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الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة نطاق الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي اإلداري على
القرارات التأديبية ،وهي الرقابة التي تقوم على عدد من المبادئ األساسية التي تتفق مع مفهوم الدولة
القائم على سيادة القانون ،والتي يهدف بها المشرع إلى حماية الموظف العام من تعسف اإلدارة .وقد
مرت الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية بتطورات ومراحل ،حيث أدرك القضاء
اإلداري وهو يباشر وظيفته الرقابية اتساع السلطات التقديرية لإلدارة على حساب حقوق األفراد
وحرياتهم ،ومن هنا سعى لتوسيع عملية الرقابة على أعمال اإلدارة لتشمل نواحي أكثر مما كانت
عليه في السابق ،فقد تحولت هذه الرقابة من رقابة ضيقة ومحدودة إلى رقابة أكثر توسعاً ،وذلك
سعيا ً لتحسين شرعية القرارات الصادرة في حق الموظف العام ،وتحقيقا ً لمبدأ سيادة القانون في
الدولة.
ونكرس دراستنا في هذا البحث على مدى اتساع نطاق الرقابة القضائية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من خالل تقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين ،المبحث األول يتناول الرقابة الخارجية
على مشروعية القرارات التأديبية ،والمبحث الثاني يتطرق إلى الرقابة الداخلية على مشروعية
القرارات التأديبية ،وقد انهينا البحث بالتوصل إلى بعض النتائج والتوصيات والمقترحات.
كلمات البحث الرئيسية :الرقابة القضائية ،مشروعية القرارات التأديبية ،مبررات العقوبة ،شرعية
اإلجراءات ،طعن باإللغاء.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Scope of Judicial Control Over the Legality of Disciplinary
Decisions in the UAE
Abstract
This study aims to clarify the extension of judicial control that can be done by the
justice on administrative disciplinary sanction. In order to protect the employees from
the arbitrariness of the administration, the judicial control has set down a number of
major principles that covary in concrete terms. Therefore, the respect of legality is not
limited now to respect for legislation acts abuse but now includes conformity with a
complex hierarchy of norms and a set of fundamental value. Judicial review improves
today the legitimacy of public administration decision regarding disciplinary measures
and sanctions.
The first section deals with the control of the validity of the legitimacy of procedures
in the disciplinary decision (external control of the legitimacy of disciplinary
decisions). The second section discusses the control of the legality of justifications for
disciplinary measures or sanctions (internal control of the legitimacy of disciplinary
decisions). In conclusion, disciplinary decisions are subject to ensure that the
administration does not deviate and the administration should not discipline any
employee with a penalty other than the penalties stipulated in the legislation.
Keywords: Judicial oversight, disciplinary decisions, disciplinary measures or
sanctions, legitimacy of proceedings, appeal of revocation.
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شكـــــــر وتقدير
مرت سنوات الدراسة ووصلنا إلى نهاية مرحلة كانت زاخرة بتجربة المعرفة والعلم ،إنها
ذكريات الدراسة التي ال تفارق ذهني ،ذكريات كانت حافلة بكل المشاعر واالنفعاالت المرتبطة
بالمواقف المختلفة ،إنها ذكريات مقاعد الدراسة والزمالء واألساتذة األفاضل والصحبة الخيرة التي
كان يسودها االحترام والتفاهم ،إنها المرحلة التي لمست فيها مساندة وتشجيع أحبتي لي لالستمرار
والصمود ضد كل تحد ومواجهة كل عثرة.
أود أن أوجه جزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى األساتذة األفاضل واإلداريين في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا علي بتوجيه ،ونصيحة ،ودعم كبير خالل دراستي في
برنامج الماجستير وأخص بالذكر مشرف الرسالة د.خالد ماضي التي كان لها أثر كبير في تعليمي،
وتشجيعي ،وتوجيهي دائماً.
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المقدمة
أوالً :التعريف بموضوع البحث
تمارس الدولة كشخصية اعتبارية نشاطها المرفقي عبر أجهزتها المختلفة من خالل موظفيها
وباستخدام أدوات قانونية خاصة بنشاطها المرتبط بالمصلحة العامة ،ويطبق هذا النظام على أفرادها
القائمين على وظيفتها اإلدارية ويطلق عليه نظام الوظيفة العامة ،ويتميز هذا النظام بخصائص
مرتبطة بطبيعة النشاط اإلداري ،إال أن إمكانية خروج الموظف العام عن مقتضيات الوظيفة العامة
وواجباتها هو أمر محتمل التحقق ،وهو أمر قد يضر بالمصلحة العامة وبحسن سير المرفق العام،
لذا فقد منح الم ّ
شرع اإلدارة صالحيات عدة فى مجال توقيع العقوبة المقررة قانونا ً على الموظف
العام ،وذلك من أجل تقويم سلوكه الوظيفي وصوالً لتحقيق المصلحة العامة ،وعليه اعتبر البعض
سلطة التأديب الممنوحة لإلدارة هى أمر واجب وحتمى فى كل نظام ،فهو وسيلة لإلدارة ألداء
رسالتها على أكمل وجه.
وإذا كان من المسلّم به أن اإلدارة تعمل أساسا ً من أجل المصلحة العامة ،فإن ذلك ال يمنع
من احتمال شططها فى بعض األحيان ،واعتدائها على حقوق وحريات األفراد بمن فيهم القائمين
عليها من موظفين وقد يكون ذلك عن عمد أو عن غير عمد.
وعليه عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حلول وحماية قانونية للموظفين العموميين،
وذلك عن طريق إخضاع القرارات اإلدارية المتعلقة بالتأديب لرقابة القضاء ،فعندما تتخذ اإلدارة
قرارا تأديبيا ً يتوجب عليها احترام القانون بمعناه الواسع ،فإن تجاوزت حدود سلطتها ،كأن تصدر
ً
قراراتها بشكل يتصف بعدم المشروعية كان للموظف الحق باللجوء للسلطة القضائية ،وعلى هذا
األساس تتسم رقابة القضاء باالستقالل عن طرفي النزاع ،وتتصف بالحياد والنزاهة والموضوعية،
وبالتالي فهي أكثر فاعلية من الرقابة اإلدارية ،التي تمارسها جهة اإلدارة على نفسها ،وتعد أنجح
طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لسيادته وفقا ً لمبدأ المشروعية.
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وقد مرت الرقابة القضائية على مشروعية عناصر القرارات التأديبية بتطورات ومراحل
عديدة ،حيث أدرك القضاء اإلداري وهو يباشر وظيفته الرقابية أن اتساع السلطات التقديرية لإلدارة
قد يكون على حساب حقوق األفراد وحرياتهم ،ومن هنا سعى لتوسيع عملية الرقابة على أعمال
اإلدارة لتشمل نواحي أكثر مما كانت عليه في السابق ،فقد تحولت هذه الرقابة من رقابة ضيقة
ومحدودة إلى رقابة أكثر اتساعا ً عبر الزمن ،وذلك سعيا ً إللزام اإلدارة بالتقيد بمبدأ المشروعية في
كل جوانب أنشطتها ومنها القررات التأديبية التي تصدر في حق الموظف العام ،وتحقيقا ً لمبدأ سيادة
القانون في الدولة.
وبما أن دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول التي تسعى دائما ً لتطوير مرافقها
وتشريعاتها بما يتماشى مع مبدأ دولة القانون ،سنقوم بدراسة نطاق الرقابة القضائية على القرارات
التأديبية فيها ،والمدى الذي وصلت إليه ،والبحث في أنظمة دول مختلفة توسعت في آليات الرقابة
على القرارات اإلدارية بشكل عام والقرارات التأديبية بشكل خاص ،لألخذ بأفضل األنظمة والحلول
و دراسة مدى إمكانية تطبيقها في دولة اإلمارات.

ثانياً :أهمية البحث
تبرز أهمية هذه الدراسة على مستويين وهما المستوى التشريعي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وعلى المستوى القضائي ،فتكمن أهمية الدراسة على المستوي التشريعي برغبتنا بإضافة
أهم النقائص التشريعية في مجال تحسين التشريعات اإلدارية والوظيفية.
أما على المستوى القضائي فتتجلى أهمية هذا الموضوع في دراسة مدى تطور رقابة القاضي
اإلداري في دولة اإلمارات على مشروعية القرارات التأديبية ،والحدود التي وصل إليها في هذه
الرقابة ،واالطالع على أنظمة الدول التي توسعت في نطاق الرقابة القضائية على مشروعية
القرارات التأديبية ،لالستفادة من هذه األنظمة ،سعيا ً لألخذ بها لتطوير وتوسيع الرقابة في الدولة.
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ثالثاً :إشكالية البحث
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية تثير في طبيعتها وأهدافها العديد من
التساؤالت واإلشكاليات أبرزها:
 .1ما المقصود بالرقابة القضائية على القرارات التأديبية؟
 .2ما هي العناصر التي يبحث القاضي عن مشروعيتها في القرار التأديبي؟
 .3ما هو مدى الرقابة الذي وصلت إليه السلطة القضائية في دولة اإلمارات؟ وهل تعتبر الرقابة
القضائية على مشروعية القرارات التأديبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقابة واسعة أم
مازالت رقابة ضيقة؟
 .4هل يجوز للقاضي اإلداري توجيه أوامر إلى جهة اإلدارة للقيام أم االمتناع عن فعل معين؟

رابعاً :منهجية البحث
إن هذه الدراسة تنصب على نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية
الصادرة في حق الموظف العام ،وعليه سأعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على
التركيب وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث ،وسوف أشير في هذه الدراسة إلى
بعض أحكام ومبادئ القضاء اإلماراتي ومنها أحكام المحكمة االتحادية العليا ،بهدف تعميق الدراسة
وإثرائها ،إضافة إلى ذلك سوف أقوم باالطالع على أنظمة بعض الدول التي توسعت في تطبيق
الرقابة القضائية على القرارات التأديبة ،وذلك سعيا ً للتوصل ألفضل الممارسات واألنظمة حول هذا
الموضوع.

خامسا ً :خطة البحث المقترحة
بنا ًء على ماتم ذكره من إشكاليات وأهمية للموضوع ستكون خطة البحث مقسمه إلى مبحثيين
أساسيين ،المبحث األول يتضمن رقابة القاضي اإلداري على المشروعية الخارجية للقرار التأديبي،
ويحتوي هذا المبحث على ثالث مطالب:
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• المطلب األول :رقابة مشروعية اختصاص سلطة التأديب.
• المطلب الثاني :رقابة مشروعية شكل القرار التأديبي.
• المطلب الثالث :رقابة مشروعية إجراءات اتخاذ القرار التأديبي.
أما المبحث الثاني سيتطرق إلى رقابة القاضي اإلداري على المشروعية الداخلية للقرار
التأديبي ،ويحتوي هذا المبحث على ثالث مطالب:
• المطلب األول :رقابة مشروعية المخالفة التأديبية.
• المطلب الثاني :رقابة مشروعية محل القرار التأديبي.
• المطلب الثالث :رقابة عيب االنحراف بالسلطة في القرار التأديبي.
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المبحث األول :الرقابة الخارجية على مشروعية القرار التأديبي
كفل المشرع اإلماراتي حماية الموظف العام من تعسف اإلدارة في استعمالها لسلطة التأديب
اإلداري ،وذلك بإحاطته بعدة ضمانات ،تتمثل أساسا ً في وجوب ممارسة التأديب في إطار القانون
القائم على احترام واتباع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية التأديب وأي تخلف عنها أو تجاوزها يؤدي
إلى المساس بمشروعية القرار التأديبي المتخذ بشأنها ،األمر الذي يمنح الموظف العام الحق باللجوء
للقضاء والمطالبة بحقه ،وعليه وجب على اإلدارة أثناء تأديب الموظف التقيد في مختلف مراحل
التأديب بالحدود والقواعد القانونية التي رسمها المشرع ،وأن تتبع جميع اإلجراءات المخولة لها في
ذلك ،تحت رقابة القاضي اإلداري الذي يتأكد من مشروعية هذا القرار.
وألجل تكريس هذه الرقابة في الواقع العملي البد من حصر حاالت ووسائل المشروعية
الشكلية التي قد يعتمد عليها المتقاضي لفحص مشروعية القرار التأديبي المتخذ في حقه والتي على
أساسها يطالب القاضي اإلداري بإلغاء القرار الصادر ضده ،وهذه الوسائل والحاالت هي وليدة
االجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ،والتي عمل الفقه اإلداري على تحليلها وتصنيفها تبعا ً
للتطبيق العملي والواقعي لموقف القضاء اإلداري بشأنها.
والجدير بالذكر بأن تشريعات دولة اإلمارات االتحادية منها أو المحلية تفتقر لوجود نص
تشريعي يحدد أو يبين وسائل المشروعية الشكلية ،أي العيوب التي تصيب شكل القرار فتجعله غير
مشروع يستحق اإللغاء ،ولكن يمككنا استخالص هذه العيوب من خالل األحكام القضائية الصادرة
من محاكم الدولة في هذا الشأن.
وكون المشروعية الشكلية للقرار التأديبي تستلزم جملة من الشروط واألركان فإنها تفرض
بالتبعية وجود سلطة قضائية تتولى مهمة الردع الواقي لها ،وهذا ما لم يخفيه القاضي اإلداري في
قراراته المتعددة ،والتي تقضي بوجود عالقة متينة بين الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي
اإلداري بموجب دعوى اإللغاء وبين وسائل المشروعية الشكلية التي تمكنه من ممارسة هذه الرقابة،
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والتي تم حصرها في سلطة التأديب التي تبادر باالختصاص التأديبي المنوط لها قانونا ً (مطلب أول)،
كما يفرض عليها أن تفرغ القرار التأديبي الذي تتخذه في قالب شكلي وفق ما تمليه عليها القواعد
القانونية المنظمة للمجال التأديبي (مطلب ثان) ،كما وجب عليها التقييد بجملة من اإلجراءات التي
تتبعها عند ممارسة عملية التأديب (مطلب ثالث).

المطلب األول :رقابة مشروعية اختصاص سلطة التأديب
تقتضي نظرية التنظيم اإلداري توزيع كافة االختصاصات بالنسبة لسائر الجهات اإلدارية
في الدولة ،والتي ال تتحقق إال بوجود قواعد قانونية تحدد الصالحيات وتضبط المهام ،وذلك بتقسيم
العمل اإلداري على مجموعات كبيرة من هياكل اإلدارة ،ويعد مبدأ تقسيم وتخصيص العمل من أهم
مبادئ اإلدارة العامة المعاصرة ،فهو يسند إلى كل موظف سلطة إصدار قرار إداري معين كل في
مجال اختصاصه.
ويُعد االختصاص أحد نتائج مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي
نظمتها دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها ،ويمتد هذا المبدأ إلى توزيع االختصاصات داخل
السلطة الواحدة ،وتوكيل ممارستها إلى مؤسسات متنوعة ،وتتوزع هذه السلطات واالختصاصات
بموجب القوانين واألنظمة أيضا ً داخل هذه المؤسسات على مجموعة من الموظفين يعرفون بمتخذي
القرارات أو صانعي القرارات داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن إرادة الهيئة الرسمية التي
يعملون فيها ،وال يجوز لغيرهم التعبير عن هذه اإلرادة.
وعليه أصبح من الضروري علينا تحديد الجهة المختصة لممارسة التأديب في دولة اإلمارات
العربية المتحدة (الفرع األول) ،ومن ثم بيان ارتباط اختصاص سلطة التأديب بالنظام العام (الفرع
الثاني) ،وأخيرا ً تحديد حاالت المساس بمشروعية االختصاص في القرار التأديبي باعتبارها مجاالً
لرقابة القاضي اإلداري في حالة فصله في الدعاوي المرفوعة ضد القرار التأديبي المترتب عن
عملية التأديب (الفرع الثالث).
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الفرع األول :السلطة المختصة بالتأديب في دولة اإلمارات
يعد عيب عدم االختصاص من العيوب الجوهرية التي تلحق القرار اإلداري ،ويتمثل هذا
العيب في صدور القرار عن جهة إدارية غير مختصة قانونا ً بإصداره ،واالختصاص هو صالحية
تعبيرا عن إرادة اإلدارة،
قانونية لموظف معين أو لجهة اإلدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما،
ً
فقد عرف الفقه قواعد االختصاص على أنها" :تلك القواعد التي تحدد األشخاص والهيئات العامة في
الدولة والتي تملك سلطة البت في الشؤون العامة".1
كما عرفتها المحكمة االتحادية العليا" :بأنها القواعد التي تحدد األشخاص أو الهيئات التي
تملك إبرام التصرفات اإلدارية ،واألصل فيه أنه شخصي يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئة التي
يحددها القانون ،ويترتب على مخالفة قواعد االختصاص بطالن القرارات اإلدارية كقاعدة عامة".2
ومن المسلم به فقهــا ً وقضا ًء أن االختصاص ليس حقــا ً شخصيــا ً لمن أُنيط به ،وإنما هو
صالحية شرعية تسمح للموظف بالتصرف في أمر من األمور المحددة بمقتضى النصوص
الدستورية أو القانونية أو الالئحية ،وما يترتب على ذلك من آثار قد تتصل بالغير سواء أكانت سلبية
أم إيجابية.3
وفي هذا الشأن قد جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا" :من المقرر في قواعد القضاء
اإلداري ،أنه ال يشترط في القرار اإلداري أن يصدر في شكل معين أو صيغة محددة ،وإنما يكفي
أن يصدر عن المرجع المختص بإصداره ضمن الحدود والصالحيات المقررة له قانونا ً وأن يكون
مستوفيا ً لمقوماته.4"...

