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  ملخص
ام في نظام      تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجزاءات والضمانات التأديبية للموظف الع

، آما تناولت أنواع العقوبات التأديبية، والسلطات المختصة ٢٠٠٧سنة ) ٣٠(الخدمة المدنية رقم 
بتوقيعها، وبيان اإلجراءات والضمانات التأديبية تجاه تأديب الموظف العام من لحظة تحديد الفعل 
تظلم      رًا ال أديبي وضماناته، وأخي المكون للمخالفة المسلكية، ومرورًا بتوجيه االتهام ثم التحقيق الت

  .ديبي سواء بالتظلم اإلداري أو الطعن القضائيمن القرار التأ
 
Abstract 

This study aims to clarifying the concept of disciplinary penalties 
and guarantees relevant to the public sector employee in the civil service 
regulation 30/2007. Additionally, the study tackled the types of 
disciplinary penalties and competent authorities responsible for imposing 
these penalties. It also clarified the disciplinary and guarantees 
procedures toward disciplining the public sector employee commencing 
from the moment of identifying the behavior or the act, which constitutes 
the behavioral offence, followed by addressing the accusation, then the 
disciplinary investigation and its guarantees. Ultimately, the study 
considered what is called “the appeal of the disciplinary decision” 
whether through the administrative appeal or judicial appeal. 
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  مقدمة
ا المباشر        األردنفي آثير من الدول، ومنها  ة الرتباطه ة بالغ ة بأهمي ة العام ، تحظى الوظيف

ع  ة لجمي ة عام ه من خدم ا تؤدي ام واطراد وم ة بانتظ ق العام ذا أبسير المراف ع، وله راد المجتم ف
بواجباتها ومن آل   إخاللا يحمي الوظيفة العامة من آل تحرص الدول على تضمين تشريعاتها م

  .عمالهاأانحراف يمس  أوعبث 
ه يمكن    المحرك الذي من باعتبارهمها عدد موظفي ازدادوظائف الدولة  الزديادونتيجة  خالل

ق أ  ام تحقي ة للمرفق الع اءة وفعالي ه بكف ر  . هداف اب  أغي وظفين من ارتك ع هؤالء الم ك ال يمن ن ذل
اء ومخاأ ات خط وظيفتهم  ألف امهم ب اء قي ن   . ثن د م ذلك ال ب ق    أل كل متس مان بش دأ الض ال مب عم

ع   وازن م ة،  مومت دأ الفاعلي ؤدي    اإل أنإذ ب مان ي ة والض دأي الفاعلي الل بمب ىخ لبية   إل ائج س نت
رة  د ال يصلح       خطي د ق ا يصلح لبل أديبي نظام نسبي فم يما وان النظام الت ذي يصلح  ألخرس ، وال

  .أخرىح خالل فترة زمنية خالل مدة قد ال يصل
ى العكس هي     أن مسألة تأديب الموظف العام عن خطاه التأديبي ليست مسألة انتقامية بل عل

ى حسن        إصالح إلىعملية قانونية يهدف من ورائها  ا عل اقي الموظفين حفاظ الموظف وتحذير ب
  .سير المرافق العامة

ع       ونظرا لما تتمتع به السلطة المختصة بالتأديب من سلطة  ا من توقي ة واسعة، تمكنه تقديري
ان الموظف       الخطأ التأديبي إليهالجزاء على الموظف العام المنسوب  ى حرم ره ال د اث ذي يمت ، وال

ك        ة تل ل للموظف ضمانات في مواجه ان من الضروري ان تكف د آ دة فق ة عدي ا وظيفي من مزاي
سلطة تسلطية تعسفية بل العكس   أنهاعلى  من ان السلطة التاديبيةال يفهم  أنفانه يجب  السلطات،

ع       وإجراءات من ذلك فهي مقيدة في مراحل  وميين ولمن وق الموظفين العم ة لحق من   اإلدارةحماي
انون من       . التعسف في استعمال سلطتها التأديبية ه الق ا يوجب ه مع م فشرعية الجزاء التأديبي باتفاق

أديبي    أولصحة القرار  أساسيال تأديب الموظف العام شرط يح اإلتباعواجبة  إجراءات م الت الحك
ين   اإلجراءاتتلك  إنباعتبار  تشكل ضمانات مقررة لمصلحة الموظف العام الخاضع للتأديب يتع

  .على السلطة المختصة بالتأديب احترامها
ضمانات المساءلة التأديبية، و إجراءات البحث الذي يسلط الضوء على أهميةومن هنا تبرز 

  .تحقيقها إلىة المجردة التي يفترض فيها السعي للعدال أساساباعتبارها 
ا    اإلجرائيةالقواعد  األردنيولقد نظم المشرع  المتعلقة بتأديب الموظف العام المخالف تأديبي

م    ة رق ة المدني ام الخدم ن خالل نظ ة م ة العام ي الوظيف ة ف ذلك الضمانات التأديبي نة ) ٣٠(وآ س
٢٠٠٧.  

ام في    والضمانات   اإلجراءاتلذا آان موضوع  ة للموظف الع ي التشريع   التأديبي ، ذا األردن
آال   يقدم ة في الدولة، نظرا لمافالمختل األجهزةالقائمين على  أواهتمام آبير سواء من المختصين 

ع،            رد والجماعة في المجتم ة مباشرة بمصلحة الف من الوظيفة والموظف من خدمات ذات عالق
  .واالطمئنان باألمنعور شلاالستقرار وا إلىالذي يؤدي بدوره  األمر
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  أهمية الدراسة
ا      و عقله ة، فه ة للدول لطة العام ن الس ري م و العنصر البش ام ه ون الموظف الع النظر لك ب

ذه السلطة،    ا المخطط، ويدها التي تنفذ مشاريعها العامة، فان استقامته تنعكس على سمعة ه  إذا أم
ذ    انحرف هذا الموظف فان من مصلحة ا ويم ه ة تق أديبي    ا االنحراف،لسلطة العام ولعل النظام الت

ن  رم ة أآث ل م     األنظم ر آ ئ وزج ي ردع المخط ة ف ة فعالي داء   القانوني ه االقت ه نفس ول ل ن تس
المخطئ  ى      . ب ة للوصول ال اديبي أداة قانوني ق الت ى ان التحقي ة ال ذه الدراس ة ه ع اهمي ا ترج آم

ة    ذه الدراس ه موضوع ه دور حول ذي ي ور الرئيسي ال و المح ة وه ه   الحقيق ي مادت ه ه واجراءات
  .وضمانات هذا التحقيق هي جوهره

  
  مشكلة الدراسة

اذا آانت       ة يثير البحث في موضوع الدراسة عدة اشكاليات وتساؤالت ، ف الموظف   مواجه
دفاع،   ق والتصرف      بالمخالفات المنسوبة اليه، وحقه في ال ة التحقي ة جه ق  وحيادي ، من  في التحقي

دور حول   تسبق وتعاصر التحقيق التاديبي، فان التساؤل الضمانات الهامة التي ينبغي ان  وم  ي مفه
اس   ق واس ةالتحقي ه   ،المواجه دفاع ومتطلبات ق ال ود بح ور    ،والمقص ا يث دة، آم مون الحي ومض

اديبي،  زاء الت ول ضوابط الج اؤل ح ال،  التس ف االفع ي تكيي ة ف لطة التقديري ة  ودور الس وامكاني
  .صة بنظر هذا الطعنالطعن بالقرار التاديبي، والجهة المخت

  
  مصطلحات الدراسة

  :التاليةسأتناول في هذه الدراسة المصطلحات 
أديبي،     زاء الت أديبي، الج ق الت راءات التحقي ة  اإلج ة  التأديبي لطة التقديري مانات  ، الس ، الض

  .الطعن القضائيوداري، التظلم اإل التأديبية،
   منهج الدراسة

ذه الدراسة   سيتبع الباحث نهج ال في ه ل النصوص       ، الم ر دراسة وتحلي ي، عب نظري التحليل
ه   أراءالقانونية في ضوء  ام الفق تفادة من     وأحك ام القضاء، واالس در     أحك ة بالق التشريعات المختلف

  .الدراسة أهدافالذي يحقق 
  حدود الدراسة

اءلة    إجراءات ستكون حدود الدراسة من الناحية الموضوعية مقتصرة على  وضمانات المس
  .٢٠٠٧سنة ) ٣٠(رقم  األردنيلنظام الخدمة المدنية  التأديبية وفقا
  خطة الدراسة

  :، وهي على النحو التالي، وخاتمةومبحثينتتكون من مقدمة،   فإنهاخطة الدراسة  وأما
  مقدمة −
  .المساءلة التاديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق التاديبيضمانات : األولالمبحث  −
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  .تاديبية بعد االنتهاء من التحقيق التاديبيال ضمانات المساءلة: المبحث الثاني −
  .الخاتمة −
  

  التاديبي في مرحلة التحقيق العام ديبية للموظفأضمانات المساءلة الت:  األولالمبحث 
دى ال   ق اح ل التحقي ب   يمث ال التأدي ي مج ة ف مانات الجوهري ا او   ض ى اغفاله ب عل ، ويترت

ق      . ع الجزاء ر التاديبي الصادر بتوقي القرا بطالناالخالل بها  رغم من  ان اجراء التحقي ى ال وعل
ام   د نص نظ ا ، فق ي تقريره ى نص ف اج ال ى التاديب هو ضمانة ال تحت مع الموظف المحال ال

ة    والتي  الخدمة المدنية االردني على مجموعة من الضمانات التي تمليها المبادىء القانونية العام
وتحقيقا لغاية الكشف عن ضمانات    . بي بحقه يجب تمكين الموظف منها قبل توقيع اي جزاء تادي

ق، ف   ة التحقي ي مرحل ب للموظف ف الل  إالتادي ن خ نبين م ا س ذانن التحقيق المبحث  ه ف ب التعري
ة   ل للموظف االحاط ي تكف اديبي والضمانات الت التهمالت ه ب ه   الموج داء دفاع ن اب ه م ه وتمكن الي
        . لى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع اثباتا ويقيناومناقشة جميع االدلة التي يستند اليها االتهام وما ا

  ماهية التحقيق التأديبي : المطلب االول
ه  أجراء تحقيق مع الموظف لسماع    إن يتم أديب أمن أهم وأبرز الضمانات في نطاق الت قوال

ا هو منسوب      ار      إوتحقيق دفاعه فيم ى اعتب ام عل ه من اته ق هو الخطو   ألي ى في   ن التحقي ة االول
ةاالج وعي   راءات التأديبي ي الموض ث والتقص ص والبح ى الفح ة يعن فة عام ق بص ، والتحقي

دودة      ائع مح دوث وق ق بصحة ح ا يتعل تجالئها فيم ة واس ه الحقيق تبانة وج ه الس د والنزي والمحاي
ق   شخاص محددين وذلك لوجه ألى إونسبتها  ة    إالحقيقة والعدالة، ويستهدف التحقي ى آشف حقيق ل

ة المنسوبة   العالقة بين الموظف  ه إالمتهم والتهم ة       إوهو   .لي وع المخالف د وق جراء شكلي يتخذ بع
ه الوصول    إسنادها إو التثبت من صحة أ بقصد الكشف عن فاعلها، ين الهدف من ى   لى فاعل مع إل
ذي   الفقه هويعرف .الحقيقة وإماطة اللثام عنها بأنه مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ وفقًا للشكل ال

د  ن، بمعرفة السلطة المختصة قانونًا، وتهدف إلى البحث والتنقيب عن يتطلبه القانو األدلة التي تفي
في آشف الحقيقة وجمعها، من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها، وبيان ما إذا آانت  

ه          ه، أو سالمة موقف ى اتهام دليل عل ة ال ا وإقام ة مرتكبيه ة، ومعرف ه وعلي  .)١( تشكل مخالفة تأديبي
و  ع   أفه ات الن توقي ة لالثب ع االدل يلة لجم ة ووس ةداة للوصول للحقيق ى   العقوب وم عل ة يق التاديبي

راض والشبه   أ يس االفت ة بالنسبة للموظف         . ساس الجزم واليقين ول ق من أهمي ا للتحقي ونظرًا لم
ر  داري الذي قام ب لى القضاء اإلإضافة إ )٢( قواعده قد توالها المشرعولجهة التأديب فإن  دور آبي

  .)٣( العامة للقانون ئلى المبادإ في سد النقص في النصوص استنادًا

                                                 
 .١١٣، ص ٢٠٠٤ياقوت،   (١)
 .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٤٠(المادة   (٢)
 .٦٣، ص ١٩٧٩عبد البر،   (٣)
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دم ب ا تق ق التأويتضح مم وبيأديبي أن التحقي ر وج ون أيجب  )١( م ابقًان يك ع  س ى توقي عل
ع األ تهدف جم ه يس زاء، آون ائق واألالج ة والبحث عن الوث تندات واألدل دوات ذات وراق والمس

ات    المسل بالمخالفةالعالقة  ك المخالف ك   أو. كية محل التحقيق بهدف تحديد ظروف ارتكاب تل ة ذل ي
ين   . ديبيأحتى يثبت العكس مطبقة في المجال الت  ئن المتهم برأن القاعدة الجنائية العامة أ ذا يتع ل

  .)٢(ديبيةأجراءات التجمع آافة المعلومات الضرورية لتقدير مالءمة مباشرة ومتابعة اإل
  ديبيأالمختصة بالتحقيق التالسلطة : ولالفرع األ

