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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أمل تَـروواا أن اهلل سوــَرو لمـم مــا يف السـموات ومــا يف األرغَ وأساـبو َ
عليمم ن وع ومـُ ظـاه ور و وباَ ونـ مة ومـن النـا َ مـن ي ـاد ب يف اهلل ب ـ
علْمٍ والهدىو وال كتابٍ من
صدق اهلل العظيم
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2

اإلهداء :
إيل كل من أضاء بعلمُ عقل غ ه
أو هدى باجلواب الصحيح ح

سائلُ

فأظهر بسماحتُ تواضع العلماء
وبرحابتُ مساحة العارفني

3

الشمر والتقدير :
وما توفيقيإال باهلل .
إن تقديركم و تمرميمم ينبع من جهودكم و عطاءكم املتميز و الدائم و
املشــهود لمــم بالعرفــان ال ـ ي نأمــل مــن اهلل عــز وجــل أن يــن لمــم
َــريقمم بــالتوفيا و الن ــاح مــع دعائنــا لمــم بــالتوفيا للوصــو إليــأعل
ال ــدرجات بال ــدنيا واآلخر ي ــوفقمم اهلل مل ــا ب ــُ و يرض ــاه ..و أق ــدم
شمري و عرفاني إيل من أعط من عمره فأجز و عمل فأجاد و علم
فأفاد و غر

فأحسن و صادق فأخلص وكان احلصـاد أجيـاال سـت كره

دائما بمل خ وذكري َيبة يف القلوب و العقو ستظل فواحة العـب
مادام يف األبدانأرواح تس و دماء جتري
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املقدمة

إن التطور الذي عرفته الدولة في الع صر ال حديث أدى كنتي جة حتم ية إ لى ت طور الوظي فة العا مة
وأصبح للموظف دوراً في غاية األهمية باعتباره الجهة المنفذة لسياسة الدولة ،والم سند إل يه م هام
تقديم الخدمات لألفراد ،ولضمان كفاءة الموظف في أداء الواجبات المنوطة إليه تتجه غالبية النظم
الوظيفية إلى منحه الحوافز المادية والمعنو ية من خالل ال عالوات والترق يات و المكا فآت المال ية
و ما إ لى ذ لك  ........ومقا بل ذ لك ال بد من إي جاد و سيلة تك فل اح ترام المو ظف لواجبا ته و عدم
الخروج عن مقتضيات الوظي فة العا مة من خالل منح اإلدارة سلطة تأد يب المو ظف ا لذي ي خل
بواجباته الوظيفية .
إن التأديب في نطاق الوظيفة العامة هو معاق بة المو ظف إلخال له بالواج بات المفرو ضة عل يه أو
لخروجه علي مقتضي الواجب في أع مال وظيف ته أو ظ هوره بمظ هر من شأنه اإل خالل بكرا مة
الوظيفة ،وبالنظر إلى خطورة هذه السلطة الممنوحة لإلدارة العامة فقد أ حيط المو ظف ب ضمانات
متعددة في مواجهة اإلدارة .
وبالرغم من قيام المشرع بوضع القيود على موضوع التأديب وما يتعلق به من قواعد وإ جراءات
إال أن هذا لم يمنع من وقوع اإلدارة في ب عض الت جاوزات ،األ مر ا لذي ج عل من تدخل الق ضاء
اإلداري ضرورة ملحة لتحديد مشكلة الفراغ التشريعي في التأديب والعمل ع لى سد هذا ا لنقص،
ووجد سبيله إلى ذلك في المبادئ العامة للقانون ،ك ما ل جأ إ لي ال قوانين اإلجرائ ية األ خرى ،و من
هذذذين المصذذدرين اسذذتطاع القضذذاء أن يذذوفر الكنيذذر مذذن ضذذمانات التأديذذب ،و أن يسذذد نقذذص
النصوص في هذا الشأن ومن الضمانات األساسية والتي يجب كفالتها في كل تحق يق أو محاك مة،
مواجهته بما هو منسوب إليه ،وتمكينه من الدفاع عن نف سه ،وح يدة سلطات التحق يق و ما ي صدر
عنها من أعمال .
أهمية البحث
التأديب إجراء يمكن أن يتعرض له المو ظف كن يراً طول حيا ته الوظيف ية وال يقت صر أ ثره ع لي
مجرد توقيع جزاء علي الموظف في حالة اإلدانة ،فأهم ية ضمانات التأد يب ف يه شرط ضروري
الطمئنان العاملين وهو ما يساهم في حسن سير العمل في المرافق العامة .
إشكاالت البحث
ينير موضوع ضمانات تأديب الموظف العام عدة إشكاالت و تساؤالت من أبرزها:
• هل بإمكان السلطات اإلدارية المختصة بالتأديب تقدير األفعال التي يرتكب ها المو ظف؟ و هل
لها أن توفر له قدراً من الضمانات الجوهرية ؟
• وهل لها أن توقع جميع العقوبات ،أم أن للعقوبات سقف أعلي ال يجوز تجاوزه ؟ أم أن هناك
عقوبات ال تملك السلطة اإلدارية إيقاعها بل البد من إحالتها إلي جهات أخري ؟
• وكيف يتم توزيع االختصاص في مجال التأديب بين السلطات الرئاسية وبين الهيئات التأديبية
المستقلة عن اإلدارة ؟
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منهج البحث
من خالل هذا الب حث والت ساؤالت ،سأنتهج أ سلوب الدرا سة الو صفي التحلي لي مراع ية في ذ لك
ضرورة الجمع بين الجانبين النظري و التطبيقي .
لإلجابة علي هذه التساؤالت  ،فإننا نقسم هذا البحث علي هذا النحو:

• المبحث األول :المفهومالقانوني للموظف العام.
•

المطلب األول :مدلول الموظف العام.

•

المطلب الناني :اآلثار المترتبة علي التحاق الموظف بالوظيفة العامة.

•

المبحث الثاني :المبادئ العامة للتأديب.

•

المطلب األول :تعريف الجريمة التأديبية .

•

المطلب الناني :مبدأ شرعية الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية.

•

المبحث الثالث :إجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف .

•

المطلب األول :ضمانات التحقيق .

•

المطلب الناني :الضمانات الممنوحة للموظف أثناء المحاكمة التأديبية .

•

المبحث الرابع :الضمانات الالحقة على توقيع الجزاء التأديبي.

•

المطلب األول :التظلم اإلداري .

•

المطلب الناني :التظلم القضائي .

•

الخاتمة (النتائج و التوصيات ).

•

المراجع.
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المبحث األول

"المفهوم القانوني للموظف العام"
المطلب األول  :مدلول الموظف العام
المطلب الثاني  :اآلثار المترتبة علي التحاق الموظف بالوظيفة العامة

المبحث األول
المفهوم القانوني للموظف العام
فقد اهتمت أغلب التشريعات بتعريف الوظيفة العامة كونها تعبر عن المركز القانوني
الذي يشغله الموظف حيث عرفها القانون رقم  12لسنة  1378و.ر 2010مسيحي
بأنها " مجموعة من االختصاصات والواجبات والمسؤوليات والعالقات لها رقم بمالك
الوحدة اإلدارية"(.)1

1قانون رقم " "12لسنة  1378و.ر  2010مسيحي

7

مذلول الموظف العام

لممم يممرد فممي معظممم التشمريعات تعريممف مممنظم يحممدد المقصممود بممالموظف العممام " ويرج م
ذلك إلى اختالف الوض القانوني للموظف العمام بمين دولمة وأخمر والمى صمفة التجمدد
المضطرد للقانون اإلداري فقد نصت المادة األولى ممن نظمام المموظفين الفرنسمي علمي

أن ه ممذا النظ ممام يطب ممي عل ممى الم مموظفين ال ممذين يعمل ممون ف ممي اإلدارات المركزي ممة للدول ممة
والمصممالا التابعممة لهمما والمؤسسممات العامممة للدولممة وال يطبممي علممى القضمماة والعسممكريين
والعم م مماملون ف م م ممي اإلدارات والمص م م ممالا والمؤسس م م ممات العام م م ممة ذات الط م م مماب الص م م ممناعي
والتج مماري( )2ف ممي مص ممر أكتف ممي المش ممرأ ش ممأنه ش ممأن الفرنسم مي بتحدي ممد الم مموظفين ال ممذين
يخضعون لألحكام الواردة في القوانين واللوائا الصادرة فمي شمأن المموظفين العمموميين
فق ممد نص ممت الم ممادة األول ممى م ممن الق ممانون رق ممم  910لس ممنة  1951بش ممأن نظ ممام م مموظفي
الدولمة بأنممه تسممري أحكممام هممذا البمماب علممى الممموظفين الممداخليين فممي الهيئممة سموا كممانوا
مثبتين أم غير مثبتين .

()3

في ليبيا لم يض المشرأ الليبي تعريفا محدد للموظف العام فقد ورد في قانون الخدممة
المدنية رقم  55لسنة  1976في الندب من المادة الثانية تعريفها للوظيفة العامة بأنهما
" مجموعممة مممن الواجبممات والمسممؤوليات تهممدف إلممى خدمممة الم مواطن وتحقي مي الصممالا
العام ولها درجة من الدرجات المبينة بالجدول ".

()3

أطلي المشمرأ الليبمي ممن بعمدف الفقمه والقضما اإلداريمين مصمطلا الموظمف العمام علمى
طائفممة معينممة مممن مسممتخدمي الدولممة والوحممدات اإلداريممة التابعممة لهمما الممذين تطبممي علمميهم
خاصما بهمم
قانونيما
مجموعة من المبادئ واألحكام القانونية تشكل في مجموعتها نطاقًا
ً
ً
فالموظف العمام يمرتبط بجهمة اإلدارة التماب لهما بعالقمة تنظيميمة الئحمة يحكمهما القموانين
واللموائا المعممول بهمما فممي أجهمزة الدولممة وعلممى األخ م
المدنية.

تلممك المواردة ف مي قموانين الخدمممة

()4

مما يالحظ على أن هذف التعريف اتبشأن الموظف العام ما يلي:
 -2د .مازن ليلو راضي – القانون اإلداري الليبي – دار المطبوعات الجامعية –  .2005ص .222-221-219
 -3د .محمد أنس قاسم جعفر–الوسيط في القانون العام–القاهرة – ،1985-1984ص . 310-309مشار إليه لدى مازن ليلو راضي–
مرجع سابق ص .223
 -4د .محمد عبد هللا الحراري– أصول القانون اإلداري الليبي الجزء الناني –الطبعة الخامسة –سنة . 2003ص .11
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أوال :أنهمما جميعهمما تعريفممات قصممد بهمما المشممروأ سمريان القموانين المواردة فيهمما أي قممانون
العقوبات وقانون الخدمة المدنية وقانون الجرائم االقتصادية.
ومن ثم فيها تصريفات قاصرة عليها وحدها وال تنطبي على ما عداها.
ثانيم مما :إن التعريفم ممات ال م مواردة فم ممي قم ممانون العقوبم ممات وقم ممانون الج م مرائم االقتصم ممادية هم ممي
تعريفممات موسممعة للغايممة تشمممل كافممة العمماملين فممي الجهممات اإلداريممة س موا كممانوا مممن
الموظفين العاملين فعال أم من المستخدمين العاديين.
ثالثم مما :أن تعريم ممف الموظم ممف العم ممام ال م موارد فم ممي قم ممانون الخدمم ممة المدنيم ممة هم ممو تعريم ممف
يقتصروصف الموظف العام على الخاضعين ألحكام القانون الخدمة المدنية.

()5

ومن المثير لالنتباف أن المشرأ المصري ،مثله في ذلك مثمل نظيمرف الفرنسمي ،لمم يضم
مانعمما للموظممف
عاممما جامعمما ً
فممي أي مممن قموانين الممموظفين العممموميين المتعاقبممة تعريفًمما ً
العام .وانما اكتفت هذهالقوانين بتحديد الموظفين الخاضمعين ألحكامهما فقمط فمي فرنسما
خم ممال النظم ممام القم ممانوني للمم مموظفين العمم مموميين الصم ممادر فم ممي 1959/2/4م ،مم ممثالً مم ممن
تعريف عام وشامل للموظف العام حيث اقتصرت المادة األولى فيه علمى المن

أنممه " ينطبممي النظممام الحممالي علممى األشممخا

علمى

المعينممين فممي وظيفممة دائمممة والممذين جعلموا

حم مائزين لدرجم ممة فم ممي تم ممدرم اإلدارات المركزيم ممة للدول ممة والم ارفم ممي الخارجيم ممة التابعم ممة لهم مما
والمؤسسات العامة لدولة.

()6

في فرنسا يكاد اإلجماأ ينعقد بين الباحثين علمى ضمرورة تموافر عناصمر ثالثمة لتحقيمي
صفة الموظف العام وهي:
تممولي العامممل لوظيفممة دائمممة يشممغلها بصممفة دائمممة ،للممدخول فممي تممدرم إداري بواسممطة
التثبيت الذي يؤدي إلى جعله حائ ًاز لدرجة المساهمة في مرفي عام.
وير الدكتور أحمد حافظ نجم أن الموظف العام همو " كمل شمخ يعهمد إليمه بوظيفمة
دائم ممة ف ممي خدم ممة مرف ممي ع ممام ت ممديرف الدول ممة أو أح ممد أش ممخا

الق ممانون الع ممام األخ ممر

بممالطريي المباشممر عممن طريممي شممغله منصم ًمبا يممدخل فممي التنظمميم اإلداري لممذلك المرفممي
علممى أن يكممون ذلممك بصممفة مسممتمرة ال عارضممة وأن يصممدر ب مذلك ق مرار عممن السمملطة
قانونا بالتعيين".
المختصة ً

()7
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أممما الممدكتور /محمممد حسممين عبممد العممال فقممد عممرف الموظممف العممام بأنممه " كممل شممخ
يسممهم فممي عمممل مرفممي تممديرف الدولممة وغيرهمما مممن الوحممدات اإلداريممة بأسمملوب االسممتغالل
المباشممر علممى أن تكممون مسمماهمة فممي ذلممك العمممل عممن طريممي إسممناد مشممروأ الوظيفممة
ينطوي على قرار بالتعيين من السلطة اإلدارية المختصة ".

