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 والتقدير الشكر

أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ الدكتور الفاضل محمد شـراقة علـى مـا بذلـه مـن      
شراف طيلـة مـدا اشـرافه ع لـى هـذه الرسـالة وعلـى مـا بذلـه جهد وما قدم من رعاية وا 
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 .  القانوني

للدكتور غازي دويكات على ما بذله مـن جهـد فـي سـبيل كما أتقدم بجزيل الشكر      
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في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع التحقيق اإلداري فيي قطياع الخدمية المدنيية الفلسيطيني،      

اسيية حييول اإلطييار القيانوني النيياظم لعملييية التحقيييق اإلداري وبيييان حييث تييدور اإلشييكالية فييي هيذه الدر 
مييدى تماسيير وتييراص البنيييان القييانوني لهييذا اإلطييار، حيييث اسييتخدم الباحييث فييي هييذه الدراسيية الميينهج 
المقارن وذلر من خالل مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبييان أوجيه 

 .  ائلاإلختالف في بعض المس
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، األول بعنوان إجيراءات التحقييق اإلداري فيي قطياع الخدمية      

المدنية الفلسطيني، والمقصود بإجراءات التحقيق اإلداري هو كيفية بيدء عمليية التحقييق اإلداري وميا 
ق مرسوم بموجب القانون هي مراحل هذه العملية، فالتحقيق اإلداري كأي عملية إدارية أخرى له طري

بحيث تلتزم الجهة اإلدارية المناط بها التحقيق سلور هذا الطريق، وفي هذا الفصيل تعيرض الباحيث 
، (المبحييث االول)لإلحاليية للتحقيييق وهييي الخطييوة األولييى التييي يبييدأ بهييا التحقيييق اإلداري وذليير فييي 

الباحيييث الجهييية  بيييين المبحيييثهيييذا  ف بإحالتيييه للتحقييييق، وفييييظييياإلجراءات التأديبيييية تبيييدأ تجييياه المو فييي
واإلجيييراءات اإلحتياطيييية تجييياه الموظيييف المحيييال ( المطليييب األول)المختصييية باإلحالييية للتحقييييق فيييي 

 (. المطلب الثاني)للتحقيق وذلر في 

وفيييي المبحيييث الثييياني مييين هيييذا الفصيييل تنييياول الباحيييث مباشيييرة التحقييييق اإلداري، فبعيييد صيييدور قيييرار 
أخرى من مراحل التحقيق وهي مباشرة التحقيق تجاه الموظف، وفي هذا  اإلحالة للتحقيق تبدأ مرحلة

والتصيرف بيالتحقيق  (المطليب األول)فيي  روذلياإلداري اشيرة التحقييق بم آلييةتناول الباحيث المبحث 
 .  (المطلب الثاني)في 



 ط



وفيييي الفصيييل الثييياني مييين هيييذه الدارسييية تعيييرض الباحيييث لضيييمانات الموظيييف العيييام فيييي مرحلييية      
قيييييق اإلداري فييييي قطيييياع الخدميييية المدنييييية الفلسييييطيني، حيييييث تنقسييييم الضييييمانات التأديبييييية إلييييى التح

ضمانات إجرائية وضيمانات موضيوعية، وهيذه الضيمانات تتكاميل ميع بعضيها اليبعض لتحقييق  ايية 
لدى الموظف المحيال للتحقييق، وفيي هيذا الفصيل تعيرض الباحيث  واالطمئنانواحدة هي توفير الثقة 

والتي يمكين تعريفهيا عليى أنهيا الضيمانات التيي تتعليق ( المبحث األول)اإلجرائية في  إلى الضمانات
التحقييق، فيال تمتيد إليى موضيوع التحقييق وهيو التهمية  نبمضيمو بالشكل اإلجرائي للتحقيق وال تتعليق 

المنسيوبة للموظيف المحييال للتحقييق، وفيي هييذا المبحيث تعييرض الباحيث إليى اسييتيفاء الشيكل الكتييابي 
الطييابع الحضييوري إلجييراءات التحقيييق اإلداري  باإلضييافة إلييى  ،(المطلييب األول)ق وذليير فييي للتحقييي

 . (المطلب الثاني)وذلر في 

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقيد تنياول فييه الباحيث الضيمانات الموضيوعية، ميع اإلشيارة      
ية، فميين الصيعوبة بمكييان إليى صيعوبة الفصييل التيام بييين الضيمانات اإلجرائيية والضييمانات الموضيوع

فصييييل الضييييمانات اإلجرائييييية عيييين الضييييمانات الموضييييوعية فييييبعض الضييييمانات قييييد تكييييون إجرائييييية 
وموضييوعية بيينفو الوقييت، وهييذه النتيجيية يتسييم بهييا القييانون اإلداري بشييكل عييام فهييو يتميييز بيياختالط 

موضييوع شييقه الموضييوعي مييع شييقه اإلجرائييي، الضييمانات الموضييوعية هييي الضييمانات التييي تتعلييق ب
والتي تالمو موضوع التهمة المنسوبة للموظف، ومين أهيم الضيمانات الموضيوعية اإلداري التحقيق 

، باإلضيافة (المطليب االول)جهية التحقييق فيي  ةديياحيالتي تعرض له الباحث في هيذا المبحيث هيي 
إلى  ، حيث تعرض الباحث(المطلب الثاني)إلى كفالة حق الدفاع وهذا ما سيتعرض لها الباحث في 

 . ضوابط ممارسة حق الدفاع وحدود هذا الحق

وميين خييالل دراسيية التشييريعات النيياظم لعملييية التحقيييق اإلداري فييي فلسييطين، تبييين هنييار بعييض      
اوجييه القصييور فييي هييذه النصييوص، وميين خييالل المقارنيية مييع التشييريعات المصييرية تبييين أن التشييريع 

جيياوز العديييد ميين المسييائل القانونييية التييي ا فلهييا المصييري أدق بكثييير ميين نظيييره الفلسييطيني، والييذي ت
 . المشرع الفلسطيني 



 ي



كما أن النظام التأديبي في فلسطين أضيق مين نظييره المصيري فيال وجيود للمحياكم التأديبيية أو      
المجيييالو التأديبيييية أو النيابييية اإلداريييية، كميييا أن الصيييالحية الممنوحييية لجهييية التحقييييق فيييي فلسيييطين 

ن باإللزام مما يشكل عائق امام عمل هذه الجهات، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى محدودة وال تقتر 
فإن التشيريعات الفلسيطينية انتقصيت مين الضيمانات التأديبيية للموظيف فيي مرحلية التحقييق اإلداري، 

 .على عكو المشرع المصري الذي عزز هذه الضمانات ونظمها وفقا ألحكام القانون

بعييييض التوصيييييات لعييييالج إشييييكالية الباحييييث والنتييييائج التييييي ظهييييرت أثنيييياء وقييييد أقتييييرح الباحييييث       
الدراسييية، والتيييي تيييدور بمجملهيييا حيييول تشيييرع نظيييام قيييانوني يحكيييم عمليييية التأدييييب اإلداري بميييا فيهيييا 
التحقيق، بحيث يكون هنار تنظيم تشريع متناسيق وقيادر عليى ضيبط عمليية التحقييق اإلداري، عليى 

 .  رار نظيره المصري
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 :قدمةالم

ذا فسيد  الموظف العام هو أهم الركائز التي يقوم عليها القطاع العام     فإذا صلح صلحت الدولة وا 
، فكلميا طياع والعنصير البشيري القيائم علييههيذا الق ميرآةهيم  نالعموميي نفالموظفي األخرىفسدت هي 

هيذا القطياع وتمييز،  على درجة عالية من المسؤولية ومتفق وأحكام القوانين كلما ارتقى سلوكهمكان 
ة ويخرج عن السلور القويم للموظف العام موهذا يتطلب محاسبة كل موظف يخالف القوانين واألنظ

يقاع العقوبات الرادعة   . 1عليهوا 

أي عقوبيات عليى الموظيف العيام، البيد ان يخضيع هيذا الموظيف للتحقييق اإلداري،  إيقياعوقبل      
يمكيين إيقاعهييا  ةتأديبيييم ميين تعسييف اإلدارة، فييال عقوبييات الييذي يعتبيير أهييم ضييمانات الموظييف المييته

  .2على الموظف دون إجراء التحقيق الالزم وفقا ألحكام القانون

أن يييتم إجييراء تحقيييق مييع الموظييف لسييماع هييو ميين أهييم وأبييرز الضييمانات فييي نطيياق التأديييب و      
تحقيق هو الخطوة األولى في أقواله وتحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهام على اعتبار أن ال

اإلجييراءات التأديبييية، والتحقيييق بصييفة عاميية يعنييى الفحييص والبحييث والتقصييي الموضييوعي والمحايييد 
ونسييبتها إليييى  ددة والنزيييه السييتبانة وجييه الحقيقييية واسييتجالئها فيمييا يتعليييق بصييحة حييدوث وقيييائع محيي

 . 3الحقيقة والصدق والعدالة لبيانأشخاص محددين وذلر 

و فهيي ،والتهميية المنسييوبة إليييه الموظييف المشييتبه بييهدف التحقيييق كشييف حقيقيية العالقيية بييين ويهيي      
إجراء شكلي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصيد الكشيف عين فاعلهيا، أو التثبيت مين صيحة إسينادها إليى 

ماطية الل فالهيدف ،فاعل معيين وكميا أن التحقييق اإلداري مين ، ام عنهياثيمنيه الوصيول إليى الحقيقية وا 
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مانات الموظيف العيام، فانيه بيذات الوقيت أهيم أدوات اإلدارة فيي ضيبط سيلور الموظيف العييام أهيم ضي
 . 1بما يتالءم وتحقيق المصلحة العامة واضطراد سير المرفق العام

  أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من أهمية الوظيفة العمومية والموظيف العيام، فالدولية الييوم أصيبحت تتيدخل      
فيييرض عليييى اليييدول تعييييين كيييادر كبيييير مييين الميييوظفين قيييد الحيييياة، وهيييذا التيييدخل نيييواحي فيييي أ ليييب 

، ليييذلر البيييد مييين وجيييود نظيييم  قانونيييية تحكيييم عميييل هيييؤالء الميييوظفين االختصييياصالميييؤهلين حسيييب 
حكييام القييانون أو حتييى السييلور أألي ميين  م، والتييي تقييوم علييى تقييويم سييلوكهم عنييد مخييالفتهنالعمييوميي

ومية، والتحقيق اإلداري هو الخطوة األولى تجاه محاسبة الموظف العام العم ةالوظيفالئق في ال ير 
عن األخطاء التي يرتكبها، وبذات الوقت هيو أهيم الضيمانات التيي يتمتيع بهيا هيذا الموظيف المشيتبه 
به، بحيث يتمكن من اليدفاع عين نفسيه ودرء اليتهم المنسيوبة إلييه، كميا يعتبير التحقييق اإلداري جيزءا 

 . د خاصة داخل قطاع الخدمة المدنيةالمحاسبة اإلدارية والحد من الفسا هاما من منظومة

يضيييع الشييييخص  فعييييال ومتماسيييرقطيييياع خدمييية مدنيييية اليييدول تسييييعى ألن يكيييون ليييديها جمييييع ف     
مين هيذا المنطليق و  لوظيفته، المهارات الالزمة والمناسبة الذي يمتلر المناسب، ن المكا المناسب في

تطييوير قطيياع الخدميية المدنييية ليصييبح  ملييية االسييتثمار المسييتمر ميين أجييلتييدعم وبقييوة ع الييدول فييإن
، وهييذا يتطلييب أن يكييون هنييار نظييام زجيير ويتمتييع بالنزاهيية والشييفافية قطاعييام مهنيييام فعيياالم ومحايييدام 

متكامل لمحاسبة أي موظيف مخيالف للقيوانين واألنظمية والتعليميات التيي تعتبير أداة اإلدارة فيي إدارة 
 . العام وتطوير المرفق

 إشكالية البحث 

تتمثل إشيكالية البحيث فيي دراسية اإلطيار القيانوني النياظم لعمليية التحقييق اإلداري فيي قطياع الخدمية 
جراء المقارنه بين هذا  اإلطارالمدنية الفلسطيني، وبيان مدى تماسر وتراص البنيان القانوني لهذا  وا 

                                                 
. منشأة المعارف: اإلسكندرية.1، طالطعون المتصلة بشئون الموظفينمنازعات الوظيفة العامة و : الدين، سامي جمال 1

  906: ص. 2002
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براز أوجه  اإلطار والتشريعات المصرية الناظمة لعملية التحقيق اإلداري في قطاع الخدمة المدنية، وا 
والتشابه في بعض المسائل القانونيية فيي كيال النظيامين، كميا و يتفيرع عين هيذه اإلشيكالية  االختالف

عييدة تسيياؤالت تتمثييل فييي، هييل اإلطييار القييانوني النيياظم لعملييية التحقيييق اإلداري فييي قطيياع الخدميية 
لعملييية بصييورة يتحقييق معهييا الصييالح العييام لييإلدارة وبييذات المدنييية الفلسييطيني قييادر علييى ضييبط هييذه ا

الوقييت تييوفر الضييمانات التييي يجييب ان يتمتييع بهييا الموظييف العييامد وهييل هييذا اإلطييار حييدد الجهييات 
وهل قيرار لجنية  وفصل بين هذه الجهات بشكل واضحد المختصة بمباشرة التحقيق واإلحالة للتحقيق

انون كيفيييية تشيييكيل لجنييية التحقييييق واختصاصييياتها والميييدة د هيييل بيييين القيييدإلزامييييةالتحقييييق ذو طبيعييية 
وهل اإلطار القانوني امتد سلطانه ليشمل كافة العياملين   دالزمنية التي يجب خاللها انهاء التحقيقد

في قطاع الخدمة المدنية الفلسيطيني بميا فيي ذلير العياملين فيي الهيئيات المحلييةدد هيل رسيم القيانون 
في الهيئات المحلية الفلسطينية التي تعتبر جزء من  نالعمومييلموظفين طريق للتحقيق اإلداري مع ا

لييب هييل فييرق المشييرع الفلسييطيني بييين قييرار االحاليية للتحقيييق وط دقطيياع الخدميية المدنييية الفلسييطينيد
   دللتحقيق بعد صدور قرار االحالةدوهل بين المركز القانوني للموظف المحال  اإلحالة للتحقيقد

  منهجية البحث

يعتمد الباحيييث علييى المييينهج المقيييارن، فييي دراسييية نصييوص القيييوانين الفلسيييطينية الييواردة فيييي صيييدد سيي
 . البحث ومقارنته بالتشريعات المصرية ذات العالقة

  أهداف البحث

 :  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف والمتمثلة فيما يلي

ري في قطاع الخدمية المدنيية الفلسيطيني دراسة اإلطار القانوني الناظم لعملية التحقيق اإلدا -1
وبيان القوانين التي تنظم إجراءات التحقيق وبيان مواطن الضعف والقصور فيها، ومقارنتها 

 . بالتشريع المصري
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الجهييات المختصيية باإلحاليية للتحقيييق والجهييات المختصيية بمباشييرة التحقيييق، باإلضييافة بيييان  -1
 . القرارات التأديبية باتخاذللجهات المختصة 

وبيييان ضييمانات الموظييف العييام فييي التحقيييق اإلداري، وبيييان الوسييائل القانونييية التييي بيييان  -1
تييتمكن اإلدارة ميين خاللهيييا بالقيييام بتحقيييق عيييادل يحقييق مصييلحة اإلدارة فيييي توقيييع العقييياب 

 . ومصلحة الموظف المتهم في تحقيق عادل يضمن له الضمانات القانونية الالزمة

رارات الصييادرة باإلحاليية للتحقييق مييع الموظييف قابلية للطعيين باإلل يياء فيمييا إذا كانييت القي بييان -1
أمام القضاء اإلداري والجهات المختصة بهذا الطعن باإلضافة إلى التظلم اإلداري من هذه 

 . القرارات

بيان وضع الموظف المتهم المحال للتحقييق وميا هيو مركيزه القيانوني أثنياء فتيرة التحقييق وال  -5
 .سيما وضعه المالي

 حددات البحثم

التحقيييييق اإلداري فييييي قطيييياع الخدميييية المدنييييية يتحييييدد نطيييياق هييييذا البحييييث بدراسيييية موضييييوع 
الفلسيييطيني، حييييث يتعيييرض الباحيييث إليييى كافييية القيييوانين الفلسيييطينية التيييي تتعليييق بيييالتحقيق اإلداري 
والتشييريعات المصييرية الناظميية لعملييية التحقيييق اإلداري ومييع تنيياول بعييض النصييوص القانونييية ميين 

عيض اليينظم القانونييية المختلفية، كمييا أن نطيياق هيذا البحييث سينحصيير فيي قطيياع الخدميية المدنييية وال ب
 . يمتد ليشمل قطاعات أخرى

 صعوبات البحث

تتمثل صعوبة هذا البحث في ندرة المراجيع المتخصصية التيي تناوليت هيذا الموضيوع بشيكل مفصيل، 
وخاصية عليى الصيعيد تميام خياص، فجيل هيذه المراجيع قيد تناوليت الموضيوع بشيكل مختصير دون اه

الفلسييطيني، باإلضييافة إلييى الضييبابية فييي مفهييوم التحقيييق اإلداري والجهييات المختصيية بييالتحقيق فييي 
 . قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني
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 الفصل األول
 إجراءات التحقيق اإلداري

ومييا هييي مراحييل المقصييود بييإجراءات التحقيييق اإلداري، هييو كيفييية بييدء عملييية التحقيييق اإلداري      
هييذه العملييية، فييالتحقيق اإلداري كييأي عملييية إدارييية أخييرى لييه طريييق مرسييوم بموجييب القييانون، بحيييث 
تلتييزم الجهيية اإلدارييية المنيياط بهييا التحقيييق سييلور هييذا الطريييق، وفييي هييذا الفصييل سيييتعرض الباحييث 

، (المبحييث االول)لإلحاليية للتحقيييق وهييي الخطييوة األولييى التييي يبييدأ بهييا التحقيييق اإلداري وذليير فييي 
 (. المبحث الثاني)باإلضافة إلى مباشرة التحقيق اإلداري تجاه الموظف المشتبه به وذلر في 

 
  اإلحالة للتحقيق اإلداري :األولالمبحث 

ف بإحالته للتحقيق، وفي هذا المطلب سيبين الباحيث الجهية ظتبدأ اإلجراءات التأديبية تجاه المو     
واإلجيييراءات اإلحتياطيييية تجييياه الموظيييف المحيييال ( المطليييب األول)ق فيييي المختصييية باإلحالييية للتحقيييي

 (.  المطلب الثاني)للتحقيق وذلر في 

 الجهة المختصة باإلحالة للتحقيق : المطلب األول

بصدور قرار اإلحالة للتحقيق من قبل الجهة تجاه الموظف المشتبه به جراءات التأديبية تبدأ اإل     
ذلر ألن صدور قرار اإلحالية  ؛مر جوهري وضروريأوتحديد هذه الجهة هو ، قانونا المختصة بذلر

همها قرار أعليه و  ةالمترتب واآلثاررتب عليه بطالن التحقيق تللتحقيق من جهة  ير مختصة قانونا ي
وهيييي السييييلطة  ميييا أن تكيييون جهيييية رئاسييييةإوالجهيييية المختصييية باإلحالييية للتحقيييييق ، 1الجيييزاء التيييأديبي

مييا أن تكييون جهيية رقابييية مسييتقلةالرئاسييية للموظييف ا وفييي هييذا المطلييب سيييتعرض .  لمشييتبه بييه، وا 
سييلطة الجهيية ، ثييم إلييى (الفييرع األول)الباحييث لسييلطة الجهيية الرئاسييية فييي اإلحاليية للتحقيييق وذليير فييي 

 (. الفرع الثاني)الرقابية في اإلحالة للتحقيق في 
                                                 

 
، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا 10:ص. مرجع سابق، التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة :الشتوي، سعد 1

ولما كان القرار "قرارها ما يلي في يث جاء ح 29/2002في القضية رقم ( 161)الفلسطينية المنعقدة في رام اهلل في قرارها رقم 
الذكر ودون أن تتم إحالته إلى لجنة تحقيق  ةحكام المواد سالفأمحل الطعن قد صدر بحق المستدعي دون أن يتم تطبيق 

 . ا على ما تم بيانه فإن أسباب الطعن واردة مما يستوجب معه إل اء القرار الطعينوسماع أقواله فإنه وتأسيس
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 .سلطة الجهة الرئاسية باإلحالة للتحقيق :الفرع األول

أن الجهة المختصة باإلحالة للتحقيق " مفادهاخذ بقاعدة استقر الفقه والقضاء اإلداريين على األ     
فمييين جيييراءات التحقييييق، إول أ، ولميييا كانيييت اإلحالييية للتحقييييق هيييي "هيييي الجهييية المختصييية بالتأدييييب
تيي تبيدأ مين األميور الجوهريية ال فاإلحالية، باإلحالية للتحقييق المختصيةاالهمية بمكان تحديد السيلطة 

ديبي المالئيم أجراءات التحقيق للوصول إليى الحقيقية فيي واقعية معينية تمهييدا إلتخياذ اإلجيراء التيإبها 
 . 1للموظفالقانونية مع توفير الضمانات 

والمقصيييود بسيييلطة الجهييية الرئاسيييية باإلحالييية للتحقييييق، هيييي مييينح هيييذه السيييلطة صيييالحية إحالييية     
اري، باعتبار أن التأديب هو امتداد للسلطة الرئاسية للموظف، الموظف المشتبه به إلى التحقيق اإلد

وبذلر يحق للسلطة الرئاسية للموظف العام فيما إذا اشيتبهت بارتكابيه مخالفية إداريية إحالتيه للتحقييق 
 . 2مباشرة

المعييدل بالقييانون  1661لسيينة ( 0)حييدد قييانون الخدميية المدنييية الفلسييطيني رقييم  وفييي فلسييطين       
حييث نصيت هيذه الميادة  ،الجهية المختصية باإلحالية للتحقييق( 96)فيي الميادة  2000لسينة ( 0)رقم 

 توقيع سلطة يملر ممن تأديبية مخالفة على للتحقيق اإلحالة تكون " :بالفقرة األولى منها على ما يلي

أي ان الجهية المختصية باإلحالية إليى التحقييق هيي ذات الجهية التيي تملير  "الموظيف عليى العقوبية
 .طة توقيع العقابسل

                                                 

 
 229:ص. 2001. والتوزيع لنشرلإ ثراء  :الرياض .1ط، النظام التأديبي في الوظيفة العامة :، نوافكنعان 1
2
هو كل من يعمل في وظيفة عامة من الوظائف المدرجة على جدول التشكيالت الحكومية وأن : المقصود بالموظف العام

روط التعين أيا كانت السلطة المختصة بالتعين، وايا كان يكون معينا بقرار من السلطة المختصة بالتعين قانونا، بعد توافر ش
اسلوب التعيين وبذلر فإن الشخص حتى يكسب صفة الموظف العام ال بد من ان يكون معينا بقرار من الجهة المختصة على 

ارية عامة إدارة وظيفة دائمة مدرجة على تشكيالت الوظائف الحكومية، وأن يكون في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو سلطة إد
أما قانون الخدمة المدنية " 91: كنعان، نواف، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق،ص. نقال عن د" مباشرة 

يقصد بالموظف او الموظفة وهو الشخص المعين بقرار " الفلسطيني فقد عرف الموظف العام في المادة االولى منه بما يلي 
يفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنه إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت من الجهة المختصة لش ل وظ

طبيعة تلر الوظيفة او مسماها، ومن الجدير بالذكر هنا أن مفهوم الموظف يختلف من قانون آلخر، فقانون العقوبات االردني 
عرف الموظف العام، باإلضافة إلى قانون مكافحة الفساد توسع في ت 1690لسنة ( 19)الساري المفعول في الضفة ال ربية رقم 

 . ، اما قانون الخدمة المدنية فقد ضيق من مفهوم الموظف العام2002لسنة ( 1)رقم 
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المشيييرع الفلسيييطيني الجهييية المختصييية باإلحالييية للتحقييييق ميييع الميييوظفين بأنيييه الجهييية وقيييد حيييدد      
إال أن المشيرع اسيتثنى مين هيذه القاعيدة هيو رئييو دييوان الميوظفين العيام،  ةالمختصة بفرض العقوبي
ميين الالئحيية التنفيذييية بييالفقرة الثانييية منهييا ( 11)والخاصيية حيييث نصييت المييادة مييوظفي الفئيية العليييا 

فيمييا عييدا مييوظفي الفئتييين الخاصيية والعليييا يصييدر رئيييو  -2" :لقييانون الخدميية المدنييية علييى مييا يلييي
اليييديوان أو مييين يفوضيييه بيييذلر خطي يييام بالتنسييييق ميييع اليييدائرة الحكوميييية المختصييية قيييرارام بتشيييكيل لجنييية 

وبيذلر يكيون " وزميان انعقادهيا للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان
 . 1رئيو ديوان الموظفين العام عن تأديب موظفي الفئة العليا والخاصة اختصاصالمشرع استبعد 

وهييذا مييا كمييا أن المشييرع حييدد الجهيية المختصيية بتأديييب مييوظفي الفئيية العليييا دون الفئيية الخاصيية،    
( 0)المعيدل بالقيانون رقيم  1661نة لسي( 0)من قيانون الخدمية المدنيية رقيم ( 21)المادة  نصت عليه

للتحقيييييق علييييى  العلييييياتكييييون إحاليييية مييييوظفي الفئيييية  -أ " حيييييث نصييييت علييييى مييييا يلييييي  2002لسيييينة 
المخالفييات التأديبييية بقييرار ميين مجلييو الييوزراء بنيياءم علييى طلييب ميين رئيييو الييدائرة الحكومييية التييابعين 

ال تقيييل درجييياتهم عييين درجييية  تتيييولى التحقييييق لجنييية يشيييكلها مجليييو اليييوزراء مييين ميييوظفين -ب . لهيييا
ترفييع اللجنيية توصييياتها إلييى مجلييو الييوزراء التخيياذ القييرار المناسييب  -ج . الموظييف المحييال للتحقيييق

، وبييذلر يكييون المشييرع قييد حييدد الجهيية المختصيية بالتأديييب بالنسييبة بشييأنها وفقييام ألحكييام هييذا القييانون
ى أن موظفي الفئة الخاصية أعليى مين لموظفي الفئة العليا دون موظفي الفئة الخاصة مع اإلشارة إل

 . موظفي الفئة العليا

وهييذا ميييا يعتبييير محيييل انتقييياد ليينص هيييذه الميييادة، ألنهيييا ليييم تشييمل الفئييية الخاصييية مييين الميييوظفين      
ميين قييانون الخدميية المدنييية والتييي عييدلت بصييدور تعييديل قييانون ( 6)، فبييالعودة إلييى المييادة نالعمييوميي

                                                 
1
موظفي  ما موظفي الهيئات المحلية فقد أفرد لهم المشرع قانون خاص، هو نظامأهذا بالنسبة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، 

يجازى الموظف  ال يعزل وال" من هذا النظام على ما يلي ( 11)حيث نصت المادة  9002لسنة ( 1)رقم الهيئات المحلية 
بواجباته أو إتيانه عمالم  إذا تقدمت شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته أو لباقته أو إخالله-1: الدائم إال بمقتضى اآلتي

كبار موظفي الهيئة  عين لجنة من المدير التنفيذي أو أحدمن األعمال المحظور عليه إتيانها فيجب على المجلو أن ي
الموظف وأن تأخذ  المحلية، وعضوين من أعضائه للتحقيق في هذه الشكوى ولهذه اللجنة أن تطلب إيضاحات خطية من

يجمع الرئيو  -2. توصيتها إفادات الشهود إذا رأت ما يستلزم ذلر ثم تنظم تقريرام تبعث به مع إضبارة التحقيق إلى الرئيو مع
   ".الشكوى المقدمة ضد الموظف المجلو للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بعد أن يبلغ جميع األعضاء بأنه سينظر في
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2002لسيينة ( 0)الخدميية المدنييية رقييم 
، نجييد أنهييا تيينص علييى تصيينيف الوظييائف الحكومييية وفئييات 1

المييوظفين إلييى سييبع فئييات أعالهييا الفئيية الخاصيية والتييي تشييمل ميين يعييين بدرجيية وزييير ميين رؤوسيياء 
واإلشيييرافية العلييييا، وبالتيييالي كيييان  ةالتخطيطيييياليييدوائر الحكوميييية والفئييية العلييييا والتيييي تشيييمل الوظيييائف 

ئيية السيييما وأنييه قييد نييص علييى عييدم اختصيياص رئيييو ديييوان األجييدر بالمشييرع اليينص علييى هييذه الف
 الموظفين العام بالتحقيق والتأديب بالنسبة لموظفي الفئة الخاصة والعليا،

بالفقرة الثانية منها سالفة الذكر، وقد حدد المشرع وفقا لنص المادة ( 11)وذلر بنص المادة 
لية ميوظفي الفئية العلييا للتحقييق دون مجليو اليوزراء بإحا اختصاصمن قانون الخدمة المدنية ( 21)

الفئيية الخاصيية، وبهييذا يكييون المشييرع الفلسييطيني قييد حييدد الجهييات المختصيية بالتأديييب بالنسييبة لكافيية 
الفئات الوظيفية باستثناء الفئة الخاصة، إال أن عدم ذكر الجهة المختصة باإلحالة للتحقيق لموظفي 

اليييذي يعتبييير السيييلطة الرئاسيييية لهيييذه الفئييية مييين الفئييية الخاصييية ال يسيييتبعد اختصييياص مجليييو اليييوزراء 
 .     الموظفين

                                                 
1
والتي جاء  9005لسنة ( 4)المعدل بالقانون رقم  1221لسنة ( 4)من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( 2)المادة 

 تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية ا الوزراءفيما عد" فيها مايلي

وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية  :الفئة العليا.وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية: الخاصة الفئة
الحكومية في المجاالت التخصصية المختلفة  اإلشراف على تنفيذ أهداف الدوائر العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة

العلمية والخبرات العملية المطلوبة،  ويشترط فيهم توفر المؤهالت.الخطط والبرامج واتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفيذها ووضع
تحدد .عادلهامن موظفي هذه الفئة أو ما ي نالعموميين و الدوائر والمدير  ورؤساء ونويتم تعيين الوكالء والوكالء المساعد

الفئة .قرار التعيين وفقام ألحكام القانون وسائر الحقوق المالية لشا لي وظائف هذه الفئة وفقام للدرجة الوظيفية الواردة في الرواتب
 مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهالت وتشمل من يعين بوظيفة :األولى

في مختلف المجاالت وتكون مسؤوليات موظفي  وتشمل الوظائف التخصصية: الفئة الثانية.خبرات العملية المطلوبةالعلمية وال
 المهن الطبية والهندسية واإلدارية والقانونية والمالية والمحاسبية واالقتصادية هذه الفئة القيام باألعمال التخصصية في

ويتم .التي تتطلب مهارات تخصصية محددة ضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكوميةوت. واالجتماعية والثقافية والتربوية و يرها
من بين موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها لش ل الوظائف اإلدارية واإلشرافية  اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية

والكتابية وأعمال السكرتارية من الفنية وتشمل الوظائف : الفئة الثالثة.كرؤساء األقسام ورؤساء الشعب والوحدات الوسطى،
 .طباعة وحفظ وثائق و يرها

الميكانيكية والكهربائية ومحطات  وتشمل الوظائف الحرفية في مجاالت التش يل والصيانة والحركة والنقل والورش :الفئة الرابعة
 ".الخدمات كالحراو والسعاة ومن في حكمهم وتشمل وظائف: الفئة الخامسة.القوى و يرها
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قييرار اإلحالية للتحقييق وطلييب سيلطة اإلدارة فيي إصيدار وفيي هيذا الصيدد ال بييد مين التفرقية بييين      
بإحالية  اقانون االختصاص تملراإلحالة للتحقيق، فطلب اإلحالة للتحقيق هو الطلب من الجهة التي 

