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   في القرار التأدیبي سببال وركن یةتأدیباللمخالفة ا تكییفإشكالیة 
  )مقارنة في النظامین السعودي والمصريدراسة (

  ین حامد محمود عمرـــحس 
المملك�ة العربی�ة  -  جامع�ة ج�ازان–كلی�ة ال�شریعة والق�انون  - القانون العام قسم

  السعودیة

  husseinhamed@ gmail.com: االلیكترونيالبرید 
   :ملخصال

 في النظ�امین یتعلق ھذا البحث ببیان إشكالیة التكییف الفقھي والقانوني للمخالفة 
  :وینقسم ھذا البحث إلى مبحثین.  .السعودي والمصري

   : مفھوم التكییف الفقھي والقانوني للمخالفة التأدیبیة:المبحث األول
ة لك��ل م��ن النظ��امین ال��سعودي رعی ی��أتي التكیی��ف الفقھ��ي م��ن المرجعی��ة ال��ش

 و ال�رابط ب�ین م�شروعیة التكیی�ف و ، حیث تناولت المفھ�وم  الفقھ�ي؛والمصري
 ث�م انھین�ا ذل�ك المطل�ب بالم�صطلحات ذات ال�صلة .مشروعیة االجتھاد ال�شرعي

  .بالتكییف الفقھي كتحقیق المناط و تخریجھ
 و ، وأھمیتھ، إصطالحا بحثنا التعریف لغة و؛وبالنسبة للتكییف القانوني للمخالفة

م��ن حی��ث  ؛موق��ف بع��ض أحك��ام الق��ضاء اإلداري الم��صري ف��ي م��سألة التكیی��ف
  .ضوابطھ وخصوصیة ركن السبب في قرار التأدیب

 اإلشكالیة الت�ي : تكییف المخالفة وركن السبب في القرار التأدیبي:المبحث الثاني
مب��دأ ال��شرعیة یة ف��ي ض��وء تناولن��ا ھ��ذه اإلش��كال حی��ث .یق��وم علیھ��ا ھ��ذا البح��ث

 ؛دارة التقدیری�ة س�واء ف�ي تكیی�ف المخالف�ة أو الج�زاء المترت�ب علیھ�اوسلطة اإل
وھو ما یتعارض مع مبدأي الف�صل ب�ین ال�سلطات و مب�دأ ال�شرعیة الل�ذین تق�وم 

ث��م أوض��حنا عالق��ة ال��سلطة التقدیری��ة بعناص��ر رك��ن . .علیھم��ا الدول��ة القانونی��ة
  .السبب في القرار التأدیبي

 أوض�حنا رك�ن ال�سبب : التأدیبية لھذه اإلشكالیة وركن السبب في القراروبالنسب
 وبخاصة ؛دارة القانونیة ونتائج ذلك على عناصر ھذا الركنو ارتباطھ بإرادة اإل

ف��ي ض��وء  ،ف��ي تحقی��ق درج��ة التناس��ب ب��ین المخالف��ة و الج��زاء المترت��ب علیھ��ا
بأن إشكالیة التكیی�ف ؛ختمنا ھذا البحثو .مبدأي الفصل بین السلطات و الشرعیة

 . لحل ھذه اإلشكالیةالسلطة التشریعیة  ني للمخالفة تتطلب تدخلالفقھي والقانو
 – رك��ن ال��سبب – المخالف��ة التأدیبی��ة –إش��كالیة التكیی��ف  :تاحی��ةفمالكلم��ات ال

  .القرار التأدیبي
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The  Problem of the characterization  for the functional  

violation & The reason element  of The  administrative  decision 

 (A comparative study in the Saudi and Egyptian systems) 

 Hussein Hamed Mahmoud Omar 

Department of Public Law - College of Sharia and Law - Jazan 

University - Saudi Arabia 

EMAIL: husseinhamed@ gmail.com 

Abstract 
Introduction. 

First chapter: “ The  concept  of the Legitimately & The 

Legally characterization  for The Functional  Violation   “  Is 

divided to TOWdetectives: First: “ the   concept of “  The 

Legitimately characterization of The Functional  Violation   “   

“.. Second: “ The concept of the Legally characterization of 

The Functional Violation  ”. Second  chapter: ” The 

characterization of The Functional Violation & The reason 

element of The Administrative  Decision “ (The Problem of 

The Research).    is divided to  tow  detectives: First: “ The 

Problem of The research  into The Legitimately & 

Discretionary  Administration   Authority “. “.. Second: “ The 

problem of The research & The reason element of The  

Administrative   Decision  “  

Keywords: the problem of conditioning - disciplinary 

violation - reason corner - disciplinary decision. 
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  مقدمة

كل  جنائیة أو عقوبة إال بنص في مبدأ ال جریمة أقر القانون والقضاء والفقھ    
وھذا یتطلب إنزال القواعد القانونیة أو . .من النظامین السعودي والمصري

اب النظامیة على الجریمة والعقوبة من حیث توصیف الجریمة نظاما وتوقیع العق
ال مثیل لھا في نظام  ة وقانونیةیدستوریة وشرع وھي ضمانة ؛المناسب لھا

المذكرة التفسیریة لنظام ب على نحو ماورد الموظف العام  وجزاءات مخالفات
 ،١٣٩١ / ٢ / ١وبتاریخ ) ٧(التأدیب السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 وذلك بالباب ؛٢٠١٦لسنة ) ٨١(وقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 
والمنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد (لوك الوظیفي والتأدیبالخاص بالسالسابع 

  .١/١١/٢٠١٦بتاریخ  )أ( مكرر٤٣

 ، في كل من ھذین النظامینجزاءات التأدیبیة والات نظام المخالفألنذلك   
التي   المرونة الشدیدةحیث ،"ال بنص إ مبدأ ال مخالفة وال جزاء "ال تطبق 

 وھو األمر . الجنائي أو الجزائيالقانون السالفة فيتخرجھ عن المبدأ والضمانة 
ة من حیث الوصف اإلداری إنزال القواعد النظامیة على المخالفة یھ نبحث فالذي 

 ،التوازنتحقیق مطلوب لھو أمر وعلیھ فإن إیجاد حل لذلك  .والعقاب المناسب
 في اإلدارة وبین حق سلطة ،بین ضمانات وحقوق الموظف العام وواجباتھ

 اإلنسانينتظام و إطراد في إطار من القیم والخلق ا یدار المرفق العام ب كي،ھتأدیب
 اطلب ومن ناحیة أخرى یعد ھذا م.لعام المطلوب لتحقیق الصالح ااإلداريو

ظف العام المتمثل في ركن  الموتأدیب ألحد أركان قرار  ومكمال،اوقانونی اشرعی
  .السبب

  

 : البحثإشكالیة

 في  أو المشروعیة ال یطبق مبدأ الشرعیة البحث في كونإشكالیةتأتي   
 لتعدد الواجبات الوظیفیة الالتي  وذلك؛يتأدیبال و الجزاء یةتأدیبالمجال المخالفة 

 في عدة یةتأدیبالنحصار الجزاءات ا و،یةتأدیبیعد الخروج علیھا بمثابة مخالفة 
اسب ھا التقدیریة بما یتناتطعلى الموظف العام بسل اإلدارةجزاءات توقعھا 
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 البد من تسبیبھ مع تأدیبالن قرار فإ ومن ناحیة أخرى .المنسوبة إلیھوالمخالفة 
 وھي تتمثل ؛توافر العناصر الثالثة لركن السبب في القرار بوصفھ قرارا إداریا

 وأخیرا عنصر المالئمة أو التناسب بین ،في الوقائع المادیة والتكییف القانوني لھا
  .يتأدیبالالمخالفة والجزاء 

  

   :الدراسات السابقة

 مجلة –الضوابط االصولیة للتكییف الفقھي والقانوني – ضیاء حسین عبید .د
  .٢٠١٥السنة ) ١١( العدد – كلیة العلوم االسالمیة بالعراق –العلوم اإلسالمیة 

 مجلة االمام محمد بن – التكییف الفقھي للنازلة – عبدهللا ابراھیم الموسى .د
  . ھـ١٤٣١/ ١٤٣٠ عدد خاص سنة – التمیز البحثي بحث قدم لمركز -سعود  

   :ضابط البحث

زال نإلو القانوني كأساس لبحث وضع معیارا للتكییف الشرعي یتطلب ھذا ا 
 لضبط ،القواعد النظامیة على الواقعة محل المخالفة ووضع العقاب المناسب لھا

نتظام امراعاة مع  ،المناسبتوقیع العقاب  وتأدیبال التقدیریة في اإلدارةسلطة 
   .لتحقیق الصالح العاممرفق العام طراد الاو

  

   : البحثأسباب

  :بط المھمة التالیةاكونھ یضع الضو البحث في أسبابتأتي   

طراد تحقیقا لكل من مسئولیتھا انتظام و ا في تسییر المرفق العام باإلدارة حق –أ 
  .لح العاماالنظامیة و الص

وھو األمر ،  والجزاء المترتب علیھایةتأدیبال إقامة مبدأ شرعیة المخالفة –ب 
ركن (وتوافر التسبیب  ،الذي یتحقق معھ كل من التكییف الشرعي والقانوني

  .السالف بیانھموعناصر ركن السبب  )الشكل

 في یةتأدیبال المخالفات و الجزاءات تناسب بین ل اقی لتحقمحاولة البحث –ج 
كییف قانوني شرعي للمخالفة من خالل وضع ت إطار الضابطین السابقین

  .التأدیبیة
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لمبدأ الشرعیة وصحة  تحقیقا ،شرعي أو نظاميالبحث محاولة لوضع تكییف ف
من خالل وضع  ،السبب وركن )ركن الشكل(من حیث التسبیب ي تأدیبال القرار

  .تكییف قانوني و شرعي للمخالفة التأدیبیة

  :ھدف البحث

 اإلداري للقرار قانوني ف الشرعي أو اللتكییایھدف البحث إلى الوصول إلى    
و الشرعیة  لجزاء المناسب لھا في إطار مبدأوا ،یةتأدیبالالخاص بالمخالفة 

  . لتحقیق الصالح العاماإلداريوصحة القرار المشروعیة 

  

  :حثامنھج الب

المبادئ و  یعتمد على  الذي ،تحلیلي التأصیلي یقوم البحث على المنھج ال
 في كل من السعودیة ومصر؛ وذلك  اإلداريوقف القضاء وم ،األصول القانونیة

  . ھذا البحثشكالیةفي محاولة إلیجاد قواعد حاكمة إل

  

   :تقسیم البحث

  .یةتأدیبال مفھوم التكییف الفقھي والقانوني للمخالفة :المبحث األول

     .في القرار التأدیبيالسبب  ركن ویةتأدیبال تكییف المخالفة :المبحث الثاني

  ..تمةخا
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  المبحث األول

 یةتأدیبالمفھوم التكییف الفقھي والقانوني للمخالفة 

  :تمھید

حتى یتسنى تحقیق التكییف  ،یةتأدیبالالبحث تعریف المخالفة  یتطلب ھذا  
لھا؛ فالجانب الفقھي مرجعیتھ أن الشرع اإلسالمي ھو أساس الفقھي والقانوني 

 و أساس التشریع طبقا للدستور ،كمالحكم في المملكة طبقا للنظام األساسي للح
القانون قواعد فھو أمر مسلم بھ عند تطبیق  ؛أما الجانب القانوني. )١(المصري
  .یةتأدیبالعلى المخالفات  اإلداري

 أو عناصر أو ضوابط یةتأدیبالتعریفا للمخالفة مشرع بدایة لم یضع ال  
 غیر أن .لعام ولكن أورد الواجبات واألعمال المحظورة على الموظف ا،لھا

 تتعلق بالواجبات أو المحظورات الیعني أن بعض أفعال قانونیة وجود مواد 
 ذلك لكونھا لیست محددة على سبیل ؛)٢(یةتأدیبالموظف العام ال تمثل مخالفة 

 ال جریمة أو عقوبة دون :الحصر مثل الجرائم والعقوبات الجنائیة طبقا لمبدأ
  .نص

 السعودي القانونین في كل من تأدیبالوعلیھ یمكن لكل من یملك سلطة   
والمصري أن یرى أن أي عمل إیجابي أو سلبي من المحظورات أو مخالف 

 ؛يتأدیبالیة تستوجب الجزاء تأدیبللواجبات من قبل الموظف العام یعد مخالفة 
لكل جھة إداریة على حده بحسب تخصصھا وظروفھا وذلك بتفویض من المنظم 
 وھو ؛ة الخاصة بھااإلداریت والجزاءات ئحة المخالفاوطبیعة عملھا بأن تضع ال

  .أما الجرائم التأدیبیة غیر محددة ،ماقرره القضاء بأن العقوبات التأدیبیة محددة

                                                           

  ل��سنة ٩٠/أم��ن النظ��ام االساس��ي للحك��م ال��صادر ب��االمر الملك��ي رق��م  ) ٧(الم��ادة   انظ��ر - ١

 المن��شور بالجری��دة ٢٠١٤ م��ن الدس��تور الم��صري ال��صادر س��نة )٢(وك��ذلك الم��ادة ١٤١٢

  .١٨/١/٢٠١٤ أ مكرر فى ٣الرسمیة العدد 

لملك�ي رق�م  یراجع في ذلك المذكرة التفسیریة لنظام التأدیب السعودي الصادرة بالمرس�وم ا– ٢

   ٢٠١٦ لسنة ٨١ والباب السابع من قانون الخدمة المدنیة رقم ،١٣٩١ لسنة ٧

 دار المطبوع�ات الجامعی�ة باالس�كندریة – الق�ضاء االداري - ماجد راغب الحلو .یراجع د – ٣

 مجموع���ة – ٢٠٠١/ ١٥/٤ جل���سة ٨٣٦٨ حك���م اداری���ة علی���ا رق���م .٥٢٦ص  ١٩٩٥ط 

 .١٨٦٥ ص ٢ ج٤٦المبادىء س 
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 . التكییف الفقھي والقانوني لھذا البحثإشكالیةومن ھنا تبرز أھمیة و   
 ذلك أن ؛دیبتأال في اإلدارةطة لوبھ تتحقق أحد ضمانات الموظف العام تجاه س

 تطبق علیھا قانونیة  في إطار نصوص یةتأدیبالمعرفة المخالفات و الجزاءات 
 وبھذا یتحقق .ي إال بنصتأدیب ال مخالفة أو جزاء :یقربنا من مبدأ قانوني مھم

 وسلطتھا في اإلدارةالتوازن بین حقوق الموظف العام وضماناتھ وبین حق 
طراد في إطار من القیم والخلق اام وحتى یدار المرفق العام بإنتظ تأدیبال

  . المطلوباإلداري واإلنساني

  

  :یةتأدیبالتعریف المخالفة 

أو ھي فعل معاقب ام بواجبات الوظیفة العامة ھي إخالل الموظف الع"  
   .)١( " وھي لذلك تتضمن مخالفة لقوانین وقرارات تنظیمیة؛علیھ بجزاء إداري

واجبات بھ العامل ویجافي متناع عن فعل یرتكاأو ھي كل فعل أو   
والیقصد بواجبات الوظیفة  ؛ أو إخالل بواجبات الوظیفة إیجابا أو سلبا،منصبھ

 ،ة فقطاإلداریة وغیر اإلداریظمة أو القوانین المختلفة ألنالمنصوص علیھا في ا
یضا الواجبات التي یقتضیھا حسن انتظام واطراد العمل في أبل یقصد بھا 

  .)٢( "م ینص علیھاالمرافق العامة ولو ل

  

  :ةاإلداری للمخالفة اإلداريتعریف القضاء 

تیانھ إو أ ،و سلباأیجابا إخالل الموظف العام بواجبات وظیفتھ إھي "  
 یخالف الواجبات التي تنص علیھا  فكل موظف.عمال المحرمة علیھ من األعمال

