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 االهداء

 الى من اهتدت االنوار لضيائه

 واشرقت الشمس بنورها لصفائه

الى سيدي وقائدي محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( سيد 
 االكوان كلها

 الى أئمتي وسادتي االثني عشر

 الى مالكي الحارس امي

 الى بطل طفولتي ابي

 والى سندي في الحياة زوجي

 اهدي جهدي هذا لهم من أعماق محبتي بهم

 
 الباحث                                                                            
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 الشكر والتقدير

وانا اضع اللمسات األخيرة في اعدادي هذا البحث الذي ارجوا ان 
اوفق في تحقيق ما سعيت اليه ال يسعني اال ان أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير وعظيم االمتنان الى استاذي الفاضل الدكتور عالء الدين 

محمد حمدان لمتابعته المستمرة طيلة فترة البحث فهو يستحق مني  
ام واتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني الى كل الشكر واالحتر 

عمادة كلية القانون والعلوم السياسية وعميدها المحترم الدكتور 
خليفة عودة التميمي ورئاسة قسم القانون المحترم ومن الوفاء 

والعرفان ال يسعني اال ان أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى من 
تي في مرحلة دراستة ساعدني إلنهاء بحثي واخيرًا اشكر صديقا

الجامعية الذين مدني باألمل وتقوية ايماني كلما تراجعت عن أي 
 خطوة.

اهدي ثمرة جهدي المتواضع عهدًا ووفاءًا واخالصاً يمتد الى امد 
 العمر
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 المقدمة

ترجع أهمٌة هذا الموضوع الى ان التحقٌق اإلداري أداة قانونٌة للوصول الى الحقٌقة، 

فهو ٌهدف الى كشف حقٌقة العالقة بٌن الموظف المتهم تأدٌبٌاً والتهمة المنسوبة الٌه 

ووسٌلة لجمع أدلة االثبات ومرحلة تحضٌرٌة فً الدعوى فً حالة إذا استوجب االمر 

المحاكمة التأدٌبٌة، وٌضاف الى كل ذلك انه ٌستخدم على وجه العموم اإلحالة الى 

 كأساس لقرار السلطة الرباسٌة باقتراح الجزاء او توقٌعه.

والتحقٌق اإلداري، هو من اول اإلجراءات التأدٌبٌة فً نطاق الوظٌفة العامة، وٌعتبر 

ث من قبل وٌعتبر التحقٌق اإلداري فً المخالفات التأدٌبٌة ٌعد موضوع حدٌث لم ٌبح

تناولنا لهذا الموضوع نقطة البداٌة فً تأصٌل اإلجراءات التأدٌبٌة وعلى الرغم من كثرة 

المؤلفات واألبحاث التً قدمت عن التأدٌب بموضوعاته المختلفة اال ان التحقٌق اإلداري 

ه لم ٌنل حظه فً الدراسة المعمقة، فقد كانت اإلشارة الٌه ال تعدو مجرد السرد لخطوط

العرٌضة الواردة فً التشرٌع، دون التعرض لتأصٌله وخطواته التفصٌلٌة ومشاكله 

 العملٌة.

 اوالً/أهمية البحث:

وتكمن أهمٌة هذا الموضوع أصول التحقٌق اإلداري هو من أولى اإلجراءات التأدٌبٌة 

ونٌة فً نطاق الوظٌفة العامة وٌعتبر التحقٌق اإلداري فً المخالفات التأدٌبٌة أداة قان

 للوصول الى الحقٌقة وٌكون بتحدٌد المخالفة اإلدارٌة او المالٌة والمسؤول عنها.
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 ثانياً/هدف البحث:

ان هدف بحثً هذا ٌكمن فً مراقبة الموظف والتحقٌق معه فً حالة مخالفته لألنظمة 

والقوانٌن التً أوجت علٌه والغاٌة األساسٌة من بحثً هو اجراء التحقٌق مع الموظف 

 ارتكب احد األفعال المخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاصة بالوظٌفة العامة. الذي

 ثالثاً/هيكلية البحث:

المبحث األول: مفهوم التحقٌق اإلداري وهو المحور الربٌسً الذي ٌدور حوله موضوع 

 الدراسة والذي ٌكون على مطلبٌن:

 المطلب األول/وٌتناول تعرٌف التحقٌق اإلداري

 المطلب الثانً/أهمٌة التحقٌق اإلداري

 اما المبحث الثانً: فهو طبٌعة التحقٌق اإلداري واٌضاً ٌكون على مطلبٌن:

 المطلب األول/إجراءات التحقٌق اإلداري

 المطلب الثانً/التفرقة بٌن التحقٌق اإلداري والتحقٌق الجنابً
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 المبحث األول

 مفهوم التحقيق االداري

التحقٌق اإلداري وهً ان تقوم سلطة معٌنة بمجموعة من اإلجراءات للوصول الى 

الحقٌقة بتحدٌد المخالفة اإلدارٌة او المالٌة والمسؤول عنها. ومن الطبٌعً انه لكً تتخذ 

