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لَه ّتهسمَه بكبْل مياقش٘ ٍرِ السضال٘ ملا يف ذلو  ضااف٘ ىْعٔا٘ للسضاال٘ ّتشاسٓ      ّامتياىٕ هله لتفض
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 إشراف:

  الدكتور أحمد الموزي
 الممخص 

مسؤكلية المكظؼ العاـ الجزائية عف أعمالو الصادرة بياف حدكد سعت ىذه الدراسة إلى        

التي تشكؿ األساس القانكني إللزاـ  ، إضافة إلى بياف المصادر كالعكامؿتنفيذان ألكامر رئيسو اإلدارم

المكظؼ بطاعة أكامر رئيسو اإلدارم، كبياف طبيعة األكامر التي يجب عمى المكظؼ تنفيذىا كي 

، كذلؾ كفقان لمتشريعات الدكلية كالعربية في ىذا المجاؿ. حيث ال يتحمؿ مسؤكلية جزائية عمييا

كشرح النصكص المتعمقة بالمكضكع كأحكاـ  المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ بيافاتبعت الدراسة 

القضاء كتحميؿ كبياف كجيات النظر المختمفة، كالمنيج المقارف مف خالؿ المقارنة بيف القانكف 

 العراقي كاألردني مع اإلشارة إلى القكانيف األخرل حيثما تطمبت ضركرات البحث ذلؾ.

أف طاعة القانكف كالرؤساء كتنفيذ أكامرىـ يعتبر كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أبرزىا،     

مف أبرز كاجبات الكظيفة العامة، كىك يقضي بمكجب امتثاؿ المكظؼ المرؤكس بأم األكامر التي 

تصدر عف السمطة الرئاسية في شكؿ تعميمات أك تكجييات أك كتب دكرية أك قرارات إدارية، كالتي 

. كما أف األكامر التي يكجييا الرؤساء إلى 2017 حددىا نظاـ الخدمة المدنية األردني لسنة

يككف إلزامان، مف رئيس مرؤكسييـ، ال ترتب نفس األثر القانكني لمقرار اإلدارم، كال يتعدل أثرىا أف 

، كيجب أف يخضع جميع المكظفيف في كافة  المستكيات اإلدارية لمبدأ المشركعية، إلى مرؤكس



 ي
 

امر الصادرة عف الرئيس إلى مكظفيو مشركعة كمكافقة كعمى ىذا األساس، يجب أف تككف األك 

 لمقانكف.

كقد أكصت الدراسة بضركرة تحفيز المكظفيف المتميزيف، كفقان لمعيارم إطاعة األكامر، كتنفيذ     

المياـ بكفاءة، بحيث يشعر المكظؼ بأنو محؿ إىتماـ لدل اإلدارة العميا، كليس كضعو في مكضع 

ع عقكبة تأديبية بحقو، في حاؿ ارتكابو لألخطاء، إضافة إلى متابعة األنظمة المراقبة الدائمة، اليقا

كالتعميمات الخاصة بالمكظؼ كالكظيفة العامة، كمراجعتيا باستمرار، كتكفير البرامج التدريبية 

 لممكظفيف بما يضمف التحسيف المستمر كالتطكير لمخرجات كنتائج الكظيفة العامة.
 

.كاجب الطاعة، المكظؼ العاـ، المسؤكلية الجزائية، سؤكليةالم: الكممات المفتاحية
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 Abstract 

This study aims at identifying limits of the public officer’s criminal liability for 

his/her actions that were taken in fulfillment for his/her director’s orders , as well as 

indicating sources and factors which forms the legal basis to compel the officer to obey 

to his/her director’s orders. It also aims at identifying the nature of orders the officer 

must fulfillment, in order not to take criminal liability, in accordance with the Arab and 

International legislation in this respect. The study followed the descriptive analytical 

approach, through indicating and explaining the related subjects and jurisprudence, 

analyzing different views and comparative approach, by comparing Iraqi and Jordanian 

law, with reference to other laws when required.      

   The study concluded that obeying the law and directors and fulfilling their 

orders is considered one of the main duties of the public service. This indicates the 

compliance of the subordinate officer with any orders issued by the presidential 

authority, in the form of the instructions, directions, periodic books or administrative 

decisions identified by the Jordanian civil service system for 2013. In addition, the 

orders issued from directors to their subordinates do not have the same legal effect as 

the administrative decision, and its effect is limited to be an obligation from director to 

an oppressed subordinate. All officers at all administrative levels should be subject to 

the principle of legality. On this basis, orders issued from the directors to his/her officer 

must be legitimate and in accordance with law. 

The study recommended that the stimulation of outstanding officers is necessary, based 

on the standards of obeying orders and efficiently fulfilling tasks, so that the senior 

management give the officers a great sense of their own importance, and don not put 



 ل
 

them always under the microscope to impose disciplinary sanction, in case they make 

mistakes. The study also recommended the follow-up of instructions and regulations 

related to officer and public service, continuously revise them and provide the officers 

with training programs, in order to insure the continuous improvement and development 

of public service outputs and results. 

Key words: liability, criminal liability, public officer, due obedience 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 تمييد:أواًل: 

كالسػػػمـ اإلدارم يبػػػدأ بقاعػػػدة يقػػػـك التنظػػػيـ اإلدارم لمكظيفػػػة العامػػػة عمػػػى تػػػدرج سػػػمـ ىرمػػػي. 

 عريضة مف المكظفيف ثـ يبدأ بالصعكد كالتدرج كصكالن إلى قمة اليـر رئيس السمطة التنفيذية. 

مكظػػػؼ لػػػو رئػػػيس إدارم يكجيػػػو كيراقػػػب أداءه كيصػػػدر لػػػو األكامػػػر فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػأداء  فكػػػؿ

العمؿ الكظيفي كىكذا تسير المرافؽ العامة كيشتد بنيػاف اإلدارة قػكة كرصػانة. كعمػى المكظػؼ كاجػب 

إطاعة أكامر رئيسو اإلدارم كتنفيذىا. كىذا الكاجب أقرتو جميع التشريعات المتعمقػة بشػؤكف الكظيفػة 

 عامة.ال

كبما أف المكظؼ مكمؼ كممـز قانكنان بتنفيذ أكامر رئيسو اإلدارم فيجب حمايتػو مػف الناحيػة 

ال سػػكؼ يتعطػػؿ سػػير المرافػػؽ العامػػة. ألف المكظػػؼ ال يسػػتطيع التأكػػد مػػف أف كػػؿ فعػػؿ  القانكنيػػة كا 

كؿ كامػؿ يقكـ بو تنفيذان ألمر صادر إليو مف رئيس إدارم عميو كاجب طاعتو ىك مكافػؽ لمقػانكف بشػ

ف لػػػػـ يػػػػكفر لػػػػو القػػػػانكف ىػػػػذه الحمايػػػػة كالقناعػػػػة  كأف تنفيػػػػذه سػػػػكؼ لػػػػف يرتػػػػب عميػػػػو أم مسػػػػؤكلية، كا 

كاالطمئناف فإنو قد يتردد في تنفيذ أكامر رئيسو كيدرسيا كيتأكد مف أف تنفيذىا سكؼ لف يرتب عميو 

ان كتتعطػػػؿ مصػػػال  أيػػػة مسػػػؤكلية جنائيػػػة أك مدنيػػػة أك إداريػػػة كبيػػػذا فػػػإف العمػػػؿ اإلدارم سػػػيتأثر سػػػمب

النػػػػاس كالمصػػػػمحة العامػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ كيختػػػػؿ سػػػػير المرافػػػػؽ العامػػػػة التػػػػي تقػػػػدـ الخدمػػػػة لجميػػػػكر 

 المكاطنيف.

  



2 
 

كليذه االعتبارات فػإف المشػرع يضػفي عمػى المكظػؼ حمايػة قانكنيػة مػف المسػؤكلية الجنائيػة 

 إذا ارتكب فعؿ مجٌرـ تنفيذان ألمر مف رئيس إدارم تجب عميو طاعتو.

 ىذه الحماية تختمؼ في حدكدىا كنطاقيا مف قانكف إلى آخر كمف دكلة إلى أخرل. كلكف

لذا سيتناكؿ الباحث في ىذه الدراسة نطاؽ المسؤكلية الجزائية لممكظؼ العاـ إذ ارتكب فعالن 

 تنفيذان ألمر صادر إليو مف رئيس إدارم تجب عميو طاعتو كشكؿ ىذا الفعؿ جريمة.

كما شركط اإلعفاء مف المسؤكلية الجزائية في ىذه الحالة؟ كماذا يترتب عمى المكظؼ أثناء 

تنفيذه ألمر رئيسو اإلدارم الكاجب طاعتو في حيطة كانتباه؟ كمػاذا لػك كػاف األمػر الصػادر إليػو مػف 

كارتكػب رئيس يجب عميو طاعتو مخالفان لمقانكف؟ كما الحكـ لك أف المكظؼ فيػـ األمػر فيمػان خاطئػان 

 جريمة اعتقادان بأنو ينفذ أمران صادران إليو مف رئيس تجب عميو طاعتو؟.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: ثانيًا: 

عمى الرغـ مف الحماية القانكنية لممكظؼ كاعتبار تنفيذ األكامر الرئاسية مف أسباب اإلباحة 

مطمكب لتنفيذه فيؿ يسأؿ  فإف المكظؼ بشر قد يخطئ في فيـ األمر أك الكاجب كقد يتجاكز ما ىك

جزائيان عمى الرغـ مف حمايتو القانكنية؟ لقد اختمفت التشريعات في ىذا المجاؿ ككذلؾ الفقو. لذا فإف 

دراسة ىذا المكضكع تتطمب بياف مكاقؼ التشريعات المقارنة كالفقو المقارف. كعميو تأتي ىذه الدراسة 

 لإلجابة عف التساؤالت التالية:

 لقانكني كالعممي إللزاـ المكظؼ بإطاعة أكامر رئيسو اإلدارم؟ما ىك األساس ا -1

 ما طبيعة األمر الذم ييمـز المكظؼ بإطاعتو كتنفيذه؟ -2

 ما حدكد كاجب طاعة المكظؼ كأمر رئيسو؟ -3

 ما مدل المسؤكلية الجنائية لممكظؼ إذا شكؿ تنفيذه لألمر جريمة؟ -4
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ة القانكنيػػة مػػف المسػػؤكلية الجنائيػػػة بمػػاذا يمتػػـز المكظػػؼ أثنػػاء تنفيػػذ األمػػر إلضػػفاء الحمايػػ -5

 عميو؟

 أىداف الدراسة: ثالثًا: 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

بيػػاف مػػدل مسػػؤكلية المكظػػؼ العػػاـ الجزائيػػة فػػي حالػػة تنفيػػذه ألمػػر صػػادر إليػػو مػػف رئػػيس  -1

 إدارم تجب عميو طاعتو.

المصػادر كالعكامػؿ التػي تشػكؿ األسػػاس القػانكني إللػزاـ المكظػؼ بطاعػة أكامػر رئيسػػو  بيػاف -2

 اإلدارم.

 بياف مدل مسؤكلية المكظؼ الجزائية إذا شكؿ تنفيذه ألمر رئيسو اإلدارم جريمة. -3

 بياف الحدكد التي يجب عمى المكظؼ العاـ طاعة أكامر رئيسو اإلدارم فييا.  -4

الحماية القانكنيػة لممكظػؼ مػف المسػؤكلية الجنائيػة فػي حػاؿ التزامػو بياف العكامؿ التي تكجد  -5

 بيا.

 بياف طبيعة األكامر التي يجب عمى المكظؼ تنفيذىا كي ال يتحمؿ مسؤكلية جزائية عمييا. -6

 أىمية الدراسة: رابعًا: 

لمػػا كػػاف العمػػؿ اإلدارم يتطمػػب فػػرض كاجػػب الطاعػػة عمػػى المكظػػؼ كتنفيػػذ أكامػػر رؤسػػاءه 

عميو طاعتيـ فإف المصػمحة العامػة كسػير المرافػؽ العامػة كالعمػؿ اإلدارم تتطمػب تػكفير  الذيف يجب

 غطاء كحماية قانكنية لو. كىذه الدراسة ستتناكؿ أىمية ىذه الحماية كحدكدىا.
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 حدود الدراسة:خامسًا: 

 ستتناكؿ الدراسة بياف كاجب الطاعة كمدل كمسؤكلية المكظؼ جزائيان إذا نفذ أمر مف رئيس

كاجب عميو طاعتو، كسكؼ تككف المحددات المكانية ليذه الدراسة في القػانكف األردنػي كالعراقػي مػع 

 االستئناس بالقانكف المصرم كالفرنسي حيثما تطمبت ضركرات البحث ذلؾ.

 محددات الدراسة: سادسًا: 

نفػذ أمػر صػدر تتحدد ىذه الدراسة بمدل المسؤكلية الجزائية التػي تقػع عمػى المكظػؼ العػاـ فػي حالػة 

 إليو مف رئيس تجب عميو طاعتو كشكؿ ىذا الفعؿ جريمة.

 سابعًا: مصطمحات الدراسة: 

ىػػي تحمػؿ اإلنسػػاف نتيجػػة عممػػو، فاإلنسػاف يسػػأؿ عمػػا يقػػع منػو مػػف مخالفػػة فػػي أفعالػػو المسؤؤؤولية: 

 .(1)كتصرفاتو سكاء أكانت سمبية أـ إيجابية

اآلثار القانكنية المرتبة عمى تكافر أركاف الجريمة، كمكضع : ىي االلتزاـ بتحمؿ المسؤولية الجزائية

ىػػذا االلتػػزاـ فػػرض عقكبػػة، أك تػػدبير احتػػرازم حػػددىا المشػػرع الجزائػػي فػػي حالػػة قيػػاـ مسػػؤكلية أم 

 .(2)شخص عف الجريمة

الشخص المعيف بقرار مف المرجع المختص في كظيفة مدرجة في جدكؿ تشكيالت  : الموظف العام

الصػػػػادر بمقتضػػػػى قػػػػانكف المكازنػػػػة العامػػػػة اك بمكازنػػػػة إحػػػػدل الػػػػدكائر كالمكظػػػػؼ المعػػػػيف الكظػػػػائؼ 

 (3) بمكجب عقد كال يشمؿ الشخص الذم يتقاضى أجران يكميان.

                                                           

(. الكسيط في شرح قانكف العقكباتػ، القسػـ العػاـ. دار النيضػة العربيػة، القػاىرة، ص 2001سركر، أحمد فتحي )( 1)
493. 

 .493(. مرجع سابؽ، ص 2001سركر، أحمد فتحي )( 2)
لمنشػر (. القانكف اإلدارم الكتاب االكؿ. دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع كالػدار العمميػة الدكليػة 2002كنعاف، نكاؼ )( 3)

 .1كالتكزيع، عماف، ط
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: كىك كؿ عضك يشغؿ كظيفة رئاسية في اإلدارة ميما كػاف مسػتكل ىػذه الكظيفػة أك الرئيس اإلداري

الرئاسية مػف كػؿ تجمػع كظيفػي ميمػا كػاف عػدد أعضػائيا مركزىا في اليـر اإلدارم كتتككف الكظيفة 

 .(1)كؿ ما كجد شخصاف أحدىما رئيس كاآلخر مرؤكس

 .(2): تنفيذ المكظؼ ألمر رئيسو ماداـ متعمقان بأعماؿ كظيفتو حاؿ إبالغو بوواجب الطاعة

  

                                                           

 .30(. السمطة الرئاسية، بيركت، ص 1975عكاضة، حسف محمد )( 1)
 .77(. أداء الكاجب كسبب لإلباحة، دراسة مقارنة. )بدكف ناشر(، ص 1989سكيمـ، السيد مرسي )( 2)
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 : الدراسات السابقة: ثامناً 

الجزائيػػػػة إذا نفػػػػذ األمػػػػر  سػػػػتتناكؿ الدراسػػػػة حػػػػدكد كاجػػػػب الطاعػػػػة كعػػػػدـ مسػػػػؤكلية المكظػػػػؼ

 الصادر إليو مف رئيس تجب عميو طاعتو في الحدكد الالزمة لمتنفيذ.

كقػػد تنػػاكؿ المكضػػكع بعػػض البػػاحثيف إال أف ىػػذه الدراسػػة تختمػػؼ عػػف تمػػؾ الدراسػػات ككمػػا 

 يأتي: 

 دون دار نشر. 1191كسبب لإلباحة، دراسة مقارنة،  السيد مرسي سويمم، أداء الواجب  -1

دراسػة انتفػػاء الػركف الشػػرعي فػي فعػػؿ المكظػؼ إذا كػػاف الفعػؿ يكػػكف جريمػة فيػػأتي تناكلػت ال

سبب اإلباحة كيخرج فعؿ المكظؼ مف نطاؽ نػص التجػريـ كيزيػؿ الصػفة غيػر المشػركعة عػف فعػؿ 

 المكظؼ الصادر تنفيذان ألمر رئيسو كيرده إلى أصمو مف المشركعية. 

ا سػتركز عمػى الحػاالت التػي يمكػف أف يسػأؿ كىذه الدراسة تختمػؼ عػف الدراسػة السػابقة بأنيػ

عنيا المكظؼ جزائيان عمى الرغـ مف التزامػو بػأداء الكاجػب المكمػؼ بػو، كمػا أف ىػذه الدراسػة سػتركز 

عمػػػى العػػػراؽ كاألردف كمكقػػػؼ المشػػػرع كالقضػػػاء كالفقػػػو فػػػي ىػػػذيف البمػػػديف إضػػػافة إلػػػى المقارنػػػة مػػػع 

 مصدر قكتيا.

، 1112حؤؤدودىا فؤؤي الوظيفؤة العامؤؤة، عؤؤالم الكتؤؤب، عاصؤم أحمؤؤد عجيمؤؤة، طاعؤة الرؤسؤؤاء و  -2

 .1ط

تنػػاكؿ الباحػػث كاجػػب طاعػػة المكظػػؼ سػػكءا أكػػاف مػػدنيان أـ عسػػكريان ألكامػػر رؤسػػاءه كلكػػف 

 دراستو ركزت أكثر شيء عمى القانكف اإلدارم.

كتختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة عػػف دراسػػة الباحػػث المػػذككر فػػي أعػػاله فػػي أنيػػا تركػػز عمػػى الجانػػب 

إعفاء المكظؼ منو كبخاصػة فػي القػانكف العراقػي بعػد أف تمػت محاكمػة عػدد كبيػر  الجزائي كشركط
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دانتيا عف أفعاؿ ادعػكا أنيػـ قػامكا بيػا تنفيػذان  مف مكظفي كقادة الجيش في النظاـ السياسي السابؽ كا 

 ألكامر صدرت إلييـ مف رئيس تجب طاعتو.

 .2002قنديل،  مازن ليمو راضي، طاعة الرؤساء وحدودىا، دراسة مقارنة، دار -3

الدراسة كاجب المكظػؼ بإطاعػة أكامػر رؤسػاء كحػدكد ىػذا الكاجػب كمػا يترتػب عمػى  تناكلت

مخالفتو ككؿ ىذا في نطاؽ القانكف اإلدارم حصػران. فمػـ يتنػاكؿ الباحػث مسػؤكلية المكظػؼ الجزائيػة 

عف األفعاؿ التي يقكـ بيا تنفيذان ألمر رئيسػو، بػؿ اقتصػرت الدراسػة عمػى المسػؤكلية التأديبيػة كبيػذا 

 يا تختمؼ كثيران عف ىذه الدراسة.فإن

 الدراسة تاسعًا: منيجية

سػػكؼ يتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مػػف خػػالؿ بيػػاف كشػػرح النصػػكص المتعمقػػة 

بالمكضػػكع كأحكػػاـ القضػػاء كتحميػػؿ كبيػػاف كجيػػات النظػػر حيثمػػا يقتضػػي األمػػر بالنسػػبة لمنصػػكص 

خػالؿ المقارنػة بػيف القػانكف العراقػي كاألردنػي مػع  القانكنية كاألحكاـ القضائية، كالمنيج المقػارف مػف

 اإلشارة إلى القكانيف األخرل حيثما تطمبت ضركرات البحث ذلؾ.
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 الفصل الثاني

 في التشريعين األردني والعراقيوماىية الموظف العام  الوظيفة العامة

تكفير الخدمات  تمقى عمى عاتؽ اإلدارة العامة في الدكلة الحديثة مسؤكليات كبيرة مف بينيا

ككسائؿ الرفاىية لممكاطنيف، كال يمكف أف تقـك اإلدارة العامة بيذه المسؤكليات دكف كجكد  األساسية

سميمة، ذلؾ أف غياب أنظمة إدارية كقانكنية جياز كظيفي فعاؿ مبني عمى أسس إدارية كقانكنية 

ذم يؤثر بالضركرة عمى قدرة منظمة لمجياز الكظيفي يخمؽ أكضاعان كظيفية تتسـ بالفكضى األمر ال

 (1) السمطة العامة في تحقيؽ أىدافيا كتنفيذ خططيا.

كالمكظؼ العاـ في كمف خالؿ ىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ إلى التعريؼ بالكظيفة العامة 

 :المباحث التاليةالتشريعيف األردني كالعراقي مف خالؿ 

 الكظيفة العامة.المبحث األكؿ: 

 الثاني: ماىية المكظؼ العاـ. المبحث

 .المبحث الثالث: كاجبات المكظؼ العاـ

  

                                                           

(، الييئػة 31(، الكظيفة العامة في فمسطيف بيف القانكف كالممارسة، سمسمة تقارير قانكنيػة )2002بشناؽ، باسـ )( 1)
 . 7الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ اهلل، ص
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 المبحث األول

 مفيوم الوظيفة العامة

تحتؿ الكظيفة العامة جانبان ميمان مف الدراسات الخاصة بالقانكف اإلدارم نظران لما يشكمو 

المكاضيع اليامة في تعد الكظيفة العامة مف ، ةقطاع المكظفيف مف أىمية خاصة في الدكلة الحديث

كالتي تباشر مياميا كأنشطتيا بكاسطة  ،ا كسيمة مف كسائؿ اإلدارة العامةالقانكف اإلدارم ككني

نظمة أشخاص طبيعييف يمثمكنيا كيعممكف لحسابيا .كقد نظمت مراكز ىؤالء األشخاص القكانيف كاأل

ممكظؼ يفة العامة أىمية كبيرة لىذا كقد أعطت القكانيف التي تنظـ الكظ، المتعمقة بالكظيفة العامة

كالسبب في ذلؾ ىك إف نجاح اإلدارة في القياـ بكاجباتيا إتجاه  الجميكر يعتمد عمى كفاءة  ،العاـ

حساسيـ بالمسؤكلية كضركرة تحقيؽ المصمحة العامة .فالمكظؼ العاـ ككما ىك معركؼ  مكظفييا كا 

ارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدل مشركعية مسؤكؿ عف أعمالو مف النكاحي الجزائية كالمدنية كاإلد

عدة )ال جريمة كال عقكبة إال األعماؿ الصادرة منو لرجعنا إلى قانكف العقكبات الذم يعمؿ بقا

 ،القانكني المنظـ لمكظيفة العامة ( ، أما ما يصدر عنو مف أخطاء كظيفية فال يحصرىا النصبنص

نما يرجع أمرىا إلى الييئات المعنية التي ك  تحدد األعماؿ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة أك ا 

 .(1)المخالفة لمنظاـ العاـ تحت رقابة القضاء اإلدارم

ما يقدـ  ، نجد إف الكظيفةلمغكم لمشؽ األكؿ مف ىذا المصطم عند البحث في المعنى اك 

 :الرسغ إلى الساؽ ،كالجمع ، كالكظيؼي لكؿ ذم أربع  فكؽمف رزؽ أك طعاـ أك شراب

ككظائؼ، كقد كظفت  يكـ حفظ أيات مف كتاب اهلل  ككظفت عمى الصبي كؿ، ليا تكظيفان كظؼ ه

 تكظيفا. 
                                                           

 (، أثر الحكـ الجزائي في الكظيفة العامة في التشريع العراقي، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك2015عبكد، ضياء، ) (1)
 . 357القانكنية كالسياسية، العدد الثالث، السنة السابعة، ص
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العامة اسـ لمجميع  :لعامة ( فأصمو عاـ أم خالؼ الخاص. كالعمـي أما الشؽ الثاني مف )ا

؛قاؿ رؤبة :أنت ربيع األقربيف كالعمـ، كيقاؿ: رجؿه عيميه كرجؿه قصرمه فالعمي تعني العاـ، 

كالقصرم تعني الخاص، كقيؿ: رجؿ ميًعـه أم يعـ الناس بخيرهً ، كقاؿ كراع : رجؿ ميعـه يعـ الناس 

( كمصطم  )العامة( نجدىا ع المعنى المغكم لمصطم  )الكظيفةكعند جم ،بمعركفو أم يجمعيـ

 .(1)تعني ))ما يقدـ في كؿ يـك لمعامة مف الناس مف خير أك معركؼ(( 

كفي االصطالح يختمؼ مفيكـ الكظيفة العامة مف دكلة إلى أخرل كمف نظاـ سياسي إلى      

آخر، بإختالؼ الظركؼ السياسية كاإلدارية كالتاريخية الخاصة بكؿ بمد، فيذا المصطم  كفؽ 

المفيكـ األكركبي كما أطمؽ عميو بعض الباحثيف اسـ "نظاـ الكظيفة العامة ذات البنية المغمقة" 

متميز كمستقؿ عف النظاـ عمؿ مستقر كتخضع لنظاـ قانكني خاص العامة كفؽ ىذا  فالكظيفة

في القطاع الخاص، كمركز المكظؼ حسب ىذا المفيكـ ىك مركز تنظيمي القانكف المنظـ لمكظيفة 

القانكنية، يككف لممكظؼ بمكجبو مجمكعة مف الحقكؽ كعميو مجمكعة  يخضع لمجمكعة مف القكاعد

 ا يجعمو في مركز قانكني مختمؼ عف المركز القانكني لممكاطف بصفة عامةمف الكاجبات، كىذ

كىذا المفيكـ يطبؽ في معظـ الدكؿ األكركبية الغربية كبخاصة )فرنسا، إنجمترا، بمجيكا، ألمانيا، 

 .(2)إيطاليا، إسبانيا، السكيد، النركيج، الياباف( ككافة الدكؿ العربية

كيطمؽ بعض الباحثيف عمى المفيكـ األمريكي لمكظيفة العامة اسـ "نظاـ الكظيفة العامة  

ذات البنية المفتكحة" كيطبؽ ىذا النظاـ في الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كسكيسرا كفنمندا 

ذم نظاـ خاص يختمؼ عف الكال يكجد لمكظيفة العامة كفؽ ىذا المفيكـ كالدكؿ اإلشتراكية سابقان، 

يحكـ مكظفي القطاع الخاص بؿ ىي مينة ال تكاد تختمؼ عف العمؿ في المشركعات الخاصة 

                                                           

 .366(، المرجع السابؽ، ص2015عبكد، ضياء، ) (1)
 . 10(، المرجع السابؽ، ص2002بشناؽ، باسـ )( 2)
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كليس لممكظفيف مف الحقكؽ إال ما يستمدكنو مف الدستكر مباشرة كقكانيف العمؿ، فالكظيفة عمؿ 

، كيرتبط عمؿ المكظؼ بالكظيفة كاالستقراريشتغؿ بو المكظؼ مدة معينة، كال تتمتع بصفة الدكاـ 

المكظؼ  إلى خركجيرقى إلى غيرىا كيؤدم إلغاء الكظيفة فسيا فال ينقؿ مف كظيفة إلى أخرل كال ن

  .(1)مف الخدمة ليذا فإف المكظؼ في النظاـ األمريكي أقؿ ثباتان كاستقراران منو في النظاـ األكركبي

لتحقيؽ )مجمكعة الصالحيات القانكنية التي يمارسيا المكظؼ  فيناؾ مف عرفيا بأنيا 

الذم  المصمحة العامة ال الخاصة (، كىناؾ مف قاؿ بأنيا )الكظائؼ التي تمارس تبعا ن لمتفكيض

مر الكظائؼ التي تخكؿ صاحبيا سمطة األ، في حيف عرفيا البعض بأنيا )تمنحو السمطة العامة (

كاف في إدارة الس يضا بأنيا )كؿ كظيفة تخكؿ صاحبيا إشتراكا(، كعرفت أكالنيي مطة العامة، أيا ن

كعرفت بأنيا)مركز قانكني يشغمو المكظؼ كجد قبؿ اف يشغمو ىذا األخير لذلؾ فإنيا تستقؿ في 

 كجكدىا بحقكقيا ككاجباتيا عمف يشغميا فتبقى قائمة كلك كانت شاغرة(.

فنية الخاصة بالمكظفيف كما عرفت بأنيا )مجمكعة األكضاع كاألنظمة القانكنية كال

التي تتعمؽ بمستقبميـ الكظيفػي كعالقتيػـ باإلدارة، أك تمؾ التي تتصؿ بإدائيـ  ، سكاء تمؾالعمكمييف

فالكظيفة العامة بالمعنى األخير لف تنفصؿ عما يحيط بيا (، لمياـ اإلدارة العامة بإحساف كفاعمية

ء مى اإلدامف  بيئة سياسية أك إقتصادية أك إجتماعية، األمر الذم يؤدم في النياية إلى التأثير ع

تناكؿ فيو تعريؼ الكظيفة العامة،  حكمافي حيف لـ نجد لمقضاء العراقي ، الكظيفي لممكظؼ العاـ

إال إف محاكالت القضاء لـ تستطع كضع تعريؼ جامع كشامؿ مف شأنو إستيعاب  كافة الكظائؼ 

 (2) العامة.

                                                           

 . 11المرجع نفسو، ص( 1)
 .367(، المرجع السابؽ، ص2015عبكد، ضياء، ) (2)
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المقصكد بالكظيفة العامة  2667( لسنة 36كقد بيف نظاـ الخدمة المدنية األردني رقـ )      

بمكجب المادة الثانية مف ىذا النظاـ بأنيا: مجمكعة مف المياـ كالكاجبات التي تحددىا جية 

مختصة كتككميا إلى المكظؼ لمقياـ بيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ، كأم تشريع آخر أك تعميمات 

 صالحيات كما يترتب عمييا مف مسؤكليات".رات إدارية كما يتعمؽ بتمؾ المياـ مف أك قرا
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 المبحث الثاني

 الموظف العام ماىية

بيف كاجبات المكظؼ العاـ كمسؤكليتو الكظيفة العامة عمى ضركرة تحقيؽ التكازف ز ترتك

نتعرؼ عمى مفيكـ المكظؼ عف النيكض بيا عمى أكمؿ كجو، كمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ 

 العاـ مف خالؿ المطمب األكؿ كعالقتو في اإلدارة في المطمب الثاني.

 المطمب األول

 تعريف الموظف العام

المكظػػؼ لغػػةن مػػف الفعػػؿ الثالثػػي )كظػػؼ( يظػػؼ كظفػػان، كىػػي كممػػة تػػدؿ عمػػى تقػػدير شػػيئ، 

كجمعيػػا كظػػائؼ،  مػػف رزؽ أك طعػػاـ أك عمػػؼ،فػػة مػػف كػػؿ شػػيء: مػػا يقػػدر لػػو فػػي كػػؿ يػػـك كالكظي

 اء يظفو: أم يتبعو.ككيظؼ، ككظؼ الشيء عمى نفسو تكظيفان: ألزميا إياه، كج

المدنيػػة بأنػػو:"المكظؼ ىػػك  أمػا المشػػرع األردنػػي فقػػد عػػرؼ المكظػػؼ العػاـ فػػي نظػػاـ الخدمػػة

الشػػػخص المعػػػيف بقػػػرار مػػػف المرجػػػع المخػػػتص فػػػي كظيفػػػة مدرجػػػة فػػػي جػػػدكؿ تشػػػكيالت الكظػػػائؼ 

إحدل الدكائر كالمكظؼ المعػيف بمكجػب عقػد، كال كف المكازنة العامة أك مكازنة الصادر بمقتضى قان

مف خالؿ التعريؼ السابؽ نستخمص أف المشرع األردني ، "يشمؿ الشخص الذم يتقاضى أجران يكميان 

مػف عػد المكظػؼ العػاـ ىػك يكميػة، كمػا العماؿ الذيف يتقاضػكف أجػكران أزاؿ صفة المكظؼ العاـ عف 

كىذا يعنػي أػػنو بقػرار التعيػيف يصػب  الشػخص شػاغالن لكظيفػة المختص يتـ تعيينو بقرار مف المرجع 

 .(1)المكظؼ العاـ

                                                           

دراسػػة مقارنػػة بػػيف األردف كالككيػػت، جامعػػة  –(، النظػػاـ القػػانكني لترقيػػة المكظػػؼ العػػاـ 2012العنػػزم، خالػػد، ) (1)
 .15الشرؽ األكسط، عماف، االردف، ص
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أف كلكػػي يعػػد الشػػخص المعػػيف مػػف المرجػػع المخػػتص مكظفػػان عامػػان فإنػػو يتطمػػب منػػو أيضػػان 

عامػػػة أك يشػػػغؿ كظيفػػػة مدرجػػػة فػػػي جػػػدكؿ تشػػػكيالت الكظػػػائؼ الصػػػادر بمقتضػػػى قػػػانكف المكزانػػػة ال

نػو يشػغؿ كظيفػة دائمػة، ذلػؾ ألف كركد الكظيفػة مكازنة إحدل الدكائر، كيرل بعضػيـ أف ىػذا يعنػي أ

غيػػر  الكظػػائؼ ىػػك منػػاط دائمػػة الكظيفػػة، فالكظيفػػة الدائمػػة تعنػػي القيػػاـ بعمػػؿ تشػػكيالتفػػي جػػدكؿ 

محدد ينتيي بمجرد تمامو. كما أػف محكمة العدؿ العميا األردنية أكػدت فػي عػدة قػرارات ليػا عمػى أف 

المكظؼ العػاـ ىػك كػؿ المكظؼ العاـ ىك مف يشغؿ كظيفة دائمة، فقد نصت أحد قراراتيا عمى أف: 

 ـ".شخص يعيد إليو بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديرىا الدكلة أك أشخاص القانكف العا

المصػنؼ، كفي حكـ آخر عدت محكمة العػدؿ العميػا األردنيػة المكظػؼ العػاـ بأنػو المكظػؼ 

 حيث جاء فيو" إف المكظؼ العاـ في نظاـ الخدمة المدنية ىك المكظؼ المصنؼ".

كجػػاء فػػي قػػرار آخػػر ليػػا:"إف سػػمطة كادم األردف ىػػي دائػػرة حككميػػة، كالمكظػػؼ فييػػا سػػكاء 

عقػػد، ىػػك مكظػػؼ عػػاـ، كقػػرار فصػػمو يخضػػع لمطعػػف أمػػاـ محكمػػة كػػاف مصػػنفان أك غيػػر مصػػنؼ أك ب

   (1)العدؿ العميا".

كحتى يعد المكظؼ مكظفان عامان فال بد أف يشغؿ خدمة مرفؽ عاـ، كبالتالي ال يعػد مكظفػك 

الشػػركات مػػكظفيف عػػاميف، فػػي حػػيف يعػػد مكظفػػك الحككمػػة، كمكظفػػك البمػػديات كالمؤسسػػات العامػػة 

بطريؽ االمتيػاز أك االسػتغالؿ غيػر مكظفيف عاميف، كما ال يعد العاممكف في المرافؽ العامة المدارة 

مباشر، كشركات االقتصاد المختمط مكظفيف عاميف، ألف المرفؽ العاـ إما أف يدار مف قبؿ الدكلػة ال

كؿ "بأنو  المكظؼ العاـكمف ىنا مف الممكف تعريؼ  مباشرة أك مف قبؿ أحد أشخاص القانكف العاـ.

