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 (501)سىرة التىبت  أيت 
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 مقذمت تميْذّت: 

حق دستوري مكفول للمواطنين، وهي  تكلييؾ للليابمين  العامة الوظيفة إن

ويتمتييش  يياؼل الوظيفيية العاميية بحلييوف معينيية، و يي  للييا   لييم  بهييا لمدميية ال ييع 

بالواجبيييا  »  هيي  مييا تسييم  يفييرع يليييق اللييياا بؤيبييا  وظيفييية، هييي   ا يبييا

 . (1)، وأهمها يل  اإلطالف واج  الطاية للرإسا «الوظيفية

بمكيان  ي  تسييير المر يق  ا همييةمين   نيقوللد اهيتا الفليق بهي ا الواجي  

وإ ا تسر  إل  ه ا  ن الطاية ه  العمود الفلري    كل نظاا إداري،أالعاا حيث 

، كمييا أنهييا ال ييمان (2)رة يييالم ميياالمبييدأ أي تعييدن  ليين يجييدي  يي  إعييال  اإلدا

لوحيييدة الدوليييية وعيييالبتها، وا سيييياا الجيييوهر  للنظيييياا  ييي  العمييييل وحيويتييييق 

ن كان  الطاية من بين الواجبيا  الوظيفيية هي  إ، ول لم  ال ؼرابة (3)واستمرار 

 . (4)للوظيفة العامةالتام 

من ماللها يجلة دوال  العميل اإلداري  ي  جمييش مإسسيا   حيث تدور 

 هزة الدولة.وأج

والتعليد  ةهميا كد يل  أن بحث مو ون الطاية     ؼاية إنة وبدا 

ول لم تتميز دراستق بالععوبة البالؽة؛  هو يالا كبير يحيطق أو يتفرن ينق يوالا 

 ؛الحريةلفق الليا ين إ   م -جون ستيوار  مل -حيث انق وكما يبر ؛(5)أمر 

من   ابل الملق  أ رادهاار ما يتمتش بق العالح هاال بملد ةنق ال تلاا الحكومؤب

من مواطنيها طبؽق مري، بملدار ما تعأ ةأو بعبار والسلوم والتلديا العلل  العاا،

                                                           

 .  1445، ص11، السنة5/6/۰۹۹۱( حكا المحكمة اإلدارية العليا    1

 .  ۰۹۱، ص۰۹۹۰( سليمان دمحم الطماوي، ك ا  التؤدي ، دراسة ملارنة، اللاهرة، سنة2

3) Catherine, Le Fonctionnaire Français Paris, 1973, p. 113. 
4) Georgin, L'avancement dans les fonctions publiques, paris, 1911, 

p, 299 et 300  
ة الرإسييا   يي  الوظيفيية العاميية، دار الن يير يييالا الكتيي ، ييي( د/ ياعييا أحمييد يجيليية، طا5

 وما بعدها.   5، 2119

 .23: 22، ص2111ياا  -مترجا  –جون ستيوار  مل، ين الحرية، مهرجان اللرا ة للجميش  -
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لا  تفسح لكل  رد أوسش مدي لتنمية مواهبق  وال يتؤت   لم ما وما تعنعق بها،

 ةتلدمق الحكوم ثمن ماأالعمل هما  ةالفكر وحري ة إن حري وإ كا  ملكاتق،

 ين النفا، و جمايق أن تعوف حرية اإلنسان إال د ايا  أي  رد وليا  ، يايتهالر

 د ؼيرة هو ما يلش تح  ركابق  ةوما من مسوغ الستمداا اللو  الم روي

؛ ن يتعرع لقأي  رد أو جمايق ا سلوكق حيال  اتق  مما ال يعح  أم المجتمش،

بق    يس  إ ا بدر منق ما يل  جسد  ويللق، ةلق مطلق الحري نسان سيد نفسق،اإل 

 إن لا تجد  ،واإلكنانن يلومق بالنعح والتعليا أإل  نفسق  ما يل  المجتمش أال 

 لق. ن ينب   وجد     لم ميرا  أ من حق 

 واج  الطاية يتحدد    كنفق بال رورة واجبا  وظيفية أمر  إن لا نلل 

لها من التب ير  عونا   ؼالبيتها، کواج  أدا  العمل، والحفاظ يل  ا موال العامة

واالمتالا، والحفاظ يل  ا سرار الوظيفية، وكلها يتحدد م مونها وتفعيال  

التعليما  الرإسا ، بل أننا ال نكون كد تجاوزنا الحد إ ا كلنا أن  اللياا بها، و لا  

وال ي  ۰۹۹۱لسنة  47الفعل العا ر من كانون للعاملين المدنيين بالدولة ركا 

ان للواجبا  والمحظورا  المفرو ة يل  الموظفين، إنما مرد  ا تمل يل  بي

المعدل بلانون  ؛   النهاية إل  تعليما  الرإسا  المرتكزة يل  وجو  الطاية لها

 .2115لسنق  18ركا  المدنية المدمة

ومن ناحية أمر  يدمل واج  الطاية    تناكع  ديد مش مبدأ الم رويية 

ية ممالفة لللانون، حت  للد كيل بؤنق ال توجد م كلة حين يتللی المر وا أوامر رباس

مثل م كلة  كان  أكثر     جدال   -    لق اللانون العاا وكانون الوظيفة العامة 

ن عدر كانون أبعد  ةماع؛ (1)الطاية بالنسبة لألوامر الرباسية ؼير الم رويية

سما  باسا كانون من تؽيير م وال ي با  وا حا   2115لسنق  18ركا  ةالمدني ةالمدم

كثر من أأي انق جعل كل من يعمل طبلا له ا اللانون هو مادا لل ع   ةالمدني ةالمدم

                                                           
1) Cherigny, Le devoir de desobeissance à L'orde illegal dans le contentieux 

disciplinaire de la fonction publique civil R.D. p. Juillet- Aout, 1975, 868 
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 –ن  اتم الميري  تمرغ    ترابق أو ةول  زمن الطربوش والمن –انق موظؾ  لد 

ا وهو ما إولل ع  كل    مجال امتعاعق الربيا والمر عبح الموظؾ مادما  أو

ن أ اإلدارةللانون )يإدي كل موظؾ من  اؼل  وظابؾ من  ا  ا 16ة/كدتق المادأ

وأن أودي  حا ظ يل  المال العاا،أن أ، وةمدا الدولأن أو احتراا الدستور واللانون،

لمدمة  ا كملوبرو   ريق العلا ويل  الوجق  ةو فا ي ةبنزاه ةواجبات  الوظيفي

لل ع    ح  مادما  أن الموظؾ العاا أومن مالل ه ا النص يت ح ، ال ع (

وكؾ الموظؾ ين  2115لسنق  18 ةالمدني ةمن كانون المدم 61ة/جاز  المادأو

 ةثار بالنسبأيترت  يليق من  ه ا اللرار وما ةلعح ةالعمل وبين  ال روط الالزم

 .ةالمالي ومستحلاتقللموظؾ 

من كانون  ا ول  المادةتلرر   وبه ا نلف  االنتبا  يل  وجود  ارف كبير بين ما

 وا جهزة إن اللانون الحاكا للوظابؾ    الوزارا  ومعالحها  المدنية المدمة

، ونعن  المدنية المدمةهو كانون  العامةوالهيبا   المحلية اإلدارةووحدا   ةالحكومي

ورد يليها الم رن أ ةالعام ةو ه   اللايدأ ا علوه ا ، 2115لسنق  18اللانون ركا 

لسنق  18ركا  ةالمدني ةدا تطبيق كانون المدمي  استثنا  مفاد ا ول  ةبعجز الماد

 ا جهزةو أو المعالح أن ا  ه   الوزارا  إو كرارا  ألا تنص كوانين  ما 2115

 ا مرهو ، يل  ما يمالؾ  لم العامةالهيبا   أو المحلية اإلدارةو وحدا  أ ةالحكومي

ورد     نص أ  يما 2116لسنق  81ركا  ةالمدني ةكد  الم رن    كانون المدمأال ي 

ا 81/2116ركا  ةالمدني ةللانون المدم ةالعام ا حكاامن  ا ولمن البا   2ة/الماد

 ةالوحد ةبموازن ةالوظابؾ الوارد احديكل من ي ؽل : ن يلعد بالموظؾأويل  

ن أا يل  81/2116ركا  ةالمدني ةمن كانون المدم12ة/نع  يليق الماد وك لم ما

ساا أمن يفو ق يل   وأ ةدر من ربيا الجمهورييكون التعيين بموج  كرار يع

 .ةوالجدار ةالكفا 
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ك لم  ؤن دراسة واج  الطاية تعكا ما طرأ يل  أو ان السلطة 

الرباسية من تطور، كان لق تؤثير  البالػ يل  أو ان المر وسين والموظفين 

 بعفة يامة. 

ية أمر  وتزداد أهمية البحث إ ا يلا أن مو ون الطاية يثير م اكل كانون

تتعد  نطاف اللانون اإلداري لتحتل مواكش أمر     اللوانين الداملية    الدولة 

و   مجال كانون العلوبا  تكون الحجة البالؽة لد  المتهمين    جرابا التع ي  

يلفون ملفق ليكونوا  وانتهام الحرما  والحريا  ه  اتما  ا وامر الرباسية ستارا  

ر  لم أي ا    مجال المسبولية المدنية للموظفين، بمفازة من العلا ، ويتكر

ويرتهن الب     تلم المسابل بما تلدمق لنا مبادئ اللانون اإلداري من مفاهيا 

 . (1)ومعطيا  تسعؾ    العالم

بل أن الم اكل الت  يثيرها واج  الطاية ليس  ملعورة يل  نطاف الوظابؾ 

 ،(2)ول لم  لد يلد  المإتمرا  الدولية المدنية، وإنما تمتد إل  الوظيفة العسكرية،

لبحث الم اكل الت  تثور    ه ا المجال، وماعة مد  الطاية لألوامر العسكرية، 

ماعة وأن الم اكل الت  يثيرها واج  الطاية    ه ا المجال تتعد  نطاف اللانون 

كون الدول  العاا وتهز ال مير العاا العالم ،  ن ا وامر العسكرية ؼالبا ما ت

موجهة  د دولة أو دول أمر  بال رورة، حت  أنق يمكن اللول    ؼير تردد بؤنق 

كد يتوكؾ يل  طاية ا وامر العسكرية أو ر  ها ماعة بعد التطور الم هل ال ي 

استحدث وسابل الدمار وطرا يل   نون اللتال اإلنسانية، سيما حين نبعر  نر  

                                                           

1) Rappard, L'odre superieur militaire et la responsabilite penal du 

subordonne, paris 1965, p. 10.  
الطاييية »لدراسيية مو ييون  ۰۹۹۱ر الييدول  المنعلييد  يي  دبليين مييايو سيينة( أيمييال المييإتم2

مجلة الجمعيية «. بالنسبة للعسكري ينف   و  كوانين العلوبا  الداملية وكانون الحر 
 الدولية للانون العلوبا  العسكري وكانون الحر . 

- L'obéissance militaire au regard des droit penaux internes et du droit  

de la guerre, Dublin, 1971. 
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بادة ال عو .  معير العالا كلق يتوكؾ يل  إل الفظابش الدولية والت  ترتك  جهارا  

 أمر رباس  وطاية يميا . 

وللد كان مو ون الطاية   ال ين كل  لم، مثار دراسا  وأبحاث 

واسعة مستمرة    أرجا  يلا االجتمان اإلداري ال ي انتلل اليوا بعتاد  إل  دامل 

بؤحوال الموظفين،  اإلدارة العامة    ميدان الدراسا  النفسية اإلدارية الت  تعبؤ

حيث يلوا الباحثون برسا انطبان الموظفين حيال رإسابها، أو ا ميرين حيال 

 (1)مر وسها.

مما تلدا تت ح أهمية المو ون ال ي اعطفينا  للبحث لعلتق باللانون 

العاا والماص والتنظيا اللانون  للوظيفة العامة وواجبا  الموظفين، سيما أن ه ا 

ين علتق ببعع  ؛ ه ا   ال  (2)  الفلق العربی ملايد وثيرةالمو ون ال ي ؽل  

 اللوانين الداملية واللانون الدول  العاا، وكوايد المسبولية المدنية العريلة. 

 : منهج البحث

بين الت ريش  للملارنةسنسلم اتجا  المنهج الملارن    دراستنا ه   و لم 

نها وبين الت ريش الفرنس  بي الملارنةالمعري يل  كا ة مراحل تطور  وك لم 

الت ريش المعري بكل تطور كاا بق الم رن الفرنس     ه ا  إلعباغو لم 

   التطور الت ريع  لدي النظاا  االستفادةالعدد و لم لتحليق اكبر كدر من 

ليا يل  مستوي  الفابدة لها لتعميا  أو ك ا    أو الفرنس  سوا  كان ت ريعا  

                                                           

1) Daval: Les fonctionnaires francais face au probleme de l'obeis- sance, 

memoire, cujat 1967  -  
- Dakal; Bien Public et services de L'Etat' enquette de psvchologie 

sociale administratitve Bulletin de LLLAP Jany - mars.1970. 

 نالحظ أن بعع الفلها  يطلق يلي  الواجبيا  الوظيفيية التي  أوردهيا كيانون العياملين، ( 2
تسيمية االتوجهيا ا وهييو بعيدد التعليي  يليي  ميا أورد  الليانون ميين واجبيا  وظيفييية، 
 يلول: بؤنها اتوجيها  واسعة   فا ة وأكر  إل  ا مالف العامة منها إل  الواجبا  

 .496، ص1974اللانون اإلداري، سنة  اللانونية المحددةا، الطماوي،
مييش أن مييا أورد  اللييانون هيي  التزامييا  وظيفييية، يترتيي  يليي  ممالفتهييا المسييبولية  -

 التؤديبية، ول لم  نحن ننتلد التسمية السالؾ  كرها.   
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جميعها اكتدا   العربيةيل  اللوانين  الفابدة  نعا اللانون المعري  حس  بل لك

 .بالم رن المعري

 خطة البحث: 

د سنحد ا ولثالثة  عول الفعل  إل  لدراسةويل   و   لم سنلسا ه   

 ا ولمبحثين  المبحث  إل وسنلسمق  بالدولة يق مفهوا الموظؾ العاا ويالكتق 

    وك ا معري والفرنس  ت ريعا  سنتناول  يق تعريؾ الموظؾ العاا    اللانون ال

اللانونية ين الموظؾ العا  العالكة طبيعةو لها والمبحث الثان  سنتكلا  يق ين 

 والدولة. 

اللانون  لق     وا ساا الطايةالفعل الثان  سنتناول  يق مفهوا واج  

واج   ا ولالمبحث  ثالث مباحث إل اللانون المعري والفرنس ، وسنلسمق 

اللانون  لواج   ا سااالمبحث الثان    اإلجرابية بال رييةكتق ويال الطاية

   اللانون الفرنس   ةواج  الطاي ةالمبحث الثالث ماهيالطاية للرإسا ، و

 ةثار واج  الطايأسنتناول  يق والثالث  ، وسنمتتا الدراسة بالفعلوالمعري

يل  ممالفة  ؤديبيةالمسبولية التمجال    للمر وسين  بالنسبة المسبوليةيل  كوايد 

 .  ةواج  الطاي
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 انفصم األًل

 مفيٌو انمٌظف انعاو ًعالقتو بانذًنت

 

تعرّثثثثف انمٌظثثثثف انعثثثثاو فثثثثِ انقثثثثانٌ  : انمبحثثثثو األًل

 ًِانفرنس ُانمصر

 تعرّف انمٌظف انعاو نغت ًاصطالحا  : انمطهب األًل

مفيٌو انمٌظف انعاو فِ انفقو : انمطهب انثانِ

 ًانقضاء انمصرُ

 الفقه  في العام األول: المىظف الفرع

 قضاء  : مفهىم المىظف العام يالفرع الثان

مفيٌو انمٌظف انعاو فِ انفقو : انمطهب انثانو

 انفرنسِ

طبْعت انعالقت انقانٌنْت بْن انمٌظف انعاو : انمبحو انثانِ

 ًانذًنت
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 انفصم األًل

 مفيٌو انمٌظف انعاو ًعالقتو بانذًنت
 تمهٌد وتقسٌم: 

ظؾ العاا هو كط  الرح  ال ي تدور حولق مسبولية واج  الطاية إن المو

للرإسا ، وكرار إسناد الوظيفة، ويكون ين طريق يمل  ردي أو يموم  يعدر 

من جان  السلطة العامة، ويج  أن تلابلق موا لة من جان  عاح  ال ؤن 

يل  بامتالؾ الزاوية الت  ننظر إليق منها، واالموظؾا، والموظؾ العاا يمتلؾ 

 أثر  لم  إننا سنلوا بتلسيا ه ا الفعل إل  مبحثين 

  . والفرنس يتعريؾ الموظؾ العاا    اللانون المعر :المبحث األول

 طبيعة العالكة اللانونية بين الموظؾ والدولة. المبحث الثانً: 
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 انمبحو األًل

 ًِانفرنس ُتعرّف انمٌظف انعاو فِ انقانٌ  انمصر
 انمطهب األًل

 ف انمٌظف انعاو نغت ًاصطالحا  عرّت
 

 : لغة العام الموظف أوالً: تعرٌف

    تعريفق إل  أوال   ن ير الت ريش    العاا الموظؾ تعريؾ نتناول أن كبل

 وكدر  رتبق - العمل يليق  -و بوظيفة، لحلقأ وظفق مفعول من اسا اللؽة:  هو

 وه  معين منز     لم أو ؼير رزف أو طعاا أو يمل من يلدر ما والوظيفة

 . (1)وجمعها وظابؾ المعينة والمدمة المنع 

 المعالح إحد     امتعاعق حس  ليإديق يمل إليق يسند من وهو

 تعيين وموظفا وظيفة توظيفا وظفق من وهو أي ا : م تق ؼيرها أو الحكومية

 .(2)وظابؾ والجمش أو طعاا رزف أو يمل من يلدر لإلنسان ما وه  الوظيفة،

   اصطالحاً:  العام الموظف ٌفثانٌاً: تعر

 بايتبار  محورا   -يجد الباحث لزاما  يليق تحديد مفهوا الموظؾ العاا 

وبعفة ماعة    الدول الت  تعتنق نظاا االزدوام  -له   الدراسة  أساسيا  

 رنسا ومعر وؼيرهما من الدول الت  تسير يل   ا   اللانون  والل اب  مثل

من أركانق  ماللق وانطالكا   يمكن من العاا ش تعريؾ للموظؾ والنهج، و

ويناعر  الوكوؾ يل  واجبا  الموظؾ وحلوكق إال أن الم رن لا ينص يل  

تعريؾ محدد للموظؾ العاا بل اكتف  بو ش كوايد يامة وتحديد الفبا  الت  

 تندرم تح  تلم اللوايد. 

                                                           

 ، ۰۹۱۱ بيوزارة التربيية والتعلييا ( المعجا اليوجيز، مجميش اللؽية العربيية، طبعية ماعية1
 .  674ا، ص۰۹۹۹

 .   674( المعجا الوجيز، المرجش السابق، ص2
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 من أعدر  كالهما أو معر،  يما سبق أن  لا ي ؤ الم رن     رنسا

للموظؾ العاا سوا      لم كوانين مجلا  ت ريعا ، أن ي ش تعريفا  محددا  

ا مر  وإن اكتعر البعع منها يل  تحديد  الدولة المتعاكبة أو    الت ريعا 

 .(1)تطبيق أحكامق    مجال الملعود بالموظؾ العاا

وكد يمتلؾ ه ا التحديد من دولة إل  أمر ، ومن وك  إل  آمر، طبلا لما 

 .(2)سابد من أنظمة كانونية، واكتعادية، واجتمايية، وسياسية و كريةهو 

 كوانين    العاا للموظؾ تعريفا   معر    الم رن ي ش لا ل لم وتؤكيدا

 ملت با   تعريفا   أورد وال ي 2115لسنة  18ركا  يل  اللانون السابلة التوظيؾ

 وهو  ا  الوحدة نةبمواز الواردة إحد  الوظابؾ ي ؽل من كل بؤنق العاا للموظؾ

 بينما كان  2116لسنة  81ركا  الحال  المدنية المدمة تبنا  كانون ال ي التعريؾ

والمستمدمين  العموميين الموظفين يبارا  تستمدا  لم كبل واللوابح اللوانين

 ه   من لكل محددا معن  تحدد أن دون الحكومة ومستمدم  العموميين

 ب ؤن العادر 1949لسنة  9ركا  اللانون أن أي ا  إل  ي ار كما االعطالحا ،

 الفلرة نع  يندما العاا و لم الموظؾ يبارة استمدا من أول كان الدولة مجلا

 أن: يل  اللانون ه ا من الثالثة المادة من الثانية

 الت  الطلبا     بالفعل ؼيرها دون اإلداري الل ا  محكمة اتمتص

 للسلطا  النهابية اإلدارية ارا اللر بإلؽا  يلدمها الموظفون العموميون

 يل  ينظا كانونا   يعرؾ المعري الت ريش يكن لا 1951سنة  وكبل، (3)التؤديبية

                                                           

( د/ دمحم  إاد مهنا، مبادئ وأحكاا اللانون اإلداري    جمهورية معير العربيية، مإسسية 1
 .   512 ها  جامعة اإلسكندرية، بدون سنة الطبش، ص

د/ دمحم حامييد الجمييل، المسييبولية التؤديبييية للموظييؾ العيياا ، رسييالة دكتييورا ، الليياهرة،  -
 .  143-142، صا1967

  .۱۲ا، ص۰۹۹۱( د/ دمحم دمحم بدران، كانون الوظيفة العامة، دار النه ة العربية، 2

 و لهيا ت يريعا معير  ي  العاا للموظؾ اللانون  النظاا السيد، البديش يبد عال  ( د/ دمحم3

 . 6ا، ص1996العربية،  دار النه ة ،۰م وك ا ،
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    أساسية وبعفة تتجسد مو ويية أسا العامة يل  الوظيفة تنظيا استلالل

 بق يتمتش أن يتعين وما من ي ؽلها بق يتعؾ أن يتعين وما العامة جوان  الوظيفة

  لط  لم ين  مش لكنق المإكتين أو الدابمين الموظفين من أكان ا سو مإهال  من

 يعين من يل  ا ول   لعر ومستمدا موظؾ لفظ  من كل استمداا مجال بتحديد

 ثا ومن مارم الهيبة وظيفة    يعين من يل  مستمدا ولفظ الهيبة وظيفة دامل   

 يليها تسري ال ين ا  ماص  لط بين وإنما للموظؾ العاا تعريفا   ي ش لا  هو

 .(1)كوايد  حلها    وتنطبق أحكامق

 العاملين كا ة يل  ليطبق ا،1964 لسنة 46ركا  اللانون  لم بعد جا  وكد

يمال؛ حيث و ع  بموجبق  للدولة سوا  كانوا موظفين أو اإلداري بالجهاز

جداول بالدرجا  الوظيفية وكسم  الوظابؾ إل  دابمة ومإكتة كما ت من وعفا  

 .(2)وظيفة حس  اال تراطا  الالزمة ل ؽلها لكل

نص سريانق يل  جميش العاملين  ۰۹۹۰لسنة  58وبعد  عدر اللانون ركا 

بالجهاز اإلداري للدولة والعاملين بالهيبا  العامة  يما لا تنص يليق اللوابح 

                                                                                                                                              

 يريا   العامية ا ميوال إزا  العياا وظيؾالم واجي  دمحم، يلي  دمحم الناعير د/ يبيد -
 .  13ص اللاهرة، جامعة سويؾ، جامعة بن  الحلوف كلية دكتورا ، رسالة وو عا ،

 .۱۲-۱۱( د/ دمحم جود  الملط، مرجش سابق، ص1

د/ يليي  يبييد الفتييا  دمحم مليييل، الموظييؾ العيياا وممارسيية الحرييية السياسييية، رسييالة  -
 .  13، جامعة اللاهرة، صببن  سويؾ دكتورا ، كلية الحلوف

بإعيدار كيانون العياملين الميدنيين بالدولية  1964لسينة  46بلانون ركا  ( وبعدور اللرار2

اعيطالحا  واحيدا للداللية يلي  ا  يماص ال ياؼلين للوظيابؾ  وكد اسيتمدا هي ا الليانون
بين  انته  التفركة العامة وال ين ت ملها أحكامق إ  أطلق يليها لفظ االعاملونا ومن ثا

ميا دامي  اللواييد  وأعبح لفظ موظؾ يرادؾ لفيظ ياميل لفظ موظؾ ومستمدا ويامل
 الت  تنظا االثنين واحدة. 

  .۱۱د/ دمحم جود  الملط، مرجش سابق، ص -
د/ دمحم يبد العال السيناري، نظيا وأحكياا الوظيفية العامية والسيلطة والليانون اإلداري  -

 . 45اريخ الن ر، ص   جمهورية معر العربية، دون دار أو ت
د/ محسن ؼال  يبد هللا، سلطة تؤديي  الموظيؾ العياا  ي  الليانون اليمني  والمليارن،  -

 .۰۱، ص۰۹۹۹رسالة دكتورا ، جامعة يين  ما 
    .۲۹د/ يبد الناعر دمحم يل  دمحم، مرجش سابق، ص -



 - 13 - 

ي ش  النهج لا الماعة بها كما كسا العاملين إل  مستويا  ثالثة إال أنق ويل   ا 

للموظؾ العاا، ولعل من أها سما  ه ا اللانون وحسبما نع   ريفا  محدداتع

إعدار  أنق وسش من نطاف تطبيلق حيث امتد  أحكامق  من مواد المادة ا ول 

  يما لا يرد ب ؤنق نص    اللوابح الماعة بها.  لت مل العاملين بالهيبا  العامة

    تطبيق يامال   ايعتبر يل  أن: من ه ا اللانون كما نع  المادة الرابعة

   إحد  الوظابؾ المبينة بموازنة كل وحدة،  اللانون كل من يعين أحكاا ه ا

   الوظابؾ المإكتة بالنسبة للمتمتعين بالجنسية المعرية، أو  ويكون التعيين

 الماعة ا حكاا مراياة مش التنفي ية الالبحة ا جان  و لا  لللوايد الت  تت منها

 با جان ا. 

 ۰۹۹۰ سنة 58ركا  اللانون ظل    الم رن أن النص ه ا من يستفاد ومما

 السابلة واللوانين 1964لسنة  64ركا  اللانون يليق ما درم مالؾ ويل  أكر كد

 كل بموازنة الدابمة الوظابؾ    إحد  يعين يامل لكل العاا بعفة الموظؾ يليق

    استثن  المعين كد الم رن أن إل   لم ومرد ،المإكتة الوظابؾ دون وحدة

 الالبحة تت منها الت  لللوايد وإم ايق ، حكامق الم ون من المإكتة الوظابؾ

 . (1)التنفي ية

أنق:  يل  بنعها  اتق اللانون من العا رة المادة ت منتق ما  لم وأية

 و   اللانون،    المبينة ا حوال    مإكتة بعفة الوظابؾ الدابمة  ؽل اويجوز

 الدابمةا. أحكاا الوظابؾ المعين العامل يل  تسري الحالة ه  

                                                           

 بيا  العاميةبالهي العياملين ي مل لا ال ي 1964لسنة  46ركا  اللانون ين يميز  ما ( وهو1

 المسيلحة الليوا  أ يراد ال ي يمالن  ي  كونهميا وإن ا يترم كالهميا تطبيليق مجيال  ي 

هيبيا   وأي يا  واللنعيل  والسيلكيين الدبلوماسي  الل يابية السلطة وأي ا  وال رطة
 العليا.    والمعاهد بالجامعا  التدريا
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 الدابمة، الوظابؾ يل  تطبق أنها اللانون ه ا أحكاا تطبيق    ا عل أن أي

 مإكتة. وظيفة ي ؽل ال ي العامل لتعريؾ يفسر إؼفالق ولعل  لم

 بنظاا والمسم  العامة الوظيفة ل بون المنظا اللانون عدور  لم أيل  ثا

    وال ي نص ۰۹۹۱ لسنة 47ركا  باللانون نيين بالدولة العادرالمد العاملين

 الدولة    المدنيين العاملين بنظاا المسابل المتعللة    يعمل أن يل  ا ول  مادتق

 يل : أحكامق وتسري اللانون به ا الواردة با حكاا

 ماعة موازنة لها الت  وا جهزة ومعالحها الحكومة بوزارا  العاملين -1

 ووحدا  الحكا المحل . بها

 بها.  الماعة اللوابح يليق تنص لا  يما العامة بالهيبا  العاملين -2

 الوظابؾ إحد     يعين كل من اللانون ه ا أحكاا تطبيق    يامال   ويعتبر

 من سبلق ما مط  يل  اللانون ه ا سار  لد ثا ومن كل وحدة بموازنة المبينة

 .(1)للموظؾ العاا محددا   تعريفا   ت ش لا إ  ت ريعا 

 ونص ۱۱۰۱ لسنة 18ركا  اللانون - سالفا   أ ر  كما –  لم بعد عدر وكد

 اللانون ه ا أحكاا تطبيق    أن: ايلعد يل  ا ول الثانية من البا  مادتق   

 منها:  كرين كل المبين المعن  التالية والعبارا  بالكلما 

 الوحدة.  بموازنة الواردة الوظابؾ إحد  ي ؽل من كل هو الموظف: 

 بلانون المسم  الحال  اللانون دور ص وأيلبق طويال يدا لا اللانون وه ا

 أن: ايعمل يل  منق ا ول  المادة ونع  ا،۱۱۰۹ لسنة 81ركا  المدنية المدمة

    الوظابؾ يل  أحكامق المدنية، وتسري المدمة  ؤن    المرا ق اللانون بؤحكاا

 العامة المحلية والهيبا  اإلدارة ووحدا  الحكومية ةوا جهز ومعالحها الوزارا 
                                                           

 . 526ص سابق، مرجش ، مهن  إاد د/ دمحم (1
 اللياهرة، جامعية دكتيورا  رسيالة العياا، الدسيتورية للموظيؾ الحمايية حسيانين، دمحم  تحي  د/ دمحم -

 .۰۲ص ا،۰۹۹۹
 .42سابق، ص مرجش يلی، دمحم الناعر د/ يبد -
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    نص  لما، وكد يمالؾ ما يل  إن ابها وكرارا  كوانين تنص لا ما و لم

 التالية والعبارا  بالكلما  اللانون ه ا أحكاا تطبيق    أنق: يلعد يل  2/5المادة 

 الواردة الوظابؾ إحد  ي ؽل من منها: الموظؾ: كل كل كرين المبين المعن 

 الوحدة.  بموازنة

كان مدلول لفظ االموظؾ العاا يمتلؾ ولهذا نستطٌع القول بأنه إذا 

أو جنابية أو إدارية،  إننا نستطيش  مدنيةبامتالؾ ما إ ا نظرنا إليق من زاوية 

تعريؾ الموظؾ من الناحية اإلدارية ابؤنق ال مص ال ي يساها    يمل دابا 

ؼيرها من الوحدا  اإلدارية بؤسلو  االستؽالل    مر ق ياا تدير  الدولة و

المبا ر وتكون مساهمتق     لم العمل ين طريق إسناد م رون لوظيفة 

ينطوي يل  كرار بالتعيين من جان  اإلدارة، ويل  كبول له ا التعيين من 

 (1)جان  عاح  ال ؤنا.

 :ثالثاً: تعرٌف الموظف العام فً قانون العقوبات

على تعرٌف  1331لسنة  85من قانون العقوبات رقم ( 111) المادةنصت 

"ٌعد فً حكم  نظر قانون العقوبات( حٌث تقول: وجهةالموظف العام )من 

 الموظفٌن فً تطبٌق نصوص هذا الفصل"

    المعالح التابعة للحكومة أو المو وية تح  ركابتها. المستمدمون -1

  كانوا منتمبين أو المجالا النيابية العامة أو المحلية سوا أي ا  -2

 معينين.

 والمبرا  ووكال  النيابة والمعفون والحراا الل ابيون. المحكمون -3

 كل  مص مكلؾ بمدمة يمومية. -4

                                                           

( د/ مميييا السيييد إسييماييل المحاكمييا  التؤديبييية، موسييوية الل ييا  اإلداري، النا يير دار محمييود 1
 .269، 268ا،  ص2113
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مجالا اإلدارة ومديرو ومستمدمو المإسسا  وال ركا   أي ا  -5

والجمعيا  والمنظما  إ ا كان  الدولة أو إحد  الهيبا  العامة تساها 

 .ما بؤية عفة كان ا    مالها بنعي 

 انمطهب انثانِ

 ف انعاو فِ انفقو ًانقضاء انمصرُمفيٌو انمٌظ
 

  :الفقه فً العام الفرع األول: الموظف

 إ سا  العاا للموظؾ ومحدد دكيق ت ريع  تعريؾ وجود يدا يل  ترت  للد

 لدراسةبا وتناولها العامة للوظيفة المنظمة العامة اللوايد    الفلق للبحث أماا المجال

 .(1)العاا للموظؾ محددة تعريفا  إليق من انتهوا ما مالعة وتلديا المتؤنية

 ال ي المعيار حس  و لم ربيسيين اتجاهين إل  التعريفا  ه   رد ويمكن

 العاا:  الموظؾ مفهوا بتوا ر اللول    يليق ركز وا ساا ال ي كل منها انتلا 

 مد  تحديد يل  استنادا   ااالع الموظؾ تعريؾ إل  ا ول االتجا    ه 

 من كل ياما   موظفا   يعد ثا ومن العاا اللانون بالدولة للوايد يالكتق    م ويق

                                                           

 بعدها.  وما 14ص ، ا۱۱۱۱ للطباية، الرحمة العامة، الوظيفة جعفر، دمحمأنا ( د/ 1
 بعدها.  ما 427ص السابق، المرجش اإلداري، اللانون    الوجيز الطماوي، د/ سليمان -

الثيان ،  والمجليد اال يتراك  النظياا ظيل    العرب  اإلداري اللانون ، مهن  إاد دمحم د/ -
 وما بعدها.  775ا، ص1964 – 1963

 الحليوف كليية لطلبية محا يرا  اإلداري، الليانون  ي  مي كرا  جرانيق، زهيير د/ دمحم -
 . 64ص ا،۰۹۲6 ببؽداد،

 العامية، والوظيفية العامية ا ميوال  ي  اإلداري الليانون مبيادئ البنيا، ياطؾ د/ محمود -
 بعدها.  وما ۰۱۰ص العرب ، الفكر دار

 وميا 1ص ا،1974 يية،العرب النه ية دار العامية، الوظيفية العيال، يبيد حسينين د/ دمحم -
 بعدها. 

 بعدها.  وما ۲۱ص سابق، مرجش الملط، جود  د/ دمحم -
 المليارن، اليمني  الليانون  ي  العياا الموظيؾ تؤديي  سيلطة هللا، يبيد ؼالي  محسين د/ -

 .۲۱ا، ص۰۹۹۹  ما، يين جامعة دكتورا  رسالة
 وما بعدها.  ۲۹ص سابق، مرجش دمحم، يل  دمحم الناعر د/ يبد -
العاميةا، دراسية ملارنية،  ان يوسيؾ حبيي ، االعيالحية ا دبيية لتيول  الوظيابؾد/ جي -

وميا  4۱ا، ص2116 -هي  1437رسالة دكتورا ، كلية الحليوف، جامعية بني  سيويؾ، 
 بعدها. 
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 السلطا  مبا رة بواسطة تدار بطريلة الت  المرا ق مدمة    دابا بعمل إليق يعهد

 اإلداري النظاا    تدمل وظيفة وي ؽل المر لية أو المحلية أو المركزية اإلدارية

  . (1) يق يعمل ال ي  قللمر

 الم ون العاا الموظؾ مفهوا لتحلق ي ترط  إنق له ا التعريؾ وو لا  

 له   الموظؾ مبا رة دابمية ا تراط دون ودابمية الوظيفة العاا اللانون للوايد

مدمة  دابا    بعمل إليق من يعهد كل يل  العاا الموظؾ عفة ي ف   هو الوظيفة

 موسميا  أو أو متلطعا   يكون يار ا  كؤن كان إ ا ملالع ومن ثا  إن ياا، مر ق

 يبا ر كان ولو حت  ياما   موظفا   ال مص ال يعتبر الحالة ه    ف  معينة مإكتا  لمدة

 . (2)دابمة وظيفتق بعفة أيمال

   حين  ه  االتجا  الثان  إل  اللول بؤنق: كل  مص ي ؽل وظيفة دابمة 

رة بواسطة الدولة أو أحد أ ماص اللانون    مدمة مر ق ياا يدار بطريلة مبا 

يعدر من  ويكون إسناد ه ا العمل إليق بطريلة م روية يبر كرار العاا ا مر 

جهة اإلدارة و   مدمة مر ق ياا تدير  الدولة أو السلطا  ا مر  بالطريق 

 بعمل إليق يعهد من أو هو ال ؤن، عاح  من جان  المبا ر وكبول له ا التعيين

 . (3)لدي الموظؾ كبوال يعادؾ تعيين يل  ا بن دابا

وو لا  له ا االتجا  يكون الموظؾ العاا كل  مص يساها    يمل دابا    

الدولة وؼيرها من الوحدا  اإلدارية بؤسلو  االستؽالل المبا رة  مر ق تدير 

العمل ين طريق إسناد م رون لوظيفة ما وينطوي يل   وتكون مساهمتق     لم

من جان  اإلدارة ويل  كبول له ا التعيين من جان  عاح  ال ؤن،  كرار تعيين

إل  ركيزتين: أوالهما: الجان  ال كل   وباستلرا  تعريفا  الفلق نجد أنها استند 

                                                           

 .  51ا، ص1975( د/ دمحم  واد مهن ، مبادئ اللانون اإلداري، من ؤة المعارؾ باإلسكندرية 1
 .  31مرجش السابق، صمحسن ؼال  يبد هللا، ال د/ -

 وما بعدها.  ۰( د/ دمحم حسنين يبد العال، المرجش السابق، ص2
 . 48د/ جان يوسؾ، المرجش السابق، ص -

( د/ يبييد العزيييز يبييد الميينعا مليفيية، المسييبولية التؤديبييية  يي  الوظيفيية العاميية، دار الفكيير 3
 .   15الجامع ، بدون سنة الطبش، ص
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السلطة الممتعة وثانيهما: الجان  المو وي   التعيين من    ا تراط والمتمثل

من نطاف التحديد الفله   ثا يمرم ويتعلق بمحل أدا  أيمال الوظيفة العامة ومن

 كل  مص يؽتع   مو ويا   للموظؾ العاا كل من يفتلد لتلم العفة ش كال أو

السلطة الممتعة ليا  أدا  يمل الوظيفة حيث لا يعدر بتعيينق كرار م رون من

 -الموظؾ الفعل   مارم نطاف نظرية -أيمال  يلوا بق من موظفا  ياما  وكل ما

التؤديب  المحاكا  مجال لللول بإم ايق لالمتعاص  ال يعد معدوما  وبالتال 

 .(1)مجلا الدولة

و    و  ما تلدا يمكن تعريؾ الموظؾ العاا بؤنق: كل ش مص يعين 

بؤداة كانونية من السلطة الممتعة    وظيفة دابمة    مدمة مر ق ياا تدير  

 الدولة أو أحد ا  ماص العامة بطريق االستؽالل المبا ر. 

ً لهذ ا التعرٌف تخلص العناصر أو المقومات األساسٌة لمفهوم وطبقا

 :(2)الموظف العام فً اآلتً

 المختصة:  السلطة من قانونٌة بأداة ( التعٌٌن1

 بالتعيين يعدر إداري كرار بموج  وتفتتح تن ؤ الوظيفية العالكة  ان ثا ومن

 الفعل  الموظؾ من كل ين العاا الموظؾ يميز ما هو العامة، و لم الوظيفة   

 .(3)موظفا  ياما   يعد ال  كالهما الوظيفة ومنتحل

 العلوبا  كانون يليق يعاك  لها اؼتعا  هو العامة الوظيفة  انتحال

 يعدر لا أو بتعيينق سليا ؼير كرار عدر ال ي ال مص  لم هو الفعل  والموظؾ

 .(4)مطللا   بتعيينق كرار أعال

                                                           

، دار الن يييير للجامعييييا  المعييييرية ۰اللييييانون اإلداري، م( د/ تو يييييق  ييييحاتة، مبييييادئ 1
 . 45، ص 1955 – 1954، 1باللاهرة، ط

معير، دار  ( د/ دمحم ر ع  يبد الوها ، اللانون اإلداري، نظاا الموظفين العميوميين  ي 2
 .  4ا، ص۱۱۰۹الجامعة الجديدة، 

 .   23-22( د/ دمحم انا جعفر، الوظيفة العامة، مرجش سابق، ص3

ومش  لم تعتبر تعر ا  الموظؾ الفعل  م روية ويترت  يليها اآلثار اللانونيية كميا ( ا1
تعتبير  التي  يعيدرها لو كان  عادرة من موظؾ ياا ليق العيفة اللانونيية، والليرارا 

التي  كيد تن يؤ يين هي    المنازييا  إداريية، ويميتص الل يا  اإلداري بنظير كيرارا 
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يلزا لك  ؛ حيث أنق ة كانونا  التعيين    الوظيفة طبلا  لألو ان الملرر

أن يكون كد عدر كرار بتعيينق    الوظيفة  يكتس  ال مص عفة الموظؾ العاا

الملررة كانونا  )أو أن يكون مرتبطا  مش  من السلطة الممتعة و لا  لألو ان

 اإلدارة بعلد توظيؾ    الحاال  االستثنابية الت  حددها الم رن(. 

اما  الفرد ال ي تلوا اإلدارة بتر يحق ل ؽل ويل   لم ال يعتبر موظفا  ي

وظيفة معينة ثا تعهد إليق بممارسة واجبا  الوظيفة كبل عدور كرار عدور 

كرار التعيين حت  ولو كان كد تلا   بالفعل ملابال  ين يملق؛  لم أن المركز 

ر ؛ كما ال يعتب(1)اللانون  للموظؾ ال ين ؤ إال بؤداة التعيين من السلطة الممتعة

ملاول ا  ؽال العامة من كبيل الموظفين العموميين، و لم  ن العلد ال ي يربطق 

باإلدارة ليا يلد توظيؾ وإنما يلد ملاولة يم ش  حكاا متميزة ين أحكاا يلد 

التوظيؾ ال ي كد يتا بملت ا   ؽل بعع الوظابؾ العامة، وال يعتبر من با  

يؽتع  الوظيفة؛ أي يمارا أول  موظفا  ياما  ال مص ال ي ينتحل أو 

امتعاعاتها دون أن يكون كد عدر كرار م رون أو ؼير م رون بتعيينق  يها؛ 

 مثل ه ا ال مص ال تلتزا اإلدارة بتعر اتق، وال يكون لمعامالتق مش الجمهور 

 أية عفة كانونية. 

لموظؾ العاا يستلزا أن يعمل ال مص نملص مما تلدا أن اكتسا  عفة ا

مة أو مإكتة لمدمة مر ق ياا يدار بطريق االستؽالل المبا ر يل     وظيفة داب

أن يكون  ؽلق للوظيفة كد تا طبلا  لألو ان الملررة كانونا ، وبالتال  ال ي ترط    

الموظؾ العاا أن يكون ما عا   حكاا المعا ا  أو أن يحعل يل  أجر أو 

ة الموظؾ؛ ه  من رات  من اإلدارة؛  المعاش وا جور رؼا أهميتها    حيا

                                                                                                                                              

   يمل بها الموظيؾ الفعلي  بالتعير ا  التي  كياااللرارا ، وتلتزا الجهة اإلدارية الت

 بالتعويع للا  ما كاا بق من أيمالا.  يطالبها بها، ويحق لق أن
   . 25-24يراجش د/ دمحم انا جعفر، الوظيفة العامة، المرجش سابق، ص -

 .  176، ص2، ا31/11/1957( حكا المحكمة اإلدارية العليا    2
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النتابج المترتبة يل  ثبو  عفة الموظؾ العاا، ولكنها ليس  من المعابص 

  . (1)ا ساسية الكتسا  ه   العفة

 إ ا اكتس  ال مص عفة الموظؾ العاا باستجمايق للعناعر السابق 

إي احق؛  إنق يعبح مطالبا  باللياا بواجبا  الوظيفة والمحا ظة يل  كرامتها 

بإحد  الطرف الم روية، وال يلبل من الموظؾ أن الوظيفية العالكة  حت  تنته 

يد ش بعدا مسبوليتق حت     حالة تعيينق بلرار باطل ماداا ه ا اللرار لا يلػ أو 

الموظؾ تؤديبيا  إ ا ارتك  المطؤ مالل كيامق يسح  بالوسابل اللانونية؛ كما يسؤل 

تإدي إل  إنها  العلة بينق وبين بؤجازة أيا  كان نويها؛ حيث أن اإلجازة ال 

 . (2)الوظيفة بدليل أنق يستطيش كطعها والعودة إل  يملق    أي وك 

 ( دائمٌة الوظٌفة: 2

الدابمية يتعلق بتوا ر ينعرين   الوظيفة يج  أن تكون دابمة وتوا ر ه  

أساسيين أولهما: يتعلق بالوظيفة  اتها بؤن تتعؾ به ا الوعؾ    الميزانية 

 بعمل مإك  أو يارع  لد انتف  أحد ة بالوظابؾ العامة  إ ا تعلق ا مرالماع

  .(3)العاا أركان مفهوا الموظؾ

 الدواا سبيل يل  لها  ؽلق يكون أن يج  الوظيفية ه    اؼل أن كما

 . (4)مإكتة أو بعفة يار ة واالستمرار وليا

                                                           

 .  271، ص1985داري )ن اط اإلدارة العامة: أساليبق ووسابلق(، ط( د/ طعيمة الجرؾ، اللانون اإل1
 وما بعدها.    99، 2115/2116( د/ محمود أبو السعود حبي ، الل ا  اإلداري، مطبعة اإليمان، 2
، دار المطبوييييا  ۱ همييي ، الوسييييط  ييي  الليييانون اإلداري، م ييييد( د/ معيييطف  أبيييو ز3

    .494ا، ص۱۱۱۱ الجامعية باإلسكندرية،

( وان كانيي   كييرة الدابمييية ال تنعييرؾ إليي  كيفييية أدا  الموظييؾ لعملييق الن هيي ا مسييؤلة 1
ا سيبون أو ييدة  يكيون العميل يومييا  أو ب يعة أيياا  ي  تنظمهيا الليوانين والليوابح  ليد

ا ساسي  هيو  الن  يهور معينية ميالل العياا كميا هيو الحيال بالنسيبة لوظيابؾ التيدريا
وكد أجاز كانون العاملين المدنيين بالدولية بعيفة اسيتثنابية دابمية الوظيفة    مجمويها 

الدابمة بعفة مإكتة    ا حوال المبينة    اللانون و   هي   الحالية  أن ت ؽل الوظابؾ
 تسري يل  العامل المإك  أحكاا الوظابؾ الدابمة. 
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 عفة سا الوظيفة الكت دابمية ي ترط ال أنق ير     الفلق اتجا  وهنام

 . (1)مإكتة وظيفة ي ؽل ال ي لل مص العفة به   ثا يعترؾ العاا ومن الموظؾ

وهك ا أعبح  عفة الموظؾ العاا ليس  كاعرة يل  من يعين    

وظيفة دابمة، وإنما تنسح  ه   العفة أي ا  يل  المعين    وظيفتق مإكتة، 

موظؾ وظيفتق بعفة التلليدي، لا يعد  روريا  أن ي ؽل ال بل ومال ا  للمفهوا

دابمة إل  أن تنته  مدمتق بالو اة أو بلوغ سن التلايد أو االستلالة أو الفعل، 

من الممكن أن يكون  ؽل الوظيفة بعفة مإكتة، وهو ما عرح  أعبح  وإنما

من كانون العاملين الحال  بلولها ايجوز  ؽل الوظابؾ الدابمة  13بق المادة/

ري يل  العامل أحكاا الوظابؾ الدابمة    بعفة مإكتة و   ه   الحالة تس

ا حوال المبنية    ه ا اللانونا؛ كما أجاز الم رن تؤكي   ؽل الوظيفة العامة 

؛ ب ؤن تنظيا  ؽل الوظابؾ المدنية الليادية    1991لسنة  5   اللانون ركا 

ل ؽل  ا كع الجهاز اإلداري للدولة واللطان العاا؛ حيث كرر أن يكون الحد 

مناع  الليادية ثالث سنوا  كابلة للتجديد لمدة أو لمدد أمر  حس  أدا  ال

   . (2)اللابد اإلداري    منعبة

بينما ي ه  البعع إل  أنق: اال يكف  أن تكون الوظيفة الت  ي ؽلها 

ين  لم أن يكون  ؽلق لها بعفة مستمرة  ال مص بعفة دابمة بل يلزا   ال  

 . (3)يار ة ودابمة أي ا وليا بعفة

أن  ؽل الوظيفة الدابمة بعفة مإكتة  ويل  مالؾ  لم ير  البعع اآلمر

 .(1)ال تنتف  معق عفة الموظؾ العاا

                                                                                                                                              

 .15يراجش: د/ دمحم انا كاسا جعفر، الوظيفة العامة، مرجش سابق، ص -

 .212ا، ص۰۹۱۱د راؼ  الحلو، اللانون اإلداري، ( د/ ماج2

 وما بعدها.    98( د/ محمود أبو السعود حبي ، الل ا  اإلداري، مرجش سابق، 3
 ( د/ أحمييد حييا ظ نجييا اللييانون اإلداري، أسييالي  اإلدارة العاميية ووسييابلها وامتيازاتهييا،1

 .    18ا، ص۰۹۱۰



 - 22 - 

نإكد يل  أن الفلق كد استلر يل  أن إسناد بعع الوظابؾ وعفوة اللول 

العامة    بعع الدول يجر  ين طريق االنتما ، أما    معر )وك لم الحال 

)و لم باستثنا  أي ا  مجالا  ؛ن طريق التعيين   معظا الدول(  يكون ي

اإلدارة  ا عل أنها ينتمبون( وا  ماص ال ين ال يعدر كرار بتعيينها    

وظيفة يامة مثل منتحل  الوظابؾ، أو ال ين يتللدون الوظابؾ العامة    ظروؾ 

ماعة مثل االموظفين الفعليين أو الواكعيينا ال يعتبرون موظفين يموميين وال 

معينة، وكرار إسناد الوظيفة  أحوالنطبق يليها أحكاا الوظيفة العامة، إال    ت

يكون ين طريق يمل  ردي أو يموم  يعدر من جان  السلطة العامة، ويج  

 الموظؾ العاا يساها    إدارة  ؛أن تلابلق موا لة من جان  عاح  ال ؤن

، أما االلتحاف جبرا     المرا ق العامة مساهمة إرادية، يلبلها دون كسر أو إرؼاا

 مدمة مر ق ياا  ال تطبق يليق أحكاا الوظيفة العامة.

ويج  أن يكون  ؽلق له   الوظيفة بطريلة مستمرة ال ير ية ونجد هنا 

ركنين: أحدهما مو وي  ويتمثل    الوظيفة نفسها مجردة ين ال مص ال ي 

ستعملها اللانون، والركن ي ؽلها  يج  أن تكون الوظيفة دابمة و لا  للعبارة الت  ي

الثان   مع  يتمثل    ال مص ال ي يتللد الوظيفة  ينبؽ  أن يكون  ؽلق لها 

 بطريلة دابمة ال ير ية.

ال يمكن ايتبارها يناعر كاطعة نهابية للحكا يل  يامل  العناعروتلم 

ؼير موظؾ، إال أنها يناعر أساسية يج   أومن يمال اإلدارة بؤنق موظؾ 

ينبؽ  استبعادها  المعيار    ايتبار  أمر وهنام يناعر ، ه ا العددمراياتها ب

ؼير  أوأهميتق، أو كونها مثبتين  أوالموظفين ليا نون العمل ال ي يسند إليها 

.....  الخيدا منحها مرتبا   أومثبتين، يستلطش منها معاش أا ال، أو    منحها 

ايتبار العمد والم ايخ   لد استلر ك ا  محكمة الل ا  اإلداري    معر يل 

                                                                                                                                              

 .  72، ص1991ة، دار النه ة العربية، ( د/ دمحم دمحم بدران، كانون الوظيفة العام3
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من الموظفين العموميين، إ  أن االرات  ال ي يجر  يليق حكا االستلطان ليا 

  رطا  أساسيا  اليتبار ال مص موظفا  يموميا .

 يما يتعلق بالمؤ ون، اوال يإثر    ه ا النظر أن ال يتلا    الحالك لم 

لالزمة للوظيفة العامة راتبا  من مزانة الدولة،  ن الرات  ليا من المعابص ا

  رطا  من ال روط الواجبة    ايتبارها. أو

كما يالحظ أن الموظفين العموميين ال يلتعرون يل  موظف  الحكومة 

المركزية، بل يدمل  يها موظفو السلطا  الالمركزية اإلكليمية )مجالا محلية( 

  إن كانوا والسلطا  الالمركزية المعلحية أي المن آ  العامة )الجامعا (، حت

 .(1)ال يم عون لجميش أحكاا كانون موظف  الدولة

 وبناء على ما تقدم ٌمكن تعرٌف الموظف العام بما ٌلً:

 تدٌره الدولة عن طرٌق االستغالل المباشر:عام  مرفق خدمة فً ( العمل3

العمل    مدمة مر ق ياا تدير  الدولة أو أحد أ ماص اللانون العاا 

ي ترط الكتسا  عفة الموظؾ ؛ حيث ؽالل المبا را مر  ين طريق االست

العاا أن يكون الفرد يعمل    مدمة أحد المرا ق العامة، ويستوي بعد  لم أن 

يكون ه ا المر ق إداريا  أا اكتعاديا ؛ مش مالحظة أن الل ا  الفرنس  ال يعترؾ 

من  لم بعفة الموظؾ العاا للعاملين بالمرا ق العنايية والتجارية، وال يستثن  

سو  كبار الموظفين ال ين يلومون بوظابؾ التوجيق والمحاسبة،  هإال  ها  لط 

 ال ين يدملها الل ا     يداد الموظفين العموميين. 

كما يلزا الكتسا  عفة الموظؾ العاا أن يكون المر ق يدار بطريق 

اص اللانون االستؽالل المبا ر سوا  كان اللابا باإلدارة هو الدولة  اتها أو أحد أ م

العاا ا مر  كالهيبا  العامة وا  ماص اإلكليمية، ويل   لم  إن العاملين    
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المرا ق العامة الت  ال تدار بطريق االستؽالل المبا ر، كااللتزاا واالكتعاد الممتلط، 

 . (1)ال يعتبرون موظفين يموميين برؼا أنها يعملون    مدمة مر ق ياا

المرا ييق العاميية التيي  تييدار ييين طريييق  مدمومسييتوبنييا  يليي   لييم يسييتبعد 

االلتزاا )وك لم الملتزا نفسق(،  ال يعتبيرون ميوظفين يميوميين وأن سياهموا  ي  

 إدارة مر ق ياا.

 عمييال المرا ييق العاميية سييوا  كانيي  إدارييية أا اكتعييادية يعتبييرون مييوظفين 

 يموميين مادام  ه   المرا ق تدار بؤسلو  االستؽالل المبا ر.

م الو ييش ينطبييق يليي  مييوظف  المإسسييا  العاميية كبييل إلؽابهييا، وكييان  ليي

وأعييبح ينطبييق اآلن يليي  مييوظف  الهيبييا  العاميية دون مييوظف   ييركا  اللطييان 

 العاا، إال  يما يتعلق بالمنازيا  التؤديبية المتعللة بها حسبما سيؤت  بيانق.

 ييقلتحل إدارتيق يل  ت رؾ أو الدولة تن بق م رون كل العاا اهو والمر ق

 إل يبان معيين كيانون  نظياا و يق واسيتمرار بانتظياا بيق ويعميل المدمية المنوطية

 .(2)العامة المدمة

   يماص التابعية العامية أحيد المرا يق  ي  ال يمص يعميل أن بي لم ويلعيد

 ينهيا المتفريية والمعيالح للدولية التابعية المركزيية وهي : اإلدارا  العياا الليانون

 اللريية – الحي  - المدينة - المركز -أي االمحا ظة  الممتلفة المحلية الوحدا  وك ا

 العامة.  الهيبا  ثا"

 بهي   العياملين يلي  العامية الوظيفية كيانون تطبييق ب يؤن اميتالؾ ثمية وليا

 هيبيا  كاني  إ ا ما ب ؤن العاا باللطان للعاملين المالؾ بالنسبة يثار وإنما المرا ق

 بهيا العياملون يعتبير للدولية وبالتيال  ةالتابعي المعيالح ييداد  ي  تيدمل العياا اللطان

                                                           

 وما بعدها.   99( د/ محمود أبو السعود حبي ، الل ا  اإلداري، مرجش سابق، 1
 . 35ص سابق، مرجش ،العامة المرا ق منا ش زيد، أبو الحميد يبد ( دمحم2

 وما بعدها.  6ص سابق، د/ دمحم ر ع  يبد الوها ، اللانون اإلداري، مرجش -
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العامية  المإسسيا  يميال أن إلي  رأي  هي   ليد ال، أا يميوميين ميوظفين

 العامة.  من الوظيفة تنبش الت  العاا الموظؾ عفة لها ليا المإممة والم رويا 

 بعيفة العميل وكيانون يامية بعيفة المياص الليانون للواييد يم يعون وأنها

 تؽييير يلييق يترتي  ال التؤميا مجرد  ن يمل، بعلد العملبجهة  الرتباطها ماعة،

 .(1)السابق مركزها يما ثا ال ومن المإممة بالم رويا  العاملين و ش   

 آمير جاني   يرف  ليد إطالكيق يلي  الرأي ه ا أيد كد الفلق من جان  كان وإ ا

 ميوظفين يعتبيرون  يإنها العامية المإسسيا   ي   بالنسيبة للعياملين  ر يين بيين

 يظلون بل ك لم يعتبرون  ال بال ركا  المإممة يعملون لمن بالنسبة أما يموميين،

 بعليد يملهيا مش جهة يرتبطون أنها يل  تؤسيسا   و لم للانون العمل يم عون يما

 . (2)العامة المعنوية بال معية تتمتش ال ال ركا  وأن يمل

 أو الدولية مدمية  ي  يعميل مين كيل اإن القهول إلهى فهً الفقهه رأي اتجهه وقد

 ياميا   موظفا   يعتبر مدمة  ركة    أو العامة المإسسا  أو المحلية اإلدارة وحدا 

 الدولية سيوا  أهداؾ تحليق أجل من يعمل الجميش أن مفادها حجة استنادا  إل  و لم

 العامة ال ركا  أو العامة الهيبا  أو المإسسا  أو الوزارا  مدمة    يملها كان

 أجهيزة هي  الي كر سيالفة الهيبيا   ن تعاكيدي ال كيانون  ز ي  مركي جميعيا   وأنهيا

 الي ي االكتعيادي الن ياط ومنهيا ا ن يطة الممتلفية لتبا ير الدولية تن يبها إداريية

 بالوحيدا  االكتعيادية يعمليون كيانوا الي ين ا  يراد  عالكية) حيديثا   تمارسيق الدولية

 يعمليون أعيبحوا ا  يراد أحد مش كانوا يعملون أن  بعد التؤميا بعد تؽير  الممتلفة

 الدولةا. مش

                                                           

 .   221يا درويش، مرجش سابق، ص( د/ إبراه1

 4۹ا، ص۰۹۹۹، ۱( د/ معييطف  أبييو زيييد  هميي ، الل ييا  اإلداري ومجلييا الدوليية، ط2
 وما بعدها. 

 .  22د/ أحمد حا ظ نجا، المرجش السابق، ص -
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 تحكمهيا تنظيميية يالكية ال يركة أو بالمإسسية يالكيتها أعيبح  بالتيال 

 وأموالهيا يامية مرا يق بهيا يعمليون التي  المرا يق كميا أن العلد ال اللوانين واللوابح

 . (1)يامة أموال

وعفوة اللول نإكد يل  أنق نظرا  إل  أن  الم رن المعري ليا يعيرؾ  ي  

انين العيياملين المييدنيين بالدوليية الموظييؾ العيياا، وإنمييا أكتفيي  بتحديييد المييوظفين كييو

الما عين  حكامق، وكد ظل ه ا الو ش كابما    كيوانين التوظييؾ المتعاكبية  ي  

ا ب ييؤن نظياا مييوظف  الدوليية 1951لسينة  ۱۰۰معير ابتييدا  مين أول كييانون ركييا 

ا الملؽ ، حيث حدد  ۰۹۹۱لسنة  47وك لم كانون العاملين المدنيين بالدولة ركا 

 المادة ا ول  من ه ا اللانون ا  ماص ال ين يم عون  حكامق بؤنها:

العيياملين بييوزارا  الحكوميية ومعييالحها وا جهييزة التيي  لهييا موازنيية  -1

 ماعة بها ووحدا  الحكا المحل . 

 العاملين بالهيبا  العامة  يما لا تنص يليق اللوابح الماعة بها. -2

سري ه   ا حكاا يل  العاملين ال ي تينظا  يبون تيوظيفها كيوانين أو وال ت

 كرارا  ماعة  يما نع  يليق ه   اللوانين واللرارا .

ا كد استبعد من نطاف تطبيلق 1978لسنة  47وتجدر اإل ارة إل  أن كانون  

 با  الموظفين ال ين تحكمها كوانين ماعة مثل رجال الليوا  المسيلحة والل يا  

عا  ورجال السلم السياس  واللنعل ، ونملص مين  ليم إلي  أنيق إ ا كيان والجام

، كانون العاملين المدنيين ينظا أحكاا ؼالبية موظف  الدولة إال أنق ال ي ملها جميعا  

مش مالحظة أنق يند ييدا وجيود نيص مياص ب يؤن الطوابيؾ ا مير  التي  تينظا 

                                                           

جعفيير، ود/ يبييد المجيييد سييليمان، ود/ ه يياا يبييد الميينعا، مبييادئ اللييانون دمحم أنييا د/ ( 1
 وما بعدها.  368، ص۱۱۰۱/ ۱۱۰۰ار الثلا ة العربية، اإلداري، الجز  ا ول، د

، ۱۱۱۹مبييادئ اللييانون اإلداري، دراسيية ملارنيية،  "زيييد، د/ دمحم يبييد الحميييد أبييو  -
 مطبعة جامعة بن  سويؾ.  
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العاملين المدنيين بايتبار   أحوالها الوظيفية كوانين ماعة يظلون ما عين للانون

 ال ريعة العامة للعاملين بالدولة.

يلي  أن:  2116 لسينة 81ونع  المادة ا ول  من كانون المدمة المدنيية ركيا 

ايعمل بؤحكاا اللانون المرا ق     ؤن المدمة المدنية، وتسري أحكامق يل  الوظابؾ 

المحلييية، والهيبييا   ارةاإلد يي  الييوزارا  ومعييالحها وا جهييزة الحكومييية ووحييدا  

 العامة ، و لم ما لا تنص كوانين أو كرارا  إن ابها يل  ما يمالؾ  لما. 

من البا  ا ول من ا حكاا العامية لليانون المدمية المدنيية  2/ونع  المادة

يل  أن يلعد بالموظؾ: اكل من ي ؽل إحد  الوظابؾ الواردة ا 81/2116ركا 

 .بموازنة الوحدةا

ن تعرييؾ الموظيؾ العياا بؤنيق كيل  يمص يعيين كانونيا  ي  ويل   ليم يمكي

يمل دابا  ي  مدمية مر يق يياا تيدير  الدولية أو أحيد ا  يماص العامية بيالطريق 

 (1)المبا ر.

 :قضاءً : مفهوم الموظف العام ًالفرع الثان

وإزا  كعور الم رن المعري    و ش تعريؾ ياا للموظيؾ العياا،  ليد 

العيياا ميين مييالل أحكيياا الل ييا  اإلداري  يي   حيياول الفلييق و ييش تعريييؾ للموظييؾ

العليا بؤن الموظؾ العياا هيو: اال يمص الي ي  اإلداريةمعر،  لد ك   المحكمة 

يعهد إليق بعمل دابا    مدمية مر يق يياا تيدير  الدولية أو أ يماص الليانون العياا 

 يدمل    التنظيا اإلداري ل لم المر قا. ا مر  ين طريق  ؽلق منعبا  

 النقض المصرٌة لتعرٌف الموظف العام حٌث تقول: محكمة تصدتلقد و

االموظؾ العموم  هو كل ما تناط بق إحد  وظابؾ الدولة العامة    نطاف 

وظيفة إحد  السلطا  الثالث سوا  كان مستمدما  حكوميا  أو ؼير مستمدا، 

                                                           

( د/ حمدي يلي  يمير، مبيادئ الليانون اإلداري، الموظيؾ العياا، العليد اإلداري، النا ير 1
 .8 ،7ا، ص2118دار النه ة العربية 
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برات  أو بؽير رات ، وإنما ي ترط أعال  أن تكون    نطاف  بون الدولة ويكون 

امتعاعق آيال إليق بطريق اإلنابة أو بطريق التعيين يل  ملت   أحد النعوص 

الدستورية أو الت ريعية أو من المعينين    وظابؾ حكومية تابعة إلحد  

أو الهيبا  أو المإسسا  العامة وأن كان من  وي المرتبا  أن يكون  الوزارا 

مق    نطاف ميزانية العاا أو من يلوا ملا الكادرمليدا  يل  إحد  درجا  

 .(1)الدولةا

فً محاكم مجلس بتحدٌد مفهوم الموظف  لقد عنى القضاء اإلداري ممثالً و

العههام عبههر بٌههان األركههان والشههروط الواجههح توافرههها لتحقههق هههذا المفهههوم علههى 

 :التالًالتفصٌل 

 مفهوم الموظف العام فً قضاء محكمة القضاء اإلداري: 

   تحديدها لمفهوا الموظيؾ العياا إلي  أن ملع  محكمة الل ا  اإلداري 

الموظؾ العموم  هو اال ي يعهد إليق بعمل دابا    مدمة مر ق ياا تدير  الدولة 

اللانون العاا ا مر  ين طريق  يؽلق منعيبا  ييدمل  ي  التنظييا  أ ماصأو أحد 

 (2).ل لم المر قا اإلداري

الفتيو  والت يريش بمجليا  ويتسق مش  لم ما انته  إليق الجمعية العمومية للسم 

الدولة من أن اإ تا  الجمعية العمومية كد جر  يل  أن الموظؾ العاا ي يترط  ييق ثالثية 

 ييروط أولهييا: أن يلييوا بعمييل دابييا يليي  وجييق مسييتلر م ييطرد وثانيهييا: أن يييإدي هيي ا 

                                                           

 .931ص ،27 سنة ،14/4/1976 جلسة – ف 41 لسنة 594 ،253 الطعنان( 1
( محكمييية الل يييا  اإلداري مجمويييية أحكييياا المحكمييية السييينة السيييابعة، المكتييي  الفنييي  2

ا مجمويييية 13/11/1967وحكمهييا العيييادر بجلسيية  611ص  264ا ركييا 8/3/1953
 545الل ييية ركييا وحكمهيا العييادر  ي   419، ص 411ركييا  9أحكياا المحكميية السينة 

 ا.13/3/1993جلسة  35مجموية أحكاا المحكمة السنة 
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العمل    مدمية مر يق يليا تيدير  وت يرؾ يلييق الدولية أو أحيد أ يماص الليانون العياا 

 (1)أن ي ؽل منعبا يدمل    التنظيا اإلداري للمر ق. وثالثها:

ولك  يكتس  يمال المرا ق العامة عفة الموظيؾ العميوم  يجي  أن ييدار 

المر ق العاا ين طريق االسيتؽالل المبا ير وثمية  يرط ثاليث يفهيا مين سيياف ميا 

إ   تلييدا هييو أن يييتا التعيييين بييا داة اللانونييية الملييررة كانونييا إلجييرا  هيي ا التعيييين،

بلييرار التعيييين وحييد  يعتبيير ال ييمص  يياؼال  للمنعيي  اليي ي يييدمل  يي  التنظيييا 

اإلداري للمر ق العاا، وهو الطريق ال ي رسمق اللانون، ليعهد إل  ال مص بعمل 

 (2)دابا    مدمة مر ق ياا.