()8

فقممد ورد تعريممف الموظ ممف العممام فممي إح ممد فثمماوي الجمعيممة العمومي ممة لقسمممي الفت ممو
والتشري بمجلس الدولمة التمي قمررت بمأن " صمفة الموظمف العمام ال تقموم بالشمخ

وال

تجممر عليممه أحكممام الوظيفممة العامممة فيخضم لنظامهمما ويسممتفيد مممن مزاياهمما اإلداريممة إال
إذا كانممت عالقتممه بالحكومممة مسممتقرة ودائمممة فممي خدمممة مرفممي عممام تممديرف الدولممة أو أحممد
أشخا

القانون العمام أمما إذا كانمت همذف العالقمة عارضمة ينظمهما عقمد العممل فأنمه ال

يعد موظفا قابل يخض في تنظيم هذف العالقة ألحكام القانون الخا

.

()9

وفي فتو ثانية عرفت الموظف العام بأنه " من يقوم بعمل دائم فمي خدممة مرفمي عمام
القانون العام".

تديرف أو تشرف عليه الدولة أو أحد أشخا

()10

المقصود بالموظف العام في التشريع:

تتعممدد التعممابير التممي يطلقهمما المشممرأ فممي الممدول المختلفممة علممى شمماغل الوظيفممة العامممة
ففي فرنسا وبلجيكا يطلي عليه تعبيمر " الموظمف العمام " وفمي انجلتم ار يطلمي عليمه اسمم
" خادم التام " وفي مصر يطلي عليه لفظ " عامل " وفي العراي والكويت يطلي عليمه
اصطالح " موظف ".وقد أخذ المشرأ الليبي باالصطالح الشمائ فمي التشمري المقمارن
فأطلي على طائفة العاملين بالجهاز اإلداري في الدولة لفظ " موظفين "

()11

المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر:

مددا للموظممف العممام
لممم يضم المشممرأ المصممري علممى غمرار المشممرأ الفرنسممي تعريفًمما محم ً
وانما اكتفى بتحديد الموظفين الخاضعين ألحكامه وقد كانت اللوائا الخاصة بالوظيفمة
العام ممة ف ممي أول األم ممر تس ممتخدم مص ممطلحات متع ممددة للتعبي ممر ع ممن ش مماغلي الوظ ممائف
ميوعا المم مموظفين العمم مموميين والمسم ممتخدمون
العامم ممة وكم ممان أكثم ممر هم ممذف المصم ممطلحات شم م ً
()12
الملكيون ومستخدمو الحكومة ،وذلك دون وض تمييز لهذف المصطلحات.
 -11أنظر في تعدد االصطالحات الدالة على الموظف العام في التشريع المقارن مؤلف المستشار محمد حامد الجمل ،الموظف العام
فمنال وقضاء ،الجزء األول ،دار النهضة العربية الناصرة ،الطبعة النانية  ،1969ص  39وما بعدها مشار إليه لدى الدكتور خليفة سالم
الجهمي ،المسؤولية التأديبية للموظف العام ،منشورات جامعة ،قار يونس – بنغازي – سنة النشر  ،1997ص .16
 -12د .محمد جودت الملط :الرسالة  ،مشار إليه لدى د .محمد إبراهيم الدسوقي ،مرجع سابق ،ص .20-19
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يتضا أن المشرأ لم يض تعريفًا محدد للموظف العام إنمما اكتفمى بقمرار بيمان طوائمف
()13
الموظفين واألشخا اللذين تسري عليهم أحكامه.
ت ممم ص ممدر ق ممانون الع مماملين المم ممدنيين بالدول ممة رق ممم  58لس ممنة 1971م وال ممذي ال يكم مماد
يختلف حكمه عن حكم القانون الحمالي رقمم  47لسمنة 1978م؛ وتعمرف الممادة األولمى
م ممن الق ممانون األخي ممر العام ممل ف ممي تص ممنيف أحكام ممه بأن ممه ك ممل م ممن يص ممنف ف ممي أح ممد
الوظائف المبنية بموازنمة كمل وحمدة ممن الوحمدات التمي يخضم العماملون فيهما ألحكاممه
وهم العاملون بمو ازرات الحكوممة ومصمالحها أو بماألجهزة التمي لهما موازنمات خاصمة بهما
أو بوحممدات الحكممم المحلممي ،وكممذلك العمماملون بالهيئممات العامممة فيهمما لممم تممن
اللوائا الخاصة بهم.

عليه مما

()14

أحيانمما مممن مممذلول الموظممف العممام مممن ذلممك القممانون رقممم 63
ويوسم المشممرأ المصممري
ً
لسمنة 1975م بشممأن تعممديل أحكممام العقوبممات المتصمملة بمماختالس المممال العممام والعممدوان
عليه والغدر به فوض المادة  119مكرر منه من مذلول الموظف العمام لدرجمة تخمرم
المصمطلا عممن معنماف التقليممدي والمتعمارف عليممه فيمدخل فممي إطمار الموظفممون ممن لمميس
مممنهم كالعمماملين فممي القطمماأ العممام والعمماملين فممي الجمعيممات الخاصممة ذات النف م العممام
والعاملين في الجمعيات التعاونية وكل من فوضته اإلدارة في القيام بعمل معين.

()15

تعريف القضاء الليبي للموظف العام:

أشار الدكتور /محمد عبد اهلل الحراري أن تعريف المصطلحات القانونية هو أمر لميس

مممن مهمممة المشممرأ نفسممه وانممما هممو فممي العممادة مممن عمممل الفقممه والقضمما وهممذا االتجمماف
الممذي تبنمماف المشممرأ الليبممي بالفعممل فممي قممانون المحكمممة العليمما الصممادر سممنة 1953م
ومن بعدف قانون القضا اإلداري رقم " "88لسنة 1971م واذا بعد أن أسند إلمى دوائمر
القضا اإلداري مهمة الفصل فمي الطعمون التمي يرفعهما الموظفمون العماملون ولمم يحمدد
أي تعريف أو معيار للموظف العام الذي تخت

هذف الدوائر بالفصل في طلباته إنمما

 -13ماجد راغب الحلو ،القانون اإلداري ،المطبوعات الجامعية سنة  ،1969ص .238
 -14ماجد راغب الحلو ،القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية سنة  ،1996ص .238
 -15مرجع سابق ،ماجد راغب الحلو ،ص .239
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ت ممرك ه ممذف المهم ممة للقض مما اإلداري نفس ممه لك ممي ي ممتمكن م ممن تبن ممى التعري ممف ال ممذي يم مراف
ومتالئما م التحول الدائم للمجتم وم التطور المستمر للوظيفة اإلدارية.
مناسبا
ً
ً
فعرفته المحكمة العليما فمي ليبيما بأنمه " الشمخ المذي يعهمد إليمه بعممل دائمم فمي خدممة
()16

مرفممي عممام تممديرف الدولممة ومممن ثممم تسممري عليممه جميم قموانين ولموائا الخدمممة المدنيممة بممما
فيها من حقوي وواجبات".

()17

16محمد عبد هللا الحراري :أصول القانون اإلداري ،منشورات المكتبة الجامعية – الزاوية – الطبعة السادسة  ،سنة 1983ف،
ص.362
 -17حكم المحكمة العليا مشار إليه لدى د .محمد عبد هللا الحراري ،الطبعة السادسة ،مرجع سابق ،ص .360
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المطلب الثاني  :اآلثار المترتبة على التحاق الموظف بالوظيفة العامة

يترتممب علممى التعيممين فممي الوظممائف سموا أكممان التعيممين بقم ارر إداري أحممادي الجانممب أو
بمقتضى عقد استخدام اآلثار القانونية التالية:
 -1بد الرابطة الوظيفية بين الموظمف واإلدارة ،بمعنمى أن المركمز الموظيفي للموظمف
اعتبار من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة المن تاريخ نشرف أو إعالنه.
ًا
ينشأ
 -2يترتمب علمى التعيمين فممي الوظيفمة العاممة خضموأ الموظممف المعمين للقواعمد المقممررة
في الخدمة العامة وعلى األخ

القواعد المتعلقة بالتأديب وذلك بمجرد صمدور قمرار

تعيينه وحتى قبل قبوله له.
 -3يلتممزم الموظممف الممذي صممدر ق مرار تعيينممه ب مأدا القسممم القممانوني قبممل تسمملمه أعمممال
وظيفته.
 -4يترتممب علممى صممدور ق مرار التعيممين أو إب مرام عقممد االسممتخدام ت مولي الموظممف أعبمما
وصالحيات الوظيفة المعين فيها ويتبعها من حقوي والتزامات.
 -5قرار التعيين في الوظائف العامة تعتبر من الق اررات اإلدارية القابلمة للطعمن عليهما
باإللغا أمام دوائر القضا اإلداري.
 -6يترتب على التعيين في الوظائف العامة وض الموظف المعيين تحت االختبار
لمدة ستة أشهر كحد أدنى وسنة كحد أقصى(.)18

 -18محمد عبد هللا الحراري ،أصول القانون اإلداري الليبي  ،2003ص .39 – 37
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أوال :حقوق الموظف العام:

أساسا في عدد ممن الم ازيما الماديمة التمي تكفمل لجمهو ارلمموظفين
تتمثل حقوي الموظفين
ً
()19
العموميين الحياة الكريمة بما يتناسب م أهمية الوظيفة ومستواها.
ونصت المادة  142من القانون رقم  12سنة  2010بشأن عالقات العمل على تمت
الموظف بكافة الحقوي الممنوحة له بموجب هذا القانون واللوائا الصادر بمقتضماف وال

يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إال وفي القانون.

()20

 -الحقوق المالية للموظف:

وهممي التممي يكتسممبها الموظممف العممام نتيجممة قيامممه بأعبمما وظيفتممه وهممي متعممددة ويمكممن
إجمالها في اآلتي :حقه في المرتب والمعاش التقاعدي والترقية والبدالت.

 -1المعاش التقاعدي:
يقصد به المبالغ التي يستحقها الموظف بمقتضى القوانين واللوائا عند انتها خدمتمه
بإحالته إلى التقاعد اختيارًيا أو بلوغه سن التقاعد.
وتخض المنازعات المتعلي بها الختصا دوائر القضا اإلداري وحدها.
()21

 -2المرتب:
هو المبلغ من المال يتقاضاف الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة كل فتمرة محمددة
تقدر عادة بالشهر مقابل ما يؤديه ممن خمدمات وظيفيمة ،وهمو الحمي األساسمي و األول
للموظممف والسممبب الرئيسممي لاللتحمماي بالوظممائف ،ويسممتحي الموظممف هممذا ال ارتممب مممن
تاريخ استالمه العمل طوال مدة الخدمة باسمتثنا بعما الفتمرات التمي ال يسمتحي عنهما
راتب رغم قيام الرابطة الوظيفية كما في حالة اإلجازة بال مرتب.

()22

-3الترقية
هي منا من يستوفي الشمروط ممن المموظفين الدرجمة األولمى ممن درجتمه مباشمرة بقمرار
متنادا إلممى األقدميممة أو االختيممار فتممؤدي الترقيممة إلممى تحسممين
مممن السمملطة المختصممة اسم ً
()23
مركز الموظف من الناحيتين األدبية والمالية.
19محمد رفعت عبد الوهاب ،القانون اإلداري ،ص .452
20قرار  12سنة  2010بشأن عالقات العمل المادة "."142
21محمد عبد هللا الحراري ،أصول القانون اإلداري الليبي  ،2010ص .433 – 431
22ماجد راغب الحلو ،القانون اإلداري  ،1996ص .316 – 315 ،313
23ماجد راغب الحلو ،ص .320
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 -4البدالت:
همي مبمالغ نقديمة تعطمى لمبعا فئمات الممموظفين بسمبب طبيعمة عملهمم مثمل بمدل العمممل
في المناطي النائية وبدل التمثيل الذي يعطي للمؤسسات اإلدارية العليا.

()24

 -الحقوق المعنوية للموظف العام:

لقممد اهممتم القممانون رقممم  12لسممنة 2010ف بشممأن عالقممات العمممل وذلممك فممي الممواد مممن

 30إلى  36من الباب األول منه باإلجازات التي يتمت بها الموظفمون أعتبرهما بمثابمة
حممي مممن حقمموي الموظممف الممذي ال يجمموز لممه فممي بعمما األحيممان التنممازل عنهمما وتنقسممم
إلى إجازات سنوية طارئة مرضية واجازات خاصة.