                                                           

 .16-15(، المرجع السابؽ،  ص2012العنزم، خالد، ) (1)
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كف عػاـ يػديره شػخص كطنػي مػف أشػخاص القػان بعمػؿ دائػـ فػي خدمػة مرفػؽفرد يمحؽ بإدارة قانكنية 

 .(1)العاـ بالطريؽ المباشر"

( مػػف قػػانكف العقكبػػات بػػالقكؿ: 169كمػػا عػػرؼ المشػػرع األردنػػي المكظػػؼ العػػاـ فػػي المػػادة )

"يعد مكظفان بالمعنى المقصكد في ىذا الباب )باب الجرائـ التي تقع عمى اإلدارة العامة( كػؿ مكظػؼ 

ة المدنية أك العسكرية أك فرد عمكمي في السمؾ اإلدارم أك القضائي، ككؿ ضابط مف ضباط السمط

مػػف أفرادىػػا، ككػػؿ عامػػؿ أك مسػػتخدـ فػػي الدكلػػة أك فػػي إدارة عامػػة". كنالحػػظ أف المشػػرع فػػي قػػانكف 

العقكبػات أعطػى مفيكمػان كاسػػعان لممكظػؼ العػاـ حيػث أسػػبغ ىػذه الصػفة عمػى كػػؿ شػخص يعمػؿ فػػي 

العامػػة كضػػماف سػػيرىا أم مصػػمحة مػػف مصػػال  الدكلػػة كىػػدؼ المشػػرع فػػي ذلػػؾ ىػػك حمايػػة المرافػػؽ 

   .(2)بانتظاـ كاطراد بما يحقؽ الصال  العاـ

 فػي كتعديالتػو ٠٦٩١ لسػنة ٤٢ العػدد ذم النافػذ العراقػي المدنيػة الخدمػة قػانكف عػرؼ كقػد

 في داخمة دائمة كظيفة إليو عيدت شخص : )كؿبأنو العاـ المكظؼ الثانية المادة مف الثانية الفقرة

(، كيتبػػيف لنػػا مػػف التعريػػؼ السػػابؽ أف قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة النافػػذ قػػد اسػػتمـز ثالثػػة الػػدائـ المػػالؾ

عناصر لتعريؼ المكظؼ كىي أف يككف شخصػان كال يخفػى عمػى أم إنسػاف، مثقػؼ كػاف أك متكسػط 

الثقافة رجؿ قانكف أك غيره أف المقصكد بالشخص ىك اآلدمػي الػذم يكػرس نفسػو فػي خدمػة كظيفتػو 

س الشخص المعنكم، كأف تككف الكظيفة دائمػة كيقصػد بػذلؾ دكاـ الخدمػة التػي تعيػد كالمكاطنيف كلي

إلػػى المكظػػؼ بغػػض النظػػر عػػف األشػػخاص الػػذيف يقكمػػكف بيػػا كعػػددىـ كيخػػرج بػػذلؾ األعمػػاؿ التػػي 

تعيف مدة إلنجازىا أك يعيف ليا شخص بذاتػو حيػث ال يصػ  أف يؤدييػا غيػره كػالمتكلي عمػى الكقػؼ 

                                                           

 .16(، المرجع السابؽ، ص2012العنزم، خالد، ) (1)
دراسػػة مقارنػػة بالقػػانكنيف الكػػكيتي كاألردنػػي،  –لضػػمانات التأديبيػػة لممكظػػؼ العػػاـ (، ا2011العجمػػي، مشػػعؿ، ) (2)

 .12جامعة الشرؽ األكسط، ص
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 فػي المكظػؼ عمػؿفالدكلػة  تػديره عػاـ مرفػؽ خدمػة فػي المكظػؼ عمػؿ يكػكف فأكالكصي كالككيؿ، ك 

 مػف شػخص خدمػة في العاـ المكظؼ مساىمة كتعد عاـ مكظؼ العتباره الـز شرط العامة المرافؽ

 يعتمػد كالقضػاء الفقػو بأف نالحظ كليذا المكظؼ صفة تحديد في ميـ معيار العاـ القانكف أشخاص

 كيقتضػي بدقػة العػاـ المكظػؼ فييػا الخدمػة نظػـ تٌعػرؼ لـ التي الدكؿ في ذلؾ عمى آبيرة درجة إلى

 صػفة العػامميف يكتسػب لكػي العػاـ القػانكف أشػخاص مػف شػخص خدمػة فػي المسػاىمة تكػكف أف

 إنػو إال العػاـ المكظػؼ تعريػؼ فػي تكافره ضركرة حيث مف الشرط ىذا أىمية مف كبالرغـ، المكظؼ

( عاـ مرفؽ في العمؿ) شرط أف كالكاقع .الفقو عمى اقتصر كلكنو العراقي التشريع في كرذ لو يرد لـ

ف الزمػة ضػركرة أصػب   مراجعػة أيػة عنػد وكػتدار  كينبغػي العراقػي التشػريع فػي ركػذ لػو يػرد لػـ كا 

 (1).المدنية الخدمة لتشريعات

 المطمب الثاني

 الموظف العام وعالقتو في اإلدارة

العالقة بيف اإلدارة كالمكظؼ العاـ ذات أىمية كبيرة ككنيا عالقة تنظيمية، بحيث إف 

أصب  مف المبادئ العامة التي تتفؽ عمييا األنظمة القانكنية المختمفة في جميع البمداف، مما يترؾ 

ذا لتممؾ حريتيا بتعديؿ األكضاع مجاالن لمدكلة  القانكنية لممكظؼ دكف أف تمحؽ بو أم ضرر كا 

كمراكزه التي كفرىا لو في  أم تصرؼ يصيب المكظؼ ضرر في حقكقوؿ ذلؾ مف جراء حص

المختص القانكف في ظؿ العالقة القانكنية التي تربطو باإلدارة، يستطيع أف يمجأ إلى القضاء 

رجاع حقكقو مف خالؿ الطعف أماـ القضاء اإلدارم بتصرؼ اإلدارة  لتصحي  كضعو كمركزه كا 

 فذ جميع الكسائؿ المتكفرة أمامو لتصحي  الخمؿ الذم مس كضعو القانكني.بعدما يككف قد استن
                                                           

(، مفيػػـك المكظػػؼ العػػاـ فػػي التشػػريع العراقػػي كقػػكانيف مكافحػػة الفسػػاد )دراسػػة مقارنػػة(، 2010الخزعمػػي، عمػػي ) (1)
 .12-9شباط، صىيئة النزاىة، الدائرة القانكنية، قسـ البحكث كالدراسات، 



17 
 

 أواًل: الرابطة التعاقدية:

التكييؼ التعاقدم عمى القانكف الخاص، كذىب إلى اعتبار أف عالقة المكظؼ  استند 

بالدكلة عالقة تعاقدية يحكميا القانكف المدني، كمف ثـ تحكؿ ىذا االتجاه إلى إخضاع ىذه العالقة 

 قكاعد التعاقد في القانكف العاـ.ل

عمى أنيا عالقة  فقد كاف الرأم القديـ يتجو إلى تكييؼ العالقة بيف المكظؼ كاإلدارة

تعاقدية تحكميا قكاعد القانكف المدني المنظمة لمتعاقد، كبيذا التكييؼ ال يختمؼ ىذا العقد عف أم 

عقد مدني آخر يقكـ بو األفراد أك أشخاص القانكف الخاص، غير أف ىذا التكييؼ تعرض النتقاد 

رم تصدره السمطة المختصة يتـ بناءن عمى قرار إدا شديد أدل إلى انيياره حيث أف تعييف المكظؼ

ذا كاف قبكؿ المكظؼ أمر الـز لتنفيذ ىذا القرار، فإف أساس التعييف كدخكؿ  بإرادتيا المنفردة ، كا 

المكظؼ لمكظيفة العامة ىك قرار التعييف بمفرده كليس قبكؿ المكظؼ لو، كيعني ذلؾ أف القرار 

ناقشات بيف طرفي العقد، كما كاحد كبإرادتو المنفردة، كلـ يسبؽ صدكره أم مصدر مف طرؼ 

عند إبراـ العقكد المدنية، كمف الناحية المكضكعية فإف مبدأ العقد شريعة يحدث مف الناحية الشكمية 

المتعاقديف المسمـ بو في القانكف الخاص ال يصم  لتنظيـ عالقة المكظؼ بالدكلة، ألف السمطة 

ف تكقؼ ذلؾ عمى رضاه، كال يستطيع اإلدارية تممؾ صالحية تعديؿ مركز المكظؼ القانكني دك 

 (1) المكظؼ فسخ العقد إذا ما خالفت اإلدارة شركطو.

كنتيجة النييار االتجاه السابؽ برز اتجاه ثاف يقكؿ أف العقد الذم يربط بيف المكظؼ 

كالدكلة عقد إدارم عمى أساس أف العقد اإلدارم يمن  اإلدارة سمطات كامتيازات معينة في مكاجية 

                                                           

(، ضػمانات تأديػب المكظػؼ العػاـ فػي النظػاـ القػانكني األردنػي، رسػالة ماجسػتير غيػر 2013السميمات، فايز، ) (1)
 30منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، عماف، األردف، ص



18 
 

المتعاقد ال مثيؿ ليا في العقكد المدنية، كذلؾ لتمكيف اإلدارة مف إدارة المرافؽ العامة بما يحقؽ 

 النفع العاـ دكف أف يككف مف حؽ المكظؼ االعتراض أك طمب فسخ العقد.

كلما ليذا االتجاه مف مزايا عف سابقو فإف التكييؼ التعاقدم حتى عمى أساس أنو عقد 

كلكف إنتماء العقد إلى القانكف العاـ ال القانكف عقد عمى ىذه الرابطة إدارم أم إبقاء كصؼ ال

الخاص ال يتفؽ مع طبيعة العالقة التي تنشأ بيف المكظؼ كالدكلة بناء عمى القرار الصادر بتعيينو، 

كقبكؿ مف الطرفيف ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل فإف  بعد إيجابلعقد تـ إبرامو  كليس طبقان 

رية ال تممؾ الحؽ في تعديؿ العقد اإلدارم في أم كقت تشاء، ألف ذلؾ الحؽ مقيد السمطة اإلدا

بنشأة ظركؼ جديدة تقتضي إجراء ىذا التعديؿ، كأف يعكض المتعاقد عف ذلؾ، كتنفيذ ذلؾ بحدكد 

يعطي المتعاقد الحؽ معينة في قياميا بيذا التعديؿ حتى ال يحدث خمؿ في التكازف المالي لمعقد بما 

 طمب فسخ العقد أماـ القضاء.في 

كىكذا يتض  أف التكييؼ التعاقدم لعالقة المكظؼ باإلدارة سكاء كاف خضكع ىذا التعاقد 

لقكاعد القانكف الخاص أك ألحكاـ القانكف العاـ ال يتفؽ مع طبيعة ىذه العالقة كمع متطمبات حسف 

 (1) سير المرافؽ العامة مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة.

 ثانيًا: العالقة التنظيمية:

نتيجة لالنتقادات التي كجيت إلى النظرية التعاقدية في تكييؼ العالقة بيف المكظؼ العاـ  

باالتجاه إلى تكييؼ العالقة بأنيا كالدكلة بدأ الفقة في فرنسا منذ منتصؼ القرف الماضي في السير 

عالقة تنظيمية، تحكميا القكاعد القانكنية المتصمة بتنظيـ الكظائؼ العامة، كما عدؿ مجمس الدكلة 

الفرنسي نيائيان عف تكييؼ العالقة بيف المكظؼ كالدكلة عمى أساس الفكرة التعاقدية كاستقرت 

لممكظفيف أم العالقة التنظيمية، كقد أكد ىذا  أك الالئحيأحكامو عمى أساس فكرة المركز النظامي 
                                                           

 .31-30(، المرجع السابؽ، ص2013السميمات، فايز، ) (1)
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، كىك ما استقر عميو 1946المعنى المشرع الفرنسي صراحة في قانكف التكظيؼ الصادر سنة 

 القضاء اإلدارم في مصر، كما أخذت بو محكمة العدؿ العميا في األردف في العديد مف قراراتيا.

عالقة تنظيمية، كأف المكظؼ يككف تبعان  كيترتب عمى تكييؼ عالقة المكظؼ باإلدارة بأنيا 

 (1) لذلؾ في مركز تنظيمي ال تعاقدم نتائج قكية عدة كالتالي:

  يتـ التعييف في الكظيفة كيترتب عميو آثاره القانكنية بمجرد صدكر القرار المتضمف التعييف ال

 برضاء المكظؼ أك قبكلو لمتعييف في الكظيفة.

 نما يتـ انقطاعيا، كبالتالي تزكؿ إف صمة المكظؼ باإلدارة ال تنقط ع بمجرد تقديـ االستقالة كا 

عنو صفة المكظؼ العاـ بالقرار الصادر منف جية اإلدراة بقبكليا كما أنو ال يجكز لممكظؼ 

كرة إضراب أك غيره ما دامت عالقتو بجية اإلدارة قائمة االمتناع عف أداء مياـ كظيفتو في ص

 بسبب قبكؿ استقالتو أك أم سبب مف األسباب التي تقرىا القكانيف كاألنظمة. لـ يتـ إنقطاعيا

  نظران ألف المكظؼ يستمد حقكؽ كظيفتو ككاجباتيا مف نصكص القكانيف كاألنظمة مباشرة، فإف

أم تعديؿ في أحكاـ ىذه القكانيف كاألنظمة يسرم عميو كلك ترتب عمى مثؿ ىذا التعديؿ إلغاء 

دكف أف يككف في العمؿ المعيكد بو إليو أك نقمو في سبيؿ المصمحة العامة لكظيفتو أك زيادة 

لممكظؼ االحتجاج بأف لو حقكؽ مكتسبة استمدىا مف القكانيف كاألنظمة التي كاف معمكؿ بيا 

مبدأ يجب مراعاة كقت تعيينو عمى أنو عند تعديؿ القكاعد المنظمة لممركز القانكني لممكظؼ 

م يقضي بأف تككف اإلداة التشريعية المعدلة لممركز القانكني عمى األقؿ المشركعية الشكمية الذ

بمقتضى في نفس مستكل األداة المنشئة لو، حيث ال يجكز تعديؿ قاعدة صدرت بقانكف إال 

 قانكف آخر.

                                                           

 33-32(، المرجع السابؽ، ص2013السميمات، فايز، ) (1)
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 كبيف المزايا األدبية كالمادية مييز بيـ حؽ اإلدارة في تعديؿ المركز القانكني لممكظؼ ينبغي الت

ف المكظؼ قد اكتسبيا في ظؿ ذلؾ النظاـ القديـ، إذ ال يجكز المساس بيذه الحقكؽ التي يكك 

 ألف المكظؼ بالنسبة ليا يككف في مركز ذاتي خاص ال في مركز تنظيمي عاـ.

  القانكنية لتعديمو فإف أحكامو ما داـ المركز التنظيمي قائمان كلـ يتخذ ما يمـز مف اإلجراءات

كما ىي مفركضة عمى المكظؼ. كال يجكز ليما االتفاؽ عمى تككف مفركضة عمى اإلدارة 

استبعاد حكـ مف ىذه األحكاـ فمثؿ ىذا االتفاؽ ليس لو أم قيمة قانكنية، كيتعارض مع مبدأ 

المشركعية المكضكعية الذم يقضي بأف االتفاؽ التعاقدم ال يمكف أف يؤثر عمى المركز 

 التنظيمي.

 ظر المنازعات الناشئة عف رابطة التكظيؼ باعتبار ىذه يككف القضاء اإلدارم ىك المختص بن

الرابطة مف ركابط القانكف العاـ، كيككف لممكظؼ حؽ االلتجاء إلى دعكل اإللغاء إلبطاؿ 

 القرارات اإلدارية المخالفة لمقكانيف كاألنظمة المنظمة لمركزه التنظيمي أك الالئحي.
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 المبحث الثالث

 الموظف العام واجبات

الكظيفة العامة أمانة كشرؼ يتعيف عمى شاغميا أف يحافظ عمى كرامتيا كيحتـر قدسيتيا 

كمف أىـ كاجبات المكظؼ أف يقكـ بأداء العمؿ بدقة كأمانة، كأف يحتـر رؤسائو ككاجبات كظيفتو 

 عمى أكمؿ كجو.كالميمات المقاة عمى عاتقو فال يتراخى في العمؿ، بؿ عميو القياـ بميمات كظيفتو 

كيحرص المشرع بصفة عامة عمى النص في القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالكظيفة العامة 

عمىى تبياف الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ القائميف بالكظيفة العامة، كىذه الكاجبات تككف عادة 

اؿ الكاجب نكعيف كاجبات إيجابية تشمؿ ما يجب عممو أك القياـ بو، ككاجبات سمبية تشمؿ األعم

كتحديد المشرع لمكاجبات الكظيفية ال يككف عادة مف قبيؿ التحديد عمى ، االمتناع عف القياـ بيا

نما يككف عمى سبيؿ التمثيؿ، كدليؿ ذلؾ أف المكظؼ  مخالفة عف  فقطال يسأؿ سبيؿ الحصر كا 

نما يسأؿ عف الكاجبات المحددة أم عمؿ مف  في النصكص إيجابية كانت ىذه الكاجبات أـ سمبية كا 

محددة في النصكص شأنو اإلخالؿ بما تكجبو الكظيفة بصفة عامة كلك لـ تكف ىذه الكاجبات 

 كالتالي: كمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ نتناكؿ كاجبات المكظؼ العاـ مف خالؿ مطمبيفالتشريعية، 

 األولالمطمب 

 والسمبية لمموظف العام اإليجابيةالواجبات 

 الواجبات اإليجابية:

بالكاجبات اإليجابية تمؾ التي تفرض عمى المكظؼ القياـ بعمؿ معيف فقد فرض  يقصد

بأعماؿ كظيفتو بنفسو كأف يكرس ليا  نظاـ الخدمة المدنية األردني عمى المكظؼ العاـ أف يقكـ

جميع أكقات الدكاـ الرسمي، كأف يؤدم عممو بدقة كنشاط كسرعة كأمانة، كىذا يتطمب أف تككف 
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ظيفي تأدية شخصية أم قياـ المكظؼ بأداء العمؿ الممكمؼ بو بنفسو فميس لممكظؼ تأدية العمؿ الك 

أف ينيب أك يفكض غيره في أداء عممو إال إذا كاف النظاـ يسم  لو بأف يعيد لبعض 

 االختصاصات المخكلة لو إلى حد مرؤكسيو عف طريؽ التفكيض.

كاجبات كظيفتو كىذا يتطمب كما يجب عمى المكظؼ مراعاة أكقات الدكاـ الرسمي لمقياـ ب

كعمى المكظؼ تخصيص ىذه األكقات ألداء كاجبو الكظيفي، كيترتب أف يككف لمعمؿ أكقات محددة 

بالدكاـ الرسمي كالتأخر أك ترؾ العمؿ أك التغيب عنو دكف مكافقة مف عمى عدـ التزاـ المكظؼ 

كدت محكمة العدؿ العميا عمى كقد أ مخالفة ليذا الكاجب الكظيفي تستدعي الجزاء التأديبيرئيسو 

ضركرة التزاـ المكظؼ بيذا الكاجب فقضت في أحد أحكاميا:"إف قرار العزؿ الذم أصدره الكزير قد 

استند إلى سبب ىك تكرار تأخر المستدعي عف الدكاـ الرسمي كعدـ تكقيعو عمى دفتر الدكاـ لتأخره 

 (1) عف الساعة المحددة لمكعد ىذا الدكاـ المقرر".

احتراـ اكقات الدكاـ الرسمي مف اىـ الكاجبات التي يجب عمى المكظؼ االلتزاـ بو فإف 

كذلؾ فأف المكظؼ العاـ محدد بساعات عمؿ معينة في الكظيفة ، كتقرر ىذه الساعات بنص 

قانكني يمتـز خالليا المكظفكف في الدكلة أف يستثمركا تمؾ الساعات في العمؿ النشيط كالمثمر 

كالمساعدات مف اجؿ إنجاز كاجباتيـ في الخدمة العامة. كال يكفي كجكد المكظؼ كتقديـ الخدمات 

في مقر عممو في أكقات الدكاـ الرسمي بؿ يجب عميو أف يؤدم عممو خالؿ ىذه األكقات ، كعمى 

ذلؾ يعد إخالالن بيذا االلتزاـ التباطؤ المتعمد في أداء العمؿ . كاف يحسف تنظيـ كقتو أثناء العمؿ 

لو أفضؿ استغالؿ في أداء كاجبات الكظيفة كاف يؤدم عمالن ايجابيان في خدمة الكظيفة التي الستغال

يشغميا طكاؿ ساعات العمؿ المقررة بتماميا ، كاف قيامو بقدر يسير مف العمؿ في ىذه األكقات ال 

يغني عف ذلؾ ألنو مكمؼ بإنجاز القدر المطمكب منو أداؤه في الكقت المخصص لذلؾ . كيجب 
                                                           

 .36(، المرجع السابؽ، ص2013السميمات، فايز، ) (1)
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مى المكظؼ التقيد بالدكاـ الرسمي كاحتراـ مكاعيد العمؿ كتخصيصيا ألداء كاجبات كظيفتو ، ع

فيتعيف عميو الحضكر كاالنصراؼ بالمكاعيد المقررة لمدكاـ الرسمي لمكظيفة ، فال يجكز لو التغيب 

 .كاال تعرض لممسآلة القانكنية – مكافقة اإلدارة –عف الدكاـ الرسمي إال بعذر مشركع 

ذا اقتضت الحاجة كالمصمحة العامة ذلؾ فانو يجكز تكميفو بذلؾ ، كيجب أف ال يكمؼ ا  ك 

بالعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمية إال في حاالت الضركرة كبصكرة مؤقتة كمقابؿ اجر إضافي 

عادؿ، كبشرط إال يككف مف الممكف أداء ىذا العمؿ في أكقات العمؿ الرسمية. أف قانكف انضباط 

الرابعة ( منو باف  نص في الفقرة )ثانيان( مف المادة ) 1991( لسنة 14لة العراقي رقـ )مكظفي الدك 

يص جميع كقت الدكاـ التقييد بمكاعيد العمؿ كعدـ التغيب عنو إال بأذف كتخصعمى المكظؼ:)

 .  الرسمي لمعمؿ(

ة في الفقر  1978( لسنة 47رقـ ) كنجد نص مشابو في قانكف العامميف المدنييف المصرم

رابعان( مف المادة ) السادسة كالسبعكف( كالخاص باحتراـ مكاعيد العمؿ اذ نصت عمى المحافظة )

عمى مكاعيد العمؿ كأتباع اإلجراءات التي تحددىا الالئحة الداخمية لمكحدة في حالة التغيب عف 

، ىدفيا ياكظائؼ العامة تكميؼ لمقائميف بالعمؿ أك التأخير عف المكاعيد، بعد ما نصت عمى أف ال

 .يف كالمكائ  كالنظـ المعمكؿ بياخدمة المكاطنيف تحقيقا لممصمحة العامة طبقان لمقكان

عمى التزاـ  1959/  12/  2كنجد أف مجمس الدكلة الفرنسي قد أكد في حكـ لو في 

 المكظؼ بالدكاـ كعدـ التغيب عنو كأكجب عميو االلتحاؽ كاالشتغاؿ بالكظيفة ميما حصؿ ، ما عدا

القكة القاىرة فإذا لـ يفعؿ فانو يضع نفسو في مكقؼ غير شرعي ال يستحؽ عميو في المقابؿ 

  .(1)االستفادة مف المنافع التي يكفرىا النظاـ لممكظفيف العامميف 

                                                           

(، كاجبات المكظؼ العاـ في ضماف انتظاـ العمؿ اإلدارم كاستقراره، مقػاؿ إلكتركنػي، 2017العجيمي، أسماء، ) (1)
  http://almerja.netمتكفر عمى المكقع اإللكتركني:  3/4/2017المرجع اإللكتركني لممعمكماتية، 

http://almerja.net/
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كما يفرض عمى المكظؼ أف يتعامؿ بأدب كلباقة في صالتو برؤسائو فيمـز ىذا الكاجب 

خاطبة رؤسائو سكاء في المخاطبات الكتابية أك الشفكية، كقد المكظؼ باحتراـ قكاعد األخالؽ في م

أكدت محكمة العدؿ العميا عمى احتراـ ىذا الكاجب كأقرت مشركعية العقكبات التأديبية التي تترتب 

عمى مخالفتو، فقضت "بأف العقكبات التأديبية التي كقعت بحؽ المكظؼ كانت مشركعة ألنو يتبيف 

 ت إلى المستدعي ىي تيمة نعت رئيسو بكممات نابية أثناء الكظيفة...".مف كاقع الدعكل التي اسند

مع مرؤكسيو، كذلؾ مف خالؿ كيترتب ىذا الكاجب إلتزاـ المكظؼ بالتصرؼ بأدب ككياسة 

الرئيس اإلدارم لمبادئ الحياد كالمساكاة كالعدؿ في تعاممو مع مرؤكسيو، كمراعاة االعتبارات  احتراـ

اإلنسانية كالقيـ األخالقية كاالجتماعية مف جانب الرؤساء، كما يرتب ىذا الكاجب التزاـ عمى 

بعض المكظؼ بمراعاة آداب المياقة في تصرفاتو مع زمالئو، كقد أكدت محكمة العدؿ العميا في 

أحكاميا عمى ضركرة تعاكف المكظؼ مع زمالئو في العمؿ، فقضت بأف المحكمة اقتنعت بما كرد 

في تقارير المستدعية مف عدـ لياقتيا لمعمؿ لكثرة غيابيا، كسكء سمككيا ككثرة مشاكميا مع زمالئيا 

م يتعامؿ معو ، كما يجب مف باب المباقة في مراعاة اداب المباقة في معاممة الجميكر الذكرؤسائيا

منتفعيف مف الخدمات التي تكفرىا الجية التي يعمؿ بيا المكظؼ أك  كحسف معاممتيـ سكاء كانكا

  .(1)متضرريف

المشرع العراقي عندما عد الكظيفة العامة تكميؼ كطني كخدمة اجتماعية  كقد أكد ذلؾ

 الغاية منيا خدمة المكاطنيف كتحقيؽ المصمحة العامة كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 

كلكي ينتظـ العمؿ في المرفؽ العاـ فيجب عمى المكظؼ عدـ عرقمتو، كذلؾ بااللتزاـ 

األنظمة الف ىذه األخيرة تنظـ كاجبات المكظؼ ككيفية أدائو ليا، فيجب عميو احتراميا  بالقكانيف 

طاعة أكامرىـ أل خالص كيمتـز المكظؼ ايضان بضركرة احتراـ الرؤساء كا  نو كتنفيذ ما كرد بيا بدقة كا 
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بغير ىذه الطاعة اليمكف لممرفؽ العاـ أف يسير بالقدر الالـز مف الكفاءة كالدقة، فمك أف كؿ مكظؼ 

إلى اضطراب بالعمؿ في   يعمؿ ما يحمك لو ككيفما يشاء دكف تنسيؽ أك سياسة مكحدة فانو سيؤدم

( عة )المكظفيفجمك باألخذ في الحسباف أف الرئيس اإلدارم يمثؿ قائد الم العاـ كعرقمتو،  المرفؽ

كمكجييـ كىك القائـ عمى تسيير دفة األمكر نحك الصكاب، كمف الطبيعي أف السمطة الرئاسية في 

، يجعميـ أكثر دراية لمعمؿ كحاجاتومظاىرىا المختمفة يمارسيا رؤساء ليـ أقدميتيـ في الخدمة، مما 

لرئيسو امران  اعة المرؤكسا كانت طكبالتالي أكثر قدرة كدراية عمى مكاجية كحؿ المشاكؿ، كمف ىن

، كلكي تجب ؽ العاـ كتحقيقو ألىداؼ األساسيةضركريان كىامان مف اجؿ ضماف استمرار سير المرف

 (1)يذىا أف تتحقؽ بيا عدة شركط ىي:عمى المرؤكس إطاعة أكامر رئيسو كتنف

 .أف تككف ىذه األكامر الصادرة مف الرئيس مشركعة ، بمعنى آخرغير مخالفة لمقانكف 

 .أف تككف ىذه األكامر ممكنة التنفيذ عمميان عمى المكظؼ كليست مستحمية 

 .أف تككف ىذه األكامر داخمة في اختصاص كؿ مف الرئيس المرؤكس معان 

كقد نص نظاـ الخدمة المدنية األردني عمى كاجب طاعة الرؤساء بالقكؿ عمى المكظؼ 

التسمسؿ اإلدارم كالتعامؿ مع رؤسائو  االلتزاـ بما يمي:"تنفيذ أكامر رؤسائو كتكجيياتيـ كفؽ

كمرؤكسيو باحتراـ كتطبيؽ مبدأ المشاركة كبناء ركح الفريؽ في العمؿ"، كيعتبر ىذا الكاجب مف 

كىك يقضي بكجكب امتثاؿ المكظؼ لألكامر التي تصدر عف السمطة أبرز كاجبات الكظيفة العامة 

كيقتضي أك كتب دكرية أك قرارات إدارية سكاء بشكؿ تعميمات أك تكجييات أك منشكرات الرئاسية 

كاجب طاعة الرؤساء عدـ مخالفة المرؤكس لألكامر الصادرة إليو مف رئيسو في مجاؿ العمؿ إال 

كاجب الطاعة تنفيذ  يستمـزك إذا كاف تنفيذ ىذا األمر ينطكم عمى ارتكاب جريمة جنائية، كما 
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فاؼ، ككذلؾ مراعاة التسمسؿ اإلدارم في أكامر رئيسو بإيجابية كنشاط ال بتياكف كاستخالمكظؼ 

   (1) االتصاالت الكظيفية.

 الواجبات السمبية

تفرض الكظيفة العامة عمى شاغمييا االمتناع عف اإلتياف باألعماؿ المحظكرة بكجو عاـ، 

 ككرامتيا.كذلؾ لتعارض ىذه المحظكرات مع مقتضيات الكظيفة العامة 

الخدمة المدنية عمى المكظؼ أف ينقطع عف عممو إال ( مف قانكف 23ظرت المادة ) حكقد 

 في حدكد اإلجازات التي يصرح لو بيا.

( مف نظاـ الخدمة المدنية الجزاء عمى مخالفة ىذا الكاجب بنصيا عمى 81كرتبت المادة )

أنو: " إذا انقطع المكظؼ عف عممو بغير إذف كلك كاف ذلؾ عقب إجازة مرخص لو بيا يحـر مف 

ة انقطاعو مع عدـ اإلخالؿ بالمساءلة التأديبية، فإذا بمغ االنقطاع خمسة عشر يكمان مرتبو عف مد

متصمة أك ثالثيف يكمان غير متصمة في خالؿ أثنى عشر شيران اعتبر المكظؼ مستقيالن بحكـ 

   (2) القانكف".

 (3) ( مف قانكف الخدمة المدنية عمى أف يحظر عمى المكظؼ اآلتي:25كنصت المادة )

  يشترم أك يستأجر بالذات أك بالكاسطة عقارات أك منقكالت مف الجية الحككمية التي يؤدم أف

 فييا أعماؿ كظيفتو، كما يحظر عميو أف يبيع أك يؤجر ليا شيئان مف ذلؾ.

  أف تككف لو مصمحة بالذات أك بالكاسطة في أعماؿ أك مقاكالت أك مناقصات أك عقكد تتصؿ

 بأعماؿ أية جية حككمية.

                                                           

 39(، المرجع السابؽ، ص2013السميمات، فايز، ) (1)
 مكقع ديكاف الخدمة المدنية األردني، الفصؿ الرابع )تأديب المكظفيف(،  (2)
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  دم أعماؿ لمغير بمرتب أك بمكافأة أك بدكنيما كلك في غير أكقات العمؿ الرسمية إال بإذف أف يؤ

كتابي مف الكزير كيعتبر عدـ الحصكؿ عمى ىذا اإلذف بمثابة مخالفة تأديبية تستكجب 

المساءلة، كمع ذلؾ يجكز لممكظؼ أف يتكلى القكامة أك الكصاية أك الككالة عف الغائبيف ممف 

ربطيـ بيـ صمة قربى أك نسب لغاية الدرجة الرابعة عمى أف يخطر المكظؼ الجية مف ت  تربطو

 التابع ليا بذلؾ.

 .أف يستغؿ كظيفتو ألم غرض كاف أك أف يتكسط أك أف يكسط أحدان في شأف مف شئكف كظيفتو 

  أف يدلي بأية معمكمات عف األعماؿ التي ينبغي أف تظؿ سرية بطبيعتيا أك كفقان لتعميمات

أك ينشر ذلؾ بأية كسيمة إال بإذف كتابي مف الكزير، كيستمر ىذا الحظر حتى بعد انتياء خاصة 

 خدمة المكظؼ.

  أف يحتفظ لنفسو بأصكؿ أية كثائؽ رسمية أك صكر منيا سكاء كانت أكراقان أك شرائط أك أفالما

 أك غيرىا مما يتعمؽ بالجية التي يعمؿ بيا كلك كانت خاصة بعمؿ كمؼ بو شخصيان.

 ( مف قانكف الخدمة المدنية فقد حظرت عمى المكظؼ اآلتي:26ا المادة )أم

أ . أف يزاكؿ األعماؿ التجارية أك الصناعية أك المينية كذلؾ فيما عدا الحاالت التي يحددىا 

 مجمس الخدمة المدنية.

يككف عضكان في مجمس إدارة شركة مساىمة تجارية أك صناعية إال إذا كاف ممثالن  أف   . ب

 .لمحككمة فييا
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 الثانيالمطمب 

 المخالفة التأديبية لمموظف العام

( مف قانكف الخدمة المدنية في فقرتيا األكلى ضمنان المخالفة التأديبية بأنيا 27عرفت المادة ) 

المحظكرات المنصكص عمييا في القكانيف أك المكائ  كرتبت عمى ذلؾ " اإلخالؿ بالكاجبات أك مخالفة 

 التعريؼ نتيجة بالنسبة لمرتكبيا إال ىي "معاقبتو تأديبيان.

كحماية لممكظؼ الذم يمتـز بكاجب طاعة رؤسائو كفي ذات الكقت يراعي في أعمالو مبدأ 

مخالفة تنفيذان ألمر رئيسو فقد نصت الفقرة المشركعية كتكفيقان بيف ىذيف االلتزاميف في حالة ارتكابو 

( آنفة الذكر عمى أنو "كيعفى المكظؼ مف العقكبة التأديبية إذا ثبت اف ارتكابو 27الثانية مف المادة )

المخالفة كاف تنفذان ألمر كتابي صدر إليو مف رئيسو بالرغـ مف تنبييو إلى المخالفة، كفي ىذه الحالة 

  األمر".تككف المسئكلية عمى مصدر 

( مف قانكف الخدمة المدنية عمى أف العقكبات التأديبية التي يجكز تكقيعيا 28تنص المادة ) كما

 (1) عمى المكظفيف ىي:

 .اإلنذار .1      

الخصـ مف المرتب لمدة ال تزيد عمى خمسة عشر يكمان في المرة الكاحدة كال تجاكز تسعيف  .2      

 يكمان خالؿ أثني عشر شيران.

تخفيض المرتب الشيرم بمقدار الربع لمدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كال تجاكز أثنى عشر  .3      

 شيران عف المخالفة الكاحدة.
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في ىذه   خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة كيحدد القرار الصادر تكقيع العقكبة األقدمية  .4  

 الدرجة كمرتب المكظؼ فييا.

 مة.الفصؿ مف الخد  .5      

 كال تكقع عمى شاغمي مجمكعة الكظائؼ القيادية إال إحدل العقكبات التالية:

 أ . التنبيو كتابة مف الكزير.

.  ب.  المـك

 ج. الفصؿ مف الخدمة.

( مف قانكف الخدمة 28( منو نص المادة )60كلقد كرر نظاـ الخدمة المدنية في المادة ) 

 المدنية.

العقكبة مع  – سمطة إصدار القرار التأديبي بتناسبضركرة التزاـ  كىذا يعني أف ىناؾ 

ال شا ف تحديد العقكبات عمى ىذا النحك يعني أنو ال ، ك ب قرارىا عيب الغمك في التقدير(المخالفة ) كا  ا 

 يجكز تكقيع غيرىا مما ال يرد بيا نص.

 اإلجراءات التأديبية:

لفة تأديبية رسـ القانكف لكي تكقع الجية الحككمية عقكبة ما عمى المكظؼ الرتكابو مخا 

الطريؽ التي تتبعو في ىذا المجاؿ، بأف حدد سمطة اإلحالة إلى التحقيؽ ، ككذلؾ بيف إجراءات 

التحقيؽ، كما حدد سمطة تكقيع العقكبة التأديبية كبيف طرؽ التظمـ مف القرار التأديبي كسنتكلى بياف 

 (1) تمؾ األمكر كاآلتي:
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 سمطة اإلحالة لمتحقيق: -1

إذا ما نسب لمكظؼ ما ارتكابو مخالفة تأديبية يعرض األمر عمى سمطة اإلحالة لتقرر ما إذا  

كاف مف المناسب إحالة المكظؼ لمتحقيؽ أـ عدـ إحالتو ، كقد حدد نظاـ الخدمة المدنية ىذه 

السمطات كالتي تختمؼ باختالؼ المجمكعة الكظيفية ذلؾ أف إجراء التحقيؽ أمر استمزمو القانكف 

( عمى عدـ تكقيع عقكبة تأديبية عمى المكظؼ إال بقرار مسبب بعد التحقيؽ 55يث نصت المادة )ح

معو كتابة أك شفاىة كسماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو، كبذلؾ يعتبر التحقيؽ مف الضمانات التي كفميا 

 النظاـ لممكظؼ، كتتـ اإلحالة كفقان لما يمي.

 مجموعة الوظائف القيادية والعامة:  -

( مف نظاـ الخدمة المدنية عمى أف "تككف إحالة المكظفيف مف شاغمي 56/1المادة ) نصت

 مجمكعتي الكظائؼ القيادية كالعامة إلى التحقيؽ بقرار مف الكزير".

 مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:  -

ر مف ككيؿ "كتككف اإلحالة بقرا  ( مف نظاـ الخدمة المدنية عمى ما يمي:56/2نصت المادة )

 الكزارة بالنسبة لشاغمي الكظائؼ األخرل".

 ( إجراءات التحقيق :2

 أ. شكل التحقيق:

مف نظاـ  55لـ يشترط النظاـ في التحقيؽ أف يككف كتابيان ، بؿ أجاز أف يككف شفاىة )ـ  

التحقيؽ الكتابي، كال تستكعب محضران أك  الخدمة المدنية( فقد تككف المخالفة بسيطة ال تستاىؿ

 محاضر متعددة.
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 ب. تدوينو:

( عمى ما يمي " كيثبت التحقيؽ إذا كاف كتابة في محضر أك محاضر 56/3نصت المادة ) 

 بأرقاـ مسمسمة كتذيؿ كؿ كرقة مف أكراقو بتكقيع المحقؽ كالكاتب إف كجد".

 ج. كاتب التحقيق:

حقؽ أف يستعيف بكاتب ليتفرغ المحقؽ لمتحقيؽ دكف كيتض  مف النص أنو يجكز لمم 

 االنشغاؿ بعبء كتابتو.

 د. الحضور: 

( مف نظاـ الخدمة المدنية عمى ما يمي " ال يككف التحقيؽ إال بحضكر 57/1نصت المادة ) 

 المكظؼ ، كمع ذلؾ يجكز إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ أف يجرم في غيبتو".

 ىؤ. االطالع والشيادة:

( عمى ما يمي: "كلممحقؽ االطالع عمى األكراؽ المتصمة التحقيؽ 57/2المادة )كنصت  

 كسماع الشيكد مف المكظفيف كغيرىـ كيككف أداء الشيادة بعد حمؼ اليميف".

 و . االمتناع عن الشيادة: 

( مف النظاـ عمى اآلتي "كؿ مكظؼ ييستدعى لسماع شيادتو في تحقيؽ 58كنصت المادة ) 

كر أك عف اإلدالء بما لدية مف معمكمات دكف عذر مقبكؿ يسأؿ تأديبيان، كمف ثـ كيمتنع عف الحض

 يعتبر االمتناع عف الشيادة إحدل المخالفات التأديبية.

  المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: -ز

مف المبادئ المسمـ بيا أف المخالفة التأديبية مستقمة عف الجريمة الجنائية مف حيث طبيعة  

جراءات البحث كالبت كأىد اؼ كؿ منيما ، كمف حيث الجيات المختصة بالنظر في كؿ منيما كا 

كالمساءلة كالعقكبات التي تكقع في كؿ حالة، كليذا فإف كجكد الجريمة الجنائية ال يترتب عميو 
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ف كاف مف الجائز أف يشتمؿ الفعؿ الكاحد عمى جريمة جنائي ة بالضركرة أف تكجد المخالفة التأديبية كا 

حتمان  جريمة الجنائية ال يترتب عميوكجريمة تأديبية في نفس الكقت، كما إف ثبكت براءة المتيـ مف ال

 تبرئتو مف التيمة المكجو لو في الجانب التأديبي، فقد تنعدـ الجريمة كتثبت المخالفة التأديبية .

