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االجــراءات التـأديبية للموظـــف العام في الجزائر
أ .حورية أوراك
جامعة المــدية
مقدمة
يعترب موضوع االجراءات التأديبية للموظف العام يف اجلزائر من
املواضي اهلامة اليت تستلزم البحث والدراسة ،وهذا ملا هلا من قيمة وقوة
قانونية تتطلب احرتام اجراءاتها حلفظ حق املوظف من جهة وحق
االدارة يف االحرتام والسهر على مصاحلها من جهة أخرى.
وإن كانت هناك عدة دراسات وحبوث تناولت موضوع التأديب من
زوايا خمتلفة فإن اإلملام بكل جوانبه يبقى أمرا صعبا يف نظرنا ،فموضوع
التأديب عامة واإلجراءات التأديبية خاصة ميس شرحية كبرية من اجملتم
يف الدولة والسيما قطاع الوظيف العمومي.
ونظرا ألهمية موضوع اإلجراءات التأديبية بالنسبة للقانون اإلداري
وكمحاولة للتطرق واإلملام باإلجراءات كلها اليت إن استطعنا القول بأنها
تشبه اإلجراءات يف قانون اإلجراءات اجلنائية.
ولذلك فاالشكالية اليت ميكن تصورها وهي تطرح نفسها بإحلاح يف
هذه الدراسة تتمثل يف التساؤل اآلتي:
ما مدى إمكانية وقدرة النصوص القانونية للوظيفة العامة احلالية
يف توفري كافة اإلجراءات والعضمانات للموظف العام قبل وبعد تسليط
العقوبة عليه وحتقيق احملافظة على مصلحتني متناقعضتني :مصلحة
االدارة العامة يف الدولة يف احملافظة على ضمان حسن سري املرافق
بانتظام وباطراد من أجل حتقيق املصلحة العامة يف مفهوم كل من
النظام اإلداري والعلوم اإلدارية ،وبني مصلحة املوظف العام يف احملافظة
على وظيفته اليت تعد مصدر عيشه وذلك وفقا لنصوص قانون
الوظيفة العمومية؟.
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وسوف حناول حتديد مفهوم السلطة املختصة بالتأديب واإلجراءات
التأديبية من خالل التطرق إىل كافة املقومات والعناصرالعلمية القانونية
والتنظيمية يف ظل قانون الوظيفة العمومية الصادر يف:
 5111/17/02يف ثالث نقاط:
 - 0النقطة األوىل :مفهوم املسؤولية التأديبية.
 - 5النقطة الثانية :اإلجراءات القانونية اليت ال ميكن إغفاهلا من قبل
السلطة املختصة بالتأديب.
 - 0النقطة الثالثة :العضمانات اليت قررتها النصوص القانونية سواء
كانت ادارية أو قعضائية.
النقطة األوىل :مفهوم املسؤولية التأديبية.
يسأل املوظف عما يرتكبه من أخطاء أثناء ومبناسبة تأدية وظيفته
مسؤولية تقوم على خطأ واجب االثبات وتكلف اإلدارة العامة باثبات أن
املوظف قد ارتكب فعال خطأ يف وظيفته ،واملسؤولية التأديبية كغريها
من املسؤوليات تقوم على أركان وبدون توافر مجي هذه األركان ال أساس
لقيامها.
ويسأل املوظف على كل األخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها وحيال على
جلنة التأديب على مستوى اإلدارة اليت تقوم الفعل الذي قام به املوظف
بناء على تقرير مقدم من قبل السلطة املكلفة بتعيني املوظفني على
مستوى اإلدارة العامة.
وختتلف املسؤولية التأديبية عن املسؤولية اجلنائية فلكل منها جماله
وأركانه ،فاملسؤولية التأديبية أساسها خمالفة املوظف لواجبات وظيفته
بينما املسؤولية اجلنائية أساسها خروج املتهم عن اجملتم فيما تنهي عنه
القوانني اجلنائية .
أما من الناحية العقابية فإنه ال جيب اخللط بينهما ،ألن العقاب
اجلنائي عام ويسرى على مجي األفراد مبا يف ذلك املوظفني عكس العقاب
التأدييب ال ينطبق إال على املوظفني.
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واختالف العقابني يؤدي اىل استقالهلا ويظهر هذا االستقالل يف
العديد من التصرفات اليت ميكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون
جرائم و كذلك العكس .
وال جيوز اخللط كذلك بني كل من السلطتني ،على الرغم من أن كال
من النظامني التأدييب واجلنائي نظامان للعقاب والردع بقصد كفالة
احرتام قيم مجاعة معينة إال أن كال منهما مستقل يف غايته وجزائه،
وهلذا السبب تعترب املسؤولية التأديبية مستقلة عن املسؤولية اجلنائية
وإن تولدت عن نفس الفعل.
وقد يوقف املوظف عن العمل يف متابعته قعضائيا و يتم اسقاط
والية الوظيفة عنه اسقاطا مؤقتا فال يتوىل سلطة وال يباشر لوظيفته
عمال و م ذلك اليؤدي التوقيف إىل قط رابطة التوظيف بل تظل هذه
الرابطة قائمة ولكن ينقط املوظف بأعباء الوظيفة انقطاعا مؤقتا.
لذلك يكون التوقيف عن العمل إما عقوبة ويف هذه احلالة يصدر
قرار من اللجنة التأديبية املختصة ،وقد يكون التوقيف بقوة القانون
بغري حاجة إىل قرار كما يف حالة احلبس االحتياطي أو تنفيذا حلكم
جنائيّ،إذ أن احلبس يف هذه احلالة حيول دون متكن املوظف من أداء عمله
يف خدمة اإلدارة .
كما جيوز للجهة اإلدارية أن ترجىء البت يف اجلزاء اإلداري حلني
الفصل يف الدعوى اجلنائية ،فهذا راج لسلطتها التقديرية فلها أن توق
اجلزاء بالفصل أو مبا هو أقل منه دون انتظار احملاكمة اجلنائية مادام قد
قام لديها السبب املربر هلذا اجلزاء واقتنعت بالدليل ،كما هلا أن توقف
املوظف إىل حني الفصل يف النزاع أمام احملكمة.
