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 إقرار
 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

 )النيابة اإلدارية ومدى ضرورتيا في التشريع الفمسطيني( " دراسة تحميمية مقارنة "

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو 

ف ىذه الرسالة ككؿ،  أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك حيثما كرد، كا 

 بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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 زةــغ –ة ــيــالمــة االســعــامــجــلا
 اــيــمــعـــات الــــدراســادة الــمـــــــــع
 ونــانــقــة والــــعــريــشــة الــيــمـــــك
 امــــعــــــون الــانـــــــقــــم الــــــــســــــق

 
 النيابة اإلدارية 

 ومدي ضرورتها يف التشريع الفلسطيني 
 )دراسة حتليلية مقارنة( 

 
The Administrative prosecution 

 and the extent of necessity in the Palestinian law  
(A comparative , Analytical study)   
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قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ بكمية 
غزة. –الشريعة كالقانكف في الجامعة اإلسبلمية 
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 الممخص
تناكلت ىذه الرسالة بشكؿ أساسي )النيابة اإلدارية كمدل ضركرتيا في التشريع الفمسطيني، دراسة    

تحميمية مقارنة(، ابتدأ الباحث في التمييد بالحديث عف مفيكـ الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ في 
يبية المختمفة، التشريع الفمسطيني كالمصرم، كماىية السمطة التأديبية كأساسيا، كاألنظمة التأد

فاألخيرة تتمركز حكؿ ثبلثة أنظمة ىي النظاـ الرئاسي، كالنظاـ شبو القضائي، كالنظاـ القضائي في 
النيابة اإلدارية مف حيث التعريؼ كالخصائص كالنشأة،  وفي الفصل األول تناول الباحثالتأديب، 

كتطرؽ الباحث إلى السمطات التأديبية، كاألساس القانكني لمنظاـ التأديبي القضائي كالنيابة اإلدارية 
لمنيابة اإلدارية كمدل استقبلليا عف  ةثـ تناكؿ الباحث الطبيعة القانكني في التشريع المصرم،

لى تشكيؿ النيابة اإلدارية كتحديد لة: التنفيذية كالقضائية كالتشريعية، السمطات الثبلث في الدك  كا 
اإلجراءات التي مف خبلليا يمكف رد كمخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية، كقد اتضح مف خبلؿ 
الدراسة أف النيابة اإلدارية تعتبر جزءان مف أجزاء النظاـ التأديبي القضائي، فيي األمينة عمى الدعكل 

بية تتكلى تحقيقيا كرفعيا كمتابعتيا أماـ المحاكـ التأديبية المختصة كليا في ذلؾ كافة إجراءات التأدي
دكر النيابة اإلدارية  أما في الفصل الثاني تناول الباحثاالتياـ كالتحقيؽ الممنكحة ليا طبقان لمقانكف، 

قكبة التأديبية بحقو، ثـ تحدث في التحقيؽ التأديبي الذم يمثؿ الضمانة األكيدة لممتيـ قبؿ تكقيع الع
عف الجيات التي يحؽ ليا إحالة الشكاكل عف المخالفات التأديبية إلى النيابة اإلدارية إلجراء 
التحقيؽ فييا، كالضمانات التأديبية الممنكحة لممكظؼ العاـ المخالؼ تأديبيان في التشريع المصرم، 

ديبي في مخالفة تأديبية ما دكف أف تتمقى الشككل فبل يجكز لمنيابة اإلدارية أف تباشر التحقيؽ التأ
عف المخالفة مف الجيات المختصة بذلؾ، ثـ بٌيفى الباحث اختصاصات النيابة اإلدارية في التشريع 

أما في الفصل الثالث تطرق المصرم السيما االختصاص الكالئي كاالختصاص المحمي منيا، 
ة في التشريع الفمسطيني كالدكافع مف إنشائيا، كمف خبلؿ إلى الغاية مف إنشاء النيابة اإلداري الباحث

قامة  الدراسة استنتج الباحث أف النيابة اإلدارية تقكـ بمباشرة اختصاصاتيا في التحقيؽ التأديبي كا 
الدعكل التأديبية كمباشرتيا طبقان لمقانكف، فبل تنكب بذلؾ عف الجية اإلدارية الرئاسية في مباشرة 

بر النيابة اإلدارية صاحبة االختصاص األصيؿ في مباشرة الدعكل التأديبية أماـ التحقيؽ، بحيث تعت
المحاكـ التأديبية المختصة، كييعد عضك النيابة اإلدارية جزءان أصيبلن مف األجزاء المككنة لممحكمة 

ث مف التأديبية بحيث يترتب البطبلف في انعقادىا إذا تغيب مف يتكلى االدعاء أماميا، كاستنتج الباح
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خبلؿ استقراء النصكص التشريعية الفمسطينية سارية المفعكؿ التي تحكـ كتنظـ أحكاـ المكظفيف 
العمكمييف مف حيث مساءلتيـ كمعاقبتيـ تأديبيان، أف المشرع الفمسطيني قد تبنى النظاـ الرئاسي في 

لرئاسية، ككذلؾ التأديب، بحيث جمع بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة العقاب بيف يدم السمطة ا
كزع كشتت سمطة التحقيؽ كالتأديب بيف أكثر مف جية إدارية في الدكلة، فأعطى لمسمطة الرئاسية 
متمثمةن برئيس الدائرة الحككمية أك الكزير المختص صبلحية مباشرة االتياـ كالتحقيؽ كصاحية إنزاؿ 

كبات التأديبية الجسيمة فقد أسند بعض العقكبات التأديبية البسيطة المنصكص عمييا قانكنان، أما العق
بعد أخذ مشكرة كرأم لجنة مككنة مف  -رئيس ديكاف المكظفيف العاـ -تكقيعيا لمسمطات المختصة

قبمو، كأعطى مجمس الكزراء سمطة التحقيؽ كالتأديب مع مكظفي الفئة العميا، ىذا كمو دفع الباحث 
ـ القضائي في التأديب؛ لما يتميز بو ىذا إلى أف يكصي المشرع الفمسطيني بضركرة أف يتبنى النظا

النظاـ مف تكفير الضمانات الكافية التي يمنحيا  لممكظفيف العمكمييف المخالفيف تأديبيان، كالتي مف 
تتكفر فييا الحيدة  -النيابة اإلدارية -أىميا أف يصدر التحقيؽ اإلدارم عف ىيئة محايدة مستقمة  

ديبي، كذلؾ لمبعد عف الييمنة الرئاسية عمى السمطة التأديبية، بحيث كالشفافية عند إجراء التحقيؽ التأ
تككف النيابة اإلدارية صاحبة االختصاص الكحيد بالتحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف كالعامميف في 
الدكلة كغيرىـ مف العامميف في الييئات كالمؤسسات كالنقابات التي ينص قانكنيـ عمى إعطاء النيابة 

حية التحقيؽ معيـ، كذلؾ لمعمؿ عمى تكحيد جميع جيات التحقيؽ اإلدارم في يد ىيئة اإلدارية صبل
 كاحدة كىي النيابة اإلدارية.  
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Summary 

   This study mainly is about the administrative prosecution and the extent of its 

necessity in the Palestinian legislation – a comparative analytical study. The 

researcher began in the introduction with a talk about the concept of public 

service and public employee in the Palestinian and Egyptian legislations and 

what the disciplinary authority is, its basis and the various disciplinary 

regulations. The latter (disciplinary regulations) are centered on three systems -

the presidential system, the quasi- judicial system and the judicial system in the 

discipline.  

   In the first chapter, the researcher talked about the administrative prosecution 

in terms of its definition, characteristics and evolution and touched on the 

disciplinary powers, the legal basis for the of judicial disciplinary system and 

the administrative prosecution in the Egyptian legislation. The researcher 

covered the legal nature of the administrative prosecution and the extent of its 

independence from the three authorities of the state: the executive, the judicial 

and the legislative and to the formation of the administrative prosecution and the 

determination of the procedures by which they can reject and sue members of 

the administrative prosecution. It has been shown through the study that the 

administrative prosecution is considered a part of the judicial disciplinary 

system as it is the trustee on the disciplinary case and takes charge on its filing, 

submission and follow-up before the relevant disciplinary courts. The 

administrative prosecution has all the accusation and investigations procedures 

that are granted according to the law. 

   In the second chapter, the researcher talked about the role of the administrative 

prosecution in the disciplinary investigation, which is the assured guarantee of 

the accused before endorsing the disciplinary sanction against him. The 

researcher next talked about the bodies entitled to refer complaints for 

disciplinary offenses to the administrative prosecution in order to conduct 

investigation and the disciplinary guarantees that are granted to the disciplinary 

offending general employee in the Egyptian legislation. It is not permissible for 

the administrative prosecution to initiate disciplinary inquiry in a disciplinary 

offense without being given a complaint about the violation from the relevant 

authorities. The researcher showed specialties of the administrative prosecution 

in the Egyptian legislation, in particular, the loyalty expertise and the domestic 

expertise. 

   In the third chapter, the researcher talked about the objective of establishing 

the administrative prosecution in the Palestinian legislation and the motives of 

its foundation. From the study, the researcher concluded that the administrative 

prosecution proceeds forward with its expertise in the disciplinary investigation, 
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lodging the disciplinary case and conducting it according to the law. It therefore 

does not replace the presidential administrative authorities in initiating the 

investigation; so that the administrative prosecution is considered the genuine 

specialty jurisdiction in initiating disciplinary action before the respective 

disciplinary courts. A member of the administrative prosecution is an integral 

part of the constituent parts of the disciplinary court. Therefore its formation 

deems invalid if the one who takes charge of the prosecution before it is absent. 

The researcher concluded by extrapolation of  the Palestinian legislative texts in 

force which govern and regulate the provisions of the public staff in terms of 

accountability and disciplinary punishment, that the Palestinian legislator has 

adopted the presidential system in the discipline, thus combined between the 

charge and the investigation power with the punishment power in the hands of 

presidential authority. He also distributed and dispersed the power to investigate 

and discipline among more than one administrative body in the state; he gave to 

the presidential authority represented by the president of the governmental 

department or the relevant minister the power to start the accusation and 

investigation and making some simple disciplinary sanction charges as legally 

prescribed. Endorsing the big disciplinary sanctions is referred to the relevant 

authorities - the president of the General Personnel Council - after taking advice 

and the opinion of a panel of formed by him. The Palestinian legislator gave the 

Council of Ministers the power to investigate and discipline with senior level 

staff. 

    All of that motivated the researcher to recommend to the Palestinian legislator 

that it is necessary to adopt the judicial system in the discipline for what 

distinguishes this system as providing sufficient guarantees and grants them to 

disciplinary offenders public officials most important of which is to issue the 

administrative investigation form an independent body – the administrative 

prosecution – that has impartiality and transparency when conducting a 

disciplinary investigation in order to keep away from presidential dominance on 

the disciplinary authority. Hence, the administrative prosecution becomes the 

only jurisdiction expertise in investigating public officials and state workers and 

others working in organizations, institutions and trade unions, whose by-laws 

grant the administrative prosecution the power to investigate them. This is to 

unify all the bodies of the administrative investigation in the hand of one body 

which is the administrative. 
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 اإلهداء

 أهدي هذا اجلهد املتىاضع 
 

 فلسطٌن شهداء إلى الطاهرة بدمائهم الطرٌق لنا أناروا الذٌن...  إلى

 الحنون أمً إلً الجنة تكمن قدمٌها تحت من...  إلى

 قدوتً والدي إلً, مكنا   العلمً مشواري جعل من...  إلى

  (دانا) الحبٌبة وابنتً ... الغالٌة زوجتً...  إلى

 أختً العزٌزة وإخوتً األعزاء...  إلى

 رفٌق خٌر لً وكانوا ... الدراسة عناء قاسمونً الذٌن...  إلى

ً   وأفاضوا حرفا   علمونً من كل...  إلى  .الكثٌر علمهم من عل

 إليهم مجيعا أهدي مثرة هذا اجلهد والبحث

 

 الباحث
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  وتقدير شكر

 نجػاز ىػذاإ عمػى كعزيمػة صػبر مػف بػو مػدني كمػا عميػو كفقنػي ما عمى القدير العمي هلل الحمد    

 :الػدكتكر أسػتاذم الفاضػؿ إلػى كالعرفػاف الشػكر بجزيػؿ ألتقػدـ المناسػبة ىػذه ألنتيػز ننػيا  ك  ،البحػث

فمػـ يبخػؿ عمػيو يكمػان شػراؼ عمػى رسػالتي، اإل خػبلؿ كبيػر جيػد مػف بذلػو لمػا ،باسػـ صػبحي بشػناؽ

رشادم حتي إنجاز ىذا البحث،   الحقيقػة كفػيبعممو أك بكقتو، ككاف لو عظيـ األثر في تكجييي كا 

 كال حقػو، الكػريـ أفػي أسػتاذم أف أسػتطيع ال كالعرفاف كالتقدير الشكر كممات مف رددت ميما فإنني

أككمػت إليػو  التػي المسػئكليات عمػى كيعينػو اهلل يكفقػو بػأففػي ظيػر الغيػب لػو  الػدعاء سػكل يسػعني

 . العمـ لطالبيان خر ذك  سندنا يجعموأف ك 

كالػػدكتكر. مػػازف  ،كالشػػكر مكصػػكؿ إلػػى عضػػكم لجنػػة المناقشػػة الػػدكتكر. أيمػػف نصػػر عبػػد العػػاؿ

بتفضػػػػميما بقبػػػػكؿ مناقشػػػػة رسػػػػالة الماجسػػػػتير، كلمػػػػا أبديانػػػػو مػػػػف مبلحظػػػػات  ،إبػػػػراىيـ نػػػػكر الػػػػديف

رشادات أفادت الباحث كأثرت الرسالة.   كا 

فػي كميػة الشػريعة  يتتذاأسػ إلػى كتقػديرم شػكرم عظيـ عف ألعمف الفرصة ىذه أستغؿ أف أنسى كال

عمينػػا  الكه مػػف جيػػد كبيػػر خػػبلؿ مرحمػػة الدراسػػة فمػػـ يبخمػػك كالقػػانكف جمػػيعيـ عمػػى حػػدو سػػكاء، لمػػا بػػذ

 يكمان بعمميـ أك كقتيـ .

عمميػة  يـبمكتبػة الجامعػة اإلسػبلمية لمسػاعدتيـ لنػا كتسػييم العػامميف إلػى كاالمتنػاف بالشػكر كأتقػدـ

 االستعارة لمكتب كالمراجع .

 فضػؿ التشػجيع ليػـ ككػاف الرفيػؽ، نعػـ كػانكا الػذيف األعػزاء لؤلصػدقاء كالعرفاف بالشكر كأتقدـ كما

  خبلؿ مرحمة الدراسة . اإليجابية كالمشاركة
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 الموضوعات سفير 

 الصفحة الموضوع التقسيم
 ب أية قرآنية 
 ج ىداءاإل 
 د كتقدير شكر 
 ق الممخص 
 ز ممخص إنجميزم 
 م فيرس المكضكعات 
 ؼ المقدمة 
 ؽ المكضكع، أىداؼ البحث  اختيارأىمية البحث، سبب  
 ر مشكمة البحث، أسئمة البحث 
 ش فرضيات البحث، الدراسات السابقة 
 ث منيجية البحث، ىيكمية البحث 
 1 يتمييدمطمب  

 1  .مفيوم الوظيفة العامة والموظف العام الفرع األول
 1 .مفيـك الكظيفة العامة كالن أ

 3 .ماىية المكظؼ العاـ ثانياً 
 7  .ماىية السمطة التأديبية وأساسيا الثانيالفرع 
 8 .تعريؼ السمطة التأديبية كالن أ

 8  .أساس السمطة التأديبية ثانياً 
 10  .األنظمة المختمفة لمسمطة التأديبية الفرع الثالث

 11 .النظاـ الرئاسي في التأديب كالن أ
 12 .النظاـ شبو القضائي في التأديب ثانياً 
 13 .القضائي في التأديبالنظاـ  ثالثاً 

 15 دارية وتشكيميا.ماىية النيابة اإل الفصل األول
 16 مفيوم النيابة اإلدارية والسمطات التأديبية في التشريع المصري. المبحث األول
 17 تعريف النيابة اإلدارية وخصائصيا. المطمب األول
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 17 دارية.التعريؼ الفقيي كالتشريعي لمنيابة اإل الفرع األكؿ
 17 .التعريؼ الفقيي لمنيابة اإلدارية أكالن 
 17 .التعريؼ التشريعي لمنيابة اإلدارية ثانيان 

 18 خصائص النيابة اإلدارية. الفرع الثاني
 18 .النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة أكالن 
 20  .النيابة اإلدارية أمينة عمى الدعكل التأديبية ثانيان 

 21 .النظام التأديبي والسمطات التأديبية في التشريع المصري المطمب الثاني
 22 السمطات التأديبية في التشريع المصرم. الفرع األكؿ

 23  .الخاص بالعامميف المدنييف بالدكلة 1978 /47السمطات التأديبية في القانكف رقـ  أكالن 
 24 .الخاص بالعامميف بالقطاع العاـ 1978 /48السمطات التأديبية في القانكف رقـ  ثانيان 

 26 القانكني لمنيابة اإلدارية في التشريع المصرم.  ساسنشأة النظاـ التأديبي كاأل الفرع الثاني
 26 نشأة النظاـ التأديبي القضائي في التشريع المصرم. أكالن 
 29 القانكني لمنيابة اإلدارية في التشريع المصرم. ساساأل ثانيان 

 32 استقالليا عن السمطات الثالث في الدولة. ىطبيعة النيابة اإلدارية ومد المبحث الثاني
 33 طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصري, وعالقتيا بالسمطات الثالث بالدولة. المطمب االول
 33 طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصرم. الفرع األكؿ
 35 عبلقة النيابة اإلدارية بالسمطات الثبلث في مصر.  الفرع الثاني

 38 الفرق بين النيابة اإلدارية والنيابة العامة. المطمب الثالث
 38  .تعريؼ النيابة العامة كاإلدارية الفرع األكؿ
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 المقدمة :
 تعينيـ مف األفراد مجمكعة بكاسطة كظائفيا تمارس فيي الحاضر، كقتنا في الدكلة كظائؼ تتعدد   
 خبللو مف الذم العمكمييف، كالمكظؼ العاـ ىك المحرؾ المكظفيف اسـ عمييـ كيطمؽ الغاية ليذه
كالقاعدة العامة أف الحككمة مسئكلة عف إدارة  كفعالية، بكفاءة أىدافو العاـ تحقيؽ لممرفؽ يمكف

الشئكف العامة كرعاية مصالح الدكلة كمصالح األفراد في حدكد القانكف كذلؾ عف طريؽ مؤاخذة 
لقانكف، فالدكلة الحتراـ ا خذ المقصر بجرمو تأكيدان أكتأديب المخالفيف مف المكظفيف العمكمييف ك 

طراد مف خبلؿ ا  المحافظة عمى النظاـ العاـ كسير المرافؽ العامة بانتظاـ ك  ىبحاجة ضركرية إل
األفراد المكمفيف بإدارة ىذه المرافؽ، فتعيد إلييـ بإدارة ىذه الشئكف كرعاية تمؾ المصالح مف خبلؿ 

لدكلة اختيار عماليا تزكيدىـ بقدر مف السمطة كمنحيـ بعض االختصاصات، فإذا لـ تراع ا
كمكظفييا كتضع كؿ مكظؼ فيما يصمح لو كتحكـ أعماليـ كتصرفاتيـ كسمطاتيـ بقكاعد قانكنية 

، في الدكلة لستجد أف الفساد قد استشر  ؛ىـ كتكاليفيـءكلكائح تنظيمية كتعميمات تحدد ليـ أعبا
ء كالرغبات قد سادت كتجد التداخؿ في الصبلحيات كاالختصاصات كالمحسكبية كالكساطة كاألىكا

 ةفؽ العامامما يخؿ بالنظاـ العاـ كبسير المر ييئات اإلدارية في الدكلة؛ كسيطرت عمى أعماؿ ال
أشخاص فسبيؿ الدكلة إلى تجنب ىذه النتائج إنما يكمف في تنظيـ رقابة فعالة عمى ، طرادا  بانتظاـ ك 

الستكماؿ  لمتابعة كالمساءلة ضمانان رقابة تقـك عمى اإلشراؼ كالتكجيو كاكأعماؿ الجيات اإلدارية، 
كتسيير المرافؽ العامة بانتظاـ لحفاظ عمى الصالح العاـ اك ، داة الحكـأصبلح ا  مقكمات اإلدارة ك 

طراد عمى المشرع أف يتبنى نظامان تأديبيان قائمان عمى ساسية ، كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية األكا 
التاـ كيكفر لممتيميف تأديبيان كافة الحقكؽ كالضمانات النزاىة كالشفافية كاالستقبلؿ يتمتع بالحياد 

البعد عف التأديبية التي تشعره باالطمئناف إلى سبلمة إجراءات كقرارات السمطة التأديبية، كذلؾ ب
كاألنظمة التأديبية المتبعة تختمؼ مف   ،تأثير كبار المكظفيف في الكزارات كالييئات التي يتبعكنيا

لدكؿ مف يتبنى النظاـ الرئاسي في التأديب كمنيا مف يتبنى النظاـ شبة دكلة إلى أخرل، فمف ا
القضائي في التأديب، كمنيا مف يتبنى النظاـ القضائي في التأديب كمف الدكؿ مف يتبنى النظاـ 
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المختمط في التأديب فيأخذ المشرع بو بالنظاـ الرئاسي كشبو القضائي أك يأخذ بالنظاـ الرئاسي 
 .1كالنظاـ القضائي

 المكظفيف كؽحق غالبان ما تراعيالتشريعات  فإف التأديبية في الدكلة السمطة شكؿ كنظاـ كافان كأي 
لممخالفيف تأديبيان، كالذم ييمنا في ىذه  العدالة تحقؽ التي الضماناتك  الحقكؽ مف كثيرالب كمييفالعم

مانات تأديبية قبؿ الدراسة ىك ضركرة تبني النظاـ التأديبي القضائي، لما يكفر مف حقكؽ كض
التحقيؽ كأثناءه كبعده، بحيث تعتبر فيو النيابة اإلدارية جية محايدة كمستقمة تتكلى إجراء التحقيؽ 

 مع المكظفيف المخالفيف تأديبيان في حدكد القانكف. 
كسيتناكؿ الباحث النيابة اإلدارية كمدل ضركرتيا في التشريع الفمسطيني، كذلؾ مف حيث التعرؼ  

ية النيابة اإلدارية كنشأتيا كاألساس القانكني كالطبيعة القانكنية ليا، ثـ سيتناكؿ الباحث عمى ماى
السمطات التأديبية في التشريع المصرم، كتشكيؿ النيابة اإلدارية كيتناكؿ سمطة النيابة اإلدارية في 

يا الكالئي كالمحمي التحقيؽ، كالضمانات التأديبية الممنكحة لممتيميف أثناء مرحمة التحقيؽ، كاختصاص
كاختصاصيا في مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية، كالطعف عمى األحكاـ التأديبية أماـ 
المحكمة اإلدارية العميا، كأخيران سنتعرؼ عمى السمطات التأديبية في التشريع الفمسطيني كمدل 

يؽ مستقمة كمحايدة فيما يحاؿ إلييا مف ضركرة إنشاء نيابة إدارية في فمسطيف تككف جية إتياـ كتحق
مخالفات تأديبية، كذلؾ لمكقكؼ عمى القصكر كالخمؿ المكجكد في القانكف الفمسطيني كالعمؿ عمى 
معالجتو كذلؾ مف خبلؿ الخركج بنتائج كتكصيات يكجييا لمجيات الرسمية المختصة كصناع القرار 

 في السمطة الكطنية الفمسطينية.  
                                                           

النظاـ الرئاسي كالذم يعني أف الجية الرئاسية كحدىا ليا  -تقسـ أنظمة التأديب في العالـ إلى ثبلثة أنظمة رئيسية كىي: أكالن  1
تكصية  خطاء التأديبية كتكقيع الجزاء التأديبي عمى المكظؼ المخالؼ تأديبيا دكف االلزاـ بأخذ أم مساعدة أكالحؽ في تقدير األ

النظاـ التأديبي شبو القضائي كىك يعني أف ينشئ المشرع بجانب السمطة اإلدارية  -شارية معينة، ثانيان مف جية أك جماعة است
ما ممزما لئلدارة أك غير ممـز ليا كذلؾ إصدار قرار الجزاء التأديبي، بحيث يككف قرارىا إخذ برأييا قبؿ ىيئة مستقمة يتعيف األ

سناد كظيفتي التكييؼ القانكني لممخالفات التأديبية إالتأديبي القضائي كيتـ بمكجبو النظاـ  -ثالثان كفقا لما ينص عميو القانكف، 
كتكقيع مختمؼ أنكاع كدرجات العقكبات المقابمة ليا إلى جية قضائية تتمتع باالستقبلؿ الكامؿ عف الجية المختصة بتحريؾ 

شرح اإلجراءات ، محمد ماجد، تمحاكمة، لممزيد أنظر، ياقك عماال لمبدأ الفصؿ التاـ بيف سمطتي االتياـ كالإجراءات التأديبية اإل
 ككذلؾ عند، ،55صـ، 2004التأديبية في الكظيفة العامة كالميف الحرة النقابية كالعمؿ الخاص، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، 

، 91، صد دار أك سنة لمنشرالسمطة التأديبية بيف الفاعمية كالضماف، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ال يكجعفيفي، مصطفى، 
 .162-91ص  ،ـ2009كعند خميفة، عبد العزيز، المسؤكلية التأديبية في الكظيفة العامة، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، 
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 أىمية البحث:
تكمف أىمية ىذا البحث في أف القكاعد التي نشأت عمييا الكظيفة العمكمية غير متناسقة، فقد    

كرث مجمكعة مف التشريعات القانكنية اإلدارية المتداخمة فيما بينيا أك المتناقضة في أحيانان أخرل، 
تي تحقؽ مما انعكس عمى األداء الكظيفي لمجياز اإلدارم بشكؿ عاـ، بحيث تتعدد الجيات ال

كتساءؿ المكظفيف العمكمييف في القكانيف كاألنظمة الفمسطينية المعمكؿ بيا بيف أكثر مف جية 
إدارية في الدكلة؛ األمر الذم ينتج عنو تضييع الكثير مف الحقكؽ كالضمانات الكظيفية لممتيميف 

مية كبيرة فيي ركيزة تأديبيان، كما تكمف أىمية ىذا البحث فيما تمثمو كاجبات الكظيفة العامة مف أى
 أساسية في الدكلة ينبغي المحافظة عمييا مف العابثيف كالمخالفيف.

 سبب اختيار الموضوع:
تحقيؽ المساكاة عند إجراء التحقيؽ كالمساءلة التأديبية بيف صغار المكظفيف العمكمييف  .1

ظفيف كالمكظفيف مف الفئات العميا في الدكلة، خاصة عند تشكيؿ لجاف التحقيؽ مع المك 
 المخالفيف تأديبيان.

العمؿ عمى الفصؿ بيف سمطة االتياـ كسمطة الحكـ في التشريع الفمسطيني، خاصة عند بدء  .2
التحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف بحيث أف الجية اإلدارية تجمع بيف سمطة االتياـ كالحكـ، 

 فيي تحقؽ مع المخالفيف تأديبيان كتصدر العقكبات بحقيـ.
 ة المكضكع مف قبؿ الباحثيف القانكنييف اآلخريف في فمسطيف.عدـ بحث أك دراس .3

 أىداف البحث :
نشاء ىيئة قضائية في الجسـ القضائي الفمسطيني تسمي بالنيابة اإلدارية تختص 1 . إيجاد كا 

بالتحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف، لما يمثمو ذلؾ مف ضماف لكافة الحقكؽ الكظيفية كتحقيؽ 
 المصمحة العامة.

كحيد جميع الجيات اإلدارية التي تتكلى سمطة التحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف في فمسطيف . ت2
 في يد ىيئة قضائية كاحدة محايدة كمستقمة تسمي بالنيابة اإلدارية.

استجبلء الغمكض كالتداخؿ الحاصؿ في مكضكع التحقيؽ التأديبي الذم يخضع لو المكظفكف . 3
ما منحت القكانيف المختمفة جيات إدارية متعددة صبلحية العمكميكف في فمسطيف، خاصة بعد
 التحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف.  
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القكانيف كاألنظمة الفمسطينية التي تيتـ بمساءلة  ككفاية سبلمة مدل . تبحث ىذه الدراسة في4
 انيفالقك  مف أم قصكر أك فشؿ الدراسة بنتيجة تبيف فإذاكتأديب المكظفيف العمكمييف في الدكلة، 

ذا ،ذلؾ معالجة كجب الدراسة محؿ  تكجب البشرل العنصر في الخمؿ كثبت القكانيف كفاية تبيف كا 
 ـ كالعمؿ عمى رفع كفاءتيـ .بي العناية

 كالتطكير اإلصبلح بيدؼ النيابة اإلدارية حكؿ كاألبحاث الدراسات مف لمزيدان كاسع الباب فتح. 5
 .اإلدارييف

. العمؿ عمى رفع الكفاءة اإلدارية عند السمطات التأديبية خاصة في مجاؿ التحقيؽ كالمساءلة 6
 التأديبية.  

 مشكمة البحث:
منحت سمطة تتمخص مشكمة البحث في أف القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في فمسطيف قد     

إدارية في الدكلة كأسندت سمطة  التحقيؽ اإلدارم مع المكظفيف المخالفيف تأديبيان إلى أكثر مف جية
األمر الذل يترتب عميو الجمع بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ التحقيؽ كالتأديب لمسمطة الرئاسية، 

كسمطة تكقيع العقكبة في يد جية كاحدة، مما قد يترتب عميو دخكؿ األىكاء كالرغبات أك المحاباة أك 
ند صدكر عقكبة تأديبية في حقيـ؛ مما يؤدم إلى العسؼ كالظمـ عند مساءلة المكظفيف إداريان، أك ع

ضياع الكثير مف الضمانات كالحقكؽ الكظيفية الخاصة بالمكظفيف العمكمييف، كتؤدم إلى اإلخبلؿ 
 بالنظاـ العاـ كالصالح العاـ كبالمرافؽ العامة.

 أسئمة البحث:

في النظاـ القانكني مف ىي الجيات اإلدارية المختصة بالتحقيؽ كبتأديب المكظفيف العمكمييف  .1
 الفمسطيني؟

ىؿ يعد إسناد التحقيؽ التأديبي إلى جية قضائية أفضؿ مف إسنادىا إلى السمطة الرئاسية في  .2
كاقعنا الفمسطيني، أـ يعد المزج بيف السمطة الرئاسية كالسمطة القضائية عند التحقيؽ كالتأديب 

 الكاقع عمى المكظفيف العمكمييف أفضؿ؟
 النيابة اإلدارية في التشريع الفمسطيني؟ ما مدل ضركرة كجكد .3
 ما األثر المترتب عمى إنشاء النيابة اإلدارية في التشريع الفمسطيني؟ .4
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ىؿ سيعمؿ قانكف النيابة اإلدارية عند كضعو عمى حؿ المشكبلت المكجكدة في القانكف  .5
دارية كحماية الفمسطيني، كعمى مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي، كيعمؿ عمى تجسيد العدالة اإل

حقكؽ المتيميف مف المكظفيف العمكمييف، كيعمؿ عمى اإلصبلح اإلدارم كرفع الكفاءة اإلدارية 
 لجيات التحقيؽ اإلدارم في مجاؿ التحقيؽ؟  

 فرضيات البحث: 
 إنشاء النيابة اإلدارية ضركرة ميمة في التشريع الفمسطيني. .1

مستقمة متمثمة بالنيابة اإلدارية تعنى باالتياـ الكاقع الفمسطيني بحاجة ماٌسة لييئة قضائية  .2
كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية لما تتميز بو النيابة اإلدارية بالكثير مف المميزات كالضمانات 

 التي تكفؿ حقكؽ المكظفيف العمكمييف عند التحقيؽ معيـ تأديبيان.

فمسطيف بحاجة إلى تعديبلت التشريع المنظـ لمسألة مساءلة كتأديب المكظفيف العمكمييف في  .3
جكىرية لتفادم القصكر كالخمؿ كالغمكض المكجكد فيو، كىذا القصكر متمثؿ في تشتيت 
كتكزيع جيات التحقيؽ كالتأديب اإلدارم بيف أكثر مف جية إدارية في الدكلة، ككذلؾ الجمع 

 بيف سمطة التحقيؽ كالتأديب اإلدارم في يد السمطة الرئاسية. 

 قة:الدراسات الساب
لـ تيكتب الدراسات في فمسطيف بشكؿ مباشر عف النيابة اإلدارية إنما تتعدد الدراسات التي    

 تناكلت السمطات التأديبية لممكظفيف العمكمييف، كمف ضمف ىذه الدراسات اآلتي: 
التأديب بيف اإلدارة كالقضاء دراسة مقارنة( رسالة ماجستير منشكرة في  سمطةالدراسة األولى: )

ـ لمباحثة عبير تكفيؽ أبك كشؾ، بحيث تناكلت ىذه 2111ة جامعة النجاح في نابمس لعاـ مجم
الدراسة السمطات التأديبية في التشريع الفمسطيني كالتشريع المصرم كطرؽ رقابة القضاء عمييا، 
كخمصت الباحثة إلى ضركرة إنشاء نيابة إدارية في فمسطيف تتكلى كحدىا القضايا اإلدارية كتمثؿ 

لدكلة كمؤسساتيا العامة، كيككف دكرىا في التحقيؽ في المخالفات التأديبية؛ حتى ال تجد السمطة ا
الرئاسية اإلدارية أم فرصة لمحاباة أك ظمـ المكظفيف بناءن عمى أسباب كعبلقات شخصية، 

 كضركرة أف تككف درجات التقاضي في األحكاـ التأديبية عمى درجتيف.
لية التأديبية لممكظؼ العاـ في فمسطيف بمكجب نظاـ الخدمة المدنية )المسئك  الدراسة الثانية:

مجمد التطبيؽ( بحث  1998لسنة  4جارم التطبيؽ كقانكف الخدمة المدنية رقـ  1996لسنة
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ـ لمباحث 2115منشكر في مجمة الجامعة اإلسبلمية في المجمد الثالث عشر العدد األكؿ لعاـ 
لت تمؾ الدراسة الجريمة التأديبية كمفيكميا كأركانيا كصكرىا الدكتكر محمد أبك عمارة، حيث تناك 

كالعقكبات التأديبية كالسمطات التأديبية كالضمانات التي يجب تكافرىا لممكظفيف العمكمييف عند 
مثكليـ أماـ مجالس التأديب في ظؿ القكانيف سارية المفعكؿ في فمسطيف، كخمصت الدراسة إلى 

ة كمحاكـ إدارية تأديبية في فمسطيف، كمعالجة القصكر كالخمؿ ضركرة استحداث نيابة إداري
 ـ.1998لسنة  4المكجكد في نصكص قانكف الخدمة المدنية رقـ 

)ضمانات المساءلة التأديبية لممكظؼ العاـ دراسة مقارنة( رسالة ماجستير منشكرة  الدراسة الثالثة:
جياد عياش، حيث عالجت تمؾ  ـ لمباحث أمجد2117في مجمة جامعة النجاح في نابمس لعاـ 

الدراسة ضمانات المساءلة التأديبية لممكظؼ العاـ، فتناكلت الضمانات السابقة عمى تكقيع الجزاء 
التأديبي كالضمانات البلحقة إلصدار القرار التأديبي، ككذلؾ تناكلت الطعف القضائي عمى القرار 

ركرة العمؿ عمى المزج بيف النظاـ التأديبي في التشريعات المقارنة، كخمصت الدراسة إلى ض
القضائي لما يتميز بو تكفير الكثير مف الضمانات التأديبية قبؿ كبعد الحكـ التأديبي، كالنظاـ 

 الرئاسي في التأديب مع تبلفي ما يعانيو النظاماف مف عيكب. 
مى سبيؿ كمنيا عالفقيية التي اىتمت بمكضكع تأديب المكظؼ العاـ، كىناؾ الكثير مف المؤلفات 

المثاؿ )ضمانات العامميف في التعييف كالترقية كالتأديب( رسالة دكتكراة قدمت إلى جامعة القاىرة 
العاـ( رسالة دكتكراة قدمت إلى  لممكظؼ التأديبية ـ لدكتكر إسماعيؿ زكي، ك)المسؤكلية1936عاـ 

  ـ لمدكتكر محمد جكدت الممط، كغيرىا مف الدراسات.1976جامعة القاىرة عاـ 
 مع أف مكضكع )تأديب المكظؼ العاـ( مف المكضكعات التي طرقت كال زالت مكضكعان خصبان 
لمبحث كالدراسة، إال أف ىذا البحث )النيابة اإلدارية كمدل ضركرتيا في التشريع الفمسطيني( يسمط 
الضكء بشكؿ أساسي عمى إنشاء ىيئة قضائية مستقمة في النظاـ القانكني الفمسطيني ممحقة 

التي بالييكؿ القضائي في الدكلة تسمي بالنيابة اإلدارية، كذلؾ لمعمؿ عمى تكحيد جميع الجيات 
تتكلى سمطة االتياـ كالتحقيؽ مع المكظفيف العمكمييف في الدكلة، كلمخركج مف سيطرة السمطة 
الرئاسية عمى المكظفيف العمكمييف لما يعترم ىذا النظاـ )الرئاسي( مف قصكر ككثرة عيكب 

اب خاصة عند دخكؿ األىكاء كالرغبات كالمحاباة كالجمع بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة العق
 األمر الذم يجعؿ المكظؼ العاـ مرتبطان برئيسو ارتباطان تامان خكفان مف مساءلتو كسمطتو. 
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 البحث: منيجية
 النصكص دراسة كتحميؿ اعتمد الباحث كؿ مف المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف، عبر   

القانكنية في كؿ مف التشريع المصرم الذم تبنى النظاـ الرئاسي كالقضائي عند مساءلة كتأديب 
المكظفيف العمكمييف كالتشريع الفمسطيني الذم تبنى النظاـ الرئاسي في التأديب، كذلؾ لغرض 

ث تككف االستفادة منيا في تحديد مدل ضركرة كجكد ىيئة النيابة اإلدارية في التشريع الفمسطيني بحي
 جية مستقمة كمحايدة تيتـ باالتياـ كالتحقيؽ مع المكظفيف المخالفيف تأديبيان عمى حد السكاء. 

 ىيكمية البحث:
 مقدمة:
 تمييد:

 الفصل األول: ماىية النيابة اإلدارية وتشكيميا.
 المبحث األكؿ: مفيـك النيابة اإلدارية كالسمطات التأديبية في التشريع المصرم. 

 الثاني: طبيعة النيابة اإلدارية كمدل استقبلليا عف السمطات الثبلث في مصر.المبحث 
 المبحث الثالث: تشكيؿ النيابة اإلدارية في التشريع المصرم.

 الفصل الثاني: اختصاصات النيابة اإلدارية في التشريع المصري.
 المبحث األكؿ: اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيؽ التأديبي.

 ني: االختصاص الكالئي كالمحمي لمنيابة اإلدارية كمباشرة الدعاكل كالطعكف التأديبية.المبحث الثا
 مدى ضرورة إنشاء نيابة إدارية في فمسطين.الفصل الثالث: 

 المبحث األكؿ: سمطات التحقيؽ كالتأديب مع المكظؼ العاـ في التشريع الفمسطيني.
.إنشاء نيابة إدارية في فمسطيفالمبحث الثاني: دكافع 
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 مطمب تمييدي
قبؿ التطرؽ إلى ماىية النيابة اإلدارية كتشكيميا كخصائصيا، سيتناكؿ الباحث في المطمب    

التمييدم كؿو مف مفيكـ الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ في التشريع الفمسطيني كالمصرم، كماىية 
 السمطة التأديبية كأساسيا، كاألنظمة المختمفة لمسمطة التأديبية، كذلؾ عمى النحك اآلتي.

 الفرع األول: مفيوم الوظيفة العامة والموظف العام.
تقكـ السمطة اإلدارية بتنفيذ السياسة العامة لمدكلة كتشغيؿ مرافقيا العامة، مف خبلؿ عدد كبير    

 -كىؤالء المكظفيف العمكمييف  ،مف العامميف لدييا، اصطمح عمى تسميتيـ بالمكظفيف العمكمييف
ظاـ خاص بيـ يتناكؿ سائر أكضاعيـ، مف حيث تحديد الكيفية التي ليـ ن -كفي أغمب دكؿ العالـ 

يشغمكف بيا كظائفيـ كبياف حقكقيـ ككاجباتيـ، كالنظاـ التأديبي الخاص بيـ، كمسببات انتياء 
بقصد تحقيؽ  عبلقتيـ بالكظائؼ التي يتقمدكنيا كغير ذلؾ مف األمكر المتعمقة بشؤكف كظائفيـ

 المصمحة العامة. 
 يوم الوظيفة العامة.مف -أوالً 
تحتؿ الكظيفة العامة أىمية خاصة بيف مفردات القانكف اإلدارم، كذلؾ لجسامة المسؤكليات    

الممقاة عمى عاتؽ اإلدارة العامة في ظؿ الدكلة المعاصرة، حيث إف اإلدارة العامة مسئكلة عف 
الميمة يتطمب أف تككف الكظيفة تحقيؽ الرفاىية كالتنمية لمكاطنييا بكافة مجاالتيا، كأف تحقيؽ ىذه 

 إدارية غياب أنظمة أف العامة منظمة تنظيمان متطكران كصحيحان كعمى درجة عالية مف الفاعمية، ذلؾ
بالضركرة  الذم يؤثر األمر بالفكضى، تتسـ كظيفية أكضاعان  الكظيفي يخمؽ لمجياز منظمة كقانكنية
 العامة مفيكـ الكظيفة ، كقد ارتبط2خططيا كتنفيذ أىدافيا تحقيؽ في العامة السمطة قدرة عمى

 سياسي إلى كمف نظاـ أخرل دكلة إلى مف العامة الكظيفة مفيـك كيختمؼ الحديثة، بتطكر الدكلة
كالتاريخية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعادات  السياسية الظركؼ آخر، كذلؾ نتيجة الختبلؼ

 لمكظيفة رئيسياف أك مفيكماف الحاضر نظاماف كقتنا في العالـ يتجاذب ذلؾ لكؿ دكلة، مع كالتقاليد
 . 3األمريكي  المفيـك أك األكركبي، كالنظاـ المفيـك أك النظاـ ىما العامة،

 

                                                           
 200 -191ـ ، ص1998القيسي، اعاد حمكد، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار كائؿ لمنشر االردف،  2
عقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، رسالة ماجستير نكقشت راجع، أبك سيدك، عبل، االجراءات كال 3

 13ـ، ص2012في جامعة األزىر بغزة، 
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 األوروبي. لممفيوم وفقاً  العامة الوظيفة -أ
المقصػػكد بالكظيفػػة العامػػة كفقػػان ليػػذا المفيػػكـ ىػػك تحقيػػؽ الصػػالح العػػاـ، كذلػػؾ ألنػػو يعتبػػر عمػػؿ    

المكظػػػػػؼ عمػػػػػبلن دائمػػػػػان كلػػػػػيس عارضػػػػػان، فػػػػػبل ينتيػػػػػي إال بإحػػػػػدل الطػػػػػرؽ القانكنيػػػػػة، كتخضػػػػػع ىػػػػػذه 
ي االستمرارية لمقػكانيف كاألنظمػة التػي تحػدد المركػز القػانكني لممكظػؼ، كىػك مركػز الئحػي أك تنظيمػ

 .4بما يتضمف مف حقكؽ كالتزامات
خػاص  قػانكني لنظػاـ يخضع فيو المكظؼ مستقر عمؿ لممفيـك األكركبي، ىي كفقان  العامة فالكظيفة
الخاص، كما أف صػفة المكظػؼ تسػتقؿ عػف  القطاع في لمكظيفة المنظـ القانكف كمستقؿ عف متميز

لنظػاـ إلػػى تحقيػؽ خػدمات المػػكاطنيف الكظيفػة، إذ أف مصػيره ال يػػرتبط بكظيفػة معينػة، كييػػدؼ ىػذا ا
شباع رغباتيـ كتحقيؽ المصمحة العامة، كعمؿ المكظؼ في ىذا النظاـ ىك دائـ بحيػث يشػغؿ فيػو  كا 

 الكظيفػػة المكظػػؼ عػػدة كظػػائؼ بالترقيػػة ضػػمف مراتػػب السػػمـ اإلدارم، كيسػػمى ىػػذا النظػػاـ )نظػػاـ
 .5المغمقة( البنية ذات العامة

 األمريكي. لممفيوم وفقاً  العامة الوظيفة -ب
كفقان ليػذا  العامة لمكظيفة يكجد المفتكحة( فبل البنية ذات العامة يسمى ىذا النظاـ )بنظاـ الكظيفة   

 تكاد تختمؼ ال مينة ىي بؿ الخاص، القطاع مكظفي يحكـ عف الذم يختمؼ خاص المفيـك نظاـ
 مػف الدسػتكر يسػتمدكنو مػا إال الحقػكؽ مػف لممػكظفيف كلػيس الخاصػة، المشػركعات فػي عػف العمػؿ

 بصػفة الػدكاـ تتمتػع كال معينػة، مػدة المكظػؼ يشػتغؿ بػو عمػؿ فالكظيفػة العمػؿ، كقػكانيف مباشػرة
 إلػى كال ييرقػى أخػرل، إلػى كظيفػة مف ينقؿ فبل نفسيا، بالكظيفة المكظؼ كاالستقرار، كيرتبط  عمؿ

 فػي النظػاـ المكظػؼ فػإف ليػذا مػف الخدمػة، المكظػؼ خػركج إلػى الكظيفػة إلغػاء كيػؤدم غيرىػا،
 .6األكركبي النظاـ في كاستقراران منو ثباتان  أقؿ األمريكي

كبالرغـ مف اختبلؼ تعريؼ الكظيفة العامة عمػى مسػتكل الػدكؿ كداخػؿ نطػاؽ الدكلػة الكاحػدة إال أف 
 الفقو اإلدارم كضع عدة تعريفات لمكظيفة العامة منيا: 

مػؤىبلت  السمطة المختصة كتتطمب فيمف يقـك بيا مف الكاجبات كالمسؤكليات التي تحددىا مجمكعة
كالمسػػؤكليات يقػػـك بيػػا الفػػرد  كيعنػػي ذلػػؾ أنيػػا قػػدر محػػدد كمخطػػط مػػف األعبػػاء ،كاشػػتراطات معينػػة

                                                           
 179، ص1998، مكتبة دار الثقافة لمنشر، الطبعة الثالثة القانون اإلداريالزعبي، خالد،  4
 مرجع سابؽ  ، كراجع، أبك سيدك، عبل،309، ص1979شمس، ، مطبعة عيف مبادئ عمم اإلدارة العامةالطماكم، سميماف،  5

 18ص
 20أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، ص 6
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العػاـ أك بخدمػة جميػكر المنتفعػيف بػالمرافؽ  لتحقيؽ ىػدؼ معػيف أك جػزء مػف ىػدؼ يتصػؿ بالصػالح
 .7العامة

الذيف يقكمكف بالعمؿ في المرافؽ العامة، مع التركيػز عمػى  كتعرؼ الكظيفة العامة بأنيا: األشخاص
النظاـ القانكني الذم يحكميـ، فمناط الكظيفة العامة ىـ األشخاص الذيف يعممكف في خدمة المرافؽ 
العامػة كالنظػػاـ القػػانكني الػػذم يحكميػـ، فالكظيفػػة العامػػة ىػػي النظػاـ القػػانكني الػػذم يحكػػـ المػػكظفيف 

 . 8العمكمييف
 1998 لسػنة 4 رقػـ الفمسػطيني المدنيػة مشرع الفمسطيني الكظيفة العامة في قػانكف الخدمػةكعرؼ ال

 ( مػػف البػػاب األكؿ، الفصػػؿ األكؿ بأنيػػا:1فػػي المػػادة رقػػـ ) 2005لسػػنة  4المعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ 
 أم أك ىػذا القػانكف بمقتضػى بيػا لمقيػاـ المكظػؼ إلػى مختصػة جيػة تككميػا التػي مجمكعػة الميػاـ

 المياـ تمؾ عمى يترتب كما صبلحيات مف يتعمؽ بيا كما إدارية قرارات أك تعميمات أك رآخ تشريع
مػػػف مسػػػؤكليات" فيتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف المشػػػرع الفمسػػػطيني قػػػد اتبػػػع المفيػػػـك األكركبػػػي عنػػػد تعريفػػػو 

 . 9لمكظيفة العامة
 العام. الموظف ماىية -ثانياً 
رغػػػـ أف اىتمػػػاـ القػػػانكف اإلدارم ينصػػػب بصػػػفة أساسػػػية عمػػػى األشػػػخاص القانكنيػػػة االعتباريػػػة،    

كالدكلة كالمرافؽ العامة كاألشخاص األخرل اإلدارية، فإف ىذه األشخاص بحكـ طبيعتيا ال تسػتطيع 
 .10أف تؤدم كظائفيا إال بكاسطة أشخاص بشرية يعبركف عف إرادتيا كيحققكف أىدافيا

لمكظؼ العػاـ رأس الدكلػة المفكػر كسػاعدىا األيمػف كالعامػؿ المنفػذ ألعمػاؿ الدكلػة، كممػا ال كيعتبر ا
شؾ فيو أف تقػدـ أيػة دكلػة كازدىارىػا يتكقػؼ عمػى حػد كبيػر عمػى مػدل نجػاح نظػاـ المػكظفيف فييػا، 
ت كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ لػػػـ يػػػرد تعريفػػػان مانعػػػان جامعػػػان أك مفيكمػػػان مكحػػػدان لممكظػػػؼ العػػػاـ، فقػػػد اختمفػػػ

فػي  تٌكفرىػا الكاجػب الشػركط االخػتبلؼ حػكؿ ىػذا تركػز العػاـ، كقػد بػالمكظؼ الخاصػة التعريفػات
المكظػؼ العػاـ، كعميػو سػنكرد تعريػؼ المكظػؼ العػاـ فػي التشػريع كالفقػو  صػفة الكتسػاب الشػخص

 كالقضاء عمى النحك التالي:
 

                                                           
الوظيفة العامة ، كراجع، سيبية، سممى، 103، ص1990، دار النيضة العربية، الوظيفة العامةراجع، بدراف، محمد محمد،  7

 (http://www.a7ya.com، بحث منشكر عمى مكقع المنتدل العممي)والموظف العام
 21، مرجع سابؽ، صاالجراءات والعقوبات التأديبية وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية الفمسطينيأبك سيدك، عبل،  8
مف الجدير ذكره أف قانكف الخدمة المدنية ىك القانكف الرئيس الذم يتناكؿ أحكاـ الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ كيبيف ما  9

نزاؿ العقكبة التأديبية عمييـ  عمى المكظفيف مف كاجبات كما ليـ مف حقكؽ ، ككذلؾ يتناكؿ أحكاـ تأديب المكظفيف المخالفيف كا 
 كغيرىا مف األمكر.

 193، ص1991، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، القانون اإلداري، عبد الغني، بسيكني 10

http://www.a7ya.com/
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 التعريف الفقيي لمموظف العام. - أ
اختمػػػؼ الفقيػػػاء حػػػكؿ مفيػػػـك المكظػػػؼ العػػػاـ فقػػػدمكا عػػػدة تعريفػػػات تػػػدكر مجمميػػػا حػػػكؿ الشػػػركط    

األساسػػية التػػي يجػػب تكافرىػػا فػػي الشػػخص ليكتسػػب صػػفة المكظػػؼ العػػاـ، فعػػرؼ العميػػد الطمػػاكم 
 أحػد أك الدكلػة تػديره عػاـ مرفػؽ خدمػة في دائـ بعمؿ إليو الشخص الذم يعيد" بأنو  العاـ المكظؼ
 .11العاـ القانكف أشخاص

كذىػب جانػػب مػف الفقػػو الفرنسػػي إلػى تعريػػؼ المكظػػؼ العػاـ بأنػػو: ىػك الػػذم يعمػػؿ فػي خدمػػة مرفػػؽ 
عػػاـ تػػديره الدكلػػة أك أحػػد أشػػخاص القػػانكف العػػاـ بطريػػؽ مباشػػر بصػػفة دائمػػة" أك ىػػك" كػػؿ شػػخص  

اإلدارة المباشرة يعمؿ في خدمة سمطة كطنية كيسيـ بصكرة اعتيادية بتسيير مرفؽ عاـ يدار بطريقة 
 .12كيشغؿ كظيفة دائمة مدرجة في الكادر اإلدارم

 التعريف التشريعي والقضائي لمموظف العام.  - ب
 التعريف التشريعي لمموظف العام.  -1
لػػـ يضػػع المشػػرع الفمسػػطيني تعريفػػان جامعػػان مانعػػان لممكظػػؼ العػػاـ ينطبػػؽ عمػػى جميػػع المػػكظفيف    

المكظؼ العاـ في القانكف اإلدارم عنو في القانكف الجنائي  داخؿ الدكلة الكاحدة، فقد اختمؼ تعريؼ
كالدستكرم، فنجد أف الشػخص قػد يعتبػر مكظفػان عامػان فػي قػانكف مػا كال يعتبػر كػذلؾ فػي قػانكف آخػر 
كىذا االختبلؼ يرجع إلى نظػرة المشػرع عنػد تعريػؼ المكظػؼ العػاـ فػي القػكانيف المختمفػة رغبػةن منػو 

 . 13ماية المصمحة العامةفي تحقيؽ الصالح العاـ كح
كتعديبلتػػو المكظػػؼ العػػاـ بأنػػو:  1936لسػػنة  74كعرفػػت المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانكف العقكبػػات رقػػـ 

 كؿ شخص يشغؿ كظيفػة مػف الكظػائؼ المشػار إلييػا فيمػا: بعبارة مكظؼ في الخدمة العامةد يقص
  ، أم.يمي أك يقـك بأعبائيا بالككالة أك بصكرة أخرل

ذلؾ منصب المندكب السامي، أنيطت صبلحية التعييف ليا أك العزؿ  ة، بما فيكؿ كظيفة مدنيأ. 
بالمندكب السامي، أك بالمندكب السامي في المجمس التنفيذم، أك بأية لجنة  منيا بجبللة الممؾ أك

  عامة، أك أك ىيئة
 أك كؿ كظيفة يعيف أك يختار ليا الشخص الذم يشغميا، بحكـ القانكف، .ب
مف  مدنية أنيطت صبلحية التعييف ليا أك العزؿ منيا بأم شخص أك جماعةكؿ كظيفة . ج

 المادة، أك األشخاص يشغمكف كظيفة مف الكظائؼ المشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف مف ىذه

                                                           
 442، ص1959العربي القاىرة،  الفكر دار ، الطبعة الثالثة،اإلداري القانون مبادئ ,سميماف الطماكم، 11
 413، ص2003، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر عماف، الوجيز في القانون اإلداريراجع، شطناكم، عمى خاطر،  12
 25، مرجع سابؽ، صاالجراءات والعقوبات التأديبية وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية الفمسطينيأبك سيدك، عبل،  13
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المحكمة أك بمكافقتيا أك  كؿ حكـ أك فيصؿ في أية إجراءات أك قضية أحيمت لمتحكيـ بقرار مف .د
 :أيضاً  وتشمل ىذه العبارة .التشاريع بمقتضى أم تشريع مف

 .كفاقان ألحكامو أم عضك مف أعضاء لجنة تحقيؽ عينت بمقتضى أم تشريع مف التشاريع أك. 1
 .المحاكـ الشخص المنكط بو تنفيذ إجراءات أية محكمة مف.2
 .فمسطيف ينتسبكف لمقكل العسكرية أك لقكات بكليس فجميع األشخاص الذي. 3
 .المستخدميف في أية دائرة مف دكائر الحككمةجميع األشخاص . 4
 أك  رجؿ مف رجاؿ الديف أيان كانت الطائفة التي ينتمي إلييا، عند قيامو بإشيار زكاج مقبؿ كؿ. 5

صدار شيادات  بيا، كلكف ليس  بعقد زكاج بحفظ سجؿ بالزكاج كالمكاليد كالعماد كالكفيات كالدفف كا 
 .بأية صفة أخرل

 .لدل سمطة بمديةالشخص المستخدـ . 6
 .القرية مختار. 7

يبلحظ أف المشرع في قانكف العقكبات قد تكسع في تعريؼ المكظؼ العاـ، فقد شمؿ كؿ مستخدـ 
أك شخص مكمؼ بخدمة عمكمية مف قبؿ الحككمة أك إحدل المصالح التي تستمد سمطاتيا مف 

الضماف فيك يدخؿ المكظفيف الحككمة، رغبةن منو في إحاطة الماؿ العاـ بقدر كبير مف الحماية ك 
العمكمييف في الدكلة كمف في حكميـ تحت طائمة المسؤكلية كالعقاب إذا عرضكا الماؿ العاـ لمسرقة 

 .   14كالنيب كالمصمحة العامة لمخطر
ـ قػد عػرؼ المشػرع المكظػؼ 2005 لسػنة 4المدنيػة الفمسػطيني المعػدؿ رقػـ  أمػا فػي قػانكف الخدمػة

تشػكيبلت  نظػاـ فػي مدرجػة كظيفػة لشػغؿ مختصػة مػف جيػة بقػرار المعػيف الشػخص :العػاـ بأنػو
 مسماىا. أك تمؾ الكظيفة طبيعة كانت أيان  ،15الحككمية الدكائر إحدل مكازنة عمى الكظائؼ المدنية

مكػػػرر مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات  119فقػػػد عػػػرؼ المكظػػػؼ العػػػاـ فػػػي المػػػادة  أمـــا المشـــرع المصـــري   
 بأنو: 1937لسنة  58المصرم رقـ 

 القائمكف بأعماؿ السمطة العامة، كالعاممكف في الدكلة ككحدات اإلدارة المحمية.. 1
 . رؤساء كأعضاء المجالس كالكحدات التنظيمية كالشعبية كغيرىا ممف ليـ صفة نيابية.2
 . أفراد القكات المسمحة.3
 . ككؿ مف فكضتو إحدل السمطات العامة في القياـ بعمؿ معيف ....."4

                                                           
 45، مرجع سابؽ، صالوظيفة العامةراجع، بدراف، محمد،  14
 أك إدارة أك كزارة أية: الدائرة الحكومية بأنياكلي المعدؿ في المادة األ 2005لسنة  4عرؼ قانكف الخدمة المدنية رقـ  15

 .بيا ممحقة أك الفمسطينية الكطنية لمسمطة العامة ضمف المكازنة مكازنتيا تككف أخرل جية أية أك سمطة أك عامة مؤسسة
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كف اإلدارم لػػـ يضػػع المشػػرع المصػػرم فػػي قػػكانيف التكظيػػؼ المتعاقبػػة تعريفػػان عامػػان كفػػي مجػػاؿ القػػان
نمػا اكتفػت ىػذه القػكانيف بتحديػد المػكظفيف الخاضػعيف ألحكاميػا ففػي المػادة األكلػى  لممكظؼ العاـ كا 

الخػػاص بالعػػامميف المػػدنييف بالدكلػػة تػػنص عمػػى أنػػو: يعمػػؿ فػػي  1978لسػػنة  47مػػف القػػانكف رقػػـ 
 متعمقة بنظاـ العامميف المدنييف بالدكلة باألحكاـ الكاردة بالقانكف كتسرم أحكامو عمى:المسائؿ ال

. العػػػامميف بػػػكزارات الحككمػػػة كمصػػػالحيا كاألجيػػػزة التػػػي ليػػػا مكازنػػػة خاصػػػة بيػػػا ككحػػػدات الحكػػػـ 1
 المحمي.

كػاـ عمػػى . العػامميف بالييئػات العامػػة فيمػا لػػـ تػنص عميػػو المػكائح الخاصػة بيػػـ كال تسػرم ىػػذه األح2
العامميف الذيف تنظـ شئكف تكظيفيـ قكانيف أك قرارات فيما نصت عميو ىذه القكانيف كالقرارات كيعتبر 

 عامبلن في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ مف يعيف في إحدل الكظائؼ المبينة بمكازنة كؿ كحدة.
عمػػى شػػاغمي  كيتبػػيف مػػف تعريػػؼ المشػػرع المصػػرم لممكظػػؼ العػػاـ أنػػو أضػػفى صػػفة المكظػػؼ العػػاـ

الكظػػائؼ الدائمػػة، كاسػػتبعد مػػف نطػػاؽ تطبيقػػو المػػكظفيف الػػذيف تػػنظـ شػػئكنيـ قػػكانيف كلػػكائح خاصػػة 
تصدر مف الجية التي يعممكف لدييا، كرجػاؿ القضػاء كأسػاتذة الجامعػات كالعسػكرييف، ككػذلؾ يتميػز 

األخػرل مػف حيػث  مفيكـ المكظؼ العاـ في التعريؼ اإلدارم بذاتية خاصة تميػزه عػف بػاقي القػكانيف
 .16الميؿ إلى التضييؽ مف مفيـك المكظؼ العاـ

 التعريف القضائي لمموظف العام. -2
اسػػتقر القضػػاء المصػػرم عمػػى تعريػػؼ المكظػػؼ العػػاـ فعرفتػػو محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي معظػػـ    

أحكاميا بأنو: المكظؼ بصفو عامة ىك مف يعيد إليو بعمػؿ دائػـ فػي خدمػة مرفػؽ عػاـ تػديره الدكلػة 
 .17أك أحد أشخاص القانكف العاـ ...