()25

 -1اإلجازات السنوية:
هممي انقطمماأ الموظممف عممن أدا مهممام ومسممؤوليات وظيفتممه لفت مرة معينممة كممل سممنة ومممدة
يوممما للممموظفين الممذين
يوممما وتمتممد المممدة إلممى خمسممة وأربعممين ً
هممذف اإلجممازة هممي ثالثممون ً
بلغو سن الخمسين أو تجماوزت ممدة خمدمتهم عشمرين سمنة ،وال يجموز للموظمف التنمازل
عنهمما ولممو كممان ذلممك بمقتضممى اتفمماي م م جهممة اإلدارة التمماب لهمما ويحظممر تأجيلهمما أو
قطعها إال لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.

()26

 -2اإلجازات الطارئة:
يومما
هي التي يضطر الموظف فيها بطرف طارئ أو عارا إلى التغيمب عمن العممل ً

في العادة دون أذن سابي ويجب أن يكون هذا السبب في اإلجمازة طارًئما أي مفاجمأ لمم
متوقعا ويعتمذر معمه إبمالل الرؤسما بمه للحصمول علمى أذن مسمبي ،كمما يجمب أن
يكن
ً
بيانمما باألسممباب التممي اقتضممت تغيبممه
يقممدم الموظممف إلممى رئيسممه فممور عودتممه إلممى العمممل ً
في اإلجازة الطارئة ،ويجب أال تتجاوز اإلجازة الطارئة مدتها وهي تحدد عادة بيموم أو

أسبوعا طوال العام.
اثنين لعدة مرات بحيث ال تتجاوز في جملتها في الغالب
ً

24محمد رفعت عبد الوهاب.454 ،
.25
 -26محمد عبد هللا الحراري  ،2003ص .65 – 64
 -27ماجد راغب الحلو ،ص .281 – 279
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()27

 -3اإلجازة المرضية:
للموظممف الحممي فممي إجممازة مرضممية مدفوعممة المرتممب لمممدة ال تزيممد علممى خمسممة وأربعممين
يوممما متقط م خممالل السممنة الواحممدة .وتكممون اإلجممازة بنمما علممى
يوممما متصمملة أو سممتين ً
ً
()28
تقرير طبي من طبيب معتمد.
 -4اإلجازات الخاصة:
نصت المادة  34والمادة  35من القانون رقمم  12لسمنة  2010بشمأن عالقمات العممل
على أنه يكون العامل أو الموظف الحي في إجازة خاصة بمرتب كامل في حالمة أدا
يومما وال تممنا إال ممرة واحمدة طمول ممدة الخدممة فمي
فريضة الحج وتكمون لممدة عشمرين ً
حالممة الممزوام وتكممون المممدة أسممبوعين وال تمممنا إال لممرة واحممدة طموال مممدة خدمتممه وتمممنا
أيضم مما ألدا
للمم مرأة عن ممد وفم مماة زوجهم ما وتك ممون لمم ممدة أربع ممة أش ممهر وعش م مرة أي ممام،وتمنا ً
االمتحان ممات الد ارس ممية وتك ممون للم ممدة المق ممررة ألدا االمتح ممان .ويج مموز بقم مرار م ممن جه ممة
العمل منا العامل أو الموظف إجازة خاصمة بمدون مرتمب فمي الحماالت بالشمروط التمي
تحددها الالئحة التنفيذية نظام اإلجازات المادة .19

()29

تانيا  :واجبات الموظف العام:

مقابممل الحقمموي التممي يتمتم بهمما الموظممف يق م علممى عاتقممه التمزام بالعديممد مممن الواجبممات
التي تستهدف في مجملها ضمان سير الوظيفة العامة بانتظام واطراد وفعالية.

 -واجبات الموظف داخل الوظيفة العامة:

 -1واجب القيام بمهام مسؤوليات الوظيفة:

يلتممزم الموظممف بممأدا العمممل المنمموط بممه بنفسممه بدقممة وأمانممة وأن يحممافظ علممى مواعيممد
العمممل الرسمممية وان يخص م

وقممت العمممل ألدا واجبممات وظيفتممه وان يلتممزم الموظممف

بتكممريس جهممدف ووقتممه للقيممام بأعبمما وظيفتممه وأن يلتممزم بحضممور الممدورات التممي تقررهمما
الوحممدة اإلداريممة التمماب لهمما لتحسممين مسممؤوليات أدائممه لعملممه أو رف م كفا تممه الوظيفيممة
أيضمما بممأن يق مميم فممي الجهممة الت ممي يوجممد فيهمما مق ممر وظيفتممه وأن يتعمماون مم م
وان يلتممزم ً

 - 28محمد عبد هللا الحراري  ،2010ص .445
29قرار رقم  12سنة  2010بشأن عالقات العمل المادة  35 – 34والالئحة التنفيذية المادة .19
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زمالئممه وأن يحسممن معاملممة رؤسممائه وزمالئممه والم مواطنين الممذين يتعمماملون م م الوحممدة
اإلدارية التي يعمل بها.

()30

 واجب طاعة القانون والرؤسا :على الموظف طاعة رئيسه وأن ينفذ ما يصدر إليه ممن أواممر بدقمة وأمانمة فمي حمدود
القوانين واللوائا والنظم المعمول ويتحمل كل رئيس مسؤولية األواممر التمي تصمدر منمه
ويكممون مسممئوالً عممن حسممن سممير العمممل فممي حممدود اختصمما

 ،وسمملطة ال مرئيس علممى

الممرؤوس كبيمرة وغيممر محمددة فمثمل حممي المرئيس فمي إلغمما قمرار أو عممل المممرؤوس أو
تعديله أو حتى قيام الرئيس بالعمل محل المرؤوس إال إذا قرر القانون غير ذلك.

()31

 واجبات الموظف العام خارج نطاق الوظيفة العامة: -1واجبات صيانة أموال الدولة:

إن محافظممة الموظممف العممام علممى المممال العممام الممذي تحممت يممدف واجممب مفممروا عليممه
نائبا عن الشعب في استعمال أمواله وممتلكاته وهذا الواجمب لمه قيمتمه ال سميما
بصفته ً
في الدول النامية حيمث المموارد محمدودة وال يقمف الت ازممه عنمد مجمرد عمدم فقمد المعمدات
واألمم موال أو س ممرقتها ولك ممن يمتم مد إل ممى كيفي ممة اس ممتعمالها وع ممدم تعريضم مها للتل ممف نتيج ممة
لإلهمال وسو الصيانة.

()32

 -2واجب عدم إفشا أسرار الوظيفة:
يحظر على الموظف العام أن يفشي األممور التمي يطلم عليهما بحكمم وظيفمة إذا كانمت
س مرية بطبيعتهمما أو بموجممب تعليمممات تقتضممي ذلممك ويظممل هممذا االلت مزام قممائم حتممى بعممد
ت ممرك الوظيف ممة وأن يح ممتفظ لنفس ممه بأص ممل أي ممة ورق ممة رس مممية أو ينش ممر أو يفض ممي ب ممأي
أيضما أن يخمالف إجم ار ات
تصريا من أعمال وظيفتمه بغيمر أذن خما ويحظمر عليمه ً
()33
األمن الخا والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المخت .

30محمد عبد هللا الحراري  ،2010ص .449 – 447
 – 31محمد رفعت عبدالوهاب ،ص460
 – 32حسين عثمان محمد ،ص.711
 – 33محمد رفعت عبدالوهاب ،ص.462
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 -3حسن السيرة والسلوك العام:
إن حسممن السمميرة والسمملوك لمميس شممرطًا لتممولي الوظممائف العامممة فحسممب وانممما هممو كممذلك

تقرر فيهمما ابتممدا وبقمما فممال تقتصممر مسممؤولية الموظممف العممام عممما يقم منممه
شممرط ال سم ا

تأديبي مما مم مما ق ممد يرتكب ممه خ ممارم إط ممار
م ممن أعم ممال أتن مما مباشم مرته لوظيف ممة وانم مما يس ممأل
ً
وظيفتهوبوصفه فمر ًادا ممن أفمراد النماس فهمو مطالمب علمى المدوام بمالحر علمى اعتبمار
الوظيفة التي ينتممي إليهما حتمى أو كمان بعي ًمدا عمن نطماي أعمالهما وال يجموز أن يصمدر
مناقضا للثقة الواجبة فيه واالحترام المطلوب عدته في التمكمين
منه ما يمكن أن يعتبر
ً
لسلطة اإلدارة وبت هيبتها في النفوس.

()34

 – 34ماجد راغب الحلو ،ص.338
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المبحث الثاني

المبادئ العامة للتأديب
المطلب األول
الجريمة التأديبية

عرف المدكتور محممد عبمدا هلل الحمراري الجريممة التأديبيمة بقولمه ( أن المخالفمة التأديبيمة
أو الجريمة التأديبية أو الذنب التمأديبي جميعهما مصمطلحات مت اردفمة يقصمد بهما إخمالل
الموظفبواجبات ممه الوظيفيةبإتيان ممه عم ممال م ممن األعم ممال المحرم ممة علي ممه أو خروج ممه ع ممن
مقتضيات وظيفته وذلك بظهورف بمظهر من شأنه المساس بسمعتها

()35

وعرفه المدكتور ممازن ليلو ارضمى بأنمه (كمل فعمل أو امتناعمإرادي يصمدر عمن الموظمف
من شأنه اإلخالل بواجب من والواجبات الوظيفية التي ين

عليه القانون

()36

وير المدكتور محممد رفعمت عبمد الوهماب بمأن ( ال أهممة لبيمان واجبمات الموظمف العمام
بممدون تحديممد الج م از الممذي يجممب توقيعممه عنممد مخالفتممه لوجباتممه الوظيفيممة التممي حممددها
القانون
سوا كانت واجبات إدارية أو مالية أو حتى التي تتعلي بمسلكه الشخصي فإذا خمالف
الموظف أحد واجباته القانونية هذف فهمو قمد ارتكمب مخالفمة تأديبيمة أو جريممة تأديبيمة
يتحقي عنها ج از تأديبيا يوقعه الرئيس اإلداري وأحياناً الجم از ات الخطيمرة يمتم توقيعهما
من قبل مجالس التأديبأو المحكمة التأديبية

()37

وعممرف ال ممدكتور مختممار عثم ممان الجريمممة التأديبيم مة بأنهمما ك ممل فعممل أوامتن مماأ عممن فع ممل
مخالف لقاعمدة قانونيمة أو لمقتضمى الواجمب يصمدر عمن العاممل إثنما أدا الوظيفمة أو
خارجها بغير عذرمقبول (.)38
 -35د.محمد عبد هلل الحراري مرج – سابي
 -36د.مازن ليلوراضي مرج سابي

454
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 -37د.محمممد رفعممت عب ممد الوهمماب ال ممدكتور عاصممم احمممد عجيل ممه ،القممانون اإلداري ،طبع ممة منفحممة  ،1485مطبعممة نهضم مة مص مر الق مماهرة
463
 -38د .مختار عثمان مشار إليه لد د .محمد إبراهيم الدسوقي علي  2006مرج سابي
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الجريمممة التأديبيم مة تعن ممي ك ممل خطأتممأديبي يرتكب ممه الموظفإثن مما تأديتهأعم ممال وظيفت ممه أو
سبها معاقب عليها بعقوبة تأديبية

()39

ويعمرف الممدكتور محمممد جممودت الملممط" الجريمممة التأديبيممة بأنهمماإخالل بواجبممات الوظيفممة
إيجاباأو سلبا
ويعرفه مما ال ممدكتور محم ممد مخت ممار بأنهم ما ك ممل فع ممل أو امتن مماأ ع ممن فع ممل مخ ممالف لقاعم مدة
قانوني ممة أو لمقتض ممى الواج ممب يص ممدر ع ممن العام ممل أثن مما أدا الوظيف ممة أو خارجه مما بم مما
ينعكس عليها بغير عدم القبول .
والتعريممف الممذي ذهب مت إليممه الممدكتورة ملكيممة الصممرو عممن إنهمما " كممل ممما يصممدر عممن
العامممل مممن إخممالل بوجبممات منصممبه إيجابمماأو سمملبا تلممك التممي نص ماأم لممم يممن

عليهمما

مما يستوجب توقي الج از التأديبي عليه"

()40

أممما المحكمممة اإلداريممة العليمما فعرف مت الجريمممة التأديبيممة بأنهمما كممل فعممل أو مسمملك مممن
جانب الموظف راج إلىإرادتهإيجاباأو سلبا تتحقي به المخالفة لوجباتمه الوظيفمة العاممة
أو الخممروم علممى مقتضممى الواجممب المموظيفي فممي أعمالهمماأواإلخالل بممالنهي عممن األفعممال
وعليه يعد ذنبا إداريايسوغمؤاخذته عليه تأديبيا "

()41

وتصدي فقه القانون اإلداري لتعريف الجريمة التأديبية حيث عرفها الدكتور إسمماعيل
زكي بأنها " كل تقصير في أدا الواجب أو إخالل بحسن السلوك أو ألذاب من شمانه
أن يترتب عليه انتها المهنة أو الحط من كرامتها أو الخروم علمى االلت ازممات السملبية
المفروضة على الموظفون(.)42
وطبقمما لهممذف التعريفممات يتضمما لنمما إن الجريمممة التأديبيممة تقمموم علممى أركممان وهممي الممركن
الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