كما ختتلف املسؤولية التأديبية عن املسؤولية املدنية حيث أن املتفق
عليه فقها وقعضاء أن املسؤولية املدنية ترتتب على كل خطأ مهما كان
تافها متى ترتب على ذلك ضرر يف حني أن املسؤولية التأديبية تقتعضي
قدرا من اإلهمال فدرجة اخلطأ يف املسؤولية التأديبية أشد منه يف حالة
املسؤولية املدنية .
للدراسات القانونية واالقتصادية
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وتقوم املسؤولية التأديبية على أركان - :اخلطأ  -املوظف العام.
الركن األول :اخلطأ.
سار املشرع اجلزائري على نهج غالبية التشريعات فلم يعرف اخلطأ
تعريفا دقيقا بل استعمل عدة تعاريف منها التقصري واملس بالطاعة
وعدم االنتباه وأخريا عدم مراعاة اللوائح وهذا ما جاء يف مواد القانون
األساسي للوظيفة العمومية اجلزائري.
ولقد تنازعت اآلراء يف حتديد معنى اخلطأ التأدييب يف املسؤولية
التأديبية فرأي شائ بني الفقهاء يقول أن اخلطأ التأدييب هو كل تصرف
يصدر عن املوظف أثناء تأديته وظيفته ويؤثر فيها بصورة قد حتول دون
قيام املرفق بنشاطه وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آمثة .
ويرج السبب يف عدم تعريف اخلطأ التأدييب من قبل املشرع إىل
طبيعة نوع اخلطأ نفسه ،والذي ال يقبل احلصروالتحديد خالفا للخطأ
اجلنائي .
وقد يرج السبب أيعضا إىل أن املشرع خيشى إن هو أورد تعريفا
للخطأ التأدييب أن يكون ناقصا ،حبيث ال يشمل مجي أنواع األخطاء
التأديبية ،وهلذا اكتفى بوض قاعدة عامة تقعضي بأن كل من خيالف
الواجبات الوظيفية يتعرض لعقوبة تأديبية فجاء يف املادة  :011يشكل
كل ختل عن الواجبات املهنية أومساس باالنعضباط وكل خطأ أوخمالفة من
طرف املوظف أثناء أو مبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه
لعقوبة تأديبية دون املساس ،عند االقتعضاء ،باملتابعات اجلزائية.
كما عرف الفقه اخلطأ "أنه اخالل بالتزام قانوني"ويؤخذ القانون
هنا باملعنى الواس حبيث مشل القواعد القانونية أيا كان مصدرها ،تشري ،
أو الئحة ،بل يشمل حتى القواعد األخالقية " .
وهذا التعريف يعترب أقرب إىل الصواب والدقة يف حتديد اخلطأ ألن
املوظف العام ملزم على احرتام كل القواعد مكتوبة أوغري مكتوبة .
وحاول القعضاء تعريف اخلطأ التأدييب بأنه" :اخالل املوظف العام
بواجباته الوظيفية ،أوقيامه بعمل حمرم عليه ،فاذا خالف الواجبات اليت
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تنص عليها القوانني العامة ،وأوامر الرؤساء يف حدود القانون فانه لذلك
يكون قد ارتكب خطأ إداريا فيسوغ آنئذ معاقبته تأديبيا" .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ،هل يكون كل خطأ تأدييب خطأ
شخصيا يقيم ويعقد مسؤولية املوظف الشخصية أم يعد هذا اخلطأ
مرفقيا ؟ فهناك من يرى بأن اخلطأ التأدييب ال يكون خطأ شخصيا أبدا
على أساس أن اخلطأ التأدييب يكون يف الغالب خطأ بسيطا وهذا اخلطأ
اليعد يف الغالبية العظمى من األحوال خطأ شخصيا واذا صارت القاعدة
على أن كل خطأ تأدييب ال يعد خطأ شخصيا فالعكس صحيح حيث أن
كل خطأ شخصي يعد فورا خطأ تأديبيا إذا ما ارتكب أثناء الوظيفة أو
مبناسبتها وسواء كان خطأ عمدي أو خطأ غري عمدي ولكنه جيب أن
يكون على درجة كبرية من اجلسامة حبيث يعد بغري شك اخالال خطريا
بواجبات الوظيفة مما جيعله يف نهاية األمر خطأ تأديبيا واضحا .
ولقد قام تساؤل حول طبيعة ونوعية اخلطأ الذي يتم بناء على أمر
الرئيس اإلداري للموظف املرؤوس املخطئ فهل يعد اخلطأ الذي يرتكبه
املوظف تنفيذا ألوامر رئيسه خطأ شخصيا يتحمله املوظف شخصيا
وحده؟ أم جيب أن يعترب خطأ مصلحيا و ملاذا؟
لإلجابة على هذا التساؤل جيب التفرقة والتمييز بني حالتني :أن
يتجاوز املرؤوس حدود األمر الصادر إليه فينفذه على وجه غري الوجه
املقصود به وهنا يتحمل املوظف املسؤولية الشخصية كاملة ،كأن أمر
الرئيس ال وجود له وقد طبق القعضاء اإلداري هذه القاعدة يف عدة
أحكام .