ف صفة المكظؼ العاـ ال تقـك بالشػخص كال كعروفت المحكمة اإلدارية العميا المكظؼ العاـ بقكليا: أ
تجرم عميو بالتالي أحكاـ الكظيفة العامة فيخضع لنظاميا كيفيد مف مزاياىا إال إذا كاف معينان بصفة 
مستقرة غير عارضة لممساىمة في عمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك السمطات اإلداريػة 

 . 18بالطريؽ المباشر
اإلدارم فػػػي فمسػػػطيف لتعريػػػؼ المكظػػػؼ العػػػاـ فعرفتػػػو محكمػػػة العػػػدؿ العميػػػا كػػػذلؾ تصػػػدل القضػػػاء 

 .19الفمسطينية بقكليا: ىك كؿ شخص يعيد إليو بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة
                                                           

 26أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، ص 16
 443، صاإلداريمبادئ القانون ، منقكؿ عف الطماكم، سميماف، 8/3/1953حكـ لمحكمة القضاء اإلدارم، صادر في  17
مرجع ال، منقكؿ عف الطماكم، سميماف، 832، السنو الثانية ص6/4/1957حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، صادر في  18
 443سابؽ، صال

أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ  عف، ـ، منقكؿ28/1/2006 صادر في، 193، رقـةحكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطيني19
  27ص
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العاـ عمى شخص معيف تكافر الشركط  نو يشترط إلطبلؽ كصؼ المكظؼأكيتضح مما سبؽ 
 :20التالية

كمستقرة بدائمية الكظيفة أف تككف مستمرة  كيقصد: دائمة أن يعين بصفة دائمة في وظيفة .1
عارضان أك مكسميان  دائمان دكف انقطاع، فإذا كاف عمؿ الشخص بحيث يتفرغ العامؿ لمعمؿ تفرغان 

     أك إلنجاز ميمة محددة فبل ينطبؽ عميو ىذا الشرط كال يعتبر مكظفان عامان.
يعد شرط التعييف في الكظيفة  :قانونية سميمةبأداة و  من جية مختصة بذلك أن يتم التعيين .2

 مشركعة المكظؼ العامة مف جية مختصة شرطان جكىريان لكي تعتبر األعماؿ الصادرة عف
سميمة، بحيث يفقد الشخص صفة المكظؼ العاـ إذا تخمؼ ىذا الشرط، فيجب أف يككف ك 

رار مف السمطة المختصة تعيينو في الكظيفة العامة قد تـ بطريقة مشركعة كفقان لمقانكف، كبق
سو في كظيفة عامة أك باشر االختصاصات المقررة ليذه نففإذا أقحـ شخص ما  بالتعييف،

الكظيفة مف تمقاء نفسو، أك دخميا بأسمكب غير مشركع أك قانكني، فإف جميع األفعاؿ التي 
 يعد إنما لصدكرىا مف شخص عادم ال يتمتع بصفة المكظؼ العاـ كباطمة نو معدكمةعتصدر 

غصبان لمسمطة، كلكف يبلحظ أف النظرية السابقة تنطبؽ في األحكاؿ العادية أما في الظركؼ 
االستثنائية فإف القضاء اإلدارم الفرنسي كالمصرم يعتبراف تصرفات مثؿ ىذا الشخص 

 . 21المكظؼ الفعميمشركعة كصحيحة طبقان لنظرية 
ال يكفي العتبار  :الدولة أو أحد أشخاص القانون العام تديرهأن يعمل في خدمة مرفق عام  .3

نما يجب  الشخص مكظفان عامان أف يعمؿ في عمؿ دائـ كيعيف بقرار مف السمطة المختصة، كا 
أف يعمؿ في مرفؽ عاـ يديره أحد أشخاص القانكف العاـ أك الدكلة بصكرة مباشرة سكاء كانت 

                                                           
، كعند 427، ص1992، دار الفكر العربي عماف، الوجيز في القانون اإلداريراجع في ذلؾ، الطماكم، سميماف،  20

 420شطناكم، عمي خاطر، الكجيز في القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص
، كتطبيقاتيا في لبنافدراسة مقارنة ألسس كمبادئ القانكف اإلدارم  بسيكني، عبد الغني، القانكف اإلدارم راجع في ذلؾ، 21

الكظيفة العامة  مف يباشر :ىك االستثنائيةفي الظركؼ  الفعمي، كالمكظؼ 198، ص1986الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، 
عدـ تكقؼ المرافؽ العامة الحيكية لتحت ضغط ظركؼ استثنائية أك دكافع سياسية أك اجتماعية أك بدكافع المصمحة العامة ك 

ذلؾ  حركب كالككارث كغياب السمطات العامة أك انحسارىا، كاألصؿ اعتبار القرارات التي يتخذىاكخاصة في أكقات ال
الشخص منعدمة كباطمة قانكنان ألنيا صادرة مف غير مختص قانكنان، إال أف الفقو كالقضاء اإلدارم كالعتبارات تتعمؽ بمصمحة 

العامة قد اعترؼ بصحة ىذه القرارات ضمف شركط تتسـ بمظير الدكلة كباستقرار المراكز القانكنية كلمحفاظ عمى المرافؽ 
   المعقكلية. 
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ال مركزية محمية أك مرفقية، كأف يخضع ألحكاـ  ىذه السمطة مركزية متجسدة في الكزارات ، أك
 . 22القانكف اإلدارم

 الفرع الثاني: ماىية السمطة التأديبية وأساسيا.
يعد التأديب ىك الضمانة الفعالة الحتراـ المكظؼ كاجبات كظيفتو، كيترتب عمى إخبلؿ المكظؼ    

جازاتو مف السمطة اإلدارية كفقان بكاجباتو الكظيفية سكاء كانت ىذه المخالفة إيجابية أك سمبية م
ألحكاـ التأديب الكظيفي المتبع في الدكلة، فكما أنو مف البلـز أف يكافأ المكظؼ المجد عمى 
اجتياده بالترقية كغيرىا، فإنو مف الضركرم أف يعاقب المكظؼ المخالؼ عمى إىمالو بالعقكبة 

يو مف التعسؼ، كىذا ما أكدت عميو المناسبة، كيجب أف يحاط تأديب المكظؼ العاـ بضمانات تحم
القكانيف كالمكائح، فنصت عمى أنو ال يكقع عمى المكظؼ عقكبة تأديبية إال مف الييئة المختصة 

 . 23بذلؾ
كالحكمة مف كضع نظاـ التأديب الكظيفي يتمثؿ في محاكلة إصبلح كتقكيـ السمكؾ اإلدارم لدل 

خبلؿ العقكبات التأديبية، كالمحافظة عمى كياف المكظؼ العاـ الذم يخؿ بكاجباتو الكظيفية مف 
طراد، كبث الطمأنينة لدل  الكظيفة العامة كحفظ ىيبتيا لضماف حسف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كا 
المكظفيف مف خبلؿ تكفير أكبر قدر مف الضمانات ليـ تجاه السمطات التي خكلت صبلحية تكقيع 

 . 24العقكبات التأديبية
اصات اإلدارة لتحقيؽ أىدافيا العامة التي تصب جميعيا في المصمحة العامة، كبذلؾ تتعدد اختص

كمف أجؿ المحافظة عمى ىذه الكظيفة تستخدـ كسائؿ تمكنيا مف البقاء عمى ىدفيا في حفظ النظاـ 
كتحقيؽ المصمحة العامة، فمنحت جية اإلدارة أك غيرىا مف الجيات التأديبية الكثير مف 

ات كاالمتيازات في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا، كمف ضمف ىذه الصبلحيات الصبلحيات كاالختصاص
سمطة مساءلة كتأديب مكظفييا بالطرؽ القانكنية، كتختمؼ الجيات العقابية التأديبية مف دكلة إلى 
أخرل فمف الدكؿ مف يأخذ بالنظاـ الرئاسي في التأديب، كمنيا مف يأخذ بالنظاـ شبو القضائي في 

                                                           
 197، صدراسة مقارنة ألسس كمبادئ القانكف اإلدارم بسيكني، عبد الغني، القانكف اإلدارمراجع،  22

 470صمرجع السابؽ،  ،داريالوجيز في القانون اإل الطماكم، سميماف، 23
 164ـ، ص2010 ،، دار الثقافة لمنشر كالتكزيعالكتاب الثانيداري القانون اإلكنعاف، نكاؼ،  24
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ىا بالنظاـ القضائي في التأديب بحيث تستقؿ الجيات القضائية بسمطة مساءلة التأديب، كيأخذ غير 
 .25المكظؼ العاـ مف خبلؿ النيابة اإلدارية كسمطة إيقاع العقكبة عميو مف خبلؿ المحاكـ التأديبية

 تعريف السمطة التأديبية. -أوالً 
ا: تمؾ الجيات التي تممؾ اختمؼ الفقياء في تعريؼ السمطة التأديبية، فمنيـ مف عرفيا بأني    

صبلحية القياـ بميمة تأديب المكظفيف كفقان لمقانكف، أك ىي اصطبلح يعبر عف الجية المختصة 
بمقتضى القانكف بممارسة كظيفة التأديب كذلؾ في ضكء األكضاع المحددة قانكنان كفي حالة ثبكت 

خبلؿ المكظؼ بكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا  .26ارتكاب كا 
: تمؾ السمطة التي يحددىا أك يعينيا المشرع لمقياـ بميمة تأديب العامميف سكاء في كعرفت بأنيا

اإلدارات كالمصالح الحككمية أك في كحدات القطاع العاـ، بحيث تصبح ىذه السمطة ىي المختصة 
بأمر تأديب  –أيان كاف السبب  –كحدىا دكف غيرىا بمباشرة تمؾ الميمة، بمعنى ال تختص سمطة 

إال إذا نص القانكف عمى ذلؾ، كما ال تممؾ سمطة التأديب األصمية أف تفكض في  العامميف
اختصاصيا إلى سمطة أخرل إال في حدكد التشريع الذم ينظـ مثؿ ىذا التفكيض، فمف ىنا قيؿ إف 

 . 27سمطة التأديب إنما يحكميا مبدأ المشركعية
  .28التأديبي كفؽ القانكفكعرفت كذلؾ أنيا: الجية أك الشخص المنكط بو تكقيع العقاب 

كعميو يمكف تعريؼ السمطة التأديبية بأنيا: تمؾ السمطة الممنكحة مف المشرع إلى بعض األشخاص 
أك الجيات بأمر تأديب العامميف بالدكلة أك بالقطاع العاـ عمى حد سكاء، كذلؾ كفقان لما تحدده 

 القكانيف كالمكائح.
فيتضح مما سبؽ أف المشرع يقكـ بكضع القكانيف كالمكائح كالقكاعد التي تضمف حسف سير العمؿ 
الكظيفي كاستقرار النظاـ داخؿ المرافؽ العامة لمدكلة، كتضمف انتظاـ العامميف في أداء كاجباتيـ 

يؽ الكظيفية عمى أحسف كجو، كذلؾ بتمكيف السمطة التأديبية كمؤاخذة المخالفيف بينيـ كتطب
العقكبات المحددة قانكنان عمييـ، كبذلؾ يمكف تحقيؽ اليدؼ النيائي لمسمطة التأديبية القائمة عمى 

                                                           
 5، مرجع سابؽ، ص, سمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأبك كشؾ، عبير 25
26
 15، مرجع سابؽ، صالسمطة التأديبية بين الفاعمية والضمانعفيفي، مصطفى، راجع،  

 430، صم1979الثالث, قضاء التأديب, دار الفكر العربي القضاء اإلداري, الكتاب الطماكم، سميماف،  27
المسؤولية التأديبية لمموظف العام في فمسطين بموجب نظام الخدمة المدنية  ، أبك عمارة، محمد، بحث بعنكافراجع 28

 362، ص 2005، العدد األكؿ يناير 13، مجمة الجامعة اإلسبلمية، المجمد1998كقانكف الخدمة المدنية  ,1996



 ~11 ~ 

 

حسف سير المرافؽ االتياـ كالتحقيؽ كتكقيع العقكبات التأديبية في مجمكعو المتحدد في ضماف 
طراد، كدكف إخبلؿ بالحقكؽ كالضمانات المعترؼ بيا لمعام   .29ميفالعامة لمدكلة بانتظاـ كا 

 أساس السمطة التأديبية.      -ثانياً 
ينبع أساس السمطة التأديبية مف عدة نظريات مختمفة لعبت جميعيا دكران في إنشاء كتككيف    

بالدكلة،  السمطة التأديبية، بحيث يتحدد أساس سمطة التأديب بنكع العبلقة التي تربط المكظؼ العاـ
كقيؿ بصددىا نظريات متعددة نجمميا باتجاىيف أك  إال أف ىذه العبلقة مرت بمراحؿ مختمفة

 نظريتيف ىما: النظرية التعاقدية كالنظرية التنظيمية. 
يرل أصحاب ىذه النظرية أف أساس سمطة المساءلة كالتأديب ىك العقد  النظرية التعاقدية : -أ

كنتيجة إلخبللو  المبـر بيف المكظؼ كالدكلة، فتحرؾ ىذه األخيرة سمطة التأديب في مكاجية األكؿ
بالتزاماتو الناشئة عف ىذا العقد مستيدفة مف كراء ذلؾ ضماف حسف سير كانتظاـ العمؿ تحقيقان 
لممصمحة العامة لمدكلة، إال أف ىذه النظرية لـ تمؽى قبكالن كبيران بيف الفقياء، حتى أف أنصارىا قد 

 –بر العقد مف عقكد القانكف الخاص اختمفكا فيما بينيـ حكؿ تحديد طبيعة ذلؾ العقد، فمنيـ مف اعت
كمف األسباب  –كعقد المرفؽ العاـ  –كمنيـ مف أدرجو في إطار القانكف العاـ  –كعقد االذعاف 

التي دعت إلى ىجر تمؾ النظرية أف الدكلة قادرة عمى معاقبة مكظفييا حتى لك لـ ينص العقد 
المبـر بينيا كبيف المكظؼ عمى ذلؾ فتمؾ االلتزامات ال تصمح ألف تككف أساسان لمسمطة التأديبية 

الة الكظيفية لمكظفييا كمف ىذه األسباب أيضان أف الدكلة بإمكانيا في أم كقت تغيير األكضاع كالح
إذا ما كجدت مبررات ذلؾ دكف الحاجة لمكافقتيـ كذلؾ تحت شعار تحقيؽ المصمحة العامة، ككذلؾ 
ثبكت أف عبلقة الدكلة بمكظفييا ليست مف قبيؿ االلتزامات التبادلية التي ال يجكز تغيرىا إال 

نما ىي عبلقة تأديبية تنظيمية، تحكميا قكاعد سمككية نظامية يتعيف اتباعيا  بمكافقة الجيتيف كا 
 .30تحقيقان لممصمحة العامة

يعتمد القائمكف بالنظرية التنظيمية فكرة المرفؽ العاـ المحقؽ لممصمحة  : النظرية التنظيمية -ب
العامة كالخاضع تنظيميان لمقكانيف كالمكائح، فسمطة التأديب تيمنح لمقائميف عمى رعاية الصالح العاـ 

                                                           
29
 16عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، ص 

، ككذلؾ عفيفي، 12ـ، ص2012، دار الجامعة الجديدة، ضمانات السمطة التأديبية لصاحب العملحسف، صبلح عمى،  30
، مرجع شرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامةكما بعدىا، ككذلؾ ياقكت، محمد ماجد،  19، صمرجع سابؽمصطفى، 

 53ص ،سابؽ



 ~11 ~ 

 

 باعتبار ذلؾ امتيازان ليـ، فأحكاـ الكظيفة العامة بما تتضمنو مف حقكؽ كما كالمرافؽ العامة ال
تفرضو مف كاجبات مستمدة مباشرة مف نصكص القكانيف كالمكائح المنظمة ليا، كالمكظؼ في مركز 
تنظيمي كالئحي كقرارات تعينو ال تنشئ لو مركزان ذاتيان خاصان، فيذه المراكز مكجكدة بمقتضى 

لمكائح كسابقة عمى قرار التعييف، فالمكظؼ ممـز بالقياـ بما يتطمبو ىذا المركز الكظيفي، القكانيف كا
ف أم تصرؼ يتنافى مع مصمحة المرفؽ العاـ يعرضو لمجزاء التأديبي مف الجية المختصة بذلؾ  كا 
ة طبقان لما تحدده القكانيف كالمكائح، كعميو تعتبر عبلقة المكظؼ بالسمطة العامة عبلقة تنظيمي

تحكميا القكانيف كالمكائح بحيث يعتبر مركز المكظؼ مركزان قانكنيان عامان يجكز لئلدارة تعديمو أك 
 . 31تقييده في أم كقت تشاء كفقان لمقتضيات المصمحة العامة

كقد أخذ كؿه مف المشرع الفمسطيني كالمصرم بالنظرية التنظيمية، كىذا ما أكدت عميو نص المادة 
الكظائؼ العامة تكميؼ لمقائميف مة المدنية الفمسطيني بحيث تنص عمى أنو " ( مف قانكف الخد66)

 .32لمقكانيف كالمكائح لممصمحة العامة طبقان  ىدفيا خدمة المكاطنيف تحقيقان  بيا
الكظائؼ ( مف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة عمى أنو: 76كنص المشرع المصرم في المادة )

 لمقكانيف كالمكائح لممصمحة العامة طبقان  فيا خدمة المكاطنيف تحقيقان ىد العامة تكميؼ لمقائميف بيا
 . 33كالنظـ المعمكؿ بيا

كقد كرد في حكـ لممحكمة اإلدارية العميا المصرية يؤكد عمى تبني المشرع المصرم لمنظرية  
التنظيمية فقضت بأنو: إف عبلقة المكظؼ بالسمطة العامة ليست عبلقة تعاقدية بؿ ىي عبلقة 

نظيمية تحكميا القكانيف كالمكائح، كمركز المكظؼ مف ىذه الناحية ىك مركز قانكني عاـ يجكز ت
لمحككمة تغييره كتعديمو في أم كقت بتنظيـ عاـ جديد كفقان لما يقتضيو الصالح العاـ، كتسرم 

لقكانيف القكانيف المعدلة ليذه المراكز بأثر فكرم عمى شاغمييا كلك كانكا يشغمكنيا قبؿ صدكر ىذه ا
 .34كدكف أف يككف ليؤالء االحتجاج بأنيـ اكتسبكا حقان ذاتيان في ظؿ قانكف أك نظاـ سابؽ

                                                           
، كمف الجدير ذكره أف ىناؾ 54، مرجع سابؽ صشرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامةد ماجد، ياقكت، محم 31

نظريات تدخؿ في النظرية التنظيمية كمنيا نظرية المؤسسة كنظرية السمطة الرئاسية كنظرية الدكلة، كىذه النظريات اختمفت 
و كاحد كىك تحقيؽ المصمحة العامة كالحفاظ عمى استمرارية في تحديد أساس سمطة التأديب، اال أف اليدؼ الذل تسعى الي

 المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد.
 ـ.1998لسنة  4رقـ  الفمسطيني ( مف قانكف الخدمة المدنية66نص المادة ) 32
 ـ.1978لسنة  47رقـ  المصرم ( مف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة76نص المادة ) 33
 .31عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، ص منقكؿ عف،، 21/6/1958 صادر فيممحكمة اإلدارية العميا لحكـ 34
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 الفرع الثالث: األنظمة المختمفة لمسمطة التأديبية .   
تتخذ السمطة التأديبية بمدلكليا السابؽ أشكاالن كنظمان متعددة كمختمفة، كيرجع ىذا االختبلؼ    

كالتعدد إلى أسباب كثيرة منيا المتعمؽ بفمسفة العمؿ الكظيفي العاـ السائد في الدكلة كمنيا أيضان 
اليد كمفاىيـ مف المتصؿ بالبيئة الكظيفية بصفة خاصة كاالجتماعية بصفة عامة كما يسكدىا مف تق

كافة النكاحي االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، كمدل ما أصابتو الدكلة مف تقدـ كرقي فييا 
انعكس عمى قكاعدىا القانكنية المنظمة لمكظيفة العامة، كبصفة عامة كبعد تتبع األنظمة التأديبية 

ىا جميعان إلى أحد األنظمة في الدكؿ اآلخذة بيا فإنو يمكف حصر أشكاؿ السمطة التأديبية كردو 
 -الثبلثة التالية :

 النظام الرئاسي في التأديب : -أكالن 
يقصد بالنظاـ الرئاسي أك اإلدارم في التأديب: ذلؾ النظاـ الذم تككؿ فيو ميمة االتياـ    

كالتحقيؽ كالتأديب إلى السمطة الرئاسية كحدىا، بحيث ييصبح ليذه السمطة الحؽ في مساءلة كانزاؿ 
لعقاب التأديبي عمى العامميف أيان كاف جسامتو كدرجتو، دكف أف تككف ممزمة باستشارة مجمس أك ا

 .35جية أك ىيئة أخرل بشكؿ مسبؽ
كعرفو آخركف أنو ذلؾ النظاـ الذم تسند فيو كظيفة العقاب التأديبي بمختمؼ أنكاعيا كدرجاتيا  

ىا دكف أف تشاركيا في ذلؾ أم جية خارجة بصكرة مباشرة إلى السمطة الرئاسية اإلدارية العميا كحد
عنيا، كدكف أف تمتـز قبؿ تكقيع سائر العقكبات التأديبية بالحصكؿ عمى رأم مسبؽ مف أم ىيئة أك 
جية استشارية، كدكف أف يخكؿ غيرىا حؽ التعقيب عمى ما تتخذه مف قرارات في ىذا الصدد سكاء 

 .36بالتعديؿ أك اإللغاء
و يتـ قصر الحؽ في ممارسة الكظيفة العقابية التأديبية في النظاـ التأديبي كبناءن عمى ما تقدـ فإن

الرئاسي عمى الرؤساء اإلدارييف كحدىـ بكصفيـ المسئكليف عف حسف سير العمؿ كانتظامو بالمرافؽ 
العامة لمدكلة لتحقيؽ أىدافيا المختمفة، فمف الطبيعي أف ييعترؼ ليذه السمطة باختصاصات تمكنيا 

رة تمؾ الصبلحيات، كالتي مف ضمنيا سمطة التحقيؽ كالتأديب مع العامميف في المرافؽ مف مباش
                                                           

 34ص ،1967، ، السنة التاسعة العدد الثالثنظام تأديب العاممين, مجمة العموم اإلداريةعصفكر، محمد، راجع، 35
، ات التأديبية في الوظيفة العامةشرح االجراءياقكت، محمد ماجد،  ، كعند،78، عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، صراجع36 

دار الفكر العربي، ال يكجد ، االختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةالبندارم، عبد الكىاب،  كعند، ،55ص ،مرجع سابؽ
  89ص ،سنة لمنشر
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ال  العامة، كذلؾ تطبيقان لممبدأ المعركؼ "حيث تكجد المسؤكلية يجب أف تككف ىناؾ سمطة" كا 
استحاؿ عمى الرؤساء اإلدارييف القياـ بيذا الدكر كبذلؾ يعتبر التأديب مظيران مف مظاىر السمطة 

كعمؿ ذلؾ أصحاب ىذه النظاـ بأف السمطة اإلدارية الرئاسية أقدر األنظمة أك الجيات  ,اسيةالرئ
لمحكـ عمى ما يرتكبو المكظؼ مف حيث تكييفو كتقدير خطكرتو ككذلؾ تقدير الجزاء المناسب لو، 

ل مف كأف منح السمطة التأديبية لمسمطة الرئاسية تعتبر مف أكثر الطرؽ اتفاقان مع المنطؽ فيـ أدر 
غيرىـ بأمكر العمؿ كؿ في مكقعو، فقد يرل الرئيس اإلدارم أف المصمحة العامة تقتضي في 
ظركؼ معينة التجاكز عف المخالفة رغـ ثبكت كقكعيا في حؽ مرتكبيا كمف ثـ يقرر حفظ التحقيؽ 

فات باعتباره األكثر قربا مف الظركؼ المحيطة بالعمؿ اإلدارم كما ينجـ خبللو مف أخطاء أك مخال
كما يتناسب مع ىذه األخطاء مف عقكبات تأديبية، ككجيت انتقادات كبيرة ليذا النظاـ التأديبي تدكر 
في مجمميا حكؿ الخشية مف تعسؼ اإلدارة أك انحرافيا عند مباشرة حقيا في التأديب كأف السمطة 

كفي ذلؾ تضييع  الرئاسية غير حيادية فيي تجمع بيف يدييا سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة الحكـ،
لكثير مف ضمانات كحقكؽ المكظفيف العمكمييف، كمف بيف الدكؿ التي تأخذ بنظاـ التأديب الرئاسي 

سبانيا  كالكاليات المتحدة األمريكية كالبرتغاؿ   .37الدنمارؾ  كا 
 النظام شبو القضائي في التأديب :  -ثانياً 
تكقيع سائر أنكاع كمختمؼ العقكبات في ىذا النظاـ يسند ألعضاء السمطة الرئاسية كحدىـ    

التأديبية الضئيؿ منيا كالجسيـ كفقان لسمطتيـ التقديرية المطمقة بعد أخذ رأم لجاف أك مجالس 
استشارية، بحيث تشكؿ غالبية أعضاء ىذه المجالس مف رجاؿ اإلدارة مع كجكد عناصر قانكنية أك 

ما إلزاميان أك استشاريان كذلؾ كفؽ ما ينص قضائية في تشكيميا، كيككف حاؿ قرارات ىذه المجالس إ
عميو المشرع، كفي ىذا النظاـ قد يفرؽ المشرع بيف الجزاءات الخفيفة كالجزاءات األكثر جسامة 
بحيث يترؾ لمسمطة الرئاسية تكقيع الجزاءات األكلى عمى أف يسند أمر تكقيع الجزاءات األخرل إلى 

ية أك قضائية كذلؾ حسب ما ينص عميو القانكف مجمس تأديب يشكؿ مف عناصر إدارية كقانكن
 .  38المنظـ ليا

                                                           
، عبد عند، البندارمك ، 354ص ،ـ2004منشأة المعارؼ باإلسكندرية  أصول القانون االداري,جماؿ الديف، سامي، 37

 88ص  ،، مرجع سابؽاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةالكىاب، 
االختصاص عند، البندارم، عبد الكىاب، ك ،55، مرجع سابؽ صشرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامةمحمد ماجد،  38

   89ص ،، مرجع سابؽالتأديبي والسمطات التأديبية
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كعميو يتبمكر المفيكـ الصحيح لنظاـ السمطة التأديبية شبو القضائية في اقتساـ سمطة تكقيع العقكبة 
التأديبية فيما بيف أعضاء السمطة اإلدارية الرئاسية كبيف المجالس كالمجاف ذات التركيب اإلدارم 

قضائي، بحيث تككف قرارات ىذه الجيات إما إلزامية لمجية اإلدارية أك استشارية كالقانكني أك ال
  .39ليا

كبرر أصحاب ىذا النظاـ أنو يحقؽ لممكظفيف قدران كبيران مف الضماف بحيث يقيد إلى حد ما مف 
يعمؿ السمطة التقديرية كالتأديبية لئلدارة، كمف إمكانية التعسؼ أك التحكـ بالمكظفيف، كأنو نظاـ 

عمى إقامة فصؿ نسبي بيف سمطة االتياـ كسمطة العقاب كذلؾ بإشراؾ الجيات الرقابية أك 
االستشارية باتخاذ القرار، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد كجيت انتقادات ليذا النظاـ مف ضمنيا أنو كبعد 

قيد إنشاء الجيات كالييئات كالمجالس الجماعية بأعداد كبيرة أدل ذلؾ إلى غمبة طابع التع
كاالستطالة عمى اإلجراءات التأديبية، كأنو أضعؼ مف السمطة الرئاسية اتجاه المرؤكسيف، كمف بيف 

  .40الدكؿ التي تأخذ بيذا النظاـ كؿ مف إيطاليا كبمجيكا كفرنسا كالمغرب
 النظام القضائي في التأديب : -ثالثاً 
كالتحقيؽ كسمطة العقاب، كيككف يقـك ىذا النظاـ عمى أساس الفصؿ التاـ بيف سمطتي االتياـ    

أساس الحكـ التأديبي قضائيان بحتان، بحيث تككف أحكاـ المحاكـ التأديبية ممزمة لمسمطة الرئاسية، 
كعميو يتـ بمكجب النظاـ القضائي لمسمطة التأديبية، إسناد كظيفتي التكييؼ القانكني لممخالفات 

لى جية قضائية تتمتع باالستقبلؿ الكامؿ عف التأديبية كتكقيع مختمؼ أنكاع كدرجات العقكبات إ
الجية المختصة بتحريؾ اإلجراءات التأديبية إعماالن لمبدأ الفصؿ التاـ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ 
كالحكـ، كعمى ذلؾ فإف العقكبة في ذلؾ النظاـ البد كأف تصدر بصكرة دائمة عف محكمة قضائية 

ؾ الدعكل أماميا كاستكماؿ عناصر االتياـ سكاء أتـ ذلؾ بعد قياـ الجية المختصة قانكنان بتحري
بكاسطة جية تنتمي إلى السمطة الرئاسية أـ خارجة عنيا كجياز النيابة اإلدارية الذم ينشئو القانكف 
التأديبي خصيصان لذلؾ، فيككف شأف الجزاء التأديبي شأف الحكـ الجنائي كبلىما يصدر عف جية 

                                                           
 91، مرجع سابؽ، صبية بين الفاعمية والضمانالسمطة التأديع، عفيفي، مصطفى، راج 39
 :منشكر عمى المكقع االلكتركني التالي السمطة التأديبيةبحث بعنكاف  40

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026441.pdf        

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026441.pdf
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جراءات المكفكلة بالضمانات الطبيعية المعترؼ بيا لممتيميف بمخالفات قضائية تتخذ أماميا كافة اإل
  .41تأديبية

كأكرد الدكتكر الطماكم قائبلن: رغـ أف ىذا النظاـ ما زاؿ جديدان عمى أرض الكاقع إال أنو بدأ يأخذ  
مكانو بفاعمية بيف كافة األنظمة المقررة في ىذا الخصكص، كيخطك خطكات ثابتة كفعالة إلى 

ف لـ يكف قد اكتمؿ بعد، كلكف أيان كانت درجة أك مقدار ىذه الخطكات فإف ذلؾ ال يعني ا ألماـ كا 
عمى اإلطبلؽ أنو نظاـ يستيدؼ استبعاد الجية اإلدارية كميان مف مجاؿ التأديب، أك التنكر لكافة 

عمى ىذا التنظيـ االعتبارات التي يقـك عمييا النظاـ اإلدارم في التأديب، كليذا يبلحظ أف القائميف 
في الدكؿ التي تأخذ بو يضعكف في اعتباراتيـ عند إقراره لو خصائص التأديب اإلدارم، كأف 
انتزاعو مف يد اإلدارة ككضعو في يد القضاء إنما يقصد بو مجرد تحقيؽ الضماف كاألمف لممكظؼ 

ديب متمثبلن بتحريؾ المخالؼ تأديبيان، كلذا فيـ يجعمكف لمسمطة الرئاسية دكران أساسيان في التأ
اإلجراءات التأديبية األساسية، كليا كقؼ العامؿ عف العمؿ لصالح التحقيؽ أك المرفؽ العاـ، 

، كمف الدكؿ 42كلمجية الرئاسية حؽ الطعف في األحكاـ سكاءن لعدـ المشركعية أك لعدـ المكاءمة
 سا كيكغسبلفيا.التي تأخذ بالنظاـ القضائي في التأديب مصر كألمانيا االتحادية كالنم

  
كلكف أيخذ عمى ىذا النظاـ أف ابتعاد القضاء التأديبي عف مجاالت الكظيفة العامة كالعمؿ اإلدارم 
بظركفو كمبلبساتو المختمفة يجعؿ القاضي التأديبي يصدر حكمو بالعقاب التأديبي مفتقران إلى حدو 

اإلدارييف ىـ أقدر الناس  كبير إلى عناصر حسف تقدير المصمحة الكظيفية، بحيث أف الرؤساء
اطبلعان عمى مصالحيـ كمؤسساتيـ كمرافقيـ فيعتبركف األقدر عمى تكقيع العقكبة عمى المخالفيف 
تأديبيان، كانتقد أيضان بأنو نظاـ يميؿ إلى البطء كالتعقيد في اإلجراءات فيفكت اليدؼ المرجك مف 

ي في التأديب يعطي المكظفيف الكثير مف العقاب السريع المنجز، كانتقد أيضان بأف النظاـ القضائ
الضمانات الكظيفية كالمبالغة في حمايتيـ مما يجعؿ المستيتريف منيـ يميمكف إلى البلمباالة 
كاالستيتار كالسمبية في العمؿ، كلكف برر أصحاب ىذا النظاـ أنو ييدؼ أساسان إلى ضماف كتأكيد 

الفصؿ التاـ بيف سمطتي االتياـ كالحكـ، ككذلؾ  مبدأ الحفاظ عمى المرافؽ العامة، كأنو يؤدم إلى
يحقؽ العدالة المكضكعية في التأديب، كأنو نظاـ كفيؿ بمنع استبداد كانحراؼ السمطات التأديبية 

                                                           
السمطة ، كعند، عفيفي، مصطفى، 55، مرجع سابؽ صشرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامةياقكت، محمد ماجد،  41

 91، مرجع سابؽ، صالتأديبية بين الفاعمية والضمان
 436، مرجع سابؽ، صالقضاء اإلداري قضاء التأديبالطماكم، سميماف،  42
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فيما لك باشرت االختصاص التأديبي، كأنو نظاـ أقرب في حقيقتو إلى الكظيفة القضائية منو إلى 
م إلى إضاعة كقت الرؤساء اإلدارييف الذم يجب أف ييخصص اإلدارية، كالعمؿ بيذا النظاـ ال يؤد
نماء العمؿ بتمؾ المرافؽ  . 43لتطكير كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مجالس التأديب ورقابة المحكمة اإلدارية العميا عميياجع، غازم، ىيثـ حميـ، رانظمة المتبعة في التأديب لممزيد عف األ 43

، مرجع التأديبالقضاء اإلداري قضاء . كعند الطماكم، سميماف، كما بعدىا 47ـ، ص2010دار الفكر الجامعي باإلسكندرية، 
  . كما بعدىا 91، ككذلؾ عند، عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، صكما بعدىا 436سابؽ، ص
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 الفصل األول
 ماىية النيابة اإلدارية وتشكيميا

تطكرت ميمة الدكلة في العصر الحديث عما كانت عميو مف قبؿ كانعكس ذلؾ التطكر في    
مسئكلياتيا إذ تجاكزت الحدكد المرسكمة ليا في الحفاظ عمى األمف كجباية الضرائب كالدفاع عف 
الكطف إلى مياديف أخرل، ككمما تطكرت كظيفة الدكلة كاتسعت دائرة مسئكلياتيا كمما زادت أىمية 

 بكصفو األداة المنفذة لسياسة كتكجيات الدكلة كالمحققة ألىدافيا. مكظؼ،ال
خضاعيـ   كمف ىنا برزت الحاجة إلى سف تشريعات تستيدؼ التحقيؽ كالتأديب مع المكظفيف، كا 

إلى ضكابط تضمف عدـ انحرافيـ كاستغبلؿ صفتيـ الكظيفية أك التقاعس عف القياـ بأداء مياميـ 
منكطة بيـ عمى أكمؿ كجو عمى النحك الذم يعرقؿ سير المرفؽ العاـ كالحفاظ كالقياـ بالكاجبات ال

عمييا، كلكي تككف ضكابط التحقيؽ كالتأديب مع المكظفيف مبنية عمى الثقة كاالطمئناف بيف 
المكظؼ كاإلدارة أك الجية صاحبة السمطة التأديبية، عمى المشرع أف يراعي عند كضع القكانيف 

الحقكؽ كالضمانات الكظيفية التي تحمي المكظؼ العاـ مف التعسؼ أك المحاباة،  كاألنظمة التأديبية
كالنظاـ العقابي التأديبي يختمؼ مف دكلة إلى أخرل، فمف الدكؿ مف يتبع النظاـ الرئاسي في 
التأديب، كمنيا مف تتبع النظاـ شبو القضائي في التأديب، كمنيا مف تتبع النظاـ القضائي في 

ؿ نظاـ مميزات كعيكب سنأتي عمى ذكرىا الحقان، كلقد ذكرت التكصية التي خرج بيا التأديب، كلك
المعيد الدكلي لمعمكـ اإلدارية بأف دكؿ العالـ بدأت تتجو نحك األسمكب القضائي في التأديب ألنو 
جديدة لما يحققو مف دكاعي األمف كالطمأنينة لممكظفيف، كلما يتصؼ بو النظاـ سابؽ  يكسب أرضا ن

  44ذكر مف الكماؿ.ال
كيقكـ النظاـ التأديبي القضائي عمى جيتيف ىما النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية، بحيث تقـك 
النيابة اإلدارية بسمطة االتياـ كالتحقيؽ، كتقكـ المحاكـ التأديبية بسمطة الحكـ كتكقيع العقاب، كفي 

 يميا مف خبلؿ ثبلثة مباحث حسب اآلتي:ىذا الفصؿ سيتناكؿ الباحث ماىية النيابة اإلدارية كتشك
 المبحث األول: مفيوم النيابة اإلدارية, والسمطات التأديبية في التشريع المصري.

 المبحث الثاني : طبيعة النيابة اإلدارية ومدى استقالليا عن السمطات الثالث في مصر.
 المبحث الثالث : تشكيل النيابة اإلدارية في التشريع المصري.

                                                           
 .435، مرجع سابؽ، صالقضاء اإلداري قضاء التأديبالطماكم، سميماف،  44
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 االول المبحث
 اإلداريةمفيوم النيابة 

 والسمطات التأديبية في التشريع المصري  
تبنى المشرع المصرم النظاـ الرئاسي كالقضائي في التأديب، بحيث منح الرئيس اإلدارم المباشر    

نزاؿ بعض العقكبات التأديبية  صبلحية مساءلة كتأديب المكظفيف العمكمييف الذيف ىـ تحت كاليتو كا 
كف الرجكع بذلؾ إلى جية أك ىيئة أخرم ألخذ رأييا كمشكرتيا، كمنح السمطة القضائية بحقيـ د

متمثمةن بالنيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية إنزاؿ جميع العقكبات التأديبية بحؽ المتيميف تأديبيان،  
امميف المقصريف كتعتبر النيابة اإلدارية جزء مف النظاـ القضائي فميا سمطة االتياـ كالتحقيؽ مع الع

كالمخميف بكاجبات كظيفتيـ فيما يقع منيـ مف جرائـ مالية أك إدارية كفقان لتحقيقات تتصؼ بالعدالة 
كالنزاىة كالحيدة عف السمطة التأديبية بكصفيا ىيئة قضائية مستقمة، كالنيابة اإلدارية ىي التي تقرر 

باشرة اإلدعاء فييا أماـ المحاكـ التأديبية بمقتضى ابتداءن إقامة الدعكل التأديبية ثـ إذا أقامتيا تتكلى م
أمانتيا عمى الدعكل التأديبية، كليا الطعف عمى أحكاـ المحاكـ التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا، 
بحيث تمارس النيابة اإلدارية سمطاتيا كاختصاصاتيا كفقان لمقانكف كال تنكب في ذلؾ عف الجية 

 .  45أخرل في الدكلة اإلدارية أك عف أم جية
كبناءن عمى ذلؾ سيتناكؿ الباحث في المبحث األكؿ مفيكـ النيابة اإلدارية كخصائصيا كالنظاـ 

 التأديبي كالسمطات التأديبية في التشريع المصرم مف خبلؿ مطمبيف عمى النحك اآلتي:
 تعريف النيابة اإلدارية وخصائصيا. :المطمب األول

 الفقيي كالتشريعي لمنيابة اإلدارية.الفرع األكؿ: التعريؼ 
 الفرع الثاني: خصائص النيابة اإلدارية.

 النظام التأديبي والسمطات التأديبية في التشريع المصري. :المطمب الثاني
 الفرع األكؿ: السمطات التأديبية في التشريع المصرم.

 دارية في التشريع المصرم. الفرع الثاني: نشأة النظاـ التأديبي، كاألساس القانكني لمنيابة اإل
 

                                                           
45
أصكؿ  محمد ماجد، ياقكت، ،، كعند345ص ،جع، جماؿ الديف، سامي، أصكؿ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽرالممزيد  

 .57إلى49التحقيؽ اإلدارم في المخالفات التأديبية، مرجع سابؽ، ص 
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 وخصائصيا. تعريف النيابة اإلدارية :ولالمطمب األ 
 الفرع األول: التعريف الفقيي والتشريعي لمنيابة اإلدارية.

لمنيابة اإلدارية تعريفات عدة منيا ما ذكره الفقياء كمنيا ما ذكرتو التشريعات كالقكانيف، كذلؾ ما    
 سيتناكلو الباحث عمى النحك اآلتي:  

 التعريف الفقيي لمنيابة اإلدارية. -أوالً 
األمينة  يكىطبقان لمقانكف،  ىيئة قضائية مستقمة في مباشرة رسالتياتعرؼ النيابة اإلدارية بأنيا:    

نما تنكب عف المجتمع في تعقب ك  ،عمى الدعكل التأديبية ال تنكب في ذلؾ عف الجية اإلدارية، كا 
 الحفاظ عمىالمخالفات التأديبية التي تقع مف الفئات الخاضعة لكاليتيا مستيدفة حماية الماؿ العاـ ك 

 .46مف العابثيفالمرافؽ العامة 
مستقمة تختص بالتحقيؽ االبتدائي مع المكظفيف العمكمييف الداخميف كتعرؼ كذلؾ بأنيا: ىيئة قضائية 

دارية.  في كاليتيا بشأف ما يقع منيـ مف مخالفات مالية كا 
كيعرفيا البعض بأنيا: ىيئة تحقيؽ كلكنيا مستقمة في عمميا عف الكزارات كالمصالح المختمفة كال 

 .47اتيا طبقان ألحكاـ القانكفتنكب عف الجية اإلدارية في التحقيؽ إنما تمارس اختصاص
كيتضح مف التعريفات السابقة لمنيابة اإلدارية بأنيا ىيئة قضائية مستقمة تمارس اختصاصاتيا طبقان 
لمقانكف كال تنكب عف الجية اإلدارية في التحقيؽ، كأنيا األمينة عمى الدعكل التأديبية، كتمارس 

طراد. أعماليا بيدؼ حماية الصالح العاـ كاألمف العاـ ك   تسير المرافؽ العامة في الدكلة بانتظاـ كا 
 التعريف التشريعي لمنيابة اإلدارية. -ثانياً 

المعدؿ لمقرار بقانكف رقـ  1989لسنة  12يعرؼ المشرع المصرم النيابة اإلدارية في القانكف رقـ 
دارية ىيئة قضائية النيابة اإلبشاف إنشاء النيابة اإلدارية المحاكـ التأديبية أنيا:  1958لسنة  117

 .48...مستقمة تمحؽ بكزير العدؿ

                                                           
منتديات القانكف ل االلكتركني ، بحث منشكر عمى المكقع في النيابة االدارية المصري المآخـــذ القضائيـــة والئحــة التفتيــش 46

      http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6845 المصرم
النجاح ، رسالة ماجستير منشكرة عمى مكقع جامعة سمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأبك كشؾ، عبير،  47

 101، ص2011الكطنية في نابمس، 
الصادر في  16المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم  1989لسنة  12القانون رقم مف  1نص المادة  48
 .بشان إنشاء المحاكم التأديبية والنيابة اإلدارية 1958لسنة  117م المعدل لمقرار بقانون رقم 20/4/1989

http://www.omanlegal.net/vb/forumdisplay.php?f=45
http://www.omanlegal.net/vb/forumdisplay.php?f=45
http://www.omanlegal.net/vb/forumdisplay.php?f=45
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6845
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( مف التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني داخؿ النيابة اإلدارية المصرية، 2ك1كتعرؼ المادتاف )
الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية في جميكرية مصر العربية، النيابة  اإلداريةتعميمات النيابة ك 

ة قضائية مستقمة تمارس سمطتيا في الفحص كالتحقيؽ طبقان ألحكاـ القانكف، كىي اإلدارية بأنيا: ىيئ
األمينة عمى الدعكل التأديبية تتكلى إقامتيا كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية، كما تتكلى الطعف في 

 أحكاـ ىذه المحاكـ كمباشرة كافة الطعكف أماـ المحكمة اإلدارية العميا.  
مى أف: النيابة اإلدارية ىي النائبة عف المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية ( ع2كتنص المادة )

التي تقع مف الفئات الخاضعة لكاليتيا مستيدفة حماية الماؿ العاـ كأداء المرافؽ العامة لكاجباتيا في 
طراد، كضماف كصكؿ الخدمات لممكاطنيف كاكتشاؼ أكجو الخمؿ كالقصكر في النظـ  إنتظاـ كا 

 .49اءات اإلدارية كالماليةكاإلجر 
 الفرع الثاني: خصائص النيابة اإلدارية .

لمنيابة اإلدارية عدة خصائص تميزىا عف غيرىا مف الييئات كالجيات الرقابية كالتأديبية األخرل    
 المكجكدة في الدكلة كىذه الخصائص يمكف استنتاجيا مف التعريفات السابقة كىي كاآلتي :

 اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة .النيابة  -أوالً 
أسبغ المشرع المصرم عمى أعماؿ النيابة اإلدارية السبغة القضائية فجعميا ىيئة مف ضمف     

الييئات القضائية المكجكدة في الدكلة تتمتع بكافة مميزات كصفات رجاؿ القضاء كالنيابة العامة، 
القاضي بتعديؿ  1989لسنة  12رقـ كبذلؾ نص المشرع المصرم في المادة األكلى مف القانكف 

بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية عمى أنو: النيابة  1958لسنة  117أحكاـ القرار بقانكف رقـ 
اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة ..." فمنح المشرع المصرم النيابة اإلدارية االستقبلؿ التاـ عف 

تمفة في الدكلة إلبعادىا عف تأثير كبار المكظفيف مف المؤسسات كالمصالح كالكزارات كاألجيزة المخ
السمطة التنفيذية ليكفؿ عدـ التدخؿ في القرارات التي تصدرىا كفقان لقكاعد تكفؿ بمضمكنيا الحماية 
الكاممة لحقكؽ المتقاضيف كلجعميا األمينة عمى الدعكل التأديبية بعيدان عف األىكاء كالرغبات 

حفاظ عمى المرافؽ العامة كتحقيقان لممصمحة العامة، كمف أجؿ ذلؾ فقد كالمحاباة، كذلؾ ضمانان لم

                                                           
المصرم رقـ  التعميمات العامة بتنظيم العمل الفني الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المادة األكلي كالثانية مف 49

لسنة  160رقـ  الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية تعميمات النيابة اإلدارية كنفس الشيء في ،ـ2012لسنة  454
 ،2010لسنة  507المعدؿ بالقرار رقـ  2010
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ضمف المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية االستقبلؿ التاـ في نصكص الدستكر كفي القكانيف األخرل 
  .50كقانكف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية كغيرىا مف القكانيف كاالحكاـ

( عمى أنو: تقكـ كؿ جية أك ىيئة 169في المادة ) 2012ـ ينص الدستكر المصرم المعطؿ لعا 
قضائية عمى شئكنيا؛ كيككف لكؿ منيا مكازنة مستقمة، كيؤخذ رأييا في مشركعات القكانيف المنظمة 

 لشئكنيا؛ كذلؾ كفقنا لما ينظمو القانكف .
قمة تتكلى ( مف ذات الدستكر عمى أنو: النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مست180كتنص المادة ) 

التحقيؽ في المخالفات المالية كاإلدارية كتحريؾ كمباشرة الدعكل التأديبية أماـ محاكـ مجمس الدكلة 
كاتخاذ اإلجراءات القانكنية لمعالجة أكجو القصكر في أداء المرافؽ العامة، كيحدد القانكف 

بات المقررة ألعضاء اختصاصاتيا األخرل. كيككف ألعضائيا الضمانات كالحصانات كالحقكؽ كالكاج
 .51السمطة القضائية

أما بخصكص المكاد القانكنية التي تدلؿ عمى قضائية كاستقبلؿ النيابة اإلدارية في القانكف المصرم 
األكلى بقكليا " مادة بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية ما تنص عميو ال 1989لسنة  12رقـ 

عمى أنو:  (مكرران  2قمة تتبع لكزير العدؿ ..."، كما تنص المادة)النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مست
كعند  يشكؿ مجمس أعمى لمنيابة اإلدارية برئاسة رئيس الييئة كعضكية أقدـ ستة مف نكاب الرئيس

غياب أحدىـ أك كجكد مانع لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف نكاب الرئيس ثـ الككبلء العاميف 
مجمس بنظر كؿ ما يتعمؽ بتعييف أعضاء النيابة اإلدارية كترقيتيـ كنقميـ كيختص ىذا ال" األكليف

عارتيـ كندبيـ ككذلؾ سائر شئكنيـ عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف، عمى أف يككف نظر ما  كا 
كيؤخذ رأم المجمس  ،عمى اقتراح رئيس الييئة يتعمؽ منيا بالتعييف كالترقية بطمب مف كزير العدؿ بناءن 
 .52في مشركعات القكانيف التي تنظـ شئكف النيابة اإلدارية

فبتشكيؿ المجمس األعمى لمنيابة اإلدارية أعطى األخيرة مزيدان مف االستقبلؿ عف باقي السمطات في 
 الدكلة كيقمؿ المجمس مف تدخؿ كزير العدؿ في سائر شئكنيا .

                                                           
 5، مرجع سابؽ صاالصل الدستوري لمحصانة القضائية ألعضاء النيابة اإلداريةرضكاف، محمد،  50
 ـ .2012لعاـ  المعطؿ ( مف الدستكر المصرم180 -169المادة رقـ ) 51
بشأف تنظيـ  1958لسنة  117المعدؿ لمقرار بقانكف رقـ  1989لسنة  12المادة األكلى كالثانية مكرر مف القانكف رقـ  52

 كالمحاكمات التأديبية . النيابة اإلدارية
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ككذلؾ التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني لمنيابة اإلدارية  كتنص تعميمات النيابة اإلدارية المصرية
عمى أنو: النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة تمارس سمطتيا في الفحص كالتحقيؽ  في المادة األكلى

 .53طبقان ألحكاـ القانكف ...." 
كالسمطات المختمفة، كفي كلقد اعترؼ القضاء المصرم باستقبلؿ النيابة اإلدارية عف باقي الجيات 

ما تقكـ بو النيابة  دارية تقـك بالنسبة لممكظفيف بمثؿالنيابة اإل ذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا بأنو:
الكزارات كالمصالح حتى تتحقؽ حيدة  العامة لكافة المكاطنيف ككفؿ ليا القانكف االستقبلؿ عف كافة

 .54عف تأثير كبار المكظفيف عضائيا بعيدان أ
كتكجد الكثير مف األحكاـ القضائية المصرية التي أقرت في طياتيا بأف النيابة اإلدارية ىيئة قضائية  

 .55مستقمة
 النيابة اإلدارية أمينة عمى الدعوى التأديبية. -ثانياً 
تتكلى النيابة اإلدارية كحدىا مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية المختصة، كتتكلى    
رة الطعف في األحكاـ التأديبية كحدىا أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كتقكـ بكاجباتيا مباش

فبل تنكب في مباشرتيا الختصاصاتيا عف الجية اإلدارية أك كاختصاصاتيا المخكلة ليا طبقان لمقانكف 
كالكظيفة العامة مف حماية الماؿ العاـ بذلؾ  مستيدفةالسمطة الرئاسية التابع ليا المتيـ تأديبيان، 

  .56المرافؽ العامةالعابثيف كالمقصريف كالميمميف، كتعمؿ عمى الحفاظ عمى 
ىذا ما عبرت عنو المحكمة اإلدارية العميا بقكليا: تمارس النيابة اإلدارية االختصاصات التي خكليا 

الصالح العاـ ممثبلن  ليا المشرع بكصفيا ممثمة لممجتمع كالدكلة، حماية لسيادة القانكف كرعاية لمفيكـ
في كفاية حسف أداء المكظفيف العمكمييف كمف في حكميـ ألعماؿ كظائفيـ فتمارس النيابة اإلدارية 

                                                           
مرجع  2010لسنة  160الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقم  تعميمات النيابة اإلداريةكلي مف المادة األ 53

ـ 2012لسنة  454سابؽ، كنفس المادة في التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقـ 
 .مرجع سابؽ

 الحكـ منشكر عمى المكقع االلكتركني، 18/4/1967ؽ جمسة 9لسنة  1230الطعف رقـ  .دارية العمياالمحكمة اإل 54
 topic-http://ebd3at.mam9.com/t50 

 10-5مرجع سابؽ ، ص  ,صل الدستوري لمحصانة القضائية ألعضاء النيابة اإلداريةاألجع، رضكاف، محمد، را 55
بحث منشكر عمى مكقع قاضي اكف اليف.  ،3، صدارية وسيمة إلصالح أداة الحكمالنيابة اإلاالدغـ، جبلؿ،  56

www.kadyonline.com 95، مرجع سابؽ ، ص , شرح االجراءات التأديبية، ككذلؾ انظر ياقكت ، محمد ماجد 

http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
http://www.kadyonline.com/
http://www.kadyonline.com/
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ىذه االختصاصات عمى استقبلؿ فيي ال تحؿ محؿ السمطات الرئاسية كالتأديبية في الرقابة كفحص 
  .57ة مستقمةأف النيابة اإلدارية ىيئة قضائي –أساس ذلؾ  –الشكاكل كالتحقيؽ 

كيتضح مما سبؽ أف اختصاصات النيابة اإلدارية مقررة لصالح حسف سير كانتظاـ المرافؽ العامة 
كتحقيؽ الصالح العاـ ككفالة سيادة القانكف، كعميو يجب أال يقكـ حائؿ إدارم يحكؿ دكف مباشرة 

بحكميا أنو: كمف ثـ فإف  النيابة اإلدارية الختصاصيا ككاليتيا، كبذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا
صدكر قرار مف الجية اإلدارية بحفظ التحقيؽ يقيدىا كحدىا كال يقيد النيابة اإلدارية إذا ما رأت إجراء 

 .58التحقيؽ في ذات الكقائع كالتصرؼ فيو ما دامت الدعكل التأديبية لـ تسقط بمضي المدة
 النظام التأديبي والسمطات التأديبية في التشريع المصري.  :المطمب الثاني

شغمت السمطة التأديبية مرتبة الصدارة بيف اىتمامات المشرعيف في مختمؼ الدكؿ عند    
اضطبلعيـ بكضع قكانيف التكظيؼ سكاء كاف ذلؾ متعمقان بإنشاء كسف القكانيف المنظمة ليا أك 

كسبب ىذا االىتماـ ىك أف السمطة التأديبية ىي الجية المنفردة بإعادة النظر فييا كالقياـ بتعديميا، 
قانكنان بتكقيع سائر كمختمؼ أنكاع  العقكبات التأديبية عمى المتيميف تأديبيان، كمف ثـ فإنو يصبح 
بيف يدم صاحب ىذه السمطة سبلحان ذك حديف يكجو إما نحك تحقيؽ اعتبارات المصمحة العامة 

ما أف ييسخٌر لتحقيؽ متطمبات المصمحة الخاصة لمجياز اإلدارم كمرافؽ  الدكلة المختمفة، كا 
لممكظفيف القائميف عمى السمطة التأديبية ضد مف تمارس في مكاجيتيـ ىذه السمطة، كبناءن عميو فقد 
عىمدت الدكؿ لكضع نظاـ تأديبي كفقان لمنيج كفمسفة العمؿ الكظيفي العاـ السائد في الدكلة، كذلؾ 

األساسي لمقانكف التأديبي كلمكظيفة العامة؛ أال كىك المحافظة عمى الكظيفة العامة  لتحقيؽ اليدؼ
طراد في  كالمصمحة العامة مف المقصريف كالعابثيف كضماف حسف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كا 
مختمؼ مرافؽ كأجيزة الدكلة، باعتبار أف الكظيفة العامة حجر الزاكية في القانكف اإلدارم كالذم 

تكز عميو كافة الكظائؼ كاألعماؿ العامة المككمة لؤلفراد مف الدكلة كالتي يتـ في ضكئيا تحديد تر 
 . 59كـ ككيؼ ما يمكف أف يتمتع بو العاممكف مف حقكؽ كما يخضعكف لو مف التزامات

                                                           
 .403ـ، مكتب فني رقـ 7/1/1989ؽ، جمسة  33لستة  3677دارية العميا، الطعف رقـ جع، حكـ المحكمة اإلرا 57
حكم المحكمة ، ككذلؾ راجع 27/5/1989ؽ، جمسة 33لسنة  2582، الطعف رقـ ة العمياداريحكم المحكمة اإلراجع  58
 ـ.1/7/1989ؽ، جمسة 32لسنة  2171، الطعف رقـ دارية العميااإل
 5مرجع سابؽ، ص السمطة التأديبية بين الفاعمية والضمان, دراسة مقارنة,عفيفي، مصطفى،  59
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كمف أىداؼ االىتماـ بالسمطة التأديبية ىك محاكلة إصبلح كتقكيـ السمكؾ الكظيفي اإلدارم لدل 
العاـ الذم يخؿ بكاجباتو الكظيفية مف خبلؿ المساءلة كالعقكبة التأديبية، كالمحافظة عمى  المكظؼ

كياف الكظيفة العامة كحفظ ىيبتيا، كبث الطمأنينة لدل المكظفيف مف خبلؿ تكفير أكبر قدر مف 
 .60الضمانات اتجاه السمطات التأديبية التي خيكلت صبلحية االتياـ كالتحقيؽ كالتأديب

اء عميو سيتطرؽ الباحث خبلؿ ىذا المطمب إلى معرفة النظاـ التأديبي كالسمطات التأديبية كبن   
 المختصة بمساءلة كتأديب المكظفيف العمكمييف في التشريع المصرم.

 الفرع األول: السمطات التأديبية في التشريع المصري.
ؼ القانكف الكظيفي المعني تختمؼ نكعية أعضاء السمطة التأديبية كمان ككيفان كذلؾ باختبل    

بالتأديب، كما إذا كاف خاصان بالعامميف المدنييف بالدكلة أـ بالعامميف بالقطاع العاـ، كمف الجدير 
ذكره أف القكانيف التي تنظـ كتحكـ الكظيفة العامة كالتي تيعنى بمساءلة كتأديب المكظؼ العاـ مرت 

الدكلة تطكر عمى مراحؿ عدة بدأت مع القانكف بمراحؿ تطكر عديدة، فقانكف العامميف المدنييف ب
كأعقبو  1964لسنة  46، حيث أعقبو القانكف رقـ 1951لسنة  210الكظيفي العاـ األكؿ رقـ 

لسنة  47، إلى أف كصؿ لممرحمة النيائية الحالية في ظؿ القانكف رقـ 1971لسنة  58القانكف رقـ 
لقانكف العامميف بالقطاع العاـ حيث بدأت كالذم ىك محؿ بحثنا، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة  1978

المعالجة التشريعية ألكضاع العامميف بالقطاع العاـ في مرحمة متأخرة نسبيان عف قرينتيا بالنسبة 
الذم  1959لسنة  19لمعامميف المدنييف بالدكلة، حيث تمثمت أكلى مراحميا بصدكر القانكف رقـ 

الصادر بإعادة تنظيـ النيابة اإلدارية  1958ة لسن 117يمد نطاؽ سرياف أحكاـ القانكف رقـ 
كالمحاكمات التأديبية إلى مكظفي المؤسسات كالشركات العامة كالييئات األخرل كأعقبو القرار 

، كجاءت خاتمة ىذه 1971لسنة  61ثـ تبله القانكف رقـ  1966لسنة  3309الجميكرم رقـ 
 .61كالذم ىك مكضع بحثنا ـ1978لسنة  48المراحؿ مع صدكر القانكف الحالي رقـ 

كعميو سيتناكؿ الباحث المكاد القانكنية التي تبيف أعضاء السمطة التأديبية في القكانيف المصرية 
 سابقة الذكر سارية المفعكؿ عمى النحك اآلتي.

                                                           
 .164ـ، ص2010الكتاب الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  ،القانون اإلداريكنعاف، نكاؼ،  60
الجرائم التأديبية الوالية واالختصاص طنطاكم، ممدكح، كعند، ، 160جع، عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، صرالممزيد  61

 .10ـ، ص2003، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، الواجبات والمحظورات



 ~25 ~ 

 

                                          .62الخاص بالعاممين المدنيين بالدولة47/1978السمطات التأديبية في القانون رقم  -أوالً  
كسع المشرع المصرم مف نطاؽ االختصاص العقابي لمسمطة الرئاسية في القانكف رقـ    
، فتمثؿ 1983لسنة  115بشأف نظاـ العامميف المدنييف في الدكلة المعدؿ بالقانكف رقـ 47/1978

ائر أنكاع العقكبات الكاردة بنص المادة ذلؾ بمنح أعضائيا عمى اختبلؼ درجاتيـ الحؽ في تكقيع س
( باستثناء عقكبتي اإلحالة إلى المعاش كالفصؿ مف الخدمة، بحيث جيعؿ صاحب االختصاص 80)

 .63الكحيد في إيقاعيما تأديبيان المحكمة التأديبية المختصة
 ( اشترط لتكقيع عقكبة خفض األجر كالخفض إلى كظيفة82مع مبلحظة أف المشرع في المادة )

في الدرجة األدنى مباشرة كالخفض إلى كظيفة أدنى مباشرة مع خفض األجر إلى القدر الذل كاف 
عميو قبؿ الترقية، أف تككف ضمف المخالفات التأديبية الجسيمة التي تحددىا الئحة الجزاءات، كذلؾ 

تنص الخاص بالعامميف المدنييف بالدكلة حيث  47/1978( مف القانكف رقـ 81حسب نص المادة )
عمى أنو: تضع السمطة المختصة الئحة تتضمف جميع أنكاع المخالفات كالجزاءات المقررة ليا 
جراءات التحقيؽ " لكف المشرع لـ يقـ بتحديد الئحة الجزاءات التي تتضمف المخالفات التأديبية  كا 
الجسيمة مما يعني أنو أكقؼ ممارسة ىذا االختصاص الرئاسي األخير عمى صدكر الئحة 

أما فيما  64مخالفات الجسيمة، كبذلؾ تـ تعطيؿ كتقميص بعض االختصاصات التأديبية الرئاسية.بال
يتصؿ بمبدأ اإلبقاء عمى االختصاص التأديبي الكامؿ لممحكمة التأديبية فقد عنيت الفقرة الرابعة مف 

                                                           
دارة المحمية، جيزة التي ليا مكازنة خاصة ككحدات اإلفة العامميف بكزارات الحككمة كاأليقصد بالعامميف المدنييف بالدكلة كا 62

حكاـ التي يخضع ليا العامميف بالكزارات ككذلؾ العامميف بالييئات العامة، لكف العامميف بالييئات العامة ال يخضعكف لذات األ
طنطاكم، ممدكح، راجع، اط كؿ ىيئة مف الييئات العامة. دارة المحمية إنما يخضعكف ألحكاـ خاصة تتبلءـ كنشككحدات اإل

 .  17الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص
الجزاءات التأديبية التي يجكز  :عمى أنو 1978لسنة  47( مف قانكف العامميف المدنييف بالدكلة رقـ 80تنص المادة ) 63

. الخصـ مف األجر 3 . تأجيؿ مكعد استحقاؽ العبلكة لمدة ال تجاكز ثبلثة أشير2 ار. اإلنذ1تكقيعيا عمى العامميف ىي: 
كال يجكز أف يتجاكز الخصـ تنفيذا ليذا الجزاء ربع األجر شيريا بعد الجزء الجائز الحجز  ،لمدة ال تجاكز شيريف في السنة

قؼ عف العمؿ لمدة ال تجاكز ستة أشير مع صرؼ . الك 5. الحرماف مف نصؼ العبلكة الدكرية 4 عميو أك التنازؿ عنو قانكنا
. الخفض إلى 8 . خفض األجر في حدكد عبلكة7 . تأجيؿ الترقية عند استحقاقيا لمدة ال تزيد عف سنتيف6 نصؼ األجر

. الخفض إلى كظيفة في الدرجة األدنى مباشرة مع خفض األجر إلى القدر الذل كاف عميو 9 كظيفة في الدرجة األدنى مباشرة
الكظائؼ العميا فبل تكقع  شاغميأما بالنسبة إلى العامميف مف ، . الفصؿ مف الخدمة11. اإلحالة إلى المعاش 10بؿ الترقية ق

 اإلحالة إلى المعاش. . 3 المـك. 2 التنبيو. .1 عمييـ إال الجزاءات التالية:
 168عفيفي، مصطفى، مرجع سابؽ، ص ، كعند 511، مرجع سابؽ، صي, الوجيز في القانون اإلدار الطماكم، سميماف 64
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التأديبية مف القانكف السابؽ بحيث جعمت لممحكمة التأديبية تكقيع أم مف الجزاءات  (82المادة )
 . 65( مف القانكف80المنصكص عمييا في المادة )

كبناءن عمى ما سبؽ يمكننا تحديد أعضاء السمطة التأديبية كأصحاب االختصاص في تكقيع    
. السمطة الرئاسية 1العقكبة التأديبية في قانكف العامميف المدنييف بالدكلة، فقد منح المشرع لكؿ مف 

ختصاص بإيقاع كافة العقكبات التأديبية عدا عقكبة اإلحالة إلى فجعميا صاحبة اال اإلدارية,
، بحيث محنيا سمطة إيقاع كافة أنكاع العقكبات . المحاكم التأديبية2المعاش كالفصؿ مف الخدمة، 

( كجعميا صاحبة االختصاص األصيؿ كالكحيد في إيقاع 80التأديبية المنصكص عمييا في المادة )
 .66ش كالفصؿ مف الخدمةعقكبة اإلحالة إلى المعا

 الخاص بالعاممين بالقطاع العام. 48/1978السمطات التأديبية في القانون رقم  -ثانياً 
(، مف ذات القانكف 84كالمادة  82حدد المشرع األحكاـ المتعمقة بالسمطة التأديبية في المادة )   

 :67فكزع االختصاص العقابي بيف خمس جيات ىي
حيث أسند المشرع إلى كؿ منيـ في حدكد اختصاصو سمطة  :لعمياشاغمي وظائف اإلدارة ا -أ

تكقيع عقكبتي اإلنذار كالخصـ مف المرتب بما ال يتجاكز ثبلثيف يكمان في السنة، بحيث ال تزيد مدة 
 الخصـ في المرة الكاحدة عف خمسة عشر يكمان.

