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ًو  فملم  وتبع ولعروق ًدٍو  ياخل في أول عهد تنظيمها ولقضائي أسلموبا  متمزل بنظلام ولقضلاا ولمل

ًدووايللا ولقللانون وو للدي ولقضللاا ووللل    كمللا فعمللً فرنسللا وم للرع بللل وتبعللً أسللموبا  زتم للل فللي و
ًعلاً فلي ولدوللا وبنلض ولنظلر علن بموابه كان ولقضلاا ولعلاد  زبسل  سل مطانه عمل  اميلع ولمنا

ه علدلً علن ال و ولتواله أطروفها سووا أكانوو من وألفرود ولعلادززن أم اهلا ملن اهلاً وةدوري ن  أنل
قانون ولتعدزل ول اني لقانون مامل  ولورا ولدوللا  6191( لسنا  601من   دور ولقانون رقم )

ع  و بح ولعروق  زٌ 6191( لسنا 16رقم ) ًدٍو  من ولدول  وً ولنظام ولقضائي ولم
 

 ولمب ٌ وألول
 نوأي ولقضاا وةدور  

 
قانون ولتعدزل ول اني لقانون مامل  ولورا ولدوللا  6191لسنه  601ب دور ولقانون رقم 

ونولأ ألول ملري فلي ولعلروق قضلاا ندورتلا مسلتقا نلل  اانلى ولقضلاا ولعلاد   6191لسنه  10رقم 
.وباً ولعروق كالنظام ول ًدٍو  قضائي ولم

ما يسم  بالم اكم و دورتا واي  640أما قبل ا و ولتارتخ فقد عرف ولعروق بمواى ولقانون 
ًعلا  ًعاً ولتي تكون و دوري طرفا فزها ب رف ولنظر كلون علن ولمنا م اكم تختص بالنظر في ولمنا

ًا من ولقضلاا ولعلاد  وقلد تلم ولنلاا ال   و لم لاكم بالقلانون  وً طبيعا ندورتا مدنيا ل لك كانً ا
كمللا عللرف قضللاا ماملل  و نضللباذ ولعللام وللل   زتللول  مهمللا ول  للل فللي  6191لسللنا  61رقللم 

ًعللاً ولتللي تنوللأ بللزن ولموظللا وولدولللا وسللتنادو نللل  قللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدولللا ولقطللاع  ولمنا
 .6110لسنا  44وقانون ولخدما ولمدنيا رقم  6191لسنا  11و وتروكي رقم 

ًدٍو قبلل علام  وو  و  اى ولبعض با سلتناد  6191نل  أن ولعروق قلد أخل  بنظلام ولقضلاا ولمل
نللل  وخت للاص ماملل  و نضللباذ ولعللام ع فللان ولمسللتقر لللدا نالبيللا ول قهللاا أن ولنظللام ولقضللائي 

ًدٍو لم يظهر ن  بعد  لدور قلانون ولتعلدزل ول لاني لقلانون مامل  ولورا ولدوللا علام   6191ولم
 اا و دور  نل  اانى مام  و نضباذ ولعام.وولمتضمن ننواا م كما ولقض

  



 ولمب ٌ ول اني
 تنظيم مام  وورا ولدولا

أوردً ولمللادي و وللل  ولمعدلللا مللن ماملل  وللورا ولدولللا م زمسلل  ماملل  يسللم  ماملل  
ًوري ولعلدل يكلون مقلر  فلي بنلدود وتتلألا ملن رئلي  ونلائبزن لملرئي   وورا ولدولا زلرتب  ندورتلا بلو

ًتلد عمل  وعدد من ولمستوار     يقل عن و ن  عوري وملن علدد ملن ولمستولارتن ولمسلاعدزن   ز
 ن ا عدد ولمستوار م.

فللي  للزن ن للً ول قللري و وللل  مللن ولمللادي ول انيللا ولمعدلللا مللن ولقللانون ولملل كور عملل  أن م 
زتكللون ولماملل  مللن ولهزئللا ولعامللا وازئللا ولرئاسللا وولهزئللا ولموسللعا مماملل  و نضللباذ ولعللام 

و دور  وعللدد مللن ولهزئللاً ولمتخ  للا  سللى ول االلام ونبللزن فيمللا زمللي الل    وم كمللا ولقضللاا
 ولهزئاً ووخت ا اتها:

: وتتألا من ولرئي  ونائبيه وولمستوارتن وتعقد برئاسا وللرئي  وعنلد أو : ولهزئا ولعاما
نيابه وقدم نائبيه وي ضر ولمستوارتن ولمساعدون ولهزئا ولعاما ويوتركون في ولنقاش دون  ق 

 ت وتً.ول
وتخللتص ولهزئللا ولعامللا كلللأعم  ازئللا فللي ولماملل  بالعملللل عملل  تو زللد ولمبللاده و  كلللام 
ووسللتقروراا فيمللا زخللتص بلله ولماملل  فللي ماللال ولتقنللزن ووبللدوا ولللرأ  فللي ولمسللائل ولقانونيللا كمللا 
تمار  ولهزئا ولعاما في مام  وورا ولدولا وخت ا اً م كما ولتمززلً ولمن لوص عمزهلا فلي 

وفعللاً ولمدنيلللاع عنللد ولنظلللر فللي ولطعلللن فللي ولقلللروروً ول للادري ملللن ماملل  و نضلللباذ قللانون ولمر 
( وتتخ  ولهزئا ولعاما قروروتها بانمبيا عدد و عضاا ول اضرتن وو و تساوتا  لووً زلراح 6ولعام.)

 ولاانى ول   فيه ولرئي .
 

زئلللاً تتلللالا ازئلللا ولرئاسللله ملللن وللللرئي  ونائبيللله ورمسلللاا وله  انيلللا : ازئلللا ولرئاسلللا:
ولمتخ  ا وتقدم ازئا ولرئاسا كل ستا ووهر وكمما روً  للك ولل  دزلوون ولرئاسلا تقرتلرو متضلمنا 
مللا وظهرتلله و  كللام وولب للوٌ مللن نقللص فللي ولتوللرتع ولقللائم وو نمللوض فيلله وو  للا ً وسللااي 

ًي تمك ولاهاً لسمطاتها.  وستعمال ولسمطا من ويا اها من اهاً و دوري وو مااو

                                                 
1

ىٌ انًسافؼيبد انًدَُيخع ػُيد كًب كبَذ رًبزس انهُئخ انؼبيخ فٍ يجهش شىزي اندونخ اخزصبصبد يحكًخ انزًُُز انًُصىص ػهُهب فيٍ ايبَ  -

انُظس فٍ انطؼيٍ فيٍ انايسازاد انصيبمزح ييٍ يحكًيخ اناديبي اممازٌ ويجهيش امَديجبك انؼيبو نكيٍ ثصيدوز ايبَىٌ انًحكًيخ امرحبمَيخ انؼهُيب 

 انًحكًخ امرحبمَخ انؼهُب. يٍ يحكًخ انادبي اممازٌ يٍ اخزصبص اصجح امخزصبص ثُظس انطؼىٌ انًزؼهاخ ثاسازاد



وتتالا كل ازئه متخ  ه من رئي  بعنوون مستوار وعلدد  ولمتخ  ه:  ال ا : ولهزئه
ًتد نسبتهم عم   مٌ عدد ولمستوارتن .  من ولمستوارتن ولمساعدزن ورذ ون  ت

وللم ي لدد ولمولرع علدد ولهزئلاً ولمتخ  له وتلرك  للك لمقتضلياً ول االا وتخ لص ال   
عاً وولق للايا ولمعروضلله عملل  ولهزئللاً بللالظر فيمللا ي زملله رئللي  ولماملل  مللن موللروعاً ولتوللرت

 ولمام  لدروستها ووبدوا ولرو  فزها .
ً  ولهزئلله فللي ماللال ولتقنللزن لممرواعللا ولنهائيلله مللن ولهزئلله ولعامللا . ومللا  وتخضللع مللا تنالل
ولموور  ولقانونيه فزخضع روزها لم ادقا رئي  ولمام  وو ولهزئله ولعامله ع ولملرئي  ون يعتلرض 

 ه ول  ولهزئه ولموسعا.عم  رو  ولهزئه ولمتخ  ه وي زم
واللي ازئللا ممقتللا تتكللون كممللا وقتضللً ول االلا وتتللالا مللن  روبعللا : ولهزئللا ولموسللعا :

ازئتللزن متخ  للتزن يعزنهمللا ولللرئي  وتعقللد برئاسللا و للد نائبيلله وي ضللر واتماعهللا ولمستوللارتن 
 ولمساعدزنويوتركون في ولنقاش دون  ق ولت وتً .