مين قيانون الخدمية المدنيية فيي الفقيرة ( 11)يل المثيال ميا ورد فيي الميادة الموظف للتحقيق، فعليى سيب
للتحقييق عليى المخالفيات  العليياتكون إحالة موظفي الفئة  -أ "الثانية سالفة الذكر حيث نصت على 
، "بنييياءم علييييى طليييب مييين رئييييو اليييدائرة الحكوميييية التيييابعين لهيييياالتأديبيييية بقيييرار مييين مجليييو اليييوزراء 

 الييوزراءذه المييادة أن الجهيية الرئاسييية للموظييف هييي التييي تطلييب ميين مجلييو ويسييتخلص ميين نييص هيي
حيييث يقتصيير دور إحاليية الموظييف المييتهم للتحقيييق، وهييذا األميير ينطبييق علييى بيياقي الفئييات الوظيفييية 
 . الجهة الرئاسية على الطلب من ديوان الموظفين العام إحالة الموظف للتحقيق معه

مين نصيوص فيي ظيل النظيام القيانوني الفلسيطيني، فيال يتبيين ميا وعلى ضيوء ميا تيم بيانيه           
يخييول الييرئيو المباشيير للموظييف سييلطة إحالتييه للتحقيييق بشييكل مباشييرة، بحيييث يقتصيير دور الييرئيو 
المباشييير بتقيييديم طليييب ليييرئيو دييييوان الميييوظفين العيييام إلصيييدار قيييرار بإحالييية الموظيييف المشيييتبه بيييه 

وفقييا لقييانون الخدميية المدنييية بإحاليية الموظييف للتحقيييق  القييانوني االختصيياصللتحقيييق، والييذي يمليير 
، هييذا بالنسييبة لكافيية الفئييات الوظيفييية أمييا الفئيية الخاصيية والعليييا، فقييد ميينح المشييرع اختصيياص 1معييه

التأدييييييب بحقهيييييم لمجليييييو اليييييوزراء اليييييذي يعتبييييير السيييييلطة الرئاسيييييية لهيييييذه الفئيييييات الوظيفيييييية واسيييييتبعد 
 . ديوان الموظفين العام اختصاص

 

 

                                                 
1
المشرع  الفلسطيني لم ينظم طلب اإلحالة للتحقيق اإلداري، حيث اقتصر بالتنظيم على قرار اإلحالة للتحقيق والذي يصدر 

عن رئيو ديوان الموظفين العام، دون أن يتناول طلب اإلحالة للتحقيق الذي يصدر عن السلطة الرئاسية للموظف المشتبه به، 
التأديبية ال يملر الرئيو المباشر للموظف سلطة إحالته للتحقيق، بل يملر فقط حق طلب من فعند ارتكاب الموظف المخالفة 

رئيو ديوان الموظفين العام إحالة هذا الموظف للتحقيق، فكان األجدر بالمشرع تنظيم هذه المسألة وال سيما وأنها على درجة 
 . من االهمية 
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، فهييي الجهيية المنييدوب 1ا الجهيية المختصيية بإحاليية الموظييف المنتييدب أو المعييار للتحقيييقأميي
من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة ( 12)إليها الموظف أو المعار إليها وهذا ما نصت عليها المادة 

تكيييون الجهيية المنيييدوب أو المعيييار إليهييا الموظيييف مختصييية " المدنييية والتيييي جيياء فيهيييا عليييى مييا يليييي 
لتحقيق معه وتأديبه عين المخالفيات التيي يرتكبهيا خيالل فتيرة النيدب أو اإلعيارة وبميا يتفيق ميع هيذه با

، وهيييذا يعنيييي أن الجهييية المنتيييدب إليهيييا الموظيييف هيييي الجهييية المختصييية باإلحالييية للتحقييييق "الالئحييية
 . والتأديب

الموظيف نص هذه المادة يتضح أن المشرع قد منح صالحية للجهية المعيار إليهيا  وباستقراء
بالتحقيق معه مما يجعل هذه المادة محل انتقاد؛ يتمثيل  بيأن الجهية المعيار إليهيا الموظيف قيد تكيون 

وبالتييالي ميينح الجهية المعييار إليييه  عاميةيكييون إال لجهيية  جهية عاميية أو خاصية خالفييا للنييدب اليذي ال
صيية،  يييير الموظييف اختصيياص اإلحاليية للتحقييييق دون التفرقيية بييين مييا إذا كانيييت جهيية عاميية أو خا

 . جائز قانونا؛ فال يجوز منح اختصاص سلطة تأديبية لجهة خاصة على موظف عام

الجهيية المختصيية باإلحاليية للتحقيييق بالسييلطة الرئاسييية، حيييث جعييل هييذا حييدد المشييرع المصييري و     
للسييلطة الرئاسييية، وذليير  امتييداداالختصيياص ميين صييالحياتها، علييى أسيياو أن سييلطة التأديييب هييي 

بشيييأن العييياملين المييدنين فيييي الدولييية  المعيييدل بالقيييانون رقيييم  1621لسييينة ( 20)رقيييم  بموجييب القيييانون
الجهات الرئاسية المختصة "من هذا القانون، على أن ( 12)، فقد نصت المادة 1619لسنة ( 112)

باإلحالة للتحقيق في مصر تتمثل في شا لي الوظائف العليا وهم وكييل أول اليوزارة، ووكييل اليوزارة، 

                                                 
1
إنتداب "لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني هي  2002لسنة ( 02)يذية رقم من الالئحة التنف( 22 -29)الندب وفقا للمواد 

الموظف من الدائرة الحكومية التي يعمل بها إلى دائرة حكومية أخرى لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة إذا اقتضت المصلحة 
ن يش لها ويتقاضى الموظف المندوب راتبه العامة ذلر، وال يجوز ان تقل الوظيفة المندوب إليه الموظف عن الوظيفة التي كا

من الدائرة المندوب إليه، ويصدر قرار الندب من رئيو الدائرة الحكومية التي يتبع إليها الموظف بالتنسيق مع ديوان الموظفين 
لعمل في العام، كما ال يجوز ندب الموظف مرة أخرى لنفو الجهة التي ندب إليها إال بعد انقضاء ثالث سنوات من عودته ل

فال يملر الموظف المنتدب حق رفض قرار الندب،  االدائرة األصلية الحكومية، ومن الجدير بالذكر هنا أن الندب يكون إلزامي
اإلعارة تعني وضع الموظف مؤقتا بعد موافقته بوظيفة خارج اإلدارة التي يعمل فيها أصال مع خضوعه للقواعد المطبقة اما 

على مرتبه ر م احتفاظه ببعض حقوقه في الجهة المعار منها، واإلعارة تكون لدى جهة خاصة على هذه الوظيفة وحصولها 
، "الكتاب الثاني" ،القانون اإلداري: كنعان، نواف" نقال عن . وهذا بخالف الندب الذي ال يكون إال لجهة عامة أو عامة

 ". وما بعدها 21: ص .دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان .الطبعة االولى
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ة إليييييى الميييييدير العيييييام، والرؤسييييياء المباشيييييرين اليييييذين يصيييييدر بتحدييييييدهم قيييييرار مييييين السيييييلطة باإلضييييياف
، وهييذا يعنييي أن المشييرع المصييري  أعطييى الصييالحية للييرئيو المباشيير للموظييف باإلحاليية "المختصيية

للتحقيق اإلداري، بينما المشيرع الفلسيطيني ليم يعيط هيذه الصيالحية للرؤسياء واقتصير عليى صيالحية 
 .  لتحقيق وليو اإلحالة للتحقيقطلب اإلحالة ل

أمييا عيين الجهيية المختصيية باإلحاليية للتحقيييق فييي الجهييات اإلدارييية التييي تضييم عيياملين يتبعييون       
يجيوز بقيرار مين " مين القيانون الميذكور أعياله تينص عليى ميا يليي ( 16)أكثر من وحدة، فإن الميادة 
األصيلية التيي يتبعهيا العاميل إليى التأدييب األصيلي مين الجهية  اختصياصرئيو مجلو اليوزراء نقيل 

الجهية التييي يباشير فيهييا عمليه  وذليير فيي الجهييات التييي تضيم عيياملين يتبعيون أكثيير مين وحييدة وذليير 
 ". بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في هذه الجهات

 سلطة الجهات الرقابية في اإلحالة للتحقيق : الفرع الثاني

؛ وذلير 1ن أجلهيا االجهيزة الرقابيية المتخصصيةتعد الرقابية مين أهيم الوظيائف التيي وجيدت مي
وتيزداد . ألن ال اية من الرقابة هو التأكد من أن االعمال تسير في اتجاه تحقييق األهيداف المرسيومة

الحاجة إلى الرقابة على أعمال الموظفين في الوظيفة العامة تبعا التسياع نشياطها وتنوعيه، بيل أنهيا 
، والمساءلة 2ظيفة العامة من سلطة عامة إلى خدمة عامةأصبحت ضرورة يفرضها تطور مفهوم الو 

اإلداريية تعتبير ميين مقوميات الرقابيية اإلداريية السييليمة، فيال رقابية بييدون مسياءلة تضييمن تحقييق ال اييية 
 . من الرقابة

ن اختلفييييت فييييي الشييييكل  آخييييرالجهييييات الرقابييييية تختلييييف ميييين نظييييام قييييانوني إلييييى و  إال أنهييييا وا 
وال اييية، ففييي فلسيييطين هنييار ديييوان الرقابيية اإلدارييية والمالييية وفيييي والمسييميات تتحييد فييي المضييمون 

                                                 
1
إلدارية، المعتادة لهذه الوظائف وهي الرقابة اإلدارية واحدة من الوظائف الرئيسية األربعة التي تتكون منها العملية ا

فالرقابة اإلدارية ليست وظيفة منفصلة عن الوظائف االدارية االخرى بل هي الجزء الذي  ،الرقابة ،التوجيه ،التنظيم ،التخطيط
في  واألعمالالرقابة االدارية على المال  :عباو، علي"سات المالية واإلدارية نقال عن في المؤس يكتمل به االداء االداري

، والمساءلة اإلدارية من اهم "6:ص. مكتبة تالع العلي: عمان.1662. 1ط. والمؤسسات المصرفية الشركات المساهمة
   .  مقومات الرقابة اإلدارية والتي تتمثل في محاسبة الموظف المخالف

   126: ص .2002 .دار الجامعة الجديدة: االسكندرية .2ط، أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية :ماجد ،ياقوت 2
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المخالفيات عين كشيف المتخصصية فيي الرقابية اإلداريية و مصر هيئية الرقابية اإلداريية، وهيذه األجهيزة 
وفيي هيذا . سيتقالل إداري وميالي يمكنهيا مين القييام بمهامهيا بشيكل فاعيلاتتمتيع بو ، 1اإلدارية والمالية

احيث إليى دييوان الرقابية اإلداريية والماليية فيي فلسيطين، وهيئية الرقابية اإلداريية فيي الفرع سيتعرض الب
 . مصر

  ديوان الرقابة اإلدارية والمالية الفلسطيني -أ

عليييى صيييعيد النظيييام اإلداري الفلسيييطيني تيييم إنشييياء دييييوان الرقابييية اإلداريييية والماليييية بموجيييب 
عليى في الفقيرة األوليى منهيا التي نصت و  2009من القانون األساسي الفلسطيني لسنة ( 69)المادة 
ينشيأ بقيانون دييوان للرقابية الماليية واإلداريية عليى أجهيزة السيلطة كافية، بميا فيي ذلير مراقبيية "  ميا يليي

  ".تحصيل اإليرادات العامة واالنفاق منها في حدود الموازنة

( 2)ث نصت الميادة ، حي2000لسنة ( 12)رقم  صدر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية
ديييوان الرقابيية "ينشييأ بمقتضييى أحكييام هييذا القييانون ديييوان عييام يسييمى " ميين هييذا القييانون علييى مييا يلييي 

يكون له موازنية خاصية ضيمن الموازنية العامية للسيلطة الوطنيية ويتمتيع بالشخصيية " المالية واإلدارية
كافيية األعمييال والنشيياطات التييي تكفييل  عتبارييية المسييتقلة ويتمتييع باألهلييية القانونييية الكامليية لمباشييرةاال

ن المشرع الفلسطيني قد منح أ، ومن المالحظ من نص هذه المادة "تحقيق المهام التي قام من أجلها
حتيى ييتمكن اليديوان مين القييام سيتقالل اإلداري والميالي الشخصية المعنوية للديوان باإلضافة إلى اال

  .بالمهام الموكل إليه

                                                 
1
تعددت المسميات والمصطلحات التي اطلقها الفقه والقضاء اإلداريين على الخطأ الذي يرتكبه الموظف العام ويؤدي إلى 

على  ةأو المخالفة اإلدارية والمالية، ويمكن تعريف الجريمة التأديبي ةومنها الجريمة التأديبيوقوعه تحت طائلة التأديب اإلداري، 
أنها ارتكاب الموظف لفعل يعتبر إخالال بواجبات الوظيفة العامة أو مقتضياتها، فقوانين الخدمة المدنية في مختلف األنظمة 

جموعة من الواجبات والمحظورات التي يلتزم الموظف بعدم القيام بها القانونية في الدول العربية واألجنبية حملت في طياتها م
ال عرض نفسه للمساءلة التأديبية، وهذه القوانين لم تنص على المخالفات التأديبية بشكل محدد بل على  أو االقتراب منها وا 

الفعل يشكل مخالفة تأديبية أم ال،  سبيل المثال وليو الحصر، وتركت األمر للسلطة التقديرية لإلدارة لتحديد فيما إذا كان
التأديب اإلداري في ضوء احكام : زين الدين، بالل أمين. )ومدى جسامة هذه المخالفة، وذلر تحت رقابة القضاء اإلداري

 (. وما بعدها 16: ص. 2010. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية. 1، طالمحكمة اإلدارية العليا
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سييتقرار المييالي واإلداري فييي السييلطة الوطنييية مان سييالمة العمييل وااليهييدف الييديوان إلييى ضييو 
نحيراف المييالي واإلداري كافية بمييا وكشييف أوجيه اال ،بسيلطاتها اليثالث التنفيذييية والتشيريعية والقضيائية

والتأكد مين أن األداء العيام يتفيق ميع أحكيام القيوانين واألنظمية  ،ست الل الوظيفة العامةافيها حاالت 
 . 1والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارو بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنةواللوائح 

من قانون ديوان الرقابة اإلدارية والمالية على ما يلي ( 29)من المادة ( 6)وقد نصت الفقرة رقم     
اشرتهم لواجبات الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مب"

، ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني منح الديوان صالحية "وظائفهم أو بسببها
وبذلر فإن الديوان حتى يمارو هذه الصالحيات ال بد أن الفات المالية واإلدارية، الكشف عن المخ

الحيات المخولة له بنص ستنادا إلى الصايتبع إجراءات التحقيق اإلداري والقيام بها من تلقاء نفسه 
  . هذه المادة

للتحقيق فقط بل ومختصة  حالةباإلديوان الرقابة اإلدارية والمالية، ليو جهة مخولة  نأكما     
بحث الشكاوي التي يقدمها بمباشرة التحقيق اإلداري من تلقاء نفسها، كما يعمل الديوان على 

ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم  ،2جبات الوظيفيةهمال في أداء الواالمواطنون عن المخالفات أو اال
همال أو االستهتار أو سوء اإلدارة أو المختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي اال

 .3ست اللاال

 

 
                                                 

 . 2002لسنة ( 12)الرقابة اإلدارية والمالية رقم من قانون ديوان ( 99)المادة  1
2
حدى أدوات الرقابة التي تمارو من خالل تقدم المواطنين أو الموظفين إلى اإلدارة لمراجعتها بشأن االشكوى اإلدارية تعتبر 

ب على الجهة ، فعند تقديم شكوى ضد موظف الرتكابه مخالفة إداريه يتوجرتكبت إزاءهمان مخالفة أو بشأ ضرر لحق بهم
التي تلقت الشكوى ان تتخذ المقتضى القانوني والتحقيق في شان هذه الشكوى وفحص مدى جديتها هذه هي الشكوى اإلدارية 
بوجه عام، اما الشكوى في مجال اإلجراءات التأديبية فتعرف بأنها تبليغ من شخص إلى السلطة العامة بارتكاب موظف 

، الياقوت، ماجد، "لته تأديبيا ب ض النظر عما إذا كان المبلغ قد أصابه ضرر من عدمهمخالفة لواجبات وظيفته بهدف مساء
 "  900: أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية، مرجع سابق، ص

 . 2002لسنة ( 12)من قانون ديوان الرقابة اإلدارية والمالية رقم ( 29)من المادة ( 11)والفقرة رقم ( 6)الفقرة رقم  3
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  هيئة الرقابة اإلدارية المصرية -ب

م والمخالفييات المشييرع المصييري لهيئيية الرقابيية اإلدارييية سييلطة التحييري والكشييف عيين الجييرائ ميينح      
سواء بالنسبة للعاملين بالدولة أو ل ير العاملين بها، وهيئة الرقابة اإلدارية جيزء مين النيابية اإلداريية، 

بإعيادة تنظييم النيابية  1621لسينة ( 112)طلق عليها قسم الرقابة عنيد إصيدار المشيرع القيانون رقيم أ
ة التحيري والكشيف عين المخالفيات الماليية اإلدارية والمحاكمات التأديبية، وقد أعطي لهذا القسم سلط

ثيم ميرت الرقابية  واألفيرادالهيئيات المختلفية  و بناء على طلب إحيدى اليوزارات أوأواإلدارية إما تلقائيا 
لتصييبح هيئيية مسييتقلة  1690لسيينة ( 20)اإلدارييية بتطييور وصييدر قييانون خيياص بهييا، هييو قييانون رقييم 

ن هيئيييية الرقابيييية اإلدارييييية تقييييوم بالكشييييف عيييين أتتبييييع رئيييييو مجلييييو الييييوزراء، وميييين الجييييدير بالييييذكر 
بالغ الرقابة اإلدارية بميا اليت  حالته للنيابة اإلدارية التي تتولى إجراء التحقيق وا  المخالفات اإلدارية وا 

، أي أن هيئيييية الرقابيييية اإلدارييييية فييييي مصيييير، تتالقييييى ميييين حيييييث الوظيفيييية والمركييييز 1ليييييه التحقيقيييياتإ
 . رية والمالية الفلسطينيالقانوني، مع ديوان الرقابة اإلدا

 اإلجراءات اإلحتياطيه تجاه الموظف المحال للتحقيق   :المطلب الثاني

قيد تيرى جهية التحقيييق أن تتخيذ تيدابير احترازييية بحيق الموظيف المحييال للتحقييق، وهيذه التييدابير      
فر إليى  يرهيا التوقيف اإلحتياطي، والمنع من السي: منظمة بطريقة أوسع في المسائل الجنائية ومنها

أميا فيي صيدد المسيياءلة التأديبيية فيإن أبييرز . مين اإلجيراءات التيي نظمتهييا قيوانين اإلجيراءات الجزائييية
إجيراء يمكين أن يتخيذ ضييد الموظيف المحيال للتحقيييق هيو الوقيف اإلحتييياطي واليذي يمكين أن يعييرف 

سيلطة وال يباشير مهاميه إسقاط والية الوظيفة عن العامل إسقاطا مؤقتا فال يتيولى خالليه : " على أنه
 .  ، فالوقف االحتياطي هو إجراء وقائي تحفظي مؤقت تستوجبه مصلحة التحقيق اإلداري"الوظيفية

، (الفييرع األول)وفييي هييذا المطلييب سيييتعرض الباحييث إلييى ضييوابط الوقييف اإلحتييياطي وذليير فييي     
 (. ثاني الفرع ال)باإلضافة إلى االثار المترتبة على الوقف اإلحتياطي وذلر في 

 
                                                 

 . وما بعدها 992:ص .، مرجع سابقأصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية :ماجد ،ياقوت 1
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 ضوابط الوقف اإلحتياطي : الفرع األول

وميا  افهيو يهيدف إليى كيف ييد الموظيف عين عمليه مؤقتي ا؛حتياطي ليو إجراء بسيطالوقف اال      
ن يكييون أ، بالتييالي ال بييد 1جتماعييية والوظيفيييةيلحييق هييذا ميين اثييار علييى نفسييية الموظييف ومكانتييه اال

ضيحية تعسيف العمل حتى ال يقيع الموظيف  بط تصاحب صدور قرار وقف الموظف عناهنار ضو 
 : مكن إجمالها بما يليي، وهذه الضوابط اإلدارة

 أن يكون الوقف لمصلحة التحقيق  -1

لحكميية ميين تخويييل الجهيية فا ،فييال يجييوز وقييف الموظييف المحييال للتحقيييق إال لمصييلحة التحقيييق    
أثنياء سيير التحقييق سييؤدي اإلدارية وقف الموظف المحال للتحقيق هيو أن بقياء الموظيف فيي عمليه 

 ييؤثرن أإلى إعاقة عمل القائمين بالتحقيق ويحيول بيينهم وبيين الحقيقية، إذ يتييح ليه بقياءه فيي عمليه 
تي ب ييير ذليير ممييا يييؤثر تييأثيرا ضييارا أو يييأثارهييا، آعلييى الشييهود أو يطمييو معييالم الجريميية أو يمحييو 

إذا لييم يكيين مصييلحة التحقيق،فيي فمنيياط وقييف الموظييف عيين العمييل احتياطيييا هييوعلييى سييير التحقيييق، 
 . 2سبب قانوني دون أساو أو  التحقيق يقتضي وقف العامل أو انتفت دواعيه أصبح الوقف

فالحكميية ميين هييذا اإلجييراء هييي ضييمان عداليية وموضييوعية التحقيييق وذليير ميين خييالل إقصيياء       
لميييؤثرات   الموظيييف المخيييالف عييين وظيفتيييه ليجيييري التحقييييق فيييي المخالفييية فيييي جيييو هييياد  بعييييد عييين ا

الخارجييية توصيييال للحقيقيية فيييي جييو خيييال مييين هييذه الميييؤثرات، أو لتالفييي تيييأثير الموظييف عليييى سيييير 
                                                 

يصدر رئيو الدائرة الحكومية قرارام بإيقاف " من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على ما يلي ( 100)المادة  1
حالة تعلق جميع صالحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل، وفي هذه ال

 " العمل، ويبلغ الديوان بذلر
، كما 211:ص. 1626. كتبة النهضة المصريةم: القاهرة .، لم تذكر الطبعةالسلطة التأديبية :بركات، عمر فؤاد أحمد 2

بذلر وهو رئيو الدائرة الحكومية التي يتبع لها يجب أن يكون القرار الصادر بالوقف عن العمل صادر عن الجهة المختصة 
الموظف المحال للتحقيق، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام اهلل في قرارها في القضية رقم 

ن فيه إننا وبتطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى نجد ان قرار المستدعي ضده الثاني المطعو " ما يلي  200/2001
الصادر عن رئيو ديوان الموظفين العام والمتضمن وقف المستدعي عن العمل وهو قرار مخالف مخالفة جسيمة ألحكام 

منه أناطة صالحية وقف الموظف عن العمل برئيو ( 69)القانون، إذا نجد إن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني في المادة 
ون خارج تخول بإصداره القرار الطعين يكالمر الذي ي دو معه أن المستدعى ضده الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف ا

 ". اختصاصه مما يستوجب معه إل اء القرار لمخالفته الجسيمة للقانون
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التحقيييق إذا كييان صيياحب سييلطة أو نفييوذ ميين شييأنه إخييراج التحقيييق عيين مسيياره عيين طريييق إرهيياب 
المييوظفين اآلخييرين الييذين يستشييهد بهييم أو يحقييق معهييم أو عيين طريييق إخفيياء الوثييائق والمسييتندات أو 

 . 1توجيه التحقيق وجهة مظللة

   مدا الوقف اإلحتياطي -2

عين المرفيق المحيال للتحقييق حتياطي هو إجراء تلجأ إليه اإلدارة بقصد إبعاد الموظف الالوقف ا    
، وتختلييف مييدة ينتهييي بييزوال سييببه العييام بشييكل مؤقييت، وبالتييالي فييإن هييذا الوقييف هييو إجييراء مؤقييت

 . 2مدة الوقف بأربعة أشهري د المشرع الفرنسخر، حيث حدآالوقف من تشريع إلى 

حتيييياطي بثالثيية شييهور، فقييد نصيييت فييي مصيير فقييد حييدد المشيييرع المصييري مييدة الوقييف االو 
للسيلطة المختصية أن "  :على أنيه 1612( 02)من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم ( 19)المادة 

عييه ذليير لمييدة ال تزيييد علييى ثالثيية توقييف العامييل عيين عملييه احتياطيييا إذا اقتضييت مصييلحة التحقيييق م
أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقيرار مين المحكمية التأديبيية المختصية للميدة التيى تحيددها ويترتيب 

 "  .على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف

الخدميية ميين قييانون ( 69)لييم يحييدد مييدة الوقييف حيييث نصييت المييادة فالمشييرع الفلسييطيني أمييا 
يجيوز ليرئيو اليدائرة الحكوميية التيي يتبعهيا وقيف  عند إحالة الموظف للتحقييق" :المدنية على ما يلي

أخيرى فيي اليدائرة نفسيها بصيفة مؤقتية ريثميا ينتهيي التحقييق  عمليه أو نقليه إليى وظيفية الموظيف عين
مييين  النتهييياءاالوقيييف اإلحتيييياطي لحيييين  أميييام ، أي أن المشيييرع الفلسيييطيني تيييرر البييياب مفتوحيييا"معيييه

 . إجراءات التحقيق

رئييييو اليييدائرة  المشيييرع مييينح ،مييين قيييانون الخدمييية المدنييييةسيييالفة اليييذكر  (69)بموجيييب الميييادة ف     
ن المشيرع ليم يقييد أال إ ،ال للتحقيق صيالحية وقفيه عين العميلالحكومية التي يتبع لها الموظف المح

                                                 
. دار الكتب القانونية :القاهرة .، لم تذكر الطبعةمبادئ التأديب المستخلصة من أحكام اإلدارية العليا :األد م، جالل أحمد 1

 99:ص. 2010

211: ص. 1610.دار النشروال  :يذكر مكان النشرلم  .1ط، المسؤولية التأديبية للموظف العامالعتوم، منصور إبراهيم  2
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الموظيف  ة الحكومية التي يتبيع لهيالضمان عدم تعسف رئيو الدائر  ؛هذه الصالحية بضوابط محددة
عليى صيالحية  ضيوابط ري اليذي وضيع صيالمشيرع الم تجنبيهوهيذا ميا  ،في استعمال هذه الصيالحية

قيييد  :ولاألتتمثييل فييي قيييدين  ،االدارة فييي اصييدار قييرار وقييف الموظييف المحييال للتحقيييق عيين العمييل
ن ال يتجياوز أمني يتمثل فيي قيد ز  :والثاني ،في أن يكون الوقف لمصلحة التحقيقموضوعي يتمثل 

وهييذا ميا نصييت  ،دة مين المحكميية التأديبيية المختصيةجيددت هييذه المي اذإال إميدة الوقيف ثالثيية شيهور 
 :حيث جاء فيها 1612لسنة ( 02)من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 19)عليه المادة 

جيييدر وبالتيييالي كيييان األ، "هرإذا اقتضييت مصيييلحة التحقييييق معيييه ذلييير لميييدة ال تزييييد عييين ثالثييية أشييي"  
 .1يقع الموظف ضحية تعسف االدارة ال د هذه الصالحية حتىيبالمشرع الفلسطيني تقي

 االثار المترتبة على الوقف االحتياطي :الفرع الثاني

 : يترتب على وقف الموظف عن عمله نتائج هامة، تتمثل فيما يلي

  كف يد الموظف عن العمل -1

ه الهييدف االول ميين قييرار الوقييف، فييإذا باشيير الموظييف ر ييم يعتبيير إبعيياد الموظييف عيين عمليي
وقفييه عيين العمييل أي ميين أعمييال الوظيفيية اعتبيير هييذا العمييل منعييدما لصييدوره ميين شييخص ال والييية 
قانونيييية ليييه، حتيييى ليييو تيييم إل ييياء قيييرار الوقيييف بعيييد ذلييير إل ييياء قضيييائيا أو إدارييييا؛ ألن األصيييل فيييي 

دورها دون النظر إلى اعتبارات الحقة،  ير أن التصرفات اإلدارية أن تقدر صحتها في تاريخ ص

                                                 
ن رئيو الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف يتمتع بالسلطة التقديرية لتقدير مدى وجوب إصدار قرار بوقف أأي  1

ان الجهة اإلدارية تتمتع بقدر من الحرية عند ممارستها  :والسلطة التقديرية تعنيالموظف المحال للتحقيق عن العمل، 
مور لتقدر بسلطتها التقديرية ما هو أختيار بين عدة ختصاصاتها وصالحياتها المنوطة بها، وبذلر فيكون لإلدارة الحق في االا

دار الثقافة للنشر : 1ط. ، الجزء األوليموسوعة القضاء اإلدار  :نقال عن شطناوي، علي خطار" الصواب من الخطأ، 
 " . 91:ص. عمان. والتوزيع
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بعييض تصييرفات الموظييف الموقييوف عيين العمييل يمكيين أن يعتييرف بهييا فييي حاليية واحييدة وهييي أن 
 . 1تتوافر فيها شروط نظرية الموظف الفعلي

  وقف راتب الموظف المحال للتحقيق -2

لييا أو جزئييا، وليدى كتبيه ثار التي تترتب على وقف الموظف عن علمه هو وقيف رامن أهم اآل     
ميا بقييوة إراتيب الموظيف الموقيوف احتياطييا يكيون وقيف ن أاسيتقراء نصيوص القيوانين المقارنيه يتبيين 

سبة الموقوفية مين الراتيب ما مقدار النأختياريا ضمن السلطة التقديرية لإلدارة، ايصدر أن القانون أو 
 ،كميا فيي قيانون الميوظفين الفرنسيي أو نصيفه ،الراتب كله كما في قانون الموظفين السيوريفهي إما 

أو نسييبة ال تزيييد عيين نصييف الراتييب حسييبما يقييرر الييوزير المخييتص كمييا فييي نظييام الخدميية المدنيييية 
 . 2األردني

ويتوقيييف مصيييير الراتيييب المحجيييوز عليييى نتيجييية القيييرار التيييأديبي أو الجنيييائي، ففيييي حالييية تبرئييية      
عن المدة التي اوقف راتبه ضمنها، وال يسيتحق  الموظف من التهم المنسوبة إليه يستحق كامل راتبه

الموظييف الييذي صييدر بحقييه قييرار باالسييت ناء عيين الخدميية أو العييزل أي جييزء ميين راتبييه اعتبييارا ميين 
 . 3تاريخ الوقف

( 60)حييث نصيت الميادة  ،اما المشرع الفلسطيني فقد أفرد نصا مختلفا عين التشيريعات المقارنيه    
بيه كيامال تييدفع للموظيف الموقيوف عين عمليه را" :لسطيني عليى ميا يلييمن قانون الخدمة المدنية الف

                                                 
، والمقصود بالموظف 992:ص. 1619 .الطبطبائي، عادل .منشورات جامعة الكويت. قانون الخدمة المدنية الكويتيشرح  1

 بر هذا الشخص منهو الشخص الذي يزاول أعمال وظيفة عامة دون أن يكون معينا حسب األصول والقانون، فيعت"الفعلي 
الموظفين الفعليين تأسيسا على فكرة األوضاع الظاهرة حيث يتوافر له فعال مظهر التعيين في الوظيفة العامة ويبدو في أعين 
الكافة وكأنه يش ل وظيفته على نحو قانوني، على خالف الحقيقة، وهكذا يتوفر لهذا الشخص مظهر الموظف األصيل 