ويف احلالة الثانية :أن يقتصر املوظف على تنفيذ األمر كما صدر
إليه ،فإذا نفذ املوظف املرؤوس األمر الذي صدر إليه من طرف رئيسه
اإلداري كما هو حبذافريه فهل يعد ذلك خطأ شخصيا أم مصلحيا ذلك ما
أدى إىل اختالف الفقه حول اإلجابة عليه واختالف القعضاء عن الفقه يف
ذلك على النحو التالي:
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ذهب الفقيه"بارتلمي"إىل أن اخلطأ الذي يرتكبه املوظف تنفيذا
ألمر رئيسه اإلداري يعد دائما ويف مجي األحوال خطأ مصلحيا ،ألن
الرئيس هذا يعطي عمل املوظف املرؤوس الطاب اإلداري مما يؤدي إىل
قلب األخطاء الشخصية للموظف اىل أخطاء مصلحية تسأل عنها
اإلدارة مسؤولية إدارية أما العالمة" دوجي"فهو خيالف جوزيف بارتلمي
يف رأيه هذا حني يذهب دوجي اىل أن اخلطأ الذي يرتكبه املوظف تطبيقا
وتنفيذا ألمر رئيسه اإلداري يعد خطأ شخصيا يعقد ويرتب مسؤولية
املوظف الشخصية ويف ذمته املالية اخلاصة وتفسري ذلك عند دوجي أن
اخلطأ الذي يرتكبه اجلندي تنفيذا أو تطبيقا ألمر صدر اليه من رئيسه
يعد خطأ مصلحيا أو مرفقيا أما ما عدا ذلك يعد اخلطأ الذي ارتكبه
املوظف بناء على أمر رئيسه وتنفيذا له خطأ شخصيا يرتب مسؤولية
املوظف الشخصية ألن املوظف العام هو رجل اإلدارة ملزم كسائر
الرجال باحرتام القانون ومراعاة أحكامه ،فاذا ما صدر اليه أمر بإتيان
عمل غري مشروع وجب عليه عدم تنفيذه وإذا نفذ أمر غري مشروع
صدر إليه من رئيسه كان اخلطأ خطأ شخصيا.
أما الفقيه" البند" فقد حاول التوفيق بني الرأيني املتناقعضني
السابقني بتقريره الطريقة اآلتية :فريى انطالقا من أن شريعة املوظف
هي القيام بعمله وأن لو ترك له حق مناقشة مشروعية األوامر الصادرة
اليـه ألختل سري املرفق "فريى البند" أن واجب املوظف املرؤوس
ينحصر يف التثبيت من ناحية املشروعية الشكلية لألوامر الصادرة إليه
لذا فان واجبه ينصرف إىل ثالثة نواحي وهي التأكيد من أن :األمر قد
صدر إليه من سلطة متلك إصداره ،وأنه يدخل يف اختصاص املوظف
املأمور أن ينفذ مثل هذا األمر وأن األمر استوفى الشروط الشكلية
التى جيب أن يصدر فيها؟ .
أما عدا ذلك فان املوظف ال ميلك التعرض له مبناقشة مشروعيته
من أجل احرتام األوامر الرئاسية ومن ثم فإن اخلطأ الذي يرتكبه
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املرؤوس بتنفيذ أمر رئسيه غري املشروع من الناحية املوضوعية يعد
خطأ مرفقيا مصلحيا يرتب مسؤولية اإلدارة .
هذا وقد ذهب الفقه العربي إىل أن الطاعة الواجبة على املرؤوس ال
جيب أن تكون طاعة عمياء ويتحمل املسؤوليات وهما عنصران أساسيان
ألداء العمل الوظيفي على الوجه األكمل ،ولذا يتعني على املوظف
كقاعدة عامة أن يناقش األوامر الصادرة إليه كتابة واملتعلقة بوظفته
متى حتقق عدم مشروعيتها فإذا ما أصر الرئيس على تنفيذ األمر الذي
اعرتض املرؤوس عليه كان على األخري تنفيذه على مسؤوليته منجي
من املسؤولية الشخصية وتكون املسؤولية على الرئيس ال على
املرؤوس.
بينما يرى الفقه األملاني ضرورة الطاعة العمياء فالطاعة املطلقة
هي الواجبة على املرؤوس ما دام األمر صادر يف الشكل الرمسي من
الرئيس املختص إىل املرؤوس وإذا كان تنفيذ هذا األمر خطأ فانه يعد
مرفقيا ومصلحيا ،وهي النظرية االملانية اليت استوحى منها''
البند''رأيه كما يبدو أن املشرع اجلزائري قد تأثر بالنظرية األملانية.
الركن الثاني :املوظف العام.
إن توضيح مفهوم املوظف العام الذي نريده وهو مفهوم املوظف
العام يف القانون اإلداري ولقد تعددت التعاريف واختلفت يف القانون
اإلداري عنه يف فروع األنظمة القانونية األخرى.
ففي ظل قانون العقوبات :فإنه يعترب موظفا كل شخص يتوىل حتت
أية تسمية وبأي وض كان أية وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ذات أجر أو
بغري أجر ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو لإلدارات العمومية أو أية
خدمة ذات مصلحة عمومية وتعيني وصفة املوظف يف يوم وقوع
اجلرمية وتستمر هذه الصفة م ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة إذا كانت
سهلت أو مسحت بارتكاب اخلطأ " .
حقا إن تعريف املوظف العام خيتلف من دولة ألخرى ،ويف الدولة
الواحدة من زمن إىل آخر ،ويف نفس الوقت من تشري إىل تشري وذلك
للدراسات القانونية واالقتصادية
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أن الدول ختتلف يف فلسفتها السياسية واالجتماعية والثقافية
والتنظيمية ومن بينها لألنظمة اإلدارية وخاصة القوانني واللوائح اليت
تنظم الوظيفة العامة يف الدولة.
وعرف املشرع اجلزائري املوظف العام يف املادة  12من األمر رقم
 10/11املؤرخ يف  :5111/17/02يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة
عمومية دائمة ورسم يف رتبته يف السلم اإلداري".
إال أن التساؤالت طرحت فيما خيص طبيعة العالقة اليت تربط
املوظف باالدارة فهناك نظريات تقول أن العالقة اليت تربط املوظف العام
باالدارة هي عالقة تعاقدية ،ينتج عليها التزامات متبادلة ينبغي لكل من
الطرفني احرتامها ،و االخالل بها يعد خطأ وظيفيا .