 1د .سليمان الطماوي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،ط ،5دار الفكر العربي ،القاهرة1984 ،م ،ص .590
 2المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،191لسنة  29قضائية ،تاريخ الجلسة 2008-1-27م ،ص
.54
 3د .فؤاد العطار :القضاء اإلداري "دراسة مقارنة ألصول رقابة القضاء على أعمال اإلدارة وأعمالها ومدى تطبيقها في
القانون الوضعي" ،دار النهضة العربية ،القاهرة1967 ،م ،ص .641
 4حكم المحكمة االتحادية العليا ،األحكام المدنية والتجارية ،طعن رقم ( )258لسنة  14قضائية ،تاريخ15-6-
1993م.
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أما عن االختصاص في مجال القرارات التأديبية فهو يعني والية إصدارها ،وتكون القرارات
مشوبة بعيب عدم االختصاص إذا صدرت ممن ال والية له بإصدارها ،وبالتالي إذا صدر قرار
تأديبي بتوقيع الجزاء التأديبي على موظف عام من قبل شخص لم يخوله القانون هذا الحق طبقا ً
للقواعد القانونية المنظمة لالختصاص فإن هذا القرار التأديبي يكون مشوبا ً بعيب عدم االختصاص.
وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا في حكم لها" :وحيث إن هذا النعي في غير محله،
ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يشترط لصحة القرار اإلداري ،أن يصدر ممن يملك
إصداره ضمن الحدود والصالحيات المقررة له ،وإال كان القرار معيبا ً وفاقدا ً لركن
االختصاص.1"...
ويراد هنا باالختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري أو مجموعات وتصرفات تحدد
لإلدارة أن تمارسها قانونا ً وعلى وجه يعتد به ،وعليه أن يتم تحديد اختصاصات كل عضو في اإلدارة
بنا ًء على قوانين وأنظمة ال يجوز أن تجاوز االختصاص.
ويطلق على الجهة المختصة بالتأديب "السلطة التأديبية" وهي الجهة التي يخولها المشرع
بتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في التشريعات االتحادية أو المحلية على الموظف التي تثبت في
حقه جرائم إدارية ،فال بد من وجود سلطة مختصة بتوقيع الجزاء التأديبي وتصبح هي الوحيدة
المختصة بتوقيع الجزاء دون غيرها.
والسلطة التأديبية تختلف باختالف األنظمة القانونية فبعض األنظمة تعهد سلطة التأديب إلى
جهة الرئيس أو السلطة الرئاسية منفردا ً وهو ما يسمى بالنظام الرئاسي ،وبعض األنظمة تعهد بهذه
السلطة للسلطة الرئاسية ولكن ليس بمفردها بل مع االشتراك مع هيئات جماعية أو لجان ذات طابع

 1حكم المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلداري ،الطعن رقم ( )152لسنة 2010م قضائية ،بتاريخ 2010-6-16م.
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إداري وهذا النظام يسمى بالنظام شبه القضائي ،ويثار هنا التساؤل ،من هي الجهة المخولة بتوقيع
الجزاءات التأديبية في دولة اإلمارات؟ وما هو النظام المتبع في الدولة؟
وبعد االطالع على التشريعات في الحكومة االتحادية فقد نجد أن المشرع اإلماراتي قد
خول سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظفين للسلطة الرئاسية (أوالً) وللجنة المخالفات (ثانياً)
وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية المعدل
بالمرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 2016م.

أوالً :السلطة الرئاسية
السلطة الرئاسية هي الجهة المسؤولة عن حسن سير وانتظام العمل داخل المرفق الموكل
إليه إدارته وعن تحقيق األهداف الخاصة به ،فمن المنطق أن تمنح هذه السلطة اختصاصات تمكنها
من مباشرة هذه المهمة ،ومن أهم هذه االختصاصات اختصاص تأديب الموظفين العاملين في هذا
المرفق ،وذلك تطبيقا ً لمبدأ (حيث توجد المسؤولية يجب أن تكون هناك سلطة) وإال استحال عليها
القيام بهذه المسؤولية ،وتتمثل السلطة الرئاسية في الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات في كل من:
 .1الرؤساء المباشرون
حق الرؤساء المباشرين في مجال التأديب حق أصيل يستمدونه من القانون مباشرة،
ويباشرونه باألصالة عن أنفسهم ال بالنيابة عن الوزير ،إذ هم ال يستمدون هذا الحق منه ،ومن ثم ال
يملك الوزير إلغاء هذا االختصاص أو الحد منه إال إذا نص القانون على خالف ذلك.
وبالعودة إلى الالئحة التنفيذية رقم ( )1لسنة 2018م المتعلقة بقانون الموارد البشرية
االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 2016م ،نجد أن
الالئحة التنفيذية التي تنظم أعمال الرؤساء المباشرين فيما يخص المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي
لم تصدر حتى اآلن ،وهي الالئحة التي نص فيها المشرع االتحادي بقوله جوازية الرؤساء المباشرين
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ممن يكون لهم سلطة اإلشراف على أعمال مرؤوسيهم وتوجيههم ومراجعة أعمالهم في توقيع
الجزاءات اإلدارية المرتبطة بالدوام الرسمي فقط والموضحة في جدول المخالفات المقننة في المادة
( )119من الالئحة التنفيذية بقانون الموارد البشرية االتحادي سابق الذكر ،حيث نصت الفقرة األولى
من هذه المادة على أنه" :يعتبر الرئيس المباشر المسؤول األول عن التبليغ عن التزام الموظف
بمواعيد العمل الرسمي واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو فرض العقوبة وإبالغ إدارة الموارد البشرية
بذلك".
والجدير بالذكر إلى أن القرار الصادر عن الرؤساء المباشرين بتوقيع الجزاءات التأديبية
المتعلقة بالدوام الرسمي يخضع للتعقيب عليه من قبل إدارة الموارد البشرية ،حيث نصت الفقرة
الثانية والثالثة من المادة رقم ( )119على أنه" :تقوم إدارة الموارد البشرية وفق األنظمة اإللكترونية
أو الرقمية المعتمدة بالتأكد من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي والتزام الرئيس المباشر بالجزاءات
المقررة في الجدول الوارد في الملحق دقم ( )3المرفق بهذا القرار.
 .2رئيس الجهة االتحادية
نصت المادة ( )109من القانون االتحادي سالف الذكر على أن "يجوز بقرار من رئيس
الهيئة االتحادية إنهاء خدمة الموظف بناء على توصية من لجنة المخالفات بفصله من الخدمة"،
وعليه يختص رئيس الجهة االتحادية في توقيع جزاء الفصل من الخدمة وذلك بناء على توصية من
لجنة المخالفات وفقا ً للفقرة األولى من المادة سابقة الذكر.

ثانياً :لجنة المخالفات
تتولى هذه اللجنة توقيع كافة الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( )83من المرسوم
باستثناء جزاء الفصل من الخدمة ،فقد نصت المادة ( )82على أنه" :تشكل في كل جهة اتحادية
بقرار من رئيس الجهة االتحادية لجنة تسمى لجنة المخالفات يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات
التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي – وتوقيع الجزاءات اإلدارية
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المنصوص عليها في المادة ( )83من هذا المرسوم بقانون ،وذلك باستثناء جزاء الفصل من
الخدمة."...
وفي هذا الصدد نجد أن المشرع اإلماراتي يأخذ بالنظام الرئاسي بشكل واضح في شأن
اختصاص سلطة التأديب ،حيث عهد بسلطة التأديب للسلطة الرئاسية ،ولكننا نرى من وجهة نظرنا
أن النظام الشبه قضائي يمنح الموظف ضمانات أكثر من النظام الرئاسي ،حيث أن النظام األول
يقوم على ضرورة تمتع اإلدارة بقدر من االستقالل والحرية تحقيقا ً للمصلحة العامة ،والنظام الثاني
يسعى نحو تغليب المصلحة الخاصة للموظفين وتوفير قدرا ً أكبر من الضمانات أثناء التأديب ،وبالتالي
فإن نظام الشبه القضائي يحاول تحقيق التوازن بين عنصري الفعالية والضمان من خالل إنشاء هيئة
مستقلة بجانب اإلدارة يتعين استطالع رأيها قبل توقيع العقوبة التأديبية وقد يكون رأيها ملزما ً في
بعض األحيان يتعين على اإلدارة احترامه والتقيد به ،وتعد هذه االستشارة إجراء جوهريا ً حيث
يترتب على إغفالها بطالن القرار الصادر بالعقوبة ،فوجود مثل هذه الهيئات وهذه االجراءات تكفل
للموظف العام مساءلة تأديبية عادلة ،وعليه في إن النظام شبه القضائي من رأيينا هو النظام األفضل
في توزيع سلطة اختصاص تأديب الموظف العام ،ونقترح على المشرع اإلماراتي بإنشاء هيئات
مستقلة بجانب اإلدارة يتعين استطالع رأيها قبل توقيع العقوبة التأديبية على الموظفين لتحقيق عدالة
وظيفية وحماية موظفيها الحكوميين من احتمالية انحراف اإلدارة.

الفرع الثاني :اختصاص سلطة التأديب من النظام العام
يعتبر عيب االختصاص من أقدم أوجه اإللغاء ظهورا ً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
واألصل الذي استمدت منه العيوب األخرى ،وكقاعدة عامة هذا العيب يتعلق بالنظام العام ،وهذا ما
أكدته المحكمة االتحادية العليا بقولها" :من المقرر في فقه القانون اإلداري أن عيب عدم االختصاص
في جميع صوره يتصل بالنظام العام باعتباره أحد مقومات اإلرادة التي هي ركن من أركان صدور
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القرار اإلداري ،ويتحقق ذلك في حالة صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا ً لما في
ذلك من افتئات سلطة على سلطة أخرى أو جهة على جهة إدارية أخرى".1
ويترتب على تعلق عيب عدم االختصاص بالنظام العام نتائج من أبرزها:
 -1يجوز إثارة الدفع بعدم االختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ،وهذا يعني أنه ال يسقط
الحق في إثارة هذا الدفع ،بل يتعين على القاضي اإلداري أن يتصدى له ويثيره ولو من تلقاء
نفسه دون التوقف على طلب الموظف العام.
 -2ال يعتد بالتنازل عن الدفع ممن ُ
شرع لمصلحته ،كما ال يجوز االتفاق على مخالفة قواعد
االختصاص أو تعديلها ،كونها شرعت ابتداء لتحقيق الصالح وليس لتحقيق مصلحة اإلدارة.
 -3ال يجوز للجهة اإلدارية صاحبة االختصاص أن تتنازل عن االختصاص المخولة لها قانونا ً ألي
جهة كانت ،إال إذا سمح لها المشرع بموجب نص صريح.
 -4ال يجوز للجهة اإلدارية أن تتذرع بحالة االستعجال من أجل إصدار قرارات تتجاوز فيها
اختصاصاتها ،فمجرد وجود حالة االستعجال ال يبيح لإلدارة مخالفة قواعد االختصاص أو التحلل
منها ،باستثناء حالة الظروف االستثنائية التي نظمها المشرع وبالقدر الضروري الالزم لمواجهة
هذا الظرف االستثنائي عمالً بالقاعدة العامة "الضرورة تقدر بقدرها".
 -5إذا صدر قرارا ً إداري مشوبا ً بعيب عدم االختصاص فإنه يظل باطالً وغير مشروع وال يجوز
تصحيحه بإجراء الحق من السلطة المختصة به قانونا ً وعليه يجب أن يصدر القرار ابتدا ًء
صحيحا ً من السلطة المختصة قانونا ً وال عبرة بالتصحيح الالحق.

 1حكم المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم ( ،)64لسنة 2013م قضائية ،بتاريخ 2013-5-1م.
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الفرع الثالث :درجات رقابة مشروعية اختصاص سلط التأديب
يميز الفقه والقضاء اإلداري بين صورتان لعيب عدم االختصاص ،ويتوقف هذا التمييز على
درجة مخالفة قواعد االختصاص لمبدأ المشروعية وتبعا لجسامة المخالفة القانونية ال ُمرتكبة ،فإذا
كانت مخالفة قواعد االختصاص جسيمة ،أطلق الفقه على عيب عدم االختصاص في هذه الحالة
اصطالح (اغتصاب السلطة) ويترتب عليه انعدام القرار اإلداري.1
أما إذا كانت مخالفة قواعد االختصاص بسيطة ال تصل إلى درجة اغتصاب السلطة ،أطلق
الفقه والقضاء على عيب عدم االختصاص في هذه الحالة (عيب عدم االختصاص البسيط) أو العادي،
وال يترتب عليه انعدام القرار اإلداري ،بل بطالنه فقط.
وعليه فإن درجة الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية تتدرج بين التوسع
والتضيق طبقا ً لمدى جسامة خروج السلطة التأديبية عن قواعد المشروعية كما ذكرنا سابقا ً ،لهذا
يفرض علينا تداعي المنطق بإثارة إشكاالت عديدة تتعلق بالبحث وإيجاد الوسائل والكيفيات التي
يمكن من خاللها إدراك الحاالت التي يكتفي فيها القاضي اإلداري بإلغاء القرار التأديبي (أوالً) ،وتلك
التي يصل فيها إلى درجة إعدامه (ثانياً).

أوالً :إلغاء القرار التأديبي لعدم اختصاص سلطة التأديب
يقصد بهذا العيب مخالفة موظفي اإلدارة للقواعد التي تنظم االختصاصات فيما بينهم دون
أن ترقي تلك المخالفة إلى درجة اغتصاب السلطة ،بمعنى مخالفة قواعد االختصاص في نطاق
الوظيفة اإلدارية ،وهذه الحالة كما أوردها الفقه تتمثل في إحدى الصور التالية:

 1محمد عبدالعال السنارى :مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مطبوعات
جامعة اإلمارات ،طبعة 2000م ،ص .203

14

 .1عدم االختصاص المكاني لسلطة التأديب
يتعمد المشرع في كثير من األحيان إلى منح جهات إدارية صالحية مباشرة مجموعة من
االختصاصات ضمن نطاق جغرافي معين بحيث ال يجوز لهذه الهيئة أو الموظف ممارسة هذا
االختصاص خارج هذه المنطقة الجغرافية ،وهذا العيب نادر الوقوع على أرض الواقع ألنه غالبا ً
يحدد المشرع وبصورة دقيقة االختصاص المكاني للجهة اإلدارية ،وتلتزم األخيرة بهذا النطاق ،وهذا
غالبا ً يظهر في الهيئات المحلية.1
 .2عدم االختصاص الزماني لسلطة التأديب
وتتمثل هذه الحالة في صدور قرار تأديبي من هيئة إدارية أو أحد أعضائها في وقت لم تكن
فيه هذه الهيئة وهذا العضو مختصين بإصداره قانوناً ،وكما يحصل ذلك في حالة إصدار قرار تأديبي
من قبل موظف لم يستلم مهامه الوظيفية بعد ،كأن يباشر المفوض إليه االختصاصات المفوضة قبل
بداية مدة التفويض ،أو يباشرها بعد انتهاء رابطته الوظيفية بأي طريقة كانت سواء اإلحالة للمعاش
أو االستقالة أو الفصل ،كما قد يحصل ذلك عندما تنقضي المدة القانونية المحددة إلصدار القرار،
وعليه تمتد رقابة القاضي اإلداري لمشروعية سلطة التأديب إلى نطاقها الزمني ،فيتعين عليها
ممارسة صالحيتها التأديبية خالل المحددة لها قانونا ً ،فإذا وجد القاضي اإلداري بأن القرار صادر
من شخص غير مخول زمانيا ً جاز له إلغاء القرار الصادر في حق الموظف.
 .3عدم االختصاص الموضوعي لسلطة التأديب
عادة يحدد المشرع اختصاصات كل موظف أو جهة إدارية بموضوعات معينة ،بحيث يلتزم
الموظف بهذه الموضوعات فإذا تجاوزها الموظف يكون بهذا قد تعدى على اختصاصات جهة إدارية
أخرى ،مما يترتب على ذلك إصابة القرار الصادر بعيب عدم االختصاص.2

 1ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،عام 1988م ،ص .367
 2محمد عبدالعال السنارى :مرجع سابق ،ص .204
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ويشير الفقهاء إلى أن صور عدم االختصاص الموضوعي تتمثل في عدة حاالت ،منها قيام
هيئة إدارية باالعتداء على اختصاص هيئة إدارية أخرى مساوية لها في المركز القانوني وكذلك
اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية عليا أو العكس.1
وفي جميع الحاالت السابقة يتبين أنه يترتب على كون القرار التأديبي المشوب بعيب عدم
االختصاص البسيط البطالن النسبي بمعنى أنه يكون عرضه لإللغاء القضائي إذا ما قرر صاحب
الشأن الطعن به لعدم مشروعيته بدعوى تجاوز السلطة خالل مدة الطعن المقررة قانونا ً وهي ستون
يوما ً من تبليغ القرار أو من األجل الذي يحدده المشرع ،وإال أصبح محصنا ً بفوات المدة ،2ولكن
ماهي حاالت عدم االختصاص التي تؤدي إلى انعدام القرار التأديبي واعتباره كأن لم يكن؟

ثانياً :انعدام القرار التأديبي لعدم اختصاص سلطة التأديب
يطلق الفقه والقضاء على هذا العيب أيضا ً عيب اغتصاب السلطة ،أو اغتصاب الوظيفة،
وذلك بسبب جسامة هذا العيب ،والذي يمثل اعتداء على أبسط القواعد القانونية وأبجدياتها باإلضافة
إلى الخطورة التي تمثلها اآلثار المترتبة عليه ،وال تجعله يقف عند حد تجاوز قواعد االختصاص
الوظيفي في داخل نطاق السلطة الواحدة ،بل يتعدى ذلك إلى الخروج الجسيم على قواعد االختصاص
التي تعتبر األساس الذي يقوم عليه النظام القانوني للدولة.3
وقد قضت محكمة القضاء اإلداري المصري في أحد أحكامها في هذا الشأن" :إن القرار
اإلداري ال يفقد صفته اإلدارية وال يكون معدوما ً إال إذا كان مشوبا ً بمخالفة جسيمة ومن صورها أن