                                                           
تختص المحكمة التأديبية بتكقيع أم مف الجزاءات  :( في فقرتيا الرابعة مف القانكف سالؼ الذكر عمى أنو82تنص المادة ) 65

 ( ... "80المنصكص عمييا في المادة )
 ،محمد ماجد بعدىا، كعند ياقكت ،كما  345، مرجع سابؽ صأصول القانون االداريجع، جماؿ الديف، سامي، رالممزيد  66

 .كما بعدىا 49مرجع سابؽ، ص  أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية,
الجزاءات التأديبية التي يجكز  :الخاص بالعامميف بالقطاع العاـ عمى أنو 1978لسنة  48مف القانكف رقـ  82نص المادة ت 67

. الخصـ مف االجرة، 3أجيؿ مكعد استحقاؽ العبلكة لمدة ال تجاكز ثبلثة أشير . ت2. االنذار 1تكقيعيا عمى العامميف، ىي: 
لمدة ال تجاكز شيريف في السنة كال يجكز أف يتجاكز الخصـ، تنفيذ ليذا الجزاء، ربع األجر شيرينا بعد الجزء الجائز الحجز 

. 6الترقية عند استحقاقيا لمدة ال تزيد عف سنتيف . تأجيؿ 5. الحرماف مف نصؼ العبلكة الدكرية 4 عميو أك التنازؿ عنو قانكننا
. الخفض إلى كظيفة في الدرجة األدنى 8. الخفض إلى كظيفة في الدرجة األدنى مباشرة 7خفض األجر في حدكد عبلكة 

 ة.. الفصؿ مف الخدم10. اإلحالة إلى المعاش 9مباشرة، مع خفض األجر بما ال يجاكز القدر الذم كاف عميو قبؿ الترقية 
أما بالنسبة لمعامميف مف شاغمي الكظائؼ العميا الكاردة بجدكؿ تكصيؼ كتقييـ الكظائؼ المعتمد مف مجمس إدارة الشركة، فبل 

 . الفصؿ مف الخدمة.  4. اإلحالة إلى المعاش 3. المـك 2. التنبيو 1 تكقع عمييـ إال الجزاءات التالية:
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يختص بتكقيع ثماني درجات مف الجزاءات التأديبية في مكاجية  :رئيس مجمس اإلدارة -ب
العامميف مف أدنى الفئات كحتى الدرجة الثالثة فمو تكقيع أم مف الجزاءات التأديبية الكاردة في البنكد 

 (.82( مف الفقرة األكلى مف المادة )8إلى  1مف )
يعد مجمس اإلدارة جية تأديب رئاسية جماعية ممثمة بأعضاء مجمس اإلدارة  :مجمس اإلدارة -ج

( مف قانكف العامميف 82لمشركة، كقد أنيط بو تكقيع كافة العقكبات التأديبية الكاردة في المادة )
بالقطاع العاـ كذلؾ بالنسبة لمعامميف شاغمي كظائؼ الدرجة الثانية فما فكقيا عدا أعضاء مجمس 

 شكيبلت النقابية.إدارة الت
كىك يمثؿ العضك التأديبي الرئاسي األعمى بالنسبة لمعامميف  :رئيس الجمعية العمومية لمشركة -د

بالقطاع العاـ، كقد أسند إليو القانكف االختصاص بتكقيع الجزاءات مف اإلنذار كحتى الخفض إلى 
يع عقكبتي التنبيو كالمكـ في كظيفة غير الدرجة األدنى مباشرة، كما يختص ىذا الرئيس أيضان بتكق

-1مكاجية رئيس كأعضاء مجمس إدارة الشركة، كلو تكقيع أم مف الجزاءات الكاردة في البنكد مف )
( عمى أعضاء مجمس إدارة التشكيبلت النقابية، فيما عدا جزاء الكقؼ فيككف بناءن عمى حكـ مف 8

 السمطة القضائية المختصة.
تختص المحكمة التأديبية بتكقيع كافة العقكبات التأديبية الكاردة  :المحكمة التأديبية المختصة -ىـ

، سكاءن في مكاجية العامميف شاغمي الدرجات 1978لسنة  48( مف القانكف رقـ 82بنص المادة )
الكظيفية المختمفة أك شاغمي كظائؼ اإلدارة العميا، كرئيس كأعضاء مجمس إدارة الشركة كأعضاء 

 .68النقابيةمجمس إدارة التشكيبلت 
كبناءن عمى ما تقدـ يتبف لنا مف النصكص القانكنية السابقة أف أعضاء السمطة التأديبية العقابية في 

  . السمطة التأديبية اإلدارية )الرئاسية(1قانكف العامميف في القطاع العاـ المصرم ىـ كؿ مف: 
المتبع في قانكف العامميف بالقطاع  كعميو إذا قيمنا النظاـ التأديبي . المحاكم التأديبية القضائية,2

المصرم نجده يتبنى النظاـ المختمط في التأديب بحيث أعطى كبلن مف  1978لسنة  48العاـ رقـ 
السمطة الرئاسية صبلحية تكقيع بعض العقكبات التأديبية كما ىك مكضح أعبله، كأعطى المحاكـ 

                                                           
كما  179عفيفي ، مصطفى، مرجع سابؽ، ص  لممزيد ارجع،ك ، 1978 لسنة 48مف القانكف رقـ  84ع نص المادة راج 68

 .كما بعدىا 216ص  ،، مرجع سابؽاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةالبندارم، عبد الكىاب،  ،كعند ،بعدىا
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امميف بالقطاع العاـ كذلؾ حسب ما نصت التأديبية سمطة تكقيع كافة العقكبات التأديبية عمى الع
 .69( سابقة الذكر82عميو المادة )

 .الفرع الثاني: نشأة النظام التأديبي واألساس القانوني لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري
 نشأة النظام التأديبي القضائي في التشريع المصري. -أوالً 
بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية، كاف  480/1954رقـ المصرم قبؿ صدكر القانكف   

لسنة  310كذلؾ طبقان لمقانكف رقـ  مف اختصاص الرئيس اإلدارم كالمجالس التأديبيةالتأديب اإلدارم 
في ذلؾ  السمطات التأديبيةفأخذ عمى  ،دارماإلعنصر ال ىذه المجالس تشكيؿ ، فغمب عمى1951

التي  العميا كخضكعيـ في مجاؿ التأديب لمسمطات الرئاسيةعضائيا أالحيف عدـ ضماف حيدة كنزاىة 
الذم  ، األمركمف بطء إجراءاتيا التأديب كتنكعيا كما ارتفعت الشككل مف تعدد مجالس، يتبعكنيا

ميمة الفصؿ في  ىلى المناداة بضركرة إنشاء جية قضائية تتكلإمف رجاؿ القانكف العاـ  اءالفقي ادع
  .70بحقيـطعكف في القرارات التأديبية المجحفة باشرة المالتأديبية، كفي  لالدعاك 
 1954لسنة  480 القانكف رقـ ىبمقتضالتأديبي القضائي نظاـ العمى ذلؾ فقد نشأ في مصر  كبناءن 

ساس تكحيد جيات التحقيؽ المختمفة أ، كقاـ ىذا القانكف عمى بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية
ؽ يتحقل كذلؾمستقمة عف الكزارات كالمصالح المختمفة  كىي النيابة اإلدارية كجعميا في ىيئة كاحدة
التي يتبعكنيا ، كجعميا عف تأثير كبار المكظفيف في الكزارات كالمصالح  كإلبعادىـحيدة المحققيف 

ة المشرع صاحبة السمطة في االتياـ كالتحقيؽ، كمباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبي
 .71المختصة بتكقيع العقكبات التأديبية

رار يضاحية لمقالمذكرة اإل ت عنوفصحأ مانشاء جياز النيابة اإلدارية إككاف مف بيف أسباب    
نشاء إأف اليدؼ مف ، بشأف تنظيـ النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية 117/1958رقـ  انكفبق

ىداؼ الحككمة كذلؾ بالقضاء عمى أىي ىدؼ مف صبلح أداة الحكـ كالتي إالنيابة اإلدارية ىك 
كلما  لى سكء التصرؼ عف سكء قصدإىماؿ أك خطاء إلى اإلخطاء المكظفيف سكاء رجعت ىذه األأ

لبلزمة اكخشية ما قد يترتب عمى الصراع في االختصاصات  إنشائوعند  ان كاف ىذا النظاـ جديد
                                                           

 .كما بعدىا 57ص  ،، مرجع سابؽشرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامةياقكت، محمد ماجد،  69
 203، صـ2010، دار الفكر الجامعي، التأديب اإلداري في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية العمياببلؿ اميف،  ،زيف الديف 70
، منشأة المعارؼ شرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامة وامين الحرة النقابية والعمل الخاصياقكت، محمد ماجد،  71

 251ص ،ـ2004باإلسكندرية، 
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مشرع في نظاـ النيابة اإلدارية بحذر فمـ يخكليا كافة لمنيابة اإلدارية مع السمطة الرئاسية، فقد تدرج ال
 .72زمة ألداء الميمة الخطيرة الممقاة عمى عاتقيابلاالختصاصات ال

سفر عنو نشاط النيابة أبعد نجاح تجربة النظاـ الجديد، كما أكرد الدكتكر محمد ياقكت قائبلن، ك 
الدكلة أف تعيد النظر في القانكف رقـ ت أاإلدارية في القضاء عمى بعض عيكب الجياز الحككمي ر 

كمنحيا المزيد مف االختصاصات ، مقكمات النيابة اإلدارية استكماؿساس أعمى  480/1954
جيزة الدكلة بنصيب فعاؿ، كفي سبيؿ ذلؾ صدر قرار رئيس الجميكرية أصبلح إالبلزمة لتساىـ في 

، المعدؿ لمقانكف ة كالمحاكمات التأديبيةبإعادة تنظيـ النيابة اإلداري 1958لسنة  117رقـ بالقانكف 
 .195473لسنة  480رقـ 

الجديد بقكليا، يقكـ المشركع عمى  اإلصبلح 117/1958رقـ  مقانكفل اإليضاحيةكبررت المذكرة 
لى مجالس إيضاحية تشير المذكرة اإل ساس تبلفي العيكب التي اشتمؿ عمييا النظاـ الحالي )أ

ف المحاكمات التأديبية، أ( في ش 1951لسنة  310ؿ القانكف رقـ التأديب التي كانت قائمة في ظ
ى التحقيؽ تعدد مجالس التأديب التي تتكل -1ىـ عيكب نظاـ المحاكمات التأديبية أكلما كاف مف 

كؿ غمبة العنصر اإلدارم في تشكيؿ مجالس التأديب،  -3جراءات المحاكمة إبطء  -2المحاكمة ك 
المعدؿ لمقانكف رقـ  1958لسنة  117صدار القرار بقانكف رقـ ذلؾ دفع المشرع المصرم إلى إ

المحاكمات التأديبية تتكالىا محكمتاف  و:عمى أن 117/1958نص القانكف رقـ ك  480/1954
خرل محاكمة تأديبيتاف... " تختص إحداىما بمحاكمة المكظفيف لغاية الدرجة الثانية، كتتكلى األ

في  المشرع عمى التعدد المعيب الذل كاف قائمان  ىيا، كبذلؾ قضفما فكق ىكلالمكظفيف مف الدرجة األ
 .74النظاـ السابؽ
 117/1958( مف القانكف رقـ 21)جراءات فنص في المادة لى التغمب عمى بطء اإلإثـ لجأ المشرع 

نص المادة جاء تفصؿ المحاكـ التأديبية في القضايا التي تحاؿ إلييا عمى كجو السرعة...." ك  :عمى
كتتكلى سكرتارية  :عمى ليكضح المدة الزمنية التي يجب أف يخطر بيا أصحاب الشأف فنصت( 23)

                                                           
 10، دار النيضة العربية ال يكجد سنو نشر، ص ،أصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةالفتاح،  حجازم، عبد 72
 251، مرجع سابؽ صمين الحرة النقابيةلشرح االجراءات التأديبية في الوظيفة العامة واياقكت، محمد ماجد،  73
 324، دار الفكر العربي، ال يكجد سنة نشر، صالتأديبيةاالختصاص التأديبي والسمطات البندارم، عبد الكىاب،  74
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المحكمة إعبلف صاحب الشأف بقرار اإلحالة كتاريخ الجمسة خبلؿ أسبكع مف تاريخ إيداع 
 .75...األكراؽ

لى تغميب العنصر القضائي في تشكيؿ إ 117/1958رقـ  يضاحية لمقانكفشارت المذكرة اإلأك 
 كـ التأديبية كذلؾ بقصد تحقيؽ ىدفيف : المحا
ثرىا أكاسعة لممحاكمات التأديبية، لما يتمتع بو القضاء مف حصانة كبيرة تظير  ةتكفير ضمان -1

 التأديبية. في المحاكمات 
ىـ ؤ عفاا  ك  ساسية كىي تصريؼ الشئكف العامةعماليـ األألى إصرؼ كبار المكظفيف في الدكلة  -2

 مف تكلي  المحاكمات التأديبية. 
يضاحية استدركت فقالت: كلـ يفت المشرع ما ليؤالء الرؤساء مف خبرة عمى أف المذكرة اإل إال

تفصؿ المحاكـ التأديبية في  أنو: عمى 21المكظفيف الذيف يعممكف تحت رئاستيـ، فنصت المادة 
اؿ الرئيس الذم يتبعو المكظؼ المحاؿ إلى القضايا التي تحاؿ إلييا عمى كجو السرعة كبعد سماع أقك 

دمج أالخطكة النيائية، فالمصرم لذلؾ" ثـ خطا المشرع  المحاكمة أك مف يندبو إذا رأت المحكمة كجيان 
الفقرة  ىبمقتض 1972لسنة  47 المحاكـ التأديبية في القضاء اإلدارم، في قانكف مجمس الدكلة رقـ

جراءات أماميا في نو نظـ عمؿ تمؾ المحاكـ كحدد اإلأ، كما سابؽال"د" مف المادة الثالثة مف القانكف 
 .76مف ذات القانكف 22لى إ 15المكاد 

                                                           
فقد دانة المكظؼ بعد كقت طكيؿ . يي إأف ثبكت  -1جراءات كركزتو في ناحيتيف يضاحية عيب بطء اإلكردت المذكرة اإلأ 75

 قد انمحي فيوالجزاء الذل يكقع عميو كؿ قيمتو مف حيث ردعو كىك جعؿ العقاب عبرة لغيره ،ألف العقاب يكقع في كقت يككف 
أف مف الخير أال يظؿ المكظؼ البرمء معمقا أمره مما يصرفو عف أداء عممو إلى  -2أثر الجريمة التي كقعت مف االذىاف،

 .االىتماـ بأمر محاكمتو
انتقد الدكتكر سميماف ك ، 490، مرجع سابؽ، صالقضاء اإلداري, الكتاب الثالث, قضاء التأديبالطماكل، سميماف محمد،  76

الطماكم تغميب الجانب القضائي في التأديب، فأكرد معمبل ذلؾ أف قانكف النيابة االدارية بعد صدكره كبعد العمؿ بو لـ يقًض 
عمى العيكب التي كانت سائدة في النظاـ التأديبي الرئاسي بحيث كاف مف أىـ أىداؼ إنشاء ىيئة النيابة اإلدارية ىك إصبلح أداة 

النظاـ الرئاسي في التأديب، فالقضاء بطبيعتو يميؿ إلى التأني كتقميب األمر عمى كجكىو المختمفة  الحكـ  كالقضاء عمى عيكب
كفحص كافة االحتماالت األمر الذم قد ينتج عنو اإلطالة في مرحمة التحقيؽ حتي صدكر حكـ نيائي في المخالفة المنظكرة أماـ 

رة في التأديب خطأ كبير فيك يخمط بيف رسالة القضاء التي ىي السير عمى النيابة اإلدارية، كالمزج بيف عمؿ القضاء كعمؿ اإلدا
دارم فيك أقدر عمى تقدير األمكر أكثر مف عضك النيابة سبلمة تطبيؽ القانكف، كالتأديب الذم ىك عمؿ مف أعماؿ الرئيس اإل

ؿ في المؤسسة التي يرأسيا، كالدليؿ كمعرفتو بكافة ما يحص طبلعوااإلدارية عند إيقاع العقكبة عمى الشخص المخالؼ بحسب 
 =دارمدارية لـ يسمب كافة الصبلحيات كاالختصاصات الممنكحة لمرئيس اإلعمى ذلؾ أف المشرع عند إصدار قانكف النيابة اإل
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 األساس القانوني لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري. -ثانياً 
 عدة قكانيف منيا ما ينص عمى إنشائيا في جميكرية مصر العربية داريةالنيابة اإلعمؿ  ينظـ   

لسنة  المعطؿ ( مف الدستكر المصرم180تنص المادة )كبذلؾ اختصاصاتيا،  ىكمنيا ما ينص عم
النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة تتكلى التحقيؽ في المخالفات المالية  و:ـ عمى أن2012
كتحريؾ كمباشرة الدعكل التأديبية أماـ محاكـ مجمس الدكلة كاتخاذ اإلجراءات القانكنية  كاإلدارية

كيحدد القانكف اختصاصاتيا األخرل كيككف  القصكر في أداء المرافؽ العامة لمعالجة أكجو
ألعضائيا الضمانات كالحصانات كالحقكؽ كالكاجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية. كتنص 

تقكـ كؿ جية أك ىيئة قضائية عمى شئكنيا، كيككف لكؿ منيا مكازنة  و:( عمى أن169المادة )
 . 77ي مشركعات القكانيف المنظمة لشئكنيا كذلؾ كفقنا لما ينظمو القانكفمستقمة، كيؤخذ رأييا ف
في ـ 2012الممغي بالدستكر المصرم لسنة  1971نص الدستكر المصرم لسنة كفي السياؽ نفسو 

كيبيف  يحدد القانكف الييئات القضائية كاختصاصاتيا كينظـ طريقة تشكيمياو: عمى أن (167)المادة 
جراءات   .78تعييف أعضائيا كنقميـشركط كا 

بيذه الييئات كالتي  بيانان ، في شأف مجمس الييئات القضائية 2008لسنة  192كتضمف القانكف رقـ 
يرأس مجمس الييئات  و:مف بينيا النيابة اإلدارية فتنص المادة الثانية مف القانكف سالؼ الذكر عمى أن

رئيس المحكمة  -2كزير العدؿ  -1تي القضائية رئيس الجميكرية، كيشكؿ المجمس عمى الكجو اآل
رئيس محكمة استئناؼ القاىرة  -5رئيس مجمس الدكلة  -4رئيس محكمة النقض  -3الدستكرية العميا 

 .79داريةكرئيس ىيئة النيابة اإل -8رئيس ىيئة قضايا الدكلة  -7النائب العاـ  -6

                                                                                                                                                                          

دارية إنما منحو سمطة إيقاع بعض العقكبات غير الجسيمة عمى مف يرتكب مخالفات تأديبية كلو أف يحيؿ األكراؽ إلى النيابة اإل=
عف الجرائـ التي يرل أنيا تستحؽ ذلؾ كما يفعؿ ذلؾ إال بعد دراسة كتحقيؽ، كبذلؾ يرل الطماكم ضركرة أف ينصب دكر 

شراؼ في نطاؽ الشرعية ال المبلءمة كيرل أف القضاء التأديبي ىك جزء ال يتجزأ مف أحكاـ القضاء في التأديب عمى الرقابة كاإل
مستقؿ عف القضاء   يتجزأ مف القضاء اإلدارم، كبذلؾ ليس لمقضاء التأديبي كياف خاصالكظيفة العامة التي ىي جزء ال

قضاء ، ككذلؾ انظر، الطماكل، سميماف محمد، 492اإلدارم، لممزيد أنظر، الطماكل، سميماف محمد، المرجع السابؽ، ص
 .469، صالتعويض وطرق الطعن باألحكام, الكتاب الثاني

   ـ2012لسنة  المعطؿمف الدستكر المصرم ( 169 – 180نص المادة ) 77
 م1971من الدستور المصري لسنة ( 167نص المادة ) 78
، نشر في الجريدة الرسمية العدد في شأن مجمس الييئات القضائية 2008لسنة 192القانون رقم ( مف 2نص المادة ) 79
 بشأف المجمس األعمى لمييئات القضائية. 1969لسنة  82قانكف رقـ الكالذم ألغي  2008يكنية سنة  22ب في  مكرر25
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ائية إنما يستمد مف القكانيف محكمة النقض إلى أف مناط اعتبار الكظيفة مف الكظائؼ القض تذىبك 
 .80الصادرة في ىذا الشأف

أخيران أينشئت النيابة اإلدارية بناءن عمى القكانيف الصادرة كالمتعاقبة التي تنص عمى إنشائيا كتنظـ ك 
لسنة  480صدر القانكف رقـ أي ، فاختصاصاتيادارية في منح النيابة اإل المصرم تدرج المشرعأعماليا ف
، ثـ قاـ بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف سابؽ التأديبيةدارية كالمحاكـ النيابة اإل ـ بشأف إنشاء1954

، التأديبيةدارية كالمحاكـ ـ بإعادة تنظيـ النيابة اإل1958لسنة  117الذكر فأصدر القرار بقانكف رقـ 
لسنة  12فأصدر القانكف رقـ  117/1958بقانكف رقـ القرار قاـ المشرع بتعديؿ بعض أحكاـ  ثـ

ف دؿ ىذا التعديؿ المستمر في قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية عمى شيء إنما ، 1989 كا 
عطائيـ كافة  يدؿ عمى رغبة المشرع المصرم في الحفاظ عمى الكظيفة العامة كالمكظفيف العمكمييف كا 

  .81الحقكؽ كالضمانات التأديبية
, مع المكظفيف العمكمييف في التشريع الفمسطيني أما عف السمطات المخكلة بالتحقيؽ كالتأديب     
المتتبع لمقكانيف التي تحكـ الكظيفة العامة في فمسطيف أف المشرع قد تبنى النظاـ الرئاسي في يجد 

التأديب، كعمؿ عمى تشتيت كتكزيع سمطة التحقيؽ كالتأديب مع المكظفيف العمكمييف بيف أكثر مف 
الكزير المختص  –لسمطة الرئاسية اإلدارية العميا بكافة أشكاليا جية إدارية في الدكلة، بحيث منح ا

صبلحية التحقيؽ كالتأديب مع طائفة مف المكظفيف  -كرئيس الدائرة الحككمية كمف في حكميـ
العمكمييف الخاضعيف لرئاستيـ، كأعطى رئيس ديكاف المكظفيف العاـ سمطة إنزاؿ العقكبات التأديبية 

لمخالفيف تأديبيان كذلؾ بعد أخذ رأم كمشكرة لجنة التحقيؽ المكمفة مف قبمو، الجسيمة بحؽ المكظفيف ا
كأعطى مجمس الكزراء سمطة التحقيؽ كالتأديب مع مكظفي الفئة العميا، كراعى المشرع الفمسطيني 
بعضان مف الحقكؽ كالضمانات الكظيفية التي تحمي المتيميف تأديبيان أثناء مرحمة االتياـ كالتحقيؽ 

ة تكقيع الجزاء التأديبي، كلكنو غفؿ عف بعض الضمانات الجكىرية التي مف شأنيا أف تضفي كمرحم
مزيدان مف الطمأنينة في نفكس المتيميف تأديبيان، كالتي مف أىميا أف يتكلى االتياـ كالتحقيؽ جية 

ذلؾ ميز تتمتع بالحيدة كاالستقبلؿ التاـ بعيدة عف الجية التي تصدر الحكـ كالجزاء التأديبي، كك
المشرع الفمسطيني بيف الفئات الكظيفية عند تكقيع الجزاء التأديبي عمييـ بحيث جعؿ تأديب مكظفي 

                                                           
، 275 ص 11سنة الالمكتب الفني الدائرة المدنية،  30/4/1960ؽ طعكف رجاؿ قضاء ، جمسة  24لسنة  84الطمب رقـ  80

 .292ص  ،، مرج سابؽرد ومخاصمة أعضاء الييئات القضائيةحسف، عمى عكض،  منقكؿ عف،
 .93مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, النجار، زكي محمد،  81
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الفئة العميا مف اختصاص مجمس الكزراء، أما باقي الفئات األخرل جعؿ تأديبيـ مف اختصاص رئيس 
اـ كذلؾ حسب الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ أك مف اختصاص رئيس ديكاف المكظفيف الع

ىذا ما سيتناولو الباحث بالتفصيل في الفصل الثالث من طبيعة كجسامة المخالفة كالعقكبة التأديبية، 
 الرسالة.
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 المبحث الثاني
 طبيعة النيابة اإلدارية ومدى استقالليا عن السمطات الثالث في الدولة

سيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث طبيعة النيابة اإلدارية كمدل استقبلليا عف السمطات الثبلث    
في الدكلة: القضائية كالتشريعية كالتنفيذية، كالفرؽ بيف النيابة اإلدارية كالنيابة العامة، مف خبلؿ 

فاؽ كأكجو التعرؼ عمى طبيعة كؿ مف العقاب الجنائي كالعقاب التأديبي، كمعرفة أكجو االت
االختبلؼ بيف كؿ مف التحقيؽ الجنائي كالتحقيؽ التأديبي إف كجد، مف خبلؿ مطمبيف كذلؾ عمى 

 النحك اآلتي:

 المطمب األول: طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصري, وعالقتيا بالسمطات الثالث بالدولة. 
 الفرع األكؿ: طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصرم.

 فرع الثاني: عبلقة النيابة اإلدارية بالسمطات الثبلث في مصر. ال
 المطمب الثاني: الفرق بين النيابة اإلدارية والنيابة العامة.

 الفرع األكؿ: تعريؼ النيابة العامة كالنيابة اإلدارية. 
 الفرع الثاني: الفرؽ بيف التحقيؽ الجنائي كالتحقيؽ التأديبي. 
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 طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصري, وعالقتيا بالسمطات الثالث بالدولة.المطمب األول: 
عمؿ المشرع المصرم عند إنشاء النيابة اإلدارية عمى جعميا مستقمة كامؿ االستقبلؿ عف    

المصالح كالكزارات اإلدارية المختمفة في الدكلة، كمنحيا الكثير مف االختصاصات كالمميزات التي 
أماـ المحاكـ تجعميا صاحبة القرار النيائي في االتياـ كالتحقيؽ كفي تحريؾ كمباشرة الدعكل التأديبية 

التأديبية المختصة، كمف ضمف ىذه المميزات أنيـ منحكا أعضاء النيابة اإلدارية بعض األعماؿ التي 
تكصؼ بأنيا أعماؿ قضائية صرفة مثؿ القياـ بالتحقيؽ االبتدائي، كاألمر بإحضار الشيكد أك المتيـ 

جراء التفتيش، كطمب كقؼ العامؿ عف عممو احتياطيان،  كعند مباشرة أعضاء النيابة تأديبيان، كا 
نما يطبؽ عمييـ في ذلؾ ذات اإلجراءات المطبقة  ألعماليـ يككنكا غير قابميف لمعزؿ بالطرؽ العادية كا 
عمى أعضاء النيابة العامة كالقضاء، كبذلؾ اختمؼ بعض الفقياء في اعتبار النيابة اإلدارية ىيئة 

عضاء النيابة العامة، كبناءن عميو سيتناكؿ قضائية كأف أعضائيا كأعضاء السمطة القضائية أك أ
 الباحث طبيعة النيابة اإلدارية في التشريعات المقارنة عمى النحك اآلتي:   

 الفرع األول: طبيعة النيابة اإلدارية في التشريع المصري .
المعدؿ لمقرار  1989لسنة  12نص المشرع المصرم صراحة في المادة األكلى مف القانكف رقـ    
عمى قضائية النيابة اإلدارية بقكلو: النيابة اإلدارية ىيئة قضائية  1958لسنة  117انكف رقـ بق

مستقمة تمحؽ بكزير العدؿ ..." كبذلؾ أسبغ المشرع عمى ىيئة النيابة اإلدارية السبغة القضائية 
يا كجعميا مستقمة عف باقي السمطات األخرل كجعميا جزءان مف الجسـ القضائي داخؿ الدكلة ل

 .82اختصاصاتيا القضائية المدلؿ عمييا بقانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية
اعترؼ المشرع  12/1989كحتى قبؿ النص صراحة عمى قضائية النيابة اإلدارية في القانكف رقـ 

عترافان لمنيابة اإلدارية بممارسة األعماؿ القضائية حاؿ قياميا بالتحقيؽ االبتدائي كلـ يكف ذلؾ إال ا
ضمنيان منو بثبكت الصفة القضائية ليا، مف ذلؾ ما تنص عميو المادة السابعة مف القرار بقانكف 

عمى أنو: لعضك النيابة اإلدارية عند إجراء التحقيؽ االطبلع عمى ما يراه الزمان مف  117/1958
ميف، كتسرم عمى األكراؽ لمكزارات كالمصالح كلو أف يستدعي الشيكد كيسمع أقكاليـ بعد حمؼ الي

الشيكد األحكاـ المقررة في قانكف اإلجراءات الجنائية لمتحقيؽ لمعرفة النيابة العامة بما في ذلؾ األمر 
حضاره " ككذلؾ تنص المادة ) ( مف القانكف السابؽ عمى أنو: يككف أعضاء 23بضبط الشاىد كا 

                                                           
 10، ص أمام النيابة اإلدارية بتدائياالأصول التحقيق حجازم، عبد الفتاح،  ،انظر 82
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كذلؾ مف حيث اإلشراؼ الفني مادة النيابة اإلدارية مف حيث شركط تعينيـ كأعضاء النيابة العامة " ك 
 . 83( مف ذات القانكف سالؼ الذكر38(، كعمى الندب كاإلعارة مادة )37)

ىذا كقد كرد في تعميمات النيابة اإلدارية المتعاقبة الصادرة مف رئيس ىيئة النيابة اإلدارية النص عمى 
كالتحقيؽ طبقان ألحكاـ  أنو: النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة تمارس سمطاتيا في الفحص

 .84القانكف..." 
في شأف مجمس الييئات القضائية النيابة  2008لسنة  192كاعتىبرت المادة الثانية مف القانكف رقـ 

 .85اإلدارية إحدل الييئات القضائية، كما أف مديرىا عضك بالمجمس األعمى ليذه الييئات
دارية بشأف تنظيـ العمؿ الفني كالتعميمات العامة كبنص جميع التعميمات الصادرة مف مدراء النيابة اإل

لمنيابة اإلدارية، عمى أنيا ىيئة قضائية مستقمة، لدليؿ يقيني قاطع عمى الصفة القضائية ليذه النيابة 
 . 86ـ12/1989حتى قبؿ النص عمى ذلؾ صراحة في القانكف رقـ 

االبتدائي مع المتيـ تأديبيان كمنحيا سمطة كنخمص مما تقدـ، أف منح النيابة اإلدارية سمطة التحقيؽ 
حضاره إف لـز األمر، ككذلؾ تفتيش شخص المتيـ، كمحؿ عممو كسكنو ككذلؾ  ضبط الشاىد كا 
تخكيميا مباشرة أعماؿ االتياـ كالتحقيؽ في الدعكل التأديبية، كمباشرة الطعكف في أحكاـ المحاكـ 

يدلؿ عمى أف النيابة اإلدارية تقكـ بأعماؿ قضائية بحتة التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا، إنما 
 كالتي تقكـ بيا النيابة العامة كذلؾ كفقان لقانكف اإلجراءات الجنائية.

إال أف ىناؾ بعض الكتاب كالفقياء رفضكا فكرة اعتبار النيابة اإلدارية ىيئة قضائية، أك اعتبار    
ت السابقة حتى كلك كانكا في نظاـ تعيينيـ يتمتعكف أعضائيا مف رجاؿ القضاء بناءن عمى االعتبارا

بنفس مزايا ككادر رجاؿ القضاء كدرجاتيـ، كحتى كلك تشابيت الكظائؼ في األسماء " كككيؿ نيابة 
كمحاـو عاـ كمستشار ...الخ" فيك قياس مع الفارؽ كأف النيابة اإلدارية ليس ليا إال تحريؾ الدعكل 

يبية أك حفظيا بعد أخذ رأم الجية اإلدارية التي يتبع ليا المكظؼ المخالؼ التأديبية أماـ المحاكـ التأد
                                                           

رد حسف، عمى عكض، ، كراجع، 117/1958( مف القانكف رقـ 38ك 37ك 23راجع في ذلؾ، نصكص المكاد القانكنية ) 83
 .294، مرجع سابؽ، صء الييئات القضائيةومخاصمة أعضا

بشأف اصدار التعميمات العامة لمنيابات،  1986لسنة  204قرار مدير النيابة اإلدارية رقم راجع نص المادة األكلى مف  84
 16قرار رئيس الييئة رقم ، ككذلؾ المادة االكلى مف 1986لسنة  364قرار مدير النيابة رقم ككذلؾ المادة األكلى مف 

 .1989لسنة 
 .، مرجع سابؽم في شأن مجمس الييئات القضائية2008لسنة  192القانون رقم مف  2انظر نص المادة  85
 .19، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةحجازم، عبد الفتاح،  86
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تأديبيان، كأف قانكف النيابة اإلدارية لـ يتضمف نصان كاضحان يجعميا مف ضمف الييئات القضائية في 
 . 87الدكلة

 الفرع الثاني: عالقة النيابة اإلدارية بالسمطات الثالث في مصر. 
دارية ىي األمينة عمى الدعكل التأديبية، ككاف اليدؼ مف إنشائيا إصبلح أداة لما كانت النيابة اإل   

الحكـ كالقضاء عمى أخطاء المكظفيف كعمى عيكب النظاـ الرئاسي في التأديب، كالتحقيؽ في 
المخالفات التأديبية، كتحقيؽ الصالح العاـ، فإنو يتعيف أف يككف ليا قدره معيفه مف االستقبلؿ عف 

 .88كلة األخرل حتى ال تتأثر في أعماليا بأم اعتبارات أخرل غير الصالح العاـأجيزة الد
كيبرز استقبلؿ النيابة اإلدارية بكضكح في عبلقتيا بالسمطات الثبلث: التنفيذية كالتشريعية كالقضائية 

 كنبحث ىذا االستقبلؿ عمى النحك اآلتي:
 عالقة النيابة اإلدارية بالسمطة القضائية .  -أ

 12/1989ـ أف المشرع المصرم نص صراحة في المادة األكلى مف قانكف النيابة اإلدارية رقـ رغ   
عمى أنيا ىيئة قضائية مستقمة إال أف ىذا االستقبلؿ يتعيف انصرافو إلى كافة أجيزة الدكلة بما فييا 

نيابة اإلدارية فييا السمطة القضائية كخاصةن المحاكـ التأديبية كالمحكمة اإلدارية العميا التي تباشر ال
الدعكل التأديبية، فبل يجكز لقضاة المحاكـ التدخؿ بأعماؿ النيابة اإلدارية أك اإلمبلء عمييـ بما يجب 
اتباعو عند مباشرتيـ ألعماليـ سكاء في مرحمة االتياـ أك التحقيؽ أك في مرحمة مباشرة الدعكل 

صدد النيابة العامة أنيا مستقمة عف قضاء الحكـ، التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية، كالمبدأ المستقر ب
كمفيكـ ىذا االستقبلؿ يعني أف النيابة العامة حرة في أعماليا ال تستكحي أفكارىا مف أحد كتؤدم 
أعماؿ كظيفتيا طبقان لمقانكف، كبناءن عميو ينطبؽ ىذا االستقبلؿ عمى النيابة اإلدارية بصفتيا ىيئة 

كبصفتيا عضكان مف أعضاء مجمس الييئات القضائية كنرل أف ىذا  قضائية طبقان لنصكص القانكف
االستقبلؿ لو مظيراف األكؿ: ال يجكز لممحكمة أف تمكـ النيابة اإلدارية عمى تصرؼ أك رأم معيف 
اتخذتو، الثاني: المحكمة ال يمكنيا إلزاـ النيابة اإلدارية بمسمؾ أك تصرؼ معيف، فمممحكمة إذا ما 

عض إجراءات التحقيؽ أف تصحح ىذا البطبلف، كتقكـ ىي بتحقيؽ اإلجراء العاطؿ، تبيف ليا بطبلف ب
كليا أف تحيؿ التحقيؽ مرة أخرل لمنيابة اإلدارية، كلمنيابة بعد االنتياء منو أف تقكـ بالتصرؼ فيو مف 

                                                           
، كانظر 232كص 292ؽ، ص، مرجع سابداريةرد ومخاصمة أعضاء النيابة اإللممزيد انظر، حسف، عمى عكض،  87

 .491ص ،مرجع سابؽ ،داري قضاء التأديبالقضاء اإلالطماكم، سميماف، 
 .75، مرجع سابؽ، ص أصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةحجازم، عبد الفتاح،  88
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دارم أك البداية كما لك لـ يسبؽ إحالتيا لممحكمة، فميا أف تحيؿ األكراؽ لممحكمة أك تقترح الجزاء اإل
 .89حفظ األكراؽ

كىك ما استقر عميو قضاء المحكمة اإلدارية العميا حيث قضت بأنو: إلغاء القرار التأديبي لعيب في 
الشكؿ أك اإلجراءات أك تجاكز االختصاص ال يخؿ بحؽ السمطة التأديبية في محاربة سمطتيا مف 

صداره عمى الكجو الذم يتطمبو جديد تنفيذا لمقتضى الحكـ بعد تنقية القرار مف عيكبو الشكمي ة كا 
 .90القانكف

 عالقة النيابة اإلدارية بالسمطة التشريعية. -ب
ـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات الثبلث كاستقبلؿ القضاء  2112تبنى الدستكر المصرم المعطؿ لعاـ    

بينيا  كازففتنص المادة السادسة منو عمى أنو: يقـك النظاـ السياسي عمى...الفصؿ بيف السمطات كالت
كسيادة القانكف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو كذلؾ كمو عمى النحك المبيف في الدستكر... " كتنص 

( مف ذات الدستكر عمى أنو: سيادة القانكف أساس الحكـ في الدكلة، كاستقبلؿ القضاء 74المادة )
مف النصكص الدستكرية كحصانة القضاة ضمانتاف أساسيتاف لحماية الحقكؽ كالحريات " كيتضح لنا 

السابقة أف السمطة القضائية مستقمة تمامان عف باقي السمطات في الدكلة، فبل يحؽ ألم سمطة أك 
جية في الدكلة أف تممي إرادتيا عمى السمطة القضائية، فالقضاة ال سمطاف عمييـ إال ضميرىـ 

كتعتبر النيابة اإلدارية جزءان كالقانكف بغية ضماف الحقكؽ كالحريات كالكصكؿ إلى العدؿ القانكني، 
أصيبلن مف أجزاء السمطة القضائية كما بينا سابقان، فيي بذلؾ مستقمة تمامان عف السمطات األخرل في 
الدكلة كالتي منيا السمطة التشريعية فبل تممؾ األخيرة تكجيو أسئمة أك استجكابات أك أف تمنح أك 

عمى خبلؼ ما ىك معمكؿ بو بالنسبة لمسمطة التنفيذية تسحب الثقة مف أحد أعضاء النيابة اإلدارية، 
فرئيس الكزراء كالكزراء مسئكلكف أماـ مجمس الشعب، أما مساءلة عضك النيابة اإلدارية يتـ كفقان 

 41كالمادة  41في المادة  117/1958إلجراءات خاصة نص عمييا قانكف النيابة اإلدارية رقـ 
 . 91الحقان كسنأتي عمى ذكرىا  2مكرر/41ك 1مكرر/

 
 

                                                           
 .76ص ،حجازم، عبد الفتاح، المرجع السابؽ 89
 .15/6/1985ؽ، جمسة 27لسنة  950رقـ  ،قضائية 42الطعف رقـ  ،المحكمة اإلدارية العميا 90
 .82، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةحجازم، عبد الفتاح،  91
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 عالقة النيابة اإلدارية بالسمطة التنفيذية.  -ج
منذ نشأة النيابة اإلدارية كالقكانيف المنظمة ليا تتضمف نصكصان تشير مباشرة إلى تبعيتيا لمسمطة    

حينما التنفيذية كعدـ استقبلليا عنيا، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ التطكر التشريعي لقانكف النيابة اإلدارية ف
بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية نصت المادة األكلى منو  1954لسنة  480انكف رقـ صدر الق

عمى أنو: تككف النيابة اإلدارية ىيئة مستقمة تمحؽ برئاسة الجميكرية " كبناءن عميو كانت النيابة 
لقانكف رقـ اإلدارية ىيئة مستقمة مف الييئات التابعة لرئيس الجميكرية، ك قاـ المشرع بتعديؿ ا

إلعادة تنظيـ النيابة اإلدارية  1958لسنة  117كذلؾ بإصدار القرار بقانكف رقـ  480/1954
كالمحاكمات التأديبية في مصر، نص في مادتو األكلى عمى أنو: النيابة اإلدارية ىيئة مستقمة تمحؽ 

ؽ كفي ظؿ الدستكر برئاسة الجميكرية ..." كىك ذات النص في القانكف السابؽ عميو، كفي تطكر الح
أصبحت النيابة اإلدارية ىيئة مستقمة تتبع  1960لسنة  183ككذلؾ القانكف  1960السائد عاـ 
 .92رئيس الكزراء

كالذم نص في المادة األكلى منو عمى أنو: تمحؽ النيابة  1968لسنة  28ثـ صدر القانكف رقـ  
تص بالنسبة ليا بما في ذلؾ سمطة اإلدارية بكزير العدؿ كيككف لكيز العدؿ سمطات الكزير المخ

 .93الرقابة كاإلشراؼ عمى أعضاء النيابة اإلدارية
 1989سنة  12كفي التعديؿ التشريعي األخير نص المشرع في المادة األكلى مف القانكف رقـ  

عمى أنو: النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة تمحؽ  1958لسنو  117المعدؿ لمقرار بقانكف رقـ 
 بكزير العدؿ... " 

لرئيس الجميكرية ثـ لرئيس كبذلؾ نرل التطكر التشريعي ليذه النصكص، بشأف تبعية النيابة اإلدارية 
الكزراء ثـ لكزير العدؿ ، يجد أساسو فيما كرد في المذكرة اإليضاحية لمشركع القرار بقانكف رقـ 

بحيث كرد فيو أف اليدؼ مف إنشاء النيابة ىك إصبلح أداة الحكـ، كالتي ىي ىدؼ مف  117/1958
ذه األخطاء إلى اإلىماؿ أك سكء أىداؼ الحككمة ذلؾ بالقضاء عمى أخطاء المكظفيف سكاء رجعت ى

كبالرغـ مف تبعية النيابة اإلدارية لكزير العدؿ الذم يعتبر مف رجاؿ السمطة التصرؼ عف سكء قصد، 
التنفيذية إال أنو ال يممؾ إال سمطة الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم عمى أعضاء النيابة اإلدارية فقط، أما 

                                                           
 .11، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةانظر حجازم، عبد الفتاح،  92
المنشكر  117/1958ض أحكاـ القانكف رقـ بشأف تعديؿ بع ،1968لسنة  28القانون رقم نص المادة األكلى مف  93

 .1968يكنيو  13في  24بالجريدة الرسمية العدد 



 ~41 ~ 

 

كيصدر التعميمات العامة ألعضاء النيابة اإلدارية ىك الذم يصدر القرارات المنظمة لمعمؿ الفني 
رئيس ىيئة النيابة اإلدارية كبناءن عمى ذلؾ فقد أسبغ المشرع عمى النيابة اإلدارية سبغة االستقبلؿ التاـ 

  .  94عف جميع السمطات كالمصالح كالكزارات داخؿ الدكلة بما فييا السمطة التنفيذية
 يابة اإلدارية والنيابة العامة.المطمب الثاني: الفرق بين الن

تختمؼ النيابة العامة عف النيابة اإلدارية مف عدة جكانب كذلؾ حسب طبيعة كؿ مف العقاب    
 الجنائي كالعقاب التأديبي، ككذلؾ طبيعة كؿ مف التحقيؽ الجنائي كالتحقيؽ كالتأديبي.

 الفرع األول: تعريف النيابة العامة والنيابة اإلدارية.
قبؿ البدء ببياف الفرؽ بيف النيابة العامة كالنيابة اإلدارية يجب التطرؽ إلى تعريؼ كؿو مف النيابة    

 العامة كالنيابة اإلدارية في الفقو كالتشريع كالقضاء.
 تعريف النيابة العامة والنيابة اإلدارية في الفقو والتشريع والقضاء. -أوالً 
اإلدارية في الفقو كالتشريع في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ تطرؽ الباحث إلى تعريؼ النيابة    

في البحث، أما عف تعريؼ النيابة العامة سيتناكلو الباحث مف الجانب الفقيي كالتشريعي كالقضائي 
 عمى النحك اآلتي. 

يئة اختمؼ الفقياء في تعريؼ النيابة العامة فمنيـ مف اعتبرىا ى التعريف الفقيي لمنيابة العامة: -أ
تابعة لمسمطة التنفيذية باعتبارىا سمطة اتياـ كالمقصكد باالتياـ ىك تحريؾ الدعكل العمكمية 
كمباشرتيا، كرأم ثاف يعتبرىا ىيئة قضائية ألنيا تشرؼ عمى أعماؿ ذات سبغة قضائية مثؿ الضبط 

ئة تدخؿ في القضائي كالتصرؼ في محضر جمع االستدالالت كالقياـ بالتحقيؽ االبتدائي كما أنيا ىي
ال كانت اإلجراءات باطمة  .95تشكيؿ المحكمة فبل تنعقد المحكمة دكف كجكد عضك النيابة العامة كا 

كمف الفقياء مف عرؼ النيابة العامة بأنيا " ىيئة نائبة عف المجتمع فيي تقـك بدكر المدعي أماـ 
كتتابع سيرىا حتى يتـ القضاء الجزائي بتفكيض مف المجتمع كنيابة عنو، فتقيـ الدعكل العمكمية 

   .96الفصؿ بيا بحكـ بات أك أف يتـ حفظ الدعكل
 

                                                           
 .84مرجع سابؽ، ص،  أصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةانظر حجازم، عبد الفتاح،  94
  تركني التالي:اإللك ، منتديات الجفمة لكؿ الجزائرييف كالعرب، منشكر عمى المكقعبحث حول النيابة العامة 95

2006-www.djelfa.infoc2009 
 3ـ ص2000 ،، منشكر في معيد الحقكؽ جامعة بيرزيتبحث بعنوان وضع النيابة العامة في فمسطينتيـ، مكسي اياد،  96
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( 3ك2ك1) المكاد في العامة النيابة المصرم المشرع: عرؼ التعريف التشريعي لمنيابة العامة -ب
 مصالحو كتمثؿ المجتمع عف تنكب القضائية السمطة شعب مف شعبة " بأنيا العقكبات قانكف مف

 ".القانكف مكجبات لتحقيؽ كتسعى العامة
لسنة  2ـ كرقـ 2006لسنة  1كقد عرفت النيابة العامة في تعميمات النائب العاـ لدكلة فمسطيف رقـ 

ـ بأنيا: تعتبر شعبة مف شعب السمطة القضائية كىي النائبة عف المجتمع كالمكمفة بتمثيؿ 2009
 .97 المصالح العامة كتسعى في تحقيؽ مكجبات القانكف"

لعامة سمطة تتكلى بصفة أساسية أعماؿ االستدالؿ كالتحقيؽ كاالتياـ في الدعكل الجنائية إذان النيابة ا
فيي ممثمة الدكلة في تنفيذ القانكف، كىي السمطة المنكط بيا تكجيو االتياـ كمباشرتو نيابة عف الدكلة 

نما تعتبر نائب ة عف الدكلة في تأدية كالمجتمع، كفي أدائيا ليذا الدكر ال تعتبر خصمان عاديان لؤلفراد كا 
 عمؿ مف األعماؿ القضائية مف أجؿ تأكيد السيادة القانكنية لمدكلة . 

  التعريف القضائي لمنيابة العامة: -ج
لقد أخذ القضاء اإلدارم المصرم باستقبلؿ كؿ مف الجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية فقضت    

نطاؽ الجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية فالمحاكمة المحكمة اإلدارية العميا بأنو: ال تطابؽ بيف 
التأديبية ليا مجاليا الخاص باختبلؼ طبيعتيا عف المحاكمة الجنائية، األكلى قكاميا مخالفة المكظؼ 
لكاجبات كظيفتو كخركجو عمى مقتضياتيا، فيي متعددة الصكر كنطاقيا غير محدكد، كىي بيذه 

ف االتياـ الجنائي الذم يستند إلى جرائـ كعقكبات محددة كمف ثـ المثابة تعتبر ذات كياف مستقؿ ع
فإف الفعؿ الكاحد كما يشكؿ جريمة مف جرائـ القانكف العاـ يمكف أف يتمخض عف ذات الكقت عف 

 .98مخالفات تأديبية كذنكب إدارية يرتب القانكف اإلدارم الجزاء عمييا
مة عف مجاؿ كأعماؿ النيابة اإلدارية، فاألخيرة كبناءن عمى ذلؾ يختمؼ مجاؿ كعمؿ النيابة العا   

تنظر فقط في المخالفات اإلدارية التي تقع مف فئة محددة مف األشخاص داخؿ الدكلة، كىذه 
المخالفات غير محددة كمحصكرة في قانكف كاحد، أما األكلى فيي تنظر كتحقؽ في المخالفات 

رض الدكلة كجميع الجرائـ عادة تككف محصكرة كالجرائـ الكاقعة مف جميع األشخاص المقيميف عمى أ
 في قانكف العقكبات كالقكانيف الجنائية األخرل.  

                                                           
"دراسة مقارنة" رسالة ماجستير  العمومية في فمسطين ىدور النيابة العامة في إقامة الدعو صعابنة، محمد نظمي،  97

  http://www.najah.edu/ar/faculties/law  ،منشكرة عمى مكقع جامعة النجاح الكطنية في نابمس
  166، ص 8، س 1962الصادر في ديسمبر سنة  ،حكـ المحكمة االدارية العميا 98

http://www.najah.edu/ar/faculties/law
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 ثانيًا: طبيعة العقاب الجنائي والعقاب التأديبي.
اختمؼ الفقياء في تكييؼ دكر كؿ مف التأديب الجنائي كالتأديب التأديبي اختبلفان يعكس المذىب     

رنسي جيز" إلى االنفصاؿ التاـ بؿ كالتعارض بيف القانكف التأديبي العاـ لمفقو، فذىب "الفقيو الف
كالقانكف الجنائي فالعقاب التأديبي ىدفو حسف تنظيـ المرفؽ العاـ، أما العقاب الجنائي فغرضو 

 .99األساسي العقاب الشخصي الذم يكقع عمى المجـر باسـ العدالة
حيث أساسو عقاب جنائي ألف كبل العقابيف كذىب "العميد دكجي" إلى أف العقاب التأديبي ىك مف 

يستند إلى سمطة الدكلة فكؿ مف سمطة التأديب، كسمطة تكقيع العقاب الجنائي، يفسرىا سمطة الدكلة 
اآلمرة أك السمطة المعترؼ بيا لمجانب القكم مف الجماعة لفرض احتراـ القكاعد القانكنية عف طريؽ 

نكع مف العقاب الجنائي كلكنو لـ يصبغ بالصبغة القضائية التيديد بالعقاب، فالعقاب التأديبي ىك 
بصكرة كاممة كنكه "دكجي" أيضان إلى أنو حينما يصبغ الجزاء التأديبي بالصبغة القضائية الكاممة فإنو 
سكؼ يندمج كميان في القانكف الجنائي، كيرل "فاليف" إلى أف القانكف التأديبي ينتمي إلى ذات أسرة 

مف حيث أف كبل مف القانكنيف يستيدؼ تحقيؽ احتراـ القكاعد المنظمة لجماعة ما  القانكف الجنائي،
عف طريؽ العقاب كاإلرىاب فالتأديب اإلدارم يرمي إلى تحقيؽ غرض مكازم ألىداؼ قانكف العقكبات 
كىك تأميف النظاـ داخؿ نطاؽ جماعة منظمة معينة، كعميو فالقانكف التأديبي في نظر "فاليف" قانكنان 

إلى االندماج بينيما  –في نظر الفقيو فاليف  –قابيان، كلكف ىذا التشابو بيف القانكنيف ال يؤدم ع
كانصيارىما معان في بكتقة كاحدة كما ذىب العميد دكجي بؿ يبقى لكؿ مف القانكنيف ذاتيتو فالقانكف 

 .100التأديبي ليس ىك القانكف الجنائي
العقاب التأديبي، فقانكف العقكبات يرمي إلى عقاب  كيتضح مف ذلؾ أف العقاب الجنائي يختمؼ عف

إال بنص قانكني(  عقكبة أفعاؿ بذاتيا محددة عمى سبيؿ الحصر منضبطة األكصاؼ ) فبل جريمة كال
كأف ما عداىا يعتبر مباحان ميما كاف رأم الجماعة فيو، فاألصؿ اإلباحة كاالستثناء القيد، كلكف 

كسمكؾ المكظفيف المخالفة لمتعميمات كالقرارات اإلدارية كىي غير الجريمة التأديبية تستيدؼ أفعاؿ 
محددة عمى سبيؿ الحصر أك منضبطة األكصاؼ إال أف ىناؾ بعض األفعاؿ المحظكرة عمى 

 المكظفيف منصكص عمييا في القكانيف المنظمة ألعماؿ المكظفيف العمكمييف.

                                                           
 225، مرجع سابؽ ص  القضاء االداري قضاء التأديبالطماكم سميماف محمد،  99

 225المرجع السابؽ ص  100
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كالعقكبة الجنائية تستيدؼ شخص المخطئ كمالو فيي قصاص مف المجـر لحماية المجتمع، بينما 
العقكبة التأديبية تستيدؼ مركزه الكظيفي كالمالي كمزاياه الكظيفية األخرل كىي مقررة لحماية الكظيفة 

اـ لحماية المجتمع العامة مف المستيتريف كالعابثيف، كأيضان قانكف العقكبات يستيدؼ الردع كالزجر الع
مف أذل المجرميف كأخطارىـ كالحفاظ عمى أمف المجتمع كاستقراره، أما التأديب اإلدارم فيدفو كفالة 
طراد كأداء الخدمات لممكاطنيف كحماية الصالح العاـ، كقانكف العقكبات  سير المرافؽ العامة بانتظاـ كا 

يف عمى أرض الدكلة بغض النظر عف يتسـ باإلقميمية أم أف سمطانو يمتد ليشمؿ جميع القاطن
مراكزىـ كجنسياتو فتكقع العقكبة الجنائية عمى المجـر سكاء أكاف مف المكاطنيف أك الكافديف إلى الدكلة 
فبل يمتد إلى خارج حدكد الدكلة، أما التأديب اإلدارم فأنو يتابع المكظؼ عف أخطائو المسمكية أينما 

داخؿ الدكلة أك خارجيا كأعماؿ السفراء كالقناصؿ كغيرىـ مف  101المخالفة التأديبيةكاف سكاء كقعت 
                                                           

في تعريؼ المخالفة التأديبية  كاالفقياء اجتيد ، إال أفمعظم التشريعات جاءت خالية من تعريف محدد لممخالفة التأديبية101
القضاء اإلداري فعرفيا البعض بأنيا: كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو العامؿ كيجافي كاجبات منصبو، راجع، الطماكم، سميماف ،

 . 74، مرجع سابؽ، ص قضاء التأديب
المخالفة ضرر مالي  كعرفيا البعض بأنيا: كؿ خركج مف المكظؼ عمى أحد كاجباتو الكظيفية يستكم أف يترتب عمى ىذه

 113، القاىرة، دار النيضة العربية، صمبادئ القانون اإلداري الكويتيبالدكلة، أك ال يترتب، راجع، حسف، عبد الفتاح، 
كيمكف لنا أف نعرؼ المخالفة التأديبية عمى أنيا: إخبلؿ المكظؼ العاـ بأحكاـ القانكف أك بمقتضيات كاجبات كظيفتو سكاء كاف 

 أك االمتناع أك أم تصرؼ ال يتفؽ مع حسف سير المرفؽ العاـ. ذلؾ بالفعؿ 
كمما يجب اإلشارة إلية بأنو قد تعددت المصطمحات كالتسميات التي تطمؽ عمى الخطأ الذم يرتكبو المكظؼ كالجريمة التأديبية 

أستخدـ لفظ المخالفة التأديبية كذلؾ  الذم، كلكننا سنستخدـ لفظ المخالفة التأديبية كذلؾ تيمنان بالمشرع الفمسطيني كالذنب اإلدارم
( فقاؿ: تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة 69) في قانكف الخدمة المدنية في نص المادة

 عمى المكظؼ.
يتمثؿ الركف المادم لممخالفة التأديبية في المسمؾ اإليجابي بالقياـ بعمؿ  أواًل: الركن المادي,كلممخالفة التأديبية ثبلثة أركاف كىي 

 محظكر أك السمبي باالمتناع عف كاجب مفركض الذم يصدر عف المكظؼ كيشكؿ إخبلال بكاجبات كظيفتو، كلقياـ ىذا الركف
إذا ظمت األعماؿ حبيسة التفكير فبل   البد أف تصدر أفعاؿ أك تصرفات تنفيذية كاقعية، كأف يككف لمسمكؾ مظيره خارجيه ، أما

 .349، ص2005، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية ،  القانون اإلداريتشكؿ مخالفة تأديبية، راجع في ذلؾ، بسيكني، عبد الغني، 
ؿ مخالفة يقـك الركف المعنكم لممخالفة التأديبية إذا ما كاف إقداـ المكظؼ عمى إتياف الفعؿ الذم يشك ثانيًا: الركن المعنوي,

تأديبية أك امتناعو عف القياـ بما يفرضو عميو كاجبو الكظيفي، ككاف نابعان عف إرادة حرة، دكف إكراه مادم أك أدبي، الحمك، 
  496ـ، ص2010، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، القضاء اإلداريماجد راغب، 

أف الركف الشرعي في الجريمة الجزائية البد كأف يتكافر حتى  مف المتفؽ عميو فقيان كقضاءن كقانكنان، ،ثالثًا: الركن الشرعي
 ، أما الركف الشرعي"يكتسب الفعؿ عدـ المشركعية في النظاـ الجزائي، إعماال لممبدأ الشيير "ال جريمة كال عقكبة بغير نص

كاسعة في اعتبار الفعؿ أك التصرؼ في المخالفة التأديبية فيك أكثر اتساعان نظران لما تتمتع بو جية اإلدارة مف سمطة تقديرية 
كلذا فإف المقصكد بو في المجاؿ التأديبي ىك تحديد  الصادر مف المكظؼ عمى أنو مخالفة تأديبية يستكجب عنو المسائمة،

ؾ= بذل الجزاءات كأنكاعيا قانكنان، دكف تحديد األفعاؿ التي تعتبر مخالفات تأديبية كذلؾ دكف األخذ بمبدأ "ال جريمة بغير نص"
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العامميف خارج الدكلة ككانت أعماليـ تشكؿ مخالفة تأديبية، كالجريمة الجنائية شخصية محضة فبل 
يسأؿ المتيـ إال عف األفعاؿ الصادرة منو شخصيان أما المسئكلية التأديبية فتمتد في حاالت كثيرة 

 .102مؿ الغير كمسؤكلية الرؤساء عف أعماؿ مرؤكسييـلتشمؿ المسئكلية عف ع
كبناءن عمى ذلؾ يترتب عمى استقبلؿ المخالفة التأديبية عف الجريمة الجنائية جكاز تكقيع عقكبة    

جنائية كعقكبة تأديبية عمى المكظؼ عف ذات الفعؿ الكاحد الذم ارتكبو دكف التعارض مع القاعدة 
كز تكقيع أكثر مف عقكبة عمى جـر كاحد"، كعميو تككف السمطة اإلدارية القانكنية المقررة بأنو: "ال يج

حرة في اتخاذ إجراءات تأديب المكظؼ العاـ فكر كقكع المخالفة التأديبية كالتي تمثؿ في ذات الكقت 
جريمة جنائية دكف انتظار عما تسفر عنو إجراءات التحقيؽ أك االنتظار حتى انتياء المحاكمة 

استثناءن عمى ىذه القاعدة تتقيد السمطة اإلدارية بما يقرره الحكـ الجنائي مف كقكع  كلكف الجنائية،
الفعؿ المككف لمجريمة أك عدـ كقكعو، فإذا صدر الحكـ الجنائي قبؿ تكقيع العقكبة التأديبية كنفي 

التأديبية الحكـ قياـ الكقائع المنسكبة إلى المكظؼ كبرأه مف التيمة المنسبة إليو، فبل يجكز لمسمطة 
ال خالفكا المبدأ المستقر كىك حجية األمر  اإلدارية أف تقرر عقاب المكظؼ عف الكقائع المبرأ منيا، كا 
المقضي فيو، كعميو ال يجكز لمسمطة التأديبية أف تعكد لممجادلة في إثبات كاقعة سبؽ كأف حكـ بيا 

محكـ الجنائي حجيتو في مكاجية بحكـ جنائي حائز قكة األمر المقضي أك نفي كقكعيا، كبذلؾ يككف ل
 .103سمطات التأديب

 .الفرع الثاني: العالقة بين التحقيق الجنائي والتحقيق التأديبي
لمكقكؼ عمى التفرقة بيف كؿ مف التحقيؽ التأديبي كالتحقيؽ الجنائي يجب بياف تعريؼ كؿ منيما    

لتقصي المكضكعي المحايد بشكؿ مستقؿ، بحيث يعرؼ التحقيؽ بصفة عامة بأنو الفحص كالبحث كا
                                                                                                                                                                          

، 52، ص1995، دار النيضة العربية، مبدأ تدرج االجراءات التأديبية بين الفاعمية والضمان=راجع، العبكدم، محسف، 
، مرجع أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية محمد ماجد، ياقكت، كلممزيد حكؿ مكضكع المخالفة التأديبية راجع،

مرجع سابؽ،  السمطة التأديبية بين الفاعمية والضمان, دراسة مقارنة,عفيفي، مصطفى،  ، كراجع،39إلى32سابؽ، ص
 . 52إلى46ص
جماؿ الديف، سامي،  ،كانظر ،كما بعدىا 226، صؽ، المرجع السابالقضاء االداري قضاء التأديبالطماكم، سميماف،  102

مبادئ القانون ، ، سميمافالطماكم كعند،كما بعدىا،  348ص ،ـ2004 ،، منشأة المعارؼ باإلسكندريةأصول القانون االداري
أصول كعند، ياقكت، محمد ماجد،  ،529-520، ص1959، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، اإلداري المصري والمقارن

 .91-76، ص2000، منشئة المعارؼ باإلسكندرية، التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية
أصول جماؿ الديف، سامي، كعند،  264، مرجع سابؽ، صقضاء التأديب , القضاء اإلداريالطماكم، سميمافأنظر،  103

 .350، مرجع سابؽ صالقانون االداري
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كالنزيو الستبانة كجو الحقيقة كاستجبلئيا فيما يتعمؽ بصحة حدكث كقائع محددة كنسبتيا إلى أشخاص 
 .104محدديف كذلؾ لكجو الحقيقة كالصدؽ كالعدالة

جميع اإلجراءات كالكسائؿ المشركعة التي تكصؿ إلى  اتخاذ التحقيؽ بمعناه العاـ ىكيعني  كعميو
 . 105كشؼ الحقيقة كظيكرىا

 أواًل: ماىية التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي.
يعرؼ التحقيؽ التأديبي بأنو: مجمكعة اإلجراءات التأديبية التي تقكـ بيا ماىية التحقيق التأديبي:  -أ

المبمغ عنيا كظركفيا كأدلة ثبكتيا أك عدـ ثبكتيا كصكالن إلى سمطة معينة بقصد تحديد ماىية األفعاؿ 
 .106الحقيقة كبياف ما إذا كانت تشكؿ مخالفة تأديبية معينة مف عدمو كبياف شخص مرتكبيا

كيعرفو آخركف بأنو إجراء ييدؼ إلى كشؼ حقيقة العبلقة بيف المتيـ كالتيـ المنسكبة إليو، ك يتخذ 
الكشؼ عف فاعميا، أك التثبت مف صحة إسنادىا إلى فاعؿ معيف، فيك بعد كقكع المخالفة بقصد 

نما  كسيمة لجمع أدلة اإلثبات ففي مجاؿ التأديب ال يجكز إقامة اإلدانة عمى مجرد الشبية كالشؾ كا 
البد كأف تقكـ عمى أساس الجـز كاليقيف فتكقيع الجزاء في نطاؽ الكظيفة شأنو شأف الجزاء في 

 .107يؤخذ بالظف كاالحتماؿ بؿ البد مف الجـز كاليقيف المستمد مف ذات الكاقعةالجريمة العامة ال 
أما عمى صعيد الجانب القضائي فقد أشارت المحكمة اإلدارية العميا المصرية إلى التحقيؽ التأديبي  

فالشكاكل كالببلغات  تباعو قبؿ تكقيع الجزاء عمى المكظؼ،إإجراء جكىرم البد مف : نوأ بقكليا
لتكقيع  إال أنيا ال تصمح سندان  لنسبة اتياـ إلى مف تشير إليو، ف كانت تصمح لتككف سندان ا  يات ك كالتحر 

 .108تكاجو فيو التيمة جزاء عميو ما لـ تجر الجية اإلدارية تحقيقان 
يعرؼ التحقيؽ الجنائي بأنو: مجمكعة اإلجراءات التي تباشرىا سمطات ماىية التحقيق الجنائي:  -ب

مجمكعة مف " عف جريمة كقعت بقصد الكصكؿ الى الحقيقة " كيعرؼ كذلؾ بأنو التحقيؽ في ببلغ
اإلجراءات كالكسائؿ التي تتخذىا سمطة التحقيؽ بصدد كاقعة إجرامية معينة لمكشؼ عف غمكضيا 

                                                           
 7، ص2007 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةالشتيكم، سعد،  104
كمية القانكف كالعمـك السياسية قسـ القانكف في  ، رسالة ماجستير مقدمة الىالتحقيق االبتدائيعماد حامد احمد،  القدك، 105

 االلكتركني   منشكر عمى المكقع 20ص ،ـ2009 ،األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ
  academy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc-http://www.ao  

 .706، ص2006، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، شرح القانون التأديبي ياقكت، محمد ماجد، 106
 . 7، مرجع سابؽ، صالتحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةالشتيكم، سعد،  107
 .286، ص 2007 عماف، ،1ط ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،سمطة تأديب الموظف العام، العجارمة، نكفاف العقيؿ 108

http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc
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كذلؾ بالتحرم عنيا كجمع األدلة بشأنيا تكطئة لتقديـ الدعكل الجزائية  كالكصكؿ إلى حقيقة مرتكبيا
 .  109ختصةلممحكمة الم

 ثانيًا: أوجو االتفاق واالختالف بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي.
تظير التفرقة بيف التحقيؽ التأديبي الذم ىك مف عمؿ كاختصاص بناءن عمى التعريفات السابقة    

النيابة اإلدارية أك الجية اإلدارية الرئاسية، كالتحقيؽ الجنائي االبتدائي الذم ىك مف عمؿ كاختصاص 
النيابة العامة، فكؿ منيما يتـ داخؿ نظاـ مستقؿ تمامان عف اآلخر، كذلؾ الختبلؼ المخالفة التأديبية 

ة الجنائية، كرغـ االختبلؼ الكاضح بيف التحقيؽ الجنائي كالتأديبي إال أنو يظير بعض عف الجريم
التشابو بينيما، كبناءن عمى ذلؾ سنبيف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف التحقيؽ التأديبي كالجنائي عمى 

 النحك اآلتي . 
لجنائي كالتأديب اإلدارم في يتفؽ كؿ مف التأديب اأوجو االتفاق بين التحقيق التأديبي والجنائي:  -أ

أف الغاية التي ييدؼ إلييا كؿ منيما ىي كشؼ الحقيقة عف عبلقة المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو، 
ككذلؾ تتميز اإلجراءات في التحقيؽ التأديبي كالجنائي بأنيا كسيمة لجمع أدلة اإلثبات فالمعاينة 

مصادر لمكشؼ عف األدلة التي تفيد كقكع  كسماع الشيكد كاستجكاب المتيـ كالتفتيش كغيرىا كميا
الجريمة كنسبتيا لشخص معيف، ككذلؾ أخذ كؿ مف التحقيؽ االدارم كالجنائي بمبدأ الكتابة كتدكيف 

 .110التحقيؽ ليككف دليبلن مف أدلة اإلثبات كدليبلن عمى مباشرة إجراء التحقيؽ
حقيؽ التأديبي عف التحقيؽ الجنائي يختمؼ التأوجو االختالف بين التحقيق التأديبي والجنائي:  -ب

، ىك تحديد ماىية األفعاؿ التي صدرت فمن ناحية الغرض من التحقيق التأديبيمف عدة نكاحي، 
مف المكظؼ العاـ، كبياف ما إذا كانت تشكؿ مخالفة تأديبية لكاجبات الكظيفة أك خركجان عمى 

مناسب عمى مرتكبيا عمى أساس مف اليقيف مقتضياتيا مف عدمو، كصكالن إلى الحقيقة لتكقيع الجزاء ال
كالجـز ال الشؾ كالظف، خاصةن أف المخالفات التأديبية مذككرة في القانكف الذم ينظـ أعماؿ المكظفيف 
العمكميف في الدكلة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أما الغرض مف التحقيؽ الجنائي فيك التثبت مف 

اعؿ معيف، فعندما يرتكب شخص ما فعبلن مف األفعاؿ التي األدلة القائمة عمى نسبة الجريمة إلى ف
يحظرىا المشرع بكصفيا جرمان يترتب عميو تكقيع العقاب البلـز لمتجريـ، ففي قانكف العقكبات يككف 

                                                           
 .16ىػ ، ص1425دارة الرياض، معيد اإل ،أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتيا في المممكةتاج الديف، عبد الرحمف،  109
 .77سابؽ، ص ، مرجعأصول التحقيق االداري في المخالفات التأديبيةانظر ياقكت، محمد ماجد،  110
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العقاب مبلزمان لمتجريـ فبل مكضع لو في التشريع إال ليكقع عمى جريمة نص عمييا القانكف، كالجريمة 
إال إذا  قرر ليا التشريع عقكبة "فبل جريمة كال جزاء جنائي إال بناءن عمى نص  الجنائية ال تعد كذلؾ

 . 111قانكني"
، فيختص بإجراء التحقيؽ التأديبي أكثر مف جية إدارية أما من ناحية السمطة المختصة بالتحقيق

الرئاسي، كما في الدكلة حسب النظاـ التأديبي المتبع، فقد يباشر التحقيؽ السمطة الرئاسية في النظاـ 
ىك الحاؿ في فمسطيف، أك يباشره مجالس تأديبية متخصصة في النظاـ شبو القضائي، أك يباشر 
التحقيؽ النيابة اإلدارية في النظاـ القضائي، أك إتباع نظاـ مختمط بيف النظاـ الرئاسي كالنظاـ 

ية كالنيابة اإلدارية كؿ القضائي كما ىك الحاؿ في مصر  بحيث يباشر التحقيؽ الجية اإلدارية الرئاس
في حدكد اختصاصو، كحؽ الجية اإلدارية في التحقيؽ ىك حؽ أصيؿ نص عميو قانكف العامميف 

، كقانكف النيابة اإلدارية 115/1983المعدؿ بالقانكف رقـ  1978/ 47المدنييف في الدكلة رقـ 
انكف العامميف بالقطاع ، كق12/1989المعدؿ بالقانكف رقـ  117/1958كالمحاكمات التأديبية رقـ 

، كحؽ النيابة اإلدارية في التحقيؽ ىك حؽ نص عميو المشرع بقانكف العامميف 48/1978العاـ رقـ 
المدنييف في الدكلة كقانكف النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية، أما التحقيؽ االبتدائي الجنائي 

( مف قانكف 199كالجنح كذلؾ كفقان لممادة ) فتختص بو النيابة العامة كحدىا كذلؾ في مكاد الجنايات
اإلجراءات المصرم حيث تنص عمى أنو: فيما عدا الجرائـ التي يختص قاضي التحقيؽ 

طبقان   كالجنايات  ( تباشر النيابة العامة التحقيؽ في مكاد الجنح64كفقان ألحكاـ المادة )  بتحقيقيا
 .112لؤلحكاـ المقررة مف قاضي التحقيؽ

يذا المعني اختصاص أصيؿ كعاـ كال يؤكؿ ىذا االختصاص لغيرىا إال في أحكاؿ كاختصاصيا ب
استثنائية محددة في القانكف، فالقاعدة العامة أف الجية التي خكليا القانكف سمطة التحقيؽ ىي التي 
تباشر إجراءات التحقيؽ بنفسيا، كلكف قد تقتضي سرعة إنجاز التحقيؽ، أك تفرض بعض الظركؼ 

تنفيذ اإلجراء ندب أحد مأمكرم الضبط القضائي لمقياـ بعمؿ معيف مف أعماؿ التحقيؽ كىك المتعمقة ب

                                                           
، بحث منشكر في مجمة القانكف لمدراسات كالبحكث التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناتوكريمش، ناصر خضر،  111

 ،( منشكر عمى المكقع االلكتركني2072-4934) القانكنية، تصدر مف كمية القانكف مف جامعة ذم قار بالعراؽ الترقيـ الدكلي
 http://law.thiqaruni.org/files/journal/issue1.doc  

، كانظر نص المادة 81، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االداري في المخالفات التأديبيةياقكت، محمد ماجد،  راجع، 112
 .ـ2003لسنة  95رقـ  قانون االجراءات الجنائية المصريمف  199

http://law.thiqaruni.org/files/journal/issue1.doc
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( مف قانكف اإلجراءات الجنائية فتنص عمى أنو: لكؿ مف أعضاء 200ما أجازه القانكف في المادة )
ض النيابة العامة في حالة إجراء التحقيؽ بنفسو أف يكمؼ أم مأمكر مف مأمكرم الضبط القضائي ببع

 . 113األعماؿ التي مف اختصاصاتو
تختص . 1 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو:55كفي فمسطيف تنص المادة )

لمنائب العاـ أك ككيؿ النيابة العامة . 2، النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا
القياـ بأم مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص ب

. 4، ال يجكز أف يككف التفكيض عامان . 3، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات محددة
 .114يتمتع المفكض في حدكد تفكيضو بجميع السمطات المخكلة لككيؿ النيابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .المرجع السابؽ قانون االجراءات الجنائية المصريمف 200نص المادة  113
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 المبحث الثالث
 تشكيل النيابة اإلدارية في التشريع المصري

تعتبر النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة عف باقي الييئات القضائية المكجكدة في مصر       
ينظميا قانكف خاص بيا، كلدييا تشكيؿ خاص حسب طبيعة العمؿ المككؿ إلييا، كيظير ذلؾ في 

دارات تتككف النيابة اإلدارية مف إعمى أنو:  12/1989نص المادة الثانية مف القانكف المصرم رقـ 
عمى اقتراح  كنيابات كفركع ليا يعيف عددىا كاختصاصيا كمقر كؿ منيا بقرار مف كزير العدؿ بناءن 

 .115رئيس الييئة، كبعد أخذ رأم المجمس األعمى لمنيابة اإلدارية
دارات كفركع يقـك بتعيف عددىا  كمف النص السابؽ يتضح أف النيابة اإلدارية مشكمة مف نيابات كا 

تمؼ المحافظات بقرار مف كزير العدؿ، كلمنيابة اإلدارية رئيس يرأسيا يسمي رئيس كمقراتيا في مخ
كلمنيابة اإلدارية  -بعد أف كاف يطمؽ عميو قبؿ التعديؿ مدير النيابة اإلدارية-ىيئة النيابة اإلدارية 

مجمس أعمى لو عدة اختصاصات سنأتي عمى ذكرىا الحقان، كسيتناكؿ الباحث تشكيؿ النيابة 
 ارية في التشريع المصرم في مطمبيف عمى النحك اآلتي:اإلد

 المطمب األول: الييكل التنظيمي لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري. )تشكيل النيابة اإلدارية(
 الفرع األكؿ: رئيس ىيئة النيابة اإلدارية كالمجمس األعمى لمنيابة اإلدارية.