م عمال وظیفتھ التي یجب ان یقوأرج على مقتضى الواجب الوظیفي في و یخأ
نما یرتكب ذنبا إ ؛مانةأدیتھا بما تتطلبھ من حیطة ودقة وأو یقصر في تأ ،بھا

                                                           

 سنة – رسالة دكتوراة - المسئولیة التادیبیة للموظف العام  –محمد جودت الملط  .یراجع د - ١

  ٤١  ص١٩٦٧

 ٤١ المرجع السابق ص - جودت الملط  .د یراجع   - ٢
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 كلما سلك العامل یةتأدیبال بل كذلك تنھض المخالفة .)١(ھتأدیبداریا یستوجب إ
و ال یستقیم مع ما تفرضھ علیھ أ ،خالل بكرامة الوظیفةإمعینا ینطوي على  سلوكا

وأن العقوبات  " .)٢( "یب والدنایامن تعفف واستقامة و بعد عن مواطن الر
 حیث یكفي لإلدانة ؛ أما الجرائم التأدیبیة فھي غیر محددة،التأدیبیة محددة بنص

  .)٣(..... " .أن یخرج المحال على مقتضى الواجب الوظیفي بفعل یشكل مخالفة

 تحقق مبدأ شرعیة أو  یتضح عدم،اإلداريمن تعریفات الفقھ والقضاء   
داریة بوضع إ لكل جھة شرع تفویض الم مع ،یةتأدیبالات مشروعیة المخالف

 یؤدي  ،على نحو ما أسلفنا ،ة الخاصة بھااإلداریالئحة المخالفات والجزاءات 
 یةتأدیبال قیام المخالفة  فإن،ي ھذا السیاقوف. مناط ھذا البحثشكالیةإلى ھذه اإل
رعیة أو  ركن الشلىإشارة إ ودونما ، ركن مادي وركن معنوي:على ركنین
 تأدیبالواجتھادھا في مجال  اإلدارة توسع شدید في سلطة یؤدي إلى .المشروعیة

 في اإلدارة ویأتي في مقدمتھا التوازن بین حق ،اإلداريفي ضؤ مبادىء القانون 
تسییر المرافق العامة بانتظام واطراد ومعاقبة من یعوقھا في ذلك مع توافر 

 اإلنسانيار من القیم والخلق ضمانات وحقوق الموظف المخالف في اط
  .اإلداريو

ق نساني یتطلب وجود قواعد منظمة لھ لتحقإو تنظیم أي عمل أن فإبدایة   
مر طبیعي أ وھذا .شخاصھاأو ھذه المنظومة بین أالمساواة والعدل في ھذا العمل 

 وھذا . في جمیع المجاالتةاإلنسانیمن سنن الحیاة منذ نشأة الكون والمجتمعات 
 ومن ھذا .ن كان القائم علیھا أیا تأدیبالساسي في موضوع سلطة أمتطلب 

 حتى نزالھا على الواقعة محل البحثإنھ یجب إ ف؛المنطلق وفي وجود ھذه القواعد
أتي أھمیة  ومن ھنا ت.شخاص المتعاملین معھاأتتحقق المساواة والعدل بین 

                                                           

 / ٢ / ٢٥ جل�سة ١٧٧٣ حكم المحكمة االداری�ة العلی�ا ف�ي الق�ضیة رق�م -حكام اال مجموعة - ١

   ٤٢٥٨ الطع�ن رق�م   -٢٠٠١/ ٥ / ١٩ جل�سة و حك�م اداری�ھ علی�ا.٦٥٣ ص٧٢بند ١٩٥٨

   ق ٤١لسنة 

 من��شأة المع��ارف ص – الق��انون االداري – عب��دهللا ب��سیوني . حك��م اداری��ة علی��ا نق��ال م��ن د- ٢

   ومابعدھا٣٣٣

 مجموعة المب�ادىء س – ٢٠٠١/ ٥ / ١٩ ق جلسة ٤١ لسنة ٤٢٥٨ حكم اداریة علیا رقم – ٣

 .١٨٦٥ ص ٢ ج ٤٦



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

شخاص سواء ة لألي منظومة قانونیة حاكمأطار إالقانوني في الفقھي والتكییف 
  .وقانونیةأشرعیة كانت قواعد 

  

  :تقسیم المبحث

  .یةتأدیبالالتكییف الفقھي للمخالفة مفھوم  :المطلب األول

   یةتأدیبالالقانوني للمخالفة  التكییفم ومفھ :يالثان المطلب

  

  

  المطلب األول

  یةتأدیبالقھي للمخالفة مفھوم التكییف الف

  

ودون وجود  ،الواسع یةتأدیبالللمخالفة بعد تعریف الفقھ والقضاء   
وفي ظل تفویض المنظم لكل جھة إداریة  ،ضوابط مبدأ الشرعیة أو المشروعیة

 على حده بحسب تخصصھا وظروف وطبیعة عملھا في وضع الئحة المخالفات
  . الخاصة بھایةتأدیبالوالجزاءات 

 اجتھاد والجزاء المترتب علیھا تقوم على یةتأدیبالأن المخالفة فة إلى  وباإلضا
نتظام و اقھا في إدارتھا للمرافق العامة ب في ظل التوازن بین ح؛ العامةاإلدارة

 في إطار من القیم و ؛ وبین واجبات وحقوق وضمانات الموظف العام،طرادا
ضوابط ومبادىء ضع فإن ذلك یتطلب و ، المطلوباإلداري واإلنسانيلخلق ا

یرتبط بھ من مصطلحات ذات صلة بھ  وما ؛یةتأدیبالالفقھي للمخالفة التكییف 
  :كتحقیق المناط وتخریجھ على النحو التالي

أن تناولنا لتعریف وأھمیة التكییف الفقھي وشروطھ وضوابطھ األصولیة   
وبعض  تأدیبال في موضوع اإلدارة اجتھادھو محاولة لوضع لبنة للتقریب بین 

أبدیھ من وجھة نظر متواضعة في ھذا  جتھاد الشرعي على نحو ماجوانب اال
   :الشأن على النحو التالي



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  

  : تعریف التكییف الفقھيً:أوال

  :التكییف لغة -أ 

ام عن ستفھاسم ا وھي ، وأصلھا كیف بمعنى القطع،على وزن تفعیل   
 يءالعلم بالشفھو  ةما الفقھ لغأ. )١( أخرى عدیدة ولھا معانإء وصفتھيحال الش

تحدیدھا  التكییف الفقھي للنازلة بمعنى صطالح یعرفاالوفي . والفھم والفطنة لھ
 أو رد المسألة إلى أصل من ،ھا إلى أصل معین معتبرئوبیان إنتما تحریرھا أو

  .)٢(األصول الشرعیة

ستخدمھ الفقھاء المعاصرون بمعنى رد المسألة أو ا ؛وھو مصطلح حدیث  
الربط بین ن إ وعلیھ ف).أو قاعدة شرعیة(ى أصل من األصول الشرعیة الواقعة إل

عن وجھ ) كیف(ن التساؤل بلفظ إواضح من حیث صطالحي المعنى اللغوي واال
  .إلى أصولھا الشرعیة المعتبرة نازلة )أو واقعة(إرجاع مسألة 

  

  : جتھادعیة التكییف تستمد من مشروعیة اال مشرو– ب

ولو ردوه إلى الرسول وإلى ... ."ول هللا تعالى یق :ففي القرآن الكریم  
 :وفي السنة الشریفة.)٣(.... " .أولي األمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم

 وھو من أھم –استعمل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم القیاس فى أمور عدیدة 
 -  هللا عنھم رضي-  فعن جابر بن عبدهللا عن عمر بن الخطاب–مسالك التكییف 

 فقال رسول . یا رسول هللا صنعت ذلك: فقلت، فقبلت وأنا صائم، ھششت:نھ قالأ
  .)٤("أرأیت لو مضمضت من الماء و أنت صائم  " :-صلى هللا علیھ وسلم-هللا 

                                                           

الم�دخل یراج�ع ) ٢(     ٨٥٢ والق�اموس المح�یط ص ٣١٢ ص ٩ب ج ل�سان الع�ریراجع  - ١

  ١٧للفقھ للمؤلف ص

 الضوابط االصولیة للتكییف الفقھ�ي والق�انوني -ضیاء حسین عبید . دیراجع في ذلك بحث  - ٢

 .٢٠٢ ص ٢٠١٥ السنة ١١مجلة العلوم االسالمیة بكلیة العلوم االسالمیة بالعراق العدد -

  .٨٣   سورة النساء  آیھ- ٣

 ٢٣٨٥ سنن ابي داود  كتاب الصوم  باب القبلة للصائم    حدیث رقم - ٤



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 جاء في رسالة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إلى أبي :وفي األثر  
د ذلك و أعرف ثم قایس األمور عن... . ":موسى األشعري رضي هللا عنھما

  .)١(... ".األمثال

 اإلدارةجتھاد على سلطة ذلك القیاس واالمن التعریف واألدلة السابقة یتضح أثر 
ظمة المختلفة ومنھا ألنالشرع اإلسالمي أساس التشریع و اأن  خاصة تأدیبالفي 

  .اإلداريالقانون 

  : )٢( أھمیة التكییف-  ج

  . أو الواقعة والحكم علیھاوسیلة للوصول إلى العلم التام بالنازلةـ 

  .الكفایةأن التصدي للنازلة أو الواقعة من فروض ـ 

كثرة النوازل و الوقائع المعاصرة بسبب التطور االجتماعي والحاجات ـ 
  .المتعددة

  .تأدیبالوما سلف مطلوب  في إدارة المرفق العام وتطوره وسلطتھا في 

   :)٣( شروط التكییف- د

  )اإلدارةالمجتھد أو (ر فیھ ـ تحقق العلم في الناظ

  ) البحثإشكالیةلب (ـ خلو الواقعة المعروضة من نص 

   حتى ال یكون التكییف خطأ )الفھم التام لھا(ـ تصور النازلة 

  ـ بذل الوسع في تصور النازلة أو المسألة تصورا تاما كامال 

  )ارياإلدأو روح القانون (ـ أن یتفق التكییف مع المقصد الشرعي لذلك الحكم 

  )الظروف والزمان(ـ العلم بفقھ الواقع المحیط بالواقعة أو المسألة المراد تكییفھا 

  .ـ مراعاة التطور العلمي المحیط بالواقعة المراد تكییفھا

                                                           

  ٢٨ ص ١ یراجع العقد الفرید ج -  ٤٨ ص ٢یراجع البیان والتبیین للجاحظ ج  - ١

 مركز التمیز البحث�ي بجامع�ة – التكییف الفقھي للنازلة – عبدهللا ابراھیم الموسى .دیراجع  - ٢

   ومابعدھا        ١٣٢٧ص ١٤٣١ االمام محمد بن سعود سنة

   ومابعدھا١٣٢٩ المرجع السابق  ص - ٣



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

وبخاصة في مجال  اإلداريھذه الشروط وغیرھا تستوعبھا موضوعات القانون 
  .تأدیبال

   .)١( الضوابط األصولیة للتكییف– ھـ

یكون التكییف الفقھي مبنیا على نظر صحیح معتبر ألصول التشریع  ـ أن ١
 حیث ال عبرة بالتكییف الفقھي ؛وذلك لكي تأخذ المسألة أو الواقعة حكم األصل

 اإلداريوھو عین الحكمة في خاصیة القانون . .إذا لم یكن مبنیا على أصل معتبر
 مقدمتھا الشرع  ومن صنع القضاء وأن مصادره عدیدة یأتي فياكونھ إنشائی

   .اإلسالمي

یا إلى مصدر أو نص نظامي أو إلحاقھا تأدیبوعلیھ یجب رد المسألة المعروضة 
  . نظاماا وصحیحابأقرب نص لیكون الحكم جائز

 ؛بمعنىصول ألستحضار المسائل و إلحاقھا باا تحصیل الملكة الفقھیة في – ٢
افر فیھ شروط  تتو،تھد النظر في المسائل أو الوقائع یتطلب وجود فقیھ مجألن
 ومنھا اإلداريالقانون  والحقیقة ان ھذا االجتھاد الجزئي في مجال ..جتھاداال

  . العامةاإلدارة مطلوب من تأدیبال ئمباد

  

   ):تحقیق المناط وتخریجھ( المصطلحات ذات الصلة بالتكییف الفقھي ً:ثانیا

 :)٢( تحقیق المناط–أ 

 أي صار  وحق األمر،وھو نقیض الباطل ؛ یحقق،التحقیق مصدر حقق :لغة – ١
"  منھا الوجوب واإلثبات والیقین لقولھ تعالى ؛ عدیدة وھو على معان.حقا وثبت

  .)٣(" ت كلمة العذاب على الكافرینحقولكن 

                                                           

   ومابعدھا٢١١ ضیاء حسین عبید  المرجع السابق  ص  .دیراجع   - ١

 الم��دخل لم��ذھب اإلم��ام ٢٣٦ش��رح مخت��صر الروض��ة للط��وفي الج��زء الثال��ث ص یراج��ع  - ٢

 ومابعدھا ٣٠٢أحمد ص

 ولسان العرب ١٢٩ قاموس مختارالصحاح ص  وتعریف الحق لغة،٧١ آیة ، سورة الزمر- ٣

  ٤٩ ص١٠ج 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

ء ي فالتحقیق یعني إثبات الش؛للغويعلى المعنى افقد یقصر؛ اإلصطالحوفي
  .)١(وصدقھ صحتھ ھ والمتوقف على التأكد من

بمعنى المحل الذي یعلق علیھ " ن  و  ط  " مناط في اللغة جاء في مادة وال
  .)٢(ء يالش

  .)٣( يءموضع أو المحل الذي علق علیھ الش ومن ثم یعني تحقیق المناط إثبات ال

 ماذھب إلیھ الطوفي وابن بدران في ؛منھا : ھناك عدة تعریفات:وفي اإلصطالح
ثبات معنى معلوم في إ أو ،في الفرعصل أن تحقیق المناط ھو إثبات علة حكم األ

 وفي التركیز على المعنى الثاني من التعریف )٤(محل خفي فیھ ثبوت ذلك المعنى 
 ؛ علیھا وھي األصلا علیھا أو منصوصایتضح أن ھناك قاعدة شرعیة متفق

  . أو یجتھد في تحقیق مقتضاھا في الفرع،فیتبین المجتھد وجودھا في الفرع

الح السابق صطن إلى أن ھذا النوع الوارد في االي وابن بدراوعلیھ ذھب الطوف
  .)٥(جتھاد أعم من القیاسا

ومنھا تعریف الشاطبي لتحقیق المناط بأنھ یثبت الحكم بمدركھ الشرعي لكي یبقى 
  النظر في 

   ویجتھد في تطبیقھ على الجزئیات ، أي ثبوت الحكم بدلیل شرعي.)٦(تعیین محلھ 

  . استنباطمجماع أإ ماء أكان نفس الحكم ثابتا بنص أسو ؛والحوادث الخارجیة

  

                                                           

مسلك المجتھ�د فی�ھ لل�دكتور عثم�ان عب�د ل آلیات تحقیق المناط ووسائلھ حویراجع في ذلك  - ١

 .٧الرحیم ص 

  .٤١٨  ص ٧ ولسان العرب ج ٦٩١قاموس مختار الصحاح ص یراجع  - ٢

        ٩عثمان عبد الرحیم المرجع السابق ص . دیراجع في ذلك  - ٣

 والم�دخل ال�ى م�ذھب االم�ام احم�د ٢٣٦ ص ٣ش�رح مخت�صر الروض�ة ج یراجع كل من  - ٤

  ٣٠٣ص 

 بلقاس��م ب��ن ذاك��ر الزبی��دي االجتھ��اد ف��ي من��اط الحك��م ال��شرعي دراس��ة تاص��یلیة .دیراج��ع  - ٥