ن لم يكن في حقيق دار : عمان. 1ط. القانون اإلداري: الطهراوي، هاني علي. )ة األمر موظفا من الناحية القانونيةظاهريا وا 
 ( 902:ص.2001.الثقافة للنشر والتوزيع

 212:ص. مرجع سابق ،المسؤولية التأديبية للموظف العام العتوم، منصور إبراهيم 2

. 1662لم تذكر دار النشر، : عمان. 1ط، ردنية الهاشميةنظام الوظيفة العامة في المملكة األ : بطارسة، سليمان سليم 3
 292: ص
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كلييا أو  كيان سيواءراتبيه المشرع الفلسطيني لم يرتب على إحالة الموظف للتحقييق وقيف ف، "فترة وقفه
  .2عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل، 1جزئيا

ريخ ميين تييا اءبتييدجييره اأوفييي مصيير، يترتييب علييى وقييف العامييل عيين عملييه وقييف صييرف نصييف      
عليى المحكمية التأديبيية لتقريير صيرف أو عيدم صيرف البياقي مين الوقف، ويجب عيرض األمير فيورا 

جير مر عليهيا خيالل عشيرة أييام مين تياريخ الوقيف وجيب صيرف األجر الموظف، فإذا لم يعرض األأ
ل عشيرين كامال حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خال

ميير إليهييا، فييإذا لييم تصييدر المحكميية قرارهييا خييالل هييذه المييدة يصييرف األجيير رفييع األ خيومييا ميين تيياري
 . 3كامال

  ل ترقية الموظف الموقوف عن العملتأجي: ثالثا

من إجراءات التحقيق اإلداري،  االنتهاءوهذا يعني تأجيل ترقية الموظف المحال للتحقيق لحين      
هو انتقيال الموظيف مين وظيفتيه الحاليية إليى وظيفية أعليى درجية منهيا، وقيد نيص فالمقصود بالترقية 

عليى  1621لسينة ( 02)من القانون العاملين المدنين بالدولية رقيم ( 12)المشرع المصري في المادة 
ال تجيوز ترقيية عاميل محيال إليى المحاكمية التأديبيية أو المحاكمية الجنائيية أو موقيوف عين ": ما يلي

ة اإلحالية أو الوقيف، وفيى هيذه الحالية تحجيز للعاميل الوظيفية لميدة سينة فيإذا اسيتطالت العمل فيى ميد
دانتييه أو وقييع عليييه جييزاء اإلنييذار أو الخصييم أو الوقييف عيين إالمحاكميية أكثيير ميين ذليير وثبييت عييدم 

العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفية المرقيى إليهيا مين التياريخ 

                                                 
 19/2001في القضية التي تحمل الرقم  29على ذلر حيث جاء في قرارها رقم  ةوقد اكدت محكمة العدل العليا الفلسطيني 1

كومية التي يتبعها الموظف لرئيو الدائرة الح 1661لسنة ( 0)من قانون الخدمة المدنية رقم ( 69)المادة  أجازت إذ" :ما يلي
عند إحالته للتحقيق وقفه عن العمل أو نقله إلى وظيفة أخرى في نفو الدائرة بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق إال أنه ال 

فمن باب أولى عدم وقف وبالتالي من ذات القانون وقف راتب الموظف الموقوف عن العمل ( 60)يجوز وفقا لنص المادة 
محال للتحقيق وال ير موقوف عن العمل وبالتالي كان قرار الجهة المستدعى ضدها بوقف راتب المستدعي راتب الموظف ال

 .  المحال للتحقيق وال ير موقوف احتياطيا واقع في  ير محله وجدير باإلل اء
2
 . 2002نة لس( 02)من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني والتي تحمل الرقم ( 102)المادة 
 221: ص.1612 .دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية .لم تذكر الطبعة ،القضاء اإلداري: ماجد را ب الحلو، 3
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كانت تيتم فييه ليو ليم يحيل إليى المحاكمية التأديبيية أو المحاكمية الجنائيية ويمينح أجرهيا مين هيذا الذى 
 . "التاريخ

إذا : "مين قيانون الخدمية المدنيية عليى ميا يليي( 20)أما المشرع الفلسطيني فقد نيص بالميادة 
ه إال بعيد جزائيية فيال ينظير فيي ترقيتي موظف شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أوالبحق  قدمت

عيدم اتخياذ إجيراءات تأديبيية بحقيه أو تميت تبرئتيه مين  رإذا تقير .2 صدور القرار النهائي فيي قضييته
 ". ترقيته من تاريخ استحقاقها التهمة الموجهة إليه ينظر في

وهييذا يعنييي أن المشييرع الفلسييطيني حييدد الحاليية التييي يجييوز فيهييا تأجيييل ترقييية الموظييف المحييال     
اإلجيراءات التأديبيية  اتخياذل، وهي في حالية وجيود شيكوى ضيد الموظيف تسيتوجب للتحقيق عن العم

 . أو الجزائية

وفي هذا الصدد فإن الفرق بين المشرع المصري والفلسطيني هو أن المشرع المصري ليم يرتيب      
ة على اإلحالة للتحقيق وقيف ترقيية الموظيف طالميا أنيه ليم يحيال إليى المحاكمية التأديبيية أو المحاكمي

ميين قييانون العيياملين المييدنين فييي ( 12)الجنائييية أو صييدور قييرار بوقفييه عيين العمييل وفقييا ليينص المييادة 
الدوليية سييالفة الييذكر، وهييذا يعنييي أن الموظييف المشييتبه بييه المحييال للتحقيييق اإلداري والييذي لييم يصييدر 

ز تأجيلهيا، بحقه قرار باإلحالية للمحاكمية أو الوقيف عين العميل يسيتحق عالوتيه وفقيا للمعتياد وال يجيو 
أما المشرع الفلسطيني . فالمشرع المصري وضع ضوابط على تأجيل ترقية الموظف المحال للتحقيق

ميين قييانون الخدميية المدنييية سييالفة الييذكر فقييد أوجييب علييى اإلدارة فييي حييال ( 20)وفقييا ليينص المييادة 
في قضييته اتخذت أي إجراء تأديبي بحق الموظف تأجيل النظر في ترقيته حتى صدور قرار نهائي 

أي إجراء تأديبي بحق الموظف  اتخاذولو لم يصدر بحقه قرار بالوقف عن العمل، وبالتالي وبمجرد 
 . يتوجب على اإلدارة تأجيل ترقيته
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  التحقيق تجاه الموظف المشتبه به مباشرا: لمبحث الثانيا

باشيييرة بعيييد صيييدور قيييرار اإلحالييية للتحقييييق، تبيييدأ مرحلييية أخيييرى مييين مراحيييل التحقييييق، وهيييي م
فييي  روذلياإلداري اشيرة التحقييق بم آلييةيتناول الباحيث التحقييق تجياه الموظيف، وفيي هيذا المبحيث سي

 . (المطلب الثاني)في اإلداري والتصرف بالتحقيق  (المطلب األول)

 آلية مباشرا التحقيق اإلداري   : المطلب األول

ة قانونا بمباشرة للجهة المختص االختصاصبعد صدور قرار اإلحالة للتحقيق ينعقد 
وفي هذا المطلب سيتناول النظام اإلداري في الدولة،  باختالفالتحقيق، وتختلف هذه الجهة 

، واألدلة التأديبية التي تتمكن من خاللها  (الفرع االول)الباحث الجهة المختصة بمباشرة التحقيق في 
 (.نيالفرع الثا)الجهة المختصة بالتحقيق الوصول إلى الحقيقة وذلر في 

 الجهة المختصة بمباشرا التحقيق: الفرع األول

حيث ترى هيذه األنظمية  ،1صالحية التأديب األنظمة القانونية تخول السلطة الرئاسيةبعض 
للسيييلطة الرئاسيييية، وقيييد أقييير مجليييو الدولييية الفرنسيييي حيييق السيييلطة  امتيييدادهيييي  ةالتأديبييييأن السيييلطة 
بحق الموظيف العيام، بمناسيبة إخالليه بواجبيات وظيفتيه، كافة اإلجراءات التأديبية  اتخاذالرئاسية في 
السيييلطة الرئاسيييية صيييالحية التأدييييب يعتبييير اداة فيييي ييييدها لتنفييييذ أوامرهيييا القانونيييية  اميييتالرحييييث ان 

 . 2وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد

اتها عيين اشيره بييذأحيد األسييلوبين التيياليين فيي مباشييرة التحقيييق، األول أن تب حييث تتبييع اإلدارة
ن تعهييد بمباشييرة التحقيييق إلييى إدارة أ، والثيياني المشييتبه بييهالمباشييرين للموظييف طريييق أحييد الرؤسيياء 

                                                 
مناء العامون، ومدراء تتمثل السلطة التأديبية الرئاسية في السلطات اإلدارية العليا والتي تشمل الوزراء المختصون، واأل 1

الرئاسات اإلدارية تملر سلطة التوجيه واإلشراف وهي المسؤولة عن حسن سير العمل في ن هذه أالدوائر الحكومية، حيث 
اإلدارات التي يرأسونها وهي بالتالي أقدر على الحكم على تصرفات الموظفين التي تشكل مخالفة وتقدير العقوبة التأديبية 

على العقوبة بالتشديد أو التخفيف ف الخطأ ينعكو وعلى ضوء تقديرها لظرو  ةالمالئمة بعيدا عن اإلجراءات الطويلة والمعقد
 ( 169:الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص. القانون اإلداري: كنعان، نواف)

 96:ص. 1619. دار الفكر للنشر والتوزيع:عمان  .، لم تذكر الطبعةالنظام القانوني للجزاء التأديبي :الشيخلي، عبد القادر 2
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ن أ، أي 1حييييد اإلدارات التييييي يكييييون لييييديها الكفيييياءة القانونييييية إلجييييراء التحقيييييقأو أالشييييؤون القانونييييية 
 . السلطات اإلدارية هي التي تتولى مباشرة التحقيق

تخيول القضياء ممييثال بالنيابية اإلداريية التحقيييق بصيورة مسييتقلة أو  وبعيض األنظمية القانونييية
التييي تتمتييع بهييا أجهييزة القضيياء  االسييتقالليةبجانييب السييلطة اإلدارييية، وذليير العتبييارات عديييدة منهييا 

 . باإلضافة إلى المؤهالت واإلمكانيات القضائية

   التحقيق من قبل السلطة اإلدارية مباشرا: أوال

السييييلطة اإلدارييييية التحقيييييق اإلداري ميييين خييييالل لجنيييية خاصيييية تشييييكل  فييييي فلسييييطين تباشيييير
خصيصييا لهييذا ال ييرض، كمييا وأن تشييكيل هييذه اللجنيية يكييون بصييورة مؤقتيية وخاصيية بمخالفيية محييددة، 

عضيييائها ومكيييان وزميييان أرئييييو دييييوان الميييوظفين العيييام اليييذي يحيييدد وتشيييكل هيييذه اللجنييية بقيييرار مييين 
لقييانون  2002لسيينة ( 02)ميين الالئحيية التنفيذييية رقييم ( 11)المييادة  ، وهييذا مييا نصييت عليييهنعقادهيياا

فيمييا عييدا مييوظفي الفئتييين الخاصيية والعليييا  -2" يلييي والتييي جيياء فيهييا ميياالخدميية المدنييية الفلسييطيني 
يصيييدر رئييييو اليييديوان أو مييين يفوضيييه بيييذلر خطي يييام بالتنسييييق ميييع اليييدائرة الحكوميييية المختصييية قيييرارام 

. ماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادهابتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وس
تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسة أعضاء ويعين أحدهم ليكون رئيسام  -9

 .للجنة ويشارر في عضوية اللجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف على األقل

إلييى خمسيية أعضيياء يعييين أحييدهم الييرئيو، ويكييون ميين بييينهم حيييث تتكييون اللجنيية ميين ثالثيية 
وبييذلر فييإن المشييرع الفلسييطيني ميينح رئيييو . منييدوب عيين الييدائرة الحكومييية التييي يتبييع لهييا الموظييف

ديييوان المييوظفين العييام سييلطة تقديرييية فييي كيفييية تشييكيل اللجنيية، باإلضييافة إلييى مكييان وزمييان انعقيياد 
منييية يتوجييب علييى لجنيية التحقيييق إنهيياء مهمتهييا خاللهييا، ممييا اللجنيية، إال أن المشييرع لييم يحييدد مييدة ز 

 .   يعني أن مدة عمل اللجنة مفتوحة و ير محددة المدة

                                                 
دار النهضة للطباعة  :القاهرة .، لم تذكر الطبعةتأديب في الوظائف المدنية والعسكريةال :، إرشيد عبد الهاديالحوري 1

 . 290:ص. 2001 .اإلسالمية
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وفيييي هييييذا الصييييدد يييييرى الباحيييث ضييييرورة اليييينص علييييى أن يكيييون أحييييد أعضيييياء اللجنيييية ميييين 
لي فيإن وجيود الخبرة والكفاءة؛ ألن أعمال التحقيق تعتبر من األعمال القانونية، وبالتا والقانونيين ذو 

 .قانوني من بين أعضاء لجنة التحقيق يشكل ضمانه للموظف ويسهل عمل لجنة التحقيق

ذين ييتم ليا، موظفي الفئتين الخاصية والعليياعدا  نالعمومييوهذا ينطبق على كافة الموظفين 
إحالتهم بقرار من مجلو الوزراء الفلسطيني إلى لجنة تشكل من ميوظفين ال تقيل درجيتهم عين درجية 

مين قيانون الخدمية المدنيية حييث نصيت ( 21)وهذا ميا نصيت علييه الميادة الموظف المحال للتحقيق 
التأديبييية بقييرار ميين  للتحقيييق علييى المخالفيياتالعليييا تكييون إحاليية مييوظفي الفئيية   -1" :علييى مييا يلييي

نيية تتييولى التحقيييق لج -2 .لهيا مجليو الييوزراء بنيياءم عليى طلييب ميين رئييو الييدائرة الحكومييية التيابعين
ترفيع  -9 .درجية الموظيف المحيال للتحقييق يشكلها مجلو الوزراء مين ميوظفين ال تقيل درجياتهم عين

، فيتضح "القانونالقرار المناسب بشأنها وفقام ألحكام هذا  اللجنة توصياتها إلى مجلو الوزراء التخاذ
يقاعمن نص هذه المادة أن الجهة المختصة باإلحالة للتحقيق  العلييا  ةفي الفئيالعقوبات على ميوظ وا 

أمييا الجهيية التييي تتييولى هييي مجلييو الييوزراء الييذي يعتبيير هييو السييلطة الرئاسييية لمييوظفي هييذه الفئييات 
ا عيييين درجيييية ن ال يقييييل درجيييية أي عضيييو فيهييييأالتحقييييق فهييييي جهيييية يحيييددها مجلييييو الييييوزراء بشيييرط 

الموظيييف المحيييال للتحقييييق، كميييا أن اختصييياص مجليييو اليييوزراء يمتيييد ليشيييمل تأدييييب ميييوظفي الفئييية 
 . الخاصة باعتباره السلطة الرئاسية العليا لهذه الفئة

ميا فييي ظييل النظيام القييانوني المصييري، فيإن الجهيية المختصيية بيإجراء التحقيييق، هييي السييلطة أ
 للسييييلطةمتييييداد اختصيييياص األصيييييل بهييييذا الشييييأن، علييييى أسيييياو أن التأديييييب هييييو الرئاسييييية ذات اال

عماال لهذا الحق تستطيع الجهة اإلداريالرئاسية ة التيي ينتميي إليهيا الموظيف المشيتبه بيه ممارسية ، وا 
 :التحقيق بأحد األسلوبين اآلتيين

أن يقوم بالتحقيق الرئيو اإلداري للعامل عن طريق تكليف أحد الرؤساء المباشرين للعامل  -1
 . بالتحقيق معه



20 

 

أن يقوم بالتحقيق إدارة متخصصة ملحقة بالجهة الرئاسية وهي إدارة الشؤون القانونية أو  -2
دارة التحقيقات، ويكون التصرف بالتحقيق متروكا للرئيو اإلداري وفقا لالختصاص إ

  . ، وللسلطة الرئاسية الحق في اختيار االسلوب المالئم للتحقيق1بالتصرف بالتحقيق

 مباشرا التحقيق من قبل النيابة اإلدارية : ثانيا

وصفها ممثلة للمجتمع تمارو النيابة اإلدارية االختصاصات التي خولها لها المشرع ب
وللدولة في حماية سيادة القانون ورعاية مفهوم الصالح العام للشعب ممثال في كفاية حسن أداء 
الموظفين العموميين ومن في حكمهم ألعمال وظائفهم، وتمارو النيابة العامة اإلدارية هذا 

مجال الرقابة وفحص فهي ال تحل محل السلطة الرئاسية والتأديبية في  استقاللاالختصاص على 
 . بجانبها االختصاص، بل تمارو هذا 2الشكاوى والتحقيق

رتكاب اكما وتباشر النيابة اإلدارية في مصر سلطة التحقيق اإلداري مع الموظف المتهم ب
ما بدون ا  ما بناء على طلب السلطة الرئاسية و إمخالفات إدارية، وتمارو النيابة اإلدارية التحقيق 

، حيث قد تفضل الجهة الرئاسية أن 1621لسنة ( 112)من قانون رقم ( 9)مادة ذلر طبقا لنص ال
تعهد بالتحقيق إلى النيابة اإلدارية نظرا لخطورته، وتحقق النيابة اإلدارية بدون طلب وذلر في 
المخالفات التي تكتشفها هيئة الرقابة اإلدارية وتلر التي يرد ذكرها في الشكاوى التي تتلقاها النيابة 

إلدارية وتقدر جديتها، ولتفادي التعارض في التحقيق إذا ما قامت به كل من النيابة اإلدارية وجهة ا
باشر يوجبت الفقرة األخيرة من المادة الثالثة من القانون سالف الذكر في الحاالت التي أالرئاسة 

البدء ر الوزير الذي يتبعه الموظف قبل طفيها التحقيق بدون طلب من جهة رئاسية أن تخ
 .   3بالتحقيق

وتختص النيابة اإلدارية دون  يرها بالتحقيق اإلداري مع شا لي الوظائف العليا كما 
وجب القانون على الجهة اإلدارية أقد فتختص دون  يرها بهذا التحقيق في المخالفات المالية، 

                                                 
1
  916: ص. ، مرجع سابقأصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية: ياقوت، ماجد

  100:ص. رجع سابق، ممبادئ التأديب المستخلصة من أحكام اإلدارية العليا: األد م، جالل أحمد 2
 .وما بعدها 229:ص .مرجع سابق ،القضاء اإلداري: را بالحلو، ماجد  3
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ا يرتبط بها إذا المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في أي واقعة وم
وراق أالتحقيق فيها، وعلى تلر الجهة فور إخطارها بذلر إحالة  بدأتكانت النيابة اإلدارية قد 

مخالفة يمنع ن قيام النيابة اإلدارية بالتحقيق في أالتحقيق بحالته إلى النيابة اإلدارية، وهذا يعني 
جعل المشرع المصري النيابة  المتهم من مباشرة التحقيق، وبذلر قد للموظفالجهة الرئاسية 

الرئيو اإلداري  بسلطاتاإلدارية هي صاحبة الوالية العامة في التحقيق ر م ما في ذلر من مساو 
 .1األصيل في التحقيق والمساءلة والتأديب االختصاصوهو صاحب 

 إذا تولت النيابة اإلدارية التحقيق سواء" :نهأوقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر ب
ثبت الفحص جديتها، فإن لها بل أو الهيئات التي أو بناء على شكاوى األفراد أبناء على طلب 

الجهة التي يتبعها  إرادةن يتوقف على أنه دون أعليها أن تستمر في التحقيق حتى تتخذ قرارا في ش
ألوراق إليها النيابة اإلدارية ا أحالتن تتصرف في التحقيق إال إذا أالموظف، وال يجوز لتلر الجهة 

 .  2القضاء اإلداري المصري ما قد يحدث من تنازع بين الجهتينبذلر حسم و 

ومن الجدير بالمالحظة هنا أن محقق النيابة العامة اإلدارية يتمتع بسلطات أكبر من تلر 
ستدعاء الشهود واإلطالع على ا، فهو ال يتمتع فقط بحق الجهة اإلداريةالتي يتمتع بها محقق 

نما له أيضا حق تفتيش ا ،وطلب الوقف عن العملوراق األ فضال  مشخاص المتهمين ومنازلهألوا 
( 112)رقم  من قانون النيابة اإلدارية (10-2)ماكن العمل وذلر طبقا للمواد أعن حقه في تفتيش 

1621لسنة 
3. 

ت سلطة قانونية في التحقيق في المخالفيا النيابة العامة  ال تمتلر أي فإن أما في فلسطين
ولييى ميين قييانون االجييراءات ييية أو المالييية التييي ال تشييكل جرمييا جزائيييا، فقييد نصييت المييادة األر اإلدا

تخييتص النيابيية العاميية دون  يرهييا بإقاميية الييدعوى " علييى مييا يلييي  2001لسيينة ( 9)الجزائييية رقييم 
د دون أن يمتييييي" ومباشيييييرتها وال تقيييييام مييييين  يرهيييييا إال فيييييي األحيييييوال المبينييييية فيييييي القيييييانون  الجزائيييييية

                                                 
  222: ص .مرجع سابق. القضاء اإلداري :ماجد را ب الحلو، 1
.299:ص. مرجع سابق. المسؤولية التأديبية للموظف العام منصور إبراهيم العتوم، 2

  222:ص. سابقمرجع  ،القضاء اإلداري: ماجد را ب الحلو، 3
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اختصيياص النيابيية العاميية بييالتحقيق فييي المخالفييات اإلدارييية كمييا فعييل المشييرع المصييري فييي قييانون 
1621لسنة ( 112)النيابة اإلدارية رقم 

1 . 

  األدلة التأديبية: الفرع الثاني

رشادأو ما يستدل به أي ما فيه داللة  الشيءطلق على الدال أي الهادي إلى الدليل ل ة ي  وا 
الظن، ولما كان  يمكن التوصل منه الى الحكم على سبيل القطع والجزم ال الشر أومن ثم فهو ما و 

ومعنيى االثبيات هيو إقامية  اإلثبياتاإلثبات معناه إقامية اليدليل، فيإن الكيالم عين اليدليل هيو كيالم فيي 
الدليل على حدوث الواقعة بأي طريقة من الطرق المتاحة وبيأي وسييلة مين الوسيائل الممكنية وصيوال 

 .2الحقيقةإلى 

فالعدالة تتأذى من ان يكون الوصول إلى الحقيقة بطرق وأساليب أو بوسائل فيها انتهار أو 
عليييى حرييييات وحرميييات األفيييراد أو كيييرامتهم، أو تروييييع ألمييينهم وسيييكينتهم؛ ليييذا فيييإن المشيييرع  اعتيييداء

دليية يحييرص علييى أن يحييدد سييلطات التحقيييق ويرسييم لهييا اإلجييراءات التييي تتبعهييا فييي بحثهييا عيين األ
 . 3ويجعل البطالن جزاء لكل خروج عن االجراءات المتبعة

فمن المباد  األساسية في المسؤولية العقابيية سيواء كانيت جنائيية أو تأديبيية وجيوب الثبيوت 
اليقيني لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلر على توافر أدلة كافيية لتكيوين عقييدة المحكمية ويقينهيا فيي 

وال يسيوغ القيول قانونيا أن تقيوم اإلدانية عليى . تحقيق للفعيل المنسيوب إلييهارتكاب الموظف المحال لل
ال كانييت تليير  مزعزعيية األسيياو متناقضيية المضييمون،  اإلدانييةأدليية مشييكور فييي صييحتها أو داللتهييا وا 

األصيل أن الميتهم بيريء حتيى تثبيت : "وأساو ذلر المبدأ القانوني الذي اقرته مختلف الدسياتير وهيو

                                                 
م أنشأ النائب العام نيابة مختصة بمكافحة الفساد تخضع إلدارته وتعنى بالقضايا ذات  2009لسنة ( 26)بموجب القرار رقم  1

نقال عن الموقع االلكتروني للنيابة العامة، " الطابع السلطوي والتي تتعلق باألموال العامة واست الل النفوذ الوظيفي
www.courts.gov.ps ، إال أن نيابة مكافحة الفساد ال يمتد اختصاصها ليشمل المخالفات " ، 22/2/2012تاريخ الدخول

اإلدارية، فطالما ان المخالفة ال تشكل جرما بالمعنى الوارد في قانون العقوبات او قانون مكافحة الفساد فال اختصاص لنيابة 
 . مكافحة الفساد

  2: ص. 2009 .منشأة المعارف: اإلسكندرية. 2، طاألدلة التأديبية :الطنطاوي، ممدوح 2

 .12:، صالمرجع السابقذات  3
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، فإذا شياب الشير وقيوع الفعيل أو نسيبته "ي قطعي يوفر له كافة الضمانات القانونيةإدانته بحكم نهائ
 . 1للموظف المتهم تعين تفسير الشر لصالحه

وتخييتص الجهيية التييي تباشيير التحقيييق اإلداري بجمييع األدليية التأديبييية والتييي لييم يييأت المشييرع 
ذا ال يعنيي أن عيدم ذكير على ذكرهيا عليى سيبيل الحصير سيواء المشيرع الفلسيطيني أو المصيري، وهي

األدلة في إطار قانوني عدم صيالحية لجيان التحقييق بياللجوء إليهيا طالميا أن القيانون ليم يينص عليى 
 : حصرها، ومن هذه األدلة على سبيل المثال ما يلي

 سماع الشهود  .1

تعرف الشهادة بأنها البيانيات أو المعلوميات التيي ييدلي بهيا الشيخص عين واقعية عليم بهيا أو 
ا بييأي حاسيية ميين حواسييه، فالشييهادة تنصييب علييى الواقعيية محييل التحقيييق وال تتنيياول معتقييدات أدركهيي

الشيياهد أو أرائييه الشخصييية أو تقييديره لجسييامة الواقعيية، وتعييد الشييهادة طريييق ميين طييرق االثبييات فييي 
 المسائل المدنية والجنائية وكذلر في المسائل التأديبية، وتعتبر السبيل األكثير مناسيبة إلثبيات صيحة
واقعة أو نفيها عن الموظف المنسوبة إليه، كما أن الشهادة تتمتع بأهمية كبييرة فيي التحقييق اإلداري 

 . 2ته في الوصول إلى الحقيقةابل تكاد تكون أهم إجراء

ميين الالئحيية ( 61)ميين المييادة ( 2)ميين الفقييرة ( ب)ونييص المشييرع الفلسييطيني فييي البنييد رقييم 
أنيه  المعقيو  اعتقياداتطليب مين أي شيخص آخير تعتقيد "ليى ميا يليي التنفيذية لقيانون الخدمية المدنيية ع

وبموجيييب هيييذه الييينص فيييإن  ".يمكييين أن ييييدلي ببياناتيييه قيييد تسييياعد فيييي التحقييييق الحضيييور السيييتجوابه
المشيييرع ميييينح صيييالحية للجنيييية التحقييييق أن تسييييتدعي أي شيييخص يعتقييييد أن لدييييه معلومييييات تخييييص 

ذه الصيالحية بيإلزام أو إجبيار الشيخص المسيتدعى التحقيق ليشهد أمامهيا، إال أن المشيرع ليم يقيرن هي
للحضييور علييى  ييرار قييانون اإلجييراءات الجزائيييية الفلسييطيني، وبييذلر ال تمليير لجنيية التحقيييق إجبيييار 

 . الشاهد على المثول أمامها
                                                 

1
.102:ص .، مرجع سابقمبادئ التأديب المستخلصة من أحكام اإلدارية العليا :األد م، جالل أحمد

2
. 2009.فكر الجامعيدار ال: اإلسكندرية. 1، طأصول التحقيق االبتدائي امام النيابة اإلدارية: حجازي، عبد الفتاح بيومى

 . وما بعدها 102:ص
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بشأن إعادة تنظيم الجهاز  1620لسنة  11وهذا ما تجنبه المشرع المصري في القانون رقم 
ريييية، فقيييد خيييول هيييذا القيييانون عضيييو الجهييياز الحيييق فيييي األمييير بضيييبط الشييياهد المركيييزي للرقابييية اإلدا

حضيياره عنييد تخلفييه عيين الحضييور بعييد تكليفييه بكتيياب موصييى عليييه يحييدد فيييه سييماع  أو فييي  أقوالييةوا 
 . عن أداء الشهادة امتناعهحالة 

 األدلة الكتابية .2

طالع على األوراق إن أول اجراءات البحث والتحقيق عن األدلة في التحقيق اإلداري هو اإل
والمسييتندات وفحصيييها وليييو كانيييت سيييرية، فالمكاتبيييات والوثيييائق اإلداريييية مييين الوسيييائل الهامييية لكشيييف 
الحقيقيية، ويختلييف هييذا اإلجييراء كحييق للسييلطة القائميية علييى التحقيييق وأحييد وسييائلها فييي الوصييول إلييى 

ثيييائق اإلداريييية الحقيقييية عييين حيييق الموظيييف فيييي اإلطيييالع عليييى المليييف التحقيقيييي، فييياإلطالع عليييى الو 
والمكاتبات وفحصها إجراء من إجراءات التحقيق وجمع األدلة أما اإلطالع عليى مليف التحقييق فهيو 

 . 1ضمانة من الضمانات المقررة للموظف المحال تأديبيا

مييين الالئحييية التنفيذيييية لقيييانون الخدمييية ( 61)مييين الميييادة ( ج)فيييي البنيييد ( 2)وتييينص الفقيييرة 
، وباإلسيتناد إليى " جميع اليدفاتر والمسيتندات المتعلقية بموضيوع التحقييقتطلب " المدنية على ما يلي

هذا النص يحق للجنة التحقييق اإلطيالع وطليب أي مسيتندات تتعليق بموضيوع التحقييق، ولكين نيص 
هذه المادة لم يحدد من أي جهة يمكن أن تطلب لجنة التحقيق المستندات، فالنص جياء عاميا و يير 

يجبير الجهيات الموجيود ليديها مسيتندات والتيي مين الممكين ان تكيون مفييدة مقيد بجيزاء فليم يشيمل ميا 
في التحقيق على تسليمها للجنة التحقيق وال سيما إذا ما كنيت هيذه الجهية جهية خاصية مميا يصيعب 

   .عمل لجنة التحقيق

 االعتراف .3

جنييية ميييام لأقترافهيييا اعترافيييه باإلييييه و  ةقيييد يقييير الموظيييف المحيييال للتحقييييق بالمخالفييية المنسيييوب
ى عكييو  الحييال فييي دائمييا فييي المسييائل التأديبييية والجنائييية عليي إال أن هييذا االقييرار ال يكفيييالتحقيييق، 

                                                 
  220: ص. مرجع سابق ،أصول التحقيق في المخالفات التأديبية ياقوت، محمد ماجد، 1
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المسييائل المدنييية، وذليير ألن المييتهم قييد يعييدل عيين اعترافييه فييي أي دور ميين أدوار التحقيييق، وهييذا مييا 
 تأخييييذن وللجنيييية التحقيييييق بموجييييب سييييلطتها التقديرييييية أ. يعتبيييير حييييق ميييين حقييييوق الييييدفاع المشييييروعة

نتاجييةباالعتراف بأي دور من أدوار التحقييق فلهيا الحيق فيي تقيدير قانونيية  ، وبيذلر فيال االعتيراف وا 
يكفييي صييدور االعتييراف ميين الموظييف المخييالف كييدليل علييى إدانتييه بييل يتعييين علييى لجنيية التحقيييق 

شيهود وميا استيفاء التحقيق باستخالص النتيجة الصحيحة من األدلية األخيرى المسيتمدة مين شيهادة ال
 . 1ق أو مستنداتاقد يكون من أور 