  ولمامل  وولهزئله ولمتخ  له عمل  رو  وو لد فلي وتاتمع ا   ولهزئله عنلدما  زت لق رئلي
نزلللر مولللروعاً ولقلللوونزن فعنلللد و ن تاتملللع ولهزئللله ولمتخ  لللا برئاسلللا رئلللي  ولمامللل  لب لللٌ 
ولموضوع  انيلا فلا و  لدر ولقلرور با ت لاق و لبح نهائيلا . وملا و و للم زلتم و ت لاق عمل  رو  مو لد 

زئللا ولعامللاوو وللل  ازئللا توللكل مللن ولهزئلله فللالرئي  ومللام خيللارون : ومللا ون ي زللل ولموضللوع وللل  وله
ولمتخ  ا  وً ولعاقا وازئه وخرا يعزنها ولرئي  من بزن ولهزئاً ولمتخ  له و خلرا وتسلم  
اللاتزن ولهزئتللزن ) ولهزئلله ولموسللعا(. وت للدر قللرورو نهائيللا با ت للاق وو با ك رتلله ع ومللا و و تسللاًو 

 و  ووً فزراح ولاانى ول   ي وً معا ولرئي  .
 امسا :مام  و نضباذ ولعام :خ

زتكون مام  و نضباذ ولعام وفقا ولتعدزل ول اني لمامل  ولورا ولدوللا ملن رئلي  مامل  
وورا ولدولا رئيسا ووعضاا مام  ولوورا وعضاا طبيعززن فيهع وتنعقد مامل  و نضلباذ ولعلام 

نتللدوى لممارسللا وخت ا للاته برئاسللا ولللرئي  وعضللوتن مللن وعضللاا ماملل  ولوللوراع وتاللوً و
ولقضللاي مللن ول للنا و ول وول للاني لعضللويا ماملل  و نضللباذ ولعللام مللن نزللر ولمنتللدبزن لعضللويا 

 مام  وورا ولدولا.

وقللد كللان ماملل  و نضللباذ ولعللام قائمللا قبللل  للدور قللانون ولتعللدزل ول للاني لقللانون ماملل  
م تلول   ل 6141لسلنا  46وورا ولدولا ن  تم ونواا  بمواى قانون ونضباذ موظ ي ولدوللا رقلم 

دزوون ولتدوتن ولقانوني وظي ا مام  و نضلباذ ولعلام بموالى قلانون دزلوون ولتلدوتن ولقلانوني رقلم 



أ للال فللي  6191لسللنا  11وعنللدما  للدر قللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدولللا رقللم  6199لسللنا  41
لسلنا  64توكزل ولمام  ول  ما زنص عميه قانون دزوون ولتدوتن ولقانونيع  م  در ولقانون رقم 

 بتعدزل ولقانون ولم كور. 6144
ألن  قلانون دزلوون ولتلدوتن  6191لسنا  16وعندما  در قانون مام  وورا ولدولا رقم 

 ولقانوني باست ناا ولمادي ولسادسا ولمتعمقا بتوكزل مام  و نضباذ ولعام.
لزاعلل مامل   46/64/6196فلي  6969 م  در قلرور مامل  قيلادي ول لوري ولمن لل رقلم 

لعام ازئا مستقما تماما عن مام  وورا ولدولاع زتكون من رئي  وعضوتن يسلمزهم و نضباذ و
ًتللر ولعللدل عملل  ون يكللون رئللي  ولماملل  مللن بللزن قضللاي م كمللا ولتمززللً وو ولمستوللارتن فللي  و
مام  وورا ولدولا وو ملن قضلاي  ول لنا و ول وون يكلون ولعضلوون ملن قضلاي ول لنا ول لاني 

ًوري ولعلدلع وتالوً  في و قل وولمورفزن ولعلدلززن وولمستولارتن ولمسلاعدزن وولملدروا ولعلامزن فلي و
 تسميا رئي  وعضو و تياذ وو وك ر لي ل م ل من ينزى منهم.

لسلنا  601ووخزرو وب دور قانون ولتعدزل ول اني لقانون مام  وورا ولدولا )ولقانون رقم 
زئلا ملن ازئاتله ليملار  ( عاد مام  و نضباذ ولعام ول  مام  ولورا ولدوللا لي لبح ا 6191

وخت ا اً ولمن وص عمزها في قانون ونضباذ موظ ي ولدولا وولقطاع ولعام ول الي ولمعدل  رقلم 
 وقانون ولخدما ولمدنيا. 6116لسنا  64

لعل ا   ولم كما اي و سلت دوٌ و ك لر واميلا ولل    سادسا: م كما ولقضاا و دور :
د وللنص عمل  تولكزل ولم كملا برئاسلا قاضلي ملن و  ور  6191لسلنا  601ااا به ولقلانون رقلم 

ول للنا و ول وومستوللار فللي ماملل  وللورا ولدولللا وعضللوتن مللن ولقضللاي   يقللل  للن هما عللن 
ول للنا ول للاني مللن  للنوف ولقضللاي وو مللن ولمستوللارتن ولمسللاعدزن فللي ماملل  وللورا ولدولللا. 

دور   من نزر ولمنتدبزن وتاوً ونتدوى ولقضاي من ول نا و ول وو ول اني ول  م كما ولقضاا و 
لعضللويا ماملل  وللورا ولدولللا وتمللار  ولم كمللا مهمللا ولنظللر فللي  لل ا ولقللروروً و دورتللا ولنللاا 

 وتعويضا ويكون قرور ولم كما خاضعا لمطعن فيه لدا ولم كما و ت اديا ولعميا.
ًع: واي ازئا قضلائيا تتكلون ملن سلتا  وعضلاا  ا لا زختلارام رئلي   سابعا: ازئا ولتنا

ما ولتمززً من وعضاا ولم كما و ا ا وخرون زختارام رئي  مام  وورا ولدوللا  ملن بلزن م ك
ًع فللي  وعضللاا ولماملل  وتاتمللع برئاسللا رئللي  م كمللا ولتمززللً وتخللتص ب سللم ووللكا ً ولتنللا

 و خت اص بزن ولقضاا ولعاد  وولقضاا و دور .
 



 ولمب ٌ ول الٌ
 لمام  وورا ولدولا  نزر ولقضائيه خت ا اً و

 
 يضطمع مام  وورا ولدولا بعدي وظائا منها ما زتعمق بالتقنزن وو ستواري ولقانونيا.

 
 ولمطمى و ول: وظي ا ولمام  في ماال ولتقنزن.

