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امللخ�ص
تربز �أهميه نظريه املوظف الفعلي يف جمال الوظيفة العامة الرتباطها بنظريه املوظف العام الذي
يعد املحرك الأ�سا�سي لإدارات الدولة املختلفة ،وبينّ فقهاء القانون الإداري �أهمية هذه النظرية
يف جمال الوظيفة العامة خا�صة يف فرن�سا وم�صر ،وت�أتي هذه الدرا�سة حماولة من الباحث لإلقاء
ال�ضوء عليها� ،إ�ضافة �إىل �أنها تعد ا�ستثنا ًء -من �صنع الفقه والق�ضاء الإداريني -من النتائج
القانونية املرتتبة على قواعد االخت�صا�ص ،بحيث اعتربت ت�صرفاته �صحيحة وترتب �آثار ًا معينة
خالف ًا للأ�صل العام الذي يق�ضي ببطالن الت�صرفات النا�شئة عن موظف غري خمت�ص.
وتتميز نظرية املوظف الفعلي ب�أنها من خلق و�إبداع جمل�س الدولة الفرن�سي بهدف احلفاظ على
�سري املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد ،وحماية م�صالح الغري ح�سن النية ،ومن ال�صعب �أن يقوم
املواطن بالت�أكد من الو�ضع الوظيفي للموظف العام نظرا لتجمهر املراجعني ب�أعداد كبرية لإجناز
معامالتهم� ،أ�ضافه �إىل �أنّ �أهميتها تنبع من حمايتها للم�صلحة العامة واخلا�صة على حد �سواء،
فالوظيفة تبد�أ وتنتهي مبواعيد حمددة ،بنا ًء على قرارات بهذا اخل�صو�ص ،و�إطالق احلبل على
الغارب لت�صرفات املوظف الفعلي قبل مبا�شرته وظيفته بطريقه قانونيه وبعد االنتهاء من هذه
الوظيفة مي�س حقوق الغري .ولذلك ف�إنّ درا�سة املوظف الفعلي تهدف �إىل ا�ستقرار املعامالت
واحلفاظ على الثقة يف التعامل مع املوظف العام متى كانت الدالئل والعالمات وال�شواهد املحيطة
بالأو�ضاع الظاهرة من �ش�أنها �أن تولد االعتقاد لدى الغري مبطابقة الظاهر للقانون.
ويق�صد باملوظف الفعلي يف نطاق درا�ستنا ،الأو�ضاع املخالفة للحقيقة القانونية النا�شئة عن
ممار�سة �شخ�ص ملركز ال �صفة له يف �شغله بطريقة من �ش�أنها خداع الغري و�إيهامه بتطابق الظاهر
مع القانون.
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Standards Distinguishing The De Facto Employee In
Administrative Law
A Comparative Study Abstract
Administrative law jurists have clarified the importance of the de facto
employee theory in public service field , specially in France and Egypt,
So, in this study the researcher try to shed more light upon the de facto
employee theory in the administrative law, this theory have a close
relation with the public employment and employees whom considered to
be the essential engine of the government administrations, without these
employees government administrations can’t accomplish their functions,
moreover , there is a strong relation between jurisdiction rules and this
theory , which consider to be an exception - made by administrative
judiciary and jurisprudence – from the jurisdiction rules legal results ,i.e.,
the de facto employee conducts is being considered valid and able to
generate its’ results despite the general rule which consider conducts
.made outside ones’ jurisdiction invalid
The above mentioned theory is considered to be the creation of the
French State Council , which aimed to preserve the continuity of public
utility steadiness circulation, and to preserve - good faith- third party
(others) welfares, this theory is one of the most important topic in the
administration law, since it treats the method of dealing with public
employees, so, by no means citizen can be assure of the employment
status of the public employee taking in consideration that

massy

numbers of people recourse to the public administration to accomplish
their transactions, on the other hand, this theory gains its importance from
preserving public and private welfare equally, specially populace rights and
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.interests
Public employment is governed by stable and specific rules either for commencing
its practice or ending such practice, giving free rein to the de facto employee
activities - either before the actual commencing of his job practicing or after the
conclusion of such job- may affect third party rights, as a result, studying the de
facto employee theory aims to preserve transactions stability and to preserve the
faith(trust) in dealing with the public employee if the indications and evidences
surrounding the external status may lead third party to believe that the apparent
.status is in conformity with the legal status
For the purposes of this study “the de facto employee” term means : person
practicing public position without legal entitlement in a way that may deceive
third party and make them believe that the apparent status is in conformity with
.the legal status
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املقدمة
متار�س الدوله ن�شاطها من خالل املرافق العامه لتحقيق الغايه التي �أن�شئت من �أجلها ،ويدير
املرافق العامه يف الدوله موظفون عموميون �أجمعت النظم القانونيه املختلفه يف الدول املقارنة على
و�صفهم بالعاملني الذين يديرون �شئون الدولة وي�سريون العمل يف �أجهزتها املختلفه ( .)1
وتعد نظرية املوظف الفعلي خروج ًا عن حدود االخت�صا�ص للموظف العام وهي من خلق و�إبداع
جمل�س الدولة الفرن�سي ( )2للحفاظ على �سري املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد ،وت�ساهم هذه
الدرا�سة يف جمال القانون الإداري ملعرفة �أحكام ت�صرفات املوظف الفعلي ،وتنبه املجتمع �إىل فئة
خا�صة يختلط و�صفهم باملوظف الفعلي وهم :منتحلو الوظائف العامة ومغت�صبو ال�سلطة ،ملا لهم
من ت�أثري �سيء يف املجتمع ،وتقود هذه النظرية �إىل تطبيقات �إيجابية وفعالة يف املجتمع� ،إ�ضافة �إىل
�أن �أهميتها حتقق الفائده لكل من املواطن والقا�ضي واملوظف وغريهم.
ويجمع فقهاء القانون الإداري على �ضرورة درا�سة هذه النظرية بفهم حمتواها وتربير �آثارها،
يف ظل قلة الدرا�سات املتخ�ص�صة يف الفقه الإداري التي متيز بني املوظف العام ومنتحلي الوظيفة
العامة ومغت�صبي الوظيفة العامة ،ومن هنا تكمن �أهميتها حيث يدور مو�ضوعها حول املوظف العام
واملوظف الفعلي ب�شكل �أ�سا�سي ،وبيان �أهم تطبيقات و�آثار هذه النظرية يف كل من فرن�سا وم�صر
بح�سب ال�ضرورة.
والتقت�صر تطبيقاتها على القانون الإداري بل �إنّ لها وجود ًا يف فروع القانون الأخرى ،ومن
تطبيقاتها يف القانون املدين قاعدة �صحة ت�صرفات الوكيل الظاهر مع الغري ح�سن النية يف مواجهة
املوكل �إذا كان الغري يعتقد �أن من يتعامل معه يت�صرف حل�ساب املوكل وكان اعتقاده قائم ًا على
مظهر ميكن �أن يخدع ال�شخ�ص العادي(.)3
ويف جمال القانون التجاري يجوز املعار�ضة يف الوفاء يف حالة �ضياع ال�سند �أو �إفال�س احلامل(،)4
ففي حالة �ضياع ال�سند يجب على حامله �أن يخطر امل�سحوب عليه واقعة ال�ضياع ،ويعار�ض يف
الوفاء ،ويف حالة �إفال�س احلامل تعقل يده عن �إدارة �أمواله والت�صرف فيها ،فيمتنع عليه ا�ستيفاء
( )1البطو�ش ،عبداهلل :نظريه املوظف الفعلي فقه ًا وق�ضا ًء ،ر�سالة ماج�ستري (غري من�شوره) ،جامعة م�ؤته ،الكرك،2006 ،
�ص.21
( - )2ت�صنف قواعد ونظريات القانون الإداري �إىل ثالثة جمموعات :جمموعه من القواعد ال �أ�صل لها يف القانون اخلا�ص ومنها
نظريه املوظف الفعلي ،وجمموعه مقتب�سه من القانون اخلا�ص مع تعديلها مبا يتالءم مع طبيعة القانون الإداري ،واملجموعة
الأخرية هي ذاتها يف القانون الإداري والقانون اخلا�ص .انظر .كنعان ،نواف :القانون الإداري ،الكتاب الأول ،دار الثقافة ،عمان،
�،2010ص�81ص.82
( )3ال�سنهوري ،عبد العزيز :الو�سيط يف �شرع القانون املدين ،اجلزء ال�سابع ،املجلد الأول� ،ص.601
( - )4املادة ( )174من قانون التجارة الأردين رقم ( )12ل�سنه .1966
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( )5العكيلي ،عزيز :الأوراق التجارية يف القانون الأردين ،الطبعة الأوىل�،1993،ص �243ص.244
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حقوقه ويتوىل وكيل التفلي�سة املعار�ضة يف الوفاء و�إ ّال كان الوفاء �صحيح ًا حماية للمويف الذي اعتمد
على الظاهر(.)5
ومن هنا يت�ضح �أن الغاية �أو الهدف من هذه النظرية هي ا�ستقرار املعامالت واحلفاظ على الثقة
بني املوظفني والغري ،بقرارات حتمي حقوقهم متى كانت الدالئل والعالمات وال�شواهد املحيطة
بالأو�ضاع الظاهرة من �ش�أنها �أن تو ّلد االعتقاد لدى الغري مبطابقة الظاهر للقانون.
وي�ضع الق�ضاء الإداري املوظف الفعلي يف مركز قانوين و�سط بني مركز املوظف القانوين ومركز
منتحل الوظيفة العامة ،فهو ال يتمتع بكل حقوق املوظف القانوين ،وال يخ�ضع لكل التزاماته كما �أنه
ي�س�أل جنائي ًا يف حالة ارتكابه جرمية �ضد الإدارة العامة كالر�شوة �أو االختال�س.
وم�صادر املعلومات التي ا�ستند �إليها الباحث هي :م�ؤلفات القانون الإداري والأبحاث والدرا�سات
التي �أجريت يف املجالت القانونية املتخ�ص�صة �إ�ضافة �إىل �أحكام املحاكم بهذا اخل�صو�ص ،حيث
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج القانوين التحليلي املقارن �إ�ضافة �إىل املنهج التاريخي
بالقدر الذي يبني مراحل تطور النظرية ،وعليه ف�إنّ خطة البحث ت�شمل ف�صلني على النحو الآتي:
الف�صل الأول -:متييز املوظف الفعلي عن املوظف القانوين وحكم ت�صرفاتهم.
الف�صل الثاين -:تربير نظرية املوظف الفعلي و�أهم تطبيقاتها.
م�شكلة البحث
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف بيان العالقة ال�سببية بني املوظف القانوين واملوظف الفعلي ومايختلط
بهما من مفاهيم،وبني الآثار املرتتبة على ت�صرفات كل منها.
عنا�صر م�شكلة البحث
يجيب هذا البحث عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 - 1ماهو مفهوم املوظف الفعلي وماالذي مييزه عن غريه من امل�صطلحات؟
 - 2ماهو تربير نظرية املوظف الفعلي؟
 - 3ماهي �أهم تطبيقات املوظف الفعلي؟
 - 4ماهي �آثار نظرية املوظف الفعلي؟
 - 5ماهي �أحكام ت�صرفات املوظف القانوين؟
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الفر�ضيات
 - 1يختلف مفهوم املوظف الفعلي عن مفهوم املوظف القانوين ومنتحلي الوظيفة العامة.
 - 2م�صلحه الغري امل�شروعة ،و�ضرورة �سري املرافق العامة بانتظام �أهم مربرات النظرية.
 - 3للنظرية تطبيقات يف الظروف العادية واال�ستثنائية.
 - 4ت�صرفات املوظف الفعلي يف مواجهة الغري �صحيحة وترتب �آثار ًا معينة.
 - 5ي�س�أل املوظف الفعلي جنائي ًا عن �أعماله �إذا كان �سيء النية.
حدود البحث.
 مو�ضوعية :ت�شمل ال�شخ�ص الذي ميار�س مهام الوظيفة العامة ومل يكن له �صفة ر�سمية بذلكيف نطاق القانون الإداري.
مكانية :درا�سة مقارنة “فرن�سا ،م�صر ،الأردن”.
زمانيـة :مراحل تطور النظرية منذ �أن ابتدعها جمل�س الدولة الفرن�سي.

املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون الإداري

( )6اجلمل ،حممد حامد :املوظف العام فقه ًاوق�ضا ًء ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،ط،2ج� ،1969 ،1ص.36
(- )7املادة ( )76من الد�ستور الأردين ل�سنه .1952
( )8قانون العقوبات الأردين رقم ،) 1960 / 16 ( :واملعدل بالقانون امل�ؤقت رقم.)2001/ 86( :
( )9مبادئ عدل عليا،رقم ،1998/367جزاء ،العدد� ،1999 ،1ص.801
( )10ا�ستقر الفقه يف تف�سري معنى املوظف العمومي يف جرمية االختال�س ب�أنه املوظف الفعلي الذي يبا�شر بحكم وظيفته �إدارة
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الف�صل الأول
متييز املوظف الفعلي عن املوظف القانوين وحكم ت�صرفاتهم
يقت�ضي بيان هذا الف�صل �أن نقوم بدرا�سة تف�صيلية للموظف العام واملوظف الفعلي وما مييز
بع�ضهم عن بع�ض عن ،وحكم ت�صرفات املوظف العام واملوظف الفعلي يف مبحثني م�ستقلني على
ال�شكل الآتي:
املبحث الأول
مفهوم املوظف العام
�إن �إيجاد تعريف عاملي للموظف العام مهمة بالغة ال�صعوبة ب�سبب اختالف مقت�ضيات العمل يف
املرافق العامة داخل كل دولة ،مما ينعك�س على اختالف �أنظمة الوظيفة العامة� ،إ�ضافة �إىل اختالف
الأو�ضاع التاريخية واالقت�صادية وال�سيا�سية( .)6ولبيان مفهوم املوظف العام يتوجب تو�ضيح موقف
الت�شريع والفقه والق�ضاء ،من مفهوم املوظف العام يف املطلبني الآتيني-:
املطلب الأول
مفهوم املوظف العام ت�شريعي ًا وفقهي ًا
بني امل�شرع الأردين مفهوم املوظف العام يف الد�ستور الأردين لغايات تطبيق �أحكام الد�ستور يف
000
معر�ض بيانه عدم جواز اجلمع بني ع�ضويه جمل�س الأعيان �أو النواب وبني الوظائف �ألعامه “
ويق�صد بالوظائف العامة :كل وظيفة يتناول �صاحبها مرتبه من الأموال العامة.7”...
�أما قانون العقوبات الأردين فقد بينّ املق�صود باملوظف العام يف الباب الثالث يف اجلرائم التي
تقع على الإدارة العامة حيث ن�صت املادة (  ) 169على �أنه “يعد موظف ًا باملعنى املق�صود يف هذا
الباب كل موظف عمومي يف ال�سلك الإداري �أو الق�ضائي ،وكل �ضابط من �ضباط ال�سلطة املدنية
�أو الع�سكرية �أو فرد من �أفرادها ،وكل عامل �أو م�ستخدم بالدولة �أو يف �إدارة عامة”( .)8وي�سري
التعريف ال�سابق – على الرغم من وروده يف باب جرمية االختال�س والر�شوة -على اجلرائم الأخرى
الواردة يف �أبواب قانون العقوبات( ،)9ومعنى املوظف العام يف قانون العقوبات املعول عليه يف تطبيق
العقوبة حتى لو اختلف مع مفهومه يف القانون الد�ستوري والقانون الإداري(.)10
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�أما قانون اجلرائم االقت�صادية الأردين رقم( )11ل�سنة  ،1993فقد عرف املوظف العام يف
املاده الثانيه مبا ي�أتي( :ت�شمل كلمة موظف عام لأغرا�ض هذا القانون كل موظف �أو م�ستخدم �أو
عامل معني من املرجع املخت�ص يف �أي جهة من اجلهات املن�صو�ص عليها يف الفقره (ب) من هذه
املادة كما ت�شمل ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س اجلهات الواردة يف البنود ( )6-3من الفقرة (ب) من
هذه املاده)( .)11ويف هذا املجال جند �أن امل�شرع الأردين تو�سع يف تعريف املوظف العام حماية
للأموال العامة يف حني �أن القانون الإداري ي�سعى �إىل حماية الوظيفة العامة.
وفيما يتعلق ب�أنظمة اخلدمة املدنية املتعاقبة يف الأردن ،عرفت املادة الثانية من نظام اخلدمة
املدنية رقم ( )30ل�سنة  2007املوظف العام ب�أنه(“ )12ال�شخ�ص املعني بقرار من املرجع املخت�ص
يف وظيفة مدرجة يف جدول ت�شكيالت الوظائف ال�صادر مبقت�ضى قانون املوازنة العامة �أو موازنة
�إحدى الدوائر واملوظف املعني مبوجب عقد وال ي�شمل ال�شخ�ص الذي يتقا�ضى �أجر ًا يومي ًا” وبنف�س
املعنى عرفته الأنظمة ال�سابقة(.)13
والن�ص ال�سابق ال يقدم تعريف ًا عام ًا و�شام ًال للموظف العام يطبق يف جميع املجاالت( ،)14حيث
�أخذ امل�شرع بالتعريف الوا�سع للموظف العام ،ومل ي�شرتط دوام الوظيفة العامة ،وا�ستثنى امل�شرع
عمال املياومة من �إ�ضفاء �صفة املوظف العام عليهم ،ولذلك يتعني الرجوع �إىل الفقه والق�ضاء
لتحديد العنا�صر الأ�سا�سية الالزم توافرها يف تعريف املوظف العام ب�شكل يو�ضح مفهوم املوظف
العام.
املال العام �أو جبايته �أو حفظه ب�صرف النظر عن �شروط �صالحيته ملبا�شرة هذا الفعل وال حمل لبحث مفهوم املوظف الفعلي
�أو الواقعي وحكم ت�صرفاته من وجهه نظر القانون الإداري،ومدى ما يرتتب على هذه من عالقة قانونية......ولي�س من املقبول
�أن يفلت �شخ�ص من العقاب على االختال�س لأن قرار تعيينه �صدر باط ًال مادام قد با�شر مهام الوظيفة .مبد�أ عدل عليا:
رقم ،1018/1999جزاء .)2002( 1031 ،موقع التشريعات األردنيةwww.lob.gov.jo.
(- )11قانون اجلرائم الأقت�صادية الأردين رقم ( )11ل�سنة  /1993الفقرة (ب) 1-”:الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
العامة2-.جمل�سا الأعيان والنواب3-.البلديات واملجال�س القروية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة4-.النقابات والأحتادات
واجلمعيات والنوادي5-.البنوك وال�شركات امل�ساهمة العامة وم�ؤ�س�سات الأقرا�ض املتخ�ص�صة�6-.أي جهة ين�ص القانون على
�أعتبار �أموالها من �أالموال العامة”.
( )12نظام اخلدمة املدنية الأردين رقم ( )30ل�سنة  2007واملن�شور باجلريدة الر�سمية العدد  4818تاريخ ،2007/4/1
�ص.2085
( )13املادة الثانية من نظام اخلدمة املدنية رقم ( )55ل�سنة  2002مطابق ًا للتعريف �أعاله ،املادة الثانية من نظام اخلدمة املدنية
رقم ( )1ل�سنة  .........“ 1998مبا يف ذلك املوظف املعني مبوجب عقد براتب �شهري مقطوع �أو بعقد على ح�ساب امل�شاريع �أو
الأمانات �أو الت�أمني ال�صحي وال ي�شمل ال�شخ�ص الذي يتقا�ضى �أجر ًا يومي ًا”.
(� )14أم�سك امل�شرع يف غالبية دول العامل عن �إيراد تعريف مانع جامع للموظف العام ،واقت�صر على بيان بع�ض الطوائف يف بع�ض
املنا�سبات الت�شريعية املتعلقة بهم  ،لأن تعريف املوظف من واجب الفقه والق�ضاء .ملزيد من التفا�صيل ،اجلمل،حممد حامد:
املوظف العام ،مرجع �سابق�،ص�36ص.37
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( )15خطار،علي:درا�سات يف الوظيفة العامة،من�شورات اجلامعة الأردنية�،)1999/1998( ،ص .18
( )16اجلمل ،حممد حامد :الوظيفة العامة،مرجع �سابق.163 ،
( )17الزعبي،خالد :القانون الإداري ،دار الثقافة ،عمان�،)1998( ،ص .183
()18حمفوظ،عبد املنعم :الو�سيط يف القانون الإداري ،درا�سات ت�أ�صيلية مقارنة يف تنظيم ون�شاط الإدارة العامة،الكتاب الثاين يف
الن�شاط الإداري،ط� ،1ص�312ص 313الهام�ش.
( )19عدل عليا 1976/5/16 :نقابة املحامني �، )1976( ،ص .1202
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�أما يف جمال الفقه فقد ت�ص ّدى العديد من الفقهاء لتعريف املوظف العام ،وتدور جميع التعريفات
حول ال�شروط الأ�سا�سية الالزمة الكت�ساب �صفة املوظف العام ،فريى الفقيه ()m.waline
�أن املوظف العام هو “كل �شخ�ص يعمل يف خدمة �سلطة وطنية وي�سهم ب�صورة اعتيادية يف ت�سيري
مرفق عام بطريقة الإدارة املبا�شرة وي�شغل وظيفة دائمة مدرجة يف الكادر الإداري”(.)15
يف حني يرى حممد حامد اجلمل �أن املوظف العام :هوكل فرد يلحق ب�أداة قانونية ،ب�صفة غري
عار�ضة ،بعمل دائم ،يف خدمة مرفق عام يديره �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام بالطريقة
املبا�شرة(.)16
ويرى باحث �آخر �أنه“ :كل �شخ�ص يعمل بوظيفة دائمة �أو م�ؤقتة بخدمة مرفق عام تديره الدولة �أو
�أحد �أ�شخا�ص القانون العام ويكون قد �صدر بتعيينه قرار من ال�سلطة املخت�صة بذلك قانون ًا”(.)17
وبذلك جند �أن التعريف ال�شامل ملفهوم املوظف العام الذي يركز على العنا�صر الأ�سا�سية وهي:
دوام الوظيفة ،و�أن تكون بخدمة مرفق عام يدار من قبل �أحد �أ�شخا�ص القانون العام ،ووجود �أداة
�إ�سناد الوظيفة لذلك ال�شخ�ص.
املطلب الثاين
مفهوم املوظف العام ق�ضائي ًا
يتبني موقف الق�ضاء()18من خالل تعريف الق�ضاء الإداري الفرن�سي املوظف العام ب�أنه”:ال�شخ�ص
الذي يعهد �إليه بوظيفة دائمة داخلة �ضمن كوادر الوظائف اخلا�صة مبرفق عام”.
يف حني �أن حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صري ترى �أن املوظف العام هو “كل من تناط به �إحدى
وظائف الدولة العامة يف نطاق وظيفة �إحدى ال�سلطات الثالث �سواء كان م�ستخدم ًا حكومي ًا �أو غري
م�ستخدم ،براتب �أو بغري راتب”.
�أما تعريف حمكمة العدل العليا الأردنية للموظف العام ف�إنه”:ال�شخ�ص الذي يعهد �إليه بعمل
دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص الإقليمية �أو امل�ؤ�س�سات العامة”( .)19ويف
حكم �آخر �أو�ضحت املحكمة �أن املوظف العام هو :ال�شخ�ص املعني بقرار من املرجع املخت�ص بذلك
يف وظيفة مدرجة يف جدول ت�شكيالت الوظائف يف خدمة مرفق عام من مرافق الدولة �سواء كان
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يعمل براتب �شهري يف وظيفة مدرجة يف جدول الت�شكيالت �أو براتب مقطوع �أو كان م�ستخدم ًا فيها
وذلك وفق ًا للمادة الثانية من نظام اخلدمة املدنية رقم ( )1ل�سنة  .)20(1988وبنا ًء على ما تقدم
ف�إنه يجب �أن يتوافر يف ال�شخ�ص ثالثة �شروط حتى يعد موظف ًا عام ًا-:
ال�شرط الأول -:دميومة الوظيفة التي ي�شغلها ال�شخ�ص،ويق�صد بالدميومة �أن يكون العمل ذاته
دائم ًا والزم ًا يف املرفق العام ،واليعد دائم ًا �إذا كان فجائي ًا �أو عار�ض ًا �أو م�ؤقت ًا �أو موقوف ًا على �شرط،
والي�ؤثر يف دميومة العمل كونة يومي ًا �أو �أ�سبوعي ًا �إذا كانت طبيعة الوظيفة تقت�ضي ذلك ،وبذلك ال
تتوفر الدائمية يف املتطوعني �أوقات الكوارث والزالزل وغريها( .)21وتعد الوظيفة دائمة �إذا كانت
مدرجة يف الكادر وي�شغلها املوظف ب�صفة دائمة والي�ؤثر يف الوظيفة كون ال�شخ�ص يتقا�ضى راتب َا
(.)22
كامل�أذون؛ لأن الراتب لي�س �شرطا من ال�شروط الواجب اعتبارها
وتطبيق ًا لذلك يف م�صر ،ال يعد قيام �أحد الفنانني ب�إخراج فيلم تلفزيوين �إذا مل يكن معين ًا يف
التلفزيون .23،وكذلك الأمر يف قارئ ال�سور يف امل�سجد قبل �صاله اجلمعة يف حني �أنه عد موظف ًا
عاما كل من العمدة واحلانوتي والرتبي الت�صال عملهم بخدمه مرفق عام(.)24
وق�ضت حمكمة العدل العليا �أنه“ :يتبني لنا �أنه ثابت من ملف امل�ستدعي وكتاب املدير العام
مل�ؤ�س�سة النقل امل�ؤرخ يف � 1976/10/30أن امل�ستدعي يعمل يف م�ؤ�س�سة النقل بوظيفة مدير اللوازم
الفنية وهي وظيفة دائمة يف هذا املرفق”( .)25وال يكفي وفق ًا لق�ضاء حمكمة العدل العليا �أن
تكون الوظيفة التي ي�شغلها ال�شخ�ص دائمة و�إمنا يجب �أن ي�شغلها ال�شخ�ص املعني ب�صفة دائمة،
وتطبيق ًا لهذا ال�شرط فقد ق�ضت املحكمة “وحيث �إن امل�ستدعية هي م�ستخدمة دائمة بامل�ؤ�س�سة
(م�ؤ�س�سة النقل العام) ومعينة يف وظيفة طابع ح�سبما هو وا�ضح يف النظام امل�شار �إليه والنظام
املعدل رقم  57ل�سنة  1979ف�إنها بالن�سبة لذلك تعد داخلة يف مدلول كلمة املوظف العام باملعنى
املق�صود يف الفقرة الثالثة امل�شار �إليها �آنف ًا”(.)26
ال�شرط الثاين� -:أن يكون العمل يف خدمة مرفق عام تديره الدولة �أو �أحد �أ�شخا�ص القانون
العام �سواء كان يدار بالطريق املبا�شر �أو بطريقة الهيئات الالمركزية الإقليمية �أو �أن يكون هذا
( )20مبد�أ عدل عليا :رقم�،1998 ،1997/191ص. 380موقع الت�شريعات الأردنيةwww.lob.gov.jo.
( )21اجلمل ،حممد حامد :املوظف العام ،مرجع �سابق�،ص.55
(� )22شحاتة ،توفيق :مبادىء القانون الإداري ،دار الن�شر للجامعات العربية ،القاهرة ،ج،1ط� ،1955 ،1ص. 455
( )23املحكمة الإدارية العليا ،جمموعه املبادئ التي قررتها ال�سنة الثانية�،1957،ص.380
( - )24كنعان ،نواف :القانون الإداري ،الكتاب الثاين ،دار الثقافة� ،2010 ،ص.35
( )25عدل عليا،1977/6/16:نقابة املحامني�،1981،ص. 24
( )26عدل عليا�،1967 ،/8/14 :ص. 65