وتعتبيير هييذه األدليية المتمثليية فييي شييهادة الشييهود واألدليية الكتابييية واالعتييراف، ميين أهييم األدليية 
التأديبييية التييي تسيياعد جهيية التحقيييق فييي الوصييول إلييى الحقيقيية، وهييي أكثيير األدليية وضييوحا وتنظيمييا، 

ذه األدلية، وكميا ذكير سيابقا فيإن جهية التحقييق قيانوني لهي مبتنظييحيث أن مختلف التشريعات جاءت 
 اسيتخدامليست ملزمة بإتبياع أي دلييل مين األدلية سيواء الشيفوية أو الكتابيية، فلهيا سيلطة تقديريية فيي 

 . وسائل اإلثبات المختلفة، طالما أنها مشروعة ومتفقة وأحكام القانون

فهييي تحييدد بكييل حريتهييا  فالجهييات المختصيية بييالتحقيق ال تلتييزم بطريقيية معينيية فييي اإلثبييات
طرق اإلثبات التيي تفضيلها واألدلية التيي ترتضييها وفقيا لظيروف القضيية المعروضية أمامهيا ولهيا أن 

 . 2تستند إلى ما تراه مهما وتبني عليه قناعتها وتهدر ما تراه محال للشر

وفيييييي صيييييدد األدلييييية التأديبيييييية فيييييإن المشيييييرع المصيييييري مييييينح الجهيييييات المختصييييية بيييييالتحقيق 
أوسيييع مييين تلييير التيييي أقرهيييا المشيييرع الفلسيييطيني، فالمشيييرع المصيييري جعيييل االختصييياص صيييالحيات 

للتحقييييق فيييي المخالفيييات اإلداريييية والماليييية للنيابييية العامييية اإلداريييية باإلضيييافة إليييى صيييالحية الجهيييات 
ففيي مصير سييواء . اإلداريية بيالتحقيق، بينميا ال وجيود للنيابيية اإلداريية فيي النظيام القييانوني الفلسيطيني

ت التحقيق الجهات اإلدارية المختصة أو النيابة العامية اإلداريية فلهيا مين الصيالحيات ميا يكفيل باشر 

                                                 
حث اإلجراءات التأديبية لموظفي الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة المدنية ب. الجهاز المركزي للرقابة اإلدارية العامة 1

 .  26:ص. المهدواي، حسين حمودة. دازي، لم يذكر تاريخ النشر، بن . 1791لسنة ( 55)المصري رقم 
  229:ص. مرجع سابق، األدلة التأديبية :الطنطاوي، ممدوح 2
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، وفيييي حيييال واجهيييت الجهيييات اإلداريييية أي صيييعوبات 1لهيييا الوصيييول للحقيقييية بيييالطرق المقيييررة قانونيييا
بيييالتحقيق اإلداري فيييي المخالفيييات التيييي ييييدخل التحقييييق فيهيييا ضيييمن سيييلطاتها تسيييتعين هيييذه الجهيييات 

 . نيابة اإلدارية التي تتمتع بنفو صالحيات النيابة العامة بالتحقيق في الجرائمبال

، ومبيننيا فييه أوجيه 2وعندما يصدر القرار التأديبي تجاه الموظف فإنه يجيب أن يكيون مسيببا
المخالفيية واألدليية التييي ميين خاللهييا قامييت الجهيية المختصيية بإيقيياع العقوبييات علييى الموظييف المييتهم، 

ديبي هييو قييرار إداري يميو حقييوق خطيييرة تجيياه الموظيف المييتهم، فيجييب أن يكييون صييادر فيالقرار التييأ
دعياءات ليم تثبيت مين خيالل تحقييق إداري ييوفر فييه  وفقا لضوابط دقيقة محكمة ولييو وفيق أهيواء وا 

 . كافة الضمانات القانونية للموظف المشتبه به

حيييييث أننييييا نجييييد أن "هييييا إحكامفييييي أحييييد  ةالفلسييييطينيوفييييي هييييذا تقييييول محكميييية العييييدل العليييييا 
بناء على كتاب عطوفة وكييل )والذي جاء فيه  2/المستدعية قد تم فصلها بموجب الكتاب المبرز ع

وزارة الصييحة المحتييرم وكتيياب سييعادة مييدير عييام إدارة الرعاييية الصييحية األولييية المحتييرم تقييرر فصييلر 
المضييمون فييي الكتيياب  ، وحيييث أننييا ال نجييد فييي هييذا(22/10/1666عيين العمييل اعتبييارا ميين تيياريخ 

مين قيانون ( 91)المستدعية ألي مخالفة مهما كانت وفق نيص الميادة  ارتكابما يفيد  القرار الطعين
الخدمة المدنية وحيث أن الجهة المستدعى ضدها فضال عن ذلر لم تقدم أي بينة عليى ارتكياب أي 

والقييرارات المعمييول بهييا أو  مخالفيية قامييت بهييا المسييتدعية تتعييارض مييع القييوانين واألنظميية والتعليمييات
تطبيقها فإن قرار فصلها من العمل ي دو مخالفا للقيانون ومشيوبا بعييب إسياءة اسيتعمال السيلطة مميا 

 .  3"يستوجب إل اءه

                                                 
1
تملر النيابة اإلدارية حق تفتيش شخص الموظف المتهم، ويلحق بمفهوم التفتيش حقيبته الخاصة والتي قد تحتوي على 

من القانون ( 6)تفتيش شخص الموظف المشتبه به فال يجوز القيام به وفقا للمادة رقم معلومات تفيد التحقيق، ولخطورة إجراء 
بشأن إعادة تنظيم النيابة اإلدارية، إال إذا كانت هنار مبررات قوية تدعو الستخدام هذا اإلجراء، اما  1621لسنة ( 112)رقم 

اة الخاصة التي ال يجوز لجهة التحقيق إهدارها ولو كان ذلر السلطة اإلدارية فال تملر استعمال هذا اإلجراء لتعلقه بحرمة الحي
 .موسوعة القضاء اإلداري وتأديب الموظف العام: نقال عن خليفة، عبد العزيز عبد المنعم" لمصلحة ما تجريه من تحقيقات 
 " 219: الجزء الثاني، مرجع سابق، ص

 2002لسنة ( 0)المعدل بالقانون رقم  1661لسنة ( 0)سطيني رقم من قانون الخدمة المدنية الفل( 96)المادة من ( 9)الفقرة  2

 . 10/12/2000، الصادر بتاريخ (21/66)المنعقدة في رام اهلل، القضية رقم  ةقرار محكمة العدل العليا الفلسطيني 3
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تمليير محكميية العييدل العليييا فييي حييدود : "وجيياء فييي حكييم آخيير لمحكميية العييدل العليييا مييا يلييي
اءات التأديبييية تمييت وفييق األصييول وروعيييت فيهييا رقابتهييا القضييائية أن تتحقييق فيمييا إذا كانييت اإلجيير 

إليهيا القيرار التيأديبي مستخلصية استخالصيا سيائ ا مين  انتهيىالضمانات الجوهرية وأن النتيجية التيي 
أصول ثابتة في أوراق التحقيق تثبت قيام الحالة القانونية والواقعية التي تشكل ركن السبب في توقيع 

دارة بالواقعية ال يحيول دون تيدخل المحكمية فيي بسيط رقابتهيا عليى رجيل اإل اقتنياعالجزاء، وأن مجرد 
ثبيييوت السيييبب وتكيييييف الفعيييل المنسيييوب للمسيييتدعي فيميييا إذا كيييان يشيييكل ذنبيييا تأديبييييا أم ال وصيييحة 

 . 1التطبيق القانوني عليه

 التصرف بالتحقيق اإلداري : المطلب الثاني

ه  الجهييية للسيييلطة المختصييية تقيييدم هيييذ مييين عملهيييا لتحقيقبييياالجهييية المختصييية  انتهييياءعنيييد 
ن تأخيذ هيذا أ، وللجهية المختصية بالتأدييب قانونييةبالتأديب توصية بإبداء الرأي مشفوعة بأسيانيد 

ومضييمون هييذه التوصييية التيييي  .مييور معينييةالتحقيييق بالنسييبة أل اسييتيفاءالييرأي أو تطرحييه طالبيية 
ول بحفظ التحقييق، وهيذا يتمثل األ نقتراحياتصدرها الجهة المختصة بالتحقيق ال يخرج عن أحد 

الفرع )والثاني إقرار المسؤولية وتوقيع الجزاء وذلر في  (الفرع األول)ما سيتعرض له الباحث في 
 (. الثاني

 حفظ التحقيق اإلداري : الفرع األول

والمقصييود بحفييظ التحقيييق هييو وقييف مالحقيية  ،تمليير السييلطة التأديبييية حييق حفييظ التحقيييق
 . ما ان يكون مؤقتا او قطعياإ ظو مالية وهذا الحفأرية الموظف المتهم بمخالفة إدا

 

 

                                                 
 10/1661لتي تحمل الرقم في القضية ا( 10)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام اهلل والذي يحمل الرقم  1

19/12/2009الصادر بتاريخ 



92 

 

 الحفظ المؤقت للتحقيق : أوال

الييذي ألجلييه تييم هييذا الحفييظ، ويييتم اإلداري مؤقتييا يييزول بييزوال السييبب يكييون حفييظ التحقيييق 
ادة ، وهيييذا يعنيييي أنيييه يمكييين إعييي1هيييذا الحفيييظ فيييي حالييية عيييدم معرفييية الفاعيييل أو عيييدم كفايييية األدلييية

دلة جديدة تستدعي إعادة فيتح التحقييق سوبة إليه المخالفة في حالة ظهور أالمن مالحقة الموظف
 .اإلداري مع الموظف

 الحفظ القطعي للتحقيق : ثانيا

خيرى أنيه ال يجيوز إثيارة التحقييق ميرة أالقطعي هو حفظ التحقيق نهائييا أي  ظوالمقصود بالحف     
ومين عدييدة للحفيظ النهيائي للتحقييق اإلداري، وهنيار أسيباب  ،بعد ذلر عن ذات المخالفية التأديبيية

 :أهم هذه األسباب هي

 حفظ التحقيق لعدم المخالفة  -1

إذا تبييين ميين التحقيييق أن الموظييف قييام فعييال بارتكيياب الواقعيية لكيين هييذه الواقعيية ليسييت مخالفيية  -2
تأديبييية تقتضييي مسيياءلته ومجازاتييه ال سيييما إذا كانيييت ال تشييكل خروجييا علييى مقتضيييات الوظيفييية 

 . 2امة فيتم حفظ التحقيقالع

ن الموظيييف الميييتهم قيييد قيييام أن الجهييية المختصييية بيييالتحقيق قيييد توصيييلت إليييى أوهيييذا يعنيييي 
بالفعييل المسيييند إلييييه، إال أنهيييا بيييذات الوقيييت توصييلت إليييى ان هيييذا الفعيييل ال يشيييكل مخالفييية ألحكيييام 

 دييديريية ليإلدارة لتحالقانون، فالمشرع لم يحيدد ماهيية المخالفيات التأديبيية وتيرر األمير للسيلطة التقد
ماهييية المخالفييات التأديبييية مييع وضييع بعييض الضييوابط التشييريعية علييى السييلطة التقديرييية الممنوحيية 

 .لإلدارة

 
                                                 

. 2001 . المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة .1ط، إجراءات تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعمخليفة،  1
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 حفظ التحقيق لوفاا الموظف مرتكب المخالفة  -3

مين المبيياد  المسييلم بهييا فييي قييوانين اإلجيراءات الجزائييية أن الييدعوى تنقضييي بوفيياة المييتهم، 
لى الدعوى التأديبيية التحياد العلية بيينهم، فاليدعوى التأديبيية كاليدعوى الجزائيية وهذا المبدأ ينطبق ع

تتسم بطابع الشخصية، ومن ثم يجب أن تقام ضد شخص حي، وتطبيقا لهذا المبدأ فإنيه ال يجيوز 
 . 1االستمرار في التحقيق اإلداري ضد الموظف المحال للتأديب الذي يتوفى بعد وقوع المخالفة

 عدم االهمية  -4

بالر م من ثبوت المخالفة وتوافر أركانها يحق للسلطة اإلدارية التي تتولى التحقيق أن     
تقوم بحفظه لعدم أهمية المخالفة، وذلر إذا كانت المخالفة في حد ذاتها هينة، وكانت مبررات 

ال وحاالت الحفظ لعدم األهمية . ، وذلر العتبارات الصالح العام2عنها أولى بالرعاية التعاطي
تقع تحت حصر، وحق تقدير أهمية المخالفة من عدمها يعود للسلطة اإلدارية التي تتولى 

 . 3التحقيق

  انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم -5

وهذا يعني أن لجنة التحقيق قد تباشر عملها وتجد أن المخالفة ارتكبت بعد مرور فترة من 
قادم المسقط للدعوى التأديبية وبالتالي يتوجب الزمن نص عليها القانون، وهذه الفترة هي فترة الت

على جهة التحقيق األمر بحفظه لمرور الزمن المانع من إقامة الدعوى التأديبية، وفي هذا الصدد 
ال يجوز ": من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني على ما يلي( 69)نصت المادة 

ة أشهر، تفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من سإحالة الموظف إلى التحقيق بسبب مخال
وتسري المدة من جديد  وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة،

ذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها . ابتداءم من آخر إجراء وا 

                                                 
  900: ص. ، مرجع سابقالمسؤولية التأديبية للموظف العام :منصور ابراهيم العتوم، 1

644:ص. 1313. لم تذكر الطبعة. دار الفكر العربي: القاهرة. ، الكتاب الثالثقضاء التأديب: الطماوي، سليمان 2

3
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أما المشرع المصري فقد نص في " . قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعةبالنسبة للباقين ولو لم يكن 
تسقط الدعوى التأديبية : "على ما يلي 1629لسنة ( 192)من المرسوم بقانون رقم ( 20)المادة 

بمضي خمو سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو االتهام أو 
ذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة المحاكمة وتسري المدة من جد يد ابتداء من اخر إجراء وا 

بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت بحقهم اجراءات قاطعة 
، ومن المالحظ هنا التباين بين المشرع الفلسطيني والمصري من حيث المدة، فالمشرع "للمدة

 انتقاددم هي ستة شهور بينما المصري خمو سنوات، وهذا النص محل الفلسطيني جعل مدة التقا
بالنسبة للمشرع الفلسطيني؛ فمدة ستة شهور هي مدة قصيرة وتعتبر مالذا قانونيا للموظف مرتكب 
المخالفة، وبالتالي فكان األجدر بالمشرع الفلسطيني النص على مدة اطول من هذه المدة، كما هو 

 . ريالحال في التشريع المص

 الحفظ لتوافر مانع من موانع العقاب  -1

مفادهييا أن الموظييف المحييال إليهييا، قييد ارتكييب المخالفيية  نتيجييةقييد تصييل لجنيية التحقيييق إلييى 
فعال إال أنه هنار مانع من موانع العقياب كيأن تكيون المخالفية التأديبيية تنفييذا ألمير صيادر إلييه مين 

وظيييف قيييد قيييام بتنبييييه رئيسيييه كتابييييا أن هنيييار رئيسيييه وذلييير تمسيييكا لمبيييدأ طاعييية الرؤسييياء، وكيييان الم
مسؤولية الموظف لعاهة عقلية أو  يرها مين موانيع المسيؤولية المنصيوص عليهيا  امتناعمخالفة، أو 

 . 1في قوانين العقوبات الجزائية

فهي ذات الجهة المختصة  ةأو نهائي ةمؤقتصورة بما الجهة المختصة بحفظ التحقيق سواء أ
 باتخييياذن السيييلطة المختصييية أفيييي هيييذا الصيييدد فقيييد نيييص المشيييرع الفلسيييطيني بالتصيييرف بيييالتحقيق، و 

القيييرار التيييأديبي المناسيييب هيييو رئييييو دييييوان الميييوظفين العيييام، أي أن السيييلطة اإلداريييية هيييي السيييلطة 
مييا فييي مصيير، فقييد نييص أ .لتحقيييق فييي ظييل النظييام القييانوني الفلسييطينياالمختصيية بالتصييرف فييي 

إذا ":والتي نصت عليى ميا يليي 1621لسنة ( 12)من القانون رقم ( 12)المشرع المصري في المادة 
ن المخالفيية ال تسييتوجب توقيييع جييزاء أشييد ميين الجييزاءات التييي أرأت النيابيية اإلدارييية حفييظ األوراق أو 

                                                 
  229: ص. مرجع سابق ،التحقيق اإلداري والدعوى التأديبية ودفوعها :الطباخ، شريف 1
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ن الجهيييية المختصيييية بحفييييظ أ، أي .........."الجهيييية اإلدارييييية توقيعهييييا أحالييييت األوراق إليهييييا  تمليييير
 . ية كما هو الحال عليه في فلسطينالتحقيق هي الجهات اإلدار 

وقرار الحفظ القطعي للتحقيق يقيد الجهية اإلداريية التيي أصيدرته، إال أن هيذا التقيييد ال يمتيد 
ليشييمل النيابيية اإلدارييية، فييإذا مييا رأت النيابيية اإلدارييية أن هنييار ضييرورة إلجييراء التحقيييق حييول نفييو 

نفسيها فلهيا أن تفيتح التحقييق فيي ذلير، فسيلطة الموضوع بناء على شيكوى مقدمية إليهيا أو مين تلقياء 
النيابة اإلدارية وحقها فيي إقامية اليدعوى التأديبيية ال تتوقيف عليى موافقية الجهية اإلداريية التيي يتبعهيا 
الموظييف المخييالف وذليير لكييون النيابيية اإلدارييية هيئيية قضييائية مسييتقلة عيين اإلدارة فييي مباشييرة دورهييا 

ه  يييل ييييدها عييين ممارسييية هيييذا اليييدور لمجيييرد أن اإلدارة حفظيييت التيييأديبي، األمييير اليييذي ال يجيييوز معييي
 . 1التحقيق

أميا فييي فلسييطين، فييإذا مييا أصييدرت اإلدارة قييرارا بحفييظ التحقيييق بشييكل قطعييي فييال تمليير حييق 
، وال وجود للنيابة اإلداريية فيي فلسيطين كميا سيلف ذكيره كميا هيو الحيال فيي مصير 2سحب هذا القرار

 . حتى تباشر التحقيق من جهتها

 إقرار المسؤولية وتوقيع الجزاء : الفرع الثاني

إذا لم تتحقق أي من حاالت الحفظ المؤقت أو القطعي في التحقيق اإلداري والتي تحول 
الموظف المتهم فإن التوصية التي تصدر عن سلطة التحقيق تتضمن إقرار مسؤولية  إدانةدون 

ارة توقيع الجزاء على المحال للتحقيق الموظف بما أسند إليه من مخالفات تأديبية، وبوسع اإلد
على التوصية الصادرة من جهة التحقيق، حيث أن الجزاء هو األثر المباشر لثبوت  باالستناد

                                                 
  11:ص. مرجع سابق ،إجراءات تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعمخليفة، 1

ن سحب القرار المشروع والسليم سوف يتم تنظيما أم فرديا ألكان المشروع سواء  ااألصل أن اإلدارة ال تستطيع سحب قراراه 2
ثارها من تاريخ صدورها وليو بأثر رجعي، آبالضرورة بقرار أخر يصدر بأثر رجعي والقاعدة أن القرارات اإلدارية ترتب 

والحكمة من عدم جواز سحب القرارات اإلدارية السليمة ترجع إلى كون السحب أصال وسيلة لتصحيح ما اكتنف القرار من 
خلوه من العيوب القانونية أو المادية  دقانونية أو مادية متعلقة بالمشروعية، وبالتالي ال يجوز سحب القرار عن اءوأخطعيوب 

 .  909:ص. دار الثقافة للنشر ولتوزيع :عمان. 1ط .الكتاب الثاني ،كتاب القانون اإلداري :نقال عن نواف كنعان)
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المخالفة، وتملر السلطة المختصة حق توقيعه، شريطة أن يكون هذا الجزاء منصوص عليه 
 .  1حق توقيعهاقانونا وأن يكون من بين الجزاءات التي تستطيع السلطة المختصة 

من عملها، أن تقدم تقريرام إلى  االنتهاءوفي فلسطين، يتوجب على لجنة التحقيق بعد 
الجهة المختصة بتشكيل اللجنة مصحوبام بمحضر للجنة وبتقرير عن الوقائع التي توصلت إليها، 
والتوصيات التي تراها مناسبة خالل خمسة عشر يومام من انتهاء التحقيق، وتصدر هذه 

ذا تساوت آراء أعضاء اللجنة يرجح الجانب الذي منه ا لتوصيات بأ لبية آراء أعضاء اللجنة وا 
رئيو اللجنة، ويجب أن تكون أوراق المحاضر والتقرير موقعة من رئيو وأعضاء اللجنة، كما 
وتصدر الجهة المختصة بتشكيل لجنة التحقيق القرار المناسب على ضوء توصيات لجنة 

تبر محضر وتوصيات لجنة التحقيق ومرفقاته سرية لل اية وال يجوز نشر أي التحقيق، حيث يع
 .  2جزء منها أو إفشاء محتوياتها ألي شخص ليو له حق في ذلر

فالتوصيات التي تصدرها اللجنة والتي تصدر بأ لبية أراء أعضائها تكون ملزمة للجهة 
( 61)استقراء الفقرة الثالثة من المادة المختصة بإيقاع العقوبات التأديبية على الموظف العام، فب

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتبين أنها تنص على أنه تصدر الجهة المختصة 
بتشكيل لجنة التحقيق القرار المناسب على ضوء توصيات لجنة التحقيق، وفي هذا النص إلزام 

ن كان هذا اإللزام  باالستنادللجهة المختصة بالتأديب على اتخاذ القرار  لتوصية لجنة التحقيق وا 
  .بشكل  ير مباشر

العقوبات التأديبية عليه، إال  بإيقاعأما في مصر فإن السلطة الرئاسية للموظف مختصة 
إذا تبين لها أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد من العقوبات المخولة لها تحيل الموظف إلى 

ديبي وفقا لمقتضى الحال، حيث أناط المشرع المصري المحاكمة التأديبية أو إلى المجلو التأ
بالسلطة الرئاسية تأديب العاملين ومجازاتهم على المخالفات التي يرتكبونها، بيد أنه قصر توقيع 

                                                 
: اإلسكندرية. ، الموسوعة اإلدارية، الجزء الثانيرارات اإلدارية وتأديب الموظف العامإلغاء الق :خليفة، عبد العزيز عبد المنعم 1

 .69: ص. 2001. منشأ المعارف

لسنة ( 0)المعدل بالقانون رقم  1661لسنة ( 0)من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية رقم ( 61)المادة  2
2002  
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العقوبات شديدة الجسامه كالفصل على المحاكم التأديبية والتي تملر أيضا توقيع العقوبات األدنى 
طوائف الموظفين من الكوادر الخاصة بنظام تأديبي م اير  وأخص المشرع بعض. على المحالين

للنظام المقرر لبعض الموظفين، حيث أناط صالحية تأديب هذه الفئات للمجالو التأديبية والتي 
 . 1تشكل على نحو محدد في القانون

وفي هذا الصدد يظهر أهم الفوارق القانونية بين النظام التأديبي في فلسطين والنظام 
دانةبي في مصر، ففي فلسطين عندما تنتهي لجنة التحقيق من عملها التأدي الموظف المحال  وا 

القرار المناسب على ضوء هذه  التخاذإليها ترفع توصياتها إلى الجهة المختصة بتشكيلها 
التوصيات، فالجهة المختصة بالتحقيق والتأديب في فلسطين هي السلطة اإلدارية وال عالقة 

 . بالدعوى التأديبية على الموظف العام وال وجود للمجالو التأديبيةللسلطة القضائية 

وقد تجد جهة التحقيق أن الفعل المسند للمتهم يشكل جرما جنائيا ويخرج من نطاق 
، وبالتالي على الجهة المختصة بالتصرف بالتحقيق إحالة التحقيق إلى النيابة العامة 2التأديب

ظام الخدمة المدنية الفلسطيني لم ينظم المشرع الفلسطيني هذه المختصة بالتحقيق الجنائي، وفي ن
الحالة وكيفية هذه اإلحالة للنيابة العامة، وبالتالي فإن العرف اإلداري يحكم هذه المسألة، اما في 
مصر فإذا أسفرت التحقيقات عن وجود جريمة جنائية، تحيل النيابة العامة اإلدارية األوراق إلى 

وذلر على وجه السرعة،  ير أن هذه اإلحالة ال تمنع  واستيفائهلتصرف بالتحقيق النيابة العامة ل

                                                 
 99:ص.  2010. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية. 1ط، التأديب ورقابة المحكمة العليا عليهامجالس  : ازي، هيثم حليم 1

2
يمكن تعريف الجريمة على أنه كل فعل أو امتناع صادر عن شخص مميز يحدث خرقا او اضطرابا اجتماعيا عاما أو 

، عمان، دار 1ط، العقوبات القسم العام قانون :نقال عن نجم، محمد صبحي)خاصا ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية، 
، والمخالفات اإلدارية تقوم على أساو مخالفة الموظف العام لواجبة وظيفته (61: ص ،200الثقافة للنشر والتوزيع، 

، وهذه المخالفات ليست محددة على سبيل الحصر بل يبقى تنظم الوظيفة العامةالمنصوص عليها في القوانين اإلدارية التي 
تحديدها سلطة تقديرية لإلدارة، أما الجريمة الجزائية فهي محددة على سبيل الحصر وال يجوز القياو عليها وفقا لمبدأ أمر 

الشرعية فال جريمة وال عقوبة إال بنص، كما ان الجريمة الجزائية تمو المجتمع ككل وتكون على درجة من الخطورة والمخالفة 
من  اما، في الدولةانتظام واطراد سير المرفق العام وال تتعدى حدود النظام اإلداري  التأديبية تكون محصورة في إطار مبدأ

 اشد قساوة من العقوبات اإلدارية والتي تتمثل في أ لب االحيان بالحبوفتكون  الجزائية العقوبات المفروضة على الجرائمحيث 
 .  نذار وتنتهي بالفصل من الخدمةوالتي قد تصل إلى حد اإلعدام اما العقوبات اإلدارية فتبدأ من اإل
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 انتظارالنيابة اإلدارية من تحديد المسؤولية واالستمرار بالتحقيق في الشق اإلداري والبث فيه دون 
 .  1نتيجة التحقيق في الدعوى الجنائية كلما كان ذلر ممكنا

الجنائية ال يعني اإلعفاء من المساءلة اإلدارية كما أنه من المقرر أن عدم المساءلة 
؛ وذلر الن المخالفة اإلدارية تتعلق بسلور واآلثاركل منهما من حيث المقومات  الختالف

الموظف ومدى إخالله بواجبات عمله حسبما يستظهر من التحقيق اإلداري، أما المحاكمة 
لقانون العام وعلى ذلر فإنه إذا ما ثبت أن الجنائية فإنما ينحصر أثرها في قيام جريمة من جرائم ا

الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بتبرئة الموظف المتهم لم يستند على عدم صحة الواقعة أو 
نما بني على الشر وعدم كفاية األدلة، فهذا ال يرفع الشبهة نهائيا  عدم مخالفته للقانون الجنائي وا 

دانة  سلوكه اإلداري من أجل التهمة بعينها بالر م من الحكم وال يحول دون محاكمته تأديبيا وا 
، فبعض األفعال ال تشكل جرما في  القوانين الجزائية إال أنه تشكل مخالفة إدارية في ظل 2ببرائته

 . القوانين والتعليمات اإلدارية

 

                                                 
 . 229. ، مرجع سابقالمسؤولية التأديبية للموظف العام :العتوم، منصور 1
. مكتبة عين شمو، لم تذكر سنة النشر: القاهرة .، لم تذكر الطبعةالتنظيم و اإلدارية في القطاع العام :شتا، محمد علي 2

 . 909:ص
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 الفصل الثاني
 ضمانات الموظف العام في مرحلة التحقيق االداري

ة إلييى ضييمانات إجرائييية وضييمانات موضييوعية، وهييذه الضييمانات تنقسييم الضييمانات التأديبييي
ليدى الموظيف المحيال  واالطمئنيانتتكامل ميع بعضيها اليبعض لتحقييق  ايية واحيدة هيي تيوفير الثقية 

( المبحييييث األول)للتحقيييييق، وفييييي هييييذا الفصييييل سيييييتعرض الباحييييث إلييييى الضييييمانات اإلجرائييييية فييييي 
اإلشارة إلى صيعوبة الفصيل التيام بيين الضيمانات  ، مع(المبحث الثاني)والضمانات الموضوعية في 

اإلجرائية والضمانات الموضوعية، فمن الصعوبة بمكان فصيل الضيمانات اإلجرائيية عين الضيمانات 
الموضييوعية فييبعض الضييمانات قييد تكييون إجرائييية وموضييوعية بيينفو الوقييت، وهييذه النتيجيية يتسييم بهييا 

 . 1ه الموضوعي مع شقه اإلجرائيشق باختالطالقانون اإلداري بشكل عام فهو يتميز 
 

 الضمانات اإلجرائية في مرحلة التحقيق اإلداري: المبحث األول

يمكييين تعرييييف الضيييمانات اإلجرائيييية عليييى أنهيييا الضيييمانات التيييي تتعليييق بالشيييكل اإلجرائييييي 
التحقيق، فال تمتد إلى موضوع التحقيق وهو التهمية المنسيوبة للموظيف  نبمضمو للتحقيق وال تتعلق 

ال للتحقيييييق، وميييين أهييييم هييييذه الضييييمانات ضييييمانه اسييييتيفاء الشييييكل الكتييييابي للتحقيييييق وهييييذا مييييا المحيييي
، باإلضيييافة إليييى الطيييابع الحضيييوري إلجيييراءات التحقييييق (المطليييب األول)سييييتعرض ليييه الباحيييث فيييي 

  (.المطلب الثاني)اإلداري وذلر في 

                                                 
،2002 . دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية .لم تذكر الطبعة ،ئية في التأديبالضمانات اإلجرا: العنزى، سعد نواف 1

 . 19: ص
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 استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق اإلداري: المطلب األول

التحقييق اإلداري مين الضيمانات المقيررة للموظيف المحيال للتحقييق وذلير حتيى  يعتبر تدوين
يبسط القضاء رقابتها على إجراءات التحقيق هذا من ناحية، وحتى تثبت جهة التحقيق أنها  التزمت 

اإلجراءات القانونية السليمة من ناحية أخرى، وفي هذا المطلب سييتعرض الباحيث إليى كتابية  بإتباع
، باإلضييييافة إليييى التحقييييق الشيييفوي والييييذي يعتبييير اسيييتثناء علييييى (الفيييرع االول)داري فيييي التحقييييق اإل

 (.  الفرع الثاني)األصل وذلر في 

 كتابة التحقيق االداري: الفرع االول

 ،فيي التحقييق ميع الموظييف امراعاتهيجيب تعيد الكتابية احيد الضيمانات الشيكلية الهامية التيي ي
فييي  الوثييائق والمسييتندات المتعلقيية بالمخالفيية موضييوع التحقيييققييوال و وتييتم ميين خييالل تسييجيل كافيية األ
ان الكتابية تمكين اشتراط االثبات الكتابي للتحقييق هيو  الحكمة منو  محضر يسمى محضر التحقيق،

 ةالموظف المحيال للتحقييق مين االسيتفادة مين البينيات والمعلوميات المدونية بالمحضير ليدرء المسيؤولي
 .1هم المنسوبة اليهعن نفسه واثبات براءته من الت

كمييا أن تييدوين إجييراءات التحقيييق يتطلييب أن يكييون هنييار كاتييب يسييهل هييذه المهميية، فوجييود 
كاتب للتحقيق مع المحقق يشكل إحدى الضمانات المقررة لحماية حقوق الدفاع في مرحلة التحقييق، 