 1أحمد على أحمد الصغيرى :القرار اإلداري في كل من فرنسا ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،ودور المحاكم في
الغائه ،دار الفكر العربي ،طبعة 2008م ،ص .265
 2سليمان محمد الطماوى :قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاهرة1979 ،م ،ص .728
 3سليمان محمد الطماوى :قضاء اإللغاء ،مرجع سابق ،ص .597
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يصدر القرار من فرد عادي ،أو أن يصدر من سلطة في شأن من اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى
السلطة التنفيذية عمالً من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية.1"...
وعليه يتبين من هذا الحكم أن الحاالت التي تؤدي إلى انعدام القرار التأديبي لعدم االختصاص
تتمثل في حالتين:
 .1اغتصاب فرد عادي سلطة إصدار القرار اإلداري
فيفترض في هذه الحالة أن يصدر القرار التأديبي من شخص عادي ليس له عالقة بالوظيفة
العامة ،وبالتالي فهو ال يملك سلطة إصدار القرارات اإلدارية ،وكذلك في حالة كان موظفا ً عاما ً
ولكن ليس له أي صالحية إدارية مثل السائق والطباخ وعامل النظافة العاملين في اإلدارة ،فمن
المنطقي في هذه الحالة يكون القرار اإلداري منعدما ً وال يعدو كونه عمالً ماديا ً لصدوره من غير
ذي االختصاص.
وكذلك متى قام أحد األشخاص العاديين الذين ال يتمتعون بصفة الموظف العام وليس لهم
أي صلة إطالقا ً باإلدارة ،بممارسة اختصاصا ً مقررا ً لسلطة إدارية ،فإن القرار الصادر عنه يعتبر
معيبا ً بعيب عدم االختصاص الجسيم ،األمر الذي يجرده من أية قيمة قانونية ومن ثم ال يتولد عنه
أي أثر قانوني.2
فيرى جانب من الفقه القول بأن القرار الذي يصدره شخص عادي ال يملك سلطة إدارية هو
قرار لحقه عيب عدم االختصاص الجسيم الذي يجعل أثره القانوني معدوما ً ،ومن ثم يتحول إلى عمل
مادي هو قول غير صحيح باستثناء نظرية الموظف الفعلي ،نظرا ً إلى أن هذا القرار الذي يصدر
عن هذا الشخص لم يكتسب في األصل مفهوم القرار اإلداري ،وإنما هو في األصل عمل مادي

 1حكم محكمة القضاء اإلداري ،الطعن رقم  ،1113لسنة  5قضائية ،تاريخ الجلسة 1953-12-16م.
 2ماجد راغب الحلو :مرجع سابق ،ص .360
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خاطئ يقيم مسؤولية القائم به إذا تكاملت أركانها ،األمر الذي يجعله خارج نطاق اختصاص قضاء
اإللغاء.1
فمن وجهة نظرنا نجد بأن هذا العمل هو عمل مادي ال يكتسب وال يرقى إلى اعتباره قرارا ً
إدارياً ،لصدوره من غير ذي الصفة ،وبالتالي يخرج من اختصاص القاضي اإلداري ،باستثناء
نظرية الموظف الفعلي.
فالقضاء اإلداري قد خفف من هذه النتيجة باعترافه بنظرية الموظف الفعلي ،هذه النظرية
التي تأخذ بمظاهر الفرد الذي أصدر القرار اإلداري ،إذ قد يظهر هذا الفرد بمظاهر الموظف العام
ويقوم بأعمال يحترمها المواطنون ،لذلك اعتبر القضاء اإلداري أعمال مثل هذا الفرد أعماالً إدارية
بالنسبة لألشخاص الذين تظهر فيهم حسن النية ،كذلك بالنسبة للقرار الصادر من موظف تم سحب
قرار تعينه ،فقد اعتبر القضاء اإلداري بأن عمله عمالً إداريا ً بالنسبة لألشخاص المتعاملين معه
بحسن نية.
وحسنا ً ما ذهب إليه القضاء اإلداري حول األخذ بنظرية الموظف الفعلي ،وذلك لحماية
األشخاص حسني النية الذين يتعاملون مع هذا الشخص باعتقادهم أنه بالفعل موظف في اإلدارة
ويمارس مهامه الوظيفية.
 .2اعتداء سلطة تنفيذية على اختصاص سلطة قضائية أو تشريعية أو العكس:
هذه الحالة تتمثل عندما يصدر القرار من سلطة إدارية يتضمن اعتداء على السلطة التشريعية
أو السلطة القضائية ،فإن مثل هذا القرار يعتبره القضاء اإلداري معيبا ً بعيب عدم االختصاص الجسيم
مما يجعله معدوماً ،كما لو قامت السلطة التنفيذية بإضافة عقوبة تأديبية لم ينص عليها قانون الموارد
البشرية.

 1سليمان محمد الطماوى :قضاء اإللغاء ،مرجع سابق ،ص .599
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ويتبع لهذه فرضية أخرى وهو في حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية
أخرى ال عالقة بها ،وعادة تكون مماثلة لها ومن نفس الدرجة دون أن تربطهما صلة تبعية أو
إشراف ،مثال ذلك اعتداء وزارة على اختصاص وزارة أخرى .1وبالتالي فتلك القرارات الصادرة
من السلطة المتعدية قرارات منعدمه ال أصل لها ،ويجوز للقاضي اإلداري الحكم بانعدامها.
وبنا ًء على ما سبق إيضاحه يمكننا اآلن من التمييز بين اإللغاء القضائي التي يكون جزءا ً
لعدم احترام قواعد توزيع االختصاص التأديبي داخل اإلدارة الواحدة وهو يخص عدم االختصاص
البسيط ،وبينما انعدام القرار التأديبي يكون جزءا ً للخروج الجسيم عن ممارسة هذا االختصاص
والذي يصل إلى حد اغتصابه ،مما يجعل القاضي اإلداري يعدم هذا القرار ويجرده من كل أثر ،كما
ال يتقيد القرار المنعدم بمدد الطعن القضائي لدعوى اإللغاء وهي مدة الستين يوما ً ،إضافة إلى ذلك
يمكن لصاحب الشأن طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا التعدي ،والجدير بالذكر كذلك
في هذا السياق بأن النتيجة على القرار الصادر في كلتا الحالتين هي واحدة ،وهي بطالن العقوبة
التأديبية.

المطلب الثاني :رقابة مشروعية شكل القرار التأديبي
يتوقف نجاح النظام التأديبي المتبع في الدول على إيجاد قدر من الضمانات القانونية
والقضائية التي تكفل للموظف العام مساءلة تأديبية عادلة ،وكون النظام التأديبي أخطر جوانب
الوظيفة العامة التي تمس بالموظف ،كانت لرقابة القاضي اإلداري في اإلمارات على شكل القرار
التأديبي ضمانة أساسية ومالزمه لمشروعيته باعتباره المظهر الخارجي الذي يتجسد فيه إرادة
السلطة التأديبية ،وعليه أضحى بنا التطرق إلى المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار لإلفصاح عن

 1أحمد على أحمد الصغيرى :مرجع سابق ،ص .271
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إرادة السلطة التأديبية (الفرع األول) ،ومدى تأثير عيب الشكل في صحة مشروعية القرارات التأديبية
(الفرع الثاني).

الفرع األول :المظهر الخارجي للقرار التأديبي
عرفت المحكمة اإلدارية العليا في مصر عيب الشكل بأنه "عدم احترام القواعد اإلجرائية
أو الشكلية المحددة إلصدار القرارات اإلدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك
القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً" ويقصد به المظهر الخارجي التي تفصح بموجبها اإلدارة عن
إرادتها وفقا ً للشكل الذي يتطلبه القانون وتهدف الشكليات في القرار اإلداري إلى ضمان سير اإلدارة
وصيانة حقوق األفراد ،فالقرارات اإلدارية المختلفة تصدر بقصد إلزام األفراد بعمل أو امتناع عن
عمل أو لتحقق بالنسبة إليهم أثرا ً قانونيا ً معيناً ،فيجب أن تتخذ تلك اإلجراءات مظهرا ً خارجيا ً حتى
يعلم بها األفراد ويرتبوا تصرفاتهم وفقا ً ألحكامها ومقتضياتها ،1فالشكليات ليست روتين أو عقبات
ال قيمة لها ،وإنما هي في حقيقتها ضمانات لإلدارة يمنعها من التسرع وتهديد األفراد باتخاذ قرارات
غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك دون المالبسات والظروف المحيطة بموضوع القرار
اإلداري تحقيقا ً للصالح العام.2
وقد قضت المحكمة االتحادية في االمارات في هذا الشأن باآلتي" :لما كان من المقرر في
فقه القانون اإلداري أن القرار اإلداري فرديا ً كان أو تنظيميا ً ال يخضع ألية أشكال خاصة إال إذا
استلزم المشرع في حاالت معينة أن يمر بخطوات محددة قبل إصداره كاستطالع أو موافقة جهة
معينة وأن عدم اتباع هذا اإلجراء وعدم صدوره في الشكل المحدد قانونا ً يعيب القرار اإلداري في
شكله".3

 1د .سليمان الطماوي :الوجيز في القانون اإلداري ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار وائل للطباعة
والنشر ،عمان2003 ،م ،ص .222
 2د .شريف يوسف خاطر :القرار اإلداري ،دار الفكر والقانون ،المنصورة2016 ،م ،ص .205
 3المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،594لسنة 2015م قضائية.

20

فعندما قرر المشرع قواعد الشكل التي تحكم القرار التأديبي أراد تحقيق مصلحتين:
 .1مصلحة عامة :وهي أن من خالل هذه الشكليات تتجنب اإلدارة التسرع واالرتجال في
إصدار قراراتها مما يحملها على التروي والتدبر فيصدر القرار بعد بحث ودراسة ،وفي
ذلك تحقيق للمصلحة العامة وضمان لحسن سير العمل ومنعا ً للتعسف.
 .2مصلحة خاصة :ففي احترام اإلدارة لقواعد الشكل فيه ضمانة لصالح األفراد وحقوقهم
وحرياتهم تقابل ما تتمتع به اإلدارة ازاءهم من امتيازات كحق التنفيذ المباشر والسلطة
التقديرية.1

الفرع الثاني :عيب الشكل بين الشروط الجوهرية والعناصر الثانوية
درج الفقه والقضاء اإلداري على التمييز بين ما إذا كانت المخالفة في الشكل قد تعلقت
بالشروط الجوهرية التي تمس بمصالح األفراد وبين ما إذا كانت المخالفة متعلقة بشروط غير
جوهرية (ثانوية) ال يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم.
ولذلك فإن القضاء ال يقضى بإلغاء القرار التأديبي لمجرد انطوائه على أي عيب شكلي مهما
بلغت درجة بساطته ،ألن ذلك سوف يؤدى إلى مبالغة اإلدارة في االعتداد بالشكل إلى درجة كبيرة
كي تتفادى إلغاء قراراتها ،وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بطء العمل اإلداري ،وعليه سوف
أتطرق للشكليات الي تؤثر في مشروعية القرار التأديبي (أوالً) ومن ثم الشكليات التي ال تؤثر على
صحة مشروعية القرار التأديبي (ثانياً) ،وختاما ً سأتناول إمكانية تصحيح شكليات القرار التأديبي
(ثالثاً).

 1المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،594لسنة 2015م قضائية ،تاريخ الجلسة 2016-1-6م.
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أوالً :الشكليات التي تؤثر في مشروعية القرار التأديبي
 .1شكل القرار ذاته :القاعدة العامة في القرارات اإلدارية هي أن تكون مكتوبة ومذيلة بتوقيع من
أصدرها ،غير أنه من المتفق عليه أنه ليس للقرار اإلداري شكل معين يجب أن يصدر فيه ،فقد
يأتي القرار شفويا ً أو ضمنيا ً ،إال أن القانون قد يشترط أن يكون القرار مكتوبا ً ،وفي هذه الحالة
يتوجب على اإلدارة اتباع الشكل الذي تطلبه المشرع وإال عد قرارها مخالفا ً بشكل جوهري مما
يؤدي إلى إبطاله ،وقد يشترط القانون في القرار اإلداري أن يقترن توقيع مصدره بتوقيعات
أشخاص آخرين ،في هذه الحالة إذا صدر القرار خاليا ً من هذه التوقيعات فإنه يكون باطالً بطالنا ً
مطلقا ً.1
 .2تسبيب القرار التأديبي :يقصد بتسبيب القرار التأديبي إفصاح اإلدارة في صلب قرارها عن
األسباب التي دعتها إلى إصداره ،والتسبيب يختلف عن السبب في القرار اإلداري ،فالسبب هو
ركن من أركان القرار اإلداري يؤدي تخلفه إلى عدم مشروعية القرار لعيب في سببه ،أما
التسبيب فهو شرط شكلي لصحة القرار اإلداري يؤدي إغفاله إلى بطالن القرار لعيب في شكله،
واألصل أن اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إال إذا تطلب القانون ،فإذا اشترط القانون
تسبيب القرار التأديبي يصبح التسبيب شرطا ً شكليا ً جوهريا ً يترتب على إغفاله بطالن القرار
التأديبي ،والتسبيب يعد من أهم الضمانات لألفراد ألنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعية تصرف
اإلدارة ،فضالً عن أن معرفة األفراد لألسباب التي دعت اإلدارة التخاذ قرارها يسهل عليهم
الطعن فيه أمام القضاء ،كذلك اشتراط التسبيب يجعل اإلدارة أكثر حذرا ً وروية عند إصدارها
لقراراتها تجنبا ً للطعن فيها ،ولتوفر هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جديا ً ومحددا ً وواضحا ً
بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعية القرار ،وإال فإن القرار يُعد بحكم الخالي من
التسبيب مما يؤدي إلى إبطاله.2

 1سليمان محمد الطماوى :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .251
 2رشا محمد جعفر :الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ،منشورات الحلبي
الحقوقية2010 ،م ،ص .100
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ونجد أن المشرع اإلماراتي قد أوجب على اإلدارة تسبيب قراراتها التأديبية من خالل الالئحة
التنفيذية لقانون الموارد البشرية سابق الذكر ،وبالتالي فلو أخلت اإلدارة بهذا الشكل جاز للقاضي
اإلداري إلغاء القرار التأديبي لتخلف التسبيب فيه.

ثانياً :الشكليات التي ال تؤثر في مشروعية القرار التأديبي
من المستقر في القضاء اإلداري أنه ال يترتب البطالن على كافة مخالفة الشكليات التي ال
يتوجب القانون ا تباعها والتي ال تؤثر على موضوع القرار أو على ضمانات األفراد تعتبر شكليات
ثانوية غير جوهرية.1
وللتمييز بين األشكال الجوهرية واألشكال الثانوية رتب البطالن على األولى من دون الثانية،
وهذا التمييز مسألة تقديرية في ضوء النصوص القانونية ورأي المحكمة ،وبصورة عامة يكون
الشكل جوهريا ً إذا وصفه القانون صراحة ،أو رتب البطالن كجزاء على مخالفته ،أما إذا سكت
القانون فإن الشكل يعد جوهريا ً إذا كان له أثر حاسم في مسلك اإلدارة وهي تحدد مضمون القرار
التأديبي أما إذا لم يكن لذلك الشكل األثر الحاسم فإنه يعد شكالً ثانويا ً ومن ثم فإن تجاهله ال يعد عيبا ً
يؤثر في مشروعية القرار.2
وقد استقر القضاء اإلداري على أن الشكليات الثانوية التي ال يترتب على مخالفتها بطالن
القرار التأديبي على نوعين:
 .1األشكال المقررة لمصلحة اإلدارة ال لمصلحة األفراد :األشكال المقررة لمصلحة اإلدارة أشكال
ثانوية ال يترتب على مخالفتها الحكم بإبطال القرار التأديبي ،وبذلك ال يسمح لألفراد أن يستفيدوا

 1محسن خليل :قضاء اإللغاء ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية1989 ،م ،ص .95
 2الديدامونى مصطفى أحمد :اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ،دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري،
الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ،طبعة 1992م ،ص ( .200بتصرف)
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من هذه الحالة والتمسك باألشكال المقررة لمصلحة اإلدارة وحدها للتوصل إلى إلغاء القرارات
التأديبية.
 .2األشكال التي ال تؤثر في مضمون القرار :لم يستقر الفقه أو القضاء اإلداري على تحديد معيار
منضبط ودقيق يتميز من خالله الشكل الجوهري المؤثر أو الملزم لإلدارة ويترتب على مخالفته
بطالن القرار التأديبي كما ذكرنا ،وأيضا ً فقد يتغاضى الفقه والقضاء اإلداري أحيانا ً عن مخالفة
بعض الشكليات التي يعدها ثانوية ال تؤدي إلى بطالن القرار التأديبي ،لعدم تأثيرها الموضوعي
في صحة القرار وسالمته ولم تنتقص من ضمانات األفراد ،ومثالً إغفال اإلدارة اإلشارة صراحة
في صلب قرارها إلى النصوص القانونية التي كانت األساس في إصداره ،وعدم ذكر صفات
أعضاء اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي في صلب القرارات الصادرة عنها.1
إن هذا االتجاه في القضاء يهدف إلى التقليل من الشكليات التي تضر بعمل اإلدارة وتقيدها
عن أداء وظيفتها ،إال أن هذا االتجاه ال شك سيؤدي إلى تعسف اإلدارة وادعائها بأن أغلب األشكال
ال تؤثر في مضمون قرارها ولها سلطة تقديرية في هذا المجال وال نغفل ما لذلك من تأثير سلبي
على سلطة القضاء اإلداري في الرقابة على مشروعية قراراتها.
كما أن بعض فقهاء القانون العام ينتقدون هذا االتجاه السابق ،حيث أنه توجد صعوبة في
تحديد الحاالت التي يعترف فيها بأن الشكليات قد تقررت لمصلحة اإلدارة وحدها ،ألن صالح اإلدارة
فيه أيضا ً مصلحة للفرد عند وجوده.

