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ب الااا  األفضااانل اليااا  ي  ااا ضنقبااا  فااامان القااان ال الضااان   ا اااا   فااامن  ااال القااان ال الياااهو     اااا 
ال اظف ايكال  ال أاه  ن االلابل ب قي اينو الاظيلا  الضن ا  ابنليانل  الياهح م  يا    ال  ا م 

 . 1الض ل اا يظن  
 

 قطاا  اليقاان   اان القاان ال الذياياا  الااه   م اا   ااوام   لاا   ضنقباا  القاان ال اليااهو     يأااكل اال   اان 
 ل ذي ن. األفضنل الذم ي  الي   ميك  ن ال ااطل   ضًن لإللبل بن يقمام ا

  ايقي   ال  فا  ادوام  الضن ا   والييا  يا    أل ال ظان  الياهو     س  ا   قناال  و  ل االأانم  الا
2ال ب ق  الذيايي 
. 

 
نل ظاااان  اليااااهو     ق ااااو  ال أل  ااااها اال اااايقبل لاااايم وال  ااااواو ك اااان  ااااا   ي اااا ل هلاااا  ال قااااًن. ف

الضو ااو  كمّ ااي ناالوام  اقااو يأااكل  اا ن   ل قاااظ ال اظااف  اال يض ااف يم اان  ا باانذما او األااال 
 ا   بنل بانوا الضن ا  االذي انو االوام    ام  ان ي   بضاو أل أقام لنل  ي ان  3 ل ال لاا  القن ا يا 

...  اها بند انف   لا  ا   ق الوفنن االاذن ي  ا ق االطابن ال  ا ق  يا  ال ياف يم كإ  ليقن ال 
يضو ذم ًن ذياييًن ا لطًه   يكيًن ف   أل اللضل أا الذم  الاا و  ها  ن اميكب  ل ق ل ال اظف  قو

 الاقو      ب  ب يضيق  بنلاظيل   فيييا ل ال ب ق  الذيايي   ن ال ب ق  اليهو  ي .
 

 لهل  فإل  ضنلذ   ا ان الب ث  يي  افقًن ل ن  ي :
 

 ا ل ال ب قا  اليهو  يا  اال ب قا    ااد لان  االي ممام  اليأنب  ف  قاا و اليذامم  اال ضنقبا  -1
 .الذيايي 

فا  ال ب قا  اليهو  يا    الي نحل ف  ال  ن نو الااذاب يه    ان اال بانوا الااذاب  ما ني ان -2
 .االذيايي 

 .الييا ل   ل ال ب ق  اليهو  ي  اال ب ق  الذيايي  -3
 

 
 
 

                                                 
1
  Delperée, Francis: l'élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique LGDJ 1968 p 22.  

2
 «Le régime disciplinaire est une repression-intra institutionnelle indépendante d e la repression 

penale» Bertrand, Christine, Régime disciplinaire Juris-Class, Fasc n
o
 183, 1995, p 2 n

o
 1. 

3
م.إ. وتعديالته وقانون إنشاء التفتيش المركزي ) (95/59)رقم  هيئة العليا للتأديبإنشاء ال( وقانون 112/95كنظام الموظفين )م إ رقم  

 ( وتعديالته.119/95رقم 



 3 

 االول  القسم 
 التأديبية بين المالحقةفي قواعد التجريم والمعاقبة واإلعفاء والتبرير التشابه 
  قة الجزائيةوالمالح

 
يبن  ااان اا يما  ااان  ااال ذن اااب الااذاااب ا ل بااانوا االقاا اااو ااال ا ال  نك ااا  اليهو  يااا   ذ ا ااا  م ااا ي

 لقاان   يقي اا ا القاامام اليااهو   . االذااما او اليهو  ياا  ابنلياانل  ال اايطنو اليهو  ياا   اال أذاال لاا   
 ف  القن ال الذياي .أا الي نحل  ن  ن  ا  ط ق ب  نيأ ظمًا ليال ا   ي   ه  ال بنوا االقاا و 

 
 :التجريم والمعاقبةالفقرة األولى: 

  و مبدأ شرعية الجرائم: مفهوم الخطأ المسلكي -0
 قن ل   وأ ال  قاب   وال    ال ض ال با  فا  ال قال الذيايا  االياهو   .  ي  اي الي انين الياهو    

 ااها ال  ااوأ  و   . اال الي اانين الذياياا  بااهل   ااوأ ال ذاام  وال  اا  ل اام  ض ااال باا  فاا  ال قاال اليااه
يليقم الي   ظن  ال اظل ل بضكم قن ال الضقابنو اه ال االلطن  ال  ايكي  اليا  ي كال ال  ميك  ان 

( ل اام   ااوو   لاامًا فاا  القاان ال 55ال اظااف االياا  يااسو  الاا  فاامق ا ااوا الضقاباانو  ال اانو  
 .4ن   اال ي  يقو م االوام لابنلينل  فن  ن  يماك  

 
  قاان ا   ل ل ااا  اللطااه ال  اايك  اال يضااواو ل ااه  االلطاان     اال يضمماافلاايم   نلاا فاا  ال قيقاا  

5اللم  ا كال  ال القان ال الي  ان   ا فا   اهل 
ا  ان  ي  اي ال ظان  الياهو     ال ال ظان  الذيايا  .  . 

 .6وال    ل ال ذمم   اله  ي او    وأ 
للااانو و بضاااق ال لاااا  اللنلااا  اليااا  يلاااف بضاااق اليلااامفنو بنل لنا اذاااا اااها بااانلمل   ااال 

لبل دنكا    اوو  نو   ه  ال لاا  ياهي   ن ا  ال ام     ن يلكل الضبنماو الي  ي  7اليهو  ي 

                                                 
5
 .31ص  1515، العدل 22/12/1511م.ش.ل. تاريخ  

5
 «Absence de définition légale de la faute disciplinaire» Bertrand, Christ, opcit p 3 n

o
 6. 

«Il n' y a pas de détermination, ni d'énumération légales des fautes disciplinaires» Plantey, Alain, opcit 

p 448 n
o
 910. 

6
 Nullum Crimen sine lege. «De ce fait, le droit disciplinaire se sépare du droit penal dont un des 

principes est qu'il n'y a d'infractions qu'instituées par la loi ou le règlement» Chapus-René, opcit p 324 

n
o
 382.  

1
 نظام الخاص بالقضاة والضباط ومنها ما يلي: كنصوص ال 

 Ordonance du 22 decembre 1958 art 43 précise que: «tout manquement par un magistrat aux 

devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire». 

Pour les officiers, «l'inconduite habituelle, la faute grave dans le service ou contre la discipline, la faute 

contre l'honneur (art 12 de la loi du 19-5-1834)». 

تين  بعيا القييوانين الخالية عليا اعتبيار بعيا امعمييال المنييوبة للقاليي  منياء مييلبية منهييا عليا  يبي  الم يال نظييام فيي لبنيان، و

 ( وتعديالته التي تن  علا ما يلي: 22المادة ) 12535/19س شورى الدولة الصادر بمشروع القانون المنفذ بالمر وم رقم مجل
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 ... ا اااه  ال لاااا  يبقااا   ااال ي ااام الأااام  أا الكما ااا  أا االوب اميكااانب ااذبااانب الاظيلااا  ا 
ضنل  ل األف  سلف لطه   يكينً ق ل ال يط  اليهو  ي  ال ليل  ليقو م  ن  ل  قن ي  لييل  م بنلينل 

 ي و مقنب  الق ن  ادوام . هل ا   ال   اب   ل  ال اظف ال ب ق

 اال قلااو أا ا  اانل  لبلااأل كاال ا   اا  8(54ال اانو    ل  اانل يضي اام فاا  فااإل  ظاان  ال اااظل ل فاا 
ل أ ن ااًن قن ا يااًن بنلااذباانو ال لما اا   ياا  ال اظااف فاا  القاااا  ل ااال ظ اا  ال نفااه  ي كاال أل يكاااّ 

   قاب  يهو  ي .لمق ل
هل  لنللاا  الااذباانو ال لما اا  فاا  ال لااا  القن ا ياا  االي ظي ياا  ال  ااي ن ال ااااو   بااي اايلنو   ااا 
  9 ل  ظن  ال اظل ل يأكل لطه   يكيًن. (15ا 14 
ييم   ن   ل  لا  ي وو األلطن  ال  يكي  ك ن    ال انل فا  القان ال الذيايا  الاه  ي اوو ف

 ل  ظن  ال اظل ل  (15ا 14  ن ف  ال نوي ل    ي   ل الااذبنو ال  لا    الذماي  الذيايي 
 لي و ذ يض ن اا    ا  وو   ل  ل  ضظ  ن  يم   ذناًل لييل  م االيهامل. 

لااهل  يضاااو الاااف يلاام   ااان به اا  لطاااه   اايك  لي اايط  اليهو  يااا  ال ليلاا  ا ااا  يي ياان   اااها 
 ضل  هل . ف   نل يقوي   ماذض  ط الق ن  ادوام  يل ن لمقنب   يقو مال ذنل ب يط  

 «sous reserve de ces rares interventions des textes, la qualification sera 

appliquée au comportement d'un fonctionnaire par la décision de l'autorité publique 

sous le contrôle étendu du juge»
10

.  

  

ي . ذ ان  ن يا  يقاو م  اوا ا  يا  اللطاه ا  ال  وام  الي ي ي   ي ين بلب ي  اا ض فنلمييم اال
ال  فيااا   اااق ال ب قااا  اا  اااو  ال ب قااا  ب  اااب  ا ااان اها كااانل  يطياااب فااامق  قابااا   ض  ااا  اا

ل  اا ل ياانممت اميكاانب اللطااه اياانممت يقمماام للاايقو ماياا  ليظااما  بلااق ال ظاام  اال ال ااو  الياا  ي
 .11ال ضنقب 

ي   كم الذم  الذياي  الاه  ي اقط ب امام فنل ب ق  اليهو  ي  ال ي كل ال ي قط ب مام الي ل  
 ذ ني  اا ذ   (  ل  بق  لبوام  واي ًن  ق ال ب ق  ا اها  ان  الي ل   ب ط يض  الذم  الذياي 

 اكو   ذيم الوال  اللم    ف  اكحم  ل قمام ل :
                                                                                                                                            
"كيي  امييالل بوا بيياي الوظيفيية وكيي  عميي  يمييس الشييرا  و البراميية  و اادي يالييع منييأ ميييلبيا  يعاقييب عليييه  مييام المجلييس التييأديبي 

 ". 25المنصوص عنه في المادة 

 وتعديالته )قضاء عدلي وتنظيم قضائي(. 15/5/1533تاريخ  192/33من م.إ. رقم  33ها بنفس المعنا والمضمون المادة يقابل 
3
: "يعتبر الموظع مياوا  من الو هية المييلبية ويتعيرل للعقوبيات التأديبيية إلا  مي  112/95من نظام الموظفين م.إ. رقم  95المادة  

مين اييذا  19و 15تفرليها عليييه القيوانين واانظمية النافيذة ا  يييما المنصيوص عليهيا فييي الميادتين  عين قصيد  و ااميال بالوا بييات التيي

 المر وم ااشتراعي...".
5
 وفي فرنيا، فالولع متشابه:  

 «Encore en France, le statut géneral de la fonction publique se borne à rappeler que toute faute 

commise dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice des fonctions expose à une sanction disciplinaire» 

Planty, Alain, opcit p 380 n
o
 910. 

 
10
  Bertrand, Christine opcit p 3 n

o
 7. 

11
 C.E. kiener-25-5-1990-Rev. adm 1990 p 517; C.E. le Roy- 21-6-1972 Rec p 462; 

 959ص  1555راشد/الدولة م ق إ  1/5/59تاريخ  131م ش ل قرار رقم 
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 «Aucun texte n'enferme dans un delai determiné l'exercice de l'action 

disciplinaire»
12

. 

 
ان المبااد  التاي ترعاى ا اول " الي  ن     ث ا ي م  ن  ي :  ا ها  ن  نم  يي   ذيم أاما الوال

المحاكمات التأديبية تختلف في هذا الشأن مع ما هو معمول به في اال ول الجزائية، اذ ال يوجد فاي القاانون 
د نص  ريح وخالفاا  لاذلب باساتطاعة التأديبي مرور زمن على االعمال التي ارتكبها الموظف اال في حال وجو 

الساالطة التأديبيااة احالااة الموظااف علااى المجلااس التاااديبي لمحاكمتااه ويتوجااب علااى المجلااس المااذ ور النظاار 
   .03بالقضية وان ال يعتبر ان المالحقة التأديبية ساقطة بمرور الزمن"

 
 مبدأ شرعية العقوبات   -1

 genulla poena sine le 04أا   وأ ال  قاب  وال   
أل ال ايط  االوامما  ال ي ايطين أل يلامق  قابا     ل الق ن  الذيايا  ي ل     ها ال  وأ  ال هلاه

 . 15ف  الي   الضقابنو ال  لا     ن قن ا نً  ي  ن ل م   لا  
.     اااان  اااايطي ن   أل  اااايطي ن  ق ااااو   اااال  ن ياااا   ما اااا  الضقاباااانو الياااا  يلياااانم    اااانا ااااها يض اااا

  ن  ها كن و األفضنل ال   اب  ال  ال اظف يأاكل لطاه   ايكيًن أ  الن ي   ل  ن ي  يقو م    ا ي
 . فنأللطن  ال  يكي  ل م   وو  ف  القن ال كنلضقابنو

ها ح و لبوام  اذاو ال لنلل  ال  يكي   ف    م  فا  ال ب قا  أا  او  ن    ان يض ا  أ  ان ل ام  اا 
أل ييق ااااو بنلضقاباااانو  ي  اااان لاااا    بلكاااال فاااا   اااانل ال ب قاااا  افاااامق الضقاباااا   يي اااا  بنل ب قاااا . 