غري أن الفقهاء اختلفوا فيما خيص تكييف العقد املربم بني االدارة
واملوظف العام فمنهم من اعتربه عقدا من عقود القانون اخلاص ،اذ أن
اجلزاء التأدييب يتعلق بتنفيذ هذا العقد ،ومنهم من اعترب هذا العقد من
عقود القانون العام ،حبيث أن طبيعة العقد تتحدد وفقا لطبيعة موضوع
العقد .
ومنهم أيعضا من اعترب هذا العقد مدنيا ،يرتتب عليه التزامات كل
طرف إزاء الطرف اآلخر حيث إن االدارة ملزمة بتقديم األجر واحلوافز
املادية األخرى بينما املوظف ملزم مبمارسة وظيفته والقيام بااللتزامات
على أكمل وجه.
إال أن فريقا من أنصار هذه النظرية يقول بأن العالقة بني االدارة
واملوظف العام أساسها عقد وكالة.
وفريقا آخر يرى بأن هذا العقد هو عقد الوظيفة العامة وهناك من
اعترب هذا العقد من عقود املرفق العام يربم بني االدارة واملوظف العام
الذي يصبح خاضعا لنظام التأديب.
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النقطة الثانية :السلطة املختصة بالتأديب.
عندما يرتبط املوظف برابطة تنظيمية م االدارة فانه يصبح
متمتعا بكامل حقوقه :كاملرتب والرتقية...إخل كما يصبح عليه واجبات
يتحتم عليه القيام بها واحرتامها كأداء العمل على الوجه املطلوب
باحرتام الوقت وعدم افشاء أسرار املهنة ...ويف حالة عدم احرتام هذه
الواجبات امللقاة على عاتقه فانه يعرض نفسه اىل عقوبات تأديبية اليت
توقعها سلطة خمتصة.
وتعترب سلطة التأديب يف الوظيفة العامة والية واختصاصها أصيال
للسلطة االدارية الرئاسية ،ولقد ختتلف القواعد اليت تنظم سلطة
التأديب يف جمال الوظيفة العامة من تشري إىل آخر ،وقد يكون اختالفا
جزئيا .
إال أن هناك أنظمة جتعل كل سلطة التأديب يف يد السلطة الرئاسية
دون أي مشاركة أو مساعدة من أية هيئة مجاعية استشارية أي أن
السلطة االدارية الرئاسية يف هذا النظام يكون هلا وحدها مهما كانت
درجة العقوبة التأديبية وهذا ما عرف بالنظام الرئاسي.
وهناك أنظمة يشكل املشرع فيها حمكمة و ينشأ أمامها نيابة من
نوع حاص توازي النيابة فيكون شأن أجواء التأديب عندئذ شأن احلكم
اجلنائي كالهما يصدرمن جهة قعضائية وهذا ما يعرف بالنظام القعضائي.
أما النوع الثالث من النظام حاول األخذ مبزايا كال من النظام األول
والنظام الثاني اذ حيفظ للسلطة الرئاسية سلطة ممارسة التأديب ويف ذات
الوقت يعض جمموعة من العضمانات الالزمة حلماية املوظف اال أنه اشرتط
أخذ رأي اللجنة املتساوية األععضاء يف العقوباب فيكون رأي اللجنة
استشاري يف عقوبات الدرجة األوىل والثانية ويكون الزامي يف عقوبات
الدرجة الثالثة والرابعة وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف املادة 012
من األمر .10/11
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النقطة الثالثة :اإلجراءات التأديبية.
عندما ينسب للموظف خطأ تأديبيا فإن مثة إجراءات جيب إتباعها
قبل تربئته أو توقي العقوبة عليه ،ويقصد باإلجراءات هي مجي
اخلطوات املنظمة قانونا والواجبة االتباع من قبل االدارة لتوقي العقوبة
وهي اخلطوات الواجبة على املوظف القيام بها للدفاع عن نفسه وعن
التهم أو األفعال املنسوبة اليه ،قبل التحقيق أو بعده أوحتى بعد صدور
القرار التأديبيي ضده.
وإذا كانت اإلجراءات التأديبية تبدأ بالتحقيق وتنتهي بصدور القرار
أو احلكم فإنها تهدف إىل الوصول إىل احلقيقة وما هو صاحل لإلدارة
وللموظف العام على حد السواء ويتمثل صاحل اإلدارة يف ضبط اخلطأ
ومعاقبة املخطئ أو جمازاته كفالة حلسن انتظام واطراد العمل باملرافق
العمومية ،أما صاحل املوظف فيتمثل يف كونها تتيح له الفرصة للدفاع
عن ن فسه ،فعضال على أن هذه االجراءات ال تقوم بها السلطة اليت هلا حق
التعيني مبفردها بل تشاركها يف ذلك اللجنة املتساوية األععضاء.
وبالتالي فإن إجراءات التأديب تتميز خبصائص عامة منها :فهي
إجراءات كتابية وسريعة وبسيطة.
وتتمثل يف - :التحقيــق  -احرتام حق الدفاع  -صدور القرار
التأدييب
أوال :التحقيق .
يطلق التحقيق اإلداري على جمموعة اإلجراءات اليت تستهدف
املخالفات التأديبية واملسؤولني عنها وتبدأ عادة قبل معرفة املوظف العام
املسؤول عن اخلطأ على وجه اليقني ،مبعنى آخر أن يوجه االتهام إىل
موظف عام بينت الوقائ أنه ممكن جدا أنه ارتكب خطأ معينا ،فتلجأ
اإلدارة املختصة بالتعيني بفتح حتقيق ضد املوظف العام عن هذا اخلطأ
وعن كل الظروف اليت ارتكب فيها .
وملعرفة اجلهة اليت تتوىل التحقيق جيب حتديد طبيعة التحقيق وذلك
إن كان إداريا أو قعضائيا ،وخيتلف ذلك باختالف النظام التأدييب ،ففي
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مصر وهي الدولة اليت تأخذ بالنظام التأدييب القعضائي فإنه يتوىل جهاز
مستقل يسمى بالنيابة اإلدارية التحقيق واحملاكمة باجراءات شبيهة
باالجراءات القعضائية.