فيي التحقيييق وذلير حتيى يتفيرغ المحقيق للتحقيييق ذاتيه بوصيفه عميال ذهنييا خالصييا، وهيذا هيو الحيال  
الجنيييائي وذلييير حييييث يتيييولى كتابييية إجيييراءات التحقييييق كاتيييب مخصيييص لهيييذه ال ايييية، إال أن الوضيييع 
يختلييف فييي القييانون التييأديبي عنييه فييي نطيياق القييانون الجنييائي وذليير ألن القييوانين الوظيفييية المتعاقبيية 

لتحقيييق سييواء فييي فرنسييا أو مصيير أو الكويييت أو فلسييطين لييم تضييمن أو تيينص علييى ضييرورة كتابيية ا
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بواسطة كاتب متخصص على الر م من أن االعتبارات التي تستلزم كتابة التحقيق الجنيائي بواسيطة 
 . 1كاتب تحقيق متوافرة في المجال اإلداري إال أنه بحاجة إلى نص يقرره

ويجيييب عليييى المحقيييق عنيييد افتتاحيييه للمحضييير أن يبيييين فييييه أسيييمه ووظيفتيييه وتييياريخ ومكيييان 
م المستجوب الرباعي وعمره ومهنته ومرتبته الوظيفية، والتأكد من البطاقة سوتدوين ا افتتاحهوساعة 

عادتهيا لصياحبها،  الشخصية بحيث يقوم المحقق باإلطالع عليها ويدون بأنيه قيام بياإلطالع عليهيا وا 
كمييا ويجييب إثبييات كييل أقييوال ووقييائع التحقيييق كييل فييي وقتييه، وتوقيييع المحقييق والموظييف المشييتبه بييه 

 . 2لمحضر إن وجدوالشهود وكاتب ا

قييانون لميين الالئحيية التنفيذييية ( 16)المييادة ميين  (0)الفقييرة  المشييرع فييي صوفييي فلسييطين نيي
ن أو  ،ن تيييدون محاضييير التحقييييق كتابيييةأيجيييب عليييى لجنييية التحقييييق :" يليييي مييياالخدمييية المدنيييية عليييى 

ر ضييين يوقعيييوا عليييى كيييل ورقييية فيييي المحأعضييياء لجنييية التحقييييق والمحقيييق معيييه و أسيييماء أيسيييجل بيييه 
وهييذا مييا  ،التحقيييق بشييكل واضييح اشييترط الكتابيية فييي طينين المشييرع الفلسييأوهييذا يعنييي  ،3"سييمائهمبأ

ن العياملين أبشي 1621لسينة ( 02)مين القيانون رقيم ( 26)المادة  الحال في مصر حيث نصتعليه 
ال بعييد التحقيييق معييه كتابيية إال يجييوز توقيييع جييزاء علييى العامييل " :المييدنيين فييي الدوليية علييى مييا يلييي

 ".وتحقيق دفاعه هلاقو أماع وس

 ،جهيية المنيوط بهيا إجييراؤه أن تجرييه بشيكل معييينال أن تلتيزموال يعنيي اشيتراط كتابيية التحقييق 
 ب يية ئمية بيهلسيالمة التحقييق وتيسيير وسيائل اسيتكماله للجهية القا ةبل الهدف مين ذلير تيوفير ضيمان

وف على عناصر هذا التحقيق خرى من الوقأولتمكين المتهم من جهة  ،الوصول الى اظهار الحقيقة

                                                 
  100:ص. ، مرجع سابقيبالضمانات اإلجرائية في التأد :العنزى، سعد نواف 1
2
، دورية العدالة والقانون، مجلة دورية قانونية متخصصة تصدر في المخالفات التأديبية والتحقيق اإلداري :القرشلي، حجازي

  110: ص. 2006رام اهلل، . ال يوجد رقم مجلد، فلسطين. 12رام اهلل، العدد 

3
جراءات التحقيق وهو دليل صامت، ولم يرد في المقصود بمحضر التحقيق هو الوعاء الذي يحوي ادلة ا إلدانة أو البراءة وا 

قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاه نصوص تفصيلية تحدد شكال لمحضر التحقيق ولكن يستلزم في 
نقال عن القرشلي، "تحقيق إعداده بعض الشكليات الجوهرية التي يجب على جهة التحقيق التقيد بها لضمان سالمة إجراءات ال

  110: ص. مرجع سابق. ، دورية العدالة والقانونالمخالفات التأديبية والتحقيق اإلداري: حجازي
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ن ييتم التحقييق فيي أن أينب يي فيي هيذا الشي وكل ميا ،فاعه فيما هو منسوب إليهبداء ددلة االتهام إلأو 
 . 1ساسية التي تقوم عليه حكمتهاألانات مة ومراعاة الضماصول العحدود األ

 إلجييراءات كافيية احييث تضييع الكتابية  ،2تعيد ميين مقتضييات الرقابيية القضييائيةالتحقيييق وكتابية 
ميير الييذي يمكيين المحكميية ميين األ ،فييي التحقيييق اإلداري أمييام رقابيية المحكميية المختصييةجريييت أالتييي 

مكانيييية إن الكتابييية تتييييح للكافييية أهيييذا فضيييال مييين  ،عليييى القيييرار الصيييادر بتوقييييع الجيييزاءبسيييط رقابتهيييا 
ساسيا أعلييهم و كميا تجعيل التحقييق حجية  ،الوقيت المناسيبلى وقائع ومالبسات التحقيق فيي إالرجوع 

 .3صالحا لما قد تبنى عليه من نتائج

مكانيية إ فيال الكتابية فيي التحقييق إهل يترتب عليى  :ؤال الذي يطرح في هذا المقام هوسالو 
ميير جييوهري يترتييب علييى أكتابيية التحقيييق فييي الحقيقيية إن د التييأديبي الصييادر بنيياء عليييه ل يياء القييرارإ

والشكليات الثانوية  ز بين الشكليات الجوهريةيي على التميقد استقر القضاء االدار البطالن فمخالفته 
أمييا المخالفييات الثانوييية لجوهرييية اء فقييط فييي حاليية مخالفيية الشييكليات ا ييلورتييب جييزاء اإل واالسترشييادية

ذا وصيييفه إ اجيييراء جوهرييييو اإلأن الشيييكل أواعتبييير القضييياء االسترشيييادية فليييم يرتيييب عليهيييا اليييبطالن، 
و كيان الشيكل مقيررا لمصيلحة أكجيزاء عليى مخالفتيه  ب القيانون اليبطالنو رتيأالقانون صيراحة بيذلر 

ن يعبيير عيين مضييمون أجييراء و اإلألييى الحيياالت التييي يكييون فييي اسييتطاعة الشييكل إضييافة الفييرد باإل
ذا لم يكن للشكل اثر حاسم في مسلر االدارة وهي تحيدد إما أ ،تخذ فيما لو كان قد اتبعأالقرار الذي 

، وا  فييال مشييروعية القييرار مييا يعيييبعييد اجييراء ثانويييا ال يترتييب علييى تجاهلييه مضييمون القييرار فانييه ي

                                                 
. منشأة المعارف :اإلسكندرية .لم تذكر الطبعة ،الضمانات القانونية في الوظيفة العامة :عبد العزيز خليفة ،عبد المنعم 1

  109: ص
2
على أعمال اإلدارة أكثر انواع الرقابة اهمية وفعالية، نظرا لما يتمتع به القضاء من استقالل وضمانات تعد الرقابة القضائية 

قانونية، واتصافه بالحياد والموضوعية وتوليه مهمة تحقيق العدالة بواسطة ما يصدره من أحكام تحوز قوة الشيء المقضي به 
نزاع، فالقضاء اإلداري يحاكم القرار اإلداري للتأكد من صدوره متفق وأحكام باعتباره عنوانا للحقيقة وحكم القانون في موضوع ال

: نقال عن أبو سمهدانه، عبد الناصر" القانون و ير مخالف لمبدأ الشرعية ولرد اإلدارة لجادة القانون فيما لو خرجت عنها
لم تذكر سنة . مكتبة دار الفكر: والقد-ابو ديو. الجزء األول لم تذكر الطبعة ،موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين

  119: ص. النشر
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الكتابيية فييي التحقيييق يعتبيير ميين الشييكليات الجوهرييية التييي يترتييب علييى تجاوزهييا الييبطالن وذليير الن 
  .1ال اية منه المحافظة على مصلحة الموظف المشتبه به

داري ليييم محكميية القضيياء اإلن أداري المصيييري لة فييي القضيياء اإلأوميين تطبيقييات هييذه المسييي
ن كانييت المييادة ا  و " :بأنييه ثانويييا فقضييت إجييراءرتييب الييبطالن علييى عييدم ذكيير القييائم بييالتحقيق لكونييه ت
ن يصييدر قييرار التحقيييق متضييمنا اسيييم أنظييام مييوظفي الدوليية تقضييي بييلالتنفيذييية  الالئحييةن ميي (09)

عييدم ذكيير هييذه البيانييات ال  نأال إالشييخص الييذي يقييوم بييالتحقيق والمسييائل المطلييوب التحقيييق فيهييا 
و مصيييلحة الموظيييف المحيييال أبيانيييات  يييير جوهريييية ال يتعليييق بهيييا حيييق  ألنهيييايترتيييب علييييه بطيييالن 

 .2للتحقيق

 التحقيق الشفوي: الفرع الثاني

إذا كانت القاعدة هي وجوب كتابية التحقييق فيإن هيذه القاعيدة ليسيت مطلقية بيل يوجيد عليهيا 
والتحقيييق الشييفوي يعتبيير إجييراء  معينييةلشييفوي إذا تعلييق بعقوبييات اسييتثناء يتمثييل فييي إجييازة التحقيييق ا

خطيييرا لل اييية لمييا فيييه ميين مسيياو بعداليية المسيياءلة التأديبييية ونزاهتهييا، كمييا قييد يترتييب عليييه إخفيياء 
الحقيقية فييي تلير اإلجييراءات وهيو مييا يشيكل خطييرا حقيقييا علييى ضيمانات المييوظفين فيي تليير المرحليية 

 . 3الهامة

                                                 
1
دورية اإلدارا العامة مجلة ، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق اإلداري في النظام السعودي: الجربوع، أيوب بن منصور

. 2000.المملكة العربية السعودية( 00)المجلد رقم .العدد األول. متخصصة محكمة تصدر في الرياض دورية علمية
، حيث يتعين صدور القرار اإلداري في الشكل الذي يحدده القانون في حالة النص على إجراء أو شكل محدد يجب 29:ص

ال كان معيبا بعيب الشكل الذي يعتبر أبو . نقال عن د" من إحدى اوجه إل اء القرار اإلداري  أن يصدر فيه القرار  اإلداري وا 
، وفي صدد التأديب "201: سمهدانه، عبد الناصر، موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين، الجزء الثاني، مرجع سابق،ص

بر من اهم اإلداري فإن المشرع الفلسطيني أشترط التحقيق اإلداري قبل توقيع الجزاء، والتحقيق يستوجب الكتابة التي تعت
ضمانات الموظف وبالتالي فإن ا فال جهة التحقيق للتدوينه يجعل قرار الجزء الذي صدر باالستناد على هذا التحقيق معيب 

 . بعيب الشكل ويستوجب اإلل اء

 
 29:ص، مرجع سابق، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق اإلداري في النظام السعودي: الجربوع، أيوب بن منصور2
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الشيييفوي إذا اكتفيييت جهييية التحقييييق بتوجييييه التهمييية شيييفاهية إليييى الموظيييف  وال يقيييوم التحقييييق
خطاره بخطئه وعرض أدلة إدانته، بل يجب على جهة التحقيق أيضا سماع دفاع الموظف شيفاهة  وا 

برائتيه إن أدعيى البيراءة أو إعترافيه الصيريح بالوقيائع وبخطئيه إذا كيان ال  وأسيندتوتلقي كافة دفوعه 
 . 1يهينفي ما هو منسوب إل

( 02)ميين القييانون رقييم ( 26) المييادة  فييي وقييد نييص المشييرع المصييري علييى شييفوية التحقيييق
نيذار اإل ئيييجيوز بالنسيبة لجزا" بشأن العاملين المدنين بالدولة والتي جاء فيها ما يلي (1621)لسنة 

ن أعليى  ،شفاهةو التحقيق  أن يكون االستجواب أيام أتجاوز ثالثة تو الخصم من المرتب لمدة ال أ
وبموجييب هييذا اليينص فييان منيياط صييحة التحقيييق "ي القييرار الصييادر بتوقيييع الجييزاء فيي هيثبييت مضييمون

 بإيقيياعمضييمون هييذا التحقيييق فييي القييرار الصييادر  هييو ذكييرالشييفهي الييذي ورد علييى سييبيل االسييتثناء 
يضييياحاييييام أو الخصيييم مييين المرتيييب اليييذي ال يتجييياوز ثالثييية أنيييذار جيييزاء اإل  للمقصيييود بهيييذا الشيييرط وا 

ليو المقصيود مين اثبيات مضيمون التحقييق الشيفهي "نه أ كم لهاذهبت المحكمة االدارية العليا في ح
 ،ع  محيل االسيتجواب بالمحضير تفصيليابالمحضر الذي يحوي الجزاء ضرورة سرد ما دار بالموضيو 

وذكيير مييا ورد علييى  ،تخلصييت منهيياوال التييي اسقييلييى العامييل وبيييان األإبسييرد كييل الوقييائع المنسييوبة 
 ،فيييه ميين وقييائع وأدليية واثبييات ونفييي وتقصييي كييل مييا ورد ،وترديييد دفيياع العامييل بشييأنهالشييهود لسيينة اأ
جيازة إوهيو  ميا يعطيل الحكمية مين  ،تحقييق كتيابي إليىلب التحقيق الشيفهي قنه ان يأكل ذلر من شف

هييييو اثبييييات حصييييول التحقيييييق المقصييييود ميييين ذليييير ف ،اإلداريالشييييفوي وهييييي تسييييهيل العمييييل  التحقيييييق
عليييى وجيييه يمكييين السيييلطة  ،ييييق فيييي شيييان ثبيييوت المخالفيييةسيييفر عنيييه هيييذا التحقأوميييا  ،جوابواالسيييت

 .2يقانونالها يابتها على صحة قيام الوقائع وصحة تكيفقالقضائية من بسط ر 

مين قيانون الخدمية المدنيية ( 96)مين الميادة ( 2)أما المشرع الفلسيطيني فقيد نيص فيي الفقيرة 
عقوبية عليى الموظيف إال بعيد  ييه أو لفيت النظير ال يجيوز توقييعفيميا عيدا عقوبية التنب": على ميا يليي

ذلير بالتسيجيل فيي محضير خياص، ويكيون  تقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثباإحالته إلى لجنة للتح

                                                 
  96: ص. ، مرجع سابقالتحقيق اإلداري :سعد، الشيتوي 1
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توقيع عقوبة التنبيه أو  أجاز، وهذا يعني أن المشرع الفلسطيني "القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببام 
 . أي تحقيق أو حتى ذكر التحقيق في قرار الجزاءلفت النظر دون إجراء 

ع المصييييري والفلسيييطيني حيييول هييييذه دد يظهييير الفيييارق الجييييوهري بيييين المشييير صييييوفيييي هيييذا ال
إيقاعهيا جياز أامل و كفالمشرع الفلسطيني في حال العقوبات البسيطة استبعد التحقيق بشكل  ،المسألة

ى طيييابع مييين البسييياطة عليييى ضيييفأالييية بينميييا المشيييرع المصيييري فيييي هيييذه الح ،ي تحقييييقأدون إجيييراء 
تحقيييق فييي قييرار الجييزاء ن يثبييت مضييمون الأية التحقيييق االداري علييى هتتمثييل فييي شييفا ،اإلجييراءات
  .التأديبي

محييل ( 96)ميين المييادة ( 2)فييي الفقييرة ورده المشييرع الفلسييطيني أن اليينص الييذي أوالباحييث يييرى 
 : انتقاد، وذلر لألسباب اآلتية

 ،انة هاميية مييين ضييمانات الموظيييف العيييامري كليييا يعتبييير اهييدارا لضيييماسييتبعاد التحقييييق االدا -1
شيكل مخالفية يومدى كون الفعل المنسيوب للموظيف  ،التوصل للحقيقة ابت اءتحقيق شرع فال

 عقوبة عليى إيقاع فمن  ير الجائز ،ومدى ثبوتها في حق الموظف ،ألحكام القانون أما ال
والوقيوف عليى مقيدار ، ءات التحقيق الالزميةإجرا إتخاذبعد  إالالموظف مهما كانت بسيطة 

 . المنطق السليم وصوال إلى الحق العدالةيزان القانون و مداري ووزنه بالذنب اإل

التأديبيييية وليييم يفيييرض عقوبييية محيييددة لكيييل  اهيييية المخالفييياتالفلسيييطيني ليييم يحيييدد م المشيييرع  -2
 تسييتوجبلتييي ا ةالمخالفيي ماهيييةن تحييدد أديييب أفكيييف يمكيين للجهيية المختصيية بالت، مخالفيية

التيييي  والظيييروفو المخالفييية أو لفيييت النظييير دون البحيييث فيييي ماهيييية الفعيييل أعقوبييية التنبييييه 
 . دون إجراء التحقيق الالزم ظلها هذه المخالفة في ارتكبت 

بمخالفية  اإلدانيةة فلها أثر كبير في نفسيية الموظيف، فمجيرد يطإن العقوبات مهما كانت بس -9
ن لييم تكيين لهييا عقوبيية شييديدة تعتبيي ن أر عقوبيية معنوييية فييي حييق الموظييف، وبالتييالي يجييب وا 

يحيياط الموظييف بكافيية الضييمانات القانونييية وأهمهييا التحقيييق اإلداري، ممييا يعييزز االسييتقرار 
 . الوظيفي للموظف العام
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ع الفلسييييطيني فييييي هييييذا الصييييدد ر ييييم كثيييير ميييين المشيييير أا فقييييمو  يكييييون المشييييرع المصييييريوبييييذلر      
ن خفييف ميين إجييراءات التحقيييق أإال ، ص التحقيييق الشييفوياإلنتقييادات التييي وجهييت إليييه بخصييو  نييه وا 

بتييدوين  االلتيزامبقيى عليييه ميع عييدم أاإلداري بالسيماح بشيفوية التحقيييق ليم يهييدر التحقييق بالكامييل بيل 
فلسيييطيني فقيييد اسيييتبعد فيييي حيييدود مرسيييومة بالقيييانون أميييا المشيييرع الفيييي العقوبيييات البسييييطة إجراءاتيييه 

 . التحقيق كليا

 الطابع الحضوري إلجراءات التحقيق اإلداري  :يالمطلب الثان

يعتبر الطابع الحضوري إلجراءات التحقيق مين السيمات األساسيية ألي عمليية تحقييق سيواء 
كيييان التحقيييييق إداريييييا او جنائيييييا، ويتحقيييق الطييييابع الحضييييوري إلجييييراءات التحقييييق ميييين خييييالل تبليييييغ 

، كميا أن (الفيرع األول)ليه الباحيث فيي وهذا ميا سييتعرض  للحضور، واستدعائهالموظف المشتبه به 
تبليغ الموظف المتهم بموعد التحقيق ومكانه ال يكفي بل يجب على جهة التحقيق مواجهة الموظيف 

 (. الفرع الثاني)بالتهمة المنسوبة إليه، وهذا ما سيتعرض لها الباحث في 

 االستدعاء للتحقيق: الفرع األول  

لييييى إداري التييييي توجييييه جييييراءات التحقيييييق اإلإميييين  جييييراءإول أر حضييييو باليعتبيييير االسييييتدعاء 
ن يتضيييمن هيييذا أويجيييب ، 1ويصيييدر عييين الجهييية المختصييية بيييالتحقيقمباشيييرة  الموظيييف المشيييتبه بيييه
 ملزميية  ييير داريييةالجهيية اإلكمييا أن ، صييدره والخييتم الرسييميأف وتوقيييع ميين االسييتدعاء اسييم الموظيي

فييالتكليف ، لجنيية التحقيييق مييامأثولييه الموظييف رسييميا بمييا يفيييد ضييرورة م إلخطييارطريييق معييين  بإتبيياع
يكفيييي اتصيييال عليييم أي ، التيييي يجيييب إبيييالغ الموظيييف بهيييا شخصييييابالحضيييور مييين القيييرارات الفرديييية 

فعليى ، ن صيحيحاأذا الشيبهيه فييشكل من االشكال حتيى يعتبير تكل بأيبالتكليف بالحضور  الموظف

                                                 
1
تبليغ إلى المطلوب تبلي ه فالتبليغ هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات سواء كان هذا العلم يقينيا بتسليم ال

بالذات أو علما ظنينا بتسليمه إلى  يره في موطنه ممن يجوز تسليمه إليهم نيابة عنه، أو علما حكميا باإلعالن في الصحف 
الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية :تكروري، عثمانالنقال عن )وتعليق صورة التبليغ في اخر محل إقامة 

 ا، واإلدارة  ير ملزمة قانون(262:ص ،2006، لم يذكر مكان النشر وال دار النشر، 1ط .20010لسنة ( 9)والتجارية رقم 
إلى تبليغ الموظف المحال للتحقيق  ةبإتباع طريق معين من طرق التبليغ، فلها استخدام أي طريق على أن تؤدي هذه الطريق

 .بضرورة الحضور
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اب والتوقيييع علييى علييم الخطيي و اسييتالمهأصييل خطيياب التكليييف أ علييى سييبيل المثييال توقيييع الموظييف
ؤكدة في اعالم الموظف بيذلر من تكون أخرى تراها الجهة االدارية بشرط أوسيلة  بأيو أ، الوصول
 .1التكليف

دد وسيلة معينة لتبليغ االستدعاء بالحضور ومنح سلطة تقديرية حن القانون لم يأوهذا يعني 
ب يض النظير عين الوسييلة التيي اتبعتهيا ييغ، إلجيراء التبل الوسيلة التي تراهيا مناسيبةدارة لكي تتخذ لإل
ن أوهيييذا يعنيييي ، 2ييييتم التبليييغ بالشيييكل الييذي يتحقيييق معيييه العلييم اليقينيييي بمضييمونه شييريطة أندارة اإل

لى العلم إن تؤدي بالنتيجة أالتبليغ مقيدة ب كيفية دارة بخصوص اختيارالسلطة التقديرية الممنوحة لإل
  3راد تبلي هاليقيني بمضمون االستدعاء للموظف الم

إجراء التحقيق بوقت كافي  بموعد رسميا هبإخطار للحضور  الموظف استدعاء يتم نأ ويجب
التيي تبعيد ومراعياة المسيافة ، ت التحقييقميام سيلطاأعداد دفاعه وتهيئة نفسه للمثول إحتى يتسنى له 

ون بييالغ ن ال يكييأدوليية الفرنسييي شييرط المييدة وذليير بييالوقييد حييدد مجلييو ، الموظييف عيين مقيير التحقيييق
وال تكيون الميدة مفرطية فيي القصير ، ثيرهأجانبه الردعي  ويفقد الجزاء من الحكمة الطول بحيث تفوت

 . 4عداد دفاعهإن من أفال يتمكن صاحب الش

                                                 
 290:ص. ، مرجع سابقبة المحكمة االدارية العليا عليهامجالس التاديب ورقا :هيثم حليم،  ازي 1
القدو مكتبة -ابو ديو: لم تذكر الطبعة. الثاني، الجزء موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين: أبو سمهدانه، عبد الناصر 2

  119:ص.لم تذكر سنة النشر. دار الفكر

3
قرارات اإلدارية فإن القضاء قد ابتداع طريق ثالث للسريان وهو إذا كان المشرع قد اكتفى بوسيلتين لسريان ميعاد الطعن في ال

العلم اليقيني، والذي يقصد به علم صاحب الشأن بمضمون القرار علما يقينيا ر م عدم اعالن او نشر هذا القرار بالوسائل 
الذي يقوم مقام التبليغ ال بد أن  المحددة قانونا لهذا ال رض، حيث ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى ان العلم اليقيني

يكون علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا ويكون كذلر بإطالع الشخص الصادر ضده القرار على أسباب القرار وفحواه، والعلم 
القضية  اليقيني يتم إثباته بكافة وسائل اإلثبات ومن الطبيعي ان تقوم به اإلدارة وفي حكم لمحكمة العدل العليا الفلسطينية في

إن استمرار الموظف في صرف راتبه مدة تزيد على ثمانية أشهر دون اعتراض منه خالل األجل "جاء ( 109/2000)رقم 
نقال عن أبو سمهدانه، عبد " "القانوني فإنه والحال هذا ال يكون طلبه مقبوال قانونا ويتعين رفضه لتقديمه بعد فوات الميعاد

 " 116:ص.مرجع سابق. ، الجزء الثانيفي فلسطينموسوعة القضاء اإلداري : الناصر

 90:ص. مرجع سابق، التحقيق االداري :سعد، الشتوي  4
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وقد ويعتبر االستدعاء بالحضور وتبليغ الموظف من الضمانات الهامة في التحقيق اإلداري 
 مين العهيد عليى 10/9حيث نصيت الميادة  ،والسياسيةالعهد الدولي للحقوق المدنية  ذلر نص على 

التامة بالضمانات الدنيا  المساواةثناء النظر في قضيته وعلى قدم أن يتمتع ألكل متهم بجريمة " :أنه
 :التالية

 . سبابهاأليه و إسريعا وبالتفاصيل وفي ل ة يفهمها  بطبيعة التهمة الموجهة ن يتم إعالمه أ - أ

 .ام يختاره بنفسهحعداد دفاعه واالتصال بمما يكفيه إل ن يعطي الوقت والتسهيالتأ - ب

 .1يان يحاكم حضور أ - ت

يجيب عليى ) :يليي عليى ميا( 16)الميادة مين وليى قد نيص المشيرع الفلسيطيني فيي الفقيرة األو 
المباشر عن الموظف بر بتها في ذلر وعليه أن  ؤوللجنة التحقيق قبل بدء التحقيق أن تخطر المس

، وال ايية مين هيذا الينص هيو إليزام الجهية الرئاسيية للموظيف (إلجراء التحقيقيقدم لها كل التسهيالت 
  . خرى تبليغ الموظف المحال للتحقيقأبتقديم كافة التسهيالت الالزمة لجهة التحقيق، ومن ناحية 

وبييذلر يتضييح أن المشييرع الفلسييطيني لييم ييينص بشييكل واضييح علييى ضييرورة تبليييغ الموظييف 
 يجيب عليى لجنية نيه الأال يعنيي ، إال أن هيذا االسيتدعاءشيكال لهيذا للحضيور وليم يحيدد  باالستدعاء

والتييي ال  المشييتبه بييهء بالحضييور ميين الضييمانات الجوهرييية للموظييف افاالسييتدع، التحقيييق اسييتدعاؤه
ف بالحضييور بطييالن التحقيييق حيييث يترتييب علييى عييدم تكليييف الموظيي ي يقييررهيحتيياج الييى نييص قييانون

 . 2المبني عليهوكذلر بطالن قرار الجزاء  االداري

ذلييير بنييياء عليييى تكلييييف ميييام جهييية التحقييييق و أالموظيييف المخيييالف للحضيييور  تبلييييغتيييى تيييم مو 
ف يابييه ال ، فيإن  ياب الموظيف دون عيذر مقبيول، بالحضيور صيحيح يجيب عليى الموظيف الحضيور

ذا إ"نيه أدارية العليا المصرية وفي هذا فقد قضت المحكمة اإل، من االستمرار فيه يمنع جهة التحقيق
ن ذلير إؤه للتحقييق فياستدعالنكاره إليه وعدم إتم استدعاء العامل للتحقيق معه في مخالفات منسوبة 

                                                 
 200: ص .مرجع سابق، الضمانات القانونية في محاسب العاملين بالخدمة المدنية: لطيب حسين، محمود 1

 219:ص. مرجع سابق ،مجالس التأديب: هيثم،  ازي 2
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فاع دالييفرصيية ويكييون بييذلر قييد فييوت علييى نفسييه ، ما منييه بصييحة حصييول هييذا االسييتدعاءيعتبيير تسييلي
 .   1"ساسية قد خولها له القانونأضمانة  هدارا  و 

عيين حضييور التحقييييق، جييزء يتمثييل فيييي وفييي فلسييطين رتييب المشيييرع علييى تخلييف الموظيييف 
من الالئحة التنفيذية ( 60)الموظف في حكم المت يب عن العمل وهذا ما نصت عليه المادة  اعتبار

يجب على الموظف المحال للتحقيق أن يمتثل لدعوة "لقانون الخدمة المدنية، حيث جاء فيها ما يلي 
ذلر يعتبر ممتنع وفي حكم المت يب عن العميل التحقيق أمام اللجنة وأن يدلي بإفادته وبحالة رفضه 

 . "من تاريخ رفضه اإلدالء بإفادته أمام اللجنة وتبلغ دائرته الحكومية والديوان ووزارة المالية بذلر

وذليير  ؛للتحقيييق ئهن يييتم التحقيييق بحضييور الموظييف ميين خييالل اسييتدعاأصييل ذا كييان األوا  
ن أال إ ،ة التحقيييقدليية التييي تقييدمها لجنييقشيية األجييراءات التحقيييق ومناإحتييى يتسيينى لييه الرقابيية علييى 

على ما يليي ( 2)في الفقرة ( 16)حيث نص في المادة ، على ذلر المشرع الفلسطيني وضع استثناء
للموظييف أن يحضيير جميييع جلسييات التحقيييق إال إذا اقتضييت مصييلحة التحقيييق إجييراءه فييي  يبتييه، "

وعليى كافية األوراق المتعلقية بهيا، وأن يسيتعين ومع ذلر يحق له االطَّالع على ما تم من تحقيقيات، 
  . يتم التحقيق بشكل  يابيأن ي أ" بمحام في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلر

ال ييابي عليى درجية مين ن التحقييق وذلير أل حظ  أن نص هذه الميادة محيل انتقيادومن المال
ديبييية عليييه دون علييم أع عقوبيية تالموظييف بتوقييي أالحا خطيييرا بيييد االدارة فقييد يفاجييالخطييورة وي ييدو سيي

تنعية بصيحة نهيا مقأو ، االدارة اجيرت تحقيقيا  يابييا بحقيهبحجة ان  إليهمسبق منه باألفعال المنسوبة 
ذا تخليف إن تباشير التحقييق  يابييا أمين الجيائر اجيازة المشيرع لجهية التحقييق ف إلييهالوقائع المنسوبة 

نييه ال يمكيين تبرييير اجييازة أ إال، طيياره بييذلرإخالموظييف عيين حضييور التحقيييق ب ييير عييذر مقبييول ر ييم 
 . 2ت جهة التحقيق ذلر بحجة مصلحة التحقيقأذا ر إتحقيق مع الموظف في  يبته الجراء إالمشرع 

ن تجييري التحقيييق أن المشييرع الفلسييطيني فيي المييادة السييابقة مينح الحييق للجنيية التحقييق أكميا 
ع ميينح صييالحية إجييراء التحقيييق فييي فالمشيير ، ذلييرذا اقتضييت مصييلحة التحقيييق إفييي  يبيية الموظييف 

                                                 
 . 162:ص. مرجع سابق، داري والدعوى التأديب ودفوعهاالتحقيق اال:شريف، الطباخ 1

 919:مرجع سابق، ص، قانون الخدمة المدنية الكويتي: عادل، الطبطبائي 2
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لوقيت ان المشيرع بيذات ا إال، بيأن يكيون ذلير لمصيلحة التحقييق  ياب الموظف وقيد هذه الصيالحية
دييييد مصيييلحة التحقييييق سيييلطة لة تحأن المشيييرع تيييرر مسيييأى عنيييبم، ليييم يضيييع ضيييوابط عليييى هيييذا القييييد