 -39تعريف الدكتور محمد مختار رسالته الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري و علم اإلدارة العامة دار الفكر العربي القاهرة،
ص ،1973ص .66مشار إليه لدى الدكتور خليفة سالم الجهمي ،ص .73-72
 -40تعريف الدكتورة ملكية الصاروخ " رسالتها سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين اإلدارة والقضاء -القاهرة 1984م ص 50مشار
إليه لدى الدكتور خليفة سالم الجهمي ص.74
 -41حكم المحكمة اإلدارية العليا بحلة  18ابريل سنة 1987م للطعن رقم  1207س32ق ،مجموعة أحكام المحكمة العليا ،السنة ،32
قاعدة رقم ،175ص 1144مشار إليه لدى د.محمد إبراهيم الدسوقي  ،2006مرجع سابق ص.299
 -42انظر رسالة ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأخير ،مرجع سابق ص 109مشار إليه لدى خليفة سالم الجهمي ،مرجع
سابق ص.71-70
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 -الركن الشرعي -:

أن مصممدر الممركن الشممرعي هممو القممانون بمعنمماف الواس م أي جمي م القواعممد القانونيممة أيمما
كان موقعها في التدرم القانوني دستو ار أو قانونما أو الئحتمه ،أو قمرار تنظيمما أو عرفيما
إداريمما مسممتق ار أو منشممو ار أو تعليمممات أوأوامممر وانممه يتضمما إنمبممدأ الشممرعية فممي الجريمممة
التأديبيممة لممه مفهمموم يختلممف عممما هممو معمممول بممه فممي الجريمممة الجنائيممة حيممث الينحصمر

مفهوم الشرعية فمي المجمال التمأديبي فمي قاعمدة ال جريممة إالبمن

السمائدة فمي المجمال

الجنائي وانما ينصرف إلى المعنى الواس (.)43
 الركن المادي -:ينقم ممل الم ممركن المم ممادي للجريمم ممة التأديبيم ممة فم ممي الفعم ممل االيجم ممابي والسم مملبي الم ممذي يقترفم ممه
الموظمف ويكمون منطويما علمى إخمالل بواجبمات الوظيفمة أو مقتضمياتها فهمذا المركن هممو
جس ممم الجريم ممة وله ممذا فان ممه يل ممزم أن يك ممون ل ممه مظه ممر م ممادي ملم مموس تدرك ممه الحم مواس
فالقممانون اليعاقممب علممى ممما تهمزهمماألنفس و تخفيممه الص مدور كممما يلممزم أن يكممون الفعممل
المك ممون له ممذا ال ممركن والمنس مموب ص ممدورف إل ممى الموظ ممف مح ممددا سم موا ك ممان ف ممي ص ممورة
ايجابية أوسلبية(.)44
 -الركن المعنوي-:

ال يكفممي إال عبممارة عممن فعممل مممن األفعممال جريمممة تأديبيممة أن يقم هممذا الفعممل ماديمما وان

يكممون منطويمما علممى إخممالل بوجبممات الوظيفيممة أو خممروم علممى مقتضممياتهما بممل يجممب
فضال عن ذلك أن يكون صاد ار عن إرادة الموظف األتممة فمي الجريممة التأديبيمة شمانه
شممان الجريمممة الجنائيممة تقمموم علممى فك مرة اإلثمممأو الخطيئممة ولممذا فانممه يلممزم لقيامهمما ان
يكون الفعل المكون لماديتها سلبا كان أم ايجابيا ارج إلدارة الموظف األثمة(.)45
الفرق بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية-:

تتشممابه الجريمممة التأديبيممة م م الجنائيممة فممي إنهمما تقمموم علممى أسمماس خط مأ يرتكممب يمثممل
انح مراف عممن الممذي ينقضممي عنممه القممانون وتتفقممان أيضمما فممي إن كالهممما يمكممن أتبمماتهم
بكافممة طممرف اإلثبممات مممالم يممن

القممانون علممى طريقممة أخممر  ،وأيضمما تتشممبهان فممي إن

 -43د .خليفة سالم الجهمي ،مرجع سابق ص.82
 - 44د .خليفة سالم الجهمي ،مرجع سابق،ص.83
 -45د .خليفة سالم الجهمي ،مرجع سابق ص.90
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كممال منهممما يخضممعان لممنفس اإلج م ار ات مممن حيممث توافممي التحقيممي القممانوني وضمممانته
وتختلف في الوصف القانوني والتمكين.

المطلب الثاني

بمبممدأ شممرعية الجريمممة التأديبيممة والعقوبممة التأديبيممة فقممد وردت الج مرائم الجنائيممة وكممذلك
العقوبات المقررة لكل جريمة على هذف على سبيل الحصر عكس الجمرائم التأديبيمة فلمم
تممرد فممي أي مممن التشمريعات الخاصممة بالعمماملين علممى سممبيل الحصممر حيممث درجممت هممذف
التش م م مريعات كقم م ممانون نظم م ممام العم م مماملين المم م ممدنيين بالدولم م ممة الصم م ممادر بالقم م ممانون رقم م ممم47
لسنة 1978والمعدل بالقانون رقم  115لسمنة 1983م وقمانون نظمام العماملين بالقطماأ
العام رقم  48لسنة 1978ف.
فكممال مممن الجمريمتين التأديبيمة والجنائيممة تقمموم علممى فكمرة الخطمأ المكممون إيجابمما أو سمملبا
بقصد أو عن إهماأل وتقصير أو عدم تحوط.
فالحرية التأديبية تحقي متى خرم الموظف على مقتضميات وظيفتهما ومما تفرضمه عليمه
مممن واجبممات ،سموا إثنمما تأديممة العمممل أو بينممه أو خممارم نطمماي أعمممال وظيفيممة الطعممن
رقممم  62لسممنة  28فجلسممة  1986/3/4فمميمكن تشممبيه الجمرائم التأديبيممة بجمرائم التعزيممر
فممي الش مريعة اإلسممالمية مممن منطلممي إناألخيرةأيضمما ج مرائم غيممر محممددة فممي النصممو
ول مميس له مما عقوب ممة مح ممددة عل ممى عك ممس جم مرائم الح ممدود إالإن ذل ممك اليعن ممي إن الق ممانون
التمأديبي اليصممدي عممن الشمريعة فممإذا كممان مبممدأ الشمريعة فممي الجمرائم الجنائيممة كممما بممين
فانممه فممي الج مرائم التأديبيممة يعنممي اإلطممار

القبممول يعنممي إال جريمممة وال عقوبممة إال ب من

العام الذي اليجوز أن تتعداف للسلطة التأديبية فمي أعبما أو فعمل نهائيما جريممة تأديبيمة،
وفرا رقابة القضا على صمحة قيمام الدافعمة وسمالمة التكييمف القمانوني لهما ،ومما إذا
كانت تعد ذنباأداريا أم ال (.)46
 -46المختار جالل احمد االدعم التاذيبي في ضوء قضاء محكمة الطعن النقص اإلدارية العليا لسنة 2003الطبعة الثامنة ،مزيدة ومنقحة
المكب الجامعي الحديث شارع.
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أما بمبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي فان له مفهوم خاصما اقمل انضمباطية منمه
فممي المجممال الجنممائي إذا يعنممي فقممط تحديممد العقوبممات التأديبيممة علممى سممبيل الحصممر بممان
يكممون للعقوبممة التأديبيممة منممه فممي نصممو

القممانون بمعنمماف العممام ومممن تممم يتممرك للسمملطة

التأديبي ممة المختص ممة حري ممة اختيم مار العقوب ممة المالئم ممة

()47

العقوبات التأديبية المحددة سلفا بالنصو

للم ممذنب المقتم مرف مم من قائم ممة

وذلك تحت رقابة القضا بطبيعة الحال.

وحكم مة هممذا المبممدأ واضممحة وص مريحة وهممي إل مزام سمملطة التأديبأيمما كانممت هممذف السمملطة
بتوقيم العقوبممات التأديبيمة المحممددة بالنصممو

علمى سممبيل الحصممر بحيمث يمنم علميما

إتباأ عقوبات جديدة خارم نطاي العقوبات المحددة(.)48
ويحر

القضا اإلداري الليبي والمقارن علمى تأكيمد همذا المبمدأ فمي أحكاممه عمن ذلمك

م م مما قض م ممت ب م ممه المحكم م ممة العلي م مما الليبي م ممة ف م ممي الطع م ممن اإلداري رق م ممم  29 3ي بت م مماريخ
 1985/3/31بانممه" مممن المقممرر فممي الفقممه والقضمما اإلداريينممإن القممانون التمأديبي شممانه
شممان القممانون الجنممائي إنممما يقمموم علممى مبممدأ عقوبممة إال ب من

ولهممذا فانممه ال يجمموزألي

سممبب مممن األسممبابأن يعاقممب مممن تبممث ارتكابممه لجريمممة تأديبيممة بعقوبممة لممم يممن

عليهمما

القانون(.)49
فالمشمرأ التمأديبي لممم يحممدد لكمل جريمممة تأديبيممة جم از معينما كممما فعممل المشممرأ الجنممائي،
وانمم مما عم ممدة ج م م از ات تأديبيم ممة يم ممتم اختيم ممار المناسم ممب منهم مما تبعم مما لجسم ممامة المخالفم ممة أو
المخالفات التي تبت للموظف في الدعو التأديبية والتي تشكل معا.
الذنب اإلداري في نطاي خروم الموظف على مقتضى الواجب الوظيفي لما كمان ذلمك
وكم ممان الثابتم ممإن ق م مرار مجلم ممس التأديم ممب المطعم ممون فيم ممه تضم مممن مجم ممازاة الطاعنم ممة عم ممن
المخممالفين المنسمموبين إليهمما وقممرر جم از بمسممتقل لكممل مخالفممة علممى حممدف بينمما الصممحيا
فممي القممانون هممو اختي مار ج م از مناسممبا لل مواقعين معمما فانممه يكممون قممد أخطمما فممي تطبيممي
القانون وتأويله بما يوجب إلغاؤف.
كما ال يكفي توافر الفعل أواإلمتاأ عمن الفعمل لمد الموظمف بمل يجمب أن يتموافر لمد
الموظف اإلرادة والعلم بالجريمة التأديبية ،فيجب أن يكون ذلمك الفعمل أواالمتنماأ تتجمه
 -47د.خليفة سالم الجمي ،مرجع سابق ص.381
 -48د .خليفة سالم الجهمي ،مرجع سابق ص.382-381
 -49د .جالل احمد االدغم ،مرجع سابق ص.23
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إلرادة أثمة فإذا انعدمت اإلرادة لد الموظف وهو يرتكب المخالفمة التأديبيمة فمال يسمال
عممن فعلممه فضممال عممن اإلرادة يجممب أن يعلممم الموظممف بالجريمممة التأديبيممة التممي يرتكبهمما
والج از التأديبي المرتب على فعله.
يتضا ممن ذلمك إن الموظمف المذي يرتكمب مخالفمة تأديبيمة قمد يمتم إحالتمه للتحقيمي معمه
في المخالفات المنسوبة إليه وقد ينتهي التحقيي إلى إحالته إلى المخالفة التأديبية(.)50
وقممد قضممت المحكمممة اإلداريممة العليمما بأنهممإذا انقط م العامممل عممن عملممه فاليجممب اج م ار
عن مدة انقطاعه وال يضمر الرحممان ممن األجمر عقوبمة تأديبيمة ،وبالتمالي يجموز الجمم
بينم ممه وبم ممين مسم مما لته تأديبيم مما ذلم ممك إن الحرمم ممان مم ممن األجم ممر سم ممببه عم ممدم أدا العمم ممل
والمسا لة التأديبية سببا إخالله يسير الموظف(.)51
الطعممن رقممم  1731لسممنة37ي -جلسممة  1997/4/17كممما إن تقريممر الجم از اليخضم
ألهم موا الس مملطة التأديبي ممة ب ممل يع ممين عن ممد تقريم مرف م ارع مماة الت ممدرم ف ممي العق مماب ،وجس ممامة
المخالفة وخطورتهما ،والظروف والمالبسات التي وقعت في ظلها(.)52
الطع ممن رق ممم  2040لس ممنة 39ي – جلس ممة  1997/5/27إالي ممتم قرراهم مما أو حكمهم مما
بممالغلو الممذي يضممم القمرار أو الحكممم يجممب مخالفممة القممانون وبموجممب الطعممن فيممه والغمماؤف
فتعممين الحممد الفاصممل بممين نطمماي المشممروعية وعممدم المشممروعية يخضم لرقابممة المحكمممة
الطعن" المحكمة اإلدارية العليا"
والغل ممو ف ممي الجم م از يض ممم القم مرار أو الحك ممم الص ممادر ب ممه يج ممب مخالف ممة الق ممانون مج ممازاف
الطاعمة بالنصمل مممن الخدممة عممن المخالفمات الثابتمة فممي حقهما وهممي ال تتجماوز مخالفممة
مواعيد الحضور واالنصراف وعدم مراعاف الدقة والكياسة في أدا العمل ما يمثمل قممه
االفراط في الج از الحلزونية.
يجب ان يكون الج از التاذيبي الموق متفقا م حالة المخالف الراهنة.
فممال يصممل بحممال مممن االحموال ان تصممدر المحكمممة التاذيبيممة حكممما معاقبممة المحممال وقممد
انته ممت خدمت ممه بالخص ممم م ممن اج ممر ه مماو بوقف ممه ع ممن العم ممل اذا س ممحب تطب ممي أي م ممن
العقوبة سالنى الذكر على ممن انتهمت خدممة بمل يتعمب عليهما فمي حالمة ابموت مسمئولية
 -50د .محمد ابراهيم الدسوقي على ،مرجع سابق ص.300
 -51جالل احمد األدغم ،مرجع سابق " " 24
 -52جالل احمد االدعم ،مرجع سابق ص.27
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بالعزامة المنصو