 1أحمد على أحمد الصغيرى :مرجع سابق ،ص .287
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ثالثاً :إمكانية تصحيح عيب الشكل في القرار التأديبي
ذكرنا أن القضاء اإلداري قد تجاوز عن عيب الشكل الثانوي ولم يرتب عليه بطالن القرار
التأديبي ،لكن يثور التساؤل حول عيب الشكل الجوهري والذي يؤثر على شكل القرار ،وما إذا كان
من الممكن تصحيحه بعد وقوعه أم ال؟
توجد وسائل لتصحيح عيب الشكل وهي على الوجه اآلتي:
 .1االستيفاء الالحق للشكل :انقسم الفقه والقضاء اإلداري بشأن إمكانية تصحيح عيب الشكل باستيفاء
األشكال التي أهملتها اإلدارة بعد صدور القرار المعيب ،فقد ذهب جانب في الفقه إلى عدم جواز
تصحيح األشكال المعيبة بعد صدور القرار ،ألن هذه اإلجراءات إنما وضعت كضمانة لألفراد
والمصلحة العامة ،قبل إصدار اإلدارة قرارها يكون معيبا ً ومستحقا ً ،وال يجوز لإلدارة أن تصحح
هذا العيب لتعطي القرار أثرا ً رجعيا ً ألن ذلك يمنح اإلدارة رخصة الخروج عن قواعد الشكل،
وال يستثنى من ذلك إال حاالت اإلغفال المادية البسيطة التي يمكن تداركها لتغطية عيب الشكل.1
وذهب الجانب اآلخر من الفقه إلى قبول تصحيح القرار باستيفاء اإلجراءات الشكلية بعد
صدور القرار تجنبا ً إللغائه.
وأننا نميل بالقول بعدم جوازية استيفاء الالحق للشكل في حال لو كان هذا الشكل من األشكال
الجوهرية ،وذلك ألن هذا الشكل وضع ضمانه للموظف ،ووسيله لتنبيه اإلدارة عند إصدارها مثل
تلك القرارات الخطيرة والماسة بحقوق اآلخرين ،فإذا سمح لها باالستيفاء الالحق ستأخذ بهذه
الرخصة وتتذرع بها في جميع حاالت اإلغفال عن الشكليات.
 .2قبول وموافقة صاحب الشأن :من المقرر فقها ً وقضا ًء أن األصل في الشكليات أنها مقررة
لمصلحة عامة قدّرها المشرع ،فهي تمس الصالح العام ،ومن هنا فإن قبول ذوي الشأن للقرار

 1ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .384
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المعيب ال يؤدي إلى تصحيح العيب وزوال البطالن ،إال أن بعض أحكام القضاء اإلداري قد
خرجت عن هذا االتجاه وذهبت إلى قبول صاحب الشأن يصحح عيب الشكل ،إن لم يكن هذا
الشكل متعلقا ً بالنظام العام.1
 .3استحالة إتمام الشكليات :إذا كان مبدأ المشروعية يقتضي لصحة القرار التأديبي أن يكون مستوفيا ً
عد من إطالقه قاعدة أنه ال تكليف بمستحيل ،ومن
الشكل الذي تطلبه القانون ،إال أن هذا المبدأ ُ
ثم فإن القرار التأديبي يعد صحيحا ً رغم خلوه من الشكل الذي تطلبه القانون إلصداره متى
استحال على اإلدارة استيفاء ذلك الشكل يستوي في ذلك أن تكون تلك االستحالة مادية أو قانونية
أو مرجعها صاحب الشأن نفسه.2
أ -االستحالة المادية :تمثل االستحالة المادية في ضرورة ملحة اضطرت معها اإلدارة
للتخلي عن الشكل المقرر إلصدار القرار ،ويشترط في تلك االستحالة أن تكون طويلة األمد ،ألن
االستحالة المؤقتة ال تكفي لتدير إغفال اإلدارة لألشكال المطلوبة ،فإذا كانت اإلدارة مضطرة إلصدار
القرار بحيث يؤدي االنتظار لحين زوال الظرف الطارئ إلى تفويت الغاية من إصداره ،أو إلحاق
الضرر بالمخاطب به ،فإن تخليها عن الشكل المقرر هنا ال يؤدي إلى إبطال القرار لتخلف هذا
الشكل.3
ومن أمثلة االستحالة المادية المانعة في إتمام الشكليات ،عدم سماع دفاع الموظف المتهم في
حالة إذا كان راجعا ً إلى استحالة مادية حقيقية تعود إلى عدم تركه لعنوانه واستحالة االستدالل على
هذا العنوان ويخضع تقرير مدى توافر حالة الضرورة التي يكون لإلدارة بموجبها إصدار القرار

 1أحمد على أحمد الصغيري :القرار اإلداري في كل من فرنسا ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودور المحاكم في
الغائه ،مرجع سابق ،ص .288
 2محمد عبدالعال السنارى :مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مرجع
سابق ،ص .243
 3محسن خليل :قضاء اإللغاء ،مرجع سابق ،ص .103
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بدون الشكل المفترض ظهوره عليه أو اإلجراءات المتعين أن تسبق إصداره لتقدير قاضي
الموضوع.
ب -االستحالة القانونية :إن االستحالة القانونية إلتمام الشكل كما في حالة الظروف االستثنائية
ال تؤدي هي أيضا ً إلى إبطال القرار التأديبي ،كما لو حالت ظروف استثنائية بين اإلدارة وبين
استيفاء الشكل المتطلب إلصدار القرار الذي ال يحتمل إصداره تأخير في هذه الحالة يكون بوسع
اإلدارة إصدار القرار دون أن تستوفي هذا الشكل حيت يكون هذا القرار مشروعا ً رغم ذلك.
ج -استحالة إتمام اإلجراء بفعل صاحب الشأن :قد يستحيل على اإلدارة إصدار القرار
بالشكل الواجب لسبب يرجع إلى صاحب الشأن ،وهو المخاطب بالقرار ،في هذه الحالة يجوز اتخاذ
القرار رغم تخلف الشكل المستوجب إصدار القرار ،فإذا امتنع موظف عن حضور إداري لإلدالء
بأقواله فيما نسب إليه ارتكابه من مخالفات فإن امتناعه عن الحضور يعد مسوغ مقبول ال يحول
دون إصدار قرار بمجازاته رغم عدم إجراء تحقيق معه ،ورغم أن هذا التحقيق إجراء شكلي واجب
االحترام قبل إصدار قرار الجزاء ،حيث أنه ضمانة تأديبية هامة يبطل التحقيق بتخلفها إال أن بوسع
اإلدارة إهماله في هذه الحالة ويكون قرار الجزاء رغم ذلك صحيحا ً من الناحية الشكلية.1
د .تحقق الغرض من الشكل :الشكل في القرار اإلداري ليس غاية في ذاته ،بل هو وسيلة
لتحقيق غاية هي حمل اإلدارة على التروي قبل إصدار قرارها وضمانة ألن يصدر هذا القرار في
صورة تحقق معها الغاية في إصداره ،فإذا تحققت الغاية من تطلب الشكل فال محل إلبطال القرار
اإلداري رغم صدوره خلوا ً منه.2

 1محمد عبدالعال السنارى :مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مرجع
سابق ،ص .245
 2ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .285
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المطلب الثالث :رقابة مشروعية إجراءات اتخاذ القرار التأديبي
تعتبر اإلجراءات التأديبية سبيالً القتضاء حق وضمانه لعدم انحراف اإلدارة بسلطتها ،فال
تصح مشروعية القرار التأديبي إال إذا عملت اإلدارة على التوفيق بين فعالية قيام السلطة التأديبية
على النحو المقتضى قانونا ً وبين ضمان حقوق الموظف الخاضع للتأديب.
ويرى جانب من الفقه أن هناك انفصال قائم بين قواعد الشكل واإلجراءات ،فيقصد بقواعد
الشكل المظهر الخارجي للقرار اإلداري ،أما القواعد اإلجرائية فهي أساس العمل القانوني في ذاته،
فكلما تعددت مراحل إصدار القرار وإجراءاته ،كلما عكس ذلك تقدير المشرع ألهمية موضوع
القرار ،فهو يشترط إجراءات معينة تناسب أهمية محتوى القرار.1
فاإلجراءات هي تلك المراحل السابقة على عملية اتخاذ القرارات التأديبية ،وتدخل في
تكوينها وتشكيل محتواها ،يفرضها المشرع كضمان لحماية األفراد والجماعة ،وتضفى على القرار
الصفة الشرعية وتوفر للسلطات اإلدارية فرص التبصر والتدبر والتأني عند صنع القرار وإخراجه
سليما ً دون عيوب ،وإال تعرض إلى البطالن ،ويجوز الطعن فيه إداريا ً أو قضائيا ً.2
لذلك يفرض المشرع على اإلدارة قواعد إجرائية إلصدار قراراتها ،وهذه القواعد اإلجرائية
إنما هي قيود ٌرسمت لكي تلزم اإلدارة في تصرفاتها من أجل حماية الصالح العام ،وهذه اإلجراءات
الواجب اتباعها عند إصدار القرارات التأديبية قد تتقرر في النصوص القانونية ،وقد يقررها القضاء
عند عدم وجود نص إذا كانت من األشكال الجوهريةُ ،ويعد القانون مصدرا ً هاما ً تستقى منه اإلدارة
شكل ما يصدر عليها من قرارات بحيث تبطل تلك القرارات إذا صدرت مخالفة للشكل الذي تطلبه

 1مصطفى عفيفى :المبادئ العامة لإلجراءات اإلدارية غير القضائية ،الطبعة األولى ،ص .24
 2سليمان محمد الطماوى :القضاء اإلداري ،ج ،3دار الفكر العربي ،القاهرة1996 ،م ،ص .734
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القانون ،فعندما يتطلب القانون اتخاذ إجراءات معينة أو اتباع هذه القواعد وتلك اإلجراءات وإال
أصبح القرار قابالً لإللغاء لمخافته قواعد الشكل واإلجراءات المقررة.1
وألهمية دور اإلجراءات في القرارات اإلدارية التي تكون سببا ً من أسباب الحكم باإللغاء
في دعوى اإللغاء ،فإن الفقه والقضاء اإلداريين وضعا مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها من
قبل اإلدارة المختصة صاحبة القرار ،وذلك لضمان سالمة اإلجراءات المحددة قانونا ً قبل صدور
القرار ،وتلعب هذه الضوابط المنظمة لركن اإلجراءات في القرار اإلداري دورا ً مهما ً ومساعدا ً
ضع من
ومكمالً لها ،ألنه من دون هذه الضوابط تفقد اإلجراءات قيمتها الحقيقية ،والهدف الذى و ُ
أجله ،وهو خروج القرار اإلداري خاليا ً من العيوب ال ُمبطلة له ،2ومن أهم الضوابط المنظمة لركن
اإلجراءات في القرار اإلداري:
 -1التزام اإلدارة بوقت اإلجراء :أي أن تلتزم اإلدارة بتطبيق اإلجراء الذى يسبق صدور القرار
اإلداري في الوقت المناسب ،كفتح تحقيق مع الموظف المخالف وسماع دفاعه قبل توقيع العقوبة
عليه ،وفى جميع األحوال ،فإن الفترة الزمنية بين اتخاذ اإلجراءات القانونية وصدور القرار ،ال
يجوز أن تطول كثيراً ،إال إذا اقتضت الظروف المرافقة لإلجراءات.3
 -2التزام اإلدارة بمضمون اإلجراء :ففي حالة ما إذا تعين على اإلدارة اتخاذ إجراء معين قبل
إصدار قرارها النهائي ،وهذا يعنى التزام الجهة المختصة بإصدار القرار إتباع اإلجراءات
المقررة بجميع عناصرها ،حتى ال تخرج عن الهدف المنشود لها ،كأن ينص القانون على
استشارة لجنة معينة قبل إصدار القرار ،فيتعين على الهيئة إبداء رأيها في الجزء أو العنصر
الذي أتت من أجله.

 1يوسف حسين محمد البشير :مبادئ القانون االداري ،مبادئ ونظريات في النظام اإلسالمي (دراسة مقارنة بالقانون
السوداني ) ،مطبعة جامعة الخرطوم1998 ،م ،ص .205
 2ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .275
 3مصطفى عفيفي :المبادئ العامة لإلجراءات اإلدارية غير القضائية ،مرجع سابق ،ص .35

29

 -3التزام اإلدارة بمبدأ حياد أعضاء اللجان االستشارية :ولكي يتم هذا المبدأ بحياد واستقاللية أعضاء
اللجان والهيئات االستشارية ،ولضمان سالمة هذا اإلجراء القانوني ،يجب التقيد بما جاء في
القانون ،وهو عدم سماح مشاركة أعضاء من خارج الهيئة االستشارية ،وخصوصا ً من لهم تأثير
على إصدار القرار.
 -4التزام اإلدارة بقاعدة توازى اإلجراءات :أكد الفقه والقضاء اإلداريين على تطبيق قاعدة توازى
اإلجراءات ،بل اعتبرها ضابطة من الضوابط المنظمة إلجراءات القرار اإلداري ،فيشترط في
القرار الصادر بإلغاء أو تعديل قرار سابق ،أن تستعمل نفس اإلجراءات ،وأن تستخدم نفس
اآلليات التي استعملت في القرار األول.
وكما ذكرنا سابقا ً إن اإلجراءات القانونية التخاذ القرار التأديبي ضمانة للموظف العام تكفل
له اإلحساس أو الشعور بالعدالة واألمن والطمأنينة في المحاكمة التأديبية ،وعليه هنالك ضمانات
منحها المشرع الموظف منذ بدء مرحلة تحريك الدعوى التأديبية (الفرع األول) ،وصوالً إلى مرحلة
صدور القرار التأديبي ضده (الفرع الثاني).

الفرع األول :رقابة المشروعية اإلجرائية السابقة على اتخاذ القرار التأديبي
تفرض الشرعية اإلجرائية في التأديب اإلداري أن ال يصدر القرار التأديبي إال بنا ًء على
دعوى تأديبية سابقة تحترم فيها جميع القواعد اإلجرائية التي أقرها المشرع ،والمبادئ العامة للقانون،
وعليه نتطرق ألهم اإلجراءات السابقة التخاذ القرار التأديبي على النحو اآلتي:

أوالً :إخطار الموظف
إخطار الموظف يعني ضرورة أن تحيط اإلدارة المخالف علما ً بما تنوي اتخاذه من اجراء
في مواجهته قبل حدوثه ،بهدف تدارك الموقف وفسح المجال للمخالف للتجهيز ومواجهة اإلدارة،
وهو في هذه الحالة يعد إنذار قبل إنزال اإلدارة الجزاء عليه ،كما أن اإلدارة غير ملزمة أن يتخذ

30

اإلخطار (اإلنذار) شكالً معينا ً ما لم يلزمها المشرع بذلك ،وقاعدة اإلعذار يمكن االتفاق على اإلعفاء
منها ألنها ليست من النظام العام ،فضالً عن أنه ال يوجد شكل محدد لصيغة اإلعذار ،وتلتزم اإلدارة
ببذل عناية كافية في سبيل إرسال اإلخطار إليه ،أما إذا قصرت في هذا ،فإنه يؤدي إلى بطالن
الجزاء لتخلف اجراء جوهري ،أما االلتزام اآلخر لإلدارة ،فهو إعطاء المخالف المهلة الكافية والتي
يمكن من خاللها إزالة أسباب المخالفة بدءا ً من تاريخ إعذاره ،وهذه المدة كثيرا ً ما يتولى المشرع
تحديدها ولكنه في بعض األحيان قد يكتفي بالنص على االلتزام ويترك لإلدارة تحديد المدة حسب
ظروف كل حالة.
وبالرجوع للالئحة التنفيذية رقم ( )1لسنة 2018م المتعلقة بقانون الموارد البشرية االتحادي
رقم ( )11لسنة 2008م المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 2016م نجد أن الالئحة نصت
في المادة ( )97على اجراء اإلخطار حيث جاء فيها " -2يتم استدعاء الموظف المحال إلى اللجنة
للتحقيق معه وفق إجراءات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وأنظمتها اإللكترونية أو الرقمية
المعتمدة ،على أن يتضمن اإلخطار ما هو منسوب إليه ومكان وتاريخ الجلسة ،وذلك قبل الموعد
المحدد لها بثالثة أيام على األقل ،ويتم اإلخطار بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو
بأي من الوسائل المتاحة -3 .في حال عدم مثول الموظف أمام لجنة المخالفات ،يعاد إخطاره ثانية
ويحدد له موعد آخر للمثول فيه أمامها على أن يتم اإلخطار بالموعد قبل يوم واحد على األقل من
التاريخ المحدد للجلسة التالية -4 .إذا لم يمثل الموظف أمام لجنة المخالفات بعد اإلخطار الثاني يجوز
للجنة التصرف في التحقيق في غيبته".
وعليه فإن المشرع اإلماراتي وضح في المادة آنفة الذكر اجراء االخطار توضيحا ً تاما ،من
حيث وسائل اإلخطار ومضمونه وميعاده وفي حال عدم مثول الموظف ،فبالتالي وجب على جهة
اإلدارة االلتزام بما ورد من إجراءات في المادة ،وفي حال مخالفة اإلدارة هذا االجراء جاز للموظف
الطعن أمام القضاء ببطالن اإلجراءات المتخذة في حقه مطالبا ً بإلغاء القرار التأديبي الصادر.
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ثانياً :إجراء التحقيق اإلداري مع الموظف
نظرا ً لخطورة الجزاء التأديبي وما يترتب عنه من آثار قانونية اتجاه الموظف ،فيسبق عمليه
اتخاذ القرار إجراء يهدف إلى إظهار حقيقة ما نسب إلى الموظف من تهم ،وذلك حتى يبنى القرار
التأديبي على مقومات سليمة وصحيحة ،فيتم التحقيق مع الموظف الذي ارتكب سلوكا ً ترى السلطة
التأديبية المختصة أنه يستحق عنه جزا ًء تأديبيا ً ،ويعرف التحقيق اإلداري بأنه هو "اإلجراء الذي
يهدف إلى كشف حقيقة العالقة بين الموظف المتهم والخطأ التأديبي المنسوب إليه".1
كما عرفته المحكمة اإلدارية العليا المصرية بأنه هو "الفحص والتقصي الموضوعي
والمحايد والنزيه إلظهار وجه الحقيقة من حيث حدوث الوقائع ومدى نسبتها للموظف".2
يجرى التحقيق اإلداري عادة بعد اكتشاف اإلدارة السلوك غير السوي للموظف ،فيتعين
عليها الوقوف على بحث حقيقة الوقائع المنسوبة له وعلى الظروف التي ارتكبت فيها ،وتقوم اإلدارة
عادة بإجراء التحقيق اإلداري بناء على مالحظات من قبل الرئيس المباشر حول تصرفات الموظف
الذي يتبعه أو استنادا ً إلى تقرير من قبل أحد جهات التفتيش أو بنا ًء على شكوى ،ويتعين أن يجري
التحقيق مع الموظف كتابة ،وذلك ألنه الكتابة تكون في العادة أكثر انضباطا ً وأدق تعبيرا ً ويمكن
الرجوع عليه.
وبعد االطالع إلى الالئحة التنفيذية رقم ( )1لسنة 2018م المذكورة أعاله ،نجد بأنها نصت
في المادة ( )98على أن " -2عند بدء التحقيق يتعين على رئيس لجنة المخالفات أن يتلو على
الموظف المحال للتحقيق جميع الوقائع المنسوبة إليه بشكل واضح وإحاطته باألدلة التي تؤيد ارتكابه
المخالفة حتى يتمكن من إبداء دفاعه ،وتقديم ما لديه من مستندات تؤيد أقواله ،وأن يتم اثبات كل

 1بن سالم لياس ،الفصل التأديبي للموظف العام في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،بن
عكنون ،جامعة الجزائر2002 ،م ،ص .81
 2حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية رقم  ،4499بتاريخ  24ديسمبر 2000م.
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أقواله ويوقع عليها ،وفي حال امتناعه يتم إثبات ذلك من قبل رئيس اللجنة -3 .على رئيس اللجنة
تمكين الموظف من االطالع على جميع األوراق المتعلقة بالمخالفة".
وبالتالي تلتزم السلطة المختصة بالتأديب بمواجهة المحال للتحقيق بما أنسب إليه من تهم
وتمكنه من االطالع على ملف الدعوى التأديبية كامالً وعلى كافة الوثائق والمستندات الملحقة به،
وذلك ليتمكن من الدفاع عن نفسه وعما أنسب إليه من تهم ،ومخالفة اإلدارة لهذه اإلجراءات تعرض
قرارها لإلبطال.