، وهي  حها المشرع األردني هذه الصالحية الجهات التي من ديبيأالت جراء التحقيقإتختص ب
لطة الت يةأالس ة الرئاس اًالأو. ديبي ذا الحق ل عم لطة اه تطيع الس ع الموظف  تس ق م ية التحقي لرئاس

ام ها االصيل   الع ي اختصاص دخل ف ك ي ار ان ذل ب مإ، باعتب و ا ذ ان التادي لطة إه داد للس ال امت
آلية تشكيل  ٢٠٠٧نة لس ٣٠من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/١٤٥( فقد اوضحت المادة . الرئاسية

رة       نه ال يجوز أل أ، عندما قضت بلجان التحقيق ا في الفق من  ) أ(ي من الجهات المنصوص عليه
ا في ا   ) ١٤٢(المادة  ود من   من هذا النظام ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليه من  ) ٥-١(لبن
يرتكبها الموظف اال بعد استجوابه، من هذا النظام على المخالفة التي ) ١٤١(من المادة ) أ(الفقرة 

ة  كيل لجن وز تش دد ويج ل ع رئيس  أ، ال يق يهم ال ن ف ة بم ن ثالث ائها ع ي  عض ق ف ولى التحقي ، تت
رار   إالمخالفة التي ارتكبها الموظف قبل  أنها صدار الق ا  .بش ه ال ي  آم ة الموظف    ان ى  إجوز احال ل

د  إديبي أالمجلس الت ام البن ا الحك ق وفق ة تحقي كيل لجن د تش ي ) أ(ال بع ق ف رة للتحقي ذه الفق ن ه م
ذا الموظف ا ه ي ارتكبه ة الت ا سبق  .المخالف انيتضح مم ة واخرى  ب ق جوازي اك لجان تحقي هن

ة   . وجوبية ة المدني ادة   في بخصوص لجان التحقيق الجوازية فقد اجاز نظام الخدم ) ١/أ/١٤٥(الم
ات   إعلى ارتكاب مخالفة تستوجب  قدمأالمذآورة انفا تشكيل لجنة تحقيق للموظف اذا  حدى العقوب

ادة   ا أ. من ذات النظام  ) ١٤١(المذآورة في الم ين        م ه يتع ة فان ق الوجوبي بخصوص لجان التحقي
كيله ادة تش ى مقتضى نص الم ن قب )٢/أ/١٤٥(ا عل ه م ة توج ون ثم دما يك ك عن لطة ، وذل ل الس
ه           الرئاسية اديبي المختص بمحاآمت ى المجلس الت ي ال ل الموظف المعن زوم تحوي ى ل ولى  .  ال ويت

. ة من ثالثة اعضاء بما فيهم الرئيسالتحقيق مع موظفي الفئات االولى والثانية والثالثة لجنة مكون
ق برئاس   ماأ دل   بخصوص موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا، فتشكل لجنة تحقي ر الع ة وزي

وزراء          يس ال ل رئ ة من قب ة المدني وان الخدم يس دي راي ورئ . وعضوية رئيس ديوان التشريع وال
دل وعضوية    ر الع ن وزي ا م ة العلي ن الفئ ى م ة االول وظفي المجموع ق لم ة تحقي كل لجن ا تش آم

  .وزيريين يختارهما مجلس الوزراء
ة وسائل    وحتى تستطيع لجنة التحقيق القيام بعملها على وجه أآمل ، فقد أعطاها المشرع آاف

ة، و ات الآتشاف الحقيق ك اإلثب ة يمل ع األوراق المتعلق ى جمي ع عل تهم أيضًا أن يطل الموظف الم
ة        ديم دفوعه واعتراضاته آتاب ه بتق بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح ل

ا واستدعاء أي   ه بضم أي        أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيه ا سمح ل شخص للشهادة، آم
  .وثائق أو تقارير أخرى ذات عالقة إلى ملف التحقيق

                                                 
 .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٤٥(المادة   (١)
 .٥٨٢، ص ١٩٩٥نقابة المحامين األردنيين،  ، مجلة٢٤/٩/١٩٩٤: عدل عليا  (٢)
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انوني، ويجب أن تكون إجراءات      عويشترط أن ال تسم أقوال أي شاهد إالَّ بعد أداء القسم الق
ر ي محاض ة ف ة ومثبت ق موثق روف  . التحقي الم الظ ياع مع دم ض من ع ابي يض التحقيق الكت ف

  .)١(جرى التحقيق في ظلها وقد تكون حجة على الموظف أو لهوالمالبسات التي ي
ي     أما بخصوص استجواب الموظف المتهم من ِقبل هيئة التحقيق فقد اشترط المشرع األردن

ادة     واردة في الم ل استجواب الموظف   ) ١٤٢(بعدم إيقاع أي من العقوبات ال إن    . قب ك ف ى ذل وعل
ق       يعن  -آإجراء من إجراءات التحقيق-االستجواب  ى التحقي تهم المحال إل ة الموظف الم ي مواجه

ة        ة القائم ته تفصيًال في األدل م مناقش بما هو منسوب إليه من مخالفات ومطالبته بإبداء رأيه فيها ث
  .ضده إثباتًا أو نفيًا آمحاولة للكشف عن الحقيقة

  ديبيأثار التحقيق التآ: الثاني الفرع
ق تعرض   ى التحقي ف ال ة الموظ ى احال ب عل راءات  يترت ض االج اذ بع ال اتخ ه الحتم

ة،    ه الوظيفي ائج        االحتياطية التي تقيد من حقوق ق من نت ه التحقي ا يسفر عن تي في  أوي . انتظارا لم
وزير        ) ١٤٩(مقدمة هذه االجراءات ما نصت عليه المادة  ل ال ة من تخوي ة المدني من نظام الخدم

ك      سلطة وقف الموظف ال  ا، وذل ا احتياطي ق وقف ى التحقي اطي عن      محال ال ار الوقف االحتي باعتب
ام   تغايته المسواجراءات التحقيق  العمل هو احد ة االته دير     لهمة، في آشف حقيق ان تق م ف ، ومن ث

رار الوقف   أن يكون القرار الذي اتخذ بالوقف سليما، وأمشروعيته، يجب  مر تقتضيه   أن يكون ق
ق اره . مصلحة التحقي اطي باعتب اإويخضع الوقف االحتي راء وقائي ًا ج التحقيق الت مرتبط ديبي أب

صدار قرار الوقف عن العمل لمصلحة إن تقدر مدى مالئمة ألتقدير السلطة الرئاسية، فلها وحدها 
ذا االجراء           أال إالتحقيق،  ي خطورة ه در المشرع االردن د ق ة، فق ن السلطة الرئاسية ليست مطلق

ة   أ ولهذاية، ثار قانونآعلى مرآز الموظف القانوني، وما قد يترتب عليه من  عطى المشرع الوالي
دما تستدعي مصلحة     إ أديب، تلجأصدار قرار الوقف االحتياطي للسلطة المختصة بالتإفي  ه عن لي

اطي في التشريع األ         .التحقيق ذلك ة الوقف االحتي رد تعريف محدد لماهي ي،  هذا ولم ي ن أ الإردن
ه ب   ه عرف ه  أجانب من الفق اطي   إ"ن ه اإل   جراء احتي أ إلي اد الموظف عن     مؤقت تلج دارة بقصد إبع

ه             ال وظيفت ه ممارسة أعم ع علي ة فيمتن ة أو جنائي اذ إجراءات تأديبي دما يتعرض التخ المرفق عن
د أجل طال أم    . )٢( طيلة مدة الوقف ويسمى الوقف االحتياطي بالوقف المؤقت ألنه ينتهي حتمًا بع

ة     ر عقوب ي     قصر أما بعودة الموظف إلى عمله بريئًا أو مجازى بغي ة الت اء العالق العزل، أو بانته
  .)٣(تربطه باإلدارة

ه إجراء إداري    هذا وال يعد الوقف االحتياطي آما استقر الفقه والقضاء عقوبة تأديبية، بل إن
يرة          ا قص م بكونه ة تتس ة معين رة زمني اء فت د انقض ة بع اره القانوني اج آث ن إنت ف ع ت يتوق مؤق

بيًا اطي .)٤(نس و ان الهدف من الوقف االحتي ي ن تتحاشى اإلأ، ه يئة، الت لبية الس ائج الس دارة النت

                                                 
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٤٥(المادة   )١(

 .١٤٣، ص ١٩٧٩عبد البر،   (٢)
  .١٥٦،  ص١٩٦٤حسن،  )٣(
  .٣٣١،  ص١٩٩٨شطناوي،   )٤(



 ١٥٣٥ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيصل شطناوي

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى           ا، ويهدف ايضا ال ة في مرافقه اءلة التاديبي يمكن ان يسببها لها وجود الموظف موضوع المس
وذه       ذه المساءلة بعيدا عن مؤثراتهتسهيل القيام به ق في جو خال من نف ، فال بد وان يجرى التحقي

  .قيقةالح إلظهاربعيدا عن سلطاته توصال 
رار    ) ١٤٩(آما يتبين من صريح نص المادة  من نظام الخدمة المدنية أنه يشترط إلصدار ق

أديبي أو        س الت ى المجل ه إل ن دائرت تهم م ة الموظف الم م إحال د ت ون ق اطي أن يك ف االحتي الوق
ات        ة بالشرف أو بواجب ة أو جنحة مخل لكية أو جناي المدعي العام أو المحكمة الرتكابه مخالفة مس

ة أو جنحة          ا ى جناي ه إل ة الرتكاب ى المحكم ام إل لوظيفة، آما إذا تمت إحالته أيضًا من المدعي الع
أديبي أو المدعي       مخلة بالشرف، ى المجلس الت ه إل وعليه ُيعد وقف الموظف عن العمل عند إحالت

  .)١(العام أو المحكمة أمر وجوبي
ة المختصة حق توقيف الموظف عن       ا       وإذا آان للسلطة التأديبي أن عليه رى ب ا ن العمل فإنن

ة   . التوقيف ألن الظروف قد تستدعي أن يطول التحقيق مدة طويلة تحديد مدة وقد جاء نظام الخدم
المدنية األردني خاليًا من تحديد مدة الوقف االحتياطي، وفي هذا الصدد فإننا نرى ابتداء ضرورة  

ع التوقيف    أن يعالج المشرع األردني مسألة تحديد مدة الوقف االحتيا ى رف طي، ومن ثم النص عل
أن    ا ب عن الموظف قبل انتهاء مدة الوقف األصلية بقرار من السلطة التأديبية المختصة إذا تبين له
أثير الموظف الموقوف      فترة التحقيق قد تطول عن المدة المقررة، أو أنه لم يعد هناك خشية من ت

رة   مدة اان ل  .عن العمل على التحقيق من جميع جوانبه ة آبي اطي اهمي ه اذا   لوقف االحتي ، حيث ان
ه يجب          ه فان ة، وعلي ة المقنع ا من العقوب ه بمدى      استطال صار نوع ى المشرع ان يحدد نطاق عل

ه             اديبي مع ق الت م يسفر التحقي ه اذا ل ى وظيفت ود الموظف الموقوف ال زمني معين، فيجب ان يع
  .بشان المساءلة التاديبية عن شيء معين

يما وأن           وأساس رأينا هذا ًا، الس ؤداه مصلحة المرفق والموظف الموقوف عن العمل مع م
ه         ا حرمان ه، ومن أهمه هناك مجموعة من اآلثار التي تترتب على قرار وقف الموظف عن عمل

ادة   ه، إذ نصت الم ن راتب ن جزء م رة ) ١٤٩(م أن  ) ب(فق ي ب ة األردن ة المدني ام الخدم ن نظ م
ه عن    ( دة توقيف بته    يتقاضى الموظف خالل م ا نس ه     %) ٥٠(العمل م ه وعالوات من مجموع راتب

بته               ا نس ك فيتقاضى م ى ذل اف عل دة اإليق ه وإذا زادت م اريخ إيقاف ى من ت عن الستة أشهر األول
  .من مجموع راتبه وعالواته%) ٢٥(

د          آما  ه، ويعتم ورد رزق ه المرتب بالنسبة للموظف من م ا يمثل تكمن خطورة هذا األثر فيم
ًا   عليه هو وأسرته في معيشتهم ومن ثم فإن حرمانه ولو بصفة جزئية من هذا المرتب يصيبه حتم

ه من مباشرة         ات أخرى إضافية تمنع ه واجب بضرر مادي محقق خاصة وأن المشرع فرض علي
ة        ع آرام ق م ل ال يتف ذا العم ان ه اف وآ رة اإليق الل فت ه خ ه رزق افي يكتسب من ل إض أي عم

  .الموظف

                                                 
ا   )١( دل علي امين،   ٢١/١٢/١٩٩٣: ع ة المح ة نقاب ا ١٩٩٤، مجل دل علي ة  ٢٩/١١/١٩٩٤: ؛ وع ة نقاب ، مجل

  .٣٢٦٥، ص١٩٩٥ن، المحامي
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تفاد من نص     ومن آثار الوقف أيضًا، عدم ج واز ترقية الموظف خالل مدة الوقف، حيث يس
رة  ) ١٤٩(المادة  م      ) أ(فق ة رق ة المدني ذا     ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٠(من نظام الخدم ا، وبه السالف ذآره