يمار  مام  وورا ولدولا طبقا لمملادي ولخامسلا ولمعدللا ملن قلانون مامل  ولورا ولدوللا رقلم 
ًوروً وو ولاهاً نزر ولمعدل وعدود و يانا موروعاً ولتورتعا 6191لسنا  16 ً ولمتعمقا بالو

ًولري بعلد ون  ًتر ولمختص وو ولرئي  و عم  لماهه نزلر ولمرتبطلا بلو ًوري بطمى من ولو ولمرتبطا بو
ًوروً وو ولاهلاً  وً  زرفق بها ما زتضلمن وسل  ولتولرتع ولمطملوى ملع اميلع وولوياتله ووروا وللو

 ولعاقا .
ًوروً وو ولاهللاً نزللر كمللا زخللتص ولماملل  بتللدقزق اميللع موللروعاً ول توللرتعاً ولمعللدي مللن ولللو

ًوري من  زٌ ولوكل وولموضوع عم  ولن و و تي :  ولمرتبطا بو
ًوروً  وً  -6 ًوري بعللرض موللروع ولقللانون عملل  ولللو ًوروً وو ولاهللاً نزللر ولمرتبطللا بللو ًم ولللو تمتلل

 ول ما لبيان روزها بوأنه قبل عرضه عم  ولمام .
ًتر ولمخلتص وو وللرئي  و عملل  زرسلل ولمولروع ولتولرتع ولل  ول -4 مامل  بكتلاى موقلع ملن وللو

ًوروً وو ولاللاً  وً ولعاقللا مولل وعا  ًوري مللع وسللبابه ولموابلله وورواولللو لماهلله نزللر ولمرتبطللا بللو
باميع و عمال ولت ضزرتاع و  زاوً رفعه ول  دزوون ولرئاسا مباوري و  في و  لول ولتلي زنسلبها 

 ولدزوون .
ا ولموضللوع ووعللادي  لليانتا عنللد و قتضللاا ووقتللروَ ولبللدوئل ولتللي زرواللا زتللول  ولماملل  دروسلل -9

ضللرورتا ووبللدوا ولللروا فيلله ورفعلله مللع تو للياً ولماملل  وللل  دزللوون ولرئاسللا وورسللال نسللخا مللن 
ًوري وو ولاهه  وً ولعاقا.  ولموروع وتو ياً ولمام  ول  ولو

د وسل  ول ليانا ولتولرتعيا وفي كل  لك يساام ولمام  في ضلمان و لدي و لدي ولتولرتع وتو زل
ًم ولمام  بتقديم تقرتر كل سلتا وولهر ولل  دزلوون  وتو زد ولم طم اً وولتعابزر ولقانونيا كما زمت

 ولرئاسا زتضمن ما يكتنا ولتورتع ولقائم من نقص وو نموض.
 



 ولمطمى ول اني : وظي ا ولمام  في ماال ولرو  وولمووري:
ولورا ولدوللا ولل  و خت ا لاً و ستولارتا لمامل  وواًر ولملادي ولسادسلا ملن قلانون مامل  
 وورا ولدولا وولتي يمكن وامالها فيما زم :

 وبدوا ولمووري ولقانونيا في ولمسائل ولتي تعرضها عميه ولاهاً ولعميا. -6
 وبدوا ولمووري ولقانونيا في و ت اقياً وولمعاادوً ولدوليه قبل عقداا وو و نضمام ولزها. -4

ًوروً وو بزنهللا وتلزن ولاهللاً نزلر ولمرتبطلله وبلدوا وللرأ  فللي ولم -9 سلائل ولمختمللا فزهلا بللزن وللو
ًما لها. ًوري و و و تكم وطروف ولقضيا ول  ولمام  ويكون رو  ولمام  مم  بو

ًوروً ووولاهاً نزلر ولمرتبطله  -4 وبدوا ولرأ  في ولمسائل ولقانونيا و و   ل تردد لدا و دا ولو
ًوري عم  ون تو ع برأ  ولدوئري ولقا نونيا فزها مع ت دزد ولنقاذ ولمطموى وبدوا ولروا بوأنها بو

ًوري وو ولاهله طالبللا  ًملا لملو وو سلباى ولتلي دعلً ولل  عرضلها عمل  ولمامل  ويكلون رويله مم
 ولرأ ..

ًوروً وو ولاهللاً نزللر  -6 توضلليح و  كللام ولقانونيللا عنللد وستيضللاَ عنهللا مللن قبللل و للدا ولللو
ًوري.  ولمرتبطه بو

 
ًتر ولمخلتص وو وللرئي  و عمل  لماهلاً نزلر ولمرتبطله ومن ولادزر بال كر ون  ه  زاوً لنزلر وللو

ًوري عللرض ولقضللايا عملل  ولماملل  ع و زاللوً ون زبللد  ولماملل  رأيللا وو موللورته فللي ولقضللايا  بللو
 (2ولمعروضا عم  ولقضاا وفي ولقروروً ولتي لها مراع قانوني لمطعن.)

 
 ولمب ٌ ولروبع

 ولدولاولقضائيا لمام  وورا خت ا اً  و
 

يمللار  ماملل  وللورا ولدولللا وخت ا للاته ولقضللائيا باعتبللار  قضللاا ودورتللا مللن خللال ازئتللزن 
 قضائزتزن اما مام  و نضباذ ولعام و م كما ولقضاا و دور  .

 
 االختصاصات القضائية لمجلس االنضباط العام ولمطمى و ول : 

                                                 
 ( يٍ ابَىٌ يجهش شىزي اندونه انًؼدل .8ًبمح )ان - 2



دور قلانون مامل  ولورا كان مام  و نضباذ ولعام يمار  وخت ا اته ولقضائيا قبل  ل
ولدولللا و قللانون تعدزملله ول للاني عفقللد كللان يمللار  وخت ا للاته بمواللى قللوونزن سللابقا اللي قللانون 

 6191( لسلنا 11و قانون ونضباذ موظ ي ولدوللا رقلم ) 6110( لسنا 44ولخدما ولمدنيا رقم )
 6116( لسنا 64ول    ل م مه قانون ونضبم  موظ ي ولدولا و ولقطاع و وتروكي رقم )

نزر ون نص ولمادي ولسابعا من قانون مام  وورا ولدوللا ولمعلدل بقلانون ولتعلدزل ول لاني 
قللد ن للً عملل  ون ماملل  وللورا ولدولللا يمللار  فللي ماللال ولقضللاا و دور  و خت ا للاً ولتللالي 
 كراا ..))وو  :وظائا مام  و نضباذ ولعام ..(( و من  لم و لبح ولمامل  فلي ضلمن تولكياً 

 دولا .مام  وورا ول
 و يمار  ولمام  و ظي ته ولقضائيا في ماالزن رئيسززن:

 وخت ا اته في ماال ونضباذ موظ ي ولدولا . - 
 باخت ا اته في ماال ولنظر في دعاوا ولخدما ولمدنيا .  -
 

 وو : وخت ا اته في ماال ونضباذ موظ ي ولدولا
ولتأدزبيلا ول لادري وفقلا  زختص مام  و نضباذ ولعام بنظر ولطعون ولمقدملا ضلد ولعقوبلاً

و خت ا للاً  6116( لسللنا 64لقللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدولللا و ولقطللاع ولعللام ولمعللدل رقللم )
 ولقضائيا لمام  و نضباذ ولعام .