عليها قانوناً وهي الععقوبات الوحيمدة المسمتمرة الممن تمرك الخدممة

وقد حدد لها القانون نظام العامليتالمدنين بالدولمة العمام بالقمانون رقمم  131978المماذة
 88من ممه المعدل ممة بالق ممانون رق ممم  1983/115ح ممدين اون ممي واقم م

بنص ممه عل ممى ان ممه (

يحوز ان يوق على من انتهت خدمة غرامة مالية عن خدممة وكثمرين جيمدها والتجماوز
خمسة اطعاف االجر االساس الذي كان يتقاضاف في شركة انتها خدمة ))
فمادا كممان ذلمك وقممد نصمت المممادة ( )29ممن قممانون عجمل الدولممة رقمم  47لسممنة 1972
على ان الج از ات التاديبية التي يجوز للمحاكم التاديبة توقيعها على هذا تمرك الخدممة
هي :
 -1غ ارمممة ال تقممل عممن خمسممة جنيهممات وال تجمماوز األجممر اإلجمممالي الممذي كممان يتقاضمماف
العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
 -2الحرمان من المعاش هذف ال تزيد على ثالث اشهر .
 -3الحرمان من المعاش ال يجاوز الرب .
وفي جمي األحوال يجوز للحكمة التاديبيفي أي مرحلة عمن م ارحمل التحقيمي والمدعو
وقف صرف جز من المعاش او المكافة بما ال يجوز الرب الى حين انتا المحاكمة
م الطعن رقم  333لسنة  7ف جلسة 1967/6/17
وقضمت بمان اعممال جم از الحفما المى وظيفمة فممي الدرجمة االدنمى مباشمرته يتطلممب اال
يكون العامل في ادنى درجات السلم الوظيفي صدر مثل الج از علمى عاممل فمي ادنمى
درجات التعين يجعله مخالفا للقانون الن الحكم في هذف الحالة يكون وقمائي بعقوبمة لمم
ين

عليها القانون فضالً عن استحالة تنفيذها( جالل االدعم مرج سابي )(.)53

قائمة العقوبات التأديبية في قانون المدنية

ع م ممددت الم م ممادة ( )83م م ممن ق م ممانون الخدم م ممة المدني م ممة الح م ممالي رق م ممم  55لس م ممنة 1976م
العقوب ممات التاذيبي ممة التم ممي يتع ممرا لهم مما الموظف ممون الخاض ممعين ألحكامم ممه عل ممى النحم ممو
التالي-:

53جالل االذغم  ،الطعن رقم 333/لسنة  1967ف جلسة  1967/6/17مرجع سابق ص 28ص29
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 -1العقوبات التي يجزر توقيعها على الموظفين الذين يشتغلون وظائف من الدرجمةاألولى
فاقل " أي الدرجة العاشرة فما دونهما وفقا ألحكام قانون نظام المرتبمات رقمم  65لسمنة
1981م هي -:
أ -اإلنذار
ب-

الخصم من المرتب لممدة ال تتجماوز سمتين يموم فمي السمنة وال يجموز أن يجماوز

تفيممدا لمممدة العقوبممة رب م المرتممب شممهريا بعممد الرب م الحممائز الحجزعليممه أو التنممازل عنممه
قانونا.
م – الحرمان من العالوة
د -اإليقمماف عممن العمممل مم الحرمممان مممن المرتممب لمممدة التتجمماوز سممتة أشممهر وتخصممم
مدةاإليقاف االحتياطي من مدة اإليقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
ه م  -الحرمان من الشرفية هذف التقل عن سبعة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات
و -مكرر – خفا الدرجة
ز -العزل عن الوظيفة(.)54
 -2ام مما بالنس ممبة ال ممى الم مموظفين ال ممذين يش ممتغلون وظ ممائف االدارة العلي مما أي اولئ ممك ال ممذين
يشتغلون الدرجة الحادية عشر ومما يجاوزهما طبقما لقمانون المرتبمات فمال تتوقم عليمه اال
العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديبي المخت

-:

أ -اللمموم ،ويجمموز أن تقتممرن هممذف العقوبممة بتممأخير الترقيممة لمممدة ال تقممل عممن ثالثممة اشممهر وال
تزيد على سنة.
ب-

الخصمم مممن المرتممب بممما اليجمماوز تسمعين يوممما فممي السممنة ،واليجمموز أن يجمماوز

الخص ممم تنفي ممذا له ممذف العقوب ممة ربم م المرت ممب ش ممهريا بع ممد الربم م الج ممائز الحج ممز علي ممه أو
التنازل عنه قانونا.
م – الحرمان من الترقية لمدة ال تقل عن ستة وال تجاوز ثالث سنوات.
د – مكرر – خفا الدرجة
هم م  -العزل عن الوظيفة.

 -54خليفة سالم الجمي ،مرجع سابق ص 390وما بعدها
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ومن المقمر عليمه انمه اذا نماط المشمرأ بسملطة معينمة اقتصاصما فمال يجموز لهما ان تنمزل
عنممه او تف مموا في ممه اال اذا اجمماز الق ممانون ذال ممك واذا كانممت نص ممو

الق ممانون رق ممم48

لس ممنة 1978ف ق ممد خلم مت م ممن جم مواز التف ممويا ف ممي توقيم م الجم م از ات ف ممان التف ممويا
الصادر من مجلس ادارة بذلك ناصر ريئسة بتوقي الج از ات على النحو المقدم يكون
قد تم على غير صحيا حكم القانون(.)55
العقوبات المعلنة بالعقوبات التاذيبية المقررة في التشري الليبي-:
أ – المالحظات العامة-:

 -1اعتمد المشرأ الليبي في تحقيي العقوبات التاذيبية التي يجوز توقيعها علمى الموظفمون
العممموميين معمما درجممة الوظيفممة التممي يشممتغلها الموظممف فممي السممم االداري ،حيممث افممرد
قائمممة مممن العقوبممات لصممغار الممموظفين " الممذين يشممغلون الدرجممة العاش مرة فممما دونهمما "
وقائم ممة اخ ممر خاص ممة بكب ممار الم مموظفين " ال ممذين يش ممغلون الدرج ممة الحادي ممة عش ممر وم مما
يجاوزها"
 -2هو الذي يؤدي الى اختالف العقوبات التاذيبية التي يتعرا لهما المموظفين العمموميين
بحيممث المسممتو المموظيفي للموظممف محممل المسممالة التاذيبيممة حتممى لممو تطابقممت المخالفممة
وتمانك ظروف ارتكابها.
 -3ان ممتهج المش ممرأ الليب ممي سياس ممة تقي مميم العقوب ممات التاذيبي ممة ال ممى عقوب ممات تع ممرا خ ممالل
استمرار الخدمة واخر تفرا بعد شرك الخدمة والعقوبة التأديبية التي يحمرز توقيعهما
علممى مممن تممرك الخدمممة هممي الغ ارمممة الماليممة التممي التقممل علممى عشمرة دنممانير وال يتجمماوز
منم م م م ممه امثم م م م ممال مرتبم م م م ممة الشم م م م ممهري االخيم م م م ممر "م 200 3/98مدنيم م م م ممة ،م 3/20الئحم م م م ممة
اإلجر ات(.)56
ا
 -4لم يفرد المشرأ عقوبات تأديبية معينة للمخالفات المالية ولكن حضر السملطة التأديبيمة
تشم ممبه القضم ممائية التم ممي يج م مزر لمم مما توفيم ممه العقوبم ممات التأديبيم ممة علم ممى سم ممائر المم مموظفين
العموميين بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية.

 -55الطعن ر م  1157لسنة  33ق – جلسة  1910/2/27لدى جالل احمد االدعم
56د .خليفة سالم الجهي ،مرجع سابق،ص 401وما بعدها.
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المبحث الثالث

إجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف
المطلب األول  :ضمانات التحقيق

إجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف

يقص ممد ب ممإج ار ات التأدي ممب أو التحقي ممي أو الضم موابط الت ممي ي ممتم عل ممى أساس ممها محاكم ممة
المم مموظفين وتوقي م م الج م م از ات التأديبيم ممة

()57

وقم ممد أوضم ممحت المحكمم ممة العليم مما فم ممي احم ممد

أحكامها بقولها "تأديب اإلداري لمه أصمول وضموابط تمليهما قاعمدة أساسمية همي ضمرورة
تحقيممي الضمممان وتمموفير االطمئنممان واألمممان للموظممف موضمموأ المسمما لة اإلداريممة فممال
يج مموز مس مما لته إال ب ممه ،وتحقي ممي ت مموفر ل ممه ك ممل مقوم ممات التحقي ممي القانوني ممة الص ممحيا
وكفالت ممه وض ممماناته م ممن حي ممث وج مموب اس ممتدعا الموظ ممف وسم مؤاله ومواجهت ممه بم مما ه ممو
مم ممأخوذ عليم ممه وسم ممماأ مم ممن يم ممر االستشم ممهاد بهم ممم مم ممن شم ممهود النفم ممي وغيم ممر ذلم ممك مم ممن
مقتض مميات ال ممدفاأ وه ممو أم ممر تقتض مميه العدال ممة واألص ممول العام ممة كمب ممدأ ع ممام ف ممي ك ممل
محاكمة جنائية أو تأديبية دون الحاجة إلى الن

عليه".

()58

ويفهممم مممن هممذا الحكممم أن الجهممات اإلداريممة ال تتمت م بحريممة تقديريممة فممي مجممال تأديممب
الموظفين وانما تلتزم بإتباأ إج ار ات معينة تبمدأ بمالتحقيي مم الموظمف تمم إحالتمه إلمى
المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت األخطا المنسموبة إليمه وتنتهمي بمثولمه أممام السملطة
التأديبية المختصة وتوقي العقوبة عليه.
 - 57محمد عبدهللا الحراري ،اصول القانون االداري الليبي ،منشورات المكتبة الجامعة – الزاوية – ليبيا ،ط 2010 6ص.475
 - 58الط عن اإلداري ر قم  19/7ق ب تاريخ  1974-1-10م.م.ع ال سنة العا شرة ،ال عدد النا لث ،ص ، 70م شار إل يه لدى مح مد عبذدهللا
الحراري ص.446
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• المطلب األول -:ضمانات التحقيق

التحقيي اإلداري هو الذي يستهدف التحقيمي والتثبيمت ممن الوجمود الممادي للوقمائ التمي
نسبت للموظف العام وجم األدلة علمى ارتكابهما وتحديمد مرتكبهما كمل ممنهم واذا كانمت
السمملطة المكلفممة بممالتحقيي م م الموظممف تتمت م بصممالحيات واسممعة حيممث لهمما اسممتدعا
الموظممف وسممماأ أقوالممه وكممذلك سممماأ الشممهود بعممد حلفهممم اليمممين فانممه فممي مقابممل هممذف
الصالحيات التي تتمت بهما سملطة التحقيمي يتمتم بهما الموظمف إعمالم بضممانات عمدة
أثنمما التحقيممي.

()59

ونظم ار لخطممورة التحقيممي اإلداري فقممد أحمماط المشممروأ إج ارئممه بالعديممد

من الضمانات.
أوالً :الضمانات الشكلية للتحقيق اإلداري:

تباشممر الجهممة اإلداريممة التحقيممي م م الموظممف إممما بنفسممها أو عممن طريممي قسممم الرقابممة
بممديوان المحاسممبة أي أن يلتممزم بإحضممار رئمميس الوحممدة اإلداريممة التممي يتبعهمما الموظممف
وذلممك قبممل البممد فممي التحقيممي ويممتم التحقيممي بممإج ار ات معينممة تقمموم علممى مبممدأ تحقيممي
الضمان واالطمئنان للموظف المحال للتحقيي وتتمثل الضمانات الشمكلية فمي الفحم
السابي على إج ار التحقيي واإلذن بالتحقيي وكتابة التحقيي.
 -1الفحص السابق على إجراء التحقيق.

إن العدالة والمبادئ العاممة للقمانون تقتضمي االيجماز أي شمخ

بعقوبمة مما بمدون أن

يسممبي توقيم الجم از تحقيممي متكامممل وعممادل للتحممري عممن التهمممة والمعلومممات والبيانممات
وأق موال الشممهود التممي تلممزم إلثباتهمما وهممذف القاعممدة هممي ألممزم ممما تكممون بالنسممبة للموظممف
العام الذي تجب حمايته واحترامه وعدم مؤاخذته بدون التأكيد والتثبت والتحري.

