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 املذكرات املرافقة للتحقيقات إلادارية

إجراءات املساءلة إلادارية 

  ماهية التحقيق إلاداري 

 التصرف في التحقيق إلاداري 



 إجراءات املساءلة التأديبية

 املقصود بإجراءات املساءلة إلادارية

 الخطوات التي يتعين اتباعها

 للتأكد من ارتكاب املوظف للخطأ املنسوب إليه

 لتوقيع العقوبة التأديبية املناسبة
ً
 تمهيدا



 القواعد املنظمة إلجراءات املساءلة إلادارية

 القواعد ألاصولية

 وهي القواعد الواردة بالتشريعات الصادرة،

 والتي تنظم إجراءات التحقيق وكذا إجراءات املساءلة التأديبية
 املصادر التكميلية

 الاستناد للمبادئ العامة التي قررها القضاء إلاداري. 

استعارة ألاحكام الواردة بقانون املرافعات املدنية والتجارية 

 استعارة ألاحكام الواردة بقانون إلاجراءات الجنائية 



 املبادئ العامة إلجراءات املساءلة إلادارية

 للمتهم الحق في توكيل محام عنه أمام املحقق أو أمام الهيئة
 التأديبية

 يتعين أن يتوافر في التحقيق إلاداري كافة مقومات التحقيق
 القانوني

عن نفسه 
ً
 عدم مساءلة املتهم عن أقواله التي يدلي بها دفاعا

 إال إذا استند على 
ً
ثبوت الاتهام واستخالصه ال يكون صحيحا

 العناصر الثابتة بالتحقيق
 الوقف عن العمل وسيلة تمهد التحقيق مع املوظف املوقوف في

 جو خال من نفوذه وتأثيره، وليست غاية في ذاته



 املبادئ العامة إلجراءات املساءلة إلادارية

 ألاصل في املحاكمات التأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه
 على املحاكمات 

ً
الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها، قياسا

 الجنائية
ال يلزم إفراغ التحقيق في شكل معين 
 يلزم إثبات فحوى التحقيق الشفهي باملحضر الذي يحوي

 الجزاء
 أداء اليمين قبل الشهادة، ال يشترط في التحقيق إلاداري 
 لتحقيق 

ً
 إال إذا كان تاليا

ً
توقيع الجزاء ال يكون صحيحا

 قانوني



 السمات العامة إلجراءات املساءلة إلادارية

 معظم قواعد إجراءات املساءلة إلادارية من صنع القضاء إلاداري 

يتشدد القضاء إلاداري في مراقبة سالمة إجراءات املساءلة التأديبية 

 ال يتردد القضاء إلاداري في إلغاء القرار أو الحكم التأديبي إذا ما استشعر أن
 املوظف لم تتح له الفرصة املعقولة للدفاع عن وجهة نظره

 تكمن الضمانة الحقيقية للموظف في سالمة إلاجراءات، سواء في مرحلة
 التحقيق، أو في مرحلة املحاكمة

يهتم القضاء في مجال إلاجراءات التأديبية باملضمون وليس بالشكل 

 ال يرتب القضاء جزاء البطالن على إغفال بعض الخطوات، إذا ثبت أن إجراءات
 .املساءلة قد حققت املقصود منها في حدود الحكمة منها



ماهية التحقيق إلاداري    

 السلطة املختصة باألمر بإجراء التحقيق

دور السلطة الرئاسية: 

السلطة املختصة باملساءلة، أو السلطة الرئاسية، هي السلطة املختصة بإصدار 
 ألامر بإجراء التحقيق مع املوظف املخطئ فيما هو منسوب إليه

دور ديوان املحاسبة: 

من املعلوم أن العديد من املخالفات إلادارية قد تشكل مخالفات مالية في ذات 
الوقت، وقد يكتشف ديوان املحاسبة الخطأ التأديبي قبل أن تنتبه إليه جهة 

إلادارة، لذا فإن املشرع قد أناط بديوان املحاسبة  بمهمة إحالة املوظف 
 للتحقيق في حال ارتكابه مخالفة مالية



ماهية التحقيق إلاداري    

 السلطة املختصة بإجراء التحقيق

دور الشؤون القانونية أو أحد القانونيين: 

 تتولى الشؤون القانونية، أو أحد القانونيين، بالجهة الحكومية التحقيق 

 في املخالفات املنسوبة إلى أي من موظفي الجهة

 أحد موظفي الجهة الحكوميةدور: 

 إذا لم يتوافر في املحقق أو أحد القانونيين بالجهة الحكومية شرط الدرجة

دور الهيئة التأديبية: 

 للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب املوظف املحال إليها، 

 أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها

 



 ألاصول العامة للتحقيق

 شكل التحقيق

ألاصل العام: التحقيق الكتابي 

طريق استثنائي ال يجوز اللجوء إليه إال في : التحقيق الشفهي
املخالفات اليسيرة التي ال تستحق سوى عقوبة إلانذار أو الخصم 

 من ألاجر ملدة ال تجاوز ثالثة أيام

 



