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ملخ�س: 

غير  الرئا�صية  االأوامــــر  تنفيذ  عــن  الــعــام  الموظف  م�صوؤولية  البحث  هــذا  عالج 

بع�س  ت�صفي  الت�صريعي؛  المنظور  حيث  ومن  والق�صاء.  الت�صريع  في  الم�صروعة 

ِدِر االأمر وهو الرئي�س االإداري، ومن هذه الت�صريعات:  الت�صريعات حماية كبيرة لُم�صْ

االإمــاراتــي،  والقانون  ال�صعودي،  والقانون  الم�صري،  والقانون  االألماني،  القانون 

والقانون القطري، والقانون البحريني. بينما توجد ت�صريعات اأخرى تعطي المروؤو�س 

- الطرف ال�صعيف قدرًا كبيرًا من الحرية الإثبات �صروط نفي الم�صوؤولية على الرغم 

من قيامه بتنفيذ االأمر غير الم�صروع. فهذه الت�صريعات لم تجعل التنبيه الكتابي من 

القانون  الت�صريعات:  الم�صوؤولية، ومن هذه  لنفي  الوحيد  ال�صرط  للرئي�س  المروؤو�س 

في  اأخــذت  قد  االأخيرة  الت�صريعات  هذه  فاإن  وبالتالي  الكويتي.  والقانون  الفرن�صي 

االعتبار �صمنيا عوامل كثيرة منها: حداثة الموظف في العمل الوظيفي، وكثرة االأعباء 

الوظيفية، وح�صن النية...اإلخ

االإداري،  الق�صاء  روؤيــة  الدرا�صة،  اأظهرت  فقد  الق�صائي،  المنظور  حيث  من  اأما 

اأن القانون الم�صري ينتمي للقوانين المت�صددة من حيث  وخا�صة في م�صر باعتبار 

اإعفاء المروؤو�س من الم�صوؤولية. وات�صح اأن الق�صاء قد و�صع مجموعة من ال�صوابط 

التي كفلت؛ احترام المروؤو�س للمكانة الوظيفية واالأدبية للرئي�س االإداري من ناحية، 

غير  الرئا�صية  االأوامـــر  تنفيذ  عن  المروؤو�س  م�صوؤولية  قيام  �صروط  من  والتلطيف 

التي تحول دون  الملطفات  اأنه و�صع مجموعة من  اأي  اأخــرى.  ناحية  الم�صروعة من 

م�صاءلة المروؤو�س لمجرد قيامه بتنفيذ اأي اأمر رئا�صي غير م�صروع، بغ�س النظر عن 

الظروف اأو الملب�صات التي اأحاطت بعملية تنفيذ االأمر الرئا�صي.
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مقدمة:

اأو الموارد الب�صرية من الن�س على الواجبات الوظيفية،  ال تخلو قوانين التوظف 

الرئي�س،  اإليه من  ال�صادرة  المروؤو�س للأوامر  الواجبات تنفيذ  وياأتي على راأ�س هذه 

: اأحدهما وا�صع واالأخر 
)1(

وهذا الواجب يعرف بواجب الطاعة. وهذا الواجب له مدلوالن

�صيق. والمدلول الوا�صع لهذا الواجب ينظر للموظف العامل باأنه اأواًل واأخيرًا اأحد اأفراد 

المجتمع المخاطبين باحترام القانون بمعناه الوا�صع، �صواء كان هذا القانون: د�صتورًا، 

اأو ت�صريعًا عاديًا، اأو ت�صريعا فرعيا، و�صواء كان م�صدر هذا القانون اأو الت�صريع هو: 

ع، اأو العرف، اأو الق�صاء، اأو القانون الدولي. اأما المدلول ال�صيق لهذا الواجب،  الم�صرِّ

العام،  بالمرفق  المتعلقة  الوظيفية  القواعد  لكل  العام  الموظف  احــتــرام  يعني  فاإنه 

لمبداأ  له من روؤ�صائه وفقًا  ال�صادرة  والمكتوبة  ال�صفهية  التعليمات واالأوامــر  ال�صيما 

االأوامر  الرئا�صية هي م�صروعيتها، وتكون  االأوامر  . واالأ�صل في 
)2(

الوظيفي التدرج 

ال�صكلية  وال�صروط  والمو�صوعية:  ال�صكلية  ال�صروط  ا�صتوفت  اإذا  قانونًا  م�صروعة 

تتمثل في اإ�صدار االأمر من الموظف المخت�س، واأن توجه اإلى المخت�س بتنفيذها، واأن 

يفرغ االأمر في ال�صكل الذي يتطلبه القانون. اأما ال�صروط المو�صوعية فاإنها تتمثل في 

. واإذا ما تحققت ال�صروط ال�صكلية وال�صروط المو�صوعية في 
)3(

مطابقة االأمر للقانون

التف�صيل عن مفهوم واجب الطاعة راجع: د. ماجد راغب الحلو، القانون االإداري، دار الجامعية الجديدة، االإ�صكندرية،  1 - لمزيد من 
د. محمد رفعت عبد الوهاب، واجبات الموظف العام )الت�صريعات الحاكمة للخدمة المدنية في  بعدها؛  وما   275 �س   ،2006
م�صر   - االإداريــة  للتنمية  العربية  المنظمة   - تاأديبه(  ونظم  العام  الموظف  وواجبات  )حقوق  عمل  وور�صة  العربي(  الوطن 

)2009(، �س 83 – 96،  �س 90؛ د. علي خطار �صطناوي، القانون االإداري، الكتاب الثاني )الوظيفة العامة، القرارات االإدارية، 

اأ.د.  99 وما بعدها،  2009، �س  العقود االإدارية واالأموال العامة(، دار وائل للن�صر والتوزيع، االأردن، عمان، الطبعة االأولى، 

المدنية  للخدمة  الحاكمة  )الت�صريعات  ندوة  الد�صتورية،  المبادئ  �صوء  في  وواجباته  العام  الموظف  حقوق  الع�صار،  ي�صري 

في الوطن العربي( وور�صة عمل )حقوق وواجبات الموظف العام ونظم تاأديبه( - المنظمة العربية للتنمية االإدارية – م�صر، 

�س 39؛ د.  خالد الزبيدي، التزام الموظف العام بكتمان اأ�صرار الوظيفة العامة في القانون االأردني،   ،45 –  1 �س    ،2009
درا�صة مقارنة، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 3، 2012، �س �س 539 – 594، �س 562.

 Plantey )A(، La fonction publique، Traité général، 2e éd.، Litec، 2001، P. 41 et s، Delprérée 
)F( : L’élaboration du droit disciplinaire dans la fonction publique، Paris، L.G.D.J.، 1969، P. 

69، Auby)J-M( et Auby )J-B( : Droit de la fonction publique، fonction publique de l’Etat، fonc-

tion publique territoriale، fonction publique hospitalière، Dalloz، 1991، P. 194.

51؛ د. رم�صان  2010، �س  الثانية،  النه�صة العربية، الطبعة  دار  التاأديبية،  والمحاكمة  االإداري  التحقيق  بدر،  �صلمة  اأحمد   -  3
محمد بطيخ و د. نوفان من�صور العجارمة، مبادئ القانون االإداري في المملكة االأردنية الها�صمية، الكتاب الثاني، اإثراء للن�صر 

والتوزيع، االأردن، الطبعة االأولى، 2012، �س 190 – 191.
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. ولكن ماذا لو كنا ب�صدد اأمر 
)1(

االأمر وجب على الموظف اإطاعته والعمل على تنفيذه

رئا�صي غير م�صروع ؟ فهل واجب الطاعة �صينزوي اأمام االلتزام باحترام القانون؟

االأول،  مبحثين:  ــى  اإل الــدرا�ــصــة  هــذه  نق�صم  �صوف  الت�صاوؤل  هــذا  على  للإجابة 

ن�صتعر�س فيه موقف الت�صريع في دول الدرا�صة، ثم ن�صتعر�س دور القا�صي االإداري 

الم�صري �صواء فيما يتعلق باإقامة الم�صوؤولية اأو نفيها، وذلك كما يلي:

تنفيذ  عن  الناتجة  الم�صوؤولية  من  للإعفاء  الت�صريعي  التنظيم   – الأول  المبحث 

اأوامر الرئي�س غير الم�صروعة.

عن  العام  الموظف  م�صوؤولية  تجاه  االإداري  القا�صي  موقف   – الثاني  المبحث 

تنفيذ االأوامر الرئا�صية غير الم�صروعة.

المبحث الأول

التنظيم الت�شريعي لالإعفاء من الم�شوؤولية الناتجة

عن تنفيذ اأوامر الرئي�س غير الم�شروعة

من  للإعفاء  الت�صريعي  التنظيم  ب�صاأن  العربية  وغير  العربية  الت�صريعات  تباينت 

هذه  فبع�س  الم�صروعة،  غير  الرئي�س  اأوامــر  تنفيذ  عن  الناتجة  االإداريــة  الم�صوؤولية 

�صمت  الت�صريعات ات�صمت بال�صدة في تحديدها ل�صروط االإعفاء من الم�صوؤولية، بينما اتَّ

ت�صريعات اأخرى بالمرونة في تحديد �صروط االإعفاء من الم�صوؤولية االإدارية الناتجة 

لموقف  نعر�س  �صوف  ثم  ومــن  الم�صروعة،  غير  االإداري  الرئي�س  اأوامــر  تنفيذ  عن 

ات�صمت  التي  الم�صوؤولية، وتلك  ات�صمت بت�صديد �صروط االإعفاء من  التي  الت�صريعات 

اأن نعقبهما بتو�صيح موقفنا من االتجاه  ال�صروط، على  بالمرونة في تحديدها لهذه 

الذي نميل اإليه، وذلك كما يلي:

.1227 �س   ،1981 المحامين،  نقابة  مجلة   ،36/1980 رقم  الدعوى  االأردنية،  العليا  العدل  محكمة  حكم   -1
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المانعة  ال�شروط  ب�شاأن  داً  ت�شدُّ اأكثر  موقفا  تبنت  التي  الت�شريعات   – اأوًل 

غير  الإداري  الرئي�س  اأوامــر  تنفيذ  عن  الناتجة  العام  الموظف  م�شوؤولية  من 

د في اأنه يتمثل في اإلقاء عبء االإثبات على  الم�شروعة: يرجع في تقديرنا وجه الت�صدُّ

عاتق المروؤو�س للإعفاء من الم�صوؤولية، ولي�س على عاتق الرئي�س. ومما ال�صك فيه اأن 

المروؤو�س �صيجد �صعوبات جمًة في حالة �صعيه الإثبات عدم م�صروعية االأمر الرئا�صي 

العام نف�صه في حالة واقعية تحول  الموظف  اأخرى قد ي�صع  من ناحية، ومن ناحية 

دون اإظهار تق�صير المروؤو�س لعلمه بالقوانين واالأوامر النظامية. وفيما يلي نتناول 

موقف بع�س القوانين: كالقانون االألماني، والقانون الم�صري، والقانون االإماراتي، 

والقانون ال�صعودي، والقانون القطري والقانون البحريني:

الألماني: ُيعد القانون االألماني االأكثر ت�صددًا بين القوانين محل  القانون  – موقف   1
الدرا�صة من حيث اإثبات نفي الم�صوؤولية من على المروؤو�س ونقلها على الرئي�س. 

يوليو   14 في  ال�صادر  األمانيا  في  االتحادي  الوظيفي  القانون  من   56 فالمادة 

م�صوؤول م�صوؤولية كاملة عن ال�صرعية القانونية  عامٍل  كل  اأن  على  تن�س   1953
المبا�صر.  اإخطار رئي�صه  يتعين عليه  له عدم م�صروعية عمل،  ن  تبيَّ واإذا  الأعماله، 

فاإذا اأكد الرئي�س المبا�صر �صرعية العمل ومازال العامل ي�صك في م�صروعية العمل 

ه اإلى رئي�س رئي�صه المبا�صر. فاإذا اأكد رئي�س رئي�صه المبا�صر  فيتعين عليه اأن يتوجَّ

اأمرًا كتابيًا  اأن يطلب  العام ي�صتطيع  الموظف  الوظيفي فاإن  العمل  بدوره �صرعية 

حتى يتحرر من الم�صوؤولية. وال يجوز للموظف العام تنفيذ هذا العمل حتى في 

ظل اأمر كتابي من الرئي�س االأعلى طالما اأنه يتعار�س مع القانون الجنائي. 

وهذا الن�س يت�صدد في اإعفاء المروؤو�س من الم�صوؤولية نتيجة لتنفيذه اأمرًا �صادرًا 

ق بين الم�صوؤولية التاأديبية والم�صوؤولية الجنائية،  من رئي�صه المبا�صر. اإال اأنه فرَّ

بالن�صبة للإعفاء من الم�صوؤولية التاأديبية، يجب اأن يمر بمرحلتين: االأولى، اإخطار 

م�صروعية  على  االأخير  هذا  اأ�صر  فــاإذا  االأمــر،  م�صروعية  بعدم  المبا�صر  رئي�صه 

لرئي�صه  االأعلى  الرئي�س  اإخطار  االأمــر  بتنفيذ  القيام  قبل  المروؤو�س  فعلى  االأمــر 

اأمٍر  اإ�صدار  عليه  ن  فيتعيَّ االأمر  م�صروعية  بدوره  االأخير  هذه  د  اأكَّ فاإذا  المبا�صر، 
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 للمروؤو�س بتنفيذ االأمر وفي هذه الحالة تنقل الم�صوؤولية من المروؤو�س اإلى 
ٍ

كتابي

الرئي�س. اأما بالن�صبة للم�صوؤولية الجنائية فل يوجد اإعفاء للمروؤو�س حتى ولو كان 

المروؤو�س علم  اأن  االأمر، طالما  المبا�صر بتنفيذ  الرئي�س غير  اأمر كتابي من  هناك 

.
)1(

بعدم م�صروعية االأمر

قانون  من   78/2 المادة  من  الثانية  الفقرة  مت  نظَّ الم�شري:  القانون  موقف   –2
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 ل�صنة 1978 اأثر اأمر الرئي�س غير الم�صروع على 

م�صوؤولية المروؤو�س، حيث ن�صت على اأنه: »ال يعفى العامل من الجزاء ا�صتنادًا اإلى 

اأمر �صادر اإليه من رئي�صه اإال اإذا اأثبت اأن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا الأمٍر مكتوٍب 

بذلك �صادٍر اإليه من هذا الرئي�س بالرغم من تنبيهه كتابة اإلى المخالفة، وفي هذه 

.
)2(

الحالة تكون الم�صوؤولية على م�صدر االأمر وحده«

وهذا الن�س يقترب من الن�س االألماني من ناحية، ويختلف عنه من ناحية اأخرى. 