وباستلرا  ه ا الحكا وأي ا ما استلر يلييق إ تيا  الجمعيية العموميية للسيم  

 ح أنق يتعين توا ر يدة  روط للليول بتيوا ر مفهيوا موظيؾ الفتو  والت ريش يت

االلتحياف بمدمية مر يق يياا تيدير  الدولية بموجي  كيرار تعييين عيحيح   العاا هي

 وبعفة دابمة.

  مفهوم الموظف العام فً قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا:

 للد استلر ك ا  المحكمة اإلدارية العليا يل  أن: االملوما  ا ساسيية التي 

تلوا يل   كرة الوظيفة العامة تملص  ي  أن يكيون تعييين الموظيؾ بيؤداة كانونيية 

الليانون العياا  أ يماص دا  يمل دابا    مدمة مر يق يياا تيدير  الدولية أو أحيد 

وكيد جير  تعريفهيا للموظيؾ العياا بؤنيق: اكيل مين  ،(3)بطريق االسيتؽالل المبا ير

طا  الدولية اليثالث، متي  كيان تناط بق إحد  وظابؾ الدولية  ي  نطياف إحيد  سيل

                                                           

( موسييوية المبييادئ التيي  كررتهييا الجمعييية العمومييية للسييم  الفتييو  والت ييريش بمجلييا 1
ا مليييييييؾ ركيييييييا 18/9/2113 ييييييي   617الدولييييييية، المكتييييييي  الفنييييييي ،  تيييييييو  ركيييييييا 

 .39ا، ص28/8/2113جلسة  – 58، /1734/86/258/1

 وما بعدها. 67يد أبو زيد، منا ش المرا ق العامة، مرجش سابق، ص( د/ دمحم يبد الحم2

( المحكمة اإلدارية العلييا، مجمويية المبيادئ التي  كررتهيا المحكمية السينة الثانيية الطعين 3
ف.ن  11لسييينة  1111ا، والطعييين ركيييا 6/4/1957ف.ن جلسييية  2لسييينة  1147ركيييا 

 ا.1/1/1991
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تلليييد  هيي ا العمييل كييد تييا بييا داة اللانونييية العييحيحة، وبعييفة دابميية وليييا بعييفة 

 (1).يار ة، سوا  كان يإد  يملق دامل البالد أو مارجهاا

 :"اإلدارية العليا": طاعة الرؤساء في العمل واحترامهم واجب

ون بؤنييق يتعييين يليي  ك يي  المحكميية اإلدارييية العليييا الييدابرة الرابعيية مو يي

المر وسييين تييوكير واحتييراا رإسييابها ورياييية كييرامتها وهيبييتها كواجيي  أساسيي  

 تحتمق طبيعة النظاا اإلداري.

ف.ن،  61لسنة  29599وكال  المحكمة،    حيثيا  حكمها    الطعن ركا 

إن ك ييا  هيي   المحكميية اسييتلر يليي  أن يتعييين يليي  المر وسييين تييوكير واحتييراا 

ة كرامتها وهيبتها كواجي  أساسي  تحتميق طبيعية النظياا اإلداري رإسابها ورياي

والسييلطة الرباسييية اللابميية يليييق بايتبارهييا المسييبولة ييين كيييادة العيياملين لتحليييق 

أهداؾ العالح العاا المنوط بق،  طاية الرإسا  واحترامها واج  ي من للسلطة 

 .الرباسية  ايليتها ونفا ها

أن الموظؾ العاا يج  أن يميارا الوظيفية  كما استلر ك ا  ه   المحكمة،

ؼاية العالح العاا   لم هو الهدؾ ا ساس  لتليم الوظيفية، وحتي   العامة مستهد  ا

للليوانين  يحلق الموظؾ تلم الؽاية    إطار من الم يرويية يليزا أن يإديهيا طبل يا

ليق واللوابح والنظا المعمول بها، وحت  ييتا االن يباط  ي  ممارسية العميل بميا يح

حسن سير الوظيفة اإلدارية، يج  يل  كل موظؾ ياا أن ينف  ما يعدر إليق من 

أوامر وتعليما  من الرإسا ، يل  أن تكون ه   ا وامر متفلة مش أحكاا اللوانين 

 .واللوابح والنظا المعمول بها الت  يحظر اللانون ممالفتها أو تعدي حدودها

واحييدة ميين آالؾ الوحييدا   يعمييل الموظييؾ العيياا  يي  وحييدة إدارييية تعييد 

اإلدارية الت  يتكون منها الجهاز اإلداري    الدولة ا مر ال ي يتطل  تعاون كيل 

                                                           

ا مجمويية 3/5/1997ف.ن، جلسية  42لسينة  114( المحكمة اإلدارية العليا الطعين ركيا 1
المبييادئ اللانونييية التيي  كررتهييا المحكميية اإلدارييية العليييا  يي  ربييش كييرن ، الفتييرة ميين 

 .3162ص  5ا ، م31/9/2116ا إل  1/11/1991
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الوحدا  اإلدارية ين طريق تعاون كل الميوظفين بهيدؾ الركي  بالجهياز اإلداري 

ونتيجة ه ا التعاون يلوا العميل اإلداري يلي  توزييش االمتعاعيا  بيين ميوظف  

الحاجيييا  العامييية  إل يييبانلممتلفييية بعيييورة تكفيييل تعييياونها الوحيييدا  اإلداريييية ا

للمواطنين وبما أن السيلا اإلداري يليوا ييل تعيدد اليدرجا  ا مير الي ي يسيتوج  

طاية كل موظؾ لربيسق وتنفيي  أوامير  وتعتبير تليم الطايية العميود الفليري لكيل 

  النظاا اإلداري بحيث إ ا تسر  إل  تلم الطايية أي مليل  لين يجيدي  ي  إعيال

اإلدارة أي يالم ولهي ا  يان يلميا  اإلدارة يبيرزون هي ا المبيدأ وينوهيون بالنتيابج 

االيجابية والسيلبية التي  تترتي  يلييق ومين ثيا  يان ابيرز واجبيا  الموظيؾ طايية 

إلي  واجي   رإسابق وأدا  العمل و ق توجيهاتها بل إن سلطة التؤدي  تستند أساسا  

كما أن التركيا  والمكا آ  ه  وسيلة     الطاية  ه  وسيلة الربيا    الترهي 

الترؼييي  وال ييم أن العمييل اإلداري ليين يييتا بسييهولة ينييدما يمتنييش الموظييؾ ييين 

تثبي   طاية ربيسق وممالفة أوامر  ونظرا لتعدد الرإسا  للموظؾ  ان الطايية ال

تعليما  ملزمة كانونا للمرإوا، ويتنيا    إعدارإال للرإسا  ال ين يملكون سلطة 

الموظييؾ بطاييية ؼيييرها ا ميير اليي ي يوكييش  إلييزااسيين السياسيية الوظيفييية مييش ح

الموظييؾ  يي  حييير  ميين أميير  كمييا أن طاييية الرإسييا  ليسيي  طاييية يميييا  وان 

كراميية الموظييؾ و معيييتق  إهييداريجيي  أن يعييل إليي  حييد  االلتييزاا بالطاييية ال

يسيلم   الموظؾ لق أن يناكش ربيسق ويبدي لق الرأي إ ا لزا ا مر ولكين يلييق أن

 .يل  توكير الربيا منطويا       لم مسلكا  

باإل ا ة إل   لم يج  أن يكون ا مر العادر من الربيا إلي  الميرإوا 

يهييدؾ إليي  عييالح العمييل وبالتييال  يلتييزا الموظييؾ بتنفييي  تلييم ا واميير واحترامهييا 

وكان  متفلة وأحكاا اللانون أما ا وامر  إعدارهاطالما عدر  ممن يملم والية 

تيي  تعييدر ممالفيية لللييوانين  ييالرأي الؽاليي  ييي ه  إليي  أن الموظييؾ ملييزا بتنفييي  ال
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أوامر ربيسق ولو كان  ممالفة لللانون وال يعف     مثل ه   الحالة من المسإولية 

 : ين ا وامر ؼير الم روية إال بتوا ر  رطين

بحييث  ا ميرأن ينبق الموظؾ ربيسق كتابة بالممالفة الت  ينطوي يليها  -1

 .ال يكون الموظؾ مجرد أداة لتنفي  ا وامر ؼير الم روية

أن يعيير الييربيا يليي  تنفييي  أواميير  رؼييا تنبيهييق الكتيياب  ويت ييح  لييم  -2

اإلعييرار بييؤن يكتيي  الييربيا للمييرإوا مييرة ثانييية بوجييو  تنفييي  هيي ا 

ا مر و رورة كتابة الربيا للمرإوا تحمليق وحيد  مسيإولية أوامير  

 .ؼير الم روية

وامر الت  ي كل تنفي ها جريمة جزابية  إنق يج  يل  الموظؾ ييدا أما ا 

والموظيؾ  تنفي ها  ي  جمييش الحياال  حتي  ليو أعير اليربيا يلي  تنفيي ها مطييا  

 .يتحمل المسإولية الجزابية وبالتال  المسلكية    حال تنفي   له   ا وامر

 انمطهب انثانو

 مفيٌو انمٌظف انعاو فِ انفقو انفرنسِ
 

    أو المتعاكبة الدولة مجلا كوانين    سوا  الفرنس  الم رن ي ش لا

تعريفا  للموظؾ العاا بايتبار  -كما سلف  اإل ارة  -والت ريعا  ا مر   ا نظمة

ومن ثا  لا تت من الت ريعا  ، يتعد  للتعريفا  نق أنؤمن   أن الم رن ليا

تعاكبها تعريفا  جامعا  العادرة    مجال الوظيفة العامة     رنسا رؼا تعددها و

 .(1)مانعا  يتعؾ بال مول واإلحاطة

                                                           
1) Andre de Laubadere Trait  

- Stainof (P.) Le fonctionnaire, paris, 1933, p.27et s. 

- de droit Administratif L.G.D ed 6 1975 p.17.  

- Alan Plantey,LafonctionPublique"Traite general", 2ed., Litec, 

2001, p21.  
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اكتف     ه ا العدد بما ورد    بعع النعوص  بيد أن الم رن كد

 الت ريعية من تحديد لمعن  أو مدلول الموظؾ العاا يبر تحديد لنطاف تطبيلها

 .(1)وك ا الما عين  حكامها

والماص بنظاا  1941سبتمبر  14 ها هو اللانون العادر بتاريخ 

 امال  لمعن  الموظؾ العاا واكتف  بحعر  يفا  لا يورد تعر الموظفين المدنيين

 .(2)يليها ه ا الوعؾ الما عين  حكامق ممن ينطبق

اکتوبر  19    العادر الفرنس  التوظيؾ كانون سار النهج  ا  ويل 

 اصا  م يل  يطبق اللانون ه ا أن يل  ا ول     مادتق نص وال ي 1964

 إحد     الكادر درجا  درجة من ويحوزون دابمة وظيفة    يعينون ال ين

المارجية التابعة لها والمإسسا  العامة  والمرا ق الدولة    المركزية اإلدارا 

 .(3)   الدولة

بالموظفين     رنسا والعادر  ثا أيل   لم عدور النظاا الحال  الماص

وال ي نص    المادة ا ول  منق  1959 براير سنة  4بتاريخ  244با مر ركا 

 وظابؾ أعبحوا بعد تعيينها    : ايسر  ه ا النظاا يل  ا  راد ال ين(4)يل  أن

درجا  السلا اإلداري المركزي لإلدارة المركزية للدولة  دابمة مثبتين    إحد 

أو    المإسسا  العامة  المتفرية ينها أو    إحد  درجا  المدمة المارجية

السلم العسكري  الل اب  وأ راد أي ا  السلم وال يسر  ه ا النظاا يل  ة،للدول

                                                           

( د/ يبييد الحميييد كمييال ح يييش، دراسييا   يي  الوظيفيية العاميية  يي  النظيياا الفرنسيي ، دار 1
   . 165ا، ص۰۹۹۹النه ة العربية، 

 الفبا  اآلتية:  ياما   وظفا  يعتبر م الثانية يل  أن ( حيث نص    مادتق2
وال تجار  تتيوال   من يعين    وظيفة دابمة    كادر منظا لمر ق ياا ؼير عناي  -أ

 الدولة أو مإسسة يامة للدولة. 
عيينايية أو تجارييية تييدار بطريليية  ميين يعييين  يي  وظييابؾ اإلدارة  يي  مرا ييق ياميية - 

 االستؽالل المبا ر.   
3) V. La loi 19-10-1946 Art ali. 

4) V. L. ordonnance no 244 du 4-2-1959 Art premier.   
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والعاملين    اإلدارا  والمإسسا  العامة للدولة  ا  الطابش العناي  أو 

 .(1)التجاري

وبعد  لم عدر  يدة ت ريعا     مجال الوظيفة العامة منها الت ريش 

 ة للدولة كما عدر ت ريشالعام ب ان الوظيفة ۰۹۱۲سنة  يوليو 13العادر    

ومإسساتها  ا ب ؤن موظف  المجالا اإلكليمية1984يناير سنة  26أمر بتاريخ 

ا ب ؤن الوظيفة العامة    1986سنة  يناير 9    العامة وأي ا  عدر ت ريش آمر

 .(2)المإسسا  العحية     رنسا

 ا  وباستلرا  النعوص الت ريعية سالفة البيان نجد أنها لا تت من تعريف

للموظؾ ا مر ال ي أري معق أن ه ا االتجا  ال ي سار يليق كل من  محددا  

 بحس  يمتلؾ العامة مدلول الوظيفة  ن (حسنا أمرا   والفرنس  الم رن المعري

 تنظيمق.  إل  الم رن يهدؾ ال ي المو ون

 التفعيال ،  كر دون ا ساسية  حس  المطوط ي ش الم رن  إن ك لم

 اللرارا  من ن ؤ حيث ا عل ك اب  الن ؤة اإلداري حديث اللانون أن ويما

 العع  من ل ا  إنق مستمر، تطور و   مرن كانون وهو الل ابية،وا حكاا 

 تلش الت  اإل كاال  من الكثير يتجن  وب لم للموظؾ و امل محدد تعريؾ و ش

 حس  آمر إل  كانون من معنا  يمتلؾ وال ي العاا الموظؾ مدلول ب ؤن تفسير

 . (3)العاا له ا التعريؾ إيراد  يند  يلق أو اتسايق

كان الل ا      رنسا ي ترط أن يكون المر ق العاا إداريا ، أما للد و

المرا ق العامة العنايية والتجارية  كان يميز ب ؤنها بين المتولين وظابؾ إدارية 

را ق يليا، وهإال  يعتبرون موظفين يموميين، وبين ؼيرها من يمال ه   الم

                                                           

 .  162ا، ص۰۹۹۹( د/ دمحم أنا كاسا جعفر، الن اط اإلداري، دار النه ة العربية، 1

2) Alan Plantey, Lafonction publique "Traitegeneral", 2ed., Litec, 

2001, p28.    
 وأسسق اإلداري اللانون أعول ا ول، المجلد اإلداري، اللانون بدوي، مبادئ ( د/ ثرو 3

  .۹۱ص ،۰۹۹۹النه ة العربية،  دار ومعابعق،
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 يعتبرون مستمدمين ما عين  حكاا اللانون الماص، وه   التفركة كان  تتفق 

مش ما ال يزال يجر  يليق العمل     رنسا من التمييز بين أسلوبين تتبعهما الدولة 

 ؛   إدارة مرا لها العامة وهما: أسلو  اإلدارة العامة، وأسلو  اإلدارة الماعة

ليق الل ا  الفرنس     التمييز بين يمال المرا ق ؼير أن ه ا االتجا  ال ي يمد إ

العنايية والتجارية كان مو ش نلد، إ  أنق يعع  إيجاد معيار للتفركة بين 

وظابؾ اإلدارة العليا وؼيرها من الوظابؾ ا كل مرتبة، ثا ما الداي  إل  كعر 

ة؟ وحين ه   التفركة يل  المرا ق االكتعادية ويدا تعميمها يل  المرا ق اإلداري

الماص بنظاا التوظؾ     رنسا يدل ين  1946أكتوبر سنة  19عدور كانون 

ه ا التمييز، وتلرر أن أحكامق ال تنطبق يل  مستمدم  المرا ق  ا  الطابش 

 (1)التجاري أو العناي .

                                                           

( د/ مميا السيد إسماييل، المحاكميا  التؤديبيية أمياا مجليا الدولية، دار محميود للن ير 1
 .266ص ،2113والتوزيش، 
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 انمبحو انثانِ

 طبْعت انعالقت انقانٌنْت بْن انمٌظف انعاو ًانذًنت
 

ين طبيعة العالكة الت  تربط بين الموظؾ  ثار تساإل    الفلق والل ا 

العاا وبين الدولة: و   أول ا مر  ه  رأي إل  تكييؾ العالكة الت  تربط 

الموظؾ بالدولة يل  إنها يالكة تعاكدية، بينما  ه  الرأي السابد حاليا     

نحو تكييؾ العالكة الت  تربط الموظؾ بالدولة بؤنها يالكة  اإلدارياللانون 

  : ية تحددها اللوانين واللوابح، ونعرع لكل من الرأيين  يما يلتنظيم

 أوالً: تكٌٌف العالقة بأنها عالقة تعاقدٌة:

   ا وساط الفلهية  واسعا   ن يالكة الموظؾ العاا بالدولة أثار  جدال  إ

والل ابية،  ف  بداية ا مر اتجق الرأي إل  تكييؾ العالكة بين الموظؾ العاا 

أنها يالكة تعاكدية ما عة لروابط اللانون المدن ،  الموظؾ يلتحق بالدولة يل  

الموظؾ بالوظيفة يتا بنا  يل  إيجا  عادر من جان   التحافبالوظيفة، أي أن 

 الموظؾ يلابلق كبول من جان  اإلدارة.

سش ي ر ا    رنسا حت  أوامر اللرن الت وك ا    وللد ساد ه ا الرأي  لها  

 وكد كان له ا الرأي ما يبرر  نظرا   ،ا يل  وجق التحديد1941و   معر حت  ياا 

 ن اللانون المدن  كان هو المعدر الربيس  لمو ويا  اللانون اإلداري، ويل  

ن أه ا  إن العالكة بين الموظؾ واإلدارة كان يحكمها اللانون المدن  تؤسيسا  يل  

ة تلوا يل  اتفاف بين كل من ن ه   العالكبينهما كان  يالكة يلدية مدنية  العالكة 

بالمدمة بعمل إرادي من جانبق  االلتحافن العامل يلبل أحيث ؛ الموظؾ وجهة اإلدارة

ويل   لم  العالكة كان  تنطلق من مبدأ  ،بالمدمة االلتحافواإلدارة توا ق يل  ه ا 

  ا كان العمل المكلؾإوكان العلد حين  ام يوعؾ كؤنق يلد وكالة  ،سلطان اإلرادة

عمال  يو الموظؾ أ ا كان العامل إو مدما  أ ماص أ إجارةوبؤنق  ،بق يمال  كانونيا  
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ومن ثا كان الموظؾ    مركز  ات  يستمد حلوكق وواجباتق من العلد ويم ش  ،ماديا  

 (1).لللانون المدن 

يديدة من  النتلادا ؼير أن ه   العالكة التعاكدية سريان ما تعر   

سيما  يما يتعلق بكيفية إتماا العلد باإليجا  واللبول،  من جان  الفلق والل ا  ال

المسلا بق و ق أحكاا اللانون المدن  أنق إلتماا العلد ي ترط عدور إيجا  يتبعق 

يل   روط العلد،  لالتفافكبول مطابق لق بعد إجرا  مفاو ا  بين الطر ين 

، حيث أن تعيين بينما ا مر ال يتا به   العالكة    يالكة الموظؾ بالدولة

الموظؾ    الوظيفة لا يسبلق أية مناك ا  أو مفاو ا  بينق وبين الدولة، إنما يتا 

تعيينق    الوظيفة بلرار إداري يعدر من جان  اإلدارة وحدها، وإ ا كان كبول 

الموظؾ أمر  روري لتنفي  كرار التعيين، إال أن أساا التعيين ودمولق إل  

 دارة العادر بالتعيين وليا كبول الموظؾ لق.الوظيفة، مرجعق كرار اإل

كما أن اللانون المدن  ينص يل  مبدأ أن العلد  ريعة المتعاكدين، ال ي 

بموجبة ال يجوز  حد طر   العلد تعديل  روطق إال بموا لة الطرؾ اآلمر، 

من حلها    تعديل أحكاا الوظيفة  لإلدارةوه ا ما يتعارع تماما مش ما هو ملرر 

المعلحة العامة دون حق الموظؾ     اليتبارا  المنفردة و لا   بإرادتهاة العام

 حق مكتس  لق    مواجهة اإلدارة. يل  أإ يل  ه ا التعديل استنادا   االيتراع

الموجهة لفكرة ارتباط الموظؾ بالدولة بعلد ينتم   لالنتلادا  ونظرا  

ؤن يالكة الموظؾ بالدولة اتجق الل ا  اإلداري إل  اللول ب دلللانون المدن ،  ل

ه  يالكة تعاكدية ولك  تلوا يل  أساا يلد من يلود اللانون العاا أو بمعن  

 .وليا يلدا  مدنيا   ا  إداري ا  آمر أن العلد ال ي يربط الموظؾ بالدولة هو يلد

                                                           

   وما بعدها. 17، ص2118نا دمحم جعفر، الوظيفة العامة، الرحمة للطباية أ( د/ 1
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ويل  ه ا ا ساا تستطيش اإلدارة    إطار العالكة الت  يحكمها اللانون 

المنفردة بما يتال ا مش حاجا  المر ق والعالح العاا  بإرادتهاالعاا، تعديل العلود 

كما لها حق توكيش الجزا ا  يل  المتعاكد ا مر دون أن يكون من حلق 

 االيتراع يل   لم أو طل   سخ العلد.

،  تكييؾ العالكة بين الموظؾ والدولة ؼير أن ه ا الرأي لا يسلا من النلد أي ا  

ود اللانون العاا ال يعن  إطالف حرية اإلدارة    تعديل يل  أساا أنها يلد من يل

العلد كيفما ت ا  و   أي وك  ت ا ، بل أن  لم مرتبط بتؽيير الظروؾ الت  تا    

كما هو ملزا لأل راد وال تستطيش اإلدارة أن  لإلدارةظلها التعاكد،  العلد اإلداري ملزا 

اإلدارة له   ال وابط يم ش دون  وابط، وإال  ممالفة  التزاماتهاتتحرر من 

 ول المتعاكد حق طل   سخ العلد.مالركابة الل ا  وت

ومما ال م  يق، أن نظرية يلد اللانون العاا كد أكسب  يلد الوظيفة العامة 

 اإلدارة تعديل ال روط التعاكدية أيماال   استطايةحيث أعبح     ؛سعة أ  ل

تؽيير طبلا  لحاجا  ا  راد المتؽيرة، إال لمبدأ كابلية كوايد المر ق العاا للتعديل وال

أن ه   النظرية ال تحلق بدورها النتابج المرجوة    تكييؾ العالكة الت  تربط 

الموظؾ بالدولة، ول لم استلر الفلق وأيد  الل ا  يل  أن المراكز الوظيفية تنظا 

 الدولة: يمدمق االلتحافبلوايد يامة مجردة تنطبق يل  جميش من يرؼ     

وترتيبا يل   لم، أعبح  تكيؾ العالكة الت  تربط الموظؾ بالدولة، يل  أنها 

 وليا مركزا   ا  البحي ا  يالكة تجعل المركز اللانون  للموظؾ العاا مركز تنظيمي

 تعاكديا . 

 ً  : تكٌٌف العالقة بأنها عالقة تنظٌمٌة تحكمها القوانٌن واللوائح: ثانٌا

تستند إل   كرة الرابطة التعاكدية، وإنما أعبح  يالكة الموظؾ بالدولة ال 

تجد ه   العالكة أساسها    اللوانين واللوابح الت  تنظا أحكاا الوظيفة العامة 
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 عالكة الموظؾ هو مركز كانون  ياا، وأ ادتق من مزايا الوظيفة العامة ليس  

رر  حلا  يلاا يل  الحلوف الماعة كحق الملكية مثال  وإنما ه  أمر يم ش لما تل

اللوانين واللوابح الماعة بالوظيفة العامة الت  يجوز تعديلها وتؽييرها و لا  

 لمتل يا  المعلحة العامة.

ويل  ه ا الرأي استلر الل ا  اإلداري المعري، حيث كرر  محكمة 

الل ا  اإلداري بؤن يالكة الموظؾ بالحكومة ه  يالكة تنظيمية تحكمها اللوانين 

 معيا   لعادرة    ه ا ال ؤن، والمركز النظام  ليا حلا  واللوابح واللرارا  ا

ال ي تملم اإلدارة  االمتعاصللموظؾ بل هو جز  من امتعاص الوظيفة،  لم 

بإرادتها المنفردة أن توسش أو ت يق  يق    أي وك  حسبما يلت يق العالح العاا 

دون  بتعديل أحكاا الوظيفة ونظاا التوظيؾ بإجرا  ياا مو وي  وؼير  مع 

أن يكون للموظؾ أي حق    االحتجام بعدا كبول ه ا التعديل أو التمسم بحق 

 مكتس  استمد  من اللوانين واللوابح. 

وكد أكد  المحكمة اإلدارية العليا نفا المبدأ يندما كال : اأن يالكة الموظؾ 

ياا  بالحكومة ه  يالكة تنظيمية تحكمها اللوانين واللوابح ومن ثا  هو مركز كانون 

كابل للتؽيير    أي وك  و ؽل الوظيفة ال يرت  للموظؾ حلا  يها محعنا  د كل 

تؽيير أو تعديل وإنما يجوز للم رن أن يعدل    ه ا المركز وأن يفوع جهة اإلدارة 

     لم ماداا ال يستهدؾ من  لم إال العالح العاا.

دون  ويل   و   لم يجوز تؽيير الو ش اللانون  للموظؾ    أي وك 

بفكرة الحق المكتس  ويل  ه ا  إن الموظؾ يم ش لللوانين واللوابح  االحتجام

تا التعيين  ال يالجديدة العادرة بعد تعيينق دون أن يتمسم بتطبيق اللانون اللديا 

   ظلق، وه ا التعديل الجابز    و ش الموظؾ منوط ب رورة مراياة مبدأ 

  نية.اللانو ةالم رويية وكايدة تدرم اللايد
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أن يالكة الموظؾ بالدولة  (1)كما كرر ؼالبية  لها  اللانون العاا    معر

يالكة تنظيمية والبحية وأن اللوانين ه  الت  تتول  إن ا  الوظابؾ العامة وتحدد 

حلوكها وواجباتها بعرؾ النظر ين من ي ؽلها، وما كبول الموظؾ للوظيفة إال 

من حلوف وواجبا ، ولإلدارة الحق    مجرد م ون  حكاا الوظيفة بما ت منق 

إجرا  ما ترا  من تعديال  يل  أحكاا الوظيفة دون أن يكون للموظؾ الحق    

االحتجام يل  ه   التعديال  أو است ارتق مسبلا ، أو اإلديا  بالحق المكتس  

 المستمد من النعوص واللوابح السابلة يل  التعديل. 

موظف والدولة، إنها عالقة تنظٌمٌة الئحٌة وٌترتح على تكٌٌف العالقة بٌن ال

 عدة نتائج قانونٌة أهمها:

أنق يتا التعيين    الوظيفة بمجرد عدور كرار التعيين حيث يبدأ الو ش  -1

اللانون  للموظؾ ويتلرر لق حلوكق تجا  اإلدارة وي ح  ملتزما  بالتزاما  

ستمد مبا رة من الموظؾ العاا وبه ا  إن المركز اللانون  للموظؾ العاا ي

اللوانين واللوابح الت  تت من كوايد يامة مجردة، ويل   لم يعتبر باطال 

أي اتفاف مسبق بين الموظؾ واإلدارة يكون من نتيجتق تلرير مزايا أو 

حوا ز يل  مالؾ اللوايد الت  كررتها اللوانين واللوابح الوظيفية  ه   

 لة بالنظاا العاا.باطلة لممالفتها للوايد آمرة متعل االتفاكا 

الموظؾ بالدولة يالكة تنظيمية تحكمها اللوانين واللوابح،  يالكةلما كان  أنق  -2

ول ا  إن من حق الدولة أو اإلدارة أن تعدل اللوانين واللوابح الت  تنظا أحكاا 

الوظيفة العامة، بما يتفق والمعلحة العامة، دون أن يتوكؾ  لم يل  ر ا  

 أن الل ا  اإلداري كيد حق اإلدارة    إجرا  الموظؾ أو كبولق إال

المراكز ال اتية الت  تكون كد تحلل  من كبل لعالح  باحترااالتعديال  

                                                           

 وما بعدها. 15يمر، مبادئ اللانون اإلداري، المرجش السابق، يل  ( د/ حمدي 1
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الموظؾ، كما تلول محكمة الل ا  اإلداري بؤن للحكومة الحق    تعديل 

العالكة التنظيمية  يما بينهما وبين الموظفين بما تسنق من لوابح وكوانين    

بما يلت يق العالح العاا و لم يل   رط أن ال تما حلوكا أي وك  حس

 (1) اتية اكتسبها هإال  الموظفين    ظل النظاا السابق.

ويل   لم  إن المركز اللانون  للموظؾ يلبل التعديل، والتؽيير بواسطة 

اإلدارة، وهو تعديل يطبق بلوة اللانون بؤثر مبا ر من تاريخ العمل بق ولكنق ال 

رجع  حت  ال يما بالمراكز ال اتية الت  تكون كد تحلل  من كبل  يسري بؤثر

 لعالح الموظؾ إال بنص ماص    كانون وليا    أداة أدن  منق كالبحة.

ل لم جر  ك ا  المحكمة اإلدارية العليا يل  أن يالكة الموظؾ  وتطبيلا  

لناحية بالحكومة ه  يالكة تحكمها اللوانين واللوابح، ومركز الموظؾ من ه   ا

هو مركز كانون  ياا يجوز تؽيير     أي وك  إال أن كل تنظيا جديد مستحدث 

يسري يل  الموظؾ بؤثر حال مبا ر من تاريخ العمل بق، ولكنق ال يسري بؤثر 

رجع  بما من  ؤنق إهدار المراكز اللانونية ال اتية الت  تكون كد تحلل  لعالح 

إال بنص ماص    اللانون ؛ ق كانونا  الموظؾ نتيجة تطبيق التنظيا اللديا يلي

يدة للوظيفة، دوليا    أداة أدن  منق كالبحة، وإ ا ت من التنظيا الجديد مزايا ج

ترتي  أيبا  مالية يل  المزانة العامة،  ا عل أال يسري التنظيا الجديد    ه ا و

 المعوص إال من تاريخ العمل بق ما لا يكن نفا      تاريخ سابق.

 بؤثرا تراط الل ا  يدا سريان التنظيا الجديد أو التعديل  وهك ا  إن

رجع ، يطبق سوا  أكان يدا سريان ا ثر الرجع  ملرر لمعلحة الموظؾ  يما 

ملرر لمعلحة  أويتعلق بالمركز ال ات  ال ي تحلق لق    ظل التنظيا السابق 

                                                           

 وما بعدها.  41( د/ دمحم حسنين يبد العال، الوظيفة العامة، مرجش سابق، ص1
 28ا، ص1984د/ ماهر يبيد الهيادي، النظياا الليانون  للوظيفية العامية، بيدون نا ير،  -

 .وما بعدها
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دة للوظيفة ترت  من أنق لو كان التنظيا الجديد يت من مزايا جدي الدولة يؤت  أي ا  

المحكمة اإلدارية العليا، المعن  الم ار  وأكد أيبا  مالية يل  المزانة العامة، 

إليق،    نفا الحكا، يندما كال  بؤنق: اومن حيث أنق تطبيلا  له   المبادئ 

 لسنة 1225 المستلرة    المنازيا  الماثلة  إن كرار ربيا الجمهورية ركا

مستمد من مد  اتسان اللايدة اللانونية  يق، ينعطؾ يكون لق أثر مبا ر  ا1964

بق يل  ما استحلق المعارون  للجمهورية العربية اليمنية من التاريخ المنعوص 

من  روف الزيادة المترتبة يل   ا24/9/1962 يليق عراحة    اللرار وهو

 تسوية مرتباتها و لا   حكاا ه ا اللرار، أما إ ا ترت  يل  تلم التسوية أن

 استحل  يل  العامل بعع الفروف بما يستوج  معمها من مرتبق ونلعق تبعا  

وه   ه  الرجعية ؼير الم روية الت  احتواها اللرار، ومن ثا ال يسري  ،ل لم

ملت   ه   التسوية يل  ما استحلق العامل من زيادة    المرت  كبل عدور 

ية ال ي تحلق لق    ظل سوتما يجاوز اللاللرار الجديد وال يرجش يل  العامل، 

 التنظيا السابق بؽير نص ماص    اللانون.

أن اللرارا  العادرة ب ؤن الموظفين تعتبر كرارا  إدارية، بمعن  أن جميش  -3

اللرارا  الت  تتم ها اإلدارة     ؤن الموظفين كلرارا  التعيين أو التركية أو 

إلجرا ا  ومواييد الطعن نلل أو إنها  المدمة كرارا  إدارية، تم ش بالتال  

باإللؽا ، كما أنق يتعين يل  الجهة اإلدارية    حالة إ ا كان كرار التعيين أو 

النلل أو التركية ممالفا  لللانون، أن تسحبق مالل الميعاد الملرر للسح ، إال إ ا 

كان منعدما   يجوز لعاح  ال ؤن أن يطعن يليق باإللؽا ، وللجهة اإلدارية أن 

ن التليد بميعاد، ويالحظ أن بطالن اللرار العادر من اإلدارة تعححق دو

يرتبق الل ا ، بل يلرر  ال يلممالفة أحكاا الوظيفة العامة، ليا الجزا  الوحيد 

من كرار  إعابتقحق الموظؾ    المطالبة بالتعويع ين ا  رار الت   أي ا  
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: ابؤن ك ا  ه   اإلدارياإلدارة الماطا، وتطبيلا  ل لم كرر  محكمة الل ا  

المحكمة مستلر يل  أن يالكة الموظؾ بالحكومة يالكة تنظيمية تحكمها 

اللوانين واللوابح العادرة    ه ا ال ؤن،  كل  رر يعي  الموظؾ بسب  

اإلمالل ب    من  لم يرت  لق حلا     المطالبة بتعويع ه ا ال رر وأساا 

 ها ؼير التعاكديةا.الديو  يكون إ ن هو مسبولية الحكومة ين أيمال

بؤن يالكة الموظؾ بالجهة اإلدارية  اإلداريوللد ك   محكمة الل ا  

الت  يعمل بها ه  يالكة تنظيمية تحكمها اللوانين واللوابح وأن مركز  اللانون  

هو مركز البحيا  وليا تعاكديا ، وتملم جهة اإلدارة تعديلق طالما كان  لم متفلا  مش 

حها، ومن ثا  إن الموظؾ ال يحتج بحٍق مكتس  للبلا     كوانين التوظؾ ولواب

  (1)وظيفة بعينها أو مكان محدد ب اتق.

من بين ا و ان ويل  أثر ه   العالكة الالبحية التنظيمية نجد أنق 

االستثنابية يج  آال نؽفل ما يعرؾ    نطاف الوظيفة العامة بالند ، وهو و ش 

إلمكان  يما بين المرونة    الكادر الوظيف  يهدؾ إل  الجمش أو التو يق بلدر ا

وملت يا  المدمة  اتها؛  الموظؾ المعار أو المنتد  مارم المعلحة الت  يعمل 

بها يظل بالرؼا من  لم متمتعا  بحلوكق    التركية و   المعاش، و لم    جهة 

 . (2)يملق ا علية

ح ال لبا  يق: الو ش التؤديب  لمثل ه   الموظؾ يظل بالرؼا من  لم وا 

 لانون التؤدي  يطبق يل  كا ة الموظفين الموجودين بالمدمة أيا  كان  مكانتها 

ال ي يعملون  يق، وبالتال   إنق يطبق يل  كا ة الموظفين الوظيفية أو المكان 

                                                           

ا، المبييادئ اللانونييية العييادرة ييين 29/11/2117ف جلسيية  57ة لسيين 21914( الييديوي ركييا 1
 .2118حت  مايو  2117دوابر محكمة الل ا  اإلداري الدابرة ا ول  من أكتوبر 

، 1999( د/ مجييدي  ييعي ، التؤدييي   يي  الوظيفيية العاميية، دراسيية للت ييريش الفرنسيي  والمعييري، ط2
 وما بعدها.   121
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 ؤثنا   ترة الند  يم ش هإال  الموظفين للسلطة  ؛(1)المنتدبين أو المعارين

الموظفين العاملين بالمر ق ال ي أنتدبوا للعمل بق، الرباسية الت  تمارا يل  

ولكن بعد انتها   ترة الند  يم عوا للسلطة الرباسية الت  كان  تمارا يليها 

كبل الند ، ه   السلطة تستطيش أن تعاكبها يل  جرابا تؤديبية ارتكبوها    أثنا  

 .(2) ترة الند 

 اللتحاكهاالمدمة، و لم ن ير أي ا  إل  أن الموظفين ال ين يتوكفون ين 

بالمدمة العسكرية يم عون أثنا  وجودها بالمدمة العسكرية للانون التؤدي  

الماص باللوا  المسلحة، وهنام و ش آمر يعر ق اللانون الفرنس  منعوص 

المنظا لإلدارة  1961مايو لسنة  2العادر     421-61يليق بالمرسوا ركا 

بلة يل  الموظفين المنتدبين مارم العامة والمت من لبعع النعوص المط

واللابمين بؤيمال  نية أو ثلا ية،  الجزا ا   النطاف اإلداري لإلكليا الفرنس 

الت  تطبق يل  هإال  الموظفين بمعر ة الدولة أو المنظمة الت  يعملون بها 

ليا لها أي أثر  يما يتعلق بالناحية التؤديبية بالنسبة لو عها الوظيف  

 بل االنتدا . ا عل ، أي ك

ولكن هإال  الموظفين يظلون ما عين  يما يتعلق بالتؤدي  للنعوص 

(، ونالحظ أي ا  أن 2اللانونية الت  تطبق يليها    جهة يملها ا علية )ا/

لمجموية معينة من   ا  ماص المعنيين بالمرسوا السابق اإل ارة إليق؛ يم عون

ة  رنسا المارجية،  ها ممنويون االلتزاما  والت  تهدؾ إل  الحفاظ يل  عور

من الم اركة    أي مظاهرة تعادي الدولة الفرنسية أو ت ر بها أو ت ر بعالكة 

      (. 1 رنسا والدول ا مر  أو المنظما  الدولية )ا/

                                                           
1) C.E. fr., 12 november 1921, Piquemal, Rec. P. 940. 

2) C.E. fr., 8 Juin 1962, Frishmann, D. 1962, 492, note Dubouis.  
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 انثانِانفصم 

 ماىْت ًاخب انطاعت نهرؤساء 

 ًعالقتـــــو بانشرعْــــــت اإلخرائْــــــت

 بمبذأ انمشرًعْت اخب انطاعت ًعالقتو ً: انمبحو األًل

 مفيٌو ًأىمْت مبذأ انمشرًعْت: انمطهب األًل

نألًامثثر  انتطبْقثثِقرّنثثت انمشثثرًعْت ًاندانثثب انثثثانِ: انمطهثثب 

 انرئاسْت غْر انمشرًعت

 قرّنت انمشرًعْتالفرع األول: 

نألًامثثثثر انرئاسثثثثْت غْثثثثر  انتطبْقثثثثِاندانثثثثب الثرررراني: الفرررررع 

 انمشرًعت

 ًحذًده األساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت نهرؤساءنِ: انمبحو انثا

 انمطهب األًل: أساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت 

حثثذًد ًاخثثب ةطاعثثت انمٌظثثف ألًامثثر انسثثهطت انمطهثثب انثثثانِ: 

  انرئاسْت

انمطهب انثانو: انخرًج عهَ ًاخب أداء انعمثم ًعالقتثو بٌاخثب 

 انطاعت

 ّع انفرنسِ ًانمصرُماىْت ًاخب انطاعت فِ انتشرانثانو: انمبحو 

 ًاخب انطاعت فِ فرنسا: نمطهب األًلا

فثثِ قثثانٌ  انعثثامهْن   ًاخثثب انطاعثثت فثثِ مصثثرانثثثانِ: انمطهثثب 

 بانذًنت ًانقطاع انعاو

 فرنسا ًمصر فِاالتداىاث انفقيْت ًانقضائْت : انمطهب انثانو

 فرنسا  فِانفقيْت ًانقضائْت  االتداىاث الفرع األول:

 مصر ِانفقيْت ًانقضائْت ف اىاثاالتد :الثانيالفرع 
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انثانِانفصم   

 ماىْت ًاخب انطاعت نهرؤساء 

 تــــت اإلخرائْــــو بانشرعْـــًعالقت
 تمهٌد وتقسٌم: 

لألمييير  Manifesteمييين المسيييلا بيييق أن  كيييرة ييييدا الم يييرويية الظييياهرة 

للجميش، مما  evidenteواكعية مش يدا الم رويية الوا حة  -الرباس ، تترادؾ 

  . (1)يؽع المرإوا البعر ينها أالنبؽ  ي

وهك ا يثور التساإل بعد  ليم حيول معر ية معيايير هي   الفكيرة حيول أوجيق 

الم رويية الت  يمكن أن تعبر ين  كرة يدا الم رويية الظاهرة، وهنا ال يمكين 

بطبيعيية الحييال ا ميي   يي  االيتبييار المعيييار المو ييوي  لفكييرة يييدا الم ييرويية 

تعلق ه   الفكرة بكل من عفة الموظؾ المرإوا، بالمهمية التي  الظاهرة، حيث ت

يتكفييل بهييا، وبدرجيية تبعيير  أو مسييتو  تعليمييق .. ويليييق  إنييق ينبؽيي  ا ميي   يي  

االيتبار بعفة أساسية المعيار ال مع  بالنظر إل  الميرإوا لتليدير  كيرة ييدا 

ؼفيال ال يرط ، ؼيير أنيق ال يمكين ميش  ليم إ(2)الم رويية الظاهرة لألمر الرباسي 

ال ي و عق الل يا  اإلداري  ي   يرورة وجيود ييدا م يرويية ظياهرة لألمير، 

بمعن  يدا م رويية تتسا بالو و  بالنسبة لوجودها أو بالنسبة لطبيعتها، بحيث 

بمناسيييبة حكيييا  Chenotال ينبؽييي  يلييي  ؼيييرار ميييا اكترحيييق مفيييوع الحكومييية 

Langneur - ا م رويية ا مر. أن يؽمع المرإوا يينيق تجا  الو و  لعد 

وكييد أكتيير  الفلييق ا لمييان  نظرييية احييق التحلييق أو الفحييصا ميين جانيي  

المييرإوا الم ييرويية ا ميير الرباسيي ،  يي  إطييار محييدد، يلييؾ لديييق يليي  يييدا 

                                                           
1) Chérigny, B., op. cit., p. 883. 
2) Note chavanon, S. 1945, 111. 18; Vincent. F., le pouvoir de décision 

unilatérale des autorités administratives, L.G.D.J. 1966, p. 227. 
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الم رويية ال كلية بحييث إن الموظيؾ يمتنيش يين طايية ا مير الرباسي  إ ا كيان 

يليي  المييرإوا أميياا  ، وبعبييارة أميير  يجيي (1)م ييوبة بعييدا م ييرويية  ييكلية

تعليما  ربيسة اإلداري، أن يتحلق  لط  يما إ ا كاني  هي   التعليميا  كيد عيدر  

و لييا ل ييكليا  المطلوبيية، ميين جانيي  السييلطة الممتعيية، وان تنفييي ها بوجييق إليي  

أن ينفي   -لهي   النظريية  و ليا   -الموظؾ الممتص، وهكي ا ينبؽي  يلي  الميرإوا 

ية دامليية، بمعني  مين زاويية تطابلهيا الميادي ميش التعليما  المعيبية بعيدا م يروي

اللييانون، وبعبييارة أميير  إ ا كييان ا ميير الرباسيي  م ييرويا ميين الناحييية ال ييكلية 

 عييادرة ميين السييلطة الممتعيية للموظييؾ الممييتص،  ييإن هيي ا ا ميير يكييون ملزمييا  

 . (2)   حدود طايتق للمرإوا، وبالتال  ال يكون مسبوال  

حكيياا الل ييا  اإلداري، ال تفيييد التمييييز بييين يييدا والواكييش أن االطييالن يليي  أ

الم رويية ال يكلية والمو يويية لألمير الرباسي ، حييث يحيرص هي ا الل يا  دابميا 

يل  استمداا العبارا  العامة: اأن اللرار المطعيون  ييق لييا معيبيا  بيؤي ييي  ظياهر 

ا أيييا ، وبعبييارة أميير  تلعيي   كييرة يييدا الم ييرويية الظيياهرة، دورهيي(3)للم ييروييةا

كان  طبيعة وجق يدا الم رويية ال ي يلحق با مر الرباس ، ولكننيا ال يمكين إؼفيال 

أن الطابش الظاهر لعدا الم رويية يظهر بعيورة أكثير و يوحا   ي  حالية وجيق ييدا 

  .  (4)الم رويية المارجية لألمر الرباس 

ا أحكيايل  هيدي تحديد االلتزاا بعدا طاية ا مر الرباس  ؼير الم رون و

أن المييروم يليي  واجيي  الطاييية الرباسييية، ي ييكل  -الل ييا  اإلداري الفرنسيي  

، أو بييا حر  كيييدا  يليي  االلتييزاا العيياا بالطاييية الرباسييية، اليي ي ال ا  هام ييي  ر ييا  

يزال اللايدة ا ساسية، الت  يلتزا الموظؾ العاا بتنفي ها؛  ف  حكمق العادر ياا 

                                                           
1) Freund et Laband, cités par, chérigny, B., op. cit., P. 884. 
2) Freund, op. cit., p. 884, Barthélemy, J., op. cit., P. 532. 
3) C.E. le Roy, Déc. 1961, Rec, P. 1064: "la decision ... n'était entachée 

d'aucun vice manifeste de légalité". 
4) Chérigny, B., op. cit., p. 885. 
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ايليي  ا تييراع أن ا ميير العييادر  ، ك يي  مجلييا الدوليية الفرنسيي  بؤنييق1964

للطاينين بااللتحاف بتمعص معين    الجزابير ؼيير م يرون، بعيورة ظياهرة، 

إال أن ه ا ا مر ليا  ا  طبيعة تعرع للمطير بجسيامة المعيلحة العامية، وأنيق 

   مثل ه   الظروؾ ال يكون طعن  وي ال ؤن، كابمة يل  أساا،    االحتجام 

الرباسيي  ور  ييها الطاييية لييق، ومييا ترتيي  يليي  هيي ا بعييدا م ييرويية هيي ا ا ميير 

 . (1)ا ساا    يدا تبرير توكيش الجزا  التؤديب   دهاا

وهكيي ا أعيياغ مجلييا الدوليية الفرنسيي   ييرطين  يي  تبرييير المييروم يليي  

االلتزاا بالطاية الرباسية، مفادهما أن الموظؾ العاا يليق أن ير ع تنفيي  أوامير 

ا وامر ؼير م روية بعورة ظاهرة، ييالوة يلي  ربيسة اإلداري إ ا كان  ه   

 ي  هي ا الفعيل ا، وهي ا ميا نتداوليق الجسيياللمطير المعيلحة العامية  لم تعيرع 

 لنحو التال : يل  ا

 واج  الطاية ويالكتق بمبدأ الم رويية.  المبحث األول:

 وحدود  ا ساا اللانون  لواج  الطاية للرإسا  المبحث الثانً:

 اهية واج  الطاية    الت ريش الفرنس  والمعريم الثالث:المبحث 

 

                                                           
1) L'ordre donné aux démandeurs de rejoinder une affectation en Algerie 

edt été manifestement Illegal, un tel ordre n'étalt pas de nature à 

compromettre gravement un intérêt public; que dans ces conditions, les 

interessés ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de cet ordre 

pour soutenir que leur refus d'y obéir n'aurait pas, en l'espece, constitue 

une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction 

disciplinaire".  
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 انمبحو األًل

 بمبذأ انمشرًعْت ًاخب انطاعت ًعالقتو 
 انمطهب األًل

 مفيٌو ًأىمْت مبذأ انمشرًعْت

 مفهوم مبدأ المشروعٌة:

يعن  مبدأ الم رويية م ون كا ة التنظيما  السياسية بالدولة لللانون 

ين يل  اإلدارة احتراا أحكاا اللانون    كا ة وو لا  له ا المبدأ  إنق من المتع

 تعر اتها اإليجابية والسلبية، العريحة أو ال منية يل  حد سوا .

ويل  الجان  اآلمر  إن احتراا مبدأ الم رويية يلت   م ون ا  راد 

لللانون ليا  لط    تعامالتها الفردية، وإنما أي ا     يالكتها بسلطا  الحكا    

 جان   رورة احتراا تلم السلطا  لللانون.الدولة إل  

 الم رويية تعن  إ ا  م ون الكا ة حكاما  ومحكومين لللانون،    ظل 

مبدأ الفعل بين السلطا  حيث ال م رويية مش تركز سلطا  الدولة الثالث    

 يد واحدة.

ومن منظور إسالم  يعن  مبدأ الم رويية م ون الحكاا والمحكومين  

ية المتعللة بالعليدة والمعامال  المفرو ة من هللا يز وجل بحيث لألحكاا اإلله

يتحدد بموجبها اإلطار العاا ال ي يلتزا بق المسلمون حكاما  ومحكومين، ويحدد 

نطاف وأهداؾ السلطة العامة ويالكاتها، سوا  تعلق ا مر بالهيبا  العامة    

فة يامة يستوي     لم أن الدولة اإلسالمية ببع ها، أو بعالكتها بالمحكومين بع

 (1)يكونوا مسلمين أو ؼير  لم.

وإ ا كان مبدأ الم رويية    مفهومق العاا يعن  احتراا الكا ة لللانون،  إنق 

يثور تساإل هاا حول الملعود باللانون هنا، هل هو اللانون بمعنا  ال يق أي ال ي 

بمعنا  الواسش، وال ي  يعدر ين البرلمان بوعفق السلطة الت ريعية؟ أا هو اللانون

                                                           

و يييوابط م يييون الدولييية الليييانون  ييي  الفليييق  ( د/ دمحم  يييإاد النيييادي، مبيييدأ الم يييرويية1
 .  73ا، ص1981اإلسالم ، دار الكتا  الجامع ، سنة 
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يتسش نطاكق لي مل إل  جان  الت ريش العادر ين البرلمان كا ة اللوايد اللانونية 

المكونة للنظاا اللانون  للدولة، وال ي ي مل إل  جان  الدستور المعاهدا  واللوابح 

 واللرارا  اإلدارية إ ا ة إل  العرؾ والمبادئ العامة لللانون ؟

بتق    الرأي الراجح    الفلق، وال ي ير  بؤن ه ا السإال يجد إجا

الملعود باللانون ال ي يتعين أن يم ش لق الحكاا والمحكومين إيماال  لمبدأ 

الم رويية، هو اللانون بمعنا  الواسش،  ال يلتعر االلتزاا هنا يل  اللوايد 

 اللانونية العادرة ين السلطة الت ريعية  حس ، بل يمتد لي مل احتراا كا ة

 (1)اللوايد اللانونية ا مر .

والواكش بؤن ه ا االتجا  جدير بالتؤييد لتوسيعق من نطاف مبدأ الم رويية، 

و لم يإدي بدور  إل  تو ير أكبر كدر من الحعانة لحلوف ا  راد وحرياتها  د 

 يسؾ وايتدا  اإلدارة. 

فاكق مش ما الت باإلتبانومن ثا  إن االتجا  الموسش لمعن  اللانون هو ا ول  

يسع  اللانون إل  تحليلق من أهداؾ مو ويية مجردة    العدالة والمساواة 

 وترسيخ لفكرة الحق الملابل لاللتزاا  يما بين أطراؾ العالكة اللانونية.

   وثيلة إيالنق يل  أهمية  1971وكد أكد الدستور المعري العادر ياا

ن تحليلا لمبدأ الم رويية، حيث إم ان السلطا  العامة    الدولة لسيادة اللانو

نع  يل  أن اسيادة اللانون ليس   مانا لحرية الفرد  حس ، ولكنها ا ساا 

 الوحيد لم رويية السلطة    نفا الوك ا. 

    البا  الرابش تح  ينوان اسيادة اللانونا 2114وهو ما أكد  دستور 

دولة وتم ش الدولة يل  اسيادة اللانون أساا الحكا    ال 94حيث نع  المادة/

ل يل  أنق: )... ويحظر تحعين أي يم 97لللانون .....ا، ونص أي ا     المادة/

                                                           

( د/ سيييام  جميييال اليييدين، الليييوابح اإلداريييية و يييمان الركابييية الل يييابية يليهيييا، من يييؤة 1
 . 51ا، ص1982المعارؾ باإلسكندرية، سنة 

سيالة دكتيورا ، جامعية اللياهرة، د/ أحمد مدح ، نظرية الظروؾ االسيتثنابية، دراسية ملارنية، ر -
 .9ا، ص1977سنة 
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أو كرار إداري من ركابة الل ا ؛ زيادة يل  ما سطر     البا  ا ول    نص 

المادة ا ول  بؤن: )جمهورية معر العربية دولة  ا  سيادة ... نظامها ..... يلوا 

بؤن:  14سيادة اللانون(، وك لم ما نع  يليق المادة/يل  أساا المواطنة و

ودون محاباة أو وساطة؛ )الوظابؾ العامة حق للمواطنين يل  أساا الكفا ة 

وتكليؾ لللابمين بها لمدمة ال ع ، وتكفل الدولة حلوكها وحمايتها وكيامها بؤدا  

يب  إال واجباتها    رياية معالح ال ع ، وال يجوز  علها بؽير الطريق التؤد

   ا حوال الت  يحددها اللانون، وبه ا نإكد يل  أن سيادة اللانون ليس   مانا  

مطلوبا  لحرية الفرد  حس  لكنها ا ساا الوحيد لم رويية السلطة    نفا 

    . (1)الوك (

  الشرعٌة والمشروعٌة:

ه   ه  ا  كار العامة    م ون السلطة لللانون، ولكن يمتلؾ م مون 

ية وم ون السلطة لللانون    النظاا ا نجلو ساكسونية ينق    النظاا ال ري

 . (2)الالتينية و   النظا اال تراكية الماركسية

  Le Principe de légeliteأوالً: مبدأ الشرعٌة فً النظم الالتٌنٌة: 

ال ريية    النظا الالتينية ) رنسا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا،  تعرؾ

؛ أيا  ما (3)  أنها مجرد م ون السلطة    الدولة للايدة اللانونأسبانيا ...( يل

                                                           

( د/ حمييدي يليي  يميير، محا ييرا   يي  الدسييتور المعييري، محا ييرا   يي  الدسييتور المعييري 1
 وما بعدها.   87، ص2114العادر 

( د/ ميياهر يبييد الهييادي، د/ يبييد الميينعا محفييوظ، د/ ال ييا ع  أبييو راا، أعييول اليينظا السياسييية 2
 وما بعدها   256، ص1985النعر، واللانون الدستوري، مكتبة 

3) "La légalité est la qualité de ce qui de ce qui est conforme à la loi. Mais. 

Dans cette définition, il faut entendre le terme de "loi" dans son sens le 

plus large, qui est celui de "droit".  

- G. Vedel, Droit administrative. Paris, P.U.F., 1973, P. 266. 
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؛  الم رويي  ة ه     التطابق (1)كان  ه   اللايدة وبعرؾ النظر ين م مونها

مش اللانون بمفهومق العاا سوا  كان دستورا ، ت ريعا  ياديا  أو ير ا  أو البحة ..... 

السلطة العامة    الدولة،  هو ال ويحكا مبدأ م ون السلطة لللانون كا ة أن طة 

 يؽط   لط ن اط السلطة التنفي ية؛ بل أي ا  السلطة الت ريعية والسلطة الل ابية. 

 م مون المبدأ بالنسبة لن اط السلطة التنفي ية؛ يعن  أنق يل  ه   السلطة 

أن تلوا باحتراا كايدة اللانون بمفهومها العاا؛ أي الت ريش والدستور أثنا  

تها المتعاعاتها التنفي ية، بحيث إ ا مرج  السلطة التنفي ية ين إحد  مبا ر

وسيلة  ن إيجادعيه   اللوايد أو مالف  أحكامها،  إن كرارها يعد ؼير  ري  ويت

 كانونية تسمح لأل راد بالطعن    ه ا اللرار وإلؽا  أثار . 

طة بمراياة وم مون المبدأ بالنسبة للسلطة الت ريعية يعن  أن تلوا ه   السل

اللانون ا يل  أي الدستور أثنا  مبا رتها المتعاعاتها الت ريعية؛ بحيث يحدث 

تطابق مو وي  و كل  بين ما تمرجق ه   السلطة من كوايد كانونية وبين اللانون 

ا سم  للدولة، ويتعين إ ن أي ا  حت  يت من نفا  المبدأ، أن يكون هنام من الوسابل 

 منش كياا تعارع بين الت ريش والدستور. اللانونية ما يسمح ب

وم مون المبدأ    النهاية بالنسبة للسلطة الل ابية يعن  أن تلوا ه   

السلطة بمراياة اللانون أثنا  مبا رتها المتعاعاتها؛ أي أن تحترا اللانون 

وتطبيلق يل  المنازيا  المعرو ة أمامها بحيث إ ا عدر حكا ك اب  ؼير 

 اللانون أو استند إل  كايدة من اللانون، ولكن  سرها الل ا مستند للايدة من 

تفسيرا  ماطبا   إنق يتعين أن يكون لأل راد من الوسابل اللانونية ما يسمح لها 

 بالطعن    ه ا الحكا وإلؽابق. 

 The Principal or Rule of Lawثانٌاً: مبدأ حكم القانون: 

                                                           
1) "La légalite s'exprime dans la "conformité" au et est synonyme de 

"régularite juridique".  

- G. Vedel. op. cit., p. 266 
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أسا تمالؾ    جوهر  ما  يلوا النظاا ا نجلو ساكسون  ال ريية يل 

يعتمد بق    النظا الالتينية؛  بينما تلوا  كرة ال ريية    النظا ا ميرة يل  

أساا مبدأ احتراا كايدة اللانون بعرؾ النظر ين م مونها، يلوا النظاا 

 ا نجلو ساكسون  بؤم  م مون اللايدة    االيتبار. 

Diceyولذا ٌري داٌسً 
قوم إال إذا توافرت أن حكم القانون ال ٌ (1)

 : اآلتٌةالشروط الثالثة 

أال يُسا ل أي  رد إال إ ا مرف اللانون، وثب   لم و لا  لإلجرا ا  الت  أ( 

 .(2)حددها اللانون أماا المحكمة

 ( أال يوجد  رد أيل  من اللانون؛  جميش ا  راد بعرؾ النظر ين 

ا لتها أماا مراكزها أو ظرو ها يم عون للايدة اللانون، ويجوز مس

 . (3)المحاكا

 .(4)أن تستند حلوف ا  راد وحرياتها إل  اللانونم(  

لم مون ه   المبادئ؛  يإكد أن المبدأ ا ول  Diceyويعرع دايس  

ال يلوا إال إ ا تمتش ا  راد بالحرية ال معية، وهو ما  يعن  أن حكا اللانون

                                                           

1) A.U. Dicey, Introduction to the law of the constitution, 10
th
 edition, 

London, Mac Mac Millan, 1961, Part II Chapters 4, 10 and 14. 
2) "No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or good, 

except for a distinct breach of the law established in the ordinary legal 

manner before the ordinary courts of the land".  
3) "Not only is no man above the law, but every man, whatever his rank or 

condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the 

jurisdiction of the ordinary tribunals".   

4) "With us, the law of the constitution, the rules which in foreign countries 

naturally form part of a constitutional code, are not the source, but the 

consequence, of the rights of individuals as defined and enforced by the 

Courts".  
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 إ ا توا ر   روط إاليلت   أن يسمح  ي  رد يفعل ما ي ا  وال يسا ل 

 ثالثة. 

 he has brokerأن يكون الفرد كد كاا بفعل يت من مركا  لللانون  أولها:

the law  .أي أن يكون الفرد كد كاا بفعل يمنش اللانون من اللياا بق 

اللوايد ا ساسية    النظاا اللانون  البريطان  الت   وهنا تكن إحد 

دها هو االستثنا ا، وهو المبدأ ال ي ايتنلق ملت اها أن االحرية ه  ا عل وتليي

 يما بعد الثوار الفرنسيون    نهاية اللرن الثامن ي ر وحدد  بؤن نعوا يل  أن 

     . (1)اآلمرينتلييد الحرية ال يكون إال بلعد حماية 

أن يكون الفعل المجرا كد تا إثباتق و لا  لإلجرا ا  الت  نص  وثانٌها:

 .(2)يليها اللانون

و ما يت من إيطا  ا  راد من الحماية ال معية ومن ال مانا  ما وه

Habess coprpsلها بملاومة تعسؾ السلطة، ومن هنا ن ؤ نظاا  يسمح
(3) 

ل مان يدا مروم السلطة ين حدود ال ريية    اإلجرا ا  الجنابية، ومن هنا 

ي ملت ا  أن مرم أي ا  المبدأ اللانون  ال ي ا تهر بق اللانون البريطان ، وال 

                                                           

1) La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, 

l'exercice des droits naturels de chaque home n'a de bornes que celles qui 

assurent aux autres members de la société la juissance de ces mem droits. 

Ces bornes ne peuvent être determinées que par la loi. 

 .1789أؼسطا  26المادة الرابعة من إيالن حلوف اإلنسان والمواطن  -
( يلي  أنيق اال يكير  1791ي أمي   الدسيتور ا مريكي  ونحين  ي  تعديليق المياما )( وهو المبدأ ال 2

أحييد  يي  ك ييية جنابييية يليي  أن يكييون  يياهدا  يليي  نفسييق أو يحييرا ميين الحييياة أو الممتلكييا  بييدون 
"Due prosses of law" وكييد امتلييؾ  يي  تفسييير ،Due prosses of law  ويمييا إ ا كييان

للانون: لا او لا  إلجرا ا  يادلية نيص يليهيا الليانونا، والتفسيير الملعود منها او لا  إلجرا ا  ا
الثان  أوسش بكثير من ا ول  نق يسمح بالت كيم    يدالة اللانون واحتميال أن يينص  ي  الليانون 

 يل  إجرا ا  ؼير يادلة، وهو ما يسمح بالطعن    دستورية ه ا اللانون:
- R. Dahl, Pluralist Democracy in the United State, New York, 1967, P. 111. 

لحمايية الحرييا  الفرديية، يكيون للفيرد بملت يا   يميا إ ا كيبع  1679( وهو نظياا و يش  ي  يياا 3
 يليق أن يطل  تلديمق ؼورا  لللا   حت  يمكن للمحكمة أن تعدر كرار ب ؤن اإل رام. 
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اا عل    المتها البرا ة حت  تثب  إدانتقا؛  مادام  لا تثب  إدانة المتها،  هو 

البد أن يتلل  من المعاملة ومن الحلوف ما يتمتش بق ال مص العادي، وهو إ ا ثب  

إدانتق و لا  إلجرا ا   ابها ممالفة اللانون،  إن اإلجرا ا  تكون باطلة؛  نها 

ممالفة اللانون وكل ما كاا يل  ممالفة اللانون كان باطال ،  تكون كد كام  يل 

 ول ا يحكا ببرا تق. 

وثالثهما: أن إثبا  اإلدانة البد أن يلاا أماا إحد  المحاكا العادية    

ا رع البريطانية، ول ا  ال يجوز االيتداد أماا المحاكا البريطانية بؤدلة جنابية تا 

ة وو لا  إلجرا ا  جنابية تمتلؾ يما يلر  استلراإها    أرع ؼير بريطاني

 اللانون البريطان . 

ومما ال م  يق أن ه   اللايدة ترم  إل  حماية الفرد، وه  تدل يل  أن 

البريطانيين يتمسكون بال مانا  الت  يلرها كانونها، ور  ها االيتداد بؤي 

اإلجرا ا    إجرا ا  تم  مارم أر ها تستند إل  يدا تؤكدها  يما إ ا كان  ه 

 .(1)تعط  الفرد من ال مانا  ما يلرر  اللانون البريطان 

بالحريا  الفردية  نوتبين ه   ال روط الثالث مد  تمسم البريطانيي

 وايتبار أن المحا ظة يليها تمثل جز ا  من ال ريية    دامل الدولة. 

                                                           

ُُ من الم اكل العملية  يما يتعلق1 بإجرا ا  المسايدة الل يابية بيين اليدول؛  ( وله ا المبدأ يثير كثيرا 
 يي  مجييال  Facilites بينمييا تؤميي  الؽالبييية العظميي  ميين دول العييالا بجييواز تبييادل االتسييهيال ا 

التحليلا  الجنابية ين طريق تبادل الوثيابق والمسيتندا  بيا  يلي  معاهيدا  االمسيايدة الل يابيةا 
لموكعيية بييين الحكوميية المعييرية والواليييا  المتحييدة التيي  تعلييدها الييدول  يمييا بينهييا )مثييل االتفاكييية ا

( تتييردد إنجلتييرا كثيييرا  كبييل 1979سييبتمبر  21الجريييدة الرسييمية  – 29/11/1978ا مريكييية  يي  
يلد مثل ه   االتفاكيا ؛ ل ا أنهيا تثيير لهيا ميثال  مسيؤلة االيتيداد أمياا المحياكا البريطانيية بتحليليا  

ما يلير  الليانون البريطيان  ولكنهيا تُعيد عيالحة و ليا  لليانون البليد ك ابية تم  و لا  للوايد ممالفة ل
 ال ي تم   يق ه   التحليلا . 

- C. Markees, The Difference in concept between civil and common law 

countries as to judicial assistance and cooperation in criminal matters, in, 

Ch. Bassiouni, A Treatise on international criminal law, 1
st
 edition, C. 

Thomas publisher, Illinois, 1973, Volume II, p. 173.      
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 و يحتوي  لين. أما المبدأ الثان  ال ي ملت ا  اأال يوجد  رد أيل  من اللانونا  ه

يعن  أن كا ة ا  راد    المجتمش بعرؾ النظر ين  الشق األول:

مراكزها االجتمايية وبعرؾ النظر ين ثرواتها أو مناعبها يم عون للايدة 

تماما  سوا  كان  لم  يما يتعلق بالتمتش  Equalityاللانون؛  ينطبق مبدأ المساواة 

 أو االلتزاما . بالحلوف، أو    الم ون للواجبا  العامة 

وهو    واكش ا مر ما ينطبق يليق اعطال  ال ريية    والشق الثانً: 

بما يت من أي سلطة  everybodyبمعن  واسش المفهوا الالتين ، يؤم  ا  راد 

)بالمفهوا الع وي( أو أي هيبة    دامل الدولة، وهو يعن  أن كا ة السلطا     

وال يجوز لها أثنا  ممارستها المتعاعاتها دامل الدولة تم ش للايدة اللانون، 

 أن تمرم يل  اللانون، وإال ُيد يملها يمال  ؼير م رون. 

 هو يرم  إل  تؤكيد أن اللانون بمعنا  الواسش    النظاا  أما المبدأ الثالث:

البريطان  )الت ريش، أحكاا المحاكا، السوابق، ...... ( يُعد المعدر ا يل  للايدة 

 .(1)اللانون

والمالعة أن جوهر ال ريية    النظاا البريطان  ليا مجرد م ون 

السلطة لللانون، ولكن تلوا ال ريية يل  كايدة اللانون نفسها ويل  م مونها، 

 .(2)وهو ما يمتلؾ أي ا  ين مفهوا ال ريية    النظا اال تراكية

ا م ون السلطة لللانون أعبح اآلن من المسلما  الت  تستند إليهومبدأ 

كا ة النظا السياسية    العالا المعاعر إ  أن إهدار المبدأ يإدي إل  انتهام حلوف 

 .(3)ا  راد وحرياتها

                                                           

( وليي ا  ييإن المعاهييدا  الدولييية ال تُعييد معييدرا  لللايييدة اللانونييية  يي  النظيياا البريطييان  إال إ ا تميي  1

 .  الموا لة يليها من البرلمان؛  تعبح ت ريعا  للبالد
- L. Oppeinheim, International law, London, Stevens, 1949, Volume I, P. 

