
 خالد المحمد                         2018-الثانيالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

341 
 

 التأديبي القرارالبّين في  رقابة الخطأ

*خالد المحمد د.  

 :الملخص
 الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثليعّد الجزاء اإلداري احدى اآلليات التي تلجأ إليها 

أداء التزام معين أمر به القانون، أي جزاء آخر بهدف العقاب على أي تقصير في 
وتنبع ذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به ؛ فهي ليست جهة قضائية، ولكنها 
سلطة إدارية سواء أكانت إدارة تقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة، أم كانت هيئة 

في الوظيفة ويعّد النظام التأديبي  تصدره في رداء قرار إداري منفرد؟ إدارية مستقلة،
العامة من أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال 

اإلدارة، وذلك من خالل القرارات التأديبية، التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها على 
 الموظفين العموميين.

وضمانًا لمشروعية عملية التأديب، حرص المشرع على إحاطتها بضمانة قضائية 
القاضي سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف العام، التي فعالة، بمنح 

شهدت تطورًا كبيرًا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، من خالل تبني رقابة "الخطأ 
، إعالًء إلى عملية اتخاذ القرار التأديبيالبّين" في مختلف مراحل التأديب، وصواًل 

 .ت اإلدارة العامة جميعها للقانونفالمبدأ المشروعية ، وضمان خضوع أعمال وتصر 
 

 

 

                                                           
*

 محاضر في المعهد العالي للتنمية اإلدارية - دكتوراه في القانون العام 
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Contrôle de l'erreur manifesté  

dans la décision disciplinaire 

*
Dr. Khaled  Al-Mohammad  

Résumé 
La sanction administrative est l’un des mécanismes employés par 

l'Etat afin d'atteindre des objectifs tels que toute autre sanction qui 

vise à faire face à tout manquement dans l'exécution d'une 

obligation exigée par la loi. Cette sanction tire sa particularité du 

corps qui l’a émette, qu’il n'est pas forcément un organe judiciaire 

mais une autorité administrative, qui peut être une administration 

classique a privilège d'autorité publique, ou un organisme 

administratif indépendant, et qui peut émettre une sanction dans un 

cadre d'une décision administrative particulière. 

 Les systèm de discipline de l’administration publique fait partie 

des plus importants sujets qui peuvent être soumis au contrôle 

judiciaire des fonctions administratives, et ceci à travers des 

sanctions disciplinaires émises par l'administration envers ses 

employés.  

Pour garantir la légitimité des sanctions disciplinaires, le législateur 

a donné au juge le pouvoir de contrôler les actes disciplinaires. Ce 

contrôle a subi une grande évolution judiciaire au sein de Conseil 

d’État Français en adoptant le contrôle de « l’erreur manifesté » 

dans toutes les étapes jusqu'à l'acte disciplinaire, respectant le 

principe de légalité et veillant à ce que tous les actes et actions de la 

direction générale sont conformes à la loi. 

                                                           
*
 Maître de conférences au sein de l’institut    supérieure du développement administrative 
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 مقدمة:ال
التوسبببع فبببي منحهبببا العديبببد مبببن  ،مهامهبببااتسببباع نشببباط اإلدارة الالمحبببدود وتشبببعب يتطلبببب 

 ومواجهبة المواقبف المختلفبة، لياتها،ؤو متيازات التي تمكنها من النهبو  بمسباالالسلطات و 
منحبببت لبببلدارة للقيبببام  تبببيأهبببم الوسببائل ال بوصبببفه احبببدى ومببن هنبببا جببباء النظبببام التببأديبي،

 .بمهامها
فبي الواقعبة  تبوافر إذا إالّ تقبوم  الأن المسؤولية التأديبية  ،1التأديبي النظامفي  ومن المقرر

تتولى سلطة التأديب تمحيص تلك الواقعة  إذ ،الصادرة من الموظف وصف اإلثم التأديبي
 اذا ،ومبن ثبمّ  علبى مقتضبياتها. خروجباً  كانت تشكل إخالاًل بواجببات الوظيفبة أو اذا لتقرر

لقواعببد القائمببة فببي هببذا ذلببك أنببه مببن بببين ا ؛2القببانوني بببالموظف إنببزال الجببزاء كانبت كببذلك
 ،دّ أن تعب فلهبا .ابأن تمنح اإلدارة سلطة تقديرية واسعة في مجال التأثيم والعقب هو النظام،

تملبك سبلطة  اذ لعقباب؛البى ابالنسببة  وكبذلك اممبر .3جبرائم تأديبيبة بذاتها أفعاالً  ،دّ تع أوال
 .4من بين قائمة العقوبات واختيارها العقوبة تقدير

                                                           
بتلببك المبببادل والقواعببد القانونيببة والفنيببة واإلجرائيببة المتعلقببة بعمليببة  ،النظببام التببأديبي فببي الوظيفببة العامببةيعببرف  1- 

ممارسة سلطة التأديبب، البذي يبنظم مجموعبة مبن العناصبر والمقومبات امساسبية التبي تكونبه بمبا فيهبا االسياسبة العامبة 
لتأديبيببة ومبا يقابلهببا مببن جببزاءات تأديبيبة .للمزيببد انظببر ا مقببدم لسبلطة التأديببب. إجببراءات ممارسبة التأديببب .المخالفببات ا

ديبوان المطبوعبات  ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظبور تسبيير المبوارد البشبرية وأخالقيبات المهنبة ،سعيد
 .  421ص  ،2010 ،الجزائر ،الجامعية

المادي والركن المعنوي. لمزيد مبن المعلومبات عبن هبذه  وهما الركن وهذا على فر  توافر ركني الجريمة التأديبية، -2
 فضبالً  ومبا بعبدها،80، ص 1974 ،امركان انظر مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية، دار عالم الكتب، القباهرة

حقببق عببن النظببر إلببى قببرار المحكمببة اإلداريببة العليببا فببي مصببر بقولهببا "المسببؤولية التأديبيببة تقببوم بتببوافر ركنببين مببادي يت
واإلرادة االثمبة ال  سبلبا . أو الفعبل المكبون للمخالفبة عبن إرادة آثمبة إيجاببا   ومعنبوي يتمثبل فبي صبدور بارتكاب المخالفة،

عمببد" طعببن  وقببع بغيببر ولببو بببل يكفببي لتوافرهببا االتجبباه إلببى عببدم مراعبباة الدقببة والحببرص أي مجببرد الخطببأ، تعنببي العمببد،
مجموعببة المبببادل القضبببائية التببي قررتهبببا المحكمببة اإلداريبببة  ،الشبببريفالبببدكتور حامببد  24/6/1997فببي38لسببنة  750
 .91،ص2009، اإلسكندرية5ج  المكتبة العالمية، ،العليا

مّمبا يبنعكس  تشبير إلبى حقيقبة واحبدة تتمثبل فبي انتهباك الموظبف لواجباتبه الوظيفيبة، الجريمة التأديبية، أو والمخالفة -3
،منشبباة 1شببرا اإلجببراءات التأديبيببة،ط محمببد ماجببد، يبباقوت، انظببرا مببل فيببه.سببلبا علببى مصببلحة المرفببق العببام الببذي يع

 .481.ص 2004المعارف باإلسكندرية، 
 ،2000 ،القبباهرة ،دار الفكببر العربببي ،طببرق الطعببن فببي العقوبببات التأديبيببة إداريببًا وقضببائياً  ،د.عبببد الوهبباب البنببدري -4

 . 159ص 
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لبم تكبن بمنبأى عبن القيبد المسبتمد مبن مببدأ  اإلدارة لهذه السلطات التقديرية،ممارسة ولكن 
ولعببل هببذا مببا  ؛ 5علببى نحببو يمببس بهببذا المبببدأ تجاوزهببا عببدم تعسببفها أو وهببو ،المشببروعية

لبببذلك فقببد انعكببس اهتمبببامهم  .6وفقهبباء القببانون العببام ،كببان يشببغل قضبباة القضببباء اإلداري
متيببازات التببي منحببت فببي ضببرورة تحقيببق التببوازن بببين تلببك السببلطات واال وبالدرجببة نفسببها

علبى  كّلهبامحاولة رصد تجباوزات اإلدارة  من ثمّ و  .7وحرياتهم وبين حقوق امفراد ، للدارة
 كببان إلغبباء القببرار التببأديبي هببووقببد  أثنبباء مباشببرتها لسببلطاتها.فببي تلببك الحقببوق والحريببات 

اإلدارة عببن  قاضببي ليواجببه بببه القببرارات التببي تشببطط فيهبباالسببالا الببذي يمببّد بببه المشببرع ال
 حالها فبي ذلبك حبال امشبخاص القانونيبة امخبرى، ،إذ ينبغي باإلدارة ،سواء سبيل القانون

ممبا  ، مشبروعفان تجاوزتها وصم قرارها بالاّل  ،التقيد في ما تأتيه من أعمال بإرادة المشرع
  .8يجعله جديرًا باإللغاء

أن تبزول تلبك القبرارات ببأثر  ، في إلغاء القرارات التأديبية من قبل القضاء والقاعدة العامة
وجبببب علبببى  ، المركبببز القبببانوني للموظبببف المعاقبببب بهبببا مبببا تبببأثر إذا ، مبببن ثبببمّ و  .9رجعبببي

 وذلبك عببر ،10المشبروع القرار التبأديبي ييبر من تاريخ صدور اإلدارة أن تزيل تلك اآلثار

                                                           
انظرا  للقاضي اإلداري لمواجهة ما قد يطرأ من التعسف في التأديب،فهناك تعزيزات قانونية تخصصها التشريعات  -5

 . 31ص 2010دار هومة ،الجزائر،  ،والعقود اإلدارية النظرية العامة للقرارات اإلدارية، ،بو عمران عادل
مجلبببس  مجلبببة أمقبببران، ترجمبببة عببببد العزيبببز رقاببببة القاضبببي اإلداري علبببى السبببلطة التقديريبببة لبببلدارة، فريبببدة أبركبببان، -6

 40ص 2002الدولة،
التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة لبلدارة تبتحكم فبي التمييبز ببين الرقاببة المحبدودة والرقاببة  هذا ونجد أن -7

بينمببا تتسبببع  ذلببك أنبببه كلمببا كانببت اإلدارة بصبببدد سببلطتها التقديريببة، تراجعببت رقاببببة القاضببي، العاديببة للقاضببي اإلداري؛
إذ أوجد القاضي اإلداري الفرنسبي آليبة  إال أن ذلك ال يعفيها من المساءلة، رقابة على سلطتها المقيدة.ال سلطاته بصدد

ين فببي وذلببك بإعمالببه لنظريببة الخطببأ الّببب يسببتطيع بهببا فببر  رقابتببه علببى اإلدارة حتببى بصببدد االختصبباص التقببديري لهببا،
 Pierre Gévart.Tout savoir sur la fonction pour briller anx concours. Etudiant.2006 التقديرا

Paris,p.305.. 
 .81ص،2003د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، الكتاب امول، منشورات الحلبي الحقوقية،  -8
اإلداري فبببببببببببببي قضببببببببببببباء مجلبببببببببببببس  أسبببببببببببببباب دعبببببببببببببوى إلغببببببببببببباء القبببببببببببببرار عببببببببببببببد المبببببببببببببنعم خليفبببببببببببببة، عببببببببببببببدالعزيز د. -9

 94ص2002الدولة،دارالفكرالجامعي،االسكندرية
،العاتبببك لصبببناعة 1مببببادل القبببانون اإلداري،ط مهبببدي السبببالمي، د. البرزنجبببي،  عصبببام د. علبببي محمبببد ببببدير، د.-10

  464ص2009الكتاب،القاهرة
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أو إجبراءات سبلبية تتمثبل فبي  ،كبان عليبه الوضبع إلبى مباإجراءات ايجابية تتخذها إلعادة 
 .11الملغى من قبيل التنفيذ الفعلي للقرار االمتناع عن اتخاذ أي إجراء يعد  

ينبببى عنهبببا لحمايبببة  ضبببرورة ال، ديبي فبببي أي نظبببام تبببأ ،12الضبببمانات التأديبيبببة كمبببا تعبببدّ 
ال فببي إرسبباء فّعبب كمببا تضببطلع بببدور ،اإلدارة مصببالح امفببراد وصببون حريبباتهم ضببد تجّبببر

تحقيببق العدالببة  مببن ث ببم  و  ،اموضبباع الوظيفيببة اإلداري، وضببمان اسببتقرارمبببادل االنضببباط 
ولعببل هببذه هببي الغايببة التببي انطلببق  . سببعيًا إلببى تحقيببق الصببالح العببام والشببرعية القانونيببة

وتبعببه القضبباء المصببري  ،13البببّين" لخطببأا "لرقابببة منهببا مجلببس الدولببة الفرنسببي فببي إقببراره
أن مببببا اعتببببر  هببببذا النببببوع مببببن الرقابببببة مببببن  ييببببر ،فببببي قضبببباء التأديببببب ""الغلببببوّ  برقابببببة

لهبببذه  ا لتكبببون جانببببًا مهمببباً مبببا كبببان دافعبببًا لالهتمبببام بهبببربّ  فبببي سبببورية، خاصبببةو  إشبببكاالت،
باإلشببببكاالت التببببي  والتبصببببير ،وجوهرهببببا وذلببببك للتعريببببف بحقببببائق تلببببك الرقابببببة الدراسببببة؛
الموقبف الحقيقبي للقضباء اإلداري لبدينا و  المعالجبات المناسببة لهبا.ومحاولة طرا  ،اعترتها

وهببل  ؟فببي النظببام التببأديبي السببوري مببن عدمببهبهببا ومببدى التزامببه  ،هببامنمببن هببذه الرقابببة 

                                                           
اإلداري  نظببام سببحب القببرار وذلببك عبببر التببأديبي مببن تبباريخ صببدوره، مببع مالحظببة إمكانيببة اإلدارة مببن إزالببة القببرار -11

والية القضباء  عبدالغني بسيوني عبد اهلل، اد. للوقوف على تفاصيل سحب القرار اإلداري الذي تحكمه ضوابط خاصة.
؛كمببا أوضببح مجلببس الدولببة 9،ص1983منشببأة المعببارف فببي اإلسببكندرية، قضبباء اإللغبباء،-اإلداري علببى أعمببال اإلدارة

كبل اثبر قبانوني  ويمحبو أنبه لبم يكبن،وك "اّن مفاد الحكم بانعبدام قبرار إداري أن يعبد هبذا القبرار السوري هذا امثر بقولها
وتأسيسا  علبى ذلبك فبإذا كبان قبد قضبي باعتببار مرسبوم تسبريح المبدعي مبن الخدمبة معبدومًا مبع مايترتبب علبى ذلبك  له،

يعبّد وكأنبه  فاّن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتبى تسبريحه الجديبد، واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية، من آثار،
من تركبه لعملبه خاللهبا اّنمبا كانبت نتيجبة خطبأ اإلدارة  ويستحق ومبن ثبّم رواتببه عبن هبذه المبدة، له،قائمًا على رأس عم

مسبتوجبا  ويغدو قرار اإلدارة المتضمن عّده مسرحًا من تبأريخ انفكاكبه عبن العمبل تنفيبذًا للمرسبوم المعبدوم، في تسريحه،
شأن تنفيذ أحكام اإللغاء التي تقضبي باالمتنباع عبن اتخباذ أي اإللغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء اإلداريان ب

،مجموعببة المبببادل القانونيببة 34/1966قضببية34المقضببي بإلغائببه" قببراررقم إجببراء ينبنببي عليببه الرجببوع إلببى تطبيببق القببرار
، 1991(،مجلبس الدولبة السبوري، المكتبب الفنبي، دمشبق1990 – 1955التي قررتها المحكمة اإلدارية في السبنوات   

 .241ص 
 ،االسببببكندرية ،الضببببمانات اإلجرائيببببة فبببي التأديب دراسببببة مقارنببببة(،دار المطبوعبببات الجامعيببببة سبببعد نببببواف العنبببزي. -12

 .  310ص ،2007
_دراسة مقارنة محدث النظريات والمبادل فبي قضباء مجلبس  جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء اإلداري -13

 572،ص،2003القاهرة،  العربية، النهضة  الخامسة، دارالطبعة  الدولة في فرنسا ومصر،
 



 التأديبي القرارفي  لخطأ البّينرقابة ا

346 
 

 سبتناد إلبىباال أم أن هبذه الرقاببة ليسبت متبلبورة لديبه بعبد، ،لرقابةيمكن القول بوجود هذه ا
 الشأن ؟ أقرها في هذا امحكام التي
المرجببوة مببن ويحقببق الفائببدة  ن جوانبببه المختلفببة،موضببوع علببى النحببو الببذي يبببيّ الولمعالجببة 

اقتضت طبيعة البحث أن تقسم الدراسة إلي مبحثين، تناول كبل منهبا تحليبل   هذه الدراسة،
 ااآلتيوذلك على النحو  موضوع من الموضوعات ذات العالقة،

 :وأساسها الفلسفي البّين مدلول فكرة الخطأ -المبحث األول
 : فكرةمدلول ال –أوالا 
ه اتخبذ إزاء أّنب ، إالّ 14بني مجلس الدولة الفرنسي لفكرة رقابة الخطأ البّين فبي قضبائهت مع 

ولهبذا فقبد اكتفبى عنبد تبنيبه لهبذه النظريبة  ا أو بيان ضوابطها موقفبًا سبلبيًا.تحديد عناصره
تقببدير اإلدارة فببي هببذا الشببأن أو مفادهببا أن  ،بترديببد بعبب  عبببارات أصبببحت شبببه مسببتقرة
 ،إذا قام على وقائع مادية يير موجبودة إالّ  ،ذاك ال يكون خاضعًا لرقابة القاضي اإلداري

وذلببك دون  ،15أوبنبي علبى خطبأ ببّين انحبراف فبي السبلطة، أو أو شبابه خطبأ فبي القبانون،
ولهبذا  ونها،أي محاولة مباشرة إللقباء الضبوء علبى ماهيبة فكبرة الخطبأ الببّين وتحديبد مضبم

أهميببة فببي تمكببين القاضببي مببن فهببم هببذه الفكببرة عنببدما يريببد تطبيقهببا علببى الوقببائع المثببارة 
 أمامه.
أو  الجهالء، ا الخطأ الفاحش حتى في تقديريعني إمّ الخطأ الظاهر أن بع  الفقه ويرى 
 .16الخطير للمنطق وحسن اإلدراك عندمبا تمارس اإلدارة سبلطتها التقديرية اإلنكار

 أو ،جسببيماً  أو ،تتجسببد فببي كببون الخطببأ بببديهياً  كمببا يقببول هببذا الفقببه، ، ودرجببة الوضببوا  
أصببح خطبًأ  ،حد مبن تلبك اموصبافق أفإذا تحق أو فاحشًا. جليًا، أو ،أو خطيراً  صارخًا،

وهببذا مببا انتهجببه مجلببس  ه جببديرًا باإللغبباء.اإلداري المشببوب ببب يكببون القببرار ومببن ثببمّ  .بّينبباً 
                                                           

 التي استقى الفقه والقضاء المصريين منها فكرة "قضاء الغلّو في مجال التأديب". 14
النهضبة  دار مجلس الدولة الفرنسبي للحبد مبن السبلطة التقديريبة، االتجاهات المتطورة في قضاء رمضان، بطيخ،. د 15

   223ص 1996العربية
16Auby (J.M.) et Drago (R.) , Traité de contentieux administratif , L.G.D.J. Paris , 
1984,p.401.  
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بببّد أن   فبببي معظبببم أحكامبببه المتعلقبببة بهبببذا الوجبببه مبببن أوجبببه اإللغببباء الدولبببة الفرنسبببي فقبببد ع 
وببببين مبببا أسببببغته أو هيئتهبببا اإلداري  وقبببائع القبببرار ببببين مظهبببر المهبببم التباعبببد الصبببار  أو

أم  ،أو تقييم سواء فبي مجبال مبادلبة امراضبي الزراعيبة اإلدارة على تلك الوقائع من تقدير
بببل حتببى فببي المجبباالت  ؛17بببديهي خطببأ بببّين أو نزلببةمب يعببدّ  ،فببي مجببال تعببادل الوظببائف

 . وهي من أكثر المجاالت التبي باشبر القضباء فبي خصوصبها هبذه الفكبرة الجديبدة ،الفنية
 تعّرفبه أو يمكبن ،الخطبأ البذي يبدرك فقد عّد مجلس الدولة أن الخطأ البديهي أو الببّين هبو

 هفب"ا "يمكبن تعرّ Braibantكمبا يقبول" أو ،18المتخصبص فبي تلبك المجباالت من قبل ييبر
 .19حتى من قبل جاهل"

ولكببن ينبغببي أال  ه مببن الببوارد أن تخطببىء اإلدارة فببي التقببدير،بأّنبب Delvolvé الفقيببه ويببرى
ثبم يخلبص مبن ذلبك  في آٍن واحد بخطورته وبوضبوحه، أي خطًأ يتميز بّينًا، هاخطأً يكون 

بالسبببببلطة فبببببي مجبببببال انحبببببراف  المنطبببببق هبببببو الخطبببببأ الظببببباهر فبببببي إطبببببار انّ إلبببببى القبببببول 
يمثبل الحبد امدنبى مببن  الخطبأ الظباهر نّ إذلببك بقولبه   Delvolvéح.ويوّضب20امخالقيبات

يمثبل الحبد امدنبى مبن الرقاببة  الرقابة على المنطق اإلداري، مثلما أن االنحراف بالسلطة،
 .   21على امخالق اإلدارية

المقببول فهبم السببلطة فلبيس مبن  علبى هببذا التفسبير، جمبال البدينسبامي  البدكتور ويعتبر 
ببين  ببل إنهبا تعنبي ببسباطة الحبق فبي االختيبار هبا سبلطة ارتكباب الخطبأ،التقديرية علبى أنّ 

خطبأ  عبّدهوليس فبي اختيبار أي منهبا مبا يمكبن  جميعها تتفق مع القانون،و  أكثر أمرين أو
 أن مقتضبى المشبروعية يتنبافى مبع التمييبز ،هومن يير شبك فبي تقبدير  أو مخالفة للقانون.