رار         ه الوجوبي أو الجوازي لحين صدور الق ة أو ترفيع فإنه توقف ترقية الموظف من فئة إلى فئ
م ال أديبي أو الحك ن المجلس الت ائي م ن النه ى أي م ال إل ة الموظف المح قضائي القطعي وبترقي

م     هاتين الجهتين عن المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحك
رة            ة عن الفت ام فيستحق ترقي العفو الع ه أو شموله ب ع محاآمت ه أو من بعدم مسؤوليته عما أسند إلي

  .)١(وظيفي للموظف الموقوف ليصار إلى ترقيتهالتي أوقف خاللها حيث يتم توفير شاغر 
  ديبيأالضمانات السابقة لفرض الجزاء الت: المطلب الثاني

ام  أيجب  لفرض الجزاء التاديبي ضمانات سابقة ثمة ل  ن تكفل للموظف الع في وجوب    تتمث
ة  ه   مواجه وبة الي ات المنس ف بالمخالف ي ال   الموظ ه ف ق   دفاعوحق ة التحقي اد جه مانة حي  ، وض
  :الضمانات من خالل الفروع التاليةوسوف نتطرق الى هذه .رف بالتحقيقوالتص
  وحقه في الدفاع مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه: األول الفرع

ة      ه بادل ه، ويجب مواجهت وبة الي التهم المنس ه الموظف ب ق ان يواج ترط  لصحة التحقي يش
  .الثبوت وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه

د من          مواجان  لكية، وإن آانت تع ات مس ه من مخالف هة الموظف المتهم بما هو منسوب إلي
رًا           ت أم ي ذات الوق كل ف ا تش ف إالَّ أنه ع الموظ ق م ي التحقي ة ف ة الجوهري مانات التأديبي الض
ن تكون     ة ل ضروريًا يقتضيه سير اإلجراءات التأديبية لتحقيق غايته، حيث أنه بدون تلك المواجه

اءلة تأد اك مس م      هن ن اّته ه م ا ب ة يواجهه ي مخالف ام ف ا اته ي قوامه انوني، والت المعنى الق ة ب يبي
  .ارتكابها، ليتسنى له إبداء دفاعه حيالها

تند            ه، والتي يس ة المنسوبة إلي ة إعالن الموظف بتفاصيل المخالف ويجب أن تشمل المواجه
ع الج          ل توقي ة أم قب ذ البداي ة اإلدارة من ة    إليها الجزاء سواء تكشفت لجه ا تشمل المواجه زاء، آم

ا             ا آضمانة للموظف فإنه ة غايته ؤدي المواجه ى ت ات، وحت وع المخالف ي تثبت وق آافة األدلة الت
ى        ه الموظف إل ذلك وحده يتنب يجب أن تتم بصورة يستشف منها اتجاه النية إلى توقيع الجزاء، فب

  .قهاخطورة الموقف ويأخذ األمر على محمل الجد ويوليه األهمية التي يستح
ه في       م ينص علي و ل ويعتبر إعالن الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه أمرًا أساسيًا وملزمًا، ول

  .)٢(القانون، وذلك لتمكينه من الدفاع عن نفسه ورد االتهام الموجه إليه
ه   وع       "وقد قضت محكمة العدل األردنية بأن غ ن رار فصل المستدعية دون أن تبل إذا صدر ق

ندة إليه   ة المس س       التهم فتها المجل وظفين بص ؤون الم ة ش ام لجن ور أم ن للحض ا، ودون أن تعل
  .)٣(التأديبي، فان هذا القرار يكون قد صدر معيبا عيبا جوهريا يستدعي بطالنه

                                                 
واد : انظر  )١( م  ) ٨٢(و) ١٥٥(الم ة رق ة المدني ام الخدم ن نظ نة ) ٣٠(م ل : ؛ انظر أيضًا٢٠٠٧لس ات نق تعليم

  .٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ١٤٨(وتوفيق أوضاع الموظفين الصادرة بموجب المادة 
  .٢٦١، ص١٩٧٩برآات،   )٢(
  .٢٥، ص١٩٧٣، سنة ١، مجلة نقابة المحامين، العدد ٧١/  ١٤٢عدل عليا أردنية رقم   )٣(



 ١٥٣٧ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيصل شطناوي

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة     ة المدني ى نظام الخدم ادة        وبالرجوع إل ي نجده ينص صراحة في الم ى  ) ١٤٠(األردن عل
  .من المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليهإعالم الموظف خطيًا بما هو منسوب إليه، بحيث يتض

نه يجب على السلطة التأديبية المختصة التقيد بالمخالفات الواردة في  إعلى ما تقدم ف وتأسيسًا
ا،    ب به ال للتأدي ة الموظف المح م مواجه ي ت ات هي الت ك المخالف ار تل ى اعتب ام، عل رار االته ق

ع   وأبدى بشأنها دفاعه، آما تقتضي مواجهة المته ى توقي م أن تتم بصورة يستفاد منها اتجاه النية إل
ر        ك يعتب ى ذل اع، وعل الجزاء، حتى ينتبه إلى خطورة موقفه، ويقدم ما قد يكون لديه من أوجه دف

ات، أو     إخالًال ع من مخالف بضمانة المواجهة توقيع الجزاء بعد إخطار يستفاد منه التجاوز عما وق
  .جزاءا تأديبيًااالآتفاء في شأنها بإجراء ال يعد 

ه        نه إما فيما يتعلق بحق الدفاع فأ تهم، ونظرًا لتعلق ة والمقدسة للم وق الطبيعي يعتبر من الحق
ة               ة الوسائل الالزم ى آفال دول تحرص عل إن معظم ال ة، ف ا العدال وم عليه ي تق ا الت بالمبادئ العلي

ل يك    ذا فحسب ب رام    لممارسته بالنص عليه صراحة في قوانينها األساسية، ليس ه ل القضاء احت ف
حق  ") ١(وقد عرفه البعض . حقوق الدفاع في حالة عدم النص عليها تطبيقًا للمبادئ العامة للقانون

  ". المتهم في الرد على ما هو منسوب إليه بالوسائل الممكنة

ة   و         "فقد قضت محكمة العدل العليا األردني دد ضماناته ول دفاع حق مقدس فال ته أن حق ال
  .)٢("يب على غير علم بسبب تغيب المستدعيآان مجلس التأد

ى اإلدارة      ة، يجب عل ولكي يتمكن الموظف المتهم من ممارسة حقه في الدفاع ممارسة فعال
مراعاة السماح له بإبداء ما يشاء من أوجه الدفاع عن نفسه، شفاهة أو آتابة بحرية تامة، دون أي 

ة   ) ١٤٥(نص المادة وت .)٣( تأثير مادي أو معنوي يمكن أن يعوقه عن ذلك ة المدني من نظام الخدم
فاهة ومناقشة الشهود،          "األردني بقولها  ة أو ش ديم دفوعه واعتراضاته آتاب السماح للموظف بتق

  ".واستدعاء أي شخص للشهادة، ويشترط أن ال يسمع أقوال أي شاهد إالَّ بعد أداء الَقَسم القانوني
د النظر في     "بقولها من النظام ذاته ) ١٥١(وما نصت عليه المادة  أديبي عن على المجلس الت

  ...".أي دعوى تأديبية أحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته وأن يستدعي الشهود 
آما يعتبر أيضًا حق الموظف المتهم باالستماع إلى شهادة الشهود من الحقوق المتصلة بحق  

ا، وال يجوز    الدفاع، ألن من حقه طلب االستماع إلى أية ش دافع عنه هادة تخدم وجهة النظر التي ي
ا    . سماع شهادة الشهود بغياب الخصوم دل العلي ة الع أن سماع شهادات الشهود    "فقد قضت محكم

الف      انوني يخ م الق يفهم الَقَس تهم وتحل ن مناقش تدعي م ة الفرصة للمس اب الخصوم دون إتاح بغي
  .)٤(ون والقواعد العامة المستقرة في اإلجراءاتالمبادئ العامة وحقوق الدفاع التي آفلها القان

                                                 
  ٢٩٢، ص ١٩٧٩عبد البر ،   )١(
  .٤٤٦م، ص١٩٨١، مجلة نقابة المحامين، ٣٠/١١/١٩٨٠: عدل عليا  )٢(
  ٤٧١، ص١٩٨٧عبد الوهاب،   )٣(
  .١٧٣٥م، ص١٩٨٥، مجلة نقابة المحامين، ٧/٥/١٩٨٥: عدل عليا  )٤(



  "في التشريع األردني إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام"ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ١٥٣٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وإن عدم احترام األحكام التشريعية بما تنطوي عليه من ضمانات تأديبية يشكل مخالفة تبرر 
  .)١(إلغاء القرار التأديبي

ة أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته       وللمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبي
ة مباشرة   فيها، وأن يطلب من أي دائ رة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا آانت ذات عالق

ى أحد              د إل بًا، أو أن يعه راه مناس ق ي ه أي تحقي ا وأن تجرى بكامل هيئت ي ينظر فيه بالمخالفة الت
تم بحضور الموظف      ابقة أن ت أعضائه أو من يراه مناسبًا للقيام بذلك ويشترط في اإلجراءات الس

ذه         المحال إلى المحا دم في ه ة تق ه الحق في مناقشة أي بين آمة في الدعوى التأديبية، وأن يكون ل
  .)٢(الحالة أو أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة أو األمور

أديبي          تهم في حضور جلسات المجلس الت وقد حرص المشرع على تأآيد حق الموظف الم
يكون على بينة بما يجري حوله أو ضده، فال تحاك     بنفسه، حتى يتسنى له إبداء أوجه دفاعه وأن

  .)٣(ضده األدلة
ه إحدى الضمانات    دفاع عن ولى ال ام يت تعانة بمح ي االس تهم ف ر حق الموظف الم ا يعتب آم

دادًا  )٤(الجوهرية المقررة له سواء في مرحلة التحقيق أو المحاآمة ، باعتبار أن هذا الحق يمثل امت
دفاع عن    ق          طبيعيًا لحقه في ال تهم إالَّ عن طري ى الم دفاع، ال تصل إل وق ال نفسه، ألن معظم حق

  .)٥(محاميه
ذر        ه بع م يكن غياب ا ل ويجوز للمجلس القيام بها ومباشرتها بغيابه إذا تغيب عن حضورها م

  .)٦(يقبل به المجلس
ا   ويقتضي أن يتم التحقيق من المجلس التأديبي بكامله وليس بمعرفة آل عضو على انفراد م

  .)٧(أن المجلس لم يفوض أحد أعضائه بذلكدام 
ة           دعوى التأديبي ى ملف ال اريره السنوية إل تهم طلب ضم تق د قضت   . ويحق للموظف الم فق

ا  دل العلي ة الع دعوى  "محكم ى ملف ال لوآه إل ة الموظف وس نوية عن آفاي ارير الس إن ضم التق
ة     ة المدني ا نظام الخدم ى      التأديبية يعتبر من الضمانات التي نص عليه لصالح الموظف المحال إل

رار الصادر في         دم من المستدعي يجعل الق المجلس التأديبي وإن رفض المجلس هذا الطلب المق
  .)٨("الدعوى التأديبية مستوجب اإللغاء

                                                 
ا: انظر  )١( ة ٣١/١/١٩٧٣: عدل علي امين، ، مجل ة المح ا٢٥م، ص١٩٧٣نقاب ة ٧/٦/١٩٨٣: ؛ وعدل علي ، مجل

  .٩٣٦م، ص١٩٨٣نقابة المحامين، 
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٥١(المادة   )٢(
  .٤٧٢، ص١٩٨٦السرور،   )٣(
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٥٠(المادة   )٤(
  ..٣١٣، ص١٩٧٩عبدالبر،   )٥(
  .الخدمة المدنية األردنيمن نظام ) ١٥٠(المادة   )٦(
  .١٨م، ص١٩٨١، مجلة نقابة المحامين، ٢٩/١٠/١٩٨٠: عدل عليا  )٧(
  .٣١م، ص١٩٨٣، مجلة نقابة المحامين، ١/٢/١٩٨٢: عدل عليا  )٨(



 ١٥٣٩ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيصل شطناوي

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االدارة والتصرف في التحقيقحياد جهة : الفرع الثاني
دأ أساسي       ى مب تهم عل ادئ المحاآمات    يقوم التحقيق والمحاآمة التأديبية للموظف الم من مب

ات    التأديبية ونعني بذلك ضمان حياد من يشترك أو يفصل في الدعوى التأديبية، إذ تقتضي متطلب
تحقيق العدالة أن يطمئن الموظف المتهم إلى حيدة من يحقق معه ويحاآمه ولذلك آانت الحيدة من 

ادة   . أهم الضمانات التي تقررت في المجال التأديبي لصالح الموظف المتهم ررت الم ووفقًا لذلك ق
تهم    ) ١٤٥( ع الموظف الم ق م راء التحقي دى إج ي أن يراعى ل ة األردن ة المدني ام الخدم ن نظ م

  .الموضوعية والحياد والنزاهة للحصول إلى الحقيقة
ى نحو ال       م عل ام والحك ويقتضي تطبيق مبدأ الحيدة وعدم االنحياز الفصل بين سلطتي االته

  .)١(احد في مباشرة إجراءات التحقيق والحكم في المخالفة المسلكيةيجوز فيه أن يشترك شخص و
د  يم قواع ا بتنظ ق عموم ب، وتتحق ال التأدي ي مج م الضمانات ف دة من أه ر الحي ذلك تعتب ول
ذلك      زاء، وآ ع الج لطة توقي ين س ام وب ق واالته ال التحقي ين أعم ع ب ع الجم ا يمن االختصاص بم

