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احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،محداً يوايف نعمه ويكافئ
مزيده ومنته ،بأن هيأ لي األسباب إلمتام هذه الرسالة على هذا النحو
عرفانا باجلميل والفضل ،فإني أتقدم بالشكر ألستاذي الدكتور /حممد سليمان شبري
،ملا تفضّل عليَّ بقبوله اإلشراف على رساليت أوالً ،وما بذله من جهد مبارك إفادتي
ونصحي وتوجيهي إلمتام هذا العمل املتواضع على هذه الصورة .
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ملخص الدراسة
يخضع األشخاص للتأديب في حال ثبت ارتكابهم المخالفات الوظيفية ،أو اإلخالل بالواجبات،
ويعتبر نظام التأديب سواء على صعيد الوظيفة العامة أو في داخل النقابات المهنية أو البلديات وغيرها
صمام أمان لحماية المجتمع ككل من العبث بالمصالح العليا ،حيث تبرز أهميته بالنظر إلى حالة الردع التي
يوجدها لكافة موظفي الدولة العموميين وغيرهم ممن يخضعون ألنظمة تأديبية .
وفي فلسطين تتولى اللجان والمجالس التأديبية التابعة لإلدارات الحكومية والنقابات والمحليات سلطة
التأديب بحق الموظفين والمهنيين ،حيث ال يوجد لدينا قضاء أو محاكم تأديبية نظ ًار ألن فلسطين من دول
القضاء الموحد.
المشرع قد أحاط عملية التأديب بالعديد من الضمانات إال أنه رأى أن هذه الضمانات
وبالرغم من أن
ِّ
ال تكفي خاصة مع اتساع صالحيات سلطة التأديب والتي ال تتقيد بمبدأ شرعية الجرائم وشرعية العقوبات إال
بشقه األول .
هذا األمر استدعى أن تتولى جهة قضائية سلطة الرقابة على الق اررات الصادرة عن تلك اللجان فأناط
المشرع هذه الوظيفة لمحكمة العدل العليا ،وزاولت وظيفتها المتمثلة بفحص ورقابة مدى مشروعية الق اررات
ِّ
التأديبية الصادرة مختلف السلطات التأديبية.
المشرع من وراء ذلك مجابهة سلطة اإلدارة التأديبية الواسعة بوجود الرقيب عليها ،من قبل
فقد هدف
ِّ
جهة محايدة لتحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة التي تسعى إليها اإلدارة من وراء التأديب
والمصلحة الخاصة للخاضع للتأديب و التي يكفل القانون عدم المساس بها خالفًا لما يقرره.
والى جانب الرقابة القضائية أوجد المشرع  ،الرقابة اإلدارية  ،وهذا النوع يعتبر من قبيل الرقابة
الذاتية التي تمارسها اإلدارة بنفسها وعلى نفسها بصورة تلقائية أو بناء على تظلم ،وقد تمارسها اإلدارة متخذة
العمل أو اإلدارة األعلى منها ،وتنتهي الرقابة اإلدارية هنا إلى السحب واإللغاء والتعديل.
إال أن أهمية الرقابة القضائية تظهر خاصة وأن الرقابة اإلدارية تتصف بانها ذاتية وبالتالي فهي
تفتقر إلى الحياد ،ولقد مارست محكمة العدل العليا الوظيفة الرقابية من خالل فحص أركان القرار التأديبي
الذي ال يختلف عن أركان القرار اإلداري الخمسة و المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم
( )5لسنة 2001م وذلك عند اتصالها بالقرار عن طريق دعوى اإللغاء التي ترفع أمامها من قبل من أصابه
حيف من القرار التأديبي .
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Abstract
If it sure that any work violation or imperfection committed by any employee,
he/she will be subjected to disciplinary hearing. Disciplinary system whether in the
general job, inside syndicates or municipalities is considered as one of the most
important items that protect the whole society and its higher interests. The
importance of the system emerges in looking to the deterrence situation that
existed for government officials and others.
In Palestine; Committees , disciplinary councils of governmental administrations
and municipalities take over the authority of disciplinary, where there is no
judiciary or courts because Palestine is a country without a united judiciary.

Although the legislator has surrounded the disciplinary process with several
guarantees , he/she believed that these guarantees are not enough especially with
the expansion of disciplinary authority's power which limits the principle of the
legitimacy of crimes and penalties except one part .
This case recalled that a judicial authority to take over the observation on that
committees' decisions , so the legislator assigned this function to the Supreme
Court of Justice . It practiced its function of examining and controlling the
legitimacy of the disciplinary decisions which issued by the various disciplinary
authorities.
The legislator aimed to confront the authority of the wide disciplinary
administration with the presence of the observer by a neutral party to achieve the
needed balance between the public interest which the administration aim to , and
also the discipline and the special interest of those subject to discipline , which is
guaranteed by law not to be infringed contrary to its decision
Because of that, the disciplinary administrational authority must have a monitor
from a neutral side to achieve the needed balance between the general interest of
the administration and the private one of the employee which the law ensure. In
this case, the law provides two types of monitoring , the first is administrational
observation, this type is considered a type of self observation that the
administration practices itself and on itself automatically. The administration may
practice it by the work or the higher administration, and the observation finishes

ج

here by dragging, alteration or revocation. In light of the unspeakable
shortcomings of administrative control as inherent power and lacking of neutrality
the importance of judicial control on the administration acts and its authorities.

Supreme Court of Justice practiced its judicial observation on the general
administration decisions, disciplinary decisions are one of that decisions, which
done by revocation case in front of the court from harmed people who harmed
from that decisions according to the legislator, this is the court work whether in
the law of the civil court 2001 (amended law) or civil procedure2001 (amended
law). The court is considered specialized in revocation cases of the
administrational decisions in general and between them the disciplinary decisions.
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 وٕضٕع الدزاض:ٛ
يمثؿ نظاـ التأديب في إطار الكظيفة العامة ،صماـ أماف لحماية المجتمع ككؿ مف العبث
بالمصالح العميا الخاصة بو ،كتبرز أىميتو في أنو يمثؿ نكعان مف الردع لكافة المخالفيف ألحكاـ القانكف
اإلدارم  ،كيمنع المكظؼ كغيره ممف ينطبؽ عمييـ ىذا القانكف مف العكدة إلى ارتكاب المخالفات
التأديبية ،عمى اعتبار أف المخالفة يقابميا الخضكع لمتأديب كالمحاسبة اإلدارية  ،كىك ما ينعكس إيجابان
عمى سير الحياة الكظيفية كيحافظ عمى قدسية الكظيفة العامة.
الم ىشِّرع قد أكجب التحقيؽ اإلدارم كضمانة لممكظؼ الذم يخضع لمتأديب ،لمنع
كاذا كاف ي

اإلدارة مف التعسؼ كاالنحراؼ في ىذا الشأف ،فالبد أف تككف ىناؾ ضمانة تحيط بعممية التحقيؽ ذاتيا
التي يخضع ليا المكظؼ لمنع إساءة استخداميا ضده كحتى ال يككف التحقيؽ التأديبي كسيمة لالنتقاـ
كليس كسيمة لإلصالح اإلدارم داخؿ المرافؽ العامة ،ال سيما أف المخالفة التأديبية عمى خالؼ الجرائـ
الجنائية ،فاألكلى ليست محددة حص انر كال تتقيد بمبدأ شرعية الجرائـ ،حيث أف اإلدارة ليا القدرة عمى
نص
تكييؼ ما إذا كاف الفعؿ الذم ارتكبو المكظؼ يشكؿ مخالفة تأديبية أـ ال بدكف االستناد إلى َّ
تشريعي في كؿ حالة ،األمر الذم يؤدم إلى الخشية مف تعسؼ اإلدارة كاعتبار ما تراه مخالفة يستحؽ
المكظؼ أف يخضع بسببيا لمتأديب عمى الرغـ أف الكاقع يشير إلى خالؼ ذلؾ.
لذلؾ إف كانت سمطة اإلدارة في مجاؿ التأديب كاسعة بيذا القدر ،فالبد أف يقابؿ ىذا االتساع
رقابة عمى ىذه السمطة مف قبؿ جية محايدة لتحقيؽ التكازف المطمكب بيف المصمحة العامة التي تسعى
إلييا اإلدارة كمف كراء التأديب كالمصمحة الخاصة لممكظفيف أك أعضاء النقابات المينية كالتي يكفؿ
القانكف عدـ المساس بيا خالفان لما يقرره ،كفي ىذا الشأف فقد أكجد القانكف نكعيف مف الرقابة ،تتمثؿ
األكلى في الرقابة اإلدارية  ،كىذا النكع يعتبر مف قبيؿ الرقابة الذاتية التي تمارسيا اإلدارة بنفسيا كعمى
نفسيا بصكرة تمقائية أك بناء عمى تظمـ ،كقد تمارسيا اإلدارة متخذة العمؿ أك اإلدارة األعمى منيا،
كتنتيي الرقابة اإلدارية ىنا إلى السحب كاإللغاء كالتعديؿ.
8

كفي ظؿ عيكب الرقابة اإلدارية التي تتصؼ بأنيا ذاتية كتفتقر إلى الحياد برزت أىمية الرقابة
القضائية عمى أعماؿ اإلدارة كسمطاتيا المتعددة كمف بينيا سمطة التأديب باعتبارىا رقابة خارجية
كليست ذاتية كتتـ ممارستيا مف قبؿ جية ىك ًفؿ ليا القانكف استقالليتيا كضماف حيادىا.
كفي فمسطيف تمارس محكمة العدؿ العميا رقابتيا القضائية عمى ق اررات اإلدارات العامة كمف
بينيا الق اررات التأديبية مف خالؿ دعكل اإللغاء التي يتـ رفعيا أماـ المحكمة مف قبؿ األفراد
الم ىشِّرع بشأف اختصاص ىذه المحكمة سكاء في
المتضرريف مف ىذه الق اررات ،كذلؾ كفقان لما أكرده ي

قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )3لسنة 2001ـ المعدؿ( ،)1أك في قانكف أصكؿ المحاكمات

المدنية كالتجارية لسنة 2001ـ المعدؿ( ،)2حيث تيعتبر المحكمة مختصة بطمبات إلغاء الق اررات
اإلدارية بصكرة عامة كمف بينيا الق اررات التأديبية.
مع األخذ بعيف االعتبار أنو صدر في قطاع غزة قانكف جديد خاص بالمنازعات اإلدارية ،كىك
قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ ( )3لسنة 2016ـ ،كبغض النظر عف مدل دستكرية ىذا
()3

القانكف مف عدميا

فإننا نشير سريعان إلى أنو أكجد المحكمة اإلدارية كمحكمة قضاء إدارم أكؿ درجة

كأصبحت محكمة العدؿ العميا محكمة قضاء إدارم ثاني درجة ،كتختص األكلى بالنظر في طمبات
اإللغاء المتعمقة بالق اررات اإلدارية كتستأنؼ أحكاميا أماـ محكمة العدؿ العميا.

 أِىٗ ٛالدزاض: ٛ
تأتي الدراسة في ظؿ أىمية الدكر الرقابي لمقضاء عمى أعماؿ اإلدارة العامة كق ارراتيا ،ال سيما
في مجاؿ التأديب ،ألف ىذا األمر ىي يح ٍك يؿ دكف استمرار تعسؼ اإلدارة في مكاجية األفراد ،كبالتالي فإف
ىذه الدراسة تكشؼ عف ىذا الدكر بأىميتو القائمة ،كما أف أىمية الدراسة تتعمؽ ببياف الحاالت التي

تمارس فييا اإلدارة سمطاتيا التأديبية في إطار القانكف كبشكؿ سميـ ،كالحاالت التي تمارس فييا اإلدارة
ىذه السمطة بشكؿ قائـ عمى االنحراؼ كالتعسؼ في استعماليا بصكرة ال يقبميا القانكف ،كما أف أىمية
()1

قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة  ،2001منشكر في العدد  38مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ  ،2001/09/05ص279

()2

قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( ،)2001/2منشكر في العدد  38مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ ( ،)2001/09/05ص5

()3

أثار القانكف المشار إليو أعاله جدالن فقييان حكؿ مدل دستكريتو في ظؿ تبايف اآلراء حكؿ مدل صحة انعقاد المجمس التشريعي في مدينة

غزة ،كمدل تكافر النصاب المطمكب لصحة االنعقاد ،كىؿ باإلمكاف إصدار القكانيف كتنفيذىا دكف تدخؿ مف جانب رئيس السمطة الكطنية
الفمسطينية.

7

الدراسة تنبع مف أنيا تكشؼ عف اإلطار التشريعي كالقضائي كالفقيي السائد داخؿ فمسطيف في مجاؿ
إطار تشريعيان جامعان ليذه السمطة ،مع بياف
سمطة اإلدارة التأديبية ،كبياف القكانيف كالمكائح التي تشكؿ
ان
مكقؼ القضاء بالخصكص ،ممثالن في أحكاـ محكمة العدؿ العميا ،كتناكؿ الرأم الفقيي في فمسطيف
كبياف أىـ تحميالتو كآرائو في مجاؿ الرقابة القضائية عمى التأديب.
كتتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تعالج مكضكع الرقابة القضائية عمى
الق اررات اإلدارية في فمسطيف بنظرة شاممة ككاسعة دكف أف تقتصر عمى استعراض كتحميؿ القكاعد
الكاردة في قانكف الخدمة المدنية لسنة 1998ـ المعدؿ ،كالئحتو التنفيذية المعدلة ،بؿ تتطرؽ إلى نظاـ
التأديب في فمسطيف كفقان لمجمكعة أخرل مف القكانيف كالمكائح ذات الصمة كمثاليا القكاعد الكاردة بشأف
نظاـ التأديب في القانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ الخاص بتنظيـ مينة المحاماة ،كقرار مجمس الكزراء
رقـ ( )1لسنة 2009ـ بشأف نظاـ مكظفي الييئات المحمية ،كقرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ بشأف
نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية ،كقانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  15لسنة 2004ـ،
كقانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة .2002

 إشهالٗ ٛالدزاض:ٛ
تنطمؽ الدراسة مف خالؿ تساؤؿ رئيس يدكر حكؿ ماىية األساس الذم يمكف مف خاللو الحكـ
عمى أف اإلدارة مارست سمطتيا في مجاؿ التأديب بالطريقة القانكنية المطمكبة كفقان لما يراه القضاء
اإلدارم في فمسطيف ممثالن في محكمة العدؿ العميا ،كالى أم حد يمكف لرقابة ىذه المحكمة أف تمثؿ
ضمانة حقيقية في إعالء كممة القانكف فكؽ سمطة اإلدارة التأديبية؟ ،ككيؼ ليا أف تكزاف بيف المصمحة
العامة كالمصمحة الخاصة لممكظؼ؟ .كالى جانب ذلؾ تيثار األسئمة اآلتية:
 .1ما المقصكد بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية ،كحقيقة عالقتيا بالرقابة بصكرة عامة؟ ،كما
ىك األساس الذم تقكـ عميو ىذه الرقابة؟
 .2ما ىي الطبيعة القانكنية لمق اررات اإلدارية التأديبية؟
 .3إلى أم حد يمكف اعتبار كجكد محكمة كاحدة لممارسة ىذه الرقابة في فمسطيف كافيان لتحقيؽ
الرقابة المطمكبة عمى الق اررات التأديبية؟
 .4كيؼ يمكف تحريؾ الرقابة القضائية؟ كىؿ ىناؾ طرؽ معينة يجب عمى مف صدر بحقو ق ار انر
تأديبيان أف يسمكيا قبؿ أف يتقدـ بالطعف عمى القرار التأديبي أماـ المحكمة المختصة؟
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 .5ما ىي حدكد رقابة محكمة العدؿ العميا عمى الق اررات التأديبية؟
 .6ما العيكب التي تتصؿ بالقرار اإلدارم التأديبي كفقان لقضاء محكمة العدؿ العميا؟
 .7ما ىي النتائج المترتبة عمى تعييب القرار اإلدارم التأديبي في قضاء محكمة العدؿ العميا؟

 وٍّحٗ ٛالدزاض:ٛ
سنتناكؿ الدراسة كفقان لممنيج التحميمي مف خالؿ استعراض النصكص كالقكاعد القانكنية ذات الصمة
بنظاـ التأديب في فمسطيف ،ال سيما تمؾ التي أكردىا قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة 1998ـ
كتعديالتو( ،)4كالئحتو التنفيذية المعدلة( ،)5كقكاعد التأديب الكاردة في قانكف تنظيـ مينة المحاماة،
كنظاـ مكظفي الييئات المحمية ،كسمطة النقد ،كديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ،كقانكف السمطة
القضائية( ،)6مع بياف مكقؼ محكمة العدؿ العميا مف خالؿ استعراض أحكاميا بالخصكص كالكقكؼ
عندىا بالتحميؿ.

 خط ٛالدزاض:ٛ
بناء عمى ما سبؽ ،سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذه الدراسة إلى ثالثة فصكؿ ،مع تقسيـ ىذه
ن

الفصكؿ إلى مباحث كمطالب حسبما تقتضي الدراسة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

()4

قانكف رقـ ( )4لسنة 1998ـ ،بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية "المعدؿ" ،منشكر في العدد رقـ  24مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ

 ،1998/7/1ص20
()5

قرار مجمس الكزراء رقـ ( )45لسنة 2005ـ ،بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة

2005ـ ،منشكر في العدد رقـ  60مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ  ،2005/11/09ص97
()6

راجع كؿ مف:

 قانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ ،بشأف تنظيـ مينة المحاماة ،منشكر في العدد  30مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ  ،1999/10/10ص5 قرار مجمس الكزراء رقـ ( )1لسنة 2009ـ بشأف نظاـ مكظفي الييئات المحمية ،منشكر في العدد  82مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ ،2009/08/22ص83
 قرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ ،بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية ،منشكر في العدد  92مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ ،2011/12/25ص108
 قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  15لسنة 2004ـ ،منشكر في العدد  53الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ  ،2005/02/28ص75 -قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة  ،2002منشكر في العدد رقـ  40مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ  ،2002/05/18ص9
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 الفصل األول :ماىية الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية .
 المبحث األكؿ :مدلكؿ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية كأساس قياميا. -المبحث الثاني :الجية المختصة بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية كحدكد رقابتيا.

 الفصل الثاني :رقابة محكمة العدل العميا عمى األركان الشكمية لمقرار التأديبي:
 المبحث األكؿ :الرقابة عمى االختصاص بإصدار القرار التأديبي. المبحث الثاني :الرقابة عمى شكؿ القرار التأديبي. -المبحث الثالث :الرقابة عمى إجراءات القرار التأديبي.

 الفصل الثالث :رقابة محكمة العدل العميا عمى األركان الموضوعية لمقرار التأديبي:
 المبحث األكؿ :الرقابة عمى محؿ القرار التأديبي. المبحث الثاني  :الرقابة عمى سبب القرار التأديبي. -المبحث الثالث  :الرقابة عمى غاية القرار التأديبي.

 الخاتمة .
 النتائج والتوصيات .
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الفصل األول
ماىية الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية
 تمييد وتقسيم:
يمارس القضاء رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة كق ارراتيا باستمرار لمنع تجاكزىا لحدكد القانكف
كلمحيمكلة دكف تعسفيا في استعماؿ امتيازاتيا في مكاجية األفراد ،كتمارس المحاكـ رقابتيا ىذه مف
خالؿ دعكل اإللغاء التي يتقدـ برفعيا المتضرر مف القرار أماـ المحكمة المختصة بيذه الدعكل كالتي
تتمثؿ لدينا بمحكمة العدؿ العميا.
كعمى ىذا األساس تمارس محكمة العدؿ العميا في فمسطيف رقابتيا القضائية عمى الق اررات
التأديبية مف خالؿ دعكل اإللغاء التي يتـ رفعيا مف قبؿ الفرد المتضرر مف القرار التأديبي ،كفيما يمي
نتناكؿ مدلكؿ ىذه الرقابة ككيفية تحريكيا ،ثـ استعراض الجية المختصة بممارسة ىذه الرقابة في
فمسطيف ،كما ىي حدكد الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية.
كعمى ذلؾ ،سنقكـ بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،كذلؾ عمى الكجو التالي:
 المبحث األول :مدلكؿ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية كأساس قياميا. -المبحث الثاني :الجية المختصة بالرقابة عمى الق اررات التأديبية كحدكد رقابتيا.
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المبحث األول
مدلول الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية وأساس قياميا
 تمييد وتقسيم:
تتميز الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة عف األنكاع األخرل لمرقابة  ،حيث تختمؼ عف
الرقابتيف السياسية ،كاإلدارية  ،كما أف الرقابة القضائية كاسعة إلى حد كبير ،كتشمؿ جميع الق اررات
اإلدارية ،باستثناء ما ال يجكز إخضاعو لمرقابة مثؿ الق اررات السيادية أك ما تعرؼ بأعماؿ السيادة،
كتعتبر الرقابة عمى الق اررات التأديبية جزنءا مف ىذه الرقابة بصكرتيا العامة ،كفيما يمي نتناكؿ مدلكؿ
ىذه الرقابة ،كاألساس الذم تقكـ بمكجبو مف خالؿ المطمبيف اآلتييف:

 المطمب األول :مفيكـ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية. -المطمب الثاني :أساس قياـ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية.

المطمب األول
مفيوم الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية
تعتبر الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية أحد فركع الرقابة التي يمارسيا القضاء بصكرة
كعرفت محكمة العدؿ العميا الرقابة القضائية بانيا الرقابة تمؾ التي
عامة عمى جميع الق اررات اإلدارية َّ ،
يمارسيا القاضي اإلدارم عمى ق اررات اإلدارة جميعيا ،مف خالؿ كضع القرار في ميزاف القانكف كمبدأ
المشركعية لمحكـ عميو ،حيث جاء في قضائيا أف سمطة تكقيؼ القرار اإلدارم لحيف البت في دعكل
اإللغاء ،مشتقة مف سمطة اإللغاء كفرع منيا كمردىا الرقابة القضائية التي يسمطيا القاضي اإلدارم
عمى القرار ،عمى أساس كزنو بميزاف القانكف ،كزنان مناطو مبدأ المشركعية (.)7
()7

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -في الدعكل اإلدارية رقـ  133لسنة  ،2005تاريخ الفصؿ ،4/10/2005 :مصدر الحكـ :منظكمة

القضاء كالتشريع في فمسطيف "المقتفي" ،مكسكعة إلكتركنية شاممة لجميع أحكاـ محكمة العدؿ العميا في الفترة 2014 -1989ـ ،إعداد معيد
الحقكؽ بجامعة بيرزيت بالتعاكف مع المكتب الفني في المحكمة العميا ،كيمكف الرجكع إلييا مف خالؿ العنكاف اآلتي:
http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx
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كتعرؼ الرقابة القضائية عمى القرار اإلدارم َّ
بأنيا إسناد فحص مدل مشركعية القرار اإلدارم
إلى السمطة القضائية( ،)8كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ َّأنو لـ يحدد الجية التي يمكنيا الرقابة عمى الق اررات
اإلدارية فالنيابة في فمسطيف ىي شعبة مف شعب السمطة القضائية إال أنيا ال يمكنيا الرقابة عمى
الق اررات اإلدارية.
كتعرؼ الرقابة القضائية كذلؾ بأنيا ممارسة المحاكـ باختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا دكر الرقابة
عمى سائر أعماؿ اإلدارة العامة سكاء كانت قانكنية أـ مادية( ،)9كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو ىك ٌس ىع
كالية المحاكـ في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة فيناؾ بعض الق اررات تخرج عف رقابة القضاء.

كذىب البعض كبحؽ إلى أنيا الرقابة التي تتكالىا المحاكـ عمى الق اررات اإلدارية ،كتعد أكثر
أنكاع الرقابة ضمانان لحقكؽ األفراد كحرياتيـ ،نظ انر لما ينطكم عميو القضاء مف ًح ٍي ىد وة كنزاىة كاستقالؿ
عف أطراؼ النزاع ،كدراية بالشؤكف القانكنية( ،)10كبذلؾ فيي ميمة تتكالىا المحاكـ بكافة أنكاعيا سكاء

كانت محاكـ عادية أـ إدارية ،كذلؾ حسب النظاـ القضائي السائد في الدكلة (.)11
كىذا يعني َّ
بأف نظاـ الرقابة القضائية يختمؼ مف دكلة ألخرم كذلؾ حسب النظاـ الذم اعتنقو
الم ىشِّرع ،فبعض الدكؿ تأخذ بنظاـ القضاء المكحد ،الذم يعيد بكظيفة الرقابة عمى القرار اإلدارم إلى
ي

المحاكـ العادية فيي تفصؿ في جميع المنازعات سكاء كانت ناشئة بيف األفراد أك بيف األفراد
كالدكلة( ، )12كالبعض اآلخر يأخذ بنظاـ القضاء المزدكج الذم يعطي تمؾ الكظيفة إلى محاكـ إدارية
متخصصة بالفصؿ بالمنازعات التي تنشأ بيف األفراد كاإلدارة(.)13
الم ىشِّرع قد ىك ًف ىؿ لإلدارة في سبيؿ تمكينيا مف أداء كاجبيا في الحفاظ عمى انضباط
كاذا كاف ي
العمؿ اإلدارم حؽ تأديب مكظفييا بتكقيع ما يناسب مخالفتيـ مف جزاءات تأديبية منصكص عمييا،
لمنعيـ مف معاكدة اقتراؼ المخالفات ،كحتى ىي ٍعتىبً ىر غيرىـ مف المكظفيف ممف تسكؿ لو نفسو ارتكاب

()8

محمد رفعت عبد الكىاب – القضاء اإلدارم -الطبعة األكلى – دار الحمبي الحقكقية – بيركت – لبناف –سنة  2005ص .81

()9

محمكد عاطؼ البنا – الكسيط في القضاء اإلدارم -الطبعة الثانية – مطابع الطكبجي – القاىرة– سنة  -1999ص .86

()10

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – الطبعة األكلى – الدار الجامعية – بيركت –سنة  – 1988ص .46

()11

سامي جماؿ الديف – القضاء اإلدارم – منشأة المعارؼ – اإلسكندرية –  – 2003ص .304

()12

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم – الجزء األكؿ – الطبعة األكلى – دار الثقافة – عماف– – 2011ص .158

()13

محمد العبادم  -قضاء اإللغاء في األردف – بدكف دار نشر –  – 1995ص .10
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أية مخالفة ،إال أف ىذا الحؽ ليس طميقا مف كؿ قيد ،بؿ ىك مشركط بالعديد مف الشركط التي يتعيف
عمى اإلدارة مراعاتيا كاال كاف قرارىا جدي انر باإللغاء(.)14
كيؤكد القضاء أف حقو في الرقابة عمى اإلدارة حؽ قانكني ممنكح لو في سبيؿ منع اإلدارة مف
الم ىشِّرع اإلدارة بتسبيب قرارىا كجب
الزيغ كاالنحراؼ عف جادة الصكاب ،حيث أشار الى أنو إذا ألزـ ي

عمييا أف تذكر األسباب بصكرة كاضحة جمية كاال كاف قرارىا مجافيان لمقانكف كباطالن ،إذ إف أسباب

القرار اإلدارم تككف خاضعة لرقابة محكمة العدؿ العميا ،لتعرؼ مدل صحتيا مف الكجية الكاقعية
كمدل مطابقتيا لمقانكف ،كما إذا كانت اإلدارة في مباشرتيا لسمطاتيا قد انحرفت فييا أـ سمكت طريؽ
الجادة ،حتى إذا ظير أنيا غير صحيحة كاقعيان ،أك منطكية عمى مخالفة لمقانكف ،أك خطأ في تطبيقو
أك تأكيمو ،كاف القرار معيبان كحؽ لممحكمة أف تقضي بإلغائو ،كعميو فإف القرار الصادر عف كزير
التربية كالتعميـ بفصؿ المستدعي مف كظيفتو كمعمـ خال مف األسباب الداعية التخاذه ،فإنو يعد ق ار نار
غير مسبب كباطالن مما يستدعي إلغاؤه(.)15
كما أكدت المحكمة عمى أنو ليس لإلدارة أف تستعمؿ سمطاتيا في التأديب دكف قيد أك شرط،
بؿ يجب أف يككف ذلؾ في حدكد الصالح العاـ ،كفي حدكد النصاب القانكني المقرر( ،)16كلمقضاء في
سبيؿ ذلؾ أف يبحث في شرعية القرار المطعكف فيو كفحص العناصر القانكنية التي يبني عمييا بيدؼ

إنزاؿ حكـ القانكف(،)17

كتأسيسان عمى ما تقدـ اعتبرت الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية مف أىـ الكسائؿ التي
تعمؿ عمى بث الطمأنينة في نفكس المكاطنيف كتأمينيـ عمى حقكقيـ لما لمقضاء مف دكر ىاـ في

()14

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة ،رقـ ( )2004/141كالصادر بتاريخ ( – )2005/7/14المكتب الفني المحكمة العميا .

()15

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( ،)1998/ 20الصادر بتاريخ ( )3/11/1999؛ مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.

()16

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ –  57/19صدر بتاريخ  1958/7/21:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا – القاضي

كليد حممي الحايؾ
()17

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ –  1963/99صدر بتاريخ  1965/4/29:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا– القاضي

كليد حممي الحايؾ مرجع سابؽ

9

إرساء كتأكيد مبدأ سيادة القانكف ،الذم يتعيف عميو أف يي ٍع ًممىوي عمى الحاكميف كالمحككميف عمى حد

سكاء(.)18

كاذا كاف القانكف قد أكجد أكثر مف نكع مف أنكاع الرقابة عمى الق اررات اإلدارية ،كالرقابة
السياسية ،كاإلدارية ،كالبرلمانية ،إال أف الرقابة القضائية ليا أىميتيا ،حيث تحتؿ مكقع رأس اليرـ ،لما
لمقضاء مف دكر كبير في تطبيؽ مبدأ سيادة القانكف(.)19
فالقضاء ىك أفضؿ جية يمكف ييسند إلييا ىذه الميمة ،كذلؾ لما تتمتع بو مف حيدة كاستقالؿ

كنزاىة ،عالكة عمى الدراية بمبدأ المشركعية الذم يجب أف يتقيد بو أم قرار إدارم ،ليككف بمنأل عف
إبطالو مف الجيات القضائية(.)20
ف القكؿ بكفاية الرقابة اإلدارية ال يستقيـ كالمنطؽ السميـ ،فال يمكف أف تككف اإلدارة خصمان
كحكما عدالن في آف كاحد ،كىنا يأتي دكر القضاء في إعادة اإلدارة إلى جادة الصكاب( ،)21حيث أف
جمع اإلدارة بيف كظيفتي إصدار القرار كالرقابة عميو ،ال يحقؽ العدالة التي ينشدىا األفراد الخاضعكف
لمتأديب ،خاصة كأف اعتراؼ اإلدارة التي تممؾ سمطة التأديب بما يقع منيا مف أخطاء أك انحراؼ،
ىك أمر صعب المناؿ  ،فغالبان ما تسعى اإلدارة إلى تحقيؽ مصالحيا كلك كاف ذلؾ يؤدم إلى انتياؾ
حقكؽ األفراد(.)22
كتتعاظـ أىمية الرقابة القضائية في ظؿ ما ىك معركؼ مف أف الرقابة القضائية تمارسيا
جية مستقمة عف اإلدارة ،ليا حيادىا كضماف نزاىتيا ،كتتالفى عيكب الرقابة اإلدارية التي تتكالىا
اإلدارة ذاتيا بطريقة تحكمية ،حيث أنيا غير ممزمة بالرد عمى التظممات كالشكاكل المقدمة ليا ،إال إذا
كجد نص يمزميا بذلؾ(.)23

()18

خالد عبد الفتاح – تعميؽ عمى قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية – راـ اهلل – رقـ  – 2012/158منشكر ضمف مجمة العدالة كالقانكف

– إصدار مركز مساكاة  -غزة– العدد  ، 23ص142
()19

عمار بكضياؼ – الكسيط في قضاء اإللغاء – الطبعة األكلى – دار الثقافة – عماف  – 2011ص44

()20

ىاني عبد الرحمف غانـ – القضاء اإلدارم – الجزء األكؿ – الطبعة األكلى – بدكف دار نشر -سنة  – 2014ص 291

()21

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ  – 2008/106:المجمة القانكنية – العدد الثاني – مؤسسة األياـ – سنة  2013ص54

()22

سامي جماؿ الديف ،مرجع سابؽ ،ص302

()23

فيد عبد الكريـ أبك العثـ – القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ – دار الثقافة – عماف – سنة – 2011ص 149 -148
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أما فيما يتعمؽ بالرقابة السياسية ،كالتي يباشرىا الشعب عمى الجياز اإلدارم مف خالؿ
البرلماف كاألحزاب كالرأم العاـ  ،فيي غير قادرة بمفردىا عمى تقكيـ الجياز اإلدارم ( ،)24كلعؿ الرقابة
السياسية مف كجية نظر الباحث فإنو كاف نجح ىذا النكع مف أنكاع الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في
تقكيـ زيغ اإلدارة عف أىدفيا فإنما يككف ذلؾ في الق اررات االستراتيجية أما إذا كاف الحديث يدكر عف
تأديب مكظؼ فمف غير الممكف أف تجدم نفعان األمر الذم يجعؿ مف القضاء الممجأ الكحيد إلقامة
قسطاس العدؿ المستقيـ .
كتأتي أىمية الرقابة القضائية في ظؿ تمتع اإلدارة بالسمطة التقديرية الكاسعة في مجاؿ
نص عمى عقكبات تأديبية معينة،
التأديب ،حيث أف القانكف لـ يحدد حص انر المخالفات التأديبية ،كانما َّ
كىذا يعني بأ ف اإلدارة تمتمؾ سمطة تحديد ما إذا كاف الفعؿ المرتكب يمثؿ مخالفة تأديبية أـ ال ،فيي
بذلؾ ال تخضع لمبدأ شرعية الجرائـ ،كانما فقط تخضع لمبدأ شرعية العقكبات ،حيث ال يجكز ليا أف
المشرع .كأماـ ىذه السمطة الكاسعة بشأف تقدير كجكد مخالفة مف عدمو
تطبؽ عقكبة لـ ينص عمييا
ِّ
المشرع.
مف قبؿ اإلدارة فإف المنطؽ يستكجب كجكد رقابة قضائية لمنع انحرافيا عف اليدؼ الذم نشده
ِّ
كتأسيسان عمى ما تقدـ ،فإف الرقابة القضائية عمى ق اررات التأديب ،ىي رقابة مشركعية بالدرجة
األكلى تيدؼ إلى ضماف احتراـ اإلدارة لمقانكف ،كفي ذات الكقت حماية األفراد المحاليف إلى المجالس
التأديبية مف تعسؼ اإلدارة  ،كلكي تتصؼ الرقابة بأنيا رقابة قضائية فالبد أف تتسـ الجية التي
تمارس الرقابة بصفة القضاء  ،كأف تمارس ىذا الدكر كفؽ الطريؽ الذم رسمو القانكف ،كأف تتمتع
أحكاميا بحجية األمر المقضي بو(.)25

()24

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – منشأة المعارؼ – اإلسكندرية – سنة  – 1988ص 57

()25

محمكد عاطؼ البنا – الكسيط في القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ ص .87
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المطمب الثاني
أساس قيام الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية
تبسط محكمة العدؿ العميا رقابتيا عمى الق اررات اإلدارية ،كالتي مف بينيا الق اررات التأديبية مف
خالؿ دعكل اإللغاء التي تجد سندىا في القكانيف الفمسطينية المنظمة لطرؽ الطعف في مثؿ ىذه
الق اررات ،كىذه الدعكل تشكؿ كسيمة التصاؿ القضاء بالقرار التأديبي محؿ الطعف ،بغية فحصو
كالرقابة عميو ،ككفقان لما أشار إليو قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ "المعدؿ" بأف
تتكلى محكمة العدؿ العميا النظر في طمبات إلغاء الق اررات اإلدارية التي تككف ماسة باألفراد(.)26
كيقصد بدعكل اإللغاء بأنيا دعكل قضائية تيرفع لممطالبة بإعداـ قرار إدارم صدر مخالفان
ي

()27
عرفيا بأنيا دعكل قضائية تيرفع أماـ الجية القضائية المختصة ،بغرض إلغاء
لمقانكف  ،كىناؾ مف ٌ

قرار إدارم غير مشركع طبقان إلجراءات خاصة( ،)28كيرل الباحث أف دعكل إلغاء القرار التأديبي
مشتقة مف دعكل اإللغاء بصكرة عامة ،كىي دعكل قضائية يرفعيا الشخص الذم صدر بحقو قرهار

تأديبي أماـ المحكمة المختصة بغية إلغاء ىذا القرار لعدـ مشركعيتو.

()26

تنص المادة رقـ ( )33مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة  2001ـ عمى اآلتي :تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر فيما

يمي -1 :الطعكف الخاصة باالنتخابات -2 .الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك الق اررات اإلدارية النيائية الماسة
باألشخ اص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية -3 .الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس
التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع -4 .المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث
التعييف أك الترقية أك العالكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿ ،كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ
الكظيفية -5 .رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا -6 .سائر
المنازعات اإلدارية  -7 .المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات ،بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صالحية أم محكمة تستكجب
الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة -8 .أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف).
كتجدر اإلشارة إلى َّ
أف ىذه المادة عدلت بمكجب (قرار بقانكف رقـ ( )15لسنة 2014ـ بشأف تعديؿ قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ()5
لسنة 2001ـ) كتـ إضافة جيات إدارية جديدة تممؾ إصدار الق اررات اإلدارية التي يتـ الطعف فييا باإللغاء كمنيا :االتحادات ،كالجامعات
،كالجمعيات ،ذات النفع العاـ.
كما أف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية ،رقـ ( 3لسنة ( )2016قد تنص في المادة رقـ ( )3كالتي أتت أضاؼ اختصاص القضاء اإلدارم
بالتعكيض عف األضرار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية فأصبح بذلؾ القضاء اإلدارم في قطاع غزة ىك قضاء تعكيض كالغاء بعد أف كاف قضاء
تعكيض فقط .

()27

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم المرجع السابؽ ص .195

()28

عمار بكضياؼ – الكسيط في قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص. 62
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كأماـ ما تقدـ فغف محكمة العدؿ العميا تمارس رقابتيا عمى الق اررات التأديبية مف خالؿ دعكل
اإللغاء ،التي تيرفع أماميا بصدد ىذه الق اررات ،استنادان إلى اختصاصيا المحدد بنص المادة رقـ 33
مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة 2001ـ المعدؿ  ،كمف خالؿ ىذه الدعكل تتصؿ بالقرار
التأديبي كتفرض رقابتيا عميو ،كىذه الدعكل تتميز بأنيا مكجية باألساس ضد القرار ذاتو ،كىي قائمة
عمى مخاصمة القرار كليس مخاصمة اإلدارة(.)29
كبدكرىا أكدت محكمة العدؿ العميا عمى أنيا محكمة القضاء اإلدارم في فمسطيف ،كىي
محكمة إلغاء لمق اررات اإلدارية  ،كال تتعدل رقابتيا حدكد اإللغاء ،فميا فحص القرار كالحكـ بإلغائو إف
كاف غير مشركع أك تأييده إف كاف مشركعان ،كبالتالي فإف القرار التأديبي الذم يخضع لرقابتيا مف
خالؿ دعكل اإللغاء ،يككف عرضة لإللغاء كالزكاؿ إف كاف مخالفان لمقانكف ،كما عدا ذلؾ فيتـ تأييده
كبقاؤه(.)30
()29

محمكد عاطؼ البنا – الكسيط في القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ ص  238كما بعدىا

()30

أكدت محكمة العدؿ العميا في العديد مف األحكاـ التي أصدرتيا أنيا تمارس رقابتيا عمى قرارات اإلدارة كىي رقابة إلغاء فقط لمقرار كال

تممؾ كالية القضاء الكامؿ  ،حيث تتكقؼ رقابتيا عند حدكد اإللغاء كما عدا ذلؾ فال تممؾ النظر فيو .كمما أرستو في ىذا الشأف،...(( :
محكمة العدؿ العميا محكمة إلغاء كظيفتيا إلغاء الق اررات اإلدارية كال تممؾ المحكمة الحؽ في إصدار األكامر كالنكاىي لممكظفيف
العمكمييف...الخ) .حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )3لسنة 2008ـ ،الصادر بتاريخ ( .)16/6/2008كفي حكـ آخر أكدت عمى
أف تعدؿ القرار اإلدارم أك َّ
اآلتي ،...( :قضاء محكمة العدؿ العميا قضاء إلغاء ال قضاء إنشاء ،كليس لمحكمة العدؿ العميا َّ
أف تصدر أم ار
لإلدارة بالقياـ بعمؿ....الخ) .حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )275لسنة  ،2008الصادر بتاريخ ( . )25/2/2009كذلؾ
تقكؿ ،...( :اختصاص محكمة العدؿ العميا يتحدد عمى أساس اليدؼ الذم يرمي إليو رافع الدعكل كالغاية التي يتكخى الحصكؿ عمييا ،كدعكل
اإللغاء تنصب عمى الطعف بعدـ مشركعية القرار المشكك منو فإذا كاف ىدؼ رافع الدعكل ىك إلغاء القرار لعدـ المشركعية كمخالفة القانكف
فتككف الدعكل مف اختصاص محكمة العدؿ العميا أما إذا كاف ىدؼ رافع الدعكل ىك الحصكؿ عمى حؽ متنازع عميو فتككف محكمة العدؿ
العميا غير مختصة بنظر الدعكل...الخ) .حكـ محكمة العدؿ _ راـ اهلل _ رقـ ( )133لسنة 2013ـ ،الصادر بتاريخ( .)23/9/2013كذلؾ
قضت باآلتي ،...( :اليدؼ مف دعكل اإللغاء التي تقدـ لدل محكمة العدؿ العميا ىك إلغاء القرار المطعكف بو كميان أك جزئيان كىذا ال يعني َّ
أف
ال فكثي نار مف الحاالت يقرر القضاء اإلدارم رد الدعكل شكالن إذا تخمؼ احد الشركط
كؿ دعكل تقدـ لدل محكمة العدؿ العميا أنيا مقبكلة شك ن
الشكمية لقبكليا أك ردىا مكضكعان إذا تبيف َّ
أف القرار الطعيف متفؽ كأحكاـ القانكف أك الحكـ بإلغائو كميان أك جزئيان إذا تبيف لمقاضي مخالفة
القرار لمقانكف ،....كتتابع  ،... :صالحيات القاضي اإلدارم في منازعات اإللغاء تقتصر عمى إلغاء القرار المطعكف بو كميان أك جزئيان ،كال
يممؾ القاضي استنادان إلى مبدأ الفصؿ بيف اإلدارة العامة كالقضاء اإلدارم إصدر أكامر لإلدارة لمقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ ،كال يحؽ
لمقاضي اإلدارم َّ
أف يحؿ محؿ اإلدارة إلصدار القرار السميـ كما أنو ال يممؾ تعديؿ قرارىا ،فكؿ ما يممكو في ىذا الشأف ىك إلغاء القرار
المطعكف فيو فقط...الخ) .حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )48لسنة 2013ـ ،الصادر بتاريخ .) 30/10/2013 (:مكسكعة
المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.
كبناء عمى ما تقدـ فإف محكمة العدؿ العميا ال تختص في دعاكل المطالبة بالتعكيض أك المبالغ التي ترفع ضد اإلدارة كانما تدخؿ ضمف
ن

اختصاص المحاكـ العادية ،حيث تشير إلى َّ
أف ،...( :المنازعات الحقكقية تخرج عف اختصاص محكمة العدؿ العميا ،كال تختص لذلؾ محكمة
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كنخمص مما تقدـ إلى أف رقابة محكمة العدؿ العميا عمى الق اررات التأديبية تستند إلى دعكل
ا إللغاء المرفكعة أماميا ،كىي دعكل إللغاء الق اررات التأديبية ،كيترتب عمى ذلؾ أف الخصائص العامة
لدعكل اإللغاء تنسحب عمى دعكل إلغاء القرار التأديبي ،كبناء عمى ما تقدـ ،يمكف إجماؿ خصائص
دعكل إلغاء القرار التأديبي بأنيا دعكل قضائية ترفع أماـ محكمة العدؿ العميا ،لتمكيف القضاء مف
فحص القرار التأديبي المخالؼ لمقانكف.
كىي دعكل مف النظاـ العاـ ،بمعنى أنو ال يجكز التنازؿ عنيا مسبقان قبؿ صدكر القرار
التأديبي ،ككذلؾ فإف نزكؿ الطاعف عف التمسؾ بالحكـ الصادر بإلغاء القرار التأديبي ليس لو أم أثر
عمى الحكـ المتضمف لإللغاء( ،)31كتعتبر أيضان ىذه الدعكل دعكل عينية أك مكضكعية ،بحيث تككف
المسألة المطركحة أماـ القضاء ىي مدل شرعية ىذا القرار كعمؿ قانكني كىك الخصـ الحقيقي في
الدعكل ،كليس معنى ىذا أف تخمك ىذه الدعكل مف بعض العناصر الشخصية مثؿ اشتراط أف يككف
()32

القرار الطعيف قد مس مصمحة لممدعي

 ،كلقد أكد قضاء محكمة العدؿ العميا عمى ىذا المعنى،

بأ ف مف حؽ مف صدر بحقو عقكبة تأديبية المجكء إلى الطعف باإللغاء أماـ ىذه المحكمة في الق اررات
اإلدارية الصادرة عف اإلدارة كالمخالفة لمبدأ المشركعية(.)33
كتجدر اإلشارة الى أف الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء ال يقبؿ المراجعة بأم طريؽ مف طرؽ
الطعف ،فضالن عف أم حكـ يصدر بإلغاء قرار إدارم فإف ىذا الحكـ يتمتع بحجية كاممة شاممة مانعة

العدؿ العميا بنظر الخالؼ بيف المستدعي كك ازرة المالية كالذم مكضكعو المطالبة بمبالغ مستقطعة مف راتبو التقاعدم...الخ) .حكـ محكمة
العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )117لسنة 2008ـ ،صادر بتاريخ .)18/5/2009( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.
()31
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()33

كيتميز ىذا الحكـ بالحجية المطمقة ،حيث أكدت محكمة العدؿ العميا عمى َّ
أف رقابتيا عمى القرار اإلدارم تنتيي بصدكر حكـ قضائي

يقضي بإلغاء القرار إف كاف غير مشركع ،كأ ف ىذا الحكـ لو حجية مطمقة في مكاجية اإلدارة ،كبمكجبو يصبح القرار كاف لـ يكف ،كتمتزـ اإلدارة
أف يككف قابالن لمتنفيذ في حيف َّ
بذلؾ دكف مراجعتيا لمحكـ أك اىماليا لو .حيث قضت باف ،...( :القرار اإلدارم الذم تصدره اإلدارة يجب َّ
أف
القرار القضائي كاجب التنفيذ ف ي جميع األحكاؿ ميما كاف شكمو ،فالقرار القضائي الذم تصدره محكمة القضاء اإلدارم بإلغاء القرار اإلدارم لو
حجية مطمقة كيترتب عميو انعداـ القرار اإلدارم مف يكـ صدكره كاعتباره كأف لـ يكف ،كعمى اإلدارة تنفيذه كاعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ميما
كانت النتائج ،كما أنو يترتب عمى إلغاء القرار اإلدارم إبطاؿ جميع الق اررات التي استندت إليو...الخ) .حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _
رقـ ( )10لسنة  ،1998صادر بتاريخ ،)16/12/2003( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.
()33

حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ ( )2011/14كالصادر بتاريخ ( )2011/5/10حكـ غير منشكر.
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مف أم نزاع أك دعكل كيكتسب الحكـ الدرجة القطعية المبرمة بما يجعميا غير قابمة لممراجعة ،أما
القرار الصادر برد دعكل اإللغاء فإنو يتمتع بحجية نسبية .

34

كإلقامة دعكل اإللغاء أماـ محكمة العدؿ العميا ،ييشترط أال تككف مف اختصاص محكمة أخرل

كقضاء عمى أف مف شركط دعكل اإللغاء أال يككف ىناؾ دعكل مكازية حتى
إذ إف االجماع منعقد فقيان
ن
تجب دعكل اإللغاء غيرىا مف المنازعات ،كحتى ال يحصؿ ىناؾ تضارب في األحكاـ(.)35
ال ي

كمف الجدير ذكره أف دعكل اإللغاء تختمؼ عف التظمـ اإلدارم الذم يقصد بو اعتراض
المخاطب بالقرار أماـ الجية التي أصدرتو أك الجية األعمى طالبان منيا إنصافو( ،)36كلعؿ ىذا التعريؼ
يظير التمايز بيف دعكل اإللغاء التي تختمؼ عف التظمـ اإلدارم  ،فاألخير يقدـ أماـ جية إدارية بينما
تقدـ دعكل اإللغاء أماـ القضاء( ،)37كذلؾ ال يخضع التظمـ إلجراءات معقدة فال يشترط القانكف سكل
تقديـ استدعاء أك طمب عادم أك شككل ،كال تخضع لدفع رسـ مما يجعمو يتسـ بالسيكلة كاليسر(،)38
و
محاـ ،كىك ما ال يتكفر في دعكل اإللغاء ،حيث يتعيف رفعيا مف
كال يشترط في التظمـ أف يقدـ مف
و
محاـ مزاكؿ ،كفقان لما أكرده قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )5لسنة 2001ـ
قبؿ
المعدؿ(.)39
كنشير ىنا إلى مالحظة تتعمؽ بشرط تقديـ االستدعاء مف قبؿ و
محاـ في المنازعات اإلدارية ،
كفؽ ما جاء بو قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ  3لسنة ـ ،2016المطبؽ في محافظات غزة
كما قمنا سابقان ،فالقانكف المذككر استحدث المحكمة اإلدارية كمحكمة أكؿ درجة ،كجعؿ مف محكمة
العدؿ العميا محكمة ثاني درجة ،كىذا فقط في محافظات غزة دكف محافظات الضفة الغربية في الشؽ
اآلخر مف الكطف ،كبرغـ الجدؿ القائـ حكؿ مدل دستكرية ىذا القانكف ،إال أف ذلؾ ال يمنعنا مف أف
و
محاـ لتقديـ االستدعاء
نكرد بعض المالحظات التي يمكف استخالصيا ،حيث اشترط القانكف كجكد
أماـ المحكمة اإلدارية كفؽ ما جاء في المادة رقـ ( )7فقرة ( ،)2بينما لـ ينص عمى مثؿ ىذا الشرط
() 34حكن هحكوت العذل العلَا _ رام هللا _ رقن ( )7115/34الصادر بتارٍخ ،)3/81/7115( :هوسوعت الوقتفٌ اإللكتزوًَت ،هزجع سابق.
()35

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/23الصادر بتاريخ  )2011/2/20(:حكـ غير منشكر.

()36

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – الطبعة األكلى – دار النيضة العربية – القاىرة – سنة  – 2015ص .170

()37

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .140

()38

فيد عبد الكريـ أبك العثـ – القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ – الطبعة األكلى – دار الثقافة – عماف –سنة –  – 2011ص.133

()39

حيث تنص الفقرة ( )1مف المادة رقـ مادة ( )285مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ( )2لسنة 2001عمى أنو" ال يسمع

االستدعاء لدل ىذه المحكمة إال إذا كاف مقدمان مف محاـ مزاكؿ".
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عند الحدي ث عف إجراءات تقديـ الطعكف لدل محكمة العدؿ العميا ،كنعتقد أف ىذا األمر فيو نقص ال
بد مف تداركو.
كاذا كانت دعكل اإللغاء تمثؿ األساس الذم يؤدم إلى تحريؾ الرقابة القضائية عمى الق اررات
التأديبية فإف التظمـ اإلدارم يعد ىك اآلخر كسيمة لتحريؾ الرقابة اإلدارية عمى الق اررات التأديبية ،التي
تصدر مف جانب اإلدارة في مكاجية األفراد الخاضعيف لمتأديب( ،)40لكف السؤاؿ الذم ييثار في ىذا

المقاـ ىك :ىؿ يعتبر سمكؾ طريؽ التظمـ شرطان لقبكؿ دعكل إلغاء القرار التأديبي؟

باالطالع عمى نصكص قانكف الخدمة المدنية ،نجد أف المادة رقـ ( )105قد أشارت لجكاز لجكء
المتظمـ إلى القضاء بعد رفض تظممو أك بعد انقضاء مدة ستيف يكمان مف تاريخ تقديمو ،دكف أف تقكـ
اإلدارة بالرد عمى الطمب  ،إال أف ىذه المادة لـ تشر بصريح العبارة إلى أف التظمـ كجكبيان أك جكازيان.

41

نص يدؿ عمى خالؼ ذلؾ(،)42
كمع ذلؾ فإف األصؿ في التظمـ أف يككف اختياريان ما لـ يكجد ٌ
كبالرجكع إلى النصكص الناظمة لطرؽ الطعف في الق اررات التأديبية نجدىا جاءت خالية مف أم نص

يدؿ عمى كجكب سمكؾ طريؽ التظمـ كشرط لمطعف باإللغاء ،األمر الذم يعطي األفراد مطمؽ الحرية
في سمكؾ طريؽ التظمـ مف عدمو قبؿ المجكء إلى القضاء( ،)43كيذكر أف قانكف أصكؿ المحاكمات
()40

تنص المادة ( )105مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ  ،عمى أنو لممكظؼ َّ
أف

يتظمـ لرئيس الدائرة الحككمية مف أم قرار إدارم ،كذلؾ خالؿ عشريف يكمان مف تاريخ عممو بو.
كالتظمـ عبارة عف طمب يتـ تقديمو مف جانب الفرد المتضرر مف القرار أك المخاطب بو إلى جية اإلدارة التي أصدرت القرار أك اإلدارة األعمى
منيا طالبان مف خاللو رفع الضرر عنو بسحب القرار أك إلغائو أك تعديمو ،كبالتالي فيكد يدفع اإلدارة لمراقبة قرارىا كاعادة تقييمو ،إلزالة الضرر،
كبالتالي ،فالتظمـ ىنا يعني مخاصمة القرار أماـ اإلدارة ذاتيا لعد الرضاء عنو مف جانب المخاطبكف بو .راجع كالن مف:
 ناصر غنيـ الزيد ،رقابة القضاء اإلدارم الككيتي عمى أعماؿ اإلدارة – دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه فيالحقكؽ -جامعة القاىرة -،كمية الحقكؽ -مايك 2004ـ -ص.166
 عبد الرؤكؼ ىاشـ بسيكني -أحكاـ التظمـ اإلدارم في القانكنيف المصرم كالككيتي -دراسة فقيية كقضائية“ -د.ط” ،دار النيضة العربية-القاىرة 1997ـ -ص.8
 فؤاد محمد مكسى عبد الكريـ -التظمـ الكجكبي كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء أماـ ديكاف المظالـ بالمممكة العربية السعكدية“ -د.ط” -دارالنيضة العربية -القاىرة1425 -ىػ2004 -ـ ،ص11
 محمد خميفة الخميمي -التظمـ اإلدارم -دراسة مقارنة بيف قكانيف المممكة األردنية الياشمية كاإلمارات العربية المتحدة -رسالة ماجستير -كميةالحقكؽ جامعة الشرؽ األكسط2009 -ـ -ص 22كما بعدىا
41

 راجع ًض الوادة رقن ( )815هي قاًوى الخذهت الوذًَت رقن ( )3لسٌت  8998الوعذل بالقاًوى رقن ( )3لسٌت 7115م( )42إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،القضاء اإلدارم ،مبدأ المشركعية – تنظيـ القضاء اإلدارم“ ،د.ط” ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية2003 ،ـ،
ص228
()43

انظر نصكص قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة " 2001المعدؿ"
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المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة 2001ـ ،قد حدد ميعاد الطعف بالق اررات اإلدارية بمدة ستكف يكما مف
تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو ،أك تبميغو إلى صاحب الشأف ،كلقد طبقت محكمة العدؿ العميا
()44

ىذا النص في العديد مف أحكاميا

كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ  3لسنة 2016ـ ،الذم أشرنا
لو ،قد سمؾ مكقفان جديدان بيذا الشأف حيث أكجب التظمـ كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء إذا كاف القرار
المطعكف فيو ناتج عف رفض اإلدارة أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف يجب عمييا اتخاذه كفقان لمقانكف
كما عدا ذلؾ مف الق اررات اإليجابية فال يشترط فييا التظمـ ،كىنا ننتقد ىذا المكقؼ مف حيث أنو كاف
الم ىشِّرع أف يعتبر التظمـ كجكبيان بالنسبة إلى جميع الق اررات اإلدارية ،أك أف يعتبره
مف األجدر عمى ي
اختياريان بالنسبة إلييا جميعان دكف أف يجعمو كاجبان بصدد بعضيا كاختياريان بصدد البعض اآلخر(.)45
لذلؾ فإنو كقبؿ صدكر ىذا القانكف كاف التظمـ اختياريا لدل محكمة العدؿ العميا بغزة ،ككذلؾ
راـ اهلل ،بالنسبة إلى جميع الق اررات اإلدارية فقد أشارت إلى أ َّنو مف المسممات َّ
أف تظمـ المكظؼ
العمكمي مف قرار أصابو بحيؼ أمر اختيارم(.)46
كما صنفت محكمة العدؿ العميا التظمـ اإلدارم حسب الجية اإلدارية التي يقدـ إلييا إلى ثالثة
أنكاع .1 :التظمـ الكالئي كىك التظمـ الذم يقدـ إلى مصدر القرار نفسو .2 ،التظمـ الرئاسي كىك التظمـ
()44

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ ( )2005/61كالصادر بتاريخ  2006/4/29كالتي قضت بأنو  :متى باف لممحكمة َّ
أف المستدعي

قد عمـ عممان يقينيان بالقرار المطعكف فيو عمى أقؿ تقدير منذ تاريخ  ، 2004/11/15:ككاف قد تقدـ بالطعف بتاريخ  ، 2005/4/16فإف الطعف
أضحى مقدم نا بعد فكات المدة القانكنية كىي ستيف يكمان مف تاريخ تبميغ القرار أك العمـ بو  ،األمر الذم يتعيف معو رد الدعكل شكأل"
 يذكر َّأف األساس القانكني لمحكمة العدؿ العميا قبؿ صدكر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية كاف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة ()1922كالذم
نص في المادة ( )43عمى َّ
أف :
َّ
تشكؿ محكمة تعرؼ بالمحكمة العميا تقرر طريقة تأليفيا بقانكف......كيككف ليذه المحكمة ،لدل انعقادىا بصفة محكمة عدؿ عميا ،صالحية
سماع كفصؿ المسائؿ التي ىي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صالحية أية محكمة أخرل مما
تستدعي الضركرة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ.
ككاف قضاء محكمة العدؿ العميا قد استقر عمى َّ
أف ميعاد الطعف في الق اررات التأديبية كاإلدارية عمكمان ىك  6شيكر (كلما كاف قضاء ىذه
المحكمة قد جرل عمى رد ما يقدـ إلييا مف طمبات إذ قعد الطالب عف المجكء إلييا مدة تتجاكز األجؿ المعقكؿ كىك انقضاء ستة شيكر عمى
تاريخ األمر محؿ الطعف ) حكـ محكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1960/62كالصادر بتاريخ ، 1962/1/29:مجمكعة مختارة مف
ق اررات محكمة العدؿ العميا – كليد حممي الحايؾ – الجزء العاشر ،ص 84
()45

المادة رقـ ( )5فقرة ( )3مف القانكف رقـ ( )3لسنة ( )2016بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية.

()46

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/41الصادر بتاريخ  )2011/4/20(:مبادئ محكمة العدؿ العميا  -إعداد –أشرؼ نصر

اهلل – نضاؿ جرادة – الطبعة األكلى – بدكف دار نشر – غزة –  -الجزء األكؿ  -سنة  – 2015ص 138
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الذم يقدـ إلى رئيس مصدر القرار .3 ،التظمـ أماـ المجاف اإلدارية كىك التظمـ الذم يقدـ إلى لجنة
كيطمؽ عمييا اصطالح لجنة االعتراضات ،....كبما أف التظمـ اإلدارم ىك
الم ىشِّرع ليذه الغاية ي
ينشئيا ي
الذم يفرضو القانكف ،إذ يفترض كجكد عمؿ إدارم يخاصـ صاحب الشأف مشركعيتو كمالءمتو) (.)47

كبغض النظر عما تقدـ ،فإنو يبقى لدل محكمة العدؿ العميا أف األصؿ ىك اعتبار التظمـ
اختياريان كاالستثناء ىك جعمو كجكبيان في المكاطف التي أشار إلييا القانكف ،كمما قالت بو في ىذا الشأف
أنو يمتنع عمى محكمة العدؿ العميا التصدم لمق اررات اإلدارية قبؿ أف تستنفذ جميع طرؽ الطعف حسب
قانكف كانظمة اإلدارة الصادر منيا القرار الطعيف(.)48
الم ىشِّرع في القكانيف السابقة عندما جعؿ طريؽ التظمـ عمى القرارات التأديبية جكازيان
كقد أحسف ي

ال كجكبيان ،كىذا يعطي المخاطب بالقرار حرية كاسعة في سمكؾ أم مف الطريقيف ،بؿ كاألكثر مف ذلؾ
الم ىشِّرع جعؿ لمتظمـ أث انر في قطع ميعاد الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا بشرط أف يتـ التقيد
ىك أف ي
بميعاد الطعف بالتظمـ ،كىك عشركف يكمان مف تاريخ العمـ بالقرار(.)49

كلكف ماذا لك أصدرت الجية اإلدارية ق ار انر تأديبيان بحؽ شخص معيف كتبمَّغ بو ،كفات ميعاد
الطعف ثـ قاـ بالتظمـ مف القرار أماـ اإلدارة ،فيؿ يجكز الطعف عمى القرار الصادر في التظمـ؟.
أجابت محكمة العدؿ العميا عمى ىذا التساؤؿ حيف قضت بأف التقيد بميعاد الطعف مف النظاـ
العاـ تثيره المحكمة مف تمقاء نفسيا  ،كبما أف المستدعية بتقديميا الطمب المؤرخ بتاريخ 2008/4/20
مف أجؿ إلغاء القرار الصادر بتاريخ  2005/11/11:إنما ىي محاكلة إلحياء ميعاد الطعف مف جديد،
()47

حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )169لسنة 2008ـ ،الصادر بتاريخ (2009/2/3ـ)" ،مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع

سابؽ" .كفي اإلشارة ألنكاع التظمـ كأحكاميا انظر كؿ مف :محمد محمد عبده إماـ -القضاء اإلدارم – مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة –
دراسة مقارنة -الطبعة األكلى -دار الفكر الجامعي -اإلسكندرية2007 -ـ -ص63
()48

محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/226الصادر بتاريخ  – )1999/12/15(:قطكؼ مف أحكاـ المحكمة العميا في فمسطيف

– المحامي ناظـ محمد عكيضة – بدكف دار نشر – الطبعة األكلى – – 2012ص . 122
()49

تنص المادة رقـ( ) 105مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :

 -1لممكظؼ َّ
أف يتظمـ لرئيس الدائرة الحككمية مف أم قرار إدارم كذلؾ خالؿ عشريف يكم نا مف تاريخ عممو بو.
 -2كيتـ البت في التظمـ خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديمو ،فإذا انقضت ىذه المدة دكف الرد خطيان عمى المتظمـ أعتبر تظممو مرفكضان.
 -3لممكظؼ المجكء إلى القضاء خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ إبالغو رفض تظممو أك انقضاء المدة المنصكص عمييا في الفقرة ( )2أعاله.
 -4تنظيـ الالئحة التنفيذية ليذا القانكف اإلجراءات الخاصة بالتظمـ مف الق اررات اإلدارية .
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كاف القرار بعد فكات مدة الطعف أصبح قطعيان محصنان مف الطعف( ،)50كاذا تتابعت التظممات فإف
التظمـ الذم يكقؼ المدة ىك التظمـ األكؿ فقط ،كليس لذكم الشأف أف يتخذكا مف تكر ار التظممات كسيمة
لالسترساؿ في إطالة ميعاد رفع الدعكل(.)51
كيرل الباحث أف المادة رقـ ( )8/160مف الالئحة التنفيذية جاءت مخالفة لمبدأ التدرج في التشريع
كذلؾ حيف نصت عمى جكاز التظمـ مرة أخرل أماـ ديكاف المكظفيف ،إذ إف األصؿ أف تأتي الالئحة
منسجمة مع القانكف كمتسقة معو كال تختمؽ نصكصان  ،عالكة عمى أف ىذا النص يخمؽ اشكاالن في
احتساب ميعاد الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا ،فيؿ سيحتسب ميعاد الطعف ابتداء مف التظـ األكؿ أـ
مف الثاني  ،كبالتالي كاف األكلى عدـ النص عمى جكاز التظمـ مرة أخرل ماداـ أف القانكف لـ ينص
عمى ذلؾ .

52

()50

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ  – 2008/101:المجمة القانكنية – العدد الخامس – مؤسسة األياـ – سنة  2013ص 20

()51

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2005/22الصادر بتاريخ  )2005/4/14(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
( ) 52راجع ًض الوادة رقن ( )8/861هي قزار هجلس الوسراء رقن ( )35لسٌت 7115م بشأى الالئحت التٌفَذٍت لقاًوى الخذهت الوذًَت رقن ()3
لسٌت  8998الوعذل بالقاًوى رقن ( )3لسٌت .7115
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المبحث الثاني
الجية المختصة بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية وحدود رقابتيا
 تمييد وتقسيم:
مما ال شؾ فيو أف الرقابة القضائية عمى الق اررات اإلدارية بصكرة عامة كمف بينيا الق اررات
التأديبية ،منكطة بالجيات القضائية ممثمة في المحاكـ داخؿ الدكلة ،كالتي تختمؼ بحسب طبيعة
النظاـ القضائي السائد داخؿ الدكلة ،ىؿ يعد نظامان مكحدان أـ مزدكجان؟ ،كما أف المحاكـ في سبيؿ
قياميا بيذه الرقابة ال تتبع حدكدان كاحدة الختالفيا في التنظيـ كالكالية ،كفيما يمي نكضح الجية
القضائية المختصة بالرقابة عمى الق اررات التأديبية في فمسطيف ،ثـ بياف حدكد ىذه الرقابة كفقان الجتياد
محكمة العدؿ العميا مف خالؿ المطمبيف اآلتييف:
 المطمب األول :الجية المختصة بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية في فمسطيف. -المطمب الثاني :حدكد الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية كفقان الجتياد محكمة العدؿ العميا.

المطمب األول
الجية المختصة بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية في فمسطين
 تمييد وتقسيم:
يمكف التمييز في ىذا المقاـ بيف مرحمتيف أساسيتيف في تاريخ القضاء اإلدارم الفمسطيني
بصدد الجية المنكط بيا ممارسة الرقابة عمى الق اررات اإلدارية عمكمان كالق اررات التأديبية عمى كجو
التخصيص ،كمعنى ذلؾ اختالؼ الجية القضائية التي تمارس ىذه الرقابة في مرحمة ما قبؿ تشكيؿ
محكمة العدؿ العميا زمف االنتداب البريطاني لفمسطيف ،كمرحمة ما بعد تشكيؿ ىذه المحكمة ،كفيما يمي
نكضح ذلؾ مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
 الفرع األول :مرحمة ما قبؿ تشكيؿ محكمة العدؿ العميا. الفرع الثاني :مرحمة ما بعد تشكيؿ محكمة العدؿ العميا.71

الفرع األول
مرحمة ما قبل تشكيل محكمة العدل العميا
خضعت فمسطيف في تاريخيا الحديث إلى عدة أنظمة حكـ مختمفة كىك ما أدل إلى اختالؼ
النظاـ القانكني كالقضائي الذم أصبح متفاكتان مف فترة ألخرل كغير متجانس ،حيث خضعت في
البداية إلى الحكـ العثماني ثـ االنتداب البريطاني ثـ اإلدارتيف المصرية كاألردنية في قطاع غزة
كالضفة الغربية ،كمرك انر باالحتالؿ العسكرم االسرائيمي لألراضي الفمسطينية ،إلى أف عادت السمطة
الكطنية الفمسطينية إلى أرض الكطف مف منفاىا بالخارج عاـ 1994ـ(.)53
كفي أثناء خضكع فمسطيف لمحكـ العثماني أنشأت الدكلة العثمانية مجمس الشكرل ،كالذم كاف
مف بيف ميامو النظر في المنازعات اإلدارية القائمة في ذلؾ الكقت ،كالى جانبو كانت تكجد أيضان
مجالس اإلدارة في األلكية كاألقاليـ( ،)54كىي تماثؿ المحاكـ اإلدارية بمفيكميا المعاصر ،مع التأكيد
عمى أ نيا لـ تكف بالصالحيات كاالختصاصات التي تتمتع بيا المحاكـ في كقتنا الراىف .ففي فترة
الحكـ العثماني لفمسطيف ( )1917-1516كانت المحاكـ النظامية تختص بالنظر كالفصؿ في كافة
الدعاكل التي تقاـ عمى اإلدارة أك التي تقيميا ىذه األخيرة عمى األفراد .كمع ذلؾ ،فقد شيدت تمؾ
الفترة ،كبخاصة بعد حركة اإلصالحات التي فيرضت عمى الدكلة العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف
التاسع عشر ،بعض مالمح القضاء اإلدارم المزدكج ،تأث انر منيا بنظاـ القضاء اإلدارم الفرنسي ،فقد
أنشأ العثمانيكف سنة 1865ـ ،مجمس شكرل الدكلة العثماني ،محاكاة منيـ في ذلؾ الكقت لمجمس
الدكلة الفرنسي(.)55

()53

في ىذا المعنى انظر كالن مف :محمد سميماف ن ايؼ شبير ،التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف ،الطبعة األكلى2011 ،ـ ،ص،7

ص ، 8محمد سميماف نايؼ شبير ،المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في فمسطيف كفقان ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ ،
الجزء األكؿ ،ماىية القانكف الدستكرم  -نشأة الدساتير كأ نكاعيا كتعديميا كنيايتيا ،مبدأ سمك الدستكر كضمانات احترامو ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،الطبعة األكلى 2016 -ـ ،ص12
()54

عبد الناصر أبك سميدانة ،الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف – دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة

عيف شمس2009 ،ـ ،ص – 26ص ،27عبد الناصر أبك سميدانة ،مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف ،الكتاب األكؿ“ ،د.ط” ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،ص ،28ص ، 29عمي سالـ عمي صادؽ ،المبادئ التي أرستيا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في مجاؿ الكظيفة
العامة ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف اإلدارم ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة2004 ،ـ ،ص11
()55

عمار جامكس – نجاعة الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة – محكمة العدؿ العميا نمكذجان – الييئة المستقمة الستقالؿ القضاء كسيادة

القانكف – استقالؿ – سنة  – 2015ص.12
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كانحصر اختصاصو في تييئة مشركعات القكانيف الجديدة كدراستيا  ،باإلضافة إلى أف لو
اختصاص استشارم بالنسبة لمقكانيف كاالنظمة النافذة  ،كالفصؿ في بعض المنازعات اإلدارية ،كفض
تنازع االختصاصات بيف السمطة التنفيذية كالقضائية  ،ككذلؾ المنازعات الخاصة بمحاكمة كبار
مكظفي الدكلة( ،)56كما أنشأكا المجالس اإلدارية التي اختصت بالفصؿ في بعض المنازعات التي تثكر
بيف اإلدارة كاألفراد ،أك بيف األفراد كالمكظفيف(.)57
كلقد بيَّف قانكف إدارة الكاليات العمكمية إجراءات الطعف في الق ار ارت اإلدارية الصادرة عف
المأمكريف كالكالة ،كنص عمى حؽ األفراد في التظمـ منيا ،اذ إ َّف االعتراض عمى ىذه الق اررات يتـ عمى
مرحمتيف األكلى أماـ الجية اإلدارية األعمى مف الجية مصدرة القرار ،كالثانية تككف في حالة أف القرار
الصادر في االعتراض لـ يرؽ لممعترض ،فمف حقو المجكء لمقضاء ممثالن بمجمس شكرل الدكلة(.)58
كيبدك َّ
أف القانكف السائد في تمؾ الحقبة ،قد جعؿ التظمـ أك االعتراض عمى الق اررات التأديبية،
أماـ الجية اإلدارية كجكبيان لسمكؾ الطريؽ القضائي لمطعف في الق اررات التأديبية ،كىذا كاضح مف
خالؿ نصكص ىذا القانكف ،التي جعمت اختصاص مجمس شكرل الدكلة محدداى بالنظر في الق اررات
الصادرة عف مجالس إدارة الكاليات ،كبمفيكـ المخالفة لمنص فإنو ال يجكز لمشخص المجكء إليو مباشرة
إال بعد استنفاذ طريؽ التظمـ أماـ المجالس اإلدارية لمكالية(.)59

()56

ىاني عبد الرحمف غانـ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ ص .318

()57

أشرؼ صياـ  -القضاء اإلدارم في فمسطيف التطكر كالخصائص – بحث منشكر – مجمة العدالة كالقانكف – بدكف عدد – مركز راـ اهلل

لمدراسات – سنة 2013ص.94-93
()58

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص .281

()59

راجع المكاد  62كما بعدىا مف قانكف إدارة الكاليات العمكمية المؤقت لسنة  1331ىػػ ،المنشكر في مجمكعة عارؼ رمضاف (الحكـ

العثماني) ،بتاريخ  1998/9/9صفحة .297
أف ىذا القانكف أشار إلى َّ
حيث َّ
أف االعتراض عمى الق اررات اإلدارية يمر عبر مرحمتيف ،ففي األكلى يتـ االعتراض عمييا أماـ الجية اإلدارية
األعمى ،كفي حاؿ أراد المتظمـ الطعف في قرار ىذه الجية فعميو المجكء إلى القضاء ممثالن في مجمس شكرل الدكلة ،حيث جاء النص في
المادتيف  68 – 67عمى َّ
أف (االعتراضات التي تقع مف أصحاب العالقات عمى المقررات المتخذة في شعبات إدارة الكالية تدقؽ في مجمس
إدارة الكالية ،أما االعتراض عمى قرار مجمس إدارة الكالية فيراجع بو شكرل الدكلة) ،كفي مكضع آخر جاء النص عمى أنو ( ،...كشكرل الدكلة
ىك مرجع التدقيؽ لمقررات مجمس إدارة الكالية) .راجع في استعراض ىذا المعنى .محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع
السابؽ– ص .285
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كلقد ذىب رأم إلى أف تمؾ المرحمة مف مراحؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف ،ىي أقرب ما
تككف إلى نظاـ القضاء المزدكج ( ،)60كاتجو رأم آخر إلى أف القضاء في تمؾ المرحمة لـ يكف قضاء
إداريان بالمعنى الحديث ،إال أننا لك أردنا اضفاء ىذه الصفة عميو ،فإنو يككف أقرب إلى نظاـ القضاء
المكحد(.)61
الفرع الثاني
مرحمة ما بعد تشكيل محكمة العدل العميا
انتيينا في الفرع السابؽ ،إلى أف مجمس شكرل الدكلة العثماني بما لو مف صالحية النظر في
المنازعات اإلدارية القائمة في فمسطيف زمف اإلدارة العثمانية أك الحكـ العثماني ،يتكلى النظر في إلغاء
الق اررات اإلدارية كيراقب مدل صحتيا ،كىك ما ينسحب عمى الق اررات التأديبية التي مف الممكف أف
تصدر آنذاؾ مف قبؿ اإلدارات المختمفة في مكاجية المكظفيف التابعيف لمدكلة العثمانية.
كبعد خضكع فمسطيف لالنتداب البريطاني عمى إثر ىزيمة الجيكش العثمانية كانييار الدكلة
العثمانية ،أخذت بريطانيا بالتعامؿ مع فمسطيف ال كدكلة تحت االنتداب ،كانما باعتبارىا مستعمرة مف
المستعمرات البريطانية ،كىذا كاضح مف خالؿ استخداـ التاج البريطاني حقو في إصدار التشريعات،
ككاف ىذا الحؽ يتضمف منح الدساتير ،أك تعديؿ الدساتير القائمة في المستعمرات ،كاصدار
نص عمى إنشاء
التشريعات ،كعميو أيصدر مرسكـ دستكر فمسطيف بتاريخ 1922/8/10ـ ،الذم َّ
المحكمة العميا ،كالتي تنعقد بصفتيا محكمة عدؿ عميا لمنظر في المنازعات اإلدارية(.)62
()60

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص 285

 -ىاني عبد الرحمف غانـ – القضاء اإلدارم –

المرجع السابؽ ص .317
()61

باسـ صبحي بشناؽ – محاضرات في القضاء اإلدارم الفمسطيني – الطبعة األكلى – مكتبة بيساف – غزة  -سنة  – 2017ص 46

()62

سيؼ الديف البمعاكم –عيب االنحراؼ بالسمطة في القرار اإلدارم كأثره بالنسبة إلى دعكل اإللغاء – بحث منشكر  -ديكاف الفتكل كالتشريع

– غزة – سنة  – 2009ص  -10راجع كذلؾ في الربط بيف إصدار ىذا الدستكر كتأسيس محكمة العدؿ العميا في فمسطيف – عمي سالـ
صادؽ  -دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في القانكف العاـ ،معيد البحكث كالدراسات
القانكنية بجامعة الدكؿ العربية1428 ،ىػ2008 -ـ -ص.78
كتأسست محكمة العدؿ العميا تأسست بمكجب المادة رقـ ( ) 43مف ىذا الدستكر كالتي قضت باآلتي( :تأليؼ المحكمة العميا في فمسطيف كالتي
تنعقد بصفتيف ،األكلى  :بصفتيا محكمة استئناؼ لمنظر في األحكاـ الصادرة عف المحاكـ المركزية االبتدائية كمحاكـ الجنايات كاألراضي،
كالثاني :بصفتيا محكمة عدؿ عميا لمنظر في المسائؿ التي ىي ليست قضايا أك محاكمات ،بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف
صالحية أم محكمة أخرل ،مما تستدعي الضركرة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ في فمسطيف).
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كىناؾ مف يرل بأف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة 1922ـ ،لـ يمنح محكمة العدؿ العميا النظر
في المنازعات اإلدارية بشكؿ كاضح ،ألنو تحدث عف إنشاء المحكمة العميا ،كالتي تنعقد كمحكمة عدؿ
عميا في بعض األحياف دكف تكضيح الختصاصات األخيرة بشكؿ كاضح ،كأف العبرة في ذلؾ الكقت
بقانكف المحاكـ رقـ  28لسنة 1924ـ ،الذم حدد بشكؿ صريح ككاضح اختصاص ىذه المحكمة
بإلغاء الق ار ارت اإلدارية  ،المتعمقة بالحبس الغير مشركع كالق اررات الصادرة بحؽ المكظفيف العمكميف
نص ايضان عمى
كالييئات العامة( ،)63ثـ صدر بعده قانكف المحاكـ رقـ  31لسنة 1940ـ الذم َّ
اختصاصات محكمة العدؿ العميا بإلغاء الق اررات اإلدارية الصادرة بشأف المكظفيف العمكمييف.
كىذا يعني أف الق اررات التي كانت تصدر بحؽ المكظفيف العمكميف كالييئات العامة ،كالتي مف
ضمنيا الق اررات التأديبية ،كانت مشمكلة برقابة محكمة العدؿ العميا في تمؾ الحقبة ،عمى الرغـ مف أف
رقابة ىذه المحكمة لـ تكف تمتد لتشمؿ جميع المنازعات اإلدارية  ،كلعؿ ذلؾ يعكس أىمية الرقابة عمى
الم ىشِّرع منذ باككرة تأسيس النظاـ الرقابي عمى الق اررات اإلدارية
مثؿ تمؾ الق اررات ،التي حظيت باىتماـ ي
في فمسطيف .ككذلؾ مما ال يمكف إغفالو في ىذه المرحمة ،ىك إصدار االنتداب لقانكف المحاكـ سنة

1940ـ كالذم حدد فيو اختصاصات محكمة العدؿ العميا بشكؿ دقيؽ ككاضح

()64

كما أشرنا لذلؾ.