  ال أااايمن في أااا    قابااا  ذو اااو  ل ااام   لاااا   ي  ااان فااا  نال  اااوو   فاااب ييضاااوا ن أا يقاااا   قااا
 األ ظ   االقاا  ل. 

"ان  القااو كااّمم  ذياام أاااما الوالاا    ااوأ أاام ي  الضقاباانو فاا  الضو ااو  اال قماماياا  ا   اان  اان  ياا :
خالفااا  للقااانون بااانزال عقوبااة ال نااص فيهااا،  ااالقرار الااذي أناازل القاارار الااذي يفاارة عقوبااة اناازال الفئااة يعتباار م

تقت ار فاي الفقارة  001/55مان م إ رقام  55المستدعي من الفئة الثانية الى الفئة الثالثة في حين ان المادة 
 .06الرابعة من عقوبات الدرجات الثانية على عقوبة"إنزال الرتبة"

 
  ق  يي   ذيم أااما الوالا   ل اا  الضقابا  ال ق ضا أ ن ف   نل ط مح ال سال  ال اذاو  ن ي طي

  ن يااهو    ي ااو   اال لبلاا  االوام  الاا   ضنقباا   اظاافبطاان إ  اان لي ااو  اااا يااو  م اوام  ه ف
                                                 

12
 C.E. (ASS) 27 Mai-Sieur Deleuze, Rec p 296; C.E. 14 juin 1991 Aliquot Rec p 1022.  

13
 : 9 زء  1511 رحال/الدولة ق.م.ش  21/5/1511تاريخ  1215م ش ل قرار رقم  

، فيلييييب 22/3/13تييياريخ  13ال/الدولييية. م.ش.ل. قيييرار رقيييم ،  يييالم رح 21/5/11تييياريخ  215بيييذات المعنيييا: م.ش.ل. قيييرار رقيييم 

 مراديس/الدولة.
15
 وتعديالته(. 352/1553من قانون العقوبات اللبناني )م.إ. رقم  5وفي المادة  3اذا المبد  منصوص عنه في الد تور اللبناني المادة  
19
 .. 12/5/1595يخ تار 112/95من نظام الموظفين اللبناني الصادر بـ م.إ. رقم  99المادة  
15
 .23ص  1555م إ / الدولة م.إ.  23/12/1559تاريخ  1315م.ش.ل. قرار رقم  
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اا فامق  ااها الياو  م االوام    يا  يذمماا  اا   فاا  فم ا ن  لنللا   اهل  االلااال الااذاب ايبن  ان
ل ان  يمياب  يا  هلا   ال   يو  م الطانبن الياهو     نال  ا يبضنو  ه  االلال بلي   و  ا طن  ال

  ينيج قن ا ي .
  ما  فا  ال ايط   اباهل الضقابانو ال ق ضا  ل ام أام ي    ان ب ا ب اال Chapusاقو ا ي م األ ينه 

 اا ب  ب  و  ل ظ ن   ل ال ي  القن ا   ليضقابنو.
  «Bien entendu, les sanctions déguisées ne peuvent qu'être,illégales,soit 

en raison du détournement de pouvoir dont elles procédent, soit à cause du vice de 

procédure qui les entache, soit parceque la mesure prise n'est pas au nombre des 

sanctions legalement prononçables»
17

. 

  

يأااممضي  ل اام اليهو  ياا  للنياانو ل اام اليااا  ك اان ال الق اان   بطاال كاال قاامام ي اايلو  ال لااا  ال
 ا ضو  ل اذي ن.

 «La juridiction reprime l'utilisation des dispositions legislatives sans caractère 

disciplinaire à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été prises»
18

.     
 

  واحدة عن الفعل الواحد جواز فرة اكثر من عقوبةعدم   -3
 ياا   ااها  ( ظاان  ال اااظل ل 112/59    مقاا   اال  8  ااو  59ال اانو  لقااو  اا  القاان ال الي  اان    

  ن  ي :ك ال  وأ
ان تفرة اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضاية نفساها ماا لام تكان العقوباة  اادرة  "ال يجوز

 لحالة تلغى العقوبة األولى".عن مجلس التأديب او عن رئيس أعلى وفي هذه ا
قاان ال ا أاان  اليليااي   يضويبياا  ا  115/95 مقاا  ك اان ّكاامم  ااها ال  ااوأ اي ااًن ال م ااا  االأاايما  

 اللقم  ال نو   الي  ذن  ف  ن  ن  ي : 19ال مكي ( ف  ال نو  
طبق فاي هاذه "عندما تفرة على المخالف نفسه، في القضية ذاتها عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة، ت

ا كن يا   19لا    اف   (لكل القان ال الي  ان     ظان  ال ااظل لالحالة، خالفا  ألي نص أخر العقوبة األشد". 
الواليا  فا   الذ ن   ل  ب قي ل يهو   ي ل   اث  ا ل ليامييم الي ي اي  بضاو  ال يلامق الضقابا 

يط ااق  قاباا  اا ااو   ايلاانه  قاباا  اأااو  لكاال  ال يقياامح  ياا  ال مذاان الااه  يضيااا  ي  طاانظ لااب  
ال ان ق  (8فقام   59ال انو   الضقابا  االأاو فقاط   اب   طااظ  ا   ي  ال لنلل  ال  ايكي  هاي ان 

ل  ي  ال ال اظاف  قااني ل أ ال القان ال اال كانل ال  ذ اي  هكم ن اقو ا ي م  ذيم أاما الوالا
أمط   ل  لييلي ل ل اذل  لنلل  اا و   ل م ا   ليم  ن ي  ن فمق  ني ل الضقاني ل  ل   يي 

                                                 
17

 Chapus-René.opcit p339 n
o
 400.  

18
 Plantey-Alain opcit p 402 n

o
 972. C.E Pouteau Ronsamvallon 20-1-1947 Rec p36. 

15
كورة فيي الفقيرات الي الأل اموليا مين ايذد المادة.بعيد ان يبيون قيد اتخيذ فقرتها امميرة: "يحق لب  مر ع من المرا ع الميذ 95المادة  

 العقوبة الداملة في لالحيته ان يقترح علا المر ع الذي يعلود اتخال عقوبة اشد".



 1 

ال ي لااه الضقاباا  االأااو ا اال اذاال ي ل ااه الضقاباا  االأااو  يقااو  ال اظااف الاا  اوامياا  طيبااًن فاا  هلاا   
  .20 ي  اها لنللو  ه  القن و   يكال  ي   ق ف  الطضل بقمام ن ال لنلف لأللال

ياهو    فنل بنوا الضن   ي  ان فامق  قااني ل  يا   اظاف  ان لاهاو ال لنللا  ااها ي ا ل القامام ال
فمق  قاب  حن ي   ي  ال  يو    ل هاو ال لنلل  الي    ق ال  اقب ف  ن. يكال  اها القامام 

 .21  ياذبًن االبطنل ل لنللي  القن ال 
 ل اكاااّو ال  اااوأ ال ااان ق الاااهكم أامو بضاااق ال ااانالو اليااا  الأ بضاااو 22ا ااان االذي ااانو االوام  اللم  ااا 

  ض   ضي مًا  ن  ي : ييضنمق
ال يقف  نيًب ا ن  ا كن ي  االوام   ياق ف  ضن  ال اظف اليقن او   ""Non bis in idemال   وأ 

ألل  م نل ال اظف  ال  ضنأا  اليقن او  يأاكل ياو  م  Revocationبنال نف  ال   قاب  الطمو 
   يقل  ل الضقابنو اليهو  ي .

لاااايق اليق ااااي  اا ك اااان لاااا    ااااف  ا كن ياااا  ال ييمافااااق الضقاباااا  اليهو  ياااا  ب ذ ا اااا   اااال اليااااوا  م  يل
 وال ال ييضنمق  ن ال  وأ ال ن ق هكم . (الضب نو: ياق ف ذي   ل المايب   قل ال اظف

  

 «Des mesures d'ordre peuvent accompagner une sanction (abaissement de la 

notation; retenue sur le salaire; mutation), sans que le principe soit enfreint»
23

. 

 
tivité des sanctions cretroa-onn aLدم رجعيااااة العقوبااااات التأديبيااااة: عاااا -4

disciplinaires  
يلااامق اليااا  اليهو  يااا   ااال   اااث ال  اااوأ   ال   اااوأ  اااو  مذضيااا  القاااماماو االواممااا  ا   ااان القاااماماو 

 Un des principes   االذي نو االوام  الي  أاذو ن ليقن ال  قاب  يهو  ي   ا  ل ال بنوا الضن   

généraux de droit.  24اأ يل ن   يل  القن ال . 
ك اان أل ال ذياام الو اايام  اللم  اا  أ ي اام أل   ااوأ  ااو  مذضياا  األ  اانل االوامماا  لاايم لاا    يلاا  

 en matière repressive)25الاا   الو اايام   ال فاا  ال  اانيل هاو الطاانبن الضقاان   أا اليااهو     
 .26وال ل م ن  ل ال  نيل أا الق نين األلما 

                                                 
22
 .52ص  1512الخنيب/الدولة م إ  15/12/1511تاريخ  299ش.م. ل. قرار رقم  

21
 C.E.Ville d'alger 11-12-1942 Rec p 346; C.E. trolliet 24-6-1960 Rec p 423; C.E. Lacombe 4-5-1962 

Rec p 300.    

 .1حزا  13قدورد/الدولة . ق م ش  12/1/1513تاريخ  9م.ش.ل. قرار رقم 

En même sens:                                                                             

C.E. 23 Avril 1958,comm de petit Quevilly AG 1958,2, p 383; C.E. 20 Juin 1993 Au-Sina Dr. Soc 

1993-p 945 Concl Dikessler;  
22
 C.E. 17 mai 1991, mascarel Quot jurid 25 sept 1991 n

o
 117 p 9.  

23
 C.E. Boucekiree 25-2-1955Rec n

o
. 117 p 9; Plantey Alain opcit p: 402 n

o
 973.                                

24
 C.E. 27 sept 1991 Sarl. Soc. Diffusion Rhône-Alpes Rec p 31. 

 .132ص  12عدد  1551عبد الحفيظ فتوح/الدولة م.ق.إ.  25/5/55تاريخ  155م.ش.ل. قرار رقم 
25
 C.C.F. Arrêt n

o
 82/155, 30 dec 1982, D.C. Rec p 88. RDP 1983 p 333 note: Favoreu. 

26
 C.C.F. Arrêt bo 109/79, 9 janv 1980 D.C. Rec p 29, Dalloz 1980 p 249 Note: J.M. Auby. 
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En même sens:

27
  

 «Le principe de non-retroactivité trouve aussi son application en matière 

disciplinaire: l'autorité administrative ne saurait infliger une sanction retroactive, 

même si la faute est grave et récente, il y a retroactivité dès que la décision prend effet 

à la date de la faute ou même avant le jour où elle est prise». 

 
 ف   ها ال ذنل ب ن  ي :  28لقو ق  
"اليجااوز قانونااا  للتاادبير االداري النافااذ الااذي يتساام ب اافة العقوبااة ان يشاامل حاااالت سااابقة دون قيااام  

واذا قضاى القارار التاأديبي بماا يخاالف  ،تلاب الحااالت هنص قانون  ريح لجهة مفعوله الرجعي ولناحياة شامول
  ون مستوجب االبطال".واالنظمة في ننيواقاعدة عدم رجعية الق

 
 ك ن ق   اي ًن:

مفعااوال   رجعيااا  وتبرياار االدارة لااه بأنااه يجااب ان يعااود الااى  ىعطاا"ان قاارار تااأخير الترقيااة ال يم اان ان ي   
نزلات العقوباة هاو تبريار مخاالف للمبااد  القانونياة العاماة التاي تقتضاي بعادم تاريخ المخالفة التي من اجلهاا أ  

 .15"ة الى تاريخ المخالفةرجعية العقوبات التأديبي
 

 ما اان   نل ال اانبق  لاا  اها كاانل اكحاام اااال ا اا  ا اايح نً  ل ااها ال  ااوأ  يط ااق الضقاانب الذو ااو  ياا  اال 
 .الي  يم   ال ظن  الذياي   ل ال بنوا القن ا ي  الضن   ا ها اال يح ن   ا  ل  نل  فن ي ن ل
 

  ي :وو  ن لف   ها ال  اقو ذن  ف  قمام  ذيم أاما الوال
شااروا التجااريم ، او حتااى المالحقااة يطبااق علااى الجاارائم السااابقة اذا  ااان اكثاار  ان  اال قااانون يعاادل" 

 .30"مراعاة للمتهم وهذا المبدأ يجري تطبيقه في قضايا تأديب الموظفين وفقا  لما ذهب اليه هذا المجلس
الذياياا  هلاا  ال اقااوا ي م ا ااو اللق اان  ال لاايم  اان ي  اان  اال يط  ااق   ااوأ ا اايقم  يياا  الق اان  

  يطيبنو ال ظن  ف  ال مافق الضن   ال  يضنمق  ن يلل ف الضقنب ال قمم اقو اميكانب ال لنللا .
للااانلل  ك اان ال مذضياا  القااان ال االلاايل ال ييضااانمق  اان   اااوأ الأاام ي  اا  ااان يضطياا  فنياااو  اكحاام