ات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شأنها التشكيك بتقرير عدم صالحية من تحيط به اعتبار
  .في حيدته

ا   ا وتمليه ى نص يقرره اج إل ي الضمير ال تحت تقرة ف دة مس ة قاع إن ثم ك ف وفضًال عن ذل
م أو آتب          د سمع أو تكل قواعد العدالة المثلى وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب أال يكون ق

ت    " ه االش ع علي ه يمتن ك ضمانًا        فاألصل أن من يبدي رأي ا، وذل م فيه دعوى والحك راك في نظر ال
ين سلطة             ه وب م بين تهم مجلس الحك ذي يجلس من الم دة القاضي أو عضو مجلس التأديب ال لحي
تهم       ن الم ا ع بق أن آونه دة س أثر بعقي ن الت رره م ة قاضيه وتح ى عدال ئن إل ى يطم ام، حت االته

  .)٢("موضوع المحاآمة
رئيس   ولي ال ر        وقد ذهب البعض إلى أن ت ع الجزاء يعتب ام وتوقي اإلداري بنفسه سلطة االته

ام      ين سلطة االته م إخالًال بمبدأ واضح واصل قانوني مستقر هو عدم جواز الجمع ب ، ومن  والحك
راره في        ... ثم يكون الزمًا في مثل هذه الحالة ان ق ره أحد السلطتين، وإال آ رئيس لغي أن يترك ال
ام      . )٣(هذا التحقيق معيبًا بعدم الصالحية ين سلطتي االته الجمع ب رئيس اإلداري ب ونرى أن قيام ال

ا          والحكم ى م ة، إضافة إل ة وقواعد العدال ة لألصول القانوني أمر غير جائز لما في ذلك من مخالف
  .في ذلك من إهدار لضمان الحيدة التي تعد من أهم الضمانات في مجال التأديب

دل ال    ة الع رئيس اإلداري      ولقد تباين االجتهاد القضائي لمحكم ة حول اشتراك ال ا األردني علي
رئيس     . في تكوين هيئات التحقيق والمحاآمة دم مشروعية اشتراك ال فقد قضت في بداية األمر بع

ب    س التأدي وين مجل ي تك س     "اإلداري ف ي المجل دل ف ل وزارة الع تراك وآي ا بخصوص اش أم
دئيًا وج     ر مب ا نق ه فإنن ادئ      القضائي الذي أصدر القرار المطعون في ة نظر المستدعي من أن مب ه

                                                 
  .٢٥٣، ص١٩٧٦الملط،   )١(
  .٥٧٣، ص١٩٨٧الطماوي،   )٢(
  .٢٥٧، ص١٩٦٦إبراهيم،   )٣(



  "في التشريع األردني إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام"ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ١٥٤٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ه صفة المشتكي          م من آانت ل ل      –العدالة تتطلب أن ال يشترك في الحك إن اشتراك وآي ذا ف وله
رار من      ا إبطال الق وزارة العدل في المجلس ال يشكل مخالفة قانونية بالمعنى الدقيق تستطيع معه

ه من     ولكنها ولألسف عدلت عن اجتهادها الس. )١("أجل هذا السبب وحده ا ينطوي علي ابق رغم م
ل    ) ب/١١٥(أما آون نظام الخدمة المدنية في المادة "فقد قضت . ضمانات قانونية اط بالوآي د أن ق

ه        ك ال يمنع إن ذل ة، ف صالحية إيقاع عقوبات تأديبية بحق موظفي الصنف الثاني في حاالت معين
ة ضد المستدعي     من أن يكون رئيسًا للمجلس التأديبي ما دام أن موضوع الدعوى الت ة المقام أديبي

ر              ذا السبب غي تناد له ة باالس رار اإلدان ذا يكون الطعن في ق ك الحاالت، وله خارج عن نطاق تل
  .)٢("وارد

م يكن      ا ل ويعد إخالًال بالحيدة والنزاهة اشتراك ذات الشخص في هيئات التحقيق والتأديب م
ذا النص يتضح أن النظام     "العليا فقد قضت محكمة العدل . التحقيق أّولي ال يوجبه القانون ومن ه

ه في           ى جواب المشتكى علي دير إل تند الم ا يس ال يوجب إجراء تحقيقات أولية بشأن الشكوى وإنم
ا السيد   . إحالته أو عدم إحالته إلى المجلس التأديبي هي  ... ولهذا فإن التحقيقات األولية التي قام به
ه ال    تحقيقات ال يوجبها النظام وال يستند إليها الي فإن في إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي وبالت

  .)٣(يمتنع على الموظف الذي قام بها االشتراك في المجلس التأديبي
ب،        اد القاضي أو أعضاء مجالس التأدي وقد تصدت التشريعات للموانع التي تحول دون حي

و      د ت دعوى عن ع،   مقررة سلب سلطة القاضي، أو عضو مجلس التأديب في نظر ال ك الموان افر تل
وافر    و ت إال أنها ميزت بين تلك الموانع فجعلت اثر استبعاد القاضي عن نظر الدعوى محققا فيما ل
ا           ق عليه ذه الحاالت أطل ل ه ل الخصوم، ومث قسم منها، دون التوقف على إبداء أي إجراء من قب

دم صالحية ا   باب ع دعوى، أو أس ي ال ن الفصل ف ع القضاة م باب من االت أو أس لقضاة لنظر ح
ي تسمى       . الدعوى ع وهي الت رد  "أما النوع اآلخر من الموان ى     " أسباب ال انون عل د اوجب الق فق

ر             ى يتحقق اث ا حت وافر سبب منه ة ت دعوى في حال الخصوم تقديم طلب لرد القاضي عن نظر ال
م الصادر         ان الحك ذا الطلب ف ل ه ديم مث سلب سلطة القاضي عن نظر الدعوى، وفي حالة عدم تق

  )٤( .القاضي الذي يتولى مهمة الفصل في الدعوى يكون صحيحا ال شائبة فيه من

يس      "من نظام الخدمة المدنية الحالي على انه  ١٤٦فقد نصت المادة  ى آل من رئ ق عل تطب
ات     انون أصول المحاآم ي ق ا ف ام رد القضاة المنصوص عليه أديبي أحك س الت وعضوي المجل

  ".المعمول به
ت النصوص الم د أحال دم الصالحية أو رد وق باب ع ة أس ة معالج ات التأديبي ة للمحاآم نظم

م       ي رق ة األردن . ١٩٨٨لسنة   ٢٤القضاة إلى القواعد الواردة في قانون أصول المحاآمات المدني

                                                 
  .٩١م، ص١٩٥٣ن، ، مجلة نقابة المحامي١٤/٥/١٩٥٢: عدل عليا  )١(
  .٨٠٩م، ص١٩٧٤، مجلة نقابة المحامين، ٢٧/٦/١٩٧٤: عدل عليا  )٢(
  .١٠٦٨م، ص١٩٦٧، مجلة نقابة المحامين، ١٦/٩/١٩٦٧: عدل عليا  )٣(
  .٢٨، ص١٩٩٨خوين،   )٤(
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ادة  د حصرت الم ر صالح لنظر   ١٣٤فق ا القاضي غي ون فيه ي يك االت الت انون الح ذا الق ن ه م
  :احد فيما يلي الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده

ا، أو وجدت ألحدهما خصومة مع       .١ إذا آان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظره
احد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد 

  .أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
د، أو أل    .٢ ا ول ه منه ود النسب خصومة        إذا آان لمطلقته التي ل ى عم ه أو أصهاره عل حد أقارب

د    قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة ق
 .أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده

ان     أحد الخصوم خادم له أو آان قد اعتاد مؤاآلته أإذا آان  .٣ اآنته، أو آ د  حد الخصوم أو مس ق
 .تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده

  .إذا آان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٤
ر            أديبي، أصبح غي يس أو احد أعضاء المجلس الت ذه الحاالت في رئ فإذا توافرت إحدى ه

ر    اطال آل ق ا    صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده احد الخصوم، ويقع ب م أصدره في ظله . ار أو حك
دة في       ك، الن ضمان الحي حتى لو لم يكن عالما بقيام إحدى هذه الحاالت، أو ارتضى الخصوم ذل
القضاء وان آان يخدم مصلحة الخصوم في الدعوى، إال انه يتعلق بمصلحة اآبر من ذلك وتتمثل 

  .حاباة وظلمفي ضمان تحقيق العدالة، والبعد عن آل ما يشوب القضاء من انحياز وم
اس أن       ى أس رد عل باب ال دم الصالحية وأس باب ع ين أس ي ب رع األردن ان المش ظ ب ويالح
ى         أثير عل ل ت رد إذ يكون اق أسباب عدم الصالحية تضعف لها النفس عادة، على عكس أسباب ال

  .)١( حياد القاضي
ادة       ه الم ا نصت علي ًا لم ق ووفق من  ) ١٤٥( بعد االنتهاء من التحقيق يتعين على لجنة التحقي

ة      ائج وتوصيات للجه نظام الخدمة المدنية األردني أن تقدم تقريرًا مفصًال بما توصلت إليه من نت
  .التي آلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا

لكية المنسوبة         ات المس ة أو المخالف انوني للمخالف ر الوصف الق ويجب أن يتضمن هذا التقري
ذلك   جرى معه التحقيق مع تحديد مواد اإلسناد بالنسبة إلى  للموظف الذي آل مخالفة على حدة وآ

ق     ظ التحقي اقتراح حف ا  بيان الوقائع محل التحقيق ثم ينتهي التقرير إما ب اقتراح مس ًا  ءأو ب لته تأديبي
ة سواء بإحالته للمجلس التأديبي أو االآتفاء بتوقيع إحدى العقوبات التي يختص بها أعضاء السلط 

ادة   ي،      ) ١٤٢(التأديبية الرئاسية بتوقيعها وفقًا لما نصت عليه الم ة األردن ة المدني من نظام الخدم
  .وذلك آله في ضوء تقديرهما لمدى جسامة المخالفة أو المخالفات التي يجري بشأنها التحقيق

ة    ) ١٤٥(وعلى ضوء ما ورد في نص المادة  نعرض ألوجه التصرف واإلجراءات المختلف
  :تحقيق على النحو التاليفي ال

                                                 
  .١٠١،ص ١٩٩٢القضاة،   )١(
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  حفظ التحقيق: أوًال
ك ألن  ة الفاعل، ذل دم معرف ة ع ي حال ًا ف ق مؤقت ظ التحقي ق التوصية بحف ة التحقي ك لجن تمل
وم         ين، فتق ا شخص مع ام فيه ه االته ات دون توجي التحقيق قد يجري أحيانًا بالنسبة لبعض المخالف

م تتوصل        ارتكاب  ق باستدعاء من تدور حولهم شبهةلجنة التحقي إن ل والهم، ف ة وسماع أق المخالف
  .اللجنة بعد آل ذلك إلى معرفة الفاعل بالنسبة لهذه المخالفات فإن األمر ينتهي بحفظ التحقيق

ت       ن يثب ى م ع إالَّ عل أديبي ال يوق زاء الت ى أن الج ة عل ذه الحال ي ه ق ف ظ التحقي وم حف ويق
دم   .)١(ة العقوبةارتكابه لمخالفة تأديبية، وذلك تطبيقًا لقاعدة شخصي ويكون الحفظ المؤقت أيضًا لع

ة   آفاية األدلة في الحاالت التي تقدر فيها لجنة التحقيق أن األدلة التي أسفر عنها التحقيق غير آافي
  .لترجيح اإلدانة في نسبة المخالفات التي جرى بشأنها التحقيق إلى شخص معين

د تطرأ من الظروف م          ه ق ه مؤقت ألن ة،     ويوصف الحفظ بأن ا يكشف عن مرتكب المخالف
عد الحفظ في هذه الحالة مؤقتًا ألن نتيجة يآمستند لم يظهر في التحقيق، وظهر بعد االنتهاء منه، و

د           ين، ال تع تهم مع ناد الفعل لم ى إس ة عل وفر األدل التحقيق التي تؤدي إلى معرفة الفاعل أو عدم ت
اء ا       د انته و بع ه ول ى إدانت ة عل ة من       حجة لمتهم قامت األدل ق، فيكون من الضروري معاقب لتحقي

  .)٢(تثبت مخالفته
ة    ة المقنع ويمكن أن يكون حفظ التحقيق قطعيًا بمعنى أن لجنة التحقيق قد توافرت لديها األدل
تهم     على براءة المتهم وذلك لسبب عدم صحة االتهام أو إذا تبين أن الوقائع المنسوبة للموظف الم

ة أو الح ة تأديبي ةال تشكل مخالف دم األهمي ظ لع ذه الحاالت . ف ي ه ظ ف وم الحف ارات ويق ى اعتب عل
وقد يكون . )٣(العقاب التأديبي من الناحية اإلدارية البحتة مالئمةأخرى غير قانونية تتثمل في عدم 

ة    ة العقوب الحفظ أيضًا لسابقة الفصل في المخالفة، ألنه من المبادئ المسلم بها عدم جواز ازدواجي
ي أو         على الشخص في جر اع المسؤولية لإلصابة بمرض عقل د يكون أيضًا المتن يمة واحدة، وق