شبية جريمة مف  ( مف النظاـ عمى أنو "إذا بدت لممحقؽ أثناء التحقيؽ59كقد نصت المادة ) 

جرائـ القانكف العاـ كجب عميو عرض األمر عمى ككيؿ الكزارة ليتكلى عرضو عمى الكزير لمنظر في 

 إبالغ السمطات القضائية كفي استمرار التحقيؽ أك كقفو".

كمف النص يبيف أف ىناؾ صمة بيف بعض المخالفات التأديبية كالجرائـ العامة فقد تشكؿ 

مف جرائـ القانكف العاـ، فإذا ما بدت مثؿ ىذه الشبية لممحقؽ تكلى عرض األفعاؿ نفسيا جريمة 

األمر عمى النحك الكارد بالنص كلمكزير في ىذه الحالة إبالغ السمطات القضائية لتتكلى التحقيؽ 

كمحاكمة المكظؼ عما نسب إليو ، كلو أيضان األمر باستمرار التحقيؽ اإلدارم، أك كقفو حتى تبت 

ائية في األمر كفي النياية تتخذ جية اإلدارة ما تراه في ضكء ما يسفر عنو التحقيؽ السمطات القض

 (1) أك المحاكمة مف نتائج.
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 الفصل الثالث

 إطار الطاعة الرئاسية في العمل في الوظيفة العامة

الباحػث كاجبػات الطاعػة مػػف خػالؿ البحػث فػي نطػاؽ ىػػذا الكاجػب ذلػؾ مػف خػػالؿ  سػيتناكؿ

دراسة أشخاص الطاعة كعناصرىا كالحدكد الكاجب التزاميا في طاعة الرؤساء، ثـ البحث في األمر 

 ككف ىذا األمر صحيحان كمستكجبان لمطاعة.يالرئاسي كالشركط الكاجب تكافرىا فيو حتى 

 ث دراسة اطار الطاعة الرئاسية في مبحثيف متتاليف:كفيما يمي سيتناكؿ الباح

 المبحث األكؿ: نطاؽ الطاعة كحدكدىا

 المبحث الثاني: األمر الرئاسي
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 المبحث األول

 نطاق الطاعة وحدودىا

سيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث نطاؽ كاجب الطاعة كمدل الطاعة، أك الحدكد التي يمتـز 

امر الرئاسية، كعمى ىذا األساس سيقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف المكظؼ باتباعيا عند طاعتو لألك 

 كاآلتي:

 المطمب األكؿ: نطاؽ كاجب الطاعة -

 المطمب الثاني: حدكد كاجب الطاعة -

 المطمب األول

 نطاق واجب الطاعة

تسػػتمـز ىػػذه الدراسػػة لكاجػػب طاعػػة المػػػرؤكس لرؤسػػائو، البحػػث فػػي اشػػخاص ىػػذا الكاجػػػب 

كالبحث فػي محتػكل كاجػب الطاعػة أك االلتزامػات التػي يشػتمؿ عمييػا ىػذا رئيس كمرؤكس مف جية، 

 الكاجب مف جية أخرل، كىذا ما سيتـ تناكلو في فرعيف:

 الفرع األكؿ: اشخاص الطاعة -

 الفرع الثاني: محتكل كاجب الطاعة -
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 الفرع األول: أشخاص الطاعة
الرئاسي الذم يقـك عمى أساس أف الطاعة الرئاسية مناطيا السميـ اإلدارم أك التدرج 

، كىذه الرابطة الرئاسية ال تقـك اال بكجكد طرفيف األكؿ (1)و لما يعمكىا مف طبقاتقخضكع كؿ طب

 يصدر األمر، كاآلخر يتمثؿ لو كينفذه، كىما:

 أكالن: الرئيس 

 ثانيا: المرؤكس

 أواًل: الرئيس

المػراد بمفيػػـك الػػرئيس اإلدارم، لػـ يجػػد الباحػث فػػي القػػكانيف كال فػي أحكػػاـ القضػاء مػػا يبػػيف 

كترؾ تحديد ىذا المفيكـ لمفقػو الػذم حفػؿ بكضػع الكثيػر مػف التعػاريؼ، التػي تباينتػو فيمػا بينيػا تبعػان 

 لمزاكية التي ينظر الييا مف يحاكؿ كضع تعريؼ محدد أك شامؿ.

ؿ مػف فقد عرفو أحد الفقياء:" بأنو الشخص الذم يقػـك بإتمػاـ األعمػاؿ بكسػاطة اآلخػريف فكػ

يمػػػػارس نشػػػػاطان إداريػػػػان يتعمػػػػؽ بػػػػالتخطيط كالتنظػػػػيـ كالتكجيػػػػو كالرقابػػػػة ىػػػػك إدارم أك مػػػػدير أك رئػػػػيس 

 .(2)إدارم"

كمػػف ىػػػذا التعريػػؼ يالحػػػظ سػػعتو كعػػػدـ دقتػػو، فيػػػك ال يفػػرؽ بيػػػذا الخصػػكص بػػػيف الػػػرئيس 

" يؤكػػد اإلدارم فػػي مجػػاؿ الكظيفػػة العامػػة، كبػػيف الػػرئيس فػػي مجػػاؿ القطػػاع الخػػاص، " فالفقيػػو ىنػػا

ممارسػػػة األنشػػػطة المتعمقػػػة بػػػالتخطيط كالتنظػػػيـ كالتكجيػػػو كالرقابػػػة، كال يخفػػػي أف ىػػػذه األنشػػػطة ىػػػي 

 نفسيا في كال القطاعيف العاـ كالخاص.

                                                           

ء التأديػب. الكتػاب الثالػث، الطبعػة الثانيػة، القػاىرة: دار الفكػر . القضاء اإلدارم، قضػا1979الطماكم، سميماف  (1)
 175العربي، ص

 168، بيركت: مطبعة األنصاؼ، ص1(. اإلدارة العامة، المبادئ كالنظريات. ط1964اليكارم، محمد، )(2)
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ضػػك  أمػػا فقيػػو آخػػر فقػػد ذكػػر فػػي مؤلػػؼ لػػو" أف تسػػمية الػػرئيس اإلدارم تطمػػؽ عمػػى كػػؿ ع

الكظيفػػػة أك مركزىػػػا فػػػي اليػػػـر اإلدارم، ، ميمػػػا كػػػاف مسػػػتكل ىػػػذه يشػػػغؿ كظيفػػػو رئاسػػػية فػػػي اإلداره

كتتكػػكف الكظيفػػة الرئاسػػية، مػػف كػػؿ تجمػػع كظيفػػي، ميمػػا كػػاف عػػدد اعضػػائو، كممػػا كجػػد شخصػػاف 

 .(1)أحدىما رئيس كاآلخر مرؤكس

كيؤخذ عمى ىػذا التعريػؼ أنػو يعطػي تحمػيالن لطبيعػة العالقػة الرئاسػية أكثػر مػف ككنػو تعريفػان 

 لمفيـك الرئيس اإلدارم.

قيو آخر فقػد عػرؼ الػرئيس اإلدارم، بأنػو" الشػخص الػذم يخػتص باإلشػراؼ عمػى أداء أما ف

العمؿ كفقان لمتعميمات المكضكعة، كفػي حػدكد المسػتكيات المقػررة، مػع التػدخؿ لحػؿ المشػكالت التػي 

 .(2)ظير في حدكد اختصاصو أكالن بأكؿت

، رؤسػػاء ليػػـ اقػػدميتيـ كالمفػػركض أف السػػمطة الرئاسػػية فػػي مظاىرىػػا المختمفػػة أنمػػا يمارسػػيا

فػػي الخدمػػة، كذلػػؾ ممػػا يجعميػػـ أكثػػر أدراكػػان لمعمػػؿ كحاجاتػػو، كعندئػػذ فيػػـ أكثػػر قػػدرة كدراسػػة عمػػى 

مكاجيػػة كحػػؿ مشػػكالتو ىػػذا فضػػالن عػػف كػػكف الػػرئيس ىػػك المسػػؤكؿ أكالن كأخيػػران عػػف سػػير العمػػؿ فػػي 

 .(3)الكحدة التي يرأسيا

ما يتمكف بو مف قمع أم تقصير مف المكظفيف لذلؾ فإف الرئيس يممؾ مف السمطة التأديبية 

، كىػػػذه السػػػمطة، تقصػػػير مػػػف المػػػكظفيف تجػػػاه كاجبػػػاتيـ الكظيفيػػػة، كىػػػذه (4)تجػػػاه كاجبػػػاتيـ الكظيفيػػػة

، كىػػي كبيػػرة ال تتكقػػؼ طة، كاسػػعة، ككبيػػرة، فيػػى كاسػػعة تمثػػؿ اعمػػاؿ المػػرؤكس الكظيفيػػة كافػػةالسػػم

                                                           

 30(. السمطة الرئاسية. بيركت، ص1975عكاضو، حسف محمد )( 1)
 403(. أصكؿ اإلدارة العامة، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية، ص1974) دركيش، عبد الكريـ، كليمى تكال( 2)
، 10، مجمكعػػػػػة المبػػػػػادئ القانكنيػػػػػة س265، رقػػػػػـ القػػػػػرار 11/5/1963حكػػػػػـ المحكمػػػػػة اإلداريػػػػػة العميػػػػػا فػػػػػي ( 3)

 .1150ص
 55(. طاعة الرؤساء كحدكدىا، دراسة مقارنة، ص2007راضي، مازف ليمك )( 4)
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نمػػاار األكامػػر كالتعميمػػات إلػػى المػػرؤكس، عنػػد حػػد اصػػد تصػػؿ إلػػى الغػػاء اعمالػػو، أك تعػػديميا، أك  كا 

 .(1)في القياـ بيا محمو ؿالحمك 

ىذا كتطمؽ تسميات كثيرة عمى كظيفة الرئيس، فيك يسػمى تػارة رئػيس مجمػس إدارة، كاخػرل 

اد يشػػكمكف مجمسػػان أك مػػديران عامػػان، أك رئػػيس قسػػـ أك شػػعبو، كقػػد يكػػكف الػػرئيس فػػردان اك مجمكعػػة أفػػر 

ىيئػػة كالػػرئيس قػػد يعتبػػر مرؤكسػػان لػػف يعمػػك عميػػو فػػي السػػمـ اإلدارم، كيعتبػػر الػػكزير الػػرئيس اإلدارم 

 األعمى الذم يباشر السمطة عمى جميع المكظفيف التابعيف لكزرائو.

 التفرقة بين القائد والرئيس اإلداري: - أ

فالمػػدير عمػى مػا يػػرل الػبعض قػد يكػػكف ، (2)حفمػت كتػب الفقيػاء بػػيف الػرئيس كالقائػد اإلدارم

قائػػػدان أك قػػػد ال يكػػػكف، كالػػػرئيس اإلدارم إنمػػػا يعتمػػػد أساسػػػان عمػػػى السػػػمطة المفػػػكض اليػػػو مػػػف أعمػػػى 

، (3)كالناتجػة مػف مباشػرتو لكظيفتػو، كىػك يكػكف بكضػعو الرئاسػي مفركضػان عمػى الجماعػة التػي تتبعػػو

التػأثير فػي سػمكؾ اآلخػريف بالطريقػة التػي تمكنػو أما القائد فإنو يستمد سمطتو الفعمية مف قدرتو عمى 

، كيػػػرل أحػػػد الفقيػػػاء، " ضػػػركرة التفرقػػػة بػػػيف (4)مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى طػػػاعتيـ لػػػو كاسػػػتجابتيـ ألكامػػػره

الرئاسة كالقيادة، لما بينيما مف فركؽ جكىرية، أىميا أف الرئاسة أساسيا النظاـ، ككسيمتيا فػي تنفيػذ 

مخكلػػػو ليػػػا، أمػػػا القيػػػادة فأساسػػػيا الجماعػػػة، ككسػػػيمتيا فػػػي اداء األككػػػار كالتعميمػػػات، ىػػػي السػػػمطة ال

العمػػؿ ىػػي القػػدرة عمػػى االقنػػاع كاالقتنػػاع، كتأثيرىػػا الفعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ، كىػػذا يتطمػػب مػػف 

 .(5)القيادة معرفة عميقة بنفسية  " سيكمكجية: الجماعات كأساليب القيادة

                                                           

 448(. القضاء اإلدارم. االسكندرية: دار المطبكعات الجامعية، ص1985راغب ) الحمك، ماجد( 1)
 347(. اإلدارة بيف النظرية كالتطبيؽ. القاىرة: مكتبة عيف شمس، ص1976ابك الخير، كماؿ حمدم )( 2)
 199(. اإلدارة العامة. القاىرة: الدار الجامعية، ص1983شيحا، ابراىيـ عبد العزيز )( 3)
 403كليؿ تكال، عبد الكريـ، المصدر السابؽ، ص دركيش،( 4)
 39(. االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية. دار النيضة العربية، ص1986العبكدم، محسف )( 5)
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رقػػة بػػيف الػػرئيس كالقائػػد اإلدارم فإنػػو لػػيس كمػػف المالحػػظ أنػػو مػػع كجاىػػة الػػرأم القائػػؿ بالتف

و ىناؾ مػانع مػف أف يكػكف كػؿ رئػيس إدارم قائػدان، فػالرئيس اإلدارم النػاج  ىػك مػف يشػارؾ مرؤكسػي

مػف  جفي انجازه ألعمالو، كيككف ذا شخصية كقػدره عمػى اقنػاع زمالئػو فػي العمػؿ، فالقيػادة ىػي مػزي

دة، اال أف كػػؿ رئػػيس لػػيس بالضػػركرة قائػػدان، فػػالعبرة القػػكة كالشخصػػية   كالرئاسػػة قػػد تمتقػػي مػػع القيػػا

بالرضػا عنػػو، كاعتبػػارىـ  وتكػكف بمػػا يممكػػو مػف الػػرئيس مػػف صػفات تميػػزه عػػف غيػره كتشػػعر مرؤكسػػي

 جزء منيـ.

 وحدة الرئاسة واألمر: - ب

معينػػة فػػي مصػػدر كاحػػد  يػراد بكحػػدة الرئاسػػة أف تنحصػػر سػػمطة اصػػدار األكامػػر فػػي منظمػػة

، ال أف تنحصر كؿ السمطات في المنظمة في (1)احدك كس أكامره اال مف رئيس بحيث ال يتمقى المرؤ 

، كمػػف مقتضػػيات العمػػؿ بيػػذا المبػػدأ أف (2)فػػرد كاحػػد، أم اتبػػاع أسػػمكب التركيػػز اإلدارم فػػي السػػمطة

يتمقى المرؤكس أكامره مف رئيس كاحد ىك الرئيس المباشػر، كبغيػر ذلػؾ يتعػذر عمػى المكظػؼ القيػاـ 

 تمقى عدة اكامر مف أكثر مف رئيس. بكاجبو كما لك

المباشػػريف  وكمػػف جانػػب آخػػر يبػػدك أف تجػػاكز الػػرئيس األعمػػى فػػي الكحػػدة اإلداريػػة مرؤكسػػي

كتكجييو أكامر إلى أف يعمؿ تحت امػره ىػؤالء، يػؤدم إلػى اربػاؾ العمػؿ كاضػطرابو فػي المرفػؽ، كقػد 

 .(3)أكد الفقياء خطكرة ىذا التجاكز

                                                           

 72(. الكجيز في اإلدارة العامة. دار الفكر العربي، ص1970الطماكم، سميماف محمد )( 1)
 175مة، المرجع السابؽ، صشيحا، ابراىيـ عبد العزيز، اإلدارة العا( 2)
 57راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص( 3)
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المكقػػػؼ بعػػػض الرؤسػػػاء إلػػػى االلتجػػػاء إلػػػى عمميػػػة التخطػػػي،  كيػػػرل فقيػػػو " أنػػػو إذا اضػػػطر

فيجب عمييـ أف يحيطكا الرؤساء المباشػريف عممػان بمػا اصػدركه مػف اكامػر بأسػرع كقػت ممكػف، حتػى 

 .(1)يمكف ألكلئؾ الرؤساء أف يعممكا عمى تالفي االحراج بقدر األمكاف

ؿ فػػي الكظػػائؼ اإلداريػػة لكػػف مػػف المالحػػظ عمػػى أف ىػػذه القاعػػدة اسػػتثناء فيمػػا يخػػص العمػػ

ذات الطػػابع الفنػػي، ففػػي ىػػذه الكظػػائؼ يتمقػػى المػػرؤكس اكامػػره مػػف رئػػيس فنػػي مخػػتص، كذلػػؾ فيمػػا 

يتعمؽ بكيفية اداء عممو مف الناحية الفنية، كيتمقى مف جية أخرل أكامر مف رئيس إدارم فػي الجيػة 

لػرئيس الفنػي كالػرئيس اإلدارم معػان، اإلدارية التابع ليا، كعمى المرؤكس في ىذه الحالػة تنفيػذ أكامػر ا

يخضػػػع العػػػاممكف فػػػي المجػػػالس المحميػػػة لرؤسػػػائيـ المحميػػػيف فػػػي المحافظػػػات  كاألمػػػر كػػػذلؾ عنػػػدما

اإلدارة العامػػة أف  ءكيتمقػػكف كػػذلؾ أكامػػر أخػػرل كاجبػػة الطاعػػة مػػف الػػكزراء فػػي العاصػػمة كيػػرل عممػػا

لخػػالؼ بحيػػث ال يؤاخػػذ المػػرؤكس عػػالج ىػػذه المسػػألة يكػػكف بتحديػػد مصػػدر يكػػكف لػػو سػػمطة حسػػـ ا

 .(2)عمى مخالفتو ألحد األمريف

 ثانيًا: المرؤوس

لـ نجد في القكانيف كال في أحكاـ القضاء مػا يشػير إلػى كممػة المػرؤكس، كلكػف حمػت محميػا 

كممة المكظؼ أينما دعت الحاجة إلػى ذلػؾ، حيػث جػاء فػي حكػـ لمجمػس االنضػباط العػاـ" أف عمػى 

كظيفتو بانتظاـ كبال انقطاع، كأف يكاظب عمى القياـ بكاجبو الكظيفي عمى  المكظؼ أف يقكـ بأعماؿ

 .(3)الكجو األكمؿ، كفيما يتعمؽ مع حسف الخمؽ كالطاعة

                                                           

  99(. مبادئ اإلدارة العامة. القاىرة:  دار الفكر العربي، ص1970الطماكم، سميماف محمد )( 1)
 177شيحا، إبراىيـ عبد العزيز، اإلدارة العامة، المرجع السابؽ، ص( 2)
 )القرار غير منشكر(. 19/4/1972في  46/72مجمس االنضباط العاـ، رقـ القرار ( 3)
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كفػػي حكػػـ لممحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي مصػػر جػػاء أف مػػف اىػػـ كاجبػػات الكظيفػػة أف يصػػدع 

 .(1)المكظؼ باألمر الصادر اليو مف رئيسو

الخاضػػعيف المرؤكسػػيف " بػػأنيـ األشػػخاص  (Cherigny)د عػػرؼ أمػػا عمػػى صػػعيد الفقػػو فقػػ

 .(2)لإللتزاـ الرئاسي

فنيػػان لسػػمطة كعرفػػو أحػػد الفقيػػاء فقػػاؿ"  أف المػػرؤكس ىػػك كػػؿ مكظػػؼ عػػاـ يخضػػع إداريػػان أك 

 .(3)رئاسية أعمى

سػػػيتناكؿ الباحػػػث مفيػػػـك المكظػػػؼ العػػػاـ بإيجػػػاز حيػػػث سػػػبؽ ذكػػػره فػػػي كعمػػى ىػػػذا األسػػػاس 

كسػػػكؼ يكتفػػػي بتعريفػػػو حسػػػب القػػػكانيف المقارنػػػة كمػػػف ثػػػـ كيفيػػػة الخضػػػكع كالتبعيػػػة الفصػػػؿ الثػػػاني 

 الرئاسية.

 مفيوم الموظف العام: - أ

لـ يرد في معظـ التشريعات تعريؼ محدد لممكظؼ العاـ، كيرجع ذلؾ إلػى اخػتالؼ الكضػع 

لى صفة التجدد المضطرد لمقانكف اإلدارم  .القانكني لممكظؼ بيف دكلة كأخرل، كا 

اغمب التشريعات الصػادرة فػي ميػداف الكظيفػة العامػة، بتحديػد معنػى المكظػؼ العػاـ  كاكتفت

، فنصت المادة األكلى مف نظاـ المكظفيف الفرنسي عمى أف " ىذا النظاـ يطبؽ (4)في مجاؿ تطبيقيا

عمى المكظفيف الذيف يعينكف في كظيفو دائمة كيشغمكف درجة مػف درجػات المػالؾ فػي سػمـ اإلدارات 

                                                           

 7، س264، ص2، مبادئ المحكمة ج30/1/1963في  1029المحكمة اإلدارية العميا قرار رقـ ( 1)
 59راضي، مازف ليمك، المرجع السابؽ، ص( 2)
لعامػػة. اطركحػػة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، (. طاعػػة الرؤسػػاء كحػػدكدىا فػػي الكظيفػػة ا1984عجيمػػو، عاصػػـ أحمػػد )( 3)

 87جامعة عيد شمس، عالـ الكتب، ص
(. دراسػػات فػػي الكظيفػػة العامػػة فػػي النظػػاـ الفرنسػػي. القػػاىرة: دار النيضػػة، 1977حشػػيش، عبػػد الحميػػد كمػػاؿ )( 4)

 165ص
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ة لمدكلة كالمصال  التابعة ليا كالمؤسسات العامة لمدكلة، كال يطبػؽ عمػى القضػاة كالعسػكرييف المركزي

 .(1)كالعاممييف في اإلدارات كالمصال  كالمؤسسات العامة، ذات الطابع الصناعي كالتجارم

لسػػنة  47كمػػا نصػػت المػػادة األكلػػى مػػف قػػانكف العػػامميف المػػدنييف فػػي الدكلػػة المصػػرم رقػػـ 

نػػو" يعتبػػر عػػامالن فػػي تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف كػػؿ مػػف يعيػػيف فػػي أحػػدل الكظػػائؼ عمػػى أ 1978

المبينػػة بمكازنػػة كػػؿ كاحػػده" كفػػي مكػػاف آخػػر مػػف المػػادة نفسػػيا نػػص عمػػى سػػرياف ىػػذا القػػانكف عمػػى 

العامميف بكزارات الحككمة كمصالحيا كاالجيزة التي ليا مكازنػة خاصػة بيػا، ككحػدات الحكػـ المحمػي 

 .(2)الييئات العامة فيما ال تنص عميو المكائ  الخاصة بياكالعامميف ب

أما التشريع العراقي فعمى عكس أغمب التشريعات قد عمد إلى كضع تعريؼ لممكظؼ العػاـ 

كلػة، ففػي أكؿ قػانكف لمخدمػة المدنيػة في صمب قػكانيف الخدمػة المدنيػة، كقػكانيف انضػباط مػكظفي الد

ي المػػادة الثانيػػة منػػو بأنػػو" كػػؿ شػػخص عيػػدت اليػػو ، عػػرؼ المكظػػؼ العػػاـ فػػ1931الصػػادر عػػاـ 

كظيفة في الحككمة لقاء راتب يتقاضاه مف الميزانية العامة أك ميزانية خاصة تابعة ألحكاـ التقاعد"، 

، عف ىذا التعريؼ ففي المادة الثانية منو عرؼ 1939لسنة  103كقد عدؿ المشرع في القانكف رقـ 

 .(3)ظيفة دائمة داخمة في امالؾ الدكلة الخاص بالمكظفيفالمكظؼ بأنو" كؿ شخص عيدت اليو ك 

، الممغي، قػد عػرؼ المكظػؼ تعريفػان 1936لسنة  69أما قانكف انضباط مكظفي الدكلة رقـ 

آخر في المادة األكلى /أ فقاؿ" المكظؼ ىك كؿ شخص عيدت اليو كظيفػة فػي الحككمػة لقػاء راتػب 

 خاصة كتابع ألحكاـ قانكف التقاعد.يتقاضاه مف الميزانية العامة أك ميزانية 

                                                           

 60راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص( 1)
 .1978، لسنة 47( مف قانكف العاممييف المدنييف المصرييف رقـ 10، 4المادتيف )راجع ( 2)
( 24، )الممغي( كقانكف الخدمة المدنية رقـ )1956( لسنة 55ىذا التعريؼ بقى في قانكني الخدمة المدنية رقـ )( 3)

 1960لسنة 
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فػػي  1991( لسػػنة 14كمػػا عرفػػو قػػانكف انضػػباط مػػكظفي الدكلػػة كالقطػػاع االشػػتراكي رقػػـ )

المػػػػادة األكلػػػػى " كػػػػؿ شػػػػخص عيػػػػدت اليػػػػو كظيفػػػػة داخػػػػؿ مػػػػالؾ الػػػػكزارة أك الجيػػػػة غيػػػػر المرتبطػػػػة 

 .(1)بكزارة"

( لسػػػنة 82نيػػػة رقػػػـ )بينمػػػا عػػػرؼ المشػػػرع األردنػػػي المكظػػػؼ العػػػاـ فػػػي نظػػػاـ الخدمػػػة المد

الشػخص المعػيف بقػرار مػف المرجػع المخػتص المكظػؼ ىػك في المادة الثانيػة مػف حيػث كرد" ،2013

بذلؾ في كظيفة مدرجة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الصادر بمقتضى قانكف المكازنة العامة لمدكلة 

عقػػد عمػى حسػػاب أك مكازنػة إحػػدل الػدكائر، بمػػا فػي ذلػػؾ المكظػؼ المعػػيف براتػب شػػيرم مقطػكع أك ب

 المشاريع أك األمانات أك التأميف الصحي، كال يشمؿ العامؿ الذم يتقاضى أجرا يكميا". 

المػكظفيف العػامييف  (Hauriou)أما عمػى صػعيد الفقػو كالقضػاء فقػد عػرؼ الفقيػو الفرنسػي  

أك  بأنيـ:" كؿ المذيف يعينكف مف قبؿ السػمطة العامػة، تحػت اسػـ مػكظفيف أك مسػتخدميف اك عػامميف

مسػاعدم مػػكظفيف، يشػػغمكف كظيفػػة فػي الكػػكادر الدامػػة لمرفػػؽ عػاـ، تػػديره الدكلػػة أك اإلدارات العامػػة 

 .(2)األخرل

غالبية الفقياء المصرييف إلى تعريؼ المكظؼ بأنو" مف يعيف في عمػؿ منػتظـ لػدل  كذىبت

شػػخص معنػػكم عػػاـ" كاشػػترطكا تػػكافر اإلدارة القانكنيػػة فػػي التعيػػيف سػػكاء كانػػت الخدمػػة فػػي كظيفػػة 

 .(3)دائمة أك غير دائمة

                                                           

حيػث اجػاز لمػكزير  12/8/1987رة فػي اعترؼ المشرع العراقي بكجكد الكظائؼ المؤقتة بقػرار مجمػس قيػادة الثػك ( 1)
المخػػتص، كرئػػيس الػػدائرة غيػػر المرتبطػػة بػػكزارة أك مػػف يخكالنػػو تعيػػيف الػػذيف اكممػػكا الثامنػػة عشػػرة مػػف العمػػر، بصػػفة 
مػػكظفيف مػػؤقتيف فػػػي األعمػػاؿ ذات الطبيعػػػة المؤقتػػة، كقػػػد بػػيف المشػػرع العراقػػػي أف تسػػرم قػػػكانيف الخدمػػة كالتقاعػػػد، 

 لثكرة المطبقة عمى المكظفيف في الدكائر التي يعممكف بيا في غير ما كرد في القراركقرارات مجمس قيادة ا
 61راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص( 2)
بينمػػػا  446(. الػػػكجيز فػػػي القػػػانكف اإلدارم. القػػػاىرة: دار الفكػػػر العربػػػي، ص1975الطمػػػاكم سػػػميماف محمػػػد )( 3)

البعض أف يككف العمؿ في خدمة شخص مف أشخاص القانكف العاـ في كظيفة دائمة، )ينظر حافظ، محمكد  اشترط
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 أما في العػراؽ فقػد عػرؼ أحػد فقيػائيـ المكظػؼ العػاـ بأنػو" كػؿ شػخص عيػدت اليػو كظيفػة

، كمػػا عرفػػو آخػػر بأنػػو" كػػؿ شػػخص يسػػاىـ بعمػػؿ فػػي خدمػػة (1)داخمػػو فػػي لمػػالؾ الػػدائـ لممرفػػؽ العػػاـ

شػػػخص مػػػف أشػػػخاص القػػػانكف العػػػاـ المكمػػػؼ بػػػإدارة مرفػػػؽ عػػػاـ كيشػػػغؿ كظيفػػػو داخمػػػة فػػػي مػػػالؾ 

 .(2)المرفؽ

أنو بالتعريؼ ىذا تكجو المشرع العراقي في اضفاء صفة المكظؼ العاـ عمػى  كمف المالحظ

العػػاممييف فػػي الدكلػػة، سػػكاء كػػاف عمميػػـ دائمػػان أك مؤقتػػان كقػػد تأيػػد ىػػذا التكجػػو بمػػا قضػػى بػػو أغمػػب 

مجمػػس االنضػػباط العػػاـ، حيػػث جػػاء فػػي حكػػـ لػػو" أف المكظػػؼ ىػػك كػػؿ شػػخص يشػػغؿ كظيفػػة فػػي 

 اإلدارة أك في مؤسسة بغض النظر عف كؿ اعتبار آخر يتعمؽ بصفة أك بتعيينو".

خاضػػعان ألحكػػاـ قػػانكف انضػػباط مػػكظفي الدكلػػة كيشػػممو كمػػا قػػرر بػػأف كػػؿ مسػػتخدـ يكػػكف 

  .(3)تعريؼ المكظؼ

أما في األردف، فقػد أكضػحت محكمػة العػدؿ العميػا )سػابقان( المحكمػة اإلداريػة )حاليػان( معنػى 

المكظؼ العاـ كلـ تميز بينو كبيف المستخدـ، ما دامت تتػكافر فييمػا الشػركط التػي يتطمبيػا القػانكف، 

ظػػػؼ العػػػاـ ىػػػك الشػػػخص المعػػػيف بقػػػرار مػػػف المرجػػػع المخػػػتص بػػػذلؾ فػػػي كظيفػػػو فقضػػػت أف :" المك 

مدرجة في جدكؿ التشػكيالت أك براتػب مقطػكع أك مسػتخدمان فييػا كذلػؾ كفقػان لممػادة الثانيػة مػف نظػاـ 

، كبػػذلؾ تكػػكف التفرقػػة قػػد زالػػت بػػيف المكظػػؼ كالمسػػتخدـ فػػتـ 1988( لسػػنة 1الخدمػػة المدنيػػة رقػػـ )
                                                                                                                                                                          

كىػػذا االتجػػاه أكدتػػو محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي بعػػض  302، القػػاىرة، ص6(. القضػػاء اإلدارم، ط1973ابػػراىيـ )
عامػان، فػإف صػفة المكظػؼ العػاـ ال تقػـك أحكاميا" غني عف البياف أف ليس كؿ مف تمنحو الدكلة مرتبػان يعتبػر مكظفػان 

بالشخص كال تجرم عميو أحكاـ الكظيفة العامة، اال إذا كاف معينان في عمؿ دائـ، أك خدمة مرؽ عاـ تديره الدكلػة أك 
 55، ص16، مجمكعة السنة 13/9/1970السمطات اإلدارية بطريؽ مباشر، حكـ المحكمة اإلدارية العميا في 

 277، ص1(. القانكف اإلدارم. الكتاب الثاني، جامعة بغداد، ط1980) منصكر، شياب تكما( 1)
 .294(. مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم. مديرية دار الكتاب، ص1993بدير، عمى محمد )( 2)
بػػدير، محمػػد، مؤلػػؼ مشػػترؾ )عاىػػد البرزنجػػي، عاصػػـ عبػػد الكىػػاب، السػػالمي، ميػػدم ياسػػيف(، نفػػس المرجػػع ( 3)

 .292اإلدارم، صالسابؽ، القانكف 
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دكف تمييز فامتػد مػدلكؿ المكظػؼ العػاـ إلػى كافػة العػامميف فػي خدمػة المرفػؽ  إخضاعيا لنظاـ كاحد

 .(1)العاـ باستثناء مف يعمؿ بأجر يكمي

 الخضوع أو التبعية الرئاسية: - ب

فيو السمطة كالمسػؤكلية عمػى  أف كؿ تنظيـ يجب أف يفرغ في قالب تدريجي أك ىرمي تكزيع

، كىػػػذه الػػػدرجات تكػػػكف مػػػا يسػػػمى بنظػػػاـ (2)كقمتػػػودرجػػػات متعػػػددة كتػػػرتبط مػػػا بػػػيف قاعػػػدة التنظػػػيـ 

التسمسؿ اإلدارم، الذم يقسـ المكظفيف حسب كظائفيـ عمى مراتب كدرجات متدرجة ىرميان فػي قمػة 

اليـر الرؤساء، كىـ الذيف يمارسكف سمطات قيادية في كجكه مرؤكسػييـ يتمكنػكف مػف خالليػا تحقيػؽ 

اعدة بالمكظفيف الذيف يشغمكف أدنى الدرجات كيدينكف أىداؼ اإلدارة عمى اكمؿ كجو، كتنتيي في الق

 . (3)بالطاعة لرؤسائيـ

كتقتضػػػي ظػػػاىرة التسمسػػػؿ اإلدارم أف تأخػػػذ تصػػػرفات الكحػػػدة اإلداريػػػة، أك المكظػػػؼ الػػػذم 

يشغؿ كظيفة دنيا في السمـ اإلدارم االلتزاـ بقرارات الرؤساء الذيف  يشغمكف الدرجات العميا أكامرىـ، 

ال اصبحت   .(4)قراراتيـ غير مشركعوكا 

كلفكػػرة التػػدرج أىميػػة كبيػػرة إذا أنيػػا تخمػػؽ التمػػايز بػػيف طبقتػػي الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف كتبػػرز 

العالقة التبعية كالسمطة الرئاسية، كىي ضمانة معترؼ بيا لمرؤساء اإلدارييف ينظميا القانكف، فيكفر 

سػػية الكجػػو المقابػػؿ لمتبعيػػة اإلداريػػة، كىػػي ، كتعتبػػر السػػمطة الرئا(5)كحػػدة العمػػؿ كفعاليتػػو كاسػػتمراريتو

كبشػػكؿ طبيعػػي غيػػػر أنيػػا مػػف جانػػػب آخػػر ترتػػب مسػػػؤكلية الػػرئيس عػػف أعمػػػاؿ تتقػػرر بػػدكف نػػػص 

                                                           

 380(، ص2، 1، مجمة نقابة المحاميف، العدد )91/97(. رقـ 1998عميا عمي )( 1)
 .49الطماكم، سميماف محمد، الكجيز في اإلدارة العامة، المرجع السابؽ، ص( 2)
 .112(. مبادئ القانكف اإلدارم، الجزء األكؿ، منشكرات جامعة حمب، ص1987طمبو، عبد اهلل )( 3)
 64مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص راضي،( 4)
 64راضي، مازف ليمك، مرجع سابؽ، ص (5)
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، إال أف ىػذه السػمطة ال يمكػف أف تكػكف (1)مرؤكسية كبالتالي عػدـ إمكانيػة تيربػو مػف ىػذه المسػؤكلية

احب السػمطة كمركػزة فػي السػمـ اإلدارم، مطمقة، كليست عمى درجة كاحدة مف القكه، فيى يتػأثر بصػ

كبنػػكع الكظيفػػة التػػي يمارسػػيا. كالسػػمطة الرئاسػػية تتحمػػؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف االختصاصػػات كبعضػػيا 

 يتعمؽ بشخص المرؤكس كاآلخر منيا يتعمؽ بأعمالو:

 سمطة الرئيس عمى أشخاص مرؤوسيو:  .1

يػػا مػػا يتعمػػؽ تتضػػمف سػػمطة الػػرئيس عمػػى اشػػخاص مرؤكسػػيو الكثيػػر مػػف االختصاصػػات من

بػػالحؽ فػػي التعيػػيف كاالختيػػار، كىػػك الػػرئيس فػػي تخصػػيص مرؤكسػػيو ألعمػػاؿ معينػػة، كمػػا تتضػػمف 

سمطة نقؿ المكظؼ كترقيتو كايقاع العقكبات التأديبية عميو، كالتي قد تصؿ إلى حد عزلو اك حرمانو 

 مف حقكقو الكظيفية في حدكد ما يسم  بو القانكف.

 :ومرؤوسيسمطة الرئيس عمى اعمال  .2

عػػف طريػػؽ إصػػدار األكامػػر كالتكجييػػات  وتشػػمؿ ىػػذه السػػمطة حػػؽ الػػرئيس فػػي تكجيػػو مرؤكسػػي 

الػػػييـ قبػػػؿ ممارسػػػػة أعمػػػاليـ كسػػػمطة مراقبػػػػة تنفيػػػذىـ ليػػػػذه االعمػػػاؿ كالتعقيػػػب عمييػػػػا كتشػػػمؿ ىػػػػذه 

 السمطات:

 :سمطة األمر 

مميػزات السػمطة يممؾ الرئيس إصدار األكامػر كالتعميمػات، كيعتبػر اختصاصػو ىػذا مػف أىػـ 

الرئاسية، ذلؾ إف إصدار األكامر عمؿ قيادم لو أىمية كبرل في سير األعماؿ اإلدارية، كعمى كجو 

العمكـ فأف السمطة الرئاسية تتصؼ أساسان بأنيا سمطة آمره، لككنيا تقػكـ عمػى اصػدار أكامػر ممزمػة 

 .(2)لممرؤكسيف

                                                           

دارة شؤكف المكظفيف، لبناف، ص1986حبيش، فكزم )( 1)  104(. الكظيفة العامة كا 
 65راضي، مازف ليمك، المرجع السابؽ، ص( 2)
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 :سمطة الرقابة والتأديب 

أعمػػاؿ مرؤكسػػيو تتمثػػؿ بحقػػو فػػي اجػػازة أعمػػاليـ اك تعػػديؿ  سػػمطة الػػرئيس فػػي الرقابػػة عمػػى

 قراراتيـ أك إلغائيا كسحبيا، كما يممؾ أيضان الحمكؿ محميـ إذا اقتضى العمؿ ذلؾ.