 ت.الفرع الثاني: المكاتب، كاإلدارات، كالنيابا
 المطمب الثاني: حاالت رد ومخاصمة وتأديب أعضاء النيابة اإلدارية.
 الفرع األكؿ: الكاجبات كالمحظكرات الكاقعة عمى أعضاء النيابة اإلدارية.

 الفرع الثاني: رد كمخاصمة كتأديب أعضاء النيابة اإلدارية.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1958لسنة  117المعدؿ لمقرار بقانكف رقـ  1989لسنة 12قانون النيابة االدارية رقم مف  2المادة  115



 ~51 ~ 

 

 المصري. )تشكيل النيابة اإلدارية( المطمب األول: الييكل التنظيمي لمنيابة اإلدارية في التشريع
( 3الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية في المادة ) اإلدارية المصريةتعميمات النيابة تنص    

عمى أنو: يقكـ بأداء كظيفة النيابة اإلدارية رئيس الييئة كنكابو كالككبلء العامكف األكلكف كالككبلء 
( مف ذات التعميمات عمى 4كمساعدكىا كمعاكنكىا، كتنص المادة ) العامكف كرؤساء النيابة كككبلؤىا

أنو: يشرؼ رئيس ىيئة النيابة اإلدارية عمى شئكنيا كينكب عنيا في صبلتيا بالغير كلو الرئاسة الفنية 
صدار القرارات التي يتطمبيا سير العمؿ كلو دكف باقي األعضاء  كاإلدارية عمى أعضائيا كمكظفييا كا 

 . 116أحكاـ المحاكـ التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا حؽ الطعف في
يشكؿ مجمس أعمى لمنيابة اإلدارية مكرر( مف قانكف النيابة االدارية عمى أنو:  2كتنص المادة )

برئاسة رئيس الييئة كعضكية أقدـ ستة مف نكاب الرئيس، كعند غياب أحدىـ أك كجكد مانع لديو يحؿ 
نكاب الرئيس ثـ الككبلء العاميف األكليف. كيختص ىذا المجمس بنظر كؿ ما  محمو األقدـ فاألقدـ مف

عارتيـ كندبيـ ككذلؾ سائر شئكنيـ عمى  يتعمؽ بتعييف أعضاء النيابة اإلدارية كترقيتيـ كنقميـ كا 
الكجو المبيف في ىذا القانكف، عمى أف يككف نظر ما يتعمؽ منيا بالتعييف كالترقية بطمب مف كزير 

ناء عمى اقتراح رئيس الييئة. كيؤخذ رأم المجمس في مشركعات القكانيف التي تنظـ شئكف العدؿ ب
 .117النيابة اإلدارية

كمف خبلؿ استقراء النصكص السابقة يتضح لنا أف النيابة اإلدارية تتشكؿ كفقان لما نص عميو قانكف 
دارات كفركعيا كنيابات إنشائيا مف، رئيس ىيئة النيابة اإلدارية، كمجمس أعمى لمنيابة اإلداري ة، كا 

 مكزعة في الدكلة حسب الحاجة.
 الفرع األول: رئيس ىيئة النيابة اإلدارية والمجمس األعمى لمنيابة اإلدارية.

 رئيس ىيئة النيابة اإلدارية . -أوالً 
يأتي رئيس ىيئة النيابة اإلدارية عمى قمة اليـر الكظيفي لمييئة كىك يعيف بقرار مف رئيس    

كرية كيؤدم اليميف أمامو، ككذلؾ يتكلى رئاسة المجمس األعمى لمييئة اإلدارية، كيختص بنظر الجمي
عارتيـ كندبيـ كسائر شئكنيـ، كيتكلى اإلشراؼ عمى  كؿ ما يتعمؽ بتعييف األعضاء كترقيتيـ كنقميـ كا 

صدار القرارات التي يتطمبيا العمؿ، ك   الييئة رئيس يصدرأعضاء النيابة اإلدارية كمكظفييا كا 
                                                           

، كنفس المادة 2010لسنة  160الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقـ  تعميمات النيابة اإلدارية( مف 4ك3المادة ) 116
 ـ مرجع سابؽ.2012لسنة  454الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقـ  التعميمات العامة بتنظيم العمل الفنيفي 
 .1958لسنة  117المعدؿ لمقانكف رقـ  1989لسنة  12مكرر مف القانكف رقـ  2مادة  117
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 في ذلؾ يككف ك كبالنيابات كفركعيا النيابة بإدارات كاإلدارم الفني العمؿ سير تكفؿ التي التعميمات
 لو التابعة اإلدارات بكاسطة أك بنفسو كيراقب بحكث، أك منشكرات أك دكرية، كتب أك قرارات صكرة
نجازىـ األعماؿ ليذه أدائيـ حسف مف كيتحقؽ أعماليـ في كالعامميف النيابة أعضاء انتظاـ مدل  ليا كا 
كلو دكف باقي االعضاء حؽ الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية أماـ المحكمة  مناسبة، أكقات في

 . 118اإلدارية العميا
 لمدة الدائرة ىذه خارج يندبيـ كأف بيا، المعينيف المحافظة بدائرة األعضاء نقؿ حؽ الييئة كلرئيس
 أشير أربعة عمى تزيد ال كلمدة بيا عاـ ككيؿ بعمؿ لمقياـ النيابة رؤساء أحد يندب كأف أشير، ستة
 النيابة إلدارة النيابة رؤساء أحد ندب حؽ الييئة لرئيس أف بذلؾ كالمقصكد كاحدة لمرة لمتجديد قابمة
 .119إلييا المشار لممدة االقتضاء عند أخرل نيابة أك بيا يعمؿ التي
 بالنسبة بالدكلة المدنييف العامميف نظاـ قانكف في عمييا المنصكص الكزير سمطة الييئة لرئيس أف كما

يككف لمدير النيابة اإلدارية سمطة  ( عمى أنو:42كذلؾ كفؽ نص المادة ) بالييئة العامميف لسائر
 ،الكزير المنصكص عمييا في قانكف نظاـ مكظفي الدكلة بالنسبة إلى المكظفيف اإلدارييف الكتابييف

كعميو خكؿ  .120كيككف لككيؿ النيابة اإلدارية بالنسبة إلى المستخدميف كالعماؿ سمطة ككيؿ الكزارة
رئيس النيابة اإلدارية صبلحيات كاسعة جدان في حدكد  12/1989قانكف النيابة اإلدارية المصرم رقـ 

 ككافة التأديبية اتكالقرار  كاإلعارة كالندب كالترقية التعييف قرارات إصدارفمو  ،عممو كاختصاصاتو
، كىك المختص بنظر الطعكف اإلدارية بالنيابة الفنية كاالدارية العامميف لشئكف المنظمة القرارات

كاالعتراضات التي يقدميا اعضاء النيابة اإلدارية عند التظمـ مف أم قرار كاقع عمييـ، كلو دكف باقي 
حكمة اإلدارية العميا، أك أف يفكض أحد األعضاء حؽ الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية أماـ الم

اعضاء النيابة اإلدارية بدرجة رئيس نيابة عمى األقؿ بمباشرة الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا، 
  .121(4/2)راجع المادة 

 
                                                           

 .347، مرجع سابؽ، صداري في المخالفات التأديبيةأصول التحقيق اإلياقكت، محمد ماجد،  118
، منشكر عؿ المكقع الرسمي لمنيابة االدارية داريةمقال بعنوان الوضع السائد قبل انشاء النيابة اإل 119
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 المجمس األعمى لمنيابة اإلدارية. -ثانياً 
 ىذا نشاء اإلدارية لمنيابة األعمى المجمس اإلدارية النيابة منيا تتككف التي اإلدارات قمة عمى يأتي    

 ةنلس 117 رقـ قانكفب القرار أحكاـ بعض بتعديؿ 1989 لسنة 12 رقـ القانكف بصدكر المجمس
 برئاسة اإلدارية لمنيابة أعمى مجمس يشكؿو: أن عمى منو مكرران  الثانية المادة نصت حيث 1958
 محمو يحؿ لديو مانع كجكد أك أحدىـ غياب كعند الرئيس نكاب مف ستة أقدـ كعضكية الييئة رئيس
 .األكليف العاميف الككبلء ثـ الرئيس نكاب مف فاألقدـ األقدـ
 يتعمؽ ما بكؿ يختص اإلدارية لمنيابة األعمى المجمس فإف السالفة المادة مف الثانية الفقرة لنص ككفقان 
عارتيـ كنقميـ كترقياتيـ، اإلدارية النيابة أعضاء بتعييف  ال نوأ عمى شئكنيـ، سائر ككذلؾ كندبيـ، كا 
 كما الييئة رئيس اقتراح عمى بناء العدؿ كزير مف بطمب إال كالترقية التعييف أمكر في النظر يتكلى
 أمر في رأيو يؤخذ كما اإلدارية، النيابة شئكف تنظـ التي القكانيف مشركعات في المجمس رأل يؤخذ
 رئيس يقترحو فيما رأيو أخذ يتعيف كذلؾ الييئة رئيس يقترحيا التي كفركعيا كالنيابات اإلدارات إنشاء
 نظر كذلؾ المجمس كيتكلى بيا يعممكف التي المحافظات دائرة خارج النيابة أعضاء نقؿ بشأف الييئة

 كلممجمس المتكسط مف أقؿ أك متكسط بدرجة كفاية تقديرات عمى يحصمكف الذيف األعضاء تظممات
 .122رفعيا يقرر أك منيا المتظمـ الكفاية درجة يقر أف التظمـ نظر كعند الحالة ىذا في

 الفرع الثاني: المكاتب, واإلدارات, والنيابات. 
دارة النيابات .  أواًل: المكتب الفني لرئيس ىيئة النيابة اإلدارية وا 

يشكؿ المكتب الفني لرئيس الييئة مف مدير كعدد مف  المكتب الفني لرئيس ىيئة النيابة اإلدارية: -أ
الككبلء بدرجة نائب رئيس ىيئة كعدد كاؼ مف األعضاء بدرجة رئيس نيابة عمى األقؿ، كيصدر 

قسـ أ: :  بتشكيؿ المكتب كنظاـ العمؿ بو قرار مف رئيس الييئة، كيتككف المكتب مف األقساـ اآلتية
قسـ التحقيؽ  ج:سـ الطعكف عمى أحكاـ المحاكـ التأديبية ق ب:فحص القضايا كالعرائض كالشكاكل 

قسـ العبلقات العامة كاإلعبلـ كاألمف، كلكؿ قسـ مف األقساـ السابقة ىــــ: قسـ الدراسات كالبحكث  د:

                                                           
الوضع السائد قبل انشاء ، كانظر لمقاؿ 12/1989مكرر مف قانكف النيابة االدارية كالمحاكـ التأديبية رقـ  2انظر المادة  122
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جراء ما يكمفو بو  اختصاصات معينة يقكـ بيا، كما يختص المكتب باإلشراؼ عمى إدارة المتابعة كا 
 .123ؿرئيس الييئة مف أعما

تمحؽ إدارة النيابات بمكتب رئيس الييئة كتككف خاضعة إلشرافو، كتشكؿ مف  إدارة النيابات: -ب
مدير كككيؿ بدرجة نائب رئيس ىيئة كيعاكنيما مدير مساعد لمشئكف اإلدارية كمدير مساعد لمشئكف 

م بدرجة رئيس المالية كمدير مساعد لشئكف المقار كاالستراحات كمدير مساعد لشئكف التفتيش اإلدار 
نيابة عمى األقؿ كعدد مف األعضاء ال تقؿ درجتيـ عف ككيؿ نيابة مف الفئة الممتازة، كتتكلى 
جراء أم أعماؿ أخرل يكمفيا بيا رئيس  اإلشراؼ عمى الجياز اإلدارم كالمالي لمنيابة اإلدارية كا 

دارية بما في ذلؾ فحص الييئة، كيختص المدير المساعد لمشئكف اإلدارية بكؿ ما يتعمؽ بالشئكف اإل
كمراجعة كمتابعة القضايا كالطعكف المقامة مف الييئة أك ضدىا كاألحكاـ الصادرة فييا بشأف العامميف 
بيا ككافة شئكف العامميف بالنيابة كفحص طمباتيـ كعرضيا عمى رئيس الييئة، كيختص المدير 

عداد الميزانية السنكية كيختص المدير المساعد لمشئكف المالية بكؿ ما يتعمؽ بالشئكف المالية لمنيا بة كا 
المساعد لشئكف المقار كاالستراحات بكؿ ما يتعمؽ بإعداد كتجييز مقار النيابات كاستراحات األعضاء 

 .124كالقضايا المقامة بشأنيا، كالشئكف اليندسية كالفنية
 إدارة الدعاوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات. -ثانياً 

تمحؽ إدارة الدعكل التأديبية بمكتب رئيس الييئة، كتشكؿ اإلدارة مف مدير  الدعوى التأديبية:أ. إدارة 
كعدد مف الككبلء بدرجة نائب رئيس ىيئة، كعدد كاؼ مف األعضاء ال تقؿ درجتيـ عف رئيس نيابة، 

الييئة كتختص إدارة الدعكل باتخاذ إجراءات الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية التي يقرر رئيس 
الطعف فييا أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كما تختص بمباشرة كافة الطعكف في أحكاـ المحاكـ 
التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كيباشر إجراءات الطعف أحد الككبلء أك أعضاء اإلدارة يعينو 

  .125ف رئيس نيابةمديرىا أك مف يندبو رئيس الييئة مف سائر األعضاء ممف ال تقؿ درجتيـ ع

مف مدير بدرجة  –عدا المكتب الفني لرئيس الييئة  –يشكؿ كؿ مكتب فنى  ب. المكاتب الفنية:
نائب رئيس ىيئة كيعاكنو ككيؿه لممكتب الفني لشئكف التحقيقات، كككيؿه لممكتب الفني لشئكف إقامة 
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نائب رئيس، كعدد كاؼ مف كمباشرة الدعاكل التأديبية، كككيؿه لممكتب الفني لشئكف الفحص بدرجة 
األعضاء ال تقؿ درجتيـ عف رئيس نيابة عمى األقؿ، كلكؿ ككيؿو اختصاصات معينة تنص عمييا 

 .126تعميمات رئيس النيابة عميو القياـ بيا

يككف إنشاء النيابات كفركعيا كتحديد اختصاصاتيا بناء عمى قرار مف كزير العدؿ بناء  ج. النيابات:
يئة كذلؾ فقا لنص المادة الثانية مف قانكف النيابة اإلدارية، كتنفيذان لذلؾ فقد عمى اقتراح رئيس الي

صدرت التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني لمنيابة اإلدارية كتعميمات النيابة اإلدارية مف رئيس 
رية عمى ( مف تعميمات النيابة اإلدارية الصادرة مف رئيس ىيئة النيابة اإلدا13الييئة، فتنص المادة )

أنو: تشكؿ كؿ نيابة مف مدير بدرجة نائب رئيس ىيئة، كعدد كاؼ مف األعضاء المراجعيف بدرجة 
ككيؿ عاـ عمى األقؿ كعدد كاؼ مف األعضاء المحققيف، كيجكز في بعض المناطؽ كخاصة النائية 

س نيابة عمى أف يتكلى إدارة النيابة ككيؿ عاـ عمى األقؿ كأعماؿ المراجعة عضك أك أكثر بدرجة رئي
األقؿ، كيككف مدير النيابة ىك المشرؼ عمى جميع األعماؿ الفنية كاإلدارية بالنيابة، كيختص 
بالتصرؼ في القضايا كالعرائض التي تختص النيابة بالتصرؼ النيائي فييا، سكاء باإلحالة إلى 

كيجكز لو أف يفكض بعض المحاكمة التأديبية أك جية اإلدارة كفقان لؤلحكاـ الكاردة بيذه التعميمات، 
اختصاصاتو لؤلعضاء المراجعيف بالنيابة، كيتكلى العضك المراجع بالنيابة فحص كمراجعة القضايا 
كالعرائض المعركضة عميو كيؤشر عمييا برأيو، كذلؾ قبؿ عرضيا عمى مدير النيابة أك مف يفكضو، 

 .127بة تيخطر بو إدارة التفتيشكييصدر بتكزيع العمؿ عمى األعضاء المراجعيف قرار مف مدير النيا

 المطمب الثاني: حاالت رد ومخاصمة وتأديب أعضاء النيابة اإلدارية.
قبؿ البدء ببياف طرؽ رد كمخاصمة كتأديب أعضاء النيابة اإلدارية سيتطرؽ الباحث إلى كاجبات    

فسيـ لمرد أعضاء النيابة اإلدارية كالمحظكرات الكاقعة عمييـ، بحيث إذا أخمكا بيا عرضكا أن
 كالمخاصمة كالتأديب، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 الفرع األول: الواجبات والمحظورات الواقعة عمى أعضاء النيابة اإلدارية. 
عمى الدعكل  مباشرة رسالتيا طبقان لمقانكف كىى األمينة فيلنيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة ا   

نما تنكب عف المجتمع  فيال تنكب ، التأديبية تعقب المخالفات  فيذلؾ عف الجية اإلدارية، كا 
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العاـ كأداء المرافؽ العامة  تقع مف الفئات الخاضعة لكاليتيا مستيدفة حماية الماؿ التيالتأديبية 
، كيختص أعضاء النيابة اإلدارية في مصر بسمطة االتياـ كالتحقيؽ طرادا  انتظاـ ك  فيلكاجباتيا 

داء مياميـ أدائيا بطريقة مكضكعية كمحايدة كاجتناب جميع أنكاع التمييز السياسي فعمييـ عند أ
كاالجتماعي كالثقافي كغيرىا مف أشكاؿ التميز، كيشكؿ ىذا الكاجب مبدأ تكجيييا لحسف أداء مياـ 

 .128أعضاء النيابة اإلدارية، حيث يضمف تنزيييـ عف أم تحييز عند قياميـ بكاجباتيـ الكظيفية
القكيـ بعدـ مخالفة  كالسمكؾ ة العامةكاجب الكظيفك  كاف عمى المكظؼ العاـ االلتزاـ بمقتضيات فك إ 

اإلدارية االلتزاـ بمستكل مف السمكؾ يميؽ  النيابة فمف باب أكلي يجب عمى عضك القكانيف كالمكائح،
يمكف أف يكجو إليو كيؤثر  قضائيمأخذ  مبكاجباتيا كمقتضياتيا تجنبان أل يفة كااللتزاـبكرامة الكظ
مجاؿ  فيكعمى ىذا فإف المآخذ القضائية ، الكظيفي أك يناؿ مف صبلحيتو لتحمؿ أعبائيا عمى أدائو

بمقتضيات كظيفتو أك محظكراتيا كىى تتعمؽ بأحد  النيابة إخبلؿ عضك ىياإلدارية  النيابة عمؿ
كؿ ما مف شأنو أف يزرل السمكؾ أك  تناباج النيابة عضك فيجب عمى، العمؿ ما السمكؾ أكإأمريف 

النطاؽ كما يجب عميو الظيكر بالمظير  نطاؽ عممو الكظيفي أك خارج ىذا فييسئ السمعة سكاء 
 .129كاالطمئناف إلى حسف أدائو لكاجبات كظيفتو البلئؽ بكرامة الكظيفة كىيبتيا بما يكفؿ حيدتو

لعامة بتنظيـ العمؿ الفني داخؿ النيابة اإلدارية النيابة اإلدارية، كالتعميمات ا كقد أكضحت تعميمات
الصادرة مف رئيس ىيئة النيابة الكاجبات كالمحظكرات الكاقعة عمى مكظفي كأعضاء النيابة اإلدارية 

 كذلؾ بما يكفؿ تحقيؽ الصالح العاـ كالمنفعة العامة كاداء الكظيفة القضائية عمى أحسف كجو. 
 دارية .واجبات أعضاء النيابة اإل -أوالً 
لسنة  160حددت تعميمات النيابة اإلدارية المصرية الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقـ    

( الكاجبات الكاقعة عمى مكظفي كأعضاء النيابة اإلدارية 23( إلى المادة )14ـ مف المادة )2010
ىيئة لنيابة االدارية  ككذلؾ حددت التعميمات العامة المصرية بتنظيـ العمؿ الفني الصادرة بقرار رئيس

( بحيث نصت ىذه 26( الى المادة )17ـ ىذه الكاجبات في المكاد مف المادة )2012لسنة  454رقـ 
المكاد عمى أنو: يجب عمى أعضاء النيابة بذؿ العناية الكاجبة فيما يعرض عمييـ مف تحقيقات 

جميع ما يسند إلييـ مف أعماؿ بدقة كشكاكل، كالتزاـ الحيدة كالنزاىة فيما يتخذكنو مف إجراءات، كأداء 
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أمانة، كأف يحافظكا عمى مقتضيات كظيفتيـ القضائية كأف يصكنكا كرامتيا كال يتخذكا مف كظيفتيـ 
كسيمة لئلعنات باألفراد كالنيؿ منيـ أك لقضاء مصالح شخصية ليـ أك لذكييـ أك معارفيـ، كأف ينأكا 

قدر الطاقة عف أف يككنكا أطرافان في خصكمة كالبعد عف  بأنفسيـ عف مكاطف الشبية كالريبة، كاالبتعاد
الميؿ كاليكل، كيجب عمييـ العناية الفائقة بمظيرىـ كارتداء الزم الرسمي البلئؽ الذم يتفؽ كجبلؿ 
كظيفتيـ، كيجب الحرص عمى حسف العبلقة بينيـ كأف تقكـ عبلقتيـ برؤسائيـ عمى االحتراـ الكاجب 

النيابة اإلدارية احتراـ مكاعيد العمؿ الرسمية كتخصيص كقت العمؿ  المتبادؿ، كيجب عمى أعضاء
الرسمي ألداء كاجباتيـ الكظيفية، كيجب عمييـ بذؿ كؿ جيد في االرتقاء كالتحصيؿ العممي كالقانكني 

 .130كاإلنساني كااللتزاـ بالدكرات التدريبية لتكسعة مداركيـ باستمرار
 النيابة اإلدارية .المحظورات الواقعة عمى أعضاء  -ثانياً 
يحظر عمى أعضاء النيابة اإلدارية القياـ ببعض األعماؿ كالسمككيات المنصكص عمييا بالمكائح    

ال عرضكا أنفسيـ لممساءلة التأديبية القانكنية، كقد حددت تعميمات النيابة االدارية الصادرة  كالقكانيف كا 
( المحظكرات التي 36إلى المادة  24بقان مف المادة )بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المشار إلييا سا

يجب عمى أعضاء النيابة اإلدارية عدـ ارتكابيا كحددت التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني المشار 
( بحيث نصت عمى أنو: ال 42إلى المادة  27إلييا سابقان ىذه المحظكرات في المكاد مف المادة )

أف ينقطع عف عممو إال إلجازة يستحقيا في حدكد اإلجازات المقررة قانكنان يجكز لعضك النيابة اإلدارية 
كعمى عضك النيابة إخطار رئاستو بانقطاعو خبلؿ أربع كعشريف ساعة عمى األكثر مف االنقطاع، كال 
يجكز عمييـ إذاعة أسرار التحقيقات أك الشكاكل أك األكراؽ المتداكلة لديو أك لدل أم مف زمبلئو 

أف إجراءات التحقيؽ كالنتائج التي تسفر عنيا مف األسرار التي ال يجكز إفشاؤىا، كال يجكز كمراعاة 
لعضك النيابة التدخؿ لدل زمبلئو بغرض التأثير في سير التحقيقات أك االطبلع عمى أم تحقيؽ 

د عمى متداكؿ أك نتيجة يتـ التكصؿ إلييا إال بأذف مف المكتب الفني بحسب األحكاؿ، كال يجكز الترد
المراكز كالييئات التابعة لمجيات األجنبية دكف مكافقة كتابية مف رئيس الييئة، كييحظر عمى أعضاء 
النيابة القياـ بأم عمؿ تجارم، كييحظر عمييـ مباشرة أم عمؿ خبلؼ عمميـ الكظيفي إال بعد مكافقة 

ك تأسيس أم نكادو أك المجمس األعمى لمييئة، كال يجكز ألعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أ
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جمعيات أك تجمعات مف أم نكع أك لممارسة أم نشاط سكاء فيما بينيـ أك باالشتراؾ مع الغير أك 
التقدـ لمترشح كرؤساء أك أعضاء لمجالس إدارة االتحادات أك النكادم أك الييئات أك الجمعيات أك 

شتغاؿ بالعمؿ السياسي، كال يجكز غيرىا إال بعد مكافقة المجمس األعمى لمييئات، كييحظر عمييـ اال
ألم عضك الترشح النتخابات مجمسي الشعب كالشكرل أك المجالس المحمية أك األحزاب كالتنظيمات 
السياسية إال بعد تقديـ استقالتو، كييحظر عمى عضك النيابة أف يكشؼ عف صفتو الكظيفية زاىيان بيا 

ؿ مف قدسية رسالتو كجبلليا، كال يجكز ألعضاء ممكحان بسمطانيا فيما يضع فيو نفسو في مكاقؼ تنا
 .131النيابة حيازة األسمحة إال بعد مكافقة المجمس األعمى لمييئة
 .الفرع الثاني: رد ومخاصمة وتأديب أعضاء النيابة اإلدارية

بينا سابقان أف النيابة اإلدارية ىي ىيئة قضائية مستقمة، لدييا قانكنيا الخاص، كتشكيميا الخاص     
ختصاصاتيا المنكطة بيا حسب طبيعة العمؿ المككؿ إلييا، كيقكـ بأداء كظيفة النيابة اإلدارية كا

مف "رئيس الييئة كنكابو 3حسب نص المادة ) ( مف قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية كؿ ه
معاكنكىا" ككذلؾ كالككبلء العامكف األكلكف كالككبلء العامكف كرؤساء النيابة كككبلؤىا كمساعدكىا ك 

تختص النيابة اإلدارية بعدة اختصاصات منيا التحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية المرتكبة مف 
المكظفيف العمكمييف داخؿ الدكلة فضبلن عف أنو مف الضمانات األساسية لممتيـ أف يككف األخير 

نيابة اإلدارية القائـ عمى مطمئف النفس إلى حيدة المحقؽ كنزاىتو كمكضكعيتو فقد يككف عضك ال
التحقيؽ غير محايدان كمكضكعيان أثناء مباشرة التحقيؽ بناءن عمى اعتبارات شخصية أك خصكمة 
كعداكة سابقة بيف عضك النيابة كالشخص المخالؼ تأديبيان، كقد يرتكب عضك النيابة مخالفة تأديبو 

 خاصـ عضك النيابة اإلدارية أـ ال ؟ أثناء مرحمة التحقيؽ  فيؿ يجكز لممتيـ تأديبياي أف يرد كي
 رد ومخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية. -أوالً 
خمت نصكص قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية مف النص عمى رد كمخاصمة أعضاء     

النيابة اإلدارية، األمر الذم نتج عنو مثار خبلؼ بيف الفقياء حكؿ مدل إمكانية كجكاز رد كمخاصمة 
عمييـ نظاـ الرد  أعضاء النيابة اإلدارية، فيرل جانب مف الفقياء أف أعضاء النيابة اإلدارية ال يسرم
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كالمخاصمة الذم يسرم عمى أعضاء النيابة العامة فبل يمكف قياس أعضاء النيابة اإلدارية عمى 
 .132أعضاء النيابة العامة فيك قياس مع الفارؽ

أما الجانب اآلخر مف الفقياء فيرل إمكانية رد كمخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية عمى اعتبار أنيـ  
ككادر رجاؿ القضاء كيتساككف مع أعضاء النيابة العامة مف حيث التعييف يتمتعكف بنفس مزايا 

كاإلشراؼ الفني كالندب كاإلعارة كغيرىا مف المزايا، كبذلؾ يمكف قياسيـ عمى أعضاء النيابة العامة 
 .133مف حيث الرد كالمخاصمة

مى مدل إمكانية رد ككؿ مف الفريقيف قد سرد بعض األسانيد تدعيمان لمكقفة سنتكلى بيانيا لمكقكؼ ع
     كمخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية أـ ال؟

 أدلة الفقياء المعارضين عمى رد ومخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية . -أ
يرم جانب مف الفقياء أف النيابة اإلدارية ليست ىيئة قضائية كاممة يتمتع أعضائيا بنفس مميزات    

رجاؿ القضاء كالنيابة العامة، كبذلؾ ال يخضع أعضاؤىا لقاعدة عدـ جكاز المسئكلية عف أعماليا 
ف النيابة اإلدارية كالمعمكؿ بيا بالنسبة ألعضاء النيابة العامة، كدلؿ ىذا الفريؽ مف الفقياء عمى أ

أداة لمرقابة كاإلشراؼ عمى أعماؿ المكظفيف كأف قانكف النيابة اإلدارية لـ يتضمف عمى نصكص 
قانكنية تدؿ عمى أنيا ىيئة قضائية ضمف الييئات القضائية المكجكدة في الدكلة كأف الصبلحيات 

ساع المخكؿ لمنيابة العامة، المخكلة لمنيابة اإلدارية في ممارسة مياميا كاختصاصاتيا ليست باالت
فيحؽ لمجية اإلدارية االعتراض عمى بعض اإلجراءات الصادرة مف النيابة اإلدارية مثؿ الكقؼ 

حد ألمدير النيابة اإلدارية أك ( مف قانكف النيابة اإلدارية عمى أنو: 10االحتياطي فتنص المادة )
كيككف  ،ت مصمحة التحقيؽ معو ذلؾالككيميف أف يطمب كقؼ المكظؼ عف أعماؿ كظيفتو إذا اقتض

الكقؼ بقرار مف الكزير أك الرئيس المختص، فإذا لـ يكافؽ الرئيس المختص عمى كقؼ المكظؼ 
" في حيف إذا  كجب عميو إببلغ مدير النيابة اإلدارية بمبررات امتناعو كذلؾ خبلؿ أسبكع مف طمبو

أك تكقيفو فبل سبيؿ إلى إلغاء آثار رأت النيابة العامة القبض عمى أم شخص أك ضبطو أك حبسو 

                                                           
مف الفقياء الذيف عارضكا فكرة رد كمخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية النيـ ال يدخمكف تحت الكصؼ القضائي كؿ مف،  132

التأديبية المسؤولية  ، كالممط، محمد جكدت،232، صرد ومخاصمة اعضاء الييئات القضائيةحسف، عمي عكض، 
 .282، صلمموظف العام

أصول التحقيق االبتدائي فكرة رد كمخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية، حجازم، عبد الفتاح بيكمي،  امف الفقياء الذيف أيدك  133
 84، مرجع سابؽ، ص أمام النيابة اإلدارية
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قرارىا إال بحكـ أك قرار مف القاضي المختص أك مف عضك النيابة األعمى، بؿ إف درجة امتناع أم 
شخص عف تنفيذ قرار النيابة العامة يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانكف، ك دلمكا أيضان عمى أف 

ء كأف قانكف السمطة القضائية يحكـ كينظـ أعضاء النيابة اإلدارية ال يصنفكف ضمف رجاؿ القضا
أمكر القضاة كأعضاء النيابة العامة كأعضاء مجمس الدكلة أما أعضاء النيابة اإلدارية يخضعكف 

 .117/1958134لقانكف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية رقـ 
مة اإلدارية العميا كيستند ىذا الجانب مف الفقو أيضان في كجية نظرىـ عمى الحكـ الصادر مف المحك

قامة الدعكل التأديبية كاالدعاء  كالذم كرد فيو " أف تخكيؿ النيابة اإلدارية االختصاص في التحقيؽ كا 
لى إيجاد ضمانة مف ضمانات المحاكمات  أماـ المحاكـ التأديبية كؿ ذلؾ مرده إلى اعتبارات فنية كا 

العامؿ عمى السكاء، غير أف كؿ ذلؾ ال  التأديبية ترمي إلى تحقيؽ كؿ مف المصمحة العامة كمصمحة
يخرج األمر عف نطاقو األصمي كمعناه الحقيقي، كىك أف طرفي الخصكمة الحقيقية في الدعكم 

 .135التأديبية ىما العامؿ كالجية اإلدارية التي يتبعيا ىذا العامؿ
ضاء النيابة كأكردكا أف قانكف النيابة اإلدارية خبل مف النص صراحة عمى رد كمخاصمة كتنحي أع

نما نص في المادة ) ( عمى تنحي رئيس كأعضاء المحاكـ 26اإلدارية بسبب عدـ الصبلحية كا 
التأديبية، فيذا يككد عمى أف نظاـ عدـ الصبلحية كالتنحي ال يمكف سريانو عمى أعضاء النيابة 

ا الجانب مف اإلدارية لتغاير كظائفيـ جذريا مع كظائؼ رجاؿ القضاء، كبناءن عمى ما تقدـ يرم ىذ
الفقياء أف نظاـ الرد كالمخاصمة كنظاـ التنحي بسبب عدـ الصبلحية الكاردة في قانكني المرافعات 
المدنية كاإلجراءات الجنائية ال تسرم عمى أعضاء النيابة اإلدارية؛ إنما يسرم عمييـ القكاعد العامة 

( كالتي 162رم في المادة )عف المسؤكلية التقصيرية المنصكص عمييا في القانكف المدني المص
  . 136ينظرىا القضاء العادم

 
 

                                                           
 .كما بعدىا 232، صرد ومخاصمة اعضاء الييئات القضائيةحسف، عمي عكض،  ،أنظر 134
 50، ص1981، 1، طانقضاء الدعوي التأديبية ؽ، مشار اليو عند ندا ، محمد محمكد،25لسنة  10الطعف رقـ  135
من قانون االجراءات  248جدير بالذكر أن المادة كما بعدىا،  293حسف، عمي عكض، مرجع سابؽ ص، أنظر 136

أما قكاعد مخاصمة القضاة  الضبط القضائي"الجنائية قد نصت عمى "عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة وال مأموري 
 .500إلي494كاعضاء النيابة العامة منصكص عمييا في قانكف المرافعات في المكاد مف 
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 أدلة الفقياء المؤيدين لرد ومخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية . -ب
أما الجانب اآلخر مف الفقياء قد اعتبركا النيابة اإلدارية ىيئة قضائية، كأف أعضائيا كأعضاء    

النيابة العامة يخضعكف لقكاعد المخاصمة كالرد كالتنحي التي تحكـ أقرانيـ مف أعضاء النيابة العامة 
ء النيابة المذككرة خصـ كالقضاة، فدلمكا عمى ذلؾ بأنو ال يجكز رد أعضاء النيابة اإلدارية ألف أعضا

ليس ليـ مصمحة ذاتية في الدعكم التأديبية، فبل يجكز ردىـ أسكة بما ىك معمكؿ بو بشأف أعضاء 
النيابة العامة، كيجكز مخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية بحيث ينطبؽ عمييـ قكاعد مخاصمة القضاة 

إلى  494مصرم في المكاد مف )كأعضاء النيابة العامة المنصكص عمييا في قانكف المرافعات ال
( عند مساءلتيـ مدنيان متى كقع منيـ في عمميـ غش أك تدليس أك غدر أك خطأ جسيـ، فمف 500

ىنا يككف عضك النيابة اإلدارية غير مسئكؿ جنائيان أك مدنيان عف خطأه اليسير عند مباشرة أعماؿ 
ال كاف ذلؾ مدعاة إلى م ساءلة جميع أعضاء النيابة اإلدارية عف اإلتياـ أك التحقيؽ داخؿ كظيفتو، كا 

جراءات اتخذكىا في حؽ المتيميف تأديبيان خاصة عند إثبات براءتيـ مف التيمة المكجية  أعماؿ كا 
إلييـ ألف ذلؾ سيدفع أعضاء النيابة اإلدارية إلى التردد في اتخاذ إجراءات التحقيؽ كالكقؼ احتياطيان 

 .137ة بالبحث عف الحقيقةكالتفتيش كغيرىا مف اإلجراءات الكفيم
ف كاف ال يجكز رد عضك النيابة اإلدارية إال أنو أسمـ كأدعى     كيرم جانب آخر مف الفقياء أنو كا 

لتطميف المتيـ تأديبيان أف يتنحى عضك النيابة اإلدارية عف أداء ميمتو مف تمقاء نفسو إذا أبدل المتيـ 
ؿ عضك النيابة بغيره إذا قاـ بو سبب مف أسباب ما يفيد عدـ اطمئنانو إلى حيدتو كنزاىتو، كيستبد

 .138عدـ الصبلحية أك الرد
كيتفؽ معو ألنو أقرب إلى الكاقع كبو يطمئف المتيـ تأديبيان إلى نزاىة  وىذا الرأي الذي يؤيده الباحث

 كحيدة التحقيؽ.
 تأديب أعضاء النيابة اإلدارية . -ثانياً 
بشأف إعادة تنظيـ النيابة اإلدارية  1958لسنة  117حدد المشرع المصرم في القانكف رقـ    

( مف القانكف 39كالمحاكـ التأديبية المصرم، طرؽ تأديب أعضاء النيابة اإلدارية فنصت المادة )
المذككر عمى العقكبات التي يجكز تكقيعيا عمى أعضاء النيابة اإلدارية الذيف ينسب إلييـ ارتكاب أم 

                                                           
 كما بعدىا . 94، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة اإلداريةحجازم، عبد الفتاح،  137
  .282، ص1967، رسالة دكتكراه مف جامعة القاىرة، العام المسؤولية التأديبية لمموظف الممط، محمد جكدت، 138
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ية التي تعد مف قبيؿ اإلخبلؿ منيـ بكاجبات كظائفيـ، أك عند الخركج مف المخالفات اإلدارية أك المال
عف مقتضيات الكظيفة التي يشغمكنيا كعند إخبلليـ بالكاجبات كالمحظكرات الممقاة عمى عاتقيـ كذلؾ 
بقكليا " العقكبات التأديبية التي يجكز تكقيعيا عمى أعضاء النيابة اإلدارية ىي اإلنذار كالمكـ كالعزؿ" 

قد أعطى المشرع االختصاص بتأديب أعضاء النيابة اإلدارية إلى كؿ مف كزير العدؿ كرئيس ىيئة كل
النيابة اإلدارية كمجمس التأديب الذم يشكؿ كفقان لما قرره القانكف المذككر كالذم سيأتي الباحث عمى 

رية بشأف إنشاء النيابة اإلدا 117/1958ذكره بالتفصيؿ حسب نصكص القانكف المصرم رقـ 
  .139كالمحاكـ التأديبية عمى النحك التالي

العقكبات التأديبية التي يجكز ( مف قانكف النيابة اإلدارية المصرم عمى أنو: 39/1)مادة تنص ال
 . العزؿ –المكـ  –اإلنذار  تكقيعيا عمى أعضاء النيابة اإلدارية ىي

كتقاـ الدعكل التأديبية عمى أعضاء النيابة اإلدارية مف كزير العدؿ بناء عمى طمب رئيس ىيئة 
ال بناء عمى تحقيؽ جنائي أك بناء عمى تحقيؽ إحد نكابو، كال يقدـ ىذا الطمب أالنيابة اإلدارية أك 

ؿ ليذا الغرض إدارم تسمع فيو أقكاؿ العضك" كيتكلى إجراء التحقيؽ اإلدارم عضك يندبو كزير العد
كبشرط أال تقؿ  ،في ترتيب األقدمية عمى العضك الذم يجرم التحقيؽ معو عمى أف يككف سابقان 

كظيفتو عف نائب رئيس بالنسبة لمتحقيؽ مع نكاب الرئيس كعف ككيؿ عاـ أكؿ بالنسبة لمتحقيؽ مع 
تحقيؽ معيـ ككيؿ عاـ ما باقي األعضاء فيتكلى إجراء الأالككبلء العاميف األكؿ كالككبلء العاميف، 

يقاؼ عضك إكلمكزير كلرئيس ىيئة النيابة اإلدارية  ،عمى األقؿ مف إدارة التفتيش يندبو رئيس الييئة
 ،النيابة الذم يجرم التحقيؽ معو عف العمؿ كال يترتب عمى الكقؼ حرماف العضك مف المرتب

ذا  ،ف تاريخ إخطاره بوكلمعضك حؽ التظمـ مف أمر الكقؼ لمجمس التأديب كذلؾ خبلؿ أسبكع م كا 
لـ ترفع الدعكل التأديبية خبلؿ شيريف مف تاريخ اإليقاؼ كجب عرض األمر عمى مجمس التأديب 

كترفع الدعكل  ،ليقرر ما يراه في شأف عكدة العضك إلى عممو أك استمرار كقفو كلممدة التي يحددىا
كلمجمس التأديب أف يجرم ، ف لمعضكالتأديبية بصحيفة تشتمؿ عمى التيمة كاألدلة المؤيدة ليا كتعم

ما يراه الزما مف التحقيقات كأف يأمر بكقؼ العضك عف مباشرة أعماؿ كظيفتو أك كضعو في إجازة 
كيحضر العضك  ،كلو أف يعيد النظر في أمر الكقؼ أك اإلجازة المذككرة في كؿ كقت، حتمية

دفاع عنو أحد أعضاء النيابة بشخصو أماـ المجمس كلو أف يقدـ دفاعو كتابة كأف ينيب في ال
                                                           

 .313، ص التأديب اإلداري في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية العمياببلؿ اميف،  ،زيف الديف ،انظر 139
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فإذا لـ يحضر جاز الحكـ في غيبتو بعد  اإلدارية، كلممجمس الحؽ في طمب حضكره شخصيان 
عمى األسباب التي بني عمييا في  كيصدر الحكـ كينطؽ بو مشتمبلن  ،التحقؽ مف صحة اإلعبلف

ميا المشار إلييا في المادة جمسة سرية كيككف الطعف فيو أماـ الدائرة المختصة بالمحكمة اإلدارية الع
( مف ىذا القانكف خبلؿ ستيف يكما مف تاريخ صدكر الحكـ. كتنقضي الدعكل 1 –مكررا  40)

المعاش كال تأثير لمدعكل التأديبية عمى الدعكل الجنائية أك  ىالتأديبية باستقالة العضك أك بإحالتو إل
 .140المدنية الناشئة عف الكاقعة ذاتيا

يختص بتأديب أعضاء النيابة اإلدارية بجميع درجاتيـ مجمس ( عمى أنو: 40/1)مادة كتنص ال
كعضكية أقدـ ستة مف النكاب. كعند غياب  تأديب يشكؿ مف رئيس الييئة أك مف يحؿ محمو رئيسا ن

كال يجكز  ،حدىـ أك كجكد مانع لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف النكاب أك الككبلء العاميف األكؿأ
قامة الدعكل التأديبية أك دعكل الصبلحية، أك شارؾ في إطمب  فٍ مس التأديب مى أف يجمس في مج

  . 141ييما بإجراء تحقيؽ أك فحص، أك بإبداء رأم، أك بإعداد التقرير المعركضأ
لكؿ مف كزير العدؿ كرئيس ىيئة النيابة اإلدارية أف يكجو عمى أنو:  (2/مكررا 40)مادة كتنص ال 

تنبييا لعضك النيابة الذم يخؿ بكاجباتو أك مقتضيات كظيفتو بعد سماع أقكالو، كيككف التنبيو 
كلمعضك أف يعترض عمى التنبيو الكتابي الصادر إليو خبلؿ أسبكع مف تاريخ  ،أك كتابة شفاىو

كلممجمس إجراء تحقيؽ عف الكاقعة التي كانت  ،يابة اإلداريةالمجمس األعمى لمن ىإخطاره بو إل
ف يندب لذلؾ أحد أعضائو بعد سماع أقكاؿ العضك الذم كجو إليو التنبيو، كلو أ ىلمتنبيو إل محبلن 

كفي جميع األحكاؿ إذا  ،كزير العدؿ ىأف يؤيد التنبيو أك أف يعتبره كأف لـ يكف، كيبمغ قراره إل
 . 142رفعت الدعكل التأديبية رت بعد صيركرة التنبيو نيائيان تكررت المخالفة كاستم

 
 
 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.117/1958( مف قانكف النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية رقـ 39نص المادة ) 140
 ( المرجع السابؽ.40نص المادة ) 141
 ( المرجع السابؽ .2-مكرر40نص المادة ) 142
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 الفصل الثاني
 اختصاصات النيابة اإلدارية في التشريع المصري 

لمنيابة اإلدارية عند إنشائيا أف تككف كسيمة إلصبلح أداة الحكـ بيدؼ  أراد المشرع المصرم    
سيره، كاعتنؽ المشرع المصرم النظاـ التأديبي القضاء عمى عيكب الجياز الحككمي المتعمقة بانتظاـ 

القضائي؛ كذلؾ مف أجؿ تكفير أكبر قدر مف الضمانات التأديبية لمعامميف، كالتخمي عف مبدأ 
اخضاع مسألتي تحديد كؿ مف المخالفة كالعقكبة التأديبية لمسمطة التقديرية لمسمطة الرئاسية العميا، 

سناد كإلسناد سمطة التحقيؽ كاالتياـ إلى ج ية مستقمة تمامان عف اإلدارة تتكليا النيابة اإلدارية، كا 
 . 143سمطة تكقيع الجزاء التأديبي إلى جية مستقمة ذات تشكيؿ قضائي تتكالىا المحاكـ التأديبية

كقد أعطى المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية اختصاصات كاسعة بيدؼ القياـ بأعماليا عمى خير 
قابة عمى المكظفيف عند قياميـ بتنفيذ القكانيف عمى نحك يكفؿ تحقيؽ كجو، كالتي منيا إحكاـ الر 

الصالح العاـ كأخذ المقصر بجرمو تأكيدان الحترامو القانكف، كجعؿ ليا إجراء التحقيؽ في المخالفات 
اإلدارية كالمالية التي تصؿ إلى عمميا مف أية كسيمة كانت سكاء تـ ذلؾ مف جانب الجية اإلدارية أك 

مقاه مف ببلغات كشكاكل األفراد كالييئات، كليا أيضان مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ مما تت
التأديبية، بحيث تعتبر النيابة اإلدارية جزء أصيؿ مف أجزاء المحكمة التأديبية ألنيا كحدىا التي 

أديبية صحيحان إال أماـ المحاكـ التأديبية فبل يككف تشكيؿ المحكمة الت كاالدعاء تحمؿ أمانة الدعكل
إذا حضر مف يمثؿ االدعاء بجمسات المحكمة التأديبية، كىذه القاعدة أيضان مقررة بالنسبة لممحكمة 

 .144الجنائية إذ أف تشكيميا ال يككف صحيحان بغير تمثيؿ النيابة العامة
ماـ المحكمة كلرئيس ىيئة النيابة اإلدارية حؽ الطعكف عمى األحكاـ الصادرة مف المحاكـ التأديبية أ

 .145اإلدارية العميا أك تفكيض أحد رؤساء النيابة اإلدارية بذلؾ
 كسيتناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني اختصاصات النيابة اإلدارية في التشريعات المقارنة كاآلتي:

 المبحث األول: اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي.
 لمنيابة اإلدارية ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية.المبحث الثاني: االختصاص الوالئي والمحمى 

                                                           
 410مرجع سابؽ، ص السمطة التأديبية بين الفاعمية والضمان, دراسة مقارنة,عفيفي، مصطفى،  143
 244، مرجع سابؽ صاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةالبندارم، عبد الكىاب،  ،جعرا 144
، ككذلؾ أنظر حجازم، عبد الفتاح، 2، مرجع سابؽ ص النيابة االدارية وسيمة إلصالح أداة الحكماالدغـ، جبلؿ،  145

 50، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة االدارية
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 المبحث األول
 اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي 

، كاف اليدؼ مف إنشائيا تحقيؽ ضمانات الحيدة التامة 146النيابة اإلدارية ىي ىيئة قضائية مستقمة
يكفؿ حيدة التحقيؽ كنزاىتو ليضمف أف  لمقياـ بالتحقيؽ التأديبي بعيدان عف تأثير الرئيس اإلدارم بما

يكشؼ التحقيؽ عف مرتكب المخالفة التأديبية أيان كاف مركزه الكظيفي دكف تستر عميو  كعدـ العسؼ 
بالمكظفيف كمجازاتيـ دكف كجو حؽ نتيجة لتحقيقات صكرية غير نزيية كحيادية تضر بالكظيفة 

بعادىا عف تأثير كبار المكظفيف العامة كالصالح العاـ، فكفؿ القانكف لمنيابة اإلد ارية االستقبلؿ التاـ كا 
في الكزارات كالمصالح المختمفة كسمطة النيابة اإلدارية في إجراء التحقيؽ كفي إقامة الدعكل التأديبية 
ال يتكقؼ عمى قبكؿ الجيات اإلدارية كال عمى مكافقتيا الصريحة أك الضمنية، إنما تباشر 

 يو القانكف. اختصاصيا طبقان لما نص عم
 سيتناكؿ الباحث اختصاص النيابة اإلدارية في التحقيؽ التأديبي مف خبلؿ المطالب األتية:
 المطمب األول: ماىية التحقيق التأديبي واختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي. 

 الفرع األكؿ: ماىية التحقيؽ التأديبي كعناصره. 
 دارية بالتحقيؽ التأديبي. الفرع الثاني: اختصاص النيابة اال

 المطمب الثاني: الجيات التي ليا حق إحالة الشكاوى التأديبية لمنيابة اإلدارية لمتحقيق فييا. 
 الفرع األكؿ: دكر الجيات الرقابية كاإلدارية كاألفراد في إحالة الشكاكل إلى النيابة اإلدارية. 

نات التأديبية الممنكحة لممتيـ أثناء مرحمة الفرع الثاني: التصرؼ في التحقيؽ التأديبي، كالضما
 التحقيؽ.   
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 المطمب األول: ماىية التحقيق التأديبي, واختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي.
يعد التحقيؽ التأديبي مف أىـ الضمانات الممنكحة لممكظؼ المخالؼ تأديبيان، فبل يجكز تكقيع    

العاـ دكف أف يتـ التحقيؽ معو، فالتحقيؽ التأديبي يحقؽ مصمحة المتيـ عقكبة تأديبية عمى المكظؼ 
كمصمحة الجية القائمة عميو، إذ يتيح الفرصة أماـ المتيـ تأديبيان الدفاع عف نفسو بكافة الكسائؿ 
إلسقاط التيمة المنسكبة إليو كيضمف حمايتو مف المساس بحقكقو الكظيفية أك المالية كربما العبث 

ئـ عمى أساس رصيف كجدم مف الشؾ كاالشتباه، كيحقؽ مصمحة الجية القائمة عمى غير القا
التحقيؽ إذ يجعؿ قرارىا التأديبي مبنيان عمى أساس متيف صادران دكف تسرع بحيث يككف الجزاء 

  .147التأديبي متناسبان مع المخالفة المرتكبة مف قبؿ المكظؼ
 الفرع األول: ماىية التحقيق التأديبي وعناصره. 

بحيث تككف نتيجتو نسبة ، أكؿ إجراءات التأديب في نطاؽ الكظيفة العامة التأديبيالتحقيؽ يعد    
، الخطأ التأديبي لممكظؼ مف عدمو عمى حسب انتياء التحقيؽ كالكصكؿ لمنتيجة النيائية لمتحقيؽ

المكظؼ إما  خدمات يترتب عميو إنياءقد فممكظؼ ة لاة الكظيفيحيالمتحقيؽ اإلدارم أثر بالغ في لك 
مما يستمـز أف يككف التحقيؽ تكقيع جزاء تأديبي آخر، أك  مف الخدمة الفصؿأك ب بإحالتو إلى المعاش

جراءات نظامية تحمي حقكؽ المكظؼ العاـ مف إساءة استغبلؿ الخطأ في تطبيؽ  كفؽ أصكؿ كا 
الضمانات الكافية لممكظؼ العاـ أثناء إجراء التحقيؽ الحقكؽ ك كتكفير  األصكؿ اإلجرائية في التحقيؽ

كفي المقابؿ تكفر حماية لمكظيفة العامة مف المكظفيف المنتيكيف لحرماتيا، فالعبرة مف التحقيؽ ؛ معو
لـ يرتكبو بؿ الكصكؿ إلى  مف العقاب كال يعاقب برئ بذنبو  اإلدارم مع المكظؼ أف ال يفمت مذنبه 

، كلمتحقيؽ التأديبي أىميو بالغة لمخالفة كنسبتيا لو كفقان لؤلدلة كالقرائف المنسكبة ضدهمرتكب ا
كأساسية في الكشؼ عف المخالفات التأديبية التي ال تككف فييا الكقائع ثابتة بكضكح، فتجرم النيابة 

ى المحاكـ اإلدارية التحقيؽ في المخالفات التأديبية كالمالية المنسكبة لممكظؼ قبؿ إحالتو ال
 .148التأديبية

 
 

                                                           
 10سابؽ ص ، مرجع التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناتوكريمش خضر، ناصر،  147

 ، منشكر عمى المكقع االلكتركني التاليأصول اجراءات التحقيق التأديبيبحث بعنكاف  148
 3http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&Type=  

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&Type=3
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 التعريف الفقيي لمتحقيق التأديبي. -أوالً 
البحث كالتقصي المكضكعي تعددت تعريفات الفقياء بشأف التحقيؽ التأديبي فيعرؼ بأنو:    

سناد الكقائع إلى أشخاص محدديف بغية الكصكؿ لمحقيقة  كالمحايد كالنزيو لكشؼ الحقيقة كا 
 .149لمقانكف لمحفاظ عمى الكظيفة العامةكمحاسبتيـ كمعاقبتيـ كفقنا 

أداة نظامية لمكصكؿ إلى الحقيقة إذ ييدؼ إلى كشؼ العبلقة بيف المكظؼ كيعرؼ أيضان بأنو:  
ككسيمة جمع المعمكمات كاألدلة البلـز إثباتيا  التيمة المنسكبة إليو كالمخالفة أك العاـ المتيـ تأديبيان 

راءات تباشرىا سمطة مختصة قانكنا بيدؼ الكشؼ عف كعرؼ كذلؾ بأنو: مجمكعة مف اإلج ،ضده
مرتكب المخالفة التأديبية كحشد األدلة عمى ذلؾ بيدؼ إنزاؿ العقكبة التأديبية عمى مرتكب المخالفة 

 .150التأديبية
مجمكعة اإلجراءات التي تحدد السمطة المختصة بو نظامان لمبحث كالتنقيب كيعرؼ التحقيؽ بأنو: 

تفيد في الكشؼ عف الحقيقة كجمعيا مف أجؿ تحديد الكاقعة المبمغ عنيا أك عف األدلة التي 
قامة الدليؿ عمى  ةثبات حقيقتيا كبياف ما إذا كانت تشكؿ مخالفة تأديبيا  المكتشفة ك  كمعرفة مرتكبيا كا 

 .151اتيامو أك حفظ التحقيؽ لسبلمة مكقفو
بي إال أنيا جميعان تدكر حكؿ معنى كاحد كعميو يبدك كاضحان رغـ تعدد التعريفات بشأف التحقيؽ التأدي

كغاية كاحدة كىي كشؼ الحقيقة كنسبتيا لمرتكبيا، كيمكننا تعريؼ التحقيؽ التأديبي بأنو: إجراء 
شكمي تمجأ إليو الجية اإلدارية أك النيابة اإلدارية قاصدة مف كرائو الكقكؼ عمى المخالفة المنسكبة 

تحقيقية تشكؿ ليذا الغرض تتكلى التحقيؽ مع المكظؼ  إلى مكظؼ ما عف طريؽ االستعانة بمجنة
مف أجؿ الكصكؿ إلى حقيقة المخالفة المنسكبة إليو كتحديد جسامتيا كمف ثـ إصدار تكصية بمعاقبة 

 المكظؼ أك تبرئتو كغمؽ التحقيؽ . 
 

                                                           
منشكر عمى المكقع الرسمي لديكاف المكظفيف  التحقيق اإلداري )ضماناتو , اجراءاتو , العقوبات التأديبية(بحث بعنكاف  149

       http:/www.diwan.ps/ar/index.php?act=postadvatize&id=1464غزة   –العاـ 
العاممين المدنيين في الدولة الوضع الحالي المسئولية التأديبية لمموظف العام في ضوء قانون نظام حساف، اسبلـ،  150

 كما بعدىا  3، صhttp://www.ap.gov.egبحث منشكر عمى المكقع الرسمي لمنيابة االدارية،  والوضع المأمول
ية عمى المكقع االلكتركني ، مقاؿ منشكر في المنتدم العربي إلدارة المكارد البشر تعريف التحقيق االداري وأىميتو151

http://www.hrdiscussion.com/hr37973.html   
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 عناصر التحقيق التأديبي . -ثانياً 
عد إجراءاتو صحيحة مف الناحية الفنية يتطمب التحقيؽ التأديبي تكافر عناصر معينة، لكي ت   

 كالشكمية كالتي مف أىميا التالي :
أف يككف التحقيؽ صادران عف جية منحيا القانكف مكنة التحقيؽ، فحتى يعد التحقيؽ سميمان كتككف  أ.

إجراءاتو صحيحة البد أف يعيد بإجرائو لسمطة أناطيا القانكف ذلؾ تستمد سمطانيا منو، كىذه الجية 
 تتكلى التحقيؽ تختمؼ مف قانكف إلى أخر تبعا الختبلؼ النظاـ التأديبي الذم تأخذ بو كؿ دكلة التي 
يجب أف يككف التحقيؽ صادران مف سمطة التحقيؽ كفؽ الصيغة التي حددىا، لذا عمى الجية  ب.

المختصة بإجراء التحقيؽ أف تراعي األشكاؿ التي استمـز القانكف اتخاذ اإلجراء في ظميا، فاذا اشترط 
ال اعت برت القانكف الكتابة أك إفراغ التحقيؽ في شكؿ معيف كجب اتباع ما نص عميو المشرع كا 

 إجراءات التحقيؽ باطمة شكبلن .
كمف عناصر التحقيؽ أف يككف اليدؼ منو جمع األدلة التي تفيد في كشؼ الحقيقة كتمحيصيا  ج.

ظيارىا، فتكافر ىذه الشركط التي تجعؿ مف التحقيؽ إجراءن ناجعان يضمف عدالة المساءلة التأديبية  كا 
إلى المكظؼ أك التكصؿ مف خبلؿ التحقيؽ  مف خبلؿ فرض عقكبة تتناسب مع المخالفة المنسكبة

 .152إلى عدـ ثبكت المخالفة التأديبية
كىذا ما أكدتو بكضكح المحكمة اإلدارية العميا المصرية بقكليا: مف المقرر في مجاؿ التأديب أف 
سبلمة القرار التأديبي تتطمب أف تككف النتيجة التي ينتيي إلييا القرار مستخمصةن استخبلصان سائغان 

 .153ف تحقيؽ تتكافر لو كؿ المقكمات األساسية لمتحقيؽ القانكني السميـم
 الفرع الثاني: اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي.

نظران لما لمتحقيؽ التأديبي مف أىمية بالغة بالنسبة لمعامؿ كلجية التأديب، فإف قكاعده قد تكالىا    
المشرع المصرم صراحة عمى خبلؼ بيف كضع العامميف المدنييف في الدكلة عنو في نظاـ العامميف 

نظامي العامميف في القطاع العاـ، سنتعرض لقكاعد التحقيؽ التي تجرييا النيابة اإلدارية في كؿ مف 
، 1983لسنة  115كتعديبلتو في القانكف رقـ  1978لسنة  47المدنييف بالدكلة طبقان لمقانكف رقـ 

                                                           
 مرجع سابؽ. 74، صأصول التحقيق االداري في المخالفات التأديبيةانظر ياقكت، محمد ماجد،  152
 ـ.25/1/1992قضائية، جمسة  32سنة ل 1134انظر حكـ المحكمة االدارية العميا، رقـ  153
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، ككذلؾ سنذكر المكاد 1978لسنة  48كأيضان لنظاـ العامميف بالقطاع العاـ طبقان لمقانكف رقـ 
ظفيف العمكميف كغيرىـ مف القانكنية التي نصت صراحة عمى تكلي النيابة اإلدارية التحقيؽ مع المك 

، كتعديبلتو في القانكف 1958لسنة  117العامميف في قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية رقـ 
 . 1989لسنة  12رقـ 
اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي في قانون العاممين المدنيين في الدولة ونظام  -أوالً 

 العاممين في القطاع العام. 
 ساري المفعول. 1978لسنة  47أ. قانون العاممين المدنيين بالدولة رقم 

كتعديبلتو  1978لسنة  47نص المشرع صراحة في قانكف العامميف المدنييف بالدكلة المصرم رقـ    
، عمى اختصاص النيابة االدارية بالتحقيؽ التأديبي مع المكظفيف 1983لسنة  115في القانكف رقـ 
( مف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة عمى 78بيان، حيث إنو كبعد أف نص في المادة )المخالفيف تأدي

مجازاة العامؿ تأديبيان إذا خرج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك ظير بمظير مف شأنو 
( مف ذات القانكف عمى أنو: ال يجكز تكقيع جزاء عمى 79االخبلؿ بكرامة الكظيفة، نص في المادة )

مؿ إال بعد التحقيؽ معو كتابة كسماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو ، كيجب أف يككف القرار الصادر العا
 .154بتكقيع الجزاء مسببان...

عمى أنو:  1983لسنة  115مكرر( في القانكف رقـ  79ككذلؾ نص المشرع المصرم في المادة )
العميا كما تختص دكف  تختص النيابة اإلدارية دكف غيرىا بالتحقيؽ اإلدارم مع شاغمي الكظائؼ

( مف 4ك 2غيرىا بيذا التحقيؽ في المخالفات الناشئة عف ارتكاب األفعاؿ المحظكرة الكاردة بالبنديف )
 1978لسنة  47مف القانكف  77( مف المادة 4ك 2مف ىذا القانكف" كينص البنديف ) 77المادة 

 لمكازنة العامة. ( مخالفة األحكاـ الخاصة بضبط الرقابة عمى تنفيذ ا2عمى: )بند
( االىماؿ أك التقصير الذم يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقكؽ المالية لمدكلة أك أحد 4)بند

األشخاص العامة األخرل أك الييئات الخاضعة لرقابة الجياز المركزم لممحاسبات أك المساس 
 .155بمصمحة مف مصالحيا المالية أك يككف مف شأنو أف يؤدم إلى ذلؾ بصفة مباشرة
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  ساري المفعول: 1978لسنة  48ب. قانون العاممين بالقطاع العام رقم 

كما فعؿ المشرع في قانكف العامميف المدنييف بالدكلة، فعؿ في قانكف العامميف بالقطاع العاـ رقـ    
( مف القانكف السابؽ ذكره عمى أنو: ال يجكز تكقيع 81، حيث نص في المادة )1978لسنة  48

كف اإلقرار جزاء عمى العامؿ إال بعد التحقيؽ معو كتابة كسماع أقكالو، كتحقيؽ دفاعو، كيجب أف يك
الصادر بتكقيع العقكبة مسببان، كمع ذلؾ يجكز بالنسبة إلى جزاءم اإلنذار كالخصـ مف الراتب مدة ال 
تتجاكز ثبلثة أياـ كالكقؼ عف العمؿ لمدة ال تتجاكز ثبلثة أياـ أف يككف االستجكاب أك التحقيؽ فييا 

 شفاىية عمى أف يثبت مضمكنو في المحضر الذم يحكم الجزاء. 
( مف ذات القانكف عمى أنو: يضع مجمس اإلدارة الئحة تتضمف جميع 83كذلؾ في المادة ) كنص

جراءات التحقيؽ كالجية المختصة بالتحقيؽ مع العامميف مع  أنكاع المخالفات كالجزاءات المقررة ليا كا 
ديبية بشأف تنظيـ النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأ 117/1958عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانكف رقـ 

كالقكانيف المعدلة لو، كلممحقؽ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب مف يجرم التحقيؽ معو االستماع 
جراء المعاينة، كيككف  إلى الشيكد كاالطبلع عمى السجبلت كاألكراؽ التي يرل فائدتيا في التحقيؽ كا 

اء عمى طمب رئيس مجمس التحقيؽ بمعرفة النيابة اإلدارية بالنسبة لشاغمي الكظائؼ العميا كذلؾ بن
اإلدارة، كأما بالنسبة لرئيس مجمس اإلدارة فيككف التحقيؽ معو بمعرفة النيابة اإلدارية بناء عمى طمب 

 .156رئيسي الجمعية العمكمية لمشركة
كبناءن عمى ما سبؽ يتكلى التحقيؽ مع العامميف بالقطاع العاـ إما الجية اإلدارية التابع ليا    

ما الن يابة اإلدارية، كلقد كاف تكلي األخيرة التحقيؽ مع العامميف بالقطاع العاـ في مرحمة المكظؼ، كا 
الحقة عمى تكلييا التحقيؽ مع العامميف المدنييف بالدكلة، حيث تكلت النيابة االدارية التحقيؽ مع 

ما ، أ1954لسنة  480العامميف المدنييف في الدكلة بعد صدكر أكؿ قانكف لمنيابة اإلدارية رقـ 
التحقيؽ مع العامميف في القطاع العاـ فقد حدد اختصاص النيابة اإلدارية بإجرائو بعد صدكر القرار 

                                                           
 .1978لسنة  48( مف قانكف العامميف في القطاع الخاص رقـ 83كالمادة  81نص المادة ) راجع، 156
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المصرم بشأف سرياف أحكاـ قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات  1959لسنة  19الجميكرم رقـ 
  .157صة التأديبية عمى مكظفي المؤسسات كالييئات العامة كالشركات كالجمعيات كالييئات الخا

اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق التأديبي في قانون النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية  -ثانياً 
 .12/1989, المعدل بالقانون رقم 117/1958رقم 
مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ الجية عمى أنو:  117/1958( مف القانكف رقـ 3نص المشرع في المادة )   

الشكاكل كالتحقيؽ تختص النيابة اإلدارية بالنسبة إلى المكظفيف الداخميف  اإلدارية في الرقابة كفحص
 في الييئة كالخارجيف عنيا كالعماؿ بما يأتي: 

)ممغاة( حسب تعديؿ  ،إجراء الرقابة كالتحريات البلزمة لمكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية. 1
 ـ .1989لسنة  12القانكف رقـ 

تحاؿ إلييا مف الرؤساء المختصيف أك مف أم جية رسمية عف مخالفة فحص الشكاكل التي . 2
 .  القانكف أك األعماؿ في أداء كاجبات الكظيفة

إجراء التحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية التي يكشؼ عنيا إجراء الرقابة كفيما يحاؿ إلييا  .3
،               كالييئات التي يثبت الفحص جديتيامف الجيات اإلدارية المختصة كفيما تتمقاه مف شكاكل األفراد 

 كذلؾ، كيجب إرساؿ إخطار إلى الكزير أك الرئيس الذم يتبعو المكظؼ بإجراء التحقيؽ قبؿ البدء فيو
 .158المكظؼ التي يتبعيا فيما عدا الحاالت التي يجرم فييا التحقيؽ بناء عمى طمب الكزارة أك الييئة

االختصاص بيف الجية اإلدارية كالنيابة اإلدارية في مباشرة التحقيؽ  يتضح مما سبؽ أف المشرع كزع
مع العامؿ المنسكب إليو ارتكاب المخالفة التأديبية، فالتحقيؽ التأديبي مف مياـ كاختصاصات النيابة 
اإلدارية تباشره بناء عمى ما يحاؿ إلييا مف الجيات اإلدارية المختصة كمما تتمقاه مف شكاكل األفراد 

لييئات، كاختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيؽ ال يحـر الجية اإلدارية التابع ليا المكظؼ مف كا
ممارسة التحقيؽ اإلدارم، فحيث إنو قبؿ صدكر قانكف النيابة اإلدارية كانت الجية اإلدارية ىي التي 

القانكف رقـ  تتكلى كحدىا التحقيؽ مع العامميف بيا فييا ىك منسكب إلييـ مف مخالفات إلى أف صدر
بإنشاء النيابة اإلدارية، كنص فيو عمى اختصاص النيابة اإلدارية بإجراء  1954لسنة  480

                                                           
جع، رالممزيد ، في العدد الثالث منيا 17/1/1959في الجريدة الرسمية في  1959لسنة  19صدر القرار الجميكرم رقـ  157

 .89ص ،، مرجع سابؽالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العامحمد، زكي م ،النجار
 مرجع سابؽ. 1958لسنة  117( مف القانكف رقـ 3نص المادة ) 158
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التحقيقات اإلدارية مع مكظفي الدكلة الداخميف في الييئة كالمستخدميف الخارجيف عنيا كالعماؿ فيما 
 .159يحاؿ إلييا مف الجيات اإلدارية المختصة كما تتمقاه مف شكاكم ذكم الشأف

فالنيابة اإلدارية تمارس سمطة التحقيؽ إما بناء عمى طمب مف ذكم الشأف أك بدكف طمب مف أحد 
 .  160كأف يتـ التحقيؽ كفؽ ما تكشؼ عنو جيات الرقابة التابعة لمنيابة اإلدارية

 المطمب الثاني: الجيات التي ليا حق إحالة الشكاوى التأديبية لمنيابة اإلدارية لمتحقيق فييا. 
بشأف النيابة  1989لسنة  12( في الفقرة الثالثة مف القانكف المصرم رقـ 4حددت المادة )   

اإلدارية كالمحاكمات التأديبية الجيات التي يحؽ ليا إحالة الشكاكل لمنيابة اإلدارية إلجراء التحقيؽ 
حص الشكاكل مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ الجية اإلدارية في الرقابة كفالتأديبي فييا فتنص عمى أنو: 

كالتحقيؽ تختص النيابة اإلدارية بالنسبة إلى المكظفيف الداخميف في الييئة كالخارجيف عنيا 
إجراء التحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية التي يكشؼ عنيا إجراء الرقابة كفيما يحاؿ .... كالعماؿ

كالييئات التي يثبت الفحص  إلييا مف الجيات اإلدارية المختصة كفيما تتمقاه مف شكاكل األفراد
أف الجيات التي يحؽ ليا إحالة  12/1989( مف القانكف رقـ 4، كيتضح مف نص المادة )161جديتيا

الشكاكل إلى النيابة اإلدارية إلجراء التحقيؽ التأديبي فييا ىي الجيات الرقابية، الجيات اإلدارية، كما 
 تتمقاه مف شكاكل األفراد كالييئات.