            .٢٣٥ ص ،٢٠١٤تطبیقیة ط ا سنة 

   ١٢الموافقات الجزء الخامس  ص  یراجع  - ٦



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

   :نیم االستدالل على أمر تعریف الشاطبي بنى قیان إومن ثم ف

   ؛ـ استنباط الحكم الشرعي من الدلیل الشرعي

 أي تطبیقھ على الوقائع والجزئیات والمسائل التي یشملھا ؛ـ تعیین محل الحكم
  .ذلك الحكم

 ؛أن یعلق الشارع الحكم بمعنى كلي " :لتحقیق المناطومنھا تعریف ابن تیمیھ 
 أي إدخال قضیة معینة ؛)١(" واع أو بعض األعیان ألنفینظر في ثبوتھ في بعض ا

   .تحت حكم كلي عام

اد شرعي ومقاصد الشرع وفي الربط بین تعریف تحقیق المناط كاجتھ  
 الكلیة مثل ھذا أن الشرائع جاءت باألحكامومما یوضح  " :ةتیمییقول  ابن 

 والیمكن أمر أحد بما أمره هللا بھ ،إیجاب الزكوات وتحریم البنات واألخوات
 وإال فمجرد العلم ،واع الكلیةألنونھیھ عما نھاه هللا عنھ إن لم یعلم دخولھ في تلك ا

بھا ال یمكن معھ فعل مأمور وال ترك محظور إال بعلم معین بأن ھذا المأمور 
 وھذا الذي یسمى ، وھذا المحظور داخل فیما نھى هللا عنھ،داخل فیما أمر هللا بھ

   .)٢(" تحقیق المناط 

  :)٣(أھم ضوابط تحقیق المناط 

  . ـ التصور الصحیح التام للواقعة ومعرفة حقیقتھا١

  . ـ مراعاة اختالف األحوال واألزمنة واألمكنة٢

  .فعال واألقوال الصادرة عن المكلفین ـ اعتبار مآالت األ٣

  اعاة اختالف مقاصد المكلفین ـ مر٤

  . ـ الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة٥

 حیث اإلحاطة بأطراف ؛من ھذه الضوابط السابقة یھمنا الضابط األول  
  .ثارھا قبل تطبیق الحكم الشرعي علیھاآومكوناتھا وأوصافھا و أسبابھا و الواقعة 

                                                           

  ١٦ ص ١٩وع فتاوى ابن تیمیھ ج مجمیراجع  - ١

  ٣٣٦ص  ٧ج  المرجع السابق  - ٢

   ومابعدھا٢٧٨ المرجع السابق – بلقاسم بن ذاكر الزبیدي .دیراجع  - ٣



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  :نوأما الضوابط األخرى فإن خالصتھا تتمثل في أمری

  .ـ أن التكالیف الشرعیة وجدت لمصالح العباد في دنیاھم وأخراھم

  .و غیر معتبرة شرعاأت األعمال قد تكون معتبرة شرعا ـ أن مراعاة مآال

   :ب ـ تخریج المناط

  )١( ومنھا االستخراج بمعنى االستنباط ؛التخریج مصدره خرج من الخروج

 والتسویة بینھما ،لى مایشبھھایعني التخریج نقل حكم المسألة إصطالح وفي اال
   .فیھ

  

  :)٢(وللتخریج عدة استخدامات منھا 

  .ـ التوصل إلى أصول األئمة وقواعدھم التي بنوا علیھا أحكامھم الفقھیة

 كتخریج الفروع على األصول ؛ـ رد الخالفات الفقھیة إلى القواعد األصولیة
  .سنوي أو التمھید في تخریج الفروع على األصول لإل،للزنجاني

ـ االستنباط المقید بمعنى بیان رأي اإلمام في المسائل الجزئیة التي لم یرد بھا 
  نص بإلحاقھا 

  . أو إدخالھا تحت قاعدة من قواعده،بما یشبھھا من المسائل المرویة عنھ

إضافة  و،ـ التعلیل بمعنى بیان آراء األئمة عن طریق استخراج واستنباط العلة
   .لیھاالحكم ع

  :)٣(  التكییف الفقھي بتحقیق المناط وتخریجھج ـ صلة

لى أن التكییف الفقھي ھو رد المسألة أو الواقعة إلي أصل من األصول انتھینا إ 
  .الشرعیة

                                                           

   ومابعدھا ١٨٦ ص یراجع القاموس المحیط  - ١

  . وما بعدھا١٣٢٠ المرجع السابق ص – عبدهللا الموسى .دیراجع  - ٢

 ٥ الموافق�ات ج – ٢     وم�ا بع�دھا٨ المرج�ع ال�سابق ص –م  عثمان عبد الرحی.د یراجع  - ٣

  . ومابعدھا٣٨ص 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 ة تناولنا تعریف ابن تیمی:بین التكییف وتحقیق المناطلتقریب وفي ا  
علق  ھو أن یالمناطنتھت إلى أن تحقیق الشاطبي والطوفي وابن بدران التي وا

 ،واع أو بعض األعیانألن فینظر في ثبوتھ في بعض ا؛الحكم الشرعي بمعنى كلي
 أو أن یثبت الحكم ،فیھ ثبوت ذلك المعنىأو ھو ثبوت معنى معلوم في محل خفي 

  .بمدركھ الشرعي لكي یبقى النظر في تعیین محلھ

 األخیر یعد ألن ، یعتبر التكییف أعم من التخریج :وبالنسبة للتخریج  
 وبالقیاس في ، فقد یكون التكییف بالتخریج في بعض المسائل حینا؛د مسالكھأح

 و أشرنا إلى بعض . و باالستناد للنصوص في بعضھا حینا آخر،بعضھا حینا
  .أنواع التخریج كتخریج الفروع على األصول

وفي ھذا النوع األخیر من التخریج اقتربنا من ترادف التخریج مع   
ألخیر أیضا على التكییف من باب إطالق الخاص على ا ا حیث یطلق ھذ؛التكییف

  .العام

 اإلدارةمر مطلوب من جانب أیق المناط وتخریجھ كاجتھاد فقھي یقة أن تحقوالحق
 اإلداريكاجتھاد جزئي في ظل مبدأ المشروعیة بمعناه الواسع وكون القانون 

  .انشائیإ اقانون

یفین الفقھي ی في كل من التكرةاإلدا الربط بین االجتھاد الشرعي واجتھاد –د 
  :والقانوني

شیر لتفاصیل ھذا العنوان ن نتناول التكییف القانوني في المطلب القادم نأقبل 
  :تيطبقا لآل

 وانتھینا ؛حقیق المناط وتخریجھتحدثنا عن التكییف الفقھي وعالقتھ  بت  
ي في ن االجتھاد عند الشاطبألى ذلك إونضیف . .نھ یتطلب اجتھاد فقھيألى إ

 وھو ،ل التكلیفصأ ال ینقطع حتى ینقطع ؛على ضربینتحقیق المناط وتخریجھ 
واالجتھاد راجع على نحو . .ما الذي ینقطع فمنھا تخریج المناطأ ،تحقیق المناط

لمكلف ما ا من حیث ھو ؛ما ذھب لھ الشاطبى في كون تحقیق المناط او تعیینھ
و یلتزم ھذا أویشمل ھذه التكلیفات  )٢(تكلیفیة العلى ما وقع علیھ من الدالئل 

  .یضا بالواجبات الوظیفیة وعدم الخروج علیھاأالمكلف 

 یةتأدیبالكالتحقیق والتخریج للمخالفات فاتھ دن التكییف ومتراإومن ثم ف  
 كاجتھاد اإلدارة واإلداريمر مطلوب من جانب القضاء أ ؛ناسلفأعلى نحو ما 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 وفي نطاق ،یةتأدیبالات والجزاءات جزئي في ظل مرونة مبدأ شرعیة المخالف
الفقھاء وھو مایطلق علیھ . ).ایجاد تكییف فقھي وقانوني للمخالفة( البحث إشكالیة

وتكییف الواقع او . ).و المخالفةأ(و تكییف المسألة أتكییف الواقع في الدعوى 
   . في موضوع بحثنااإلدارةو أو القضاء ألمسألة یبنى على اجتھاد الفقھاء ا

 التكییف الفقھي عن الھوى والفساد من ثم د ذلك االجتھاد واعتبا وفي  
حدوث وقائع ل من باب القیاس فالبد من االجتھاد  " :یقول الشاطبي في فقرة بلیغة

.. .والیوجد لألولین فیھا اجتھاد وعند ذلك تكون منصوص على حكمھا عدیدة ال
و اجتھاد أ –جتھاد شرعي و ینظر فیھا بغیر اأ ،ئھمھواأمع الناس ترك ین أفإما 

ذا البد إف.. . وذلك كلھ فساد،یضا اتباع للھوىأھو و – في مجال المخالفة اإلدارة
في كل زمان ألن الوقائع المفروضة ال تختص بزمان دون من االجتھاد 

  .)١("....زمان

  

  المطلب الثاني

  یةتأدیبالف القانوني للمخالفة مفھوم التكیی

  

  : تعریف التكییف القانونيً:والأ

ن التكییف القانوني اصطالحا إ ومن ثم ف.ن عرفنا التكییف لغةأسبق   
 حتى تستقیم ؛و مسالة معینةأنزال النص القانوني على واقعة إ  ھو،طالةإودون 

  . الشرعیة والمشروعیةأومبد

ة من حیث ألو المسأعلى الواقعة سناد القانوني فھو تطبیق قواعد اإل  
 .خذ حكمھا القانونيأموضوعة سلفا من قبل المنظم حتى تالشروط والضوابط ال

                                                           

. د.أذل��ك ف��ي بح��ث   وأنظرتفاص��یل  ٢٤ ص ٥ ج  لل��شاطبي  الموافق��اتیراج��ع ف��ي ذل��ك  - ١

ع��ن   ھ��اني احم��د عب��د ال��شكور اس��تاذ الدراس��ات العلی��ا ال��شرعیة بجامع��ة المل��ك عب��د العزی��ز

 المق��دم للم��ؤتمر االول لالجتھ��اد -اھم��اال او اس��اءة  م��آالت االخ��الل بم��نھج تحقی��ق المن��اط 

 ٣ ص ٢/٢٠١٣ /٢٠ – ١٨ بالكوی���ت ف���ي الفت���رة )فق���ھ الواق���ع والتوق���ع(بتحقی���ق المن���اط 

    .ومابعدھا



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

لة أنھ طبیعة المسأ ب،لغة العربیة في تعریفھ للتكییفكیدا لذلك ذھب مجمع الأوت
التي تتنازعھا القوانین لوضعھا في نطاق طائفة المسائل القانونیة التي خصھا 

  )١(دة االسناد المنظم بقاع

الوقائع المطروحة التكییف القانوني ھو ھمزة الوصل بین ن إ ف،وعلیھ  
 ؛ في حل النزاعیةتأدیبال وبدونھ تتخبط السلطة القضائیة و،والقانون المنطبق علیھ

 وھو متطلب .ھ معني بإنزال النص القانوني على واقعة أو مسألة معینةألنذلك 
و مطلوب في  وھ،ة داخل المجتمع وخارجھإلنسانیاعام وقائم في كافة التعامالت 

أو ي عالقة مجتمعیة إنسانیة سواء في مجال تجاري أو مدني أو جنائي أو دولي أ
...  .اإلداري ولذلك وجد القانون التجاري والمدني و ؛إداري موضوع بحثنا

  الواقعة أو المسألة علىاإلداريالنص التجاري أو المدني أو وعلیھ فإننا ننزل 
و العالقة بین األفراد لتنظیمھا طواعیة أو جبرا عن طریق القضاء؛ أمحل النزاع 

حیث إنزال النصوص على الوقائع محل النزاع إلصدار الحكم القضائي المناسب 
   .لھا

 حول ركن المشروعیة أو الشرعیة اوحیث نوھنا بدایة أن ھناك خالف  
ركن واجب في أي عمل قانوني ذا ال مع مالحظة أن تواجد ھ؛یةتأدیبالللمخالفة 

  في شتى المجاالت ینطلق من قاعدة المساواةاإلنسانين التعامل إ حیث ؛انيإنس
 اإلدارةو  وبخاصة مع السلطة التنفیذیة أ، في تعامل الدولة مع األفرادوالعدالة

و في العقود أو الحصول على ترخیص أمة سواء عند التعیین فى الوظائف العا
 حیث ال یوجد ،تأدیبال وعلى وجھ الخصوص  في مجال ؛ھاو غیرأة اإلداری

ال إلعقوبات حیث ال جریمة وال عقوبة طالقھ كما في قانون اإمبدأ الشرعیة على 
  .بنص

  : أھمیة التكییف القانونيً:ثانیا

 ؛ القانونفقھاءھمیة عظمى في عمل أالتكییف لھا ن نظریة أالحقیقة   
حكام القانون على أ یجب تطبیقھ أو تنزیلھ من حث عما فنھ یب،فمتى تم فھم الواقعة

نواعا من أالقانون مطلقات وعمومیات تتناول حكام أ واذا كانت .ھذه الواقعة
ولكل  ،ال معینة مشخصةإالحوادث ال تقوم  وكانت ھذه ،الوقائع التي التنحصر

 ،في الحكم بإطالق ولیس مابھ التعیین معتبرا ،منھا خصوصیة لیست في غیره

                                                           

  ٢٠٨ص  المرجع السابق - لدكتور ضیاء حسین عبید ا یراجع  -٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

ال بعد إى ھذه الحوادث حكام عل فال سبیل لتنزیل تلك األ،طالقإو طردي بوال ھ
 وكل ذلك في محل نظر ،و ذلك العامأیشملھ ذلك المطلق ن ذلك المعین أ ب،معرفة

   .و رقابة القضاءأ اإلدارةسواء من جانب  )١(واجتھاد 

أن أساس التكییف القانوني وإنطالقھ تأتي من مبدأ الثانیة والحقیقة   
باإلضافة إلى (لشرعیة والمشروعیة أحد األركان الثالثة المكونة للمخالفة ا

 على اإلنسانيوأساسي عند التعامل  وھو ركن بدیھي. )ادي والمعنويمالركنین ال
نطالقا من وجود قواعد ومبادىء ثابتة وعامة ا ،أساس من العدل والمساواة

 تجاري مدني اإلنسانيم  كان مجال تعاملھما أیا ؛مجردة لكل أفراد المجتمعو
  .اداري

 ركن المشروعیة أو ل حوا فقھیاھناك خالف والثابتة أن یرةخوالحقیقة األ  
 في موضوع اإلدارةمر متروك لسلطة وأن األ یةتأدیبالالشرعیة في المخالفة 
  .نفاآسلفنا أ شائك ومھم على نحو ما

علیھا یة و الجزاء المترتب تأدیبفي مخالفة وعلیھ قد یتعامل شخص   
 وذلك بسبب عدم حصر . ویتعامل آخر في ذات الواقعة بطریقة أخرى،بطریقة

 ومایرتبط بذلك من تكییف شرعي ،ھذه المخالفات والجزاءات المترتبة علیھا
  .أوقانوني

  :اإلداريحكام القضاء أ مالحظات على موقف بعض ً:ثالثا

ییف  في مسألة التك المصري اإلداري القضاء حكام أجاء في بعض   
   :یلي ما یةتأدیبالالقانوني والركن الشرعي للمخالفة 

ة التي اإلداریأن تكییف الواقعة بما یجعلھا من الذنوب أو المخالفات   
 ومبلغ انضباط ھذا التكییف على ،اإلدارةنما مرجعھ تقدیر سلطة إتستحق العقاب 