 . ية ضوابط محددةالسلطة التقدير ن يضع على هذه أجهة التحقيق دون  مطلقة بيدتقديرية 

 مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه  : الفرع الثاني

دنيييى مييين ألحيييد االرتكييياب مخالفيييات اتشيييكل مواجهييية الموظيييف الميييتهم بميييا نسيييب إلييييه مييين 
مييرا ضييروريا أالوقييت  ، كمييا وتشييكل بييذات1الضيمانات التييي ينب ييي كفالتهييا للمييتهم فييي مرحليية التحقيييق

المواجهييية تعنيييي إيقييياف العاميييل عليييى حقيقييية اليييتهم المسيييندة إلييييه فق، جيييراءات التحقييييإيقتضييييه سيييير 
ح رتكابيه المخالفية حتيى يسيتطيع اإلدالء بأوجيه دفاعيه اليى عالتي تشيير  ةعلما بمختلف األدلاطته وا 

 . 2خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسهبويكون على بينة 

قيقيييي عييين حقيييه فيييي ويختليييف حيييق الموظيييف المحيييال للتحقييييق بييياإلطالع عليييى المليييف التح
مواجهته في المخالفة المنسوبة إليه، فحق الموظف باإلطالع يشمل حقه باإلطالع على كافية أوراق 

 . 3أو التقرير الذي يحل محله كما هو الحال في حق المواجهة االتهامالملف ليو فقط على قرار 

ضاه لم ينص صراحة وبالر م من أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقت
علييى ضييرورة إعييالم الموظييف المييتهم، إال أنييه أقيير إعييالم الموظييف المييتهم ضييمنيا حينمييا نييص علييى 

                                                 
المنعقدة في رام اهلل حيث جاء في قرارها في القضية التي تحمل الرقم  ةوهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطيني 1
ا بأن المجلو البلدي لم يعمل على دعوة المستدعي ولم يستمع إلى دفاعه حول ما نسب وتجد محكمتن: "ما يلي( 10/1661)

ب عليه بطالن االجراءات شة التهمة المنسوبة إليه مما يتر إليه من اتهام قبل أن يقرر عزله ولم يتح للمستدعي الفرصة لمناق
داري مقومات التحقيقات القانونية ومراعاة الضمانات يجب ان يكون للتحقيق اإل أنه حيث استقر الفقه والقضاء اإلداريين على

حاطته بمختلف  األساسية التي تقوم عليه حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف ومواجهته بحقيقة التهمة المنسوبة إليه وا 
 " رتكابه للمخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعهااألدلة التي تسير إلى 

 122:ص.2001 .منشاة المعارف :اإلسكندرية .2ط، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة :خليفة، عبد العزيز المنعم 2
 . وما بعدها
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عدم جواز إيقاع جزاء على الموظف إال بعد تحقيق كتابي معيه تسيمع فييه أقواليه، وهيذا ال يمكين إال 
 .  1إذا علم الموظف بما هو منسوب إليه من اتهام

عنييييد صييييدور قييييرار اإلحاليييية للتحقيييييق إبييييالغ الموظييييف بهييييذا القييييرار  ااإلدارة ملزميييية قانونييييفيييي
حييد أ حيييث جيياء فييياإلداري فييي مصيير  محكميية القضيياء وهييذا مييا أكدتييه  ،لمخالفييات المنسييوبة إليييهبا

ن كانييت نصييوص القييوانين الخاصيية بالتأديييب ال تشييتمل علييى أحكييام تفصيييلية لسييير أ"أحكامهييا  نييه وا 
تتوافر في الهيئيات التيي تتيولى التحقييق، يجب أن والشرائط التي الدعوى التأديبية ونظام المحاكمات 

إال أنييه ليييو معنييى ذليير أن األميير يجييري ب ييير ضييوابط أو أصييول بييل يجييب اسييتلهام هييذه الضييوابط 
وتقريرها في كنف قاعيدة أساسيية كليية تصيدر عنهيا وتسيتقي منهيا الجزئييات والتفاصييل وهيي تحقييق 

خييير اعتبيييرت المحكمييية المواجهييية مييين الضيييمانات أوفيييي حكيييم ، "نأالضيييمان واالطمئنيييان ليييذوي الشييي
 . 2األساسية التي حرص الشارع على مراعاتها في التحقيق اإلداري

ويستنتج على ضوء ذلر أن إبالغ الموظف المتهم بقرار اإلحالة والمخالفات المنسوبة له ال 
وذلير حتييى يييتمكن  ه؛المشييتبه بييعتبيياره مين أهييم ضييمانات الموظيف اتحتياج إلييى نييص قيانوني يقييرره ب

داليية اإلدارييية ن إعييداد دفاعييه والييرد علييى الييتهم المنسييوبة إليييه بمييا يحقييق العمييالموظييف المييتهم هييذا 
 . واألمان الوظيفي

علييى السييلطة المختصيية باإلحاليية للتحقيييق أن تصييدر  وميين الجييدير بالييذكر هنييا أنييه يتوجييب
عييال المسييندة للموظييف المييتهم التييي األف ةمتضييمنا علييى سييبب اإلحاليية وماهييي قييرار اإلحاليية للتحقيييق

مييين الالئحيية التنفيذييية لقييانون الخدمييية ( 11)تسييتوجب إحالتييه للتحقيييق وهييذا ميييا نصييت عليييه المييادة 
يحييييال  -1" :حييييث نصيييت فيييي الفقييييرة األوليييى منهيييا عليييى ميييا يليييي 2002لسييينة ( 02)المدنيييية رقيييم 

                                                 
جاء في المادة على حق الموظف المتهم باإلطالع على كافة األوراق المتعلقة بالتحقيق، وهذا ما نص المشرع الفلسطيني  1
للموظف  -2"يلي  لقانون الخدمة المدنية حيث نصت هذه المادة بالفقرة الثانية على ما( 02)من الالئحة التنفيذية رقم ( 16)

أن يحضر جميع جلسات التحقيق إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في  يبته، ومع ذلر يحق له االطَّالع على ما تم 
  ".األوراق المتعلقة بها، وأن يستعين بمحامي في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلرمن تحقيقات وعلى كافة 
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ات بالمخالفييات المنسييوبة ويتضيمن قييرار اإلحاليية بيانيي لجنيية تحقيييق الموظيف للتحقيييق معييه ميين قبييل
 ". إليه

وفييي مصيير نييص المشييرع بشييكل واضييح علييى ضييرورة إبييالغ الموظييف بالمخالفييات المنسييوبة 
يتضييمن قيييرار : "عليييى مييا يليييي 1621لسيينة  210رقيييم مييين القييانون ( 16)إليييه، حيييث نصيييت المييادة 

الموظيييف بهيييذا اإلحالييية إليييى المحاكمييية التأديبيييية بيانيييا بالمخالفيييات المنسيييوبة إليييى الموظيييف، ويخطييير 
، وبذلر المشرع المصري نص "القرار وبتاريخ الجلسة قبل هذا التاريخ بخمسة عشر يوما على األقل

بشييكل صييريح علييى إعييالم الموظييف بالمخالفييات المنسييوبة إليييه ومنحييه مييدة كافييية  لتحضييير دفاعييه 
 . وهذا ما أ فله المشرع الفلسطيني

قبييل بييدء التحقيييق يعتبيير ضييمانة هاميية ومييا نييص عليييه المشييرع المصييري ميين مييدة قانونييية 
للموظف المتهم فبعض وسائل الدفاع تتطلب إعدادا دقيقا، وتبعا لهذا فمن األهمية إخطار الموظيف 
عطائه مهلة حتى يتمكن من إعداد دفاعه، ولما كان الهدف من اإلخطار أن يتمكن الموظيف مين  وا 

د قضى مجلو الدولية الفرنسيي بضيرورة مينح معرفة األخطاء المنسوبة إليه وأن يعد دفاعه بشأنها فق
الموظف وقتا كافيا قبل بدء التحقيق حتى يستطيع أن يعد دفاعه، ويجيب مينح الموظيف هيذه المهلية 

 . 1حتى ولو لم يتم النص عليها قانونا

وتؤكييييد أحكييييام مجلييييو الدوليييية الفرنسييييي علييييى ضييييرورة اعييييالم الموظييييف المييييتهم بالمخالفييييات 
إذا أوقعيت سيلطة التأدييب الجيزاء دون إخطيار او إعيالم صياحب الشيأن  المنسوبة إلييه، وقضيى بأنيه

فييإن القييرار يكييون قييابال للييبطالن، وال يشييترط لإلعييالم أو اإلخطييار شييكال معينييا كأصييل عييام، ويكفييي 
الستيفائه أن ينبيه الموظيف إليى اإلجيراء التيأديبي اليذي سييتخذ ضيده ويقيع عليى عياتق اإلدارة عيبء 

 . 2وهو المكان الذي يقيم فيه إخطار الموظف في موطنه

إخطياره لحضيور التحقييق محيددا، أي يشيير إليى  أوويجب أن يكون إعالم الموظيف الميتهم 
أن الموظييف مطلييوب للتحقيييق معييه فييي مخالفيية منسييوبة إليييه، فييإعالم الموظييف واسييتدعائه للتحقيييق 
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ومين تطبيقيات ميا  إجراء شيكلي واجيب اإلتبياع سيواء كانيت جهية التحقييق سيلطة رئاسيية أو قضيائية،
اإلخطار الذي أرسل للكلية جاء خالييا مين تحدييد : "قضت به المحكمة اإلدارية العليا في مصر بأنه

سبب هذه المقابلة، فلم يشر من قريب أو من بعيد إلى التحقيق الذي سيجري معه فيميا هيو منسيوب 
على علم الطياعن  بقيام قرينة إليه، وأنه بذلر يكون تجاهل إجراء جوهريا ال يستقيم مع إ فاله القول

 .1"بوجود تحقيق معه

ن حرمييان الموظييف ميين أل ؛قابييل للييتظلم هييو قييرار وقييرار اإلحاليية للتحقيييق كييأي قييرار إداري
عليييى قيييرار اإلحالييية يحيييرم الموظيييف أحيييد حقوقيييه وميييا ينطيييوي علييييه مييين تخيييوف مشيييروع  االعتيييراض

ن طبيعية المخالفية ال تسيتدعي اإلحالية للتحقييق وهيو األكثير قيدرة عليى تقيدير أللموظف في إدعائه بي
نطوي عليى ظليم او تعسيف ياإلحالة إلى التحقيق ال قرار مصلحته، فيما أن البعض االخر يرى بان 

لييييو هنيييار  و فيييال ي يييير هيييذا القيييرار بيييالمركز القيييانوني للموظيييف المحيييال للتحقييييق، بحيييق الموظيييف،
 . 2بإحالته إلى لجنة تحقيق اإلعتراضطعن أو مصلحة للموظف في ال

وفي هذا الصدد يظهر تساؤل عن مدى قدرة الموظف المحال للتحقيق الطعن بقرار اإلحالة 
اإلداريدد قييد ذهييب رأي فييي الفقييه إلييى أن قييرار اإلحاليية للتحقيييق هييو قييرار إداري قابييل  مييام القضيياءأ

بذاتييه آثييارا قانونييية تسييمح باعتبيياره قييرار إداريييا للطعيين أمييام القضيياء اإلداري كييون هييذا القييرار يرتييب 
 . 3نهائيا قابال للطعن فيه باإلل اء

فيييذهب إلييى القييول أنييه ميين الطبيعييي أن يكييون الطعيين  فييي قييرار اإلحاليية  اآلخييرأمييا الييرأي 
للتحقيق عنصرا من عناصر الطعن في القرار التأديبي نفسه؛ ألن قرار اإلحالة للتحقييق مهميا يكيون 

ار رتبييه القييانون ال يعييدو أن يكييون إجييراء تحضيييريا او تمهيييديا للقييرار التييأديبي، وان هييذه لييه ميين آثيي
االثيييار تتعليييق مصييييرها بالتصيييرف بيييالتحقيق، وقيييد ذهبيييت محكمييية القضييياء اإلداري إليييى عيييدم جيييواز 
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الطعين فيي هيذا القيرار تأسيسيا عليى أنيه ال يعيدو أن يكيون سيوى إجيراءا تمهييديا سيابقا عليى التحقييق 
 .  1قبل الطعن فيه استقالل قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصةفال ي

والباحييث يييرى أن قييرار اإلحاليية للتحقيييق  ييير قابييل للطعيين لييدى محكميية العييدل العليييا؛ وذليير 
ألنه من شروط القرار اإلداري أن يكون قرارا نهائيا أثر فيي المركيز القيانوني ألحيد األفيراد، وفيي هيذا 

د فيإن قيرار اإلحالية للتحقييق ليييو قيرار نهيائي بيل هيو قييرار تمهييدي يهيدف للكشيف عين حقيقيية الصيد
 . واقعة معينة وال ي ير من المركز القانوني للموظف محل اإلحالة

 الضمانات الموضوعية في مرحلة التحقيق اإلداري :المبحث الثاني

والتيي تالميو اإلداري  الضمانات الموضوعية هي الضمانات التي تتعلق بموضيوع التحقييق
موضوع التهمة المنسوبة للموظف، ومن أهم الضمانات الموضوعية التي سيتعرض لها الباحيث فيي 

، باإلضافة إلى كفالة حق اليدفاع وهيذا ميا (المطلب االول)دة جهة التحقيق في احيهذا المبحث هي 
 . (المطلب الثاني)سيتعرض لها الباحث في 

 لتحقيقحيادا جهة ا :المطلب األول

فبدون جهة محايدة تسعى . تعتبر حيدة جهة التحقيق عامال هاما، في الوصول إلى الحقيقة
ميين خييالل اسييتخدام كافيية الوسييائل القانونييية ال يمكيين نهييج طريييق العداليية،  واسييتظهارهالبيييان الحقيقيية 

ألن االنحياز لطرف على حسياب طيرف اخير يلقيي بظليه عليى عميل جهية التحقييق ويجعليه ممنهجيا 
بشييكل يحقييق مصييلحة الطييرف الييذي تنحيياز لييه جهيية التحقيييق، وفييي هييذا المطلييب سيييتناول الباحييث 

، باإلضيافة (الفيرع األول)الحيدة فيي توزييع االختصياص عليى الجهية التيي تتيولى التحقييق وذلير فيي 
 (. الفرع الثاني)جهة التحقيق في  ةحياديإلى مظاهر 
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 لى الجهة التي تتولى التحقيق الحيادا في توزيع االختصاص ع: الفرع األول

تقوم الضمانات القانونية المعاصرة إليقاع الجزاء التيأديبي عليى وجيوب تحقيق مبيدأ الحييادة، 
لما يرتبيه هيذا المبيدأ مين عدالية ومسياواة، وهيذا المبيدأ فيي حقيقية األمير هيو حيق للعاميل أو الموظيف 

مليية التحقييق اإلداري هيذا مين ناحيية، عليى نزاهية ع االطمئنيانالمحال للتحقيق وذلر تمكينيا ليه مين 
وميين ناحييية أخييرى فهييو حماييية للمصييلحة العاميية والعداليية ممييا يسيياعد علييى سييرعة إنجيياز الجييزاءات 

 . 1التأديبية في إطار تحكمه العدالة واإلنصاف

فالحيادة أصبحت أصال يجيري إعماليه فيي كيل مين يتيولى سيلطة أو يميارو اختصياص مين 
مطلقيييا يلقيييي عليييى الجهييية المختصييية بيييالتحقيق أو  التزاميييابيييه  االلتيييزام بيييين ميييوظفي الدولييية، وأضيييحى

المحاكمة التأديبية أن تأخذ به، ومن هنا فإنه يشترط لسالمة التحقيق أن تتوافر فيه كافة الضيمانات 
القانونية، ومن أبرزها حيادة المحقق حيث يتعين أن يكون له من الكفايية واالسيتقالل وحسين التقيدير 

 . 2ن القيام بواجبه بشكل صحيحما يمكنه م

فقيد اقتضيى ذلير  االتهامونظرا ألهمية التحقيق وما يترتب عليه من نتائج خاصة في ثبوت 
، فالصيفة االوليى التيي يجيب ان يتحليى بهيا (الحييدة المطلقية)أن يتوافر في الشخص القيائم بيه صيفة 

لحقيييوق اإلنسيييان فيييي أحيييد  المحقيييق حيييين يباشييير عمليييه هيييي الحيييياد واليييذي عرفتيييه المحكمييية األوربيييية
، وهييي صييفة تقتضييي أن يضييع المحقييق فييي ذهنييه قرينيية "عييدم التمييييز أو التعصييب: "احكامهييا بأنييه

 . 3البراءة وليو اإلدانة

وحتييييى تكييييون الجهيييية المختصيييية بييييالتحقيق محايييييدة ونزيهيييية بشييييكل تكفييييل معييييه أهييييم ضييييمانه 
ميال التحقييق دون  ييره مين للموظف المحيال للتحقييق وهيي الحييدة يجيب أن تخيتص هيذه الجهية بأع

مين ناحيية أخيرى، وهيذا  االتهياماألعمال، حيث يجب الفصل بين سيلطة التحقييق مين ناحيية وسيلطة 
 :  ما سيتعرض له الباحث على النحو االتي
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واالتهامالفصل بين سلطة التحقيق : أوال  

لتيي تقيوم لقد ثيار خيالف بيين الفقهياء فيميا يخيص الحييادة التيي يجيب أن تتيوافر فيي الجهية ا
بالتحقيق نظيرا ألن هيذا اإلجيراء  االتهامبالتحقيق، فهنار من يرى بأنه ال يوجد مانع بأن تقوم سلطة 

للسييلطة التأديبييية ويهييدف إلييى ضييمان حسيين سييير المرفييق العييام بانتظييام  امتييدادهييو فييي حقيقيية األميير 
وضيع خطيير يينجم  هيامواالتوجانب اخر من بين الفقهاء يرى بأن الجمع بين سيلطة التحقييق  واطراد

عنييه المسيياو بضييمانات الموظييف العييام فييي مواجهيية السييلطة التأديبييية وذليير ألن الموظييف المكلييف 
بالتحقيق خاضع من الناحية اإلدارية إلى السلطة التي تملر إيقاع العقاب فمن السهل أن تؤثر على 

 . 1حيادته

 الفصل بين سلطة التحقيق والحكم   :ثانيا

حقيق تتطلب الفصل بين الجهة التي تتولى التحقيق والجهة التي تتيولى إن ضمان حيادة الت
الحكييم فييي الييدعوى التأديبييية وبالتييالي عييدم جييواز جمييع سييلطة التحقيييق والحكييم فييي يييد واحييدة، فميين 
المبيياد  األساسييية لحقييوق الموظييف المشييتبه بييه والتييي أطييردت سييائر الدسيياتير علييى اإلشييارة إليهييا، 

ها إلى المباد  الدستورية العليا ال ير مكتوبة، هو مبدأ الفصل بين سيلطتي والتي قد تصل في اهميت
التحقيييق والحكييم، فسييلطة التحقيييق تتييولى جمييع األدليية وتقييدير مييدى توافرهييا تجيياه المييتهم، بينمييا تقييوم 
سلطة الحكم بالبحيث عين الحقيقية المطلقية ووزن البينيات التحقيقيية التيي وصيلت إليهيا جهية التحقييق 

إذا تيييوافر لدييييه اليقيييين، وتقضيييي  باإلدانيييةلحيييق والعدالييية والمنطيييق القيييانوني السيييليم، فتقضيييي بمييييزان ا
 .  2بالبراءة إذا ما ثبتت لها

مين قيانون الخدمية المدنيية ( 96)وفي فلسطين فقد نص المشرع في الفقرة األولى من الميادة 
العقوبيية علييى  عإيقيياطة تكييون اإلحاليية للتحقيييق علييى مخالفيية تأديبييية مميين يمليير سييل": علييى مييا يلييي

، وباسيييتقراء نيييص هيييذه الميييادة يتبيييين أن المشيييرع الفلسيييطيني قيييد جميييع بيييين سيييلطة التحقييييق "الموظيييف
                                                 

 .دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع :الجزائر. ، لم تذكر الطبعةتأديب الموظف العام في القانون الجزائري :رحماوي، كمال 1
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والتأديييب؛ ألن الجهيية المختصيية باإلحاليية للتحقيييق هييي ذات الجهيية المختصيية بالتأديييب، وكمييا سييلف 
هيم اجيراء فييه هيذا مين أي ول إجراء من إجراءات التحقيق اإلداري وهيأبيانه أن اإلحالة للتحقيق هي 

ناحييية، وميين ناحييية أخييرى فقييد ميينح المشييرع الفلسييطيني الجهيية المختصيية بالتأديييب صييالحية تشييكيل 
لجنة التحقيق وبالتالي فإن امتالر جهة التأديب الحق في تشكيل لجنة التحقييق ييؤثر بشيكل طبيعيي 

 . على عمل هذه اللجنة

لقانون الخدمة المدنية بالفقرة الثانية منهيا عليى من الالئحة التنفيذية ( 11)فقد نصت المادة 
فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيو الديوان أو مين يفوضيه بيذلر خطي يام " : ما يلي

بالتنسييييق ميييع اليييدائرة الحكوميييية المختصييية قيييرارام بتشيييكيل لجنييية للتحقييييق ميييع الموظيييف وسيييماع أقواليييه 
، مميا يعنيي عييدم اسيتقاللية هيذه اللجنية وتبعيتهييا "زميان انعقادهياهمية اللجنية ومكييان و ويشيمل القيرار م

 . صة بالتأديب بحيث تكون خاضعة لهابشكل كامل للجهة المخت

وهذا ما يتعارض مع مبدأ الحياد والذي يتطلب أن يجري التحقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة 
سييتقالل فييي أداء عملهييا، حيييث أن اآلمييرة بييه، وبالتييالي يجييب أن تتمتييع الجهيية القائميية بييالتحقيق باال

ألمرهييا، األميير الييذي ييينعكو علييى  وانحيازهيياأخييرى، ميين شييأنه التييأثير فييي حيادهييا  لسييلطةخضييوعها 
 .  1مجريات التحقيق ويفقده الموضوعية والتجرد

 مظاهر حيادا الجهة التي تتولى التحقيق: الفرع الثاني

 : إيجازها على النحو االتي إن مظاهر حيادة جهة التحقيق تأخذ صورا متعددة يمكن

 ستعمال وسائل التأثير واإلكراه اضمان عدم : أوال

ن ال يميارو المحقيق ميا مين شيانه أن ييؤثر أتقتضي الحيادة فيي ممارسية التحقييق اإلداري، 
ن يتييدخل فييي أو أن يقولييه أفييي إرادة الموظييف المحييال للتحقيييق، بحيييث يدفعييه إلييى قييول مييا ال يريييد 

ن تييؤدي بييه إلييى اإلدالء ب ييير مييا يريييد، لييذلر فإنييه ال يجييوز للمحقييق أن أيمكيين  ييية صييورةأإجاباتييه ب
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يمارو ض طا على المتهم سواء كان هذا الض ط فيي صيورة ترهيبيية كالتهدييد بيالتوقيف عين العميل 
 . 1و حفظ التحقيقأو بالحرمان من مزايا معينة أو في صورة تر يبية كالوعد بتخفيف العقاب أ

مين التحقييق هيي الوصيول إليى الحقيقية فيال يجيوز أن يسيلر المحقيق سيبل  فإذا كانيت ال ايية
قواله ولما فيهيا مين أفي إبداء  واختيارهالخداع للوصول إليها لما في ذلر من تأثير على حرية إرادته 

تضييليل  ييير جييائز، كمييا ويحظيير علييى المحقييق توجيييه أسييئلة إيحائييية إلييى المييتهم وهييي تليير األسييئلة 
تهييا اإلجابيية التييي يسييعى المحقييق للحصييول عليهييا حيييث يفاجييأ الموظييف المحييال التييي تحمييل فييي طيا

 .2مامه فرصة سوى التسليم بهاأللتحقيق بها وال يكون 

وبوجيييه عيييام فيييإن عليييى المحقيييق أن ال يتيييدخل فيييي إجابييية الموظيييف فالقاعيييدة األصيييلية فيييي 
ي اإلجابة على النحو الذي التحقيق أيا كان نوعه هي توجيه األسئلة إلى المتهم مع ترر الحرية له ف

 . 3بتلر األقوال اإلدالءيراه محققا لمصلحته، بحيث تكون إرادته الحرة قد اتجهت إلى 

ول مصييدر يييرد إلييى الييذهن للتحقييق ميين مييدى أوتعييد النصييوص القانونييية واألنظميية الجزائييية 
ا يكفيل مشروعية دليل معين، ففي أي مجتميع متحضير يجيد الميرء فيي نصيوص القيانون واألنظمية مي

الحقوق والحريات األساسية للفرد ومنها ما يكفل تنظيم طرق اإلثبات الجنائي، بميا ال يصيدم ضيمير 
المجتمع وبما يحول دون أن تمارو سلطة التحقيق وظائفها ومسؤوليتها دون ضيوابط، بيل تليزم تلير 

 . 4لقانونالنصوص واألنظمة السلطات أن تكون ممارستها لمسؤوليتها في الحدود التي رسمها ا

وميين وسييائل التييأثير الممنييوع علييى جهيية التحقيييق اسييتخدامها، هييي تحليييف الموظييف المييتهم 
اليمين، فقد استقر الفقه والقضاء على أن تحلييف الميتهم اليميين مين وسيائل التيأثير الممنيوع سيلوكه؛ 

ن الخوف ألن تحليف المتهم اليمين هو وضع المتهم في حالة صراع بين عقيدته التي يؤمن بها وبي

                                                 
  91:، مرجع سابق،صي النظام السعوديضمانات الموظف في مرحلة التحقيق اإلداري ف: ايوب بن منصورالجربوع،  1

 .، الجزء الثالثالموظف العام بالموسوعة اإلدارية الشاملة في إلغاء القرار اإلداري وتأدي :م، عبد العزيز عبد المنعخليفة 2
 . وما بعدها  122:ص ،2001. منشأة المعارف:االسكندرية .لم تذكر الطبعة
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واألخالقييية   ميين العقوبيية التييي يمكيين أن تفييرض عليييه، ممييا قييد يدفعييه للتضييحية بأسييمى القيييم الدينييية
 .             1التي يؤمن بها تحت رهبة الخوف من العقاب واالجتماعية

وقييد أوجبييت األنظميية الجزائييية والقييوانين الجنائييية فييي  البييية دول العييالم وسييبقتها قبييل ذلييير 
سالمية ال راء في أن تكون عقيدة القاضي واقتناعيه قيد بنييا عليى دلييل مسيتمد مين إجيراء الشريعة اإل

ال بطييل الحكييم تطبيقييا  االسييتنادصييحيح ومشييروع، إذ ال يجييوز  إلييى دليييل اسييتقي ميين إجييراء باطييل وا 
 . ، وهذا ما ينطبق على إجراءات التحقيق اإلداري2(إن ما بني على باطل فهو باطل)للقاعدة القائلة 

 التجرد من الميول الشخصي أو الوظيفي  :انياث

إن المحقق مطالب بالوقوف بشكل محايد بين طرفي الدعوى التأديبية وهما االتهام والمتهم، 
فال ينحاز لطرف على حساب الطرف اآلخر، األمر الذي يمكن القول معه بأنه يجب ان يتوافر في 

 . من ضمانات القضاءالمحقق الحياد التام في مباشرة مهامه وهو ضمانة 

اسيتظهار : "وفي هذا الصيدد جياء فيي أحيد قيرارات المحكمية اإلداريية العلييا المصيرية ميا يليي
وجه الحقيقة في أمر اتهام موجه إلى إنسان ال يتسنى إال لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من 

إذ أن هذا التجرد هو  يجري التحقيق معهم، سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في مواجهتهم،
الذي يحقق الحيادة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق ل ايته وهيي الحيق والصيالح العيام 
الذي ال يتحقق إال إذا ثبت أن كيل مين يقيوم بيالتحقيق قيد تجيرد لوجيه الحيق والعيدل والقيانون، بحييث 

 . 3"ة أيا كان موقعهااستظهار الحقيق اتجاهيحكم سلور المحقق بأن يكون موجها في 

كما وقضت في حكم آخر لها بعدم حيادة المحقق لوجود خصومة مع الموظف المشتبه به، 
وميين حيييث أن هييذه المحكميية اسييتقرت فييي قضييائها علييى أنييه يشييترط لسييالمة التحقيييق مييع " بييالقول 

                                                 
( 10/61)المنعقدة في رام اهلل في احد احكامها في القضية التي تحمل الرقم  ةوهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطيني 1

تحت ( المستدعي)ألوراق الدعوى بأن لجنة التحقيق قد أخذت أقوال المتهم  تجد المحكمة بتدقيقها"  ما يلي والتي جاء فيها
 .إفادة المتهم تحت القسم دالقسم مما يخالف األصول والقانون ألنه ال يجوز أن تؤخ

 22: ص. ، مرجع سابقاألدلة الجنائية والتحقيق الجنائي :المعايطه، منصور عمر 2
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هذه الضمانات المحال إلى المحاكمة التأديبية توافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع ومن أهم 
( الطياعن)توافر الحيادة التامة فيمن يقوم بالتحقيق فإن قيام األستاذ الميذكور بيالتحقيق ميع الموظيف 

ر م وجود خالفات بينهما يجعيل التحقييق بياطال لتخليف ضيمانه مين ضيمانات التحقييق وهيي الحييدة 
 . 1"في المحقق

عدم وجود نصوص قانونية تينظم ومن وسائل كفالة الحيادة هي رد المحقق اإلداري، ونظرا ل
هذا اإلجراء في قواعد التأديب اإلداري فقد أجاز القضاء اإلداري العودة إلى أحكام قواعد رد القضياة 
في قوانين اإلجراءات المدنية وقوانين اإلجراءات الجنائية في مجال التحقيق اإلداري، وفي هذا تقول 

وافر فييي التحقيييق الضييمانات األساسييية ومنهييا تييوافر يجييب أن تتيي" المحكميية اإلدارييية العليييا المصييرية
الحيدة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكيين العاميل مين اتخياذ كيل ميا  يليزم لتحقييق دفاعيه إال أن القيانون ليم 
يتييرر هييذا الموضييوع ب ييير تنظيييم فقييد نصييت القييوانين اإلجرائييية كقييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية 

ى األحيييوال التيييي يجيييب فيهيييا رد القاضيييي وقياسيييا علييييه رد المحقيييق وقيييانون اإلجيييراءات الجنائيييية علييي
ذا قبييل باألخييذ  اإلداري وتنحيييه عيين التحقيييق كمييا أعطييى المشييرع لصيياحب الشييأن حييق رد القضيياة، وا 

 . 2بذلر بالنسبة للمحقق فال بد من أن تتوافر أحد الحاالت الواردة في القانون بشأن الرد

لجنية التحقييق االعتيراض عليى أحيد أعضياء لجنية وفي فلسطين مين حيق الموظيف المحيال ل
التحقيق، عليى أن يوضيح الموظيف للجهية المختصية بتشيكيلها األسيباب التيي تؤييد طلبيه، وفيي حيال 
وجدت الجهة المختصة بتشكيل اللجنة أن األسباب التي اوردهيا الموظيف جيديا يجيب أن تجيبيه إليى 

ذا وجدت أن أسبابه  ير حقيقة ترفض طلبه وت  . 3سير بالتحقيق وفقا لألصول والقانونطلبه وا 
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 كفالة حق الدفاع : المطلب الثاني

يعد مبدأ الحق في الدفاع من المباد  األساسية المكفولة دستوريا، حيث حرصت كافة 
األنظمة القانونية المختلفة على التأكيد على ضرورة احترام حق الدفاع، كما أكد ذلر القضاء في 

حق الدفاع حتى يمارو بشكل تام ال بد من مقتضيات له والتي سيتعرض لها ، و 1العديد من أحكامه
، كما أن حق الدفاع ليو حق مطلق يمارو بدون ضوابط وأحكام، حيث (الفرع األول)الباحث في 

من هذا ( الفرع الثاني)يمارو ضمن حدود مرسومة بالقانون وهذا ما سيتعرض له الباحث في 
 . المطلب