ويف فرنسا جيري األمر على قيام هيئات استشارية أي جمالس تأديب
بابداء الرأي قبل توقي اجلزاء التأدييب على املوظف وهي جلان التحكيم
اإلداري وهي جلان تتشكل من ممثلي السلطة العليا وممثلي الوظيف
بالتساوي.
هل جيوز للرئيس اإلداري القيام بالتحقيق؟ وإن قام به هل هذا يؤدي
إىل بطالن اإلجراءات؟ ذهب البعض للقول :إنه ال جيوز أن يتوىل
الرئيس اإلداري بنفسه التحقيق واالتهام وتوقي اجلزاء ،إذ يف هذه
الصورة جيم بني يديه وبغري شبهة سلطيت :االتهام واإلدانة ويستطرد
هؤالء :قائلني بأنه إذا قام أحد بالتحقيق فإنه يصبح وحده غري صاحل
للتصرف يف التحقيق وتوقي اجلزاء ولكن العيب ال يلحق اجلهة اإلدارية
اليت يتبعها بل جيوز لرئيس آخر أن ميارس االختصاص بتوقي اجلزاء ألن
عدم الصالحية هو عيب شخصي يعلق مبن قام به سببه فيجعله وحده
غري صاحل ملمارسة سلطة اإلدانة فيما حقق أو اتهم وال ميتد هذا العيب إىل
اجلهة أو اهليئة اليت يتبعها.
أما يف حالة ممارسة سلطة التأديب بواسطة الرئيس املختص فانه ال
تأثري حبيث ال يوجد مان قانوني من ممارسة الرئيس املختص الجراءات
التحقيق فالتأديب عن طريق اجلهة اإلدارية املختصة ليس عمال قعضائيا
بل هو جمرد امتداد للسلطة الرئاسية لتقويم اخلطأ ودف عجلة العمل
وقد تستدعي مصلحة املرفق أن يشرف الرئيس اإلداري املختص
بنفسه على التحقيق وذلك لكي يكون التأديب صحيحا مبنيا على هدى
وبصرية.
أما املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني يرى أنه تتخذ السلطة
اليت هلا صالحية التعيني عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مربر،
وبعد أخذ الرأي امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األععضاء وعلى
للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته

()416

سداسية محكّمة/ع( –)04جانفي

2042

قسم الدراسات القانونية والشرعية

االجتهـــاد العدد

()04

اجمللس التأدييب إبداء رأيه معلال العقوبة اليت يراها مناسبة وذلك يف خالل
املدة احملددة قانونا أي  22يوما من يوم تبليغ املوظف العام وإذا تبني
للمجلس التأدييب أن الوقائ املنسوبة للموظف العام أو الظروف اليت متت
فيها غري كافية فمن حقه أن يطلب فتح حتقيق إداري من السلطة اليت هلا
صالحية التعيني قبل البت يف القعضية وهنا نرى أن املشرع اجلزائري
جعل السلطة التقديرية لفتح التحقيق للمجلس التأدييب.
وعموما فإنه عندما تكتمل وتتجم لدى جهة اإلدارة كل املعطيات
اليت تكون امللف التأدييب للموظف العام املتهم بارتكاب خطأ تأدييب ،فان
هذا قد يرتتب عليه نتائج سواء ملصلحة أو ضد مصلحة املوظف العام.
فإذا ما انتهى التحقيق اإلداري إىل أن اخلطأ املرتكب من املوظف
العام ال يعدو إىل درجة اجلسامة اليت قدرتها السلطة اليت هلا حق التعيني،
ورفعضت اللجنة املتساوية األععضاء اقرتاح اإلدارة بتسريح املوظف العام
املعين فإن اإلدارة املعنية ملزمة باعادة املوظف العام إىل منصب عمله
ودف كافة مستحقاته وذلك طبقا للمادة السالفة الذكر.
أما إذا أثبتت فعال أن اخلطأ املرتكب من قبل املوظف العام يعد
خطأ جسيما توق عليه عقوبة جسيمة فتصدر قرارها النهائي واملربر
ويبلغ املوظف العام املعين بقرار اللجنة املتساوية األععضاء وإذا كان
القرار هو الفصل النهائي عن العمل فيفقد املوظف العام منصبه.
ثانيا :احرتام حق الدفاع.
حق الدفاع يعترب من احلقوق األساسية وضمانا رئيسيا للموظف
ألنه يعترب من املبادئ العليا يف كل اجملتم ولذلك جيب احرتام وافساح اجملال
لتطبيقه و قد نصت املادة  012على أنه ":ميكن املوظف تقديم
مالحظاته كتابية أو شفوية أو أن يستحعضر شهودا."....
كما يالحظ يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري قد منح املتهم جماال
واسعا للدفاع عن نفسه إذ حيق له احلعضور بنفسه أوم مدافعه وإلزام
اإلدارة بقبول البيانات اخلطية وتالوتها لدى انعقاد اجمللس ويف مقابل ذلك
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منح للمجلس التأدييب حق طلب حعضور املوظف شخصيا إذا ارتأى يف
ذلك ضرورة ومصلحة من شأنهما أن يسهال مهمته وأعماله.
إن حق الدفاع هو حق مقدس يف مجي احملاكمات السيما ما ينطوي
منها على معنى العقاب كاحملاكمات اجلنائية والتأديبية وهلذا فان القعضاء
التأدييب يطبق يف هذا املقام ذات املبادئ املقررة يف احملاكمات اجلنائية.