و الخروج على الواجب الوظیفي أالواقعة المنسوبة إلى الموظف من حیث 
  .)٢(خالل بحسن السیر والسلوك اإل

و أ وجود ضوابط المشروعیة یعتبر من العبارات المرنة في ظل عدم  
 الموظف تأدیب موضوع ي  فاإلدارةمر لسلطة وتقدیر  و ترك األ،الشرعیة

                                                           

  ٢٠٩ المرجع السابق ص - ١

   ٩٠ي والدعوى التأدیبیة ودفوعھا ص  التحقیق االدار– شریف الطباخ .دیراجع   - ٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 ھذا البحث من حیث ترك إشكالیة خصما وحكما یظھر اإلدارة؛ حیث تكون العام
  .اإلدارةطة لة مخالفة لسالوصف القانوني في كون الواقع

نساني  قائم إو أي تعامل حیاتي أساس أ و،ھيمر بدأییف القانوني ن التكإوقلنا 
حكام قضائیة أفي ظل وجود مر ال یستقیم أو ھذا  .على قاعدة المساواة والعدل

  :تقرر مایلي

تیانھ عمال من إو أ ،یجابا وسلباإل الموظف العام بواجبات وظیفتھ خالإن إـ 
اجبات بما تتطلبھ من حیطة ودقة دیة الوأو یقصر في تأ ،ال المحرمة علیھعماأل
  )١(ھتأدیبداریا یستوجب إنما یرتكب ذنبا إ ،مانةأو

 ،وسلباأیجابا إخالل الموظف بواجبات وظیفتھ إ لیست فقط یةتأدیبالـ المخالفة 
 بل كذلك تنھض ،وماتقتضیھ ھذه الواجبات من احترام الرؤساء و طاعتھم

 او ،خالل بكرامة الوظیفةإكلما سلك سلوكا معینا ینطوي على  یةتأدیبالالفة المخ
 وبعد عن مواطن الریب ،ال یستقیم مع ماتفرضھ علیھ من تعفف واستقامة

  ) ٢(والدنایا

 يأساس مكون لقیام التكییف في أكونضیف الى مالحظة الشرعیة   
 : العامةاإلدارةفراد مع  األ الذي ینظم تعاملاإلداري ومنھ القانون ؛نسانيإتعامل 

 ھو الرقیب والمنوط بتحدید التكییف القانوني الصحیح اإلدارين القضاء أ
 و ذلك في ؛ ودون معقب علیھ؛ في ظل الشرعیة التي ننشدھایةتأدیبالللمخالفة 

 التقدیریة في اإلدارة وفي ظل سلطة ،اإلدارةحالة الخالف بین الموظف العام و
 في موضوع المخالفات اإلدارة تجاه سلطة اب والعقتأدیبالموضوع ھام ك

والجزاءات والضمانات المطلوبة التي توازن بین مصلحة كل مرفق من المرافق 
العامة وسیره بانتظام واطراد تحقیق للصالح العام وبین ضمانات الموظف العام 

 وذلك في اطار من الخلق ؛وحقوقھ في حالة الخروج على الواجبات الوظیفیة
 ھذا البحث الذي یتطلب إشكالیةمر یحقق أھو . اإلنساني المنشود ودارياإل

 ومبادئلوضع ضوابط الفقھ ووالقضاء و تعاون بین المنظمین أطروحة دراسیة أ
حتى یتحقق  یةتأدیبال والجزاء في موضوع ھام وشائك یتعلق بالمخالفات تأدیبلل
 ا بانتظام واطراد تحقیقوازن بین مصلحة كل مرفق من المرافق العامة وسیرهالت

                                                           

  .١٩٥٨  المجموعة  سنة ١٧٧٣ حكم اداریة علیا في القضیة رقم - ١

  . وما بعدھا٣٣٣ ص قانون االداري  ال– عبدهللا بسیوني . دیراجع  - ٢
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لى للصالح العام وبین ضمانات الموظف العام وحقوقھ في حالة الخروج ع
  . المنشوداإلنساني واإلداريطار من الخلق إ وذلك في ؛الواجبات الوظیفیة

  :ضوابط التكییف القانونيً:رابعا 

   :ابتناء التكییف القانوني على مبدأ المشروعیة ـ ١

ن أیضا أ ومعلوم ،نشائي قضائيإ قانون دارياإلن القانون أمعلوم   
 القانون مبادئالمشروعیة ذات معنى واسع على نحو مااستقر في دراسة 

حد مصادر أن یقوم على أانوني للمخالفة یجب ن التكییف القإ ومن ثم ف؛اإلداري
 إشكالیة وھي .تأدیبالن تراعي في موضوع أابط یجب المشروعیة في ظل ضو

  .البحث ھذا

   :اإلدارياتفاق التكییف القانوني وروح القانون  ـ ٢

 التقدیریة في موضوع المخالفات والجزاءات في ظل اإلدارةن سلطة إ  
توازن بین مصلحة  الن تراعي أ یجب اإلداريمبدأ المشروعیة وروح القانون 

وبین ضمانات الموظف  كل مرفق من المرافق العامة وسیره بانتظام واطراد
طار من إ وذلك في ؛لى الواجبات الوظیفیةي حالة الخروج عالعام وحقوقھ ف

 وھذه . تحقیقا للعدل والمساواة والصالح العام المنشوداإلنساني واإلداريالخلق 
  .اإلداريو القوانین ومنھا القانون أظمة ألنساسیات تواجد اأ

   :اإلداري تأدیبال ـ خصوصیة ركن السبب في قرار ٣

ییف القانوني  الوقائع المادیة والتك:ر ثالثةیقوم ركن السبب على عناص  
 وذلك ؛ترتب علیھافة والجزاء الملي درجة التناسب بین المخاأللوقائع والمالئمة 

  .تحت رقابة القضاء

  .خرى نتناولھا في المبحث الثاني من ھذا البحثأ إشكالیةوھذه 

في شارة لھا  ضوابط التكییف الفقھي السابق اإللى ھذه الضوابطإویضاف 
  .المطلب السابق
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  المبحث الثاني

   في القرار التأدیبي السبب وركنیةتأدیبالتكییف المخالفة 

  ) البحث وركن السببإشكالیة(

  :تمھید

و القانون ة بالشرع أاإلداریرتباط المخالفة ا في المبحث السابق أوضحنا  
 للتكییف الفقھي صولیةن من الضوابط األإقلنا و. بنوعیھمن حیث التكییف 

ن بذل إ و،بر ألصول التشریع أو القانونه على نظر صحیح معتؤوالقانوني إبتنا
 كامال ومتفقا مع المقصد ن یكون تاماأفي تصور الحادثة أو الواقعة یجب الوسع 

یف لدى القائمین ھمیة التكیأ حتى تبرز ؛للحكم المراد تطبیقھو القانوني أالشرعي 
 ،فرادو من األأو قضائیة ألنظام سواء كانت السلطة تنفیذیة على تطبیق الشرع وا

  .طبقا لمبدأي الفصل بین السلطات والمشروعیة

 طار مبدأإ في القانونیة  رادةدور اإل" ن ھذا ینعكس على مبدأ إو  
  .ضوع البحث العامة وعالقتھا بمواإلدارةرادة إومنھا " و المشروعیة أالشرعیة 

لیھا المعنى الواسع إ نضیف ؛ ھذا البحثإشكالیةتعمقنا في  ذا ماإو  
 ، السعوديتأدیبالجاء في المذكرة التفسیریة لنظام   على نحو مایةتأدیبالللمخالفة 

 اإلدارةمع االخذ في االعتبار سلطة ین السعودي والمصري ءحكام القضاأو
  .ة ھذا من ناحی.تأدیبالالتقدیریة في مجال 

 من خالل تأدیبالن ركن السبب یلزم سلطة إخرى فأومن ناحیة   
ثبات الوقائع المادیة للمخالفة وقیامھا على مقتضى الشرع إ :عناصره الثالثة

  . مع تناسبھا و الجزاء المترتب علیھا،والنظام

  

  :تقسیم

  . التقدیریةلطة اإلدارة البحث في ضوء الشرعیة وسإشكالیة :المطلب االول

  .في القرار التأدیبيالسبب ركن عناصر  وشكالیة اإل:لب الثانيالمط

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٤٥
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  المطلب االول

   التقدیریةاإلدارة البحث في ضوء الشرعیة وسلطة إشكالیة

  :تمھید

ادة رإ ھو ولید –داري إ ،...، تجاري، مدني–نساني إي عمل أن أالحقیقة   
سان في كافة مناحي نإلو فكرة معینة لدى ھذا اأیحة وظاھرة نابعة من رغبة صر

  .الحیاة العملیة

 ال اإلنسانيرادة الخاصة بالعمل اإلیترتب علیھا و الفكرة أوھذه الرغبة   
خرى ولیدة أرادات إھا تلتقي مع ألن ،طار مشروع ومحدد ومنظمإن تكون في أبد 

 لكونھ ؛خرینسان ال یعیش منعزال عن اآلنإلن اأ بحسب .خرینفكار اآلأرغبات و
  .نساني كبیرإیعیش في مجتمع 

طار إ وتقیمھ في ،ن قواعد ونظم تسیرهومن ثم ھذا المجتمع ال بد لھ م  
و نظامیة مبنیة أ سواء كانت ھذه القواعد شرعیة .ساني مجتمعي صحیح وسلیمإن

  .على مبادىء الشرع الحنیف

ه القواعد الشرعیة والقانونیة ضرورة ن ھذإ؛ فوحتى ال نسترسل ونطیل  
 . العامةاإلدارةو أ ومنھا مجال السلطة التنفیذیة ؛في جمیع المجاالت الحیاتیة

طار إ حتى تكون المنظومة فى ،تنظیمیةلى السلطتین القضائیة والإضافة باإل
  .شرعي نظامي صحیح

ىء رادات العدیدة ولیدة ھذه القواعد تحكمھا مبادن ھذه اإلإوعلیھ ف  
و الشرعیة طبقا أة  یھمنا منھا مبدأي الفصل بین السلطات والمشروعی،عدیدة

  : تيللتفصیل اآل

  :شكالیة مبدأ الفصل بین السلطات واإلً:أوال

ت ثالثة یتعلق مبدأ الفصل بین السلطات بتقسیم وظائف الدولة على سلطا  
رادات إ ذات  وھي وظائف. وظیفة القضاء،، وظیفة التنفیذ وظیفة التقنین:رئیسة

یر وفق قواعد وأصول عامة تقوم علیھا ھذه السلطات وتتطلب تنظیم وتسی
طار الدستور القائم الذي یعمل إرادة الدولة العلیا في إرتضتھا اموضوعة سلفا 

 حیث تمارس كل سلطة وظیفتھا .على توزیع ھذه الوظائف على ھذه السلطات
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 ألي سلطة الجمع بین ھذه  والیجوز.بمعزل واستقاللیة عن السلطة االخرى
  .الوظائف

ل سلطة بمعزل تام عن ن تعمل كأیعني بأي حال  وھذا االستقالل ال  
 وبخاصة ؛سلطةطار من التعاون ومراقبة كل إ ولكن في ؛خریینالسلطتین األ

 التي ارتضیناھا المبادئین طبقا للقواعد وخریداء السلطتین اآلالسلطة القضائیة أل
طار إفراد المجتمع في ك للحفاظ على الحقوق والواجبات ألذل و.في دستور البالد

  .راداتھم المتنوعة والمتعارضة في كافة مناحي الحیاةإ

مبدأ الفصل بین ن ھذه االستقاللیة الوظیفیة طبقا لفإخر آوبمعنى   
لیھ یعد مبدأ وع.. .بغي الصالح العامتطار عالقة تكاملیة إالسلطات تكون في 
 ؛ھم الدعامات التي تقوم علیھ الدولة الشرعیة النظامیةأحد أ الفصل بین السلطات

سان نإل واحترام حقوق ا، ومنع االستبداد والظلم،حیث تطبیق الشرع والقانون
 ومن ، ھذا من ناحیةةطار وظائف الدولة الثالثإفي رادیة ونظامیة تصرفاتھ اإل

طار المبدأ إلنظامیة في  العامة ااإلدارة )السلطة التنفیذیة(رادة إن إخرى فأناحیة 
تھا من ھا تنطلق في تصرفاألن ؛عمالھاأ لكافة ا وقانونیا فقھیاالسابق تتطلب تكییف

 العامة في اإلدارةرادة إ خضوع واحترام ألنذلك . قواعد نظامیة تعمل بھا
مین للمبدأ أة التنظیمیة ھو تطبیق و السلطأرادة المنظم عمالھا وتصرفاتھا إلأ

  .السابق

 العامة في اإلدارةن عمل إ ف؛مر السابقة القانون لھذا األسفوفي فل  
  :استناده لنص نظامي تقوم علیھ یتطلب طبقا لھذا المبدأ السابق ما یلي

  جود دولة نظامیةو -أ 

  و المشروعیةأوجود مبدأ الشرعیة  -ب 

  .وجود رقابة قضائیة عند االفتئات على الحقوق والواجبات -ج 

 على التكییف منا في مجال ھذا البحث للوقوفھذه العناصر ھي ماتھ  
رادتھا إالنابعة من   العامةاإلدارةعمال وتصرفات أي من الفقھي والقانوني أل
رستھ أظامي   ننص لتكییف الواقعة من خالل ومن الوصول .حتى تستقیم والنظام

  .و المشروعیةأالشرعیة  الدولة النظامیة تحقیقا لمبدأ
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ن تراقب أبقا لمبدأ الفصل بین السلطات ط طنھ یشترأضف لذلك أو  
 اإلداري وبخاصة القاضي ؛ال یتجاوز القاضيأ قضائیا بشرط اإلدارةعمال أ

مر الذي  وھو األ.اإلدارةداریة رئاسیة على سلطة إ فیصبح سلطة ،حدود سلطاتھ
  .یتعارض والقواعد الدستوریة للدولة النظامیة التي تقوم على ھذا المبدأ العظیم

 لمبدأ االزدواج القضائي ومبدأ الفصل بین السلطات یأتي دور وطبقا  
 ؛تأدیبالومنھا قرارات  العامة اإلدارة في الرقابة على تصرفات اإلداريالقضاء 

حیث المواءمة بین المصلحة العامة في تسییر المرفق العام بانتظام واطراد 
موظف العام ومنھا ال ؛فراد الخاصة وبین مصلحة األ،ء حوائج المجتمعلقضا

  .تأدیبالالمتھم بالمخالفة في حمایة حقوقھ ومراعاة الضمانات المطلوبة عند 

 اإلداريحكام القانون أواءمة السابقة تكون شائكة في ظل وعملیة الم  
 اإلدارين القانون أبوصف . .تأدیبالغیر المقنن في بعض مجاالتھ ومنھا مجال 

 والتكامل بین السلطة التنفیذیة  حیث التعاون؛نشائي من صنع القضاءإقانون 
  .سلفنا في شرح مبدأ الفصل بین السلطات أوالسلطة القضائیة على نحو ما

  :شكالیة مبدأ المشروعیة واإل:ثانیا

خضاع جمیع تصرفات إو الشرعیة یقتضي أن احترام المشروعیة إ  
فراد للقانون تحت مظلة رقابة القضاء طبقا لمبدأ الفصل بین  واألاإلدارة

  .لسلطاتا

تصرفات ن المشروعیة او الشرعیة تعني خضوع كل من أوالحقیقة   
السلطة رادة وتصرفات إو خضوع أ .و القانونأالحكام والمحكومین للشرع 

  .التنفیذیة للشرع والقانون

ساسیة التي تقوم علیھا  األالمبادئھم أحد أومن ثم یعد مبدأ الشرعیة   
فراد مع  واألاإلدارةعمال أ تصرفات و توافقألن؛ ذلك دولة الشرع والقانون
 اإلدارةفراد وكم ھذه القواعد النظامیة سلوك األ حیث تح؛قواعد موضوعة سلفا