()60

 -2اإلذن بالتحقيق:
 -3كتابة التحقيق:
تجيز بعا القوانين أن يكون التحقيي التأديبي كتابمة أو شمفاهة دون ضمابط بمين متمى
يكون التحقيي كتابة ومتمى يكمون شمفاهة ولكمن همذا االتجماف منتقمد إذا ال يتصمور توقيم
 - 59محمد عبدهللا الحراري  2003ص.90
 - 60عاصم احمد عجيلة .القانون اإلداري ص.465
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عقوبممة تأديبيممة شممديدة كعقوبممة الفصممل مممن الخدمممة دون تحقيممي مكتمموب

()61

وقممد ن م

المشممرأ الليبممي فممي الفق مرة األولممى مممن المممادة ( )156مممن القممانون رقممم  12لسممنة 201
بشأن عالقات العمل على انه "ال يجوز توقي العقوبمة علمى الموظمف إال بعمد التحقيمي
معه كتابة وسماأ أقواله وتحقيي دفاعه" ولكمن المشمرأ أورد اسمتثنا علمى همذف القاعمدة
وأج مماز أن يج ممري التحقي ممي ش ممفاهة بش ممرط ذك ممر مض مممونه ف ممي القم مرار الص ممادر بتوقيم م
العقوبمة حيممث جمما فممي ذات الممادة المممذكورة أعممالف "ومم ذلمك يجمموز لالمممين المخممت
أو الكاتممب العممام أو ال مرئيس بالمصمملحة أو مممدير اإلدارة عنممد توقي م عقوبممة اإلنممذار أو
الخصممم مممن المرتممب أن يجممري التحقيممي مم الموظممف شممفاهة علممى أن يثبممت مضمممونه
فممي القمرار الصممادر بتوقيم العقوبممة .كممما يجمموز دون اللجممو إلممى التحقيممي أن يوقم أي ماً
من العقوبتين المشار إليها إذا كمان قمد شماهد وقموأ المخالفمة بنفسمه أو كانمت ثابتمة ممن

واق األوراي والمستندات"(.)62
ثانيا -:الضمانات الموضوعية للتحقيق اإلداري-:

إذا كانت الضمانات الشكلية ضرورية لنزاهة التحقيي حيث يتم بالعدالة فإنهما ال تكفمي

ل ممذلك ب ممل البم ممد أن تس مماندها ض مممانا أخم ممر موض مموعية تجع ممل التحقيم ممي أكث ممر ن ازهم ممة
وشممفافية .ومممن الضمممانات التممي قررهمما المشممرأ للتحقيممي حممي الموظممف فممي الممدفاأ عممن
نفسه ،ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه باإلضافة إلى حيدف جهة التحقيي.
 -1مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه-:

تممن

المممادة ( )80مممن قممانون الخدمممة المدنيممة علممى انممه ال يجمموز توقيم العقوبممة علممى

الموظف إال بعد التحقيي م كتابة وسماأ أقواله وتحقيي دفاعه"
ومفمماد ذلممك أن يعلممن الموظممف بممالتهم المنسمموبة إليممه ويبلممغ الموظممف بقمرار إحالتممه إلممى
المحكممة التأديبيممة وبتماريخ الجلسممة المعينمة لممذلك بخطماب يسمملم إليمه شخصمميا أو يرسممل
بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على األقل

()63

وأكممدت المحكمممة اإلداريممة العليمما فممي حكممم لهمما بأنممه "إذا تممم اسممتدعا العامممل للتحقيممي
معه في مخالفات منسوبة إليه وعدم إنكارف واستدعا ف للتحقيمي فمان ذلمك يعتبمر تسمليما
 - 61ماجد راغب الحلو ،ص.362
 - 62قانون رقم  12سنة  2010بشان عالقات العمل المادة .156
 - 63خليفة سالم الجهمي ص .300-299
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منممه بصممحة وصممول هممذا االسممتدعا إال انممه لممم يحضممر التحقيممي ويكممون بممذلك قممد فمموت
علممى نفسممه فرصممة الممدفاأ عممن نفسممه واهممدارف ضمممانة أساسممية خولهمما ل القممانون وتكممون
جهة اإلدارة في حل ومن توقي الج از عليه أدلة الثبوت ضدف"

()64

 -2تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه-:

إن ح ممي الف ممرد ف ممي ال ممدفاأ ع ممن نفس ممه ح ممي مق ممدس ف ممي جميم م المحاكم ممات الس مميما م مما
ينط مموي منه مما عل ممى معن ممى العق مماب كالمحاكم ممات الجنائي ممة والتأديبي ممة فتح ممر
الدساتير عادة على تأكيد هذا الحي

()65

اغل ممب

فحي الموظف في أن تتاح لمه الفرصمة المدفاأ

عن نفسمه كتابمة أو شمفويا بمان يمدحا أدلمة االشمتباف الموجهمة ضمدف بمالطري وبالكيفيمة
التي ي ارهما مناسمبة وذلمك بمان يمكنمه مجلمس التأديمب ممن إبمدا أوجمه دفاعمه فمان امتنم
عن إبدا دفاعه يكون قد فوت على نفسه هذا الحي.

()66

 -3حيادية جهة التحقيق:

يشترط لنزاهة التحقيي توافر حيدة تامة فيمن يقوم به وتمكين الموظف من المدفاأ عمن
نفسممه ويتحقممي الحيممدة فممي مجممال التحقيممي علممى أسمماس انممه ال يجمموز لشممخ

واحممد أن

يكمون حكمما وخصممما فمي نفممس الوقمت فمان القواعممد الالزممة لصممالحية القاضمي للفصممل
في الدعو هي ذاتها الواجب توافرها في المحقمي المذي يقموم بمإج ار التحقيمي( .)67وقمد
نم

المشممرأ عممي ذلممك بقولممه فممي الممماد ( )148م الالئحممة التنفيذيممة لقممانون عالقممات

العم م ممل رق م ممم  12لس م ممنة  2010بأن م ممه "ف م ممي حال م ممة وج م ممود س م ممبب م م ممن أس م ممباب التنح م ممي
المنصو

عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة إلمى رئميس مجلمس أو

أعضائه يجب عليه التنحي عن نظر الدعو التأديبية وللموظف المحال إلى المحماكم
حي طلب ردف ويعين الوزير من يحل محله إذا كانت أسباب الرد صحيحة قانونا"

()68

• المطلب الثاني -:الضمانات الممنوحة للموظف أتناء المحاكمة التأديبية
 - 64حكم المحكمة اإلدارية العليا بجلسة  12ابريل سنة  1980طعن رقم  78س 21ق.
 - 65خليفة سالم الجهمي ،ص .308
 - 66محمد عبدهللا الحراري ،ص.481
 - 67محمد إبراهيم الدسوقي ،ص.343
 - 68الالئحة التنفيذية للقانون رقم  12سنة ، 2010بشان عالقات العمل المادة .148
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بعد انتها جمي إج ار ات التحقيي م الموظف واحالتمه إلمى التأديمب ،تخمت

سملطة

التأديم ممب س م موا كانم ممت السم مملطات الرئاسم ممية أو مجلم ممس التأديم ممب بم ممالنظر فم ممي الم ممدعو
ومسممؤولية الموظممف عممن األفعممال التممي تنسممب إليممه وتقممرر إممما تبرئممه الموظممف أو إيقمماأ
العقوبة التأديبية عليه وأمام خطورة اآلثار المترتبمة علمى الجم از التمأديبي الصمادر ضمد
الموظف فقد استقر الفقه والقضا اإلداري على ضرورة إحاطة توقيعه بضمانات عمدة
تمليهمما مقتضمميات العدالممة واألصممول العامممة فممي المحاكمممات وان لممم يممرد بشممأنها ن م
حيث يؤدي إغفال أي منها أو اإلخالل به إلى بطالن ما تصرف المحكمة من عقوبمات
وتهدف جمي همذف الضممانات إلمى اكبمر قمدر ممكمن ممن الن ازهمة والعدالمة فمي المحكممة
التأديبية وتتمثل هذف الضمانات في اآلتي:

أوال-:حق الموظف في تقرير دفاعه:

مممن القواعممد األساسممية فممي أصممول المحاكمممات البشمرية بأنواعهمما أن للمممتهم حممي الممدفاأ
عن نفسه في المتهم الموجهمة إليمه لمذلك تقتضمي بعما قموانين المموظفين بأنمه ال يجموز
توقي عقوبة على الموظمف إال بعمد سمماأ أقوالمه وتحقيمي دفاعمه وذلمك الن االتهمام قمد

يكون باطالً من أصله أو يكون لمد الموظمف ممن األسمباب أو األعمذار مما يعفيمه ممن
المسؤولية أو يخفف عنه العقاب

()69

ومن الضمانات التي تتعلق بممارسة حق الدفاع ما يلي:

 -1ضممرورة إعممالن الموظممف بالوقممائ المنسمموبة إليممه قبممل الجلسممة المحممددة لمحاكمتممه

وفق مما للنم مموذم المق ممرر ل ممذلك وم مما يتض مممن م ممن بي ممان لوص ممف التهم ممة وت مماريخ ارتكابه مما
وتحديممد الزمممان والمكممان الممذي تقممرر لمحاكمتممه عنهمما تأديبيمما ويسمملم لممه شخصمميا أو عممن
طريممي البريممد وذلممك قبممل موعممد الجلسممة بعش مرة أيممام علممى األقممل حتممى يتسممنى للموظممف
فرصة الدفاأ عن نفسه.
 - 69ماجد راغب الحلو ،ص.364-363
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 -2حي الموظف في أن يحضر بنفسه جلسات المحاكممة التأديبيمة وذلمك ليمداف عمن
نفسه ضد التهم الموجهمة إليمه ولمه أن يسمتعين بأحمد المحمامين أو ينيمب احمد المموظفين
في حضور المحكمة في حالة تعذر عن الحضور ولكن يجب أن االسمتعانة بمحمام لمم
يعتبرها القضا من الضمانات الجوهريمة التمي يترتمب علمى اآلخمذان بهما بطمالن القمرار
التأديبي طالما كان الموظف يستطي الدفاأ عمن نفسمه مباشمرة وهمذا مما أفصمحت عنمه
المحكم ممة العلي مما ف ممي اح ممد ق ارراته مما إذا تق ممول" :وص مميت أن مما الط مماعن ينع ممى ع ممن القم مرار
المطعممون فيممه بممان مجلممس التأديممب لممم يسممتجب لطلبممه فممي تأجيممل نظممر القضممية حتممى
يحضممر محاميممه فيكممون نعيممه هممذا فممي غيممر محلممه طالممما أن المجلممس قممد أمكنممه مممن
المدفاأ عممن نفسممه مممن جهتممه ومممن جهممة أخممر فممان حممي المدفاأ ال يمرتبط وجممودا وعممدما
بحضور المحامي فالواجب على المجلس تمكينه ممن المدفاأ سموا بنفسمه أو بمحمام أو
لم يداف إطالقا"

()70

 -3حممي الموظممف فممي االطممالأ علممى جمي م األوراي المتعلقممة بموضمموأ االتهممام لكممي
يتعممرف علممى الممدالئل القائمممة ضممدف فممي خصممو

ممما هممو منسمموب إليممه ولممه الحممي فممي

اخممذ صممورة عنهمما لكممن يجممب أن يممتم االطممالأ تحممت إش مراف الجهممة التممي تحمموز ملممف
القض ممية أو أوراي التحقي ممي وال يترت ممب عل ممى ع ممدم اس ممتعمال الموظ ممف له ممذا الح ممي أي
بط ممالن الن جه ممة التحقي ممي أو المحكم ممة ليس ممت ملزم ممة بتمك ممين الموظ ممف الم ممتهم م ممن
ممارسة حقه في االطالأ على األوراي من تلقا نفسها وانما يتم بنا على طلبه.
 -4حممي الموظممف فممي أن ينمماقش شممهود اإلثبممات وان يتعممين بمممن يممر االستشممهاد بهممم
ومن حقه أن يعرف اسم الشاهد وان يتواجه به وان يسم شهود نفيه إذا شا .
 -5حمي الموظمف فمي أن تتماح لمه فرصمه المدفاأ عمن نفسمه كتابمة أو شمفاهة أي حقممه
في أن يدحا أدلة اإلتيان ضدف بمالطري واإلثبمات التمي ي ارهما مناسمبة زوال يشمترط أن
يمممارس فعلي مما وانم مما يكفممي تمك ممين المجل ممس لممه ب ممذلك وان امتنم م فمموت ع ممن نفس ممه ه ممذا
الحي.

()71

ثانياً -:انعقاد المجلس التأديبي:
 - 70طعن إداري رقم  5/9ق بتاريخ  1970-5-3م.م.ع السنة السادسة ،العدد الرابع ،ص.42مشار إليه لدى د .محمد عبد هللا ال حراري،
الطبعة السادسة ،مرجع سابق.،
 - 71محمد عبدهللا الحراري 2003 ،ص.93-92
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نظ ممم المش ممرأ الليب ممي إجم م ار ات التأدي ممب ووضم م له مما قواع ممد وأص ممول يج ممب مراعاته مما
ضمممانا لصممالا الموظممف العممام ومممن هممذف القواعممد ممما يتعلممي بانعقمماد أو تشممكيل مجممالس
التأديب ويعتبر القضا اإلداري هذف القواعد من اإلج ار ات الجوهريمة المتعلقمة بالنظمام
العممام والواجبممة اإلتبمماأ ومممن ثممم فممان انعقمماد هممذف المجممالس بنصمماب يقممل أو يزيممد عممن
النصاب الذي حددف القانون يعتبر انعقادا باطال يترتب عليه بطمالن القم اررات الصمادرة
عنها بطالنا مطلقا.