كتمتػػػػػد رقابػػػػػة الػػػػػرئيس عمػػػػػى أعمػػػػػاؿ مرؤكسػػػػػيو لتشػػػػػمؿ مالئمػػػػػة ىػػػػػذا العمػػػػػؿ أك التصػػػػػرؼ 

 .(1)كمقتضيات حسف سير المرفؽ العاـ

عمى مرؤكسيو تمثؿ بالتقارير التي يقدميا المكظفيف عمى أعماليـ  ككسيمة الرئيس في رقابتو

بصػػكرة دكريػػة أك بكسػػاطة التقػػارير التػػي يضػػعيا المفتشػػكف كيطمعػػكف السػػمطة الرئاسػػية عمييػػا، كقػػد 

يمارسيا الرئيس عف طريؽ الشكاكم التي يقدميا اليو األفراد الػذيف أصػابيـ الضػرر نتيجػة تصػرفات 

 .(2)مرؤكسيو

 اني: محتوى واجب الطاعةالفرع الث

الشػػػؾ أف كاجػػػب الطاعػػػة يحتػػػؿ مكػػػاف الصػػػدارة فػػػي كاجبػػػات المكظػػػؼ العػػػاـ، فيػػػك الحجػػػر 

 األساسي في اداء المرفؽ ألعمالو، كطاعة الرؤساء كاجب يرتب عمى المكظؼ التزاميف ىما:

 أكالن: االمتثاؿ لألكامر الرئاسية.

 ثانيان: احتراـ المكظؼ لرؤسائو.

 لألوامر الرئاسية: أواًل: االمتثال

يتكقؼ مدل نجاح التنظيـ اإلدارم عمى الصػكرة التػي يتمقػى منيػا المػرؤكس أكامػر رؤسػائو، 

 .(3)فالمكظؼ الناج  ىك الذم يعرؼ كيؼ يستمع لألكامر كالتعميمات، كينفذىا بذكاء

                                                           

 114طمبو، عبد اهلل، مبادئ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .15(. التفكيض في السمطة اإلدارية. الدار الجامعية، ص1986بسيكني، عبد الغني )( 2)
 67راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص( 3)
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كالطاعػػة أمػػر مفػػركض تمميػػو طبيعػػة الكظيفػػة العامػػة، كضػػركرة القيػػاـ بأعبائيػػا، اال اف ىػػذه 

الطاعػػػة يجػػػب أف تكػػػكف مقصػػػكرة عمػػػى مػػػا يتعمػػػؽ بالعمػػػؿ، كال تمتػػػد إلػػػى خارجػػػو، كالحيػػػاة الخاصػػػة 

لممكظػػػؼ، اال إذا كانػػػت الحيػػػاة الخاصػػػة تػػػؤثر عمػػػى اداء المكظػػػؼ لعممػػػو، كيجػػػب أف يكػػػكف األمػػػر 

، كلممكظػػؼ أف (1)أك المصػػمحة أك اإلدارة ارة صػػادران لممكظػػؼ عػػف رؤسػػائو المباشػػريف فػػي نفػػس الػػكز 

ال تربطػو بػو أم صػمة رئاسػية مباشػرة  آخر أعمػى منػو درجػة مكظؼيتجاىؿ األمر الصادر اليو مف 

، إلػى تضػارب األكامػر كتعارضػيا كالشػعكر بعػدـ القػيف، كالبمبمػة كالقمػؽ كىػذا يػؤثر (2)أك غير مباشػرة

 .(3)عمى كفاءة المكظؼ كانتاجو

كامر المكجية اليو مف رؤسائو ال يعني بأم حاؿ كالبد مف اإلشارة إلى أف تنفيذ المكظؼ لأل

القضػػاء عمػػى شخصػػية المكظػػؼ أك سػػمبو آراؤه، فػػالمكظؼ يسػػتطيع مناقشػػة رئيسػػو فيمػػا يػػراه يخػػدـ 

 المرفؽ كيحقؽ اداءه ميامو.

جاء " ليا تريب عمػى المكظػؼ أف كػاف معتػدان  القضاء اإلدارم المصرية محكمة ففي حكـ ل

ظره، شجاعان في ابداء رأيو صريحان في ذلؾ أماـ رئيسػو ال يػداكر كال يرائػي، بنفسو كاثقان مف مالئمة ن

ما داـ لـ يجانب ما تقتضيو كظيفتو مف تحفظ ككقار كمػا يسػتكجب عالقتػو برئيسػو مػف التػزاـ حػدكد 

اآلداب كالمباقة كحسف السمكؾ، إذا الصراحة فػي ابػداء الػرأم بمػا فيػو كجػو المصػمحة العامػة مطمكبػة 

ضيع تمؾ المصمحة في تالفي المصانعة  كالرياء كتتالشى بعكامؿ الجبف كاالستحياء، كما حتى ال ت

ر المكظؼ أف تكػكف لػو كجيػة نظػر معينػة فػي المسػألة التػي يػدافع عنيػا، كيجتيػد فػي اقنػاع يال يض

رئيسو باألخذ بيا داـ يفعؿ ذلؾ بحسف نيػة فػي سػبيؿ المصػمحة العامػة، كال جنػاح عميػو، أف يختمػؼ 

                                                           

 68راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص(1)
. السػػمطة الرئاسػػية بػػيف الفعاليػػة كالضػػماف. اطركحػػة دكتػػكراه غيػػر ىيكػػؿ، محمػػد أحمػػد الطيػػب، بػػدكف سػػنة طبػػع( 2)

 253منشكرة، جامعة عيف شمس، ص
 105(. التأديب في الكظيفة العامة. اطركحة دكتكراه غير منشكرة، القاىرة، ص1964حسف، عبد الفتاح )( 3)
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مػػػع رئيسػػػو فػػػي كجيػػػات النظػػػر إذا الحقيقػػػة دائمػػػا كليػػػدة اخػػػتالؼ الػػػرأم، كال يجمييػػػا اال قػػػرع الحجػػػة 

بالحجػػة كمناقشػػة البرىػػاف بالبرىػػاف، كأنمػػا لػػيس لػػو أف يخػػالؼ مػػا اسػػتقر رأم الػػرئيس عميػػو نيائيػػان أك 

البحػػث  يقػػيـ العراقيػػؿ فػػي سػػبيؿ تنفيػػذه إذا أصػػبحت الطاعػػة كاجبػػة بعػػد أف خرجػػت المسػػألة مػػف دكر

 .(1)إلى دكر التنفيذ

، في فرنسػا أف المكظػؼ 1951شباط لسنة  4( مف األمر الصادر في 9كقد أكدت المادة )

ضػػماف سػػير العمػػؿ، كمسػػؤكؿ تجػػاه رؤسػػائو عػػف  أيػػان كانػػت درجتػػو فػػي السػػمـ اإلدارم مسػػؤكؿ عػػف

 .(2)السمطة التي تمن  لو كعف تنفيذه األكامر التي تصدر اليو

، أكػد المشػرع أيضػان 1983تمػكز  13الصػادر فػي  634يؼ الفرنسػي رقػـ كفي قانكف التكظ

ضػػركرة األمتثػػاؿ لجميػػع التعميمػػات الصػػادرة مػػف الػػرئيس اإلدارم إلػػى مكظفيػػو، حتػػى لػػك كانػػت ىػػذه 

، كىذا مػا أكػده (3)األكامر غير قانكنية إال إذا كاف مف شأنيا أف تيدد المصمحة العامة تيديدان جسيمان 

 .(4)رنسي في الكثير مف قراراتومجمس الدكلة الف

 47مػػف قػػانكف العػػاممييف المػػدنييف فػػي الدكلػػة رقػػـ  76كفػػي القػػانكف المصػػرم نصػػت المػػادة 

ينفػػذ مػػا أف  يجػػب عمػػى العامػػؿ مراعػػاة أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف كتنفيػػذىا كعميػػو، عمػػى أنػػو 1978لسػػنة 

فػي حػدكد القػكانيف كالػنظـ المعمػكؿ بيػا، أمػا المشػرع العراقػي فقػد   بدقة كأمانػةيصدر اليو مف أكامر 

اشار إلى طاعة األكامر الرئاسية بمناسبة حديثو عف الكاجبات الكظيفية في قػانكف انضػباط مػكظفي 

، فػػي المػػادة  الرابعػػة حيػػث جػػاء فييػػا" عمػػى المكظػػؼ اتبػػاع الكاجبػػات 1936لسػػنة  69الدكلػػة رقػػـ 

 اآلتية:

                                                           

 464الثانية، ص ، مجمة مجمس الدكلة، السنة21/6/1950حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرم في ( 1)
 68راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص( 2)
 69نفس المرجع السابؽ، ص( 3)
 69نفس المرجع السابؽ، ص( 4)
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القياـ بالكاجبات المكدعو اليو كفؽ القكانيف كاالنظمػة كالتعميمػات، كامتثػاؿ األكامػر الصػادرة مػف . أ

 . (1)رؤسائو ضمف كاجبات كظيفتو

بػنص مشػابو فػي  1991لسػنة  14كجاء في قانكف انضباط مػكظفي الدكلػة كالقطػاع االشػتراكي رقػـ 

 ة المادة الرابعة منو فقاؿ" يمتـز المكظؼ بالكاجبات األتي

ثالثان: احتراـ رؤسائو كالتزاـ اآلداب كالمياقة في مخػاطبتيـ كاطاعػة أكامػرىـ المتعمقػة فػي أداء كاجباتػو 

 في حدكد ما تقضي بو القكانيف كاألنظمة كالتعميمات.

 ثانيًا: احترام المرؤوس لرؤسائو

المياقة الجانب األخر مف كاجبات الطاعة ىك التزاـ المكظؼ بإحتراـ رؤسائو كتمسكو بآداب 

 في مخاطبتيـ.

يبتعػػد كػػؿ البعػػد عػػف فكػػرة االحتػػراـ المرتبطػػة بأشػػخاص الرؤسػػاء، كانمػػا  االلتػػزاـكأسػػاس ىػػذا 

ىػػػك مػػػف صػػػميـ الرعايػػػة الكاجبػػػة عمػػػى كػػػؿ مكظػػػؼ لحسػػػف سػػػير العمػػػؿ، مػػػا دامػػػت الغايػػػة مػػػف ىػػػذا 

 ،(2)االحتراـ المفركض ىك حسف سير العمؿ

  

                                                           

( مف القانكف رقـ 4( مف المادة )1، حيث صنفت الفقرة )1988لسنة  73عدلت ىذه المادة بصدكر القانكف رقـ ( 1)
 . عمى كؿ مكظؼ اتباع الكاجبات اآلتية:1ا مايأتي: ، كحؿ محمي1936( لسنة 69)

القيػػاـ بالكاجبػػات المكدعػػة اليػػو كفقػػد القػػكانيف كاالنظمػػة كالتعميمػػات، كامتثػػاؿ األكامػػر الصػػادرة مػػف رؤسػػائو . أ
 ضمف كاجبات الكظيفة

كال  يعاقػب المكظػؼ الػػذم يخػؿ بكاجبػػات كظيفتػو الػكاردة فػػي الفقػرة )أ( مػػف المػادة بػالحبس مػػدة ال تقػؿ سػػنة. ب
فػػي  32064تزيػد عػف خمػػس سػنكات، مػػع عػدـ االخػػالؿ بالعقكبػات األشػد المقػػررة قانكنػان"، الكقػػائع العراقيػة 

12/6/1988 
العػدد  14، مجمػة العمػـك اإلداريػة السػنة 22/1/1972، فػي 1137حكـ المحكمة اإلداريػة العميػا المصػرية رقػـ  ( 2)
3/1972 



51 
 

محاكالت التشيير بالرؤساء، كاسقاط ىيبػتيـ، كالحػط كما أف الصال  العاـ يقتضي تأثيـ كؿ 

، كالمرؤكس يككف ممزمان باحتراـ رؤسائو المباشريف كػانكا أـ (1)مف اقدارىـ، كاعتبارىـ أماـ مرؤكسييـ

غيػر المباشػػريف، كغالبػػان مػػا تثػػار مسػػألة احتػػراـ المكظػػؼ لرؤسػػائو بمناسػػبة ممارسػػة المػػكظفيف لحقيػػـ 

فػػي تقػػديـ الشػػككل لمنػػع تعسػػؼ  اء كالفقػػو عمػػى أف المكظػػؼ لػػو الحػػؽفػػي الشػػككل، كقػػد اسػػتقر القضػػ

رؤسػػائو، مػػع التزامػػو بػػأف ال يتعػػدل فػػي ممارسػػة ليػػذا الحػػؽ إلػػى المسػػاس برؤسػػائو بمػػا يخػػؿ بكاجػػب 

 .(2)احترامو ليـ كيسيء إلى سمعتيـ، كيؤثر عمى العالقة التي يجب أف تسكد في المرفؽ

ذا كػػاف مػػف كقػػد أكػػد مجمػػس االنضػػباط العػػاـ ىػػذا  الكاجػػب فػػي قػػرار حػػديث لػػو، جػػاء فيػػو " كا 

حؽ المكاطف أك أم مكظؼ كاف أف يرفع كيقدـ معمكمات حػكؿ سػمبيات األعمػاؿ اإلداريػة أك بعػض 

التصػػرفات التػػي يراىػػا صػػادرة مػػف المسػػؤكؿ الػػكظيفي، كحسػػب اجتيػػاده يجػػدىا غيػػر سػػميمة، إال أنػػو 

ف يعػػرض السػػمبيات بشػػكؿ عممػػي ككاضػػ  كأف مقابػػؿ ذلػػؾ الحػػؽ يمتػػـز بكاجػػب أدبػػي كسػػمككي ىػػك أ

إلػػػى ذلػػػؾ المسػػػؤكؿ، كعميػػػو اف يترفػػػع عػػػف تكجيػػػو مػػػا يمػػػس السػػػمعة أك  يبتعػػػد عػػػف تكجيػػػو االسػػػاءة

 .(3)االستيزاء بو

  

                                                           

 163بية لمعاممييف المدنييف بالدكلة كالقطاع العاـ، عالـ الكتب، ص(. المسألة التأدي1974شاىيف مغاكرم )( 1)
حيث أف عمى المكظػؼ أف يقػـك بأعمػاؿ كظيفتػو بانتظػاـ، كبػال انقطػاع كأف يكاظػب عمػى القيػاـ بكاجبػو الػكظيفي ( 2)

عمى الكجو األكمؿ، كبما يتفؽ مع حسف الخمؽ، كالطاعة، كحيث أف المػذككر انقطػع عػف عممػو كتغيػب خػالؿ الػدكاـ 
اطبة رئيس شػعبيتو، كالػدكائر التابعػة ليػا، بدكف أذف مسبؽ كما خرج عمى مقتضى الكاجب في اعماؿ كظيفية في مخ

كذلػؾ باسػتعماؿ األلفػاظ النابيػة، كعبػارات التحػدم، فضػالن عػف اتيامػػو مػكظفي الػدائرة بػتيـ لػـ تبػت صػحتيا، كلمػا لػػـ 
يحسب مقصده كتصرؼ تصرفان معيبان، كلـ يمتـز بالحدكد القانكنية التي يقتضييا دكف أف يجاكزىا إلػى مػا فيػو تطػاكؿ 

 برؤسائو، كبذلؾ يككف قد اخؿ بكاجبات كظيفتو، كقيامو بأعماؿ ال تأتمؼ كشرؼ الكظيفة".كتشيير 
 (القرار غير منشكر 53/72، 52/72رقـ االدبارة   19/4/1972في  46/72قرار مجمس االنضباط العاـ رقـ 

 ) القرار غير منشكر(19/8/1991في  7/1991قرار مجمس االنضباط العاـ رقـ ( 3)
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كقػػد أحسػػػف المشػػػرع العراقػػػي عنػػػدما نػػػص عمػػى كاجػػػب احتػػػراـ الرؤسػػػاء فػػػي قػػػانكف انضػػػباط 

 كظؼ بالكاجبات التالية:مة منو فقاؿ" يمتـز المكظفي الدكلة كالقطاع االشتراكي في المادة الرابع

 ،(1) ثالثان: احتراـ رؤسائو كالتزاـ اآلدب كالمياقة في مخاطبتيـ.....

  

                                                           

 كر القانكف كالمادةاسمؼ ذ( 1)
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 المطمب الثاني

 حدود واجب الطاعة

أف مدل كاجب الطاعة يختمؼ بيف كظيفة كأخرل تبعان لعكامؿ منيا ما يتعمؽ بطبيعة النظاـ 

 العامة، كبعضيا يتعمؽ بطبيعة االختصاص الذم يمارسو المرؤكس.، أك بطبيعة الكظائؼ اإلدارم

جب الطاعة، كلذلؾ سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذا اكالبد مف دراسة ىذه الحدكد في ىذا البحث ك 

 المطمب عمى ثالثة فركع:

 الفرع األكؿ: الحدكد المستمدة مف طبيعة النظاـ اإلدارم

 ختصاص المرؤكسالفرع الثاني: الحدكد المستمدة مف طبيعة ا

 كالثالث: الحدكد المستمدة مف طبعة الكظيفة العامة

 الفرع األول: الحدود المستمدة من طبيعة النظام اإلداري

يختمػػؼ مػػدل الطاعػػػة تبعػػان لمنظػػاـ اإلدارم المتبػػػع، فػػإذا كػػاف النظػػػاـ اإلدارم مركزيػػان كانػػػت 

كػاف النظػاـ ال مركزيػان، فػأف الرابطػة الرابطة بػيف الػرئيس كالمرؤكسػيف رابطػة خضػكع رئاسػي، أمػا إذا 

 بيف السمطة الالمركزية كاالدارات المحمية تخضع لنظاـ الكصايا اإلدارية.

 كلكؿ مف ىذيف النظاميف أحكامو الخاصة فيما يتعمؽ بكاجب الطاعة 

 أواًل: النظام المركزي

مركزيػة عمػى أسػاس المركزية ىي أكؿ النظاـ التي اتبعتيا الدكؿ في الحكـ كاإلدارة، كتقػـك ال

التكحيػػػد كعػػػدـ التجزئػػػة، كفػػػي المجػػػاؿ اإلدارم يقصػػػد بيػػػا تكحيػػػد النشػػػاط اإلدارم، كتجميعػػػو فػػػي يػػػد 

، كتقػػـك السػػمطة التنفيذيػػة بالسػػيطرة عمػػى جميػػع الكظػػائؼ اإلداريػػة  (1)السػػمطة التنفيذيػػة فػػي العاصػػمة

                                                           

 178(. القانكف اإلدارم. القاىرة: دار النيضة العربية، ص1973الجرؼ، طعيمو )( 1)
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ة الػػػدنيا بػػػالقرارات التػػػي مػػػف تكجيػػػو، كتخطػػػيط كرقابػػػة كتنسػػػيؽ، كفػػػي النظػػػاـ المركػػػزم، تمتػػػـز السػػػمط

عمػػى ىػػذه الخاصػػية الترتيػػب الػػذم يسػػكد السػػمطة التنفيذيػػة كتقسػػيـ  تصػػدرىا السػػمطة العميػػا، كيسػػاعد

المػػكظفيف رؤسػػاء كمرؤكسػػيف إلػػى درجػػات يعمػػك بعضػػيا بعضػػان فػػي سػػمؾ إدارم منػػتظـ، يخضػػع كػػؿ 

 .(1)ياتومرؤكس فيو لرئيسو خضكعان تامان، كينفذ أكامره كيعمؿ تحت اشرافو كتكجي

قابػػة عبػػارة عػػف ر يتسػع مجػػاؿ الطاعػػة فػػي داخػػؿ النظػػاـ المركػػزم إلػػى درجػػة كبيػػرة، فػػالرئيس 

سابقة كالحقة عمى أعماؿ المرؤكس، كما أف لمرئيس صالحية تعديؿ القرارات الصادرة عف مرؤكسيو 

 .(2)كالغائيا بالشكؿ الذم يراه مناسبان 

 ثانيًا: الالمركزية اإلدارية

عمػػى أسػػاس تكزيػػع الكظيفػػة اإلداريػػة بػػيف الحككمػػة المركزيػػة فػػي العاصػػمة  يقػػـك ىػػذا النظػػاـ

كبػػػػيف اشػػػػخاص اإلدارة المحميػػػػة فػػػػي المحافظػػػػات كالمرافػػػػؽ الالمركزيػػػػة ال تخضػػػػع لسػػػػمطة رئاسػػػػية 

، إال أف ذلؾ ال يعني اقتصار السػمطة الرئاسػية عمػى السػمطات المركزيػة فػاألمر ال يعػدك أف (3)اعمى

ل الرقابة التي تمارسيا السمطات المركزية عمى الييئات المحميػة فػي الػنظـ يككف االختالؼ حكؿ مد

 الالمركزية كرقابة السمطة الرئاسية عمى المرؤكسيف في النظاـ المركزم.

كقػػػد أطمػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى الرقابػػػة التػػػي تمارسػػػيا السػػػمطة المركزيػػػة عمػػػى الييئػػػات الالمركزيػػػة 

 .(4)الكصايا اإلدارية"

                                                           

 103، ص110(. تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ المشركعية، مكسكعة القضاء كالفقو ع1982بدكم، ثركت )( 1)
 106طمبو، عبد اهلل، المصدر السابؽ، ص( 2)
(. سػػمطة اإلدارة فػػي اصػػدار القػػرارات التنظيميػػة، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة 1980) مغيػػر، عبػػد األميػػر محسػػف( 3)

 105بغداد، ص
 75راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص( 4)
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عػػػف السػػػمطة الرئاسػػػية التػػػي تعتبػػػر أحػػػد عناصػػػر المركزيػػػة اإلداريػػػة،  كىػػػذه السػػػمطة تختمػػػؼ

كرئيسػو،  فالسمطة الرئاسية تمثؿ كما سبؽ اإلشارة إليو، عالقة التبعية كالتدرج الرئاسي بػيف المكظػؼ

الييئات المحمية ال يدينكف بالطاعة ألكامر السمطة المركزية  أما في السمطة الرئاسية التي تعتبر ىي

االمػػر فػػي السػػمطة الرئاسػػية، ألف ىػػذه الييئػػات تتمتػػع بشخصػػية معنكيػػة تجعميػػا بمنػػأل عمػػى خػػالؼ 

  اعف الخضكع التاـ لتكجييػات السػمطة المركزيػة، كلكنيػا ال تتخمػى عػف الرقابػة الالحقػة التػي تمارسػي

 ؿ الييئات المحمية.اعمى أعم

 تقالؿ مصػدره القػانكفاس كال يمكف اعتبار ىذا االستقالؿ منحو مف الييئات المركزية بؿ ىك

، يقكد إلى اعفاء الػرئيس الػذم يممػؾ  الكصػايا مػف المسػؤكلية المترتبػة مػف جػراء تنفيػذ (1)أك الدستكر

 .(2)المرؤكس لتكجيياتو إال في األحكاؿ التي يحددىا القانكف

كما تختمؼ الكصايا اإلدارية عف السمطة الرئاسية في أنػو ال يجػكز لمسػمطة المركزيػة تعػديؿ 

 ارات التي تصدرىا الييئات المحمية، ككؿ ما يممكو ىك اف تكافؽ عمييا بحالتيا أك ترفضيا.القر 

فػػػأف حاكلػػػت السػػػمطة المركزيػػػة فػػػرض رئاسػػػتيا عمػػػى المرافػػػؽ الالمركزيػػػة بػػػالتعرض لقراراتيػػػا 

 .(3)بالتعديؿ أك اإللغاء في غير الحدكد القانكنية كاف ليذه األخيرة االعتراض عمى ذلؾ

حكػػـ لمحكمػػة القضػػاء اإلدارم المصػػرم" أف مػػف المسػػمـ بػػو فقيػػان كقضػػاء أف فقػػد جػػاء فػػي 

عالقػػػة الحككمػػػة المركزيػػػة بالمجػػػالس البمديػػػة كالقركيػػػة، أف ىػػػي اال كصػػػاية إداريػػػة، كليسػػػت سػػػمطة 

 رئاسية.

                                                           

 53عكاضو، حسف محمد، مشار اليو في السمطة الرئاسية، ص( 1)
 127مصدر سابؽ، ص بدير، عمي محمد، عصاـ البرزنجي، السالحي، ميدم ياسيف،( 2)
 108(. التأديب في الكظيفة العامة، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، القاىرة، ص1964حسف، عبد الفتاح )( 3)
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كبناءن عمى ذلؾ فأف األصؿ أف كزيػر الشػؤكف البمديػة كالقركيػة ال يممػؾ بالنسػبة لقػرارات ىػذا 

لتصػػديؽ عمييػػا كمػػا ىػػي، أك عػػدـ التصػػديؽ عمييػػا كمػػا ىػػي دكف أف يكػػكف لػػو حػػؽ المجمػػس، سػػكل ا

 .(1)تعديؿ ىذه القرارات

كيجب أف يشار أخيران إلى أف كاجب طاعة الرئيس كاحترامػو ال يختمػؼ فػي النظػاـ المركػزم 

 عنػػو فػػي النظػػاـ الالمركػػزم، فاألسػػاس القػػانكني لكاجػػب الطاعػػة ىػػك التػػدرج الرئاسػػي بػػيف المػػكظفيف،

 كىذا كاحد في كال النظاميف.

 الفرع الثاني: الحدود المستمدة من طبيعة اختصاص المرؤوس

 أواًل: اختصاص المرؤوس اختصاصًا نيائياً 

عندما يحصر القانكف صالحية إصدار قرار معيف بسمطة معينة ال يجكز ألم سمطة أخرل 

 .(2)لقراررئاسية أك سمطة كصاية أف تحؿ محؿ السمطة األصمية بإصدار ذلؾ ا

كتبػػرز مشػػكمة طاعػػة المػػرؤكس الػػذم يممػػؾ مثػػؿ ىػػذه الصػػالحية ألكامػػر رئيسػػو الػػذم يقحػػـ 

 نفسو فيما يختص بو اختصاصان نيائيان مانعان، فيؿ يمتـز المرؤكس بطاعة رئيسو في ىذه الحالة.

 انقسـ الفقياء في سبيؿ االجابة عف ىذا السؤاؿ إلى فريقيف:

العتػػراؼ لممرؤكسػػيف بسػػمطة القػػرار النيػػائي دكف تعقيػػب مػػف ذىػػب الفريػػؽ األكؿ مػػنيـ إلػػى ا

 .(3)رؤسائيـ احترامان إلرادة المشرع التي منحتيـ ىذا االختصاص

  

                                                           

 1536، ص7السنة  15/6/1953حكـ محكمة القضاء اإلدارم، في ( 1)
(. سمطة اإلدارة في اصدار القرارات التنظيمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، 1980) مغير، عبد األمير محسف( 2)

 257جامعة بغداد، ص
 71ىيكؿ، محمد أحمد الطيب، المرجع السابؽ، ص( 3)
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أمػػا الفريػػػؽ الثػػاني، فيػػػذىب إلػػػى جػػكاز تػػػدخؿ الػػرئيس كتكجييػػػو لمرؤكسػػػو حتػػى لػػػك خصػػػيـ 

 . (1)القانكف باختصاص نيائي مانع عف طريؽ تكجيو تعميمات ممزمو ليـ

مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي اتبػػاع الػػرأييف فيػػك تػػارة يجعػػؿ المػػرؤكس فػػي حػػؿ مػػف  تػػرددكقػػد 

طاعػػة رؤسػػػائو فػػػي األكامػػػر التػػػي منحػػػو فييػػػا المشػػرع اختصاصػػػان نيائيػػػان، كتػػػارة أخػػػرل يجيػػػز تكجيػػػو 

الػرئيس تعميمػات تتعمػؽ باختصاصػػاتيـ أمػا محكمػة القضػاء اإلدارم المصػػرية فقػد اسػتقر رأييػا عمػػى 

رئيس أف يحػػؿ نفسػو محػػؿ المػرؤكس فػػي اتخػاذ مثػػؿ ىػذه القػػرارات كال أف يعػدؿ فييػػا أك أنػو " لػػيس لمػ

يعقب عمييا، ما داـ القػانكف يمنعػو مػف ذلػؾ، أمػا إذا قػرر القػانكف خضػكع المػرؤكس فػي مزاكلػة ىػذا 

االختصاص لرقابة الرئيس،  فأنو حتى مع ىذا الفرض يتعيف عمى الرئيس أف ينتظر ريثما يسػتعمؿ 

، كترجػع آراء الفقيػاء أف (2)اختصاصو أكالن، كعندئذ يسػتطيع مباشػرة حػؽ الرقابػة كاالشػراؼ المرؤكس

من  القانكف المرؤكس اختصاصان نيائيان مانعان، يمنع اصدار الرئيس أكامر تتعمؽ بيذا االختصػاص، 

ؿ كيعفػػي المػػرؤكس مػػف كاجػػب الطاعػػة لمثػػؿ ىػػذه األكامػػر إلرادة المشػػرع الػػذم ارتػػأل قصػػد ىػػذا العمػػ

 ذا لنص عميو في صمب القانكف.ىعمى المرؤكس كلك اراد خالؼ 

  

                                                           

 955، مجمكعة السنة السابقة ص1953ابريؿ  21حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرية في ( 1)
 رمعكاشو، حمدم ياسيف، القرار اإلدا(2)

يرل الدكتكر حممي محمكد العكس فيقكؿ: عمى المرؤكس أف ينفذ تعميمػات الػرئيس، كبمقتضػى ىػذه التعميمػات يجػكز 
لمرئيس أف يمنع المرؤكس مف اتباع أسمكب معيف أك يفرض عميو اتباع اسػمكب آخػر، كلمػرئيس ىػذا الحػؽ فػي حػدكد 

 اختصاص المرؤكس بدكف مشاركة. سمطتو كعمى المرؤكس اتباع تعميمات الرئيس كلك كاف العمؿ مف
 60، دار الفكر العربي، ص1(. القرار اإلدارم، ط1970د، حممي، محمكد )
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 ثانيًا: اختصاص المرؤوس اختصاصًا تقديرياً 

يمن  القانكف في بعض األحياف المكظفيف اختصاصان تقديريان يتي  ليـ اتخاذ قراراتيـ بحريػة 

اداءىػػػـ لألعمػػػاؿ ممييػػػا طبيعػػػة األعمػػػاؿ التػػػي يمارسػػػكنيا كبغيػػػر ىػػػذا القػػػدر مػػػف الحريػػػة ال يتسػػػنى ت

المناطة بيـ بالكفاية المطمكبة كغالبان ما يتمتع مدير الػدكائر ككبػار المػكظفيف، كككػالء الػكزراء بمثػؿ 

ىػػذا االختصػػاص التقػػديرم بػػالنظر لمطبيعػػة التػػي تسػػتمزميا كظػػائفيـ التػػي تممػػي عمػػييـ اتخػػاذ قػػرارات 

 ذات طابع فني كتقديرم،

نفرط عقد مسؤكليتو إذا ىك اعتصـ بتعميمػات رئيسػو كقد ذىب الفقياء إلى أف المرؤكس ال ي

 .(1)ما داـ التقدير مترككان لو كحده

كلػػذلؾ فػػإف المػػرؤكس يعفػػي مػػف كاجػػب طاعػػة األمػػر الػػذم كجيػػو اليػػو رئيسػػو كالػػذم يتعمػػؽ 

، كلكف المسألة ليست بيذه السيكلة فالتقدير الذم يمنحو (2)باختصاصو التقديرم عمى سبيؿ الحصر

مف حيث مداه ليست بيذه السػيكلة، فالتقػدير الػذم يمنحػو المشػرع يختمػؼ مػف حيػث  المشرع يختمؼ

مػػػداه قػػػكة كضػػػعفان بػػػيف كظيفػػػة كأخػػػرل، كبػػػيف عمػػػؿ كآخػػػر فػػػي الكظيفػػػة نفسػػػيا، فمممينػػػدس السػػػمطة 

التقديريػػة فػػي اقامػػة عػػدد معػػيف مػػف الشػػبابيؾ كالزخػػارؼ، إال أنػػو ال يتمتػػع بيػػذه السػػمطة فػػي تحديػػد 

 ألكلية الكاجب إقامة المنشآت بيا. مقادير المكاد ا

كلمقاضػػػي السػػػمطة التقديريػػػة فػػػي تقريػػػر حقػػػكؽ المتخاصػػػميف أمامػػػو إال أنػػػو ال يمتمػػػؾ نفػػػس 

 السمطة فيما يتعمؽ بالمدة التي يحسـ فييا النزاع.

                                                           

 راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، مرجع سابؽ( 1)
ذىبت المحكمة األدارية المصرية إلػى أف الػرأم الػذم يبديػة أحػد الميندسػيف فػي مسػألة فنيػة، ال يمكػف أف يشػكؿ ( 2)

 نبان يستكجب المساؤلةعادة ذ
 1222السنة العاشرة، ص 8/5/1995حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية  في 
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ا يصػدره الػرئيس كعمى ىذا األسػاس ال يمكننػا أف نحػدد مػا إذا كػاف لممػرؤكس أف يتجاىػؿ مػ

عندما يمنحو القانكف سمطة ابداء رأيو كاتخاذ قرار يتعمؽ بنفس المكضػكع الػذم مف تكجييات كأكامر 

عالجتػػػو تمػػػؾ التعميمػػػات، ألف األمػػػر يختمػػػؼ مػػػف حالػػػة إلػػػى أخػػػرل تبعػػػان لمكانػػػة المكظػػػؼ، ككظيفتػػػو 

 لكالعمػػؿ الػػذم يمارسػػو كنػػرج  أف يتػػرؾ تقػػدير ىػػذا األمػػر إلػػى القضػػاء فيػػك اقػػدر عمػػى تممػػس المػػد

 س أف يمارس سمطتو التقديرية فيو كىذا اتجاه غالبية الفقياء.الذم يمكف لممرؤك 

 ثالثا: ممارسة المرؤوس اختصاصو مفوضاً"

تسػػتمـز ضػػركرات العمػػؿ اإلدارم، كحسػػف سػػير المرافػػؽ العامػػة، أف يفػػكض بعػػض المػػكظفيف 

المختصػػيف بعػػض أعمػػاليـ إلػػى مػػكظفيف آخػػريف غالبػػان مػػف يككنػػكف مرؤكسػػيف بالنسػػبة ليػػـ، كيقصػػد 

تفكيض أف يعيػػػد صػػػاحب االختصػػػاص بممارسػػػة بعضػػػيا مػػػف اختصاصػػػاتو إلػػػى عضػػػك إدارم بػػػال

 .(1)آخر

كالتفػكيض عمػػى نػكعيف، تفػػكيض اختصػاص، كتفػػكيض تكقيػع، كتفػػكيض االختصػاص ينقػػؿ 

 .(2)السمطة بأكمميا إلى المفكض اليو

أمػػا تفػػػكيض التكقيػػع فأنػػػو تفػػكيض شخصػػػي يأخػػذ بعػػػيف االعتبػػار شخصػػػية المفػػكض اليػػػو، 

 كيسم  لممفكض اليو بممارسة االختصاصات المفكضة باسـ السمطة المفكضة.

  

                                                           

 60حممي، محمكد، القرار اإلدارم، مرجع سابؽ، ص( 1)
يرل االستاذ الػدكتكر مػاىر صػال  عػالكم، أف مصػطم  التخكيػؿ أكثػر مالءمػة مػف مصػطم  التفػكيض، كيعػرؼ ( 2)

كالتالي:" أف مف يعيد صاحب االختصاص األصيؿ بممارسة  جزء مف اختصاصو إلى مكظؼ تخكيؿ االختصاص 
 آخر

 .78(. القرار اإلدارم. بغداد: دار الحكمة لمطباعة كالنشر، ص1991عالكم، ماىر صال  ) -
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كالمػػػرؤكس المفػػػكض اليػػػو ال يسػػػأؿ عػػػف تصػػػرفاتو بشػػػأف السػػػمطات المفكضػػػة إليػػػو إال أمػػػاـ 

 .(1)رئيسو المباشر الذم قاـ بالتفكيض

ناكلػػو كال تنصػرؼ المسػػؤكلية إلػػى رئػػيس أعمػػى منػػو كفقػان لمبػػدأ كحريػػة الرئاسػػة كاألمػػر الػػذم ت

 الباحث سابقان.

كتثػػػار بشػػػأف التفػػػكيض مشػػػكمة سػػػمطة الجيػػػد المفكضػػػة، عمػػػى اختصاصػػػات المفػػػكض اليػػػو" 

 المرؤكس"، فيؿ لمسمطة صاحبة االختصاص األصمي أف تمغي قرارات السمطة المفكض الييا.