فبال يسبوإ إبطبال التصبرف إذا  ؛ ومبا لبيس كبذلك بصدد امخطاء بين ما هو ظاهر منهبا،
ظببباهر الخبببروج علبببى  والعكبببس صبببحيح إذا كبببان ييببر الخبببروج علبببى القببانون، كببان ظببباهر

                                                           
17C.E ., 13 nov . 1970 , lambert , Réc , p . 33  

18C.E ., 18 juill . 1973 , Monus , Réc , p. 527.   
19Braibant (G.) , Le droit administratif Français ,Dalloz , Paris , 1984 , p . 240.   
20Delvolvé (P.) , Le droit administratif , 4 édition , Dalloz , Paris , 2006, p.367.  

21Delvolvé (P.), op . cit , p.367.  
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فالمسببألة فببي النهايبة مرجعهببا إلببى ثبببات وقبوع هببذا الخببروج البذي يببؤدي إلببى عببدم  القبانون.
 .22ظاهر ييرأم  سواء كان ظاهرًا، المشروعية،

ببل ،الجسبيم  "الخطبأ الواضبح أو الخطبأ الببّين بأنبهالمصبري ف جانب آخبر مبن الفقبه ويعرّ 
.فبي 23ييبر المتخصصبين مبن رجبال القبانون"البى الذي يكون مرئيًا حتبى بالنسببة  الخطير

حين يراه امستاذ فيدل" بأنه الخطأ الذي يقفز أمامنا بحيث يمكبن مالحظتبه بمجبرد النظبر 
دون ثمبببببة حاجبببببة إلبببببى االسبببببتعانة بأهبببببل الخببببببرة والتخصبببببص فبببببي  ، وهلبببببة إليبببببه مبببببن أول

 . 24اكتشافه"
أن القاضي اإلداري ليس مطلوبًا منه أن يجري بحثًا وتمحيصًا  ويرى بع  الفقه الفرنسي

نّ  شديدًا للوقائع المثارة أمامه، النظبر إليهبا  و ،ما من خالل استعرا  مجمل تلك الوقائعوا 
 .25ال مكان خطأ اإلدارة واضح المعالم أ يمكنه أن يتحرى إذا

ولكببن هببذا الببرأي يجعببل الخطببأ الصببادر مببن قبببل اإلدارة رهنببًا بمببدى فهببم القاضببي ونظرتببه 
فما يعبّد خطبًأ  ال ؟ ذلك أن هذا الموضوع نسبي،م أ هو متحقق وظاهر،أ ،إلى هذا الخطأ
 نفسبها ، وفي الظروف ، قد ال يعّد كذلك برأي قاٍ  آخر في ذات الوقائعبّينًا برأي قا ٍ 

. 
ل بعب  الفقهباء حباو  ،موحد لتمييز هذا النوع مبن الخطبأ لوضع معيار وفي محاولة فقهية

 بناًء على معيار موضوعي .  تعريفه
معيبار الخطبأ الببّين ال يكمبن  انّ "مبثاًل إلبى القبول  Baudouinإذ ذهب مفو  الحكومبة "
نمبا يكمبن أساسبًا فبي  ،أو وضوحه في مدى خطورة هذا الخطأ وال في كونبه حبدثًا ببارزًا، وا 

                                                           
ص  ،1992منشببورات جامعببة اإلسببكندرية  ،سببامي، قضبباء المالءمببة والسبلطة التقديريببة لببلدارة ،جمببال الببدين. د 22 -
295   
رقابببة مجلببس الدولببة علببى الغلببط البببّين لببلدارة فببي تكييببف الوقببائع وتقببديرها فببي دعببوى  محمببود، سببالمة جبببر،. د 23-

  921، ص 1992جامعة عين شمس،  –دراسة مقارنة، دكتوراه  اإللغاء،
24Vedel , (G.) ; Delvolvé (p.), Le Droit administratif , 7' édition , D.U.F., Paris , 1980,p. 
766.  
25Vedel , (G.) ; Delvolvé (p.) , op . cit , p . 766 .  
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عناصبر التقيبيم التبي كانبت تحبت نظبر البى الكفاية بالنسبة  إطار درجة عدم االنضباط أو
الخطببأ البببّين يجببب أن يكببون  أن معيببار ا يعنببي لديببه،مّمبب اإلدارة عنببد إجرائهببا لهببذا التقيببيم،
فبي تمييبزه ببين  "  Goyardإليبه الفقيبه" وهبذا مبا ذهبب.26معيارًا موضبوعيًا ال معيبارًا لغويباً 

؛ هفبالبّين وذلك على أساس مدى قدرة الشخص العادي على تعرّ  الخطأ البّين والخطأ يير
مببن قبببل شببخص عببادي فببي  ثقافتببه وفببي تفكيببره، فببي حببين أن  هفببفالخطببأ امول يمكببن تعرّ 

نة بأهل الخبرة إال من قبل المتخصصين أومن خالل االستعا هفالخطأ الثاني ال يمكن تعرّ 
 .27والمعرفة 

التببي تعتمبببد علببى المعنببى اللغبببوي، كّلهببا المحببباوالت  نّ ا إإلببى القببول همهببذا ويببذهب بعضببب
ال تتفق والمعنى الحقيقي البذي ينصبرف إليبه مجلبس  كأساس لها في تعريف الخطأ البّين،

ًا علبى يأضفى هذا القضاء طابعًا موضوع اذ الدولة الفرنسي عند استخدامه لهذه النظرية.
ن هنبباك حبباالت باشببر المجلببس فيهببا رقابتببه علببى تقببدير اإلدارة أ وآيببة ذلببك، تلببك النظريببة؛

مببن أمثلببة ذلببك  .28مببن خببالل نظريببة الخطببأ البببّين، ودون أن يكببون فيهببا هببذا الخطببأ بّينبباً 
ألغببى بمقتضببى هببذا الحكببم قببرارًا بنقببل بعبب  أعضبباء  اذ حكمببه فببي قضببية "جامعببة نببانتير"

عبدم وضبوا هبذا الخطبأ  ريبمبباريس وذلبك "إلبى جامعبة  "نبانتير هيئبة التبدريس مبن جامعبة
 ؤديببببهالببببذي ي فالببببدور .29فببببي تقببببدير اإلدارة الحتياجببببات كببببل مببببن الجببببامعتين المببببذكورتين

على مجرد التأكبد  رتقديري يقتص المجلس في رقابته على الخطأ البّين هو في الواقع دور
 مالءمبة نشباطها،البى   البذي سببق لبلدارة أن أجرتبه بالنسببة أو خطئبه من صبحة التقبدير

 .30ما يتفق ودوره في الرقابة عمومًا على أعمال اإلدارة وهو
مببا هببو إنّ  التببي نتفببق معهببا، ،هببذه االتجاهببات الفقهيببةالببى إذًا معيببار الخطببأ البببّين بالنسبببة 

فبي هبذا الشبأن  الدولبة الفرنسبي مجلسيبدو لنا من استقراء أحكام  . كما معيار موضوعي
                                                           

  926ص  ،رقابة مجلس الدولة على الغلط البّين، المرجع السابق ،محمود ،سالمة جبر. د 26-
  227ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ. د -27
 . 926ص ،المرجع السابق ،محمود ،رقابة مجلس الدولة على الخطأ البّين ،سالمة جبر. د -28

29C.E ., 30 Mars . 1979 , Réc ., p . 145.  
30Vedel (G.) ; Delvolvé (P.) , op . cit , p . 767.  
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علبببى  هوجبببود بحيببث ال يعتمبببد تقببدير، موضبببوعيًا  أنببه يريبببد أن يضببع للخطبببأ البببّين معيببباراً 
القاضببي  يكببون أمبره متروكببًا لتقببدير وبحيببث ال ،مبن ناحيببة أو سببوء نيتهبباحسبن نّيببة اإلدارة 
نّ  ،من ناحية أخرى موضبوعية تكشبف عبن الخلبل فبي  البّين علبى عناصبرما يقوم الخطأ وا 

ال تعني الثبات والتحديد  مع مالحظة أن الموضوعية في المعيار على هذا النحو التقدير،
نّ  ،نفسبببه للمعيبببار مبببا موضبببوعية التقبببدير والكيفيبببة التبببي يبببراد بهبببا االسبببتدالل علبببى الخطبببأ وا 

نّ  ر ذاتببي للقاضببي،البببّين، وبيببان أن هببذا االسببتدالل أو البحببث ال يخضببع لتقببدي مببا عمبباده وا 
 موضوعي يمكن استخالصه من ملف الدعوى وأوراقها. تقدير

عيبببب يشبببوب تكييبببف اإلدارة مبببن خبببالل تقبببديرها للوقبببائع  وفبببي رأينبببا إن الغلبببط الببببّين هبببو
لببببى نحببببو يتعببببار  مببببع المنطببببق ويبببببدو بّينببببًا وجسببببيمًا ع ،المتخببببذة كسبببببب للقببببرار اإلداري

السبلطة اإلداريبة حبدود المعقبول فبي الحكبم البذي تحملبه علبى ، فمن خاللبه تتجباوز والواقع
 يكون سببًا إللغاء قرارها المشوب  بهذا العيب . من ثمّ و  ،الوقائع

 لفكرة:لهذه ااألساس الفلسفي  -ثانياا 
فبببي  أو نظريبببة الغلبببوّ  ،الخطبببأ الببببّينرافبببق اسبببتقرار القضببباء اإلداري علبببى تطبيبببق نظريبببة 

 أساس هذا القضاء. فيالمجال التأديبي اختالف في الفقه 
السبببب فببي ذلببك إلببى صببياية بعبب  امحكببام التببي صببدرت  ويرجببع بعبب  الفقببه المصببري

قد أرجعت بع  امحكام الصبادرة عبن ف ،عن المحكمة اإلدارية العليا في هذا الخصوص
مالءمببة القبببرارات  أسبباس الرقاببببة  الصببريحة علبببى المحكمببة أسببباس قضبباء الغلبببو، أوهببذه 

إلبى  ذهبت المحكمة اإلدارية مثالً  اذ.31إلى التدرج  التشريعي للجزاءات التأديبية التأديبية،
ال  فببإن الجببزاء يجببب أن يكببون متناسبببًا مببع الجببرم،،ا مببن حيببث تقببدير العقوبببة وأّمبب أنببه". وا 

فإنه يكون قد هدف من هبذا  ج في قائمة الجزاءات،والقانون إذ تدرّ  .اتسم بعدم المشروعية

                                                           
  294ص  ،المرجع السابق ،رمضان ،بطيخ. د31
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التببدرج فببي إنببزال العقبباب إلببى وجببوب المالءمببة بينببه وبببين الجببرم الببذي يثبببت فببي حببق هببذا 
 .32الموظف

علبى  إلى تأسيس قضاء الغلوّ  عبد الفتاا حسين ذهب الدكتور ،تنادًا إلى هذه امحكامواس
وقد نص على عدد مبن الجبزاءات،  ،المشرع منّ  ،أساس مخالفة القانون في روحه ومعناه

 .33ما قصد أن تختار السلطة التأديبية من بينها ما يناسب صدقًا المخالفة المرتكبة إنّ 
ذلبببك أن مخالفبببة القبببانون إنمبببا  ة هبببذا التبريبببر،إلبببى عبببدم صبببوابيّ اوي ويبببذهب البببدكتور الطّمببب

فبي المجبال ولبيس هبذا هبو الحبال  ، أن اختصاص اإلدارة اختصاصًا مقيداً  تفتر  بداهةً 
إذ  ،العقوبببة التأديبيببة للخطببأ الببذي ارتكبببه الموظببف فببي اختيببار بمعنببى أدق، أو التببأديبي.

ذلبببك دون خبببالف مبببن إطالقبببات اإلدارة البببذي تتمتبببع فبببي خصوصبببه بسبببلطة تقديريبببة  يعبببدّ 
يكمن في مخالفة القبانون ال يسبتقيم ومسبلك  أساس قضاء الغلوّ  نّ إ اكما أن القول واسعة.

كبببان اممبببر كبببذلك لسبببلكت ذات مسبببلك محكمبببة البببنق   إذ لبببو ،ريبببة العليببباالمحكمبببة اإلدا
الجنائيببة التببي ال تملببك أن تعيببد النظببر فببي العقوبببة التببي توقعهببا المحكمببة الجنائيببة مهمببا 

توقيعهبا علببى  دامبت مبن ببين العقوببات  التبي يجبوز مبا كانبت ييبر مالئمبة أو شبابها يلبوّ 
إذ يالحظ أن المحكمة اإلدارية العليا بعد أن تقوم . قبلهالمتهم بالنسبة إلى الجريمة الثابتة 

لغبباء الجببزاء تتببولى هببي بببذاتها اختيببار الجببزاء الببذي تببراه أكثببر تالؤمببًا مببع  بببنق  الحكببم وا 
المحكمة اإلداريبة العليبا تقبوم هبي  انّ أي  ،وبما يحقق التناسب المنشود ،المخالفة المرتكبة

فقبد قضبت  ،لرجبوع مبرة أخبرى للسبلطات التأديبيبةدون ا أو تخفيضبه بالحكم بتشديد الجبزاء
مبببثاًل بعقوببببة الخصبببم مبببن المرتبببب مبببدة شبببهرين ببببداًل مبببن عقوببببة العبببزل مبببع الحرمبببان مبببن 

 أن اوي""الطّمبب الببدكتور ويببرى .34المعبباش أو المكافببأة التببي قضببت بهببا المحكمببة التأديبيببة 
 نبص "ال جريمبة ببال لقاعبدة -الجريمبة الجنائيبة نقبي علبى  -الجريمة التأديبية ال تخضبع

فبببي أي عمبببل يرتكببببه  ، تحبببت رقاببببة مجلبببس الدولبببة "ببببل يجبببوز لسبببلطة التأديبببب أن تبببرى،
                                                           

  324ص  ،السنة الثامنة  مرجع سابق ( ،مجموعة المبادل التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا -32
  282ص  ،1964 ،القاهرة ،الوظيفة العامةالتأديب في  ،عبد الفتاا ،حسين. د 33-
 . 219ص  ،السنة الثامنة ،مجموعة ،/1136القضية رقم / 8/12/1962الحكم الصادر في  34-
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الجبرائم  ال يمكن حصر من ثمّ و  الموظف جريمة تأديبية إذا كان ال يتفق وواجبات المهنة.
بحيبث ال يكببون لكبل مبن هببذه الجبرائم عقوببة مبن حببٍد واحبد أو حبدين كمببا  ،التأديبيبة مقبدماً 

يير أن المشرع وريببة منبه فبي عبدم تبرك اإلدارة حبرة فبي  ،الشأن في الجرائم الجنائيةهو 
وقبببد التبببزم  لهبببا توقيعهبببا، أن توقبببع أيبببة عقوببببة تشببباء، فقبببد حبببدد نبببوع العقوببببات التبببي يجبببوز

إذ ال يعقبل  ،ببدأ بأبسبط العقوببات وانتهبى بامشبد منهبا اذ المشرع في ذلك بطببائع اممبور،
العقوبببات ال يعبببر  وعلببى هببذا امسبباس فالتببدرج فببي ذكببر ،ن ترتيبببأن يببورد العقوبببات دو 
 .35بذاته عن أي شيء

وعدم التناسب بين الخطبأ التبأديبي والعقوببة  أن الغلوّ الدكتور سامي جمال الدين  كما يرى
قرينببة  يعببد   بمعنببى آخببر، أو ،سببوء اسببتعمال السببلطة قرينببة علببى التعسببف أو الموقعببة، يعببد  

ومن ثبم يجعلبه مشبوبًا بعيبب االنحبراف  عيب الغاية في القرار التأديبي،مؤكدة على ثبوت 
يبببرى  وباالتجببباه ذاتبببه.36اإلداري وهبببو أحبببد أوجبببه إلغببباء القبببرار ، وسبببوء اسبببتعمال السبببلطة

اإلداري لعببدم  ال يلغببي القببرار أن القضبباء اإلداري فببي حالببة الغلببوّ رمضببان بطببيخ  الببدكتور
"إسببباءة  وهبببو ،عيبببب مبببن عيبببوب تجببباوز السبببلطةالتناسبببب، ولكنبببه يسبببتند فبببي إلغائبببه إلبببى 

عبببدم تحقبببق المصبببلحة العامبببة مبببن وراء  والمعيبببار هنبببا موضبببوعي هبببو. اسبببتعمال السبببلطة"
كمبا ذهببت المحكمبة  ا عدم المالءمة الظاهرة فهبو لبيس معيبارًا لعيبب االنحبراف،أمّ  القرار،

بحالتبه يحقبق حسبن  كان القبرار هلبل هبو قرينة على العيب يكملها بحث  اإلدارية العليا،
 .؟37ومقتضيات المصلحة العامة المرافق العامة، سبير