 .31الضوال   ل اذل   ني  ال لنلل الي  قن   ي  ن
 

 يفرة العقوبة التأديبية التفسير الح ري للنص الذي -5
                                                 

27
 Alain-Plantey opcit: 402 n

o
 974; C.E.Docummun, 20-7-1951 Rec p 422; C.E Jouzier, 28-11-1994 

Rec p 955. 
23
 .1553، الزين/الدولة، م.إ. 25/1/1553تاريخ  151م.ش.ل. قرار رقم  
25
 .52ص  1553.  بش / الدولة م. إ 25/11/1551تاريخ  1133م ش ل قرار رقم  
32
 .92ص  1551م ج/الدولة مر ع  12/1/1551تاريخ  11م ش ل قرار رقم  

31
 Mourgeon, J; la repression administrative, Paris,1967, LGDJ p 118.  
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"ان نطاا  التأدياب  نطاا  العقوباات الجزائياة ال  ق ا   ذيام أااما الوالا  ب ان  يا :ف   ها ال ذانل  
 .31تفسر اح امه بتوسع لتعلقه بالحرية الشخ ية والشرف والكرامة االنسانية وحق الدفاع"

 
 انهاو ال ض  : 

 .33"اا ضنً  يل  م ال   يل  ماً  ال  ذاي ف  الق نين اليهو  ي   ف   طيق اال اال"
 

 ق   اي ًن به  :اقو 
ي ون لهذا المعنى تأثير عليه فاال معين في مجال  ا"عندما يستعمل القانون عبارات يعطيها معنى تقني 

فاذا نص القانون على عقوبة انزال الرتباة فاناه ال يم ان ان  34بد ان تؤخذ العبارات بمعناها التقني المعطى لها
   .  35عبارة في مجال التأديب بأنها تعني احيانا  انزال الفئةتفسرهذه ال

يعتبر انه في فرة العقوباات ب اورة عاماة وبالتحدياد العقوباات  الدولة ويستدل من  ل ذلب ان مجلس شورى 
   ."يم ن التوسع في ال الحيات المعطاة ألجل فرضها التأديبية ب ورة خا ة. ال

 
 

 اء من العقوبات التأديبيةاالعفالفقرة الثانية: التبرير و 
 حاالت التبرير:  -1

فضاًب  و    اب اق  اظاف ح   قابا  يهو  يا  اذو  نالو اا ظاما  ي  ان اا ي اال وال ايلانه االوام  ي
 اميكنب  لطًن   يكيًن ا ه  ال نالو    كنلينل :

كنل مب الي  ي مم ا قطنن ال اظف  ال اظيليا   (la force majeure  نل  القا  القن م :  -
 .36م  ي  ي   ض   للي

ذ ااوي  يضاان      اان ال اظااف ي  ضاا   اال ي ل ااه بضااق ال   اانو ال يقاان   ياا    نقاا   نلاا   -
 .37 نيق 

كاانلذ ال الياا  يضلاا  ال اظااف  (les troubles mentaux  38 نلاا  اال ااطمابنو الضقيياا  -
اله  يضن      ن  ل الضقاب  اليهو  ي  ابنلينل   ل ال  سالي  اليهو  ي  ا اها   ايا    ال 

                                                 
32
 .221ص 1559 .م/المجلس ااعلا للجمارك م إ  3/5/1559تاريخ  121م ش ل قرار رقم  
33
 .53ص  15عدد  2223ديوان المحا بة م.ق. إ  –فااد الحجار/ الدولة  25/5/1555تاريخ  55 -525/53م ش ل قرار رقم  
35
 5/12/2223تياريخ  123فاطمة مها شيرمند / الدولية ريير منشيور. م ش ل قيرار رقيم 5/12/2223تاريخ  129م ش ل قرار رقم  

 .ايئة ت. م رير منشور -روز بندلي/الدولة
39
 .139ص  1535م م/الدولة م إ  22/11/1553تاريخ  1233م ش ل قرار رقم 

36
 C.E.prefet de police 16-5-1947 Rec p 204;  

 .19ص  1555، شارلوت طايع/الدولة مجلة العدل 32/5/1553تاريخ  531م.ش.ل. قرار رقم 
37

 C.E.3-7-1947 Chaminade Rec p 99.  
38
 C.E. 6 Nov 1961 Rivals Rec CE tables p 1077; 8 Oct 1966, Payout Rec CE p 380; 2 Juillet 1980 

Centre Hospitalier de St Quentin-C/Pruvot Rec CE p 297. 



 12 

الااه    لاا  ال  ااسالي  الذيايياا  ابنلياانل  الضقاانب  اال  اال كاانل فاا   نلاا  القاان ال الذياياا  
 .(  ل قن ال الضقابنو231ذ ال أفقوي  الا   أا االماو   ال نو  

اال ال ال اظف اله  يضن    ل ا اطمابنو  قييا  فا  فياماو  يقطضا  امح او اميكنبا  اللطان     
 .39ي  الط يضي  في كل ال ي هل    ن  ف  فيماو االفنق  اا ف   نلي  يك
 نل  االكما  الي   يضمق ل ن ال اظف بنميكنب    ل  لنلف ليقن ال ي و يهح م ال الط  -

االلا  االقا  فب ي  هل    
40. 

 .41  ل  ل الضقاب  اليهو  ي  فب يضو  هم (l'erreur ا ن الليط  -
«l'erreur n'est pas une excuse valable de la sanction disciplinaire».  

 
  ااو ن   لااه ال اامسام ااا اام ميي اا  ال لنللاا      اا اال نلاا  االل اام  الياا  ال ي  ااهل ف  اان ال اظااف

. ا ااه  ال نلاا    لااا     اان فاا  القاان ال 42ليقاان ال بضااو للااو  ظاام  ال  اان ايهك ااو الاامييم  ي  اان
  ياا   اان  ياا :( الياا  ياا   112/59 اال  ظاان  ال اااظل ل      مقاا  2فقاام   14الي  اان   فاا  ال اانو 

شر وينفذ اوامره وتعليماته اال اذا  انت االوامر والتعليمات مخالفة للقانون ب اورة  اريحة بايخضع لرئيسه الم"
وواضااحة علااى الموظااف ان يلفاات نظاار رئيسااه خطيااا  الااى المخالفااة الحا االة  وال يلاازم بتنفيااذ هااذه االواماار 

 ."ل نسخا  عن المراسالت الى ادارة التفتيش المر زي والتعليمات اال اذا اكدها الرئيس خطيا   وله ان يرس
"ان مسااؤولية المسااتدعية تنتفااي بعاادما  فاا   ااها اللااوو ب اان  ياا : 43القااو ق اا   ذياام أاااما الوالاا 

اتخاذت القارار علاى فات نايعيعلاى ا ادار الت هعلاى قارار مجلاس الاوزراء الماانع للتوظياف وا ارار الوزير أطلعت 
 . "وعلى مسؤوليته عاتق الوزير

 
 L'amnistieالعفو العام:   -1

 (  ل قن ال الضقابنو  ي   ن  ي : 150 لو ال نو    
اهل  ي اادر العفااو العااام عاان الساالطة االشااتراعية وي سااقي  اال عقوبااة أ االية أو فرعيااة أو اضااافية""  

 فنلضلا الضن  يلوم بقن ال  ل ال يط  االأيما ي . 
 

 الضلا الضن  ب ن  ي :  Chapusلقو  ّم  اللقي  
  «L'amnistie, c'est à dire l'oubli des sanctions et des fautes disciplinaires, peut 

resulter de la mise en oeuvre d'une procédure administrative spécifique ou de 

l'intervention d'une loi d'amnistie»
44

.  

                                                 
39

 C.E. 21 Jan 1997, Robin Rec 104718.  
40

  C.E. 23-5-1947 rorel Rec p 217. 
41

 C.E.Wackenheim 18-10-1961 Rec p 172; Plantey-Alain opcit p 381n
o
 913.  

42
 C.E 4 Juin 1947 Parot Rec, C.E p 204. 

53
 .331ص  19عدد  2223نعمت كنعان/الدولة : ايئة ت.م م ق إ  22/2/2222تاريخ  215م ش ل قرار رقم  

44
 Chapus-René opcit p 334 n

o
 394. 
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الياا  يمي اااو  ياا  ال كااا  الذياياا  فيض اااو  يأاا ل الضلااا الضااان  الضقاباا  االلااايي  االضقاباانو الب قااا  

لي اظف ال ق ف  اال يلنو   ل ال قاظ ال نيذا   ال ا  ان  لو نيا  اليا  يقي ا  األلاه   ان   او 
 ا ي نب  قوام  ه  ال قاظ  ل لذ   يضاي نو اللم  أا لذ   ا ي نب  ضنأنو اليقن و. 

  ايض ااو اال يباانم ل اال ا اايلنو  ل ليضلااا الضاان   لضااال مذضاا   يماال األ كاان  الق اانيي  بلااام  مذضياا
 .    

 هل ي كل أل ي قط الضقابا  اليهو  يا  بلاوام قان ال  لاا  ان  يضلاا    ان فضيا   ا  ل ال حانل فقاو 
 لومو  و  قاا  ل يم     هل  الضلا ف  فم  ن    كنلينل : 

(loi du 26 janvier 1984 art 89 al dern; loi du 9 janvier 1986 art 81 al dern).  

 
اقو ق    ذيم الوال  اللم    بهل أحام قان ال الضلاا يكاال بنل  اب  لياقانين ااألفضانل اليا  ي او  

ها لوم قن ال الضلاا الضان  ق ال  ق ل لوام القن ال ابنل  ب  لأل  نل الي  يأ م ال  ن  ا اح. اا 
 فااامق الضقابااا  فاااب  ذااانل   وياااه اللاااوام ن. اقاااو ق ااا  فااا  فم  ااان به ااا  ال ي ياااو أحااام الضلاااا الااا 

 . 45األ  نل الي  ي م الأم  اال يا   ااألواب الضن  
ال يجاوز العفاو "أ  :  2ايضويبي  فقم   112/59(  ل  . . مق  60أ ن ف  ل  نل فقو  لو ال نو   

اق ا   ذيام أااما الوالا  الي  ان   فا  أ او أ كن ا :  ".عن العقوبات التي تفرضاها مجاالس التأدياب
من ارتكب جناية أو جنحة أو مخالفة  فحا  عما ارتكاب وأن مفعولاه يقت ار "أن العفو تدبير عام يقضي بمنح 

إال اذا نّص القانون الاذي  علما  واجتهادا  على ما يعاقب عليه القانون الجزائي وال يتعداه الى العقوبات التأديبية
   .46"يقّره  راحة  على ذلب

 
   La grâceالعفو الخاص:  -3

إن العفاو الخااص شخ اي... وال يشامل العفاو "و  يا   ان  يا :  ال قان ال الضقابان 153 لو ال نو   
العقوبااات الفرعيااة أو االضااافية والتاادابير االحترازيااة المقضااى بهااا إال بموجااب نااص  ااريح فااي المرسااوم الااذي 

 يمنحه". 
(  قاباانو ي اا ل  اال مياايم الوالاا   بضااو ا اايطبن مأ  152االضلااا اللاان    ااًب به كاان  ال اانو   

( ف ا  يياا  اليا   لاو  ي  ان ال اانو  153الضقابانو اللم ياا  اليا    ي ان ال انو   لذ ا  الضلاا. أ ان 
(  ااال 49(  ااال قااان ال الضقابااانو ا   ااان اليذمماااو ال اااو   الاااه   اااولل  ااا      اااب ال ااانو   42 

القاان ال هاياا : الضاايل اادقلاان   اال ذ ياان الاظاانيف االلااو نو الضن اا  اال م اانل  اال أ   ضاان  
 يذمم  الوال . 

                                                 
45
 Des faits contraires à la probité: C.E. 29-11-1961 Bombier Rec p 935; aux bonnes moeurs: C.E. 20-

6-1958 louis p 935; à l'honneur: C.E. 4-10-1991 Milhaud Rec p 714. 
55
 .155ص  1512ديوان المحا بة م.إ.  –شارل رزق/الدولة  1512-5-21تاريخ  225م.ش.ل. رقم  
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  ليم ل   لضال مذض  لبفاًن ليضلاا الضان  ابنليانل  فإ ا  ي اقط الضقابا  األلايي  أ ان االضلا اللن
الضقابنو اللم ي  في قط ف   نل    ال م اا   يا  هلا  لي  ايق ل فقاط. اال  يمياب  ييا    اقنط 
الضقابنو الي   لهو أا اآلحنم الي   يذو ف  الليم  ال نبق  للوام   ا يي  فإل الضلاا اللان  ال 

الضقابنو اليهو  ي  الب ق  ليضقاب  الذيايي  كنليذمماو ال او   اليا  ياسو  الا   ايل ال اظاف  ي قط
قلني    ال اها ي  ل  م ا  الضلا اللن    قنط الضقابنو اال نفي  االلم ي   . 47اا 

 
 

 القسم الثاني:
فااي المالحقااة  المباااد  الواجااب مراعاتهاااو  التماثاال فااي الضاامانات الواجااب تأمينهااا

 بية والجزائيةالتأدي
 

يكي ب االلال اال بنوا الي  يم   ال  نك   اليهو  ي  ا ن  ال يطنو اليهو  ي  ا  ي  ك ما  ظامًا 
  اللاب ي  اليهو  يا .  بنلاليهح م ن ال بنأم  ي  ل   القمام اليهو    ال يلاه  ال ق ال ال ايط  

الااال  112/95  مقاا   اال  ظان  ال اااظل ل اللانوم بنل م ااا  االأايما  (59 قاو  ااووو ال انو  ف
ذا مماا  أ  فاا  لنل  ي اان ال  نك اانو ا اان   ذاانلم اليهو ااب. ايضي اام  ااه  االلااال فاا   ضظ  اان 
 امذب  ما ني ن  ل ق ل  ذنلم اليهو ب ي و طنيي  بطبل ا  نل ن.