 دور الجيات الرقابية واإلدارية واألفراد في إحالة الشكاوى إلى النيابة اإلدارية. الفرع األول: 
 الجيات الرقابية ودورىا في إحالة الشكاوى التأديبية إلى النيابة اإلدارية لمتحقيق فييا.  -أوالً 
تتعدد الجيات الرقابية اإلدارية التي قد تحيؿ أكراؽ الدعكل التأديبية كالشكاكل إلى النيابة اإلدارية    

لمتحقيؽ في المخالفات الكاقعة مف المكظفيف الخاضعيف الختصاصيا كمراقبتيا، كمف ضمف ىذه 
 1964لسنة  54ف رقـ التي نيص عمى إنشائيا بالقانك  ىيئة الرقابة اإلداريةالجيات الرقابية االدارية، 

بحيث تختص بالكشؼ عف المخالفات اإلدارية كالمالية كالجرائـ الجنائية التي تقع مف العامميف أثناء 
 .162مباشرتيـ لكاجباتيـ ككظائفيـ أك بسببيا

                                                           
 .كما بعدىا 76ص  ،، مرجع سابؽالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العامزكي محمد،  ،النجار 159
 .104ص  ،، مرجع سابؽبين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةسمطة التأديب أبك كشؾ، عبير،  160
 .مرجع سابؽ 1989لسنة  12( مف القانكف رقـ 4نص المادة ) راجع، 161
 .107ص  ،، مرجع سابؽسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأبك كشؾ، عبير،  162
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جزءان مف أجزاء النيابة اإلدارية  1958لسنة  117كقد كانت ىيئة الرقابة اإلدارية طبقا لمقانكف رقـ 
بشأف إعادة تنظيـ ىيئة الرقابة اإلدارية،  54/1964نفصمت عنيا بمقتضي القانكف رقـ إال أنيا ا

كأصبحت ىيئة مستقمة تتبع رئيس مجمس الكزراء، كتجرم النيابة اإلدارية التحقيؽ بناءن عمى طمب مف 
لفة إدارية ىيئة الرقابة اإلدارية عند اكتشافيا مف خبلؿ مراقبتيا لمجيات اإلدارية أك عند تحرياتيا مخا

عمى أنو:  1964لسنة  54( مف القانكف رقـ 8، كبذلؾ تنص المادة )163أك مالية تستكجب التحقيؽ
إذا أسفرت التحريات أك المراقبة عف أمكر تستكجب التحقيؽ، أحيمت األكراؽ إلى النيابة اإلدارية أك 

 .164النيابة العامة حسب األحكاؿ بإذف مف رئيس الرقابة االدارية أك نائبو...
يتضح مما سبؽ أف الرقابة اإلدارية ال تختص بإجراء التحقيؽ بالمعنى الفني لمتحقيؽ، إنما تختص 
ذا أسفرت ىذه أك تمؾ عف أمكر تقتضي التحقيؽ أحالت األكراؽ إلى  بإجراء التحريات كالمراقبة، كا 

ة أك إلى الجية جية االختصاص بالتحقيؽ حسب األحكاؿ، أم إلى النيابة اإلدارية أك النيابة العام
  .165اإلدارية التي يتبعيا العامؿ

 الجياز المركزي لممحاسبات اإلداريةالنيابة  إلى لالشكاك  إحالةكمف الجيات الرقابية التي ليا حؽ    

 بيدؼ ،1998لسنة  157المعدؿ بالقانكف  1988 لسنة 144قانكف رقـ الذم نيص عمى إنشائو بال
 .166مف السرقة كالنيب كأمكاؿ الدكلة الحفاظ عمى الماؿ العاـ

الجياز  1988لسنة  144المعدؿ لمقانكف رقـ  1998لسنة  157( مف القانكف رقـ 1كعرفت المادة )
كتيدؼ  عامة تتبع رئيس الجميكرية، اعتباريةىيئة مستقمة ذات شخصية أنو: المركزم لممحاسبات 

 األشخاصكغيرىا مف  األخرلعامة ال األشخاص كأمكاؿالدكلة  أمكاؿتحقيؽ الرقابة عمى  إلى أساسان 
 ... " المنصكص عمييا في ىذا القانكف

                                                           
 .98ص ،، مرجع سابؽالتأديبيةاالختصاص التأديبي والسمطات البندارم، عبد الكىاب،  راجع. 163
 بشأف إعادة تنظيـ ىيئة الرقابة اإلدارية. 1964لسنة  54مف القانكف رقـ  8جع، نص المادة را 164
، ثـ تقرر بعد 1980لسنة  337مف الجدير بالذكر انو تـ الغاء ىيئة الرقابة االدارية بصدكر قرار رئيس الجميكرية رقـ  165

 .99انظر البندارم عبد الكىاب، مرجع سابؽ ص ،1982لسنة  178ية رقـ ذلؾ اعادتيا بقرار رئيس الجميكر 
( مف القانكف 13كاف الجياز المركزم لممحاسبات يباشر اختصاصاتو في شأف المخالفات المالية بمقتضى نص المادة ) 166

بإعادة تنظيـ النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية، كلكف بعد صدكر قانكف الجياز المركزم  1958لسنة  117رقـ 
إلدارية كاصبح يتبع رئيس الجميكرية، أنظر، طنطاكم، ممدكح، استقؿ عف قانكف النيابة ا 144/1988لممحاسبات رقـ 

 .74الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص
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يباشر الجياز عمى أنو:  1988لسنة  144في الفقرة ثالثان( مف القانكف رقـ  5كتنص المادة )
في  :اآلتي( مف ىذا القانكف عمى الكجو 2اختصاصاتو في الرقابة المنصكص عمييا في المادة )

يختص الجياز بفحص كمراجعة  القانكنية عمى القرارات الصادرة في المخالفات المالية:مجاؿ الرقابة 
 لمتأكدف المخالفات المالية التي تقع بيا كذلؾ أالقرارات الصادرة مف الجيات الخاضعة لرقابتو في ش

كتمت ف المسئكلية عنيا قد حددت، أالمخالفات ك المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتمؾ  اإلجراءات أفمف 
مف  خبلؿ ثبلثيف يكمان  إليياكيتعيف مكافاة الجياز بالقرارات المشار  محاسبة المسئكليف عف ارتكابيا
الجية  إلىيطمب  أف يأتي.....كلرئيس الجياز ما   المكضكع أكراؽتاريخ صدكرىا مصحكبة بكافة 

كاممة  األكراؽخ كركد مف تاري ف المخالفة المالية خبلؿ ثبلثيف يكمان أمصدرة القرار في ش اإلدارية
الجياز بما اتخذتو في ىذا الصدد خبلؿ الثبلثيف  يتكاف أفر في قرارىا، كعمييا ظالن إعادةلمجياز 

لطمب الجياز كاف لرئيسو خبلؿ  اإلداريةلـ تستجب الجية  فإذا التالية لعمميا بطمب الجياز. يكمان 
المختصة  التأديبيةكعمى الجية التأديبية المحاكمة  إلىيطمب تقديـ العامؿ  أفالتالية  الثبلثيف يكمان 

 . 167... " التالية مباشرة الدعكل خبلؿ الثبلثيف يكمان 
يختص باالعتراض عمى القرارات الصادرة كيتضح مما سبؽ أف الجياز المركزم لممحاسبات 

لـ يكافؽ  إذاو كل اإلداريةبالتصرؼ في التحقيقات المتعمقة بالمخالفات المالية فقط دكف المخالفات 
مبلحظاتو كاقتراحاتو  الجية المختصة مكضحان  إلى األكراؽعمى القرار الصادر بالتصرؼ، أف يعيد 

جيات التحقيؽ المختصة لعيب فييا، أف  إلى األكراؽ إحالةمف  كما يجكز لو في ىذه الحالة بدالن 
 لالدعك  مباشرةل اإلداريةالنيابة  إلى األكراؽيرسؿ فالمحاكمة التأديبية،  إلىالعامؿ  إحالةيقرر 
 في ذلؾأماـ المحكمة التأديبية بصفتيا األمينة عمى الدعكل التأديبية كصاحبة االختصاص  التأديبية

 . 168أماـ المحكمة التأديبية المختصة لبإقامة الدعك  األخيرةكىنا تمتـز 
يؽ إلى النيابة اإلدارية لمتحقيؽ ككذلؾ مف ضمف الجيات الرقابية التي ليا حؽ إحالة أكراؽ التحق      

، فإذا رأت النيابة العامة أثناء التحقيؽ في كاقعة ما أف المخالفة الجنائية النيابة العامةفييا ىي 
الكاقعة مف مكظؼ عاـ تحتكم عمى مخالفة إدارية مستقمة تستكجب العقاب تحيؿ أكراؽ التحقيؽ إلى 

                                                           
( مف القانكف 5كالمادة ) 1988لسنة  144المعدؿ لمقانكف رقـ  1998لسنة  157( مف القانكف رقـ 1راجع نص المادة ) 167
 ، مرجع سابؽ.1988لسنة  144رقـ 
دراسة  سمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء، كانظر، أبك كشؾ، عبير،  99اجع، البندارم، عبد الكىاب، مرجع السابؽ صر 168

 .107مقارنة، مرجع سابؽ، ص
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ألمينة عمى الدعكل التأديبية كلخركج التحقيؽ في الدعكل النيابة اإلدارية لمتحقيؽ فييا باعتبارىا ا
 اإلدارٌةتعلٌمات النٌابة ( مف 184التأديبية مف اختصاص النيابة العامة، كذلؾ حسب نص المادة )

حيث تنص عمى أنو " إذا انتيت النيابة العامة إلى طمب الصادرة بقرار رئٌس هٌئة النٌابة اإلدارٌة 
فعمى عضك النيابة اإلدارية تحديد المسئكلية كالتصرؼ فييا بناءن عمى التحقيقات تعقب المتيـ تأديبيان 

الجنائية الكاردة مف النيابة العامة إذا كانت بحالتيا صالحة لذلؾ، أما إذا احتاج األمر إلى استيفاء 
جراء عناصر معينة الستجبلء كافة المسئكليات التأديبية التي تتكشؼ مف األكراؽ فإنو يقتصر عمى إ

التحقيؽ الكاجب الستيفاء ىذه العناصر فقط دكف غيرىا مما شممو تحقيؽ النيابة العامة، كفي جميع 
األحكاؿ يجب إخطار النيابة العامة بما ينتيي إليو التصرؼ في المسئكلية التأديبية، مع التنبيو عمى 

العامة مشفكعان بصكرة مف  الجية التابع ليا المتيـ بكجكب إعادة ممؼ التحقيؽ الجنائي إلى النيابة
 .169قرار التصرؼ فيما نسب إليو مف مخالفات تأديبية

كتممؾ النيابة العامة طمب تكقيع جزاء تأديبي مناسب عمى العامؿ المخالؼ تأديبيان نتيجة لما أسفرت 
الجريمة عنو تحقيقات النيابة العامة، إال أف رأييا في التحقيؽ ال يمـز النيابة اإلدارية كذلؾ الستقبلؿ 

الجنائية عف الجريمة التأديبية حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا بأنو: يجكز لمجية اإلدارية التي 
يعمؿ بيا المكظؼ أف تقرر مجازاتو تأديبيان دكف انتظار نتيجة التحقيؽ الجنائي الختبلؼ الغاية مف 

   .170الجزاء في المجاليف التأديبي كالجنائي ...
اإلدارية بتحقيقات النيابة العامة إذا ترآل ليا صحتيا كاستيفائيا لكافة الجكانب كذلؾ كقد تمتـز النيابة 

مف البلئحة الداخمية لمنيابة اإلدارية عمى أنو: إحالة النيابة اإلدارية األكراؽ  18حسب نص المادة 
إلدارية إلى النيابة العامة النطكاء الكقائع عمى جريمة جنائية، ال يناؿ مف اختصاص النيابة ا

 .171بالتصرؼ في التحقيؽ في ضكء ما يسفر عنو تحقيؽ النيابة العامة

كاألمر نفسو بالنسبة لمنيابة اإلدارية فإنو متى صدر القرار باإلحالة إلى التحقيؽ مف السمطة 
المختصة بإصداره، كباشرت سمطة التحقيؽ إجراءاتيا، كتبيف ليا مف خبلؿ التحقيقات أف الفعؿ 

                                                           
الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية  تعميمات النيابة اإلداريةمف  85كالمادة  104كالمادة  184نص المادة  راجع 169
 مرجع سابؽ 2010 لسنة 160رقـ 
 .26/3/1991قضائية، جمسة  35لسنة  4563دارية العميا، طعف رقـ حكـ المحكمة اإل راجع، 170
 منقكؿ عف،، 1958لسنة  489الصادرة بالقرار الجميكرم رقـ  داريةالالئحة الداخمية لمنيابة اإلمف  18نص المادة  171

 . 87، مرجع سابؽ، صقطاع العامالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والزكي،  ،النجار
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الكقت جريمتيف، جريمة جنائية كأخرل تأديبية يتعيف عمى النيابة اإلدارية إحالة يشكؿ في ذات 
 .172األكراؽ إلى النيابة العامة إلجراء التحقيؽ بيا باعتبارىا األمينة عمى الدعكل الجنائية

إذا أسفر التحقيؽ عف كجكد جريمة عمى أنو:  117/1958( مف القانكف رقـ 17كبذلؾ تنص المادة )
الت النيابة اإلدارية األكراؽ إلى النيابة العامة كتتكلى النيابة العامة التصرؼ في التحقيؽ جنائية أح

 .173عمى أف يتـ ذلؾ عمى كجو السرعة كاستيفاءه إذا ترآل ليا ذلؾ
 الجيات اإلدارية ودورىا في إحالة الشكاوى التأديبية إلى النيابة اإلدارية لمتحقيق فييا. -ثانيًا 
راءات التحقيؽ اإلدارم ىك إجراء اإلحالة إلى التحقيؽ كالقاعدة في اإلحالة إلى تعتبر أكلى إج  

التحقيؽ ىك أنو مف يممؾ االختصاص قانكنان بتكقيع العقكبة التأديبية مف الرؤساء اإلدارييف عمى 
المكظؼ المخالؼ ىك الذل يممؾ إحالتو إلى التحقيؽ اإلدارم، كالرؤساء اإلدارييف المختصيف بتكقيع 

 .174العقكبات التأديبية ىـ رؤساء الدكائر كشاغمك الكظائؼ العميا كالسمطة المختصة
كبذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا بأنو: ليس مف شؾ أف سمطة اإلحالة إلى التحقيؽ ال ينبغي أف 

بيـ يترؾ أمرىا فرطان يمارسو كؿ مف ىب كدب مف القيادات اإلدارية كبالتالي ال يجكز لغير مف أنيط 
 .175قانكنان االختصاص بالتصرؼ بالتحقيؽ ممارسة االختصاص باإلحالة إلى التحقيؽ
دارية إجراء التحقيؽ إذا كبذلؾ لمجية اإلدارية ) الرئاسية ( التي يتبعيا العامؿ أف تطمب مف النيابة اإل

فسيا كاف التحقيؽ في المخالفة المرتكبة ال يدخؿ ضمف اختصاصاتيا، أك قد تفضؿ أال تجريو بن
كتعيد بو إلى النيابة اإلدارية نظران لخطكرتو أك استحاؿ عمييا إنياؤه، فترسؿ لمنيابة اإلدارية ممؼ 
التحقيؽ كما تكصمت إليو مف تحقيقات كتمتـز الجية اإلدارية في ىذه الحالة بإيقاؼ ما تجريو مف 

 .176تحقيقات انتظاران لتكصية النيابة اإلدارية بشأنو بعد إنتيائيا منو
                                                           

سمطة التأديب بين كأنظر، أبك كشؾ، عبير،  ،82، مرجع سابؽ، صشرح االجراءات التأديبيةياقكت، محمد ماجد،  172
 .108ص .، مرجع سابؽاإلدارة والقضاء دراسة مقارنة

 النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية . إعادة تنظيـ بشأف 1958لسنة  117مف القانكف رقـ   17نص المادة  راجع،173
، حيث فسر 1978لسنة  47الصادر بالقانكف رقـ  ،نظام العاممين المدنيين بالدولةالفقرة الثانية مف  2نص المادة  راجع، 174

ئة العامة كرئيس مجمس ادارة اليي .كالمحافظ المختص ،الكزير المختص :القانكف في الفقرة المشار الييا السمطة المختصة ىـ
 .27ك26، طنطاكم، ممدكح، الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، صبذلؾ المختصة، أنظر

أنظر في ذلؾ، طنطاكم، ك  ،ـ17/12/1994قضائية، جمسة  34لسنة  302ممحكمة االدارية العميا، الطعف رقـ حكـ ل 175
 .27كاجبات كالمحظكرات،صممدكح، الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص ال

، 66ص ،ـ2009، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، المسئولية التأديبية في الوظيفة العامةانظر، خميفة، عبد العزيز، 176
  .105، مرجع سابؽ صسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأبك كشؾ، عبير،  ،كانظر
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يث ذىبت المحكمة اإلدارية العميا في ىذا الشأف إلى أنو: إذا تكلت النيابة اإلدارية التحقيؽ فبل ح
يجكز لمجية اإلدارية التصرؼ فيو إال إذا أحالتو النيابة اإلدارية إلييا فميس لمجية اإلدارية أف تحكؿ 

أف تطالب النيابة اإلدارية  دكف مباشرة النيابة اإلدارية الختصاصيا كعميو فبل يجكز لمجية اإلدارية
بالكؼ عف السير بالتحقيؽ كال يجكز ليا إصدار قرار بشأنو قبؿ انتياء النيابة اإلدارية القائمة 
بالتحقيؽ مف فحص المكضكع كالقرار الذم يصدر مف الجية اإلدارية قبؿ أف تنتيي النيابة اإلدارية 

 .177إلى قرار في التحقيؽ يككف مشكبان بعيب إجرائي يبطمو
أما اذا تكلت النيابة اإلدارية التحقيؽ مف تمقاء نفسيا دكف إحالة مف الجية الرئاسية كأف تجرم     

التحقيؽ مع مكظؼ ما بناء عمى شككل مقدمة مف أحد األفراد أك بناء عمى تكصية مف الجيات 
دارية أف المخالفة الرقابية كييئة الرقابة اإلدارية أك الجياز المركزم لممحاسبات، كرأت النيابة اإل

التأديبية ال تستكجب العقاب أك أف المخالفة ال تستكجب تكقيع جزاء أشد مف الخصـ مف المرتب مدة 
 .178يكما، فإنيا تقكـ بتحكيؿ األكراؽ إلى الجية اإلدارية مشفكعان برأييا لمتصرؼ فيو 15ال تتجاكز 

إذا رأت النيابة اإلدارية بقكليا:  117/1958( مف القانكف رقـ 12ىذا ما أكدت عميو نص المادة )
شد مف الجزاءات التي تممؾ الجية اإلدارية أحفظ األكراؽ أك أف المخالفة ال تستكجب تكقيع جزاء 

كمع ذلؾ فممنيابة اإلدارية أف تحيؿ األكراؽ إلى المحكمة التأديبية  ،تكقيعيا أحالت األكراؽ إلييا
حكاؿ تخطر الجية اإلدارية التي يتبعيا العامؿ باإلحالة. كفي جميع األ ،لذلؾ المختصة إذا رأت مبرران 

 مف تاريخ إببلغيا بنتيجة التحقيؽ أف تصدر قراران  كعمى الجية اإلدارية خبلؿ خمسة عشرة يكمان 
فإذا رأت الجية اإلدارية تقديـ العامؿ إلى المحكمة التأديبية أعادت األكراؽ  ،بالحفظ أك بتكقيع الجزاء

 .179..إلى النيابة اإلدارية لمباشرة الدعكل أماـ المحكمة التأديبية المختصة.
فيتضح مما تقدـ أف الجية اإلدارية غير ممزمة برأم النيابة اإلدارية إذا قامت األخيرة بالتحقيؽ    

ية اإلدارية، فمئلدارة أف تحفظ التحقيؽ كلك اقترحت النيابة اإلدارية مجازاة العامؿ، دكف إحالة مف الج
كلئلدارة أف تعاقب العامؿ كلك اقترحت النيابة حفظ األكراؽ، كما يجكز لمجية اإلدارية عند إحالة 

تعيد األكراؽ مرة األكراؽ إلييا مف النيابة المذككرة باقتراح الحفظ أك تكقيع جزاء تراه مناسبان، كليا أف 
أخرل إلى النيابة اإلدارية لتباشر الدعكل التأديبية أماـ المحكمة التأديبية المختصة، أما إذا تكلت 

                                                           
 .ـ10/1/1982قضائية، جمسة  29لسنة  500الطعف رقـ حكـ المحكمة االدارية العميا ، ، راجع  177
 .93ص ،، مرجع سابؽاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةالبندارم، عبد الكىاب،  ،جعرا 178
 .بشأف النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية 1958لسنة  117مف القرار بقانكف رقـ  12انظر، نص المادة  179
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الجية اإلدارية التحقيؽ لدخكؿ المخالفة التأديبية في اختصاصيا فميا كامؿ الحرية في التصرؼ في 
 .  180التحقيؽ سكاء بالحفظ أك باإلحالة إلى المحكمة التأديبية

كلمنيابة اإلدارية إذا رأت أف المخالفة التأديبية تستحؽ جزاء أشد مف الجزاء الذل أكقعتو الجية 
اإلدارية أف تحيؿ األكراؽ إلى المحكمة التأديبية المختصة لمفصؿ في المخالفة كعمى النيابة اإلدارية 

كىذا ما أكدت عميو نص  أف تخطر الجية اإلدارية التي يتبع ليا العامؿ المخالؼ بقرار اإلحالة،
إذا رأت النيابة اإلدارية أف ( مف قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية بقكليا: 14المادة )

شد مما تممكو الجية اإلدارية، أحالت النيابة اإلدارية األكراؽ إلى المحكمة أالمخالفة تستكجب جزاء 
  .181العامؿ باإلحالةالتأديبية المختصة مع إخطار الجية التي يتبعيا 

 مباشرة التحقيق بناء عمى شكوى من أحد األفراد أو الييئات .  -ثالثاً 
( الحؽ 4في نص المادة ) 117/1958منح قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية رقـ    

لممكاطنيف في التقدـ بشككل عمى عريضة أماـ النيابة اإلدارية ضد جيات الدكلة دكف اشتراط الصفة 
أك المصمحة سكاء كاف ارتكاب الفعؿ عف عمد أك إىماؿ أك تقصير في إحداث ضرر سكاء لحؽ 

لمكاطف مقدـ الشككل أك كاف ذات أثر عمى المجتمع أك حقكؽ الغير، كعمى النيابة اإلدارية بعد با
إحالة الشككل إلييا كالتأكد مف دخكليا في اختصاصيا التحقيؽ في ىذه الشكاكل ألخذ المقصر 

ة العامة بجرمو، كتػعرؼ الشػككل بأنػيا: تعبير عف إرادة أحد األفراد الطبيعييف أك األشخاص المعنكي
تتضمف تضرران مف مخالفة تمت لمقانكف، سكاء كاف ضرران شخصيان كاقعان عمى الشاكي نفسو أك كاف 

 .182عمى المجتمع كاقعان  ضرران 
ف لـ تتكافر فيو المصمحة لرفع الشككل  فمف المبلحظ في التعريؼ السابؽ أنو يمكف لمشخص حتى كا 

رر عمى المجتمع، كيجب أف يككف مكضكع الشككل أف يتقدـ بالشككل إلى النيابة اإلدارية لكقكع ض
متضمنان مخالفة لمقانكف، يترتب عمييا ضرره يمحؽ بالشخص أك بالمجتمع كبالمصمحة العامة كبسير 

                                                           
 كما بعدىا . 93ص ،، مرجع سابؽاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبية، عبد الكىاب، البندارم ،جعرا 180
 بشأف النيابة االدارية كالمحاكـ التأديبية. 1958لسنة  117مف القرار بقانكف رقـ  14نص المادة  181
أبك كشؾ،  ،، كانظر28ص ،1986، طبعة أكلى، ال يكجد دار لمنشر، الشريعة االجرائية في التأديبعبد اليادم، ماىر،  182

 .110ص ،مرجع سابؽ ،عبير
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المرافؽ العامة بانتظاـ كسكاء أكاف ىذا الضرر نتج بصكرة سمبية كامتناع المكظؼ عف القياـ بعمؿ 
    .183كقياـ المكظؼ بعمؿ يحظر عميو قانكنيان القياـ بو مف الكاجب القياـ بو أك بصكرة إيجابية

الفرع الثاني: التصرف في التحقيق التأديبي وطبيعتو, والضمانات التأديبية الممنوحة لمموظف 
  العام أثناء مرحمة التحقيق في التشريع المصري.  

بعد أف بيف الباحث دكر النيابة اإلدارية كالجيات اإلدارية في التحقيؽ التأديبي، ال بد عمينا أف    
نبيف الجيات التي ليا حؽ التصرؼ في التحقيؽ التأديبي كالطرؽ التي يتـ مف خبلليا التصرؼ في 

لكافة شركطيا التحقيؽ التأديبي، كبياف مئاؿ ممؼ التحقيؽ كأكراؽ الدعكل المكتممة المستكفية 
 القانكنية.

 الجيات التي ليا حق التصرف في التحقيق التأديبي. -أوالً 
يتـ التصرؼ في التحقيؽ التأديبي حسب الجية التي تقكـ بو، ككما بينا سابقان أف الجيات التي    

الجية  تقكـ بالتحقيؽ التأديبي مع المكظفيف العمكمييف كالعامميف المدنييف في الدكلة ىي إما أف تككف
 اإلدارية التابع لو المكظؼ أك النيابة اإلدارية. 

 تصرف الجية اإلدارية في التحقيق. -أ 
بعد انتياء اإلدارة القانكنية أك إدارة التحقيقات بالجية اإلدارية في مصر مف إجراء التحقيؽ فيما     

حقيؽ التي تـ تحقيقو عمى أحيؿ الييا مف المخالفات اإلدارية كالمالية، فإنيا تقكـ بعرض أكراؽ الت
السمطة اآلمرة بالتحقيؽ، كيتـ ذلؾ بإعداد مذكرة التحقيؽ، كفي مذكرة التصرؼ ينتيي التحقيؽ إلى 

 :184أحد الكجكه األربعة اآلتية
. تقرير المسئكلية التأديبية كاقتراح تكقيع الجزاء التأديبي، أك اإلحالة إلى المحاكمة التأديبية عف 1

 اإلدارية إذا كاف الجزاء المراد تكقيعو ال يدخؿ في اختصاص الجية اإلدارية.طريؽ النيابة 
. حفظ التحقيؽ لسبب مف األسباب سكاء بصفة مؤقتة كذلؾ لعدـ كفاية األدلة أك عدـ معرفة 2

الفاعؿ، أك بصفة دائمة كذلؾ لعدـ كقكع المخالفة التأديبية أك لعدـ األىمية أك لسقكط الدعكل أك 
 لمكفاة.

                                                           
 .110ص ،، مرجع سابؽسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنة، أبك كشؾ، عبير، راجع 183
184
 93أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، صراجع,  
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اإلحالة إلى النيابة اإلدارية، كيككف في عدة حاالت منيا، إذا كاف التحقيؽ مع شاغمي الكظائؼ  .3
ذا بدأت النيابة العامة في  العميا، أك التحقيؽ في المخالفات المالية الجسيمة الضارة بأمكاؿ الدكلة، كا 

ككل أحد األفراد، كفي ىذه التحقيؽ نفسو بناء عمى ما يحاؿ إلييا مف الجيات الرقابية أك بناءن عمى ش
الحالة ال يككف ىناؾ قيكد عمى الجية اإلدارية؛ إال تمؾ المتعمقة بالمخالفات التي تختص بيا النيابة 

 اإلدارية.
 .185. اإلحالة إلى النيابة العامة، كذؾ في حالة إذا ما أسفر التحقيؽ عف كجكد جريمة جنائية4

نتياء مف التحقيؽ مطمؽ الحرية في حفظ التحقيؽ، أك لمجية اإلدارية عند اال وبناًء عمى ما سبق
تكقيع الجزاء عمى العامؿ، أك أف تطمب مف النيابة اإلدارية أف تقكـ بالتحقيؽ تمييدان إلحالة المكظؼ 

  .186إلى المحاكمة التأديبية، أك إحالة التحقيؽ لمنيابة العامة إذا أسفر عف كجكد جريمة جنائية
 في التحقيق. تصرف النيابة اإلدارية -ب
بعد انتياء عضك النيابة اإلدارية مف التحقيؽ يعد مذكرة بذلؾ مبينان فييا ما أسفر عنو التحقيؽ مف    

كقائع كتكيفيا كرأيو القانكني ثـ يعرضيا عمى مدير النيابة اإلدارية ليبدم األخير رأيو كمبلحظاتو 
 ى أحد الكجكه اآلتية:فييا، كيتـ تصرؼ النيابة اإلدارية بعد ذلؾ في التحقيؽ عم

. اإلحالة إلى الجية الرئاسية التابع ليا المكظؼ إما لحفظ التحقيؽ لعدـ كفاية األدلة أك لعدـ كقكع 1
 المخالفة التأديبية، أك لتكقع عمى المكظؼ جزاءن تأديبيان ضمف الجزاءات الداخمة في اختصاصاتيا.

الجزاء التأديبي أكبر مف تمؾ الداخمة في  . اإلحالة إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا كاف2
 اختصاص الجية الرئاسية.

. اإلحالة إلى النيابة العامة، كذؾ في حالة إذا ما أسفر التحقيؽ عف كجكد جريمة جنائية، كعمى 3
 . 187النيابة العامة بالتصرؼ بالتحقيؽ كاستيفاؤه إذا رأت الحاجة لذلؾ عمى كجو السرعة

كلى التحقيؽ النيابة اإلدارية كرأت الحفظ أك أف المخالفة تستكجب تكقيع إذا ت وبناًء عمى ما سبق
جزاء مف الجزاءات التي تممكيا السمطة الرئاسية أحالت األكراؽ لمجية اإلدارية لمتصرؼ فييا، 

                                                           
كما بعدىا، ككذلؾ  457، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االداري في المخالفات التأديبيةراجع، ياقكت، محمد ماجد،  185
 93أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، ص ،عند
 .بإصدار قانكف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة 1978لسنة  47( مف القانكف رقـ 82راجع نص المادة ) 186
كما بعدىا، ككذلؾ  461، مرجع سابؽ، صداري في المخالفات التأديبيةأصول التحقيق اإلراجع، ياقكت، محمد ماجد،  187
 94أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، ص ،عند
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كلمنيابة اإلدارية التصرؼ في التحقيؽ عف طريؽ إحالتو إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت 
 .188كليس عمييا أم قيد مف ناحية الجية اإلداريةمبرران لذلؾ 

( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم بقكليا " يككف 167كىذا ما أكدتو نص المادة )
 تصرؼ النيابة اإلدارية في التحقيؽ بأحد التصرفات اآلتية: 

مبلءمة إحالتو كتككف . اإلحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما ارتأل العضك المختص بالتصرؼ 1
 اإلحالة كجكبية في الحاالت اآلتية: 

أ. اإلضرار العمدم بأمكاؿ جية العمؿ أك تسييؿ إضرار الغير بيا أك االختبلس أك االستيبلء عمييا 
 أك الرشكة أك التربح. 

 ب. الجرائـ التي تؤدم إلى كفاة أحد األشخاص أك إصابتو بعاىة مستديمة. 
 ج. اإلضرار غير العمدم بأمكاؿ جية العمؿ إذا زادت قيمة الضرر المالي عمى عشريف ألؼ جنيو. 

. اإلحالة إلى جية اإلدارة لمتصرؼ إما لتكقيع الجزاء التأديبي أك حفظ التحقيؽ، أك إصدار قرارات 2
 اإلحالة إلى مجمس التأديب. 

 . نقؿ األكراؽ إلى سجؿ العرائض كحفظيا إداريان. 3
 . 1972لسنة  10. اقتراح فصؿ المتيـ بغير الطريؽ التأديبي كفقان ألحكاـ القانكف رقـ 4
. اإلحالة إلى مجمس التأديب المختص كذلؾ في الحاالت التي تنص فييا القكانيف كالمكائح عمى 5

 . 189اختصاص النيابة بذلؾ
 طبيعة قرار التصرف في التحقيق. -ثانياً 
سكاء بالحفظ أك تكقيع  مف الجية اإلدارية التصرؼ في التحقيؽ التأديبييعد القرار الصادر بشأف    

الجزاء أك باإلحالة إلى المحاكمة التأديبية ىك مف حيث طبيعتو القانكنية قرار إدارم، كعمة ذلؾ أنو 
صادر عف جيات إدارية ليس ليا سمطة قضائية، ككذلؾ الحاؿ ينطبؽ عمى القرارات الصادرة مف 

إدارية كليست أحكاـ قضائية، فقرارات  ياتعتبر قرارات ، حيثرية بشأف التصرؼ بالتحقيؽالنيابة اإلدا
التصرؼ ىي عبارة عف تكصيات تقدـ إما لمجية الرئاسية التابع ليا المكظؼ أك لمجيات القضائية 

ي ىيئة المتمثمة بالمحاكـ التأديبية التخاذ الحكـ النيائي بيا، كرغـ النص عمى أف النيابة اإلدارية ى

                                                           
 كما بعدىا  83، مرجع سابؽ، صداري في المخالفات التأديبية أصول التحقيق اإلانظر ياقكت ، محمد ماجد ،  188
 ـ مرجع سابؽ .2010( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية لسنة 167نص المادة ) 189
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، إال أف ما تصدره ال يرقى إلى مرتبة األحكاـ 117/1958قضائية مستقمة في قانكف إنشائيا رقـ 
نما يعد مف قبيؿ القرارات اإلدارية، كالقرار اإلدارم كفقان لمتعريؼ القضائي المستقر ىك:  القضائية كا 

المكائح بقصد إحداث أثر إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف ك 
 .190قانكني معيف ابتغاء مصمحة عامة
االعتراض عمى قرار التصرؼ بالتحقيؽ أماـ الجية اإلدارية التظمـ ك كمما سبؽ نستنتج أنو يجكز 

ف لـ تستجب بسحب القرار أك إلغاءه يحؽ لممكظؼ المتظمـ الطعف عمى القرار  مصدرة القرار، كا 
 . 191اإلدارم المختصة إما باإللغاء أك بالتعكيضاإلدارم أماـ جية القضاء 

 الضمانات األساسية الممنوحة لمموظف أثناء فترة التحقيق في التشريع المصري. -ثالثاً 
إذا كانت سمطة التأديب ضركرية لسيادة النظاـ داخؿ المرفؽ العاـ، فإنو في غاية الخطكرة إذا    

بيان أحكج ما يككف لمضمانات التي تمكنو مف الدفاع أسئ استخداميا، لذلؾ فإف المكظؼ المتيـ تأدي
ظيار براءتو ، كمف أجؿ تحقيؽ نظاـ تأديبي عادؿ كاف البد مف تطكر النظاـ 192عف نفسو كا 

التأديبي، كىذا اليدؼ قد يتطمب لتحقيقو العديد مف اإلجراءات التي تبدأ مف ارتكاب المخالفة التأديبية 
مرحمة تكقيع العقكبة التأديبية، كغالبان ما تحاط ىذه اإلجراءات مركران بمرحمة التحقيؽ كانتياءن ب

بمجمكعة مف الضمانات الجكىرية التي ينبغي تكافرىا لمنع استبداد جيات التحقيؽ كالتأديب عمى 
 .193المتيميف تأديبيان كلضماف حسف سير المرافؽ العامة كتحقيؽ الصالح العاـ

مانات التأديبية الممنكحة لممكظؼ العاـ أثناء مرحمة كما يعنينا في دراستنا مف ضمانات ىي الض
التحقيؽ، فبل بد أف يحاط التحقيؽ اإلدارم سكاء الذم تجريو جية اإلدارة أك الذم تجريو النيابة 
اإلدارية بسياج مف الضمانات كالضكابط، التي تكفؿ اطمئناف العامؿ إلى أف التأديب يحقؽ غايتو 

مرفؽ العاـ، ال أف يككف كسيمة لمقصاص أك االنتقاـ، كاستمزمت كأداة لكشؼ الحقيقة كحماية ال
التشريعات المصرية التي تنظـ تأديب العامميف أف يستكفي التحقيؽ مع العامؿ المقكمات األساسية 
التي يجب تكافرىا في التحقيقات عمكمان كأخصيا تمؾ الضمانات التي تكفؿ لمعامؿ إجراء التحقيؽ 

                                                           
، منقكؿ عف، ياقكت، محمد ماجد، 1236ص 12ـ، مجمكعة المبادئ القانكنية، س2/9/1967حكـ لممحكمة االدارية العميا، جمسة  190

 كما بعدىا. 86، مرجع سابؽ، صأصول التحقيق االداري في المخالفات التأديبية
 .539إلى  535صراجع، الطماكم، سميماف، مبادئ القانكف االدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ  191
 533، مرجع سابؽ صمبادئ القانون االداري المصري والمقارنالطماكم، سميماف،  192
د، أبك سيدك، عبل، ن، كع140، ص1964حسف، عبد الفتاح، التأديب في الكظيفة العامة، دار النيضة العربية،  193

 كما بعدىا.  70االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص
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بداء دفاعو كتقديـ األدلة كسماع الشيكد كما إلى ذلؾ مف معو، كاإلحاطة بالتيـ  المكجية إليو، كا 
 :194كسائؿ تحقيؽ الدفاع إثباتان أك نفيان، كسنكرد بعضان مف ىذه الضمانات التأديبية كىي كاآلتي

 أ. مبدأ ضرورة التحقيق.
( مف قانكف العامميف المدنييف بالدكلة إلى أنو: ال يجكز تكقيع جزاء عمى 79تشير المادة )   

 العامؿ إال بعد التحقيؽ معو كتابة كسماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو" 
كأكد عمى ىذا المعنى حكـ لممحكمة اإلدارية العميا قالت فيو أف: التحقيؽ ىك كسيمة استبانة الحقيقة 

ينسب إلى العامؿ مف إتياـ..... كال يككف التحقيؽ مستكمؿ األركاف صحيحان مف  ككجو الحؽ فيما
حيث محمو كغايتو إال إذا تناكؿ الكاقعة محؿ االتياـ بالتحقيؽ، بحيث البد كأف يحدد عناصرىا 
بكضكح كيقيف مف حيث األفعاؿ كالزماف كالمكاف كاألشخاص كأدلة الثبكت، فإذا ما قصر التحقيؽ 

عنصر أك أكثر مف ىذه العناصر، عمى نحك تجيؿ معو الكاقعة كجكدان كعدمان أك أدلة  عف استيفاء
 .  195كقكعيا أك نسبتيا إلى المتيـ، كاف تحقيقان معيبان كيككف قرار الجزاء المستند إليو معيبان كذلؾ

فضماف حؽ التحقيؽ مع المكظؼ العاـ يغني عف التفصيؿ، فمعنى التحقيؽ ىك تحرم الحقيقة في 
لتيمة المكجية إلى المكظؼ كجمع المعمكمات عنيا مف كافة العناصر المتصمة بيا، حتى يصدر ا

القرار التأديبي في النياية مستندان إلى أصكؿ ككقائع صحيحة كصادقة تسكغ تكقيع العقكبة المناسبة 
ة لصالح ليا أك براءة المكظؼ منيا، كيعتبر التحقيؽ كفقان ليذا المعنى مف أىـ الضمانات المقرر 

المكظؼ كجية اإلدارة، فيحمي المكظؼ مف االتيامات الممفقة أك الكاذبة كالمؤاخذة بالشبيات، 
كيحقؽ مصمحة اإلدارة في عدـ الخركج عف األصكؿ كالمبادئ القانكنية كتكخي المصمحة العامة 

فييا كحدىا، كضماف عدـ تعسفيا كمحاباتيا، مما يساعد حتمان عمى حسف أداء العمؿ اإلدارم 
 . 196كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منو

 ب. إحاطة المتيم عممًا بالتيمة الموجية إليو.
تعتبر قاعدة إحاطة المتيـ عمماي بالتيمة المنسكبة إليو مف أىـ المفترضات الرئيسية لحؽ المتيـ    

ثبات براءتو كتسمى )باالتياـ( كبمقتضاىا يكجو المختص بالتحقيؽ التأ ديبي في الدفاع عف نفسو كا 
                                                           

 .94مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, النجار، زكي محمد،  194
، كحكميا في الطعف رقـ 17/6/1986قضائية، صدر في  34ة ، لسن1636حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ  195

 359ـ. منقكؿ عف، جماؿ الديف، سامي، أصكؿ القانكف اإلدارم، ص23/3/1996قضائية، صدر في  39، لسنة 1190
 361إلى  358لممزيد راجع، جماؿ الديف، سامي، أصكؿ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ ص 196
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لممتيـ التيمة المسندة إليو كيسألو عنيا كيثبت أقكالو بشأنيا دكف مكاجية باألدلة القائمة قبمو ، تاركان 
لو الحرية الكاممة في اإلدالء بما يريد مف أقكاؿ كىذا اإلجراء مرتبط بالمثكؿ األكؿ لممتيـ تأديبيان أماـ 

 .197المحقؽ
كظؼ المخالؼ بما ىك منسكب إليو كحقيقة التيمة مف الطبيعي عمى جية التحقيؽ أف تكاجو المك  

حاطتو عمما بمختمؼ األدلة التي تشير إلى ارتكابو المخالفة، كالمقصكد بإحاطة المتيـ  المسندة إليو كا 
عبلمو بمختمؼ األدلة التي تشير  بالتيمة المكجو إليو ىك: إعبلـ المكظؼ بحقيقة التيـ المسندة إليو كا 

تي يستطيع الدفاع عف نفسو، كىنا يجب أف يراعى أف تككف المخالفات إلى ارتكابو المخالفة ح
المنسكبة إلى العامؿ محددة ال مسترسمة أك غامضة كأف تككف قائمة عمى أدلة سمبية ال مجرد 

ال اعتبر ذلؾ إخبلالن بحؽ الدفاع ، كبذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا أنو: كيمـز حتى 198شبيات كا 
بالتيمة غايتيا كضمانة أساسية لمعامؿ أف تتـ عمى كجو يستشعر معو العامؿ  تؤدم مكاجية العامؿ 

أف اإلدارة بسبيؿ مآخذتو إذا ما ترجحت إلييا إدانتو حتى يككف عمى بينة مف خطكرة مكقفو فينشط 
لمدفاع عف نفسو، كليس يغني عف ىذه المكاجية مجرد القكؿ بأف المخالفة ثابتو ثبكتا ماديا ال شبية 

لؾ أف الحكـ عمى ثبكت المخالفة كانتفائيا مرده إلى ما يسفر عنو التحقيؽ الذم يعتبر تكجيو فيو ذ
 .199التيمة كسؤاؿ المخالؼ عنيا كتحقيؽ دفاعو في شأنيا أحد عناصره الجكىرية

 ج. كفالة حق الدفاع واالستعانة بمحامي.
يـ مف الرد عمى ما ىك منسكب يعتبر حؽ الدفاع مف الحقكؽ األساسية كالجكىرية التي تمكف المت   

إليو كتبرئة نفسو بالكسائؿ المشركعة الممكنة، كيككف حؽ الدفاع إما مف المتيـ نفسو أك بكاسطة 
غيره كأف يككؿ محاـ لمدفاع عنو أماـ جيات التحقيؽ، كقد تناكلت كافة التشريعات الكظيفية العامة 

                                                           
جرادة، عبد القادر، مكسكعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد الثاني، مكتبة آفاؽ غزة، عدد بئر السبع،  197

  616، ص2009
، كعند، أبك سيدك، عبل، االجراءات 363مرجع سابؽ، ص أصول القانون االداري,راجع في ذلؾ، جماؿ الديف، سامي، 198

كنفس المعنى عند، النجار، زكي  70كاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ، صكالعقكبات التأديبية كفقا ألح
 95مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, محمد، 

، منقكؿ عف، النجار، زكي 16/12/1977قضائية صدر في  9لسنة  1043حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، القضية رقـ  199
 96مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, مد، مح
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كحؽ الدفاع يعني: حؽ المكظؼ المتيـ  في مصر النص عمى ىذا الحؽ، كما كفمتو أحكاـ القضاء،
 .200بمخالفة تأديبية بالرد عمى ما ىك منسكب إليو بالكسائؿ الممكنة

كقضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية أنو: مف األمكر المستقرة في قضاء ىذه المحكمة باإلضافة 
حقيؽ دفاع العامؿ إلى ضركرة تحقيؽ مبدأ المكاجية في التحقيؽ الذم يجرم مع العامؿ، ضركرة ت

بمعنى أنو بعد أف تتـ مكاجيتو بالتيمة المحددة في عناصرىا كمكاف كزماف حدكثيا، كقياـ العامؿ 
بالرد عمى االتياـ كتحقيؽ دفاعو، فعمى المحقؽ أف يحقؽ في ىذا الدفاع كيتثبت منو كيستبعد ما 

ال انيار مبدأ المكاجية  كيككف التحقيؽ معيبان كيبطؿ يكتشؼ لو مف خبلؿ التحقيؽ عدـ صحتو... كا 
 . 201ما بني عميو، سكاء كاف قراران بالجزاء أك اإلحالة لممحكمة التأديبية

براز أكجو دفاعو  كمف ناحية أخرل فإف مف حؽ المكظؼ المتيـ أف يقكـ بتككيؿ محاـ لمدفاع عنو كا 
أكراؽ التحقيؽ  كالرد عمى أدلة االتياـ المكجية ضده، كما أف مف حؽ المكظؼ االطبلع عمى كافة

كخاصة تمؾ المتعمقة باالتياـ المنسكب إليو، كيعتبر ضمانو االستعانة بمحاـ  مف المبادئ العامة 
 لمقانكف بحيث ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتو أك االستغناء عنو.

وىنا يثار تساؤل ىل يحق لممتيم تأديبيًا الصمت عند إحالتو لمتحقيق وعدم االجابة عما ىو موجو 
 و أم ال؟إلي
حرية الشخص في الكبلـ أك االمتناع عنو أثناء مباشرة إجراءات  :يعني حؽ المتيـ في الصمت   

التحقيؽ معو، فالقاعدة العامة أنو ال يكجد ما يمـز أك يجبر الشخص عمى الكبلـ أماـ أم جية أك 
عمى أسئمة  سمطة سكاء أكانت سمطة التحقيؽ أك المحكمة، فبل يجكز حمؿ المتيـ عمى اإلجابة

المحقؽ أك أف يجبر أف يككف شاىدان ضد نفسو، كطالما كاف حؽ الصمت مف حقكؽ الدفاع فبل 
ال كاف ذلؾ إطاحة بأصؿ براءة المتيـ  يجكز استخبلص صمت المتيـ أنو قرينو ضد نفسو، كا 

 . 202)فالمتيـ برئ حتى تثبت إدانتو(

                                                           
 132راجع، أبك سيدك، عبل، االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، ص 200
ـ، منقكؿ عف جماؿ 20/12/1994قضائية، صدر في  35لسنة  4753حكـ لممحكـ اإلدارية العميا، في الطعف رقـ  201

 362مرجع سابؽ، ص أصول القانون االداري,الديف، سامي، 
 575جرادة، عبد القادر، مكسكعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص 202
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ره مف الضمانات الجكىرية الممنكحة كقد كفؿ المشرع المصرم لممتيـ جزائيان حؽ الصمت كاعتب
، كلـ يتطرؽ إلى ذلؾ الحؽ في قكانيف التكظيؼ المختمفة، كقد أقرت المحكمة اإلدارية العميا 203لممتيـ

بداء أقكالو طالما  في أحكاميا أف المتيـ تأديبيان ال يحؽ لو الصمت كاالمتناع عف تحقيؽ دفاعو كا 
لتحقيؽ، كبذلؾ قضت: امتناع العامؿ بغير مبرر صريح أتيح لو فرصة الدفاع عف نفسو أماـ جيات ا

عف إبداء أقكالو أماـ الجية اإلدارية فضبلن عما ينطكم عميو مف تفكيت لفرصة الدفاع عف نفسو 
ينطكم عمى مخالفة تأديبية في جانبو لما ينـ ذلؾ مف عدـ الثقة بالجيات الرئاسية كخركج عمى 

قرار بجدارتيا في القانكف عمى نحك يناؿ مما يجب عمى ال مكظؼ نفسو مف تكفير ليذه الجيات كا 
، كقضت كذلؾ أنو: إذا كاف مف حؽ العامؿ أف تيسمع أقكالو 204ممارسة اختصاصاتيا الرئاسية قبمو

كأف يحقؽ دفاعو إال كأنو قد أتيح لو ذلؾ كمو فبل يسكغ لو أف يمتنع عف اإلجابة أك يتمسؾ بطمب 
ذا كاف ذلؾ مف  إحالة التحقيؽ إلى جية أخرم، ذلؾ مف حؽ جية اإلدارة أف تجرم التحقيؽ بنفسيا كا 

 .205حقيا فإنيا ال تحمؿ عمى إحالتو إلى النيابة اإلدارية ما داـ القانكف ال يمزميا بذلؾ..."
أف إىدار مثؿ ذلؾ الحؽ مف قبؿ المشرع يعتبر إخبلالن بمبدأ حؽ المتيـ بالدفاع عف  ويري الباحث

اجمان عف استحالة الدفاع عف نفسو أك إنقاذ لعزيز عميو، كلكف نتفؽ مع نفسو، فقد يككف الصمت ن
، كيقيد بما يبلئـ مصمحة 206الرأم القائؿ بضركرة تقييد ىذا الحؽ كالحد منو كأف ال يترؾ عمى إطبلقو

المجتمع كالفرد عمى السكاء فيترؾ لمجية القائمة عمى التحقيؽ السمطة التقديرية في اعتبار الصمت 
ف عدمو، فالمتيـ البرمء ال كلف يحتمي بالصمت إنما سيستخدـ كافة طرؽ كأكجو الدفاع إدانة م

 لتبرئة نفسو مف التيمة المكجية إليو.  
 

                                                           
كالمعدؿ  1950لسنة  150مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم  الصادر بالقانكف رقـ  274 راجع في ذلؾ نص المادة 203

 ـ حيث تنص عمى أنو: ال يجكز استجكاب المتيـ إال إذا قبؿ ذلؾ.2003لسنة  95بالقانكف رقـ 
ذا ظير أثناء المرافعة كالمناقشة بعض كقائع، يرل لزـك تقديـ إيضاحات عنيا مف المتيـ لظيكر  الحقيقة، يمفتو القاضي إلييا كا 

 ..."، كيرخص لو بتقديـ تمؾ اإليضاحات
، كىك غير منشكر، منقكؿ 4/4/1981قضائية، صادر في  22لسنة  430حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، في القضية رقـ  204

  99مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, عف النجار، زكي محمد، 
، منقكؿ عف النجار، 27/11/1965قضائية، صدر في  10لسنة  1606حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، في القضية رقـ  205

  99مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, زكي محمد، 
ما يتبلءـ مع مصمحة المجتمع كالفرد، مف الفقياء الذيف نادكا بكفالة حؽ المتيـ بالصمت، كلكف يجب الحد منو كتقييده ب 206

 581، مرجع سابؽ، صموسوعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطينيراجع، جرادة، عبد القادر، 
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 المبحث الثاني
 االختصاص الوالئي والمحمي لمنيابة اإلدارية

 ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية  
أعطى المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية اختصاصات عدة منيا ما يتعمؽ باختصاصيا في التحقيؽ   

الكالئي العاـ مع كافة العامميف في الدكلة، كالتحقيؽ الكجكبي مع بعض الفئات الكظيفة كالتحقيؽ 
عامة، بحيث ال الكجكبي في المخالفات المالية الجسيمة التي تمس الدكلة أك أحد األفراد كالمؤسسات ال

ال اعتبرت باطمة، كلمنيابة المذككرة اختصاص مباشرة  يجكز لغيرىا التحقيؽ بتمؾ المخالفات كا 
الدعاكل التأديبية أماـ المحاكـ أك الدكائر التأديبية القضائية، بصفتيا األمينة عمييا، كليا كذلؾ 

ر التأديبية أما المحكمة المختصة مباشرة الطعكف عمى األحكاـ التأديبية الصادرة عف المحاكـ كالدكائ
 بنظر الطعكف المقدمة عمى اإلحكاـ التأديبية.    

 المطمب األول: االختصاص الوالئي والمحمي لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري .
 الفرع األكؿ: االختصاص الكالئي كالكجكبي لمنيابة اإلدارية .

 رية كالفئات الخارجة عف اختصاصيا في التحقيؽ.الفرع الثاني: االختصاص المحمي لمنيابة اإلدا
 المطمب الثاني: اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الدعوى التأديبية والطعون في األحكام

 التأديبية.
 الفرع األكؿ: مباشرة الدعاكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية.

 المحكمة اإلدارية العميا. الفرع الثاني: مباشرة الطعكف عمى األحكاـ التأديبية أماـ
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 المطمب األول: االختصاص الوالئي والوجوبي والمحمي لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري.
تتمتع النيابة اإلدارية في التشريع المصرم باختصاص كالئي فيما يتعمؽ بالتحقيؽ في المخالفات    

التأديبية التي تصدر عف فئات كشرائح كطكائؼ مختمفة مف العامميف في الدكلة، كقد تككف الجية 
ؼ في الدكلة عدا اإلدارية شريكة لمنيابة اإلدارية في التحقيؽ التأديبي مع شاغمي جميع درجات الكظائ

شاغمي كظائؼ الفئة العميا، كقد تستقؿ الجية اإلدارية الرئاسية بالتحقيؽ التأديبي مع المتيميف تأديبيان 
عف النيابة اإلدارية كذلؾ إذا دخمت العقكبة التأديبية المترتبة عف المخالفة التأديبية في اختصاصيا، 

لكظيفة العامة عمى عدة اختصاصات كجكبية كلكف نص المشرع المصرم في القكانيف التي تنظـ ا
ال ترتب البطبلف عند مخالفتيا، كبناءن عمى ذلؾ سيتناكؿ  لمنيابة اإلدارية ال يجكز لغيرىا أف يباشرىا كا 

 الباحث االختصاص الكالئي العاـ كاالختصاص الكجكبي لمنيابة اإلدارية حسب اآلتي.
 بة اإلدارية .الفرع األول: االختصاص الوالئي والوجوبي لمنيا

 االختصاص الوالئي العام لمنيابة اإلدارية .   -أوالً 
تتمتع النيابة اإلدارية باختصاص كالئي عاـ فيما يتعمؽ بالتحقيؽ مع كافة طكائؼ العامميف    

بالجياز اإلدارم في الدكلة كااليصاء بتكقيع الجزاء الذم تراه مناسبان عمييـ لتتكلى السمطة المختصة 
 .207تكقيعوأمر 

 117بإنشاء النيابة اإلدارية ثـ أيلغي بالقانكف رقـ  1954لسنة  480كقد صدر القانكف المصرم رقـ 
بإعادة تنظيـ النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية، كقد كاف ىذا القانكف كسابقو  1958لسنة 

بشأف  1959لسنة  19ـ ينصرفاف أساسان إلى العامميف المدنييف بالدكلة فقط، ثـ صدر القانكف رق
سرياف أحكاـ قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية عمى مكظفي المؤسسات كالييئات العامة 

 .208كالشركات كالجمعيات كالييئات الخاصة

                                                           
                              .66، مرجع سابؽ، صالمسئولية التأديبية في الوظيفة العامة، عبد العزيز، خميفة 207
مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ الجيات الذم يتبعو المكظؼ في  :عمى أنو 1959لسنة  19نصت المادة األكلى مف القانكف رقـ  208

 ، عمى: 1958لسنة  117مف القانكف رقـ  17ك  14ك 11إلى  3الرقابة كفحص الشكاكل كالتحقيؽ تسرم أحكاـ المكاد مف 
مشار إلييا مف رئيس الجميكرية باستثناء بعض المؤسسات كالييئات ال . مكظفي المؤسسات كالييئات العامة كيجكز بقرار مف1

. مكظفي 3 . مكظفي الجمعيات كالييئات الخاصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميكرية.2 .تطبيؽ ىذا القانكف
ماليا أك تضمف ليا حؽ أدنى % برأس 25الشركات التي تساىـ في الحككمة أك المؤسسات أك الييئات العامة بنسبة ال تقؿ عف 

 =مف األرباح.
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 ىقاصرة عم 1958لسنة  117كانت كالية النيابة اإلدارية في ظؿ أحكاـ القانكف رقـ كمفاد ما تقدـ 
 العامميف بكزارات الحككمة كمصالحيا كاألجيزة التي ليا مكازنة خاصة ككحدات الحكـ المحمي

لتشمؿ العامميف  1959لسنة  19كالعامميف بالييئات العامة، ثـ امتدت ىذه الكالية بمكجب القرار رقـ 
سبة ال تقؿ عف بالقطاع العاـ، كالعامميف بالشركات التي تساىـ فييا الحككمة أك الييئات العامة بن

مف األرباح، كالعامميف بالجمعيات كالييئات الخاصة  ىمف رأسماليا أك تضمف ليا حدان أدن 25%
كأعضاء مجالس إدارة التشكيبلت النقابية  التي يصدر بتحديدىا قانكف أك قرار مف رئيس الجميكرية

ي مجالس إدارة كحدات الخاص بانتخاب ممثمي العماؿ ف 1973لسنة  35المشكمة طبقان لمقانكف رقـ 
 ىال تقتصر كالية النيابة اإلدارية عم، ك القطاع العاـ، كالشركات المساىمة كالمؤسسات الخاصة

غيرىـ حيف يعيد إلييا القانكف بشأف مف شئكف  ىنفان، بؿ تمتد إلآالجيات أك األشخاص المشار إلييـ 
 .209تأديبيـ

صادرة مف رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم ( مف تعميمات النيابة اإلدارية ال44كنصت المادة )
عمى اختصاص النيابة اإلدارية الكالئي بالتحقيؽ مع الطكائؼ الكظيفية التابع لمجياز اإلدارم بقكليا 
تختص النيابة اإلدارية بفحص الشكاكل كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية التي تقع مف كؿ مف 

 الفئات التالية:
 ف بكزارات الحككمة كمصالحيا كاألجيزة التي ليا مكازنة خاصة ككحدات الحكـ المحمى. العاممي1
 . العامميف بالييئات كالمؤسسات العامة. 2
في  1991لسنة  203. العامميف بييئات القطاع العاـ كشركاتو التي لـ تسر عمييا أحكاـ القانكف 3

 شأف قطاع األعماؿ العاـ. 
 بضة المنشأة كفقان ألحكاـ قانكف قطاع األعماؿ العاـ. . العامميف بالشركات القا4

                                                                                                                                                                          

. أعضاء مجمس ادارة التشكيبلت النقابية المشكمة طبقا لقانكف عمؿ كأعضاء مجمس االدارة المنتخبيف طبقا ألحكاـ القانكف 4=
 ـ.1959يناير سنة  15، صدر في 1959لسنة  19( مف القانكف رقـ 1نص المادة )راجع،  ، 1963لسنة  141رقـ 
كما بعدىا . كذلؾ  166، مرجع سابؽ ص , االختصاص التأديبي والسمطات التأديبية، البندارم ، عبد الكىاب أنظر  209

 law.net/law/threads/21288-http://www.f-منشكر عمى المكقع االلكتركني  التأديب الوالية واالختصاصبحث بعنكاف 
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D%A7

%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5  
 

http://www.f-law.net/law/threads/21288-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.f-law.net/law/threads/21288-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.f-law.net/law/threads/21288-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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. العامميف بالشركات التابعة المنشأة كفقان ألحكاـ قانكف قطاع األعماؿ العاـ كذلؾ لحيف صدكر 5
 المكائح المنظمة لشئكنيا. 

لسنة  129. العامميف بالشركات كالييئات القائمة عمى التزامات المرافؽ العامة طبقان ألحكاـ القانكف 6
1947 . 

% مف  25. العامميف بالشركات التي تساىـ فييا الحككمة أك الييئات العامة بنسبة ال تقؿ عف 7
 رأس ماليا أك تضمف ليا حدان أدنى مف األرباح. 

. العامميف بالجمعيات كالييئات الخاصة التي صدر أك يصدر بتحديدىا قانكف أك قرار مف رئيس 8
 الجميكرية. 