182

املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون الإداري

(� )27أبو زيد ،حممد :املرجع يف القانون الإداري  ،دار النه�ضة العربية�،1999،ص191.
( )28خطار،علي:درا�سات يف الوظيفة العامة ،من�شورات اجلامعة الأردنية�،)1999-1998( ،ص.18
( )29عدل عليا ،1981/6/21جمله نقابة املحامني�،1981،ص .1681
(� )30أبو زيد ،حممد :املرجع يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.191
(� )31شحاتة ،توفيق :مبادىء القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص .455اجلمل ،حممد حامد :املوظف العام ،مرجع
�سابق�،ص.63
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العمل الدائم لدى م�ؤ�س�سة عامة( .)27ويت�ضمن هذا ال�شرط عن�صرين� :أن يكون العمل بخدمة
مرفق عام و�أن يدار املرفق العام بطريقة معينة ،ف�إذا كان يدار عن طريق الدولة �أو �أحد �أ�شخا�ص
القانون العام ،يعد القائم بالعمل موظف ًا عام ًا� ،أما �إذا كان املرفق يدار بطريقة �أخرى كاملرافق
ال�صناعية والتجارية ف�إنّ العاملني فيها تنطبق عليهم �أحكام القانون اخلا�ص.
واعتربت حمكمة العدل العليا �أن جميع العاملني يف امل�ؤ�س�سات العامة موظفون عموميون بغ�ض
النظر عن طبيعة ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات وطبيعة القانون الذي يحكم ن�شاطها( .)28حيث ق�ضت
“�أن عبارة (املوظفون العموميون) الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة العا�شرة من قانون ت�شكيل
املحاكم النظاميـة رقم ( )26ل�سنة  1952ال ينح�صر مدلولها مبوظفي الوزارات والدوائر الر�سمية
بل ي�شمــل �أي�ض ًا موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ستخدميها الدائمني كما ا�ستقر على ذلك اجتهاد
الفقـه والق�ضاء وحيث �إنّ امل�ستدعية وهي م�ستخدمة دائمة يف م�ؤ�س�سة النقل العام تعترب داخلة يف
مدلول كلمة (املوظف العام) باملعنى املق�صود يف الفقرة الثالثة للمادة العا�شرة من قانون ت�شكيل
املحاكم النظامية بالتايل تخت�ص حمكمة العدل العليا بالنظر يف الطعن املقدم منها لإلغاء قرار
اال�ستغناء عن خدماتها”(.)29
ال�شرط الثالث� -:أن يعني املوظف يف وظيفته عن طريق ال�سلطة التي متلك تعيينه قانون ًا� ،أي �أن
يتم تعيني املوظف بالأداة املقررة قانون ًا لإجراء هذا التعيني بوا�سطة قرار تعيني �أو عقد �إداري(.)30
وهذا ما مييز املوظف العام عن غريه من مغت�صبي ال�سلطة واملوظفني الفعليني.
وقرار �إ�سناد الوظيفة يكون عن طريق عمل فردي �أو جماعي ي�صدر عن جانب ال�سلطة العامة،
يقابلة موافقة من �صاحب ال�ش�أن ،فخدمة املرفق العام يجب �أن تكون �إرادية� ،أما �إذا كانت �إجبارية
فالقائم بها اليعد موظف ًا عام ًا ،كاملجندين( .)31وتطبيقا لهذا ال�شرط ق�ضت حمكمة العدل العليا
الأردنية ب�أنه “ .....وعليه ومبا �أن امللكية الأردنية لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وا�ستقالل مايل
و�إداري ومبا �أن لها تعيني موظفيها وم�ستخدميها وعزلهم و�إنهاء خدماتهم وحتديد رواتبهم
وواجباتهم وحقوقهم مبوجب �أنظمة �صادرة عن جمل�س الوزراء فيرتتب على ذلك �أن جميع العاملني
فيها يعتربون موظفني �سوا ًء متت ت�سميتهم موظفني �أو م�ستخدمني طاملا كانوا ال يعملون ب�أجر
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يومي .)32(”.....،وق�ضت يف حكم �آخر �أنه“ :يتبني فيما يتعلق بالدفع بعدم االخت�صا�ص الوارد يف
لأئحة امل�ستدعي �ضدهما اجلوابية �أن كون امل�ستدعي مرتبط ًا بعقد ا�ستخدام ال يخرجه عن �صفة
املوظف العام على اعتبار �أن املوظف بعقد هو من �ضمن �أ�صناف املوظفني ح�سب الأنظمة املعمول
بها ولهذا ف�إنّ �إنهاء خدمته يجب �أن تتم مبوجب قرار �إداري �صادر عن ال�سلطة املخت�صة وحيث
�إن قرار �إنهاء خدمة امل�ستدعي قد مت بقرار �إداري �صادر عن امل�ستدعي �ضدها ف�إنّ حمكمة العدل
العليا هي املحكمة املخت�صة بنظر طلب �إلغائه.)33(”......
وبنا ًء على ما �سبق ف�إنه يخرج من فئة املوظفني العموميني الأفراد الذين ميار�سون مهام الوظيفة
دون ت�أهيل قانوين ،وكذلك الأفراد الذين ميار�سونها عقب ت�أهيل غري م�شروع وهم-:منتحلو
الوظيفة العامة واملوظفون الفعليون.
املبحث الثاين
املوظف القانوين وما مييزه عن غريه وحكم ت�صرفاتهم
�إنّ القرار ال�صادر بتعيني �شخ�ص يعد غ�صب ًا لل�سلطة �:إذا �صدر من �شخ�ص لي�س له �صفة املوظف
�أو �إذا �صدر من موظف مل يكن قرار تعيينه �سليم ًا و�أخري ًا �إذا �صدر القرار من �شخ�ص بعد �أن زالت
عنه �صفة املوظف،بعك�س املوظف القانوين الذي ي�شغل وظيفتة طبق ًا لقرار �صحيح �صدر بتعيينه،
وي�ستثنى مما �سبق القرار امل�شروع �إذا كان �صادر ًا من موظف فعلي ا�ستناد ًا �إىل احرتام الظاهر
الذي �أماله فكرة ا�ستمرار املرافق العامة بانتظام واطراد ح�سبما قرره الق�ضاء والفقه(.)34
ومن املمكن �أن يتوىل �أحد الأفراد مبا�شرة الوظيفة العامة دون �أي ت�أهيل قانوين� ،أو يكون الت�أهيل
القانوين الذي يتمتع به ال�شخ�ص معيب ًا ،لذا يتعني التمييز بني املوظف القانوين واملوظف الفعلي
ومنتحلي الوظيفة العامة  ،وبيان حكم ت�صرفاتهم من جهة �أخرى يف املطلبني الآتيني:

( )32مبد�أ عدل عليا :رقم�،1998 ،1997/191ص . 380موقع الت�شريعات الأردنيةwww.lob.gov.jo.
( )33عدل عليا ،1981/21/6 :جمله نقابة املحامني�،1981،ص. 1681
( )34حمفوظ،عبد املنعم :الو�سيط يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.71و�أي�ض ًا ،ح�شي�ش ،عبد احلميد :درا�سات يف الوظيفة
العامة يف النظام الفرن�سي ،دار نافع للطباعة ،القاهرة�،1977،ص�236ص.239را�ضي ،مازن ليلو :الطاعة وحدودها يف
الوظيفة العامة،دار املطبوعات اجلامعية،الإ�سكندرية�،2002،ص .104يكن ،زهدي :القانون الإداري ،املكتبة امل�صرية،
بريوت�،ص .386
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(� )35أبو زيد ،حممد :املرجع يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص .598البطو�ش،عبداهلل :نظرية املوظف الفعلي،م �س�،ص.34