ه من            وب صدر إلي ذًا ألمر مكت ة تنفي الحفظ المتناع العقاب إذا ثبت أن ارتكاب الموظف للمخالف
ة     ذه الحال ي ه ة، وف ى موضوع المخالف ًة إل رئيس آتاب ه ال ام الموظف بتنبي ه المختص وقي رئيس

  .سؤول عن المخالفة ويعفى الموظف من العقابيصبح الرئيس وحده هو الم

  لمقررة قانونًا للسلطة التأديبيةتوقيع العقوبات التأديبية في الحدود ا: ثانيًا
ام ضد الموظف،     ه االته ة لتوجي ة األدل ا آفاي ت له ة، وثب ق اإلداري ة التحقي إذا باشرت جه

ية،       دخل في اختصاص السلطة الرئاس ة ت ى   وآانت المخالفة تستحق عقوب لته   النحو  عل ذي فصَّ ال
ة المناسبة      ) ١٤٢(المادة  ع العقوب من نظام الخدمة المدنية األردني، جاز للسلطة الرئاسية أن توق

ي    . )٤(على الموظف حسب ما وردت في نظام الخدمة المدنية األردني ة الت وتتمثل السلطة التأديبي

                                                 
  .٢٣٥ص ،٢٠٠١عبدالوهاب،  )١(
  .٦٠٠، ص١٩٨٧الطماوي،   )٢(
  .٣٢٨، ص١٩٩٨شطناوي،   )٣(
  .من نظام الخدمة المدنية) ١٤١(المادة   )٤(
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  تملك حق توقيع بعض  ات التأديبي رئيس المباشر     العقوب ين      في ال دير أو من األم رار من الم وبق
  .)١(العام وبقرار من الوزير

  اإلحالة إلى المجالس التأديبية: ثالثًا
ر  وفير أآب ة بهدف ت رئيس اإلداري المجالس التأديبي ة بجانب ال ُأنشئت التشريعات الوظيفي

اع   ل إيق ات   قدر ممكن من الضمانات التأديبية، وأنيط بتلك المجالس إبداء آراء استشارية قب العقوب
  .بصفة نهائية

واد    ه الم ا نصت علي ًا لم ي فق  ) ١٥٨، ١٤٦(ووفق ة األردن ة المدني ام الخدم ن نظ أ  دم أنش
ذه          تص ه ة، وتخ لطة التأديبي ة الس ين ممارس اء اإلداري ارك الرؤس ة تش الس تأديبي رع مج المش

د أوجد   المشرع المجالس    المجالس بإيقاع العقوبات التأديبية الجسيمة بصفة نهائية، ووفقًا لذلك فق
  :التأديبية اآلتية

ا        .١ ة العلي ى من الفئ ة موظفي المجموعة األول ويتكون من   , المجلس التأديبي المختص بمعاقب
 .وزير العدل رئيسًا وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء

ا          .٢ ة العلي ة من الفئ ة موظفي المجموعة الثاني أديبي المختص بمعاقب ويتكون من   . المجلس الت
 .لعدل رئيسًا وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنيةوزير ا

ام   . المجلس التأديبي المختص بمعاقبة موظفي الفئات األولى والثانية والثالثة .٣ ين ع برئاسة أم
ريع            وان التش ي دي ار ف ة ومستش ة المدني وان الخدم ام دي ين ع وية أم دل وعض وزارة الع

  .والرأي
س ا ع المجل ع ويجتم ور جمي ًا بحض ه قانوني ون اجتماع ه، ويك ن رئيس دعوة م أديبي ب لت

ين المخالف أسباب           ى أن يب ل عل ى األق ة أصوات الحاضرين عل األعضاء ويتخذ قراراته بأآثري
ة  ة        . )٢(مخالفته خطيًا ويلحقها بقرار األآثري أديبي النظر في أي دعوى تأديبي ويباشر المجلس الت

  .)٣(تحال إليه وجاهيًا خالل مدة ال تزيد على ثالثين يومًا
رار من مجلس   أديبي المختص بق ى المجلس الت ة بحق الموظف إل دعوى التأديبي ال ال وتح

ى والثا   ات األول ة   الوزراء بحق موظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بحق موظفي الفئ ة والثالث ني
ندة للموظف       لكية المس ة المس يل المخالف ائع وتفاص ة تتضمن وق ًا بالئح رار مرفق ون الق وأن يك

ي ال    ة  ف ة أو المادي ات الخطي ق والبّين وزير   ومحاضر التحقي رى ال رى ي ائق أخ ة وث دعوى وأي
ة األو        ف الفئ ة موظ ة بمعاقب ة المختص الس التأديبي تص المج أديبي وتخ س الت ديمها للمجل ى تق ل

  .)٤(والثانية والثالثة بإيقاع العقوبات التأديبية التي ال تملك توقيعها السلطات التأديبية الرئاسية
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  .من نظام الخدمة المدنية) ب(الفقرة ) ١٤٦(المادة   )٢(
  .من نظام الخدمة المدنية) أ(الفقرة ) ١٥٠(المادة   )٣(
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٤١(المادة   )٤(
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ة     ة تأديبي ة عقوب ولكن سلطتها ال تقتصر على إيقاع تلك العقوبات فقط، بل إنها تملك إيقاع أي
أديبي أن   وعل ".من يملك األآثر يملك األقل"تراها مناسبة استنادًا للقاعدة األصولية  ى المجلس الت

يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه في مدة ال تزيد على تسعين يومًا من تاريخ 
  .)١(عقد أول جلسة لهذه الغاية

ة            ى البت في القضية المحال أديبي عل وتعد هذه المدة التي حددها المشرع لحث المجلس الت
ده   إليه في أسرع وقت ممكن، وال يترتب على  أديبي وتجري انقضائها زوال اختصاص المجلس الت

  .)٢(منه
اً     ة للطعن إداري ر قابل اع     . )٣(وتكون قرارات المجلس التأديبي النهائية غي ق بإيق ا يتعل ا فيم أم

ات     العقوبات التأديبية بحق موظف الفئة العليا يكون بقرار من مجلس    ًا للعقوب ك وفق وزراء وذل ال
  .)٤(نظام الخدمة المدنيةالتأديبية المنصوص عليها في 

د       ة تع الس التأديبي درها المج ي تص ة الت رارات التأديبي رى أن الق بق ن ا س ى م ًا عل وتأسيس
ي تعرض      ة الت ات التأديبي ي المنازع ا تفصل ف ة الموضوعية، إذ أنه ن الناحي ائية م ًا قض أحكام

  .عليها، وتؤدي بالتالي وظيفة قضائية
اآ ن مح م تك ة وإن ل الس التأديبي كيلها فالمج ن تش ا م دقيق إالَّ أن له المعنى ال ائية ب م قض

اآم القضائية، فهي من        ا من المح واإلجراءات التي تتبع أمامها، ومن نهائية قراراتها، يقترب به
رارات يغلب           ة الق ة، وهي من حيث اإلجراءات ونهائي حيث التشكيل تغلب عليها الصفة اإلداري

  .عليها الطابع القضائي
ى   ير إل ي أن نش س       أنبق ى المجل تهم إل ف الم ة الموظ د إحال ام عن انوني اله ر الق   األث

أديبي،  ع الت ة من لطات المختص ن الس ب م أديبي الطل س الت يس المجل ق رئ ل بح   يتمث
دعوى المقام   اء ال ـة الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انته ه   ـ علي

  .)٥(وصدور القرار النهائي فيها
  
  التاديبي بعد اإلنتهاء من التحقيق ضمانات المساءلة التأديبية: الثانيث لمبحا

ة  لطة        ثم ل الس ن قب ق م ن التحقي اء م د االنته ل للموظف بع ب ان تكف ة يج مانات مهم ض
ة ، وان   المختصة، وهذه الضمانات تتمثل في مراعاة السلطة التقديرية لتناسب العقوبة مع المخالف

رار الت   أ، حيث ًايصدر القرار التاديبي مسبب د       أن تسبيب الق ه ق ة الموظف بان انه طمان ديبي من ش
ة     أجوزي عن المخالفات التي نسبت اليه وابدى دفاعه بش ر من الضمانات الهام نها، وبالتالي يعتب

                                                 
  .م الخدمة المدنية األردنيمن نظا) ١٥٢(المادة   )١(
ا  ٣١٥٩م، ص١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين، ١٨/٥/١٩٩٤: عدل عليا  )٢( ة   ٦/٩/١٩٩٤: ؛ وعدل علي ة نقاب ، مجل

  .٣١٩٢م، ص١٩٩٥المحامين، 
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٥٠(المادة   )٣(
  .من نظام الخدمة المدنية األردني) ١٥٩(المادة   )٤(
  .من نظام الخدمة المدنية) ج(الفقرة  )١٥٠(المادة   )٥(
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اءلة الت  ةأفي مجال المس د الضمانات  . ديبي ا تع ةآم رار الت  الالحق ى اصدار الق اديبي الفرصة عل
رارات     في التظلم من القرارات التأديبيةوظف الحق للماالخيرة للموظف ، ف ذه الق ، والطعن في ه
   :نات من خالل مطلبين وفق ما يلياول هذه الضمانوسنت. امام القضاء المختص

  في فرض العقوبة وتسبيب القرار التاديبي لإلدارةالسلطة التقديرية : المطلب األول
  العقوبة السلطة التقديرية لإلدارة في فرض: ولالفرع األ

ى عنصر        ادي ينطوي عل ي وم اتجه أغلب الفقه في تعريف العقوبة التاديبية بانها جزاء ادب
ة او        ات الوظيف ه عن واجب ا جراء تخلي االيالم تقرر لمجازاة الموظف عن المخالفات التي يرتكبه

بمعرفة ، ويقرر هذا الجزاء رى، وذلك بمناسبة تاديته لوظيفتهمساسه باالنضباط أو أي مخالفة أخ
ى سير المرفق       اظ عل السلطة التاديبية المختصة قانونًا، وفقًا إلجراءات محددة مسبقا، بهدف الحف

وعليه فان ال وجود للعقوبة التأديبية دون الوظيفة، فمناط خضوع الموظف للتاديب هو    . )١(العام 
ي، والعق   .اآتسابه صفة الموظف ا وظيف ا تصيب    فالجزاء الوظيفي ال يوقع اال بمناسبة خط ة هن وب

ان الفعل  .الموظف في مزايا الوظيفة التي يشغلها ى       وعليه ف ة ينطوي عل ة التاديبي المحرك للعقوب
بالواجبات الوظيفية وخرقها سواء آان ذلك داخل المرفق العام او خارجه، وسواء  معنى االخالل 

ه        ى المجتمع االساسي آل د ال وظيفي او امت ق    .اقتصر الضرر المرتب على المجتمع ال ا يتعل وفيم
اً  باأل ى    إ، فعال المحرآة للعقوبة التاديبية فانها لم تحصر آلي ه عل اجم عن    ن األأذ يجمع الفق ر الن ث

ة      نح المشرع السلطة التاديبي عجز المشرع عن تحديد المخالفات التاديبية وحصرها، يتجلى في م
ا،       دير تصرفات موظفيه ال لتق دور فع ام ب ا   القدرة على القي ة ت   ذا آانت إفيم ة  أتشكل مخالف م أديبي

رع األ .)٢(ال الفين    فالمش وظفين المخ ا بحق الم وز ايقاعه ي يج ة الت ات التاديبي دد العقوب ي ح ردن
ة، اتهم الوظيفي دد األأال إ لواجب م يح ه ل ال ن لكية، وفع ة المس ة للمخالف ات أالمكون ة بواجب ورد قائم

ال المحالموظف واأل ه ظعم ر  .)٣(ورة علي ود نص أغي دم وج ه  ن ع ي ان ا ال يعن ل م رم لفع مج
د   فعال غير محددة على سبيل الحصر،  مباح، فهذه األ ة المعمول     أوال تخضع لمب شرعية الجريم

ا إو، )ال جريمة وال عقوبة اال بنص (به جنائيا  اً     نم ة قانون رى في   أ ،يجوز للسلطة التاديبي ي أن ت
لكية،     ة مس ن الموظف مخالف ع م لبي يق ابي او س ل ايج ان العإعم ع  ذا آ ق م ل ال يتف ل او الفع م

تاذنا   وبهذا المعنى  .)٤( واجبات وظيفته،وعليه فال يمكن حصر المخالفات المسلكية مقدمًا ول اس يق
م يحصر األ   أمادام "الدآتور الطماوي  ى الموظفين والتي تكون       ن المشرع ل ال الممنوعة عل عم

آانت جهات رئاسية  أيبية سواء دأعمال متروك لتقدير الجهات التن تحديد هذه األإديبية فأجريمة ت
ر القضاء اإل   .)٥(م جهات قضائية أ ا      داري بسلطة اإل آما يق ذا المجال، وحقه ة في ه دارة التقديري

دارة من حق اإل " :ردنيةومما قضت به محكمة العدل العليا األ .في الحكم على تصرفات موظفيها

                                                 
 .٢٩، ص ١٩٦٧عفيفي،   (١)
  .٣٨، ص ٢٠٠٤ياقوت،   (٢)
 .من نظام الخدمة المدنية) ٦٨، ٦٧، ١٤١(المواد   (٣)
 .٥٤٢، ص ١٩٨٥الحلو،   (٤)
  .٧٨، ص ١٩٧٦الطماوي،   (٥)