ذىػػػػػب جانػػػػػب مػػػػػف الفقيػػػػػاء إلػػػػػى عػػػػػدـ السػػػػػماح بتكجيػػػػػو تعميمػػػػػات إلػػػػػى المرؤكسػػػػػيف تتعمػػػػػؽ 

ض الػػييـ عمػػى أسػػاس أف المكظػػؼ الػػذم اقػػاـ بػػالتفكيض ال يعتبػػر رئيسػػان إداريػػان باالختصػػاص المفػػك 

بالنسبة لمقرارات الصادرة طبقان لمتفكيض عمى اساس أف المرؤكس يعتبر كأنػو الػرئيس نفسػو، كعندئػذ 

 .(2)فأف قراراتو كاجبة االحتراـ

عقيػػب عمػػى بينمػػا ذىػػب جانػػب آخػػر مػػف الفقيػػاء إلػػى أف األصػػؿ أف يبقػػى لػػو الحػػؽ فػػي الت

ألخيػػر مرؤكسػػان لػػو، ألف التفػػكيض ال يقطػػع العالقػػة االقػػرارات الصػػادرة عػػف المفػػكض إليػػو، إذا كػػاف 

الرئاسػػية بػػيف الػػرئيس كالمػػرؤكس، كال يحػػكؿ دكف ممارسػػة الػػرئيس الختصاصػػو فػػي التكجيػػو كالرقابػػة 

 .(3)والسابقة كالالحقة عمى أعماؿ مرؤكسي

                                                           

 46عبد اهلل بسيكني، عبد الغني، التفكيض في السمطة اإلدارية، مصدر سابؽ، ص( 1)
(. القضػػػػاء اإلدارم كمجمػػػػس الدكلػػػػة. الطبعػػػػة الثالثػػػػة، اإلسػػػػكندرية: منشػػػػأة 1966فيمػػػػي، مصػػػػطفة ابػػػػك زيػػػػد )( 2)

 409المعارؼ، 
 131(. مبادئ اإلدارة العامة. الطبعة السادسة، القاىرة: دار الفكر العربي، ص1980الطماكم، سميماف محمد )( 3)
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مطة الرئاسية المفكضة في ممارسة اختصاصػيا بعػد فيذىب فقيو آخر لمقكؿ، أف حرماف الس

تفكيضو بالنسبة لتفكيض االختصاصات ال يحرميا مف إجراء رقابتيا عمى تصرفات كأعماؿ السمطة 

 .(1)المفكضة ليا

كىذا ما أكده القسـ االستشارم في مجمػس الدكلػة المصػرم حيػث أقػر بمباشػرة الػرئيس رقابػة 

 .(2)وعمى اختصاصات المرؤكس المفكض الي

كمػػػػف المالحػػػػظ أف تفػػػػكيض االختصػػػػاص ال يعػػػػدك أف يكػػػػكف تخفيفػػػػان عػػػػف كاىػػػػؿ الرؤسػػػػاء 

كمساعدتيـ في تسيير أعماليـ، كىذا الغرض ال يجعؿ المرؤكس ممارسان الختصػاص مػانع لمتعقيػب 

يػػو مػػػف كتكجي وكالرقابػػة، كاألرجػػ  أنػػػو ال مػػانع مػػع قيػػػاـ الػػرئيس المفػػػكض بمراجعػػة قػػرارات مرؤكسػػػي

لألكامػػػر كالتعميمػػػات التػػػي تتعمػػػؽ باالختصػػػاص المفػػػكض ليطمػػػئف إلػػػى سػػػالمة العمػػػؿ مػػػف اصػػػداره 

الناحيػػػػػة القانكنيػػػػػة، خاصػػػػػة كأف مسػػػػػؤكلية الػػػػػرئيس المفػػػػػكض تبقػػػػػى قائمػػػػػة كمػػػػػا قػػػػػاـ بتفكيضػػػػػو مػػػػػف 

 اختصاصات ألنو ال تفكيض في المسؤكلية.

 الفرع الثالث: الحدود المستمدة من طبيعة الوظيفة العامة

لعامة ما يتعذر فييا القكؿ بأف ليا سمطة رئاسية، كىي تمؾ التي تقتضي قدران مف الكظائؼ ا

مػػف االسػػتقالؿ فػػي ممارسػػتيا، كمػػف ىػػذه الكظػػائؼ كظيفػػة القاضػػي كاالسػػتاذ الجػػامعي كىنػػاؾ أيضػػان 

كظائؼ تبمغ السمطة الرئاسية فييا حد كبيػران بحيػث ال يتػرؾ لممػرؤكس فييػا مػف السػمطة التقديريػة إال 

                                                           

 186عكاضة، حسف محمد، المصدر السابؽ، ص ( 1)
آثػػار التفػػكيض أف المفػػكض باالختصػػاص أنمػػا يباشػػر عممػػو تحػػت مسػػؤكلية مػػف فكضػػو كلمػػا كانػػت سػػمطة مػػف ( 2)

الػػػرئيس عمػػػى المػػػرؤكس ىػػػي سػػػمطة تفرضػػػيا طبيعػػػة التنظػػػيـ اإلدارم، فيػػػى تكجػػػد كتقػػػرر دكف نػػػص، كفقػػػان لممبػػػادئ 
مػا أف لمػرئيس سػمطة الغػاء أك العامة، كتمثؿ حقو في تكجيو المرؤكس، باصدار اكامر أك تعميمات يمتـز باحتراميػا، ك

مشػػارة اليػػو فػػي  242مجمػػة الفتػػاكم، ص 1/8/1965كقػػؼ كتعػػديؿ قػػرارات المػػرؤكس، فتػػكل الجمعيػػة العمكميػػة فػػي 
(. طاعة الرؤساء كحدكدىا في الكظيفة العانة، اطركحػة دكتػكراه، عػيف شػمس، عػالـ الكتػب، 1984عجيمة، عاصـ )

 232ص
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فيكاد يككف المكظؼ آلة تنفذ تكجييات الرؤساء ال أكثر كمنيا كظائؼ العسكرييف كمنتسبي اليسير، 

كعمػػى سػبيؿ المثػاؿ سػػيتـ البحػث فػي كظيفتػػي القاضػي كالعسػكرم الختالفيمػػا   قػكل األمػف الػداخمي،

 في مدل الطاعة الكاجبة لمرؤساء.

 أواًل: وظيفة القاضي

التشػػريع العراقػػي، أف رجػػاؿ القضػػاء ال يسػػألكف عػػف التشػػريعات الحديثػػة كمنيػػا األصػػؿ فػػي 

 األخطاء التي يقعكف فييا كىـ يقكمكف بأداء كاجباتيـ الكظيفية.

، فالقاضػي (1)كليس لممتضرر إال أف يطعف بالعمؿ القضائي الصادر بػالطرؽ المقػرر قانكنػان 

و إجمػاع شػراح حر في تككيف قناعتو كفي فيمو لمقانكف عمى نحك معػيف، حتػى لػك خػالؼ فػي قناعتػ

القانكف، أك رأم رؤسائو، كىك يخضع لمقانكف فقط، كال سمطاف عميو لغيره ألنو رائدة كدليمو، كىذا ما 

( فقرة )أ( مف الدستكر العراقي المؤقت" القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو لغير 63نصت عميو المادة )

 .(2)القانكف"

ليػا" القضػاة مسػتقمكف ال سػمطاف عمػييـ ( مف الدسػتكر األردنػي بقك 97كىك ما أكدتو المادة )

 لغير القانكف"

 كالمػػػػراد بيػػػػذا المبػػػػػدأ أف يحكػػػػـ القاضػػػػي بحريػػػػػة كارادة تامػػػػة مسػػػػتقمة خاليػػػػػة مػػػػف الضػػػػػغكط

كالتأثيرات مف أم جية، كتأكيد ليذا االستقالؿ منع قانكف التنظيـ القضائي نقؿ القاضي إلػى كظيفػة 

، كمػا أف االجػراءات التأديبيػة المتعمقػة بالقاضػي تتخػذىا نخبػة (3)التحريريػة تػوغير قضػائية اال بمكافق

                                                           

 197، ص1978عدد الثاني، السنة الثانية كالعشركف، ابريؿ مجمة إدارة قضايا الحككمة، ال ( 1)
 .1979لسنة 160نص المادة الثانية مف قانكف التنظيـ القضائي رقـ ( 2)
 مف قانكف التنظيـ القضائي.  41المادة ( 3)
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أك محكمػة مختصػة بشػػؤكف القضػاة، كيخضػع قرارىػػا لمطعػف فيػػو أمػاـ ىيئػة قضػػائية مختصػو ضػػمف 

 .(1)تشكيالت محكمة التمييز

كتقتضػػي دراسػػػة الباحػػث فػػػي التمحػػيص عػػػف عالقػػػة الخضػػكع الكاجبػػػة عمػػى القاضػػػي تجػػػاه 

عمػػػى،" كزيػػػر العػػػدؿ" فيػػػػؿ ىنػػػاؾ نػػػكع مػػػف السػػػمطة الرئاسػػػية يخضػػػع ليػػػػا القػػػانكف كتجػػػاه رئيسػػػو األ

 القاضي؟

 كيؼ يمكف التكفيؽ بيف ىذه السمطة كمبدأ استقالؿ القضاء الذم ذكر في ىذا البحث؟

مػػف المالحػػظ أف كظيفػػة القاضػػي تتمثػػؿ بأدائػػو لػػكاجبيف األكؿ كاجػػب تطبيػػؽ القػػانكف كحسػػـ 

تمتػػػع باسػػػتقالؿ تػػػاـ خػػػاؿ مػػػف التػػػأثير كالضػػػغكط، كيعفػػػي النػػػزاع كىػػػك فػػػي ىػػػذا الشػػػؽ مػػػف كظيفتػػػو ي

القاضي مف كاجب الطاعة في كؿ ما يتعمؽ بأدائو ليذا الجانػب مػف كظيفتػو، إال التزامػو بمػا تعتمػده 

 المحاكـ األعمى درجة بخصكص النزاع المطركح أمامو، كىذا يدخؿ ضمف نطاؽ طاعة القانكف.

كد أنو ال يجكز لمقاضػي أف يطيػع أم أمػر مخػالؼ كقد اصدر مجمس العدؿ العراقي قراران يؤ 

لمقػػانكف أك يتعمػػؽ بالجانػػب الفنػػي مػػف عممػػو فقػػاؿ" حيػػث أنػػو ال يجػػكز نقػػؿ الػػدعكل مػػف اختصػػاص 

قاضػػي تحقيػػؽ إلػػى اختصػػاص قاضػػي تحقيػػؽ آخػػر إال بػػأمر مػػف كزيػػر العػػدؿ أك قػػرار مػػف محكمػػة 

قتيػػػا إذا أفضػػػت ذلػػػؾ ظػػػركؼ التمييػػػز، أك مػػػف محكمػػػة الجنايػػػات أك محكمػػػة اسػػػتئناؼ ضػػػمف منط

األمف، أك كاف النقؿ يساعد عمى ظيكر الحقيقة، كبذلؾ ليس لكزارة الداخميػة طمػب نقػؿ التحقيػؽ، ثػـ 

أف اسػػػتجابة القاضػػػي لمنقػػػؿ قبػػػؿ التحقيػػػؽ مػػػف تػػػكافر شػػػركط النقػػػؿ األصػػػكلية فييػػػا مخالفػػػة قانكنيػػػة 

 .(2)عمييا مساءلة انضباطان صريحة، كيترتب 

                                                           

 مف قانكف التنظيـ القضائي. 63المادة  ( 1)
 ر منشكر()قرار غي 18/9/1993في  1993ؽ  14قرار مجمس العدؿ رقـ  ( 2)
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جانػب اآلخػر مػف كظيفػو القاضػي، كىػك الجانػب اإلدارم فإنػو يخضػع فيػو أما فيما يتعمػؽ بال

لمسمطة الرئاسية شأنو شأف أم مكظػؼ آخػر مػف الجيػاز اإلدارم كمثػاؿ األعمػاؿ اإلداريػة مػا يتعمػؽ 

بارتػداء القاضػػي لمكسػػكة الخاصػػة اثنػػاء المرافعػػة، كالتزامػو بمكاعيػػد المرافعػػات، كحسػػـ الػػدعاكم خػػالؿ 

 نكنان.الفترة المحددة قا

( مػػػف قػػػانكف االشػػػراؼ العػػدلي عمػػػى أف يقػػػـك المشػػػرؼ العػػػدلي عنػػػد 24كقػػد نصػػػت المػػػادة )

 اشرافو عمى الجانب اإلدارم مف أعماؿ المحاكـ بما يأتي:

أكالن: مالحظة سير العمؿ، كمػدل اشػراؼ القاضػي عمػى اعمػاؿ منتسػبي المحكمػة، كالتػزاميـ بأحكػاـ 

ا إذا كاف العمؿ قد كزع عمييـ بأكامر إدارية، كىؿ يتناسب عدد القكانيف كاألكامر كالدكاـ الرسمي، كم

، كالقاضي في كؿ ذلػؾ يعتبػر (1)العاممييف فييا مع حجـ أعماليـ، كمدل انتظاـ سجالتيا كأضابيرىا

 مكظفان عامان، كيمتـز بإطاعة رؤسائو في كؿ ما يعتبر عمالن داخالن ضمف ىذا الجانب مف كظيفتو. 

 العسكرية ثانيًا: الوظيفة

تعتبػػر طاعػػػة األكامػػػر مػػػف أىػػػـ األسػػػس التػػػي تقػػػكـ عمييػػػا الكظيفػػػة العسػػػكرية، كذلػػػؾ بسػػػبب 

اتصاؿ كاجب الطاعة بصمب عمؿ القكات المسمحة، كتعمؽ نجاح أك فشؿ أم عمميػة عسػكرية عمػى 

 الكيفية التي يتمقى بيا العسكرم األكامر، كتنفيذه ليا.

مػف قػانكف العقكبػات  81إلػى  78طاعػة فػي المػكاد كقد عالج المشرع العراقي جريمػة عػدـ ال

، كبسػػػػبب الطبيعػػػػة الخاصػػػػة لمكظيفػػػػة العسػػػػكرية نجػػػػد أك كاجػػػػب (2)1940لسػػػػنة  13العسػػػػكرم رقػػػػـ 

، حتػى بمػغ األمػر أف يعفػي العسػكرم الػذم يحػدث بفعمػو (3)الطاعة فييا اشد منو في الكظيفة المدنية

                                                           

 1979لسنة  124( مف قانكف االشراؼ العالي رقـ 24المادة ) ( 1)
 1940لسنة  13( مف قانكف العقكبات العسكرية العراقي رقـ 78المادة ) ( 2)
 1940لسنة  13مف قانكف العقكبات العسكرم رقـ  43المادة  ( 3)
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مػر مػف اكامػر رئيسػو المباشػر، كتنصػرؼ المسػؤكلية ضرران لمغير مف اية مؤاخذه، ما داـ اخذ بفعمو أ

عػػف الضػػرر إلػػى رئيسػػو، كال يحػػؽ لممػػرؤكس أف يمتنػػع عػػف تنفيػػذ األمػػر أك مناقشػػتو اال إذا عمػػـ أف 

 .(1)قصد منو ارتكاب جريمة عسكرية أك مدنيةياألمر الذم تمقاه 

كقػػد قضػػت محكمػػة القضػػاء اإلدارم المصػػرم بػػأف " لػػيس مػػف الجػػائز فػػي الػػنظـ العسػػكرية 

االمتناع عف األكامر قد كانت صادرة ممف يممكيػا، كانمػا يػتظمـ منيػا بػالطريؽ الػذم رسػمو القػانكف، 

متى تراء  لو إذ لك ابي  لكؿ مف يصدر اليو أمر أف يناقش مشركعيتو كسببو، كأف يمتنع عف تنفيذه 

كشاعت الفكضى، كقد جعؿ قانكف االحكاـ العسكرية جريمة عدـ طاعة األكامر ؾ الختؿ النظاـ، ذل

 .(2)مف الجنايات التي شددت العقكبة عمييا

كازاء ىػػذا المسػػتكل المشػػدد مػػف الطاعػػة، اختمفػػت اآلراء مػػف مػػدل الطاعػػة لمسػػمطة الرئاسػػية 

اجبػػة عمػػى المػػرؤكس ىػػي الطاعػػػة فػػي مجػػاؿ الكظيفػػة العسػػكرية، فػػذىب الػػبعض إلػػى أف الطاعػػة ك 

المطمقػػة )العميػػاء( حتػػى لػػك كانػػت األكامػػر مخالفػػة لمقػػانكف، بينمػػا ذىػػب الػػبعض اآلخػػر إلػػى أنػػو ال 

 .(3)يجكز لممكظؼ أف يطيع رؤسائو فيما يخرج عف القانكف

لسػنة  43كمف الجدير بالذكر في ىذا المجاؿ أف قػانكف العقكبػات العسػكرم فػي األردف رقػـ 

طمػػب الطاعػػة المطمقػػة مػػف العسػػكرم لرؤسػػائو محػػالن لمطاعػػة، كفػػي ذلػػؾ تعاقػػب المػػادة لػػـ يت 1952

( منو كؿ مف يعصي أمران مشركعان أصدره اليو شخصيان ضابطة األعمػى، كعاقبػت الفقػرة الثانيػة 17)

 مف المادة ذاتيا، مف عصى كىك في الخدمة الحربية أم أمر مشركع اصدره اليو ضابطو.

  

                                                           

 1940لسنة  13مف قانكف العقكبات العسكرم رقـ  43المادة  ( 1)
(. 1975مشػػار اليػػو فػػي د. الحػػديثي، شػػفيؽ، ) 1955ينػػاير  10حكػػـ محكمػػة القضػػاء اإلدارم المصػػرم فػػي  ( 2)

 58النظاـ االنضباطي لمكظفي الدكلة في العراؽ. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بغداد، الطبعة األكلى، ص
 87راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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 المبحث الثاني

 مر الرئاسياأل

أف مكضكع األمر الرئاسي يقكد الباحث بالضػركرة إلػى تعريػؼ األمػر كالتعػرؼ عمػى أنكاعػو 

ثػػـ التطػػرؽ إلػػى مفيػػـك مشػػركعية األمػػر كفػػي ىػػذا السػػياؽ سػػتككف ىػػذه الدراسػػة ليػػذا المكضػػكع عمػػى 

 النحك التالي:

 انكاعو كشركطو -المطمب األكؿ: األمر -

 المطمب الثاني: مشركعية األمر -

 المطمب األول

 األمر: أنواعو وشروطو

كاألردنػي،  التشػريع العراقػيالتشريعات خالية مف تعريؼ األمر، كىذا ىك شأف  اغمب جاءت

أك اقتضػػاء الشػػيء، كفػػي االصػػطالح يػػراد بػػاألمر طمػػب الفعػػؿ  ، (1)كاألمػػر فػػي المغػػة بمعنػػى الطمػػب

 .(2)عمى سبيؿ االستعالء فيخرج بالقيد األخير الدعاء كااللتماس

أمػػا فػػي نطػػاؽ الكظيفػػة العامػػة فقػػد عرفػػت محكمػػة القضػػاء اإلدارم المصػػرم األمػػر كجعمتػػو 

داء أفصػػػاح فػػػي اثنػػػاء قياميػػػا بػػػإمرادفػػػان لمقػػػرار اإلدارم فقالػػػت: أف األمػػػر أك القػػػرار اإلدارم ىػػػك كػػػؿ 

صػفة  كظائفيا المقررة ليا قانكنان، في حػدكد المجػاؿ اإلدارم، كيقصػد منػو إحػداث أثػر قػانكني كيتخػذ

تنفيذتو، كالقرار  أك األمر اإلدارم عمى خالؼ القكانيف أك المكائ  يتـ أك يتحدث أثره القانكني بمجرد 

                                                           

لفيػػكمي، أحمػػد بػػػف محمػػد بػػػف عمػػي، )بػػػدكف سػػنة طبػػع(، المصػػػباح المنيػػر فػػػي غريػػب الشػػػرح الكبيػػر، مطبعػػػة ا ( 1)
 26مصطفى البابي، ص

 389، بيركت: الدار الجامعية، ص4(. اصكؿ الفقو االسالمي. ط1981شمبي، محمد مصطفى ) ( 2)
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صػػػدكره، كتتػػػكافر لػػػو القػػػكة التنفيذيػػػة بغيػػػر حاجػػػة إلػػػى اعػػػالف كنشػػػر اال إذا كػػػاف االعػػػالف أك النشػػػر 

 .(1)عنصران أساسيان في كيانو ككجكده

اركػػػاف القػػػرار اإلدارم، كبخاصػػػة محػػػؿ القػػػرار اإلدارم كعػػػادت فػػػي احكاميػػػا الالحقػػػة لتحػػػدد 

فقالت،" فمف اركاف القػرار اإلدارم أف يكػكف لػو محػؿ كىػك المركػز القػانكني الػذم تتجػو ارادة مصػدر 

كاألثػر ىػك انشػاء حالػة قانكنيػة يترتب عميو مباشػرة كفػي الحػاؿ،  القرار إلحداثو كاألثر القانكني الذم

 .(2)ي قديـ أك الغائو"جديدة أك تعديؿ مركز قانكن

كفػػػي االتجػػػاه ذاتػػػو عرفػػػت محكمػػػة العػػػدؿ العميػػػا )سػػػابقان( اإلداريػػػة )حاليػػػان( االردنيػػػة، القػػػرار 

اإلدارم، بقكليػػػػػا" ىػػػػػك إفصػػػػػاح اإلدارة عػػػػػف إرادتيػػػػػا الممزمػػػػػة بماليػػػػػا مػػػػػف سػػػػػمطة بمقتضػػػػػى القػػػػػكانيف 

زان قانكنػان، ككػاف الباعػث كاالنظمة، كذلؾ بقصد إحداث أثػر قػانكني معػيف متػى كػاف ذلػؾ ممكنػان كجػائ

 .(3)عميو ابتغاء مصمحة عامة"

كمف ذلؾ يتض  أف مف شركط اكتسػاب صػفة القػرار اإلدارم إنشػاء حالػة قانكنيػة جديػدة أك 

مر التي بصددىا الباحث في دراستو ىذه، كالتػي يكجييػا الرؤسػاء إلػى كاتعديؿ مركز قانكني، أما األ

لقػانكني لمقػرار اإلدارم، كال يتعػدل أثرىػا أف يكػكف إلزامػان، مػف مرؤكسييـ، فإنيا ال ترتب نفس األثر ا

 رئيس إلى مرؤكس يحمؿ طابع القير.

مجػػرد تكجييػػات يمتػػـز بيػػا المكظفػػكف ال  يكمػػا أف ىػػذه األكامػػر ال أثػػر ليػػا قبػػؿ األفػػراد، فيػػ

س أنػو ال األفراد كليذا السبب ال تقبؿ دعكل اإللغاء ضد ىذه األكامر، كيرل الباحث عمى ىذا األسا

                                                           

 24، مجمكعة السنة األكلى، ص19/3/47قضائية، جمسة  18محكمة القضاء اإلدارم، الدعكل رقـ  حكـ ( 1)
 77، ص8، ص28/2/1954 -ؽ1146/6محكمة القضاء اإلدارم رقـ الدعكل  ( 2)
 50( ص2، 1، مجمة نقابة المحامييف األردنييف، العدداف )132/84محكمة  العدؿ العميا، رقـ  ( 3)
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يمكػػػػف اعتبػػػػار األكامػػػػر مػػػػف قبيػػػػؿ القػػػػرارات اإلداريػػػػة، كال تعػػػػدك أف تكػػػػكف تكجييػػػػان مػػػػف الػػػػرئيس إلػػػػى 

 مرؤكسيو يقتضى منو القياـ بعمؿ أك االمتناع عنو سكاء كاف ىذا التكجيو خطيان أك شفكيان.

 الفرع األول: أنواع األوامر الرئاسية

خصائصػو كآثػار لػدل المػرؤكس، كسػيتـ بحػث تتخذ األكامػر الرئاسػية عػدة صػكر لكػؿ منيػا 

الصػػكر الشػػائعة ليػػا كىػػي القػػرارات الكزاريػػة، كالتعميمػػات، كالمنشػػكرات، كمػػذكرات الخدمػػة كاألعمػػاؿ 

 الداخمية.

 أواًل: الوزير

يمارس الكزير نكعيف مف السػمطات، يتعمػؽ األكؿ منيمػا بإصػدار القػرارات السياسػية بصػفتو 

رسػػػـ السياسػػػية العامػػػة لمدكلػػػة، أمػػػا الثػػػاني فيتعمػػػؽ باختصاصػػػو عضػػػكان فػػػي الحككمػػػة، يشػػػارؾ فػػػي 

بإصػػدار قػػرارات إداريػػة تتعمػػؽ بتسػػيير المرفػػؽ العػػاـ الػػذم يترأسػػو كقػػراره بيػػذا المجػػاؿ يعتبػػر مػػف أىػػـ 

 األكامر الرئاسية التي يتمقاىا المكظؼ.

التنفيذيػة التػػي  كقػرار الػكزير ىػػذا إمػا أف يكػػكف قػراران فرديػػان، كفػي ذلػؾ ممارسػػة فعميػة لمكظيفػػة

تتضػػمف تطبيػػؽ القػػانكف عمػػى الحػػاالت الفرديػػة كالخاصػػة، إمػػا أف يكػػكف قػػراران تنظيميػػان يتعمػػؽ بػػالكزارة 

التػػي يترأسػػيا، كتجػػد ىػػذه السػػمطة التنظيميػػة أساسػػيا فػػي ضػػركرات الحيػػاة اإلداريػػة التػػي تممػػي عمػػى 

إلى حسف سير المرافؽ العػاـ  الرؤساء اآلخريف ضركرة اتخاذ اجراءات كقرارات تنظيمية عامة تيدؼ

 .(1)بانتظاـ كاضطراد

صػداره إلو مف خالؿ ىذه السمطة أف يؤثر فعميان عمػى ممارسػة المسػؤكليف الختصاصػاتيـ بك 

عمػى األكامػر  كتقػكـبػو مػف سػمطة رئاسػية تسػتكجب الطاعػة،  عالتعميمات الممزمة  بناء عمى ما يتمت

 كالتعميمات الرئاسية األخرل.
                                                           

 2، ص57، ص110(. تدرج  القرارات اإلدارية. مكسكعة القضاء كالفقو، ع1982بدكم، ثركت ) ( 1)
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 التعميماتثانيًا: 

، فمػػػف الفقيػػػاء مػػػف أنكػػػر عمػػػى (1)لػػػـ يتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى اعطػػػاء تعريػػػؼ محػػػدد لمتعميمػػػات

التعميمػػػات صػػػفتيا القانكنيػػػة، كاعتبرىػػػا مػػػف قبيػػػؿ األعمػػػاؿ الماديػػػة، معممػػػيف ىػػػذا القػػػكؿ، بػػػأف كاجػػػب 

 الطاعػػة المفػػركض عمػػى المرؤكسػػيف  تجػػاه التعميمػػات غيػػر معاقػػب عميػػو بجػػزاء يكفػػؿ احترامػػو، إال

بطريػػػؽ غيػػػر مباشػػػر عػػػف طػػػرؽ العقكبػػػات التأديبيػػػة، بيػػػد أف ىػػػذا القػػػكؿ ال يمكػػػف االعتػػػداد بػػػو ألنػػػو 

مخالفة التعميمات ينتج عنيا بطبيعة الحالة التيديد الػذم يمػس بػالمركز الشخصػي لممكظػؼ، كيعتقػد 

 .(2)الباحث أف ىذا كاؼو إلضفاء طابع العمؿ القانكني عمى التعميمات

بناءن عمى كاجب الطاعة، فيى ال تخاطب لعػدـ كجػكد سػمطة  طمكظفيف فقكالتعميمات تمـز ال

 بيف األفراد كمف يكجو ىذه التعميمات رئاسية

كقد قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر، بػأف مخالفػة المكظػؼ لمتعميمػات اإلداريػة تعػد 

مخالفة مسمكية ينبغي مساءلتو عنيا، كال سبيؿ إلى دفع مسؤكليتو بزعمو أنو لـ يكف عمى بينػو منيػا 

ة متى كاف بكسعو العمػـ بيػا إذا أف األصػؿ أنػو يجػب عمػى المكظػؼ أف يقػـك بالعمػؿ المنػكط بػو بدقػ

كأمانػػو. كمػػف مقتضػػيات ىػػذه الدقػػة كجػػكب مراعػػاة التعميمػػات التػػي تصػػدرىا الجيػػات الرئاسػػية لتنظػػيـ 

 .(3)العمؿ

كالتعميمات بصكرة عامة يمكف تعريفيا بأنيا األكامر التي يكجييا الرئيس إلػى مرؤكسػيو فػي 

سػميا الفقيػاء مجاؿ الكظيفة العامػة، كالتػي تيػدؼ إلػى حسػف أداء المرؤكسػيف ألعمػاليـ، كىػي كمػا ق

 .(4)عمى أربعة أنكاع

                                                           

 92راضي، مازف ليمك، طاعة الرؤساء كحدكدىا، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 المصدر نفسو ( 2)
 122، قضائية، مجمكعة السنة الثامنة عشر، ص8السنة  632القضية رقـ  ( 3)
 107، دار النيضة العربية، ص3اإلدارم. ط العطار، فؤاد )بدكف سنة طبع(. القانكف ( 4)
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 تعميمات شارحة. .1

 تعميمات آمره. .2

 تعميمات ناصحة. .3

 تعميمات مقررة كمؤكده. .4

كتختمؼ الصفة اآلمرة لمتعميمات فػي كػؿ مػف ىػذه االنػكاع فالتعميمػات ال تكتسػب قػكة اإللػزاـ 

كت قصػػد الػػرئيس إال إذا تػكافر ليػػا شػػرطاف ىمػػا كجػػكد العالقػػة الرئاسػػية بػػيف الػػرئيس كالمػػرؤكس، كثبػػ

.  في اصدار أمر ممـز

كيمكػف االسػػتدالؿ عمػى قصػػد الػػرئيس فػي تكجيػػو ىػػذا األمػر الممػػـز مػػف الصػيغة الدالػػة عمػػى 

األمر أك مف طبيعة األمر نفسو، كفيما عدا ذلؾ تككف التعميمات مجرد دعكة إلى سمكؾ سبيؿ معيف 

 دة.في العمؿ فتككف التعميمات إما شارحو أك ناصحة أك مقررة كمؤك

 ثالثًا: المنشورات

المنشكرات إذا كانت تتفؽ مع التعميمات في أنيا أكامر صادرة مف الرؤساء إلػى مرؤكسػييـ، 

فإنيا تختمؼ عنيا في ككنو أكثر عمكمية مف التعميمات فيذه األخيرة تكجد فردية إلى مكظؼ معػيف 

كالمنشػكرات ال تكػكف اال اكامػر في حيف أف المنشػكر يكجػو بصػكر عامػة إلػى طائفػة مػف المػكظفيف، 

خطية، أما التعميمات فتككف خطية أك شفكية فتتمتػع المنشػكرات بصػفة الزاميػة حيػاؿ المػكظفيف بنػاء 

، حتػػى قيػػؿ أف المكظػػؼ فػػي فرنسػػا لديػػو االسػػتعداد لالمتثػػاؿ (1)عمػػى كاجػػب طاعػػة المػػرؤكس لرئيسػػة

 و.ده لالمتثاؿ لمقانكف ذاتلممنشكرات حتى لك كانت مشركعيتيا محؿ شكؿ أكثر مف استعدا

لكػػػػف ىػػػػذه المنشػػػػكرات ال أثػػػػر ليػػػػا قبػػػػؿ األفػػػػراد، كال تتضػػػػمف بالنسػػػػبة الػػػػييـ أم تغييػػػػر فػػػػي 

 األكضاع القانكنية.
                                                           

 104عكاشو، حمدم ياسيف، المصدر السابؽ، ص ( 1)
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 كالمنشكرات عمى نكعيف

 منشكرات تفسيرية. أ

 أك تنظيمية. ةمنشكرات الئحي. ب

أك تنسػخيا، كتيدؼ المنشكرات التفسيرية إلى تفسير النصكص التشػريعية، كال تصػنؼ الييػا 

 .(1)كيمكف الغاء ىذه المنشكرات بقرار إدارم كال يعد ذلؾ كجيا مف أكجو عدـ المشركعية

أك التنظيميػػػة فأنيػػػا تصػػنيؼ إلػػػى النصػػػكص التشػػريعية مػػػا يكمميػػػا  أمػػا المنشػػػكرات الالئحيػػة

كيعدليا أك يمغييا، كتعد فراغان تشريعيان فييا كىذه المنشكرات بمثابة قػرارات إداريػة يجػكز سػماع دعػكة 

 .(2)االلغاء بشأنيا

 أما تقدير ما إذا كاف المنشكر تفسيريان أك تنظيميان متركؾ لمقضاء.

 رابعًا: مذكرات الخدمة المرفقية: 

يمكػػف تعريػػؼ مػػذكرات الخدمػػة المرفقيػػة، بأنيػػا المالحظػػات المكتكبػػة التػػي يكجييػػا الرؤسػػاء 

إلى مرؤكسييـ، كتتعمؽ بحسف ادائيـ ألعمػاليـ كتقػكيـ سػمككيـ فػي غيػر مػا يتعمػؽ بالتأديػب كتتميػز 

يتػرؾ أمػر تكجيييػا إلػى الرؤسػاء تسػعفيـ  ىذه المالحظات بأف ال أثر ليػا قبػؿ االفػراد، كأنيػا تقديريػة

في تنبيػو المرؤكسػيف، عمػى أف مػا يقػع مػنيـ مػف اخطػاء دكنمػا حاجػة إلػى اسػتخداميـ سػبؿ التأديػب 

فالرؤساء قد يركف أف اتباع ىذه الكسيمة بالنسبة لبعض المػكظفيف أجػدل مػف االلتجػاء إلػى تػأديبيـ، 

 .(3)خطؤه ينـ عف استيتار مف جانبوخاصة إذا كاف المكظؼ حديث عيد بالعمؿ، أك كاف 

                                                           

 35سالمة، كىيب عياد، )بدكف سنة طبع(. التدابير الداخمية. منشأة المعارؼ، ص ( 1)
 106عكاشو، حمدم ياسيف، المصدر السابؽ، ص ( 2)
 351بؽ، صالطماكم، سميماف محمد، قضاء التأديب، المرجع السا ( 3)
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جػراءات الداخميػة اعتبار ىػذه المالحظػات مػف قبيػؿ االكقد ذىب مجمس الدكلة الفرنسي إلى 

التػػي ال تقبػػؿ الطعػػف، كىػػذا شػػأف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي مصػػر التػػي اعتبػػرت المالحظػػات مػػف 

 .(1)قبيؿ االجراءات التنظيمية الداخمية لممرافؽ العامة

ي العػػراؽ فػػال يمكػػف اعتبػػار ىػػذا لنػػكع مػػف المالحظػػات مػػف قبيػػؿ االجػػراءات الداخميػػة، أمػػا فػػ

( لسػنة 14مف قانكف انضباط مػكظفي الدكلػة كالقطػاع االشػتراكي رقػـ ) -ذلؾ ألف المادة الثالثة/ أكالن 

شػػعار المكظػػؼ تحريريػػان أ( قػػد اعتبػػرت لفػػت النظػػر مػػف قبيػػؿ  العقكبػػات التأديبيػػة التػػي تػػتـ ب1991)

 لمخالفة التي ارتكبيا، كتكجييو لتحسيف سمككو الكظيفي.با

بالمشرع العراقي اعتبػار لفػت النظػر مػف قبيػؿ االجػراءات الداخميػة التػي تكفػؿ  لككاف األجد

ىـ بأعمػاليـ دكنمػا حاجػة ر يؤكسػييـ كتبصػسير المرافؽ العػاـ بانتظػاـ عػف طريػؽ تكجيػو الرؤسػاء لمر 

سػػامة بحيػػث جعقكبػػة لفػػت النظػػر فػػي التشػػريع العراقػػي مػػف الإلػػى ايقػػاع الجػػزاء عمػػييـ، خاصػػة كأف 

 المكظؼ أك الزيادة مدة ثالثة أشير. عير ترفيمييا تأخيترتب ع

ما أف مف المكظفيف مف تكفي االشارة إلى عمميـ عمػى سػمكؾ السػبيؿ الصػحي  فػي العمػؿ ك

ال يستمـز ايقاع مثؿ دكنما حاجة إلى ايقاع الجزاء عمييـ في مخالفات قد تككف مف البساطة، بحيث 

 ىذا الجزاء الجسيـ عمييـ، كال يخفى أف ذلؾ قد يسبب االحباط لممكظفيف.

 خامسًا: االعمال الداخمية ذات النماذج

تمجأ اإلدارات أحيانان في حسف قياميا بكاجباتيا كحسف أداء المكظفيف لألعماؿ المناطػة بيػـ 

د، قػد تكػكف اتباعيػا الزاميػان أك اختياريػان، تبعػان إلى تنظيـ لكائ  نمكذجية عمى شػكؿ اسػتمارات اك عقػك 

 لمقكة التي تصنفيا اإلدارة عمييا.

                                                           

، قضػائية السػنة الثانيػة عشػر، 11، س514، القضػية 1967/ديسػمبر/23حكـ المحكمة اإلدارية المصرية في  ( 1)
 332ص
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كقد انتشر األخذ بيذه النماذج في العصر الحديث في عالقة السمطات الرئاسػية بمرؤكسػييا 

يعتبػر ىػذا النػكع مػف األعمػاؿ الرئاسػية مػف األعمػاؿ الرئاسػية مػف  (Rivero)حتى اف الفقيػو رفيػدك 

 .(1)  الرئيسية لتطكر العالقات الرئاسية في اإلدارة المعاصرةالمالم

كفي العراؽ تنيض األعماؿ الداخمية النمكذجية بجانب كبير مف العمؿ في اإلدارات خاصة 

 فيما يتعمؽ بنماذج العالكات كطمبات االجازات كالترقيات الكظيفية.

 الفرع الثاني: شروط األمر محل الطاعة

معينػػػة  ط لمتنفيػػػذ يجػػػب أف تتػػػكافر فيػػػو شػػػرك  الرئاسػػػي لكػػػي يكػػػكف صػػػالحان الشػػػؾ أف األمػػػر 

يقضي بيا القانكف، كيجب عمى المتمقي )المرؤكس( أف يتحقػؽ مػف كجػكد ىػذه الشػركط ليكػكف تنفيػذ 

 االمر قانكنان.

 كسيتناكؿ الباحث ىذه الشركط في ىذا الفرع بشيء مف التفصيؿ 

 أواًل: أن يكون األمر واضحاً 

األمر صالحان لمتنفيػذ، البػد أف يكػكف كاضػحان ال لػبس فيػو، سػيالن عمػى المػرؤكس  لكي يعتبر

فيمػػو متناسػػبان مػػع درجػػة ثقافتػػو كخبرتػػو، كمػػف الضػػركرم أف تكػػكف لغػػة الػػرئيس كاضػػحو دالػػو عمػػى 

األمر كبغير ذلؾ يككف األمر محالن لمشؾ، كالتأكؿ، ما يسػم  لممػرؤكس بػأف يتنصػؿ مػف كاجبػو فػي 

 .(2)اطاعة األمر

كما أف المرؤكسيف الذيف ال يفيمكف األمر غالبان ما يتمسككف بحرفية األمر، كىػذا يقػكد إلػى 

 .(3)اعاقة سير العمؿ
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كال يعنػي كضػػكح األمػػر اقتصػػار فيمػػو كااللمػػاـ بػو عمػػى المػػرؤكس فقػػط، فػػالرئيس ىػػك أيضػػان 

ذلػػؾ مػػا يجنبػػو  يجػػب أف يكػػكف عمػػى معرفػػة تامػػة بػػاألمر، كمػػا يترتػػب عميػػو كمراحػػؿ تنفيػػذه، ألف فػػي

 الكقكع في الحرج كيدعـ الثقة بو أماـ مرؤكسيو.