( )36خطار ،علي:مباديء القانون الإداري الأردين ،مطبعة اجلامعة الأردنية�،1996 ،ص.279
( )37يو�سف ،جمدي عز الدين :الأ�سا�س القانوين لنظرية املوظف الفعلي �،1988،ص�76ص. 77
( )38الطماوي� ،سليمان :الوجيز يف القانون الإداري ،مطبعة عني �شم�س�،1982،ص . 369كنعان ،نواف :القانون الإداري،
الكتاب الأول�،ص.343
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املطلب الأول
املوظف القانوين وما مييزه عن غريه
�إن قرار التعيني يف الوظيفة العامة حتكمه مبادئ يرتتب على خمالفتها بطالن التعيني ،فقرار
التعيني يجب �أن مير مبراحل متهيديه وحت�ضرييه متنوعة ومتعددة ال يجوز جتاهلها �أو �إغفالها
باعتبارها �ضمانة مهمة مل�شروعية قرارات التعيني ،وبناء عليه ف�إنّ التعيني يف الوظائف حتكمه
�شروط و�إجراءات معينة(.)35وهذا مامييز املوظف القانوين عن املوظف الفعلي �أومغت�صب ال�سلطة،
وعليه يتوجب تو�ضيح كل منها فيما ي�أتي-:
�أو َ
ال -:املوظف القانوين :هو املوظف الذي ي�شغل الوظيفة القانونية وميار�س �صالحياتها وي�صدر
القرارات الإدارية التي تخوله �إياها تلك الوظيفة عقب ت�أهيل قانوين م�شروع (تعيني �أو انتخاب
ً
قائما(.)36
م�شروع) ويف الوقت الذي يكون هذا الت�أهيل
ثاني َا -:املوظف الفعلي  :تعددت تعريفات الفقهاء للموظف الفعلي ،وجميعها تدور حول امل�ضمون
نف�سه ،فمنهم من يرى �أنه :كل من يقوم بعمل املوظف العام دون توافر �سند �صحيح ،يف حني �أن
جيز ( )Jezeيرى �أنه :كل �شخ�ص ي�شغل الوظيفة بطريقة غري �صحيحة ،وميار�س اخت�صا�صاتها
ويزاول �أعمالها �سوا ًء كان البطالن يعود ل�سبب بطالن التولية �أو انتهاء �أثره ( )37وميكن القول
ب�أنه ذلك ال�شخ�ص الذي عني تعيين ًا معيب ًا �أو مل ي�صدر بتعيينه قرار �إطالق ًا وعلى الرغم من
�أن الأ�صل العام يقت�ضي بطالن الأعمال التي ت�صدر عنه ،ل�صدورها من �شخ�ص غري خمت�ص
�أو مغت�صب ذلك القرار� ،أال �إنّ الق�ضاء �سلم ب�صحة تلك الأعمال يف بع�ض احلاالت وعلى �أ�س�س
خمتلفة(.)38
وعدم م�شروعية الت�أهيل للوظيفة قد يكون منذ البداية ك�أن يعلن تعيني �أو انتخاب �أحد الأفراد
خط�أ لي�شغل �إحدى الوظائف العامة ويطعن يف انتخابه �أو تعيينه .ويق�ضي ببطالن هذا التعيني �أو
االنتخاب غري امل�شروع ،وقد تكون عدم م�شروعيه الت�أهيل يف حالة تفوي�ض �أحد الر�ؤ�ساء الإداريني
�أحد مر�ؤو�سية تفوي�ض ًا خمالف ًا للقانون يف �أن يزاول �سلطاته.
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يف حني �أنه قد تكون عدم م�شروعيه الت�أهيل الحقة للتعيني �أو �إعالن االنتخابات كحالة انتهاء
خدمات املوظف العام لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يف حالة حل املجال�س �أو انتهاء مدة التعيني �أو
االنتخاب(.)39
ويرى جيز (�)Jeze()40أن ال�شخ�ص الذي عني تعيين ًا باط ًال يف الظروف العادية ال يعد موظف ًا
فعلي ًا �إ ّال �إذا كان قرار تعيينه الباطل معقو ًال ،بخالف ال�شخ�ص الذي يعني يف الظروف اال�ستثنائية
فلي�س من ال�ضروري �أن يكون قد عني تعيين ًا معقو ًال و�إمنا يعد موظف ًا فعلي ًا ولو مل تتخذ �إجراءات
لتعيينه(.)41
وبذلك ف�إنّ العامل امل�شرتك بني املوظف القانوين واملوظف الفعلي وجود ت�أهيل يف �شغل الوظيفة،
ويختلفان من حيث �إن الت�أهيل م�شروع يف حالة املوظف القانوين يف حني �أنه غري م�شروع يف حالة
املوظف الفعلي.
ويختلف مفهوم املوظف الفعلي عن املتطوع (فكرة التعاون االختياري) و�إن كان كالهما ميار�سان
العمل دون ت�أهيل م�شروع �إ ّال �أن جمال املوظف الفعلي ي�شمل الأعمال املادية والت�صرفات القانونية
يف حني �أن نطاق التطوع يقت�صر على الأعمال املادية فقط(.)42
ثالث ًا -:منتحل الوظيفة العامة هو ال�شخ�ص الذي ي�شغل الوظيفة وميار�س مهامها دون �أي ت�أهيل
قانوين ،فهو بذلك يدعي انتماءه للوظيفة العامة دون وجه حق( .)43وتختلف ال�صورة العملية
ملنتحل الوظيفة العامة يف الظروف العادية عنها يف الظروف اال�ستثنائية.
ففي الوقت الذي تقت�صر فيه الظروف العادية على حالة فرد بعينه ب�أن ينتحل �شخ�ص �صفة
كاذبة ك�أن يدعي �أنه من رجال الأمن العام �أو اجلي�ش �أو املخابرات �أو �أي �صفة �أخرى قد يجني من
ورائها مك�سب ًا مادي ًا �أو يدعي �شخ�ص ب�أنه من جباة ال�ضرائب ومكلف من قبل الدولة يف جمعها(.)44
يف حني �إنها متتد يف الظروف اال�ستثنائية وتكون جماعية وهو ما يحدث غالب ًا يف ظل احلكومات
الثورية ،وتتفق احلكومة الثورية واحلكومة الفعلية يف �أن ك ًال من احلكومتني ت�ستويل على ال�سلطة
دون �أن تتقلدها طبق ًا للأو�ضاع الد�ستورية امل�شروعة ،ورغم هذا االتفاق بينهما ف�إنهما يختلفان يف
( )39خطار ،علي :مباديء القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.279
( )40يرجع الف�ضل له با�ستخال�ص نظرية املوظف الفعلي من �أحكام جمل�س الدولة الفرن�سي و�أفا�ض يف �شرحها حتى �أ�صبحت تن�سب
�إليه .انظر� .أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية �،1975،ص.184
(� )41أبو زيد،حممد :املرجع يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.609
( )42يو�سف ،جمدي عزالدين :الأ�سا�س القانوين لنظرية املوظف الفعلي ،مرجع �سابق�،ص�16ص.26
(� )43أبو زيد،حممد :املرجع يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص .600خطار،علي :مبادئ القانون الإداري،مرجع �سابق
�،ص.279
( )44اجلرف ،طعيمة :القانون الإداري  ،دار النه�ضة العربية�،1985،ص. 287
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(– )45حافظ ،حممود حممد :الق�ضاء االداري ،درا�سة مقارنه ،دار النه�ضه العربيه�،1966،ص�549-ص.550
(� )46أبو زيد ،حممد :املرجع يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص  . 602الطماوي� ،سليمان :مرجع �سابق�،ص. 395
(�– )47شحاته ،توفيق :م �س�،ص .469البطو�ش ،عبداهلل :م �س�،ص.36
( )48خطار ،علي :مباديء القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.280
( )49يو�سف ،جمدي عز الدين :الأ�سا�س القانوين لنظرية املوظف الفعلي ،مرجع �سابق�،ص.83
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�أن احلكومة الفعلية تعتلي زمام ال�سلطة ب�صفة نهائية نتيجة الختفاء احلكومة ال�شرعية ،لذلك ف�إنّ
عمال احلكومة الفعلية يعدون يف حكم املوظفني القانونيني باملعنى الكامل وتعترب �أعمالهم �صادرة
من موظفني خمت�صني(.)45
ويبني التاريخ الفرن�سي مثا ًال لذلك يف حكومة الدفاع الوطني التي اعتلت زمام ال�سلطة ب�صفة
نهائية عام 1870م ،وحكومة في�شي التي حكمت فرن�سا �أما حكومة املار�شال بيتان بعد �سقوط
فرن�سا يف احلرب العاملية الثانية �سنة 1944م فكانت جمرد حكومة �شكلية لي�س لها �سند قانوين
وكان نفوذها يقت�صر على اجلزء الذي حتتله �أملانيا(.)46
يف حني �أن احلكومة الثورية حكومة خارجه على احلكومة ال�شرعيه وتكون يف حالة �صراع دائم
معها ،وما دامت هذه احلكومة مل ت�ستول على زمام االمور ف�إنه ال يعتد ب�أي وجود قانوين لها ويعد
عمالها من قبيل املغت�صبني لل�سلطة(.)47
يت�ضح �أن منتحل الوظيفة العامة يتميز عن املوظف القانوين واملوظف الفعلي بعدم وجود ت�أهيل
ابتدا ًء ل�شغل الوظيفة العامة ،يف حني �أن الت�أهيل م�شروع يف حالة املوظف القانوين وغري م�شروع
يف حالة املوظف الفعلي ،وبذلك يقرتب منتحل الوظيفة العامة الذي ال ميلك ت�أهي ًال ل�شغل الوظيفة
من مفهوم املوظف الفعلي الذي ميار�س �أعماله بت�أهيل غري م�شروع .بحيث ي�صعب التمييز بينهما
يف كثري من الأحيان� ،إ ّال �أن الأ�ستاذ جيز ( )jezeيرى �أن معيار التمييز يكمن بوجود ت�أهيل
ظاهر يف حالة املوظف الفعلي وعدم وجود ت�أهيل �أ�ص ًال �أو �أنه غري ظاهر يف حالة منتحل الوظيفة
الر�سمية(� .)48أي �أن االعرتاف ب�شرعية املوظف الفعلي ترجع �إىل حماية الغري الذي يجهل متام ًا
عدم �شرعية الت�أهيل و�ضمان ا�ستمرارية �سري املرافق العامة بانتظام ،وحتى يكون الغري جدير ًا
باحلماية يجب �أن يتوافر يف اعتقاده �شرعية �شغل الوظيفة و�أن يكون االعتقاد مبني ًا على �أ�سباب
معقولة(.)49
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املطلب الثاين
حكم ت�صرفات املوظف القانوين واملوظف الفعلي ومنتحل الوظيفة العامة
عندما ميار�س املوظف القانوين �أو املوظف الفعلي �أو منتحل الوظيفة العامة عم ًال يرتتب على
ممار�سته لذلك العمل �أثر يختلف بح�سب طبيعة احلال ،فاملوظف القانوين تعترب ت�صرفاتة �صحيحة
ومنتجة لآثارها ما مل تكن م�شوبة بعيب من عيوب امل�شروعية ،وتطبق علية �أحكام قانون العقوبات
يف حالة ارتكابه جرمية من اجلرائم املوجهة �ضد الإدارة العامة كالر�شوة واالختال�س(.)50
�أما منتحل الوظيفة فالأ�صل �أنه ال يعترب بحال من الأحوال موظف ًا عمومي ًا �سوال تلتزم الإدارة
بت�صرفاته وال تكون ت�صرفاته مع الأفراد ذات �صبغة قانونية فهي يف �أغلبها باطلة ومعدومة(.)51
�إ ّال �إذا توافرت مظاهر جادة على �شرعية �شغل الوظيفة حماية للغري ح�سن النية( .)52ولذلك فهو
ال ي�ستفيد من مزايا الوظيفة العامة ،وال يخ�ضع لأحكامها وال يجوز له مطالبة الإدارة مبا �أنفقة
حل�سابها �إ ّال على �أ�سا�س الإثراء بال �سبب( .)53ويتعر�ض لعقوبات جنائية رادعة تقررها يف �ش�أنه
قوانني العقوبات(.)54
�أما بالن�سبة �إىل املوظف الفعلي فيقت�ضي بيان حكم ت�صرفاته وعالقته بالإداره وبالغري كما
يلي-:
�أو ًال -:حكم ت�صرفات املوظف الفعلي .ت�صرفات املوظف الفعلي �صحيحة ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ
دوام وا�ستمرارية املرافق العامة وحماية الغري ح�سن النية ،فاحلكم على بطالن ت�صرفات املوظف
الفعلي قد يلحق �ضرر ًا ج�سيم ًا بجمهور الأفراد املتعاملني مع املوظف الفعلي الذين اعتمدوا عن
ح�سن نية على املظاهر اخلارجية التي ت�سمح بت�أكيد الظن بتوافر �صفة املوظف العمومي لهذا
( )50املواد من  205-170من قانون العقوبات الأردين .
( )51حمفوظ ،عبد املنعم :الو�سيط يف القانون الإداري  ،مرجع �سابق�،ص . 316
( )52يو�سف ،جمدي عزالدين :الأ�سا�س القانوين لنظرية املوظف الفعلي ،القاهرة�،1988،ص.92
(� )53أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق � ،ص�188ص.189
( )54تعر�ض امل�شرع اجلزائي الأردين لهذا النوع من املواد  202 ، 201من قانون العقوبات الأردين حيث ن�صت املادة  201من
قانون العقوبات على �أنه  _1 :من �أقدم عالنية ودون حق على ارتداء ك�سوة ر�سمية �أو ارتداء ما هو خم�ص�ص لرتبـة فوق رتبته
عوقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة _2 .كل من تقلد عالنية ودون حق و�سام ًا �أو �شارة �أو زي ًا من �أزياء �أو �أو�سمة �أو �شــارات
الدولة يعاقب بغرامة ال تتجاوز خم�سني دينار ًا _3 .كل �أردين تقلد عالنية دون حق �أو بغري �إذن جاللة امللك و�سام ًا �أجنبي ًا
يعاقب بغرامـة ال تتجاوز ع�شرة دنانري “ .
ون�صت املادة 202من قانون العقوبات على �أنه 1-“ :يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �سنة كل من �:أ  -انتحل �شخ�صية موظف
يف اخلدمة العامة مدنية كانت �أو ع�سكرية يف منا�سبة كان فيها ذلك املوظف مكلف بالقيام بفعل �أو باحل�ضور �إىل مكان بحكم
وظيفته.ب -تظاهر دون حق ب�أنه موظف يف اخلدمة العامة مدنية كانت �أو ع�سكرية وادّعى ب�أنّ من حقه �أن يقوم ب�أي فعل من
الأفعال �أو �أن يح�ضر �إىل مكان من الأمكنة لأجل القيام ب�أي فعل بحكم وظيفته 2-.ويعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني
�إذا اقرتف �أي ًا من الأفعال املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني وهو مرتدي ًا يف �أثناء العمل زي ًا �أو �شارة خا�صني باملوظفني” .
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( )55حمفوظ ،عبد املنعم :مرجع �سابق�،ص .217الطماوي� ،سليمان :مرجع �سابق�،ص .394
(� )56شيحا� ،إبراهيم :مبادئ و�أحكام القانون الإداري اللبناين ،مرجع �سابق�،ص.374
(� )57أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص. 183
( )58مبد�أ عدل عليا :رقم�،1973 ،1972/106ص168موقع الت�شريعات الأردنيةwww.lob.gov.jo.
( )59جمموعة املباديء القانونية التي قررتها حمكمة الق�ضاء الإداري� ،)1966-1961( ،ص .465نق َال عن .حمفوظ،عبد
املنعم :الو�سيط يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص�71ص.72
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ال�شخ�ص ،ويبدو يف �أعني الكافة وك�أنه ي�شغل وظيفته على نحو قانوين على خالف احلقيقة ،لذلك
يتعني احرتام م�صاحلهم النا�شئة عن هذا التعامل مع هذا املوظف الفعلي ذلك �أنه ي�صعب عملي ًا
على الأفراد التحقق من وجود م�شروعية الت�أهيل القانوين الذي يتمتع به ال�شخ�ص الذي يجمع
مظاهر املوظف الفعلي( .)55يف الظروف اال�ستثنائية تقت�ضي امل�صلحة العامة �أن يكون �سري املرافق
العامة بال توقف �أو انقطاع ويعد مبد�أ دوام �سري املرافق العامة بانتظام واطراد �ضرورة اجتماعية
ال غنى عنها وهو الأ�سا�س للتنظيم ال�سيا�سي والإداري .ومن �أجل حماية م�صلحة الغري ح�سن النية
و�صيانة مبد�أ �سري املرافق العامة بانتظام واطراد يتغا�ضى الق�ضاء الإداري عن تطبيق القواعد
القانونية املجردة وي�صحح يف مقابل ذلك ت�صرفات املوظف الفعلي .حيث تغطي نظرية املوظف
الفعلي عيب عدم االخت�صا�ص وحده دون عيوب عدم امل�شروعية الأخرى(.)56
ومن املبادئ التي ا�ستقر عليها الفقه والق�ضاء الإداري(� :)57أن الإجراءات التي قام بها املوظف
الفعلي تعد �صحيحة لو ثبت بعد ذلك �أن قرار تعيينه باط ًال ،و�أو�ضحت حمكمة العدل العليا �أن:
“�إنّ القول ب�أنّ اللجنة امل�شكلة للتحقيق يف ال�شكوى املقدمة �ضد �أحد موظفي البلدية مبوجب املادة
( )17من نظام موظفي البلديات رقم ( )1ل�سنة 1955هي جلنة غري قائمة و�أن قرارها بالن�سبة
لذلك يعد منعدم ًا وحقيق ًا بالإلغاء ،هو قول وارد .ذلك لأن احلكم ال�صادر عن حمكمة العدل
العليا القا�ضي ب�أنّ تعيني هذه اللجنة كان غري قانوين قد �صدر بعد �صدور قرار اللجنة املطعون
به”(.)58
ومن التطبيقات التي يوردها الق�ضاء امل�صري :مبا�شرة �شخ�ص وظيفة مدر�س و�إن مل ي�صدر قرار
تعيني من املرجع املخت�ص ،وممار�سة اخت�صا�صاته ومنحه املرتب امل�ستحق من الوزارة يجد �سنده
يف حاجة وزارة الرتبية ل�شغل هذة الوظيفة على الرغم من ت�أخر �صدور قرار التعيني ،يطغى عليه
�صفة املوظف الفعلي الذي تربطة باجلهة الإدارية عالقة الئحية ،...،ويعد موظف ًا عام ًا لأنه ي�شغل
عم ًال دائم ًا يف خدمة مرفق عام(.)59
ثاني ًا :عالقة املوظف الفعلي بالإدارة والغري .يرى الفقه الإداري �أن عالقة املوظف الفعلي
حد كبري عالقة املوظف القانوين بالإدارة ،لأن له �صفة مبا�شرة لوظيفته التي
بالإدارة ت�شبه �إىل ِ
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تقلدها ،و�إن كانت غري م�شروعة �إ ّال �أنها موجودة ،ولذلك ف�إنّ الإدارة تلتزم بت�صرفاته ،وله �أن
يطالبها بامتيازاته( ،)60يف حني �أن الق�ضاء الإداري ي�ضع املوظف الفعلي يف مركز قانوين و�سط
بني مركز املوظف القانوين ومركز منتحل الوظيفة العامة ،وبناء عليه فهو ال يتمتع بكل حقوق
املوظف الر�سمي وال يخ�ضع لكل التزاماته( .)61فمن حيث احلقوق ال يتمتع املوظف الفعلي بكل
حقوق الوظيفة العامة وفـي ذلك تقول املحكمة الإدارية العليا امل�صرية “�إن املوظفني الفعليني ال
يحق لهم الإفادة من مزايا الوظيفة العامة لأنهم مل يخ�ضعوا لأحكامها ومل يعينوا وفقا لأ�صول
التعيني فيها”( .)62وي�ستحق املوظف الفعلي تعوي�ض ًا �أو مكاف�أة عما تكبده من نفقات يف �إدارة
املرافق العامة على �أ�سا�س خط�أ الإدارة برتك املوظف الفعلي ميار�س اخت�صا�صات الوظيفة التي
ي�شغلها وهذا اخلط�أ قد يكون م�صحوب ًا بخط�أ من جانب املوظف الفعلي نف�سه مما يقلل من
مقدار التعوي�ض( .)63ويقيم بع�ض الفقهاء حق املوظف الفعلي يف املطالبة بالتعوي�ض على �أ�سا�س
الف�ضالة ،يف حني يرى بع�ضهم الآخر �أن حق املوظف الفعلي يف املطالبة بالتعوي�ض يكون على
�أ�سا�س الإثراء على ح�ساب الغري(.)64
ونعتقد �أن هذا الر�أي الذي يقيم حق املوظف الفعلي يف املطالبة بالتعوي�ض على �أ�سا�س الإثراء
على ح�ساب الغري هو الأقرب لل�صحة .ذلك �أن ت�أ�سي�س حق املوظف الفعلي يف املطالبة بالتعويـ�ض �أو
املكاف�أة على �أ�سا�س خط�أ الإدارة املتمثل يف ترك املوظف الفعلي ميار�س اخت�صا�صات الوظيفة التي
ي�شغلها ميكن قبوله يف الظروف العادية �أما فـي الظروف اال�ستثنائية ويف حالة اختفاء ال�سلطات
ال�شرعية فال ميكن قبوله .فالإدارة عاد عليها نفع بفعل املوظف الفعلي يتمثل يف �إجناز الأعمـال
وتقدمي بع�ض اخلدمات والإدارة يف هذه احلالة �أثرت على ح�ساب املوظف الفعلي دون �سبب م�شروع
ومن حيث واجبات املوظف الفعلي ف�إنها �أقل من واجبات
لذلك يجب عليها �أن تعو�ضه.
التزامات املوظف الر�سمي ف�إذا كان املوظف الفعلي يتعني عليه مراعاة القواعد التي حتكم الوظيفة
التي ي�شغلها ف�إنه يف حالة �إخالله بها ال يخ�ضع للجزاءات الت�أديبية التي ميكن �أن توقع على املوظف
الر�سمي(.)65
(� )60أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص .206يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق�،ص
.118
(� )61أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص .207
( )62املحكمة الإدارية العليا امل�صرية  29نوفمرب �سنة  ،1964ال�سنة � ،10ص .99
( )63احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص .85
(� )64أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص .207
( )65يو�سف ،جمدي عزا لدين :مرجع �سابق�،ص .166
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(� )66أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص .208
( )67احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق � ،ص.86
(� )68أبو زيد،حممد :مرجع �سابق�،ص�620ص.621
(� )69سرور� ،أحمد فتحي :قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص�،1962،ص.22
( )70يو�سف ،جمدي عزا لدين :مرجع �سابق�،ص .166
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وفيما يتعلق بعالقة املوظف الفعلي بالغري ف�إنّ ت�صرفاته م�شروعة ومنتجة لآثارها مراعاة مل�صالح
الغري الذين اعتمدوا على الظاهر �أو نظر ًا حلالة ال�ضرورة يف الظروف اال�ستثنائية ،وعلية ف�إنّ
القرارات ال�صادرة من املوظف الفعلي قرارات �إدارية يجوز الطعن فيها �إذا �شابها عيب من عيوب
امل�شروعية(.)66
�أما م�سئوليته املدنية يف مواجهة الغري ب�سبب �شغله للوظيفة ،ف�إنها ال تخ�ضع لقواعد القانون
الإداري و�إمنا تخ�ضع لقواعد القانون املدين .وتكون م�سئولية الإدارة جتاه الأفراد عن الأخطاء
املرفقية التي يرتكبها يف حدود االعرتاف ب�صحة ت�صرفاته يف مواجهتهم( .)67ومل يتعر�ض قانون
العقوبات يف الدول املقارنة للموظــف الفعلي ومدى حماكمته جنائي ًا .و�إذا كان قانون العقوبات يف
الدول امل�شار �إليها و�ضع ن�صو�ص ًا يعاقب فيها منتحل الوظيفة العامة ف�إنّ هذه الن�صو�ص ال تنطبق
على املوظف الفعلي الذي ي�ضعه الق�ضاء الإداري يف مركز و�سط بني املوظف القانوين ومنتحل
الوظيفة العامة ذلك �أن ال�شخ�ص الذي ي�أخذ علــى عاتقه القيام ب�إجناز الأعمال التي كانت ملقاة
على عاتق املوظفني القانونيني بغية �ضمان �سري املرافق العامة با�ستمرار ال يتوافر يف حقه الركن
املعنوي جلرمية انتحال الوظيفة العامة(.)68
وملا كانت الت�صرفات التي يقوم بها املوظف الفعلي تعد ت�صرفات �صحيحة �أ�سوة بالت�صرفات
ال�صادرة من املوظفني القانونيني ف�إنه يعد يف حكم املوظفني العموميني من حيث تطبيق الن�صو�ص
اخلا�صـة بجرائم ه�ؤالء �ضد الإدارة العامة( .)69تطبيق ًا لفكرة العدالة واملنطق التي تقت�ضي
حما�سبة املوظف الفعلي جنائي ًا على ما يرتكبه من جرائم �ضد الإدارة العامة طاملا مت له االعرتاف
مبزايا الوظيفة العامة(.)70
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الف�صل الثاين
�أ�سا�س نظرية املوظف الفعلي و�أهم تطبيقاتها
تقت�ضي القواعد العامة �أن القرارات ال�صادرة من �أ�شخا�ص غري م�ؤهلني ت�أهي ًال قانوني ًا �صحيح ًا،
منعدمة وجمردة من �أي قيمة قانونية العتبارات قانونية  -متمثلة بانعدام االخت�صا�ص القانوين
للقرار املنعدم� ،إ�ضافة �إىل �أن قواعد توزيع االخت�صا�ص من النظام العام -واالعتبارات ال�سيا�سية
التي تقوم على مبد�أ اقت�صار ممار�سة ال�سلطة ومظاهرها يف الدولة على املوظفني القانونيني فقط،
واالعرتاف بقيمة قانونية للأعمال اخلارجة عن القانون ي�ؤدي �إىل ال�ضعف والفو�ضى(.)71
غري �أن تطبيق القواعد العامة املجردة على �إطالقها ي�ؤدي �إىل القول بعدم االعرتاف للموظف
الفعلي ب�أية �صفة قانونية يف ممار�سة �أو �إدارة �أعمال الوظيفة العامة وهو ما يت�ضمن ب�سببه احلكم
على جميع ت�صرفاته بالبطالن ،وتطبيق القواعد القانونية املجردة التي ترتب بطالن ت�صرفات
املوظف الفعلي ،يلحق �ضرر ًا ج�سيم ًا بالأفراد املتعاملني مع املرفق العام ،والذين يكونون قد اعتمدوا
بح�سن نية على املظاهر اخلارجية التي ت�ساعد على توافر �صفة املوظف العمومي ،لذلك لزم احرتام
م�صاحلهم املتولدة عن تعاملهم مع هذا املوظف الفعلي� ،سواء كان هذا املوظف ح�سن النية �أو �سيء
النية ،لأن اال�ستثناء قد �شرع مل�صلحة اجلمهور ،ومن ناحية ثانية تقت�ضي امل�صلحة العامة �سري
املرافق العامة بانتظام واطراد( .)72ومن ثم ترتكز هذه النظرية �إىل حجتني �أ�سا�سيتني(:)73؟-
احلجة الأوىل -:تقوم على �أن م�صلحة الغري امل�شروعة تقت�ضي �أن تعترب القرارات الإداريـة
ال�صادرة من املوظف الفعلي الذي تعامل معه الغري م�شروعة حيث يتوافر للموظف الفعلي مظهر
التعيني يف الوظيفة العامة .ويبدو يف �أعني الكافـة وك�أنه ي�شغل وظيفته على نحو قانوين على خالف
احلقيقة وال�سبب يف ذلـك �أنه ي�صعب عملي ًا على الأفراد التحقق من وجود وم�شروعية الت�أهيـل
القانوين الذي يتمتع به ال�شخ�ص الذي يجمع مظاهر املوظف الفعلي(.)74
احلجة الثانية -:تقوم على �أن امل�صلحة العامة تقت�ضي يف الظروف اال�ستثنائية �أن يكون �سري
املرافق العامة قانوني ًا وم�شروع ًا بال توقف �أو انقطاع ويعد مبـد�أ دوام �سري املرافق العامة بانتظام
( )71خطار ،علي :مباديء القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.281
( )72الطماوي� ،سليمان :الوجيز يف القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.369
(-)73تناول الفقه االداري العديد من املربرات ك�أ�س�س لنظرية املوظف الفعلي ولكن جميعها تعر�ضت لإنتقادات ومل ترقى كي
تكون �أ�س�س لتربير النظرية نذكر منها :الغلط ،والثقة امل�شروعه ،والطبيعه الأجتماعية للحق ،وامل�س�ؤولية املبنية على اخلطاء.
وغريها بحيث ي�صعب املجال هنا لبيانها حيث مت �أالخذ با رجحه الفقة .ملزيد من التفا�صيل� ،أنظر .البطو�ش ،عبداهلل :م
�س�،ص�64ص.85
( )74خطار ،علي :مباديء القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.281