إن حق الدفاع هو حق مقدس وعلى املوظف العمل به السرتجاع
حقوقه وعلى اإلدارة أن ختطر املوظف املخطئ بأنه سيمثل أمام اجمللس
التأدييب يف تاريخ معني وتبني يف اإلخطار العضمانات املقررة له واملنصوص
عليها يف املادة  017من القانون االساسي للوظيفة العمومية وحياط علما
من طرف رئيسه املباشر بتاريخ اجللسة واألفعال املنسوبة إليه ويعد
اإلخطار مبثابة ضمان جوهري للموظف حيث يهيئ للدفاع عن نفسه
وحماولة إبعاد التهمة املنسوبة إليه خالل املدة اليت تفصل بني اإلخطار
واجتماع اجمللس التأدييب وحيق له االطالع على ملفه عند مباشرة الدعوى
التأديبية لكن دون حتويله مبعنى أنه يطل عليه يف املكان املوجود فيه كما
أن ملدافعه حق االطالع على هذا امللف ،ومما يزيد يف تقوية هذا العضمان
أن اجمللس التأدييب قبل البت يف وضعية املوظف له أن يطل أيعضا على
نفس امللف مما يساعده على ممارسة مهامه بطريقة موضوعية إذ
بواسطته يستطي أن يقيم مدى حسن أو سوء سرية املوظف.
وحتقيقا حلقوق وضمانات املتهم من حيث حق االطالع على امللف
التأدييب ومجي أوراق التحقيق وكذلك التقرير وكافة املستندات األخرى
وله تقديم ايعضاحاته وأوجه دفاعه بشأن األعمال اليت يأخذ عليها.
وتطرق املشرع اجلزائري إىل هذه النقطة يف املادة  017من قانون
الوظيفة العمومية :حيق للموظف الذي تعرض إلجراء تأدييب أن يبلغ
باألخطاء املنسوبة إليه وأن يطل على كامل ملفه التأدييب يف أجل مخسة
عشر ( )02يوما ابتداء من حتريك الدعوى.
يوقف املوظف الذي ارتكب خطأ جسيما يؤدي اىل عقوبة من
الدرجة الرابعة فورا مبوجب قرار مسبب وخالل مدة التوقف يتقاضى
للدراسات القانونية واالقتصادية
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املوظف نصف راتبه وجممل املنح ذات الطاب العائلي وهذا ما جاء
بصريح املادة.
وينبغي على اإلدارة خالل فرتة التوقيف تبليغ اللجنة املتساوية
األععضاء بناء على التقرير املسبب م ذكر األفعال املعاقب عليها وإن
أمكن ظروف ارتكابها.
احرتام حق االستعانة مبحام .
حق الدفاع من قبيل احلقوق املقدمة يف مجي اجملاالت التأديبية،
والسيما ما ينطوي منها على معنى العقاب كاحملاكمات اجلنائية والتأديبية.
حبيث أن للموظف أن حيعضر جلسات احملكمة بنفسه ،أو أن يوكل عنه
حماميا مقيدا أمام حماكم ،وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة وللمجلس أن
يقرر حعضور املتهم بنفسه.
إذن فان االستعانة مبحام أو مداف حق وضمان من العضمانات
املقررة للموظف حبيث أن املشرع اجلزائري قد منح املوظف املتهم جماال
واسعا للدفاع عن نفسه باحلعضور بنفسه أو يستعني مبداف  ،وهذا ما
جاءت به املادة  010من نفس القانون السالف الذكر أنه" :وحيق له أن
يستعني مبداف خمول أو موظف خيتاره بنفسه".
وقد ذهب املشرع اجلزائري إىل أبعد من ذلك إىل القول حبعضور
املوظف العام أمام اللجنة املتساوية األععضاء شخصيا ،إال اذا حالت قوة
قاهرة دون ذلك.
فهنا نرى أن املشرع منح فرصة للموظف العام للدفاع عن نفسه،
وله إ ذا ختلف لسبب من األسباب أن يقدم التماسا من اللجنة ،بأن ميثله
مدافعه.
إن املشرع اجلزائري مل يشرتط شروط يف املداف بل اكتفى بالقول
مبداف خمول و هنا ميكن االستنتاج من لفظ مداف خمول أن يكون حمام
ولكن مل يذكر إن كان حمام لدى اجمللس القعضائي أو لدى احملكمة العليا هذا
من جهة ومن جهة أخرى فان املشرع اجلزائري قد ساعد املوظف العام
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وضمن له ضمانا آخر ،وهو موظف خيتاره بنفسه هنا يق التساؤل من
يكون ؟.
هل يكون شخصا خبريا يف جمال االجراءات التأديبية أو يف جمال
الوظيفة العمومية ويكون دفاعه مقنعا أمام اللجنة املتساوية األععضاء
اىل درجة أنه ميكن تربأة املوظف املتهم أو يكون إداريا أو نقابيا ؟ .
ولكن يف الواق فإننا مل نر أن املوظف يلجأ اىل االستعانة مبداف سواء
كان حماميا أو موظفا ،وهذا رمبا يرج إىل طبيعة اإلدارة ،أو لثقافة
املوظف حبيث أنه يرى أن احملام ال يكون إال يف احملكمة ،وان مداف آخر
يكون موظفا فإنه غالبا غري ممكن ألن املوظف العام ال يلجأ إىل االستعانة
مبوظف آخر ألنه يف حالة تعرضه للتأديب تكون نفسيته منهارة وال يرى
أمامه إال حقا ضائعا وال ميكن أن يسرتده إال بالدفاع عن نفسه ،وإذا فشل
فيفكر مباشرة يف اللجوء إىل احملكمة.
صدور القرار التأدييب.
بعد التحقيق واالطالع على امللف اإلداري واالستعانة مبحام ،تأتي
املرحلة األخرية يف هذه اإلجراءات وهي صدور القرار التأدييب الذي
يصدر بعد مداولة اللجنة اإلدارية املتساوية األععضاء اجملتمعة كمجلس
تأديبيي.
يعرف القرار التأدييب بأنه تعبري عن إرادة السلطة التأديبية بشأن
مؤاخذة املوظف العام املنسوب إليه اخلطأ التأدييب ،وبصدوره ختتم
اإلجراءات التأديبية.
إال أن التعريف املتفق عليه" :أنه القرار الصادر عن هيئة إدارية أو
تعبري آخر فهو تعبري عن إرادة السلطة التأديبية".