كيػػػػراد مػػػػف كضػػػػكح األمػػػػر الرئاسػػػػي أف يكػػػػكف محػػػػددان مػػػػف حيػػػػث الطبيعػػػػة كاليػػػػدؼ، ككقػػػػت 

بػو مرؤكسػيو كالتػي قػد  عاالنجاز، كىذا يتطمب مف الرئيس مالحظة االعتبارات الشخصػية التػي يتمتػ

ة تكجييو، كال يخفي ما لذلؾ مف اضػاعة الكقػت كالجيػد، تؤثر عمى تنفيذ األمر، كقد تؤدم إلى اعاد

 كعرقمة لسير العمؿ.

 ثانيًا: اختصاص طرفي األمر

اشػػار الباحػػث سػػابقان إلػػى أف كاجػػب الطاعػػة يقػػكـ عمػػى كجػػكد طػػرفيف: الػػرئيس الػػذم يصػػدر 

 األمر، كالمرؤكس الذم يقع عميو كاجب التنفيذ.

ف الطرفػاف مختصػاف قانكنيػان بإصػدار األمػر يككف األمػر صػالحان لمتنفيػذ يجػب أف يكػك  كلكي

 كتنفيذه كعمى التفصيؿ التالي:

 اختصاص الرئيس بإصدار األكامر:. أ

يجػػب أف يكػػكف األمػػر صػػادران عمػػف يممػػؾ الحػػؽ قانكنػػان بإصػػداره كفقػػان لمقػػانكف كاألنظمػػة كالتعميمػػات 

لممػرؤكس فػي نفػس الػكزارة كاألكامر الرئاسية العميا، فاألمر يجب أف يككف صادران عػف رئػيس مباشػر 

 .(1)أك اإلدارة

كال يشػػترط أف يكػػكف مكجػػو األمػػر فػػي كظيفػػة أك درجػػة أعمػػى ممػػف صػػدر اليػػو فػػي درجػػة أدنػػاه ممػػف 

كجو اليو األمر، ماداـ األكؿ متمتعػان بسػمطة اصػدار ىػذا األمػر، كفقػان لمقكاعػد القانكنيػة، كيظيػر ىػذا 
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رة صػػػالحية اصػػدار االكامػػػر إلػػػى أحػػػد مرؤكسػػػيو، جميػػان فػػػي حالػػػة تفػػػكيض الػػرئيس األعمػػػى فػػػي الػػػدائ

كيمتمؾ األخير ىذه السمطة في مكاجية مف يعمكه أك يقؿ عنو مرتبة في السمـ اإلدارم، فمناط األمر 

 التبعية الرئاسية بغض النظر عف التسمسؿ أك الدرجة في السمـ اإلدارم.

 اختصاص المرؤكس بتنفيذ األمر:. ب

يجػب أف يػدخؿ األمػر فػي اختصػاص مػف كجػو اليػو، كبغيػر  لكي يككف األمر مقتضيان لمطاعة

ذلػؾ لممػػرؤكس أف يتجاىػػؿ األمػػر الصػادر اليػػو، كمػػا لػػك كػاف غيػػر متعمػػؽ بكظيفػػو، أك أف العمػػؿ ال 

يتالئـ مع نشاط المرفؽ كأىدافو، كذلؾ يككف المرؤكس فػي حػؿ مػف الطاعػة، إذا كػاف األمػر يتعمػؽ  

 .(1)بالحياة الخاصة لممكظؼ

مػػػا إذا كػػػاف األمػػػر مػػػف اختصػػػاص المػػػرؤكس أـ ال، فيػػػك أمػػػر يتعمػػػؽ بالسػػػمطة أمػػػا تقػػػدير 

التقديريػة لمقاضػي المخػتص، كيػػرل أف فػي ذلػؾ اىػػداران لكاجػب الطاعػة خاصػة إذا كػػاف مػا اتخػذ ىػػذا 

متحمػػؿ مػػف التػػزاميـ بطاعػػة األكامػػر، كيسػػتعاف فػػي معرفػػة مػػدل اختصػػاص لاألمػػر ذريعػػة لممػػرؤكس 

باألكامر كالتعميمات الرئاسية التي سبؽ أف اصدرت إلى المرؤكسػيف فػي المرؤكس بتنفيذ عمؿ معيف 

 نفس المجاؿ. 

 ثالثًا: ال يكون االمر تعسفياً 

ما يراه مالئمان مف األكامر التي يعتقد أنيا تسػاىـ فػي تحقيػؽ  ولمرئيس أف يكجو إلى مرؤكسي

أىداؼ المرفؽ، كأم خركج عػف ىػذه االىػداؼ يتسػـ بالكيػد لممرؤكسػيف كاقحػاميـ فػي اعمػاؿ تتجػاكز 

طاقاتيـ الكظيفية يككف مشكبان بعيب التعسؼ، كما أف تزكيد الرئيس بالسمطة الرئاسية الكاممػة يجػب 
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ة كماديػػػة، إذا مػػػا اسػػػتعمؿ سػػػمطتو كتعسػػػؼ بيػػػا متخطيػػػان الغايػػػة أك اليػػػدؼ محاسػػػبتو محاسػػػبة قانكنيػػػ

 .(1)المكضكع لو كالمتمثؿ بالمصمحة العامة

كمف قبيؿ التعسؼ أف يعيػد الػرئيس إلػى مرؤكسػيو بأعمػاؿ تفػكؽ قػدرتيـ البدنيػة أك العقميػة، 

ك في العطؿ الرسمية، كذلؾ ما يدعك إلعجازىـ عف تنفيذىا، أك أف يكمفيـ بالعمؿ في غير اكقاتو، أ

خالفان لمقانكف، كتقػدير كجػكب التعسػؼ أك عدمػو منػكط بمحكمػة المكضػكع، كالسػؤاؿ الػذم يمكػف أف 

 يكجو في ىذا المجاؿ ىك ما مدل التزاـ المرؤكس بتنفيذ األمر المشكب بالتعسؼ.

قػانكف كيككف المرؤكس في ىذه المشكمة بيف امريف، اكالىمػا ممػـز باطاعػة رئيسػو كاحترامػان لم

لكي ال يعطؿ سػير العمػؿ كاآلخػر أنػو إذا اطػاع مثػؿ ىػذا األمػر التعسػفي سػيكبد الكثيػر مػف المشػقة 

التػػي تػػؤثر عمػػى حياتػػو الكظيفيػػة كتفقػػد الثقػػة بنزاىػػة رؤسػػائو، كال بػػد مػػف االشػػارة إلػػى تػػرؾ المػػرؤكس 

أمػاـ المػكظفيف يقدر مدل تعسؼ رؤسػائو فػي اصػدار األكامػر، ثػـ امتناعػو عػف التنفيػذ، يفػت  البػاب 

ربكف بعدـ اطاعتيا، كبيذا أثر سمبي عمى حسػف سػير العمػؿ فػي يلمتنصؿ مف طاعة األكامر التي ي

المرافؽ العامة، لذلؾ فإف الحكـ بمدل ككف األكامر تعسفية أـ اال امران ال يقدر المكظؼ )المرؤكس( 

 ء المختص.جية مختصة بحاؿ تقدـ المرؤكس بشككل كتظمـ أماـ اإلدارة كالقضا أماـ

 رابعًا: أن يكون األمر مستطاعاً 

لكػػػي يكػػػكف األمػػػر صػػػالحان لمتنفيػػػذ مسػػػتكجبان لمطاعػػػة، يجػػػب أف يكػػػكف مسػػػتطاعان فػػػي ظػػػؿ 

 الظركؼ الشخصية كالعممية لممرؤكس كالمثؿ القائؿ، إذا اردت أف تطاع فأمر بما ىك مستطاع"

كاضػاعة الكقػت كالجيػد، فال يعدك تكميؼ المػرؤكس بػأمر خػارج عػف قدرتػو مػف قبيػؿ العبػث 

 كمجاؿ عصى المرؤكس االكامر التعسفية الغير مستطاعو فإنو حقان لو كفيو اىانة لمرئيس.
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كيعػػكد لمقضػػاء تقػػدير مػػا إذا كػػاف األمػػر مسػػتطاعان أـ ال، كقػػد أكػػد القضػػاء المصػػرم أنػػو ال 

الشػأف" كثػرة العمػؿ  يعفي العامؿ مف المسػؤكلية كثػرة العمػؿ، كتقػكؿ المحكمػة اإلداريػة العميػا فػي ىػذا

ليست مف االعذار التي تعدـ المسؤكلية اإلدارية، إذ ىي ذريعة لكؿ مف يخؿ بكاجبات كظيفتػو، كلػك 

فى األمر فكضى ال ضابط ليا، كلكنيا قد تككف عذران مخففان إذا اثبت أف االعبػاء التػي ضأخذ بيا أل

 .(1)طر عمييايقـك بيا العامؿ فكؽ قدرتو كاحاطت بو ظركؼ لـ يستطيع أف يسي

كما ال يستطيع العامؿ أف يمتنع عػف تنفيػذ األمػر الصػادر اليػو عػف رئيسػو المخػتص بحجػة 

 .(2)عدـ مالءمة المكاف المحدد لمعمؿ

كالمعيػػػار الػػػذم يتبعػػػو القضػػػاء فػػػي تقػػػدير مػػػا إذا كػػػاف األمػػػر مسػػػتطاعان أـ ال، ىػػػك معيػػػار 

لممػرؤكس المكجػو اليػو األمػر، فػإذا  المكظؼ الحريص في ظػؿ الظػركؼ الشخصػية كالبدنيػة كالعمميػة

 تعذر عمى ىذا تنفيذ األمر، أعفي المرؤكس مف المسؤكلية.

 أما إذا حصؿ العكس فإنو سيؤاخذ تأديبيان عف جريمة االخالؿ بالطاعة.

 خامسان: أف ال يككف األمر جريمة

يعمـ ليس لمرئيس أف يكمؼ أحد مرؤكسيو بارتكاب جريمة كليس لممرؤكس أف يطيع إذا كاف 

 .(3)أف تنفيذه ينطكم عمى ارتكاب جريمة، كليس لو أف يدفع بجيمو لمقانكف في ىذا الشأف
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أف مف حؽ المػرؤكس بػؿ مػف كاجبػو االمتنػاع عػف تنفيػذ األكامػر التػي تشػكؿ جريمػة يعاقػب 

ذلػؾ ، كال يعصػمو مػف (1)فضػالن عػف مسػؤكليتو التأديبيػة الجزائيةعمييا قانكنان، كاال تعرض لممسؤكلية 

 . (2)دفعو بحسف نيتو في تنفيذه األكامر

كمػػػع ذلػػػؾ فػػػأف المشػػػرع العراقػػػي يعفػػػي المػػػرؤكس مػػػف المسػػػؤكلية إذا تػػػكافرت شػػػركط معينػػػة 

 .1969( لسنة 11ات العراقي، رقـ )( مف قانكف العقكب40أكردتيا المادة )

 المطمب الثاني 

 مشروعية األمر الرئاسي

صػػر الدكلػػة القانكنيػػة، كيػػراد بيػػذا المبػػدأ أف تخضػػع يعتبػػر مبػػدأ سػػيادة القػػانكف مػػف أىػػـ عنا

كافػة، لمقػانكف أيػا كػاف مصػدره، دسػتكريان أك تشػريعان عاديػان، أك أنظمػة أك تعميمػات،  بأعضائياالدكلة 

 أفراد، كجماعات، كىيئات".

كلكي يتحقؽ ىذا المبدأ بالنسبة لمييئات اإلدارية يجب أف تخضع كاألفراد لمقانكف كقػد يثػكر 

الشأف صراع بيف مبدأ سيادة القانكف كبيف كاجب الطاعة، عندما يتمقى المرؤكس أكامر رئاسػية بيذا 

غيػػر مشػػركعة، أيغمػػب المػػرؤكس كاجػػب طاعتػػو الرئاسػػية، كييػػدر مبػػدأ المشػػركعية أـ ييمػػؿ كاجػػب 

 الطاعة، كيتمسؾ بطاعة القانكف.

 ثالثة فركعإلى  ىذا المطمبعمى ىذا التساؤؿ سيقـك الباحث بتقسيـ  كلإلجابة

 الفرع األكؿ: مفيـك المشركعية -

 الفرع الثاني: االمر غير المشركع -

 الفرع الثالث: كاجب المرؤكس حياؿ األمر الغير مشركع -
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 الفرع األول: مفيوم المشروعية

يػػػا( لمقػػػانكف، كتقييػػػدىـ بأحكامػػػو، أمػػػا عية خضػػػكع الدكلػػػة )حكاميػػػا كمحككميييػػػراد بالمشػػػرك 

 مبدأ المشركعية يتضمف التزاميـ بكاجبيف:بالنسبة إلى المكظفيف فأف 

 .(1)األكؿ: كاجب إطاعة القكانيف بمعناىا العاـ، سكاء كانت قكاعد مدكنة أـ غير مدكنة

الثػػاني: يتعمػػؽ بإطاعػػة األكامػػر الرئاسػػية الصػػادرة مػػف رجػػاؿ السػػمطة اإلداريػػة المخكلػػة ليػػـ بمكجػػب 

 القانكف.

داء أعماليػا فػي أدارة منذ قياميػا بنشػاط معػيف بػكمف مقتضيات مبدأ المشركعية أنو تتقيد اإل

دائرة القانكف، إذ أف ذلؾ يؤثر في حياة األفراد خاصة كأف اإلدارة بتشغيميا لممرافؽ العامة في الدكلػة 

تتغمغػػػؿ فػػػي حيػػػاة األفػػػراد كحريػػػاتيـ، كيػػػدرج احتػػػراـ اإلدارة لمقكاعػػػد الدسػػػتكرية كالمعاىػػػدات كالمبػػػادئ 

ئ القضػػػائية كأحكػػػاـ القضػػػاء، كيقػػػـك القضػػػاء اإلدارم بمراقبػػػة احتػػػراـ اإلدارة العامػػػة لمقػػػانكف كالمبػػػاد

 .(2)لمقانكف فيما يصدر عنيا مف أعماؿ قانكنية أك مادية

كتبرز أىمية ىذا المبدأ بالنسبة لإلدارة في أنيا تممؾ سمطة تنفيذ اكامرىا مباشرة، كباستخداـ 

لجسيـ، كيرتكز مبدأ المشركعية في الكظيفػة العامػة القكة الجبرية، مما يعرض حقكؽ األفراد لمخطر ا

عمى أساس ضماف حريات المكظفيف كحقكقيـ ضد تحكـ اإلدارة مف جية، كتقيد ىؤالء بالقػانكف فػي 

تعػػػػامميـ مػػػػع األفػػػػراد مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل تحقيقػػػػان لمتػػػػكازف بػػػػيف المصػػػػمحة العامػػػػة التػػػػي تمثميػػػػا اإلدارة، 

راد كحريػػاتيـ، كتمػػؾ سػػمة الدكلػػة القانكنيػػة الحديثػػة كأم كالمصػػمحة الخاصػػة المتمثمػػة فػػي حقػػكؽ األفػػ

 .(3)خركج عمييا يضع الدكلة في مصاؼ الدكلة االستبدادية

                                                           

مسؤكلية الجزائية. اطركحة دكتػكراه غيػر منشػكرة، (. طاعة األكامر، كأثرىا في ال1987سمماف، حكمت مكسى ) ( 1)
 36جامعة بغداد، ص

 10الحمك، ماجد راغب. القضاء اإلدارم. المصدر السابؽ، ص ( 2)
 98عثماف، محمد مختار، المصدر السابؽ، ص ( 3)
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 الفرع الثاني: األمر غير المشروع

أف جميػع المػػكظفيف عمػػى المسػػتكيات كافػػة يجػب أف يخضػػعكا لمبػػدأ المشػػركعية، كعمػػى ىػػذا 

ذا  مشػركعة كمكافقػػة لمقػػانكف، والػػرئيس إلػى مكظفيػػاألسػاس، يجػػب أف تكػكف األكامػػر الصػادرة عػػف  كا 

 حصؿ أف كانت أكامر الرئيس مخالفة لمقانكف فإف المرؤكس يجد نفسو بيف أمريف

كاجبػة  أما احتراـ القانكف كعصػيات األمػر غيػر المشػركع، كفػي ىػذا أىػدار لمسػمطة الرئاسػية

كازاء ىذه المشكمة بػرز خػالؼ فقيػي  االحتراـ، أك اطاعة االمر كتجاىؿ القانكف كاىدار لممشركعية،

 ، تمخض عف ظيكر ثالث نظريات حاكلت كؿ منيا كضع حؿ ليذا الخالؼ:(1)شديد

 ىؿ مف سمطة الرئيس اصدار مثؿ ىذا األمر؟ .1

 ىؿ يدخؿ المأمكر بو في كاجبات كظيفة المرؤكس؟ .2

 القانكف؟يطمبو ىؿ صدر األمر بالشكؿ الذم  .3

يجكز لممكظؼ أف يتعرض لألمر في مكضػكعو كعميػو  فإذا تحققت ىذه الشركط الثالث فال

 الطاعة، كال مسؤكلية عالية، أما إذا افتقد األمر ىذه الشركط فمممرؤكس أف يمتنع عف التنفيذ.

 أواًل: نظرية المشروعية

الػػذم يػػرل أف المػػرؤكس يمتػػـز بطاعػػة رئيسػػو مػػا داـ  (Duguit)نػػادل بيػػذه النظريػػة العميػػد 

 .(2)كاف عمى المرؤكس عدـ طاعتو عف المشركعيةأمره مشركعان، فأف خرج 

كاسػػتثنى مػػف الخضػػكع ليػػذه القاعػػدة، العسػػكرييف، ألف طبيعػػة عمميػػـ تتطمػػب تشػػديد إطاعػػة 

 األكامر حتى لك كانت مخالفة لمقانكف.

                                                           

 )القرار غير منشكر( 5/10/1977في  228/77قرار مجمس االنضباط العاـ رقـ  ( 1)
(. مبػػػػادئ كأحكػػػػاـ القضػػػػاء اإلدارم المبنػػػػاني. الػػػػدار الجامعيػػػػة، بيػػػػركت، 1983بػػػػد العزيػػػػز )شػػػػيحا، ابػػػػراىيـ ع ( 2)

 173ص
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كىذه النظرية كأف كانت تؤكد مبدأ المشركعية كسيادة القانكف كال يخفي ما لذلؾ مف ضمانو 

يؤدم إلى إعاقة سير  بإطالقياإنيا تعرضت لمكثير مف النقد، كال سيما أف األخذ لمحريات كالحقكؽ ف

العمؿ في المرفؽ، كيدفع المرؤكسيف إلى أف يككنكا " قضاة مشػركعية" يبحثػكف فػي مشػركعية األمػر 

الصادر ليػـ مػف رؤسػائيـ، كيمتنعػكف عػف تنفيػذ األكامػر التػي يعتقػدكف عػدـ مشػركعيتيا، كىػـ غالبػان 

 ية بمثؿ ىذه األمكر، كال شؾ أف ذلؾ يصيب اإلدارة باالضطراب.أقؿ درا

 ثانيًا: نظرية النظام:

المذاف يرياف أف  (Berthelneyu)كبارتعمي  (Hauriou)تزعـ ىذه النظرية الفقيياف ىكريك 

ضػػركرة ضػػماف سػػير المرفػػؽ العػػاـ  تسػػتمـز مػػف المػػرؤكس أف يطيػػع أكامػػر رئاسػػية، حتػػى لػػك كانػػت 

مخالفػػػػة لمقػػػػانكف، كيػػػػرل " بػػػػارتعمي" أف أمػػػػر الػػػػرئيس بغيػػػػر مػػػػف طبيعػػػػة الخطػػػػأ، فػػػػالمكظؼ مطالػػػػب 

 .(1)بالطاعة حيف يصدر اليو امر، كال يممؾ اال أف ينفذ، كبعد ذلؾ ال يسأؿ عف نتائجو

كقد عززت النظريات ىذه آراءىا بتسػكيغات، منيػا قرينػة الرشػاد أك المشػركعية، كمفادىػا أف 

أكامػػػر الرؤسػػػاء تحمػػػؿ شػػػيادة بالمشػػػركعية بحكػػػـ مسػػػؤكلية اإلدارة الرئاسػػػية التػػػي تسػػػتيدؼ الصػػػال  

 العػػػػاـ، كخبرتيػػػػا الكافيػػػػة التػػػػي تجعميػػػػا أكثػػػػر ادراكػػػػان لمعمػػػػؿ كحاجاتػػػػو كتمكنيػػػػا مػػػػف اصػػػػدار األكامػػػػر

، حتػػى لػػك كانػػت أكامػػػرىـ لمرؤكسػػػييـ، كمػػا أف ضػػركرة العمػػػؿ تسػػتمـز طاعػػة المرؤكسػػيف (2)السػػديدة

 .(3)مخالفة ألحكاـ القانكف

غيػر اف ىػػذه النظريػػات لػػـ تسػػمـ مػػف النقػػد أيضػان، ألنيػػا تضػػحى مبػػدأ المشػػركعية مػػف جيػػة، 

يخفي ما لذلؾ مف تأثير  كمف الجية األخرل تجعؿ مف المكظؼ آلو بدكف اراده، تنفذ كال تناقش، كال

                                                           

 334(. القضاء اإلدارم. عالـ الكتب، ص1981ابك راس، محمد الشافعي ) ( 1)
 151(. المكظؼ العاـ فقيان كقضاءن. ص1969الحجؿ، محمكد حامد ) ( 2)
 173شيحا، ابراىيـ عبد العزيز، المصدر السابؽ، ص ( 3)
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سػػمبي عمػػى ركح العمػػؿ كاالنتػػاج، كمػػا أف الػػزاـ المػػرؤكس بالطاعػػة المطمقػػة دكف تحفػػظ، عمػػى الػػرغـ 

عمػػػى انتيػػػاؾ القػػػانكف كاالعتػػػداء عمػػػى المصػػػال  مػػػف كضػػػكح مخالفػػػة األكامػػػر لممشػػػركعية، يشػػػجعو 

 العامة.

 ثالثًا: النظرية الوسط

محاكلة لمتكفيؽ بيف النظريتيف السابقتيف ظيرت ىذه النظرية، لتكػكف حػالن كسػطان يحػافظ  يف

كاطراد في ظؿ ما يمميو مبػدأ المشػركعية مػف احتػراـ لمقػكانيف  بانتظاـعمى داكـ عمؿ المرافؽ العامة 

 كاألنظمة كالتعميمات.

مشػػركعة، أمػػا إذا كتقػػـك ىػػذه النظريػػة عمػػى أسػػاس أف يطيػػع المػػرؤكس مػػا يتمقػػاه مػػف اكامػػر 

خرجت ىذه األكامر عف المشركعية فعمػى المػرؤكس أف ينبػو رئيسػو عمػى مػا فييػا مػف مخالفػة، كفػي 

 ذلؾ تجنب نفسو ما يترتب عميو مف مسؤكلية نتيجة تنفيذه ليا.

أما إذا كانت األكامر ظاىرة عدـ المشركعية  أك أف تنفيػذىا يمحػؽ بالمصػمحة العامػة ضػرران 

تنصؿ المرؤكس مف مسؤكليتو عند التنفيذ، إذ أنو في ىػذا الصػدد بػيف الطاعػة فػي جسيمان ال مجاؿ ل

الكظيفػػػة العسػػػكرية كالطاعػػػة فػػػي الخدمػػػة المدنيػػػة، فطاعػػػة العسػػػكرم تكػػػكف أشػػػد منيػػػا فػػػي الكظيفػػػة 

األكامػػر حتػػى لػػك كانػػت غيػػر مشػػركعة، اال إذا كانػػت مػػدعاة لجريمػػة  بإطاعػػةالمدنيػػة، إذ أنػػو يمتػػـز 

مييػػا القػػانكف، أك كانػػت تتضػػمف مخالفػػة لمدسػػتكر، أمػػا فػػي الكظيفػػة المدنيػػة، فػػإف خطيػػرة  يعاقػػب ع

المكظؼ يجب عميو االمتنػاع عػف تنفيػذ االمػر )كمػا ذكػر سػابقان( إذ تضػمف األمػر خرقػان لمقػانكف، أك 

 كانت عدـ مشركعيتو ظاىرة أك جسيمة.
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، كقد أخذت بيذه (1)طاعتياتكفؽ بيف كاجبي احتراـ القانكف، كاحتراـ األكامر الرئاسية ك  يفي

النظريػة الكثيػر مػػف التشػريعات العربيػة كالعالميػػة، كقػد أحسػف المشػػرع العراقػي صػنعان عنػػدما أخػذ بيػػا 

فػػي المػػادة الرابعػػة،  1991( لسػػنة 14فػػي قػػانكف انضػػباط مػػكظفي الدكلػػة كالقطػػاع االشػػتراكي رقػػـ )

يبػيف  لرئيسػو كجػو تمػؾ المخالفػة، حيث نص " فإذا كاف في ىػذه األكامػر مخالفػة فعمػى المكظػؼ أف 

 .(2)كال يمتـز بتنفيذ تمؾ األكامر اال إذا أكدىما رئيسو كتابة كعندئذ يككف الرئيس ىك المسؤكؿ عنيا

 1936( لسػػنة 69ىػػذا كلػػـ يأخػػذ المشػػرع العراقػػي فػػي قػػانكف انضػػباط مػػكظفي الدكلػػة رقػػـ )

لمكظػػؼ القيػػاـ بالكاجبػػات المكدعػػة اليػػو " عمػػى ا4/1الممغػػي بيػػذه النظريػػة كاكتفػػى بػػالقكؿ فػػي المػػادة 

 كفؽ القكانيف كاالنظمة كالتعميمات، كامتثاؿ األكامر الصادرة مف رؤسائو ضمف كاجبات كظيفتو.

ككاف المشرع العراقي قد ترؾ بيذا النص حؿ مشكمة األكامر غيػر المشػركعة لمقضػاء كذلػؾ 

ة ممػا تعػذر معػو معرفػة الحػد الفاصػؿ أدل إلى اثارة الخالؼ حكؿ المقصكد بعدـ المشركعية الظػاىر 

بيف كجكد اطاعة امر الرئيس أك كجكب االمتناع عػف التنفيػذ، فقػد يتعػرض المكظػؼ لممسػؤكلية عػف 

 تنفيذ أمر رئيسو عندما يعتقد انو حاؿ مف عدـ المشركعية الظاىرة ثـ يظير عكس ذلؾ.

لمخالفػػػػة ظػػػػاىرة ىػػػػذا كأف قضػػػػاء مجمػػػػس االنضػػػػباط العػػػػاـ قػػػػد اسػػػػتقر عمػػػػى أنػػػػو إذا كانػػػػت ا

كجسيمو، فيجب عمى المكظؼ المرؤكس أف يمتنع عف التنفيػذ، ألنػو اطاعػة القػانكف فػي ىػذه الحالػة 

 .(3)أكلى مف إطاعة الرئيس

أف  1983لسػػػنة  634( مػػػف القػػػانكف رقػػػـ 28أمػػػا فػػػي فرنسػػػا فقػػػد أكػػػد المشػػػرع فػػػي المػػػاد )

المكظػػػؼ يمتػػػـز باالمتثػػػاؿ لجميػػػػع التعميمػػػات الصػػػادرة اليػػػو مػػػػف رئيسػػػو اإلدارم، اال إذا كانػػػت ىػػػػذه 

                                                           

 104الممط، محمد جكدت، المصدر السابؽ، ص ( 1)
 332ابك راس، محمد الشافعي، المصدر السابؽ، ص

 147/1978قانكف العامميف المدنييف بالدكلة رقـ  78/2المادة  ( 2)
 17/2/1971في  22/71قرار مجمس االنضباط العاـ رقـ  ( 3)
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التعميمػػات كاألكامػػر غيػػر مشػػركعة، كمػػف شػػأنيا أف تمحػػؽ بإطاعػػة أمػػر رئيسػػو حتػػى إذا كػػاف األمػػر 

، اال أنػو يجػب عػدـ المبالغػة فػي ذلػؾ، دانكف، لضماف سير المرفؽ العاـ، بانتظاـ كاضػطرامخالفان لمق

إذ أف عمػػػى المكظػػػؼ االمتنػػػاع عػػػف الطاعػػػة، إذا كػػػاف تنفيػػػذ األمػػػر ييػػػدد المصػػػمحة العامػػػة تيديػػػدان 

 جسيمان، ىذا ما أستقر عميو مجمس الدكلة الفرنسي في الكثير مف قراراتو.

 المشرع األردني لـ يعالج مكضكع اطاعة األكامر التي تشكؿ جريمةكمف الجدير بالذكر أف 

 جنائية في نصكص صريحة كترحؾ لمقضاء ليحكـ بو كفؽ المبادئ العامة في المسؤكلية الجزائية.

( مػػػف القػػػانكف المػػػدني األردنػػػي عالجػػػت مكضػػػكع 263غيػػػر أف الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة )

شػػػرطان حسػػػف النيػػػة، كالتثبيػػػت كالتحػػػرم فنصػػػت" ال يكػػػكف مسػػػاءلة المكظػػػؼ مػػػدنيان فػػػي حالػػػة تػػػكافر 

المكظؼ العاـ مسؤكالن عف عممػو الػذم أضػر بػالغير، إذا قػاـ بػو تنفيػذان ألمػر صػدر اليػو مػف رئيسػو، 

متى كانت إطاعة ىذا األمػر كاجبػة عميػو أك اعتقػد انيػا كاجبػة كأقػاـ الػدليؿ عمػى اعتقػاده بمشػركعية 

ده مبنيػان عمػى أسػباب معقكلػة، كأنػو راعػى فػي عممػو جانػب الحيطػة العمؿ الذم كقع منػو ككػاف اعتقػا

 كالحذر.

 الفرع الثالث: واجب المرؤوس حيال األمر غير المشروع

تقػػػكد الباحػػػث دراسػػػة األمػػػر الرئاسػػػي إلػػػى البحػػػث فػػػي كاجػػػب المػػػرؤكس حيػػػاؿ األمػػػر غيػػػر 

ركعية األمػػػر المشػػػركع أف المػػػرؤكس يكػػػكف فػػػي ىػػػذه الحالػػػة أمػػػاـ كاجبػػػيف األكؿ كاجػػػب فحػػػص مشػػػ

 المطمكب كتنفيذه.

 الثاني: فيتمثؿ فر رفض اطاعة األمر عند التثبيت مف عدـ مشركعيتو

 الواجب األول: فحص المشروعية:

مف المسائؿ التي تنأ بشأف األمر غيػر المشػركع، مسػألة فحػص المػرؤكس لمشػركعية األمػر 

اليػو ال تسػمبو حقػو فػي مناقشػة الرئاسي، فالطاعػة الكاجبػة مػف جانػب المػرؤكس نحػك االمػر الصػادرة 
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الرئيس كابداء رأيو، كمدل قناعتو بمشركعية األمر، أك جداكة المسػمكح بيػا قانكنػان، كفػي ىػذه نصػت 

، عمػى أف اباحػة تنفيػذ األمػر غيػر 196( لسػنة 111( مف قانكف العقكبات العراقػي رقػـ )40المادة )

 .(1)المناسبة المشركع تتطمب اعتقاد المرؤكس بمشركعية كاتخاذ الحيطة

كيتضػػ  مػػف نػػص ىػػذه المػػادة  أف المشػػرع العراقػػي يبػػي  لممػػرؤكس بػػؿ كيكجػػب عميػػو تقػػدير 

مشػػػركعية األمػػػر الصػػػادر اليػػػو كمناقشػػػتو ضػػػمف الحػػػدكد المسػػػمكح بيػػػا قانكنػػػان، فػػػإذا كجػػػد أف االمػػػر 

ينػػػاقش الصػػادر اليػػػو مشػػركعان كمتفقػػػان كاحكػػػاـ القػػانكف، كجػػػب عميػػػو تنفيػػذه، كلػػػو فػػػي ىػػذه الحالػػػة أف 

الصػال  العػاـ، كيجػب أف تكػكف مناقشػتو متصػفة  مالئمة األمر عمى أف يككف حسف النيػة، مسػتيدفا ن

 .(2)بمبادئ المياقة كاألدب الكظيفي

 الواجب الثاني: رفض الطاعة:

يثار تساؤؿ آخر بشأف المرؤكس بمناسبة تمقي أمػر ظػاىر عػدـ المشػركعية  أك كػاف األمػر 

 عند التنفيذ، أينفذ المرؤكس ىذا األمر؟ أـ يمتنع عند تنفيذه. يعرض المصمحة العامة لمخطر

أنقسـ الفقياء في سبيؿ االجابة عف ىذا السؤاؿ لفريقيف، ذىب الفريؽ األكؿ: إلػى أنػو يجػب 

عمػػػى المػػػرؤكس ابػػػالغ السػػػمطة الرئاسػػػية العميػػػا بعػػػدـ المشػػػركعية، كيكػػػكف ىػػػذا كافيػػػان ليجنػػػب نفسػػػو 

 تنفيذ األمر في حالة اصرار الرئيس عمى التنفيذالمسؤكلية المترتبة عميو عند 

أمػػا الفريػػؽ الثػػاني فقػػد ذىػػب إلػػى أف المػػرؤكس لػػو الخيػػار بػػيف ابػػالغ الػػرئيس األعمػػى مبػػيف 

االمتنػػاع عػػف التنفيػػذ، عمػػى أسػػاس أف االمتنػػاع عػػف التنفيػػذ يجنبػػو الحػػرج الػػذم يصػػيبو عنػػدما يكػػكف 

 .(3)باشر في اصدار األمر غير المشركعالرئيس األعمى إداريان متكاطئان مع الرئيس الم

                                                           

 1969( لسنة 111مف قانكف العقكبات العراقي رقـ ) 40المادة  ( 1)
 322ىيكؿ، محمد احمد، المصدر السابؽ، ص ( 2)
مشػار  30/3/1936صدكر قرار السمطة التأديبية لممجالس المحمية في بمدية درانسػي فػي فرنسػا، الصػادر فػي  ( 3)

 .199-198اليو في رسالة عجيمة، عاصـ، المصدر السابؽ، ص
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بتقريره اجػب عػدـ  (Langneur)كقد حسـ مجمس الدكلة الفرنسي المكقؼ في حكـ النجير 

 قبتو المكظؼ الذم ال يمتـز بذلؾ.ااطاعة األمر غير المشركع، كمع

إلى أنو إذا كانت ىناؾ  (shenot)كفي مجاؿ التعميؽ عمى ىذا الحكـ ذىب المكظؼ شنك 

أكامػػػر رئاسػػػية مخالفػػػة لمقػػػانكف أك لمصػػػمحة المرفػػػؽ فػػػال تكػػػكف بصػػػدد أمػػػر رئاسػػػي، كيتعػػػيف عمػػػى 

ذا حػػدث أف قػػػاـ المكظػػؼ بإطاعػػػة رئيسػػػو فػػي امػػػر غيػػػر  المكظػػؼ أف يػػػرقص طاعػػة ىػػػذا األمػػػر، كا 

نظػػره عػػف  مشػػركع فإنػػو يرتكػػب خطػػان يسػػتكجب المؤاخػػذة التأديبيػػة، إذا ال يجػػكز لممكظػػؼ أف يغػػض

 .(1)عيكب المشركعية الظاىرة

 كيتض  مف ذلؾ أنو لكي تككف أماـ كاجب رفض الطاعة، يجب أف يتكافر أحد شرطيف:

 األكؿ: أف يككف األمر مشكبان بعدـ المشركعية  الظاىرة

 الثاني: أنو يمحؽ ضرران كخطران بالمصمحة العامة.

ض تنفيػذ األمػر، فػال يجػب عمػى إذا تحقؽ كاحػد مػف ىػذيف الشػرطيف جػاز لممػرؤكس أف يػرف

نمػػا يجػػب رفػػض الطاعػػة إذا تػػكافر فػػي األمػػر الشػػرطيف االمػػرؤكس أف يطيػػع رئيسػػو طاعػػة عميػػاء، ك 

 .(2)المذككريف

فػػػػي  22/1971كقػػػػد أكػػػػد مجمػػػػس االنضػػػػباط العػػػػاـ فػػػػي العػػػػراؽ ىػػػػذه الفكػػػػرة فػػػػي قػػػػرار رقػػػػـ 

مخالفػػان لمقػػانكف فػػإف المػػرؤكس ، كلمػػا كػػاف القبػػكؿ بتنفيػػذ األكامػػر غيػػر المشػػركعة أمػػران 17/2/1971

 يككف في حؿ مف طاعة ىذا األمر".

كمف المالحظ أف لمادة الرابعة/ ثالثان، مف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطػاع االشػتراكي 

، الذم يستكجب تمبية المرؤكس رئيسو عمى مخالفة األمر لمقانكف، كعػدـ تنفيػذ 1991لسنة  14رقـ 

                                                           

 199، 198جيمة، عاصـ أحمد، المصدر السابؽ، صع ( 1)
 484الحمك، ماجد راغب، القضاء اإلدارم، المصدر السابؽ، ص ( 2)
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و، أمر ال يتعػارض مػع كاجػب رفػض الطاعػة، إذ أف كاجػب رفػض الطاعػة األمر، إال بعد تأكيد كتاب

يتعمؽ بعػدـ المشػركعية الظػاىرة أك الجسػيمة، كبػاألكامر التػي تمحػؽ بالمصػمحة العػاـ ضػرران جسػيمان، 

دراجػػو ضػػمف الكاجبػػات الكظيفيػػة مػػا يػػكفر الحمايػػػة  كيػػرل الباحػػث أف فػػي اسػػتحداث ىػػذا الكاجػػب كا 

ة خاصػػة عنػػدما يكػػكف الػػرئيس غيػػر مقػػدر لعاقبػػة األمػػر الػػذم اصػػدره لممشػػركعية كالمصػػمحة العامػػ

لمرؤكسيو كأكد تنفيػذه، كال شػؾ أف مثػؿ ىػذا الػنص سػيككف أسػمـ مػف تػرؾ االجتيػاد كالقضػاء كحػدة، 

 كما تجنب الكقكع في الخطأ أكلى مف معالجة آثاره.

اجبػة عمػى المكظػؼ المدنيػة األردنػي لمسػألة حػدكد الطاعػة الك  بينما لـ يتطػرؽ نظػاـ الخدمػة

منػػو أنػػو يضػػاؼ  263فػػي ىػػذه الحالػػة، غيػػر أف القػػانكف المػػدني أكػػد كمػػا تقػػدـ ايضػػاحو فػػي المػػادة 

الفعػػؿ إلػػى الفاعػػؿ ال األمػػر مػػالـ يكػػف مجبػػران عمػػى أف االجبػػار المعتبػػر فػػي التصػػرفات الفعميػػة ىػػك 

 االكراه الممجئ كحده.