  "في التشريع األردني إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام"ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ١٥٤٦
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ة إ ة الت إي موظف أحال ى المالحق ة أل بت إديبي ه إذا نس األي اءلة  أل فع تدعي المس رفات تس و تص
ة    إويدخل هذا الحق في   ديبية،أالت ة   للسلطة طار الصالحيات التقديري شارة  ويجب اإل  .)١(االداري

ل تخضع لظوابط     أن السلطة التألى إهنا  د، ب ى ال   ديبية ليست مطلقة من آل ظابط او قي ة حت معين
ا،  لى تغول اإلإتفضي  الدارة      ن سلطة الت أذ إدارة على حقوق موظفيه ي ترآت ل دير الواسعة الت ق
اب    أيجب  ين الجرم والعق ة ب با مع        .ن تقوم على الموازن ه يجب ان يكون الجزاء متناس ه فان وعلي

فالمالئمة هي جوهر نفعية العقاب وفقدانها يثير .ن التوازن يمنح الردع مضمونا عادالأل المخالفة،
ة   ة العدال ول طبيع ة الأالشك ح ة ومصداقية الوظيف ة أتو جدي ان األإف .)٢(ديبي ام ذا آ ن أصل الع

ى السلطة       بية مقررة على سبيل الحصر في نظامديأالعقوبات الت ه عل ي ،فان ة االردن الخدمة المدني
ة  ة، أالتاديبي ة المرتكب ع المخالف زاء المتناسب م ار الج دة   ن تخت ي الش الي ف ا ان تغ وز له وال يج
ى حد المبا   أو أوالقسوة  ة أل   ن تتساهل في الجزاء ال ة في الراف رين مضر للمصلحة    ن آال األ لغ م

ى مدى      .)٣(العامة  ة القضائية عل ويثور التساؤل هنا عن موقف القضاء االداري من مسالة الرقاب
ة الت ة والعقوب ين المخالف ةأالتناسب ب ي   .ديبي ا ف دل العلي ة الع ررت محكم ذا الصدد ق ي ه د أوف ح

دير خ  أللسلطة الت" :حكامهاأ ذنب اإل  ديبية صالحية تق ر       داري،طورة ال ا يناسبه من جزاء بغي وم
و،    أال إ ،معقب عليها في ذلك تعمالها غل ان ال يشوب اس  ن مشروعية هذه السلطة التقديرية رهن ب

ذنب اإل   وع الجزاء    ومن صور هذا الغلو عدم المالءمة الظاهر بين درجة خطورة ال ين ن داري وب
الغ   ...ومقداره م ي      وعليه فاذا آان الجزاء مشوبا ب خضع  لو فيخرج من نطاق المشروعية ،ومن ث

أن المجالس التأديبية "وحكمها  ،)٤( "لرقابة محكمة العدل العليا مما يستوجب الغاء القرار الطعين
ة            ت العقوب ا دام ك م ي ذل دخل ف بيل للت رف وال س ذنب المقت ة لل ة المالئم دير العقوب تقل بتق تس

ذنب المنسوب للمس    ا  . )٥(" تدعيالمفروضة تتناسب وجسامة ال أن  "وقوله فصل المستدعي من    ب
ين الفعل المرتكب      الجامعة مدة فصل دراسي واحد فيه مغاالة في فرض العقوبة وعدم التناسب ب

رارين  اء الق تدعي الغ ا يس ة المفروضة مم ة التأديبي ه . )٦(" والعقوب ًا بأن ت "وقضت أيض إذا غال
ون هن ة بحيث ال يك ي فرض العقوب ة ف لطة التأديبي ة الس رف والعقوب ذنب المقت ين ال اك تناسب ب

رار   المفروضة يكون ضربًا من ضروب إساءة استعمال السلطة ك الق  )٧("مما ينطبق معه الغاء ذل
ة        ننا نجد بانإفوهكذا .  )٧("القرار دير السلطة التاديبي ى تق ا عل محكمة العدل العليا بسطت رقابته

ين عكس   إف بالغلو،ير مشوب لخطورة الذنب المقترف وما يناسبه من جزاء للتحقق من انه غ ذا تب
  .ساءة استعمال السلطةإذلك فانها تقضي بالغائه باعتباره ضربا من ضروب التعسف او 

                                                 
 .٥٨ص ) ٢، ١(، العدوان ١١٩، مجلة نقابة المحامين، ٩٨/ ٢٦٣: عدل عليا  (١)
 .١٢٣، ص ١٩٨٢لطبطبائي، ا  (٢)
 .٣٠، ص ١٩٨٦، مجلة نقابة المحامين، ٧٤/١٩٨٥عدل عليا، رقم   (٣)
 .٦٠٨، ص ١٩٨٠مجلة نقابة المحامين،  ٨٥/٨٩عدل عليا   (٤)
 .١/١/١٩٩٢، من عدد مجلة نقابة المحامين، بتاريخ ١٧/٣/١٩٩١بتاريخ  ٣٠٩/١٩٩١عدل عليا   (٥)
 .١٥٩٧، ص ١٩٨٩، لسنة ٩قابة المحامين، عدد ، مجلة ن١٩٨٨/  ٢٤٠عدل عليا رقم   (٦)
امين، عدد     ٢٢/٦/١٩٩٩، تاريخ ٥١١/١٩٩٨عدل عليا قرار رقم   (٧) ة المح ة نقاب اريخ  ١، مجل ، ١/١/٢٠٠٠، ت

 .١١٤ص 
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  ب القرار التأديبييتسب: الثاني الفرع
و فضًال       ة، فه ة التأديبي ة العقوب يعد تسبيب القرار التأديبي من أهم الضمانات التي تكفل عدال

ن   ة م لحة العام ق المص ه يحق ًا      أن ق أيض ه يحق ه، فإن ل بواجبات ذي يخ ب الموظف ال الل تأدي خ
ه   المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث ضمان عدالة العقوبة التأديبية المسلطة عليه وحمايت

ك    )١(من تعسف سلطة التأديب، آما يؤدي إلى تقليل دعاوي تجاوز حدود السلطة     ، فضًال عن ذل
ة       أن التسبيب يمكن السلطة القضائية من ة التأديبي رر العقوب ي تب ائع الت تحري أسباب القرار والوق

ا     مح له ا يس ة بم ي إصدار العقوب ة ف لطة التأديبي ا الس تندت إليه ي اس ة الت باب القانوني أي -واألس
ائية   لطة القض ى            -الس انون عل ق الق حة تطبي ث ص ن حي ه م ك آل ى ذل ة عل ال الرقاب ن أعم م

زام السلطة الت   .)٢(الوقائع ا ان الت ان   دأآم ة ببي رار الت   أيبي ة   أنه أديبي، من ش  أسباب الق ال الرقاب عم
دقيق        ب الت ام بواج رار، والقي دار الق رع باص دم التس ا وع الل تريثه ن خ لطة م ذه الس ة له الذاتي

لمه من      أنه أديبي، وهذا من شأصدار القرار التإوالبحث قبل  رام ويس ة االحت ا منزل ن ينزل قراره
ة        ، األثير بعاطفةأو التأمظنة التحيز  رارات التاديبي ى اصدار الق ذي يساعد عل م   مر ال ة وحك متفق

  .لغاءالقانون، غير مشوبة بما يعرضها للبطالن او اإل
ر       ين أن اإلدارة غي ه والقضاء اإلداري ه الفق ة  وإذا آان األصل الذي استقر علي بتسبيب  ملزم

رار التأديبي ضروريًا وذلك الق سبيبقراراتها إالَّ بوجود نص أي أوجب القانون عليها ذلك، فإن ت
ادة      ه في الم ا  ) ١٥٢(بنص صريح في نظام الخدمة المدنية األردني، حيث نص علي ى  "بقوله عل

المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه خالل مدة ال تزيد على 
  ...".اب والعلل التي بني عليهاتسعين يومًا من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمنًا األسب

ة، بحيث    تسبيب ويجب أن يتضمن  القرار التأديبي بيان الواقعة أو الوقائع المستوجبة للعقوب
ه في     ،يستطيع الموظف المتهم معرفة أسباب القرار الذي تعرض له من مجرد قراءته ذا يجعل وه

اإلجراء  .)٣(وضع أفضل عند الطعن في القرار التأديبي باإللغاء ًال وجود     ف ة تتطلب فع ات التأديبي
ين     ة أن تب خطأ، وهذا الخطأ هو شرط ممارسة السلطة التأديبية، ولذلك يتعين على السلطة التأديبي

  .)٤(األفعال اإليجابية أو السلبية التي استخلصت منها الخطأ الوظيفي
وضح األسباب  ويترتب على ذلك أنه إذا اآتفى القرار التأديبي بتزويد حكم القانون دون أن ي

رارًا يشمل عدة     التي اتخذ من أجلها اعتبر قرارًا خاليًا من األسباب، وآذلك الشأن فيما لو صدر ق
  .)٥(أشخاص دون أن يوضح األسباب الخاصة بكل منهم على حدة

                                                 
  .٥٧٩، ص١٩٩٥خطار،   )١(
  .٣٠٦، ص١٩٨٦محارب،   )٢(
  .  ١٣٠، ص ١٩٩٢آنعان،   )٣(
  .٥١٤-٥١٣، ص١٩٧٩عبدالبر،   )٤(
  .٦٣٣، ص١٩٨٧الطماوي،   )٥(
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ة         اد محكم تقر اجته د اس زم، فق وفيما يتعلق بحكم تسبيب القرار التأديبي دون وجود نص مل
ا،   إذا لم يلز"ية على أنه العدل العليا األردن ا حرج     م المشرع اإلدارة، بتسبيب قراراته يس عليه فل

  .)١(في أن تخفي تلك األسباب وفي هذه الحالة ال يترتب على عدم بيان األسباب بطالن القرار
دون ن          بيب ب وب للتس و أن ال وج ي األردن ه ه ف ول ب دأ المعم ك المب ى ذل ي عل  صوينبن

ة       –ا ال تعتبر القرارات اإلدارية بذلك، وبذيقضي تشريعي صريح  رارات التأديبي ك الق ا في ذل بم
  .)٢(قرارات غير مشروعة، إذا لم يكن هناك نص تشريعي يلزمها صراحة بتسبيبها -غير المسببة

ا    تند إليه ي اس باب الت ون األس ك أن تك ي ذل وًال، ويعن ائغًا ومقب بيب س ون التس ويجب أن يك
د استخلصت من  أديبي ق رار الت ًا الق ا مادي ؤدي إليه تندات وت ي األوراق والمس أصول موجودة ف

  .وقانونيًا
ة الستخالص    "وقضت محكمة العدل العليا  ة آافي آما أن البينات الواردة في الدعوى التأديبي

  .)٣("النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي
ه والقضاء     ا ويتضمن تسبيب القرار التاديبي ثالث عناصر هامة اجمع الفق  : ، وهي )٤( عليه

اديبي         -٢ .  تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة  -١ رار الت ا الق ي عليه ي بن ة الت  .بيان االسس القانوني
  .الرد على ما يبديه الموظف المتهم من اوجه دفاع -٣

  الضمانات الالحقة لتوقيع الجزاء التأديبي: المطلب الثاني
ة للموظف، إذا     تعد الضمانات الالحقة على إصدار القرار الت رة والمهم أديبي الفرصة األخي

ق    ة والتحقي لم تسعفه الضمانات المقررة التي قررها نظام الخدمة المدنية والتي تتمثل في المواجه
ل المشرع للموظف   د جع ا فق ؤدي الضمانات غايته ى ت أديبي، وحت رار الت بيب الق دفاع، وتس وال

أديبي      رار الت ى إصدار الق ة في أقصى        ضمانات أخرى الحقة عل ق العدال ى تحقي ه عل حرصًا من
ه          . صورها ذي يقدم تظلم اإلداري ال أديبي، ال رار الت ى إصدار الق ة عل ومن أهم الضمانات الالحق

رار أو رئيسه  ى مصدر الق ام القضاء . الموظف إل ة أم رارات التأديبي ي الق ذلك حق الطعن ف وآ
م وأفضل ال   ى اإلطالق   المختص، باعتبار أن رقابة القضاء تعتبر من أه ذا    .ضمانات عل ى ه وعل

  .على التوالي فرعيناألساس نقسم المبحث إلى 

  التظلم اإلداري: األول الفرع
ا        ة المختصة يطلب منه ة اإلداري ى الجه يقصد بالتظلم اإلداري أن يقدم ذو المصلحة طلبًا إل

ع القانون ويتناسب تعديل القرار اإلداري الذي أصدرته أو أن تلغيه أو تستبدل به غيره بما يتفق م
ل اللجوء للقضاء    فهو مكنة قانونية  .)٥(مع الهدف الذي صدر من أجله خولها المشرع للموظف قب

                                                 
  .www.Qnoun.comالمنشور على الموقع اإللكتروني  ٣٧/١٩٧٤القرار رقم   )١(
  .٥٧٩، ص١٩٩٥خطار  )٢(
  .٨٠٩م، ص١٩٧٤، مجلة نقابة المحامين، ٢٧/٦/١٩٩٤: عدل عليا  )٣(

 .٧٣، ص ٢٠٠٧عياش ،   (٤)
  .٢٦٩، ص١٩٩١العبيدي،   )٥(
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إل ال ل ه ومصالحه، ويفسح المج ة حق رارات،  لحماي ن ق ا اصدرته م د النظر فيم ي تعي ذ إدارة آ
  .ليهاإيمكنها سحبها في حال اقتناعها بالتظلم المقدم 