بإصدار قانكف  1976لسنة  35الس إدارة التشكيبلت النقابية المشكمة طبقان لمقانكف . أعضاء مج9
في  1973لسنة  73النقابات العمالية، كأعضاء مجالس اإلدارة المنتخبيف طبقان ألحكاـ القانكف رقـ 

جراءات انتخاب ممثمي العماؿ في مجالس إدارة كحدات القطاع العاـ كالشركات  شأف تحديد شركط كا 
 لمساىمة كالجمعيات كالمؤسسات الخاصة، ككذا أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبيف بالشركات التابعةا

بشأف  1973لسنة  47. مديرم كأعضاء اإلدارات القانكنية الخاضعيف ألحكاـ القانكف رقـ 10
إلدارات اإلدارات القانكنية بالمؤسسات العامة كالييئات العامة كالكحدات التابعة ليا، ككذا أعضاء ا

القانكنية بالشركات القابضة كالتابعة لحيف صدكر الئحة النظاـ الخاص بيـ بقرار مف رئيس مجمس 
  .الكزراء
. العامميف المؤقتيف المعينيف براتب ثابت أك مكافأة شاممة سكاء شغمكا كظائؼ بالمكازنة كطبؽ 11

الكظائؼ كطبؽ عمييـ القرار عمييـ نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة، أك لـ يشغمكا إحدل ىذه 
في شأف أحكاؿ كشركط تعييف العامميف بمكافأة شاممة، كفي الحالة  1974لسنة  861الجميكرم رقـ 

 األخيرة تسرم عمييـ بالنسبة لتأديبيـ األحكاـ المنصكص عمييا في القرار الجميكرم سالؼ الذكر. 
 . العامميف بغرفة الصناعات التعدينية. 12
الذيف تنص قكانيف الجية التي يعممكف بيا عمى اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيؽ . العامميف 13
 .210معيـ

 
                                                           

 .مرجع سابؽ ،ـ2010( مف تعميمات النيابة االدارية الصادرة مف رئيس ىيئة النيابة االدارية لسنة 44نص المادة ) 210
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 االختصاص الوجوبي لمنيابة اإلدارية. -ثانياً 
احتفظ المشرع المصرم في قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية لمجيات اإلدارية بحقيا في    

التحقيؽ مع العامميف بيا، كلـ يسمح لمنيابة اإلدارية بأف تناؿ مف ىذا الحؽ األصيؿ أك تنقص منو، 
فقد كاف لمجية اإلدارية أف  حتي لك قامت النيابة االدارية بإخطار الجية اإلدارية بأف تباشر التحقيؽ،

قرارىا التأديبي ليككف ىذا القرار بمثابة سابقة لمفصؿ  تمضي في مباشرة التحقيؽ كأف تصدر
كقد أعطى المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية اختصاصان كجكبيان كالتصرؼ بما يغؿ يد النيابة اإلدارية، 

في المخالفات الناشئة عف مخالفة الحكاـ في التحقيؽ مع شاغمي درجات الكظائؼ العميا، كالتحقيؽ 
الخاصة بضبط الرقابة عمى تنفيذ المكازنة العامة كاإلىماؿ أك التقصير الذم يترتب عميو ضياع حؽ 
مالي مف حقكؽ الدكلة أك أحد األشخاص العامة، فبل يجكز لغيرىا مباشرة التحقيؽ التأديبي في 

ال اعتبر  ت باطمة لمخالفتيا لمنظاـ العاـ، كجعؿ لمنيابة اإلدارية المخالفات التأديبية سابقة الذكر كا 
 .211الحؽ في غؿ يد الجيات اإلدارية عف مباشرة أم كاقعة تتكالىا النيابة اإلدارية بالتحقيؽ الكجكبي

 أ. التحقيق التأديبي الوجوبي مع موظفي الدرجات العميا .
( مف تعميمات النيابة اإلدارية المصرية عمى أنو: تختص النيابة اإلدارية دكف 45تنص المادة )    

غيرىا بالتحقيؽ في المخالفات التأديبية التي يرتكبيا شاغمك درجات الكظائؼ العميا مف العامميف 
( في صدر مكرران  79)المادة المدنييف بالدكلة كبالقطاع العاـ كبالشركات القابضة " ككذلؾ تنص 

تختص النيابة اإلدارية دكف غيرىا بالتحقيؽ اإلدارم مع شاغمي الكظائؼ  :أف ىعم ىفقرتيا األكل
   فإف درجات الكظائؼ العميا ىي  1978لسنة  47ككفقان لمجدكؿ المرفؽ بالقانكف رقـ ... " العميا 

، ،ككيؿ أكؿ الكزارة) كالجزاءات التي يجكز تكقيعيا  (كالعالية، كالممتازة كككيؿ الكزارة، كمدير العمـك
( مف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة الصادر 80شاغمي الكظائؼ العميا كفقان لنص المادة ) ىعم

 .212المعاش، الفصؿ مف الخدمة( ىىي )التنبيو، المكـ، اإلحالة إل1978لسنة  47بالقانكف رقـ 
حقيؽ مع شاغمي الكظائؼ العميا أف كيترتب عمى اختصاص النيابة اإلدارية كحدىا دكف غيرىا بالت

ال كقع التحقيؽ  الجية اإلدارية ال تممؾ التحقيؽ مع ىؤالء المكظفيف تحت أم ظرؼ مف الظركؼ كا 
كجميع إجراءاتو بالبطبلف، كبذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا أنو: قياـ جية اإلدارة بالتحقيؽ في 

                                                           
 36طنطاكم، ممدكح، الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص 211
 .48طنطاكم، ممدكح، المرجع السابؽ، ص 212
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رية يعيب قرار العقاب بعيب جسيـ إلى حد مسألة تدخؿ في االختصاص الكجكبي لمنيابة اإلدا
االنعداـ لغصب سمطة ىيئة قضائية ىي النيابة اإلدارية بالتحقيؽ مع شاغمي الكظائؼ العميا كفي 

 .213المخالفات المالية
مكررا( في فقرتيا األخيرة مف قانكف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة أنو: عمى  79كتنص المادة )

النيابة اإلدارية أف تنتيي مف التحقيؽ مع شاغمي الكظائؼ العميا خبلؿ ستة أشير مف تاريخ إحالة 
 المخالفة إلييا أك اتصاؿ عمميا بيا " 

لفقرة السابقة مف النيابة اإلدارية ال يترتب البطبلف عمى كعميو عند مخالفة الميعاد المقرر في نص ا
/ فقرة 79إجراءات التحقيؽ، بدليؿ أف المشرع لـ ينص عمى ذلؾ صراحة كما فعؿ في نص المادة )

( حيث نص صراحة عمى بطبلف كؿ إجراء يخالؼ أحكاـ نص الفقرتيف في المادة السابقة، 4ك2
ظيميان مقرران لمصمحة جية اإلدارة فقط كال يترتب عمى تن -ستة أشير-كعميو يعتبر ىذا الميعاد

اإلخبلؿ بو المساس بمصمحة العامميف أك االنتقاص مف الضمانات المقررة ليـ فضبل عف أف ذلؾ 
يختمؼ بحسب ظركؼ كؿ كاقعة كمبلبساتيا عف الكقائع األخرل، إنما جاء النص عمى إنياء التحقيؽ 

أشير لضركرة حسـ األمكر المتعمقة بيذا المستكل الكظيفي مع شاغمي الكظائؼ العميا خبلؿ ستة 
عمى كجو السرعة نظران لحساسية كضع العامميف في ىذه الكظائؼ كمركزىـ االجتماعي في الجية 
ف كانت ضمانة ليـ فإنيا ليست ضمانة جكىرية يترتب عمييا البطبلف بغير  التي يعممكف بيا كىي كا 

 .214المحكمة التأديبية نص يجيز لمعامميف التمسؾ بو أماـ
 التحقيق التأديبي الوجوبي في المخالفات المالية الجسيمة. -ب
مف االختصاصات الكجكبية في التحقيؽ التي تقررت لمنيابة اإلدارية، ما نص عميو المشرع في    

عمى أنو: تختص النيابة اإلدارية دكف  1983لسنة  115المضافة بالقانكف رقـ مكررا( 79المادة )
ىا بالتحقيؽ اإلدارم مع شاغمي الكظائؼ العميا كما تختص دكف غيرىا بيذا التحقيؽ في غير 

مف ىذا  77مف المادة  (4ك 2)المخالفات الناشئة عف ارتكاب األفعاؿ المحظكرة الكاردة بالبنديف 
 ىي:  1978لسنة  47مف القانكف  77التي نصت عمييا المادة  (4ك 2) ديفالقانكف. كالبن

                                                           
 32لسنة  2215، كالطعف رقـ 10/6/1986قضائية، جمسة  32لسنة  1464رقـ  ممحكمة اإلدارية العميا، الطعفحكـ ل 213

 .1/4/1986قضائية، جمسة 
 .86، مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العامانظر، النجار، زكي محمد،  214
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 (2. )بند/ 215األحكاـ الخاصة بضبط الرقابة عمى تنفيذ المكازنة العامةمخالفة 
اإلىماؿ أك التقصير الذل يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقكؽ المالية لمدكلة أك أحد األشخاص 
العامة األخرل أك الييئات الخاضعة لرقابة الجياز المركزم لممحاسبات أك المساس بمصمحة مف 

 (4مف شأنو أف يؤدل إلى ذلؾ بصفة مباشرة . )بند/  مصالحيا المالية أك يككف
كعمى الجية اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أف تكقؼ ما تجريو مف تحقيؽ في كاقعة أك 
كقائع كما يرتبط بيا إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيؽ فييا، كعمى الجية فكر إخطارىا إحالة 

إلى النيابة اإلدارية، كيقع باطبل كؿ إجراء أك تصرؼ يخالؼ أحكاـ الفقرتيف أكراؽ التحقيؽ بحالتو 
 .216السابقتيف

كأكد عمى االختصاص الكجكبي الممنكح لمنيابة اإلدارية بشأف التحقيؽ في المخالفات المالية ما تنص 
ية دكف غيرىا ( مف تعميمات النيابة اإلدارية المصرية عمى أنو: تختص النيابة اإلدار 45عميو المادة )

بالتحقيؽ فيما يقع مف العامميف المدنييف بالدكلة مف مخالفات لؤلحكاـ الخاصة بضبط الرقابة عمى 
تنفيذ المكازنة العامة ككذا ما يقع منيـ مف إىماؿ أك تقصير يترتب عميو ضياع حؽ مالي لمدكلة أك 

ممحاسبات، أك المساس ألحد األشخاص العامة أك الييئات الخاضعة لرقابة الجياز المركزم ل
بمصالحيا المالية أك يككف مف شأنو أف يؤدم إلى ذلؾ بصفة مباشرة، كيراعى أف اإلىماؿ أك 
التقصير الذم يؤدم إلى ضياع حؽ مالي لمدكلة يمكف أف يتكافر إذا أدل إىماؿ أك تقصير المكظؼ 

عامة كأف يسقط ىذا المختص إلى ضياع حؽ مالي كاف قد نشأ بالفعؿ لمدكلة أك أحد األشخاص ال
الحؽ بالتقادـ كيضحى ال سبيؿ السترداده، كما يراعى أف اإلىماؿ أك التقصير الذم يؤدم إلى 
المساس بمصمحة الدكلة المالية أك أحد األشخاص العامة يمكف أف يتكافر لمجرد تفكيت فرصة عمى 

ت في مزاد العطاء عمى الدكلة أك أحد األشخاص العامة لبلغتناء إيجابان كما لك أرست لجنة الب

                                                           
، كقد عرفتيا المادة 1979لسنة  11قـ كالمعدؿ بالقانكف ر  1973لسنة  53المكازنة العامة في مصر يحكما القانكف رقـ  215

 محددةلمدكلة ىي البرنامج المالي لمخطة عف سنة مالية لتحقيؽ أىداؼ  العامةاالكلى مف القانكف المشار اليو بقكليا: المكازنة 
رائـ التأديبية كذلؾ في إطار الخطة العمة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية كطبقا لمسياسة العامة لمدكلة. طنطاكم، ممدكح، الج

 .38الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص
  .بإصدار قانكف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة 1978لسنة  47مف القانكف رقـ  79انظر المادة   216
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صاحب السعر األقؿ، أك لبلغتناء سمبان كما لك أرست لجنة البت في مناقصة العطاء عمى صاحب 
 . 217أعمى األسعار

ف كانت تختص أصبلن بالتحقيؽ مع العامميف عف  كيتبيف مف النصيف السابقيف أف الجية اإلدارية كا 
لية إال أنو يخرج مف نطاؽ اختصاصاىا المخالفة كافة المخالفات التأديبية بنكعييا اإلدارية كالما

(، فتختص بالتحقيؽ في ىذه المخالفات النيابة اإلدارية 77مف المادة ) 4,2المالية الكاردة بالبنديف 
كسمطة أصمية ككاختصاص كجكبي ليا دكف غيرىا، يترتب البطبلف عند مخالفة الفقرتيف السابقتيف 

 . 218لتعمقيما بالنظاـ العاـ
لمحكمة اإلدارية العميا أف: إجراء التحقيؽ بمعرفة جية اإلدارة في مسألة مف المسائؿ التي كقضت ا

أكجب القانكف إجراء التحقيؽ فييا بمعرفة النيابة اإلدارية ينطكم عمى مخالفة نص المشرع في المادة 
بالقانكف رقـ  بشأف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة المعدؿ 1978لستة  47مكرر مف القانكف رقـ  79
مخالفة قرار الجزاء لمقانكف كىي مخالقة جسيمة تنحدر بو إلى العدـ  -أثر ذلؾ – 1983لسنة  115

 .219بعد أف غصبت جية اإلدارة سمطة ىيئة قضائية ىي النيابة اإلدارية...
 الفرع الثاني: االختصاص المحمي لمنيابة اإلدارية والفئات الخارجة عن اختصاصيا في التحقيق.

 االختصاص المحمي لمنيابة اإلدارية في التشريع المصري . -أوالً 
( مف التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني لمنيابة اإلدارية المصرية عمى أنو: 53تنص المادة )   

تباشر كؿ نيابة االختصاصات المخكلة قانكنان لمنيابة اإلدارية بالنسبة لسائر العامميف الخاضعيف 
 حمي.الختصاصيا الم
الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية عمػػى أف:  اإلداريةتعميمات النيابة  مف (49كتنص المادة )

يتحدد االختصاص المحمي لكؿ نيابة بالجية التي يتبعيا المتيـ كقت ارتكابو المخالفة التأديبية 
لنظر عما إذا كاف لرئيسيا المنسكبة إليو، كيقصد بيذه الجية كحدة العمؿ التابع ليا المتيـ بغض ا

سمطة تأديبية مف عدمو، أك أف ىذه الكحدة تابعة إشرافان كتأديبان لكحدة أكبر تقع في نطاؽ 
االختصاص المحمي لنيابة أخرل، فالعبرة في تحديد االختصاص المحمي ىك أف يككف المتيـ كقت 

                                                           
 .ـ2010لسنة  160مف تعميمات النيابة االدارية، الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة االدارية رقـ  45نص المادة  217
 .250، مرجع سابؽ، صشرح االجراءات التأديبيةياقكت، محمد ماجد،  218
 .17/12/2000قضائية، جمسة  42لسنة  5273حكـ لممحكمة االدارية العميا، في الطعف رقـ  219



 ~94 ~ 

 

ا في إحدل قطاعات النشاط داخؿ ارتكابو لممخالفة التأديبية تابعان إلحدل الجيات التي تباشر عممي
 النطاؽ المكاني المحدد لمنيابة دكف النظر ألية عكامؿ أخرل.

إذا تكشؼ مف فحص الشككل أك الببلغ الكارد  ( مف ذات التعميمات عمى أنو:50كتنص المادة )
ه لمنيابة أك أثناء التحقيؽ الذم تجريو أنو يتناكؿ كقائع تدخؿ في اختصاص نيابة أخرل ككانت ىذ

الكقائع مرتبطة بالكقائع التي يىجرل الفحص أك التحقيؽ فييا تعيف عمييا مباشرة الفحص أك التحقيؽ 
في سائر الكقائع كاالستمرار فيو حتى تماـ التصرؼ، كفي ىذه الحالة ترسؿ النيابة صكرة مذكرة 

إصدارىا  التصرؼ إلى الجية أك الجيات التي يتبعيا المتيمكف الخارجكف عف اختصاصيا كتتابع
لقرار التصرؼ، كعمى عضك النيابة إذا تبيف لو مف فحص أكراؽ الشككل أك الببلغ أك أثناء مباشرتو 
التحقيؽ أف المخالفات يختص بالتحقيؽ فييا المكتب الفني أف يبادر بعرض األكراؽ عمى مدير 

اختصاصو أعاد  النيابة إلحالتيا بحالتيا إلى المكتب الفني لمباشرة اختصاصو، فإذا ارتأل عدـ
 . 220األكراؽ إلى النيابة كيككف قراره ممزمان لمنيابة

ومن الجدير ذكره أن النيابة اإلدارية ليست سمطة أو جية تأديبية تختص بإيقاع العقوبات    
، فالنيابة اإلدارية ىيئة مستقمة محايدة تختص فقط بسمطة التأديبية عمى الموظف أو العامل المخالف

التحقيؽ كاالتياـ دكف سمطة تكقيع الجزاء، كبالتالي تكفر أقصى ضمانات الحيدة كاالستقبلؿ مما يمنع 
الجمع بيف سمطة التحقيؽ كاالتياـ كسمطة تكقيع الجزاء في يد كاحدة، كيتبيف ىذا مف استظيار المكاد 

فجميعيا تنص عمى سمطة  117/1958قانكف النيابة اإلدارية المصرم رقـ  ( مف17إلى  7مف )
النيابة اإلدارية بالتحقيؽ التأديبي ككيفية مباشرتو كالتصرؼ فيو فقط دكف النص عمى سمطتيا في 
تكقيع عقكبات تأديبية، كعميو ال تعتبر النيابة المذككرة طبقان ليذا القانكف مف السمطات التأديبية، كما 

ا ال تعتبر كذلؾ كفقان ألم قانكف آخر، كلـ يخصيا الشارع بأم نكع مف االختصاص التأديبي أني
نما تممؾ فقط اقتراح  لتتكاله، كحتى الكقؼ عف العمؿ كإجراء احتياطي ال يدخؿ في اختصاصيا كا 

                                                           
مف  50كالمادة  49مف التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني لمنيابة العامة، ككذلؾ نص المادة  53راجع نص المادة  220
 مات رئيس ىيئة النيابة االدارية، مرجع سابؽ.تعمي
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در قرار ذلؾ عمى الجية اإلدارية التابع ليا المكظؼ، كىذا االقتراح ال يمـز الجية اإلدارية، إنما يص
 .221الكقؼ االحتياطي عف العمؿ مف الجية اإلدارية المختصة

 الفئات الوظيفية التي تخرج عن والية النيابة اإلدارية في التحقيق التأديبي. -ثانياً 
أخرج المشرع المصرم بعض الفئات مف الكظائؼ الحككمية كالعامة مف كالية النيابة اإلدارية فبل    

ال كاف التحقيؽ باطبلن كمنعدمان لعدـ يحؽ لمنيابة اإلدارية إج راء التحقيؽ مع أم مف ىذه الفئات كا 
( مف تعميمات النيابة اإلدارية عمى أنو: ال 46اختصاصيا بو، كذلؾ حسب ما تنص عميو المادة )
 تختص النيابة اإلدارية بالتحقيؽ مع كؿ الفئات اآلتية: 

انيف خاصة كمف أمثمة ذلؾ أعضاء الييئات . العامميف الذيف ينظـ التحقيؽ معيـ كتأديبيـ قك 1
القضائية كالمحافظيف كنكابيـ كرجاؿ الشرطة كأعضاء السمؾ الدبمكماسي كالقنصمي كرؤساء 

 الجامعات كنكابيـ كأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كأعضاء ىيئة البحكث الزراعية. 
 . العامميف بالمؤسسات الصحفية كككالة أنباء الشرؽ األكسط. 2
العامميف في الشركات المنشأة كفقان ألحكاـ قانكف االستثمار التي تساىـ فييا البنكؾ، أك شركات  .3

 القطاع العاـ. 
 في شأف الخدمة العامة 1973لسنة  76. المكمفيف بالخدمة العامة المخاطبيف بأحكاـ القانكف رقـ 4
قكد عمؿ يحكميا قانكف العمؿ إذا . العامميف المؤقتيف المعينيف بييئات القطاع العاـ كشركاتو بع5

 نص العقد عمى عدـ خضكعيـ لمقكاعد المطبقة بجية عمميـ. 
 .222. أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة كأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينيف6

المطمب الثاني: اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الدعوى التأديبية والطعون في األحكام 
 ديبية.التأ
أفرد المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية اختصاصان أصيبلن في مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ    

كالدكائر التأديبية القضائية كذلؾ بعد تحقيقيا كثبكت إدانة المتيـ تأديبيان بما نسب إليو مف مخالفات، 
العميا، كبذلؾ تنص المادة الرابعة  كاختصاص مباشرة الطعكف عمى األحكاـ التأديبية أماـ المحكمة

                                                           
ميدم، نجكم  ، كعند،98ص ،، مرجع سابؽاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةأنظر، البندارم، عبد الكىاب،  221

 7ص اإلدارية،، منشكر عمى المكقع الرسمي النيابة داريةخصائص ىيئة النيابة اإلمحمد، بحث بعنكاف 
http://www.ap.gov.eg 

 مرجع سابؽ. ،2010( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة االدارية لسنة46نص المادة ) 222

http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
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القاضي بتعديؿ قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية رقـ  1989لسنة  12مف القانكف رقـ 
عمى أنو: تتكلى النيابة اإلدارية إقامة الدعكل التأديبية كمباشرتيا أماـ المحاكـ  1958لسنة  117

الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية ..." كبذلؾ أصبح لمنيابة التأديبية، كلرئيس ىيئة النيابة اإلدارية 
 223اإلدارية كالية عامة في مباشرة الدعكل التأديبية كالطعف عمى األحكاـ التأديبية.

 الفرع االول: مباشرة الدعوى التأديبية في التشريع المصري.
التأديبية في التشريع المصرم  بدايةن كقبؿ الشركع في اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الدعكل   

قامتيا كمباشرتيا حتى  نتطرؽ إلى تعريؼ الدعكل التأديبية كنبيف الفرؽ بيف تحريؾ الدعكل التأديبية كا 
 ال تختمط األلفاظ مع مسمياتيا كذلؾ عمى النحك اآلتي :

قامتيا ومباشرتيا.  -أوالً   تعريف الدعوى التأديبية والفرق بين تحريك الدعوى وا 
 ريف الدعوى التأديبية.تع -أ

إلى القضاء لمحصكؿ عمى  االلتجاءسمطة بأنيا:  فقو المرافعات فيعاـ كما  الدعكل بشكؿتعرؼ    
الحؽ  يمجأ بمقتضاىا صاحب التيالكسيمة القانكنية  ىيالدعكل ، فبذلؾ تعتبر أك حمايتو تقرير حؽ

 .224إلى السمطة القضائية لحماية حقو
لمقضاء أك جية التأديب أيان كانت صكرتيا  مطالبة النيابة اإلدارية: بأنيا فتعرؼأما الدعكل التأديبية  

 كقعت منو التيالتأديبية بمحاكمة العامؿ "المكظؼ" عف الفعؿ أك األفعاؿ  ممثبلن في مختمؼ المحاكـ
فيا حيف عر  في " نص عمييا القانكف التيمجازاتو تأديبيان، كذلؾ بالحكـ عميو بإحدل العقكبات  بقصد

مف يخرج  كمؤاخذة المسئكلية التأديبية تيدؼ إلى تحديد التيالبعض اآلخر بأنيا مجمكعة اإلجراءات 
 . 225عمى أحكاـ كظيفتو كمقتضياتيا

قامتيا ومباشرتيا -ب  .تحريك الدعوى التأديبية وا 
قامتيا، عف مباشرتيا أك استعمالي  ا ىناؾ فركؽ جكىرية بيف كؿ مف تحريؾ الدعكل التأديبية كا 

 فاالختبلؼ كاضح بينيما. 

                                                           
 .56طنطاكم، ممدكح، الجرائـ التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص 223
 .96، منشئة المعارؼ باإلسكندرية، ال يكجد سنة لمنشر، صوالتجاريةالمرافعات المدنية أبك الكفا، أحمد،  224
، منشكر عمى المكقع االلكتركني  اجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية في توجيييابحث بعنكاف  225

http://haqq.ba7r.org/f30-montada     

http://haqq.ba7r.org/f30-montada
http://haqq.ba7r.org/f30-montada
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نقميا مف حالة السككف إلى الحركة، كيتـ ذلؾ باتخاذ أكؿ خطكة مف إجراءاتيا  فتحريك الدعوى يعني
ببلغ السمطة  كبإدخاليا في حكزة السمطة المختصة فتحريؾ الدعكل التأديبية يبدأ عمى إثر إخطار كا 
التأديبية الرئاسية بكقكع المخالفة التأديبية بكصفيا سمطة إتياـ ال سمطة عقاب، بغض النظر عف 

اإلخطار كشكمو، فتصدر السمطة التأديبية أمران بالتحقيؽ في المخالفة التي عممت بيا مف مصدر 
لحظة صدكر األمر بالتحقيؽ مف السمطة المختصة بإصداره، أما إذا كاف اإلخطار بكقكع المخالفة 

التحقيؽ  التأديبية تمقتو النيابة اإلدارية فإف تحريؾ الدعكل التأديبية يبدأ بصدكر أكؿ عمؿ مف أعماؿ
 عف النيابة اإلدارية بكصفيا سمطة إتياـ كتحقيؽ.

صبلحية عرض األمر بحالتو عمى القضاء التأديبي لمحكـ في  أما إقامة الدعوى التأديبية تعني
الدعكل كصبلحية عرض األمر عمى القضاء التأديبي يككف بعد تحريؾ الدعكل التأديبية كعمى إثر 

حالتيا إلى النيابة اإلدارية إلقامة الدعكل التأديبية أماـ المحكمة انتياء الجية اإلدارية مف تحقيق اتيا كا 
 . 226التأديبية المختصة، أك بعد انتياء النيابة اإلدارية مف تحقيقاتيا التي أجرتيا ابتداء

استخداميا كيككف االستخداـ بتفعيميا كيقتصر التفعيؿ عمى  أما مباشرة الدعوى التأديبية فتعني
راءات أماـ المحكمة التأديبية كتككف المتابعة مف خبلؿ جمسات المحاكمة كلمنيابة اإلدارية متابعة اإلج

كحدىا فقط متابعة الدعكل التأديبية بكافة درجات المحاكـ التأديبية، كفي كؿ جمسة مف جمسات 
ة المحاكمة إلى حيف صدكر حكـ باٌت نيائي فييا كذلؾ حسب ما تنص عميو الفقرة األكلى مف الماد

( مف قانكف النيابة اإلدارية بقكليا " تتكلى النيابة اإلدارية مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ 4)
 .227التأديبية بالنسبة إلى المكظفيف المعينيف عمى كظيفة دائمة

 اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الدعوى التأديبية في التشريع المصري. -ثانياً 
دارية في مصر ىي صاحبة االختصاص األصيؿ كالكحيد في مباشرة الدعكل تعتبر النيابة اإل   

التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية كىذا ما أكدت عميو النصكص القانكنية بحيث نص المشرع المصرم 
صراحة عمى اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ اإلدارية المختصة 

تتكلى النيابة اإلدارية مباشرة  ( مف قانكف النيابة اإلدارية فينص عمى أنو:4المادة )كذلؾ في نص 
                                                           

 .كما بعدىا 91، مرجع سابؽ، صشرح االجراءات التأديبية، ياقكت، محمد ماجد، راجع 226
، ككذلؾ، ياقكت، محمد ماجد، 59، صأصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة االداريةجع، حجازم، عبد الفتاح، رالممزيد  227

الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ، كعند، طنطاكم، ممدكح، الجرائـ التأديبية 90، صشرح االجراءات التأديبية
 .55ص
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... " فباستقراء نص المادة السابقة يتبيف أف النيابة اإلدارية الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية
ىي صاحبة االختصاص األصيؿ كالكحيد في مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية بصفتيا 

تعميمات النيابة ( مف التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني، ك 2ك1المادة )األمينة عمييا، كبينت 
ة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية في جميكرية مصر العربية بأف: النيابة اإلدارية الصادر  اإلدارية

ىيئة قضائية مستقمة تمارس سمطتيا في الفحص كالتحقيؽ طبقان ألحكاـ القانكف، كىي األمينة عمى 
ـ ىذه الدعكل التأديبية تتكلى إقامتيا كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية، كما تتكلى الطعف في أحكا

 .228المحاكـ كمباشرة كافة الطعكف أماـ المحكمة اإلدارية العميا
كىذا االختصاص يأتي نتيجة حتمية لمنيابة اإلدارية باعتبارىا األمينة عمى الكظيفة العامة تتكلى 

( مف قانكف مجمس 34حمايتيا كالحفاظ عمييا مف المخالفيف كالمقصريف تأديبيان، كتنص المادة )
عمى ذلؾ بقكليا " تقاـ الدعكل التأديبية مف النيابة اإلدارية بإيداع أكراؽ  47/1972الدكلة رقـ 

( مف قانكف 23التحقيؽ كقرار اإلحالة بقمـ كتاب المحكمة التأديبية المختصة ... " كتنص المادة )
كقرار النيابة اإلدارية عمى أنو: ترفع الدعكل التأديبية مف النيابة اإلدارية بإيداع أكراؽ التحقيؽ 

 .229اإلحالة بسكرتارية المحكمة المختصة
كيتبف مف النصيف السابقيف أف إجراء إقامة الدعكل التأديبية أماـ القضاء التأديبي بكصفو سمطة  

عقاب تممكو النيابة اإلدارية كحدىا، كيتـ إجراء رفع الدعكل التأديبية بإيداع التحقيقات كقرار اإلحالة 
التأديبية المختصة، كقد تقكـ النيابة اإلدارية بإحالة العامؿ إلى المحاكمة التأديبية بسكرتارية المحكمة 

مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب جية اإلدارة عمى حسب األحكاؿ، فممنيابة اإلدارية أف تحيؿ العامؿ 
عة محؿ إلى المحاكمة التأديبية مف تمقاء نفسيا إذا رأت في ضكء ما أجرتو مف تحقيقات أف الكاق

التحقيؽ مف الجسامة، لدرجة تستأىؿ معيا تكقيع جزاء يفكؽ ما تممكو جية اإلدارة مف سمطات 
تأديبية، كلمنيابة إحالة العامؿ إلى المحاكمة التأديبية المختصة بحسب الدرجة الكظيفية التي يشغميا 

خطار الني230كعمى النيابة اإلدارية إخطار الجية اإلدارية بقرار اإلحالة ابة اإلدارية جية اإلدارة ، كا 

                                                           
( مف 2ك1ـ، ككذلؾ نص المادة )117/1958( مف قانكف النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية رقـ 4راجع نص المادة ) 228

 التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني كتعميمات رئيس ىيئة النيابة االدارية، مرجع سابؽ. 
 117/1958مف القانكف رقـ  23ككذلؾ نص المادة  1972لسنة  47مف قانكف مجمس الدكلة  34راجع نص المادة  229

 بشأف النيابة االدارية كالمحاكمات التأديبية.
 .1958 /117مف قانكف النيابة االدارية كالمحاكـ التأديبية رقـ  14راجع نص المادة  230
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التي يتبعيا العامؿ بأمر اإلحالة إلى المحاكمة التأديبية؛ ليس القصد منو الحصكؿ عمى مكافقة جية 
اإلدارة عمى قرار اإلحالة؛ بحيث يعتبر األخير حقان أصيبلن لمنيابة اإلدارية تستعممو في إطار كظيفتيا 

نما اليدؼ مف ذلؾ  كسمطة إتياـ كتحقيؽ ببل معقب مف جية اإلدارة عمى تقديرىا في ىذا الشأف؛ كا 
اإلخطار ىك ترتيب جية اإلدارة لآلثار الناجمة عف اإلحالة لممحاكمة التأديبية بالنسبة لمعامؿ المحاؿ 
إلييا مف حيث كؼ يدىا عف مجازاتو عف الكاقعة المحاؿ ألجميا لتمؾ المحاكمة إضافة إلى امتناعيا 

  . 231قيتو كلك استكفى شركط استحقاقياعف قبكؿ استقالتو كحظر تر 
كرغـ أف اإلحالة إلى المحاكمة التأديبية حؽ أصيؿ لمنيابة اإلدارية نص عميو المشرع المصرم في    

فممنيابة اإلدارية ( في الفقرة الثانية بقكلو: 12قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكـ التأديبية في المادة رقـ )
إال أف ىذا الحؽ غير مطمؽ  " لذلؾ المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرران أف تحيؿ األكراؽ إلى 

في جميع التحقيقات التي تجرييا النيابة المذككرة، فيجب عمييا أال تحيؿ األكراؽ إلى المحاكمة 
التأديبية إذا كانت المخالفة التأديبية غير جسيمة كتدخؿ في اختصاص الجية اإلدارية في تكقيع 

( مف قانكف النيابة اإلدارية 12ة التأديبية، كىذا ما أكدت عميو الفقرة األكلى مف نص المادة )العقكب
شد مف أإذا رأت النيابة اإلدارية حفظ األكراؽ أك أف المخالفة ال تستكجب تكقيع جزاء بقكليا " 

 .232الجزاءات التي تممؾ الجية اإلدارية تكقيعيا أحالت األكراؽ إلييا
ة )الرئاسية( أف تطمب مف النيابة اإلدارية إحالة العامؿ المخالؼ إلى المحكمة التأديبية كلمجية اإلداري

المختصة لتكقيع الجزاء المناسب عميو، كصاحب االختصاص مف الجية اإلدارية في طمب اإلحالة 
كل إلى المحكمة التأديبية ىك الرئيس اإلدارم المختص كالمخكؿ بالتأديب، كذلؾ ألف طمب إقامة الدع

التأديبية متفرع مف االختصاص بتكقيع العقكبة، فمف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ يممؾ 
طمب إحالتو إلي النيابة اإلدارية كطمب إقامة الدعكل التأديبية ضده كما أكضحنا سابقان، كقضت 

ة التأديبية عمى الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة أف " مف يممؾ تكقيع العقكب
المكظؼ يممؾ بداىة طمب إقامة الدعكل التأديبية ضده، ذلؾ ألف إقامة الدعكل التأديبية ال يعد في 

 .233حد ذاتو جزاء، حيث ال يعدك أف يككف احتكاما لممحكمة التأديبية في أمر تأديب العامؿ

                                                           
 .178ص ،، مرجع سابؽيفة العامةالمسئولية التأديبية في الوظ، خميفة، عبد العزيز، راجع 231
 .180ص ،راجع، مؤلؼ الدكتكر خميفة، عبد العزيز، المرجع السابؽ 232
 ـ. 28/12/1966، جمسة 839رام الجمعية العمكمية لقسمي الفتكم كالتشريع بمجمس الدكلة، فتكم رقـ  ،راجع 233
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في حالتيف األكلى: تنفيذان لطمب كتقكـ النيابة اإلدارية بإحالة العامؿ إلى المحكمة التأديبية المختصة 
الجية اإلدارية التي يعمؿ بيا، كيستكم في ذلؾ أف يككف طمب جية اإلدارة استنادان إلى تحقيؽ أجرتو 
بنفسيا مع العامؿ كثبت لدييا منو أف العقكبة التأديبية مف الجسامة بمكاف بحيث ال تدخؿ في نطاؽ 

حالة إلى المعاش، كالثانية: عند طمبيا بإحالة العامؿ اختصاصيا التأديبي كالفصؿ مف الخدمة أك اإل
إلى المحكمة التأديبية بناءن عمى ما اقترحتو النيابة اإلدارية كبناءن عمى ما أسفرت عنو تحقيقاتيا، 
كعمى النيابة اإلدارية مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحكمة التأديبية المختصة ليناؿ العامؿ الجزاء 

 .234المناسب
يو يتضح لنا أف النيابة اإلدارية ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في مباشرة الدعكل التأديبية كعم

أماـ المحاكـ التأديبية تتكلى رفعيا كمباشرتيا بصفتيا األمينة عمييا، كيتكلى االدعاء أماـ المحاكـ 
ة اإلدارية رقـ مف قانكف النياب 22التأديبية أحد أعضاء النيابة اإلدارية كذلؾ طبقان لنص المادة 

" كمف المقرر  حد أعضاء النيابة اإلداريةأيتكلى االدعاء أماـ المحاكـ التأديبية بقكليا:  117/1958
أف يتكلى االدعاء أماـ المحكمة التأديبية يعتبر جزءان أصيبلن مف األجزاء المككنة لممحكمة بحيث 
يترتب البطبلف في انعقاد المحكمة إذا تغيب مف يتكلى االدعاء أماميا، فالنيابة اإلدارية تدخؿ في 

إذا حضر مف يمثميا بجمسات  تشكيؿ المحكمة التأديبية بحيث ال يككف ىذا التشكيؿ صحيحان إال
المحكمة التأديبية كالبطبلف ىنا مف النظاـ العاـ، فبل يكفي حضكر ممثؿ النيابة اإلدارية الجمسات 
فحسب؛ بؿ يجب أف يحضر كافة إجراءات الدعكل كلك كانت خارج قاعة الجمسة كما ىك الحاؿ 

 .235بالنسبة النتقاؿ المحكمة إلجراء معاينة في الدعكل
 ثاني: مباشرة الطعون في األحكام التأديبية في التشريع المصري.الفرع ال

 الجيات التي ليا حق مباشرة الطعن عمى األحكام التأديبية في التشريع المصري.    -أوالً 
يعتبر الطعف في األحكاـ القضائية مف أىـ الضمانات الممنكحة لممتيـ تأديبيان بعد المحاكمة،    

المختمفة مف جانب السمطة التأديبية، ففرض الرقابة القضائية سكاء تمثؿ  كذلؾ لتبلفي أكجو التعسؼ

                                                           
، كانظر، طنطاكم، ممدكح، الجرائـ 179سابؽ ص، مرجع المسئولية التأديبية في الوظيفة العامةخميفة، عبد العزيز،  234

 .57التأديبية الكالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، ص
، كانظر الطماكم، سميماف، 244، مرجع سابؽ صاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةجع البندارم، عبد الكىاب، را 235

، شرح االجراءات التأديبيةكانظر ياقكت، محمد ماجد،  ،529، مرجع سابؽ ص مبادئ القانون االداري المصري والمقارن
 .12ص ،مرجع سابؽ ،دارية وسيمة إلصالح أداة الحكمالنيابة اإل ،، ككذلؾ انظر الدغـ، جبلؿ97مرجع سابؽ، ص
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باإللغاء أك بالتعكيض عمى القرارات كاألحكاـ التأديبية يعزز ثقة المكظؼ في الدكلة، كقد تكسع 
 رئيس ىيئة ، حيث منح 12/1989المشرع المصرم في اختصاصات النيابة اإلدارية بالقانكف رقـ 

ـ المحاك أحكاـ في الطعف حؽ( مف القانكف السابؽ ذكره 4ي نص المادة )بمقتض ةاإلداري النيابة
أعضاء النيابة بدرجة ، كلرئيس ىيئة النيابة اإلدارية تفكيض أحد العميا اإلدارية المحكمة أماـ التأديبية

 1989لسنة  12كعميو قبؿ صدكر القانكف رقـ ، الطعكف ىذه مباشرةب رئيس نيابة عمى األقؿ
بإعادة تنظيـ النيابة اإلدارية  1958لسنة  117القاضي بتعديؿ بعض أحكاـ القرار بقانكف رقـ 

( منو لـ يكف لمنيابة اإلدارية تمثيؿ أماـ المحكمة اإلدارية 4كالمحاكمات التأديبية كتعديؿ المادة )
دارية العميا عف العميا، بؿ كانت تمارس سمطة الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية أماـ المحكمة اإل

طريؽ إدارة قضايا الحككمة )ىيئة قضايا الدكلة حاليان( إلى أف صدر القانكف المذككر حيث نصت 
الفقرة الثانية مف المادة الرابعة منو بعد تعديميا عمى أنو: كلرئيس ىيئة النيابة اإلدارية الطعف في 

رية العميا أحد أعضاء النيابة اإلدارية أحكاـ المحاكـ التأديبية، كيباشر الطعف أماـ المحكمة اإلدا
 . 236بدرجة رئيس نيابة عمى األقؿ

لرئيس ىيئة  ( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم عمى أنو:243ككذلؾ تنص المادة )
النيابة كحده دكف باقي أعضاء النيابة حؽ الطعف في األحكاـ الصادرة عف المحاكـ التأديبية أماـ 

دارية العميا كيجب التكقيع عمى تقرير الطعف مف أحد األعضاء بدرجة رئيس نيابة عمى المحكمة اإل
األقؿ"، فالنيابة اإلدارية بذلؾ تمارس اختصاصان أصيبلن مف اختصاصاتيا حيف تقيـ الدعكل التأديبية 
ا أك تقكـ بالطعف في الحكـ الصادر فييا، دكف أف تعد نائبة عف الجية اإلدارية في ممارسة ىذ

االختصاص األمر الذم ال يجكز معو لتمؾ الجية مطالبة النيابة اإلدارية بالكؼ عف السير في 
 .237الدعكل التأديبية حتى كلك كانت إحالة العامؿ إلى تمؾ المحاكمة بناءن عمى طمبيا

( مف القرار بقانكف رقـ 4كقد قضت المحكمة اإلدارية العميا بأنو: بمقتضى تعديؿ نص المادة )
أصبحت كالية النيابة اإلدارية شاممة إقامة الدعكل  12/1989بمكجب القانكف رقـ  117/1958

التأديبية كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية، ككذلؾ إقامة الطعف في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ 
حاكـ التأديبية في تمؾ الدعكل التأديبية، كبناء عمى ما تقدـ ال يجكز إقامة الطعف عمى أحكاـ الم

                                                           
 15مرجع سابؽ صال، دارية وسيمة إلصالح أداة الحكمالنيابة اإلاالدغـ، جبلؿ،  236
 .228ص ،، مرجع سابؽأديبية في الوظيفة العامةالمسئولية التخميفة، عبد العزيز،  237
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التأديبية الصادرة في الدعكل التأديبية مف جانب الجية اإلدارية التي يتبعيا العامؿ، كعدـ جكاز 
ال كانت ىذه  تدخميا في الطعف الذم تقيمو النيابة اإلدارية أك يقاـ ضدىا في شأف تمؾ األحكاـ كا 

 . 238الطعكف مقامة مف غير ذم صفة بما يكجب عدـ قبكليا

 : األحكام التأديبية الصادرة عن المحاكم التأديبية القضائية كل منويتولى الطعن في 
. كالكزير المختص،     3. كرئيس الجياز المركزم لممحاسبات، 2. رئيس ىيئة النيابة اإلدارية، 1
 . كالصادر ضده الحكـ.4
مى ( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم ع244كذلؾ ما أكدت عميو نص المادة ) 

أحكاـ المحاكـ التأديبية نيائية، كلذكم الشأف الطعف فييا أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كيعتبر  أنو:
مف ذكل الشأف في الطعف رئيس ىيئة النيابة اإلدارية، كرئيس الجياز المركزم لممحاسبات، كالكزير 

ان مف تاريخ صدكرىا المختص كالصادر ضده الحكـ، كيككف الطعف في تمؾ األحكاـ خبلؿ ستيف يكم
 كال يترتب عمى الطعف كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو إال إذا أمرت دائرة فحص الطعكف بغير ذلؾ. 

أحكاـ المحاكـ التأديبية نيائية، كال يجكز ( مف قانكف النيابة اإلدارية عمى أنو: 32كتنص المادة )
مف القانكف رقـ  15ألحكاـ المادة  ف كفقان الطعف فييا إال أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كيرفع الطع

كيعتبر مف ذكم الشأف في حكـ المادة المذككرة رئيس  ،بشأف تنظيـ مجمس الدكلة 1955لسنة  165
كعمى رئيس ىيئة مفكضي  ،ديكاف المحاسبة كمدير النيابة اإلدارية كالمكظؼ الصادر ضده الحكـ

 .239ة إذا قدـ إليو الطمب مف المكظؼ المفصكؿؿ مف الكظيففصالدكلة أف يقيـ الطعف في حاالت ال
اختصاص النيابة اإلدارية في مباشرة الطعون في األحكام التأديبية أمام المحكمة اإلدارية  -ثانياً 

 العميا في التشريع المصري .
لرئيس ىيئة النيابة اإلدارية الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية، كيباشر الطعف أماـ المحكمة    
 .240رية العميا أحد أعضاء النيابة اإلدارية بدرجة رئيس نيابة عمى األقؿاإلدا

                                                           
 211ككذلؾ الطعف رقـ  ،ـ2/12/1989قضائية، جمسة  34لسنة  1056حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، في الطعف رقـ  238

 ـ.30/1/2000قضائية، جمسة  42لسنة 
( مف القانكف رقـ 32نص المادة ) ، ككذلؾ2010دارية لسنة ( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإل244جع نص المادة )را  239

 دارية كالمحاكمات التأديبية.بشأف تنظيـ النيابة اإل 117/1958
 .15ص ،، مرجع سابؽدارية وسيمة إلصالح أداة الحكمالنيابة اإلدغـ، جبلؿ، األ 240
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فبذلؾ تعتبر األحكاـ الصادرة مف المحاكـ التأديبية أحكامان قضائية ال قرارات إدارية يجكز الطعف بيا 
باإللغاء أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كقد جرل قضاء مجمس الدكلة المصرم منذ أكؿ األمر عمى أف 
القرارات التأديبية سكاء صدرت مف مجالس تأديبية أك مف الرؤساء اإلدارييف ىي قرارات إدارية بمعنى 
الكممة كبالتالي أخضعيا لرقابة اإللغاء كالتعكيض كفقان لمسمطات المقررة بالنسبة إلى القرارات اإلدارية 

دارية كالمحاكمات التأديبية بإعادة تنظيـ النيابة اإل 117/1958األخرل، كلكف بصدكر القانكف رقـ 
تغير الكضع في ىذا الخصكص عما كاف مقرران في الماضي فأصبح االختصاص بالتأديب مكزعان 
بيف الجية الرئاسية كبيف المحاكـ التأديبية، أما المحاكـ التأديبية فإنيا تصدر أحكاما قضائية يككف 

  . 241الطعف بيا بالنقض أماـ المحكمة اإلدارية العميا
ذ ا لـ يمؽ الحكـ الصادر مف المحكمة التأديبية بالبراءة قبكالن لدل النيابة اإلدارية أك قد ترل النيابة كا 

اإلدارية عدـ تناسب العقكبة المقضي بيا مع الذنب التأديبي المقترؼ، أك مخالفتيا لمقانكف كاستحالة 
ف انتيت خدمتيـ لبمكغو تنفيذىا كأف يقضي بعقكبة الكقؼ عف العمؿ مثبلن عمى أحد العامميف مم

السف القانكنية، كمف ثـ فإف العقكبة الكحيدة المتعيف تكقيعيا عميو ىي الغرامة، كفقا لمحدكد 
المنصكص عمييا في قانكني العامميف بالدكلة أك القطاع العاـ، في ىذه الحالة يتـ الطعف في الحكـ 

 .242المكعد المقرر قانكنا بمعرفة النيابة اإلدارية أماـ المحكمة اإلدارية العميا في
كعميو فاألصؿ أف النيابة اإلدارية تطعف في األحكاـ الصادرة عف المحاكـ التأديبية إذا رأت أف المتيـ 
في ضكء المخالفة المرتكبة كظركؼ ارتكابيا يستأىؿ تكقيع عقكبة في حيف أف المحكمة التأديبية في 

المحكمة اإلدارية العميا لمنيابة اإلدارية الطعف في حكميا برأتو منو، إال أنو استثناء مف ىذا أجازت 
أحكاـ المحاكـ التأديبية لصالح المتيـ طمبان لمبراءة لو إذا رأت صحة مكقؼ العامؿ كتأكدت مف 

، كىذا ما 243براءتو مف خبلؿ التحقيقات التي أجرتيا، أك بظيكر كقائع جديدة تكدم إلى براءة العامؿ
ف ذات التعميمات عمى أنو: يجكز الطعف أماـ المحكمة اإلدارية ( م245أكدت عميو نص المادة )

 :  العميا في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ التأديبية في األحكاؿ اآلتية
 إذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيان عمى مخالفة القانكف أك خطأ في تطبيقو أك تأكيمو .  -1
 ءات أثور في الحكـ . إذا كقع بيطبلف في الحكـ أك بطبلف في اإلجرا -2

                                                           
 كما بعدىا. 235ص ،، مرجع سابؽداري المصري والمقارنمبادئ القانون اإلالطماكم، سميماف،  241
 .14ص ،، مرجع سابؽدارية وسيمة إلصالح أداة الحكمالنيابة اإلـ، جبلؿ، دغاأل 242
 كما بعدىا. 229ص ،، مرجع سابؽالمسئولية التأديبية في الوظيفة العامةخميفة، عبد العزيز،  243
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إذا صدر الحكـ عمى خبلؼ سابؽ حاز قكة الشيء المحككـ فيو سكاء ديفع بيذا الدفع أك لـ ييدفع  -3
 بو.
كيجكز لمنيابة اإلدارية باعتبارىا ممثمة لمصالح العاـ المتمثؿ في تحقيؽ مكجبات القانكف أف تطعف  

ليا أك لممجتمع مصمحة في الطعف بؿ كانت في األحكاـ في الحاالت المشار إلييا، كلك لـ يكف 
المصمحة ىي لممحكـك عميو، كيراعى أنو يجكز الطعف في الحكـ الصادر بمعاقبة المتيـ متى كانت 
العقكبة المكقعة عميو مفرطة في الميف بما ال يتناسب البتة مع درجة خطكرة المخالفة التأديبية التي 

بي عادالن خاليان مف اإلسراؼ في الشدة أك اإلمعاف في ارتكبيا، إذ يجب أف يككف الجزاء التأدي
 . 244استعماؿ الرأفة

كبذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا في حكميا بقكليا: يجكز لمنيابة اإلدارية الطعف في أحكاـ 
المحاكـ التأديبية لصالح المتيـ فالنيابة اإلدارية تمثؿ المصمحة العامة ال مصمحتيا الخاصة كمف 

العامة أال يداف برئ بذنب لـ يقترفو، كمف ثـ يستفيد المتيـ مف طعف النيابة اإلدارية فدكرىا المصمحة 
 .245في الدعكل التأديبية يتطابؽ مع دكر النيابة العامة في الدعكل الجنائية

كتختص إدارة الدعكل باتخاذ إجراءات الطعف في أحكاـ المحاكـ التأديبية الذل يقرر رئيس الييئة 
ا أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كما تختص بمباشرة كافة الطعكف في أحكاـ المحاكـ الطعف فيي

التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا، كيباشر إجراءات الطعف أحد الككبلء أك أعضاء اإلدارة يعينو 
 .246مديرىا أك مف يندبو رئيس الييئة مف سائر األعضاء ممف ال تقؿ درجتيـ عف رئيس نيابة

ما عن اإلجراءات المتبعة عند تقديم الطعن عمى األحكام التأديبية أمام المحكمة اإلدارية العميا أ
تككف اإلجراءات المتبعة في تقديـ الطعكف أماـ المحكمة اإلدارية العميا صحيحة إذا اتبعت  ىي:

المحكمة ميعاد رفع الطعف إلى ( مف قانكف مجمس الدكلة بقكليا: 44حسب ما تنص عميو المادة )
الشأف بتقرير  مكيقدـ الطعف مف ذك  ،مف تاريخ صدكر الحكـ المطعكف فيو اإلدارية العميا ستكف يكمان 

كيجب أف يشتمؿ التقرير عبلكة عمى ، مف المقبكليف أماميا يكدع قمـ كتاب المحكمة مكقع مف محاـ

                                                           
 مرجع سابؽ. ـ،2010دارية لسنة ( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإل245راجع نص المادة ) 244
الحكـ منشكر عمى المكقع  ،ـ1/2/2001قضائية ، جمسة  46لسنة  254دارية العميا، الطعف رقـ انظر حكـ المحكمة اإل 245

المبادئ العامة لقضاء المحاكم العميا بحث بعنكاف  ، منقكؿ عفhttp://ebd3at.mam9.com/t50-topicااللكتركني 
 .شأن قضاء النيابة اإلداريةب

 مرجع سابؽ. ـ،2010دارية لسنة مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإل 252راجع نص المادة  246

http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
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ف الحكـ المطعكف فيو البيانات العامة المتعمقة بأسماء الخصـك كصفاتيـ كمكطف كؿ منيـ عمى بيا
فإذا لـ يحصؿ الطعف عمى ىذا  ،كطمبات الطاعف ،عمييا الطعف يبن التيكبياف باألسباب ، كتاريخو

الشأف عند التقرير بالطعف أف يكدعكا خزانة المجمس  مكيجب عمى ذك ، الكجو جاز الحكـ ببطبلنو
 ،الة الحكـ برفض الطعفدائرة فحص الطعكف بمصادرتيا في ح يكفالة مقدارىا عشرة جنييات تقض

الدكلة كرئيس  مفكضيكال يسرل ىذا الحكـ عمى الطعكف التي ترفع مف الكزير المختص كىيئة 
  .247الجياز المركزم لممحاسبات كمدير النيابة اإلدارية

بقكليا: يقدـ الطعف  2010( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية لسنة 256كتنص المادة )
عبلكة عمى البيانات  -كتاب المحكمة اإلدارية العميا، كيجب أف يشتمؿ التقرير بتقرير يكدع قمـ 

عمى بياف الحكـ المطعكف فيو كتاريخو  -العامة المتعمقة بأسماء الخصـك كصفاتيـ كمكطف كؿ منيـ 
 كبياف األسباب التي بيني عمييا الطعف كطمبات النيابة "، كبناءن عمى ما تقدـ يككف ميعاد الطعف أماـ
المحكمة اإلدارية العميا في األحكاـ الصادرة عف المحاكـ التأديبية ىك ستكف يكمان مف تاريخ صدكر 
الحكـ كيتـ احتساب ىذا الميعاد مف اليكـ التالي لصدكر الحكـ، كال يسرم ميعاد الطعف إال لؤلحكاـ 

عبلنان صحيحان، كمف الصادرة بإجراءات صحيحة قانكنان السيما إعبلف المحككـ عميو بأمر محاكمتو إ
ثـ يظؿ ميعاد الطعف في الحكـ التأديبي مفتكحان بالنسبة لمف صدر في حقو الحكـ التأديبي كفي 
غيبتو لعدـ إعبلنو بإحالتو لممحكمة كاطبلعو عمى الحكـ التأديبي القضائي، كبالتالي لـ يتسفى لو 

كـ لكي يدفع عف نفسو بالطعف الدفاع عف نفسو في جمسات المحاكمة كلـ يستمع لجمسة النطؽ بالح
عمى الحكـ التأديبي، فيظؿ باب الطعف مفتكحان أماـ ذلؾ المتيـ إلى أف يثبت عممو اليقيني بصدكر 
نما  الحكـ ضده كمضي ستيف يكمان عمى ثبكت ذلؾ العمـ، إال أف ىذا الحؽ ليس عمى إطبلقو، كا 

الحؽ بالتقادـ الطكيؿ كىي خمسة يسقط حؽ العامؿ في عممو بالحكـ لمطعف عميو بمضي مدة سقكط 
عشر عامان مف تاريخ صدكر الحكـ، كذلؾ لتدعيـ استقرار األكضاع كالمراكز القانكنية كال تبقى معمقة 

 .  248إلى األبد
( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم القكاعد كاألصكؿ الكاجب 257كنظمت المادة )

اتباعيا عند مباشرة إجراءات الطعف عمى األحكاـ التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا فنصت عمى 

                                                           
 .1972لسنة  47( مف قانكف مجمس الدكلة رقـ 44راجع نص المادة ) 247
 .231ص ،، مرجع سابؽالمسئولية التأديبية في الوظيفة العامةخميفة، عبد العزيز،  248
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عميا االلتزاـ التاـ أنو: يتعيف عمى عضك النيابة الذل يباشر إجراءات الطعف أماـ المحكمة اإلدارية ال
( مف ىذه التعميمات" كالمكاد المشار إلييا 230ك 228ك 226ك 212بجميع األحكاـ الكاردة بالمكاد )

في المادة السابقة تنص بمجمميا عمى االلتزاـ ببعض اآلداب المتبعة لدل أعضاء النيابة اإلدارية عند 
ي مف ضمنيا، عمى أعضاء النيابة اإلدارية مباشرة الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية، كالت

العناية بحسف المظير كااللتزاـ بمكاعيد الجمسات عند مباشرة الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا، 
كأف يدرس القضية محؿ الطعف دراسة كافية شاممة قبؿ الجمسة ليككف عمى استعداد تاـ ألداء كاجبو 

ذا أيبدم دفعه كطيمبت إيضاحات أثنا ء نظر القضية؛ كلـ يكف عضك النيابة عمى دراية كاستعداد كا 
كجب عميو أف يطمب مف المحكمة تأجيؿ القضية لمكعد أخر لبلستعداد لذلؾ، كعمى أعضاء النيابة 
اإلدارية أف يعممكا عمى التصدم لطمب تأجيؿ القضية إذا طمبيا محامك المتيـ نظران لما قد يترتب 

  . 249مة بغير مكجبعمى ذلؾ مف إطالة أمد المحاك
مبعثرة في مف المبلحظ عمى اختصاصات النيابة اإلدارية في جميكرية مصر العربية أنيا  وأخيراً 

بشأف نظاـ العامميف المدنييف  1978لسنة  47منيا عمى سبيؿ المثاؿ )القانكف رقـ قكانيف متعددة 
في شأف نظاـ  1978لسنة  48، كالقانكف رقـ 1983لسنة  115بالدكلة كالمعدؿ بالقانكف رقـ 

دارية كتعديبلتو عادة تنظيـ الرقابة اإلإبشأف  1964لسنة  54العامميف بالقطاع العاـ، كالقانكف رقـ 
بشأف سرياف أحكاـ  1959لسنة  19، كالقانكف رقـ بشأف مجمس الدكلة 1972لسنة  47كف رقـ كالقان

قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية عمى مكظفي المؤسسات كالييئات العامة كالشركات 
كالجمعيات كالييئات الخاصة، كغيرىا مف القكانيف التي نصت عمى اختصاص النيابة اإلدارية 

 .250 (ءلة كتأديب مكظفييا مف المخالفيف تأديبيان بمسا
بعد أف رأينا النظاـ التأديبي المتبع في التشريع المصرم، يتضح لنا أف المشرع قد تبنى النظاـ 
الرئاسي كالنظاـ القضائي في التأديب، بحيث منح لمسمطة الرئاسية صبلحية إنزاؿ بعض العقكبات 

ديبيان كذلؾ بعد التحقيؽ معيـ عف المخالفات التأديبية التي التأديبية عمى المكظفيف المخالفيف تأ
اقترفكىا، كأعطى لمنيابة اإلدارية سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة اإلحالة لممحاكـ التأديبية المختصة، 

                                                           
مرجع سابؽ، كلممزيد في  2010( مف تعميمات رئيس ىيئة النيابة اإلدارية لسنة 230,228,226,212راجع نص المادة ) 249

أصول التحقيق االبتدائي أمام النيابة حجازم، عبد الفتاح،  ،جعرامباشرة النيابة اإلدارية الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا 
 كما بعدىا. 60، صداريةاإل

 .93ص مرجع سابؽ،الوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, زكي محمد،  ،جع، النجارراد لممزي 250
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كمباشرة الدعاكل التأديبية أماـ المحكمة التأديبية، كسمطة الطعف عمى األحكاـ التأديبية أماـ المحكمة 
ية العميا، كمنح المحاكـ التأديبية سمطة الحكـ كتكقيع العقاب التأديبي عمى المخالفيف تأديبيان، اإلدار 

المشرع بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة الحكـ كتكقيع الجزاء التأديبي عمى  كعميو فقد فصؿ
، كبذلؾ أرسى أىـ مبدأ كحؽ مف المبادئ كالحقكؽ في النظاـ القضائي في التأديب المخالفيف إداريان 

صدار الحكـ، ككذلؾ أعطى  المقررة لممخالفيف تأديبيان أال كىك مبدأ الحيدة عند إجراء التحقيؽ كا 
المشرع المصرم لمنيابة اإلدارية اختصاص التحقيؽ الكجكبي مع مكظفي الدرجات العميا، كالتحقيؽ 

يمة، كليا كذلؾ سمطة التحقيؽ مع باقي المكظفيف العمكمييف في الكجكبي في المخالفات المالية الجس
الدكلة كالعامميف في القطاع العاـ كغيرىـ مف المكظفيف الذيف ينص قانكف تنظيميـ عمى اختصاص 

لـ يشتت المشرع عند ارتكابيـ مخالفات إدارية، فبذلؾ معيـ النيابة اإلدارية في االتياـ كالتحقيؽ 
في يد ىيئة  كالتحقيؽ اإلدارم بيف أكثر مف جية في الدكلة إنما كحدىا المصرم سمطة االتياـ

الكثير مف الضمانات كالحقكؽ الكظيفية  ىذا األمرقضائية مستقمة كاحدة كىي النيابة اإلدارية، كفؿ 
التي تساعد كتحافظ عمى الكظيفة العامة مف العابثيف كالميمميف كالمقصريف، كتحقؽ الصالح العاـ 

 لمدكلة.
كبناءن عمى ما تقدـ يرل الباحث أف النظاـ التأديبي القضائي المتبع في جميكرية مصر العربية    

، فنتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف يحذك في العصر الحديث يعتبر مف أفضؿ األنظمة التأديبية
خبللو حذك المشرع المصرم كيعمؿ عمى إقرار قانكف كقانكف النيابة اإلدارية بحيث يتـ الفصؿ مف 

بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ التي تتكالىا النيابة اإلدارية كسمطة الحكـ كالعقاب التي تتكالىا المحاكـ 
التأديبية، كيعمؿ عمى تكحيد جميع جيات التحقيؽ اإلدارم في الدكلة بيد ىيئة مستقمة محايدة ىي 

 تأديبي الرئاسي في فمسطيف. النيابة اإلدارية، لمقضاء عمى العيكب كالقصكر الذم يعترم النظاـ ال
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 الفصل الثالث
 مدى ضرورة إنشاء نيابة إدارية في فمسطين

إف الحفاظ عمى المرافؽ العامة مف العابثيف كالمقصريف كالتنفيذ األمثؿ لنشاط اإلدارة العامة    
ع المخالفيف يستمـز بالضركرة كجكد نظامان تأديبيان يحدد الجيات التي ليا سمطة التحقيؽ كالتأديب م

عقاب المكظفيف عمى مخالفاتيـ اإلدارية بمكجب نظاـ تأديبي متكامؿ يحدد يككف عادة تأديبيان، ك 
الجيات التي يحؽ ليا مساءلتيـ تأديبيان كالجيات التي تكقع عمييـ العقكبات التأديبية إذا ما ثبت 

في محاسبة المكظؼ المخالؼ إدانتيـ، كما يبيف النظاـ التأديبي اإلجراءات القانكنية التي تتبع 
 .251كالتحقيؽ معو، كالضمانات التي يجب تكافرىا تحقيقان لمعدالة

ففي فمسطيف تبنى المشرع النظاـ الرئاسي في التأديب بحيث جعؿ سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة 
ف أىـ تكقيع العقكبة التأديبية في يد سمطة كاحدة ىي السمطة الرئاسية، ىذا بدكره يحـر المكظفيف م

الضمانات التأديبية التي مف شأنيا أف تساعد في تبرأتيـ مما ينسب إلييـ، كعميو سيتناكؿ الباحث 
النظاـ التأديبي كالسمطات التأديبية في التشريع الفمسطيني، كالدكافع التي دفعت الباحث لمقكؿ 

الفمسطيني كافيان لمعمؿ بضركرة إنشاء نيابة إدارية في فمسطيف، كتحديد ما إذا كاف النظاـ التأديبي 
بو بحيث يكفر كافة الضمانات التأديبية لممكظؼ العاـ المخالؼ عند تأديبو كتحديد مدل مبلءمتو 
لمكاقع الفمسطيني، أـ أنو يحتاج إلى تعديؿ في بعض النصكص كتفسير في بعضيا اآلخر ليصبح 

مى الكثير مف الحقكؽ أكثر مبلئمان لمكاقع، أـ يجب استبدالو بنظاـ تأديبي جديد يحتكم ع
 كالضمانات التأديبية الكظيفية ؟ كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 المبحث األول: سمطات التحقيق والتأديب مع الموظف العام في التشريع الفمسطيني.
 المطمب األكؿ: الجيات الرئاسية اإلدارية ذات السمطة التأديبية.   

مساءلة كتأديب المكظفيف العمكمييف، كالضمانات  المطمب الثاني: ديكاف المكظفيف العاـ كدكره في
 التأديبية الممنكحة لممكظفيف أثناء مرحمة التحقيؽ.

 . إنشاء نيابة إدارية في فمسطيندوافع المبحث الثاني: 
 المطمب األكؿ: تكحيد جيات التحقيؽ المختمفة في ىيئة كاحدة ىي النيابة اإلدارية.

 عند تكلى التحقيؽ التأديبي.المطمب الثاني: ضماف مبدأ الحيدة 
                                                           

 264، صـ2004نشاط اإلدارة العامة في فمسطيف،  ،الجزء الثاني ،أنظر، أبك عمارة، محمد، القانكف اإلدارم 251
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 المبحث األول
 سمطات التحقيق والتأديب مع الموظف العام في التشريع الفمسطيني.

عمؿ المشرع الفمسطيني عمى تشتيت كتكزيع سمطة مساءلة كتأديب المكظفيف العمكمييف بيف    
بلحية التحقيؽ مع أكثر مف جية إدارية، فمنح السمطة الرئاسية اإلدارية العميا بكافة أشكاليا ص

طائفة مف المكظفيف العمكمييف الخاضعيف لرئاستيـ، كأعطى لرئيس ديكاف المكظفيف العاـ سمطة 
انزاؿ العقكبات التأديبية الجسيمة بحؽ المكظفيف المخالفيف تأديبيان كذلؾ بعد أخذ رأم كمشكرة 

كالتأديب مع مكظفي الفئة  المجاف التأديبية المكمفة مف قبمو، كأعطى مجمس الكزراء سمطة التحقيؽ
العميا، كأخيران منح المشرع ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية صبلحية مراقبة المكظفيف العمكمييف في 
حالة المخالفيف منيـ سكاء أكانت مخالفاتيـ إدارية أـ مالية إلى الجيات  األمكر المالية كاإلدارية، كا 

التأديبية في التشريع الفمسطيني كذلؾ طبقان لمقكانيف  ،سيتناكؿ الباحث السمطات252المختصة بتأديبيـ
 الفمسطينية المنظمة لمكظيفة العامة سارية المفعكؿ كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 المطمب األول: الجيات الرئاسية اإلدارية ذات السمطة التأديبية .
 الفرع األكؿ: سمطة رئيس الدكلة كمجمس الكزراء في التحقيؽ كالتأديب .