192

املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون الإداري

( )75حمفوظ ،عبد املنعم :مرجع �سابق�،ص .317الطماوي� ،سليمان :مرجع �سابق�،ص.394
( )76مبد�أ �سري املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد من ابتداع جمل�س الدولة الفرن�سي� ،أ�سا�سه تف�ضيل امل�صلحة العامة على
امل�صلحة اخلا�صة ،ويعترب من املباديء الأ�سا�سية يف القانون الإداري حتى لو مل ين�ص عليه الد�ستور �أو القانون �صراحة .انظر-
احللو ،ماجد :القانون الإداري ،دار املطبوعات اجلامعية�،1999 ،ص� .429أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق
العامة ،مرجع �سابق �،ص�8ص.9
(� )77شيحا� ،إبراهيم :مباديء و�أحكام القانون الإداري اللبناين ،الدار اجلامعية للمطبوعات والن�شر�،ص.372
( )78احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.432

193

املجلد الثامن

واطراد �ضرورة اجتماعية ال غنى عنها وهـو �أ�سا�س التنظيم ال�سيا�سي والإداري يف الدولة احلديثة.
ومن �أجل هذه االعتبارات العملية يتغا�ضى الفقه والق�ضاء الإداري عن االعتبارات القانونية املجردة
وي�صحح يف مقابل ذلك ت�صرفات املوظفني الفعليني(.)75
املبحث الأول
تطبيقات نظرية املوظف الفعلي يف الظروف العادية
يعترب الق�ضاء الإداري الت�صرفات ال�صادرة عن بع�ض الأ�شخا�ص واملت�صلة باملرافق العامة ت�صرفات
�صحيحة ،مع �أنهم لي�سوا موظفني قانونيني و�إمنا هم موظفون فعليون قاموا بهذه الت�صرفات خالل
مدة ممار�ستهم الفعلية لأعمال هذه الوظائف ،على الرغم من �أن قواعد امل�شروعية تقت�ضي غري
ذلك ،وي�ؤ�س�س الفقه والق�ضاء نظرية املوظفني الفعليني يف الظروف العادية على فكرة االعتماد
على الظاهر ما دام الأفراد قد اعتمدوا يف تعاملهم مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص بح�سن نية على املظاهر
اخلارجية التي توحي بتوافر �صفة املوظف القانوين ،بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على مبد�أ �سري املرافق
العامة بانتظام واطراد .ولذلك �سوف نتعر�ض �إىل �أهم التطبيقات العملية لنظرية املوظف الفعلي
يف الظروف العادية(.)76
املطلب الأول
حالة بطالن التولية
ويظهر ذلك يف حالة تعيني �أحد الأ�شخا�ص يف �إحدى الوظائف العامة �أو انتخاب الأ�شخا�ص يف
�إحدى الهيئات ،ثم يبد�أ هذا املوظف مبمار�سـة اخت�صا�صات تلك الوظيفة ،وي�صدر القرارات،
ويبدو يف �أعني النا�س كافة موظف ًا ر�سمي ًا ،ثم يت�ضح بطالن تعيينه �أو انتخابه يف هذه الوظيفة،
وقد ي�صدر احلكم بعد �سنوات طويلة( .)77ويرجع بطالن قرار تعيني املوظف �إىل عيب �أو �أكرث من
العيوب التي ت�شوب القرار الإداري -عيب االخت�صا�ص �أو عيب ال�شكل �أو عيب املحل �أو عيب ال�سبب
�أو عيب الغاية -يف حني �أن بطالن االنتخاب يعود لوجود جتاوز �أو خلل يف �شروط االنتخاب .وتعترب
حالة بطالن التولية �أهم حاالت نظرية املوظف الظاهر(.)78
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وهنا يثور الت�سا�ؤل عن �صفة هذا ال�شخ�ص وقيمة الت�صرفات التي �صدرت بوا�سطته اثناء مزاولة
الوظيفة يف املدة ال�سابقة على �إلغاء التعيني �أو االنتخاب؟ .يذهب الفقه والق�ضاء الإداري �إىل �أن
هذا ال�شخ�ص يعترب من املوظفني الفعليني على �أ�سا�س فكرة الأو�ضاع الظاهرة ،حيث يتوافر له
فع ًال مظهر التعيني يف الوظيفة العامة ويبدو يف �أعني الكافة وك�أنه ي�شغل وظيفته على نحو قانوين
على خالف حقيقة الأمر ،وهكذا يتوافر لهذا ال�شخ�ص مظهر املوظف الأ�صيل ظاهري ًا و�إن مل يكن
يف حقيقة الأمر موظف ًا من الناحية القانونية(.)79
وفيما يتعلق ب�أعماله وت�صرفاته ال�صادرة عنه �أثناء �شغله الوظيفة ،م�شروعة ما دام �أنها غري
م�شوبة ب�أحد �أوجه عدم امل�شروعية �أ�سوة بالأعمال والت�صرفات التي يقوم بها املوظفون الر�سميون
الذين تقلدوا الوظيفة العامة طبق ًا لأو�ضاعها القانونيـة ،وذلك حماية مل�صالح الغري الذي تعامل معه
واعتمد على املظاهـر اخلارجية التي توحي فع ًال ب�أنه موظف قانوني ًا(� .)80أما الأعمال والت�صرفات
ال�صادرة بعد �صدور احلكم ب�إلغاء التعيني �أو االنتخاب فال تعترب بالطبع �صحيحة و�إمنا ت�صبح
ت�صرفات باطلة حيث ال يلتم�س يف هذه احلالة عذر ح�سن النية واجلهل بعدم م�شروعيـة هذه
الت�صرفات(.)81
وتطبيق ًا ملا تقدم ق�ضت حمكمة العدل العليا يف حكم لها “ب�أن اللجنة امل�شكلة للتحقيق يف ال�شكوى
املقدمة �ضد �أحد موظفي البلدية مبوجب املادة  17من نظام موظفي البلديات رقم ( )1ل�سنـة
 1955هي جلنة غري قائمة قانون ًا و�أن قرارها بالن�سبة لذلك يعترب منعدم ًا.
وحقيقي ًا بالإلغاء هو قول غري وارد لذلك �أن احلكم ال�صادر من حمكمة العدل العليا القا�ضي
ب�أن هذه اللجنة كان غري قانوين قـد �صدر بعد �صدور قرار اللجنة املطعون به ومن املبادئ التي
ا�ستقرعليها الفقه الإداري �أن الإجراءات التي قام بها املوظف الفعلي تعترب �صحيحة ولو ثبت بعد
ً (.)82
ذلك �أن قرار تعيينه كان باطال

(� )79شيحا� ،إبراهيم :مباديء و�أحكام القانون الإداري اللبناين ،مرجع �سابق�،ص� .373أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري
املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص .196
(� )80أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص.197
(� )81شحاتة ،توفيق :مباديء القانون الإداري ،دار الن�شر للجامعات امل�صرية�،1955،ص. 168
( )82مبد�أ عدل عليا :رقم� 1972/106ص .168موقع الت�شريعات الأردنيةwww.lob.gov.jo.

194

املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون الإداري

( )83احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.433
( )84قانون الإدارة املحلية رقم  124ل�سنة  1960يف املادة اخلام�سة واملعدل بالقانون رقم  151ل�سنة  1961يو�سف ،جمدي
عزالدين :مرجع �سابق� ،ص.192
( )85يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق� ،ص.192
( )86يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق� ،ص.195
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املطلب الثاين
�شغل الوظيفة رغم انتهاء العالقة الوظيفية
يحكم الوظيفة العامة تاريخ حمدد لبدايتها ونهايتها ،فالعالقة بني املوظف والإدارة عالقة م�ؤقتة
تنتهي بتوافر �أ�سباب حمددة (انتهاء الوظيفة) يتوجب على املوظف �أن يكف يده فور ًا عن العمل
ويقطع عالقته بالوظيفة عند حتققها ،وقد ي�ستمر املوظف يف ت�سيري �شئون وظيفته بطلب من الإدارة
�أو جلهل مبعرفة التاريخ املحدد النتهاء وظيفته( .)83فما حكم ت�صرفات املوظف يف هذه املدة ؟.
�أجاز القانون ال�صادر يف فرن�سا يف/15ابريل�/سنة  1884يف املادة  81منه بقاء العمدة �أو نائبه
ب�صفة م�ؤقتة يف ممار�سة اخت�صا�صاته حتى يتم تعيني �شخ�ص حمله.
ويف م�صر يعد املحافظون م�ستقيلني بحكم القانون بانتهاء رئا�سة اجلمهورية وي�ستمرون يف
(.)84
مبا�شرة وظائفهم �إىل �أن يعني رئي�س اجلمهورية املحافظني اجلدد”
يف حني �أن الفقه يف فرن�سا وم�صر يرى �أن احلكمة من اال�ستثناءات الت�شريعية �ضمان �سري املرافق
العامة بانتظام واطراد وعدم تعطيلها ف�إنّ تلك احلكمة تقت�ضي ا�ستمرار املوظف يف وظيفتـه رغم
انتهاء خدمته ب�صفة م�ؤقتة .وت�صرفاته يتعني االعرتاف ب�شرعيتها حماية للغري الـذي يتعامل معه
فمثل ذلك املوظف ميار�س الوظيفة يف نف�س الظروف التي ميار�سها املوظف ال�شرعي ممـا يجعل
جهل الغري بحقيقة مركزه مبني ًا على �أ�سباب معقولة(.)85
�أ ّما موقف الق�ضاء الإداري الفرن�سي وامل�صري والأردين .فقد �أيد جمل�س الدولة الفرن�سي موقف
الفقه حيث ق�ضى يف  /22اكتوبـر�سنة  1971ب�شرعية الإدارة للموظف الذي انتهت خدمته ب�صفة
م�ؤقتـة ل�ضمان �سري املرافق العامة طاملا مل يتم تعيني من يحل حمله حتى ولو مل يكن هناك �أي
ن�صو�ص ت�شريعية �أو الئحية جتيز ذلك(.)86
يف حني جاء يف �أحد �أحكام جمل�س الدولة امل�صري �أنه“ :و�إن كان جمل�س بلدي اجليزة قد فقد
وجوده واخت�صا�صاته ب�صدور القانون رقم  145ل�سنة � ،1949إ ّال �أن الأمر يقت�ضي بحكـم ال�ضرورة
�سري املرافق العامة وامل�صالح الإقليمية دون تعطيل .و�أن يبا�شر جمل�س بلدي اجليزة �أعماله باعتباره
نائب ًا عن جملــ�س بلدي مدينة القاهرة .......ويف هذه الفرتة تكون القرارات ال�صـادرة من جمل�س
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بلدي مدينة اجليزة قرارات �صحيحة”
وجاء يف حكم ملحكمة الق�ضاء الإداري �أنه “�إذا �صدر قرار م ّد اخلدمة بعـد بلوغ ال�سن القانوين
ف�إنه يكون قد �صدر بعد انتهاء الرابطة الوظيفيــة بقوة القانون …” �أي �صدر يف وقت انتهت فيه
خدمته الأ�صلية طبق ًا لنـ�ص املادة  107من قانون التوظيف .وعليه ف�إنّ عالقة املدعي باحلكومة
فـي املدة اجلديدة تكون قائمة على خدمة من نوع خا�ص �أو كما ي�سميها البع�ض خدمة واقعية
ولي�ست قانونية ،وهو عندئذ يتقا�ضى عنها راتبه املقرر لها ويلتزم فيها مب�ستلزمات الوظيفة
واجباتها(.)88
وفيما يتعلق مبوقف حمكمة العدل العليا الأردنية فقد جاء يف حكم لها �أنه “�إذا كانت مدة املجل�س
القروي عند �إ�صداره قرار اال�ستمالك قد انتهت �إ ّال �أنه كان يقوم مب�سئولياته بحيث ال ي�ستطيع
التخلي عنها ما دام �أنه مل ي�صدر قرار بتعيني جمل�س قروي �أخر ،لذا ف�إنّ ما ينطبق على قرار
اال�ستمالك �أنه �صادر عن موظف فعلي فهو م�شروع مبقت�ضى مبادئ الفقه الإداري”(.)89
املطلب الثالث
االخت�صا�ص الظاهر للموظف القانوين وحالة عدم التولية
قد يكون �أن من ميار�س الت�صرف موظف ًا قانوني ًا متت توليتة و�إجراءات تعيينه بطريقة �صحيحة،
ولكنة ميار�س الت�صرف نتيجة لتفوي�ض غري م�شروع �أو يخرج عن دائرة اخت�صا�صه( .)90وقد ميار�س
الت�صرف موظف غري قانوين ي�شغل وظيفته دون �سبق تعيني �أو انتخاب ويتحقق ذلك يف احلاالت
الآتية� :أن يكون بتفوي�ض غري م�شروع �أو يف حالة بطالن قرار النقل �أو يف حالة بطالن التولية �أ�ص ًال،
ولبيان ذلك يتوجب التو�ضيح يف الفروع الآتية-:
(.)87