فيكون القرار التأدييب من جملس تأدييب منعقد ألجل دراسة امللف
وذلك بعد إجراء التحقيق وحتديد تاريخ ومكان ،وساعة انعقاد اجمللس
وهذا مراعاة لآلجال القانونية احملددة من تاريخ صدور قرار توقيف
املوظف العام والسماح له بتقديم شهاداته واحعضار حمام أو مداف عنه
لالطالع على ملفه التأدييب .
للدراسات القانونية واالقتصادية
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وينعقد اجمللس يف التاريخ احملدد ،وتكون جلساته مغلقة ،وعند بلوغ
النصاب القانوني من أععضائه يبدأ بدراسة امللف املطروح أمامه.
وإذا استدعت العضرورة ميكن للمجلس السماع إىل شهود آخرين
فينتهي يف األخري إىل صدور قراره التأدييب وقد يكون القرار ضد أو لصاحل
املوظف العام حسب ما وصلت إليه االستجوابات والتحقيقات ،واجمللس
غري ملزم ألخذ باقرتاح اإلدارة بتسليط أية عقوبة على املوظف العام إذا
مل يكن اجمللس متأكدا من استيفاءها.
إال أنه مهما كان القرار املتخذ ،جيب أن يبلغ إىل املوظف فورا وهذا ما
جاء يف املادة ":075يبلغ املوظف بالقرار املتعضمن العقوبة التأديبية ،يف
أجل ال يتعدى مثانية أيام ابتداء من تاريخ اختاذه و حيفظ يف ملفه".
النقطة الثالثة :الضمانات املقررة للموظف العام يف جمال
التأديب.
العضمانات بوجه عام طبقا للنظام الرئاسي يكون للهيئات الرئاسية
مبفردها احلق يف توقي العقوبات دون استشارة جهات أخرى.
وللسلطة الرئاسية األمر والنهي واإلرشاد والتوجيه املنفرد وامللزم
على أشخاص وموظفني يف الوظائف اإلدارية واملهنية بالقدر الالزم
والعضروري لعضمان حسن سري املرافق واملؤسسات واملنظمات اإلدارية يف
الدولة بانتظام واطراد وبكفاية وفاعلية.
كما أن للرئيس اإلداري حبكم سلطته أن يهيمن ويسيطر على
املوظف العام املرؤوس له فيما يتعلق بتنظيم وتسيري وإدارة ومراقبة
سري املرافق ،فهكذا إن الرئيس اإلداري يهيمن بواسطة التعيني وحتديد
املركز الوظيفي والنقل والرتقية والتأديب كما ميلك سلطة التعديل
وااللغاء.
وكما هو معروف يف عالقة الرئيس واملرؤوس أن تكون له رقابة
سابقة ورقابة الحقة عن أعمال مرؤوسيه ،فبإمكان الرئيس أن يعطي
للمرؤوس كل الفرص ملراجعة نفسه وتصحيح أعماله والتعلم من
أخطائه إن أراد ذلك ،إن الرئيس يوجه وينهي قبل أن يعاقب وهذا طبعا
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بالنسبة جملموع الرؤساء الذين يرتكون العقاب كآخر وسيلة من وسائل
الردع ،فهم يفعضلون نقل خرباتهم إىل مرؤوسيهم وهذا يساعد على
السري احلسن للمرفق العام.
ولكن إذا فشلت كل احملاوالت والطرق فإن الرئيس جيد نفسه أمام
قرار واحد ال خيار له فيه وهو تسليط العقوبة واليت تكون يف غالب
األحيان بالتدرج من البسيط إىل أكرب ردعا وعليه أحاط املشرع املوظف
العام مبجموعة من العضمانات حلماية حقوقه وختتلف هذه العضمانات من
ضمانات إدارية وأخرى قانونية وقعضائية.
 -0الضمانات القانونية والتنظيمية لصحة اإلجراءات التأديبية.
إن النظام القانوني للوظيفة العامة هو جمموعة القواعد اليت تنظم
وحتكم الوظيفة العامة يف الدولة وتنظم العالقة القانونية بني الدولة
واملوظف من حيث حتديد عالقاتهم باإلدارة ونظام أدائهم ملهام الوظيفة
العامة بانتظام واطراد وفاعلية ومن حيث تنظيم التزاماتهم وحقوقهم
الوظيفية ومن حيث تنظيم وحتديد مستقبلهم الوظيفي وسائر عناصر
ومظاهر املراكز القانونية والوظيفية وإقرار العضمانات اإلدارية
والقعضائية والقانونية واالجتماعية والسياسية.
التظلمات أو الطعون اإلدارية.
لقد اعتمد املشرع اجلزائري التظلم أمام جلنة الطعن و ذلك يف املادة
 072من القانون األساسي للوظيفة العمومية  10/11املؤرخ يف
 :5111/17/01ميكن للموظف الذي كان حمل عقوبة تأديبية من الدرجة
الثالثة والرابعة أن يقدم تظلما أمام جلنة الطعن املختصة يف أجل
أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
وتناول يف املواد  17 ،11 ،12 ،15من األمر نفسه كيفية تشكيلها
وطبيعة عملها.
وعليه؛ فإن املادة  072السالفة الذكر حتدثت عن العقوبات من
الدرجة الثالثة والرابعة دون سواها مما جيعلنا نقول أن العقوبات من
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الدرجة األوىل والثانية ال ميكن التظلم فيها أمام هذه اللجنة وال ندري أي
جهة خمتصة بذلك.
وتعد الرقابة القعضائية ضمان يلجأ اليه املوظف إذا مل تسعفه
العضمانات األخرى وإذا رفض مصدر القرار االعرتاف باخلطأ وقد جياريه
رئيسه ،ولكن سعيا لتطبيق العدالة فال ميكن ترك اخلطأ بني اإلدارة
واألفراد لتفصل فيه اإلدارة نفسها ألن من مقتعضيات العدالة أن ال
يكون اخلصم حكما يف الوقت نفسه وهذا يزرع عدم الثقة يف أوساط
املوظفني.