()72

ثالثاً -:حياد المجلس التأديبي-:

من المبادئ المستقر عليها أن من يجلس مجلس القضا يجب أن يكون قد اسمتم أو
تكلممم أو كتممب حتممى يطمممئن الموظممف المممتهم إلممى حيممدة مممن بحاكمممه

()73

وقممد أكممدت

المحكمة العليا بقوادها "أن األصل في المحاكمات الجناية والتأديبية أن من يبمدي اريمة
يمتن عليه االشمتراك فمي نظمر المدعو والحكمم فيهما مما لمم يوجمد نم

صمريا ألسمباب

خاصة تقتضي بغير ذلك كما هو الشأن في لجنة التأديب والتظلممات الخاصمة برجمال
القضا وأعضا مجلس الدولة .وذلك حتى يطمئن الموظف الممتهم أي عدالمة خاصمة
وتج ممردف م ممن الت ممأثير بعقي ممدة س ممبي أن كونه مما الم ممتهم ع ممن موض مموأ المحاكم ممة"

()74

وق ممد

نصممت المممادة  267م قممانون المرافعممات علممى أن القاضممي عليممه أن يتنحممى عممن نظممر
الدعو ويمتن عن سماعها في األحوال التالية:
 -1إذا كان ممت ل ممه مص مملحة ف ممي ال ممدعو أو ف ممي دع ممو ترتك ممز عل ممي مس ممائل قانوني ممة
مماثلة لها تماما.
 -2إذا كان همو أو زوجتمه أو احمد أقاربمه حتمى الدرجمة الرابعمة أو ممن اعتماد مسماندته
أو موكله طرفا في الخصومة أو الدفاأ.

 - 72محمد عبدهللا الحراري 2003 ،ص.93
 -73محمد إبراهيم دسوقي 2006 ،ص.345
 - 74حكم المحكمة اإلدارية العليا  23نوفمبر سنة  1968الطعن رقم  1636س .34-ق السنة الرابعة ص.47
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 -3إذا كان له أو لزوجته م احد الخصموم أو احمد وكالئمه خصمومة قائممة أو عمداوة
شديدة أو عالقة مديونية.
 -4ك ممان ق ممد أفت ممى أو ت ارفم م أو أد ش ممهادة ف ممي ال ممدعوة أو ك ممان ق ممد س ممبي ل ممه نظره مما
قاضيا في مراحل أخر من الدعو أو كان فيها خبي ار أو محكما أو محققا .
 -5إذا كممان وصمميا ألحممد الخصمموم أو قيممما عليممه أو وكمميال أو مخممدوما لممه أو مممدي ار
لمؤسسممة أو شممركة ولممو لممم يكممن معترفمما بهمما أو هيئممة أو جمعيممة أو منشممأة لهمما مصمملحة
في الدعو .

()75

رابعاً-:تثبيت القرار التأديبي:

المقصود به "إفصماح المجلمس التمأديبي فمي صملب قم اررف عمن األسمباب التمي دعتمه إلمى

اتخاذف أي الوقائ المادية المنسوبة إلى الموظف والتي كانت األساس الذي بنمي عليمه
القمرار التممأديبي فممال يقصممد بالتثبيممت أن يكممون القمرار التممأديبي سممبب مشممروأ وانممما بيممان
األسباب وذكرها في صلب القرار"

()76

والجه ممات اإلداري ممة وان كان ممت ملزم ممة ب ممان تس ممتند عن ممد إص ممدارها لق ارراته مما إل ممى س ممبب
صحيا فمي الواقم وفمي القمانون إال أنهما غيمر ملزممة باإلفصماح عمن همذف األسمباب فمي
صمملب ق ارراتهمما إال إذا ألزمهمما القممانون ذلممك فممإذا اوجممب القممانون تسممبب الق مرار اإلداري
فانممه يصممبا شممرطا شممكليا جوهريمما يترتممب علممى إغفالممه الممبطالن المطلممي

()77

وهممذا ممما

تؤكممدف المحكمممة العليمما فممي العديممد مممن أحكامهمما بقولهمما "إذا لممم يشممترط القممانون ص مراحة
تثبيممت الق مرار اإلداري فانممه ال تترتممب علممى جهممة اإلدارة أن هممي أغلقممت بيممان األسممباب
التي تبني عليها قرارها"

()78

وقد نصمت الممادة ( )156ممن قمانون العممل رقمم  12لسمنة

 2010ف ممي فقرته مما األخيم مرة عل ممى "ف ممي جميم م األحم موال يج ممب أن يك ممون القم مرار ص ممادر
بتوقي العقوبمة سمببا"( )79وأكمدت الالئحمة همذا المبمدأ كمذلك فمي نم

الممادة  147المذي

جما فيهما يجمب أن يشممتمل قمرار مجلمس التأديممب علمى األسمباب التممي بنمي عليهما ويبلممغ

 -75قانون المرافعات المادة .267
 -76ماجد راغب الحلو ،ص.356
 - 77محمد عبدهللا الحراري  2010ص.483
 -78طعن إداري رقم  25/5ق بتاريخ  1984-6-3السنة الحادية والعشرون العدد الربع ص.14
 -79قانون رقم  12لسنة  2010بشان عالقات العمل المادة .156
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بممه الموظممف خممالل خمسممة عشممر يوممما مممن تمماريخ صممدورف ويكممون قمرار مجلممس التأديممب
نهائيا وال يجوز الطعن فيه إال أمام المحكمة المختصة

()80

المبحث الرابع

الضمانات الالحقة على توقيع الجزاء التأديبي

تكمل قموانين الوظيفيمة العاممة عمدد ممن الضممانات الجوهريمة للموظمف المعاقمب تأديبيماً

تحقيق ماً للعدالممة  ،وحمايممة للموظممف العامممة ال يجمموز معاقبتممه تأديبي ماً لمجممرد تنبيهممات ال

أسمماس لهمما أو لمجممرد شممائعات وعممن تهممم ال سممند لهمما فممي الواقم  ،أيض ماً لممه الحممي فممي

المطالب ممة برفم م العقوب ممة علي ممه إن كان ممت تعنيفيم مه  ،أو كان ممت تنط مموي عل ممى س ممو فم ممي
استخدام السلطات التأديبية ومن أهم هذف الضمانات ما يلي -:
• المطلب األول  -:التظلم اإلداري :

يعتبممر الممتظلم اإلداري أخممر ضمممانة مممن ضمممانات مرحلممة المحاكمممة التأديبيممة  ،وجميم
الضمممانات السممابقة تممأتي م م المحكمممة  ،أممما هممذف الضمممانة فهممي تممأتي بعيممد المحاكمممة
أي بعممد صممدور القمرار التممأديبي بالعقوبممة  ،وتعتبممرالتظلم اإلداري الطلممب الممذي يتقممدم بممه
م ممن أض ممر ب ممه القم مرار اإلداري أي الجه ممة اإلداري ممة الت ممي أص ممدرته (ال ممتظلم الم موالئي) أو
الجهممة الرئاسممية (الممتظلم الرئاسممي) طالبمما منهمما تعممديل الق مرار أو سممحبه أوالغممائهويعتبر
التظلم ضمانة أساسية للموظف يلجأ إليها اختيارياً من أجل الطعن في القرار الصادر

من اإلدارة أمالً منها إعادة النظر فمي قرارهما عوضماً عمن اللجمو إلمى المتظلم القضمائي
 ،لممم يتشممرط المشممرأ شممكالً معين ماً لتقممديم الممتظلم اإلداري فيجمموز تقديمممه فممي أي صممورة

تحممدد مضمممون وعرض مه دون تجهيممل لممه  ،ويقممدم بممه صمماحب المصمملحة نفسممه أو مممن
ينوب منه قانونا ويقدم إلمى الجهمة الرئاسمية التابعمة لهما  ،ويطلمب فيمه سمحبه أو تعديلمه
أو إلغائه .

()81
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والهممدف مممن الممتظلم تخفيممف األعبمما علممى المحمماكم واتاحممة الفرصممة لتسمموية النمزاأ فممي
الممتظلم المقممدم إليهمما إن المممتظلم علممى حممي

محلممة األولممى  ،فقممد تممر اإلدارة بعممد فحم

ف ممي تظلم ممه فتع ممدل م ممن الجم م از الت ممأديبي الص ممادر ض ممدف  ،ف ممالتظلم يق مموم عل ممى تحقي ممي
العدالممة اإلداريممة بأيسممر الطممري والتيسممير علممى الممموظفين مممن إتبمماأ إج م ار ات قضممائية
طويلةقد ترهقهم وانهما المنازعمات اإلداريمة فمي بمداياتها األولمى قبمل أن تسمتفحل ويطمول
أمدها وهو ما ليس في صالا الموظف واإلدارة معاً .

()82

واألصل في التظلم اختياري ولكن فيما يتعلي بالق اررات التأديبية فإن المتظلم فمي بعما

التش مريعات يعتبممر إلزامي ماً قبممل رف م دعممو اإللغمما فعلممى سممبيل المثممال أوجممب المشممرأ

المصري في قمانون مجلمس الدولمة رقمم ( )47لسمنة  1972علمى ضمرورة المتظلم إداريماً

إلممى الجهممة التممي أصممدرت القمرار إن كانممت تملممك سممحبه أو الرجمموأ فيممه أو إلممى المموزير
المخت

وذلك قبل رف دعو اإللغا .

()3

أما في التشري الليبي فقد نصت المادة ( )163قانون عالقات العمل رقم ( )12لسمنة
 2010عل ممى أن ممه (مم م ع ممدم اإلخاللباألحك ممام الخاص ممة بتش ممكيل مج ممالس التأدي ممب ف ممي
التش مريعات النافممذة يكممون فممي كممل وحممدة إداريممة مجلممس تأديممب تحممدد الالئحممة التنفيذيممة
كيفية تشكيلة  ،ونظام عمله وقواعد واج ار اتاإلحالة إلمى التحقيمي  ،والمحكممة التأديبيمة
وكيفيممة دفمماأ الموظممف عممن نفسممه وضموابط واجم ار ات الممتظلم مممن العقوبممات التممي ترفم
على الموظف والجهة المختصة بالبت فيه .

()83

• شروط التظلم اإلداري -:

 -1أن يتقممدم بممه صمماحب الشممأن ذاتممه أو نائبممه قانونماً إلممى الجهةاإلداريممة مصممدرة القمرار أو
الجهة الرئاسية التي تتبعها الجهة اإلدارية مصدرة القرار .

 -2أن يرف خالل الممدة المقمررة لرفم دعمو اإللغما – أي قبمل انقضما ممدة السمتين يومماً
مممن تمماريخ نشممر القمرار أو إعممالن صمماحب الشممأن بممه بالنسممبة لقمرار التأديممب فإنممه علممى
مجلممس التأديممب أن ببلممول الموظممف بالعقوب مة الموقعممة عليممه بموجممب هممذا الق مرار خممالل
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التأديب نهائياً من مجلس التأديب .
82سعد ن واف العنزي  ،النظام القانوني للموظف العام  ،ص . 309
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 -3أن يكون محل التظلم ق ار اًر إدارياً نهائياً قابالً للتعديل أو السحب أو اإللغا .

 -4أن يه ممدف ال ممتظلم إل ممى س ممحب القم مرار اإلداري أو تعديل ممه إلغائ ممه بحي ممث يك ممون اله ممدف
واضحاً .

()84

• اآلثار المترتبة على التظلم اإلداري:

إذا تم تقديم التظلم اإلداري مستوفياً جمي شروطه السمابقة فمإن أهمم أثمر يرتبههمو قطم

ميعمماد رف م دعممو اإللغا وبممد س مريان ميعمماد جديممد لهمما يقممدر بسممتين يوم ماً بعممد انتهمما

مرحلممة الممتظلم وذلممك بصممدور ق مرار ص مريا مممن اإلدارة بممرفا الممتظلم أو ق مرار ضمممني

بالرفض مموذلك يك ممون بم ممرور فتم مرة س ممتين يومم ماً علم مى تق ممديم ال ممتظلم إل ممى الجه ممة اإلداري ممة
المختصممة دون أن تممرد هممذف الجهممة يعتبممر بمثابممة رفمما للمتظلم ،وعنممدها علممى المممتظلم
المبممادرة إلممى رفم دعممو اإللغمما خممالل مممدة السممتين يومماً التاليممة القتضمما مممدة السممتين

يوماً األولى.