 الثاني: سمطة رئيس الكزراء كالكزراء كالرئيس اإلدارم في التحقيؽ كالتأديب . الفرع
المطمب الثاني: دور ديوان الموظفين العام في التحقيق والتأديب مع الموظفين العموميين, 

 والضمانات التأديبية الممنوحة ليم أثناء مرحمة التحقيق. 
 ـ، كدكره في التحقيؽ مع المكظفيف المخالفيف تأديبيان.الفرع األكؿ: نشأة كتشكيؿ ديكاف المكظفيف العا

 الفرع الثاني: الضمانات التأديبية الممنكحة لممكظفيف العمكمييف أثناء مرحمة التحقيؽ. 
                                                           

المالية كاإلدارية التي تقع مف المكظفيف أثناء  منح المشرع ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية صبلحية الكشؼ عف المخالفات 252
حالة المخالفيف منيـ سكاء أكانت مخالفاتيـ إدارية أـ مالية إلى الجيات المختصة  مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا، كا 
تقارير التحقيؽ في المخالفات  عمى كافة التقارير كالمعمكمات كالبيانات الكاردة مف المكظفيف كعمى االطبلع بتأديبيـ ، كلمديكاف

يضاحات مف جميع التي ليا مساس باألمكر المالية كاإلدارية كلو  أف يطمب تزكيده بكؿ ما يريد االطبلع عميو مف معمكمات كا 
كظيفتو أك إبعاده  يطمب مف جية االختصاص كقؼ المكظؼ عف أعماؿ الدكائر الحككمية مما لو عبلقة بأعماليا، كلمديكاف أف

الديكاف تأليؼ لجاف مؤقتة لمرقابة أك التفتيش  التحقيؽ كلرئيس إذا تبيف أف كجكده عمى رأس عممو يضر بإجراءات عنيا مؤقتان 
الديكاف كصبلحياتو كتقديـ  كاالستقصاء، كتفكيضيا بمياـ أك قضايا محددة تدخؿ ضمف مياـ أك التحقيؽ أك لجاف لمدراسة

 .2004لسنة  15رقـ   ( مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية30,25,23نتائج أعماليا إليو. أنظر نص المادة )
كعميو يتبيف أف الديكاف المذككر أعبله يختص بإجراء الرقابة عمى المكظفيف العمكمييف عف المخالفات اإلدارية كالمالية فقط 

 بو.  م دكر تأديبي عمى المكظفيف العمكمييف ، كلو طمب إجراء التحقيؽ أك االطبلع عميو إف أيجرم في ما يختصكليس لو أ
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  المطمب األول: الجيات الرئاسية اإلدارية ذات السمطة التأديبية .   
، حيث منح المشرع في نصكصو القانكنية تتعدد الجيات التأديبية الرئاسية في القانكف الفمسطيني   

صبلحية مساءلة كتأديب المكظؼ العاـ لكؿ مف رئيس الدكلة كمجمس الكزراء، كالكزراء كرؤساء 
الدكائر الحككمية، كذلؾ بالنص عمييا إما صراحة أك ضمنان في القانكف األساسي الفمسطيني أك 

 قانكف الخدمة المدنية أك في غيرىا مف القكانيف. 
 رع األول: سمطة رئيس الدولة ومجمس الوزراء في التحقيق والتأديب .الف
 رئيس الدولة وسمطتو في التحقيق التأديب. -أوالً 
ـ اختصاصات رئيس 2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  لعاـ 38تناكلت المادة )   

سمطاتو كميامو التنفيذية عمى السمطة الكطنية  الدكلة التنفيذية حيث تنص عمى أنو: يمارس رئيس
، كعميو فقد حصر المشرع الفمسطيني مياـ رئيس السمطة الكطنية 253الكجو المبيف في ىذا القانكف

في القانكف األساسي كذلؾ بقكلو في ىذا القانكف، فكاف مف األحرل إطبلؽ تمؾ الصبلحيات 
ألنو سيتضح الحقان أف لرئيس السمطة عدة صبلحيات  -بػػػػ أك في أم قانكف آخر –باستبداليا 

( مف ذات القانكف تنص عمى أنو: رئيس 39أخرل لـ يتـ ذكرىا في القانكف األساسي، أما المادة )
 ( عمى أنو: يعيف رئيس40الفمسطينية" كتنص المادة ) السمطة الكطنية ىك القائد األعمى لمقكات

األجنبية كينيي  كطنية ممثمي السمطة الكطنية لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالييئاتالسمطة ال
مياميـ، كما يعتمد ممثمي ىذه الجيات لدل السمطة الكطنية الفمسطينية " كبناء عمى ما سبؽ 
يتضح أف رئيس الدكلة يمتمؾ السمطة العميا بالتعييف عمى ىؤالء الفئات مف المكظفيف، فمف يممؾ 

ة العميا يممؾ السمطة الدنيا، فمف يمتمؾ التعييف يمتمؾ باقي السمطات كاالختصاصات كالتي السمط
مف ضمنيا سمطة التأديب كىذه قاعدة أصكلية سديدة، حيث مف المسممات أف مف يممؾ األكثر 

 .254يممؾ األقؿ، كالعكس ليس بصحيح
. 1فقرتيا األكلى عمى أنو: ( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ في75ككذلؾ تنص المادة )

مف جرائـ  السمطة الكطنية الحؽ في إحالة رئيس الكزراء إلى التحقيؽ فيما قد ينسب إليو لرئيس
                                                           

/ 15ـ، المكافؽ  3/2003/ 18ـ كالذم نشر بتاريخ  2003القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  253  .ق 1424/محـر
كعند، أبك عمارة، محمد، بحث  ،8، مرجع سابؽ، صمقارنةسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة أبك كشؾ، عبير،  254

، كقانكف الخدمة المدنية 1996المسؤولية التأديبية لمموظف العام في فمسطين بموجب نظام الخدمة المدنية بعنكاف 
 .366ص ،، مرجع سابؽ1998
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كعند تفسير ىذه الفقرة نجد أف  أثناء تأديتو أعماؿ كظيفتو أك بسببيا كذلؾ كفقان ألحكاـ القانكف"
جنائية يترتب عمييا العقاب  جرائـ تككف أفالعامة إما  الجرائـ التي قد تقع أثناء تأدية الكظيفة

الجنائي حسب القانكف، أك جرائـ تمس مصمحة العمؿ كالدكلة كالصالح العاـ، يترتب عمييا العقاب 
التأديبي ال الجنائي، كالمادة السابقة قد جاءت عمى إطبلقيا فمـ تحدد ماىية الجرائـ التي يرتكبيا 

تو ىؿ ىي جرائـ جنائية أـ جرائـ تأديبية، كالغالب في رأم رئيس الكزراء أثناء تأديتو مياـ كظيف
الباحث أف كصؼ الجرائـ ينطبؽ عمى كافة أنكاعيا الجنائية منيا كالتأديبية، إال أف المشرع لـ يحدد 

 صراحة مف ىي الجية المختصة بتكقيع العقكبة التأديبية عمى رئيس الكزراء!!؟ 
ى مسؤكلية الكزراء كالكزراء الفردية كالتضامنية أماـ نص القانكف األساسي الفمسطيني عمكلكف 

( مف القانكف األساسي الفمسطيني 74المجمس التشريعي الفمسطيني، فالفقرة الثالثة مف المادة )
كتضامنية أماـ رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية المعدؿ تنص عمى أنو: 

 المجمس التشريعي.
نكحة ألعضاء المجمس التشريعي مناقشة كاستجكاب الحككمة أك أحد الكزراء كمف الصبلحيات المم

تكجيو األسئمة كاالستجكابات إلى في الفقرة الثالثة بقكليا:  56يا، كذلؾ ما أكد عميو نص المادة في
 ..."الكزراء، كمف في حكميـ الحككمة أك إلى أحد

التحقيؽ كاالستجكاب الذم تـ لرئيس الكزراء كعميو مف المسمـ بو أف المجمس التشريعي يحيؿ أكراؽ 
أك أحد الكزراء إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتيا في االتياـ كالتحقيؽ إذا ما أسفر استجكاب 

( مف القانكف األساسي 76المجمس التشريعي عف مخالفة جنائية، كىذا ما أكدت عميو نص المادة )
تيـ مف الكزراء عف مياـ منصبو فكر صدكر قرار ي يكقؼ مف. 1بقكليا:  الفمسطيني المعدؿ

 .خدمتو دكف االستمرار في إجراءات التحقيؽ كالمتابعة االتياـ، كال يحكؿ انتياء
 العاـ أك مف يمثمو مف أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيؽ كاالتياـ كتتـ يتكلى النائب. 2

العقكبات كاإلجراءات  اعد المقررة في قانكنيالمحاكمة أماـ المحكمة المختصة، كتتبع األحكاـ كالقك 
 .255الكزراء كككبلء الكزارات كمف في حكميـ تسرم األحكاـ السابقة عمى نكاب. 3ة، الجزائي
أما إذا ارتكب رئيس الكزراء مخالفة تأديبية، فمـ يحدد المشرع الفمسطيني في مختمؼ قكانينو    

الجرائـ اإلدارية التي تضر  عفزاء التأديبي تكقيع الجسمطة الجية التي ليا سمطة التحقيؽ ك 
                                                           

 ـ.2003مف القانكف األساسي المعدؿ لعاـ  76راجع نص المادة  255
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بالصالح العاـ المرتكبة مف رئيس الكزراء، كيرل الباحث أف رئيس الدكلة ىك صاحب االختصاص 
في تكقيع العقكبات التأديبية عمى رئيس الكزراء عند ارتكابو مخالفة إدارية تضر بالصالح العاـ 

( مف قانكف الخدمة المدنية بحيث تنص عمى أنو: 69)كبالمرافؽ العامة، كيفيـ ذلؾ مف نص المادة 
 .256تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ

كينطبؽ عمى ىذه الحالة كذلؾ القاعدة التي تقضي بأف مف يممؾ األعمى يممؾ األدنى كمف يممؾ 
 سمطات.سمطة التعييف يممؾ سمطة التأديب كغيرىا مف ال

ىذا مف حيث اختصاصات الرئيس كسمطتو التأديبية في القانكف األساسي أما في القكانيف األخرل 
( مف قانكف الخدمة المدنية أف لرئيس السمطة كحده كبمصادقة المجمس 15فقد أشارت المادة )

 .257التشريعي تعييف رئيس دائرة الرقابة اإلدارية كالمالية
الرقابة اإلدارية كالمالية مف قبؿ رئيس الدكلة، يعطيو الحؽ في  كعميو فإف تعييف رئيس ديكاف

مساءلتو تأديبياي عف المخالفات التأديبية التي قد يرتكبيا أثناء مباشرة أعمالو كاختصاصاتو كالتي مف 
شأنيا أف تمس بالصالح العاـ، كىذا يفيـ مف القكؿ الذم أسمفناه سابقان أف مف يممؾ األعمى يممؾ 

 ف يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة التأديب كغيرىا مف السمطات.األدنى كم
 مجمس الوزراء وسمطتو في التحقيق والتأديب. -ثانياً 
الكزراء  ( مف القانكف األساسي الفمسطيني مجمس الكزراء بقكليا: مجمس63عرفت المادة )   

كضع البرنامج الذم تقره بمسؤكلية  )الحككمة( ىك األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع
ما لرئيس السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذية  السمطة التشريعية مكضع التنفيذ، كفيما عدا

" اختصاص مجمس الكزراء تككف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية مف يحددىا القانكف األساسي،
د مف الكزراء حسب ككذلؾ يعرؼ مجمس الكزراء بأنو: شخص معنكم يتككف مف رئيس الكزراء كعد

 .258الحاجة كالمصمحة العامة
( مف  القانكف األساسي الفمسطيني الصبلحيات اإلدارية التي تناط بمجمس 69كقد حددت المادة )

( مف 11الكزراء، بحيث كردت ىذه الصبلحيات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كيفيـ ىذا مف )الفقرة 
                                                           

 .ـ1998لسنة  4ـ المعدؿ لمقانكف رقـ 2005لسنة  4قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  مف 69انظر، نص المادة  256
يعيف رئيس دائرة الرقابة المالية كاإلدارية بقرار مف رئيس  :مف قانكف الخدمة المدنية المعدؿ عمى أنو 15تنص المادة  257

 .السمطة الكطنية كمصادقة المجمس التشريعي
 28ـ، ص 2001، الدار العممية الدكلية عماف، القانون اإلداريالطيراكم، ىاني،  258
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اصات أخرل تناط بو بمكجب أحكاـ القانكف. ( كالتي تنص عمى أنو: أية اختص69نص المادة )
بحيث فتحت ىذه الفقرة الباب لمنح مجمس الكزراء صبلحيات أخرل في غير القانكف األساسي، 

( مف قانكف الخدمة 71كمف ضمف الصبلحيات التي منحت لمجمس الكزراء ما تنص عميو المادة )
ؽ كالتأديب مع مكظفي الفئة العميا، المدنية كالتي منحت بمكجبيا مجمس الكزراء صبلحية التحقي

كعمة إناطة ميمة تأديب مكظفي الفئة العميا بمجمس الكزراء ىك أف األخير مف يعينيـ بتنسيب مف 
( مف قانكف الخدمة المدنية عمى أنو: 17رئيس الدائرة الحككمية المختصة كعمى ذلؾ تنص المادة )
األكلى ) أك ما يعادليا مف خارج الدائرة يعيف الككبلء كالمديركف العامكف مف مكظفي الفئة 

الحككمية( بقرار مف رئيس السمطة الكطنية كبناءن عمى تنسيب مف مجمس الكزراء، كيعيف مكظفك 
 الفئة األكلى بقرار مف مجمس الكزراء بناءن عمى تنسيب رئيس الدائرة الحككمية المختص.

 األعمى يممؾ األقؿ كىك التأديب.  كيعتبر التعييف مف أعمى االختصاصات الكظيفية فمف يممؾ
 ( بقكليا: 71فيي ما تنص عميو المادة ) أما عن اإلجراءات المتبعة في تأديب موظفي الفئة العميا 
. تككف إحالة مكظفي الفئة العميا لمتحقيؽ عمى المخالفات التأديبية بقرار مف مجمس الكزراء بناءن 1

 التابعيف ليا.عمى طمب مف رئيس الدائرة الحككمية 
تتكلى التحقيؽ لجنة يشكميا مجمس الكزراء مف مكظفيف ال تقؿ درجاتيـ عف درجة المكظؼ . 2

 .المحاؿ لمتحقيؽ
. ترفع المجنة تكصياتيا إلى مجمس الكزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا كفقان ألحكاـ ىذا 3

 .259القانكف
الكزراء كحده سمطة التحقيؽ كالتأديب مع مكظفي كبناءن عمى ما تقدـ منح المشرع الفمسطيني مجمس 

ال اعتبر باطبلن لمخالفة نص  الفئة العميا فبل يجكز لغيره إجراء التحقيؽ مع مكظفي الفئة العميا كا 
، كترفع المجنة تكصياتيا إلى مجمس تكلى التحقيؽ لجنة يشكميا مجمس الكزراءقانكني صريح، كي

ان برأييا، إال أف المجاف المشكمة مف قبؿ مجمس الكزراء الكزراء كما أسفر عنو التحقيؽ مشفكع
نما تقدـ تكصيات كاستشارات غير ممزمة  لمتحقيؽ مع مكظفي الفئة العميا ال تصدر عقكبات كا 

                                                           
 .، مرجع سابؽالفمسطيني مف قانكف الخدمة المدنية 71ارجع نص المادة  259
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لمجمس الكزراء، كمف لو الكممة النيائية في إيقاع العقكبة التأديبية عمى مكظفي الفئة العميا ىك 
 . 260ذلؾ مف كممة تقدـ تكصيات التي كردت بنص المادة السابقةمجمس الكزراء ذاتو كيستدؿ عمى 

كقد رفض جانب مف الفقياء التفرقة في إجراءات مساءلة كتأديب صغار المكظفيف كمكظفي الفئة 
العميا، كعممكا ذلؾ بقكليـ إف األصؿ أف جميع المكظفيف يعممكف لخدمة المرافؽ العامة كلتحقيؽ 

اتيـ كدرجاتيـ، مما يقتضي معاممتيـ عمى قدـ المساكاة أماـ الصالح العاـ بغض النظر عف فئ
 . 261القانكف في شتى المجاالت  كخاصة في مجاؿ التأديب

كأيد جانب مف الفقياء التفرقة بيف فئات المكظفيف بإجراءات تأديبيـ، كعممكا ذلؾ أف شاغمي 
ة مرمكقة كيشغمكف الكظائؼ العميا يخضع لرئاستيـ عدد مف العامميف، كيممككف مكانة كظيفي

كظائؼ حساسة في الدكلة عف باقي المكظفيف العادييف؛ مما يتطمب معو اختبلؼ في إجراءات 
عطاء مجمس الكزراء صبلحية تأديب مكظفي الفئة العميا يرفع الحرج عف  التأديب الخاصة بيـ، كا 

 . 262تأديبية بحقيـالرؤساء اإلدارييف المباشريف ليـ إذا تكلكا بأنفسيـ سمطة تكقيع العقكبات ال
الرأم القائؿ بضركرة األخذ بعدـ التفرقة بيف فئات المكظفيف العمكمييف في الدكلة  ويؤيد الباحث

ف كاف المشرع يريد أف يضفي  فجميعيـ يعممكف في خدمة المرافؽ العامة لتحقيؽ الصالح العاـ، كا 
إداريان، كاف األكلى بو أف  ضمانات أكثر لصالح مكظفي الفئة العميا عند التحقيؽ معيـ كتأديبيـ

ينشئ جية محايدة كمستقمة تمامان عف الجياز اإلدارم تختص بالتحقيؽ مع المكظفيف جميعان دكف 
تمييز كمحاباة، كيمنح ىذه الجية صبلحيات تمكنيا مف تتبع األخطاء التأديبية لمكصكؿ إلى 

لتحقيؽ مع مختمؼ المكظفيف الحقيقة، كبذلؾ يرفع الحرج عف جميع الجيات اإلدارية المختصة با
في الدكلة بما فيو مجمس الكزراء، كبذلؾ يضمف عدـ تدخؿ الكساطات كالمحاباة كاألىكاء عند 

 التحقيؽ معيـ كمساءلتيـ إداريان.
 

                                                           
أف يككف لمجمس الكزراء أم سمطة تأديبية عمى المكظفيف في جميكرية مصر العربية لعدـ كجكد  نفي الدكتكر البندارم 260

نص صريح عمى ىذا االختصاص، فيك ال يممؾ تكقيع أية عقكبة تأديبية كما أنو ال يممؾ التعقيب عمى العقكبات التي تكقعيا 
أية سمطة بالنسبة إلى المسائؿ التأديبية كالقاعدة أنو ال جيات االختصاص كالعمة في ذلؾ أف الدستكر لـ يخكؿ مجمس الكزراء 

 .97، مرجع سابؽ، صاالختصاص التأديبي والسمطات التأديبيةجع، البندارم، عبد الكىاب، را ،اختصاص إال بنص صريح
 .256، صـ2002، المطبعة العربية الحديثة القدس، مبادئ القانون اإلداري الفمسطينيجع، عمرك، عدناف ، رالممزيد  261
 .337، ص1991، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، القانون اإلداريبسيكني، عبد الغني،  لممزيد أنظر، 262
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 الفرع الثاني: سمطة رئيس الوزراء والوزراء والرئيس اإلداري في التحقيق والتأديب .

 ق والتأديب.سمطة رئيس الوزراء في التحقي -أوالً 
( مف القانكف األساسي الفمسطيني في فقرتيا الثانية عمى أنو: لرئيس الكزراء 75تنص المادة )   

األسباب المشار إلييا في الفقرة  الحؽ في إحالة أم مف الكزراء إلى التحقيؽ استنادان إلى أم مف
مف ىذه المادة ىي ما قد  1الفقرة ( أعبله كذلؾ كفقان ألحكاـ القانكف " كاألسباب المشار إلييا في 1)

كتنص الفقرة الثانية مف المادة مف جرائـ أثناء تأديتو أعماؿ كظيفتو أك بسببيا،  ينسب إلى الكزير
( مف القانكف األساسي عمى أنو: الكزراء مسؤكلكف أماـ رئيس الكزراء كؿ في حدكد اختصاصو 74)

 كعف أعماؿ كزارتو". 
كزراء أثناء تأديتيـ لكظائفيـ إما أف تككف جنائية أك جرائـ تمس مصمحة كالجرائـ التي قد تقع مف ال

العمؿ كالدكلة كالصالح العاـ التي يترتب عمييا العقاب التأديبي ال الجنائي، كالمادة السابقة قد 
جاءت عمى إطبلقيا فمـ تحدد ماىية الجرائـ أك األفعاؿ التي يعاقب عمييا الكزير ىؿ ىي جرائـ 

جرائـ تأديبية؟ كالغالب في رأم الباحث أف كصؼ الجرائـ ينطبؽ عمى كافة أنكاعيا جنائية أـ 
الجنائية منيا كالتأديبية، كبذلؾ يختص رئيس الكزراء بسمطة التحقيؽ كالتأديب مع الكزراء العامميف 
تحت رئاستو عف الجرائـ التأديبية فقط، ألف مف مياـ كصبلحيات رئيس الكزراء اإلشراؼ عمى 

تشكيؿ مجمس الكزراء أك تعديمو أك إقالة الكزراء كالمؤسسات العامة التابعة لمحككمة، ككذلؾ  أعماؿ
 كعميو مف يمتمؾ التعييف يمتمؾ التأديب.    ،263استقالة أم عضك أك مؿء الشاغر فيو أك قبكؿ

 .264سمطة الوزراء في التحقيق والتأديب -ثانياً 
تمنح الكثير مف القكانيف سمطات تأديبية كاسعة لمكزير حيث إنو يتربع عمى أعمى قمة ىـر    

الكظيفة العمكمية داخؿ كزارتو، كيبرر تخكيؿ الكزير سمطة تكقيع بعض الجزاءات التأديبية عمى 
ىك المكظفيف الذيف ىـ تحت كاليتو بأنو يممؾ سمطة تكجيو سير العمؿ في كزارتو التي يرأسيا، ك 
منح ببالتالي األقدر عمى الحكـ عمى تصرفات المكظفيف كأفعاليـ التي تشكؿ مخالفة تأديبية، ك 

الكزير سمطة تأديب العامميف الذيف ىـ تحت رئاستو تمكنو مف تقدير العقكبة التأديبية المبلئمة بعيدان 
                                                           

263
 مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ. 68راجع، نص المادة  

لتشريعي عرؼ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني الكزير بأنو: كؿ كزير أدل اليميف الدستكرية كمنح الثقة مف المجمس ا264
  .الفمسطيني، كلغايات ىذا القانكف تشمؿ كممة الكزير: الكزير فيما يختص بكزارتو كالدكائر المرتبطة بو
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، كىك أمر عف اإلجراءات الطكيمة كالمعقدة كتمكنو مف مكاجية المخالفات اليكمية بسرعة  كحـز
 .265يككف في ذاتو أحيانان مف الكسائؿ الناجعة لردع المكظفيف المسيئيف عمى الفكر

( مف القانكف األساسي الفمسطيني اختصاصات الكزير في إطار كزارتو فتنص 71كتناكلت المادة ) 
ا كزير في إطار كزارتو عمى كجو الخصكص بم في فقرتيا الثانية كالخامسة عمى أنو: يختص كؿ

صدار التعميمات البلزمة لذلؾ، كيجكز لمكزير تفكيض  يأتي: اإلشراؼ عمى سير العمؿ في كزارتو كا 
 . 266حدكد القانكف سمطاتو إلى ككيؿ الكزارة، أك غيره مف مكظفي اإلدارة العميا في كزارتو، في بعض

الفمسطيني عمى ( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 86كفي السياؽ ذاتو نصت المادة )
صبلحية الكزير في تفكيض صبلحياتو التأديبية في تكقيع عقكبتي التنبيو أك لفت النظر إلى 

 . 267مكظفي الفئة العميا
( السابؽ أف لمكزير أك رئيس الدائرة الحككمية صبلحية إيقاع عقكبة 86كعميو يفيـ مف نص المادة )

اإلنذار كلو تكقيع عقكبة الخصـ مف الراتب في  التنبيو كلفت النظر ) حسب أحكاـ القانكف ( كعقكبة
 .268حدكد خمسة أياـ فقط )بتفكيض مف ديكاف المكظفيف العاـ(

وىنا يثار تساؤل عن دور الوزير في التعقيب عمى القرارات التأديبية سواًء الصادرة من رئيس 
 ديوان الموظفين العام أو من رئيس الدائرة الحكومية.

لرئيس األعمى لكزارتو بحيث يتربع عمى أعمى قمة اليـر اإلدارم في حدكد بينا أف الكزير ىك ا   
كزارتو، كىك الذم يتكلى كضع خطة كزارتو في إطار السياسة العامة لمدكلة كيشرؼ عمى تنفيذىا، 

                                                           
 198ـ ص2008، الطبعة االكلى، إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف، , النظام التأديبي في الوظيفة العامةراجع، كنعاف، نكاؼ 265

، كعند، أبك كشؾ، عبير، 475 – 470، مرجع سابؽ، صاإلداري قضاء التأديب, القضاء ككذلؾ عند، الطماكم، سميماف
 .25، مرجع سابؽ، صسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنة

يقصد بالتفكيض أف يعيد صاحب االختصاص بممارسة جزء مف اختصاصاتو إلى أحد مرؤكسيو، بشرط أف يسمح القانكف  266
ف ممارسة االختصاص المفكض تحت رقابة الرئيس اإلدارم صاحب االختصاص األصيؿ، راجع بإجراء ىذا التفكيض كأف تكك 

، كنفػس المعنػي عنػد، بشػار، عبػد اليػادم، 49في ذلؾ راضي، مازف، القانكف اإلدارم، ال يكجد دار لمنشر كال سػنو لمنشػر، ص
في ذلؾ، الطماكم، سػميماف، الػكجيز فػي ، كانظر 49، ص1982التفكيض في االختصاص دراسة مقارنة، دار الفرقاف لمنشر، 

 . 409القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص
 45مف قرار مجمس الكزراء رقـ  86مف القانكف االساسي الفمسطيني مرجع سابؽ، كنص المادة  71انظر الى نص المادة  267

 ـ، بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني.2005لسنة 
( مرجع سابؽ، كعند، أبك كشؾ، عبير، التحقيق اإلداري )ضماناتو, اجراءاتو, العقوبات التأديبيةف أنظر، بحث بعنكا 268

 .27سمطة التأديب بيف اإلدارة كالقضاء دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص
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كبذلؾ يمتمؾ الكزير في حدكد كزارتو صبلحيات كاسعة بالنسبة لمعامميف تحت رئاستو، كلكف ىؿ 
التعقيب عمى القرارات التأديبية الصادرة بحؽ المكظفيف الذيف يعممكف تحت يممؾ الكزير سمطة 

رئاستو؟، كالتعقيب ىنا يشمؿ الغاء كتعديؿ كسحب أك تخفيض العقكبة الصادرة بحؽ المكظؼ 
المخالؼ في القرار اإلدارم، لـ يتطرؽ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني عف أية سمطة لمكزير في 

رات التأديبية التي يصدرىا رؤساء الدكائر الحككمية أك التي يصدرىا رئيس ديكاف التعقيب عمى القرا
المكظفيف العاـ، مف البدييي أف لمكزير سمطة التعقيب باإللغاء أك التعديؿ أك الحفظ لمقرار التأديبي 
ى الصادر عف رؤساء الدكائر الحككمية، كىذا نابع مف السمطة العميا لمكزير في حدكد كزارتو كعم

 .269مرؤكسيو
أما بخصكص القرارات التأديبية الصادرة عف المجاف التأديبية المشكمة مف قبؿ رئيس ديكاف  

( مف قانكف الخدمة المدنية نجدىا تنص عمى أنو: فيما 69المكظفيف العاـ، فبالرجكع لنص المادة )
مع عدا مكظفي الفئتيف الخاصة كالعميا يصدر رئيس الديكاف أك مف يفكضو بذلؾ خطيان بالتنسيؽ 

الدائرة الحككمية المختصة قراران بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مع المكظؼ ..." ، كبالرجكع كذلؾ لنص 
( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية فتنص عمى أنو: تتككف المجنة مف عدد ال 88المادة )

في عضكية يقؿ عف ثبلثة كال يزيد عف خمسة أعضاء كيعيف أحدىـ ليككف رئيسان لمجنة كيشترؾ 
 .270المجنة مندكب عف الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ عمى األقؿ

كباستقراء النصيف السابقيف نجد أف لجنة التحقيؽ المشكمة لممتيـ تأديبيان تتككف مف عدد مف 
األعضاء كيكجد بينيـ مف يمثؿ الدائرة الحككمية )الكزارة( التي يتبع ليا المكظؼ المخالؼ تأديبيان، 

يصدر القرار التأديبي عمى المتيـ إال كيككف قد كافقت عميو الكزارة التابع ليا المكظؼ، كبذلؾ فبل 
ال يحؽ لمكزير التعقيب عمى القرار التأديبي خاصة أف األخير صدر بعد مكافقة الكزير عميو، كلكف 

 ،مصدرة القرار يحؽ لممكظؼ العاـ الصادر بحقو قرار التأديب التظمـ مف القرار اإلدارم أماـ الجية
 أك الطعف عميو باإللغاء أماـ محكمة العدؿ العميا. 

 
 

                                                           
   476إلى472راجع بذلؾ، الطماكم، سميماف، القضاء اإلدارم قضاء التأديب، الكتاب الثالث، مرجع سابؽ، ص 269
 ( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية.  88( مف قانكف الخدمة المدنية، مرجع سابؽ، كالمادة )69راجع، نص المادة) 270
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 سمطة الرئيس اإلداري في التحقيق والتأديب. -ثالثاً 
يقصد بالرؤساء اإلدارييف أنيـ مف يتكلكف اإلشراؼ عمى أعماؿ مرؤكسييـ كتكجيييـ كمراجعة    

( 69لمكظفيف العمكمييف في المادة )أعماليـ، كقد نظـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني تأديب ا
بحيث منحت رئيس الدائرة الحككمية الحؽ في تكقيع عقكبة التنبيو أك لفت النظر عمى المكظفيف 

 .271المخالفيف حتى الفئة الثانية فما دكنيا
كبناءن عميو فقد أعطى المشرع الفمسطيني لرؤساء اإلدارات العامة كمف في حكميـ سمطة تكقيع 

أديبية قميمة األىمية نسبيان عمى العامميف تحت رئاستيـ عند ارتكابيـ لممخالفات التأديبية العقكبات الت
، كتشمؿ ىذه العقكبات التنبيو كلفت النظر حسب أحكاـ القانكف، كعقكبة 272اإلدارية البسيطة

 273اإلنذار كالخصـ مف الراتب في حدكد خمسة أياـ فقط ) بتفكيض مف ديكاف المكظفيف العاـ(

                                                           
فيما   قسـ المشرع الفمسطيني في المادة التاسعة مف قانكف الخدمة المدنية فئات المكظفيف إلى عدة فئات فتنص عمى أنو: 271

 -الدكائر الحككمية في فمسطيف إلى الفئات التالية:عدا الكزراء تقسـ الكظائؼ في 
 كتشمؿ مف يعيف بدرجة كزير مف رؤساء الدكائر الحككمية. -الفئة الخاصة:
كتشمؿ الكظائؼ التخطيطية كاإلشرافية العميا، كتككف مسؤكليات مكظفي ىذه الفئة اإلشراؼ عمى تنفيذ أىداؼ  -الفئة األكلى:

 =التخصصية المختمفة ككضع الخطط كالبرامج كاتخاذ القرارات كاإلجراءات لتنفيذىا. الدكائر الحككمية في المجاالت
كيشترط فييـ تكفر المؤىبلت العممية كالخيرات العممية المطمكبة، كيتـ تعييف الككبلء كرؤساء الدكائر كالمديريف العاميف مف =

ية لشاغمي كظائؼ ىذه الفئة كفقان لمدرجة الكظيفية الكاردة مكظفي ىذه الفئة أك ما يعادليا، تحدد الركاتب كسائر الحقكؽ المال
 في قرار التعييف كفقان ألحكاـ القانكف.

كتشمؿ الكظائؼ التخصصية في مختمؼ المجاالت كتككف مسؤكليات مكظفي ىذه الفئة القياـ باألعماؿ  -الفئة الثانية:
لمالية كالمحاسبية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية التخصصية في الميف الطبية كاليندسية كاإلدارية كالقانكنية كا

كغيرىا، كتضـ ىذه الفئة مكظفي الدكائر الحككمية التي تتطمب ميارات تخصصية محددة، كيتـ اختيار مف يمتمككف ميارات 
لكسطى كالمديريف كرؤساء األقساـ إدارية كقيادية مف بيف مكظفي ىذه الفئة أك ما يعادليا لشغؿ الكظائؼ اإلدارية كاإلشرافية ا

 كرؤساء الشعب كالكحدات.
 كتشمؿ الكظائؼ الفنية كالكتابية كأعماؿ السكرتارية مف طباعة كحفظ كثائؽ كغيرىا. -الفئة الثالثة:
ة كتشمؿ الكظائؼ الحرفية في مجاالت التشغيؿ كالصيانة كالحركة كالنقؿ كالكرش الميكانيكية كالكيربائي -الفئة الرابعة:

 كمحطات القكل كغيرىا.
 كتشمؿ كظائؼ الخدمات كالحراس كالسعاة كمف في حكميـ. -الفئة الخامسة:

، كالمتعمقة بالجرائـ التأديبية لمكزراء أنو يعتبر 2003مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  3فقرة  76بينت المادة  272
جيزة البلمركزية ىـ في مرتبة الكزراء، كىناؾ مف في حكـ الكزراء ككبلء الكزارات مف في حكميا، ثـ أف المحافظ كرؤساء األ

 تعينو.بمكجب قرار  مي كزيران مف سي 
( منشكر عمى المكقع الرسمي لديكاف التحقيق اإلداري )ضماناتو, اجراءاتو, العقوبات التأديبيةأنظر، بحث بعنكاف  273

 غزة مرجع سابؽ –المكظفيف العاـ 
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ممؾ الرؤساء اإلداريكف عادة سمطة إحالة المكظؼ المخالؼ تأديبيان إلى التحقيؽ، كذلؾ إعماالن كما ي
( مف قانكف الخدمة المدنية فتنص عمى أنو" تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة 69لنص المادة )

 .274تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ
اإلحالة إلى مجالس التأديب، كسمطة تعديؿ أك إلغاء أك كليـ كذلؾ سمطة حفظ التحقيؽ كسمطة 

باعتبار أف كؿ ذلؾ مف  -سمطة التعقيب –سحب القرار اإلدارم الصادر بتكقيع الجزاء التأديبي 
 .275مسؤكلياتيـ كفي حدكد السمطات المقررة ليـ قانكنان 

كما أف لرئيس الدائرة الحككمية سمطة كقؼ المكظؼ عف عممو أك نقمو إلى كظيفة أخرل في    
( مف قانكف 39نفس الدائرة كذلؾ بصفة مؤقتة مرتينة بانتياء التحقيؽ، ىذا ما أكدت عميو المادة )

يتبعيا كقؼ عند إحالة المكظؼ لمتحقيؽ يجكز لرئيس الدائرة الحككمية التي الخدمة المدنية بقكليا: 
المكظؼ عف عممو أك نقمو إلى كظيفة أخرل في الدائرة نفسيا بصفة مؤقتة ريثما ينتيي التحقيؽ 

، كىنا يجب أف نبلحظ أف التكقيؼ االحتياطي الصادر مف الرئيس اإلدارم المباشر مقرران 276معو
ص عمييا في ال يعتبر الكقؼ عف العمؿ عقكبة تأديبية كالعقكبة المنصك بحيث لمصمحة التحقيؽ، 

( في قانكف الخدمة المدنية سابقة الذكر كلمرئيس اإلدارم الحرية في 68الفقرة السادسة مف المادة )
 اتخاذ ىذا اإلجراء أك عدـ اتخاذه. 

أما إف ارتكب المكظؼ مخالفة تأديبية تستحؽ عقكبة تخرج عف نطاؽ صبلحية كاختصاص كزارتو 
لمخالفة التأديبية لديكاف المكظفيف العاـ لمحكـ بيا، بحيث فإنو يتعيف عمى الجية الرئاسية إحالة ا

يختص رئيس ديكاف المكظفيف العاـ بإنزاؿ العقكبات التأديبية الجسيمة عمى المكظفيف العمكمييف 
المخالفيف تأديبيان كذلؾ بعد أخذ رأم لجنة تحقيؽ مشكمة مف قبؿ رئيس الديكاف بالتنسيؽ مع الدائرة 

ا المكظؼ، فبل يجكز تكقيع العقكبات التأديبية الخارجة عف اختصاصيا مف الحككمية التي يتبعي
ال كاف قرارىا باطبلن، كذلؾ رغبة مف المشرع بأف تككف العقكبة  قبؿ السمطة الرئاسية المباشرة كا 
التأديبية الجسيمة محاطة ببعض الضمانات التأديبية، كلمنع استبداد السمطة الرئاسية اإلدارية عمى 

ف تأديبيان، كلمنع تدخؿ المحاباة كاألىكاء كالكساطات عند إنزاؿ العقكبة التأديبية عمييـ، المتيمي
كإلزالة اإلحراج الذم قد يقع عمى الرؤساء اإلدارييف عند تكقيع العقكبات التأديبية الجسيمة عمى 

                                                           
 .ـ1998لسنة  4ـ المعدؿ لمقانكف رقـ 2005لسنة  4مف لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  69انظر، نص المادة  274
 .362ص ،أبك عمارة، محمد، بحث بعنكاف المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ في فمسطيف، مرجع سابؽ 275
 ـ ، مرجع سابؽ2005لسنة  4مف قانكف الخدمة المدنية المعدؿ رقـ  93أنظر نص المادة  276



 ~121 ~ 

 

التأديبية ىك  ، إال أنو سيتضح لنا الحقان أف دكر المجافمكمييف العامميف تحت رئاستيـالع يفالمكظف
التأديبية  اتدكر استشارم فقط رأييا غير ممـز لمجية صاحبة االختصاص في تكقيع العقكب

الجسيمة كأف الرئيس اإلدارم يمعب دكران ىامان ككبيران في اختيار كتكقيع العقكبة التأديبية الجسيمة 
 .  277عمى المكظؼ الذم يعمؿ تحت رئاستو
ين العام في التحقيق والتأديب مع الموظفين العموميين, المطمب الثاني: دور ديوان الموظف

 والضمانات التأديبية الممنوحة ليم أثناء مرحمة التحقيق. 
رأينا سابقان أف المشرع الفمسطيني منح السمطة الرئاسية اإلدارية متمثمةن برئيس الدائرة الحككمية أك    

مى المكظفيف العامميف تحت رئاستيـ، مف في حكميـ تكقيع بعض العقكبات التأديبية البسيطة ع
فميـ تكقيع عقكبتي التنبيو أك لفت النظر عمى المكظؼ المخالؼ تأديبيان، دكف التقيد في ذلؾ 
بالرجكع ألخذ رأم جية أك لجنة إدارية أك قانكنية، إال أنو عند تكقيع أية عقكبة تأديبية ال تدخؿ 

ة فإنو يتعيف عمى الجية الرئاسية إحالة ضمف اختصاصات كصبلحيات الجية اإلدارية الرئاسي
المخالفة التأديبية لديكاف المكظفيف العاـ لمحكـ بيا، بحيث يختص رئيس ديكاف المكظفيف العاـ 
بإنزاؿ العقكبات التأديبية الجسيمة عمى المكظفيف العمكمييف المخالفيف تأديبيان كذلؾ بعد أخذ رأم 

ف، فبل يجكز تكقيع العقكبات التأديبية الجسيمة مف قبؿ كفقان لمقانك  ولجنة تحقيؽ مشكمة مف قبم
ال كاف قرارىا باطبلن   .278السمطة الرئاسية المباشرة كا 

كبناءن عميو سيتناكؿ الباحث في ىذا الفرع نشأة ديكاف المكظفيف العاـ كسمطتو في التأديب اإلدارم 
 ـ سارم المفعكؿ . 2005لسنة  4حسب نصكص قانكف الخدمة المدنية المعدؿ رقـ 

الفرع األول: نشأة وتشكيل ديوان الموظفين العام, ودوره في التحقيق مع الموظفين العموميين 
 ن تأديبيًا.المخالفي

 نشأة وتشكيل ديوان الموظفين العام في فمسطين. -أوال
 أ. نشأة ديوان الموظفين العام. 

نص المشرع الفمسطيني عمى إنشاء ديكاف المكظفيف العاـ في الفصؿ الثالث مف قانكف الخدمة    
كييعنى بشؤكف ـ بقكلو: تنشأ دائرة مستقمة تسمى)ديكاف المكظفيف العاـ( 2005لسنة  4المدنية رقـ 

                                                           
 31، مرجع سابؽ، ص, سمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأنظر أبك كشؾ، عبير 277
 385ـ ، 2009، الجزء األكؿ ، المكتب الجامعي الحديث ،  الموسوعة التأديبيةطنطاكم ، ممدكح ،  278
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الخدمة المدنية، كيتكلى إدارتو رئيس يرتبط بمجمس الكزراء، كيعيف رئيس الديكاف بقرار مف رئيس 
يقدـ ىذا التنسيب لممجمس التشريعي بحيث  السمطة الكطنية بناءن عمى تنسيب مف مجمس الكزراء

كيمارس  ،يعيلممصادقة عمى تعيينو بعد الحصكؿ عمى أغمبية مطمقة مف أعضاء المجمس التشر 
كيقدـ ديكاف  رئيس الديكاف صبلحياتو في إدارة الشؤكف المتعمقة بالديكاف كفقان ألحكاـ ىذا القانكف،

 .279المكظفيف مشركع ىيكمو التنظيمي لمجمس الكزراء إلصدار القرار بشأنو
كجاء إنشاء ديكاف المكظفيف العاـ في فمسطيف نتيجة لشعكر المشرع بضركرة إنشاء جية ليا 
االستقبللية التامة عف المصالح كالكزارات لتتكلى أمكر الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ مف حيث 
التعييف كالترقية كالتأديب كغيره، كلمعمؿ عمى تطكير عمؿ الجياز اإلدارم بعيدان عف النفكذ السياسي 

المدنية كالسمطكم، كقد نص المشرع في المادة السابعة مف الفصؿ الثالث مف قانكف الخدمة 
الفمسطيني عمى اختصاصات كمياـ ديكاف المكظفيف العاـ كالتي بمجمميا تدكر حكؿ اإلشراؼ عمى 

 .  280تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية كمتابعة الكظيفة العامة كالمكظفيف العمكمييف في فمسطيف
إلنشاء  كأكرد الدكتكر الطماكم في كتابو مبادئ القانكف اإلدارم أف مف أىـ األسباب التي دعت

ديكاف المكظفيف المصرم، أف الكظيفة العامة في مصر عانت مف إشكاالت فيما يتعمؽ بالمكظفيف، 

                                                           
 ـ ، مرجع سابؽ .2005نص المادة السادسة مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني لعاـ  279
لسنة  4المدنية رقـ تنص المادة السابع مف قانكف الخدمة بخصكص اختصاصات ديكاف المكظفات العاـ في فمسطيف،  280

ـ ، عمى أنو " تحقيقان لمغايات المقصكدة مف التنمية اإلدارية في تطكير الجياز اإلدارم في فمسطيف يتكلى الديكاف 2005
 -المياـ كالمسؤكليات التالية:

 دنية بصكرة سميمة.اإلشراؼ عمى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كالتحقؽ مف تطبيؽ الدكائر الحككمية لسائر تشريعات الخدمة الم. 1
المشاركة في إعداد كتنفيذ الخطط المتعمقة بالمكظفيف كالعمؿ عمى تنمية قدراتيـ عف طريؽ تنسيؽ التدريب كالبعثات داخؿ  .2

المشاركة في كضع القكاعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بيف المتقدميف لمتعييف في الكظائؼ العامة  .3، فمسطيف كخارجيا
جراءات البلزمة لعقد تمؾ االمتحانات سنكيان أك كمما دعت الحاجة إلييا، كذلؾ بالتنسيؽ مع الدكائر الحككمية كالجيات كاتخاذ اإل

 األخرل المعنية.
مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة مف الدائرة الحككمية بالتعييف كالترقية التي تمتـز بتبميغيا لمديكاف خبلؿ خمسة عشر يكمان  .4

ا، كلمديكاف أف يعترض عمى ما يراه مخالفان منيا ألحكاـ ىذا القانكف كالمكائح السارية بشأف الخدمة المدنية كيبمغ مف صدكرى
أسباب اعتراضو إلى الدائرة الحككمية خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ تبميغو بيا، كفي حالة عدـ االتفاؽ بيف الديكاف كالدائرة 

. إعداد سجؿ مركزم 5، مر إلى مجمس الكزراء التخاذ ما يراه مناسبان كفقان ألحكاـ ىذا القانكفالحككمية المعنية يرفع الديكاف األ
. إعداد اإلحصاءات عف المكظفيف كأية إحصاءات أخرل تتطمبيا مياـ الديكاف 6، لجميع مكظفي الخدمة المدنية في فمسطيف

 المتعمقة بالخدمة المدينة. . تكثيؽ التشريعات كالمراجع7، كمتابعة تمؾ اإلحصاءات كتحديثيا
إعداد دليؿ لمخدمة المدينة في فمسطيف تكضح فيو كاجبات المكظؼ كحقكقو التي بتضمنيا ىذا القانكف كسائر التشريعات  .8

 المعمكؿ بيا في فمسطيف كالتي يجب عمى المكظؼ اإللماـ بيا.
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كيرجع ذلؾ إلى تسرب النفكذ السياسي إلى مجاؿ الكظيفة العامة بحيث كاف تعييف المكظفيف يتـ 
حتـ ليذه إرضاءن لنائب أك كسيط ذم نفكذ حزبي دكف كجكد حاجة ممحة لممكظؼ، ككاف العبلج الم

المعضمة ىك إبعاد النفكذ السياسي عف مجاؿ الكظيفة كالمكظفيف كذلؾ بكضع حد لسمطة الكزير 
في ىذا الشأف، فبل يككف التعييف إال لحاجة ممحة لممكظؼ، كال تككف الترقية إال لمف يستحقيا 

تتصؼ ...إلخ، كيترتب عمى ىذا العبلج بطبيعة الحاؿ أف تحؿ محؿ سمطة الكزير سمطة أخرل 
أساسان بالحيدة التامة، كباستقبلليا عف األحزاب بحيث ال تصدر تصرفاتيا إال عف المصمحة 

 .281العامة
 .282ب. تشكيل ديوان الموظفين العام

 يتككف الييكؿ اإلدارم التنظيمي لديكاف المكظفيف العاـ في فمسطيف مف:
انكف الخدمة المدنية المعدؿ . رئيس ديكاف المكظفيف العاـ الذم اشترط المشرع الفمسطيني في ق1

في المادة الثامنة عند تعيف رئيس الديكاف أف ينسب مف مجمس الكزراء كيقدـ  2005لسنة  4رقـ 
ىذا التنسيب لممجمس التشريعي لممصادقة عمى تعيينو بعد الحصكؿ عمى أغمبية مطمقة مف أعضاء 

 . 283المجمس التشريعي
يعيف مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بناءن  . نائب رئيس ديكاف المكظفيف العاـ، بحيث2

عمى تنسيب مف مجمس الكزراء، كيقـك بتفكيض مف رئيس الديكاف بجميع المياـ المخكلة لرئيس 
 . 284الديكاف كفقان لمقانكف

. إدارات كدكائر ديكاف المكظفيف العاـ، حيث قسـ الديكاف إلى إدارات عامة تختص في شئكف 3
منيا) شئكف مكظفيف الخدمة المدنية، كتطكير سياسة المكارد البشرية، التدريب  الخدمة المدنية

كالتطكير، كاإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية، كاإلدارة العامة لتكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت( كقسـ إلى دكائر مساندة لئلدارة العميا منيا )دائرة الشئكف القانكنية، كمستشارم رئيس 

                                                           
  المصري، مبلحظة/ صدر قانكف ديكاف المكظفيف 552، مرجع سابؽ، صمبادئ القانون اإلداريراجع الطماكم، سميماف،  281

، كلكف سرعاف ما ألغي ىذا القانكف كأستعيض 1952لسنة  78، بالمرسـك بقانكف رقـ  1951أكتكبر سنة  23في 190رقـ  
 553أغسطس مف نفس العاـ، المرجع السابؽ ص 8الصادر في  1952لسنة  158عنو بالمرسـك بقانكف رقـ 

، 12راجع، أبك سيدك، عبل، االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص 282
 240ـ، ص2004كراجع، أبك عمارة، محمد، القانكف اإلدارم، الجزء الثاني، نشاط اإلدارة العامة في فمسطيف، 

 ـ.2005لسنة  4دؿ رقـ مف قانكف الخدمة المدنية المع 8راجع نص المادة  283
 ـ.2005لسنة  4مف قانكف الخدمة المدنية المعدؿ رقـ  17راجع نص المادة  284
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يكاف المكظفيف العاـ، كدائرة الرقابة، كالعبلقات العامة، ككحدة شئكف المرأة، ككحدة شئكف مجمس د
 .285الكزراء(

 . ثانيًا: سمطة ديوان الموظفين العام في التحقيق مع الموظفين المخالفين تأديبياً 
 45نصت البلئحة الداخمية لقانكف المكظفيف العاـ الفمسطيني الصادرة بقرار مجمس الكزراء رقـ 

اإلجراءات المتبعة في التحقيق التأديبي مع الموظفين العموميين الممنوحة ـ عمى 2005لسنة 
 ( بقوليا: 89و 88و  87لديوان الموظفين العام وذلك في المادة )

عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة التأديبية عمػى . تككف اإلحالة لمتحقيؽ 1
 المكظؼ.

. كيحاؿ المكظؼ لمتحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ كيتضمف قرار اإلحالة بياننا بالمخالفات 2
المنسكبة إليو، كفيما عدا مكظفي الفئتيف الخاصة كالعميا يصدر رئيس الديكاف أك مف يفكضو 

ؽ مع الدائرة الحككمية المختصة قراران بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مع المكظؼ بذلؾ خطيان بالتنسي
كسماع أقكالو كيشمؿ القرار ميمة المجنة كمكاف كزماف انعقادىا، كيككف ذلؾ حاؿ أف تككف 

 مخالفة المكظؼ كبيرة كعقكبتيا تخرج عف نطاؽ صبلحية كزارتو. 
عمى خمسة أعضاء كيعيف أحدىـ ليككف . كتتككف المجنة مف عدد ال يقؿ عف ثبلثة كال يزيد 3

رئيسنا لمجنة كيشارؾ في عضكية المجنة مندكب عف الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ عمى 
 األقؿ.

. كيجب عمى لجنة التحقيؽ فبؿ البدء بالتحقيؽ أف تيخطر المسئكؿ المباشر عف المكظؼ برغبتيا 4
 التحقيؽ. في ذلؾ، كعميو أف يقدـ ليا كؿ التسييبلت إلجراء

إجرائو في غيبتو،  لممكظؼ أف يحضر جميع جمسات التحقيؽ، إال إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ. 5
األكراؽ المتعمقة بيا، كأف  عمى ما تـ مف تحقيقات كعمى كافة االطبلعكمع ذلؾ يحؽ لو 

نابتو عنو في  ذلؾ.  يستعيف بمحامي في تقديـ دفاعو كا 
 صكرة سرية أك عمنية.. أف تقرر المجنة إجراء التحقيؽ ب6

                                                           
القرشمي، حجازم، محاضرات في قانكف الخدمة المدنية، مركز مساكاة الستقبلؿ المحاماة كالقضاء، دكرة بعنكاف )تنمية  285

 3المؤسسات األىمية(، صقدرات المحامييف كالقانكنييف كالعامميف في الدكائر العامة ك 
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أعضاء لجنة  أسماء ايجب عمى لجنة التحقيؽ أف تدكف محاضر التحقيؽ كتابةن، كأف يسجؿ بي. 7
 .بأنفسيـ التحقيؽ كالمحقؽ معو كأف يكقعكا عمى كؿ كرقة في المحضر

حاطتو بكضكح 8 . أف يتـ مكاجية المكظؼ المخالؼ في بداية التحقيؽ بالتيمة المنسكبة إليو كا 
فيامو أف ذلؾ قد يؤدم إلى تكقيع عقكبة بصدد  أنو تحقيؽ رسمي معو بشأف ىذه التيمة كا 

 تأديبية عميو في حالة ثبكت المخالفة.
. أف تقكـ المجنة باالطبلع عمى كافة المستندات كاألكراؽ التي تتعمؽ بالمخالفة محؿ التحقيؽ    9

رفاؽ صكرة عنيا بمحاضر التحقيؽ.  كا 
ظؼ في نياية التحقيؽ بجميع األدلة كالقرائف القائمة ضده كمطالبتو بالرد . أف يتـ مكاجية المك 10

 عمى كؿ منيا عمى حدة.
. يجب عمى لجنة التحقيؽ بعد االنتياء مف التحقيؽ أف تقدـ تقريرنا إلى الجية المختصة بتشكيؿ 11

 المجنة مصحكبان بمحضر المجنة كبتقرير عف الكقائع التي تكصمت إلييا.
ذا تساكت آراء أعضاء المجنة يرجح . كتصدر ت12 كصيات لجنة التحقيؽ بأغمبية آراء أعضائيا كا 

 الجانب الذم فيو رئيس المجنة.
. كتصدر الجية المختصة بتشكيؿ لجنة التحقيؽ القرار المناسب عمى ضكء تكصيات لجنة 13

قة عمييا مف ديكاف التحقيؽ كال يعتد بالعقكبة التأديبية مف حيث آثارىا القانكنية إال بعد المصاد
 .286المكظفيف

كيتضح مما سبؽ أف المشرع الفمسطيني نص عمى ضركرة كجكب صدكر العقكبات التأديبية 
الجسيمة عمى المكظفيف الخاضعيف لقانكف الخدمة المدنية مف قبؿ)رئيس ديكاف المكظفيف العاـ( 
بعد أخذ رأم لجنة تأديب مختصة بذلؾ كمشكمة مف قبؿ رئيس الديكاف السابؽ ذكره، إال أنو يؤخذ 

ف التحقيؽ أنيا ال تتمتع بالكفاءة القضائية، كأنيا غير دائمة، كأف غالبية أعضائيا مكظفيف عمى لجا
إدارييف، ككذلؾ القرارات الصادرة عنيا عبارة عف تكصيات كاستشارات غير ممزمة لمجية المختصة 

                                                           
التحقيق بحث بعنكاف (  مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، كراجع، 89ك 88نص المادة )، راجع 286

، غزة مرجع سابؽ –منشكر عمى المكقع الرسمي لديكاف المكظفيف العاـ  اإلداري )ضماناتو, اجراءاتو, العقوبات التأديبية(
أبك سيدك، عبل،  ، كعند،38، ص، مرجع سابؽسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةكعند، أبك كشؾ، عبير، 

 . 88إلى  86االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص
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عقكبة بإنزاؿ العقكبة التأديبية، كبذلؾ أعطى المشرع لمجية الرئاسية مطمؽ الحرية في اختيار ال
 التأديبية التي تشاء بصكرة غير مباشرة كذلؾ بعد التنسيؽ مع رئيس ديكاف المكظفيف العاـ.

الفرع الثاني: الضمانات التأديبية الممنوحة لمموظفين العموميين أثناء مرحمة التحقيق في 
 التشريع الفمسطيني. 

السمطة الرئاسية بسياج مف إحاطة التحقيؽ اإلدارم التي تجريو حرص المشرع الفمسطيني عمى    
التي مف شأنيا أف تكفؿ لممكظفيف العمكمييف المنسكب إلييـ ارتكاب مخالفات  الضمانات كالضكابط

اطمئنانيـ إلى أف التأديب يحقؽ غايتو كأداة لكشؼ الحقيقة كدفع التيـ المنسكبة إليو كتبرئة  تأديبية،
 أف يككف التحقيؽ كسيمة لمقصاص أك االنتقاـ، نفسو، ككذلؾ حماية لممرفؽ العاـ كالصالح العاـ، ال

كاستمزمت التشريعات الفمسطينية التي تنظـ تأديب العامميف أف يستكفي التحقيؽ مع العامؿ المقكمات 
األساسية التي يجب تكافرىا في التحقيقات عمكمان كأخصيا تمؾ الضمانات التي تكفؿ لمعامؿ اإلحاطة 

بداء د فاعو كتقديـ األدلة كسماع الشيكد كما إلى ذلؾ مف كسائؿ تحقيؽ الدفاع بالتيـ المكجية إليو، كا 
إثباتان أك نفيان، كمف أبرز الضمانات الممنكحة لممكظؼ في نطاؽ التحقيؽ كالتأديب ىك أف يتـ إجراء 
التحقيؽ اإلدارم مع المكظؼ كاالستماع ألقكالو كمنحو فرصة لمدفاع عما أسند إليو مف اتيامات، 

الستعانة بمحامي كسماع الشيكد كغيرىا، كىذا ما سيتناكلو الباحث بالشرح كالتفصيؿ كحقو في ا
 :287حسب اآلتي

حاطتو المتيم عممًا بالتيمة المنسوبة إليو. -أوالً   مبدأ ضرورة التحقيق وا 
 أ. مبدأ ضرورة التحقيق.

ية عمى كجكب ( مف الفقرة الثان69نص قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني صراحةن في المادة )   
القياـ بالتحقيؽ مع المكظؼ العاـ المخالؼ تأديبيان قبؿ إنزاؿ أم عقكبة تأديبية في حقو مف شأنيا 

فبل  فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظرأف تمس بمركزه المالي أك الكظيفي، فتنص عمى أنو: 
فضماف حؽ التحقيؽ  ."،يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو..

مع المكظؼ العاـ يغني عف التفصيؿ، فمعنى التحقيؽ ىك تحرم الحقيقة في التيمة المكجية إلى 
المكظؼ كجمع المعمكمات عنيا مف كافة العناصر المتصمة بيا، حتى يصدر القرار التأديبي في 

                                                           
287
الوجيز في تأديب العاممين في عند، النجار، زكي محمد، ك  ،125أبك سيدك، عبل، مرجع سابؽ، صراجع فً ذلك,  

 .95مرجع سابؽ، صالحكومة والقطاع العام, 
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المناسبة ليا أك براءة النياية مستندان إلى أصكؿ ككقائع صحيحة كصادقة تسكغ تكقيع العقكبة 
المكظؼ منيا، كيعتبر التحقيؽ كفقان ليذا المعنى مف أىـ الضمانات المقررة لصالح المكظؼ كجية 
اإلدارة، فيحمي المكظؼ مف االتيامات الممفقة أك الكاذبة كالمؤاخذة بالشبيات، كيحقؽ مصمحة 

صمحة العامة كحدىا، كضماف اإلدارة في عدـ الخركج عف األصكؿ كالمبادئ القانكنية كتكخي الم
عدـ تعسفيا كمحاباتيا، مما يساعد حتمان عمى حسف أداء العمؿ اإلدارم فييا كتحقيؽ األىداؼ 

 . 288المرجكة منو
حاطتو عممًا بالتيمة المنسوبة إليو, واطالعو عمى ممف التحقيق.  ب. مواجية المتيم وا 

ؼ بما ىك منسكب إليو كحقيقة التيمة مف الطبيعي عمى جية التحقيؽ أف تكاجو المكظؼ المخال   
حاطتو عمماي بمختمؼ األدلة التي تشير إلى ارتكابو المخالفة، كذلؾ لكي يتمكف مف  المسندة إليو كا 
الدفاع عف نفسو عف عمـ كيقيف، كالمقصكد بإحاطة المتيـ بالتيمة المكجية إليو ىك: إعبلـ 

عبلمو بمختمؼ  األدلة التي تشير إلى ارتكابو المخالفة حتى المكظؼ بحقيقة التيـ المسندة إليو كا 
يستطيع الدفاع عف نفسو، كىنا يجب أف يراعى أف تككف المخالفات المنسكبة إلى العامؿ محددة ال 
ال اعتبر ذلؾ إخبلالن بحؽ  مسترسمة أك غامضة كأف تككف قائمة عمى أدلة سمبية ال مجرد شبيات كا 

يـ الحؽ في االطبلع عمى ما ىك منسكب إليو مف كقد كفؿ المشرع الفمسطيني لممت، 289الدفاع
( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية في الفقرة األكلى عمى 88مخالفات، فنص في المادة )

أنو: يحاؿ المكظؼ لمتحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ، كيتضمف قرار اإلحالة بيانان بالمخالفات 
سابقة في الفقرة الثانية عمى أنو: لممكظؼ أف يحضر جميع المنسكبة إليو." ككذلؾ نصت المادة ال

 االطبلع جمسات التحقيؽ إال إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ إجراءه في غيبتو، كمع ذلؾ يحؽ لو
األكراؽ المتعمقة بيا، كأف يستعيف بمحامي في تقديـ دفاعو  تحقيقات كعمى كافة عمى ما تـ مف
نابتو عنو في  .290المجنة لمجنة التحقيؽ بصكرة عمنية أك سرية كفقان لتقديرذلؾ. كيجكز أف تجرم ا كا 

 

                                                           
 .361إلى 358لممزيد راجع، جماؿ الديف، سامي، أصكؿ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ ص 288
، كعند، أبك سيدك، عبل، االجراءات 363مرجع سابؽ، ص أصول القانون االداري,راجع في ذلؾ، جماؿ الديف، سامي، 289

كنفس المعنى عند، النجار، زكي  70كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص
 .95مرجع سابؽ، صالوجيز في تأديب العاممين في الحكومة والقطاع العام, محمد، 

 بلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني.( مف ال88راجع نص المادة) 290
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 ضمان حق المتيم في الدفاع عن نفسو واالستعانة بمحام. -ثانياً 
يعتبر حؽ الدفاع مف الحقكؽ األساسية كالجكىرية التي تمكف المتيـ مف الرد عمى ما ىك    

حؽ الدفاع إما مف المتيـ نفسو أك منسكب إليو كتبرئة نفسو بالكسائؿ المشركعة الممكنة، كيككف 
 .بكاسطة غيره كأف يككؿ محاـ لمدفاع عنو أماـ جيات التحقيؽ

 .  أ. حق المتيم في الدفاع عن نفسو
نما يفيـ ذلؾ مف     لـ ينص المشرع الفمسطيني صراحةن عمى حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو كا 

فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر،  ( مف قانكف الخدمة المدنية بقكلو:69خبلؿ نصو في المادة )
..." كمف كسماع أقكالو إال بعد إحالتو إلى لجنة لمتحقيؽ معو فبل يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ

الكاضح أف ىذا النص قد كفؿ لممكظؼ حؽ الدفاع كامبلن كبالطريقة التي يرتئييا مف خبلؿ اشتراط 
سماع أقكاؿ المكظؼ المحقؽ معو كيتـ إثبات ذلؾ بالتسجيؿ في محضر سماع أقكالو. كىنا يجب 

 مكقع عميو مف قبؿ المكظؼ كأعضاء لجنة التحقيؽ، كتمكينو مف الدفاع عف نفسو خاص
  .291االستعانة بشيادة الشيكد أك محامي دفاع أك تقديـ مبرراتك 

 ب. حق المتيم في االستعانة بمحامي.
تعتبر ضمانة االستعانة بمحاـ مف المبادئ العامة لمقانكف، بحيث ال يجكز مخالفتيا أك االتفاؽ  

حاـ، فتنص عمى ذلؾ، كقد نص المشرع الفمسطيني صراحةن عمى حؽ المتيـ تأديبيان باالستعانة بم
لممكظؼ أف يحضر جميع ( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية عمى أنو: 89المادة )

 االطبلعإجرائو في غيبتو، كمع ذلؾ يحؽ لو  جمسات التحقيؽ، إال إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ
دفاعو  األكراؽ المتعمقة بيا، كأف يستعيف بمحامي في تقديـ عمى ما تـ مف تحقيقات كعمى كافة

نابتو عنو في  ذلؾ. كا 
( مف قانكف الخدمة 73كمف الضمانات التأديبية الممنكحة لممكظؼ العاـ ىك ما نصت عميو المادة )

ال يجكز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ بسبب ـ فنصت عمى أنو: 2005لسنة  4المدنية المعد رقـ 
ذه المدة بأم إجراء مف ستة أشير، كتنقطع ى مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر مف

 .إجراءات

                                                           
( منشكر عمى المكقع الرسمي لديكاف التحقيق اإلداري )ضماناتو, اجراءاتو, العقوبات التأديبيةأنظر، بحث بعنكاف  291

 غزة، مرجع سابؽ. –المكظفيف العاـ 
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 التظمم من القرار اإلداري, والطعن عميو. -ثالثاً 
كصدكر قرار إدارم  بعد التحقيق,مف الضمانات التي منحيا المشرع الفمسطيني لممكظؼ العاـ    

نيائي بحقو، التظمـ مف القرار أماـ الجية اإلدارية مصدرة القرار، أك الطعف بإلغاء القرار أماـ 
 حكمة العدؿ العميا.م

 أ. التظمم من القرار اإلداري أمام الجية اإلدارية مصدرة القرار.
إلى اإلدارة  أف يقدـ صاحب الشأف الذم صدر القرار في مكاجيتو التماسان : يعنياإلدارم التظمـ    

كعرفو ، بمركزه القانكني لكي تقكـ بتعديمو أك سحبو" بإعادة النظر في قرارىا الذم أحدث أضراران 
البعض أنو لجكء صاحب الشأف إلى اإلدارة شكميان مف  قرار إدارم يعتقد أنو معيب، كيطمب إلغاؤه 

 .292كميان أك جزئيان 
كيتمثؿ اليدؼ مف التظمـ إتاحة الفرصة لؤلفراد ليتظممكا إلى الجية اإلدارية قبؿ التكجو لمقضاء  

اإلدارم لحماية حقكقيـ كمصالحيـ، كمنح اإلدارة فرصة إلعادة النظر فيما أصدرتو مف قرارات 
 . 293بحيث يككف في إمكانيا أف تعدؿ أك تمغي القرار إذا اقتنعت بصحة التظمـ المقدـ إلييا

( عمى أنو:         105كفي فمسطيف نص المشرع في قانكف الخدمة المدنية المعدؿ في المادة )
. لممكظؼ أف يتظمـ لرئيس الدائرة الحككمية مف أم قرار إدارم كذلؾ خبلؿ عشريف يكمان مف 1

 تاريخ عممو بو.
ه المدة دكف الرد خطيان . كيتـ البت في التظمـ خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديمو، فإذا انقضت ىذ2

 عمى المتظمـ اعتبر تظممو مرفكضان.
. لممكظؼ المجكء إلى القضاء خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ إببلغو رفض تظممو أك انقضاء المدة 3

 ( أعبله.2المنصكص عمييا في الفقرة )
لو أف يتظمـ  كالقاعدة العامة أف التظمـ اإلدارم اختياريان أم جكازام مف ذكم الشأف كالمصمحة، أم

مف القرار أماـ الجية مصدرة القرار اإلدارم أك يطعف بو مباشرة أماـ القضاء اإلدارم دكف أف 
يسبقو تظمـ، كىذا ما أخذ بو المشرع الفمسطيني ، أما المشرع المصرم فقد نص عمى ضركرة 

ال ي حكـ القضاء بعدـ التظمـ أماـ جية اإلدارة قبؿ الطعف أماـ القضاء في بعض الحاالت المعينة كا 

                                                           
292
، 88ـ ص2010نكقشت في جامعة االزىر عاـ راجع، بعمكشة، شريؼ أحمد، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، رسالة ماجستير  

 .34كراجع، أبك كشؾ، عبير، مرجع سابؽ، ص
293
 .347، مرجع سابؽ، صراجع، الحمك، ماجد راغب، القضاء اإلدارم 
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قبكؿ الدعكل، كيترتب عمى تقديـ التظمـ اإلدارم مف صاحب الشأف إلى اإلدارة في الميعاد القانكني 
 . 294قطع ميعاد رفع الدعكل الذم قرره لو المشرع بحيث تسقط المدة السابقة عمى تقديـ التظمـ

 ب. الطعن بإلغاء القرار اإلداري أمام محكمة العدل العميا.
لغاء تعني: ىي الدعكل القضائية العينية التي يرفعيا صاحب الشأف باإللغاء أك دعكل اإل الطعف   

أك المصمحة الذم أضير مف قرار أك جزاء نيائي صادر عف إحدل الجيات اإلدارية الكطنية كأثر 
عدـ بذلؾ مخاصمة القرار كطالبان إلغائو ل بذاتو كفي مركزه القانكني أماـ القضاء المختص، مستيدفان 

 مثؿنو شابو عيب مف عيكب القرار اإلدارم كالعيكب الخارجية لمقرار اإلدارم ألمشركعيتو أك 
عيب مف العيكب الداخمة لمقرار  و)عيب عدـ االختصاص، عيب الشكؿ كاإلجراءات( أك شاب

كىذه  ؿ )عيب مخالفة القانكف، عيب التعسؼ كاالنحراؼ في استعماؿ السمطة(ثاإلدارم م
الب فييا صاحب الشأف أك المصمحة بإبطاؿ القرار اإلدارم كما يترتب عميو مف المخاصمة يط

 . 295آثار
كينظر دعكل إلغاء القرار اإلدارم في فمسطيف المحكمة العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا ) محكمة 

( مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 104القضاء اإلدارم( كىذا ما أكدت عميو نص المادة )
ـ، حيث نصتا عمى أنو: 2011لسنة  1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ 83كالمادة )ـ 2005

تتكلى المحكمة العميا مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية ما لـ تكف 
 داخمةن في اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة "

ية أنو: دعكل اإللغاء ليست دعكل شخصية بؿ عينية القصد كقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطين
 . 296منيا فحص مشركعية القرار اإلدارم كرد اإلدارة إلى جادة الحؽ تحقيقان لممصمحة العامة

مع حؽ الطعف عمى القرار اإلدارم في فمسطيف، كذلؾ العتبار محكمة العدؿ  وال يتفق الباحث
لكحيد بنظر الطعكف في القرارات التأديبية النيائية، فيي العميا الفمسطينية ىي صاحبة االختصاص ا

تعتبر محكمة أكؿ كآخر درجة كأحكاميا ال تقبؿ المراجعة بأم طريؽ مف طرؽ الطعف، كبذلؾ 
، 297قضت محكمة العدؿ العميا أنو: القضاء اإلدارم في فمسطيف يقكـ عمى درجة تقاضي كاحدة

                                                           
 .89راجع، بعمكشة، شريؼ أحمد، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 294
 .4راجع، بعمكشة، شريؼ أحمد، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، المرجع السابؽ، ص 295
ـ، منقكؿ عف، بعمكشة، شريؼ 15/3/2005ـ، صادر في 2003لسنة  45قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ  296

 .6أحمد، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، مرجع سابؽ، ص
)االنجمكسكسكني( كىك ذلؾ  األول. نظام القضاء الموحدبيف نظاميف رئيسييف ىما:  تتنكع النظـ القضائية في دكؿ العالـ 297

النظاـ الذم يتضمف جية قضائية كاحدة ىي جية القضاء العادم، كاختصاص ىذه الجية القضائية الكاحدة عاـ كشامؿ لكافة 
اليات المتحدة االمريكية كاالردف كفمسطيف كغيرىا أنكاع المنازعات القضائية اإلدارية، كيكجد ىذا النظاـ في كؿ مف انجمترا كالك 

 )البلتيني( كيقـك ىذا النظاـ عمى كجكد قضاء مستقؿ كمتخصص في نظر= الثاني: نظام القضاء المزدوجمف الدكؿ، 
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آخر درجة، كأحكاميا ال تقبؿ المراجعة بأم طريؽ حيث أف محكمة العدؿ العميا ىي محكمة أكؿ ك 
نما يجب 298مف طرؽ الطعف ، لذلؾ ال تعتبر ىذه الضمانة كافية لممكظفيف المخالفيف تأديبيان، كا 

عمى المشرع الفمسطيني العمؿ عمى إنشاء جياز قضائي إدارم بنظاـ التقاضي عمى درجتيف، 
يبية الطعف عميو أماـ المحكمة اإلدارية العميا كما بحيث يحؽ لمعامؿ المتظمـ مف قرار المحكمة التأد

 ىك الحاؿ في التشريع المصرم.
ومن المالحظ عمى الضمانات التأديبية الممنوحة لمموظفين العموميين في التشريع الفمسطيني 

أف المشرع قد أحاط المكظفيف العمكمييف المخالفيف تأديبيان بسياج كبير مف  أثناء مرحمة التحقيق
نات التأديبية، بحيث مكنيـ مف تبرئة أنفسيـ بكافة أكجو الدفاع كغيرىا مف الضمانات سابقة الضما

 الذكر، كعمى ذلؾ يحمد المشرع. 
كلكف غفؿ المشرع الفمسطيني عف أىـ المبادئ التي مف شأنيا أف تبث الطمأنينة في نفكس 
المكظفيف المخالفيف تأديبيان، أال كىك مبدأ الحيدة كاالستقبلؿ بيف جيات التحقيؽ كجيات التأديب، 

كبة فجمع صاحب السمطة التأديبية في فمسطيف بيف يديو سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العق
التأديبية، كيرجع ذلؾ إلى تبني المشرع الفمسطيني النظاـ الرئاسي في التأديب كىذا ناجـه عف تبني 

في النظاـ اإلدارم، كالذم يتعذر معو الفصؿ بيف سمطة االتياـ كسمطة  "األنجمكسكسكني"النظاـ 
طة التحقيؽ العقاب، ككذلؾ شتت المشرع الفمسطيني جيات التحقيؽ بحيث جعؿ لمجمس الكزراء سم

مع مكظفي الفئة الثانية  كالتأديب مع مكظفي الفئات العميا، كلديكاف المكظفيف العاـ سمطة التحقيؽ
 كمف في حكميـ الحككمية كائرالد ؤساء، كأعطى لر في المخالفات التأديبية الجسيمة فما دكنيا

 ي صبلحياتيـ.ضمف االختصاصات الداخمة ف العمكمييف سمطة التحقيؽ كالتأديب مع المكظفيف
في فمسطيف تقضى عمى التشتيت غير المبرر  كمف أجؿ ذلؾ تبنى الباحث فكرة إنشاء نيابة إدارية

التحقيؽ مع جميع فئات المكظفيف العمكمييف االتياـ ك تتكلى ك  لجيات التحقيؽ كالتأديب اإلدارم
الجسـ القضائي في  داخؿ الدكلة دكف تميز بينيا، بحيث تككف النيابة اإلدارية جية مستقمة تتبع

الدكلة مستقمة عف باقي الكزارات كالمؤسسات كالمصالح المختمفة، كتككف األمينة عمى الدعكل 
                                                                                                                                                                          

راجع في ذلؾ، أبك سميدانة، عبد  المنازعات اإلدارية عمى درجتيف، كيكجد ىذا النظاـ في فرنسا كمصر كلبناف كغيرىا.=
ـ، دار النيضة العربية بالقاىرة، 2010الناصر، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف، الطبعة األكلى، 

 كما بعدىا. 485ص
ـ، منشكر 4/10/2005، صدر بتاريخ 43/2005في الدعكل رقـ  113راجع، قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ  298

 51، العدد الرابع، ص2006الستقبلؿ المحاماة كالقضاة ، مجمة العدالة كالقانكف، فمسطيف،  الفمسطينيلدل المركز 
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، كذلؾ عمى غرار النيابة العامة في 299التأديبية تتكلى تحقيقيا كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية
 فمسطيف. 