كننتيي إلى أف الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية تطكرت في ظؿ خضكع فمسطيف لمحكـ
البريطاني حيث حمت محكمة العدؿ العميا ألكؿ مرة محؿ مجمس شكرل الدكلة العثماني في مباشرة ىذه
الرقابة ،مع األخذ بعيف االعتبار أف كالية محكمة العدؿ العميا لـ تكف ثابتة كمحددة عمى الدكاـ ،فقد
كانت كالية ضيقة تقتصر بمكجبيا الرقابة القضائية عمى ق اررات محددة كذلؾ عند تأسيس المحكمة ،ثـ
تطكرت رقابتيا كاتسعت مع صدكر قكانيف المحاكـ الجديدة التي تمت إصدار مرسكـ دستكر 1922ـ.
كبعد انتياء حرب عاـ 1948ـ خضع قطاع غزة تحت سيطرة جميكرية مصر العربية ،كالتي
أبقت عمى القكانيف المعمكؿ بيا في فمسطيف ،كلـ تتدخؿ كثي انر في النظاـ القانكني كالقضائي القائـ،
نص عمى
كلضركرات متعددة صدر القانكف األساسي لقطاع غزة رقـ  255عاـ 1955ـ  ،كالذم َّ
اختصاصات المحكمة العميا بإلغاء الق اررات اإلدارية ،ثـ تبعو النظاـ الدستكرم لقطاع غزة بتاريخ
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1962/3/5ـ  ،كالذم جاءت فيو المادة  58تك ار نار لممادة  36مف القانكف سابؽ الذكر( .)65أما فيما
يتعمؽ بالضفة الغربية فكاف الكضع مختمفان عف قطاع غزة  ،إذ إنيا اندمجت في النظاـ القانكني
قسـ محكمة التمييز إلى
األردني كطبقت قانكف تشكيؿ المحاكـ اإلدارية رقـ  26لسنة 1952ـ ،كالذم َّ
محكمة تمييز جزائية كمدنية  ،كمحكمة عدؿ عميا تختص بإلغاء الق اررات اإلدارية المشكبة باالنحراؼ
أك مخالفة التشريعات (.)66
كتجدر اإلشارة إلى أف اختصاصات محكمة العدؿ العميا زمف الحكـ األردني شيدت تطك انر
ممحكظان عما كاف عميو الحاؿ زمف االنتداب البريطاني فيما يتعمؽ برقابتيا عمى الق اررات التأديبية
خصكصان كالق اررات اإلدارية بشكؿ عاـ  ،فأصبحت تمتد كاليتيا إللغاء جميع الق اررات اإلدارية .

()67

كىنا يمكف القكؿ بأف الكضع في الضفة الغربية فيما يتعمؽ باختصاص المحكمة العميا بالرقابة
عمى الق اررات اإلدارية كاف محددان ككاضحان( ،)68أما في قطاع غزة فمـ يكف بيذه الصكرة ،إذ ِّ
إف النص
المتعمؽ بتحديد اختصاص المحكمة جاء عاما كفضفاضان ،كىذا مرده إلى فمسفة الدكؿ التي خضعت
فمسطيف لسيطرتيا اذ إ َّف جميكرية مصر حاكلت أف تبقي عمى اليكية القانكنية لفمسطيف فمـ تتدخؿ في
المنظكمة القانكنية إال حيف كجكد فراغ تشريعي يتعيف سده ،أما فيما يتعمؽ بالضفة فقد اندمجت كميان
بالنظاـ القانكني األردني كتأثرت بو كثي انر.
كعمى إثر اليزيمة العربية سنة 1967ـ ،احتمت إسرائيؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ،كأصدرت
تبعان

لذلؾ

العديد

مف

األكامر

العسكرية

الخاصة

بالقضاء

اإلدارم،

حيث

عممت

عمى إلغاء محكمة التمييز في الضفة الغربية ،كخكلت محكمة االستئناؼ صالحية النظر
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فتحي عبد النبي الكحيدم – القضاء الدستكرم في فمسطيف – الطبعة األكلى – دار المقداد – غزة  – 2011 -ص  ، 23تنص المادة

 58مف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة سنة  1962عمى ( :مع مراعاة أم أحكاـ بشأف اختصاصات المحكمة العميا تختص ىذه المحكمة بالنظر
في إلغاء الق اررات اإلدارية متى كاف مرجع الطعف فييا عدـ االختصاص أك كجكد عيب في الشكؿ أك مخالفة القكانيف كالمكائح أك الخطأ في
تطبيقيا أك تأكيميا أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،كذلؾ كمو عمى الكجو المبيف في القانكف ).
()66

باسـ صبحي بشناؽ – محاضرات في القضاء اإلدارم الفمسطيني – المرجع السابؽ – ص.48
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()68

تنص المادة  11فقرة  3مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )71لسنة ( )1951عمى أنو( :أتنظر محكمة التمييز -3....بصفتيا

محكمة عدؿ عميا :صالحية سماع كفصؿ المسائؿ التي ىي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف
صالحية اية محكمة اخرل مما تستدعي الضركرة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ  ،كالطمبات التي تنطكم عمى إصدار أكامر اإلفراج عف
األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع كاألكامر التي تصدر إلى الييئات العامة كمكظفي الحككمة بشأف القياـ بكاجباتيـ العمكمية كتكميفيـ
القياـ بأعماؿ معينة أك االمتناع عف القياـ بو(.
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كالفصؿ في المنازعات اإلدارية ،إلى جانب اختصاصيا بالنظر كالفصؿ في المنازعات العادية،
كفي قطاع غزة أبقت إسرائيؿ عمى اختصاص المحكمة العميا بالنظر كالفصؿ في المنازعات
اإلدارية (.)69
إال أنيا أعادت تشكيميا بمكجب قانكف تشكيؿ المحاكـ لسنة 1940ـ ،كالذم سبؽ كأف صدر
زمف االنتداب  ،كبذلؾ يككف االحتالؿ قد َّ
ضيؽ مف اختصاصات المحكمة العميا بعد التطكر الذم ط أر
عمييا زمف اإلدارة المصرية لقطاع غزة(.)70
كلقد عمد االحتالؿ إلى تقكيض القضاء اإلدارم في فمسطيف مف خالؿ إنشائو لمجاف اعتراض
بمكجب األمر العسكرم رقـ ( ،)164كالتي نقؿ إلييا صالحية النظر في الق اررات التي تصدر عف
إدارة االحتالؿ ،كىي بذلؾ حمت محؿ محكمة العدؿ العميا ،كذلؾ رغبة منو في تحصيف ىذه الق اررات
كخمؽ كاقع رقابي ضيؽ كضعيؼ عمييا ،ال سيما كأف ىذه المجاف تشكؿ مف قائد المنطقة كفكؽ كؿ
ذلؾ فإف الق اررات الصادرة عف ىذه المجاف العسكرية تعد مف قبيؿ التكصيات غير الممزمة إلدارة
االحتالؿ(.)71
كعميو فإف الكاقع الرقابي لممحاكـ تجاه أعماؿ اإلدارة ،كالذم عاصرتو فمسطيف زمف االحتالؿ
العسكرم االسرائيمي بعد العاـ  ،1967كاف ضعيفان إلى حد كبير ،بما يخدـ سياسة االحتالؿ ،كيؤدم
لتحصيف ق اررات اإلدارة التابعة لو في مكاجية الجميع ،بما في ذلؾ المكظفيف العمكمييف مف أبناء
الشعب الفمسطيني ،كال يكجد أدؿ عمى ذلؾ مف استبداؿ االحتالؿ لمحكمة العدؿ العميا بمجاف
االعتراض التي أنشأىا ،كقيامو باعتبار ق اررات كأحكاـ تمؾ المجاف مجرد تكصيات ،كبالتالي انتيت
الرقابة إلى أف تككف في شكؿ تكصيات غير ممزمة بعد أف كانت تتجسد في أحكاـ قضائية ممزمة
لجية اإلدارة كليا حجيتيا المطمقة في مكاجية الكافة.
كمع دخكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بمكجب اتفاقية أكسمك عاـ 1993ـ  ،أصدر رئيس
السمطة الكطنية الفمسطينية ياسر عرفات بتاريخ 1994/5/20ـ ،القرار رقـ ( )1لسنة (1994ـ)،
كالذم قرر فيو استمرار العمؿ بالقكانيف التي كانت سارية قبؿ تاريخ 1997/6/5ـ ،كىذا يعني امتداد
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اختصاص محكمة العدؿ العميا في قطاع غزة كما كاف معمكالن بو زمف اإلدارة المصرية كفؽ النظاـ
الدستكرم لقطاع غزة لسنة 1962ـ ،كطبؽ الدستكر األردني عمى الضفة الغربية ،كالذم أعطى
()72

محكمة التمييز الحؽ في الرقابة عمى الق اررات اإلدارية بصفتيا محكمة عدؿ عميا.

كتكلت السمطة الكطنية مياميا التشريعية كصدرت في تمؾ المرحمة العديد مف التشريعات،
التي نظمت اختصاصات محكمة العدؿ العميا ،كىي قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة
(2001ـ) كقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة 2002ـ ،كقانكف السمطة
القضائية رقـ ( )1لسنة (2002ـ) كالقانكف األساسي لسنة 2002ـ الذم حؿ محمو القانكف األساسي
المعدؿ لسنة 2003ـ ،كبمكجب قانكف تشكيؿ المحاكـ جرل تكحيد اختصاصات محكمة العدؿ العميا
بالضفة كغزة( ،)73فأصبح قضاء محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة عدؿ إنما ىك
قضاء إداريان
ن

تمارسو بقكة القانكف ،كلحيف كجكد نظاـ قضاء إدارم متخصص(.)74

كعمى ىذا النحك فقد أصبح لمحكمة العدؿ العميا االختصاص األصيؿ في ممارسة الرقابة
القضائية عمى الق اررات اإلدارية ،كمف بينيا التأديبية بعد عكدة السمطة الكطنية الفمسطينية ،استنادان إلى
ما أكردتو القكانيف السابقة ،كما جاء في القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ ،مف النص بشكؿ
كاضح عمى نظرىا لمدعاكل التأديبية ،حيث جاء النص في المادة رقـ ( )102عمى أنو (يجكز بقانكف
إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكل التأديبية ،كيحدد القانكف اختصاصاتيا
األخرل ،كاإلجراءات التي تتبع أماميا) ،كقضت المادة رقـ ( )104بأنو (تتكلى المحكمة العميا مؤقتان
كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ،ما لـ تكف داخمو في اختصاص جية
قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة).
كما أننا نتكصؿ إلى نتيجة ىامة في ىذا الشأف كىك أف اختصاص محكمة العدؿ العميا
بممارسة الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية مف خالؿ دعكل اإللغاء ،ىك اختصاص محدكد
كاستثنائي كمبني عمى عدـ كجكد طريؽ مكاز أك دعكل أخرل ،كمثاؿ ذلؾ ما جاءت بو المادة رقـ
( )41مف قانكف أصحاب الميف اليندسية رقـ ( )18لسنة (1958ـ) ،التي نصت عمى أنو( :تككف
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حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/57الصادر بتاريخ  )2015/5/31(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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ق اررات مجمس النقابة قابمة لالستئناؼ إلى محكمة االستئناؼ مف قبؿ المتضرر منيا ،كذلؾ خالؿ
عشرة أياـ تبدأ مف ...الخ) .كىك ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا حيف قضت بعدـ اختصاصيا
بنظر الطعف عمى القرار التأديبي الصادر عف مجمس نقابة أصحاب الميف اليندسية بصفتو مجمسان
تأديبيان  ،إذ َّإنو كالحاؿ كذلؾ فإف االختصاص بالطعف ينعقد لمحكمة االستئناؼ(.)75
كباالطالع عمى المراحؿ المتعددة التي نظمت تشكيؿ محكمة العدؿ العميا يمكف استنتاج ما
يمي :
 -1أف االنتداب البريطاني أكؿ مف أرسى نظاـ القضاء المكحد في فمسطيف بشكؿ كاضح ،مف خالؿ
تأسيسو لمحكمة العدؿ العميا كمحكمة قضاء إدارم داخؿ نظاـ القضاء العادم كلـ يؤسس لنظاـ قضاء
إدارم مستقؿ كمتخصص.
 -2شيدت اختصاصات محكمة العدؿ العميا اتساعان كانحسا انر حسب القكانيف التي طبقت في كؿ
مرحمة.
 -3أف جميع القكانيف السابقة لصدكر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )1لسنة 2001ـ ،لـ تشر
بصريح العبارة إلى اختصاص محكمة العدؿ العميا بالنظر في الق اررات التأديبية ،كانما كانت تفيـ مف
خالؿ النص عمى الرقابة عمى الق اررات اإلدارية بشكؿ عاـ.

المطمب الثاني
حدود الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية وفقاً الجتياد محكمة العدل العميا
 تمييد وتقسيم:
تتميز الرقابة القضائية عمى الق اررات اإلدارية كمف بينيا الق اررات التأديبية ،بأنيا رقابة
مشركعية مف حيث األصؿ ،حيث يقتصر دكر القاضي عمى فحص مدل مشركعية القرار مف خالؿ
بياف مدل تطابقو مع القانكف ،كعميو فقد يحكـ بكجكد مخالفة لمقانكف كيقكـ بإلغاء القرار بأثر رجعي

()75

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/250الصادر بتاريخ  )2012/2/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .مرجع سابؽ.
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كاعتباره كأف لـ يكف ،أك أنو يحكـ بمطابقتو لمقانكف كيقضي بتأييده كاستمرار تنفيذه ،كليس لو أكثر مف
ذلؾ(.)76
كفي المقابؿ ال تمتد سمطة القاضي إلى البحث في مالئمات الق اررات اإلدارية كمدل تطابقيا
مع الكاقع كظركؼ الحاؿ ،ألف ذلؾ مف أخص سمطات اإلدارة كصميـ عمميا( ،)77كاذا ما امتدت
رقابتو لذلؾ َّ
فإنيا تعتبر غير صحيحة ،غير أف ىذا األصؿ التقميدم تطكر مع مركر الكقت كباتساع
نطاؽ الرقابة القضائية ،كىك ما نسمط الضكء عميو في الفرع الثاني مف ىذا المطمب ،كفيما يمي نتناكؿ
حدكد الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية كفقان الجتياد محكمة العدؿ العميا مف خالؿ الفرعيف
اآلتييف:
 الفرع األول :رقابة محكمة العدؿ العميا عمى مشركعية الق اررات التأديبية. -الفرع الثاني :رقابة محكمة العدؿ العميا عمى مالئمة الق اررات التأديبية.

الفرع األول
رقابة محكمة العدل العميا عمى مشروعية الق اررات التأديبية
أشارت محكمة العدؿ العميا إلى أف رقابتيا التي تباشرىا عمى أعماؿ اإلدارة كق ارراتيا إنما ىي
رقابة مشركعية ،كتقكـ عمى أساس كزف العمؿ بميزاف القانكف أك المشركعية مف خالؿ فحص مدل
انسجامو مع القانكف ،حيث قضت بأنو ،...( :سمطة تكقيؼ القرار اإلدارم لحيف البت في دعكل
اإللغاء مشتقة مف سمطة اإللغاء كفرع منيا كمردىا الرقابة القضائية التي يسمطيا القاضي اإلدارم عمى
القرار عمى أساس كزنو بميزاف القانكف كزنان مناطو مبدأ المشركعية...الخ) ( .)78لذلؾ فاألصؿ أف رقابة
محكمة العدؿ العميا ىي رقابة مشركعية  ،تسير عمى تطبيؽ أحكاـ القانكف كاعالء سيادتو عند
استعماؿ اإلدارة لسمطاتيا ،كعمى ىذا األساس فإف أحكاميا تنتصر لمقانكف(.)79
()76

سميماف محمد الطماكم ،كجيز القضاء اإلدارم ،د.ط ،دار الفكر العربي ،القاىرة1973 ،ـ ،ص27

()77

محمد محمد بدراف ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ،د.ط ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص55

()78

حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( ،)2005/133تاريخ الفصؿ( 4/10/2005 :المقتفي).

()79

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2014/36كالصادر بتاريخ ، )2012/12/23 (:مبادئ محكمة العدؿ العميا – أشرؼ نصر اهلل

كنضاؿ جرادة – المرجع السابؽ  ،ص 18
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كفي مكقؼ آخر عبرت عف أف رقابتيا تستيدؼ حماية مشركعية أعماؿ اإلدارة ،كارساء مبدأ
المشركعية في تصرفاتيا مف خالؿ إزالة كؿ ما يتعارض مع ىذا المبدأ ،حيث قاؿ،...( :العدـ ال يكلد
إال عدمان كمف حؽ القضاء اإلدارم النظر في الطعكف المكجية ضد القرار اإلدارم المعدكـ إلزالة أية
شبية تتعمؽ بمشركعيتو....الخ) (.)80
كفي المقابؿ أشارت إلى أف الرقابة اإلدارية ليست كالقضائية ،فاألكلى قائمة عمى فحص
مشركعية كمالئمة القرار اإلدارم معان مف جانب اإلدارة التي أصدرت القرار بعد تقديـ تظمـ إلييا(،)81
كما اعتبرت أف رقابتيا محدكدة بحدكد المشركعية ،كال تمتد لمحمكؿ محؿ اإلدارة في إصدار الق اررات أك
تعديميا أك استبداليا ،كىك ما يعني أف رقابة محكمة العدؿ العميا تنتيي عند بياف حكـ القانكف عمى
أساس مدل مطابقة القرار لو مف عدمو ،كتقضي بإلغائو أك تأييده ،دكف أف تبحث في مطابقتو لمكاقع
مف عدمو ،أم مدل مالئمتو ،فيذا أمر مرفكض(.)82
()80

حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )11لسنة  ،2005الصادر بتاريخ( .)27/9/2005مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.

()81

أف المخاطب بالقرار اإلدارم لو َّ
أشارت محكمة العدؿ العميا في بعض أحكاميا إلى َّ
أف يتظمـ معترضان عمى القرار أماـ جية اإلدارة

لمراجعتو  ،كفي حاؿ لـ يصؿ لمنتيجة المطمكبة فمو المجكء لمحكمة العدؿ العميا لبسط رقابتيا عميو ،كىك ما يعني أسبقية الرقابة اإلدارية بالنسبة
لمقضائية ،كأف األكلى تككف بمعرفة جية اإلدارة ،بينما الثانية فتمارسيا جية القضاء كتحديدان محكمة العدؿ العميا ،حيث تقكؿ ،...( :التظمـ
اإلدارم ىك الذم يفرضو القانكف ،إذ يفترض كجكد عمؿ إدارم يخاصـ صاحب الشأف مشركعيتو كمالءمتو ،لذلؾ ال تعد االعتراضات أك
التظممات المقدمة في ظؿ غياب األكلي أك العمؿ اإلدارم المحدد حص ار بأنيا تظمما إداريا ،بؿ ىي مجرد التماسات فقط ليس ليا قكة
االعتراض أك الت ظمـ القانكني....الخ ،كتتابع ،... :يصنؼ التظمـ اإلدارم مف حيث الجية اإلدارية التي يقدـ إلييا إلى ثالثة أنكاع )1 :التظمـ
الكالئي كىك التظمـ الذم يقدـ إلى مصدر القرار نفسو )2 ،التظمـ الرئاسي كىك التظمـ الذم يقدـ إلى رئيس مصدر القرار )3 ،التظمـ أماـ
المشرع ليذه الغاية كيطمؽ عمييا اصطالح لجنة االعتراضات...الخ ،كتتابع :إذا قررت
المجاف اإلدارية ،كىك التظمـ الذم يقدـ إلى لجنة ينشؤىا
ِّ
المجنة رفض طمب المعادلة أك جاء قرارىا مخالفا لما تضمنو الطمب أك مغاي ار لو فممقدـ الطمب تقديـ اعتراض إلى المجنة خالؿ ستيف يكما مف
تاريخ تبميغو القرار خطيا ،كعمى المجنة أف تبت في االعتراض المقدـ خالؿ مدة ال تزيد عف ستيف يكما مف تاريخ تقديمو ،كاذا لـ يبت في
الطمب خالؿ المدة المشار إلييا أعاله يعتبر الطمب مرفكض ضمنيا كلمقدـ طمب المعادلة الطعف بقرار المجنة لدل محكمة العدؿ العميا...الخ).
حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )169لسنة 2008ـ ،الصادر بتاريخ 2/3/2009( :ـ) ،مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع
سابؽ.
()82

حيث قضت باآلتي ،...( :اليدؼ مف دعكل اإللغاء التي تقدـ لدل محكمة العدؿ العميا ىك إلغاء القرار المطعكف بو كميان أك جزئيان ،كىذا

ال يعني َّ
أف كؿ دعكل تقدـ لدل محكمة العدؿ العميا أنيا مقبكلة شكالن فكثي انر مف الحاالت يقرر القضاء اإلدارم رد الدعكل شكالن إذا تخمؼ احد
الشركط الشكمية لقبكليا أك ردىا مكضكعان إذا تبيف َّ
أف القرار الطعيف متفؽ كأحكاـ القانكف أك الحكـ بإلغائو كمي نا أك جزئي نا إذا تبيف لمقاضي
مخالفة القرار لمقانكف ،....كتتابع  ،... :صالحيات القاضي اإلدارم في منازعات اإللغاء تقتصر عمى إلغاء القرار المطعكف بو كميان أك جزئيان،
كال يممؾ القاضي استنادان لمبدأ الفصؿ بيف اإلدارة العامة كالقضاء اإلدارم اصدر أك أمر لإلدارة لمقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ ،كال يحؽ
لمقاضي اإلدارم َّ
أف يحؿ محؿ اإلدارة إلصدار القرار السميـ كما أنو ال يممؾ تعديؿ قرارىا ،فكؿ ما يممكو في ىذا الشأف ىك إلغاء القرار
المطعكف فيو فقط...الخ).
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كتؤكد في مكاضع أخرل عمى أف كجكدىا كمحكمة عدؿ عميا ليس إال مف أجؿ بسط ىذا النكع
مف أنكاع الرقابة ،كالذم يشكؿ ضمانة ىامة لمفرد مف تغكؿ اإلدارة عميو أك تعسفيا في استعماؿ قدرتيا
كقكتيا ،كتقكيـ االنحراؼ كدرء الضرر عف الكافة مف التصرفات التي تنزليا اإلدارة باألفراد عمى
()83

خالؼ القانكف

كمما أشارت اليو أيضان في حكـ آخر بأف مف حؽ القضاء اإلدارم أف يبحث في شرعية القرار
اإلدارم المطعكف فيو ،كلو مف أجؿ ذلؾ البحث في العناصر القانكنية التي يبني عمييا القرار(،)84

نص في القانكف ،كال تقرره مبادئ العدالة
كأكضحت في حكـ آخر باف قرار اإلدارة الذم ال يسانده ٌ
يتعيف عمى القضاء االستجابة لطمبات المستدعي بإلغائو.

()85

كلقد بسطت محكمة العدؿ العميا رقابتيا

عمى الق اررات التأديبية المخالفة لمبدأ المشركعية حيف قضت بأف قرار نقؿ المستدعي إلى كظيفة أدنى
مف الكظيفة التي كاف يشغميا ،قد شابو عيب عدـ المشركعية ،األمر الذم يستكجب معو إلغاؤه كشؿ
آثاره(.)86
الفرع الثاني
رقابة محكمة العدل العميا عمى مالئمة الق اررات التأديبية
تعتبر الرقابة اإلدارية أكسع مف الرقابة القضائية ( ،)87فدكر القاضي عند رقابتو ألعماؿ اإلدارة
لو حدكد  ،حيث ينتيي عند بياف كممة القانكف بشأف القرار المطعكف فيو أمامو ،كيبحث فقط في مدل
حكـ محكمة العدؿ العميا _ راـ اهلل _ رقـ ( )2013/48الصادر بتاريخ( .) 30/10/2013مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.
()83

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/20الصادر بتاريخ  )2015/7/7(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()84

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1963/99كالصادر بتاريخ (، )1965/4/29مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الثالث عشر  ،ص 84
()85

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1964/75كالصادر بتاريخ ، 1964/2/14:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الرابع عشر  ،ص 44
()86

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( –)2008/106المجمة القانكنية – العدد الخامس – المرجع السابؽ ص 52

حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل – رقـ ( )2008/ 169الصادر بتاريخ ( )2/3/2009مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()87

أنكر أحمد رسالف ،كسيط القضاء اإلدارم“ ،د.ط” ،دار النيضة العربية ،القاىرة1999 ،ـ ،ص ،206كذلؾ :محمد عبد العاؿ السنارم،

مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ،المرجع السابؽ ،ص ،194ىشاـ حامد الكساسبة ،الرقابة القضائية عمى تكافر المصمحة العامة في
الق اررات اإلدارية  -دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مؤتة ،األردف2008 ،ـ،
ص ،25سميماف محمد الطماكم ،الكجيز في القضاء اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص ،27محمد محمد بدراف ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة،
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مطابقتو لألكؿ مف عدمو ،كعمى ىذا األساس لو أف يحكـ بإلغائو أك تأييده ،كال يمتد دكره ألكثر مف
ذلؾ ،فال يجكز لو البحث في مالئمات القرار كاقعيان أك أف يقكـ بتعديمو أك استبدالو ،ألف ذلؾ مف
صميـ عمؿ اإلدارة ،لذلؾ فاألخيرة عندما تمارس رقابتيا اإلدارية عمى أعماليا ليا أف تفحص ىذه
األعماؿ مف حيث مشركعيتيا كمالئمتيا ،كقد ينتيي بيا الحاؿ إلى سحب قرارىا أك تعديمو أك إلغائو أك
استبدالو العتبارات عدـ المشركعية أك العتبارات عدـ المالئمة.
كبدكرىا قضت محكمة العدؿ العميا باآلتي( :إف قضاء محكمة العدؿ العميا ىك قضاء إلغاء
يقتصر دكر المحكمة فيو عمى فحص مشركعية القرار اإلدارم ،فإذا ما تبيف ليا أنو مشكب بعيب مف
الم ىشِّرع كأسباب قانكنية لمطعف في الق اررات اإلدارية في المادة " "34مف قانكف
العيكب التي حددىا ي
تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ ،حكمت بإلغائو دكف أف يمتد حكميا ألكثر مف ذلؾ،
كذلؾ إعماالن لمبدأ الفصؿ بيف السمطات المنصكص عميو في المادة الثانية مف القانكف األساسي،...
كاف الفصؿ في دعكل اإللغاء يخضع لقاعدة أساسية قكاميا أنو ال يجكز لممحكمة الخركج عف طمبات
الطاعف كالحكـ بأكثر مما يطمب فيي ممزمة بالتقيد بتمؾ الطمبات) ( ،)88كفي مكطف أخر أكدت عمى
اآلتي  ،...( :كحيث َّإنو مف المستقر عميو فقيان كقضاء أنو ال يجكز لمقضاء اإلدارم مراقبة مالئمة
القرار اإلدارم ،إال َّإنو مف المسممات أف مف حؽ ذلؾ القضاء البحث عف مدل صحة الكقائع المادية
التي يب نى عمييا ذلؾ القرار باعتبار تمؾ الكقائع مف العناصر التي يقكـ عمييا القرار اإلدارم ،كذلؾ

حتى يتسنى ليذا القضاء تقدير تمؾ الكقائع التقدير الصحيح ،لينزؿ عمييا حكـ القانكف ،ذلؾ ألف

السمطة التقديرية لإلدارة أك الجية التي أصدرت القرار ال يحكؿ دكف الرقابة القضائية بالنسبة لشرعية
القرار اإلدارم  ،إذ َّ
الم ىشِّرع لإلدارة ليست امتيا انز خاصان لتمؾ اإلدارة أك
إف السمطة التقديرية التي منحيا ي
الجية ،كانما ىي ضركرة استمزميا حسف سير المرافؽ العامة ،كتحقيؽ العدالة عند تطبيؽ القانكف عمى

المكاطنيف ،كىي عمى ىذا األساس سمطة ليست مطمقة كانما مقيدة كمحدكدة ،فيي مقيده بالصالح العاـ
كمحددة بحسف استعماؿ تمؾ السمطة في الحدكد التي يستمزميا ذلؾ الصالح العاـ كالعدالة ،مما يمزـ

مرجع سابؽ ،ص ،55فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة – دراسة ألصكؿ ىذه الرقابة في القانكف المقارف كمدل تطبيقاتيا في القانكف
الكضعي ،قضاء اإللغاء كالقضاء الكامؿ "قضاء التعكيض" كقضاء التأديب ،الطبعة األكلى ،الناشر مكتبة عبد اهلل كىبة1960-1959 ،ـ،
ص ،82ص ،83ىشاـ حامد الكساسبة ،مرجع سابؽ ،ص.28
()88

حكـ محكمة العدؿ العميا _ ارـ اهلل _ رقـ ( )،2010/172الصادر بتاريخ (2011/11/21ـ)" ،مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع

سابؽ".
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معو لسالمة الق اررات اإلدارية أف يككف ىدفيا ىك المصمحة العامة كعدـ تجاكز حدكدىا أك إساءة
استعماليا أك مخالفتيا لصحيح القانكف كأحكامو) (.)89
غير أف رقابة محكمة العدؿ العميا لـ تبؽ عمى حاليا ،كامتدت إلى فحص ما كاف محظك انر
باألساس في ظؿ تطكرىا كاتساع نطاقيا ،حيث بدأت ببسط رقابتيا عمى مدل مالئمة سبب القرار
اإلدارم مع محمو أك أثره القانكني ،كفي مجاؿ التأديب أصبحت تتأكد مف مدل تناسب العقكبة المتخذة
مع الفعؿ المنسكب لممكظؼ ،كىك ما يعني أف رقابتيا عمى الق اررات التأديبية قد تنصرؼ أحيانان إلى
جكانب المالئمة كالمتعمقة بالتناسب بيف العقكبة كالمخالفة ،كاعتبرت ذلؾ اتساعان لمرقابة القضائية في
مكاجية السمطة التقديرية لإلدارة(.)90

()89

حكـ محكمة العدؿ العميا – رقـ ( )1997/ 52الصادر بتاريخ (" )1997/12/28مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ" .كفي حكـ

أف تنكه بادئ ذم بدء كلئف كاف مف المقرر َّ
آخر أشارت إلى اآلتي ،...( :كتكد المحكمة َّ
أف القضاء اإلدارم ال يجكز لو مراقبة مالئمة القرار
اإلدارم ،إال أنو مف المسممات َّ
أف مف حقو البحث في صحة الكقائع المادية التي انبنى عمييا ىذا القرار ،بؿ كتقدير ىذه الكقائع ،باعتبارىا مف
العناصر التي يقكـ عمييا ،ثـ ينزؿ عمييا الحكـ الصحيح في القانكف ،ذلؾ ألف كجكد السمطة التقديرية لإلدارة ال يحكؿ دكف الرقابة القضائية
بالنسبة لعناصر شرعية القرار اإلدارم ،فالسمطة التقديرية ليست امتيا انز خاصان لإلدارة ،كانما ىي ضركرة استمزميا حسف سير المرافؽ العامة
كالييئات العامة كتحق يؽ العدالة عند تطبيؽ القانكف ،ثـ ىي بعد ذلؾ سمطة غير مطمقة...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ
( )199/76الصادر بتاريخ ( )1996/3/11كذلؾ راجع في ذات المكقؼ :حكـ محكمة العدؿ العميا  -غزة  -رقـ ( )1996/71الصادر
بتاريخ ( )1997/4/23كذلؾ :حكـ محكمة العدؿ العميا -غزة -رقـ( )2003/141الصادر بتاريخ ( )2004/6/8مكسكعة المقتفي
اإللكتركنية.
()90

حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :كما أننا نجد َّ
أف العقكبة المفركضػة عمى المستدعي كىي العػزؿ مف الكظيفػة تتناسب مع جسامة الجرـ

المنسكب إليو كتدخؿ ضمف الحدكد القانكنية المنصكص عمييا في المادة " "68مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف
رقـ ( )4لسنة 2005ـ  ،كليس بيا أم غمك خاصة بعد أف أخؿ المستدعي بكاجباتو كسمككو الكظيفي المنصكص عمييا في المادتيف ""66،67
مف ذات القانكف ،كمما ال شؾ فيو َّ
أف الرقابة القضائية التي تمارسيا محكمة العدؿ العميا عمى التناسب بيف جسامة الذنب اإلدارم كنكع كمقدار
العقكبة التأديبية ىي ضمانة كبيرة لألفراد كتقيد مف مغاالة اإلدارة في تقدير جسامة األفعاؿ ،كما تعد ىذه الرقابة أيضان تضييقان لنطاؽ الصالحية
التقديرية التي تتمتع بيا اإلدارة كحدىا...الخ ،كحيث َّ
إف اإلدارة قد تكافرت في تحقيقاتيا مقكمات التحقيؽ اإلدارم كتجمعت فيو األدلة كالقرائف
المؤدية إلى القرار المطعكف فيو ،فتككف النتيجة التي تكصمت إلييا في قرارىا قد استخمصت استخالصان سائغان مف ممؼ المستدعي بما ليا مف
سمطة تقديرية تثبت ارتكاب المستدعي لممخالفة المنسكبة إليو كىي التحرش الجنسي باألكالد التالميذ الصغار ،كال رقابة لمحكمة العدؿ العميا
عمى قناعة المستدعى ضدىا في سمطتيا التقديرية بإعطاء القرار المطعكف فيو إذ ال يتصكر َّ
أف تصدر اإلدارة أم قرار بدكف مبرر...الخ)،
حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/1الصادر بتاريخ ( )2009/2/25مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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الفصل الثاني
رقابة محكمة العدل العميا عمى العيوب الشكمية لمقرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
يقصد بالعيكب الشكمية تمؾ العيكب التي تتصؿ بأحد أركاف القرار اإلدارم الشكمية أك
الخارجية ،كىي ركف االختصاص ،كركف الشكؿ كاإلجراءات ،فيذه األركاف تمثؿ المظير الخارجي
لمقرار اإلدارم  ،كترتبط بو مف ناحية شكمية ال مكضكعية ،كترتبط بصكرتو الخارجية ،كالقرار التأديبي
باعتباره ق ار انر إداريان يتعيف أف يتكافر فيو ذات األركاف التي يجب أف يقكـ عمييا أم قرار إدارم ،كىي
حسب ما أجمع عميو الفقو خمسة أركاف(.)91
كتعرؼ بعض ىذه األركاف باألركاف الشكمية ،أما األخرل فيي األركاف المكضكعية ،كتختمؼ
فيما بينيا حسب طبيعة اتصاليا بالقرار مف الناحية الشكمية أـ المكضكعية ،بمعنى ىؿ تتصؿ بشكمو
كركف االختصاص كركف الشكؿ كاإلجراءات ،أـ تتصؿ بمكضكعو كركف المحؿ أك السبب أك
الغاية( ،)92كلقد اتخذت محكمة العدؿ العميا مف ىذا التقسيـ مذىبا ليا حيف نكىت إلى أف لمقرار
اإلدارم شركط شكمية كأخرل مكضكعية تتمثؿ في المحؿ كالسبب كأف يككف لمقرار أىداؼ مشركعة
كىك ما يعرؼ بركف الغاية( ،)93كيقابؿ ىذه األركاف عيكب خمسة ،كبعضيا شكمية كأخرل مكضكعية
أيضان بذات الحالة بالنسبة إلى األركاف ،فالعيب يأخذ طبيعتو مف الركف الذم اتصؿ بو ،كيكفي تكافر
()91

سميماف الطماكم – نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة – الطبعة الثانية – ـ جامعة عيف شمس – القاىرة –سنة
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 ،كمف تطبيقات ذلؾ ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا بقكليا ( يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد
كالييئات الكاردة في المادة ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  5لسنة  2001كالتي تنص عمى  :يشترط في الطمبات كالطعكف
المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف َّ
أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يمي:
 -1االختصاص -2 .كجكد عيب في الشكؿ -3 .مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا -4 .التعسؼ أك االنحراؼ في
المشرع قد
استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف ،كلما كانت الئحة االستدعاء قد خمت مف بياف أسباب الطعف المذككرة  ،كلما كاف
ِّ
حدد أسباب الطعف بقاعدة آمرة مما يغدك معو الطعف كاجب الرد  (.حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/692الصادر بتاريخ:
( )2010/2/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
قضت محكمة العدؿ العميا بغزة بأف أركاف القرار اإلدارم خمسة ىي " الشكؿ كاالختصاص كالمحؿ ك السبب كالغاية " حكـ محكمة العدؿ
العميا – غزة – رقـ ( )2012/67الصادر بتاريخ  )2013/1/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()92

حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم  -الطبعة األكلى – الدار الجامعية – بيركت –سنة  – 1991ص303

()93

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2009/27الصادر بتاريخ  )2009/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .

43

أحد ىذه العيكب لمنيؿ مف سالمة القرار التأديبي كشؿ آثاره باإللغاء ،دكنما حاجة لمخكض في أسباب
أخرل تؤدم إلى ذات النتيجة(.)94
كلقد مارست محكمة العدؿ العميا رقابة كاسعة عمى العيكب الشكمية المتصمة بالقرار التأديبي
أك كما يسمييا البعض بالرقابة عمى المشركعية الشكمية(.)95
كيمكف أف نتناكؿ ىذه الرقابة مف خالؿ المباحث التالية :
 المبحث األول :الرقابة عمى االختصاص بإصدار القرار التأديبي. المبحث الثاني :الرقابة عمى شكؿ القرار التأديبي. -المبحث الثالث :الرقابة عمى إجراءات القرار التأديبي.

()94

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2009/27الصادر بتاريخ  )2009/4/29(:كحكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ

( )2012/20الصادر بتاريخ  )2012/7/8(:حكميف غير منشكريف – المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()95

مخمكفي مميكة ،رقابة القاضي اإلدارم عمى القرار التأديبي في مجاؿ الكظيؼ العمكمي ،رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم – تيزم

كزك -2012 ،ص11
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المبحث األول
الرقابة عمى االختصاص بإصدار القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
لكي يككف القرار التأديبي سميمان ،البد أف يصدر عف الجية التي تممؾ إصداره حسب القانكف،
فركف االختصاص ىك األساس الذم يبنى عميو القرار اإلدارم ،كينبني عمى ذلؾ أف المحكمة كىي في
طريقيا لبحث مدل مشركعية القرار التأديبي تراقب ركف االختصاص أكالن  ،فإف باف ليا أف الجية
مصدرة القرار غير مختصة ،فيكفي ذلؾ سببان إللغاء القرار التأديبي دكف أف تككف ممزمة بفحص باقي
األركاف .كعيب عدـ االختصاص قد يككف بسيطان  ،كقد يككف جسيمان ،كتأسيسان عمى ما سبؽ يمكف
تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب عمى النحك التالي :
 المطمب األول :المقصكد باالختصاص كالعيب المتصؿ بو في قضاء محكمة العدؿ العميا. المطمب الثاني :أحكاـ عيب عدـ االختصاص البسيط في القرار التأديبي -المطمب الثالث  :أحكاـ عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار التأديبي

المطمب األول
المقصود باالختصاص والعيب المتصل بو في قضاء محكمة العدل العميا
األصؿ أف يصدر القرار اإلدارم بنا نء عمى نص قانكني يعطي مصدره السمطة باتخاذه كىك ما

يعرؼ بركف االختصاص ،فاالختصاص يقكـ عمى منح القانكف لجية معينة دكف غيرىا صالحية أك
أىمية أك مكنة اتخاذ قرار إدارم معيف ،بحيث ال يجكز لغيرىا أف تقكـ باتخاذه ،كاال كاف قرارىا معيبان
بعدـ االختصاص ،كنظ انر التساع أعماؿ اإلدارة كتشابؾ االختصاصات ،فقد تعتدم سمطة عمى
اختصاصات سمطة أخرل كىذا أمر كارد ،كيصبح القرار اإلدارم مشكبان بعيب عدـ االختصاص كما
ذكرنا ،كفيما يمي نتناكؿ اآلتي:
 الفرع األول :تعريؼ ركف االختصاص في قضاء محكمة العدؿ العميا. الفرع الثاني  :تعريؼ عيب عدـ االختصاص في قضاء محكمة العدؿ العميا.46

الفرع األول
تعريف ركن االختصاص في قضاء محكمة العدل العميا
المشرع جية اإلدارة سمطة محددة ،فإنو يتعيف احتراـ ذلؾ مف قبؿ اإلدارات
حيف يمنح
ِّ
كالجيات األخرل ،فمثؿ ىذه السمطة ال تمارسيا إال الجية المختصة التي حددىا القانكف ،الذم يعتبر
المرجع في تحديد ما ىي الجية المختصة باإلصدار مف عدمو ،كفي حاؿ تحقؽ خالؼ ذلؾ كقامت
إحدل الجيات بإصدار قرار ليس مف اختصاصيا ،فيعتبر ىذا بمثابة االعتداء عمى الصالحيات
كاالختصاصات القانكنية ،كال بد مف إزالة القرار اإلدارم كاعتباره ىك كآثاره كأف لـ يكف(.)96
فإذا كاف القرار اإلدارم ىك إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى
القكانيف كاألنظمة ،بقصد إحداث أثر قانكني معيف متى كاف ذلؾ ممكنان كجائ انز قانكنان ،فيجب أف يككف
القرار الصادر تعبي انر عف إرادة صاحب االختصاص كفقان ليذه القكانيف كاألنظمة ،كحسبما قضت
بو( ،)97فالمشركعية القانكنية لمقرار اإلدارم تقتضي بأف يككف القرار اإلدارم صاد انر عف صاحب
االختصاص القانكني( ،)98فقكاعد االختصاص بصفة عامة ماىي إال قكاعد كأسس يحدد عمى أساسيا
األشخاص كالييئات التي تممؾ إبراـ تصرفات قانكنية معينة(.)99

()96

كمما قضت بو في ىذا المقاـ( :بالتدقيؽ كالمداكلة كبعد االطالع عمى الئحة الدعكل كالالئحة الجكابية كالبينات المقدمة كسماع مرافعات

الطرفيف كعمى الق اررات المطعكف فييا ،نجد أنو مف القكاعد التي استقر عميو الفقو اإلدارم أنو إذا أنيطت صالحية بمرجع معيف فإنو يجب َّ
أف
يمارسيا ىذا المرجع بنفسو كال يحؽ ألحد أف يعتدم عمى صالحية إدارة غيره ،كبما َّ
أف الق اررات المطعكف فييا كىي عدـ إعطاء المستدعييف
شيادة تسجيؿ لمعقار ككضع إشارة حجز عمى العقار كا ازلة البناء المقاـ عمى العقار ىك مف اختصاص المحاكـ النظامية كالسمطة القضائية
كليس مف اختصاص المحافظ ،كأف ما قاـ بو المستدعى ضده األكؿ فيو اعتداء عمى المحاكـ النظامية كتعتبر ق ارراتو باطمة ك كاجبة اإللغاء)،
حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/29الصادر بتاريخ ( )2012/5/25كفي ذات المضمكف انظر كذلؾ :حكـ محكمة العدؿ
العميا  -راـ اهلل – رقـ (  )199/85الصادر بتاريخ ( )1999/11/7مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()97

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2013/50الصادر بتاريخ  )2013/5/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()98

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2014/16الصادر بتاريخ  )2014/6/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،كفي استعراض

ىذا المعنى راجع :رياض عبد عيسى الزىيرم ،عيب عدـ االختصاص في القرار اإلدارم ،بحث منشكر ،مجمة العمكـ القانكنية ،جامعة بغداد،
المجمد رقـ ( ،)28اإلصدار األكؿ ،السنة 2013ـ ،ص ،207كذلؾ :إبراىيـ محمد عمي ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم ،د.ط،
1999-1998ـ ،ص.275
()99

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/20الصادر بتاريخ  )2014/11/25(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ
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كبالتالي فإنو يتعيف عمى الجية التي تتكلى الكظيفة التأديبية ،مزاكلة ىذه الكظيفة طبقان لما
تقضي بو القكاعد القانكنية التي تعمؿ عمى تنظيـ اختصاصات أعضاء السمطة اإلدارية ،لكي تصدر
ق ارراتيا مستكفية لركف االختصاص( ،)100كبمعنى آخر فإف القرار التأديبي ،كي يككف بمعزؿ عف
التعطيؿ أك اإللغاء البد أف يصدر عف جية محددة تممؾ إصداره ،ثـ يجب أف تمتزـ ىذه الجية حدكد
اعتداء منيا كعمالن باطالن ال
اختصاصيا المرسكـ كفقان لمقانكف ،فإف ىي خرجت عف تمؾ الحدكد كاف
ن
تمحقو أية حصانة ،كيحؽ لمقضاء التدخؿ لرد العدكاف عف األفراد(.)101

كلقد قضت محكمة العدؿ العميا بأف القرار المتضمف إنياء خدمات المستدعي كالصادر عف
الجية المختصة ،كىي ديكاف المكظفيف كفقان لمصالحيات المخكلة لو عمى النحك المبيف في قانكف
()102

الخدمة المدنية ،فإنو بات مف المتعيف القضاء برفض الطمب لصدكر القرار عف جية مختصة.

كبالتالي متى استباف لممحكمة أف ىناؾ لجنة تحقيؽ َّ
مشكمة تشكيال صحيحان باشرت عمميا

كفقان لألصكؿ ،كمف ثـ سطَّرت تكصياتيا باتخاذ العقكبة التأديبية بحؽ المستدعي كرفعتيا لمكزير
المختص ،كالذم أقرىا بعد أف كجد مطابقتيا لمقانكف ،فإنو كالحاؿ كذلؾ يمسي عمؿ المستدعى ضدىا
مكافقان لصحيح القانكف كبعيدان عف كؿ مطعف(.)103
كتجدر اإلشارة إلى أف االختصاص كاجب يمزـ صاحبو بأف يزاكلو بنفسو كليس حقان لمف تقرر،
كىك بذلؾ ال يمكنو أف يعيد بو لسكاه إال بتفكيض قانكني مكتكب مستند إلى نص( ،)104كيعد ركف
االختصاص عماد القرار التأديبي ،ككف أف المحكمة كىي في سبيؿ فحص مدل مشركعية القرار يجب
أف تتحقؽ بادئ ذم بدء مف األساس القانكني الذم بني عيو القرار ،كالذم منح الجية م ً
صًد ىرةى القرار
ي
ي

()100

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2014/219الصادر بتاريخ  )2014/12/24(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()101

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1964/78كالصادر بتاريخ ، 1964/10/10:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الرابع عشر  ،ص .54
()102

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2006/6الصادر بتاريخ  )2006/5/31(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()103

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2013/99كالصادر بتاريخ ، 2014/2/5:مبادئ محكمة العدؿ العميا – المبادئ التي أرستيا

محكمة العدؿ العميا في االعكاـ ( – )2016-2015-2014الجزء الثاني أشرؼ نصر اهلل كنضاؿ جرادة – بدكف دار نشر – الطبعة األكلى
  ، 2017ص .51()104

عدناف عمر – مبادئ القانكف اإلدارم – بدكف در نشر – “د.ط” ،سنة  2010ص .66
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سمطة إصداره( ،)105كىك ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا بقكليا إ َّف البحث في تكافر ركف
مقدـ عمى ما سكاه مف األركاف فإف لـ يتكافر ىذا الركف كجب
االختصاص في القرار اإلدارم ،ىك ه

عمى المحكمة إلغاء القرار اإلدارم ،النتفاء كجكد ىذا الركف(.)106

كلما ليذا الركف مف أىمية بالغة في القرار اإلدارم ،فقد قيسـ العيب المتصؿ بو دكف العيكب
األخرل إلى درجتيف عيب عد اختصاص بسيط ،كعيب عدـ اختصاص جسيـ ،كحتى يككف ىذا الركف
سميما ال بد أف يصدر القرار اإلدارم فقط عف الجية م ً
صًد ىرةى
ي

القرار دكف سكاىا ،فاالختصاص الممنكح

لجية اإلدارة يجب أف تمارسو بنفسيا ،كاف القرار الصادر عف جية مختصة ال يصبح صحيحان بمجرد
اشتراؾ الجية المختصة مع الجية الغير مختصة ،بؿ يجب لصحة القرار أف يصدر إنشائيان مف
الجية المختصة( .)107حيث أ َّف المحكمة ذىبت إلى أف ركف االختصاص ال ينيض مع كجكد جية
غير مختصة شاركت في إصدار القرار إلى جانب الجية المختصة بإصداره ،إذ قد يككف ليذه
المشاركة أثرىا في اتجاه الرأم ،مما يصيب القرار اإلدارم بعيب جسيـ يفقده أىـ أركانو(.)108
كاذا كانت قكاعد االختصاص ىي تمؾ القكاعد التي تحدد األشخاص كالييئات التي تممؾ إبراـ
التصرفات العامة أك إصدارىا ،فإف الغاية مف تحديدىا تتمثؿ في تحقيؽ المصمحة العامة ،كالتي تتجمى
في تحديد قكاعد االختصاص مف ناحية اإلدارة كاألفراد عمى السكاء ،كالقاعدة العامة أف تحديد ىذه
الم ىشِّرع(.)109
القكاعد ىك مف عمؿ ي
كفي فمسطيف فإف القرار التأديبي ال بد كأف يصدر عف الجية المختصة كفؽ ما حدده القانكف
في كؿ حالة ،كبالتالي ال تكجد جية محددة تتمتع بسمطة اتخاذ الق اررات التأديبية ،حيث تختمؼ كفقان
لمقكانيف كاألنظمة ،فعمى سبيؿ المثاؿ يتكلى مجمس التأديب إصدار الق اررات التأديبية بحؽ القضاة كفقان
بناء عمى ما جاء في المادة رقـ ( ،)48كذلؾ
لقانكف السمطة القضائية رقـ  1لسنة 2002ـ ،كتحديدان ن

بالنسبة لتأديب المحاميف فإف الجية المختصة بإجراء التأديب كاصدار العقكبات التأديبية ،ىي مجمس
()105

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1959/36كالصادر بتاريخ ، 1959/8/1:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا – كليد

حممي الحايؾ – الجزء العاشر  ،ص .65
()106

حكـ محكمة العدؿ العميا – ( رأم مخالؼ ) راـ اهلل – رقـ ( )2011/281الصادر بتاريخ  )2012/3/28(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()107

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/11الصادر بتاريخ  )2006/5/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()108

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/350الصادر بتاريخ  )2002/12/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()109

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2014/20كالصادر بتاريخ ، 2014/11/25:مبادئ محكمة العدؿ العميا – أشرؼ نصر اهلل

كنضاؿ جرادة– ا الطبعة األكلى –  ، 2017ص .99
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التأديب كفقان لممادة رقـ ( )30كما بعدىا مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ  3لسنة 1999ـ ،كما أف
الجية المختصة بتأديب الميندسيف الزراعييف كفقان لقانكف نقابة الميندسيف الزراعييف األردني رقـ 10
لسنة 1966ـ ،المطبؽ في الضفة الغربية ىك مجمس النقابة بصفتو مجمسان تأديبيان ،حسبما قضت بو
المادة رقـ ( .)17كبالنسبة لمكظفي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية فإف الجية المكمفة بالتحقيؽ التأديبي
كاصدار العقكبات التأديبية ،ىي لجنة تحقيؽ يشكميا رئيس الديكاف كفقان لممادة رقـ  52مف القانكف
الخاص بالديكاف رقـ 15لسنة 2004ـ ،أما عف مكظفي سمطة النقد الفمسطينية فإف الجية المكمفة
بإيقاع العقكبات التأديبية ليست كاحدة ،فيي تختمؼ باختالؼ درجة العقكبة ،ككذلؾ الفئة التي ينتمي
إلييا المكظؼ ،كقد تككف ىذه الجية ممثمة في مدير دائرة المكظؼ لكحده ،أك باالشتراؾ مع مدير دائرة
بناء عمى تكصية لجنة تحقيؽ ،كفؽ ما أكردتو المادة رقـ
المكارد البشرية ،أك بقرار مف محافظ السمطة ن
 79مف الئحة سمطة النقد الصادرة بالقرار رقـ  109لسنة 2011ـ بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد

الفمسطينية ،ككفقان لممادة رقـ  32كما بعدىا مف نظاـ مكظفي الييئات المحمية فإف مجمس الييئة
المحمية ىك صاحب االختصاص في تأديب المكظفيف كفقان لمقانكف.

الفرع الثاني
تعريف عيب عدم االختصاص في قضاء محكمة العدل العميا.
يترتب عمى مخالفة الجية اإلدارية لقكاعد تكزيع االختصاص فقداف القرار التأديبي الصادر
عنيا لمشركعيتو ،كيمسي مشكبان بعيب عدـ االختصاص ،الذم يجعمو جدي انر باإللغاء بعد أف بسطت
كيعرؼ عيب عدـ
المحكمة رقابتيا عميو مف خالؿ دعكل تجاكز السمطة أك دعكل اإللغاء ،ي

االختصاص بأنو صدكر قرار مف شخص يتمتع بصفة المكظؼ العاـ أك مف ىيئة إدارية تمثؿ السمطة
العامة كلكنيما ال يتمتعاف بتأىيؿ قانكني يؤىميما إلصدار ق اررات إدارية( ،)110كشبيت محكمة العدؿ
العميا ىذا العيب بأنو مف قبيؿ االعتداء عمى صالحية الغير(.)111
()110

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2013/152الصادر بتاريخ  )2014/10/15(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.

()111

كمما قضت بو في ىذا المقاـ( :بالتدقيؽ كالمداكلة كبعد االطالع عمى الئحة الدعكل كالالئحة الجكابية كالبينات المقدمة كسماع مرافعات

الطرفيف كعمى الق اررات المطعكف فييا ،نجد أنو مف القكاعد التي استقر عميو الفقو اإلدارم أنو إذا انيطت صالحية بمرجع معيف فإنو يجب َّ
أف
أف يعتدم عمى صالحية إدارة غيره ،كبما َّ
يمارسيا ىذا المرجع بنفسو كال يحؽ ألحد َّ
أف الق اررات المطعكف فييا كىي عدـ إعطاء المستدعييف

31

كفي الحقيقة فإف المحكمة لـ تكف مكفقة فيما ذىبت إليو عندما أشارت إلى أف عيب عدـ
االختصاص يتمثؿ ب صدكر قرار مف شخص يتمتع بصفة المكظؼ العاـ أك مف ىيئة إدارية تمثؿ
السمطة العامة كلكنيما ال يتمتعاف بتأىيؿ قانكني يؤىميما إصدار ق اررات إدارية ،ألف ىاتيف الحالتيف ال
اب معيا القرار اإلدارم بعدـ االختصاص ،فالحقيقة أف ىذا التعريؼ
تمثالف جميع الحاالت التي يي ىع ي
تعكزه الدقة إذ إف األصؿ في التعريؼ أف يككف جامعان بحيث يشتمؿ عمى جميع العناصر التي

يتضمنيا المصطمح أك جميع الحاالت التي يقكـ عمييا العيب ،ككذلؾ يككف مانعان مف تداخؿ العيكب
األخرل ،كما أنيا قصرت عيب عدـ االختصاص عمى صدكر القرار مف مكظؼ عاـ ال يممؾ ذلؾ،
في حيف أف عيب عدـ االختصاص قد يصيب القرار أك التصرؼ الصادر مف مكظؼ انتيت
كاليتو أك كاف تعيينو باطالن ىذا مف ناحية (.)112
كمف ناحية أخرل فإنيا حصرت الق اررات اإلدارية بتمؾ الصادرة عف المكظؼ العاـ كالييئات
نص المادة  33مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية ،كالتي جعمت
التي تمثؿ الدكلة ،كىك ما يتنافى مع ِّ
الق اررات الصادرة مف النقابات المينية ق اررات إدارية يجكز الطعف فييا أماـ محكمة العدؿ العميا ،كغيرىا
مف الجيات األخرل ،كبالتالي فإف فرضية العيب تتسع لتشمؿ االعتداء عمى جيات أخرل مختصة
كفقان لمقانكف لـ يشمميا الحكـ السابؽ.
كمما يدعـ كجية نظر الباحث ما عرفتو محكمة العدؿ العميا في حكـ ىك أسبؽ مف الحكـ
المنتقد ،كذلؾ عندما عرفت عيب عدـ االختصاص بأنو صدكر القرار عف جية غير مؤىمة قانكنان
()113
الم ىشِّرع جعمو مف سمطة ىيئة
ألف
ف؛
معي
قانكني
عمؿ
ة
ر
مباش
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ة
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أك
،
إلصداره
ي
أخرل أك مف سمطة فرد آخر أك محكمة أخرل( ،)114كبالتالي فإف ىذه التعريفات تي ُّ
عد عامة كجامعة لكؿ

ما مف شأنو أف يثير عيب عدـ االختصاص ،كقريبان مف ىذا التعريؼ ،ذىب اتجاه في الفقو إلى أف
شيادة تسجيؿ لمعقار ككضع إشارة حجز عمى العقار كا ازلة البناء المقاـ عمى العقار ىك مف اختصاص المحاكـ النظامية كالسمطة القضائية
كليس مف اختصاص المحافظ ،كأف ما قاـ بو المستدعى ضده األكؿ فيو ا عتداء عمى المحاكـ النظامية كتعتبر ق ارراتو باطمة ك كاجبة اإللغاء)،
حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/ 29بتاريخ ( )2012/5/25مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()112

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – الطبعة األكلى – منشأة المعارؼ – اإلسكندرية –سنة  ،1997ص،182

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،دراسة مقارنة  -دار النيضة العربية ،القاىرة ،،1984 ،ص .240
()113

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/17الصادر بتاريخ  )1999/11/13(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.

()114

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2014/20كالصادر بتاريخ ، 2014/11/25:مبادئ محكمة العدؿ العميا – أشرؼ نصر اهلل

كنضاؿ جرادة – مرجع سابؽ  ،ص . 99
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الم ىشِّرع جعمو مف سمطة
عيب عدـ االختصاص يعني عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانكني معيف؛ ألف ي
ىيئة أك فرد آخر(.)115
كمف الجدير ذكره َّ
أف عيب عدـ االختصاص الذم ينتاب القرار اإلدارم مف النظاـ العاـ
كيترتب عمى ذلؾ أف القضاء اإلدارم يممؾ إثارتو مف تمقاء نفسو كفي أية مرحمة تككف عمييا
الدعكل(.)116
كيثكر السؤاؿ ىنا حكؿ الق اررات اإلدارية المخالفة لقكاعد االختصاص كالتي تصدر بناء عمى
ترخيص مف الجيات اإلدارية العم يا كبتطبيؽ ذلؾ عمى الق اررات التأديبية فما ىك حكـ القرار التأديبي
بناء عمى ترخيص مف السمطة اإلدارية األعمى؟.
الذم صدر عف جية غير مختصة ن
لقد أجابت عف ىذا التساؤؿ محكمة العدؿ العميا بقكليا  ":كال ينجك القرار اإلدارم مف اإلصابة
بناء عمى ترخيص مف الجية اإلدارية العميا ،ما داـ قد كزع
بيذا العيب إذا تـ اتخاذه
ن

االختصاصات( ،)117كتكاد األحكاـ القضائية تيجمع عمى أف القرار يككف مخالفان مخالفة جسيمة لمقانكف
إذا كاف مشكبان بعيب عدـ االختصاص ،كذلؾ عند صدكره مف سمطة ليس مف شأنيا إصدار مثؿ ىذه
الق اررات ،كأف ينص القانكف عمى تشكيؿ ىيئة عمى كجو محدد ،كمف ثـ يختؿ تشكيؿ الييئة عف الكجو
المعيف ،فيستتبع ذلؾ أف ينتاب الق اررات الصادرة عنيا عيب عدـ االختصاص(.)118
كيفرؽ الفقو بيف عيب عدـ االختصاص البسيط كعيب عدـ االختصاص الجسيـ ،فبالنسبة إلى
عيب عدـ االختصاص الجسيـ كىك ما يعرؼ باغتصاب السمطة ،فإنو يجعؿ القرار اإلدارم منعدمان
()115

محمد عبد العاؿ السنارم – مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية – الطبعة األكلى – مطبكعات جامعة

اإلمارات العربية –سنة  – 2000ص  ،199طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ -ص .240
()116

راجع في ذلؾ حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/11الصادر بتاريخ  )2007/5/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية،

مرجع سابؽ.
 كلقد قضت محكمة العدؿ العميا بأف قرار إ نياء خدمات المستدعي بإحالتو لمتقاعد صدر عف القائد األعمى لقكل األمف كلـ يصدر عف لجنةالضباط  ،كحيث َّ
أف عيب عدـ االختصاص مف النظاـ العاـ تممؾ المحكمة استثناء إثارتو مف تمقاء ذاتيا حتى لك لـ يثره المستدعي في الئحة
طعنو كسبب مف أسباب إلغاء القرار المطعكف فيو" .حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/149الصادر بتاريخ:
( ،)2010/3/31راجع أيضان ،حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/20الصادر بتاريخ  )2014/11/25(:حكـ غير منشكر –
المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()117

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/350الصادر بتاريخ  )2012/12/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()118

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/180الصادر بتاريخ  )2010/3/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .
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كيفقده مقكماتو كقرار ادارم بحيث يصبح مجرد كاقعة مادية  ،كذلؾ ألف العيب الذم يصيبو يتمثؿ في
عدـ انعقاد أ م اختصاص مف األصؿ لمصدر القرار ،أك أف مصدر القرار اعتدل عمى اختصاص
سمطة أخرل محددة باألكؿ( ،)119أما عيب عدـ االختصاص البسيط ،فإنو يككف في حالة مجاكزة في
نطاؽ الكظيفة اإلدارية ،أم في الحاالت التي تعتدم بيا جية إدارية عمى اختصاص جية أخرل يكجد
بينيا تقارب في االختصاص (.)120
كيفيـ مف ذلؾ أف عيب االختصاص البسيط يجعؿ القرار معيبان بعيب نسبي ،بحيث يككف
القرار في ىذه الحالة باطالن إال أف مقكماتو تككف قائمة كيبقى لمقرار قكتو التنفيذية .
كنجد أف محكمة العدؿ العميا قد أكجدت معيا انر آخر لمتمييز بيف درجتي عيب عدـ
االختصاص بقكليا أنو يمكف التفريؽ بيف عيب عدـ االختصاص الجسيـ كعيب عدـ االختصاص
البسيط مف خالؿ شبية كجكد االختصاص السميـ ،فإذا انعدمت الشبية كاف العيب جسيمان ،أم أنو إذا،
ثار الشؾ حكؿ صحة االختصاص ،فإف األمر يتعمؽ بعيب عدـ االختصاص البسيط( ،)121كيترتب
عمى ىذا التقسيـ أف عيب عدـ االختصاص الجسيـ ال ييرتب فقط جزاء البطالف عمى القرار المصاب

بيذا العيب ،كانما ينحدر بو إلى درجة االنعداـ  ،كالقرار المنعدـ ىك القرار الذم يصدر عف ىيئة أك
شخص ليس لو أف يزاكؿ ىذا االختصاص( ،)122كىك ما أكدت عميو المحكمة في حكـ آخر ،حيف
قضت بأنو يجب التفرقة بيف عيب االختصاص البسيط كالجسيـ ،فيذا األخير ىك الذم يعتبر معو
القرار منعدمان كال يتقيد الطعف فيو بميعاد ،كلذا استقر اجتياد محكمة العدؿ العميا عمى أف عيب عدـ
االختصاص الجسيـ ييعبر عنو بعيب غصب السمطة(.)123
كأخي انر بقي القكؿ َّ
إف إلغاء القرار التأديبي بسبب عيب عدـ االختصاص كالطعف فيو كصدكر
قرار مف القضاء اإلدارم بإلغائو ،ال يمنع اإلدارة مف تصحيح أكضاعيا القانكنية مف خالؿ إعادة

()119

محمد العبادم  -قضاء اإللغاء – دراسة مقارنة – الطبعة األكلى  -دار الثقافة – عماف  -سنة  – 1995ص . 190

()120

محمكد عاطؼ البنا – الكسيط في القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ -ص . 360

()121

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/191الصادر بتاريخ  )2009/6/29(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()122

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/280الصادر بتاريخ  )2009/7/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()123

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/892الصادر بتاريخ  )2012/10/3(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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تأديب المكظؼ كاصدار قرار جديد عف ذات الفعؿ المؤثـ ،كال يعد ذلؾ خركجان عف مبدأ عدـ جكاز
معاقبة الشخص مرتيف عف ذات الفعؿ(.)124

المطمب الثاني
أحكام عيب عدم االختصاص البسيط في القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم :
أشارت محكمة العدؿ العميا إلى أف مخالفة اإلدارة لقكاعد االختصاص عند إصدار القرار
اإلدارم ال يككف بذات الحالة أك بذات الدرجة ،حيث تختمؼ المخالفة مف حالة ألخرل كفقان لدرجتيا
كمدل الحد الذم كصؿ مع االعتداء عمى اختصاص اإلدارة األخرل ،فقد يككف ىذا العيب بسيطان
كحينيا يككف القرار قابالن لإللغاء ال منعدمان ،كال بد مف طمب إلغائو خالؿ الميعاد القانكني كاال تحصف
مف ذلؾ كيبقى قائمان ،كفي المقابؿ قد يككف العيب جسيمان ،كىك مف قبيؿ غصب السمطة مف الجية
المختصة قانكنان بيا ،كعميو يككف القرار منعدمان ككأف لـ يكف ،كيبقى ميعاد الطعف فيو مفتكحان دكف
التقيد باألجؿ المحدد قانكنان لذلؾ( ،)125كيتحقؽ عيب عدـ االختصاص البسيط عند إصدار القرار
اإلدارم مخالفان لقكاعد االختصاص بدرجة بسيطة أك يسيرة( ،)126أك كانت درجة المخالفة غير

()124

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب الثالث – قضاء التأديب – دار الفكر العربي – “د.ط” – 1987 ،ص . 295

()125

كبدء بالدفع المثار مف المستدعى ضده مف َّ
أف الدعكل مقدمة بعد
حيث انتيت المحكمة في أحد أحكاميا إلى اآلتي( :كفي المكضكع،
ن

فكات ميعاد الطعف المنصكص عميو في المادة " "284مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،كبتدقيؽ أكراؽ الدعكل نجد َّ
أف القرار
المطعكف فيو قد صدر بتاريخ 2006/8/7ـ ،في حيف َّ
أف المستدعي تقدـ بطعنو بتاريخ 2007/4/2ـ ،كال يرد النعي عمى القرار المطعكف فيو
بأنو قرار منعدـ ألف الفقو كالقضاء استقر عمى اعتبار القرار اإلدارم منعدمان إذا كاف مشكبان بعيب جسيـ ،كيككف ذلؾ إذا صدر القرار مف فرد
عادم أك ىيئة ال تختص أصالن بمزاكلة ىذا االختصاص ،أك صدر القرار مف سمطة في شأف مف اختصاص سمطة أخرل ،ففي ىذه الحاالت
ال لإلبطاؿ كاإللغاء قضائيان إذا قدـ الطعف خالؿ المدة القانكنية ،أما إذا
يعتبر القرار منعدمان ،أما إذا شاب القرار عيب بسيط فيككف القرار قاب ن
انقضى ميعاد الطعف فيتحصف القرار مف الطعف كاإللغاء ،حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل – رقـ ( )2007/23الصادر بتاريخ:
( )2008/9/15مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()126

أنكر أحمد رسالف ،كسيط القضاء اإلدارم ،...مرجع سابؽ ،ص. 517
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جسيمة( ،)127كيأخذ عيب عدـ االختصاص البسيط ثالث صكر تتمثؿ في عدـ االختصاص
المكضكعي كالمكاني كالزماني ،كىك ما سنتناكلو تفصيالن عمى النحك اآلتي:
 الفرع األول :عدـ االختصاص المكضكعي . الفرع الثاني :عدـ االختصاص المكاني . الفرع الثالث :عدـ االختصاص الزماني .الفرع األول
عدم االختصاص الموضوعي
يتصؿ عيب عدـ االختصاص المكضكعي بذات مكضكع القرار إذ غالبان ما ينيط المشرع
سمطة إصدار القرار التأديبي بشخص أك ىيئة محددة كفقان لمكضكع ىذا القرار ،كبالتالي ال يجكز لجية
أخرل أف تتخذ القرار ،ككنو ليس مف مكضكعاتيا أك مضمكف صالحياتيا ،كيظير ىذا العيب في
القرار عندما يتخذ القرار شخص أك ىيئة لـ تخكؿ سمطة إصدار مثؿ ىذه الق اررات( ،)128كيأخذ عيب
عدـ االختصاص المكضكعي عدة أشكاؿ :
 أوالً :اعتداء سمطة عمى اختصاص سمطة موازية:
كىذه الحالة تتمثؿ في اعتداء سمطة غير مختصة بتأديب مكظؼ معيف عمى السمطة
المختصة بيذا األمر ،كتككف ىاتاف السمطتاف عمى قدـ المساكاة ،كخصكصان فيما يتعمؽ باختصاصات
كؿ منيما( ،)129كذلؾ كقياـ مدير دائرة بإصدار قرار ينطكم عمى عقكبة تأديبية بحؽ مكظؼ يتبع إلى
دائرة أخرل كفي ىذه الصكرة ال تككف بيف السمطة المعتدية كالسمطة المعتدل عمى اختصاصيا أية
تبعية إشرافية ،كبالتالي ال يصح إصدار الكزير ق ار انر تأديبيان بحؽ مكظؼ يتبع لك ازرة أخرل(.)130

()127

ماجد راغب الحمك ،القضاء اإلدارم“ ،د.ط” ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2004 ،ـ ،ص. 367

()128

حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 197

()129

في تأصيؿ المعنى أعاله انظر :سميماف محمد الطماكم ،القضاء اإلدارم ،الكتاب األكؿ  ،قضاء اإللغاء ،د.ط ،دار الفكر العربي ،القاىرة،

1967ـ ،ص ،750ص. 751
()130

محمكد عاطؼ البنا – الكسيط في القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – سنة  -1999ص . 395
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كتجد ىذه الصكرة مف عيب عدـ االختصاص المكضكعي تطبيقان ليا في مجاؿ الكظيفة العامة
عمى أكسع نطاؽ ،بينما في النقابات المينية يككف اختصاص تكقيع العقكبات التأديبية عمى األعضاء
فييا مف اختصاص مجمس تأديبي ينظـ القانكف كيفية تشكيمو ،بحيث ال تكجد سمطة تكازيو حتى يمكف
القكؿ بأ ف ىناؾ اعتداء مف سمطة مكازية في إصدار قرار تأديبي كما ىك كاضح في قانكني تنظيـ
مينة المحاماة ،كنقابة الصيادلة(.)131
أما في مجاؿ الكظيفة العمكمية ،فنجد أف صكرة عيب عدـ االختصاص المكضكعي تبدك
كاضحة إذ إف يعطي رئيس الدائرة الحككمية إيقاع بعض العقكبات التأديبية عمى المكظفيف التابعيف لو
كذلؾ كفقان إلجراءات معينة ،كيترتب عمى ذلؾ أف الجية التي ال يتبع ليا المكظؼ ال يمكنيا إيقاع
عقكبات تأديبية كاال كاف قرارىا معيبان( ،)132كما ال يجكز ألم رئيس دائرة حككمية أف يعتدم عمى
الصالحيات التأديبية لمرئيس األخر ،كمثؿ ىذا االعتداء لك تـ ،فإنو اعتداء مف سمطة تجاه سمطة
مكازية ،مف رئيس دائرة في مكاجية رئيس دائرة أخرل.
كما في مجاؿ تأديب القضاة يحدد القانكف صالحية رئيس المحكمة بمزاكلة اختصاص التأديب
بحؽ القضاة التابعييف لممحكمة التي يتكلى رئاستيا ،إذ إف القانكف أعطاه الحؽ بتكجيو عقكبة التنبيو،
()131

تنص المادة رقـ ( )36مف قرار بقانكف رقـ ( )15لسنة 2016بشأف نقابة الصيادلة كالمأخكذة مف المادة ( )48مف قانكف نقابة الصيادلة

رقـ ( )10لسنة 1957ـ كالتي تنص عمى  :يتألؼ مجمس التأديب مف:
 .8النقيب رئيسان.
 .7عضكيف مف أعضاء المجمس يعينيما المجمس فكر انتخابو.
 .4عضكيف يعينيما الكزير مف الصيادلة األعضاء في النقابة.
 .3تككف جمسات المجالس التأديبية سرية.
 .5تصدر ق اررات المجمس التأديبي بأغمبية األصكات ،كعند التساكم يرجح الجانب الذم فيو الرئيس.
 .6إذا تغيب أك تعذر حضكر أم مف أعضاء مجمس التأديب ألم سبب كاف ،ينتدب الكزير أك النقيب مف ينكب عنو.
 .7إذا تعذر عمى النقيب رئاسة مجمس التأديب ،يتكلى نائبو مياميا أك أكبر األعضاء سن نا في مجمس التأديب
كما تنص المادة رقـ ( )30مف القانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة عمى  -1 :يتألؼ مجمس التأديب مف ثالثة أعضاء
مف المحاميف المزاكليف لممينة ممف أمضكا في ممارسة المينة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات يعينيـ المجمس ،يسمى مف بينيـ رئيس ،كيجكز
لممجمس تعييف أكثر مف ىيئة كاحدة لمجمس التأديب ،كتعييف عدد آخر مف األعضاء االحتياط -2 .جمسات المجالس التأديبية سرية.
()132

تنص المادة رقـ ( )95قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  ، 2005عمى أنكاع العقكبات التي تكقع عمى الضباط:

 .1عقكبات انضباطية يكقعيا القادة المباشركف كالرئاسات.
 .2عقكبات تأديبية تكقعيا لجنة الضباط.
 .3عقكبات تكقعيا المحاكـ العسكرية (كفؽ أحكاـ قانكف العقكبات العسكرم).
نص المادتيف رقـ ( )71-67مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ
راجع أيضان ٌ
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كتابة أك شفاىة ،كيمحؽ عيب عدـ االختصاص بالقرار التأديبي الصادر عف رئيس محكمة بداية
و
قاض يتبع لمحكمة بداية غزة(.)133
خانيكنس بحؽ
كلعؿ الحكمة المبتغاة مف تكزيع االختصاصات كترتيب عيب عدـ االختصاص ،ىك منع
المشرع الصحيحة ،في تحديده الختصاص كؿ جية إدارية ،ضمانان لعدـ
اإلدارة مف الخركج عف إرادة
ِّ

تداخؿ االختصاصات كخمط المسؤكلية ،كألف كؿ جية ىي األدرل بشؤكنيا ،كمف ثَّـ فيي األكلى

بإصدار الق اررات التأديبية عمى المكظفيف التابعيف ليا(.)134
 ثانياً :اعتداء سمطة دنيا عمى اختصاص سمطة عميا:
تتحقؽ ىذه الصكرة عندما يككف االختصاص بتأديب مكظؼ معيف مناط بسمطة رئاسية كتقكـ
السمطة المرؤكسة األدنى بمزاكلة ىذا االختصاص ،كذلؾ مثؿ مباشرة المدير بإصداره ق اررات تأديبية
ىي مف اختصاص الكزير(.)135
كلقد أبرزت محكمة العدؿ العميا ىذا العيب بقكليا( :إف المحكمة تبيف ليا أف المستدعي كاف
يعمؿ مدير دائرة الشؤكف االجتماعية براـ اهلل في الدرجة األكلى كفقان لنص المادة  23مف نظاـ الخدمة
المدنية رقـ ( )23لسنة (1966ـ) ،كتجد المحكمة أف القرار المشكك منو كالمتضمف فصؿ المستدعي
مف الخدمة صادر عف كزير الشؤكف االجتماعية كىك مرجع غير مختص؛ ألف مرد األمر ب ىذا
الشأف إلى مجمس الكزراء ،كمف ثـ يككف القرار المطعكف فيو باطالن حقيقان باإللغاء( ،)136كمف ذلؾ
أيضان قرارىا المؤكد عمى أف المحكمة كقد باف ليا بأف القرار الطعيف صادر عف المستدعى ضده
الثاني ،كىك نائب رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كالمتضمف كؼ يد المستدعي عف العمؿ ال

()133

تنص المادة رقـ ( )47مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة(  )2002كتعديالتو عمى  -( :لرئيس كؿ محكمة تنبيو القاضي إلى ما

يقع منو مخالفا لكاجباتو أك لمقتضيات كظيفتو كيككف التنبيو شفاىو أك كتابة ،فإذا كاف التنبيو كتابيا كاف لمقاضي االعتراض عميو خالؿ خمسة
عشر يكما مف تبميغو إليو كفقا لإلجراءات المقررة بالمادة (.)45
()134

رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية – رسالة ماجستير – جامعة الكادم – ص . 113

()135

محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – دار النيضة العربية – القاىر – “د.ط” ،سنة  – 1993-ص . 636

()136

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/17الصادر بتاريخ  )1999/11/13(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

نص المادة رقـ ( )17-9مف قانكف الخدمة
نص المادة ( )23مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ( )23لسنة ( )1966الكاردة في الحكـ
َّ
يعادؿ ٌ
المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ.
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يدخؿ ضمف صالحياتو كانما ىك مف اختصاص المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كبذلؾ يككف الطعف
عمى القرار التأديبي بأنو مشكب بعيب عدـ االختصاص كاردان(.)137
بينما أكدت محكمة العدؿ العميا عمى سالمة القرار اإلدارم الصادر عف كزير الصحة
كالمتضمف كقؼ رخصة مزاكلة الطب الخاصة بالمستدعيَّ ،
ألف قرار كزير الصحة جاء مستكفيان
ألركانو الشكمية كالمكضكعية ،ككف أف المادة رقـ ( )9مف قانكف أطباء الصحة رقـ ( )58لسنة
( 1947ـ) قد أسندت إلى الكزير صالحية كقؼ أية رخصة لمزاكلة مينة الطب متى ثبت أف صاحبيا
قد سمؾ سمككان شائنان بالمينة(.)138
كقد ترد ىذه الصكرة عندما يصدر قريار مف جية إدارية عميا بمنح مكظؼ ميزة ما ،كمف ثـ
يصدر قرهار مف الجية الدنيا بإلغاء الميزة الممنكحة لمفرد ،كقد عالجت المحكمة ىذه المسألة بقكليا َّ
إف

الطمب إقرار الماثؿ مشكب بعيب عدـ االختصاص ،إذ ال يجكز لمقائـ بأعماؿ ككيؿ مساعد ك ازرة

ار ك ازريان يتضمف منح عالكة
الحكـ المحمي -كىك األدنى درجة كظيفيان مف الكزير -أف يمغي قر ان
لممكظؼ؛ ألف مف المعمكـ بالضركرة أف الجية المختصة بإصدار القرار ىي فقط صاحبة الصالحية
بإلغائو( ،)139كفي حكـ آخر اعتبرت المحكمة أف قرار الفصؿ التأديبي الصادر عف مجمس إدارة
الجمعية معيبان ،لككف المجمس أصدر ق ار انر مف اختصاص الجمعية العمكمية كليس مف
اختصاصو(.)140
كتدخؿ ضمف ىذه الصكرة اعتداء ممثمي المجالس عمى اختصاصات المجمس ،كاعتداء رئيس
الكزراء عمى اختصاصات مجمس الكزراء أك رئيس البمدية أك النقيب عمى اختصاصات مجمس النقابة،
()137

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/602الصادر بتاريخ  )2011/9/19(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()138

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2013/122الصادر بتاريخ  )2013/9/8(:مبادئ محكمة العدؿ العميا  -إعداد –أشرؼ نصر

اهلل – نضاؿ جرادة – الطبعة األكلى – بدكف دار نشر – غزة –سنة  – 2015ص . 107
 تنص المادة رقـ المادة ( )9مف قانكف اطباء الصحة رقـ ( )58لسنة ( )1947عمى :بناء عمى شككل المدير ،أك أم شخص لحؽ بو ضررَّ ،
أف شخصان صرح لو بممارسة الطب:
(أ) إذا ظير لممندكب السامي ،ن

(ب) سمؾ سمككان شائنان بمينة الطب بصفتو شخصان مصرحان لو بممارسة ىذه المينة ،أك  "".....يجكز لممندكب السامي َّ
أف يمغي بأمر مكقع
بإمضائو اإلجازة التي يحمميا أك التصريح الذم يحممو ذلؾ الشخص ،أك َّ
أف يأمر بإيقاؼ العمؿ بأم منيما لممدة التي يعينيا في األمر.
()139

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/59الصادر بتاريخ  )2015/11/22(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()140

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –  – 2005 – 1995بدكف دار نشر – سنة  – 2006غزة –

فمسطيف – حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ  – 1998/184 :بتاريخ . 2000/4/12
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فال يككف القرار التأديبي بمعزؿ عف اإللغاء ما داـ قد أنيط االختصاص بإصدار مثؿ ىذه الق اررات
بالمجمس ال بالنقيب منفردان (.)141
كتطبيقان لذلؾ فإذا كاف اعتداء سمطة عمى اختصاص سمطة مكازية غير متصكر في مجاؿ
النقابات المينية كما أشرنا ،فإف العيب الحالي يمكف أف يككف لو تطبيقات؛ ألف قانكف األطباء ككذلؾ
الصيادلة كالمحاميف كغيرىـ قد ىح َّد ىد جياتان تأديبيةن معينة ،كبالتالي ،ال يجكز لجيات أدنى منيا أف
تعتدم عمى صالحياتيا ،فتمؾ القكانيف بينت كيفية تشكيؿ مجالس التأديب فقضت بأف يككف النقيب أك

نائبو رئيسان ليذا المجمس ،كبالتالي فإف عدـ كجكد أحدىما يجعؿ القرار مشكبان بعيب عدـ االختصاص
المكضكعي ،كيتخذ صكرة اعتداء سمطة دنيا عمى اختصاص سمطة عميا ،سيما كأف النقيب يعد أعمى
سمطة في مجاؿ النقابات المينية(.)142
 ثالثاً :اعتداء جية عميا عمى اختصاص جية دنيا:
تتمثؿ ىذه الصكرة في مزاكلة سمطة إدارية رئاسية الختصاص سمطة مرؤكسة؛ ألف الرئيس
اإلدارم كأف كاف يممؾ سمطة رئاسية عمى أعماؿ مرؤكسيو ،فإنو في النياية ال يممؾ االعتداء عمى
المشرع عندما ينيط االختصاص بسمطة التأديب لجية
صالحيات ىؤالء المرؤكسيف( ،)143كالكاقع أف
ِّ
اإلدارة األدنى؛ فإف الغاية مف ذلؾ أمريف ،األكؿ ىك تكفير ضمانة لمخاضعيف لمتأديب ،كىي ضمانة

()141

تنص المادة رقـ  )17(:مف قانكف نقابة الميندسيف الزراعيف رقـ ( )10لسنة ( )1966عمى :

أ -يحكـ أماـ مجمس النقابة بصفتو مجمسان تأديبيان ،كؿ عضك يرتكب أمك انر تمس كرامة المينة أك ييمؿ تأدية كاجباتو.
ب -يبمغ النقيب كافة الك ازرات كالمصالح كالمؤسسات العامة أك الخاصة ،عف العقكبات التأديبية التي يكقعيا المجمس عمى األعضاء.
ج -تككف العقكبات التأديبية كما يأتي:
 -1التنبيو.
 -2اإلنذار.
 -3الفص ؿ عف النقابة لمدة ال تزيد عف سنتيف.
 -4شطب االسـ مف سجؿ النقابة.
()142

نص المكاد رقـ ( )16ك( )17ك( )20ك( )22ك( )24ك( )48مف قانكف نقابة الصيادلة رقـ ( )10لسنة 1957
راجع َّ

 راجع أيضا المكاد رقـ ( )17ك( )21ك( )23ك ( )25ك ( )39مف قانكف نقابة األطباء رقـ  14لسنة 1954()143

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص  .246كذلؾ :سميماف محمد الطماكم ،القضاء

اإلدارم1967 ،...ـ ،مرجع سابؽ ،ص ،752ص. 753
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الرقابة اإلدارية لمعمؿ اإلدارم ،بحيث يتـ مف قبؿ السمطة األدنى أكالن ،ثـ مف قبؿ السمطة األعمى بعد

ذلؾ فإف زاكلت السمطة األعمى ىذا االختصاصَّ ،
فإنيا تككف قد أخمَّت بيذه الضمانة(.)144

كمف ثـ فإنو كحسب أنظمة جامعة األزىر كغيرىا مف الجامعات األخرل ،فإذا كانت سمطة
التأديب بيد لجنة يشكميا رئيس الجامعة فال يجكز لجيات أعمى أف تمارس ىذه السمطة كما لك قاـ
مجمس الجامعة بمباشرة ىذه الصالحيات ،فيذا اعتداء مف سمطة أعمى عمى مكضكعات كصالحيات
سمطة أدنى في مجاؿ التأديب(.)145
كبدكرىا قضت محكمة العدؿ العميا أف اعتداء الرئيس عمى اختصاصات المرؤكس يجعؿ مف
القرار معيبان بعيب عدـ االختصاص البسيط(.)146
أما األمر الثاني مف كجية نظر الباحث فيك أف جية اإلدارة التي يتبع ليا المكظؼ ،ىي
األقدر عمى تكقيع العقكبة المناسبة مف خالؿ معرفتيا بالمكظؼ ،كىي األعمـ بمسمكو الكظيفي عالكة
عمى أف المشرع عندما ينيط االختصاص بجية معينة إنما ىك يريد ليذه الجية أف تفصح عف إرادتيا
ىي ،ال أف تفصح عف إرادتيا جيتيا الرئاسية.
كيرل الباحث بأف مف صكر اعتداء الجية اإلدارية العميا عمى الجية اإلدارية الدنيا ،اعتداء
المجالس العميا عمى اختصاصات المجالس الدنيا ،أك مزاكلة المجالس الختصاصات ممثميا ،ككف أف
ممثؿ المجمس محككـ بالسياسات التي يضعيا المجمس مجتمعان ،عالكة عمى أنو يمثؿ صكتان كاحدان
داخؿ المجمس.
كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا بقكليا كحيث أنو كباالطالع عمى أنظمة جامعة
األزىر بغزة ،تبيف أنو لـ يرد فييا ما يفيد بأف لمجمس األمناء أك رئيسو أم اختصاص بالنسبة التخاذ

()144

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم -الطبعة األكلى – دار الثقافة – عماف –سنة  -1996ص . 298

()145

نظاـ الجزاءات  –2013جامعة األزىر – غزة.