تقبول محكمبة  اذ في ذلك إلبى مبا ذهبب إليبه القضباء اإلداري نفسبه، نان الفقيهاويستند هذ
ن لهبببا عبببدم التناسبببب ببببين الخطبببأ التبببأديبي الثاببببت فبببي حبببق القضببباء اإلداري بعبببد أن تببببيّ 

ا مّمبب فببي ذلببك عببدم مالءمببة ظبباهرة فببي القببرارأن  الموظببف وبببين العقوبببة الموقعببة عليببه،

                                                           
 دار النهضببة العربيببة، الطبعببة السادسببة، دراسببة مقارنببة، النظريببة العامببة للقببرارات اإلداريببة، سببليمان، الطمبباوي، د. -35

   87،ص 1991القاهرة 
  299ص  ،مرجع سابق ،قضاء المالءمة ،سامي ،الدينجمال . د 36 -

  297ص   ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ. د37 - 
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عببدم  تبببدو اذ".. كمببا تقببول فببي حكببم آخببر. 38يجعلببه مشببوبًا بعيببب االنحببراف بالسببلطة.."
المطعبون  لمدعي والعقوببة التبي تضبمنها القبرارالى االمالءمة الظاهرة بين التهم المنسوبة 

يتعببببببين لببببببذلك و  ا يجعلببببببه مشببببببوبًا بعيببببببب االنحببببببراف وسببببببوء اسببببببتعمال السببببببلطة،فيببببببه، مّمبببببب
"تقبدير العقوببة للبذنب اإلداري البذي ثببت  ،كما قضت المحكمة اإلدارية العليا بأن39إلغاؤه"

إال إذا اتسببم  فببي حببق الموظببف هببو أيضببًا مببن سببلطة اإلدارة ال رقابببة للقضبباء فيببه عليهببا،
 .40بعدم المالءمة الظاهرة، أي بسوء استعمال السلطة"

ماجببد رايببب   مصببطفى أبببو زيببد فهمببي، لببه وفببي مقابببل هببذا الببرأي ظهببر اتجبباه معببار 
بعيببب االنحببراف بالسببلطة لمببا بينهمببا مببن فببروق  يببرف  التسببليم بببربط قضبباء الغلببوّ  الحلببو(

 ا  41ة تتمثل حسب هذا الجانب الفقهي ببعدّ 
ذا طبابع  ببا  إذ بينمبا يعبّد الغلبو فبي تقبدير الجبزاءات التأديبيبة عي ،فبارق فبي الطبيعبة اأولها

موضببوعي قوامببه الخطببأ فببي تقببدير أهميببة الوقببائع المكونببة للببذنب اإلداري، فببإن االنحببراف 
مبن  اّنبه كما تقول المحكمبة اإلداريبة العليبا، أو بالسلطة عيب ذو طابع شخصي أو ذاتي،

العيببوب القصببدية فببي السببلوك اإلداري قوامببه أن يكببون لببدى اإلدارة قصببد إسبباءة اسبببتعمال 
 .42السلطة"

فإن ذلك ال يكبون مرجعبه فيبه اإلسباءة  الجزاء، عنى ذلك أن اإلدارة إذا يالت في تقديروم
علببببى حببببين أن  بببببل قببببد يكببببون الحببببرص علببببى المصببببلحة العامببببة، فببببي اسببببتعمال السببببلطة،

تلبك  تحقيبق يايبة أخبرى ييبر القبرار إذا اسبتهدف مصبدر االنحراف بالسلطة ال يتحقق إال
عبدم  .لهذا تؤكد المحكمة اإلدارية العليا أن معيبار43التي شرعت السلطة من أجل تحقيقها

نّ  لببيس معيببارًا شخصببيًا، المشببروعية فببي حالببة الغلببوّ  موضببوعي قوامببه أن  مببا هببو معيبباروا 

                                                           
  717ص  ،السنة السابعة ،مجموعة ،743قضية  22/3/1953الحكم الصادر في  -38
  450ص  ،السنة الثامنة ،مجموعة ،ق  6لسنة  535قضية  13/2/1961الحكم الصادر في  -39
   398ص  ،مجموعة ، 8س  987القضية رقم  5/5/1963الحكم الصادر في  -40

  298ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ. د41 -
  320ص  ،السنة الثالثون   مرجع سابق ( ،مجموعة ، 26س  484قضية  5/5/1985الحكم الصادر في  -42
  299ص   ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ. د -43
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وهبببو تقبببدير يبببتم  درجبببة خطبببورة البببذنب اإلداري ال تتناسبببب البتبببة مبببع نبببوع الجبببزاء ومقبببداره،
 .44بمعزل عن نّيات اإلدارة ودوافعها الكامنة"

 الغاية مبن العمبل اإلداري، تمثل في أن عيب االنحراف ال يتعلق إال بالهدف أوا يثانيهما
ا رقابببة الغلببو فإنهببا تنصببب علببى أّمبب وال ينصببرف إلببى ييببره مببن امركببان التببي يقببوم عليهببا،

 المتمثببل فببي الخطببأ الببذي ارتكبببه الموظببف، تقببدير اإلدارة لمببدى التناسببب بببين سبببب القببرار
 .45ء الذي أوقعته اإلدارةوهو الجزا ومحل هذا القرار،

فبببإن هنببباك أمبببرًا أساسبببيًا يحبببول دون إلحببباق عيبببب الغلبببو فبببي المجبببال  ، ذلبببك فضبببال  عبببن
فضببال  خاصببة بعببد تعمببيم تطبيببق نظريببة الغلببو لتشببمل  ،التببأديبي بعيببب االنحببراف بالسببلطة

 امحكببام الصببادرة عببن المحبباكم التأديبيببة. القببرارات الصببادرة عببن السببلطات التأديبيببة، عببن
 أن ننسبببب هبببذا العيبببب امخيبببر إلبببى السبببلطة اإلداريبببة عنبببد مبببا تباشبببر ذلبببك أنبببه إذا جببباز

نسبببة هببذا العيببب إلببى أحكببام المحبباكم التأديبيببة فببي  فإنببه يتعببذر ، اختصاصبباتها التأديبيببة
المحكمببة اإلداريبة فبي حكببم الحبق لهببا  وتببرز القضبائي فبي تشببكيلها. ضبوء يلببة العنصببر

العقوببببة للبببذنب  "أن تقبببدير تبببرى اذ اسبببتقاللية قضببباء الغلبببو،علبببى امحكبببام السبببابقة مبببدى 
اإلداري الذي ثبت في حق الموظف هو من سلطة اإلدارة ال رقاببة للقضباء فيبه عليهبا إال 

فبي  .فمثل هذا الحكم يظهبر46أو بسوء استعمال السلطة" إذا اتسم بعدم المالءمة الظاهرة،
عببن عيببب االنحببراف بالسببلطة إذ  الغلببوّ اسببتقاللية قضبباء  الواقببع ريبببة المحكمببة فببي إبببراز

التبي تفيبد  "أي"، استبدلت أداة الربط التي استخدمتها في حكمها السبابق اإلشبارة إليبه وهبي
 .47"أو" التي تفيد االستقالل في المعنى الترادف في المعنى بأداة أخرى هي و التكرار

                                                           
  221ص  ،السنة الثامنة  مرجع سابق ( ،مجموعة ، 8س  114القضية رقم  4/2/1963الحكم الصادر بتاريخ  -44
 دارالجامعة الجديدة، دعاوى التسوية، دعوى اإللغاء، الدعاوى اإلدارية، ماجد رايب الحلو، فهمي، مصطفى أبوزيد -45

 14،09،ص،ص، 2005اإلسكندرية، 
  487ص  ،السنة الثانية عشرة ،مجموعة ، 11س  1026القضية رقم  1966ديسمبر  24الحكم الصادر في  -46

، 1992 ،جامعة أسيوط  ،ثروت، الرقابة  القضائية على مالءمة  القرارات اإلدارية، رسالة دكتوراه ،عبد العال. د 47-
   316ص 
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يبرى  اذ الغلبو، لقضباء إلى البحث عن سند آخبرعصام البرزنجي  الدكتورمن هنا ذهب  
مبن القواعبد القانونيبة مبا  هبذا البدور ومن ثم يمكن أن يضبع عببر ،أن للقضاء دورًا إنشائياً 

وذلببك بببأن يجعببل بعبب  عناصبببر  بببه الحببدود الفاصببلة بببين المالءمبببة والمشببروعية، يغّيببر
إن أسبباس رقابببة القضببباء اإلداري  هببذا البببرأي،الببى واسبببتنادًا  المالءمببة شببرطًا للمشببروعية،

إنما يتمثل في القاعدة القانونية التي وضعها القضباء  لمالءمة في موضوع التأديب،على ا
 بحيبث ال يكبون هنباك يلبوّ  والتي من مقتضاها اشترط تناسب الجزاء مع البذنب المرتكبب.

محمبد .ويقبول 48وفبي اختيبار الجبزاء مبن ناحيبة أخبرى في تقدير أهمية الوقبائع مبن ناحيبة،
 فبي تقبدير لهذا الرأي إنبه" إذا كانبت رقاببة المحكمبة علبى الغلبوّ تأييدًا ، حسنين عبد العادل

أمام قاعدة قانونية من  اا نخلص إلى أننّ فإننّ  الجزاء ال تستند إلى التشريع على هذا النحو،
فببنحن بصببدد إحببدى الحبباالت التببي مارسببت فيهببا المحكمببة  صببنع القضبباء اإلداري نفسببه،

وهبببببي قبببببد صبببببايت  قواعبببببد القبببببانون اإلداري، اإلداريبببببة العليبببببا دورهبببببا اإلنشبببببائي فبببببي بنببببباء
 ه يشبببترط لشبببرعية الجبببزاء التبببأديبي أالّ ّنبببا" بخصبببوص قضببباء الغلبببو قاعبببدة  عامبببة مؤداهبببا

 .49فنحن في مواجهة  قاعدة  قانونية  من صنع القضاء اإلداري ذاته" يشوب تقديره يلو،
نهائيبببة مبببن ة الأليسبببت الغايببب هبببو العدالبببة. امسببباس القبببانوني لقضببباء الغلبببوّ  ونحبببن نبببرى أنّ 

وتوفير ضمانة جدّية لحماية  ،إعمال هذا القضاء هو المحافظة على نظام الوظيفة العامة
 الموظببف العببام؟ فالببدفاع عببن المركببز القببانوني للموظببف يعببّد دفاعببًا عببن الوظيفببة العامببة،

ونستدل على هذا الكالم بمبا ذهبب إليبه مفبو  الحكومبة  دفاعًا عن النظام العام. ومن ثمّ 
مجلس الدولة بأن منطق  عقب على قرار اذ، 50Chevreauفي قضية   Kahn الفرنسي

التناسبب الواضبح ببين العقوببة الموقعبة والخطبأ م عبد العدالة يقتضي في هذه القضية إقرار

                                                           
 ،جامعبببة القببباهرة ،عصبببام ،السببلطة التقديريبببة والرقابببة القضبببائية علبببى أعمببال اإلدارة ،رسبببالة دكتببوراه البرزنجببي،. د -48

   440ص 1971
 ،جامعببة أسببيوط ،رسببالة دكتببوراه ،الرقابببة القضببائية علببى مالءمببة القببرار اإلداريببة محمببد حسببنين، عبببد العببادل،. د -49

   188، ص 1992
50C.E., 22/11/1967, Demoiselle Chevreau, Drout ouvrier, 1967, p. 113, Concl Kahn, D. 
1969, J51 Note Mourgeon   
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بصبببدد هبببذه  .51جسبببامة العقوببببة فبببي تقبببدير المرتكبببب، التبببي ينبببتا عنهبببا قيبببام خطبببأ ظببباهر
،مببن الضببمانات  Kahnالمفببو  عببدّ القضببية إن الحريببة الممنوحببة لببلدارة تقلببص ،كمببا 

التأديبيببة المقببررة فببي القببانون وفببي االجتهبباد ،وعلببى حببد قولببه فببإن هببذه الحريببة قببد وصببفت 
ودعا مجلس الدولة إلى توسبيع نطباق الخطبأ الظباهر وتطبيقبه  ،ها يير عادلةبأنّ  يير مرة

 وعبّد أنّ  ،على اختيار اإلدارة للعقوبة التأديبية إن كانت يير متناسببة مبع الخطبأ المرتكبب
الوقببت قببد حببان لفببتح ثغببرة فببي مبببدأ أن قاضببي المشببروعية ال يراقببب تناسببب العقوبببة مببع 

 .52الخطأ
وعببدم إخضبباع القببرار التببأديبي للرقابببة  فببي مجببال التأديببب ، إعمببال نظريببة الغلببوّ  إن عببدم

، أو خطأ ظباهر، قبد يكبون فيبه مسباس لحبق الفبرد مبن جانبب عدم وجود يلوّ على أساس 
ًا وواضببحأ حتببى التببي قببد تتعسببف فببي إعمببال سببلطتها التأديبيببة بشببكل ال يبببدو جلّيبب اإلدارة

أسببرته  فببيبببل ، الفببرد فحسببب  فببي يببنعكس أثببره وضببرره ال مبباإنّ  ،تفلببت مببن رقابببة القضبباء
إذ مثببل  . العامبةل بباممن العبام و السبكينة مبن خببالل اإلخبال ،هالبوطن كلّب فبيوالمجتمبع و 

ا يدفعبه إلبى الشبعور ببالظلم وعبدم اإلنصباف مّمب -الموظبف -هذه القرارات تولد لدى الفبرد
لببى أعمببال أخببرى ال حصببر ،االنتقببام وارتكبباب الجببرائم خاصببة مببع قببدرة اإلدارة علببى .لهببا وا 

غرات التبي تجعلهببا تفلببت مببن مبن درايتهببا بببالث تغطيبة هببذه التجبباوزات بحيبل قانونيببة انطالقبباً 
  الرقابة.

 أنّ  إالّ  ،سبببند شبببرعي لقضببباء الغلبببوّ  ومبببع أهميبببة هبببذا الخبببالف الفقهبببي فبببي البحبببث إليجببباد
مببًا ، كمببا سببنرى ، اإلداري عمو القضبباء  همببًا فببي فكببرم أصبببح يمثببل تطببوراً  قضبباء الغلببو

علببى  المبنيببةبحيبث يمكببن أن يلجببأ إليببه القاضببي اإلداري لبحبث مالءمببة القببرارات اإلداريببة 
 ،وحبببريتهم وذلببك بإخضببباعها لرقابببة فاعلببة تضببمن حمايبببة حقببوق امفببراد ، سببلطة تقديريببة

إلغباء القبرار التبأديبي هبو السبالا البذي يمبّد  ، بحيث أضحى وخاصة في المجال التأديبي

                                                           
 434نظرية الغلط البين في قضاء اإللغاء، المرجع السابق، ص.  ،محمودسالمة جبر،  -51
 .434المرجع السابق، ص  سالمة جبر ،محمود،  - 52



 خالد المحمد                         2018-الثانيالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

357 
 

به المشرع القاضي ليواجه به القرارات التي تشطط  فيها اإلدارة عن سواء سبيل القانون ؛ 
التقيبد فبي مبا تأتيبه  ،ينبغي باإلدارة ، حالهبا فبي ذلبك حبال امشبخاص القانونيبة امخبرىإذ 

ا يجعلبببه جبببديرًا فبببان تجاوزتهبببا وصبببم قرارهبببا بالالمشبببروع ،مّمببب ، مبببن أعمبببال ببببإرادة المشبببرع
 .53باإللغاء

 البّين في مستويات الرقابة القضائية : الخطأ موقع رقابة -اا لثثا
 Le رقاببة دنيبا ، ببين ثالثبة مسبتويات وهبيا54الفقبه يصبنفها كمباتتوزع الرقابة القضبائية، 

contrôle minimal وتتنباول الوقبائع التبي تبدعيها اإلدارة لقراراتهبا مبن حيبث وجودهبا 55؛
عببدم مخالفتهببا للقببانون، وكببذلك مببن حيببث عببدم انطوائهببا علببى تعسببف أو سببوء  المببادي أو

؛وتتنباول التكييبف Le contrôle normal57،ورقاببة عاديبة 56اسبتعمال مبن جانبب اإلدارة
 Le contrôle،ورقابببببة قصببببوى 58القببببانوني للوقببببائع التببببي تببببدعيها اإلدارة لقراراتهببببا

maximal59 ؛ وتتناول أهمية خطورة الوقبائع التبي تسبتند إليهبا اإلدارة فبي قراراتهبا، ومبدى
فببي أي مسببتوى مببن  والسببؤال الببذي يطببرا هببو تناسبببها مببع اإلجببراء المتخببذ علببى أساسببها.

 المستويات السابقة يمكن إدراج رقابة الخطأ البّين؟  

                                                           
مبن إلغباء  وبضبوابط معينبة، إذ إن القبانون يمكبن اإلدارة، اإللغاء القضائي للقرار التأديبي من إلغائه إداريًا، ويتميز 53-

منهبا كبل  عن اختالفهما من حيث الجهة التبي يصبدر ففضالً  تقع فيها من أخطاء؛قراراتها بهدف استدراك ما يمكن أن 
فاإللغبباء القضببائي يسببري مببن تبباريخ  القببانوني الببذي يرتبببه كببل منهمببا؛ فإنهمببا يختلفببان بببامثر نببوع مببن هببذين اإللغبباءين،

 انظبببرا القبببرار الملغبببى. التبببأديبي مبببن تببباريخ صبببدور الملغبببى بخبببالف اإللغببباء اإلداري البببذي ينهبببي القبببرار القبببرار صبببدور
القضباء اإلداري،  ،محمبد ؛ د.رفعت عببد الوهباب، 15مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد رايب الحلو، مرجع سابق، ص، 

 81ص،2003الكتاب امول، منشورات الحلبي الحقوقية، 
54Long (M.)., Weil (P.)., Braibant (G.)., Delvolvé (P.)., Genevois(B.),Les grands arrets 
de la jurisprudence administrative , 13' édition , Dalloz , Paris 2001  , p. 656; Mestre 
(A.) , contrôle des motifs in Encyclopédie , Dalloz , 1985 , p.8.   
55 Mestre (A.) , op . cit, p.8 .  

 .162ص  ،1998 ،دون دار نشر ،الجزء الثاني ،القانون اإلداري ،يوسف ،الخوري. د -56
56Mestre (A.) op.cit , p.12.   
57Mestre (A.) op.cit , p.12.   

 152ص  ،مرجع سابق ،قضاء المالءمة ،سامي ،جمال الدين - 58
59Braibant , (G.) , Le principe de proportionnalité , L.G.D.J., Paris , 1974, p . 297   
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ذهب معظم رجبال الفقبه الفرنسبي والمصبري البذين تنباولوا هبذا الموضبوع بالبحبث والدراسبة 
 Kornprobstفالفقيبه" ،60الرقاببة البدنيا عنصرًا من عناصررقابة الخطأ البّين  إلى اعتبار

فبي خصوصبها  تباشبر اصبرة فقبط علبى المنازعبات التبي الإن رقاببة الخطبأ الببّين ق "يقولا
 فبي مقدمبة رسبالتهيتحدث  ،إذ" Pacteau،وفي االتجاه نفسه يذهب "61سوى الرقابة الدنيا

ه عنبدما يكبون "إلبى أّنبPoul costaويذهب" ،62"الخطأ البّين" رقابة دنيا جديدة ظهور عن
 ،المناسببب القببرار تعتمببدامفعببال و  تسببتطيع اإلدارة أن تقببدر متضببمنًا سببلطة تقديريببة، القببرار

وفبببي الحببباالت  المتخبببذ، المببببررة للقبببرار ييبببر امشبببياء المببببررة أو والقاضبببي هنبببا أن يقبببرر
 ومبن الفقبه المصبري يقبول ،63امخرى يمارس القاضي رقابة دنيبا إذا كبان هنباك خطبأ ببّين

ها أحببد وعببّدت "إن أحكببام مجلببس الدولببة الفرنسببي عممببت تطبيببق هببذه الفكببرة، "يحيببى الجمببل
 .64عناصر الحد امدنى للرقابة

أحكبام مجلبس الدولبة الفرنسبي الصبادرة فبي هبذا الخصبوص التبي  الىاستند هذا الفقه  وقد
إذ بعبد أن كانبت تشبير هبذه  أضافت عنصر الخطأ البّين إلبى عناصبر تلبك الرقاببة البدنيا.