712 et S.S.   
( د/ ميياهر يبييد الهييادي، د/ يبييد الميينعا محفييوظ، د/ ال ييا ع  أبييو رأا، أعييول اليينظا السياسييية 2

 وما بعدها.  261، مرجش سابق، ص1985واللانون الدستوري، مكتبة النعر، 
 L'ETAT DE اللانونييية الدوليية كييياا يييدا إليي  يييإدي ال ييريية مبييدأ ؼيييا  أن ليي ي الفلهييا  يتفييق (3

DROITال يريية احتيراا يل  اللانون  يها يحترا الت  الدولة بمعن  ؛ LA LÉGALITÉ، يبيدو ولكين 



 - 57 - 

ولكن تتفق أي ا  ممتلؾ تنظا السياسية يل  أن مبدأ م ون السلطة 

لللانون يج  أن يسري  لط  يما يسم  ابالظروؾ العاديةا؛ أما إ ا مر  الدولة 

ثنابيةا،  إنق يتعين للتمفيؾ من حدة ه   المبادئ بما يسم  ابالظروؾ االست

والسما  للسلطة بالمروم إل  حد ما ين كايدة اللانون لمجابهة ه   الظروؾ 

 . (1)االستثنابية

ساو  بعع الفلق بين اعطالح  الم رويية وال ريية يل  ايتبار 

ال تراد هما    المعن  بحيث يؽط  كل منهما اآلمر    م مونق و حوا ، حيث 

 (2)مجال للتمييز بين االعطالحين لتراد هما.

   حين  ه  ؼالبية الفلق إل  يكا  لم حيث أنكروا الترادؾ ما بين 

اعطالح  ال ريية والم رويية، لكون ا مير تعبيرا  كانونيا  بحتا  كُعد بق 

 رورة مطابلة كا ة أيمال السلطا  العامة    الدولة لللانون    أوسش معانيق، 

ق أيمالها مش أحكاا ه ا اللانون،    حين أن كلمة اال رييةا تنا ين  كرة وتوا 

 (3)سياسية بحتة وين مبدأ دستوري.

و   إطار ر ع ه ا الفلق للترادؾ ما بين اعطالح  ال ريية 

والم رويية،  ه  إل  أن اعطال  اال ريية يوح  لأل هان بفكرة ا حكاا 

ل ريعة اإلسالمية،    حين أن كلمة ال ريية بمعن  ا حكاا المستمدة من ا

                                                                                                                                              

االمتالؾ حول تكيؾ المجتمش ال ي تنتف   يق ال يريية ... ويمييل الفليق ا لميان  إلي  تكيييؾ هي ا 
 .L'Etat policier ة البوليسيةالمو ش بالدول

 .  1978( د/ أحمد مدح  يل ، نظرية الظروؾ االستثنابية، اللاهرة الهيبة العامة للكتا ، 1
 .  1974د/ يحي  الجمل، نظرية ال رورة    اللانون الدستوري، اللاهرة،  -

- G. Gamus, L'état de necessité en démocrate, these Caen, 1965.  

- P. Leroy. L'organisation constitutionnelle des crises, these, Crenoble, 1963.  
( د/ رميزي طييق ال ياير، ك ييا  التعييويع ومسيبولية الدوليية ييين أيمالهيا ؼييير التعاكدييية 2

 .1ا، ص1995سنة 

( د/ رأ يي   ييودة، معييادر الم ييرويية اإلدارييية ومنحنياتهييا، دار النه يية العربييية سيينة 3
 .9ا، ص1994
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أحكاا اللانون والتزاا كوايد ، أيا  كان  إتبانالم رويية توح  لأل هان بمعن  

 (1)معدرها وسوا  كان ه ا المعدر هو الت ريش اإلسالم  أا اللانون الو ع .

وو لا  التجا  ؼالبية الفلق وال ي نإيد   إن استمداا اعطال  الم رويية 

 رورة احتراا الكا ة لللانون هو ا كر  للدكة لما يتعؾ بق من للتعبير ين 

يمومية و مول، حيث يتسش نطاكق لي مل اللوايد المستمدة من ال ريعة 

اإلسالمية   ال ين تلم الت  يكون معدرها اللانون الو ع ، و لم يل  يكا 

اا تعبير ال ريية وال ي كد يوح  استمدامق باكتعار م مونق يل   رورة احتر

 اللوايد المستمدة من ال ريعة اإلسالمية الؽرا  دون سواها.

  : أهمٌة مبدأ المشروعٌة

يحدد مبدأ الم رويية اإلطار العاا للعالكة المتبادلة بين الحكاا والمحكومين 

والت  يتعين أن تتحدد  يها الحلوف والواجبا     إطار احتراا سيادة اللانون،  إ ا 

لم ون  حكاا اللانون  إن اإلدارة ملزمة  يما تتم   من كان ا  راد مطالبين با

 كرارا  ب ؤنها باحتراا اإلطار العاا للنظاا اللانون  للدولة.

ومن هنا تبرز أهمية مبدأ الم رويية حيث ي ش مطوطا   اعلة بين حلوف 

الحكاا والمحكومين يل  حد سوا ، ل لم  لد ؼدا ه ا المبدأ من المبادئ العامة 

ن الواجبة االحتراا    كا ة دول العالا المتمدين بؽع النظر ين لللواني

 الت  تإمن بها. ةا يديولوجي

ويل   و  ما تلدا  إن كا ة أيمال اإلدارة وتعر اتها الملزمة توزن  

بميزان مبدأ الم رويية، بحيث ال تكون عحيحة مرتبة آلثارها إ ا لا تتطابق مش 

 ه ا المبدأ.

                                                           

 11ا، ص1985يحي  الجمل، الل ا  اإلداري، من يؤة المعيارؾ باإلسيكندرية، سينة ( د/ 1
،11. 
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ويية يُعد كيدا  يل  ممارسة السلطا  العامة وإ ا كان مبدأ الم ر

المتعاعاتها، حيث ينبؽ  أن تكون تلم الممارسة    إطار اللانون؛ إال أن 

احتراا ه ا المبدأ يكفل للسلطا  العامة    الدولة االحتفاظ  بوجودها، حيث أن 

يدا احتراا اللانون من  ؤنق ؼيابق، ا مر ال ي معق تسود الفو   المسلطة 

 لطة  اتها.للس

كما ترجش أهمية احتراا السلطا  العامة    الدولة لمبدأ الم رويية، إل  

أن ه   السلطا  لا تن ؤ سو  للمحا ظة يل  حلوف ا  راد وحرياتها، ومن ثا 

تفلد السلطة  رييتها إ ا حاد  ين الطريق ال ي  جلق وجد ،  إ ا كام  سلطة 

اد وسلبها حرياتها ا ساسية  إن تلم سياسية    مجتمش ما بإهدار حلوف ا  ر

السلطة تكون كد  لد  سب  وجودها، وهو ما سوؾ يد ش المحكومين تللابيا  

للبحث ين وسيلة لإلطاحة بها، وإحالل سلطة أمر  محلها أكثر التعاكا  با  راد 

 (1)وأكثر استعدادا  الحتراا حلوكها وحرياتها.

ة ي كل  مانة هامة بالنسبة ومن ثا  إ ا كان احتراا مبدأ الم رويي

لأل راد، حيث يكفل لها الحماية تجا  يسؾ السلطا  العامة    الدولة،  إن 

له ا االحتراا أهميتق    احتفاظ تلم السلطا  بوجودها حاكمة للمجتمش ال ي 

 ن ؤ   يق.

وإ ا كان احتراا اإلدارة لحلوف ا  راد وحرياتها واجبا  يلت يق إيمال مبدأ 

،  إن تطبيق ه ا المبدأ يكون أكثر إلحاحا     تعامال  اإلدارة مش الم رويية

موظفيها، حيث أن احتراا ه ا المبدأ    تلم التعامال  يكون أوج  وألزا حرعا  

يل  الثلة المفترع توا رها لد  الموظؾ    الجهة اإلدارية الت  يعمل لديها، 

ر مطورة إ ا تعلق ا مر ويكون المروم يل  الم رويية    المجال الوظيف  أكث

                                                           

ا، 1986( د/ ميياهر يبييد الهييادي، ال ييريية اإلجرابييية  يي  التؤدييي ، طبعيية ثانييية، سيينة 1
 .29ص
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يند تؤدي  الموظؾ العاا يستوي     لم أن  اإلتبانبالتنكر لل مانا  الواجبة 

يكون اإلمالل متعال  ب مانا  إجرابية أو مو ويية، حيث ال تستليا الثانية 

 (1)بدون ا ول .

 انمطهب انثانَ

 قرّنت انمشرًعْت ًاندانب انتطبْقَ 

 عتنألًامر انرئاسْت غْر انمشرً
  

 

 : الفرع األول: قرٌنة المشروعٌة

كرينة الم رويية    ا وامر الرباسية تحظ  ا وامر الرباسية باحتراا 

بالػ من جان  الموظفين ال ين توجق إليها وها يف لون طايتها ؼالبا حت  ولو 

ن اإلدارة كد التزم  أحام   كوكها حولها، بسب  ا ترا ها    تلم ا وامر 

 .إعدارها   ؼاية اللانون 

ويسند ه   اللرينة    الوك  الحا ر ويفسرها، انت ار إدارا  ال بون 

اللانونية    أح ان الجها  اإلدارية، حيث تعكؾ ه   اإلدارا  يل  بحث 

 .(2)وكبل أن تعبح ما ية بتوكيش الربيا يليها إعدارهااللرارا  كبل 

   ا وامر الرباسية،  وتلتل  ه   اللرينة مش كرينة أمر  تسم  كرينة الر اد

ومإداها أن السلطا  الرباسية يفترع    حلها أنها تستهدؾ المعلحة العامة وان 

ومن ناحية أمر   ،(3)   حوزتها المبرة الكا ية الت  تمكنها من اتما  ا مر الر يد

تؤب  االيتبارا  العملية    اإلدارة أن ينلل  المرإوسون إل  ك اة للم رويية أو 

بيح لها التحلق من السالمة اللانونية لتلم أ لو ؛ (4)  تعر ا  الرإسا حكاا يل

ا وامر كمبدأ ياا، المتل سير العمل    المر ق العاا، حيث يعبح من اليسير يل  

                                                           

د/ يبيييد العزييييز مليفييية، ال يييمانا  التؤديبيييية  ييي  الوظيفييية العامييية، من ييياة المعيييارؾ ( 1
 .214ص، ا2113باإلسكندرية، سنة 

 وما بعدها.  215( المرجش السابق، ص2
 وما بعدها.  2۱۱دمحم حامد الجمل، المرجش السابق، ص د/ ( 3

 .495( المرجش السابق، ص 4
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الموظفين أن يركنوا إل  تلم الرمعة ويعر وا ين طاية أوامر الرإسا ، بديو  

  (1).أنها م وبة بعدا الم رويية

  : الجانح التطبٌقى لألوامر الرئاسٌة غٌر المشروعة: الفرع الثانى

طياتق أمرا     ظاهر  م رويا  ولكن يمف      الرباس كد يكون ا مر 

ؼير م رون،  لد طالعتنا العحؾ أن ربيسا  بؤحد البنوم كد طل  من موظفة لديق 

الفترة المسابية ولما ح ر  طل  منها أن تلوا    سنة( أن تح ر لتعمل  26)

 بتعوير بعع المستندا  وأثنا  مروجها كاا بمدايبتها مدايبة ال ب  للفريسة.

، وا مر العادر من ربيا إل  مرإوسيق بفع مطا  مرسل بالبريد

وا مر ، وا مر العادر بتزوير انتمابا  لعالح  بة معينة أو حز  معين

الجمهور  العادر بااليتدا  بال ر  يل   مص يتعامل مش اإلدارة وإهانتق أماا

سيارا  مما ي كل جريمة امتالا  إطارا والموظفين، وا مر العادر بامتالا 

سياراتق  بإعال وتكليؾ  ابط بالجيش أحد مر وسيق  (2)أموال أميرية

، وا مر العادر من ربيا إل  أحد  باطق بتفتيش أنث  يل  مالؾ (3)الماعة

وا مر العادر من ، فا مال ومبادئما يل   بق كانون اإلجرا ا  الجنابية 

ربيا إل  أحد مرإوسيق بتدريا دين يمالؾ يليدتق لممالفة  لم المبدأ حرية 

العليدة الملرر    الدساتير، وا مر العادر من ربيا إل  مرإوسيق بجمش 

تبريا  لظروؾ إنسانية ععبة يتعرع لها زميل لها ويكون اللعد هو امتالا 

ير المحمودة، وا مر العادر من ربيا إل  تلم التبريا  نظرا  لسعة الربيا ؼ

أحد مرإوسيق بإ  ا  أسرار إل  رجال العحا ة  يترت  يليها  رر بالػ أو 

   يحة كومية أو يابلية.
                                                           

، وأنظيير أي ييا  345، ص21ا، السيينة 13/4/1975( حكييا المحكميية اإلدارييية العليييا  يي  1
سييريق سينة  ا،2/7/1931حكيا المجليا  pierrevilleتلرير المفوع برناد    ك يية 

 . 115، اللسا الثالث، ص 1931

 ا. ۰۰/4/1996( نلع جناب  2

 ا.1/5/۰۹۹۹( نلع مدن  3
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ا مر الرباس  ؼير الم رون وا مر ؼير المالبا وا مر الحرم:    

نفا نمو م أو نما م  ا حة لألمر الرباس  ؼير آا مثلة الت  ير ناها 

 لم ا مر ال ي كد يكون ممالفا لللانون أو الدستور أو اللوابح أو ؛ الم رون

ولكن هنام أمر رباس  بتسا بعدا المال مة كد يعرع ، العرؾ اإلداري المستلر

المر وا للمسا لة،  ا مر العادر بعمل ماسورة كبيرة للعرؾ يترت  يليها 

مر العادر إل  موظؾ وكا ، بعد  لم م اكل  نية كبيرة ت ر بمر ق العرؾ

بالح ور    يوا يطلة يكون يبدا لق، بالرؼا من وجود آمرين ؼير  يمكن أن 

يكلفوا ب لم ، ومثل ا مر الحرم ا مر ال ي يعدر إل  مر وا يسكري بتنفي  

وا مر ال ي يعدر إل  موظؾ من درجة وظيفية أيل  ، توكيش جزا  يل  ربيسق

وا مر ، ل  حين توا ر مجموية من العمالالبريد من مكت  البريد ي بإح ار

 الرباس  إل  مدرسة للعمل     عل لل كور يمثل مدرسة الم اؼبين.

 موضوعً ؟ معٌار عدم المشروعٌة هل هو شخصً أو

هنام م كلة هامة تواجق اللا   أو الباحث بعفة يامة    سبيل االهتدا  إل  

لوعول إل  تلم النتيجة،  هل هو يدا الم رويية، أال وه  المعيار ال ي يستمدمق ل

معيار  مع  يعتمد يل  الظروؾ ال اتية للمرإوا ومد  يلمق بعدا الم رويية؟ 

أا هو معيار مو وي  يتعلق با مر الرباس      اتق؟ كما هو ال ؤن    ك ية 

Langneur   حيث عدر أمر رباس  بليد بعع ا  راد    كابمة المتعطلين يل

أو كما هو ؛ ملابل اللياا بالدياية االنتمابية يل  إيانة التعطل مالؾ الحليلة للحعول

ال ؤن بالنسبة إل  اللرارا  المسبلة الت  تعدر إل  الجها  الما عة للوعاية حين 

أو ا مر  ؛(1)تمارا السلطة اإل را ية الركابة اإلدارية السابلة وهو أمر ممتنش يليها

بالفعل    ك ية  كان أو كتابيا   ة  فويا  ال ي يعدر من جهة رباسية إل  أحد الل ا

 يل  نحو معين ولو كان محللا للعدالة.

                                                           

1) Piquemal, Op. cit, P. 109. 
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ير  بعع الفلق ا م      لم بمعيار  مع  بمعن  أن يو ش    

مكان يلمق بها، إااليتبار ظروؾ المر وا ومد  يلمق بعدا الم رويية أو مد  

ة  كابق وحظق من والوظيفة الت  ي ؽلها والمهمة الت  يناط بق تحليلها، ودرج

ويليق و لا له ا المعيار  ان موظفا كبيرا  و ثلا ة يالية يكون  ،(1)الثلا ة والتربية

ليق أكثر من موظؾ إباكت اؾ يدا الم رويية    التعليما  الت  توجق  جديرا  

 كليل المبرة محدود الثلا ة.

ظر    ولكن مجلا الدولة الفرنس  يحب  اللجو  إل  المعيار المو وي ،  ين

وكد أوجز  ،من يدمق ا مر الرباس   اتق، وهل كان يدا الم رويية  يق ظاهرا  

أن ا م  بالمعيار   لم    تلرير     ك ية النجيير بلولق Chenotالمفوع 

، وهو إل  أي مد  تكون ييو  الم رويية    هاما   المو وي  يطر  تساإال  

 للمرإوا ر ع طايتها. ا مر الرباس  كابلة  ن تدرم بجال ، بما يبرر

أن المر وا يتمتش بما يسم   Freand Labandير  الفلق ا لمان  بزيامة 

   سبيل التحلق من يدا الم رويية ولكن  لط  Droit d'examenبحق الفحص 

 يما يتعلق بالناحية ال كلية لألمر،  لق أن يبحث مد  استيفابق لل كل المطلو ، 

يدمل تنفي      امتعاص المر وا ال ي  وعدور  من الربيا الممتص، وهل

 ان الطاية تج  يل  المرإوا وال  باإليجا كان  اإلجابة   إ ا ؛وجق إليق ا مر

 .(2)يكون لق أن يتطرف إل   حص م رويية ا مر من الناحية المو ويية

لها     رنسا، حين عدر    من ور  وللد عاد   ه   النظرية تطبيلا  

وجق من السلطة المدنية إل  ا Requisition  21/8/1917ماص باالستديا  

من  لم ا مر يل  م ون الرإسا   ۰۲، ۰۱الجها  العسكرية ونع  المادتان 

                                                           

2) Cherigny, Op. cit, P. 883.  
، ومليال  ييرن ، 532( أنظر    يرع ه   النظريية، مليال بيارتلم ، سيالؾ الي كر ص3

 .۱۱سالؾ ال كر، ص
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ليها من السلطة المدنية ولو كان ا مر إالعسكريين لكل طل  أو استديا  يعدر 

 لل روط ال كلية. بعدا الم رويية المو ويية طالما كان مستو يا   م وبا  

لمجلا الدولة الفرنس   الظاهر أنق يؤب  التفركة      ن الموكؾ الحالأما ي

تسمح   لم بين نوي  يدا الم رويية، حيث يستمدا    ك ابق عياؼة هامة ال

أن  (1)بالتمييز بين ييو  يدا الم رويية بنوييها،  لد كرر    أحد أحكامق

 .بؤي يي  ظاهر للم رويية اللرار المطعون  يق لا يكن م ويا  

االيتماد يل  المعيار المو وي  بعفة أعلية، مش  ا ر قونر  أنق من 

أيمال المعيار ال مع  بعفة تبعية، لتوك  اللعور ال ي كد ينجا ين استمداا 

بعدا  المعيار المو وي ، وهو اللعود ين مالحلة المرإوسين ال ين يعلمون يلينا  

 و سليمة    ظاهرها.الم رويية الت  ت و  ا وامر الرباسية والت  تبد

 :مدى أحقٌة المرؤوس فً اإلبالغ عن عدم المشروعٌة

كد يجد المرإوا نفسق أحيانا محاطا بظروؾ ععبة ومحيرة، و لم حين 

توجق إليق أوامر رباسية سليمة من الوجهة اللانونية، بيد أنها تمالؾ العالح العاا 

بدا  إا المرإوا ب   حليلتها، وكد يلو   م مونها وتتجا   ين الم رويية 

مماو ق للربيا أو تحفظاتق، ولكن الربيا مش  لم يلزمق بؤن يعدن  مر ، ولكن 

الموظؾ يظل رؼا  لم يلدر المطورة الناجمة ين كرار الربيا، وهنا يثور 

 التساإل ين موكؾ  لم المر وا.

يتجا   البحث    ه ا المو ون ايتباران هامان ،  لو أبيح للمرإوا و

وجل  الف ابح ، للوظيفة العامة اإلسا ةلحق  ان تلرير  كد يإدي إل  مثل ه ا ا

ثب     نهاية ا مر لسب  أو آلمر  إ الإلدارة أو يل  ا كل تلطيخ سمعتها ماعة 

كما أنق لو حظر يل  المر وا  لم  د  ه ا إل  حرمان ؛ يدا عحة ه ا البالغ

                                                           

 .۰۱۹المجموية، ص ۱۱/۰۱/۰۹۹۰( حكا المجلا    1
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كبل وكويها، وتجنبها ل لم    اإلدارة من االستفادة بالوكاية من يدا الم رويية 

 لد حدث أن ناظر إحد  المدارا    دمياط كد طل  من  ؛كثير من المواطن

تيسير يمليا  الؽش،  ما كان من المراكبين إال أن طردو   االمتحانا مراك  

،  ؤسرن إلي ابهامارم اللجان، ثا  وجبوا بتحريع أوليا  أمور التالمي  يليها 

الغ وكيل وزارة التربية والتعليا بالمحا ظة وال ي كرر يل  أحد رإسا  اللجان بإب

الفور نلل الناظر من يملق كتربوي إل  يمل    مديرية التربية مش التحليق معق، 

  .ا(26/5/1991)ا هراا    

ير  البعع بمعوص الم كلة الت  نحن بعددها تلرير الحق للمر وا 

يراها، بل أنق ي ه  إل  أن ه ا     اإلبالغ ين يدا الم رويية بالطريلة الت 

 .(1)يعتبر واجبا يليق

وير  آمرون أن المرإوا يكون بالميار بين أن يطل  التنح  ين طاية 

ا مر بإسناد تنفي   آلمر، أو أمبار السلطة الرباسية ا يل  تؤسيسا يل  أن الدولة 

 (2).متهاه  الت  يكون لها    ه   الحالة  عل المطا ،  نق يعمل أوال    مد

 األخٌر إال أننا نحرص على إظهار أمرٌن: يونؤكد على أننا نؤٌد الرأ

( أن المرإوا يكون لق أن يبلػ الربيا ا يل     اإلدارة وال ي يؤنا  يق 1

للرإسا  المبا رين،  ريطة أن يكون  تمطيقتحليق  كوا  ولو أد   لم إل  

ين ه ا   لتق تؤديبيا  حل  مسا وإاليل  أساا معلول،  ه ا التمط  مبنيا  

وتعليل  لم أنق كد توجد حاال  من يدا الم رويية يكون الربيا  ،التمط 

 هو اآلمر    يدا الم رويية. المبا ر لربيسق  العا  

                                                           

والمن يورة  ي   Duverger، كما أ ار إلي  رأي ۹۲۱ملالق سالؾ ال كر ص  ،(  يرين 1
   La divulgation .. ، وال ي كرر  يق۰۲ا، صmonde    24/1/1974جريدة ما 

- Par un fonctionnaire des ordres illegaux qu'il recoit doit etre 

considere comme alsant partie des ses devoirs…meme si elle se fait 

par des voies discretes et deloupees 

2) Catherine R.; Op. cit, P. 124. 
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 ا أحا المر وا با تبا  تورطق    جريمة بفعل الربيا  لق أن يبلػ إ( 2

ررتق محكمة الجها  الممتعة وحدها بتلل  البالؼا ، وه ا يتفق مش ما ك

ا من أن واج  الموظؾ أن 23/4/1969الل ا  اإلداري    حكمها المإرخ 

يتحر  ين أوجق الفساد    اإلدارة، ولكن ليا لق أن يبلػ الجها  النيابية أو 

 . ، لما يتليد بق اإلبالغ بالتزاا حدود اللياكة مش الرإسا العحا ة مثال  

 ق ال كو  .. ملبول دستوريا  للرباسة بؤن ح ةالتؤديبيوكد أكد  المحكمة 

وأن للعامل أن يبلػ ين الممالفا  الت  تعل إل  يلمق، بل إن ه ا البالغ واجبا 

يمرم يما تلت يق واجبا   يليق توميا للمعلحة العامة إال أنق يتعين يليق أن ال

 واحترامها. الرإسا الوظيفة من توكير 

جها  الممتعة بما يلش من إن المبدأ الربيس     ه ا العدد هو أن إبالغ ال

يل  من يلا بها من الموظفين  الجرابا يعتبر حلا ملررا لكل  مص وواجبا  

استعمال ه ا الحق  ،العموميين أو المكلفين بمدمة يامة أثنا  وبسب  تؤدية يملها

 يترت  يليق أدن  مسبولية كبل المبلػ. أو أدا  ه ا الواج  ال

نها وأن اإلبالغ كد عدر ين سو  كعد إال إ ا ثب  ك   الواكعة المبلػ ي

وبؽية الكبد والنيل والنكاية بمن أبلػ ينق، أو ثب  عدور  ين تسرن وريونة 

المبلػ كان يعتلد عحة ا مر ال ي أبلػ ينق، أو أن  ا ثب  إما أويدا احتياط، 

 (1).كام  لديق  بها  تبرر ه ا اإلبالغ  إنق ال وجق لمسا لتق ينق

  المحكمة التؤديبية بطنطا كرار مجلا تؤدي  الجامعة ل لم ألؽ وتطبيلا  

   الكلية الت  يعمل  انحرا ا بمجازاة أستا  الجامعة بعلوبة اللوا  نق أبلػ ين 

بها، وكرر     ه ا العدد أن ا ستا     الجامعة مكلؾ ين ال ع     

وال الت  استعمالق أموالق وممتلكاتق، ومن ثا  هو مطال  بالمحا ظة يل  ه   ا م

 ا تراها ال ع  بلوتق ويركق.

                                                           

 .13/12/1987ف، جلسة 52لسنة  14۱۱( نلع جنان  طعن ركا 1
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، ين  ساد الرإسا  باإلبالغلزم  المحكمة الموظؾ أو   حكا تاريم  

وأبد  المحكمة  عل موظؾ ر ع اإلبالغ ين عفلة كمح مسرطن وأنلطش ين 

العمل مو ا من بطش رإسابق، وكد ايتبر  المحكمة الموظؾ ملعرا    أدا  

  (1)كابية ين الجريمة أثنا  تؤدية وظيفتق.واجبق  نق لا يبلػ الجها  الر
 

                                                           

م ييييار إليييييق  يييي  جريييييدة عييييو  ا ميييية  يييي   ،( حكييييا محكميييية اسييييتبناؾ اإلسييييكندرية2
 ا.28/1/2118
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 انمحبو انثانِ

 ًحذًده األساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت نهرؤساء
 انمطهب األًل

 أساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت 

وميين منطلييق مبييدأ الم ييرويية  ييإن الواجبييا  الوظيفييية تفييرع يليي  الموظييؾ 

ؾ من تلرير ه   الواجبا  يل  ممتلفة، والهدايا العاا للا  ما يتمتش بق من حلوف ومز

 (1)تنويهيا هييو  ييبط سيلوم  يياؼل  الوظيفيية العاميية وبييان أو ييان ممارسييتها المثليي 

أنييق ميين وجهيية نظيير الدراسيية الملارنيية يتعيي ر و ييش تعريييؾ  PIQUEMALييري و

ياا أو إجرا  حعر  امل لجميش االلتزاما  الوظيفية، وكل ما يمكن اإلدال  بيق، هيو 

امية تسيتلط  تليم الواجبيا ، وهيو أن الموظيؾ العياا يلتيزا بيؤن اللول بوجود  كرة ي

و يي  إطييار هيي   الفكييرة،  ،يميارا ن يياطق ميين أجييل معييلحة المر ييق الي ي ينتميي  إليييق

 .  (2)يمكن بعد  لم أن نعد كابمة بؤنوان تلم الواجبا 

ومما يزييد  ي  عيعوبة الوعيول إلي  تحدييد جيامش لهي   الواجبيا ، سيرية 

ة، وامتالؾ م مون تلم الواجبا ، بامتالؾ ظيروؾ الزميان تؽير الحياة اإلداري

 ن الحييياة اإلدارييية تتييؤثر دابمييا بالجديييد ميين ا  كييار التيي  تسييود الحييياة  ؛والمكييان

العامة، كما أن ه   االلتزاما  كد تمتلؾ من بلد إلي  بليد بيامتالؾ الينظا اإلداريية 

   بنيانها.  بالؽا   بل أن النظاا السياس  بدور  كد يإثر تؤثيرا  

من كانون الموظفين يل  الموظيؾ العياا  76تفرع المادة/  ف  أسبانيا مثال  

بيياحتراا المبييادئ ا ساسييية للحركيية اللومييية، و لييم إليي  جانيي  التزاماتييق  التزامييا  

التلليدية، و   دولة كساحل المام يلتزا الموظفون باالنمراط    الحز  السياسي  

 الواحد اللابا    ه ا البلد. 

                                                           

1) Plantey, La fonction publique, paris, 1971. p, 401.   
2) Piquemal. Le fonctionnaire Public, ses devoirs et obligations, 1976, Paris, 

p. 29.  

 . ۹۹د/ سلمان الطماوي، المرجش السابق، ص -
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يعتبر واج  الطاية من أها الواجبا  الوظيفية الت   ر ها الم يرن يلي  

 –ا 1978لسينة  47أدا  الموظؾ وكد نص كيانون العياملين الميدنيين الملؽي  ركيا 

يل  العامل اأن ينف  ما يعدر إليق من ا وامر بدكق وأمانية و ليم  -76 /   المادة

 (1).   حدود اللوانين واللوابح والنظا المعمول بهاا

 - ا13/7/1983مين كيانون  ۱۱ / ي  الميادة -كما نيص الم يرن الفرنسي   

رإسيابق،  أواميرايل  كل موظؾ مسبول ين تنفي  المهاا المسندة إليق، أن يحترا 

ؼير م رون بعورة وا حة، ومن  ؤنق أن ي ير  إليقإال إ ا كان ا مر العادر 

 بالعالح العاا ب كل مطير.

اج  أهمية كبيرة، ويعتبرون أن من أبرز واجبا  والفلها  يمنحون ه ا الو 

الموظؾ، واج  طاية رإسابق، وأدا  يملق و ق توجيهاتها،  الطاية ه  العمود 

الفلري    كل نظاا إداري وإ ا تسر  أي تعدن إل  هي ا المبيدأ،  لين يجيدي  ي  

 .(2)إعال  اإلدارة أي يالم

بفكيرة التيدرم الرباسي  ميا يعيرؾ  تدور  ي   ليمومناط طاية المرإوا لربيسق 

 ييالموظفين ينتظمييون  يمييا  تعييايديا   أي تييدرم المييوظفين يليي  المسييتو  الييدول  تييدرجا  

بينها حت  نعل إل  كمة التدرم وب لم يستطيش الربيا ا يل  أن يوجق إل  الميرإوا 

   أدابق لواجباتق، توجيهاتق وأوامر      كل تعليما  أو من ورا  وأن يلؽي  أو يعيدل 

المرإوسييين إ ا رأ  أنهييا ممالفيية لللييانون أو ؼييير مالبميية، ويليي  المييرإوا أن  أيمييال

وتلرر المحكمية اإلداريية العلييا بيؤن االطايية تحليق وحيدة الجهياز ؛ يطيش أوامر رإسابق

                                                           

 وما بعدها.  161( د/ حمدي يل  يمر، مبادئ اللانون اإلداري، المرجش السابق، ص1

 . ۰۹۱سليمان الطماوي، ك ا  التؤدي ، المرجش السابق، ص( د/ 2
د/ أحميد ياعيا يجيليية، طايية الرإسييا  وجودهيا  يي  الوظيفية العاميية تؤديبييا  وجنابيييا   -

 .۰۹۱۱ومدنيا ، رسالة دكتورا ، جامعة اللاهرة، 
- R, Chapus, Op. cit, P. 207 ets.  
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اإلداري ال ي يلييا يلي  أسياا التيدرم الهرمي  والي ي يفتيرع  ي  كمتيق وجيود ربييا 

 لا.واحد ... ويلت   طاية الرإسا  من العام

 واجيي  الطاييية يتحلييق بمناسييبة ا واميير العييادرة ميين المسييتويا  العليييا و 

الت  يج  يل  جمييش المرإوسيين تنفيي ها أثنيا  المدمية حييث يتوكيؾ ميد  نجيا  

 يملية التنظيا اإلداري يل  كيفية تلل  ا وامر وكيفية تنفي ها.

ف الوظيفية،  السلطة الرباسية الت  يبا رها الرإسا  ال تمتد إل  ميارم نطيا

يبا ير  الرإسييا  دون كييود أو  يوابط، ولكيين لهيا كيييود   معييا    هي  ليسي  حلييا  

والستعمالها  وابط ومن مظاهر السلطة الرباسية تمعيص يمل معين أو مكيان 

و الحلول محلق    مبا رة العمل إ ا اكت   أمعين للمرإوا وتوجيق النعح لق، 

  لم دواي  المعلحة العامة.

ا ميير العيادر ميين الييربيا إلي  المييرإوا يجي  إطايتييق ، مييا داا  اللاييدة أن 

ميين ربيييا ممييتص بإعييدار  و يي  حييدود سييلطتق وكييان مو ييويق مطابلييا   عييادرا  

 لللانون، وإال تعرع المرإوا للمسبولية التؤديبية.

ولكن إ ا كان  اللايدة ه  الطاية  كيؾ تطبيق هي   اللاييدة؟ وهيل للطايية 

 طلق؟حدود أا أنها تطبق ب كل م

 انمطهب انثانِ

  حذًد ًاخب ةطاعت انمٌظف ألًامر انسهطت انرئاسْت

 تنفٌذ األمر الرئاسً: -1

يمكن أن يثار تساإل    هي ا العيدد، حيول ميد  التيزاا الميرإوا بتنفيي    

ا مر الرباسي  دون أن يكيون ليق الحيق  ي  إبيدا  اليرأي  ي  م يمونق، أو بمعني  

 . را  هو ممالفا  لللانونآمر هل يلتزا الموظؾ بتنفي  أمر ي

بداييية تلت يي  السياسيية التؤديبييية السييليمة بييان يكييون لواجيي  الطاييية حييدود 

 معينة، تحلق العدالة للموظؾ والمعلحة للمرا ق العامة.

 ولإلجابة على التساؤل السابق، ٌجح أن نمٌز بٌن حالتٌن:
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ً أالحالة األولى: صدور  -  : مر رئاسً مشروع قانونا

وا    ه   الحالة أن يطيش ا وامر والنواه  الت  تعيدر يج  يل  المرإ

إليييق ميين رإسييابق مييا داميي  م ييروية وؼييير ممالفيية لللييانون، وكييد ينيي  اللييانون 

 ب رورة توا ر يدة  روط لك  يكون أمر الربيا واج  الطاية    ه   الحالة.

يجيي  أن يكييون ا ميير الرباسيي  عييادرا  ميين  ييمص يمولييق اللييانون سييلطة 

توي     لم أن يكيون لموظيؾ مميتص كيالربيا المبا ير أو اليربيا إعدار  يس

ا يل  للمر ق ال ي يعمل  يق أو أن يكون لجهة ممتعة كهيبة أو مإسسة،  المها 

أن تكون السلطة الممولة للجهة أو للموظؾ سلطة م روية بملت ي  الدسيتور أو 

 الت ريش أو    حدود ما يمولق اللانون.

مر دامال   من وظيفة المرإوا، و لم يتحدد يادة يج  أن يكون تنفي  ا 

 و لا لللوانين أو اللوابح أو التعليما  الرباسية.

يجيي  أن يكييون ا ميير الرباسيي  العييادر كانونيييا ، أي ؼييير ممييالؾ لللييوانين 

 واللوابح والتعليما .

  مانا  الستمرار العمل يج  يل  المرإوا أن ينف  ما يتللا  مين رإسيابق 

 وا ر   يها ال روط السابلة.من أوامر ت

لكن يج  مالحظة، أن طاية المرإوا لألمر الرباس  الم رون، ال تعن   

 ييرع أؼييالل يليي   كيير المييوظفين  يي  إبييدا  رأيييق وملترحاتييق،  الطاييية ال تعنيي  

تجمييييد  كييير الموظيييؾ ومحيييو  معييييتق،  العميييل اإلداري تعييياون بيييين الرإسيييا  

تل ي  يلي  ملكيية االبتكيار ليد  الميوظفين والمرإوسين، كما أن الطاية العمييا  

نها اكر  علة لظروؾ العمل وه ا يلت   حس  ا عول أوتجاهل وجودها مش 
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اإلدارية أن يكون من حق المرإوا أن يعرع وجهة نظر  ومناك ة رإسابق ولو 

  (1) لم، إ  الحليلة ه  وليدة امتالؾ الرأي.  امتلؾ معها  

الميييرإوا أن ينييياكش رإسيييابق  يميييا يلييي   ليييم، يكيييون مييين حيييق  وترتيبيييا  

عييالح  إليي يعييدرونق ميين أواميير ممييا يتعييل بعملييق وأن يلتيير  يليييها مييا يييإدي 

العمل، ولكن    حدود ما تلت يق الوظيفة من تحفظ ووكيار وميا تسيتوجبق يالكتيق 

 برإسابق مش التزاا حدود ا د  واللياكة وحسن السلوم.

 :ليا    حكا حديث لها يل  أنيقو   ه ا المعن   هب  المحكمة اإلدارية الع

اال تثري  يل  الموظؾ إن كان معتدا  بنفسق واثلا  من سيالمة نظير ،  يجايا   ي  

إبدا  رأيق، أن يطعن    تعر ا  رإسابق، طالما لا يبؽي  مين طعنيق سيو  وجيق 

المعييلحة العاميية التييي  كييد تتعيييرع للنيييل منهيييا إ ا مييا سيييك  المرإوسييون يييين 

ة لللييانون أو التيي  ي ييوبها سييو  اسييتعمال السييلطة أو تعيير ا  رإسييابها الممالفيي

االنحراؾ بها، طالما أن  لم الطعن ال ينطوي يل  تطاول الرإسا  أو تحديا  لهيا 

 (2)أو ت هيرا  بهاا.

يل  أنيق وإن كيان مين حيق الموظيؾ إبيدا  رأييق  يميا يعيدر  اليربيا مين 

يهييا واجيي  احتييراا أواميير متعلليية بالعمييل، إال أن  لييم يجيي  أن يييتا  يي  حييدود يمل

الربيا والمعلحة العامة، ومن ثيا  يال جنيا  يلي  الموظيؾ أي يا  أن يطعين  ي  

التعرؾ اإلداري بؤوجق الطعن اللانونية الت  من بينهيا سيو  اسيتعمال السيلطة أو 

االنحيراؾ بهيا، ميا داا هيو ملتيزا  ي  هي ا ال يؤن بالحيدود اللانونيية التي  تلت ييها 

 دون كعد الكيد والت هير بالرإسا .  رورة الد ان  رورة الد ان

                                                           

 . 179ابق، ص( د/ سليمان الطماوي، ك ا  التؤدي ، المرجش الس1

 . ۱۰۱د/ أحمد ياعا يجيلة، المرجش السابق، ص -
د/ معييطف  يبييد الملعييود سييليا، مسييبولية الموظييؾ العيياا  يي  تنفييي  أواميير رإسييابق  -

إداريا  وجنابيا  ومدنيا ، دراسة ملارنة مش الليانون الفرنسي ، رسيالة اليدكتورا ، جامعية 
 . 346ا، ص۰۹۱۱المنعورة، 

ف   36لسيييينة  2641ا ، طعيييين ركييييا 6/6/1992ة العليييييا  يييي  ( حكييييا المحكميييية اإلدارييييي2
 . ۰۹۱، ص ۱۹الموسوية اإلدارية، م
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 صدور أمر رئاسً غٌر مشروع:: الحالة الثانٌة -

يثييور البحييث  يي  هيي   الحاليية ييين مييد  احتييراا أواميير الرإسييا  ينييد يييدا 

م روييتها،  هل يلزا الميرإوا بإطايية ا مير الرباسي  ؼيير الم يرون والعميل 

 ين تنفي   ؟ يل  تنفي   أا يج  يليق يدا االمتثال لق واالمتنان 

 إذا رجعنا إلى الفقه الفرنسً لوجدنا ثالث اتجاهات فً هذا الصدد: 

ير  أنق يلي  الموظيؾ أن يطييش أوامير رإسيابق وليو كاني  االتجاه األول: 

ؼير م روية،  ليا يل  المرإوا سو  الم      طاية أمر ربيسق حت     

ا مبيدأ الطايية مف يل حالة تعارع ه ا ا مر مش حكا مين أحكياا الليانون،  يالتزا

 ين التزاا احتراا اللانون.

ويستند أنعار هي ا االتجيا  لتبريير وجهية نظيرها إلي  ا تيراع م يرويية  

أوامر الرإسا ،  يالربيا يتيول  تفسيير الليانون، بينميا يليوا الميرإوا بتنفيي  هي ا 

  (1)التفسير لتحول مجال العمل إل  عران مستمر بين الرإسا  والمرإوسين.

ق يإم  يل  ه ا االتجا ، أنق يسل  من الميوظفين رو  التفكيير ويثيبط إال أن

 يزيمة البحث ين الحليلة، بما يفلدها الثلة بالنفا والرؼبة    العمل.

ير  أنق ليا ثمة التزاا يل  المرإوا بإطاية أمر ربيسيق  االتجاه الثانً:

تيييزا ؼيييير الم يييرون،  يييالربيا ال يعطييي  سيييو  توجيهيييا  بتطبييييق الليييانون ويل

المرإوا بتنفي ها، لييا  نهيا عيادرة يين ربييا تجي  طايتيق ولكين بايتبارهيا 

كاني  طايية أمير اليربيا تبيدو واجبية،  يال تثبي  إال إ ا   إ اعادرة باسا اللانون 

كانيي  أواميير  مطابليية  حكيياا اللييانون بمعنييا  الواسييش   الطاييية ال تكييون إال  ميير 

  الركابية يلي  م يرويية أوامير  ري ، ولي لم يكيون للميرإوا الحيق  ي  إجيرا

رإسابق، بحيث إ ا تبين لق أنها تميرم يلي  مبيدأ الم يرويية  جياز ليق يعييانها، 

                                                           

 .185( د/ ياعا يجيلق، المرجش السابق، ص1
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وكيل أن ا م  به ا اليرأي مين  يؤنق منيش ، و   ه   الحالة ال يمكن مسابلتق تؤديبيا  

استبداد تعسؾ السلطا  مش الميوظفين، كميا أن ا مي  بيق مين  يؤنق أن ير يق ليوا  

 (1)لانون، ويإكد مسبولية الربيا والمرإوا    نفا الوك .سيادة ال

ويإم  يل  ه ا االتجا  إياكة العمل    المرا ق العامة، وبث الفو ي   ي  

الجهاز اإلداري،  لم بإيطا  المرإوا سلطة تلدير مد   ريية أو يدا  يريية 

  يال   أوامر الربيا، بما يسهل ا دوا  من تنفي  ا وامر بحجة يدا م يروييتها

ييين تعار ييق مييش النظيياا الجديييد للوظيفيية العاميية  يي   رنسييا اليي ي أوجيي  طاييية 

 المرإوا لربيسق حت  بالنسبة لألوامر ؼير الم روية.

يحياول التو ييق بيين  يرورة  يمان سيير المرا يق العامية  :االتجاه الثالث 

مير وبين مراياة احتراا مبدأ الم رويية، وم مونق أنق إ ا تبين للميرإوا أن ا 

الموجق إليق ؼير م رون،  عليق أن يتلدا لربيسق وينبهيق إلي   ليم ميش تو ييح ميا 

ي و  ا مر من ممالفا  لمبيدأ الم يرويية،  يإ ا أعير اليربيا يلي  أمير   علي  

المرإوا أن ينف  ا مر إال أن التيزاا الميرإوا بالتنفيي  م يروط بيؤال تكيون ييدا 

الحاليية يجيي  يليي  المييرإوا أن الم ييرويية لألميير جسيييمة ووا ييحة، و يي  هيي   

 يمتنش ين التنفي  وإال تعرع للمسبولية. 

وكد حسا الم رن الفرنس  موكيؾ الموظيؾ تجيا  أمير ربيسيق،  ليد نعي  الميادة 

أيييا  كانيي  مرتبتييق  يي  السييلا  –اكييل موظييؾ : ا، يليي  أن13/7/1983ميين كييانون  28

واميير رإسييابق إال إ ا كييان مسييبول ييين تنفييي  المهيياا المسييندة إليييق، أن يحتييرا أ -اإلداري 

ليق ؼير م يرون بعيورة وا يحة، ومين  يؤنق أن ي ير بالعيالح العياا إا مر العادر 

 ب كل مطير، ومسبولية المرإوا ال تمل  الربيا من المسبولية بحال من ا حوال.

إن المتؤمل    النص الفرنس  يجد لق داللة هامية يلي   يرورة التيزاا الموظيؾ 

ا كانيي  أوامييرها وتعليميياتها ممالفيية لللييانون بعييورة عييريحة بطاييية رإسييابق إال إ 

                                                           

 .187د/ ياعا يجيلة، المرجش السابق، ص( 1



 - 75 - 

ووا حة، أو أن يكيون مين  يؤنها تعيريع المعيلحة العامية لمطير جسييا،  في  هياتين 

 .الحالتين يمتنش الموظؾ تنفي  أوامر رإسابق دون مجازاتق تؤديبيا  

ويعتبر موكؾ الم رن الفرنس  ترجمية وتلنيين لميا كيان يسيير يلييق ك يا  

ا، حييث ۰۹۱۲دولة الفرنس     الفترة السابلة يلي  عيدور كيانون سينة مجلا ال

    ؤن ييدا الم يرويية التي  ت يو   Langnneurكد تطل  المجلا    ك ية 

ا ميير الرباسيي  وتعفيي  المييرإوا ميين تنفييي  ، أن تكييون يييدا م ييرويية ظيياهرة 

  (1).بالمعلحة العامة ووا حة أو يكون ا مر الرباس  من  ؤنق أن يلحق  ررا  

كما ك   مجلا الدولة الفرنسي  بؤنيق يجي  يلي  الميرإوا تنفيي  ا وامير 

الرباسييية حتيي  ولييو كانيي  ؼييير كانونييية إال إ ا كييان ميين  ييؤنها أن تهييدد المعييلحة 

 .(2)العامة تهديدا جسيما

أما    اللانون المعري،  لد سمح كانون المدمة المدنية للميرإوا بيان يراجيش 

مين كيانون المدمية المدنيية  58/من أوامر، حييث نعي  الميادةربيسق  يما يعدر  إليق 

اكل موظؾ يمرم يل  ملت   الواج   ي  أيميال  :ا يل  أن 2116لسنة  81ركا 

وظيفتق أو يظهر بمظهر من  انق اإلمالل بكرامية الوظيفية يجيازي تؤديبييا ، وال يعفي  

ثبي  أن ارتكيا   إلي  آمير عيادر إلييق مين ربيسيق إال إ ا الموظؾ من الجيزا  اسيتنادا  

الممالفة كان تنفي ا  مر مكتو  ب لم عادر إلييق مين هي ا اليربيا بيالرؼا مين تنبيهيق 

كتابيية إليي  الممالفيية، و يي  هيي   الحاليية تكييون المسييبولية يليي  معييدر ا ميير وحييد  وال 

 يُسؤل الموظؾ مدنيا إال ين مطبق ال مع .

أميير ربيسييق كييد  يتعييين يليي  المييرإوا أن ينفيي  أميير ربيسييق،  ييإ ا وجييد أن  

 ابق ممالفة لللوانين واللوابح وأن تنفيي   كيد ي ير بالعيالح العياا، يجي  يلييق أن 

ينبهق كتابة إل   لم، ويطل  منيق إ ا أعير يلي  كيرار  أن يكيون إعيرار  كتابية، 

                                                           
1) C.E 10 Nov. 1944, Langneir, D. 1945, P, 87. 

2) C.E 10 Fev. 1965, Rec, P. 91.  
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ويج  أال يكون ا مر العيادر مين اليربيا إلي  مرإوسيق ممالفيا  للنظياا العياا أو 

ا يج  أال يكون تنفيي  أمير اليربيا جريمية يعاكي  يليهيا ممالفا  لآلدا  العامة، كم

اال جريمية إ ا وكيش  :مين كيانون العلوبيا  يلي  أنيق 13/اللانون،  لد نعي  الميادة

 الفعل من موظؾ أميري    ا حوال اآلتية:

إ ا ارتك  الفعل تنفي ا  مر عادر إليق مين ربييا وجبي  يلييق طايتيق أو  -أ  

 أيتلد أنها واجبة يليق.

إ ا حسن نيتق وارتك   عال تنفي ا  لما أمر  بق اللوانين أو ما ايتلد أن  -  

إجرا   من امتعاعق، ويل  كيل حيال يجي  يلي  الموظيؾ أن يثبي  

أنق لا يرتك  الفعل إال بعد التثب  والتحري، وأنق كان يعتلد م روييتق 

 يل  أسبا  معلولةا. وأن ايتلاد  كان مبنيا  

ن الم يرن كيد  يرع يلي  الميرإوا الي ي تللي   من هي ا الينص نسيتنتج أ 

أمرا  من ربيسق بارتكا   عل يعد جريمة من وجهة نظر كانون العلوبا  أن يمتنش 

ييين تنفييي  ، وإال إ ا كيياا بتنفييي  أميير الييربيا وارتكيي   عييال  يعييد  اللييانون جريميية 

يي ، تعرع للعلا ، وأال يعف  من العلا  إال إ ا ثب  أنق كد ثب  وتحر  كبيل التنف

، وأن هي ا االيتلياد بني  يلي  وأنق كان يعتلد أن الفعل ال ي ارتكبيق  عيال م يرويا  

 أسبا  معلولة يدركها العلل الب ري.

االموظيؾ العياا يجي  أن  :ل لم ك ي  المحكمية اإلداريية العلييا أن وتطبيلا  

يمارا الوظيفة العامة مستهد ا ؼاية العالح العاا،   لم هو الهيدؾ ا سيم  لتليم 

يحلييق الموظييؾ تلييم الؽاييية  يي  إطييار ميين الم ييرويية، يلييزا أن   وظيفيية، وحتييال

يييتا االن ييباط  يي    يإديهييا طبلييا لللييوانين واللييوابح واليينظا المعمييول بهييا، وحتيي

ممارسة العمل بما يحلق حسن سير الوظيفة اإلدارية يجي  يلي  كيل موظيؾ يياا 

  أن تكييون هيي   أن ينفيي  مييا يعييدر إليييق ميين أواميير وتعليمييا  ميين الرإسييا ، يليي

ا وامر متفلة مش أحكاا اللوانين واللوابح والنظا المعمول بها الت  يحظير الليانون 
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وكد يالج الم رن عورة ما إ ا تعيارع أمير اليربيا ، ممالفتها أو تعد  حدودها

الواجبة اإلتبيان،  ؤوجي  يلي   اآلمرةال ي تج  طايتق مش حكا اللايدة التنظيمية 

هييي   الحالييية أن يكيييون أمييير اليييربيا كتابييية ثيييا يتيييول  الميييرإوا أن يتطلييي   ييي  

المرإوا تنبيق اليربيا إلي  وجيق الممالفية كتابية،  يإ ا أعير اليربيا كتابية يلي  

تنفي  ا مر، وجي  يلي  الميرإوا تنفيي   وتكيون المسيبولية  ي  هي   الحالية يلي  

الربيا معدر ا مر وحد ، ويعف  المرإوا معدر ا مر المميالؾ للليانون مين 

 (1)مسبولية.ال

 ف  كل مرة يدرم المرإوا أن    تنفي  أمر الربيا جريمة يعاكي  يليهيا 

اللانون أو أن يكون ممالفا  للنظاا العاا أو اآلدا  العامة، يج  يليق أن يمتنش يين 

 : ما توا ر  ه   الحاال  الثالثة إ اتنفي  ا مر دون أن يم   المسا لة التؤديبية، 

 يجيي  يليي  الموظييؾ العسييكري أن ينفيي  أواميير  :ٌنفأمهها بالنسههبة للعسههكرٌ

رإسييابق بعييورة مطلليية ولييو كانيي  ؼييير م ييروية ميين وجهيية نظيير المييرإوا، 

حييث يتطلي  يملهيا  ؛ة والنظياا واليرابط بيين العسيكريين الطاية ه  أسياا الليو

سرية الحركة والتنفي  الفوري،  يإ ا سيمحنا للميرإوا أن ينياكش دابميا  تعير ا  

 ها  د   لم إل  البط  والفو  ، أما إ ا كان أمر الربيا ي من ربيسق كبل تنفي

 ممالفة لدستور الدولة بعورة وا حة  ال تج  الطاية    ه   الحالة.

أن يعيالج ا مير ب يكل  -كما ير  البعع  - يج   وأما بالنسبة للمدنٌٌن: 

ر من حالة أكثر حرية ويسود  يامالن: أولهما أن الوك  يتسش للمناك ة والتؤمل أكث

العسييكريين وثانيهمييا أن هنييام ميين الوظييابؾ المسييتللة مييا يجيي  أن يعامييل معامليية 

ماعة،  ؤما ين االيتبار ا ول:  الموظؾ يندما يجد أمر ربيسة كد  ابق ممالفية 

                                                           

ف، الموسيوية اإلداريية، 33لسينة  2853ا، طعين ركيا 27/5/1989ا  ي  ( اإلدارية العليي1
 .98، ص29م
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وا حة  حكاا اللانون يج  يليق أن ينبهق كتابية إلي   ليم ويطلي  منيق إ ا أعير 

 يل  كرار  أن يكون إعرار  كتابة.

وأما ين االيتبار الثان  وهو ماص بالوظابؾ المسيتللة، كوظيابؾ الل يا  

ووظابؾ التدريا  ي  الجامعيا ،  اللا ي  وان كبيل مين ربيسيق أوامير  المتعللية 

بعدد الجلسا  ومواييدها إال أنق ال يلبل أمرا   يما يتعلق بالفعل    الل ايا يلي  

 وجق معين له ا المعا أو  لم.

امعة وان كان يليق أن يحترا ما تلرر  الدولة     ؤن بد  وا ستا     الج 

مواييد الدراسة والمحا را  واالمتحانا ، إال أنق حر  يما يلليق يل  الطلبة مين 

معلومييا ،  ليييا يليييق أن يييدرا ميي هبا  رسييميا أو يعتنييق رأيييا معينييا  اللا يي  

هميا مسيتلالن إن إالوا ستا  الجامع  وأن م ش كالهما للسلطة    نطياف محيدود 

 (1) يما يتعلق بالجان  الربيس  وا ساس  من الوظابؾ الت  يتولونها.

اال يعفي  الموظيؾ  :من كانون المدمة المدنية يل  أنق 58/2ونع  المادة 

إل  أمر عادر إليق من ربيسق إال إ ا ثب  أن ارتكيا  الممالفية  من الجزا  استنادا  

الربيا، بالرؼا من تنبيهيق كتابية  ق من ه اكان تنفي ا   مر مكتو  ب لم عادر إلي

إل  الممالفة، و   ه   الحالة تكون المسبولية يل  معدر ا مير وحيد  وال يسيؤل 

 إال ين مطبق ال مع ا. الموظؾ مدنيا  

ميين الالبحيية التنفي ييية للييانون المدميية المدنييية يجيي   151/8ونعيي  المييادة  

مين أوامير بدكية و أمانية و ليم  ي  ينف  ما يعدر إلييق   -8يل  الموظؾ أن ..... 

 حدود اللوانين واللوابح والنظا المعمول بها.

 توقٌر الرئٌس واحترامه: 

يتطل  االلتزاا بواجي  الطايية، التيزاا آمير هياا ملت يا   يرورة احتيراا 

الرإسا  وتوكيرها،  يج  يل  الموظؾ أن يتعامل ميش رإسيابق ويبيدي رأييق  ي  

                                                           

 .455، 454، ص1991( د/ معطف  أبو زيد  هم ، اللانون اإلداري، الجز  الثان ، 1



 - 79 - 

كييون  ظييا  ؼليظييا   يي  اللييول أو الحييا ميين رإسييابق حييدود ا د  و اللياكيية،  ييال ي

 (1)وزمالبق.

اإ ا مييرم  :وميين التطبيلييا  الل ييابية لهيي ا المبييدأ، مييا ك يي  بييق ميين أنييق

المزيييوا يليي  واجيي  اللياكيية  يي  مماطبيية ربيسييق،  إنييق يكييون مسييتحلا للجييزا  

 (2)التؤديب ا.

تعييد  حييدود االمطعييون  ييد  ا ول كييد : وكييد ثبيي  للمحكميية اإلدارييية العليييا أن

اللياكة    مماطبة ربيسة يندما كال لق أن  يندم كيرار الزا تنفي  ، كميا تطياول يلييق 

كما تطاول  المطعون  دها الثانية يل  ربيسها ينيدما ؛ بؤلفاظ السبا  النابية والب يبة

العزبة الت  ورثتها يين أبيوما وانتهي  المحكمية إلي  أن المطعيون  ياه  د :كال  لق

يل  مدير المست ف  يلي  النحيو الثابي   ي  يييون ا وراف، ومين  ال   دهما كد تطاو

ثييا يتعييين مسييا لتهما يليي  هيي ا التعييرؾ اليي ي يإثمييق اللييانون، وبنييا  يليييق ك يي  

  (3)المحكمة بمعاكبة كل منهما بالمعا من مرتبق لمدة سبعة أيااا.

اكييياا السييكرتير العيياا إلحييد   :كمييا ك يي  المحكميية اإلدارييية ببيياريا بييؤن

لنلابا  بن ر تلرير    إحد  الجرابد يعلين  ييق أن الرييان الفا سي  ييادوا إلي  ا

إدارة  بون البالد مرة ثانيية،  هي ا التعيرؾ ال يمكين أن ييدرم تحي  بيا  حريية 

 (4)الرأي، وإنما يعتبر مطا يستوج  المسا لة التؤديبيةا.

بيرة ومن المالحظ أن واج  توكير الرإسيا  واحتيرامها، ال يلتعير يلي  دا

متطل     كل مكان يلتليان  يق سوا   أمالك العمل وحدها،  هو    الواكش واج  

 (5)   العمل أو مارم العمل.

                                                           

1) F, Delpree, Op. Cit. P. 184. 

 . 84ص  15ا لسنة 28/12/1961( حكا محكمة الل ا  اإلداري    2
 .188ف، الموسوية ص 34لسنة  553ا طعن ركا 27/12/1991( اإلدارية العليا    3

4) T. G. de Paris 17 Jan 1956 . Pastre. Rec. P. 255. 

 .185( د/ سليمان الطماو ، ك ا  التؤدي ، المرجش السابق، ص5
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ه ا وتجدر اإل ارة إل  أن توكير الرإسا  واحترامها، ال يلييدان الموظيؾ  

العاا    ممارسة حريتق وحلوكق، وال يحوالن دون حلق    ال كو  والتظلا بوجق 

 ييها تيلتزا الموظؾ دابما     هي ا ال يؤن بالحيدود اللانونيية التي  تلياا، يل  أن 

 ييرورة الييد ان، دون أن يجاوزهييا بتوجيييق االتهامييا  الباطليية إليي  الرإسييا  أو 

الت ييهير بهييا، وإال  إنييق ينييد المجيياوزة يكييون كييد أمييل بواجيي  احتييراا الرإسييا  

 وتوكيرها.

اال يسوغ للعاميل أن  :كال  أنقوه ا ما أكرتق المحكمة اإلدارية العليا يندما 

منق يل   يتم  من حق ال كو  وسيلة للتطاول يل  رإسابق وإال يدا ه ا مروجا  

واجيي  الطاييية واالحتييراا، اليي ي هييو ميين أوليي  واجبييا  العامييل، كمييا ي ييكل  نبييا  

 (1)إداريا  يستوج  مإام تق يما اكتر ق     كوا ا.

مييين واجييي  طايييية الرإسيييا   يييإن السيييلطة الرباسيييية بميييا تت يييمنق  وأمييييرا  

وتييوكيرها، إنمييا هيي  ملييررة للمعييلحة العاميية وليسيي  ميييزة  معييية للييربيا، 

 السييلطة الرباسيييية تجعييل مسيييبولية الييربيا م يييايفة، إ  يجيي  يلييييق  يي  أدابيييق 

لواجباتييق أن يراييي  متابعيية ومراجعيية أيمييال مرإوسيييق ميين الما ييعين إل ييرا ق 

  الييربيا أال يت ييدد مييش مرإوسيييق وركابتييق طبلييا لللييوانين واللييوابح ويجيي  يليي

 بعورة ؼير مؤلو ة وإنما يج  أن يكون تعر ق مش مرإوسيق طبيعيا  ومؤلو ا .

 انثانوانمطهب 

  انخرًج عهَ ًاخب أداء انعمم

 ًعالقتو بٌاخب انطاعت
 

أدا  الموظؾ لعملق و لا  للظروؾ المتعارؾ يليهيا، هيو مين أهيا الواجبيا  

،  هو ملزا باللياا بكل ما يعهد إليق بق مين كبيل رإسيابق، الت  يتحتا يليق اللياا بها

 دون أن يكون لق أدن  تعلي  متعلق بمد  مالبمة ه ا العمل.

                                                           

، الموسييوية اإلداريييية، 33لسيينة  2787ا، طعييين ركييا 7/6/1998( اإلدارييية العليييا  يي  1
 .194، ص29م
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ويتفرغ ين ه ا  رورة أن يإدي العامل يلمق بنفسق وهيو ميا أكيد  يلييق 

من نظاا العاملين بالدولة الت  تنص يل  أن يل  العامل اأن يإدي  76المادة ركا 

 نوط بق بنفسقا.العمل الم

 1111 – 95مين المرسيوا ركيا  32وهو ما نع  يلييق كي لم الميادة ركيا 

والتي  تل ي  ب يرورة أن يليوا  1995سبتمبر سينة  6العادر     رنسا بتاريخ 

 .(1)الطبي  يل  سبيل المثال بعالم مري ق بنفسق

وهو ما نص يليق الليانون الفرنسي  المياص بالعياملين بالدولية العيادر  ي  

، ويترت  يل   لم أن العامل ال يجوز لق أن يعهد لؽير  باللياا بالعمل 1983سنة 

المكليييؾ بيييق إال إ ا كيييان هنيييام نيييص يجييييز  ليييم، وهييي ا أمييير منطلييي   ليييم أن 

 االمتعاص الوظيف  أن يني  ؼير  لللياا بامتعاعق إال إ ا أجاز اللانون  لم.

 يرورة أن يليوا  كياا الموظؾ بؤدابق لعمليق ال يعفييق مين التيزاا آمير وهيو

بعملييق بدكيية وأمانيية  عليييق أن يلييوا بييق يليي  مييير وجييق وأن يلييا بكا يية التعليمييا  

 الماعة بق.

بعدا درايتق أو بجهلق بالتعليما  أو  يت رن   ه ا ال ؤن ال يجوز للعامل أن 

وهو ما أكيد  يلييق المحكمية اإلداريية العلييا كابلية: ايلي   ،ا وامر لد ش مسبوليتق

 إن  ؛سع  من جانبق إل  اإلحاطة به   التعليما  كبل البد     العملالموظؾ أن ي

ترام      ليم  ميرم يليهيا يين ؼيير كعيد  ليد مفي  مسيا لتق،  ليم أن أطيراد 

العامل يل  ممالفة التعليما  اإلدارية    الفترة السيابلة يلي  ا يطالن الموظيؾ 

ا ، إ  المطيؤ ال يبيرر بؤيبا  وظيفتق ال ي فش    حد  اتيق  ي  ممالفية هي   التعليمي

                                                           

1) Dans le même sens: article 43 et 44 du décret n˚ 91 – 779 du 8 août 

1991 code de déontologie des sages – femmes; article 69 du décret n˚ 

67–671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens 

– dentistes. 
 وما بعدها. 177، ص1999د/ مجدي  عي ، التؤدي     الوظيفة العامة،  -
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اوتلت   ا مانة  رورة أن يإدي الموظؾ لعمليق دون أن يهيدؾ مين  ،(1)المطؤ

ورا   لم تحليق هدؾ ؼير العالح العياا ودون أن يسيتؽل وظيفتيق لتحلييق هيو  

 ييالتزاا الموظييؾ باللييياا بمهيياا يملييق بؤمانيية تييا التؤكيييد يليييق ميين جانيي   ؛ معيي 

لمحكمة التؤديبية  ي  أحيد أحكامهيا بيؤن: اميا أسيند الل ا ،  ف  ه ا ال ؤن كرر  ا

إل  المتها ي كل مروجا  يل  ملت ي  الواجي  اليوظيف  وإميالل بواجي  ا مانية 

ا مر ال ي يديو إل   لد الثلة  يق ويدا االطمبنيان إلي  عيالحيتق لالسيتمرار  ي  

وظيفتييق، وميين ثييا  ييإن المحكميية تل يي  بمجازاتييق بالفعييل ميين المدميية رديييا لييق 

 .(2)زجرا لؽير  ممن تسول لق نفسق المساا، بالمال العااو

وهك ا  إن إمالل الموظؾ العاا بالتزامق المتمثل  ي   يرورة كياميق بعمليق 

 ،(3)بنفسق يل  الوجق المطلو  يعد مطؤ تؤديبيا  يلت   تطبيق يلا  تيؤديب  يلييق

ؤ ويليي   لييم  ييإن ربيييا المحكميية اليي ي يتلييايا ييين كتابيية الحكيييا يرتكيي  مطيي

 .(5)وك لم اللا   ال ي يمرم يل  اللوايد المعمول بها أثنا  المداولة ،(4)تؤديبيا  

االلتيييزاا بالليييياا بالعميييل يلت ييي  إ ن  يييرورة أن يتواجيييد الموظيييؾ بملييير 

وأن يحتييرا أوكييا  العمييل الرسييمية، و يي  هيي ا الم ييمار ايتبيير مجلييا  ،(6)يملييق

ق بعورة ؼير منتظمة يمثيل الدولة الفرنس  أن يدا تواجد الموظؾ    مكان يمل

                                                           

 .3899، مجموية المبادئ، ص12/11/66( المحكمة اإلدارية العليا 1
لسنة  122( المحكمة التؤديبية بوزارة االكتعاد والتؤمينا  االجتمايية والتربية والتعليا ديو  2

 .2/1/1978ك ابية جلسة  16

3) C.E fr., 23 mars 1962, Boileau, Rec. P.205; CE fr., 24 juillet 1987, 

Vitiello, Rec. P.916, RDSS, 1988, P.29, obs. Dubouis L.; CE fr., 29 

octobre 1990, Diennet, Rec. P.299, RFDA 1990, P.1095, DIR, 1991.4, 

CE fr., 17 mars 1989, ERB, RFDA 1991, P.133. 

4) Conseil supérieur de la magistrature, 8 mai 1888, S. 1889.  

5) C.E fr., 14 mars 1975, Rousseau, RDP, 1975, P.823 Conclusions 

Dondoux; AJDA, chron. 1975, 350, JCP 1976, 18423. 

6) C.E fr., 23 février 1968, Legrand, Rec. P.990. 
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مين  يؤنق أن يلؽي  كيل  يمانق  abandon du service (1)نويا  من ترم المدمة

تؤديبييية، منعييوص يليهييا لمعييلحة العامييل، وهييو مييا يظهيير بو ييو   يي  حكييا 

Gicquel
(2). 

 ي  هيي ا الحكيا ايتبيير اللا ي  اإلداري أن الموظييؾ الي ي يتوكييؾ ييين أدا  

ليي  يملييق، بعييد كيامييق بعطليية سيينوية، أو اليي ي وظيفتييق، أو اليي ي ييير ع العييودة إ

ير ع الوظيفة الت  كلؾ بالليياا بمهامهيا، يرتكي  مطيؤ جسييما  يلطيش بيق العالكية 

 الت  تربطق باإلدارة.

نظرا  لمطورة ه ا الجزا   إن اللا   اإلداري يلدر    كل حالة يل  حد  

 ي   ؛مين يدميقما إ ا كان سلوم الموظؾ يج  أن يعتبير نوييا  مين تيرم المدمية 

ه ا ال ؤن، كدر مجلا الدولة الفرنس  أن الؽيا  المتلطش للموظؾ ين ملر يملق 

 (3).ال يمثل تركا  للمدمة

ك لم ر ع الموظؾ أدا  العمل ال ي طلي  منيق أو ر يع االلتحياف بعمليق 

ال يعد و لا  لل ا  مجلا الدولية الفرنسي ، تركيا   (4)؛الجديد وبلاإ     يملق اللديا

                                                           

1) C.E fr., 7 janvier 1942, Huisman, Rec. P.11; CE fr., 24 mai 1949, 

Bachiri, Rec. P.238. 