()146

كفي ىذا الشأف نجدىا تقكؿ ،...( :كعميو فإف اعتداء الرئيس عمى صالحيات مرؤكسيو ال يعتبر غصبان لمسمطة ،كانما يدخؿ ضمف

حاالت عيب عدـ االختصاص البسيط) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2011/226الصادر بتاريخ ( )2012/5/7مكسكعة
المقتفي اإللكتركنية.
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الق اررات التأديبية أك المحاكمة التي تجرم مع أعضاء ىيئة التدريس فيما يرتكبكنو مف مخالفات كاف
االختصاص معقكد لمجمس الجزاء التأديبي كاالستئنافي(.)147
نص المادة  26مف قانكف مكظفي
كتطبيقان لذلؾ ما قضت بو محكمة العدؿ العميا بأنو كحسب ٌ

البمديات رقـ ( )1لسنة ( )1955فإف رئيس البمدية ىك صاحب االختصاص الكظيفي في االستغناء
عف خدمات المكظفيف غير المصنفيف ،كىك التزاـ قانكني يجب أف يزاكلو بنفسو ال أف يعيد بو إلى
المجمس كا َّف ترؾ المجمس ىيتخذ مثؿ ىذا القرار كاعتماد رئيس البمدية عمى إرادة المجمس في اتخاذ

القرار؛ فإنو يككف مشكبان بعيب عدـ االختصاص الخفي كمستكجب اإللغاء(.)148

كلقد عكفت محكمة العدؿ العميا عمى تطبيؽ ىذه النصكص حيف جاء في أحد أحكاميا  ،أف
المادة ( )17مف قانكف الخدمة في قكل األمف قد جعمت اختصاص إحالة الضباط إلى االستيداع
كانياء خدماتيـ مف اختصاص لجنة الضباط ،كحيث أف القرار بإحالة المستدعي إلى التقاعد قد صدر
عف القائد األعمى لقكل األمف ،فإف المحكمة كالحاؿ ىذه تجد أف القرار الطعيف مشكب بعيب عدـ
االختصاص( ،)149ففي ىذا الحكـ كاف كانت لجنة الضباط تتبع إداريان لمقائد األعمى لقكل األمف إال أنو
ال يحؽ لو مزاكلة اختصاص المجنة كسمطة تأديب ،كذلؾ ألف ىذا االختصاص مناطه بيا كفقان ألحكاـ
القانكف.
كذلؾ األمر فإنو كاف كانت الجيات الدنيا تتبع لمجيات العميا إداريان إال أنو كمتى أينيط
االختصاص بالتأديب لجية مف جيات اإلدارة األدنى ،فال تممؾ الجيات العميا ىذا االختصاص ،كفي
ذلؾ نكىت المحكمة بأنو ال يممؾ مجمس أمناء جامعة األزىر بغزة أم اختصاص بالنسبة إلى إجراءات
التحقيؽ كالمحاكمة التي تجرم مع المدرسيف؛ ألف ذلؾ االختصاص معقكد لممجمس لمجزائي اإلبتدائي
أك االستئنافي( ،)150كبالتالي فإف القرار الصادر بالمخالفة لذلؾ يعد باطالن ككاجب اإللغاء(.)151

()147

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2002/94الصادر بتاريخ  )2003/3/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()148

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/11الصادر بتاريخ  )2009/5/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()149

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/149الصادر بتاريخ  )2010/3/31(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()150

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة– رقـ ( )2002/94الصادر بتاريخ  )2003/3/27(:ناظـ محمد عكيضة المرجع السابؽ.

()151

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/14الصادر بتاريخ  )2011/5/10(:مبادئ محكمة العدؿ العميا  -اعداد –أشرؼ نصر
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 رابعاً :اعتداء السمطة المركزية عمى اختصاصات السمطة الالمركزية:
يقكـ النظاـ الالمركزم عمى أساس كجكد مصالح إقميمية أك مرفقية يعترؼ ليا بقدر محدد مف
االختصاصات ،كقدر معيف مف االستقالؿ في مزاكلة االختصاصات تحت كصاية السمطات المركزية
في الدكلة(.)152
كتأسيسان عمى ذلؾ ،فإنو ال يحؽ لمسمطة المركزية أف تتجاكز حدكد اختصاصيا  ،بحيث ال
يمكنيا أف تمارس اختصاصان مقر انر لمييئة الالمركزية أك أف تحؿ محميا في مباشرة االختصاصات
التأديبية بحؽ مكظفييا ،فتككف ىذه الق اررات معيبة بعدـ االختصاص.

()153

في ىذا المعنى قضت محكمة العدؿ العميا بأف القرار اإلدارم الصادر عف محافظ بيػت لحـ
(المستدعى ضده) يشكؿ اعتداء عمى اختصاص سمطة المياه كالمجارم في بيت لحـ ،كىك عمى ضكء
ما استقر عميو اجتياد الفقو كالقضاء اإلدارييف مف قبيؿ اعتداء إدارة عمى اختػصاص إدارة أخرل ،مما
يترتب عميو بطالف ىذا القرار لصدكره عف جية غير مختصة بإصداره(.)154
كىك ما أكدت عميو في حكـ آخر حيف قررت أنو لما كاف المستدعي يعمؿ مدي انر عامان بدرجة
أكلى ،فإنو يخضع في أحكاـ مسائمتو إلى األمر رقـ  ،1376كبتدقيؽ المحكمة ليذا األمر ،كخصكصان
نص المادة رقـ ( ،)36تجد المحكمة أف صالحية كؼ يد المستدعي مردىا إلى سمطة المياه كالمجارم
َّ
كمف األحكاـ األخرل التي صدرت عف محكمة العدؿ العميا ،كالتي تفيد بكجكد عيب عدـ االختصاص البسيط المكضكعي نتيجة لكجكد اعتداء
مف سمطة أعمى عمى اختصاصات كصالحيات سمطة أدنى حكميا الذم جاء في مجاؿ آخر غير التأديب ،كلكنو أبرز كيفية تحقؽ االعتداء
عمى مف جية أعمى عمى جية أدنى كيمكف القياس بذلؾ عمى االعتداء مف جيات تأديبية أعمى عمى جيات تأديبية أدنى ،كأيان كاف فقد جاء في
أحد أحكاميا أن يا رفضت التسميـ بمشركعية قرار مجمس التنظيـ األعمى الذم صدر عنو في مكضكع يدخؿ ضمف اختصاص لجنة تنظيـ المدف
كالقرل ،كقضت بأنو قرار معيب بعدـ االختصاص ككاجب اإللغاء ،ككما ىك كاضح فإف مجمس التنظيـ يعد جية أعمى مف لجنة التنظيـ
داخؿ المدف كالقرل ،حيث جاء في ىذا الشأف( :كمف الرجكع إلى قانكف تنظيـ المدف كالقرل كاألبنية رقـ  79لسنة 1966ـ ،تجد المحكمة َّ
أف
ىذا القانكف قد كزع سمطة إقرار مخططات التنظيـ بيف مجمس التنظيـ األعمى كبيف لجنة تنظيـ المدف كالقرل المكائية ،فجعؿ مف صالحية
مجمس التنظيـ األعمى إقرار مخططات التنظيـ اإلقميمية كالييكمية "المادة  ،" 6في حيف جعؿ المكافقة عمى مخططات التنظيـ التفصيمية مف
صالحية لجنة تنظيـ المدف كالقرل المكائية "المادة /3/8أ" ،كحيث إ َّف القرار المطعكف فيو صادر عف مجمس التنظيـ األعمى كحيث َّ
إف
مضمكنو ىك المكافقة عمى تصديؽ مشركع مخطط تنظيـ تفصيمي ،فإنو يككف صاد انر عف جية غير مختصة كمشكبان بعيب عدـ االختصاص)،
حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل -رقـ(  )2000/25الصادر بتاريخ ( )2006/6/17مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كأف صالحية إيقاؼ عمؿ العماؿ كاقالتيـ إنما تككف بمكجب قرار بأكثرية األعضاء في جمسة تعقد
خصيصا ليذا الغرض ،األمر الذم يمسي معو قرار كزير الحكـ المحمي ،كالمتضمف كؼ يد
المستدعي عف كظيفتو ،يككف منعدمان كال يتقيد الطعف فيو بميعاد محدد(.)155
كالكاضح أف المحكمة ىنا قد ذىبت إلى أف اعتداء السمطة المركزية عمى السمطة الالمركزية
يجعؿ مف القرار التأديبي مصابان بعيب جسيـ كليس بسيطان  ،كالحقيقة أف ىذا األمر ليس صحيحان
فيناؾ رأم في الفقو يرل أف اإلجماع منعقد عمى أنو طالما ىناؾ افتئات عمى سمطة جية إدارة أخرل
ليا شخصيتيا المستقمة ،فإنو ينحدر بالقرار اإلدارم إلى مجرد عمؿ مادم معدكـ األثر كال تمحقو أية
()156

حصانة .

كالحقيقة أف االنحدار بيذه الصكرة مف صكر عيب عدـ االختصاص المكضكعي  ،ماىي إال
محاكلة لمد كالية القضاء اإلدارم إلى مثؿ ىذه الق اررات ،كذلؾ رغبة مف قضاء محكمة العدؿ العميا في
ممارسة أكبر قدر مف الرقابة ،بيدؼ حماية حقكؽ األفراد الذيف يجيمكف مكضكع المدد ،إال أننا نرل
أف ىذا التبرير ال يرقى كسبب لتغير طبيعة العيب المتصؿ بيذا القرار ،كالقكؿ بغير ذلؾ فيو إىدار
لمغاية التي أ اردىا مف تحديد مدة لمطعف.
كتتجمى تطبيقات ىذا العيب كفؽ ما أكرده قرار مجمس الكزراء رقـ ( )1لسنة 2009ـ ،بشأف
نظاـ مكظفي الييئات المحمية ،حيث أف القكاعد التي أكردىا النظاـ بشأف منح المجالس المحمية أك
مجمس الييئة المحمية سمطة التأديب سكاء مباشرة أك عف طريؽ مجالس تأديبية تشكميا ،كبالتالي فإف
قياـ كزير الحكـ المحمي بممارسة ىذه السمطة يعد اعتداء مف قبؿ اإلدارة المركزية أك اإلدارة الك ازرية
عمى صالحيات اإلدارة الالمركزية أك اإلدارة المحمية ،عمما بأف النظاـ أعاله اشترط فقط إعالـ الكزير
بالق اررات التأديبية التي تصدر عف مجمس الييئة المحمية أك لجنة التحقيؽ التي َّ
شكميا(.)157
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حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/10الصادر بتاريخ  )2001/5/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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حيث جاء في المادة رقـ  31بعنكاف العزؿ :ال يعزؿ كال يجازل المكظؼ الدائـ إال بمقتضى اآلتي:

-1إذا تقدمت شككل ضد مكظؼ مف جراء عدـ كفاءتو أك لباقتو أك إخاللو بكاجباتو أك إتيانو عمالن مف األعماؿ المحظكر عميو إتيانيا فيجب
عمى المجمس َّ
أف يعيف لجنة مف المدير التنفيذم أك أحد كبار مكظفي الييئة المحمية ،كعضكيف مف أعضائو لمتحقيؽ في ىذه الشككل كليذه
المجنة َّ
أف تطمب إيضاحات خطية مف المكظؼ كاف تأخذ إفادات الشيكد إذا رأت ما يستمزـ ذلؾ ثـ تنظـ تقري انر تبعث بو مع إضبارة التحقيؽ إلى
الرئيس مع تكصيتيا.
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 خامساً :اعتداء المفوض عمى االختصاصات المفوضة:
األصؿ في السمطات اإلدارية المناط بيا ممارسة الكظيفة التأديبية أال تعيد بيا إلى غيرىا كأف
تزاكليا بنفسيا إذا إف ذلؾ ليس حقان ليا تتصرؼ بو كيفما تشاء( ،)158كاذا كاف ىذا ىك األصؿ إال أف
الضركرات قد تقتضي التفكيض في االختصاصات ،لذلؾ يجيز القانكف ىذا التفكيض ،لتخفيؼ العبء
عف كاىؿ األصيؿ صاحب االختصاص ،كلتحقيؽ فكائد عدـ تركيزىا(.)159
كالتفكيض ما ىك إال أداة لإلسراع في إنجاز األعماؿ اإلدارية ،كعمة ذلؾ أنو يصعب عمى
الكزير اتخاذ الق اررات اإلدارية جميعا ،كيتعيف عميو أف يعيد بممارسة جزء مف اختصاصاتو إلى بعض

 -2يجمع الرئيس المجمس لمنظر في التقرير المقدـ مف قبؿ المجنة بعد َّ
أف يبمغ جميع األعضاء بأنو سينظر في الشككل المقدمة ضد
المكظؼ).
مادة ( : )32العقكبات
 -1يتكجب عمى المجمس َّ
أف يدعك المكظؼ المتيـ لممثكؿ أمامو لسماع إفادتو كدفاعو كاالستماع إلى شيكد اإلثبات كشيكد الدفاع ،ثـ يتخذ
ق ارره ببراءة المكظؼ أك بإدانتو كايقاع إحدل العقكبات المسمكية اآلتية:
أ) اإلنذار.
ب) إيقاؼ الزيادة السنكية.
ج) حسـ مبمغ ال يتجاكز عشرة بالمائة مف راتب المكظؼ الشيرم غير الصافي لمدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عف سنة.
د) حرماف المكظؼ مف الترفيع لمدة سنة.
ق) تنزيؿ المكظؼ درجة كاحدة أك تنزيؿ مرتبو إلى أكؿ مربكط الدرجة التي ىك فييا.
ك) فصؿ المكظؼ.
 -2باستثناء اإلنذار كايقاؼ الزيادة السنكية يجب َّ
أف يقترف قرار المجمس بمصادقة الكزير.
 -3يجكز لممجمس تكجيو لفت نظر أك تنبيو لممكظؼ مباشرة كتستثنى ىذه العقكبة مف إجراءات التحقيؽ المبينة في المكاد السابقة).
مادة ( :)33اإلحالة إلى القضاء (إذا رأل المجمس َّ
أف األمكر المنسكبة إلى المكظؼ تستكجب إحالتو عمى القضاء تتـ إحالتو مع بياف الجرـ
المسند إليو) .مادة ( :) 34تعميؽ النظر في القضية (في جميع األحكاؿ التي يتـ فييا إحالة المكظؼ عمى القضاء ،ال يجكز لممجمس النظر في
قضيتو كجميع ما يتفرع عنيا قبؿ َّ
أف يصدر القضاء حكمو النيائي في المكضكع).
مادة ( :)35الكقؼ عف العمؿ (يحؽ لممجمس َّ
أف يكؼ يد المكظؼ عف كظيفتو نتيجة التعقبات الجارية بحقو عندما تستدعي المصمحة العامة
عدـ مثابرتو عمى العمؿ) .مادة ( : )37دفع الراتب (يدفع لممكظؼ المكقكؼ عف عممو راتبو كامالن فترة كقفو).
مادة ( : )38إعالـ الكزير بالق اررات (كؿ قرار يصدره المجمس نتيجة اتخاذ اإلجراءات التأديبية يجب َّ
أف يعمـ بو الكزير).
مادة ( : )39التظمـ لمكزير (يجكز لممكظؼ تقديـ طمب تظمـ إلى الكزير).
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معاكنيو كمساعديو ،كفي ىذه الحالة يجب أف ال يتعدل دكره اإلشراؼ كالرقابة ،كذلؾ ككف أف التفكيض
مصدر مف مصادر االختصاص(.)160
فإف قاـ صاحب االختصاص األصيؿ بتفكيض بعض اختصاصاتو لسمطة أخرل ،فإف مف
شأف ذلؾ أف يحرـ المفكض مباشرة االختصاصات التي فكضيا ليذه السمطة ما لـ يصدر ق ار انر بإنياء
التفكيض ،كفيما عدا ذلؾ تعد ممارستو الختصاصات المفكض إليو مصابة بعيب عدـ
االختصاصات(.)161
كقد يحدث االعتداء عند القياـ بالتفكيض مف طرفيو ،فقد يمارس األصيؿ اختصاصات
المفكض إليو ،كيعد ىذا اعتداء عمى االختصاصات المفكضة؛ ألنو فكضيا لغيره ،كقد يحدث أف يزاكؿ
المفكض اختصاصات غير تمؾ الكاردة في قرار التفكيض ،كىذا يعني أيضان اعتداء عمى االختصاص
كلكف ىذه المرة فقد اعتدل المفكض إليو عمى اختصاصات المفكض أك األصيؿ(.)162
عمما َّ
بأف القانكف األساسي الفمسطيني أجاز التفكيض في المادة رقـ ( )71فقرة ( )5مف
القانكف ،حيث نصت عمى أنو (يجكز لمكزير تفكيض بعض سمطاتو إلى ككيؿ الك ازرة ،أك غيره مف
مكظفي اإلدارة العميا في ك ازرتو ،في حدكد القانكف).

الفرع الثاني
عدم االختصاص المكاني
يقصد بعيب االختصاص المكاني أف ييصًدر أحد رجاؿ اإلدارة ق ار انر تمتد آثاره إلى خارج

الحدكد اإلقميمية المعينة لمزاكلة اختصاصو ،ففي كثير مف األحياف يحدد النطاؽ المكاني الختصاص
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حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/127الصادر بتاريخ  – )2009/3/16(:المجمة القانكنية – إصدار نقابة المحاميف

– العدد الخامس لسنة ( )2013ص . 29
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سمطة معين ة كالتي يتعيف عمييا االلتزاـ بممارسة ىذا االختصاص داخؿ اإلقميـ المحدد حتى تنجك
ق ارراتيا مف أف يصيبيا عيب عدـ االختصاص المكاني(.)163
كغالبان ما يرتبط عيب عدـ االختصاص المكاني بنشاط اإلدارات المحمية ،مثؿ البمديات
كاإلدارات اإلقميمية مثؿ مجالس المدف  ،كال يمكف تصكر قياـ ىذا العيب بالنسبة لإلدارات المركزية
كالتي ال يككف نشاطيا محددان بمنطقة معينة داخؿ الدكلة( ،)164كتطبيقان لذلؾ فال يحؽ لرئيس بمدية غزة
اتخاذ قرار تأديبي بحؽ مكظؼ يتبع لبمدية خانيكنس ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمدير شرطة خانيكنس ال
يحؽ لو اتخاذ مثؿ ىذه الق اررات بحؽ مكظؼ يتبع لشرطة رفح.
كمف تطبيقات ذلؾ ما قضت بو محكمة العدؿ العميا مف إلغاء لمقرار اإلدارم الصادر عف
بمدية الزيتكنة ،كالمتضمف كقؼ المستدعي عف العمؿ في محجر يقع خارج حدكد اختصاصيا(.)165
كعمى الرغـ مف اإلجماع ،يكاد يككف منعقدان عمى أف مثؿ ىذا العيب ،ىك مف صكر العيب
البسيط كال يعد معو القرار التأديبي منعدمان ،إال أف ىناؾ مف ذىب إلي خالؼ ذلؾ ،كلمعرفة درجة
العيب الذم قد يصيب القرار التأديبي ،يجب أف نفرؽ بيف حالتيف األكلى ىي حالة كجكد تداخؿ في
فيعد عيب عدـ
االختصاص فيككف العيب بسيطان ،أما إذا لـ يكف ىناؾ تداخؿ في االختصاص ي
()166

االختصاص جسيمان.

كيرل الباحث صكاب ىذا الرأم ككجاىتو ،ككف أنو ينسجـ كالفمسفة التي يقكـ عمييا
االختصاص المكاني ،إضافة إلى أف االعتداء عمى اختصاص جية تكجد بينيا كبيف الجية المعتدل
عمى اختصاصيا تداخؿ لو ما يبرره ،نظ انر لعدـ كضكح حدكد االختصاص بخالؼ جية اإلدارة التي
ينعدـ معيا شبية كجكد اختصاص ،األمر الذم يدعـ انعداـ القرار اإلدارم الصادر عنيا ،ىذا مف
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حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/48الصادر بتاريخ  )2011/10/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،كفي ىذا

المعنى كفيما يتعمؽ باالختصاص المكاني نجدىا في مكضع آخر بعيدنا عف التأديب تقكؿ( :أما بالنسبة لقياـ لجنة األبنية كالتنظيـ ببمدية غزة
بإصدار رخصة عمى أرض خارج منطقة البمدية ،فإف ىذا يخضع لمعالقة ما بيف المجنة المحمية ببمدية غزة كالمجنة المركزية لتنظيـ
المدف...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة -رقـ ( )1995/11الصادر بتاريخ ( )1996/6/9المكتب الفني المحكمة العميا غزة .
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ناحية ،كمف ناحية أخرل فإف ىذا الرأم يتفؽ كالمعيار الذم اتخذتو محكمة العدؿ العميا لمتفرقة بيف
عيب عدـ االختصاص الجسيـ كالبسيط.
كيدعـ قضاء محكمة العدؿ العميا ىذا الرأم ،إذ َّ
إف األصؿ في الق اررات اإلدارية أف يكفؿ ليا
االستقرار كأال يباح تعرضيا إلى أجؿ غير محدد لمطعف فييا حتى يكفؿ ليا االستقرار ،كىذه الحكمة
مف تقييد الطعف بميعاد معيف حتى يصاف القرار اإلدارم بعد ذلؾ مف كؿ تجريح (.)167
كيالحظ بأف صكر عيب االختصاص المكاني نادرة الحدكث ،كذلؾ مرده إلى أف قكاعد
االختصاص المكاني مف الكضكح بمكاف ،بحيث ال تدع مجاالن لمخطأ في تطبيقيا إال في حاالت قميمة
ترجع إلى عدـ دقة تحديد الدائرة المكانية لممارسة االختصاصات اإلدارية(.)168
كيضيؽ كجكد ىذه الصكرة أكثر في مجاؿ الق اررات التأديبية ،كذلؾ ككف أف المكظفيف
يمارسكف أعماليـ داخؿ الدائرة الخاصة بيـ ،كبالتالي فإف المخالفات اإلدارية غالبان ما ترتكب داخؿ
ىذه الدائرة
كبالتطبيؽ لما أكرده قرار مجمس الكزراء رقـ ( )1لسنة 2009ـ بشأف نظاـ مكظفي الييئات
المحمية ،كالذم أناط سمطة التأديب بمجمس الييئة المحمية ،فإنو ال يجكز ليذا المجمس أف يمارس
سمطتو التأديبية خارج الحدكد المكانية لمييئة المحمية التي يمثميا ،بمعنى ال يجكز مثالن أف يتكلى تأديب
مكظفي المجالس المحمية األخرل خارج حدكده ،كمثاؿ ذلؾ ال يجكز لمجمس بمدية غزة أف يخضع أحد
مكظفي بمدية الزىراء لمتأديب.
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التاسع  ،ص . 21
()168

فؤاد محمد مكسى عبد الكريـ – الق اررات اإلدارية كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية  -الطبعة األكلى – مكتبة الممؾ فيد – الرياض

–سنة  – 2003ص .124
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الفرع الثالث
عيب عدم االختصاص الزماني
يعرؼ عيب عدـ االختصاص الزماني بأنو عبارة عف قياـ شخص أك ىيئة باتخاذ قرار إدارم
دكف مراعاة القيكد الزمنية المحددة لذلؾ( ،)169كحتى يككف القرار التأديبي صحيحان فال بد أف يصدر
عف سمطة في أثناء تمتعيا بصالحية إصداره(.)170
ففي مجاؿ الكظيفة العامة يتصؿ ىذا العيب بالقرار التأديبي عندما يباشر المكظؼ الكظيفة
التأديبية بعد األجؿ الذم يجكز لو فيو ذلؾ ،إذ إ َّف المكظؼ ال يزاكؿ كظيفتو بصفة دائمة ،بؿ تنتيي
رابطتو باإلدارة بعدة طرؽ منيا االستقالة ،كاإلحالة إلى التقاعد كغيرىا ،كفي حاؿ باشر أعماؿ كظيفتو
كأصدر ق ار انر تأديبيان بحؽ مكظؼ آخر بعد انتياء ىذه الرابطة أك قبؿ انعقادىا ،فإف ق ارراه يمحقو ىذا
العيب(.)171
كما ينطبؽ عمى األشخاص ينطبؽ أيضان عمى اإلدارات ،فاإلدارة مرىكنة بممارسة صالحياتيا
كمف بينيا التأديبية ،عمى أف يككف ذلؾ ضمف اختصاصيا الزمني ،كعمى سبيؿ المثاؿ إف كاف قانكف
تنظيـ مينة المحاماة لسنة 1999ـ قد حدد صالحيات تأديبية لمجمس النقابة مف حيث قيامو بتشكيؿ

()169

عمر بكجادم – اختصاص القضاء اإلدارم في الجزائر – رسالة دكتكراه – جامعة مكلكد معمرم – تيزم كزك -سنة – -2011

ص. 132
()170

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص . 441

()171

محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص 631

يتكجب احتراـ قكاعد االختصاص مف حيث الزماف ،كمعنى ذلؾ ال بد مف صدكر القرار عف السمطة اإلدارية في أثناء تمتعيا بسمطة إصداره
كاالختصاص بو ال قبؿ ذلؾ أك بعده ،كمف ثـ فإف ق اررات المكظفيف قبؿ تعيينيـ أك تمتعيـ بسمطة االختصاص ليست سميمة ،ككذلؾ بالنسبة
لمق اررات الصادرة بعد انقطاع عالقتيـ بالكظيفة ،أك فقدانيـ لالختصاص ألم سبب كاف ،كما َّ
أف المجالس المحمية ال يجكز ليا ممارسة
سمطاتيا قبؿ التعييف أك االنتخابات أك بعد انقضاء مدتيا .نقالن عف محمد سميماف شبير ،القضاء اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص451
كفي تأكيدىا عمى احتراـ قكاعد االختصاص الزماني أشارت محكمة العدؿ العميا إلى الػي:
(كمف حيث َّ
أف القرار الرئاسي الصادر عف السيد رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رقـ 1994ـ قد حدد صالحية كجكد ىذه المجنة لمدة سنة
كاحدة تنتيي في يكليك سنة  1995ـ ،كصدر قرار التعييف المطعكف فيو في سبتمبر سنة 1995ـ ،فإف ذلؾ القرار سكاء صدر مف السيد رئيس
البمدية أك مف المجمس البمدم ىك قرار باطؿ ،ألنو صادر مف رئيس انتيت مدة صالحية المجنة التي يرأسيا ،كما يبني عمى باطؿ فيك باطؿ،
كيككف القرار المطعكف فيو الصادر بتثبيت الميندس عبد الرحيـ أبك القمبز في سبتمبر 1995ـ ىك قرار منعدـ قانكنا) ،حكـ محكمة العدؿ

العميا -غزة – رقـ ( )1995/75الصادر بتاريخ ( )1997/4/6مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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مجالس تأديبية لممحاميف ،فينا ال يجكز مباشرتيا قبؿ تكليو لميامو رسميا بعد انتخابو ،كذلؾ ال يجكز
مباشرتيا بعد انتياء كاليتو.
ك إف تعمؽ األمر بالق اررات الصادرة عف الحككمات قبؿ نيميا الثقة مف المجمس التشريعي ،فإف
أم عمؿ أك إجراء أك قانكف أك تصرؼ يصدر عف الحككمة ،دكف نيميا الثقة مف المجمس التشريعي،
فإف ذلؾ يشكؿ انتياكان لمقانكف األساسي ،كيعتبر قرارىا بتشكيؿ لجاف لممكظفيف باطالن بطالنان
مطمقان( ،)172كبالقياس عمى ذلؾ فإف أم مجمس تأديبي أك لجنة تأديبية ال يجكز ليا مباشرة أعماليا قبؿ
المحظة التي تكتسب فييا قانكنان ىذه الصالحيات ،أك بعد زكاؿ كانتياء فترة عمميا حسب القانكف.
كيتكجب عمى المجالس كالييئات المنتخبة ،كالتي ليا مدة معينة كدكرات انعقادىا محددة،
األمر الذم يفرض عمييا التقيد بالقيكد الزمانية عند إصدارىا لق اررات تأديبية بحؽ مكظفييا أك
أعضائيا ،لكي تنجك ق ارراتيا مف عيب عدـ االختصاص الزماني( ،)173كقد يحدد ميعادان معينان يمنح فيو
اإلدارة سمطة إصدار ق اررات ،فإف انقضى ىذا األجؿ ال يحؽ ليا إصدار ىذا الق ارر ،كاال صدر ق ارراىا
مثقال بيذا العيب(.)174
كالمثاؿ الكاضح عمى ذلؾ أنو إذا انتيت فترة التجربة يككف المكظؼ مثبتان حكمان  ،كيحدد
مركزه القانكني عمى ىذا األساس ،كالحكمة مف ذلؾ أف المكظؼ إذا ما أكمؿ تمؾ المدة لتجربتو ،فإنو
يككف مثبتان حكما إذا لـ تنتو خدماتو؛ ألف التثبيت يكمف في صالحية المكظؼ لمنيكض بأعباء
كظيفتو ،حتى إذا اتضح لإلدارة عدـ لياقتو لعممو خالؿ فترة التجربة ساغ ليا فصمو  ،كىذا القرار
مرىكف بفترة محددة كال يتعداىا إلى أبعد منيا ،كبما أف القرار قد صدر بعد انتياء ىذه المدة ،فإنو
يككف مخالفان لمقانكف ،مستكجب لإللغاء(.)175

()172

محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/10بتاريخ  )2016/7/12(:المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .

()173

محمد العبادم  -قضاء اإللغاء في األردف – المرجع السابؽ– ص . 202

()174

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص .250

()175

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ – 2008/135:صادر بتاريخ  -2009/5/18:المجمة القانكنية – العدد الثاني – مؤسسة

األياـ – سنة  2013ص54
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ككذلؾ ال يحؽ لإلدارة إصدار ق اررات تأديبية بحؽ شخص انتيت الرابطة بينو كبيف جية
اإلدارة ،كصدكر قرار بحؽ مكظؼ أيحيؿ إلى التقاعد ،أك قدـ استقالتو ،أك تكجيو عقكبة تأديبية لمحاوـ
التحؽ بكظيفة في القطاع العاـ ،أك تقدـ بطمب إلى نقابة المحاميف لشطب عضكيتو مف النقابة(.)176
تعمقا بالنظاـ العاـ ال يمكف االتفاؽ
كاف عدـ االختصاص مف حيث الٌزماف باعتباره عيبان يم ٌ

عمى مخالفتو ،فاليدؼ مف ترتيب جزاء اإللغاء ىك منع المكظؼ مف مباشرة اختصاص كظيفة بعد

األجؿ الذم يجكز فيو ذلؾ ،كينتيي ذلؾ األجؿ إما بنقؿ المكظؼ ،أك ترقيتو ،أك فصمو كابالغو القرار
كتعداه إلى اختصاص مف خمفو(.)177
بذلؾ ،كاال تجاكز اختصاصو ٌ
كال يختمؼ الحاؿ عف نظاـ التأديب لدل النقابات المينية كنقابة المحاميف مثالن ،ففي قانكف
تنظيـ مينة المحاماة لسنة 1999ـ ،تكلت نصكصو بياف كيفية تشكيؿ مجالس التأديب ،كالتي تيؤلؼ
بقرار مف مجمس النقابة ،كينبني عمى ذلؾ أف أية عقكبة تأديبية تصدر بحؽ العضك المنتسب لمنقابة ال
بد كأف تككف مف قبؿ مجمس تأديبي تى َّـ تشكيمو مف قبؿ مجمس النقابة في أثناء تمتعو بالصالحيات

كاالختصاصات المقررة قانكنان في فترة كاليتو ،كليس قبؿ أك بعد ذلؾ(.)178

()176

نص المادة رقـ ( )1مف قانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة كالمادة رقـ ( )2مف قانكف الخدمة في قكل األمف
راجع َّ

الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005
()177

رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ– ص . 118

()178

نص المادة رقـ ( )30مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة لسنة 1999ـ.
راجع َّ

كفي حكـ أصدرتو محكمة العدؿ العميا أكدت َّ
أف كجكد قكة قاىرة قد تؤدم إلى امتداد االختصاص زمني نا طالمان كجدت ىذه القكة ،حيث قضت
في أحد أحكاميا بأنو  ،...( :لقد استند ككيؿ المستدعي في قكلو بعدـ قانكنية كاستمرار مجمس النقابة إلى االدعاء بأف مدة السنة المنصكص
عمييا في البند الثالث أعاله قد انتيت كبالتالي فإف مجمس النقابة ال يممؾ صالحياتو المعتادة ،إننا ال نقر ككيؿ المستدعي عمى ذلؾ إذ بقراءة
نص البند الثاني مف القرار المشار إليو نجده يشير إلى اناطة كافة الصالحيات لممجمس كفقا لمقكانيف السارية المفعكؿ ،كثابت َّ
أف قانكف نقابة
َّ
المحاميف رقـ  11لسنة 1966ـ السارم المفعكؿ حتى اآلف ىك مف ضمف تم ؾ القكانيف التي يمارس مجمس النقابة صالحياتو باالستناد إلييا
كبالرجكع إلى المادة ( ) 91مف ىذا القانكف نجدىا تنص (إذا انتيت مدة مجمس النقابة كلـ تتمكف "لظركؼ قاىرة" الييئة العامة مف االجتماع
كانتخاب مجمس جديد ،فإف المجمس المنتيية مدتو يستمر في عممو إلى َّ
أف ينتخب مجمس خمفان لو ،كحيث مف الثابت بما ال يدع مجاالى لقكؿ
العكسَّ ،
أف ىناؾ ظركفان قاىرة يفرضيا االحتالؿ اإلسرائيمي ما زالت قائمة كمانعة مف التكاصؿ بيف محافظات الكطف خاصة ما بيف غزة
كالضفة مما يحكؿ دكف السير المنتظـ لشؤكف مجمس النقابة كانتخاب مجمس جديد آخر بعد انتياء مدتو ،فإف استمرار عممو بعد انتياء تمؾ
المدة لو ما يسكغو قانكن نا ،كفؽ أحكاـ المادة " "91المشار إلييا ،كبالتالي فإف ما أثير إزاء عدـ قانكنية أك استمرار كجكد مجمس النقابة النتياء
مدتو ال يقكـ عمى أساس قانكني كنقرر رده...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل -رقـ ( )1998/45بتاريخ ( )1999/1/31مكسكعة
المقتفي اإللكتركنية.
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كيدخؿ ضمف ىذا العيب حيف يقيد اتخاذ الق اررات التأديبية خالؿ مدة معينة مف اكتشاؼ
اإلدارة لممخالفة التأديبية ،كلعؿ اليدؼ مف ذلؾ ىك منع المبالغة في الحرص عمى المرفؽ العاـ
كتغميب ذلؾ عمى حساب المكظؼ ،مما يجعؿ عالقة المكظؼ باإلدارة قائمة عمى الخكؼ كالرىبة ال
عمى الحرص عمى المصمحة العامة ،األمر الذم يؤثر سمبان عمى حسف األداء كاإلنجاز كاستقرار
المركز القانكني لممكظؼ(.)179

المطمب الثالث
أحكام عيب عدم االختصاص الجسيم في القرار التأديبي
يككف القرار مصابان بعيب عدـ االختصاص الجسيـ بصدكره عف ىيئة ال تختص أصالن
بإصدارة أك اتخاذ قرار مف سمطة ىك مف شأف سمطة أخرل مستقمة تمامان عنيا ،حيث إف ذلؾ يؤدم
بالقرار اإلدارم إلى اإلنعداـ ،لصدكر القرار ممف ال يممؾ الحؽ بإصداره تحت أم كجو( ،)180كالقرار
المنعدـ ىك القرار الذم يصدر في حالة اغتصاب السمطة أك في حالة الخطأ الجسيـ ،الذم تخرج فيو
و
مباشر لمكظيفة
اإلدارة عف نطاؽ الكظيفة اإلدارية بحيث ال يمكف اعتبار عمميا تنفيذان مباش انر أك غير
اإلدارية(.)181
كمف تطبيقات عيب عدـ االختصاص الجسيـ ،اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاصات
السمطة التشريعية أك القضائية ،ففي ىذه الحالة لك أصدرت السمطة التنفيذية مف خالؿ إحدل إداراتيا

()179

تنص المادة رقـ مادة ( )73مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى:

(ال يجكز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر مف ستة اشير).
()180

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/180الصادر بتاريخ  )2010/3/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()181

محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2005/139الصادر بتاريخ  – )2008/1/17(:ناظـ عكيضة ،قطكؼ مف أحكاـ المحكمة

العميا في فمسطيف – الطبعة األكلى – بدكف دار نشر– سنة ( – )2012ص 118
 عرفت محكمة العدؿ العميا القرار اإلدارم المنعدـ بأنو ( صدكر قرار عف شخص أك مف ىيئة ليس ليا َّأف تزاكؿ ىذا االختصاص) حكـ
محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/280الصادر بتاريخ  )2009/7/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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ق ار انر ىك مف اختصاص السمطة التشريعية أك القضائية ،فإف ذلؾ يتعارض مع مبدأ الفصؿ النسبي بيف
السمطات ،كيصادر قيمة ىذا المبدأ الدستكرم ،كييكم إلى درجة االنعداـ(.)182
كبناء عمى ما تقدـ فإف عيب عدـ االختصاص الجسيـ ينشأ في حاؿ كانت مخالفة قكاعد
االختصاص مخالفة جسيمة مف قبؿ اإلدارة عند إصدار ق ارراتيا ،كمف شأف ىذه المخالفة أف تيبط
(،)183

بالقرار اإلدارم إلى مستكل االنعداـ

حيث يفقد ىذا القرار قكتو كصفتو اإلدارية كعمؿ قانكني(،)184

كيرتبط ىذا العيب بفكرة غصب السمطة( ،)185ككنو ىيفترض صدكر القرار مف جية ال تممؾ سمطة

إصداره باألصؿ كفقان لما قضت بو محكمة العدؿ العميا( ،)186كيشكؿ خرقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات
العامة ،كتعديان مف سمطة عمى اختصاص سمطة أخرل كاغتصابان لصالحياتيا(.)187
كمما أكدت عميو المحكمة أف (القرار اإلدارم الصادر عف محافظ بيت لحـ "المستدعى
ضده" يشكؿ اعتداء عمى اختصاص السمطة القضائية ،كىك عمى ضكء ما استقر عميو فقو القانكف
اإلدارم كاجتياد القضاء اإلدارم مف قبيؿ اغتصاب السمطة ،كفي ىذه الحالة فإنو يعد ق ار انر منعدمان ،ال
ييرتب حقكقان أك التزامات؛ ألنو في حكـ العدـ ،كالعدـ ال يكلد إال عدمان مثمو ،كمف حؽ القضاء اإلدارم

النظر في الطعكف المكجية ضد القرار اإلدارم المعدكـ ،إلزالة أية شبية تتعمؽ بمشركعيتو)(.)188

()182

مازف ليمك راضي – القضاء اإلدارم – بدكف – بدكف دار نشر – ص . 169

()183

فتحي فكرم ،الكجيز في قضاء اإللغاء“ ،د.ط” ،دار النيضة العربية ،القاىرة1996 ،ـ ،ص. 219

()184

ماجد راغب الحمك ،القضاء اإلدارم" ،مرجع سابؽ ،ص. 360

()185

فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة - ،الطبعة الثانية ،ص. 521

()186

حيث تقكؿ( :كحيث َّ
أف القرار المطعكف فيو يككف كالحالة ىذه منعدمان لصدكره عف جية ال تممؾ حؽ إصداره كال تممؾ أصالن مزاكلة ىذا

االختصاص) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ(  )2003/13بتاريخ(  )2004/10/18مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()187

حيث نجدىا تقضي في ىذا الشأف بقكليا( :كلما كاف المستدعى ضده األكؿ "محافظ نابمس" كبإصداره القرار الطعيف قد تعدل تخكـ

اختصاصو كتجاكز حدكد صالحياتو ،بؿ عطؿ قرار المحكمة صاحبة الصالحية كاالختصاص ،بما يشكؿ خرقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات
كبغيان عمى السمطة القضائية كاغتصابان الختصاصيا كاىدا انر لمبدأ المشركعية كسيادة القانكف ،األمر الذم يغدك معو القرار الطعيف معتالن ترد
عميو أسباب الطعف كتنحدر بو إلى درجة االنعداـ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل في رقـ(  )2005/110الصادر بتاريخ
( )2005/10/15مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()188

راجع في ىذا المضمكف :

 حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2005/11الصادر بتاريخ ( )2005/9/27مكسكعة المقتفي اإللكتركنية حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )1999/34بتاريخ ( )2003/3/31مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.، -حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1999/8الصادر بتاريخ ( )2003/6/11مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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كلقد اتخذ القضاء اإلدارم الفمسطيني معيا انر لمتمييز بيف درجتي عيب عدـ االختصاص
الجسيـ كالبسيط ،كذلؾ حيف قاؿ بأنو يمكف التفريؽ بيف عيب عدـ االختصاص الجسيـ كالبسيط ،كذلؾ
مف خالؿ شبية كجكد االختصاص السميـ ،فإذا انعدمت الشبية كاف العيب جسيمان كاذا كجدت كاف
العيب بسيطان ،أم أنو إذا ثار الشؾ حكؿ صحة االختصاص ،فإف األمر يتعمؽ بعيب عدـ
االختصاص البسيط(.)189
كقريبان مف الحكـ السابؽ ،ذىبت المحكمة إلى أف القرار المنعدـ يككف في حالة اغتصاب
السمطة أك في حالة الخطأ الجسيـ ،الذم تخرج فيو اإلدارة عف نطاؽ الكظيفة اإلدارية بحيث ال يمكف
اعتبار عمميا تنفيذان مباش انر أك غير مباشر لمكظيفة اإلدارية(.)190
كمف كجية نظر الباحث فإف المحكمة قد أكجدت معيا انر فضفاضان لمتمييز بيف عيب
االختصاص البسيط كالجسيـ ،كذلؾ يرجع ألمريف ،أما األمر األكؿ فيك يتصؿ بطبيعة ىذا العيب
كصعكبة إيجاد معيار منضبط يفصؿ بدقة بيف درجتي العيب ،نظ انر لتشابؾ االختصاصات كعدـ
أما الثاني فمرده إلى رغبة المحكمة
كضكح بعض القكاعد القانكنية الناظمة لتكزيع االختصاص ،ك َّ
بتكسيع نطاؽ رقابتيا لمعديد مف الق اررات التي في ٌكت ميعاد الطعف فييا.
كفي مجاؿ الق اررات التأديبية نجد أف المحكمة العميا أبدت رأييا حيف قضت أنو كبالرجكع إلى
أحكاـ المادة ( )18مف قانكف الخدمة المدنية ،كالتي نصت عمى أف تعييف مكظفي الفئة التي ينتسب
إلييا المستدعي مػف اختػصاص رئػيس الػدائرة المختص ،كحيث إف مف يممؾ صالحية التعييف ىك مف
يممؾ صالحية إنياء الخدمة ،كاف قرار فصؿ المستدعي قد صدر عف المػستدعى ضػده األكؿ رئػيس
ديػكاف المكظفيف العاـ ،كىك غير مختص ،لذلؾ تجد المحكمة أف ىذا الق ارر منعدـ ،لمخالفتو الجسيمة
لمقانكف ،كألنو مشكب بعيب غصب السمطة(.)191

 مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لمسنكات 2004 -2003 -2002ـ ،إصدار المكتب الفني لممحكمةالعميا ،الجزء األكؿ ،فمسطيف ،البيرة2009 ،ـ ،ص. 29
()189

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/191الصادر بتاريخ  )2009/6/29(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()190

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ  – 2005/139الصادر بتاريخ ( )2008/1/17مركز مساكاة – مجمة العدالة كالقانكف –

(إبريؿ  )2008/ص 156
()191

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/49الصادر بتاريخ  )2007/9/14(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كفي حاؿ أصدرت جية معينة عقكبة تأديبية بحؽ شخص ما ،ككاف االختصاص بمزاكلة
الكظيفة التأديبية بحؽ ىذا الشخص منعقدان لييئة أخرل فإف العيب الذم يعترم ىذا القرار ال يجعمو
مشكبان بعيب عدـ االختصاص البسيط كيبقيو قائمان قابالن لإللغاء  ،بؿ ىك عيب ينيض إلى حد
اغتصاب السمطة الذم ينزؿ بالقرار اإلدارم إلى جعمو مجرد فعؿ مادم عديـ األثر قانكنان(.)192
كمف تطبيقات ذلؾ ،قياـ المجمس التأديبي التابع لنقابة المحاميف النظامييف باتخاذ قروار تأديبي
و
محاـ شرعي ،صدرت منو مخالفة تستحؽ مثكلو أماـ المجمس التأديبي ،ككانت ىذه المخالفة
بحؽ
متعمقة بمزاكلتو لمينة المحاماة الشرعية ،مما يترتب عمى ذلؾ أف االختصاص بالتأديب يككف منعقدان
لمجمس القضاء الشرعي ،كبالتالي فإف ىذا القرار يككف بحكـ العدـ(.)193
كيترتب عمى انعداـ القرار التأديبي عدـ تقيد الطعف فيو بمدة معينة ،كىك ما قضت بو محكمة
العدؿ العميا بقكليا كحيث ِّ
إف القرار المطعكف فيو مشكب بعيب عدـ االختصاص الجسيـ ،فإنو يككف
ق ار انر منعدمان ال يتقيد الطعف فيو بميعاد(.)194

()192

محمد عبد العاؿ السنارم – مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية – المرجع السابؽ – ص . 206

()193

نص المادة ( )15مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ( )12لسنة  ،1952التي حددت الجية المختصة بمباشرة سمطة التأديب
راجع َّ

بالنسبة لممحاميف الشرعييف ،كىي بخالؼ الجية التي تتكلى تأديب المحاميف النظامييف.
()194

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/4الصادر بتاريخ  )2006/3/23(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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المبحث الثاني
الرقابة عمى شكل القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
تكمف العمة في أننا تناكلنا رقابة محكمة العدؿ العميا عمى شكؿ الق ارر اإلدارم قبؿ إجراءاتو،
استنادان إلى الكاقع العممي كالمظير الرقابي ليذه المحكمة ،الذم يبدأ بمراجعة الشكميات المتعمقة بالقرار
كمف ثـ اإلجراءات( ،)195فالرقابة القضائية يبدك لنا أنيا تبدأ بفحص المظاىر الشكمية لمقرار قبؿ أم
شيء آخر ،حتى يمكف الحكـ عمى تعييبو دكف الخكض في فحص اإلجراءات أك الخطكات التي يبني
عمييا ،فالحكـ عمى ما إذا كاف القرار مكتكبان ،أـ ال ،أك مسببان أـ ال أك مكقعان عميو أـ ال يأتي بالفحص
األكلي كالظاىرم كبصكرة مبسطة ،كىذه ىي الرقابة الخارجية التي تساىـ بالكشؼ عف مكاطف الصحة
مف الخطأ في أسرع كقت ،كا ف كانت سميمة ينتقؿ البحث عف العيكب األخرل المدعاة في الئحة
االستدعاء.
كيميؿ الباحث إلى أف الشكؿ كاإلجراءات يمثالف ركنان كاحدان بالنسبة إلى القرار اإلدارم كما
ىك مستقر عميو في كثير مف الدراسات كفي اجتياد القضاء اإلدارم  ،بيد أننا اتجينا في ىذه الدراسة
إلى فصميما عف بعضيما البعض لسببف األكؿ :اما األكؿ فيك أف الرقابة القضائية المتعمقة بيما
تفصؿ عمى ىذا النحك ،كتبدأ بالبحث في المظاىر الشكمية لمقرار كمف ثـ في مظاىره اإلجرائية أك
الخطكات التي يبني عمييا ،كالسبب الثاني اقتضتو ضركرة البحث ،كذلؾ التساع رقابة المحكمة عمى
ىذا الركف بعنصريو :الشكؿ ،كاإلجراءات ،لذلؾ خصصنا لكؿ كاحد مبحثان مستقالن.

كيتضح لنا أيضان أنو ال يكفي لصحة القرار اإلدارم أف يككف صاد انر عف جية مختصة بو
كفقان لمقانكف ،ألف ركف االختصاص يمثؿ البداية ،لكنو ال يصادر حقيقة كجكد أركاف أخرل ال بد مف

()195

يذكر َّ
أف ىناؾ مف اعتبر الشكؿ عنص انر منفصالن عف اإلجراء كاف كؿ منيما يشكؿ سبب نا لإللغاء كىـ :عبد الفتاح حسف  ،مؤلفو بعنكاف:

القانكف اإلدارم كاإلدارة العامة – مشار إليو لدل :نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ ص  ،273كذلؾ :الديدامكني مصطفى
أحمد – اإلجراءات كالشكؿ في القرار اإلدارم  -الطبعة األكلى – الييئة المصرية العامة لمكتب– سنة  –1992ص. 13
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تكافرىا في القرار اإلدارم  ،فإذا صدر القرار التأديبي عف جية مختصة كفقان لمقانكف ،دكف مراعاة
قكاعد الشكؿ التي أكجبيا القانكف ،فحينيا يككف القرار معيبان في شكمو كقابالن لإللغاء أماـ محكمة العدؿ
العميا ،كبالتالي ال بد مف تكافر صحة الشكؿ إلى جانب االختصاص ،كما أنو مطمكب تكافر الصحة
بمنأل
بالنسبة إلى األركاف األخرل .كبالتالي ال يكفي صدكر القرار التأديبي عف جية مختصة ليككف
ن

عف اإلبطاؿ ،بؿ يتعيف أف يصدر كفقان لمشكؿ الذم يتطمبو القانكف.

كفيما يأتي نتناكؿ األحكاـ المتعمقة بركف الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا مف خالؿ
المطالب الثالثة اآلتية:
 المطمب األول :تعريؼ ركف الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا كابراز أىميتو . المطمب الثاني :شكميات القرار التأديبي في قضاء محكمة العدؿ العميا . -المطمب الثالث :معيار تحديد درجة العيب الشكمي لمقرار التأديبي في قضاء محكمة العدؿ العميا .

المطمب األول
تعريف ركن الشكل في قضاء محكمة العدل العميا وابراز أىميتو
 تمييد وتقسيم:
إف الشكؿ ال يعد عديـ القيمة القانكنية ،فيك ليس مجرد عقبة أك عثرة في طريؽ
اإلدارة ،كانما يمثؿ ضمانة ميمة لألفراد ،كذلؾ بإلزاـ اإلدارة باتخاذ ق اررات تتمتع بمظيرىا الشكمي
الكاجب ،بحيث تككف بيذا النحك مدركسػة كقائمة عمى كزف المالبسات كالظركؼ المحيطة بالقرار
تكخيان لممصمحة العامة ،كعيب ال ٌشكؿ ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ كعيب االختصاص ما لـ ينص القانكف
عمى خالؼ ذلؾ ،كىذا يعني أف المحكمة ال تتصدل لعيب ال ٌشكؿ مف تمقاء نفسيا ،كلكنيا
بالطبع تنظر فيو إذا أثاره أحد الخصكـ في الدعكل( ،)196كفيما يأتي نتناكؿ التعريؼ بركف الشكؿ
كأىميتو في قضاء محكمة العدؿ العميا مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
()196

كريـ يكسؼ كشاكش  -عيب الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا األردنية بحث منشكر في مجمة المنارة ،المجمد  -12 -العدد -3
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 الفرع األول :التعريؼ بركف الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا . -الفرع الثاني :أىمية ركف الشكؿ بالنسبة لمقرار اإلدارم .

الفرع األول
التعريف بركن الشكل في قضاء محكمة العدل العميا
لقد كانت محكمة العدؿ العميا حريصة في قضائيا عمى استظيار األحكاـ المتعمقة بركف
الشكؿ في القرار اإلدارم ،كمما جاء في قضائيا أف القرار اإلدارم ال بد كأف يخرج إلى الكجكد في
الشكؿ المرسكـ لو كفقان لمقانكف ،حتى يككف صحيحان كسميمان ،كأكدت عمى أف اشتراط شكميات القرار
اإلدارم لـ تأت مف فراغ ،كانما ألىمية الشكؿ بالنسبة إلى اإلدارة كاألفراد ،حيث كضعت قكاعده
لمصمحتييما(.)197
كظاىر الحكـ السابؽ الذم جاءت بو محكمة العدؿ العميا كما كرد أعاله ،يدلؿ عمى أنيا
تعتبر شكؿ القرار بمثابة "رسـ" يعكس الصكرة الخارجية لو ،حيث عبرت عف ذلؾ مف خالؿ قكليا
(كبما أنو يجب أف يصدر القرار اإلدارم كفقان لإلجراءات التي حددىا القانكف كفي الشكؿ المرسكـ
لو...الخ)(.)198
المشرع
كاف لـ تراع اإلدارة قكاعد الشكؿ كاف قرارىا معيبان في شكمو ،كىذا العيب تبناه
ِّ
الفمسطيني في المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ المعدؿ
()197

أف يصدر القرار اإلدارم كفقان لإلجراءات التي حددىا القانكف كفي الشكؿ المرسكـ لو ،إذ َّ
حيث جاء في قضائيا( :كبما أنو يجب َّ
إف قكاعد

الشكؿ كاإلجراءات قد كضعت لحماية المصمحة العامة كمصمحة األفراد عمى السكاء ،كمخالفتيا تستدعي بطالف اإلجراءات المتخذة دكف حاجة
إلى النص ،ألف عدـ مراعاتيا فيو إخالؿ بالضمانات المقررة لألفراد) ،حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/291بتاريخ
( )2011/10/31كفي حكـ آخر جاء ،...( :األمر الذم نجد معو َّ
أف القرار المطعكف فيو كقع باطالن كمخالفان لمقانكف ،كذلؾ عمى ضكء ما
استقر عميو الفقو كالقضاء اإلدارم بأنو مف المتكجب عمى رجؿ اإلدارة َّ
أف يراعي اإلجراءات التي أكجب القانكف إفراغو بيا ،كاال كاف القرار
مشكبان بعيب في شكمو...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1996/6بتاريخ ( )1996/11/26كذلؾ قكليا ،...( :كما استقر
االجتياد أيضان عمى أنو إذا اشترط القانكف َّ
المشرع كفي الشكؿ المرسكـ لو فإف عدـ مراعاة ىذه
أف يصدر القرار كفقان لإلجراءات التي حددىا
ِّ
اإلجراءات تجعؿ القرار معيبان...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/603بتاريخ ( )2012/3/19مكسكعة المقتفي
اإللكتركنية.
()198

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/291بتاريخ ( )2011/10/31مكسكعة المقتفي اإللكتركنية،
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(يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك
حيث نصت عمى أنو ي

الييئات الكاردة في المادة " "33مف ىذا القانكف ،أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يمي:

 .1االختصاص .2 ،كجكد عيب في الشكؿ....3 ،الخ).
كنشير في البداية إلى مسألة في غاية األىمية ،كىي أف األحكاـ التي نكردىا ،سكاء بمكجب
النصكص القانكنية ،أك قضاء محكمة العدؿ العميا ،أك تحميالت الفقو ،كالتي تتعمؽ بشكؿ القرار
اإلدارم بصكرة عامة ،تعد ذات أىمية كبيرة في ىذا المقاـ ،نظ انر ألنيا تنسحب أيضان عمى شكؿ القرار
التأديبي ،ألف األخير يبقى دائمان كأبدان تطبيقان لمقرار اإلدارم بصكرتو العامة ،كما يسرم عمى القرار
اإلدارم مف أحكاـ كقكاعد شكمية تنصرؼ أيضان إلى الق اررات التأديبية عمى اعتبار ،نيا ق اررات إدارية
كىك ما ال ينكره أحد.
كيعرؼ شكؿ القرار اإلدارم بأنو :الركف الذم يعكس المظير الخارجي لمقرار اإلدارم( ،)199أك
()200
القالب أك المظير الخارجي الذم يتخذه القرار عند صدكره  ،كذلؾ يتمثؿ في إفراغ القرار كفقان

لمييئة التي استكجب القانكف إفراغو بيا( ،)201كذلؾ اإلطار الخارجي الذم يصدر بو القرار أك القالب
الذم تعبر بو اإلدارة عف إرادتيا أك ىك المظير الخارجي لمقرار اإلدارم(.)202
كعيب الشكؿ الذم قد ينتاب القرار التأديبي ينتج عف عدـ مراعاة اإلدارة لمشكميات المفركضة
في أثناء تحرير القرار كاعداده( ،)203كمف شكميات القرار التأديبي كما أم قرار إدارم كتابة القرار،
تسبيب القرار ،تكقيع القرار ،تاريخ إصدار القرار ،كما إلى ذلؾ(.)204
كاإلدارة كقاعدة عامة حرة في التعبير عف إرادتيا في الشكؿ الذم تراه مناسبان  ،غير أف َّ
الشرع
قد يفرض حماية لممصمحة العامة كالخاصة صدكر القرار اإلدارم كفؽ مظير معيف( ،)205كاذا كاف
()199

فتحي فكرم ،الكجيز في قضاء اإللغاء ،...مرجع سابؽ ،ص.232

()200

إبراىيـ محمد عمي ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم ،د.ط1999-1998 ،ـ ،ص ،285انظر أيضا :محمد سعيد حسيف

أميف ،مبادئ القانكف اإلدارم" ،دراسة في أسس التنظيـ اإلدارم ،أساليب العمؿ اإلدارم"“ ،د.ط” ،دار الثقافة الجامعية1997 ،ـ ،ص.529
()201

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1996/6الصادر بتاريخ  )1996/11/26(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()202

عدناف عمرك – مبادئ القانكف اإلدارم – – المرجع السابؽ ص .66

()203

عبد الرحمف مكيعدم  -اإللغاء الجزئي لمقرار اإلدارم في االجتياد القضائي الجزائرم كالمقارف – رسالة ماجستير – جامعة محمد

بكضياؼ المسمية –  -2015ص .126
()204

دايـ نكاؿ – الق اررات اإلدارية الضمنية كالرقابة عمييا – رسالة ماجستير – جامعة أبك بكر بمقايد تممساف –سنة  – 2010ص .75

()205

حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ– ص .309
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األصؿ في الق اررات اإلدارية بشكؿ عاـ ىك عدـ تقيدىا بشكؿ معيف فقد تككف شفكية أك مكتكبة ،إال أف
الق اررات التأديبية غالبان ما تصدر بصكرة مكتكبة ،عمى اعتبار أف الكتابة تتميز بالدقة كالكضكح ،كىي
األسيؿ في عممية اإلثبات( ،)206كما أنو ال يستساغ منطقياى إيقاع عقكبات تأديبية شفاىة إال إذا أجازىا
القانكف عمى اعتبار ،أنيا بسيطة كتتـ بدكف تحقيؽ مثؿ لفت النظر أك المكـ.
ككاقع الحاؿ يدلؿ عمى أف في الدكؿ الراىنة يتكلى َّ
المشرع النص عمى تحديد عيب الشكؿ في
القرار اإلدارم كاعتباره أحد أكجو الطعف باإللغاء ،عمى الرغـ مف أف النص عميو تشريعيان ليس ذا
أىمية ألف ىذا العيب كلد نتيجة الجتياد القضاء اإلدارم  ،كفي فمسطيف كما أشرنا فقد اعتبره المشرع
في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية المعدؿ لسنة 2001ـ أحد أسباب الطعف ،لذلؾ يتـ الطعف باإللغاء
في أم قرار تأديبي متى كجد فيو مخالفة لقكاعد الشكؿ(.)207
كلقد كشفت محكمة العدؿ العميا في الكثير مف أحكاميا عف عيب الشكؿ ،حيث اعتبرت القرار
اإلدارم الذم لـ يتخذ الشكؿ الذم افترضو القانكف غير صحيح ،كأكدت عمى أف متى ألزـ القانكف
جية اإلدارة بإصدار القرار اإلدارم كفقان لشكؿ معيف ،كجب عمييا التقيد بذلؾ كاال كاف قرارىا مجافيان
لمقانكف كباطالن(.)208
كيتميز الشكؿ عف اإلجراء بأف األكؿ ىك المظير الخارجي لمقػرار اإلدارم  ،أمػا اإلجػراء فيػك
عبارة عف الخطكات التي يجب أف يمر بيا القرار في مرحمة إعداده كقبػؿ صػدكره بصفة نيائية(.)209
كىناؾ مف يمحؽ بعيب الشكؿ طائفة مف الق اررات الصادرة عف مجالس معيبة مف حيث
تشكيميا ،حيث اعتبركا أف التشكيؿ الخاطئ يؤدم إلى قرار معيب في الشكؿ ،بحيث إذا أكجب شكال
معينان النعقاد المجاف التأديبية سكاء مف حيث عدـ تكافر أحد أسباب الرد في أم مف أعضائيا ،حتى

()206

محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى –  -2012ص .211-210

()207

المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ كجاء فييا( :ييشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة

العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة " "33مف ىذا القانكفَّ ،
أف يككف سبب الطعف متعمق نا بكاحد كأكثر مما يمي.1 :
االختصاص .2 ،كجكد عيب في الشكؿ....3 ،الخ).
()208

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1996/8الصادر بتاريخ  )1996/12/5(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()209

القررات اإلدارية الماسة باألفراد كالمكظفيف – منشكرات الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف – راـ اهلل – سنة 2001
عدناف عمر – إبطاؿ ا

ص .121
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يككف التشكيؿ كاالنعقاد صحيحان ،أك مف حيث عددىـ أك أقدميتيـ أك درجتيـ الكظيفية ،في ىذه الحالة
لزـ أف تتقيد المجاف كالمجالس بذلؾ كاال كانت ق ارراتيا معيبة مف حيث الشكؿ(.)210
كيتفؽ الباحث مع ىذا الرأم مف حيث النتيجة بمفيكميا العاـ ،كىك إبطاؿ القرار اإلدارم الذم
ينتابو ىذا العيب إال أننا نختمؼ معو مف حيث التكييؼ ،إذ إف الخمؿ في تشكيؿ المجاف المناط بيا
سمطة التأديب ينتج عنو قرار تأديبي مشكب بعيب عدـ االختصاص ال الشكؿ ،أك قد يككف العيب
اء الزمان قبؿ صدكر
متصالن باإلجراءات ،عمى اعتبار أف تشكيؿ ىذه المجاف أك المجالس يمثؿ إجر ن

القرار ،كأيان كاف فالتشكيؿ الخاطئ ىنا ال يعد مف قبؿ العيب الشكمي لمقرار التأديبي كانما يمكف اعتباره
عيبان متصالن باالختصاص أك اإلجراءات ،كلكف ليس الشكؿ ،فالعيب الشكمي يتصؿ بالقرار اإلدارم
انطالقان مف مظيره الخارجي بعد صدكره ،كليس انطالقان مف إجراءات كتشكيالت كاجبة قبؿ إصداره.
كيؤيد الرأم السابؽ الذم نرل عدـ صكابو قرار محكمة العدؿ العميا الذم قضى باآلتي:
(كبتطبيؽ حكـ القانكف نجد أف المستدعي استند في طعنو إلى أف القرار المطعكف فيو قد صدر عف
َّ
المشكؿ بصكرة مخالفة لمقانكف  ،كأما كقد ثبت لممحكمة صحة ما
المجمس األعمى لمقضاء الشرعي
ادعاه بيذا الخصكص فإف القرار الطعيف يككف قد صدر معيبان بعيب الشكؿ ،كتككف معو أسباب
الطعف كاردة )

()211

.

()210

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص .246

()211

قرار محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل رقـ (– )2010/10كالصادر بتاريخ (" .)2011/6/15غير منشكر".

مع َّ
أف المحكمة في قرار آخر ربطت بيف ركف اإلجراءات كلجنة التحقيؽ كلـ تشر إلى ركف الشكؿ فيما يتعمؽ بعمؿ ىذه المجنة ،حيث جاء في
أحد األحكاـ التي أصدرتيا :حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :كبما أنو ال يجكز تكقيع عقكبة الفصؿ مف الخدمة إال بعد َّ
أف يتـ إحالة المكظؼ
إلى التحقيؽ نتيجة المخالفة التأديبية التي ارتكبيا ،كال بد لمجنة َّ
أف تكاجيو بما أسند إليو ،كاف تسمع أقكالو ،كمف ثـ تصدر قرارىا المقتنعة بو،
كذلؾ عمالن بأحكاـ المادة " "69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ  ،كبما َّ
أف المستدعى
ضده "كزير التربية كالتعميـ" قاـ بإنياء خدمات المستدعي نتيجة المخالفات المتكررة لو كالتقارير مف المسؤكليف عف سمككو غير الالئؽ دكف
تشكيؿ لجنة تحقيؽ معو ،كاصدار تكصيات مف لجنة التحقيؽ ،فيككف قرار كزير التربية كالتعميـ بفصؿ المستدعي مف الكظيفة دكف عرضو عمى
لجنة التحقيؽ المشكمة حسب األصكؿ كدكف صدكر قرارىا سابؽ ألكانو كمخالؼ لإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا في قانكف الخدمة
المدنية...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ ( )2010/177الصادر بتاريخ ( )2012/5/16مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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الفرع الثاني
أىمية ركن الشكل بالنسبة لمقرار اإلداري
إذا كاف األصؿ أف القرار اإلدارم ال يخضع في إصداره لشكؿ معيف إال إذا حدد القانكف ذلؾ
فال ينبغي أف يفيـ مف ىذا األمر عدـ أىمية ركف الشكؿ  ،الذم يعتبر غاية في األىمية مف حيث
تحقيقو لمصمحة عامة كأخرل خاصة(.)212
كىك ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا بقكلياَّ :
إف مف المستقر عميو في قضاء ىذه المحكمة
مف ضركرة صدكر القرار اإلدارم كفقان لمشكؿ المرسكـ لو ،ككف أف قكاعد الشكؿ مقررة لحماية
المصمحة العامة كمصمحة األفراد عمى السكاء ،كأف اإلخالؿ بيا يترتب عميو بطالف القرار ،إلخاللو
بالضمانات المقررة لمصالح العاـ كصالح األفراد(.)213
كبالتالي فإف أىمية الشكؿ المالزـ لمق اررات اإلدارية عمكمان كالق اررات التأديبية خصكصان ،تعد
أىمية مركبة أك مزدكجة كما يكشؼ عنيا قضاء محكمة العدؿ العميا ،إذ َّ
إف اشتراط بعض الشكميات
في القرار اإلدارم عند صدكره يعد أم انر في صالح اإلدارة كاألفراد معان ،كينسجـ مع ركح المصمحة
اجب لمصمحة الجميع.
العامة ،كىك بذلؾ ليس قيدان عمى اإلدارة لصالح األفراد ،كانما
مظير ك ه
ه
كتتمثؿ أىمية الشكؿ كما يكرده الفقو اإلدارم في أف المصمحة العامة تتحقؽ في ظؿ احتراـ
اإلدارة لمشكميات التي أكردىا في القرار اإلدارم ،عمى اعتبار أف ىذه الشكميات تجسد الصكرة التي
ينبغي أف يككف عمييا القرار لمصمحة العمؿ كحسف سيره في المرافؽ العامة ،كما أنيا تعكس حسف
عممية اتخاذ القرار اإلدارم كدقة ىذه العممية كفؽ شكميات محددة كمطمكبة ،كبالتأكيد فالقرار المكتكب
لو أىميتو ككذلؾ المسبب كالمكقع عميو ،فكميا تنظـ عممية إصدار الق اررات اإلدارية كتمنحيا الطابع
الدقيؽ كالعممي كالرسمي(.)214

()212

نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم– الطبعة الثانية – دار الثقافة – عماف–  1999ص .56

()213

محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/3الصادر بتاريخ  )2014/1/7(:مجمكعة أحكاـ العدؿ العميا مف إعداد المكتب الفني

لمحكمة العدؿ العميا – دائرة غزة " غير منشكر".
()214

خالد سمارة الزعبي – القرار اإلدارم– دار الثقافة – عماف – الطبعة الثالثة –  2009ص 272
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كيترتب عمى التزاـ اإلدارة بالشكؿ صدكر الق اررات اإلدارية بتأ وف كرصانة ،مما يؤدم إلى
عصـ اإلدارة مف مخاطر التسرع ،كاتخاذ ق اررات مدركسة تتناسب كتنسجـ مع ركح مبدأ
المشركعية(.)215
كىك ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا ،حيث ربطت بيف ىذا الركف كمسألة التدقيؽ في
إصدار الق اررات اإلدارية  ،أم أف دقة اتخاذ القرار مف احتراـ شكمياتو كالعكس صحيح(.)216
كبذلؾ فإف أىمية ىذا الركف تعد كبيرة بالنسبة لممكظؼ الخاضع لمتأديب ،حيث َّ
إف مراعاة
اإلدارة لشكميات القرار التأديبي يضفي عمى عممية التأديب الدقة ،كالمصداقية ،كالتأني كعدـ السرعة
كيؤدم إلى تكافر الضمانات التي يتطمع إلييا الفرد الخاضع لمتأديب ،فمف مصمحتو أف تككف العقكبة
الصادرة بحقو مدكنة كمعمكمة بمكجب قرار مكتكب ،حتى يعمـ بيا كيطعف بيا أماـ القضاء ،لذلؾ
المشرع عمى إلزاـ سمطة التأديب بالتقيد بالشكؿ الكاجب ،كذلؾ لمحيمكلة دكف تسرع اإلدارة في
حرص
ِّ
اتخػاذ القرار قبؿ كزف الظركؼ كالمالبسات ،كمنع اتخػاذ القػرار بطريقة عفكية ،كاقامة نكع مف
الضمانات لحماية حقكؽ كمصػالح اإلدارة كاألفراد الخاضعيف لمتأديب ،كفي إمكانية بسط القضاء
لرقابتو عمى القرار الصادر بحقيـ كالتأكد مف مشركعيتو كمطابقتو لألكصاؼ القانكنية(.)217
كيعد الشكؿ مظي انر مف المظاىر الخارجية لمقرار التأديبي ،تمتزـ بو اإلدارة متى ألزميا بذلؾ
كىك كسيمة لتمكيف المخاطب بالقرار مف االطمئناف لصحة القرار مف الناحيتيف الكاقعية كالقانكنية(.)218

()215

رزاؽ لبزة دالؿ  -عيب الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة – الجزائر -العاـ الدراسي

2014-2013ـ ،ص.7
()216

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/79الصادر بتاريخ  )2011/4/10(:مبادئ محكمة العدؿ العميا – الجزء األكؿ –

المرجع السابؽ – ص .93
()217

القررات اإلدارية الماسة باألفراد كالمكظفيف – المرجع السابؽ ص .257
عدناف عمر – إبطاؿ ا

()218

محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1997/5الصادر بتاريخ  )1998/9/8(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني  -محكمة العدؿ العميا

غزة .
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المطمب الثاني
شكميات القرار التأديبي في قضاء محكمة العدل العميا
 تمييد وتقسيم:
المشرع الفمسطيني في المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة
أشار
ِّ
2001ـ المعدؿ ،إلى شكؿ القرار اإلدارم بصكرة عامة ،كاعتبر عدـ احتراـ القكاعد المنظمة لو عيبان
يمنح الطاعف سبيؿ المجكء إلى محكمة العدؿ العميا لطمب إلغاء القرار اإلدارم  ،حيث جاء فييا :
(يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة
ي

" "33مف ىذا القانكف ،أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يمي .1 :االختصاص .2 ،كجكد
عيب في الشكؿ ،الخ).

المشرع الفمسطيني عيب الشكؿ دكف أف يكضح العناصر التي يتككف
كعمى ىذا األساس تبنى
ِّ
منيا ركف الشكؿ ذاتو أك الصكر التي يتخذىا أك تطبيقاتو ،التي يترتب عمى إغفاليا تعييب القرار
اإلدارم  .ككفقان لقضاء محكمة العدؿ العميا فإف مظاىر أك تطبيقات شكؿ القرار اإلدارم أك ما يطمؽ
عمييا الشكميات تعتبر متعددة ،كال تنحصر في شكؿ معيف ،فقد ينصرؼ الشكؿ إلى كتابة القرار
التأديبي ،أك إلى تسبيبو ،أك إلى تكقيعو كذكر التاريخ كالرقـ كفقان لما سنكضحو تباعان .كمما أكردتو في
قضائيا ،...( :أما عف السبب الثاني مف أسباب الطعف ،فإنو كخالفان لما يدعيو المستدعي فإف قرار
الشطب يمسبب ،كسببو مخالفة المستدعي لقانكف تنظيـ مينة المحاماة ،أما عف عيب الشكؿ ،فإف
القانكف لـ يحدد شكالن معينان لقرار الشطب ،ليقكـ مصدر القرار اإلدارم بإفراغ ق ارره في الشكؿ المقرر
في القانكف...الخ) ( .)219كىك ما يمكف أف نتناكلو مف خالؿ الفركع التالية :
 الفرع األول :الشكؿ الكتابي لمقرار التأديبي. الفرع الثاني :تسبيب القرار التأديبي. الفرع الثالث :ديباجة القرار التأديبي. -الفرع الرابع :رقـ كتاريخ كتكقيع القرار التأديبي.