المروؤو�س  رجــوع  ا�صتراط  في  يتمثل  فاإنه  القانونين  بين  االقــتــراب  حيث  فمن 

للرئي�س، والح�صول على تاأكيد رئا�صي بتنفيذ االأمر للإعفاء من الم�صوؤولية عند 

تنفيذ المروؤو�س للقرار اأو للأمر الرئا�صي، وذلك ك�صرط للإعفاء من الم�صوؤولية.

االألماني ال يكتفي بالرجوع  القانون  اأن  واأما من حيث االختلف فاإنه يتمثل في 

ِدر االأمر كما هو الحال في القانون الم�صري، واإنما عليه اأن  للرئي�س المبا�صر ُم�صْ

يعود اإلى الرئي�س االأعلى في حالة تاأكيد الرئي�س المبا�صر لم�صروعية االأمر.

الذي  الم�صلك  عن  ال�صعودي  القانون  يختلف  ال  ال�شعودي:  القانون  موقف   –  3
تبناه القانون الم�صري؛ حيث ال يعفى المروؤو�س في المملكة من العقوبة بالن�صبة 

الأمٍر  تنفيذًا  كان  للمخالفة  ارتكابه  اأنَّ  ثبت  اإذا  اإال  المالية،  اأو  ــة  االإداريَّ للمخالفات 

مكتوٍب �صادٍر اإليه من رئي�صه المخت�س، بالرغم من م�صارحة الموظف له كتابًة 

الئحة  من   )34/2 م  الموظفين  تاأديب  )نظام  مخالفة  يكون  المرتكب  الفعل  بــاأنَّ 

 Salon (S), Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique, L.G.D.J., 1969, 
P. 72 et s.
القانون  مبادئ  عثمان،  محمد  عثمان  ح�صين  ود.  الوهاب  عبد  رفعت  محمد  الم�صري:  الفقه  في  راجع  الن�س  هذا  على  وتعليقا   -2
االإداري، دار المطبوعات الجامعية، االإ�صكندرية، 2001، �س 389 وما بعدها؛ د. اأنور اأحمد ر�صلن، وجيز القانون االإداري، 

دار النه�صة العربية، الطبعة الثالثة، 2013، �س 587 وما بعدها.
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ة ال�صادرة بقرار وزير الخدمة المدنية ذي الرقم 10800/703  الواجبات الوظيفيَّ

ذي  ة  والماليَّ ــة  االإداريَّ ال�صوؤون  عام  مدير  وبتعميم   ،1427/10/30 والتاريخ 

)1(
الرقم 13/ت/3005، والتاريخ 1427/11/18هــ

4- موقف القانون الإماراتي: تبنى القانون االإماراتي ما ذهب اإليه القانون الم�صري 
الرئا�صية  االأوامر  تنفيذ  الناتجة عن  الم�صوؤولية  االإعفاء من  الت�صدد في  من حيث 

غير الم�صروعة. وين�س البند االأول من المادة 81 من المر�صوم بقانون االتحادي 

ل  المعدَّ االتحادية،  الحكومة  الب�صرية في  الموارد  ب�صاأن   2008 ل�صنة   )11( رقم 

اأحكام  بع�س  تعديل  �صاأن  في   2011 ل�صنة   9 رقم  االتحادي  بقانون  بالمر�صوم 

الجزاءات  الموظف من  ُيعفى  الحكومة االتحادية، ال  الب�صرية في  الموارد  قانون 

الأمر  تنفيذًا  كان  بالوظيفة  المت�صلة  للمخالفات  ارتكابه  اأن  اأثبت  اإذا  اإال  االإداريــة 

اإليه من رئي�صه المبا�صر بالرغم من تنبيهه خطيًا اإلى المخالفة وفي  كتابي �صدر 

هذه الحالة تكون الم�صوؤولية على م�صدر االأمر.

5– موقف القانون القطري: لم يختلف القانون القطري بدوره عن القانون الم�صري. 
ووردت �صروط االإعفاء من الم�صوؤولية الناتجة عن تنفيذ المروؤو�س للأوامر غير 

الم�صروعة في المادة 125/2 من  قانون الموارد الب�صرية القطري رقم 8 ل�صنة 

اأو  فعل  اأي  عن  الم�صوؤولية  من  الموظف  يعفى  »وال  يلي:  كما  ورد  حيث   2009
امتناع مخالف الأحكام هذا القانون ا�صتنادًا اإلى اأمر �صادر اإليه من رئي�صه، اإال اإذا 

اأثبت اأن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا الأمر كتابي �صادر اإليه من هذا الرئي�س على 

الم�صوؤولية  تكون  الحالة  هذه  وفي  بالمخالفة،  كتابة  بتنبيهه  الموظف  قيام  رغم 

على م�صدر االأمر وحده.

التف�صيل عن واجبات الموظف العام في القانون ال�صعودي راجع: د. عبد اهلل بن حمد ال�صعدان، اأثر التطبيقات العربية  لمزيد من   - 1
لمفهوم الوظيفة العامة والموظف العام على اأخلقيات الوظيفة العامة، ورقة مقدمة في ندوة »قيم واأخلقيات الوظيفة العامة في 

االإدارة الحديثة« المنعقدة في القاهرة، في الفترة من 21 – 24 اأغ�صط�س 2005، �س 366 وما بعدها.
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ع الم�صري، وبالتالي  ويت�صح لنا مما �صبق اأن القانون القطري تبنَّى موقف الم�صرِّ

اأثبت قيامه بتنبيه رئي�صه بعدم  اإذا  اإال  اأن يتخل�س من الم�صوؤولية  ال يمكن للمروؤو�س 

كتابة،  االأمر  تنفيذ  على  باإ�صراره  الرئي�س  يقوم  الوقت  نف�س  وفي  االأمــر،  م�صروعية 

وهنا تقع عليه الم�صوؤولية ولي�س المروؤو�س.

ينتمي القانون البحريني بدوره اإلى موقف القوانين  البحريني:  القانون  6– موقف 
دة في �صروط االإعفاء من الم�صوؤولية الناتجة عن تنفيذ االأوامر الرئا�صية  المت�صدِّ

غير الم�صروعة، وهو في هذا ال�صدد ال يختلف عن القانون الم�صري والقوانين 

ال�صابقة؛ حيث تن�س الفقرة الرابعة من المادة 22 من المر�صوم بقانون رقم 48 

ل�صنة 2012 باإ�صدار قانون الخدمة المدنية على اأنه: »يعفى الموظف من الجزاء 

من  اإليه  �صادٍر  مكتوٍب  الأمــٍر  تنفيذًا  كان  المخالفة  ارتكابه  اأن  اأثبت  اإذا  التاأديبي 

رئي�صه بالرغم من تنبيهه كتابة اإلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون الم�صوؤولية 

على م�صدر االأمر«. 

ثانيًا – الت�شريعات التي تبنت موقفا اأكثر مرونًة ب�شاأن ال�شروط المانعة من 

الم�شوؤولية الناتجة عن تنفيذ اأوامر الرئي�س الإداري غير الم�شروعة: وهذا االتجاه 

وجدناه في القانونين الفرن�صي والكويتي، وذلك من خلل اإعطاء مرونة للقا�صي في 

ا�صتخل�س مدى حرية الموظف العام في تنفيذ االأمر من عدمه، وكذلك اإعطاء �صلطة 

تقديرية للقا�صي في ا�صتخل�س مدى تحري الموظف العام للدقة في تنفيذ االأوامر 

توجيه  �صرورة  في  المروؤو�س  على  من  الحرج  رفع  اأخيرة،  ناحية  ومن  الرئا�صية، 

خطاب مكتوب بتنبيه الرئي�س بعدم م�صروعية قراره، وفيما يلي تو�صيح ذلك:

�صم موقف القانون الفرن�صي باأنه اأكثر مرونًة من  الفرن�شي: يتَّ القانون  – موقف   1
القانون االألماني والقانون الم�صري والقوانين التي تبنَّت نف�س االتجاه، وبالتالي 

ُيعد القانون الفرن�صي من القوانين التي تمنح القا�صي االإداري �صلطًة تقديريًة 

للمروؤو�س  الن�س  يمنح  كذلك  عدمه.  من  الم�صوؤولية  �صروط  ا�صتخل�س  في 

حرية في وزن منا�صبات تنفيذ االأمر الرئا�صي، وعدم تنفيذه اإذا كانت اأوجه عدم 

م�صروعيته ظاهرة.
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الموظف  وواجبات  حقوق  قانون  من  فاإذا رجعنا اإلى الن�س وجدنا اأن المادة 28 

العام ال�صادر في 13 يوليو 1983 ن�صت على اأنه: »كل موظف عام، مهما كانت 

يجب  واأنــه  اإليه،  الموكلة  المهام  تنفيذ  عن  ي�صاأل  الهرمي،  الت�صل�صل  في  رتبته 

هذه  كانت  اإذا  اإال  تنفيذها  عن  يمتنع  وال  رئي�صه،  عن  ال�صادرة  للأوامر  االمتثال 

االأوامر تت�صم بعدم الم�صروعية الظاهرة، اأو اأنها ت�صر ب�صورة ج�صيمة الم�صلحة 

.
)1(

العامة«

وتف�صيرًا لهذا الن�س ا�صتقر مجل�س الدولة الفرن�صي على اأن الموظف المدني عليه 

ويتطلب  العامة،  بالم�صلحة  وي�صر  م�صروعيته  عدم  ظاهر  اأمر  اأي  تنفيذ  رف�س 

عندئذ مجل�س الدولة الفرن�صي �صرطين لتحرير الموظف من واجب الطاعة دون 

انعقاد م�صوؤوليته: االأول و�صوح عدم م�صروعية االأمر. الثاني اأن تنفيذ هذا االأمر 

ي�صر ب�صير المرفق العام اأو اأن تنفيذه يقود المروؤو�س اإلى ارتكاب جريمة جنائية 

اأو عمل ُيَعدُّ من اأعمال الغ�صب. فاإذا توافر هذان ال�صرطان فاإن الموظف ال يتحرر 

لم  اإذا  اأمــا   .
)2(

التاأديبية الم�صوؤولية  من  يتحرر  اإنــه  بل  فح�صب  الطاعة  واجــب  من 

االأمر حتى ولو كان  تنفيذ  العام  الموظف  فاإنه يتعين على  الثاني  ال�صرط  يتوافر 

.
)3(

غير م�صروع اللهم اإال اإذا كان �صادرًا من غير مخت�س

وبمفهوم المخالفة لو اأن عدم م�صروعية االأمر الرئا�صي غير ظاهرة، فاإنه يجوز 

للمروؤو�س اأن يقوم بالتحري والفح�س حول قانونية االأمر طالما ولد �صكًا في االأمر 

ال�صادر اإليه، وفي هذه الحالة يكون له مناق�صة هذا االأمر مع الرئي�س بكافة الطرق 

التي تظهر قانونيته اأم ال. اأما اإذا كانت عدم م�صروعية االأمر ظاهرة اأو كانت ت�صر 

بالم�صلحة العامة وقام بتنفيذه؛ في هذه الحالة تقع الم�صوؤولية على المروؤو�س، 

1 -Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exé-
cution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique, sauf  dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et 
de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des 
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

2 - C.E., 10 nov. 1944, Langueur, Rec., P. 288.
3 -  C.E..  8 nov. 1961, Coutarel, Rec., P. 632.Salon (S), Op. Cit., P. 72 et s..
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وبالتالي فاإن الرئي�س االإداري ُي�صاأل عن قانونية اأوامره اللهم اإال في حالتين وهما: 

عدم الم�صروعية الظاهرة للأمر، اأو كان ي�صر بالم�صلحة العامة.

المر�صوم  من   27 المادة  من  الثانية  الفقرة  تن�س  الكويتي:  القانون  موقف   -  2
على  الكويت  دولة  في  المدنية  بالخدمة  الخا�س   1979 ل�صنة   15 رقم  بقانون 

اأنه: »يعفي الموظف من العقوبة التاأديبية اإذا ثبت اأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا 

هذه  وفي  المخالفة.  اإلــى  تنبيهه  من  بالرغم  رئي�صه  من  اإليه  �صدر   
ٍ

كتابي الأمــٍر 

عن  اإال  مدنيا  الموظف  ُي�صاأل  وال  االأمــر.   م�صدر  على  الم�صوؤولية  تكون  الحالة 

خطئه ال�صخ�صي.

وفقًا لهذا الن�س يقترب الت�صريع الكويتي من الت�صريع الفرن�صي من حيث التخفيف 

من على الموظف العام فيما يتعلق بمنهج قيام المروؤو�س باإعلم الرئي�س ُم�صدر 

االأمر بعدم م�صروعية االأمر ال�صادر اإليه.

قيام  بــ�ــصــرورة  الفرن�صي  الت�صريع  �ــصــاأن  �صاأنه  الكويتي  الت�صريع  يــلــزم  فلم 

بخلف  وهذا  منه،  ال�صادر  االأمر  قانونية  بعدم  كتابة  الرئي�س  بتنبيه  المروؤو�س 

القانون االألماني اأو الم�صري اأو االإماراتي اأو القطري اأو البحريني؛ فهذه القوانين 

توجب على المروؤو�س تنبيه الرئي�س كتابًة بعدم قانونية االأمر ال�صادر اإليه، وهو 

ما يمثل �صرطًا م�صددًا لنفي الم�صوؤولية.

الثاني  االتجاه  اأن  فيه  �صك  ال  مما  ال�شابقين:  التجاهين  من  موقفنا   – ثالثًا 

الذي يعطى المروؤو�س حرية اإثبات عدم م�صروعية االأمر ال�صادر اإليه من الرئي�س بداًل 

الكتابي  التنبيه  الم�صوؤولية وهو  لنفي  له طريقًا واحدًا  الذي ير�صم  االأول  االتجاه  من 

للرئي�س، يتفق ب�صورة كبيرة مع قواعد العدالة، وذلك في اأكثر من ناحية: فمن ناحية 

اإن نفي الم�صوؤولية من على المروؤو�س با�صتراط �صبق التنبيه الكتابي للرئي�س  اأولى، 

في  بالحداثة  يو�صفون  الذين  للعاملين  بالن�صبة  مقبواًل  يكون  ال  قد  المروؤو�س  من 

الوظيفة العامة. ومن ناحية ثانية، قد تقت�صي حاالت اال�صتعجال اأو ال�صرورة تنبيه 

الرئي�س بعدم قانونية االأمر ال�صادر اإليه بطريقة اأخرى غير الكتابة. ومن ناحية ثالثة 

واأخيرة، اأن ا�صتراط الطريق الكتابي كطريق وحيد الإثبات نفي الم�صوؤولية قد يحيط 
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عنه  الم�صوؤولية  لنفي  ل�صلطاته  االإداري  الرئي�س  ا�صتعمال  مثل  كثيرة،  �صعوبات  به 

اأو دون تمكينه  واإلقائها على المروؤو�س، دون تمكين هذا االأخير من دفع الم�صوؤولية 

رئي�صه  مراجعة  في  المروؤو�س  تــردد  عن  ف�صًل  للرئي�س،  الكتابي  التنبيه  اإثبات  من 

خ�صية من التعقب الرئا�صي له وت�صيد االأخطاء لمحا�صبته.