  ألاصول العامة للتحقيق

مواجهة العامل بما هو منسوب إليه 

 يتعين مواجهة العامل باملخالفة املنسوبة إليه 

 حتى يكون على علم تام بأن إلادارة بصدد معاقبته عنها 

 إذا ثبت إدانته، فيهم للدفاع عن نفسه

املحقق غير مقيد بما يرد في قرار إلاحالة 

 ويعني ذلك أن املحقق يتناول في التحقيق

 كل ما يتكشف لديه من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة ألاصلية



 خطوات التحقيق

 يتم التحقيق بمقر املحقق، ويجوز الانتقال إلى أي مكان آخر يتطلب التحقيق 
 الانتقال إليه

 يدون باملحضر ساعة وتاريخ فتح املحضر ومقر التحقيق واسم املحقق، ويذيل بعد 
الانتهاء منه بما يفيد قفله وساعة ذلك والجلسة التالية وإلاجراء الذي سيتم 

اتخاذه، ويوقع املحقق في نهاية كل صفحة، ويوقع كل من تؤخذ أقواله عقب الانتهاء 
منها، وفي حالة امتناعه عن ذلك يدون باملحضر ذلك مع بيان أسبابه، ويحرر في 

 نهاية التحقيق مذكرة بما انتهى إليه املحقق

 يتعين بدء التحقيق بسماع أقوال الشاكي أو املبلغ، ثم شهوده، فإذا أسفر التحقيق 
عن نسبة مخالفة ألحد العاملين، يتم استجوابه، ومواجهته بما هو منسوب إليه، 

 وسماع دفاعه، وشهوده



 قواعد سماع الشهود

استدعاء الشاهد وسماع شهادته بعد حلف اليمين أو بدون يمين 

  ألهمية الوقائع
ً
 تسمع أقوال الشهود وفقا

  ال يجوز سماع شاهد في حضور شاهد آخر

مواجهة املشكو في حقه بالشهود إذا اختلفت أقوالهم أو تضاربت 

  على شهادته
ً
 أو أدبيا

ً
 يتعين عدم إكراه الشاهد ماديا

  بما قرره شاهد آخر، إال بعد إدالئه 
ً
عدم إحاطة الشاهد علما

 بشهادته

  يتعين سماع أقوال الشاهد دفعة واحدة حتى ال يتكرر استدعاؤه



 قواعد سالمة التحقيق

 من التعقيد وإلابهام، وأن يكون 
ً
 وخاليا

ً
 ومحددا

ً
يتعين أن يكون السؤال صريحا

 
ً
 وليس إيحائيا

ً
 استفهاميا

 يتعين أن يراعى التسلسل والترابط في التحقيق وأن يقتصر التحقيق على ما يمس
 املوضوع فقط

 ال يجوز وعد املخالف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق بقصد
 الحصول على اعترافه

يمتنع سؤال العامل الذي ينظم التحقيق معه ومحاكمته قانون خاص 

يتعين تحديد جلسات التحقيق بما ال يعوق سير املرفق وانتظامه 

يتعين احترام سرية التحقيق 



 سلطات املحقق

إجراء املعاينة الالزمة ملكان املخالفة 

التحفظ على ألاوراق التي تفيد التحقيق 

استدعاء الشهود وسؤالهم 



 حقوق املتهم

مواجهة املتهم بما هو منسوب إليه 

 تمكين املتهم من الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل
 املشروعة



التصرف في التحقيق    

حفظ التحقيق 

 يصدر قرار حفظ التحقيق من الرئيس التنفيذي،

 سواء تولت الشؤون القانونية التحقيق، 

 أو تواله أحد القانونيين بالجهة الحكومية،

أو تواله أحد موظفي الجهة الحكومية من غير القانونيين، 
 
ً
، أو يكون قطعيا

ً
 والحفظ إما أن يكون مؤقتا



التصرف في التحقيق    

 الحفظ املؤقت

عدم معرفة الفاعل 

عدم كفاية ألادلة 



التصرف في التحقيق    

 الحفظ القطعي

عدم الصحة 

عدم املخالفة 

عدم ألاهمية 

سبق الفصل في املوضوع 

امتناع املسئولية، لعاهة عقلية انتابت املخالف وقت املخالفة 

امتناع العقاب، لعاهة عقلية انتابت املخالف بعد ارتكاب املخالفة 

سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمض ي املدة 

انقضاء الادعاء التأديبي لوفاة املخالف 



التصرف في التحقيق    

 الفارق بين الحفظ املؤقت والقطعي

 قرار الحفظ املؤقت ال يحوز أي حجية، 

 حيث يمكن إعادة التحقيق في املوضوع إذا ظهرت أدلة جديدة، 

 أما قرار الحفظ القطعي فيحوز الحجية،

 إذ يمتنع إعادة التحقيق مع العامل عن ذات املخالفة



التصرف في التحقيق    

 
ً
 توقيع الجزاء املقرر قانونا

 يحق للسلطة املختصة
 على املوظف املخطئ،

ً
 توقيع بعض الجزاءات املقررة قانونا

 إذ يكون للرئيس التنفيذي بعد الاطالع على التحقيق،
 أن يأمر بحفظ التحقيق

 أو إحالة املوظف املحقق معه إلى الهيئة التأديبية ملساءلته،
 أو الاكتفاء بتوقيع جزاء على املوظف