()219

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2004/45الصادر بتاريخ ( )2005/10/26مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .
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الفرع األول
الشكل الكتابي لمقرار التأديبي
لقد أكرد قانكف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998ـ ،كتعديالتو ،فقد نص في المادة ( ) 69
بخصكص إجراءات تكقيع العقكبات التأديبية بأنو - 1( :تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية
ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ - 2 .فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ،ال يجكز
تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ إثبات ذلؾ
بالتسجيؿ في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان -3 .ال يجكز تكقيع أكثر
مف عقكبة عمى نفس المخالفة) .ككما ىك كاضح فإف القرار التأديبي ىنا يشترط أف يككف مسببان ،كمع

ذلؾ لـ ً
يأت عمى ذكر الكتابة ،كنعتقد أنو كاف مف األفضؿ اشتراط الكتابة كشكؿ جكىرم في ىذه
الق اررات التأديبية ألىميتيا ،كلألسباب اآلتية:

 .1ال يعقؿ إلزاـ اإلدارة بتسبيب قرارىا أم ذكر األسباب في منطكؽ القرار دكف أف يككف القرار
التأديبي بحد ذاتو مكتكبان ،فمف يككف التسبيب مستساغان إال بكتابة القرار كذكر األسباب بداخمو.
 .2إذا كاف اشترط الكتابة فيما يخص التحقيؽ ،فمف باب أكلى أف تككف حاضرة بالنسبة إلى القرار
الصادر بعد انتياء التحقيؽ.
 .3القرار التأديبي كمما كاف مكتكبان فيذا مف صالح المكظؼ الخاضع لمتأديب كيساىـ في تعزيز
كتمكيف القضاء مف رقابة ما جاء في القرار التأديبي.
كفي القانكف رقـ  3لسنة  1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة جاء النص في المادة ()34
بخصكص قرار المجمس التأديبي عمى أنو -1( :بعد أف يتـ المجمس التأديبي عممو ،يرسؿ المحضر
كتكصياتو بشأف الشككل إلى المجمس -2 .عمى المجمس أف يصدر ق ارره بالشككل ،إما ببراءة المحامي
المشتكى عميو أك بإدانتو كمعاقبتو بإحدل العقكبات المنصكص عمييا في المادة ( )29مف ىذا
القانكف -3 .لممحامي المداف بمقتضى قرار تأديبي الحؽ في الطعف عمى قرار اإلدانة أماـ محكمة
العدؿ العميا خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تبميغو بالقرار) .ككذلؾ المادة ( )35بخصكص تسجيؿ
الق اررات التأديبية كتنفيذىا نصت عمى أنو( :تسجؿ في سجؿ خاص الق اررات التأديبية الصادرة بحؽ
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المحامي المداف بعد اكتسابيا الدرجة القطعية ،كيشار إلييا في الممؼ الخاص بو ،كتنفذ ىذه الق اررات
بكاسطة الجيات المختصة).
ككما ىك كاضح فإف الكتابة لـ يتـ اشتراطيا بصكرة صريحة ،إال أف ظاىر النصكص
َّ
المشرع لمجمس التأديب بإرساؿ تكصياتو إلى مجمس
كأحكاميا تفترض كجكدىا ،كدليؿ ذلؾ الزاـ
ا لنقابة ،كبالتأكيد لف تككف شفاىة ،كمف ثـ يتعيف عمى مجمس النقابة اتخاذ القرار ،كما أف اشتراط حفظ
الق اررات التأديبية كتسجيميا يعني اشتراط كتابتيا ،كمع ذلؾ كاف مف األفضؿ النص عمى اشتراط
الكتابة صراحة.
كيدعـ رأينا السابؽ ما ىك مطمكب بالنسبة لمقرار التأديبي انطالقان مف طبيعتو التأديبية
كالعقابية ،حيث َّإنو عادة ما تصدر الق اررات التأديبية بشكؿ مكتكب ،عمى اعتبار أف الكتابة تتميز
بالدقة كالكضكح كىي األسيؿ في عممية اإلثبات كيشتمؿ القرار التأديبي المكتكب عمى األغمب عمى
عدة بيانات منيا مكاف إصداره كتاريخو ،كاألسانيد القانكنية لمقرار ،كاألسباب التي يبني عمييا

كالتكقيع( .)220خصكصان أنو كبالرغـ مف أف األصؿ ىك عدـ اشتراط اتخاذ القرار اإلدارم لشكؿ خارجي
معيف بحيث َّإنو يمكف أف يككف مكتكبان أك شفكيان ،كقد يككف صريحان أك ضمنيان ،أك يصدر بمجرد
اإلشارة ،إال أف القانكف قد يشترط في كثير مف األحياف أف يتخذ القرار التأديبي شكالن محددان انطالقان
مف خصكصيتو(.)221
كحتى في األحكاؿ التي ال يشترط فييا الكتابة ال ينبغي أف يفيـ مف ذلؾ عدـ أىمية الكتابة،
المشرع اإلدارة بيا فإف ىي خالفت ذلؾ يع َّد
فالكتابة ال تعد ركنان مف أركاف القرار اإلدارم إال حينما يمزـ
ِّ
قرارىا باطالن  ،كمع ذلؾ ال يشترط أف ينص عمى الكتابة صراحة ،بؿ يمكف أف تفيـ ضمنان مف خالؿ

اشتراطو لمنشر أك اإلعالف( ،)222كما ظير لنا مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ  3لسنة ،1999
حيث اشترط حفظ القرار كتسجيمو ،كىك ما يتكجب كتابتو كاف لـ ينص صراحة عمى كجكب الكتابة.

()220

محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – الكتاب الثاني – الطبعة األكلى – دار الثقافة – عماف – سنة  - 2012ص .211

()221

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص .205

()222

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – الطبعة األكلى – مطابع دار الحسيف – شبيف الككـ2003 -

ص.118
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المشرع الفمسطيني لمكتابة مف خالؿ اشتراط النشر أك
كمف األمثمة التي تدلؿ عمى اشتراط
ِّ
اإلعالف ما أكرده بشأف الق اررات التأديبية مف حيث نشرىا كتصديقيا بمكجب قانكف الخدمة في قكل
األمف ،حيث أف قكاعده المتعمقة بالتأديب أكجبت تصديؽ القرار التأديبي كنشره قبؿ اإلعالف عف ىذه
الق اررات في النشرات العسكرية مف جانب المجنة المختصة

()223

كفي مكاطف أخرل تأتي الكتابة مشركطة بما ىك مشركط قبؿ صدكر القرار التأديبي ،فكتابة
القرار التأديبي تككف مشركطة بما ىك كاجب قبؿ إصدار القرار مف تكافر الكتابة ذاتيا في التحقيؽ
التأديبي ،كبالتالي حتما ال بد كاف يككف القرار المنيي لمتحقيؽ مكتكبان ىك اآلخر ،فيناؾ نصكص تمزـ
اإلدارة بالتحقيؽ كتابة قبؿ تكقيع عقكبات معينة ،ك يفيـ مف ذلؾ أف الق اررات المتمخضة عف ىذا
التحقيؽ ستككف كتابة ،كىك ما يفيـ مف النص بشكؿ ضمني(.)224
كقد يفرض أف يككف القرار التأديبي مكتكبان مف خالؿ اشتراطو التصديؽ عميو مف جية عميا
إذ ال يتصكر أف يككف التصديؽ مف تمؾ الجية شفاىة ،كال يتكقع أف يتـ التصديؽ كتابة عمى قرار
شفيي ،كبالتالي فإف اشتراط التصديؽ يستخمص منو كجكب كتابة القرار محؿ التصديؽ ،كمثاؿ ذلؾ ما
جاءت بو المادة رقـ ( )17مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ( )12لسنة 1952ـ(.)225
كيرل الباحث أف لمكتابة أىمية عممية ال يمكف إغفاليا ،كذلؾ في العديد مف الق اررات التأديبية
التي ال يتصكر إعماليا كاحداث أثرىا إال إذا كانت مكتكبة ضمف مستند كرقي .
كتدلؿ عمى ذلؾ التطبيقات العممية كما قضت بو محكمة العدؿ العميا ،كذلؾ بإلغاء القرار
الصادر بحؽ المستدعي ،كالقاضي بكقفو عف العمؿ ،كصرؼ ركاتبو مف تاريخ تكقيفيا ،كالكاقع أف
احتساب ركاتب المستدعي تحتاج إلى قرار تأديبي يتضمف الكقؼ عف العمؿ كتاريخ ثابت بالكتابة
كذلؾ ليحدث القرار أثره القانكني( .)226كيشير القضاء اإلدارم أثناء ممارستو لدكره الرقابي عمى الكتابة
في القرار التأديبي بعبارة :أف القرار المطعكف فيو كالصادر عف المستدعى ضده بمكجب الكتاب رقـ
( -)223تنص الفقرة رقـ ( )3مف المادة رقـ ( )20مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  2005عمى :
(ال يجكز اإلعالف عف ق اررات لجنة الضباط قبؿ التصديؽ عمييا كنشرىا في النشرة العسكرية ،كيعتبر ىذا النشر إعالنا قانكنيا).
()224

الفقرة رقـ ( )3المادة رقـ ( )69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ.

()225

تنص المادة رقـ ( )17مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ( )12لسنة  1952عمى ( :في جميع األحكاؿ يتكقؼ إنفاذ قرار المجمس عمى

تصديؽ قاضي القضاة).
()226

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2001/16الصادر بتاريخ  )2003/12/1(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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(/97/221ش/أ.ـ.ؿ) المتضمف تكقيؼ المستدعية عف العمؿ ،ىك قرار مخالؼ لمقانكف يتعيف إلغاؤه
بما ترتب عميو مف آثار(.)227

الفرع الثاني
تسبيب القرار التأديبي
المشرع عادة عمى النص بإلزاـ اإلدارة التي تتكلى التأديب القياـ بإصدار عقكبتيا
يحرص
ِّ
التأديبية بمكجب قرار مسبب ،كبالتالي يظير القرار التأديبي إلى الكجكد مسببان  ،كيعكس التسبيب بذلؾ
أحد مظاىره الخارجية إلى جانب الكتابة ،كمف ثـ يعد التسبيب نكعان مف شكميات القرار اإلدارم ،ككنو
يتصؿ بالمظير الخارجي لو.
كبالرجكع إلى النظاـ القانكني الفمسطيني المتعمؽ بالتأديب ،نجد التسبيب شكالن حاض انر ككاجبان
في الق اررات التأديبية ،كمثاؿ ذلؾ ما أكرده قانكف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998ـ كتعديالتو ،بأنو:
( - 1تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ- 2 .
فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة
لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ إثبات ذلؾ بالتسجيؿ في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر
بتكقيع العقكبة مسببان -3 .ال يجكز تكقيع أكثر مف عقكبة عمى نفس المخالفة)(.)228
كفيما يتعمؽ بتأديب مكظفي ىيئة مكافحة الفساد في فمسطيف فإف نظاـ مكظفي ىيئة مكافحة
الفساد رقـ  7لسنة 2011ـ

()229

اشترط تسبيب القرار التأديبي الصادر بحقيـ ،حيث جاء في المادة

( )52بخصكص فرض العقكبات النص عمى أنو( :تفرض العقكبات المنصكص عمييا في المادة
()227

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/39الصادر بتاريخ  )2004/3/31(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

 (كقررت في اشارة لمكتابة إلغاء القرار الصادر عف المستدعى ضده بتاريخ  18/11/2007كالقاضي بإلغاء تكميؼ المستدعي بالقياـ بأعماؿمدير اكقاؼ الخميؿ

كاعادتو

إلى

عممو السابؽ

كاعظان في

مديرية أكقاؼ

الخم يؿ

كالمبمغ

لو بمكجب الكتاب

رقـ

(ش )103/10/544الصادر بتاريخ ( )22/11/2007كالغاء كافة اثارة المادية المترتبة عنو مف حيث الدرجة كالتسكيف).
 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/106الصادر بتاريخ  )2009/6/29(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية()228

المادة رقـ ( .) 69

()229

قرار مجمس الكزراء رقـ ( )7لسنة 2011ـ بنظاـ مكظفي ىيئة مكافحة الفساد ،منشكر في العدد  92مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ

2011/12/25ـ ،ص.212
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( )50مف ىذا النظاـ عمى النحك اآلتي .1 :العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة ( )1بقرار مف مدير
عاـ المكظؼ .2 .العقكبة المنصكص عمييا في الفقرات ( )2ك ( )3بقرار مف المدير العاـ ،بالتنسيؽ
مع مدير دائرة المكارد البشرية .كال تعتبر العقكبة نافذة إال بعد مصادقة الشؤكف القانكنية عمييا ،كعمى
إجراءات اتخاذىا .3 .العقكبات المنصكص عمييا في الفقرات ( )4ك ( )5بقرار مف رئيس الييئة ،بناء
عمى تنسيب لجنة التحقيؽ .4 .استثناء العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة ( )1مف المادة ( )50مف
ىذا النظاـ ،ال يجكز تكقيع أم عقكبة عمى المكظؼ إال بعد التحقيؽ معو كسماع أقكالو كدفاعو،
كيجب أف يككف القرار الصادر بتكقيع الجزاء مسببا).
ككفقان لقانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الذم أشرنا إليو سابقان فإف المادة ( )52المتعمقة
بإجراءات تكقيع العقكبات التأديبية نصت عمى أنو( :ال يجكز تكقيع أم مف العقكبات التأديبية إال بعد
سماع أقكاؿ المكظؼ في الديكاف كدفاعو ،كيككف قرار رئيس الديكاف في ذلؾ كتابيا كمسببا كبعد تشكيؿ
لجنة تحقيؽ) (.)230
كفي المقابؿ فإف بعض القكانيف المطبقة في فمسطيف خمت مف النص عمى تسبيب القرار
التأديبي ،بؿ َّإنيا لـ تتطرؽ إلى الشكؿ الكتابي فيو ،كىك ما يعد مسمكان غير حميدَّ ،
ألف النص صراحة
عمى مثؿ ىذه الشكميات يبقى األفضؿ كاألصح ،لضركرتيا بالنسبة لمقرار التأديبي كلممكظؼ ،كلتمكيف
القضاء مف معرفة أسباب القرار التأديبي ،كمف ىذه القكانيف ،قانكف نقابة الصحفييف رقـ  17لسنة
 ،1952األردني المعمكؿ بو في الضفة الغربية(.)231

()230

مشار إليو سابقان.

()231

قانكف نقابة الصحفييف رقـ  17لسنة 1952ـ  ،المنشكر في العدد  1131مف الجريدة الرسمية األردنية المطبؽ في الضفة الغربية،

بتاريخ 1953/01/17مصفحة.477
حيث جاء في المادة  32بخصكص أصكؿ الدعكل التأديبية كأثرىا -1( :يدعى الصحفي لممثكؿ أماـ مجمس النقابة بكصفو مجمس نا تأديبي نا كيبمغ
أف يحضر الجمسة بنفسو كلو َّ
خطيان األعماؿ المنسكبة إليو ،كذلؾ قبؿ مكعد الجمسة بمدة ال تقؿ عف أسبكع كعميو َّ
أف يستعيف بمحاـ لمدفاع عنو
كال تقبؿ ككالة الككيؿ إذا لـ يكف الصحفي المشكك منو حاض انر في الجمسة .كتعقد جمسات المجمس التأديبي بصكرة سرية -2 .بعد المحاكمة
يفيـ النقيب قرار المجمس الذم يصدر كىك إما َّ
أف يتضمف براءة المشكك منو كاما مسؤكليتو المسمكية كفي ىذه الحالة يحكـ عميو بإحدل
العقكبات التأديبية اآلتية:
أ -تنبو الصحفي إلى ا لنظاـ بكتاب يرسؿ إليو إذا كاف العمؿ المنسكب إليو مما ال يمس األخالؽ كشرؼ المينة.
ب -التكبيخ أماـ المجمس.
ج -اإلنذار.
د -الكقؼ عف العمؿ لمدة ال تزيد عمى سنة كاحدة.
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كيقصد بالتسبيب إيضاح كجية نظر اإلدارة لمدكافع التي أدت بيا إلى إصدار القرار التأديبي
بحؽ المخاطب بالقرار ،بيدؼ إحاطتو بيا كحتى يعمـ بأسباب القرار ،كحتى يككف صاحب األمر عمى
بينة مف أمره ،كليحدد مكقفو عمى أساس ىذا اإليضاح عمو يستكمؿ أكجو النقض( ،)232كبالتالي فإف
التسبيب يكشؼ عف قناعة اإلدارة ككجية نظرىا ،كحقيقة األسباب التي دفعتيا التخاذ عقكبتيا التأديبية.
كلقد عرفت محكمة العدؿ العميا التسبيب بأنو تضميف القرار التأديبي لألسباب التي يبني

عمييا  ،كذلؾ لتمكيف المخاطب بالقرار مف االطالع عمييا  ،كيجب أف تككف ىذه األسباب مطابقة مف

الكجية الكاقعية كالقانكنية  ،فإف جاء القرار التأديبي خاليان مف ىذه األسباب أك أف اإلدارة قد انحرفت
كاف القرار معيبان كحؽ لممحكمة تقكيـ اإلدارة مف خالؿ الحكـ بإلغاء القرار غير

عف ذكرىا،
المسبب(.)233

كاألصؿ أف اإلدارة غير ممزمة بتسبيب ق ارراتيا ،بيد أف القانكف متى ألزـ اإلدارة أف تذكر
أسباب القرار اإلدارم في صمبو ،فعمييا أف تحترـ القانكف في ىذه الحالة ،كاال كاف قرراىا معيبان مف
حيث الشكؿ.

()234

كلمتسبيب أىمية خاصة جعمت المحكمة ال تكتفي بإلغاء القرار ،ألنو معيب بعدـ االختصاص
بؿ انتقمت إلى التسبيب كتعرضت لو بعبارة :أف المحكمة ال تجد بيف طيات القرار أسبابان تبرر إصداره
ىػ -شطب االسـ مف سجؿ النقابة).
()232

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص.118

()233

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/20الصادر بتاريخ  )1999/11/13(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

كمما قضت بو أيضان في مجاؿ التسبيب بالنسبة لمق اررات اإلدارية بصكرة عامة  ،حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :بؿ بالعكس مف ذلؾ فقد تبيف
َّ
بناء عمى ما أسمتو الجية المستدعى ضدىا بػ"الجيات المختصة" ،األمر الذم يفقد ىذا القرار ركنان أساسيان مف
أف القرار المطعكف فيو صدر ن

أركانو الجكىرية كىك ركف التسبيب باإلضافة لصدكره دكف اتباع أية اجراءات قانكنية أكجبيا القانكف) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل -رقـ

( )1999/35الصادر بتاريخ ( )2001/3/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،كذلؾ :جاء بالخصكص( :لقد استقر الفقو اإلدارم عمى أنو كمما ألزـ
الشارع جية اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا كجب عمييا َّ
أف تذكر األسباب كاضحة جمية كاال فيككف القرار مجافيان لمقانكف كباطالن ..الخ) ،حكـ محكمة
العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1998/20الصادر بتاريخ ( )1999/11/3كجاء في حكـ آخر ،...( :كقد قضت محكمة العدؿ العميا بيذا
أف "مبادئ القانكف اإلدارم ال تجيز اعتبار القرار صحيحان إذا كانت السمطة التي أصدرتو أغفمت َّ
الصدد َّ
أف تضمنو األسباب التي أكجب القانكف
بيانيا"...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -في راـ اهلل  -رقـ ( )1996/6بتاريخ ( )1996/11/26مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ".
كذلؾ جاء( :كعميو كحيث َّ
أف القرار محؿ الطعف يككف لما بيناه سابقان ألكانو ،كمخالفان لمقانكف ككنو قاص انر في التعميؿ كالتسبيب ،كمفتق انر
لمعالجة سميمة لقانكنية ،...فإننا نقرر إلغاء القرار المطعكف فيو...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1999/51بتاريخ
( )2004/3/30مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()234

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص .218
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المشرع قد ألزـ اإلدارة بذلؾ ،حتى يتسنى لممحكمة بسط رقابتيا عميو بشكؿ كامؿ األمر
عمى الرغـ أف
ِّ
الذم ال نجده في القرار مما يجعمو باطالن(.)235
ككضكح األسباب التي يبنى عمييا الق ارر التأديبي تعد شرطان لصحة القرار كسالمتو  ،بحيث
ال يكفي العتبار القرار مسببان بالمفيكـ القانكني ترديد حكـ القانكف مف حيث اإلشارة إلى المادة القانكنية
التي تدعي اإلدارة أف المستدعي خالفيا  ،فإف ذلؾ يعد مجانبان لمصكاب(.)236
بؿ إف المحكمة ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ إذ يتكجب عمى اإلدارة حيف تبنى قرارىا عمى أسباب
معينة أف تدعـ ىذه األسباب ببينات تدعـ صحتيا  ،فقد قضت بأف قرار فصؿ المستدعية مف العمؿ
جاء بسبب تقميص الميزانية دكف أف يدعـ ىذا التسبيب بمستند يفيد ذلؾ ،ككذلؾ ذكر القرار بكجكد
زمالء لممستدعية يقكمكف بعمميا كىـ أعمى كفاءة منيا دكف تكضيح األسباب في ذلؾ كىك أمر مخالؼ
لمقانكف( ،)237كذلؾ أشارت إلى أف القرار التأديبي متى صدر عف جية مختصة ،كبالشكؿ الذم رسمو
القانكف ،كبقيامو عمى أسباب صحيحة ،فإنو بذلؾ يككف قد أصاب كبد الحقيقة مما يغدك معو طمب
المستدعي في غير محمو(.)238
كال يتاح لإلدارة تغطية أك تصحيح عيب التسبيب أماـ المحكمة مف خالؿ إبداء أسباب القرار
أماميا ،فالقرار التأديبي المعيب ابتداء ال يصحح أماـ المحكمة بإكماؿ نقصو ،بؿ ىيمزـ اإلدارة إصدار

قرار جديد( ،)239كبذلؾ تككف اإلدارة قد جانبت الصكاب عند تعرضيا لفكرة التسبيب كاكماؿ القصكر
أماـ القضاء بقكليا :إف األسباب الذم تضمنيا القرار الطعيف مبيمة كغير كاضحة ،كاف اإلدارة لـ تفمح
في ذكر األسباب التي يبني عمييا القرار أماـ المحكمة(.)240

()235

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/85الصادر بتاريخ  )1999/11/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()236

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1997/5الصادر بتاريخ  )1998/9/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()237

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/23الصادر بتاريخ  )1995/2/15(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()238

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/27الصادر بتاريخ  )2010/12/21(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()239

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1996/8الصادر بتاريخ  )1996/12/1(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()240

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/66الصادر بتاريخ  )2001/12/1(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كمف خالؿ ما تقدـ يرل الباحث أف تسبيب القرار يعد غاية في األىمية ،بحيث يضع حدان
لإلدارة مف إطالؽ العناف لذاتيا ،كذلؾ بإصدار ق اررات تأديبية دكف إبداء األسباب ،األمر الذم يدفع
اإلدارة إلى التريث كالتفكير ،كمف ناحية أخرل فإف ىذه األسباب تككف مطركحة أماـ المحكمة عند
الطعف باإللغاء ،مما يشكؿ ضمانة لمشخص الخاضع لمتأديب ،كلقد زخرت التشريعات التي نظمت
الكظيفة التأديبية بنصكص تمزـ اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا كما في قانكف نقابة األطباء رقـ  14لسنة
1954ـ( ،)241باإلضافة إلى القكانيف التي سبؽ ذكرىا.
كيختمؼ تسبيب القرار التأديبي عف سببو ،كال يعني اتحادىما في االشتقاؽ المغكم ترادفيما في
المعنى ،فالتسبيب معناه :قياـ اإلدارة ببياف أك ذكر السبب الذم حممت عميو قرارىا كاستندت إليو في
إصداره ،أما السبب فيك مسألة تثار قبؿ صدكر القرار ،تدفع اإلدارة إلى اتخاذه ،يستكم في ذلؾ أف
تككف مسألة كاقعية أك قانكنية(.)242
كيرتبط تسبيب القرار بالمظير الخارجي لمقرار اإلدارم كاإلخالؿ بقكاعده ،ما يعني عدـ
المشركعية الشكمية أك الخارجية بالنسبة إلى القرار اإلدارم ،في حيف سبب القرار اإلدارم يرجع إلى
المشركعية المكضكعية أك المادية الداخمية باعتبار ركف السبب مكضكعي ال شكمي ،إذ يتعيف
عدـ
ٌ
صًدر القرار أيا كاف مكضكعو كمحمو االستنػػاد إلى قاعدة قانكنية مكتكبة ،كعميو يجب التمييز
عمى يم ٍ
بيف التسبيب كإجراء شكمي يتطمبو القانكف في القرار لصحتو ،كبيف السبب الذم يبرره مف حيث كجكده
القانكني كالمادم ،الذم يفترض كجكده دائمان كصحيحان ،سكاء كاف الزما أك غير الزـ كما أشرنا
سابقا(.)243
()241

تنص بعض القكانيف الناظمة لمكظيفة التأديبية عمى :

 -8تنص الماد رقـ ( )44مف قانكف نقابة األطباء رقـ  14لسنة 1954عمى (يصدر الحكـ عف مجمس التأديب مسببان)
 -7تنص المادة رقـ ( )69قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ المدنية (فيما عدا عقكبة
التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ إثبات ذلؾ
بالتسجيؿ في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان).
 -4تنص المادة رقـ ( )53قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة 2002ـ (يصدر مجمس التأديب ق ارره في الدعكل التأديبية بعد سماع
طمبات االدعاء كدفاع القاضي كيجب َّ
أف يشتمؿ القرار عمى األسباب التي يبني عمييا كتتمى عند النطؽ في جمسة سرية ،كيككف لمقاضي
كلمنائب العاـ الحؽ في الطعف عمى القرار كفقا لإلجراءات المبينة في المادة ( )45مف ىذا القانكف.).

()242

محمد باىي أبك يكنس – الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة – دار الجامعة الجديدة – اإلسكندرية – سنة – 2000

ص .189
()243

رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ– جامعة الكادم – ص .129
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كقد خمطت محكمة العدؿ العميا بيف السبب كالتسبيب حيف ذىبت إلى أف لكؿ قرار إدارم
سبب يدعك إلى إصداره كىذا السبب ىك ركف مف أركاف القرار كشرط لصحتو ،كاستنادان إلى ذلؾ يعتبر
تسبيب القرار اإلدارم مف الشكميات الجكىرية التي يجب تكافرىا في القرار ،كلما كاف القرار الطعيف قد
صدر دكف بياف األسباب المكجبة إلصداره  ،األمر الذم ينطكم معو إلى عيب في السبب( ،)244كفي
مكضع آخر قضت بأف القرار الطعيف قد صدر دكف إبداء أية أسباب فإنو كالحالة ىذه يككف مشكبان
بعيب الشكؿ ،باعتبار أف عيب السبب ىك أحد صكر عيب الشكؿ(.)245
كالسؤاؿ الذم يمكف اثارتو ىك مدل كجكد التالزـ بيف التسبيب كالشكؿ الكتابي لمقرار اإلدارم ؟
ذىبت محكمة العدؿ العميا إلى أف التسبيب ال بد أف يككف مكتكبان ،كبالتالي فإف القرار
المسبب البد أف يككف مكتكبان( ،)246كيعاب عمى ىذا الرأم أنو خمط بيف التسبيب كإجراء شكمي لصحة
القرار التأديبي مف حيث كجكده كتككينو ،كبيف إثبات التسبيب بالكتابة ،فقد ينيض القرار اإلدارم عمى
أسباب سميمة مف الناحية القانكنية كالكاقعية ،كتككف ىذه األسباب غير مكتكبة كما في التنبيو الشفكم،
أما في الحالة التي يمزـ فييا اإلدارة بكتابة األسباب التي يبني عمييا القرار ،فإننا نككف أماـ قرار إدارم
معيب بعيب الشكؿ ،لتخمؼ الكتابة ال التسبيب ،ككف أف البحث في كجكد تسبيب يككف عديـ الجدكل.

الفرع الثالث
ديباجة القرار التأديبي
الديباجة بشكؿ عاـ :ىي المقدمة أك االفتتاحية ،كتعد مف شكميات القرار اإلدارم  ،كبالنسبة
لمقرار التأديبي ،فيي تعني تضميف القرار التأديبي لمجمكعة األسانيد التي يقكـ عمييا سكاء كانت
نصكصان قانكنية ،أك مبادئ قضائية أك نظريات فقيية ،كالتي يتـ ذكرىا في مقدمة القرار كإشارة إلى

()244

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/235الصادر بتاريخ  )2012/5/16(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()245

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/690الصادر بتاريخ  )2011/9/28(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()246

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/345الصادر بتاريخ  )2011/10/31(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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النص الذم منح مصدر القرار سمطة إصداره  ،ككذلؾ اإلشارة إلى اإلجراءات التي اتخذت قبؿ
صدكره ،كىذا القكؿ ألم قرار إدارم

()247

بما في ذلؾ القرار التأديبي.

كجاء في قضاء محكمة العدؿ العميا أف( :كجكد ىذا القرار يستتبع بالضركرة كجكد القرار
التبعي ،كىك القرار المطعكف فيو ،كذلؾ مف أجؿ تنفيذه ،كمف ىنا تتكافر بينيما الصمة القانكنية
البدييية الكثيقة ،لتؤكد عمى ما جاء في قرار مجمس الكزراء األكؿ ،الذم جاء القرار المطعكف فيو
مشي انر إليو كمستندان إليو عند إصداره ،كذلؾ كما ىك كاضح مف مقدمة القرار المطعكف فيو ،كحيث إنَّو
تـ الطعف
لـ يتـ الطعف في قرار مجمس الكزراء األكؿ األصمي الصادر بتاريخ 2010/4/25ـ كانما َّ
في القرار التبعي...الخ) ( .)248ككما ىك كاضح فإف محكمة العدؿ العميا أشارت إلى مقدمة القرار
اإلدارم أك ديباجة القرار ،كاستندت ليذه اإلشارة في بناء قناعتيا حكؿ ميعاد الطعف كحقيقة القرار
المطعكف فيو.
كذلؾ أشارت المحكمة في مكضع آخر لمقدمة القرار اإلدارم أك ديباجة القرار في معرض
حديثيا عف ميعاد الطعف ،الذم قد يستفاد مف مقدمة القرار ما يفيد تاريخ صدكره ،أك قد يستفاد مف
المقدمة الذم جاء عمى أساسو القرار المطعكف فيو ،كحقيقة ىذا القرار كما إذا كاف تككيديا أـ بخالؼ
ذلؾ ،حيث قضت باآلتي( :كفي المكضكع ،كبالنسبة لمقرار المطعكف فيو األكؿ كقبؿ البحث في أنو
قرار منعدـ كما أكرده ككيؿ المستدعي يجكز الطعف فيو دكف التقيد بميعاد ،فقد تبيف لممحكمة أف ىذا
القرار إنما ىك في حقيقتو ترديد لقرار مجمس الكزراء المتخذ في الجمسة رقـ  21بتاريخ
2005/7/12ـ ،كىذا ثابت مف كتاب أميف عاـ مجمس الكزراء تاريخ 2005/7/17ـ المكجو
لممستدعى ضده األكؿ ،كالذم تـ بمكجبو الطمب إليو تنفيذ قرار مجمس الكزراء المبرز "ف ،"3/ككما ىك
ثابت أيضا مف صيغة القرار المطعكف فيو ذاتو حيث كرد في مقدمتو ما يمي" :تنفيذان لق ارر مجمس
الكزراء بجمستو رقـ  21بتاريخ 2005/7/12ـ" ،ىذا عالكة عمى أنو جاء مطابقا تماما لقرار مجمس
بناء عمى ما تقدـ فإف القرار المطعكف فيو الذم لـ يضؼ أك يرتب بذاتو أم أثر قانكني يؤثر
الكزراء ،ن

()247

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص 472

()248

حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/867الصادر بتاريخ ( )2011/10/5مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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في مركز المستدعي القانكني ،كانما اقتصر دكره عمى ترديد األحكاـ التي تضمنيا قرار مجمس الكزراء
إنما ىك في حقيقة األمر قرار تككيدم ال يقبؿ الطعف)(.)249
كتأسيسان عمى ما تقدـ ،فالديباجة تختمؼ عف التسبيب ،ففي حكـ لمحكمة العدؿ العميا أكدت
أف ييعد مف الديباجة "ذكر المستدعى ضده في مقدمة الق ارر ،كأنو اطمع عمى التقارير الخاصة
بالمستدعي ،كأنو استند إلى ما جاء بالمذكرة بيذا الخصكص" كىذه العبارات تعد مف قبيؿ الديباجة ال

التسبيب( ، )250كيبدك أف ما يرد في مقدمة القرار لو أىمية خاصة أماـ القضاء  ،كذلؾ في الكشؼ عف
حقيقة القرار كىؿ ىك قرار أصمي أـ تبعي كما أبرزناه سابقان ،ككذلؾ تكشؼ الديباجة عف أف القرار
المطعكف فيو نيائي أـ تمييدم مما يستتبع بالضركرة جكاز الطعف فيو مف عدمو كما أشرنا لذلؾ .

الفرع الرابع
رقم وتاريخ وتوقيع القرار التأديبي
يعد رقـ القرار التأديبي مف الشكميات التي تفيد اإلدارة في الرجكع ليذا القرار بسيكلة كيسر
كىي بذلؾ تعد شكمية ثانكية ال تؤدم لبطالف القرار التأديبي( ،)251لذلؾ نجد الالئحة التنفيذية لقانكف
الخدمة المدنية نصت عمى تضميف الق اررات التأديبية أرقامان محددة ،حتى يسيؿ تمييزىا عف غيرىا مف
الق اررات التأديبية األخرل(.)252
كفيما يتعمؽ بتاريخ صدكر القرار ،فيعتبر مف البيانات اليامة في شكؿ القرار التأديبي ،لكنو
آثار عممية
ليس شرطان مف شركط صحتو ،عمى الرغـ مف أف ذكر تاريخ صدكر القرار يترتب عميو ان

()249

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2006/ 31الصادر بتاريخ ( )2007/12/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()250

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ – حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ1994/98 ( :

)– بتاريخ (  ،) 1994/11/2ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
()251

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – دار الثقافة – عماف – الطبعة الثالثة – 2011ص .758

()252

تنص الفقرة رقـ ( )3مف المادة ( )92مف قرار مجمس الكزراء رقـ ( )45لسنة 2005ـ الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ()4

لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :
(تكدع أكراؽ التحقيؽ ك الجزاء بممؼ فرعي يمحؽ بممؼ خدمة المكظؼ ،كتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تكدع بالممؼ الفرعي المشار
إليو ،كتسجؿ بيا المخالفات كالجزاءات التي كقعت عميو كتكاريخ كأرقاـ الق اررات الصادرة بتكقيعيا ،كال يحؽ ألحد االطالع عمى ىذا الممؼ).
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ىامة سكاء بالنسبة لمجية مصدرة القرار ،أك لمف يمسو القرار ،حيث يتعمؽ بتحديد نطاؽ االختصاص
الزمني لمصدر القرار كاحتراـ اآلجاؿ المقررة لتنفيذ مضمكنو (.)253
كتعكس األحكاـ القضائية األىمية العممية لكجكد التاريخ في القرار التأديبي ،كذلؾ في مكاعيد
الطعف أماـ المحكمة ،إذ إ َّف تقاعس المستدعي عف الطعف في قرار كقفو عف العمؿ كالصادر بتاريخ
2002/3/17ـ ،كتقديمو الطمب بتاريخ 2003/10/14ـ ،يككف طمبو مرفكضان شكالن لتقديمو بعد فكات
المدة القانكنية(.)254
كمف األمثمة عمى أىمية التاريخ في حالة اتخاذ السمطات التأديبية ق ار انر بحؽ مكظؼ يتضمف
إنياء خدماتو  ،فإف التاريخ في ىذه الحالة ىاـ لتحديد بدء سرياف القرار  ،كاآلثار التي تترتب عميو
كالمستحقات المالية لممكظؼ ،ككذلؾ تحديد ميعاد الطعف في حاؿ رغب في الطعف فيو أماـ
القضاء.

()255

مع أننا نؤكد عمى أف االحتساب الصحيح لميعاد الطعف يككف مف تاريخ العمـ بالقرار كليس
مف تاريخ صدكره .
كفيما يتعمؽ بالتكقيع فيك كتابة اسـ الشخص أك الييئة المختصة بإصداره أك المفكض عنيما
بالتكقيع ،كيعتبر التكقيع مف العناصر األساسية لمقرار كغيابو يعيبو ،لذلؾ يجب مراعاة القكانيف كالمكائح
التي تنظـ العمؿ اإلدارم داخؿ اإلدارة كاألخذ بالتفكيض ،كبعكس ذلؾ ،فأم تكقيع غير صحيح يعتبر
معيب بعيب الشكؿ(.)256

()253

كريـ يكسؼ كشاكش  -عيب الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا األردنية – المرجع السابؽ ص .482

()254

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2003/196الصادر بتاريخ  )2004/1/10(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()255

خالد خميؿ الطاىر  -القانكف اإلدارم – الطبعة األكلى – دار الميسرة –عماف  -سنة –  -1997ص 179

()256

أسماء حميس – رقابة القاضي اإلدارم عمى القرار التأديبي في مجاؿ الكظيفة – مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في

الحقكؽ – جامعة محمد خضير  -بسكرة –  – 2015-214ص 24
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كيحمؿ التكقيع في ثناياه معنى الجزـ ،كيفيد نسبة القرار إلى مصدره صاحب التكقيع كأنو
نص ،باعتبار
صاحب االختصاص  ،كبذلؾ يعتبر التكقيع الزـ عمى الق اررات المكتكبة ،كلك لـ يرد بو ٌ

التكقيع عمى المحرر مف البيانات األساسية التي تدخؿ في تككيف الشكؿ الكتابي لمقرار اإلدارم .

()257

كلمتكقيع أثره الميـ في تحديد الجية الكاجب اختصاميا ،إذ َّ
إف ما استقر عميو الفقو كالقضاء
أف دعكل اإللغاء تخاصـ بيا الجية مصدرة القرار  ،كبتدقيؽ المحكمة لألكراؽ تجد أف المستدعى
ضدىا الثانية لـ تشارؾ في إصدار القرار(.)258
كأماـ ذلؾ فإنو ال يكفي لمقكؿ بصحة التكقيع أف يككف مذيالن بتكقيع جية اإلدارة ،بؿ ال بد أف

يككف ىمف ىكقَّع القرار مختصان بذلؾ  ،فإف لـ تجد المحكمة في األكراؽ ما يثبت أف نائب رئيس البمدية
مخكالن بتكقيع العقكبة التأديبية المقررة بحؽ المستدعي طبقان لممادة  51مف قانكف البمديات رقـ  1لسنة
 ،1934فإف المحكمة ترل أف الطعف عمى القرار في محمو(.)259
أخي ار يترتب عمى تكقيع القرار التأديبي آثا انر ميمة ،كىي تحديد شخص مصدر القرار كبالتالي
تحديد ما إذا كاف مصدر القرار صاحب اختصاص أصمي أـ أنو يمارس اختصاص عف طريؽ
التفكيض ،أك أنو غير ذم اختصاص (.)260

()257

صفاء محمكد السكيممييف ،عبد الرؤكؼ أحمد الكساسبة ،أحمد عارؼ الضالعيف  -عيب الشكؿ كأثره في القرار اإلدارم بحث منشكر في

مجمة دراسات ،عمكـ الشريعة كالقانكف مجمة تصدر عف عمادة البحث العممي ،جامعة األردف -المجمٌد - 40 -ممحؽ  - 2ص 1015
()258

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 200/97صدر بتاريخ  -)2005/10/10( :مكسكعة المقتفي.

()259

حكـ محمة العدؿ العميا – غزة – رقـ (  –) 1997/122صدر بتاريخ  -)1997/9/25( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()260

بكنة عقيمة – الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ – جامعة الجزائر –

 – 2013ص .62
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المطمب الثالث
معيار تحديد درجة العيب الشكمي لمقرار التأديبي في قضاء محكمة العدل العميا
 تمييد وتقسيم:
تختمؼ درجة تعييب القرار اإلدارم نتيجة لمخالفة القكاعد القانكنية التي تحكـ شكمو ،كذلؾ
كفقان لمقيمة القانكنية التي تالزـ كؿ شكمية عمى حدا ،حيث أف العيب يختمؼ في درجتو كفقان لطبيعة
الشكمية التي تـ إىدارىا كما إذا كانت تعد مف الشكميات الجكىرية أـ غير الجكىرية الثانكية ،لذلؾ ليس
بالضركرة أف يترتب عمى مخالفة قكاعد الشكؿ ترتيب جزاء اإللغاء بالنسبة لمقرار اإلدارم بصكرة عامة
كالقرار التأديبي بصكرة خاصة ،كذلؾ مرده إلى تكييؼ درجة العيب التي ألمت بالقرار كفقان لطبيعة
الشكؿ ،فإذا كاف القرار مشكبا بعيب يتصؿ بشكؿ جكىرم ترتب عمى ذلؾ بطالف القرار كالغائو ،أما
إف كاف العيب يتصؿ بشكؿ غير جكىرم فال يؤثر ذلؾ في سالمة القرار(.)261
كعمى ىذا األساس يمكف لنا تناكؿ ىذا المطمب مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
 الفرع األول :رقابة محكمة العدؿ العميا عمى الشكميات الجكىرية لمقرار التأديبي. -الفرع الثاني :رقابة محكمة العدؿ العميا عمى الشكميات غير الجكىرية لمقرار التأديبي.

()261

حيث يمكف اإلشارة إلى أنو( :إذا كانت القاعدة العامة تتمثؿ في َّ
أف مخالفة الشكؿ كاإلجراءات تؤدم إلى تعييب القرار اإلدارم كابطالو

دكف حاجة لمنص ،فإف القضاء اإلدارم في فرنسا كمصر لـ ي طبقا ىذه القاعدة عمى اطالقيا ،حتى ال تغرؽ اإلدارة في شكميات العمؿ اإلدارم
كما يؤديو ذلؾ إلى عرقمة نشاطيا ،ال سيما في حاؿ كاف العيب المتصؿ بيا ال يمس مصمحة األفراد كال يؤثر فييا ،لكؿ ذلؾ استقر الرأم
القضائي عمى أنو ليس بالضركرة َّ
أف تؤدم مخالفة قكاعد اإلج ارءات كالشكؿ إلى تعييب القرار كمف ثـ إلغائو ،إذ جرل التمييز في ىذه الحالة
بيف نكعيف منيا ،كيتمثؿ النكع األكؿ في الشكميات الجكىرية التي يترتب عمى عدـ احتراميا تعييب القرار كالغائو ،بينما يتمثؿ النكع الثاني في
الشكميات الثانكية "غير الجكىرية" كىذه بخالؼ األكلى حيث ال تؤدم مخالفتيا إلى تعييب القرار كالغائو) ،نقالن عف :محمد سميماف نايؼ شبير،
القضاء اإلدارم في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص ،481ص 482كمشار إليو لدل كؿ مف - :محمد عبد الحميد أبك زيد ،القضاء اإلدارم –
دراسة مقارنة "كاليتا اإللغاء كالتعكيض"“ ،د.ط” ،دار الثقافة العربية ،القاىرة1988-1987 ،ـ ،ص ،103داكد الباز ،الكجيز في قضاء اإللغاء
مع محاكلة فقيية لتقرير دعكل الحسبة لحماية مبدأ المشركعية“ ،د.ط” ،دار النيضة العربية ،القاىرة1995 ،ـ ،ص105
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الفرع األول
رقابة محكمة العدل العميا عمى الشكميات الجوىرية لمقرار التأديبي
تكمف نقطة البحث األساسية لدل القاضي اإلدارم ،عند رقابتو عمى ركف الشكؿ في القرار
التأديبي ،تحديد كجكد ىذا العيب مف عدمو كمف ثـ تحديد درجتو  ،كذلؾ مف خالؿ تمييزه بيف
الشكميات الجكىرية كالغير جكىرية  ،كىذا ليس باألمر الييف ،األمر الذم أثار جدال كاسعان في الفقو
كذلؾ إليجاد معيار مميز بيف درجتي العيب الشكمي في القرار اإلدارم(.)262
حيث ذىب رأم في الفقو إلى التمييز بيف الشكؿ الجكىرم كغير الجكىرم بقكلو إف الشكؿ
الجكىرم ىك الشكؿ الذم إذا أيىمؿ كاف مف شأنو أف يقمؿ مف ضمانات حقكؽ األفراد  ،كبمعنى آخر
فإف القاضي ينظر في الشكمية فإف رأل أنيا مقررة لمصمحة اإلدارة ،فال يرتب جزاء البطالف عمى
القرار ،كاف كانت مقررة لصالح األفراد  ،فإف القرار يككف حقيقان باإللغاء(.)263
كقد كاجو ىذا الرأم انتقادان ،ككف أف قكاعد الشكؿ مقررة لتحقيؽ الصالح العاـ كليس لصالح
طرؼ عمى حساب اآلخر  ،عالكة عمى أف التمييز بيف الشكميات عمى ىذا النحك ،يخالؼ الفمسفة التي
تقكـ عمييا دعكل اإللغاء ،إذ إنيا دعكل عينية مكجية إلى القرار ذاتو(.)264
بينما ذىب آخركف إلى التفرقة بيف درجتي العيب ،مف خالؿ تحديد درجة الجسامة لعيب
الشكؿ الذم لحؽ بالقرار التأديبي ،فإذا كاف جسيمان كاف العيب جكىريان كيككف كذلؾ إف كاف مف شأنو
التأثير عمى القرار ،بحيث يجعمو مغاي انر لما كاف عميو ،فيما لك استكفى الشكؿ القانكني الصحيح(.)265
كيؤخذ عمى ىذا الرأم أنو يخمؽ إشكالية جديدة ،كىي كيفية تحديد متى يككف عيب الشكؿ
جسيما كبناء عميو جكىريان كبالتالي  ،يتكجب إيجاد معيار لتحديد متى يككف عيب الشكؿ جسيمان .

()262

عدناف عمر – القضاء اإلدارم – قضاء اإللغاء – منشأة المعارؼ  -اإلسكندرية – الطبعة الثانية – سنة  2004ص .113

()263

حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ– ص .311

()264

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .132

()265

الديدامكني مصطفى أحمد – اإلجراءات كالشكؿ في القرار اإلدارم – الييئة المصرية العامة لمكتب -الطبعة األكلى – سنة  –1992ص
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كلقد اعتنؽ قضاء محكمة العدؿ العميا مذىب البطالف لمقرار التأديبي الذم لحقو عيب الشكؿ
متى ألزـ القانكف رجؿ اإلدارة بإصدار ق ارره كفقان لشكؿ معيف ،كبذلؾ ذىبت إلى أف قكاعد الشكؿ مقررة
لمصمحة اإلدارة كاألفراد عمى حد سكاء ،كأف َّ
المشرع متى ألزـ اإلدارة باتباع شكؿ معيف عند إصدارىا

نص(.)266
لق ارراتيا لزميا ذلؾ ،كاال لحؽ قرارىا جزاء البطالف دكف الحاجة إلى ٌ
ككما ىك كاضح مف المكقؼ السابؽ لمحكمة العدؿ العمياَّ ،
فإنيا أخذت بمعيار "المكقؼ
التشريعي" تجاه تحديد درجة العيب الشكمي ،كىك أف العيب الذم يؤدم إلى إلغاء القرار اإلدارم ىك
المشرع ،حيث أنو
العيب الذم أصاب شكالن جكىريان بالنسبة إليو ،كيتأسس ىذا القكؿ في ضكء مكقؼ
ِّ
كمما ألزـ اإلدارة بشكؿ معيف عند إصدار القرار اعتبر الشكؿ جكىريان ،كمف ثـ إذا أغفمت اإلدارة ىذا
الشكؿ أك خالفت قكاعده يعتبر قرارىا معيبان كيتكجب إلغاؤه ،كمف جانب آخر يبدك أف المعيار الذم
اتخذتو المحكمة في تحديد مدل جكىرية العيب ،ىك معيار مرف حسب ظركؼ كمالبساتيا.
كما أنو كبالرجكع إلى مفيكـ القرار اإلدارم في قضاء محكمة العدؿ العميا ،كالذم يتمثؿ في
إفصاح اإلدارة عف إرادتيا في الشكؿ المقرر قانكنان( ،)267فإنو ييفيـ مف ذلؾ أف الشكؿ كما يحدده

القانكف أمر كاجب اإلتباع مف جانب اإلدارة عند إصدار قرارىا،

لذلؾ فاإلدارة ليست حرة في أف تصدر ق ارراتيا بالشكؿ الذم تراه مناسبان ،طالما أف قد َّ
المشرع
قيد إصدار ىذه الق اررات كفقان لشكؿ معيف ،كليس بالضركرة أف يككف إلزاـ اإلدارة بالشكؿ مف جانب
اإلدارة بصكرة صريحة ،كمثاؿ ذلؾ الشكؿ الكتابي ،أك الكتابة كشكؿ في القرار اإلدارم  ،حيث َّإنو
المشرع ،فيمكف أف يستفاد ضمنيان ،كذلؾ مف
ليس بالضركرة أف يككف الشكؿ الكتابي صريحان مف جانب
ِّ
خالؿ إلزاميا بالنشر أك بالتسبيب أك بالتبميغ أك بتسجيؿ العقكبة ،كالذم يعتبر كسيمتو الكتابة(.)268

()266

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 1996/6صدر بتاريخ  -)1996/11/26( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()267

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1959/31كالصادر بتاريخ ، 1959/11/14:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء العاشر  ،ص .59
()268

تنص بعض القكانيف الناظمة لمكظيفة التأديبية عمى تحديد عممية إصدار القرار اإلدارم أك نشره أك تصديقو بصكرة تدلؿ ضمني نا عمى َّ
أف

المشرع يشترط الكتابة كاف لـ يكف ذلؾ صراحة ،كفق نا لما ىك مستفاد مف سياؽ النص ،ففي المادة رقـ ( )17مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ
ِّ
( )12لسنة  1952جاء النص عمى أنو  ( :في جميع األحكاؿ يتكقؼ إ نفاذ قرار المجمس عمى تصديؽ قاضي القضاة) ،كذلؾ تنص المادة رقـ
( )35مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ ( )3لسنة ( ) 1999عمى ( :تسجؿ في سجؿ خاص الق اررات التأديبية الصادرة بحؽ المحامي المداف
بعد اكتسابيا الدرجة القطعية ،كيشار إلييا في الممؼ الخاص بو ،كتنفذ ىذه الق اررات بكاسطة الجيات المختصة) ،كذلؾ تنص المادة رقـ ()36
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كبمراجعة النصكص القانكنية ذات العالقة بالتأديب فإنو يمكف القكؿ باف معظـ الق اررات
التأديبية يجب أف تككف مكتكبة فيما ما لـ ينص القانكف عمى جكاز صدكرىا شفاىة كما لك كانت
تحمؿ عقكبة بسيطة إلى درجة كبيرة ،كبذلؾ تككف الكتابة شكال جكىريان بالنسبة إلى الق اررات التأديبية
في أغمب األحكاؿ(.)269
كيعتبر التسبيب مف األشكاؿ الجكىرية لمقرار التأديبي ألف اشتماؿ التشريعات الناظمة لمكظيفة
التأديبية عميو كالزاـ اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا ككف يشكؿ ضمانة ىامة لألفراد كيعمؿ عمى دعكة اإلدارة
إلى التريث كبناء ق ارراتيا عمى أسباب سائغة كمعقكلة لتككف بمنأل عف اإللغاء(.)270
كلقد كشفت األحكاـ القضائية عف تشدد محكمة العدؿ العميا في رقابتيا عمى تسبيب الق اررات
التأديبية فمـ تيتـ في كجكده فقط ،بؿ ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ حيف قضت بأف اإلدارة ليست حرة في

مف قانكف نقابة أصحاب الميف اليندسية األردني رقـ  18لسنة  1958عمى ( :إذا قرر مجمس النقابة َّ
أف ىنالؾ ما يكجب مالحقة الشككل
فيحيميا إلى مجمس التحقيؽ الذم عميو َّ
أف يبمغ المشكك منو التيمة المسندة إليو خطيان ،كذلؾ قبؿ مكعد الجمسة بمدة ال تقؿ عف ثمانية أياـ).
()269

 -1تنص المادة رقـ ( )69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى  ( :فيما عدا

عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ إثبات ذلؾ بالتسجيؿ
في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان).
 -2تنص المادة رقـ ( )47مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة  2002عمى أف  -( :لرئيس كؿ محكمة تنبيو القاضي إلى ما يقع منو
مخالفا لكاجباتو أك لمقتضيات كظيفتو كيككف التنبيو شفاىو أك كتابة )
()270

تنص القكانيف الناظمة لمتأديب عمى :

 -1تنص الفقرة رقـ ( )2مف المادة رقـ ( )22مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  2005عمى :
(تصدر المجنة ق ارراتيا مسببة في شأف الضباط مف كاقع التقارير المكدعة في ممفاتيـ كمف األكراؽ الرسمية األخرل كمف المعمكمات الشخصية
لألعضاء)
 -2تنص المادة رقـ ( )44مف قانكف نقابة األطباء رقـ ( )14لسنة  1954عمى :
(يصدر الحكـ عف مجمس التأديب مسببان)
 -3تنص الفقرة رقـ ( )2مف المادة رقـ ( )69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ
عمى :
(كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان).
 -4تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )56مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )15لسنة 2005عمى :
(يصدر مجمس التأديب ق ارره في الدعكل التأديبية بعد سماع طمبات االدعاء كدفاع القاضي ،كيجب َّ
أف يشمؿ القرار عمى األسباب التي يبني
عمييا)

 -5تنص الفقرة رقـ ( )2مف المادة رقـ ( )33مف قانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة عمى :
( لممجمس بناء عمى تكصية مف المجمس التأديبي كألسباب كافية َّ
أف يكقؼ المحامي مؤقتان عف مزاكلة المينة حتى نتيجة التحقيؽ)
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إطالؽ العناف لتصكراتيا مف خالؿ بناء ق اررتيا عمى أسباب كىمية  ،فإنو كالحاؿ كذلؾ تجد المحكمة
أف القرار الطعيف جدير باإللغاء(.)271
كالتسبيب المعتبر قانكنان يجب أف يككف كاضحان كمحددان  ،فإذا يبني القرار عمى أسباب عامة

أك مجيمة فإف مثؿ ىذا القرار يككف معيبان في شكمو ،لتخمؼ التسبيب القائـ عمى أسباب محددة
ككاضحة(.)272

كىذا ما ذىب إليو القضاء اإلدارم في بياف جكىرية التسبيب في القرار التأديبي ليس في
كجكده فقط بؿ ذىب إلى تقدير كفايتو  ،كقرر ضركرة أف يشتمؿ القرار عمى تفاصيؿ الكقائع التي
يستند إلييا كبياف أسبابيا ،فعدـ الكفاءة كعدـ المياقة كسكء السمكؾ الكظيفي تعتبر عبارات مبيمة  ،كال
يمكف االعتماد عمييا  ،كبذلؾ يككف قرار الكزير بتنحية المكظؼ مخالفان لمنظاـ العاـ(.)273
ارتيا ،فماذا لك لـ
نص يمزـ اإلدارة بتسبيب قر ا
كاذا كاف القضاء يعتنؽ البطالف في حاؿ كجكد ٌ

المشرع اإلدارة بالتسبيب إال أنيا سببت ق ار ارىا ،فيؿ لمقضاء حؽ الرقابة عمى التسبيب ،كىؿ يعتبر
يمزـ
ِّ
العيب المتصؿ بو جكىريان يترتب عميو البطالف ؟
لقد ذىب رأم في الفقو كالقضاء اإلدارم إلى أف اإلدارة كاف كانت غير ممزمة بتسبيب ق ارراتيا
إال حيث يكجب القانكف ذلؾ عمييا ،إال َّإنيا كمتى ذكرت األسباب التي يبني عمييا القرار الطعيف فإف

ىذه األسباب تككف خاضعة لرقابة القضاء اإلدارم ،لبحث صحتيا مف الكجية الكاقعية كمدل مطابقتيا

لمقانكف فإف باف لو عدـ صحتيا كاقعيا أك أنيا منطكية عمى مخالفة القانكف ،كاف القرار معيبان ككجب
إلغاؤه(.)274
كيرل الباحث صكاب ىذا الرأم ،فالتسبيب ما ىك إال جزء مف القرار كأنو متى اتصمت
المحكمة بالقرار فإنو يككف كما يتضمنو مف عناصر مطركح أماميا ،أضؼ إلى ذلؾ أف اإلدارة – كمع
غياب النص  -ما كانت لتسبب قرارىا إال لتبث الطمأنينة في نفس المكظؼ كأف تسبيبيا لمقرار يعكس
()271

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/66الصادر بتاريخ  )2001/7/10(:مكسكعة المقتفي.

()272

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .122

()273

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/18الصادر بتاريخ  )1996/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()274

محمكد عاصـ – مجمكعة أحكاـ مجمس الدكلة كالمبادئ التي قررتيا محكمة القضاء اإلدارم – المجمكعة الثانية  -لجنة نشر الثقافة

القانكنية – القاىرة – الطبعة األكلى – سنة  – 1950ص .183
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ثقتيا بصحتو ،عالكة عمى أف ذلؾ يكسع مف الضمانات الممنكحة لألفراد  ،كيكسع مف كالية القضاء
اإلدارم في الرقابة عمى التسبيب.
أما بشأف التكقيع ،فقد عنيت التشريعات المتعمقة بيذا الخصكص بإلزاـ اإلدارة بالتكقيع عمى
ارتيا التأديبية ،لما لذلؾ مف أىمية خاصة في تحديد ما إذا كانت الجية مصدرة القرار ليا الحؽ
قر ا
بإصداره مف عدمو ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر قد يككف التكقيع ىدفو إيجاد نكع مف الرقابة
اإلدارية عمى الكظيفة التأديبية مف خالؿ اعتماد القرار التأديبي مف جية أعمى  ،كاالعتماد ىنا كسيمتو
التكقيع.
فالقرار التأديبي السميـ ال بد كأف يمر بإجراءات سميمة ،مف ضمنيا التحقيؽ الذم يجب أف
يتضمف تكقيع لجنة التحقيؽ ،أما كقد دققت المحكمة األكراؽ كباف ليا خمك نسختي القرار المكتكبتيف
بخط اليد كطباعة مف تكاقيع أعضاء لجنة التحقيؽ ،األمر الذم يمسي معو القرار الطعيف مخالفان
لألشكاؿ الجكىرية التي تطمبيا القانكف ،كىك ما يجعمو معيبان بعيب الشكؿ(.)275
كال يختمؼ األمر بالنسبة لمتكقيع الذم يعبر عف إرادة مجمس التأديب ،الذم أصدر العقكبة
فالتكقيع حالو كحاؿ التسبيب ،كالذم اعتبرتو المحكمة ضمانة لألفراد حيف قضت بأف القانكف قد
يعد عقابان غاية في
أعطى عدة ضمانات لممكظفيف كالعماؿ بالمجالس البمدية ضد ق اررات فصميـ الذم ى

الخطكرة ،منيا كجكب صدكر ىذه الق اررات مسببة كمكقعة مف الرئيس كاألعضاء المشاركيف في إصدار
القرار(.)276
كلقد أكلت محكمة العدؿ العميا أىمية خاصة لمتكقيع مف ناحيتيف ،األكلى أف صدكر قرار دكف

التكقيع عميو يفقده القيمة القانكنية التي يتضمنيا  ،أما الثانية أف القرار ال يعتبر قطعيان دكف أف ييذيؿ
()275

حكـ محمة العدؿ العميا –راـ اهلل  -رقـ(  –) 2012/178الصادر بتاريخ  -)2014/5/28( :مكسكعة المقتفي

()276

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/18الصادر بتاريخ  )1996/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة  .كمما جاء في قضاء محكمة العدؿ العميا بخصكص التسبيب ،...( :بؿ بالعكس مف ذلؾ فقد تبيف َّ
أف القرار المطعكف فيو صدر
بناء عمى ما أسمتو الجية المستدعى ضدىا بػ"الجيات المختصة" ،األمر الذم يفقد ىذا القرار ركنان أساسيان مف أركانو الجكىرية كىك ركف
ن
التسبيب باإلضافة لصدكره دكف اتباع أية إجراءات قانكنية أكجبيا القانكف...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ ()1999/ 35

الصادر بتاريخ ( )2001/3/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .كمما جاء أيضان ،...( :كاستنادان إلى ذلؾ يعتبر تسبيب القرار اإلدارم مف الشكميات
الجكىرية التي يجب تكافرىا في القرار الذم تستند إليو اإلدارة عند إصداره...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ()2011/235
بتاريخ ( )2012/5/16مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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بتكقيع المدير المختص بإصداره ،ألف ذلؾ يعد دليالن عمى أف القرار صدر بناء عمى دراسة جادة مف
مصدره(.)277
كالى أبعد مف ذلؾ ،ذىبت المحكمة حيف قضت بأف اعتماد القرار التأديبي مف الجيات
المختصة يعد مف الشكميات الجكىرية التي يترتب عمى تخمفيا البطالف  ،فطالما أف القرار المطعكف
فيو كالقاضي بفصؿ المستدعي مف العمؿ لـ يتـ اعتماده ك تكقيعو مف كزير االقتصاد كالمالية كالذم
يتكقؼ عميو نفاذه فإف ما نعاه المستدعي عمى القرار بأنو مشكب بفساد شكمي في محمو األمر المكجب
إللغائو(.)278
كفي حاؿ كاف ىناؾ تفكيض بالتكقيع ،فيجب أف يتضمف التفكيض صالحية المفكض بالتكقيع
عمى الق اررات التأديبية كأنو قد ثبت لممحكمة أف العقكبة التأديبية التي قررىا نائب رئيس البمدية بحؽ
المستدعي تمت خالفان لمقرار بقانكف رقـ  1لسنة 1966ـ ،بشأف مكظفي كعماؿ البمديات ،كأف نائب
رئيس البمدية مخكؿ بالتكقيع عمى الق اررات التأديبية ،كىك ما يعيب القرار مف حيث الشكؿ(.)279
كناقشت محكمة العدؿ العميا ادعاء المستدعي بعدـ تكقيع الكزير المختص عمى قرار غنياء
خدمات المستدعي ،كقررت بأنو و
عار عف الصحة ،إذ إف كتاب الترقيف رقـ ( )10مكجو إلى كزير
الداخمية الذم اعتمده كصادؽ عميو(.)280
كتناكلت محكمة العدؿ العميا التكقيع باعتباره إشارة تكشؼ عف ىكية الجية مصدرة القرار
كرتبت عمى ذلؾ أىمية خاصة في قبكؿ دعكل اإللغاء ،بقكليا :مف المستقر عميو أف الخصـ في
دعكل اإللغاء ىك مصدر القرار المشكك منو ،كباالطالع عمى قرار المجازاة ،القاضي بالتحفظ عمى

()277

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ – حكـ محكمة العدؿ العميا بغزة رقـ :

 –) 2002/119( -1بتاريخ ( ،)2002/12/29ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة.
 –) 2000/90 ( -2بتاريخ (  ،) 2000/7/12ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة.
 –) 1999/19 ( -3بتاريخ (  ،) 2000/5/31ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة.
()278

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ – حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ1994/98 ( :

)– بتاريخ (  ،) 1994/11/2ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
()279

حكـ محمة العدؿ العميا –غزة  -رقـ(  –) 1997/122الصادر بتاريخ  -)1997/9/25( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()280

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/13الصادر بتاريخ  )2014/1/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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راتب المستدعي ،تجد المحكمة بأف الجيات المستدعى ضدىا في الطمب الراىف ،لـ يداكلكا القرار كلـ
()281

يشارككا في إصداره ،كفي ىذه الحالة تككف الدعكل مستكجبة الرد لعدـ الخصكمة .

الفرع الثاني
رقابة محكمة العدل العميا عمى الشكميات غير الجوىرية لمقرار التأديبي
الشكميات الغير جكىرية ىي تمؾ األشكاؿ التي ال تؤثر في مضمكف القرار اإلدارم  ،كال
يؤدم غيابيا إلى تعييب القرار اإلدارم أك التأثير عمى مضمكنو ،فمـ يقصد مف النص عمييا إلزاـ
اإلدارة بيا ،كانما قصد َّ
المشرع مف ذلؾ مجرد تكجيييا عند اتخاذ القرار التأديبي اتباع مسمؾ معيف مع
عدـ ترتيب أم أثر لمخالفة اإلدارة ليذا الشكؿ(.)282
أضؼ إلى ذلؾ أف القضاء اإلدارم ال يعمد إلى إرىاؽ اإلدارة فيما يتعمؽ بقكاعد الشكؿ ،كانما
يفرؽ بيف الشكميات الجكىرية ،كالغير جكىرية كيرتب جزاء البطالف عمى األكلى دكف الثانية ،كذلؾ
حرصان منو عمى إعفاء اإلدارة مف كؿ ما مف شأنو أف يعيؽ عمميا أك يعطمو(.)283
يترتب عمى كصكؿ القاضي اإلدارم لقناعة بعدـ جكىرية العيب الشكمي ،الذم انتاب القرار
التأديبي عدـ إلغاء ىذا القرار ما لـ يكف ىناؾ سبب آخر يستكجب ذلؾ  ،كبالتالي فال يفت مف عضد
القرار التأديبي عدـ التكقيع مف أحد أعضاء ىيئة معينة عمى محضر جمسات انعقاد ىذه الييئة إذا تـ
التكقيع بعد صدكر القرار بإجراء الحؽ(.)284
كمف األمثمة عمى الشكميات غير الجكىرية عدـ اشتماؿ القرار التأديبي عمى رقمو التسمسمي،
فيي تي ىع ُّد شكمية ثانكية مقررة لمصمحة اإلدارة ،كىي تيدؼ إلى سيكلة الرجكع لمقرار التأديبي(،)285

()281

حكـ محمة العدؿ العميا –غزة  -رقـ(  –) 2005/179الصادر بتاريخ  -)2008/9/10( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()282

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .128

()283

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ -ص .315

()284

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص .248

()285

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – المرجع السابؽ– ص .758
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كبذلؾ تككف الشكميات المقررة لمصمحة اإلدارة ال تصمح ألف تككف سببان يقيـ األفراد عمييا طعنيـ
بدعكل تجاكز السمطة(.)286
كمف ذلؾ أيضان تسبيب الق اررات التأديبية ،فيي ال تي ىع يد مف األشكاؿ الجكىرية إال إف أكجب

القانكف ذلؾ  ،إذ َّ
إف األصؿ أف اإلدارة غير ممزمة بتسبيب ق ارراتيا التأديبية  ،كبالتالي فإف غيابيا ال
يصمح سببان إللغاء القرار التأديبي ما داـ القانكف لـ يمزـ اإلدارة بذلؾ(.)287
المشرع
كفي قضاء محكمة العدؿ العميا ما يؤكد ذلؾ ،فالتسبيب يعد شكالن جكىريان متى أكجبو
ِّ
في مكاجية اإلدارة ،كحسبما يتضح لنا مف قضاء ىذه المحكمة ،فإف مكقفيا الغالب كالشائع ،ىك
اعتبار التسبيب شكالن جكىريان ألىميتو العممية  ،كفي ذلؾ تقكؿ( :استنادان إلى ذلؾ يعتبر تسبيب القرار
اإلدارم مف الشكميات الجكىرية التي يجب تكافرىا في القرار الذم تستند إليو اإلدارة عند إصداره...الخ)
(.)288
كما أف الشكميات الثانكية ال ينتج عادة عف إغفاليا إخالؿ بمضمكف القرار كمحتكاه
مما ينتفي معو أم ضرر لألفراد ،كذلؾ مثؿ الرقـ المتسمسؿ لمقرار ،كطباعة القرار كتسجيمو في
السجالت الرسمية ( ،)289كما أف الخطأ في ذكر المادة القانكنية ال يكجب إلغاء القرار اإلدارم  ،ما داـ
أف لممجمس الذم أصدر القرار صالحية إصدار ذات القرار باالستناد إلى مادة أخرل ،كيمكف حممو
عمى الكقائع الثابتة في ممؼ الدعكل(.)290

()286

محمد عبد الحميد أبك زيد – المرجع في القانكف اإلدارم – دار النيضة العربية – القاىرة – سنة  -1999ص .312

()287

محمد العبادم  -قضاء اإللغاء في األردف – المرجع السابؽ– ص .239

 يذكر َّأف قانكف نقابة الصيادلة رقـ ( )10لسنة ( )1959لـ يمزـ اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا التأديبية مما يجعؿ التسبيب ىنا غير جكىرم
()288

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2011/235بتاريخ ( )2012/5/16مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()289

عدناف عمرك – مبادئ القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ ص .81

()290

صفاء محمكد السكيممييف ،عبد الرؤكؼ أحمد الكساسبة ،أحمد عارؼ الضالعيف  -عيب الشكؿ كأثره في القرار اإلدارم المرجع السابؽ -

ص .1014
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المبحث الثالث
الرقابة عمى اجراءات القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
أكدت محكمة العدؿ العميا عمى ضركرة احتراـ اإلدارة ألركاف القرار اإلدارم كشركط صحتو
عندما تقكـ بإصداره ،حيث يجب أف يصدر القرار اإلدارم كفقان لإلجراءات التي حددىا القانكف كفي
الشكؿ المرسكـ لو ،ال سيما كأف قكاعد الشكؿ كاإلجراءات قد يكضعت لحماية المصمحة العامة
كمصمحة األفراد عمى السكاء ،كمخالفتيا تستدعي بطالف اإلجراءات المتخذة دكف حاجة إلى النص،
ألف عدـ مراعاتيا ،فيو إخالؿ بالضمانات المقررة لألفراد(.)291
كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في الخطكات التي يتعيف عمى اإلدارة اتباعيا قبؿ إصدار القرار
اإلدارم  ،كبتطبيؽ ذلؾ عمى الق اررات التأديبية ،فإنو يتكجب عمى اإلدارة احتراـ الضمانات اإلجرائية
التي أكجبيا القانكف قبؿ إصدارىا ألية عقكبة ،لذلؾ فاإلجراءات تمثؿ خطكات بناء القرار اإلدارم
بصكرة عامة(.)292
كفيما يمي نتناكؿ اآلتي:
 المطمب األول :المقصكد بإجراءات القرار التأديبي. -المطمب الثاني :إج ارءات القرار التأديبي.

المطمب األول
المقصود بإجراءات القرار التأديبي
ال يكفي احتراـ اإلدارة لقكاعد االختصاص كالشكؿ عند إصدار ق ارراتيا ،بؿ يتعيف عمييا
احتراـ كافة اإلجراءات التي أكجبيا القانكف عند إصدار القرار ،حيث أف التزاـ الجية اإلدارية بحدكد
()291

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/291الصادر بتاريخ ( )2011/10/31مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()292

خالد سمارة الزعبي ،القرار اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف1999 ،ـ،

ص.52
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و
ارتيا اإلدارية صحيحة
كاؼ ،كي تصبح قر ا
ارتيا بالشكؿ المرسكـ غير
اختصاصيا كاصدار قر ا
كمشركعة ،بؿ ال بد أف تصدر ىذه الق اررات كفقا لإلجراءات التي حددىا سمفا ،حيث َّإنو كاف كانت
ناء
القاعدة العامة ىي عدـ الزاـ اإلدارة بإجراءات خاصة عند إصدارىا لمقرار التأديبي ،إال أنو كاستث ن

ارتيا التأديبية كفقان إلجراءات معينة.
مف ىذه القاعدة قد ييمزـ القانكف اإلدارة إصدار قر ا

()293

كلما كنا قد قسمنا يركف الشكؿ كاإلجراءات إلى مبحثيف مستقميف ،لضركرة اقتضتيا الدراسة فال

بد مف تعريؼ اإلجراء تعريفان مغاي انر لعنصر الشكؿ  ،فالشكؿ ىك اإلطار الخارجي الذم يصدر بو
القرار التأديبي ،أك القالب الذم عبرت مف خاللو اإلدارة "السمطات التأديبية" عف إرادتيا( ،)294أما
اإلجراءات :فيي تمؾ العمميات المختمفة التي يمر بيا القرار اإلدارم منذ بدء التفكير في إصداره إلى
ما قبؿ خركجو في اإلطار أك الشكؿ الذم يظير فيو (.)295
ف اإلجراءات ىي خطكات بناء القرار التأديبي ،إذ يتعيف في بعض األحياف مركر القرار
التأديبي بمراحؿ حتي يصدر صحيحان  ،فالق اررات التأديبية البد كأف يسبؽ صدكرىا إجراءات منيا
خضكع األفراد لمجنة تحقيؽ ،كىذه ىي أىـ إجراءات الق اررات التأديبية ،فاألخيرة يجب أف تتـ مستكفية
ت مخالفة لمقانكف.
لكافة شرائطيا القانكنية كاال يع َّد ٍ

()296

لذلؾ يرتبط اإلجراء بإعداد القرار ،بينما الشكؿ فيعكس مظيره الخارجي ،كتتمثؿ اإلجراءات
في خطكات بناء القرار مف لحظة إعداده كحتى إصداره( ،)297كفي ىذا الشأف يرل البعض أف تعييب
القرار في شكمو أك إجراءاتو يعد مف العيكب التي تؤدم إلى إلغائو  ،كيقصد بيذا العيب عدـ التزاـ

()293

عبد الرحمف مكيعدم  -اإللغاء الجزئي لمقرار اإلدارم في االجتياد القضائي الجزائرم كالمقارف – المرجع السابؽ  -ص.125

()294

عدناف عمرك – ابطاؿ الق اررات اإلدارية الماسة باألفراد كالمكظفيف – المرجع السابؽ ص .162

()295

الديدامكني مصطفى أحمد – اإلجراءات كالشكؿ في القرار اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص .13

()296

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .93

()297

راجع  :محمد سميماف نايؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف الجزء الثاني ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

2015ـ ،ص 122ككذلؾ :فتحي فكرم ،الكجيز في قضاء اإللغاء ،...مرجع سابؽ ،ص ، 232خالد سمارة الزعبي ،القرار اإلدارم بيف النظرية
كالتطبيؽ ،...مرجع سابؽ ،ص ،52إبراىيـ محمد عمي ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم“ ،د.ط”1999-1998 ،ـ ،.ص،285
انظر أيضا :محمد سعيد حسيف أميف ،مبادئ القانكف اإلدارم ،...مرجع سابؽ ،ص.529
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اإلدارة باتباع القكاعد الشكمية كاإلجرائية التي تتطمبيا القكانيف كالمكائح إلصدار القرار اإلدارم  ،سكاء
كاف ذلؾ بإىماؿ تمؾ القكاعد كميان أك بمخالفتيا جزئيان(.)298
كتؤكد محكمة العدؿ العميا عمى أف شرط الكصكؿ إلى قرار إدارم سميـ ،ىك اتباع إجراءات
المشرع
قانكنية صحيحة ،سيما عندما يتعمؽ األمر بقرار تأديبي فيو مساس بحقكؽ أفراد قرر ليـ
ِّ
الفمسطيني مف الضمانات الكافية لعدـ المساس بحقكقيـ إال بعد استيفاء تمؾ الضمانات المقررة.

()299

كاألصؿ أف اإلدارة غير ممزمة باتباع إجراءات معينة عند اتخاذ ق ارراتيا التأديبية ،فيي حرة
عند إصدار ىذه الق اررات في إتباع إجراءات معينة مف عدمو ،إال إذا قييدت صحة القرار باتباع إجراء
معيف عند إصداره ،في ىذه الحالة تككف اإلدارة ممزمة بيذا اإلجراء كيترتب عمى ذلؾ بطالف القرار
()300

بسبب إغفاؿ اإلجراء أك عدـ مراعاتو .

كقد ييمزـ القانكف اإلدارة قبؿ أف تيًقدـ عمى إصدار ق ارراتيا التأديبية ببعض الخطكات التمييدية

كذلؾ كإجراء التحقيؽ ،كسماع أقكاؿ صاحب الشأف ،أك أخذ رأمً جية معينة في مكضكع القرار ،كىذه
اإلجراءات ماىي إال ضمانات أساسية الزمة ،لحماية األفراد ،كينتج عف عدـ انتياج اإلدارة لتمؾ
اإلجراءات يبطالف القرار(.)301

()298

داكد الباز ،الكجيز في قضاء اإللغاء مع محاكلة فقيية لتقرير دعكل الحسبة لحماية مبدأ المشركعية“ ،د.ط” ،دار النيضة العربية،

القاىرة1995 ،ـ ،ص.104
()299

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2008/79الصادر بتاريخ  )2014/5/9(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()300

رزاؽ لبزة دالؿ  -عيب الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – سنة  -2014ص .29

()301

رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ– جامعة الكادم – ص .123

كفي ىذا الشأف قضت محكمة العدؿ العميا باآلتي ،...( :كبما أنو ال يجكز تكقيع عقكبة الفصؿ مف الخدمة إال بعد َّ
أف يتـ إحالة المكظؼ إلى
التحقيؽ نتيجة المخالفة التأديبية التي ارتكبيا ،كال بد لمجنة َّ
أف تكاجيو بما اسند إليو ،كاف تسمع أقكالو ،كمف ثـ تصدر قرارىا المقتنعة بو ،كذلؾ
عمالن بأحكاـ المادة " "69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ  ،كبما َّ
أف المستدعى ضده
"كزير التربية كالتعميـ" قاـ بإنياء خدمات المستدعي نتيجة المخالفات المتكررة لو كالتقارير مف المسؤكليف عف سمككو غير الالئؽ دكف تشكيؿ
لجنة تحقيؽ معو ،كاصدار تكصيات مف لجنة التحقيؽ ،فيككف قرار كزير التربية كالتعميـ بفصؿ المستدعي مف الكظيفة دكف عرضو عمى لجنة
التحقيؽ المشكمة حسب األصكؿ كدكف صدكر قرارىا سابؽ ألكانو كمخالؼ لإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا في قانكف الخدمة
المدنية...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/177الصادر بتاريخ ( )2012/5/16مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كتي ىع ُّد القكاعد اإلجرائية أساس العمؿ القانكني في ذاتو ،فكمما تعددت مراحؿ إصدار القرار

تقدير ألىمية القرار ،فيك يشترط إجراءات تتناسب بقدر أىمية مكضكع
كاجراءاتو ،عكس ذلؾ
ان
القرار

()302

كمف المعركؼ أف قكاعد اإلجراءات قد يكضعت لممصمحة العامة كمصمحة األفراد عمى حد
نص يرخص بالبطالف صراحة ألف
سكاء ،كمخالفتيا تستدعي بطالف اإلجراء المتخذ دكف الحاجة إلى َّ
عدـ مراعاتيا ،فيو إخالؿ بالضمانات المقررة لألفراد.

()303

فاإلجراء يككف باطالن في حالتيف ،أما الحالة األكلى :فيي حيف ينص عمى ضركرة اتباع
اإلدارة إل جراء معيف كيحدد الجزاء المترتب عمى عدـ سمكؾ اإلدارة ىذا اإلجراء كالمتمثؿ بالبطالف  ،ك
الثانية :ىي حيف عدـ ترتيب البطالف عمى تخمؼ اإلجراء ،ففي ىذه الحالة يبحث القاضي اإلدارم في
مدل تحقؽ الغاية مف اإلجراء ،كالتي عمى أساسيا يقرر البطالف مف عدمو(.)304

المطمب الثاني
إجراءات القرار التأديبي
نص عمييا القانكف
تمتزـ اإلدارة قبؿ إصدار القرار التأديبي بالقياـ بكافة اإلجراءات التي َّ
باعتبارىا تيمثؿ ضمانات ميمة في ىذا المقاـ بالنسبة لممكظؼ الخاضع لمتأديب.
المشرع اإلدارة بإجراء التحقيؽ التأديبي قبؿ معاقبة المكظؼ لدييا ،فيك لـ يشترط
فعندما ألزـ
ِّ
ذلؾ مف فراغ ،كانما ألف التحقيؽ يمثؿ ضمانة تأديبية تكفؿ عدـ تكقيع عقكبة دكف مبرر أك سبب
قانكني.

()302

بكنة عقيمة – الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ – المرجع السابؽ–

ص .100
()303

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ (– )1996/6كالصادر بتاريخ ( )1996/11/26مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()304

نص
تنص المادة رقـ ( )32مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة  2001عمى  ( :يككف اإلجراء باطالن إذا َّ

القانكف صراحة عمى بطالنو ،أك إذا شابو عيب لـ تتحقؽ بسببو الغاية مف اإلجراء).
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كاإلجراءات التي يقكـ عمييا القرار اإلدارم بصكرة عامة متعددة كتتمثؿ في اآلتي:

()305

 .1تشكيؿ لجاف التحقيؽ قبؿ إصدار العقكبات التأديبية.
 .2تشكيؿ المجاف اإلدارية أك الفنية.
 .3مراعاة اإلجراءات الزمنية.
 .4إتماـ إجراءات العالنية.
 .5أخذ الرأم مقدمان.
بيد أف ىذه اإلجراءات ليست حصرية ،فمف الممكف أف ينص القانكف عمى أم إجراء جديد
قبؿ اتخاذ اإلدارة لقرار معيف بمكجب تشريع معيف ،كفي ىذه الحالة يي ٍعتىىبر اإلجراء كاجبان كعمييا

احترامو.

كفيما يمي نتناكؿ أىـ إجراءات الق اررات التأديبية:

الفرع األول
التحقيق التأديبي
المشرع الفمسطيني في قانكف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998ـ كتعديالتو عمى أنو ال
أكد
ِّ
يجكز تكقيع معظـ العقكبة التأديبية بحؽ المكظؼ العاـ إال بعد تشكيؿ لجنة التحقيؽ ( ،)306كذلؾ جاء
النص في قرار مجمس الكزراء رقـ ( )3لسنة 2015ـ بالنظاـ اإلدارم لمكظفي ىيئة التقاعد
الفمسطينية( ،)307عمى أنو ال يجكز معاقبة المكظؼ إال بعد التحقيؽ معو كفقان لمقانكف(.)308

()305

راجع :محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص 123كما بعدىا.