 مباداميراقبب مبن قببل مجلبس الدولبة،  يناقش أو امحكام إلى أن تقييم اإلدارة أو تقديرها ال
أولبم يكبن مشبوبًا  إلبى خطبأ فبي القبانون، أو ه لم يستند إلبى وقبائع ماديبة ييبر صبحيحة،أنّ 

قائلبببًة أولبببم يكبببن مشبببوبًا  ،البببذي نحبببن بصبببدده أضبببافت العنصبببر بإسبباءة اسبببتخدام السبببلطة،
لببّين يقبع البرأي أن الخطبأ ا أنصبار عبدّ فعلى أساس تلبك الصبياية فبي امحكبام  بخطأ بّين

 ،ومبن ثبم فهبو يببدخل التبي تشبكل أسباس الرقاببة البدنيا،ذاتبه فبي مسبتوى امخطباء امخبرى 
 .65هذه الرقابة امخيرة  في إطار كما يقولون،

                                                           
60Delvolvé (P.) , Le droit administratif , 2' édition , 1998 , Dalloz Paris , p . 143  

 0 234ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ. د - 61
62Pacteau,(G.)Le juge de l'excés de pouvoir et les motifs de l'acte 
administratif.L.G.D.J.,Paris,1977p30   
63Costa (J.P.) Le principe de proportionnalité dans la junsprudence du Conseil d' Etat, 
A.J.D.A.,1988,p.434.                                                                                        
64Costa (J.P.) op . cit , p.434. 
65Costa (J.P.) op . cit , p.434.  
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إلى أن هذه الرقابة هي فبي حقيقتهبا ومعناهبا أقبرب إلبى  الفرنسي ويذهب جانب من الفقه 
أكثببر مببن قربهببا للرقابببة الببدنيا لتلببك  ،الرقابببة العاديببة والخاصببة بببالتكييف القببانوني للوقببائع

أن القاضبي اإلداري لبم يلجبأ إلبى فكبرة الخطبأ الببّين ببويببرر هبذا الفقبه موقفبه هبذا  الوقبائع.
لبسببط رقابببة التكييببف القببانوني علببى مسببائل أو إال للتغلببب علببى الصببعوبات التببي تواجهببه 

الرتباطهبا ببالواقع العملبي أكثبر  حاالت تتسم بالدقة والتقنية، أو تتطلب خبرة عملية معينة،
بببّدت رقاببببة الخطبببأ الببببّين آنبببذاك وسبببيلة    .66مبببن ارتباطهبببا ببببالواقع النظبببري ومبببن ثبببم فقبببد ع 

هبا ولهذا فقد ظهرت بواكير تطبيق ة.النقائص التي تعتري تلك الرقاب الثغرات أو ناجعة لسدّ 
معادلببببة  امببببن رقاببببة التكييببببف القببببانوني للوقبببائع مثببببل فبببي المجبببباالت التببببي كانبببت مسببببتثناة

 .   67أو المجاالت العلمية والفنية...الخ ،الوظائف، أو مبادلة امراضي الزراعية
إدراج رقابة الخطأ البّين فبي مسبتوى الرقاببة العاديبة علبى هبذا النبوع قبد يخلبق سبببًا  ولكن 

لمنع القاضي من أن يجعل رقابة التكييف القانوني للوقائع رقابة كاملة في المجاالت التي 
تخبوف الفقهباء مبن أن هبذا االسبتخدام يشبكل تراجعبًا  وهبذا يببرر يطبق فيها هذا امسلوب.

هبا قبد تكبون عباماًل مبن منّ  ،طات القاضي اإلداري في مجال رقاببة امسببابارتدادًا لسل أو
علبى أسباس  ،ائية في مجال المنازعات اإلداريبةعوامل فرملة أو إعاقة تطور الرقابة القض

إذا علمنببا  والسببيما ؛ 68التفبباوت الصببار  أو البببديهي فببي تكييببف الوقببائع هببا ال تتنبباول إالأنّ 
أن إدراج هببذا النببوع مببن الرقابببة فببي مسببتوى رقابببة التكييببف القببانوني للوقببائع يجعببل رقابببة 

رقاببببة التكييبببف  اسبببتثناًء مهمبببًا مبببنًا معينبببًا مبببن الرقاببببة العاديبببة، و الخطبببأ الببببّين تحتبببل حيبببز 
دعيها ويجعل تطبيق امخيرة رهنًا بعدم توفر خطأ بّين في الوقائع التبي تب ،القانوني للوقائع

فإننبا نبرى ببإدراج رقاببة الخطبأ الببّين فبي مسبتوى الرقاببة القصبوى التبي يشبّكل  لذا اإلدارة .

                                                           
66Py.(P.), Pouvoir discrétionnaire,compétence liée, Pouvoir d' 

injonction,L.G.D.A.,Paris,2000,p.219.  
 0 237ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ .د -67
 237ص  ،المرجع سابق ،رمضان ،بطيخ .د - 68
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لتطبيقببات القضببائية فببي مصببر توضببحه ا مببا وهببذا عنصببر المالءمببة المسببرا امبببرز لهببا،
 ااآلتيالمبحث في  بّيناه وفق ما وفرنسا،

 في المجال التأديبي:البّين القضائية لفكرة الخطأ التطبيقات  -المبحث الثاني
 في القضاء اإلداري الفرنسي: -أوالا 
 االتجاه التقليدي لقضاء مجلس الدولة الفرنسي: –1

 إالّ  ،ظهرت فكرة رقابة الخطأ البّين لدى القضاء الفرنسبي بدايبة فبي نطباق الوظيفبة العامبة
بقببي تأديببب إذ  ،اّلهببفببي هببذا المجببال ك هببا لببم تكببن مببع ذلببك تتنبباول المنازعببات التببي تثببورأنّ 

قبببل -يفّضبل مجلببس الدولبة  اذ ،69المبوظفين خببارج نطباق تطبيقهببا حتبى عهببد قريبب نسبببياً 
 واسببعة، أن تظببل اإلدارة متمتعببة فببي خصوصببه بسببلطة تقببدير -أن يعببدل عببن مسببلكه هببذا

 ا 70وذلك من ناحيتين 
 .هاأو ال تعدّ لها أن تعّد أفعااًل بذاتها جرائم تأديبية  اذ ،ا في نطاق التأثيماألولى
إذ تملك حرية اختيار هذه العقوبة  ،ا في نطاق توقيع العقوبة المالئمة أو المناسبةوالثانية

 من بين العقوبات المحددة قانونًا.
بهذه السبلطة، مكتفيبًا فبي هبذا الصبدد ببالتحقق مبن صبحة  والقضاء اإلداري من جانبه أقرّ 

هببا أنّ  أو إطببار الجبرائم التأديبيببة،ا ينبدرج فببي ،وبببأن هببذه الوقبائع مّمبب الوجبود المببادي للوقبائع
ما يقبال لبه رقاببة الوجبود المبادي للوقبائع، ورقاببة التكييبف القبانوني  تشكل ذنبًا إداريًا، وهو

،رقابببة تقببدير اإلدارة 1978وحتببى عببام  لهببذه الوقببائع، ومببن ثببم فقببد رفبب  مجلببس الدولببة،

                                                           
عن قضايا تأديب الموظفين التي أخرجها مجلبس الدولبة الفرنسبي مبن اتجاهبه التقليبدي أي مبن نطباق تطبيبق  فضال  -69

اذكبان  امتنع كذلك عبن تطبيبق هبذه النظريبة بصبدد إجبراءات الضببط الخاصبة بامجانبب، فقد نظرية رقابة الخطأ البّين.
اإلدارة لتلبببك  حتبببى أن تقيبببيم أو تقبببدير مربنبببا سبببابقًا، كمبببا مجلبببس الدولبببة يعتبببرف فيهبببا لبببلدارة بسبببلطة تقديريبببة واسبببعة،

اذ كانببت تببدخل فببي إطببار نظريببة امعمببال  ميببة رقابببة قضببائية، اإلجببراءات لببم يكببن يخضببع طببوال القببرن التاسببع عشببر
  Delvolvé (P.), Le droit administratif,2006, p.367التقديريةا     

70Auby (J.M.) et Drago (R.), 1984 , op . cit , P . 827.   
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الوقببائع  امفعببال أو ، مببعأو تناسبببه لمببدى مالءمببة الجببزاء التببأديبي الموقببع علببى الموظببف
 .71ليهإ المنسوبة

موقببف مجلببس الدولببة هببذا أن الرقابببة علببى مببدى  فببي تبريببر "Pacteauوقببد ذهببب الفقيببه "
يجبب أن  مالءمة الجزاء التأديبي للمخالفات المنسوبة إلى صاحب الشأن يتعار  مبع مبا

عبببادًة التبببي تكبببون  ، المخففبببة الظبببروف المشبببددة أو يكبببون لبببلدارة مبببن سبببلطة فبببي تقبببدير
أن تضبع فبي  فاإلدارة بإمكانها في واقع اممبر،  مصاحبة للوقائع المشكلة لتلك المخالفات

قانونيببة يصببعب علببى القاضببي تقببدير  ييببر حسبببانها عنببد توقيببع الجببزاء التببأديبي، عناصببر
مببدى أهميتهببا بحكببم كونببه بعيببدًا عببن الظببروف التببي تحببيط بببالمرفق والتببي تكببون قببد دفعببت 

فلهببا مببثاًل أن تضببع فببي الحسبببان مصببلحة المرفببق التببي قببد  ،اآلثببم بببالموظف إلببى الفعببل
المخطبببب عببببرًة لغيبببره مبببن  ،تتطلبببب أن يكبببون الجبببزاء رادعبببًا وزاجبببرًا حتبببى يكبببون الموظبببف

كما لها أن تضع في معاييرها السلوك العام للموظف وكذلك الظروف الشخصية  ،الزمالء
صبعب علبى القاضبي اإلداري اإللمبام وهذه كلها كما هو واضح مسبائل ي .72أو العائلية له
الببذي قببد يجعببل جببزاءه أو  اممببر المطببروا أمامببه،الببى النببزاع أثنبباء نظببره فببي أو العلببم بهببا 

تقديره لهذا الجزاء في أحيان كثيرة يير مالئم في حقيقة وواقع الحال الذي عليبه الموظبف 
 .73صاحب الشأن

ذا كانت هذه المبررات التبي ارتكبز عليهبا مجلبس  الدولبة فبي رفضبه لرقاببة المالءمبة فبي وا 
هبا أيضبًا كانبت علبى مبا يببدو السببب وراء رفضبه لرقاببة الخطبأ الببّين المجال التبأديبي، فإنّ 
بقبببي مصببّرًا علبببى موقفبببه المببببدئي فببي هبببذا الخصبببوص ريبببم مطالببببة  اذ فببي هبببذا المجبببال.

                                                           
71Auby (J.M.) et Drago (R.), 1984 , op . cit , P . 827.  

هببذا  فببي إطببار البحببث علببى مشببروعية القببرارات اإلداريببة التببي تتمتببع فيهببا اإلدارة بسببلطة تقديريببة حتببى ال تتجبباوز - 72
  Nouvelle  قضبيةالفرنسبي فبي  فبي حكبم مجلبس الدولبة اذ ظهبرت نظريبة الموازنبة ببين المنبافع وامضبرار اإلطبار،

ville لمزيببد 1961بشببكل خبباص فببي انتشبرت 1971آيببار 28القضباء اإلداري الفرنسببي فببي وهببي مببن ابتكببار1953ي فب،
كلية الحقبوق  مذكرة ماجستير، العالي،" الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للدارة"، حاحة عبد من التفصيل أنظرا

 .192ص،  2004ة محمد خيضر جامع و العلوم االقتصادية، قسم الحقوق،
73Pacteau , op . cit , P . 30.  
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الببّين فبي مفوضي الحكومة له بضرورة العدول عنبه ،ومبن ثبم تطبيبق نظريبة رقاببة الخطبأ 
" فبببببي مذكرتبببببه المقدمبببببة للمجلبببببس  Kahnمجبببببال القبببببرارات التأديبببببببية، فقبببببد اقتبببببرا السبببببيد "

المراكبز  أحبدالتي كانت تعمل كمسباعدة  ممرضبة  فبي  " Chevreauبخصوص قضية "
الطبية، بإلغاء الجزاء الموقع في حق هذه اآلنسة على أساس الخطأ البّين، قبائاًل فبي هبذه 

 ،ببببين الخطبببأ المقتبببرف  عبببدم معاملبببة أحبببد المرضبببى بلطبببف ورقبببة( إن التفببباوت المبببذكرةا
 وأنّ  م.ئببمال ييبر ه تفباوت ييبر مقببول أويببدو أّنب،والعقوببة الموقعبة   العبزل مبن الخدمبة (

ثبم يضبيف  ولم يعد مبررًا فبي الواقبع. ،الحل التقليدي بعدم رقابة هذا التفاوت يتسم بالقسوة
بطبيعتببه توقيببع  اللببوم ال يبببرر أو توقيببع عقوبببة اإلنبذاره إذا كببان مببن ييبر العببدل إّنبب قبائاًلا

ه يكببون مببن ييبببر العببدل أيضببًا توقيببع عقوببببة العببزل أو الطببرد مببن الخدمبببة أي جببزاء، فإّنبب
 .74عرضي لمجرد ارتكاب الموظف لخطأ طفيف أو

مفو  الحكومة عن االقتراا بضرورة تطبيق رقابة  "Braibant" ومن جانبه يدافع أيضاً  
ا متهكمببًا عّمبب يتسبباءل أمببام مجلببس الدولببة سبباخرًا أو اذ البببّين فببي المجببال التببأديبي،الخطببأ 

يستطيع أن يفعله موظف عوقبب ببالطرد مبن الخدمبة لمجبرد وصبوله متبأخرًا بعب  الوقبت 
ماذا يفعل هذا الموظف أمام امتناع القضاء اإلداري عبن التصبدي لمثبل  إلى موقع عمله؟

 75هذا التفاوت الصار  ؟
كببان موقببف القضبباء علببى هببذا النحببو محببل امتعببا  وشببجب مببن جانببب عببدد مببن  وقبد   

، وتعسببفها76رجببال الفقببه الببذين كببانوا يببرون فيببه أساسببًا وسببندًا السببتبداد السببلطات التأديبيببة
وأصبحت تثقل كاهل المبوظفين، ولهبذا فهبم  ،خاصًة في وقت تزايدت فيه امعباء اإلدارية

 .  77الدولة عن هذا الموقف في السنوات الالحقةمًا أن يعدل مجلس و كانوا يأملون د

                                                           
74Vedel , (G.) ; Delvolvé (p.) , op . cit , p . 767.  
75Braibant (G.) , op . cit , 1984 , p . 80.  

 . 196،ص2008الجامعة الجديدة، دار المساءلة التاديبية للموظف العام، سعيد، الشتيوي، د. - 76
77Braibant (G.) , op . cit , 1984 , p . 80.   
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بصببدد قببرارات اإلدارة ، اتخببذ مجلببس الدولببة الفرنسببي موقفببًا مغببايرًا 1968وبببدءًا مببن عببام  
للقاضبي اإلداري أن يبحبث  ه"سبمح بموجبب perrotأصدر قرارًا فبي قضبيته " اذ ، التأديببية

سبب أو أكثر من امسباب التي  اإلدارة في الحاالت التي يثبت فيها خطأ هل ستتخذفيما 
 ؟علببى أسبباس مببا ثبتببت صببحته مببن أسببباب أخببرىذاتببه  ليهببا القببرار التببأديبي القببراريسببتند إ

لك بقيامه بفحص وذ ،في تلك المرحلة  دورًا ايجابياً  شرومعنى ذلك أن القاضي أصبح يبا
علبببى البببدوافع امسبببباب التبببي اسبببتند إليهبببا القبببرار التبببأديبي للوقبببوف مبببن ناحيبببة  أو الوقبببائع،

البدوافع تكفبي للبقباء كانبت تلبك  هبلعلبى  ومبن ناحيبة أخبرى، الحقيقيبة مبن وراء إصبداره.
تلببك الرقابببة  رأى أنّ  همأن بعضبب إال.؟78ومببن ثببم يقضببي بببالبطالن أو اإللغبباء عليببه أم ال،

لبببم يكبببن المجلبببس يمبببارس رقاببببة مالءمبببة  اذ تفبببي ببببالغر ، ال و جبببداً  هبببي رقاببببة ضبببعيفة
 .79التأديبي في تلك المرحلة حقيقية على القرار

 االتجاه الحديث للقضاء الفرنسي وتطوره: –2
فإنببه  ديبيببة،عببه عببن رقابببة مالءمببة القببرارات التأإزاء مببا وجببه للمجلببس مببن نقببد بسبببب امتنا

وقبد كانبت فاتحبة هبذا  .التأديبيحديثًا في المجال  ليتبنى اتجاهاً  تراجع عن قضائه السابق
الببذي وجببد ترحيبببًا وتقببديرًا مببن جانببب الفقببه Lebon"80"فببي قضببية االتجبباه الحكببم الصببادر

مبببدى أهميببببة الوقببببائع التبببي تببببدعيها لقراراتهببببا  فبببإذا كانببببت اإلدارة حبببرة فببببي تقببببدير اإلداري،
تكبون خاضبعة فبي العقوببة المالئمبة لتلبك الوقبائع، فإنهبا  وفي اختيبار ،وخطورتها التأديببية

البذي يحقبق العدالبة واإلنصباف  لرقاببة صبارمة مبن جانبب القضباء اممبر مثل هذا التقبدير
أن تتبرك  كمبا يقبول جانبب مبن الفقبه، إذ لبيس مبن العبدل فبي شبيء، .81في إطار الوظيفة

                                                           
  . 258ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،بطيخ .د -78
 .197للموظف العام ،مرجع سابق،ص  التاديبية المساءلة  سعيد، د. الشتيوي، -79
عوقببب بالفصببل مببن وظيفتببه علببى أسبباس قيامببه بتوجيببه إشببارات  تببتلخص وقائعهببا فببي أن مدرسببًا بأكاديميببة تولببوز -80

وأن مبن شبأنه تبريببر ،ى الفتيبات الالتبي يقبوم بتدريسبهن، فقببد انتهبى إلبى عبّد الفعبل المرتكبب خطبأالئقبة إلب وحركبات ييبر
اّن هذه العقوبة ليست مشوبة بأي خطأ بّين في التقدير   :عقوبة الفصل الموقعة على الطاعن، ثم أضاف المجلس قائالً 
C.E ., 9 Juin , 1978 , Lebon , Réc ., p . 245  

81Mestre (A.) , op . cit , p . 9.  
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من بينها مبا  وتختار الجزاءات، بيانوالسلطة اإلدارية المختصة لتضرب بحرية تامة على 
 أو ،فهببذا مببن شبببأنه أن يببؤدي إلببى اإلخببالل.82للنغمببة التببي تريببب فببي سببماعها قبباً تببراه محق

 .وحقوقهم 83االنتقاص الخطير مبن ضمانات الموظفين المشروعة
من تعسف اإلدارة في  في هذا الحكم ريبة حقيقية لدى مجلس الدولة الفرنسي للحدّ  تتجلى

قببرار ،مجببال القببرارات التأديبيببة  نزلببةوهببذا كببان بم العبباملين لببديها،ضببمانة حقيقيببة لحقببوق  وا 
المتمثل في تبني  التمهيد لكي يتبنى القضاء اإلداري اتجاهه الحديث في المجال التأديبي،

نظريببة رقابببة الخطببأ البببّين فببي هببذا المجببال الببذي تتمتببع فيببه اإلدارة بسببلطة تقديريببة بهببدف 
 .  84من هذه السلطة الحدّ 

ند إعماله لتلبك الرقاببة ضبرورة أن يكبون هنباك لم يتطلب مجلس الدولة ع آخر، وفي قرار
نّ  دقيق بين الخطأ المرتكب والعقوبة التأديبية الموقعة، أو تناسب كبير  مبا تطلبب فقبط أالّ وا 

.فبإذا كبان التفباوت  معببرًا عبن عبدم تناسبب ببّين أو ، يكون التفاوت بين هذا وتلك صبارخاً 
مجلببس الدولببة  اذ لحببظبالعقوبببة التأديببببية،  كبذلك أي صببارخًا قضببى بإلغبباء القببرار الصبادر
وهبببي القسبببوة والصبببرامة فبببي  لموظبببف،البببى االفرنسبببي أن التفببباوت ببببين امخطببباء المسبببندة 

وقبد وجبد .85تفاوتبًا صبارخًا أو بّينباً  وبين عقوبة العزل من الخدمة، يعدّ  معاملته لمرؤوسيه،
ضبببى مجلبببس الدولبببة حيبببث ق لهبببذا القضببباء تطبيقبببات فبببي مجبببال الوظيفبببة العامبببة المحليبببة،

بببأن امخطبباء  عمببدة إحببدى القببرى الصببغيرة، بمناسبببة توقيببع عقوبببة الفصببل علببى سببكرتير
 من أشبدّ  على اإلطالق توقيع عقوبة الفصل التي تعدّ  ال تبرر هذا السكرتيرالى المنسوبة 

  86العقوبات التأديبية.