ولكن ما هو موقف الق�صاء تجاه م�صوؤولية الموظف العام بناًء على تنفيذه الأمر 

رئا�صي غير م�صروع. 

المبحث الثاني

موقف القا�شي الإداري تجاه م�شوؤولية

الموظف العام عن تنفيذ الأوامر الرئا�شية غير الم�شروعة

�صوف نتناول موقف القا�صي االإداري من خلل تو�صيح روؤية القا�صي االإداري 

فيما يتعلق: ب�صروط امتناع الم�صوؤولية بناء على اأمر الرئي�س االإداري من ناحية اأولى، 

ونطاق هذا المانع من ناحية ثانية، وكيفية اإثبات اأمر الرئي�س االإداري من ناحية اأخيرة، 

وفيما يلي تو�صيح ذلك:

تنح�شر  الإداري:  الرئي�س  اأمر  على  بناء  الم�شوؤولية  امتناع  �شروط   - اأوًل 

ثالثة  في  الرئي�س  اأمر  ب�شبب  تاأديبيًا  العام  الموظف  م�شوؤولية  امتناع  �شروط 

�شروط وهي: اأمر الرئي�س االإداري، وتنبيه المروؤو�س للرئي�س االإداري، واإ�صرار هذا 

، وفيما يلي بيان ذلك:
)1(

االأخير على تنفيذ االأمر

الذي يدرج �صمن �صروط انتفاء الم�صوؤولية التاأديبية بناًء على اأمر الرئي�س �صرطًا اآخر، وهو اأال ي�صكل هذا  الراأي  اإلى  نميل  ال   -   1
االأمر جريمة جنائية، »م. عبد الوهاب البنداري، الم�صوؤولية التاأديبية والجنائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، درا�صة 

فقهية ق�صائية وفقا الأحدث اأراء الفقه، واأحكام الق�صاء، وفتاوى مجل�س الدولة، 1972، �س 110«. الأنه حتى لو كان هناك اأمر 

كتابي وهناك تنبيه كتابي فاإن م�صوؤولية الموظف العام من الناحية الجنائية ال تمتنع اإذا قام بتنفيذ االأمر، وترتب عليه جريمة 

جنائية. فهذا ال�صرط يتعلق بنطاق امتناع الم�صوؤولية، فتوافر �صروط امتناع الم�صوؤولية التاأديبية ب�صبب اأمر الرئي�س طبقًا للمادة 

1978 ال تحول دون الم�صوؤولية الجنائية. ل�صنة   47 رقم  بالدولة  المدنيين  العاملين  قانون  من   78/2
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1-  اأمر الرئي�س الإداري:
 كي تمتنع م�شوؤولية الموظف العام ا�شتناداً اإلى اأمر الرئي�س الإداري فالبد من 

الوجود المادي لهذا الأمر)1(. فال يجوز الدعاء من قبل الموظف العام بوجود اأمر 

من الرئي�س الإداري ليدفع عنه الم�شوؤولية، فال يعتد بهذا الدعاء من قبل �شلطة 

الأوراق،  في  اأ�شا�س  اأو  اأ�شل  له  يكن  لم  ما  التاأديبية،  المحكمة  من  اأو  التحقيق، 

الأمر مجموعة من ال�شوابط القانونية، وقد حر�شت المحكمة  وي�شترط في هذا 

الإدارية العليا على تاأكيد واإبراز هذه ال�شوابط في ق�شائها، ويمكن تحديدها في 

النقاط التالية.

اأ -  يجب اأن يكون الأمر مكتوبًا: وهذا ال�صابط ال اجتهاد فيه، الأنه ثابت ب�صريح 

الرئي�س  من  �صفهي  اأمر  وجود  حالة  في  الم�صوؤولية  تنتفي  ال  ثم  ومن  القانون،  ن�س 

االإداري؛ اللهم اإال اإذا اعترف الرئي�س االإداري باأنه اأ�صدر اأمرًا �صفهيًا للمروؤو�س، واأنه 

ب على تنفيذ هذا االأمر ارتكاب العامل مخالفة تاأديبية. ومن ثم؛ فاإنه في تقديرنا  ترتَّ

يقوم االعتراف مقام الكتابة، واإذا كان الن�س قد خل من الن�س على االعتراف كبديل 

ل�صرط الكتابة، فاإن هذا االإغفال ال يمنع من قيام االعتراف مقام الكتابة باعتبار اأن حجية 

االعتراف تفوق الكتابة، ال �صيما واأنه �صدر من الرئي�س االإداري ولي�س المروؤو�س. 

وبين  االأمـــر  كتابة  بين  �ــصــاوت  عندما  ذلــك  العليا  االإداريــــة  المحكمة  ـــدت  اأكَّ وقــد 

االعتراف به من قبل الرئي�س االإداري حيث ق�صت باأنه: »..واالأ�صل اأن الدليل الكامل 

الذي يعتد به قانونًا في هذه الحالة طبقًا ل�صريح ن�س المادة )78( من نظام العاملين 

المدنيين �صالف الذكر اأن يكون االأمر المخالف للقانون ال�صادر من الرئي�س مكتوبًا اأو 

.
)2(

اأن يعترف هذا الرئي�س باإ�صداره«

محمد جودت الملط، الم�صوؤولية التاأديبية للموظف العام، دار النه�صة العربية، 1967، �س 105 وما بعدها؛ د.  د.  اأي�صا:  انظر   -  1
�صليمان الطماوي، الق�صاء االإداري، الكتاب الثالث، ق�صاء التاأديب، درا�صة مقارنة، دار الفكر العربي،1995، �س 157 وما بعدها؛ 

150 وما بعدها؛ م. عبد الوهاب البنداري،  2000-1999، �س  اأبو زيد، طاعة الروؤ�صاء �صرعًا وو�صعًا،  د. محمد عبد الحميد 

والمحظورات،  واالخت�صا�س...الواجبات  الوالية  التاأديبية،  الجرائم  عطية،  ممدوح  م.  بعدها؛  وما   109 �س  ال�صابق،  المرجع 

الطعن،)النق�س -  التاأديب في �صوء ق�صاء محكمتي  االأدغــم،  اأحمد  435 وما بعدها؛ م. جلل  2000، �س  االنت�صار،  مطبعة 

االإدارية العليا(، الطبعة االأولى، مطبعة االنت�صار لطباعة االأوف�صت، 2001، �س 367 وما بعدها؛ د. اأنور اأحمد ر�صلن، التحقيق 

االإداري والم�صوؤولية التاأديبية، مطبعة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الطبعة الثانية، 2003، ، �س 15 وما بعدها.

المحكمة االإدارية العليا، الطعن رقم 3533 ل�صنة 32 ق، جل�صة 1989/4/22، المو�صوعة، الجزء 29، قاعدة 39، �س 94.  -2
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 وتت�صم االأحكام التي ت�صدر من المحكمة االإدارية العليا ب�صاأن كون االأمر مكتوبا 

بالكثرة، ونكتفي بتناول بع�صها. ففي اأحكامها الحديثة تق�صي باأنه “ال ُيعفى العامل 

من الجزاء ا�صتنادًا اإلى اأمٍر �صادٍر اإليه من رئي�صه اإال اإذا اأثبت اأن ارتكاب المخالفة كان 

اإعفاء  . كما ق�صت باأن مناط 
الرئي�س”)1( اإليه من هذا  تنفيذًا الأمٍر مكتوٍب بذلك �صادر 

ارتكاب  اأن  العامل  اأثبت  اإذا  اإال  يتحقق  ال  رئي�صه  الأمر  ا�صتنادًا  الم�صوؤولية  من  العامل 

.
المخالفة كان تنفيذًا الأمر مكتوب �صادر اإليه من رئي�صه”)2(

وعندئذ؛ فاإن �صفهية االأمر ال تحول دون م�صوؤولية الموظف العام، وال يقبل االدعاء 

اأمر الرئي�س االإداري، واأن هذا االأمر  منه باأن المخالفة التاأديبية وقعت نتيجة لتنفيذه 

كان �صفهيًا، حيث ق�صت المحكمة االإدارية العليا باأنه: “اإذا قام الموظف باالمتثال الأمر 

�صفهي من رئي�صه رغم اعتقاده وعلمه اأنه مخالف للقانون فاإنه يكون قد ارتكب بذلك 

مخالفًة تاأديبيًة ت�صتوجب الم�صاءلة، وال يجدي - واالأمر كذلك - اأن يبدي المروؤو�س 

المخالف اأن ما اقترفه من مخالفات اأنه نفذ تعليمات رئي�صه ال�صفهية خوفًا من بط�صه 

.
)3(

اأو ر�صاًء له، حتى ال يتعر�س للنتقام اأو الخوف من فقدان مزايا اأو منفعة ذاتية 

المحكمة  اأحــكــام  درجــت  اآمــرة:  تنظيمية  لقاعدة  الأمر  مخالفة  ا�شتراط   - ب 

االإدارية العليا على �صرورة اأن يكون تنفيذ االأمر الكتابي مخالفًا لقاعدة تنظيمية اآمرة، 

ومعنى ذلك: »اأنه اإذا قام الموظف العام بتنفيذ االأمر الكتابي دون تنبيه الرئي�س، وكان 

هذا االأمر يخالف قاعدة تنظيمية مكملة، فل تقوم م�صوؤولية الموظف العام على الرغم 

من عدم توافر �صابط الكتابة في اأمر الرئي�س االإداري«.

المحكمة االإدارية العليا، الطعن رقم 589 ل�صنة 40 ق، جل�صة 1994/12/3، المو�صوعة، الجزء 42، قاعدة 154، �س 491.  -1
االإدارية العليا، الطعن رقم 1525 ل�صنة 36 ق، جل�صة 1995/11/11، المو�صوعة، الجزء 42، قاعدة 155، �س 492. المحكمة   -2

العليا، الطعن رقم 1907 ل�صنة 39 ق، جل�صة 1996/11/13، المو�صوعة، الجزء 42، قاعدة 155، �س 492؛  االإدارية  المحكمة   -3
497، وحكمها في  ال�صابق، �س  المرجع   ،1996/2/7 37 ق عليا، جل�صة  2576 ل�صنة  الطعن رقم  اأي�صا حكمها في  وانظر 

الطعن رقم  499 وما بعدها، وحكمها في  ال�صابق، �س  المرجع   ،17/2/1997 38 ق عليا، جل�صة  1101 ل�صنة  الطعن رقم 

39 ق عليا، جل�صة 1996/3/23، المرجع ال�صابق، �س 503، وحكمها في الطعن رقم 3291 ل�صنة 41  ل�صنة   3048  ،2989
ق عليا، جل�صة 1996/5/4، المرجع ال�صابق، �س 507.
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ومن االأحكام الق�صائية الموؤكدة لهذا المعنى؛ ما ذهبت اإليه المحكمة االإدارية العليا 

في اأحكام حديثه من اأنه: »ال ُيعفى العامل من الجزاء ا�صتنادًا اإلى اأمٍر �صادٍر اإليه من 

اإليه من  اأن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا الأمٍر مكتوٍب بذلك �صادٍر  اأثبت  اإذا  اإال  رئي�صه 

الم�صوؤولية  تكون  الحالة  هذه  وفي  بالمخالفة.  كتابة  تنبيهه  من  بالرغم  الرئي�س،  هذا 

على ُم�صدر االأمر وحده، ومن ثم للموظف اأن يعتر�س على االأمر المكتوب اإذا راأى اأنه 

.
)1(

ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية اآمرة«

ال  باالأفراد  علقته  في  اأو  بــاالإدارة  الموظف  علقة  اإطــار  في  اأنه  بالذكر؛  وجدير 

يعرف اإال القواعد االآمرة، فالقواعد المكملة ال تثور اإال بمنا�صبة علقة االأفراد ببع�صهم 

علقته  اإطـــار  فــي  اأو  بالمرفق  الــعــام  الموظف  بين  علقة  اإطـــار  فــي  ولي�س  البع�س، 

بالم�صتفيدين  من خدمات المرفق، وعندئذ؛ فاإن ق�صاء المحكمة االإدارية العليا في هذا 

ال�صاأن ما هو اإال ق�صاء كا�صف، ومن قبيل القواعد االآمرة التي اإذا ما خولفت من قبل 

الموظف العام ا�صتنادًا اإلى اأمر رئي�صه، االأمر ال�صادر ب�صرف مواد مخدرة مخ�ص�صة 

الخا�صة  الملكية  نــزع  اأو  اال�صتيلء  العامة،  الم�صت�صفيات  باإحدى  المر�صى  لعلج 

المرفق  لخدمة  المخ�ص�س  الوقود  ا�صتعمال  والق�صاء،  القانون  الأحكام  بالمخالفة 

ا�صتعماال خا�صا. 

من  ال�صادر  ــر  االأم يكون  اأن  يكفي  ال  الرئي�س:  من  ال�شادر  الأمــر  فردية   - ج 

المروؤو�س من  االآمرة لكي ي�صتفيد  التنظيمية  القواعد  الرئي�س مكتوبًا ومتعار�صًا مع 

االأمر  اأن يكون هذا  بد  واإنما ال  االأخــرى،  ال�صروط  اإذا توافرت  الم�صوؤولية  المانع من 

فرديًا، الأن االأمر الفردي يخاطب فردًا محددًا بذاته. ومن ثم؛ فاإذا كان الموظف العام 

يقوم بت�صيير اأعمال المرفق العام وي�صتند في ذلك اإلى الن�صو�س القانونية اأو اللئحية 

فل تقوم م�صوؤوليته التاأديبية ا�صتنادًا اإلى ارتكابه مخالفة تاأديبية بناء على اأمر الرئي�س 

االإداري، كما ال تمتنع م�صوؤوليته بناء على هذه الحالة، واإنما االأ�صل اأنه ال ُي�صاأل طالما 

فاإنه  النية عنده  اإذا ثبت �صوء  اأما  نية،  القوانين واللوائح بح�صن  بتنفيذ  اأنه كان يقوم 

39 ق عليا، جل�صة 1996/3/23، المو�صوعة، الجزء 42، �س 503؛  ل�صنة   3048  ،2989 رقم  الطعن  العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
وانظر اأي�صا: حكمها في الطعن رقم 1304 ل�صنة 32 ق، جل�صة 1989/5/13.
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ُي�صاأل عما يقترفه من مخالفات تاأديبية. وقد ذهبت المحكمة العليا في ليبيا اإلى الق�صاء 

.
)1(

باأن ظهور المخالفة ب�صورة جلية يوؤكد انتفاء ح�صن النية

د - يجب اأن يكون الأمر �شادراً بالإرادة المنفردة للرئي�س: ي�صترط ال�صتفادة 

اأن يكون هذا  التاأديبية  اأمر الرئي�س االإداري كمانع من الم�صوؤولية  الموظف العام من 

االأمر قد �صدر باالإرادة المنفردة من قبل الرئي�س االإداري، الأنه يعبر عن اإ�صرار من 

جانبه، اأما اأن يكون االأمر ال�صادر من الرئي�س بناء على مبادرة من المروؤو�س، وبالتالي 

معبرا عن اإرادته، فاإن الموظف العام ال يعفى من الم�صوؤولية في هذه الحالة بل �صيكون 

�صريكا للرئي�س في الم�صوؤولية التاأديبية.