نالد أنله ملن ماال ونضباذ ملوظ ي ولدوللا في  مام  و نضباذ ولعام بيان وخت اص  سبزلوفي 
وولعقوباً ولتي يمكن ويقاعها عم  ولموظلا وو يلا  ا  ولمناسى أن نبزن م هوم ولموظا ولعام وبتدو

 .  مام  و نضباذ ولعام في كل  لك
 تعرتا ولموظا ولعام

( وترالع  للك 9لم زرد في معظم ولتورتعاً تعرتلا ملنظم ي لدد ولمق لود بلالموظا ولعلام .)
ل    ا ولتادد ولمضلطرد لمقلانون   نل  وختاف ولوضع ولقانوني لمموظا ولعام بزن دولا وأخرا وو 

 وةدور  .
ووكت ً أنمى ولتورتعاً ول ادري فلي مزلدون ولوظي لا ولعاملا بت دزلد معنلي ولموظلا ولعلام  

 ( 4في ماال تطبيقها .)
                                                 

3 - Plantey (A) – Trate Pratique de la fonction Publique Libairie general de droit de Jurisprudence –1971 – 
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نزللر ونلله وعملل  عكلل  أنمللى ولتوللرتعاً ناللد أن ولموللرع ولعروقللي قللد دٍر عملل  تعرتللا  
ولدوللا ع فقلد عرفله فلي  ولموظا ولعام في  لمى قلوونزن ولخدملا ولمدنيلا وقلوونزن ونضلباذ ملوظ ي

ولمعللدل م كللل وللخص  6116لسللنا   64ولمللادي وألوللل  مللن قللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدولللا رقللم 
ًوري م . ًوريأو ولاها نزر ولمرتبطا بو  عهدً نليه وظي ا دوخل ماك ولو

ًم لمتمتع ب  ا ولموظا ولعام ما زمي:   وعم   لك نرا ونه زم
ضل اا  ل ا ولموظلا ولعلام أن يولنل ولعاملل وظي لا . أن يعهد نليه بعمل دوئم : يوترذ ة6

دوئما دوخما في نظلام ولمرفلق ولعلام ع وتل لك   يعلد ولعلاممون ب لوري ممقتلا أو موسلميا كلالخبروا 
 وولمواورتن ولقانونزون موظ زن .

ومن متمماً ولعمل ولدوئم أن تكون ولوظي ا دوخمه ضمن ولماك ولدوئم في ولو لدي  وةدورتلا 
. 

واى علدم ولخمل  بلزن ولموظلا ولل   يعملل بعقلد ممقلً فلي وظي لا دوئملا وولوظي لا ومن ولو 
ولممقتا أو ولموسلميا ألن ولانل ولوظي لا وألولل  يعلد موظ لا  عاملا  وللو أمكلن ف لمه بانتهلاا ملدي 

 ولعقد .
أمللا ول انيللا فللا يعللد وللانمها موظ للا  عامللا  تنمزبللا  لمطبيعللا ولائ يللا لعاقللا وللانل ولوظي للا  
 ا باةدوري عم  ولعاقا ولتعاقديا .ولدوئم

أن يعمل ولموظا في خدما مرفق عام تدزر  ولدوللا أو أ لد أولخاص ولقلانون ولعلام :  -4 
ًم أن يكون عممه ال و فلي    يك    عتبار ولوخص موظ ا  عاما  أن يعمل في وظي ا دوئما ننما زم

ولمعن  ولعضو  وي زد ولمنظما  ولممرفق ولعام معنيان :  Le Service Publicخدما مرفق عام 
ولباع ول االاً ولعاملا ع وتتعملق ال و ولتعرتلا بلاةدوري أو ولاهلاً  ولتي تعمل عم  أدوا ولخدماً وو 

 وةدور  
أمللا ولمعنلل  وفخللر فهللو ولمعنلل  ولموضللوعي وتتم للل بالنوللاذ ول للادر عللن وةدوري بهللدف  

وروف ورقابا ولدو  وقد كان ولمعن  ولعضو   (6لا . )نوباع  اااً عاما وول   زخضع لتنظيم وو 
ولمعن  ولوائع في ولقضائزن ول رنسي وولم ر   لم امعلا بلزن ولمعنزلزن بتطلور أ كامهملا وملن  لم 

 وستقرو عم  ولمعن  ولموضوعي . 

                                                 
 َُظس : -  5
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ويوترذ  كتساى   ا ولموظا ولعام أن تدزر ولدولا أو أ لد أولخاص ولقلانون ولعلام ال و  
ًوم مللوظ زن ولمرفللق ندوري مباوللري . وتلل لك    يعللد ولموظ للون فللي ولمروفللق ولتللي تللدور بطرتقللا و لتلل

عمومززن . وك لك ولعلاممون فلي ولولركاً وولمنوللً ولتلي   تتمتلع بالوخ ليا و عتبارتلا ولعاملا 
 ولو تم ننوائها بق د نوباع  اااً عاما .

م أن تكللون توليللا ولوظي للا ولعامللا بووسللطا ولسللمطا ولمخت للا :ولوللرذ وألخزللر ولللاً  -9 
  كتساى   ا ولموظا ولعام او أن زتم تعززنه بقرور من ولسمطا  ا با و خت اص بالتعززن .

فا يعد موظ ا  عاما  من يستولي عم  ولوظي ا دون قرور بلالتعززن كلالموظا  ول عملي .كملا  
ر أن مارد تسميم ولعمل أو تقاضي ولمرتى   يك ي  عتبار ولمروح معزنا  في ولوظي لا ن و للم ي لد

 (1قرور ولتعززن بإدوري ولقانونيا ممن يممك ولتعززن . )
 

 وواباً ولموظا ولعام 
 
زاللى أن زللمد  ولموظللا ولعللام  مهللام معزنللا ضللمانا  ل سللن سللزر ولوظي للا ولعامللا ع وقللد  

تعللرض ولموللرع لووابللاً ولمللوظ زن. و بللد مللن وةوللاري نللل  أن الل   ولووابللاً ليسللً م للددي عملل  
نمللا اللي ووابللاً عامللا ناتاللا عللن طبيعللا ولوظي للا ولعامللا  و و مللا خال هللا فانلله  سللبزل ول  للر ع وو 

يعلرض ن سله لممسللائمه وولتادزلى ع وقلد نللص ولمولرع عمل  وألساسلليا منهلا فلي ولمللادي ول ال له مللن 
 قانون ونضباذ موظ ي ولدولا وولقطاع ولعام ولمعدل ومن وامها :

 
 أدوا ولعمل  -6
 طاعا ولرمساا  -4
 وولمووئح  و تروم ولقوونزن -9
 عدم نفواا أسرور ولوظي ا. -4
 ولم افظا عم  ورف وكروما ولوظي ا -6
 عدم اووً ولامع بزن ولوظي ا وأ  عمل وخر. -1
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 تأدزى ولموظا ولعام
 

ًا تأدزبيلا   ن و وخل ولموظا ولعام بوواى من وواباً ولوظي ا وعلا  ع  بلد أن يعاقلى أو زالا
. 

( كمللا اللو ولوللان فللي 9 للا  م للددو  لمارتمللا ولتأدزبيللا )تع  تعر فللي ولعللادي   يضللع ولموللر         
ولارتما ولانائيا ويكت لي نالبلا  بلإزرود ولوابلاً وولم ظلوروً وتلنص عمل  أن كلل موظلا زالى أن 

ًم به   ولوواباً ويمتنع عن كل ما زخل بها .   زمت
  ولتولابه ولعل خويا ولمورع في نض اا و ا ولارتما عمل  ولمخال لاً ولتأدزبيلا يعلود نلل

 ول   قد ي  ل بزنها وتزن ولارتما في ولماال ولانائي :

لكن ول قه من اانبه قد سد ولنقص في ا و ولمالال فقلد علرف وللدكتور منلاورا ي ولاازن 
 ( 9ولارتما ولتأدزبيا بأنها نخال بوواى وظي ي أو ولخرٍو عم  مقتضااا بما زنعك  عمزها . )

ي ع مان بانها كلل فعلل أو ومتنلاع علن فعلل مخلالا لقاعلدي  كما عرفها و ستا  ي مختار
قانونيا أو لمقتض  ولووالى ي لدر ملن ولعاملل و نلاا ودوا ولوظي لا أو خاراهلا مملا زلنعك  عمزهلا 

 (1بنزر ع ر مقبول . )
ومن ولما ظ ون ا   ولتعلارتا قلد الااً خاليلا ملن و ولاري ولل  دور و رودي بو ل ها ركلن 

ا ولتأدزبيا  يمكن ون تقوم ولارتما بدونه وون ا و و تاا  لو و بح وتاااا  عاملا  من وركان ولارتم
فانه سزمدا ول  مساوو   سن ولنيا من ولموظ زن بسلز  ولنيله و ولك ون  للك يقلود ولل  ولتطبزلق 

 ولعوووئ  لممساالا ولتأدزبيا مما زترك و رو  سمبيا  عم  ولعمل ف  ولمرفق .
ا ولتأدزبيللا بأنهلا كللل فعللل أو ومتنللاع نرود  ي لدر عللن ولموظللا مللن ويمكننلا تعرتللا ولارتملل

وللانا وةخللال بوواللى مللن ووابللاً ولوظي للا ولتللي زللنص عمزهللا ولقللانون فهلل و ولتعرتللا زامللع بللزن 
 انباته أركان ولارتما ولتأدزبيا كافا من ركن ماد  ومعنو  وورعي وركن ول  ا .  