ثالثاً :حق الموظف في الدفاع أمام سلطة التأديب
يقصد به تمكين الموظف الرد على ما هو منسوب إليه من أخطاء تأديبية ،ويعتبر احترام
حق الدفاع في المسائل التأديبية عنصرا ً من عناصر االتجاه المقيد لكل احتماالت التحكم اإلداري.
واإلخالل بضمانة حق الدفاع في أي مرحلة من مراحل المحاكمة التأديبية يبطلها ،وقد نص
المشرع اإلماراتي في المادة ( )98سالفة الذكر على حق الموظف بالدفاع عنه ما أنسب إليه من
تهم.
وقد ذهبت بعض الدول إلى السماح للموظف بإحضار محام للدفاع عما أنسب إليه من التهم،
ونرى أنه هذا اإلجراء ضمانه أخرى للموظف تسمح لطرف آخر بالدفاع عنه ،وذلك مراعاة ً للخوف
والهلع الذي يصيب الموظف بسبب رهبة التحقيق ،ولكن ال نجد هذه الضمانة في التشريعات
اإلماراتية.
وفي حال إثبات الموظف أمام القضاء عدم السماح له بالدفاع عنه نفسه حول التهم المنسوبة
إليه ،جاز للمحكمة إبطال القرار الصادر من اإلدارة في حق هذا الموظف.
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الفرع الثاني :رقابة المشروعية اإلجرائية المعاصرة على اتخاذ القرار التأديبي
استحدث المشرع جمله من اإلجراءات المعاصرة التخاذ القرار التأديبي ،األمر الذي يفرض
االستعانة بجهات أو هيئات أخرى محددة أثناء اتخاذ القرار (أوالً) ،كما يستتبع هذه اإلجراءات
إلزامية تبليغ الموظف المعني بالقرار التأديبي (ثانياً).

أوالً :استشارة رأي لجنة فنية أو جهة معينة
لقد استقر الفقه والقانون على أنه إذا الزم القانون أخذ رأي لجنة فنية معينة قبل إصدار قرار
معين فإن هذا اإلجراء يعتبر ضروريا ً حتى ولو كان رأي هذه اللجنة استشاريا لمن ينعقد له
االختصاص بإصدار القرار والمسألة هنا ال ترتبط بمدى االلتزام بالرأي بقدر ما تتعلق بأهمية رأي
هذه الجهة لكي يكون مصدر القرار على بينة به فيسدده في خطأ ويحميه من الزلل حال التقدير.
وقد نص المشرع اإلماراتي في الالئحة التنفيذية على أن" :للجنة المخالفات االطالع على
األوراق المتعلقة بالمخالفة التي ارتكبها الموظف وطلب أي إيضاحات متعلقة بالمخالفة من الوحدة
التنظيمية التي يتبعها ،ولها أن توصي بوقف الموظف عن العمل مؤقتا ً لصالح التحقيق واالستعانة
بأهل الخبرة في المسائل الفنية".

ثانياً :تبليغ الموظف بالقرار التأديبي
يعد التبليغ الوسيلة الطبيعية إلعالم األفراد بالقرارات الفردية بعد صدور قرار التأديب في
شكله النهائي ممضيا ً من طرف السلطة المختصة ،وذلك لتمكين الموظف من ممارسة حقه أمام
القضاء ،أي الطعن في حال وجود سبب من أسباب الطعن.
ويمكن تعريف التبليغ بأنه هو اإلجراء الذي يعلم بموجبه المخالف بوجود قرار إداري ضد،
وهذا ما نصت عليه المادة ( )100من الالئحة التنفيذية آنفة الذكر" :يخطر الموظف بقرار الجزاء
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الصادر في شأنه ،خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره ،ويوقع عليه ،بما يفيد استالمه ،مع إخطار
الوحدة التنظيمية التابع لها".
وبعد اطالعنا على وسائل المشروعية الشكلية للقرار التأديبي والمنحصرة في ثالث حاالت
نجد بأن القاضي اإلداري لم يقتصر في رقابته لمشروعية القرارات التأديبية على المشروعية
الخارجية فقط للقرار ،إنما امتدت رقابته لتشمل موضوع القرار ذاته أيضاً ،وهذا ما سأتطرق إليه
في المبحث التالي من هذا البحث.
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المبحث الثاني :الرقابة الداخلية على مشروعية القرار التأديبي
تتمحور وسائل الرقابة الداخلية على القرار التأديبي في ثالثة أمور متالزمة ،فاألولى تتمثل
في الواقع المبرر للقرار التأديبي ،والتي تأخذ حكم وجه المخالفة التأديبية التي تواجه بها سلطة
التأديب الموظف محل المسألة (مطلب أول) بينما تتجلي الثانية في العقوبة تأديبية باعتبارها األثر
وأخيرا الغاية المستهدفه من ممارسة التأديب
ثان)
ً
المباشر المترتب عن القرار التأديبي (مطلب ٍ
الوظيفي (مطلب ثالث) ،ومن خالل دراسة هذه المحاور والتمحص في شدت الرقابة عليها ،نجد بأن
السلطة التأديبية كسلطة تقديرية لها حدود وسلطة مقيدة ،وال تملك صالحيات واسعة كما كانت عليه
في السابق ،وذلك لتوسع نطاق رقابة القضاء على مشروعية القرارات التأديبية.

المطلب األول :رقابة مشروعية المخالفة التأديبية
استقر كل من الفقه والقضاء على أن السبب يمثل عنصر البدء في وجود القرار اإلداري
ومنها القرار التأديبي والذي يعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية فيقع القرار باطالً
مما يمكن إلغاؤه ،ويعتبر السبب ضمانة وقرينة على أن تدخل اإلدارة له ما يستوجبه ،وذلك ألن
القرارات التأديبية تنطوي في معظم األحوال على اإلضرار بمراكز الموظفين العموميين األدبية
والمالية والوظيفية ،1وبالتالي فإن شرط السبب يعد أحد أهم الوسائل التي تحد من انحراف اإلدارة
وتعسفها في استعمال سلطتها ،فالرقابة على شرط السبب تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية لإلدارة
وذلك عن طريق الرقابة على مالءمة القرار.
تقضي القاعدة العامة بأن رجل اإلدارة ال يتصرف أو يتخذ قراراً إداريا ً معينا ً إال إذا كان
لذلك سبب ما يبرر تدخله يتصل بجانب من المصلحة العامة ،والجزاء التأديبي كأي قرار إداري
يجب أن يقوم على سبب يبرره حتى يكون مشروعاً.

 1د .عدنان عمرو :القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء" ،ط ،2منشأة المعارف ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص .130
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ويعرف ركن السبب بأنه" :هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع اإلدارة إلى إصداره،
أو هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تتم بعيدة عن رجل اإلدارة فتوحي إليه باتخاذ قرار" ،1أما
عن تعريف السبب في القرار التأديبي فيقصد به" :هو المخالفة التأديبية التي يقترفها الموظف العام
والتي تدفع الرئيس اإلداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حق هذا الموظف مركزا ً قانونيا ً
معينا ً وهو الجزاء التأديبي الموقع عليه ابتغاء المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام بانتظام
واطراد".2
عرفت المحكمة اإلتحادية العليا اإلماراتية عيب السبب فى العديد من أحكامها على أنه:
وقد ّ
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار اإلدارى هو مجموعة العناصر الواقعية أو القانونية
التى تحمل اإلدارة إلى إصدار قرارها ،وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً ،بمعنى أن يكون
متوافقا ً مع القانون شكالً وموضوعا ً ،وإال كان القرار معيبا ً .3"....
وعليه سنتطرق في هذا المطلب لدراسة حدود الرقابة على سبب القرار التأديبي (فرع أول)،
ثم بيان كيفية إثبات عيب السبب (الفرع الثاني).

الفرع األول :حدود الرقابة القضائية على سبب القرار التأديبي
تحتل رقابة القضاء اإلداري لركن السبب على جانب كبير من األهمية بالرغم من ظهورها
متأخرا ً عن أوجه اإللغاء األخرى ،فبمقتضاها يبسط القاضي اإلداري رقابته على دوافع اإلدارة
إلصدار القرار مما يجعلها تتحرى الدقة وتتأكد من تواجد السبب قبل إصداره لتجنب الحرج األدبي
والمادي الناجم عن إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته ،وقد تطورت رقابة القاضي اإلداري على سبب
القرار التأديبي من الرقابة على الوجود المادي للوقائع (أوالً) إلى رقابة التكييف والوصف القانوني

 1د .سليمان الطماوي :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .346
 2د .أحمد رزق رياض :الجريمة والعقوبة التأديبية "مبادئ القضاء اإلداري في التأديب" ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية،
اإلسكندرية2010 ،م ،ص .236
 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم 127لسنة 2010م ،نقض إداري ،جلسة (2010/10/20م).
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لها(ثانياً) ،إضافة إلى أن تلك الرقابة قد وصلت حديثا ً إلى رقابة مدى مالءمة إصدار القرار (ثالثاً)،
حيث أعطى القاضي اإلداري في بعض الدول الحق لنفسه برقابة مالءمة توقيع الجزاء ومقداره في
حالة وجود غلو شديد أو عدم مالئمة ظاهرة بين درجة خطورة الجريمة التأديبية وبين نوع الجزاء
ومقداره ،وبالتالي يبرز هنا لدينا موضوع تطور رقابة القاضي وتوسعه بالتدريج عبر السنين حول
مد سلطته في الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية ساعيا ً بذلك تحقيق مبدأ سيادة القانون.

أوالً :الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف
رفض القضاء اإلداري الفرنسي ولمدة طويلة من الزمن رقابة الوجود المادي للوقائع اعتقادا ً
منه أن ممارسة هذه الرقابة تستلزم القيام بالعديد من األعمال التي يمكن أن تقوده إلى إصدار قرارات
بدالً من اإلدارة العامة مما يشكل اعتداء قضائي على صالحيات اإلدارات العامة وينطوي بالتالي
على مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وإخالل به.1
وفحوى الرقابة على الوقائع المادية للقرار التأديبي تتمثل في أن يتحقق القاضي من صحة
الوجود الفعلي للواقعة المادية التي استندت إليها اإلدارة إلصدار قرارها ،باعتبارها السبب في
إصداره فإذا استبان للقاضي أن الواقعة التي بني عليها القرار غير موجودة فعالً كان القرار مشوبا ً
بعيب انتفاء السبب المادي ومستوجب اإللغاء ،2ومثال ذلك كما لو قامت اإلدارة بفصل موظف
الرتكابه مخالفة تأديبية أثناء قيامه بعمله داخل المؤسسة وتبين فيما بعد أنه لم يكن موجود في ذلك
اليوم حيث أنه كان متمتعا ً بإجازة ،فال وجود فعلي للحالة الواقعية التي بني عليها القرار ،فيصدر
حكم بإلغاء القرار المطعون فيه النعدام السبب كوجه لإللغاء.
وبالتالي فإننا نجد بأن الرقابة على الوجود المادي للوقائع أول خطوات الرقابة على
مشروعية القرار التأديبي ،إذ اليمكن للقاضي رقابة مشروعية القرارات التأديبية دون البحث عن

1

2

د .أبو بكر أحمد عثمان النعيمي :حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء "دراسة مقارنة" ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية2010 ،م ،ص .163
د .صالح الدين فوزي :المبسوط في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة1998 ،م ،ص .863
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وجودها المادي ألنها األساس الذي تنطلق منه الرقابة ،والتي قد تغنيه عن البحث عن مدى شرعية
القرارات بمجرد ثبوت عدم وجودها.

ثانياً :الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
بعد أن يتثبت القاضي من الوجود الفعلي للوقائع المادية والقانونية التي استندت عليها اإلدارة
في إصدار القرار التأديبي ،فإنه يبدأ بالتحقق من مدى دقة وصحة الوصف القانوني الذي أعطته
اإلدارة لهذه الوقائع بمعنى أنه يراقب تكييف اإلدارة لها حيث ال يكفي أن تكون األسباب المادية
موجودة وسليمة في ذاتها ،بل ال بد من أن تستجمع الصفات والخصائص التي يتطلبها القانون فيها
لتكون مسوغا ً إلصدار القرار التأديبي ،1فإن لم تراع اإلدارة هذه الشروط كان قرارها حرية باإللغاء
بسبب التكييف الخاطئ وغير القانوني للوقائع.
قرارا يقضي بتوقيع جزاء تأديبي على موظف عام تدعي أنه
وبالتالي عندما تصدر اإلدارة
ً
ارتكب مخالفة إدارية أو مالية ،ففي هذه الحالة ال يكتفي القاضي في أن يتحقق من صحة الوقائع
المنسوبة للموظف العام بل يجب عليه أيضا ً أن يتحقق من الوصف القانوني الذي أسبغته اإلدارة
على هذه الواقعة ،2وبالتالي فإنه يتوجب على القاضي بحث إذا ما كانت تلك الوقائع تمثل مخالفة
تأديبية أم أن تلك الوقائع ليس لها هذا الوصف وبالتالي تكون أفعاالً غير مجرمة ومشروعة ،وعليه
إذا اتضح للقاضي أن الوقائع ثابتة ولكنها ال تشكل مخالفة تأديبية أو إخالالً للموظف بواجبات مهنته
فإنه يقوم بإلغاء القرار التأديبي لعيب السبب.
فالمقصود بالتكييف القانوني إدراج حاله واقعية ضمن دائرة فكرة قانونية ،وعليه تعد عملية
التكييف القانوني عملية مزدوجة ومختلطة تتمثل في تقدير الواقعة وتقدير القانون ،ففيما يتعلق بعنصر
القانون فإنه ينبغي على من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إلى استخالص قاعدة تطبيقية من نص
 1د .رأفت فودة :عناصر وجود القرار اإلداري "دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة1999 ،م ،ص .91
 2د .خالد سمارة الزعبي :القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
1999م ،ص .41

39

القانون العام والمجرد يمكن تطبيقها على الحالة محل البحث ويتم ذلك عن طريق تخصيص أو
تجسيد هذا النص القانوني أي إعطاؤه معنى أكثر تحديدا ً وأقل عمومية مما هو عليه ،بينما تقدير
الوقائع يتمثل بقيام رجل اإلدارة بتجريد الحاالت الواقعية والعمل على رفع الحالة الفردية إلى مستوى
عمومية األحكام القانونية وذلك عن طريق إغفال جميع العناصر عديمة الجدوى وإبراز الصفات
التي تميز الواقعة من وجهة نظر القانون وبدأ تحقيق التطابق المنشود عن طريق تخصيص القواعد
القانونية وتجريد الوقائع المادية.1

ثالثاً :الرقابة على مالءمة القرار مع الوقائع
إذا كان األصل العام في أن دور القاضي اإلداري يقتصر في رقابته على سبب القرار
التأديبي على وجود الوقائع ،وصحة تكييفها من الناحية القانونية ،فليس له تقدير مدى أهمية الوقائع
وتناسبها مع القرار الصادر بنا ًء عليه ،بل تتولى اإلدارة وحدها بحث وتقدير مالءمة القرار للوقائع
التي دفعت إلى إصداره ،والسيما أن المالئمة بين الجزاء التأديبي الواقع على الموظف والمخالفة
التي ارتكبها تخضع غالبا ً للسلطة التقديرية لإلدارة غير أن القضاء اإلداري قد سمح لنفسه في بعض
الدول استثناء بأن يقدر أهمية الوقائع وينظر في تالءمها مع القرار الذي صدر على أساسها ،وذلك
عندما تكون المالءمة شرط من شروط المشروعية يتعين بحثه لها للتحقق من وجودها.2
فالمالءمة تعني أن يكون هناك توازن بين الجزاء والمخالفة وأال تتعدى سلطة التأديب ذلك
بتوقيع أي من الجزاءات المشددة على مخالفة بسيطة وإال اتصف القرار التأديبي الصادر بالغلو في
التقدير مما يستوجب إلغاؤه ،فاألصل أن تقوم اإلدارة بتقدير الجزاء التأديبي بنا ًء على أساس التدرج
بالعقوبة تبعا ً لدرجة جسامة المخالفة.3

 1د .محمود الجبوري :القضاء اإلداري "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص .104
 2د .محمد سمير جمعة :مدى قبول الطعن باإللغاء في القرارات القابلة لالنفصال في النظامين الفرنسي والمصري ،بحث
منشور في مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،49ص .15
 3د .بالل أمين زين الدين :التأديب اإلداري "دراسة فقهية" في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية العُليا ،في ضوء أحكام
المحكمة اإلدارية العُليا ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2010 ،م ،ص .417
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ونجد أن الهدف من التناسب هنا هو ضمانة من الضمانات المقررة للموظف أثناء فترة
المحاكمة ،فهي أقرب إلى العملية الحسابية التي يكون بسطها هو جسامة المخالفة ومقامها خطورة
العقوبة ،ويكون حاصل هذه العملية هي المالئمة في القرار من عدم مالئمته.
فإذا كان من حق سلطة التأديب اختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات التي قررها المشرع
وذلك ضمانا ً لحسن أداء الجهاز اإلداري ،فإن من واجبها أال تتعسف في استعمال هذا الحق ضمانة
للموظف في أال يعاقب بأشد مما اقترفه ،فعلى سلطة التأديب أن تقف كثيرا ً عند هذا المبدأ وتمعن
وتدقق عند اختيار عقوبة معينة للنظر فيما إذا كانت العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبة أم ال.1
وفى أساس هذه الضمانة يرى جانب كبير من الفقه اإلداري أن هذا المبدأ أو الضمانة هي
من ابتداع القضاء اإلداري ،ويأتي هذا الدور بسبب تدخل القضاء في الرقابة على التناسب بين سبب
القرار اإلداري ومحله ،ألن عناصر الرقابة على السبب في القرار التأديبي تتناول رقابة وجود
الوقائع ورقابة التكييف من اإلدارة لهذه الوقائع ،وهذان العنصران ليسا هناك جدل فقهى حول سلطة
المحكمة في بسط رقابتها عليهما بخالف مدى الجزاء التأديبي.
وقد أثار هذا المبدأ أو الضمانة جدالً في األوساط الفقهية ،كان مرده إلى السلطة التي تتمتع
بها الجهة المختصة أثناء معاقبة الموظف عن المخالفة التي ارتكبها ،من أن تجرى عملية التناسب
بين العقوبة والخطأ المرتكب ،إذا ظهر بهذا الصدد اتجاهان:
 االتجاه األول :يذهب أنصار هذا االتجاه إلى وجوب تمتع السلطة اإلدارية بحرية التقديروالمناسبة التامة في هذا الشأن ،ويبرر هذا االتجاه تبنيه هذا األمر بالقول إنه للسلطة التأديبية
تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من جزاء بدون معقب عليه ،إال أن مناط ذلك هو أال