2) CE fr., 21 avril 1950, Gicquel, Rec. P.225: "considérant qu'il résulte de 

l'instruction que le sieur Gicquel … a refuse d' occuper le poste qui lui 

avait été assigne par la décision du 20 mai 1948 le mutant de saint – 

Malo a Coutances; qu' ainsi, en abandonnant son service sans raison 

valable, le sieur Gicquel a rompu le lien qui existait entre l' 

administration et lui et s'est place par son fait en dehors du champ 

d'application des lois et règlements". 

3) C.E. fr., 27 février 1981, Yaffi, Rec. P.118; C.E. fr., 16 juin 1943, 

Renevret, Rec. P.153; C.E. fr.,  29 Octobre 1943, Genouille, Rec. 

P.235; C.E. fr., 23 février 1966, Djemance Mohamed Said Ben 

Abdallah, Rec. P.133. 

4) C.E. fr., 30 juin 1989, chr. De Dijon c/ corda, CFPA Septembre 1989 n˚ 

72. 
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ون يييير أي يييا  إلييي  أن الل يييا  اإلداري الفرنسييي  أكيييد يلييي  أن ؼييييا   ،للمدمييية

 .(1)الموظؾ ين ملر يملق نظرا  لمر ق ال يعد تركا  للمدمة

ننو  أي ا  إل  أن الحرص يل  الحفاظ يل  مبيدأ اسيتمرارية المر يق العياا 

  يسمح لإلدارة بتكليؾ العامل باللياا بعملق حت     ؼير أوكا  العمل الرسمية مت

 اكت   ال رورة  لم، وهو ما كررتق المحكمة اإلدارية العليا كابلة:

اا عييل أن يمعييص الموظييؾ العامييل الحكييوم  وكتييق وجهييد   يي  الحييدود 

المعلولة  دا  واجبا  وظيفتق، وأن يلوا بنفسق بالعمل المنوط بيق  ي  أوكاتيق الرسيمية 

الوكي  المعيين لهيا، متي  أو ال ي يكلؾ بؤدابق ولو    ؼيير هي   ا وكيا  ييالوة يلي  

واللايدة ا ساسية الت  تحكا اسيتحلاف العاميل أجيرا  يميا  ،اكت   معلحة العمل  لم

جاوز أياا العمل الرسمية هو وجو  التزاا حدود االيتمادا  المالية الملررة ل لم  ي  

 .(2)الميزانية،  إن وجد  ه   االيتمادا  منح ا جر

ليييا  يي  حكييا ميين أوابييل أحكامهييا يليي  جييواز وللييد أكييد  المحكميية اإلدارييية الع

تكليؾ الموظؾ بؤدا  يمل    ؼير ا وكا  الرسمية و لم مت  كان  هنيام  يرورة 

ليي لم حيييث كاليي : اا عييل أن يمعييص الموظييؾ وكتييق وجهييد   يي  الحييدود المعلوليية 

 دا  واجبا  وظيفتق، وأن يلوا بنفسيق بالعميل المنيوط بيق  ي  أوكيا  العميل الرسيمية 

بؤدابق ولو    ؼير ه   ا وكيا  ييالوة يلي  الوكي  المعيين لهيا، متي  اكت ي   ويلزا

معلحة العمل  لم كما أن المفروع  ي  الموظيؾ أن ييإدي يميال  إيجابييا   ي  مدمية 

المعييلحة العاميية طييوال سييايا  العمييل الرسييمية تمامهييا،  ليييا يكفيي  أن يكييون بمليير 

ال  ميا، كميا ال يكفي  أن يليوا  ي  وظيفتق    أوكا  العمل الرسيمية دون أن ييإدي يمي

ه   ا وكيا  بيؤي كيدر مين العميل وليو يسيير، بيل أنيق مكليؾ بإنجياز الليدر مين العميل 

                                                           

1) C.E. fr., 7 mars 1947, Chaminade, Rec. P.99; C.E. fr., 10 janvier 1968, 

Ministre des affaires sociales c/ Chevallier, Rec. P.990. 
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المطلو  منق أداإ     الوك  الممعص ل لم،  إ ا لا يإد يمال  ميا أو ليا ينحيز الليدر 

ميين العمييل المنييوط بييق إنجيياز  كييان ملعييرا   يي  أدا  واجبييا  وظيفتييق، وحييق للييربيا 

امق بؤن يلوا    ؼير أوكيا  العميل الرسيمية بميا ليا ييإد  أو ميا ليا ييتا إنجياز  مين إلز

يملق ا عل     أوكا  العميل الرسيمية دون أن يعتبير  ليم تكليفيا  ليق بعميل إ يا  ، 

 .(1)ودون أن يستحق ين  لم مكا ؤة

ون ير أي ا  إل  أن الموظؾ ملزا باللياا بالعمل ال ي كلؾ باللياا بق حت  وليو 

كان ؼير ممتص ب لم ماداا كان كادرا  يل  أدا  ، ه ا هو ما أكدتق المحكمية اإلداريية 

ا طبا  ال ي ر يع تسيلا العليا يندما أكر  ب ريية الجزا  التؤديب  الموكش يل  أحد 

بؤن  لم يدمل    عميا يمل الحكيمة و   ه ا ال يؤن كالي  المحكمية:  ريا   الدوا  مت

بدي وجهة نظير  أن يعتيرع يلي  ميا اسيتلر يلييق رإسياإ  اما كان للمدي  بعد أن أ

   ه ا ال ؤن وأن يمتنش ين تنفي  ،  لم أن المنوط بق توزيش ا يمال يل  الميوظفين 

هو الربيا المسبول ين سير العمل بحس  التدرم اإلداري، إ  ليو تيرم للموظيؾ أن 

ال يتفيق ميش ميا يجي  يمتار ما ي ا  من أيمال يرتا  إليها، وير ع منها ما ير  أنق 

أن يكون و ليا  لتليدير ،  متيل النظياا اليوظيف ، وتعر ي  المعيلحة العامية للمطير، 

وحت  ولو عح أنق كان لوجهة نظير الميدي  أسياا تسيتند إلييق، لتعيين، بعيد أن نبهيق 

ربيسق كتابة، أن يمتثل  وامر ه ا الربيا باستالا ا دوية، وكيد تكفيل الليانون بحمايية 

إليي   – يي  حاليية ثبييو  الممالفيية  –مثييل هيي   الحاليية بييؤن نلييل المسييبولية الموظييؾ  يي  

 .(2)معدر ا مر

كمييا أن اإلدارة تسييتطيش إلييزاا العامييل باللييياا بعمييل مييا حتيي  أثنييا  العطليية 

الرسمية    ه ا ال ؤن ك   المحكمة اإلدارية العلييا بم يرويية الجيزا  التيؤديب  

ا  اإلجابية  ي  الميعياد الي ي ال ي وكش يلي  ميدرا ر يع تعيحيح بعيع كراسي

                                                           

 .182، ص1ا 1955نو مبر  26( المحكمة اإلدارية العليا، 1

 .637، ص13، ا1968را ما 2( المحكمة اإلدارية العليا، 2
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بؤن هي ا الميعياد عيادؾ يييدا ولليد ايتبير  المحكمية أن نكيوص  حددتق، متزريا  

المدرا اين الو ا  بالعهد مظهر وا يح لالسيتمفاؾ بالواجي ، وييدا  الحيرص 

يل  التعاون مش المدرسة،    سرية إنجياز التعيحيح ا مير الي ي يجعيل الجيزا  

 .(1)محموال يل  سببق

يل  استمرارية سير المرا ق العامة،  يإن الم يرون يعتبير  التؽيي   حرعا  

ين العمل بيدون يي ر ي يكل مطيؤ تؤديبييا يبيرر توكييش جيزا  تيؤديب  يلي  العاميل 

المتؽي ، وهو ما تا التؤكيد يليق من جان  المحكمة اإلدارية العليا بلولها االؽييا  

لمسيا لة التؤديبيية يلي  ميا جير  بال استب ان سابق، ماداا ه ا ممكن، يعتبر سيببا  ل

 .(2)يليق ك ا  ه   المحكمة

و لييا  للل ييا  اإلداري  ييإن معييطلح الؽيييا  ال يلتعيير يليي  يييدا ح ييور 

الموظؾ لملر يملق    أوكا  العمل الرسمية، بل أنيق ي يمل أي يا  الحياال  التي  

ينعرؾ  يها اين ملر العمل بدون إ ن، والتملؾ ين الح ور    أوكا  العمل 

 .(3)ير الرسميةؼ

بالتطبيق لمبدأ استمرار المرا ق العامية  يإن الموظيؾ ال يسيتطيش أن ينلطيش 

ين يملق حت  بعد تلديمق الستلالتق طالما أن اإلدارة ليا تبي   ي  طلبيق ومين بيا  

أول  إ ا ما ر    استلالتق، وبنا  يليق يلتزا العامل باالستمرار    يملق إل  أن 

كبل اإلدارة وإ ا انلطش ين يملق كبل الب     طلبق  إنيق يمطر بلبول استلالتق من 

يرتك  مطؤ إداريا  يلت   مسا لتق تؤديبيا  وهيو ميا أكيد  يلييق المحكمية اإلداريية 

اال  م أن تلديا موظؾ استلالة ثا االنلطان  ور تلديمها يين العميل  :العليا بلولها

لعمييل .. أميير ال تليير  رؼييا تنبيييق جهييا  اإلدارة إليي   ييرورة العييودة  ييورا  إليي  ا

 .(4)ال رابش اإلدارية ويستوج  التؤدي 

                                                           

 .1221ص 6ا 1961يونيق  3( المحكمة اإلدارية العليا 1

 .312، ص11، ا1965يناير  2( المحكمة اإلدارية العليا، 2

 .219/ ص 14، ا1961 براير سنة  11( ك ا  إداري 3

 .166، ص7، ا1/12/1962( المحكمة اإلدارية العليا 4
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 رورة تواجد الموظؾ    مكان يملق ويدا تؽيبق بدون إ ن سيابق  يرط 

أساسيي  لتحليييق حسيين سييير المرا ييق العاميية واسييتمراريتها، ليي لم حييرص الل ييا  

ي اإلداري الفرنس  أي ا  يل  تلرير  ريية الجزا  التؤديب  ال ي، يوكش يلي  الي 

 يتؽي  ين ملر يملق بدون إ ن سابق.

   ه ا الم مار ن ير إل  الحكيا العيادر مين مجليا الدولية الفرنسي   ي  

وال ي كرر  يق بؤن رجل ال يرطة المكليؾ بتنظييا الميرور  1968 براير سنة  23

بإحد  التلاطعا  كد ارتك  مطؤ تؤديبيا  و لم ينيدما تيرم المدمية دون الحعيول 

 .(1)يل  إ ن سابق

ما أكر المجلا  ريية الجزا  التؤديب  الموكش يلي  الموظيؾ الي ي انلطيش ك

ين يملق و لم ل هابق إلي  إحيد  أمياكن االست يفا  الطبيعي  دون الحعيول يلي  

، كي لم أكيد (2)إ ن سابق بالرؼا مين كونيق كيد أمبير ربيسيق المبا ير  يفاهة بتؽيبيق

ل  لجييزا  تييؤديب  المجلييا يليي  اسييتحلاف مييدير إحييد  المييدارا الوطنييية للموسييي

 .(3)من العاا الدراس  الجديد ا وللتؽيبق بدون سابق إن ار    اليوا 

 يي  نفييا االتجييا  كييرر مجلييا الدوليية  ييريية  عييل الموظييؾ اليي ي يتؽييي  

 بعورة دابمة ين يملق وال ي ال يحترا أوكا  العمل الرسمية.

اليوا أي ا   إن مجلا الدولة كرر بؤن يدا ح ور الموظؾ لملر يملق    

يعركل سير العمل ومن ثا ي كل مطيؤ تيؤديب  يسيتوج   أنالتال  للعطلة من  ؤنق 

 .(4)العلا 

                                                           

1) C.E. fr., 23 février 1968, Legrand, TP.990. 

2) C.E. fr., 6 decembre 1978, Lefer, T.,P.856. 

3) C.E. fr., 18 juin 1975. ville d'Arras, T.P. 1113. 

4) C.E. Fr., 31 mars 1989, Mille Nelly Tissot, n   ُ  65 – 061. 
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 عدم االنصٌاع ألوامر الرؤساء: -3

 Catherineطاية المرإوا  وامر ربيسق تعيد يلي  حيد تعبيير ا سيتا ة 

Robert   (1).الجوهر ال ي يلوا يليق كل تنظيا إداري كابا يل  التدرم الهرم 

يندما ير ع  ورة احتراا ه ا المبدأ تلت   إ ن يلا  الموظؾ تؤديبيا   ر

تنفي  أوامر ربيسق، ولكن من هو اليربيا الي ي تجي  طايتيق ؟ وهيل هي   الطايية 

 مطللة؟

 يما يتعلق بالربيا ال ي تج  طايتق،  لليد حيدد الل يا  اإلداري الفرنسي  

بط  يها الموظؾ ومن ثا  ال بؤن الطاية تج  للربيا ال ي يعمل باإلدارة الت  يرت

يم ييش  واميير الييربيا اليي ي يييدير مر ييق آميير إال إ ا كييان هيي ا ا مييير يتمتييش 

 .(2)بتفويع وظيف  يعطيق سلطة    ه ا ال ؤن

ن ير ك لم إل  أن الربيا اإلداري المبا ر ال ي يج  أن ينعان مرإوسق 

عليو   ي  السيلا  وامر  يليق أي ا أن يم ش هو ا ميير  وامير رإسياإ  الي ين ي

 يي  هيي ا المعنيي  أكييد مجلييا الدوليية الفرنسيي  يليي  أن طاييية العيياملين  ؛الييوظيف 

بعييدا   –بإحد  المست فيا   مر ربيسها المبا ر بالم اركة    أحد االجتماييا  

ال ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا  حت  وإن كان ه ا ا مر  –ين مكان العمل 

 .(3)يتعارع مش أوامر مدير المست ف 

وننو  إل  أن الموظؾ ال ي ترم جهة يملق ا علية ليلتحيق بعيفتق مإكتية 

بالعمل لد  جهة أمير  يلييق أن ينعيان  وامير ربيسيق اإلداري  ي  الجهية التي  

يعمييل لييديها، هيي ا التحديييد تظهيير أهميتييق بالنسييبة للمييوظفين اليي ين يعملييون بمنظميية 

                                                           

1) Catherine R.; De l'obéissance in Mélanges en l'honneur du professeur 

Michel Stassinopoulos, L.G.D.J. 1974. P.585. 

2) C.E. fr., 27 mai1994, comte, n  ُ  139 – 887. 

3) C.E. fr., 1-6 1994, CHS Barthélemy – Durand et autres, T, P.1013. 
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يعميل ليديها ال تسيتطيش أن تفيوع دولية،  نق يعن  أن السلطة ا علية الت  كيان 

 يليق بعع ا وامر الت  كان  تفر ها يليق من كبل.

ن ييير كيي لم إليي  أن الموظييؾ كييد يلتييزا  يي  بعييع ا حيييان بالم ييون  واميير 

 ييمص أميير ؼييير ربيسييق اإلداري، وهييو مييا تييا التؤكيييد يليييق بواسييطة مجلييا الدوليية 

بؤن الموظؾ ال ي تا  1994مايو سنة  27الفرنس ، حيث كرر    حكمق العادر    

كسابق وال ي ر ع االنعيان  مر الموظيؾ المسيبول  Nimesتعيينق من كبل مدينة 

ين العمل وال ي يحثق  يق يل  يدا التوكؾ يل  جان  الطريق وإنما يلي  الرعييؾ 

و لم حتي  ال يعطيل حركية الميرور يكيون كيد أرتكي  مطيؤ تؤديبييا لر  يق تنفيي  هي ا 

 .(1)معدر  ليا هوا ربيسق اإلداريا مر بالرؼا من أن 

حسيين سييير المرا ييق العاميية يلت يي   يي  الحليليية  ييرورة طاييية المييرإوا 

 واميير ربيسييق  لييم أن مبييدأ الطاييية هييو يعيي  أي منظميية كابميية يليي  مبييدأ التييدرم 

الوظيف ، وهو ما أكد يليق ك ابنا اإلداري المعري    العديد مين ا حكياا،  ي  هي ا 

اإلدارية العليا: ا   ملدمية الواجبيا  التي  يتعيين يلي  الموظيؾ العدد كال  المحكمة 

أو العامل مراياتها أثنا  العمل واج  طاية الرإسا  والمفروع أن السلطة الرباسية 

   مظاهرها الممتلفة يمارسها رإسا  لهيا مين أكيدميتها  ي  المدمية ميا يجعلهيا أكثير 

ة يل  مواجهتق وحيل م ياكلق، و ليم إدراكا للعمل وحاجاتق، وبالتال  أكثر كدرة ودراي

 ؛ين أن اليربيا هيو المسيبول ا ول يين سيير العميل  ي  الوحيدة التي  يرأسيها   ال  

والطاييية تحلييق وحييدة الجهيياز ،  الطاييية  يي  هيي ا المجييال أميير تمليييق طبييابش ا مييور

، اإلداري ال ي يلوا يل  أساا التدرم الهرم  وال ي يفترع  ي  كمتيق ربييا واحيد

مين كيانون نظياا العياملين بالدولية، يلي  أنيق  53/فليرة الرابعية مين الميادةوكد نعي  ال

يج  يل  العامل: اأن ينف  ما يعدر إليق من أوامر بدكة وأمانق ا ليا يكف  أن يوجد 

                                                           

1) C.E. fr., 27 mai 1994, M. comte, n   ُ  139 – 887. 
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، كمييا ال يكفيي  أن العاميل بمليير يملييق  يي  أوكييا  العميل الرسييمية دون أن يييإد  يمييال  

ليو يسيير، بيل أنيق مكليؾ بتنفيي  ا واميير يليوا  ي  هي   ا وكيا  بيؤي كيدر مين العمييل و

والتعليما  الت  تعدر إليق، ومكلؾ بإنجياز الليدر مين العميل المطليو  منيق أداإ   ي  

 .(1)الوك  الممعص ل لم

بعييفق ياميية يمكيين اللييول بييؤن يييدا طاييية الموظييؾ  واميير ربيسييق، يعييد 

 ي  ؛ داريجريمة تؤديبية يعاك  يليها ب دة، وه ا ما يظهر مين أحكياا الل يا  اإل

ه ا الم مار أيتبير مجليا الدولية الفرنسي  أن ييدا تنفيي  الموظيؾ  مير  يفوي 

 يستوج  يلابق. عادر إليق من ربيسق اإلداري يمثل مطؤ تؤديبيا  

 يي  نفييا االتجييا  كييرر المجلييا أن يييدا أنجيياز الموظييؾ  يمالييق المكلييؾ بهييا 

أن تنظييا اجتميان نلياب  كما أيتبر أي يا  ؛(2)ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا  يليق

   مكان العمل وأثنيا  المدمية يعيد مطيؤ تيؤديب  يبيرر تطبييق جيزا  تيؤديب  يلي  كيل 

 .(3)يامل ي ارم    ه ا االجتمان و لم بالممالفة  وامر سلطتها الرباسية

أكر مجلا الدولة ك لم  رييتها العلا  الموكش يل  الموظؾ الي ي ر يع 

ر يع الموظيؾ إحالية ربيسيق يلميا بميا كياا بيق مين  ، كما ايتبير أن(4)اللياا بعملق

 .(5)يستوج  العلا  يليق أيمال كان كد تكلفق اللياا بها يمثل مطؤ تؤديبيا  
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5) C.E. 15 juin 1983- francois: Req. Numéro 25701; 25 février 1985 – 

panarari c/ centre hospitalier général de req. Numéro 49760; 26 juillet 

1989 – ville d' Aix – en- Req. Numéro 99763. 



 - 91 - 

ال يفوتنا أن ننو  إل  أن واج  طاية المرإوا  وامر ربيسق تلت ي  مين 

يل  االحتراا، وهو ما أكد يليق  المرإوا أن يكون سلوكق مش ربيسق سلوكا  كابما  

   هي ا الملياا أكيد مجليا الدولية الفرنسي  ؛ ل ا  اإلداري    العدد من ا حكااال

يل   ريعة العليا  الموكيش يلي  أحيد الميوظفين الي ي تحيدث ميش ربيسيق بعيورة 

 .(1)البلة

   نفا االتجا  أكد  المحكمة اإلدارية العليا يلي  أن مبيدأ الطايية يل ي  

ت ي  طايية الرإسيا  مين العاميل   رورة احتراا المرإوا لربيسق كابلة : ا تل

احتراميق لهيا بالليدر الي ي  -إل  جان  تنفي  ما يعدرونق إليق من أوامر وكرارا  

يج  أن يسود العالكة  يما بيين اليربيا والميرإوا  يسيتحق الجيزا  إ ا ثبي  أنيق 

 .(2)أمل بواج  ه ا االحتراا

لمطالبية واج  احتراا الرإسا  ال يحول دون العاميل وحليق  ي  ال يكو  وا

بحلوكييق ود ايييق ينهييا، كمييا أن هيي ا الواجيي  ال يمنييش ميين أن يطعيين العامييل يليي  

التعير ا  اإلدارييية التيي  ت يير بييق و لييم و ليا للطييرف اللانونييية الملييررة  يي  هيي ا 

ال ؤن، دون أن يمرم يما تلت يق الوظيفة العامة من توكير الرإسا  واحترامها، 

ي كابلييية :اأن الموظيييؾ ليييق كسيييابر وهيييو ميييا أكيييد  يلييييق محكمييية الل يييا  اإلدار

المواطنين حق ال كو  والتظلا ومماطبة السلطا  العامة، ولكن ليا مميا ينيدرم 

نابيق،  إن  لم يسيتوج      نطاف ه ا الحق تلديا المن ورا  الت  تت من ألفاظا  

  (3).العلا  التؤديب 

هي  تعلين  ييا مين كبيل المحكمية اإلداريية العل ه ا المبدأ تا التؤكيد يليق أي ا  

   أحد أحكامها: اأنق ولبن كان من حق الموظؾ أن يطعن    التعرؾ اإلداري 
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بؤوجق الطعن اللانونية الت  من بينها سو  استعمال السلطة واالنحراؾ بها، إال أنق 

يج  أن يلتزا    ه ا ال ؤن الحدود اللانونية الت  تلت يها  رورة الد ان ، دون 

تحد لرإسابق أو التطاول أو التمرد يلييها أو إلي  المسياا أن يجاوزها إل  ما  يق 

أو الت هير بها أو امتهانها وإال  إنق يند المجاوزة يكون كد أمل بواجبا  وظيفتق، 

وبما تلت يق من توكير لرإسابق وبما يلزا من الطاية لها ا أ ا   المحكمة كابلة 

وكق ميش رإسيابق ينيد حيد بؤنها كد تبين  من الوكابش أن الموظؾ :الا يليؾ  ي  سيل

المطالبة با وجق الم روية الت  تلت يها  رورا  الد ان ين حلق، وإنما تلما 

المحكمة اإلدارية    ه ا السلوم وبوجيق مياص يين إلحاكيق  ي  الطلي  بعيرابع 

و ييكاو  متالحليية ال إليي  الييوزير وال إال ميين يليييق ميين الرإسييا   حسيي ، بييل إليي  

نتها دون ملت  ، وتكرار  لم ميرة تليو أمير  ؼيرها، ومن يبارا   ديدة ت م

دون انتظييار الوكيي  المعلييول لبحييث مظلمتييق مييش مييا يسييتلزا الفحييص والتنفييي  ميين 

إجرا ا  ومراحل وتبادل الرأي بين الجهيا  الممتعية.. نليتما  ي   ليم كليق أن 

المدي  لا يلؾ    سيلوكق ينيد حيد المطالبية الم يروية بيل جياوز هي ا الحيد إلي  

، وإحرام الرإسا  والمساا بها وه  رو  ال تتفق مش ميا يجي  أن كعد التحدي

يلزمق الموظؾ إزا  هإال  الرإسا  من توكير واحتراا، تلم ا مور الت  البد من 

كيامهييا بييين الييربيا والمرإوسييين حتيي  يسييتليا سييير العمييل بمييا يحلييق المعييلحة 

 .(1)العامة

وظيؾ تنفيي  أوامير ننو  أي ا إل  أن واجي  الطايية الي ي يفيرع يلي  الم

وتوجيها  ربيسق وك لم  رورة احترامق ال تمنعق من أن يناكش ه ا ا مير وأن 

يبد  ما يرا  من مالحظا     ه ا ال ؤن و لم    حدود االحتراا الواج   وهيو 

اال تثريي  يلي  الموظيؾ إن كييان  ميا أكيد  يلييق محكمية الل يا  اإلداري كابلية:

 ي   ليم أمياا     إبدا  رأيق، عريحا   نظر ،  جايا  من سالمة  معتدا بنفسق، واثلا  

ربيسق، ال يداور وال يراب ، وماداا لا يجان  ما تلت يق وظيفتق من تحفظ ووكار، 
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وما تستوجبق يالكتيق بربيسيق مين التيزاا حيدود ا د  واللياكية وحسين السيلوم، إ  

 ت يش تلم العراحة    أبدا  الرأي بما  يق وجق المعلحة العامة مطلوبة حت  ال

كميا ؛ المعلحة    تال يؾ المعانعة والريا ، وتتال   بعوامل الجين واالستم ا 

ال ي ير الموظيؾ أن تكيون ليق وجهية نظير معينيق  ي  المسيؤلة التي  ييدا ش ينهيا، 

ويجتهد    أكنان ربيسق لألم  بها، ماداا  لم يفعل بحسن نية    سيبيل المعيلحة 

مش ربيسق    وجهيا  النظير، إ ا الحليلية دابميا  وال جنا  يليق أن يمتلؾ، العامة

ولييييدة اميييتالؾ اليييرأي، ال يجليهيييا إال كيييرن الحجييية بالحجييية، ومناك ييية البرهيييان 

   وإنما ليا لق أن يمالؾ ما أستلر يليق رأ  الربيا أو يليا العراكيل ، بالبرهان

ث سبيل تنفي  ، إ  أعبح  الطاية واجبة، بعيد أن مرجي  المسيؤلة يين دور البحي

 .(2)إل  دور التنفي 

وميين جانبهييا أكييد  المحكميية اإلدارييية العليييا  يي  العديييد ميين ا حكيياا يليي  

 رورة أال يتعد  المرإوا الحدود المسمو  بها  ي  تعامليق ميش رإسيابق ، ولليد 

كرر     أحد أحكامها أن الللا ا  ال عبية والسياسية الت  كد تجمش بين الرإسيا  

للمرإوسين بيؤن ينتليد سياسية الرإسيا   يإن  ليم ال  والمرإوسين وإن كان  تسمح

يعن  أن يتطاول ه ا ا مير يل  رإسابق بل يليق أن يبد  رأييق بميا ال يتعيارع 

ميش االحتييراا الواجيي  لهييإال ، ونسييوف رأ  كيل ميين المحكميية التؤديبييية واإلدارييية 

 :يل العليا    نزان تتلمص وكابعق  يما 

ديا إليها ربيا مجلا إدارة  ركة النعير حدث    أحد  االجتمايا  الت   

للبترول العياملين بال يركة لمناك ية ميا تيا إنجياز  مين أيميال وميا هيو معهيود لل يركة 

لللييياا بييق  يي  المطيية الملبليية ودراسيية الوسييابل التيي  ميين  ييؤنها ر ييش مسييتو  الكفييا ة 

ابيية، اإلنتاجية بال ركة، و لم بح يور بعيع اللييادا  السياسيية وأي يا  اللجنية النل

أن كاا أحد العاملين بتك ي  البيانا  الت  كان يدل  بها بعع رإسابق ين اللسيا الي ي 
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اأن مييدير ال ييبون الفنيييةا، ومييدير العمليييا  أدليييا بمعلومييا  كا بيية  يعمييل بييق كييابال  

يل  طلي  أحيد رإسيابق مين  ورد معللا  ، اوأ اؾا أن  النا و النا كا بان وممربانا

ا مييوش أنيي  الليي  تحلييق ورة إحاليية العامييل للتحليييق كييابال  ربيييا مجلييا اإلدارة ب يير

معايييا، أنيي  كييان الواجيي  تكييون محكميية الييدجو . أنييا أيييرؾ أوديييم  يي  داهييية. إنيي  

حجي  وأن  بتكد . أن  بتحج يل  جبل الملطا ميوش جبيل ير يا . أنيا أكيل ياميل 

 يندي يفها أحسن منم وأحسن من )المدير اآلمر(ا.

مة التؤديبية لعلابق ين اإلهانا  التي  وجهيا لرإسيابق أحيل ه ا العامل للمحك

إال أن المحكمة ك   ببرا تق كابلة أن ااالجتميان بهي   العيورة يعيد الملياا ا ول 

،  انتف  العفة الوظيفية يين الم يتركين  ييق.لتبرز ، وليا وظيفيا  اجتمايا سياسيا  

لالتحييياد  عيييفتها السياسيييية بايتبيييارها أي يييا   ييي  لجيييان الوحيييدا  ا ساسيييية

اال ييتراك  واللجنيية النلابييية، إ  أن الؽاييية ميين االجتمايييا  السياسييية ال يمكيين أن 

تتحلق إال بممارسية الموجيودين  ي  االجتميان لحلهيا الم يرون  ي  الليول والفكير 

وإبدا  وجها  النظر دون التلييد بالرابطية الوظيفيية التلليديية بيين ا ي يا  بحكيا 

ؤي كيييد آميير إال تحليييق العييالح العيياا والتنييز  ييين مراكييزها بال ييركة أو التليييد بيي

ومت  انتل  العفة الوظيفية يين االجتميان الي ي حيدث  ييق ، ا ؼراع ال معية

يبليي  النظيير  يي  ا كييوال التيي  بييدر  ميين المييتها، وهييل تعتبيير ميين كبيييل  التعييدي،

ا  عال الت  تما ما يج  أن يتحل  بق العامل سوا  مارم الوظيفة أو داملها من 

والمعليييوا أن االجتماييييا  السياسيييية ، احتيييراا للييي ا ، ولألميييالف والعيييرؾ العييياا

تعييطبػ مناك ييتها بالحييدة، ممييا يعييرع المتناك ييين لييزال  اللسييان، وليي لم تيينص 

 يإ ا ؛ الدساتير يل  يدا مسبولية أي ا  البرلمان يميا يبيدر مينها أثنيا  الجلسيا 

بال يركة بالكي   أو االنحيراؾ، نع  المدير العياا لل يبون الفنيية وميدير العملييا  

، ال يعد انتهاكا ( وبمراياة الظروؾ الت  كيل  يها إن  ه ا اللول من جانبق )المتها

للعرؾ العاا ... والوا ح من وكابش الحال أن المتها لا يكن يلعد إال التدليل يل  
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أدليي  بهييا كييل منهمييا،  ييال ت ييكل الواكعيية المنسييوبة إليييق  التيي يييدا عييحة البيانييا  

 ممالفة تؤديبية يمكن محاسبتق يليهماا.

هيي ا اليي ي انتهيي  إليييق المحكميية التؤديبييية لييا يلليي  كبييوال ميين كبييل المحكميية 

اإلدارية العليا ، الت  رأ  أن العامل كد أنتهم مبيدأ الطايية بميا ينطيوي يلييق مين 

احتراا واجي  للرإسيا  و ي  معيرع التيدليل يلي  مطيؤ ميا انتهي  إلييق المحكمية 

   حكمها السابق اإل ارة إليق، كال  المحكمية: اومين حييث أن العبيارا   التؤديبية

الت  عدر  من المطعيون  يد   يابنة بي اتها ، وتحميل معني  اإلهانية، بحييث ال 

تتيرم مجياال ال تيراع حسين النيية، بيل تلطيش بؤنيق كعيد بهيا النييل مين أثنيين ميين 

و يويا  تيدمل  ي  رإسابق والت هير بهما، والحط مين كيدرهما، أثنيا  مناك ية م

عميا امتعاعهما بايتبارهما من مديري ال ركة، و لم    اجتميان  يا كثييرا 

من العاملين  يها، وه  يبارا  لا يكن الملاا يلت ييها، وليبررهيا كيول المطعيون 

 د  أنها كان  وليدة لحظية انفعيال، وإ  ميا أدلي  بيق )اليربيا الي ي هيوجا( أثنيا  

ز أو تعييد، ومسييلم المطعييون  ييد  يليي  الوجييق االجتمييان كييد مييال ميين أي اسييتفزا

السييالؾ بيانييق ينطييوي يليي  مييروم يمييا تلت يييق وظيفتييق ميين احتييراا لرإسييابق 

 وتوكيرهاا.

وللد حاول  المحكمية أثبيا  مطيؤ التبريير الي ي كالي  بيق المحكمية التؤديبيية 

كابلة :اومن حيث أنق ال حجة    كولق )حكا المحكمة التؤديبيية( أن االجتميان كيان 

، وأنييق لييا يكيين )أي العامييل( ماللييق كابمييا بؤيمييال وظيفتييق، بييل كييان يبا يير سياسيييا  

من السلطة الرباسية ويالكة العمل، ال عحة     لم، إ ا  حلوكق السياسية متحررا  

  ال ين أن من واج  كل من ي ترم  ي  اجتميان أن يتجني  ا لفياظ المارجية، 

هانة لق دون ملتع،  إن االجتمان وأن يعون لسانق يما  يق من ت هير بؽير ، وإ

سالؾ ال كر كد أنعلد بديوة من ربيا مجلا اإلدارة، والتلي   ييق أي يا  مجليا 

اإلدارة، وكثييير ميين مييديري ال ييركة بؤي ييا  لجييان الوحييدا  ا ساسييية لالتحيياد 
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واللجنة النلابية للعاملين بال ركة، وكان الؽرع منق مناك ة ما اتم تيق  اال تراك 

 لم كان المو و  المطرو  للبحث هو يمل ال يركة وإنتاجهيا ميا كيد ال ركة، وب

يلت يق  لم من التعرع لمسإولية وامتعياص الليابمين يلي  إدارتهيا والمنفي ين 

وأنق وليبن كيان لكيل الم يتركين  ي  هي ا االجتميان أن يبيد  رأييق  ، وجق ن اطها

من أيمال ال ركة أيا ب لم  بحرية وعراحة تامة، وأن يتناول بالنلد ما يرا  جديرا  

كان المسبول ينق، وأن يلتر  ما يرا  كفيال بإعال  ما  يها من يييو ، وإال أنيق 

ليا لق أن يجاوز  لم إل  الطعن والتجريح والتطاول دون ملت   يلي  اليزمال  

والرإسا ، وإال أعبح مثل ه ا االجتمان مجاال للنيل من الرإسا ، والت هير بها، 

ا مر ال ي يتفيق ميش المعيلحة العامية وميا يلت ييق مين كيياا  والحط من كرامتها،

الثليية والتعيياون بييين العيياملين، ورإسييا  ومرإوسييين، بييل وميين  ييؤنق أن يفييو  

 .(1)الؽرع ال ي من أجلق يلد االجتمان

ه ا الرأي ال ي انته  إليق المحكمة اإلدارية العليا هيو ا عيو  يلي  ميا نير  

تكييون العالكيية  يمييا بييين المييرإوا لييق بعييع   لييم أن حسيين سييير العمييل تلت يي  أن

المالحظا  يل  طريلق يميل اليربيا،  إظهيار ييدا كيدرة اليربيا يلي  الليياا بمهياا 

وظيفتق من  ؤنق أن ي يش هيبتق وهو ما يإثر بعيورة سيلبية يلي  المعيلحة العامية، 

ا واالحتراا الواج   يما بين الربيا ومرإوسق ال يلتعر يل  مكان العميل  ليط وإنمي

يمتد لمارجق وهو ال يمنش المرإوا من إبدا  وجهة نظر  الت  كد تمتليؾ يين وجهية 

نظر الربيا، بل والد ان ينها و لم    حدود الليانون ودون أن ينتهيم االلتيزاا الي ي 

 يفرع يليق  رورة توكير واحتراا رإسابق.

وميين جانبييق أكييد الل ييا  اإلداري الفرنسيي  يليي   ييرورة أن تكييون يالكيية 

وا بالربيا كابمة يل  االحتراا وأال يكيون سيلوم الميرإوا مين  يؤنق أن المرإ

                                                           

 .131، ص4، ا 1968ديسمبر سنة  14المحكمة اإلدارية العليا، حكا ( 1
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ينيال ميين سييلطة وهيبيية اليربيا سييوا  كييان  لييم بعيورة مبا ييرة أو ؼييير مبا ييرة 

أحكاميق،  في  حكيا أكير ب يريية  .وهو ما أكيد يلييق مجليا الدولية  ي  الكثيير مين

مين أن هي    العلوبا  الت  وكع  يل  الموظؾ ال ي ر ع تحيق  ربيسيق بيالرؼا

التحييية لييا تكيين متطلبيية و لييا لللييانون، وللييد أ ييار المجلييا إليي  أن هيي   العلوبيية ال 

تإسا يل  انتهام الموظؾ لنص كانون  وإنما تجد أساسها  ي  ميروم الموظيؾ 

 .(1)يل  كوايد ا د  واللياكة

كما حكا المجلا ب ريية العلا  الموكش يل  الموظيؾ الي ي  هي  لمكتي  

العمل الرسمية دون أن يكون مرتديا زييق الرسيم  ،  لليد أيتبير  ربيسق    أوكا 

يليي  يييدا احتييراا – يي  حليليية ا ميير –مجلييا الدوليية أن هيي ا المسييلم ينطييوي 

 .(2)الموظؾ لربيسق ومن  ؤن  لم أن يهدر هيبة وكرامة الربيا

أكييد المجلييا أي ييا أن مماطبيية الموظييؾ لربيسييق بعييورة ينيفيية كييرد  عييل 

ك لم (2)ق من جان  الربيا ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا  يل  توجيق اللوا ل

ما  ه  إليق المجلا من أن انتلاد المرإوا لربيسق و ليم يلي  أثير الليرار الي ي 

اتم    د ، من  ؤنق أن يبرر الجزا  التؤديب  الوكش يليق ، ولليد أ ياؾ المجليا 

ا العاملين تح  رباسيتق كابال بؤن االنتلادا  العلنية الت  وجها الموظؾ لربيسق أما

ينطوي يل  التلليل من  ؤن الربيا واالحتيراا الواجي  ليق وهيو ميا يبيرر الليرار 

 .(3)العادر بفعلق

وللييد حييرص مجلييا الدوليية يليي  التؤكيييد يليي   ييرورة احتييراا المييرإوا 

لربيسق وأن يماطبق بما ال يمثل مروجا يل  ه ا الواجي  حتي  وليو ليا يكين  ليم 

ا الم ييمار أكيير المجلييا  ييريية العلوبيية الموكعيية يليي   يي  هيي ؛  يي  مكييان ييياا

                                                           

1) C.E. fr., 1/10/1954, Barruel, T.P. 827. 

2) C.E. fr., 29 mars 1993, Ministre de l'intérieur, n   ُ  107 – 901. 

- C.E. fr., 6 juillet 1984, Fernandez, n   ُ  110 – 673. 

3) C.E. fr., 30 septembre, Barre, Rec. P.394. 
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و لييم لت ييمينق المطييا  الموجييق منييق إليي   Antibes الموظييؾ بعمودييية مدينيية

 .(1)السكرتير العاا للعمودية يبارا  مارجة

التييزاا الموظييؾ بطاييية ربيسييق أميير تييا التؤكيييد يليييق ميين كبييل الم ييرون وكيي لم 

الف، أي هييل هيي  طاييية يميييا ، أا يليي  الل ييا ، ولكيين هييل هيي   الطاييية تتسييا بيياإلط

العكا يج  أن تما بما ال يتنا   مش اللانون وبعبارة أمير  هيل يليزا الموظيؾ بطايية 

 أمر ربيسق ال ي ال يتفق مش اللانون أا يل  العكا يلتزا بعدا تنفي   ؟

بداية ن ير إل  أن الموظؾ ؼير ملزا بتنفي  أمر ربيسق و لم ينيدما ي يكل 

ريمة جنابية  ف  ه   الحالة يج  يل  المرإوا أن يمتنيش يين تنفيي  ه ا التنفي  ج

ا مييير العيييادر إلييييق وإال سييييتعرع للمسيييا لة الجنابيييية ، وإ ا حيييدث وأن كييياا 

المرإوا بتنفي  مثل ه ا ا مير  يال ترتفيش ينيق المسيبولية إال إ ا تحللي  ال يروط 

لت  تنص يلي  أنيق ال ا 63الت  نص يليها    اللانون الجناب  و لم    مادة ركا 

 جريمة إ ا وكش الفعل من موظؾ أمد     ا حوال اآلتية:

إ ا أرتك  الفعل تنفي ا  مر عادر إليق من ربيا وجب  يليق طايتق  :أوالً 

 و أيتلد أنها واجبة.

 ً إ ا حسن  نيتق وارتك   عال تنفي  لما أمر  بيق الليوانين أو ميا أيتليد  :ثانٌا

 من امتعاعق. أجرا ةأن 

يل  كل حال يج  يل  الموظؾ أن يثب  انق لا يرتكي  الفعيل إال بعيد التثبيي  و

 يل  أسبا  معلولةا. والتحري، وانق كان يعتلد م روييتق وأن ايتلاد  كان مبنيا  

ه ا النص يعن  أن الموظيؾ العياا يجي  يلييق أال ينفي  أمير ربيسيق إ ا كيان 

لق لر ش مسيبوليتق الليول بؤنيق كيد  يعلا بعدا م روييتق وإ ا نف  ه ا ا مر  ال ي فش

                                                           

1) C.E. fr., 27 fevrier 1995, ville d'Antibes, n   ُ   115 – 988. 
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أطان أمر ربيا يج  يليق طايتق  لم أن طاية الربيا ال تنبؽي  أن تيإد  بيؤي 

 .(1)حال من ا حوال إل  ارتكا  الجرابا و لم يل  حد تعبير محكمة النلع

للمادة الم كورة  إن ارتكا  الجريمة تنفي ا  مر ربييا تجي  طايتيق  وو لا  

نفي  ا مير بحسين نيية أي ليا يكين يعليا بيؤن هي ا ا مير ؼيير مت  كان الموظؾ كيد 

م ييرون ال يعفيييق ميين مسييبوليتق الجنابييية إال إ ا أثبيي  أنييق لييا ينفيي  ا ميير إال بعييد 

التحري ين م روييتق وأنق كيان يعتليد  ي  ييدا ممالفتيق للليانون وأن يكيون هي ا 

 االيتلاد لق ما يبرر .

ادر ميين الييربيا واليي ي ي ييكل هيي ا  يمييا يتعلييق بييا مر الؽييير م ييرون العيي

جريمة جنابية، ولكن ما هيو الو يش ينيدما يكيون ا مير ؼيير الم يرون ولكنيق ال 

ي كل جريمة جنابية، هل يلتزا الموظؾ بطايتق    ه   الحالية أا يلييق أن يمتنيش 

 ين تنفي   ؟

 يما يتعلق بموكؾ الفبة من ه ا التساإل، يمكن اللول بؤنق لا يتفق يل  رأ  

 للد  ه  جان  من الفلق إل  اللول بؤن طاية اللانون تفرع يل  الجميش  واحد ،

يستوي  ي   ليم الميرإوا واليربيا، وبنيا  يلييق  يال يجي  يلي  هي ا ا ميير أن 

يمرم يل  حكا اللانون و لم بإعيدار  أميرا يمالفيق وإ ا حيدث وأن أعيدر أميرا 

ن الميرإوا يجيد يمالفق وإ ا حدث وأن أعدر أمرا يتعارع ميش نيص الليانون  يإ

نفسق    حل من التزامق بطاية ربيسيق  ليم أنيق مليزا يلي  حيد كيول هي ا االتجيا  

 le principe de laلمبيدأ الم يرويية  ا   ون و ليم تطبيلي تراا اللان  ب رورة اح

legalite   اليييي ي يفييييرع احترامييييق يليييي  الجميييييش حكيييياا ومحكييييومين، رإسييييا

 ومرإوسين.

  إليي  تييرجيح مبييدأ الطاييية الرباسييية إال أن جانيي  أميير ميين الفلييق كييد  هيي

L'obéissance hiérarchique    له ا االتجا ، يلزا  يل  مبدأ الم رويية،  و لا
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الموظؾ هنا بتنفي  ا مر العيادر إلييق مين ربيسيق، إ  أنيق سيمح لكيل ميرإوا أن 

يناكش    كل حالة مد  م رويية ا مر العيادر إلييق مين ربيسيق اإلداري وييدا 

 ي  داميل  ما تراب  لق انق ؼير م يرون ومين  يؤنق أن يحيدث ا يطرابا  تنفي   إ ا 

الجهاز اإلداري للدولة، ماعة وأن ثلا ة العامل اللانونية كد تكون منعدمة أو ؼير 

ل لم  إن المنطق يل   ب رورة أن ينف  ؛ كا ية  ن ينع  نفسق كا يا لل ريية

 العامل أمر ربيسق حت  ولو أتسا بعد ال ريية.

حليلة يعع  ا م  بؤي من ه ين اليرأيين يلي  إطالكيق،  بيالرؼا مين    ال

وجاهة ا سانيد الت  يليوا يليهيا اليرأي ا ول إال أن السيما  للعاميل بير ع تنفيي  

أمر ربيسق    كل ميرة يير   يهيا ييدا م يروييتق ا مير العيادر منيق حتي  وليو 

 ؤنق أن يهدر هيبية  كان  يدا الم رويية مجرد ايتلاد ال وجود لق    الواكش من

الرإسا  ومن ثا يترت  يليق إ اية الفو   وإهدار مبيدأ التيدرم اليوظيف  الليابا 

 يليق التنظيا اإلداري.

ا م  بالرأي الثان  لم أنق من ؼير المعلول أن يلتيزا الموظيؾ  ويعع  أي ا  

بالطايية العميييا  بيالرؼا ميين و يو  يييدا م يروييتق ا ميير  ليم أن مثييل هي ا اللييول 

وللميروم مين هي ا الميؤزف  لليد حيرص الم يرون  ،(1)عن  الت حية بمعالح ا  يرادي

 الو ع  يل  ا م  بحل وسط بين الرأيين السابق اإل ارة إليهما.

 634-83ميين اللييانون ركييا  28 فيي   رنسييا نييص الم ييرون  يي  المييادة ركييا 

د يل  أن كل موظؾ أيا كان و عة الوظيف  يع 1983يوليو سنة  13العادر    

يند تنفي  ما يعهد لق من مهاا ويليق أن ينف  أوامر وتوجيها  رإسابق وال  مسبوال  

يتحلل من تنفي  ما يطل  منيق إال إ ا اتسيا ا مير بعيدا الم يرويية الظياهرة وكيان 

 .جسيما   من  ؤنق أن ي ر بالمنفعة العامة إ رارا  

                                                           

1) Michel Stassinpolus; Traite des actes administratifs, 1954, pp.107 et s. 
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ال يرطين      و   لم  إن الموظؾ ال يتحليل مين مسيبوليتق إال إ ا تيوا ر

المنعوص يليهما    المادة سالفة ال كر وهميا ييدا الم يرويية العيارمة وكيان 

 من  ؤن تنفي  ه ا ا مر يترت  يليق اإل رار بالمعلحة العامة بعورة مطيرة.

ه ا المسلم ال ي أم  بق الم رن الفرنس  يعد    الحليلية تجسييدا لميا سيبق 

مين أن ييدا تنفيي  الموظيؾ  مير  langueur (1)وأن كرر  مجلا الدولة    حكيا

ربيسق يكون م رويا يندما تكون يدا م يروييتق ا مير عيارمة ومين  يؤنق أن 

وه ا يعني  أن مين واجي   ،(2)   حالة تنفي   جسيما   ي ر بمعلحة يامة إ رارا  

 .الموظؾ أال ينف  ا مر العادر من ربيسق مت  أجتمش ال رطين معا  

رر للميرإوا ييدا تنفيي  أمير ربيسيق، كميا  توا ر أحيد ال يرطين  ليط ال يبي

ن ييير أي ييا إليي  أن تنفييي  الموظييؾ لألميير بييالرؼا ميين تييوا ر ال ييرطين السييالؾ 

 اإل ارة إليهما من  ؤنق أن يعر ق لعلا  تؤديب .

 توا ر أحد ال رطين  ليط ال يبيرر للميرإوا ييدا تنفيي  أمير ربيسيق ، كميا 

ميين تييوا ر ال ييرطين السييالؾ  ن ييير أي ييا إليي  أن تنفييي  الموظييؾ لألميير بييالرؼا

 .تؤديب من  ؤنق أن يعر ق لعلا   إليهمااإل ارة 

                                                           

1) C.E. 10 Novembre 1944-langneur: R288, D.1945.87 cl. Chenot, JCP 

1945.II.2853 note chaînon, S.1945.III.18. voir dans le même sens,CE 

27 mai 1949-arasse: R249; 3 mai 1961-pouzelgues: R280,Aida 1961-

363;4 janvier 1964 deux arrêt: charlet et lemonier et autres: R 1,Aida 

1964.447, RDP1964.453 note Waline; 2 novembre 1966-Dessendier: 

R580;3novembre 1967-fremont: R840. Aida 1968.411; 30 octobre 

1968-panama: R538. 

2) Cherigny (B.): Ordre illégal et devoir de Dessertissage dans le 

contentieux disciplinaire de la function publique civile, RDP 1975.867. 

Voir encore lindon (R.). L'obéissance hiérarchique comporte t-elle des 

limites et lesquelles. RA 1954.159. Desmons (E.): LE droit de résistance 

du fonctionnaire, Droit 1992.101. A propos des militaires et maréchal 

soult de la "soumission de tous les instants", consulter notamment: 

Boulanger (F.): L'ordre supérieur militaires et la responsabilité du 

subordonne au regard du règlement de discipline générale du 1
er
 octobre 

1966.JCP 1967 numéro 2089. 
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مين كيانون العياملين  81/2وبالنسبة للم رون المعري  للد نص    الميادة 

يل  أن ايعف  العامل من الجزا  إ ا ثب   1978المدنيين بالدولة العادر    سنة 

عيادر إلييق مين ربيسيق بيالرؼا أن ارتكا  الممالفة كان تنفي  ا مر مكتيو  بي لم 

من تنبيهق كتابة إل  الممالفة، و   ه   الحالة تكون المسإولية يل  معدر ا مير 

 وحد ا.

يت يح ميين هيي ا الينص أن الم ييرن المعييري كييد حيرص يليي  التؤكيييد يليي  

 ييرورة أن يراييي  الموظييؾ تطبييييق اللييانون وإلزامييق بعيييدا تنفييي  ا ميير ؼيييير 

يا إل  يدا الم رويية وتطل  إليفا  مسيإولية منفي  الم رون إال بعد تنبيق الرب

ا مر أي المرإوا أن يكون ه ا التنبييق كتابية  يال يعفييق مين المسيإولية أن يلفي  

نظر الربيا إل  ممالفة ا مر العادر منق لنعوص اللانون مت  كان هي ا التنبييق 

 كد تا بعورة  فهية.

لنظرية أ  ل من المسلم  ا  ه ا المسلم ال ي تبنا  الم رن المعري يعد و ل

 ال ي سلكق نظير  الفرنس .

ه ا ا مير كد ا ترط إليفيا  مسيإولية التعاميل يين ييدا تنفيي  أمير ربيسيق 

 يييرورة تنفيييي  هييي ا ا مييير بعيييدا الم يييرويية العيييادر وأن يترتييي  يلييي  تنفيييي   

وهيي ا يعنيي  أن تلييدير أميير جسييامة  ،جسيييما   ا  ييرار بمعييلحة ياميية إ ييرارا  

ك ا جسامة ال رر يم ش دابما لتليدير اللا ي  وهيو ميا يعني  تعيرع الممالفة و

الميرإوا للمسييبولية إ ا كييدر يييدا تييوا ر هيي ين ال ييرطين أو أحييداهما، أو إ ا كييدر 

لوجهية نظير  ثيا يير  الل يا  ييدا  يدا تنفي  ا مر و ليم لتيوا ر ال يرطين و ليا  

ا كتابية إلي  عحة ما  ه  إليق المرإوا، ه ا   ال ين أن  رورة لف  اليربي

يدا الم رويية وا تراط أن يعدر أمر كتاب  يإكد  يق يل   رورة تنفي  أمير  

و لم يل  مسيبوليتق مين  يؤنق أن يحميل اليربيا يلي  ييدا اإلعيرار يلي  تنفيي  

أمر  و لم يلي  مسيبوليتق مين  يؤنق أن يحميل اليربيا يلي  ييدا اإلعيرار يلي  

 تنفي  أمر  ؼير الم رون. 
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 انثانوانمبحو 
 اىْت ًاخب انطاعت فِ انتشرّع انفرنسِ ًانمصرُم

 نمطهب األًلا
 ًاخب انطاعت فِ فرنسا

سنتعرع    ه ا المطل  إل  إللا  ال و  يل  واجي  الطايية  ي   رنسيا 

 فيي  يهييد نييابليون، كانيي  سييمة اإلدارة العاميية هيي  المركزييية اإلدارييية، إ  وجييد 

لتفت  اإلداري ال ي كان سابدا اإلمبراطور     لم التنظيا دوا  ناجحا    يالم ا

من كبل، ولا يكن  لم يمر بالطبش دون الحعول يل  امتيازا     جان  السلطة، 

 . (1)وأعبح مبدأ الطاية واجبا  ال يلبل الجدل

ؼير أن المفهوا الماص لإلمبراطور ين الطاية    الوظيفة العامة لا يكن 

كييابال : أن  1916 يي  سيينة  هييو  كييرة الطاييية المطلليية،  لييد كتيي  إليي  أحييد يمالييق

الطاية    مجال الوظابؾ المدنية ليس  طاية يميا ،  ه  تلبل إبدا  المالحظا  

مهميا كيان تيدرم السيلطا ، وال تليوا الطايية المطللية إال سيين من جان  المير  و

 .(2)ب ؤن العسكريين وحدها

ي ولكن ه ا المفهيوا المياص للطايية ليا يكيد ينيال  ييبا  مين النظياا المركيز

الكامل ال ي كاا يليق حكا اإلمبراطور،  لا تكن هنام كيود    ظل ه ا النظاا تحد 

من سلطة الرإسا ، ولا تكن هنام  مانا  لعالح الموظفين كبيل تليم السيلطا ، 

بل أن الطاية لا تكن مطلوبة وحدها، بل الوال  للنظاا السياس  والطاية للحكومة 

 أي ا . 

تزايييد  أيييداد المييوظفين، نتيجيية التسييان و يي  ؼ ييون اللييرن التاسييش ي يير 

الن اط اإلداري، ولما طرأ من تطورا   ي  المجياال  االكتعيادية واالجتماييية، مميا 

 (3)كان لق أثر  يل  نظاا الموظفين، ويل  واج  الطاية ال ي تهيؤ بدور  للتؽيير.

                                                           

 .  5( راجش دا ال، المرجش السابق، ص1

2) Fougere, La fonction publique, Paris, 1966, p. 309. 

 وما بعدها.  27( د/ياعا أحمد يجيلة، طاية الرإسا     الوظيفة العامة، مرجش سابق، ص3



 - 114 - 

 فيي  مسييتهل هيي ا اللييرن عييدر  ت ييريعا  تنظيمييية يديييدة، حمليي  معهييا 

يييرا  ميين ال ييمانا  اللانونييية، وتزايييد سييلطان اللا يي  اإلداري  يي  للمييوظفين كث

ركابتق يل  أيمال اإلدارة، وعياح  كيل  ليم نميو التنظيميا  النلابيية التي  تتجيق 

نحو الديملراطية    اإلدارة، وتهدؾ إل  تعيفية دور الرإسيا ، وكيان مين نتيجية 

بعيد أن كيان طليليا    لم أن عار  تلم الليود تإثر يل  واج  الطاية وتليد مدا 

 .(1)من كل كيد

و   النعؾ ا ول من ه ا اللرن، و   يهد حكومية  ي  ، استعاد واجي  

سبتمبر سينة  14الطاية عالبتق الت  كان يليها    يهد نابليون، حيث عدر    

أن الميوظفين يلي  »كانون للموظفين، نص    مادتيق الثالثية ي يرة يلي ،  1941

للنظيياا اللييابا يليي  سييلطة الرإسييا  ويليي  الطاييية امييتالؾ درجيياتها يم ييعون 

، ونعيي  تلييم المييادة يليي  أن الطاييية للرإسييا  يجيي  أن تكييون «واإلمييالص لهييا

تامية،  ييإ ا مييا بييدا  حييد المر وسييين أن ا وامير التيي  تللاهييا تنطييوي يليي  ممالفيية 

لللانون، أو أن تنفي ها يجل  أ رارا  جسمية،  عليق أن يبدي وجهة نظر      ليم 

ليي  الييربيا، واليي ي إ ا أعيير بييدور  يليي  أميير   ييإن الطاييية تكييون واجبيية يليي  إ

 المر وا. 

طيرأ  يلي  النظياا الليانون  للوظيفية العامية  1946و   ظل دسيتور سينة 

بعع التطورا ، تمثل     منح الموظفين حريا  و مانا  أكثير مين  ي كبيل، 

وكيد كيان لي لم أثير  ، 1946أكتيوبر سينة  6احتواها كانون الموظفين العيادر  ي  

يل  واج  الطاية، حيث امتف  مبدأ الطاية اآلمرة من نعوعق والي ي كيان كيد 

 ، وورد النص يل  واج  الطاية يل  النحو التال : 1941أكر بق كانون سنة 

اكل موظؾ مهما كان  رتبتق    التيدرم اإلداري يكيون مسيبوال   :۰۰مادة/

 ين المهاا الت  يعهد بها إليها. 

                                                           

1) Piquemal; Op. Cit., P92, 93. 
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االموظؾ الي ي يكليؾ بعميل ميا يكيون مسيبوال   :يل  أن ۰۱ع  المادة/ كما ن

أماا رإسابق ين السلطة الممولة له ا الؽرع، وين تنفي  ا وامر العادرة ينيق، وال 

 يعف  من المسإوليا  المللاة يل  ياتلق بسب  مسبولية مر وسيقا. 

 برايير  4عدر تنظييا جدييد للوظيفية العامية، احتيوا  أمير  1959و   سنة 

وال ي ال يزال ساري المفعول حت  اليوا، ولكنق لا يمرم يما ت منق  ۰959سنة 

   مادتيق الحادية ي رة والثانية ي رة بالنسبة لواج  الطاية،  1946كانون سنة 

سو  أنق كد جمش هاتين المادتين  عياؼهما  ي  ميادة واحيدة، وهي  الميادة التاسيعة 

 منق. 

رأ  يلي  واجي  الطايية، كاني   ي  مجيال يل  أن أها التطورا  الت  طي

 ۰966الطايييية العسيييكرية إ  أحيييدث  الالبحييية العيييادرة  ييي  أول أكتيييوبر سييينة 

، حييث جيوز  للمر وسيين (1)ثورة ت يريعية  ي  هي ا المجيال 749-66بالدكريتو 

ر ييع إطاييية أواميير الرإسييا  ؼييير الم ييروية، بييل وكييرر  المسييبولية الجنابييية 

ويعتبيير هيي ا التطييور  يي   ،ر  هييو يييدا م ييروييتقللميير وا اليي ي يطبييش أمييرا  ييي

الواكش استجابة للندا ا  المعاعرة الت  تحب  إدمال مبادئ الديملراطية بيين كيوا  

 . (2)الجيش

 Catherineوطاية المرإوا  وامر ربيسق تعد يل  حد تعبيير ا سيتا ة 

Robert  (3).م الجوهر ال ي يلوا يليق كل تنظيا إداري كابا يل  التدرم الهر 

                                                           

، ومإليؾ هييري، 157، 156( أنظر أيميال الميإتمر اليدول  للطايية، سيالؾ الي كر، ص1
 . ۰۹۹۹الوظيفة العسكرية، باريا، سنة 

- J. Herry, La fonction militaire, 1970, Paris. 

، ولكنييق أبليي  يليي  ۰۹۹۱وجييدير باليي كر أن هيي   الالبحيية كييد طييرأ يليهييا تعييديل سيينة  -
 نعوعها المتعللة بالطاية.  

لدراسية  1966( راجش     لم تلرير منيدو  ايطالييا ليد  الميإتمر اليدول  المنعليد سينة 2
   :مو ون

- Action penale et action militaire. P. 9.    
3) Catherine R.; De l'obéissance in Mélanges en l'honneur du professeur 

Michel Stassinopoulos, L.G.D.J. 1974. P.585. 
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يندما ير ع   رورة احتراا ه ا المبدأ تلت   إ ن يلا  الموظؾ تؤديبيا  

تنفي  أوامر ربيسق، ولكن من هو اليربيا الي ي تجي  طايتيق ؟ وهيل هي   الطايية 

 مطللة؟

 يما يتعلق بالربيا ال ي تج  طايتق،  لليد حيدد الل يا  اإلداري الفرنسي  

الت  يرتبط  يها الموظؾ ومن ثا  ال  بؤن الطاية تج  للربيا ال ي يعمل باإلدارة

يم ييش  واميير الييربيا اليي ي يييدير مر ييق آميير إال إ ا كييان هيي ا ا مييير يتمتييش 

 .(1)بتفويع وظيف  يعطيق سلطة    ه ا ال ؤن

ن ير ك لم إل  أن الربيا اإلداري المبا ر ال ي يج  أن ينعان مرإوسق 

  الي ين يعليو   ي  السيلا  وامر  يليق أي ا أن يم ش هو ا ميير  وامير رإسياإ

 يي  هيي ا المعنيي  أكييد مجلييا الدوليية الفرنسيي  يليي  أن طاييية العيياملين  ؛الييوظيف 

بعييدا   –بإحد  المست فيا   مر ربيسها المبا ر بالم اركة    أحد االجتماييا  

ال ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا  حت  وإن كان ه ا ا مر  –ين مكان العمل 

 .(2)المست ف  يتعارع مش أوامر مدير

وننو  إل  أن الموظؾ ال ي ترم جهة يملق ا علية ليلتحيق بعيفتق مإكتية 

بالعمل لد  جهة أمير  يلييق أن ينعيان  وامير ربيسيق اإلداري  ي  الجهية التي  

يعمييل لييديها، هيي ا التحديييد تظهيير أهميتييق بالنسييبة للمييوظفين اليي ين يعملييون بمنظميية 

الت  كيان يعميل ليديها ال تسيتطيش أن تفيوع دولية،  نق يعن  أن السلطة ا علية 

 (3)يليق بعع ا وامر الت  كان  تفر ها يليق من كبل.

حييث  (4)وللد سار يل   لم النهج بعع الدول الؽربية مثل ألمانيا االتحادية

ميين كييانون المييوظفين  يي  ألمانيييا االتحادييية يليي  واجيي  الطاييية  55نعيي  المييادة/

ومعاونية رإسيابق، ويلييق تنفيي  التعليميا  التي  بلولها: أن الموظيؾ يلتيزا بنعيح 

                                                           

1) C.E. fr., 27 mai1994, comte, n  ُ  139 – 887. 

2) C.E. fr., 1-6 1994, CHS Barthélemy – Durand et autres, T, P.1013. 

 . 211،212ا، ص1999د/ مجدي  عي ، التؤدي     الوظيفة العامة، بدون نا ر،  (3

4) Koeing, la fonction publique en Allemagne, 1973, p30.31.  

- Federale, 1973, Paris, p. 30 et 31.   



 - 117 - 

تعييدر ييينها، وأن يتبييش التوجيهييا  العاميية، مييا لييا تمييالؾ نعييا كانونيييا يل يي  

 عراحة بؽير  لم،  حينب  ال تج  الطاية يل  المر وا. 

م كلة الطاية للرإسا  بالنسبة لألوامر ؼيير الم يروية،  56كما نظم  المادة/

 الثان  من اللسا الثان  من ه ا المإلؾ. وسيرد تفعيل  لم    البا  

ميين كييانون المييوظفين العييادر سيينة  44وكيي لم اليونييان حيييث نعيي  المييادة/ 

يل  واج  الطاية للرإسيا ، و ليم ميا ليا يسياور المير وا  يكوم  ي  ييدا  1954

م رويية ا وامر الرباسية،  عليق حينب  أن يعد تلريرا  بمالحظاتق يلوا بعر يق يلي  

 .  (1)يعفيق  لم من الطاية لق دون انتظار للرد يل  ايترا قربيسق وال 

 28كيد نيص   ي  الميادة ركيا  الفرنسي وعفوة اللول نود أن نإكد أن الم رن  

يلي  أن كيل موظيؾ أييا  1983يوليو سينة  13العادر     634-83من اللانون ركا 

ن ينفي  أوامير كان و عة الوظيف  يعد مسبوال يند تنفي  ما يعهد لق مين مهياا ويلييق أ

وتوجيهيييا  رإسيييابق وال يتحليييل مييين تنفيييي  ميييا يطلييي  منيييق إال إ ا اتسيييا ا مييير بعيييدا 

 .الم رويية الظاهرة وكان من  ؤنق أن ي ر بالمنفعة العامة إ رارا جسيما  

    و   لم  إن الموظؾ ال يتحليل مين مسيبوليتق إال إ ا تيوا ر ال يرطين 

هميا ييدا الم يرويية العيارمة وكيان المنعوص يليهما    المادة سالفة ال كر و

 من  ؤن تنفي  ه ا ا مر يترت  يليق اإل رار بالمعلحة العامة بعورة مطيرة.

ه ا المسلم ال ي أم  بق الم رن الفرنس  يعد    الحليلية تجسييدا لميا سيبق 

مين أن ييدا تنفيي  الموظيؾ  مير  langueur (2)وأن كرر  مجلا الدولة    حكيا

يندما تكون يدا م يروييتق ا مير عيارمة ومين  يؤنق أن  ربيسق يكون م رويا  

                                                           

 .  243، ص۰۹۹۰( م ار إليق    مإلؾ د/ أحمد  تح  سرور، أعول كانون العلوبا  سنة 1

2) C.E. 10 Novembre 1944-langneur:R288, D.1945.87 cl. Chenot, JCP 

1945. II.2853 note chaînon, S.1945.III.18.voir dans le même sens,  

- CE 27 mai 1949-arasse: R249;3 mai 1961-pouzelgues: R280,Aida 

1961-363; 4 janvier 1964 deux arrêt: charlet et lemonier et autres: R 

1,Aida 1964.447,RDP1964.453 note Waline; 2 novembre 1966- 

Dessendier: R580;3novembre 1967-fremont:R840. Aida 1968. 411; 

30 October 1968-panama: R538. 
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وهي ا يعني  أن مين واجي   (1)جسيما    حالة تنفيي   ي ر بمعلحة يامة إ رارا  

 .الموظؾ أال ينف  ا مر العادر من ربيسق مت  أجتمش ال رطين معا  

 توا ر أحد ال رطين  لط ال يبرر للميرإوا ييدا تنفيي  أمير ربيسيق، كميا  

ليي  أن تنفييي  الموظييؾ لألميير بييالرؼا ميين تييوا ر ال ييرطين السييالؾ ن ييير أي ييا إ

 اإل ارة إليهما من  ؤنق أن يعر ق لعلا  تؤديب .

 توا ر أحيد ال يرطين  ليط ال يبيرر للميرإوا ييدا تنفيي  أمير ربيسيق، كميا 

ن ييير أي ييا إليي  أن تنفييي  الموظييؾ لألميير بييالرؼا ميين تييوا ر ال ييرطين السييالؾ 

 (2).تؤديب أن يعر ق لعلا  من  ؤنق  إليهمااإل ارة 

 : خروج الموظف على أخالقٌات الوظٌفة

مما ال م  يق أن ممارسة الوظيفة العامة تلت ي  مين الموظيؾ أن يحيا ظ، 

إليي  جانيي  التزامييق بييؤدا  العمييل وطاييية رإسييابق، يليي  مييا يطلييق يليييق الفلهييا  

 الفرنسيين أمالكيا  الوظيفة العامة.

نفي  ما يطلي  منيق  ليط وإنميا مليزا أن يمليص وه ا يعن  أال يلوا العامل بت

   أدا  ، وه ا اإلمالص يلت   منق أن يمتنش ين ممارسة يملق بطريلة ال تتفق 

 واالحتراا الواج  للوظيفة.