ن أ كما. .اإلدارةو بینھم وبین أ ،فراد فیما بینھمفي المجتمع سواء في عالقة األ
 واحترامھا لجمیع القواعد الشرعیة لتزامھاإ نابع من اإلدارةعمال أمشروعیة 

 في تسییر المرافق العامة والقیام على اإلدارينظامیة عند ممارستھا لنشاطھا وال
  .تصرفاتھا النظامیة
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 اإلدارةعمال أو الشرعیة في مجال أوفي تأصیلنا لمبدأ المشروعیة   
 العامة في تصرفاتھا النظامیة قائمة على اإلدارةرادة إ ننطلق من كون ؛العامة

لى الھوى  عاال كان تصرفھا قائمإ و،المبدأھا طبقا لھذا نصوص قانونیة تنظم
امالتھا مع تعن أي المساواة والعدل اللذین یحكماخالال لمبدإ مما یعد ذلك ،.....و

  .نون العمومیو ومنھم الموظف،االفرا

 ثم یجب ،والأ تقوم على وقائع مادیة فإنھا ؛یةتأدیبالومن منظور المخالفة   
 حتى .قانونیة موضوعة سلفا تقوم علیھاو قاعدة أصل أان تكون لھذه الوقائع 

داریة نظامیة كالعقود والقرارات إي تعامالت أیتحقق مبدأي المساواة والعدل في 
  .تأدیبال ومنھا قرارات ؛ةاإلداری

 یجب وجود قواعد ومبادىء قانونیة ،تأدیبالوالحقیقة في مجال قرارات 
 ومن انشائیإ ا قانونارياإلد وال نتماشى في ذلك مع خاصیة كون القانون ،مسبقة

 والتي یترتب تأدیب النظر القضائي للوقائع المسببة للألنذلك . .صنع القضاء
ثاره آبعض  وتحقق تأدیبال تلي صدور قرار ،ثار تضر بالموظف العامآعلیھ 

 في تكملة نواقص اإلنشائي التي یصنعھا القضاء المبادئومن ثم تعد . .الضارة
و تحقق عدالة أتنطبق على وقائع مستقبلیة  ابقة القانون طبقا للخاصیة الس

   .وھنا ال تتحقق مبادىء العدالة والمساواة التي نصبو الیھا. .متأخرة

لى التحقق من صحة الحالة إة العلیا اإلداری لذلك ذھبت المحكمة ًوتطبیقا  
ي تأدیبال وترتب علیھا الجزاء یةتأدیبالالواقعیة والقانونیة التي تقوم علیھا المخالفة 

ذا لم توجد مثل إ و،جھا مادیا وقانونیاتصول تنأو ذلك من خالل استخالصھا من 
   .)١(ي مخالفا للقانونتأدیبال كان القرار ،صول السابقةھذه األ

رادة إدیا وقانونیا یسایر نظامیة تصرف وھذا النھج من تحقق الوقائع ما  
 تین دستوریقاعدتینالمساواة وقاعدتي العدل و.. ةل والمساوادحقیقھا للع وتاإلدارة
وغیرھا من .. . المشروعیة والفصل بین السلطات ومبادئا م تنطلق منھتینشرعی

  . االخرىالمبادئ
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٤٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 قامت المخالفة ، وتحدیدھا،تأدیبالنھ متى تم فھم الواقعة محل فإوعلیھ   
و أحكام الشرع أنزالھ من إو أمن ثم یجب البحث عما یجب تطبیقھ  و،یةتأدیبال

  .نون على ھذه الواقعةالقا

 لیس موضوعا قانونیا خالصا وھو تأدیبالوفي معرض الرد على كون   
 إشكالیة ویزید ،یدعم مرونة مبدأ شرعیة المخالفات والجزاء المترتب علیھ ما

 لیس موضوعا تأدیبالن موضوع إ  "  : یقول العمید الطماوي؛داالبحث تعقی
" و  " اإلدارةعلم "  اتصاال وثیقا بین نھ في الحقیقة یتصلإ بل ،قانونیا خالصا

 ذلك ،ھذه الصلة قد اتضحت معالمھا في الوقت الحاضر.. . "اإلداريالقانون 
ن إ ومن ثم ف،اإلداري العامة یؤكد على زیادة فاعلیة القانون اإلدارة علم ألن

في ضوء الفاعلیة السابقة ذا لم یعالج إ یكون ناقصا تأدیبعرض النظام القانوني لل
   )١( "اإلداري العامة والقانون اإلدارةي الجمع بین أ" 

ننا إومن ثم ف " :ضاأی لدارة یقوإ قانون وتأدیبال على كون تأكیدهوفي   
باعتباره  تأدیباللى موضوع إلى خطورة النظر ننوه إفي مطلع ھذا المؤلف 
 ھ مننإ. . العامة والقانون معااإلدارةنھ مزیج من إ ؛موضوعا قانونیا بحتا

القانون " قامة توازن دقیق بین مقتضیات الضمان إالموضوعات التي یتعین فیھا 
    )٢(.."." العامة اإلدارة" وبین الفاعلیة " 

 الموظف العام بصفة عامة مع تأدیبظمة التي تتناول ألنن عدد اأ وبعد  
عضاء أكادررات المستقلة كرجال القضاء و التأدیبشارة للقوانین الخاصة باإل

وغیرھا من الكوادر ... .عضاء الھیئات القضائیةأ التدریس بالجامعات وھیئة
ھمیة ھذه القوانین أ  أنلىإنوه العمید الطماوي . .ظمة الخاصةألنالمستقلة ذات ا

 ال سیما ،في كل مایتعلق بالوظیفة العامة" الضمان " السابقة تتلخص في فكرة  
  .تأدیبالفي مجال 

بمبدأ  اإلداريالقانون أحكام الفقھ وغالبیة خذ أدم لى عإننا انتھینا إوعلیھ ف  
ن تصدر من جھة أفلیس من الالزم " طالقھ إ على یةتأدیبالشرعیة المخالفات 

 ،ال مسبقافع قواعد تؤثم بعض األ،ة التشریعیةو من السلطأ المختصة اإلدارة
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٤٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 یتفق و امتناع الأذا ماثبت قبلھ فعل إنما یعاقب الموظف إ و،حتى یعاقب الموظف
 وھذه القاعدة ،و لم ینصأ سواء نص على ذلك صراحة ،وظیفتھومقتضیات 

   : ومن ذلك؛ باستمراراإلداري؛ یرددھا القضاء المسلمة

ن قانون موظفي الدولة أكد في عبارات قاطعة أة العلیا الذي اإلداریحكم المحكمة 
فعال خرى في حصر األ العقوبات والقوانین الجنائیة األلم یسلك مسالك قانون

 فاألفعال.. . ": ونوع ومقدار العقوبة المقررة لكل منھا،ركانھاأالمؤثمة وتحدید 
لى إبوجھ عام نما مردھا إ و، محددة حصرا ونوعا لیستاإلداريالمكونة للذنب 

لم  وكل فعل بالذات ،و الخروج على مقتضیاتھاأخالل بواجبات الوظیفة العامة اإل
 بحسب یةتأدیبالنما یترك تحدید ذلك للسلطة إ و،من جزاءیحدد مالم یناسبھ 

انوني یستأھلھ من جزاء في حدود النصاب الق  وما،لدرجة جسامة الفعلتقدیرھا 
بات المنصوص علیھا في كل عامل یخالف الواج. ."خر  آوفي حكم ." .المقرر
ستوي  ی،دیبیاأعمال وظیفتھ یعاقب تأو یخرج على مقتضى الواجب في أ ،القانون

تفرضھا طبیعة وأة و النواھي في نصوص صریحأن ترد ھذه الواجبات أفي ذلك 
  )٢) (١(.."العمل الوظیفي

. ." السعودي تأدیبالوفي ذات السیاق تشیر المذكرة التفسیریة لنظام   
ة على وجھ الحصر بل تترك اإلداریة ال تذكر المخالفات اإلدارین النظم إولذا ف

رف ذا كان التص إ بمحاسبة الموظفین لتقریر مامر ذلك للھیئة المختصةأ
ن أ  في حین،اإلداريداریة تستوجب الجزاء إالمنسوب للموظف یعتبر مخالفة 

نتائج ومبررات عدم  )٣(.".النظم الجنائیة تذكر عادة الجرائم على سبیل الحصر

  :)٤( یةتأدیبالاالخذ بمبدأ شرعیة المخالفات 
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یھي في موضوع التناسب بین وانظر ذات العبارات للمستشار على موسى فق ،٧٨ ،٧٧ص 

 ویراجع في ذلك نفس ،١٨٠  ١٧٤ ١٦٩المخالفة التأدیبیة للموظف والعقوبة التأدیبیة، ص 

   ومابعدھا ٥٣ ص ٢٠١٤المرجع للعمید الطماوي طبعة سنة 

عی��سى محم��د یوس��ف كرم��ستجي  اث��ر الحك��م الجزائ��ي ف��ي الم��سئولیة التأدیبی��ة  .یراج��ع د - ٢

  ٤٢للموظف العام  ص 

 ص -  ھ�ـ١٣٩١ / ٢ / ١  ف�ي ٧ المذكرة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م یراجع في ذلك - ٣

٢. 
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٤٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

و تطبق قاعدة مفھوم أ  فعل الموظف مباحنأ عدم وجود المبدأ ال یعني -أ 
  . الضیق على نحو ماھو وارد في قانون العقوباترو التفسیأالمخالفة 

 ن ذلك أل؛ مخالفة وجزاء وتكییفاتأدیبال التقدیریة في مجال اإلدارة سلطة -ب 
 تلتزم بضوابط الوظیفة العامة من حیث كرامة الوظیفة وواجباتھا دون اإلدارة

قیام القانون الجنائي عتبار خذ في اال مع األ.ت القانون الجنائيوضماناضوابط 
والظروف االجتماعیة و  ال تنظر للمتغیرات ؛على ثوابت موضوعة سلفا

  .یةتأدیبال عند تقدیر المخالفة اإلدارةیدلوجیة التي تراعیھا األ

ن مبدأ شرعیة الجریمة الجنائیة یربط بین الجریمة والعقوبة المترتبة أ  –ج 
دارة  الموظف حیث السلطة التقدیریة لإلتأدیب وھو ما ال ینطبق على ،علیھا

    .يتأدیبالوالجزاء 

 وكونھا ،یةتأدیبالخذ بمبدأ شرعیة المخالفات والجزاءات حاولة األ سطحیة م–د 
ن إ و، وعلم القانوناإلدارةعلم  یجمع بین تأدیبال لكون ،غیر ممكنة التنفیذ

لى اختالف المخالفات إمرفق عن االخر یؤدي ر وادارة كل اختالف تسیی
  .والجزاءات الخاصة بكل مرفق على حده

رافق مریة ومبدأ سیر ال وسلطتھا التقدیاإلدارةن محاولة التقنین یشل فاعلیة أ -ھـ 
  .تظام واطرادالعامة بان

   یةتأدیبال استحالة حصر المخالفات والجزاءات –و 

  خر خر ومن مرفق آلتالفھا من موظف آلخ الیةتأدیبالفات ل نسبیة المخا–ز 

 مما یستحیل ؛خالق واألاإلنساني ارتباط الواجبات الوظیفیة بالضمیر –ح 
  .تقنینھا

  . طبقا لما سبقتأدیبال التقدیریة في مجال اإلدارةھمیة سلطة أ تأتيك لولذ

كد أ ،خذ بمبدأ الشرعیةلمبررات والنتائج الخاصة بعدم األوبعد بیان ا  
التي تمثل الركن )الوقائع المادیة(ھمیة العناصر المادیة أطماوي على العمید ال

   :)١(المادي للمخالفة طبقا لما یلي 
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٤٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

یجابي تؤكد على إو ألوقائع محددة ذات طابع سلبي   العامةاإلدارة استناد – ١
 دون االتھامات العامة والنعوت المرسلة التي ال تكون الركن ،قیام المخالفة
   یةتأدیبالفة المادي للمخال

و كونھ ألفة وضعف التدریب الفني للموظف  ارتباط الركن المادي للمخا– ٢
  .)١(داء یؤدي العفائھ من المسئولیة ألمتوسط ا

 وفي عبارات قاسیة من العمید الطماوي للرد على محاولة ً؛خیراأو  
و أفي سعیھما لوضع ضوابط "  الملط  عبد الفتاح حسن  و جودت" الفقیھین 

 كضمانة للموظف العام تجاه یةتأدیبالدىء لموضوع المخالفات والجزاءات مبا
  : یقول في ذلك؛ الواسعةاإلدارةسلطات 

ینطوي على تعمیم خاطىء .. .وردناهأن ھذا القول الذي أونحن نرى . ."   
قررة سس الم على األیةتأدیبال وھو یكشف عن محاولة في بناء الجریمة ،ومضلل

 والذي ،حیانمر الذي ال یصدق في كثیر من األ وھو األ،في قانون العقوبات
       .)٢("..شرنا لھاأحكامھا التي أي بعض ة العلیا صراحة فاإلداریشجبتھ المحكمة 

ش وخاصة النقاط ن مبرراتھ تناقأو ،قوال العمید مجرد رأيأن أوالحقیقة   
حیة و سطأبالتفسیر الضیق  فھي تتعلق ،خرىما النقاط األأ ، ز، و، ج،ب

، خالق واألاإلنسانيو ارتباط المخالفات بالضمیر أو استحالة الحصر أالمحاولة 
فیما ما النقاط االخرى فھي تصب أ البحث، إشكالیةفھذه النقاط تخرج عن مجال 

 التي تقوم على تأدیبال مجال في التقدیریة اإلدارةفي رؤیتھ لسلطة سلفناه أ
"  وسوف نبحث السلطة التقدیریة في .نونالقاعلم  واإلدارةل علم  من خالاتناولھ
  .من  ھذا المطلب" ثالثا 

 البحث إشكالیة فان ؛ھمیة التقنینأدون الخوض في مبررات ووالحقیقة و  
في صیاغة شرع لقضاء والمن الحل یتطلب تدخل الفقھ واأ و. زالت قائمةما

و أمن حیث تحدید عناصر المخالفة  تأدیبالصول وضوابط لموضوع أمبادىء و
 والضمانات المرتبطة بھا في ،و ضوابطھا والجزاءات المترتبة علیھاأركانھا أ

. .تحقیقا لمبدأ المساواة والعدل ومبدأ الشرعیة. . الواسعةاإلدارةمواجھة سلطة 
و للمواءمة بین حقوق أ ،للطرف الضعیف في ھذه المعادلةوذلك كضمانة 

                                                           

  .٨٣ ،٨٢ ،٨١  ص  المرجع السابق  - ١
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٤٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

انات الموظف العام من ات وضم وبین حقوق وواجب، من طرفاإلدارةوواجبات 
  .خرآطرف 

مة بانتظام ایا كانت المبررات من حیث سیر المرافق العأھ ألنذلك   
 التقدیریة في ذلك سواء اإلدارةقرار سلطة إ و،واطراد لتحقیق الصالح العام

 لكن ھذا ال یتأتى من خالل ترك طرف ضعیف تجاه ،ھاتأدیبو قرارات أسیرھا 
وحتى لو تحقق . .ت واسعة بدون ضماناتطرف قوي یملك سلطات وصالحیا

 فیكون ذلك بعد فترة زمنیة ال تستقر معھ المراكز ،ذلك عن طریق القضاء
 بعد صدور حكم ،وظف كرب اسرة لھ واجبات تجاھھا للمةاإلنسانیالنظامیة و 