( )87حكم حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صري يف  15مايو  ،1956 /جمموعة ال�سنة العا�شرة ،الق�ضية رقم .1370
( )88حكم حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صري يف /10ابريل ،1958/جمموعة ال�سنة العا�شرة الق�ضية رقم � ،1221ص .92
( )89عدل عليا :رقم � ،72/102ص. 392
( )90احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق.434 ،
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(�)91أن يكون التفوي�ض بن�ص القانون ،و�أن يكون معين ًا وحمدد ًا و�صريح ًا ،وال يجوز �إ ّال يف بع�ض االخت�صا�صات ،ال يجوز
للمفو�ض �أن يفو�ض غريه.الزعبي ،خالد �سماره :القرار الإداري بني النظرية والتطبيق ،درا�سة مقارنة ،دار الثقافة،
عمان�،1999،ص�71ص.72
( )92يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق�،ص.8
( )93يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق � .111أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق .199
( )94ا�ستناد ًا �إىل �أن امل�ست�شار البلدي مل يكن مفو�ض ًا تفوي�ض ًا م�شروع من جانب العمـدة وفاتهم ميعاد الطعن بالنق�ض وحاز احلكم
حجية ال�شيء املق�ضي به و تدخل وزير العدل وقدم طعن ًا النق�ض با�سم القانون لتفادي النتائج اخلطرة التي ترتتب على بطالن
هذه العقود فيما يتعلق ب�ش�ؤون الأ�سرة ون�سب الأوالد وق�ضت حمكمة النق�ض يف �/17أغ�سط�س 1883/بنق�ض احلكم واعرتفت
ب�صحة هذه العقود ا�ستناد ًا �إىل �أن العمدة يتمتع ب�سلطة التفوي�ض االختياري فيمن يعهد �إليه بهذه الوظائف لدى حدوث مانع لديه
وذلـك وفق ًا للقوانني القدمية ف�ض ًال عن �أن القوانني الالحقة ال تت�ضمن ن�ص ًا يق�ضي بالبطالن يف حالة التفوي�ض املخالف لها.
احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.435
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الفرع الأول
التفوي�ض غري امل�شروع
تقت�ضي ال�ضرورات �أن يعهد من له والية االخت�صا�ص ببع�ض اخت�صا�صاته �إىل �شخ�ص �آخر �أدنى
منة مرتبة يف الت�سل�سل الإداري(.)91لتخفيف العبء عن كاهل اجلهاز الإداري يف الدولة بتفوي�ض
االخت�صا�ص خالف ًا للأ�صل العام وفق ًا ل�ضوابط معينة  .فقد �شرعت قواعد االخت�صا�ص لت�ضع
قواعد ملزمة لل�سلطة الإدارية بغية حتقيق ال�صالح العام ويرتتب على خمالفة هذه القواعد �أو
جتاوزها �أن ي�شوب القرار الإداري عيب ي�ؤدي به �إىل �إلغائه ،ويجب على املوظف احرتام هذه
القواعد وحدودها الزمانية واملكانية واملو�ضوعية وال�شخ�صية.وقد خرج امل�شرع ا�ستثنا ًء على
املمار�سة ال�شخ�صية لقواعد االخت�صا�ص حتقيق ًا للم�صلحة العامة حيث �أجـاز �أن يفو�ض �صاحب
االخت�صا�ص الأ�صيل بع�ض اخت�صا�صاته �إىل مرءو�سه ثـم يبد�أ هذا الأخري مبمار�سة االخت�صا�ص
مو�ضوع التفوي�ض(.)92
ولكن قد يحكم فيما بعد بعدم م�شروعية هذا التفوي�ض وقد يرتتب على بطالن التفويـ�ض نتائج
�ضارة بالغري ح�سن النية الذي يتعذر عليه العلم بعدم م�شروعية التفوي�ض ،ففي فرن�سا �شهر
م�ست�شار بلدية عدد ًا من عقود الزواج بناء على تفوي�ض باطل من ناحيتني-:
الأوىل� -:أن ن�صو�ص القانون ال ت�سمح للعمدة بتفوي�ض جزء من اخت�صا�صه �إ ّال لأحد م�ساعديه.
الثانية� -:أنه ال يجوز التفوي�ض لغري م�ساعدي العمدة �إ ّال يف حالة غيابهما �أو حدوث مانع لديهما
و�أن يكون هذا التفوي�ض �إىل �أحد امل�ست�شارين البلديني بح�سب ترتيب قائمة االنتخاب .وملا كان
امل�ست�شار لي�س م�ساعد ًا للعمدة كما �أن قائمة االنتخاب مل تكن مر�شحه لتلقي تفوي�ض من العمـدة
لذلك تعر�ضت العقود التي �أبرمها للطعن بعدم امل�شروعية( .)93وبتاريخ  /23فرباير 1883
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حكمت حمكمة ال�سني املدنية ببطالن هذه العقود(.)94
وي�ؤيد الفقه الفرن�سي وامل�صري �إعمال نظرية الظاهر يف حالة التفوي�ض الباطل بحجة �أن التفوي�ض
الباطل ال يختلف بحال عن التعيني غري امل�شروع ،حيث ترجع عدم ال�شرعية �إىل عيب غري ظاهر
خفي ال ي�سهل على اجلمهور معرفته ،ومن ثم يتعني �إ�ضفاء ال�شرعية على الت�صرفات التي قام بها
املفو�ض �إليه حماية للغري ح�سن النية(.)95
�أما جمل�س الدولة الفرن�سي ف�إنه مل يقم بتطبيق نظرية الظاهر يف حاالت التفوي�ض الباطل حيث
جرت �أحكامه على �إلغاء القرارات ال�صادرة بناء على تفوي�ض باطل بعدم االخت�صا�ص ،وكذلك
�سلك جمل�س الدولة امل�صري م�سلك الفرن�سي ومل ي�شر �إىل تطبيق نظرية الظاهر يف حالة التفوي�ض
الباطل ،وجرت �أحكامه علـى �أن القرار ال�صادر بنا ًء على تفوي�ض غري م�شروع هو قرار باطل
وم�شوب بعدم االخت�صا�ص(.)96
ويف م�صر حكمت حمكمة الق�ضاء الإداري “�أن املر�سوم بقانون رقم  35ل�سنة � 1931أعطى
اخت�صا�صات معينة ملدير عام م�صلحة �سكة احلديد بالن�سبة لطائفة من موظفيها باملخالفة
للقانون الذي ال يجيز التفوي�ض يف هذه االخت�صا�صات من عينه القانون بالذات ومن ثم يكون
القرار املطعون فيه ال�صادر من �سكرتري عام م�صلحة �سكة احلديد بف�صل املدعي ينطوي على نوع
من اغت�صاب ال�سلطة”(.)97
كذلك ق�ضت املحكمة الإدارية العليا ب�إلغاء القرار ال�صادر من املحافظ ب�إغالق مدر�سة خا�صة
لعدم االخت�صا�ص وردت اجلهة الإدارية �أنه مل ي�صدر �أي تفوي�ض للمحافظني يف اخت�صا�ص وزير
الرتبية والتعليم املن�صو�ص عليه يف املادة  28من القانون رقم  160ل�سنة  1958ب�ش�أن غلق
املدار�س اخلا�صة �إداري ًا(.)98
وعار�ض جانب من الفقه امل�صري اجتاه جمل�س الدولة يف عدم تطبيق الظاهريف حاالت التفوي�ض
الباطل لوجود �شهادة �صحة االخت�صا�ص لأن املفو�ض �إليه يكون عادة من كبار املوظفني التالني
للمفو�ض يف الدرجة( .)99كمـا �أن تعقد احلياة وت�شابك امل�صالح وتدخل الإدارة يف خمتلف الأن�شطــة
من �ش�أنه �أن يجعل حماية الغري املتعامل مع الإدارة على درجة كبرية من الأهمية،وتقت�ضي هذه
(� )95أبو زيد،حممد :مرجع �سابق  .611يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق .15

( )96يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق .18-15
( )97حكم الق�ضاء الإداري يف  5يناير  1954جمموعة ال�سنة الثامنة�،ص. 373
( )98حكم املحكمة الإدارية العليا يف  25يناير  ، 1967جمموعة اخلم�س ع�شر عام ًا من  ،1980-1965ج� ،1ص.3855
( )99احللو ،ماجد :الق�ضاء الإداري (�،)1982ص . 317
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( )100يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق� ،ص.22
( )101احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.269
( )102يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق�،ص�34ص35
( )103حكم املحكمة الإدارية العليا ال�صادر يف الق�ضية رقم  1154جمموعة اخلم�سة ع�شر عام ًا  ،ج،4ص. 3859
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احلماية �أن الغري عندما يثق يف ظاهر خارجي معني و�أن الذي يتعامل معه هو موظف �شرعي
وخمت�ص اليهدر هذه الثقة .ولو ثبت بعد ذلك عدم مطابقة الظاهر للحقيقة ال �سيما و�أن هنـاك
تق�صيـر ًا و�إهما ًال من جانب �إدارة لرتكها بع�ض املوظفني يقومون مبزاولة اخت�صا�صات دون توافر
ال�سند ال�صحيح لذلك ومن ثم يتعني �إ�ضفاء ال�شرعية على الت�صرفات والأعمال التي قام بها
املفو�ض �إليه حماية للغيـر ح�سن النية الذي انخدع باملظهر اخلارجي وجهله بحقيقة مركزه مبني ًا
علـى �أ�سباب جدية معقولة(.)100
الفرع الثاين
بطالن قرار النقل وحاله عدم التوليه
يعني نقل املوظف �أن ت�ستبدل الوظيفة امل�سندة �إليه بوظيفة من نف�س النوع والدرجة يف �إدارة
�أخرى ،والهدف من النقل غالب ًا هو حتقيق م�صلحة العمل بح�سن توزيع العاملني على الإدارات
املختلفة و�سلطة النقل هي نف�سها �سلطة التعيني يف اجلهتني اجلهة املنقـول منها املوظف واجلهة
املنقول �إليها.
و�سلطة الإدارة بالنقل لي�ست مطلقة بل قيدها امل�شرع بقيد روعي فيه م�صلحة العامل ب�أن ال يكون
من �ش�أن النقل تفويت الدور على العامل يف الرتقية باجلهة املنقول �إليها ،كما �أن الق�ضاء يتطلب �أ ّال
يكون قرار النقل م�شوب ًا ب�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،ف�إذا خالفت هذا القيود تعني �إلغاء قرار النقل.
وعندئذ يثور الت�سا�ؤل عن م�صري الت�صرفات التي �صدرت منه ا�ستناد ًا �إىل قرار النقل(.)101
�إن �إلغـاء قرار النقل يرتتب عليه �إلغاء كافة الت�صرفات التي �صدرت منه ا�ستناد ًا �إىل قرار النقل،
ل�صدورها من موظف ال تتوافر له الوالية الوظيفية الالزمـة للقيام بها ،وت�صبح م�شوبة بعيب عدم
االخت�صا�ص .وا�ستثنا ًء من القواعد العامة ميكن اعتبار الت�صرفات ال�صادرة منه �صحيحة نظر ًا
لالعتبـارات املتعلقة بحماية الغري ح�سن النية �إذا كان من املتعذر على الغري العلم بعـدم �شرعية
�شغل املوظف للوظيفة(.)102
ومن �أحكام جمل�س الدولة امل�صري الق�ضاء بعدم �شرعية النقل ال�صادر يف  28دي�سمرب ،1965
لأن من �ش�أنه تفويت الفر�صة على الطاعن يف الرتقية( .)103وعدم �شرعية قرار الرتقية الذي
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ت�صدره اجلهة املنقول منها خالل فرتة النقل رغم عدم تنفيذ قرار النقل وا�ستمرار املوظف يف
العمل يف جهة املنقول منها(.)104
وحكمت حمكمة العدل العليا الأردنية �أنه“ :ال يرد القول �أن مبا�شرة املوظف الذي تقرر نقله من
عمله �إذعان ًا م�سقط ًا حلقه يف الطعن بقرار النقل� ،إذ �إن عدم امتثاله لقرار النقل يجعله يف و�ضع
يفقده وظيفته وفق ًا حلكم املــادة (�/152أ )1/من نظام اخلدمة املدنية �إ�ضافة �إىل �أن امل�ستدعي
قد احتفظ عند تنفيذه القرار الطعني بحقه بالطعن و�أجازت املادة (�/63أ) من نظام اخلدمة
املدنية رقم  998/1مبد�أ نقل املوظف �أو انتدابه من وظيفة �إىل �أخرى يف الدائرة نف�سها .وقد
ا�شرتطت الفقرة (ب) من ذات املادة �أن تراعى م�صلحة الدولة و�ضمان ح�سن �سري العمل يف
دوائرها كما ا�شرتطت الفقرة (ج) من ذات املادة �أن يتم تبليـغ املوظف املنقول �أو املنتدب قرار
النقل �أو االنتداب قبل التاريخ املحدد لتنفيذه مبهلة منا�سبة ،ويف جميع الأحوال ال يجوز نقل املوظف
�أو انتدابه �إىل وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الأ�صلية ،وعليه ف�إنّ �صدور قرار نقل املوظف
واعتبار قرار النقل نافذ ًا من ذات التاريخ دون �إعطاء املوظف مهلة منا�سبة لتدبر �أموره يكون قد
�أغفل احلكمة وامل�صلحة التي ابتغاها امل�شرع من الن�ص على هذه املهلة ويكون القرار الطعني قد
�صدر خالف ًا حلكم املادة (/63ج) من نظام اخلدمة املدنية وم�ستوجب الإلغاء(.)105
ويالحظ على �أحكام جمل�س الدولة امل�صري وحمكمة العدل العليا ال�صـادرة ب�إلغاء قرار النقل
الباطل �أنها مل ت�شر �إىل عدم �شرعية الت�صرفات التي قام بها تنفيذ ًا لقرار النقل ولذلك يرى جانب
من الفقه امل�صري �أن ذلك يعني �إقـرار ًا �ضمني ًا ل�صحة تلك الت�صرفات التي قام بها املوظف قبل
�إلغاء قرار النقل و�أنه ال ميكن القول ب�أن جمل�س الدولة امل�صري مل ي�شر �إىل بطالن تلك الت�صرفات
باعتبار �أن ذلك نتيجة منطقية ترتتب على �صدور حكم �إلغاء قرار النقل وذلك لتعلق الأمر مب�صالح
على درجة كبرية من الأهمية ت�ستوجب �أن ي�شري �إليها جمل�س الدولة �صراحة �إذا �أراد اعتبار هذه
(.)106
الت�صرفات غري م�شروعة
�أما يف حاله عدم التولية فقد يحدث يف بع�ض احلاالت �أن ي�شغل �أحد الأفراد وظيفة معينة دون
�سبق التعيني �أو االنتخاب ،وميار�س اخت�صا�صاته يف مقر الوظيفة ويعتاد الآخرون على م�شاهدته
يف هذه الوظيفة مما يكون لديهم قناعة يقينية ب�صحة ممار�سته للعمل الذي يقوم بة وقانونيته،
( )104حكم املحكمة الإدارية العليا ال�صادر �سنة  1974جمموعة اخلم�سة ع�شر عام ًا ،ج�،4ص.3753
( )105عدل عليا :رقم  ،98/494نقابة املحامني،عدد�،.)1999(، 6ص1701
( )106يو�سف ،جمدي عزالدين :مرجع �سابق�،ص�37ص.38
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( )107احللو ،ماجد :القانون الإداري ،مرجع �سابق�،ص.430
(� )108أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص.54
(� )109شيحا� ،إبراهيم :مباديء و�أحكام القانون الإداري اللبناين ،مرجع �سابق�،ص.373
( )110الطهراوي ،هاين :القانون الإداري  ،الكتاب الأول ،مكتبة دار الثقافة�،1998،ص.308
() �أبو زيد ،حممد عبد احلميد :دوام �سري املرافق العامة ،مرجع �سابق�،ص.204
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في�ستلزم الق�ضاء وجود مظاهر جادة ل�شغل الوظيفة بطريقة هادئة وم�ستمرة( .)107ومييل الباحث
�إىل �ضرورة اعتبار ت�صرفات املوظف م�شروعة ا�ستناد ًا �إىل قاعدة املطلق يجري على �إطالقه ،ولو
�أراد الق�ضاء �إبطال هذه الت�صرفات لن�ص عليها �صراحة.
املبحث الثاين
تطبيقات نظرية املوظف الفعلي يف الظروف اال�ستثنائية
ظهرت فكرة الظروف اال�ستثنائية يف الق�ضاء الإداري الفرن�سي حتت ا�سم �سلطات احلرب
بعد احلرب العاملية الأوىل ،وعندما وقعت احلرب العاملية الثانية ا�ستخدم جمل�س الدولة الفرن�سي
التعبري ذاته وثبت له �أن الظروف اال�ستثنائية ال تقت�صر على حالة احلرب ،و�إمنا ت�شمل جميع
(.)108
الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها
ويف حال حدوث هذه الظروف اال�ستثنائية ،قد يحدث اختفاء ال�سلطات ال�شرعية مما ي�ؤدي �إىل
توقف املرافق العامة الأ�سا�سية ،ومن املمكن �أن يتوىل �شخ�ص يف هذه الظروف ممار�سة اخت�صا�صات
وظيفة معينة حر�ص ًا على �سري املرافق العامة نيابة عن ال�سلطات ال�شرعية املختفية( .)109والأ�سا�س
الذي ت�ستند �إلية نظرية املوظف الفعلي هو :فكرة ال�ضرورة ولي�س فكرة الأو�ضاع الظاهرة ،فعندما
يتعامل الغري مع �شخ�ص يف حالة الظروف اال�ستثنائية وهو يعلم متام ًا �أنه لي�س مبوظف عام فتعترب
الت�صرفات التي با�شرها م�شروعة باالعتماد على الظروف اال�ستثنائية التي حدثت فيها هذه
الت�صرفات ،وم�شروعية هذه الت�صرفات ت�ستند �إىل �ضرورة �سري املرافق العامة(.)110
ففي بداية احلرب العاملية الثانية �سنة  1940طبق جمل�س الدولة الفرن�سي نظرية املوظف الفعلي
عندما حدثت الفو�ضى التي �سادت فرن�سا يف ذلك الوقت حيث ق�ضى ب�صحة الإجراءات التي
اتخذتها جلنة من الأفراد للعمل مكان املجل�س البلدي ملدينة “ماريون”� .إثر هروب �أع�ضائه بعد
دخـول القوات الأملانية ،وقامت هذه اللجنة بعملية اال�ستيالء على الب�ضائع والأغذية وتوريدها �إىل
ال�سكان ،ومت الطعن �أمام جمل�س الدولة الفرن�سي يف �شرعية ت�صرفات ذلك املجل�س الفعلي ،ت�أ�سي�س ًا
على عدم ا�ستناده على �أ�سا�س قانوين يف مزاولة االخت�صا�صات التي قام بها ،وق�ضى جمل�س الدولة
ب�شرعية ت�صرفات املجل�س نظر ًا �إىل الظروف اال�ستثنائية التي حلت باملدينة على �إثر غزو احللفاء
والأملان احلدود الفرن�سية(.)111
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و�أخذ جمل�س الدولة الفرن�سي �أي�ضا بفكرة التفوي�ض ال�ضمني يف الظروف اال�ستثتنائية ،وتعني
قيام ال�سلطات العامة دون �سند من قانون �أو قرار جمهوري ب�إ�سناد املهام الوظيفية �إىل بع�ض
املوظفني ،وبذلك يكون ه�ؤالء املوظفون قد تولوا الوظائـف بطريقة غري م�شروعة� ،إ ّال �أنها ا�ستثنا ًء
تعد �سليمة ا�ستناد ًا �إىل نظرية املوظفني الفعليني لأن ال�سلطات العامة تكون يف مثل هذه الظروف
م�شغولة بتنظيم احلياة الإدارية وكفالة �سري املرافق العامة .وق�ضى بتاريخ  26يونيه1946 /
مب�شروعية التفوي�ض ال�صادر من �إحـدى ال�سلطات الإدارية لغريها ،يف اتخاذ �إجراءات اال�ستيالء
امل�ؤقت على بع�ض ال�سيارات رغم عدم وجود ن�ص ت�شريعي ي�سمح به(.)112
ويف م�صر ي�ضرب الدكتور م�صطفى �أبو زيد مثا ًال فعلي ًا يف �أثناء حرب 1956م بقيام طبيب
املحجر البيطري يف القنطرة مبزاولة االخت�صا�صات املخولة لل�سلطات العامة جميع ًا وعلى الأخ�ص
�سلطة ال�ضبط والتموين وال�صحة وزاول �سلطة ال�ضبط عندما كون من بع�ض الأغراب حر�س ًا
يحمي املهاجرين وخمازن التموين وزاول �سلطة التموين �إذ جعل من نف�سه م�سئو ًال عن خمازن
(.)113
الدقيق وال�سكر و�أ�شرف عالوة على ذلك على ال�شئون ال�صحية يف املنطقة