()306

تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى

أنو ( :فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ
إثبات ذلؾ بالتسجيؿ في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان).
()307

المنشكر في العدد  112مف الكقائع الفمسطينية (السمطة الكطنية الفمسطينية) بتاريخ  2015/04/29صفحة .48
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كذلؾ فقد جاء في قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ ( )15لسنة 2004ـ ،النص في
المادة ( )52بخصكص إجراءات تكقيع العقكبات التأديبية بحؽ مكظفي الديكاف عمى أنو( :ال يجكز
تكقيع أم مف العقكبات التأديبية إال بعد سماع أقكاؿ المكظؼ في الديكاف كدفاعو كيككف قرار رئيس
الديكاف في ذلؾ كتابيا كمسببا كبعد تشكيؿ لجنة تحقيؽ).
كمما جاء في قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني رقـ  8لسنة 2005ـ أيضان ،النص
عمى أنو ال يجكز تكقيع عقكبة الطرد مف الخدمة العسكرية إال بعد تشكيؿ لجنة تحقيؽ مع الضابط أك
الجندم الخاضع لمتأديب(.)309
كذلؾ ما جاء في قرار مجمس الكزراء رقـ ( )43لسنة 2005ـ ،بالنظاـ المالي لمك ازرات
كالمؤسسات العامة( ،)310حيث أكجب في ىذه الالئحة بإجراء التحقيؽ قبؿ اتخاذ أم إجراء بشأف تحقؽ
شبية االختالس في الك ازرات كالمؤسسات الفمسطينية العامة(.)311
()308

تنص المادة ( )26بشأف مخالفة المكظؼ قكانيف كتعميمات الييئة( :إذا ارتكب المكظؼ مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالق اررات

ال معمكؿ بيا في الييئة كأقدـ عمى أم تصرؼ أك عمؿ يخؿ بالمياـ كالكاجبات المنكطة بو كأعاؽ العمؿ في الييئة ،فتكقع عميو أم مف
العقكبات التأديبية كفقان لتعميمات مجمس اإلدارة بعد التحقيؽ معو كالتأكد مف مخالفتو ،كتحدد العقكبة كفقان لدرجة المخالفة كتأثيرىا عمى مجريات
العمؿ أك الضرر الذم لحؽ بالييئة).
()309

قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ ،المنشكر في العدد  56مف الكقائع الفمسطينية (السمطة الكطنية

الفمسطينية) بتاريخ  2005/06/28صفحة 4
حيث جاء في مادة ( ) 182بخصكص تقييد االستغناء عف خدمة ضابط الصؼ النص عمى أنو( :ال يتـ االستغناء عف خدمة ضابط الصؼ أك
الفرد إال بعد التحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ ،تشكؿ ليذا الغرض مف قبؿ الكزير المختص ،ليا َّ
أف تكصي ببقائو في الخدمة أك باالستغناء
عف خدمتو ،كفي الحالة األخيرة يجب َّ
أف يصدر قرار باالستغناء عف الخدمة).
()310

المنشكر في العدد  59مف الكقائع الفمسطينية (السمطة الكطنية الفمسطينية) بتاريخ  2005/09/27صفحة .7

()311

حيث جاء في المادة ( )142بخصكص االختالس في األمكاؿ العامة النص عمى أنو( :مع مراعاة أحكاـ أم قانكف آخر ،إذا كقع

اختالس أك ضياع في األمكاؿ العامة أك حصؿ تالعب أك تزكير في المستندات أك السجالت أك القسائـ المالية أك في أم كثيقة مالية أخرل
تتخذ اإلجراءات اآلتية-:
 -1عمى الكزير المختص إعالـ الكزير فك انر ،كاتخاذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلؾ مباشرة التحقيؽ كتشكيؿ المجاف كتزكيد الكزير بنتائج
التحقيؽ.
 -2عمى لجنة التحقيؽ رفع تقريرىا إلى الكزير المختص خالؿ  30يكمان ،كاذا لـ تتمكف مف إنياء التحقيؽ خالؿ ىذه المدة ،يجكز لمكزير
بناء عمى طمب مف المجنة مكضح نا فيو أسباب التأخير.
المختص تمديدىا لمدة أخرل ن

 -3لمكزير َّ
أف يشكؿ لجنة تحقيؽ خاصة تمثؿ فييا الك ازرة كديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كالدائرة ذات العالقة ،إلعادة أك إكماؿ التحقيؽ كرفع
نتيجة تحقيقاتيا إلى الكزير خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثة أشير مف تاريخ تكميفيا.
 -4لمكزير االستعانة بأية خبرات مف خارج الدكائر يرل ضركرة إشراكيا في التحقيؽ.
 -5يكافي الكزير كالكزير المختص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بنسخة مف نتائج التحقيؽ).
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كما أف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية الصادرة بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ
( )45لسنة 2005ـ ،بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف
رقـ ( )4لسنة 2005ـ أكدت عمى إجراء التحقيؽ مع المكظؼ قبؿ اتخاذ أية عقكبة ،كأفردت لمتحقيؽ
عدة نصكص تفصيمية ،كىك ما يدلؿ عمى أىميتو في مجاؿ التأديب لممكظفيف العامميف في الخدمة
المدنية(.)312
()312

كمف ذلؾ ما جاء في المادة ( )88بشأف إحالة المكظؼ إلى لجنة التحقيؽ -1( :يحاؿ المكظؼ لمتحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ،

كيتضمف قرار اإلحالة بيانان بالمخالفات المنسكبة إليو -2 .فيما عدا مكظفي الفئتيف الخاصة كالعميا يصدر رئيس الديكاف أك مف يفكضو بذلؾ
خطيان بالتنسيؽ مع الدائرة الحككمية المختصة ق ار انر بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مع المكظؼ كسماع أقكالو كيشمؿ القرار ميمة المجنة كمكاف كزماف
ٌ

انعقادىا -3 .تتككف المجنة مف عدد ال يقؿ عف ثالثة كال يزيد عمى خمسة أعضاء كيعيف أحدىـ ليككف رئيسان لمجنة كيشارؾ في عضكية المجنة

مندكب عف الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ عمى األقؿ) .مادة ( -1 : )89يجب عمى لجنة التحقيؽ قبؿ بدء التحقيؽ َّ
أف تخطر المسؤكؿ
أف يقدـ ليا كؿ التسييالت إلجراء التحقيؽ -2 .لممكظؼ َّ
المباشر عف المكظؼ برغبتيا في ذلؾ كعميو َّ
أف يحضر جميع جمسات التحقيؽ إال
إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ إجراءه في غيبتو ،كمع ذلؾ يحؽ لو االطَّالع عمى ما تـ مف تحقيقات ،كعمى كافة األكراؽ المتعمقة بيا ،كأف
و
بمحاـ في تقديـ دفاعو أك إنابتو عنو في ذلؾ -3.يجكز َّ
أف تجرم المجنة التحقيؽ بصكرة عمنية أك سرية كفقان لتقدير المجنة -4.يجب
يستعيف
عمى لجنة التحقيؽ أف تدكف محاضر التحقيؽ كتابة ،كأف يسجؿ بو أسماء أعضاء لجنة التحقيؽ كالمحقؽ معو ،كأف يكقعكا عمى كؿ كرقة في
المحضر بانفسيـ -5.يككف لمجنة التحقيؽ -أثناء إجراء التحقيؽ -السمطة في َّ
أف:
أ) تطمب مف المكظؼ الذم يحاؿ إلييا الحضكر أماميا لسؤالو.
ب) تطمب مف أم شخص آخر تعتقد اعتقادان معقكالن أنو يمكف َّ
أف يدلي ببينات قد تساعد في التحقيؽ الحضكر الستجكابو.
ج) تطمب جميع الدفاتر كالمستندات المتعمقة بمكضكع التحقيؽ.
مادة ( : )90االمتثاؿ أماـ المجنة (يجب عمى المكظؼ المحاؿ لمتحقيؽ أف يمتثؿ لدعكة التحقيؽ أماـ المجنة ،كاف يدلي بإفادتو كبحالة رفضو
ذلؾ يعتبر ممتنع ،كفي حكـ المتغيب عف العمؿ مف تاريخ رفضو اإلدالء بإفادتو أماـ المجنة ،كتبمغ دائرتو الحككمية كالديكاف كك ازرة المالية
بذلؾ) .مادة ( -1( : )91يجب عمى لجنة التحقيؽ بعد االنتياء مف التحقيؽ َّ
أف تقدـ تقري انر إلى الجية المختصة بتشكيؿ المجنة مصحكبان
بمحضر لمجنة كبتقرير عف الكقائع التي تكصمت إلييا ،كالتكصيات التي تراىا مناسبة خالؿ خمسة عشر يكم نا مف انتياء التحقيؽ -2 .تصدر
تكصيات لجنة التحقيؽ بأغمبية آراء أعضائيا ،كاذا تساكت آراء أعضاء المجنة يرجح الجانب الذم منو رئيس المجنة ،كيجب َّ
أف تككف أكراؽ
المحاضر كالتقرير مكقعة مف رئيس كأعضاء المجنة -3 .تصدر الجية المختصة بتشكيؿ لجنة التحقيؽ القرار المناسب عمى ضكء تكصيات
لجنة التحقيؽ -4 .يعتبر محضر كتكصيات لجنة التحقيؽ كمرفقاتو سرية لمغاية ،كال يجكز نشر أم جزء منيا أك إفشاء محتكياتيا ألم شخص
ليس لو حؽ في ذلؾ -5 .يعاقب تأديبي نا كؿ مف يدلي بمعمكمات كاذبة أك مضممة إلى لجنة التحقيؽ كىك يعمـ بذلؾ.
مادة ( : )92إخطار المكظؼ بالجزاء المكقع عميو ( -1تخطر الجية المختصة بتشكيؿ لجنة التحقيؽ المكظؼ كتابة بالجزاء المكقع عميو
كأسباب تكقيعو ،كيبمغ الديكاف كك ازرة المالية بذلؾ -2 .ينفذ جزاء الخصـ مف الراتب األساسي المستحؽ لممكظؼ اعتبا انر مف راتب الشير التالي
إلخطاره بالجزاء المكقع عميو كفي الحدكد الجائزة قانكنا -3 .تكدع أكراؽ التحقيؽ ك الجزاء بممؼ فرعي يمحؽ بممؼ خدمة المكظؼ ،كتعد
صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تكدع بالممؼ الفرعي المشار إليو ،كتسجؿ بيا المخالفات كالجزاءات التي كقعت عميو كتكاريخ كأرقاـ الق اررات
الصادرة بتكقيعيا ،كال يحؽ ألحد االطالع عمى ىذا الممؼ.
مادة ( : ) 93تقيد إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ( :ال يجكز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر مف سنة
ابتداء مف آخر إجراء .كاذا تعدد
أشير ،كتنقطع ىذه المدة بأم إجراء مف إجراءات التحقيؽ أك االتياـ أك المحاكمة ،كتسرم المدة مف جديد
ن

المتيمكف ،فإف انقطاع المدة بالنسبة ألحدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لمباقيف ،كلك لـ يكف قد اتخذت ضدىـ إجراءات قاطعة.
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كيقصد بالتحقيؽ :مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا جية إدارية كفقا لألصكؿ القانكنية عند
كركد المعمكمات إلييا بارتكاب شخص ما مخالفة مف شأنيا اإلخالؿ بالنظاـ المعمكؿ فيو لدييا،
كتقصد الجية التحقؽ مف ارتكاب الشخص لممخالفة أك نفييا عنو إما بغمؽ التحقيؽ لعدـ كفاية األدلة
ضد المخالؼ ،أك ثبكت ارتكابو المخالفة كفقا لقكاعد اإلثبات المقررة قانكنان كفرض إحدل العقكبات
()313

المقررة قانكنا.

كمف أىـ كأبرز الضمانات في نطاؽ التأديب ،أف يتـ تشكيؿ لجنة إلجراء تحقيؽ مع المكظؼ
لسماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو فيما ىك منسكب إليو مف اتياـ ،عمى اعتبار أف التحقيؽ ىك الخطكة
األكلى في اإلجراءات التأديبية ،كالتحقيؽ بصفة عامة يعيى الفحص ،كالبحث ،كالتقصي المكضكعي
كالمحايد كالنزيو ،الستبانة كجو الحقيقة كاستجالئيا فيما يتعمؽ بصحة حدكث كقائع محدكدة كنسبتيا
إلى أشخاص محدديف ،كذلؾ لكجو الحقيقة كالعدالة(.)314
كلقد كفمت بعض التشريعات ضمانة لمخاضع لمتأديب ،كىي أسبؽ مف تشكيؿ المجمس
التأديبي( ،)315إذ َّ
إف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية تككف ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة .
كفي ىذا الشأف تقكؿ محكمة العدؿ العميا( :كحيث باف لممحكمة أف لجنة التحقيؽ التي
أ صدرت القرار الطعيف بناء عمى تكصيتيا قد شكمت مف مديرة التربية كالتعميـ كليس مف قبؿ ديكاف
المكظفيف كما أ ف قرار إحالة المستدعية لمتحقيؽ لـ يصدر ممف يممؾ تكقيع العقاب ،كىك كزير التربية
كالتعميـ)(.)316

مادة ( : ) 94إبالغ الديكاف عف تكقيؼ المكظؼ (كؿ مكظؼ نسب إليو ما مف شأنو تكقيفو أك احتجازه أك التحقيؽ معو فعمى الدائرة الحككمية
التابع ليا المكظؼ إبالغ الديكاف بذلؾ فك انر).
()313
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()314

فيصؿ شطناكم  -إجراءات كضمانات المساءلة التأديبية لممكظؼ العاـ في التشريع األردني – بحث منشكر في مجمة جامعة النجاح

لألبحاث )العمكـ االنسانية( المجمد َُِِ  – ِ٢ )٧(،ص.1532
()315

تنص المادة رقـ ( )69مف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى ( :تككف اإلحالة لمتحقيؽ

عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ )
 تنص الفقرة رقـ ( )2مف المادة رقـ ( )88مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنةخطيان بالتنسيؽ مع الدائرة الحككمية المختصة
2005ـ عمى) فيما عدا مكظفي الفئتيف الخاصة كالعميا يصدر رئيس الديكاف أك مف يفكضو بذلؾ ٌ

ق ار انر بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مع المكظؼ كسماع أقكالو كيشمؿ القرار ميمة المجنة كمكاف كزماف انعقادىا)
()316

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ (– )2010/404كالصادر بتاريخ ( )2011/5/23مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كبطرؽ القكانيف الناظمة لمتأديب نجدىا أكلت ىذه الضمانة أىمية خاصة ،كذلؾ بالنص
صراحة عمى ضركرة تشكيؿ لجنة تحقيؽ قبؿ إصدار الق اررات التأديبية بحؽ األفراد ،كىك ما يعكس
أىمية ىذه الضمانة(.)317
كلقد قضت محكمة العدؿ العميا بصحة األسباب التي أثارىا المستدعي ،كذلؾ لعدـ كجكد أم
تقرير قيًد ىـ إلى المحكمة يتعمؽ بمجريات التحقيؽ مع المستدعي ،أك ما يشير إلى أنو خضع لمتحقيؽ
كلـ يتبيف لممحكمة كجكد تكصيات صادرة عف لجنة مشكمة تشكيالن صحيحان ،كازاء ما تقدـ فإف القرار
الطعيف يككف مخالفان لمقانكف(.)318
كيجب أف تشكؿ لجنة التحقيؽ كفقان لمقانكف ،إذ َّإنو ال ينجي القرار الطعيف مف اإللغاء أف
تتذرع اإلدارة بأف المستدعي قد خضع لمتحقيؽ أماـ المساعد القانكني ،ألف لمجالس التحقيؽ كالمثكؿ
()317

تنص القكانيف بعض الناظمة لمكظيفة التأديبية عمى ما يمي :

 تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )69مف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى ( :فيماعدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ،كيتـ إثبات ذلؾ
بالتسجيؿ في محضر خاص ،كيككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسببان).
 نصت المادة رقـ ( ) 96مف قانكف الخدمة في قكل األمف رقـ ( )8لسنة ( )2005عمى العقكبات التي تكقع مف قبؿ لجنة الضباط مادة()96
 .1إنياء الندب  .5...االستغناء عف الخدمة...كتختص لجنة الضباط بتكقيع أم مف ىذه العقكبات عمى َّأف يصدؽ الكزير المختص عمييا
إال في حالة االستغناء عف الخدمة فيمزـ الحصكؿ عمى تصديؽ الرئيس )
 كتنص مادة ( )182مف ذات القانكف عمى ( :ال يتـ االستغناء عف خدمة ضابط الصؼ أك الفرد إال بعد التحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ،أف تكصي ببقائو في الخدمة أك باالستغناء عف خدمتو ،كفي الحالة األخيرة يجب َّ
تشكؿ ليذا الغرض مف قبؿ الكزير المختص ،ليا َّ
أف يصدر
قرار باالستغناء عف الخدمة)
 تنص المادة رقـ مادة ( )52مف قانكف السمطة القضائية رقـ () لسنة ()2005عمى:بناء عمى طمب مف :رئيس المحكمة العميا ،أك مف كزير العدؿ ،أك مف النائب العاـ ،أك مف رئيس
( -1يفتح تحقيؽ في حؽ أم مف القضاة ن

المحكمة التي يتبعيا القاضي -2 .يقكـ بالتحقيؽ قاض يندبو رئيس المحكمة العميا -3 ..... ،ال تقاـ الدعكل التأديبية إال بناء عمى التحقيؽ

المذككر في البند () )2
 تنص المادة رقـ المادة ( )15مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ( )12لسنة ( )1952عمى :(إذا عزم إلى محاـ تصرؼ شائف أك احتيالي  ..ترفع الشككل المتعمقة بذلؾ إلى قاضي القضاة الذم عميو َّ
أف يحقؽ فييا كبعدئذ يحيميا إلى
المجمس التأديبي أك يأمر بحفظيا حسبما يظير لو بنتيجة التحقيؽ )
 تنص المادة رقـ المادة ( )47مف قانكف الصيادلة رقـ ( )10لسنة ( )1957عمى :(يؤلؼ مجمس تأد يبي لمحاكمة الصيادلة األعضاء بسبب إخالليـ بكاجباتيـ المسمكية أك مخالفتيـ أحكاـ ىذا القانكف أك النظاـ الداخمي المنبثؽ
عنو كارتكابيـ فعالن يحط مف كرامة المينة أك إىماليـ عمالن في إىمالو إساءة إلى كاجبات المينة أك تصرفيـ في حياتيـ الخاصة تصرفان
شائنان)..
()318

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ (– )1996/66كالصادر بتاريخ ( )2001/6/9مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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أماميا ضمانات عدة ال يمكف أف تتكافر عبر المحقؽ الفرد  ،فكاف مف الكاجب عمييا أف تقكـ بتشكيؿ
لجنة تحقيؽ كفقان لنص المادة ( )69مف قانكف الخدمة المدنية المطبؽ عمى العامميف في الييئات
المحمية(.)319
كاألمر الذم يعد غاية في األىمية أف اإلدارة التي لـ تسمؾ الطريؽ القانكني في تأديب األفراد
التابعيف ليا ،ال تسعفيا المحاكلة بإثبات ارتكاب المكظؼ لممخالفات المنسكبة لو أماـ المحكمة ،طالما
لـ تمكنو مف مناقشة ىذه البينات أماـ لجنة تحقيؽ َّ
مشكمة تشكيالن صحيحان .

()320

كقد تتيرب اإلدارة مف إخضاع المكظؼ لمتحقيؽ ،لعدـ كجكد أدلة لدييا بارتكابو مخالفة ما،
إال أف البصيرة المستنيرة لمقضاء اإلدارم ،جعمت ىذا األمر حاض انر لديو ،حيف قرر بأف اإلدارة سببت
قرار النقؿ بارتكاب المكظؼ لمخالفات معينة ،كذلؾ يدؿ عمى أف اإلدارة اتجيت إلى عقاب المكظؼ
بعيدان عف اتباع اإلجراءات التأديبية ،مما يجعؿ قرار النقؿ يحتكم عمى قرار تأديبي مقنع ،كىك ما
يجعمو كاجب اإللغاء.

()321

كلـ تكتؼ المحاكـ فقط بكجكد لجنة تحقيؽ ،بؿ بسطت رقابتيا عمى تشكيؿ ىذه المجنة حسب
القانكف مف عدمو ،فمتى ثبت لممحكمة بأف القرار الطعيف صدر عف المجمس األعمى لمقضاء الشرعي
ك َّ
المشكؿ بصكرة مخالفة لمقانكف  ،فإف سبب الطعف بعيب اإلجراءات يككف كاردان عمى القرار .

()322

كيجب أف يككف التحقيؽ مستكمؿ األركاف مف حيث محمو ،كذلؾ بتناكلو الكاقعة محؿ االتياـ
بالتحقيؽ ،بحيث َّإنو البد كأف يحدد عناصرىا بكضكح مف حيث الزماف ،كالمكاف ،كاألشخاص ،كأدلة
الثبكت ،فإذا ما قصر التحقيؽ عمى عنصر أك أكثر مف ىذه العناصر عمى نحك يجيؿ معو الكاقعة
مف حيث نسبتيا إلى المتيـ ،كاف التحقيؽ معيبان .

()319

()323

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/8الصادر بتاريخ  )2010/6/8(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()320

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2003/141الصادر بتاريخ  )2004/6/8(:حكـ غير منشكر – مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

ك المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()321

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1997/41الصادر بتاريخ  )99/11/1(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()322

العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ (– )2010/10كالصادر بتاريخ ( )2011/6/15مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()323

محمد باىي أبك يكنس – الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة – المرجع السابؽ ص .179
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إذ ال جداؿ ،أف مف حؽ القضاء اإلدارم أف يبحث في صحة شرعية القرار اإلدارم المطعكف
فيو ،كلو في سبيؿ ذلؾ أف يتابع العناصر القانكنية التي يبني عمييا القرار ،كليس مف أجؿ القكؿ
()324

بمالئمة القرار ،بؿ لمعرفة مدل نزكؿ القرار اإلدارم عند حكـ القانكف .

كمما يشكؿ في ىذا الجانب أف القانكف قد ال يفرض تشكيؿ لجنة تحقيؽ عند تكقيع بعض
()325

المشرع منح اإلدارة سمطة تقديرية في تقدير تشكيؿ لجنة تحقيؽ مف عدمو
العقكبات ،إذ إف
ِّ

.

كيترتب عمى ما سبؽ تساؤالن ىامان كىك :مدل خضكع لجنة التحقيؽ في ىذه الحالة مف حيث
التشكيؿ كاإلجراءات التي تمارسيا لرقابة القضاء؟
إف التحقيؽ ىك ضمانة ىامة لممكظؼ ،فإف كاف القانكف لـ يمزـ اإلدارة بتشكيؿ لجنة عند
تكقيع عقكبة التنبيو عمى المكظؼ ،إال أ َّنو كمتى سمكت اإلدارة طريؽ تشكيؿ المجنة ،ىكجب عمييا
احتراـ األصكؿ المعمكؿ بيا عند تشكيؿ ىذه المجاف ،فتغيب رئيس المجنة عف حضكر التحقيؽ كعدـ
()326

مشاركتو في كضع التكصيات فإف ذلؾ يجعؿ مف إجراءات لجنة التحقيؽ كتكصياتيا غير قانكنية.

كيرل الباحث أف إرساء القضاء الفمسطيني ليذا المبدأ يعد غاية في األىمية ،خاصة كأف
ِّ
المشرع قد أغفؿ ضمانة تشكيؿ المجنة عند إصدار عقكبة التنبيو في بعض القكانيف المشار إلييا انفان
كىك أمر منتقد ،ألف فيو إصدار عقكبة مف قبؿ السمطة الرئاسية دكف إعطاء الخاضع لمتأديب الحؽ
في بياف أكجو دفاعو ،كىذا إىدار لضمانة ىامة لصالح األفراد .
كأكدت محكمة العدؿ العميا عمى بطالف القرار التأديبي المستند إلى قرار تأديبي تـ إلغاؤه مف
الجية التي أصدرتو ،ككف أف اتخاذ قرار تأديبي جديد ،يستدعي سمكؾ الطريؽ القانكني بما يكفؿ

()324

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1963/99كالصادر بتاريخ ، 1965/4/29:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الثالث عشر  ،ص .84
()325

تنص الفقرة رقـ ( )2مف المادة رقـ ( )69مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :

 (فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت الن ظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو) تنص الفقرة رقـ ( )3مف المادة رقـ ( )50مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )15لسنة 2005ـ عمى :(لرئيس كؿ محكمة تنبيو القاضي إلى ما يقع منو مخالفان لكاجباتو أك لمقتضيات كظيفتو كيككف التنبيو مشافية أك كتابة ،فإذا كاف التنبيو كتابة
كاف لمقاضي االعتراض عميو خالؿ خمسة عشر يكمان مف تبميغو إليو)...
()326

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/62الصادر بتاريخ  )2011/3/7(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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لممستدعي كافة الضمانات ،ال أف يستند إلى قرار قاـ ىك بإلغائو  ،كبذلؾ يمسي قرار كزير الصحة في
()327

غير محمو .

كحتى يككف انعقاد المجالس التأديبية صحيحان ،يجب أف يتكافر فييا النصاب القانكني الالزـ
()328

لذلؾ كالذم يحدده القانكف  ،فإف لـ تتقيد المجنة بذلؾ ،فإف مآؿ القرار الصادر عنيا ىك البطالف .
كلقد اشتممت القكانيف الناظمة لمكظيفة التأديبية عمى بياف العدد الكاجب تكافره في ىذه المجالس .

()329

كما يمكف إثارتو في ىذا الجانب ىك مدل جكاز رد أعضاء المجالس التأديبية  ،باعتبار ذلؾ
ضمانة لألفراد الخاضعيف لمتأديب ؟.
باالطالع عمى القكانيف المختمفة كالتي تنص عمى ذلؾ ،نجد أف مف ىذه القكانيف ما ينص
صراحة عمى جكاز رد أعضاء المجالس التأديبية ،كمنيا ما لـ يتعرض ليذه الضمانة .

()330

()327

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/282الصادر بتاريخ  )2012/11/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()328

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص .114

()329

تنص القكانيف المختمفة بيذا الشأف عمى :

 تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )30مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ ( )3لسنة 1999ـ عمى :(يتألؼ مجمس التأديب مف ثالثة أعضاء مف المحاميف المزاكليف لممينة )....
 تنص الفقرة رقـ ( )3مف المادة رقـ ( )88مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة2005ـ عمى :
(تتككف المجنة مف عدد ال يقؿ عف ثالثة كال يزيد عمى خمسة أعضاء كيعيف أحدىـ ليككف رئيسان لمجنة كيشارؾ في عضكية المجنة مندكب عف
الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ عمى األقؿ)
 تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )55مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )15لسنة 2005ـ عمى :(ينشئ مجمس القضاء األعمى مجمس تأديب دائـ بعضكية أقدـ اثنيف مف قضاة المحكمة العميا كأقدـ قاض مف قضاة كؿ مف محكمتي استئناؼ
القدس كغزة مف غير أعضاء مجمس القضاء األعمى)
 تنص المادة رقـ ( )35مف قانكف نقابة أصحاب الميف اليندسية األردني رقـ  18لسنة  1958عمى ( :ميندس يعينو كزير األشغاؿ العامةمف ميندسي الحككمة الذيف ليسكا أعضاء في مجمس النقابة رئيسان ،عضكيف مف الييئة العامة ينتجيا مجمس النقابة مف غير أعضائو).
()330

تنص القكانيف التي كفمت رد أعضاء المجالس التأديبية عمى التالي :

 تنص المادة رقـ ( )46مف قانكف قانكف نقابة األطباء رقـ  14لسنة 1954عمى (:لممشكك منو َّأف يطمب رد الرئيس كاألعضاء أك أحدىـ
لألسباب المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية بشأف رد القضاة .كيفصؿ مجمس النقابة في طمب الرد كفاق نا لألصكؿ
المتعمقة برد القضاة).
 تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )31مف قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ ( )3لسنة 1999ـ عمى (يجكز رد أعضاء مجمس التأديب عندكجكد سبب مف أسباب رد القضاة ،كفقان ألصكؿ رد القضاة).
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كالغريب في األمر أف القكانيف التي منحت األفراد ضمانة جكاز رد أعضاء المجالس التأديبية
ىي قكانيف متعمقة بنقابات مينية  ،كأف قانكف الخدمة المدنية كالالئحة التنفيذية الخاصة بو ،كقانكف
الخدمة في قكل األمف ،قد جاءا خالييف مف ىذه الضمانة كىك أمر منتقد ،ال سيما ك أف لجنة التحقيؽ
ىي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي ،كما دامت طبيعتيا القانكنية كذلؾ ىكجب عمييا أف تمارس
اختصاصيا بالشكؿ الذم يتفؽ كطبيعتيا القانكنية.
كفي محاكلة مف محكمة العدؿ العميا لخمؽ نكع مف الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالقضاء في
إطار الكظيفة التأديبية ،قررت بطالف تشكيؿ المجاف التي شاركت فييا السمطة المختصة بإصدار
العقكبة عمى األفراد  ،كذلؾ ألف مف يجمس لتكقيع العقاب يجب أال يككف قد كتب أك استمع أك تكمـ
حتى تصفك نفسو مف كؿ ما يمكف أف يستشؼ منو رأيو عف المتيـ ،مما يكشؼ ليذا األخير مصيره
مقدمان بيف يديو فيزعزع ثقتو فيو أك يقضي عمى اطمئنانو إليو .

()331

كتجدر اإلشارة إلى أف بسط رقابة القضاء عمى الفصؿ بيف سمطتي التحقيؽ كالقضاء ،إنما
جاء تطبيقان لمقانكف كالمبادئ القضائية في المادة رقـ ( )17مف قانكف البمديات رقـ ( )1لسنة
(1955ـ) ،فقد حددت بشكؿ كاضح طبيعة المجنة مف حيث التشكيؿ ،بما في ذلؾ اختصاصيا
بالتحقيؽ دكف إصدار ق اررات تأديبية بحؽ المكظؼ الخاضع ليا ،كىك ما يشكؿ ضمانة إضافية
()332

لممكظؼ .

كلكف ماذا لك كاف التحقيؽ التأديبي عمى درجتيف ،فيؿ يجكز اشتراؾ كؿ أك بعض مف شارككا
في التحقيؽ ،الذم تـ أماـ لجنة الدرجة األكلى في المجنة الخاصة بالدرجة الثانية ؟
لقد طرؽ قضاؤنا الفمسطيني ىذه اإلشكالية ،كذلؾ بإرسائو مبدأ قضائيان ميمان ،كىك عدـ جكاز
كجكد أعضاء مف المجنة األعمى كانكا ضمف تشكيؿ المجنة األدنى في التحقيؽ ،حيث قضت بأف
 تنص المادة رقـ ( )54مف قانكف نقابة الصيادلة رقـ ( )10لسنة ( )1957عمى (:لممشكك منو َّأف يطمب رد الرئيس كاألعضاء أك أحدىـ
لألسباب المنصكص عمييا في القانكف بشأف رد القضاة .يفصؿ مجمس النقابة في طمب الرد كفقان لألصكؿ المتعمقة برد القضاة)
()331

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1998/8الصادر بتاريخ  )2002/12/16(:حكـ غير منشكر – مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()332

تنص المادة رقـ ( )17مف قانكف مكظفي البمديات رقـ ( )1لسنة ( )1966عمى :

(إذا تقدمت شككل ضد مكظؼ مف جراء عدـ كفاءتو أك لياقتو أك إخاللو بكاجباتو أك إتيانو عمال مف األعماؿ المحظكر عميو إتيانيا فيجب
عمى المجمس َّ
أف يعيف لجنة مف اح د كبار مكظفي البمدية كعضكيف مف أ عضائو لمتحقيؽ في ىذه الشككل كليذه المجنة أف تطمب إيضاحات
خطية مف المكظؼ كاف تأخذ إفادات الشيكد إذا أرت ،ما يستمزـ ذلؾ ثـ تنظـ تقري ار تبعث بو مع إضبارة التحقيؽ إلى الرئيس)
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المستدعى ضدىا إدارة الجامعة خالفت أصكؿ التحقيؽ عندما جعمت مف رئيس المجنة األكلى لمتحقيؽ
رئيسان لمجنة الثانية ،الذم يعد كسيمة لمتأثير عمى المجنة الثانية ،كيفتح الباب أماـ تأييدىا لقناعات
()333

المجنة األكلى .

إلى جانب ضمانة الرد ،أرسى قضاؤنا الفمسطيني ضمانة أخرل تتمثؿ بعدـ جكاز اشتراؾ مف
يعمؿ في الدائرة التي يتبع ليا المكظؼ المحاؿ لمتأديب في لجنة التحقيؽ المشكمة لو  ،كىذا األمر
أقرب إلى النزاىة كالشفافية كيشكؿ ضمانة لممكظؼ كاإلدارة في آف كاحد .

()334

كيرتبط بضمانة التحقيؽ كفالة حؽ الدفاع ،كأكؿ متطمبات ىذا الحؽ تبدأ بأف ييكاجو المكظؼ

بالتيـ المنسكبة إليو ،كذلؾ مف خالؿ أدلة الثبكت ،حتى يتمكف مف الدفاع عف نفسو ،فيي تيعد مف

الضمانات التأديبية الجكىرية في التحقيؽ مع المكظؼ إال انيا تشكؿ في ذات الكقت أم انر ضركريان
يقتضيو سير اإلجراءات التأديبية لتحقيؽ غايتو ،حيث َّإنو بدكف تمؾ المكاجية لف تككف ىناؾ مساءلة
()335

تأديبية بالمعنى القانكني ،كفييا إتاحة لألفراد إلبداء أكجو دفاعيـ .

كالتي يقتضي إلبدائيا أال ييؤخذ عمى حيف غرة  ،إذ إف ضمير العدالة يأبى أف ينيض القرار

التأديبي عمى ركائز الظف كالريبة ،بؿ البد مف أف يككف القرار قد يبني عمى أدلة دامغة طرحت أمامو

كتمكف مف مناقشتيا كمنح حؽ إبداء رأيو فييا بتمكينو مف إحضار شيكده كبيناتو ،لنفي التيـ المكجية
إليو .

()336

كعمى نفس المعنى أكدت محكمة العدؿ العميا حيف قضت بأف القانكف رقـ 1966/1ـ قد
أعطى عدة ضمانات لممكظفيف كالعماؿ بالمجالس البمدية ،كالتي تمكنيـ مف الدفاع عف انفسيـ كذلؾ
مف خالؿ السماح لممكظؼ بحضكر إجراءات التحقيؽ كيجب أف يتـ سماع الشيكد بعد حمؼ القسـ
()337

أماـ مجمس التأديب .
()333

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/41الصادر بتاريخ  )2010/4/27(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة.
()334

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1998/20الصادر بتاريخ  )1998/11/24(:حكـ منشكر – مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()335

فيصؿ شطناكم  -إجراءات كضمانات المساءلة التأديبية لممكظؼ العاـ في التشريع األردني –المرجع السابؽ– ص .1536

()336

محمد باىي أبك يكنس – الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءاف اإلدارية العامة – المرجع السابؽ ص 179

()337

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/18الصادر بتاريخ  )1996/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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م  ،فقررت في ىذا الشأف أف اعتماد
ككصفت المحكمة اإلخالؿ بيذا الحؽ بأنو ه
عيب جكىر ه

كزير الداخمية عمى تكصية مستشاره األمني كانياء خدمات المستدعي بناء عمى ذلؾ ،فإف ىذا األمر
يثبت أف خمالن جكىريان اعترل عمؿ كزير الداخمية ،كالذم تمثؿ في إغفاؿ حؽ المتيـ بالدفاع عف نفسو
()338

خالفان لمقانكف األساسي ك قانكف الخدمة في قكل األمف .

بؿ إف المحكمة أحاطت حؽ الدفاع بقدسية مف نكع خاص ،حيف قررت أف تقاعس مجمس
التأديب عف القياـ باستعماؿ صالحياتو التي أعطاىا إياه قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،كالمتمثمة
نص عمييا قانكف
بإرساؿ تبميغات لشيكد النفي ،كذلؾ بغية التكصؿ إلى الحقيقة كتأميف العدالة التي َّ
()339

تنظيـ مينة المحاماة .

كليس بالضركرة أف يتاح لألفراد ممارسة حؽ الدفاع بمجرد تشكيؿ المجمس التأديبي ،فاألخير
ما ىك إال كسيمة لتمكيف األفراد مف مزاكلة ىذ الحؽ ك ضمانة ىامة ،كلقد أرسى القضاء الفمسطيني
ىذا المبدأ حيف أكد أف التحقيؽ الذم أجرتو لجنة الضبط بالجامعة لـ تكف فيو كفاالت التحقيؽ
القانكني كال ضماناتو ،لخمكه مف مقكمات كؿ تحقيؽ صحيح يمكف االطمئناف قانكنان إلى سالمة نتائجو
كبكجو خاص استدعاء المستدعية كسؤاليا كمكاجيتيا بما ىك منسكب إلييا كتمكينيا مف الدفاع عف
نفسيا بمناقشة شيكد اإلثبات كحقيا بسماع شيكد النفي ،كىك ما يجعؿ القرار مستكجبان لإللغاء .

()340

إف األساس في الدعكل التأديبية ىي البينات كاألدلة التي تيقدـ أماـ ىذه المجالس ،كالتي
تصدر ق ارراتيا عمى ضكء البينات المقدمة بعد كزف األدلة كتقديرىا  ،كلذلؾ إذا رأل المجمس أف
المشتكى ضده لـ يقدـ أية بينة  ،كجب عميو إفيامو ضركرة تقديـ دفاعو ،أما كقد باف لممحكمة أف
المجمس لـ ينبو المشتكى ضده بيذا األمر ،فإف ذلؾ يشكؿ إخالالن بأبسط قكاعد حؽ الدفاع.

()341

كالجدير بالذكر أنو يجب عمى اإلدارة كىي في سبيؿ إثبات المخالفة بحؽ األفراد ،أف تتقيد
بإجراءات معينة  ،فإف ىي استمعت لمشيكد في غياب المستدعي كدكف أداء اليميف القانكنية فإف ذلؾ

()338

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2009/61الصادر بتاريخ  )2010/7/4(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()339

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/851الصادر بتاريخ  – )2011/9/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()340

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/45الصادر بتاريخ  – )1998/9/27(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()341

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2011/343الصادر بتاريخ  – )2014/2/26(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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يشكؿ مخالفات تكصؿ ما اتخذتو اإلدارة مف تحقيقات إلى مرتبة العدـ ،مما يجعؿ مف قرار مجمس
()342

نقابة المحاميف ال أساس لو مف القانكف .

كيمكف القكؿ إف إحاطة حؽ الدفاع بيذه الحماية كتكسيع إطاره إلى ىذا الحد عمى الرغـ مف
عدـ كجكد نص ،يعكس تطكر القضاء اإلدارم في فمسطيف في مجاؿ حماية حقكؽ األفراد األمر الذم
يمزـ اإلدارة باتباع اإلجراءات كاعطاء الحقكؽ المنصكص عمييا في القانكف بالشكؿ الكافي ،حرصان
عمى عدـ إلغاء ق ارراتيا أماـ القضاء.

الفرع الثاني
اإلجراءات الزمنية
قد يفرض عمى اإلدارة احتراـ آجاؿ معينة عندما تتخذ ق ارراتيا التأديبية ،كذلؾ لغاية ييدؼ
مشرع إلى تحقيقيا  ،فإف ىي تجاكزت ىذه المكاعيد كأىممت في احتراميا كجب إلغاء ق ارراتيا.
ال ِّ

()343

المشرع مف كجكب مالحقة مرتكب المخالفة اإلدارية خالؿ مدة معينة مف
ص عميو
كمف ذلؾ ما ىن َّ
ِّ

اكتشافيا فإف لـ تقـ اإلدارة بذلؾ خالؿ األجؿ الممنكح ليا َّ
عد قرارىا معيبان مف حيث اإلجراءات
المشرع الفمسطيني في قانكف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998ـ ،كتعديالتو
،كتأكيدان عمى ذلؾ ذىب
ِّ
لمنص عمى أنو ( :ال يجكز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف ،بسبب مخالفة تأديبية
()344

مضى عمى اكتشافيا أكثر مف ستة أشير) .

كتخضع ىذه المخالفة ألحكاـ الكقؼ ك االنقطاع  ،كتأسيسان عمى ذلؾ فإف مدة التقادـ ستة
شيكر تنقطع عند قياـ اإلدارة باتخاذ أم إجراء صحيح بشأف المخالفة المرتكبة  ،كيؤدم ذلؾ لبدء
احتساب مدة التقادـ بعد تاريخ اتخاذ اإلجراء  ،أما الكقؼ فال يؤدم تكافر سببو إلى المساس بالمدة
السابقة عمى تكافر السبب.

()342

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2008/79الصادر بتاريخ  )2014/5/9(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()343

عدناف عمرك – القضاء اإلدارم – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ ص .113

()344

المادة رقـ ( )73مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ
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نص عمى
كىك ما تناكلو
المشرع الفمسطيني في الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية ،حيف َّ
ِّ
أف انقطاع التقادـ في حؽ أحد المخالفيف يقطع المدة في مكاجية الباقيف في حاؿ تعددىـ كاف لـ تتخذ
في مكاجيتيـ أية إجراءات قاطعة لممدة ،حيث جاء النص عمى أنو( :ال يجكز إحالة المكظؼ إلى
التحقيؽ بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر مف ستة أشير ،كتنقطع ىذه المدة بأم إجراء
ابتداء مف آخر إجراء .كاذا تعدد
مف إجراءات التحقيؽ أك االتياـ أك المحاكمة ،كتسرم المدة مف جديد
ن

المتيمكف ،فإف انقطاع المدة بالنسبة ألحدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لمباقيف ،كلك لـ يكف قد
اتيخذت ضدىـ إجراءات قاطعة) .

()345

المشرع مف ىذا النص ،ىك التأكيد عمى أمريف عدـ فتح المجاؿ لإلدارة لمعاقبة
كلعؿ ىدؼ
ِّ
شخص دكف آخر ،كذلؾ مف خالؿ تفكيت مدة التقادـ بحؽ مخالؼ دكف آخر  ،أما األمر الثاني فيك
إضفاء نكع مف الحماية عمى المرفؽ العاـ.
كلقد ألغت محكمة العدؿ العميا القرار الصادر دكف مراعاة اآلجاؿ الزمنية لإلجراء ،حيف
قضت بأ ف ال عبرة بما ساقتو المستدعى ضدىا مف مبررات لدعـ قرارىا باالستغناء عف المستدعي
كالمتمثمة بتمسكيا بكاقعة تمقي المستدعي الرشكة عاـ  ،2001طالما أف إدارة البمدية تجاكزت عف ىذه
المخالفات كاستمر المستدعي في عممو كتمقى عالكاتو الدكرية ،خاصة كأف األصكؿ المقررة تجعؿ مف
()346

المتعذر تكقيع العقكبة بعد مركر الزمف عمى المخالفة مع عمـ اإلدارة بيا .

كقد يعمؽ استحقاؽ األفراد لعقكبة ما عمى تكافر شركط معينة تعد المدة الزمنية عنص انر أك
شرطان لصحة تكقيعيا( ،)347كمف ذلؾ ما قضت بو محكمة العدؿ العميا ،أنو يشترط لخفض الدرجة

()345
()346

المادة رقـ ( )93مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ
حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة– رقـ ( )2010/8الصادر بتاريخ  )2010/6/8(:ناظـ محمد عكيضة  -قطكؼ مف أحكاـ المحكمة

العميا في فمسطيف –المرجع السابؽ ص ، 117كالمكتب الفني – المحكمة العميا – غزة .
()347

تنص التشريعات عمى التالي :

 تنص الفقرة رقـ ( )8مف المادة رقـ ( )9مف القرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية عمى -:( تنتيي خدمة المكظؼ لدل سمطة النقد في أم مف الحاالت اآلتية - 8...2...-1 :إذا تـ تقييـ أداء المكظؼ بتقدير ضعيؼ لفترتيف
متتالييف).
 تنص المادة رقـ ( )18مف القرار بقانكف رقـ ( )1لسنة  1966مكظفي كعماؿ البمديات عمى ( :يحرـ المكظؼ أك العامؿ المقدـ عنو تقريرسنكم كاحد مف درجة ضعيؼ أك تقريراف متتالياف بدرجة دكف المتكسط مف أكؿ عالكة دكرية كمف الترقية في العاـ المقدـ فيو التقرير).
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ً
يمض
الكظيفية كركد تقريريف سنكييف متتالييف بدرجة ضعيؼ  ،كلما تبيف لممحكمة أف المستدعي لـ
عمى عممو في كظيفتو سكل سنة كأربعة أشير فإف القرار الطعيف يككف مخالفان لمقانكف .

()348

كنظ انر لخطكرة التقارير في حياة المكظفيف ،كاف تقييدىا بإجراءات كمراحؿ حددىا كرسميا
المشرع
ِّ

()349

كلقد تشدد القضاء اإلدارم بالرقابة عمى ذلؾ بقضائو أف كركد التقرير الثاني بعد اتخاذ
()350

عقكبة الفصؿ عمى أساس كجكده ،يجعؿ مف القرار التأديبي مخالفان لمقانكف .

المشرع في الئحة المكظفيف بسمطة النقد عقكبة الفصؿ مف الخدمة عمى صدكر
كقد عمؽ
ِّ
عقكبة محددة في سنتيف متتاليتيف ،كىك ما طبقتو المحكمة بقكلياَّ :إنو كاف كاف القرار المتضمف إنياء
خدمة المستدعي مف الجزاءات التي يجكز تكقيعيا حاؿ تكرار جزاء المكظؼ بالحرماف مف العالكة
السنكية لسنتيف متتاليتيف ،فإف قرار االستغناء عف الخدمة المترتب عمى ذلؾ يجب أف يمر بالمراحؿ
التي رسميا القانكف ،كأكليا تشكيؿ لجنة تحقيؽ بالخصكص

()351

كيجب عمى اإلدارة أف ال تبطء باتخاذ

ق اررتيا التأديبية مادامت ىناؾ قناعة قد تكلدت لدييا باستحقاؽ المخالؼ لمعقكبة ،كذلؾ لتحقيؽ أغراض
العقكبات المتمثمة بتحقيؽ الردع العاـ كالخاص فإف ىي تأخرت في اإلفصاح عف إرادتيا حرمت مف
()352

حقيا في العقاب .

()348

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/61الصادر بتاريخ  )2009/4/21(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()349

طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص .274

()350

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/412الصادر بتاريخ  )2009/4/21(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()351

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2000/27الصادر بتاريخ  )2001/3/15(:ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ

محكمة العدؿ العميا –  2005 – 1995ص  – 21ككذلؾ – المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()352

تنص المادة ( )81مف القرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية عمى :

(ال يتخذ أم إجراء تأديبي ضد المكظؼ بعد انقضاء أسبكعيف مف تاريخ صدكر نتائج التحقيؽ في المخالفة)
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الفرع الثالث
اإلجراءات ذات الطابع االستشاري
أخذ الرأي مسبقاً
المشرع عمى اإلدارة أف تستشير ىيئات معينة أك أف تأخذ رأم فرد قبؿ إصدار
قد يفرض
ِّ

القرار التأديبي ،كيجب عمييا في ىذه الحالة أف تمتزـ بيذا اإلجراء كأف تطمع عمى اآلراء التي تطمَّب
()353

القانكف أخذىا كاال جاء قرارىا مخالفان لمقانكف .

كبذلؾ يككف القرار النيائي تاليان ليذه االستشارة ،كالتي تشكؿ األساس لمقرار النيائي ،ككف أف
غرض االستشارة ىك تحقيؽ الصالح العاـ كضماف سالمة تطبيؽ القانكف ،عالكة عمى أنيا تعتبر
()354

ضمانة ميمة في المجاؿ التأديبي .

كطالما أف القانكف فرض عمى اإلدارة قبؿ إصدار قرار معيف كجكب استشارة فرد أك ىيئة
لزميا القياـ بيذه الشكمية قبؿ اتخاذ القرار ،كال يغير مف ذلؾ أف الرأم الصادر عف تمؾ المجنة غير
ممزـ لجية اإلدارة ،ككف أف إغفالو ييدر ضمانة كفميا القانكف ،كبذلؾ يككف القرار الصادر دكف مراعاة
()355

القياـ بيذا اإلجراء باطالن .

كقد اىتمت التشريعات الفمسطينية المتعددة بالنص عمى ىذا اإلجراء ،كىذا مرده خطكرة
الق اررات المتخذة بحؽ األفراد كلتحقيؽ ضمانة ميمة ،كىي أف مشاركة أكثر مف جية في القرار يخمؽ
()356

نكعان مف الرقابة الذاتية كيمنع جية اإلدارة مف التعسؼ في استعماؿ السمطة .
()353

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ -ص . 301

()354

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – المرجع السابؽ– ص . 758

()355

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/145الصادر بتاريخ  )2013/9/30(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()356

تنص القكانيف المتعمقة بشأف التأديب عمى :

 تنص المادة رقـ ( )79مف القرار رقـ ( )109لسنة  2011بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية عمى : .1تفرض العقكبات المنصكص عمييا في المادة ( )76مف ىذا النظاـ ،عمى النحك اآلتي:
أ .العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة ( )1بقرار مف مدير دائرة المكظؼ.
ب .العقكبة المنصكص عمييا في الفقرات ( )2ك( ) 3بقرار مف مدير دائرة المكظؼ ،بالتنسيؽ مع مدير دائرة المكارد البشرية .كال تعتبر العقكبة
نافذة إال بعد مصادقة المستشار القانكني عمييا ،كعمى إجراءات اتخاذىا.
ج .العقكبات المنصكص عمييا في الفقرات ( )4ك( )5بقرار مف المحافظ ،بناء عمى تنسيب مف لجنة التحقيؽ.
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فكجكد نص يمزـ اإلدارة بطمب المشكرة قبؿ إصدار قرارىا ،فإنو يتعيف عمييا أف تمجأ إلى
(،)357

طمب ذلؾ كاال عد قرارىا معيبان ،لعدـ مراعاتو لإلجراءات التي أكجبيا القانكف

كمف ذلؾ التقارير

التي تصدر بحؽ المكظفيف التي ما ىي إال صكرة مف صكر أخذ اآلراء االستشارية  ،التي أكجب
القانكف اتخاذىا قبؿ اتخاذ أم قرار ،بؿ كألزـ جية اإلدارة إصدار الق اررات عمى ضكئيا .

()358

كمما أشارت إليو محكمة العدؿ العميا ىك أنو إذا خمت أكراؽ الدعكل مف كجكد ىذه التقارير-
كالتي تعبر عف االستشارة السابقة – كالتي تبيف حصكؿ المكظؼ عمى درجة ضعيؼ لثالث سنكات
متتالية فإف ذلؾ يدعـ صحة ما ادعاه المستدعي بمخالفة القرار الطعيف لركف اإلجراءات مما يتعيف
()359

معو قبكؿ الطعف .

 .2تفرض العقكبات المنصكص عمييا في المادة ( )77مف ىذا النظاـ بقرار مف المحافظ.
 تنص الفقرة رقـ (ج) مف المادة رقـ ( )71مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :(ترفع المجنة تكصياتيا إلى مجمس الكزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف) .
 تنص المادة رقـ ( )182مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  2005عمى :(ال يتـ االستغناء عف خدمة ضابط الصؼ أك الفرد إال بعد التحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ ،تشكؿ ليذا الغرض مف قبؿ الكزير المختص،
أف تكصي ببقائو في الخدمة أك باالستغناء عف خدمتو ،كفي الحالة األخيرة يجب َّ
ليا َّ
أف يصدر قرار باالستغناء عف الخدمة) .
 تنص المادة رقـ ( )115مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ ( )23لسنة  1966عمى :أ  .لمكزير بناء عمى تقرير خطي يقدمو ككيؿ الك ازرة يتضمف كقائع معينة كأسباب نا تبرر تكقيع العقكبة عمى أم مكظؼ مف مكظفي الصنؼ األكؿ
َّ
أف يكقع عقكبة كاحدة مف العقكبات األتية :
 .1اإلنذار .
 .2الحسـ مف الراتب .
 .3تكقيؼ الزيادة السنكية لسنة أك اكثر .
()357

الديدامكني مصطفى أحمد – اإلجراءات كالشكؿ في القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 60

()358

تنص الفقرة رقـ ( )3مف المادة رقـ ( )33مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :

(يقكـ الرئيس المباشر بتقدير كفاية األداء لمكظفيو بمكضكعية كدقة كأمانة مرة كاحدة ف ي كؿ سنة تبدأ مف أكؿ كانكف الثاني (يناير) كتنتيي في
كانكف األكؿ (ديسمبر) مف كؿ عاـ كتقدـ خالؿ شيرم كانكف الثاني (يناير) كشباط (فبراير) كتعتمد مف الكزير المختص خالؿ شير آذار
(مارس) مف العاـ التالي)
 تنص المادة رقـ ( )41مف ذات القانكف عمى :(يحاؿ المكظؼ ال ذم يقدـ عنو تقريراف سنكياف متتالياف بدرجة ضعيؼ إلى لجنة تشكؿ مف قبؿ الدائرة المختصة بالتنسيؽ مع الديكاف ،كيجكز
َّ
أف تكقع عميو كاحدة أك أكثر مف الجزاءات التالية:
 -1كقؼ العالكة الدكرية السنكية.
 -2تنزيؿ الدرجة.
 -3تنزيؿ الكظيفة.
()359

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/412الصادر بتاريخ  )2011/3/2(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .
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كاذا كاف المكظؼ معا انر أك منتدبان إلى دائرة حككمية أخرل؛ فإف االستشارة  -قبؿ إصدار
التقرير السنكم الذم قد يترتب عميو صدكر قرار تأديبي بحؽ المكظؼ  -تؤخذ مف الجية التي انتدب
إلييا .

()360

كمف صكر االستشارة في مجاؿ الق اررات التأديبية ،ىي كجكب عرض المخالؼ عمى لجنة
كأخذ رأييا بشأف المخالفات المنسكبة لألفراد ،كمف ثَّـ إصدار القرار المناسب عمى ضكئيا.

()361

كىك

ما ذىبت إليو محكمة العدؿ العميا بقكليا :إف قانكف الخدمة في قكل األمف ال يجيز اتخاذ قرار
باالستغناء عف خدمة ضباط الصؼ إال بعد عرضيـ عمى لجنة مش َّكمة إلبداء رأييا بيذا
()362

الخصكص.

كمف ذلؾ أيضا ما قضت بو محكمة العدؿ العميا بأف مف شركط تنحية المكظؼ مف الصنؼ
الثاني أف يقدـ رئيس الدائرة الحككمية تقري انر بعدـ كفاءتو أك لياقتو كاف يقتنع الكزير ،كيجب أف يتضمف
ىذا التنسيب بيانان كاضحان باألسباب التي يبني عمييا ،لكي يصح اعتباره تنسيبان بالمعنى القانكني(،)363
كمف التطبيقات التشريعية ليذا اإلجراء ما جاء في الئحة العامميف بسمطة النقد مف ضركرة
التنسيؽ مع جيات معينة عند اتخاذ بعض العقكبات التأديبية بحؽ العامميف ،كعمى الرغـ مف أف النص
لـ يشر صراحة إلى كممة أخذ الرأم أك االستشارة إال أف ذلؾ ييحمؿ عمى االستشارة ،ككف أف القرار
()364

المتخذ دكف مراعاة التنسيؽ مع الجية المذككرة يجعمو مخالفان لمقانكف .

()360

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص . 464

()361

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 106

()362

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/146الصادر بتاريخ  )2010/2/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()363

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )99/66الصادر بتاريخ  )2001/7/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()364

تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )79مف القرار رقـ ( )109لسنة  2011بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية عمى اآلتي:

( ،...ب .العقكبة المنصكص عمييا في الفقرات ( )2ك( ) 3بقرار مف مدير دائرة المكظؼ ،بالتنسيؽ مع مدير دائرة المكارد البشرية .كال تعتبر
العقكبة نافذة إال بعد مصادقة المستشار القانكني عمييا ،كعمى إجراءات اتخاذىا).
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الفصل الثالث
رقابة محكمة العدل العميا عمى األركان الموضوعية لمقرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
أشرنا سابقان إلى أف أركاف القرار اإلدارم ليست كاحدة مف حيث اتصاليا بالقرار ،فيناؾ
األركاف الشكمية المتعمؽ بالمظاىر الخارجية لمقرار اإلدارم ،كالتي سبؽ كأف تحدثنا عنيا في الفصؿ
السابؽ ،كالى جانب تمؾ األركاف  ،تكجد أركاف مكضكعية ك تتمثؿ في :ركف المحؿ ،كركف السبب
كركف الغاية.
كلـ ييشر إلى ىذه األركاف بالمكضكعية مف فراغ ،حيث أنيا ترتبط بمكضكع القرار كسببو

كغايتو ،كالتي تشكؿ بذلؾ عناصر يتككف منيا القرار مف الناحية المكضكعية ال الشكمية.

إف العيب
كعمى ىذا األساس ،فإف العيكب التي تنتاب ىذه األركاف تسمى عيكبان مكضكعية إذ ٌ

ينصرؼ إلى مكضكع القرار ال إلى شكمو ،حيث يككف القرار اإلدارم معيبان في مكضكعو ال في شكمو،
كذلؾ لمخالفة اإلدارة لقكاعد المحؿ أك السبب أك الغاية حسب األحكاؿ.
كتأسيسان عمى ما تقدـ يمكف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى المباحث اآلتية :
 المبحث األول :الرقابة عمى محؿ القرار التأديبي. المبحث الثاني :الرقابة عمى سبب القرار التأديبي. -المبحث الثالث :الرقابة عمى غاية القرار التأديبي.
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المبحث األول
الرقابة عمى محل القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
تمارس محكمة العدؿ العميا دكرىا الرقابي عمى مدل احتراـ اإلدارة لمقكاعد كاألحكاـ المتعمقة
بركف المحؿ بالنسبة إلى الق اررات اإلدارية ،كمف بينيا الق اررات التأديبية ،لتشكؿ بذلؾ أداة رقابية
لمحيمكلة دكف انحراؼ اإلدارة عف طريؽ القانكف كجادة الصكاب ،فإف ىي خالفت أحكاـ القانكف كاف
ق ارراىا معيبان بعيب المحؿ ،أك كما يعرؼ بعيب مخالفة القانكف ،كما عبرت عنو محكمة العدؿ العميا
()365

في العديد مف أحكاميا

المشرع الفمسطيني في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية .
ككذلؾ
ِّ

()366

كفيما يأتي شرح ألكجو رقابة محكمة العدؿ العميا عمى ىذا الركف مف خالؿ المطالب التالية:
 المطمب األول :المقصكد بمحؿ القرار التأديبي كالعيب المتصؿ بو. المطمب الثاني :شركط صحة محؿ القرار التأديبي. -المطمب الثالث :صكر مخالفة محؿ القرار التأديبي لمقانكف.

()365

كمما جاء في قضاء محكة العدؿ العميا  ،...( :كحيث َّ
أف لجنة التقاعد المدني قد خالفت األمر المذككر في طريقة احتساب الراتب

التقاعدم لممستدعية مما جعؿ قرارىا مشكب بعيب مخالفة القانكف ك/أك تفسيره ،كالذم يستكجب معو إلغاء القرار المذككر) ،حكـ محكمة العدؿ
العميا -راـ اهلل -رقـ ( )2008/191الصادر بتاريخ ( )2009/6/29مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()366

تنص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ عمى :

(يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف َّ
أف يككف سبب
الطعف متعمق نا بكاحد كأكثر مما يمي -1 :االختصاص -2 .كجكد عيب في الشكؿ -3 .مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك
تأكيميا -4 .التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف).
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المطمب األول
المقصود بمحل القرار التأديبي والعيب المتصل بو
 تمييد وتقسيم:
لقد اشترط في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية عمى الطاعف أف يككف سبب الطعف في القرار
اإلدارم متعمقان بمجمكعة مف العيكب ،كمف بينيا عيب مخالفة القانكف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا
أك تأكيميا ،كعمى ىذا األساس مارست محكمة العدؿ العميا رقابتيا عمى ىذا العيب ،كىك ما سنكضحو
مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
 الفرع األول :المقصكد بمحؿ القرار التأديبي. -الفرع الثاني :المقصكد بعيب المحؿ في القرار التأديبي.

الفرع األول
المقصود بمحل القرار التأديبي
محؿ القرار التأديبي :ىك األثر القانكني المترتب عمى القرار ،كىذا األثر إما أف يككف منشئان
لمركز قانكني ،أك معدالن ،أك ممغيان لو  ،فالقرار المتضمف فصؿ مكظؼ بغير الطريؽ التأديبي يككف
محمو ىك إنياء العالقة الكظيفية التي تربط بينو كبيف الدكلة.

()367

ككذلؾ القرار الصادر عف جية

اإلدارة بمعاقبة المكظؼ بالخصـ مف راتبو مدة معينة ،فإف محؿ القرار ىك حرماف المكظؼ مف راتبو
()368

خالؿ ىذه المدة رغـ تأديتو العمؿ فييا بالفعؿ .

()367

إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – الطبعة األكلى – دار النيضة العربية – القاىرة –  - 1999ص . 123

()368

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – الطبعة األكلى –دار النيضة العربية – القاىرة –سنة  – 1995ص 382فقرار

التعييف عمى س بيؿ المثاؿ يؤدم إلى تمتع المكظؼ بمركز قانكني جديد لـ يكف لو مف قبؿ ،كىك المركز الكظيفي بما ينطكم عميو مف حقكؽ
كالتزامات ،كىذا ىك محؿ القرار أك مكضكعو أك أثره ،كفي المقابؿ فإف قرار نقؿ المكظؼ ينطكم عمى التعديؿ في مركزه الكظيفي مكاني نا في
حاؿ تـ نقمو لمكاف آخر أك نكعيان في حاؿ تـ نقمو لكظيفة أخرل كىذا أيضان ىك محؿ القرار أك مكضكعو أك أثره ،كىكذا بالنسبة إلى قرار الفصؿ
مف الكظيفة فيك يؤدم إلى قطع صمتو بالكظيفة العامة كالغاء مركزه الكظيفي الذم كاف مكجكدان مف قبؿ.
نقالن عف :محمد سميماف ناسؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص113

889

كقد عبرت محكمة العدؿ العميا عف ضركرة كجكد محؿ لمقرار اإلدارم كركف مف أركانو
كضمنتو في التعريؼ الذم اعتنقتو في العديد مف أحكاميا حيف عرفت القرار اإلدارم بأنو :إفصاح
اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمة بيدؼ إحداث أك تغيير مركز
()369

قانكني معيف ،متى كاف ذلؾ ممكنان كجائ انز قانكنان .

كميزت محكمة العدؿ العميا بيف القرار التمييدم كالقرار النيائي بقكليا َّ
إف القرار التمييدم أك
التحضيرم يستمزـ بالضركرة صدكر قرار نيائي ،كالذم يحدد مصير القرار األكؿ .

()370

كمحؿ القرار التأديبي إنما يكجد دائمان في منطكقو ،كيترتب عمى ذلؾ أف رقابة القضاء عمى
ركف المحؿ تنصرؼ إلى المنطكؽ فقط ،كىذا عمى خالؼ رقابتو عمى ركف السبب ،إذ َّإنيا تنصب
عمى أسباب القرار مف الناحيتيف :القانكنية ،كالكاقعية ،كال تتعمؽ بمنطكقو الذم يمثؿ المحؿ .

()371

كاألصؿ أف لكؿ قرار إدارم محؿ معيف  ،كبمعنى آخر ال يتصكر أصالن كجكد قرار دكف أف
يرتب أث انر قانكنيان يتمثؿ بالحقكؽ كااللتزامات التي يرتبيا ،كىك ما يفتح باب النقاش في تمييز المحؿ
القانكني عف المحؿ المادم المتمثؿ بحادثة مادية كاقعية .

()372

فالقرار اإلدارم ييحدث أث انر قانكنيان حاالن كمباشرة  ،كيبدك الفرؽ جميان بيف العمؿ المادم الذم

يصدر عف اإلدارة ،كالذم يشكؿ محمو عادة نتيجة كاقعية ،أما اآلثار القانكنية التي تترتب عميو

المشرع ،كمف ىنا يمكف التمييز بينيما ،فمحؿ القرار ىك مادتو ،فمك صدمت سيارة
فمرجعيا إلى
ِّ
ضرر دكف خطأ مف جانبو ،فإف االلتزاـ بالتعكيض مرده إلى النص
حككمية أحد األشخاص كألحقت بو
ان
()369

راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2013/141الصادر بتاريخ  )2013/10/23(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/82الصادر بتاريخ  )2013/10/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.كما جاء في أحد أحكاميا ،...( :أما القرار الثاني فيك ال يقبؿ الطعف في ىذه الحالة ،ألنو لـ يؤثر في المركز القانكني لممستدعية ،كلـ يحدث
أم أثر مف شأنو التغيير في كضعيا القائـ ،كعميو كحيث َّ
أف القرار المشار إليو ال يعتبر مف عداد الق اررات اإلدارية القابمة لمطعف أماـ محكمة
العدؿ العميا فإننا نقرر عدـ قبكؿ الطعف المتعمؽ بو كرد الدعكل بشأنو) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -في راـ اهلل – رقـ( )1998/39الصادر
ال َّ
أف يككف العمؿ اإلدارم محؿ الطعف مف شأنو إحداث أثر
بتاريخ( )2004/3/31كذلؾ قكليا ،...( :يتكجب لقبكؿ دعكل اإللغاء شك ن
قانكني...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/107الصادر بتاريخ ( )2009/1/14مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()370

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/210الصادر بتاريخ  )2013/3/25(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()371

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – دار المطبكعات – اإلسكندرية – دكف تاريخ – ص . 723

()372

رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية –– جامعة الكادم – المرجع السابؽ– ص . 135
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التشريعي الذم رتب االلتزاـ ،فاألثر القانكني في ىذه الحالة ،ىك أثر غير مباشر لمكاقعة المادية
باعتبارىا شرطان لتطبيؽ األكؿ .

()373

أضؼ إلى ذلؾ أف األثر القانكني في الق اررات التأديبية يختمؼ عنو في الق ار ارت التنظيمية
ففي األخيرة ال يخاطب القرار أشخاصان معينيف ،كانما يخاطب الجميع بصكرة عامة كمجردة ،كىك عمى
خالؼ الحاؿ في الق اررات التأديبية ،ففي حاؿ صدكر قرار تأديبي بحؽ مكظؼ ما فإف الجزاء محؿ
القرار ال ينطبؽ إال مف صدر بحقو ذلؾ القرار .

()374

كتأسيسان عمى ما تقدـ ،فإنو بمجرد صدكر عقكبة تأديبية بحؽ فرد معيف ،يصبح مف حؽ
اإلدارة تنفيذ ىذه العقكبة عمى مف صدرت ضده ،دكف حاجة لمحصكؿ عمى حكـ قضائي ،كىك ما
ذىبت إليو محكمة العدؿ العميا حيف قضت بأنو ال يممؾ المكظؼ الذم تقرر نقمو االمتناع عف تنفيذ
القرار ،كاال تعرض لالستغناء عف خدماتو ،كال يشكؿ ذلؾ إذعانان منو لقرار النقؿ ماداـ أنو أقاـ دعكاه
()375

خالؿ األجؿ الذم يصح إقامتيا خاللو .

كتجدر اإلشارة إلى أف محؿ القرار التأديبي شأنو في ذلؾ شأف أم قرار إدارم ،إذ يجب أف
يككف ممكنان كجائ انز قانكنان ،فإف كاف محؿ القرار التأديبي غير ممكف أك كاف مستحيالن عد القرار منعدمان
كأف يصدر قرار بفصؿ مكظؼ قد فارؽ الحياة .

()376

كينبغي أيضان أف يككف محؿ القرار جائ انز كمشركعان مف الناحية القانكنية ،بحيث ال يتعارض
مع قكاعد القانكف ،كبذلؾ يككف القرار المتضمف حرماف المكظؼ مف إجازاتو السنكية قد جانب
()377

كيشترط

الصكاب ،لخمك القانكف مف جكاز تكقيع الحرماف مف اإلجازات السنكية كعقكبة تأديبية.

()378

أيضان في محؿ القرار التأديبي أف يككف أثر القرار نيائيان كمؤث انر في المركز القانكني لمطاعف .

()373

سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – جامعة عيف شمس – القاىرة – الطبعة السادسة – سنة  1991ص . 344

()374

خميؿ الطاىر – القانكف اإلدارم – الطبعة األكلى – دار المسيرة – عماف –سنة  – 1997ص . 187

()375

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ()2008/127الصادر بتاريخ  )2009/3/16(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية– كأشار إليو

عدناف عمرك – مبادئ القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ ص . 72
()376

محمد عبد الحميد أبك زيد – المرجع في القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ ص . 315

()377

محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – الكتاب الثاني –المرجع السابؽ  -ص . 216

()378

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/167الصادر بتاريخ  )2010/10/13(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .
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كلعؿ ال مراد مف كراء عدـ الطعف في الق اررات التي ال يككف أثرىا ذات طبيعة نيائية ،أمريف:
األكؿ ىك الطبيعة المؤقتة لتمؾ الق اررات ،أما األمر الثاني فيك أف مصير القرار المؤقت اإللغاء مف
جية اإلدارة ،كأف الطعف فيو يثقؿ كاىؿ القضاء دكف تحقيؽ فائدة لمطاعف.
نيائي بحقو؟ ،فيؿ
كلكف ماذا لك قدـ أحد األشخاص طعنان بقرار تمييدم كمف ثـ صدر قريار
ُّ

تمتد كالية القضاء لمرقابة عمى القرار النيائي الالحؽ أـ أف عمى القضاء رد الدعكل ككف أف القرار
المطعكف فيو تمييديان؟

تكاد األحكاـ القضائية أف تككف مجمعة عمى أف الق اررات التمييدية ال يجكز الطعف فييا(،)379
فالق اررات الغير نيائية كالتي ال تمس بالمركز القانكني لممستدعي ،ال تدخؿ ضمف ميداف دعكل
()380
اإللغاء  ،إال أف المحكمة قضت في أحد أحكاميا أنو كاف كاف قرار الكقؼ عف العمؿ ق ار انر تمييديان

كأف المستدعي لـ يقدـ طمبان لمطعف بقرار إنياء خدماتو إال أف المحكمة ترد بأنو ما داـ المستدعى
ضدىا بمدية غزة قد أبرزت قرار الفصؿ كالمرتبط بقرار اإليقاؼ فقد أصبح قرار الفصؿ محالن لمبحث
()381

مف قبؿ المحكمة .

أما عف األثر المترتب عمى تعييب القرار التأديبي بعيب المحؿ ،فال مجاؿ لمحديث عف تمييز
المخالفات إلى جسيمة كبسيطة كما في عيب عدـ االختصاص كالشكؿ ،ككف أف مخالفة القانكف تجعؿ
مصير القرار الحتمي ىك اإللغاء ،كال عبرة بالنظر إلى القاعدة القانكنية المنتيكة أيان كانت درجتيا سكاء
كانت دستك انر أك قانكنان أك عرفان .

()379

()382

راجع األحكاـ اآلتية :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/42الصادر بتاريخ  )2014/9/30(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿالعميا بغزة .
 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/303الصادر بتاريخ  )2010/3/14(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/82الصادر بتاريخ  )2013/10/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.()380

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/11الصادر بتاريخ  )2011/9/25(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا بغزة .
()381

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/18الصادر بتاريخ  )1996/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()382

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 755
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الفرع الثاني
المقصود بعيب المحل في القرار التأديبي
إذا كاف محؿ القرار التأديبي ىك األثر القانكني الذم يترتب عمى القرار مباشرة ،بقصد إحداث
()383

مركز قانكني أك تعديمو أك إلغاؤه متى كاف ذلؾ ممكنان كجائ انز قانكنان ،

فإف العيب المحؿ بيذا الركف

ييقصد بو :أف يخالؼ محؿ القرار التأديبي إحدل القكاعد القانكنية ،كتستكم في ذلؾ القكاعد المدكنة في

التشريعات الدستكرية كالعادية كالفرعية أك غير المدكنة كالمستمدة مف العرؼ أك القضاء .

()384

فعندما يشار إلى عيب المحؿ بعيب مخالفة القانكف ،يتبادر إلى الذىف مباشرة القانكف الذم تـ
مخالفتو ،حتى يمسي القرار معيبان بعيب المحؿ  ،كلقد أجمع الفقو إلى أف المقصكد بالقانكف ليس
القكاعد المكتكبة فحسب ،كانما يمتد ليشمؿ العرؼ كالمبادئ العامة لمقانكف ،كأحكاـ القضاء المتمتعة
()385

بقكة األمر المقضي بو .

كيعتبر عيب مخالفة القانكف مف أىـ أكجو إلغاء القرار التأديبي كأكثرىا شيكعان مف الناحية
العممية ،ال سيما كأف رقابة االختصاص كالشكؿ كاإلجراءات تعتبر رقابة خارجية ال تنصب عمى
مضمكف القرار كفحكاه  ،أما رقابة القاضي عمى ركف المحؿ ،فيي رقابة تستيدؼ التأكد مف مدل
()386

احتراـ اإلدارة لمقكاعد المكضكعة كالتي ىي لصيقة بمحؿ القرار التأديبي كمضمكنو .

كفي المقابؿ تطرقت محكمة العدؿ العميا إلى مخالفة محؿ القرار لمقانكف ،كاعتبرت أف ىذا
ا لعيب يؤدم إلى إلغاء القرار لعدـ صحتو ،كفي سبيؿ ذلؾ أكضحت أف التأثير الذم يحدثو القرار

()383

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص. 382

()384

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – منشأة المعارؼ– اإلسكندرية –2000ـ– ص . 386

()385

راجع في ذلؾ :

 مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 729 محمد عبد الحميد أبك زيد – القضاء اإلدارم -كالية اإللغاء كالتعكيض – دار النيضة العربية – القاىرة –  -1995ص 115 سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ  -ص . 818 طعيمة الجرؼ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء  ،المرجع السابؽ  -ص .251()386

إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – دار المرجع السابؽ  -ص . 111
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اإلدارم في المراكز القانكنية لألفراد باإلنشاء أك التعديؿ أك اإللغاء إف لـ يكف متفقان مع القانكف ،فحينيا
يصبح القرار كاجب اإللغاء لمخالفتو القانكف(.)387
كاذا كاف عيب المحؿ يطمؽ عميو عيب مخالفة القانكف فإف ذلؾ ال ينبغي أف ييفيـ منو أف ىذا

العيب يتسع ليشمؿ جميع أكجو الطعف باإللغاء ،كذلؾ ألف جميع أكجو الطعف مبنية باألساس عمى
مخالفة القانكف  ،فالمقصكد بعيب المحؿ :ىك مخالفة اإلدارة لقكاعد القانكف ،كالتي تتصؿ بركف المحؿ
دكف سكاه ،أم إنيا جاءت بقرار يتضمف محالن أك مكضكعان أك أث انر مخالفان لمقانكف ،كعميو ترتبط
المخالفة لمقانكف ىنا بالمحؿ بعيدان عف :االختصاص ،أك الشكؿ ،أك اإلجراءات ،أك السبب أك الغاية ،
كبالتالي فإف أية مخالفة تندرج تحت عيب عدـ االختصاص أك الشكؿ أك السبب أك الغاية ،ال تدخؿ
ضمف عيب المحؿ .

()388

ص القانكف عمى أكجو الطعف باإللغاء كحددىا بخمسة عيكب
كمما يدعـ ىذا الرأم أنو حيف ىن َّ

ص عمى عيب
 ،األمر الذم يفيـ منو أف كؿ عيب مختمؼ عف اآلخر كاال كاف األجدر بالمشرع أف ىيين َّ
()389

مخالفة القانكف فقط دكف ذكر الكجكه األخرل .

كبذلؾ ال يحؽ لإلدارة أف تصدر ق ار انر تأديبيان يخالؼ محمو القانكف  ،األمر الذم يككف معو
القرار الصادر مف اإلدارة كالمتضمف عقكبة غير كاردة في القانكف؛ َّ
ألف األصؿ في اإلدارة أف تتقيد
بمبدأ شرعية العقكبات كالذم مؤداه بأف ال عقكبة إال بًىن و
ص.
()387

()390

حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :ألف ىذا القكؿ يتعارض كما بيناه مف حؽ مكتسب لممستدعي ال يمكف المساس بو ألم مف السببيف

المذككريف ،كفيو أيضان التفات غير مقبكؿ عمى كضع كظيفي لممستدعي كمركز قانكني لو يحميو القانكف ال يجكز تغييره أك التأثير فيو دكف
سبب أك مسكغ قانكني ،منطكؽ الحكـ :كعميو كحيث ال نجد فيما أثارتو الجية المستدعى ضدىا مف دفكع سكاء كانت شكمية أك مكضكعية ما
يؤيده قانكنان ،كحيث َّ
أف القرار المطعكف فيو كاجب اإللغاء ،فإننا نقرر قبكؿ الدعكل كتثبيت القرار المؤقت الصادر فييا بتاريخ 1996/3/17ـ،
كالغاء القرار المطعكف فيو لمخالفة أحكاـ القانكف) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ (  )1996/4بتاريخ ( )1997/11/30مكسكعة
المقتفي اإللكتركنية.
()388

راجع :

 سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ ص . 347 محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص . 516()389

نص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة  2001ـ .
راجع َّ

()390

تنص المادة رقـ ( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى (:العقكبة شخصية ....كال جريمة كال عقكبة إال بنص)...

 راجع في ذلؾ أيضان  - :حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2012/17الصادر بتاريخ  )2012/5/29(:حكـ غير منشكر – المكتبالفني محكمة العدؿ العميا غزة .
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كاألصؿ في القرار التأديبي صدكره متمتعان بالصحة كالسالمة  ،مما يعني معو أف عبء إثبات
عيب مخالفة القانكف يقع عمى عاتؽ الطاعف  ،كىك ما ذىب إليو قضاء محكمة العدؿ العميا مف أف
األصؿ في القرار اإلدارم أف يصدر متمتعان بقرينة الصحة كالسالمة كالمصمحة العامة ،كأف المستدعي
()391

لـ يفمح في تقديـ البينة التي تثبت أف القرار شابو عيب مخالفة القانكف .

كتتحقؽ مخالفة القانكف إذا لـ تمتزـ السمطات اإلدارية الػدنيا بػالق اررات الصادرة عف السمطات
اإلدارية العميا  ،كاذا لـ تحتػرـ السػمطة الق اررات الصادرة عف نفسيا إلى أف يتـ تعديميا أك إلغاؤىا.

()392

كىك ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا حيف قضت بأف مف الثابت صدكر قرار تأديبي بحؽ
المستدعي ،كأف ىذا القرار تى َّـ تنفيذه ،فإف قياـ اإلدارة بإصدار قروار تأديبي آخر فإف ذلؾ يتضمف
()393

مجازاة لمشخص مرتيف عف ذات الفعؿ لمقرار التأديبي كىذا مخالؼ لمقانكف .

كال تصح ق اررات اإلدارة التأديبية التي تخالؼ قاعدة تدرج التشريعات ،كلذلؾ ال يجكز أف
يسمك النظاـ األساسي المؤقت لجامعة االقصى عمى قانكف التعميـ العالي  ،كبناء عميو فإف قرار كزير
التربية كالتعميـ المتضمف إعفاء المستدعي مف منصبو يسمك عمى قرار رئيس مجمس أمناء الجامعة
()394

الذم اتخذه بناء عمى النظاـ األساسي لمجامعة .

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2014/20كالصادر بتاريخ ، 2014/11/25:مبادئ محكمة العدؿ العميا – أشرؼ نصر اهللكنضاؿ جرادة – بدكف دار نشر – الطبعة األكلى سنة  ، 2017ص . 105
( حيث قضت فيو َّ
أف قكاعد القانكف كاألصكؿ تفرض عمى ك ازرات الدكلة ضركرة االلتزاـ بمبدأ المشركعية ،كالذم يعني أنو ال يجكز لإلدارة
مخالفة حكـ القانكف ،كذلؾ بتطبيؽ عقكبة بمكجب أحكاـ الئحة غير مقرة حسب األصكؿ  ،كبالتالي يجب العكدة إلى المشركعية التي تعتبر َّ
أف
ال جريمة كال عقكبة إال بنص )
()391

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2014/7الصادر بتاريخ  )2014/12/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()392

عدناف عمر – إبطاؿ الق اررات اإلدارية الماسة باألفراد كالمكظفيف – المرجع السابؽ ص . 141

()393

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/14الصادر بتاريخ  )2011/5/10(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()394

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2011/105كالصادر بتاريخ ، 2012/4/8:مبادئ محكمة العدؿ العميا – أشرؼ نصر اهلل

كنضاؿ جرادة – بدكف دار نشر – الطبعة األكلى سنة  ، 2017ص . 52
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كعميو فال يجكز مخالفة القانكف أك النظاـ بقرار فردم كأف يصدر ق ار انر مف جية إدارية معينة
يتضمف مجازاة المكظؼ بعقكبة النقؿ ،عمى الرغـ مف أف القانكف ال يدرج النقؿ ضمف مصاؼ
()395

العقكبات التأديبية التي يجكز تكقيعيا عمى المكظؼ

كمف صكر مخالفة القانكف عدـ تقيد اإلدارة باألحكاـ التي حازت حجية األمر المقضي بو
كفي ذلؾ رأل القضاء اإلدارم أف عدـ تقيد اإلدارة باألحكاـ القضائية كاصدار قرار مخالؼ ليذه
()396

األحكاـ يدخؿ في اختصاص ىذه المحكمة؛ ألنو قرار مشكب بعيب مخالفة األمر المشركع.