 ف   ها اللوو  ن  ي : 48اقو ا ي م  ذيم أاما الوال 
ي تساود المحاكماة الجزائياة ومنهاا مبادأ شاافهية "تساود المحاكماة التأديبياة مجمال المبااد  العاماة التا 

المحاكماااات الاااذي يساااتلزم ان تمحاااص فاااي الجلساااة المساااتندات واالدلاااة ومبااادأ احتااارام حقاااو  الااادفاع ومبااادأ 
االستق اء العفوي لألدلة المنوا بقاضي الجزاء سعيا  وراء الحقيقاة ثام ان التوساع فاي التحقياق قاد ياؤثر علاى 

ء أكااان ذلااب لجهااة اعتماااد المخالفااة المساالكية ا ااال  ام لجهااة اختيااار العقوبااة نتيجااة القضااية التأديبيااة سااوا
اذا خالف  القرار المطعاون فياه هاذه المبااد  العاماة ي اون " اا ن   ذيم الأاما قنيًب ا  . "المفروضة

 مشوبا  بمخالفة القانون وغير مرتكز على اساس قانوني  حيح وبالتالي مستوجبا  االبطال".
 

 45الدفاع او حق االطالع المسبق على الملف واسباب القراربحق تأمين الألولى: الفقرة ا
من حيث المبدأ، ليس على االدارة ان تطلع االفراد على ما تنوي اتخاذه من مقررات تتعلق بهم، ذلب ان القاول "

ا علاى النشااا بع س ذلب، اي بوجوب اطالع هؤالء مسبقا  علاى  ال قارار تناوي االدارة اتخااذه، ن اون قاد ح منا

                                                 
51
 .199ص  5عدد  1535شوقي ميرهللا/الدولة، م.ق.إ.  29/9/1531تاريخ  52م.ش.ل. قرار رقم  
53
تيييييييياريخ  152. م ش ل قييييييييرار رقييييييييم 235ص  1559شييييييييبري/الدولة م إ  25/1/1559تيييييييياريخ  1329ش ل قييييييييرار رقييييييييم  م 

 .3 زء  19ش 2.ع مان/الدولة ق.م.29/2/1519
55
بجدر ااشارة،  ن حيق ااطيالع المييبق عليا المليع و  يباي القيرار ايو حيق مين حقيوق اليدفاع  و ليورة مين ليورد وبالتيالي في ن  

 و  شم  من مفهوم حق ااطالع الميبق علا الملع ا ب  يشمله.مفهوم حق الدفاع ا
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المرفقي بالشلل شبه التام باعتبار ان مجمل هذا النشاا يرتكز على ايالء االدارة سلطة او امتيااز اتخااذ تادابير 
 من طرف واحد ، بمشيئتها المنفردة، وفق ما تقتضيه الم لحة العامة المؤتمنة على تحقيقها والحفاظ عليها.

المباادأ علااى اطالقااه ألنااه يشاا ل عندئااذل افتئاتااا  علااى الحريااات غياار انااه ال يجااوز، ماان جهااة اخاارى، االخااذ بهااذا 
المشااار اليااه اعاااله اكثاار تقل ااا  خ و ااا  بالنساابة  العامااة وبالتااالي علااى حقااو  االفااراد. لااذا تباادو دائاارة المباادأ

لمباادأ للتاادابير الفرديااة حيااث تتسااع دائاارة الاازام االدارة بااالبال  ا ااحاب العالقااة التاادابير المنااوي اتخاذهااا تأمينااا  
 .51"قانوني اساسي وجوهري اال وهو حق الدفاع عن النفس

 
فب اذب  ها ال  اوأ   اق الاوفنن  ال الا لم(  ي اق لكال أال  ياذا  اليا  ي  ا   ض  ا   ال ق ال 

ل  ياهمن ب قا  فا  الاوفنن  ال يو  م يذم  ب ق  لا  لال  الضقابا   أ  يط   ن   يسو  ال  ايلنه
الأاال  يذاان  االوام . هلاا  ا اا   ياذااب  ياا  كاال  اايط   أيااًن يكاال الا اان القاان ا   ل ااها  الاا لم

 ن       ان القان ال لاب ي  فامق ياوا  م يذمما  اا  قابانو يهو  يا . ال ي ياع لان ب الضبقا  
اليقاااانممم اا   ا  اااان  اااال أااااه   ال اااانظ ال اااامم باااا أ ل ايلاااانه اليااااو  م اا الضقاباااا  ب قاااا   اااابقًن اق اااا

 ال  يانل أقاالا  االاوفنن  كا   اي كل  يو  ا    ظم ان   االيا ال ضيا نو اا ال  اي واو اليا  ب ايي ان
  يطي ن ا م و قمام ن لببطنل. اوذنايو  ويااال فن  ن يكال قو   ل  ل   

ن ك ااان فااا  ل  ااانل يضي ااام  حااال  اااه  االذاااما او  ااال االلاااال الذا ممااا   ااافنلق ااان  االوام  فااا  فم 
ض اال االوام  ل لنللياا    ااوأ  ااق ليضيق اان بنل باانوا الضن اا  الياا   ااسو   ااو  ا يما  اان الاا  ابطاانل ال

 الوفنن  ل ال لم. 
ااالذي اانو فاا   ااها ال ذاانل للااب. اه ال ال  ااوأ ب ااو هاياا   ااا  اال لاا ن القن اا  االوام  الااه  

    اااث أبطااال  ذيااام الوالااا 1944آيااانم  5أ ااام قاا اااو  ألال  ااام  فااا  قااامام أااا  م لاااوم فااا  
اهل  ألل االوام  ال ليل   ف.اللم    قمام   ب الملل  ال   ا   ال يح نم   ل ل ين الل 

بنلياانل   اال   ايلااهو  ااها اليااو  م وال ال يطياان لاان ب المللاا   ياا   اان   ااب الياا  الاا  ي كّ اا
 .51الوفنن  ل  ل  

 اقو يه و  ها القمام ب ذ ا   ك  م   ل القمامو    ن  ن  ي :
  قلاا م  يضي ام  ااق الاوفنن ل اام  اس ل   ااو ن يكااال ال  يا  ال   ا اا  لبطابن  ياا   ياف الق ااي -

 .52ذواً 
اها لاا  ي اا ل ال اظاااف ال ب ااق ا ااان    ياا  يهو  يااا   اااا  ااا  اا اااو لي  اا م وفن ااا . يكااال  اااق  -

 .53الوفنن ل م  س ل ايكال بنلينل    ل االوام   ض ابًن ل ه  الذ   ا  ياذبًن االبطنل

                                                 
92
  15352، 2الخوري، يو ع  عدهللا، القرار ااداري الفردي النافيذ وحيق اليدفاع عين الينفس ، مقالية حقوقيية منشيورة فيي م.ق.إ عيدد  

 .11-12ص 
51
 C.E. 5 Mai 1944, trompier-Gravier Rec 1944 p133 GAJA.p … 

52
 C.E. 3 Jnav 1968, daens, Rec 1968 p 3.   

53
 C.E. 7 Mai 1975 le jeune, Rec 1975 p 282. 
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ال  قاال  اانبط  اال  مكااي الاا  الاام ال ي ااييي   اا ق االطاابن  ياا  ال يااف اها لاا  يكاال لاا  لاال   -
 .     54ضقاب  اليهو  ي ال

فاا   اا ل ال  قاال  اانبط أل اابنب أللااي  الاايم فاا   اا  ل يااه  ل  قي ااينو ال لااي   الضن اا .  -
يضي اام ب حنباا  الضقاباا  اليهو  ياا  الياا  ي ااياذب اطب اا    اابقًن  ياا   يلاا .  اان لاا  يكاال   نلاا   نلاا  

يو  م اليذم  االه  . اهل فنالذي نو االوام  يضي م ال القمام االوام  ال ي  ل ال55 مام  طنمي 
ا  ااان يكاااال  ااال القاااماماو اللمويااا    بضااا ل اال يبااانم أللاااي  ال اظاااف لاااو  ن  يلاااوم  االوام  الاااه
 لم ق ل ايلنه ن ي و طنيي   ق  ن اا بطب  ن. الي  اليق و بهلال الوفنن  ل  اليهو  ي  الي   ي

كاانل ا اا   ااموًا ف  اان  ال أااطب قاانق   اال الي اا  اليه  اال  ا  اليمفياان( الياا   فضيا   اا  ل ال حاانل
أل اا  لاا  يكاال يق اال  مكاايًا لاانمت ال و  اا  الياا  كاانل  مكااي   ياا  ف  اان  ااا  اال  ااها الق  اال  يااو  م 
ياااهو   ( اي اااياذب بنليااانل  اببلااا  ال  لاااه ال   ااااب  الياااا  لياااوفنن  ااال  ل ااا  ق ااال ايلااانه القاااامام 

 .56بنلأطب
 La communication"فا  اااوأ  اااق الاااوفنن ابااانأل ما   اااوأ  اااق االطااابن ال  ااا ق  يااا  ال يااا -

préalable du dossier "   ي انل  22اللم    اللنوم فا  القن ا    ذو ا ن ًن قن ا يًن ل  ف  ال 
 يا  الييا ل ياذبانل  13/7/198358 ال قان ال  19اال انو   65اال ي ن ال انو   57 (1905 ن   

 ل كنفا  الض نلام اليا   يلا  ال ي ا  ابقًن  يا  ال يط  اليهو  ي  اببغ ال اظف ال ب اق يهو  ياًن 
    ل الاقاا   يا   قيقا   ان  اا    ااب اليا  ا اها   اًب ب  اوأ الاذن يا  الاه   اا الا ا ي  ي ك  
   نل   وأ  ق الوفنن.   فضل داأل

 

و ان  االاوفنن  ل ا ا   اس ل  قااظ اد ب  وأ الاذن ي  ال يقيلم  ي   ما ن   قاظ الوفنن ا  ا 
اا  اااق االطااابن ال  ااا ق  يااا  ال ياااف  اااا  ااال االلاااال   اااق الاااوفننل    هل   يااا   اااو  ااااا 

                                                 
54
 C.E. 18 Janv 1974, Goman, Rec 1974 p:46 

55
 C.E. 21 Juin 1974, gribellauer Rec 1974 p 356 concl Braibant. 

56
 C.E. 5 Nov 1976, Zar Foudaki Rec 1976 p 477; C.E. 26 Avril 1967 Bloa, Rec 1967 p 176; 

 .15الخوري يو ع  عدهللا، مر ع  بق لكرد ص 
57

 L'art 65 de la loi de finances du 22-4-1905 (dont la redaction est restée inchangée): «Tous les 

fonctionnaires civiles et militaires, tous les employés et ouvriers, de toutes les admininstrations 

publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles 

signalétiques et tous autres documents composants leur dossier,soit avant d'être l'objet d'une mesure 

disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à 

l'ancienneté». 
58
 Art 19 de la loi du 12-7-1983: «le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est 

engagée a droit de la communicaiton de l'intégralité de son dossier et de tous les documents annexes. 

L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication préalable de son 

dossier"...». Le décret n
o
 84 – 961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire reprend ces 

principes. 
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الياا   ذااب  ياا  االوام  لاان ب  ال اايط  اليهو  ياا  ا يما  اان ااال يضاامق قمام اان اليااهو      الذا مماا
 .59لببطنل

  

 «le non respect de la règle de la communicaion du dossier entraîne 

l'annulation, pour vice de procedure, de la sanction disciplinaire. Il en va de même de 

communication d'un dossier incomplet»
60

.         
 

 ذااانلم أ ااان   ااال  ظااان  ال ااااظل ل الياا  يي اااوث  ااال الاااال ال  نك ااا   (59 ال ااانو   اقااو  لاااو
  ي   ن  ي :   ف  فقمي ن المابض اليهو ب

ه وان يستنسخ منها ما يراه الزماا  للادفاع عان نفساه وان "يحق للموظف ان يطلع على  امل االورا  المتعلقة ب
 ."يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس

  ظااان  ال ذيااام الياااهو    الضااان  لي ااااظل ل  7236/67 ااال ال م اااا  مقااا   25 لاااو ال ااانو   ك ااان
 الض ا   ل(  ي   ن  ي : 

الموجود لدى المجلس وان يستنسخ مناه ماا ياراه الزماا  للادفاع عان "يحق للموظف ان يطلع على ملف القضية 
 نفسه وعليه توقيع وثيقة تعد لهذه الغاية تثبت اطالعه هذا وتحفظ في الملف".