وتطبيقا لذلك، ق�صت المحكمة االإدارية العليا باأنه: » اأما ما ذهب اإليه الطاعن، من 

اأن رئي�صه قد اعتمد الراأي الذي اأبداه وبذلك اأ�صبح الرئي�س هو الم�صوؤول وحده عن هذا 

1951، فقد ردت المحكمة  210 ل�صنة  94 مكرر من القانون رقم  الراأي طبقًا للمادة 

المادة، الأن  اإلى ن�س هذه  يقبل منها ال�صتناد  باأنه ال  فيه  المطعون  على ذلك بحكمها 

االإعفاء من الم�صوؤولية في حكم هذا الن�س مناطة اأن يكون اإتيان الموظف المخالفة قد 

وقع تنفيذًا الأمر كتابي �صادر اإليه من رئي�صه على الرغم من تنبيهه كتابة اإلى المخالفة، 

وذلك ما لم يتوافر في هذا الخ�صو�س اإذ لم يقم دليل من االأوراق على اأن المتهم كان في 

ارتكابه المخالفة الم�صندة اإليه منفذًا اأمرًا كتابيًا �صدر اإليه من رئي�صه على رغم تنبيهه 

هذا االأخير اإلى المخالفة بل الثابت هو ما �صلف بيانه من اأن المتهم قد ارتاأى الراأي الذي 

ي�صاأل عنه بعد اأن اأقتنع ب�صحته واأقر ب�صلمته ومن ثم حرر بنف�صه التاأ�صيرة الموؤرخة 

االأول  المتهم  عليها  وافقه  ثم  ذلك  عن  تعبيرًا  المتقدمة   1950 �صنة  مار�س  من   8 في 

ن�صت  حيث  القانون  في  �صحيحًا  المحكمة  راأته  الذي  وهذا  للأعمال.  مديرًا  بو�صفه 

هذه المادة على اأنه ال يعفى الموظف من العقوبة ا�صتنادًا اإلى اأمر رئي�صه اإال اإذا اأثبت 

اأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا الأمر كتابي �صادر اإليه من هذا الرئي�س على الرغم من 

تنبيهه كتابة اإلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون الم�صوؤولية على م�صدر االأمر ومن 

1950 من  اأول مار�س �صنة  اأ�صار به في  اأن ي�صر على ما  ثم كان يتعين على الطاعن 

.East laws بتاريخ 5/3/ 1970، من�صور في �صبكة قوانين ال�صرق ق�صائية  ل�صنة12  رقم12  الطعن  الليبية  العليا  المحكمة   -1
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وجوب تحرير مح�صر مخالفة اآخر، ويحرر هذا كتابة فاإذا اأ�صر الرئي�س على رغم ذلك 

على االكتفاء بالمح�صر الذي حرره ق�صم تق�صيم االأرا�صي واأ�صر بذلك فاإنه في هذه 

اأن الطاعن  اأ�صار به ولكن الثابت من االأوراق  الحالة يتحمل هذا الرئي�س م�صوؤولية ما 

ع  والذي حرر بنف�صه هذه االإ�صارة ثم عر�صها على رئي�صه ]ال�صيد مدير االأعمال فوقَّ

اإذا ا�صترك  اأنه  عليها بجواره بما يفيد الموافقة على هذه االإ�صارة... وغني عن البيان 

المروؤو�س مع الرئي�س في ارتكاب مخالفة الأحكام القوانين كانا م�صوؤولين معًا عن هذه 

.
المخالفة”)1(

ر مخالفة القانون: وتاأكيدًا للنقطة ال�صابقة فاإن موافقة  هـ - موافقة الرئي�س ل تبرِّ

الرئي�س على تنفيذ العمل اأو االأمر ال تبرر مخالفة القانون ما لم يكن هناك اأمٌر �صريٌح 

المحكمة  لذلك؛ ق�صت  االأمر، وتطبيقًا  تنفيذ هذا  للمروؤو�س على  الرئي�س   من 
ٌ

وكتابي

القواعد  اأو  القانون  يخالف  ما  على  الموافقة  تن�صب  اأن  يجب  ال  باأنه  العليا  االإداريـــة 

التنظيمية العامة المقررة لرئي�س اإداري اأو لغيره، ما دام لم ي�صدر عنه تعبير �صريح 

عن االإرادة يدل عن ارتكابه لهذه المخالفة، وهي ال تعفي بذاتها العامل المروؤو�س من 

الم�صوؤولية عن ارتكابها بما يخالف القانون، ولو وافق عليه الرئي�س االإداري، ذلك الأن 

ال  للمروؤو�س  للقانون  المخالف  اأمــره  اإن  بل  القانون  مخالفة  تبرر  ال  الرئي�س  موافقة 

يعفيه من الم�صوؤولية اإال لو ثبت اأن اأمر الرئي�س قد �صدر اإلى المروؤو�س كتابًة فاعتر�س 

تكون  الحالة  هذه  وفي  للمخالفة،  مروؤو�صيه  تنفيذ  على  فاأ�صرَّ  لرئي�صه،  كتابًة  عليه 

.
)2(

الم�صوؤولية على الرئي�س ُم�صدر االأمر وحده

المروؤو�س للرئي�س الإداري:  تنبيه   -  2
ُيعد تنبيه المروؤو�س للرئي�س االإداري بمثابة اإبلغ الرئي�س بعدم م�صروعية االأمر 

نف�صه. وال  اإال  يلومنَّ  الرغم من ذلك فل  تنفيذه على  اأ�صرَّ على  ما  فاإذا  ال�صادر منه، 

اآخر غير  اإلى �صخ�س  المروؤو�س  اأن يتوجه  نق�صد باالإبلغ عن عدم م�صروعية االأمر 

ع االألماني والتي  ع الم�صري روؤية الم�صرِّ ى الم�صرِّ ُم�صدر االأمر، واإن كنا ناأمل اأن يتبنَّ

.10 فني  – مكتب   1965  /5  / 1- المحكمة االإدارية العليا، الطعن رقم1462 - ل�صنة  7ق – تاريخ الجل�صة 8 
.92-93 �س   ،38 قاعدة  الطعن رقم 966 ل�صنة 32 ق، جل�صة 1989/3/25، المو�صوعة، الجزء 29،  العليا،  االإدارية  المحكمة   -2
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رئي�س  اأي  االأمــر  ُم�صدر  رئي�س  اإلــى  االأمــر  م�صروعية  عدم  يبيِّن  اأن  للمروؤو�س  تجيز 

 .
)1(

رئي�صه المبا�صر

فاالإبلغ عن عدم الم�صروعية للجهات النيابية اأو الجهات الموكول اإليها التحقيق 

قد يوؤدي اإلى االإ�صاءة للوظيفة العامة، بل قد يوؤدي اإلى جلب الف�صائح للجهاز االإداري 

العام  ال�صالح  وتعري�س  المرافق  هــذه  ا�صتقرار  هــدم  اإلــى  يــوؤدي  ما  وهــو  بالدولة، 

.
)2(

للخطر

 ومع ذلك يمكن اأن يكون ا�صتثناء من ذلك االإبلغ عن الجرائم الجنائية اأو التاأديبية 

مقبواًل اإذا كان بيد المبلغ اأدلة حقيقية ويقينية، اأما اأن يكون االإبلغ خاليًا من اأي اأدلة 

�س �صير المرفق العام ل�صلبيات كثيرة  يقينية واإنما يقوم على ال�صبهات فاإن ذلك يعرِّ

تنبيه  في  وي�صترط   .
)3(

المرفق على  القائمين  بين  الثقة  فقد  اأهمها  من  لعل  وج�صيمة، 

المروؤو�س للرئي�س مجموعة من ال�صوابط ونوجزها فيما يلي:

اأ - يجب اأن يكون التنبيه مكتوبًا: ال يكفي مجرد تنبيه المروؤو�س للرئي�س بعدم 

اأكد ذلك الن�س  اأن يكون هذا التنبيه بدوره مكتوبًا، وقد  م�صروعية االأمر، واإنما ال بد 

ال�صابط،  هذا  تاأكيد  على  بدورها  العليا  ــة  االإداري المحكمة  حر�صت  كما  الت�صريعي، 

فالتنبيه ال�صفهي من المروؤو�س للرئي�س ال يمنع من الم�صوؤولية التاأديبية اإذا ترتب على 

تنفيذ اأمر الرئي�س مخالفة تاأديبية.

ه المروؤو�س  ويجب اأن يكون التنبيه الكتابي لُم�صدر االأمر نف�صه، فل يجوز اأن يوجِّ

بــه. وقــد ق�صت  االأمــر يعلم  ُم�صدر  كــان  االأمــر، حتى ولــو  ُم�صدر  اإلــى رئي�س  التنبيه 

ى  االإداري في حكمها ال�صادر بتاريخ 1969/4/23 اإلى اأنه: »اإذا كان من واجب الموظف العام اأن يتحرَّ الق�صاء  محكمة  ذهبت   -1
اأو ال�صحافة لما يتقيد به االإبلغ بالتزام حدود  اأنه لي�س له الحق في اأن يبلغ الجهات النيابية  اإال  عن اأوجه الف�صاد في االإدارة 

اللياقة مع الروؤ�صاء«.

الروؤ�صاء وحدودها في الوظيفة العامة، اإداريا ـ تاأديبيًا ـ جنائيًا ـ مدنيًا، عالم الكتب، د.ت، �س 163. اأحمد عجيلة، طاعة  د. عا�صم   -2
اإن الو�صاية من قبل اأحد العاملين بالمرفق دون دليل ي�صكل مخالفة تاأديبية، حيث ق�صت المحكمة االإدارية العليا باأن: »حق  بل   -3
ال�صكوى واالإبلغ عن الجرائم الجنائية اأو التاأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك اأن يكون ال�صاكي اأو المبلغ على 

يقين من �صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل �صحته - اإذا األقى ال�صاكي اأو المبلغ باتهامات في اأقوال مر�صلة ال دليل على �صحتها 

فهو اإما اأن يكون ح�صن النية ولكنه بنى ادعاءاته على ال�صك والتخمين، وهو ما يمكن و�صفه رغم ح�صن النية بالتهور وف�صاد 

التقدير، واإما �صيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به واالإ�صاءة اإليه نتيجة حقد اأ�صود اأو حماقة نكراء، وفي كلتا الحالتين يكون 

ر بهم واأحاط �صمعتهم بما ي�صين، مما ي�صكل مخالفة تاأديبية ت�صتوجب الجزاء« الطعن رقم 2173  قد اأ�صاء اإلى االأبرياء و�صهَّ

ل�صنة 30 ق، جل�صة 1988/2/27، المو�صوعة، الجزء 29، قاعدة 80، �س 184.
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المحكمة االإدارية العليا باأن االإعفاء من الم�صوؤولية في حالة ارتكاب الموظف المخالفة 

ينبه  واأن  مكتوبًا،  ال�صاأن  هذا  في  الرئي�س  اأمــر  يكون  بــاأن  منوط  رئي�صه  الأمــر  تنفيذًا 

الموظف المروؤو�س رئي�صه بالمخالفة كتابًة فاإن لم يتحقق ذلك فل ترفع الم�صوؤولية 

، وبالتالي فاإن توجيه التنبيه نحو رئي�س م�صدر االأمر ال ينتج اأثره في 
)1(

عن الموظف

الكتابة في تنبيه  الرئي�س مقام  اأن يقوم اعتراف  التاأديبية، ويمكن  الم�صوؤولية  امتناع 

بالتنبيه  التاأديبية  المحكمة  تكتفي  اأو  المحقق  يكتفي  اأن  يمكن  اأنه  بمعنى  المروؤو�س؛ 

ال�صفهي من المروؤو�س اإذا ما اأقره الرئي�س �صراحة، فاإقرار الرئي�س لتنبيه المروؤو�س 

برغم عدم كتابته ال يجعل من التنبيه ال�صفهي للمروؤو�س “وحيدًا واإنما معززًا باإقرار 

.
�صاحب االأمر المخالف للقانون والموجه اإليه التنبيه”)2(

ب - ومع ذلك ل ُي�ْشًترُط في التنبيه �شكلي كتابي محدد: لم تفر�س المحكمة 

االإدارية العليا على المروؤو�س باأن يفرغ اعترا�صه على اأمر الرئي�س االإداري في �صكٍل 

 معيٍن، فيمكن اأن ي�صتخل�س هذا االعترا�س من االأوراق والقرائن، بل يمكن اأن 
ٍ

كتابي

يكون هذا االعترا�س في �صورة قول موؤيد باالأوراق، وهذا ما اأكدته المحكمة االإدارية 

بمحافظة  الزراعي  واالئتمان  التنمية  بنك  اأن  في  وقائعها  تتلخ�س  ق�صية  في  العليا 

ر وقف منح القرو�س الزراعية لوجود م�صتحقات كثيرة  بني �صويف الم�صرية قد قرَّ

ذلك  ومع  العملء.  لبع�س  منحها  له  �صبق  الوا�صطي  مركز  اأطــواب  قرية  بنك  ل�صالح 

اف  اأمر ب�صرف قر�س تثمين عجول الأحد العملء، وقام ال�صرَّ فاإن مدير بنك القرية 

ب�صرف المبلغ بدون توكيل مع التوقيع بخاتم العميل على ا�صتمارات ال�صرف، مما 

المبلغ دون  اف وذلك ل�صرفه  ال�صرَّ الرئي�صي بوقف  البنك  اإ�صدار قرار من  اإلى  اأدى 

مراعاة االأ�صول الواجب مراعاتها وكذلك وقف مدير البنك الفرعي.