                                                           
 هيئببببة مجلببببة والجببببزاء، الخطببببأ علببببى التناسببببب بببببين  فببببي الرقابببببة التطببببورات القضببببائية محمببببود، جبببببر، سببببالمة د. -82

 498ص1991، 3قضاياالدولة،العدد
  . 260ص  ،مرجع سابق ،رمضان ،طيخب .د -83

84AUBIN Emmanuel , Droit de la function publique , 2 eme , Gualino editeur , paris , 
2004 , p 233. 

85C.E ., 27 Juill . 1978 , Sieur , Vinolay , Réc . , P . 315 , A.J.D.A ., 1978 , P . 576. 
86C.E ., 7 nov . 1979 , Réc , p . 471.  
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مجلبس  فبإنّ  المبألوف، عدم التناسب مقبواًل وال يشبكل خروجبًا علبى ا إذا كان التفاوت أوأمّ 
بتببببببباريخ  الدولبببببببة يقضبببببببي بانتفببببببباء أي خطبببببببأ ببببببببّين فبببببببي التقيبببببببيم، ففبببببببي حكمبببببببه الصبببببببادر

"مبن الخدمببة   M. felixالداخليببة بفصبل الشبرطي" وزيبر يقبول"إن قبرار1991سببتمبر27
 .87المحالت التجارية يير مشوب بأي خطأ بّين في التقييم أحدنتيجة سرقته جاكيت 
إلبببى أن رقاببببة الخطبببأ الببببّين فبببي المجبببال التبببأديبي ال تقتصبببر علبببى  وتجبببدر اإلشبببارة هنبببا،

نمببا تباشببر أيضببًا فببي  الحبباالت التببي تكببون فيهببا الجببزاءات متسببمة بالغلظببة أو الفظاظببة، وا 
هنبباك تسبباهل وتسببامح ملحببوظ فببي العقبباب مببن جانببب اإلدارة تجبباه أخطبباء أو  هببلحالببة 

. فقد ألغى مجلس الدولة مثاًل في أحد ؟88 وقائع ال تتالءم البتة وهذا التساهل أو التسامح
عبدم تناسبب البى أحكامه الجبزاء التأديبببي الموقبع علبى سبائق حبافالت بإحبدى القبرى نظبرًا 

ن لبه مبن التحقيبق أن هبذا السبائق كبان يقبود هذا الجزاء مع خطورة الذنب المقترف، إذ تببيّ 
 –شببكل فببي حقيقتببه إحببدى سببيارات البلديببة تحببت تببأثير المشببروبات الكحوليببة وهببو سببلوك ي

ا يتنبافى ومبا اتسبم ببه خطأ تأديبيًا على درجبة كبيبرة مبن الخطبورة مّمب –كما يقول المجلس 
 . 89قرار السلطة التأديببية من تساهل أو تسامح مفرط

حاليببًا يسببتعمل القضبباء الفرنسببي هببذه الفكببرة للرقابببة القضببائية علببى العمببل اإلداري عنببدما 
 ن متمتعبة فيهبا بمثبل هبذه السبلطة،ة فبي الحباالت التبي تكبو تمارس اإلدارة سلطتها التقديريب

وال إلبببى  ،التبببأديبي مسبببتندًا إلبببى وقبببائع ييبببر صبببحيحة ماديببباً  يكبببون القبببرار بحيبببث يجبببب أالّ 
وال أن يكبببون مشبببوبًا بعيبببب  وال إلبببى خطبببأ ببببّين فبببي التقبببدير، ،مغلبببوط فيهببباأسبببباب قانونيبببة 

أن الخطببأ البببّين هببو مجببال منطببق وعببّد مجلببس الدولببة  ،90االنحببراف فببي اسببتعمال السببلطة
وبمعنى  امشياء، كما هو عليه االنحراف في استعمال السلطة في المجال امدبي والخلقي

                                                           
87C.E ., 27.9.1991 , M.Felix , Réc , p . 233.  

ص  ،محمود، التطورات القضائية في الرقابة علبى التناسبب ببين الخطبأ والجبزاء ،المرجبع  السبابق سالمة جبر، د. 88-
498 .  

89C.E . 25 Juill .1985 , Mme Dagostini , Réc , p . 226.  
90SALON Serge SaviGNA Jean-charles , Code de la function Publique , 8 eme , edition 

, Dallo2 , Paris , 2009 , p 243 . على موقعا  منشور WWW.google.books.com  
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ولكنبه  وال يجوز محد منازعتها في ذلبك، آخر، يحق للدارة أن تمارس سلطاتها، ومهامها
 .91يير مسموا لها أن ترتكب حماقات أو خطًأ بينًا في التقدير

بل تتقيد عند تقديره بمراعاة  تقدير الجزاء ال يخضع مهواء سلطة التأديب،إذًا أصبح 
 للسلطة اإلدارية أن تخطب التقديرالتدرج في العقاب ، ويفهم من ذلك أنه يحق 

ولكن ال يحق لها الوقوع  ،وهذا ما تقتضيه طبيعة اممور و منطق امشياء ،االستنسابو 
الّ  ،خطأ يتصف بالوقت ذاته بخطورة وحتميةأي في  في خطأ بّين في هذا المجال،  وا 

 .92عملها المشوب بمثل هذا العيب ، اإلبطال، كان مصير
فمبن  الفرنسي بصدد تبني فكرة رقابة الخطأ الببّين عنبد حبد معبين، القضاء ولم يقف تطور

حتببى  تهبباد فيببه أخببذ يتوسببع شببيئًا فشببيئًا،واالج يقببال أن هببذا القضبباء قببد تطببور انّ البببديهي 
الحبببديث عبببن  يجبببريولبببن  .كّلهبببا جببباالت السبببلطة التقديريبببة لبببلدارةتقريببببًا حببباالت ومشبببمل 

ذلببك أنببه مهمببا اتسببع نطبباق  ،مسببتمر أن قضبباء المجلببس فببي تطببورمببادام حبباالت مسببتثناة 
الّ  تتبببرك عنبببد مباشبببرتها دون رقاببببة،أاّل ه يجبببب فإّنببب ،السبببلطة التقديريبببة لبببلدارة كنبببا أمبببام  وا 

الحببديث عببن مجبباالت  يجببريوعنببدما وانعببدام الحريببات،  بداديببان واالسببتمجببال مفتببوا للطغ
 ذلبك يكببون علببى سببيل التعببداد ال الحصببر فببإنّ  حديثبة فببي قضباء مجلببس الدولببة الفرنسبي،

ذهببب المجلببس إلببى إعمببال  ،مببن التطببور .فبجانببب المجبباالت التقليديببة التببي شببابها كثيببر
 .93نظرية رقابة الخطأ البّين في مجاالت أخرى حديثة نسبياً 

وانطالقًا من أهمية الجانب التأديبي، عمبل مجلبس الدولبة علبى رقاببة الخطبأ الببّين بشبأنه، 
التي تبثور في هذا الصدد وهي عديدة، وهي رقاببة  للمنازعات كّلهاوذلك من خالل رقابته 

لموظفين الى اتنصب على التكييف القانوني الذي تضفيه اإلدارة على الوقائع التي تنسب 

                                                           
91SALON Serge SaviGNA Jean-charles , op,cit ,p.244 
92Trotabas (L) et Isoart (P), droit  public , paris ,L.G.D.J 1998 ,p.317.  
93Pierre Gévart , Tout savoir sur la fonction pour briller anx concours . Etudiant.2006. 
Paris,p.306;  
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تستند إليها قرارات فر  العقوبات بحقهم ،وما يكون قد أصاب هبذا التكييبف والتي  لديها،
 .94من خطأ بّين

جانب من الفقه الفرنسي إلى أن سلطة القاضي اإلداري ضمن حاالت الحلول  ويشير هذا
ا علببى إلغبباء القببرار اإلداري إّمبب تقتصببر محببل اإلدارة فببي حالببة االختصبباص التقببديري لهببا،

ونقصد بحاالت  .رف  الدعوى إن كان مشروعا   أو للقانون، مخالفا  المطعون فيه إن كان 
 االختصبباص التقببديري لببلدارة الخاضببعة فيهببا لرقابببة القاضببي اإلداري تطبيقببه لمببا يسببمى

يبسبببط  اذ ؛رونظريبببة الخطبببأ الببببّين فبببي التقبببدي ابنظريبببة الموازنبببة ببببين المنبببافع وامضبببرار،
.وقببد كببان 95رات للحكببم علببى مشببروعيتهامببة إصببدار هببذه القببراءالقاضببي رقابتببه علببى مال

نتيجببة لقيامببه بعملببه الببذي ال  حلببول القاضببي اإلداري محببل اإلدارة فببي دعبباوى اإللغبباء هببو
ن امتببدت سببلطته إلببى عناصببر يخببرج فيببه عببن نطبباق المشببروعية، التببأديبي  القببرار حتببى وا 

محلببه علببى  إذا انطببوى كببأن يقضببي بإلغبباء القببرار الببذي تتمتببع فيببه اإلدارة بسببلطة تقديريببة،
نتيجبة  الذي أصاب الموظف لديها والضرر اإلدارة التي استهدفتها عدم التوازن بين الغاية

ا مّمبب ،المحببل والسبببب بببين عنصببر علببى عببدم تناسببب ظبباهر حالببة انطببواء القببرار أو لببه،
 .96الخطأ البّين في التقدير أو ،الجوهري يسمى بالخطأ الواضح أو يشكل ما

 هببذا االتجبباه صببراحًة فببي حكببم حببديث نسبببيًا، حينمببا قضببىوقببد عبببر مجلببس الدولببة عببن 
ذهببب المجلببس إلببى أن  اذ بإلغبباء قببرار الفصببل الببذي تببم توقيعببه علببى إحببدى الموظفببات،

وأن تقببدير  جببزاء الفصببل مببن الخدمببة، تسببتوجب هببذه الموظفببة الالببى ة المنسببوبة لفبباالمخ
 الفصبل مببن الخدمببة،جببزاء  قضببى بإلغباء كمببا .97ظباهر فببي التقبدير" اإلدارة مشبوب بخطببأ

                                                           
94 Long (M.) ; weil (P.) ; Braibant (G.) ; Delvolvé (P.) ; Genevois (B.);1999 , op . cit , p 
. 658 ; C.E ., 25 juill .1986 , EpouX Djebbar , Réc , p . 214  
95Pierre Gévart, op,cit ,p.307.  
96Pierre Gévart,op,cit,p.307.  
97C.E.15mars.1999.Mmed,Rec.p.65.   
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 اذ بعبب  المرضببى، علببى ممرضببتين بسبببب اتهامهمببا بالتعصببب الجنسببي ضببد وقّببعالببذي 
 . 98جزاء الفصل من الخدمة" تستحق ال المخالفة المنسوبة إليهماالمجلس أن  قرر
 :ورقابة الغلوّ  موقف القضاء اإلداري المصري –ثانياا 

الببببّين التبببي  بخصبببوص مسبببألة الخطبببأ مجلبببس الدولبببة المصبببريف مسبببلك تعبببرّ اآلن نبببود و 
إن هبذه الفكبرة قبد خرجبت بهبا محكمبة عنهبا عببارة "الغلبّو".  استخدم القضاء المصبري ببدالً 

أن محببباكم المجلبببس  رأينببباه مبببن ناحيبببة أخبببرى أّنببب القضببباء اإلداري فبببي أحبببد أحكامهبببا، إالّ 
فيهببا   المجبباالت التبي طبقببت ، وسببوف نسبتعر هبذه الفكببرة دون أن تسبميها تطّبببقشبرعت 

 .لهذه النظريةهذه المحاكم 
ن كبان مجلبس الدولبة المصبري لبم يسبتعمل  ذإ يذهب جانب مبن الفقبه المصبري إلبى أنبه وا 

 ه توصببل إلببى النتببائاأّنبب تعبيببر الغلببط البببّين صببراحًة فببي معظببم التطبيقببات القضببائية، إالّ 
اممبر  ،التقديرالتي بلغها مجلس الدولة الفرنسي في تطبيقه لنظرية الخطأ البّين في  ذاتها

كان سّباقًا إلى إعمال  –بحسب رأي هذا الفقه  –الذي يوضح أن مجلس الدولة المصري 
حتبى قببل أن يبتبدعها مجلبس الدولبة  ،مضمون تلك النظرية ونتائجها في بع  المجاالت

 .99الفرنسي
 هبذا الجانببب مبن الفقببه ببأن امحكببام التبي تعبر  فيهببا القضباء المصببري لفكبرة الغلببوّ  ويقبر

فبي قضباء مجلبس الدولبة الفرنسبي  ليست على القدر ذاته من الوفرة والغزارة التي صبادفتنا
ذلك مرجعه إلى عمومية تطبيق نظريبة الخطبأ الببّين  خصوص نظرية الخطأ البّين، ولعلّ ب

فبي الوقبت البذي انحصبرت فيبه نظريبة  ،جميعهباالقرارات اإلداريبة  الىوامتدادها في فرنسا 
اممببر الببذي يفسببر مببا حظيببت بببه نظريببة الخطببأ  ،ل التببأديبي فببي مصببر" فببي المجببا"الغلببوّ 

 ،ا أثببرى الفقببه اإلداري الفرنسببيمّمبب ،البببّين مببن دراسببات فقهيببة عديببدة دامببت قرابببة ربببع قببرن

                                                           
98C.E.20.NOV.2003.Centre hospitalier Gerard.AJDA.21 avril,2003.p.806. , 

www.legifrance.gouv.fr, 26-09-2016.  
  490ص  مرجع سابق، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء، محمود، د.سالمة جبر، 99-
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 100وجعل الخطأ البّين عيبًا مستقاًل يقوم إلى جبوار العيبوب امخبرى إللغباء القبرار اإلداري
فببي قضبباء  فببي التقببدير إلببى تطببور ويعببود تطبيببق القضبباء اإلداري المصببري لنظريببة الغلببوّ 

مجلببس الدولببة المصببري بعببد أن كببان يطبببق نظريببة عببدم المالءمببة الظبباهرة كقرينببة إلثبببات 
علمبًا أن المحكمبة اإلداريبة العليبا  ،عيب الغاية، وخاصة في يير مجال القبرارات التأديبيبة

وهذا ما قضبت ببه . 101ة في تطبيق قاعدة عدم المالءمة الظاهرة المصرية مازالت مستمر 
ومببببن حيببببث إنببببه فببببي الببببدعوى  بشببببأن القببببرارات الخاصببببة بالبعثببببات الخارجيببببة للدارسببببين"..

سببباءة اسبببتعمال السبببلطة فبببي القبببرار الببببذي  المنظبببورة ببببدا واضبببحًا وجبببه مخالفبببة القببببانون وا 
الوقبائع والظبروف جميعهبا. فضباًل  مع هذهو أصدرته اللجنة التنفيذية بإنهاء بعثة المدعي. 