 
ال ضولا  ب اذاب ال م اا  مقا   16/12/59يانممت  2862 ال ال م اا  مقا   13ك ن  ّلو ال انو  

  ي   ن  ي : 22/1/1963ينممت  11849
تقرياار المفااتش اقتراحااا  بمؤاخااذة احااد المااوظفين وجااب علااى المفااتش العااام ان يبلاا  هااذا الموظااف "اذا تضاامن 

 التقرير او خال ة عنه لبيان دفاعه الخطي خالل اسبوع على االقل من تاريخ التبلي .
تكلياف وتخفة هذه المدة الى ثالثة ايام، يم ن تجديدها بثالثة اخرى بقرار معلل من المفتش العاام اذا اتسام ال

 بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المر زي بطابع االولوية او العجلة".
ال  ااو  اباابغ ال اظااف ال سالااه يقمماام ال اان ق هكاام  ال م ااا   ااها  اال  (13 ي اايلنو  اال ال اانو  

ال لي  اا  ي  االقل لبل      اا  ل    ا   ا ل ال ي ذ  اليا  يالال ال  ان ااالقيما انو 
يأااكل   ل ق ياا  ل ااي كل  ياا   اااي ن  اال يقااوي  وفن اا  اللطاا  فاا  الااي   ال سالااه  ي  اانال قو اا   اا

في جميع الحااالت اذا اال ا  " .61اللناًل لي ضن بو الذا مم  ابنلينل   لنلل  ليقن ال اال بنوا الضن  
ياه او  ادرت ا  بماا نساب الفار ت ان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقياق او التفتايش مع

الواقعة موضوع المؤاخذة بماا عليها و انت تثبت  ةعنه وثيقة او علم بوجود وثيقة  ادرة عن غيره. ولم يعتر 
من قبل المفتش العام.  ان لهذا االخير ان يعدل عن ابال  الموظف هذه المآخذ ال يدع مجاال  للشب أو التأويل 
  ق هكم ن(.ال ن 13"  ال نو  لتكرار االجابة عليها من جديد

                                                 
95
 . 155ص  5عدد  53-52م ق إ  انري لحود/الدولة 15/12/51تايخ  5م ش ل قرار رقم  

60
 Betrand-Christ opcit p 13 n

o
.78; C.E. 9 Janv 1963 Broca AJDA 1963 p 373; 23 Fev 1968 min. int. 

C/Benhamou AJDA 1968 p 476. 
51
 .939ص  19عدد  2223ميالد رزق /الدولة م ق إ  11/5/2222تاريخ  211م ش ل قرار رقم  
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  ن  ي :بوو ل  ف   ها ال   اقو ق  

ان االدارة تعفى من تبلي  التقرير او خال ته الى الموظف في حال اقرار الموظف بماا نساب الياه او " 
 ."61في حال  دور وثيقة تدينه ولم يعترة عليها وبهذه الحالةال تكون االدارة قد أغفلت حق الدفاع

  ال  ااايو    ااان  و  ااا ن وّ  م  اأولاااو ب  ااا ا  ن وال ال يقااااالوك ااان ال الي قيقااانو اليااا  يذمم ااان ا
 .63احبنو ييامم ن ا ها اي ًن ال  يضنمق  ن  ق الوفنن يضي م ل ي    ي  احبنو  ك  ن اا

 ب ن  ي :ا قا ني  اذما اي   ّوو اقو ّ م  االذي نو االوام  الي ق ق القن ا   ا 
لقااانوني ال ااحيح و فاالتااه وضااماناته ماان حيااث "ان التحقيااق يجااب ان تكااون لااه مقومااات التحقيااق ا 

سؤاله. وتم ينه من الدفاع عن نفسه بما هو مؤاخذ عليه ومناقشته حتى و وجوب استدعاء الموظف ومواجهته 
اثبات الواقعات وعدم  فاية الدليل عليها وسماع من يجب سماعه مان شاهود وغيار ذلاب مان مقتضايات الادفاع 

 .64ه بأي تحقيق" فومات فال يم ن و فاذا تخلف التحقيق عن هذه المق
 

     ن  ّم  االذي نو االوام  الي  ن    ق الوفنن ب ن  ي  :
"ان حق الدفاع يعني وجوب ابال  الموظف المالحق تأديبيا  ملفه المتضمن  افة العنا ر التي تم ناه  
وعلاى المساتندات التاي  على حقيقة ما هو منسوب اليه ويترتب على االدارة اطالعه على  ل مأخذ فمن الوقو 

تدينه او تتضمن اقتراحا  بمؤاخذته بحيث يتم ن من الدفاع عان نفساه ب اورة مفيادة لبياان اقوالاه والاتم ن مان 
ة  افيااة ومعقولااة تساابق اتخاااذ القاارار وان هااذه لاادحاة االفعااال المنسااوبة اليااه وذلااب بماانح  اااحب العالقااة مه

معقاااول  دخاااذة وماااا يتطلباااه الااادفاع عااان الااانفس مااان جهاااالمهلاااة تختلاااف حساااب نوعياااة واهمياااة التااادابير المت
 .65وطبيعي"

 
ل  ق الوفنن  يضيق بنال يظن  الضن  ب  ث  ح م  القن ا   لااًا فا   انل  او  اوال  ال اظاف لها فإ

 ف   ها اللوو ب ن  ي : 66ب  اقو ذن  ف  قمام  ذيم أاما الوال 
ممارساة حاق الادفاع عان مخالفاات نسابت  مان"ان معاقبة اي موظف يفترة وجود تحقيق اطلع علياه وتم ان 

وان حق الدفاع هو من اال ول الجوهرية التي يجب تطبيقها واألخذ بهاا فاي قضاايا  اليه بموجب هذا التحقيق.
وهو من االنتظاام العاام بحياث يثياره القاضاي عفاوا  فاي حاال عادم  ،التأديب قبل فرة اي عقوبة بحق الموظف

 ادالء الموظف به".
 
 

                                                 
52
 .155ص  1559تابت/الدولة م ق إ  2/12/53يخ تار 155م ش ل قرار رقم  
53
 152ص  12عدد  1553 ابر/الدولة م ق إ  3/1/51تاريخ  115م ش ل قرار رقم  
55
  ايئة ت.م رير منشور. -روز بندلي/الدولة 5/12/2223تاريخ  13م ش ل قرار رقم  
59
 رير منشور.ايئة ت.م  -فاطمة مها شرمند/الدولة 5/11/2223تاريخ  129م ش ل قرار رقم  
55
 259. بيذات المعنيا: م. ش.ل. قيرار رقيم 153، ص 1559ايئية ت.م ق إ  -قننار/الدولية 2/12/53تاريخ  -192م ش ل قرار رقم  

 . 919ص  19عدد  2223رالب شيا/بلدية لوفر م ق إ  15/5/2222تاريخ 
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 نية: الضمانات األخرى الفقرة الثا
 القانون حّددها تش يل مجلس تأديبي وفقا  لأل ول التي   -0

: "ان الن وص المتعلقة بتاأليف الهيئاات التأديبياة ف   ها اللوو  ن  ي   67ا ي م  ذيم أاما الوال 
ضاي يجب ان تراعى حرفيا  وب ورة مطلقة لماا فاي اشاتراا المشاترع لكيفياة تأليفهاا مان ضامانات اساساية للتقا

ولاو لام يادل بهاا الفرقااء باعتبارهاا مان المبااد   )أو تلقائيا (على القاضي ان يثيرها عفوا  و تت ل باالنتظام العام 
 ...حقو  الموظف و يانتهالحر ا  على الضمانة القانونية  العليا التي ينص عليها القانون  راحة  

جماعياة ب اورة غيار ا اولية ياؤدي ح ماا  الاى واالجتهاد يجمعان على ان انعقاد هيئاة قضاائية  قهوبما ان الف
 شروعية الجسيمة".معلة عدم الببطالن القرارت التي ت در عنها وانعدام وجودها 

 
 ف  ال ينظ هاي  ب ن  ي :  68اقو ق   اي نً 

"ان محاكمة الموظف من قبل مجلس تأديبي مؤلف خالفا  لألح ام القانونية النافذة حين اجرائها يجعل  
نهااا ع مااة باطلااة لح ااولها امااام هيئااة مؤلفااة خالفااا  الح ااام القااانون ويجعاال بالتااالي القاارار ال ااادرهااذه المحاك

وذلب ألن الن وص التي يتم بموجبها تأليف مجالس التأديب هي من الن وص التي تطبق فاور نفاذهاا  ،باطال  
 لتعلقها بأ ول المحاكمات".

 
 انهاو ال ض   : 

الها بتكااوين الهيئااة ال ااالحة  ااتأديااب هااي مسااألة جوهريااة التالس "ان اال اول المتبعااة لتااأليف مجلاا 
 .65ر القرارات التأديبية"ا دإل
 

 تقيد الهيئة التأديبية بما ورد في قرار االحالة  -1
ي حل ال اظف ال ي   بضو اذما او الي ييع ا ن    ي  اليهو ب الضيين   ن   ي  قمام اال نل   

اميضا ل  يا   اه  ال  يا  ال يللال في ان اها كن او ال لنللانو اله     ل فيا  الاي   ال   ااب  اليا . 
ال   اااب  الياا  قااو  ااوحو فضااًب  اا اا   ااا الااه  اميك  اان  اال  ااه  ال لنللاانو يكااال الطاان    اايكي  

  ذب ال ي  هل    ن ام نل ذيا  .
اهل ليم لي ذيام الياهو    ال ي ان  او  ل ب اث ا امًا لا  ي ال  ييا   ال ق ال ال ايط  اللانل   اا 

  يضوا  طنظ اال نل .

                                                 
51
تيييياريخ  129ر. م ش ل قيييرار رقيييم  يييليمان  يييباا/الدولة ايئييية ت.م ريييير منشيييو 12/2/2225تييياريخ  332م ش ل قيييرار رقيييم  

 –دمحم توفييق ليادق/الدولة  5/12/2223تاريخ  11ايئة ت.م رير منشور. م ش ل قرار رقم  -فاطمة مها شرمند/الدولة 5/11/2223

 ايئة ت.م رير منشور. -روز بندلي/الدولة 5/12/2223تاريخ  13ايئة ت.م رير منشور: م ش ل قرار رقم 
53
ابييي  2/3/1559تيياريخ  332. م ش ل قييرار رقييم 191ص  155العظمي/الدوليية م إ  13/5/1551ريخ تييا 911م ش ل قييرار رقييم  

 .135ص  1559عق /الدولة م إ 
55
 22/1/1555تيييياريخ  35. م ش ل قييييرار رقييييم 122ص  1512المجود/الدوليييية م إ  15/1/1512تيييياريخ  15م ش ل قييييرار رقييييم  

 .113ص  1555ج.م/الدولة م إ 
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فنها ب اث ال ذيام الياهو    الضان  ا اامًا ك اه  يكاال   يا  لنمذاًن  ال  طانظ يط  اق القان ال  يا  
ل  طنظ القن ال ي لل اها ط ق القن ال  ي    ل اا ي   نل  اا  ي  في  ل م  نذا يبنم ال ي

قااان ال  يضياااق لن اااض  لااا  اا ااا  لااانمت  طنقااا  فااا  الي ااانل اال كااانل. ال يذن ااال  طااانظ يط  اااق ال
 .70ي   لااً م بنال يظن  الضن  ا ي  القن   احن

En même sens: 

 «La méconnaissance du champ d'application de la loi résulte de ce que la loi a 

été appliquée à un acte, à une situation ou à une catégorie qu'elle ne régit par ou 

encore en dehors de ces limites dans le temps et l'espace»
71

. 

 
ييهو ااب الضيياان ال ييلااوا لل اام ال ي  اا ل الضيياان ل  ياا  ي اايلنو  اال ا كاان   ااها االذي اانو ا اا  لاايم لي  

الاااامو  ا اا نس   فاا  قاامام اال نلاا . اال يضنقااب ال اظااف  اال الطاان  اا لنللاانو  ل اام يياا  الياا  
 اانم  فاانل ال  ياا  الضيياان لييهو ااب ييق ااو بقاامام  اّ   ي  اان لااما   فاا  قاامام اال نلاا . ا ياا   ااها اال

ل   لااق ال كا ا   يا  ال لنللانو باالي ن . اا يطماوًا فن  ن ال ييق و بنلالف القن ا   اله  ي 
  الاقااانين ال اااهكام  ا ن  ااان. اال االاقااانين اليااا  اموو فااا  قااامام االي ااان    ااال ل ااان ال اااق ال ي ّ ااا

ال ااااااظل ل الاااااه ل قااااان اا بااااانلي ق ق اا بااااانليليي  يطياااااب يياماااااو ن بااااانل يف الأللااااا . اال ياااااو ا 
 اا يك نل ال ضيا نو     . ا ي   ها اال نم ي ق لي  ي  اليا ن ف  الي ق ق ان ها ال ض  :

  ي   ن  ي  لي ذيم   و االقي ن : 7236/67 ل ال م ا  مق   (28  لو ال نو  
بكال   اي و اا احيقا  االوام  اليانبن ل ان ا  ال ال يطيب ييامو  بنل يف الألل  لي اظاف  -

  ما  ل البي  االطبن  ي  ن.
ال  ااااو ا  اا ااااط  االوام  ال ليلاااا  ال اااااظل ل الااااه ل قاااان اا باااانلي ق ق اا باااانليليي  فاااا   -

    اا يك نل ال ضيا نو     . ن الق نين ال  نل   يي  لب ي نن ال    اا يي

    ما ن  بي  .ال  و ا الأ او  ل ال اظل ل ال م   امذم  ي ييل   بنلطممق  الي -

 ال يض ل الل ما . -

 
 ينظ يا ين لب ينو ال  ي  الضيين لييهو ب لييضمق لاقنين   لنللانو   ايكي ( اا  ي  ا ل  ف ا 

ب اذااب  13ال اانو   54/65يااولل ال أاايمن ليضااّول القاان ال مقاا   لاا   اامو هكاام   فاا  قاامام اال نلاا  
  : نلًن  ي   ن  ي 26/5/2000ينممت  201/2000القن ال مق  