    .قضائي نھائي

  :بعناصر ركن السبب عالقة السلطة التقدیریة :ثالثا 

 التقدیریة اإلدارةالقانونیة المجال الرحب لسلطة  اإلدارةتعتبر تصرفات   
 وھي في ذلك تملك سلطات ؛في تسییر المرفق العام وتحقیق صالح المواطنین

و شروط القانون أ ،دارة وقانونإساس كونھ أ على تأدیبالواسعة سواء في مجال 
  .ةاإلداری في العقود )شروط استثنائیة(العام 

حیث  ؛تأدیبالخص في مجال ة وباألاریاإلدیھمنا في القرارات  ولكن  
   : للتفصیل التالياكمن السلطة التقدیریة في ركني المحل والسبب طبقت

فى حالة الخروج ثر النظامي المترتب على القرار یتعلق ركن المحل باأل - ١
 فیكون العیب ؛و تطبیقھأو تفسیره أنون من حیث الخطأ في تطبیق النص على القا

المحل ذات سلطة تقدیریة وھذه العناصر الثالثة المتعلقة بركن  .مخالفة القانون
 ألن ذلك ؛ بحثناإشكالیةعراب في مجال  ال محل لھا من اإل،دارةواسعة لإل

 تأدیبال والمذكرة التفسیریة لنظام اإلداريمرونة مبدأ الشرعیة وتوسع القضاء 
   .سلفنا تؤكد ذلكأ على نحو ما السعودي في موضوع المخالفات

 )انونوقائع وق( أي مجموعة العناصر الموضوعیة ، بالنسبة لركن السبب- ٢
 اإلدارةن سلطة إ ف؛تأدیبال التخاذ قرار اإلدارةرادة إودرجة التناسب التي تدفع 

  :التقدیریة تتمثل فیما یلي

 ھي العناصر الموضوعیة الواقعیة التي تتمثل في الفعل : الوقائع المادیة–أ 
و أء في الخروج على الواجب الوظیفي  سوا؛تأدیبالرار المؤثم المسببة لق



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 والمذكرة التفسیریة السالف اإلداريحكام القضاء أفیھ سعت على نحو ماتو،غیره
   :ذكرھما

تملك بصدده حیث  ،دارةذا العنصر سلطة تقدیریة واسعة لإلیمثل ھ  
ن أ صلن األأخذ في االعتبار  مع األ،ت عدیدةمجازاة الموظف العام في حاال

  . ال تملك سلطة تقدیریة في وجود الوقائع من عدمھااإلدارة

ا التكییف القانوني  البحث في كون ھذه الوقائع یترتب علیھإشكالیةوھنا تبرز 
امي على نحو ما صول في التكییف قیامھ على نص نظصل األأن أ و.للمخالفة

  .ولورد في المبحث األ

 وھو ،العنصر الثاني في ركن السبب البحث و إشكالیة : التكییف القانوني–ب 
 التقدیریة الواسعة في ظل اإلدارة حیث سلطة ؛مترتب على العنصر السابق

  . والمذكرة التفسیریة على نحو ماسبقاإلداريمرونة المشروعیة وتوسع القضاء 

ن رقابة القضاء على ھذا العنصر غیر أصل  األ):المالءمة(درجة التناسب   –ج 
 حیث ال تدخل للقضاء في صمیم عمل ؛الفصل بین السلطاتمقررة بسبب مبدأ 

السلطة التنفیذیة جوھر السلطة التقدیریة في تقدیر ظروف و خطورة العمل وحق 
 استثنى اإلداريولكن القضاء . . في التدخل ووقت التدخل من عدمھاإلدارة

  .اإلداري والضبط تأدیبال

ءات افات والجزمخالوھذه الرقابة وجدت لعدم وجود نصوص قانونیة لل  
لكنھا ذات . .بیل الحصرن تحددت الجزاءات على سإ، و المترتبة علیھایةتأدیبال

  .ھا لیست محددة بوقائع معینةألن ،دارة في تطبیقھامرونة لإل

 فیما ؛ في عنصر المالءمةتأدیبال لقرارات اإلداريورقابة القضاء   
  "قضاء الغلو " یعرف ب 

   .مشكور بل ھو اجتھاد قضائي ،نضبطةال توجد لھ نظریة نظامیة م

 حیث ال تستقیم ؛ن الحكم القضائي یصدر بعد فترة زمنیةأضف لذلك أ  
. .ھئ وحتى انتھاتأدیبالجراءات إز النظامیة للموظف العام في ظل  معھ المراك

قامة إحقاقھا للحق وإیة دور الرقابة القضائیة في وھنا ال ینبغي التقلیل من اھم
ة ومنھا اإلداریمد التقاضي وكثرة الطعون في المنازعات أول لكن ط. .العدل

 یحول )فقر مالي وفكري وثقافي( وبساطة وفقر بعض الموظفین تأدیبالقرارات 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

وھناك اسباب اخرى عدیدة . . المتشددةیةتأدیبالدون الطعن على ھذه القرارات 
یة  وھو االمر الذي یحول دون استقرار المراكز النظام.تضاف لما سبق

  .للموظفین العمومیین على نحو ما أسلفت

  

  المطلب الثاني

   في القرار التأدیبيركن السببعناصر والتأدیبیة لمخالفة اتكییف إشكالیة 

سبب القرار " نھا أ ب:یةتأدیبالة العلیا المخالفة اإلداریعرفت المحكمة   
من تیانھ عمال إو أل الموظف العام بواجبات وظیفتھ خالإ ھو ؛ بوجھ عاميتأدیبال

واجبات التي تنص علیھا القوانین یخالف الموظف  فكل ،عمال المحرمة علیھاأل
و یخرج على أ ،مر الرؤوساء في حدود القانوناوأو أو القواعد التنظیمیة العامة أ

ذا كان ذلك إ بھا بنفسھ ن یقومأعمال وظیفتھ التي یجب أمقتضى الواجب في 
 فتتجھ ،ھتأدیبداریا یسوغ إنما یرتب ذنبا إ ،مانةأن یؤدیھا بدقة وأ و ،منوطا بھ

وضاع المقررة قانونا في شكال واأل لتوقیع الجزاء علیھ بحسب األاإلدارةرادة إ
   .)١("حدود النصاب المقرر

صدار إلى إ اإلدارةرادة إو قانونیة تدفع أواقعیة وعلیھ فالسبب ھو حالة   
 تتم ، ومستقلة عنھا،اإلدارة فھو حالة موضوعیة تحدث قبل تدخل ارادة ؛القرار

طار الشروط والضوابط إي في تأدیبالن تتخذ القرار أ و،ن تتدخلأفتوحي لھا ب
ثر النظامي المترتبة ینطبق علیھ التكییف القانوني واألالتي یتطلبھا القانون حتى 

  .  )٢(علیھ 

شروعیة لكون الواقعة و تغیبھ عدم المأیترتب على تعیبھ ومن ثم فالسبب   
من ؛ صحیحةو غیرأغیر موجودة  في تدخلھا السابق اإلدارةرادة إالخارجة عن 

   .و عدم تناسب التدخل مع الواقعة في تقریر الجزاءأحیث تكییفھا القانوني 

  

                                                           

 / ٥ف�ي إداری�ة علی�ا حك�م  .٤٨، ٤٧ص  المرج�ع ال�سابق  الطم�اوي  . د.یراجع في ذلك  أ - ١

  ص  ١٤ س ١٩٦٨/ ١٢ / ٢٨ وب��ذات المعن��ى ف��ي حك��م اخ��ر ٤٣ ص ١س ١٩٥٥ / ١١

١٦٥.  

 .٤١٣ص  المرجع السابق - الحلو  . د.یراجع أ - ٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

   : النظامیةاإلدارة بإرادةربط فكرة السبب 

ة في كون المخالفة سبب القرار اإلداریكمة المحلى حكم إنفا آشرنا أ  
شكال و ي بحسب األتأدیباللى توقیع الجزاء إ اإلدارةرادة إي في اتجاه تأدیبال

و قانونیة أحالة واقعیة ن السبب أعقبنا ذلك بأ و،لحكما. "  .وضاع المقررةاأل
 للعمل نيووھذا یتطلب تحقق التكییف القان. .صدار القرارإلى إ اإلدارةرادة إتدفع 

سلفت لھذه الفكرة سلفا في كون أ كما ، كي یقوم على نصوص نظامیةو التصرفأ
 ، دولي،نائي ج، مدني،تجاري(رادة المنظم ھي المحرك في كل تعامل نظامي إ

مطلوب في كل رادة نظامیة حتى یتحقق العدل والمساواة الإ یقوم على )اداري
 البحث إشكالیةوھذه ... .النظامیة وتصرفاتھا اإلدارةعمال أتنظیم قانوني ومنھا 

   .محل دراستنا

عند العالمتین لى ورودھا إشار العمید الطماوي أوفي تأكید ھذه الفكرة   
   :تي النظامیة طبقا لألاإلدارةرادة إ دوجي  و  بونار في فكرة السبب والفرنسیین

 السبب ھو تلك الحالة الخارجیة التي تولد في نفس :رأي الفقیھ دوجي  
رادیة ـ عمال اإل وفي استعراض جمیع األ، عمل معینرادةإ احتمال اإلدارة رجل

لھمت رجل أ ،راديل اإلن ھناك واقعة سابقة على العمأیا كان مصدرھا ـ سنجد أ
 وھذه الفكرة ھي عبارة عن ..راديفكرة التي كانت المحرك لنشاطھ اإل الاإلدارة
ومستقلھ یر مصدر القرار خر غآرادي لشخص إو حالة مادیة ذات عمل أواقعة 

     )١(. " .اإلدارةرادي لرجل عنھ وسابقة على العمل اإل

 یتفق العمید بونار مع الفقیھ دوجي في تحدید الفكرة :رأي الفقیھ بونار  
فالفقیھان .. .المبنیة على حالة واقعیة تسبق العمل الداري تبرر احتمال اتخاذه

.. .دارةرادي لإلإلمحرك لكل نشاط نھ اأوفي . .قان في تحدید معنى السببمتف
 فالفقیھ دوجي ؛اإلداريثر السبب على العمل أنھما اختلفا بعد ذلك في تحدید أغیر 

مر خارج أ السبب ھو ألن ،ةاإلداریثر للسبب على صحة القرارات أنفي كل ی
فكرة اتخاذ القرار لرجل لھام إثره ال یعدو مجرد أ و،رادة متخذ القرارإعن 

سبب یشترك مع ن الأ یرى ؛ فھو على العكس من ذلك،رما العمید بوناأ. .اإلدارة
العمید ویضیف  )٢(. ". التخاذ القراراإلدارةرادة رجل إركن الغایة في دفع 

                                                           

  .١٤٤ص ارات االداریة   النظریة العامة للقر- الطماوي  . د. یراجع أ - ١

  . وما بعدھا١٤٤ص المرجع السابق  - ٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

خذت محكمة أ وبھ ،ي ترجیح رأي العمید بونارونحن لم نتردد ف" الطماوي  
    )١(. ".حكامھاأ المصریة في الكثیر من اإلداريالقضاء 

رادة النظامیة ن اؤكد على وجود فكرة اإلأردت مما سبق أنني أیقة الحق  
ي الفصل بین السلطات وان ھذا یتطلب توافر مبدأ.. يتأدیبالوصدور القرار 

   .سھبت في المطلب السابقأسلفت وأو الشرعیة على نحو ما أوالمشروعیة 

  :لبحث اإشكالیة النظامیة وفكرة السبب واإلدارةرادة إنتائج الربط بین   

 غیر ملزمة بذكر یةتأدیبال في غیر قرارات الضبط والقرارات اإلدارةن أ –أ  
لزمھا القانون أذا إال إصدار القرار إالیھا في سباب وعناصره التي استندت األ

  .بذلك

تسبیب في كونھ یتعلق یعنینا موضوع ال  الیةتأدیبال في موضوع المخالفة –ب 
 تأدیبالذكر الواقعة المؤدیة للمخالفة في قرار ھ یجب ألن ،و السببأبركن الشكل 

   .رادة النظامیة البحث البد منھ طبقا لنظریة اإلإشكالیةن تكییفھا القانوني أو

 تأدیباللى القائم علیھا في قرار إفعال المنسوبة ن التحقق من صحة قیام األأ –ج 
 استخالصا ائع  مستخلصةن تكون ھذه الوقأیجب " ة العلیا اإلداریطبقا لحكم 
  " مقیدة في ذلك اإلدارةن سلطة أ و،صول تنتجھاأسائغا من 

ن یكون حقیقیا وقانونیا وقائما حتى یصدر قرار أ یشترط في سبب القرار –د 
لواقع القائم مر ال یقتصر على توافرھا من حیث ان األإ ومن ثم ف،تأدیبال

ارھا من لزوم باعتبن ترتبط ھذه الوقائع المادیة بالقانون أ بل البد ؛والظاھر
  . النظامیةاإلدارةرادة صدور القرار طبقا إل

ن أ و .لغاء القرار لعدم مشروعیتھإالى غفال ذكر السبب في القراریؤدي إن إ -ھـ 
 ألن ذلك .ھم الضمانات للموظف العامأ بذكر سبب تدخلھا من اإلدارةلزام إ

الة رفض ي ح ملزمة فاإلدارةن أحكامھ على أ مستقر في اإلداريالقضاء 
وھو .. ن تسبب القرارأن ون العمومیوموظففراد ومنھم الالتظلمات التي یقدمھا األ

طبقا ..  .لثالثة في ركن السبب بعناصره ااإلدارةمر الذي یقیم معھ رقابة األ
  :للتفصیل التالي

  
                                                           

 ١٤٦ص  المرجع السابق  - ١



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  : البحثإشكالیة الوقائع المادیة و التكییف القانوني و:أوال

رادة إو القانونیة التي تسوغ تدخل أالواقعیة نھ الحالة أعرفنا السبب ب  
  .)١(صدار القرارإسلطتھا الملزمة في  النظامیة باإلدارة

ن عیب السبب یتعلق بعدم مشروعیة القرار لعدم تحقق الحالة إومن ثم ف  
و لعدم صحة التكییف القانوني أنونیة الباعثة على اتخاذ القرار الواقعیة والقا

  .)٢(دارة رادة النظامیة لإلو عدم تحقق اإلأ ، القرارللوقائع التي بني علیھ

 تأدیبالن عنصري الوقائع والتكییف كسبب لصدور قرارات أالحقیقة   
 في العدید من اإلداري وعلیھ ذھب القضاء ؛یجب تواجدھما لصحة القرار

ساس القانوني  األالنعدام لكونھا مخالفة للقانون اإلدارةلغاء قرارات إلى إحكامھ أ
وفي التركیز على .. .و تطبیقھ بالخطأ على الواقعأ الخطأ في فھم القانون وأ

ن القرار أومن حیث "  نھ أة العلیا باإلداری البحث قضت المحكمة إشكالیة
 وذلك كركن من .اقع وفي القانونن یقوم على سبب یبرره في الوأ یجب اإلداري

 ،ي تصرف قانوني بغیر سببھأذ ال یقوم إ ؛عقاده باعتباره تصرفا قانونیاركان انأ
ن قد صدر نھ یكوإ ف،ن فیھ ال یقوم على سبب یبررهولما كان القرار المطعو

  .)٣("لغاؤه إمخالفا للقانون ویتعین 

ي قرار أي كتأدیبالن القرار أومن حیث " یضا  أخر تقول آوفي حكم   
قامت حالة ذا إال إ الجزاء اإلدارة فال توقع ،ن یقوم على سبب یبررهأداري یجب إ

ن یراقب أ اإلداري وللقضاء .و قانونیة تسوغ تدخلھا وتوقیع الجزاءأواقعیة 
 لصحة اإلداريورقابة القضاء . .صحة قیام ھذه الوقائع وصحة تكییفھا القانوني