كما أشارت محكمة العدؿ العميا في مكضع أخرل إلى أنيا كبصدد بسط رقابتيا عمى مكضكع
القرار أم محموَّ ،
فإنيا تقكـ بمطابقة ذلؾ مع قكاعد القانكف كمدل احتراـ المحؿ أك المكضكع ،الذم
تتضمنو القرار لقكاعد القانكف ،فإف كاف المحؿ يخالؼ ىذه القكاعد اعتبر القرار معيبان ككاجب
اإللغاء.

()397

()395

عدناف عمر – القضاء اإلدارم – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ  -ص . 128

()396

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ ص  – 42حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ :

(  –) 2002/201بتاريخ (  ،) 2002/2/13ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
()397

حيث جاء بالخصكص ،...( :كأما فيما يتعمؽ بالنا حية المكضكعية ليذا القرار كمدل مطابقتو لمقانكف مف حيث مضمكنو ،كعمى ضكء ما

ىك ثابت مف َّ
أف المستدعي ىك مكظؼ مصنؼ لدل بمدية راـ اهلل تنطبؽ عميو بتاريخ صدكر القرار محؿ الطعف أحكاـ نظاـ مكظفي البمديات
رقـ  1لسنة 1955ـ الصادر بمقتضى المادة " "43مف قانكف البمديات رقـ  29لسنة 1955ـ ،فإننا نجد َّ
أف ىذا القرار جاء مخالفان ألحكاـ
النظاـ المشار إليو ،كلما اشترطتو المادة " " 16منو لدل قياـ مجمس البمدية بعزؿ أك مجازاة المكظؼ المصنؼ لسبب مف األسباب المكجبة
لذلؾ...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا -راـ اهلل  -رقـ ( )1999/61الصادر بتاريخ ( )2003/10/21مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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المطمب الثاني
شروط صحة محل القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى أم قرار إدارم ،فإنو يشترط في محؿ القرار التأديبي أف يككف
المحؿ أك األثر الذم يحدثو القرار ممكنان تطبيقو مف الناحية الكاقعية كالقانكنية ،كجائز مف الناحية
القانكنية ،أم مشركعان كليس مخالفان لمقانكف ،كبناء عمى ما تقدـ ،فإننا سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى
فرعيف كذلؾ عمى النحك اآلتي :
 الفرع األول :أف يككف محؿ القرار التأديبي ممكنان تطبيقو. -الفرع الثاني :أف يككف محؿ القرار التأديبي جائ انز قانكنان.

الفرع األول
أن يكون محل القرار التأديبي ممكناً تطبيقو
المقصكد بيذا الشرط أف يككف محؿ القرار التأديبي ممكنان مف الناحية القانكنية أك مف الناحية
الكاقعية ،فإذا استحاؿ ىذا المحؿ قانكنان أك كاقعان فإف ىذا القرار يصبح منعدمان  ،فقد يككف محؿ القرار
التأديبي مستحيالن مف الناح ية الكاقعية كما في حالة إصدار قرار تأديبي مف المستحيؿ تنفيذه(،)398
كمثاؿ ذلؾ فصؿ مكظؼ تبيف أنو فارؽ الحياة.
ككما يشير البعض إلى ذلؾ فإف ىذا الشرط يقتضي بأف يككف محؿ القرار اإلدارم أك أثره
القانكني الناتج عنو قابالن لمتطبيؽ ،كممكنان مف الناحيتيف الكاقعية كالقانكنية ،بحيث لك كاف يستحيؿ
إعماؿ األثر القانكني لمقرار اإلدارم ،فحينيا يفقد القرار ركف المحؿ ،كيككف منعدمان لغياب محمو ،كىك

()398

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص 232
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ما يعني أف فقداف القرار لمحمو كاستحالة ترتيب أثره ،ىك أمر يصبح معو القرار منعدمان كليس معيبان
قابالن لإللغاء؛ أم يكلد القرار ميتان مف األساس طالما لـ يتحقؽ ىذا الشرط(.)399
كلقد ضمنت محكمة العدؿ العميا في التعريؼ الذم اعتنقتو في العديد مف أحكاميا حيف
عرفت القرار اإلدارم بأنو :إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف
كاألنظمة بيدؼ إحداث أك تغيير مركز قانكني معيف ،متى كاف ذلؾ ممكنان كجائ انز قانكنان.

()400

كيرل الباحث أف األحكاـ التي تعرضت بالتعريؼ لمقرار اإلدارم دكف تضميف ذلؾ التعريؼ
لشركط المحؿ يعترييا النقص ،ككف أف القانكف قد يعطي اإلدارة سمطة إصدار الق اررات ،كلكف ال يمكف
ليذه الق اررات إحداث أثر قانكني لعدـ إمكاف تطبيقيا أك لعدـ جكاز إحداث ىذا األثر.
كالبد أف يككف القرار التأديبي ممكنان مف الناحيتيف القانكنية كالكاقعية  ،فقد يصدر المجمس

التأديبي بنقابة المحاميف عقكبة تأديبية بحؽ و
محاـ ،في حيف يتبيف بعد ذلؾ أف المخاطب بالقرار قد تىَّـ
()399

محمد سميماف نايؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم  ،مرجع سابؽ ،ص117

كمثاؿ الق اررات اإلدارية التي تصبح منعدمة مف انعداـ محم يا أك استحالة تحقؽ المحؿ أك األثر الذم جاءت بو نشير إلى القرار الصادر بيدـ
أف المنزؿ انيار قبؿ صدكر القرار ،حيث َّ
منزؿ آيؿ لمسقكط في حيف َّ
أف محؿ القرار ىنا كىي عممية اليدـ أصبحت مستحيمة ،ككذلؾ الق ارر
الصادر بترقية مكظؼ تبيف أنو أحيؿ لمتقاعد ،أك تكفي ،ككذلؾ القرار الصادر بإيفاد مكظؼ إلى دكلة معينة ،كتبيف َّ
أف الشركط التي تطمبيا
ىذه الدكلة ال تتكافر فيو كيستحيؿ مع ذلؾ ايفاده.
 راجع في المعنى المذككر كاألمثمة التي أركدىا القضاء اإلدارم في مصر نقال عف دكتكر محمد شبير: محمد رفعت عبد الكىاب ،حسيف عثماف محمد عثماف ،القضاء اإلدارم" ،د.ط" ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية2000 ،ـ .ص،144ص. 145
 محمد أنكر حمادة ،الق اررات اإلدارية كرقابة القضاء“ ،د.ط” ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2004 ،ـ.ص ،32ص33 محمد عبد الحميد أبك زيد ،القضاء اإلدارم – دراسة مقارنة "كاليتا اإللغاء كالتعكيض"“ ،د.ط” ،دار الثقافة العربية ،القاىرة-1987 ،1988ـ.ص. 115
 عمي سالـ صادؽ ،دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني ،رسالة دكتكراه في القانكف العاـ ،معيد البحكث كالدراسات القانكنية ،جامعةالدكؿ العربية ،القاىرة1428 ،ىػ ،2008-ص ،431ص. 432
()400

راجع في ذلؾ األحكاـ اآلتية :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/49الصادر بتاريخ  )2010/9/19(:مبادئ محكمة العدؿ العميا  -إعداد – أشرؼ نصراهلل – نضاؿ جرادة – الجزء األكؿ –المرجع السابؽ ص 50
 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2013/141الصادر بتاريخ  )2013/10/23(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/82الصادر بتاريخ  )2013/10/8(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2012/59الصادر بتاريخ ( )2013/3/18كذلؾ في ذات المضمكف انظر أيضان :حكـ محكمةالعدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1997/48الصادر بتاريخ ( )2006/6/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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تعيينو في النيابة العامة ،ففي ىذه الحالة فإف ذلؾ القرار ال يصادؼ محمو ،ككف أف مف صدرت بحقو
تمؾ العقكبة أصبح مكظفان عامان كال يخضع لقانكف نقابة المحاميف(.)401
تأديبي بحؽ
كقد ال يصادؼ القرار التأديبي محمو مف الناحية الكاقعية ،كأف يصدر قرُّار
ُّ
مكظؼ تبيف أنو قد تكفي قبؿ صدكر ىذا القرار  ،كبذلؾ فإف ىذا القرار ال يمكف أف ييحدث أث انر ،لكجكد

استحالة مادية ككف أف الشخص الذم سيطبؽ عميو القرار قد فارؽ الحياة .

()402

كتأسيسان عمى ما تقدـ فإف القرار التأديبي الذم ال يمكف أف يترتب عميو أثر ،كذلؾ باستحالة
تحقؽ محمو ،ال يعد باطالن كانما يعد منعدمان  ،كليس لو كجكد قانكني ،كيترتب عمى االنعداـ ما يترتب
عميو مف اآلثار التي سبؽ ذكرىا(.)403
كبدكرىا أكدت محكمة العدؿ العميا عمى أنو إذا كانت اإلدارة تممؾ سمطة تقديرية في ترقية
المكظؼ العاـ ،فإف سمطتيا ىذه مقيدة بترقيتو في أثناء خدمتو في الكظيفة العامة كليس بعد انتيائيا،
كمف ثـ فإف القرار الصادر عنيا بترقية المكظؼ بعد انقطاع صمتو بالكظيفة يعد مخالفان لمقانكف،
كيجكز ليا سحبو في أم كقت دكف التقيد بمكاعيد الطعف( ،)404كقياسان عمى الحكـ السابؽ فإف قياـ
اإلدارة بمعاقبة المكظؼ بغد انقطاع صمتو بالكظيؼ ،فإف قرارىا يي ىع ُّد ىنا مخالفا لمقانكف ،ككف المحؿ
كي ىع ٌد القرار منعدمان ال كجكد لو باألساس.
الذم جاء بو يستحيؿ تطبيقو ،ي

كيترتب عمى ذلؾ أف اإلدارة يحؽ ليا سحب القرار المنعدـ ،النعداـ محمو سكاء مف الناحية
القانكنية أك مف الناحية الكاقعية في أم كقت ،كما أف الق اررات التي يتخمؼ فييا ىذا الشرط ال تصبح
محصنة مف اإللغاء بعد انقضاء المدة القانكنية لمطعف.
عالكة عمى ما ذكر ،فينبغي أف يككف محؿ القرار التأديبي كاضحان كمحددان  ،فالخصـ مف
الراتب يشترط فيو بياف عدد أياـ الخصـ أك المبمغ الذم سيتـ خصمو ،فإذا لـ ينطك القرار المتضمف
عقكبة الخصـ عمى تحديد كاضح لممدة كالمبمغ كاف القرار مخالفان لمقانكف ،لتجزئة محمو إلى جزئييف

()401

نص المادة رقـ ( )1قانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة،
راجع َّ

()402

خميؿ الطاىر – القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 188

()403

محمد العبادم  -قضاء اإللغاء في االردف – المرجع السابؽ– ص . 248

()404

حكـ محكمة العدؿ العميا -غزة  -رقـ ( )2002/74الصادر بتاريخ ( )2003/4/29مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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أحدىما معمكـ كىك إ بعاد المنقكؿ أك المنتدب عف كظيفتو ،كاآلخر مجيكؿ كىك المكاف الذم سينتدب
أك ينقؿ إليو الفرد.

()405

الفرع الثاني
أن يكون محل القرار التأديبي جائ ازً
ال يكفي أف يككف محؿ القرار التأديبي ممكنان ،بؿ أف يككف مكضكعو مف الجائز تحقيقو بما
ال يتعارض كأحكاـ القانكف ،أما إف كاف ىناؾ تعارض بيف المركز القانكني المراد إنشاؤه أك تعديمو أك
إلغائو مع قاعدة قانكنية قائمة أك مبدأ مف المبادئ القانكنية العامة  ،أك مع القانكف بمعناه الكاسع ،كما
ىبي ىَّنا سابقان  ،فإف ذلؾ يعني أف محؿ القرار مكجكد ،كلكنو غير مشركع ،كبذلؾ يككف معرضان

لإللغاء.

()406

كمشركعية محؿ القرار التأديبي تقتضي أف يككف األثر المراد إحداثو ال يتعارض مع النظاـ
العاـ كاآلداب العامة  ،كذلؾ كالقرار القاضي بتسميـ بعض الالجئيف السياسييف الذيف اكتسبكا ىذا
()407

الكصؼ في إقميـ الدكلة فإنو يككف باطالن؛ ألف محمو غير جائز لمخالفتو لمدستكر.

كمما أكرده القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ في المادة رقـ ( )28النص
عمى أنو( :ال يجكز إبعاد أم فمسطيني عف أرض الكطف ،أك حرمانو مف العكدة إليو ،أك منعو مف
المغادرة ،أك تجريده مف الجنسية ،أك تسميمو ألية جية أجنبية) .كبناء عمى ذلؾ فإف أم قرار إدارم
يأتي بإبعاد المكاطف الفمسطيني عف أرضو يعد معيبان في محمو ،ككف أف المكضكع الذم تناكلو القرار
مخالؼ لمدستكر ،كتأسيسان عمى ذلؾ ،لك افترضنا أف اإلدارة مارست سمطتيا التأديبية كقامت بمعاقبة
مكظؼ عف فعؿ ارتكبو زميمو فإف القرار تناكؿ عقكبة بالمخالفة لمبدأ دستكرم كرد في القانكف األساسي

()405

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 161

()406

خالد سمارة الزعبي – القرار اإلدارم– المرجع السابؽ  -ص . 90

()407

راجع :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2000/26الصادر بتاريخ  )2000/5/17(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿالعميا بغزة .
 كفي ىذا المعنى :محمد عبد الحميد أبك زيد – القضاء اإلدارم -كالية اإللغاء كالتعكيض – دار النيضة العربية – القاىرة – سنة -1995ص . 115
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كىك شخصية العقكبة كيعتبر القرار معيبا في محمو كمنعدما لمخالفتو الدستكر أك القانكف األساسي في
فمسطيف.
كبالرجكع إلى قضاء محكمة العدؿ العميا في ىذا الشأفَّ ،
فإنيا كمف خالؿ العديد مف األحكاـ
الصادرة عنيا ،ألزمت جية اإلدارة بضركرة احتراـ ق ارراتيا لألصكؿ الدستكرية كالمبادئ العامة لمقانكف
كإلعالنات حقكؽ اإلنساف كالمكاثيؽ الدكلية ،كمف ثـ فإف النتيجة المنطقية لذلؾ أنو ال يجكز ليذه
الق اررات أف تككف متعارضة مع مبدأ المساكاة كمبدأ دستكرم كاجب االحتراـ عمى الدكاـ ،كمبدأ حظر
التمييز بيف الفمسطينييف ألم سبب

()408

كما ال يجكز ليا أف تصادر الحقكؽ المكفكلة دستكريان لممعاقيف( ،)409كذلؾ ال يحؽ ليا
إصدار ق اررات ماسة باألمكاؿ كالممتمكات الخاصة عمى خالؼ ما يكجبو القانكف( .)410كما ينطبؽ عمى
الق اررات اإلدارية بصكرة عامة في عدـ جكاز مخالفتيا لمقانكف الدستكرم عمى النحك السابؽ مف حيث
مكضكعيا أك محميا ،ينطبؽ بدكره عمى الق اررات التأديبية.
كعمى الرغـ مف أف ذلؾ نادر الحدكث في مجاؿ الق اررات التأديبية ،ككف أف العقكبات
التأ ديبية مقيدة بمبدأ شرعية العقكبات ،إال أف اإلدارة قد تخرج في بعض األحياف عف ىذا المبدأ كتقكـ
ارتيا عرضة لإللغاء.
بإصدار ق اررات تأديبية ليس منصكصان عمييا في القانكف ،األمر الذم يجعؿ قر ا
()408

حكـ محكمة العدؿ العميا في غزة  -رقـ (  )2003 / 189الصادر بتاريخ ( )2004/5/25مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()409

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل -رقـ ( )2005/56الصادر بتاريخ ( )2005/9/6مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()410

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2011/276الصادر بتاريخ ( )2011/11/16مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

نص في ديباجتو عمى اشتمالو مجمكعة مف القكاعد
كمما قضت بو محكمة العدؿ العميا في ىذا الشأف ،...( :كلما كاف القانكف األساسي قد َّ
كاألصكؿ الدستكرية المتطكرة سكاء فيما يتعمؽ بضماف الحقكؽ كالحريات العامة كالشخصية عمى اختالفيا بما يحقؽ العدؿ كالمساكاة لمجميع
دكف تمييز ،كلما كانت المادة األكلى منو تنص عمى َّ
أف "حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ ،كأف تعمؿ السمطة الكطنية
الفمسطينية دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعالنات كالمكاثيؽ الدكلية اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف" ،فيما نصت المادة ""2/22
منو رعاية أسر الشيداء كاألسرل كرعاية الجرحى كالمتضرريف كالمعاقيف كاجب ينظـ القانكف أحكامو كتكف ؿ السمطة الكطنية ليـ خدمات التعميـ
كالتأميف الصحي كاالجتماعي ،كلما كانت الكرامة اإلنسانية حؽ لكؿ يبني البشر كاف لممعكقيف الحؽ في اتخاذ كافة التدابير التي تيدؼ إلى
تمكينيـ مف بمكغ أكبر قدر ممكف مف االستقالؿ الذاتي كاالعتماد عمى النفس كتيسير مشاركتيـ في المجتمع كاندماجيـ فيو ،كلما كاف أم انر كيذا

لـ يتكفر بمعزؿ عف تطبيؽ القانكف بما تضمنو مف قكاعد كأحكاـ في الكقت الذم ازدادت فيو أعداد المعكقيف بخاصة مف أبناء الفئات العمرية
الشابة ،كلما كاف المستدعى ضدىـ لـ يقدمكا ما مف شأنو َّ
أف يصمح مبر نار لممعارضة في إصدار القرار القطعي أك لتنفيذ أحكاـ المكاءمة التي
نص عمييا القانكف كالالئحة التنفيذية ،منطكؽ الحكـ :تقرر المحكمة إلزاميـ بتنفيذ أحكاـ المكاد مف " "15-12مف قانكف حقكؽ المعكقيف
المتعمقة بمكاءمة األماكف العامة ككذلؾ الالئحة التنفيذية بالخصكص المذككر كاتخاذ كافة الق اررات كاإلجراءات التي تضمف ذلؾ كتحقؽ تطبيؽ
أحكاـ المكاد المذككرة) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ ( )2005/56الصادر بتاريخ ( )2005/9/6مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كاألمر الذم ال يمكف إغفالو في ىذا الجانب أف شرط جكاز المحؿ في مجاؿ الق اررات التأديبية
مرتبط بمبدأ شرعية العقكبات كالذم يقكـ عمى أف السمطة التأديبية المختصة إذا كانت تترخص في
تقدير ما يندرج في نطاؽ المخالفات التأديبية َّ
فإنيا ممزمة باف تكقع كاحدة مف العقكبات التي حددىا
القانكف ،كليس ليا أف تستبدليا بعقكبة غير مدرجة في القانكف  ،كلك كانت أخؼ مف العقكبة المقررة،
()411

كحتى لك تى َّـ ذلؾ برضاء الفرد الخاضع لمتأديب .

كتطبيقان لذلؾ أف يصدر قرُّار يتضمف مجازاة و
محاـ بمنعو مف استقباؿ متدربيف كتسجيميـ عمى
اسمو مدة معينة ،فإف ىذا القرار يعد أثره غير جائز قانكنان ككف أف القرار اشتمؿ عمى عقكبة لـ ينص
عمييا قانكف تنظيـ مينة المحاماة ،كبذلؾ يعد القرار قابالن لإلبطاؿ.

()412

كالجدير ذكره أف مشركعية القرار اإلدارم ،تتكقؼ عمى تحقؽ الحالة الكاقعية بالشركط التي
يتطمبيا القانكف ،كلمقضاء اإلدارم حؽ مراقبة الكقائع التي تمت تطبيقا لقاعدة قانكنية عمى أساسيا
بالقدر الذم يمكنو مف الحكـ عمى سالمة تطبيؽ ىذه القاعدة ،كبالتالي سالمة القرار اإلدارم (.)413
كىناؾ مف يرل أنو يجب التفرقة بيف عدـ القانكنية كعدـ المشركعية ،فاألكلى تتحقؽ بمخالفة
القكاعد القانكنية اآلمرة ،أما الثانية فيي أكسع كالتي يقصد بيا مخالفة محؿ القرار لمنظاـ العاـ كاآلداب
العامة ،سكاء كرد بو ىنص أك لـ يرد ،كمف ثـ فالمحؿ يككف غير قانكني كغير مشركع  ،كيترتب عمى
()414

ىذه التفرقة أف عدـ المشركعية تعدـ القرار أما عدـ القانكنية فتجعمو قابالن لإلبطاؿ.

كيرل الباحث أف ىذه التفرقة كاف كانت صحيحة مف حيث اتساع نطاؽ عدـ المشركعية عف
عدـ القانكنية إال أف النتيجة التي رتبيا ىذا الرأم عمى التفرقة غير مبررة ،كليس ثمة أحكاـ قضائية أك
()411

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب الثالث – قضاء التأديب – دار الفكر العربي – سنة  – 1987ص 282

()412

تنص المادة رقـ ( )29مف عمى :

( كؿ محاـ أخؿ بكاجباتو المنصكص عمييا في ىذا القانكف كفي األنظمة الصادرة بمقتضاه أك في الئحة آداب المينة التي يصدرىا المجمس أك
تجاكز كاجباتو المينية أك قصر في القياـ بيا أك قاـ بتضميؿ العدالة أك أقدـ عمى عمؿ يمس شرؼ كآداب المينة أك تصرؼ في حياتو الخاصة
تصرفان يحط مف قدر المينة يعرض نفسو لمعقكبات التأديبية التالية -:أ -التنبيو ب -التكبيخ ج -المنع مف مزاكلة المينة لمدة ال تزيد عمى
خمس سنكات .د -الشطب النيائي مف سجؿ المحاميف -2 .تسرم أحكاـ ىذه المادة كاألحكاـ كاإلجراءات األخرل الخاصة بالتأديب عمى
المحاميف المتدربيف).
()413

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ ص  – 42حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ :

(  –) 2004/30بتاريخ (  ،) 2005/6/4ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
()414

إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – دار المرجع السابؽ  -ص . 111
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نصكص قانكنية تدعـ صحتيا ،عالكة عمى أف العرؼ كالمبادئ العامة لمقانكف أحد مصادر التشريع؛
مما يجعؿ المخالفة في نفس الدرجة.
كلقد سير قضاؤنا اإلدارم عمى حماية الحقكؽ فراقب عمى محؿ القرار التأديبي فقاؿ بعد َّ
أف
القرار الطعيف إنما جاء مخالفان لقانكف الخدمة المدنية كالقانكف األساسي ،الذم كفؿ لمفمسطينييف التمتع
بالحقكؽ ،كالمشاركة في الحياة السياسية ،كحؽ تقمد المناصب كالكظائؼ العامة ،كلـ يعمؽ القانكف تقمد
ىذه الكظائؼ عمى الحصكؿ عمى مكافقة الجيات األمنية ،األمر الذم يمسي معو قرار إنياء خدمات
()415

المستدعي مخالفان لمقانكف.

كخالصة ما تقدـ :يشترط في محؿ القرار اإلدارم بصكرة عامة ،كمحؿ القرار التأديبي بصكرة
خاصة ،أف يككف جائ انز قانكنان ،كمعنى ىذا أف المكضكع أك المحتكل أك األثر الذم رتبو القرار ال بد
كأف يتفؽ مع القانكف كيتـ ترتيبو عمى أساس ما حدده القانكف ،كاال كاف المحؿ مخالفان لمقانكف ،كمف ثـ
يعتبر القرار بكاممو مخالفان لمقانكف لعيب في محمو ،كيككف كاجب اإللغاء(.)416

المطمب الثالث
صور مخالفة محل الق ارر التأديبي لمقانون
 تمييد وتقسيم :
لقد جاء النص في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ المعدؿ عمى أنو
(يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة
ي

" "33مف ىذا القانكف ،أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يأتي .3 ،... :مخالفة القكانيف أك
المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا... ،إلخ)( ،)417ككما ىك كاضح فإف عيب مخالفة القانكف قائـ

()415

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2012/68الصادر بتاريخ  )2013/3/20(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()416

جكرجي شفيؽ سارم ،المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم ،الطبعة الرابعة ،دار النيضة العربية ،القاىرة2004 ،ـ ،ص. 733

()417

المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ كالمادة رقـ ( )4مف قانكف رقـ ( )3لسنة  2016ـ

بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية.
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عمى ثالث صكر :كىي مخالفة القاعدة القانكنية بشكؿ مباشر ،كالخطأ في تطبيقيا ،كالخطأ في تأكيميا
"تفسيرىا" ،كاألصؿ أف محؿ الق ارر التأديبي يستند إلى قاعدة قانكنية تجيز لمجية مصدرة القرار تكقيع
العقكبة التأديبية التي تشكؿ محؿ ىذا القرار  ،فحيف تعمد اإلدارة إلى اتخاذ عقكبة تأديبية ال يجيز
القانكف تكقيعيا ،فإف ذلؾ يشكؿ مخالفة مباشرة لمقانكف ،كقد تتـ مخالفة القانكف في أحكاؿ أخرل ،كذلؾ
كما لك أخطأت اإلدارة في تطبيؽ القاعد القانكنية أك تفسيرىا  ،كبذلؾ يمكننا دراسة صكر مخالفة
محؿ القرار التأديبي لمقانكف في الفركع اآلتية :
 الفرع األول :مخالفة محؿ الق ارر التأديبي لمقانكف بصكرة مباشرة. الفرع الثاني :الخطأ في تفسير القاعدة القانكنية. الفرع الثالث :الخطأ في تطبيؽ القاعدة القانكنية عمى الكقائع.الفرع األول
مخالفة محل القرار التأديبي لمقانون بصورة مباشرة
كيقصد بيذه الصكرة :تعمد اإلدارة تجاىؿ القاعدة القانكنية( ،)418كقد تقترؼ اإلدارة ىذه
المخالفة في صكرتيف :األكلى تككف إيجابية ،بحيث تككف جية اإلدارة قد خالفت القانكف مخالفة
صريحة ،كذلؾ عندما تأتي بعمؿ يحرمو القانكف ،أما الثانية سمبية ،كتتمثؿ في صكرة امتناع عمدم
عف تنفيذ أحكاـ القانكف(.)419
كتى ُّ
عد ىذه الصكرة ىي أبسط الصكر في العمؿ ،كما عمى طالب اإللغاء سكل إثبات كجكد
ي
القاعدة القانكنية التي يستند إلييا كأف اإلدارة قد أتت عمى عمؿ تحظره قكاعد القانكف ،أك امتنعت عف
صب عمى كجكد القاعدة القانكنية كمنازعة
القياـ بعمؿ تكجبو القاعدة القانكنية  ،كيككف النزاع ىنا يم ٍن ى
اإلدارة في كجكد عرؼ إدارم يتمسؾ بو الطاعف( ، )420كيستكم في ىذه القاعدة القانكنية أف تككف
مكتكبة كبغض النظر عف درجتيا :دستكرية ،أـ عادية ،أـ الئحية ،أك أف تككف غير مكتكبة كما لك
كانت عرفية أك مف المبادئ العامة لمقانكف(.)421
()418

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ -ص . 330

()419

محمد عبد الحميد أبك زيد – القضاء اإلدارم -كالية اإللغاء كالتعكيض – المرجع السابؽ – ص . 120

()420

سميماف الطماكم  -القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – دار الفكر العربي – القاىرة – سنة – . 1986

()421

عمي سالـ عمي صادؽ ،دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني  ،...مرجع سابؽ ،ص. 435
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كلعؿ الحكمة مف ذلؾ مف كجية نظر الباحث ىي أف العبرة في الحكـ عمى مشركعية القرار
التأديبي ،إنما يككف بالنظر إلى المضمكف الممزـ لمقاعدة القانكنية كال أىمية لمشكؿ التي ترد فيو تمؾ
القاعدة ،كفي ىذا األمر ضبط لسمطات اإلدارة في مكاجية األفراد .
كالمثاؿ الكاضح عمى المخالفة اإليجابية يككف في الق اررات اإليجابية ،فكجكد ىنص يقضي بعدـ

جكاز تحريؾ المخالفة ضد فرد بعد مركر مدة معينة ،يجعؿ مف أم قرار تأديبي يصدر بحؽ المحاؿ
()422

لمتأديب بعد مركر تمؾ المدة معيبان بعيب المحؿ ،لمخالفتو المباشرة لمقاعدة القانكنية.

أما بشأف المخالفة السمبية لمقانكف فإنو كاف كنا نرل أف الق اررات التأديبية ال تصدر إال بصكرة
إيجابية ،ككف أنيا تتضمف تكقيع عقكبة عمى شخص محدد  ،إال أف بعض المخالفات السمبية كالتي
تمتنع فييا اإلدارة عف تطبيؽ النص عمى الحالة عمى الرغـ مف تكفر شركطيا ،تنطكم في حقيقتيا
عمى ق اررات سمبية ىي أخطر مف المخالفات التي تتضمنيا القرارات التأديبية اإليجابية  ،كذلؾ كأف
تمتنع نقابة مينية عف منح ترخيص بمزاكلة المينة ،رغـ استيفاء الشخص لكافة الشركط المطمكبة لمنح
تمؾ الرخص(.)423
ألف ذلؾ فيو إخالؿ بمبدأ المساكاة الذم أقره القانكف األساسي ،الذم ييعتبر مف تطبيقات

المخالفة اإليجابية لمقانكف؛ ألف اإلدارة كىي في سبيؿ ممارستيا لمكظيفة التأديبية يمزميا

احتراـ

المبادئ العامة لمقانكف كمبدأ المساكاة بجميع تطبيقاتو ،كالتي أكدت عميو محكمة العدؿ العميا كجعمت
()424

الق اررات التي تخالؼ ىذا المبدأ جديرة باإللغاء.
()422

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة– رقـ ( )2010/8الصادر بتاريخ  )2010/6/8(:ناظـ محمد عكيضة  -قطكؼ مف أحكاـ المحكمة

العميا في فمسطيف –المرجع السابؽ ص ، 117كالمكتب الفني – المحكمة العميا – غزة .
()423

راجع :
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انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/292الصادر بتاريخ  )2010/12/6(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2013/65الصادر بتاريخ  )2014/2/4(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ العميابغزة

845

كىك ما كجدنا تطبيقان لو في قضائنا الفمسطيني  ،الذم يرل أف مف العدالة أف يتساكل
المخالفاف بالعقكبة متى كانت التيـ المنسكبة ليـ كاحدة  ،لذلؾ كجدت المحكمة أف اإلدارة جانبت
الصكاب حيف عاقبت المستدعي بذات العقكبة التي أكقعتيا عمى زميمو ،كىي الفصؿ مف الخدمة عمى
الرغـ مف تعدد المخالفات بحقو سيما تغيبو عف العمؿ مدة تزيد عف ( )15يكمان دكف إذف كىي كافية
لتكقيع عقكبة الفصؿ استنادان إلى لممادة ( )90مف قانكف الخدمة المدنية .

()425

كقد تنصب المخالفة عمى المبادئ العامة لمقانكف كصدكر قرار يخالؼ مبدأ الرجعية  ،فال
يجكز لإلدارة أف تخالؼ مبدأ رجعية الق اررات اإلدارية  ،كحتى يصح القكؿ بكجكد مخالفة ليذا المبدأ
يشترط أف يككف ثمة مركز قانكني شخصي قد تكاممت عناصره في ظؿ كضع قانكني معيف ،كىك ما
ال يصح المساس بو في حاؿ تغيرت األكضاع القانكنية بعد ذلؾ .

()425

()426

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/9الصادر بتاريخ  )2012/5/6(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا بغزة
كبصكرة عامة فقد جاء في قضاء محكمة العدؿ العميا بشأف مبدأ المساكاة كالتزاـ اإلدارة بو عند إصدار الق اررات اإلدارية بشكؿ عاـَّ ،...( :
أف
قانكف الخدمة المدنية قد حدد في المادة " " 24منو التي جاءت متكافقة مع المبادئ التي كفميا القانكف األساسي كالمتعمقة بحقكؽ الفمسطينييف في
العمؿ كالمشاركة في الحياة السياسية كحؽ تقمد المناصب كالكظائؼ العامة عمى قاعدة المساكاة كتكافؤ الفرص ،الشركط العامة التي يجب
تكافرىا في المعيف في كظيفة عامة ،كلـ يرد ضمف ىذه الشركط شرط مكافقة الجيات األمنية ،كانما ىي جاءت حص انر َّ
أف يككف المعيف فمسطينيان
أك عربيان كأكمؿ السنة الثامنة عشرة مف عمره كخاليان مف األمراض كالعاىات البدنية كالعقمية التي تمنعو مف القياـ بأعماؿ الكظيفة كاف يككف
متمتعان بحقكقو المدنية غير محككـ عميو مف محكمة فمسطينية مختصة بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة ما لـ يرد إليو اعتباره" ،كحيث
أف الفقو كالقضاء اإلدارييف مستقراف عمى أنو ال يجكز َّ
َّ
أف تضيؼ المكائح كاالنظمة كالتعميمات كالق اررات العامة عندما تصدر تنفيذنا لقانكف
شركطان جديده لـ يتضمنيا القانكف ،ألف في ذلؾ مخالفة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كلمبدأ التدرج في التشريع ،كيجعؿ إرادة السمطة التنفيذية
تعمك عمى إرادة السمطة التشريعية التي كضعت القانكف...الخ ،كلـ يرد في قانكف المخابرات العامة لسنة 2005ـ ك قانكف األمف الكقائي لسنة
2007ـ َّ
أف مف ضمف مياـ جيازم المخابرات العامة كاألمف الكقائي المكافقة عمى تعييف المكظفيف لشغؿ الكظائؼ العامة...الخ ،كأف اعتبار
تكصيات الجي ات األمنية شرط لتقمد المناصب كالكظائؼ العامة ييدـ األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا المجتمعات المتحضرة المستندة في
شرعيتيا لسيادة القانكف كييدر حؽ المكاطنيف في المساكاة كتكافؤ الفرص في تقمد الكظائؼ العامة ،في ضكء ما تقدـ كحيث َّ
أف اإلدارة سببت
قرارىا بإلغاء تعييف المستدعي بعدـ مكافقة الجيات االمنية كحيث َّ
أف ىذا السبب يخالؼ القانكف ،فإف القرار المطعكف فيو األكؿ يككف مشكبان
بعيب السبب كحريان باإللغاء) ،حكـ محكمة العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2008/460الصادر بتاريخ ( )2012/9/4مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()426

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/272الصادر بتاريخ  )2011/11/22(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

846

كليذا المبدأ تطبيقاتو في حقؿ الق اررات التأديبية  ،كىك ما ذىبت إليو محكمة العدؿ العميا حيف
قضت بأف القرار المتضمف كقؼ صرؼ راتب المستدعي بأثر رجعي ،قد اعت اره عيب مخالفة القانكف
()427

نظ انر لما شابو مف مثالب قانكنية ،أىميا مخالفة القرار لمبدأ عدـ الرجعية .

كتككف اإلدارة قد خالفت القانكف إف ىي عاقبت الشخص مرتيف عف ذات الفعؿ ،فيك أصؿ
اء
مستقر عمى حكمة بالغة  ،فالعقكبة يتحقؽ أثرىا بمجرد إنزاليا عمى المخالؼ ،فيككف قد ناؿ جز ن

كفاقا ،فإف عكقب مرة أخرل عف ذات الفعؿ فإف ذلؾ يعد إفراطان في العقاب ليس لو ما يبرره ،كخرقان
()428

لمتناسب ال يسكغ لو .

كلعؿ ىذا ىك ما عنتو محكمة العدؿ العميا بقكليا :إف مف تطبيقات مبدأ عدـ جكاز معاقبة
الشخص مرتيف عف ذات الفعؿ أك المخالفة  ،أف القرار المتضمف عقكبة إيقاؼ المستدعي عف العمؿ
ىك عقكبة كجزاء كامؿ مستقؿ عف قرار الفصؿ  ،كال يجكز تكقيع عقكبتيف تأديبيتيف عمى نفس
المكظؼ كعمى نفس الكقائع .

()429

الفرع الثاني
الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
كفي ىذه الحالة ال تنتيؾ اإلدارة القانكف بشكؿ مباشر كصريح ،كال تتجاىؿ كجكد القاعدة
القانكنية أك تمتنع عف تطبيقيا ،كانما تعترؼ بكجكدىا كتحاكؿ تطبيقيا ،كلكف تسبغ عمييا مدلكالن
يختمؼ عف المعنى الذم أراده الشارع( .)430كمثاؿ ذلؾ بدالن مف أف تقكـ اإلدارة بالخصـ مف راتب
المكظؼ الخاضع لمتأديبَّ ،
فإنيا تقكـ بسحب عالكتو عمى الرغـ مف أف النص يقضي بالخصـ مف
الراتب دكف المساس بالعالكات ،فينا تككف قد أخطأت في التطبيؽ.

()427

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2008/5الصادر بتاريخ  )2008/2/6(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا بغزة .
()428

محمد باىي أبك يكنس – الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة – المرجع السابؽ ص . 121

()429

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/18الصادر بتاريخ  )1996/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()430

محمد عبد الحميد أبك زيد – القضاء اإلدارم -كالية اإللغاء كالتعكيض – المرجع السابؽ – ص . 241
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لذلؾ نحف ىنا أماـ إساءة الفيـ الصحيح أك السميـ ألحكاـ القاعدة القانكنية كاجبة التطبيؽ
نظ انر لما بيا مف غمكض في بعض األحياف ،األمر الذم ينتيي بذلؾ إلى مخالفة اإلرادة المستفادة مف
()431

ركح التشريع كحكمتو كالغرض المقصكد منو .

كلقد عمدت محكمة العدؿ العميا إلى التعرض إلى التفسير منذ باككرة أحكاميا كطريقة التفسير
السميمة لمنصكص ،فقضت بعدـ مشركعية قرار رئيس الكزراء بعزؿ رئيس البمدية كفقان لما ىك
منصكص عميو في المادة السادسة مف قانكف البمديات  ،كأف المراد بالعزؿ الكارد في تمؾ المادة ،ىك
أف يككف نتيجة إلدانة المكظؼ بجريمة جزائية أك نتيجة لعقكبة تأديبية ،كال يمكف تفسيرىا أك القياس
()432

عمييا في حاالت أخرل .

كلما كاف القضاء اإلدارم ىك الجية المناط بيا كظيفة الرقابة عمى مشركعية الق اررات
التأديبية ،فإف ذلؾ يترتب عميو نتيجة غاية في األىمية ،كىي أف اإلدارة ممزمة بالتفسير الذم يقكؿ بو
القضاء اإلدارم ،حتى كاف خالؼ ىذا التفسير حرفية النصكص( ،)433كال يجكز لإلدارة أف تخالؼ
أحكاـ القضاء اإلدارم كاال عد ذلؾ مخالفة ليا كتككف الق اررات قابمة لإللغاء(.)434
كمخالفة القانكف بتفسيره تفسي انر خاطئان إما أف يككف بصكرة عمدية أك غير عمدية ،أما األكلى
فيبررىا غمكض القاعدة القانكنية كعدـ كضكحيا ،كاحتماؿ تأكيميا إلى أكثر مف معنى ،أما الخطأ
المتعمد فيككف عند كضكح القاعدة كضكحان ال يحتمؿ الخطأ في التفسير  ،كانما تتعمد اإلدارة التفسير
()435

الخاطئ  ،كيتعيف في ىذه الحالة البحث في كجكد انحراؼ بالسمطة.

()431

مصطفى عبد الحمد عياد شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة (2001ـ) الجزء الثاني – دكف دار نشر -

الطبعة األكلى  -سنة 2004ـ – ص . 480
()432

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل رقـ ( )1953/9أشا ر إليو  :عدناف عمرك– القضاء اإلدارم – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ –ص

. 132
()433

سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ ص . 348

()434

حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :كبالرجكع إلى القرار الطعيف نجد َّ
أف ىيئة التنظيـ كاإلدارة لـ تنفذ قرار المحكمة كما يجب ،كانما اعتبرت

الفترة مف 2008/4/1ـ ،كلغاية 2010/7/14ـ مدة فاقده ال تدخؿ في حساب القدـ كال يستحؽ عنيا راتب ،مما يجعؿ القرار الطعيف مخالف نا
لقرار محكمة العدؿ العميا الصادر بإلغاء القرار رقـ " "6/10177األمر الذم يستكجب إلغاء القرار الطعيف مف ىذه الناحية...الخ) ،حكـ محكمة
العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/643الصادر بتاريخ ( )2011/9/26مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()435
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كمثاؿ ذلؾ أف تمجأ اإلدارة رغبة منيا في ىم َّد نطاؽ القاعدة القانكنية بأثر رجعي ،لتشمؿ
حاالت ال تدخؿ في نطاقيا أصالن ،أك أف تضيؼ حكمان جديدان لـ تشتمؿ عميو القاعدة القانكنية ،كأف
تضيؼ شرطان جديدان لمزاكلة حرفة أك أف تدرج عقكبة تأديبية جديدة إلى العقكبات المحددة مف
المشرع(.)436
ِّ
إذ إف الفقو كالقضاء اإلدارييف مستقراف عمى أنو ال يجكز أف تضيؼ المكائح كاألنظمة
كالتعميمات كالق اررات العامة عندما تصدر تنفيذان لمقانكف شركطان جديدة لـ يتضمنيا القانكف ،ألف في
ذلؾ مما ال يجكز القياس فيو ،كفيو مخالفة لمبدأ التدرج في التشريع كلمبدأ الفصؿ بيف السمطات
كيجعؿ إرادة السمطة التنفيذية تعمك عمى إرادة السمطة التشريعية ،األمر الذم يمسي معو القرار بإنياء
()437

خدمات المستدعية لعدـ الحصكؿ عمى مكافقة الجيات األمنية مخالفان لمقانكف

كيرل الباحث أف المحكمة أخطأت حيف انتيجت طريقان آخر حيف قررت بأف القرار المتضمف
نقالن لمكظؼ مف مدير مدرسة إلى معمـ في مدرسة أخرل ىك قرار صحيح كلو ما يبرره ،حيث َّ
إف
النقؿ قد تَّـ بناء عمى تكصيات لجنة قامت بدراسة أكضاع مديرم المدارس كاف ذلؾ ال يرد عميو عيب
مخالفة القانكف)438(.كىك قكؿ يجانبو الصكاب مف ناحيتيف:
أما األكلى :أف نصكص القانكف تشترط عند إجراء النقؿ أف يككف مف كظيفة إلى أخرل
مساكية ليا في نفس الدرجة ضمف الكحدة الكاحدة،

()439

كالثانية :ىي أف قياـ اإلدارة بنقؿ المستدعي

مف كظيفتو كمدير إلى معمـ ،فإف ىذا األمر يستشؼ منو أف الق ارر انطكل عمى عقكبة تأديبية مقنعة،
كأف النقؿ لـ يشتمؿ عميو القانكف كعقكبة يجكز تكقيعيا عمى المكظؼ ،مما ترل معو المحكمة أف
القرار الطعيف قد اعتراه عيب مخالفة.

()440

فالعقكبات التأديبية دائمان محددة عمى سبيؿ الحصر ،كذلؾ تطبيقان لمبدأ شرعية العقكبات ،كأف
()441

ىذه العقكبات ال تقبؿ القياس عمييا

إذ َّ
إف القانكف اإلدارم كاف كاف قد منح اإلدارة السمطة

()436

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 330

()437

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/448الصادر بتاريخ  )2012/11/22(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()438

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/74الصادر بتاريخ  )2003/5/28(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()439

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1996/56الصادر بتاريخ  )2003/4/3(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()440

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 1999/49صدر بتاريخ  -)2006/12/27( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()441

راجع :
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التقديرية في تحديد كقكع مخالفة مف عدمو ،إال أف تكقيع العقكبات ال يككف إال بكجكد نص يدرج
()442

العقكبة المنكم تكقيعيا ضمف العقكبات التأديبية.

كيترتب عمى ذلؾ قاعدتاف في غاية األىمية ،األكلى :ىي إعماؿ التفسير الضيؽ فيما يتصؿ
بتفسير كتطبيؽ العقكبات التأديبية ،فشأف العقكبة التأديبية في ذلؾ شأف العقكبة الجنائية ،بسبب انيا
قيد عمى الحريات ،فال محؿ إلعماؿ أدكات القياس كال محؿ لالستنباط ،كلك جاز ذلؾ فال يكجد حد
()443

يمكف الكقكؼ عنده .

أما الثانية :فيي أف ال اجتياد مع كضكح النص  ،كيترتب عمى ذلؾ أف اإلدارة ال تممؾ تفسير
النصكص عمى الرغـ مف كضكحيا ،لما في ذلؾ مف ُّ
المشرع ،كىك ما ذىبت إليو
تعد عمى إرادة
ِّ
محكمة العدؿ العميا حيف قضت بأنو مع كجكد نص يقضي بصرؼ نصؼ راتب المكظؼ المكفكفة يده
خالؿ فترة الكقؼ فإف اإلدارة ال تممؾ صالحية كقؼ صرؼ كامؿ راتبو خالؿ ىذه الفترة ،األمر
المكجب لتعديؿ القرار كفقان لصالحيات ىذه المحكمة ،كذلؾ بإلزاـ المستدعى ضدىا بصرؼ نصؼ
راتب المستدعي.

()444

 ساىر إبراىيـ الكليد األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني – الجزء األكؿ – دكف دار نشر  -الطبعة الثانية – لسنة 2013ـ ص.4نص المادة رقـ ( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى ... (:ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني ).
 َّ()442

راجع :

نص المادة رقـ ( )55مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة 2002ـ.
 َّنص المادتيف رقـ ( )95ك( )96مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ.
 َّنص المادتيف رقـ ( )68ك( )70مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ.
 َّنص المادة رقـ ( )17مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ( )12لسنة 1952ـ .
 َّنص المادة رقـ ( )17القرار رقـ ( )109لسنة  2011ـ،بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية .
 َّ()443
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()444

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2005/58صدر بتاريخ  -)2006/3/27( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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الفرع الثالث
الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية عمى الوقائع
الخطأ في تطبيؽ القانكف ىك :تطبيؽ قاعدة قانكنية عمى كقائع ال تنطبؽ عمييا تمؾ القاعدة
المشرع .
أك ترتب عمى تطبيقيا عمييا نتائج قانكنية مخالفة لمراد
ِّ

()445

كلعؿ ذلؾ يجعؿ مف ىذا العيب يختمط بعيب السبب ،ككف أف عيب السبب ىك الحالة الكاقعية
أك القانكنية السابقة عمى القرار ،كالتي تظير فتدفع اإلدارة إلى إصدار القرار  ،فقياـ المكظؼ بارتكاب
خطأ كظيفي يجعؿ مف ذلؾ سببان لتكقيع الجزاء عميو ،كىي في ذات الكقت حالة قانكنية تدعك إلى
تطبيؽ القاعدة القانكنية التي تتضمف العقكبة (.)446
فاإلدارة ىنا تيخطئ في تطبيؽ القاعدة القانكنية عندما تطبقيا عمى كاقعة غير مكجكدة  ،كلـ
يقصدىا
ِّ
المشرع ،كمف أمثمة ذلؾ إصدارىا لقرار بترقية مكظؼ باألقدمية ،في حيف ال يستحقيا قانكنان
ككنو مكظفان حديثان ،فيككف القرار مبنيان عمى كاقعة غير مكجكدة ،كىي "األقدمية" ،أك صدكر قرار
بتكقيع جزاء تأديبي عمى مكظؼ لـ يرتكب مخالفة تستكجب ذلؾ ،فالكاقعة التي تستكجب الجزاء غير
مكجكدة كىي "المخالفة"(.)447
كيقع خطأ اإلدارة في تطبيؽ القانكف في حالتيف :األكلى عندما تصدر ق ار انر ال يستند إلى كقائع
مادية ،أما الثانية فتككف عند تكافر تمؾ الكقائع دكف أف تككف مستكفية لمشركط القانكنية المطمكبة،
كمف ثـ فإف اإلدارة خاضعة لرقابة القضاء اإلدارم حاؿ تطبيقيا لمقكاعد القانكنية ،لمتحقؽ مف الكجكد
المادم لمكقائع كلمتأكد مف أف ىذه الكقائع كافية لتبرير إصدار القرار اإلدارم

()445

()448

مصطفى عبد الحمي د عياد شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة (2001ـ) الجزء الثاني – المرجع السابؽ –

ص . 479
()446

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 372

()447

محمد سميماف شبير -القضاء اإلدارم في فمسطيف -مرجع سابؽ ،ص. 544

()448

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 199

يذكر أف ىناؾ حالة ثالثة أضافيا بعض الفقو كىي حيف يتظمـ الشخص مف القرار التأديبي الصادر بحقو إلى جية إدارية أعمى مف الجية
مصدر القرار كتنصب الجية التي تنظر في التظمـ نفسيا لتراقب مالئمة القرار مف حيث مطابقتو لمكاقع  ،راجع في ذلؾ سميماف الطماكم –
القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 726
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فيجب بداية أف تتكفر الحالة الكاقعية التي يبني عمييا القرار ،كقد استقر القضاء الفمسطيني

عمى أف مف حؽ المحكمة أف تقكؿ كممتيا مف حيث كجكد الكقائع المادية التي يبني عمييا القرار ك

تقدير ىذه الكقائع باعتبارىا مف العناصر التي يقكـ عمييا القرار كمف ثـ إنزاؿ حكـ القانكف عمييا(.)449

أما بشأف الرقابة عمى الق اررات التأديبية ،نجد أف المحكمة قضت أف المستدعي لـ يفمح بإثبات
عدـ صحة ما طرحتو النيابة مف مخالفات إدارية ،كمف إخالؿ لكاجباتو ،كيككف بذلؾ مخالفان لنصكص
القانكف ،كبالتالي ثبكت صحة الكقائع التي يبني عمييا القرار  ،كعميو يتعيف عمى المحكمة رفض

الطمب.

()450

بينما عدـ ثبكت كجكد الكقائع التي يبني عمييا تعييب القرار التأديبي ،كبناء عميو فإف القرار

بمجازاة المستدعي بالمنع مف مزاكلة مينة المحاماة لمدة ثالثة شيكر قد جانبو الصكاب ،لعدـ ثبكت
الكاقعة التي يبني عمييا القرار ،كالمتمثمة بقياـ بالتصديؽ عمى سندات عدلية دكف أف تقكـ بتنظيميا،
كذلؾ مف خالؿ كاتب االستدعاء ،كبذلؾ يعد القرار مخالفان لمقانكف(.)451

كال يكفي أف تككف الكقائع التي استندت إلييا اإلدارة إلصدار القرار التأديبي مكجكدة ،كانما
البد أف تككف مستكفية لمشركط القانكنية التي تجعميا مبررة لمقرار ،فإذا نسبت اإلدارة لممكظؼ سمككان
معينان كعاقبتو عمى أساسو فال يكفي أف يثبت السمكؾ بحقو ،بؿ يجب أف يككف ذلؾ السمكؾ يشكؿ
جريمة تأديبية تستكجب العقاب

()452

كالى ذلؾ ذىبت المحكمة حيف قضت بعدـ جكاز تكقيع عقكبة الكقؼ عف العمؿ أك الخصـ
مف الراتب بحؽ المكظؼ إال إذا ثبت مخالفتو لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات ،كاف حالة اعتقاؿ
المستدعي مف جياز األمف الكقائي ال يمكف أف تشكؿ مخالفة لمقكانيف تستدعي مجازاة المكظؼ  ،فإنو
كالحالة ىذه يككف القرار قد صدر مخالفان لمقانكف(.)453
()449

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1963/97كالصادر بتاريخ  ، 1965/5/20:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الثالث عشر  ،ص . 79
()450

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/13الصادر بتاريخ  )2014/1/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()451

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2010/310صدر بتاريخ  -)2011/9/30( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()452

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 857

()453

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2000/36صدر بتاريخ  -)2006/12/27( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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بؿ إف المحكمة أكدت عمى أف مشركعية القرار اإلدارم تتكقؼ عمى تحقؽ الحالة الكاقعية
بالشركط التي بتطمبيا القانكف  ،كلمقضاء اإلدارم حؽ مراقبة الكقائع التي تـ تطبيؽ القاعدة القانكنية
عمى أساسيا بالقدر الذم يمكنو مف الحكـ عمى سالمة تطبيؽ ىذه القاعدة ،كبالتالي سالمة القرار
()454

اإلدارم

كمف أكجو رقابة محكمة العدؿ العميا عمى صحة الكقائع قضاؤىا بأف الكاقعة التي يبني عمييا

قرار الفصؿ يتعيف لمشركعيتيا أف تصدر عف إرادة حرة غير مشكبة بأم عيب مف عيكب اإلرادة
خصكصان اإلكراه كاال يع َّد القرار الصادر بقبكليا غير مشركع ،كبالتالي فإف تقديـ المكظؼ استقالتو

نتيجة الرىبة التي بعثتيا اإلدارة في نفسو بأف صكرت لو أف مف األفضؿ لو تقديـ استقالتو؛ ألف فصمو

مف عممو لف يمكنو مستقبالن مف العمؿ ،يجعؿ مف استقالتو غير صحيحة ،عالكة عمى أنو قاـ بسحبيا
()455

قبؿ عرضيا عمى المرجع المختص مما يجعؿ مف القرار الطعيف باطالن.

كيمكف أف يككف الخطأ في تطبيؽ القانكف بإحالؿ قانكف بدؿ آخر كتطبيقو عمى الكاقعة ،
و
قاض كأف القانكف الكاجب التطبيؽ
كىك ما ناقشتو محكمة العدؿ العميا حيف قضت بأف المستدعي ىك
ىك قانكف استقالؿ القضاء ،كأف قياـ المستدعى ضده األكؿ بتطبيؽ قانكف آخر كاصدار قرار بخفض
الدرجة الكظيفية لممستدعي ،فضالن عف أنو صادر عف جية مختصة ،فإنو شابو عيب مخالفة
()456

القانكف.

يضاؼ إلى ما تقدـ قياـ جية اإلدارة بمخالفة مبدأ تدرج القكاعد القانكنية  ،كبذلؾ يككف القرار
الصادر عف مجمس اإلدارة كالمتضمف كقؼ صرؼ راتب المكظؼ المكقكؼ عف العمؿ كفقان لالئحة
ص
التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية ،قد أخطأ في تطبيؽ القانكف ،ككف أف قانكف الخدمة المدنية قد ىن َّ
عمى صرؼ راتب المكظؼ خالؿ فترة التكقيؼ عف العمؿ  ،كاف أم ىنص في الالئحة التنفيذية

يتعارض مع ىذا القانكف يككف غير كاجب النفاذ ،لمخالفتو لمبدأ تدرج التشريع

()454

()457

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ ص  – 42حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ :

(  –) 2004/30بتاريخ (  ،) 2005/6/4ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
()455

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2000/22صدر بتاريخ  -)2003/7/7( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()456

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 1997/46صدر بتاريخ  -)1998/2/24( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()457

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2009/187صدر بتاريخ  -)2010/3/17( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كيرل الباحث أنو كاف كانت المحكمة قد أصابت في إرساء مبدأ ضركرة احتراـ اإلدارة لمبدأ
تدرج التشريع إال أنيا قد كقعت بما كقعت بو اإلدارة ،كذلؾ حيف طبقت النص في غير محمو ،فال
يجكز عند تطبيؽ النصكص القانكنية أف تفسرىا بمعزؿ عما قبميا كبعدىا مف النصكص ،ذلؾ أف
الكقؼ عف العمؿ الكارد في متف المادة ( )143مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية ،جاء
ليعالج حالة تكقيؼ المكظؼ بسبب تكقيفو مف النيابة العامة بتيمة جنائية ،في حيف أف المادة ()94
أقرت حكـ تكقيؼ المكظؼ عف العمؿ مف قبؿ المجمس التأديبي ،كذلؾ
مف قانكف الخدمة المدنية َّ
بغرض التحقيؽ معو  ،كيترتب عمى ما تقدـ أنو ليس ثمة تعارض بيف المادتيف المذككرتيف ،كأف كؿ
مادة ليا ميداف تطبيؽ مغاير عف األخرل .
كيعزز رأم الباحث أف المحكمة في حكـ مغاير طبقت ىذا النص التطبيؽ السميـ ،حيث
قضت بأف المكظؼ المكقكؼ عف العمؿ ،بسبب احتجازه عمى ذمة قضية جنائية ،ينطبؽ عميو نص
المادة رقـ ( )143مف الالئحة التنفيذية مف قانكف الخدمة المدنية ،كالمادة ( )36مف قانكف البمديات
()458

رقـ ( )1لسنة (.)1996

كقد يككف الخطأ في التطبيؽ بإعماؿ مبدأ القياس في العقكبات كىك مخالؼ لمقانكف ،
فقضت المحكمة بأف المادة ( )55مف قانكف السمطة القضائية – كىك الكاجب التطبيؽ  -كالتي حددت
العقكبات التي يجكز تكقيعيا عمى القاضي خاليان مف عقكبة لفت النظر المنصكص عمييا في قانكف
الخدمة المدنية ،كأ ف قياـ اإلدارة بقياس عقكبة لفت النظر عمى عقكبة التنبيو الكاردة في المادة  55مف
قانكف السمطة القضائية في غير محمو ،ككف أنو ال قياس في الجرائـ.

()458

()459

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2009/28الصادر بتاريخ  )2009/11/17(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()459

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/51الصادر بتاريخ  )2012/6/5(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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المبحث الثاني
الرقابة عمى سبب القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
يتسع نطاؽ رقابة محكمة العدؿ العميا عمى القرار التأديبي مع تعدد العيكب التي تكتنؼ
ذلؾ القرار ،كمف ىذه العيكب ،أف القرار التأديبي قد يصدر بال سبب يستند إليو ،إذ َّإنو ال بد أف يقكـ
عمى سبب يبرره  ،كىك ما ييمزـ اإلدارة بعدـ إطالؽ العناف لتصكراتيا ،كأف تقكـ بإصدار ق اررات دكف
أف يككف لتمؾ الق اررات أسباب تدعك إلى إصدارىا ،في سبيؿ معاقبتيا لممكظفيف.

فالسبب يشكؿ الحالة الكاقعية كالقانكنية التي تسبؽ كجكد القرار التأديبي ،كيؤدم تحققيا إلى
دعكة اإلدارة لمتدخؿ بإصدار تمؾ الق اررات عمى إثر كجكد تمؾ الحالة  ،كيمكف تناكؿ رقابة محكمة
العدؿ العميا عمى سبب القرار التأديبي مف خالؿ المطالب اآلتية:
 المطمب األول :المقصكد بركف السبب كالعيب المتصؿ بو في قضاء محكمة العدؿ العميا. المطمب الثاني :شركط صحة سبب القرار التأديبي. -المطمب الثالث :جكانب رقابة محكمة العدؿ العميا عمى سبب القرار التأديبي.

المطمب األول
المقصود بركن السبب والعيب المتصل بو في قضاء محكمة العدل العميا
 تمييد وتقسيم:
ال بد كأف تستند جميع القرارات اإلدارية كمف بينيا الق اررات التأديبية عمى سبب يبرر كجكد
ىذه الق اررات ،كاال كانت منعدمة كفاقدة ألساسيا كسندىا القانكني ،كتعتبر ىذه الق اررات حينيا معيبة
ليس لعدـ االختصاص أك لعيب في الشكؿ كاإلجراءات أك المحؿ ،كانما معيبة في سببيا ،كبالتالي
يأتي عيب السبب إف لـ تحترـ اإلدارة قكاعد السبب كأحكامو كركف مف أركاف القرار اإلدارم ،كفيما
يأتي نتناكؿ ذلؾ مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
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 الفرع األول :المقصكد بسبب القرار التأديبي. -الفرع الثاني :عيب السبب في القرار التأديبي.

الفرع األول
المقصود بسبب القرار التأديبي
قياسان عمى جميع الق اررات اإلدارية فإف القرار التأديبي القاضي بإيقاع عقكبة تأديبية عمى
المكظؼ العاـ ،ال بد كأف يككف لو سببو ،كيعرؼ السبب أنو "الحالة الكاقعية أك القانكنية التي تدفع
اإلدارة نحك إصدار قرارىا ،أك الفكرة المتكلدة في ذىف رجؿ اإلدارة نتيجة أمر خارجي ،كلقد كصفو
العالمة دكجي بأنو "الباعث المميـ" ،الذم يكشؼ بدكره عمى أف القرار في جكىره ىك عمؿ إدارم
يجمع بيف "الفكرة كالتصميـ(.)460
ككفقان لقضاء محكمة العدؿ العميا ،فإف سبب القرار اإلدارم بصكرة عامة ،كالتأديبي بصكرة
خاصة ،يمثؿ الحالة الكاقعية المبررة إلصدار الق ارر( ،)461أم الحالة المستمدة مف الكاقع ،كالتي دفعت
()460

راجع كؿ مف :أكرده سميماف محمد الطماكم ،النظرية العامة لمق اررات اإلدارية  ،دراسة مقارنة ،الطبعة السابعة ،دار الفكر العربي ،القاىرة،

 2006ـ ،كذلؾ :كساـ صبار العاني ،عيب السبب كمكانتو بيف أكجو اإللغاء في النظـ المقارنة كالعراؽ ،بحث منشكر ،مجمة كمية الحقكؽ،
جامعة النيريف ،العراؽ ،المجمد رقـ ( ،)14اإلصدار رقـ ( ،)2السنة 2012ـ ،ص. 55
كقبؿ التعرض لمفيكـ السبب ال بد مف اإلشارة إلى َّ
أف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة  2001المعدؿ لـ يذكر عيب السبب كعيب مستقؿ
مف عيكب القرار اإلدارم التي يؤدم تخمفيا إلى بطالف القرار كانما أكرد أربعة عيكب فقط.
نص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ بخصكص أسباب الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا( :يشترط في
َّ
الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف َّ
أف يككف سبب الطعف متعمقان
بكاحد كأكثر مما يأتي:
 -1االختصاص.
 -2كجكد عيب في الشكؿ.
 -3مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا.
 -4التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف.
إال َّ
المشرع كىك ما يعكس تطكر القضاء اإلدارم في فمسطيف في ابتداع كخمؽ القكاعد
أف القضاء كاف لو رأم آخر عمى خالؼ ما اعتنقو
ِّ
القانكنية ،سيما كأف القانكف اإلدارم ىك قانكف قضائي بامتياز ،كذلؾ رغبة منو في حماية أكسع كأشمؿ لحقكؽ كحريات األفراد.
حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2009/27الصادر بتاريخ  )2009/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ العميا
غزة .
()461

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل – رقـ (  )1999/77الصادر بتاريخ ( )2005/10/26مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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نحك اتخاذ القرار ،كفي مكضع آخر تضع تعريفان أشمؿ متمثالن في أنو :يعكس الحالة الكاقعية أك
القانكنية الدافعة إلصدار القرار( ،)462كما كتعتبره مف أركاف القرار اإلدارم الكاجب تكافرىا لضماف
سالمتو كمشركعيتو ،ألف كجكده يعزز مف ضماف حقكؽ األفراد ،كينطبؽ ما تقدـ األسباب بنكعييا
األسباب القانكنية ،كالكاقعية(.)463
كمف جانب آخر اىتمت المحكمة ببياف أىمية ركف السبب بقكليا :إف األسباب القانكنية
كالكاقعية تي ُّ
عد ركنان الزمان لقياـ القرار اإلدارم ،حيث يؤدم غيابيا إلى عدـ مشركعية القرار  ،خصكصان
كاف ىذا الركف فيو ضماف لحقكؽ األفراد ،فإف كاف القرار الطعيف قد أىدر ىذه الضمانة بفقدانو
األساس القانكني الذم يبرر كجكده  ،فإف المحكمة تقرر إلغاءه.

()464

أما الفقو فقد اعتنؽ ذات التعريؼ القضائي بأف سبب القرار التأديبي ىك الحالة الكاقعية أك
القانكنية ،التي سبقت كجكده كدفعت اإلدارة إلى اتخاذ ذلؾ القرار.

()465

فإرادة اإلدارة ال دخؿ ليا في

()466

كجكد السبب فيك مستقؿ عنيا تمامان.
()462

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/702الصادر بتاريخ ( )2010/9/12مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()463

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2007/25الصادر بتاريخ ( )2009/4/29مكسكعة المقتفي اإللكتركنية ،مرجع سابؽ".

كمما جاء في قضاء محكمة العدؿ العميا بخصكص تحديد المقصكد بالسبب ،...( :كلما كاف السبب في القرار اإلدارم ىك الحالة الكاقعية أك
القانكنية التي تكحي لإلدارة باستعماؿ صالحياتيا ..الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل في رقـ ( )2010/702الصادر بتاريخ
( )2010/9/12مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
كذلؾ جاء في ىذا الشأف ،...( :كحيث َّ
أف األسباب القانكنية كالكاقعية تعد ركنان الزمان لقياـ القرار اإلدارم بحيث يؤدم غيابيما أك الخطأ فييما
إلى عدـ مشركعية القرار كالغائو قضائيان ،لذلؾ ييعتبر السبب ركن نا مف أركاف القرار كشرط نا الزم نا لصحتو ،لما في ذلؾ مف ضماف لحقكؽ
األفراد...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2007 /25الصادر بتاريخ ()2009/4/29

المشرع َّ
كذلؾ ،...( :كمف ناحية أخرل فإننا نجد َّ
أف يككف القرار
أف القرار المطمكب إلغاؤه لـ يشتمؿ عمى أم سبب يبرر إصداره ،حيث أكجب
ِّ
مسببان ،حتى يتسنى لمحكمة العدؿ العميا بسط رقابتيا عميو بشكؿ كامؿ ،األمر الذم ال نجده في القرار المطعكف فيو مما يجعمو ق ار انر باطالن
أيض نا) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1998/85الصادر بتاريخ ( )1999/11/7مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
أف القرار اإلدارم يجب َّ
أف يككف السبب في كؿ األحكاؿ صحيحان كمطابقان لمقانكف ،كمما أكردتو بالخصكص ،...( :كحيث َّ
كما يجب َّ
أف يستند
إلى سبب صحيح ،كاال اعتبر القرار مشكبان بعيب السبب...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2010/916الصادر بتاريخ
بناء عمى تقديـ الطمب تحت اإلكراه كالكعيد مف جية اإلدارة.
( )2012/4/30كتطبيقان لذلؾ ال يجكز إصدار قرار قبكؿ االستقالة ن
راجع  :محمد شبير ،القضاء اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص 85كما بعدىا

()464

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2007/25الصادر بتاريخ  )009/4/29(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()464

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2007/183الصادر بتاريخ  )2013/7/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()465

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – دار المطبكعات – اإلسكندرية – دكف تاريخ – ص . 757

()466

محمد عبد الحميد أبك زيد – المطكؿ في القانكف اإلدارم – دار النيضة العربية – القاىرة – سنة  -1996ص . 243
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كمف التعريفات السابقة يمكف القكؿَّ :
إف سبب القرار يمكف أف يككف حالة كاقعية ،مثؿ صدكر
قرار بإعالف حالة الطكارئ بسبب حدكث اضطرابات في البالد ،

()467

 ،أما الحالة القانكنية فيي قياـ

اإلدارة بمجازاة المكظؼ بعقكبة تنزيؿ الدرجة الكظيفية ،بسبب حصكلو عمى تقريريف سنكييف متتالييف
()468

بدرجة ضعيؼ.

كيختمؼ سبب القرار عمى نحك ما ذكرناه عف تسبيب القرار كأحد العناصر الالزمة الستيفاء
ركف الشكؿ؛ لذلؾ يرل الباحث أف مف الخطأ أف يخمط القضاء بيف ىذيف األمريف بقكلو َّ
إف خمك القرار
مف ذكر السبب يجعمو فاقدان لركف رئيسي مف أركانو ،كىك ركف السبب ،فذكر اإلدارة لألسباب التي يبني
عمييا القرار ،عنصر مف عناصر ركف الشكؿ كال يغني ىذا التسبيب الشكمي عف تكافر الحالة الكاقعية
كالقانكنية التي يقكـ عمييا القرار كىي السبب(.)469
كبالتالي فإف القرار التأديبي ال ينيض سميمان إال باستناده إلى سبب  ،كالذم يعد كجكده
مفترضان حتى لك صدر خاليان مف ذكر أسبابو  ،فيجب أف يككف في الكاقع مستندان إلى دكافع قامت لدل
اإلدارة حيف أصدرتو كاال كاف باطالن لتخمؼ ركف السبب

()470

المشرع ،فعندما يحدد
كتختمؼ سمطة اإلدارة في اختيار سبب القرار اإلدارم بحسب مكقؼ
ِّ
سبب القرار اإلدارم  ،فإف اإلدارة ممزمة بااللتزاـ بيذا السبب ،حيث تعد سمطتيا في ذلؾ سمطة مقيدة
ال ييترؾ ليا مف خيار إال في تحديد الكقت المالئـ إلصدار القرار  .أما إذا لـ يحػدد سببان إلصدار
()471
القرار اإلدارم  ،فإف اإلدارة تتمتَّع بسمطة تقديرية في اختيار سبب قرارىا.
ص عميو القانكف مف فقداف
كالمثاؿ الكاضح لسمطة اإلدارة المقيدة في ميداف التأديب ،ما ىن َّ

المكظؼ لكظيفتو في حاؿ تغيبو مدة معينة دكف عذر مقبكؿ  ،فإف اإلدارة في ىذه الحالة ال تستطيع
ص عميو ،كالمتمثؿ بالتغيب الكامؿ
اعتبار التأخير عف العمؿ تغيبان؛ ألنيا ممزمة بالتقيد بالسبب الذم ىن َّ
()467

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 372

()468

نص المادة رقـ ( )4مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ
راجع َّ

()469

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/62الصادر بتاريخ  )2015/4/22(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()470

منصكر إبراىيـ العتكـ – القضاء اإلدارم – دار كائؿ لمنشر – عماف – الطبعة األكلى – سنة  – 2013ص . 180

()471

مصمح الصرايرة – مدل تطبيؽ محكمة العدؿ العميا لممبادئ التي أقرىا القضاء اإلدارم في رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة – بحث

منشكر  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية– المجمد 25-العدد األكؿ – 200 -ص. 175
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()472

،أما حيف يترؾ القانكف لإلدارة الحرية في اختيار السبب ،كىي الحالة األغمب كاألعـ

عف العمؿ .

في مجاؿ الكظيفة التأديبية ،كالتي تخضع كما ذكرنا إلى الشؽ الثاني فقط مف مبدأ شرعية الجرائـ
()473

كشرعية العقكبات

كمف األىمية بمكاف تمييز السبب عف غايتو ،إذ ال يجدم اإلدارة نفعان أف تتذرع بأنيا أرادت
الصالح العاـ ،فالصالح العاـ ىك غاية القرار اإلدارم ،كىك ال يغني عف ركف السبب الذم تختمؼ
كظيفتو ك ال تختمط باألخرل ،عالكة عمى أف الحالة القانكنية كالكاقعية تحدث قبؿ مكلد القرار ،في حيف
أف الغاية ترتبط بنتائج القرار الذم يجب أف يستيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ ،.فالمخالفة التي يرتكبيا
المكظؼ ،ىي سبب تكقيع الجزاء عميو ،أما غايتو فيي تحقيؽ ألغراض العقكبة المتمثمة في تحقيؽ
الردع العاـ كالخاص .

()474

كلكف ىؿ يجب عمى اإلدارة التدخؿ بإصدار ق اررتيا التأديبية عند تكافر الحالة القانكنية أك
الكاقعية ؟.
ذىب رأم إلى أنو إذا كانت اإلدارة ممزمة بأف ال تتدخؿ إال إذا قاـ سبب يبرر تدخميا ،فإف
كجكد السبب ال يمزميا بالتدخؿ ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ ،فإذا كاف مف ارتكاب المكظؼ
لمخالفة تأديبية الزمان لصدكر قرار بمجازاتو ،فميس بالضركرة أف تصدر اإلدارة ق ار انر تأديبيان بحؽ كؿ
مخالؼ.

()475

كيميؿ الباحث إلى ىذا الرأم ،خاصة كأف أركاف القرار التأديبي ىي خمسة ،إاف تحقؽ صحة
ركف في القرار فال يعني كجكد باقي األركاف ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر فإف إلزاـ اإلدارة بالتدخؿ

()472

تنص المادة رقـ ( )90مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ عمى :

(يفقد المكظؼ كظيفتو إذا تغيب عف عممو دكف إذف مدة تزيد عف خمسة عشرة يكمان متصمة ما لـ يقدـ عذ انر مقبكالن)
()473

تنص الفقرة رقـ ( )1مف المادة رقـ ( )173مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  2005عمى :

(كؿ ضابط صؼ كفرد يخالؼ الكاجبات المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك في الق اررات الصادرة مف الكزير المختص ،أك يخرج عمى
مقتضيات الكاجب في أعماؿ كظيفتو ،أك يسمؾ سمككا ،أك يظير بمظير مف شأنو اإلخالؿ بكرامة الكظيفة يعاقب تأديبيا ،كذؾ مع عدـ
اإلخالؿ بإقا مة الدعكل المدنية أك الجنائية عند االقتضاء ،كال يعفى ضابط الصؼ كالفرد مف العقكبة استنادا ألمر) .
()474

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 215-214

()475

سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ ص . 205
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عند كجكد السبب فإف ىذا مف شأنو أف يمغي السمطة التقديرية لإلدارة ،التي ىي األقدر عمى تحديد
مكقفيا مف اتخاذ القرار التأديبي مف عدمو.
كلقد رفض القضاء اإلدارم الطعف المكجو ضد القرار اإلدارم الصادر مف نقابة المحاميف
كالذم حمؿ براءة المحامي أماـ المجمس التأديبي مف الشككل المرفكعة ضده  ،كجاء في حيثيات
تأديبي عمى خالؼ
الحكـ :أف القانكف ال يعطي المستدعي الحؽ في إجبار النقابة عمى اتخاذ قروار
ِّ
()476

قناعتيا .

الفرع الثاني
عيب السبب في القرار التأديبي
مف المسممات أنو يجب أف يقكـ القرار اإلدارم عمى سبب يبرره  ،مف الناحيتيف الكاقعية
كالقانكنية  ،كا ف رقابة القضاء تنصب عمى صحة الحالة الكاقعية كالقانكنية التي تككف ركف
السبب(.)477
أما عيب السبب ،فيك عدـ المشركعية الذم يصيب القرار اإلدارم في سببو بأف تككف الكاقعة
()478

التي يقكـ عمييا القرار غير مكجكدة أك غير صحيحة مف حيث كجكدىا القانكني .

كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ المعدؿ ،لـ
يذكر عيب السبب كعيب مستقؿ مف عيكب القرار اإلدارم ،التي يؤدم تخمفيا إلى بطالف القرار ،كانما
أكرد أربعة عيكب فقط ،حيث جاء في نص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية
رقـ( )5لسنة 2001ـ ،بخصكص أسباب الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا( :يشترط في الطمبات
كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف
أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يأتي:
()476

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2012/36الصادر بتاريخ  )2012/12/23(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()477

زكي محمد النجار – القضاء اإلدارم – دار األزىر – جميكرية مصر العربية – دمنيكر  -الطبعة الثانية – سنة  -1996-ص 384

()478

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 403
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 -1االختصاص.
 -2كجكد عيب في الشكؿ.
 -3مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا.
 -4التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف.
كلقد اختمؼ الفقو في مدل اعتبار عيب السبب كجيان جديدان مف أكجو اإللغاء  ،فيناؾ مف
اعتبر أف انعداـ السبب ال يعتبر عيبان مستقالن عف عيكب القرار اإلدارم ،ككف أف السبب يعتبر أم انر
خارجيان مستقالن عف القرار  ،كبناء عميو فال يعقؿ أف يككف لو أثر عمى قيمتو القانكنية  ،ففي مجاؿ
السمطة التقديرية يمكف رد العيب الذم ينتاب القرار إلى إساءة استعماؿ السمطة .

()479

في حيف يرل اتجاه آخر بأف عيب السبب ىك كجو مستقؿ مف أكجو اإللغاء ،سيما كأف كؿ
ركف مف أركاف القرار التأديبي يقابمو عيب مف العيكب  ،كأف القانكف كاف لـ ً
يأت عمى ذكر عيب
السبب صراحة  ،كذلؾ أسكة بعيكب القرار األخرل إال أنو عبر عنو بمصطمح آخر ،كىك عبارة الخطأ
()480

في تطبيؽ القانكف .

كيرل الباحث أف ىذا الرأم ىك األكلى باالتباع ،كأف عدـ اعتبار عيب السبب كجيان مستقالن
مف أكجو اإللغاء ،ىك رأم منتقد ك يحمؿ معو معكؿ ىدمو ،كذلؾ مف المبررات التي ساقيا ،فإذا كاف
السبب ىك أمر خارجي عف القرار ،كال يدخؿ في تككينو ،فمف باب أكلى عدـ اعتبار عيب الغاية ركنان
ككف أنو ينصب عمى أثر القرار كنتيجتو  ،عالكة عمى ذلؾ فإف مسمؾ القضاء الفمسطيني قد اعتنؽ
مذىب االعتداد بعيب السبب ككجو مستقؿ إللغاء القرار.
()479

محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 660

()480

راجع ىذا الرأم لدل كؿ مف :

()481

 ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 410 منصكر إبراىيـ العتكـ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ– ص . 189()481

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2011/343الصادر بتاريخ )2014/2/296(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

-

يذكر أف القانكف رقـ ( )3لسنة  2016ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية قد أشار بصريح العبارة إلى عيب السبب كأحد أكجو إلغاء
القرار اإلدارم كذلؾ في المادة (( )4يشترط في تقديـ االستدعاءات الخاصة بدعكل االلغاء أف يككف سببيا متعمق نا بكاحد أك أكثر مما

يمي -5....-1(:عيب السبب)
-

858

كالعبرة مف كجكد ركف السبب كعنصر ال ينيض القرار التأديبي صحيحان في حاؿ غيابو ىك
أف اإلدارة تختمؼ تصرفاتيا عف األفراد التي ال يحكميا سكل تقيدىا بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة  ،أما
تصرؼ رجؿ اإلدارة ،ألنو منكط بو تحقيؽ المصمحة العامة ،فيك ال يستطيع أف يتدخؿ إال إذا قاـ
سبب يبرر تدخمو ،ككف أف تدخمو في معظـ األحياف ينطكم عمى الحد مف حريات األفراد ،بؿ قد
اعتداء عمى أمكاليـ كما في حالة كقؼ صرؼ الراتب أك الخصـ منو ،كالتي يتكقؼ القكؿ
يتضمف
ن
()482

بعدـ مجانبتيا لمصكاب قياميا عمى سبب يبررىا.

كأيان كاف األمر ،فالسبب يفرض عمى اإلدارة أف ال تصدر ق ارراتيا التأديبية إال إف قياـ سبب
بعينو ،حينئذ يغدك اختصاص اإلدارة مقيدان ،كبالتالي ال بد مف تحقؽ السبب بشركطو التي فرضيا لكي
يككف القرار شرعيان ،أما إف لـ يفرض سببا بعينو لمتدخؿ ،فميا أف تختار ما تشاء مف األسباب التي
()483

تبرر تدخميا.

كمف التطبيقات التشريعية لذلؾ ،ما كرد في قانكف الخدمة المدنية مف تكقيع عقكبة الفصؿ مف
الخدمة في حاؿ تحقؽ سبب معيف ،كىك تغيب المكظؼ عف العمؿ مدة خمسة عشر يكمان متتالية،
كبالتالي فاإلدارة ىنا يجب عمييا أف تتقيد بالسبب ،كبناء عميو ال يجكز ليا تجميع ساعات التأخر عف
العمؿ كاعتبارىا أيامان تغيبيا المكظؼ ،فينا يككف سبب القرار غير صحيح ،لعدـ تحقؽ الحالة
()484

الكاقعية.