                                                           
1) Cherigny (B.):Ordre illégal et devoir de Dessertissage dans le 

contentieux disciplinaire de la function publique civile, RDP 
1975.867. Voir encore lindon (R.). L'obéissance hiérarchique 
comporte t-elle des limites et lesquelles. RA 1954.159. 
- Desmons (E.): LE droit de résistance du fonctionnaire, Droit 

1992.101. A propos des militaires et maréchal soult de la 
"soumission de tous les instants",consulter notamment: Boulanger 
(F.): L'ordre supérieur militaires et la responsabilité du subordonne 
au regard du règlement de discipline générale du  1 er octobre 
1966.JCP 1967 numéro 2089. 

 .222     الوظيفة العامة، المرجش السابق، ص( د/ مجدي  عي ، التؤدي2
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 يي  هيي ا ال ييؤن حظيير الم ييرن الفرنسيي  يليي  سييبيل المثييال، يليي  كييل ميين 

رع وأمالكييا  ا طبا ، وأطبا  ا سنان، وك لم اللابال  أن يمارسوا يميل يتعيا

 .(1)وظيفتها

نفييا الو ييش بالنسييبة للعيييادلة حيييث حظيير يليييها اللييانون التييربح بطريليية 

وأال يحيياولوا جيي   العمييال  بطريليية ال تتفييق مييش  (2)تتعييارع وأمالكيييا  المهنيية

 .(3)كرامة الوظيفة

احتراا الموظؾ  مالكيا  وظيفتق يلت   منق حسن التعامل ميش الجمهيور 

الم رن دابما ،    ه ا المعوص تنص المادة الثانية من كانون  وهو ما يإكد يليق

يلي   يرورة أن يميارا  –يلي  سيبيل المثيال  –ممارسة مهنة الط      رنسيا 

الطبي  مهنتق بما ال يتعارع واالحتراا الواج  للمريع، هي ا االلتيزاا يجي  أن 

ني  الم ييرن كمييا تيا التؤكيييد يلييق كي لم ميين جا (4)يرايي  أي يا  ميين كبيل الليابال 

 .(5)الفرنس  بالنسبة لألطبا  البيطريين ك لم

يالوة يل   لم أكد الل ا  يل  أن احتراا أمالكييا  المهنية يفيرع يلي  

ا طبييا  االيتنييا  بمر يياها يناييية تتفييق واحتييراا آدميييتها،  الطبييي  اليي ي يعييالج 

                                                           

1) Article 33 du décret n˚ 79 – 506 précité du 28 juin 1979 (M.); article 3 du 

décret n˚ 67 – 671 du 22 juillet 1967 précité (C-D), article 22 du décret 

n  ُ  91 – 779 du 8 août 1991 précité (S.F.). 

2) Article R 5015 – 8 du code de la santé publique. 

3) Article R. 5015 – 26 du code de la sante publique. Les pratiques 

commerciales sont particulièrement prohibées par les textes régissant 

les différentes professions. Par example, les procèdes directs ou 

indirects de réclame et de publicité sont interdits. Voir aussi: CE 29 

janvier 1959 – Hay: R 81, AJDA 1959. I. 72; 18 novembre 1966 – 

chabaud: R 611. 

4) Article 27 du décret n˚ 91 – 779 du 8 août 1991 portant code de 

déontologie des sages – femmes (JO du 14 août p.10765). 

5) Article 2 du décret n˚ 92 – 157 du 19 février 1992 précité. 
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سيبة ، نفيا الو يش بالن(1)مري ق بطريلة تظهر يدا مباالتيق يرتكي  مطيؤ تؤديبييا  

، أو اليي ي يسييجل دوا  ال ينفييق والحاليية (2)للطبييي  اليي ي يسييتؽل سيي اجة مري ييق

   نفا االتجيا  أكيد مجليا الدولية الفرنسي  يلي   يريية ؛ (3)المر ية للمريع

العلوبة الموكعة يل  الطبي  النفس  ال ي كتي  تلريير يين الحالية المر يية التي  

 .(4)يقيعان  منها المريع دون أن يوكش الك ؾ الطب  يل

ن ير أي ا  إل  أن  رورة احتراا أمالكيا  الوظيفية يلت   من الموظؾ 

أن يتعاون مش زمالبق بطريلة من  ؤنها أن تإدي إل  حسن سير العمل وه ا يعن  

أن يمتنييش العامييل ييين و ييش العراكيييل التيي  ميين  ييؤنها أن تعييوف أدا  زمالبهييا 

ح واإلر اد وك ا تليديا المعلوميا  لواجباتها، كما يليق أن يمد يد العون لها بالنع

 الت  كد تفيد    ه ا ال ؤن.          

 

 انثانِانمطهب 

 ًاخب انطاعت فِ مصر

 فِ قانٌ  انعامهْن بانذًنت ًانقطاع انعاو
 

هي ا العيدد نجيد أن     المعريبإمعان النظر يل  مراحل تطور الت ريش 

الطاييية حتيي  ولييو  نعييا  يليي  واجيي  1951لسيينة  211كييانون المييوظفين الييركيا 

بطريلة  منية، وكل ما أت  بق    هي ا ال يؤن هيو نيص يياا ييإثا الميروم يلي  

؛ ثا طرأ تعديل ت ريع  بعد  لم بالليانون  8ملت   الواج     أيمال الوظيفة ا

                                                           

1) C.E 6 juillet 1951 – Rouanet: R 397; 22 avill. 1958 Burek jian: r 227; 25 

juin 1958 – castanet: R 387; 19 Octobre 1979 – Darlet: R 380; 8 mars 

1972 -  

2) Mihaud: AJDA 1993, chronique générale de jurisprudence administrative 

français Mangue (C.) et Touvet (L,) P.530 et 579; ICP 1993. 11221333 

note Gonod (P.); Le Breton (G): le droit. Ls médecine et la mort (A 

propos de l'arret du conseil 2 juillet 1993 – Milhausd, D. 1994.352. 

3) CE 2 flevier 1957 – jockel: R 82 (M); 24 juillet 1987 – frantz: RDSS 

1983.30 obs. Dubouis (L.). 

4) C.E. 5 juillet 1986 Guiller: R 222. 
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مكيرر، والتي   94أ اؾ إل  نعيوص الليانون المي كور الميادة/  1957لسنة  73

امر الرإسا   لرر  أنق: اال يعف  الموظيؾ أورد  تنظيما  للمسبولية ين تنفي  أو

من العلوبة استنادا  إل  أمر ربيسق إال إ ا ثب  أن ارتكا  الممالفة كان تنفي ا  مر 

كتاب  عادر إليق من ه ا الربيا بالرؼا من تنبيهق كتابة إل  الممالفية، و ي  هي   

 الحالة تكون المسبولية يل  معدر اآلمرة. 

جديدة ايترا يا  يمنيا بواجي  الطامية للرإسيا  وإن وهك ا ت من  المادة ال

 (1)أوردتق    عدد تنظيا كوايد المسبولية التؤديبية للموظفين.

ولا يكت  لواج  الطاية أن يسجل    نعيوص عيريحة  ي  كيوانين العياملين 

1964لسينة  46إال حين عدر كيانون العياملين بالدولية ركيا 
 يؤكر  وأبيرز  کواجي   (2)

يلي  أنيق ايجي  يلي  العاميل  53الوظيفة العامة،  نص    المادة/  متميز من واجبا 

مراياة أحكياا هي ا الليانون وتنفيي ها ويلييق... أن ينفي  ميا يعيدر إلييق مين أوامير بدكية 

 وأمانة، و لم    حدود اللوانين واللوابح والنظا المعمول بها. 

ين  ال  ويتحمل كل ربيا مسبولية ا وامر الت  تعدر منق، كما يكون مسبو

 حسن سير العمل    حدود امتعاعقا. 

يلي  ييدا إيفيا  العاميل مين العلوبية  59كما نع  الفلرة الثانية من المادة/

استنادا إل  أمير ربيسيق إال إ ا ثبي  أن ارتكابيق الممالفية كيان تنفيي ا  مير مكتيو  

الية ب لم عادر إليق من ربيسق، بالرؼا من تنبيهق كتابق إل  الممالفة و   هي   الح

 تكون المسبولية يل  معدر ا مر. 

                                                           

وميا  36( د/ياعا أحمد يجيلية، طايية الرإسيا   ي  الوظيفية العامية، مرجيش سيابق، ص1

 بعدها. 
وليا يحيوي نعيا   ۰۹۹۰لسينة  11( وبالنسبة للعاملين    اللطان العاا،  ليد ورد الليانون 2

والتي   46مبا را  يل  واج  الطاية، وإن كان كد أ ار إليق بطريلة  منية    المادة/
لسينة  48نظم ، ملود اإليفا  من المسبولية استنادا  إل  أمر الربيا؛ ثيا جيا  الليانون 

ولية  تدارم ه ا النلا، ونص يل  واج  الطاية )أسيوة بليانون العياملين  ي  الد ۰۹۹۱
 .  ۱/ ۹۱(    المادة ۰۹۹۱لسنة  47ركا 



 - 112 - 

ب ؤن العياملين  ۰۹۹۰بسنة  58ويل  منوال ه ا اللانون، ورد اللانون ركا 

، كما ا تمل يلي  تنظييا 52/4   الدولة حيث نص يل  واج  الطاية    المادة 

 منق.  55/2باإليفا  من العلوبة التؤديبية، استنادا  إل  ا مر الرباس     المادة 

ب يؤن العياملين الميدنيين  ي   ۰۹۹۱لسينة  47ر أمييرا  الليانون ركيا ثا عيد

ب ؤن العاملين    اللطان العاا  نص كالهما يل   ۰۹۹۱لسنة  48الدولة واللانون 

واج  الطايية  ي  عيياؼة مماثلية لنعيوص الليانونين ا مييرين،  احتوتيق الميادة 

ن ينفي  ميا يعيدر إلييق مين أ»... من كانون العاملين المدنيين بالدولة بلولهيا  76/8

أوامر بدكة وأمانة و لم    حدود اللوانين والليوابح والينظا المعميول بهيا، وكي لم 

أن ينفي  ميا يعيدر »... بلولهيا  ۱/ ۹۱بالنسبة للعاملين    اللطان العاا    المادة 

 «. إليق من أوامر و لم    حدود اللوانين واللوابح والنظا المعمول بها

الت ريعا  الماعة النص يلي  واجي  الطايية، ومثيال وكد ت من  بعع 

لسينة  119الماص بتعديل بعع أحكاا اللانون ركيا  ۰۹۹۱لسنة  49 لم اللانون 

 ي   يؤن الحميد  1978لسينة  88ب ؤن هيبة ال رطة، وك لم الليانون ركيا  ۰۹۹۰

من نعوعق يل  التيزاا العميدة أو  ييخ البليدة  ۰۹والم ايخ، حيث نع  المادة/ 

اة أحكاا اللوانين واللوابح وإتبان ا وامر الت  تبلػ إليها من جها  اإلدارة؛ بمراي

يل  أنق يالحظ أنق إ ا كان  كوانين العاملين كد تباطؤ  ين إبيراز واجي  الطايية 

   نعوعيها  يإن كيال  مين كيانون العلوبيا  والليانون الميدن  كانيا أسيبق  ي  هي ا 

 ي  نعيوص عيريحة  ي  عيدد المجال، حيث ت من  نعوعها واج  الطاية 

من  63وكد ورد  لم    المادة/، تنظيا كوايد المسبولية وأثر ا مر الرباس  يليها

 من اللانون المدن .  ۰۹۹ /كانون العلوبا ، والمادة

ه ا ين جان  الت ريش، أميا يين جاني  الل يا   ليد حفلي  أحكياا المحكمية 

بايتبيار  واجبيا وظيفييا يترتي   اإلدارية العليا من  باكورة أحكامها بواج  الطايية
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 ليييرر  ب يييؤنق  ييي  حكمهيييا الميييإرخ  (1)يلييي  ممالفتيييق كيييياا المسيييبولية التؤديبيييية

؛ اإن من أها واجبا  الوظيفة أن يعدن الموظؾ با مر المعادر 31/11/1963

 إليق من ربيسق وأن ينف    ور إبالؼق بال يلبقا. 

الي  ينيق ... او ي   ل 5/6/۰۹۹۱كما أعيلتق وتوجتيق  ي  حكمهيا الميإرخ 

ملدمة الواجبا  الت  يتعين يل  الموظؾ أو العامل مراياتهيا أثنيا  العميل واجي  

 طاية الرإسا ا. 

والمفروع أن السلطة الرباسية    مظاهرها الممتلفة يمارسها رإسا  لهيا 

من أكدميتها    المدمة ما يجعلها أكثر إدراكا     العمل وحاجاتيق، وبالتيال  أكثير 

  مواجهتيق وحيل م ياكلق،...  الطايية  ي  هي ا المجيال أمير تملييق طبيابش كدرة يلي

والطاييية تحلييق وحييدة الجهيياز اإلداري اليي ي يلييوا يليي  أسيياا التييدرم ، ا مييور

ا واحيد... وتل ي  طايية الرإسيا  يالهرمی، وال ي يفترع  ي  كمتيق وجيود ربي

لهيا بالليدر من العامل إل  جان  تنفي  ما يعدرونق من أوامير وكيرارا  احتراميق 

  (2)ال ي يج  أن يسود بين الربيا والمر وا...ا.

 47بيؤن كيانون العياملين بالدولية ركيا  (3)ونستطيش اللول مش جان  مين الفليق

، وكييد ورد  عييياؼة 76/8كييد نييص يليي  واجيي  الطاييية  يي  المييادة ۰۹۹۱لسيينة 

 النص ال ي كنن ه ا الواج  كما يل : 

أمانيية  يي  حييدود اللييوانين واللييوابح اينفيي  مييا يعييدر إليييق ميين أواميير بدكيية و

 والنظا المعمول بهاا. 

                                                           

السينة  25/1/1985، 54، ص1السينة  5/11/1955( أنظر يل  سبيل المثال حكمها    1
 . 631، ص3

 بينما يالحظ أن ه ا االتجا  التؤعيل  كد مل  منق أحكاا محكمة الل ا  اإلداري.   -
 .   1445، ص۰( حكا سابق2
 وما بعدها.  38رإسا     الوظيفة العامة، مرجش سابق، ص( د/ياعا أحمد يجيلة، طاية ال3
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  اآلتً:متنها  فًونالحظ أن هذه النصوص قد أوردت 

عاح  الحيق  ي  إعيدار « الربيا»أن يبارة النص كد ورد  مالية من  كر  أوالً:

ميين  ا واميير، وكييان يليي  الم ييرن أن يسييند هيي   ا واميير إليييق  يي  اليينص، بييدال  

 من يبارتق.  التعميا ال ي يلو 

للتعبيير يين الطايية، وهي   الكلمية بعييدة يين الدكية « ينفي »استمدا الم رن كلمة  ثانٌاً:

   ملاا التعبير ين ه ا الواج .  ه  ال تت من بدا ة أن يكون هنيام أمير سيابق 

وهييو الفييرع بالنسييبة لواجيي  الطاييية؛  لييد ي ييش  ييمص مطيية لنفسييق، ويلييوا 

ال تكيون « الطايية»دكيليا  بكلمية ينفي ، بينميا كلمية  بتنفي ها هو، وهنا يكون التعبيير

مين الؽيير بعميل ميا، ومين ثيا  ؤننيا نير  أنيق  إال التزاما  بؤمر سابق يت من إلزاميا  

 من كلمة ينف .  بدال  « يطيش»كان من ا و ق أن يستمدا الم رن كلمتق 

أو ي  ببييان الملعيود « يطييش»ه ا من ناحية، ومن ناحية أمر   إن كلمية 

ه ا الواج ، إ  ه  تت يمن إيالميا  للموظيؾ، باتعيال هي ا الواجي  با مانية من 

الوظيفية ومبادئ ا مالف،  االمتثال  وامر الرإسا  ال يلتعر يل  مجرد التنفي  

لألوامر والتطابق معها، وإنما يتسا ه ا الم ون باإلمالص وا مانية التي  تعجيز 

  الطايية للرإسيا  كيان يسيم   ي  معق كلمة التنفي  يين بلوؼهيا؛ لدرجية أن واجي

 الت ريعا  اللديمة واج  اإلمالص والطاية. 

وللد استمدا الم رن المعري لفظ الطاية    ملاا التعبير ين ه ا الواج  

 يي  نعييوص كييانون العلوبييا  واللييانون المييدن ، و لييم حييين أراد أن ييينظا كوايييد 

سيا  كميا أسيلفنا، وكيد ورد اإليفا  من المسبولية ا المترتبة يل  طاية أوامر الرإ

 استمداا ه ا اللفظ بكثرة    نعوص كانون ا حكاا العسكرية. 

ونملص من  لم إل  أن العيانة الحالية تعوزها الدكة    التعبير ونر  أن 

أن يطيش أوامر الرإسا  بدكة وأمانية  ي  حيدود »يستبدلها الم رن بالعيؽة التالية 

 «. بها اللوانين واللوابح والنظا المعمول

 إن ه ا النص كد ورد كاعرا، حيث كعر واج  الطاية يل  ما يكون كد  ثالثاً :

ورد    اللوانين واللوابح والينظا المعميول بهيا،  ليد  يا  الم يرن أن يينص 

يل  أوامر الرإسا  أعحا  السلطة الرباسية، وهيا الي ين يعيدرون أوامير 
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ة، ويعدرون كل يوا أوامر متنوية وها كادة الحياة اإلدارية ويلولها المفكر

رباسية تكاد أن تطؽ  يل  اللوابح والنظا المعميول بهيا، إن ليا تطؽي  يلي  

 نعوص اللانون نفسها. 

وعفوة اللول بالنسبة للم رون المعري نإكد يل  أنق كيد نيص  ي  الميادة 

يل  أن ا يعف   1978من كانون العاملين المدنيين بالدولة العادر    سنة  81/2

ميين الجييزا  إ ا ثبيي  أن ارتكييا  الممالفيية كييان تنفييي  ا ميير مكتييو  بيي لم العامييل 

عادر إليق من ربيسق بالرؼا من تنبيهق كتابة إل  الممالفة ، و   ه   الحالة تكون 

 وك لم ما تالها من تعديال .، المسإولية يل  معدر ا مر وحد ا

 يرورة  يت ح من ه ا النص أن الم رن المعري كد حرص يل  التؤكيد يل 

أن يراي  الموظؾ تطبيق اللانون وإلزامق بعدا تنفي  ا مر ؼير الم رون إال بعيد تنبييق 

الربيا إل  يدا الم رويية وتطل  إليفا  مسإولية منف  ا مر أي المرإوا أن يكون 

ه ا التنبيق كتابة  ال يعفيق من المسإولية أن يلف  نظر الربيا إل  ممالفة ا مر العادر 

 ص اللانون مت  كان ه ا التنبيق كد تا بعورة  فهية.منق لنعو

ه ا المسلم ال ي تبنا  الم رن المعري يعد و لا لنظرية أ  ل من المسلم 

 ال ي سلكق نظير  الفرنس .

ه ا ا مير كد ا ترط إليفيا  مسيإولية التعاميل يين ييدا تنفيي  أمير ربيسيق 

ترتييي  يلييي  تنفيييي    يييرورة تنفيييي  هييي ا ا مييير بعيييدا الم يييرويية العيييادر وأن ي

وه ا يعن  أن تلدير أمر جسامة الممالفة  جسيما   ا  رار بمعلحة يامة إ رارا  

وك ا جسامة ال رر يم ش دابما لتلدير اللا   وهو ما يعن  تعرع الميرإوا 

للمسييبولية إ ا كييدر يييدا تييوا ر هيي ين ال ييرطين أو أحييداهما، أو إ ا كييدر يييدا تنفييي  

و ليا لوجهية نظير  ثيا يير  الل يا  ييدا عيحة ميا ا مر و ليم لتيوا ر ال يرطين 

 هيي  إليييق المييرإوا، هيي ا   ييال ييين أن  ييرورة لفيي  الييربيا كتابيية إليي  يييدا 

الم رويية وا تراط أن يعدر أمر كتاب  يإكد  يق يل   رورة تنفي  أمر  و لم 

يلي  مسيبوليتق ميين  يؤنق أن يحميل الييربيا يلي  ييدا اإلعييرار يلي  تنفيي  أميير  
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ليتق مين  يؤنق أن يحميل اليربيا يلي  ييدا اإلعيرار يلي  تنفيي  و لم يل  مسيبو

 (1)أمر  ؼير الم رون.

 انمطهب انثانو

 فرنسا ًمصر فِانفقيْت ًانقضائْت  االتداىاث
 
 

  :فرنسا فًالفقهٌة والقضائٌة  االتجاهاتالفرع األول: 

ييق بين الفلها  يل  مد  واج  الطايية مين اللد احتدا المالؾ يل  معر

اليد ان يين أن الموظيؾ   ي ن الربيا والمرإوا  منها من ك ي  نحبيق يدمق بي

العاا ال يلتزا بثمية طايية ميا نحيو اليربيا حييث أنيق ال ييدين بالطايية إال للليانون 

وحد  دون سيوا ، وأن السيلطة الرباسيية ال يمكين لهيا أن تميارا ن ياطها إال و ليا  

تحكيا الن ياط  التي لل يريية  لسيادة الدستور والليانون والليوابح المبيادئ ا ساسيية

 لييم تحليييق الليييانون   ييي هيييو مييا يييدور  بطاييية الرإسييا  االلتييزاا، وأن اإلداري

إعدار توجيهاتيق إلي  موظفييق يجي  أال ينفيم يين    وسيادتق، وأن دور الربيا 

ويلي   الفكريهو جوهر النظرية  يما كرر   لها  ه ا الجان   سيادة اللانون وه ا

 .Duguitرأسها العميد 

  Duguit:(2)( نظرٌة 1

ه   النظريية معبيرا  يين رأييق  ي  امتنيان وجيود  Duguit للد تزيا العميد 

واج  مستلل يسمی واج  الطاية للرإسيا  يمتليؾ يين طايية الليانون، ودييوا  

    لم أنق يستبعد أن يكون هنام التيزاا كيانونی بملت يا  تي ين إرادة  رديية إلي  

 أمر . أوامر عادرة من إرادة  ردية 

                                                           

 .224( د/ مجدي  عي ، التؤدي     الوظيفة العامة، المرجش السابق، ص1

 ( راجش    يرع نظريتق مإلفاتق اآلتية: 2
- Duguit, (1) Etudes de droit public Tome II. l'Etat. Les Gouvernement, 

et les agents, 1903 P. 619 et s. (2) Traite de droit constiutionnel ler ed. 

P. 229 et 230, 2ed, P. 285 - 290 3ed P. 308 et S. 

 ۰۰۹ص  ۰۹۱۲دراسا  اللانون العاا، الجز  الثان ، الدولة، الحكومة، والوظيفية سينة  -
 ۱۱۱، الطبعية الثانيية ص۱۲۱، ۱۱۹وما بعدها، اللانون الدستوري، الطبعة ا ولي ، ص

 وما بعدها.   ۲۱۱، الطبعة الثالثة ص۱۹۱ -
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 ييااللتزاا بالطاييية إنمييا يتمثييل  يي  النهاييية بييااللتزاا بتطبيييق اللييانون، هيي ا 

اللانون هو كيانون الوظيفية العامية، ثيا يسيتطرد  ي  هي ا الملياا بيإجرا  تفركية بيين 

 التعر ا  اللانونية لإلدارة وبين ا يمال المادية لها.

الي ي أعيدر   إ ا كنا بعدد تعر ا  كانونيية وليا يتجياوز مو يون ا مير 

الييربيا االمتعيياص اللييانون  المعهييود بييق،  ييإن الموظييؾ حييين يلييوا بطاييية هيي ا 

ا مر يكون منف ا لللانون، أما إ ا تجاوز ا مير امتعياص اليربيا الي ي حيدد  ليق 

اللانون  إن الم ون الرباس  ينتهي  بال يرورة،  نيق ال يمكين إجبيار المير وا 

، وميين ثييا  ييال مجييال المبا ييرة السييلطة يليي  تنفييي   لييم ا ميير الممييالؾ لللييانون

 الرباسية وينتف  بالتال  واج  الطاية للربيا. 

أن  -بل ومن طبيعة يملق  -ويإيد رأيق بلولق بؤن المحا ظ مثال يلتزا كانونا 

يتم  من جانبق إجيرا ا  ال يبط اإلداري التي  ي يير بهيا اليوزير يلييق، ولكنيق ال 

يلي  اليرؼا مين عيدور أوامير رباسيية مين  يجبر يل  اتما  كرارا  ؼير كانونية

 الوزير الممتص تؤمر  باتما ها. 

هيي ا ييين التعيير ا  اللانونييية، أمييا ب ييؤن ا يمييال المادييية التيي  يجريهييا 

الموظفون،  ال يثبي  للرإسيا  ب يؤنها أي امتعياص، وبالتيال   يال يثيور الحيديث 

ا اللانون، وال ي  الموظؾ    مبا رتق لها يكون مليدا باحترا ؛ين واج  الطاية

يتمثل    االلتزاا بالؽرع ال ي أن ا المر ق مين أجليق؛  ليو  يرع تيدور أوامير 

إليق من رإسابق بإجرا  يمل مادی ممالؾ للليانون،  يإن الموظيؾ يكيون مسيبوال 

وحد  ين  لم التعرؾ ؼير الم رون، والي ي يتمثيل  ي  االنحيراؾ يين الن ياط 

 الممالؾ لألهداؾ المحددة للمر ق. 

ل ه ا ين الطاية    نطياف الوظيابؾ المدنيية؛ أميا يين الطايية للرإسيا  ك

 ان الفليق الكبير يل  مالؾ نظرتق السيابلة  ؛   نطاف النظا والوظابؾ العسكرية
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تماما ، كد أيترؾ بواج  الطاية للرإسا     الجيش، كواج  مسيتلل متمييز، بيل 

  اإل يان لألوامر الرباسيية إنق  ه  إل  حد ايتناف م ه  الطاية العميا  وبالتال

 . (1)ولو كان  ؼير م روية

و يي  إيجيياز  ييديد  ييان نظرييية ديجيي  ليسيي  إال انعكاسييا  للمبييدأ الدسييتوري 

العريع، مبدأ سيادة اللانون وحد  بايتبار  تعبيرا  ين اإلرادة ال عبية، ثا سماحة 

 . (2)دان الوظيفة العامةيبتسر  ه ا المبدأ إل  م

 Carrè de Malberg":"(3)( نظرٌة 2

ويييؤت  هيي ا الفليييق بييدور  ليتفييق مييش ديجيي   يي  إنكييار وجييود واجيي  الطاييية 

للرإسييا ، و لييم بإحيابييق  كييرة المسييبولية ال معييية للموظييؾ الميير وا، وانتفييا  

مين ديجي ،  وجود تؤثير لألمر الرباس  يل  تلم المسبولية .. ولكنق كان أكل ينفيا  

ينسبق إل  اللانون، بحيث ال يكون لق وجود   هو يلول بوجود واج  الطاية ولكنق

  اتی ماص. 

 هو يلول بيؤن السيلطة الرباسيية ليسي  إال مظهيرا  لتنفيي  الليوانين، وبالتيال  

 ؤوامر الرإسا  ال يمكن أن تتم  إال ب ؤن ا يمال والتعر ا  الت  تكون كانونية 

دور الجهية  أعال  ومين امتعياص اليربيا حسيبما يهيد إلييق الليانون، ويلييق  يان

الرباسية بعد ملؽيا  وينتف  بالتيال  واجي  الطايية إ ا ليا نكين بعيدد كيانون نعكيؾ 

 يل  تنفي  .  

                                                           

1) Léon Duguit: Traité de droit constitiutionnel, 3e éd, T.I., p. 629. 
تفركيية أميير  تلبييية بييين العيياملين  يي  مجييال الوظيفيية  Léon Duguitوكييد أجييری  -

العسييكرية، ميييز  يهييا بييين يالكييتها بالسييلطا  المدنييية ثييا يالكييتها ببع ييها، وسيينعود 
 له   الجزبية يند بحث واج  الطاية بالنسبة للعسكريين.   ثانية 

2)   

 .   ۱۹بوجرا، المرجش السابق، ص
3) Carré De Malberg: Contribution à la théoire generale de L'Etat, 

Paris, 1920, P.516-523.  
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وي يؾ بؤن ال رورا  العمليية التي  تحيتا وحيدة العميل اإلداري وتناسيلق 

ت اؾ إل  الفكرة السابلة وتتآلؾ معها، ويديا رأيق باالست يهاد بيبعع نعيوص 

، 114لييواردة عييدد المسييبولية الجنابييية وهيي  المييواد كييانون العلوبييا  الفرنسيي  ا

يلوبا ؛ تلم المواد الت  تعف  المر وسين من العلا  إ ا كان ما بدر  191، 184

من المر وسين من مطؤ راجش إل  أمر عادر إليق من ربيسيق، ويليول  ليم الفلييق 

 ؛ بؤن المر وا استنادا  إل  تلم النعوص يكون أعال     حل من طاية الرإسيا

 ال يجبر يلي  تنفيي  أوامير تدمليق بيدا ة  ي  دابيرة المسيبولية الجنابيية؛ إ  هيو  ي  

مكنتيق أن يكيؾ يين نفسيق بيؤا الوكيون  ي  دابرتهيا بعيدا الم يون لتليم ا واميير 

 أعال . 

 Georgin:(1)( نظرٌة 3

يلوا رأ  ه ا الفليق يل  أنق  يما م   كان دور الليانون محيدودا  وأ ييق 

ك  ال ي كان   يق اإلدارة تتمتيش بسيلطا  كبييرة وتمليم عيالحيا  مجاال ،    الو

واسعة    اتما  اللرارا ، وكان الموظفون آن ام ينلسمون إل   بتين ا ول  وها 

ا بينميا هيا أيياد Cerveaux administratifs” بة الرإسا  وها العلول اإلدارية 

مهنية للموظيؾ العياا تتحيدد للتنفي  والطاية، وها ؼالبية الموظفين وكان  الليمة ال

أو ميد  ن ياطق  ي  الطايية وتنفيي   -و لا  لكفا تق    اتما  اللرار إن كيان ربيسيا  

 اللرارا  إن كان مر وسا ؛ كما كان  تركيتق تتا و لا له   ا سا أي ا . 

ولكن    الععر الحديث  ان ا مر يمتلؾ يميا كيان يلييق مين  ي كبيل؛ إ  

ة نعار الم يرن يطيرف كا ية المجياال ، و ي  مليدور  أن تبوأ الت ريش مكانة هام

يمل  ؼالبية اللرارا ، وأعبح    وسش الموظؾ أن يلوا باالمتثال دون تدمل من 

ونتيجة ل لم، ينتف  واجي  الطايية  ،لعملق إتلانقازداد  إ اجان  الرإسا  وماعة 

                                                           

 وما بعدها. ۱۹۹( جورجان، المرجش السابق ص1
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ة أو للرإسا  وال ين يعير دورها ملعيور  ليط يلي  نظير بعيع المسيابل التبعيي

 حل بعع الم كال  النادرة. 

يليييق تحييول هيياا  يي  الععيير  أ مفهييوا الطاييية  يي  نظيير هيي ا الفليييق كييد طيير

الحديث بحيث أعبح يعني  التيزاا الموظيؾ بالليياا بؤيميال وظيفتيق طبليا للليوانين 

وسييق، وميا  واللوابح. وتنحعر سلطة الربيا    السهر يل  ركابة تعر ا  مر

 لا يعد جوهر العالكة الرباسية يلوا يل   ؛(1)أا ممالفة لق كان  مطابلة لللانون إ ا

 . الطاية وبالمعن  العارا ال ي كان لها من كبل

وي يييؾ هيي ا الفليييق بييؤن المفهييوا الجديييد للطاييية ميين  ييؤنق أن يلودنييا إليي  

ميين  بييدال   االرتلييا  باللييانون،  ننييا سنم ييش المييوظفين للوايييد ياميية محييددة سييلفا  

رباسيية ما يعة للظييروؾ الممتلفية، كميا أننيا سنسييتبدل اإلرادة اإل ييان لليرارا  

 أي إرادة الم رن بإرادة الربيا.  ؛العامة باإلرادة الفردية

  :نقد النظرٌة

تتفق هي   النظريية  ي  يمومهيا ميش رو  الليانون، ا نجليو سذسيون ،  ليم 

 اللانون ال ي يلوا يلي  مبيدأ المسيبولية ال معيية للموظيؾ كؤعيل يياا ويتؤسيا

المبدأ  ،  ف  إنجلترا مثال  la supermatie de la loiيل  مبدأ سمو اللانون وحد  

، وأن ما أراد  الملم هو ما أراد  اللانون، وما يؤمر يمطاالملرر  يها أن التام ال 

، ونتيجة ل لم  ان الدولة ال تسؤل ين بق الملم أو تابعو  من الموظفين يعتبر كانونا  
                                                           

 حيث يلول:  312( المرجش السابق، ص1
- "Le devoir d'obéissance" du fonctionnaire moderne se raméne surtout à 

l'obligation de remplir sa fonction comformement à la loi et aux 

reglements, et que le droit de commandment du supérieur ne trouve 

plus guére à s'exercer que pour veiller àce que l'inférieur remplisse 

bien sa fonction comformément à la loi BARTHEIEMY, L;influence 

d'ordre hierarchique sur la responsabilité des agents, R.D.P. 1914 P. 

517 ET 523 TES.  

- Dénis Levy: La responsabilité de la puissance publique et des ses 

agents en Engletterre, Paris, 1909. 
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 ها الموظفيون للؽيير، بينميا تليوا مسيبولية الموظيؾ  معييا  ا  رار الت  كد يسبب

 (1).ويإدي التعويع من مالق الماص

وسييلة  نيية للميش اليتحكا  إيجيادومن ناحية أمر   إن ه   النظرية تفيد  ي  

ال ي كد يبدو من جان  بعع الموظفين. بتؤكيدها ليا  لط مسبولية اليربيا الي ي 

 جعلق مو ش التنفي . من يلوا ك لم ب وإنمايعدر ا مر، 

بٌد أن هذه النظرٌة على الرغم من وجاهتها الظاهرة، فقد تعرضت لكثٌهر مهن 

 :  اآلتً فًتتمثل  االنتقادات

ينظا كيل ا ميور والمهياا وسيوا  كيان  ليم مين محسين السياسية  ( أن اللانون ال1

 الت ريعية، أا هيو أمير ال طاكية للت يريش بيق،  يوجيد مين ال يبون ميا هيو مهين

ز بال رورة للمجال التلديري لسيلطة الرإسيا ،  هيا يتوليون ميل  الفيراغ تجو

تكييون السييلطة الرباسييية هنييا  ، والالت ييريع  اليي ي ي يييق بييق الم ييرن  ريييا  

متحدثة باسا اللانون بيل باسيمها،  هي  تليود المر وسيين  ي  ممارسية السيلطة 

 ز. التلديرية وهنا يظهر واج  الطاية للرإسا  بال رورة كواج ، متمي

( اللول بنف  الطاية للرإسيا  يجير إلي  الفو ي  داميل اإلدارة، وكيد أدلي  بهي ا 2

مش ؼيرها من رجال الفليق كيابلين أن النظريية  (2)االتهاا العميد  وريو بارتلمی

وهيي  تحييتا أيييال  أميير اللييانون وحييد  مييش إهمييال دور الرإسييا ، تتناسيي  أن 

يتسا بياإللزاا إال إ ا كيان  أنق الاللانون  اتق تكتنفق ععوبا     تطبيلق. منها 

 الدستورية العليا وهو أمر يتع ر  بطق.  للمبادئمطابلا بدور  

( أن سيادة اللانون وعدارتق يل  أوامر الرإسا ، هو أمر مسلا بق وليا مجاال 3

للجدل، ولكن الم كلة الت  نحن بعددها تتعليق بمو يون آمير هيو المسيبولية 

كلة يمكن حلها بسهولة    إطيار الليول بوجيود ال معية للموظؾ، وه   الم 

                                                           

 .، وما بعدها523 ،517( بارتلم ، أثر ا مر الرباس  يل  مسبولية الموظفين، ص1

 Les idées de M; Duguit, Recueil de legislation de( راجييش ملالييق 2

Toulouse 1911 P., 1 - 404۹۲. وملال بارتلمی، سالؾ ال كر، ص. 
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واجيي  الطاييية، حيييث تتكفييل ا واميير الرباسييية بتحديييد أهييداؾ المر ييق العيياا 

يتحملون الحسا  ينها    مبا رتها   إنهاويلتزا الموظفون بتنفي ها، ومن ثا 

 (1).ل لم التنفي 

إوا. حييث ( أما ين دور الربيا،  هو يلوا بدور الوسيط بيين الليانون والمير4 

يبلييػ ا مييير مييا يييؤمر بييق اللييانون أو ينهيي  ينييق،  ن الميير وا ؼييير ملييزا 

باال ترام    الجريدة الرسمية الت  تتيح لق العلا باللانون، والتيدرم الرباسي  

ريي   ، وميا ال(2)أمر  روری دامل اإلدارة ومن مالليق ين يؤ واجي  الطايية

ر كل ترا  يها أنق كيادر وحيد  ايتب إ ا يق أن الساية تتوكؾ تماما ين العمل 

 (3).«يل  ت ؽيلها دون اآلمر

ويلي   (4) لليد تزيميق جمهيور الفلهيا  الفرنسي ا مير مين الفليق  االتجا أما 

ييي ه   لييق اللييانون اإلداري والدسييتوري  يي  جملتييق يليي  ( 5)رأسييها العميييد هوريييو

                                                           

 .۲۱ص ،1961 ظفين العمومية رسالة( راجش كوتين، ا مر الرباس ، ومسبولية المو1
- Cottin, Lé Ordre hierarchique et la responsabilite des agents 

Publics. Th. Rennies,1914 - P. 30 

3) Wiener, Recherches sur le pouvoir reglementaire des Ministres. Paris, 

1971. P. 97 et 98. 
 . 873   ملال  يرين ، سالؾ ال كر، ص  م ار إليق Conner ( تعبير منلول ين 2

 ۱۱۱الوجيز  ي  الليانون اإلداري طبعيا  متعيددة، الطبعية التاسيعة والحاديية ي ير ص( 3

 وما بعدها.  ۹۹وما بعدها، والطبعة الثانية ي رة ص
- M. Hauriou, precis de droit dadministratif, diverses éditions 9 et II, p. 322 

ET S. ED 12 P. 77 et s. De l'utorité juridique du pouvoir politique, 

appendice aux principes du droit public, 2e edit, P, 299 et s 

كميال يوميا بعيدها وب 446( بوجرا، المرجش سيالؾ الي كر، بالنتي ، المرجيش السيابق، ص 4
 وما بعدها.  ۹۹المرجش السابق ص

د المرجش ا مير ما يل  من رجال الفلق، ماعية . وكد أور43كوين، المرجش السالؾ ص -
 الفلها  اللدامی: 

- Lacanal, de la responsabilite de fonctionnaires publics envers les 

particuliers (Revue générale d'administration, 1884, P. 32).  

- Jos. Willems, Essai sur la responsabilite édictée par les articles 1382, 1386 

du C.c. (Revue générale du droit 1895. 
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ال يين مالؾ أعحا  االتجا  السابق، إلي  أن طايية الرإسيا  تعتبير واجبيا مسيتل

 واج  طاية اللانون يثلل كاهل الموظؾ العاا بعفة ماعة. 

زيما  ه ا االتجا ، حيث أكد أن الموظؾ العاا « هوريو»وكد تول  العميد 

يل  أهمية الطاية  ال يإدی يملق و لا لاللتزاا بطاية اللانون  حس  وإنما تؤسيسا  

وسيياطة بينييق وبييين  واميير الرإسييا   هيي  تعتبيير واجبييا يليييق،  نهييا يلومييون بال

 . (1)اللانون

وه ا االتجا  سبق لنا أن ير نا بعع أسانيد  ونحن بعدد انتلاد أعيحا  

 االتجا  المعارع لواج  الطاية، ون يؾ إل   لم ما يل : 

تمليق طبيعة النظاا الوظيف ، وتفر ق اللوانين  اتهيا،  إنماأن واج  الطاية  :أوالً 

تنظيماتهيا وت يريعاتها الدامليية  إعيداروالت  توج  يل  السيلطة الرباسيية 

   اإلدارة،  ال يزال هنام دور  عال للهيبا  اإلدارية لك  تتعرؾ وحدها 

 بعيدا ين سلطان الهيبة الت ريعية. 

يبا يير يملييق تحيي  وطييؤة  إنمييا ممييا يتجييا   مييش الواكييش، أن يلييال بييؤن الموظييؾ 

دور   ي  هي ا الفليم،  ن السيلطة الهابلة المتراكمة، وأن الربيا يسبح ب أيداد اللوانين

وتليم المهمية  ،اإلدارية تلوا بمهمة مطيرة لها أعولها وكواييدها وهي  تنفيي  الليوانين

إلي  حيد أحيداث،  اللانون، بيل هي  تي ه  أحيانيا   إتبانليا مدلولها كاعرا يل  مجرد 

 وسد ثؽرا   ا  يل  الم رن تداركها.  ،(2)تذملة    النعوص اللابمة

                                                                                                                                              

- Bluntscilt, théorie générale de L'Etat, P478. Michoud, théorie de la 

personnalité morale 1906,  

- Esmein, elements de droit constitutionnel, 5e édit 1909, P. 37. les procedés 

d'elaboration du droit postif, 1910 P. 51. LARNAUDES, les méthodes 

juridiques, 1910 p. 13, Salbilles, la personnalité Juridique, 1910, p. 547 et S. 

 .۹۹، ص۲۹( هوريو، اللانون اإلداري سنة 1

 .51، ص۱۹( هوريو، اللانون اإلداري سنة 1
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 ً ، بسب  ميا يطيرأ عمل اإلداري هو بطبيعتق أكثر مرونة وأسرن تطورا  ال :ثانٌا

يل  الحياة من تؽير مستمر، وهنام حليلة هامة يج  التنبيق إليها، وهيو 

أنق ال يوجد تطابق تياا بيين الحيياة اللانونيية لبليد ميا والحيياة العامية لهي ا 

ثؽرا  الت  البلد، والت  تتؽير يوما بعد يوا وال تسعؾ اللوانين    سد ال

تظهر بين اللانون الكابن والواكش المتطور،  تتكفل الهيبا  اإلدارية ب لم 

اليييدور، بتيييدملها يييين طرييييق ا وامييير والتعليميييا  التييي  توجههيييا إلييي  

 . (1)الموظفين، والت  ترتكز يل  وجو  الطاية لها

 ً تحدييد  ي وبها الؽموع مني  ن يؤتها أو كيد تعجيز يين أن اللايدة اللانونية كد :ثالثا

المهيياا بعييورة وا ييحة، ا ميير اليي ي يتحييتا معييق يليي  السييلطا  الرباسييية 

المر وسين به ا التفسير وهو ما يتطل   رع  وإلزاااالجتهاد    تفسيرها، 

 الطاية يليها. 

ونر  مش أعحا  االتجا  الؽال ، أن طاية أوامير الرإسيا  إنميا هي  

بل ؛ مواطنين بعفة يامةواج  متميز ين واج  طاية اللانون ال ي يلزا ال

جيی نفسييق وهيو اليي ي تيول  زياميية الفرييق المنكيير لواجي  الطاييية، لييا يأن د

يستطش أن يمفی تنور  ين وجود واج  الطاية  عال،  هو يلول بؤن ا  يا  

   ظاهرها تبدو كما لو كان هنام التزاا مبا ر يل  الموظؾ بطاية أوامر 

 (2)ربيسق.

جيی يانتلاد من الفلق تلم التفركة التي  كيال بهيا د ومثار ول لم  لد كان ؼريبا  

بيين الميدنيين والعسييكريين  ي  عيدد الطاييية، حييث أكير هيي ا الواجي  يلي  ييياتق 

 ا ميرين وحدها دون الموظفين المدنيين. 

                                                           

 . 35( بوجرا، المرجش السابق، ص2

3) Léon Duguit: Op. Cit., p. 120. 
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وللد أعبح واج  الطاية اليوا يلرن أبوا  النعوص اللانونيية  ي  اليدول 

ا بيق الموظفيون تجيا  الرإسيا ، حيثميا نمرط    ت ريعاتها كواج  يلتزإل  كلها، 

ماعية بعيد أن اتسيش مجيال تيدامل الدولية، وتطيور  (1)كان  رابطة الوظيفة العامة

ن اط المرا ق العامة بحيث أعيبح الليانون وحيد  بمفهوميق العياا، ؼيير كيادر يلي  

 الموظفين بتفعيال  ممارسة الوظيفة اإلدارية والسلوم اإلداري ا مثل.  إمداد

وميين جانبييق أكييد الل ييا  اإلداري الفرنسيي  يليي   :ًلقضههاء الفرنسههاتجههاه ا

 رورة أن تكون يالكة المرإوا بالربيا كابمة يل  االحتراا وأال يكون سلوم 

المييرإوا ميين  ييؤنق أن ينييال ميين سييلطة وهيبيية الييربيا سييوا  كييان  لييم بعييورة 

اميق، وهو ما أكيد يلييق مجليا الدولية  ي  الكثيير مين أحك، مبا رة أو ؼير مبا رة

 فيي  حكييا أكيير ب ييريية العلوبييا  التيي  وكعيي  يليي  الموظييؾ اليي ي ر ييع تحيييق  

ربيسق بالرؼا من أن ه   التحية لا تكن متطلبة و ليا للليانون، ولليد أ يار المجليا 

إل  أن ه   العلوبة ال تإسا يل  انتهام الموظؾ لنص كانون  وإنما تجد أساسها 

 (2).   مروم الموظؾ يل  كوايد ا د  واللياكة

كما حكا المجلا ب ريية العلا  الموكش يل  الموظيؾ الي ي  هي  لمكتي  

ربيسق    أوكا  العمل الرسيمية دون أن يكيون مرتيديا زييق الرسيم ،  لليد أيتبير 

يليي  يييدا احتييراا – يي  حليليية ا ميير –مجلييا الدوليية أن هيي ا المسييلم ينطييوي 

 .(3)الموظؾ لربيسق ومن  ؤن  لم أن يهدر هيبة وكرامة الربيا

أن مماطبيية الموظييؾ لربيسييق بعييورة ينيفيية كييرد  عييل  أكييد المجلييا أي ييا  

ك لم  (4)يل  توجيق اللوا لق من جان  الربيا ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا 

ما  ه  إليق المجلا من أن انتلاد المرإوا لربيسق و ليم يلي  أثير الليرار الي ي 

                                                           

 .۰۱۱( جازييق، الوظيفة العامة    العالا، ص1

2) C.E. fr., 1/10/1954, Barruel, T.P.827. 

3) C.E. fr., 29 mars 1993, Ministre de l'intérieur, n   ُ  107 – 901. 

1) C.E. fr., 6 juillet 1984, Fernandez, n   ُ  110 – 673. 
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يليق ، ولليد أ ياؾ المجليا  اتم    د ، من  ؤنق أن يبرر الجزا  التؤديب  الوكش

كابال بؤن االنتلادا  العلنية الت  وجها الموظؾ لربيسق أماا العاملين تح  رباسيتق 

ينطوي يل  التلليل من  ؤن الربيا واالحتيراا الواجي  ليق وهيو ميا يبيرر الليرار 

 .(1)العادر بفعلق

وللييد حييرص مجلييا الدوليية يليي  التؤكيييد يليي   ييرورة احتييراا المييرإوا 

يل  ه ا الواجي  حتي  وليو ليا يكين  ليم  وأن يماطبق بما ال يمثل مروجا  لربيسق 

 يي  هيي ا الم ييمار أكيير المجلييا  ييريية العلوبيية الموكعيية يليي  ؛  يي  مكييان ييياا

و لييم لت ييمينق المطييا  الموجييق منييق إليي    Antibesالموظييؾ بعمودييية مدينيية

 .(2)السكرتير العاا للعمودية يبارا  مارجة

يسيق أمير تيا التؤكييد يلييق مين كبيل الم يرون وكي لم التزاا الموظيؾ بطايية رب

الل ا ، ولكين هيل هي   الطايية تتسيا بياإلطالف، أي هيل هي  طايية يمييا ، أا يلي  

العكا يج  أن تما بما ال يتنا   مش اللانون وبعبارة أمر  هل يلزا الموظؾ بطاية 

 ؟أمر ربيسق ال ي ال يتفق مش اللانون أا يل  العكا يلتزا بعدا تنفي   

نييود أن ن ييير إليي  أن الموظييؾ ؼييير ملييزا بتنفييي  أميير ربيسييق و لييم ينييدما 

ي كل ه ا التنفي  جريمة جنابية  ف  ه   الحالة يج  يل  المرإوا أن يمتنش ين 

تنفييي  ا ميير العييادر إليييق وإال سيييتعرع للمسييا لة الجنابييية، وإ ا حييدث وأن كيياا 

سيبولية إال إ ا تحللي  ال يروط المرإوا بتنفي  مثل ه ا ا مير  يال ترتفيش ينيق الم

الت  تنص يلي  أنيق ال  63الت  نص يليها    اللانون الجناب  و لم    مادة ركا 

 جريمة إ ا وكش الفعل من موظؾ أمد     ا حوال اآلتية:

إ ا أرتكي  الفعيل تنفيي ا  مير عيادر إلييق مين ربييا وجبي  يلييق طايتييق و  :أوالً 

 أيتلد أنها واجبة.

                                                           
2) C.E. fr., 30 septembre, Barre, Rec. P.394. 

3) C.E. fr., 27 fevrier 1995, ville d'Antibes, n˚ 115 – 988. 
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 ً ن  نيتيق وارتكي   عيال تنفييي  لميا أمير  بيق الليوانين أو ميا أيتلييد أن إ ا حسي :ثانٌها

 من امتعاعق. إجرا ا 

ويل  كل حال يج  يل  الموظؾ أن يثب  انق لا يرتكي  الفعيل إال بعيد التثبيي  

 والتحري، وانق كان يعتلد م روييتق وأن ايتلاد  كان مبنيا يل  أسبا  معلولةا.

يجي  يلييق أال ينفي  أمير ربيسيق إ ا كيان ه ا النص يعن  أن الموظيؾ العياا 

يعلا بعدا م روييتق وإ ا نف  ه ا ا مر  ال ي فش لق لر ش مسيبوليتق الليول بؤنيق كيد 

أطان أمر ربيا يج  يليق طايتق  لم أن طاية الربيا ال تنبؽي  أن تيإد  بيؤي 

 .(1)حال من ا حوال إل  ارتكا  الجرابا و لم يل  حد تعبير محكمة النلع

للمادة الم كورة  إن ارتكا  الجريمة تنفي ا  مر ربييا تجي  طايتيق  وو لا  

مت  كان الموظؾ كيد نفي  ا مير بحسين نيية أي ليا يكين يعليا بيؤن هي ا ا مير ؼيير 

م ييرون ال يعفيييق ميين مسييبوليتق الجنابييية إال إ ا أثبيي  أنييق لييا ينفيي  ا ميير إال بعييد 

ق للليانون وأن يكيون هي ا التحري ين م روييتق وأنق كيان يعتليد  ي  ييدا ممالفتي

 (2)االيتلاد لق ما يبرر .

هيي ا  يمييا يتعلييق بييا مر الؽييير م ييرون العييادر ميين الييربيا واليي ي ي ييكل 

جريمة جنابية، ولكن ما هيو الو يش ينيدما يكيون ا مير ؼيير الم يرون ولكنيق ال 

ي كل جريمة جنابية، هل يلتزا الموظؾ بطايتق    ه   الحالية أا يلييق أن يمتنيش 

 نفي   ؟ين ت

 يما يتعلق بموكؾ الفبة من ه ا التساإل، يمكن اللول بؤنق لا يتفق يل  رأ  

واحد،  للد  ه  جان  من الفلق إل  اللول بؤن طاية اللانون تفرع يلي  الجمييش 

يستوي  ي   ليم الميرإوا واليربيا، وبنيا  يلييق  يال يجي  يلي  هي ا ا ميير أن 

يمالفيق وإ ا حيدث وأن أعيدر أميرا  يمرم يل  حكا اللانون و لم بإعيدار  أميرا

يمالفق وإ ا حدث وأن أعدر أمرا يتعارع ميش نيص الليانون  يإن الميرإوا يجيد 
                                                           

 .1/174/3، 13/5/1946( نلع 1

 وما بعدها 224( د/ مجد   عي ، التؤدي     الوظيفة العامة، المرجش السابق، ص2
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ا    ا االتجي نفسق    حل من التزامق بطاية ربيسق  لم أنق مليزا يلي  حيد كيول هي

 le principe de laلمبيدأ الم يرويية ون و ليم تطبيليا   راا اللاني رورة احتي ب ي

legalite   يفيييرع احتراميييق يلييي  الجمييييش حكييياا ومحكيييومين، رإسيييا  الييي ي

 ومرإوسين.

إال أن جانيي  أميير ميين الفلييق كييد  هيي  إليي  تييرجيح مبييدأ الطاييية الرباسييية 

L'obéissance hiérarchique    له ا االتجا ، يلزا  يل  مبدأ الم رويية،  و لا

ا أن الموظؾ هنا بتنفي  ا مر العيادر إلييق مين ربيسيق، إ  أنيق سيمح لكيل ميرإو

يناكش    كل حالة مد  م رويية ا مر العيادر إلييق مين ربيسيق اإلداري وييدا 

 ي  داميل  تنفي   إ ا ما تراب  لق انق ؼير م يرون ومين  يؤنق أن يحيدث ا يطرابا  

الجهاز اإلداري للدولة، ماعة وأن ثلا ة العامل اللانونية كد تكون منعدمة أو ؼير 

ل لم  إن المنطق يل   ب رورة أن ينف   ؛كا ية  ن ينع  نفسق كا يا لل ريية

 العامل أمر ربيسق حت  ولو أتسا بعد ال ريية.

   الحليلة يعع  ا م  بؤي من ه ين الرأيين يل  إطالكيق ،  بيالرؼا مين 

وجاهة ا سانيد الت  يليوا يليهيا اليرأي ا ول إال أن السيما  للعاميل بير ع تنفيي  

روييتق ا مير العيادر منيق حتي  وليو أمر ربيسق    كل ميرة يير   يهيا ييدا م ي

كان  يدا الم رويية مجرد ايتلاد ال وجود لق    الواكش من  ؤنق أن يهدر هيبية 

الرإسا  ومن ثا يترت  يليق إ اية الفو   وإهدار مبيدأ التيدرم اليوظيف  الليابا 

 يليق التنظيا اإلداري.

يلتيزا الموظيؾ ويعع  أي ا ا م  بالرأي الثان  لم أنق من ؼير المعلول أن 

بالطايية العميييا  بيالرؼا ميين و يو  يييدا م يروييتق ا ميير  ليم أن مثييل هي ا اللييول 
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وللميروم مين هي ا الميؤزف  لليد حيرص الم يرون  (1)يعن  الت حية بمعيالح ا  يراد

 (2)الو ع  يل  ا م  بحل وسط بين الرأيين السابق اإل ارة إليهما.

 مصر: ًٌة فالفقهٌة والقضائ االتجاهات: الثانًالفرع 

 الليانون مين ا سياا  االتجيا المإيد لواج  الطاية: ينطلق هي ا  الفله  االتجا 

لواجيي  الطاييية حيييث ييير  أن االمتثييال  واميير الرإسييا  واجيي ، وظيفيي  يفييرع 

وهي ا االحتيراا الي ي  ،الم ون  حكاا الليانون، واحتيراا الميوظفين  وامير الرإسيا 

 يالموظفون ينتظميون  ؛(3)ميوظفين داميل كيل إدارةينتج من يالكية التيدرم ين يؤ بيين ال

 يما بينها     كل هرا إداري، تكيون كيل مرتبية  ييق ما يعة للمرتبية ا يلي  منهيا، 

حيث يكون هنام الربيا ا يل  الي ي ال  ؛(4)ومرتبطة بها حت  نعل إل  كمة التدرم

رابطية  يم يش لواجي  الطايية إ  ال توجيد وبالتيال   يال ،يكون مين  وكيق ربييا آمير

 للتبعية بينق وبين آمر، وهو الوزير يادة. 

وكد ن ؤ ه ا التدرم الرباس  بين الموظفين وتطور    كنيؾ نظياا الوظيفية 

التنظييا اإلداري،  ليا تكين المجتمعيا   مبيادئالعامة، حتي  أعيبح الييوا مبيدأ مين 

 البدابية لا تعرؾ أعال نظاا الموظفين، بل كيان كيل ي يو  يهيا يمكنيق أن يسياها

بلييدر  يي  مبا ييرة المهيياا التيي   يهييا منييا ش للنيياا  يي  مجتمعييق. ومييش تلييدا الييزمن 

 اإلحاطيةتجمع  اللبابل وبزغ نظياا الدولية للوجيود، واسيتلزم  المهياا الجماييية 

متمععين، ومن  أ رادبلدر أكبر من المعر ة،  ؤعبح  الحاجة ماسة إل  وجود 

 لييم وتزايييد  نتيجيية لتلييدا هنييا ولييد نظيياا المييوظفين ثييا تكيياثر  أيييدادها بعييد 

                                                           

1) Michel Stassinpolus; Traite des actes administratifs, 1954, pp.107 et s. 

 .228 عي ، التؤدي     الوظيفة العامة، المرجش السابق، ص ( د/ مجد 2

. وسيييييلفرا  الوظيفييييية العامييييية ۱۱، ۱۰، ص۰۹۹۱( الطمييييياوي، اإلدارة العامييييية، سييييينة 3

 .۹۹ص ،كمال المرجش السابقي، ب۰۲۱، ص۰۹۹۹وم كالتها المعاعرة، سنة 
سييينة ، بونيييار الليييانون اإلداري 235ص ،۰۹۹4( ثيييرو  بيييدوي، الليييانون اإلداري سييينة 4

 . 44۹، ص1943
- Bonnard, Droit admimstratif, 1943, P. 477.  



 - 131 - 

 اسيتتبش  ليم أن يليوا التنسييق  ؛المجتمعا  وازدياد حاجياتها وتعلد الوظابؾ  يهيا

بينها وأن تنظا عفو ها بحيث يكيون مينها العليول المفكيرة التي  تيدبر وتيدير، ثيا 

  (1).ا يادي المطيعة    التنفي  واالمتثال، وبعبارة أمر  الربيا والمرإوسين

وهكيي ا ن ييؤ التييدرم الرباسيي  بييين المييوظفين، وولييد  معييق رابطيية التبعييية 

للرإسا ، ه ا االلتزاا ال ي ين ؤ حيثما يوجد تجمش وظيفی مهما كل يدد أي ابق، 

إ  يلوا بينها ه ا الرباط التسلسل ، بعرؾ النظر ين التدرم اإلداري الي ي ين يؤ 

كة التدرم الرباس  الت  تلوا بين بين الهيبا  اإلدارية  اتها، وبمعن  آمر  ان يال

المييوظفين وينبثييق منهييا واجيي  الطاييية ال تييرتبط بنظيياا المركزييية أو الالمركزييية 

ترتبط بالتدرم الرباس  الدامل  ال ي ين ؤ بين الموظفين دامل كل  وإنمااإلدارية، 

 ملية إدارية. 

  :خطأ فقهی شائع بٌن فقهاء القانون اإلداری

حين يدرا واج  الطاية، بحعر تلم الدراسة     (2)ولكن الفلق بوجق ياا

تطرف البحيث إلي  دراسية النظياا الالمركيزي ؼيا    إ انطاف يالكا  المركزية، 

 الحديث كلية ين واج  الطاية وسلطة الربيا يل  مرإوسيق. 

التي   Subordinationوالفلق يل  هي ا النحيو يمليط بيين يالكية الم يون 

التنظييا اإلداري  ي   مبيادئ، والتي  تلررهيا وتفر يها تلوا بيين الهيبيا  اإلداريية

                                                           

 وما بعدها. ۰۱( بوجرا، المرجش السابق، ص1

 وما بعدها.  ۲۲( د/ ثرو  بدوی، سالؾ ال كر، ص2
 . 4۹5، 45، ص۰۹۹۹د/ سليمان دمحم الطماوي، الوجيز    اللانون اإلداري سنة  -
 وما بعدها. ۰۱۹، ص۰۹۹۹نة د/  إاد العطار، اللانون اإلداري س -
 . 46، ص۰۹۹۱محمود ياطؾ البنا، نظا اإلدارة المحلية سنة  -
ميا تملكييق سيلطة الوعياية حيييال ا  يماص اإلدارييية المسيتللة هييو »حييث يليول بييؤن:  -

إجرا  نون من الركابة يستبعد معيق أعيال  سيلطة ا مير والتوجييق،  ن ملت ي   ليم 
ما  ا ساسييية للتبعييية اإلدارييية وال يتفييق مييش أن يلييوا واجيي  الطاييية هييو ميين السيي

 المركزی.  االستلالل
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واليي ي يثلييل كاهييل  Obeissanceالدوليية، وبييين واجيي  الطاييية  واميير الرإسييا  

الموظيييؾ  ييي  داميييل كيييل مليييية إداريييية  ييي  نظييياا المركزيييية كانييي  أو  ييي  نظييياا 

نتيجة ميا  عيلنا  مين أنيق ين يؤ بيين الميوظفين  ي  كيل مليية  ؛الالمركزية اإلدارية

 ة تدرم تمل  طبيعتق وجود الربيا والمرإوا. إداري

 ديد  ان الفليق يمليط بيين واجي  الطايية  اتيق وبيين حيدود هي ا  إيجازو   

الواج .  لواا واج  الطاية كما أسلفنا هو الم ون  وامر الرإسا  واحتيرامها 

باللدر الالزا لسيير العميل،  ليم الم يون الي ي ال يتعيور أن يمتليؾ مين النظياا 

 إل  النظاا الالمرکزی.  المركزي

تفرف حينب  بين   لوانين العاملين حين تفرع ه ا الواج  يل  الموظفين ال

موظف  السلطة المركزية أو الهيبا  الالمركزية المر ليية أو المحليية،  ن واجي  

الطايية مثلييق  يي   لييم مثييل بلييية الواجبيا  الوظيفييية، هييو التييزاا وظيفيي  ينبييش ميين 

 يتعور امتالؾ م مونق من المركزية إل  الالمركزية.  الوظيفة العامة وال

ومبعث ه ا الملط ال ي يلش  يق الفليق، هيو ييدا التفركية الدكيلية بيين التيدرم 

اإلداري ال ي ين ؤ بين الهيبا  اإلدارية وبع ها بحس  أعيول التنظييا اإلداري، 

ه  الت  تبين  لوايد التنظيا اإلداري  ؛وبين التدرم الرباس  بين الموظفين أنفسها

العلة بين الهيبا  اإلدارية ومدی يالكة الم ون بيين بع يها اليبعع، وميوطن 

ه ا    الدراسة الفلهية هو المركزية والالمركزيية، أميا يالكيا  التيدرم الرباسي  

 ليييا لميييا تملييييق بيييين الميييوظفين  تتكفيييل بتنظيميييق ييييادة كيييوانين الوظيفييية العامييية و

  . روراتها وطبيعتها

من الفلق يتناس  حليلية هامية، وهيو أنيق  ي  داميل  ن كثيرا  إمر   ومن ناحية أ

نظاا الالمركزية نفسها، يوجد تدرم داملي  بيين الهيبيا  والوحيدا  اللابعية  ي  داميل 

توجيد سيلطة  وإنميايوجد الوزير بيالطبش،  ه ا النظاا، وان كان يل  كمة ه ا التدرم ال
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وينيتج يين  ،(1)حا ظية أو المحيا ظإدارية االمركزيية مثيل مجليا الجامعية ومجليا الم

 ه ا التدرم الدامل  وجود الربيا والمر وسين بال رورة. 

وإ ا كان مين المليرر  ي  أعيول العالكية بيين الهيبيا  المركزيية هيو التيزاا 

الهيبا  الدنيا بالم ون  وامر الهيبة ا يل  وطايتها، ويدا وجود مثل  لم    

جش إل  يدا تعدد الهيبا  وتيدرجها بالدرجية نطاف يالكة الالمركزية،  ان  لم ير

يوجيد  ماعية وأنيق ال ؛الت  توجد    نطاف يالكيا  المركزيية والسيلطة الرباسيية

يعنييی واجيي   بالنسييبة لل ييمص المركييزي إال ربيييا واحييد يليي  كمتييق، و لييم ال

 الطاية  اتق وإنما يتعلق بنطاكق وأبعاد . 

اييية  يي  الوظيفيية ؾ وا ييح لواجيي  الطيييوالمالعيية أن يييدا وجييود تعر

العامييية، كيييد أد  إلييي  حعييير الدراسييية ب يييؤنق  ييي  نطييياف يالكييية المركزيييية دون 

حيييث يوجييد تييدرم رباسيي  بييين  ؛الالمركزييية، يليي  حييين أن هيي ا الواجيي  يلييوا

الموظفين،    دامل كيل مليية إداريية، ثيا تيؤت  بعيد  ليم أسيالي  التنظييا اإلداري 

وأبعياد ، حييث تتسيش دابرتيق  ي   ر إطياالمركزية أو الالمركزية، لتسها  ي  رسيا 

 نطاف المركزية ين الالمركزية.

أن حسن سير المرا يق العامية يلت ي   ي  الحليلية  (2)وير  جان  من الفلق

 ييرورة طاييية المييرإوا  واميير ربيسييق  لييم أن مبييدأ الطاييية هييو يعيي  أي 

 منظمة كابمة يل  مبدأ التدرم الوظيف .

                                                           

 . ۲۹( ثرو  بدوي، المرجش السابق، ص1

 . ۲۱۱دی مالتا، السلطة الرباسية المرجش السابق، ص -
 وما بعدها. 154يمر، مبادئ اللانون اإلداري، مرجش سابق، صيل  ( د/ حمدي 2

 وما بعدها. 213مة، مرجش سابق، صد/ مجدي  عي ، التؤدي     الوظيفة العا -
 وما بعدها. 21، ص2118، الجامع د/ يبد الرإوؾ ها ا، الجريمة التؤديبية، دار الفكر  -
د/ مدح  ؼنايا، احيدود السيلطة الرباسيية  ي  انعلياد المسيبولية المدنيية .....ا، بيدون  -

 .6، ص2119نا ر، 
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يلي   التزاميا  تعيد  اإلداريية للربيا أن الطا االتجا حيث ير  أعحا  ه ا 

تلييوا يليي  تؤسيييا  والتيي الموظييؾ العيياا حيييث تسييتند للتنظيييا  اتييق للوظيفيية العاميية 

التبعية الرباسية و ليم مين واكيش أن الموظيؾ العياا ييرتبط بياإلدارة بو يش تنظيمي  

درجيية إدارييية  إنييق يم ييش   يي ، إ  أن الموظييؾ بايتبييار  ينييدمج البحيي أو  كييانون 

 أن يمارسها يل  أيمال مرإوسيق. إدارييمكن لكل ربيا  الت   للسلطا

وهو ما أكد يليق ك ابنا اإلداري المعري    العديد من ا حكياا،  ي  هي ا 

العييدد كاليي  المحكميية اإلدارييية العليييا: ا يي  ملدميية الواجبييا  التيي  يتعييين يليي  

وع أن الموظؾ أو العاميل مراياتهيا أثنيا  العميل واجي  طايية الرإسيا  والمفير

السييلطة الرباسييية  يي  مظاهرهييا الممتلفيية يمارسييها رإسييا  لهييا ميين أكييدميتها  يي  

للعميل وحاجاتيق، وبالتيال  أكثير كيدرة ودرايية يلي   المدمة ما يجعلها أكثر إدراكيا  

ين أن الربيا هيو المسيبول ا ول يين سيير  مواجهتق وحل م اكلق، و لم   ال  

،    ه ا المجال أمر تمليق طبيابش ا ميورالعمل    الوحدة الت  يرأسها .  الطاية 

والطاية تحلق وحدة الجهاز اإلداري ال ي يلوا يل  أساا التدرم الهرم  وال ي 

مين كيانون  53/وكد نع  الفلرة الرابعة مين الميادة، يفترع    كمتق ربيا واحد

نظاا العياملين بالدولية، يلي  أنيق يجي  يلي  العاميل: اأن ينفي  ميا يعيدر إلييق مين 

ر بدكيية وأمانييق ا ليييا يكفيي  أن يوجييد العامييل بمليير يملييق  يي  أوكييا  العمييل أواميي

، كما ال يكف  أن يلوا    ه   ا وكا  بيؤي كيدر مين الرسمية دون أن يإد  يمال  

العمل ولو يسير، بل أنق مكلؾ بتنفي  ا وامر والتعليما  الت  تعدر إليق، ومكلؾ 

 .(1)الوك  الممعص ل لم بإنجاز اللدر من العمل المطلو  منق أداإ    

بعفق يامة يمكن اللول بؤن يدا طاية الموظؾ  وامر ربيسق، يعد جريمة 

 يي  هيي ا ؛ تؤديبيية يعاكيي  يليهييا ب ييدة، وهيي ا مييا يظهيير ميين أحكيياا الل ييا  اإلداري

                                                           

  . 1553، ص11، ا 1965يونيق  5( المحكمة اإلدارية العليا 1
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الم مار أيتبر مجلا الدولة الفرنس  أن يدا تنفي  الموظؾ  مر  يفوي عيادر 

 يستوج  يلابق. طؤ تؤديبيا  إليق من ربيسق اإلداري يمثل م

 يي  نفييا االتجييا  كييرر المجلييا أن يييدا أنجيياز الموظييؾ  يمالييق المكلييؾ بهييا 

كما أيتبر أي يا أن تنظييا اجتميان نلياب   ؛(1)ي كل مطؤ تؤديب  يستوج  العلا  يليق

   مكان العمل وأثنيا  المدمية يعيد مطيؤ تيؤديب  يبيرر تطبييق جيزا  تيؤديب  يلي  كيل 

 .(2)ا االجتمان و لم بالممالفة  وامر سلطتها الرباسيةيامل ي ارم    ه 

أكر مجلا الدولة ك لم  رييتها العلا  الموكش يل  الموظؾ الي ي ر يع 

، كما ايتبير أن ر يع الموظيؾ إحالية ربيسيق يلميا بميا كياا بيق مين (3)اللياا بعملق

 .(4)أيمال كان كد تكلفق اللياا بها يمثل مطؤ تؤديبيا يستوج  العلا  يليق

ال يفوتنا أن ننو  إل  أن واج  طاية المرإوا  وامر ربيسق تلت ي  مين 

المرإوا أن يكون سلوكق مش ربيسق سلوكا  كابما يل  االحتراا، وهو ما أكد يليق 

   هي ا الملياا أكيد مجليا الدولية الفرنسي  ؛ الل ا  اإلداري    العدد من ا حكاا

الي ي تحيدث ميش ربيسيق بعيورة يل   ريعة العليا  الموكيش يلي  أحيد الميوظفين 

 .(5)البلة

                                                           
1) C.E. fr., 31 octobre 1979, Ministre de l'interieur c/ Youussef, RFDA, n   ُ  

5, P.736. 
2) C.E 18 janvier 1963 – perreur: R34, Ajda 1963.371 note VS, D.1963.234 

cl. Merci, s.1963.119 cl. Mercie; 29 juin 1990 – savingy: RFDA numéro 
6 p.672, DA numéro 425 août – septembre 1990, Ajda novembre 1990. 
836 obs. salon, CFPA octobre 1990 numéro 84 p.14. 