واألصل يف رقابة القعضاء إنها رقابة مشروعة أو مطابقة بني الواق
والقانون وليست رقابة مالئمة أي أن القاضي اإلداري يراقب مدى سالمة
القرار التأدييب من العيوب اليت تؤدي إىل إلغائها وليس له أن يراقب مدى
مالئمة العقوبة التأديبية للخطأ التأدييب يف إطار عيب إساءة استعمال
السلطة إذ إن السلطة اإلدارية تتمت بكل صالحية يف تقدير واختيار
العقوبة املالئمة.
أما يف مسألة حتديد االختصاص وبعد حتليل نص املادة  12من األمر
 :10/11تنشأ جلنة الطعن لدى كل وزير وكل والٍ وكذا لدى كل مسؤول
مؤهل.....
إذن هناك جلان على املستوى احمللي وعلى مستوى الوزارة وبالتالي
فإن الطعن يف القرارات الصادرة من اهليئات احمللية يكون أمام احملاكم
اإلدارية .
أما الطعن يف القرارات الصادرة من اهليئات أو جلان الطعن الوزارية
فيكون أمام جملس الدولة كأول درجة.
ويكون الطعن بالنقض يف مجي القرارات اإلدارية سواء الصادرة من
احملاكم اإلدارية أو من جملس الدولة أمام جملس الدولة كمحكمة نقض.
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خـــــــامتة
من خالل الدراسة والبحث يف املوضوع مت استنتاج أنه على الرغم
من صدور القانون األساسي للوظيفة العمومية اجلديد ،فإنه يبقى
ناقصا ومل يأت بالكثري بالنسبة ملوضوع التأديب ،وترك دائما السلطة
واسعة أمام السلطة اليت هلا صالحية التعيني يف تكييف األخطاء
والتصرف يف ملف املوظف العام التأدييب.
ومن النتائج املستخلصة أيعضا أن القانون األساسي للوظيفة
العمومية احلالي مل يعضف الكثري بالنسبة لإلجراءات فبقيت فارغة من
كل احملتويات ،وبقي لإلدارة نفس اخلطوات اليت تقوم بها وهي اليت تقدم
ملف املوظف إىل اجمللس التأدييب مرفقا بكامل الوثائق ومنها التقرير
املعلل.
إن القانون األساسي للوظيفة العمومية الذي طال انتظاره لسنوات
عديدة ،كان من األجدر أن يلم بكل جوانب إجراءات التأديب اليت ختدم
مصلحة املوظف العامة من جهة ،ومن جهة أخرى ما يعضمن
استمرارية املرفق العام واعطاء صالحيات أوس للجنة املتساوية
األععضاء ،كما جيب أن حتدد اجلهة املكلفة بالتحقيق أي أن ينص على
تشكيلها والشروط الواجب توفرها يف األععضاء ونظرا لعدم جتاوب
النصوص القانونية احلالية للوظيفة العامة م التطور احلاصل يف
اجملتم بسبب االنعكاسات السلبية للمنظومة اإلدارية ،على املنظومة
القعضائية وعدم انسجامهما ،فإن ذلك يف نظرنا حيدث التوازن املفقود بني
مصلحة اإلدارة العامة يف احملافظة على سري املرفق العام بانتظام
واطراد ،ومصلحة املوظف العام يف احملافظة على وظيفته اليت تعد
مصدر رزقه وإعالة أسرته.
إال أنه ال ميكن ألحد أن ينكر اجملهودات اليت قامت بها الدولة يف إثراء
هذا القانون ووضعه حيز التطبيق وعلى املوظفني واإلدارة البحث على
نقاط العضعف فيه واستبداهلا مبا خيدم مصلحة املوظف .إن القانون
األساسي للوظيفة العمومية ورغم تغيريه عدة مرات إال أنه ما زال حيمل
للدراسات القانونية واالقتصادية
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شيء من القانون الفرنسي على الرغم من أنه هو عمل من الربملان
اجلزائري إال أننا جند العديد من األحكام هي من القانون الفرنسي.
وعلى الرغم من كل ما سبق فإن على املوظف احملافظة على هذا
املكسب وجيتهد دون هوادة لتطويره.
اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة
( ) الدكتور سعيد بوشعري ،النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر ،ص.05
( ) أبو اليزيد علي املتيت ،النظم السياسية و احلريات العامة ،ص .027
( ) أمحد بو ضياف ،اجلرمية التأديبية للموظف العام ،ص .17
( ) حممد حممود ندا ،انقعضاء الدعوى املدنية دراسة مقارنة ،ص .12
( ) زكي حممد النجار ،أسباب انتهاء اخلدمة للعامليني باحلكومة و القطاع العام،
ص.512
( )6الياس سليم ،الفصل التأدييب للموظف العام ،رسالة ماجستري كلية احلقوق بن
عكنون ،ص.27
( ) حممد خمتار حممد ،اجلرمية التأديبية بني القانون االداري و علم االدارات العامة،
ص.15
( ) عمار عوابدي ،األساس القانوني ملسؤولية االدارة عن أعمال موظفيها ،ص
.050
( ) حممد الصغري بعلي ،القانون اإلداري ،ص .21
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) فؤاد العطار ،املطول يف القانون اإلداري ،ص .717
) قصري مزياني فريدة ،مبادئ القانون اإلداري اجلزائري ،ص .002
) حممد صاحل عبد البدي  ،النظام القانوني للموظف العام يف مصر تشريعا وفقها،
ص  10اىل .25
) حممد أنس قاسم ،مذكرات يف الوظيفة العامة ،ص .01
) حمسن حسني محزة ،القانون التأدييب العام ،ص .20
) محدي أمني عبد اهلادي ،إدارة شؤون موظفي الدولة ،ص .507
) حممد ابر اهيم ،شرح نظام العامليني املدنيني بالدولة ،ص .217
) سعيد مقدم ،أخالقيات الوظيفة العمومية ،ص .020
) عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القعضائي اجلزائري،
ص .211
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