كىك ما أقرتو محكمة العدؿ العميا بأف قرار مجمس التأديب يجب أف يككف قائمان عمى سبب
كاقعي كقانكني سميـ  ،ذلؾ ألف السبب ىك ركف مف أركاف القرار اإلدارم ال يقكـ بدكنو  ،كاف تخمؼ
()485

السبب يجعؿ مف القرار الطعيف مخالفان لألصكؿ .
()482

سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ ص . 204

()483

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 938

()484

نص المادة رقـ ( )9مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ.
راجع َّ

()485

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2011/343الصادر بتاريخ  )2014/2/26(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

حيث جاء في ىذا الشأف ،...( :كحيث َّ
أف األسباب القانكنية كالكاقعية تعد ركن نا الزمان لقياـ القرار اإلدارم بحيث يؤدم غيابيما أك الخطأ فييما
إلى عدـ مشركعية القرار كالغائو قضائيان ،لذلؾ ييعتبر السبب ركن نا مف أركاف القرار كشرط نا الزم نا لصحتو ،لما في ذلؾ مف ضماف لحقكؽ
األفراد ،كحيث َّ
المشرع في المادتيف " "17،18مف نظاـ مكظفي
أف األساس القانكني لصحة القرار المطعكف فيو غير متبعة كما فرضيا
ِّ
البمديات رقـ  1لسنة 1955ـ المشار إلييما أعاله ،مما يجعؿ القرار المطعكف فيو مخالفان لمقانكف كمشكبان باالنحراؼ في استعماؿ السمطة كتقرر
المحكمة إلغائو) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2007/25الصادر بتاريخ ( )2009/4/29مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كجاء في حكـ آخر بأف قرار كزير الداخمية عمى النحك الثابت في متنو ال يستند إلى سبب
صحيح ،كأف مجمكع البينة التي استمعت إلييا المحكمة أكدت عدـ بناء القرار عمى سبب صحيح ،مما
يعني أف ىناؾ إخالالن رئيسان أصاب أحد أركاف القرار الطعيف ،األمر المكجب إللغائو .

()486

أما إف جاء القرار بعد تحقؽ الحالة الكاقعية كالقانكنية ،فإنو يككف قد استكفى سببو  ،كبذلؾ
أصاب صحيح القانكف ذلؾ القرار المتضمف شطب اسـ المستدعي مف سجالت المحاميف المزاكليف
ككف أف قانكف تنظيـ مينة المحاماة قد اشترط فيمف يسجؿ اسمو في سجؿ المحاميف أف يككف محمكد
السيرة كالسمعة  ،كبناء عميو تيقنت المحكمة مف قياـ القرار الطعيف عمى سبب يبرره ،األمر الذم
يجب معو رفض الطمب.

()486

()487

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/28الصادر بتاريخ  )2010/10/19(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()487

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/18الصادر بتاريخ  )2015/6/28(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
كمما جاء في ىذا الشأف بخصكص تأكيد محكمة العدؿ العميا عمى صحة القرار اإلدارم انطالقان مف تكافر سببو كصحة السبب الذم استند اليو
القرار ،...( :ىك قرار إدارم تكافرت فيو األركاف الخاصة بالق اررات اإلدارية ،كىي ركف االختصاص ،كركف الشكؿ ،كركف السبب ،كركف المحؿ
كركف الغاية ،مما يجعمو قابالن لمطعف فيو باإللغاء أماـ ىذه المحكمة...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -غزة  -رقـ  )2004/134الصادر
بتاريخ ( ) 2005/11/17المكتب الفني المحكمة العميا غزة كذلؾ قضت في مكضع أخر ،...( :أما عف األسباب األخرل التي استند إلييا
المستدعي في الئحة استدعائو ،كىي :عيب عدـ االختصاص كعيب السبب كعيب التعسؼ في استعماؿ السمطة ،فإننا نجد كمف خالؿ بينات
الجية المستدعية بأ ف القرار المطعكف فيو صادر عف جية مختصة كفي حدكد اختصاصيا المقيد كيستند القرار إلى سبب صحيح يبرر إصداره
كيتفؽ القرار المطعكف فيو مع القانكف مما ينفي عنو أم سبب مف األسباب المذككرة...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ
( )2000/70الصادر بتاريخ ( )2003/2/18مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
كذلؾ جاء ،...( :أما عف السبب الثاني مف أسباب الطعف ،فإنو كخالفان لما يدعيو المستدعي فإف قرار الشطب مسبب ،كسببو مخالفة
المستدعي لقانكف تنظيـ مينة المحاماة ،أما عف عيب الشكؿ ،فإف القانكف لـ يحدد شكال معينان لقرار الشطب ليقكـ مصدر القرار اإلدارم بإفراغ
ق ارره في الشكؿ المقرر في القانكف ،كعميو فإف ىذا العيب ال يرد عمى القرار محؿ الطعف...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل رقـ
( )2004/45الصادر بتاريخ ( )2005/10/26كذلؾ قكليا ،...( :أما عف السبب الثالث مف أسباب الطعف مف َّ
أف القرار المطعكف فيو ال
يرتكز إلى سبب يبرره أنو معيب بعيب السبب ،فإنو كعمى ضكء كقائع الدعكل كالبينات المقدمة فييا تجد المحكمة َّ
أف القرار المطعكف فيو يرتكز
عمى سبب يبرره ،إال كىك الضرر المترتب عمى عدـ قدره السمطات المحمية كمصمحة المياه كشركات الكيرباء عمى تسديد ما عمييا مف
مستحقات لمسمطات االسرائيمية ،مما يترتب عميو قياـ السمطات االسرائيمية بخصـ قيمة ىذه المستحقات مف أمكاؿ السمطة الكطنية الفمسطينية
لدييا كىذا في حد ذاتو يشكؿ سببان كافيان يبرر إصدار القرار المطعكف فيو ،كعميو فإف عي ب السبب ال يرد عمى القرار المطعكف فيو) ،حكـ
محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل -رقـ ( )2008 / 38الصادر بتاريخ  )2008/6/17مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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المطمب الثاني
شروط صحة سبب القرار التأديبي
حتى يقكـ القرار التأديبي عمى سبب صحيح ينأل بو عف اإللغاء ،ال بد مف أف تتكافر فيو
عدة شركط كاجبة كالزمة كفقان لما استقر عميو القضاء كالفقو اإلدارييف.
كيشترط لصحة سبب القرار التأديبي أف يككف ىذا السبب مكجكدان كقائمان ،كأف يبقى قائمان إلى
أف يصدر ذلؾ القرار؛ أم إلى المحظة التي يتـ فييا إصدار القرار اإلدارم ،كاال كاف القرار غير
صحيح.
كأف يككف السبب الذم يقكـ عميو القرار قانكنيان كمشركعان  ،كأف يككف السبب كذلؾ محددا
بكقائع ظاىرة يقكـ عمييا  ،كىك ما يمكف معو تقسيـ ىذا المطمب إلى ثالثة فركع عمى النحك اآلتي:
 الفرع األول :كجكد سبب القرار التأديبي. الفرع الثاني :مشركعية سبب القرار التأديبي. -الفرع الثالث :أف يككف سبب القرار التأديبي محددان ككاضحان.

الفرع األول
وجود سبب القرار التأديبي
لصحة تحقؽ ىذا الشرط ،ال بد أف يتـ النظر إليو بشقيو ،األكؿ يتمثؿ في كجكد الحالة
الكاقعية أك القانكنية التي دفعت اإلدارة إلى إصدار القرار ،أما الشؽ الثاني فيك استمرار كجكد تمؾ
الحالة إلى لحظة اتخاذ القرار.
كمؤدل الشؽ األكؿ ،ىك أف تككف الحالة الكاقعية أك القانكنية التي استند إلييا القرار ،قد
يكجدت قبؿ صدكره ،فإذا لـ يتكافر السبب قبؿ صدكر القرار فال يدفع عنو عدـ المشركعية ظيكر سبب

853

جديد في تاريخ الحؽ ،كأف كاف ىذا السبب يسمح بإصدار قرار جديد يرتب أثره مف تاريخ صدكره كمف
غير أثر رجعي(.)488
كىك ما تكصمت إليو محكمة العدؿ العميا بأف القرار المتضمف فصؿ المستدعي لـ يي ٍب ىف عمى

كقائع صحيحة ،لكي تتمكف المحكمة مف بسط رقابتيا عمى صحتيا كمشركعيتيا ،فإنو كالحالة ىذه
يغدك حريان باإللغاء .

()489

لذلؾ ال بد مف الرجكع دائمان بشأف تكافر ركف السبب إلى تاريخ صدكر القرار ،حتى إذا لـ
تتكافر األسباب المبررة التخاذ القرار عند صدكره حكمان بعدـ مشركعيتو  ،أما إف تذرعت اإلدارة بكجكد
عدة أسباب ،كتبيف أف بعضيا غير مكجكد كالبعض اآلخر مكجكد كصحيح ،ككاف ىذا السبب كافيان
فإف المحكمة ال تحكـ باإللغاء .

()490

لذلؾ يجد الباحث أف المحكمة أخطأت حيف جاء في حكميا أف قرار اإلدارة جاء صحيحان كلـ
يعتريو عيب السبب  ،إذ يسعفيا أف تبني صحة السبب عمى أف المستدعي تقدـ بطمب استقالة مرتيف
ما داـ أف اإلدارة رفضت الطمبيف المقدميف منو  ،أك أف تعكد كتؤسس ق ارراىا عمى أف الطاعف ترؾ
العمؿ مدة عشرة أياـ متتالية ما داـ الشارع قد ىح ىد َّد سبب الفصؿ بالغياب خمسة عشر يكمان دف
عذر.

()488

()491

إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – دار المرجع السابؽ  -ص .168

كذلؾ عمي سالـ عمي صادؽ ،دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني  ،...مرجع سابؽ ،ص. 455
أف الفقو كالقضاء استق ار عمى َّ
كمما أكردتو محكمة العدؿ العميا في ىذا الشأف ،...( :إال َّ
أف كجكد السبب عند إصدار قرار إدارم أمر مفركغ
أف يصدر القرار دكف داع أك مكجب ،كما أنو يقتضي َّ
منو ،حيث ال يتصكر َّ
أف يككف الداعي أك المكجب إلصدار أم قرار إدارم ىك تحقيؽ
المصمحة العامة التي يجب عمى اإلدارة َّ
أف تيدؼ إلييا في كؿ قرار تصدره ،مما يكجب أكالن االطمئناف مف تكفر الباعث عمى تحقيؽ ىذه
المصمحة في حالة صدكر أم قرار إدارم ،أما إحالة المكظؼ عمى التقاعد لمجرد القكؿ َّ
أف الباعث عمى ذلؾ ىك المصمحة العامة دكف التحقؽ
مف ذلؾ ،فإف القرار الذم يصدر بيذه الصكرة فيو تفريط بحؽ المكظؼ كبحؽ المصمحة العامة أيضان ،كاستنادان إلى ذلؾ نرل أنو إذا لـ يمزـ
القانكف اإلدارة ببياف سبب تدخميا كالباعث عمى إصدار قرارىا المطعكف فيو ،فميس معنى ذلؾ َّ
أف ال رقابة لمحكمة القضاء اإلدارم عمى صحة
السبب ،كليس في ذلؾ ما يخؿ بككف القرار اإلدارم يتمتع بقرينة السالمة العامة كأ َّف عبء إثبات عدـ صحتو يقع عمى عاتؽ طالب
اإللغاء...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1991/2الصادر بتاريخ (1992/11/19ـ) مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()489

حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )2009/558الصادر بتاريخ )2012/12/19(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()490

فيد عبد الكريـ أبك العثـ – القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ – المرجع السابؽ– ص . 378

()491

راجع :

 -حكـ محكمة العدؿ -راـ اهلل– رقـ ( )1999/7الصادر بتاريخ )2000/6/21(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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أما الشؽ الثاني فيك متعمؽ ببقاء الحالة التي دعت جية اإلدارة إلى إصدار القرار التأديبي
إلى لحظة صدكره ،فإنو كاف كانت اإلدارة تممؾ إصدار القرار بمجرد قياـ السبب لدييا ،فيتعيف عمييا
التأكد مف بقاء تمؾ الحالة ،بحيث لك زاؿ السبب فإنو يمتنع عمى اإلدارة اتخاذ القرار ،فقرار الفصؿ
المبني عمى الكاقعة المتمثمة بأف المكظؼ كاف يدعك إلى أفكار تفت بعضد الدكلة ،كقت كاف طالبا
()492

كثبت استقامتو بعد تكليو الكظيفة ،ىك قرار باطؿ .

فالقرار الذم ثبت لممحكمة سقكط سببو قبؿ إصداره يجعمو معيبان في سببو ،فإنياء خدمات
المستدعي عمى أساس كجكد استقالة مقدمة مف المستدعي عمى الرغـ مف أف األخير قد ىع ىد ىؿ عف

االستقالة قبؿ قبكليا أك عرضيا عمى المرجع المختص بذلؾ ،كاف عدـ التفات جية اإلدارة إلى عدكلو
عف طمبو كاصدار ق ارراىا الطعيف باالستناد إلى كجكد سببو المتمثؿ باالستقالة فإف قرارىا يككف قد
()493

اعتراه عيب السبب كيتعيف إلغاؤه.

كمما أكردتو محكمة العدؿ العميا في ىذا المقاـ ،...( :ييضاؼ إلى كؿ ما تقدـ بأف المستدعي

قد ىع ىد ىؿ عف ىذه االستقالة في نفس اليكـ ،كقبؿ عرضيا عمى المرجع المختص كقبؿ أف يتـ قبكليا،
مما يعني أف ىذه االستقالة لـ يعد ليا كجكد ،طالما ىع ىد ىؿ عنيا المستدعي قبؿ قبكليا ،كعمى ضكء ما

تقدـ ،فأننا نجد بأف أسباب الدعكل ترد عمى القرار المطعكف فيو مما يستكجب إلغائو).

()494

كاألصؿ أف كؿ قرار مستقؿ بسببو ،كبمعنى آخر أف السبب الذم يقكـ عميو القرار يتـ
استنفاذه بمجرد صدكر القرار مف جية االختصاص  ،إال أف ىذا القكؿ يرد عميو استثناء ،كىك في
األسباب التي تحمؿ حالة االستمرار ،كما في حالة استمرار المكظؼ في إىمالو أك اإلخالؿ بكاجبات
كظيفتو عمى الرغـ مف تكقيع جزاء عف ىذا اإلىماؿ في تاريخ سابؽ  ،فإف حالة االستمرار تي ىع ُّد مخالفة

نص المادة رقـ ( )90مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ.
 راجع َّ()492
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()493

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2000/22صدر بتاريخ  -)2003/7/7( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()494

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )2000/22الصادر بتاريخ ( )2003/7/7مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة

العدؿ العميا الفمسطينية لمسنكات 2004 -2003 -2002ـ ،إصدار المكتب الفني لممحكمة العميا ،الجزء األكؿ ،فمسطيف ،البيرة،2009 ،
ص. 36
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تأديبية جديدة تبرر تكقيع عقكبة أخرل ،كال يجدم التذرع بسبؽ تكقيع الجزاء األكؿ ،الذم ما ىك إال
عقكبة عف اإلىماؿ السابؽ .

()495

الفرع الثاني
مشروعية سبب القرار التأديبي
كىذا الشرط يقتضي أف يككف السبب الذم بنت اإلدارة عميو قرارىا متفقان كأحكاـ القانكف ،فإف
ىي استندت إلى أسباب غير التي حددىا الشارع ،فإف ق ارراىا يككف غير مشركع  ،فكؼ يد المكظؼ
عف العمؿ لو سبب حدده قانكف الخدمة المدنية ،كىك كاحالة المكظؼ إلى التحقيؽ(.)496
كسكاء حدد القانكف لإلدارة أسبابان معينة عند اتخاذ ق ارراتيا أـ لـ يحدد ،ففي الحالة األكلى:
تككف سمطتيا مقيدة ،كىي ممزمة باألسباب التي حددىا النص أما الحالة الثانية :كىي حالة كجكد
سمطة تقديرية ،فيي كاف كانت حرة في اختيار السبب المناسب ،غير أنيا في النياية ممزمة باف يككف
السبب صحيحان كمطابقان لمقانكف كاال كاف ق ارراىا غير مشركع  ،حيث ال يجكز ليا أف تختار سببان ال
()497

يقبمو القانكف.

كقد جاء بخصكص ذلؾ في قضاء محكمة العدؿ العميا ،...( :كحيث َّ
إف القرار اإلدارم
يجب أف يستند إلى سبب صحيح ،كاال اعتبر القرار مشكبان بعيب السبب...الخ) (.)498
كالقاعدة أنو :ال يجكز لمقاضي استبداؿ السبب المعيب بسبب آخر صحيح ،كىك ما يطمؽ
عميو إحالؿ السبب ،ذلؾ أف دكر القاضي يقتصر عمى مراقبة صحة السبب الذم دفع اإلدارة إلى
اتخاذ قرارىا ،كال يتعدل ذلؾ إلى عممية إحالؿ السبب ،كاال يع َّد ذلؾ تدخالن منو في عمؿ اإلدارة ،فإذا

()495

محمد عبد العاؿ السنارم – مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية – المرجع السابؽ – ص . 265

()496

نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة الثانية – سنة  1999ص . 335

 محمد رفعت عبد الكىاب ،حسيف عثماف محمد عثماف ،القضاء اإلدارم“ ،د.ط” ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية2000 ،ـ ،ص151()497

محمد سميماف شبير – القضاء اإلدارم في فمسطيف – المرجع السابؽ– ص. 491

()498

حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ (  )2010/ 916الصادر بتاريخ 2012/4/30ـ" ،مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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صدر قرهار تأديبي بفصؿ طالب ،بسبب الغش في االمتحاف كثبت فساد ىذا السبب ،فال يممؾ القاضي
()499

حمؿ القرار عمى سب آخر كاعتداء الطالب عمى أحد المكظفيف في الجامعة

ككجكب أف يككف السبب مشركعان يزيد مف الضمانات المقررة لألفراد ،التي ىي كليدة إرادة
الشارع مباشرة كليست منبثقة عف إرادة اإلدارة أك مرتبطة بمشيئتيا ،كبالتالي فإف اشتراط اإلدارة أف يتـ
خفض مرتبو عند نقمو ال يصح سببان مشركعان لمقرار  ،كبذلؾ قد باف لممحكمة بأنو ليس ىناؾ سبب
مصمحي يبرر االنتقاص مف مرتب المكظؼ كأف سبب القرار ال يقره القانكف كال مبادئ العدالة ،األمر
الذم ترل معو المحكمة أف الطاعف يم ًحؽ في دعكاه .

()500

الفرع الثالث
أن يكون سبب القرار التأديبي محدداً وواضحاً
اضحا؛ ألف ذلؾ ال ِّ
يمكف
ن
يشترط في سبب القرار التأديبي كأم قرار إدارم أف يككف محددان كك

صاحب الشأف مف أف يحدد مكقفو مف القرار في قبكلو أك الطعف فيو ،كما ال ِّ
يمكف القاضي مف إعماؿ
رقابتو عميو ،فال يكفي تذرع اإلدارة مف إصدار القرار التأديبي أنيا استيدفت تحقيؽ المصمحة العامة
فيي عبارة عائمة ال تصمح سببان لمقرار

()501

حيث أف عنصر السبب في القرار التأديبي يتمثؿ في ثبكت كقكع فعؿ مادم محدد كسمبي
يأتي بو المكظؼ كينطبؽ عميو كصؼ الجريمة التأديبية  ،كبناء عميو يجب أف يككف سبب القرار
التأديبي حقيقيا ال صكريا أك كىميا كقانكنيا ،تتكافر فيو الشركط التي يستمزميا القانكف.

()502

فإف كاف القرار التأديبي مبنيان عمى كقائع لـ تثبت أماـ لجنة التحقيؽ ،فال يعكؿ عمييا ككاقعة

و
محاـ عمى أساس قيامو بالتكقيع عمى
يقكـ عمييا السبب  ،كبالتالي فإف إصدار قروار تأديبي بحؽ
()499

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 372

()500

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1964/75كالصادر بتاريخ ، 1964/2/14:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الرابع عشر  ،ص . 44
()501

فيد عبد الكريـ أبك العثـ – القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ – المرجع السابؽ– ص . 378

()502

حمايتي صباح – اآلليات القانكنية لمكاجية الق اررات التأديبية لممكظؼ العاـ في التشريع الجزائرم – رسالة ماجستير  -جامعة الكادم-

سنة  – 2014-2013ص. 128
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ككاالت بالتعاكف مع كتبة االستدعاء ،عمى الرغـ مف أف ممؼ التحقيؽ جاء خمكان مف أية بينة تثبت
ىذه الكاقعة؛ فإف ذلؾ يجعؿ مف القرار مشكبان بعيب السبب.

()503

كقد قضت المحكمة بأف مشركعية القرار التأديبي المتضمف فصؿ المستدعي ،تتكقؼ عمى
قياـ السبب عمى الحالة الكاقعية التي دفعت اإلدارة التخاذ القرار الطعيف  ،كقد ثبت أماـ المحكمة أف
المستدعي أفمح في النيؿ مف القرار ،كذلؾ بأنو قائـ عمى أسباب كىمية كغير صحيحة  ،لذلؾ بات مف
()504

المتعيف الحكـ عميو باإللغاء

كالسبب يجب أف يككف جديان بحيث يؤدم إلى النتيجة التي انتيى إلييا القرار ،كالسبب غير
الجدم ىك السبب الذم ال تقتنع المحكمة بكفايتو إلصدار القرار ( ،)505فتقديـ شككل ضد المستدعي
()506

ال تصمح سببان لمعاقبتو ،سيما كأف األصؿ ىك أف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو .

فالكقائع المككنة لعنصر السبب يجب أف تككف ظاىرة كمحددة  ،كبناء عميو يككف القرار الذم
جاء مبنيان عمى عبارات مرسمة كدكف أف ينسب لممستدعي أفعاالن ككقائع محددة كدالئؿ عمى صحة
ىذه الكقائع كاألفعاؿ ،لتتمكف المحكمة مف بسط رقابتيا عمى صحتيا كمشركعيتيا ،قد اعتراه عيب
السبب.
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كال معقب عمى اإلدارة إف ىي قامت بفصؿ المكظؼ ما داـ ثبت أماـ لجنة التحقيؽ ثبكت

()503

حكـ محمة العدؿ العميا – راـ اهلل  -رقـ(  –) 2010/356صدر بتاريخ  -)2011/9/12( :مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()504

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2004/30الصادر بتاريخ  )2005/6/4(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1958/7كالصادر بتاريخ  ،1960/5/24:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا – كليدحممي الحايؾ – الجزء العاشر ،ص. 20
 إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – دار المرجع السابؽ  -ص . 170()506

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2010/33الصادر بتاريخ  )2010/9/26(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()507

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/52الصادر بتاريخ  )2012/12/19(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

حيث جاء بالخصكص( :لقد استقر الفقو اإلدارم عمى أنو كمما ألزـ الشارع جية اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا كجب عمييا َّ
أف تذكر األسباب كاضحة
ال ..الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل رقـ ( )1998/20الصادر بتاريخ ()1999/11/3
جمية كاال فيككف القرار مجافي نا لمقانكف كباط ن
كفي حكـ آخر جاء ،...( :يجب َّ
أف يذكر السبب بصكرة كاضحة جمية تدؿ عمى عدالة القرار...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ
المشرع
( )1996/8الصادر بتاريخ ( )1996/12/5كفي حكـ ثالث قضت بأنو  ،...( :كقد استقرت مبادئ الفقو اإلدارم عمى أنو كمما الزـ
ِّ
جية اإلدارة بتسبيب ق ارراتيا كجب عمييا َّ
أف تذكر األسباب كاضحة جمية ،كاال فيككف القرار مجانبان لمقانكف كباطالن...الخ) ،كفي ذات الحكـ
األخير أشارت أيضان إلى أنو ،...( :كبالتالي فإف عدـ معمكمية سبب القرار المطعكف فيو تجعؿ مف ىذا القرار معيبان مف حيث الشكؿ...الخ)،
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العديد مف المخالفات االنضباطية كاألخالقية  ،كالتي لـ يفمح المستدعي مف إثبات عكسيا ،كىك ما
()508

يغدك معو الطعف عمى القرار غير مقبكؿ.

المطمب الثالث
جوانب رقابة محكمة العدل العميا عمى سبب القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
يتكلى القضاء اإلدارم الرقابة عمى سبب الق اررات التأديبية كما الق اررات اإلدارية بصكرة عامة
باعتب ار السبب أحد األركاف المككنة لمقرار كالذم يعيبو تخمفو ،كتتنكع صكر الرقابة عمى ركف السبب ،
ابتداء مدل كجكد الكقائع التي يبنيت عمييا أسباب
فقد تككف رقابة أكلية يراقب مف خالليا القاضي
ن
الق اررات ،كمف ثـ ينتقؿ إلى مدل صحة التكييؼ القانكني ليا ،كيتابع بعد ذلؾ رقابتو عمى مالئمة تمؾ

الكقائع لمجزاء المقرر عمى األفراد أك العقكبة التأديبية ،كىي التي تشكؿ محؿ القرار ،أم الرقابة عمى
مالئمة السبب لممحؿ.
فإذا تبيف لو أف تمؾ الكقائع غير مكجكدة أصالن ،أك أف اإلدارة قامت بتكييؼ األسباب بطريقة
غير صحيحة ،أك أنيا جاءت بأسباب غير مالئمة لنكع الجزاء الذم تى َّـ تكقيعو عمى الشخص الخاضع
لمتأديب ،فحينيا تذىب المحكمة إلى إلغاء القرار لعيب في سببو ،كىك ما يتطمب منا تقسيـ ىذا
المبحث إلى ثالثة مطالب ،كذلؾ عمى النحك اآلتي :
 الفرع األول :الرقابة عمى كجكد الكقائع في القرار التأديبي.حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ ( )1999/35الصادر بتاريخ ( )2001/3/3كمما أرستو محكمة العدؿ العميا
أيضان ،...( :نخمص مف ذلؾ كمو إلى َّ
أف "اإلدارة" كىك المستدعى ضده األكؿ في ىذه الدعكل مقيد لدل اتخاذه القرار اإلدارم ببياف سبب
نص عمييا القانكف كالتي تبرز عزؿ المكظؼ أك إنياء خدماتو أك فقده لكظيفتو ،األمر الذم ال نجده متكاف انر في
صدكر ىذا القرار كالحالة التي َّ
كافة المبرزات المشار إلييا آنفان كالتي تشكؿ مككنات القرار اإلدارم المطعكف فيو ،حيث ال يعدك مضمكنيا سكل إخبار بإنياء خدمات
أف ما جاء في المبرز "ع "5/يشير إلى َّ
المستدعي دكف بياف أم سبب لذلؾ ،فضالن عف َّ
أف القرار المطعكف فيو جاء بناء عمى طمب "الجيات
المختصة" ،كفي ىذا ما يجعمنا نثبت تمامان َّ
أف المستدعي قد انييت خدماتو لسبب ال تعرف و الجية المستدعى ضدىا ذاتيا) ،حكـ محكمة العدؿ
العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1999/35الصادر بتاريخ ( )2001/3/3مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()508

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/13الصادر بتاريخ  )2014/1/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
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 الفرع الثاني :الرقابة عمى تكييؼ الكقائع في القرار التأديبي. -الفرع الثالث :الرقابة عمى مالئمة الكقائع لمعقكبة التأديبية.

الفرع األول
الرقابة عمى وجود الوقائع في القرار التأديبي
تختمؼ الكاقعة عف الجريمة التأديبية في الكصؼ ،فميس كؿ كاقعة تمثؿ جريمة أك مخالفة،
فقد تحتمؿ ذلؾ أك العكس ،كىكذا بالنسبة إلى كؿ سمكؾ ،فقد يككف مجرمان أـ ال ،فالكاقعة تحدث كمف
ثـ يخضع المكظؼ لمتأديب ،ثـ يقرر المجمس التأديبي أك المجنة التأديبية ثبكت كصؼ الكاقعة بأنيا
تشكؿ ذنبان تأديبيان مف عدمو  ،كبناء عمى ما تقدـ نستطيع القكؿ َّ
إف الكاقعة تتمثؿ في سمكؾ مادم ذم
مظير مممكس ،صادر مف المكظؼ سكاء كاف إيجابيا مثؿ تعدم المكظؼ بالقكؿ أك الفعؿ عمى رئيسو
في العمؿ ،أـ سمبيا مثؿ امتناعو عف أداء العمؿ.

()509

كلقد تكلت التشريعات الفمسطينية المتعددة النص صراحة عمى كاجبات األفراد ،سكاء المكظفيف
أك المنتسبيف إلى النقابات المينية  ،كيصمح أف يككف اإلخالؿ بيذه الكاجبات أك جزء منيا ،كاقعة
تستدعي المسألة التأديبية كترقى إلى أف تككف سببان إلصدار عقكبة تأديبية بحؽ المخالؼ ،كبالتالي فإف
تحققت ىذه الكقائع التي ىنص عمييا القانكف ،يعني كجكد كقائع تصمح سببان التخاذ القرار اإلدارم كمف
ثـ فيما لك قامت اإلدارة بإصدار قرار تأديبي مف دكف كجكد ما يشكؿ كاقعة أك مخالفة أك ذنب إدارم

فإف القرار يككف قد افتقر لمكجكد المادم لمكقائع ،كبذلؾ يصبح معيبان في سببو.
كمف الكقائع المادية التي يشكؿ كجكدىا سببان يبرر معاقبة المكظؼ العاـ تأديبيان ،ما أكردتو
العديد مف المكاد الناظمة لمكظيفة التأديبية ،كىك ما يعد تخفيفان مف اآلثار المترتبة عمى تخمؼ الشؽ
الثاني لمبدأ شرعية الجرائـ كشرعية العقكبات .

()509

510

عميا حمد حسف – سمطة القاضي اإلدارم إزاء التكييؼ القانكني الخاطئ لمكقائع في مجاؿ تأديب المكظفيف -بحث منشكر –مجمة كمية

الحقكؽ _ جامعة النيريف – مجمة عممية محكمة تصدرىا كمية الحقكؽ في جامعة النيريف– المجمد  – 13العدد  – 2:السنة  -2011ص 15
(510

) المادة (  ) 67مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ المعدؿ التي تعمقت بالمحظكرات

عمى المكظفيف ،حيث جاء فييا( :يحظر عمى المكظؼ ما يأتي-:
 - 1مخالفة أحكاـ ىذا القانكف أك القكانيف كالمكائح األخرل المعمكؿ بيا كالمتعمقة بالخدمة المدنية كالمكظفيف.
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 - 2الجمع بيف كظيفتو كبيف أم عمؿ آخر يؤديو بنفسو أك بالكاسطة.
كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف الضكابط كاألحكاـ لألعماؿ التي يجكز لممكظؼ أداؤىا في غير أكقات الدكاـ الرسمية بما ال يضر أك
يتعارض أك يتناقض مع الكظيفة أك مقتضياتيا.
 - 3استغالؿ كظيفتو كصالحياتو فييا لمنفعة ذاتية أك ربح شخصي أك القبكؿ مباشرة أك بالكاسطة ألية ىدية أك مكافأة أك منحة أك عمكلة
بمناسبة قيامو بكاجبات كظيفتو.
 - 4أف يحتفظ لنفسو بأصؿ ٌأية كرقة رسمية أك صكرة أك نسخة أك ممخص عنيا أك أف ينزعيا مف الممفات المخصصة لحفظيا كلك كانت
خاصة بعمؿ كٌمؼ بو شخصيان.
 - 5أف يفشي ٌأيان مف األيمكر التي يطمع عمييا بحكـ كظيفتو خالفان لممجاالت التي يجيزىا القانكف حتى كلك ترؾ الكظيفة.
 - 6الخركج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك الظيكر بمظير مف شأنو اإلخالؿ بكرامة الكظيفة.
 - 7شرب الخمر كلعب القمار في األندية أك في المحاؿ العامة).
كذلؾ ما جاء في تعميمات كزير الصحة رقـ ( )2لسنة 2013ـ بشأف مزاكلة مينة معالجة النطؽ( ،)510في المادة ( )13بشأف
محظكرات ممارسة المينة،
يحظر عمى مف يمارس المينة ما يأتي-:

)1

أ -إعطاء كصفو طبية.
ب -طمب إجراء الفحكصات المخبرية أك الصكر الشعاعية بأنكاعيا.
كيحظر بمكجب ىذه التعميمات ما يأتي-:

)2
أ-

الجمع بيف ممارسة المينة كغيرىا مف الميف الصحية.

ب -إدارة أكثر مف مركز مف قبؿ اختصاصي معالجة النطؽ.
ت -استعماؿ المركز لغايات غير الغايات التي رخص مف أجميا.
ث -استعماؿ المركز لغايات التدريب الجماعي أك تدريب أشخاص ال يحممكف مؤىالن أكاديميان في معالجة النطؽ.
ج -نشر اإلعالنات كالنشرات الدعائية دكف مكافقة الك ازرة).

كعميو متى تكافرت إحدل ىذه الحاالت فإننا نككف بصدد تكافر كاقعة مادية تبرر إصدار قرار ادارم بتأديب صاحب المينة مف قبؿ الجيات
التي تممؾ التأ ديب كبدكف ذلؾ فالقرار يككف صدر مف دكف االستناد ألم كاقعة مادية مكجكدة.
أضؼ لذلؾ فإف القرار بقانكف رقـ ( )7لسنة 2012ـ( )510بشأف دار اإلفتاء الفمسطيني أكرد في المادة ( )20المحظكرات كىي:
)1

يحظر عمى مكظفي دار اإلفتاء ممارسة أعماؿ التحكيـ كلك مف دكف أجر.

)2

يحظر عمى المفتي تقاضي أجر عمى فتكاه.

)3

ال يجكز ألم شخص أك جية التصدم إلصدار الفتاكل إال مف خالؿ الجيات الرسمية المخكلة بإصدارىا كفقان ألحكاـ ىذا القرار

بقانكف.

كذلؾ ما أكردتو المادة ( )28بشأف المحظكرات بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ( )1لسنة 2009ـ بشأف نظاـ مكظفي الييئات
المحمية( ،)510حيث جاء( :يحظر عمى المكظؼ-1 :اإلتياف بعمؿ أك الظيكر بمظير مخؿ بشرؼ الكظيفة -2 .أف يقبؿ لنفسو أك لغيره
منحة أك ىدية أك امتيا انز بسبب أدائو ألعماؿ الكظيفة أك أف يقبؿ الكعد بشيء مف ذلؾ -3 .اإلفصاح بمعمكمات أك إيضاحات عف المسائؿ

التي ي نبغي أف تظؿ سرية بطبيعتيا أك بمقتضى تعميمات خاصة -4 .أف يحتفظ لنفسو بأصؿ أية كرقة مف األكراؽ الرسمية أك أف ينزع ىذا
األصؿ مف الممفات المختصة لالحتفاظ بيا كلك كاف ىك الذم قاـ بتحريره -5 .أف يككف ككيالن بأجر في القياـ بأعماؿ لمغير -6 .الجمع بيف

كظيفتو كبيف أ م عمؿ تبعي آخر يؤديو بالذات أك بالكاسطة إذا كاف مف شأنو أف يضر بأداء كاجبات الكظيفة أك كاف غير متفؽ مع ما يقتضيو
المنصب كيؤدم إلى منفعة كبكجو خاص:
أ) كؿ عمؿ مف األعماؿ التجارية أك المضاربات المالية كخاصة ما كاف منيا متصالن ببيانات أك معمكمات تصؿ إليو عف طريؽ الكظيفة.
ب) شراء العقارات أك المنقكالت التي تطرحيا الييئة المحمية لمبيع.

ج) استئجار األراضي كالعقارات العائدة لمييئة المحمية بقصد االستغالؿ.
د) االشتراؾ في األعماؿ كالمقاكالت التي يككؿ إليو تحضيرىا أك تنفيذىا أك الحصكؿ عمى مصمحة أك قيكد خاصة بيا).
كذلؾ ما جاء في قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ( )510في المادة ( )90بشأف المحظكرات( :يحظر عمى
الضابط في أثناء الخدمة العسكرية ما يأتي:
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ارتيا
كتعتبر رقابة القضاء عمى كجكد الكقائع المادية التي استندت إلييا اإلدارة في إصدار قر ا
أكؿ درجات الرقابة القضائية عمى سبب القرار التأديبي كالحد األدنى ليذه الرقابة( .)511كالتي تزاكليا
المحاكـ اإلدارية عمى الق اررات التأديبية في جميع الظركؼ ،كسكاء كانت سمطة اإلدارة مقيدة أـ تقديرية
كال يختمؼ الحاؿ إف كانت اإلدارة حسنة النية إلعتقادىا كجكد الكاقعة المادية أـ كانت تعمـ بعدـ تكفرىا
.

()512

 .1إبداء اآلراء السياسية كاالشتغاؿ بالسياسة أك االنتماء إلى األحزاب أك الييئات أك الجمعيات أك المنظمات ذات األىداؼ السياسية.
 .2االشتراؾ في أية مظاىرة أك اضطرابات
 .3االشتراؾ في تنظيـ اجتماعات حزبية أك دعايات انتخابية.
 .4عقد اجتماعات النتقاد أعماؿ السمطة الكطنية.
 .5اإلفضاء بمعمكمات أك إيضاحات عف المسائؿ التي ينبغي أف تظؿ سرية بطبيعتيا ،أك بمقتضى تعميمات خاصة ،كيظؿ االلتزاـ بالكتماف
قائما حتى بعد انتياء الخدمة.
 .6االحتفاظ لنفسو بأم كثيقة أك كرقة مف الكثائؽ أك األكراؽ الرسمية أك صكرة عنيا ،كلك كانت خاصة بعمؿ كمؼ بو شخصيا.
 .7مخالفة إجراءات األمف الخاص كالعاـ التي يصدر بيا قرار مف الكزير المختص.
 .8أف يكسط أحدا أك يقبؿ "الكاسطة" في أم شأف خاص بكظيفتو ،أك أف يتكسط لعسكرم أك لمكظؼ آخر في أم شأف مف ذلؾ.
 .9االتصاؿ مع أم جية غير فمسطينية إال كفقا لتعميمات مف الجيات المختصة ذات العالقة.
.10

إصدار تصريحات لكسائؿ اإلعالـ إال بمكجب تفكيض رسمي مف الكزير المختص) (.)510
كذلؾ ما أكردتو مادة ( )25بشأف محظكرات عمى العامميف في جياز المخابرات العامة (إضافة إلى ما كرد في قانكف الخدمة في

قكل األمف الفمسطينية يحظر عمى العامميف ما يأتي:
.1

الجمع بيف العمؿ بالمخابرات كأية أعماؿ أخرل ،إال إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ كبقرار مف رئيس المخابرات.

 .2اإلىماؿ أك التقصير الذم يترتب عميو ضياع حؽ مف حقكؽ الدكلة.
.3

التصريح بأم بيانات تتعمؽ بأمكر العمؿ لكسائؿ اإلعالـ سكاء كاف في أثناء الخدمة أك بعدىا إال مف خالؿ شخص مفكض بذلؾ.

 .4القياـ بأم نشاط سياسي أك إعالمي.
 .5االنتساب إلى الجمعيات أك المؤسسات أك األندية إال إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ كبقرار مف رئيس المخابرات.
 .6استغالؿ الكظيفة لتحقيؽ أغراض شخصية.
 .7االحتفاظ ألنفسيـ بأية كثيقة مف الكثائؽ الرسمية كلك كانت خاصة بأعماؿ كمفكا بيا.
 .8مخالفة إجراءات األمف التي يصدر بيا قرار مف السمطة المختصة.
 .9التستر عمى أخطاء كمخالفات زمالئيـ في العمؿ.
 .10االتص اؿ أك إقامة عالقات خاصة باألجانب أك بأعضاء السفارات كالبعثات المعتمدة بالدكلة إال إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ كبقرار
مف رئيس المخابرات) (.)510
كلقد نص القانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة عمى الكقائع المادية التي تشكؿ سببان لتأديبيـ عبارة عف

المحظكرات التي أكردتيا المادة ( )28حيث جاء( :يحظر عمى المحامي -1 :السعي إلى جمب أصحاب القضايا أك الزبائف بكاسطة اإلعالنات
أك باستخداـ الكسطاء مقابؿ أجر أك منفعة -2 .شراء القضايا كالحقكؽ المتنازع عمييا -3 .قبكؿ السندات التجارية بطريؽ الحكالة السمو بقصد
ال فييا أك إفشاء سر أؤتمف عميو أك عرفو عف طريؽ
االدعاء بيا مف دكف ككالة -4 .أداء شيادة ضد مككمو بخصكص الدعكل التي كاف ككي ن

مينتو المتعمقة بأسرار المككميف لدل القضاء في مختمؼ الظركؼ كلك بعد انتياء ككالتو -5 .إعطاء رأم أك مشكرة لخصـ مككمو في دعكل

سبؽ لو أف قبؿ الككالة فييا أك في دعكل ذات عالقة بيا ،لك بعد انتياء ككالتو)

()511

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 342

()512

سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمطة التقديرية لإلدارة– دار النيضة العربية – القاىرة – سنة  – 1992ص . 153

864

كمنذ زمف بعيد كاف القضاء ً
يبتدئ أكالن بالرقابة عمى الكجكد المادم لمكقائع  ،كالتي مف المقرر
أف رقابة القضاء اإلدارم في ىذا المجاؿ تجد حدىا الطبيعي بالتحقؽ ،مما إذا كانت النتيجة التي
انتيت إلييا السمطة التأديبية المختصة مستمدة مف عناصر ثابتة ماديان أك قانكنيان ،بحيث إذا كانت
النتيجة منتزعة مف غير أصكؿ ثابتة أك كاف ىناؾ خطأ في تكييؼ الكاقعة بسبب المحاكة التأديبية -
عمى فرض كجكدىا -كاف القرار التأديبي غير سميـ متعينان إىداره.

()513

كمف الصكر البسيطة التي يثبت فييا عدـ صحة السبب في الكاقع ،أف تتضمف األكراؽ
المتعمقة بالقرار ما يثبت عدـ الصحة ،كمثاؿ ذلؾ أف يصدر ق ارر بإعفاء مكظؼ مف منصبو بناء عمى
طمبو ،ثـ يتبيف أنو لـ يتقدـ بطمب ،أك أف يستند القرار بإحالة ضابط إلى االستيداع استنادان إلى كقائع
صدر بشأنيا حكـ جنائي يقضي بالبراءة لعدـ ثبكت الكاقعة .

()514

أك أف تككف الكقائع غير مكجكدة أصالن  ،كما جاء في حكـ محكمة العدؿ العميا بأف
المستدعيف مازالكا عمى رأس عمميـ ،كأنو تـ تكقيؼ ركاتبيـ مف قبؿ جياز المخابرات العامة  ،كال
يكجد أية بينة تثبت أنيـ قد أحيمكا إلى التحقيؽ  ،األمر الذم يغدك معو القرار مفتق انر لمكقائع التي يستند
إلييا ،كىذا مخالؼ لمقانكف .

()515

كال يكفي لمقكؿ بصحة القرار التأديبي أف تككف الكقائع فقط مكجكدة ،بؿ يجب أف تبقى قائمة
لحيف صدكر الق ارر ،إضافة إلى ضركرة أف تككف محددة بدقة  ،فال يقكـ سند صحيح لمقرار التأديبي
الكقائع الغامضة أك المرسمة دكف تحديد.

()516

كلقد رأت المحكمة أف قرار القائـ بأعماؿ ك ازرة الحكـ المحمي بخفض راتب المستدعيف ،كذلؾ
بإلغاء عالكة المخاطرة ،أمر يحتـ عمى المحكمة التحقؽ مف استمرار كجكد سبب القرار ،الذم منحيـ
تمؾ العالكة  ،كلقد اتضح لممحكمة أف المستدعيف ما زالكا يعممكف في مكب النفايات ،كبذلؾ يتضح

()513

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1964/74كالصادر بتاريخ ، 1965/4/28:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا كليد

حممي الحايؾ – الجزء الرابع عشر  ،ص . 40
()514

زكي محمد النجار – القضاء اإلدارم  -الطبعة الثانية – سنة  -1996-ص . 386

()515

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ (2011/256ك  )2012/175الصادر بتاريخ  )2013/11/11(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()516

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 242

863

استمرار الحالة الكاقعية كالمتمثمة بطبيعة العمؿ الذم ىك مف األعماؿ الخطرة جدان  ،لذلؾ ترل
المحكمة أف الطعف في محمو مما يستدعي إجابة مكضكع الطمب.

()517

كزيادة في الضمانات الممنكحة لألفراد في ىذا المجاؿ ،اعتنقت المحكمة مبدأ الشؾ ييفسر

لمصمحة المتيـ ،فقالت :إف الكاقعة محؿ المحاكمة التأديبية كالمتمثمة بالتنازؿ عف المركبات دكف
استيفاء الرسكـ المطمكبة  ،ال يمكف أف تشكؿ كاقعة ثابتة ما داـ الجياز الخاص بالمستدعي بإمكانو
الدخكؿ إليو كالتالعب بو مف أم شخص ،كىك ما يشكؿ عدـ تيقف المحكمة مف قياـ المكظؼ بالفعؿ
()518

المنسكب إليو .

الفرع الثاني
الرقابة عمى تكييف وقائع القرار التأديبي
قرراىا
إلى جانب الرقابة عمى كجكد كسالمة الكقائع التي استندت إلييا اإلدارة عند إصدار ا
التأديبي ،تمارس المحكمة رقابتيا عمى الكصؼ القانكني الذم أسبغتو اإلدارة عمى الكقائع ،كما إذا
كانت مستكفية لمشركط القانكنية التي تجعميا مبررة إلصدار القرار.

()519

كالمقصكد مف عممية التكييؼ ىك إدراج حالة كاقعية معينة داخؿ إطار فكرة قانكنية ،بحيث
يمكف أف يحمؿ القرار المتخذ عمييا باعتباره دافعان مشركعان التخاذه ،كتقتضي ىذه العممية مف القائـ بيا
أف يسعى أكالن إلى تخصيص القاعدة القانكنية  ،كذلؾ مف خالؿ تحديد معالـ الفكرة الكاردة في تمؾ
()520

النصكص ،حتى يمكف التأكد مف أف الكقائع التي استندت إلييا اإلدارة تدخؿ فعالن ضمف إطارىا.

ففيما يتعمؽ بالق اررات التأديبية كبعد أف يتأكد القاضي مف ارتكاب مف شممو القرار لمكاقعة التي
نسبتيا اإلدارة إلى الفرد الخاضع لمتأديب ،ينصب بحثو بعد ذلؾ عمى فحص ما إذا كانت الكاقعة

()517

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )2014/59كالصادر بتاريخ ، 2015/11/22:مبادئ محكمة العدؿ العميا – المبادئ التي أرستيا

محكمة العدؿ العميا في االعكاـ ( – )2016-2015-2014الجزء الثاني أشرؼ نصر اهلل كنضاؿ جرادة – المرجع السابؽ  ،ص ،146
كالمكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا بغزة .
()518

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/39الصادر بتاريخ  )2004/3/31(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية

()519

فيد عبد الكريـ أبك العثـ – القضاء اإلدارم دراسة مقارنة – دار كائؿ – عماف -الطبعة األكلى – سنة – 2013ص .182

()520

سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمطة التقديرية لإلدارة– المرجع السابؽ – ص . 172

865

تشكؿ جرمان تأديبيان يستكجب العقكبة أـ أف الكاقعة ىي عمؿ سائغ ال جزاء عميو ،كبالتالي بطالف القرار
()521

التأديبي.

كتؤكد المحكمة عمى كاليتيا في التكييؼ كتقرر أف مجرد اقتناع رجؿ اإلدارة بالكاقعة ال يحكؿ
دكف تدخؿ المحكمة ،لبسط رقابتيا عمى ثبكت السبب كتكييؼ الفعؿ المنسكب إلى المستدعي فيما إذا
()522

كاف يشكؿ ذنبان تأديبيان أـ ال ،كصحة التطبيؽ القانكني عميو .

كفي سبيؿ انزؿ حكـ القانكف عمى الكاقعة فإف القاضي يسمؾ أحد طريقيف أك كالىما  ،فإما
أف يتناكؿ الكاقعة بالتكييؼ لمعرفة مدل تطابقيا مع القانكف  ،كاما أف يعالج القانكف بالتفسير لمعرفة
مدل انطباقو عمى الكاقعة ،فإذا ثبت عدـ صحة التكييؼ في الحالة األكلى أك عدـ تطابقو مع القانكف
()523

في الحالة الثانية ،كاف القرار جدي انر باإللغاء.

كلقد سمؾ القضاء اإلدارم ىذا المسمؾ حيف قضى بأف تتكقؼ مشركعية القرار اإلدارم تتكقؼ
عمى تحقؽ الحالة الكاقعية بالشركط التي بتطمبيا القانكف  ،كلمقضاء اإلدارم حؽ مراقبة الكقائع التي تـ
تطبيؽ القاعدة القانكنية عمى أساسيا ،بالقدر الذم يمكنو مف الحكـ عمى سالمة تطبيؽ ىذه القاعدة
كبالتالي سالمة القرار اإلدارم .

()524

كلقد سمكت محكمة العدؿ العميا الطريقيف لمرقابة عمى التكييؼ ،فذىبت إلى أف المستدعي قد
خالؼ أحكاـ القانكف كاألنظمة في أثناء تأديتو كظيفتو ،ككف أنو قد ارتكب مخالفات تمثمت بصرؼ
مبالغ لممقاكليف مف دكف كجو ،حؽ كأنو قاـ باستغالؿ كظيفتو كصالحياتو لمنفعة خاصة ،كذلؾ بقبكؿ
أجيزة كمكاتب كضيافة لصالح ك ازرة األشغاؿ مف المقاكليف المتعاقديف مع الك ازرة كىك ما أدل إلى
()525

كجكد خمؿ كبير في تنفيذ المشاريع .

كبشأف التفسير قضى بأنو :ليس يسعؼ المستدعي في الجمع بيف مينة التعميـ كممارسة
المحاماة كما أف نظاـ القضاء ال يتسع ليذا النظر ،ذلؾ أف مينة المحاماة ىي سنينة القضاء ،قديمة
()521

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص. 773

()522

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/10الصادر بتاريخ  )2002/2/16(:مكسكعة المقتفي اإلكتركنية .

()523

عبد العزيز عبد المنعـ خميفة – أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 249

()524

ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا – المرجع السابؽ  ،ص . 42

()525

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2003/52الصادر بتاريخ  )2003/11/27(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا – غزة .

866

قدمو ،شريفة القصد نبيمة الغرض ،الزمة لممجتمع لزكـ القضاء كأف المستدعي فيما انساؽ إليو مف
جدؿ حكؿ عدـ انطباؽ النص عمى حالتو ،بدعكل أف النص تضمف كممة حرفة ،كىي تنطبؽ عمى
األعماؿ التجارية أك الحرؼ المينية ،قد حجب عف نفسو مف األصؿ الذم اتجيت إليو نية مف فرض
الحظر.

()526

الفرع الثالث
الرقابة عمى مال ئمة الوقائع لمعقوبة التأديبية
ينتقؿ القاضي اإلدارم بعد فحصو لمكقائع كالتثبت مف أنيا تشكؿ مخالفة تستكجب تكقيع
عقكبة عمى المخالؼ ،إلى المرحمة الثالثة ،كىي مالئمة الكاقعة لمعقكبة التي قررتيا اإلدارة عمى
المخالؼ( ،)527أم ينتقؿ لمرقابة إلى مدل تناسب أك تعادؿ أك مالئمة المخالفة اإلدارية التي نسبت إلى
المكظؼ مع العقكبة التي كقعت عميو بمكجب القرار التأديبي.
كمقتضى التناسب ىك أال تغمك السمطة المعنية بتحديد الجزاء في اختياره ،كال ترتكب مف
الشطط في تقديره ،كانما عمييا أف تتخير ما يككف الزمان كضركريان لمكاجية الخرؽ القانكني أك المخالفة
اإلدارية ،كما يترتب عمى اقترافيا مف آثار  ،كبالقدر الذم يحقؽ أغراض العقكبة المعركفة بالردع العاـ
كالخاص ،كبذلؾ تككف ضكابط الجزاء مكضكعية ،كأم تجاكز ليذه الضكابط مف شأنو أف يشكؿ
مخالفة تستكجب إلغاء القرار.

()528

كالقاعدة العامة ىي :أف مقدار الجزاء ال يمكف مناقشتو أماـ القضاء اإلدارم ( ،)529كىك ذات
المذىب الذم اعتنقتو محكمة العدؿ العميا في بداية أحكاميا ،حيف قضت بأف :القضاء اإلدارم ال
يجكز لو مراقبة مالئمة القرار اإلدارم  ،كمتى انتيت اإلدارة بحسب فيميا الصحيح لمعناصر التي
استخمصت منيا تكفر مسكغ تأديب المكظؼ إلى تككيف اقتناعيا بأف مسمكو الكظيفي كاف معيبان  ،كاف
()526

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1971/53الصادر بتاريخ  )1972/5/17(:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء األكؿ  ،ص. 202
()527

محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – الكتاب الثاني –المرجع السابؽ  -ص . 212

()528

محمد باىي أبك يكنس – الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة – المرجع السابؽ ص . 121

()529

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 775

867

لإلدارة حرية لتقدير الخطكرة الناجمة عف الفعؿ كالجزاء المناسب ،مف دكف أف يخضع ىذا التقدير
()530

لرقابة القضاء .

إال أف القضاء قد تحمؿ مف ىذه القاعدة ،كأخذ يبسط رقابتو عمى مالئمة العقكبة

لممخالفة  ،كحسبما جاء فإف لممحكمة إخضاع تقدير اإلدارة إلى رقابتيا ،كىك ما يعني أف القضاء
اإلدارم ىك قضاء مالئمة كمشركعية بالنسبة إلى الق اررات المتعمقة بالحريات العامة.

()531

كأف مما يدعـ كجية نظر القضاء في ىذا الشأف أف تدرج في العقكبات التي يجكز تكقيعيا
عمى المخالفيف ،كىذا لـ يأت مف فراغ ،كانما لرغبتو في أف تتطابؽ المخالفة مع درجة العقكبة دكف
غمك أك تشدد ،كاف لـ يحصر المخالفات التأديبية ،األمر الذم يخمؽ بيئة خصبة لتعسؼ اإلدارة في
استعماؿ السمطة ،كىك أمر يستدعي تدخؿ القضاء حتى كلك امتد تدخمو إلى الرقابة عمى مالئمة القرار
التأديبي(.)532
كلقد ًا ٍعتى َّد القضاء بالعديد مف االعتبارات التي تؤثر في تقدير العقكبة ،منيا كجكد سكابؽ

لممخالؼ مف عدمو  ،فقضت بأف :ىسبؽ ارتكاب المستدعي لبعض المخالفات في أثناء العمؿ ،كالتي لـ

ينكرىا في أثناء التحقيؽ  ،أمر يجعؿ مف عقكبة الفصؿ الذم حمميا القرار تتناسب مع المخالفة

المرتكبة .

()533

كفي قرار آخر :إف حؽ اإلدارة في معاقبة المكظؼ يقابمو كاجب آخر كىك ضركرة األخذ بعيف
االعتبار حيف تقدير العقكبة عمى المخالؼ ظركؼ المكظؼ كماضيو الكظيفي كعما أف كاف مف
أصحاب السكابؽ  ،كاف المحكمة اتضح ليا أف المستدعي حصؿ عمى شيادة شكركلـ يقـ ضده أية
قضايا  ،كعميو فإف المحكمة ترل تعديؿ العقكبة لتصبح االنذار النيائي بدالن مف الفصؿ .

()530

()534

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1963/97كالصادر بتاريخ  ، 1965/5/20:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء الثالث عشر  ،ص  ، 79حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1964/74كالصادر بتاريخ،1965/4/28 :
مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا ،كليد حممي الحايؾ – الجزء الرابع عشر  ،ص . 40
()531

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2015/155الصادر بتاريخ  )2015/11/5(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()532
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()533

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/27الصادر بتاريخ  )2015/11/8(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا – غزة .
()534

انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2015/28الصادر بتاريخ  )2016/3/20(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿالعميا – غزة.
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كيظير أف المحكمة في ىذا الحكـ قد جاكزت كاليتيا في إلغاء القرار المخالؼ إلى تعديمو،
كسمطة المحكمة في تعديؿ القرار المخالؼ لمقانكف مف الصالحيات التي أكردىا القانكف  ،كلكف األمر
الجديد ىنا ،أف المحكمة صكبت كضع اإلدارة في معاقبة المخالؼ كفقان لمقانكف دكف غمك في العقكبة.
كقد تككف خطكرة الكاقعة سببان لتكقيع أقسى الجزاءات التأديبية عمى المخالفة مف دكف االلتفات
إلى االعتبارات السابقة ،لما تشكمو المخالفة المرتكبة مف خطكرة ،فقررت المحكمة أف قرار لجنة
الضباط المتضمف إنياء خدمات المستدعي بسبب استغالؿ مكقعو لتسريب معمكمات ،كلذلؾ تقرر
المحكمة رد الدعكل .

()535

كمف االعتبارات التي اتخذتيا المحكمة سببا لعدـ مالئمة العقكبة الغاية التي قصدىا المخالؼ
مف السمكؾ المؤثـ  ،كفي ذلؾ خمصت المحكمة إلى أف المقاالت التي كتبيا المستدعي ،كالتي تتضمف
مياجمة المستدعى ضدىا ما كانت إال حرصان منو عمى مصمحة الجامعة المستدعى ضدىا  ،إال أف
البناء :بذكر أسماء بعض العامميف كالتجريح بيـ ،يشكؿ مخالفة انضباطية
مجاكزتو لحدكد النقد ٌ
تستدعي المسائمة التأديبية  ،لكف المحكمة ال ترل تناسبان في العقكبة المقررة عمى المستدعي ،لذلؾ
تقرر تعديميا لتصبح االنذار النيائي بالفصؿ بدؿ الفصؿ مف الخدمة .

()536

المشرع مف النص عمى العقكبات التأديبية كترتيبيا
كتنكه المحكمة في حكـ آخر إلى أف مراد
ِّ
بشكؿ تدريجي حسب قسكة العقكبة  ،ىك إلزاـ جية اإلدارة باألخذ بمبدأ تدرج العقكبات التأديبية بما
يتناسب مع المخالفة  ،كليس معنى إعطاء سمطة تقديرية لإلدارة المختصة بالتأديب ،أف يدىا مطمقة،
بؿ ىي مقيدة بشرط عدـ المغاالة في الجزاء.

()537

 حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/51الصادر بتاريخ  )2012/6/5(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ العمياغزة .
()535

انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/599الصادر بتاريخ  )2012/12/24(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية . حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1996/107الصادر بتاريخ  )1997/1/4(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2003/52الصادر بتاريخ  )2003/11/27(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿالعميا  -غزة
()536

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/66+22الصادر بتاريخ  )2015/7/5(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة

العدؿ العميا – غزة .
()537

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/10الصادر بتاريخ  )2002/2/16(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .
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المبحث الثالث
الرقابة عمى غاية القرار التأديبي
 تمييد وتقسيم:
يتحقؽ عيب الغاية متى انحرفت اإلدارة عف اليدؼ الذم حدده القانكف مف كراء إصدار القرار
اإلدارم أك القرار التأديبي بصكرة خاصة ،كغاية القرار اإلدارم ىي اليدؼ الذم يسعى القرار إلى
تحقيقو ،كالرقابة عمى الغاية مف أكجو الرقابة المكضكعية ككنيا تدكر حكؿ البكاعث التي دفعت اإلدارة
عمى إصدار القرار.
ص قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية عمى ىذا العيب ،كأشار إليو بعبارة "االنحراؼ في
كلقد ىن َّ

استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف" (.)538

كيعد ركف الغاية آخر أركاف القرار اإلدارم كىك مف أدقيا كأصعبيا تحديدان  ،ذلؾ أف الغرض
مف القرار أك غايتو تمثؿ الجانب الشخصي فيو ،فرجؿ اإلدارة يقدر عندما تتحقؽ الحالة الكاقعية "سبب
القرار" كالنتائج التي يمكف أف تنجـ عف تدخمو ،فإف كضح لو الغرض مف القرار ففي ىذه الحالة ييصدر

ق ارره( ،)539كيمكف التعرض بالشرح ليذا الركف مف خالؿ المطالب اآلتية :

 المطمب األول :المقصكد بركف الغاية كالعيب المتصؿ بو في قضاء محكمة العدؿ العميا. المطمب الثاني :صكر عيب الغاية في القرار التأديبي. -المطمب الثالث :إثبات عيب الغاية في القرار التأديبي.

()538

تنص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ عمى :

(يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العد ؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف َّ
أف يككف سبب
الطعف متعمق نا بكاحد كأكثر مما يمي -1 :االختصاص -2 .كجكد عيب في الشكؿ -3 .مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك
تأكيميا -4 .التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف).
()539
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المطمب األول
المقصود بركن الغاية والعيب المتصل بو في قضاء محكمة العدل العميا
 تمييد وتقسيم:
تتعدد أركاف القرار اإلدارم  ،كيتمثؿ أخرىا في ركف الغاية ،كالذم ىيظير في النتيجة النيائية
صًد ير القرار مف كراء اتخاذ ىذا القرار ،كال شؾ في أف الق اررات التأديبية مثؿ باقي
التي يسعى إلييا يم ٍ

الق اررات اإلدارية ،ال يمكف أف تككف صحيحة دكف تكافر الغاية األساسية ليا كالمتمثمة في المصمحة
العامة التي تعد عماد القانكف اإلدارم كغاية كؿ نشاط بما في ذلؾ الق اررات اإلدارية .
المشرع الفمسطيني في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية المعدؿ لسنة 2001ـ ،إلى
كلقد أشار
ِّ
عيب الغاية كعبر عنو بػالتعسؼ في استعماؿ السمطة ،حيث تنص المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ
المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ ،عمى أنو ( :يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة
العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ( )33مف ىذا القانكف ،أف يككف سبب الطعف
متعمقان بكاحد كأكثر مما يأتي -1 :االختصاص -2 .كجكد عيب في الشكؿ -3 .مخالفة القكانيف أك
المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا -4 .التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو
المبيف في القانكف).

()540

كفيما يأتي نتناكؿ المقصكد بركف الغاية في القرار التأديبي ،كمف ثـ نستعرض العيب المتصؿ
بو في قضاء محكمة العدؿ العميا ،كأخي انر خصائص ىذا العيب ،مف خالؿ الفركع اآلتية:
 الفرع األول :المقصكد بركف الغاية في القرار التأديبي. الفرع الثاني :المقصكد بعيب الغاية في القرار التأديبي. -الفرع الثالث :خصائص عيب الغاية.

()540

المادة رقـ ( )34مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ( )5لسنة 2001ـ المعدؿ.
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الفرع األول
المقصود بركن الغاية في القرار التأديبي
المشرع الفمسطيني في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية المعدؿ لسنة
أشرنا سابقان إلى أف
ِّ
2001ـ ،أشار إلى عيكب القرار اإلدارم في المادة رقـ ( ،)34كىذه العيكب تجعؿ القرار اإلدارم
المشرع
قابالن لإللغاء أماـ محكمة العدؿ العميا ،كالتي تتمثؿ أخرىا في عيب الغاية ،كالذم عبر عنو
ِّ
الفمسطيني في ىذا القانكف بأنو عيب ( التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف
في القانكف) ،كىنا يرل البعض أنو مف (األفضؿ األخذ بمصطمح "االنحراؼ في استعماؿ السمطة" بدالن
مف مصطمحي "اإلساءة" ك"التعسؼ" ،باعتبار أف األكؿ يعد األشمؿ كاألكسع كفقان لما يراه البعض،
كىك ما نؤكد عميو كنؤيده ،كما أف حاالت االنحراؼ بالسمطة قد تككف قائمة عمى الرغـ مف عدـ كجكد
اإلساءة أك التعسؼ في استعماؿ السمطة ،كما لك سعت اإلدارة عند إصدار قرارىا لتحقيؽ غاية
ص عميو القانكف ،أم
المصمحة العامة ،إال أنيا سعت إلى جانب ذلؾ لتحقيؽ ىدؼ خاص غير الذم ىن َّ

أنيا سايرت المصمحة العامة ،كلكنيا جانبت األىداؼ المخصصة قانكنان) (.)541

كركف الغاية كما يطمؽ عميو البعض ركف اليدؼ()542يتمثؿ في الغرض المنشكد مف القرار
اإلدارم؛ أم النتيجة التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا( ،)543كىي بذلؾ ال تعني النتيجة المباشرة لو أك
االثر القانكني المترتب عميو ،فالغرض مف حرماف المكظؼ مف الترقية ليس معاقبتو كالغرض مف نقؿ
()541

محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص. 549

أما عف محكمة العدؿ العميا فيي دائم نا تجمع بيف مصطمحي التعسؼ كاالنحراؼ.
أف الطعف في الق اررات اإلدارية يقتضي َّ
ففي أحد أحكاميا تقضي باآلتي ،...( :كحيث َّ
أف يككف سبب الطعف فييا متعمقا باالختصاص أك
كجكد عيب في الشكؿ أك مخالفة ألحكاـ القانكف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا أك التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ
السمطة...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -غزة  -رقـ ( )2001/116الصادر بتاريخ ( )2003/6/15المكتب الفني المحكمة العميا بغزة
أف الثابت َّ
كفي حكـ آخر جاء ،...( :كحيث َّ
أف المستدعى مف مكاليد 1943/4/3ـ ،كقد تـ تمديد خدمتو ثالث مرات باإلضافة إلى أنو ال
يكجد أم انحراؼ أك تعسؼ في استعماؿ السمطة عمى النحك المبيف في القانكف...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -غزة – رقـ
( )2006/5الصادر بتاريخ ( )2006/5/31المكتب الفني لمحكمة العميا بغزة كذلؾ ،...( :باإلضافة إلى َّ
أف القرار محؿ الطعف ال يعتريو أم
تعسؼ أك انحراؼ في استعماؿ السمطة عمى النحك المبيف في القانكف مما بات مف المتعيف القضاء برفض الطمب) ،حكـ محكمة العدؿ العميا
 غزة  -رقـ ( )2006/6الصادر بتاريخ ( )2006/5/31مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.()542

أنكر أحمد رسالف ،كسيط القضاء اإلدارم ،...مرجع سابؽ ،ص ،527راجع أيض نا :عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم ،قضاء اإللغاء،...

مرجع سابؽ ،ص. 136
()543
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المكظؼ ليس التخفيؼ مف أعبائو ،بؿ ىك ضماف استمرار سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاضطراد

()544

كىذه ىي المصمحة العامة أك كجييا في مثؿ ىذه الق اررات.
المشرع اإلدارة سمطة التأديب ،إنما يستيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة  ،كىك اليدؼ
فحيف يمنح
ِّ
الذم تشترؾ فيو كافة األعماؿ اإلدارية مف تنظيـ العمؿ ،كتحسيف سيره ،كحمايتو مف كؿ ما ىك سمبي
كالى جانب اليدؼ العاـ يكجد ىدؼ خاص بالق اررات التأديبية ،كىك منع كقكع مخالفات كردع المخالؼ
()545

بصكرة خاصة أك فردية ،لمنعو مف ارتكاب الفعؿ مرة أخرل .

كال محؿ لمخمط بيف سبب القرار كالغاية منو ،فاألكؿ كما ذكرنا حالة كاقعية كقانكنية تنشأ قبؿ
اتخاذ القرار ،كتدعك رجؿ اإلدارة إلى التدخؿ ،أما الغاية فتتصؿ بالجانب الشخصي  ،فرجؿ اإلدارة
عندما تحقؽ الحالة الكاقعية التي تبرر تدخمو ،فإنو يزف النتائج التي يمكف أف تنجـ عف تدخمو فإف
كضح لديو اليدؼ المراد الكاجب تحقيقو أصدر ق ارره .

()546

كفي سبيؿ تمييز األركاف التي قد تختمط بركف الغاية ،يسكؽ الفقو مثاالن عمى ذلؾ إف القرار
الصادر بالفصؿ مف الكظيفتو يككف ركف المحؿ فيو ،ىك الجزاء المتمثؿ بإنياء العالقة الكظيفية بينو
كبيف الدكلة ،أما سببو فيتمثؿ بالمخالفة المنسكبة إلى المكظؼ ،كفيما يتعمؽ بالغاية ،فيي الحرص
عمى سير المرفؽ العاـ كضبط سمكؾ المكظؼ ،كتحقيؽ فكرتي :الردع العاـ ،كالردع الخاص .

()547

كتحديد الغاية مف القرار اإلدارم تتـ كفقان لقاعدتيف :األكلى كىي أف السمطات المخكلة لإلدارة
ليست ىدفا في ذاتيا ،كانما ىي كسيمة لتحقيؽ غرض محدد ،كىك المصمحة العامة  ،ينبني عمى ذلؾ
أف غياب النصكص التي تحدد ىدؼ القرار ال يعني ذلؾ أف اإلدارة يدىا مطمقة في اختيار اليدؼ
كانما ىي مقيدة بيدؼ مفترض دكف حاجة إلى نص ،كىك تحقيؽ المصمحة العامة .

()548

كعمى ىذه القاعدة أكدت محكمة العدؿ العميا بقكليا :إف السمطة الممنكحة لإلدارة ليست امتيا از
ليا ،كانما ىي ضركرة استمزميا حسف سير المرافؽ العامة كتحقيؽ العدالة  ،مما يمزـ معو لسالمة
()544

عدناف عمر – مبادئ القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ ص . 84

()545

محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 648

()546

حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 197

()547

عمار بكضياؼ – الكسيط في قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 327

()548

سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمط التقديرية لإلدارة– المرجع السابؽ – ص . 271
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الق اررات اإلدارية أف يككف ىدفيا ىك المصمحة العامة كعدـ تجاكز حدكدىا أك إساءة استعماليا،)549(.
كما أشارت إلى أف القرار اإلدارم يفقد غايتو القانكنية التي تبرر كجكده ،طالما انحرؼ عف الصالح
العاـ.

()550

المشرع أحيانان يتطمب تحقيؽ غاية أكثر تحديدان مف تحقيؽ
أما القاعدة الثانية :فيي أف
ِّ
المصمحة العامة ،كىك ما يعرؼ بقاعدة تخصيص األىداؼ ،فإف ثبت أف اإلدارة لـ تستيدؼ تحقيؽ
تمؾ الغاية عند اتخاذىا قرارىا ،فإف قرارىا يغدك مشكبان بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة حتى كاف
قصد القرار تحقيؽ المصمحة العامة .

()551

كأشارت المحكمة أيضان إلى ىذه القاعدة عندما حرمت الجامعة أحد أعضاء ىيئة التدريس مف
االبتعاث الستكماؿ دراستو في الخارج ،فقضت بأف مف المسممات أف البحث العممي ،ىك أحد األىداؼ
الرئيسية لمجامعات بجانب تككيف الككادر كخدمة المجتمع ،كال شؾ أف الرسائؿ العممية :كالدكتكراه
كالماجستير ،ىي أىـ مظاىر تجسيد البحث العممي  ،كبذلؾ يغدك القرار السمبي مف مجمس الجامعة
كالمتضمف عدـ إصدار قرار البتعاث المستدعية فاقدان لركف الغاية مستكجبان اإللغاء(.)552
كيمثؿ ىذا الركف مف أركاف القرار التأديبي الجانب الشخصي الذم يقكـ عميو القرار ،إلى
جانب السبب كالذم يشكؿ الجانب المادم  ،كنيكض القرار عمى ىذيف الركنيف ضمانة أكيدة في
مكاجية تعسؼ اإلدارة أك انحرافيا في استعماؿ السمطة .

()549

()553

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1999/119كالصادر بتاريخ  ، 1999/10/10:مجمة المحاماة – إصدار نقابة المحاميف -العدد

التاسع ،ص. 22
()550

كمما جاء بالخصكص ،...( :عمى ضكء ذلؾ نجد َّ
أف إصدار القرار المطعكف فيو المتضمف إحالة المستدعي عمى التقاعد يفتقر إلى ما

يبرر القكؿ بصكرة معقكلة بكجكد غاية قانكنية أك ىدؼ ييراـ بو حسف سير المرافؽ العامة أك الصالح العاـ التي أكجب القانكف عمى اإلدارة

تكخييا لدل إصدار ق ارراتيا اإلدارية ...الخ) ،حكـ محكمة العدؿ العميا  -راـ اهلل  -رقـ ( )1991/2الصادر بتاريخ ()1992/11/19
"مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
()551

محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – الكتاب الثاني –المرجع السابؽ  -ص . 212

()552

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2003/52الصادر بتاريخ  )2003/11/27(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا – غزة  ،كأشارت المحكمة إلى المادة رقـ ( )4مف قانكف التعميـ العالي رقـ ( )11لسنة 1998ـ في الحكـ السابؽ.
()553

رأفت دسكقي محمكد – فكرة التحكؿ في القرار اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 240

873

الفرع الثاني
المقصود بعيب الغاية في القرار التأديبي
يطمؽ عمى ىذا العيب إساءة استعماؿ السمطة أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،كأيان كاف
المصطمح فإف المقصكد بو :ىك أف يمارس مصدر القرار السمطة التي خكليا لو القانكف لتحقيؽ أىداؼ
غير تمؾ التي حددىا لو( ،)554كىناؾ مف ذىب إلى نفس المعنى إال أنو الزـ ىذا العيب فقط مع كجكد
السمطة التقديرية لرجؿ اإلدارة ،فى ىع َّرفوى بأف :يستعمؿ رجؿ اإلدارة سمطتو التقديرية لتحقيؽ غرض غير
معترؼ لو بو  ،كىك بذلؾ عيب مكضكعي يشاركو في ىذه الخاصية عيب السبب كالمحؿ .

()555

كعرفت محكمة العدؿ العميا ىذا العيب بأنو :عدـ تكخي مصدر القرار الغرض الذم قصد
تحقيقو .)556(.كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ قصكره ،ككف أف الفقو يجمع عمى مالزمة عيب الغاية بالحالة
التي تككف لإلدارة فييا سمطة تقديرية فقط  ،كال يتصكر كجكده في حالة السمطة المقيدة ،كالتي تككف
اإلدارة ممزمة فييا بإصدار القرار فكر تكفر أسبابو ،كيككف ىذا الركف مفترضان في تمؾ الحالة.
كلقد استدركت المحكمة ىذا الخطأ كعدلت عف التعريؼ كقالت بأف عيب الغاية ،ىك عيب
يمحؽ بأم قرار إدارم يتمثؿ في االنحراؼ باستعماؿ اإلدارة لصالحياتيا التقديرية مف أجؿ تحقيؽ غاية
غير الغاية التي حددىا ليا القانكف(.)557
كتأسيسان عمى ما سبؽ ،يمكف أف يتحقؽ عيب الغاية عند صدكر القرار لغايات شخصية ترمي
إلى االنتقاـ أك إلى تحقيؽ نفع شخصي أك إلى أغراض سياسية أك حزبية( ،)558أك أف يخالؼ القرار

()554

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 390

()555

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 861

()556

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2002/138الصادر بتاريخ  )2002/9/14(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا .
()557

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )210/702الصادر بتاريخ  )2010/12/9(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()558

محمد عبد العاؿ السنارم – مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية – المرجع السابؽ – ص . 270
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()559

ركح القانكف

فرقابة القضاء لمق اررات التأديبية ،ىي رقابة قانكنية تبحث المحكمة فييا ،لتتأكد مف
()560

مدل مشركعيتيا كمطابقتيا لمقانكف نصان كركحان.

كقد يتحقؽ سبب القرار التأديبي بثبكت المخالفة بحؽ المكظؼ إال أف اإلدارة تي ٍؤثًير عدـ

معاقبتو ،كذلؾ ألنيا ترل أف معاقبة المكظؼ في ىذه الحالة لف تحقؽ اليدؼ المقصكد منيا ،كالمتمثؿ
()561

دائمان في حفظ النظاـ كحسف سير العمؿ داخؿ المرفؽ العاـ .

كعيب الغاية ىك :تعبير قانكني ال يقصد بو االنحراؼ عف الغرض كسكء النية حص انر ،
بمعنى أف ىذا العيب يعترم القرار سكاء حسنت نية اإلدارة أـ ساءت؛ أم ال يختمؼ األمر إف ىي
حادت عف اليدؼ السميـ عمدان أـ خطأ ،فيك أكسع مف سكء النية كاستعماؿ الحؽ بالمدلكؿ
()562

الضيؽ.

كتبرز أىمية رقابة محكمة العدؿ العميا بأنيا تشكؿ مرحمة ىامة مف تطكر الرقابة عمى
المشركعية ،كىي تضع عمى عاتؽ القاضي البحث عف أشياء يتعذر كشفيا دكف اإلحاطة بالظركؼ
المحيطة بالقرار ،كذلؾ حتى يصؿ إلى التحقؽ مف نكايا اإلدارة كىدفيا مف القرار(.)563
كىك أمر ليس يسي انر ،ككف أنيا ال تنصب عمى المشركعية الخارجية  ،لذلؾ يطمؽ عمى ىذا
العيب بأنو عيب احتياطي ال يمجأ القاضي لمبحث عنو إال إف كاف القرار صحيحان كقائمان في جميع
()564

أركانو األخرل كخاليان مف بقية العيكب المتصمة باألركاف األخرل .

كلقد جعمت المحكمة مف االنعداـ جزاء لمقرار المصاب بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة،
بقكليا :إف القرار الطعيف جاء عمى خالؼ األصكؿ القانكنية ،لعدـ نشدانو لغاية أك ىدؼ يحقؽ
المصمحة العامة ،األمر الذم يمسي معو القرار فاقدان ألىـ أركانو مما يعني أنو معدكـ(.)565

()559

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1997/12الصادر بتاريخ  )1998/3/16(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()560

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/290الصادر بتاريخ  )2015/1/4(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا.
()561

سميماف الطماكم – النظرية العامة لمق اررات اإلدارية – المرجع السابؽ ص. 354

()562

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى – سنة  -1996ص . 354

()563

محمد عبد الحميد أبك زيد – المرجع في القانكف اإلدارم – المرجع السابؽ ص . 326

()564

ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 386
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كعمى الرغـ مف األىمية البالغة ليذا العيب إال أنو غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ،كيترتب عمى
ذلؾ أف القاضي اإلدارم ال يستطيع إثارتو مف تمقاء نفسو ،كانما ال يككف ذلؾ إال بناء عمى طمب ممف
()566

لو مصمحة في إثارتو مف الخصكـ.

الفرع الثالث
خصائص عيب الغاية
تتعدد خصائص عيب الغاية كالتي تميزه عف العيكب األخرل التي تنتاب القرار التأديبي كالتي
تجعؿ منو حالة فريدة ككجو مستقؿ قائـ بذاتو ،كذلؾ مف حيث إنو يتـ بصكرة عمدية مف اإلدارة ،كىك
أيضان يتالزـ فقط مع حالة كجكد سمطة تقديرية ليا ،كذلؾ يتميز بأنو عيب احتياطي ،كأنو غير متعمؽ
بالنظاـ العاـ ،كىك ما سنتناكلو بشيء مف التفصيؿ عمى النحك اآلتي :
 أوالً :عيب الغاية يكون قصدياً عمى الدوام (عيب قصدي):
يتصؼ عيب الغاية بأنو عيب قصدم أك عمدم ،كذلؾ لتعمؽ غاية القرار بقصد أك نية ممف
صًد ًر القرار لتحقيؽ
أصدر القرار التأديبي الذم انتابو ىذا العيب  ،كبالتالي يجب أف تتكافر النية عند يم ٍ
غرض آخر غير المصمحة العامة أك غير الغاية المحددة قانكنان ،كالبحث بكجكد ذلؾ مف عدمو ،إنما

يي ىع ُّد مف المسائؿ المكضكعية التي يبحثيا القاضي.

()567

فقياـ اإلدارة بترقية المكظؼ بعد أف قامت بترقيتو مف درجة ( )A2إلى درجة ( )A1كمف ثـ
قامت بنقمو إلى كظيفة أخرل بدرجة أقؿ ،فإف ذلؾ يعكس سكء استعماؿ السمطة ،كتنكب اإلدارة عف

()565

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2012/52الصادر بتاريخ  )2012/7/9(:حكـ غير منشكر -المكتب الفني لممحكمة العميا-

غزة.
()566

عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 275

()567

عطا اهلل تاج – االنحراؼ في استعماؿ السمطة ككجو مف أكجو إلغاء القرار اإلدارم – دراسة مقارنة -بحث منشكر  -مجمة دفاتر

السياسة كالقانكف -دكرية دكلية متخصصة محكمة في الحقكؽ كالعمكـ السياسية تصدر عف جامعة قاصدم مرباح كرقمة– تكنس – كانكف ثاني
– العدد  – 16ص. 17
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تكخي المصمحة العامة كدكاـ سير المرفؽ العاـ ،كيدؿ عمى أف القرار عبارة عف عقكبة تأديبية
()568

مقنعة.