3) C.E 2 novembre 1966 – Dessendier: R 580; 30 octobre 1968 – ponama: 
R. 538. 

4) C.E 15 juin 1983- francois: Req. Numéro 25701; 25 février 1985 – 
panarari c/ centre hospitalier général de req. Numéro 49760; 26 juillet 
1989 – ville d' Aix – en- Req. Numéro 99763. 

5) 12 novembre 1930 – Bardot: R 925; CE 15 février 1963 – Leray: R97; 

Ajda juillet – août 1963. 431 obs. V.S.; 28 avril 1976 – Gorin: R 975; 6 

février 1981 – Ministere de l'interieur c/Benhampo: R 795: 17 octobre 

1990 – Bas de la ville d'Hem: CFPA jan. 1991.87. 
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   نفا االتجا  أكد  المحكمة اإلدارية العليا يلي  أن مبيدأ الطايية يل ي  

إل   -  رورة احتراا المرإوا لربيسق كابلة: اتلت   طاية الرإسا  من العامل

احترامق لها باللدر ال ي يج   -جان  تنفي  ما يعدرونق إليق من أوامر وكرارا  

العالكة  يميا بيين اليربيا والميرإوا  يسيتحق الجيزا  إ ا ثبي  أنيق أميل أن يسود 

 .(1)بواج  ه ا االحتراا

واج  احتراا الرإسا  ال يحول دون العاميل وحليق  ي  ال يكو  والمطالبية 

بحلوكييق ود ايييق ينهييا، كمييا أن هيي ا الواجيي  ال يمنييش ميين أن يطعيين العامييل يليي  

للطيرف اللانونيية المليررة  ي  هي ا  ليا  و ليم و  ،التعر ا  اإلدارية التي  ت ير بيق

ال ؤن، دون أن يمرم يما تلت يق الوظيفة العامة من توكير الرإسا  واحترامها، 

وهيييو ميييا أكيييد  يلييييق محكمييية الل يييا  اإلداري كابلييية :اأن الموظيييؾ ليييق كسيييابر 

المواطنين حق ال كو  والتظلا ومماطبة السلطا  العامة، ولكن ليا مميا ينيدرم 

الحق تلديا المن ورا  الت  تت من ألفاظا نابيق،  إن  لم يسيتوج     نطاف ه ا 

.العلا  التؤديب 
(2)  

ه ا المبدأ تا التؤكيد يليق أي ا من كبل المحكمة اإلدارية العليا  يا هي  تعلين 

   أحد أحكامها: اأنق ولبن كان من حق الموظؾ أن يطعن    التعرؾ اإلداري 

ينها سو  استعمال السلطة واالنحراؾ بها، إال أنق بؤوجق الطعن اللانونية الت  من ب

يج  أن يلتزا    ه ا ال ؤن الحدود اللانونية الت  تلت يها  يرورة اليد ان، دون 

أن يجاوزها إل  ما  يق تحد لرإسابق أو التطاول أو التمرد يلييها أو إلي  المسياا 

ل بواجبا  وظيفتق، أو الت هير بها أو امتهانها وإال  إنق يند المجاوزة يكون كد أم

اأ ا   المحكمة كابلة : وبما تلت يق من توكير لرإسابق وبما يلزا من الطاية لها

الا يليؾ  ي  سيلوكق ميش رإسيابق ينيد حيد  بؤنها كد تبين  من الوكابش أن الموظؾ:

المطالبة با وجق الم روية الت  تلت يها  رورا  الد ان ين حلق، وإنما تلما 

ه ا السلوم وبوجيق مياص يين إلحاكيق  ي  الطلي  بعيرابع المحكمة اإلدارية    

                                                           

 .1553، ص 11، ا1965يونيق  5( المحكمة اإلدارية العليا، 1
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و ييكاو  متالحليية ال إليي  الييوزير وال إال ميين يليييق ميين الرإسييا   حسيي ، بييل إليي  

ؼيرها، ومن يبارا   ديدة ت منتها دون ملت  ، وتكرار  لم ميرة تليو أمير  

دون انتظييار الوكيي  المعلييول لبحييث مظلمتييق مييش مييا يسييتلزا الفحييص والتنفييي  ميين 

.. نليتما  ي   ليم كليق أن  ا  ومراحل وتبادل الرأي بين الجها  الممتعةإجرا 

المدي  لا يلؾ    سيلوكق ينيد حيد المطالبية الم يروية بيل جياوز هي ا الحيد إلي  

كعد التحدي، وإحرام الرإسا  والمساا بها وه  رو  ال تتفق مش ميا يجي  أن 

ا مور الت  البد من يلزمق الموظؾ إزا  هإال  الرإسا  من توكير واحتراا، تلم 

كيامهييا بييين الييربيا والمرإوسييين حتيي  يسييتليا سييير العمييل بمييا يحلييق المعييلحة 

 .(1)العامة

إل  أن واجي  الطايية الي ي يفيرع يلي  الموظيؾ تنفيي  أوامير  ننو  أي ا  

وتوجيها  ربيسق وك لم  رورة احترامق ال تمنعق من أن يناكش ه ا ا مير وأن 

   ه ا ال ؤن و لم    حدود االحتراا الواج   وهيو يبد  ما يرا  من مالحظا  

اال تثريي  يلي  الموظيؾ إن كييان  ميا أكيد  يلييق محكمية الل يا  اإلداري كابلية:

 ي   ليم أمياا     إبدا  رأيق، عريحا   من سالمة نظر ،  جايا   معتدا بنفسق، واثلا  

حفظ ووكار، ربيسق، ال يداور وال يراب ، وماداا لا يجان  ما تلت يق وظيفتق من ت

وما تستوجبق يالكتيق بربيسيق مين التيزاا حيدود ا د  واللياكية وحسين السيلوم، إ  

العراحة    أبدا  الرأي بما  يق وجق المعلحة العامة مطلوبة حت  ال ت يش تلم 

كميا ؛ المعلحة    تال يؾ المعانعة والريا ، وتتال   بعوامل الجين واالستم ا 

جهية نظير معينيق  ي  المسيؤلة التي  ييدا ش ينهيا، ال ي ير الموظيؾ أن تكيون ليق و

ويجتهد    أكنان ربيسق لألم  بها، ماداا  لم يفعل بحسن نية    سيبيل المعيلحة 

وال جنا  يليق أن يمتلؾ مش ربيسق    وجهيا  النظير، إ ا الحليلية دابميا ، العامة

 ولييييدة اميييتالؾ اليييرأي، ال يجليهيييا إال كيييرن الحجييية بالحجييية، ومناك ييية البرهيييان

  وإنما ليا لق أن يمالؾ ما أستلر يليق رأ  الربيا أو يليا العراكيل  ، بالبرهان

                                                           

 .م14/12/1957ف جلسة  3ا  829( المحكمة اإلدارية العليا، طعن ركا 1



 - 137 - 

سبيل تنفي  ، إ  أعبح  الطاية واجبة، بعيد أن مرجي  المسيؤلة يين دور البحيث 

 .(2)إل  دور التنفي 

وميين جانبهييا أكييد  المحكميية اإلدارييية العليييا  يي  العديييد ميين ا حكيياا يليي  

الحدود المسيمو  بهيا  ي  تعامليق ميش رإسيابق، ولليد  رورة أال يتعد  المرإوا 

كرر     أحد أحكامها أن الللا ا  ال عبية والسياسية الت  كد تجمش بين الرإسيا  

والمرإوسين وإن كان  تسمح للمرإوسين بيؤن ينتليد سياسية الرإسيا   يإن  ليم ال 

تعيارع يعن  أن يتطاول ه ا ا مير يل  رإسابق بل يليق أن يبد  رأييق بميا ال ي

، ونسييوف رأ  كيل ميين المحكميية التؤديبييية واإلدارييية ميش االحتييراا الواجيي  لهييإال 

 :يل العليا    نزان تتلمص وكابعق  يما 

حدث    أحد  االجتمايا  الت  ديا إليهيا ربييا مجليا إدارة  يركة النعير 

للبترول العياملين بال يركة لمناك ية ميا تيا إنجياز  مين أيميال وميا هيو معهيود لل يركة 

للييياا بييق  يي  المطيية الملبليية ودراسيية الوسييابل التيي  ميين  ييؤنها ر ييش مسييتو  الكفييا ة ل

اإلنتاجية بال ركة، و لم بح يور بعيع اللييادا  السياسيية وأي يا  اللجنية النلابيية، 

أن كاا أحد العاملين بتك ي  البيانا  الت  كان يدل  بها بعع رإسابق ين اللسيا الي ي 

بون الفنيييةا، ومييدير العمليييا  أدليييا بمعلومييا  كا بيية اأن مييدير ال يي: يعمييل بييق كييابال  

يل  طلي  أحيد رإسيابق مين  ورد معللا  ، و النا كا بان وممربانا اوأ اؾا أن  النا  

ربيا مجليا اإلدارة ب يرورة إحالية العاميل للتحلييق كيابال ا ميوش أني  اللي  تحليق 

اهييية. إنيي  معايييا، أنيي  كييان الواجيي  تكييون محكميية الييدجو . أنييا أيييرؾ أوديييم  يي  د

حجي  وأن  بتكد . أن  بتحج يل  جبل الملطا ميوش جبيل ير يا . أنيا أكيل ياميل 

 يندي يفها أحسن منم وأحسن من )المدير اآلمر(ا.

أحيل ه ا العامل للمحكمة التؤديبية لعلابق ين اإلهانا  التي  وجهيا لرإسيابق 

الملياا ا ول  إال أن المحكمة ك   ببرا تق كابلة أن ااالجتميان بهي   العيورة يعيد

                                                           

 .419 – 412ص 48( كايدة 1
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لتبرز ؛ ،  انتف  العفة الوظيفية ين الم تركين  يق، وليا وظيفيا  سياسيا   اجتمايا  

عيييفتها السياسيييية بايتبيييارها أي يييا   ييي  لجيييان الوحيييدا  ا ساسيييية لالتحييياد 

اال ييتراك  واللجنيية النلابييية، إ  أن الؽاييية ميين االجتمايييا  السياسييية ال يمكيين أن 

ين  ي  االجتميان لحلهيا الم يرون  ي  الليول والفكير تتحلق إال بممارسية الموجيود

وإبدا  وجها  النظر دون التلييد بالرابطية الوظيفيية التلليديية بيين ا ي يا  بحكيا 

مراكييزها بال ييركة أو التليييد بييؤي كيييد آميير إال تحليييق العييالح العيياا والتنييز  ييين 

 ييق ومت  انتل  العفة الوظيفية يين االجتميان الي ي حيدث ، ا ؼراع ال معية

التعييدي ،يبليي  النظيير  يي  ا كييوال التيي  بييدر  ميين المييتها، وهييل تعتبيير ميين كبيييل 

ا  عال الت  تما ما يج  أن يتحل  بق العامل سوا  مارم الوظيفة أو داملها من 

والمعليييوا أن االجتماييييا  السياسيييية  ،احتيييراا للييي ا ، ولألميييالف والعيييرؾ العييياا

ين لييزال  اللسييان، وليي لم تيينص تعييطبػ مناك ييتها بالحييدة، ممييا يعييرع المتناك يي

 يإ ا ؛ الدساتير يل  يدا مسبولية أي ا  البرلمان يميا يبيدر مينها أثنيا  الجلسيا 

نع  المدير العياا لل يبون الفنيية وميدير العملييا  بال يركة بالكي   أو االنحيراؾ، 

 إن  ه ا اللول من جانبق )المتها( وبمراياة الظروؾ الت  كيل  يها، ال يعد انتهاكا 

عرؾ العاا ... والوا ح من وكابش الحال أن المتها لا يكن يلعد إال التدليل يل  لل

أدليي  بهييا كييل منهمييا،  ييال ت ييكل الواكعيية المنسييوبة إليييق  التيي يييدا عييحة البيانييا  

 ممالفة تؤديبية يمكن محاسبتق يليهماا.

هيي ا اليي ي انتهيي  إليييق المحكميية التؤديبييية لييا يلليي  كبييوال ميين كبييل المحكميية 

رية العليا، الت  رأ  أن العامل كيد أنتهيم مبيدأ الطايية بميا ينطيوي يلييق مين اإلدا

احتراا واجي  للرإسيا  و ي  معيرع التيدليل يلي  مطيؤ ميا انتهي  إلييق المحكمية 

التؤديبية    حكمها السابق اإل ارة إليق، كال  المحكمية: اومين حييث أن العبيارا  

معني  اإلهانية، بحييث ال  الت  عيدر  مين المطعيون  يد   يابنة بي اتها، وتحميل

تتيرم مجياال ال تيراع حسين النيية، بيل تلطيش بؤنيق كعيد بهيا النييل مين أثنيين ميين 
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رإسابق والت هير بهما، والحط مين كيدرهما، أثنيا  مناك ية مو يويا  تيدمل  ي  

عميا امتعاعهما بايتبارهما من مديري ال ركة، و لم    اجتميان  يا كثييرا 

لا يكن الملاا يلت ييها، وليبررهيا كيول المطعيون من العاملين  يها، وه  يبارا  

 د  أنها كان  وليدة لحظية انفعيال، وإ  ميا أدلي  بيق )اليربيا الي ي هيوجا( أثنيا  

االجتمييان كييد مييال ميين أي اسييتفزاز أو تعييد، ومسييلم المطعييون  ييد  يليي  الوجييق 

السييالؾ بيانييق ينطييوي يليي  مييروم يمييا تلت يييق وظيفتييق ميين احتييراا لرإسييابق 

 .وتوكيرهاا

وللد حاول  المحكمية أثبيا  مطيؤ التبريير الي ي كالي  بيق المحكمية التؤديبيية 

اومن حيث أنق ال حجة    كولق )حكا المحكمة التؤديبيية( أن االجتميان كيان  كابلة:

، وأنييق لييا يكيين )أي العامييل( ماللييق كابمييا بؤيمييال وظيفتييق، بييل كييان يبا يير سياسيييا  

ية ويالكة العمل، ال عحة     لم، إ ا حلوكق السياسية متحررا من السلطة الرباس

ين أن من واج  كل من ي ترم  ي  اجتميان أن يتجني  ا لفياظ المارجية،    ال  

وأن يعون لسانق يما  يق من ت هير بؽير ، وإهانة لق دون ملتع،  إن االجتمان 

سالؾ ال كر كد أنعلد بديوة من ربيا مجلا اإلدارة، والتلي   ييق أي يا  مجليا 

كثييير ميين مييديري ال ييركة بؤي ييا  لجييان الوحييدا  ا ساسييية لالتحيياد اإلدارة، و

واللجنة النلابية للعاملين بال ركة، وكان الؽرع منق مناك ة ما اتم تيق  اال تراك 

المطرو  للبحث هو يمل ال يركة وإنتاجهيا ميا كيد ن ال ركة، وب لم كان المو و

دارتهيا والمنفي ين يلت يق  لم من التعرع لمسإولية وامتعياص الليابمين يلي  إ

وأنق وليبن كيان لكيل الم يتركين  ي  هي ا االجتميان أن يبيد  رأييق  ، وجق ن اطها

ب لم من أيمال ال ركة أيا  بحرية وعراحة تامة، وأن يتناول بالنلد ما يرا  جديرا  

كان المسبول ينق، وأن يلتر  ما يرا  كفيال بإعال  ما  يها من يييو ، وإال أنيق 

لم إل  الطعن والتجريح والتطاول دون ملت   يلي  اليزمال  ليا لق أن يجاوز  

والرإسا ، وإال أعبح مثل ه ا االجتمان مجاال للنيل من الرإسا ، والت هير بها، 
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والحط من كرامتها، ا مر ال ي يتفيق ميش المعيلحة العامية وميا يلت ييق مين كيياا 

أن يفييو   الثليية والتعيياون بييين العيياملين، ورإسييا  ومرإوسييين، بييل وميين  ييؤنق

 .(1)الؽرع ال ي من أجلق يلد االجتمان

عيو  يلي  ميا ق المحكمية اإلداريية العلييا هيو ا ه ا الرأي ال ي انتهي  إليي

نر   ليم أن حسين سيير العميل تلت ي  أن تكيون العالكية  يميا بيين الميرإوا ليق 

بعع المالحظا  يل  طريلق يمل الربيا،  إظهار يدا كدرة الربيا يل  اللياا 

ظيفتق من  ؤنق أن ي يش هيبتق وهو ما يإثر بعورة سلبية يل  المعلحة بمهاا و

العامة، واالحتراا الواج   يما بين الربيا ومرإوسق ال يلتعر يل  مكان العمل 

 ليط وإنميا يمتيد لمارجيق وهيو ال يمنيش الميرإوا مين إبيدا  وجهية نظير  التي  كيد 

حدود اللانون ودون أن تمتلؾ ين وجهة نظر الربيا، بل والد ان ينها و لم    

 ينتهم االلتزاا ال ي يفرع يليق  رورة توكير واحتراا رإسابق.

أنيق مهميا يكين مين ا مير  يإن الموظيؾ العياا  (1)ير  جان  أمر من الفليقو

كلايدة يامة ال يلتزا بما يسم  بالطياين ماعية الطايية السياسيية تجيا  الحكومية 

موكيؾ ييداب   اتميا كومة و ليم بعيدا الح احتراااللابمة وإنما يلتعر واجبق يل  

مر ييق ييياا ل ييمان سييير    يي لهييا وتبرييير  لييم أن الموظييؾ العيياا يلحييق بالمدميية 

وال يعين لمدمة حكومة ما أو لنظاا  اإلداريالربيا  إمرةراد تح  طبانتظاا وا 

من حليق أن يميارا حياتيق     معين، ه ا   ال  ين أنق مواطن كبل كل  سياس 

واطنين ويسيييتثن  مييين  ليييم  ييياؼل  بعيييع الوظيييابؾ الماعييية العامييية كبليييية المييي

  .كالمحا ظين والسفرا  إ  يفترع  يها الوال  التاا للحكومة اللابمة

                                                           

 .131، ص4، ا1968ديسمبر سنة  14( المحكمة اإلدارية العليا، حكا 1

 .112، ص1964( د/يبد الفتا  حسن، التؤدي     الوظيفة العامة، اللاهرة 2
د/ دمحم جييود  الملييط، المسييبولية التؤديبييية للموظييؾ العيياا، رسييالة دكتييورا ، الليياهرة،  -

 ا. 1967
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اولكن الفلق بوجٍق ياا : مإكدا  بلولق (1)الفلق   رأ  أمر  االتجا ويإكد ه ا 

نطياف يالكية المركزيية،  يإ ا   ي حين يدرا واج  الطاية يحعر تليم الدراسية 

ف البحث إل  دراسة النظاا الالمركز  ؼا  الحديث كلية ين واج  الطايية تطر

 وسلطة الربيا يل  مرإوسيق.

 :  المصري اتجاه القضاء

تارة أمر   وانتفابقبين تؤييد المبدأ تارة  يللد تردد  أحكاا الل ا  المعر

 ليم ظيروؾ كيل دييو  يلي  حيدة ويليدر كيل دييو  بليدرها،    حيث أنق يدور 

ايسلم     أنمن أنق يتعين يل  العامل  انطالكا   اتجاهاتق   لم تعدد  ويل   و

الواج  للجهة اإلداريية التي  يميدا بهيا ولرإسيابق  واالحترااتعر اتق مسلكا  يتفق 

السيطور   ي و ليم حسيبما سينورد  (2)ال يع  المتعياملين معهياا و  يرادولزمالبق 

 اآلتية:

لسيينة  47وليية ركييا المييدنيين بالد ميين كييانون العيياملين 76/للييد أوجبيي  المييادة

 :أنيق 2116سنة  81،    بندها الثامن وما تالها من تعديال  باللانون ركا ۰۹۹۱

وتعليميا  مين رإسيابق بدكية  أوامرايل  الموظؾ العاا أن ينف  ما يعدر إليق من 

وهي ا ، وأمانة ومادام     حدود اللوانين والليوابح والينظا الوظيفيية المعميول بهيا

وتييوكير ،  ييإن الييربيا  واحترامييقاا إ  يلت يي  ميين الييرإوا طاييية ربيسييق االلتييز

اإلداري    الملابل ال يكون  لط مسبوال  يما يعدر  مين أوامير وتعليميا ، يلي  

مرإوسييق والعنايية  باحترااسلؾ بيانق، وإنما مطال  أي ا ويل  وجق التبادل أما 

 بهاا. 

 طاعة الرؤساء فً عموم معناها:  -

                                                           

 . 336، ص1968( د/ ثرو  بدو ، تدرم اللرارا  اإلدارية ومبدأ ال ريية، اللاهرة، 1

، الموسوية اإلداريية 21/1/1989 –ف  ۲۱لسنة  ۰۰۱۹طعن  -( الحكمة اإلدارية العليا 2
 ۱۲۰۰ص  - 11كايدة  - ۱۹ – ۰۹۱۱/  ۰۹۹۲ -الحديثة 
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، من ناحية، أن يعدن الموظؾ با مر العيادر إلييق مين ربيسيق تلت   -أ 

 لألوامير، ويؽيير يعييان (2)و لم بعناية الرجيل الحيريص ،(1)وأن ينف    ورا بدكة

ا أا مكانيق أ أدا  رؼبة منق    أن يسيّر العميل يلي  هيوا  سيوا  مين حييث كيفيية 

ايرة واالجتهيياد وإن سييمح لييق بإبييدا  وجهيية نظيير مؽيي، و مال متييق ومناسييبتقأزمانييق 

ي مش رإسابق، إال أنق إنا أعر  السلطة الرباسيية يلي  كراراتهيا وتعليماتهيا أبالر

  هي ا ميا يلت ييق ؛ ليا أمامق سو  الطاية وتنفي  ا وامر والتعليما  بدكة وأمانة

(  مان  عالية ونفا  السلطة الرباسية ومن ثا حسن سير المر يق العياا الي ي يعميل ۰)

)أ( المسيبول يين سيير  هيو اإلداري( كيون اليربيا ۱)  طراداو ظاابانتبق الموظؾ 

العميل  ي  نطياف امتعاعيق ) ( ا كيدا ييادة وا كثيير مبيرة  ي  العميل بميا يتييح لييق 

 يإن  ؛(3)بالتال  كدرة أكبر يل  مواجهة ممتلؾ ا مور والم اكل المتعللة بسير العميل

وتسيتوي  ،ل بيق، ليا يسيلا منهياأو   الموظؾ به ا الواج ، سلا من المإام ة، وإن أم

                                                           

لسينة  -: المجمويية 31/11/1993 – ف 7لسنة  ۰۱۱۹طعن  -( المحكمة اإلدارية العليا 1
 . ۰۱۹ص  - ۹بند  - 1

( اطاييية التكليييؾ العييادر ميين الييربيا للمييرإوا تفييرع يليي  وجييق إليييق . . كييدرا  ميين 2

 ۰۹۱۲طعيين  -الحيطيية التيي  تمليهييا يناييية الرجييل الحييريصا، )الحكميية اإلدارييية العليييا 
كايدة  - ۱م  - 1946/1985 –: الموسوية اإلدارية الحديثة 25/1/1958  -ف ۱لسنة 
 . 265ص  - 161

وبييالتطبيق ليي لم، ويليي  سييبيل المثييال وك يي  المحكميية اإلدارييية العليييا نفيييا  للممالفيية  (3
التؤديبية يسند من وجو  تنفي  أمر الربيا بدكة، بؤنق امن حيث أنق يين السيب  ... مين 
  أسييبا  الطعييين،  يييإن ييييدا لجيييو  الميييتها ... إلييي  إيميييال نعيييوص كيييانون المناكعيييا

والمزايدا  ... وتنفي  العملية ين طريق مجلا المدينة رباستق أي بالجهود ال اتية،  إن 
 لم تا بنا  يل  أمر عادر إليق من المحيا ظ المميتص بنيا  يلي  توعيية مين المجليا 

لتكلفيية  يمييا لييو اسييند الم ييرون إليي  مليياولين اال ييعب  للمحا ظيية بهييدؾ آن يكييون تلييم 
ا ميير المبا يير أو الممارسيية، وتحليلييا  لهيي   الؽاييية كيياا و ييركا  بطريييق المناكعيية أو 

الميي كور بعييرع ا ميير يليي  المحييا ظ الممييتص بييان يتييول  الفنيييون بمجلييا المدينيية 
بجهودها ال اتية تنفي  الم رون ومنعها ملابل  لم حوا ز معنا مين البنيود الممععية 

كترحييق المطعييون بموازنيية المجلييا  وا ييق المحييا ظ يليي   لييم ... وهيي ا العييرع اليي ي ا
 ييد  ... ال يعييدو أن يكييون اكترحييا  ؼييير ملييزا أي توعييية، أمييا اللييرار  لييد عييدر ميين 
المحييا ظ الممييتص وميين ثييا  ييال ممالفيية يليي  المطعييون  ييد  ... إ  هييو كيياا بتنفييي  أميير 

 –ف  ۲۰لسيينة  2652عييادر إليييق ميين ربيسييق بهييدؾ تحليييق العييالح العييااا. )طعيين 
 – ۱۰۲كاييدة  - 42م  – 1993/1997 –ة الحديثية : الموسوية اإلداريي 16/3/1996
 (.653-652ص 
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حيييث ليين يتعييد  الفييارف  ؛طبيعتهييا ومطالبهييا امييتالؾالوظييابؾ يليي  مكانيية  يي   لييم 

 .(1)   الدرجة وليا     ا  االلتزاا كونق  اركا   -إن كان  -بينهما 

تلت يي  طاييية الرإسييا  ميين العامييل إليي  جانيي  تنفييي  مييا اوميين ناحييية أميير ، 

احترامق لها باللدر ال ي يج  أن يسود بين اليربيا  يعدرونق إليق من أوامر وكرارا ،

 .  (2)ا يستحق العامل الجزا  إ ا ثب  أنق امل بواج  ه ا االحتراا؛ والمرإوا

ا دبييي  يييي ا  اإلاي االمتنيييان يييين ، أويعنييي   ليييم ييييدا المسييياا بالرإسيييا 

يا ة الرببو المساا بهيأأو التحلير هانة والمعنوي للرإسا ، سوا  بالت هير أو اإل

ثيل مايرإوا ميلم مين جاني  السي مثل ه ا الم ؛(3)اي وجق من الوجو ؤوكرامتق ب

ير الرإسييا  كمنيق بواجيي  الوظيفية العاميية التي  تفيرع يليي  كيل يامييل تيو إميالال  

الوظيف  ال ي يوج  يلي  ملت   الواج  يل    كل مروجا  اي، و(4)اواحترامها

االتهاميا  توجييق  وأ يهير بهيا العامل احتراا الرإسا  ويدا التطاول يليها أو الت

                                                           

(  الوظيفة العسكرية واج  الطاية  يها أكثر عرامة بحكا طبيعة العمل العسيكري التي  1
تسييتوج  تنفييي  ا واميير  ييورا  ويؽييير مناك يية وإال ترتيي  يليي  تلييم نتييابج وميميية؛ أمييا 

ظيفيية العسييكرية تسييمح بالمناك يية الوظيفيية المدنييية،  تحتمييل بعييع المرونيية ملارنيية بالو
وإبيدا  وجهييا  النظيير  يي  الحييدود السييالؾ بيانهيا، ويتسييش نطيياف هيي   المرونيية وي يييق 
بييالتتبش نطيياف واجيي  الطاييية إليي  حييدود السييابل التنظيمييية البحتيية  يي  ملييل الوظييابؾ 
المدنية بالنسبة لما يسيم  بالوظيابؾ المسيتللة كوظيابؾ الل يا  والتيدريا بالجامعيا : 

ا يي  وإن كبييل ميين ربيسييق تنفييي  أواميير  الماعيية بعييدد الجلسييا  ومواييييد  تحهييا  الل
وأيامها وتاريمها إال أنق ال يلبل أمرا   يما يتعلق بالفعيل  ي  الل يايا يلي  وجيق معيين 
لهنا المعا أو  ام، وا ستا     الجامعة وإن كان يليق أن يحترا ما تلرر  الدولة  ي  

ريخ بد  الدراسة وميعاد اليدروا والمحا يرا ، إال أنيق  ان البرامج واالمتحانا  وتا
حر  يما يلليق يل  الطلبة من معلوما ،  ليا يليق أن يدرا ما يا رسيميا وإنميا يجي  
يليييق أن ي يير  لطلبتييق اللوايييد والبييادي  ييرها مو ييوييا حنييا ب ييكل العييين محايييد 

/ معيطف  أبيو زييد ليستطيش كل منها بعد  لم أن يكون لنفسيق اتجاهيا أميا بر ياها. )د
 (.137 – 136ص – 1994 –وسابل اإلدارة العامة  - هم  

بنييد  - ۰۱السيينة  -: المجموييية 5/6/1965 –ف 9لسيينة  1274طعيين  -المحكميية اإلدارييية العليييا  (2
  .  1567ص – 141

  -: الموسيوية اإلداريية الحديثيية  16/3/1993 –ف ۲۱لسينة  ۹۹طعين  -المحكمية اإلداريية العلييا  (1
    .  529ص – 167كايدة  – 42م – 1993/1997

 42م –: المجمويية السيابلة  31/11/1993 –ف 35لسينة  283طعين  –المحكمة اإلدارية العليا  (1
  .  511ص – 162كايدة  –
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بحسيين السييير  الييوظيف  وإمييالال    يليي  الواجيي بعييد مروجييا  ا، و(1)االباطليية إليييها

 .(2)إداريا   نبا  بوعفق   الل للعؤهستموالسلوم ال

لتلييييا العبييارا  التيي  يسييتمدمها المرإوسييين  يي  مماطبيية رإسييابها أنييق يليي  

كاني  عيور  ييا  أالرإسا  من يدميق، ووتلدير مد  االلتزاا من ماللها بواج  احتراا 

معيان  ا لفياظ والعبيارا   ي  إطيار  (1). ه   المماطية، يتعين أن يتا تلم  ي   يو 

التي   ا البسيمالظيروؾ وال (2). ؽير وكوؾ يند ظياهر ا لفياظ  ليطبها الكامل وكسيا

تبينييق المحكميية اإلدارييية العليييا بعييدد مماطبيية  عييبؽ   يهييا هيي   العبييارا ، هيي ا مييا

بالنسيبة لكا ية عيور  ولكن التوجيق بعدف أي يا   -و التظلا أرإسا  بطريق ال كو  ال

يتعييين لتحليييق وكيون مسيياا ميين مييرإوا بربيسييق ميين ابلولهييا:  –مماطبية الرإسييا  

مالل العبارا  الت  ورد     نظلا أو  كو  كدمها إليق أن يتحلق    تليم العبيارا  

يين  ا  لتي  حيرر   يهيا ميا بعيد مروجيلفظا ومعن  و   إطار الظروؾ والمالبسيا  ا

حق التظلا وال كو  بلعد اإلي ا  المعنوي للربيا الموجهة إلييق، سيوا  بالت يهير بيق 

المسياا بهيبتيق أو كرامتيق بيؤي وجيق مين الوجيو ، وانيق يتعيين أو  و تحلير أأو إهانتق 

الي ي  تحديد مدلول ه   العبيارا  ومراميهيا  ي  إطيار السيياف الكاميل العبيارا  اليتظلا

 يي  إطييار  -ن يو ييش  يي  االيتبييار أكمييا أنييق  يي  هيي ا المجييال يتعييين ؛ حييرر  العامييل

كا ييية الظيييروؾ والمالبسيييا  التييي  أحاطييي  بيييالتظلا ينيييد تحريييير  -السيييابلة  ئالمبييياد

العبارا  محل التظلا لتحديد ميا ا كيان يهيدؾ إلييق ويسيع  لتحليليق دون الوكيوؾ ينيد 

   .(3)اظاهر العبارة أو النص

                                                           

 – 4۱م -: المجمويية السيابلة 8/3/1994  -ف  ۲۹لسينة  4191طعين  –( الحكمة اإلداريية العلييا 2
 .  516ص – 163كايدة

 ۲۹بنيد  – 8السينة  -: المجمويية  5/1/1963 –ف  ۱لسينة  ۹۱۹طعين  -إلدارية العلييا ( الحكمة ا3
 .  419ص 

 –: الموسيييوية اإلداريييية الحديثييية 4/3/1997  -ف  ۲۹لسييينة  ۰۹۹۱وأي يييا  للمحكمييية: طعييين  -
 .  524 – 523ص – 165كايدة  – 42م – 1993/1997

 .  525ص – 166كايدة  –: المجموية السابلة 16/3/1996 –ف 35لسنة  4737طعن  -
: الموسيوية اإلداريية الحديثية 31/11/1993 –ف 35لسينة  ۱۱۲طعين  -المحكمة اإلدارية العلييا ( 1

 .  512 – 511ص – 162كايدة  - 42م  - 1993/1997 –
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لعدا االحتراا عور ا متعددة، إ  أن ديبيا  ؤلمساا بالرإسا  المإثا توعور ا

و الت يهير بيق أأو التفو  بعبيارا  كاسيية أو جارحية  يمتعددة ال تلتعر يل  التعد

بطريلية ا منهيا إ ن التحيدث ميش اليربيا  ،(1))الربيا(    كتي  و يكاو  طاب ية

بطريلة استفزازية اوا، بلةؼير ال ابؤلفاظ، و(2)اسلو  ؼير البقابؤ، واؼير البلة

يبيارا  او، (3)ايبارا  تنطوي يل  إهانة وس  وكي ؾا ا، وباستمدااؼير البلة

( بياللول ؼيير البيق وعيل إلي  حيد االيتيدا  يلييق )اليربيا ابؤسلو و، (4)اكاسية

بطريلة ؼير مؤلو ة وبعيدة ين ا عول اإلدارية الت  يجي  او ،(5)ااظ جارحةؤلفب

                                                                                                                                              
 – 167كايييدة  -: المجموييية السييابلة 16/3/1996 –ف  ۲۱لسيينة  ۹۹وأي ييا  للمحكميية: طعيين  -

 .  529 – 528ص
 . ۰۹۹ص - 25بند  - 1م – 34السنة  -: المجموية 26/11/1988 –ف  ۲۱نة لس 1412طعن  -
وتلييدير يبييارا  ال ييكو   يي   ييو  الظييروؾ والمالبسييا  التيي  عيييف   يهييا ود عيي  إليهييا كييد  -

ف  ۲۱لسينة  1412 -يتممع انتلا  للممالفة أعال ، ومن تلم كان ك ا  الطعنين الم ار إليهما 
وسنورد  لرا  منهميا ليد  ير ينا  - 31/11/1993   ف ۲5لسنة  ۱۱۲و 26/11/1988   

 مثلة من تطبيلا  المحكمية اإلداريية العلييا النا يية يين اسيتعمال حيق ال يكو  وعيؾ الممالفية 
 التؤديبية تبعا  اللتزاا ممارستق بالحدود المرسومة لم روييتق. 

لوعيؾ الممالفية:  وكد يتممع  لم  لط ينعيرا  مين يناعير تليدير الجيزا  المناسي  ولييا ر عيا   -
 ، والم ار إليق. 16/3/199ف     ۲۱لسنة  79ومن  لم كان الحكا العادر    الطعن ركا 

كما أن ظروؾ الحال ومالبساتق كيد تكيون مين مإكيدا  ومعيززا  الي ن  اإلداري المرتكي  ومديمية  -
لموظيؾ لألعيول لحيثيا  كيامق، ول لم  إنق    بعع التطبيلا  الت  استظهر  يهيا الل يا  مجياوزة ا

الواج  مراياتها    مماطبة الرإسا ، كان من بين مديما  إثبا  ه ا اإلمالل بالواج  الوظيف  ميا 
البسق من أن موكؾ الربيا تجا  المرإوا وال ي أد  به ا ا مير إلي  التجياوز  ي  التعبيير اكيد ميال 

:  14/12/1968 –ف  ۰۲لسيينة  995طعيين –ميين أي اسييتفزاز أو تعييد ا. )المحكميية اإلدارييية العليييا 
(، ولا يكن    تعر اتق تجا  اأي ... استفزازا. )المحكمة ۰۲۹ص - ۰۹بند  - 14السنة  -المجموية 

 1985/1993  –: الموسوية اإلدارية الحديثة 7/12/1991 – ۲4لسنة  533طعن   –اإلدارية العليا 
 (. ۰۹۱ص  - ۱۲كايدة  - ۱۹م  -

 11السينة  -: والمجمويية 15/5/1965  -ف 11لسينة  481ن طعي –المحكمة اإلدارية العليا ( 2
   . 1362ا – ۰۱۲بند  -
: الموسييوية اإلدارييية  4/3/1997 –ف  ۲۹لسيينة  ۰۹۹۱طعيين  -المحكميية اإلدارييية العليييا ( 3

  . 524 – 523ص – 165ص – 165كايدة  – 42م – 1993/1997 –الحديثة 
 –المجموييية السييابلة  - 8/3/1994 –ف  ۲۹لسيينة  4۱۹۱طعيين  -المحكميية اإلدارييية العليييا ( 4

  . 516-515ص – 163كايدة 
 - ۰۱السينة  -: المجموية  15/5/1965 –ف ۰۱لسنة  481طعن  -المحكمة اإلدارية العليا ( 5

   . 1362ص  - ۰۱۲بند 
: الموسييوية اإلدارييية  28/3/1995 –ف 36لسيينة  675طعيين  –المحكميية اإلدارييية العليييا ( 1

  . 114ص  - ۲۰كايدة  - 51م – 1993/1997 –الحديثة 
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، وكيي لم التحييدث مييش (1)اللوظيفيية العامية الرإسيا  احترامييا  مراياتهيا  يي  مماطبيية 

 ي ييا  أو، (2)اا تتجيياوز ا لفيياظ حييد اللياكييةليي لييو  اوحتييا، بعييو  يييالاالييربيا 

ت مين التلارير الرسمية المكلؾ الموظؾ بإيدادها يبارا  مهينة ومارجية يلي  

  .(3)ملت يا  اللياكة وآدا  الوظيفة

                                                           

 - 8السينة  -: المجمويية  11/5/1963 –ف  7لسينة  ۰۱۹۱طعن  -المحكمة اإلدارية العليا ( 2
  . 1159ص – ۰۱۱بند 

ميين حيييث أن المسييتلر يليييق انييق ميين ا مييور التيي  يجيي  يليي  العامييل أن يتحليي  بهييا تييوتير ( 3

  يال ومرتفش إلي  الحيد الي ي تيزداد معيق الرإسا  واحترامها، وما يتنا   مش التحدث بعو
يدة النلاش ... ومن ثا يكون ما أتا  الطياين يلي  النحيو المتليدا إنميا ي يكل وال  يم ممالفية 
تؤديبية بما يت يمنق مين ميروم يلي  ملت ي  الواجي  اليوظيف  ... وال ينيال )مين  ليم( ....  

عو  يال مش الربيا ... إنميا ي يكل الطاين با لفاظ حدود اللبانة،  لم أن التحدث بيدا تجاوز 
ب اتق يدا احتراا ل لم الربيا مما ي كل ممالفة تؤديبية حت  لو لا تتجاوز ا لفاظ حيد اللياكية، وإن 
 –كان يدا تجاوز حدود اللياكة يج  أن يراي   لط ينيد تليدير العلوبية. )المحكمية اإلداريية العلييا 

م  - 1993/1997 –ية اإلداريييية الحديثييية : الموسيييو 21/1/1996  -ف  ۲۹لسييينة  2611طعييين 
(، وأم  ظرؾ يدا تجاوز العبيارا  لحيدود اللياكية ينيد تليدير 521-521ص – 164كايدة  - 42

    العلوبة    آمر ؼير كياا الممالفة     اتها، كما ينو  الحكا نفسق. 
ق هييو مييروم ( اميين حيييث أن الثابيي  ميين ا وراف أن السييب  اليي ي كيياا يليييق اللييرار المطعييون  ييي4

المطعييون  ييد  يليي  ملت يي  اللياكيية وآدا  الوظيفيية ينييد تحرييير  التلييارير ... و لييم بت ييمينق 
التلارير يبارا  ليا من المؤلوؾ ورودها    مثل ه   التلارير وتسي   إلي  العياملين والرإسيا ، 

ر تميوين ومنها ما ورد بالتلرير المحرر  ي  ... مثيل )ييا ليي  المفيوع يتمي  ميش الليابمين يلي  أمي
الطييابرا  اإلجييرا  اليي ي اتميي   مييش ... المييديرين اآلمييرين ... بييل يييا ليتييق يلييدا اللطيية السييمينة 
الم هورة ... يا ليتق يعلا أن تموين الطابرا  مل   بحملة االبتدابية ال ين وعلوا إل  درجية وكييل 

جنبيية يلي  الطيابرة وزارة .... الخ(، و   التلرير المحرر  ي  ... ورد بيق )انيق ال توجيد مجيال  أ
... لما ا ... ومن المسبول ... طبعا  جهاب ة ويباكرة تموين الطابرا  ... أليا هنا إهميال ... لميا ا 
لا يحاسبوا ولما ا لا يجازوا يين هي ا اإلهميال ... هيإال  الي ين يسيكنون بسيراي تميوين الطيابرا  

ارا  ميين الوجبيية المفيفيية المؽلليية سييبق أن كتبنييا ميير -2ويجلسييون  يي  المكاتيي  المكيفيية الهييوا  ... 
بييؤوراف السييلو ان ... إن منظرهييا ملييزز وطريليية تؽليفهييا كيي رة وبدابييية،  يي   يعييلح تلديمييق  يي  
مسمط أبو ظريؾ ولكين ال يعيلح للتليديا يلي  معير للطييران(، ومين حييث أنيق لميا كيان السيب  

اللياكيية وآدا   اليي ي بنيي  يليييق اللييرار المطعييون  يييق وهييو مييروم المطعييون  ييد  يليي  ملت يي 
الوظيفيية ثابيي   يي  حلييق بايتبييار أن العبييارا  الم ييار إليهييا  يي  يبييارا   ييابنة بيي اتها وال تتلييق 
ورسمية التلارير الت  يلتيزا المطعيون  يد  بتليديمها وتحميل معني  ا مانية إلي  مين وجهي  إلييها 

مين زمالبيق ه   العبارا  وتيإدي إلي  النييل مين ربيسية كطيان ميدما  تميوين الطيابرا  وؼيرهيا 
ورإسابق والت هير بها والحط من كدرها وه  يبارا  لا يكن الملياا يلت ييها وال يمكين تبريرهيا 
بما يلول بق المطعون  يد  مين أنهيا كاني  لحيث المسيبولين بالمإسسية يلي  التحلييق  ي  اإلهميال 

  أن واللعور وما وعل إليق الحال    كطان تموين الطيابرا ؛  ليم أنيق وإن كيان للمطعيون  يد
يعد التلارير المتعللة وبتمين الطابرا  وأن يبدي رأييق  يهيا بحريية وعيراحة وآ  تنياول بالنليد ميا 
يرا  جديرا  ب لم مين أيميال أييا  كيان المسيبول ينهيا وأن يلتير  ميا ييرا  كفييال  لعيالم ميا  يهيا مين 
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السلوم العي  تجا  الرإسيا ، والتي  تنبيا  ونلؾ هنا كليال  أماا إحد  عور

ؼييزارة تطبيلييا  الل ييا  ب ييؤنها ييين أنهييا كثيير حاالتييق ومناسييباتق، وهيي  إسييا ة 

 : و   ه ا المعوص، إداريا  أو ك ابيا   -استعمال حق ال كو  أو التظلا 

ومينها بطبيعية  -بتعين التنوييق بيدا ة إلي  أن الدسيتور  ليد كفيل للميواطنين كا ية  -

 ال جنيا  إ ن وال ؛ حق ال كو  وحق التلا   -لموظفون العموميون الحال ا

مؤم  يل  استعمال ه   الحليوف  ي   اتهيا، وسيوا  تعليق ا مير بال يكو  مين 

 رر ما أعا  للموظؾ أا بؤمور متعللة بؤو ان سير العمل بعيورة يامية 

ومن منظور ايتبارا  العالح العاا، بل إن  لم،    حدود  الم يروية، أمير 

مرؼو  ومحمود يندما يساها بعفة ماعة    الك يؾ يين الممالفيا  التي  

 ي  إطيار  ا   بالرأيومحمود االجتهاد  ي ا  أومرؼو  ، ت ر بالعالح العاا

ؼاييية العييالح العيياا، وهيي ا مييا يإكييد يليييق الل ييا   يي  أحكامييق العديييدة بهيي ا 

ا ي  ن حيق ال يكو  واليتظلا كحيق التلأ ميرا   ي  االنيق أ المعيوص، مبينيا  

نق مين الحرييا  المتعيلة بمعيالح أة ويحميق الدستور يل   يكفلق اللانون للكا

، وان ول دسييتوريا  فييا  ييراد، وانييق اميين الهييادي الملييررة أن حييق ال ييكو  مك

واج   اإلبالغبل إن ه ا  -للعامل أن يبلػ ين الممالفا  الت  تعل إل  يلمق 

يلي  الموظيؾ إن كيان معتيدا   ال تثري اوأنق ا؛ للمعلحة العامة ا  تومي -يليق 

مياا أ ي   ليم  عيريحا  رأييق؛ من سالمة نظر ،  يجايا   ي  إبيدا   بنفسق، واثلا  

                                                                                                                                              

ا تلييدا بييالطعن ييييو  إال أن  لييم يجيي  أن يكييون  يي  حييدود اللياكيية وآدا  الوظيفيية وأال يتجيياوز ميي
والتجريح والتطياول دون ملت ي  يلي  اليزمال  والرإسيا  وإال أعيبح مجياال  للنييل مين الرإسيا  
والت هير بها والحط من كدرها، ا مر ال ي يتفق مش المعلحة العامة، وميا تلت ييق مين كيياا الثلية 

لييق، وميين بيين العيياملين رإسييا  ومرإوسيين، بييل وميين  ييؤنق أن يفيو  الؽييرع اليي ي تليرر ميين أج
حيث أنق لما كان  العبارا  الت  أوردها المطعون  يد   ي  التليارير المحيررة بمعر تيق والسيالؾ 
اإل ارة إليها تمثل مروجا  يل  ملت   اللياكة وميا يلت ييق الواجي  اليوظيف  مين تيوكير الرإسيا  

لمسييا لة  تميي   ميين هيي   العبييارا  سييببا  تثرييي  يليي  المإسسيية الطاينيية إن ا واحتييرامها،  إنييق ال
لسينة  1765طعين  –المطعون  يق كد كاا يلي  سيببق المبيرر ليق كانونيا ا. )المحكمية اإلداريية العلييا 

 – 38كاييييدة  – 51م – 1993/1997 –: الموسيييوية اإلداريييية الحديثييية  29/3/1994 –ف 32
 (.  124-122ص



 - 148 - 

ظ فيحتوظيفتق مين  تل يق   ، ماداا هو لا يجان  مابربيسق، ال يداور وال يرا

ة وحسين كيار، وما تستوجبق يالكتيق بربيسيق مين التيزاا حيدود ا د  واللياكوو

عييلحة العاميية موجييق الأ يي  إبييدا  الييرأي بمييا  يييق  العييراحة لييم أن ؛ السييلوم

حت  ال ت يش تليم المعيلحة العامية  ي  تال ييؾ المانعية والرييا  ...  مطلوبة 

ن تكون لق وجهة أكما ال ي ير الموظؾ ؛ وتتال   بعوامل الجبن واالستم ا 

بهيا  لألمي نظر معينة    المسالة التي  ييدا ش ينهيا، ويجتهيد  ي  إكنيان ربيسيق 

ن أوال جنييا  يليييق ، يفعييل  لييم بحسيين نييية  يي  سييبيل المعييلحة العاميية ميياداا

 الرأي امتالؾيمتلؾ مش ربيسق    وجها  النظر إن الحليلة دابما ه  وليدة 

 ي   وبميا يعني  - اال يجليها إال كرن الحجة بالحجة ومناك ة البرهان بالبرهان

لمواطن عييفة الموظييؾ العيياا بييا التعييافمالعيية  ا ميير أنييق اليييا ميين  ييؤن 

حرمانق من ممارسة ه ا الحق )ال كو ( طالما  كد تا  لم    الحدود الملررة 

 واالكترا .كانونا ، وأن الكل يامل حق مماطبة رإسابق بال كو  والطل  
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 انثانوانفصم 

 نطاق طاعت انمرءًس نرؤسائو 

 فِ مدال انٌظْفت انعامت ًآثار انمترتبت عهْو
 

انمثرءًس نرؤسثائو فثِ مدثال اعثت انط: نطاق انمبحو األًل 

 انٌظْفت انعامت 

: نطاق فكرة عذو انمشثرًعْت اناثاىرة فثِ انمطهب األًل

 ةطار انقانٌ  اإلدارُ

: مٌقثثف األنامثثت انعامثثت نهٌظْفثثت انعامثثت انمطهثثب انثثثانِ

  انمذنْت، ًاألمر انرئاسِ غْر انمشرًع

آثثثار انقانٌنْثثت نٌاخثثب عثثذو انطاعثثت نألمثثر انمبحثثو انثثثانِ: 

 غْر انمشرًع 

انمسثثلٌنْت  النعقثثادانشثثرًط انمٌعثثٌعْت انمطهثثب األًل: 

 اإلدارّت

 انمسلٌنْت انتأدّبْت ًانخرًج عهثَ ًاخثبانمطهب انثانِ: 

 عذو انطاعت نألمر غْر انمشرًع

انمسثثثلٌنْت انتقصثثثْرّت ًانخثثثرًج عهثثثَ انثانثثثو: انمطهثثثب 

 انطاعت نألمر غْر انمشرًع عذو  ًاخب

أماو انقضاء  ث انمسلٌنْت انمذنْتمذٍ ثبٌانمطهب انرابع: 

 اإلدارُ
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 انثانوانفصم 

 نطاق طاعت انمرءًس نرؤسائو 

 فِ مدال انٌظْفت انعامت ًآثار انمترتبت عهْو 
 تمهٌد وتقسٌم: 

منحلية حيدود الطايية  -من  بدايية الليرن الع يرين  -للد واجق الفلق الفرنس  

   الم يكلة مين زاويية المسيبولية يتعرع له ؛، حيث ظل لمدة طويلة(2()1)الرباسية

الجنابية للموظؾ المرإوا ، وليا    إطار منظومية اليردن التيؤديب   أوالمدنية، 

  .(3)المحتمل للطاية الرباسية المطيبة

وللد ايتد مجليا الدولية الفرنسي ، لميدة طويلية، بسيلطة ا وامير الرباسيية، 

كش م يرويية الليرارا  أن ينيا ةی يل  سبيل المثيال أنيق ال يجي  يلي  العميدأور

التيي  يتكلييؾ بن ييرها،  ن  ييرورا  التعييرؾ اإلداري تتلييدا يليي  ايتبييارا  

 . (4)الم رويية

، اتجييق مجلييا الدوليية 4411العييادر ييياا  Langneurؼييير أنييق مييش حكييا 

إل   حص تؤثير الطايية الرباسيية لألمير ؼيير الم يرون، يلي  المركيز  الفرنس ،

 أوو ييش مبييد ،(5)إطييار المنازييية التؤديبييية اللييانون  للموظييؾ المييدن  و لييم  يي 

اواجيي  يييدا الطاييية لألميير الرباسيي  ؼييير الم ييرون  يي  إطييار بعييع ال ييروط، 

                                                           
1) Barthélemy, J., L'influence de l'ordre hiérarchique sur la responsabilité des 

agents. 

2) R.D.P 1914, P. 491. 
3) Chérigny,B., ordre illegal et devoir de désobelssance dans le contentieux 

disciplinaire de la fonction publique civile, RDP. 1975, P. 868. 
4) C.E. 13 mars 1908, commune de Boutevilliers, Rec. P. 258.  

- C.E. 10nov. 1944, Rec, p. 288, D. 1945, p. 87; concl. Chenot, J.6.P. 1945, 

11, no. 2852. 

وكييد تعلييق هيي ا الحكييا بييؤموال المزانيية العاميية، ورأي مجلييا الدوليية الفرنسيي  انعليياد مسييبولية السيييد  -
Langneur ييين أ عالييق، الرتكابييق مطييؤ يبييرر جييرا  تؤديبيييا ، يليي  الييرؼا ميين أنييق نفيي  أواميير ربيسيية 

 اإلداري. 
5) Chérigny, B., op. cit., P. 868.  

، نظيياا المحكميية الجنابييية الدولييية Langneurوتجييدر اإل ييارة إليي  أنييق كييد جييا  يليي  عييدور حكييا  -
، ونييص  يي  المييادة الكامليية منييق يليي  1945أؼسييطا  ۱نييورمبرم، و لييم بملت يي  اتفيياف لنييدن  يي  

إلداري، وكل من يتعرؾ و لا  وامر حكومتق أو المسبولية ال معية والت  ال يتحرر منها الربيا ا
 . 1945أكتوبر  6 وامر ربيسق أو كيادتق، وكد ن ر ه ا النظاا     رنسا بموج  مرسوا 
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با عالة والثورية  يتسا معا   حال   -كبل تدمل الم رن اإلداري  -ا مر ال ي سجل 

  .(1)امتالؾ الفلق    ه ا العدد ي ا  أيل  ك ابق السابق، ويفسر 

واجيي  الطاييية الرباسييية، يطيير   يي   ا  الوكيي   تؤعيييل  لييم أن وجييود

م كلة أساسية تتعلق بالتنازن بين ا مر الرباس  ومبدأ الم رويية، وال ي ينبؽي  

أن يسييمو يليي  واجيي  هيي   الطاييية، و لييم  يي  إطييار تحلييق بعييع ال ييروط التيي  

  . رسمها الل ا  اإلداري

 وسنتناول هذه الدراسة فً مبحثٌن علً التقسٌم التالً: 

  . الوظيفة العامةالمر وا لرإسابق    مجال طاية نطاف لمبحث األول: ا

 اآلثار اللانونية لواج  يدا الطاية لألمر ؼير الم رون.  المبحث الثانً:

                                                           
1) R.G.D.I.P. 1941-1945, volume 11. P.121 et S.  
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 انمبحو األًل 

 انمرءًس نرؤسائو انطاعت نطاق 

 انٌظْفت انعامت فِ مدال 
، مبيدأ  Langneurتلدا أن الل يا  اإلداري الفرنسي ، كيد و يش ميش حكيا 

   يدا الطاية لألمر الرباس  ؼير الم رون، ا مير الي ي أثيار  ي  حينيق  كانونيا  

جدة  لهية، ساند  ما ظهر يل  الساحة الدولية مين تلريير نظياا محكمية نيورمبرم 

، للمسيبولية ال معيية للميتها، دون 4411عدك  يليق  رنسيا يياا  الدولية وال ي

و طايتق لألوامر الرباسية، حيث طرأ مش أ أن يإم     االيتبار و عق الوظيف ،

هامة تجا  الطاية العميا  لألوامر الرباسية، وانلسيا الفليق بيين انتلادا  ه ا النظاا 

مإيد للطاية المطللة ومعارع والواكش أنق ينبؽ  للوعول إل  حل وسط، البحيث 

 ييين مييد  التجييانا الممكيين بييين مبييدب  الم ييرويية والطاييية الرباسييية، وبعبييارة

أمر  ينبؽ  البحث    التوا ق ال روري بين ه ين المبدأين، من أجل تلييد مبدأ 

الطاييية لألواميير الرباسييية،  ليييم أن واجيي  يييدا الطايييية لألميير الرباسيي  ؼيييير 

الم ييرون، ي ييكل  يي  نظيير اللا يي  اإلداري  ر ييية محييددة يليي  اللايييدة العاميية 

حيييث اهييتا مجلييا الدوليية  االلتييزاا الموظييؾ العيياا بتنفييي  أواميير ربيسيية اإلداري،

  لملي   إطار  يروط دكيلية محيددة ، و الفرنس  بو ش واج  يدا الطاية كانونا  

 :    المطلبين التاليين سنتناول ه ا المو ون

 .نطاف يدا الم رويية الظاهرة    إطار اللانون اإلداري المطلح األول:

ييية، وا ميير موكييؾ ا نظميية العاميية للوظيفيية العاميية المدن المطلههح الثههانً:

 . الرباس  ؼير الم رون
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 انمطهب األًل

 نطاق فكرة عذو انمشرًعْت انااىرة فِ ةطار انقانٌ  اإلدارُ
 

يسهل    الواكش تحديد المد  الحليل  لفكرة يدا الم يرويية الظياهرة،  ي  

الل ييا  اإلداري لفكييرة الو ييو  سييوا   يمييا  ؤإطييار اللييانون اإلداري، حيييث يلجيي

تؤعيييل  لييم أن  كييرة  االنعييداا؛تييدا  المييادي، أو بالنسييبة لفكييرة يتعلييق بفكييرة االي

االيتدا  المادي تتحلل إل  يملية تنفي  مادية للرار ال يلبل أن يرتبط بعفة ظاهرة 

بتطبيييق نييص ت ييريع  أو البحيي ، أو أنييق اللييرار اليي ي ال يمكيين أن يييإول إليي   -

،  إنق  لم اللرار ا  لمنعدا كانونكما أنق بالنسبة لللرار ا ؛(1)ممارسة اإلدارة لوظابفها

سيلطة  بيؤيال ي ال يمكن أن يرتبط بؤي نص ت ريع  أو البحي ، أو بعيفة يامية 

ل ا أ يار  محكمية التنيازن الفرنسيية إلي  وجيود يالكية ميش هي ا  ؛(2)لإلدارةتإول 

 . (3)اللران و كرة االيتدا  المادي

ييدا الم يرويية بيد أنق ال يمكن الليول بوجيود يالكية  يرورية بيين  كيرة 

الظاهرة لألمر الرباس ، وتلم الت  تتعلق بااليتدا  المادي، و لم يلي  ؼيرار ميا 

يسيتفاد مين أحكياا الل يا  اإلداري بالنسيبة لألمير الرباسي  ؼيير الم يرون بعييفة 

ي اؾ إل   لم أن  كرة االيتدا  المادي تتطل   روط إ يا ية تتمثيل  ؛(4)ظاهرة

ساسية أو االيتدا  يل  الملكية الماعية وأن توجيد    االيتدا  يل  حرية يامة أ

ويليييق  إنيق يمكيين أن  ،(5)ة تنفيي  مادييية للليرار ؼييير الم يرون بعييفة ظياهرةليييم

يوجد يدا م رويية ظاهرة دون ايتدا  مادي، وأن يوجد ايتدا  مادي دون ييدا 

م رويية ظاهرة لللرار، و ليم ينيد التنفيي  ؼيير الم يرون بعيفة جسييمة الليرار 

داري م رون، إ  أنق    مثل ه   الحاليية ال تليش ييدا الم يرويية الظياهرة،  ي  إ

                                                           
1) C.E. 18 nov. 1949, cartier, Rec., P. 490; Rbp. 1950, P. 172.   
2) P. Well, une resurrection, la théorie de l'inexistence en droit adm. D. chron. 

1958, P. 51.  
3) T.C. 27 Janv. 1966, Roc. P. 8390, D. 1968, P. 7. note Douence.  
4) Arrêt Langneur précité et C.E.3 mai 1961, Rec. P. 289 AJDA. 1961, 11,356, 

Chron, Galabert et Gentot. 1. p. 333.  
5) Chérigny, B., op. cit., p. 889. 
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الواكييش يليي  مسييتو  اللييرار  اتييق، وإنمييا تكميين  يي  يملييية تنفييي   الجبييري ؼييير 

 . (1)الم رون بعورة جسيمة

وهك ا يكمن وجق التلار  بيين هياتين الفكيرتين  ي  الحالية التي  ي يكل  يهيا 

م رون بعورة جسيمة يل  حريية يامية أساسيية، أو ا مر الرباس  ايتدا  ؼير 

ب يرط يييدا  ا  ي ييأو ي   يلي  ملكيية ماعيية، إ  أن هي ا ا ميير تن يا ايتيدا  ماديييا  

الم ييرويية الظيياهرة التيي  يتطلبهييا الل ييا  اإلداري لتؤسيييا واجيي  يييدا الطاييية 

 لألوامر الرباسية. 

بيين  - حليا   –جيد و   الملابل إ ا انتللنا إلي  ميد  العالكية التي  يمكين أن تو

، ا   كرة ا مر الرباس  ؼير الم رون بعيفة ظياهرة، و كيرة الليرار المنعيدا كانوني

 إنق يمكن اللول بوجود مثل ه   العالكة ، تؤسيسيا يلي  أن الليرار ؼيير الم يرون 

يلؾ يل  حد كابليتق لإللؽا ، وبالتال  تنفي   لحين عدور الحكا بإلؽابيق،  ي  حيين 

ير الم رون بعورة ظاهرة  إنق يتجرد من كل كيمة كانونيية، أن ا مر الرباس  ؼ

من كل  ايلية، حييث ينبؽي  يلي  الميرإوا االمتنيان يين تنفيي  ، لي ا  إنيق يعاميل 

 . (2)معاملة اللرار المنعدا كانونا  

وهك ا نملص إل  أن ا مير يعيد ؼيير م يرون بعيفة ظياهرة ، إ ا كيان 

بط بييؤي نييص ت ييريع  أو البحيي ، أو رتييي، بمعنيي  ال يلبييل اأن منعدميية كانونييا  

وبعبييارة أميير ، هنييام  يي   ،بعييفة أكثيير يمومييية بييؤي سييلطة تييإول لييإلدارةا

الواكش مساواة كاملة بين الفكرتين،  ا مر ؼير الم رون بعفة ظاهرة هو  لم 

يليي  أنييق ال يييدمل  يي  أي ميين  لييق، تؤسيسييا   ا ميير اليي ي يكييون بيياطال وال أثييرا  

  .(3)طة اإلداريةاالمتعاعا  الملررة للسل

 : شرط تعرض المصلحة العامة بجسامة للخطر

                                                           
1) Ibid. 
2) Chérigny, B., op. cit., p. 892.  
3) Chérigny, B., op. cit., P. 893. 
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يلؾ الل ا  اإلداري با حر  يل  ه ا ال رط الثان  لواج  ييدا الطايية 

ؼير الم رون، أو بعبارة أكثر دكة، يعد ه ا ال رط الثان  ن بمثابية ال يرط  لألمر

ادا لحيثييا  الحاسا لتؤسيا الليد يل  واجي  الطايية لألمير الرباسي ، و ليم اسيتن

أحكاا الل ا   اتها: ايل  ا تراع أن ا مر ؼير م رون، إال أنق ليا من طبيعة 

  .(1)أن يعرع للمطر بجسامة المعلحة العامة

هك ا يمكن اللول أن اللا   اإلداري يلؾ با حر ، يل  التحلق من  كرة 

البيييية اإل ييرار بالمعييلحة العاميية، والسيييما إ ا ميييا أميي نا بعييين االيتبييار  يي  ؼ

  .ا حوال، دكة التحلق من وجود ودرجة يدا الم رويية الظاهرة لألمر الرباس 

بيد أنق بالنسبة له ا ال رط الثان ، هنام العديد من العبارا  الت  يسيتمدمها 

اللا   اإلداري، والت  ال تتسا، إل  حيد ميا، بالو يو  والدكية، كميا أنيق بالنسيبة 

، إال بتحليل مزدوم، يلؾ إي احهانق ال يمكن الم مون  كرة المعلحة العامة،  إ

ال وه   كرة اإلمالل أي ا  مدلولها ملارنة بالفترة اللريبة منها، إمن ناحية يل  

بالنظيياا العيياا، وميين ناحييية أميير  يليي  مييدلولها و لييا للمعييلحة الماعيية محييل 

 المناك ة، وه ا ما ينبؽ  تناولق يل  النحو التال : 

 صلحة العامة: المتحدٌد مفهوم مصطلح 

تثير العبارا  الممتلفة الت  يستمدمها اللا ي  اإلداري للداللية يلي  تيوا ر 

ال رط الثان  لواج  يدا الطاية لألمر الرباس  ؼير الم رون بعيورة ظياهرة، 

 اللا يي   ؛مجيياال للمناك يية حييول مييد  التعييادل  يمييا بينهييا يليي  العييعيد اللييانون 

التؤديبيييية للوظيفييية العامييية، تيييارة يبيييارة اإلداري يسيييتمدا  ييي  مجيييال المنازيييية 

                                                           
1) C,E, 1964, AJDA. 1964, P, 447, pracite: '... Asupposer meme que l'ordre... 

eat été manifestement Illegal un tel ordre n'était pas de nature à 

compromettre gravement un intérat public"; C,E , 3 mai 1963, RDP. 1963, 

F. 846.  
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ااإل رار بعورة جسيمة لسير المر ق العيااا، وتيارة أمير  يبيارة ا مير ا ا  

الطبيعة ال ي يعرع بجسامة للمطير المعيلحة العاميةا، وبعيفة اسيتثنابية ا مير 

 . (1)اال ي يلبل أن تنعلد معق االمسبولية الجنابية للطاين

 ،اتسايقلتعرع الجسيا للمعلحة العامة يعد أكثر ومن المسلا بق أن تعبير ا

ملارنة بعبارة اإلمالل بسير المر ق العاا، مما يعبر  ي  النهايية يين ييدا تيرادؾ 

العبارتين    المعلی، إ  أن تعبير اإلميالل الجسييا بسيير المر يق العياا، يلي  إثير 

أن يحيدث تنفي  ا مر الرباس  ؼير الم رون بعفة ظاهرة، يمكن اسيتمدامق دون 

تعرع جسيا للمعلحة العامة، و   ه   الحالة ينبؽ  أن يإمي   ي  االيتبيار هي ا 

التعييرع الجسيييا بالمعييلحة العاميية،  نييق ال يمكيين التسييليا بييان تنفييي  ا ميير ؼييير 

الم رون بعيفة ظياهرة ييإدي إلي  توكييش جيزا  يلي  الميرإوا إال إ ا كيان هي ا 

العيياا ينبؽيي  أن يسييمح بالحفيياظ يليي  التنفييي ،   ييال ييين أنييق يعركييل سييير المر ييق 

 .(2)المعلحة العامة

 فكرة المصلحة العامة المعتدى علٌها:  فحوى

ي يييا  الم ييمون الحليلييي  لفكييرة المعيييلحة العاميية التييي  ينالهيييا إتلييدا أن 

ال رر، إ ا ما تا تنفي  ا مر الرباس  ؼير الم رون بعورة ظاهرة، يتطلي   ي  

ة، بتليم اللريبية لهيا والتي  تإسيا نظريية ال يبط الملاا ا ول، ملارنية هي   الفكير

                                                           
1) C.E. sect. 10 nov. 1944, Langneur, précitd; C.E, 10 fév. 1965, Marati, Rec, P. 