(� )112أبو زيد،حممد :مرجع �سابق�،ص.617
( )113عبد البا�سط ،حممد :القانون الإداري ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة الأوىل�،1999،ص.356
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اخلامتة
من الثابت ت�شريع ًا وفقه ًا وق�ضا ًء �أن العنا�صر الأ�سا�سية ملفهوم املوظف العام ،تدور يف �إطار
واحد ،ومن �أبرز هذه العنا�صر :دميومة الوظيفة التي ي�شغلها ال�شخ�ص� ،إ�ضافة �إىل �أن يكون العمل
خم�ص�ص ًا خلدمة مرفق عام ،تديره الدولة �أو �أحد �أ�شخا�ص القانون العام ،و�أن يعني ال�شخ�ص يف
الوظيفة عن طريق ال�سلطة التي متلك تعيينه قانون ًا ،وعليه ف�إنّ املوظف الفعلي ومغت�صب ال�سلطة
لي�سوا موظفني عموميني ؛ لأنهم ميار�سون مهام وظائفهم دون ت�أهيل قانوين �أو عقب ت�أهيل غري
م�شروع.
وتق�ضي القواعد العامة يف القانون االداري �أن املوظف املخت�ص :هو ذلك ال�شخ�ص الذي ي�شغل
وظيفته طبق ًا لقرار �صحيح �صدر بتعيينه ،و�إال اعترب القرار غ�صب ًا لل�سلطة وال يرتب �أثر ًا ،وي�ستثنى
من القواعد العامة �أن القرار ال�صادر من املوظف الفعلي فريتب �آثار ًا معينة ا�ستناد ًا �إىل احرتام
الغري ح�سن النية الذي بنى تعامله مع املوظف الفعلي على الظاهر� ،إ�ضافة �إىل مبد�أ دوام �سري
املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد ب�إجماع الفقه والق�ضاء.
ويتميز املوظف الفعلي عن غريه ب�أن املوظف القانوين الذي ي�شغل وظيفته وميار�س �صالحياتها
عقب ت�أهيل قانوين م�شروع� ،سوا ًء كان بالتعيني �أو االنتخاب �إ�ضافة �إىل كون هذا الت�أهيل قائم ًا يف
حني �أن املوظف الفعلي هو ال�شخ�ص الذي ي�ؤدي وظيفته وكان قرار تعيينه معيب ًا� ،أو مل ي�صدر به
قرار تعيني �أ�ص ًال� ،أما مغت�صب ال�سلطة فهو ذلك ال�شخ�ص الذي ي�شغل الوظيفة وميار�س مهامها
دون ت�أهيل قانوين.
ومن حيث ت�صرفات كل منهم :ف�إنّ ت�صرفات املوظف القانوين �صحيحة ومنتجة لآثارها ،ما
مل تكن م�شوبة بعيب من عيوب امل�شروعية ،يف حني �أن ت�صرفات مغت�صب ال�سلطة �أغلبها باطلة
ومنعدمة؛ لأنها ت�ستند على العدم ،وفيما يتعلق بت�صرفات املوظف الفعلي فقد �أجازها الفقه
والق�ضاء بالإجماع ،حماية للغري ح�سن النية واحلفاظ على مبد�أ دميومة وا�ستمرارية املرافق العامة
بانتظام واطراد.
وعلى الرغم من �أن ممار�سة مهام الوظيفة الفعلية يعترب مهام الوظيفة خروج ًا على قواعد
االخت�صا�ص التي تعد من النظام العام ويرتتب على ذلك انعدام القرارات الإدارية ال�صادرة من
جهة غري خمت�صة� ،إال �أن تطبيق القواعد املجردة ال�سابقة يلحق �ضرر َا ج�سيم ًا بجمهور املتعاملني
مع املوظف الفعلي الذين اعتمدوا بح�سن نية على الظاهر يف تعاملهم �إ�ضافة �إىل حماية امل�صلحة
العامة التي تق�ضي ب�ضرورة دوام �سري املرافق العامة ،ولذلك �أح�سن الفقه والق�ضاء �صنع ًا عندما
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جتاوزوا االعتبارات القانونية املجردة و�صححوا ت�صرفات املوظف الفعلي حماية لالعتبارات
العملية ال�سابقة.
ولنظرية املوظف الفعلي تطبيقات عملية يف الظروف العادية ويف الظروف اال�ستثنائية على م�ستوى
دول املقارنة بدرجات متفاوتة ،وت�شرتك جميع دول املقارنة باالعرتاف بها يف جميع الظروف
ب�إجماع الفقه والق�ضاء الإداريني ،ومن �أهم هذه التطبيقات يف الظروف العادية ما ي�أتي-:
حالة بطالن قرار تعيني املوظف �أو بطالن نتيجة االنتخابات التي توىل الوظيفة على �أ�سا�سها ،على
الرغم من �أنه مار�س مهام تلك الوظيفة ،فاعرتف له ب�صحة تلك الت�صرفات يف الدول املقارنة على
م�ستوى الفقه والق�ضاء.
اال�ستمرار يف �شغل الوظيفة على الرغم من انتهاء العالقة الوظيفية �سواء كان بطلب من الإدارة
�أو جلهل يف تاريخ انتهائها ،فاعرتف له ب�صحة تلك الت�صرفات يف الدول املقارنة على م�ستوى الفقه
والق�ضاء.
حالة التفوي�ض غري امل�شروع� ،أي حكم ت�صرفات املوظف املفو�ضة له ال�صالحيات مبوجب تفوي�ض
غري م�شروع ،حيث �أنكر جمل�س الدولة الفرن�سي وكذلك جمل�س الدولة امل�صري �صحة تلك الت�صرفات
واعتربت باطلة يتوجب �إلغاء تلك القرارات ،و�إن كان جانب من الفقه الفرن�سي وامل�صري يطالب
باالعرتاف ب�صحة تلك القرارات على اعتبارها �صادرة من موظف فعلي� ،إال �أن الباحث مييل �إىل
غري ذلك م�ستند ًا �إىل عدم جواز التو�سع يف اال�ستثناء �إ�ضافة �إىل �أن التفوي�ض يتم بني موظفني وفق ًا
ل�ضوابط ت�شريعية وقانونية ويجب احرتام تلك ال�ضوابط.
القرارات ال�صادرة من موظف منقول �أبطل قرار نقلة نتيجة ل�سبب قانوين حيث اعرتف الق�ضاء
الإداري يف الدول املقارنة ببطالن قرار النقل �إذا كان يفوت على املنقول فر�صة يف الرتقية �أو
االمتيازات �أو غريها ،ومل يتطرق الق�ضاء يف مثل هذه احلالة �إىل �شرعية القرارات التي �أ�صدرها
يف وظيفته التي نقل �إليها قبل �إبطال قرار النقل ،حيث مييل الباحث �إىل اعتبارها �صادرة من
موظف فعلي ولو كان هناك نية لعدم االعرتاف بها ل�صرح بذلك وعليه ميكن اعتبارها �صحيحة
ا�ستناد ًا �إىل عدم �إبطالها �صراحة.
�أما تطبيقات النظرية يف الظروف اال�ستثنائية كاحلرب والكوارث وغريها و�إن كانت بع�ض الدول
املقارنة تعر�ضت ملثل تلك التطبيقات �إال �أنه ميكن القول ب�أن ال�ضرورة العملية والواقعية تتطلب
االعرتاف لفئة ممن يعملون بح�سن نية ومن �أجل امل�صلحة العليا يف املحافظة على ا�ستمرار املرافق
العامة خلدمة الآخرين ب�صحة ت�صرفاتهم واالعرتاف لهم ببع�ض االمتيازات الوظيفية ا�ستناد ًا
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�إىل حالة ال�ضرورة.
ويرتتب على �صحة ت�صرفات املوظف الفعلي يف مواجهة الغري وجود عالقة بينه وبني الإدارة،
تلتزم مبوجبها تعوي�ض املوظف عما �أنفقه يف �أثناء قيامه بتلك الوظيفة و�صرف مكاف�آت له ج ّراء ما
قام به من عمل ،على �أ�سا�س نظرية �إثراء الإدارة بال �سبب على ح�ساب املوظف الفعلي.
وم�سئولية املوظف الفعلي املدنية يف مواجهة الغري ف�إنها تخ�ضع لإحكام وقواعد القانون املدين على
�أ�سا�س تعوي�ض ال�ضرر.
�أ ّما ما يتعلق مب�سئولية املوظف الفعلي وعلى الرغم من عدم تنظيمها ت�شريعي ًا ف�إنه يجب حما�سبته
�ش�أنه �ش�أن املوظف العام ،ا�ستناد ًا �إىل قواعد العدالة واملنطق ما دام مت االعرتاف م�سبق ًا بقيمة
ت�صرفاته.
وعليه ف�إن نظرية املوظف الفعلي �أ�ضحت �إحدى النظريات املهمة يف القانون الإداري ،ومناط
تطبيقها الق�ضاء الإداري ،وتعد ركيزة �أ�سا�سية من ركائز ال�شرعية الإدارية ٍ ،ويتمتع املوظف الفعلي
بذات احلمايه اجلزائيه التي يتمتع بها املوظف العام ويرتتب عليه ذات الأثار ا�ستناد ًا �إىل ما �سبق
بيانه ،وعليه فان الباحث يرى �ضرورة-:
توحيد تعريف املوظف العام يف الت�شريعات الأردنية.
الن�ص ت�شريعي ًا على نظرية املوظف الفعلي يف جمال الوظيفة العمومية يف الت�شريع الأردين.
ت�ضمني قانون العقوبات الأردين ن�صو�ص ًا ت�ضفي احلماية اجلزائية للموظف الفعلي.
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