 ثانياً :عيب الغاية يتصل بوجود السمطة التقديرية لإلدارة عند إصدار القرار التأديبي:
كىذا معناه أف عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،ىك عيب متعمؽ بأىداؼ اإلدارة إذا ما
كانت سمطتيا تقديرية ،ككف أننا إذا كنا بصدد اختصاص مقيد فإف العيكب التي تالزمو ىي عيب
االختصاص ،كالشكؿ ،كمخالفة القانكف كال يثار ىذا العيب ككف أف ىذه الحالة تفترض نيكض القرار
عمى غاية سميمة كال يقبؿ إثبات العكس.

()569

كالى ذلؾ ذىبت محكمة العدؿ العميا أف العيب عمى القرار بأنو مشكب بعيب االنحراؼ في
استعماؿ السمطة مردكد ،ككف أف ىذا العيب مف غير الجائز إثارتو إال عند استعماؿ اإلدارة لسمطتيا
التقديرية( )570كمرد ذلؾ أف االختصاص المقيد يمزـ رجؿ اإلدارة بإصدار القرار عند تكافر شركطو ،
كبالتالي فال يمكف الحديث عف البكاعث الشخصية طالما أف رجؿ اإلدارة ممزـ بإصدار القرار ،أما في
حالة كجكد مساحة مف السمطة التقديرية ،فيمكف إثارة مسألة البكاعث الشخصية لإلدارة.

()571

كمع ذلؾ نجد أف ىناؾ رأيان في الفقو يذىب إلى أف حصر عيب االنحراؼ في استعماؿ

السمطة في إطار السمطة المقيدة ً
يح ُّد مف نطاؽ المشركعية  ،كيذىب إلى أف ىذا العيب كارد الكجكد
في حالة السمطة التقديرية كذلؾ يككف حيف تتباطأ اإلدارة بصكرة متعمدة عف إصدار القرار بقصد
()572

اإلضرار بصاحب الشأف .

غير أف ىناؾ مف يرل كبحؽ أف ىذا القكؿ جانب الصكاب ،ككف أف اإلدارة في حاؿ السمطة
المقيدة ال يخمك مف أحد أمريف ،األكؿ :أف تصدر اإلدارة القرار حيف تكفر تحقؽ شركطو كفقان
()568

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2009/218الصادر بتاريخ  )2010/5/3(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()569

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 857

()570

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2003/41الصادر بتاريخ  )2005/10/26(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()571

ىاني الصادؽ – االنحراؼ في استعماؿ السمطة في الق اررات اإلدارية  -رسالة ماجستير  -جػػامعػػة محمد خيضر بسكرة  -العاـ الجامعي

 – 2015-2014ص . 32
()572

راجع  :عمي شفيؽ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في المممكة العربية السعكدية – دراسة تحميمية مقارنة – مركز البحكث -مكتبة الممؾ فيد

الكطنية – المممكة العربية السعكدية – سنة  -2002ص . 149
 -سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمطة التقديرية لالدارة – المرجع السابؽ – ص. 274
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لألصكؿ ،فيككف قرارىا سميمان غير مشكب بأم عيب مف العيكب ،أما األمر الثاني :فيككف حيف
االمتناع عف النزكؿ عند حكـ القانكف كاالمتناع عف إصدار القرار ،عمى رغـ مف تكافر شركطو
فيككف القرار في ىذه الحالة مشكبان بعيب مخالفة القانكف.

()573

كيرل الباحث إضافة إلى ما سبؽ أنو ال يمكف الرككف إلى أف القرار يمكف أف يجتمع فيو
عيب الغاية كمخالفة القانكف كذلؾ لتخمؼ القيمة العممية ليذا األمر  ،كفقان لما أشرنا إليو ككف أف
المحكمة لف تطرؽ ىذا العيب مع كجكد عيب مخالفة القانكف  ،فإف ثبت أماميا أف اإلدارة خالفت
القانكف فيي غير مضطرة إلى البحث عف ىذا العيب فالنتيجة ىي اإللغاء في كال الحالتيف.
 ثالثاً :عيب الغاية احتياطي ال يتعمق بالنظام العام:
إذ َّ
إف األصؿ أال يمجأ الطاعف إلى النعي عمى القرار استنادان ليذا العيب ،إال إف كاف القرار
قد استكفى كافة أركاف صحتو عدا ركف الغاية  ،فالقاضي عندما يتصدل لمقرار المشكب بعيب
االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،يجب أف يككف أماـ قرار سميـ مف الناحية الخارجية كالتزمت اإلدارة
عند إصداره حدكد القانكف مف حيث :االختصاص ،كالشكؿ ،كاإلجراءات ككذلؾ المحؿ كالسبب ،
()574

كبالتالي ال يمكف طرؽ ىذا العيب إال عند التحقؽ مف قياـ األركاف األخرل سميمة .

إال أف ىذا القكؿ السابؽ لـ يمنع محكمة العدؿ العميا مف مناقشة كجكد ركف الغاية مع كجكد
عيب مف العيكب الشكمية ،فقضت بأف المستدعى ضده اتحاد المقاكليف العرب لـ يتخذ اإلجراءات
القانكنية المطمكبة قبؿ تجميد عضكية المستدعى ضدىا ،كالمتمثمة عمى نحك ما تقره المادة رقـ ()40
مف النظاـ األساسي التحاد المقاكليف ،كىي ضركرة إجراء تحقيؽ ،مما يجعمو باطالن لفقدانو ركف
اإلجراءات ناىيؾ أف القرار لـ يمتفت إلى المصمحة العامة في تكقيت اتخاذه ،ككف أف المستدعية تقكـ
بتعبيد شارع النصر كاف القرار سيمنعيا مف مكاصمة المشركع .

()573

575

سعيد عبد المنعـ الحكيـ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة – دار الفكر العربي – القاىرة – الطبعة

األكلى – سنة  1976ص . 569
()574

محمد عبد الحميد أبك زيد – القضاء اإلدارم-مرجع سابؽ -ص. 140

( -)575إنظر :
حكممحكمةالعدلالعليا–غزة–رقم()7119/71الصادربتاريخ)7181/7/9(:حكمغيرمنشور–المكتبالفنيمحكمةالعدلالعلياغزة .
 -حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )210/702الصادر بتاريخ  )2010/12/9(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية
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كىذا العيب ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،ككف أف القاضي ال يتعرض لو مف تمقاء نفسو ،كانما
يجب عمى صاحب المصمحة أف يثيره أماـ المحكمة حتى تستطيع المحكمة التصدم لو كالغاء القرار
()576

عمى أساسو.

كيميؿ الباحث إلى الرأم القائؿ بضركرة النص عمى جكاز إثارة القاضي لعيب االنحراؼ في
استعماؿ السمطة مف تمقاء نفسو ،خصكصان في الحاالت التي تتضح في المجانبة الكمية لممصمحة
العامة؛ ألف ذلؾ إسياـ في إصالح المرفؽ العاـ كزيادة الضمانات الممنكحة لألفراد ،الذيف ىـ عماد
تمؾ المرافؽ.

()577

المطمب الثاني
صور عيب الغاية في القرار التأديبي
يتكجب عمى اإلدارة عند إصدار ق اررتيا التأديبية أف تستيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ ،إال أف ىذا
األمر يثير إشكالية أخرل ،كىي عدـ إمكانية حصر صكر الغايات الغير المشركعة التي قد تنحرؼ
إلييا اإلدارة عند إصدار مثؿ ىذه الق اررات

()578

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف االجتياد الفقيي ذىب إلى

أف عيب الغاية يمكف أف يأخذ شكميف مختمفيف ،األكؿ :ىك أف يسعى م ً
ص ىد ير القرار إلى ىدؼ ال ينتمي
ي

إلى المصمحة العامة ،أما الثاني :فيستيدؼ القرار المصمحة العامة ،كلكنو يجافي ىدفان محددان أراده

)579(.كىك ما يمكف عرضو مف خالؿ الفرعيف اآلتييف :
 يذكر كذلؾ أف المحكمة ناقشت العيكب المكضكعية قبؿ العيكب الشكمية  ،كال يسعفيا في ذلؾ أف المستدعي رتب أكجو طعنو ترتيبان خاطئ ناككف أف األجدر بالقضاء كىك سيد الخبراء في القانكف أال يتقيد بالطريقة التي عرض المستدعي بيا أكجو طعنو فعمى خصكصان كأف مف بيف
أكجو الطعف عيب عدـ االختصاص ،كالذم يتقدـ عمى ما سكاه مف الطعكف كما سبؽ ذكره (حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ
( )2008/26الصادر بتاريخ  )2008/6/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية)
()576

نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى – سنة  2009ص . 314

()577

شرقي محمد –دكر القاضي في رقابة القرار اإلدارم المشكب بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة  -رسمة ماجستير – جامعة أبك بكر

بمقايد– العاـ الجامعي  – 2016-2015ص . 12
()578

عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – المرجع السابؽ– ص . 838

()579

حمدم العجمي – القانكف اإلدارم – في المممكة العربية السعكدية – الرياض  -دراسة مقارنة – مركز البحكث – المممكة العربية

السعكدية – مكتبة الممؾ فيد الكطنية – سنة  -2010ص . 328
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 الفرع األول :انحراؼ القرار التأديبي عف المصمحة العامة. الفرع الثاني :مخالفة الق ارر التأديبي لقاعدة تخصيص األىداؼ.الفرع األول
انحراف القرار التأديبي عن المصمحة العامة
تتعمؽ ىذه الفئة مف صكر عيب الغاية بقاعدة عامة ال استثناء عمييا ،كىي أف اإلدارة ممزمة
باستيداؼ المصمحة العامة عند إصدار أم قرار .

()580

 ،فيجب عمى رجؿ اإلدارة أف يضع نصب

عينيو تحقيؽ المصمحة العامة  ،فإف ىك ترؾ ىذا الغرض إلى ما سكاه

()581

،كأف يصدر القرار

لبكاعث سياسية أك حزبية ،أك أف ييدؼ إلى االنتقاـ مف المخاطب ،أك يككف غرضو تحقيؽ نفع
()582

شخصي.

 ،كيمكف بحث ىذه الصكر عمى النحك اآلتي :

 أوالً :أن يصدر القرار التأديبي لتحقيق أىداف سياسية أو حزبية:
جسدت مكاد القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003كتعديالتو ،مبدأ المساكاة كحرية
األشخاص في االنتماء السياسي ،كنصت عمى حريتيـ في تقمد المناصب العامة ،ككذلؾ حظرت تكقيع
عقكبات دكف ثبكت جريمة بحؽ المخالؼ  ،كذلؾ رغبة مف َّ
المشرع في تحقيؽ ضمانة لألفراد كمنع
اإلدارة مف اتخاذ ق اررات لتحقيؽ أغراض سياسية أك حزبية.

()583

حيث أف اإلدارة حيف تسيئ استعماؿ السمطة تبتعد عف المصمحة العامة ،ألف مظير ىذه
اإلساءة يتجمى في تكظيفيا كاستعماليا لقكاعد القانكف كآليات السمطة العامة بعيدان عف اليدؼ العاـ
كىك تحقيؽ المصمحة العامة ،فإف ثبت أف مدير الييئة اإلدارية استعمؿ سمطتو في إصدار عقكبة

()580

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 818

()581

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 870

()582

انظر  :أبك بكر أحمد عثماف النعيمي – حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء – دراسة مقارنة – دار الجامعة الجديدة –

اإلسكندرية – سنة  -2013ص .173
 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/260الصادر بتاريخ  )2010/2/15(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .()583

نص المادتيف رقـ ( 9ك 15ك  )26مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 2002ـ كتعديالتو .
راجع َّ

888

تأديبية بحؽ مكظؼ ،ككنو ينتمي لحزب معارض لو ،يككف القرار في ىذه الحالة فاقدان لركف الغاية
ألنو يخفي أسبابان سياسية(.)584
فقررت المحكمة تطبيقان لذلؾ ،أف القرار المتضمف إنياء خدمات المستدعية قد اعتراه التناقض
مما يعزز دفاع المستدعية بأف قرار انياء خدماتيا كاف بيدؼ الضغط عمى المستدعية إلقناع زكجيا
الذم كاف يشغؿ أميف سر نقابة المحاميف بضركرة االتصاؿ بالمحاميف المضربيف عف العمؿ كاقناعيـ
بالعكدة لمعمؿ أماـ المحاكـ ،األمر الذم يبيف معو أف القرار الطعيف غدا فاقدان لركف الغاية كيتعيف
()585

إلغاؤه.

كفي حكـ آخر ذىبت المحكمة إلى أف السب في ممانعة اإلدارة مف عكدة المستدعى ضدىا
إلى عممو ىك عدـ مكافقة الجيات األمنية ،ككف أنو ينتمي إلى تنظيـ حركة الجياد اإلسالمي ،كحيث
أف النيابة العامة لـ تكجو أية تيمة إلى المستدعي  ،األمر الذم يبدك معو أف الطعف عمى القرار
بعيب إساءة استعماؿ السمطة كارد.

()586

كيستدؿ القضاء عمى عدـ نشداف اإلدارة لغاية نبيمة مف خالؿ السبب الذم تكشؼ عنو في
ق ارراىا  ،فاعتبار تكصيات الجيات األمنية شرطان لتقمد المناصب العامة كالغاء تعييف المستدعي عمى
أساسيا ،فيو إخالؿ لألسس العامة التي تقكـ عمييا المجتمعات المتحضرة  ،فإف ذلؾ يعكس انحراؼ
()587

في استعماؿ السمطة اعترل القرار المطعكف فيو.

ككذلؾ يمكف أف تتحقؽ ىذه الصكرة عندما ال يثبت أف القرار تكخى المصمحة العامة كالتي
تقتضي أف إحالة أم مكظؼ لمتقاعد ال يأتي إال بعد دراسة ممفو كالتثبت مف طريقة سيره في كظيفتو
كاالستيثاؽ ،كأف القانكف ال يفرض عمى اإلدارة إصدار قرار بإحالة المكظؼ الذم أمضى خمس عشرة

()584

عمار بكضياؼ – الكسيط في قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 328

()585

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/23الصادر بتاريخ  )1995/6/22(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا  -غزة.
()586

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2003/189الصادر بتاريخ  )2004/4/25(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()587

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/362الصادر بتاريخ  )2013/1/30(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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سنة لمتقاعد ،كانما منحيا سمطة تقديرية ،لتكازف بيف مصمحة المكظؼ كالعمؿ  ،فمتى اتضح أماـ
()588

المحكمة أف القرار لـ يقصد سكل اإلضرار بالمستدعية يككف كاجب اإللغاء.

كيرد عمى ىذه القاعدة استثناء ،كىك أف الكظائؼ ذات الطابع السياسي مثؿ :الكزراء ،ك
المحافظيف ،حيث يمكف إصدار ق اررات ألغراض سياسية مثؿ عزليـ كال تعتبر مشكبة بعيب الغاية ،
كمرجع ذلؾ أف طبيعة تمؾ الكظائؼ كمقتضياتيا ،البد فييا مف االلتزاـ بسياسة الحككمة كالعمؿ عمى
()589

تنفيذىا .

كيرل الباحث أف االستثناء المذككر ال يتعارض مع مبدأ المساكاة ،ككف أف مف يتقمد ىذه
الكظائؼ يككف عمى عمـ بالقكانيف التي تنظـ عالقتيـ في الدكلة ىذا مف ناحية  ،كمف ناحية أخرل،
فإف طبيعة تمؾ الكظائؼ كما تشكمو مف أىمية خاصة لمدكلة كمصالحيا العميا ،كالتي مف المفترض
أنيا مقدمة عمى مصمحة األفراد ،تجعؿ مف ىذه الق اررات ذات أىمية بالغة األمر الذم يمسي معو
التقيد بذات القكانيف المطبقة عمى المكظفيف األدنى درجة متعذ انر .
 ثانياً :أن ييدف القرار التأديبي إلى االنتقام من المخاطب:
كىذه الصكرة تعد مف أسكأ صكر عيب الغاية عمى اإلطالؽ؛ ألف سمطات اإلدارة مف الخطكرة
بمكاف أف تيركت دكف رقابة  ،كألف غاية ىذه السمطات ،ىي تحقيؽ النفع العاـ عمى أكمؿ كجو ،بحيث
تصبح عند استعماليا عمى نحك ىذه الصكرة كسيمة لجمب الشر كاألذل ،مما حدل بالمناداة بمعاقبة
()590

مصدر القرار إف ثبت أف مجازاة المكظؼ كانت بدافع االنتقاـ.

أما الدكافع التي تحدكه أف يفعؿ ذلؾ ،فيي متعددة كال تقع تحت حصر ،فقد تككف ناتجة عف
اختالؼ في الرأم أك في العقيدة ،أك نابعة مف التنافس في مجاؿ معيف  ،كاجماالن فالقرار متى خرج
عف استيداؼ الصالح العاـ المجرد إلى شفاء غمة أك إرضاء ىكل في النفس ،يككف قد انتابو ىذا
العيب.

()591

()588

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1997/43الصادر بتاريخ  )1998/6/11(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()589

طارؽ فتح اهلل خضر – القضاء اإلدارم دعكل اإللغاء – النسر الذىبي لمطباعة – القاىرة – الطبعة الثالثة – سنة  -1999ص205

()590

سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء – المرجع السابؽ – ص . 873

()591

مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 820 – 819

884

كتناكلت محكمة العدؿ العميا ىذه الصكرة مف صكر عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة حيف
قضت بأف مف بيف مظاىر ىذا العيب أف يصدر القرار بيدؼ االنتقاـ ،)592(.كقد ترد ىذه الصكرة حيف
تستخدـ اإلدارة في بعض األحياف سمطاتيا ،بسبب ضغائف شخصية ال تمت إلى الصالح العاـ بصمة
كذلؾ كإقداـ السمطة التأديبية عمى مجازاة مكظؼ بعد أف طعف عمى قرار تجاكزه في الترقية كحصؿ
()593

عمى حكـ باإللغاء.

كال يكفي لمقكؿَّ :
إف القرار قد اعتراه عيب التعسؼ في استعماؿ السمطة ،كجكد عداكة شخصية
بيف مصدر القرار كالمخاطب بو ،بؿ ال بد مف أف يككف القرار التأديبي قد صدر تحت تأثير ىذه
العكامؿ.

()594

ع مف أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ  ،فإف خرج عف ىذا الغرض كدلت
فالنقؿ المكاني يشر ى

الظركؼ كالمالبسات عمى أنو ينطكم عمى عقكبة تأديبية  ،فإف ذلؾ معناه أف اإلدارة طبقت جزاء لـ
ينص عميو القانكف ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر ،فإف القرار جاء بعد تقديـ المستدعي لشككل في
()595

مصدر القرار ،األمر الذم يعكس أف القرار قد صدر بدافع االنتقاـ.

كال مجاؿ لمحديث عف كجكد محاباة أك انتقاـ مع ثبكت المخالفة بحؽ الخاضع لمتأديب  ،فال
كجو لتطبيؽ مبدأ المساكاة في حاالت الخركج عف القكاعد القانكنية  ،كعميو فإف االنحراؼ في استعماؿ
السمطة ال يرد في ىذه الحالة .

()596

ص ِد ِره:
لم ْ
 ثالثاً :أن يكون ىدف القرار التأديبي تحقيق منفعة شخصية ُ
يقصد رجؿ اإلدارة في ىذه الصكرة تحقيؽ منفعة شخصية لو أك لغيره  ،كذلؾ أف تصدر
اإلدارة ق ار انر بنقؿ أحد المكظفيف بغية إحالؿ شخص آخر كمنحو ترقية  ،فيذا القرار لـ ييدؼ في
()597

جكىره إلى تحقيؽ مصمحة عامة ،كانما صدر بغرض إفادة شخص مف الترقية.
()592

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2010/602الصادر بتاريخ  )2011/9/19(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()593

سعيد عبد المنعـ الحكيـ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة – المرجع السابؽ ص . 566

()594

راجع في ذلؾ:

 نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى – سنة  2009ص . 317 عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – المرجع السابؽ– ص . 842()595

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2012/183الصادر بتاريخ  )2013/7/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()596

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/26الصادر بتاريخ  )2008/6/17(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

883

كبذلؾ يعتبر القرار المتضمف نقؿ المستدعي مف كظيفتو إلى كظيفة أخرل بطريقة مخالفة
لمقانكف ،حيث تـ تنزيؿ درجتو الكظيفية استنادان إلى عدـ كفاءتو ،يعد قرينة عمى أف القرار الطعيف قد
انطكل عمى جزاء مقنع  ،كخرج عف تحقيؽ أغراض النقؿ كشركطو ،كبذلؾ فإف الطعف عميو بعيب
اإلساءة في استعماؿ السمطة يككف كاردان.

()598

صًد ىر القرار بينو كبيف المخاطب بو منافسة كاضحة ،يرجح معيا
أما إف تبيف لممحكمة أف يم ٍ
أف الغرض الرئيس مف القرار منع منافسة المستدعي لو في المينة  ،حيث إف مصدر القرار ىك نائب
مدير لصيدلية قريبة مف تمؾ التي كاف يرغب الطاعف بالحصكؿ عمى ترخيص لفتحيا ،كىك ما يشكؿ
()599

إساءة الستعماؿ اإلدارة لسمطتيا التقديرية الممنكحة ليا لتحقيؽ المصمحة العامة .

الفرع الثاني
مخالفة القرار التأديبي لقاعدة تخصيص األىداف
تتحقؽ ىذه الحالة عندما يسعى رجؿ اإلدارة إلى تحقيؽ ىدؼ غير الذم حدده القانكف ،حتى
كاف كاف الغرض منو ىك تحقيؽ المصمحة العامة ،فالقانكف في كثير مف األعماؿ اإلدارية ال يكتفي
بأ ف تككف غاية القرار اإلدارم تحقيؽ المصمحة العامة في نطاقيا الكاسع ،بؿ يمجأ إلى تخصيص
غرض معيف يجعمو غاية لذلؾ العمؿ.

()600

كىذه الحالة ىي أقؿ الحاالت خطكرة ،ككف أف رجؿ اإلدارة يتصرؼ في حدكد المصمحة
العامة ،كتككف اإلدارة في معظـ الحاالت حسنة النية ،فقياـ اإلدارة باإلقداـ عمى فصؿ مكظؼ بالطريؽ
()601

التأديبي كال يككف الغرض مف القرار سكل إخالء الكظيفة العامة بقصد التكفير .

()597

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 393

()598

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة رقـ ( )1996/108كالصادر بتاريخ  ، 1998/11/19:مجمة المحاماة – اصدار نقابة المحاميف -العدد

السابع  ،ص . 125
()599

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/54الصادر بتاريخ  )2002/6/30(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()600

أحمد ىنية  -عيكب القرار اإلدارم حاالت تجاكز السمطة – بحث منشكر – مجمة المنتدل القانكني – مجمة تصدر عف قسـ الكفاءة

المينية لممحاماة – جامعة محمد خضير بسكرة – العدد الخامس – ص . 60
()601

أبكبكر أحمد عثماف النعيمي – حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء – المرجع السابؽ -ص . 174

885

كتشير محكمة العدؿ العميا إلى ىذه الحالة صراحة كصكرة مف بيف صكر ىذا العيب فتقكؿ:
َّ
إف الطعف عمى القرار ال يككف إال في حالة صدكر قرار بقصد االنتقاـ...أك لتحقيؽ غرض جانب مبدأ
()602

تخصيص األىداؼ.

كما أف المحكمة كىي في سبيؿ فحصيا لركف الغاية تبحث عف اليدؼ الذم قصده َّ
المشرع
مف منح اإلدارة سمطة إصدار مثؿ ىذه الق اررات ،فإف ىي كجدت أف رجؿ اإلدارة قد قصد تحقيؽ
اليدؼ المراد ،حكمت بسالمة ىذا الركف كاف باف ليا أف القرار عمد إلى تحقيؽ ىدؼ آخر كلك كاف
()603

ضمف إطار المصمحة العامة قررت انحراؼ اإلدارة في استعماؿ السمطة.

كتأسيسان عمى ما سبؽ فإف ميمة القضاء عندما يبحث عف تحقؽ عيب إساءة استعماؿ
المشرع مف منحو لإلدارة سمطة معينة ،ثـ عميو بعد ذلؾ أف يعرؼ
السمطة أف يستخمص أكال قصد
ِّ
القصد الذم استيدفو مصدر القرار  ،كمف ثـ يقارف بيف قصد الشارع كاإلدارة فإف كانا متطابقيف ،كاف
القرار سميمان كاف اختمفا يحكـ باإللغاء لتخمؼ الغاية ( ،)604كيستدؿ القاضي اإلدارم عمى الغاية المرادة
()605

مف السمطة الممنكحة لإلدارة أك مف قرائف األحكاؿ.

كمف ثـ فإف لـ يحدد الغرض مف إصدار القرار الذم ينبغي أف يحققػو القرار ،يككف لمقاضي
المشرع ،كسمطة القاضي في تحديد
حينيا سمطة تقديرية لتفسير القرار كاستنباط الغاية التي قصدىا
ِّ
غاية القرار اإلدارم ال تتحدد بكسيمة معينة ،بؿ لو المجكء إلى كؿ كسيمة ممكنة ،كالرجكع إلى األعماؿ
التحضيرية كالمذكرات التفسيرية كالبحث في المناقشات التي دارت بصدد القانكف(.)606

()602

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2008/260الصادر بتاريخ  )2010/2/15(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.

()603

عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى – سنة  -1996ص . 354

()604

انظر :

 عمي خطار شطناكم – مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء الثاني – المرجع السابؽ–ص . 842 محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ – ص . 652()605

سعيد عبد المنعـ الحكيـ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة – المرجع السابؽ ص .564

()606

انظر :

 سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمطة التقديرية لالدارة – المرجع السابؽ – ص. 287 قادر أحمد عبد الحسيني -انحراؼ القرار اإلدارم عف قاعدة تخصيص األىداؼ في التشريع العراقي – دراسة مقارنة – بحث  -منشكر –مجمة ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي – ىيئة التعميـ التقني -قسـ الشؤكف العممية– بغداد – العدد  -6سنة  2010ص . 4

886

كلقد تكقفت محكمة العدؿ العميا عمى اليدؼ مف تقرير صالحية تكقيع عقكبة شطب اسـ
المحامي مف النقابة ،كذلؾ بالمجكء إلى التفسير لمعرفة نية مف فرض حظر الجمع بيف مينة المحاماة
كمينة أخرل كتكصمت المحكمة إلى أف اليدؼ مف ذلؾ ،ىك تمكيف المحامي مف الحفاظ عمى مصالح
()607

مككمو مف جية ،كمساعدة القضاء في الكصكؿ إلى العدالة مف جية أخرل .

كتعرضت محكمة العدؿ العميا لمرقابة عمى مثؿ ىذه الحاالت  ،كقررت أف القرار الذم حمؿ
عقكبة إنياء خدمات المستدعية ،كالذم تذرعت اإلدارة أف سببو تقميص في الميزانية دكف أف يثبت
كجكد ىذا التقميص بأم مستند رسمي  ،كىك ما يعكس إساءة استعماؿ السمطة اعترت القرار الطعيف
.

()608

كتظير مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ عندما تمجأ اإلدارة إلى نقؿ المكظفيف نقالن مكانيان أك
نكعيان ،بقصد العقاب كليس تحقيقان لممصمحة العامة التي تكخاىا في النقؿ ،كىي تحقيؽ مصمحة العمؿ
()609

بحسف تكزيع العامميف بيف الكظائؼ كاألماكف المختمفة.

كفي ذلؾ تقكؿ المحكمةَّ :
إف األساس في النقؿ المكاني كالنكعي لممكظفيف متركؾ لسمطة
اإلدارة تترخص في إجرائو عمى ضكء تحقيؽ احتياجات العمؿ كمقتضيات الصالح العاـ  ،كلقد كجدت
المحكمة أف الظركؼ كالمالبسات التي أحاطت بصدكر القرار الطعيف مف أنو تضمف نقؿ المستدعي
إلى كظيفة ىي أدنى في الدرجة مف الكظيفة التي كاف فييا  ،قد انطكل عمى عقكبة تأديبية مقنعة ،كلـ
()610

يحقؽ أىداؼ النقؿ كىك ما يجعمو مشكبان بعيب الغاية .

كفي ق ارر آخر ،ذىبت إلى أف قكؿ اإلدارة :بأف مف حقيا إجراء التدكير بيف مكظفي اإلدارة،
قكؿ مردكد ،ككف أف ىذه الصالحية يرد عمييا قيد تكخي المصمحة العامة ،كأف يككف النقؿ بقصد

()607

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1971/53الصادر بتاريخ  )1972/5/17(:مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا –

كليد حممي الحايؾ – الجزء األكؿ  ،ص. 202
()608

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )1995/23الصادر بتاريخ  )1995/2/15(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()609

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 400

()610

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1999/50الصادر بتاريخ  )2003/4/28(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

887

حسف سير المرفؽ العاـ ،كىك ما لـ يتكفر في القرار الطعيف ،كالذم استيدؼ غاية أخرل غير
()611

المصمحة العامة ،كىي تكقيع عقكبة تأديبية عمى المستدعي .

المطمب الثالث
إثبات عيب الغاية في القرار التأديبي
القرار التأديبي المشكب بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،ىك قرار غير مشركع كيتصؿ
باألىداؼ كالبكاعث ،مما يجؿ ميمة إثباتو دقيقة كعسيرة ،ككنو عيبان خفيان يصعب اكتشافو بسيكلة ،
()612

خصكصان أف القرار المشكب بيذا العيب يفترض فيو سالمة كافة أركانو .

كنقطة البدء في إثبات أف القرار المطعكف فيو قد أصابو عيب الغاية ،ىي قرينة الصحة،
كالتي تفترض األصؿ في القرار اإلدارم أنو يتمتع بالمشركعية  ،كعمى مف يدعي خالؼ ذلؾ
()613

إثباتو،

فاألصؿ في القرار اإلدارم ىك صدكره بريئان في بكاعثو كأىدافو ،كالنعي عميو بإساءة استعماؿ
السمطة مؤداه انحرافو عف المصمحة العامة كتنكبو لمتطمباتيا كانقطاع صمتو بيا ،كمجاكزتو ألغراض
رصدىا ،كأ نو متى كاف ىذا العيب يناؿ مف الغاية التي تكخاىا مجمس التأديب في ق ارره ،فإنو يعد عيبان
()614

قصديان ال ييفترض كانما يتعيف أف يقكـ الدليؿ عميو مف كقائع محددة ليا كجكد في أكراؽ الدعكل .

كبناء عمى ما تقدـ فإف عبء اإلثبات عمى المدعي إف كاف ىك ينعى عمى القرار أنو مشكب
بعيب الغاية فعميو إثبات ذلؾ ،كبمعنى أدؽ ،عميو أف يثبت أف اإلدارة استيدفت غاية أخرل غير
المصمحة العامة ،كىك عبء شديد الكطأة عمى المدعي إزاء ارتباط ىذه الغاية المختمفة عف المصمحة

()611

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2011/172الصادر بتاريخ  )2012/9/26(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()612

سعيد عبد المنعـ الحكيـ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة – المرجع السابؽ ص. 571

()613

انظر :

 ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئ محكمة العدؿ العميا –المرجع السابؽ ص  – 52حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ :(  –) 2003/141بتاريخ (  ،) 2004/6/8ككذلؾ المكتب الفني بمحكمة العدؿ العميا – غزة .
 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2003/52الصادر بتاريخ  )2004/6/28(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .()614

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2006/61الصادر بتاريخ  )2008/9/15(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

888

العامة بنية مصدر القرار كنفسيتو ،فال شؾ أف إثبات ذلؾ في مكاجية اإلدارة ليس باألمر الييف
()615

خاصة أنو يؤدم إلى اإلخالؿ بييبتيا أماـ القضاء كالرأم العاـ .

المشرع ما نص عميو في المادة رقـ ( )289مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
لذلؾ يؤخذ عمى
ِّ
كالتجارية بأف" :يقكـ المستدعى ضده في اليكـ المحدد لسماع الطمب بتكرار الئحتو الجكابية كتقديـ
بيناتو ،كيككف لممستدعي الحؽ في الرد عمى الحجج التي أدلى بيا المستدعى ضده" إذ إف الترتيب في
سماع البينة ىنا مراد بو نقؿ عبء اإلثبات إلى المدعى عميو كىذا مخالؼ لقاعدة أصكلية تتمثؿ بأف
األصؿ في الق اررات اإلدارية السالمة كأف مف يدعي خالؼ ذلؾ فميثبت .

616

ألف قاعدة عبء اإلثبات عمى المدعي ىي قاعدة تستند إلى أساس منطقي سميـ ،كىك أف مف يبادر
بااللتجاء إلى القضاء لتغيير الكضع القائـ ،فمف المنطقي أف يشفع طمبو بأدلة تزعزع ىذا
الكضع  ،كالقكؿ بغير ذلؾ يجعؿ مف الدعكل تفتقد إلى الضابط ،ال سيما كأف العمة مف ىذه القاعدة
ىي منع الدعاكل الكيدية كعدـ عرقمة سير عمؿ اإلدارة كنشاطيا .

617

كصعكبة إثبات عيب الغاية ال ترقى إلى أف تجعؿ مف المستحيؿ إثباتو فيمكف أف يستدؿ عمى
كجكد عيب الغاية في القرار التأديبي مف عدة كجكه منيا :أكراؽ الدعكل كالتي تشتمؿ عمى المراسالت
التي سبقت إصدار القرار  ،ككذلؾ المناقشات كالتعميمات التي صدرت مف السمطات الرئاسية  ،كالتي
يمكف أف يطمبيا القاضي مف اإلدارة ،كالتي كاف لـ تكف ممزمة بالرد إال أف عدـ ردىا يعد قرينان عمى
كجكد ىذا العيب .

()615

()618

سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمطة التقديرية لإلدارة – المرجع السابؽ – ص. 281

( )616راجع :
-

تنص المادة رقـ ( )76مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف ( البينة لممدعي كاليميف عمى مف أنكر)

-

تنص المادة رقـ ( )77مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف (البينة إلثبات خالؼ الظاىر كاليميف لبقاء األصؿ)

-

ابف رجب الحنبمي -تحقَق – شعَب األرًؤوط وباجس إبزاهَن  -جامع العمكـ كالحكـ  -مؤسسة الرسالة – بيركت –د.ط -سنة – 2001

الد ىعى رجاؿ أمكا ىؿ و
الناس بدعكاىـَّ ،
كدماءىـ،
قكـ
ى
ص -226عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ(( :لك يعطى ي
ً
المدعي ،كاليميف عمى ىمف أنكر))
كلكف البينة عمى

( )617حابس ركاد الشَب – البٌَاث الخطَت إلثباث عذم هشزوعَت القزار اإلدارً فٌ دعوى اإللغاء – دار الحاهذ – الطبعت األولي – -7188
ص78
( )618طارؽ فتح اهلل خضر – القضاء اإلدارم -دعكل اإللغاء – المرجع السابؽ -ص . 217

889

فما داـ أف الثابت مف خالؿ األكراؽ كالبينات المستمعة أف القرار قد انطكل عمى عيب
االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،كأف المستدعي أفمح في إثبات أف القرار الطعيف لـ ييدؼ إلى تحقيؽ
()619

المصمحة العامة ،كانما صدر بغرض االنتقاـ ،كالذم يعد أسكأ صكر عيب الغاية .

كذىبت المحكمة إلى المبدأ القائؿ بعدـ جكاز إثبات ما يخالؼ الكتابة ،إال بالكتابة كذلؾ
بشأف قرار رئيس السمطة أصدر ق ار انر عاـ 1995ـ الذم نص عمى عكدة جميع المكظفيف المفصكليف
أمنيان زمف االحتالؿ إلى كظائفيـ كتسكية أكضاعيـ ،كراقبت المحكمة عمى اإلدارة في تطبيقيا لذلؾ
القرار حيف قضت أف الثابت مف خالؿ ممؼ المستدعي أنو لـ ييفصؿ أمنيان كىي بينة كتابية ال تقكل

البينة الشفكية عمى دحضيا ،فإنو كالحالة ىذه يغدك قرار الفصؿ غير مبني عمى غايات سياسية،
()620

كبالتالي ال ينطبؽ عميو قرار الرئيس بعكدتو إلى عممو .

كذلؾ اعتبر القضاء اإلدارم الظركؼ كالمالبسات التي أحاطت بإصدار القرار ،يمكف أف
تكشؼ عف عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة  ،)621(.فإصدار قرار بنقؿ المستدعي بعد أقؿ مف
أسبكعيف عمى تقديمو شككل كطمب المقابمة لرئيس القسـ في المستشفى الذم يعمؿ فيو ،يدؿ عمى أف
القرار الطعيف ينطكم عمى عقكبة تأديبية مقنعة ،كمشكب بعيب إساءة استعماؿ السمطة.

()622

كقد يثبت عيب الغاية عند عدـ تطبيؽ مبدأ المساكاة ،كيحصؿ ذلؾ حيف تجد المحكمة أف
اإلدارة عاقبت األشخاص الذيف نسبت إلييـ ذات المخالفة التأديبية بعقكبات غير متساكية؛ فإف ذلؾ
()623

يعكس عدـ العدالة في تطبيؽ القانكف ،كبالتالي إساءة استعماؿ السمطة مف خالؿ المحاباة .

كتحقؽ محكمة العدؿ العميا مف نشداف القرار لغاية سميمة مف عدمو ،مف خالؿ التحقؽ مف
كجكد السبب فتقكؿ في ذلؾ :إف األصؿ في عمؿ اإلدارة أنيا تكثؽ عمميا ،كتحتفظ بكثائقيا ،كتبني

()619

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/61الصادر بتاريخ  )2014/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()620

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2005/32الصادر بتاريخ  )2013/7/4(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا -غزة.
()621

ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – المرجع السابؽ  -ص . 402

()622

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )212/183الصادر بتاريخ  )2013/7/10(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية .

()623

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/9الصادر بتاريخ  )2012/5/6(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا -غزة.
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ق ارراتيا عمى أسباب سائغة ،كا َّف األصكؿ تقضي بأف يككف األثر الصحيح مبنيان عمى سبب صحيح
كأف العمة تدكر مع الحكـ كجكدان كعدمان.

()624

كقضت في حكـ آخر ،أف قرار تكقيؼ المستدعي عف العمؿ جاء مجردان مف أم مبرر أك
مسكغ قانكني ،كلـ تقدـ أية بينة عمى أم سبب مكضكعي ميما كاف ،ما يجعؿ مف حؽ الك ازرة أف
تصدر القرار المطعكف فيو ،كبذلؾ يتضح أف القرار انطكل عمى إساءة في استعماؿ السمطة .

()625

كيمكف أف يثبت عيب الغاية بشيادة الشيكد ،كما جاء في حيثيات أحد األحكاـ أف الشاىد
بيَّف أف القرار المطعكف فيو كالذم حرـ المستدعية مف حقيا في االبتعاث إلى الخارج لمحصكؿ عمى
شيادة الدكتكراه ،ال يستيدؼ المصمحة العامة ،كذلؾ ككف الجامعة بحاجة لمتخصص الذم تنكم
()626

المستدعية دراستو كأف القرار لـ ينشد غاية نبيمة .

كمف القرائف الدالة عمى كجكد ىذا العيب ،تسرع اإلدارة في إصدار القرار أك تنفيذه دكف ترك
()627

أك تمحيص ،أك أف ال تختار الكقت الالئؽ التخاذه .

فمالبسات إصدار القرار بعد أف أجرت

اإلدارة محاكلة لنقؿ المستدعي بطريقة مخالفة لمقانكف ،جعمو ينطكم عمى عقكبة تأديبية مقنعة  ،كما
أف تعييف مكظؼ بدالن عنو خالؿ أسبكع ،عمى الرغـ مف تظممو مف القرار ،فإف ذلؾ يشكؿ قرينة دالة
عمى إساءة اإلدارة في استعماؿ السمطة .

()624

()628

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2014/61الصادر بتاريخ  )2014/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()625

انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )1998/7الصادر بتاريخ  )1999/12/12(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية. حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2000/27الصادر بتاريخ  )2001/3/15(:ناظـ محمد عكيضة – مجمكعة مختارة مف مبادئمحكمة العدؿ العميا –  2005 – 1995ص  – 21ككذلؾ – المكتب الفني محكمة العدؿ العميا غزة .
()626

حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/25الصادر بتاريخ  )2012/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿ

العميا غزة .
()627

نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف – الطبعة األكلى – سنة  2009ص . 327

()628

حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2005/168الصادر بتاريخ  )2007/1/24(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية.
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كيمكف أف تستنبط المحكمة كجكد ىذا العيب مف خالؿ عدـ المالئمة الظاىرة بيف األسباب
كالقرار المتخذ  ،حيث َّ
إف اإلدارة ال تكازف في ىذا الشأف بيف درجة المخالفة التأديبية المرتكبة أك
()629

التيديد لمنظاـ العاـ كالجزاء الصادر بحؽ المخالؼ.

إذ َّ
إف منػاط المشػركعية فػي تقػدير العقكبػة أال يشػكبيا غمػك ،كا َّف شػطب اسػـ المسػتدعي مػف
سػجؿ المحػاميف كمنعػو مػف مزاكلػة المينػة ال يتناسػب مػع المخالفة المرتكبة ،كيشكؿ غمكان في تطبيؽ
العقكبة كيخرجيا مف نطاؽ المشػركعية(.)630
كيرل الباحث أف اتخاذ الغمك في العقكبة قرينة عمى إساءة استعماؿ السمطة ليس لو أىمية
عممية  ،كذلمؾ مف كجييف :األكؿ أف عدـ المالئمة الظاىرة نادرة الحدكث ،كالثاني في حاؿ حدكثيا
فإف اإللغاء فييا يككف لعيب السبب ،ككجكد عيب السبب كتحقؽ القاضي منو ال يمزمو بعد ذلؾ تتبع
الغاية مف القرار ،ككف أف النتيجة كاحدة كىي اإللغاء.

()629

طارؽ فتح اهلل خضر – القضاء اإلدارم دعكل اإللغاء – المرجع السابؽ -ص . 218

()630

انظر :

 حكـ محكمة العدؿ العميا – راـ اهلل – رقـ ( )2013/167الصادر بتاريخ  )2014/3/31(:مكسكعة المقتفي اإللكتركنية . حكـ محكمة العدؿ العميا – غزة – رقـ ( )2011/25الصادر بتاريخ  )2012/4/29(:حكـ غير منشكر – المكتب الفني محكمة العدؿالعميا غزة  (.حيث ربطت المحكمة في ىذا الحكـ بيف التعسؼ في استعماؿ السمطة كبيف االنحراؼ ).
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اخلامتة
لقد تناكلنا الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية في فمسطيف كفقان الجتياد محكمة العدؿ
العميا ،مف خالؿ التطرؽ إلى ثالثة فصكؿ رئيسية ،كجاء الفصؿ األكؿ بشأف ماىية الرقابة القضائية
عمى الق اررات التأديبية ،كفي المبحث األكؿ تطرقنا إلى مدلكؿ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية
كأساس قياميا ،ثـ في المبحث الثاني تناكلنا الجية المختصة بالرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية
كحدكد رقابتيا ،بينما تناكؿ الفصؿ الثاني رقابة محكمة العدؿ العميا عمى األركاف الشكمية لمقرار
التأديبي ،كفي المبحث األكؿ تطرقنا إلى الرقابة عمى االختصاص بإصدار القرار التأديبي ،بينما في
المبحث الثاني فكاف متعمقان بالرقابة عمى شكؿ القرار التأديبي ،ككذلؾ المبحث الثالث الذم تطرؽ إلى
الرقابة عمى إجراءات القرار التأديبي ،ثـ تناكلنا في الفصؿ الثالث رقابة محكمة العدؿ العميا عمى
األركاف المكضكعية لمقرار التأديبي ،كىي الرقابة عمى محؿ القرار التأديبي كما جاء في المبحث
األكؿ  ،بينما في المبحث الثاني فقد تناكلنا الرقابة عمى سبب القرار التأديبي ،في حيف تناكؿ المبحث
الثالث الرقابة عمى غاية القرار التأديبي.
كقد خميصنا في نياية ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التي تعالج اإلشكاليات التي سبؽ
كأف أثرناىا في بداية الدراسة ،ككذلؾ جممة مف التكصيات التي اجتيدنا بيا بحيث تمثؿ رؤيتنا فيما
يجب أف يككف عميو الحاؿ ،كذلؾ عمى النحك التالي:



أوالً :النتائج:

 .1عدـ كجكد قضاء أك محاكـ تأديبية في فمسطيف ،تأسيسان عمى أنيا تنتمي لدكؿ القضاء المكحد كال
يكجد مجمس دكلة لدينا ،كعمى ىذا األساس تكلت اإلدارة مف خالؿ لجاف شبو قضائية تأديب المكظفيف
كفقان لمقكانيف كاألنظمة.
 .2ال تكجد جية تأديبية مكحدة تتكلى تسيير السمطة التأديبية في فمسطيف ،حيث تختمؼ باختالؼ
األشخاص الخاضعيف لمتأديب ،فالمكظؼ العاـ في الدكائر الحككمية تتـ مساءلتو تأديبيان مف خالؿ
لجنة تشكميا جية اإلدارة ،كيتـ تشكيميا كفقان لقانكف الخدمة المدنية  1998/4كتعديالتو ،بينما المكظؼ
في الييئات المحمية فيخضع في التأديب لنظاـ مختمؼ ،كذلؾ المينييف مف محاميف ،كصيادلة
كميندسيف ،كأطباء ،كغيرىـ يخضعكف لمتأديب كفؽ ما جاء بو القانكف المنظـ لممينة ،كتحت إشراؼ
مجمس النقابة ،كىكذا بالنسبة لغيرىـ.
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 .3تبيف لنا عدـ كجكد تنظيـ قانكني مكحد بشأف نظاـ التأديب في فمسطيف ،حيث أف استعماؿ السمطة
التأديبية مبني عمى كجكد عدة قكانيف كلكائح متفرقة كغير مقننة.
 .4اقتصر دكر القضاء ممثالن في محكمة العدؿ العميا في نطاؽ التأديب عمى رقابة السمطة التأديبية
لإلدارة كالق اررات التأديبية الصادرة عنيا بالخصكص ،حيث أف المحكمة لـ تباشر قضاء التأديب
بذاتيا ،كانما راقبت نتائج استعماؿ السمطة التأديبية مف قبؿ جيات اإلدارة العامة ،كمع ذلؾ تبيف لنا أف
الدكر الرقابي الذم مارستو المحكمة منذ تأسيسيا لـ يكف ثابتان كمتجانسان ،حيث تعرض قضاء ىذه
المحكمة إلى الكثير مف التحديات كالعقبات ،كىك ما أضعؼ رقابتيا بصكرة عامة ،ال سيما في مرحمة
االحتالؿ اإلسرائيمي ،حيث عمد األخير إلى تقكيض النظاـ الرقابي لممحاكـ تجاه أعماؿ اإلدارة،
كجعؿ ىذ الدكر ضعيفان إلى حد كبير بما يخدـ سياسة االحتالؿ كيؤدم لتحصيف ق اررات اإلدارة التابعة
لو في مكاجية الجميع بما في ذلؾ المكظفيف العمكمييف مف أبناء الشعب الفمسطيني ،كال يكجد أدؿ
عمى ذلؾ مف استبداؿ االحتالؿ لمحكمة العدؿ العميا بمجاف االعتراض التي أنشأىا ،كقيامو باعتبار
ق اررات كأحكاـ ىذه المجاف مجرد تكصيات ترفع إلى قائد المنطقة المحتمة ،كبالتالي انتيت الرقابة إلى
أف تككف في شكؿ تكصيات غير ممزمة بعد أف كانت تتجسد في أحكاـ قضائية ممزمة لجية اإلدارة
كليا حجيتيا المطمقة في مكاجية الكافة.
 .5إف قانكف الخدمة المدنية لـ ينص عمى ضمانة أساسية كجكىرية تتعمؽ بحؽ المكظؼ الخاضع
لمتأديب في طمب رد أعضاء لجنة التأديب.
 .6ضعؼ نظاـ الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية في ظؿ كجكد محكمة كحيدة تمارس الرقابة
سيما كأف أحكاميا نيائية .
 .7عدـ تجانس النظاـ الرقابي عمى الق اررات التأديبية مف حيث تحديد الجية القضائية المختصة
القررات التأديبية إلى
بالرقابة عمى الق اررات التأديبية ،حيث أف ىناؾ قكانيف أعطت حؽ الرقابة عمى ا
محكمة االستئناؼ عمى أف تككف األحكاـ الصادرة عنيا ىي أحكاـ نيائية ،كذلؾ مثؿ قانكف نقابة
أصحاب الميف اليندسية كنقابة الصيادلة.
 .8إف جميع القكانيف السابقة لصدكر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ كتعديالتو،
لـ تشر بصريح العبارة إلى اختصاص محكمة العدؿ العميا بالنظر في القرارات التأديبية ،كانما كانت
تفيـ مف خالؿ النص عمى الرقابة عمى الق اررات اإلدارية بشكؿ عاـ ،إال أف ىذا األمر ال ينفي حقيقة
ىامة ،كىي أف اختصاص محكمة العدؿ العميا بممارسة الرقابة القضائية عمى الق اررات التأديبية مف
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خالؿ دعكل اإللغاء ،ىك اختصاص محدكد كاستثنائي كمبني عمى عدـ كجكد طريؽ مكاز أك دعكل
أخرل.
 .9إف التظمـ كسيمة لتحريؾ الرقابة اإلدارية ،كىذا ال يغير األصؿ المستقر لدل محكمة العدؿ العميا
كىك اعتبار التظمـ اختياريان كاالستثناء ىك جعمو كجكبيان في المكاطف التي أشار إلييا القانكف ،كىذا عمى
خالؼ قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ  3لسنة 2016ـ ،كالذم سمؾ مكقفان جديدان في ىذا
الشأف ،حيث أكجب التظمـ كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء إذا كاف القرار المطعكف فيو ناتج عف رفض
اإلدارة أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف يجب عمييا اتخاذه كفقان لمقانكف كما عدا ذلؾ مف الق اررات
اإليجابية ال يشترط فييا التظمـ.
 .10عمى الرغـ مف أف عيب الغاية في القرار التأديبي ىك عيب احتياطي ،مف المفترض أال تتصدل
محكمة العدؿ العميا لو إال بعد التحقؽ مف العيكب األخرل ،إال أننا كجدنا أنيا خالفت ىذه القاعدة في
العديد مف األحكاـ.
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ثانياً :التوصيات:

 .1ضركرة كجكد قضاء إدارم يختص بتأديب المكظفيف كأعضاء النقابات المينية ،لما في ذلؾ مف
ضمانات الحيدة كالنزاىة التي يتميز بيا القضاء خاصة ،كأف التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا ىك
و
كاؼ لتحقيؽ
فقط لمطعف عمى الق اررات التأديبية ،كىك عمى درجة كاحدة ،األمر الذم يعتبر غير
العدالة.
شرع في قانكف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998ـ ،بضركرة التدخؿ ككضع نص يسمح
 .2نكصي الم ِّ
لممكظؼ الخاضع لمتأديب بطمب رد عضك لجنة التأديب ،خصكصان في حاؿ تكافرت أسباب الرد
الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة 2001ـ ،كتعديالتو ،كذلؾ
استجابة العتبارات العدالة كالحيدة كالنزاىة ،كأسكة بما أكردتو بعض القكانيف األخرل في مجاؿ التأديب
كمنيا ما جاء في قانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ ( )3لسنة 1999ـ.
 .3نكصي بتكحيد االجتياد القضائي لدل محكمة العدؿ العميا بشأف حدكد الرقابة عمى الق اررات
التأديبية ،حيث أف بعض األحكاـ تكشؼ عف قياـ المحكمة بإلغاء القرار التأديبي المخالؼ لمقانكف،
كأحكاـ أخرل تعدؿ في القرار التأديبي كتضع عقكبة جديدة معدلة ،كىك ما نعتبره مسمكان غير حميد،
عممان بأف المحكمة تعتبر منذ تأسيسيا محكمة إلغاء ،كتقؼ رقابتيا عند ىذا الحد بدليؿ ما أكرده قانكف
المشرع في قانكف أصكؿ
تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة2001ـ ،كتعديالتو ،لذلؾ نكصي
ِّ
المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة2001ـ ،كتعديالتو ،بتعديؿ نص المادة ( ،)291التي تمنح
المحكمة سمطة التعديؿ في الق اررات اإلدارية ،ككف ذلؾ يتعارض مع دعكل اإللغاء ،حيث أنو يكجد
فرؽ بيف اإللغاء كالتعديؿ ،كما أف ذلؾ فيو حمكؿ لمقاضي محؿ اإلدارة ،كما أف حكـ القاضي بإلغاء
القرار التأديبي ك و
اؼ لتحقيؽ مصمحة الطاعف.
 .4نكصي تعديؿ النصكص الناظمة لتشكيؿ المجاف كالمجالس التأديبية ،ككضع أحكاـ جديدة تسمح
بإضافة عضك خارجي ليذه المجاف كالمجالس ضمانان لمحيدة كالنزاىة.
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 أٔالًًً :الهتب الكإٌٌٗ:ٛ

ْال َم َرا ِجعْ

 .1إب ػراىيـ عبػػد العزيػػز شػػيحا ،القضػػاء اإلدارم ،مبػػدأ المشػػركعية – تنظػػيـ القضػػاء اإلدارم ،منشػػأة
المعارؼ باإلسكندرية“ -د.ط”.2003 ،
 .2إبػ ػراىيـ محم ػػد عم ػػي -الكس ػػيط ف ػػي الق ػػانكف اإلدارم -النش ػػاط اإلدارم -دار النيضػ ػة -الق ػػاىرة
الطبعة األكلى1999 -1998 -ـ.
 .3أبػػك بكػػر أحمػػد عثمػػاف النعيمػػي – حػػدكد سػػمطات القضػػاء اإلدارم فػػي دعػػكل اإللغػػاء – د ارسػػة
مقارنة – دار الجامعة الجديدة – اإلسكندرية – “د.ط”2013 ،ـ.
 .4إسماعيؿ البدكم – القضاء اإلدارم – الجزء الرابع – األكلى – دار النيضة العربية – القاىرة –
 1999ـ.
 .5أنكر أحمد رسالف -كسيط القضاء اإلدارم -،دار النيضة العربية -القاىرة“ -د.ط”1999 ،ـ.
 .6باسـ صبحي بشناؽ – محاضرات في القضاء اإلدارم الفمسطيني – األكلى – مكتبػة بيسػاف –
غزة . 2017 -
 .7جكرجي شفيؽ سارم -المبػادئ العامػة لمقػانكف اإلدارم -الرابعػة -دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة،
2004ـ.
 .8حابس ركاد الشيب – البينات الخطية إلثبات عدـ مشركعية القرار اإلدارم في دعكل اإللغػاء –
دار الحامد – الطبعة األكلى – .2011
 .9حسيف عثماف محمد عثماف  -دركس في قانكف القضاء اإلدارم  -األكلى – الدار الجامعية –
بيركت –. 1991
 .10حمدم العجمي – القانكف اإلدارم – فػي المممكػة العربيػة السػعدية – الريػاض  -د ارسػة مقارنػة
– مركز البحكث – المممكة العربية السعكدية – مكتبة الممؾ فيد الكطنية – “د.ط”2010 ،ـ.
 .11خالد خميؿ الظاىر  -القانكف اإلدارم –األكلى – دار الميسرة –عماف 1997 -ـ.
 .12خالد سمارة الزعبي – القرار اإلدارم– دار الثقافة – عماف – الثالثة 2009 -ـ.
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داكد الباز -الكجيز فػي قضػاء اإللغػاء مػع محاكلػة فقييػة لتقريػر دعػكل الحسػبة لحمايػة مبػدأ

المشركعية -دار النيضة العربية -القاىرة “ -د.ط”1995 ،ـ.
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 .14الديػػػدامكني مصػ ػػطفى أحمػ ػػد – اإلج ػ ػراءات كالشػ ػػكؿ فػ ػػي الق ػ ػرار اإلدارم  -األكلػ ػػى – الييئػ ػػة
المصرية العامة لمكتب– .1992
 .15رأفت دسكقي محمكد – فكرة التحكؿ في القرار اإلدارم – دار الفكر الجامعي – اإلسكندرية –
األكلى –2011ـ.
 .16زكي محمد النجار – القضاء اإلدارم – دار األزىر – جميكرية مصػر العربيػة – دمنيػكر -
الثانية 1996 -ـ
 .17سامي جماؿ الديف – قضاء المالئمة كالسمط التقديرية لإلدارة– دار النيضة العربية – القاىرة
– “د.ط”1992 ،ـ.
 .18سعيد عبد المنعـ الحكيـ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة
– دار الفكر العربي – القاىرة – األكلى –  1976ـ.
 .19سميماف الطماكم – القضاء اإلدارم – الكتاب الثالث – قضاء التأديب – دار الفكر العربي –
“د.ط” ،سنة 1987ـ.
 .20سميماف الطماكم – النظرية العامة لمقػ اررات اإلداريػة – ـ عػيف شػمس – القػاىرة –السادسػة –
1991ـ.
 .21سػػميماف الطمػػاكم – نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ السػػمطة –الثانيػػة – جامعػػة عػػيف شػػمس –
القاىرة – سنة 1987ـ
 .22سميماف محمد الطماكم -القضاء اإلدارم -الكتػاب األكؿ -قضػاء اإللغػاء-دار الفكػر العربػي،
القاىرة1967 -ـ.
 .23طارؽ فتح اهلل خضر – القضاء اإلدارم دعكل اإللغاء – النسر الػذىبي لمطباعػة – القػاىرة –
الثالثة – 1999ـ.
 .24طعيمػػة الجػػرؼ ،رقابػػة القضػػاء عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة – قضػػاء اإللغػػاء  ،د ارسػػة مقارنػػة  -دار
النيضة العربية ،القاىرة1984 ،ـ.
 .25عبػػد الػػرؤكؼ ىاشػػـ بسػػيكني -أحكػػاـ الػػتظمـ اإلدارم فػػي القػػانكنيف المصػػرم كالكػػكيتي -د ارسػػة
فقيية كقضائية -دار النيضة العربية -القاىرة “د.ط”1997 ،ـ.
 .26عبػد العزيػز عبػد المػػنعـ خميفػة – أكجػو الطعػف بإلغػػاء القػرار اإلدارم – األكلػى – مطػػابع دار
الحسيف – شبيف الككـ2003 -ـ.
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 .27عبد الغني بسيكني عبد اهلل – القضاء اإلدارم قضاء اإللغػاء – األكلػى – منشػأة المعػارؼ –
اإلسكندرية – 1997ـ.
 .28عبػ ػػد الناصػ ػػر أبػ ػػك سػ ػػميدانة -مكسػ ػػكعة القضػ ػػاء اإلدارم فػ ػػي فمسػ ػػطيف ،الكتػ ػػاب األكؿ ،دار
النيضة العربية ،القاىرة -الطبعة األكلى – 2011ـ.
 .29عدناف عمرك – مبادئ القانكف اإلدارم – بدكف در نشر – “د.ط”2010 ،ـ .
 .30عم ػػي خط ػػار شػ ػطناكم – مكس ػػكعة القض ػػاء اإلدارم الج ػػزء الث ػػاني – دار الثقاف ػػة – عم ػػاف –
الثالثة –2011ـ.
 .31عمار بكضياؼ – الكسيط في قضاء اإللغاء – األكلى – دار الثقافة – عماف 2011ـ .
 .32عمار جامكس – نجاعة الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة – محكمة العدؿ العميا نمكذجان –
الييئة المستقمة الستقالؿ القضاء كسيادة القانكف – استقالؿ – سنة 2015ـ .
 .33عمر محمد الشكبكي – القضاء اإلدارم -األكلى – دار الثقافة – عماف – سنة 1996ـ.
 .34فتحي عبد النبي الكحيدم – القضاء الدستكرم فػي فمسػطيف – األكلػى – دار المقػداد – غػزة
2011ـ .
 .35فتحي فكرم -الكجيز في قضاء اإللغاء  -دار النيضة العربية -القاىرة “د.ط”1996 ،ـ
 .36فيد عبػد الكػريـ أبػك العػثـ – القضػاء اإلدارم بػيف النظريػة كالتطبيػؽ – دار الثقافػة – عمػاف –
2011ـ.
 .37فػؤاد العطػػار ،رقابػػة القضػاء ألعمػػاؿ اإلدارة – د ارسػػة ألصػكؿ ىػػذه الرقابػػة فػي القػػانكف المقػػارف
كمدل تطبيقاتيا في القانكف الكضعي ،قضاء اإللغاء كالقضاء الكامؿ "قضػاء التعػكيض" كقضػاء
التأديب ،األكلى ،الناشر مكتبة عبد اهلل كىبة1959 ،ـ.
 .38فؤاد محمد مكسى عبد الكريـ – الق اررات اإلدارية كتطبيقاتيػا فػي المممكػة العربيػة السػعكدية -
األكلى – مكتبة الممؾ فيد – الرياض –2003ـ .
 .39فؤاد محمد مكسى عبد الكريـ -التظمـ الكجكبي كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء أماـ ديكاف المظػالـ
بالمممكة العربية السعكدية -دار النيضة العربية -القاىرة “-د.ط”2004 ،ـ.
 .40ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم –األكلى – الدار الجامعية – بيركت – 1988ـ.
 .41ماجد راغب الحمك – القضاء اإلدارم – د.ط– منشأة المعارؼ – اإلسكندرية  1988 -ـ.
 .42ماجد راغب الحمك ،القضاء اإلدارم -منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية “ -د.ط”2004 ،ـ.
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 .43مازف ليمك راضي – القضاء اإلدارم –“د.ط” ،بدكف دار نشر.
 .44ماىر جبر نضر – األصكؿ العامة لمقضاء اإلدارم –األكلػى –دار النيضػة العربيػة – القػاىرة
– 1995ـ.
 .45محم ػ ػػد العب ػ ػػادم  -قض ػ ػػاء اإللغ ػ ػػاء – د ارس ػ ػػة مقارن ػ ػػة –األكل ػ ػػى  -دار الثقاف ػ ػػة – عم ػ ػػاف –
1995ـ.
 .46محم ػػد ب ػػاىي أب ػػك ي ػػكنس – الرقاب ػػة القض ػػائية عم ػػى ش ػػرعية الجػ ػزاءاف اإلداري ػػة العام ػػة – دار
الجامعة الجديدة – اإلسكندرية – “د.ط”2000 ،ـ.
 .47محمػػد خميفػػة الخييمػػي -الػػتظمـ اإلدارم -د ارسػػة مقارنػػة بػػيف ق ػكانيف المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية
كاإلمارات العربية المتحدة -رسالة ماجستير -كمية الحقكؽ جامعة الشرؽ األكسط2009 -ـ.
 .48محمػػد رفعػػت عبػػد الكىػػاب – القضػػاء اإلدارم -األكلػػى – دار الحمبػػي الحقكقيػػة – بيػػركت –
2005ـ .
 .49محمػػد رفعػػت عبػػد الكىػػاب -حسػػيف عثمػػاف محمػػد عثمػػاف ،القضػػاء اإلدارم -دار المطبكعػػات
الجامعية ،اإلسكندرية“ -د.ط”2000 ،ـ.
 .50محمد سعيد حسيف أميف ،مبادئ القانكف اإلدارم" ،دراسة فػي أسػس التنظػيـ اإلدارم ،أسػاليب
العمؿ اإلدارم -دار الثقافة الجامعية“ ،د.ط”1997 ،ـ.
 .51محم ػػد س ػػميماف ش ػػبير – القض ػػاء اإلدارم ف ػػي فمس ػػطيف – األكل ػػى – دار النيض ػػة العربي ػػة –
القاىرة – 2015ـ.
 .52محمد سميماف نايؼ شبير ،التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف ،األكلى2011 ،ـ.
 .53محمػػد سػػميماف نػػايؼ شػػبير ،المبػػادئ الدسػػتكرية العامػػة كتطبيقاتيػػا فػػي فمسػػطيف كفق ػان ألحكػػاـ
الق ػػانكف األساس ػػي المع ػػدؿ لس ػػنة 2003ـ  ،الج ػػزء األكؿ ،األكل ػػى ،ماىي ػػة الق ػػانكف الدس ػػتكرم -
نشأة الدساتير كانكاعيػا كتعػديميا كنيايتيػا ،مبػدأ سػمك الدسػتكر كضػمانات احت ارمػو ،دار النيضػة
العربية ،القاىرة2016 ،ـ.
 .54محمد عبد الحميد ابك زيد – المطػكؿ فػي القػانكف اإلدارم – دار النيضػة العربيػة – القػاىرة –
“د.ط”1996 ،ـ.
 .55محمػػد عبػػد الحميػػد أبػػك زيػػد ،القضػػاء اإلدارم – د ارسػػة مقارنػػة "كاليتػػا اإللغػػاء كالتعػػكيض"- ،
دار الثقافة العربية ،القاىرة“ -د.ط”1988-1987 ،ـ.
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 .56محمػ ػػد عبػ ػػد الحميػ ػػد أبػ ػػك زيػ ػػد ،القضػ ػػاء اإلدارم – منشػ ػػأة المعػ ػػارؼ – اإلسػ ػػكندرية – “د.ط”،
2003ـ.
 .57محمد عبد الحميد أبك زيد ،القضاء اإلدارم -كالية اإللغاء كالتعػكيض – دار النيضػة العربيػة
– القاىرة – “د.ط”1995 ،ـ.
 .58محمػد عبػد العػاؿ السػنارم – مبػدأ المشػػركعية كالرقابػة عمػى أعمػاؿ اإلدارة فػي دكلػة اإلمػػارات
العربية – األكلى – مطبكعات جامعة اإلمارات العربية –2000ـ.
 .59محمد عمي أبك عمارة – القضاء اإلدارم في فمسطيف– دكف دار نشر – الرابعة –2002ـ.
 .60محمد عمي الخاليمة – القانكف اإلدارم – دار الثقافة – عماف –األكلى – 2012ـ.
 .61محم ػػد محم ػػد ب ػػدراف -رقاب ػػة القض ػػاء عم ػػى أعم ػػاؿ اإلدارة  -دار النيض ػػة العربي ػػة ،الق ػػاىرة-
“د.ط”1997 ،ـ.
 .62محمػػد محمػػد عبػػده إمػػاـ -القضػػاء اإلدارم – مبػػدأ المشػػركعية كتنظػػيـ مجمػػس الدكلػػة – د ارسػػة
مقارنة -األكلى -دار الفكر الجامعي -اإلسكندرية2007 -ـ.
 .63محمكد عاصـ – مجمكعة أحكاـ مجمس الدكلة كالمبادئ التػي قررتيػا محكمػة القضػاء اإلدارم
– المجمكعة الثانية  -لجنة نشر الثقافة القانكنية – القاىرة – األكلى – سنة 1950ـ.
 .64محمػػكد عػػاطؼ البنػػا – الكسػػيط فػػي القضػػاء اإلدارم -الثانيػػة – مطػػابع الطػػكبجي – القػػاىرة–
1999ـ.
 .65محمكد محمد حافظ – القضاء اإلدارم – دار النيضة العربية – القاىر – “د.ط” 1993-ـ.
 .66محمكد محمد حافظ ،المرجع في القانكف اإلدارم – دار النيضة العربية – القاىرة –1999ـ.
 .67مصطفى أبك زيد فيمي – القضاء اإلدارم – دار المطبكعات – اإلسكندرية – “د.ط”.
 .68مصػطفى عبػػد الحميػد عيػػاد -شػرح قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػة كالتجاريػػة رقػػـ ( )2لسػػنة
(2001ـ) الجزء الثاني – دكف دار نشر  -األكلى 2004 -ـ.
 .69منصػ ػػكر إب ػ ػراىيـ العتػ ػػكـ – القضػ ػػاء اإلدارم – دار كائػ ػػؿ لمنشػ ػػر – عمػ ػػاف –األكلػ ػػى – سػ ػػنة
2013ـ.
 .70منصػػكر اب ػراىيـ العتػػكـ :مكسػػكعة القضػػاء اإلدارم – الجػػزء األكؿ –األكلػػى – دار الثقافػػة –
عماف–2011ـ.
 .71نكاؼ كنعاف – القضاء اإلدارم – دار الثقافة – عماف –الثانية – سنة 1999ـ .
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 .72ىاني عبد الرحمف غانـ – القضاء اإلدارم – الجزء األكؿ – األكلى – بدكف دار نشر -سػنة
2014ـ.

 ثاٌٗاً :السضائن العمىٗ:ٛ
 .1أسماء حميس – رقابة القاضي اإلدارم عمى القرار التأديبي في مجاؿ الكظيفة – مذكرة مف أجؿ
الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ – جامعة محمد خضير  -بسكرة –  2015-214ـ.
 .2بكنة عقيمة – الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة
الماجستير في الحقكؽ – جامعة الجزائر – 2013ـ.
القررات التأديبية لممكظؼ العاـ في التشريع الجزائرم
 .3حمايتي صباح – اآلليات القانكنية لمكاجية ا
– رسالة ماجستير  -جامعة الكادم -سنة 2014-2013ـ.
 .4دايـ نكاؿ – الق اررات اإلدارية الضمنية كالرقابة عمييا – رسالة ماجستير – جامعة أبك بكر بمقايد
تممساف –سنة 2010ـ.
 .5رزاؽ لبزة دالؿ  -عيب الشكؿ كاإلجراءات في القرار اإلدارم – رسالة ماجستير ،جامعة محمد
خيضر بسكرة – الجزائر -العاـ الدراسي 2014-2013ـ.
 .6رزايقية عبد المطيؼ  -الرقابة القضائية عمى مشركعية الق اررات اإلدارية – رسالة ماجستير –
جامعة الكادم .
 .7شرقي محمد –دكر القاضي في رقابة القرار اإلدارم المشكب بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة
 رسمة ماجستير – جامعة أبك بكر بمقايد– العاـ الجامعي  2016-2015ـ. .8عبد الرحمف مكيعدم  -اإللغاء الجزئي لمقرار اإلدارم في االجتياد القضائي الجزائرم كالمقارف –
رسالة ماجستير – جامعة محمد بكضياؼ المسمية – 2015ـ.
 .9عبد الناصر أبك سميدانة ،الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف – دراسة
مقارنة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس2009 ،ـ.
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 .10عمي سالـ صادؽ  -دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى
درجة الدكتكراه في القانكف العاـ ،معيد البحكث كالدراسات القانكنية بجامعة الدكؿ العربية- ،
2008ـ.
 .11عمي سالـ عمي صادؽ ،المبادئ التي أرستيا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في مجاؿ الكظيفة
العامة ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف اإلدارم ،معيد البحكث كالدراسات العربية،
القاىرة2004 ،ـ.
 .12عمر بكجادم – اختصاص القضاء اإلدارم في الجزائر – رسالة دكتكراه – جامعة مكلكد معمرم
– تيزم كزك -سنة – 2011ـ.
 .13مخمكفي مميكة ،رقابة القاضي اإلدارم عمى القرار التأديبي في مجاؿ الكظيؼ العمكمي ،رسالة
ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم – تيزم كزك2012 ،ـ.
 .14ناصر غنيـ الزيد ،رقابة القضاء اإلدارم الككيتي عمى أعماؿ اإلدارة – دراسة مقارنة ،رسالة
مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في الحقكؽ -جامعة القاىرة -،كمية الحقكؽ -مايك 2004ـ.
 .15ىاني الصادؽ – االنحراؼ في استعماؿ السمطة في الق اررات اإلدارية  -رسالة ماجستير -
جػػامعػػة محمد خيضر بسكرة  -العاـ الجامعي  2015-2014ـ.
 .16ىشاـ حامد الكساسبة ،الرقابة القضائية عمى تكافر المصمحة العامة في القرارات اإلدارية  -دراسة
مقارنة ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة
مؤتة ،األردف2008 ،ـ.

 ثالجاً :األحباث ٔالدٔزٖات ٔالطٕابل الكضائٗ:ٛ
 .1أحمد ىنية  -عيكب القرار اإلدارم حاالت تجاكز السمطة – بحث منشكر – مجمة المنتدل القانكني
– مجمة تصدر عف قسـ الكفاءة المينية لممحاماة – جامعة محمد خضير بسكرة – العدد الخامس.
 .2أشرؼ صياـ  -القضاء اإلدارم في فمسطيف التطكر كالخصائص – بحث منشكر – مجمة العدالة
كالقانكف – بدكف عدد – مركز راـ اهلل لمدراسات – سنة 2013ـ.
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 .3رياض عبد عيسى الزىيرم ،عيب عدـ االختصاص في القرار اإلدارم ،بحث منشكر ،مجمة العمكـ
القانكنية ،جامعة بغداد ،المجمد رقـ ( ،)28اإلصدار األكؿ2013 ،ـ.
 .4سيؼ الديف البمعاكم –عيب االنحراؼ بالسمطة في القرار اإلدارم كأثره بالنسبة إلى دعكل اإللغاء –
بحث منشكر  -ديكاف الفتكل كالتشريع – غزة – سنة 2009ـ.
 .5صفاء محمكد السكيممييف ،عبد الرؤكؼ أحمد الكساسبة ،أحمد عارؼ الضالعيف  -عيب الشكؿ
كأثره في القرار اإلدارم بحث منشكر في مجمة دراسات ،عمكـ الشريعة كالقانكف -المجمٌد- 40 -
ممحؽ .2
القررات اإلدارية الماسة باألفراد كالمكظفيف – منشكرات الييئة المستقمة
 .6عدناف عمرك – إبطاؿ ا
لحقكؽ اإلنساف – راـ اهلل – “د.ط”2001،ـ.
 .7عطا اهلل تاج – االنحراؼ في استعماؿ السمطة ككجو مف أكجو إلغاء القرار اإلدارم – دراسة
مقارنة -بحث منشكر  -مجمة دفاتر السياسة كالقانكف -دكرية دكلية متخصصة محكمة في
الحقكؽ كالعمكـ السياسية تصدر عف جامعة قاصدم مرباح كرقمة– تكنس – كانكف ثاني – العدد
. 16
 .8عمي شفيؽ – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في المممكة العربية السعكدية – دراسة تحميمية مقارنة –
مركز البحكث -مكتبة الممؾ فيد الكطنية – المممكة العربية السعكدية – “د.ط”2002،ـ.
 .9عميا حمد حسف – سمطة القاضي اإلدارم إزاء التكييؼ القانكني الخاطئ لمكقائع في مجاؿ تأديب
المكظفيف -بحث منشكر –مجمة كمية الحقكؽ _ جامعة النيريف – مجمة عممية محكمة تصدرىا
كمية الحقكؽ في جامعة النيريف– المجمد  – 13العدد  – 2:السنة 2011ـ.
 .10عمار جامكس – نجاعة الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة – محكمة العدؿ العميا نمكذجان –
الييئة المستقمة الستقالؿ القضاء كسيادة القانكف – استقالؿ – سنة 2015ـ.
 .11فيصؿ شطناكم  -إجراءات كضمانات المساءلة التأديبية لممكظؼ العاـ في التشريع األردني –
بحث منشكر في مجمة جامعة النجاح لألبحاث -العمكـ االنسانية -المجمد( )26العدد ( )7السنة
2012ـ.
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 .12قادر أحمد عبد الحسيني -انحراؼ القرار اإلدارم عف قاعدة تخصيص األىداؼ في التشريع
العراقي – دراسة مقارنة – بحث  -منشكر – مجمة ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي – ىيئة
التعميـ التقني -قسـ الشؤكف العممية– بغداد – العدد 2010 -6ـ.
 .13كريـ يكسؼ كشاكش  -عيب الشكؿ في قضاء محكمة العدؿ العميا األردنية بحث منشكر في
مجمة المنارة ،المجمد  -12 -العدد  2006-3ـ.
 .14مصمح الصرايرة – مدل تطبيؽ محكمة العدؿ العميا لممبادئ التي أقرىا القضاء اإلدارم في رقابتو
عمى السمطة التقديرية لإلدارة – بحث منشكر  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية–
المجمد  25 -العدد األكؿ .
 .15كساـ صبار العاني ،عيب السبب كمكانتو بيف أكجو اإللغاء في النظـ المقارنة كالعراؽ ،بحث
منشكر ،مجمة كمية الحقكؽ ،جامعة النيريف ،العراؽ ،المجمد رقـ ( ،)14اإلصدار رقـ ( ،)2السنة
2012ـ.
 زابعاً :وساجع األحهاً الكضائٗ:ٛ
 .1أشرؼ نصر اهلل – نضاؿ جرادة  -مبادئ محكمة العدؿ العميا – األكلى – بدكف دار نشر – غػزة -
الجزء األكؿ  -سنة 2015
 .2مجمة العدالة كالقانكف – إصدار مركز مساكاة – غزة.
 .3المجمة القانكنية – العدد الثاني – مؤسسة األياـ – سنة .2013
 .4مجمة المحاماة – إصدار نقابة المحاميف -العدد التاسع.
 .5منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف "المقتفي" ،مكسكعة إلكتركنية شاممة لجميع أحكاـ محكمػة العػدؿ
العميا في الفترة 2014 -1989ـ ،إعداد معيد الحقكؽ بجامعة بيرزيت بالتعاكف مع المكتػب الفنػي فػي
المحكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،كيمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع إليي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ العن ػ ػ ػ ػ ػ ػػكاف اآلت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx
 .6نػاظـ عكيضػػة ،قطػػكؼ مػػف أحكػػاـ المحكمػػة العميػػا فػػي فمسػػطيف –األكلػػى – غػزة – فمسػػطيف بػػدكف دار
نشر– سنة (. )2012
 .7ناظـ محمد عكيضة  -قطكؼ مػف أحكػاـ المحكمػة العميػا فػي فمسػطيف – بػدكف دار نشػر –األكلػى –
سنة ( – )2012ص . 122
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 .8نػػاظـ محمػػد عكيضػػة :مجمكعػػة مختػػارة مػػف مبػػادئ محكمػػة العػػدؿ العميػػا –  – 2005 – 1995بػػدكف
دار نشر – غزة فمسطيف سنة 2006ـ.كليد حممي الحايؾ -مجمكعة مختػارة مػف قػ اررات محكمػة العػدؿ
العميا – (األجزاء.)14 ،13 ، 10 ، 1 :

 خاوطاً :الكٕاٌني ٔالمٕائح:
 .1قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ ،منشكر في العدد  38مف الكقائع الفمسطينية،
بتاريخ 2001/09/05ـ.
 .2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ (2001/2ـ) ،منشكر في العدد  38مف الكقائع
الفمسطينية ،بتاريخ (2001/09/05ـ).
 .3قرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية ،منشكر في العدد  92مف
الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ 2011/12/25ـ.
 .4قانكف رقـ ( )4لسنة 1998ـ بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية "المعدؿ" ،منشكر في العدد رقـ 24
مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ 1998/7/1ـ.
 .5قرار مجمس الكزراء رقـ ( )45لسنة 2005ـ بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة
 1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ ،منشكر في العدد رقـ  60مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ
.2005/11/09
 .6قانكف رقـ ( )3لسنة 1999ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة ،منشكر في العدد  30مف الكقائع الفمسطينية،
بتاريخ 1999/10/10ـ.
 .7قرار مجمس الكزراء رقـ ( )1لسنة 2009ـ بشأف نظاـ مكظفي الييئات المحمية ،منشكر في العدد 82
مف الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ 2009/08/22ـ.
 .8قرار رقـ ( )109لسنة 2011ـ بشأف نظاـ مكظفي سمطة النقد الفمسطينية ،منشكر في العدد  92مف
الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ 2011/12/25ـ.
 .9قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  15لسنة 2004ـ ،منشكر في العدد  53الكقائع الفمسطينية،
بتاريخ 2005/02/28ـ.
 .10قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة 2002ـ ،منشكر في العدد رقـ  40مف الكقائع الفمسطينية،
بتاريخ 2002/05/18ـ.
 .11قانكف رقـ ( )3لسنة (2016ـ) بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية.
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