العػػاـ مسػػؤكالن عػػف عممػػو اذم اضػػر  كاضػػاؼ فػػي الفقػػرة الثانيػػة" كمػػع ذلػػؾ ال يكػػكف المكظػػؼ

متى كانت اطاعة ىذا األمر كاجبة عميو أك كػاف بالغير إذا قاـ بو تنفيذان ألمر صدر اليو مف رئيسو 

يعتقد انيا كاجبو كاقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية العمؿ الذم كقع منػو ككػاف اعتقػاده مبنيػان عمػى 

 حيطة كالحذر.أسباب معقكلة، كأنو راعى في عممو جانب ال
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 الفصل الرابع

 جريمة اإلخالل بالطاعة والمسؤولية الجزائية

إف بحثنا لممسؤكلية الجزائية لممكظؼ العاـ عف الجرائـ المرتكبة بتنفيذ األكامر لرئيسو الشؾ 

يػػدعكنا إلػػى دراسػػة ماىيػػة أسػػباب التبريػػر، كالجريمػػة التأديبيػػة بصػػكرة عامػػة، ثػػـ الكلػػكج فػػي األركػػاف 

تكافرىػا لقيػاـ جريمػة االخػالؿ بالطاعػة، كمػف ثػـ االعفػاء مػف المسػؤكلية، لػذلؾ سػيقـك الباحػث الالـز 

بتقسػػيـ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى مبحثػػيف، يتنػػاكؿ فػػي األكؿ منيمػػا أسػػباب التبريػػر، كالثػػاني اعفػػاء المكظػػؼ 

 المطيع مف المسؤكلية.

  



88 
 

 المبحث األول  

 أسباب التبرير

ذ األمر الرئاسػي ىػك أف يقػع فػي المسػؤكلية، ذلػؾ انػو لعؿ أكثر ما يخشاه المكظؼ عند تنفي

سيدفع الثمف غالبان، كلكف أف التزاـ كتحرم فأنو سكؼ يعفى مف المسػؤكلية، كلػذلؾ سػيتناكؿ الباحػث 

 في ىذا المبحث المطالب التالية:

 المطمب األكؿ: ماىية اسباب التبرير. -

 المطمب الثاني: الجريمة التأديبية. -

 المطمب األول

 أسباب التبرير ماىية

يطمؽ قانكف العقكبات األردني عمييا أسباب التبرير بينما يتناكؿ المشرع المصرم تحت أسـ 

أسباب االباحة، كاسباب التبرير أك أسباب االباحة ىي عبػارة عػف ظػركؼ ماديػة تطػرأ كقػت ارتكػاب 

، فتنزؿ عنو الصفة الجرمية، كتحيمو إلى فعؿ مبرر ا  .(1)رتكابوالجريمة، أك الفعؿ المجـر

أم يعػػاد الفعػػؿ إلػػى أصػػمو، إذ أف األصػػؿ فػػي االفعػػاؿ أف تكػػكف مباحػػة اك مشػػركعة، كفػػي 

حاؿ عدـ كجكد نص تجريمي، تككف المشركعية اصمية، ال جريمة كال عقاب اال بنص، اما إذا كجد 

نػػص يجػػـر الفعػػؿ فيكػػكف ىػػذا الفعػػؿ مٌجرمػػان، كىنػػا يػػأتي دكر أسػػباب التبريػػر حيػػث تزيػػؿ صػػفة عػػدـ 

                                                           

، دار الفكػر 2(. شرح األحكاـ العامػة فػي قػانكف العقكبػات األردنػي، كالقػانكف المقػارف. ط1983السعيد، كامؿ ) ( 1)
 99لمنشر كالتكزيع، عماف، ص
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، استثناءن، كىذه المشركعية ىي ما يطمؽ عمييا (1)المشركعية عف الفعؿ المٌجـر إلى دائرة المشركعية

 أسباب التبرير اك االباحة

ككمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي لػػب ىػػذا المكضػػكع لمباحػػث، أم تنفيػػذ  امػػر الػػرئيس، فقػػد يكػػكف الفعػػؿ 

فيقػػع فػػي دائػػػرة  كيطيػػع لرئيسػػة،عمييػػػا القػػانكف، كىػػك انمػػا ينفػػذ أمػػػر  المػػأمكر بتنفيػػذه جريمػػة يعاقػػب

أحػد أفػراد الحػرس بػأطالؽ النػار عمػى سػجيف فػار، أك يحػاكؿ  الجريمة، كما لك أمػر ضػابطان لمشػرطة

فيقػع فػػي دائػرة الجريمػة، كمػػا لػك أمػر ضػػابطان لمشػرطة أثنػاء عصػػياف السػحناء كاشػتراكيـ فػػي الفػرار، 

 .(2)حالة ىياج عاـ

كاصػػاب السػػجيف بمقتػػؿ، فػػاف األصػػؿ فػػي ىػػذا الفعػػؿ فػػإذا مػػا أطمػػؽ الحػػارس النػػار المػػأمكر 

جريمػػػة، لكػػػف اطاعػػػة المػػػرؤكس )مػػػأمكر الشػػػرطة الحػػػارس(، ألكامػػػر رئيسػػػة كىػػػك سػػػبب مػػػف أسػػػباب 

التبرير، كىك امر مشركع يزيؿ عف الفعػؿ الصػفة الجرميػة، كيصػب  مشػركعان غيػر مسػؤكالن عػف فعمػو 

التبريػػر، بشػػكؿ عػػاـ، كغايتيػػا، فالمشػػرع أنمػػا يجػػـر جزائيػػان كال مػػدنيان أك تأديبيػػان، فمػػا ىػػك دكر أسػػباب 

فعالن ما لحماية مصال  المجتمع، فما السبب الذم حدابو إلعادة الفعؿ المٌجـر إلػى دائػرة المشػركعية 

 مرة أخرل؟

طاعتو فػاف حكمػة المشػرع ىػك البقػاء عمػى اسػتمرارية سػير المرفػؽ  بخصكص أمر الرئيس كا 

لمجتمعيػػة لإلبقػػاء عمػػى كجػػكد الدكلػػة كالمجتمػػع معػػان، كابعػػاد شػػب  العػػاـ، كاضػػطراد تقديمػػو لمخػػدمات ا

 التردد مف المرؤكس، كلمحفاظ عمى مصمحة عامة، اجدر بأف تحمي عف مصمحة خاصة اك فردية.

عنػدما يقػرر سػػبب مػف أسػػباب التبريػر أك اإلباحػػة، مثػاؿ ا)الػػدفاع عػف الػػنفس( فعػالن شػػرعيان، 

ة قتػؿ، فيػك انمػا عػف )القاتػؿ( بػدرء عػف نفسػو القتػؿ، فقػد كػاف كال يعد جرمان بحاؿ ارتكبت منو جريمػ

                                                           

 131(. شرح قانكف العقكبات، ص1982، )عبد الستار، فكزيو عمي( 1)
 .1953، لسنة 23مف قانكف السجكف االردني، رقـ  11المادة  ( 2)
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مجنػػػي عميػػػو باألصػػػؿ، كبالػػػدفاع الشػػػرعي عػػػف نفسػػػو اقػػػدـ عمػػػى جػػػـر بحػػػؽ الجػػػاني الفعمػػػي، بػػػذلؾ 

فالمشػػرع آثػػر صػػيانة نفػػس المجنػػى عميػػو كاال لكػػاف ىػػك القتيػػؿ، فالمشػػرع بيػػذا كازف بػػيف حقػػيف كآثػػر 

 أحدىما عمى اآلخر.

ف أسػػػباب التبريػػػر تميػػػز بطبيعتيػػػا المكضػػػكعية، كيتحقػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػى كيسػػػتخمص مػػػف ىػػػذا أ

كجييف، فمف ناحية األساس أنيا تستند إلى ككنيا ال تؤلؼ عمى اعتداء عمى حؽ يحميو القػانكف اك 

 ترعب في استمرار سير المرافؽ العاـ كحسف سيرىا، أك أنيا تحمي المصمحة االجدر بالرعاية.

 ب التبرير في الفرع األكؿكسيتـ دراسة تقسيـ كآثار أسبا

 كفي الفرع الثاني: تمييز أسباب التبرير )االباحة(

 الفرع األول: تقسيم وآثار أسباب التبرير

 تقسـ أسباب التبرير إلى قسميف عمى أساسييف:

األساس األكؿ: الجريمة المباحة، فعمى أساس الجريمة المباحة، يقسـ إلى أسػباب تبريػر عامػة،  .1

 ، كأسباب تبرير خاصة، مثؿ األمر الرئاسي الصادر لممكظؼ العاـ.مثؿ الدفاع الشرعي

األسػػػاس الثػػػاني: االسػػػتفادة مػػػف اإلباحػػػة، فتقسػػػـ ىنػػػا إلػػػى أسػػػباب مطمقػػػة يسػػػتفيد منيػػػا جميػػػع  .2

المشػػػاركيف، كأسػػػباب نسػػػبية ال يسػػػتفيد منيػػػا اال اشػػػخاص معينػػػيف، كاسػػػتعماؿ السػػػمطة كتنفيػػػذ 

 اـ.االمر، كال يستفيد منو اال المكظؼ الع

 آثار اسباب التبرير

االستفادة مف أسباب التبريػر، فػإذا كػاف سػبب التبريػر مطمقػان اسػتفاد منػو جميػع المسػاىميف، فػي  .1

الفعؿ المبرر، سػكاء كػانكا فػاعمييف اصػمييف، أك شػركاء أك متػدخميف أك محرضػيف، أمػا إذا كػاف 

ا ىك في المكظؼ المخػتص سبب التبرير نسبيان، فال يستفيد منو اال مف قاـ ىذا السبب فيو، كم

 في حالة تنفيذ أمر مف رئيس تجب طاعتو.
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إف مػػػف يرتكػػػب فعػػػالن مبػػػرران أك مباحػػػان ال يعتػػػرض ألم نػػػكع مػػػف أنػػػكاع المسػػػؤكلية سػػػكاء اكانػػػت  .2

أك مسؤكلية مدنية، فيك ال ييسػأؿ عػف التعػكيض إذا  -مسؤكلية جزائية فال يكقع عميو أم عقكبة

 ر، كال يسأؿ كذلؾ تأديبيان.كاف الضرر قد نشأ عف فعمو المبر 

 الفرع الثاني: تمييز أسباب التبرير )االباحة(

تخػػػتمط فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف حػػػاالت االباحػػػة كاسػػػبابيا بغيرىػػػا، مػػػف الظػػػركؼ، كالحػػػاالت 

 األخرل، كأف لذلؾ الخمط ما يبرره.

ىػػي إذا االعفػاء مػف العقكبػة ىػك قاسػػـ مشػترؾ، كىػك سػبب كػػاؼو لمخمػط، كذلػؾ ألف العقكبػة 

المظيػػػر األبػػػرز المرافػػػؽ لمجريمػػػة اك نتائجيػػػا لػػػذلؾ سػػػيقدـ الباحػػػث كيفيػػػة التمييػػػز ألسػػػباب التبريػػػر، 

كالذم يعد إطاعة امر الرئيس ىك أىد ىذه األسباب، كاألىـ عف غيرىا مما يتكافؽ بمظاىر مشتركة 

 معيا، عمى النحك التالي:

 أسباب التبرير وموانع المسؤولية

ية كطبيعة أسباب التبرير، ككيؼ انيا تزيؿ الصفة الجرمية كاممػة سبؽ اف ذكر الباحث ماى

لػػػى األصػػػؿ فػػػي األفعػػػاؿ أمػػػا مكانػػػع المسػػػؤكلية،  عػػػف الفعػػػؿ الجرمػػػي، كتحيمػػػو إلػػػى فعػػػؿ مشػػػركع كا 

كالسػػكر، كالتسػػمـ بالمخػػدرات، أك الجنػػكف اك اإلكػػراه، اك حالػػة الضػػركرة، فكػػؿ مكانػػع المسػػؤكلية ىػػي 

بػػػنفس الجػػػاني، فتعػػػدـ االختيػػػار لديػػػو، اك القػػػدرة عمػػػى التمييػػػز، عبػػػارة عػػػف ظػػػركؼ شخصػػػية تتعمػػػؽ 

كبالتالي تفكض الشرط المعنكم، كالنتيجة ىنا ال يكقع العقاب، لكف ىػذا ال ينفػي أف يبقػى الفعػؿ فػي 

، كانمػػػا يبقػػػى القػػػانكف المػػػدني الػػػذم يكقػػػع عميػػػو غرامػػػة لتعػػػكيض، أك التعػػػرض (1)إطػػػار الالشػػػرعية

 ان لقكاعدىا .لإلجراءات التأديبية، كفق

                                                           

 136عبد الستار،  ص ( 1)
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كقد تتخذ بحؽ الفاعؿ إجراءات فردية، قد تككف جػزءان مػف السػعي الجػاد لممشػرع لعػدـ تكػرار 

ىذا الفعؿ كأف يكضػع مػدمف المخػدرات فػي مصػحات خاصػة، تسػاعده عمػى التكقػؼ عػف التعػاطي، 

 أك كضعو في مستشفيات أمػراض نفسػية، فػي حػيف أف الفعػؿ فػي أسػباب التبريػر ال يترتػب عميػو أم

شيء، أما بالنسبة لمشػريؾ ففػي األسػباب المطمقػة، يسػتفيد منيػا الشػركاء، لكػف ال يمكػف تصػكر ذلػؾ 

 . (1)في حالة مكانع المسؤكلية

 أسباب التبرير واألعذار المحمة

يترتػػب عمييػػا االعفػػاء مػػف العقػػاب أيضػػان كىػػي إف االعػػذار المحمػػة ىػػي مػػف األسػػباب التػػي 

ىػذه الصػفة، اال انيػا تتميػز عنيػا بأنيػا تمحػؽ بنصػكص خاصػة بذلؾ تشترؾ مع أسباب التبريػر فػي 

في بعض الجرائـ، في حيف ال يمكف تصكرىا في جرائـ أخرل، فمثالن العذر المحؿ المنصكص عميو 

، حيػػث نصػػػت عمػػى أنػػػو" كتعديالتػػػو 1960لسػػنة  16( مػػػف قػػانكف العقكبػػػات رقػػـ 340فػػي المػػادة )

أحػد محارمػو حػاؿ التمػبس فػي الزنػا مػع شػخص آخػر،  يستفيد مف العذر المحؿ، مف فاجػأ زكجتػو أك

 كأقدـ عمى قتميا أك جرحيا أك ايذائيا أك كيميما أك احدىما..."

كىكذا فإف العذر المحؿ ىك الذم يعفي المجـر مػف كػؿ عقػاب، عمػى انػو ال يجػكز أف تنػزؿ 

جرمية لمفعؿ، مع اعفاء ،  ابقاء المشرع الصفة ال(2)بو عند االقتضاء تدابير احترازية احتياطية، مثالن 

لمفاعػػؿ مػػف العقكبػػة، كتسػػجؿ قيػػدان جنائيػػان عمػػى الفاعػػؿ، كيسػػأؿ مػػدنيان عػػف التعػػكيض، كمػػا ىػػك عنػػد 

االقتضاء، يفرض عمى الفاعؿ تدابير احترازية كالكفالة االحتياطية مثالن في حيف أف األمر ليس فيو 

لعػذر المحػؿ، اال مػف قػرر لػو االعفػاء شيء مف ذلؾ في أسباب التبرير أك االباحة، كال يسػتفيد مػف ا

 كحده فقط، كيستفيد مف ىذا أيضان جميع المشاركيف.

                                                           

 46(، النظرية العامة لإلباحة، دراسة مقارنة، القاىرة، ص1984اؿ معجكف، خمكد ) ( 1)
 16/1960، قانكف العقكبات األردني، 96المادة  ( 2)
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كفػػػي أسػػػباب االباحػػػة) التبريػػػر( ينػػػتج أثرىػػػا حتػػػى فػػػي حالػػػة الجيػػػؿ بكجكدىػػػا أثنػػػاء ارتكػػػاب 

، كسكاء عمـ الفاعؿ أـ ال، ذلؾ لطبيعتيا لمادية، كحيف تقرير الغمط كسبب مف أسباب اإلباحة  الجـر

برير، كما لك اراد المكظؼ القاء القبض عمى شخص تكجد بحقو مػذكرة قػبض) تكقيػؼ(، فكقػع أك الت

( مػف 62خطأ في التنفيذ، كالقى عمى شخص آخر، كىنا الحقػو المشػرع بأسػباب التبريػر فػي المػادة )

 ، كىناؾ اختالفان كاعتراض فقيي بيذا االمر.1937لسنة  58قانكف العقكبات المصرم رقـ 

تجػػاكز أسػػباب التبريػػر، فػػإف كػػاف التجػػاكز عػػف قصػػد اك اىمػػاؿ أك رعكنػػو فػػأف  أمػػا فػػي حالػػة

 .(1)الفاعؿ يسأؿ مع استعماؿ الرأفة في حقو، أما أف كاف السبب خارجان عف إرادة الفاعؿ ال يسأؿ

 المطمب الثاني

 الجريمة التأديبية

 الفرع األول: ماىية الجريمة التأديبية

سػػبيؿ الحصػػػر، بحيػػث أنػػو مػػف غيػػر المقبػػكؿ تصػػػكره أف أف الجػػرائـ الجنائيػػة محػػددة عمػػى 

يعاقػػػب شػػػخص اىػػػالن لممسػػػؤكلية، اال إذا ارتكػػػب فعػػػالن جرمػػػو القػػػانكف، أم أنػػػو نػػػص عمػػػى تجريمػػػو، 

مخرجػػان ايػػاه مػػف دائػػرة اإلباحػػة إلػػى دائػػرة التجػػريـ، كذلػػؾ بالمبػػدأ الصػػري  " ال جريمػػة كال عقكبػػة اال 

 .بنص"

رائـ التأديبيػػػة بػػػنفس الػػػكتيرة، إذ ال يكجػػػد تعريػػػؼ محػػػدد عمػػػى اف االمػػػر ال يتماشػػػى فػػػي الجػػػ

لمجريمػػػة التأديبيػػػة فػػػي نظػػػاـ الخدمػػػة المدنيػػػة، كمػػػا فػػػي قػػػكانيف العقكبػػػات، كمػػػا أف المشػػػرع لػػػـ يػػػكرد 

نصػػكص جامعػػة مانعػػة تبػػيف مػػا يعػػد جريمػػة فػػي نظػػاـ الخدمػػة المدنيػػة كمػػا ىػػك األسػػاس فػػي قػػكانيف 

بيػػػا، كبألفػػػاظ لمكظػػػؼ، كاالعمػػػاؿ المحظػػػكرة عميػػػو القيػػػاـ العقكبػػػات، بػػػؿ لجػػػأ إلػػػى تحديػػػد كاجبػػػات ا

                                                           

 141الستار، المرجع السابؽ، ص عبد ( 1)
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كتناكليػػا الفقػػو األردنػػي بػػالتعريؼ أنيػػا" إتيػػاف المكظػػؼ فعػػالن أك عمػػالن، أك فضفاضػػة، كبػػال تحديػػد، 

اقتناعو عف اداء عمؿ مف شأنو اإلخالؿ بمقتضيات الكظيفة العامة، سػكاء داخػؿ نطػاؽ الكظيفػة أك 

 .(1)كمكظؼخارجيا، بما ال يتفؽ مع مركزه 

كعرفيا الفقو المصرم أنيا" االخالؿ في كاجبات الكظيفة ايجابان أك سمبان كعرفيا جانػب آخػر 

 .(2)مف الفقو بأنيا" كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ يرتكبو العامؿ كيجافي كاجبات منصبو

 يرل مف ىذه التعريفات أنيا بمجمميا تشتمؿ عمى عنصريف اثنيف:

 أديبو.األكؿ: المكظؼ الذم يراد ت

 الثاني: الذنب اإلدارم أك الخطأ

لكػػػي يباشػػػر فػػػي اتخػػػاذ اإلجػػػراءات التأديبيػػػة بمكاجيػػػة المكظػػػؼ العػػػاـ، فػػػال بػػػد أف يكػػػكف قػػػد 

 تسبب بأمر اقتراؼ أك ارتكاب خطأ يستكجب كيستحؽ العقاب

ذا كاف مف المسممات في قػانكف العقكبػات أنػو ال جريمػة كال عقكبػة اال بػنص فػإف االمػر  -كا 

فػػي مجػػاؿ التأديػػب، كمػػا يترتػػب عمػػى ىػػذا االخػػتالؼ، فمػػف الثابػػت اف ىػػذا المبػػدأ فػػي قػػانكف يختمػػؼ 

 العقكبات يعني أمريف ىما:

 أف السمطة التشريعية ىي المختصة في تقرير الجرائـ كالعقكبات المناسبة ليا. .1

 .أف السمطة القضائية ىي المختصة كحدىا بتطبيؽ العقكبات التي تقررىا السمطة التشريعية .2

كيترتػػب عمػػى ىػػذا األخػػذ بالمبػػدأ المػػذككر حمايػػة المػػكاطف مػػف كػػؿ تعسػػؼ مػػف قبػػؿ السػػمطة 

التنفيذية، اال أف ىػذا المبػدأ لػـ يجػد سػبيمو لمجػرائـ التأديبيػة، فميسػت ىنػاؾ قكاعػد تحػدد االفعػاؿ التػي 

                                                           

( العالقػة بػيف الجريمػة التأديبيػة كالجريمػة الجنائيػة" دراسػة مقارنػة" رسػالة ماجسػتير غيػر 2010( الجمعات، أكػـر )1)
 40منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، عماف، االردف، ص 

 41(. الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة. دار الفكر العربي، القاىرة، ص1975، سميماف محمد )( الطماكم2)
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الؼ تعتبػػر جػػرائـ سػػابقان، كلكػػف يعاقػػب المكظػػؼ إذا قػػاـ اك امتنػػع عػػف القيػػاـ بعمػػؿ يتعػػارض أك يخػػ

 :(1)مقتضيات كظيفتو العامة، كيترتب عمى ما سبؽ نتائج عدة ىي

 أف عدـ كجكد نص يجـر فعالن معينان، ال يعني اف ىذا الفعؿ مباح.-أ 

طالمػػػا أف المشػػػرع لػػػـ يحػػػدد األفعػػػاؿ التػػػي تعػػػد جػػػرائـ عمػػػى سػػػبيؿ الحصػػػر، فغػػػف تحديػػػد ىػػػذه -ب 

 االعماؿ أمر يترؾ تقديره لمجيات التأديبية.

 التأديبية عند تقديرىا لمجرائـ التأديبية، تمتـز ضكابط الكظيفة العامة.اف السمطات -ج 

مركنػػػة فكػػػرة الجريمػػػة التأديبيػػػة، حيػػػث اف مبػػػدأ ال جريمػػػة، يضػػػفي مبػػػدأ االسػػػتقرار فػػػي قػػػانكف -د 

 العقكبات.

الفصؿ بيف الخطأ التأديبي، كالعقكبة التأديبية، فالسمطات التأديبية تقـك بعمميتػيف، االكلػى البػت -ق 

إذا كاف الخطأ المنسكب لممكظؼ يعد جريمة تأديبية، كمػف ثػـ تقػـك بالعمميػة الثانيػة، كىػي  فيما

مػػػف بػػػيف قائمػػػة العقكبػػػات التػػػي حػػػددىا المشػػػرع سػػػمفان، كعمػػػى سػػػبيؿ  تحديػػػد العقكبػػػة المالئمػػػة.

 .الحصر

 الفرع الثاني: أركان الجريمة التأديبية

 تتككف الجريمة التأديبية مف ركناف

 المادم أكالن: الركف

 ثانيان: الركف المعنكم

  

                                                           

 70( الطماكم، سميماف، المرجع السابؽ، ص1)
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 أواًل: الركن المادي

يقكـ بػو المكظػؼ، كىػك تصػرؼ محػدد،  أك الفعؿ االيجابي اك السمبي الذمىك ذلؾ السمكؾ 

يقػػـك بػػو كبشػػكؿ كامػػؿ فمرحمػػة التفكيػػر كىػػي المرحمػػة النفسػػية، حيػػث يكػػكف المكظػػؼ يحػػدث نفسػػو 

 كيفكر بالمخالفة، كىي مرحمة غير معاقب عمييا.

ككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لألعمػػاؿ التحضػػيرية، فكمػػا لػػك قػػاـ احػػد رجػػاؿ األمػػف العػػاـ باسػػتئجار 

محؿ تجارم، كقاـ بعمػؿ الػديككرات المناسػبة لػو، اال انػو لػـ يقػـ بالعمػؿ التجػارم فيػو، فانػو ال يمكػف 

 .(1)معاقبتو عمى قيامو بذلؾ، خالفان لقانكف االمف العاـ كأحكامو

 ثانيًا: الركن المعنوي

رادة النتيجػػة، كتكػػكف  كيتمثػؿ فػػي القصػد، فػػإذا اتجيػت نيػػة الفاعػػؿ إلػى ارادة القيػػاـ بالفعػؿ، كا 

ازاء مخالفة تأديبية عمدية، في حيف أنو إذا اتجيػت ارادتػو الفعػؿ دكف النتيجػة، فتحػدث عػف الخطػأ، 

تفػاكت كاضػ  كىذا ما يميز بيف الجرائـ التأديبية العمدية، كغير العمديػة، كمػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف 

 في الجزء التأديبي.

 العقوبات التأديبية

ىي الجزاءات التي تكقع عمى مرتكبػي الجػرائـ التأديبيػة مػف المػكظفيف العمػكمييف كقػد تكػكف 

ىذه العقكبات ذات طبيعة أدبية أك مالية اك مينية، كىي ال تعد كأف تككف كسيمة، مف كسائؿ الػردع 

 لممكظؼ العاـ.

أف يتنػاكؿ العقكبػات التأديبيػة المحػددة  -فػي ىػذا المقػاـ –ية نظره كىنا يرل الباحث مف كج

 المصرم، كنظاـ الخدمة المدنية األردني تباعان. 1978لسنة  48حصران في قانكف المكظفيف رقـ 

                                                           

 1965لسنة  108مف قانكف األمف العاـ، رقـ  36/8( المادة 1)
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مف قانكف المكظفيف العامميف في الدكلة عمى سبيؿ الحصر، كىي نصت  80تناكلت المادة 

 كز تكقيعيا عمى العامميف ىي:عمى الجزاءات التأديبية التي يج

 اإلنذار .1

 تأجيؿ مكعد استحقاؽ العالكة لمدة ال تتجاكز ثالثة أشير. .2

الخصـ مف األجر لمدة ال تتجاكز شيريف في السنة، كال يجكز أف تتجػاكز الخصػـ، تنفيػذان ليػذا  .3

 الجزاء ربع األجر شيريان بعد الجزء الجائز الحجز عميو اك التنازؿ عنو قانكنيان.

 الحرماف مف نصؼ العالكة الدكرية. .4

 الكقؼ عف العمؿ لمدة ال تتجاكز ستة أشير مع صرؼ نصؼ األجر. .5

 تأجيؿ الترقية عند استحقاقيا لمدة ال تزيد عف سنتيف. .6

 خفض األجر في حدكد عالكة. .7

 الخفض إلى الكظيفة االدنى مباشرة مع خفض األجر إلى القدر الذم كاف عميو قبؿ الترقية. .8

 الكظيفة األدنى مباشرة الخفض إلى .9

 االحالة عمى المعاش .10

 الفصؿ مف الخدمة .11

 اال الجزاءات التالية: أما بالنسبة لمعامميف شاغمي الكظائؼ العميا، فال تكقع عمييـ

 التنبيو .1

 المكـ .2

 االحالة عمى المعاش .3

 الفصؿ مف الخدمة .4
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كتعديالتػو حتػى  2013( لسػنة 82( مف نظاـ الخدمة المدنية األردني رقػـ )141كقد نصت المادة )

  : 16/4/2014تاريخ 

إذا ارتكػػػب المكظػػػؼ مخالفػػػة لمقػػػكانيف كاالنظمػػػة كالتعميمػػػات كالقػػػرارات المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػي نظػػػاـ .أ 

الخدمة المدنية اك في تطبيقاتيا، أك اقدـ عمى عمؿ أك تصرؼ مف شأنو االخالؿ بالمسؤكليات 

القيػػات الكظيفػػة، ككاجبػػات المكظػػؼ كالصػػالحيات المنكطػػة بػػو، أك عرقمتيػػا أك االسػػاءة إلػػى اخ

 كسمككو، فتفرض عميو إحدل العقكبات التالية:

 التنبيو. .1

 االنذار .2

 .يزم عمى سبعة اياـ في الشيرالحسـ مف الراتب الشيرم االساسي بما ال  .3

 الزيادة السنكية لمدة ال تزيد عمى سنة كاحد. حجب .4

 .حجب الزيادة السنكية لمدة ثالث سنكات .5

 حجب الزيادة السنكية لمدة خمس سنكات .6

 االستغناء عف الخدمة .7

 العزؿ .8

كبة الحسػـ مػف الراتػب الشػيرم األساسػي ارتكب المكظؼ مخالفة مسمكية تستكجب إيقاع عقإذا .ب 

ككانػت ىػذه العقكبػػة قػد فرضػػت عميػو سػػابقان لمػدة سػػبعة أيػاـ مجتمعػػة اك متفرقػة كفػػي الػذم يمػػي 

 الشير الذم ارتكب فيو المخالفة

كانػت العقكبػة المػراد ك  إذا ارتكب المكظؼ مخالفة مسػمكية تسػتكجب إيقػاع عقكبػة تأديبيػة عميػو .ج 

لمػرتيف متتػاليتيف لممخالفػة نفسػيا فتتخػذ بحقػو العقكبػة التػي  إيقاعيا بحقو قد فرضت عميو سابقان 

 لمتدرج الكارد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة . تمييا مباشرة كفقان 
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( مػػف الفقػػرة )أ( مػػف 6( ك )5( ك )4تنفػػذ عقكبػػة حجػػب الزيػػادة السػػنكية الػػكاردة فػػي البنػػكد ) -1.د 

  ىذه المادة مف تاريخ استحقاؽ المكظؼ لزيادتو السنكية بعد إيقاع العقكبة بحقو .

( مػف ىػذه الفقػرة تؤخػذ بعقكبػة حجػب الزيػادة لجميػع الغايػات 1مع مراعاة ما كرد في البنػد ) -2

كقػد أضػيفت البنػد الثػامف مػف ىػذه مف تاريخ صدكر قرار الحجب  ي ىذا النظاـ اعتباران الكاردة ف

المػػادة إلػػى الػػنص الجديػػد بحيػػث لػػـ يكػػف النظػػاـ السػػابؽ يتضػػمف مثػػؿ ىػػذه العقكبػػة، كذلػػؾ كػػي 

تتناسػػب مػػع فتػػرة االختبػػار التػػي قررىػػا المشػػرع لمكشػػؼ عػػف كفػػاءة المكظػػؼ كاألسػػمكب المتبػػع 

 .كظفيف العمكمييفحاليان في تعييف الم
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 المبحث الثاني

 المطيع من المسؤوليةالموظف إعفاء 

عندما يرتكب المكظؼ مػا يعتػد منػو إخػالالن بكاجػب الطاعػة، تقػكـ بحقػو المسػؤكلية التأديبيػة 

جػػزاء ىػػذا األخػػالؿ، كىػػذه المسػػؤكلية تختمػػؼ بػػيف تأديبػػو كمدنيػػة أك جنائيػػة، تبعػػان لتػػكافر أركػػاف كػػؿ 

ة أف الفعؿ الكاحد الذم يقترفو المكظؼ قد يشكؿ جريمة جنائية، كمدنيػة، كتأديبيػ مسؤكلية منيا، كما

 المكظؼ العاـ مف خالؿ المطالب التالية:كسنبحث في ىذا المبحث مسؤكلية 

 األولالمطمب 

  لمموظف اإلخالل بواجب الطاعة                  

 الفرع األول: تعريف الطاعة

التي تحتؿ مكاف الصدارة في كاجبات  الكظيفيةكاجب الطاعة مف أىـ الكاجبات  ييعتبر     

 المكظؼ تنفيذ التي تقـك عمى أساسك  ،(1) المكظفيف لتعمقيا المباشر بسير العمؿ في المرافؽ العامة

مر الرئيس باعتباره كاجبان كظيفيان ينبع مف طبيعة الكظيفة كضركراتيا التي تكجب احتراـ المرؤكس أل

حتراـ يجد أساسو في عالقة التدرج كىذا اإل ،باإلضافة إلى الخضكع لمقانكف عمكمان  ،ألكامر الرئيس

ؾ ضمانة لممرؤكس تتمثؿ باإلعفاء كفي مقابؿ ىذه الطاعة ىنا ،الكظيفي التي تقكـ بيف المكظفيف

نما مقيدان بفي مقابؿ تمؾ الطاعةمف المسؤكلية  شركط محددة ، إال أف ىذا اإلعفاء ليس مطمقان كا 

                                                           

رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة حكمت، مكسى سمماف، إطاعة األكامر العميا كأثره في المسؤكلية الجزائية،  (1)
 .54، ص1985بغداد، العراؽ، 
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البد مف اإلتياف بيا لتحقيؽ الغاية التي يبتغييا المشرع مف مراعاة حسف نية المرؤكس كضماف سير 

 .(1) العمؿ

المكافقة،  تعني كالمطاكعة طائع أم طيع كرجؿ كطاكىعوى، طاعىوي يطكعوي  المغة في الطاعةك     

 األكؿ مدلكليف تحمؿ الطاعةف اصطالحان  ماأ .(2) الكره نقيض كالطكع ،طيعمي  أم مطكاع كرجؿه 

 الكظيفة نطاؽ تتجاكز الكاسع المدلكؿ كبمكجب القانكف طارإ في فالطاعة ،(3) ضيؽ كاالخر كاسع

 ماأ، (4) عادية أك دستكرية كانت سكاء الدكلة تصدرىا التي التشريعات كافة احتراـ حد إلى كتصؿ

 شفكية أك مكتكبة أكانت سكاء، حسبك  الرؤساء ألكامر بالخضكع فيتمثؿ لمطاعة الضيؽ المدلكؿ

 ،المدلكؿ بيذا االخذ إلى الفقو غمبأ كيذىب ،قرارات أك كامرأ أك تعميمات صكرة عمى أكانت كسكاء

 االبناء طاعة بمضمكنيا كيدخؿ لمقانكف عمكمان  االفراد طاعة تشمؿ الكاسع بمدلكليا الطاعة ككف

 تنفيذ كىي الضيؽ المدلكؿ الطاعة مف المقصكد اف حيف في العمؿ ألرباب العماؿ كطاعة آلبائيـ

 عميو القضائي الحكـ بتنفيذ يقـك الذم المكظؼ فأف كعميو، (5) كاحتراميـ الرؤساء كتكجييات اكامر

 . الكظيفة كلكاجبات االدارم لمنظاـ يخضع مكظفان  ككنو رؤساءه طاعة

 

 

 
                                                           

ابراىيـ، محمد اسماعيؿ كمجيكؿ، أحمد زىير، المسؤكلية الجزائية لممكظؼ الممتنع عف تنفيذ األحكاـ القضائية  (1)
، 6السنة ،1طاعةن ألمر رئيسو اإلدارم: دراسة مقارنة، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، العدد

 .293ص
، معجـ لساف العرب، باب الطاء، ص (2)  .2720جماؿ الديف ابف مكـر
دار النيضة العربية  .طاعة الرؤساء كمبدأ المشركعية: دراسة مقارنة (.1988،)محمد عبدالحميد ،ابك زيد(3)

 . 40، ص1988لمنشر، القاىرة، 
 .117، ص1975حسف محمد عكاضة، السمطة الرئاسية، )د.ط(، بيركت،   (4)
 .16مازف ليمك راضي، الطاعة كحدكدىا في الكظيفة العامة، مرجع سابؽ، ص (5)
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 الفرع الثاني: شروط الطاعة

 غير كمنيا الطاعة كاجبة ماىي منيا مف قبؿ رئيسو المباشر،االكامر  مف العديد يتمقى المكظؼ

 األمر في شركط عدة تكافر مف كعميو البد شركطيا، مف شرطان  استيفاءىا لعدـ الطاعة كاجبة

 كتتمثؿ ىذه الشركط بما يمي: الطاعة الكاجب

 المختص الرئيس من صادراً  األمر يكون أن: والً أ

 تمؾ في المكظفكف كيككف يرأسيا التي الجية في العمؿ سير عف المسؤكؿ ىك فالرئيس       

 كالمكائ  القكانيف تحدده الذم ىك طاعتو يجب الذم كالرئيس ،(1) تكجيياتو بأتباع ممـز الجية

 أك داريةاإل الكحدة داخؿ مف كاف إذا فيما فرؽ كال ،يتبعيا التي داريةإلا الكحدة في المكجكدة

 قانكفبمكجب ال مخكالن  الشخص ذلؾ يككف فأ فالميـ ،عمىاأل أك المباشر الرئيس كاف أك خارجيا

 إلى كامرأ بتكجيو كيقـك منو دنىاأل الرئيس عمىاأل الرئيس يتخطى ال فأك  ،كامراأل بإصدار

 ختصاصاإل كصاحب ،الطاعة الكاجب دنىاأل لمرئيس حراجإ فيو ، كالذمالسرعة بحجة مرؤكسيو

 .(2) كامراأل بإصدار صيؿاأل

 قانوناً  المحدد مشكلل اً وفق صادراً  األمر يكون نأ ثانيًا:

 القانكف اشترط فإذا ،بيا يصاغ التي الكيفية ىي األمر في مراعاتيا يجب التي القضايا مف    

، (3) الشكمية لتمؾ مستكفيان  يكف مالـ األمر ىذا طاعة يص  فال معينة شكمية في األمر صدكر

 ، ذلؾ ألفشفكيان  يككف فأ ال ،كذلؾ يككف فأ بد فال ،مكتكبان  يككف فأ يتطمب األمر كاف ذاإ فمثالن 

                                                           

 .44أحمد سالمة، التحقيؽ اإلدارم كالمحاكمة التأديبية، دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، ص (1)
دكتكراه غير  اطركحة. إطاعة األكامر العميا كأثره في المسؤكلية الجزائية (.1985، )حكمت سمماف ،مكسى(2)