تجد حدھا الطبیعي في التحقق الحالة الواقعیة والقانونیة التي تكون ركن السبب 
لشأن مستخلصا استخالصا ى الیھا القرار في ھذا اذا كانت النتیجة التي انتھإمما 

ذا كانت النتیجة منتزعة من غیر إ ف.یاو قانونأصول تنتجھا مادیا أسائغا من 
و كان تكییف الوقائع على فرض أصول ال تنتجھا أو كانت من أصول موجودة أ

 من  كان القرار فاقدا لركن،نون ال ینتج النتیجة التي یتطلبھا القا،وجودھا مادیا

                                                           

  ٤٣ ص ،١ س،٣١٩ ص ٨ حكم اداریة علیا س - ١

رقاب��ة الق��ضاء عل��ى ق��رارات اإلدارة دار النھ��ضة  -فھ��د ال��دغیثر یراج��ع ف��ي ذل��ك مؤل��ف  - ٢

   ٢٦٣ ص ١٩٩٨العربیة 

  ١٩٧١ / ١٢ / ١٨ ق جلسة ١٤ لسنة ٤٧٢ القضیة رقم - ٣



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

ي  وبنفس العبارات السابقة الت،)١("ركانھ ھو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أ
   .)٢(صري جاءت احكام دیوان المظالم  وردھا القضاء المأ

ھذا وقد استقر قضاء دیوان المظالم على فرض رقابتھ على الوجود   
ده  استنالغاؤه لقرار جزائي لعدمإ ذلك  ومن؛تأدیبالالمادي للوقائع في قرارات 

ن الموظف المجازى أوالحقیقة  ،ذنإلسبب صحیح في موضوع غیاب دون 
  .)٣(مكلف بعمل خارج مقر عملھ بتكلیف من رئیس فرع الھیئة 

التحقق من العنصر المادي للوقائع في المخالفة لى إ ذھب البعضوقد   
ي خارج ذو مظھر ن یكون ھذا  الفعل المؤثم أنھ یجب أو )الركن المادي(بوصفھ 

وصاف العامة و الكالم المرسل ال یصلح كسند ن األأ و،محدد ثبت ارتكابھ فعال
كده الدیوان في رقابة صحة الوقائع ووجود االتھام أوھذا ما  ،)٤(للمخالفة 
   )٥(الصریح 

 المختصة اإلدارةذا توافر لدى إومن ثم . ."سبة لرقابة التكییف وبالن  
 على مقتضیات  ینطوي على خروجن الموظف سلك سلوكا معیباأاالقتناع ب

عبائھا أة الواجب توافرھا فیمن یقوم بو بالثقأخالل بكرامتھا الوظیفة العامة واإل
 فثبت علیھ قرارھا ،یل و الھوىوكان اقتناعھا على ھذه الوجھ مجردا عن الم

لى النتیجة التي إھذا من وقائع صحیحة ثابتة مؤدیة  واستنبطت ،دانة سلوكھإب
ن قرارھا في ھذا الشأن یكون قائما على سببھ و مطابقا للنظام إ ف،لیھاإخلصت 

                                                           

 ١ / ٣ ق جلسة ١٢  لسنة ١١٤٩  و ١٩٧١ / ٣ / ٢٧ ق جلسة ١٥ لسنة٢٧٠ القضیة رقم - ١

 /١٩٧٠  

 ١٤٠٧ق لع��ام  / ٤ / ٦٢  والق��ضیة ١٤٠٨ لع��ام ٣/ ت  / ١٨١ حك��م دی��وان المظ��الم رق��م - ٢

 . وما بعدھا٢٦٣نقال من فھد الدغیثر  المرجع السابق ص ) غیر منشور(

غی���ر ( ١٤٠٧ق لع���ام  / ٥ / ٣٢  والق���ضیة رق���م ١٤٠٩ لع���ام ٣/ ت  / ٧٥ الق���ضیة رق���م - ٣

 خالد خلیل الظاھر الق�ضاء اإلداري دی�وان المظ�الم ف�ي المملك�ة العربی�ة . نقال من د)منشور

  ٢٣٨ مكتبة القانون واالقتصاد بالریاض ص ٢٠٠٩ / ١٤٣٠ ١السعودیة ط 

ائ��ي ف��ي الم��سؤولیة التأدیبی��ة  عی��سى محم��د یوس��ف كرم��ستجي  اث��ر الحك��م الجز. دیراج��ع - ٤

 ٣٨للموظف العام ص

  مجموعة المب�ادئ ال�شرعیة و ١٤٠٦ لعام ٢/ ت  / ٩ حكم دیوان المظالم في القضیة رقم - ٥

 / ١ / ١٨ و الق�ضیة رق�م ؛١٤١٠النظامیة التي قررتھا ھیئات ولجان و دوائر الدیوان ع�ام 

  .١٤٠٥ق لعام 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

ن  لصحة الوقائع ماإلداريقضاء وتعتبر رقابة ال )١("لغاء   من اإلحصینا
  . وموضوعھتأدیبالر االمسلمات التي یجب ذكرھا في قر

 من حیث تأدیبال موضوع بحثنا فتتمثل في رقابة قرار شكالیةما اإلأ  
 لإلدارةرادة النظامیة ساس نقیم اإلأي أفعلى . .صفھا القانونيلوقائع ووتكییف ا

 في اإلداري حیث مرونة مبدأ الشرعیة وتوسع القضاء والفقھ تأدیبالفي مجال 
ول سلفت في المبحث األأ على نحو ما یةتأدیبالخذ بالمعنى الواسع للمخالفة األ

  .والمطلب السابق

ن ألى إ اإلداريالقضاء وفي تفصیل رقابة التكییف القانوني ذھب   
ومن  لرقابة السبب ومدى صحتھ من الوجھة الواقعیة اإلدارةخضوع قرارات 

نھا أو أ ،نھا غیر صحیحة واقعیاأذا استبان إ ف، مطابقتھا للقانون نصا وروحاجھة
ساءة استعمال إو على أو تاویلھ أو خطأ في تطبیقھ أتنطوي على مخالفة القانون 

 االساس الذي یجب ان یقوم علیھ النعدام باإللغاءعیبا حقیقیا  كان القرار م،السلطة
یقاف إن ضمانة رقابة القضاء و أ قائمة وشكالیةن اإلإ ومع ذلك ف .)٢("و لفساده  أ

 لكون حكم القضاء تالي لقرار ًمتأخرا یأتي تأدیبال في موضوع اإلدارةجموح 
المنظم والقضاء الموضوع تدخل   ولذلك یتطلب . وصدوره بعد فترةتأدیبال

  .سلفتأ على نحو ما اإلداريوالفقھ 

   :شكالیة درجة التناسب  واإل:ثانیا

 لقیام ذلك على ، العامةاإلدارةصل ھو عدم رقابة المالءمة لقرارات األ  
تسییر المرافق  في اإلدارةتتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات وحق اعتبارات 

صل  استثناء من األتأدیبالرارات ن رقابة المالءمة على قإوعلیھ ف. .العامة
و الصارخ فیما یعرف ب  أ لعدم التناسب الظاھر اإلداريضاء ق ورقابة ال.السابق

 وقرارات اإلداريھو عملیة قانونیة تتعلق بقرارات الضبط " قضاء الغلو  " 
  .ھاؤلغاإا على مبدأ المشروعیة مما یتعین  وخروجھتأدیبال

وضوعي یتمثل في عدم التناسب ومعیار عدم المشروعیة معیار م  
  . والجزاء المترتب علیھیةتأدیبالالظاھر بین المخالفة 

                                                           

ق  / ٢ / ٢٦    والق�ضیة رق�م ١٤٠٤ لعام ١/ت  / ١٤ حكم دیوان المظالم في القضیة رقم - ١

   ٢٣٩  نقال من  الظاھر ص )غیر منشور( ١٤٠٦لعام 

  ٧٤٤ ص ٧ نة سمجموعة ال - ٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  :و المالءمة ومبدأي الفصل بین السلطات والمشروعیةأدرجة التناسب 

 العامة اإلدارةصدار القرار ھو من صمیم عمل إن المالءمة في أالحقیقة   
لكن مبدأ المشروعیة یتطلب . .اتو السلطة التنفیذیة طبقا لمبدأ الفصل بین السلطأ
اء الصادرة بناء على سو   وتصرفاتھا اإلدارةو ألتنفیذیة عمال السلطة اأن تكون أ

 وذلك طبقا لدرجة ،ن تكون قائمة على نصوص نظامیةأو تقدیریة أسلطة مقیدة 
  .اإلداريو التصرف أتنظیم القانوني في تنظیمھ للعمل تدخل ال

مرین أ یقوم على اإلدارةاء في كون عمل ضفنا رؤیة بعض الفقھأذا إو  
لى سیر المرفق بانتظام إول  العلم األ حیث یھدف، العامة وعلم القانوناإلدارةعلم 

 نأوم الثاني على تحقیق المشروعیة وویق ،ومن ثم تحقیق الصالح العامواطراد 
 ركني المحل والسبب  على نحو و القرار مشروعا وبخاصة فيأالتصرف یكون 

  .لفتسأما 

و درجة التناسب تنطلق من مبدأ الفصل أن عنصر المالءمة إوعلیھ ف  
ومبدأ . . العامة في ادارة مرافقھا العامة تحقیقا للصالح العاماإلدارةحیث احقیة 

قانونیة تناسب الواقعة  وتصرفاتھا على قاعدة اإلدارةالشرعیة حیث قیام عمل 
ي قامت علیھ المخالفة والجزاء ؛ ومن ذلك التناسب بین الواقعة التمحل العمل

  .و غلوأ دون تجاوز المترتب علیھا

حكامھا فیما یعرف أول أة العلیا في اإلداریوتطبیقا لذلك قضت المحكمة   
ن أ في حدود رقابتھ اإلداريللقضاء  "  :او درجة التناسب" قضاء الغلو "  ب 

 رقابة –ونیة ة القان وھذه الرقاب.الوقائع وصحة تكییفھا القانونيیراقب صحة قیام 
 المختصة تأدیبال نفسھ محل سلطة اإلدارين یحل القضاء أ ال تعني –مشروعیة 

 فیستأنف النظر ، فیما ھو متروك لتقدیرھا ووزنھا– مبدأ الفصل بین السلطات –
مختصة من دالئل وبیانات  الیةتأدیبالبالموازنة و الترجیح فیما یقوم لدى السلطة 

و احالة الواقعیة و عدم قیام الأو نفیا في خصوص قیام أتا ثباإحوال أوقرائن و
لئن كانت "  عقبت المحكمة ذلك بالقول  أتم . "  .ة التي تكون ركن السببالقانونی

 اإلداري سلطة تقدیر خطورة الذنب یةتأدیبال ومن بینھا المحاكم یةتأدیبالللسلطات 
ن مناط مشروعیة ھذه أال إ ،وما یناسبھ من جزاء بغیر معقب علیھا في ذلك

ومن صور ھذا الغلو عدم . .ال یشوبھا غلوأیة سلطة تقدیریة أ السلطة شأنھا كشأن
 وبین نوع الجزاء اإلداريالمالءمة الظاھرة بین درجة وخطورة الذنب 

ففي ھذه الصورة تتعارض نتائج عدم المالءمة الظاھرة مع الھدف . .ومقداره



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

ال یتأتى  و، حیث انتظام سیر المرافق العامة منتأدیبالالذي تغیاه القانون من 
ساس یعتبر وعلى ھذا األ.. " . مفارقة صارخةذا انطوى الجزاء علىإذلك 

من فیخرج التقدیر . .شوبا بالغلواستعمال سلطة تقدیر الجزاء في ھذه الصورة م
ومن ثم یخضع لرقابة ھذه . .لى نطاق عدم المشروعیةإنطاق المشروعیة 

نما إ و،صورة لیس معیارا شخصیاار عدم المشروعیة في ھذه الومعی. .المحكمة
ناسب مع نوع  ال تتاإلدارين درجة خطورة الذنب أھو معیار موضوعي قوامھ 

    )١(.".الجزاء ومقداره

ن رقابة دیوان المظالم لدرجة إ ف العربیة السعودیةوبالنسبة للمملكة  
 من )٣٤(ھا في نص المادة ساسأي تجد تأدیبالالتناسب بین المخالفة والجزاء 

اختیار العقوبة المناسبة مع درجة "عندما نصت على  الموظفین تأدیبنظام 
 ،المخالفة مع اعتبار السوابق و الظروف المخففة و المشددة و المالبسة للمخالفة

المظالم حكام دیوان أ ومن ."وذلك كلھ في حدود العقوبات المقررة في ھذ النظام 
 العامة التي تحكم شؤون الوظیفة المبادئصول وھدي األوعلى  "  :في ذلك

 بصفة خاصة من ضرورة تناسب مقدار الجزاء تأدیبال وفي مجال ،العامة
ن یخلو من أن یكون عادال بأذ یجب إ ؛اإلداريونوعھ مع درجة خطورة الذنب 

    )٢(.". الرأفةلو االمعان في استعماأاالسراف في الشدة 

حكامھ أحد أجاء في " قضاء الغلو " لح  طم بمصخذ دیوان المظالأوفي   
 سلطة تقدیر خطورة یةتأدیبالن للسلطة أن ما استقر علیھ ھذا القضاء من أو. ."

ال یشوب أاء بغیر معقب علیھا في ذلك بشرط  و ما یناسبھ من جزاإلداريالذنب 
   .)٣(. ".استعمالھا غلو

ظمة ألن غالبیة ا والتي تنص علیھا، المستقرة قضاءالمبادئمن . ."  
ن أن یراعي عند توقیع العقوبة أمر ن على من یلي ھذا األأ ،یةتأدیبالالجزائیة و 

یكون اختیارھا متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المشددة 

                                                           

 الرقاب�ة الق�ضائیة عل�ى مالءم�ة الق�رارات التأدیبی�ة بح�ث - السید محم�د اب�راھیم  .دیراجع  - ١

   ومابعدھا٢٧٠ ص ١٩٦٣ دیسمبر ٥منشور في مجلة العلوم اإلداریة السنة 

 / ٢ / ٢٤    والق�ضیة رق�م ١٤٠٧ لع�ام ٤/ ت / ١٢٢ حكم دیوان المظالم في الق�ضیة رق�م - ٢

  ٢٣٣ نقال من الدغیثر ص  )غیر منشور( ١٤٠٦ق لعام 

 ٢ / ١٨٩     والقضیة رق�م ١٤١٠ لعام ٤/ ت  / ١٠٠ حكم دیوان المظالم في القضیة رقم - ٣

   ٢٤١خالد خلیل الظاھر  المرجع السابق ص .  د نقال من)غیر منشور( ١٤٠٧ق لعام / 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

لغاء القرار محل إلى إن الھیئة تنتھي إولھذا كلھ ف. .لمالبسة للمخالفةو المخففة ا
   .)١(". .جحاف وغلو فى تقدیر العقوبةإمن  مما لحقھ ، للمدعيالتظلم انصافا

 الذنب وجسامة الغلو ھو عدم التناسب الظاھر بین خطورةن إفومن ثم   
و أن ركن  ؛ن عدم التناسب یتعلق بركني المحل و السببإ ومن ثم ف؛الجزاء
ما ركن أ. .شكالیةبعناصره الثالثة ھو سبب البحث واإل في القرار التأدیبي السبب

وعلیھ استقر القضاء  .و مبدأ المشروعیةألقانون المحل فیتعلق تعیبھ بمخالفة ا
 طبقا لمبدأي الفصل والمشروعیة على نحو تأدیبال في رقابتھ لقرارات اإلداري

  .ما اسلفت في تفاصیل حكمھا االول

  