 يات ممارسة حق الدفاع مقتض: الفرع األول

ميين حييق الموظييف المحييال للتحقيييق الييدفاع عيين نفسييه بكافيية الطييرق المشييروعة قانونييا، سييواء 
قييام بييذلر بنفسييه أم عيين طريييق محييام يييدافع عنييه، ويييؤدي اإلخييالل بحييق الييدفاع إلييى بطييالن الجييزاء 

ممارسيية حييق ، وحتييى يسييتطيع الموظييف 2التييأديبي سييواء الصييادر عيين الجهييات اإلدارييية أو القضييائية
، كاإلسييتعانه بمحييام أو 3كييل مييا يلييزم فييي سييبيل هييذا الحييق التخيياذالييدفاع يجييب إتاحيية الفرصيية أمامييه 

 عديييدةليدفاع مقتضييات الكفالية حيق ضيرورة سيماع أقواليه أو منحيه الميدة الالزمية لتحضيير دفاعيه، و 
 : يمكن إيجازها بما يلي
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121  
صادر بتاريخ ال 91/69نية المنعقدة في رام اهلل  في قرارها في القضية رقم يوقد اكدت على ذلر محكمة العدل العليا الفلسط 2
من المستقر فقها وقضاء ضرورة التثبت من المخالفة المنسوبة للموظف قبل إيقاع العقوبات "حيث جاء فيه  2/11/2009

عليه وعدم إيقاعها إال بعد سؤاله عما أسند إليه من اتهام ومواجهته بتلر المخالفة وأن يتم التحقيق معه في حدود األصول 
ساسية له بحيث يكفل له حق الدفاع عن نفسه تحقيقا للعدالة وليتمكن من دفع التهمة أو تبريرها العامة بمراعاة الضمانات األ

 . عقوبة على الموظف جديرا باإلل اءوبعكو ذلر فإن  عدم مراعاة تلر الضمانات يجعل قرار إيقاع ال
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 االستجواب : أوال

رفتيه محكمية هم تفصيليا في التهمية الموجهية إلييه، وقيد عيعرف االستجواب بأنه مناقشة المت
مجابهة المتهم باألدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها إن كيان "النقض المصرية بأنه 

ويعتبييير اسيييتجواب الموظيييف المشيييتبه بيييه مييين أهيييم " االعتيييرافمنكيييرا للتهمييية أو يعتيييرف بهيييا إذا شييياء 
كن القول بصحة وسالمة إجراءات التحقييق ميا ليم يكين الموظيف هيو إجراءات التحقيق؛ فبدونه ال يم

الذي فرط في هذا الحيق، وفيي االسيتجواب يقيوم المحقيق بالتثبيت مين شخصيية الموظيف المشيتبه بيه 
ومناقشته في التهمة المنسوبة إليه وأدلتها وذلر على وجه مفصل ب ية الوصول إلى اعتراف منه أو 

 .1دفاع ينفيها

فتعني وضع المتهم وجها لوجه أميام ميتهم آخير او شياهد أو أكثير حتيى يسيمع أما المواجهة 
ما يبدونه من أقوال بشأن واقعة أو وقائع معينة فيتولى الرد عليه بالتأييد او النفي، ويرى جانيب مين 
الفقه أن المواجهة تشبه االستجواب في أنها تتضمن معنى مواجهة المتهم بيدليل أو أكثير مين األدلية 

ة ضده ولكنها تتميز عنه باقتصارها على دليل أو أدلة معينة بخيالف االسيتجواب اليذي يشيمل القائم
 . 2جميع أدلة اإلتهام

 حق الموظف باالطالع على الملف التحقيقي : ثانيا

مييين المقيييرر كمبيييدأ فيييي العميييل اليييوظيفي أن يكيييون لكيييل موظيييف مليييف توضيييع فييييه مختليييف 
لمهنية والوظيفية، وتنشئ السيلطة اإلداريية للموظيف مليف المستندات التي تتعلق بحالته الشخصية وا

يحتيييوي عليييى هيييذه البيانيييات، ويجيييب أن ال ييييذكر فيييي المليييف شييييء عييين اليييرأي السياسيييي والعقائيييدي 
، وفيييي هيييذا الصيييدد فيييإن المقصيييود فيييي حيييق الموظيييف االطيييالع عليييى المليييف هيييو مليييف 3للموظيييف

حتيييى ييييتمكن مييين اإلطيييالع عليييى  التحقيقيييات التيييي أجرييييت بخصيييوص اليييتهم المنسيييوبة إلييييه؛ وذلييير
 . اإلجراءات التي تمت حتى وصول التحقيق إلى هذه المرحلة، وحتى يتمكن من إعداد دفاعه
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وحيييق االطيييالع عليييى المليييف يتمثيييل فيييي إحاطييية الموظيييف بجمييييع األوراق والمسيييتندات التيييي 
حجيييب يتضيييمنها ملفيييه اليييوظيفي وعيييدم حجبهيييا عنيييه؛ نظيييرا ألهميتهيييا فيييي تحقييييق دفاعيييه، فمنطيييق ال

والكتمان ليم يعيد يتماشيى فيي ظيل التطيورات اإلداريية ميع فلسيفة الوضيوح والشيفافية التيي بيدأت ت يزو 
المجييياالت اإلداريييية، ونتيجييية ليييذلر ذهبيييت الكثيييير مييين التشيييريعات للسيييماح للموظيييف محيييل المسييياءلة 

 . 1التأديبية اإلطالع على ملفه

الملييف التحقيقييي، فنصييت علييى  بيياإلطالعوقييد نييص المشييرع الفلسييطيني علييى حييق الموظييف 
لقييانون الخدميية المدنييية  2002لسيينة ( 02)ميين الالئحيية التنفيذييية رقييم ( 16)الفقييرة الثانييية ميين المييادة 

للموظف أن يحضير جمييع جلسيات التحقييق إال إذا اقتضيت مصيلحة التحقييق إجيراءه ": على ما يلي
كافيية األوراق المتعلقيية بهييا، فيي  يبتييه، ومييع ذليير يحيق لييه االطَّييالع علييى ميا تييم ميين تحقيقييات وعليى 

 ". وأن يستعين بمحام في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلر

يينص ( 1621)لسينة ( 210)ما في مصير فقيد كيان قيانون العياملين الميدنين المصيري رقيم أ
ن يطلييع علييى التحقيقييات التييي أجريييت أصييراحة علييى حييق الموظييف المحييال إلييى المحاكميية التأديبييية 

خذ صور منها، في حين جاءت قوانين الوظيفة العامة المصرية أاق ويحق له أن يور وعلى جميع األ
المتعاقبيية بعييد ذليير دون أن تشيير إلييى حييق الموظييف فييي االطييالع علييى الملييف الخيياص بييه وهييو مييا 

 . 2يعتبر قصورا تشريعيا

 حق الموظف المحال للتحقيق باالستعانه بمحام : ثالثا

دفاع عنيييه مييين الضيييمانات المقيييررة للموظيييف فيييي يعتبييير حيييق الموظيييف فيييي توكييييل محيييام للييي
التحقيق اإلداري وهذا ما نصت عليه معظم االنظمية القانونيية المختلفية، ففيي فلسيطين أجيازت الفقيرة 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للموظف الحق بأن يستعين بمحيام ( 16)من المادة ( 2)
مييين ( 26)ذا ميييا نييص عليييه المشييرع المصييري فييي المييادة فييي تقييديم دفاعييه أمييام لجنيية التحقيييق، وهيي
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الموظيييف المحيييال  واسيييتعانةتنظييييم النيابييية اإلداريييية، بشيييأن إعيييادة  1621لسييينة ( 112)القيييانون رقيييم 
 ارتيأىللتحقيق بمحام هو حق وليو واجب، وبذلر يستطيع الموظف الدفاع عن نفسيه بنفسيه إذا ميا 

 .امينذلر، وله الحق في اختيار من يشاء من المح

وحضييور الموظييف المحييال للتحقيييق أمييام لجنيية التحقيييق ال يعنييي اسييتبعاد حضييور المحييامي 
ميييع موكليييه حييييث ال يجيييوز الفصيييل بيييين الموظيييف ومحامييييه كميييا هيييو مقيييرر فيييي القيييوانين اإلجرائيييية 
الجزائييية، ففييي حضييور المحييامي طمأنينيية للموظييف ومراعيياة لمتطلبييات إظهييار الحقيقيية ومقتضيييات 

قيوم بمراعياة جمييع الشيكليات والضيمانات التيي يتطلبهيا القيانون ويحميي الموظيف مين الدفاع، حيث ي
األسيييئلة الخادعييية والوعيييود البراقييية أو األسيييئلة اإليحائيييية أو ال امضييية وبشيييكل عيييام فهيييو ييييدافع عييين 

 . 1مصلحة موكله ويضعها مع مقتضيات العدالة فوق كل اعتبار

 حق الموظف المتهم بالصمت : رابعا

لقييانون الخدميية المدنييية  التنفيذيييةميين الالئحيية ( 60)مشييرع الفلسييطيني فييي المييادة لقييد نييص ال
يجب على الموظف المحال للتحقيق أن يمتثل لدعوة التحقيق أمام اللجنة، وأن يدلي  : "على ما يلي

وفييي حكييم المت يييب عيين العمييل ميين تيياريخ رفضييه اإلدالء  بإفادتييه وبحاليية رفضييه ذليير يعتبيير ممتنييع
ن المشيييرع أ، وهيييذا يعنييي "م اللجنيية، وتبليييغ دائرتييه الحكوميييية والييديوان ووزارة الماليييية بييذلربإفادتييه أميييا

الفلسطيني لم يقير عليى الميتهم حقيه فيي الصيمت، بيل رتيب عقوبية عليى ذلير وهيي اعتبيار الموظيف 
 . مت يب عن العمل

، وهييذا  2وكيذلر الحييال فيي مصيير فالمشيرع المصييري ليم ييينص عليى حييق الميتهم فييي الصيمت
أمييا أن يمتنييع عيين " ...  :اآلتيييعلييى النحييو  فييي أحييد أحكييام المحكميية اإلدارييية العليييا المصييرية، جياء

إبييداء أقوالييه ويقييف موقفييا سييلبيا إزاء مييا هييو منسييوب إليييه بييل يصيير علييى موقييف التحييدي ميين جهيية 
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اإلدارة دون أن يكون لذلر سبب قانوني أو منطقي فال تثريب في ذلير عليهيا والموظيف ال يليوم بعيد 
 . 1ذلر إال نفسه فكل امر  وعمله ومن أساء فعلى نفسه

 حق الموظف في تقديم األدلة الدفاعية  : خامسا

فيييي الحقيقييية إن هيييذه الضيييمانه ال تحتييياج إليييى نيييص قيييانوني يقررهيييا حييييث تعتبييير مييين أهيييم 
مقتضيات حق الدفاع ومتصلة بحق الدفاع اتصاال ال يقبل الفصل، فإذا كان لدى الموظف المشيتبه 

مين اليتهم المسيندة إلييه فيجيب عليى جهية التحقييق االسيتماع إليهيا سيواء  براءتيهأدلة قانونيية تثبيت به 
 .كانت هذه األدلة تتمثل في شهادة الشهود أو أية أدلة أخرى

فيحق للموظف المشيتبه بيه اسيتدعاء أي شياهد، وطليب ضيم تقياريره السينوية أو أي وثيائق أو تقيارير 
كما وله الحق في تقديم أي بينة يراها ضرورية للدفاع عين نفسيه وذلير تتعلق به إلى ملف التحقيق، 

أسوة بما هيو مطبيق فيي أصيول المحاكميات الجزائيية مين كفالية حيق اليدفاع للميتهم لليدفاع عين نفسيه 
 . 2في التهم الموجه إليه وذلر تحقيقا للعدالة

ألدليية الدفاعييية ميين وميين الجييدير ذكييره هنييا، أن المشييرع الفلسييطيني لييم ييينظم إجييراءات تقييديم ا
قبل الموظف المحال للتحقيق والتي تعتبير الجيوهر اليذي يقيوم علييه حيق اليدفاع، فيإذا ميا كيان هنيار 
بينييات دفاعييية لييدى الموظييف المشييتبه بييه سييواء كانييت هييذه البينييات شييهود أو مسييتندات خطييية، ولييم 

دم اسيتجابة الجهيات يستطيع إحضارها بنفسه كامتناع أحيد الشيهود عين الحضيور إلدالء الشيهادة وعي
الموجيودة ليديها مسيتندات تتعلييق بموضيوع التحقييق والتييي تسياهم فيي كشييف الحقيقية وبيراءة الموظييف 
المشتبه به فال يستطيع طلبها من خالل جهة التحقيق،  فجهة التحقيق ال تستطيع إلزام الشهود التي 

قوالهم، وكذلر ال تملر صالحية تعتقد أن لديهم أقوال تفيد في مجرى التحقيق أن يحضروا لإلدالء بأ
إلزام أو إجبار الجهات سواء كانت عامة أو خاصية بتقيديم مسيتندات تعتبير عليى درجية مين األهميية 
فيييي موضيييوع التحقييييق، وبالتيييالي فهيييي ال تسيييتطيع اجابييية طليييب الموظيييف المشيييتبه بيييه بيييإلزام بعيييض 
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م لعملية التحقييق اإلداري فيي األشخاص بالحضور، وهذا ما يعتبر قصورا في اإلطار القانوني الناظ
 . قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني

 حدود ممارسة حق الدفاع : الفرع الثاني

لقد أرسيت مختلفية األنظمية القانونيية قاعيدة مفادهيا أن حيق اليدفاع مكفيول بينص القيانون وال 
فييي مختلييف  منيه، وأكييد الفقيه والقضيياء علييى هيذه القاعييدة كميا وأكييد القضياء اإلداري االنتقيياصيجيوز 

ال ترتييب علييى ذليير الييبطالن، وبهييذا  الييدول أن حييق الييدفاع هييو حييق مقييدو ال يجييوز المسيياو بييه وا 
فييي الفقييرة الثانييية ميين قييانون الخدميية المدنييية ( 96)الخصييوص نييص المشييرع الفلسييطيني فييي المييادة 

ليييى عقوبييية عتوقييييع فيميييا عيييدا عقوبييية التنبييييه أو لفيييت النظييير ال يجيييوز : " الفلسيييطيني عليييى ميييا يليييي
ذلر بالتسجيل في محضر ت قيق معه وسماع أقواله، ويتم إثباالموظف إال بعد إحالته إلى لجنة للتح

، وهذا يعني عدم جيواز إيقياع أي عقوبيات عليى "خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببام 
 .  الموظف دون إجراء تحقيق تسمع فيه أقواله ويبدي فيه اوجه دفاعه

، (1622)لسيينة ( 02)يييه المشييرع المصييري فييي قييانون مجلييو الدوليية رقييم وهييذا مييا نييص عل
بشان إعادة تنظيم النيابات اإلدارية، وهذا يعني ان ضمانة حيق ( 1621)لسنة ( 112)والقانون رقم 

الدفاع ال خالف عليها، إال أن هذه الضمانه ال تميارو بطريقية عشيوائية بيل هنيار محيددات وقواعيد 
 . وظف المشتبه به في ممارسته لحقه في الدفاع عن نفسهيجب أن يلتزم بها الم

فحرييية الييدفاع ال تعنييي أن ممارسييتها تييتم بييدون ضييوابط وأحكييام، بييل علييى العكييو ميين ذليير 
هنييار العديييد ميين الضييوابط الشييكلية والموضييوعية التييي ينب ييي احترامهييا والعمييل بموجبهييا، فييإذا تعييذر 

كييان قييرار الجييزاء صييحيحا مبرئييا ميين شييبهة اإلخييالل إعمييال هييذا الحييق نتيجيية لمخالفيية هييذه الضييوابط 
 . 1بحق الدفاع

كما ويسقط حق الموظف في الطعن على حكم الجزاء التأديبي مؤسسا طعنه على اإلخيالل 
بحييق الييدفاع إذا كييان الموظييف قييد تقيياعو عيين اسييتعمال هييذا الحييق، ويتحقييق ذليير فييي حاليية دعوتييه 
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 أنييه امتنيع عيين ذلير، ويقيياو علييى امتنياع العامييل عيين إلبيداء أقوالييه فيميا نسييب إليييه مين اتهامييات إال
إبيداء دفاعييه إخطيياره بميا هييو منسييوب إلييه ورفضييه تسييلم اإلخطيار وامتناعييه ر ييم ذلير عيين الحضييور 
وكذلر الحالة التي يستحيل فيها على اإلدارة القيام باإلخطار ذاته بسبب يرجيع إليى الموظيف نفسيه، 

 . 1اإلدارة بذلر كأن يقوم بت يير محل إقامته دون إخطار

فقيييد اسيييتقر الفقيييه والقضييياء اإلدارييييان عليييى أن امتنييياع الموظيييف، عييين التمتيييع بضيييمانه حيييق 
الدفاع يسقط حق صاحب الشأن في االحتجاج بذلر وتجوز محاكمتيه ر يم امتناعيه عين اليدفاع عين 

 رادتيهبإنفسه ومرد ذلير إليى أصيل طبيعيي مفياده أن الفيرد ال يسيتطيع أن يحيول دون تطبييق القيانون 
 . 2المنفردة

ومن جهة أخرى يجب أن يلتزم الموظف الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع دون 
التمييرد عليييهم أو المسيياو أو التشييهير بهييم أو  أن يجاوزهييا إلييى مييا فيييه تحييد لرؤسييائه أو التطيياول أو

ال إنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيهامتهانهم من توقير لرؤسيائه وبميا  ، وا 
 . 3يلزمه من الطاعة لهم

يييتم تنحييية قواعييد المشييروعية العادييية جانبييا، لتحييل محلهييا  ةاالسييتثنائيوفييي حاليية  الظييروف 
قواعد مشروعية استثنائية تسيتوجبها الظيروف القهريية التيي تواجههيا اإلدارة وال تسيتطيع معهيا تحقييق 

روف إذا صيدر قيرار الجيزاء وأ فيل حيق اليدفاع فإنييه ضيمانة اليدفاع بشيكل كاميل، وفيي ظيل تلير الظي
، وبهيييذا الخصيييوص فقيييد قضيييت محكمييية العيييدل العلييييا األردنيييية أن رفيييض 4يكيييون مشيييروعا ر يييم ذلييير

المجليييو التييييأديبي دعييييوة الشيييياهدين المقيمييييين فييييي المنطقيييية المحتليييية ال يعيييييب القييييرار المطعييييون فيييييه 
 .  5الستحالة دعوتهم
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ف أن يسيتعين بمحيام لليدفاع عنيه إال أنيه يجيب أال يقييف فعليى سيبيل المثيال مين حيق الموظي
ميين الييدعوى التأديبييية إذا مييا اسييتعمل كوسيييلة للتسييويق  االنتهيياءهييذا الحييق عائقييا يحييول دون سييرعة 

الواجيب تيوافره بيين مبيدأي  الفاعليية والضييمان،  بييالتوازنوالمماطلية، األمير اليذي ييؤدي إليى اإلخيالل 
مييا استشييعرت بحسييها القييانوني بعييد المحييامي عيين الموضييوعية أو  لييذلر فإنييه علييى جهيية التحقيييق إذا

جنوحييه لتشييتيت جهيية التحقيييق تهربييا ميين الوصييول إلييى الحقيقيية أو إيقيياع الجييزاء علييى موكلييه، أن ال 
تسمح له بالتمادي في ذلر بما تراه مناسبا من ضوابط تحد بها من تدخل المحامي الذي يعوق سير 

لتحقييييق عيييدم االسيييتجابة لطلبيييات المحيييامي التيييي تيييرى فيهيييا تعميييدا التحقييييق اإلداري، فبوسيييع جهييية ا
لتضييليل العداليية كيياإلفراط فييي طلييب شييهود يتعييذر اسييتدعائهم أو طلييب التأجيييل المتكييرر ب ييير وجييه 

 . 1حق

ولضييمان ممارسيية الموظييف المشييتبه بييه لحقييه فييي الييدفاع عيين نفسييه وفقييا للضييوابط القانونييية 
حيييق الموظيييف فيييي اليييدفاع عييين نفسيييه ومصيييلحة التحقييييق  يجيييب عليييى جهييية التحقييييق أن تيييوازن بيييين

اإلداري فال ت لب مصلحة على أخرى، وبذلر تبقى مصلحة الموظف في الدفاع عين نفسيه مصيونة 
 .على أن ال تتعدى على مصلحة التحقيق

 

                                                 
 . 221-222:ص .مرجع سابق ،الضمانات التأديبية في الوظيفة العمومية :خليفة، عبد العزيز عبد المنعم 1



96 

 

ةالخاتم  

 رئيسيييين،تعييرض الباحييث لموضييوع التحقيييق اإلداري ميين خييالل تقسيييم البحييث إلييى فصييلين 
اءات التحقيييق اإلداري وتنيياول فييي مضييمونه بيييان مراحييل التحقيييق اإلداري المختلفيية، األول هييو إجيير 

ابتداء من طلب اإلحالة للتحقيق إليى اإلحالية للتحقييق، والجهية المختصية باإلحالية للتحقييق، والجهية 
 . بالتصرف بالتحقيق اإلداري انتهاءالمختصة بمباشرة التحقيق 

انات الموظييف العييام فييي مرحليية التحقييييق اإلداري، وفييي الفصييل الثيياني تنيياول الباحييث ضيييم
بتبليييغ الموظييف المشييتبه بييه  وااللتييزامحييث تنيياول الضييمانات اإلجرائييية المتمثليية فييي تيدوين التحقيييق، 

بالتهم المنسوبة إليه، والضمانات الموضوعية والتي تتمثل فيي حييدة جهية التحقييق اإلداري، وتمكيين 
 . نفسه الموظف من ممارسة حقه بالدفاع عن

حييييث تعيييرض الباحيييث لإلطيييار القيييانوني النييياظم لعمليييية التحقييييق اإلداري ومقارنتيييه بنظييييره 
المصري في بعض الجوانب، حييث قيام الباحيث فيي الفصيل االول ببييان كيفيية سيير عمليية التحقييق 

ييان اإلداري وماهية اإلجراءات الواجب إتباعها منذ بدء التحقيق وحتى نهايتيه، وفيي الفصيل الثياني ب
الضييمانات اإلجرائييية والموضييوعية للتحقيييق اإلداري، بحيييث يجييب أن تتخييذ كافيية إجييراءات التحقيييق 

 . اإلداري مع مراعاة هذه الضمانات بحيث ال يجوز اإلخالل بها

فهنييار مصييلحتين فييي عملييية التحقيييق اإلداري، األولييى هييي مصييلحة التحقيييق و التييي تتمثييل 
والثانيية هيي مصيلحة الموظيف المشيتبه بيه والتيي تتمثيل بمراعياة بكشف الحقيقة وصوال إليى العدالية، 

كافييية حقوقيييه المنصيييوص عليهيييا فيييي القيييانون، فيييال يكيييون الموظيييف ضيييحية تعسيييف اإلدارة أو محيييال 
 . للظلم، وبالتالي يجب الموازنة بين هاتين المصلحتين بحيث ال تتعدى إحداهما على األخرى

التوصيات  واقتراحصول إلى العديد من النتائج ومن خالل هذا البحث تمكن الباحث من الو 
 :على هذه النتائج وهي على النحو االتي
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 النتائج : أوال

من خالل دراسة اإلطار القانوني الناظم لعملية التحقيق اإلداري بكافة مراحلها ومقارنته في 
 : فيما يليبعض الجوانب مع التشريع المصري فقد توصل الباحث إلى بعض النتائج والتي تتمثل 

أرسييى المشييرع الفلسييطيني قاعييدة مفادهييا أن الجهيية المختصيية بتأديييب المييوظفين العمييوميين  .1
وحيييدد المشيييرع الجهييية المختصييية بالتأدييييب بيييرئيو ، هييي الجهييية المختصييية باإلحالييية للتحقييييق

والفقيرة الثالثية مين ( 11)ديوان الموظفين العام وهذا ما نصت علييه الفقيرة الثانيية مين الميادة 
كميييا ، لقيييانون الخدمييية المدنيييية 2002لسييينة ( 02)مييين الالئحييية التنفيذيييية رقيييم  ( 61)دة الميييا

وضييييع المشييييرع اسييييتثناء علييييى هييييذه القاعييييدة يتمثييييل فييييي اسييييتبعاد اختصيييياص رئيييييو ديييييوان 
مين الالئحية ( 11)الموظفين بتأديب موظفي الفئية العلييا والفئية الخاصية وذلير بينص الميادة 

مين قيانون الخدمية ( 21)ثيم عياد المشيرع ونيص فيي الميادة ،يية التنفيذية لقانون الخدمية المدن
المدنيية عليى هييذا االسيتثناء حييث ميينح الصيالحية لمجلييو اليوزراء فيي التحقيييق ميع مييوظفي 

عليييييى ( 21)الفئييييية العلييييييا دون أن يتطيييييرق لميييييوظفي الفئييييية الخاصييييية حييييييث نصيييييت الميييييادة 
وهذا ميا ، ى الفئة الخاصةاختصاص مجلو الوزراء بالتحقيق مع الفئة العليا دون النص عل

تناول مسألة معينة فيجيب أن يضيع التنظييم  يعتبر قصور في النص التشريعي والذي اذا ما
 .القانوني لمختلف جوانبها وليو بتنظيم جزء وترر االخر

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منح الجهة ( 12)المشرع الفلسطيني وفي المادة  .2
وفي هذا الصدد فإن المشرع الفلسطيني قد أ فل ، موظف سلطة التحقيق معهالمعار إليها ال
فاإلعييارة ، تتمثييل فييي أن الجهيية المعييار إليهييا الموظييف قييد تكييون جهيية خاصيية، مسييألة هاميية

؛ فييال يجييوز ميينح جهيية لالنتقييادممييا يجعييل هييذا اليينص محييال ، تكييون لجهيية عاميية أو خاصيية
نمييي ا يقتصييير دور هيييذه الجهييية بتبلييييغ الجهييية خاصييية سيييلطة تأديبيييية عليييى الموظيييف العيييام وا 

وهذا ما استدركه المشرع المصري حييث منيع الجهية المعيار ، األصلية المعار منها الموظف
 .اليها الموظف فيما إذا كانت جهة خاصة من التحقيق معه 
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مييين قيييانون الخدمييية المدنيييية مييينح رئييييو اليييدائرة ( 69)المشيييرع الفلسيييطيني وبموجيييب الميييادة  .9
إال أن المشيرع ، ي يتبع لها الموظف المحال للتحقيق صالحية وقفه عن العميلالحكومية الت

لييم يقيييد هييذه الصييالحية بضييوابط محييددة لضييمان عييدم تعسييف رئيييو الييدائرة الحكومييية التييي 
وهذا ما اتبعه المشرع المصيري اليذي وضيع ، يتبع لها الموظف في استعمال هذه الصالحية

قييرار وقييف الموظييف المحييال للتحقيييق عيين العمييل،  قيييدين علييى صييالحية اإلدارة فييي إصييدار
والثياني قييد زمنيي يتمثيل ، األول قيد موضوعي يتمثل في أن يكون الوقف لمصلحة التحقيق

فييي أن ال يتجيياوز مييدة الوقييف ثالثيية شييهور إال إذا جييددت هييذه المييدة ميين المحكميية التأديبييية 
( 02)ن الميدنيين بالدولية رقيم من قانون العاملي( 19)وهذا ما نصت عليه المادة ، المختصة

إذا اقتضييت مصييلحة التحقيييق معيييه ذليير لمييدة ال تزيييد عييين ": حيييث جيياء فيهيييا 1612لسيينة 
يقييع  وبالتييالي كييان األجييدر بالمشييرع الفلسييطيني تقييييد هييذه الصييالحية حتييى ال "شييهرأثالثيية 

 .الموظف ضحية تعسف اإلدارة

للتحقييييق فييييي المخالفيييات اإلدارييييية ال تملييير النيابييية العاميييية فيييي فلسيييطين أي سييييلطة قانونيييية  .0
والمالية التي ال تشكل جرميا جزائييا فقيد نصيت الميادة األوليى مين قيانون اإلجيراءات الجزائيية 

تخييتص النيابيية العاميية دون  يرهييا بإقاميية الييدعوى : "علييى مييا يلييي( 2001)لسيينة ( 9)رقييم 
، وهيذا يعنيي أن "لقيانونومباشرتها وال تقام من  يرهيا إال فيي األحيوال المبينية فيي ا  الجزائية

أمييا المشيرع المصييري فقييد أفييرد . النيابية العاميية ال يمتييد اختصاصييها ليشيمل الييدعوى التأديبييية
نيابيية متخصصيية فييي التحقيييق فييي المخالفييات التأديبييية وذليير بموجييب قييانون النيابيية اإلدارييية 

 (.1621)لسنة ( 112)رقم 

ليب سيماع أقيوال شيهود تعتقيد اللجنية المشرع الفلسطيني منح لجنية التحقييق الحيق فيي أن تط .2
ميين الفقييرة رقييم ( ب)فييي البنييد رقييم ( 61)حيييث نصييت المييادة ، أن أقييوالهم مفيييدة فييي التحقيييق

تطليب : "على ميا يليي2002لسنة ( 02)من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (2)
قيد تسياعد فيي التحقييق  من أي شخص آخر تعتقد اعتقادام معقوالم أنه يمكن أن يدلي ببياناته

أن المشيييرع ليييم يقيييرن هيييذه الصيييالحية بيييإلزام أو إجبيييار الشيييخص  إال، "الحضيييور السيييتجوابه
المطليييوب لإلفيييادة عليييى الحضيييور أو المثيييول أميييام لجنييية التحقييييق وهيييذا ميييا تجنبيييه المشيييرع 
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بشييأن إعيادة تنظييم الجهيياز المركيزي للرقابيية ( 1620)لسينة ( 11)المصيري فيي القييانون رقيم 
حضياره عنيد اإلد ارية، وقد خول هذا القانون عضو الجهاز الحق في األمر بضبط الشاهد وا 

تخلفييه عيين الحضييور بعييد تكليفييه بكتيياب موصييى عليييه يحييدد فيييه سييماع أقوالييه أو فييي حاليية 
وهنا تظهر اإلشكالية فيي حيال كيان هنيار شيخص لدييه معلوميات  عن أداء الشهادة امتناعه

ليييدعوى لجنيييية  االمتثييييالير التحقيييييق اإلداري ورفيييض عليييى درجيييية مييين األهمييييية تفييييد فييييي سييي
التحقيق، فال تملر اللجنة أي سلطة قانونية إلجبيار هيذا الشيخص عليى اإلدالء بالمعلوميات 

 .الموجودة لديه

المشييييرع الفلسيييييطيني ميييينح لجنييييية التحقيييييق صيييييالحية طلييييب أي مسيييييتندات أو دفيييياتر تتعليييييق  .9
الالئحية التنفيذيية ( 61)مين الميادة ( 2) من الفقرة( ج)بموضوع التحقيق وذلر بموجب البند 

تطليييب جمييييع : "والتيييي تييينص عليييى ميييا يليييي 2002لسييينة ( 02)لقيييانون الخدمييية المدنيييية رقيييم 
، ولكييين هيييذا الييينص جييياء عاميييا  يييير مليييزم "اليييدفاتر والمسيييتندات المتعلقييية بموضيييوع التحقييييق

فييييدة فيييي بجيييزاء، فليييم يشيييمل ميييا يجبييير الجهيييات الموجيييود ليييديها مسيييتندات ممكييين أن تكيييون م
ذا مييا كانييت هييذه الجهيية جهيية خاصيية ممييا  التحقيييق علييى تسييليمها للجنيية التحقيييق ال سييميا وا 

 .يصعب عمل لجنة التحقيق

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسيطيني ( 69)المشرع الفلسطيني وفي المادة  .2
تأديبية مضى عليى ال يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق بسبب مخالفة : "نص على ما يلي