                                                 
12
. 5م والمجليس التيأديبي العيام م ق إ عيدد -ايئية ت –فيااد مخيول حداد/الدولية  12/2/1552تياريخ  91رقيم  مجلس القضيايا((م ش ل 

 .3/12/1511تاريخ  555. م ش ل مجلس القضايا قرار رقم 252ص  52-53
71
 Concl A.Bernard sur C.E. Delteil, 21 Mars 1958 Rec p: 189 note p: 196 et S; Chapus-René, droit du 

contentieux adm 2ème édition 1990 p: 470 et S.      
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"اذا تبين اثناء المحاكمة ان الموظف او المساتخدم او المتعاقاد او األجيار او المتعامال المحاال اماام الهيئاة قاد 
ارتكب مخالفة اخرى لم تذ ر في مرسوم او قرار االحالة او ان لسواه من العاملين في احدى االدارات العامة او 

عالقة في المخالفة موضوع االحالة ولم يحل علاى الهيئاة ستقلة او البلديات مالمؤسسات العامة او الم الح ال
بسببها. او ان هناب مخالفة اخرى اقترفت من احد هؤالء العاملين ولم يرد ذ رها في االحالة. فللهيئة ان تطلاب 
الى التفتايش المر ازي اجاراء التحقياق الاالزم فاي القضاية او التوساع فياه واياداعها النتيجاة. وتنظار الهيئاة فاي 

 طتها ".لية وتّبت بها ضمن نطا  سالقض
 

 تعليل القرار التأديبي   -3
فاااا  ال ظاااان  االوام  الي  اااان     ل ال  ااااوأ  ااااا  ل ال اااايطنو االوامماااا  ل اااام  يي اااا   يضي اااال قماماي اااان 

 ال  ها    القن ال  كم هل      لن   (الي  ييله نا   ن أي ًن القماماو اليهو  ي   االوامم  
 . 72الممل

او اليهو  يااا  اللااانوم   ااال  ذااانلم اليهو اااب أا ال  يااانو اليهو  يااا    حااال ال  يااا  الضييااان  ال أّل القااامام 
  لييهو ااب ا  ياا  اليليااي  ال مكااي ( ف ذااب أل يكااال واي ااًن  ضيياا  أل  اان قااماماو هاو طاانبن ق ااني

 ق ني .  لنوم   ل   ينو  وامم  هاو لل 
الضن اا   اانو يضي اام   اال ال باانوا ي اال  ااه  القااماماو لاايم ب نذاا  الاا   اا  يلم اا    اال  ل االذيضاي

ل م أ   ال  يضيق بنال يظن  الضن  ابنلينل   fondamental)73    ن ياأل ليقن ال ال  ل  ل ال بنوا
ًن   ال  ذاب ادوال  با   ال ق ال اللمقان  فا  الاو اا  ا ل فإ   ليم  يا  القن ا  أل  ح ام  ييقنييا

 . 74ال  ي  القن ا ي 
 

ّلل اكااّمم  اااها ال  اااوأ    ااوأ يضي ااال القاااماماو اليهو  ياا (  ااال ق ااال ل اام أل ال أااايمن الي  اان   قاااو ياااو
 ال  ينو اليهو  ي  ا   ن ال  ي  الضيين لييهو ب   لا  قن ا ي  لمم  .

 ل  ظن  ال ذيم اليهو    الضان   ال  يا  الضييان لييهو اب(  يا  أ ا   ذاب  75(36 فقو  لو ال نو  
ماماو  اال الاامييم االض ااامل اال اظااف ال كيااف اياقاان  ااه  القاا  أل يكااال قااماماو ال ذياام  ضيياا 

  ي ظي    ن م الذي نو. 
 

 ي   ن  112/59 ل  . . مق   9 ل  ظن  ال اظل ل فقم   59ك ن  ّلو  ي  هل  أي ًن ال نو  
 لا  . اق    ذيم أاما الوال  ف  أكحم  ال قاماميتخذ المجلس قرارات معللة بأكثرية األ وات"" ي : 

                                                 
12
 .51ص  1م  5عدد  1555، عصام مبارم، م.ق.إ. 3/11/1555تاريخ  53م.ش.ل قرار رقم  

73
 Odent, R, Contentieux adm 1980-1981 p 937;  

 ، رير منشور. 23/12/1519تاريخ  53م.ش.ل. قرار رقم 
74
 C.E. 26 juillet 1946, X, Rec p 217;  

 .555ص  2225الخوري، يو ع  عدهللا، الوظيفة العامة في التشريع واا تهاد، البتاي ال اني، الموظع العام 
19
 المتضمن نظام الهيئة العليا للتأديب. 3/9/1551تاريخ  1235من المر وم رقم  35المادة  
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 اال لاا ي ًن   ذااب أل يأااي ل القاامام  ياا   ياانل األ اابنب ا ياا   اال ذ ياان به اا   ياا  يكااال اليضي
ايضي م  ي  اال بنب ال بي   لكل ذااب  ي     القمام  ا ال  نيل ال طما    ي  ب نط الب ث 

  فااإها لاا  ي اايون  ذياام اليهو ااب الأاا او 76االذي اانو اليضي اال  ضن ياا  ذا مماا  فاا  الق اانين اليهو  ياا 
ها مفاق و ااي   باانلمل   ال الامام ال  اانل  يا  ال  نك ا  ا ااا لا  يضيال مو  ب  ااث لا   ااي كل  اا 

 أاب لاهل  ب لنللا  القان ال    ذيم أاما الوال   ل الاقا   ي    ب المو ا بي ي  فإل قمام 
 .77ا و   ما ن  الليع الذا مم  االلنقو األ نم القن ا   ابنلينل  يكال   ياذب االبطنل

 
يلااامق فااا  الضو اااو  ااال   1979ي ااااي  11يااانممت  587 – 79  القااان ال مقاااأ ااان فااا  فم  ااان  فاااإل 

 ال ذنالو يضي ل القماماو االوامم  ا   ن للالًن القماماو اليهو  ي  الي  يلمق  قابنو يهو  ي . 
 

 «La decision infligeant la sanction disciplinaire doit être motivée (statut 

géneral titre I, art 19). Cette règle est applicable à tous les agents à l'administration du 

fait de la loi n
o 

79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs (J.O 12 et 13 juillet 1979)»
78

.  

 

ام  ليضي ال قمام ان بنال نلا  الا  مأ  ا اوا ال  يانو اقو أ ي م  ذيم الوال  اللم    أل اكيلن  االو
النل  مأ   ذيم اليهو ب ل م كان   امذاب أل يكاال اال ابنب كنفيا  ااا ا   فا   ايل القامام 
 ل اا   ياا   ااي كل القن اا   اال  ماقباا  أاام ي  األ اابنب اأي ااًن كاا  يكااال ال اظااف  ياا  اطاابن 

 . 79 ي  أ بنب فمق الضقاب 
En même sens:  

«La jurisprudence exclut la motivation par simple référence à l'avis d'un 

organisme consultatif notamment à l'avis du conseil de discipline»
80

. 

 

عدم جواز اجراء أية مالحقة تأديبياة مان قبال سالطة تأديبياة أدناى رتباة مان الموظاف   -4
 المستهدف 

ا ي ق ق أا ا يال  قاب   ل أي   يط  يهو  ي  ق انيي  ذما  أ  يليي  أ قلو  هل   و  ذااي اي  
الأاال  ال  ااي و    ي ااناي   ياا  األقاال  اانومذاا  أا ميباا    االكن ااو أ  اوامماا   اّل  اال أاال  
  قق  ض   ال  ل ق ل ل ا . نك  أا أل ي    ًب ب  وأ ال أ و ي كل أل ي  

«Nul ne peut être jugé que par ses pairs». 

                                                 
15
 . 23ص  1555م.إ.  23/12/59تاريخ  1351م.ش.ل. قرار رقم  
11
مجلييية المحيييامي  32/5/51تييياريخ  1151. م.ش.ل. قيييرار رقيييم 219ص  1551م.إ.  12/3/51تييياريخ  1325رقيييم  م.ش.ل. قيييرار 

 .55ص  1551
78
  Bertrand, Christ opcit p 17 n

o
 121; en même sens: Plantey, Alain opcit p 403 n

o
 975. 

79
 C.E. Moreau 1994 AJDA 1994 n

o
 381;  C.E. 6 mai 1949 tromp, Rec p 202; C.E. 28 mai 1965, 

Riffault Rec p 315. 
80
 C.E. 28 mai 1965 Dlle Riffaud, Dr adm 1965 n

o
 243; 13 juillet 1968 Berton Dr adm 1968 n

o
 290; 17 

nov 1982 Kairenga Rec CE p 385; 27 avr 1994 Moreau Dr adm 1994 Comm 381 note Toutée; C.E. 31 

juillet 1992 comm urb de lyon Gaz Pal 1993, 1, Dr adm p 48. 
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 ف   ها اللوو  ن  ي  : 81 ذيم أاما الوال لاقو ذن  ف  قمام 

 النص القانوني والمباادى العاماة للقاانون أجاراء اي تفتايش او تحقياق او انازال عقوباة قال يم ن وف"
شخص االعلى درجاة او رتباة مان الشاخص المساتهدف باالتفتيش او التحقياق المن  اية سلطة تأديبية اال من 

 .ع س ذلباذا نص القانون على  االاو بالح م 
وبما ان تكليف لجناة مؤلفاة مان مفاتش عاام ومفتشاين ادارياين أدناى درجاة او رتباة للقياام باالتفتيش 
والتحقيق مع موظف من الفئة االولى يؤلف بحد ذاته مخالفة للمباادىء العاماة للقاانون ألن هاذا العمال يتناافى 

 ".ان يعرقل حسن سير المرفق العام المسلكية ومن شأنه ةوالمحافظة على حرمة االدارة وهيبتها والكياس
ك ان ق ا  اي اًن اذي انو  ذياام الوالا  اللم  ا  فا  ال اينظ  هاياا  بن ا  ال  ذااي ال يكاال   ااا 

 . 82 ذيم اليهو    أو   ومذ   ل ال اظف ال ي  ال
 

 حياد السلطة التأديبية  -5
بيااة وذلااب حتااى إن حياااد الساالطة التااي تفاارة العقاااب مباادأ أساسااي وجااوهري فااي المحاكمااات التأدي" 

يطمئن الموظف الى عدالة وعدم إنحياز من يحاكمه. فقد تتوفر ثمة ظاروف وأساباب يعتقاد معهاا عادم ام انياة 
ضاي عادم  االحية عضاو الهيئاة التأديبياة للنظار فاي الادعوى حياث تفتق ،الح م في الدعوى دون ميل أو تاأثر

 .  83"يجب عليه التنحي عن النظر بها
 

 : 84انهاو ال ض  
ر مباادأ الحياادة )أو الحياااد( ماان المباااد  األساسااية الجوهريااة الواجااب مراعاتهااا فااي المحاكمااات يعتباا" 

التأديبية. وهذا يعني وجوب ضمان حياد من يح م أو من يشاترب فاي الح ام فاي الادعوى التأديبياة حتاى يتاوفر 
 حاكمة". للموظف المتهم والمحال الى المجلس التأديبي االطمئنان الى عدالة وتجرد الهيئة ال

 
ا  أا  ا ل االي ان   ك  الك   يه ل   وأ ال ينو بأكل  يي   ذب  و  الذ ن  ا ل لالي  الللا  اال  
اال ك  ب  ث  ذب أل يقا  بنلي ق ق ااالي ن    ي    يقي   ال  ايط  ال كا  اهلا   ا ن ًن ل يانو 

  ه  ال يطنو.

                                                 
31
. م. ش. ل قييرار 331ص  19عييدد  2223ايئيية ت.م م ق إ  -نعمييت كنعييان/ الدوليية  22/2/2222تيياريخ  215م. ش. ل قييرار رقييم  

. د 5/1/1555تياريخ  213وزارة اليدفاع اليوطني . م. ش. ل قيرار رقيم  -اليزعيم ريازي/ الدولية  3/11/1595تاريخ  293مبدئي رقم 

 .223ص  3عدد  1559 ورج المر/الدولة ايئة  ت .م م ق إ 

 وبذات المعنا بالنيبة للتحقيق والتفتيش مع القضاة :

 . 222ص 13عدد  1555القالي اليابق زااي حداد /الدولة م ق إ  5/12/51تاريخ  11م. ش. ل قرار رقم 

  
82
 C.E.15-5-1960 Lamiez AJDA 1960 p 279. 

33
 .219ص  1551: المياولية التأديبية للموظع العام، دار النهضة العربية، بيروت المالط، دمحم  ودت 
35
الخوري، يو ع  عدهللا، مجموعة القانون ااداري، الجزء اليادس، الوظيفة العامة في التشيريع واا تهياد، البتياي ال ياني، الموظيع  

 .552، ص 2225العام، 
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فاا  اليلنلاا ن اقيااماح  امذااب ياااافم ال ياانو فاا  أ  اان   ذاانلم اليهو ااب أا ال  ياانو الياا   ااولل
 الضقنب أا فم    اميميب  ي   و   ما ن   ها ال  وأ بطبل االذما او.