عنكاف "دكافع إنشاء نيابة إدارية في ىذا ما سيتناكلو الباحث بالتفصيؿ في المبحث القادـ تحت 
 فمسطيف"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
من مشروع مجمس الدولة  3لمادة الفمسطيني ولكنو لم يقر بعد, وحسب نص ا مجمس الدولة مشروع ع  ض  في فمسطين و  299

المحاكم . 3المحاكم اإلدارية, . 2ميا, المحكمة اإلدارية الع. 1يتكون مجمس الدولة من ثالثة محاكم ىم الفمسطيني, 
التأديبية, وتختص المحكمة اإلدارية العميا في مشروع مجمس الدولة الفمسطيني بنظر الطعون المقدمة إلييا من ذوي 
الشأن في االحكام الصادرة من المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية, أما عن اختصاص المحاكم التأديبية نصت عمييا المادة 

من قانون مجمس الدولة الفمسطيني بقوليا: تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات اإلدارية والمالية الواقعة  13
من قانون مجمس الدولة الفمسطيني عمى أنو: تتولى النيابة اإلدارية  37ونصت المادة من الموظفين العموميين ...." 

دعوى وما يتضمنو من تحقيقات وقرار االحالة قمم كاتب المحكمة المختصة..." اقامة الدعوي التأديبية وذلك بإيداع ممف ال
 يتضح من ذلك أن النيابة اإلدارية ىي التي تقوم بمباشرة الدعوي التأديبية أمام المحاكم التأديبية المختصة في فمسطين,

ة ميمة مباشرة الدعوي التأديبي أمام لكن من المالحظ عمى نص ىذه المادة أن المشرع الفمسطيني أناط بالنيابة اإلداري
المحاكم التأديبية دون أن يتطرق لوضع قانون خاص ينظم عمل واختصاصات النيابة اإلدارية في فمسطين, وىذا قصور 

 تشريعي يجب تالفيو بالنص عمى قانون النيابة اإلدارية الفمسطيني,
الدولة الفمسطيني تختص بكافة المنازعات اإلدارية من مشروع مجمس  12أما بخصوص المحاكم اإلدارية نصت المادة  

راجع في ذلؾ، أبك سميدانة، عبد الناصر، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم المحاكم التأديبية,  عدا ما تختص بو
 كما بعدىا. 502، صمرجع سابؽفي فمسطيف، 
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 المبحث الثاني
  إنشاء نيابة إدارية في فمسطيندوافع 

المتتبع لمقكانيف التي تحكـ الكظيفة العامة في فمسطيف يجد أف المشرع قد تبنى النظاـ الرئاسي    
في التأديب، كعمؿ عمى تشتيت كتكزيع سمطة التحقيؽ كالتأديب مع المكظفيف العمكمييف بيف أكثر 

يا صبلحية مف جية إدارية في الدكلة، بحيث منح السمطة الرئاسية اإلدارية العميا بكافة أشكال
التحقيؽ كالتأديب مع طائفة مف المكظفيف العمكمييف الخاضعيف لرئاستيـ في المخالفات التأديبية 
البسيطة، كأعطى رئيس ديكاف المكظفيف العاـ سمطة إنزاؿ العقكبات التأديبية الجسيمة بحؽ 

فة مف قبمو، كأعطى المكظفيف المخالفيف تأديبيان كذلؾ بعد أخذ رأم كمشكرة المجاف التأديبية المكم
مجمس الكزراء سمطة التحقيؽ كالتأديب مع مكظفي الفئة العميا، كلـ يراعي المشرع الفمسطيني أىـ 
الحقكؽ كالضمانات الكظيفية التي مف شأنيا أف تحمي كتبث الطمأنينة في نفس المتيـ تأديبيان أثناء 

ف يصدر الجزاء التأديبي مف جية تتمتع مرحمة االتياـ كالتحقيؽ كمرحمة تكقيع الجزاء التأديبي كىك أ
بالحيدة كباالستقبلؿ التاـ بعيدة عف الجية التي تتكلى االتياـ كالتحقيؽ، ككذلؾ ميز المشرع 
الفمسطيني بيف الفئات الكظيفية عند تكقيع الجزاء التأديبي عمييـ بحيث جعؿ تأديب مكظفي الفئة 

ات األخرل جعؿ تأديبيـ مف اختصاص رئيس العميا مف اختصاص مجمس الكزراء، أما باقي الفئ
الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ أك مف اختصاص رئيس ديكاف المكظفيف العاـ كذلؾ حسب 
طبيعة كجسامة المخالفة كالعقكبة التأديبية، كؿ ذلؾ دفع الباحث إلى تبني فكرة إنشاء نيابة إدارية 

كذلؾ لمفصؿ بيف  عامميف في الدكلة دكف استثناءتختص باالتياـ كالتحقيؽ مع جميع المكظفيف كال
كمف خبلؿ ذلؾ سيتناكؿ الباحث دكافع إنشاء النيابة  سمطة التياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقاب،

 اإلدارية في التشريع الفمسطيني كذلؾ كفقان لممطمبيف اآلتييف:  
 النيابة اإلدارية.المطمب األول: توحيد جيات التحقيق اإلدارية المختمفة في يد ىيئة 

 الفرع األكؿ: الجيات اإلدارية المختمفة التي ليا سمطة التحقيؽ كالتأديب اإلدارم في فمسطيف.   
 الفرع الثاني: تطبيؽ إنشاء ىيئة النيابة اإلدارية في التشريع الفمسطيني.   

 ع الفمسطيني.المطمب الثاني: ضمان العمل بمبدأ الحيدة عند تولي التحقيق التأديبي في التشري
 الفرع األكؿ: ماىية الحياد في التحقيؽ التأديبي، كمدل تكافره في األنظمة التأديبية المختمفة. 

 الفرع الثاني: تطبيؽ مبدأ الحيدة في التشريع الفمسطيني.  
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 المطمب األول: توحيد جيات التحقيق اإلداري المختمفة في يد ىيئة النيابة اإلدارية.
تبني المشرع الفمسطيني النظاـ الرئاسي في التأديب، بحيث أسند سمطة تكقيع عقكبتي التنبيو    

كلفت النظر إلى الرئيس اإلدارم المباشر كرئيس الدائرة الحككمية كمف في حكميـ دكف اإللزاـ 
صكص بالرجكع في ذلؾ إلى أخذ رأم أم لجنة أك جية أخرل، كأسند باقي العقكبات التأديبية المن

( مف قانكف الخدمة المدنية سابقة الذكر إلى رئيس ديكاف المكظفيف العاـ، 69عمييا في المادة )
كالذم يقكـ بدكره بتشكؿ لجنة تحقيؽ في المخالفات التأديبية المنسكبة لممكظؼ، ثـ تقدـ ىذه المجنة 

ت حتي كلـ لـ يمتـز تكصياتيا إلى رئيس ديكاف المكظفيف العاـ ليتخذ ما يراه مناسبان مف العقكبا
بالتكصيات التي قدمتيا لجنة التحقيؽ، ككذلؾ عمؿ المشرع عمى تكزيع جيات التحقيؽ كالتأديب 
اإلدارم بيف أكثر مف جية إدارية في الدكلة، األمر الذم دفع الباحث لمقكؿ بضركرة تبني النظاـ 

المخكلة باالتياـ كالتحقيؽ في  القضائي في التأديب بحيث تككف فيو النيابة اإلدارية الجية الكحيدة
 الدكلة كذلؾ عمى غرار ما اتبعو المشرع المصرم، ىذا ما سيكضحو الباحث في الفركع التالية.

 الفرع األول: الجيات اإلدارية المختمفة التي ليا سمطة التحقيق والتأديب اإلداري في فمسطين.    
مف جية إدارية في الدكلة، حسب اآلتي:    شتت المشرع الفمسطيني السمطة التأديبية بيف أكثر   
. أعطى المشرع الفمسطيني رئيس الدكلة سمطة تعييف كبار المكظفيف مف ممثمي السمطة الكطنية 1

لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالييئات األجنبية كتعييف السفراء كالقناصؿ كلو الحؽ في إنياء 
مف جرائـ أثناء تأديتو أعماؿ  كلو إحالة رئيس الكزراء إلى التحقيؽ فيما قد ينسب إليو ،300مياميـ

، كلو كذلؾ تعييف رئيس ديكاف الرقابة اإلدارية 301كظيفتو أك بسببيا كذلؾ كفقان ألحكاـ القانكف
، إال أنو لـ ينص القانكف األساسي الفمسطيني أك أم قانكف آخر عمى سمطة رئيس 302كالمالية
نما يستدؿ عمى ىذه السمطة مف القاعدة التي تقررالدك  أف مف  لة في التحقيؽ كالتأديب اإلدارم، كا 

يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة التأديب، كمف يممؾ األعمى كىك التعييف يممؾ األقؿ كىك 
ترؾ المشرع الفمسطيني أمر تأديب رئيس الكزراء كباقي كبار المكظفيف الذيف فبذلؾ  ،303التأديب

                                                           
 ـ.2005اـ مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لع 40نص المادة  راجع، 300
 مف المرجع السابؽ. 75نص المادة   راجع، 301
 . مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، مرجع سابؽ 15نص المادة   راجع، 302
، كعند، أبك عمارة، محمد، بحث 8، مرجع سابؽ، صسمطة التأديب بين اإلدارة والقضاء دراسة مقارنةأبك كشؾ، عبير،  303

 .366ص، لممكظؼ العاـ في فمسطيف، مرجع سابؽبعنكاف المسؤكلية التأديبية 
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كا مف قبؿ رئيس الدكلة دكف معالجة في نصكص القانكف، كىذا يعد عيبه تشريعي يجب تبلفيو يعين
بالنص عمى تحديد جية تتكلى سمطة مساءلة كتأديب ىذه الطكائؼ مف المكظفيف ، كيرل الباحث 
أف إشغاؿ رئيس الدكلة بأمكر التأديب اإلدارم عبث ال فائدة منو، بحيث كاف األكلى أف يتـ 

كالتأديب مع طكائؼ المكظفيف المذككرة مف قبؿ ىيئة قضائية محايدة كمستقمة عف السمطة  التحقيؽ
 التنفيذية تكفر كافة الضمانات التأديبية كالحقكؽ الكظيفية لممتيميف تأديبيان كىي النيابة اإلدارية.

، 304ميا. كأعطى المشرع الفمسطيني مجمس الكزراء سمطة التحقيؽ كالتأديب مع مكظفي الفئة الع2
ظانان منو أنو بذلؾ يمنح الفئة العميا حقكؽ كضمانات تأديبية خاصة، كلكف لك رجعنا إلى التشريع 
المصرم سنجد أف المشرع قد نص عمى كجكب التحقيؽ مع مكظفي الفئة العميا مف خبلؿ قصر 

 .305حؽ التحقيؽ معيـ عمى النيابة اإلدارية كحدىا دكف غيرىا
تقـك بتشكيؿ لجاف التحقيؽ بناءن عمى نكعية كطبيعة المخالفة كمكانة كفئة خاصةن أف النيابة اإلدارية 

المكظفيف، بحيث تككف لجاف التحقيؽ مستقمة تماـ االستقبلؿ عف الجيات اإلدارية التابع ليا 
 المكظؼ، فتكفر ليـ كافة الحقكؽ كالضمانات الكظيفية طبقان لمقانكف.

حكميـ سمطة التحقيؽ كالتأديب مع العامميف تحت  . كأعطى رؤساء الدكائر الحككمية كمف في3
 .306رئاستيـ كذلؾ بإنزاؿ بعض العقكبات التأديبية البسيطة بحقيـ حسب القانكف

. كأعطى لديكاف المكظفيف العاـ سمطة تأديبية كاسعة كذلؾ مف خبلؿ منحو تكقيع العقكبات 4
الحككمية كذلؾ بعد أخذ رأم لجنة التأديبية الجسيمة التي ال تدخؿ ضمف اختصاصات رئيس الدائرة 

 مككنو مف قبؿ رئيس ديكاف المكظفيف كما مر بنا سابقان. 
كبناءن عمى ما تقدـ يمكف القكؿ أف المشرع الفمسطيني قد جمع بيف يدل السمطة الرئاسية التأديبية    

ديبية بيف في فمسطيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقاب، ككذلؾ كزع كشتت السمطة التأ
أكثر مف جية إدارية داخؿ الدكلة، دكف مراعاة لمبدأ المساكاة بيف العامميف المدنييف في الجياز 
الحككمي، فجعميـ في حالة مف الضبابية لعدـ معرفتيـ بالجيات المختصة بتأديبيـ إداريان، كذلؾ 

كانتقد الباحث لجاف نابع مف جيؿ المكظفيف بالقكاعد كاإلجراءات القانكنية المنظمة لشئكنيـ، 
التحقيؽ المشكمة مف قبؿ رئيس ديكاف المكظفيف العاـ ألف المشرع لـ يشترط عمى ضركرة كجكد 

                                                           
 .، مرجع سابؽ 2005لسنة  4مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  71نص المادة  راجع، 304
 مكرر مف قانكف العامميف المدنييف بالدكلة. 79نص المادة  راجع، 305
 مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني. 69انظر في ذلؾ المادة  306
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عناصر ذات كفاءات قضائية في لجاف التحقيؽ التأديبي، بؿ اقتصرت ىذه المجاف عمى كجكد 
ف المكظفيف العاـ، مكظفيف إدارييف فقط، أحدىـ عف الجية أك الكزارة التي أحالت التحقيؽ إلى ديكا

كآخر عف جية مستقمة، كثالث ممثؿ عف ديكاف المكظفيف العاـ، عبلكة عمى أف رأل ىذه المجاف 
نما رأييا استشارم فقط، كلكي تتكافر الضمانات األكيدة لممتيـ تأديبيان  غير ممـز لرئيس الديكاف كا 

د عمييا إال ضمائرىـ يجب أف تتككف لجاف التحقيؽ مف عناصر قضائية مستقمة ال سمطاف ألح
 كالقانكف.

 الفرع الثاني: تطبيق إنشاء ىيئة النيابة اإلدارية في التشريع الفمسطيني.   
لبلستفادة مف تجربة جميكرية مصر العربية في تطبيؽ النظاـ القضائي في التأديب، كبعد أف    

فيف المخالفيف تأديبيان عند بينا في بحثنا المميزات كالضمانات التي تكفرىا النيابة اإلدارية لممكظ
إجراء التحقيؽ معيـ في التشريع المصرم، كالتي مف أىميا أف يصدر التحقيؽ مف جية مستقمة 
كمحايدة عف السمطة التنفيذية كباقي السمطات في الدكلة، كأف يتـ الفصؿ بيف سمطة االتياـ 

إلدارم في الدكلة في يد ىيئة كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقاب، كأف يتـ تكحيد جميع جيات التأديب ا
النيابة اإلدارية، كأخذنا بعيف االعتبار التكصية التي خرج بيا المعيد الدكلي لمعمكـ اإلدارية التي 
جديدة لما  أفادت بأف دكؿ العالـ بدأت تتجو نحك األسمكب القضائي في التأديب ألنو يكسب أرضا ن

 .307يحققو مف دكاعي األمف كالطمأنينة لممكظفيف
ميو نأمؿ مف المشرع الفمسطيني أف يحذك حذك المشرع المصرم الذم أناط ميمة كاختصاص كع

االتياـ كالتحقيؽ التأديبي لمنيابة اإلدارية، بحيث كفؿ لممكظفيف المتيميف تأديبيان الحقكؽ كالضمانات 
دارييف الكظيفية كحمى المكظفيف مف أف يقعكا فريسة لمتعسؼ كاألىكاء كالمحاباة مف الرؤساء اإل

عند مساءلتيـ تأديبيان، فالنيابة اإلدارية تعتبر جية قضائية محايدة كمستقمة عف المصالح كالكزارات 
المختمفة، تباشر االتياـ كالتحقيؽ مع المتيميف تأديبيان، فبالنص عمى إنشاء قانكف النيابة اإلدارية 

لمكظفيف المخالفيف تأديبيان الفمسطينية كجعميا الجية الكحيدة صاحبة االختصاص بالتحقيؽ مع ا
كغيرىـ ممف ينص قانكف تنظيميـ عمى اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيؽ معيـ إذا ارتكبكا 
مخالفات تأديبية حسب القانكف، يتـ تكحيد جميع جيات التأديب اإلدارم في فمسطيف بيد ىيئة 

                                                           
  .كما بعدىا 436ص ،، مرجع سابؽقضاء التأديب, الكتاب الثالثطماكم، سميماف، القضاء اإلدارم ، النفس المعنى عند 307
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تشتيت غير المبرر لمسمطات قضائية مستقمة كاحدة تسمى بالنيابة اإلدارية، كيتـ القضاء عمى ال
 التأديبية في التشريع الفمسطيني. 

 المطمب الثاني: ضمان العمل بمبدأ الحيدة عند تولي التحقيق التأديبي في التشريع الفمسطيني.
مف األسباب الرئيسية التي دعت الباحث إلى القكؿ بضركرة إنشاء نيابة إدارية تختص بالتحقيؽ    

مع المكظفيف العمكميف في فمسطيف، ىي الرغبة في إرساء حقكؽ المكظفيف مف خبلؿ تكفير 
إنو الضمانات الرئيسية ليـ أثناء التحقيؽ التأديبي كقبؿ تكقيع العقكبة التأديبية كبعدىا كذلؾ، ف

يشترط لسبلمة التحقيؽ أف تتكافر فيو كافة الضمانات القانكنية كالتي مف أبرزىا حيادة المحقؽ حيث 
يتعيف أف يككف لو مف الكفاية كاالستقبلؿ كحسف التقدير ما يمكنو مف القياـ بكاجبو بشكؿ 

 .308صحيح
ذا كانت سمطة التأديب ضركرية لسيادة النظاـ داخؿ المرافؽ، فإنيا في غاي ة الخطكرة إذا أيسئ كا 

ظيار  استخداميا، كليذا فإف المكظؼ أحكج ما يككف لمضمانات التي تمكنو مف الدفاع عف نفسو كا 
براءتو، ألف الظمـ كلك تـ بحسف نيو كعف غير قصد، فيك أشد ما يفتُّ في عضد المكظفيف كيبث 

القكانيف التي تحكـ  في نفكسيـ، لذا يحرص المشرع في كؿ دكلة عند كضع -بؿ اليأس–عدـ الثقة 
الكظيفة العامة أف يحيطيا بقدر كبير مف الضمانات الكظيفية ليمكف المكظفيف مف ممارسة أعماليـ 

 .309الكظيفية باطمئناف كأماف
 الفرع األول: ماىية الحياد في التحقيق التأديبي, ومدى توافره في األنظمة التأديبية المختمفة. 

ركرة أف يصدر التحقيؽ مف ىيئة قضائية مستقمة تتمتع بكافة مف أىـ الضمانات التأديبية ض   
الضمانات التي تكفؿ حيدة التحقيؽ كبمكغيا الغاية منو "كنعني بالييئة المستقمة النيابة اإلدارية"  
كالحيدة في التحقيؽ التأديبي تعني: أف مف يبدم رأيو في التحقيؽ يمتنع عميو االشتراؾ في نظر 

 .310الدعكل كالحكـ فييا

                                                           

، رسالة ماجستير منشكرة عمى , التحقيق اإلداري في قطاع الخدمة المدنية الفمسطيني "دراسة مقارنة"عبلء، عاىد أسمر308 
 55ـ، ص2012مكقع جامعة النجاح الكطنية، 

 . 533، مرجع سابؽ، صدئ القانون اإلداريمباالطماكم، سميماف،  309
 .181ص ،دراسة مقارنة، مرجع سابؽ سمطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائريجديدم، سميـ،  310
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كعرؼ آخركف الحياد بأنو: عدالة مف يباشر سمطة أك اختصاصا في مجاؿ التأديب، أيا كانت ىذه 
السمطة أك ذلؾ االختصاص، فالحياد ضمانة ىامة يفترض كجكدىا في كؿ مف يتكلى سمطة أك 

  311يمارس اختصاصان أك يصدر عنو أم عمؿ مف أعماؿ التأديب.
ة خصمان كحكمان في ذات النزاع، كأف ال يككف المحقؽ كلتكافر الحيدة يجب أف ال تككف اإلدار 

متحامبلن عمى المتيـ، بحيث تتطمب الحيدة الفصؿ التاـ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ مف ناحية 
كسمطة تكقيع العقكبة مف ناحية أخرل، فبل يجكز أف يحدد المحقؽ مكقفان مسبقان مف التيـ سكاء 

 .312ال يتأثر ألل اعتبار يفقده عنصرم الحيدة كالنزاىةبالبراءة أك اإلدانة، كما ينبغي أف 
كلمكقكؼ عمى ىذه الضمانة مف الضركرة بمكاف أف نبحث نظـ التأديب مف حيث تكزيع 
االختصاص كالفصؿ بيف سمطتي التحقيؽ كتكقيع الجزاء، كىذه النظـ عمى ثبلثة أنكاع ىي: نظاـ 

 اـ التأديب القضائي، كذلؾ عمى النحك اآلتي:التأديب الرئاسي، كنظاـ التأديب شبو القضائي، كنظ
 أ. مدى توافر مبدأ الحيدة في النظام التأديبي الرئاسي.

في ىذا النظاـ لمسمطة الرئاسية الحؽ في تكقيع العقكبات التأديبية أيا كاف نكعيا أك درجتيا بسيطة 
عف سير العمؿ كانت أك جسيمة، كال يكجد معقب عمى السمطة، فالرئيس اإلدارم ىك المسؤكؿ 

كانتظامو في المرفؽ العاـ، كىذه المسؤكلية ىي المبررة لتمؾ السمطة، فحيث تكجد المسؤكلية يجب 
ال استحاؿ عمى الرئيس اإلدارم القياـ بأعباء كمياـ كظيفتو  .313أف تككف ىناؾ سمطة، كا 

كالتحقيؽ، فالمحقؽ يتبع كعميو يعد ىذا النظاـ بأنو فردم، كال يقكـ فيو فصؿ بيف سمطتي االتياـ 
الرئيس اإلدارم الذم يكقع الجزاء، مما قد يترتب عميو تداخؿ عكامؿ االنحياز كالتحامؿ كالتكجيو 
فإذا كانت السمطة اإلدارية تجمع في يدييا سمطتي االتياـ كالتحقيؽ فكيؼ يمكف تحقيؽ الحيدة في 

  ؟314ىذا النظاـ
 
 

                                                           
 300ـ، ص2007العجارمة، نكفاف العقيؿ، سمطة تأديب المكظؼ العاـ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف،  311
 . 181جديدم، سميـ ، المرجع السابؽ، ص 312
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 .74العقيؿ، سمطة تأديب المكظؼ العاـ، مرجع سابؽ، ص
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 القضائي. ب. مدى توافر مبدأ الحيدة في النظام شبو
يمثؿ نظاـ التأديب شبو القضائي خطكة في التقميؿ مف مثالب االنحياز التي يمكف أف تترتب عمى 

 ازدكاج االختصاص، كخاصة الجمع بيف كظيفتي االتياـ كالحكـ أك تكقيع العقاب.
أف ينشئ المشرع بجانب اإلدارة ىيئة  األولى:كيأخذ النظاـ شبو القضائي إحدل صكر ثبلث، 

ة يتعيف استطبلع رأييا قبؿ تكقيع الجزاء، كيككف رأييا غير ممـز لمسمطة اإلدارية، كمع ذلؾ مستقم
  الثانية:فإف ىذه االستشارة تعد إجراء جكىريا يترتب عمى إغفاليا بطبلف القرار الصادر بالعقكبة، 

كف رأييا ممزمان أف ينشئ المشرع بجانب اإلدارة ىيئة مستقمة يتعيف أخذ رأييا قبؿ تكقيع الجزاء كيك
أف يككؿ المشرع لئلدارة تكقيع بعض العقكبات البسيطة، عمى أف  أما الصورة الثالثة:لجية اإلدارة، 

يتكلى تكقيع الجزاءات األكثر جسامة لمجالس تأديبية غالبية أعضائيا مف رجاؿ اإلدارة مع كجكد 
ائية كليس مجرد رأم أك عناصر قضائية في تشكيميا، كتصدر ىذه المجالس قراراتيا بصكرة ني

مشكرة، كعيميو يتبيف مف كؿ ما تقدـ أف ىذا النظاـ يؤكد استقبلؿ مجالس التأديب عف سمطة 
االتياـ كالتحقيؽ، كليذا ال يجكز أف يدخؿ في تشكيؿ المجالس التأديبية مف سبؽ بعمؿ مف أعماؿ 

 .315االتياـ كالتحقيؽ عمى خبلؼ لمنظاـ الرئاسي
 حيدة في النظام التأديبي القضائي.ج. مدى توافر مبدأ ال

يتميز ىذا النظاـ باقتراب الدعكل التأديبية مف الدعكل الجنائية، مف حيث الفصؿ ما بيف سمطة 
االتياـ كالتحقيؽ كسمطة الحكـ، كبالتالي يبرز مبدأ الحيدة بكضكح في النظاـ التأديبي القضائي، 

قامة الدعكم التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية الذم يتككف مف نيابة إدارية تختص بالتحقيؽ كاالت ياـ كا 
المختصة كمباشرتيا بحيث تككف مستقمة عف الجية اإلدارية، كمف محاكـ تأديبية تختص بإيقاع 
العقكبات التأديبية عمى المخالفيف تأديبان، فالنظاـ القضائي التأديبي يتشكؿ عمى نحك يتـ فيو الفصؿ 

ذا ما تحقؽ أحد أسباب الرد كالتنحي، فإف لممكظؼ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ  كسمطة الحكـ، كا 
 .316المحاؿ لممحاكمة التأديبية الحؽ في طمب تنحي أك رد عضك المحكمة المشككؾ في حيدتو

 
 

                                                           
، كعند ياقكت، محمد ماجد، شرح 86راجع، العجارمة، نكفاف العقيؿ، سمطة تأديب المكظؼ العاـ، مرجع سابؽ، ص315
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 الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الحيدة في التشريع الفمسطيني.  
مشرع ينص في الفقرة األكلى مف بتحرم ضماف مبدأ حيدة المحقؽ التأديبي في فمسطيف نجد ال    

( مف قانكف الخدمة المدنية عمى ما يمى" تككف اإلحالة إلى التحقيؽ عمى مخالفة تأديبية 69المادة )
ممف يممؾ سمطة إيقاع العقكبة عمى المكظؼ" كباستقراء نص المادة يتبيف لنا أف المشرع الفمسطيني 

لجية المختصة باإلحالة لمتحقيؽ ىي ذات قد جمع بيف سمطة التحقيؽ كسمطة التأديب، فجعؿ ا
الجية المختصة بالتأديب ككذلؾ منح المشرع الفمسطيني الجية المختصة بالتأديب صبلحية تشكيؿ 

( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية في 88لجنة التحقيؽ، ىذا ما يؤكده نص المادة )
ف الخاصة كالعميا يصدر رئيس الديكاف أك مف يفكضو فقرتيا الثانية بقكليا: كفيما عدا مكظفي الفئتي

بذلؾ خطيان بالتنسيؽ مع الدائرة الحككمية المختصة قرارنا بتشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مع المكظؼ كسماع 
أقكالو كيشمؿ القرار ميمة المجنة كمكاف كزماف انعقادىا..."، كيككف ذلؾ حاؿ أف تككف مخالفة 

طاؽ صبلحية كزارتو، كبالتالي إف امتبلؾ جية التأديب الحؽ المكظؼ كبيرة كعقكبتيا تخرج عف ن
في تشكيؿ لجنة التحقيؽ يؤثر بشكؿ سمبي عمى عمؿ ىذه المجنة، كىذا ما يتعارض مع مبدأ الحياد 
الذم يتطمب أف يجرم التحقيؽ بعيدان عف تأثير السمطة اآلمرة بو، األمر الذم ينعكس عمى مجريات 

 .  317كالتجردالتحقيؽ كيفقده المكضكعية 
كبناءن عمى ما سبؽ ينادم الباحث المشرع الفمسطيني بأف يككف أكثر حرصان عمى الكظيفة      

العامة كالمكظفيف العمكمييف، كذلؾ بحمايتيـ مف التعسؼ كاالستبداد الذم مف الممكف أف يككف 
ف كانت تتمتع بالحكمة كال رشاد إال أف النفكس مفترسان يفتؾ بالمكظفيف يكمان، فالسمطة الرئاسية كا 

البشرية قد تتأثر كتتغير بناءن عمى مكاقؼ كأحداث يعيشيا اإلنساف منا فيقع أسيران في حباليا، فينتج 
عنيا ظمـه كلك يسيران عمى بعض المكظفيف العمكمييف في الدكلة، لذلؾ يدعك الباحث المشرع 

جراءات مساءلة  كتأديب المكظفيف الفمسطيني بضركرة سف تشريع خاص يبيف فيو طرؽ كا 
العمكمييف المخالفيف تأديبيان بحيث يتضمف عمى الكثير مف الحقكؽ كالضمانات الكظيفية كعمى 
رأسيا ضماف مبدأ الحيدة، كباألخذ بالنظاـ القضائي في التأديب بحيث تككف النيابة اإلدارية ىي 

تتصؼ بو مف تجرد  صاحبة االختصاص الكحيدة في مساءلة المكظفيف العمكمييف في الدكلة؛ لما
كمصداقية كشفافية كحيدة عند التحقيؽ، كأخيران قد بيف حكـ لممحكمة اإلدارية العميا المصرية مدل 

                                                           
  .57ص ،دراسة مقارنة"، مرجع سابؽالخدمة المدنية الفمسطيني "التحقيق اإلداري في قطاع عبلء، عاىد أسمر،  317
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حرص المشرع عمى ضركرة احتراـ مبدأ الحيدة الذم يكفر عند احترامو العدالة القانكنية كالقضائية 
 أف ينبغيىا ءعضاأدارية ىيئة قضائية كمف ثـ فإف كمف حيث أف النيابة اإل في حكميا: فقالت

سابقة  الترفع عف الجمكس عمى مقعد التحقيؽ أماـ متيـ جمعتو بالمحقؽ خصكمة فييككنكا قدكة 
الخركج عمى  ىيئة قضائية عف فيلعضك النيابة اإلدارية كعضك  ذلؾ ليس فقط تنزييان  فيألف 

المسئكليات  في التحقيؽ فيتصاصاتو كسمطانو مباشرة اخ في القانكنيمقتضى الحياد كالكاجب 
كاألسس العامة لتحقيؽ  القضائي ...إنما يتعمؽ بالنظاـ العاـاالتياـ يقاض باعتبارهالتأديبية....

لييا إ يينتم التيالمحقؽ كالييئة القضائية  شخص فيالعدالة كبمدل تكافر الصفة الكاجب تحققيا 
بأنو  -المحقؽ معو -يحمميا  كالتيكضمانات الحياد  قبلؿاالست قرر ليا الدستكر كالقانكف كالتي

الحيدة الكاجبة كالنزاىة المتطمبة مف جانب مف يقـك لصالح العدالة  آمف مف احتماؿ الخركج عف
 .318التحقيؽ كالذل يمثؿ بيف يديوك  االتياـي بميمة قاض
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 الخاتمة :
لقد أصبح المكظفكف العمكميكف جزءنا مف حياة أم مجتمع ال يمكف االستغناء عنو فاإلنساف    

يدخؿ الحياة بمكجب شيادة ميبلد كيخرج منيا بمكجب شيادة كفاة، ككمتا الشيادتيف البد أف 
 .319يحررىما مكظؼ عمكمي حتى يترتب عمييما آثارىما القانكنية

ىدافيا العامة التي تصب جميعان في خدمة المصمحة العامة، كتتعدد اختصاصات اإلدارة لتحقيؽ أ
لذلؾ تحرص األنظمة المختمفة عمى النص في تشريعاتيا لمخدمة المدنية عمى إعطاء الجيات 
كاألشخاص القائميف عمى إنفاذ القانكف السمطات كالصبلحيات البلزمة إلجبار المكظفيف العمكمييف 

ياتيـ، كتشمؿ تمؾ السمطات كالصبلحيات اتخاذ اإلجراءات عمى القياـ بكاجباتيـ كتحمؿ مسئكل
 البلزمة لتكقيع الجزاء عمى المكظؼ كمعاقبتو إذا قصر أك أىمؿ أك امتنع عف القياـ بما أسند إليو. 

 وفي نياية ىذه الدراسة فقد توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية :
 أواًل : النتائج

بشأف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية تعتبر  1958لسنة  117كفقان لمقانكف المصرم رقـ  .1
النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة، كىي األمينة عمى الدعكل التأديبية تتكلى إقامتيا 

عف  كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية، كبذلؾ تباشر اختصاصاتيا كفقان لمقانكف كال تنكب بذلؾ
السمطة الرئاسية، مستيدفة حماية األمكاؿ العامة كالمصالح العامة كتحافظ عمى سير المرافؽ 

طراد .   العامة بانتظاـ كا 
كاف تأديب العامميف مف اختصاص الرئيس  48/1954قبؿ صدكر القانكف المصرم رقـ  .2

عدؿ عف القانكف  ، لكف المشرع310/1951اإلدارم كالمجالس التأديبية كذلؾ طبقان لمقانكف رقـ 
األخير كاستبدؿ النظاـ الرئاسي كشبو القضائي في التأديب، بالنظاـ القضائي المتمثؿ بالنيابة 
اإلدارية كالمحاكـ التأديبية، كذلؾ رغبة منو في القضاء عمى عيكب النظاـ التأديبي الرئاسي، 

داة الحكـ في الدكلة كالكصكؿ إلى الغاية األساسية مف إنشاء النيابة اإلدارية كىك إصبلح أ
كتكحيد جيات التحقيؽ المختمفة في ىيئة كاحدة مستقمة عف الكزارات كالمصالح المختمفة تتمتع 

 بالحيدة كالنزاىة، مع إبقاء بعض السمطات التأديبية لمسمطة الرئاسية.

                                                           
 370، مرجع سابؽ ص بحث بعنوان المسؤولية التأديبية لمموظف العام في فمسطينأبك عمارة ، محمد ،  319
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أسبغ المشرع المصرم عمى النيابة اإلدارية صفة االستقبلؿ التاـ عف السمطات الثبلثة في  .3
دكلة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، كذلؾ رغبة منو في االرتقاء بعمميا كتحقيؽ أىدافيا ال

المتمثمة في إصبلح أداة الحكـ كالقضاء عمى عيكب السمطة التأديبية الرئاسية التي كانت سائدة 
 قبؿ إنشاء قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات التأديبية.

دارية، ألنيا خصـ ليس ليـ مصمحة ذاتية كشخصية في الدعكل ال يجكز رد أعضاء النيابة اإل .4
التأديبية، كيجكز مخاصمة أعضاء النيابة اإلدارية أسكة بما ىك معمكؿ بو بشأف أعضاء النيابة 

( عند مساءلتيـ 500 - 494العامة كالقضاة كذلؾ طبقان لقانكف المرافعات المصرم مف المادة )
 ش كتدليس أك غدر أك خطأ جسيـ.مدنيان متي كقع منيـ في عمميـ غ

التحقيؽ التأديبي كالحيدة يعتبراف مف أىـ الضمانات الجكىرية التي منحيا المشرع لممكظؼ أك  .5
العامؿ المخالؼ تأديبيان حتى يتمكف مف تحقيؽ دفاعو كتبرئة نفسو، لذلؾ اعتنى المشرع 

مختمفة التي تيتـ المصرم بقكاعده، كذلؾ بالنص عمييا صراحة في النصكص القانكنية ال
 بمساءلة كتأديب المكظفيف المدنييف في الدكلة كالعامميف في القطاع العاـ كغيرىا مف القكانيف.

ال تباشر النيابة اإلدارية التحقيؽ الكاقع ضمف اختصاصاتيا إال بعد إحالتو إلييا مف الجيات  .6
اه مف شكاكل األفراد الرقابية، أك ما يحاؿ إلييا مف الجيات اإلدارية المختصة، كما تتمق

 كالييئات التي يثبت الفحص جديتيا. 
سكاء أكاف التأديب قضائيان أك شبو قضائي أك رئاسي؛ البد مف تكافر مجمكعة مف الضمانات  .7

التأديبية اليامة كالرئيسية التي ينبغي احتراميا في مختمؼ األنظمة التأديبية، كالتي مف أبرزىا 
 كمستقمة كأف يككف مسببان. أف يجرل التحقيؽ مف جية محايدة

تتمتع النيابة اإلدارية في مصر باختصاص كالئي عاـ فيما يتعمؽ بالتحقيؽ مع كافة طكائؼ  .8
العامميف في الدكلة كااليصاء بتكقيع العقكبة التي تراىا مناسبة عمييـ لتتكلى السمطة المختصة 

ة التي يرتكبيا شاغمك درجات أمر تكقيعيا، كتختص دكف غيرىا بالتحقيؽ في المخالفات التأديبي
الكظائؼ العميا مف العامميف المدنييف بالدكلة كالقطاع العاـ كالشركات القابضة ككذلؾ يختص 

 بالتحقيؽ في المخالفات المالية الجسيمة التي تمس أمكاؿ الدكلة أك أحد األفراد العامة.
ا عمى سبيؿ المثاؿ مبعثرة في قكانيف متعددة مني في مصر داريةاختصاصات النيابة اإل .9

 115بشأف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة كالمعدؿ بالقانكف رقـ  1978لسنة  47)القانكف رقـ
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في شأف نظاـ العامميف بالقطاع العاـ، كالقانكف  1978لسنة  48، كالقانكف رقـ 1983لسنة 
لسنة  47رقـ  دارية كتعديبلتو، كالقانكفعادة تنظيـ الرقابة اإلإبشأف  1964لسنة  54رقـ 

بشأف سرياف أحكاـ قانكف النيابة  1959لسنة  19، كالقانكف رقـ بشأف مجمس الدكلة 1972
اإلدارية كالمحاكمات التأديبية عمى مكظفي المؤسسات كالييئات العامة كالشركات كالجمعيات 

يؽ مع كالييئات الخاصة، كغيرىا مف القكانيف التي نصت عمى اختصاص النيابة اإلدارية بالتحق
 .(مكظفييا مف المخالفيف تأديبيان 

النظاـ التأديبي المتبع في فمسطيف ىك النظاـ التأديبي الرئاسي، بحيث ال يجد فيو تطبقان  .10
لكجكد جية مستقمة كالنيابة اإلدارية تختص باالتياـ كالتحقيؽ التأديبي مع المكظفيف العمكمييف 

 سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة العقاب.في الدكلة، إنما جمع بيف يدم السمطة الرئاسية 
التشريع الفمسطيني بحاجة ماسة إلى ىيئة النيابة اإلدارية، عمى غرار النيابة اإلدارية في  .11

التشريع المصرم، كذلؾ لمقضاء عمى عيكب النظاـ الرئاسي في التأديب كالتشتيت غير المبرر 
 لجيات التحقيؽ اإلدارم المتعددة.    

ي أغفؿ الكثير مف الضمانات األساسية التي مف شأنيا أف تبعث االطمئناف التشريع الفمسطين .12
في نفكس المكظفيف المخالفيف تأديبيان عند إجراء التحقيؽ معيـ كالتي مف أىميا الفصؿ بيف 

 سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقاب، كأف يصدر التحقيؽ مف ىيئة محايدة مستقمة. 
ي المتبع في التشريع الفمسطيني غير مبلئـ لمكاقع الحالي، كذلؾ نظران النظاـ التأديبي الرئاس .13

التساع تدخؿ الدكلة في الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا، األمر الذم ينتج 
عنو االتساع في الكظيفة العامة بحيث أصبحت ىناؾ شرائح جديدة مف المكظفيف العمكمييف أك 

عاـ في الدكلة جميعيا تعمؿ في خدمة المرافؽ العامة، كؿ ذلؾ يدفعنا العامميف في القطاع ال
إلى أف نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة تبني النظاـ القضائي في التأديب، لحصر سمطة 
التحقيؽ مع كافة المكظفيف في الدكلة في ىيئة النيابة اإلدارية، كلتفادم القصكر كالخمؿ 

 اسي.  المكجكد في النظاـ التأديبي الرئ
رغـ أف التشريعات الفمسطينية منحت رئيس الدكلة سمطة تعييف رئيس الكزراء كرئيس ديكاف  .14

مف ىي صراحةن  كتحدد كغيرىـ، إال أنيا لـ تنص كالقناصؿ كالسفراء الرقابة اإلدارية كالمالية
بالصالح  الجيات التي ليا سمطة إنزاؿ العقكبات التأديبية بحقيـ إذا ارتكبكا جرائـ تأديبية تضر



 ~144 ~ 

 

نما يستدؿ عمى تأديبيـالعاـ  مف يممؾ السمطة "مف خبلؿ القاعدة التي تقضي بأف  إداريان  كا 
 ."األعمى يممؾ األدنى كمف يممؾ التعييف يممؾ التأديب

رأينا تفاكتان بيف الضمانات التأديبية الممنكحة لممكظؼ العاـ أثناء خضكعو لممساءلة التأديبية  .15
أديبية المختمفة، كمف أبرزىا تمؾ المتعمقة بمبدأ الحيدة، بحيث يجد ىذا كذلؾ تبعان لؤلنظمة الت

المبدأ تطبيقان في النظاـ القضائي كشبو القضائي في التأديب، فيما يتعذر إعمالو في النظاـ 
 التأديبي الرئاسي.

لـ يكجب المشرع الفمسطيني أف تتككف لجاف التحقيؽ المشكمة بناءن عمى قرار مف رئيس ديكاف  .16
المكظفيف العاـ مف كفاءات قضائية أك كفاءات قانكنية مختصة بأمكر التحقيؽ، أك مستقمة عف 
السمطة الرئاسية، أك تككف المجاف دائمة، أك أف يككف رأييا ممـز لمجية صاحبة االختصاص 

سيؽ يذه المجاف ال تتمتع باالستقبلؿ المطمكب، فقرار تشكيميا يتـ بالتنفالتأديبية،  ةبإيقاع العقكب
مع الدائرة الحككمية المختصة، كما يشارؾ في عضكية المجنة مندكب عف الدائرة الحككمية 
التابع ليا المكظؼ عمى األقؿ، كبعد انتياء المجاف مف عمميا تقدـ تكصياتيا كاستشاراتيا 
النيائية لرئيس ديكاف المكظفيف العاـ، بحيث لـ يمـز المشرع الفمسطيني رئيس الديكاف باألخذ 

ذا ب نما ترؾ لو السمطة التقديرية بإيقاع العقكبة التأديبية التي يراىا مناسبة، كا  يذه التكصيات كا 
ما أراد الرئيس المذككر إجراء تحقيؽ آخر مع نفس المكظؼ عمى نفس المخالفة التي رفض 
بيا تكصيات لجنة التحقيؽ يأمر بتشكيؿ لجنة تحقيؽ جديدة قد تككف مختمفة كميان عف المجنة 

لسابقة، ىذا األمر انتقدناه بدكرنا حيث يفقد لجنة التحقيؽ استقبلليا كنزاىتيا كحيدتيا، كذلؾ ا
بسبب الجمع بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقاب في يد السمطة التأديبية الرئاسية، 

ية كندعكه بأف يقـك إما بتعديؿ ىذه النصكص القانكن الفمسطيني كعميو نتكجو إلى المشرع
مستقمة عف قضائية فيفصؿ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كيجعميا في يد ىيئة دائمة ذات كفاءة 

، فيذا أك ذاؾ المحاكـ التأديبيةالسمطة الرئاسية، أك يجعؿ سمطة تكقيع العقكبة مف اختصاص 
 متكفره في النظاـ القضائي التأديبي.

قيؽ النزاىة كالحيدة كاالستقبلؿ كالضمانات مف الضمانات التي تكفرىا النيابة اإلدارية عند التح .17
التي تكفرىا بعد التحقيؽ ىك حفظ ممفات التحقيؽ الخاصة بالمكظفيف في أماكف يصعب 
االطبلع عمييا مف قبؿ غير المختصيف كالمعنييف، ىذا بعكس الحاصؿ عندنا في فمسطيف 



 ~145 ~ 

 

تابع ليا فيذا يترؾ بحيث تكدع أكراؽ التحقيؽ كاممة في ممؼ المكظؼ الشخصي بالكزارة ال
المجاؿ أماـ غير المختصيف كالمعنييف باالطبلع عمى ممفات المكظفيف المخالفيف تأديبيان كبذلؾ 
ينتيككف الخصكصية الشخصية لممكظؼ، كمف الضمانات التي تكفرىا النيابة اإلدارية بعد 

ارية العميا لصالح طعف عمى األحكاـ التأديبية أماـ المحاكة اإلدبال تقكـ التحقيؽ إمكانية أف
 المتيـ تأديبيان.
 ثانيًا : التوصيات

نشاء ىيئة النيابة اإلدارية في النظاـ  .1 نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة النص عمى إيجاد كا 
 القانكني الفمسطيني. 

نكصي المشرع الفمسطيني بالنص عمى تكحيد جميع الجيات اإلدارية التأديبية المكزعة بيف  .2
بحيث تككف جزءان مف  ،في الدكلة، بيد ىيئة كاحدة تسمى بالنيابة اإلدارية أكثر مف جية إدارية

، تتمتع باالستقبلؿ التاـ عف الكزارات كالمؤسسات كالمصالح المختمفة ،أجزاء السمطة القضائية
 تختص بسمطة االتياـ كالتحقيؽ.

فييا الفئة العميا مف أف يتـ التحقيؽ مع جميع المكظفيف في الدكلة بكافة فئاتيـ الكظيفية بما  .3
 قبؿ النيابة اإلدارية، لتجنب المحاباة كالتمييز بيف الفئات المختمفة.

كنكصي المشرع أف يقكـ بإقرار مشركع قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني الذم يتبنى النظاـ  .4
 المزدكج في القضاء اإلدارم.  

ذا أككمنا في  .5 بالعمؿ بالنظاـ القضائي التأديبي تتكفر الكثير مف الحقكؽ كالضمانات الكظيفية كا 
ىذا النظاـ سمطة االتياـ كالتحقيؽ إلى النيابة اإلدارية، كسمطة تكقيع العقكبة كالجزاء التأديبي 

 يجمع في يد إلى المحاكـ التأديبية، سيتكافر لدينا نظاـ تأديبي قائـ عمى الحيدة كالنزاىة ال
كاحدة سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة تكقيع العقكبة، كىذا ما نأممو كنتمنى الكصكؿ إليو يكمان، 

 كال يمكننا ذلؾ إال إذا نص المشرع الفمسطيني صراحةن عمى تبني النظاـ التأديبي القضائي.  
إلدارية لممكظؼ العاـ كأخيران كبعد أف رأينا بكضكح المميزات كالضمانات التي تكفرىا النيابة ا .6

عند مساءلتو تأديبيان، كأخذنا بعيف االعتبار التكصية التي خرج بيا المعيد الدكلي لمعمـك 
اإلدارية، حيث أفادت بأف دكؿ العالـ بدأت تتجو نحك األسمكب القضائي في التأديب ألنو 

جديدة لما يحققو مف دكاعي األمف كالطمأنينة لممكظفيف؛ فإننا  نأمؿ مف المشرع يكسب أرضا ن
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الفمسطيني أف يحذك حذك المشرع المصرم ، كذلؾ بالنص عمى إنشاء قانكف النيابة اإلدارية 
الفمسطينية بحيث تختص بالتحقيؽ مع جميع المكظفيف العمكمييف دكف استثناء أك تفرقة بيف 

عمى مثؿ  الفئات الكظيفية، كغيرىـ مف العامميف حسب ما تحيمو القكانيف التي تنظميـ، كبالنص
ىذا القانكف يتـ القضاء عمى التشتيت غير المبرر لمسمطات التأديبية في التشريع الفمسطيني، 
كيتـ العمؿ عمى تكحيد جميع جيات التحقيؽ اإلدارم في فمسطيف بيد ىيئة قضائية مستقمة 

 كـ. كاحدة تسمى بالنيابة اإلدارية، كتعمؿ عمى الفصؿ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كسمطة الح
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 عماف 1العجارمة، نكفاف العقيؿ، سمطة تأديب المكظؼ العاـ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط،

 ـ.2007
 يبية بيف الفاعمية كالضماف، دار النيضة العربية،العبكدم، محسف، مبدأ تدرج االجراءات التأد 

1995. 
  ،ـ. 1998القيسي، اعاد حمكد، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار كائؿ لمنشر االردف 
   الممط، محمد جكدت، المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ، رسالة دكتكراه مف جامعة القاىرة

 ـ.1967
  الخدمة المدنية، مركز مساكاة الستقبلؿ المحاماة القرشمي، حجازم، محاضرات في قانكف

كالقضاء، دكرة بعنكاف )تنمية قدرات المحامييف كالقانكنييف كالعامميف في الدكائر العامة 
 كالمؤسسات األىمية(.

  النجار، زكي محمد، الكجيز في تأديب العامميف في الحككمة كالقطاع العاـ، الطبعة الثانية
 ـ.1986 الييئة المصرية العامة،



 ~148 ~ 

 

 .أبك الكفا، أحمد، المرافعات المدنية كالتجارية، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، ال يكجد سنة لمنشر 
  أبك سميدانة، عبد الناصر، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف، الطبعة

 ـ، دار النيضة العربية بالقاىرة.2010األكلى، 
 ـ2004ارم، الجزء الثاني، نشاط اإلدارة العامة في فمسطيف، أبك عمارة، محمد، القانكف اإلد. 

أبك عمارة، محمد، بحث بعنكاف المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ في فمسطيف بمكجب  -
، مجمة الجامعة اإلسبلمية، 1998، كقانكف الخدمة المدنية 1996نظاـ الخدمة المدنية 

 ـ.2005العدد األكؿ يناير  13المجمد 
 1990مد محمد، الكظيفة العامة، دار النيضة العربية، بدراف، مح. 
  ،ـ.1991بسيكني، عبد الغني، القانكف اإلدارم، منشأة المعارؼ باإلسكندرية 

كتطبيقاتيا  دراسة مقارنة ألسس كمبادئ القانكف اإلدارم بسيكني، عبد الغني، القانكف اإلدارم -
 .1986، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، في لبناف

  ،1982بشار، عبد اليادم، التفكيض في االختصاص دراسة مقارنة، دار الفرقاف لمنشر. 
  تاج الديف، عبد الرحمف، أصكؿ التحقيؽ الجنائي كتطبيقاتيا في المممكة، الرياض، معيد االدارة

 ىػ.1425
 جديدم، سميـ، سمطة تأديب المكظؼ العاـ في التشريع الجزائرم دراسة مقارنة، دار الجامعة 

 ـ.2011الجديدة، 
  جرادة، عبد القادر، مكسكعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد الثاني، مكتبة

 .2009آفاؽ غزة، عدد بئر السبع، 
  ـ.2004جماؿ الديف، سامي، أصكؿ القانكف االدارم، منشأة المعارؼ باإلسكندرية 
  النيابة اإلدارية، الطبعة االكلي، دار حجازم، عبد الفتاح، أصكؿ التحقيؽ االبتدائي أماـ

 النيضة العربية ال يكجد سنو نشر.
  ،حسف، صبلح عمى، ضمانات السمطة التأديبية لصاحب العمؿ، دار الجامعة الجديدة

 ـ.2012
  ،ـ 1999حسف، عمى عكض، رد كمخاصمة أعضاء الييئات القضائية، دار الفكر الجامعي 
 أديبية في الكظيفة العامة، منشأة المعارؼ اإلسكندرية خميفة، عبد العزيز، المسؤكلية الت

 ـ.2009
  ،1964حسف، عبد الفتاح، التأديب في الكظيفة العامة، دار النيضة العربية. 

، ال يكجد حسف، عبد الفتاح، مبادئ القانكف اإلدارم الككيتي، القاىرة، دار النيضة العربية -
 سنة لمنشر.
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  يكجد دار لمنشر كال سنو لمنشر.راضي، مازف، القانكف اإلدارم، ال 
  زيف الديف، ببلؿ اميف، التأديب اإلدارم في ضكء أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا، دار الفكر

 ـ .2010الجامعي، 
  ،شطناكم، عمى خاطر، الكجيز في القانكف اإلدارم، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر عماف

 ـ.2003
 كالية كاالختصاص الكاجبات كالمحظكرات، منشأة المعارؼ طنطاكم، ممدكح، الجرائـ التأديبية ال

 ـ.2003باإلسكندرية، 
 ـ.2009طنطاكم، ممدكح، المكسكعة التأديبية، الجزء األكؿ، المكتب الجامعي الحديث،  -

  ،ـ 1986عبد اليادم، ماىر، الشريعة االجرائية في التأديب، طبعة أكلى، ال يكجد دار لمنشر 
 ب العامميف في مفترؽ الطرؽ، مجمة العمكـ اإلدارية، السنة التاسعة عصفكر، محمد، نظاـ تأدي

 ـ.1967العدد الثالث، 
  عفيفي، مصطفى، السمطة التأديبية بيف الفاعمية كالضماف، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ال

 يكجد دار أك سنو لمنشر.
  ـ.2002الحديثة القدس عمرك، عدناف، مبادئ القانكف اإلدارم الفمسطيني ، المطبعة العربية 
         غازم، ىيثـ حميـ، مجالس التأديب كرقابة المحكمة اإلدارية العميا عمييا، دار الفكر الجامعي

 ـ.2010باإلسكندرية، 
  ـ.2010كنعاف، نكاؼ، القانكف االدارم الكتاب الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 

امة، الطبعة االكلى، إثراء لمنشر كالتكزيع، كنعاف، نكاؼ، النظاـ التأديبي في الكظيفة الع -
 ـ.2008عماف 

 ـ.1981، 1ندا، محمد محمكد، انقضاء الدعكم التأديبية، ط 
  ياقكت، محمد ماجد، شرح االجراءات التأديبية في الكظيفة العامة كالميف الحرة النقابية كالعمؿ

 ـ.2004الخاص، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، 
أصكؿ التحقيؽ اإلدارم في المخالفات التأديبية، منشئة المعارؼ ياقكت، محمد ماجد،  -

 ـ.2000باإلسكندرية  
 ـ.2006ياقكت، محمد ماجد، شرح القانكف التأديبي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  -
 الرسائل العممية واألبحاث -ثانياً 
  دليؿ  -النيابة العامة المبادئ الدكلية المتعمقة باستقبلؿ كمسؤكلية القضاة، كالمحاميف، كممثمي

  ـ.2007الممارسيف، طبع لمجنة الدكلية لمحقكقييف، الطبعة األكلى، جنيؼ 



 ~151 ~ 

 

  ،أبك سيدك، عبل، االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني
 ـ2012رسالة ماجستير نكقشت في جامعة األزىر بغزة، 

 يف اإلدارة كالقضاء دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشكرة أبك كشؾ، عبير، سمطة التأديب ب
 ـ.2011عمى مكقع جامعة النجاح الكطنية نابمس، 

  بعمكشة، شريؼ أحمد، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، رسالة ماجستير نكقشت في جامعة األزىر
 ـ. 2010بغزة عاـ 

  ،منشكر في معيد الحقكؽ تيـ، مكسي اياد، بحث بعنكاف كضع النيابة العامة في فمسطيف
 ـ.2000جامعة بيرزيت 

  عبلء، عاىد أسمر، التحقيؽ اإلدارم في قطاع الخدمة المدنية الفمسطيني "دراسة مقارنة" رسالة
 ـ.2012ماجستير منشكرة عمى مكقع جامعة النجاح الكطنية، 

 راسة صعابنة، محمد نظمي، دكر النيابة العامة في إقامة الدعكم العمكمية في فمسطيف "د
  مقارنة" رسالة ماجستير منشكرة عمى مكقع جامعة النجاح الكطنية في نابمس.

  كريمش خضر، ناصر، التحقيؽ التأديبي مع المكظفيف كضماناتو، بحث منشكر في مجمة
القانكف لمدراسات كالبحكث القانكنية، تصدر مف كمية القانكف مف جامعة ذم قار بالعراؽ الترقيـ 

 (2072-4934الدكلي  )
 األبحاث عمى المواقع االلكترونية -ثالثاً 
  األدغـ، جبلؿ، النيابة اإلدارية كسيمة إلصبلح أداة الحكـ، بحث منشكر عمى مكقع قاضي اكف

 www.kadyonline.comاليف. 
 مصرية، بحث منشكر عمى مكقع المآخػػػذ القضائيػػػة كالئحػػة التفتيػػش في النيابة اإلدارية ال

 http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6845  منتديات القانكف المصرم 
  بحث التحقيؽ اإلدارم )ضماناتو، اجراءاتو، العقكبات التأديبية( منشكر عمى مكقع ديكاف

 http:/www.diwan.ps/ar/index.php?act=postadvatize&id=1464المكظفيف العاـ غزة 
 حكمة التأديبية في تكجيييا، منشكر بحث بعنكاف اجراءات تحقيؽ الدعكل التأديبية كدكر الم

 .    http://haqq.ba7r.org/f30-montadaعمى المكقع االلكتركني  
  التأديب الكالية كاالختصاص منشكر عمى المكقع االلكتركني التالي بحث بعنكاف

http://www.flaw.net/law/threads/21288%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8
%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D%A7%D8%AE%D8%AA%

D8%B5%D8%A7%D8%B5  

http://www.kadyonline.com/
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6845
http://haqq.ba7r.org/f30-montada
http://haqq.ba7r.org/f30-montada
http://www.flaw.net/law/threads/21288%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.flaw.net/law/threads/21288%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.flaw.net/law/threads/21288%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.flaw.net/law/threads/21288%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%25D%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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 بحث بعنكاف السمطة التأديبية منشكر عمى المكقع االلكتركني 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan0 bdf 26441 

  بحث بعنكاف المبادئ العامة لقضاء المحاكـ العميا بشأف قضاء النيابة اإلدارية منشكر عمى
 .http://ebd3at.mam9.com/t50-topicالمكقع االلكتركني 

 قيؽ التأديبي، منشكر عمى المكقع االلكتركني بحث بعنكاف أصكؿ اجراءات التح
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&

Type=3  
  بحث حكؿ النيابة العامة، منتديات الجفمة لكؿ الجزائرييف كالعرب، منشكر عمى المكقع

  www.djelfa.infoc2009-2006ني االلكترك 
  تعريؼ التحقيؽ االدارم كأىميتو، مقاؿ منشكر في المنتدم العربي إلدارة المكارد البشرية عمى

   http://www.hrdiscussion.com/hr37973.htmlالمكقع االلكتركني 
  حامد احمد القدك، عماد، التحقيؽ االبتدائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية القانكف كالعمـك

ـ منشكر عمى 2009السياسية قسـ القانكف في االكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ 
http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letterbyemad_qadou_19012010.d

oc   
  حساف، اسبلـ، المسئكلية التأديبية لممكظؼ العاـ في ضكء قانكف نظاـ العامميف المدنييف في

االدارية  الدكلة الكضع الحالي كالكضع المأمكؿ، بحث منشكر عمى المكقع الرسمي لمنيابة
http://www.ap.gov.eg  

  ،ـ، بحث 2012رضكاف، محمد، االصؿ الدستكرم لمحصانة القضائية ألعضاء النيابة اإلدارية
 http://www.ap.gov.egمنشكر عمى المكقع الرسمي لمنيابة اإلدارية 

  الحكـ منشكر عمى  18/4/1967ؽ جمسة  9لسنة  1230طعف لممحكمة اإلدارية العميا رقـ
  http://ebd3at.mam9.com/t50-topicالمكقع االلكتركني  

 ة االدارية، منشكر عؿ المكقع الرسمي لمنيابة مقاؿ بعنكاف الكضع السائد قبؿ انشاء النياب
 http://www.ap.gov.egاالدارية 

   ميدم، نجكم محمد، بحث بعنكاف خصائص ىيئة النيابة االدارية، منشكر عمى المكقع
 http://www.ap.gov.egالرسمي النيابة االدارية 

 والقراراتالقوانين  -رابعاً 
  بشاف إنشاء المحاكـ  1958لسنة  117المعدؿ القرار بقانكف رقـ 1989لسنة  12القانكف رقـ

 التأديبية كالنيابة اإلدارية .
  بشاف إنشاء المحاكـ التأديبية كالنيابة اإلدارية .   1958لسنة  117القرار بقانكف رقـ 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan0%20bdf%2026441
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan0%20bdf%2026441
http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&Type=3
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&Type=3
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=68611&Type=3
http://www.djelfa.infoc2009-2006/
http://www.djelfa.infoc2009-2006/
http://www.hrdiscussion.com/hr37973.html
http://www.hrdiscussion.com/hr37973.html
http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc
http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc
http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc
http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by_emad_qadou_19012010.doc
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
http://ebd3at.mam9.com/t50-topic
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
http://www.ap.gov.eg/
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  بشاف إنشاء  117/1958كف رقـ بشأف تعديؿ بعض أحكاـ القان 1968لسنة  28القانكف رقـ
 المحاكـ التأديبية كالنيابة اإلدارية.

  بشاف إنشاء المحاكـ التأديبية كالنيابة اإلدارية. 117/1958المذكرة االيضاحية لمقانكف رقـ 
  في شأف مجمس الييئات القضائية. 2008لسنة  192القانكف رقـ 
  ـ.  2012الدستكر المصرم المعطؿ لسنة 
 ـ.2003لسنة  95ات الجنائية المصرم رقـ قانكف االجراء 
  المصرم بشأف سرياف أحكاـ قانكف النيابة اإلدارية كالمحاكمات  1959لسنة  19القانكف رقـ

 التأديبية عمى مكظفي المؤسسات كالييئات العامة كالشركات كالجمعيات كالييئات الخاصة.
 115لدكلة المعدؿ بالقانكف رقـ بشأف نظاـ العامميف المدنييف با 1978لسنة  47القانكف رقـ 

 .1983لسنة 
  في شأف نظاـ العامميف بالقطاع العاـ 1978لسنة  48القانكف رقـ. 
  دارية كتعديبلتوعادة تنظيـ الرقابة اإلإبشأف  1964لسنة  54القانكف رقـ. 
  بشأف مجمس الدكلة 1972لسنة  47القانكف رقـ. 
 رة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية المصرم رقـ التعميمات العامة بتنظيـ العمؿ الفني الصاد

 ـ.2012لسنة  454
  2010لسنة  160الصادرة بقرار رئيس ىيئة النيابة اإلدارية رقـ  اإلداريةتعميمات النيابة 

 .2010لسنة  507المعدؿ بالقرار رقـ 
  بشأف اصدار التعميمات العامة لمنيابات.  1986لسنة  204قرار مدير النيابة اإلدارية رقـ 
 1989 /16رقـ  النيابةكقرار رئيس ىيئة  364/1986دارية رقـ قرار مدير النيابة اإل  .  
 .أحكاـ قضائية مختمفة مف المحكمة االدارية العميا المصرية خاصة بالنيابة اإلدارية 
 مختمفة مف المحكمة الدستكرية المصرية خاصة بالنيابة اإلدارية. أحكاـ قضائية 
 .أحكاـ قضائية مختمفة مف محكمة النقض المصرية خاصة بالنيابة اإلدارية 
  ـ.2005القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
  1998لسنة  4ـ بتعديؿ قانكف الخدمة المدنية رقـ 2005لسنة  4القانكف رقـ. 
 لسنة  45يذية لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني الصادرة بقرار مجمس الكزراء رقـ البلئحة التنف

 ـ. 2005
 .مشركع قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني 
  بشأف الييئات المحمية الفمسطينية. 1997لسنة  1القانكف رقـ 
  ـ.2004لسنة  5قانكف ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية رقـ  