91 s. 

هيدي الي ي وتعد يبارة ا مر ال ي من طبيعتيق أن يعيرع للمطير بجسيامة المعيلحة العامية ، هي  الم -
 ايتد بق اللا   اإلداري    العديد من أحكامق    ه ا المجال، أنظر يل  سبيل المثال: 

- GE. 10 avril 1970, Navarret, Rec, P. 1087; Chargny, B., op. cit., P. 898. 
ا،  ليد أما بالنسبة لتعبير اا مر ال ي مين طبيعتيق أن يلبيل أن تلعليد معيق المسيبولية الجناليية للميرإوا -

 جا  يل  سبيل االستثنا     حكا منفرد: 
- C.E. 11. Juillet 1958, Rec. P. 431.  

حيث جا     ه ا الحكا: اأن ا مر ليا من طبيعة أن ي ر بجسامة سير المر ق العاا ، أو حت  كميا  -
 يستند الطاين يلبل أن تنعلد معق المسبولية الجنابية لقا. 

2) Chérigny, B., op. cit., p. 901. 
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 ي  تعليليق يلي   Chavanonتؤعيل  لم أن ا ستا   ؛اإلداري:  كرة النظاا العاا

، إلي ييا  ، أيييد اللجييو  إليي   كييرة النظيياا العيياا المحييددة تمامييا  Langneurحكييا 

يا مر الربؤحيثيا  ه ا الحكا، وكت  تبايا ل لم اأن يدا الم رويية الت  تلحق ب

اإلداري، تكون يل  درجة من الجسامة الكا ية، لك  يفرع ييدا الطايية، ينيدما 

 .(1)يإدي تنفي  ه ا ا مر إل  اإلمالل الجدي بالنظاا العاا

 ؼير أن النظر إل   كرة اإل رار بالمعلحة العامة يل  إنها تنحعر بفكرة

يعني  الت يييق بيالفكرة اإلمالل بالنظاا العاا، تلم الفكرة الت  تتسا بالتحديد، إنميا 

ی إ يا ة  كيرة اإلميالل الجسييا  ي  سيير المر يق العياا، أل ا هنام مين ر، ا ول 

يليي  أن اإلمييالل اليي ي يلتييرن بتنفييي  ا ميير ؼييير  كفكييرة تكميلييية، و لييم تؤسيسييا  

سوا  يل  النظياا الميارج ،  -حس  الظروؾ  -الم رون بعفة ظاهرة، كد يرد 

  السييير  اتييق للمر ييق العيياا، بحيييث يتعلييق ا ميير أي يليي  النظيياا العيياا، أو يليي

يييدا  وميين المسييلا بييق، أن واجبييا   ،(2)بيياإلمالل بييالتنظيا والسييير الييدامل  للمر ييق

 ؛يل  هد  أحكاا الل يا  اإل يرار الجسييا بسيير المر يق العياا -الطاية يتطل  

، كانونا  ل ا يمكن اللول    النهاية، أن المعلحة العامة ينبؽ  ايتبار أنها ت رر  

ينييدما ي ييكل تنفييي  ا ميير الرباسيي  ؼييير الم ييرون، ايتييدا  بعييورة جسيييمة يليي  

النظاا العاا، أو إمالال بعورة هامية بسيير المر يق العياا دون تبريير جيدي يسيتند 

 . (3)لمهاا اإلدارة

 انمطهب انثانِ

 مٌقف األنامت انعامت نهٌظْفت انعامت انمذنْت،

  ًاألمر انرئاسِ غْر انمشرًع

                                                           
1) J.C.P. 1945-11-2852: "L'illégalité entachant le commandement du supérieur 

sera assez grave pour imposer la refus d'obéissance,... quand l'exécution de 

ce commandement entraînerait un trouble sérieux de l'ordre public... notion 

bien définie".  
2) Chérfgny, B., op. cit., P. 902.   
3) Ibid. 
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الم كلة العامة لواج  يدا الطاية لألمر الرباس  ؼير م يرون، تظهير  نإ

تحديييدا  يي  إطييار العالكييا  الرباسييية بمفهومهييا الييدكيق،  لييم أن ا سيياا ا ول 

لواج  الطاية  وامر الربيا اإلداري يلش بمفهومق الدكيق    االلتيزاا بالرباسيية 

 تنفي  أوامر ربيسق. لجمون الفلها  واج  المرإوا     ال ي يليا و لا  

 : حدود الطاعة الرئاسٌة فً إطار األنظمة العامة للوظٌفة المدنٌة

، التعييرع 4414يييإول  يي  المليياا ا ول لللييانون الفرنسيي  العييادر ييياا 

يلي  نحيو ميا تليدا  -لم كلة ا مر الرباس  ؼير الم رون، ولكن بعورة يكتنفهيا 

لثة ي رة منيق، النظياا  ي  الوظيفية حيث حدد ه ا اللانون    المادة الثا -الؽموع

بالم يييون المسيييتمر  - معيييا   –العامييية بلوليييق إن هييي ا النظييياا: اينبؽييي  أن يظهييير 

للليييوانين، الليييوابح والمراسييييا المعميييول بهيييا، وبالطايييية لألوامييير الرباسيييية أثنيييا  

جياز هي ا الليانون للميرإوا، أمياا أمير أوهكي ا  ،(1)ممارسة المرإوسين لسلطتهاا

، تنفي  هي ا ا مير، بعيد تليديا مالحظاتيق و ليم إ ا ميا رون ظاهريا  رباس  ؼير م 

 . (2)أعر الربيا اإلداري يل  تنفي   رؼا ه   المالحظا 

لي ا ؛ يين معالجية هي   الم يكلة4414و 4411 وكد سكت  ا نظمية العامية لعيام 

، واليي ي ي ييكل البييا  ا ول للنظيياا العيياا للوظيفيية العاميية ،۰۹۱۲يوليييق  ۰۲جييا  كييانون 

وال ي ينطبق يل  مجمون موظف  الدولة، ليلنن أحكاا مجلا الدولية الفرنسي   ني  هي ا 

منق والتي  بملت ياها: ايكيون كيل موظيؾ أييا كاني  درجتيق  ۱۱/ن، و لم    المادةؤال 

وينبؽي  أن يمتثيل لتعليميا   ،ين تنفي  المهياا التي  تعهيد إلييق    السلا الرباس ، مسبوال  

                                                           
1) Cherigny, B., op. cit., P. 870.  

 وكد تا إلؽا  ه ا اللانون يند التحرير:  -
- Marle Auby, J. et autres, op. cit., P. 51.   

2) Slivera, V., La fonction publique, op. cit., P. 136.  
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دا الحالة الت  يكون  يها ا مر ؼير م رون بعفة ظياهرة و ا  سق اإلداري،  يما ييرب

   (1).طبيعة تإ ي أو ت ر بجسامة المعلحة العامةا

ويإكد الفلق الفرنس  يلي  العيياؼة التي  و يعها بمجليا الدولية الفرنسي  

ويلي  وجيق مين الدكية،  - معيا   –   ه ا ال يؤن، ويير   يرورة تيوا ر ال يرطين 

جيي  الطاييية لألواميير الرباسييية تبرييير  يليي  وجييق بحيييث يجييد المييروم يليي  وا

  .(2)االستثنا  أماا توا ر ه ين ال رطين

يلي  العيعيد العملي   ي   -وهك ا يمكن اللول أن هي ين ال يرطين يتحلليان 

الحالة الت  يإدي  يها تنفي  ا مر الرباس  إل  ارتكا  المرإوا لجريمة جنابيية، 

ليية ي ييكل ايتييدا  بعييورة جسيييمة يليي  إ  أن ا ميير الرباسيي   يي  مثييل هيي   الحا

أما مارم ه   الحالة ،  يإن تليدير ميد  تيوا ر ال يرطين السيابق  ؛المعلحة العامة

اإل ارة إليهما يتسمان بالدكة بحيث يمكن اللول أن الموظؾ يتحمل مماطر ر ع 

المثول لألوامير الرباسيية، وأنيق ييإول اللا ي  اإلداري  ي  النهايية تليدير الجيزا  

  .(3)عرع لق الموظؾ المرإوا لعدا الطايةال ي يت

                                                           
1) De Laubadère, A., Traité de droit adm. Par claude Venezia, J. Et Gaudemet, 

Y., Tome 11, ed. 1986, L..E.. Paris, P. 104.  
وهنام بعع الموظفين ال يم عون للسلطة الرباسية: الوزرا  اللابمون يلي  رأا الرباسيية، وك ياة  -

علييمها، أي يا  لجييان المحياكا بالنسيبة لن ياطها الل يياب ، وأسيات ة التعلييا العيال  بالنسييبة لم يمون ت
 امتحانا  المسابلا ، ك لم العمال اللابمين يل  رأا المإسسة العامة، أنظر: 

- Maurin, A., Droit adm. Sirey, éd. 2007, P. 259.  

2) Chapus, R., Droit adm. General, Montchrestien, Tomne 2, 8e éd. P. 256.  

- Marie Auby, J. et autres, op. cit., p. 365.  

- Marie Auby, J. Et Bernard Auby, J., Droit de la fonction publique, Dalloz, 

éd. 1991, P. 157.  

- Peiser, G., Droit de la fonction publique, Dalloz, éd. 2003, P. 72.  

- De Labadère, A., Traité de droit adm. Ed. 1986, op. cit. P. 104. 

- Dupius, G., José Guédon, M. Et Chrétien, P., Droit adm. Armand colin, éd. 

1998, P. 347. 
3) Chapus, R., Droit adm. General, 8° edition, op. cit., p. 256.  



 - 161 - 

وتجدر اإل يارة إلي  أن كيانون العياملين الميدنيين المعيري كيد أمي  بنظريية 

 ۰۹۹۱لسيينة  18ميين اللييانون ركييا  87/2 ا ميير، حيييث نييص  يي  المييادة تكييرار

يل  أن: اكيل  (ب ؤن اللطان العاا ۹۱لسنة  17من اللانون  78/2 ويلابلها المادة)

ملت ی الواج     أيميال وظيفتيق أو يظهير بمظهير مين  يانق  يامل يمرم يل 

إلي   وال يعف  العامل مين الجيزا  اسيتنادا   ،اإلمالل بكرامة الوظيفة يجازي تؤديبية

أميير عييادر إليييق ميين ربيسييق إال إ ا أثبيي  أن ارتكييا  الممالفيية كييان تنفييي ا  ميير 

 ،ة إلي  الممالفيةمكتو  ب لم عادر إليق مين هي ا اليربيا بيالرؼا مين تنبيهيق كتابي

و   ه   الحالة تكون المسبولية يل  معدر ا مر وحد ، وال يسيؤل العاميل ميدنيا 

ا مين كييانون 11إال يين مطتيق ال معي  وهيو  ا  الينص الي ي ورد  ي  الميادة ا

والواكييش أن هيي ا اليينص بطيير  المالحظييا  ، 2841 لسيينة 47المدميية المدنييية ركييا 

 : التالية

ا طريلية محيددة اليتيراع الميرإوا يلي  أن الم رن المعري كيد رسي* 

حيث أم  بنظرية تكرار ا مر، وأيف  المرإوا يند تحلق  سق،يمر ربأ

ميين الجييزا  التييؤديب ، دون اسييتبعاد المسييبولية  -عييراحة  -هيي ا ال ييرط 

 المدنية للمطؤ ال مع . 

إن الم ييرن المعييري ربييط هيي ا اإليفييا  بإثبييا  ارتكييا  الممالفيية تنفييي ا * 

، وبعبييارة أميير  ينبؽيي  أن ي ييكل أميير الييربيا اإلداري مكتييو   ميير

وي ه   رييق مين الفلهيا  إلي  أن الملعيود مين لفيظ االممالفيةا  ،ممالفة

وهي ا ميا نإييد  و ليم اسيتنادا إلي  أن حيدود ، (1)ه  حالة ممالفية الليانون

الم رويية التي  تلتيزا  يند إهدار مبدأ – ا  يواكع –الطاية الرباسية تلؾ 

                                                           
د/ سليمان دمحم الطماوي، الل ا  اإلداري، الكتا  الثالث، ك ا  التؤدي ، اللاهرة، دار الفكر العرب ، ( 1

 . ۰۹۹، ص۰۹۱۹
 . ۰۱۱، ص۰۹۹۹د/  إاد العطار، اللانون اإلداري، دار النه ة العربية، ط -
 . ۰۰۰، ص۰۹۹۹د/ يبد الفتا  حسن، التؤدي     الوظيفة العامة، دار النه ة العربية، ط  -
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المعيري أن ي يير عيراحة  ل ا  يإن بيا حر  يلي  م يرينا   بق اإلدارة،

ظيياهرة، ويليي  نحييو يمييل  إليي  يييدا م ييرويية ا ميير الرباسيي  بعييفة

ومميا ال  يم  ييق  ،بمعلحة المر ق ال ي ينتم  إلييق الموظيؾ الميرإوا

أن يدا الم رويية لألمر الرباسي ، يؽيدو جليية، إ ا ميا  يكل هي ا ا مير 

الا، حيييث إن ارتكييا  جييرابا جنابييية ال جريميية جنابييية، كجريميية االمييت

 . (1)اللبول  يها بتنفي  أوامر الربيا اإلداري يلبل

 يمييا  2841لسيينة  74وو لييا  للييانون المدميية المدنييية المعييري الجديييد ركييا 

(، والت  نع  يل  أنق: )ال يُعفي  الموظيؾ 2 لرة ) – 17كرر     نص المادة/ 

من ربيسيق إال إ ا ثب  أن ارتكا  الممالفة  من الجزا  استنادا  إل  أمر عادر إليق

كان تنفي ا   مر مكتو  ب لم عادر إليق من ه ا الربيا بيالرؼا مين تنبيهيق كتابيق 

إل  الممالفة، و   ه   الحالة تكون المسبولية يل  معدر ا مر وحد ، وال يُسيؤل 

ر الموظيؾ مييدنيا  إال ييين مطبيق ال معيي (، وبهيي ا يكييون الُم يرن كييد حييدد ينعيي

المسبولية الواكش يل  المرإوا    نطياف مطبيق ال معي   ليط؛ أميا ميا يعيدر  

الربيا من أوامر  فوية  هيو ال يمكين ا مي  بيق؛ إال إ ا تيا كتابية ا مير المميالؾ 

من كبل الربيا؛  ريطة أن يلوا المرإوا بتنبيق ربيسيق بؤن ه ا ا مير مميالؾ، 

ميرإوا  ي  حيرم كبيير؛ بيل  ي  ونر  أن  لم در  من المستحيل؛  نق ي ش ال

ميا كتي  أن أمير  ممالفيا   هي ا يعني  م يون  إ اكيد وانتلاا من كبيل ربيسييق  نيق 

الربيا للمسا لة اللانونية، وهو در  من العبث الت ريع  ال ي يتنا   ميش الواكيش 

 الوظيف     دوال  العمل اإلداري بعفة يامة. 

   

 انمبحو انثانِ

                                                           
 . 11/4/1961جلسة  ۱۹لسنة  ۰۹۹۱حكا اإلدارية العليا، الطعن ركا ( 1

 ، 3/12/1994ف، جلسة 41لسنة  589حكا المحكمة اإلدارية العليا، الطعن ركا  -
   . 368ا/ جالل الداؼا، التؤدي     ك ا  محكمة اللع، مطبعة االنتعار، ص -
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 عذو انطاعت آثار انقانٌنْت نٌاخب 

 نألمر غْر انمشرًع 

 تمهٌد وتقسٌم: 

مكانية هامية للمسيبولية  يي   -بعييفة يامية  -ت يكل مسيبولية الموظيؾ العياا 

كميييا أن مسيييبولية الموظيييؾ العييياا تجيييا  الؽيييير لمطبيييق ؛ نطييياف الليييانون اإلداري

لنظيياا اجتمييان  ميياا اللا يي  اإلداري، ولكنييق إيميياال  أال معيي  يمكيين أن تنعلييد 

وهك ا تعد التعر ا  ، يمكن أن تحرم     ا  الوك  مسبولية اإلدارة المسبولية،

ال معي ( الينمط ا ول لمسيا لة الموظيؾ  المطيؤالماطبة للموظؾ العاا )نظريية 

 ؛(1)العاا ين اإلمالل بالتزاماتق، سيوا   ي  مواجهية المت يرر أو بالنسيبة ليإلدارة

عورة ظاهرة، يلي  و يش  ف  إطار الردن التؤديب ، يإثر ا مر ؼير الم رون ب

ينيدما يتمليؾ  يرط  : ا ول الموظؾ المرإوا و لم    حالتين متميزتين تماما  

مين  ييروط وأجيي  ييدا الطاييية، حيييث يكيون للسييلطة التؤديبييية الحيق  يي  مجييازاة 

ر ع الطاية، وبعبارة أمر  ب كل ر ع الطاية ؼير المبرر هي ا سيب  اليردن 

ا يل  مالؾ الحالة ا ول ، تفترع توا ر  يروط أما الحالة الثانية،  إنه؛ التؤديب 

واجيي  يلييا الطاييية لألميير الرباسيي  ؼييير الم ييرون بعييفة ظيياهرة، ولكيين يلييدا 

الموظؾ مش  لم يل  تنفيي  أمير ربيسية اإلداري، بحييث يكيون للسيلطة اإلداريية، 

  جيأي ا الحق    مجازاة الطاية الماطبة، بمعن  أن الطاية الماطبة ه  الت  

ة يييالطا داوحيييث أن مجييازاة المييروم يليي  واجبيية ييي، (2)  هيي ا الحالييةرديهييا  يي

لألمر الرباسي  ؼيير الم يرون بعيورة ظياهرة، ال تليش  حسي   ي  مجيال اليردن 

ديب ،  إنييق تثييور مسييؤلة المسييبولية المدنييية، بمعنييی مسييبولية الدوليية ييين يييدا ؤالتيي

بييااللتزاا  م ييرويية ا ميير الرباسيي ، والمسييبولية التلعيييرية للموظييؾ لإلمييالل

الرباس ، يند ييدا تيوا ر كا ية  يروط واجي  ييدا الطايية التي  يتطلبهيا الل يا  

                                                           
1) De Laubadère, A., Claude Venezia, J. et Gaudemet, Y., Traité de droit 

administatif, L.G.D.J. d. 1986, P. 105 . 
2) Chérigny, B., Ordre illegal et devoir de désobeissance.., op. cit., p. 914. 
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وبعبيييارة أمييير  التسييياإل يييين معييييار انعلييياد المسيييبولية المدنيييية: ييييدا  ،اإلداري

 م رويية ا مر، أو يدا م رويية واج  يدا الطاية. 

 : مطالح أربعولذا سنقسم هذا المبحث إلً 

 المسبولية اإلدارية النعلادالمو ويية  ال روط المطلح األول:

يدا الطاية لألمر  المسبولية التؤديبية والمروم يل  واج  :لثانًالمطلح ا

 .ؼير الم رون

الطاييية ييدا  المسيبولية التلعييرية والمييروم يلي  واجي  :الثالهثالمطلهح 

  .لألمر ؼير الم رون

 اإلداري.  مد  ثبو  المسإولية المدنية أماا الل ا  المطلح الرابع:

 انمطهب األًل

 انمسلٌنْت اإلدارّت النعقادانشرًط انمٌعٌعْت 
 

 –علههى غههرار القههانون الخههاص  -تفتههرض المسههؤولٌة فههً القههانون العههام 

 اجتماع ثالثة شروط:

سييناد إو أ  ييروط وجييود  ييرر، إمكانييية ربييط هيي ا ال ييرر ب ييمص معييين،

ييية والتيي  يسييتمد منهييا ال ييرر، وأميييرا  واكعيية من ييبة تتسييا بييبعع السييما  اللانون

وبمعييوص الواكعيية المن ييبة لاللتييزاا بييالتعويع )ال ييرر(  ،االلتييزاا بييالتعويع

، وميين ناحييية أميير  حييول المميياطر،  لييم أن ؤ إنهييا تنييور ميين ناحييية حييول المطيي

إال ين النتابج ال ارة لألمطا  الت  تنسي   - منطليا   -اإلدارة ال تلتزا بالتعويع 

ويع المميياطر اإلدارييية، حيييث كيياد االهتميياا بتحسييين إليهييا، وبعييفة تكميلييية بتعيي

؛ أو ييان المت ييررين ميين تعيير ا  اإلدارة التسييليا . بعييفة مسييتمرة ومسييتلرة

،  الل ا  لا يتردد    كبول المسإولية ، و لم بجان  تدمل ؤبالمسإولية دون مط
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ويلييق  يإن نظريية المسيإولية دون  ،(1)ؼالبيا  ي  إكيرار هي   المسيإولية -الم رن 

مياا الل يا ، أميا أمطؤ والبحث ين أساسها اللانون  ال تثور إال    حاال  كبولها 

كرارها من جان  الم يرن،  يإن إرادة الم يرن هي  التي  تإسيا هي   إ   حاال  

يميال التجمهير والتجميش، أالمسإولية و لم كما  ي  حياال  مجيال المسيإولية يين 

 يل  ؼرار ما سترا . 

المسييإولية دون مطييا  ا  المعييدر الل يياب  ويلييدا الفلييق  يي   ييان تؤسيييا 

نظريت  المماطر والمساواة أماا ا يبا  العامة، وتجسد النظرية ا ول  العديد من 

الفروع يؤت  من بينهيا، المسيإولية يين ا  ييا  المطييرة، حييث يطبلهيا الل يا  

 اإلداري ب ان مر ق ال رطة    حالة استمداا ا سلحة الناريية ويلييق  إنيق يكيون

يمييال ال ييرطة أميين المفيييد، كبييل التعييرع  حكيياا مسييإولية السييلطة العاميية ييين 

المادية والت  ترتبط ؼالبا  باستمداا الليوة أو ا سيلحة الناريية مميا أد  إلي  و يش 

الم رن بعددها حدودا     استمدامها، أن تتناول ال روط المو ويية الم يتركة 

 النعلد ه   المسإولية يل  النحو التال .

 رر:ــلضا

يليي  نحييو مييا  -الواكييش أنييق إ ا كييان  ر يي  المسييبولية دون مطييا يجتمعييان 

بعييفة  –نهمييا يتميييزان أال إثبييا  المطييؤ، إ يي  ينعيير م ييترم مفيياد  يييدا  -تلييدا

ميين حيييث سييما  ال ييرر،  لييم أن المسييبولية اللابميية يليي  المميياطر،  –أساسييية 

ه  معدر الو ش ؼيير  يل  أن المماطر كان  سماتق، تؤسيسا   أيا   تتطل   ررا  

العادي بالنسبة للمت رر، مما ينبؽ  تعوي ق،    حيين أن العليد مسيبولية اإلدارة 

   الفرع الثان  يستلزا  ررا  ماعا وؼير يادي، وحيث يتحلق مبدأ المسياواة 

 .(2)أماا ا يبا  العامة إ ا لا تتوا ر سما  ه ا ال رر

                                                           
1) De Laubadere ,A., Claude- Venezia, J. et Gaudement,Y., Traite de 

droit adm., L.G.D.J ., ed. 1996, Tome 1., p. 93 

2) Laurent-frier, precis de droit adm, op, cit., p. 483. 
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   تييينعكا  ييي  الواكيييش والمسيييبولية دون مطيييؤ للممييياطر، هييي  وحيييدها التييي

ل  ين ؤ  يها ال رر من وكون مماطر،كدر اللا   إالمسبولية دون مطؤ، أي تلم 

وبعبارة أمر  تعيد  ،ن توجد مماطر لل ررأو الم رن انق من العدالة أاإلداري، 

، مميا يمكين ايتبارهيا ؤالمسبولية المماطر من المسبولية رمزا للمسبولية دون مطي

  (1).مش المسبولية دون مطؤمتراد ة   -أحيانا   –

وهك ا  إنق يكون من المفيد أن نلؾ يل  المالمح ا ساسية لهي   المسيبولية، 

رجيال ال يرطة  اليميأبايتبار أنهيا تعبير يين حيدود مسيبولية السيلطة العامية مين 

 المادية و لم    النلاط التالية:

  :ضرورة "مخاطرة خاصة"

يلي  حيد يبيارا  أحكياا  -ند تلتزا السلطة العامة بتعيويع كيل  يرر يسيت

ا بمعني   Risque specialيل  المماطرة ماعية ا  -الل ا  اإلداري الفرنس  

لي ا تتمثيل الحليول  ؤ؛كبول المماطر الماعة لل رر    مجال المسبولية دون مطي

الل ابية    مجال بحثنا،    ا  يرار التي  تجيد معيدرها  ي  اسيتمداا ا  ييا  

 مدامها يل  ؼرار ما سنرا .نماط استأالمطرة، أو    

 تمٌز المخاطرة الخاصة للضرر عن الضرر الخاص: 

يعنيي  ال ييرر الميياص يييدا حدوثييق لسييابر أي ييا  الجماييية، وإنمييا لفييرد أو 

اللابميية يليي  تحليييق  ؤلمجموييية ميين ا  ييراد، ممييا يبييرر انعليياد المسييبولية دون مطيي

ة هنيا هيو  عيا مبيدأ المسياواة سياا المسيبوليأن أالمساواة    ا يبا  العامة، بايتبار 

أميياا ا يبيييا  العامييية للميييواطنين، والييي ي ال يتحليييق ينيييد  ييييون ال يييرر بيييين سيييابر 

وهك ا تعن  معوعية ال يرر مين ناحيية، الملابلية ميش ال يرر العياا، ، (2)المواطنين

 لل رر، مما يظهر حدود ال رير اللابل للتعريع. أهمية إيطا ومن ناحية أمر  

                                                           
1) Waline, J., droit adm Dalloz, ed. 2012, p. 493.  

2) De Laubadere, A., Claude- Venezia, J. et Gaudement, Y., Traite de 

droit adm., L.G.D. J., ed. 1996, Tome 1., p. 950. 
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 ستثنائٌة:فكرة المخاطر اال

للد وكؾ مجلا الدولة الفرنسي  يلي   كيرة الممياطر االسيتثنابية و ليم  ي  

حييالت  ا ن ييطة المطييرة، والمميياطر االسييتثنابية للجييوار، حيييث ت ييكل كييل منهمييا 

 التطبيلا  ا ساسية الفكرة المماطر االستثنابية يل  نحو ما سنرا .

 :السمات العامة للضرر فً مجالً المسئولٌة اإلدارٌة

يلي  ؼيرار المسيبولية  ي  الليانون  -لل رر  ي  مجيال المسيبولية اإلداريية 

يعطييي  ملت ييي   أنسيييما  يامييية ينبؽييي  أن يتعيييؾ بهيييا حتييي  يمكييين  -الميييدن  

مين ناحيية حيول العيفة  -كميا هيو معليوا  -للتعويع، وتدور ه   السما  العامية 

سيتلبلية، ا كيدة لل رر، والتي  تتحليق ميش وكيون ال يرر  ي  الحيال، أو بعيفة م

 -يندما يبدو وكويق حتميا  أو يتسا بالعفة الجدية    وكويق، ا مر ال ي يسيتبعد 

ومن ناحية أمر  كابلية ال يرر التليدير النليدي،  -بطبيعة الحال ال رر المحتمل 

من  زمن بعيد  -حيث إننا بعدد مسبولية مدنية تلوا يل  التعريع وكد ثار  هنا 

 ي ك ي  مجليا الدولية الفرنسي  بلبوليق  ي  ثيالث م كلة ال رر المعنيوي والي -

 حاال  ه : 

اآلالا المعنوييية التيي  تترتيي  يليي  واكعيية  ييارة و لييم كييالحوادث التيي   - 1

 تسب  المو . 

االيتدا  يل  الجاني  المعنيوي االجتمياي  بمعني  اآلالا المعنويية التي   -2

ال رر ترتبط أكثر بالحياة    المجتمش وليا بالعنعر المادي لواكعة 

 وهو  لم االيتدا  يل  ال رؾ أو السمعة.

ال رر المعنوي المالص، بمعن  ال ي يلؾ يل  الحزن، يل  اثر و اة  -3

 .(1)يزيز

                                                           
1) Commissaire du gouvernement Founde, conci sur, G. E. Ass 29. 10. 

1954.  

- Boun dourand, D. 1954, 767.  
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 :المصلحً الخطأ دون الشخصً الخطأ عن العامل مسئولٌة

 المصلحی:  والخطأ الشخصً الخطأ أوالً: معٌار

 المعلح  أو المر ل  ال يكد  المحكمة اإلدارية العليا التفركة بين المطؤ 

الي ي  أو التلعير إل  المر ق العاا  اتق، وبين المطؤ ال معي  ينس   يق اإلهمال

 ينس  إل  الموظؾ: 

 فً حكمها الشهٌر ما ٌلً:  وقالت المحكمة اإلدارٌة العلٌا

ومن حيث أن اللايدة التلليدية    مجال كياا مسبولية اإلدارة يلي  أسياا رکين 

الي ي ينسي  إلي  ...  المطيؤ المعيلح  أو المر يق بيين يل  التميييزالمطؤ كد حرع  

المسبولية يل  يياتق اإلدارة وحيدها،  وبين المطؤ ال مع  ...  ف  الحالة ا ول  تلش

التي  تيد ش التعيويع، ويكيون  وال يسال الموظؾ ين أمطابق المعلحية واإلدارة هي 

 اري.    المنازية كاعر يل  الل ا  اإلد االمتعاص بالفعل

يياتق الموظيؾ  معييا   يسيؤل يين  يلي  و   الحالة الثانية تليش المسيبولية

 مطبق ال مع ، وينف  الحكا    مالق الماص. 

ويعتبيير المطييؤ  معيييا  إ ا كييان العمييل ال ييار معييطبؽا  بطييابش ش معييی 

ال يار ؼيير  بك ؾ ين اإلنسان ب عفق ونزواتق ويدا تبعر ؛ أما إ ا كان العمل

 ان المطؤ     والعوا  ع  وينا ين موظؾ معرع للمطؤمعطبػ بطابش  م

وهيو  ه   الحالة يكون معلحيا ؛  العبرة باللعد ال ي ينطوي يليق يميل الموظيؾ

تؽييا منفعتيق ال اتيية كيان   كلما كعد النكايية أو اإل يرار أو واجبا  وظيفتق يإدي

 نتابجق.  هو مطإ   معيا يتحمل

 يكون بالبحث ورا  لمطؤ المعلح و يعل التفركة بين المطؤ ال مع  وا

نية الموظؾ؛  إ ا كان يهدؾ من اللرار اإلداري ال ي أعدر  إل  تحلييق العيالح 

تحليلها والت  تيدمل  تعرؾ ليحلق أحد ا هداؾ المنوط باإلدارة العاا؛ أو كان كد

                                                                                                                                              
- C.E. 11.9.2006 age pyan , AJDA , 2006.2189.   

- Lebreton, G., droit adm General, dollaz ed. 2011 p.409 
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  عيلق يمكين ال    وظيفتها اإلدارية؛  إن مطؤ  يندمج    أيمال الوظيفة؛ بحييث

 هنيا الموظيؾ مطيا العاا، ويكيون المر ق إل  المنسوبة ا مطا  من يعتبرينها، و

 معلحيا . 

ا بعواميل  مد ون يعمل كان أو العاا للعالح يعمل لا الموظؾ أن تبين إ ا أما

 معية أو كيان مطيإ  جسييما  بحييث يعيل إلي  حيد ارتكيا  جريمية؛ تليش تحي  

وكيؾ تنفيي  حكيا  ظيفتق   طابلة كانون العلوبا  كالموظؾ ال ي يستعمل سطوة و

 (1)من المحكمة  إن المطؤ    ه   الحالة يعتبر  معيا . طل  أو أوامر

 انثانِانمطهب 

 انمسلٌنْت انتأدّبْت ًانخرًج عهَ ًاخب

 عذو انطاعت نألمر غْر انمشرًع
 

مييارم  -المهنيي  للموظييؾ العيياا يمكيين أن يييإدي  المطييؤميين المسييلا بييق أن 

إليي  تحريييم كييال ميين المسييبولية التؤديبييية  -المدنييية احتميياال  تحريييم المسييبولية 

كميا أنيق مين المبيادئ بمطيؤ؛ والمسبولية الجنابية، حيث يتعليق ا مير  ي  الحيالتين 

المستلرة، استلالل الردن التؤديب  يين اليردن الجنياب ، و ليم مين واكيش أن اليردن 

والجييزا   ؤالتييؤديب  يلييؾ يليي  يالكتييق مييش ممارسيية الوظيفيية العاميية، أي أن المطيي

يتسمان معا بالطابش الوظيف ،    حين أن الردن الجناب  يتعلق بكا ة ا  يراد ينيد 

ارتكييابها   عييال ال تييرتبط يليي  اإلطييالف بالوظيفيية، وبالتييال  ال تلعييد العلوبيية 

الجنابيية المييتها  يي  وظيفتييق وإنمييا  يي  حريتيق أو أموالييق. ويليييق  ييإن بسييمة الييردن 

بطبيعية السيب  الي ي  – معيا   –ن بالوظيفة  يما يتعليق هو ارتباط ه ا الرد التؤديب 

 . (2)وظيف ( و يما يتعلق بطبيعة الجزا  يلوبة وظيفية ن )مطؤيحرم ه ا الرد

 بحكيا الل يا  الجنياب ، اإلطالفوهك ا ال يتليد كرار السلطة التؤديبية، يل  

رع ، حييث تفيؤو لم ما لا يكن حكا ه ا ا مير ب ؤن وجود أو يدا وجيود المطي

                                                           

 .   ۰۱۱-۰۱۹، ص۰۹۹۹ا« تؤدي  العاملين    الدولة » ( المست ار/ معطف  بكر 1
2) De Laubadère, A., Traité de droit administratif, Huitième Edition, L.G.D.J. 

1986, P, 105. 
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اإلدانة هنا يل  السلطة اإلدارية، كي لم كيد يحيدث أن ت يكل  ا  الواكعية كيال مين 

، بحييث ال المطؤ المهن  والجريمة الجنابية، مما يفيد إمكانية اجتمان الرديين معيا  

 . (1)يستبعد كل منهما اآلمر

وهك ا يندما يتملؾ أحيد  يروط واجي  ييدا الطايية  يإن للسيلطة التؤديبيية 

توكييش الجيزا  التيؤديب  وهي ا ميا يبيدو  ؛تلدا وكرر  الل ا  اإلداري يل  ؼرار ما

طبيعييية، إ ا مييا أميي نا بعييين االيتبييار اإلطييار الييدكيق ل ييروط واجيي  يييدا الطاييية 

لألمر ؼيير الم يرون والتي  ال تتيوا ر ؼالبية يلي  العيعيد الليانون  مميا ال يعفي  

معبير دراسية أحيوال هي ا  ويليق  إنق ينبؽ  أن نليؾ ،الموظؾ من الجزا  التؤديب 

الر ع ؼير المبرر ودوا عق يل  الليوة اللانونيية للسيلطة الرباسيية  ي  إطيار كيال 

 . من ا حكاا العامة للوظيفة المدنية

 رفض الطاعة لسبح شخصی: أ( 

تُعد طاية الرإسا     ملدمة الواجبا  الت  يتعين يل  الموظؾ أو العامل 

ية كما ييري اليبعع بحيق، تعتبير العميود الفليري مراياتها أثنا  العمل؛  ه   الطا

 يي  كييل نظيياا إداري، وإ ا تسيير  هيي ا الواجيي  أي ملييل  ليين يجييدي  يي  إعييال  

 .(2)اإلدارة أي يالم

                                                           
1) Duplus, G., José Guédon, M. Et Chrétien, P., Droit administratif, Armand 

Colin, td, 1998, P. 347. 

، 2115/2116( د/ محمود أبو السيعود حبيي ، الل يا  اإلداري، ك يا  التؤديي ، مطبعية اإليميان، 2
 وما بعدها.  119ص
كتيييورا ، حليييوف اللييياهرة، د/ دمحم جييود  المليييط، المسيييبولية التؤديبييية للموظيييؾ العييياا، رسييالة د -

 .124، ص1967
، 1964د/ يبد الفتا  حسن، التؤدي     الوظيفة العامية، جامعية اللياهرة، دار النه ية العربيية،  -

 .114ص
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وتلت يييي  طاييييية الرإسييييا  تنفييييي  مييييا يعييييدرونق ميييين أواميييير وتعليمييييا  

،  لم أن االسلطة الرباسية    مظاهرهيا الممتلفية يمارسيها رإسيا  (1)ومن ورا 

من أكدميتها    المدمة ما يجعلها أكثر إدراكيا  للعميل وحاجاتيق وبالتيال  أكثير لها 

دراية وكدرة يل  مواجهتق وحل م اكلق، و لم   ال  ين أن الربيا هو المسبول 

ا ول ين سير العمل    الوحدة الت  يرأسها؛  الطاية    ه ا المجيال أمير تملييق 

 .(2)طبابش ا مورا

ية يند حيد تنفيي  أوامير وتعليميا  الرإسيا ، وإنميا وال تلتعر مظاهر الطا

ت يمل كيل ميا يتعييل بتيوكيرها واحتيرامها، ولي لم أيييد  المحكمية اإلداريية العليييا 

مجييازاة ممر يية تؤديبيييا  بالفعييل اليتييدابها بالسيي  يليي  أحييد ا طبييا ، وتمزيييق 

، ومجييازاة موظييؾ تعييدي بييؤكوال ؼييير البليية يليي  ربيسييق و ييرن  يي  (3)مالبسييق

 .(4)م معق با يديالتماس

ؼير أن التزاا الموظؾ بطاية رإسابق    العمل ال يعن  تحولق إل  مجيرد 

آلق عما  يعمل يل  إطاية ا وامر دون وي  أو تفكير، و    ليم تليول محكمية 

الل ا  اإلداري: ال تثري  يل  الموظيؾ إن كيان معتيدا  بنفسيق، واثليا  مين سيالمة 

حا      لم أمياا ربيسيق ال ييداور وال يرابي  ميا نظر ،  جايا     أبدا  رأيق عري

داا لا يجان  ما تلت يق وظيفتق من تحفظ ووكيار، وميا تسيتوجبق يالكاتيق بربيسيق 

من التزاا حدود ا د  واللياكة وحسن السيلوم؛ إ  العيراحة  ي  إبيدا  اليرأي بميا 

 يييق وجييق المعييلحة العاميية مطلوبيية حتيي  ال ت يييش تلييم المعييلحة  يي  تال يييؾ 

عانعة والريا  وتتال   بعوامل الجبن واالستم ا ، كما ال ي ير الموظيؾ أن الم

تكون لق وجهة نظر معينق    المسؤلة يدا ش ينها ويجتهيد  ي  إكنيان ربيسيق لألمي  

                                                           

 .  157، ص1995، النه ة العربية، 4( د/ سليمان الطماي، الل ا  التؤديب ، دراسة ملارنة، ط1
 .  1553، ص11، ا5/6/1965( حكا المحكمة اإلدارية العليا العادر    2
 .  491، ص12، ص4/12/1966( حكا المحكمة اإلدارية العليا    3
 .  1127، ص13، ا29/6/1968( حكا المحكمة اإلدارية العليا    4
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بها ماداا يفعل  لم بحسن نية    سبيل المعلحة العامة، وال جنا  يليق ن يمتلؾ 

الرأي ال يجليهيا ا  وليدة االمتالؾ    مش ربيسق    وجها  النظر، إ  الحليلة دابم

إال كرن الحجة والبرهان بالبرهان، وإنما لييا ليق أن يميالؾ ميا اسيتلر يلييق رأي 

 . (1)الربيا نهابيا  أو يليا العراكيل    سبيل تنفي   .... ا

يت ح من ه ا الحكا أن من حق المر وا مناك ة الربيا  يما يعدر  إليق 

  المناك ة تتا بحسن نية    إطيار العيالح العياا، و ليم من توجيها  طالما أن ه 

ب ييرط أن يلتييزا الميير وا ينييد مراجعتييق لربيسييق بحييدود ا د  واللياكيية وحسيين 

السلوم؛ أما إ ا مرم المر وا ين واج  اللياكة  ي  مماطبية ربيسيق  إنيق يكيون 

اليوزارة مستحلا  للجزا  التؤديب ؛ ا يإ ا كيان الثابي  أن الجيزا  الي ي أوكعيق وكييل 

بمعا ثالثة أيياا مين راتي  الميدي  إنميا وكيش يلييق بسيب  إرسيالق بركيية لليوزير 

يليول  يهييا: ال ير يش  ييؤن ا حيرار تمثيييلها  ي  لجنيية نلابية المعلمييين وال يلليل ميين 

 ؤنها؛ نسجل  لط باسا ثمانية ي ر ألفا  االحتجام يل  ه ا اإلؼفال المتعمدا؛  إ ا 

 .   (2)كون ؼير مجان  لللانوناللرار ال ي عدر بمجازاتق ي

كما أن طاية الموظؾ لرإسابق ال تعن  تستر  يل  الممالفا  الت  يرتكبها 

هإال ،  من حلق بل من واجبق اإلبالغ يين هي   الممالفيا  ب يرط أال يميرم يين 

ملت يا  الوظيفة من تيوكير الرإسيا  واحتيرامها، وأن يكيون كعيد  مين اإلبيالغ 

المبلييػ ينهييا توعييال  إليي   ييبطها ال مييد ويا  ب ييهوة  هييو الك ييؾ ييين الممالفييا 

اإل رار بالزمال  أو الرإسا  أو الكيد لها أو الطعن    نزاهتها يل  ؼير أساا 

 . (3)أو التطاول يليها

يليي  مبييدأ الحلييوف والحريييا   2114وللييد أكيير الدسييتور المعييري لعيياا 

ل  يرد الحيق  ي  المتعلة بن اط اإلنسان، ويل  رأسها حق العمل حيث أوج  لكي

                                                           

 .916، ص4، ا21/6/1951( حكا محكمة الل ا  اإلداري العادر    1
 .  736العدد الماما، ص، المحاماة، 14/2/1955( حكا محكمة الل ا  اإلداري العادر    2
 .  3917، المجموية، ص24/5/1969( حكا المحكمة اإلدارية العليا العادر    3
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العمل ال ريؾ ال ي يناسيبق ويمتيار  بكاميل حريتيق، والي ي يكفيل ليق تيؤمين حياتيق 

وحياة أسرتق ويجعلها مطمبنا  يل  حا ير  ومسيتلبلق وحيق التمتيش ب يروط يمليق 

 . (1)يادلة ومر ية تكفل أجرا  منعفا  بدون تمييز بين الرجل والمرآة

لميواطن  ي  العميل؛ حييث نعي  ( مين الدسيتور حيق ا12وكد بين  المادة )

يل  أن )العمل حق، وواج ، و يرؾ تكفليق الدولية، وال يجيوز إليزاا أي ميواطن 

بالعمل جبرا ، إال بمل   كانون، و دا  مدمة يامة، لمدة محددة، وبملابل ييادل، 

 ودون إمالل بالحلوف ا ساسية للمكلفين بالعمل(. 

ايتها ميين مميياطر العمييل؛ وتلتييزا الدوليية بالحفيياظ يليي  حلييوف العمييال وحميي

( من الدستور يل  أن )تلتيزا الدولية بالحفياظ يلي  حليوف 13حيث نع  المادة )

العمييال، وتعمييل يليي  بنييا  يالكييا  يمييل متوازنيية بييين طر يي  العملييية اإلنتاجييية، 

وتكفييل سييبل التفيياوع الجميياي ، وتعمييل يليي  حماييية العمييال ميين مميياطر العمييل 

عيحة المهنيية، ويحظير  عيلها تعسيفيا ، و ليم وتوا ر  روط ا مين والسيالمة وال

 كلق يل  النحو ال ي ينظمق اللانون. 

ويلش يل  يياتق الدولية كفالية الحيق  ي  تللي  الوظيابؾ العامية لمين تتيوا ر 

( مين الدسيتور يلي  أن: )الوظيابؾ العامية 14 يها ال روط؛ حيث نعي  الميادة )

طة، وتكلييؾ للليابمين بهيا حق للمواطنين يل  أساا الكفا ة ودون محاباة أو وسيا

لمدمة ال ع ، وتكفل الدولة حلوكها وحمايتها، وكيامها بؤدا  واجباتها    ريايية 

معالح ال يع ، وال يجيوز  عيلها بؽيير الطرييق التيؤديب ، إال  ي  ا حيوال التي  

 يحددها اللانون(. 

وأيط  للعاملين الحق    أن يكون لها نعي     إدارة الم يرويا  و ي  

( من الدستور يلي  أن: يكيون للعياملين نعيي   ي  42ا كما نع  المادة )أرباحه

                                                           

، 2114/2115ا، 2114( د/ حمدي يل  يمير، محا يرا   ي  الدسيتور المعيري العيادر سينة 1
 وما بعدها.  68ص
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إدارة الم ييرويا  و يي  أرباحهييا، ويلتزمييون بتنمييية اإلنتييام وتنفييي  المطيية  يي  

 وحداتها اإلنتاجية، و لا  لللانون، والمحا ظة يل  أدوا  اإلنتام واج  وطن . 

اا بنسيبة ممسيين ويكون تمثيل العمال    مجالا إدارة وحيدا  اللطيان العي

   المابة من يدد ا ي ا  المنتمبين، ويكون تمثيلها    مجالا إدارا   ركا  

 كطان ا يمال العاا و لا  لللانون. 

وللييد دأ  الل ييا  اإلداري الفرنسيي   يي  هيي ا االتجييا ، و يي  عييياؼة أعييبح  

 تلليدييية، يليي  تؤكيييد أنييق اليييا لعيياح  ال ييؤن أن يتمسييم  يي  كا يية ا حييوال، بعييدا

م ييرويية ا ميير لتؤييييد أن ر  ييق الطاييية ال ي ييكل مطبييا   ا  طبيعيية تبييرر كانونييا  

، وهك ا تعد السلطة التؤديبية هنا بمثابة تلويية للسيلطة الرباسيية (1)تطبيق جزا  تؤديب ا

بحيث أنق مارم ال يروط الدكيلية التي  و يعها الل يا  اإلداري لواجي  ييدا الطايية 

ظيؾ الميرإوا مبا يرة تحي  وطيؤة السيلطة التؤديبيية، لألمر ؼير الم رون، يليش المو

مما يفيد تؤييد اللوة اللانونية والفعلية للسلطة الرباسية، والتي  ال يمكين تحدييدها بالتيال  

انطالكة من دراسة تلؾ  لط يل  ظاهرة التبعية الرباسيية،  علي  ؼيرار ميا  هي  إلييق 

تبعيية، والتي  تعيد أي يا  تبعيية أنق ال يمكين إؼفيال هي ا اإلطيار مين ال Riveroا ستا  

كانونية حيث إن تعرؾ المرإوا ال يعبر    حليلتق ين تعرؾ إرادي، وإنما يين 

 .  (2)تعرؾ محدد مسبلة، تح  الجزا  التؤديب 

                                                           
1) C.E. 3 mal 1963, RDP. 1963, P. 46' Dans ces conditions l'interessé n'est en 

tout état de cause pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cet ordre pour 

soutenir quo son refus d'y obéir n'aurait pas en l'espèce constitué une faute de 

nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire"; 

Chérigny, B., op. cit., p. 915 (note 124). 
2) Remarques à propos du pouvoir hiérarchique, AJDA, 1966, 1. P. 154. 

ا همية العملية النتابج التؤديبية التي  تيد ش المرإوسيين للمثيول إلي   Groshensك لم، لا يفكر ا ستا   -

 ا وامر الرياسية.
- Jean-Claude Groshens. A prospos du pouvoir hiérarchique dans l'administration, 

AJDA. 1966 1. P. 140 . 



 - 174 - 

 رفض الطاعة للدفاع عن المصالح المهنٌة:  

إن السييإال اليي ي يطيير  نفسييق يليي  بسيياط البحييث هييو هييل يلتييزا الموظييؾ 

 يما  الرإسا     حالة ممالفتها لللوانين واللوابح ؟ بطاية أوامر وتعل

أثار هذا التساؤل خالفاً فً الفقه، وٌمكن التمٌٌز فً هذا الصدد بهٌن ثالثهة 

 اتجاهات: 

ييي ه  إليي  اللييول بييؤن الميير وا ؼييير ملتييزا بالطاييية متيي   االتجههاه األول:

ا  إهدار مبدأ كان  أوامر أو تعليما  الربيا ؼير م روية، واللول بؽير  لم معن

ال ييريية  لييم المبييدأ اليي ي ينبؽيي  احترامييق ميين جانيي  الييربيا والميير وا يليي  

السوا ، ولكن يإم  يل  االتجا  أن إيطا  المر وا حق  حص مد   يريية أو 

يدا  ريية توجيها  وأوامر ربيسق من  ؤنق أن ييإدي إلي  إياكية ويركلية سيير 

 العمل اإلداري. 

العكا إل  اللول بؤن المر وا يج  يليق تنفي  ب ه  يل  االتجاه الثانً: 

أوامر ربيسق دون أن يكون ليق الحيق  ي  بحيث ميد  م يروييها،  ليم أن  يريعة 

الموظؾ ه  اللياا بعملق واالمتثال والم يون  وامير ربيسيق، وهي ا االتجيا  كميا 

هو وا ح يهدر  معية المر وا ويجعل منق مجرد آلق عما  ا مر ال ي يفلد  

 نفسق وبالتال  الرؼبة    العمل. الثلة ب

أما االتجا  الثالث: وهيو ا ولي  باإلتبيان،  يؤمي  موكفيا  وسيطا  ميإدا  أنيق إ ا 

كانيي  طاييية أواميير الرإسييا  واجبيية ميين حيييث المبييدأ حتيي  ولييو كانيي  ممالفيية 

للليوانين، إال أن االلتيزاا بتنفييي  هي   ا واميير م يروط بيؤال تكييون الممالفية ظيياهرة 

تنطوي يل  ارتكا  جريمة جنابية،  ن تنفي  أوامر الربيا    ه   ووا حة أو 

 الحالة يعتبر مطؤ جسيما  يسؤل ينق الموظؾ. 

مين  78ه ا يين موكيؾ الفليق، أميا يين موكيؾ الم يرن  ليد سيجلتق الميادة/ 

؛ حيييث تيينص يليي  أنييق اال 1978لسيينة  47كيانون العيياملين المييدنيين بالدوليية ركييا 
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اسيتنادا  إلي  أمير عيادر إلييق مين ربيسيق إال إ ا أثبي  أن  يعف  العاميل مين الجيزا 

ارتكا  الممالفة كان تنفي ا   مر مكتو  ب لم عادرا  إليق من ه ا الربيا بيالرؼا 

من تنبيهق كتابة إل  الممالفة و   ه   الحالة تكيون المسيبولية يلي  معيدر ا مير 

 وحد ا. 

ربيسق ممالفة لللوانين ويل  الرؼا يج  يل  الموظؾ ال ي يجد أن أوامر 

واللوابح، أو أن تنفي ها كد يترت  يليق اإل يرار الجسييا بالعيالح العياا، أن يليوا 

بالتنبيق يل  ربيسق ب لم كتابة،  إ ا أعر الربيا كتابة أي يا  يلي  تنفيي  أوامير ، 

 أيف  الموظؾ من المسبولية. 

المسبولية الجنابية ؼير أن التنبيق والرد الكتاب  ال يكف  إليفا  الموظؾ من 

إ ا كان تنفي  أوامر الرإسا  ينطيوي يلي  جريمية مين الجيرابا المنعيوص يليهيا 

من ه ا الليانون أن  63   كانون العلوبا ، وإنما يلزا،    ه   الحالة طبلا  للمادة/

يثبيي  الموظييؾ أنييق لييا يرتكيي  الفعييل إال بعييد التثبيي  والتحييري وأنييق كييان يعتلييد 

 . (1)كان مبنيا  يل  أسبا  معلولة م روييتق وأن ايتلاد 

وينعرؾ ه ا يل  يالكة العامل بال ركة ه  يالكة تعاكدية، وتلم العالكة 

يميزها أميرين هميا التبعيية وا حير، ورابطية التبعيية بيين العاميل وعياح  العميل 

تلت ي  م يون ا ول إلدارة وإ يراؾ الثيان ، ويترتي  يلي   ليم التيزاا العامييل 

لتعليما  الت  تعدر من عاح  العمل أو من ينيبق ينق؛ طالميا بطاية ا وامر وا

أنها ال تت من ما يمالؾ اللانون واللوابح والنظا المعمول بها، ومن ناحية أمير  

  إنها تتليد بعدا تعرع العامل للمطر. 

ومادام  أوامر عاح  العمل أو من ينيبق    حدود الم رويية وتتفق ميش 

عيالح العميل؛  ينبؽي  يلي  العاميل تنفيي ها  يإ ا أمتنيش مبدأ حسن النية وكعيد بهيا 

                                                           

 وما بعدها.   121( د/ محمود أبو السعود حبي ، الل ا  اإلداري، مرجش سابق، ص1
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تعرع للمسا لة التؤديبية، ومن حق العامل االمتنان ين تنفيي  ا وامير التي  تتسيا 

بعدا الم رويية دون مسا لة تؤديبيية، ويتحميل كيل ربييا مسيبولية ا وامير التي  

 تعدر ينق ويعتبر مسبوال  ين حسن سير العمل    حدود امتعاعق. 

اج  أطاية ا وامر ال يهدر  معية العامل بل من حلق مناك ية العاميل وو

بل من حلق مناك ة تلم ا وامر بما تفر ق واجبا  المناك ة مين اللباكية المطلوبية 

وإ ا أعدر الربيا أمرا  كتابيا  ورأي العامل ممالفتق للليانون يلييق أن ينبيق ربيسيق 

مسييبولية الممالفيية تلييش يليي  ييياتق  كتابيية إليي  الممالفيية  ييإ ا أعيير يليي  رأيييق  ييإن

 من اللانون(.  81/2معدر ا مر وحد  )المادة 

والواكش أن إجازة تحريم اإلجرا  التؤديب ،    حالية ييدا تنفيي  ا مير الرباسي  

ؼييير الم ييرون و لييم إ ا مييا تملفيي  ال ييروط الدكيليية التيي  و ييعها الل ييا  اإلداري 

ا  الوك  بليا  مبيدأ الرباسيية كؤحيد دييابا لواج  يدا الطاية، ا مر ال ي يإكد     

ا سا الالزمة للوظيفة العامة، إنميا ييديو ميش  ليم إلي  التسياإل يين الليمية اللانونيية 

 يي  حاليية يييدا الطاييية بعييفة ياميية حرعييا ميين  -لهيي ا المبييدأ يليي  العييعيد التييؤديب 

 الموظؾ المرإوا يل  الد ان ين المعالح الم تركة للمهنة.  

ال ييهيرة التيي   Perreurسيياإل  يي  حليلتييق تبريييرا   يي ،   ييية ويجييد هيي ا الت

تعر يي  يليي  مجلييا الدوليية الفرنسيي  وتعلليي  بتلييدير سييلوم موظييؾ  يي  مإسسيية 

تؤديبيية لتنظيميق  Perreurيالجية، سكرتير اللسيا النلياب ، حييث تيا مجيازاة الطياين 

ة اجتمييان محظييور ميين جانيي  مييدير المست ييف  ودامييل المست ييف   اتهييا، وللمنازييي

الل يييابية  ييي  هييي ا الجيييزا  التيييؤديب ، اسيييتند الطييياين إلييي  تلريييير مفيييوع الحكومييية 

Fleumann  بمناسبة ك يةBoddaert
، ورأي بالتال   رورة أن يليدر اللا ي  (1)

اإلداري    كا ة ا حوال، بعورة ممتلفة ما ينسي  إلي  الموظيؾ مين وكيابش، حسي  

 . (2)رؾ    إطار وكالتقما إ ا كان ا مر يتعلق أا ال بمسبول نلاب  يتع

                                                           
1) R.P.D.A. 1956, 105, conclusion Heumann; Chérigny, B., RDP, 1975, P.917. 
1) C.E. 18 janv, 1963, Rec. P. 34.  
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طييير   Mericرأی مفيييوع الحكومييية  Perreurبييييد أنيييق بمناسيييبة ك يييية 

م كلة م يرويية الجيزا  التيؤديب  لعيدا الطايية لألمير ؼيير الم يرون مين زاويية 

ممتلفة تماما ، و لم بالتساإل يما إ ا كان  يدا م رويية كرار حظير االجتميان، 

ا ، ال ي كل يابلا    توكيش جزا  تؤديب  اللرار ال ي يمالؾ    معنا  حق ا حز

يل  الطاين، وبعبارة أمر  التساإل يما إ ا كان الحظر ال ي يعد ؼيير م يرون 

يمكن أن يستمدا أساسا  إلجرا  تيؤديب   يد المسيبول النلياب ، ولليرد بيالنف  يلي  

تميييزا يتجياوز  ي  ميدا  مجيرد حالية  Mericه ا التساإل، أكاا مفيوع الحكومية 

ؾ المسبول نلابيية، و ليم بؽيرع الت يكم جزبيية  ي  ك يا  مجليا الدولية الموظ

الفرنس  التلليدي    هي ا ال يؤن، حييث رأ  أن تطبييق الجيزا  التيؤديب   ي  حالية 

ر ع الطاية لألمر ؼير الم رون، ينبؽ  أن يلتعر يلي  ا وامير التي  تعطيهيا 

بالملابل ر ع تنفي  السلطة الرباسية لمرإوسيها بؽرع تنظيا أو سير المرا ق، و

ا مر ؼيير الم يرون، ال يمكين أن يعطي  مين حييث المبيدأ مجياال إلجيرا  تيؤديب  

يندما يدور محل ا مر حيول تنظييا الحليوف التي  يسيتمدها الموظيؾ مين نظاميق، 

 . (1)والسيما إ ا تعلق ا مر بالد ان الجماي  ين المعالح المهنيةا

ر المعييي  بعييدا م ييرويية أن ا ميي Mericوهكيي ا ييير  مفييوع الحكوميية 

الطاييية البسيييطة وليسيي  بعييورة ظيياهرة، ينبؽيي  أن يكفيي  إلجييازة يييدا الطاييية 

كانونييا ، و لييم طالمييا أن هيي ا ا ميير ي ييكل ايتييدا  يليي  الحلييوف التيي  يسييتمدها 

الموظييؾ المييرإوا بموجيي  نظيياا الوظيفيية العاميية، ل ييمان  ييريية الييد ان ييين 

 ب  وحق اإل را  بعفة ماعة. المعالح الجمايية للمهنة: الحق النلا

أن ال يروط  -Mericيل  هد  تلرير مفوع الحكومية  -ول ا يمكن اللول 

المليدة لواج  يدا الطاية والت  ت كل حدود الطاية الرباسية، ينبؽ  اسيتبعادها، 

 يندما يعط  اللانون أو الدسيتور  اتيق، للميوظفين الحيق  ي  إيلياؾ العميل جمايييا  

                                                                                                                                              
- D. 1963, 324 avec lec conclusions de M. Meric.  

2) Cherigny, B., op. cit., P. 917.  
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أي يا   Meric؛ ل ا اكتر  مفوع الحكومية (1)ها المهنية..ابؽرع المطالبة بحلوك

يليي  مجلييا الدوليية إكييرار أن ممارسيية حييق اإل ييرا  بعييفة م ييروية يعفيي  

 الموظفين من واج  الطاية.  

 يي   Mericؼييير أن مجلييا الدوليية الفرنسيي  لييا يسيياير مفييوع الحكوميية 

كاملة،  ، و لم يل  الرؼا من ععوبة دح ق بعورةPerreurتلرير     ك ية 

 حيث اكتف  مجلا الدولة الفرنس  بتلريير أن االجتميان الي ي نظميق الطياين و ليا  

للظروؾ الت  جر   يها مالل سايا  العمل ودامل المإسسة العالجية، ال ي كل 

 . (2)ممارسة الحق اإل را 

وهك ا تبل  كابمة م كلة مد  إمكانية كبيول الل يا  اإلداري لنظياا مياص، 

ديب  بالنسييبة لألميير ؼييير الم ييرون ينييدما ي ييكل ايتييدا  يليي  يليي  العييعيد التييؤ

الحلوف الملررة للموظفين، وبعفة ماعة، للمسبولين النلابيين بؽرع الد ان ين 

المعييالح الجمايييية للوظيفيية العاميية و لييم بتكييريا واجيي  يييدا الطاييية  يي  هيي   

يظهير  الحالة لألمر اللابا يل  يدا م رويية بسيطة. وبعبارة أمر   رورة أن

الل ا  اإلداري موكفة أكل حدة تجا  ال رط ا ول لواجي  ييدا الطايية والمياص 

بعدا الم رويية الظاهرة لألمر الرباس ، بحيث يفترع دابما تحلق ال رط الثان  

و لم من واكش أن الحليوف والمعيالح التي  يهيددها ا مير ؼيير الم يرون تتجياوز 

ة بؤكملهييا، ممييا يعنيي  تعييرع بعييورة واسييعة  ييمص الطيياينين لتتعلييق بالمهنيي

المعلحة العامة أو يلي  ا كيل المعيلحة الجماييية بال يرورة للمطير مين جيرا  

 . (3)ا مر الرباس  ؼير الم رون

  جزاء الطاعة الخاطئة:
                                                           

1) Chérigny, B., op. cit., p. 918.  
2) Ibid. 
1) Chérigny, B., op. cit., p.918-919. 
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بطبيعة الحال النتيجة ا ولي  لاللتيزاا  -ي كل ه ا الجزا  يل  الععيد التؤديب  

ون، حيييث يعبيير هيي ا الجييزا  مبا ييرة ييين بعييدا الطاييية لألميير الرباسيي  ؼييير الم يير

االلتزاا ال ي يلش يل  الموظفين ينيد تيوا ر  يروط معينية،  ي  ييدا احتيراا تعليميا  

رإسابها اإلدارية، إ  أنق انطالكيا  مين اللحظية التي  يتؤسيا  يهيا واجي  ييدا الطايية، 

ردن  إن الطاية تتسا هنا يل  الفيور بعيفة ماطبية؛ ا مير الي ي يليود إلي  تؤسييا الي

يمكيين  Pouzelguesو  Langneurالتييؤديب . ومييش حكميي  مجلييا الدوليية الفرنسيي  

التعرؾ معا  يل   روط وطبيعة الردن ال ي يمارا يل  الععيد التؤديب ،  ي  حالية 

التنفييي   ميير رباسيي  ؼييير م ييرون بعييورة ظيياهرة و ا  طبيعيية تعييرع بجسييامة 

مييين ا ييترط مجلييا الدوليية المعييلحة العاميية للمطيير؛ تؤعيييل  لييم أنييق  يي  هيي ين الحك

الفرنس  لعحة الجزا  التؤديب  للطاية الماطبة وجود ينعر  مع  ك يرط سيابق 

لتطبيق ه ا الجزا ، حيث أو ح    عياؼة مماثلية أن الطياين اال يمكين أن يجهيلا 

أنييق بتنفييي  ا ميير ؼييير الم ييرون بعييفة ظيياهرة والعييادر ييين ربيسييق اإلداري كييد 

 .  (1)عاا للمطراايرع بجسامة سير المر ق ال

وهك ا تطل  مجلا الدولية الفرنسي ، االنعلياد المسيبولية التؤديبيية للموظيؾ 

العاا، أن يكون گلؾ بؤمر ؼير م يرون بعيفة ظياهرة، وأنيق ييدرم تماميا النتيابج 

المحتملة يند تنفي  ه ا ا مر يل  ععيد المعلحة العامة، وبعبارة أمر  ال يوجد 

  يي  مواجهيية الموظييؾ اليي ي لديييق إرادة وايييية بعييفة ياميية؛ مطييؤ حليليييا  إال -

ووا حة    الليياا بعميل يعيا  يلييق،  علي  ؼيرار ميا  هي  إلييق الفلييق الفرنسي  

Mourgeon ال يكف  ااإلسناد المادي وإنميا ينبؽي  أن يكتميل باإلسيناد المعنيوي ،

                                                           
2) Arrêt Langneur (1944): que les actes dont s'agit présentaient de toute 

evidence un caractère illegal et que le requérant n'a pu ignorer qu'ils 

compromettaient gravement le fonctionnement du service public', Arrêt 

pouzelguos (3 mai 1961, R. P. 280): "les actes dont s'agit présentant de toute 

evidence un caractère illegal et le requérant n'ayant pu Ignorer qu'ils 

compromettaient gravement le fonctionnement du service public". 
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ال ي يتحلل إل  إمكانية ربط الواكعة لييا  ليط ب يمص وإنميا ب يمص لدييق إرادة 

ية وك  ارتكا  الفعل  اللول بؤن الجريمية ينبؽي  أن تسيتمد مين إرادة واييية، واي

، وهي ا العنعير ال معي  يتطلبيق مجليا (1)إنما يعني  الليول ب معيية الجريميةا

الدولة الفرنس ، بعفة يامة، حيث يبدو لق معاكبة الموظيؾ الي ي كيدر يين ويي  

الطاييية الماطبيية  حتيي   يي  مجييال -وإدرام تييؤثير تعيير ق، ا ميير اليي ي يلت يي  

أن يإمي   ي  االيتبيار إرادة الميرإوا، يلي  ا كيل مين  يرورة  -للموظؾ العاا

 . (2)المعر ة المحددة للنتابج المبا رة لتنفي  ا مر يل  المعلحة العامة

كيي لم تجييدر اإل ييارة إليي  أن مجلييا الدوليية الفرنسيي  يييربط المنازييية التؤديبييية 

بييالجزا ا  المهنييية، إ  أنييق يليي  مييالؾ  الطاييية الماطبيية بمجمييون ك ييابق الميياص

اللانون المدن ، ليا يل  اللانون اإلداري أن يحم  إرادة الموظؾ، بعبارة أمير  أن 

مجلا الدولة الفرنس ، ين طريق تلييد  للجزا  التؤديب  للموظؾ العاا ال ي ينف  أمير 

طرا  ؼير م رون بعفة ظاهرة، بواكش أن ه ا الموظؾ اال يمكين أن يجهيلا اال ي

الجسيا ال ي ين ؤ ين ه ا التنفي  الماطا بالنسبة للمعلحة العامة، يكون كد اكتفي   ي  

النهاية بالتطبيق الكامل لفكرة العميد هوريو والت  بملت اها اأنق ينبؽ  مو يوييا أن 

نر     كل تعرؾ كانون  تعبير ين إرادة بؽرع إحيداث أثير كيانون ، وأنيق إ ا ليا 

داث ا ثر اللانون ،  إنق ال يوجد كيط تعيرؾ كيانون ، كي لم إ ا توجد  يق جدية    أح

   (3)لا يوجد تعبير ين اإلرادة  إنق ال يوجد ر ا ا.

ولهييي ا ييييدور التسييياإل اآلن يييين موكيييؾ مجليييا الدولييية الفرنسييي  بالنسيييبة 

ال رورة توا ر العنعر المو وي  بجان  توا ر ه ا العنعر ال مع ، بمعن  

ؼير الم روية ال ي أهمل كبل التنفيي  أن يمطير ربيسيق مجازاة الموظؾ للطباية 
                                                           

1) Mourgeon, J., La repression adm. L.G.D.J., 1967, P. 338.  
2) Chérigny, B., op. cit., p. 923. 
3) Hauriou, M., les idées de M. Duguit, Recuell de l'Académie de legislation de 

Toulouse, 1911, p. 28. 
أن الممالفة ال معيية هي  السيابدة بو يو   ي  اليردن  Mourgeonوي ؤن ه   المسؤلة، ير  الفليق  -

هما:  subjectivitéاإلداري، وأنق ال يوجد إال حالتين، يستبعد  يهما مهدا ال معية أو المعوعية 
 . ۱35بلد   ق  كر ،ممالفا  الطرف وممالفا  الت ريش االكتعادي. أنظر مإلفق الساب
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اإلداري لعييدا م ييرويية ا ميير اليي ي أعييدر ، بحيييث توجييد طاييية ماطبيية، إ ا لييا 

 يمطر المرإوا ربيسق بالطابش ؼير الم رون  مر  الرباس . 