 
 ولعقوباً ولتأدزبيا 
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 وةخلالا وتم لل الً كملا وطملق عمزهلا ولمولرع ولعروقلي  وو و نضلباطيا  اولعقوباً ولتأدزبيل 
وال  م لددي عمل  سللبزل  ولتأدزبيلاولالروئم  مرتكبلليبالووابلاً ولوظي يلا وال   ولعقوبلاً توقلع عمل  

ًوواها  ول  ر و  يقاعيمكن ت ( 9ولملادي  ) فلي ولعروقلي لدد ولمولرع وقلد  نزرالا . أخلرا عقوبا  وو 
توقلع  ولتلي زالوً ونولعقوبلاً  ولمعلدل  6116لسلنا  64ظ ي ولدولله رقلم ونضلباذ ملو قانون  في

 ولموظا ولعام واي :عم  
ل للً ولنظللر: ويكللون باوللعار ولموظللا ت رترتللا بالمخال لله ولتللي ورتكبهللا وتوازهلله  ت سللزن  - 6 

ًتاد  مدي  ا ا ووهر .  سموكه ولوظي ي وتترتى عم  ا   ولعقوبه تاخزرولترفيع وو ول
: ويكون باوعار ولموظا ت رترتا بالمخال ه ولتي ورتكبها وت  زر  من و خال بووابلاً  وةن ور-4

ًتاد  مدي ستا ووهر .  ولوظي ته مستقبا وتترتى عم  ا   ولعقوبه تاخزرولترفيع وو ول
قطع ولروتى : ويكون بخ م ولقس  ولزومي من روتلى ولموظلا لملدي  تتالاوً عولري ويلام بلامر -9

ه ولمخال ه ولتي ورتكبها ولموظا ووستوابً فرض ولعقوبه ع وتترتلى عمزهلا تلاخزر ت رتر  ت كر في
ًتاد  خمسا وولهر فلي  اللا قطلع ولروتلى  لملدي  تتالاوً خمسلا ويلام ع وولهر وو لد  ولترفيع وو ول

 .عن كل زوم من ويام قطع ولروتى في  الا تااوً مدي ولعقوبه خمسا ويام 
ولتللوتزخ : ويكللون باوللعار ولموظللا ت رترتللا بالمخال لله ولتللي ورتكبهللا وو سللباى ولتللي اعمللً  - 4

سموكه نزر مرض ويطمى وليه واوى واتناى ولمخال ه لت سزن سموكه ولوظي ي وتترتى عم  ال   
ًتاد  مدي سنه وو دي   ولعقوبه تاخزرولترفيع وو ول

%  مللن روتبلله 60وظللا بنسللبه  تتاللاوً ونقللاص ولروتللى: ويكللون بقطللع مبمللا مللن روتللى ولم -6 
ًتلد عمل  سلنتزن وتلتم  للك بلامرت رتر  يولعر ولموظلا  ولوهر  لمدي  تقلل علن سلتا وولهر و  ت

ًتاد  مدي سنتزن .  بال عل ول   ورتكبه وتترتى عم  ا   ولعقوبا تاخزرولترفيع وو ول
ًتللل ولدرالله: ويكللون بللامر ت رتللر  يوللعر ولموظللا بال عللل وللل   ورتكبلل -1 ه  وتترتللى عملل  الل   تن

 ولعقوبا:
بالنسللبه لمموظللا ولخاضللع لقللوونزن وو ونظملله وو قووعللد وو تعميمللاً خدملله تاخلل  بنظللام –أ 

ًتل روتى ولموظا ول  ول د و دنل  لمدراله  ولتلي دون دراتله مباولر   ولدرااً ولماليه وولترفيع ع تن
عاوي ولمقلرري فلي ولدراله ولمنلًل مع من ه ولعاووً ولتي نالها في ولدراه ولمنًل منها ) بقيا  ول

ًتل دراته بعد قضائه  اٌ سنووً من تلارتخ فلرض  ولزها ( ويعاد ولروتى ول   كان زتقاضا  قبل تن
 .ولعقوبه مع تدوتر ولمدي ولمقضيه في روتبه و خزر قبل فرض ولعقوبا 



بنظلام  بالنسبه لمموظا ولخاضلع لقلوونزن وو ونظمله وو قووعلد وو تعميملاً خدمله تاخل  -ى 
ًتادتزن من روتى ولموظا ع ويعاد ول  ولروتى ول   كان زتقاضلا  قزلل  ًتادي كل سنتزن ع تخ يض  ول
ًتل دراته بعد قضائه  ا ا سنووً من تارتخ فرض ولعقوبه مع تدوتر ولمدي ولمقضيا في مرتبه  تن

 . و خزر قبل فرض ولعقوبه
علد وو تعميملاً خدمله تاخل  بنظلام بالنسبه لمموظلا ولخاضلع لقلوونزن وو ونظمله وو قوو -ٍ 

ًتادوً سلنويه ملن روتلى ولموظلا ملع تلدوتر ولملدي ولمقضليه فلي  ًتادي ولسنويه ع تخ يض  ا ا  ول
 روتبه و خزر قبل فرض ولعقوبه 

ونضللباذ مللوظ ي ولدوللله وولقطللاع ( مللن قللانون 9أاللاً ولموللرع فللي ولمللادي ): ول  للل - 9
ولعللام و يكللون بتن يللا ولموظللا عللن ولوظي للا مللدي  ول  للل عملل  ولموظللانيقللاع عقوبللا و وللتروكي 

 ت دد بقرور ول  ل زتضمن و سباى ولتي وستوابً فرض ا   ولعقوبه عميه عم  ولن و و تي:   
ًتللد عملل   للاٌ سللنووً و و عوقللى ولموظللا بللا نزن مللن  – أ      مللدي  تقللل عللن سللنا و ت

ل ال ا خال خم  سنووً من تلارتخ فلرض ولعقوباً ولتاليا وو با دواما لمرتزن وورتكى في ولمري و
 ولعقوبا و ول  فعا يستواى معاقبته با داا.