اف م�صوؤوليته اأمام المجل�س ال�صعبي والذي قرر ا�صتمرار �صرف  وقد دفع ال�صرَّ

م�صتلزمات االإنتاج الزراعي طالما تم التوقيع على اإجراءات القرو�س بالخاتم الخا�س 

بالعملء طبقًا لب�صمات االأختام المودعة بالبنك.

الطعن رقم 589 ل�صنة 40 ق، جل�صة 1994/12/3، حكم �صابق االإ�صارة اإليه. العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
2- د. محمد فوؤاد عبد البا�صط، الجريمة التاأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة، 2005، �س 119.



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية172

اإي�صال  القرية قدم لل�صراف  اأن مدير بنك  اأن ال�صرف تم بناء على  الثابت  وكان 

ا�صتلم بقيمة القر�س بداًل من العميل مدعيًا بحجة مر�س االأخير، واأنه ملزم الفرا�س، 

اف �صفاهًة اإال اأن مدير البنك اأ�صرَّ على موقفه مما حدا بال�صراف  وقد اعتر�س ال�صرَّ

اأن يطلب من المدير التوقيع على اإي�صال ال�صرف باعتباره �صامنًا، وبتم�صك ال�صراف 

باالعترا�س ال�صفهي وطلبه توقيع الرئي�س على االإي�صال وقيام هذا الطلب مقام الكتابة 

ذهبت المحكمة االإدارية العليا اإلى اأنه: »من االأمور الم�صلم بها في مجال التاأديب من 

ما  يبدي  اأن  واثقًا من �صلمة نظره  بنف�صه  اأن كان معتدًا  الموظف  تثريب على  اأنه ال 

تقت�صيه  بما  ملتزمًا  يظل  اأن  على  رئي�صه  اأمــام  بالعمل  تتعلق  ملحظات  من  له  يعنُّ 

علقته برئي�صه من التزام حدود االأدب واللياقة وح�صن ال�صلوك الذي ي�صتلزمه واجب 

الطاعة للروؤ�صاء واحترامهم، ومن ثم فاإنه ولئن كانت طاعة الروؤ�صاء ال تعفي العامل 

اأن  الروؤ�صاء، ما لم يثبت  اأوامر  اإليه من مخالفات بناء على  الم�صوؤولية عما ن�صب  من 

العامل قد اعتر�س كتابًة على تلك التعليمات، اإال اأن هذا االعترا�س المكتوب ال ي�صترط 

اإذا كانت االأوراق  اإليه االأوراق والقرائن، بحيث  فيه �صكل معين واإنما يكفي اأن ت�صير 

تم�صك  الرئي�س  اأن  اإال  المخالفة،  الرئي�س  تعليمات  على  اعتر�س  قد  العامل  باأن  تقطع 

ب�صمة  بجانب  ال�صرف  اإي�صال  على  المماثلة  الحالة  مثل  في  ع  وقَّ باأن  نظره  بوجهة 

مذكرة  يعد  اأن  الحالة  هذه  مثل  في  العامل  يلزم  ما  هناك  يكون  ال  فاإنه  العميل،  خاتم 

تت�صمن وجهة نظره ثم يثبت رئي�صه وجهة نظره بح�صبان ذلك اإغراقًا في اأمور �صكلية 

ال مبرر لها وال ت�صتلزمه ظروف الحال، ويمثل خروجًا على واجب التوقير للروؤ�صاء 

.
)1(

والم�صا�س بهيبتهم«

ج - مدى جواز العتداد بالتنبيه ال�شفوي لمنع الم�شوؤولية التاأديبية: ال �صك 

الم�صوؤولية  لمنع  ال�صفهي  التنبيه  على  االرتكاز  يمكن  ال  فاإنه  الن�س  �صراحة  مع  اأنه 

التاأديبية، وهو ما اأكدته المحكمة االإدارية العليا في ق�صائها ال�صابق.

لنفي  اإثبات  اأداة  يعتبر  الكتابي  التنبيه  هل  التالي:  الت�صاوؤل  نثير  اأن  يجب  ولكن   

ينفي  ع  الم�صرِّ الأن  بــاالإيــجــاب.  �صتكون  االإجــابــة  اأن  �صك  ال  التاأديبية.  الم�صوؤولية 

االإدارية العليا، الطعن رقم 1052 ل�صنة 36 ق عليا، جل�صة 1996/3/26، المو�صوعة، الجزء 51، القاعدة 197، �س  المحكمة   -1
.  593-  592
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اإلى  وينقلها  الكتابي  التنبيه  وجــود  حالة  في  الــمــروؤو�ــس  عن  التاأديبية  الم�صوؤولية 

اإثبات االأمر الكتابي للقواعد العامة في  اأن يترك  الرئي�س؛ وبالتالي فاإنه كان ي�صتحب 

يوّجه  باأن  ت�صمح  الرئي�س والمروؤو�س ال  بين  العلقة  اأن  ما علمنا  اإذا  االإثبات ال�صيما 

المروؤو�س لرئي�صه تنبيهًا كتابيًا رغم �صرورته لدفع الم�صوؤولية عنه، ومن ثم؛ فاإنه يعد 

هذا ال�صرط - في تقديرنا - من قبيل الت�صدد الت�صريعي، االأمر الذي يقت�صي تدخًل 

ت�صريعيًا لرد هذا االأمر اإلى القواعد العامة في االإثبات، اأو باأن يقدم التنبيه اإلى رئي�س 

م�صدر االأمر كما هو ال�صاأن في القانون االألماني، اأو ترك الم�صاألة لتقدير القا�صي كما 

هو الحال في القانون الفرن�صي والقانون الكويتي. 

تخفيفها  في  العليا  ـــة  االإداري المحكمة  دور  نهمل  اأن  يمكن  ال  ال�صدد  هــذا  وفــي 

اأو  اال�صتثناءات  لبع�س  وقبولها  اإيجادها  طريق  عن  ال�صرط  هذا  و�صعوبة  وطــاأة  من 

الملطفات له، وهو ما �صنتناوله في ال�صطور التالية.

د - يجب اأن يكون التنبيه قبل تنفيذ الأمر ولي�س بعده: ال يكفي وقوع التنبيه 

الكتابي من المروؤو�س لكي تمتنع م�صوؤوليته عن المخالفة التاأديبية الناتجة عن تنفيذ 

اأمر الرئي�س، واإنما ال بد من وقوع التنبيه في تاريخ �صابق على تنفيذ االأمر، وقد خل 

اأن  ال�صكوت يعني  االأمر. وهذا  تنفيذ  التنبيه وبين   بين 
ٍ

الن�س من تحديد فارٍق زمني

اأن هذا التنبيه قبل تنفيذ االأمر  اأي وقت طالما  اأن ينبه الرئي�س في  من حق المروؤو�س 

ال�صادر منه. ولكن؛ ماذا لو اأن المروؤو�س قام بتنبيه الرئي�س في نف�س الوقت الذي قام 

فيه بتنفيذ االأمر؟ ال �صك في اأنه لن ي�صتفيد من المانع من الم�صوؤولية، الأن الن�س تطلب 

في نف�س الوقت اإ�صرارًا من الرئي�س على تنفيذ االأمر، وهو ما يعني اأنه على المروؤو�س 

على  االإ�ــصــرار  اأو  االأمــر  تنفيذ  بوقف  اإمــا  واإجابته  التنبيه  على  الرئي�س  رد  ينتظر  اأن 

تنفيذه. فاإذا قام العامل بتنفيذ هذا االأمر بمجرد التنبيه ودون انتظار اإجابة الرئي�س فل 

تمتنع م�صوؤوليته وال يلومن اإال نف�صه.

التنبيه  مقام  تقوم  ل  الأمر  م�شروعية  في  الرئي�س  المروؤو�س  مناق�شة   - هـ 

اأن يكون  اإن واجب الطاعة المفرو�س على المروؤو�س تجاه رئي�صه ال يعني  الكتابي: 

له  يبدي  واأن  الرئي�س  يناق�س  اأن  المروؤو�س  حق  فمن  االإداري.  للرئي�س  ظل  مجرد 
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على  ينطوي  االأمــر  هــذا  كــان  اإذا  بالنا  فما  االأحـــوال،  جميع  في  والم�صورة  الن�صيحة 

ال�صوابط  �صمن  ولكن  الرئي�س  مناق�صة  المروؤو�س  يملك  وعندئذ   .
)1(

تاأديبية مخالفة 

فاإذا  الرئي�س والمروؤو�س،  بين  التي تكون  القانونية والوظيفية  بالعلقة  التي ال تخل 

تجاوز هذا النقا�س وخرج اإلى نطاق التنفيذ فل يكون على المروؤو�س اإال الطاعة. وقد 

�صدر عن محكمة الق�صاء االإداري حكٌم ُيعد من اأحكام المبادئ في هذا ال�صدد، حيث 

�س هذا الحكم توازنًا بين الحق في مناق�صة اأمر الرئي�س وبين اإعمال واجب الطاعة،  يكرِّ

ما  اإذا  المناق�صة  محل  الم�صاألة  فاإن  رئي�صه  المروؤو�س  يناق�س  اأن  به  م�صلمًا  كان  فــاإذا 

.
)2(

انتقلت اإلى نطاق التنفيذ فاإن الطاعة هنا تكون واجبة 

ت المحكمة االإدارية العليا هذا المبداأ عندما اأكدت �صراحة اأن الحق في اإبداء  وقد تبنَّ

الراأي هو من الحقوق الطبيعية للأفراد ب�صفة مطلقة وعامة، �صواء اأكانوا موظفين اأم 

غير موظفين، اإال اأن لهذا الحق حدودًا يقف عندها وال يتعداها ومن تلك الحدود يظهر 

جليًا حق الطاعة للروؤ�صاء على مروؤو�صيهم ووجوب احترامهم بالقدر الذي يجب اأن 

.
)3(

ي�صود بين الرئي�س والمروؤو�س

ومن ثم؛ فاإذا كانت القوانين واأحكام الق�صاء تكفل للموظف العام الحق في مناق�صة 

رئي�صه واإبداء الراأي فيما ي�صدر عنه من اأوامر، اإال اأنه ال يجب اأن يفهم من ذلك اأن هذه 

اأن يقوم به المروؤو�س.  اأو هذه االآراء تقوم مقام التنبيه الكتابي الذي يجب  المناق�صة 

اأقر  اإذا  اإال  اللهم  المروؤو�س،  االآراء المتناع م�صوؤولية  اأو هذه  المناق�صة  ُيعتّد بهذه  فل 

للرئي�س وال  المروؤو�س  تنبيهًا كتابيًا من  با�صتراطه  الن�س �صريح  الرئي�س بذلك، الأن 

يعتد بمناق�صة هذا االأخير. 

المرجع  عجيلة،  اأحمد  عا�صم  د.  راجع:  لرئي�صه،  الن�صيحة  بتقديم  العامل  التزام  على  االألماني  كالقانون  القوانين  بع�س  تن�س   -1
ال�صابق، �س 210.

تثريب على الموظف اإن كان معتزًا بنف�صه واثقًا من �صلمة نظره �صجاعًا في اإبداء راأيه  »ال  باأنه:  االإداري  الق�صاء  محكمة  ق�صت  حيث   -2
اإبداء الراأي بما فيه وجه  اإذ ال�صراحة في  �صريحًا في ذلك، ال يداور وال يرائي، ما دام لم يجانب ما تقت�صيه وظيفته من ال�صلوك، 

الم�صلحة العامة مطلوبة، حتى ال ت�صيع تلك الم�صلحة في تلفيف الم�صانعة والرياء وتتل�صى بعوامل الجبن واال�صتخذاء، كما ال 

ي�صير الموظف اأن تكون له وجهة نظر معينة في الم�صاألة يدافع عنها ويجتهد في اإقناع رئي�صه للأخذ بها، ما دام يفعل ذلك بح�صن نية 

في �صبيل الم�صلحة العامة، وال جناح عليه اأن يختلف مع رئي�صه في وجهات النظر، اإذ الحقيقة دائما وليدة اختلف الراأي ال يجليها 

العراقيل  اأو يقيم  الرئي�س نهائيًا  ا�صتقر عليه راأي  اأن يخالف ما  له  البرهان بالبرهان، واإنما لي�س  اإال قرع الحجة بالحجة ومناق�صة 

في �صبيل تنفيذه، اإذ اأ�صبحت الطاعة واجبة بعد اأن خرجت الم�صاألة عن البحث اإلى دور التنفيذ« 1950/6/21، �س 4، �س 916.