وب       -مه بعدم مشروعية قرارهحال عل –فمصدر القرار  ره من العي راره ويطه أن يصحح ق
انون،           ه للق د أظهر احترام ذلك ق ه ب رار قضائيًا، إذ أن اء الق التي لحقته، بل يعد ذلك أفضل من إلغ

ى    لموقفوتقديره  اره عل القضاء فغناه البحث في شرعية قراره، وأعاد للمتضرر حقوقه دون إجب
  .الذهاب إلى القضاء

ر من اإلشكاالت في وقت أقصر،       فالتظلم ا إلداري من القرار المعيب قد يؤدي إلى حل آثي
  .وبدون تحمل التكاليف التي يتطلبها الطريق القضائي إذا ما قرر صاحب الشأن اللجوء إليه

وللتظلم اإلداري أهمية آبيرة ليس للموظف فقط، بل ولإلدارة أيضًا وتتمثل أهميته في إتاحة 
ه   عأني والموضوعية، وعالوة على ذلك فإن التظلم يشكل رقابة فالمجال لإلدارة للت از ب الة لما يمت

ي يمكن أن     من سرعة قياسًا بالرقابة القضائية، آما يعد وسيلة إليجاد عالج لجميع اإلجراءات الت
تكون قد تمت على نحو معين على أساس أن التظلم يسمح لإلدارة بإعادة النظر في قراراتها وفق  

  .)١(ئمة والمشروعية بينما القضاء يقتصر على المشروعيةمبدأ المال
تظلم، أو    إتباعهاوفيما يتعلق بقواعد وإجراءات التظلم التي يجب  سواء من ِقبل الموظف الم

اع من ِقبل الجهة اإلدارية التي تنظر فيه، فإنه يجب  ذي حدده المشرع     إتب واألصل في   . الشكل ال
ود    اري، يع ه اختي در          التظلم اإلداري أن ى الموظف صاحب المصلحة، وبالق ه إل دير اللجوء إلي تق

  .الذي يرى فيه تحقيق المصلحة وهو في ذلك يمتلك الحرية الكاملة
تظلم مع          د مناقشة موضوع ال ى اإلدارة بع التظلم إل دء ب غير أن المشرع األردني استلزم الب

  .)٢(الرئيس المباشر
رة   فقد حددت  ادة   ) ب(الفق ي       من نظام  ) ١٦٢(من الم ي الحاالت الت ة األردن ة المدني الخدم

  :يحق للموظف التقدم بتظلم رسمي وهي
ة العمل في       .١ ق بطبيع وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات إذا آانت تتعل

 .الدائرة أو لها عالقة بالموظف المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه
أنه اإل  .٢ ن ش ة م الل  صدور أي تصرف أو مخالف ة، أو اإلخ ة العام ات الوظيف الل بأخالقي خ

 .بمبادئ العدالة والنزاهة
ًا أو      .٣ ان رئيس التعرض إلى أي ضغط أو إآراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء آ

أي إجراء          ام ب اع عن القي ام أو االمتن انوني أو القي ر ق زميًال أو مرؤوسًا للتصرف بشكل غي
  .ت الموظف المتعلقة بالنزاهة والسريةمن شأنه أن يشكل انتهاآًا لواجبا

                                                 
  .١٨٨، ص١٩٩٩علي،   )١(
  .ة المدنيةمن نظام الخدم) ١٦٢(المادة   )٢(
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دي أو        د آي حيحة وأن وراءه قص ات ص ى معلوم ي عل ر مبن تظلم غي ين أن ال ه إذا تب إالَّ أن
راءات           ه اإلج ق بحق اءلة وتطب احبه للمس ع ص رين فيخض ية لآلخ اءة الشخص ى اإلس دف إل يه

  .)١(التأديبية
دائ ى ال تظلم إل دم طلب ال ي أن يق د اشترط المشرع األردن ى  )٢(رةوق د عل دة ال تزي خالل م

دة ال        ه خالل م تم البت في تظلم وي عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار موضوع ال
  .)٣(تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ استالمه

اع وعليه يتعين على الدائرة التحقق أو التحقيق في التظلم المقدم من الموظف    إجراءات   بإتب
  .)٤(م اتخاذ القرار المناسب بشأنها استنادًا إلى البينات والقرائن الموضوعيةشفافة وموثقة، ويت

رة       إن الفق دم ف ا تق ى م ادة   ) ب(إضافة إل ي،      ) ١٦٥(من الم ة األردن ة المدني من نظام الخدم
ديوان في      (تنص على أن  ى ال ديم الطلب إل يقدم طلب التظلم الرسمي إلى الوزير، إالَّ أنه يجوز تق
  :ليةالحاالت التا

إذا آان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوى للدائرة من شأنه  .١
 .يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة

  .إذا لم يتم إجابة تظلمه المقدم إلى الدائرة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه .٢
  .ذلكالتحقيق بالتظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورة  وللديوان

  الرقابة القضائية على القرارات التأديبية: الثاني الفرع
ق           ية لتحقي مانة اساس ة ض ة القانوني ي الدول ال االدارة ف ى اعم ائية عل ة القض ل الرقاب تمث

انون  د الق ة لقواع روعية وخضوع التصرفات االداري رع   .المش ل المش د جع ا فق را الهميته ونظ
ا     االردني القرارات التاديبية الصادرة في حق ا ة الطعن فيه ة بامكاني لموظفين خاضعة لهذه الرقاب

اء ر      .بااللغ ى القس درة عل ن ق ة م لطة التاديبي ه الس ع ب ا تتمت بب م ة بس ذه الرقاب ة ه زداد اهمي وت
لحة        ق المص ام وتحقي ام الع ى النظ اظ عل اطها والحف ة لنش مان الفعالي الدارة لض ا ل رف به المعت

م الضمانات    يعتبر حق الطعن في القرار التأو  .العامة ع    ديبي أمام الجهات القضائية أه ي يتمت الت
ي       ل الفصل ف أديبي ينق رار الت ي الق ن ف ذا الطع أديبي، ألن ه ال الت ي المج ام ف ا الموظف الع به
شرعيته إلى جهة محايدة تتمتع باالستقالل، فضًال عن خبرتها وتخصصها القانوني، واإلجراءات 

ا  ى الطعن القضائي       .)٥(الدقيقة المحكمة التي تتبع أمامه ابقة عل اإلجراءات الس ة    تف اد تكون جه ك
ع الجزاء          م، فتوقي الزم في عمله م ال يتمتعون باالستقالل ال اإلدارة هي المهيمنة عليها، حيث أنه
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ى الموظف رغم       أديبي عل في النهاية موآول إلى الجهة اإلدارية التي قد تنتهي إلى توقيع جزاء ت
  .)١(ها وما قام به من دفاع عن نفسه في مرحلة التحقيقما أثاره من اعتراض على اتهام

ها ألن من    وفق آل هذا فال يمكن ترك المخالفة بين اإلدارة واألفراد لتفصل فيها اإلدارة نفس
مقتضيات العدالة أن ال يكون الخصم حكمًا في نفس الوقت، وألن هذا يزرع عدم الثقة في أوساط  

  .)٢(الموظفين
ديد جهة االختصاص بالنظر في الفصل، وميعاد الطعن، حوضوع، توتقتضي دراسة هذا الم

  .وإجراءاته، وأسبابه
  الجهة المختصة بنظر الطعن: أوًال

الس         ن مج در ع د تص ية، وق ة الرئاس لطات التأديبي ن الس ة ع رارات التأديبي در الق د تص ق
ة  التأديب، حيث تخضع آافة القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الرئاسية وا لمجالس التأديبي

  .للطعن أمام محكمة العدل العليا
م        ا رق دل العلي ة الع انون محكم ا     ١٩٩٢لسنة  ) ١٢(ففي ظل ق ة دون غيره تختص المحكم

ادة     ى     ) أ/٩(بالنظر في الطعون على القرارات التأديبية، حيث نصت الم ذآور عل انون الم من الق
ة    أن تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدم  ات  بة من ذوي المصلحة المتعلق طلب

  .الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من ِقبل السلطات التأديبية
تشمل   )٣()القرارات النهائية للسلطات التأديبية(أن عبارة "وقد أوضحت محكمة العدل العليا 

ًا في موضوعه سواء صدر من السلطة ال          رار يكون تأديبي رئاسية أو من مجالس التأديب     آل ق
هي من العموم واالتساع بحيث تشمل آل سلطة   ) يةالسلطات التأديب(بمعناها الخاص، ألن عبارة 

أنيط بها حق اتخاذ إجراء تأديبي مهما آان نوعه، وألن السلطة الرئاسية هي في األصل صاحبة    
ى مجلس       دها القانون في هذا اييقالوالية في تأديب الموظفين إالَّ حيث  ة إل ك الوالي ناد تل لشأن بإس

  .)٤("التأديب الخاص
  الطعن بإلغاء القرارات التأديبيةشروط : ثانيًا

ول       ة قب تطيع المحكم ى تس ا حت ب توافره روط الواج ن، الش ول الطع روط قب المقصود بش
را     ن مفتق ان الطع إذا آ ي موضوعه ف م البحث ف ن ث دعوى وم ت   أليال روط حكم ذه الش ن ه م

رده  ة ب دها    نب – المحكم ن ض دم الطع ة المق ب الجه ى طل رق  -اء عل ىدون التط ي   إل ث ف البح
انون     أو إداريموضوعه، حتى لو آان الطعن مرفوع بالفعل ضد قرار  م قضائي مخالف للق . حك

يتوقف   إذالطاعن لطلباته،  إجابةتوافرت شروطه ال يعني  إذافان قبول الطعن  أخرىومن ناحية 

                                                 
  .٣٥٤، ص١٩٨٧الطماوي،   )١(
  .٢٨٦، ص٢٠٠٣خطار،   )٢(
إذ أن المقصود من القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي القرارات التي تصدرها السلطات التأديبية بفرض    )٣(

  .٢٢٣م، ص١٩٥٣، مجلة نقابة المحامين، ٢١/٥/١٩٥٣: أحد العقوبات المنصوص عليها، عدل عليا
  .٥٦٢م، ص١٩٥٥، مجلة نقابة المحامين، ٤٥/٥٥عدل عليا رقم   )٤(
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رار     إذاومن ثم تحكم المحكمة بطلبات المدعي  . الحكم أوذلك على قانونية القرار  ة الق ثبت مخالف
  .ردها أوحكمت المحكمة برفض الدعوى  وإالالحكم المطعون فيه للقانون،  أو

دأ المشروعية          أوالقرار  بإلغاءويعتبر الطعن  ة مب ة لحماي أديبي من الوسائل الهام م الت الحك
مانة  يةوض ن   أساس ة الموظف م اءلحماي ة ا أخط لطات التأديبي فها،  لس ن   أن إالوتعس ذا الطع له

دم      شروط  ذه الشروط أن يكون لمق ا، ومن ه دم رده دعوى وع ول ال ا لضمان قب ينبغي احترامه
  .الطعن مصلحة في تقديمه وأن يقدم في المواعيد المقررة قانونًا

ه            ة بأن ا األردني دل العلي ة الع د قضت محكم ا سبق فق ى م ول   "وتأآيدًا عل دعوى  يشترط لقب
أن تكون المصلحة شخصية  : اإللغاء توفر شرطين أساسيين في المصلحة الخاصة بالطاعنين هما

وفر المصلحة وقت      ة، وأن تت ومباشرة سواء آانت هذه المصلحة محققة أو محتملة، مادية أو أدبي
  .)١("رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها

  ميعاد الطعن وإجراءاته  :ثًاالث
ديم الطعن     )١٢(حددت المادة  من قانون محكمة العدل العليا األردنية المواعيد التي يجب تق

ستين  ) ٦٠(تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خالل  (خاللها، فنصت على أن 
دة      ي الجري ره ف اريخ نش ن ت تدعي أو م ه للمس كو من رار اإلداري المش غ الق اريخ تبلي ن ت ًا م يوم

ة طريق مية أو بأي اريخ أو  الرس ك الت ن ذل القرار م ل ب ى العم نص عل ريع ي ان التش ة أخرى إذا آ
د انقضاء أو         .)٢(يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة دعوى بع ديم المستدعي ال إن تق ه ف وعلي

دعوى       ل ال ه يجع كو من القرار المش ي ب ه اليقين اريخ علم ن ت ة م ن القانوني ة الطع وات مهل د ف بع
  .)٣(مستوجبة الرد شكًال

ي         م اليقين ا تشمل العل غ والنشر، وإنم ى التبلي رار اإلداري عل ، )٤(وال تقتصر وسائل تبليغ الق
ة    ذلك أن العلم اليقيني بالقرار اإلداري يسد مسد التبليغ والنشر متى آان هذا العلم قاطعًا في معرف

  .)٥(الطاعن بالقرار ومضمونه
ا يصح أن يكون شخصيًا،       إضافة إلى ذلك فإن تبليغ القرارات اإلدارية قد يكون رًا آم تحري
  .)٦(وأن العلم بالقرار علمًا يقينًا يقوم مقام التبليغ التحريري

ويعتبر في حكم القرار اإلداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه، 
  .)٧(إذا آان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها

                                                 
  .٣١٤/١٩٩٩قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم   )١(
  .٣٢٤٩م، ص١٩٩٤، مجلة نقابة المحامين، ٢١٢/١٩٩٤: عدل عليا  )٢(
  .٤٢٧٧م، ص١٩٩٦، مجلة نقابة المحامين، ٥٠/١٩٩٦: عدل عليا  )٣(
  .٥٢م، ص١٩٩٣نقابة المحامين، ، مجلة ١٨٢/١٩٩٣: عدل عليا  )٤(
  .٦٩٣م، ص١٩٩٣، مجلة نقابة المحامين، ٣١٤/١٩٩٣: عدل عليا  )٥(
  .٣٢٣م، ص١٩٧٥، مجلة نقابة المحامين، ٣/١٩٥٧: عدل عليا  )٦(
  .١٩٩٢لسنة ) ١٢(من قانون محكمة العدل العليا رقم ) ١١(المادة   )٧(
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ين في           وفي حالة رفض الجهة ا هو مب ًا لم ك وفق ا عن ذل رار أو امتناعه المختصة اتخاذ الق
ادة         ) ١١(المادة  ا في الم دة الطعن المنصوص عليه دأ م ا تب ) أ/١٢(من قانون محكمة العدل العلي

ك     ) ٣٠(من قانون محكمة العدل العليا بعد انقضاء  ًا لتل ًا خطي يومًا من تاريخ تقديم المستدعي طلب
  .)١(لقرارالجهة لتتخذ ذلك ا

ادة         د نصت الم ديم الطعن القضائي فق إجراءات تق ة    ) ١٣(أما فيما يتعلق ب انون محكم من ق
العدل العليا بأن ال تسمع الدعوى لدى المحكمة إالَّ إذا آان استدعاؤها موقعًا من محام أستاذ يوآله 

م   المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاآمة وحتى صدور الحك
  .النهائي فيها

ة،         ى وجه واحد من آل ورق ويشترط في استدعاء الدعوى أن يكون مطبوعًا بوضوح وعل
ي            ات الت ه وأسباب الطعن والطلب رار المطعون في دعوى ومضمون الق ائع ال وأن يشتمل على وق

رد شكالً        دعوى ت إن ال ا سبق ف ى م إذا  يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة وبالتأسيس عل
  .)٢(من قانون محكمة العدل العليا) ١٢(قدمت بعد فوات المدة القانونية عمًال بالمادة 

  باب الطعن في القرارات التأديبيةأس: رابعًا
ي تص    يقصد بأ وب الت أديبي   سباب الطعن، مختلف العي رار الت ر مشروع،    يب الق ه غي فتجعل

طلب التعويض عنه  أوتعديله  أوجزئيا،  ائهإلغ أو ومن ثم يمكن االستناد إلى أي منها لطلب إلغائه
د التوصل    إذا ه مقتضى، بع ان ال ل ىآ تنادا   إل روعيته اس دم مش ىع بب  إل ر أوس ذه  أآث ن ه م

ي يمكن            .والعيوب األسباب ا األسباب الت دل العلي ة الع انون محكم ادة العاشرة من ق وقد بينت الم
ة أو    عدم االختصاص، ومخالف   : االستناد عليها في الطعن وهي    وانين أو األنظم ة الدستور أو الق

 . الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، واقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل
  

  الخاتمة
ي  ا للبحث ف اء اهتمامن راءاتج ذا   إج ا له ام، لم ة للموظف الع اءلة التأديبي وضمانات المس

الجتماعي وبالتالي في حياة المرفق  لدى الموظف العام واستقراره النفسي وا أهميةالموضوع من 
ى           أداءهالعام وحسن سير    ام، وحت ري للمرفق الع ود الفق بانتظام واطراد بوصف الموظف العم

ادر              ي تتب ة الت و يسير من التساؤالت القانوني ام عن جزء ول ى يتسنى لنا مساعدة الموظف الع  إل
  .تعترضه في حياته الوظيفية أوذهنه 

ة   فقد رآزت الدراسة على ال ام من       إلجراءات قواعد المنظم ة للموظف الع اءلة التأديبي المس
ي    ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(رقم األردنيخالل نظام الخدمة المدنية  ة الت ،والتي تعد من المسائل الجوهري
  .تم الوقوف عليها وتناولها

                                                 
  .١٦١٣، صم١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين، ١٥٧/١٩٩٥: عدل عليا  )١(
  .٦٣٩م، ص١٩٩٣، مجلة نقابة المحامين، ٣١٤/١٩٩٣: عدل عليا  )٢(
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م التعرض     ى حيث ت ان   إل اديبي    بي ق الت ة التحقي ي تشير       ماهي ة الت د البداي ذي يع ى ال ام   إل قي
د ا    ال ك تطرقن د ذل ب، وبع لطة المختصة بالتأدي ي الس ا ف ة، فبحثن ىعوة التأديبي ار موضوع  إل اث

   .والمتمثل في الوقف االحتياطي التحقيق التأديبي
ا   م تطرقن ىث وع        إل ذا الموض ي ه جلنا ف ة وس مانات التأديبي وع الض مانات  أنموض الض
ا ا   إالالتأديبية ما هي  ة تتطلبه م       حقوق تنظيمية واجبة وثابت ا، فل ة مراحله ة في آاف دعوى التأديبي ل

رع   رعها المش ه       إاليش ا عن دم حجبه ا وع ب توافره ام فيج ف الع الح الموظ ذه  لص م ه ، وتنقس
مانات  ىالض وعين إل مانات : ن ق   ض ة التحقي ي مرحل ة ف ه  تاديبي ة علي مانات الحق ا . ، وض فأم

ى الضمانات السابقة في تهدف   ة لل      إل وق الفردي ة الحق ك    سد الثغرات وحماي وظفين، ويتحقق ذل م
بطالن    . بالنص على هذه الضمانات صراحة أديبي آ رار الت وأما الضمانات الالحقة على اتخاذ الق

ا        ذا الصدد قمن ة، وفي ه ة التأديبي إبراز القرار الصادر بالعقوب ذه الضمانات، وهي ضمانات      ب ه
  .اإلطالقالضمانات على  أهمتعتبر  األخيرةقضائية، وهذه  وأخرى إدارية
  :تيةلى أبداء التوصيات اآلإنخلص من دراستنا و

رورة  .١ ف اال     إض رة الوق ي فت ة ف ة، وخاص ات المالي اء العقوب ررها ال  لغ اطي، ألن ض حتي
  .لى أسرة الموظفإيقتصر على الموظف بل يتعدى ذلك 

  .ضرورة تحديد الفترة الزمنية للوقف األحتياطي .٢
  .ضرورة تحديد مدة محددة لتقادم الدعوى التأديبية .٣
  

  المصادر والمراجع

  الكتب
 .٢ط .ل قانون اإلجراءات الجنائيةأصو )١٩٧٢( .فتحيالسرور، أحمد  −
ي − د فتح رور، أحم ة .)١٩٨٦( .الس راءات الجنائي انون اإلج ي ق يط ف ة  .الوس دار النهض

 .العربية
 .شرح قانون العاملين المدنيين .)١٩٦٦( .إبراهيم، السيد −
د − داموني، أحم راءات  .)١٩٩٢( .الدي رار اإلداري اإلج ي الق كال ف ة  .واألش ة العام الهيئ

 .للكتاب
 .سكندريةاإل .دار لمطبوعات الجامعية .اإلداريالقانون  .)١٩٩٤( .الحلو، راغب −
 .اإلسكندرية .دار المطبوعات الجامعية .القضاء اإلداري .)١٩٨٥( .الحلو، ماجد −
اعر − زي ،الش يخو .رم ان ،بط اء   .)١٩٩٣( .رمض ي القض وجيز ف ة  .اإلداري ال دار الثقاف

 .الجامعية
 .دار الفكر العربي .قضاء التأديب )١٩٨٧.(سليمان ،الطماوي −
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 .قضاء اإللغاء .كتاب األولال .القضاء اإلداري )١٩٧٦.(سليمان ،الطماوي −
ي  د .٣ط .نظرية التعسف في استعمال السلطة  ) ١٩٧٨( .سليمان ،الطماوي −  .ار الفكر العرب

 .القاهرة
ار − ادل ،النج اً   " .)١٩٩٧( .ع ف احتياطي ف الموظ انوني لوق ام الق وراه  ."النظ الة دآت  .رس

 .جامعة القاهرة
 .عمان .للنشر والتوزيع دار الثقافة .١ط .قضاء اإللغاء .)١٩٩٥( .محمد ،العبادي −
ط − د جودت ،المل ام .)١٩٦٧( .محم ة للموظف الع ةد .المسؤولية التأديبي  .ار النهضة العربي

 .القاهرة
 .القاهرة .المكتبة العلمية .لوقف االحتياطيا .)١٩٨٥( .فؤاد ،برآات −
 .القاهرة .دار النهضة العربية .دراسة مقارنة .السلطة التأديبية. )١٩٧٩( .فؤاد ،برآات −
ن − دالفتاح ،حس ة    .)١٩٦٤( .عب ة العام ي الوظيف ة ف لطة التأديبي ة  دار .الس ة العربي  .النهض

 .القاهرة
 .القاهرة .النهضة العربية ردا .٧ط .القضاء اإلداري .)١٩٧٩( .محمود ،حافظ −
ق   .)٢٠٠٤( .عبدالعزيز عبدالمنعم ،خليفة − والمحاآمات   اإلداريضمانات التأديب في التحقي

 .)ن.د(التأديبية 
  .اإلسكندرية .منشأة المعارف ).ط.د( .القضاء اإلداري .سعد ،وعصفور .حسن ،ليلخ −
 .عمان .شردار وائل للن .ريالوجيز في القانون اإلدا )٢٠٠٣.(علي ،خطار −
 .عمان .دار وائل .اإللغاء قضاء .)١٩٩٥( .علي ،خطار −
ة  .)١٩٩٨( .حسن بشيت ،خوين − ة  .١ط .٢ج .ضمانات المتهم في الدعوى الجزائي  دار الثقاف

 .عمان  .للنشر والتوزيع
 .عمان .ة الجامعة األردنيةمطبع .دراسات في الوظيفة العامة .)١٩٩٨( .علي ،شطناوي −
دالوهاب − د رفع ،عب انون  .)٢٠٠١( .تمحم ادئ الق ة .اإلداريمب ات الجامعي  .دار المطبوع

 .اإلسكندرية
 .لعربيةدار النهضة ا .أوامر التصرف في التحقيق االبتدائي .)١٩٨٧( .طارق ،عبدالوهاب −
ي − طفى ،عفيف دافها .)١٩٧٦. (مص ة وأه ة التأديبي فة العقوب ة  .فلس رية العام ة المص الهيئ

 .للكتاب
  .دار النهضة العربية .التحقيق اإلداري ).ت.د( .محمد فتوح ،عثمان −
ي − م  ،عل ى قاس ام   .)١٩٩٩( .يحي ف الع ب الموظ مانات تأدي ات    .ض ادي للدراس ز عب مرآ

 .ءصنعا .والنشر
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 .دراسة مقارنة .يفة العامةفي الوظداري التأديب اإل .)١٩٨٦( .علي ،محارب −
 .اإلسكندرية .المعارفنشأة م .الطعن على اإلجراءات التأديبية .)١٩٩٧( .عميد ،ياقوت −
 .اإلسكندرية .منشأة المعارف .شرح اإلجراءات التأديبية .)٢٠٠٤( .عميد ،ياقوت −
دين ،القاضي − ة . ")١٩٩٧( .نصر ال ة العام ي الوظيف ب ف ة للتأدي ات العام الة  ."النظري رس

 .دار الفكر العربي .لقاهرةجامعة ا .دآتوراه
واد ،القضاة − ح ع ات  أصول .)١٩٩٢( .مفل ي المحاآم يم القضائي ف ة والتنظ  .األردنالمدني

 .عمان .قافة للنشر والتوزيعدار الث .٢ط
 الرسائل

 .القاهرة .رسالة دآتوراه ."المسؤولية التأديبية للموظف العام" .)١٩٧٦( .جودت ،الملط −
دي − امن ،العبي راق " .)١٩٩١( .ض ي الع ام ف ف الع ة للموظ مانات التأديبي الة  ."الض رس

 .دجامعة بغدا .دآتوراه
اش − د ،عي ام " .)٢٠٠٧. (أمج ة للموظف الع اءلة التأديبي تير ."ضمانات المس الة ماجس  .رس

 .فلسطين .نابلس .جامعة النجاح الوطنية .آلية الدراسات العليا
دالفتاح  ،عبدالبر − ة     " .)١٩٧٩( .عب ة العام ة في الوظيف وراه   ."الضمانات التأديبي الة دآت  .رس

 .القاهرة
رالدين ،القاضي − ة   " .)١٩٩٧( .نص ة العام ي الوظيف ب ف ة للتأدي ات العام الة  ."النظري رس

 .جامعة القاهرة .دآتوراه
  األبحاث

 .٢ع .جامعة مؤتة .جلة مؤتةم ."تسبيب القرار التأديبي" .)١٩٩٢( .افنو ،آنعان −
ائي − ادل ،الطبطب ة   " .)١٩٨٢. (ع ة التأديبي ين العقوب دأ التناسب ب ى مب ائية عل ة القض الرقاب

  .)٣(٦ .جامعة الكويت .مجلس النشر العلمي .مجلة الحقوق ."ةوالمخالفة الوظيفي