 ولتوتزخ -        
 ونقاص ولروتى -        
ًتل ولدراه -          تن

مللدي بقائلله فللي ولسللان و و  كللم عميلله بللال ب  وو ولسللان عللن ارتمللا نزللر مخمللا  –ى    
ميه ع وتعتبر مدي موقوفزته ملن ضلمن ملدي ول  لل بالورف و لك وعتبارو من تارتخ  دور ول كم ع

 و تسترد منه ون اف ولرووتى ولم روفه له خال مدي س ى ولزد .
ولعًل : ويكون بتن يا ولموظا عن ولوظي ا نهائيا و تاوً وعادي توظي ه في دووئلر  -9  

ًتر في و دا ول ا ً و ت  يه:ولدوله وولقطاع و وتروكي ع و لك بقرور مسبى من ولو
 و و  بً ورتكابه فعا خطزرو زاعل بقاا  في خدما ولدوله مضرو بالم م ا ولعاما. -أ      
 و و  كم عميه عن انايا ناوئه عن وظي ته وورتكبها ب  ته ولرسميا. -ى     
 و و عوقى بال  ل  م وعزد توظي ه فارتكى فعا يستواى ول  ل مري وخرا . -ٍ     
 

 ا ورعيا ولعقوبا ولتأدزبي



  زاوً توقيع أ  عقوبا تأدزبيا لم زنص عمزها ولمورع ع تطبيقا  لمبدأ م ولرعيا ولعقوبلا  
 ولعقوبا ولمناسبا لممخال ا ولتأدزبيا  . وختيارم مع ترك ول رتا لإلدوري في 

وعم  ا و وألسا    زاوً لسلمطا ولتأدزلى أن توقلع عمل  ولموظلا عقوبلا للم تلرد ضلمن  
ولموظلا أو نقمله  بانتلدوىنا  ولي  لها نيقاع عقوبا مقنعلا ملن خلال ولقلرور ولقائما ولم دودي قانو 

 و  تبتني وةدوري من وروا  لك ن  معاقبته بنزر ولطرتق ولتأدزبي .
من ولمقرر في ول قه وولقضاا وةدورتزن أن ولقانون ولتلأدزبي ولأنه ولأن ولقلانون ولانلائي ف 

أن  وألسلباىولهل و فأنله   زالوً أل  سلبى ملن  –نص   عقوبلا ن  بل –ننما او يقوم عمل  مبلدأ 
 .لارتما تأدزبيا بعقوبا لم زنص عمزها ولقانون  ورتكابهيعاقى من  بً 

علدم الووً أن توقلع وةدوري عمل  ولموظلا  أيضلاوتت رع من مبدأ ورعيا ولعقوبلا ولتأدزبيلا  
 أك ر من عقوبا تأدزبيا عم  ول عل ولوو د  . 

 
 

 
   ايساولرئ ولتأدزبيه ولسمطاً

ولعقوبلاً ولتأدزبيللا فللي  ويقللاعسلمطا ولرمسللاا وةدورتللزن فلي  ونضلباذ مللوظ يضلم قللانون ن 
كللاما  مللن  زللٌ  ولرمسللاا الللا مخال للا ولمللوظ زن لوواباتلله ولوظي يللا ع ويكللون وخت للاص اللم ا 

 توايه و تهام وتكززا ولخطأ وو  دور ولعقوبا ولمناسبا .
ولاهلاً ولمخت له ب لرض  ونضلباذ ملوظ ي قلانون ن ( مل66)ولمورع في ولمادي   ددوقد  

   ولعقوباً و نضباطيه وو ولتادزبيه وفق ولت  زل و تي.
 :   ولرئاسه ومام  ولوًروا-6

ولدولله وولقطلاع ولعلام ولمعلدل  ونضباذ موظ ي قانون من ( من 64ولمورع في ولمادي )نص 
ن ولعقوبلاً ولمن لوص عمزهلا فلي ) وو : لرئي  ولامهورتا أو ملن زخولله فلرض ويلا مل :عم  ونه

ًتر وو رئلي  وللدوئري  ا و ولقانون عم  ولملوظ زن ولتلابعزن لله . انيلا للرئي  مامل  وللوًروا وو وللو
ًوري فرض و دا ولعقوباً ولتاليا وولموموله با كام ا و ولقانون .  ولنزر مرتبطا بو

 ونقاص ولروتى-أ
ًتل ولدراا-ى  تن

 ول  ل-ٍ 



 ولعًل.-د
بمواللى ول قللروً )وو ( و )  انيللا( مللن الل   ولمللادي ولطعللن فللي قللرور فللرض  ال للا: لمموظللا 

 ( من ا و ولقانون (.66ولعقوبا وفقا   كام ولمادي )
 
 
ًتر:-4   ولو

ًتر  ( فلرض عقوبلا ل لً ولنظلر وو و نل ور وو قطلع ولروتلى 64ولملادي )نل   باةسناديممك ولو
و و تبلزن لله ون ولملدزر علام فملا فلوق قلد عم  ولموظا ول   يولنل وظي لا ملدزرعام فملا فوق.وملا 

ورتكللى فعللا يسللتواى عقوبلله ووللد فعميلله ون يعللرض و مللر عملل  ماملل  ولللوًروا متضللمنا و قتللروَ 
ب للرض و للدا ولعقوبللاً ولمن للوص عمزهللا فللي ولقللانون ويكللون قللرور ماملل  ولللوًروا بهلل و ولوللأن 

 ( من ولقانون .66خاضعا لمطعن فيه وفقا   كام ولمادي )
 ولدوئري وو ولموظا ولمخول له فرض ولعقوبا:  رئي -9
 وله فرض ولعقوباً ولتاليه عم  ولموظا ولمخالا لواباً ولوظي ا ولعاما  
 ل ً ولنظر-أ
 و ن ور-ى

 قطع ولروتى لمدي  تتااوً خمسا ويام-ٍ 
 ولتوتزخ -د

لمخلول وما و و وو ً ولمانه ولت قيقيه ب رض عقوبا وود فعمل  رئلي  وللدوئري وو ولموظلا و
ًتر  تخا  ولقرور بوأنها .   و التها ول  ولو

 
 

   و ارواوً ولتأدزبيا
( مللن قللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدولللا وولقطللاع ولعللام 60نللص ولموللرع ولعروقللي فللي ولمللادي )

ولمعللدل عملل  و اللرواوً ولوواللى وتباعهللا فللي ويقللاع ولعقوبللاً و نضللباطيا عملل  ولموظللا ولمخللالا 
يا من رئي  وعضوتن ملن  و  ولخبلري عمل  ون يكلون و لدام  ا لا .فتطمبً توكزل لانا ت قيق

عملل  وللهادي اامعيللا ووليللا فللي ولقللانون . تتللول  الل ي ولمانللا ولت قزللق ت رترتللا مللع ولموظللا .  
وتو للي وللل  ولسللمطا ولرئاسلليه بالعقوبلله ولمقتر لله  و و كللان فعللل ولموظللا يكللون مخال للا لووابللاً 



يولللكل فعمللله و  مخال لللا ع وملللا و و تبلللزن لهلللا ون فعلللل  ولموظلللا وو تو لللي بنملللق ولت قزلللق و و للللم
ولموظللا يوللكل ارتمللا نوللأً مللن وظي تلله وو ورتكبهللا ب لل ته ولرسللميا فزاللى عمزهللا ون تو للي 

 با الته ول  ولم اكم ولمخت ا . 
ًتر ولرئي  ولدوئري وسلنادو ولل  نلص ولملادي )  روبعلا ( ملن ولقلانون   - 60من اانى وخر لمو

ً ولنظر وو ن ور وقطع ولروتى مباوري  بعد وستاووى ولموظا و  وك ون فرض و  من عقوباً ل 
 في  لك وخال بالضماناً ولوواى تووفراا لمموظا خا ا .

 
 ولطعن بقرور فرض ولعقوبه:

نللص عملل  ولطعللن فللي  6116لسللنا  64عنللدما  للدر قللانون ونضللباذ مللوظ ي ولدوللله رقللم  
( منله ع وقلد اعلل ولقلروروً ولمتضلمنا 66فلي ولملادي ) ولقروروً ول ادري بايقاع ولعقوبا و نضلباطيا

عقوبا ل ً ولنظر وو ن ور وقطع ولروتى باتا  زاوً ولطعن بها ومام مام  و نضباذ ولعلام . كملا 
نللص عملل  وعتبللاراميع ولعقوبللاً ول للادر  مللن رئاسللا ولامهورتللا وماملل  ولللوًروا باتللا   اللوً 

 ولطعن فزها .
) قللانون ولتعللدزل و ول لقللانون ونضللباذ   4009( لسللنا 6قللم )و  ونلله وب للدور ولقللانون ر  

ملوظ ي ولدولللا وولقطلاع و وللتروكي(  لللم تعلد الل   ولعقوبللاً باتلا وو للبح مللن ولممكلن ولطعللن فزهللا  
اميعا ومام مام  و نضباذ ولعام  كما تنزًر تسميا ولقلانون ولل  قلانون ونضلباذ ملوظ ي ولدوللا 

ع و وللك ون ال و ولتواله  م مللود ملن ولموللرع وفلي  و تللروم  6116لسلنا  64وولقطلاع ولعلام رقللم 
 لمضماناً ولوواى مروعاتها في ولنظام ولتادزبي.