اكتشيييافها أكثييير مييين سيييتة أشيييهر، وتنقطيييع هيييذه الميييدة بيييأي إجيييراء مييين إجيييراءات التحقييييق أو 
ذا تعدد المتهمون فإن . االتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءم من آخر إجراء وا 

اتخيذت انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب علييه انقطاعهيا بالنسيبة للبياقين وليو ليم يكين قيد 
ميين المرسييوم ( 20)، أمييا المشييرع المصييري فقييد نييص فييي المييادة "ضييدهم إجييراءات قاطعيية 

تسييقط الييدعوى التأديبييية بمضييي خمييو : "علييى مييا يلييي( 1629)لسيينة ( 192)بقييانون رقييم 
أو  االتهييييامسيييينوات ميييين تيييياريخ وقييييوع المخالفيييية وتنقطييييع هييييذه المييييدة بييييإجراءات التحقيييييق أو 

ذا تعييدد المتهمييون فييإن انقطيياع المحاكميية وتسييري المييدة ميين جدييي د ابتييداء ميين آخيير إجييراء وا 
ذت بحقهيم المدة بالنسيبة ألحيدهم يترتيب علييه انقطاعهيا بالنسيبة للبياقين وليو ليم تكين قيد اتخي
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، وميين المالحييظ هنييا التبيياين بييين المشييرع الفلسييطيني والمصييري ميين "إجييراءات قاطعيية للمييدة
م هييي سييتة شييهور بينمييا المصييري خمييو حيييث المييدة، فالمشييرع الفلسييطيني جعييل مييدة التقيياد

سيينوات، وهيييذا اليينص محيييل انتقيياد بالنسيييبة للمشييرع الفلسيييطيني، فمييدة سيييتة شييهور هيييي ميييدة 
قصيرة وتعتبر مالذا قانونيا للموظف مرتكب المخالفة للتهرب مين العقوبيات، وبالتيالي فكيان 

ال فيييي األجيييدر بالمشيييرع الفلسيييطيني الييينص عليييى ميييدة أطيييول مييين هيييذه الميييدة، كميييا هيييو الحييي
 .التشريع المصري

نطيياق التصييرف فييي التحقيييق اإلداري فييي فلسييطين ضيييق ومييرتبط بجهيية واحييدة وذليير علييى  .1
فعند انتهاء لجنة التحقييق مين عملهيا ال يوجيد أمامهيا سيوى طرييق ، عكو التشريع المصري

واحد وهيو رفيع توصييتها إليى الجهية المختصية بتشيكيلها التخياذ القيرار المناسيب عليى ضيوء 
عالقييية  فالجهيية المختصيية بالتأديييب فيييي فلسييطين هييي الجهيية اإلدارييية وال، توصيييات هييذه ال

أما في ، للسلطة القضائية بالدعوى التأديبية على الموظف العام وال وجود للمجالو التأديبية
مصيير فيياألمر مختلييف تمامييا فعنييدما تنتهييي جهيية التحقيييق ميين عملهييا  قييد ترتئييي أن ملييف 

م التأديبية أو مجالو التأدييب أو النيابية اإلداريية وفقيا لمقتضيى التحقيق يجب إحالته للمحاك
الحييال، ممييا يعنييي أن مجييال التصييرف بييالتحقيق اإلداري فييي النظييام المصييري أوسييع وأشييمل 

 .  من نظيره الفلسطيني، وهذا ما يعتبر أهم الفروق القانونية بين النظامين

قيانون الخدمية المدنيية نيص عليى ميا  مين( 96)من الميادة ( 2)المشرع الفلسطيني في الفقرة  .6
عقوبية عليى الموظيف إال بعيد  فيميا عيدا عقوبية التنبييه أو لفيت النظير ال يجيوز توقييع: "يليي

ذلر بالتسجيل في محضر خياص،  إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات
جياز توقييع أالفلسيطيني ن المشيرع أ، وهذا يعني "ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببام 

 و حتيى ذكير التحقييق فيي قيرار الجيزاء أعقوبتي التنبيه أو لفت النظر دون إجراء أي تحقييق 
وفيييي هيييذا الصييييدد يظهييير الفيييارق الجييييوهري بيييين المشيييرع المصييييري والفلسيييطيني حيييول هييييذه 

فالمشرع الفلسطيني في حال العقوبات البسيطة استبعد التحقيق بشكل كامل وأجاز ، المسألة
بينمييا المشييرع المصييري فييي هييذه الحاليية أضييفى طييابع ميين ، إيقاعهييا دون إجييراء اي تحقيييق

تتمثيييل فيييي شيييفاهية التحقييييق اإلداري عليييى أن يثبيييت مضيييمون ، البسييياطة عليييى اإلجيييراءات
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ن أن المشييرع الفلسييطيني قييد اسييتبعد التحقيييق بيييالتحقيييق فييي قييرار الجييزاء التييأديبي، وبييذلر يت
هييذا مييا  يعتبيير إهييدارا لضييمانة هاميية ميين ضييمانات الموظييف اإلداري كليييا مييع الموظييف، و 

وميدى كيون الفعيل المنسيوب للموظيف يشيكل ، التوصيل للحقيقية ابت ياءفالتحقيق شيرع ، العام
فييال يجييوز توقيييع عقوبييات ، ومييدى ثبوتهييا فييي حييق الموظييف، القييانون أمييا ال ألحكيياممخالفيية 

والوقوف على ، التحقيقية الالزمة اإلجراءات اتخاذعلى الموظف مهما كانت بسيطة إال بعد 
 . مقدار الذنب االداري ووزنه بميزان القانون والمنطق السليم وصوال الى العدالة

المشيييرع الفلسيييطيني ليييم يييينص بشيييكل واضيييح عليييى ضيييرورة تبلييييغ الموظيييف باالسييييتدعاء  .10
بالحضيور وليم يحيدد شيكال لهيذا االسييتدعاء، إال أن عيدم نيص المشيرع الفلسيطيني عليى هييذا 

فاالسيتدعاء بالحضيور مين ، ستدعاء  ال يعني أنه ال يجيب عليى لجنية التحقييق اسيتدعاؤهاال
حييث يترتيب ، الضمانات الجوهرية للموظف المتهم والتي ال يحتاج الى نص قيانوني يقررهيا

علييى عييدم تكليييف الموظييف بالحضييور بطييالن التحقيييق اإلداري وكييذلر بطييالن قييرار الجييزاء 
 . المبني عليه

ل أن يييتم التحقيييق بحضييور الموظييف ميين خييالل اسييتدعائه للتحقيييق وذليير إذا كييان األصيي .11
إال ، حتى يتسنى له الرقابة على إجراءات التحقيق ومناقشة األدلة التي تقدمها لجنة التحقيق

( 2)فيي الفقيرة ( 16)حيث نيص فيي الميادة ، على ذلر أن المشرع الفلسطيني وضع استثناء
للموظيف : "على ميا يليي 2002لسنة ( 02)ة المدنية رقم من الالئحة التنفيذية لقانون الخدم

أن يحضر جميع جلسات التحقيق إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجيراءه فيي  يبتيه، وميع 
ذلييير يحيييق ليييه االطَّيييالع عليييى ميييا تيييم مييين تحقيقيييات وعليييى كافييية األوراق المتعلقييية بهيييا، وأن 

أن يييتم التحقيييق بشييكل  يييابي اي " يسييتعين بمحييام فييي تقييديم دفاعييه أو إنابتييه عنييه فييي ذليير
فمن المالحظ  أن نص هذه المادة محل انتقاد؛ وذلير ألن التحقييق ال ييابي عليى درجية مين 

وي ييدو سييالحا خطيييرا بيييد اإلدارة  فقييد يفاجييأ الموظييف بتوقيييع عقوبيية تأديبييية عليييه ، الخطييورة
،  يابيييا بحقييهبحجيية أن اإلدارة أجييرت تحقيقييا  إليييهالمنسييوبة  باألفعييالدون علييم مسييبق منييه 

فميين الجييائر اجييازة المشييرع لجهيية التحقيييق أن ، وأنهييا مقتنعيية بصييحة الوقييائع المنسييوبة إليييه
تباشيير التحقيييق  يابيييا اذا تخلييف الموظييف عيين الحضييور التحقيييق ب ييير عييذر مقبييول ر ييم 



22 

 

إال أنه ال يمكن تبريير اجيازة المشيرع اجيراء التحقييق ميع الموظيف فيي  يبتيه ، إخطاره بذلر 
 . ت جهة التحقيق ذلر بحجة مصلحة التحقيقإذا رأ

: مين قيانون الخدمية المدنيية عليى ميا يليي( 96)نص المشرع في الفقرة االوليى مين الميادة  .12
، "العقوبة على الموظيف تكون اإلحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملر سلطة توقيع"

بييييين سييييلطة التحقيييييق وباسييييتقراء نييييص هييييذه المييييادة يتبييييين أن المشييييرع الفلسييييطيني قييييد جمييييع 
والتأديب؛ ألن الجهة المختصة باإلحالة للتحقيق هي ذات الجهة المختصية بالتأدييب، وكميا 

هييم أسييلف بيانييه أن اإلحاليية للتحقيييق هييي أول إجييراء ميين إجييراءات التحقيييق اإلداري، وهييي 
إجييراء فيييه هييذا ميين ناحييية فقييد ميينح المشييرع الفلسييطيني الجهيية المختصيية بالتأديييب صييالحية 

كيل لجنييية التحقييييق مميييا يعنييي عيييدم اسيييتقاللية هيييذه اللجنيية وتبعيتهيييا بشيييكل كاميييل للجهييية تشيي
 .المختصة بالتأديب بحيث تكون خاضعة لها 

اإلطار القانوني الناظم لعملية التحقيق اإلداري في مصر أوسيع وأشيمل وعليى درجية أدق  .19
القانونيية لعمليية من نظيره الفلسطيني، حيث جاء المشيرع المصيري بتنظييم أل ليب الجوانيب 

التحقيييق اإلداري وهييذا مييا لييم ينظمييه المشييرع الفلسييطيني، باإلضييافة إلييى تييوزع االختصيياص 
التأديبي في مصر بين النيابة العامة اإلدارية والتي ال نظير لها في فلسطين باإلضيافة إليى 

 . المجالو التأديبية

حيييث اقتصيير بييالتنظيم  إن المشييرع  الفلسييطيني لييم ييينظم طلييب اإلحاليية للتحقيييق اإلداري .10
على قرار اإلحالة للتحقيق والذي يصيدر عين رئييو دييوان الميوظفين العيام، دون أن يتنياول 
طلب اإلحالة للتحقيق الذي يصدر عن السلطة الرئاسية للموظف المشتبه به، فعنيد ارتكياب 

بيييل الموظييف المخالفييية التأديبييية ال يملييير الييرئيو المباشييير للموظييف سيييلطة إحالتييه للتحقييييق 
يملير فقييط حيق طلييب مين رئيييو دييوان المييوظفين العيام إحاليية هيذا الموظييف للتحقييق، فكييان 

 .األجدر بالمشرع تنظيم هذه المسألة ال سيما وأنها على درجة من األهمية

المشيييرع الفلسيييطيني ليييم يييينظم إجيييراءات تقيييديم األدلييية الدفاعيييية مييين قبيييل الموظيييف المحيييال  .12
قوم عليه حق اليدفاع، فيإذا ميا كيان هنيار بينيات دفاعيية للتحقيق والتي تعتبر الجوهر الذي ي

ليدى الموظييف المشييتبه بييه سييواء كانييت هييذه البينييات شييهود أو مسييتندات خطييية ولييم يسييتطيع 
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إحضارها بنفسه، كامتناع أحد الشهود عن الحضور إلدالء الشيهادة وعيدم اسيتجابة الجهيات 
اهم فييي كشييف الحقيقيية وبييراءة الموجييود لييديها مسييتندات تتعلييق بموضييوع التحقيييق والتييي تسيي

الموظيييف المشيييتبه بيييه، فيييال يسيييتطيع طلبهيييا مييين خيييالل جهييية التحقييييق،  فجهييية التحقييييق ال 
تسيييتطيع إليييزام الشيييهود التيييي تعتقيييد أن ليييديهم أقيييوال تفييييد فيييي مجيييرى التحقييييق أن يحضيييروا 
 لييإلدالء بييأقوالهم ، وكييذلر ال تمليير صييالحية إلييزام أو إجبييار الجهييات سييواء كانييت عاميية أو
خاصة بتقديم مستندات تعتبر على درجية مين األهميية فيي موضيوع التحقييق، وبالتيالي فهيي 
ال تسييتطيع اجابيية طلييب الموظييف المشييتبه بييه بييإلزام بعييض األشييخاص بالحضييور، وهييذا مييا 
يعتبر قصورا في اإلطار القانوني النياظم لعمليية التحقييق اإلداري فيي قطياع الخدمية المدنيية 

 . الفلسطيني

  التوصيات

  على ضوء النتائج المذكورة أعاله فإنني أقترح التوصيات اآلتية

تحديد الجهة المختصة بإحالة ميوظفي الفئية الخاصية للتحقييق حييث أن المشيرع الفلسيطيني  -1
 . لم يحدد الجهة المختصة بإحالة موظفي هذه الفئة

تأديبيية  أيية إجيراءات اتخياذحظر الجهة المعار إليها الموظف في حال كانت جهة خاصة،  -2
 . بحق الموظف وقصر هذا الحق في هذه الحالة على الجهة األصلية للموظف المخالف

ضيوابط محيددة لضيمان عيدم تعسيف رئييو اليدائرة الحكوميية التيي يتبيع لهيا الموظيف وضع  -9
فييي اسييتعمال صييالحيته بوقييف الموظييف المحييال للتحقيييق عيين العمييل، وتقييييد  اإلدارة بمييدة 

 . الوقف لمصلحة التحقيق ومحدد بمدة زمنية زمنية للوقف  بحيث يكون

معقييوال أن  اعتقيياداإعطيياء الصييالحية القانونييية للجنيية التحقيييق السييتدعاء أي شييخص تعتقييد  -0
لديييه معلوميييات تفييييد التحقييييق وميينح الصيييالحية للجنييية التحقييييق ميين أجيييل مخاطبييية الجهيييات 
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يييق، أي ميينح قييوة المختصيية قانونييا ميين أجييل العمييل علييى تييأمين حضييور الشيياهد للجنيية التحق
 . إلزامية لقرار لجنة التحقيق باالستماع إلى شهادة أحد الشهود

إعطيياء الصييالحية القانونييية للجنيية التحقيييق لطلييب أي مسييتندات ميين كافيية الجهييات العاميية  -2
ليييزام كافييية هيييذه الجهيييات  والخاصييية ميييا دام أن هيييذه المسيييتندات متعلقييية بيييالتحقيق اإلداري، وا 

وفيرض جيزء محيدد عليى الجهية الممتنعية عين تسيليم هيذه الوثيائق التعاون مع لجنة التحقيق 
 . للجنة التحقيق

زييييادة ميييدة التقيييادم فيييي المخالفيييات التأديبيييية، حييييث أن المشيييرع الفلسيييطيني جعيييل ميييدة تقيييادم  -9
المخالفات اإلدارية هي ستة شهور بينما المشرع المصري جعلها خمو سنوات، وبذلر كان 

المشيرع الفلسيطيني بيالنص عليى هيذه الميدة، وبيذلر يجيب المشرع المصيري موفقيا أكثير مين 
 . زيادة هذه المدة وذلر لضمان عدم إفالت أي موظف مخالف من العقاب

عدم إجازة أي عقوبة مهما كانيت بسيطية دون أن يكيون هنيار تحقييق إداري نزييه ييوفر فييه  -2
 . كافة الضمانات القانونية للموظف المشتبه به

ة تبليييغ الموظييف المشييتبه بييه وتحديييد شييكل لهييذا التبليييغ؛ اليينص بشييكل واضييح علييى ضييرور  -1
عطاءه المدة الكافية من أجل إعداد دفاعه  . لضمان تبليغ الموظف وا 

تنظيم عملية التبليغ بشكل دقيق، فتبليغ الموظف أو مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه من أهم  -6
هيذه المسيألة وذكير كافية ضماناته الوظيفية، وبالتالي يجب أن يكيون هنيار تنظييم تشيريعي ل

 . في القانون الجنائي االتهامالمعلومات التي يجب ذكرها في ورقة التبليغ على  رار الئحة 

عييدم إجييازة إجييراء التحقيييق فييي  ييياب الموظييف فييي أي حييال ميين األحييوال؛ ألن التحقيييق  -10
يجب أن ي لب عليه الطابع الحضوري واستبعاد حضور الموظف للتحقيق فيه انتقاص مين 

قوقييييه األساسييييية فييييي التحقيييييق اإلداري، كمييييا أن وجييييود الموظييييف المشييييتبه بييييه يمكنييييه ميييين ح
 . ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه
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فصل االختصاص في التأديب والتحقيق، فالمشرع الفلسطيني جمع سلطة التأديب والتحقيق  -11
 فييي يييد جهيية واحييدة ممييا يخييل بضييمانات الموظييف المشييتبه بييه، وبييذلر يجييب الفصييل بييين هيياتين

العقوبييات التأديبييية فييي يييد سييلطة  واتخيياذالسييلطتين بحيييث تكييون اإلحاليية للتحقيييق فييي يييد سييلطة 
 .أخرى

تشييكيل مجييالو تأديبييية مشييكلة ميين مختلييف الجهييات اإلدارييية، علييى أن يرأسييها أحييد قضيياة  -12
وعضيييوية مستشيييارين مييين دييييوان الميييوظفين العيييام، ودييييوان الخدمييية المدنيييية،  االسيييتئنافمحكمييية 

 . بموجب قانون ينظم جميع جوانب هذا المجلو وكيفية اإلحالة إليه واختصاصاتهوتحديد ذلر 

المخالفييات اإلدارييية علييى  ييرار النيابيية اإلدارييية  متاعبييهمتخصصيية فييي  إداريييةتشييكيل نيابيية  -19
 . في النظام القانوني المصري
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر  :أوالً 

 القوانين 
 لسـنة ( 4)المعـدل بالقـانون رقـم  1771لسـنة ( 4)دنية الفلسطيني رقـم قانون الخدمة الم

2005 . 

  2005لسنة ( 45)الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  . 

 2005لسنة ( 15)رية والمالية رقم قانون ديوان الرقابة اإلدا . 

  1710لسنة  11قانون العقوبات االردني رقم . 

 2005لسنة ( 1)لفساد رقم قانون مكافحة ا . 

  2007لسنة ( 01نظام موظفي الهيئات المحلية رقم . 

 2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة القانون اال . 

  بشان إعادا تنظيم جهاز الرقابة اإلدارية المصري 1794لسنة ( 11)القانون رقم . 

  1714لسنة ( 54)قانون هيئة الرقابة اإلدارية المصرية رقم . 

 ـــانو ـــم الق ـــات  1751لســـنة ( 119)ن رق ـــة والمحاكم ـــة اإلداري بشـــأن إعـــادا تنظـــيم النياب
 . التأديبية

  1791لسنة ( 49)قانون العاملين المدنين بالدولة رقم . 

 
 المواقع االلكترونية 

 في فلسطين المقتفي منظومة القضاء والتشريع muqtafi.birzeit.edu   www.  

 فلسطينيديوان الرقابة اإلدارية والمالية ال www.saacb.ps  

  الموقع االلكتروني للنيابة العامة الفلسطينيةwww.courts.gov.ps 
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 المراجع  : ثانياً 

 الكتب القانونية  -
: لم تذكر الطبعة. ، الجزء االولموسوعة القضاء اإلداري في فلسطين: أبو سمهدانه، عبد الناصر،

 . شرلم تذكر سنة الن. القدو مكتبة دار الفكر-ابو ديو

ــا: األد ييم، جييالل أحمييد ــة العلي ــادئ التأديــب المستخلصــة مــن أحكــام اإلداري لييم تييذكر . القيياهرة. مب
 . 2010.دار الكتب القانونية: الطبعة

. مكتبيية النهضيية المصييرية: القيياهرة. لييم تييذكر الطبعيية. الســلطة التأديبيــة: بركييات، عميير فييؤاد أحمييد
1626 . 

لم تيذكر : عمان. 1ط. عامة في المملكة األردنية الهاشميةنظام الوظيفة ال: بطارسة، سليمان سليم
 . 1662. دار النشر

لســنة ( 3)الكــافي فــي شــرح قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم : التكيروري، عثمييان
 . 2006. لم يذكر مكان النشر وال دار النشر. 2ط. 2010

ــة العامــه: جمعييه، علييي محييارب ــب اإلداري فــي الوظيف ــي "  التأدي ــه فــي النظــام العراق دراســة مقارن
. دار الثقافييية للنشييير والتوزييييع: عميييان.ليييم تيييذكر الطبعييية. "والمصـــري والفرنســـي واالنجليـــزي

 . عمان

ــة: عبييد الفتيياح بيييومى. حجييازى . لييم تييذكر الطبعيية. أصــول التحقيــق اإلبتــدائي امــام النيابــة اإلداري
  .لم تذكر سنة النشر. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية

دار المطبوعييييييييات : اإلسييييييييكندرية. لييييييييم تييييييييذكر الطبعيييييييية. القضــــــــاء اإلداري: ماجييييييييد را ييييييييب الحلييييييييو،
 .1612.الجامعية

: القياهرة.  ليم تيذكر الطبعية. التأديب فـي الوظـائف المدنيـة والعسـكرية: الحوري، إرشيد عبد الهادي
 .  2001. دار النهضة للطباعة اإلسالمية

المركيييز القيييومي : القييياهرة. 1، طات تأديـــب الموظـــف العـــامإجـــراء: خليفييية، عبيييد العزييييز عبيييد المييينعم
 . 2001. لإلصدارات القانونية
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الموسيوعة اإلداريية، . إلغاء القرارات اإلدارية وتأديب الموظـف العـام: خليفة، عبد العزيز عبد المينعم
 . الجزء الثاني

ار اإلداري وتأيـــب الموســـوعة اإلداريـــة الشـــاملة فـــي إلغـــاء القـــر : خليفييية، عبيييد العزييييز عبيييد المييينعم
 . 2001.االسكندرية. منشأة المعارف:لم تذكر الطبعة. الجزء الثالث. الموظف العام

. منازعـــــات الوظيفـــــة العامـــــة والطعـــــون المتصـــــلة بشـــــئون المـــــوظفين: اليييييدين، سيييييامي جميييييال 
 . 2002. منشأم المعارف: اإلسكندرية.1ط

دار هوميه للطباعية : ليم تيذكر الطبعية. تأديب الموظف العام فـي القـانون الجزائـري: رحماوي، كمال
 . 2009. والنشر والتوزيع

، دار الفكير 1، طالتأديب اإلداري في ضوء احكام المحكمة اإلداريـة العليـا: بالل أميين. زيدن الدين
 . 2010. االسكندرية. الجامعي

 دار الفكييييييير: اإلسيييييييكندرية. 1ط. التحقييييييييق اإلداري فيييييييي نطييييييياق الوظيفييييييية العامييييييية: الشيييييييتوي، سيييييييعد
 . 2002.الجامعي

. ، لم تذكر الطبعة، دار الفكر للنشر والتوزيعالنظام القانوني للجزاء التأديبي: الشيخلي، عبد القادر
 . 1619. عمان

 . 2001.، دار الفكر والقانون1، طالتحقيق اإلداري والدعوى التأديبية ودفوعها: الطباخ، شريف

  1619. منشورات جامعة الكويت. كويتيشرح قانون الخدمة المدنية ال. الطبطبائي، عادل

 .لييم تييذكر الطبعيية. دار الفكيير العربييي: القيياهرة. ، الكتيياب الثالييثقضــاء التأديــب: الطميياوي، سييليمان

1626. 

 .  2009. منشأة المعارف: ، اإلسكندرية2ط. األدلة التأديبية: الطنطاوي، ممدوح

ــانون اإلداري: الطهييراوي، هيياني علييي . دار الثقافيية للنشيير والتوزيييع: عمييان. 1ط. الكتيياب االول. الق
2001 . 

 . 2001.دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. القانون اإلداري: الطهراوي، هاني علي

. ليييم تيييذكر الطبعييية. الضـــمانات القانونيـــة فـــي الوظيفـــة العامـــة: عبيييد المييينعم عبيييد العزييييز خليفييية
 . لم تذكر سنة النشر . منشأة المعارف: اإلسكندرية
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ليم تيذكر دار النشير، وال مكيان : 1ط .المسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام: العتوم، منصور ابيراهيم
 . 1610.النشر

  .عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع: 1ط.، الجزء األولموسوعة القضاء اإلداري: علي خطار

مؤسســـات وال الرقابـــة االداريـــة علـــى المـــال واالعمـــال فـــي الشـــركات المســـاهمة: عليييي، عبييياو
 . 1662.مكتبة تالع العلي: عمان.1ط.المصرفية

دار المطبوعيات :اإلسكندرية. لم تذكر الطبعة. الضمانات اإلجرائية في التأديب: العنزى، سعد نواف
 . 2002. الجامعية

دار الفكيير : اإلسييكندرية. 1، طمجــالس التأديــب ورقابــة المحكمــة العليــا عليهــا:  ييازي، هيييثم حليييم
  .2010. الجامعي

. دار الجامعييية الجدييييدة: ليييم تيييذكر الطبعييية. النظريييية العامييية للعقوبيييات اإلداريييية: فيييودة، محميييد سيييعد
2001 . 

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.1ط. "الكتاب الثاني"القانون اإلداري : كنعان، نواف

 .2001. وزيعوالت نشرلثراء لإ: الرياض .1ط. النظام التأديبي في الوظيفة العامة: كنعان، نواف

ــة المدنيــة :محمييود ، القييب حسيين ــي محاســبة العــاملين بالخدم لييم تييذكر . الضــمانات القانونيــة  ف
 . لم تذكر سنة النشر  . دار النهضة العربية: القاهرة. الطبعة

دار الثقافييية للنشييير :  عميييان. 1ط. األدلـــة الجنائيـــة والتحقيـــق الجنـــائي: المعايطيييه، منصيييور عمييير
 . 2006. والوزيع

دار الجامعيية :اإلسييكندرية . 2ط. أصــول التحقيــق اإلداري فــي المخالفــات التأديبيــة: ماجييد وت،ييياق
 . 2002.الجديدة

 الرسائل الجامعية -
 . 2002.جامعة النجاح الوطنية. ضمانات الموظف العام في المساءلة التأديبية: امجد عياش،
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 الدوريات والمجالت  -
، لموظف فـي مرحلـة التحقيـق اإلداري فـي النظـام السـعوديضمانات ا: الجربوع، أيوب بن منصور

العييدد . دوريـة اإلدارا العامــة مجلــة دوريــة علميـة متخصصــة محكمــة تصــدر فـي الريــاض
 . 2000.المملكة العربية السعودية( 00)المجلد رقم .األول

جليية دورييية ، مالمخالفــات التأديبيــة والتحقيــق اإلداري، دوريــة العدالــة والقــانون: القرشييلي، حجييازي
. رام اهلل. فلسيييطين. ال يوجيييد رقيييم مجليييد.12العيييدد . قانونيييية متخصصييية تصيييدر فيييي رام اهلل

2006 . 

مركز رام . العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية :سم المؤلفالم يذكر 
 .2011حزيران / العدد الثالث والثالثون. رام اهلل.اهلل للدراسات حقوق اإلنسان

بحيييث اإلجيييراءات التأديبييية لميييوظفي الخدميية العامييية طبقيييا . الجهيياز المركيييوي للرقابيية اإلداريييية العاميية
. بن ازي، ليم ييذكر تياريخ النشير، د. 1629لسنة ( 22)لقانون الخدمة المدنية المصري رقم 

 . المهدواي، حسين حمودة

 مركـز . ي التشـريعات الفلسـطينيةالعقوبـات التأديبيـة فـي الوظيفـة العامـة فـ: لم يذكر أسم المؤلـف
 . 2011حزيران / العدد الثالث والثالثون. رام اهلل. رام اهلل للدراسات حقوق اإلنسان
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Abstract 

In this study, the researcher subject of an administrative inquiry in 

the civil service Palestinians, where there are problematic in this study on 

the legal framework Governing the process of administrative investigation 

and the extent of the coherence  

and agglutination legal architecture of the framework, where the researcher 

used in this study, comparative method, by comparison Palestinian 

legislation counterpart in  

the Egyptian legislation and demonstrate the difference in some of the 

issues. 

This study was divided into two chapters, the first entitled 

proceedings administrative investigation in the Palestinian civil service , 

and the intended action administrative investigation is how to begin the 

process of administrative investigation and what are the stages of this 

process, the investigation is administrative, like any other administrative  

process by decree under the law to commit by the administrative body 

entrusted by investigating the behavior of this road, and in this chapter was 

a researcher for referral for investigation is the first step that begins the 
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administrative investigation and that in (Section I), disciplinary  procedures 

begins towards the employee to be referred for investigation, and in this 

section the researcher showed  the competent authority of the assignment to 

investigate the (first requirement) and  precautionary measures against the 

employee assigned to investigate, in the (second requirement). 

In the second section of this chapter the researcher talked about 

directing administrative investigation, after the decision of referral for 

investigation phase of  the stages of the investigation a direct inquiry to the 

employee, and in this section the  

researcher direct mechanism administrative investigation, in the (first 

requirement) 

and act to investigate the (second requirement).  

In the second chapter of this study the researcher presented the 

guarantees of the public employee in the process of administrative 

investigation in the Palestinian civil service the, where the guarantees are 

divided into disciplinary procedural safeguards and guarantees of 

objectivity, and these guarantees are integrated with each other to achieve 

one goal is to provide confidence and reassurance to the employee assigned 

to investigate, and in the this chapter presented the researcher to the 

procedural safeguards in (Section I), which can be defined as the 

guarantees relating to the form action to investigate and does not involve 

investigation, do not extend to the subject of the investigation, a charge 

against the employee assigned to investigate, and in this section the 
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researcher showed the written form of inquiry and in the (first 

requirement), in addition to the adversarial nature of the administrative and 

investigative procedures in the (second requirement).  

The second section of this chapter has dealt with the researcher 

objective guarantees, with reference to the difficulty of complete separation 

between procedural safeguards and guarantees of objectivity, it is difficult 

to separate the procedural safeguards for objective guarantees some 

guarantees can be procedural and substantive at the same time, and this 

result is characterized in general by the administrative law are year is 

characterized by mixing objective side with procedural side, objective 

guarantees are guarantees on the subject of administrative investigation, 

which touches the subject of the charge against the employee, and the most 

important objective guarantees that  he suffered a researcher in this section 

is the impartiality of the investigation in (first requirement), as well as to 

ensure the right of defense and this is what would be researcher (second 

requirement), where he was a researcher controls the exercise of the right 

of defense and the limits of this right. 

Through the study of legislation governing the administrative 

investigation process in Palestine, it is revealed there are some 

shortcomings in these texts, and through comparison with the Egyptian 

legislation show that the Egyptian legislation more accurate than his 

Palestinian counterpart, which exceeded many of the legal issues that 

overlooked the Palestinian legislator.  
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The disciplinary regime in Palestine is narrower than his Egyptian 

counterpart, do not exist for tighter disciplinary or disciplinary councils or 

administrative prosecution, and the authority granted to the point of 

investigation in Palestine are limited and are  associated with Balelzam 

which is a hindrance to the work of these bodies, this hand on the other 

hand, the Palestinian legislation detracted from the guarantees of the 

disciplinary officer in the process of administrative investigation, unlike the 

Egyptian legislature, which has strengthened these guarantees and 

regulations and in accordance with the provisions of the law. 

The researcher suggested some recommendations for the treatment 

of the problem of the researcher and the results that emerged during the 

study, which rotates as a whole around the prescribed legal system 

governing the disciplinary process management, including the 

investigation, so that there is regulation legislation consistent and able to 

control the process of administrative investigation, similar to 

his Egyptian counterpart. 