 .55منشكرة، جامعة بغداد،  ص
دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  . انكف العقكبات القسـ العاـ(. ق2012) عكض محمد عكض، (3)

 .116ص
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 األكامر في محدد ىك ما حسب متفقان  األمرمرتبط بككف  رئيسو كامرأ بتنفيذ المرؤكس التزاـ

 .(1)المحددة  التعميمات
 

 والموائح القوانين احكام مع يتفق مشروعاً  األمر يكون ن: أثالثاً 

 كبخالؼة المحدد كاالختصاصات القانكف بدائرة األمر يتقيد فأ المشركعية مبدأمف متطمبات     

 مرأ كعصياف القانكف احتراـ ماإ ،ىما امريف اماـ نفسو يجد سكؼ المختص المكظؼ فأف ذلؾ

 ،المصانة الحقكؽ مف لحؽ ضرارإ ىنالؾ الحالتيف كفي ،القانكف كتجاىؿ األمر طاعة ماا  ك ، الرئيس

 المشركعية لمبدأ ىدارإ ماا  ك  ،الرئيس بأمر كالمتمثمة حتراـاإل الكاجبة الرئاسية لمسمطة ىدارإ ماإف 

 فأ شكاؿاإل ىذا يتجاكز فأ رادأ فإ المكظؼ عمى فأف ذلؾ كازاء ،(2) القانكف تجاىؿ حاؿ في

 مرأ كينفذ ،المكضكع حيث مف ككذلؾ القانكنية الشكمية حيث مف ،اليو تصدر التي كامراأل يالحظ

 يخبر فأ عميو فأف المشركعية عدـ حالة كفي ،عميو كاجبة طاعتو فأك  مشركعيتو اعتقد إذا الرئيس

 الرئيس يككف كعندئذ كتابة رئيسو كدىاأ إذا الإ كامراأل تمؾ بتنفيذ يمتـز كال بالمخالفة تحريريان  رئيسو

 .(3) عنيا المسؤكؿ ىك
 

  

                                                           

دار الجامعة الجديدة  .تأديب المكظؼ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي (.2006، )معكض فؤاد محمكد(1)
 .146، ص2006، لمنشر، اإلسكندرية

 .81مازف ليمك راضي، الطاعة كحدكدىا في الكظيفية العامة، مرجع سابؽ، ص (2)
رسالة ماجستير غير منشكرة،  .أداء الكاجب في القانكف العراقي: دراسة مقارنة (.1983، )راسـ مسير ،جاسـ(3)

 .119، ص1983جامعة بغداد، 
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 تنفيذه عمى القدرة وبين الصادر األمر بين تناسب ىنالك يكون ان: رابعاً 

 غير فمف ،تنفيذه امكانية األمر فقد كاال التنفيذ عمى كالقدرة األمر بيف التناسب يتكافر فأ يجب     

 قبؿ مف األمر عصياف إلى يؤدم سكؼ ذلؾ ألف طاقتو يفكؽ بأمر المكظؼ تكميؼ الممكف

  1).) تنفيذه يستطيع ال الذم المرؤكس

 الثانيالمطمب 

 المسؤوليةماىية 

المفاىيـ التي عبرت عنيا كممة مسؤكلية، حيث أنيػا اشػتممت منػاحي عديػدة مػف لقد تعددت 

حيػػاة اإلنسػػاف، فقػػد يقصػػد بيػػا مسػػؤكلية اإلنسػػاف أمػػاـ اهلل سػػبحانو كتعػػالى كمػػا انيػػا تعػػاني مسػػؤكلية 

 .اإلنساف عف االفعاؿ التي يقـك بيا كالتزامو بنتائجيا كما أنيا تشمؿ التزاـ القياـ بعمؿ معيف

متنػاع عنػو، حتػى إذ اـ شػخص بمػا تعيػد القيػاـ بػو أك االعرفػت المسػؤكلية بأنيػا:" التػز حيث 

، كعرفيا البعض اآلخر بأنيػا" (2)أخؿ بتعيد تعرض لممساءلة عف تككنو، فيتحمؿ نتائج ىذا النككث"

 .(3)حالة الشخص الذم ارتكب امران يستكجب المؤاخذة"

 كتنقسـ المسؤكلية بشكؿ عاـ إلى قسميف

 .المسؤكلية األدبية .1

 المسؤكلية القانكنية. .2

                                                           

دار النيضة العربية  .الرؤساء كمبدأ المشركعية: دراسة مقارنة طاعة (.1988، )محمد عبد الحميد ،أبك زيد(1)
 .67،  ص1988لمنشر، القاىرة، 

(. القانكف الجنائي العاـ. الجزء الثػاني، المسػؤكلية الجنائيػة، الطبعػة األكلػى، مؤسسػة 1985( العكجي، مصطفى )2)
 (11نكفؿ، بيركت، ص)

المػػدني فػػي االلتػػزاـ فػػي الفعػػؿ الضػػار كالمسػػؤكلية المدنيػػة،  (. الػػكافي فػػي شػػرح القػػانكف1992( مػػرقس، سػػميماف )3)
 1االحكاـ العامة، المجمد األكؿ، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية، القاىرة، ص
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تنشػػػأ فػػػي المسػػػؤكلية األدبيػػػة فػػػي حالػػػة إذا خػػػالؼ الشػػػخص قاعػػػدة مػػػف قكاعػػػد األخػػػالؽ أمػػػا 

المسؤكلية  القانكنية فتنشأ عندما يخالؼ أك يخؿ الشخص بقاعدة مػف قكاعػد القػانكف بمعنػاه الكاسػع، 

التزاـ التابع عف اعماؿ المتبكع كغنى عف  كقد يتحمؿ الفرد أيضان مسؤكلية أشخاص آخريف، كما ىك

البياف أف المسؤكلية األدبية ىي األكسع مف المسؤكلية القانكنية كنطاقيا أشمؿ ألف  قكاعػد االخػالؽ 

نسػػػػاني بأسػػػػره، ككػػػػال المسػػػػؤكليتيف تشػػػػتركاف بكضػػػػعيما ضػػػػكابط كحػػػػددان لمسػػػػمكؾ تشػػػػمؿ السػػػػمكؾ اإل

القانكنيػػػة، كنريػػػد عمػػػى كجػػػو التحديػػػد البحػػػث فػػػي  اإلنسػػػاني، كمػػػا ييمنػػػا البحػػػث فيػػػو ىػػػك المسػػػؤكلية

 المسؤكليات التالية:

 المسؤكلية التأديبية .1

 المسؤكلية الجزائية .2

 المسؤكلية المدنية .3

 المسؤولية التأديبية:

اصطالح التأديب مف الناحية المغكية مشتؽ مف األدب بمفيـك الخمؽ، لػذا فػإف تأديػب الفػرد 

، كتنشػػأ المسػػؤكلية التأديبيػػة عنػػد (1)كتزكيػػده بقػػيـ كمفػػاىيـ أخالقيػػةأك المكظػػؼ يعنػػي تقػػكيـ انحرافػػو، 

خركج المكظؼ عف السمكؾ الذم ينبغػي عميػو القيػاـ بػو اتجػاه كظيفتػو، كقػد سػبؽ كأف تناكلنػا مفيػـك 

المخالفػػة أك الجريمػػة  التأديبيػػة كأركانيػػا، لػػذا فػػإذا قػػاـ المكظػػؼ بارتكػػاب خطػػأ شخصػػي، كخػػرج عػػف 

قػػػاـ بمػػػا يخػػػالؼ الكاجبػػػات اك المحظػػػكرات، فػػػيمكف الحػػػديث عػػػف المسػػػؤكلية  السػػػمكؾ المطمػػػكب، أك

 التأديبية لممكظؼ

  

                                                           

(. القػػػانكف التػػػأديبي كعالقتػػػو بالقػػػانكف اإلدارم كالجنائيػػػػ، دراسػػػة مقارنػػػة. الطبعػػػة 1983( الشػػػيخمي، عبػػػد القػػػادر )1)
 5اف، عماف، صاألكلى، دار الفرق
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 المسؤولية الجزائية

يعتبػػر اإلنسػػاف مسػػؤكالن جنائيػػان عػػف األفعػػاؿ المجرمػػة التػػي يقترفيػػا، عمػػى اعتبػػاره قػػادران عمػػى 

 .(1)تحمؿ نتائجيا بالنظر إلدراكو ليذه األفعاؿ، كقيامو بيا بمؿء إرادتو 

 المطمب الثالث

 اعفاء الموظف من المسؤولية

 الفرع األول: االعفاء من المسؤولية التأديبية

مف الضمانات اليامة التي تعطييا قكانيف الخدمة المدنية ميزة االعفاء مف حبائؿ المسؤكلية 

كفقػػان كحتػػى يتمتػػع المكظػػؼ بميػػزة االعفػػاء، فعميػػة أف ينفػػذ أمػػر الػػرئيس ، التأديبيػػة لممكظػػؼ المطيػػع؟

 لمشركط التي بينيا القانكف.

، 1983الصادر فػي فرنسػا لعػاـ  83/634( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )28في المادة )

كالتي نصت عمى ما يمي:" كؿ مكظػؼ أم كػاف مكقعػو مػف اليػـر اإلدارم مسػؤكؿ عػف تنفيػذ الميػاـ 

اإلدارم، باسػػتثناء الحالػػة التػػػي المككمػػة إليػػو، كيتعػػيف عميػػو االنصػػياع لألكامػػػر الصػػادرة مػػف رئيسػػة 

يكػػػكف فييػػػا األمػػػر الصػػػادر غيػػػر مشػػػركع بصػػػكرة ظػػػاىرة، كيتعػػػارض بصػػػكرة جسػػػيمة مػػػع المصػػػمحة 

 العامة.....".

كالمػػادة  1978لسػػنة  48مػػف قػػانكف العػػامميف فػػي القطػػاع رقػػـ  80/2كػػذلؾ نصػػت المػػادة 

أنػػو" كػػؿ عامػػؿ يخػػرج عمػػى عمػػى  1978لسػنة  47مػف نظػػاـ العػػاممييف المػػدنييف بالدكلػػة رقػػـ  78/2

مقتضػػى الكاجػػب فػػي اعمػػاؿ كظيفتػػو أك يظيػػر بمظيػػر مػػف شػػأنو االخػػالؿ بكرامػػة الكظيفػػة يجػػازم 

تأديبيان..." كذكرت أيضان، " كال يعفػى العامػؿ مػف الجػزاء اسػتنادان إلػى أمػر صػادر اليػو مػف رئيسػو إال 

                                                           

 29( العكجي، مصطفى، المرجع السابؽ، ص1)



117 
 

در اليػػو مػػف الػػرئيس، بػػالرغـ مػػف إذا أثبػػت أف ارتكابػػو المخالفػػة كػػاف تنفيػػذان ألمػػر مكتػػكب بػػذلؾ، صػػا

 تنبييو كتابة إلى المخالفة، كفي ىذه الحالة تككف المسؤكلية عمى مصدر األمر كحده".

بعػػد ىػػذا التسمسػػؿ فػػي عػػرض النصػػكص لألنظمػػة فػػي كػػؿ مػػف فرنسػػا كمصػػر كاألردف فمػػا 

 السبيؿ إذف لممكظؼ إلى  االعفاء مف المسؤكلية التأديبية؟

 لية كي يعفي مف المسؤكلية التأديبية كما تشير لو ىذه المكاد:يتكجب تكافر الشركط التا

اف يصدر اليو أمر مف الرئيس اإلدارم المختص، كقد اشارت لذلؾ التشػريعات الػثالث كبشػكؿ  أواًل:

 كاض  ال لبس فيو؟

 أف يككف األمر الصادر المطمكب تنفيذه مشركعان، كىك ما تـ التأكيد عميو مف قبؿ التشػريعات ثانيًا:

الثالث، حتى يككف تنفيػذ األمػر ممزمػان لممكظػؼ، كاال تعػرض المكظػؼ إلػى الجػزاء التػأديبي 

 المنصكص عميو.

أمػػا إذا كػػاف األمػػر غيػػر مشػػركع، فقػػد اختمفػػت التشػػريعات فػػي ذلػػؾ، فالقػػانكف الفرنسػػي اعطػػى  ثالثؤؤًا:

استثناء عمى المشركعية، كىي إذا كانت عدـ المشركعية غير ظاىرة أك مخفية، كأنيػا غيػر 

 مع المصمحة العامة، فأنو يبقى كاجبان عمى المكظؼ التنفيذ. -األكامر –متعارضة 

م فأنػو يتطمػب أف يصػدر األمػر المشػركع ضػمف قالػب معػيف ليكػكف أما في التشػريع المصػر 

سػػيؿ االثبػػات اال كىػػك الكتابػػة، كلػػـ يكتشػػؼ المشػػرع بػػذلؾ، بػػؿ تطمػػب مػػف المكظػػؼ أف يقػػـك بتثبيتػػو 

ذا ما أصر الرئيس بعد ذلؾ كمو، فيتعيف عمى المرؤكس التنفيذ.  الرئيس إلى المخالفة، كا 

ضكع جمي، فالمشرعاف المصرم كالفرنسي أدركػا أف يالحظ كيؼ أف التفاكت في تناكؿ المك 

جػػػكىر األمػػػر كالحكمػػػة المطمكبػػػة مػػػف اعفػػػاء المػػػرؤكس مػػػف المسػػػؤكلية: حتػػػى لػػػك كػػػاف االمػػػر غيػػػر 

مشػػركع، كذلػػؾ ضػػمف شػػركط كضػػكابط معينػػة اختارىػػا لكػػؿ مػػف المشػػرعيف ممػػا يػػتالئـ كيتناسػػب مػػع 

حققػػػاف الغايػػػػة كىػػػي االعفػػػػاء مػػػػف طبيعػػػة كػػػػؿ مشػػػرع، كالمكمفػػػػيف فػػػي الخطػػػػاب التشػػػريعي، كبػػػػذلؾ ي



118 
 

المسػػؤكلية، ضػػمانان لسػػير المرافػػؽ العامػػة كحسػػف ادائيػػا فػػي حػػيف أف مشػػرعنا األردنػػي قػػد تكقػػؼ عنػػد 

قػػت، االداة عمػػى ك لمشػػركعية ممقيػػان بػػذلؾ بكاجػػب الطاعػػة عمػػى المػػرؤكس كمعطيػػان ايػػاه، فػػي نفػػس ال

يحػػػػتج بعػػػدـ المشػػػػركعية، التخمػػػؼ كالتنصػػػؿ منيػػػػا، حيػػػث أف كػػػػؿ مػػػا عمػػػػى المكظػػػؼ فعمػػػػو ىػػػك أف 

فالمطمكب مف المشرع األردنػي أف يتخػذ الخطػكات الالزمػة لتعػديؿ ىػذه اليفػكة، كيتبنػى نػص بصػيغة 

 مناسبة لممشرع كالمكمفيف في آف كاحد.

كال يطمػػػب منػػػو أف تكػػػكف  صػػػيغة شػػػبيية بػػػالنص المصػػػرم أك الػػػنص الفرنسػػػي فكػػػؿ منيمػػػا 

انػػو باإلمكػػاف االسترشػػاد بالنصػػكص المقارنػػة لمػػنص كضػػع مػػا يتناسػػب كطبيعػػة المكمفػػيف لػػدييـ، اال 

 عمى امكر ىي في غاية األىمية، لعؿ مف ابرزىا:

 عدـ المشركعية البسيطة .1

 عدـ المشركعية الخفية .2

 طبيعة األعماؿ المككمة لممكظؼ، كمدل تطمبيا لالختصاص. .3

 مدل ثقافة المكظؼ، كخبرتو كدرجة تحريو مف االمر. .4

يقػػػكـ بإصػػػدار نصػػػان يعػػػدؿ الػػػنص الحػػػالي، ليحقػػػؽ الحكمػػػة مػػػف كبعػػػد القيػػػاـ بمراعػػػاة ذلػػػؾ، 

النص، كأكالىما الحفاظ عمى المرافؽ العامة، كحسف إدارتيا مع عدـ المساس بػالمكظؼ الػذم يطيػع 

 كاعفاءه مف المسؤكلية تماشيان مع قكاعد العدالة.

الضػركرم  كبالرغـ مف حداثة النظاـ الحالي الذم ال يتجاكز عمره عشر سػنكات اال أنػو مػف

 عمؿ مثؿ ىذا التعديؿ.
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إلػى أف ىنػاؾ  -كىي االعفاء مػف المسػؤكلية التأديبيػة -كتجدر اإلشارة إلى الضمانة السابقة

 :(1)ضمانات عامة مقررة في مجاؿ التأديب بشكؿ عاـ، سكؼ يتـ إيرادىا باقتضاب، كىي

 الضمانات اإلدارية، كتتمخص بمايمي:

بالكقػػائع المنسػػكبة اليػػو، قبػػؿ اتخػػاذ أم اجػػراء تػػأديبي فػػي حقػػو يشػػترط اخطػػار المكظػػؼ كتابػػة  .1

 كمنحو كقتان كافيان ليتمكف مف الرد عمى االتيامات المنسكبة اليو، كتحضير دفاعو

 تمكيف المتيـ مف الرد كتابة عمى الكقائع المنسكبة اليع .2

 لمعامؿ أك المكظؼ في النظاـ مف قرار الجزاء إلى السمطة الرئاسية األعمى. .3

 يجكز لمعامؿ المجكء إلى االتحاد أك النقابة التي ينتمي الييا لمساعدتو. .4

كىػػػي تحتػػػاج إلػػػى  نػػػص لمتقيػػػد بيػػػا، كقػػػد تكػػػكف مكضػػػكعية أك شػػػكمية،  -الضػػػمانات القضػػػائية .5

 كيجكز لممكظؼ المجكء إلى القاضي اإلدارم لمتظمـ مف القرار اإلدارم كطمب الغائو.

 الجزائية الفرع الثاني: اإلعفاء من المسؤولية

أف المسؤكلية الجزائية ىي األشد كاألكثر كطػأة فػي الػنفس، لػذلؾ فػإف ضػركرة االعفػاء منيػا 

لممكظفيف أمر عمى غاية مف األىمية، حتى يتسنى لممكظؼ أف يقكـ بعممو بإقداـ بعيدان عف الخكؼ 

 مف السقكط بحبائؿ المسؤكلية.

 رنسي عمى ما يميمف قانكف العقكبات الف 122/4كلذلؾ فقد نصت المادة 

"لػػيس مسػػؤكالن جزائيػػان الشػػخص الػػذم يقػػكـ بتنفيػػػذ تصػػرؼ أمػػر بالقيػػاـ بػػو مػػف قبػػؿ السػػػمطة 

 المختصة، إال إذا كاف ذلؾ التصرؼ كاضحان بأنو غير مشركع".

                                                           

 97، القاىرة، ص1(. سمطة التأديبي في الكظيفة العامة. دراسة مقارنة. ط1984( الصركخ، ممكية )1)
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( مػػػف قػػػانكف 63كعنػػػد تنػػػاكؿ المشػػػرع المصػػػرم لػػػنفس المكضػػػكع، كذلػػػؾ فػػػي إطػػػار المػػػادة )

صت عمى " ال جريمة إذا كقع الفعؿ مف المكظؼ األميػرم حيث ن 1937( لسنة 57العقكبات رقـ )

 في األحكاؿ التالية:

: إذا ارتكػب الفعػؿ تنفيػذان ألمػػر صػادر إليػو مػػف رئػيس كجبػت عميػو إطاعتػػو أك اعتقػد أنيػا كاجبػػو أوالً 

 عميو.

: إذا حسػػػػنت نيتػػػػو كارتكػػػػػب فعػػػػالن تنفيػػػػذان لمػػػػا أمػػػػرت بػػػػػو القػػػػكانيف، أك اعتقػػػػد أف اجػػػػراءه مػػػػػف ثانيؤؤؤؤاً 

 اختصاصو.

كفػػػي كػػػؿ االحػػػكاؿ يجػػػب عمػػػى المكظػػػؼ أف يثبػػػت أنػػػو لػػػـ يرتكػػػب الفعػػػؿ، إال بعػػػد التثبيػػػت 

 كالتحرم، كأنو كاف يعتقد مشركعيتو، كأف اعتقاده كاف مبنيان عمى أسباب معقكلة"

مػػف سػػنة  16مػػف قػػانكف العقكبػػات األردنػػي رقػػـ  60/2كمػػا تنػػاكؿ المشػػرع األردنػػي كفػػي المػػادة 

المكضكع، حيث نصت عمى مػايمي:" ال يعتبػر اإلنسػاف مسػؤكالن جزائيػان عػف أم معالجان نفس  1960

 فعؿ، إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ في أم مف األحكاؿ التالية: 

 تنفيذ القانكف .1

إطاعػػة ألمػػر صػػدر اليػػو مػػف مرجػػع ذم اختصػػاص، يكجػػب عميػػو القػػانكف إطاعتػػو، إال إذا  .2

 كاف األمر غير مشركع"

 االعفاء مف المسؤكلية الجزائية، فال بد مف تكافر الشركط التالية: كحتى يتمتع المكظؼ بميزة

أف يقػكـ بالفعػػؿ تنفيػػذان المػر صػػدر اليػػو مػف رئػػيس ذم اختصػػاص، كىػذا الشػػرط كاضػػ  فػػي  .1

 النصكص القانكنية الثالثة، كىك أمر متفؽ عميو.

 إف يككف األمر المطمكب تنفيذه مشركعان.. .2
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ر كػػػؿ مشػػػرع يختمػػػؼ عػػػف اآلخػػػر، فػػػاألمر بالنسػػػبة إذا كػػػاف األمػػػر غيػػػر مشػػػركع، فػػػإف تقػػػدي .3

لممشرع الفرنسي، أف المكظؼ يعفي مف المسؤكلية حتى كلك كاف األمر غير مشركع، حتػى 

كانػػػت عػػػدـ المشػػػركعية غيػػػر كاضػػػحة، كأنػػػو لػػػـ يالحػػػظ، كيػػػتـ النظػػػر إلػػػى الشػػػخص نفسػػػو، 

الجزائيػة تبعػػان كيقػاس مسػمكو عمػى مسػمؾ الرجػؿ العػادم، كبالتػالي فيػك يعفػي مػف المسػؤكلية 

باإلضػافة -فقد ذىب إلى  أبعد مف ذلؾ فإنو يعفي المػرؤكس  -أما المشرع المصرم-لذلؾ 

 في األحكاؿ التالية: -إلى ما سبؽ

 إذا اعتقد بأف المشركعية كاجبة، ككاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة.-أ 

 إذا حسنت نيتو-ب 

 إذا اعتقد بأف ما يقـك بو ضمف اختصاصو.-ج 

 ك أف يتثبت كيتحرل قبؿ التنفيذ.كشرط عاـ ى-د 

فعند تكافر الشركط اآلنؼ ذكرىػا، فػإف المشػرع المصػرم يبػي  الفعػؿ، كيعفػي مػف المسػؤكلية 

 الجزائية تمامان.

كبالرغـ مما يكاجو الفقو المصرم إلى ىذا االمػر مػف انتقػادات إلػى المشػرع فػي االعفػاء فػي 

مكضكع، قد اعتنػؽ مبػدأ أك نظريػة المشػركعية حيف أف المشرع األردني كفي معرض معالجتو ليذا ال

المطمقػػة، كبػػذلؾ يؤخػػذ عميػػو مآخػػذ ىػػذه النظريػػة، فيػػك لػػـ يػػراع سػػير المرافػػؽ العامػػة كحسػػف ادائيػػا، 

كاتمنػػى عمػػى مشػػرعنا األردنػػي أف يتخػػذ الخطػػكات التشػػريعية الالزمػػة لتعػػديؿ الػػنص لحػػالي لمقضػػاء 

فيػػذ الكاجبػػات، ذلػػؾ أف الكضػػع القػػائـ ال يشػػجع عمػػى تػػردد المػػكظفيف، كايجػػاد عنصػػر االقػػداـ فػػي تن

 كثيران عمى تعزيز الحاجات العممية لممكظؼ إال انو يبقى أمر قائـ كيؤخذ عميو تكسعو.

في حيف أف المشرع األردني أصر عمى حالة المشركعية، كلـ يعتد بأم عػذر لالعفػاء كىػذا 

مػػف قػػانكف العقكبػػات  61/2لممػػادة اتجػػاه متشػػدد، كعمػػى المشػػرع أف يراعػػي تعػػديؿ الصػػيغة الحاليػػة 
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مػا يتػرددكف عنػد الشػؾ بػأف  -غالبػان  –لمن  مجػاؿ أكبػر لمقضػاء فػي تقػدير ظػركؼ المػكظفيف الػذيف 

 الفعؿ غير مشركع عف القياـ بالكاجب، بالرغـ مف األىمية خكفان مف الكقكع في المسؤكلية.

 الفرع الثالث: االعفاء من المسؤولية المدنية

بعػػد البحػػث فػػي القػػانكف المػػدني الفرنسػػي عػػف المسػػؤكلية المدنيػػة، كمػػف يتحمميػػا فػػي المسػػألة 

القانكنيػػة التػػي يتناكليػػا ىػػذا البحػػث، كىػػي أمػػر الػػرئيس، لػػـ نجػػد نصػػان مباشػػران بػػؿ أف يعػػاد فػػي تقػػدير 

 ( كالتي تنص عمى مايمي:138المسؤكلية إلى القكاعد العامة، حيث عكلجت في المادة )

المػػػرء لػػػيس عػػػف االضػػػرار التػػػي يسػػػببيا لمغيػػػر بفعمػػػو الشخصػػػي فحسػػػب، بػػػؿ أيضػػػان عػػػف يسػػػأؿ -1

االضػػػرار التػػػػي تحػػػػدث بفعػػػػؿ االشػػػػخاص الػػػػذيف يسػػػػأؿ عػػػػنيـ، أك بفعػػػػؿ االشػػػػياء المكضػػػػكعة تحػػػػت 

 3.....2حراستو....

اك االـ بعد كفاة زكجيا عف األضرار التػي تحػدث بفعػؿ األكالد القصػر المقيمػيف  -كيسأؿ األب -1

 معو.

سأؿ السادة كالمتبكعيف عف األضػرار التػي تقػع بفعػؿ خػدميـ أك تػابعييـ فػي ادائيػـ لكظػائفيـ كي -2

 المعنييف فييا.

كيسػػأؿ المربػػكف كمعممػػك الحػػرؼ عػػف االضػػرار التػػي تحػػدث بفعػػؿ تالميػػذىـ أك صػػبيانيـ، فػػي  -3

 الكقت الذم يككف فيو اآلخركف تحت مالحظة األكلييف.

لـ يثبػت األب اك األـ أك معمػـ الحرفػة، أنػو لػـ يكػف فػي كسػعو تقكـ المسؤكلية المبنية أعػاله، مػا -4

 منع الفعؿ الذم يستكجب المسؤكلية.

كفيما يتعمؽ بالمربيف يجب عمى المدعي في دعكل التعكيض، اقامة الدليؿ كفقان لمقكاعػد العامػة  -5

 عمى ما ينسبو الييـ مف خطأ أك عدـ تبصر أك إىماؿ

( عمػى مػا يمػي: 167، كفػي المػادة )1954لسنة  (31في حيف نص القانكف المصرم رقـ )

" ال يككف المكظؼ العاـ مسؤكالن عف عممو الذم اضر بالغير إذا قاـ بو تنفيذان ألمر صػدر اليػو مػف 
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رئػػيس، حتػػى كانػػت إطاعػػة ىػػذا األمػػر كاجبػػو عميػػو أك كػػاف يعتقػػد أنيػػا كاجبػػو، كاثبػػت أنػػو كػػاف يعتقػػد 

اده مبنيان عمى أسباب معقكلة، كأنو راعى في عممو جانب مشركعية العمؿ الذم كقع منو، ككاف اعتق

 الحيطة"

( أفضػػؿ القػػكانيف األردنيػػة معالجػػة ليػػذا 1967( لسػػنة )43كقػػد تنػػاكؿ القػػانكف المػػدني رقػػـ )

 حيث نص عمى ما يمي: 263المكضكع في المادة 

ر فػي التصػرفات يضاؼ الفعؿ إلى الفاعؿ ال األمر ما لـ يكػف مجبػران، عمػى أف االجبػار المعتبػ -1"

 الفعمية ىك االكراه الممجئ كحده

كمع ذلؾ ال يككف المكظؼ العاـ مسؤكالن عف عممػو الػذم اضػر بػالغير، إذا قػاـ بػو ألمػر صػدر  -2

اليػػو مػػف رئيسػػو متػػى كانػػت إطاعػػة األمػػر كاجبػػة عميػػو أك كػػاف يعتقػػد أنيػػا كاجبػػة أك قػػاـ الػػدليؿ عمػػى 

اف اعتقاده مبنيان عمى اسباب معقكلو كأنو راعية في عممو اعتقاده بمشركعية العمؿ الذم كقع منو كك

 جانب الحيطة الحذر".

مما سبؽ يتبيف لمباحث أنو حتى يعفي المكظؼ مف المسؤكلية المدنية فػي القػانكف المػدنييف 

 المصرم كاألردني فال بد مف تكفر الشركط التالية:

 أف يككف صدكر األمر بأمر مف الرئيس لمقياـ بو. .1

 إطاعة الرئيس كاجبو، أك أف المكظؼ كاف يعتقد انيا كاجبو.أف تككف  .2

أف لـ يكف االمر مشػركعان فعمػى المػرؤكس أف يثبػت أنػو كػاف يعتقػد مشػركعية العمػؿ الػذم كقػع  .3

اك صدر منو، كالبد أف يككف اعتقاده مبنيان عمى أسػباب معقكلػو، كأف يكػكف قػد راعػى فػي تنفيػذ 

 االمر أخذ الحيطة كالحذر.

 كافرت الشركط السابقة، فإف المكظؼ يعفي مف المسؤكلية المدنيةفإذا ما ت

  



114 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 الخاتمة

تنفيذان  مسؤكلية المكظؼ العاـ الجزائية عف أعمالولقد اجتيدت التشريعات الكطنية في تحديد      

ألكامر رئيسو ضمف قكانينيا كانظمتيا، كضماف اإلجراءات الالزمة كالكفيمة بتطبيقيا بالشكؿ 

فعمى الرغـ مف الحماية القانكنية لممكظؼ كاعتبار تنفيذ  .الصحي  كالذم يحقؽ الفائدة المرجكة منيا

أك الكاجب كقد  األكامر الرئاسية مف أسباب اإلباحة فإف المكظؼ بشر قد يخطئ في فيـ األمر

 .يتجاكز ما ىك مطمكب لتنفيذه

بياف كتحديد كاجب الطاعة كمدل كمسؤكلية المكظؼ جزائيان إذا لذلؾ سعت ىذه الدراسة إلى     

 بالقانكف األردني، كالتشريعات المقارنةكفقان لما جاء نفذ أمر مف رئيس كاجب عميو طاعتو، كذلؾ 

 في الدكؿ العربية.

 النتائج

 في ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج، ابرزىا: تكصؿ الباحث

تدخؿ في  ، كالتيمف الركائز األساسية في شؤكف المكارد البشريةىي الكظيفة  بينت الدراسة أف -1

تختمؼ المعايير كاألسس التي تمجأ ليا الدكؿ في مجاؿ حيث الممارسات كاألعماؿ،  كافة

المشرع األردني مف مياـ ككاجبات الكظيفة ترتيب الكظائؼ العامة كتبكيبيا ككصفيا، كقد اتخذ 

فراد لذلؾ المادتيف ) ( مف النظاـ، كبمكجب 18-17كشركط أشغاليا معياران لترتيبيا كتبكيبيا، كا 

النظاـ تقسـ الكظائؼ إلى فئات، كتقسـ إلى درجات، كتقسـ الدرجة إلى سنكات كتقسـ الفئات 

 .إلى أربع فئات
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كف كالرؤساء كتنفيذ أكامرىـ يعتبر مف أبرز كاجبات  الكظيفة اشارت الدراسة إلى أف طاعة القان -2

العامة، كىك يقضي بمكجب امتثاؿ المكظؼ المرؤكس بأم األكامر التي تصدر عف السمطة 

الرئاسية في شكؿ تعميمات أك تكجييات أك منشكرات أك كتب دكرية أك قرارات إدارية، كالتي 

 .2013حددىا نظاـ الخدمة المدنية األردني لسنة 

أظيرت الدراسة أف المخالفة التأديبية تتمثؿ في قياـ المكظؼ بعمؿ أك امتناعو عف عمؿ  -3

بشكؿ مخالؼ لك إجابتو الكظيفية كمقتضياتيا، أك ظيكره بمظير يحظى بكرامة الكظيفة 

العامة، كىذا ما أشار لو المشرع األردني في نظاـ الخدمة المدنية ككفقان لذلؾ فإف المشرع يرسـ 

طار الخاص بالمخالفات التأديبية بطريقة تسم  لمسمطات التأديبية بسمطة تقدير ما إذا كاف اإل

العمؿ  الذم قاـ بو المكظؼ يعد خركجان عمى كاجبات كظيفتو أك إخالالن بكرامة الكظيفة أـ ال، 

 مع خضكع ىذا التقدير لرقابة القضاء.

يمة الجزائية تقكـ عمى ركنيف ىما الركف بينت الدراسة أف المخالفة التأديبية شأنيا شأف الجر  -4

المادم المتمثؿ بالسمكؾ اإليجابي أك السمبي الذم يرتكبو المكظؼ إخالالن بكاجبات كظيفتو 

كالركف المعنكم المتمثؿ بتكافر اإلرادة اآلثمة أك غير المشركعة لدل المكظؼ مرتكب الخطأ 

 الكظيفي.

الكاجبات الكظيفية التي تحتؿ مكاف الصدارة في  بينت الدراسة أف كاجب الطاعة ييعتبر مف أىـ -5

كاجبات المكظفيف لتعمقيا المباشر بسير العمؿ في المرافؽ العامة، كالتي تقكـ عمى أساس تنفيذ 

المكظؼ ألمر الرئيس باعتباره كاجبان كظيفيان ينبع مف طبيعة الكظيفة كضركراتيا التي تكجب 

 .إلى الخضكع لمقانكف عمكمان  احتراـ المرؤكس ألكامر الرئيس، باإلضافة
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تكصمت الدراسة إلى أف مدل كاجب الطاعة يختمؼ بيف كظيفة كأخرل تبعان لعكامؿ منيا ما  -6

يتعمؽ بطبيعة النظاـ اإلدارم، أك بطبيعة الكظائؼ العامة، كبعضيا يتعمؽ بطبيعة 

 االختصاص الذم يمارسو المرؤكس.

إلى مرؤكسييـ، ال ترتب نفس األثر القانكني  بينت الدراسة أف األكامر التي يكجييا الرؤساء -7

لمقرار اإلدارم، كال يتعدل أثرىا أف يككف إلزامان، مف رئيس إلى مرؤكس يحمؿ طابع القير، 

كىذه األكامر ال أثر ليا قبؿ األفراد، فيي مجرد تكجييات يمتـز بيا المكظفكف ال األفراد كليذا 

ر، كبالتالي ال يمكف اعتبار األكامر مف قبيؿ السبب ال تقبؿ دعكل اإللغاء ضد ىذه األكام

القرارات اإلدارية، كال تعدك أف تككف تكجييان مف الرئيس إلى مرؤكسيو يقتضى منو القياـ بعمؿ 

 أك االمتناع عنو سكاء كاف ىذا التكجيو خطيان أك شفكيان.

ة لمبدأ تكصمت الدراسة إلى كجكب أف يخضع جميع المكظفيف في كافة  المستكيات اإلداري -8

المشركعية، كعمى ىذا األساس، يجب أف تككف األكامر الصادرة عف الرئيس إلى مكظفيو 

 مشركعة كمكافقة لمقانكف.
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 التوصيات

التػػػػي يرتكبيػػػػا المكظفيػػػػكف أثنػػػػاء تػػػػأديتيـ  القضػػػػايا التاديبيػػػػةخاصػػػػة تنظػػػػر فػػػػي  محكمػػػػةانشػػػػاء  -1

 .كالحيادية ألعماليـ، تتمتع بالنزاىة كالشفافية

تحفيػػز المػػكظفيف المتميػػزيف، كفقػػان لمعيػػار إطاعػػة األكامػػر، كتنفيػػذ الميػػاـ بكفػػاءة، بحيػػث يشػػعر  -2

المكظؼ بأنو محؿ إىتماـ لدل اإلدارة العميا، كليس كضعو في مكضع المراقبة الدائمة، اليقػاع 

 عقكبة تأديبية بحقو، في حاؿ ارتكابو لألخطاء.

ض المفػػػاىيـ الخاصػػة بالكظيفػػػة العامػػػة، كػػػاألمر لػػػبع االردنػػػي لػػـ يتطػػػرؽ نظػػػاـ الخدمػػػة المدنيػػة -3

  .كالطاعة كالمسؤكلية، كبالتالي نقترح كضع تعريؼ محدد ليا ضمف نظاـ الخدمة المدنية

متابعة األنظمة كالتعميمات الخاصة بالمكظؼ كالكظيفة العامة، كمراجعتيا باستمرار بما يضمف  -4

 العامة.التحسيف المستمر كالتطكير لمخرجات كنتائج الكظيفة 

اخضػػاع المػػكظفيف العػػامميف فػػي القطػػاع العػػاـ لبػػرامج تدريبيػػة، ككرش عمػػؿ، خاصػػة لممػػكظفيف  -5

الجػػدد، لتعػػريفيـ بكاجبػػاتيـ الكظيفيػػة، كتكضػػي  المسػػائمة القانكنيػػة التػػي قػػد تكجػػو ليػػـ فػػي حػػاؿ 

 عدـ امتثاليـ كطاعتـ ألكامر رؤسائيـ في العمؿ.

ظػػؼ العػػاـ فػػي حػػاؿ طاعػػة الػػرئيس االداريػػة االعمػػى تػػكفير الضػػمانات الالزمػػة التػػي تحمػػي المك  -6

 ، كتحميؿ تبعة المسؤكلية لمرئيس مصدر االمر.كعجبرا لتنفيذ امر غير مشر 

عتبػار تنفيػذ المػرؤكس المػر غيػر مشػركع رغػـ عنػو ترتػب عميػو ضػرر خطػأ أتكصي الدراسػة ب  -7

 مرفقي تتحممة االدارة.
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