.188 �س   ،83 قاعدة  الطعن رقم 533 ل�صنة 34 ق، جل�صة 1997/12/7، المو�صوعة، الجزء 29،  العليا،  االإدارية  المحكمة   -  3
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وتطبيقا لذلك ق�صت المحكمة االإدارية العليا باأن “اإعفاء المروؤو�س من الم�صوؤولية 

التاأديبية مرهون ب�صدور اأمر كتابي من الرئي�س للمروؤو�س ، وقام العامل بتنبيه رئي�صه 

 .
كتابة اإلى مخالفة هذا االأمر للقانون”)1(

كتابة: الأمر  تنفيذ  على  الرئي�س  اإ�شرار    -  3
 ال يكفي �صدور اأمر كتابي من الرئي�س للمروؤو�س بتنفيذ اأمر معين واأن يقابل هذا 

المروؤو�س  على  الرئي�س  يرد  اأن  يجب  بل  للرئي�س،  المروؤو�س  من  كتابيًا  تنبيهًا  االأمر 

باإ�صراره في تنفيذ االأمر ال�صادر منه للمروؤو�س. وي�صترط في هذا االإ�صرار اأن يكون 

كتابيًا فل يقوم االإ�صرار ال�صفهي مقام الكتابة ما لم يعترف �صراحًة باإ�صراره على 

تنفيذ االأمر، فيتحمل هو الم�صوؤولية ولي�س المروؤو�س برغم عدم كتابة االإ�صرار على 

 .
)2(

تنفيذ االأمر

والحكمة من هذا االإ�صرار الكتابي هو اإتاحة الفر�صة اأمام الرئي�س للتفكير بروية 

المروؤو�س  اأبداها  التي  المعلومات والملحظات  بناء على  اأخيرة وذلك  االأمر مرة  في 

. فاإذا ما اأ�صر على تنفيذ االأمر فل يلومن اإال نف�صه.
)3(

له

1- المحكمة االإدارية العليا، الطعن رقم 3291 ل�صنة 41 ق عليا، جل�صة 1996/5/4، المو�صوعة، الجزء 42، قاعدة 160، �س 507؛ 
1997/8/5، المو�صوعة، الجزء 42، القاعدة رقم 161، �س 509. جل�صة  عليا،  ق  والطعن رقم 2765 ل�صنة 40 

2- ال �صك اأن تطلب الكتابة في اإ�صرار الرئي�س االإداري لتنفيذ االأمر ك�صرط للإعفاء من الم�صوؤولية التاأديبية يعد من الناحية الواقعية= 
- ال�صيما في الدول التي تقد�س الوظيفة العامة - حماية كبيرة للرئي�س - الطرف القوي - في مواجهة المروؤو�س - الطرف 

ال�صعيف. فل يمكن اإنكار النفوذ الذي يتمتع به الروؤ�صاء في مواجهة مروؤو�صيهم على النحو الذي يحول كثيرًا دون الح�صول 

المروؤو�س للأمر  البع�س حًل متمثًل في عدم تنفيذ  اقترح  اأوامره. ونتيجة لذلك  الرئي�س لتنفيذ  الكتابي الإ�صرار  ال�صكل  على 

�صحب  يتم  لم  فاإن  اأ�صدره،  الذي  االأمــر  �صحب  المدة  هذه  خلل  للرئي�س  يكون  بحيث  المروؤو�س  تنبيه  من  اأيــام  ثلثة  بعد  اإال 

االأمر خلل هذه المدة تكون هناك قرينة على اإ�صرار الرئي�س على تنفيذ االأمر«. د. محمد محمود علي ال�صحات، واجب الطاعة 

الرئا�صية في الوظائف المدنية والع�صكرية وال�صرطية، 1996، �س 131«. وال �صك اأن هذا االقتراح يحقق ويحفظ العلقة بين 

الرئي�س والمروؤو�س، الأن االأمر برمته �صيكون بيد الرئي�س، فله اأن ي�صحب اأمره اأواًل فاإذا لم ي�صحبه خلل المدة المحددة فاإنه 

اأن يتعلل بعدم علمه بتنبيه  الرئي�س االإداري يمكنه  اأن  يكون م�صرًا على تنفيذ هذا االأمر. ولكن الخ�صية من هذا االقتراح هي 

اأو ال�صفر، وهنا قد ال ي�صعفنا هذا الحل ال�صيما واأن تنفيذ العمل �صرورة لح�صن �صير  المروؤو�س لظروف خارجية كالمر�س 

ال�صالح  مع  يتفق  بما  العامة  ال�صلطات  مخاطبة  في  الحق  »المروؤو�س«  العام  للموظف  كفل  القانون  فاإن  ولذلك  العام.  المرفق 

العام، وقد حر�س الق�صاء االإداري على حماية المروؤو�س تجاه رئي�صه ال�صيما عند تنفيذ اأمر الرئي�س غير الم�صروع من خلل 

اإ�صرار  اإثبات  عن  الحديث  عند  النقطة  لهذه  نعود  و�صوف  فعًل،  حدوثه  يحول  ما  هناك  كان  اإذا  االإثبات  و�صائل  في  التي�صير 

الرئي�س االإداري على تنفيذ اأمره رغم تنبيهه كتابة.

القاهرة، 1975، �س 124 وما بعدها. حقوق  دكتوراه،  ر�صالة  الرئا�صية،  ال�صلطة  عوا�صة،  ح�صن  د.   -  3
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العليا باأنه: ».. يتعين  الكتابي ق�صت المحكمة االإدارية   واإعماال الأهمية االإ�صرار 

على المروؤو�س عندما يملى عليه اأمر مخالف للقانون اأو لل�صالح العام من رئا�صته اأن 

يعتر�س على ذلك ب�صورة مو�صوعية دون تجريح اأو اإهانة وعلى المروؤو�س اأن ينفذ 

ذلك  رغم  تنفيذه  على  رئي�صه  فاأجبره  كتابة  اعتر�س  قد  دام  ما  عليه  المعتر�س  االأمر 

مكتوبة  اأوامر  لمروؤو�صيه  ي�صدر  اأن  االإداري  الرئي�س  على  باأنه  ق�صت  كما   .
)1(

كتابة«

تنطوي على »اإ�صراره على تنفيذ اأوامره المخالفة للقانون التي اعتر�صوا على تنفيذها 

.
)2(

كتابة حتى يعفو من الجزاءات التاأديبية عن تنفيذ تلك االأوامر المخالفة للقانون«

ثانيًا - نطاق امتناع الم�شوؤولية بناًء على اأمر الرئي�س الإداري:

 »عدم ال�صريان على الم�صوؤولية الجنائية«: اإذا توافرت ال�صروط �صالفة الذكر فاإن 

اإلى  التاأديبية دون غيرها، فل يمتد  الم�صوؤولية  امتناع  المانع يقت�صر على  نطاق هذا 

االإعفـاء ال مـن الم�صوؤولية المدنية وال من الم�صوؤولية الجنائية. ويعنينا هنا الم�صوؤولية 

الجنائية باعتبار اأن الم�صوؤولية التاأديبية ت�صترك مع الم�صوؤولية الجنائية في كثيٍر من 

االأمور.

ال�صروط  تاأديبية وتوافرت  الرئي�س وقوع مخالفة  اأمر  اإذا ما ترتب على  ثم  ومن 

ال�صابقة تمتنع م�صوؤوليته تاأديبيًا ويكون الم�صوؤول عن المخالفة التاأديبية هو الرئي�س 

يعفى  فل  جنائية  جريمة  ارتــكــاب  االأمــر  تنفيذ  على  ترتب  ما  اإذا  اأمــا  االأمـــر.  م�صدر 

المروؤو�س من الم�صوؤولية الجنائية حتى ولو توافرت �صروط االإعفاء من الم�صوؤولية 

 ،
)3(

الفقه ا�صتقر  ال�صاأن  الجنائية. وفي هذا  الم�صوؤولية  اإلى  التاأديبية، فاالإعفاء ال يمتد 

والق�صاء على هذا المبداأ.

فقد ق�صت المحكمة االإدارية العليا باأنه: »ومن حيث اإن االأوراق قد خلت مما يفيد 

وجود اأمر مكتوب �صادر من رئي�س الطاعن بارتكاب تلك المخالفات، وال وجود تنبيه 

.204 �س   ،88 قاعدة  الطعن رقم 52 ل�صنة 32 ق، جل�صة 1989/1/7، المو�صوعة، الجزء 29،  العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
الطعن رقم 1187 ل�صنة 32 ق عليا، جل�صة  1989/4/22، المو�صوعة، الجزء 29، قاعدة 68، �س 158. العليا،  االإدارية  المحكمة   -2

االأولى،  الطبعة  مقارنة،  درا�صة  العامة،  االإدارة  وعلم  االإداري  القانون  بين  التاأديبية  الجريمة  عثمان،  محمد  مختار  محمد  د.   -  3
عا�صم اأحمد عجيلة، المرجع ال�صابق، �س 262 وما بعدها؛ د. طـارق ح�صنين الزيـات: حرية  د.  بعدها؛  وما   98 �س   ،1973
الراأي لدى الموظف العام، الطبعة الثانية، 1998، 256 وما بعدها؛ وفي الفقه الجنائي د. محمود نجيب ح�صني، �صرح قانون 

العقوبات، الق�صم العام، دار النه�صة العربية، 1985، �س 226 وما بعدها.
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كتابة �صادر من الطاعن لرئي�صه، بل اإن هذه المخالفات ت�صكل في ذاتها جرائم جنائية 

ال يقبل فيها القول بارتكابها تنفيذًا الأمر الرئي�س، ومن ثم يكون ما يتم�صك به الطاعن 

 .
)1(

في هذا ال�صاأن غير قائم على اأ�صا�س �صحيح قانونًا م�صتوجبًا طرحه«

اإلى  االأحــوال  جميع  في  ت�صل  اأن  يجب  ال  للرئي�س  المروؤو�س  طاعة  فاإن  ثم  ومن 

كتابي، الأن طاعة  واإ�صرار  كتابي  تنبيه  ارتكاب جريمة جنائية، حتى ولو كان هناك 

الرئي�س ال ت�صل اإلى حد ارتكاب جريمة جنائية.

درء  الطاعن  من  يقبل  »ال  باأنه:  الليبية  العليا  المحكمة  ق�صت  ال�صدد  هــذا  وفــي 

للمروؤو�س  لي�س  اإذ  تنفيذًا الأمر رئي�صه،  ارتكبت  قد  الجريمة  باأن  اأن يدفع  الم�صوؤولية 

اأن يطيع رئي�صه في اأمر معاقب عليه قانونًا، الأن طاعة الروؤ�صاء ال ينبغي اأن تمتد باأية 

اأقرته ن�صو�س قانون العقوبات الع�صكرية. واإن ما ن�صت  اإلى الجرائم. وهو ما  حال 

عليه الفقرة االأخيرة من المادة 69 من قانون العقوبات من اأنه ال عقاب على من ينفذ 

م�صروط  م�صروعيته،  في  الجدال  من  باتًا  منعًا  القوانين  منعته  اإذا  م�صروع  غير  اأمرًا 

ح�صب ن�س المادة الم�صار اإليها باأن يكون هناك قانون يمنع منعًا باتًا من الجدال في 

اإلى مروؤو�صه، ولي�س في قانون الخدمة في  م�صروعية االأمر الذي �صدر من الرئي�س 

37- رقم  الع�صكرية  العقوبات  قانون  اأو   1974 ل�صنة   40 رقم  الم�صلحة  القوات 

اأي ن�س يمنع من الجدال في االأوامر التي ت�صدر من الروؤ�صاء اإلى مروؤو�صيهم   1974
.

)2(
اإذا كانت هذه االأوامر غير م�صروعة«

 اأمر الرئي�س والم�صوؤولية الجنائية: من الم�صلَّم به كما اأو�صحنا فيما �صبق اأن اأمر 

جريمة  االأمــر  هذا  تنفيذ  على  ترتب  ما  اإذا  الجنائية،  الم�صوؤولية  من  يعفي  ال  الرئي�س 

ذلك  ومــع  التاأديبية.  الم�صوؤولية  امتناع  �صروط  جميع  تــوافــرت  ولــو  حتى  جنائية 

من  مانعًا  ُيعد  ال  اال�صتثناء  وهذا  المبداأ،  هذا  من  ا�صتثناًء  ينظم  العقوبات  قانون  فاإن 

ب على تنفيذه جريمة جنائية،  الم�صوؤولية فقط واإنما يبيح عمل الموظف، حتى ولو ترتَّ

1994/12/3، حكم �صابق االإ�صارة اإليه. جل�صة  ق،   40 ل�صنة   589 رقم  الطعن  العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
- المحكمة العليا الليبية- النق�س الجنائي، الطعن رقم 220 ل�صنة  24 ق�صائية بتاريخ  1978/4/25، من�صور في �صبكة قوانين   2

.East laws ال�صرق



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية178

 .
)1(

وهو �صبب من اأ�صباب االإباحة العامة، اأي الذي ي�صمل جميع الجرائم.

وقد نظمت المادة 63 من قانون العقوبات اأمر الرئي�س اأو طاعة الرئي�س ك�صبب من 

اإذا وقع الفعل من موظف عام في  “ال جريمة  اأ�صباب االإباحة وذلك بن�صها كما يلي: 

االأحوال االآتية: 

اأو  اإطاعته  عليه  وجبت  رئي�س  من  اإليه  �صادر  الأمر  تنفيذًا  الفعل  ارتكب  اإذا  اأوًل: 

اعتقد اأنها واجبة عليه.

اأن  اأو ما اعتقد  القوانين  اأمرت به  اإذا ح�صنت نيته وارتكب فعًل تنفيذًا لما  ثانيًا: 

اإجراءه من اخت�صا�صه.

ت  التثبُّ بعد  اإال  الفعل  يرتكب  لم  اأنه  يثبت  اأن  الموظف  وعلى كل حال، يجب على 

ي، واأنه كان يعتقد م�صروعيته واعتقاده كان مبنيًا على اأ�صباب معقولة”. والتحرِّ

ويرى الفقهـ  الجنائيـ  اأن المادة 63 من قانون العقوبات ت�صمنت فر�صين: الفر�س 

الرئي�س ال يتعار�س مع  اأمر  اإما الأن  العام عمًل قانونيًا  الموظف  ياأتي  اأن  الأول وهو 

القانون، اأو اأنه قام بالعمل تطبيقًا للقانون، وهنا ال تثور م�صكلة الأنه ال جريمة اأ�صل، 

ومن اأمثلة ذلك الموظف الذي يقوم بتنفيذ حكم االإعدام، ورجل ال�صبط الق�صائي الذي 

يقوم بالقب�س في االأحوال التي يجيزها القانون بناًء على اأمٍر من �صلطة التحقيق، اأو 

�س. ومثل هذا الفر�س ال يثير م�صكله الأن كًل من  نتيجة لوجود ال�صخ�س في حالة تلبُّ

)2( 
عمل المروؤو�س واأمر الرئي�س متفقان مع القانون.

اإما  وذلــك   
ٍ

قانوني غير  عمًل  العام  الموظف  ياأتي  اأن  وهــو  الثاني،  الفر�س  اأمــا 

اأنه  اإال  اإطاعته  عــدم  يفتر�س  وكــان  الرئي�س،  اإليه  اأ�ــصــدره  قانوني  غير  الأمــر  تنفيذًا 

1- يعالج الفقه الجنائي اأمر الرئي�س ك�صبب اإباحة من الم�صوؤولية الجنائية تحت عنوان »ا�صتعمال ال�صلطة« د. محمود م�صطفى، �صرح 
198 وما بعدها؛ د. محمود نجيب ح�صني،  1983، �س  قانون العقوبات، الق�صم العام، الطبعة العا�صرة، دار النه�صة العربية، 

المرجع ال�صابق، �س 226 وما بعدها، اأو تحت عنوان »اأداء الواجب« د. ماأمون �صلمة، جرائم الموظفين �صد االإدارة العامة في 

�صوء المنهج الغائي، مجلة القانون واالقت�صاد، العدد االأول، ال�صنة التا�صعة والثلثون، مار�س 1969، �س 129 - 204، �س 

د. عو�س محمد، قانون العقوبات، الق�صم العام، دار الجامعة الجديدة للن�صر، 2000، �س 109 وما بعدها. بعدها؛   وما   207
العربية  االإمــارات  دولــة  في  االتحادي  العقوبات  قانون  من   55 المادة  الم�صري  العقوبات  قانون  من   63 المادة  ن�س  ويقابل   -2

المتحدة، والمادة 48 من قانون العقوبات القطري.
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اأمرًا يخرج عن قواعد  ، واإما الأنه تجاوز اخت�صا�صاته واأتى 
)1(

اأن طاعته واجبة اعتقد 

ع من  االخت�صا�س وترتب عليه جريمة جنائية. وهذا الفر�س هو الذي ق�صده الم�صرِّ

وراء حكم المادة 63 من قانون العقوبات، وهنا كي ي�صتفيد الموظف العام من �صبب 

االإباحة الوارد بالن�س �صالف الذكر ال بد من توافر �صرطين وفقا للمادة 63 وهما: 

ال�شرط الأول- توافر ح�شن نية الموظف العام: 

ويعني ذلك اأن يكون الموظف العام قد قام بالفعل وهو يعتقد اأنه م�صروع ويتفق 

اأن  اآخر  اأنه يجهل ما ينطوي عليه الفعل من مخالفة للقانون؛ بمعنى  اأي  مع القانون، 

وهذه  القانون.  حكم  من  يقترب  ت�صرفه  اأن  يبدو  بالفعل  يقوم  وهو  العام  الموظف 

ال�صوابط هي �صخ�صية تختلف من ق�صية الأخرى ومن موظف عام الآخر)2(. وتقدير 

م�صاألة ح�صن النية ترجع لقا�صي المو�صوع، وال �صك اأنها تختلف من ق�صية الأخرى، 

اإذا كان  اأما  ومن موظف لموظف اآخر، بل وباختلف الدرجة الوظيفية لكل موظف.  