 
  ها ال  وأ  ضي مًا  ن  ي :  85القو كم م  ذيم أاما الوال  الي  ن  

إن اشاتراب اللاواء قائاد الجايش فاي تاأليف المجلاس التاأديبي ياؤدي الاى الجماع باين سالطة المالحقااة " 
الح م وهو أمر يتنافى مع المباد  القانونياة العاماة التاي تقضاي بالساتقالل  ال مان السالطتين  التأديبية وسلطة

 احداهما عن األخرى". 
ها كاانل  اال اللااضب ال  اال  اال أااب  ال  ااي  ل يااه  ل  ااها ال  ااوأ فاا   ظاان  اليهو ااب الي ي ااي   اا 

 مسا ااا ل ليااامييم االوام   إ يبااانم أل الي ق اااق  ذااام   ااانو   ااال ق ااال أ اااو ال ااااظل ل االواممااا ل ال
الي ي ااي  الااه  ي ياا  لااب ي  فاامق الضقاباا  اليهو  ياا   أا  ااا قااو  ذاام   اال ق اال  ااها الاامييم 
 ل اا . فإ اا    ياا  الضكاام  اال هلاا  ال  ااو  اال يه   اا  اياااف م   أ    ااوأ ال ياانو( فاا   ظاان  اليهو ااب 

  ل ال  ينو االوامم  هاو اللل  الق نيي .  الق ني  أ  ف  
أا الي  اااا  اها  (Récusation ل اااا نل   ااااوأ ال ياااانو  اااا    نم اااا   ااااق الاااامو االا اااا ي  األ ن ااااي  

 يافمو أ بنب . 
ابنللضاال لقااو كلاال ال أااايمن الي  اان     ااوأ ال يااانو  اال طممااق طياااب ي  ياا  أا مو مياايم أا   اااا 

 ال  ي  أا  لاق ال كا   لو  ن. 
 

 لييهو اب  يا   ان  يا : ال يضياق   ظان  ال  يا  الضييان 7236 ل ال م اا  مقا   40ف  ال نو   ف ّ  
 تش ل الحاالت التالية أساسا  لتنحية رئيس المجلس أو العضو أو مفوة الح ومة من النظر في القضية: "

 . إذا  ان له أو لزوجته م لحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية -0
الرابعاة ولاو  من عمود النسب أو من الحاشاية لغاياة الدرجاةإذا  ان بينه وبين الموظف قرابة أو م اهرة  -1

 بعد إنحالل الزواج الذي نتجت عنه الم اهرة. 

 إذا سبق له أن  ان ممثال  قانونيا  للموظف.  -3

 إذا  ان خطيبا  لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام.  -4

 إذا سبق له أن أجرى تحقيقا  أو تفتيشا  في المخالفة التي اقترنت باإلحالة على المجلس.  -5

  ..."الموظف عداوة مو وفة. إذا وجد بينه وبين -6
 

فل  كل  ه  ال نالو   و  ال أيمن ال    نيا   ظ ام ال يانو الاه   ذاب أل  ي يا  با  كال  ال 
 ب    اان ب اا ب ال اااو  أا الضااواا     اا  اناا ل ال ااي    اا  اان ب اا ب هيأاايم  فاا   ضنقباا  ال اظااف ال اا

                                                 
39
 . 21ص  1552غ/الدولة م.إ. ، ع.3/11/1595تاريخ  293م.ش.ل. قرار رقم  

 وبذات المعنا: تبريس في اا تهاد ااداري الفرنيي لمبد  عدم الجمع بين  لنة المالحقة التأديبية و لنة الحبم. 

C.E. 3 dec 1999 Didier AJ 2000 p 126. Note: M. Guyomar et P. Collin. 
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ال حاانل الاايم  ياا   ياااافم  لااي ي  الأللااي  فاا  الااو اا. اقااو اموو  ااه  ال اانالو  ياا   اا  ل
 ا  ل ال لاام  ااول ل أل ال ظاان  هايا   اا   أ اا : " ذاااي طيااب الي  يا  فاا  ال اانالو ل اام ال ااهكام  

 . "   ( 42ف  ال نو  ال نبق   ال نو  
ايهك ااوًا أل  ياا    ااوأ ال ياانو االيذاامو الااذااب  ما نياا  فاا  ال  نك اانو اليهو  ياا  فقااو ق اا   ذياام 

 ب ن  ي :   86أاما الوال 
نت التنحية من األ ول االدارية ال تقبل إال اذا  ان القاضاي هاو  ااحب القارار أو أعطاى رأياه إذا  ا" 

ة ال سايما فاي نايمععلنا  ونشر، غير أنه بمقتضى مبدأ قاانوني عاام ال يحاق ألي قاضاي أن يجلاس فاي دعاوى 
الل ت اارفاته بعااة القضااايا التأديبيااة، اذا ساابق لااه وأباادى عااداء أو أحقااادا  تجاااه المسااتدعي اذا اتخااذ ماان خاا

 المواقف تظهر عدم تجرده للنظر في الدعوى والتي من شأن تلب المواقف أن تش ل عائقا  في ا دار الح م".
 
أل اليأاااممن اللم  ااا  ال  ي ااا ل فااا  ال ظااان  الضااان  لي ااااظل ل الض اااا   ل  القااان ال  االأااانم  ذاااومي

( ميايم Récusation مو  أ      يضياق  ذ اي طياب ي  يا  أا  (11/11/1984ينممت  16/84
أا أ  ن  ال ذيم اليهو    الكل االذي نو االوام  اللم    ال  يموو ف  يط  اق  اها ال  اوأ    اوأ 

 . 87ال ينو( ب  ث   قق كل قمام يهو    لنوم  ل   ي  يهو  ي  ال  ما    ها ال  وأ
أل يكا اااااا  الااااهل  فقااااو أ ي اااام  االذي اااانو اللم  اااا ( أل مياااايم اأ  اااان  ال ذاااانلم اليهو  ياااا   ذااااب

  يقي ل ا يذّمو ل ا  ّي  ل بنلينل   ل أي   لي   أا لني  أللي   بنأم  أا ل م  بنأم  ف  
 اا  ال ال بانوا الضن ا  ليقان ال   (impartialité  ال يان الضنلق أ ن    هل  أل   وأ ال ينو االيذامو

اال  يااانو االواممااا  ا اااا ااذاااب اليط  اااق  يااا  كااال ال  يااانو الق ااانيي   88اقاااو أ يلااا    يلااا  القااان ال 
 .(à tout organisme administratif collégial  89الذ ن ي 

                                                 
35
 . 52ص  12عدد  1551ايئة ت.م.، م.ق.إ.  –تابت عيدو/الدولة  13/12/59تاريخ  21م.ش.ل. قرار رقم  

Dalloz-Rèp de cont adm opcit Tome II – V Récusation no 103; C.E. (sect) 14 mars 1975 Rousseau Rec 

p 195; RDP 1975 p 283 Concl RH Dondoux; en même sens: Odent, Raymond, Contentieux adm, édit 

1980-1981 p 915. 
87
 C.E. 15-5-1960 Lamiez AJDA 1960 p 279. 

88
 C.E. 29 Avril 1949, Bordeaux, Rec p 188. 

89
 C.E. 7juillet 1965, Fédèrale nationale des transporteurs routiers; C.E. 3 dec 1999, caisse de credit 

Mutuel de Bain-très Boeuf AJDA 2000 Rec p 126. 
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 لثالثا القسم
 والمالحقة الجزائيةالتأديبية التزامن بين المالحقة 

 
قو يأكل اللضل الاا و ال ميكب  ل ال اظف ذم ًن ذياييًن يضنقب  يي  قن ال الضقابنو ف اًب  ال 

و   ال ب ق  اليهو  ي . ايييا ل ف  الكح م  ل ال نالو ال ب قنو يكام   لطًه  واممًن   يكيًن ي ي
الذيايياا  لي اااظل ل ال ااميك  ل  اان   اانلي   أ اان  ال ماذاان اليهو  ياا . ا  ااو ن يطاامح ال ااسال ال ااو    
 ااال  اان  ها كاانل  ياا  ال اايط  اليهو  ياا  أل يياقااف  اال  ينبضاا  ال  نك اا  اليهو  ياا    ااًب بقن ااو  

قاااظ"  فيااهي  الذااااب بااهل ال ب قاا  اليهو  ياا   لبفااًن ليياا  القن ااو     اايقي   اال "الذاايا  يضقاال ال 
ياا   بندوا اا  أا ال ب قاا  الذيايياا   يااهي   ااسال آلاام ليلاامق  ل اا  ا ااا  يضيااق بااهحم ال كاا  الذيا

 بنل ما     ي  ال ب ق  اليهو  ي  أا  ي  ال ي ذ  الي  ا ي و  ل  ن.
 

 قة التأديبية عن المالحقة الجزائية المالح استقالل الفقرة األولى:
 ل  اااه  اال ااايقبلي   نبضااا   ااال كاااال كااال  ااال اللطاااه ل الذيايااا  اال  ااايك    اااوفنل الااا  أ اااوا  

  لييل . 
فنل و  الميي    ل الضقاب  اليهو  ي   ا فمق ا يما  ال ظان  الاوالي  ال ط اق فا  ال مفاق الضان . 

و  الاا    نياا  ال ذي اان ااالقيلاان   اال كاال فاا   اا ل أل ال ااو  اال ن اا  ليضقاباا  الذيايياا    اا
      الي . 

 

 «Ce principe s'explique par le fait qu'elles ont des objectifs differents 

(discipline interne de l'administration, defense de la société)»
90

.   

 

ي  لاظيلياا  ي كاال أل يأااكل  اال ق اال ال اظااف فاا  اطاانم   نم اا نً ا ااها يض اا  أل فضااًب  ض  ااًن  ميكباا
 لطه   يكيًن وال ا يبنم  ذم ًن ذياييًن. 

.  ي  ااان ذياييااانً  نً لااال ن االذي ااانو بنأللطااان  ال  ااايكي  لي اااو  ضنقبااافااانلكح م  ااال اليلااامفنو اليااا  ي
  أا الف الض ال  ل ا  91نً   يكي  ميكنب ذم  ذياي  وال أل يأكل لطهً ي كل يلام بنلضكم ا 

    الذيايي  الطه   يكيًن  ل ق ل ال يط  اليهو  ي .ذم ًن ذياييًن  ل ق ل ال  ك
باانلضاو  الاا  اليأااممن الي  اان    فااإل ال أاايمن يقااّم   ااوأ فلاال أا ا اايقبل ال ب قاا  الذيايياا   اال 

 اال  ظاان  ال اااظل ل   . . مقااا   61ال ب قاا  اليهو  ياا   ااها  اان أ ي يااا  اللقاام  اللن  اا   اال ال ااانو  
 ( الي   ّلو  ي   ن  ي : 112/59

                                                 
90
  Bertrand, Christ opcit p 5. 

51
 Blessures involontairesلبن اذا ااحتمال نادر الحصول م ال  و 
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. ك ان أكاّوو  يا   اها أي اًن "إن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية والساير بهاا والح ام فيهاا"
وال تحاول المالحقاة التأديبياة دون مالحقاة الموظاف أماام ( فقمي ان األل ام   ال  لام ال ظان : "54ال نو   

  المحاكم المدنية أو الجزائية المخت ة".
 

ليذ اان  اا ل ال  ااسال ي ل الذيايياا  االيهو  ياا   اال   اال اا ااو ك اان أل  ا ااها يض اا  أل   اان  ا كن ياا 
  ااان  أ  اااناًل ال يأاااكل ذم اااًن ذيايياااًن    ااان يأاااكل  لنللااا    ااايكي  فقاااط كنلليااانب وال   ااامم  ااال 

 . 92الاظيل  الضن  
 

 اقو ق    ذيم أاما الوال  ف  الضو و  ل قماماي  ب ن  ي : 
الحقة الجزائية وال شيء يحول دون ممارسة االدارة تحت رقاباة أن المالحقة التأديبية مستقلة عن الم 

القاضي االداري حقها في التقدير على ضوء التحقيقات والمستندات الموجودة في الملف للتحقق مان  احة ماا 
 . 53ينسب الى المستدعي وما أنزل بحقه من عقوبة"

 
الوقااائع او الو ااف  ااحة ير أثاار قااوة القضااية المح ااوم بهااا جزائيااا  علااى تقااد الفقاارة الثانيااة:

 االداري  ضاءالقو  السلطة التأديبية القانوني من قبل
 ل  ظن   61 ن أ ي ي  ال نو    كال ي ل اليهو  ي  االذيايي   وأ فلل اا ا يقبل كل  ل ال  س   ل

ل ال نل  ياايمياانو اياا   نلاا يض اا  ال   95االي  اان   94ال اااظل ل اكم اا  االذي اانو االوام  اللم  اا 
     ن اال  ياقف  ل م ا وا ن  يا  ال ا م اا ال كا  بانأللما  النلا  الاو اا اليهو  يا   يقنطن

فب ياذو ف   ها ال ذنل قن و    نحي  لقن و  "الذيا  يضقل ال قاظ"  ل بنلضكم فقاو ذان  لاما   
 ف  القن ال   ظن  ال اظل ل(  ي  ا يقبل الاا و   ل االلما االيبف ن ف  الأكل ااال نم.

لاوام  كا   ل ان يضي اق لاب يني ن اليهو  يا  الا   ا  ي ن يض   ال ال يط  اليهو  ي  ال   بلا    
 .96ذياي  ف  الق ي 

 «Il est par conséquent possible d'infliger une sanction à un agent sans attendre 

l'intervention d'une décision de justice»
97

.  