 1عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة :آثار الطعن بإلغاء القرار اإلداري ،منشأة المعارف ،األسكندرية2013 ،م ،ص .67
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يشوب هذا التقدير الغلو الذى تظهر صورته في عدم المالئمة بين درجة خطورة الذنب اإلداري
وبين نوع الجزاء ومقداره.1
 االتجاه الثاني :في حين يرى أنصار االتجاه اآلخر إلى وجوب تقييد هذه الحرية وفرض القيودعلى السلطة التأديبية أثناء فرضها للجزاء التأديبي للتأكد من مدى المالئمة بين الجزاء المقرر
والمخالفة التي ارتكبها الموظف.2
وبالبحث حول توسع رقابة القاضي اإلداري في دولة اإلمارات عن مالئمة العقوبة التأديبية
مع المخالفة المرتكبة فنجد بأنه القاضي ال يتطرق إلى رقابة المالئمة إال في حال غلو اإلدارة بعدم
المالئمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء ،وذلك ألن المشرع يرى بأن
السلطة التقديرية لتحديد العقوبة هي اإلدارة وحدها اإل في حالة الغلو الواضح.
وتأكيدا لذلك قضت المحكمة االتحادية بأنه" :ولما كان لإلدارة سلطة تقدير خطورة الذنب
اإلداري وما يناسبه من جزاء بغير تعقيب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا ً ال يشوبه غلو بعدم
المالئمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء ،وأن من األسباب المشروعة
التي تقرر توقيع الجزاء التأديبي خروج الموظف على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ،بعدم
اللياقة في تصرفاته مع المراجعين وزمالئه ورؤسائه في العمل وتطاوله عليهم بدون وجه حق ،ولو
تحت ستار الغيرة على الصالح العام ،وهى أسباب سائغة لها معينها في األوراق وتكفى لحمل قضاء
الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها".3
ونرى بتأييد االتجاه الثاني ،فيجب تقييد حرية اإلدارة وفرض القيود على السلطة التأديبية
أثناء فرضها للجزاء التأديبي للتأكد من مدى المالئمة بين الجزاء المقرر والمخالفة التي ارتكبها

 1سليمان محمد الطماوى :مرجع سابق ،ص .923
 2أحمد حامد عطية الخفاجي :ضمانات الموظف العام أثناء فترة التحقيق والمحاكمة ،دار الجامعة الجديدة طبعة 2019م،
ص .161
 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  503لسنة 2013م إداري جلسة 2014 /1/ 8م.
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الموظف ،ففي بعض األحيان تدخل المصالح الشخصية في نفوس البشر ،فيعمل رجال السلطة على
البحث عن مخالفة ألحد الموظفين ويعاقبه بعقوبه أشد من العقوبة المستحقة وذلك لتحقيق الرغبات
الشخصية ،لكن بوجود وتوسع نطاق رقابة القاضي فيه هذا المجال يمنع ويحد من هذا األمر .ونقترح
على المشرع اإلماراتي األخذ بهذه الرقابة وذلك لحماية الموظفين من اإلدارة في حال لو استغلت
سلطتها.

الفرع الثاني :إثبات عيب السبب في القرار التأديبي
يكتسب اإلثبات أمام القضاء بصفة عامة أهمية كبيرة استنادا ً إلى أن الحق حتى يناله صاحبه
فالبد وأن يثبت استحقاقه له وذلك في ضوء ما يقدمه للمحكمة من مستندات أو ما يبديه أمامها من
أوجه دفاع يترك لها سلطه تقديرها خاضعة في ذلك لرقابة محكمة ثاني درجة.
واإلثبات أمام القضاء اإلداري ال يختلف في قواعده العامة عن اإلثبات أمام القضاء العادي
سوى أن هذه القواعد تتأثر في التطبيق العملي بطبيعة دعوى اإللغاء كون أحد أطرافها سلطة عامة
تتمتع بامتيازات تجعلها في مركز أقوى من مركز خصمها وهو الفرد ،إال أن عبء اإلثبات في
الدعوى اإلدارية يتميز بصعوبته والسيما إذا لم تضمن اإلدارة القرار التأديبي باألسباب الموجبة
التخاذه.
استقر الفقه والقضاء اإلداري على أن كل قرار إداري مبني على سبب صحيح وعلى من
يدعي العكس إثبات ذلك ،فاإلدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها المشرع بذلك ،إال أنه
في حالة اإلفصاح عن سبب القرار التأديبي فإن هذا السبب ينبغي أن يكون صحيحة ومتفقا ً مع حقيقة
الواقع وله ما يبرره باعتباره تصرفا ً قانونا ً يخضع في ذلك لرقابة القضاء لما قد يمس من حقوق
الموظف ،1وعليه ومن هذا األساس سيتم توضيح إثبات السبب من خالل محورين المحور األول

 1د .عدنان عمرو :مبادئ القانون اإلداري "نشاط اإلدارة ووسائلها" ،ط ،2منشأة المعارف ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص
.136
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اإلثبات في حالة ذكرت اإلدارة األسباب التي دفعتها التخاذ القرار التأديبي (أوالً) أما المحور الثاني
سيخصص إلثبات السبب في حال لم تذكر الجهة اإلدارية األسباب التي دفعت بها التخاذ القرار
(ثانياً).

أوالً :حالة إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار التأديبي
ال تثور أي اشكالية في حالة قامت اإلدارة باإلفصاح عن األسباب التي دفعت بها إلى اتخاذ
القرار التأديبي ،سواء قامت بهذا اإلفصاح طواعية أو بنا ًء على إلزام المشرع لها بذكر األسباب،
ففي هذه الحالة تخضع هذه األسباب لمناقشة الطاعن ولرقابة وتقدير قاضي اإللغاء ،وتجدر اإلشارة
في هذا المقام أنه إذا كانت اإلدارة ملزمة بذكر أسباب القرار بنا ًء على نص تشريعي أو مبدأ قضائي
ولم تلتزم اإلدارة بذكر السبب عندئذ يترتب على إغفاله أو إهماله تخلف ركن الشكل وليس السبب.

ثانياً :حالة عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار التأديبي
قد تصدر اإلدارة قرارها مجردة من أية أسباب وهذا هو الغالب ،فهذا ال يؤثر على مشروعية
القرار ألن األصل كما ذكرنا مسبقا ً أنها غير ملزمة بذكر السبب ،اإل لو نص التشريع على خالف
ذلك ،وعليه فإن إثبات عدم صحة مشروعية سبب القرار تصبح عملية صعبة وشبه مستحيلة ،والسيما
أنها تطبق القاعدة األصولية العامة في إثبات عيب السبب وهي أن البينة على من ادعى ،وبما أن
المدعي في دعوى إلغاء القرار التأديبي هو الموظف العام الذي يطعن بعدم مشروعية هذا القرار
يقع على عاتقه عبء إثبات تخلف ركن السبب فعليه أن يثبت للقاضي اإلداري عدم الوجود المادي
أو القانوني للوقائع التي بني عليها القرار التأديبي أو أن يثبت عدم صحة التكييف القانوني أو عدم
مالئمة العقوبة التأديبية لجسامة المخالفة.
نظرا ً لما يمتاز به اإلثبات اإلداري من صعوبته فليس من السهل على الفرد العادي في
األغلب أن يثبت عدم مشروعية القرار ومرد هذه الصعوبة إلى حيازة اإلدارة لألدلة الخطية وكذلك
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قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار اإلداري وأيضا ً عدم تعاون اإلدارة مع القضاء ،لذلك فإنه
ليس من الضروري أن تكون الحجج التي يقدمها الموظف حاسمة في إثبات عدم صحة السبب بل
يكفي أن يزعزع ثقة المحكمة في القرينة التي تتمتع بها القرارات اإلدارية ،1هذا باإلضافة أنه
واستثناء على األصل العام يتدخل القاضي اإلداري لمساعدة الطاعن بالقرار التأديبي إذا ما تعذر أو
استحال موقفه كأن يطلب من الجهة اإلدارية مصدرة القرار ذكر المبررات التي بني عليها القرار
فينتقل عبء اإلثبات عليها ،هذا باإلضافة إلى تدخل القاضي بدوره اإليجابي في تقدير أدلة الطاعن
ودفاع اإلدارة بمقتضى ما يتمتع به من حيدة ورغبة في إرساء العدالة وتحقيق المصلحة العامة.2

المطلب الثاني :رقابة مشروعية محل القرار التأديبي
القاعدة أن كل عمل تقوم به اإلدارة أيا ً كان له محل معين ،فأعمال اإلدارة المادية يكون
محلها نتيجة مادية واقعية دون أن تقصد إحداث أي أثر قانوني عليها كتعبيد الطرق ،أما القرارات
اإلدارية فمحلها هو اآلثار القانونية المترتبة عليها والمتمثلة في إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل
مراكز قائمة أو إلغائها ،فالذي يميز التصرف القانوني ويحدد جوهره هو المحل ويشترط في هذا
األثر أن يكون مشروعا ً وغير مخالفا ً ألحكام القانون.
فإذا صدر القرار التأديبي مستوفيا ً جميع األركان كصدوره من مختص ومستوفٍ للشكل
واإلجراءات القانونية ومبني على سبب صحيح ورتب أثرا ً قانونيا ً مشروعاً ،فإن هذا ال يكفي إلضفاء
صفة المشروعية على القرار التأديبي ،بل البد وأن تتحرى اإلدارة الصالح العام عند إصداره بعيدا ً
عن األهداف الشخصية.

 1د .عمرو الشوبكي :القضاء اإلداري "دراسة مقارنة" ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان2001 ،م ،ص .352
 2د .حسين عثمان محمد عثمان :قانون القضاء اإلداري "مبدأ المشروعية ،تنظيم القضاء اإلداري ،تنازع االختصاص"،
دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية2003 ،م ،ص .579
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وبنا ًء على ما سبق ،إذا لم يرتب القرار التأديبي أثرا ً أو كان هذا األثر غير مشروع ومخالف
للقانون ،وكذلك إذا ابتغت اإلدارة من توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام تحقيق غايات أخرى
بعيدا ً عن المصلحة العامة كان قرارها غير مشروع ويستوجب إلغاؤه.
إن عيب المحل يُطلق عليه عيب مخالفة القانون ،ويُقصد بمخالفة القانون الخروج على
األحكام الموضوعية للقانون ،فيكون القرار الصادر معيبا ً من حيث مضمونه ومحله ،وعيب المحل
يمثل أحد أهم العيوب التي تلحق بأركان القرار اإلداري وأكثرها تطبيقاً ،حيث إنه يمكن القاضي
اإلداري من أن يراقب تصرفات اإلدارة ،فهو عيب يلحق بمحتوى ومضمون القرار.1
وعليه وجب علينا إيضاح المقصود بعيب المحل في القرار التأديبي (فرع أول) ،وصور
مخالفة المحل في القرار التأديبي (فرع ثاني).

الفرع األول :عيب المحل والقرار التأديبي
يسلتزم علينا لبيان المقصود بعيب المحل التطرق لمفهومه ومن ثم شروطه.

أوالً :مفهوم عيب المحل
يُقصد بمحل القرار اإلداري بصفة عامة هو موضوعه ومضمونه ،وهو األثر الناتج عن
القرار فيحدث تغييرا ً في المراكز القانونية القائمة .2وعليه يُقصد بعيب المحل أن يكون القرار
اإلداري معيبا ً في فحواه أو مضمونه وبمعنى آخر أن يكون األثر القانوني المترتب على القرار
اإلداري غير جائز أو مخالفا ً للقانون أيا ً كان مصدره سواء أكان مكتوبا ً كأن يكون دستوريا ً أو
تشريعيا ً أو الئحيا ً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العام للقانون.

 1د .سليمان الطماوي :الوجيز في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .367
 2د .رمضان محمد بطيخ :الوسيط في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .94
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أما عنصر المحل في القرار التأديبي فهو يتمثل في العقوبة التاديبية وما تحدثه من آثار
قانونية ،فمثالً صدور قرار تأديبي بحق الموظف العام يتضمن فصله ،فمحل قرار فصله هو إنهاء
الرابطة الوظيفية وإقصاؤه عنها.
ويتبين لنا من ذلك أن هناك فروقا ً بين عيبي السبب والمحل ،حيث يتمثل األول بالحالة
الواقعية والقانونية السابقة على صدور القرار التاديبي والتي بُني عليها ،في حين أن عيب المحل
يتعلق بمضمون القرار التأديبي والمتمثل باآلثار القانونية الناتجة عن إصدار هذا القرار.

ثانياً :شروط المحل في القرار التأديبي
وحتى يكون محل القرار التأديبي الصادر بحق الموظف العام صحيحا ً ومنتجا ً آلثاره البد
من توافر شروط عدة لذلك ،وقد استقر الفقه والقضاء اإلداريين على أنه يشترط في محل القرار
التأديبي أن يكون ممكنا ً ومشروعاً ،وسنوضح هذين الشرطين على النحو التالي:
 -1أن يكون محل القرار التأديبي ممكنا ً
المقصود بهذا الشرط أن يكون محل القرار جائزا ً من الناحية القانونية وممكنا ً من الناحية
الواقعية ،بمعنى أال يكون األثر المطلوب ترتيبه على صدور القرار مستحيالً سواء من من الناحية
القانونية أو الواقعية ،فإذا استحال هذا المحل قانونا ً أو واقعيا ً فإن القرار التأديبي يصبح قرارا ً منعدماً،
ومن ثم فال تتقيد جهة اإلدارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات اإلدارية ،ويكون محل القرار التأديبي
مستحيالً كما في حالة إصدار قرار إداري من المستحيل تنفيذه وتحقيقه ،فينعدم المركز القانوني الذي
يمكن أن يرد عليه األثر القانوني للقرار ،مثل القرار الذي يصدر بفصل موظف عام ،ثم يتضح بعد
ذلك أن هذا الموظف قد تم إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية أو توفته المنية ،وبذلك يستحيل
تحقيق محل القرار وهو فصل الموظف وإنهاء الرابطة الوظيفية.
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 -2أن يكون محل القرار التأديبي مشروعاً:
ال يكفي لصحة القرار بالنسبة لعيب المحل أن يكون ممكنا ً من الناحيتين القانونية والواقعية،
بل يتعين أيضا ً أن يكون ترتيب األثر القانوني الناشيء عن القرار جائزا ً في ظل جميع القواعد
القانونية السارية وقت صدوره سواء المدونة وغير المدونة والنزول على أحكامها وذلك وفقا ً
لتدرجها ،فإذا كان محل القرار التأديبي غير جائز قانوناً ،فيكون من المستحيل تحقيقه كما لو تعارض
أثر القرار مع القواعد القانونية السارية أو مع مبدأ من المبادئ القانونية العامة ،كمبدأ احترام الحريات
العامة أو مبدأ المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات العامة ،بمعنى عدم مخالفة القرار
التاديبي لقواعد القانون اإلداري بمعناها الواسع.

الفرع الثاني :صور مخالفة المحل في القرار التأديبي
يكون القرار التأديبي مشوبا ً بعيب في محله إذا خالف القواعد القانونية بمعناها الضيق،
ولتلك المخالفة صور عدة تتمثل من جهة في المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ،ومن جهة أخرى
في المخالفة غير المباشرة للقاعدة القانونية.

أوالً :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
تتحقق هذه الصورة من صور عيب المحل عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية الملزمة
لها تجاهالً كليا ً أو جزئيا ً وتتصرف على خالفها ،وتتخذ المخالفة شكالً إيجابيا ً وذلك بإتيان اإلدارة
عمالً مخالفا ً لتلك القواعد أو قد تكون سلبية ،وذلك باالمتناع عن القيام بعمل تستلزمه القواعد
القانونية.1

1

د .محمــد الخاليلــة :القــانون اإلداري ،الكتــاب الثــاني "الوظيفــة العامــة ،القــرارات اإلداريــة" ،دار الثقافــة للنشــر
والتوزيع ،عمان2012 ،م ،ص .218
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ومن أمثلة المخالفة اإليجابية للقواعد القانونية قيام اإلدارة بتوقيع عدة جزاءات تأديبية على
الموظف العام على مخالفة واحدة ،أو أنها فرضت عليه عقوبة غير منصوص عليها أصالً ،ففي ذلك
مخالفة واضحة للقاعدة القانونية ،أما فيما يتعلق بالمخالفة السلبية للقانون فيتصور مثالً في حالة
رفض اإلدارة اتخاذ قرار بإعادة الموظف إلى سابق عمله بعد إلغاء قرار فصله من قبل القضاء
اإلداري.
وتجدر اإلشارة إلى أن مخالفة اإلدارة للقاعدة القانونية قد تكون بصورة عمدية من قبل
اإلدارة ،وقد تكون بصورة غير عمدية ،وذلك كأن يصدر المشرع قانونا ً جديدا ً يقيد فيه سلطات
اإلدارة عند اتخاذها للقرار ولم ينتبه إليها مصدر القرار ولم يستوفها.1

ثانياً :المخالفة غير المباشرة للقاعدة القانونية
تتجسد مخالفة اإلدارة غير المباشرة للقانون في الخطأ في تفسير أو تطبيق القاعدة القانونية
على الوقائع ،حيث يؤدي مثل هذا الخطأ في حالة ثبوته إلى إلغاء القرار اإلداري لكونه مشوبا ً بعيب
المحل ،وهاتان الحالتان نوضحهما وفق اآلتي:
 .1الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
تعتبر هذه الصور أدق وأخطر من الحالة السابقة ألنها خفية ،ذلك أن سلطة التأديب ال تتنكر
للقاعدة القانونية أو تتجاهلها كما هو الحال في المخالفة المباشرة ،إنما تعطي للقاعدة القانونية معنى
آخر غير المقصود قانوناً ،ويطلق على هذه المخالفة أحيانا ً الخطأ القانوني ،فبتالي تتحقق هذه الحالة
عندما تخطئ اإلدارة في تفسير القاعدة القانونية ،وتعطي القاعدة معنى غير المعنى الذي قصده
المشرع.