والواكييش أن ا ميي   يي  االيتبييار هيي ا ال ييرط المو ييوي ، ويليي  ؼييرار مييا 

يل  نحو ما تلدا إنميا يسيفر يين التللييل  -العامة المدنية ك   بق كوانين الوظيفة 

بعورة معتبر ، ما لا يكن إلؽا  المسبولية بعفة كاملة للموظؾ    كل مرة يبل  

 يها يل  أمر ربيسق اإلداري، حيث يعن   لم االرتيداد إلي   كيرة ييدا المسيبولية 

إول للفليق ا لميان ، الت  كان  سابدة    اللرن التاسش ي ر،  ه   النظرية التي  تي

أن االميرإوا الي ي يتللي   -Barthélemyيل  ؼرار ما أو يحق الفلييق  -تعن  

أمر ؼير م رون يمكن لق أن ي ير إلي  ييدا الم يرويية لربيسيق اإلداري، ولكين 

إ ا كرر ه ا ا مير ا مر،  إن المرإوا أماا ه   اإليادة لألمر، يلتيزا بيالمثول، 

 . (1)بسب  ه   الطايةا وبالتال  يكون ؼير مسبول

 يي   -Langneurمنيي  حكييا  -ؼييير أن مجلييا الدوليية الفرنسيي ، لييا يتييردد 

تلرير مسبولية الموظؾ التؤديبية، يل  الرؼا من أنق أمطر ربيسة اإلداري كتابية 

بعدا م رويية ا مر وال ي أكد تنفي   تجا  المرإوا، ويليق  إنق بالنسيبة لل يا  

المييرإوا ال يمكيين أن يتمسييم كانونييا  بواكييش إمطييار  مجلييا الدوليية الفرنسيي ، إن 

للربيا    تحفظق يل  م رويية ا وامر الرباسيية كبيل تنفيي ها، وبعبيارة أمير  

أن اللجو  السابق إل  السلطة الرباسية ال يؽطي  ييدا الم يرويية الظياهرة لألمير 

 الرباس . 

ؤكيييد السييابق ميين وهكيي ا يمكيين اللييول أنييق بالنسييبة للل ييا  اإلداري، ال ي ييكل الت

جان  الربيا اإلداري يلي  تنفيي  ا مير،  يرطا  مو يويية لتطبييق الجيزا  التيؤديب  

الطاية ا مر ؼير الم رون،  لم أن ه   االست ارة السابلة الت  يلجؤ إليها الميرإوا 

                                                           
1) Barthélémy, J., L'influence de l'ordre hiérarchique sur la responsabilité des 

agents, RDP, 1914,P. 530.  
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ليد  ربيسية اإلداري بؽيرع تعيديل أمير، أو تؤكييد ا مير الي ي تلليا ، إنميا يعيد بمثابيية 

أنق الا يجهل الطابش االتهام  له ا ا مر، بحيث أنق ال يمكن ليق أن يحتمي  الدليل يل  

ملؾ أمر ربيسة، مميا ييدلل  ي  النهايية يلي  تيوا ر  يرط التنفيي  اليواي  لألمير ؼيير 

 الم رون بعفة ظاهرة )تؤكيد العنعر ال مع (. 

 والواكش أن ه   المسا لة التؤديبية بسب  التنفي  الماطا  مير رباسي  معيي 

بعدا م رويية ظاهرة، ال تتحلق يلي  العيعيد العملي  كثييرا ، حييث يتطلي   ليم 

تؽيير الربيا اإلداري ال ي يملم كانون محاسبة المرإوا تؤديبيا ،  هو يجمش يادة 

   ه ا ال ؤن بين السلطة الرباسية المسبولة ين ييدا م يرويية ا مير، والسيلطة 

لمرإوسيييق، ممييا يسييفر  يي  النهاييية، ييين التؤديبييية المكلفيية بييردن الطاييية الماطبيية 

ازدواجييية المسييبولية التؤديبييية ينييد تييوا ر  ييروطها، ميين واكييش مسييبولية الييربيا 

ميين  28اإلداري التيي  تنعلييد بييالتوازي؛  لييم أنييق إيميياال للفلييرة الثانييية ميين المييادة/

النظاا العاا لموظف  الدولة اال يتحرر الربيا اإلداري من أية مسبولية تليش يلييق 

 . (1)را  المسبولية الماعة لمرإوسيقج

وتلدا أن الم رن المعري كد رسا طريلية محيددة اليتيراع الميرإوا يلي  

أمر ربيسة، حيث أم  بنظرية تكرار ا مر وأيفي  الميرإوا ينيد تحليق هي ا ال يرط 

 من الجزا  التؤديب ، دون استبعاد المسبولية المدنية للمطؤ ال مع . -عراحة 

ت يييريعا  الوظيفيييية يلييي  واجييي  طايييية  الموظيييؾ حييييث تليييرر أؼلييي  ال

لرإسييابق، واحتييراا وتنفييي  أوامييرها بايتبييار  ميين أهييا الواجبييا  ا ساسييية التيي  

ت ييمن انتظيياا يمييل المر ييق العيياا وتحليييق أهدا ييق،  طاييية الرإسييا  هيي  العمييود 

الفلري  ي نظاا إداري، وإ ا حدث ما من  ؤنق أن ينيال مين هي ا المبيدأ تعي ر أي 

يسع  نحو إعال  الجهاز اإلداري، ومن ثا  إن من أبرز واجبا  الموظؾ سبيل 

                                                           
1) Auby, J.M. et autres, op. cit., P. 79. 
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طايتق لرإسابق وأدا  يملق و ق توجيهاتها،  سيلطة التؤديي   ي  واكيش ا مير إنميا 

 .(1)تستند أساسا  يل  واج  الطاية

إال أنييق ليييا معنيي  مبييدأ طاييية المييرإوا لربيسييق تجريييد المييرإوا ميين 

مين التفكيير السيليا واسيتمالص النتيابج السيليمة،   معيتق واسيتلاللق وال حرمانيق

 ن العمل اإلداري    أعيلق يميل جمياي ، بيل أن اليربيا اإلداري مطالي  بيؤن 

يدر  مرإوسيق وأن يعدها ل ؽل المناع  العليا استجابة لمبادئ وأعول اإلدارة 

العامييية وواجبيييا  التطيييور وديملراطيييية اإلدارة، وأي يييا  و ييي   ا  الوكييي  لمييينح 

بيا  رعية للتيروي كبيل الم ي   ي  تنفيي  كيرار مميالؾ للليانون رؼيا تنبيهيق الر

بالممالفة بؤنق سوؾ يتحمل المسبولية بمفرد ، و لم يل  الرؼا مما هو ملرر من 

أن ا عل    اللرارا  اإلداريية بؤنهيا لي  تتلييد ب يكل معيين وأن تنفيي ها يجيري 

يك ؾ ينق الواكش العمل   لمجرد عدورها من السلطة الممتعة ومرد  لم إل  ما

 من محاولة الرإسا  التنعل من المسبولية ين ا وامر الممالفة لللانون. 

 مناط إيفا  العامل من المسبولية استنادا   مر ربيسق ال يتحلق إال إ ا أثبي  

العامل أن ارتكابق الممالفة كان تنفي ا   مير مكتيو  عيادر ليق مين ربيسيق بيالرؼا 

ربيسق كتابة ومن ثيا يعفي  العاميل إ  ثبي  أن ثمية إكيرا  أدبي  أو من تنبيق العامل 

معنوي  ا  إرادتيق وا ليد  حريتيق سيوا   ي  طلي  كتابية ا مير إلييق أو  ي  تنبييق 

ربيسق إل  الممالفة  ف  ه   الحالة يكون العامل  اكدا  لحرية اإلرادة    التعيرؾ 

لتنفيي  أميير ربيسييق أن  وللموظيؾ إال أنييق  ي  ؼييير حياال  ال ييرورة العاجلية يلييزا

                                                           

( د/ إسييرا  عييال  سييالا جييودة، اإلجييرا ا  التؤديبييية وأثرهييا يليي  حلييوف الموظييؾ العيياا، مرجييش 1
 وما بعدها.   61، صسابق
 وما بعدها.  157د/ سليمان الطماوي، ك ا  التؤدي ، مرجش سابق، ص -
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يكيون مكتوبييا  وليق أن يعتييرع يلي  هيي ا ا مير إ ا رأي أنييق ينطيوي يليي  ممالفيية 

 .(1)للايدة تنظيمية

حيث أن ممالفة ا مر للايدة تنظيمية آمرة يُعد سب  لإليفا  من المسيبولية 

يلزا أن يكون مكتوبا  ويل  المرإوا أن يعترع كتابة يل  ه ا ا مير المكتيو  

، وبيالطبش  إنيق يجي  أن (2)ي أنق ينطوي يلي  ممالفية للاييدة تنظيميية آميرةإ ا رأ

يكون التنبيق العادر من الموظؾ للربيا يل  الممالفة كبل تنفيي  ا مير المميالؾ 

وليا بعد ، وبتوا ر تلم ال روط يتحمل معدر ا مر المسبولية ين الفعل ولييا 

 الموظؾ. 

واسييتلر  يليييق يليي  أن تنفييي  أميير  (3)وهييو مييا أكدتييق أحكييا اإلدارييية العليييا

يلزا أن يكون مكتوبية ويلي  المير وا أن  -کسب  لإليفا  من المسبولية -الربيا 

يعترع كتابية يلي  هي ا ا مير المكتيو ، إ ا رأ  أنيق ينطيوي يلي  ممالفية للاييدة 

تنظيمية أمر ، بحيث إ ا كاا الموظؾ باالمتثيال  مير ربيسيق دون االيتيراع كتابية 

 إنق يكون م ياركا  ليق وتتحليق مسيبوليتق، ومين حييث إنيق لييا سيديدا لميا  يل   لم

أثار  الطاينون    أنها تعر وا بحسن نية ومرايياة للظيروؾ اإلنسيانية  عيحا  

المعا ا ،   لم مردود يليق أنق ال ي ترط التحليق المسبولية، أن يكيون الفعيل ؼيير 

كيد تيا بسيو  اللعيد أو عيدر يين  الم رون ال ي ارتكبق العاميل إيجابيية أمير سيلبية

إرادة آثميية، ويكفيي  لتحلييق هيي   المسييبولية أن يكييون العامييل كييد مييرم يليي  ملت يي  

الواجيي   يي  أيمييال وظيفتييق أو أتييی يمييال ميين ا يمييال المحرميية يليييق كانونييا  دون 

 .(4)حاجة إل  ثبو  سو  اللعد أو اإلرادة اآلثمة لديق

                                                           

وأي يييا   ييي   11/11/1995ف.ن جلسيييتق 36لسييينة  1525( المحكمييية اإلداريييية العلييييا الطعييين ركيييا 1
 .  1996ف.ن جلسة  39لسنة  3148و 2989الطعنين ركم  

 .  13/1/1996ف.ن جلسة  39 لسنة 1917( المحكمة اإلدارية العليا الطعن ركا 2
 .  16/1/2118ف جلسة 49لسنة  15717( الطعن ركا 3
وكد ملع  المحكمة اإلدارية العلييا  ي  هي ا الحكيا إلي  كبيول الطعين  يكال ، و ي  المو يون بإلؽيا  ( 1

 الحكا المطعون  يق. 
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ر االلتييؤديب  بوجييق ييياا، هييو وهييو مييا ك يي  بييق أي ييا  يليي  أن سييب  اللييرا

إمالل الموظؾ بواجبا  وظيفتق، أو اتيانق يمال  من ا يمال الممالفة، بؤن يسيلم 

ُ  معيبا  ينطوي يل  مروجق يل  ملت يا  وظيفتق أو إماللق بكرامتها ...  َ مسلكا

وميين ثييا إ ا انعييدا المؤميي  يليي  السييلوم اإلداري للعامييل ولييا يلييش منييق أي إمييالل 

فتق أو مروم يل  ملت ياتها  ال يكون ثمة  ن  إداري، وبالتال  ال بواجبا  وظي

يكييون هنييام محييل لجييزا  تييؤديب ؛ كمييا أورد  أي ييا  أن الركابيية يليي  السييب   يي  

اللرار التؤديب  تتناول وجود الوكابش الت  كاا يليها وتكييؾ ه   الوكابش، وأن سب  

التيي  تبييرر تييدمل السييلطةالتؤديبية  اللييرار التييؤديب  هييو الحاليية الواكعييية أو اللانونييية

لتوكيييش الجييزا  وأن ركابيية الل ييا  لعييحة الحاليية الواكعييية أو اللانونييية تجييد حييدها 

الطبيع     التحلق مما إ ا كان  مستملعة استمالعيا  سيابؽا  مين أعيول تنتجهيا 

ماديا  وكانونيا ؛  إ ا كاني  منتزيية مين ؼيير أعيول تنتهجهيا مادييا  أو كانونييا  كيان 

للييرار  اكييدا  لييركن ميين أركانييق وهييو ركيين السييب  ويكييون اللييرار كييد وكييش ممالفييا  ا

للليانون، وك ي  أي يا   يي   يؤن منياط تحدييد المسييبولية التؤديبيية وبييان ملوماتهييا 

و وابطها بؤنق: )لك  يُسؤل الموظؾ ين جريمة تؤديبية تستؤهل العليا  يجي  أن 

ا  الوظيفية أو ملت يياتها، وإال ال يكيون يرتك   عال  أو أ عاال  تعتبر امالال  بواجب

هنام ثمة سب  م رون تلوا يليق المسبولية التؤديبيية التي  تبيرر مجيازا  العاميل 

 . (1)ويلابق تؤديبيا  

( مييين كييانون العلوبييا   يييروطا  معينيية إليفيييا  63وكييد أورد  المييادة )   

 مر عادر إليق  الموظؾ من المسبولية الجنابية تتمثل   : أن يرتك  الفعل تنفي ا  

ميين ربيييا وجبيي  يليييق إطايتييق أو ايتلييد أنهييا واجبيية يليييق، أو إ ا حسيين  نيتييق 

                                                                                                                                              
لسييية  ييي  تييياريخ الج 49لسييينة  ۰۰۰۹۱أنظييير: سيييوابق ك يييابية، اإلداريييية العلييييا، الطعييين ركيييا  -

لسنة  ۰۱59   الطعن ركا  3/7/1989، حكا المحكمة اإلدارية العليا العادر بجلسة 21/9/2116

    يليا. ۲۰

 .  4/3/1989ف جلسة 32لسنة  1952( طعن ركا 2
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وارتك   عال  تنفي ا  لما أمر  بق اللوانين أو ما ايتلد أن إجيرا   مين امتعاعيق، 

ويل  كل حال يج  يل  الموظيؾ أن يثبي  أنيق ليا يرتكي  الفعيل إال بعيد التثبي  

ييتق وان ايتلاد  كان مبنية يل  أسيبا  معلولية ، والتحري وأنق كان يعتلد م رو

  ف  ظل هاتين الحالتين ال تلش جريمة من الموظؾ العاا. 

ويميز الفلق بين  رط التثبي  والتحري، و يرط منطليية االيتلياد،  ال يرط 

ا ول يعني  مراييياة النييواح  اللانونيية واللوايييد التنظيمييية المتعللية بالعمييل، بينمييا 

لييية االيتليياد مراييياة الظييروؾ الواكعييية، ومييدلول تلييم الوكييابش يتطليي   ييرط منط

 . (1)وأثرها    تكوين االيتلاد

ونستطيش اللول بؤنق إ ا كان مبدأ احتراا الم رويية  رورة ال جيدال  يهيا 

 إن إيمالق    المجال التؤديب  أول  بالرياية؛ حيث توج  تطبيلق    ه ا العيدد 

 . (2)ايتبارا  يملية وإنسانية

                                                           
 وما بعدها.  ۱۹۹د/ يزيزة ال ريؾ، مسا لة الموظؾ العاا، ص( 1

 . ۹۲، ص۱۱۱4، دار النه ة العربية د/ أحمد سالمة بدر، التحليق اإلداري والمحاكمة التؤديبية -

وه ا ما ك   بق محكمة النلع حيث أكر  بتوا ر ا سبا  المعلولية المبيررة للطايية مين جالي   -
المرجو    واكعة حيازة ممدر بنا  يل  أمر ربيا لق من السلطة ما يحمل يل  االيتلاد بؤن  لم 

ليس  محرمة يل  أطالكهيا .. ووجهية الربيا لديق ترميص بإحرازها،  ن واكعة إحراز الممدر 
اإلجييراا  يهييا ليييا بديهييية، بعكييا جييرابا اللتييل أو الر ييوة، تلييم الجييرابا التيي  ال يتعييور أحييد 
الترميص  ي إنسان بارتكابها مهما كان مركز  االجتمياي . أنظير: حكيا الينلع العيادر بجلسية 

 . ۰۰۲۲، ص۲۹۹ مجموية ا حكاا الجنابية، السنة السابعة، اللايدة 25/12/1956

 .  29، ص1986لعاا  2( د/ ماهر يبد الهادي، ال ريية اإلجرابية    التؤدي ، ط2
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 انثانوانمطهب 

 انمسلٌنْت انتقصْرّت ًانخرًج عهَ ًاخب

 انطاعت نألمر غْر انمشرًع عذو 
 

ويلت   الحديث ين تؤثير ا مير الرباسي  يلي  المسيبولية المدنيية، التؤكييد 

يل  الت ريعا  الممتلفة والت  تنطليق مين مبيادئ ممتلفية، ولكنهيا تسيتهدؾ يلي  

ؾ المرإوا،  هنام    الملاا ا ول نظياا الععيد العمل ، التمفيؾ لعالح الموظ

مركييزي، يبحييث ييين الحعييول يليي  طاييية الموظييؾ، حيييث ت ييكل الرباسيية  يي  

إطار  مجمون متناسق يستوي   معية الموظؾ؛ ل ا يتجق ه ا النظاا إلي  إلؽيا  

كا يية العالكييا  اللانونييية للموظييؾ، وبعبييارة أميير  يتجييق هيي ا النظيياا،  يي  إطييار 

المت ررين من المرا ق والمدما  العامة، إل  سمو مسبولية  العالكا  مش ا  راد

الدوليية يليي  المسييبولية ال معييية للموظييؾ العيياا، كمييا يسييتوج  هيي ا النظيياا يييدا 

الطاييية المبا ييرة لللييانون، وإنمييا لربيسييق اليي ي يتوسييط بينييق وبييين اللييانون، ممييا 

لطاية ربيسق يلت   يدا مسبولية الموظؾ ين يدا الطاية لللانون إ ا ما امتثل 

اإلداري، و   الملابل يوجد    مواجهية هي ا النظياا المركيزي للمسيبولية المدنيية، 

النظيياا الفييردي اليي ي يتييرم  يي  المليياا ا ول مكانيية المسييبولية ال ييمص الطبيعيي ، 

بمعل  مسبولية الموظؾ الي ي يسيؤل وحيد  يين ا  يرار التي  تسيببها تعير اتق، 

ن، يم ش مبا رة للليانون، وبالتيال  يكيون مسيبوال  وبايتبار  أنق، كا  راد العاديي

 . (1)ين تعر اتق ال ارة

ومميييا ال  يييم  ييييق أن لكيييل مييين هييي ين النظيييامين مزاييييا ويييييو ،  النظييياا 

المركزي للمسبولية، يستوي  الموظؾ    الرباسية، ولكنق يليدا للفيرد المت يرر 

وإنما ينللق إل  السلطة مسبولية ه   الرباسية، حيث إنق ال يلؽ  االلتزاا بالتعويع 

الرباسييية، ممييا يعنيي  أن الموظييؾ  يي  ظييل هيي ا النظيياا يعييد أداة بالنسييبة للسييلطة 

الرباسييية  يي  تنفييي  أميير محييدد، وبالتييال  تنتلييل مسييبوليتق إليي  مسييبولية الييربيا 

                                                           
1) Barthelemy, J., op. cit. P. 516.  
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   حين أن نظياا الفرديية يطبيق بعيورة دكيلية مبيدأ المسيبولية الفرديية،  ؛اإلداري

ال ترتييد إليي  آميير، وبالتييال  ال يمفييؾ ا ميير الرباسيي  ميين بمعنيي  أن المسييبولية 

مسبولية المرإوا، ا مير الي ي مين الممكين أن يسيفر يين أن يظيل ال يرر دون 

 تعويع و لم    حالة يدا تحديد هوية المرإوا. 

بيييد أنييق أميياا تطييور الل ييا  اإلداري  يي  ظييل ا نظميية الالتينييية مو ييش 

ؤثير ا مير الرباسي  يلي  المسيبولية بالنسيبة اهتمامنا تسود الفكرة الوسيط بعيدد تي

للمرإوا حيث يعتد بالتمييز بيين المطية المر لي  والي ي يتسيا بيق ا ؼالبيا  يلي  

 مطؤ الموظؾ، والمطؤ ال مع .  -هدي أحكاا الل ا  

وبه ا يكون الثاب  أن اللايدة العامة لمسبولية اإلدارية والموظيؾ العياا  ي  

المعري تلوا يل  أساا المطؤ، وكيد كيرر جاني  ك ا  مجلا الدولة الفرنس  و

أن مسبولية اإلدارة ليس  يامة وال مطللية وإنميا تتنيون و ليا  لحاجيا   (1)من الفلق

 المر ق وظروؾ سير  و رورة الموابمة بين الحياة العامة والماعة. 

 المسئولٌة المدنٌة الخطئٌة فً النظام الفرنسً: 

واجي  الطايية، و ليم بمناسيبة ك يية  للد أكد مجليا الدولية الفرنسي  يلي 

تعللي  بعمييد  واليي ي يعييد مسييبوال  تنفي ييية، يليي  الييرؼا ميين أنييق مييرإوا  يي   ا  

الوك  المحا ظ لكل ما يمص المعلحة العامة، حيث ك      ه   المناسبة ابيان 

المحا ظ كد ان ر ا يل  هدي التحليق العمد  بان ين ر الدور اإل ا   لل راب  

ل يهادا ، وأنيق ال ييإول للعميد  أن يليدر م يرويية ا يميال المكليؾ المهنية، أو ا

، ويليق  إن المرإوا ال (2)بن رها، وأنق يكون ممطبا لر  ق اللياا به ا الن ر..ا

                                                           

( د/ حمدي يل  يمر، االتجاها  الحديثة للل ا     الركابة يل  أيمال السيادة، من يؤة المعيارؾ، 1
 .  214، ص2116، 2اإلسكندرية، ط

2) C.E. 13 mars 1908 commune de Bouteville, lebon, P 258: '... qu'll 

n'appartenalt pas au maire d'apprécier la régularité des actes qu'il était 

chargé de publier et que c'est à tort qu'il a refuse de procéder à ces 

publications".  
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يمكن لق أن ير ع اللياا بالعمل ال ي كلؾ بق، استنادا يل  يدا م يروييتق، مميا 

مر الرباس ، ومما يسياند  ليم أن يإدي إل  يدا انعلاد مسبوليتق يند أدابق له ا ا 

مجلييا الدوليية الفرنسيي  ك يي   يي  حكييا آميير بييؤن العمييد  ال يكييون مسييبوال  بعييفة 

 معييية، وأن التعييويع المسييتحق يييإول للبلدييية، و لييم ينييدما يتعييرؾ العمييد  

تنفي ا للمجلا البلدي، ويستفاد من التحليق أن ه ا المجلا كد ا يترم بعيفة ثابتية 

 . (1)مش أيمال العمد

وكييد أكيير  محكميية التنييازن الفرنسييية تييؤثير ا ميير الرباسيي  يليي  المسييبولية 

التلعيرية للموظؾ المرإوا، و لم تؤسيسا  يل  أن تلدير الميرإوا المطيؤ اليربيا 

اإلداري، إنمييا يعنيي  تلييدير ا ميير الرباسيي   اتييق، وأن هيي ا التلييدير ال يمكيين أن يييإول 

مر الرباس  ال يمكن ايتبيار  كيد ارتكي  للل ا  العادي، وان الموظؾ يندما يطيش ا 

مطبيية  معييية،  لييم أن المطييؤ ال معيي  هييو  لييم المطييؤ اليي ي تنعلييد بييق المسييبولية 

المدنية    ال مة المالية الماعية للموظيؾ،  هيو المطيؤ الي ي يظهير  معيية اإلنسيان 

  معيية هي ا -تحدييدا -بؤهوابق، و عفق، وأنق    حالة تنفي  ا مر الرباس  ال تظهر 

اإلنسان، مما يبيرر أن ال يرر النياتج يين الطايية الرباسيية يعيد  يررا ينسي  لمطيؤ 

 .  (2)مسبولية الدولة -حس  ا حوال  -مر ل ، مما تتحلق معق 

وهك ا يمكن اللول بتطبييق كواييد المسيبولية اإلداريية يلي  أيميال ال يرطة 

Police (3)ؾ يييااو لييم بايتبييار أن ا ميير يتعلييق  يي  النهاييية بعمييل يإديييق موظيي ،

بلولهيا أنيق  Giryويساند  لم ما أكدتق محكمة النلع الفرنسية    حكمهيا ال يهير 

                                                           
1) C.E. 20 janv. 1911, Epoux Delpech, S. 1911, 3, 137 et. RDP, 1911. 
2) Conflit du 30 juill 1873; 2 mars 1901, Fournler, lebon, P. 252; Barthélemy, J, 

op. cit., P. 542-543. 

وه   الفكرة التي  تير   ي  ا مير الرباسي  أنيق يطبيش يلي  التعيرؾ ال يار للميرإوا عيفة المطية  -
 . انظر: Girodet   تلرير  بمناسبة ك ية  Tardieuالمر ل  أيدها بو و  مفوع الحكومة 

- C.E. 2 Juln 1908, 5, 1908,3. 81, RDF. 1908, pp. 87, 92.  
 معطلح ال رطة يستمدا للداللة يل  ن اط مر ق ياا، يستهدؾ الحفياظ يلي  النظياا العياا بمدلوليق ( 3

 الواسش لكا ة مجاال  الحياة االجتمايية. أنظر: 
- Chapus, R., Droit adm, Général Montchrestlen, 12° Edition 1998, Tome 1. P. 64. 
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اال يمكيين تطبيييق كوايييد اللييانون الميياص يليي  المسييبولية بسييب  ا  عييال ال ييارة 

 . (1)لل بطية الل ابيةا

والواكش أنق يعع  بين يلي  هيدي المعيايير الفلهيية الممتلفية، و يش معييار 

 ، مميا يلت ي  أن يتيرم المو يون لتليدير اللا ي   ي  كيل محدد للمطؤ ال مع

حالة يل  حدة، التحديد من المسابل المو ويية لتلدير اللا  ، و ليم ميش ا مي  

   االيتبار أن ا مر الرباس  يساها    إيطيا  تعيرؾ الميرإوا طيابش العميل 

اسييتبعاد  اإلداري، أو مطيا المر يق العيياا الي ي تنعلييد بيق مسيبولية الدوليية، وبالتيال 

 عفة المطؤ ال مع  للمرإوا. 

 (2)مين دسيتور السينة الثامنية 75وكد دأ  الل ا  الفرنس  من  إلؽيا  الميادة/

أن ي ييف  طييابش المطيية المر ليي   -بعييفة ياميية  -يليي  أن ا ميير الرباسيي  يمكيين 

وبالتال  إلؽا  المسبولية ال معية للموظؾ. ل ا ر    محكمة التنيازن الفرنسيية 

إكرار المطؤ ال مع  للجنرال...... يل   Pelletier هير    ك ية    حكمها ال

أساا أن الواكعة امعادرة الجريدة؛ كد حيدث   ي  إطيار الوظيابؾ اإلداريية التي  

كان الجنرال مكلفة بها بؤوامر تللاها، كما  هب  محكمة التنازن    ه ا ال ؤن إل  

                                                           
 لد أكر  المحكمة العليا للل ا  العادي    ه ا الحكا تطبيق مبادئ الل ا  اإلداري ب ؤن المعاونين ( 1

العر يييين للمر ييق العيياا، اسييتنادا إليي  المبييادئ العاميية لللييانون التيي  تتطليي  أيمييال كوايييد كييل ميين 
 عاا والمدل .  اللانون ال

- Cass. Ch. 22 nov, 1956, Tresor public cGiry, D, 1957. 34, RDP, 1958, 298: ... 

Attendu que la cour d'appel s'est appuyée, à tort, sur les dispositions du droit 

prive...; qui ne peuvent être invoquées pour fonder la résponsabilité de l'Etat; 

qu'elle avalt en revanche le pouvoir et le devoir de se referer, en l'espece, aux 

régles du droit public". 

 .  57د/ مدح  ؼنايا، حدود السلطة الرباسية    انعلاد المسبولية المدنية، مرجش سابق، ص -
يدا مسا لة أ ماص الحكومية، ؼيير ( من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية 75للد أكر  المادة )( 2

الوزرا  ين ا يمال الت  تتعلق بوظابفها، إال بموجي  كيرار يعيدر مين مجليا الدولية، و ي  هي   
الحاليية تكييون المسييا لة أميياا المحيياكا العادييية، و يي  ظييل هيي   المييادة ر ييع مجلييا الدوليية الفرنسيي  

 منهجية السما  بمسا لة الموظفين المرإوسين. أنظر: 
- C.E. 25 juin 1817, de cousso; 23 juin 1819 de pardaihan.  

- Barthélémy, J., op. cit.P. 534-535.  
- Vedel,. at Dolvolve, P.Droit achrh. P.V.F. 1992, P. 553.  
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ظيؾ  ي  كا ية ا حيوال يدا امتعاص الل ا  العادي، بمعنيی ييدا مسيبولية المو

 . (1)الت  يوجد  يها أمر رباس ، حت  يند يدا طاية ه ا ا مر

 انمطهب انرابع 

 أماو انقضاء اإلدارُ مذٍ ثبٌث انمسلٌنْت انمذنْت
 

 إن معيييار المطييؤ وثبييو  المسييبولية المدنييية هييو االنحييراؾ ييين السييلوم

داريية أن يكيون المؤلوؾ الرجل العيادي، ومعييار المطيؤ ال معي  مين الناحيية اإل

ويلييدر  -العمييل ال ييار معييطبؽا  بالطييابش ال معيي  أو أن يكييون مطييؤ جسيييما  

يين  التعويع للم رور يل  أساا تحديد مد  مسبولية كال من التيابش والمتبيون

» ين يمل الؽير  ا ساا ويكون للمسبول أيمال تابعة ال ي ثب  مطإ  يل  ه ا

 دود التيي  يكييون  يهييا مسييبوال ييينحييق الرجييون يليي  التييابش  يي  الحيي« المتبييون 

 مدنی(.  ۰۹۱ مدنی، ۰۹۹لحكا المادة ) تعويع ال رر طبلا  

اوميين حيييث أن وك يي  محكميية الل ييا  اإلداري  يي  هيي ا ال ييؤن مييا يليي : 

مسيبولية الميدي  يين الحيادث  النلطة اللانونية مثار النزان    اليديو  هي  ميد 

أيمال  ين ايتبارها متبويا تسؤلب ال ي حكا بسببق بالتعويع يل  الجهة اإلدارية

 تابعها وهو المدي . 

لسينة  6193حكا محكمة اللاهرة االبتدابيية  ي  اليديو  ركيا  ومن حيث أن

 حكيا التعيويع العيادر  يد الميدي  يليهيا  ي  مدن  كل  اللياهرة اسيتند 1964

الوجق التال   يل  ويجري نعها مدن  163ا ول  وزارة الداملية إل  نص المادة/

 174الميادة/ ارتكبيق بيالتعويع وإليی نيص مطؤ يسب   ررا للؽير يلزا مين اكل

 ؼيير بعمليق يحدثيق تابعيق الي ي ال رر ين مسبوال   المتبون يكون أن ونعها مدنی

 أو بسببها.  وظيفتق تؤدية حالة    منق واكعا كان مت  الم رون

                                                           
1) T.C. 30 juill, 1873, C.A. no. 2, P.9.  

 وما بعدها. 56ية، مرجش سابق، صد/ مدح  ؼنايا، حدود السلطة الرباسية    انعلاد المسبولية المدن -
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 بيو ث إليهيا هيو الم ار الديو     التلعيرية المسبولية سند أن حيث ومن

 يين المميتص )الميدي ( انحيرؾ ال يابط أن و ليم اإلدارة جهية جان     المطؤ

 يلييق للليبع الميتها تعلي  حيادث ظيروؾ مثل    العادي للرجل المؤلوؾ السلوم

  بط يتسن  حت  النهار    و ح العمل ه ا يتا إال والتبعر الحيطة تلت يق وما

 إلي  حيدث أ التيق كميا يحياولواو وي ييرتق أهليق ييرا   ال الظالا ستار تح  المتها

 أد  التي  الحادثية وكيون لتفيادي اتما هيا يجي  كيان التي  اإلجرا ا  من  لم ؼير

 التعويع(.  ديو     الممبر )الم رور بحياة

 التعيويع(  دييو   ي  الميدي  )التيابش مسبولية مد  لتحديد أنق حيث ومن

 بيين التفركية ( يجي اإلداريية )المتبيون الجهية  يد بيق التعويع المحكيوا أدا  ين

 اإلدارية؛  معيار الناحية من ال مع  المدنية والمطؤ الناحية من ال مع  المطؤ

العيادي،  للرجل المؤلوؾ ين السلوم االنحراؾ هو المسبولية المدنية وثبو  المطؤ

ا سيااا  يلي  هي ا الي ي امطيإ  تابعق أيمال ين المتبون مسبولية تتحلق ويندب 

 الحيدود يلييق )التيابش(  ي  الرجون الؽير )المتبون( حق ليم ين للمسبول ويكون

 مدنی(.  ۰۹۱ال رر )المادة/ تعويع ين مسبوال الؽير ه ا  يها الت  يكون

 أن التيابش ال ميدن  ۰۹۱أن المسيتفاد مين اسيتلرا  نيص الميادة/ ومين حييث

حتما مسيبوال  يين تعيويع ال يرر أو أنيق دابميا  مين حيق المتبيون الرجيون  يكون

إنما ل لم حيدودا  معينية وكيد رسيا الليانون الميدن   اتيق هي   الحيدود بالنسيبة يليق و

ين  يل  أنق اال يكون للموظؾ العاا مسبوال   ۰۹۹للموظؾ العاا  نص    المادة/

 مير عيادر إلييق مين ربييا متي  كيان  كياا بيق تنفيي ا   إ ا يمليق الي ي أ ير بيالؽير

وأنيق  معلولية ا مبنيية يلي  أسيبا إطاية ه ا ا مير واجبية يلييق أو كيان يعتليد أنهي

 يملق بجان  الحيطةا.     راي 

وميين حيييث أن الثابيي  ميين ا وراف أن المييدي  كسييا المحاكميية أميياا مجلييا 

 بحياة وكون الحادث ال ي أود  التؤدي  التهامق بمسبوليتق من الناحية اإلدارية من
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وبجلسية  وظيفتيق بيؤدا  منيق وإميالل إهميال الميدي  مين إلي  نسي  وميا الممبير

 وليا اسيند إلييق مميا ببيرا ة الميدي  كيرار  التؤديي  مجليا أعيدر 24/12/1961

 نهابيا .  أعبح  لد وبالتال  اللرار ه ا    الوزارة تطعن

 العاملين كانون من 58المادة/ لنص طبلا أمر   انق ناحية من أنق حيث ومن

ال مع   المطؤ ين إال مدنيا   العامل يسال ال ۰۹۹4 لسنة 46بالدولة ركا  المدنيين

 العميل كيان إ ا اإلداري الل يا   ليم يلي  أسيتلر  معييا  حسيبما المطؤ ويعتبر -

 تبعر  ويدا ونزواتق ب عفق ين اإلنسان يك ؾ  مع  بطابش معطبؽا   ال ار

 إ ا يليها؛ أما جريمة جنابية معاكبا   ارتكابق حد إل  ي ل جسيما مطؤ مطإ  كان أو

 للمطيؤ موظيؾ معيرع يين ويينا  معی بطابش ػمعطب ؼير ال ار العمل كان

يجيوز   يال وبالتيال  مر لييا   أو معيلحيا   يكيون الحالية هي    ي   ان المطؤ والعوا 

 ميدن  165الميادة/  لينص بالتطبيق ا ميرة الحالة    العاا الموظؾ يل  الرجون

 ا. 1964لسنة  46ركا  من اللانون 58والمادة/ 

 إدارييا   بسببها وحوکا إليق أسند  الت  هاالت من المدي  برا ة أن حيث ومن

 بيالتعويع يليق الرجون يجوز  ال ثا ومن  معی مطا ين بعدا مسبوليتق تلطش

 تابعها.  أيمال ين متبويا   بايتبارها الجهة اإلدارية يل  بق المحكوا

 كيمية معيا بيإجرا  كرارهيا أعيدر  كيد اإلداريية الجهية أن حييث ومين

 كد تكون  إنها للمدي  المستحق المعاش ربش حدود    بق  دها المحكوا التعويع

    وبؤحليتق المدي  معاش من المعا الل ا  ببطالن ويتعين اللانون حكا مالف 

 . (1منقا معمق سبق ما استرداد

 عالقة السببٌة: 

                                                           

 1971مين أول أكتيوبر  26ا –( مجموية المبادئ اللانونية الت  كررتها محكمية الل يا  اإلداري 1
 .83-81، ص1972إل  آمر سبتمبر 
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كيدا  أال يكف  النعلاد المسبولية اإلدارية    كا ة الحاال ، أن يكون ال رر 

  يالوة يل   لم، لك  يلبل التعويع، أن يكون النتيجة و حاال ، وإنما يجأ

 Causalitéوتطلق نظرية االسببية المال مةا ، المبا رة لواكعة تنس  إل  اإلدارة

adequate  يل  ه ا ال رط الل اب      رورة وجود يالكة مبا رة بعفة

وهك ا  ،(1)كا ية للسب  با ثر بين ال رر والواكعة ال ارة الت  تنس  لإلدارة

يعبر ه ا ال رط ين  كرة  معية تم ش التلدير اللا      كل حالة يل  حدة، 

وبحيث يكون تلدير اللا   محال للتلدير يندما يتجق بعفة منهجية إل  تف يل 

 (2).معلحة اإلدارة يل  معلحة المت ررين

 -الت  تبدو  اإل كاليا ويثير  رط العفة المبا رة لل رر مش اإلدارة بعع 

سبا  ال رر، وهنا تجدر اإل ارة إل  أن أحكاا أ   حالة تعدد  -ماعة  بعفة

الل ا  اإلداري تستبعد نظرية اتعادل ا سبا ا أو ال روط ، لك  تبحث من بين 

ويلبل ، (3)الوكابش المسابلة يل  ال رر، ين تلم الت  يبدو أنها السب  المبا ر لق

اإلدارة محل مسبولية ال مص  اللا   اإلداري يالوة يل   لم إحالل مسبولية

 .(4)الماص، يندما توجد يالكة وثيلة بعفة ماعة مش أ ماص اللانون العاا

 : رالواقعة المنشئة للضر

يل  مالؾ النظاا  -تعرؾ المسبولية اإلدارية    النظاا الفرنس  

والمسبولية للمماطر،  المعري التعايش بين المسبولية المطبية )النظاا المعري(

كف  أن توجد يالكة سب  با ثر، حت  لو تا الن اط المحدث ال رر حيث ي

بيد أن ه   المسبولية  ؛بعورة م روية االمسبولية دون مطا    النظاا الفرنس ا
                                                           

1) CE 23. 7. 2003s David, B. AjDA 2003. 2247, Condi. éclairanles de 

silva 

2) Lebreton, G., droit adm. general, op, cit., p. 404 

3) De laubaere, A., claude Venezia, J. et Gauidemet, Y., op. cit., p 949, 

C.E. 16fev 1982, birel , T.P. 748 

4) De laubaere, A., claude Venezia, J. et Gauidemet, Y., op. cit.,P.941 
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للمماطر والت  يمتلؾ  يها اللانون اإلداري الفرنس  ين اللانون المدن ، ال تعد 

اإلدارية المطبية والت  تعد للمسبولية  تكميليا    ا  نطاف ياا، حيث تلع  دورا  

ه  ا ساا ا سبا  يملية  ا  طابش مال ، تتمثل    الم ية من زيادة ا يبا  

المالية يل  مزانة الدولة، مما يبرر تلييد نطاف تطبيق المسبولية المماطر،   ال  

ين ايتبارا  العدالة الت  كاد  أحكاا الل ا  اإلداري إل  التمييز بين نوي  

  .ةالمسبولي
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 ت ـــــانخاتم

   متاا ه ا البحث نود أن نإكد يل  أن دراسة واج  طاية المرإوا 

للرإسا  أمٌر    ؼاية الععوبة والتعليد ماعة إ ا كان  تلم الدراسة تمص نظاا 

وهو النظاا اإلداري المعري ال ي را  يدور إداري متوارث من   جر التاريخ 

توسش معر اآلثار المترتبة يل   ر من يق الكثيبين إرٍث دين  وإرث ح اري 

اإلمبراطوري  ماال  وجنوبا  إل  أن  مل سلطان الفريون ا كطار ا سيوية 

وا  ريلية المجاورة، وكون منها أول إمبراطورية ثابتة ا ركان    التاريخ، لهو 

ابرز حليلة    تاريخ ال رف    اللرن السادا ي ر كبل الميالد؛ كما يُعد توطيد 

السلطة يل  يد اتحتما الثالثا    مد  ي رين سنة بما كاا بق من الؽزوا   تلم

   آسيا؛ حدثا  يظيما     تاريخ العاهليا  الحربية، نر   يق  ول مرة    تاريخ 

 ال رف مد  ما تستطيعق اللوا  العاملة المنظمة لدولة يظيمة. 

بية كد جعل  إ  أن تلم اللوا  بهجومها المتواعل يل  ممالم آسيا الؽر

السيادة المعرية ال ينازيها منازن، من الجزر اإلؼريلية؛  سواحل آسيا العؽر  

وكد ، ومرتفعا  أيال  مهر الفرا   ماال ، إل  ال الل الرابش لنهر النيل جنوبا  

 كر  لم اللابد الحرب  العظيا نفسق تلم المالحظة الت  اكتبستاها آنفا  ين إلهق، 

 ها: اإنق ير  جميش العالا    كل سايةا وه  الت  كال ينق  ي

زيادة يل  اإلرث الح اري أي ا     يالا الحلوف والحريا ؛ حيث 

كان يلول المدير البي  وال ي االفال  الفعيحا ال ي ال عديق لق ت كرنا بردية 

العظياا يند مرا عتق ين نفسق مطالبا  إيا  بتوم  العدالة: اإح ر إن ا بدية 

 تلتر ا. 
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رأينا أن حيث كد إرث العدالة االجتمايية من أجل حياة أمروية؛  ك لم

اأمين ا أمير ملاطعة ابن  حسنا العظيا، نلش يل  با  كبر  سجل أيمالق 

العادرة ين العدالة االجتمايية  يما يمتص بمعاملتق لرييتق، راجيا  أن يكون  لم 

 رة. السجل مير جواز مرور يتم   لل ها     سفر  إل  يالا اآلم

إن  أييش ..  أنظروا إن  آ  إليكا بدون مطيبة وبدون  ر وبدون  ن 

للد  عل  ما يلول بق الناا وما ير   ...  يل  الحق، وأتؽ   من يدالة كلب 

...   ؤيطي  الجابش مبزاَ  ... وللد أر ي  اإللق بما يرؼ   يق...  اآللهة

وعنع  كربانا  ق َرَمثا  ... ال كار  لولمن ...  والعريان لباسا  ... والعادي ما  

وال ...   نجون  أنتا واحمون  أنتا...  ملدسا  لآللهة وكربانا  من الطعاا للموت 

  ن  إنسان طاهر الفا وطاهر اليدين... تلدموا  دي أية  كاية أماا اإللق العظيا 

 وإن  من كال لق كل من رآ : مرحبا  ، مرحباَا. ... 

ا  المتو   ين مللق العظيا إل  تؤكيدا  بؤنق وبتلم الكلما  تتحول إديا 

كد راي  كل مستلزما  الم ه  ا وزيري الرسمية، وه   يتؤلؾ منها أكثر من 

 نعؾ  لم المطا  المتام  الموجق إل  آلهة المحكمة. 

وبه ا كان  الععوبة    علل ه ا البحث بما يج  أن يكون من  لم 

وتعيش اإلدارة المعرية يل  آثار  اإلرث ال ار  بج ور     يمق التاريخ، 

    تلم الحل  التاريمية المتتابعة ل لم التاريخ حت  يعرنا ه ا. 

ما يسم  بالسلا اإلداري، بي مل الموظفين والثاب  أن واج  الطاية 

ا دن  درجة للموظؾ ا يل  درجة، وهو ما وملت ا  أن يم ش الموظؾ 

ا بملم الربيا أن يوجق المرإوا    يعرؾ بالسلطة الرباسية، والت  بنا  يليه

مالبمة، أدا  واجبق، وأن يلؽ  أو يعدل أيمالق إ ا رأي أنها ممالفة لللانون أو ؼير 

ويل  المرإوا أن يطيش أمر ربيسق، ؼير أن طاية المرإوا ا كل درجة ال 



 - 198 - 

تكون إال لرإسابق التابعين لنفا المعلحة الت  يعمل  يها ال لمعلحة أمر ، 

من كانون العاملين الجديد يل   76معن  توج  الفلرة الثامنة من المادة/وبه ا ال

العامل اأن ينف  ما يعدر إليق من أوامر بدكة وأمانة، و لم    حدود اللانون 

وما تالها من تعديال  ت ريعية أمرها اللانون ركا واللوابح والنظا المعمول بهاا، 

   ه ا المعوص يتعلق بمد  أثير والسإال الفله  ال ي ؛ 2116  لسنة 81

طاية المرإوا لربيسق، وللد كرر مجلا الدولة المعري أن الطاية الواجبة 

يل  المرإوا كبل ربيسق ال تمنعق من إبدا  رأيق اماداا لا يجان  ما تلت يق 

وظيفتق من تحفظ ووكار، وما تستوج  يالكتق بربيسق من التزاا حدود اآلدا  

ج  المعلحة االعراحة    إبدا  الرأي بما  يق و واللياكة وحسن السلوم، إ 

المعانعة والريا ، وال  العامة مطلوبة حت  ال ت يش تلم المعلحة    تال يؾ

جنا  يليق أن يمتلؾ مش ربيسق    وجها  النظر؛ إ  الحليلة دابما  وليدة امتالؾ 

ليا العراكيل ليا لق أن يمالؾ ما استلر يليق رأي الربيا نهابيا  أو ي وإنماالرأي، 

   سبيل تنفي   إ  أعبح  الطاية واجبة بعد أن مرج  المسؤلة ين البحث إل  

 .  ادور التنفي

 ورأٌنا أنه قد انقسمت اآلراء فً هذا الصدد إلى اآلتً: 

  ه  رأي يل  أن المرإوا ملزا ككل مواطن باحتراا اللانون ومراياة  -1

ن كان    حل من تنفي  ه ا أحكامق،  إ ا ما أمر بإتيان يمل ؼير م رو

 ا مر. 

و ه  رأي إل  يكا  لم بديو  أن  ريعة الموظؾ ه  الطاية، ولو  -2

 سمحنا لق بمناك ة ا وامر العادرة إليق المتل نظاا اإلدارة.
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و ه  رأي هو ا كر  إل  العوا   يما نعتلد؛ إل  أنق يج  النظر إل  نون  -3

م رويية ا مر المطلو  تنفي  ؛  العمل ال ي ي ؽلق الموظؾ ودرجة يدا

  الطاية المطلوبة من جندي أكبر وأ د مما يتطل  من موظؾ مدن . 

 2119لسنة  81وأميرا  نإكد يل  أن ما جا  بق كانون المدمة المدنية ركا 

   البا  السابش ( لتحديد نطاف واج  الطاية 2 لرة ) – 58   نص المادة/ 

لا يعالج المطلو     ه ا العدد؛ حيث تؤدي ا تح  ينوان االسلوم الوظيف  وال

أن ارتكا  الممالفة إ ا كان تنفي ا   مر مكتو  عادر من الربيا إل  المرإوا 

ال يُعف  المرإوا من المسبولية إال إ ا تا تنبيق الربيا من كبل المرإوا، وهو 

 در  من المستحيل سيإدي إل  إربام دوال  العمل اإلداري    كانون المدمة

 المدنية، وال يمكن أن تتا المعالجة به   النص.   

ما استعر نا     بحثنا ه ا و ق ما كدر لنا من مراجش يلمية    وهو 

 . لمعري والفرنس  يل  حد سوا النظاا اللانون  ا

ثا إل   –سبحانق وتعال   – إن كان هنام من تو يق  الف ل  يق إل  هللا 

، وإن كان  يق من مطؤ  يرجش إلينا وحدنا ارمن سبلونا بالكتابة    ه ا الم م

ويزابنا  يق أننا مجتهدون والمجتهد يمطا ويعي ؛  إن أعا   لق أجران، وإن 

   أمطؤ  لق أجر واحد؛  نسؤل هللا اللبول ...  
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 قائمت انمراخع 

 : انهغٌّتانمراخع 

 لتعليابوزارة التربية وا المعجا الوجيز، مجمش اللؽة العربية، طبعة ماعة( 1

 ا.  ۰۹۹۹، ۰۹۱۱
 

  انعربْت: انمراخع 

د/ أحميييد حيييا ظ نجيييا الليييانون اإلداري، أسيييالي  اإلدارة العامييية ووسيييابلها  (1
 ا.    ۰۹۱۰وامتيازاتها،

 النه يية دار التؤديبييية، والمحاكميية اإلداري التحليييق بييدر، سييالمة أحمييد د/ (2

  .۱۱۱4 العربية
لوظيفة العامية تؤديبييا  د/ أحمد ياعا يجيلة، طاية الرإسا  وجودها    ا (3

 .۰۹۱۱وجنابيا  ومدنيا ، رسالة دكتورا ، جامعة اللاهرة، 
 .  ۰۹۹۰د/ أحمد  تح  سرور، أعول كانون العلوبا  سنة  (4
 العاميية الهيبيية الليياهرة االسييتثنابية، الظييروؾ نظرييية يليي ، مييدح  أحمييد د/ (5

  .1978 للكتا ،
سية ملارنية، رسيالة ، نظرية الظروؾ االستثنابية، درايل  د/ أحمد مدح  (6

 ا.1977دكتورا ، جامعة اللاهرة، سنة 
 حليييوف يلييي  وأثرهيييا التؤديبيييية اإلجيييرا ا  جيييودة، سيييالا عيييال  إسيييرا  د/ (7

   العاا. الموظؾ
جعفر، ود/ يبد المجيد سليمان، ود/ ه اا يبيد المينعا، مبيادئ دمحم د/ أنا  (8

 . ۱۱۰۱/ ۱۱۰۰اللانون اإلداري، الجز  ا ول، دار الثلا ة العربية، 
 .  2008نا دمحم جعفر، الوظيفة العامة، الرحمة للطباية أد/  (9

 ا.  ۰۹۹۹جعفر، الن اط اإلداري، دار النه ة العربية، دمحم د/ أنا  (10
، دار الن ييير للجامعيييا  ۰تو يييق  يييحاتة، مبيييادئ الليييانون اإلداري، مد/  (11

 . 1955 – 1954، 1المعرية باللاهرة، ط

رييية ومبييدأ ال ييريية، الليياهرة، د/ ثييرو  بييدو ، تييدرم اللييرارا  اإلدا (12
1968 . 

 . ۰۹۹4د/  ثرو  بدوي، اللانون اإلداري سنة  (13
 الليانون أعول ا ول، المجلد اإلداري، اللانون بدوي، مبادئ د/  ثرو  (14

  .۰۹۹۹النه ة العربية،  دار ومعابعق، وأسسق اإلداري
العامييةا،  د/ جييان يوسييؾ حبييي ، االعييالحية ا دبييية لتييول  الوظييابؾ (15

ملارنييية، رسيييالة دكتيييورا ، كليييية الحليييوف، جامعييية بنييي  سيييويؾ،  دراسييية
 ا. 2016 -ه  1437
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    االنتعار. مطبعة اللع، محكمة ك ا     التؤدي  الداؼا، جالل ا/ (16
د/ حمييدي يليي  يميير، مبييادئ اللييانون اإلداري، الموظييؾ العيياا، العلييد  (17

 ا.2018اإلداري، النا ر دار النه ة العربية 
 أيميال يلي  الركابية  ي  للل يا  الحديثية تجاها اال يمر، يل  حمدي د/  (18

  .2016 ،2ط اإلسكندرية، المعارؾ، من ؤة السيادة،
  ي  محا يرا  المعيري، الدسيتور  ي  محا يرا  يمر، يل  حمديد/  (19

   .2014/2015 العادر المعري الدستور
، أمييياا مجليييا الدولييية د/ ممييييا السييييد إسيييماييل المحاكميييا  التؤديبيييية (20

 ا.2003والتوزيش لنا ر محمود لداري، موسوية الل ا  اإل
د/ رأ يي   ييودة، معييادر الم ييرويية اإلدارييية ومنحنياتهييا، دار النه يية  (21

 ا.1994العربية سنة 
د/ رمييزي طييق ال يياير، ك ييا  التعييويع ومسييبولية الدوليية ييين أيمالهييا  (22

 ا.1995ؼير التعاكدية سنة 
ابية يليهيا، د/ سام  جمال الدين، اللوابح اإلدارية و يمان الركابية الل ي (23

 ا. 1982من ؤة المعارؾ باإلسكندرية، سنة 
 النه يية ،4ط ملارنيية، دراسيية التييؤديب ، الل ييا  الطميياي، دمحم سييليماند/  (24

  .1995 العربية،
 .۰۹۹۱د/ سليمان دمحم الطماوي، اإلدارة العامة، سنة  (25
 التؤديي ، ك يا  الثالث، الكتا  اإلداري، الل ا  الطماوي، دمحم سليماند/  (26

  .۰۹۱۹ العرب ، الفكر دار رة،اللاه
 . ۰۹۹۹د/ سليمان دمحم الطماوي، الوجيز    اللانون اإلداري سنة  (27
د/ سيييليمان دمحم الطمييياوي، ك يييا  التؤديييي ، دراسييية ملارنييية، اللييياهرة،  (28

 .  ۰۹۹۰سنة
 أسيييياليبق العاميييية: اإلدارة )ن يييياط اإلداري اللييييانون الجييييرؾ، طعيمييييةد/  (29

   .1985ط ووسابلق(،
يجيليية، طاكيية الرإسييا   يي  الوظيفيية العاميية، دار الن يير د/ ياعييا أحمييد  (30

 .  2009يالا الكت ، 
د/ يبييد الحميييد كمييال ح يييش، دراسييا   يي  الوظيفيية العاميية  يي  النظيياا  (31

   ا. ۰۹۹۹الفرنس ، دار النه ة العربية، 
 .2018د/ يبد الرإوؾ ها ا، الجريمة التؤديبية، دار الفكر الجامع ،  (32
مانا  التؤديبييية  يي  الوظيفيية العاميية، من يياة د/ يبييد العزيييز مليفيية، ال يي (33

 ا.2003المعارؾ باإلسكندرية، سنة 
د/ يبد العزيز يبد المنعا مليفة، المسبولية التؤديبية  ي  الوظيفية العامية،  (34

 دار الفكر الجامع ، بدون سنة الطبش.   
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 النه ييييية دار العامييييية، الوظيفييييية  ييييي  التؤديييييي  حسييييين، الفتيييييا  يبيييييدد/  (35

  .۰۹۹۹العربية،ط
 العامية ا ميوال إزا  العاا الموظؾ واج  دمحم، يل  دمحم الناعر / يبدد (36

 سويؾ.   جامعة بن  الحلوف كلية دكتورا ، رسالة  ريا  وو عا ،
  العاا. الموظؾ مسا لة ال ريؾ، يزيزةد/  (37
د/ يل  يبد الفتا  دمحم مليل، الموظؾ العاا وممارسة الحريية السياسيية،  (38

 ببن  سويؾ، جامعة اللاهرة.   فرسالة دكتورا ، كلية الحلو
  .۰۹۹۹ط العربية، النه ة دار اإلداري، اللانون العطار،  إادد/  (39
 ا.۰۹۱۱د/ ماجد راؼ  الحلو، اللانون اإلداري،  (40
د/ ماهر يبد الهادي، ال ريية اإلجرابية  ي  التؤديي ، طبعية ثانيية، سينة  (41

 .ا1986
ميية، بييدون نا يير، د/ ميياهر يبييد الهييادي، النظيياا اللييانون  للوظيفيية العا (42

 .ا1984
 أعيول رأا، أبو ال ا ع  د/ محفوظ، المنعا يبد د/ الهادي، يبد ماهرد/  (43

  سابق. مرجش ،1985 النعر، مكتبة الدستوري، واللانون السياسية النظا
 الفرنسيي  للت ييريش دراسيية العاميية، الوظيفيية  يي  التؤدييي   ييعي ، مجييديد/  (44

   .1999ط والمعري،
سلطة تؤدي  الموظؾ العياا  ي  الليانون اليمني   د/ محسن ؼال  يبد هللا، (45

 .۰۹۹۹والملارن، رسالة دكتورا ، جامعة يين  ما 
د/ دمحم جود  الملط، المسبولية التؤديبية للموظؾ العاا، رسيالة دكتيورا ،  (46

 ا. 1967اللاهرة، 
 دكتيورا ، رسيالة العياا، للموظيؾ التؤديبيية المسيبولية الملط، جود  دمحمد/  (47

 .1967 اللاهرة، حلوف
د/ دمحم حامد الجمل، المسبولية التؤديبية للموظؾ العاا ، رسيالة دكتيورا ،  (48

 ا. 1967اللاهرة، 
 العربيية، النه ية دار العامية، الوظيفية العيال، يبيد حسينين د/ دمحم (49

 ا. 1974
د/ دمحم ر ع  يبد الوهيا ، الليانون اإلداري، نظياا الميوظفين العميوميين  (50

 ا.  ۱۱۰۹، معر، دار الجامعة الجديدة   
 لطلبية محا يرا  اإلداري، الليانون  ي  مي كرا  جرانيق، زهيير د/ دمحم (51

 ا. ۰۹۲6 الحلوف ببؽداد، كلية
 معر    العاا للموظؾ اللانون  النظاا السيد، البديش يبد عال  د/ دمحم (52

 ا. 1996العربية،  دار النه ة ،۰م وك ا ، و لها   ات ريع  
اللييانون اإلداري، دراسيية ملارنيية، مبييادئ ا زيييد، د/ دمحم يبييد الحميييد أبييو (53

 ، مطبعة جامعة بن  سويؾ.  ۱۱۱۹
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د/ دمحم يبيييد العيييال السييييناري، نظيييا وأحكييياا الوظيفييية العامييية والسيييلطة  (54
 واللانون اإلداري    جمهورية معر العربية، دون دار أو تاريخ الن ر. 

 رسيالة العياا، الدسيتورية للموظيؾ الحمايية حسيانين، دمحم  تحي  د/ دمحم (55
 ا.۰۹۹۹ اللاهرة، جامعة ورا دكت

د/ دمحم  إاد النادي، مبدأ الم رويية و وابط م ون الدولة اللانون  ي   (56
 ا.  1980الفلق اإلسالم ، دار الكتا  الجامع ، سنة 

 اال يتراك  النظياا ظيل  ي  العربي  اإلداري الليانون مهنيا،  يإاد د/ دمحم (57
 ا. 1964 – 1963والمجلد الثان ، 

مبييادئ وأحكيياا اللييانون اإلداري  يي  جمهورييية معيير  د/ دمحم  ييإاد مهنييا، (58
 العربية، مإسسة  ها  جامعة اإلسكندرية، بدون سنة الطبش.   

  .ا۰۹۹۱د/ دمحم دمحم بدران، كانون الوظيفة العامة، دار النه ة العربية،  (59
 مطبعيية التؤدييي ، ك ييا  اإلداري، الل ييا  حبييي ، السييعود أبييو محمييودد/  (60

    .2005/2006 اإليمان،
 العامية ا ميوال  ي  اإلداري الليانون مبيادئ البنيا، يياطؾ د/ محميود (61

 العرب .  الفكر العامة، دار والوظيفة
 . ۰۹۹۱سنة  ،د/ محمود ياطؾ البنا، نظا اإلدارة المحلية (62
د/ مييدح  ؼنييايا، احييدود السييلطة الرباسييية  يي  انعليياد المسييبولية المدنييية  (63

  .2019.....ا، بدون نا ر، 
 .1994 –وسابل اإلدارة العامة  -يد  هم  د/ معطف  أبو ز (64
 .1990د/ معطف  أبو زيد  هم ، اللانون اإلداري، الجز  الثان ،  (65
، ۱د/ معيييطف  أبيييو زييييد  همييي ، الل يييا  اإلداري ومجليييا الدولييية، ط (66

 ا. ۰۹۹۹
، دار ۱ همييي ، الوسييييط  ييي  الليييانون اإلداري، م معيييطف  أبيييو زييييدد/  (67

    ا.۱۱۱۱ المطبويا  الجامعية باإلسكندرية،
   .۰۹۹۹ ،«الدولة    العاملين تؤدي  » ،بكر معطف  ا/ (68
معطف  يبد الملعود سليا، مسبولية الموظؾ العياا  ي  تنفيي  أوامير د/  (69

رإسييابق إداريييا  وجنابيييا  ومييدنيا ، دراسيية ملارنيية مييش اللييانون الفرنسيي ، 
 ا. ۰۹۱۱رسالة الدكتورا ، جامعة المنعورة، 

ي، من ييؤة المعييارؾ باإلسييكندرية، سيينة يحييي  الجمييل، الل ييا  اإلدارد/  (70
 ا.1985

 اللييياهرة، الدسيييتوري، الليييانون  ييي  ال يييرورة نظريييية الجميييل، يحيييي د/  (71

1974.  
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 انمختصراثت ـــالئح

Al = alinéa  

Art = article 

Bull = Bulletin des arrêts de la cour de cassation 

(Chambres civiles) 

C = code 

c. Civ = code civil (code napoléon. 1804) 

Cass = cassation (cour ou arrêt de) 

Cf = confer (rapprochez) 

Chron = chronique (doctrine) 

Civ = civil(e) (chambre, code, droit) 

D = Dalloz (recueil Dalloz-Sirey) 

DEA = diplôme des études approfondies 

Déc. = décret  

Doct = doctrine (partie doctrinal d'un recueil) 

éd = édition   

Gaz. Pal = gazette du palais (recueil) 

Ibid = Ibidem (au même endroit d'un texte)  

IR = informations rapides (dans les recueils) 

JCP = Jurisclasseurs périodiques (Semaine, juridique, 

recueil)  

JO = Journal officiel 

L = législative (partie législative d'un code) 

l.  = Loi 

LGDJ = Librairie général de droit et de jurisprudence  

Loc. cit = Loco citato (à l'endroit cité) 

n. = note (de jurisprudence) 

No. = numéro 

Not  = note 

o.  = ordonnance 

Obs.  = observations 

Op. Cit = Opère citato (dans l'ouvrage cité) 

P = page 
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Préc = précité 

R = réglementaire (partie réglementaire d'un code) 

R.T.D.C. = revue trimestrielle de droit civil  

Rej = rejet (arrêt) 

Rép  = répertoire 

Rev = revue 

S. = Sirey  

s.  = et suivantes 

Sén  = sénat  

Som = sommaire (de jurisprudence) 

Suppl = supplémentaire 

TGI = tribunal de grande instance 

th  = thèse de doctorat en droit   

uni = université 

V. = voir 

V
o
 = verbo (au mot) 

Vol = volume 
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 انصفحت انمٌعٌع

 - ت ـــــــــآّ

 2 مقذمت تميْذّت 

 6  وـــــــــمنيح انبح

 7 و ـــــــخطت انبح

 انفصم األًل

 ذًنتـــو بانـــاو ًعالقتـــٌظف انعــمفيٌو انم
9 

 11 ًِانفرنس ُتعرّف انمٌظف انعاو فِ انقانٌ  انمصر: انمبحو األًل

 11 طالحا  تعرّف انمٌظف انعاو نغت ًاص: انمطهب األًل

 16 مفيٌو انمٌظف انعاو فِ انفقو ًانقضاء انمصرُ: انمطهب انثانِ

 16 الفقه  في العام الفرع األول: المىظف

 27 قضاء  : مفهىم المىظف العام يالفرع الثان

 32 مفيٌو انمٌظف انعاو فِ انفقو انفرنسِ: انمطهب انثانو

 36 مٌظف انعاو ًانذًنتطبْعت انعالقت انقانٌنْت بْن ان: انمبحو انثانِ

 انثانِانفصم 

 ماىْت ًاخب انطاعت نهرؤساء ًعالقتو بانشرعْت اإلخرائْت
46 

 49 بمبذأ انمشرًعْت ًاخب انطاعت ًعالقتو : انمبحو األًل

 49 مفيٌو ًأىمْت مبذأ انمشرًعْت: انمطهب األًل

نألًامثثثر  انتطبْقثثثِقرّنثثثت انمشثثثرًعْت ًاندانثثثب انثثثثانِ: انمطهثثثب 

 ْت غْر انمشرًعتانرئاس
61 

 61 الفرع األول: قرينت المشروعيت

لألوامررررر الرةاسرررريت  يررررر  التطبيقرررريالجانرررر  الثرررراني: الفررررع 

 المشروعت
61 

 68 ًحذًده األساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت نهرؤساءانمبحو انثانِ: 

 68 انمطهب األًل: أساس انقانٌنِ نٌاخب انطاعت 

انمٌظثثف ألًامثثر انسثثهطت  حثثذًد ًاخثثب ةطاعثثتانمطهثثب انثثثانِ: 

  انرئاسْت
71 

انمطهب انثانو: انخرًج عهثَ ًاخثب أداء انعمثم ًعالقتثو بٌاخثب 

 انطاعت
81 
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 113 ماىْت ًاخب انطاعت فِ انتشرّع انفرنسِ ًانمصرُانثانو: انمبحو 

 113 ًاخب انطاعت فِ فرنسا: نمطهب األًلا

مهْن فثثِ قثثانٌ  انعثثا  ًاخثثب انطاعثثت فثثِ مصثثرانثثثانِ: انمطهثثب 

 بانذًنت ًانقطاع انعاو
111 

 116 فرنسا ًمصر فِاالتداىاث انفقيْت ًانقضائْت : انمطهب انثانو

 116 فرنسا  فيالفقهيت والقضاةيت  االتجاهاثالفرع األول: 

 129 مصر يالفقهيت والقضاةيت ف االتجاهاث: الثانيالفرع 

 انثانوانفصم 

 فت انعامتنطاق طاعت انمرءًس نرؤسائو فِ مدال انٌظْ

 ًآثار انمترتبت عهْو

151 

انٌظْفثثت انمثثرءًس نرؤسثثائو فثثِ مدثثال انطاعثثت : نطثثاق انمبحثثو األًل 

 انعامت 
152 

: نطثثاق فكثثرة عثثذو انمشثثرًعْت اناثثاىرة فثثِ ةطثثار انمطهثثب األًل

 انقانٌ  اإلدارُ
153 

: مٌقثثف األنامثثت انعامثثت نهٌظْفثثت انعامثثت انمذنْثثت، انمطهثثب انثثثانِ

  ِ غْر انمشرًعًاألمر انرئاس
158 

 162 آثار انقانٌنْت نٌاخب عذو انطاعت نألمر غْر انمشرًع انمبحو انثانِ: 

 163 انمسلٌنْت اإلدارّت النعقادانشرًط انمٌعٌعْت انمطهب األًل: 

عثثذو  انمسثثلٌنْت انتأدّبْثثت ًانخثثرًج عهثثَ ًاخثثبانمطهثثب انثثثانِ: 

 انطاعت نألمر غْر انمشرًع
168 

عثذو  انمسثلٌنْت انتقصثْرّت ًانخثرًج عهثَ ًاخثب انثانو:انمطهب 

 انطاعت نألمر غْر انمشرًع 
187 

 191 أماو انقضاء اإلدارُ مذٍ ثبٌث انمسلٌنْت انمذنْتانمطهب انرابع: 

 196 انخاتمـــــت 

 211 قائمت انمراخع 

 211  هغٌّتانانمراخع 

 211 انمراخع انعربْت

 215 انمراخع األخنبْت 

 219 صراث الئحت انمخت

 211 انمحتٌّاث 
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