
 الكلية بالمحكمة اإلدارية الدائرة اختصاص المحكمة أن هذه قضاء في المقرر من |

 تنص لما طبقا المدنيين بالموظفين المتعلقة االدارية القرارات إلغاء طلبات مجال في

 بالمحكمة الكلية دائرة بإنشنناء 1981 لسنننة 20 رقم القانون من األولى المادة عليه

 طلبات على يقتصر 1982 لسنة 61 رقم بالقانون المعدل اإلدارية المنازعات لنظر

 الجزاءات توقيع أو الخدمة إنهاء أو الترقية أو بالتعيين الخاصنننننة القرارات إلغاء

 ةالدائر تلك اختصاص ينأى عن ثم ومن ، التأديبية

 مقنعة عقوبة على منطوية تكون أن إال الموظفين ونقل ندب قرارات إلغاء طلبات

 في حق له ينهض ال األصل بحسب الموظف ألن ، بنظره الدائرة أصال مما تختص

 تتوافر في ال معينة خبرة منه يفيد أنه زعم ولو معين وظيفي عمل موقع في القرار

 وقت أي في تغييره يجوز عام قانوني مركز في أنه ذلك ، إليهاينقل س التي الوظيفة

 تريده الذي المكان في منه واالستفادة موقعه من أخالئه في تقديرية سلطة فلإلدارة ،

 النقل أن دام ما الشنننأن هذا في اإلدارة للقضننناء على معقب وال تعينه الذي والعمل

شوبه وال العامة المصلحة تحقيق إلى يهدف ساءة ي ستعمال إ سلطة ا  االنحراف أو ال

 السننلم مدارج في مرتبة أو درجة أقل وظيفة إلي الموظف تنزيل على ينطو ولم بها

 الوظائف مجموعة أو طبيعتها في تتدنى وظيفة إلي أو يشغلها التي تلك من اإلداري

 معه يكون مما ذلك وغير ، يحكمها الذي التوظف نظام أو إليها تنتمي التي الرئيسية

 فالنقل ، القانون أحكام خالف على اإلدارة إليها قصنندت تأديبية لعقوبة سنناترا النقل

 العامة المصنننلحة يحقق أنه ترى الذي المكان في الموظف وضنننع في لإلدارة مكنة

 النقل قرار كان إذا ما واسننننتخالص ، وانتظامه العمل سننننير حسننننن على حرصننننا

 تصننننرفها أن أم منه واالنتقام للموظف الكيد اإلدارة جهة به تغيت جزاء يتضننننمن

ستهدف ستخلصه الموضوع لمحكمة متروك تقديره العامة المصلحة ي  ظروف من ت

 أسننننباب على قضنننناءها أقامت قد دامت ما عليها معقب بغير ومالبسنننناتها الدعوى

 للعقوبة بديال ذاته في به يتوسل لم النقل قرار أن تبينت ما وإذ ، لحمله تكفي سائغة

 ال قرار إلي وجه الطعن أن على تأسيسا اختصاصها بعدم تقضي أن فعليها التأديبية

  . اختصاصها حددت التي القانونية النصوص ضمن يندرج
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