علبى  ببالظروف جميعهباعن أن إصدار اللجنة قرارها المطعون فيه بعبد أن أحيطبت علمبًا 
الوجببه الببذي تضببمنته اموراق بصببمت بإسبباءة اسببتعمال السببلطة والتجنببي علببى المصببلحة 

 .102.."العامة بما يفضي إلى بطالنه
يتعبين أن  التقديرية للدارة فبي مجبال التأديبب،على أن السلطة  فالقضاء المصري استقر 

شبببهة إسبباءة اسببتعمال  وفقببًا لموجبببات المصببلحة العامببة وبغيببر تعسببف أو ممارسببتها تكببون
عبببدم  إسببباءة السببلطة قرينبببة"شبببهة فبببي هبببذه ال ،وأن مبببن أهببم القبببرائن التبببي تثيببر103السببلطة

"وأنببه بحسببب  ،لتقببدير"الخطببأ البببّين فببي ا التببي يطلببق عليهببا فببي فرنسببا المالءمببة الظبباهرة"
وخاصة ما يتصل بطلببات المبدعي التبي يلتبزم القاضبي بفحبص البدعوى  ،ظروف الدعوى
مبن  ال تعبدّ  باستثناء عيب االختصباص، إن أوجه إلغاء القرارات اإلدارية، اذ في حدودها،
وخاصبة المببادل  ويجوز للقاضي أن يلجأ إلبى إثببات عيبب مخالفبة القبانون، النظام العام،

                                                           
 . 200ص  مرجع سابق، المساءلة التاديبية للموظف العام ، سعيد، د. الشتيوي،100- 

 490ص  المرجع السابق, التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء, محمود, د.سالمة جبر, -101
 – 1955مجموعبببة  أحكبببام المحكمبببة فبببي السبببنوات    ،ق29/ لسبببنة 2109قضبببية / 19/5/1984حكمهبببا فبببي  -102

  . 1138ص  ،1991 ،المكتب الفني ،مجلس الدولة( 1990
وفببي  –ق  26لسببنة  940قضببية  29/1/1985وفببي  –ق  30/ لسببنة 41قضببية / 12/1/1985أحكامهببا فببي  -103
و  352صبفحات  ،30ق وجميعها منشبور فبي المجموعبة السبنة  27/ لسنة 915/ وقضية /911قضية / 1/6/1985

ص  ،مرجببع سببابق ،قضبباء المالءمببة ،سببامي ،جمببال الببدين .عليهببا  فببي دانظببر التعليببق  ،علببى التببوالي 1198و  495
301 .  
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في طريق إثبات عيب االنحراف بالسلطة التقديريبة  للقانون، كما يجوز له أن يسير العامة
 . 104من خالل قرينة عدم المالءمة الظاهرة 

إلببى أن القضبباء الفرنسببي يأخببذ بقرينببة عببدم المالءمببة الظبباهرة بشببرط أن  الطّمبباوي ويشببير
أن القضبباء  فببيلحظا فببي مصببر ، أّمبببقببرائن إيجابيببة أخببرى علببى التعسببف يكملهببا المببدعي

، فقببد قضببت محكمببة القضبباء 105اإلداري يكتفببي بهببذه القرينببة وحببدها إلثبببات عيببب الغايببة
العقوببة يشبكل إسباءة السبتعمال السبلطة  "عدم اتباع اإلدارة التدرج فبي تقبدير اإلداري  بأن

لتنحيببة المببدعي عببن وظيفتببه لمجببرد إهمببال ال ينطببوي علببى سببوء النيببة مببع مببا كببان باديببًا 
وال يقصبد إعطباء  وأن المشبرع قصبد أن يقباس الجبزاء بمبا يثببت مبن خطبأ، اوالسيم للجنة،

مهما يكن الخطأ البذي وقبع  أو ،اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه
ومن ثم ال يجوز االلتجاء إلى عقوبة الفصل  يمس كيانه، و في القرار ا يؤثرهذا ممّ  منه،

عببدم المالءمببة  ولببذلك تبببدو إال مببن أجببل تهببم جسببيمة أتاهببا العمببدة، وهببي أشببد الجببزاءات
ا المطعبون فيبه مّمب لمبدعي والعقوببة التبي تضبمنها القبرارالبى االظاهرة بين التهم المنسبوبة 
 .106ويتعين لذلك إلغاؤه" ،وسوء استعمال السلطة ،يجعله مشوبًا بعيب االنحراف
أن محكمبببة القضبباء اإلداري قبببد  المصببري،كمببا يقببول الفقبببه  ومببن الجلببي فبببي هببذا الحكبببم،

، يعنبببي عبببدم المالءمبببة بي والجبببزاء الموقبببعاستشبببعرت أن عبببدم التناسبببب ببببين الخطبببأ التبببأدي
كمببا  ومببن ثببم يجعلببه، قرينببة مؤكببدة ثبببوت عيببب الغايببة فببي هببذا القببرار، ا يعببدّ الظبباهرة، مّمبب

جببه إلغبباء وهببو أحببد أو  ،لطةمشببوبًا بعيببب االنحببراف وسببوء اسببتعمال السبب قضببت المحكمببة،
وقد اطرد قضاء المحكمة على امخذ بمذهب التناسب ، وأحكامها فبي  .107اإلداري القرار

"إن الفصل من الخدمة جزاء يتضبمن إنهباء للمسبتقبل البوظيفي ، وهبو  ذلك يزيرة ؛ منهاا
جبببزاء مشبببوب بعيبببب الغلبببّو فبببي تقبببدير الجبببزاء ببببالنظر إلبببى حجبببم المخالفبببة المنسبببوبة إلبببى 

                                                           
  . 459ص  ،مرجع سابق ،محمود ،سالمة جبر. د -104

، ص 1978القبباهرة  ،، مطبعببة عببين شببمس3ط ،نظريببة التعسببف فببي اسببتعمال السببلطة الطمبباوي، سببليمان، .د105 - 
154 .  

  450ص  ،8السنة  ،المجموعة ،14/1/1954ق تاريخ 6/ لسنة 535حكمها في القضية / -106
  299ص  ،مرجع سابق ،قضاء المالءمة ،سامي ،جمال الدين. د -107
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ن ، ومنهبا 108الطباعن" مببا قررتبه مبن أن حجببم البذنوب اإلداريبة الثابتببة فبي حبق الطبباعن وا 
جببزاء الفصببل مببن الخدمببة ينطببوي علببى يلببّو فببي اسببتعمال  أنّ  إالّ  مسببت أمانتببه ونزاهتببه،

سبببببببببلطة العقببببببببباب يسبببببببببتوجب اإللغببببببببباء ، واالكتفببببببببباء بمجبببببببببازاة الطببببببببباعن باإلحالبببببببببة إلبببببببببى 
ن ،.وكبببذلك مبببا قررتبببه مبببن أن االنقطببباع مبببدة طويلبببة109المعببباش" كبببان مبببن المخالفبببات  وا 

يمثبل الفصبل مبن  اذ ه ال يصل إلبى حبد توقيبع جبزاء الفصبل مبن الخدمبة،أنّ  الجسيمة، إالّ 
 .110الخدمة أقصى درجات الجزاءات التأديبية، لذا وجب التحرز الشديد عند توقيعه"

 ولم يفت المحكمبة اإلداريبة العليبا اإلشبارة إلبى المبنها القبديم القبائم علبى البربط ببين الغلبوّ  
مؤديبًا إلبى عبدم المالءمبة الظباهرة كقرينبة تتصبل بإثببات عيبب الغايبة، وصبفه في التقدير ب

 ومببن صببور يشببوب اسببتعمالها يلببو، قضببت  بببأن منبباط مشببروعية السببلطة التقديريببة أالّ  اذ
عبببدم المالءمبببة الظببباهرة ببببين درجبببة خطبببورة البببذنب اإلداري وببببين نبببوع الجبببزاء  هبببذا الغلبببوّ 

 أهالءمببة الظباهرة مببع الهببدف الببذي تغيببتتعبار  نتببائا عببدم الم ومقبداره، ففببي هببذه الصببورة
ارتكبه  وأن ما ،وذهبت إلى أن الطاعن ال يتسم بالوحشية والقسوة.111"القانون من التأديب

وهببو مببا ينفببي  ،مببن فعببل أدى إلببى إدانتببه جنائيببًا كببان وليببد امحببداث والظببروف المصبباحبة
نّ  ،ر مبن المجتمبع البوظيفيعن الطاعن النفس يير السوية التبي تسبتوجب البتب مبا يحتباج وا 

صالا حتى ال يعبود الرتكباب ثمبة مخالفبات الجبزاء المطعبون  فبإنّ  ومبن ثبمّ  ،إلى تهذيب وا 
 ا  وقد قضى بفصل الطاعن دون أن يأخذ في تقديره االعتبارات السبابقة يكبون مشبوب ،عليه
 .112"بالغلوّ 

                                                           
والمنببببوه اليببببه فببببي  – 22/1/1994ق جلسببببة  37لسببببنة  3901حكببببم المحكمببببة اإلداريببببة العليببببا فببببي الطعببببن رقببببم  -108

 1618السابق ص المرجع  –المستشار حمدي ياسين عكاشة  –موسوعة القرار اإلداري في مجلس الدولة 
المرجبببع السبببابق ص  – 16/7/1994جلسبببة  39لسبببنة  3121حكبببم المحكمبببة اإلداريبببة العليبببا فبببي الطعبببن رقبببم  109-

1619 
والمنشبببور فبببي  31/12/2000جلسبببة  -ع-ق -45لسبببنة  5978الطعبببن رقببم  –حكببم المحكمبببة اإلداريبببة العليبببا  - 110

 168ص  2001 –مارس  –يناير  – 45سنة  –العدد امول  –مجلة هيئة قضايا الدولة 
عبببد  .د ،امحكببام الكبببرى للمحكمببة اإلداريببة العليببا ،11/11/1961ق تبباريخ 2لسببنة  244حكمهببا فببي القضببية 111 - 

  . 27ص  ،دون ذكر تاريخ النشر ،سلسلة الدراسات القانونية ،الفتاا مراد
وسببوعة اإلداريببة الحديثببة لم، ااحسببن الفاكهبباني، -نعبيم د.عطيببة،19/12/1995ق،تبباربخ35لسببنة1711الطعبن رقببم112- 
 .43(ص2000-1999العربية للموسوعات  والدار
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عببدم  مببن خببالل هببذا الحكببم أن الوقببت حببان للقببرار بببأنّ  الفقببه المصببري وقببد رأى بعبب 
 ،قد بات محاًل لمبدأ مبن المببادل العامبة للقبانون ،المالءمة الظاهرة في القرارات التأديبية 

  .113في التقدير" وهو مبدأ "الغلوّ 
طبقببت  مببن خببالل مببا أوردتببه المحكمببة اإلداريببة العليببا مببن أحكببام ""الغلببوّ  فهببم مببدلول يكببونو  

أم أخببذ معنببى اإلسببراف  ، معنببى القسببوة والشببدة سببواء أخببذ هببذا الغلببوّ بمقتضبباها هببذه النظريببة 
"أخببذ المببتهم بمنتهببى الشببدة وتوقيببع العقوبببات المقببررة  ذهبببت إلببى أنّ  اذ المفببرط فببي الشببفقة،

جعبببل الجبببزاء الموقبببع عليبببه  ، عليبببه دون مراعببباة الظبببروف التبببي أحاطبببت بارتكببباب المخالفبببة
.".وفبي المعنبى 114يخرجه عن حد المشبروعية ويبطلبه من ثمّ و  دم التناسب الظاهر،مشوبًا بع

"ال جبدال فبي أن جبرائم االخبتالس مبن الجبرائم المخلبة ذاتها اّنبه اتقول المحكمة  الثاني للغلوّ 
وتبؤدي عنبد الحكبم فيهبا  ، بالشرف واممانة والتي تفقد العامل الذي يرتكبها سمعته والثقة فيه

وال يمكن أن يؤدي قيام المبتهم ببرد المببالل التبي اختلسبها إلبى  فصله بقوة القانون،جنائيًا إلى 
سببجاًل حببافاًل  فببإذا مببا أضببيف إلببى مببا تقببدم أن للمببذكور ، تغييببر طبيعببة الببذنب الببذي ارتكبببه

ببببالجزاءات علبببى نحبببو مبببا هبببو ثاببببت بببباموراق، فبببإن الجبببزاء الحبببق لمثلبببه هبببو الفصبببل مبببن 
ثابتبة فبي الفصبل مبن الخدمبة عبن المخالفبات الب اعنبةاة الطمجباز ا" وقضت ببأن115.."الخدمة

حقها وهي ال تتجاوز مخالفبة مواعيبد الحضبور واالنصبراف وعبدم مراعباة الدقبة والكياسبة فبي 
 فببي الجببزاءوالشبطط فالمغبباالة .116"فيبه  ة اإلفبراط فببي الجبزاء والغلببوّ أداء العمبل مببا يمثبل قمبب

                                                           
، ص المرجببع السببابق ،رمضببان ،بطببيخ. و د 299ص  ،مرجببع سببابق ،قضبباء المالءمببة ،سببامي ،جمببال الببدين. د 113-
290. 

  . 220ص  ،مجموعة  مرجع سابق (  ،7/10/1966ق تاريخ 5/ لسنة 74حكمها في القضية / - 114
 . 123ص  ، مرجع سابق ( 4السنة  ،مجموعة ،29/11/1959حكمها الصادر في  - 115
والمبببببببببدأ نفسببببببببه فببببببببي حكمهببببببببا بببببببببالطعن رقببببببببم  24/6/1996ق،جلسببببببببة 41لسببببببببنة 137بببببببببالطعن رقببببببببم  حكمهببببببببا -116

موسوعة المبادل القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في التأديب من عام 8/2/1992ق،جلسة 35لسنة2935
 . 29الجزء الثاني ص  -1990-1999
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يببة وتصبباعدها مببن أقببل يببذهب بالغايببة التببي اسببتهدفها المشببرع مببن تقريببر الجببزاءات التأديب
 .117"وهو العزل من الوظيفة  ،جزاء اإلنذار إلى أقصى جزاء وهو ،الجزاءات

بقرارات الفصل  غلوّ الإذا كانت المحكمة اإلدارية العليا قد استسهلت رقابتها على  ّنهأعلى 
ما يتضح  وهو ،القراراتعلى تلك النوعية من  قضاء الغلوّ  تقصرها لم أنّ  إالّ  من الخدمة،

قبببرارات الفصبببل مبببن  يبببة ييبببرمبببن أحكامهبببا التبببي أعملبببت فيهبببا الرقاببببة علبببى قبببرارات تأديب
 فببإنّ  وقببع فيببه مببن خطببأ، ار الطبباعن فيمبباأعببذ فقببد قضببت المحكمببة أنببه وبمراعبباة الخدمببة.

كبم الطعبين بعيبب الجبزاء يصبم الحيمثل يلبوًا فبي  ، من أجره حكم بمجازاته بخصم شهرال
الذي تقدره  بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب،و  ،القضاء بإلغائه حّتما يممّ  مخالفة القانون،

 .118المحكمة بخصم عشرة أيام من مرتبه"
ببة هبا شبددت العقو نّ اببل  علبى إلغباء العقوببات الجسبيمة، أن رقابة المحكمة لم تقتصبر كما
لببذلك  ونتيجببة الببذنب اإلداريمببع خطببورة قببد تسبباهل  أن الجببزاء فيببه رأت كثيببرة حبباالتفببي 

إلبى عقوببة الفصبل  عشبرة جنيهبات شبهرياً  خف  الراتب بمقدارقوبة من عال بتشديدقضت 
 . 119"الدعاوى احدى في

والسلطات التي تثبت للمحكمة في نطاق رقاببة المشبروعية بمبا فبي ذلبك االخبتالل الجسبيم 
وأخببببذًا بامصببببل المنصبببببوص عليببببه فبببببي  والجببببزاءات الموقعبببببة،بببببين المخالفببببات المرتكببببببة 

 الجهببببة ئن كببببان بيببببدولببببه أّنبببب" كببببذلك رأت المحكمببببة قببببدف تمببببن قببببانون المرافعببببا269المببببادة
جانبببب الموظبببف  فبببيالثابتبببة مخالفبببة لومناسببببته ل مالءمتبببه تقبببديرالمختصبببة بتوقيبببع الجبببزاء 

                                                           
التأديبب فبي ضبوء محكمتبي  المستشبارجالل امديبم،3/12/2000ق جلسة 44لسنة  2768بالطعن رقم  حكمها - 117

   25ص 2001الطعن 
عقوبببة الفصبل هببي الميببدان  مجموعبة،ص وتعببدّ 26/9/1998ق جلسببة37لسببنة1453و1404فببي الطعنبان حكمهبا -118

وفي ذلك تقول المحكمة اإلدارية العليبا اّن جبزاء الفصبل مبن  المترتبة عليها، اآلثار الى نظراً  الرئيسي لتطبيق التناسب،
يرجبببببببى  إذا كانبببببببت حالبببببببة المخبببببببالف ميئبببببببوس منهبببببببا وال أو الخدمبببببببة ال يلجبببببببأ إليبببببببه إال إذا كانبببببببت المخالفبببببببة خطيبببببببرة،

مرجببببع 1999/2000-الحديثببببةالموسببببوعة اإلداريببببة 17/8/1993جلسببببة38لسببببنة277فببببي الطعببببن إصببببالحها..".حكمها
 .802الموسوعة اإلدارية الحديثة،ص11/5/1996جلسة39لسنة4388.والطعن777سابق،ص
 414ق ص  17المجموعبببة س  1972-3-11جلسبببة  811حكبببم المحكمبببة اإلداريبببة العليبببا فبببي الطعبببن رقبببم 119 - 

ية التي قررتها المحكمة مجموعة المبادل القانون – 17/4/1976ق في جلسة  21لسنة  513وانظر كذلك الطعن رقم 
 وما بعدها 3926ص  -1980 – 1965 –اإلدارية العليا في خمسة عشر عاما 
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نّ  لببيس بمطلببق، التقببدير أن هببذا بيببد المخببالف، ال يببأتي الجببزاء مشببوبًا ي أه فببمببا يجببد حببدّ وا 
 ويقبر اموفى هو الجزاء العبادل البذي ببه يرتبدع المخبالف فالجزاء تهوينًا. أو تشديداً  بالغلوّ 

 .120"في وجدانه بعدالة مجازته
 موقف القضاء اإلداري السوري من نظرية الخطأ البّين : –اا ثالث
 مببنح اإلدارة التببي يتبببع لهببا الموظببف العديببد كببام مجلببس الدولببة السببوري علببىاسببتقرت أح  

علببى أن يكببون الهببدف مببن ذلببك  121مببن الصببالحيات التقديريببة فببي مجببال العالقببة بينهمببا
مخطببب وردع الموظببف ال ة العامببة وديمومببة سببير المرفببق العببام مببن جهببة،حتحقيببق المصببل

خرجبت ويكبون للقاضبي اإلداري فبر  رقابتبه إذا  سلوكه من جهة أخبرى. اعوجاج وتقويم
 السلطة التأديبية عن هذا الهدف.

نقببل العامببل مببن وظيفتببه إلببى وظيفببة أخبببرى  االببى أنّ  ذهبببت المحكمببة اإلداريببة العليببا ذإ 
وكذلك النقل المكاني ضمن حدود المحافظة لضرورات المصبلحة  ،ذاتها ضمن ذات الفئة

مساسبي للعباملين / مبن القبانون ا31العامة بعد موافقة اللجنة المشكلة وفق أحكام المبادة /
ما لم يثبت بأدلة قاطعبة  حقًا من حقوق السلطة التي تمارس حق التعيين، دّ يع في الدولة،
عقوبببببة مقنعببببة للعامببببل  كببببان مجببببرد أو امببببة،المصببببلحة الع النقببببل يسببببتهدف ييببببر أن قببببرار
تبه الخاصببة قطبع إجاز  بتبليبل المبدعي قبرارقيبام اإلدارة "إن  وقبررت كبذلكا ،122.."المنقبول

                                                           
ليهاد.ياقوت،محمدماجد،2006ق،لعبببببببام14783/50الطعبببببببن رقبببببببم العليبببببببا، داريبببببببةإ-120 ،دار  البببببببدعوى التأديبيبببببببة مشبببببببارا 

   354ص2007الجامعةالجدبدة
 ،يكبون مناطبًا باللجنبة المركزيبة. تقدير نسبة عبالوة الترفيبع "إن تقييم أداء العاملين من أجل فقد حكمت المحكمة121 - 

اليعني أن تحل المحكمة محل لجان التقييم التي يكون لها  على أن الطعن بقرارات لجان تقييم أداء العاملين في الدولة،
ن دور صببالحية تقديريببة فببي تحديببد الدرجببة التببي يسببتحقها العامببل. تحقببق مببن أن هببذا وال المحكمببة يكببون فقببط الرقابببة، وا 

،مجموعبةأحكام المحكمببة 2000لسبنة 688فببي الطعبن  157/2لبم يشببه عيبب إسبباءة اسبتعمال السبلطة القبراررقم التقبدير
"مبا لبم يثبببت أن اللجنبة اإلداريبة الفرعيبة الموكبل لهببا  ،وقبررت كبذلك602المكتبب الفنببي،ص ،مجلبس الدولبة،2000للعبام

التبي تنتهبي إليهبا  ،فإن درجة التقدير ال سلطتها ي معر  القيام بمهمتهاأساءت استعم قد عالوة الترفيع، تحديد مقدار
مجموعبةأحكام 2005لسبنة 5359فبي الطعبن  677/2القبرار رقبم  هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد عبالوة الترفيبع.

 .416المكتب الفني،،ص (مجلس الدولة،2005-2000المحكمة لألعوام 
 (مجلبببس الدولبببة،2010-2005مجموعبببةأحكام المحكمبببة لألعبببوام 2009لعبببام 2286ببببالطعن893/2رقبببم  القبببرار -122

 531المكتب الفني،ص
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خرجت عن البنها البذي  تكون بذلك قد إحدى الصحف اليومية،ب عن طريق النشرأجر  بال
مكبببن االحتجببباج بهبببذا ي ال ،مبببن ثبببمّ و  رسبببمه المشبببرع فبببي تبليبببل القبببرارات اإلداريبببة الفرديبببة.