 

En même sens:  

 «La circonstance qu'une instance penale est en cours à l'encontre d'un 

fonctionnaire ne fait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits une 

                                                 
52
 . 19ص  1553م.م/الدولة م.إ.  25/12/1552تاريخ  122م.ش.ل. قرار رقم   
53
 . 132ص  15عدد  2223فيليب حداد/الدولة م.ق.إ.  9/1/55تاريخ  559م.ش.ل. قرار رقم   

94
 C.E. (sect) 28 Janv 1994, Cons départ-ordre médecins Meurthe et Moselle RFDA 1994 p 459 concl 

schwurts; C.E., 21 Juillet 1995 capel AJDA 1996 p 83;  
59

  مير قيس الخازن/الدولة، رير منشور. 1/5/2223تاريخ  521م.ش.ل. قرار رقم   

 
96
 C.E. 30 Oct 1996 Mlle Belaz req n

o
 145826.  

97
 Bertrand, Christ Opcip p: 2 No. 16 ( fiche Jaune ).. 
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procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée, pour les faits dont il s'agit, une 

sanction disciplinaire sans attendre la conclusion de la procédure judiciaire»
98

 

 

 ف   ها اللوو  ن  ي : 99اقو ذن  ف  قمام  ذيم أاما الوال 
 تحاات  ،مسااتقلة عاان المالحقااة الجزائيااة وال شاايء يحااول دون ممارسااة االدارةالتأديبيااة "ان المالحقااة  

حقيقاات والمساتندات الموجاودة فاي الملاف للتحقاق مان حقها فاي التقادير علاى ضاوء الت ،رقابة القاضي االداري 
 . حة ما ينسب الى المستدعي وما انزل بحقه من عقوبة..."

 
أ  أل االوام  لي ااااو  يي اااا    ااااو  ااااها  ااااا ال  ااااوأ    ااااوأ ا اااايقبلي  الااااو اا الذيايياااا  االيهو  ياااا ( 

ال  انك  الذياييا  بأاهل   نم ي ن ل يطي ن اليهو  يا  بلامق الضقابانو ال  ايكي  أل ييق او ب ان يقامم  
قنطضااًن الاقاانين  اذاا  ال  اايو   ق اال  ليااًن اال ا اا  اها لااوم ال كاا   ح يااًن اا  نفيااًن  100الق ااي  هاي اان

القمام اليهو      فب يضاو بن يطن   االوام  ال ي نق  الاقنين الي  ي نال ن اا ي و ال  ن ألل ال ك  
فنها ايلاهو االوام  قامامًا يهو  ياًن   اي وً    ه  ال ن ي الذياي   يي  ليق ن  االوام  ااالوام   ضًن  ل 

 ال  اقنين  لن ن  ليًن قنطضًن ال ك  الذياي  فنل  ذيم أاما الوال   بطل  ها القمام.
  

«seule influe sur la poursuite disciplinaire, la constatation par le juge pénal de la 

matérialité des faits, leur inexistence rend le grief impossible et illégal»
101

. 

 

En même sens: 

 «D'autre part, il faut évidemment que le juge pénal ait jugé de façon précise, 

positivement ou négativement pour que sa décision ait autorité de chose jugée…
102

». 

 
 ل  ف   ها اللوو  ن  ي : ذيم أاما الوا لاقو ذن  ف  قمام 

"ان اجتهاد القضاء االداري مستقر على انه ليس من شأن الح م الجزائي التأثير على القرار التاأديبي  
 .013اال اذا تضمن نفيا  قاطعا  لألفعال المنسوبة الى  احب العالقة "

 
 :104انهاو ال ض  

                                                 
98
  Salon, Serge et J.C. Savignac, code de la fonction publique, 1999 p 177 no 34.  

En même sens: p: Terneyre: Repression pénale et repression disciplinaire dans la fonction publique, 

Rev. Adm 1988 p 339. 
55
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  مير قيس الخازن/الدولة، رير منشور. 2/5/2223تاريخ 
122
 .553ص  12عدد  1553م ق إ  -الياس ملحم تابت/الدولة 1/1/51تاريخ  325م ش ل قرار رقم  

101
 Plantey, A,traité de la fonction publique 2001 no 903 et 904.  

102
 Odent, Ray; contentieux adm Edit 1980-1981 p 1765; Auby et Drago, traité du contentieux adm 3

ème
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o
 133. 

123
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المح مة ضمن نطا  ماا قضات باه تجااه "بما ان االح ام الجزائية تسري على الكافة فلها قوة القضية  
العموم، فال يم ن للقاضي االداري ان يقارر خاالف ماا قضات باه المح ماة الجزائياة بشاان وجاود او عادم وجاود 

  .الوقائع التي قضى الح م الجزائي انها ح لت او لم تح ل
، فال يم ان لهاذا المجلاس رار من الخدمةفوبما انه بعد  دور الح م الجزائي القاضي بادانة المستدعي بجرم ال

 ان يقرر خالفا  لما قضت به المح مة العس رية بشأن وجود او عدم وجود جرم الفرار من الخدمة..."
 

 ف   ها اللوو  ن  ي : 105اقو ا ي م ا و اللق ن 
قعة نفاها القضاء الجزائي ألن قوة اح اام القضااء اقراره على و أن يبني ديبي أ"انه ال يحق للمجلس الت 

ند الااى واقعااة قااد نفاهااا القضاااء تزائااي تفااو  قااوة قاارارات المجااالس التأديبيااة وعلااى هااذه ا خياارة ان ال تسااالج
 .الجزائي"

 
 قااو   ااو ن يكااال ال كاا  الذياياا  يكااال  ق ااو  بقااا  الق ااي  ال  كااا    ااناالوام     اان يقااو  أل ي اا ل 

ال   اااب  الاا  ال اظااف  الكاال  م  لياا  لياقاانين  اا  ياا لي  ااسالي   ليااًن قنطضااًن ال لاابم فلااوم  نفيااًن 
ما   ليأاا  اا لضااو  كلنياا  الااول ل  باانل  الااه  يق اا  ال كاا  الذياياا  ي طاامح ال ااسال  ااال  ااوا يق  ااو

 لبوام  اليقن   االوام .
 اااو االوام  اا الق ااان  الياااهو    فااا  قل ال كااا  الذيايااا  بااانل ما   ليأااا  اا لضاااو  كلنيااا  الاااول ل ال ي 

 ق الضقابنو ال  يكي .اليهو  ي  بلم  ال يط    نم  
 

 ف   ها اللوو  ن  ي : 106اقو ذن  ف  قمام  ذيم أاما الوال 
"ان العقوبااات التأديبيااة التااي تفرضااها االدارة ال عالقااة لهااا بالعقوبااات الجزائيااة التااي قااد تفاارة علااى  

 المرعية االجراء".المستدعي وان الح م بالبراءة جزائيا  ال يحول دون فرة العقوبات التأديبية وفقا  للقوانين 
En même sens: 

 «… un relaxe ou un acquittement prononcés par une ordonnance non motivée 

ou au benifice de doute ne comportent ni négation, ni affirmation des faits n'entrainent 

pas chose jugée à l'égard de l'administration ou de la juridiction administrative»
107

. 

 
 ف  ال ينظ هاي  ب ن  ي : 108اقو ق  
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اذا قضى الح م الجزائي بالتبرئة دون ان ين ر ب ورة قطعياة وجازماة ا عماال المنساوبة للمساتدعي " 
وذلااب لوجااود شااب مااثال  ماان الجاارم المنسااوب اليااه، ففااي هااذه الحااال يسااتعيد مجلااس شااورى الدولااة  اال الحريااة 

بحقاه اذ ان الشاب يظال عقوباة ي والتي أدت الاى انازال عى  حة األعمال المنسوبة للمستدلممارسة رقابته عل
بناء على يقين ما لم يتبين له امر راهن لم  قائما  تجاه القاضي االداري ايضا  الذي ال يم نه هو ايضا  الح م اال

لح م لاالداري لم يعد يعتبر ان يجر التطر  اليه ينفي هذا الشب او يرد عليه ما ينفيه. وسبب ذلب ان القاضي 
هااا الح اام تنفااي ب ااورة قطعيااة االعماال المنسااوبة للمسااتدعي ويسااتعيد القاضااي يالجزائاي ذات القااوة التااي يعط

االداري بالتالي في هذه الحال  ل سلطته لتقدير ما اذا  انت الوقائع المنسوبة للمستدعي ثابتة بمقادار الكفاياة 
 ."ش و منه واقعا  في محله القانوني ام اللمعرفة ما اذا  ان العمل الم

 
يلاوم  ال ال  انك   اليا اال كان  الذياييا    ال  ن ها كن او  انيمطمح الي نسل ال  و لين ًن ال ي  

أل ا ال .  ل ان قاا  الق اي  ال  كاا    ان يذان  الق ان  االوام  ااالوام   الذيايي   ي  كنف  ومذني ن
 يي نال ذ ين   نلم ال ك  الذياي . اييًن(   قا  الق ي  ال  كا    ن ذي  ه  القا 

يذااان  القن ااا  االوام   قاااا  الق اااي  ال  كاااا    ااان ذياييااانً ماو الذياييااا  يي يااان بلي اااو ذ يااان القاااما
 ك ن ال القا  الي  ي يك ن  ه  القماماو ال يي نال ذ ين   نلم ن.ااالوام  
  

 .يا  يق ا  فا  ا انم و ااا ال اق الضان ال ي اي ن اال اال كن  الذيايي  ال  نييا  ال فنلقا  ال طيق 
 ااا   ا ااااا  كال  ن نلااها فااانل القاااماماو اللااانوم   اال ق ااان  الي ق اااق   أكن اااو قااماماو اوا ااا  ا    ااا

 كن و قماماو   ن ال  نك    ميكي   ي  ا يلن  الاقنين اا  و  اذاو أول  كنفي ...
 .109 فن  ن ال يي ين بني  قا  يذن  االوام  االق ن  االوام  اا ال و 

 
En même sens

110
: Absence d'autorité 

 «Les décisions d'instruction, qu'elles soient de renvoi ou de non lieu, n'ont 

aucune autorité au civil, peu importe le motif par lequel est fondé le non lieu que ce 

soit l'inexistence matérielle des faits, le défaut des charges suffisantes, l'absence de 

toute participation de l'inculpé aux faits, l'état de légitime défense ou de démence». 

 
ال يااا ذ  اال  ااال قاااماماو قن اااا  ال كااا  ال يا يااا  ال  ااال قااااماماو  فااانل قاااا  الق اااي  ال  كاااا    اااان

يقيلم وام ا   يا  ذ ان األولا  الكنفيا  لب نلا   ال  قق ل اله ل ال يضاو ل   االوا   اا الي مي   ل
 .111 ي  قن   ال ك 
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يذن  الق ن  االوام  فن    بق  ل ذيم  اماو ق ن  الي ق ق بنلقا ل م ا   بنلمل   ل  و  ي ين قم 
أاما الوالا  ال ي ايه م ب ان امو فا  قامام قن ا  الي ق اق ايضي ام   ال ذ يا  الض نلام اليا   ال 

 .112ف  ال ا انأه  ن ال يكّال ق ن ي  
 

ا ن بنل  ب  ليض نلم اا ال كا نو ف  ال ك  الذياي  الي  يي ين بنلق ي  ال  كا    ن ذياييًن يذن  
 الق ن  االوام  ف   كنلينل :
الذيايااا  ال يي ااانال اال اللقااام  ال ك يااا   ف ااا  ال ال كااا  ال نأاااي   ااال   ااان ال قاااا  الق اااي  ال  كاااا  

ا اال  اا ل  ين ااانو  113اال بقااوم ا طبنق اان  ياا  اللقاام  ال ك ياا يي اانال ال  حياانو الاااامو  فاا  ال كاا  
اال كن  الذيايي  يي ين بنلقا  ال طيق  يذن  القن   االوام  ااالوام  يي  الي  ي يح و ف  ن الاقنين 
 ااال   اااث لااا ي ن ال نويااا  ا ااال   اااث   ااا ي ن الااا  ال اااو    ييااا  فقاااط. اال ال االوام  االقن ااا  

 .114ج القن ا ي  الي  يكال يي  اال كن  قو ا يليلي ن  ل  ه  الاقنيناالوام  لي ن  يي  ل بنل يني
ا  ال القن ااا  االوام  يضي ااام  ااامًا فااا   ماقباااا  الالاااف القااان ا   لياقااانين اال  يياااي  بن يباااانم ال 

أ  ب ض ااا  آلااام  115الاقااانين ال يأاااكل ذم اااًن ذيايياااًن اا ا ااا  لااا  يكااال   اااو ال  ااايو    يااا  ذم يااا 
يكال  ي  الضكم  ل  . اال ال اال م  الذياي ن ل ضط   ل ق ل القبنلالف القن ا   لياقنين ا

الاا  كااال ال اظااف ال ب ااق قااو اميكااب بأااكل أ ن اا  و    هالقاامام اليااأا     اا   و هلاا    ااو ن ي اا
 ا ب اميكنبا  ذم اًن ذيايياًن  ض  اًن بذم ًن ذيايياًن ا    او ن يكاال الضقابا  اليهو  يا  قاو فم او  ييا  

 ي   ل اللضل ال ميكب يسو  ال  ايال  اال انم القان ا   ليقامام الياهو    فا  فنل ايال  اللل  الذم 
الاااه  يضطيااا  القن ااا  الذيايااا  ليااقضااا  ال نويااا   يي اااًن   يكاااال الالاااف القااان ا ا  حااال  اااه  ال نلااا  
 ليقن   االوام .

 
 ف   ها اللوو  ن  ي : 116اقو ذن  ف  قمام  ذيم أاما الوال 

رم الفارار مان الخدماة ينفاي التهماة المنساوبة الياه والتاي بناي عليهاا "بما ان تبرئة المستدعي مان جا 
 ."364/01قرار الحذف من العديد رقم 
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