 ا و ولمام  و نضباذ ولعام ون ي در و  كام و تيا في ولطعون ولمقدما وليه :
ه وو أل رد ولطعن من ولنا يا ولوكميا م ل علدم وللتظمم ملن ولقلرور للدا ولاهلا و دورتلا ولتلي و لدرت

 فووً مدي ولطعن .
 .انون ى ل ولم ادقا عم  ولقرور ولمطعون فيه و و واد ولمام  ون  لك ولقرور مووفق لمق

 ٍ ل لممام  تخ يض ولعقوبا و و كانً ولعقوبا   تتناسى مع اساما ولخطأ
 دل لممام  ولناا ولعقوبا و و واد ون ولقرور ولمطعون به معزى . 

 
 ضباذ ولعام:مدي ولطعن ومام مام  و ن



ووترذ  ولمولرع  ولعروقلي قبلل ولطعلن فلي ولقلرور و دور  ولخلاص ب لرض ولعقوبلا وللتظمم ملن 
ها ولتي و درته خلال  ا لزن زوملا ملن تلارتخ تبميلا ولموظلا بقلرور فلرض ولعقوبلا اقرور ومام ولول

يعلد  للك وعم  ا   ولاهه ولبلً فلي وللتظمم خلال  ا لزن زوملا ملن تلارتخ وللتظمم وعنلد علدم ولبلً 
رفضا لمتظمم زاوً عند  ولطعن لدا مام  و نضباذ ولعلام خلال  ا لزن زوملا ملن تلارتخ وللرفض 

(  ويعللد ولقللرور نزللر ولمطعللون فيلله خللال ولمللدد ولمن للوص عميلله 10ول للرتح وو ول كمللي لمللتظمم.)
 وعا  باتا.

للا خلال وتاوً ولطعن بقرور مام  و نضباذ ولعام لدا ولهزئلا ولعاملا لمامل  ولورا ولدو 
ولعاما ول ادر نتزاا ولطعن وعتبار  مبمنا ع ويكون قرور ولهزئا   ا زن زوما من تارتخ ولتبما به وو

ًما.  باتا ومم
 

  انيا : وخت ا اً ولمام  في ماال ولنظر في دعاوا ولخدما 

 
زخللتص ماملل  و نضللباذ ولعللام بللالنظر فللي دعللاوا ولمللوظ زن ولناوللئا عللن  قللوق ولخدمللا 

 ولمعدل و و نظما ول ادري بمقتضا  . 6110( لسنا 44ولخدما ولمدنيا رقم) بمواى قانون 
ًعللاً ولخا للا بالرووتللى و ولمخ  للاً ولمسللت قا  و مللن قبزللل ولللدعاوا مللا زتعمللق بالمنا
لمموظ زن و و تساى ولقدم لمترفيع بسبى ول  ول عمل  ولهادوً و خت لاص ولاامعيلا و واتيلاً 

ممارسا ولمهنا عند ولتعززن و وعادي ولتعززن و ولقلروروً ولخا لا ولدوروً ولتدرتبيا و و تساى مدد 
بالتعززن وو ولترفيع وو منح ولعاووً وو و ستنناا عن ولخدما في فتلري ولتارتلا وو وعلادي ولموظلا 

 ولمرفع ول  وظي ته ولسابقا في فتري ولتارتا ... ولخ .
ًعلاً ولناولئا علن تطبزلق بعلض  و قد مد مامل  و نضلباذ ولعلام وخت ا لاته لتولمل ولمنا

ع فقد ب ٌ في ولدعاوا ولمتعمقا بااور ولم اضروً و ضافيا و  ولمن ل قروروً مام  قيادي ول وري
 مكافأي نهايا ولخدما و نزراا .

ًعلاً و يلا قضلاا كاملل   تقلا عنلد  وو يا مام  و نضلباذ ولعلام بالنسلبا ولل  ال   ولمنا
دزل ولقللرور ولمطعللون فيلله وو ولتعللويض عللن و ضللرور ولتللي ماللرد ولنللاا ولقللرور ع فملله ون ي كللم بتعلل

 ول قها بالمدعي .
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( لسللنا 44( مللن قللانون ولخدمللا ولمدنيللا رقللم )61ووضلل ً ول قللري ول ال للا مللن ولمللادي )وقللد 
ونله زتوالى عملل  ولموظلا وقامللا وللدعوا بلال قوق ولناوللئا علن تطبزللق ولقلانون ولملل كور  6110

بما بالقرور ولمطعون فيه و و كلان ولموظلا دوخلل ولعلروق ع و سلتزن خال  ا زن زوما من تارتخ ولت
 زوما و و كان خاٍر ولعروق .

ًم ولمولرع وللتظمم ملن ولقلروروً ولمتعمقلا ب قلوق ولخدملا ولمدنيلا قبلل  ومن  لم فانله للم يسلتم
 ولطعن في قرور و دور  ولمتعمق بومون ولخدما ولمدنيا.

( من ولقانون ولمل كور خاضلعا لمطعلن 61ادو ول  ولمادي )و يكون  كم مام  و نضباذ ولعام وستن
فيه ومام ولهزئا ولعاما لمام  وورا ولدولا و يعد  كم مام  و نضباذ ولعام نزر ولمطعون فيه 

 و  كم ولهزئا ولعاما في مام  وورا ولدولا ول ادر نتزاا ولطعن باتا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر  م كما ولقضاا و دواختصاص ولمطمى ول اني : 
 

ولهزئا ولقضائيا و خرا ولتي زتكون منها مام  وورا ولدولا الي م كملا ولقضلاا و دور  
. 

لسلنا  601وتعد م كما ولقضلاا و دور  فلي ولعلروق ولتلي تلم ونولائها ب لدور ولقلانون رقلم 
وفقلا  لمبنلد ) (  6191لسلنا  16)قانون ولتعدزل ول اني لقانون مام  وورا ولدولا رقم  6191



من ولمادي ولسابعا ولاهه  وً و خت اص بالنظر في  ل ا و ووملر وولقلروروً و دورتلا ولتلي  انيا( 
 وولهزئاً في دووئر ولدولا وولتعويض عنها. ت در عن ولموظ زن وولهزئاً 

 فقد ورد في ولمادي ولسابعا /  انيا  من ولقانون وعا : 
  -)) يعتبر من وسباى ولطعن بواه خاص ما زمي:

 من و مر وو ولقرور خرقا  وو مخال ا لمقانون وو و نظما وولتعميماً. ون زتض -6
 ون يكون و مر وو ولقرور قد  در خافا  لقووعد و خت اص وو معزبا  في وكمه.  -4
ون زتضلللمن و ملللر وو ولقلللرور خطلللأ فلللي تطبزلللق ولقلللوونزن وو و نظملللا وو ولتعميملللاً وو  -9

عمال ولسلمطا ويعتبلر فلي  كلم ولقلروروً وو و ووملر ولتلي ت سزراا وو فيه وسلااي وو تعسلا فلي وسلت
زاوً ولطعن فزها رفض وو ومتنلاع ولموظلا وو ولهزئلاً فلي دووئلر ولدوللا وولقطلاع و ولتروكي علن 

 وتخا  قرور وو ومر كان من ولوواى عميه وتخا   قانونا  ((.
 