 1د .عمرو الشوبكي :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .330
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والخطأ في تفسير القاعدة القانونية ،إما أن يكون غير متعمد من جانب اإلدارة فيقع بسبب
معان عدة ،كما وقد يكون متعمدا ً
غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها ،واحتمال تأويلها إلى
ٍ
حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث ال تحتمل الخطأ في التفسير ،ولكن
اإلدارة تتعمد التفسير الخاطئ ،هذا باإلضافة إلى أن اإلدارة تعمد أحيانا ً إلى مد نطاق القاعدة القانونية
ليشمل حاالت ال تدخل في نطاقها أصالً ،أو تضيف حكما ً جديدا ً لم تنص عليه القاعدة القانونية،1
كأن تضيف عقوبة تاديبية لم ينص عليها المشرع أو تصدر قراراً تأديبيا ً جديدا ً على الموظف العام
وتدعي أن هذا القرار هو قرار تفسيري للقرار السابق ،في محاولة منها للتحايل على قاعدة عدم
جواز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية على نفس المخالفة ،ومن أمثلة الخطأ في تفسير القانون أيضا ً
توقيع عقوبة تأديبية على الموظف العام بنا ًء على صدور حكم جنائي عليه قبل انتهاء مدة الطعن
فيه.
 .2الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
يقع خطأ سلطة التأديب في تطبيق القانون عندما تصدر قرارا ً ال يستند إلى وقائع مادية أو
عند توافر تلك الوقائع دون أن تكون مستوفاة للشروط القانونية التي يتطلبها المشرع ،ويأخذ هذا
الخطأ صورتين رئيسيتين في الواقع العملي وهما:
 رقابة القضاء على الوجود المادي للوقائعتنصب رقابة القضاء على سلطة التأديب في هذه الحالة للتحقق من أنها قد استندت في
إصدار قرارها إلى وقائع موجودة من الناحية المادية وصحيحة من الناحية القانونية ،فإذا انعدمت
تلك الوقائع فإن القرار التأديبي يكون مخالفا ً للقانون ،ويقع باطل إلفتقاده األساس القانوني الذي كان
يتعين أن يستند عليه.

1

د .محمود الجبوري :القضاء اإلداري "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان1998 ،م ،ص .107
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ويراقب القاضي اإلداري صحة الوقائع المادية التي صدر على أساسها القرار في ضوء
القواعد القانونية السارية وقت صدوره ،ومن أمثلة قرارات اإلدارة التي يقضي بإلغائها لعدم استنادها
إلى وقائع مادية ،القرار الصادر النهاء خدمة موظف لتقدمه باالستقالة من وظيفته في حين أنه لم
يتقدم بها ،فمثل هذا القرار يكون باطالً لمخالفته القانون.
 رقابة القضاء على تقدير الوقائع:ال يكفي أن تكون الوقائع التي استندت إليها سلطة التأديب إلصدار قرارها سليمة في ذاتها،
وإنما يجب أن تكون مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها مبررة للقرار ،فإذا اتضح للقاضي
اإلداري مثالً أن الوقائع التي استندت إليها سلطة التأديب ال ترقى إلى مرتبة الخطأ الذي يستوجب
المسألة التأديبية وتوقيع الجزاء فإن للقاضي إلغاء القرار الصادر في حق الموظف.

المطلب الثالث :رقابة عيب االنحراف بالسلطة في القرار التأديبي
إذا كان مصدر القرار اإلداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غاية بعيدة
عن الغاية التي حددها القانون فإن قراره يكون مشوبا ً بعيب االنحراف في استعمال السلطة ويقال له
كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا لإللغاء ،وكمثال عن ذلك القرار اإلداري
الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره أو كوسيلة لالنتقام من غيره.
وعليه وجب علينا بيان المقصود بعيب االنحراف في استعمال سلطة التأديب (الفرع األول)،
ثان).
ومن ثم صور عيب االنحراف بسلطة إصدار القرار التأديبي (فرع ٍ
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الفرع األول :المقصود بعيب االنحراف في استعمال سلطة التأديب
االنحراف لغة :يعني الميل إلى الشيء أو الميل عنه ،1فاالنحراف يعني إذن البعد والحيدة
عن الهدف ،واصطالحا ً يقصد بعيب اساءة استعمال السلطة أو عيب االنحراف بها من العيوب
الداخلية أو المادية التي تصيب القرار اإلداري في غايته وبالتالي يصبح القرار جديرا ً باإللغاء؛
فالقرار اإلداري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات واألهداف والمصالح
العامة للمجتمع.

أوالً :مفهوم عيب الغاية
ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن" :االنحراف بالسلطة يتمثل في استخدام سلطة معينة
بواسطة جهة ادارية ،من أجل تحقيق هدف آخر غير الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة
القانون" بينما ذهب البعض اآلخر إلى قيام عيب االنحراف بالسلطة" :عندما تستخدم جهة إدارية
سلطتها عمدا ً – من أجل تحقيق هدف غير الذي منحت ألجله هذه السلطة" -سواء باستهداف غاية
بعيدة عن المصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها القانون ،ويطلق بعض الفقهاء
على عيب إساءه استعمال السلطة لفظ (عيب الغاية) وذلك الرتباط هذا العيب ارتباطا ً وثيقا ً بعنصر
الغاية في القرار اإلداري ،في حين يستخدم بعضهم مصطلح (االنحراف بالسلطة) ،2وعليه فإن
االنحراف بالسلطة من منظور فن اإلدارة ال يقل خطورة عن االنحراف بالمعنى القانوني ،لما يتضمنه
من إعاقة تحقيق أهداف المجتمع والتي هي الهدف من وجود الجهاز اإلداري بأسره ،وكذا إعاقة
مصلحة الفرد المتضرر من هذا القرار.

 1المعجم الوجيز ،طبعة وزارة التربية والتعليم ،القاهرة1992 ،م ،ص .145
 2د .مصطفى أبوزيد فهمي :القضاء اإلداري ومجلس الدولة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية1992 ،م ،ص
.815
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وهذه التعريفات وان اختلفت لفظيا ً إال أن مضمونها واحد هو أن االنحراف بالسلطة عيب
يصيب ركن الغاية في القرار اإلداري ،حيث يشوب هذا القرار اإلداري إذا ما قصد مصدره تحقيق
غاية منبتة الصلة بالمصلحة العامة أو مغايرة للهدف المحدد إلصداره.

ثانياً :خصائص عيب الغاية
يتميز عيب اساءة استعمال السلطة بعدة خصائص تميزه عن العيوب األخرى التي تصيب
القرار اإلداري أبرزها:
 .1أنه عيب عمدي
أي يشترط لقيامه وجود شرطي العلم واإلرادة من قبل اإلدارة ،فهذا العيب يتصل بالنية
والقصد وليس بالنتائج ،ويعني ذلك أنه ال يكفي لتحققه أن يؤدي القرار إلى نتائج تتعارض مع الصالح
العام أو مع الهدف الذي قصده القانون ،بل يلزم أن تكون اإلدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج،
ومن ثم ال يقوم العيب على الخطأ العمدي وإنما يحتاج إلرادة واعية.
وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا في حكمها" :من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها ،هما من العيوب القصدية في السلوك اإلداري ،قوامها أن
يكون لدى اإلدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها ،فعيب إساءة استعمال السلطة الذي
يبرر إلغاء القرار اإلداري أو التعويض عنه ،يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن تكون جهة اإلدارة
قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغاياها القرار ،أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث
ال يمت لتلك المصلحة ،أما إذا كانت في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل فال يكون مسلكها معيبا ً
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بهذا العيب الخاص ،وعلى هذا األساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة ،يجب إقامة الدليل عليه
ألنه ال يفترض".1
 .2يتعلق بعنصر الغاية في القرار اإلداري
أي أنه إذا انحرفت اإلدارة مصدرة القرار عن غاية تجافي المصلحة العامة أو الغاية المعينة
بالذات بنص القانون ،فهذا العيب هو يعد تعبير عن انحراف السلطة عن غاية القرار اإلداري.
وهذا ما جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا حيث قضت أن" :من المقرر في قضاء هذه
المحكمة ،وفي القانون والقضاء المقارن أن لكل قرار إداري غاية ترمي اإلدارة إلى تحقيقها وأن
هذه الغاية هي تحقيق المصلحة العامة ،وأن اإلدارة قد تنحرف بهذه الغاية إلى غير وجهتها الصحيحة
فتشطط في استعمال سلطتها التقديرية عن تحقيق المصلحة العامة أو تخرج عن الهدف الذي صدر
القرار من أجله .وأن من بين وسائل إثبات انحراف السلطة ،المراسالت والشهادات والوثائق المتصلة
أو المتعلقة بسبب القرار .وكذلك االستعانة بالظروف المحيطة بإصدار القرار ،وأن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في استخالص االنحراف دون معقب عليها في ذلك من المحكمة االتحادية
العليا متى كان استخالصها سائغا ً وله أصله الثابت باألوراق وال يخالف القانون".2
 .3يعتبر عيبا ً خفيا ً ومستترا ً
بمعنى أنه ال يتعلق بأمر مادي أو موضوعي يسهل التحقق منه ،وإنما يرتبط بنية مصدر
القرار وبواعثه الكامنة في نفسه ،وهذا من شأنه أن يجعل رقابة القاضي على هذا العيب أكثر صعوبة
من رقابته لسائر العيوب األخرى.

 1حكم المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،1لسنة 2010م قضائية ،تاريخ الجلسة 2010-5-19م،
رقم الصفحة .124
 2حكم المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،366لسنة 2012م قضائية ،تاريخ الجلسة -4-17
2013م.
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 .4يعد عيب استعمال السلطة عند القضاء عيبا ً احتياطيا ً
فال يلجأ إليه القاضي إال بعد أن يتأكد من عدم توفر بقية العيوب األخرى ،فإذا ظهر للقاضي
صحة االختصاص والشكل والسبب والمحل قانوناً ،تصدى لبحث عيب الغاية ،أما إذا تبين له أن
القرار معيب في سببه أو محله اكتفى بذلك وألغى القرار دون التعرض لعيب االنحراف ،وعلة ذلك
كون هذا العيب متصالً بنوايا ومقاصد اإلدارة مصدرة القرار ،وهي عناصر متعلقة بأخالقيات
اإلدارة فضالً عن صعوبة إثباتها ،وقد ترتب على هذه الخاصية أن اتسع مجال الرقابة على عيب
السبب واتسع نطاقها مع سهولة إثباتها في عيب السبب وصعوبة إثباتها في عيب الغاية.
وقد قضت المحكمة االتحادية العليا في أحد أحكامها في هذا الشأن بالتالي" :لما كان من
المقرر في الفقه والقضاء اإلداريين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ،أن عدم قبول استقالة
الموظف من جهة اإلدارة تأسيسا على ما تقتضيه المصلحة العامة هو مما يدخل في نطاق سلطتها
التقديرية وليس للقضاء اإلداري فرض رقابته عليها إال إذا تجاوزت التقدير في هذه السلطة ويقاس
هذا التجاوز بمقدار النفع والضرر الذي يعود على الوظيفة أي بمقدار حاجة المرفق في بقاء الموظف
على رأس عمله بها أو بمفارقته لها ،ومن ثم فمتى كانت رغبة الموظف ترك الوظيفة يحدث اضطرابا
بحسن سير المرفق العام ويربك نظام العمل فيه ،أو تكليف جهة اإلدارة نفقات غير مرصدة أو غير
ذلك من األمور الضارة ،فإن جهة اإلدارة تترخص في رفض طلب االستقالة باعتبار أن ذلك من
صميم سلطتها التقديرية الت ي تمتلكها بهدف تحقيق مصلحة عامة ،وال يمكن للقضاء مراقبة هذه
السلطة إال إذا تنكبت اإلدارة هذه المصلحة التي يجب أن ينعاها قرارها ،فإن هي أصدرت القرار
بباعث ال يمت لتلك المصلحة بصلة كان قرارها في هذه الحالة فاقداً لركن الغاية وبالتالي يكون
مشوبا ً بعيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها وهو عيب من عيوب القرار اإلداري القصدية
في السلوك اإلداري التي تبرر إلغاء القرار ،إال أن ذلك منوط بإقامة الدليل عليه ألنه ال يفترض،
وتقدير توافر عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها وتنكب ابتغاء المصلحة العامة من القرار

55

هو من سلطة محكمة الموضوع متى جاء قضاؤها في ذلك سائغا ً ومبنيا على ما له أصله في
األوراق".1
 .5ال يع ُّد عيب االنحراف بالسلطة من النظام العام
أي أنه ال يجوز للقاضي اإلداري أن يثيره من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب الطاعن في
دعواه ،فهو في هذا يشبه سائر العيوب األخرى للقرار فيما عدا عيب عدم االختصاص الذي يعتبر
وحده من النظام العام.

الفرع الثاني :صور عيب االنحراف بسلطة إصدار القرار التأديبي
يسعى النظام في الوظيفة العامة إلى حماية هدف ضمان سير المرفق العام ،لذلك عمد القضاء
اإلداري بمد رقابته إلى النوايا واألهداف الخفية التي حملت سلطة التأديب باتخاذ القرار التأديبي،
آخذا ً بعين االعتبار االنحراف عن المصلحة العامة ،ومخالفة تخصيص األهداف ،واالنحراف
باإلجراءات.

أوالً :انحراف سلطة التأديب عن المصلحة العامة
إن الصالح العام هو الهدف الذي تسعى له كافة أجهزة اإلدارة في أي دولة ،ألن الهدف من
وجود الدولة هو تحقيق الخير العام للجميع ،وسائر المؤسسات في الدولة على اختالف أنواعها
ودرجات أهميتها ال تعد سوى وسائل إلدراك هذا الهدف.
وفكرة الصالح العام فكرة نسبية زمانا ً ومكاناً ،فال يوجد تعريف جامع فهي فكرة يمكن
الوعي بها في ضمير كل فرد وكل جماعة دون حاجة إلى صياغتها في عبارات محددة ،إال أن
المحكمة اإلدارية في مصر ذهبت بالقول في الحديث عن الصالح العام إلى أنه" :ال يقصد بالصالح

 1المحكمة االتحادية العليا ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،141لسنة 2014م قضائية ،تاريخ الجلسة 2015-6-10م.
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العام صالح فرد أو فريق أو طائفة من األفراد ،فذلك محض صالح خاص ،كما ال يقصد به مجموع
مصالح األفراد الخاصة ،فالجمع ال يمكن أن يرد إال على أشياء متماثلة لها نفس الطبيعة والصفة،
ومثل هذه المصالح الخاصة متعارضة متضاربة ،فال يمكن إضافتها بعضها لبعض للخروج بنتائج،
وإنما المقصود بالصالح العام هو صالح الجماعة ككل مستقلة ومنفصلة من آحاد تكوينها" ،1فلم
تعرف الصالح العام بالمعنى المفهوم ،بل حددت إطاره وحصرت نطاقه في تحقيق صالح الجماعة،
وتبرز صور عيب إساءة السلطة أو االنحراف بها في ثالث صور ،وهي على النحو اآلتي:
 -1االنحراف بسلطة التأديب ألهداف شخصية أو لمصلحة الغير
يعتبر استغالل رجل اإلدارة للقرار اإلداري لتحقيق مصلحة شخصية أو لمصلحة الغير من
أبشع صور االنحراف وبالتالي يخرج عن صفته العامة متى كانت المصلحة هي الدافع والمحرك
األصيل الذي قصده من إصداره للقرار سواء انتفع منه شخصيا ً أو ممن تربطهم به مصلحة من
الغير ومتى ثبت ذلك فيصبح القرار باطالً وخارجا ً عن نطاق المشروعية.
 -2استعمال السلطة بقصد االنتقام
عندما يعمد رجل اإلدارة من استعمال سلطات القانون العام الواسعة والخطيرة في جلب
األذى للبعض إرضاء لما يكنه لهم من كره أو حقد أو حسد ،ففيها يستعمل رجل اإلدارة خارج نطاق
المشروعية متى صدر قراره تحت تأثير هذا الكره أو الحقد أو العداوة ويعتبر القرار اإلداري
مشروعا ً قد حقق صالحا ً عاماً ،إذا ما أرضى مصادفة غالً شخصيا ً في نفس مصدر القرار فالعبرة
بدافع القرار ونتيجته.
وتطبيقا لذلك حيث قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر بإلغاء قرار نقل أصدرته إدارة
النقل العام باإلسكندرية ،ألحد موظفيها حيث ثبت للمحكمة أن دافع النقل االنتقام من الموظف لنشاطه

 1محكمة القضاء االداري ،قضية رقم  565لسنة  20ق جلسة 1969/7/3م -مجموعة أحكام المحكمة ثالث سنوات،
ص .870
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النقابي المناوئ لإلدارة ،وقررت في هذا الحكم "أن النقل لم يشرع ليستخدم في االنتقام من العاملين
أو توقع عقوبة تأديبية عليهم ولو ثبت ارتكابهم ذنبا ً ادارياً ،فإذا ما سخر النقل ألغراض كهذه كان
مشوبا ً بإساءة استعمال السلطة".1
 -3االنحراف بسلطة التأديب لهدف سياسي
فهي ال تهدف إال لتحقيق الصالح العام المجرد ،دون أن تتلون بأي لون سياسي أو عقدي
مما يحيد اإلدارة عن جادة الصواب فلو ابتغى رجل اإلدارة من إصداره للقرار اإلداري التعبير عن
وجهته السياسية أو الحزبية ومحققا ً لمصلحة الحزب ،فيصبح القرار موصوفا ً باالنحراف بالسلطة
مما يستوجب إلغاؤه ،حفاظا ً على استمرارية معدل أداء العمل اإلداري دون تأثير ،ألن العمل اإلداري
تغلب عليه سمة الثبات ،وتكثر هذه الصور في الدول التي تأخذ بالنظام الحزبي ،بأن يصدر أحد
الوزراء قرارا ً بفصل موظف ألنه ينتمي إلى حزب سياسي مخالف أو يعتنق مذهبا ً مغايرا ً لمذهب
الوزير.2