 فببي ييببر المسببتقيل،المببدعي بحكببم  يببه باعتبببارباالسببتناد إل الصببادر القببرار ويغببدو التبليببل،
علبى تفانيبه  دة قرارات تتضمن مبنح المبدعي ثنباءً اإلدارة ع كما أن إصدار محله القانوني.

تصببرف ثببم وضببعه ب ومببن ثببم معاقبتببه ونقلببه إلببى رئببيس شببعبة، وتعيينببه مببديرًا، فببي العمببل،
 تتجبباوز ال وجيببزة مببدةبحكببم المسببتقيل خببالل  عببّده وقطببع إجازتببه الخاصببة و  إدارة أخببرى،
المبنبي علبى  رارويكبون القب المبدعي،علبى التحامبل علبى  يشبكل قرينبةً  ونيبف، ثالثة أشبهر

  .123"لللغاء وعرضةً  ، مشوبًا بعيب االنحراف بالسلطة ذلك بحكم المستقيل(
التناسبببب ببببين الجبببزاء  ضببباء مجلبببس الدولبببة السبببوري تبنبببى مببببدأوفبببي مرحلبببة متطبببورة مبببن ق

إلببى أن  ذهبببت المحكمببة اإلداريببة العليببا اذ  لموظببف،الببى ان الفعببل المنسببوب يديبي وبببالتببأ
الستقالل المساءلة الجزائيبة عبن المسباءلة  العام الجرمي ال يشمل العقوبة المسلكية، العفو

يجببب فببر  عقوبببة مسببلكية تتناسببب مببع امفعببال  مببن ثببمّ و  المسببلكية بأركانهببا وشببروطها.
 ت تشباطرولئن كانب ومن حيث إن هذه المحكمة، ورأت كذلك أنه".. .124التي نسبت إليهم

الجببزاء  الطعببين بمببا ذهبببت إليببه مببن قيببام الحالببة الموجبببة لتقريببرمصببدرة الحكببم المحكمببة 
وسبننهما  وأنها سارت في هذا الشأن علبى هبدى القبانون واالجتهباد التأديبي بحق الطاعن.

هببذه العقوبببة تخببالف مخالفببة صببريحة  انّ إذ  هببا تخالفهببا لجهببة العقوبببة التببي اختارتهببا،لكنّ  ،
 يسبتلزم تبعباً  امّمب ،وتجد بأن الطعبن ينبال منهبا عل،فالمبدأ المتقدم من تناسب الجزاء مع ال

وببة تنزيبل العق بالقسبطاس المسبتقيم، الصبحيح وزنهبا في نصابها لذلك وبغية وضع اممور
 .125.".ذلك ورف  ما جاوز إلى النقل التأديبي، المقررة بحق الطاعن من الطرد

                                                           
المكتببب  (مجلببس الدولببة،2010-2005،مجموعببة لألعببوام 2007لسببنة  2981فببي الطعببن  1284/2القببرار رقببم  -123

 373الفني،ص
المكتببب  ،مجلببس الدولببة،2000للعببام ،مجموعببة أحكببام المحكمببة 2000لسببنة  830فببي الطعببن  26/2القببرار رقببم 124-

 .591الفني ص
 .531(،مرجع سابق،ص2010-2005مجموعة لألعوام 2009لعام  4828في الطعن  791/1القرار رقم  -125
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بحبق العامبل متبى وقبع مبا تفبر  وفي حكم آخر رأت المحكمة " أن العقوبات المسبلكية إنّ 
المشبرع تبدرج هبذه العقوببات بغيبة إتاحبة الفرصبة  وقبد قبرر ،منه مخالفبة لواجباتبه الوظيفيبة

وهببو مببا يعببرف فببي فقببه القببانون  ،واإلمكانيببة لفببر  عقوبببة تتوافببق مببع المخالفببة المرتكبببة
بها أن يشببو  وذلببك أن العقوبببة ال يجببوز العببام واجتهبباد القضبباء اإلداري بببب نظرية التناسببب(،

هبببذه  انّ إفبببراط يرهبببق العامبببل أو تفبببريط يجعلبببه بمنبببأى عبببن العقوببببة الرادعبببة ..ومبببن حيبببث 
المحكمببة وفببي ضببوء وقببائع القضببية  تببرى وجببوب فببر  عقوبببة الحسببم مببن امجببر بنسبببة 

ومن حيث  وفي قرار آخر قررت المحكمة أنه" .126% مدة ستة أشهر بحق المدعي..."5
إن رقابة القضاء اإلداري على قبرارات السبلطة اإلداريبة ال تقبف فقبط عنبد حبد التحقبق مبن 

التكييبف القبانوني الوجود المادي للوقائع التبي اتخبذتها هبذه السبلطة أساسبًا لقرارهبا وصبحة 
نمببا تتعببدى الرقابببة تلببك إلببى  ،للقواعببد القانونيببة الوقببائع وعببدم مخالفببة محببل القببرار لهببذه وا 
و تقدير مدى التناسب بينه وبين اإلجراء المتخذ على  ،وخطورته حث في أهمية السببالب

خطبببورة الفعبببل  ولبببئن كبببان لبببلدارة سبببلطة تقبببدير أي محبببل هبببذا القبببرار ومضبببمونه أساسبببه.
أم  الخدمة بناًء على ارتكابه لفعل ما، يستحق الصرف من وهل المرتكب من قبل العامل،
مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديريبة  أنّ  إالّ  إنه ال يستحق الصرف

هذا الغلّو عدم المالءمة بين  ومن صور  عدم التناسب(،يشوب استعمالها الغلو أخرى أالّ 
ففببي هببذه الصببورة  تتعببار    درجبة خطببورة الببذنب اإلداري وبببين اإلجببراء المتخببذ ومقببداره..

تبأمين انتظبام   هبوو  ،الصبرف انون من قرارذي تغيأه القنتائا عدم  المالءمة مع الهدف ال
وال يتببببأتى هببببذا إذا انطببببوى اإلجببببراء المتخببببذ بحببببق العامببببل علببببى مفارقببببة   ،المرافببببق العامببببة

                                                           
أسند الى العامل المحال جرم إهمال واجبات الوظيفة كونه يعمل مهندسًا لدى المصرف  وتتلخص وقائع القضيةا -126

وقد أحيل إلى  ،ذ أقدم على قطع تذاكر متكررة لبع  المزارعين لقاء تحقيق منفعة ماديةالزراعي التعاوني في مسكنه ا
.وبنتيجببة المحاكمبة وقببد أصببدرت 2011/ لعبام 34إسببقاط البدعوى بقببانون العفبو العببام رقببم / القضباء الجزائببي البذي قببرر

وقببد أقامببت المحكمببة   المحببال،المحكمببة المسببلكية بحلببب قرارهببا القاضببي مببن حيببث النتيجببة بفببر  عقوبببة اإلنببذار بحببق 
قضبباءها علببى أسبباس أن المسبباءلة المسببلكية مسببتقلة المسبباءلة الجزائيببة ويتعببين فببر  إحببدى العقوبببات الخفيفببة بحبببق 

اإلداريبة العليبا ملتمسبة  فقبد ببادرت إلبى الطعبن ببه أمبام المحكمبة ولعبدم قناعبة اإلدارة المعنيبة ببالحكم الصبادر، المحال،
  ييبببر25/5/2016فيصبببدر  2016/ع( لعبببام371/3القبببرار رقبببم   د بحبببق العامبببل المحبببال.إلغببباءه وفبببر  عقوببببة أشببب
 مكتبة مجلس الدولة . منشور(سجالت امحكام،
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..فركببوب مببتن الشببطط فببي القسببوة يببؤدي إلببى إحجببام عمببال المرافببق عببن حمببل  صببارخة
الشببفقة واإلفببراط المسببرف فببي  ،المسببؤولية خشببية التعببر  لهببذه القسببوة الممعنببة فببي الشببدة

المفرطببببببببببة  فببببببببببي اللببببببببببين  يببببببببببؤدي إلببببببببببى تهبببببببببباون عمببببببببببال المرافببببببببببق العامببببببببببة فببببببببببي أداء 
 .128ة عدة قرارات مشابهةوللمحكم.127واجباتهم..."
عندما جعلبت قبرارات الصبرف مبن الخدمبة الميبدان الرئيسبي ولكنه  ،لت المحكمةوحسنًا فع

ومبببدى  وخطورتهبببا لبببيس الميبببدان الوحيبببد( لرقاببببة الغلبببّو، ببببالنظر إلبببى أهميبببة هبببذه القبببرارات
قببد أخطببأت عنببدما  الّ إ هالحيبباة الوظيفيببة واالجتماعيببة للموظببف. ولكننببا نببرى أّنببفببي تأثيرهببا 

الصببرف مببن الخدمببة لببم يببرد فببي سببلم  منّ  تأديبيببة،ف مببن الخدمببة كعقوبببة ذكببرت الصببر 
نّ  العقوبات التأديبية، خدمبة الموظبف ببإرادة اإلدارة ، وفلسبفته ق إنهباء ائبطر  احبدىهبو  مباوا 

المحكمبببة كبببان عليهبببا أن تبببأتي بمببببررات  انّ أي  ،عبببن فلسبببفة العقوببببات المسبببلكية تختلبببف
 من القانون امساسي للعاملين في الدولة. 137ة من تطبيق المادة مشتقّ 

العقوبببة المسببلكية يجببب أن تكببون متناسبببة مببع  "الببى أّن ا وذهبببت المحكمببة فببي حكببم آخببر
حبببد أيجبببازى ب يخبببالف واجباتبببه الوظيفيبببة، فالعامبببل البببذي إسبببراف. المخالفبببة دون شبببطط أو

                                                           
 وثبائق القضبية وأوراقهبا أّن مبا ارتكبتبه المدعيبة ال يشبكل سبببا  لصبرفها مبن الخدمبة، ..ومن حيث اّنه من الثابت من127

اجتماعيبة جسببيمة تحبّتم االقصبباء الفبوري للعبباملين فبي حبباالت ال  اقتصببادية أوفالصبرف إّنمببا يكبون لبواعببث سياسبية أو 
وال يمكببببن معالجتهببببا بببببالطريق القضببببائي وفببببي أضببببيق الحببببدود وبمببببا يتناسببببب مببببع الطبيعببببة  الخاصببببة   تحتمببببل التببببأخير،
الببذي  نفسبه شبيالتفتي.فقبرار الصبرف المشبكو منببه قبد صبدر بنباء علببى التقريبر  الصبرف مبن الخدمببة واالسبتثنائية لتبريبر

صدر حكم المحكمة  المسلكية المكتسب الدرجة القطعية  على أساسه وطالمبا أن المحكمبة صباحبة االختصباص وبعبد 
وطلببببت  ،علبببى بلبببديات  قنبببوات دراسبببتها لظبببروف القضبببية قبببد أكبببدت فبببي حيثيبببات حكمهبببا أن المدعيبببة كلفبببت باإلشبببراف

، بما قد يؤثر نت  مكلفة  باإلشراف على أكثر من بلديةحالة كاالم من العمل لدى البلدية، الذي يتضح منه أن اعفاءها
 مببن امجببر الشببهري مببدة  ثالثببة %3سببلبًا علببى قببدرتها علببى متابعببة أمببور العمببل االكتفبباء بفببر  عقوبببة الحسببم بنسبببة

حكمبة عالجبت المومن ثّم فانه لم يعد ثمة داع التخاذ إجراء آخر الصرف  من الخدمة( بحبق المدعيبة، بعبد أن  أشهر.
وقالبببت كلمبببة الحبببق فيهبببا، ممبببا يجعبببل القبببرار المشبببكو منبببه ال يتناسبببب مبببع الفعبببل المرتكبببب مبببن قببببل  المسبببلكية القضبببية

وهبو مببدأ  المدعية، ويكون ييبر قبائم علبى سبند قبويم  مبن الواقبع والقبانون، لمخالفتبه  أحبد المببادل القانونيبة العامبة، أال
يترتبب  المشبكو منبه مبع مبا جراء المتخذ بحقه  ويتعين بالتالي إلغاء القبرارالتناسب بين الفعل  المرتكب من العامل واال

 سببجالت امحكببام، منشببور(  ييببر 2/4/2015صببدر فببي  2014لعببام (304/1القببرار رقببم   ونتببائا.". عليببه مببن اثببار
 .مكتبة مجلس الدولة

مكتبببة مجلببس الدولببة  سببجالت امحكببام، منشببور(  ييببر22/9/2014صببدر فببي2014لعببام  257/2القببرار رقببم   -128
 مكتبة مجلس الدولة. سجالت امحكام، منشور(  يير25/5/2016فيصدر  ،2016 /ع( لعام371/3رقم  القرار



 التأديبي القرارفي  لخطأ البّينرقابة ا

378 
 

 وظببروف المخالفببة، وذلببك بشببكل يتناسببب مببع وظيفتببه، الجببزاء المنصببوص عليهببا قانونببًا،
 وال اسبتهانة. ،فبي تقبدير الجبزاء بحيبث ال يكبون هنباك يلبوّ  وعالقتها بالعمل المستند إليبه.

الهببدف مببن ويتعببار  مببع  ال يببؤمن سببير انتظببام المرفببق العببام،فكببل مببن طرفببي النقببي  
 .129إيقاع العقوبة

 في إيقاع الجزاء التبأديبي، فكرة رقابة الغلوّ الى نجد إشارة واضحة  امخير القرار وفي هذا
لدى مجلس الدولبة السبوري وجبوب تحقبق التناسبب ببين الفعبل المقتبرف مبن  بعد أن استقرّ 

ن تمكبببن مبببن فبببر  رقابتبببه  سالمجلببب نّ أ الّ إ المفروضبببة بحقبببه. الموظبببف والعقوببببة حتبببى وا 
ه مببا زال لببم يخببرج مببن نطبباق قراراتببه أّنبب ، إالّ مشببروعية الموضببوعية لسببلطة التأديبببعلببى ال

دون أن تصبرا  ،التي اكتفت دومًا بإلغاء القرارات التأديبية بناًء على وجود تجاوز السبلطة
االنعببدام  البببطالن أو بببإقرارفببي أيلببب امحيببان بقببي مكتفيببًا  اذ بالسبببب الحقيقببي إللغائهببا،
 يتبببين لنببا مببن القببرارات اذ . أو تجبباوز السببلطة واالنحببراف بهببا بنبباًء علببى الخطببأ الجسببيم،

فبببي توقيبببع  "رقاببببة الغلبببّو" مبببن ييببباب الموقبببف الحاسبببم للقاضبببي اإلداري السبببوري السبببابقة
ت التبببردد التبببي ظهبببرت ببببين الجبببزاءات التأديبيبببة، البببذي انعكبببس فبببي قيبببام كثيبببر مبببن حببباال

.وال شببببك أن مثببببل هببببذا التطبيببببق القضببببائي المتذبببببذب يحتبببباج مببببن هببببذا القضبببباءتطبيقببببات 
فبببي حالببة ثببببوت  خاصببًة  ،هببذه المسبببألة ضبببائي بشببأنالمجلببس العمببل لتوحيبببد اجتهبباده الق

حبول هبذه  الظباهر فبي بعب  أحكامبه االسبتقرار أحيانبا   تببرز بينمباف التبأديبي انعبدام القبرار
أخببرى يعببود إلببى قضببائه السببابق فببي يببل يببد القاضببي اإلداري عببن  نجببده أحيانبباً  الرقابببة،

ظلببت أحكامببه  مببن ثببمّ و أصببياًل لببلدارة.  اختصاصبباً  وصببفهاب ،بهببا والقضبباء إليهبباالوصببول 

                                                           
وقبد أسبند إليبه جبرم البذم والقبدا وتحقيبر  وتتلخص وقائع القضية في أّن الطباعن يعمبل لبدى مديريبة تربيبة إدلبب. - 129

اذ أحيل االدعاء إلى محكمة بداية الجزاء بإدلب التي  إلى النيابة العامة. محام من خالل الشكوى التي تقدم بها امخير
لبببزام الطببباعن ببببدفع مبلبببل ثمانيبببة آالف ليبببرة للمبببدعي  قضبببت بحكبببم اكتسبببب الدرجبببة القطعيبببة بإسبببقاط البببدعوى العامبببة، وا 

ء الحكببم آنببف فقببررت اإلدارة إحالببة اموراق إلبى المحكمببة المسببلكية بحلببب للنظبر بوضببع الطبباعن علبى ضببو  الشخصبي،
فبر  عقوببة الطبرد بحبق  2008لعبام  139/196فقررت المحكمة نتيجة المحاكمة بموجب قرارها الطعين رقبم  الذكر،

 . 531(مرجع سابق2010-2005مجموعة أحكام المحكمة لألعوام  المحال..
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دون أن تتضببح حقيقببة هببذا االتجبباه حتببى الوقببت  إلغائببه، إبقبباء هببذا القضبباء أوتتخبببط بببين 
ريببم أن إلزاميببة  ا القضبباء ورفضببه،هببذ تتنبباق  بببين إقبرار أحكامببهزالببت ماالتببي  حاضبر،ال

لهبببذا يتطلبببب منبببه توحيبببد المحكمبببة العليبببا فبببي سببورية ببببنص القانون. المبببادل التبببي ترسبببيها
حتببى يتسببنى لنببا معرفببة أوجببه ووسببائل المشببروعية التببي يعتمببد عليهببا  اجتهبباده القضببائي،

 إللغاء القرارات التأديبية أمام القاضي اإلداري.
علبببى الموظبببف  العقوببببة التأديبيبببة الموقعبببة وعنبببدما يقبببوم القاضبببي اإلداري السبببوري بإلغببباء

ه أسوًة بالقاضي المصري تولى بنفسبه تسبليط العقوببة المناسببة فإنّ  نتيجة عدم مشروعيتها،
بخبالف القاضبي الفرنسبي البذي امتنبع  -علبى الموظبف دون الرجبوع إلبى السبلطة التأديبيبة

 بعببد -ا إلببى السببلطة التأديبيببة المختصببةأرجعهبب اذ التببي يراهببا مناسبببة،العقوبببة  عبن اختيببار
هببذه  انّ ".ومن حيببث المفروضببة ة بوجببوب التناسببب بببين العقوبببةوفببي قببرارات عببدّ  أن أخببذ
ن كانببت تشبباطر محكمببة الدرجببة امولببى فيمببا انتهببت إليببه مببن أسببباب ضببرورة  المحكمببة وا 
تشاطر هذه المحكمة من حيث مدى تناسب ها ال أنّ  ، إالّ عقوبة شديدة بحق المحالفر  

العقوبببة المسببلكية المفروضببة مببن قبلهببا بعببد قيامهببا بمببنح امسببباب المخففببة التقديريببة مببع 
ئيبببًا بحكبببم مكتسبببب الدرجبببة البببذي بموجببببه حكبببم عليبببه جزا الفعبببل المنسبببوب إلبببى المحبببال،

ة والحكبم عليبه بجناية تحقيق منافع مادية لقاء العمبل بعمبل ينبافي واجببات الوظيفبالقطعية 
وهبو يسبتتبع فبر  عقوببة التجريبد المبدني  نتيجة ذلك بامشغال الشاقة مبدة سبنة ونصبف،

وهو اممر الذي تبرى معبه المحكمبة بالنتيجبة فبر   بحق المحال دون الحاجة للحكم بها،
 130كونها تتناسب مع الفعل المنسوب إليه.." عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال،