لقضللاا و دور  وملن ولاللدزر باللل كر ون ولموللرع ولعروقللي قلد وخللٍر مللن وخت ا للاً م كمللا و
 ولطعون في ولقروروً و تيا : 

وعملللال ولسللليادي ووعتبلللر ملللن وعملللال ولسللليادي ولمروسللليم وولقلللروروً ولتلللي ي لللدراا رئلللي   -6
 ولامهورتا . 

ولقلللروروً و دورتلللا ولتلللي تتخللل  تن زللل و  لتوازهلللاً رئلللي  ولامهورتلللا وفقلللا  ل لللا ياته  -4
 ولدستورتا . 

لقللانون طرتقللا  لمللتظمم منهللا وو و عتللروض عمزهللا وو ولطعللن ولقللروروً و دورتللا ولتللي رسللم و -9
 فزها . 

وفلللي ضلللوا  للللك زتبلللزن ون وخت ا لللاً ولم كملللا م لللدودي الللدو  فهلللي علللاوي عمللل    لللر 
وخت ا للها بللالنظر فللي  لل ا و وومللر وولقللروروً و دورتللاع ناللد ون ولموللرع قللد وسللت ن  ولعدزللد مللن 

وً ول للادري مللن رئللي  ولامهورتللا وولتللي وعتبراللا مللن ولقللروروً و دورتللا مللن قبزللل ولمروسلليم وولقللرور 
وعمللال ولسلليادي . واللو ومللر زتنللاف  مللع مبللدأ ولموللروعيا وضللروري خضللوع و دوري لمقللانون وي للتح 
ولماللال ومللام تعسلل ها وونتهللاك  قللوق و فللرود و رتللاتهم . كمللا ون ولمتتبللع لطبيعللا ولنظللام ولقللانوني 

ًوخر بالن وص ولتي ترسم طرتقا  لمتظمم ملن ولقلروروً ول لادري ملن بعلض ولاهلاً  ولعروقي زاد ونه 
و دورتا ومام و دوري ن سها وو ومام لالان ودورتلا وو ولبه قضلائيا وون وسلت ناا ولملادي ولسلابعا ملن 
قانون مام  وورا ولدولا ا و ولنوع من ولقلروروً ملن و يلا م كملا ولقضلاا و دور  يقضلي عمل  



 للرم و فللرود مللن و سللت ادي مللن قضللاا مسللتقل متخ للص ضللمانا مهمللا مللن ضللماناً ولتقاضللي وي
ًعاً و دورتا .   بالمنا

ومللع  لللك نللتمم  تواهللا وخللر مللن ولموللرع ولدسللتور  ولعروقللي فللي ولدسللتور ول للادر عللام   
)ي ظر ولنص في ولقوونزن عم  ت  لزن و  عملل وو قلرور  19 زً ورد ولنص في ولماد   4006

 ودور  من ولطعن.(
ًو للدا ولهزئلا  كلان قلرور م كملا ولقضلاا و دور   نو وملن ولمهلم ولقلول قلابا لمطعلن بله تمززل

أ لدر   تل ولعاما لمام  وورا ولدولا خال  ا زن زوما ملن تلارتخ ولتبملا بله وو وعتبلار  مبمنلا 
( 90و سلى  لا ياته ولتولرتعيا وألملر ولملرقم ) –بعد مووفقا مامل  ولرئاسلا  –مام  ولوًروا 

ول   اعل ملن وخت ا لها ولنظلر  قانون ولم كما و ت اديا ولعميا44/4/4006في  4006لسنا 
( منله عمل  )تنوللأ 6ن لً ولملادي ) فلي ولطعلون ولمقدملا فلي و كلام م كملا ولقضللاا و دور   زلٌ

م كما تسم  ولم كما و ت اديا ولعميا عويكون مقراا فلي بنلدود تملار  مهامهلا بولكل مسلتقل   
 سمطان عمزها لنزر ولقانون(.

 ولمادي ولروبعا من ولقانون عم  وخت ا اً ولم كما واي : ن ًوقد 
ًعلللاً ولتلللي ت  لللل بلللزن ول كوملللا و ت اديلللا و كوملللاً وألقلللاليم  ) أو م : ول  لللل فلللي ولمنا

 وولم افظاً وولبمدياً ووةدوروً ولم ميا .
ًعللاً ولمتعمقلللا بولللرعيا ولقللوونزن وولقلللروروً ووألنظملللا وولتعميمللل اً  انيللام : ول  لللل فلللي ولمنا

لنللاا ولتللي تتعللارض منهللا مللع أ كللام  ووألوومللر ول للادري مللن أيللا اهللا تممللك  للق ن للدوراا وو 
قانون ندوري ولدولا ولعروقيلا لممر ملا و نتقاليلا ويكلون  للك بنلاام عمل  طملى ملن م كملا أو 

 اها رسميا أو من مدع بم م ا .
ن م كمللا ولقضللاا  ال للام : ولنظللر فللي ولطعللون ولمقدمللا عملل  وأل كللام وولقللروروً ول للادري ملل

 وةدور  .
روبعام : ولنظر بالدعاوا ولمقاما أمامها ب  ا وستئنافيا وتلنظم وخت ا لها بقلانون وت لاد  
(. بعلد  للدور ولدسللتور ون للا   أورد بعللض ولمتنزللروً عملل  توللكزل ولم كمللا عمللا كانللً عميلله فللي 

ا لاتها كملا . أضاف ولدستور وخت ا لاً ادزلدي فأ لب ً وخت 4006( لسنا 90قانونها رقم )
وب للدور الل و ولقللانون و للبح ولطعللن با كللام  (66(. )19/ انيللا  ( و )64اللو وورد فللي ولمللادتزن ) 

                                                 

 كاألتي:من الدستور ان اختصاصات المحكمة  (33/ثانيًا ( و )22وارد في المادتين )  - 11
 ] تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي : 

 ين واألنظمة النافذة .الرقابة على دستورية القوان -أوال:



م كما ولقضاا و دور  ومام ولم كملا و ت اديلا ولعميلا خلال  ا لزن زوملا ملن تلارتخ ولتبملا بله وو 
ولعميللا ول للادر  وعتبللار  مبمنللا ويكللون قللرور ولم كمللا نزللر ولمطعللون فيللا وقللرور ولم كمللا و ت اديللا

 نتزاا ولطعن باتا .
 
ًا ولتللالي مللن ولدروسللا نب للٌ فللي دعللوا و لنللاا ومللام م كمللا ولقضللاا و دور    وفللي ولالل

 ذ ولعام ووروذ وقامتها ومووعزداا.ومام  و نضبا
 
 

 

                                                                                                                                                 

 تفسير نصوص الدستور . -ثانيًا:
الفصا  فاي القيااايا التاي تن اأ عان تقوياان القاوانين االتحادياة   والقارارات واألنظمااة والتعليماات وا عارا ات الصاادرة عاان  -ثالثاًا:

لقعاان المبا اار لااد  الساالقة االتحاديااة ويكفاا  القااانون حاان كاا  ماان معلااس الااوزرا  وذوو ال ااأن ماان األفااراد و ياار   حاان ا
 المحكمة .

الفص  في المنازعات التي تحص  وين الحكومة االتحادية   وحكومات األقالي  والمحافظات والولديات وا دارات المحلية  -رابعًا :
. 

 الفص  في المنازعات التي تحص  فيما وين حكومات األقالي  أو المحافظات . -خامسًا :
 لموعهة إلى رئيس العمهورية ورئيس معلس الوزرا  والوزرا  وينظ  ذلك بقانون .الفص  في االتهامات ا -سادسُا:
 المصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعيوية معلس النواب. -سابعًا:
   -ثامنًا :
 تظمة في إقلي  .الفص  في تنازع االختصاص وين القيا  االتحادو   والهيئات القيائية لألقالي  والمحافظات  ير المن   

 الفص  في تنازع االختصاص فيما وين الهيئات القيائية لألقالي    أو المحافظات  ير المنتظمة في إقلي  .[
 