ثانياً :انحراف سلطة التأديب عن قاعدة تخصيص األهداف
قد يحدد القانون لرجل اإلدارة هدفا ً محددا ً يسعى إلى تحقيقه بما يصدر عنه من قرارات
إدارية ،فإذا استهدف القرار هدفا ً غير الهدف المحدد فيعد هذا القرار باطالً النحراف السلطة حتى
لو كان منه تحقيق المصلحة العامة ،فقد هدف المشرع من سلطة الضبط اإلداري أن تحافظ على
األمن والسكينة والصحة العامة ،فلو صدر من رجل الضبط اإلداري قرارا ً لتحقيق غير هذا الهدف
فيكون قراره معيبا ً بعيب انحراف السلطة ولو كان الهدف الذي سعة إلى إدراكه يتفق والمصلحة
العامة.3

 1د .مجموعة أحكام القضاء اإلداري ،قضية رقم  1150لسنة  6ق ،جلسة 1954/5/19م ،السنة الثامنة ،ص ،1461
بند .754
 2د .ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .401
 3د .ماجد راغب الحلو :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .402-401
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وقد أكدت محكمة القضاء اإلداري في مصر هذه القاعدة في حكم لها" :إن االنحراف في
استعمال السلطة –كعيب يلحق القرار اإلداري ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق
القرارات اإلدارية -ال يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلى االنتقام أو إلى تحقيق
نفع شخصي أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك ،بل يتحقق هذا العيب أيضا ً إذا صدر القرار
مخالفا ً لر وح القانون ،فالقانون في كثير من أعمال اإلدارة ال يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في
نطاقها الواسع ،بل يخصص هدفا ً معينا ً يجعله نطاقا ً لعمل إداري معين ،وفي هذه الحالة يجب أال
يستهدف القرار اإلداري المصلحة العامة فحسب ،بل أيضا ً الهدف الخاص الذي عينه لهذا القرار
عمالً بقاعدة تخصيص األهداف التي تقيد القرار اإلداري بالغاية المخصصة التي رسمت له ،فإذا
خرج القرار على هذه الغاية ،ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها ،كان القرار مشوبا ً بعيب
االنحراف".1

ثالثاً :انحراف سلطة التأديب في استعمال االجراءات
يتحقق هذا النوع من االنحراف في حالة قيام اإلدارة باستخدام إجراءات إدارية ال يجوز لها
استعمالها ،من أجل تحقيق الهدف الذى تسعى إليه ،أي أنها تلجأ إلى استعمال إجراء إداري محل
إجراء آخر ،كان يجب عليها القيام به في سبيل الوصول إلى هدفها ،ويعتبر ذلك أحد أشكال إساءة
استعمال السلطة واالنحراف بها ،لكنه يتميز بكونه يحدث في ميدان اإلجراءات.2
فالقانون في بعض األحيان يضع إجراءات معينة ويشترط اتخاذها إذا أرادت اإلدارة
الوصول إلى هدف معين ،وهذه اإلجراءات قد تحوى بعض الضمانات الفردية ،وقد تتسم بشيء من
الدقة والطول ،ولسبب أو آلخر قد تحاول اإلدارة أال تتبعها مفضلة استعمال إجراءات أخرى ليس

 1د .ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق ،ص .403-402
 2أحمد على أحمد الصغيرى :مرجع سابق ،ص .314
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فيها مثل تلك الضمانات ،ويكون القانون قد وضعها لهدف آخر ،فإذا اتبعت اإلدارة هذا المسلك يكون
عملها هذا معيب بعيب االنحراف في استعمال اإلجراءات.1
وتطبيقا ً لذلك فقد قضت المحكمة االتحادية العليا في هذا الشأن ..":ويجب أن يكون القرار
مالئما ً إصداره وفق الوقائع الصحيحة الثابتة في األوراق وعن المرجع المختص بإصداره ضمن
الحدود والصالحيات المقررة له قانونا ،ولمحكمة الموضوع سلطة مراقبة سالمة صدوره مبرءا ً من
عيب التعسف أو االنحراف وال رقابة عليها من محكمة النقض ،مادام استخالصها سائغا ً وعلى
أسباب كافية لحمله ،وكان من المقرر أنه إذا اقيم الحكم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمل
قضائه".2
وأخيرا ً تعتبر الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية من بين اآلليات الفعالة التي
تكبح جماح اإلدارة وتحد من تعسفها في استعمال سلطتها تجاه الموظفين العاملين فيها ،وذلك من
خالل قيامها برقابة إصدار القرارات التأديبية ومدى احترامها لمبدأ المشروعية ،سواء بالرقابة
الخارجية لهذا القرار الصادر كما وضحناه في المبحث األول ،أو الرقابة الداخلية على مشروعية
القرار كما بيناه في هذا المبحث.
ومما ال شك فيه أن الرقابة القضائية في مجال القرارات التأديبية تمثل ضمانه أساسية معول
عليها في بث الطمأنينة واالستقرار لدى أعوان الدولة مما يضمن السير الحسن للمرافق العامة،
خاصة وأن الطعون بصفة عامة هي وسائل أوجدت لصالح الموظف العامل في اإلدارة ألجل تدارك
وضعية معينة.

 1محمد عبدالعال السنارى :مرجع سابق ،ص .280
 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  89لسنة21ق مدني ،جلسة 2001/2/21م (مشار إليه :أحمد على الصغيرى،
مرجع سابق ،ص )314
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الخاتمــة
ضمن مكانة وأهمية مبدأ المشروعية في تكريس دولة القانون وحماية حقوق الموظفين ،كان
البد على المشرع توفير ضمانات قضائية لحمايته من كل اعتداء قد يتعرض له ،وقد ثبت بالتجربة
لدى الفقه اإلداري أن أنجح ضمانات وأكثرها فاعلية تكمن في الرقابة القضائية ،التي تمارس بدعوى
االلغاء الموجهة من الموظف الخاضع للتأديب ضد القرار تأديبي غير المشروع بهدف إلغاء ودحضه
من طرف القاضي اإلداري المختص.
ولكن قد ال يكفي الغاء القرار التأديبي في تحقيق العدالة القانونية وإنما بحقيقة اآلثار المترتبة
على القرارات القضائية وقوة التزام اإلدارة بتفيذها ،فرغم مبدأ فصل السلطات الذي يلزم القاضي
بأن ال يتجاوز صالحياته ويحل محل اإلدارة ،قضت بعض األنظمة القانونية بمنح السلطة للقاضي
بإجبار اإلدارة على تنفيذ قراراته اتباعا لمبدأ سيادة القانون.1
وعليه من خالل ما سبق دراسته في هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
نعرضها على النحو اآلتي:

أوالً :النتائج
 -1إن الهدف األساسي لوجود النظام التأديبي هو ضمان حسن سير المرافق العامة وليس االنتقام
من الموظف ،لذا فإن القرارات التأديبية خاضعة لرقابة القضاء لضمان عدم انحراف اإلدارة،
وتعد هذه الرقابة من أنجح أنواع الرقابات على شرعية القرارات التأديبية.
 -2تخضع الجزاءات التأديبية لمبدأ الشرعية أي ال عقوبة إال بنص ،وال يجوز لإلدارة أن تعاقب
أي موظف تأديبيا ً بعقوبة غير العقوبات المنصوص عليها في التشريع ،وعليه تمتد الرقابة

 1أمثلة على ذلك سلطة القاضي األمريكي بإصدار األوامر المقيدة Marbury v. Madison 24 February
1803م ،القانون الفرنسي ب  8فبراير 1995م الذي يعطي القاضي صالحية توجيه إنذار قضائي لإلدارة أو القانون
الذي يعطي القاضي صالحية فرض غرامات مالية في حالة التأخر عن تنفيذ االحكام القضائية.
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على مشروعية القرارات التأديبية إلى الرقابة الداخلية والخارجية ،بحيث تهدف للتحقق من
مدى التزام اإلدارة بهذا المبدأ ،فالقرار التأديبي كونه باألصل قرار إداري ،لذا يمكن الطعن
فيه إذا ما تخلف واحد أو أكثر من خصائصه وهي االختصاص أو الشكل أو اإلجراءات أو
السبب أو المحل أو الغاية.
 -3يخضع ركن االختصاص للسلطة المقيدة لإلدارة وال تملك أي سلطة تقديرية فيه ،لذا فهو يعد
من النظام العام وتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها وبأي مرحلة من مراحل الدعوى ،ويترتب
على تخلفه إلغاء أو انعدام القرار التأديبي.
 -4نجد أن المشرع اإلماراتي يأخذ بالنظام الرئاسي في شأن اختصاص سلطة التأديب في الدولة،
حيث عهد بسلطة التأديب للسلطة الرئاسية ،ولكننا نرى أن النظام الشبه قضائي يمنح الموظف
ضمانات أكثر من النظام الرئاسي ،حيث أن النظام األول يقوم على ضرورة تمتع اإلدارة
بقدر من االستقالل والحرية تحقيقا ً للمصلحة العامة ،والنظام الثاني يسعى نحو تغليب المصلحة
الخاصة للموظفين وتوفير قدرا ً أكبر من الضمانات أثناء التأديب ،وبالتالي فإن نظام الشبه
القضائي يحاول تحقيق التوازن بين عنصري الفعالية والضمان من خالل إنشاء هيئة مستقلة
بجانب اإلدارة يتعين استطالع رأيها قبل توقيع العقوبة التأديبية.
 -5توجد صورتين من صور عدم االختصاص ،وهما عدم االختصاص البسيط وعدم االختصاص
الجسيم (اغتصاب السلطة) ،يترتب على األول إلغاء القرار التأديبي وعلى الثاني انعدام القرار
التأديبي ،على الرغم من أن النتيجة على القرار واحدة وهي بطالن العقوبة التأديبية.
 -6تهدف الشكليات في القرار اإلداري إلى ضمان سير اإلدارة وصيانة حقوق األفراد ،فالقرارات
اإلدارية المختلفة تصدر بقصد إلزام األفراد بعمل أو امتناع عن عمل أو لتحقق بالنسبة إليهم
أثرا ً قانونيا ً معيناً ،فيجب أن تتخذ تلك اإلجراءات مظهرا ً خارجيا ً حتى يعلم بها األفراد ويرتبوا
تصرفاتهم وفقا ً ألحكامها ومقتضياتها ،فالشكليات ليست روتين أو عقبات ال قيمة لها ،وإنما
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هي في حقيقتها ضمانات لإلدارة يمنعها من التسرع وتهديد األفراد باتخاذ قرارات غير
مدروسة وحملها على التروي في ذلك دون المالبسات والظروف المحيطة بموضوع القرار
اإلداري تحقيقا ً للصالح العام ،فهنالك شكليات قد يتغاضى عنها القاضي وال تؤثر على
مشروعية القرار ،وهناك شكليات قد تؤثر على شكل القرار وقد تقضي بإلغائه.
 -7رغم إتيان المشرع اإلماراتي بكثير من النصوص المنظمة لإلجراءات التأديبية اإل أن ذلك
غير كافياً ،حيث ال توجد قواعد واضحة لهذه اإلجراءات ،فغموض النصوص اإلجرائية يؤدي
إلى تباين تطبيقها من إدارة إلى أخرى ،حيث نجدها في كثير من األحيان تنص على اإلجراء
وال تحدد كيفية القيام به.
 -8غياب مبدأ الحيدة في الجهة القائمة بالتحقيق كضمانة تأديبية قررت لصالح الموظف ،وذلك
بقيام السلطة التأديبية بالتحقيق في المخالفات التأديبيه يجعل منها الخصم والحكم في نفس
الوقت مما سيؤثر على مسار التحقيق ،ألن اإلدارة ستغلب عنصر الفاعلية اإلدارية على
عنصر الضمان ،فما يهم اإلدارة هو الجانب التنظيمي فقط أي ضمان حسن سير المرفق العام،
ذلك ألن الموظف المكلف بالتحقيق سيكون دوما ً خاضعا ً من الناحية اإلدارية إلى السلطة التي
تملك حق التأديب ،فمن السهل إذن أن تؤثر على حيدته.
 -9بالرغم من ما كفله المشرع للموظف من ضمانات سابقة على توقيع العقوبة ،فإن إلقاء عبء
اإلثبات في دعوى إلغاء القرار التأديبي على الموظف العام من شأنه أن يثقل كاهله ويقلل من
احتمالية استيفاء حقه ،وذلك نظرا ً لموقفه الضعيف ولما تملكه اإلدارة من سلطات واسعة،
فبالتالي ال يوجد تساوي للمراكز القانونية بين الطرفين.
 -10عدم توسع المشرع اإلماراتي في رقابة المالئمة والتناسب بين العقوبة المقررة والمخالفة
المرتكبة من الموظف ،فقد كرس هذه الرقابة في حالة واحدة وهي في حالة غلو اإلدارة بعدم
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المالئمة ،وذلك على خالف العديد من الدول مثل فرنسا ومصر ،ولكن وجود الرقابة على
هذه الحالة يدل على قبول القضاء اإلماراتي للتوسع في هذا النوع من الرقابة.
 -11يعتبر عيب الغاية عيبا ً احتياطيا ً يلجأ إليه القاضي في حالة استوفى القرار التأديبي لكافة
أركانه ،لذا فإنه يتعين على الطاعن ذكره في الئحة الطعن كونه ال يتعلق بالنظام العام وال
يملك القاضي إثارته من تلقاء نفسه ،وهذا فضال عنه صعوبة إثباته كون هذا العيب متصالً
بنوايا ومقاصد اإلدارة مصدرة القرار.
 -12تعتبر الرقابة القضائية التي أقرها المشرع على الموظف العام في مواجهة قرار التأديب
ضمانه فعالة بإمكانها الحد من عدم المشروعية التي تشوب القرار اإلدارية بصفة عامة
والقرارات التأديبية بصفة خاصة ،غير أن هناك ما يحد من هذه الضمانة الهامة ،فهنالك
إشكالية تؤثر على فاعلية الضمانات القضائية ،وهي احتمالية امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة لصالح الموظف ،وهذا األمر الذي من شأنه أن يزعزع مكانة القضاء
باعتباره مؤسسة دستورية له قيمته ودوره في بناء دولة القانون.

ثانياً :التوصيات
على ضوء النتائج السابقة نوصي بتعزيز دور القاضي اإلداري في اإلمارات لفحص
مشروعية القرارات التأديبية والعمل على توسيع نطاق وصالحياته ،حيث نجد بأن الرقابة على
شرعية القرارات التأديبية في الدولة تتدرج بالتوسع عن ما كانت عليه مسبقاً ،ولكن مازالت هنالك
بعض الجزئيات تتسم بالضيق في الرقابة ،وعليه نوصي بالتوسع أكثر في هذا المجال منعا ً من
تعسف اإلدارة في إصدارها القرارات التأديبية ،وذلك عن طريق بعض الحلول ،نبرزها على شكل
توصيات على النحو اآلتي:
 -1تطبيق النظام الشبه قضائي عوضا ً عن النظام الرئاسي المتبع في شأن تحديد سلطة التأديب في
الدولة ،فالنظام شبه القضائي يحاول تحقيق التوازن بين عنصري الفعالية والضمان ،فنوصي
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ب إنشاء هيئة مستقلة بجانب اإلدارة يتعين استطالع رأيها قبل توقيع العقوبة التأديبية ،ويكون
رأيها ملزما ً يتعين على اإلدارة احترامه والتقيد به ،مع مراعاة أن يكون تشكيل هذه الهيئات من
أعضاء خارجين ،ال تربطهم أي صلة باإلدارة وذلك لضمان عدم تبيعتهم إلدارة ،واستقاللهم
عنها.
 -2ضرورة تعجيل وضع تقنين خاص باإلجراءات التأديبية ،إللزام اإلدارة به على نحو ما هو
معمول به في قانون اإلجراءات الجزائية ،وذلك لتفادي القصور الذي يعتري هذه اإلجراءات،
وتسهيل سير جميع اإلجراءات في مختلف المراحل التي يمر بها القرار التأديبي.
 -3طالما أن فاعلية الجزاء تقاس بمدى تناسب الفعل مع العقوبة التأديبية فقد أضحت رقابة المالئمة
ضرورة حتمية ،لذلك نناشد القضاء في دولتنا ببسط رقابته بشكل أكبر على مالئمة العقوبة مع
المخالفة المرتكبة ،وعدم حصرها في حالة الغلو فقط ،وذلك نظرا ً لما تحققه هذه عدالة.
 -4إلقاء عبء اإلثبات في دعوى إلغاء القرار التأديبي على الموظف العام أمر يتسم بالصعوبة،
فعليه ونرى من جانبنا أنه من األفضل لو يتدخل المشرع بنص تشريعي يجبر اإلدارة فيه بتسبب
القرارات التأديبية ،وذلك ليسهل على القاضي وللطاعن اإلطالع على أسباب هذا القرار ،ولتقييد
سلطة اإلدارة بمنعها عن توقيع جزاء على موظفيينها بدون أسباب جدية.
 -5نظرا ً لخصوصية عيب االنحراف بالسلطة باعتباره متعلقا ً بنفسية ونوايا رجل اإلدارة مصدرة
القرار يتعين تسهيل عملية إثباته.
 -6قد تمتنع اإلدارة عن تطبيق األحكام الصادرة ضدها ،فنقترح منح السلطة للقاضي بإجبار اإلدارة
على تنفيذ قراراته ،وذلك عن طريق توجيه إنذار قضائي لإلدارة أو منح القاضي صالحية
فرض غرامات مالية في حالة التأخر عن تنفيذ األحكام القضائية.
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 -7وختما ً فإن العبرة ليست بتوفير كم هائل من الضمانات ،وإنما العبرة في وجود جهاز إداري
واعي يطبقها ،فعدم وجود إداريين مشبعين بالقيم األخالقية المهنية وذلك النتشار عدد من
الممارسات غير المشروعة كالمحاباة والوساطة ،وما نتج عنه من تقليد أشخاص ال عالقة لهم
بالوظيفة ،فكل ذلك ساهم فانتهاك هذه الضمانات ،وعليه البد من تكوين حس ووعي إداري
لمسؤولين اإلداريين بغرس القيم األخالقية عن طريق الحمالت التوعية عن هذه المخاطر.
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