الموظف العام يعلم ما ينطوي عليه فعله فاإنه يكون �صيء النية وُي�صاأل عن اأفعاله مع 

من اأ�صدر له االأمر. وفي هذا ال�صاأن ق�صت محكمة النق�س باأن قيام كاتب بالمحافظة 

باأمر  كان  فعله  ما  باأن  تذرع  ولو  الم�صوؤولية،  عليه  حقت  االنتخابات  جدول  بتزوير 

اإلى ارتكاب  اأن تمتد  الروؤ�صاء ال ينبغي  اإطاعته الأن طاعة  الذي تجب عليه  من رئي�صه 

.
)3(

الجرائم

الطاعة بالق�صية ال�صهيرة التي وقعت في مدينة برلين وتتلخ�س وقائعها، في اأن  بوجوب  االعتقاد  على  للتدليل  الفقه  وي�صرب   -1
بلدية  اإلى مبنى  باتباعه وذهب بهم  الجنود فا�صتوقفهم واأمرهم  الجي�س، وتقابل مع بع�س  ارتدى زي رتبة رائد في  �صخ�صًا 

اأمر باال�صتيلء على هذه  اأمره باأنه �صدر  خزانة البلدية من نقود مبررًا  تحويه  ما  اإفراغ  في  بمعاونته  واأمرهم   Koepenik
الخزينة فاأطاعه الجنود وا�صتولى هذا ال�صخ�س على النقود. م�صار اإليه لدى د. رم�صي�س بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، 

1968. اأما اإذا كان االعتقاد مبنيًا على اأ�صباب غير معقولة ي�صاأل الموظف العام مع من اأ�صدر له االأمر، ومن ذلك قيام الموظف 
العام باإطلق الر�صا�س على المارة بناء على اأمر رئي�صه الذي يوجد في حالة �صكر.

القانون الجنائي: المدخل واأ�صول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النه�صة العربية، 1974، �س 517. را�صد،  علي  د.   -2
1929/4/31، مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 141 �س 157، م�صار اإليه لدى: د. عا�صم اأحمد عجيلة، المرج  3- نق�س جنائي 

ال�صابق، �س 272.
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ال�شرط الثاني - التثبت والتحري عن م�شروعية الفعل:

ت  تثبَّ اأن  بعد  اإال  الت�صرف  على  يقدم  لم  العام  الموظف  اأن  ال�صرط  هذا  ويعني   

 .
)1(

ى اأن هذا الت�صرف ال ينطوي على جريمة جنائية اأو اأن هذا الت�صرف م�صروع وتحرَّ

وال�صابط هنا �صخ�صي يختلف من وظيفة الأخرى، ويختلف من موظف الآخر ومن 

درجة وظيفية الأخرى. فالذي ي�صغل وظيفة مدنية غير الذي ي�صغل وظيفة ع�صكرية.  

التثّبت والتحّري عن فر�صة  اأقل في  الع�صكرية  الوظائف  المروؤو�س في  ففر�صة 

الذي  ال�صخ�س  غير  حديثًا  الوظيفة  ي�صغل  والــذي  المدنية.  الوظائف  في  المروؤو�س 

ي�صغل نف�س الوظيفة منذ فترة زمنية بعيدة. 

وال بد من توافر ال�صرطين معا، فاإذا توافر ح�صن النية ولم يتوافر التثبت والتحري 

ي�صاأل  وبالتالي  والتحري،  للتثبت  حاجة  هناك  تكون  ال  قد  بل  الجريمة،  تنتفي  ال 

اأمثلة ذلك قيام المروؤو�س باإطلق  الموظف العام عن الجريمة رغم ح�صن نيته، ومن 

النار على المتظاهرين ا�صتنادًا اإلى اأمر رئي�صه.

“رغم  العام  الموظف  اأن  يثبت  اأن  ال�صرطين  اأراد بهذين  ع  الم�صرِّ اأن  الفقه  ويرى 

الخطاأ  على  وال  النية(،  ح�صن  ينفيه  )الذي  العمد  على  ينطوي  ال  م�صلكه  فاإن  تجاوزه 

)الذي تنفيه الحيطة الموؤ�ص�صة على التثبت والتحري(؛ فهو من ثم غير م�صوؤول عن اأي 

.
جريمة ال عمدية وال غير عمدية تطبيقا للقواعد العامة”)2(

اأمر الرئي�س كمانع من الم�صوؤولية التاأديبية:ال تثور م�صكلة عندما  اإثبات  ثالثًا - 

يكون هناك اأمر رئا�صي مكتوب، ثم اأعقبه تنبيه مكتوب، ثم اأ�صر الرئي�س االإداري على 

�صالفة   78/2 المادة  �صروط  �صتكون  فهنا  المروؤو�س،  تنبيه  رغم  كتابًة  االأمــر  تنفيذ 

متوافرين؟  غير  الرئي�س  واإ�صرار  المروؤو�س  تنبيه  اأن  لو  ماذا  ولكن  متوافرة.  الذكر 

التاأديبية  المروؤو�س للم�صوؤولية  اأحدهما دون االآخر؟ فهل معنى ذلك تحمل  اأو توافر 

رغم اأن تنفيذ االأمر راجع اإلى ت�صميم الرئي�س؟ خلت المادة 78/2 من قانون العاملين 

ق�صت محكمة النق�س باأنه: »لما كان من المقرر اأن طاعة المروؤو�س ال تمتد باأي حال اإلى ارتكاب الجرائم، واأنه لي�س على  وقد   -  1
المروؤو�س اأن يطيع االأمر ال�صادر له من رئي�صه بارتكاب فعل يعلم اأن القانون يعاقب عليه، فاإن الحكم المطعون فيه اإذا طرح دفاع 

الطاعن الموؤ�ص�س على اأن اإحرازه ال�صلح الناري كان �صدوعًا الأمر رئي�صه يكون بريئًا من قالة الخطاأ في تطبيق القانون« نق�س 

جنائي 1972/11/12، �س 23، �س 1222، م�صار اإليه لدى: د. عا�صم اأحمد عجيلة ، المرجع ال�صابق، �س 274. 

.518 ال�صابق،  المرجع  را�صد،  علي  د.   -  2
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�صالفة الذكر والقوانين مو�صوع الدرا�صة من اأي ا�صتثناء اأو من اأي معالجة لما يمكن 

اأن يقوم مقام تنبيه المروؤو�س واإ�صرار الرئي�س في حالة عدم وجودهما اأو عدم وجود 

اأحدهما، وهنا اإذا تقدم الرئي�س االإداري باعترافه باأن تنفيذ االأمر كان بناًء على اإ�صراره 

واأن الموظف قام بتنبيهه فل تكون ثمة م�صكلة، اأما اإذا لم يكن هناك اإ�صرار كتابي اأو 

لم يكن هناك تنبيه كتابي اأو لم يكن كلهما موجودًا ولم يكن هناك اعتراف من الرئي�س 

فاإن الق�صاء االإداري بما له من دور اإن�صائي قد اأوجد ا�صتثناءات ثلثة بع�صها ي�صتند 

اإلى اإعمال القواعد العامة، والبع�س االآخر يرجع اإلى طبيعة المنازعات االإدارية، وفيما 

يلي بيان هذه اال�صتثناءات الثلثة:

ال�شرورة العاجلة: حالت    -  1
ال�صيغة  من  العام  الموظف  اإعفاء  اأن  على  العليا  االإداريــة  المحكمة  ق�صاء  جرى   

الكتابية الأمر الرئي�س االإداري، ال يكون مقبواًل اإال اإذا كانت هناك �صرورة عاجلة حالت 

دون تحقيقه، كفي�صان اأو حرب اأو حريق  خطير. 

الوا�صحة في ذلك ما  اأحكامها  ال�صاأن كثيرة، فمن  الق�صائية في هذا  والتطبيقات 

ق�صت به من اأنه: »ومن حيث اإنه في مجال الواقعة محل المخالفة التي ن�صبتها النيابة 

اأمرًا  اأ�صدر  قد  الطاعن  اأن  يثبت  لم  واإن  فاإنه  االتهام،  تقرير  الطاعن في  اإلى  االإداريــة 

ه  مكتوبًا اإلى مروؤو�صيه بالمخالفة للقانون، ولم يثبت بالتالي اأن هذا المروؤو�س قد نبَّ

اأن  اإذ  للقانون  المخالف  اأمره  ينفذ  اأن  على  فاأ�صر  المخالفة  اإلى  كتابة  الطاعن  رئي�صه 

الثابت في االأوراق اأن الطبيب... قد ادعى في اأقواله اأن مدير الم�صت�صفى )الطاعن( قد 

طلب اإليه )هاتفيا( عدم قيد بيانات المري�س في �صجلت اال�صتقبال، واالأ�صل اأن الدليل 

المادة )78( من نظام  الحالة طبقًا ل�صريح ن�س  الذي يعتد به قانونًا في هذه  الكامل 

العاملين المدنيين �صالف الذكر اأن يكون االأمر المخالف للقانون ال�صادر من الرئي�س 

باإ�صداره ما لم يثبت وجود ظروف قاهرة، تحول  الرئي�س  مكتوبًا، واأن يعترف هذا 

.
)1(

دون ذلك كظروف مواجهة خطر داهم كفي�صان اأو كحرب اأو حريق خطير«

المحكمة االإدارية العليا، الطعن رقم 3533 ل�صنة 32 ق، جل�صة 1989/4/22، المو�صوعة، الجزء 29، قاعدة رقم 39، �س 94؛   -1
وحكمها في الطعن رقم 2989، 3048 ل�صنة 39 ق عليا، جل�صة 1996/3/23، حكم �صالف الذكر.
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والمعنوي: الأدبي  الإكراه    -  2
على  كا�صتثناء  المعنوي  اأو  االأدبــي  للإكراه  العليا  االإداريـــة  المحكمة  اإقــرار  ُيعد   

ال�صرط،  هــذا  من  ملطف  بمثابة  الرئي�س  اأمــر  لتنفيذ  الكتابي  ال�صكل  توافر  �صرورة 

لبع�س  تحققه  ي�صعب  قد  التاأديبية  الم�صوؤولية  من  للإعفاء  الكتابة  �صرط  تّطلب  الأن 

الموظفين، كما ي�صعب تحققه لبع�س الوظائف. فاإذا كان ممكنًا توافره في الوظائف 

المدنية، قد يكون من ال�صعب تحققه في بع�س الوظائف الع�صكرية التي تقت�صي �صبه 

اإطاعة مطلقة، واإذا كان ممكنًا بالن�صبة لقدامى الموظفين بما لهم من خبرة في كيفية 

التعامل مع روؤ�صائهم، فقد ي�صعب تحققه للمحدثين من الموظفين العموميين الذين 

يفتقدون هذه الخبرة. 

العامل  اإعفاء  اإنه عن مناط  باأنه: »ومن حيث  العليا  االإداريــة  المحكمة  وقد ق�صت 

من الم�صوؤولية ا�صتنادًا الأمر رئي�صه، فاإن ذلك ال يتحقق اإال اإذا اأثبت العامل اأن ارتكابه 

اإليه من رئي�صه على الرغم من تنبيه العامل  المخالفة كان تنفيذًا الأمٍر مكتوٍب �صادٍر 

رئي�صه كتابة، ومن ثم فاإنه اإذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذًا الأمر �صدر اإليه من رئي�صه 

رئي�صه  من  اإليه  ال�صادر  االأمــر  يكون  اأن  االأول  �صرطان،  توافر  اإذا  الجزاء  من  يعفى 

اإلى المخالفة، ويعفى العامل من  مكتوبًا، وال�صرط الثاني يقوم العامل بتنبيه رئي�صه 

الم�صوؤولية اإذا ثبت اأن ثمة اإكراهًا اأدبيًا اأو معنويًا �صاب اإرادته واأفقده حريته، �صواء في 

طلب كتابة االأمر اإليه، اأو في تنبيه رئي�صه اإلى المخالفة، ففي هذه الحالة يكون العامل 

.
)1(

فاقدًا لحرية االإرادة في الت�صرف«

واإذا كانت المحكمة االإدارية العليا تقر بفكرة االإكراه االأدبي اأو المعنوي كملطف 

هذا  اأو  ال�صابط  هذا  تطلق  لم  فاإنها  المروؤو�س،  وتنبيه  الرئي�س  الأمــر  الكتابة  ل�صرط 

من  يختلف  ال�صابط  هــذا  فــاإن  العاجلة،  ال�صرورة  �صابط  بخلف  الأنــه  اال�صتثناء، 

موظف لموظف اآخر، كما اأنه يختلف باختلف نوع ودرجة ال�صلطات التي يتمتع بها 

الرئي�س تجاه مروؤو�صيه. وعندئذ قد ترى المحكمة االإدارية العليا اأن االإكراه االأدبي اأو 

1525 ل�صنة 36 ق عليا، جل�صة 1995/11/11، المو�صوعة، الجزء 42، القاعدة رقم 155،  الطعن رقم  العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
�س 494.
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المعنوي لم يكن تامًا اأو كامًل، وبالتالي فهو ال ينفي االإثبات بالكتابة، وبالتالي ال ينفي 

وفي  التاأديبية.  للم�صوؤولية  مخففًا  عامًل  يكون  اأن  يمكن  واإنما  التاأديبية،  الم�صوؤولية 

اأنه قد تحيط بالمروؤو�س ظروف قد ال ت�صل في مداها اإلى  “...على  ذلك ق�صت باأنه: 

مرتبة االإكراه الذي يبرر عدم طلب كتابة االأمر اأو التنبيه اإلى المخالفة، ولكن تمثل هذه 

الظروف قيدًا على حرية المروؤو�س وت�صكل �صعوبًة تدفعه اإلى الت�صليم باالأمر الواقع 

باالمتثال لتنفيذ االأمر المخالف، وال �صك اأنه يتعين اأن يكون لمثل هذه الظروف اأثرها 

.
الذي ي�صفع في تخفيف الجزاء واإال كان الجزاء م�صوبًا بالغلو”)1(

تنبيه المروؤو�س عند عدم و�شوح المخالفة:  عن  ال�شتغناء   -  3
اأنه  اإلى  العام،  بالقطاع  بالعاملين  يتعلق  حكم  في  العليا  االإداريــة  المحكمة  ذهبت 

يمكن االكتفاء باأمر الرئي�س الكتابي دون حاجة اإلى وجود تنبيه المروؤو�س للإعفاء من 

. وهذا الق�صاء يت�صم باأهميٍة 
)2(

الم�صوؤولية، ال�صيما اإذا لم يكن وجه المخالفة وا�صحًا 

ل المحكمة االإدارية العليا واعتبار حداثة العهد بالوظيفة العامة  كبيرٍة خا�صًة بعد تحوُّ

عدم  يكت�صف  اأن  العام  الموظف  على  ي�صعب  حيث  التاأديبية،  الم�صوؤولية  موانع  من 

م�صروعية االأمر الرئا�صي.