()85

المطلب الثاني

رقابة القضاء اإلداري على ق اررات التأديب

أن القممانون عالقممات العمممل رقممم ( )12لسممنة  2010لممم يتطممري إلممى طممري الطعممن التممي
يجوز للموظفين سملوكها للمتظلم ممن القم اررات التأديبيمة الصمادرة بشمأنهم واكتفمى بمالن
ف ممي الم ممادة ( )16عل ممى م مما يل ممي " تبل ممغ القم م اررات التأديبي ممة الص ممادرة بتوقيم م العقوب ممات
المنصو

عليها فمي القمانون إلمى األجهمزة الرقابيمة المختصمة خمالل أسمبوأ ممن تماريخ

صدورها لبحث مد مطابقتها للقانون" (.)86
84محمد عبدهللا الحراري  ،رقابة على إعمال اإلدارة ص . 383 – 378
85محمد عبدهللا الحريري  ،مرجع سابق  ،ص . 383
 -86وقد كتب الدكتور محمد عبد هللا الحراري في هذا الشأن " لم يتطرق قانون الخدمة المدنية وال قانون عالقات العمل الحالي إلى طرق
الطعن التي يجوز للموظفين سلوكها للتظلم في القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم ال بل انه من تشكيلة للجنة التظلمات نص على إن هذه
اللجنة تنص ينظر التظلمات التي يقدمها إلي ها الموظفون في القرارات النهائية ماعدا القرارات التأديبية ،ولكن هذا الموقف سلبي في
جانب المشرع في قانون الخدمة المدنية ال يعني بحال من األحوال إن القرارات التأديبية معرضة من الطعن عليها أمام القضاء وان
الموظفين معروضين في حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم ض د التعسف السلطات التأديبية ذلك الن هذا الحق هو من العقوبات
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إال إن المشممروأ فممي المممادة( )147مممن الالئحممة التنفيذيممة لقممانون عالقممات العمممل ن م
علممى انممه " يجممب إن يشممتمل ق مرار مجلممس التأديممب علممى األسممباب التممي بنممي عليهمما
ويبلغ به الموظمف خمالل خمسمة عشمر يومما ممن تماريخ صمدورف ويكمون مجلمس التأديمب
نهائيا ،وال يجوز الطعن في إال أمام المحكمة المختصة "(.)87
أما القمانون رقمم  20لسمنة 2013م بإنشما هيئمة الرقابمة قمد نم

فمي الممادة  46منمه "

يك ممون قم مرار المجل ممس نهائي مما وال يج مموز الطع ممن في ممه إال أم ممام دوائ ممر القض مما اإلداري"
فممالطعن يكممون علممى درجتممين األولممى أمممام دوائممر القضمما اإلداري بمحمماكم االسممتئناف
والثاني بالمحكمة العليا بمالنقا علمى األحكمام الصمادرة أممام المدائرة اإلداريمة بمحكممة
األستئناف

(.)88

ولكمن باالسمتناد إلمى الممادة الثانيمة ممن قمانون القضما اإلداري رقمم ( )88لسمنة1971م
بالفص ممل ف ممي الطلب ممات الت ممي يق ممدمها الموظف ممون

ف ممان دوائ ممر القض مما اإلداري تخ ممت

العاملون بإلغا الق اررات النهائية للسلطات التأديبية وتمتد رقابة دوائمر القضما اإلداري
بشان هذف الق اررات لتشمل -:
 -1تخت

دوائر القضا اإلداري بمراقبمة صمحة ومشمروعية اإلجم ار ات التمهيديمة الواجمب

إتباعها قبل إصدار القرار التأديبي من جهة مختصة وتبليمغ الموظمف بمالتهم المنسموبة
إلممى والتحقيممي معممه وتمكينممه مممن الممدفاأ عممن نفسممه وضممرورة ذكممر أسممباب التأديممب فممي
صمملب الق مرار فهممذف اإلج م ار ات وان كانممت تمهيديممة فهممي تعتبممر جوهريممة يترتممب عل ممى
إغفالهم م مما بطم م ممالن الق م م مرار التم م ممأديبي

()89

فف م م مي حكم م ممم للمحكمم م ممة العليم م مما الصم م ممادر بتم م مماريخ

( )1974/1/15قالممت فيممه " وحيممث انممه مممن العامممة التممي ال تقبممل جممدال إن التحقيممي
والتأديب له أصول وضوابط تمليه قاعدة أساسية همي ضمرورة تحيقمي الضممان وتموفير
االطمئن ممان للموظ ممف موض مموأ المس مما لة التأديبي ممة ،ف ممال يج مموز مس ممألته إال بع ممد تحقيم مي
تكون له كمل مقمدمات التحقيمي القمانوني الصمحيا وكفالتمه وضمماناته ممن حيمث وجموب
اسممتدعا الموظممف وس مؤاله ومواجهتممه بممما هممو مممأخوذ عليممه وتمكينممه مممن الممدفاأ عممن
المقدمة اللصيقة باإلنسان والتي تستمد أصولها كما تقول المحكمة العليا في أمر العلي القدير وفي الحقوق الطبيعية لإلنسان من إن خلق
وال تحتاج إلى نص قررها .محمد عبد هللا الحراري ،أصول القانون اإلداري الليبي – طبعة سادسة ،ص.487
 -87الالئحة التنفيذية لقانون العمل رقم  12سنة  2010بشان عالقات العمل المادة " ."147
 -88القانون رقم  20سنة  2013بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية المادة " . )46
 -89عمر محمد السيوي– الوجيز في القضا اإلداري.123 ،
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نفسه ...وهو أمر تقتضيه العدالة واألصول العامة كمبدأ عام فمي كمل محاكممة جنائيمة
أو تأديبية دون الحاجة للن
 -2تخم ممت

عليه"(.)90

دوائم ممر القضم مما اإلداري بمثابم ممة الوجم ممود المم ممادي للواق م م المنسم مموبة للموظم ممف

والتحقيممي فممما إذا كانممت هممذف الوقممائ قممد حممدثت علممى ارا الواق م فعممال أم أنهمما مجممرد
وقائ صورية وهمية(.)91
 -3يمت ممد اختصم مما

القضم مما اإلداري إلم ممى مراقبم ممة التكييم ممف القم ممانوني للوقم ممائ المنسم مموبة

للموظ ممف عل ممى ف ممرا ح ممدوثها بالفع ممل بع مما إذا تأك ممد القاض ممي م ممن جح ممود الوق ممائ
المادي ممة الت ممي اس ممتندت عليه مما اإلدارة ف ممي إص ممدار قراره مما ف ممان تب ممت أنه مما أخط ممأت ف ممي
تكييفهمما القممانوني للوقممائ فممان القاضممي يحكممم بإلغمما الق مرار اإلداري لوجممود عيممب فممي
سببه

()92

وأكدت المحكمة العليا هذا بقولها إن القرار اإلداري يجب أن يقموم علمى سمبب

في الواق وفي القانون وان القضا اإلداري في حدود رقابته القانونية أن يبحث صحة
الوقائ التي استند عليها القرار اإلداري وهو سالمة تكييفها القانوني(.)93
 -4تمتممد رقابممة القضمما اإلداري إلممى تعقممب الج م از التممأديبي والتحقممي مممن تناسممب أو عممدم
تناس ممب الجم م از الموقم م للفع ممل المرتك ممب وتج ممدر اإلش ممارة ف ممي ه ممذا الخص ممو

إل ممى إن

قضم مما المحكمم ممة العليم مما قم ممد اسم ممتقر حتم ممى سم ممنة  1975علم ممى أن اإلدارة أي السم مملطة
التأديبيممة تتمتم باختصمما

تقممديري كامممل فيممما يتعلممي بتحديممد مسمماحة العقوبممة التأديبيممة

التي تنزلها بالموظف ممن معقب عليها من القضا إال إن المحكمة العليا نتيجة منهما
من التعسف السلطات التأديبية في توقي الج از ات التأديبية بمنماي عمن رقابمة القضما
اإلداري عملت عن موفقهما السمابي وقمررت فمي حكمهما الصمادر بتماريخ 1975/2/13
ما يلي " انه وان كانمت سملطة تقمدير لخطمورة المذين وسملطة تقمدير الجم از المناسمب لمه
التدخل في السلطة التقديرية للجهة المصدرة للق اررات إال أن هذف السملطة تخضم فيمه
الرقابة والقضا اإلداري من حيث مشروعيتها وعدم مشروعية شانها في ذلك شان أية
سلطة تقديرية أخر  ،ومناسمبا بعمدم مشمروعية همذف السملطة الغلمو وفمي اسمتعمالها فهمي
 -90حكم للمحكمة العليا المشار إليه لد الدكتور محمد عبد اللهالحراري -الرقابة على أعمال اإلدارة – الطبعة الثانية،
 -91عمر محمد السيوي الوجيز في القضا اإلداري،

.123

-92خليفة علي الجبراني ،القضا اإلداري الليبي الرقابة على أعمال اإلداري،
-93حكم المحكمة العليا مشار إليه لد الدكتور عمر محمد السيوي،
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فممي هممذف الناحيممة تشمبة إلممى حممد كبيممر إسمما ة اسممتعمال الحممي فممي نطمماي القممانون المممدني
فممإذا هممي غالممت فممي تقممدير العقمماب وقممررت عقوبممة قاسممية للممذين صممغير خرجممت يفعلهمما
ه ممذا ع ممن نط مماي المش ممروعية إل ممى ع ممدم المش ممروعية ،ب ممان ه ممذا االنحم مراف عيب مما يش مموب
قرارها(.)94
وكممذلك قضممت فممي حكممم أخممر لهمما بممأن " فممإذا اخممت

القضمما بالفصممل فممي الق مرارات

النهائية للسلطات التأديبية أو في طلبات إلغا الق اررات اإلدارية فيما يتعلي بالموظفين
وحسممب إن يخممت

أيضمما بكافممة المنازعممات والطعممون التممي تتعلممي بهممذف المسممائل واحممدة

ورقابممة القضمما فممي مثممل هممدف الحمماالت تمكممن مممن التثبي مت مممن ضمممانات وكفايممة حممي
الممدفاأ وصممالحيته تشممكيل الهيئممات التأديبيممة ومالئمممة الج م از م م الممذنب ،وهممذف كلهمما
أمور دقيقة واعتبارات الزمة لتحقيي سير العدالة في مرفي وادارة من إدارة الدولة"(.)95

الخاتمة
يعم ممد ه م مذا البحم ممث مجهم مموداً متواضم ممعاً ،حاولنم مما مم ممن خاللم ممه ولم ممو بشم ممكل بسم مميط د ارسم ممة
موض مموأ "تأدي ممب الموظ ممف الع ممام ف ممي الق ممانون الليب ممي" ،فعرفن مما م ممن خالل ممه أن النظ ممام
التأديبي يعد الوسيلة المناسبة لعقماب الموظمف العمام نظيمر قعمودف عمن أدا واجمب ممن
واجبات وظيفته أو إتيانه فعالً محظو اًر بموجب القوانين و اللوائا المعمول بها .

فتبين لنا في المبحث األول أن اإلدارة العامة ال تسمتطي إدارة شمؤونها بمدون الموظمف
الع ممام ف ممالموظف الع ممام ه ممو الش ممخ

ال ممذي يعه ممد إلي ممه بوظيف ممة دائم ممة داخل ممة ض مممن

الوظممائف الخاصممة بمرفممي عممام ،وأن الموظممف العممام يتمتم بعممدة حقمموي وواجبممات ،أممما
فممي المبحممث الثانيفتطرقنمما إلممي المبممادئ العامممة القانونيممة التممي مممن بينهمما مبممدأ شممرعية
-94عمر محمد السيوي ،طعن إداري رقم21/2ي -تاريخ الطعن  13/2/1975تاريخ وعدد المجلة 3/11
 -95مازن ليلو راضي –الوجيز في القضا اإلداري الليبي –
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.29

الجريمممة التأديبيممة و العقوبممة التأديبيممة ،فالعقوبممة التأديبيممة هممي جم از يمممس الموظممف فممي
حياته الوظيفية سوا بتوجيه اللموم إليمه أو بمنق

م ازيماف الماديمة أو بإنهما خدمتمه ،أمما

العقوب ممات الت ممي تل ممزم الس مملطة التأديبي ممة بتوقيعه مما عل ممي الموظ ممف الع ممام ،ه ممي ((الل مموم
والخص ممم م ممن المرت ممب والحرم ممان م ممن الع ممالوة الس ممنوية والحرم ممان م ممن الترقي ممة وخف مما
الدرجة والعزل من الخدمة)) ،وتطرقنا في المبحث الثالث إلي كيفيمة إجم ار ات التحقيمي
م الموظف العام فهذف اإلج ار ات من خاللها يتم محاكمة الموظف وتوقيم الجم از ات
التأديبيم ممة عليم ممه ،أي أن هنم مماك ضم مممانات تحقيم ممي وهم ممي ضم مممانات شم ممكلية وضم مممانات
موضمموعية ،أممما الضمممانات الممنوحممة للموظممف أثنمما المحاكمممة التأديبيممة فتخممت

فيهمما

سلطة التأديب بالنظر في الدعو  ،ومد مسمؤولية الموظمف عمن األفعمال التمي نسمبت
إليممه و تقممرر إممما تبرئتممه أو إيقمماأ العقوبممة التأديبيممة عليممه ،وتتمثممل هممذف الضمممانات فممي
ح ممي الموظ ممف ف ممي تق ممديم دفاع ممه وانعق مماد المجل ممس الت ممأديبي وحي مماد المجل ممس الت ممأديبي
وتسبيب القمرار اإلداري ،أمما المبحمث ال اربم يتمثمل فمي الضممانات الالحقمة علمي توقيم
الج م از التممأديبي ،فتضمممن هممذف الضمممانات للموظممف العممام حمايممة لممه بحيممث ال يجمموز
معاقبته تأديبياً لمجرد الشبهات أو التي ال أساس لها في الواقم  ،وهمذف الضممانات همي
ال ممتظلم اإلداري وي ممأتي ه ممذا ال ممتظلم بع ممد ص ممدور القم مرار الت ممأديبي للعقوب ممة ،و الض مممانة
التالي ممة ه ممي ال ممتظلم القض ممائي عل ممي قم م اررات التأدي ممب فتق مموم ه ممذف القم م اررات عل ممي أرك ممان
أساسممية فيشمممل كممل ركممن منهمما عنص م اًر مممن عناصممر المشممروعية فممإن تغيممب أي ركممن

يجعل القرار اإلداري غير مشروأ قابالً لإللغا ....

فمممن خممالل هممذا البحممث قممد توصمملناإلي جملممة مممن النتممائج و التوصمميات المتمثلممة فممي

األتي:

التوصيات
-1لجان التحقيي و المجالس تلعب دو اًر مهماً وذلكلتعلي عملهما بحقموي الموظمف ،أي
يجب أن تتضمن عناصر ذات خبرة وكفا ة في مجال التحقيمي ،وأن يكمون ممن ضممن
هذف العناصر عنصر قانوني ذو إلمام بالتشريعات ويجيد الصياغة القانونية .
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-2يجب مراعاة القواعد التي وضعها المشرأ الليبي لضمان صالا الموظف العام .
-3يجب أن ال يتم توقي عقوبة علي الموظف العام إال بعد تحقيي دفاعه .
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