                                                           
لعامبة للبريبد رئبيس وتتلخص وقائع القضية فبي أن المحبال  ع.ع.ا( كبان يعمبل بتباريخ الحادثبة لبدى المؤسسبة ا - 130

وقد أسند إليه جرم تحقيق منافع مادية لقاء فعل ينافي واجبات الوظيفة من خالل قيامه بتسليم  ،قسم وحاليًا مكفوف اليد
ّمما أّدى إلى فوات إيبرادات   ،وذلك بعدم إخضاعها إلى أمانة الجمارك ،عدد من الطرود البريدية بصورة مخالفة للقانون

وقبد أوقبف مبن أجبل  ،/ ألبف ليبرة سبورية30000وأن مجمبوع المببالل التبي حصبل عليهبا تبلبل نحبو / ،على خزينة الدولة
ونتيجبة المحاكمبة  ،وبعد تنظيم الضبط الالزم بحقه تمت إحالته إلى القضاء الجزائبي ،ذلك لدى شعبة المخابرات العامة

ألبببف ليبببرة سببورية ،بعبببد منحبببه  /30000بحقبببه حكببم ببببالحبس لمبببدة سببنة وشبببهر ونصبببف الشببهر وتغريمبببه بمبلببل / صببدر
ممبا كانبت معبه  2011/ لعبام 61امسباب المخففة التقديرية .وبعد تشميل ربع العقوبة بأحكام مرسوم العفبو العبام رقبم /

هذه اإلحالبة .ومبن حيبث أنبه ونتيجبة المحاكمبة أصبدرت المحكمبة المسبلكية بدمشبق قبرارًا تضبمن فبر  عقوببة التسبريح 
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يسبتعمل فبي قراراتبه القضبائية المصبطلحات المناسببة التبي  إلداري السبوري الأن القاضبي ا كمبا
الخطبأ  السبلطة أو دومبًا تضبمين قراراتبه بعيبب تجباوز مكتفياً  التأديبي، القرار يلغىعلى أساسها 
يشببببمل وسببببائل  اذ ،الببببذي هببببو مفهببببوم واسببببع اإلشببببارة إلببببى عيببببب مخالفببببة القببببانون، الجسببببيم، أو
كببل  ذكببر تاركبباً  التببأديبي، يعتمببد عليهببا الموظببف العببام إللغبباء القببرار التببي قببدكّلهببا المشببروعية 

 المشبببروع، التبببأديبي ييبببر السببببب الحقيقبببي لرقاببببة القبببرار وصبببفهب عيبببب علبببى حبببدة، أو وسبببيلة
 ،اءاتواإلجبر  ،والشبكل ،كعيبب عبدم االختصباص ووسيلة قانونية اعتمدها الموظبف فبي دعبواه،

دومبًا فبي حيثيبات القضبايا عبن السببب الحقيقبي البذي  مبا يجعلنبا نبحبث وهذا والهدف. ،والسبب
 .القرار التأديبي ألغيّ والذي على أساسه  اعتمد عليه المتقاضي لرفع دعواه،

وفبي العديبد اسبتقرت  إلى أن سياسة مجلس الدولة السوري قد الصدد في هذا أخيراً  نشير 
دارتبه،من قراراته   مجبال للحكبم بامضبرار ال أن في مجال العالقة الوظيفيبة ببين العامبل وا 
 فبي هبذا نعتقبد أنّ و  .131انسبجامًا مبع رواببط القبانون العبام ،التبي تلحبق ببالموظف المعنويبة

 مبن آثبارقبد تتركبه العقوببة التأديبيبة المفروضبة  البى مبا  نظبراً  ،بحق العامل جحاف كبيرإ
 ومصراء مجلس الدولة في فرنسا اممر الذي لحظه قض مختلف الصعد، فيو  ،يهف كبيرة

ومصر أقر لنفسه بسلطات القضاء الكامل في نطباق  القضاء التأديبي في فرنسا وجدنا ذإ
 ديبيببة،والشببطط مببن جانببب السببلطة التأ حالببة الغلببوّ  السببيماو  رقابتببه علببى القببرارات التأديبيببة،

مبن دعباوى وصبفها وليس ب الطعون باإللغاء، تنظيم المشرع لهذه الطعون ضمن إطار مع
 .132القضاء الكامل

                                                                                                                                   
سببباب المخففببة ،وشببمول جببزء مببن العقوبببة بببالعفو العببام تخفببي  العقوبببة إلببى عقوبببة النقببل التببأديبي بحببق المحببال ولأل

 مكتبة مجلس الدولة . منشور(سجالت امحكام،  يير24/8/2016صدرفي 2016( لسنة 3/ع/546رقم   ..القرار
ومبببن  ، وقببررت كببذلكا"..494مجموعببة.ص 18/2/2008،صبببدرفي2008لسببنة2882فببي الطعببن 220/1القببرار -131
يث اّنه في البدء ال بّد مبن التبذكير ببأن االجتهباد مسبتقر لبدى المحكمبة اإلداريبة العليبا بأّنبه فبي العالقبة الوظيفيبة ببين ح

دارتببه، لعبببام  1389فبببي الطعببن  264/1المعنويبببة.... ".وانظببر كبببذلكا القببرار رقببم  المجبببال للحكببم بامضببرار العامببل وا 
 .461.مجموعة،ص2008

العصببار بببأن اختصبباص المحكمببة التأديبيببة ينببدرج ضببمن إطببار واليببة القضبباء الكامببل  يببرى امسببتاذ يسببرى محمببد - 132
وتخببتص المحكمبة اإلداريببة العليبا بالفصببل فبي الطعببون المقدمبة مببن ذوي  بباّلنظر الببى السبلطة الواسببعة التبي تتمتببع بهبا.

دورها في مجال الرقاببة ليشبمل ويتسع  يوما (من صدورها،60الشأن في امحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في مهلة 
علببى إلغبباء هببذه  بحيببث ال يقتصببر دورهببا كمببا تمببد رقابتهببا علببى قببرارات مجببالس التأديببب، الوقببائع إلببى جانببب القببانون.
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 :خاتمة
وتوصبيات لمبا تبم  ،هذا وقد ارتأينبا فبي ختبام بحثنبا إببداء حوصبلة ختاميبة فبي شبكل حلبول

أن يأخبببذ ببببه القضببباء السبببوري علبببى وجبببه  نفّضبببلومبببا  تناولبببه فبببي البحبببث بصبببفة عامبببة،
 ااآلتيوذلك على النحو  ،الحسبانالخصوص وبعين 

 النتائج: -أوالا 
 ا  العامبة ،ومبا يتضبمنه مبن ضبمانات تأديبيبة فرعبأضحى النظام التأديبي فبي الوظيفبة  -1

أهم الركائز فبي تبأمين الشبرعية القانونيبة  احدى "علم القضاء"، من فروع هذا العلم النفيس
أدنببى تمليببه مقتضببيات العدالببة  مببن الضببمانات الجوهريببة كحببدّ  قببدر تببوفير اذ انّ  واإلداريببة؛

 التأديبي هبو القرار ذلك أنّ  المحاكماتوامصول العامة في  اإلنصاف، المجردة، وضمير
اممببر الببذي جعببل مببن إيجبباد  اء عقببابي فببي نصببوص الببذنب اإلداري،فببي واقببع اممببر قضبب

ضببرورة يجببب أن تؤخببذ فببي  وتمنببع تجاوزاتهببا، فتئببات اإلدارة،قويببة تحببول دون اضببمانات 
 مًا.و الحسبان د

يمكببن أن  التبي أهببم الوسبائلمبن  مبن الرقابببة القضبائية، إخضباع اإلدارة إلببي قبدريعبد   -2
القضاء فبي مراقببة  دور ما يعزز وهو إذا ما تعدت على حدود الشرعية، يائلة اإلدارة ترد

 وصببببدقها، للتحقببببق مببببن قانونيتهببببا ،اإلدارة فببببي مجببببال التأديببببب التصببببرفات التببببي تصببببدرها
صالا  عادتها إلى ميزان العدالة والمشروعية إذا مبا انحرفبت وأ عوجاج فيها،االوا  سباءت وا 

 وعلببى ذلببك،  التفببريط اسببتخدام سببلطاتها فببي فببر  الجببزاءات التأديبيببة، سببواء ببباإلفراط أو
يباشرها على  التي لتدارك نقائص الرقابة التقليدية ستجابة من القضاء اإلداري عمومًا،اوك

القببببرارات اإلداريببببة التببببي تمارسببببها اإلدارة بمقتضببببى سببببلطتها التقديريببببة فببببي مجببببال توقيببببع 
 تغّولهبا ضببد حقبوق امفببراد، و أمبام تعببدد تجباوزات اإلدارة، ،والسببيما133 تأديبيبةالجبزاءات ال

                                                                                                                                   
انظببر يسبرى محمببد  بببل إمكانيبة توقيببع الجبزاء الببذي تبراه مناسبببا  مبع المخالفببة المنسبوبة الببى الموظبف. ،القبرارات فحسبب

 .207صالعصار، مرجع سابق، 
امولى هبي التأكبد  اإلداري تشتمل على مرحلتين متتاليتين، إن تصدي القاضي اإلداري للرقابة على سبب القرار - 133

 وامخرى هي مراقبة التكييف القانوني الذي خلعته سلطة التأديب على الواقعة للمزيد انظرا من الوجود المادي للواقعة،
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وعدم مراعاتها العتبارات التناسب والمالءمة بين العقوبة والمخالفة التأديبية فبي كثيبر مبن 
وتبعه فيمبا بعبد القضباء اإلداري المصبري  -المناسبات، فقد قام القضاء اإلداري في فرنسا

 التضييق من حبدود تلبك السبلطة، مسبوقة في إطار جدية وجريئة وييربخطوة  -والسوري
الوسبببائل  بوصبببفها احبببدى " ،أورقاببببة "الغلبببوّ  الببببّين"، التبببي تجلبببت فبببي إقبببرار رقاببببة "الخطبببأ

 الثغببرات القائمببة فببي الرقابببة التقليديببة فببي قضبباء التأديببب، الرقابيببة القضببائية الحديثببة لسببدّ 
 الشأن. م من تجاوزات اإلدارة في هذاوليحمي بها حقوق امفراد وحرياته

 مبببن قببببل فقهببباء القبببانون العبببام، هبببذا الموضبببوع يحتببباج إلبببى االهتمبببام الكبيبببرال يبببزال  -3
هببذا النببوع مببن الرقابببة فببي محبباكم القضبباء  فببي االسببتقراروخاصببًة فببي ظببل التببردد وعببدم 

ن كان ما يزيد اممر اإلداري في سورية، هذا التبردد قبائم لبدى المحكمبة العليبا  حرجًا إنّ  وا 
وهبذا بخبالف مبا هبو قبائم عليبه الوضبع فبي  قمة السلم القضبائي فبي سبورية، التي تتصدر

 هبذا فبيوالثبات لدى القضاء اإلداري المصري  يوجد نوع من االستقرار اذ مصر الشقيقة؛
ه أّنب فمبعالقضباء اإلداري السبوري،  اأّمب. التي يكاد يصل فيه إلبى النضبا الكامبل القضاء،

 مسببلكه فببي هببذا الصببدد لببم يكببن واضببحًا؛ إال أنّ  تصببدى لهببذا الموضببوع وقببال كلمتببه فيببه،
ومبببدى  رقابتبببه علبببى تقبببدير العقوببببة، فبببيه ظبببل يخبببيم عليبببه التبببردد وعبببدم الثببببات ذلبببك أّنببب

أحيانببًا  فقببد تراجببع عنهببا ، فهببو إن أقببدم عليهببا أحيانببا مناسبببتها للخطببأ اإلداري مببن عدمببه.
سلوب أمن بين أهم االعتبارات التي حدت بنا إلى تناول هذا الموضوع ب ولعل هذا أخرى،

وكذلك بالمقارنة بببع  التطبيقبات  ،المصريو الفرنسي  ينالنظامبالبحث العلمي بالمقارنة 
االجتهبادات  راء الفقبه اإلداري وآإذ من شأن المقارنة الوقبوف علبى  الفرنسي؛ في القضاء
براز هذا القضاء، ما يساعد على دعم موقف الفقه والقضاء اإلداري لدينا، فيالقضائية   وا 

والوقبوف عبن قبرب  ؟قضبائي فبي هبذا الشبأن أو نقبص تشبريعي أو هناك أوجه قصور هل

                                                                                                                                   
ة على التناسب بين العقوببة والجريمبة فبي مجبال التأديبب، ببال ذكبر لبدار النشبرو الرقابة القضائي د.خليفة سالم الجهمي،

 .312سنة النشر، ص 
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القضاء بما يمكنه من إقرار مبادل قضبائية وقانونيبة موحبدة تكبون مرشبدًا  على مسلك هذا
 في سورية.  للمحاكم جميعها

   المقترحات: -ثانياا 
ن كنا على يقين بأن دراسة هذا الموضوع سوف تعترضه بع  العوائق التبي قبد تحبول  وا 

مبن  عبدد ه يمكننبا إيبرادأّنب إالّ  ، دون بلوإ هذا البحث درجات معتبرة من اإلحاطة والنضبا
 هبذا القضباءفبي  .إذ حبان الوقبت قضاء مجلس الدولة السوري التي نخّص بهاالمقترحات 
عببن ضبببرورة تبنببي نظريببة الخطبببأ البببّين فبببي التقببدير بالصببيغة التبببي اسببتقرت فبببي للحببديث 

 ا اآلتيوذلك على النحو  ،القضاء اإلداري الفرنسي
النص صراحة على العيب الذي أصدر على  في صياية أحكامه بإبراز أن يكون دقيقاً  -

للحباالت التبي  المبوظفينولذلك أهمية بالغة تتمثل في معرفة  ،أساسه حكمه بإبطال القرار
وعببببدم تببببرك  ،والتصببببدي لتجبببباوزات اإلدارة ،يمكببببن لهببببم علببببى أساسببببها المطالبببببة بحقببببوقهم

 ،اللجببببوء إلببببى القضبببباء همبببببدرايتهم المسبببببقة بالحبببباالت التببببي تخببببول ،مصببببيرهم بببببين أيببببديها
مكانية استرجاعهم لحقوقهم.  وا 

ما ال سبيّ و  ،التكييبف القبانوني للوقبائع بصبفة دائمبة و مسبتمرة أن يبسط رقابتبه فبي مجبال -
بمسبببايرة يكبببون وهبببذا  ،مجبببال القبببرارات التأديبيبببة لتعلقهبببا بالحيببباة الوظيفيبببة والمعيشبببية للفبببرد

ن فبببي والغلبببط الببببيّ  ،التطبببورات الحديثبببة فبببي مجبببال القضببباء اإلداري وامخبببذ بنظريبببة الغلبببوّ 
  ،ضمانة مهمبة للفبرد وصفهاالصحيح لها بالحقيقي و  والمحتوى ،بالمفهوم القانونيالتقدير و 

  .ما في مجال القرارات التأديبيةالسيّ و 
 كمببا يتعببين مببن المشببرع لببدينا االهتمببام أكثببر بضببرورة تقنببين امخطبباء التأديبيببة حتببى ال -

 بالحسبببانمببع امخببذ  القببانوني،تتببرك لمحبب  تقببدير اإلدارة التببي قببد تتعسببف فببي تكييفهببا 
التأديبيبببة المناسببببة لهبببا بهبببدف وضبببع حبببٍد لالختصببباص التقبببديري لبببلدارة فبببي هبببذا العقوببببة 
وسببيلًة قببد تسببتعملها سببلطة التأديببب إليببذاء الموظببف  الببذي قببد يكببون مصببدرًا أو المجببال،

 .مًا منه مسباب خارجة عن القانونانتقا
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 إالّ  ، التصببدي لهببذا التعسببف يمكنهببا أن تمضببي قببدمًا نحببو إن هببذه الرقابببة المسببتحدثة ال 
 سبببلطات القاضبببي اإلداري أهمهبببا تطبببوير ، باقترانهبببا بسلسبببلة مبببن اإلصبببالحات القضبببائية

ضببببمانًا لحقببببوق  وتفعيببببل الطعببببون القضببببائية ضببببدها، علببببى القببببرارات التأديبيببببة، وتوسببببيعها
وتحقيقًا لفاعلية ممارسة الرقابة القاضي اإلداري لمهامه في مجبال  الموظف الخاضع لها.

ثقتببببه فببببي عدالببببة القاضببببي  زتتعببببزّ و  وكببببي يطمببببئن الموظببببف، ،وجببببديتها التأديببببب الببببوظيفي
مبن خبالل تطبوير آليبات  يجب منح القضاء اإلداري لدينا المكانة التي يسبتحقها، اإلداري،
مبا وظيفتبه إنّ  التبأديبي ييبر المشبروع، بحيث ال تتوقف وظيفته عند حد إلغاء القرار عمله،

البة تضبمن للموظبف تبنبي تعزيبزات قانونيبة فعّ وذلبك مبن خبالل  تتعدى إلى أبعد مبن ذلبك،
 أبرزها ا حقوقه،

ة عليهبا فبي وفبر  يرامبة تهديدّيب ، تمكين القاضي اإلداري من توجيه أوامر لبلدارة -1 
خاصببة تلببك  حببال تمنعهببا مببن تنفيببذ القببرارات القضببائية الحببائزة لقببوة الشببيء المقضببي بببه،

 ي للقببراري النبباتا عبن اإللغبباء القضبائالمتعلقبة بإعبادة إدمبباج الموظبف فببي منصببه البوظيف
يبة التبي والتخلبي عبن السياسبة الحال ،رما أصابه من ضبر ع وتعوي  المضرور التأديبي،

 .يتبعها في هذا المجال
 ،بكيفيبببببة الحصبببببول علبببببى حقبببببوقهم الثقافبببببة القضبببببائية والبببببوعي لبببببدى المبببببوظفين نشبببببر -2

 قانونية في مجال القضاء اإلداري،ن لديهم ثقافة والضمانات القانونية المتاحة لهم بما يكوّ 
بمبا للقضباء  ،كما يبعبث الثقبة والطمأنينبة فبي نفوسبهم ،يامضًا و صعباً  عدّ الذي كثيرًا ما 

أال  ،إيمانًا بالوظيفة المنوطة ببه من سلطة تضمن لهم الحصول على حقوقهم من اإلدارة،
لببواء دولببة مشببروعية وحامببل وضببمان إعمببال مقتضببيات ال وهببي حمايببة حقببوق المببوظفين،

 .القانون
يستهان بهبا  االّ التي يجب  لعقوبات التأديبية المقنعةالى ابالنسبة  إيالء االنتباه الكبير -3

خاصبة مبع  ، لتعسبف اإلدارة التبي قبد تكبون مصبدراً  الموظبف فبي خطبورة آثارهباالى نظرًا 
مبن المشبرع والقضباء لبدينا  لهبذا ننتظبر ، السلطة التقديرية التي تطغى عليها عند اتخاذها
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رقاببة قضبائية  تعميبققصبد  ، اإلسراع في إعطاء بدائل عنها مع تحديد طبيعتهبا القانونيبة
نصببوص قانونيببة جديببدة تتببرجم حبباالت لجببوء اإلدارة إليهببا مببع  مببن خببالل إقببرار ، بشببأنها
بمبا يمكببن القاضببي مببن التصبدي لكببل مببا مبن شببأنه التقليببل مببن  ، بشببروط صببارمة تقييبدها

 روعيتها.مش
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  .1991 ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،أحمد يسري. ترجمة د

 <http://fr.wikipedia.org/wiki/État.htm> موقع ويكيبيديا اإللكترونيا -
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