 80 المادة  كانت  »... ولما  باأنه:  العليا  االإداريــة  المحكمة  ال�صدد ق�صت  وفي هذا 

من قانون نظام العاملين بالقطاع العام ال�صادر بالقانون رقم 48 ل�صنة 1978 ين�س 

المخالفة كان تنفيذًا الأمر  ارتكابه  اأن  اإذا ثبت  الجزاء  العامل من  »... ويعفى  اأنه:  على 

المخالفة وفي  اإلى  الرغم من تنبيهه كتابًة  اإليه من رئي�صه، على  مكتوب بذلك �صادر 

من  الطاعن  يعفى  ثم  ومن  وحــده«،  االأمــر  م�صدر  على  الم�صوؤولية  تكون  الحالة  هذه 

المخالفة المن�صوبة اإليه والتي اأدانه عنها الحكم المطعون فيه، حيث اإنه وقعت بناًء على 

 �صادٍر اإليه من رئي�صه، وتجدر االإ�صارة اإلى اأن هذا االأمر واإن كان قد �صدر 
ٍ

اأمٍر كتابي

كما �صبق بيانه اإلى المهند�س )...( وهو رئي�س المكتب الفني ب�صركة المقاولون العرب 

اإليه لدى د. محمد فوؤاد  1996/3/23، م�صار  39 ق عليا، جل�صة  3048 ل�صنة   ،2989 رقم  الطعن  العليا،  االإداريــة  المحكمة   -  1
عبدالبا�صط، المرجع ال�صابق، هام�س �س 126.

�س 128. ال�صابق،  المرجع  البا�صط،  عبد  فوؤاد  محمد  د.   -  2
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ن اأن  والمخت�س باإعداد الم�صتخل�صات وح�صر الكميات، فاإن الثابت من االأوراق يتبيَّ

لها  التابع  ال�صركة  لتعليمات  طبقًا  به  منوط  للم�صروع  التنفيذي  المدير  وهو  الطاعن 

التوقيع على هذه الم�صتخل�صات اأي�صا.

ه رئي�صه كتابًة اإلى وجه المخالفة  »ومن حيث اإنه ال يغير مما تقدم اأن الطاعن لم ينبِّ

الم�صار  العام  بالقطاع  العاملين  )80( من قانون نظام  المادة  ح�صبما تن�س على ذلك 

اإليها، وذلك اأن الثابت من االأوراق والتحقيقات اأنه كانت هناك ات�صاالت بين الم�صوؤولين 

بال�صركتين على رد المبلغ ال�صابق خ�صمه من م�صتحقات �صركة المقاولون العرب في 

اإليه  الم�صتخل�س رقم )35(، ولم يكن وجه المخالفة وا�صحًا على النحو الذي انتهى 

الحكم المطعون فيه، بل �صارت االإجراءات واالت�صاالت بين الم�صوؤولين في ال�صركتين 

على اأ�صا�س اأن �صركة المقاولون العرب لم تت�صلم كمية الطوب المخ�صوم عنها بمبلغ 

يت�صمن  انــه  على  تحديده  وي�صعب  يــدق  كــان  اأمــر  وهــو  لها،  مقابًل  ج   557700 الـــ 

مخالفة بالن�صبة للطاعن، وبالتالي فل يمكن القول باإلزامه بتنبيه رئي�صه كتابة اإلى اأن 

هناك فـي اأمـر هـذا الـرئيـ�س مخالفة، ويتعين والحال كذلك اإعفاء الطاعن من الم�صوؤولية 

عــن المخالفة التي اأدانه عنها الحكم المطعون فيه والق�صاء بالتالي ببراءته مما ن�صب 

 .
)1(

اإليه«

35 ق عليا، جل�صة 1994/5/10، المو�صوعة، الجزء 50، قاعدة رقم 24، �س  ل�صنة   668 رقم  الطعن  العليا،  االإدارية  المحكمة   -1
.88-89
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الخاتمة

اأظهرت لنا تلك الدرا�صة تباين موقف الت�صريعات المقارنة بخ�صو�س م�صوؤولية 

الموظف العام عن تنفيذ االأوامر الرئا�صية غير الم�صروعة؛ حيث انق�صمت اإلى اتجاهين: 

م�صوؤولية  دون  تحول  التي  ال�صروط  تحديد  ب�صاأن  ت�صددًا  اأكثر  اتجاهًا  تبنى  االأول، 

المروؤو�س كما هو الحال في الت�صريع االألماني، والم�صري، واالإماراتي، وال�صعودي، 

والقطري والبحريني. والثاني، ات�صم بنوٍع من المرونة ب�صدد التخفيف من �صروط 

امتناع م�صوؤولية المروؤو�س عن تنفيذ االأوامر الرئا�صية غير الم�صروعة كما هو الحال 

في الت�صريع الفرن�صي والكويتي.

يعد  الــذي  االإداري  الرئي�س  حماية  نحو  مــال  اأنــه  االأول  االتجاه  على  اأخذنا  وقــد 

في  ال�صعيف  الطرف  المروؤو�س  ح�صاب  على  الرئا�صية،  العلقة  في  االأقــوى  الطرف 

الم�صوؤولية عددًا  اأغفل وهو ب�صدد تنظيم هذه  اأو  فاإنه تجاهل  العلقة، وبالتالي  هذه 

من االعتبارات الجوهرية التي قد ُتعد مانعًا من الم�صوؤولية، اأو على االأقل قد ت�صاهم 

في التخفيف من الم�صوؤولية، وذلك على خلف االتجاه الت�صريعي الثاني الذي تبنى 

�صمنيًا هذه االعتبارات اأو اأنه ترك للق�صاء مجااًل تقديريًا، ومن اأهمها: حداثة المروؤو�س 

في الوظيفة العامة، وكثرة االأعباء الوظيفية، وح�صن النية.

د مجموعة  ثم راأينا كيف اأن الق�صاء االإداري – ب�صبب طبيعته االإن�صائية – قد حدَّ

االأوامــر  تنفيذ  عن  الــمــروؤو�ــس  م�صوؤولية  حــول  تــدور  التي  وال�صوابط  المبادئ  من 

الرئا�صية غير الم�صروعة، موازنا في ذلك بين حماية الو�صع االأدبي والرئا�صي للرئي�س 

االإداري من ناحية، والتلطيف من �صروط قيام م�صوؤولية المروؤو�س عن تنفيذ االأوامر 

الرئا�صية غير الم�صروعة من ناحية اأخرى. ومن ثم يمكننا القول باأن القا�صي االإداري 

اأعمل دوره التقديري واالإن�صائي فيما يتعلق بتف�صيره للن�صو�س الخا�صة بم�صوؤولية 

القانونية  النظم  في  وخا�صة  الم�صروعة،  غير  الرئا�صية  االأوامر  تنفيذ  عن  المروؤو�س 

االأكثر ت�صددًا في نفي هذه الم�صوؤولية.

خلل  من  قيامها  اأو  الم�صوؤولية  هــذه  نفي  على  االإداري  الق�صاء  ا�صتقر  ولذلك 

التحقق من وجود مجموعة من ال�صوابط المو�صوعية واالإجرائية، والتي تتمثل في: 
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الوجود المادي للقرار، واأن يكون هذا القرار مكتوبًا ولي�س �صفهيًا، اللهم اإال اإذا اعترف 

الرئي�س بالقرار، واأن يكون هذا القرار اأو االأمر مخالفًا لقاعدة اآمرة، واأن يكون االأمر 

ال�صادر من الرئي�س له طابع فردي، واأن يكون االأمر �صادرًا باالإرادة المنفردة للرئي�س 

ولي�س بمبادرة من المروؤو�س.

النافي للم�صوؤولية ببع�س ال�صوابط  الكتابي  التنبيه  الق�صاء االإداري  اأحاط  كذلك 

الم�صروع،  غير  الفردي  االأمــر  ب�صاأن  و�صعها  التي  ال�صوابط  عن  اأهمية  تقل  ال  التي 

في  التنبيه  يكون  اأن  فيمكن  محددًا،  كتابيًا  �صكًل  التنبيه  في  ي�صترط  ال  اأنه  واأهمها، 

�صورة قول موؤيد باالأوراق، وال ي�صترط توقيتًا زمنيًا معينًا للتنبيه، طالما اأنه تم قبل 

تنفيذ القرار واأبرز الف�صحة من الوقت للرئي�س التي اأظهرت ت�صميم الرئي�س على تنفيذ 

االأمر غير الم�صروع.

ف القا�صي االإداري من عبء اإثبات قيام المروؤو�س بالتنبيه الكتابي بعدم  كما خفَّ

في  الق�صاء  دور  وات�صم  م�صوؤوليته.  لنفي  الرئي�س  من  اإليه  ال�صادر  االأمر  م�صروعية 

اأغفلته قوانين الدرا�صة ب�صاأن الحاالت التي تخفف  هذا ال�صدد باالأهمية لمعالجته ما 

من عبء االإثبات الواقع على عاتق المروؤو�س. ومظاهر هذا التخفيف تتمثل في: االأخذ 

معنوي،  اأو  اأدبــي  الإكــراه  المروؤو�س  خ�صوع  وحالة  ال�صرورة،  بحالة  االعتبار  في 

واال�صتغناء عن تنبيه المروؤو�س عند عدم و�صوح المخالفة.

ومن ثم فاإن القا�صي االإداري ب�صبب ق�صائه المرن والمتطور ا�صتطاع اأن يوازن 

بين �صلطات الرئي�س ومكانته االأدبية بين مروؤو�صيه من ناحية، وبين حماية المروؤو�س 

خلل  مــن  ــك  وذل اأخـــرى،  ناحية  مــن  العلقة  هــذه  فــي  االأ�صعف  الــطــرف  يمثل  ــذي  ال

التف�صير المرن للن�صو�س الحاكمة لم�صوؤولية المروؤو�س عن تنفيذ االأوامر الرئا�صية 

غير الم�صروعة.
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3/12/1994، المو�صوعة، الجزء 42، قاعدة 154، �س 491.
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المو�صوعة، الجزء 29، قاعدة 38، �س 92-93.  ،25/3/1989

جل�صة  ق،   32 ل�صنة   3533 رقــم  الطعن   ، الم�صرية  العليا  االإداريـــــة  المحكمة   -

الجزء 29، قاعدة 39، �س 94. المو�صوعة،   ،22/4/1989

- المحكمة االإدارية العليا الم�صرية ، الطعن رقم 52 ل�صنة 32 ق، جل�صة 7/1/1989، 
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- المحكمة العليا الليبية- النق�س الجنائي، الطعن رقم 220 ل�صنة  24 ق�صائية بتاريخ  

.East laws ال�صرق  قوانين  �صبكة  في  من�صور   ،1978  -  4  -  25

ق�صائية  ل�صنة12  رقم12  االإداري، الـــطـــعـــن  الق�صاء   - الليبية  العليا  المحكمة   -

.East laws بتاريخ1970-5-3، من�صور في �صبكة قوانين ال�صرق
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الفـهـــــر�س

ال�صفحةاملــــو�صـــــوع

155ملخ�س

156مقدمة

تنفيذ  عن  الناجتة  امل�شوؤولية  من  لالإعفاء  الت�رشيعي  التنظيم  الأول:  املبحث 

اأوامر الرئي�س غري امل�رشوعة
157

اأوال – الت�رصيعات التي تبنت موقفا اأكرث ت�صددًا ب�صاأن ال�رصوط املانعة من م�صوؤولية 

املوظف العام الناجتة عن تنفيذ اأوامر الرئي�س االإداري غري امل�رصوعة.
158

158موقف القانون االأملاين

159موقف القانون امل�رصي

159موقف القانون ال�صعودي

160موقف القانون االإماراتي

160موقف القانون القطري

161موقف القانون البحريني

من  املانعة  ال�رصوط  ب�صاأن  مرونًة  اأكرث  موقفا  تبنت  التي  الت�رصيعات   – ثانيًا 

امل�صوؤولية الناجتة عن تنفيذ اأوامر الرئي�س االإداري غري امل�رصوعة:
161

161موقف القانون الفرن�صي

163موقف القانون الكويتي

163ثالثًا – موقفنا من االجتاهني ال�صابقني:

املبحث الثاين: موقف القا�شي الإداري جتاه م�شوؤولية املوظف العام عن تنفيذ 

الأوامر الرئا�شية غري امل�رشوعة.
164

164اأواًل- �رصوط امتناع امل�صوؤولية بناء على اأمر الرئي�س االإداري:

االإداري الرئي�س  اأمر   -  1165

165اأ- يجب اأن يكون االأمر مكتوبا

166ب - ا�صرتاط خمالفة االأمر لقاعدة تنظيمية اآمرة

167جـ- فردية االأمر ال�صادر من الرئي�س

168د- يجب اأن يكون االأمر �صادرًا باالإرادة املنفردة للرئي�س

ر خمالفة القانون 169هـ- موافقة الرئي�س ال تربِّ

االإداري للرئي�س  املروؤو�س  تنبيه   -  2169