   :حقیقة درجة التناسب في ضوء مبدأي الفصل بین السلطات ومبدأ المشروعیة

 ؛يتأدیبالفي موضوع التناسب بین المخالفة والجزاء ذا تعمقنا إلحقیقة ا   
 القیام اإلدارةیرید من  ،ن المنظم یھدف من أیة قاعدة او مبدأ یقرره ھدف ماأنجد 

ي قرار تحقیق الصالح أن ھدف إثم فومن .. علیھ طبقا لمبدأي الفصل والشرعیة
 و ضمنا منأ في النص النظامي  صراحة كما جاءراده القانون سواءأالعام الذي 

 اإلداريفالھدف العام للقانون  ومن ثم .و مقاصد الشرعأل روح النص خال
رادات و لى حمایة اإلإو توفیر الخیر المشترك وال یھدف تحقیق الصالح العام 

ن رقابة القضاء ھو تطبیق موازي أضفنا لذلك اذا إ و.النیات كالقانون الخاص
   . وشرعا)٢( نظاما اإلداري حتى یتحقق صحة العمل ،لمبدأي الفصل والشرعیة

 تأدیب في اإلدارةحقیة أ سبق و مفھوم العمید الطماوي في ذا ربطنا ماإو  
و روحا أام في تطبیق النص النظامي صراحة الموظف العام تحقیقا للھدف الع

 ؛مین سیر المرفق العامأتحقیقا للھدف الخاص في انتظام وتو أ )علم القانون(
و أ اإلدارةن عمل إوعلیھ ف. ھذا الھدف الخاص من اإلدارةیث تحقق علم ح

ي ھدفیھ ن شئت قل یجمع فأو. . والقانوناإلدارةالسلطة التنفیذیة یجمع بین علم 
 أ عملھا وبین مبدي فاإلدارة الفصل حیث حریة أالعام والخاص ما بین مبد

  ..المشروعیة حیث تطبیق القانون

                                                           

غی�ر ( ١٤٢٠ق لع�ام  / ١ / ١٠٦٩   والق�ضیة رق�م ١٤٢١ لع�ام ٤/ ت  / ٤٥ القضیة رقم - ١

 ٢٤٢ نقال من الظاھر  ص )منشور

  وما بعدھا ٢٧٤ص  المرجع السابق -  محمد السید ابراھیم .دیراجع    - ٢



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 بین المخالفة و درجة التناسبأ رقابة المالءمة نإلى أومن ثم ننتھي   
 حیث الجمع ؛ الشرعیةأالفصل بین السلطات ومبدأ مین لمبدأوالجزاء ھو تطبیق 

 وتطبیق النص النظامي في دولة القانون اإلدارةبین رقابة القضاء وعمل 
   .والشرع

و ركن السبب أ قضاء الغلو یربط بین ركن المحل بعد ذلك كونوال یھم   
و یربط أ ،تأدیبالو قضاء ألغاء مید الطماوي في قضاء اإللى نحو ما ذھب العع

ید محمد ابراھیم  في الس. ذھب د سبب وركن الغایة على نحو مابین ركن ال
  .م١٩٦٣ة في دیسمبر اإلداریحكام قضاء الغلو في مجلة العلوم أول أتعلیقھ على 

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  خامتة البحث

   :النتائج والتوصیات

    : النتائج–أ 

و أ الشرعیة أ من كون مبدتنشأ،یف الفقھي والقانوني للمخالفةھمیة التكیأ  :أوال

سالمي إعدد مصادره من شرع ت حیث ت؛المشروعیة یؤخذ على معناه الواسع

و المشروعیة ألشرعیة ا ضف لذلك كون مبدأأ و.داريإوقانون دستوري وقانون 

ال بنص ـ ال یؤخذ على إو جزاء أفي موضوع المخالفات التأدیبیة ـ ال مخالفة 

حكام أطالقھ لمرونتھ الشدیدة على عكس القانون الجنائي، مع اتجاه بعض إ

طالق سلطة اإلدارة في تحدید المخالفات والجزاءات إلى إالقضاء اإلداري 

  .المترتبة علیھا تحت رقابتھ

 یترتب علیھا  ؛نشائي من صنع القضاءإ خاصیة القانون اإلداري قانون أن :اثانی

قصور التنظیم القانوني عن استیعاب كل نوازل ووقائع وحوادث القانون اإلداري 

  .المتجددة والمتطورة في غالبیة مجاالتھ ومنھا المخالفات اإلداریة

 الفقھي والقانوني  حیث البد من وجود التكییف؛ تبرز إشكالیة البحث :ثالثا

 وھو .نساني ومنھا القانون اإلداريإي تعامل ألتحقیق العدل والمساواة في 

دارة المرفق إمایتطلب وجود قواعد ومبادىء توازن بین حق اإلدارة العامة في 

 وبین ضمانات وحقوق الموظف العام في حالة ،العام وسیره بانتظام واطراد

 في مجال واإلنسانيار من الخلق اإلداري طإ في ،الخروج على واجبات وظیفتھ

   .شائك وھام یتعلق بالمخالفات والجزاءات اإلداریة

و الشرعي وما یرتبط بھ من تحقیق أن اجتھادي في التكییف الفقھي  إ:رابعا

و اإلدارة ـ أو حكم المجتھد أنزال النصوص الشرعیة ـ إالمناط وتخریجھ بمعنى 

 ھو عین االجتھاد ،سلفنا أ على نحو ما،جتھادو النازلة محل االأعلى الواقعة 

 خاصة مع ،الجزئي المطلوب من اإلدارة العامة في تكییف المخالفة اإلداریة

    .نشائي قضائيإالشرعیة وخاصیة القانون اإلداري قانون أ مرونة مبد



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  : التوصیات-ب 

بین حق اإلدارة فى ضبط سیر المرفق ار التوازن یجاد معیإن إ :أوال   

 وضمانات وحقوق الموظف العام في حالة خروجھ على ،ام بانتظام وإطرادالع

 البد منھ لتحقیق العدل ،و قانونيأو فقھي أ ھو مطلب شرعي ؛واجبات وظیفتھ

  .والمساواة عند التعامل مع القائمین على الوظیفة العامة

ساس ركن السبب في قرار التأدیب حیث أو المشروعیة ھي أن الشرعیة إ :ثانیا

   :تتمثل فیما یلين عناصره الثالثة إ

مر مفترض والبد أـ الوقائع المادیة وتمثل الركن المادي للمخالفة اإلداریة وھو 

  .من قیامھ لوجود المخالفة

و أ ومایرتبط بالشرعیة ،ـ التكییف القانوني للوقائع وھو موضوع البحث

 :ى اركان ثالثةالتي تقوم عل؛ركان المخالفةأول من المشروعیة وھي الركن األ

  .شرعي ومادي ومعنوي

 ، حیث إشكالیة البحث ایضا؛و درجة التناسب بین المخالفة والجزاءأـ المالءمة 

  .الشرعیة وسلطة اإلدارة التقدیریةأ في ظل مرونة مبد

 البحث المتمثلة في وجود تكییف قانوني حقیقي للمخالفة إشكالیة  إن :ثالثا 

  تسمى ولكنھا اجتھادات قضائیة،حاكمةصوص د نووجعدم ل ؛قائمة یةتأدیبال

 لوضع ضوابط أو حدود من قبل القضاء اإلداري على  ؛و غیرهأغلو القضاء 

  .الموظف العام تأدیب في مجال  الواسعة التقدیریةاإلدارةسلطة 

 اإلدارة تجاه سلطة تأدیبال لموضوع قانونیة حوكمة مر یتطلب ن األإ :رابعا

   :طبقا لألتيالتقدیریة 

 في صورة تأدیبال تقنین مبادىء القضاء و آراء الفقھاء في موضوع  - ١

 مع ،صول عامةأو أضوابط وضمانات ومبادىء جزاءات محددة ومخالفات و

 في عمل بحسب ظروفھاداریة إو جھة أتفویض اللوائح الخاصة بكل مرفق 

رة متطورة  لكون اللوائح متغی؛ت الخاصة بھاتصور للمخالفات والجزاءا

 حیث یستطیع القائمون ؛ وھذا لیس بصعب..داریة على حدهإمناسبة لكل جھة و



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

غیرھا على على التقنین من خالل تجمیع مبادىء القضاء االداري وآراء الفقھاء و

  .مدار االزمنة السابقة

 على نحو ماھو سائد ومطبق ؛ن او نظام لتأدیب الموظف العامعمل قانو - ٢

ومن  ..ولكن بالضوابط والحدود الواردة بھذا البحث ،بالمملكة العربیة السعودیة

 والتي تقوم على ؛لیھاإیة التي نصبو قانونولة الدصول الأصل ألى إثم نصل 

ومن ثم . .و الشرعیةأصل بین السلطات ومبدأ المشروعیة أي الفدمین لمبأتطبیق 

  .یتحقق المساواة والعدل المنشود

  

  ..والحمد � رب العالمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

  قائمة املراجع 

  . القرأن الكریم–أ 

  .ببیروت طبعة دار الحدیث – سنن أبي داود  :السنة النبویة -ب 

  : المعاجم– ج

  . ت.  د-بیروت  طبعة دار صادر ب– لسان العرب  البن منظور – ١

اموس الجیب  و ق-  ١٩٨٦-سنة   ط مكتبة لبنان  – مختار الصحاح للرازي – ٢

  .١٩٩٩ سنة  –

 تحقی��ق مكت��ب تحقی��ق – محم��د یعق��وب الفی��روز آب��ادي -الق��اموس المح��یط  – ٣

  . م٢٠٠٥  ٨التراث بمؤسسة الرسالة     ط 

   : المراجع– د

 – الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى مالءم��ة الق��رارات التأدیبی��ة – ال��سید محم��د اب��راھیم .د

  .١٩٦٣       السنة الخامسة دیسمبر  -مجلة العلوم االداریة 

 عب�دهللا ب�ن عب�د .ب�ن حنب�ل  تحقی�ق دالمدخل إلى مذھب اإلمام احمد  –ابن بدران 

 / ١٤٠١  س��نة ٢  ط - طبع��ة مؤس��سة الرس��الة ببی��روت –المح��سن الترك��ي 

  . م١٩٨١

 طبعة مجمع المل�ك فھ�د –شیخ االسالم احمد بن تیمیھ فتاوى  مجموع –ابن تیمیھ 

  . م٢٠٠٤ / ١٤٢٥  سنة لطباعة المصحف الشریف 

 طبعة دار الكتب ببیروت – إعالم الموقعین عن رب العالمین  –زیھ ابن قیم الجو

  .١٩٩٣ سنة –

 دراسة تأصیلیة – االجتھاد في مناط الحكم الشرعي – بلقاسم بن ذاكر الزبیدي .د

  .٢٠١٤ –تطبیقیة 

 طبع��ة دار االج��ادة – الم��دخل لدراس��ة الفق��ھ االس��المي – ح��سین حام��د محم��ود .د

  .٢٠١٩بالریاض سنة 

 مكتب����ة الق����انون )دی����وان المظ����الم( الق����ضاء االداري –د خلی����ل الظ����اھر  خال����.د

   ١٤٣٠واالقتصاد بالریاض ط 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 دار الفك�ر –الق�سم االول / الكت�اب الثال�ث /  قضاء التأدیب – سلیمان الطماوي .د

   ١٩٨٤طبعة   و ٢٠١٤طبعة العربي بالقاھرة 

 دار الفكر العربي س�نة - النظریة العامة للقرارات االداریة  - سلیمان الطماوي .د

١٩٥٧.  

 طبعة دار بن – ضبط نصھ مشھور بن حسن آل سلمان –  الموافقات -الشاطبي  

   م١٩٩٧  ١ ط –عفان 

 دار الفك��ر – التحقی��ق االداري وال��دعوى التأدیبی��ة ودفوعھ��ا – ش��ریف الطب��اخ .د

  .٢٠٠٨والقانون سنة 

 مجل��ة –ي والق�انوني  ال�ضوابط االص��ولیة للتكیی�ف الفقھ�– ض�یاء ح�سین عبی�د .د

  .٢٠١٥  السنة ١١ العلوم االسالمیة بالعراق العدد العلوم االسالمیة بكلیة 

 عبدهللا بن عب�د المح�سن الترك�ي  . تحقیق د – شرح مختصر الروضة – الطوفي 

  . م١٩٩٨ / ١٤١٩ سنة ٢ ط –زارة االوقاف بالسعودیة طبعة و -

  بح��ث بالن��ت  ب��رقم -ووس��ائلھ  آلی��ات تحقی��ق المن��اط – عثم��ان عب��د ال��رحیم .د

 التناس���ب ب���ین المخالف���ة –عل���ى موس���ى فقیھ���ي  .د  ١٤١٥٣٨٤٢٤٠٨٨١

 دراس��ة مقارن���ة ب��ین النظ���ام –عقوب��ة التأدیبی���ة التأدیبی��ة للموظ��ف الع���ام وال

 الری��اض س��نة – مكتب��ة الق��انون واالقت��صاد –ال��سعودي والفق��ھ اإلس��المي 

٢٠١٣  

 بح�ث ق�دم لمرك�ز التمی�ز –لفقھ�ي للنازل�ة  التكیی�ف ا– عبدهللا اب�راھیم الموس�ى .د

  .١٤٣١/ ١٤٣٠ بن سعود للعام الجامعي  محمد  البحثي بجامعة االمام 

 طبعة سنة – منشأة المعارف باالسكندریة – القانون االداري – عبدهللا بسیوني .د

١٩٩٨.  

 أث�ر الحك�م الجزائ�ي ف�ي الم�سئولیة التأدیبی�ة – عیسى محمد یوسف كرم�ستجي .د

  .٢٠١٨ دار السعید للنشر والتوزیع طبعة – العام للموظف

 دار النھ�ضة العربی�ة س�نة – رقابة القضاء على قرارات االدارة – فھد الدغیثر .د

١٩٩٨.  

 دار المطبوع�����ات الجامعی�����ة – الق�����ضاء االداري – ماج�����د راغ�����ب الحل�����و .د

  .١٩٩٥باالسكندریة سنة 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

كنيةتأدي�الملخالفة�ا تكييفإش�الية�  �التأدي�����القرار س�بال ر�و

 – رس�الة دكت�وراة – الع�ام  الم�سئولیة التأدیبی�ة للمزظ�ف– محمد جودت الملط .د

  .١٩٦٧ القاھرة سنة كلیة الحقوق جامعة

  : االنظمة واحكام القضاء–د 

 ٩٠/ ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م أ  )دس�تور المملك�ة(النظام االساس�ي للحك�م 

 ١٤١٢ / ٩ / ٢ المنشور بجریدة أم القرى بتاریخ – ١٤١٢ / ٢٧/٨بتاریخ 

  .ھـ

) أ(بالجری���دة الرس���میة الع���دد الثال���ث .٢٠١٤الدس���تور الم���صري ال���صادر س���نة 

  ٢٠١٤/ ١ / ١٨مكرربتاریخ 

  ف�ي ٧المذكرة التفسیریة لنظام التأدیب السعودي الصادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م 

١٣٩١ / ٢ / ١  

 الجری�دة الرس�میة الع�دد -  ٢٠١٦ ل�سنة ٨١قانون الخدمة المدنی�ة الم�صري رق�م 

   ٣٠١٦ مكرر أ بتاریخ اول نوفمبر سنة ٤٣

 مجموع�ة المب�ادىء الت�ي – المكت�ب الف�ي ل�رئیس مجل�س الدول�ة –مجلس الدول�ة  

 یونی���ھ – ٢٠٠١م���ارس ( ٢ ج ٤٦ س –قررتھ���ا المحم���ة االداری���ة العلی���ا 

٢٠٠١.(  

 - الم��دونات الق��ضائیة – المكتب��ة االلكترونی��ة – بواب��ة ال��دیوان - دی��وان المظ��الم  

  .مجموعة االحكام والمبادىء االداریة

  

  

  