اإلجراءات االنضباطٌة بحق الموظف البد وان ٌنسب الٌه فعل من االفعال التً اوجب 

ام بها اثناء تأدٌة الوظٌفة العامة او تلك التً حظر علٌه القانون على الموظف االلتز

( من قانون انضباط 4ممارستها اثناء وجودها فٌها. وعند الرجوع الى احكام المادة )

نجد ان المشرع قد الزم الموظف  1991لسنة  14موظفً الدولة والقطاع العام رقم 

ٌفة التً ٌشغلها واألمور التً بواجبات تتعلق بما ٌجب علٌه مراعاته عند ممارسته للوظ

والتً ٌشكل االخالل بها جرابم قد حظرت على الموظف ممارسته لبعض االعمال 

 باطٌة.انض

 المطلب األول

 تعريف التحقيق اإلداري

ٌعتبر التحقٌق اإلداري االجراء الثانً بعد االمر باإلحالة فً سلسلة اإلجراءات التأدٌبٌة 

 التأدٌبٌة الموضوعٌة وهو ٌهدف اساساً الى كشف الحقٌقة.بل وانه اول اإلجراءات 

ولم ٌرد تعرٌف للتحقٌق اإلداري فً قوانٌن العاملٌن المدنٌٌن فً الدولة او العاملٌن 

بالقطاع العام او فً أي من اللوابح التنفٌذٌة لهذه القوانٌن، وقد تعددت االصطالحات التً 



9 
 

التً جاء فٌها عدة اصطالحات ومنها التحقٌق التحقٌق اإلداري فً المخالفات وتعبر عن 

 والتحقٌق اإلداري والتحقٌق التأدٌبً وكلها تحمل معنى واحداً او كمرادفات.

المعنى اللغوي لها وهً تحقق فً باب الحاء، ومصدرها حق بمعنى ٌقٌن وحق االمر: 

القول فً صح وتثبت وصدق، وٌقول هللا تعالى فً كتابه الكرٌم )أولبك الذٌن حق علٌهم 

أمم قد خلت من قبلهم(
(1)

. 

وحقق االمر بمعنى تحراه وتثبت منه وتحقٌق من حقق هو التثبت من امراً ما
(2)

. 

 وقد دعا الفقه والقضاء كثٌراً الستعمال اصطالح التحقٌق التأدٌبً وذلك لعدة أسباب منها:

ق الذي اصطالح التحقٌق التأدٌبً ادق فً الداللة وأوضح فً التعبٌر عن التحقٌ .1

ٌجري فً المخالفة التأدٌبٌة أما التسمٌات األخرى كالتحقٌق والتحقٌق اإلداري فقد 

لذي ٌجري فً المخالفات التأدٌبٌة. وتطلق كذلك على التحقٌق تطلق على التحقٌق ا

الذي ٌأمر به القاضً اإلداري فً منازعة إدارٌة امام القضاء اإلداري كالتحقٌق 

والتحقق من صحة لفظ او تعبٌر فً القانون او بشأن فً توقٌع القرار اإلداري 

واقعة او نفٌها، وعلٌه فأن اصطالح التحقٌق او التحقٌق اإلداري فٌه تعمٌم ولٌس 

 تخصٌص.

تحقٌق استغالل مصطلحات القانون التأدٌبً عن باقً فروع القانون األخرى .2
(3)

. 

                                                           
1
 .18سىرج االحماف، اٌَح( (

2
 .63، ص1981، انًؼجى انًىجس 336، ص1989انًؼجى انؼرتً األساسً ( (

3
انهىاء يحًذ ياجذ ٌالىخ، أصىل انرحمٍك اإلداري فً انًخانفاخ انرأدٌثٍح، دار انجايؼح انجذٌذ، ( (

 .317، ص2117
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تباشرها سلطة التحقٌق عند وٌقصد بالتحقٌق فً مجال القانون: مجموعة اإلجراءات التً 

وقوع الجرٌمة او حادث بهدف البحث والتنقٌب عن األدلة التً تفٌد فً كشف الحقٌقة
(1)

 . 

والتحقٌق فً معناه االصطالحً الفنً ان ٌكون ثمة استجواب ٌتضمن أسبلة محددة 

موجهة الى الموظف تقٌد نسبة اتهام محدد الٌه فً عبارات صرٌحة وبطرٌقة تمكنه من 

داء دفاعه والرد على ما وجه الٌه من اتهامات وٌكون من شأنها احاطته علماً بكل اب

جوانب المخالفات المنسوبة الٌه. ال ٌجوز اعتبار التعامل مع الموظف بخطابات متبادلة 

بٌنه وبٌن الشؤون القانونٌة بالشركة تحقٌقاً بالمعنى المقصود قانوناً وانما ٌتدرج ذلك فً 

الت وصدور قرار الجزاء بناءاً على هذه الخطاباتباب جمع االستدال
(2)

. 

والتحقٌق بصفة عامة ٌعنً الفحص والبحث والتقصً الموضوعً المحاٌد والنزٌه 

الستبانة وجه الحقٌقة واستجالءها فٌما ٌتعلق بصحة حدوث وقابع محددة ونسبتها الى 

اشخاص محددٌن وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة
(3)

داري ال ٌمثل فً .والتحقٌق اإل

ذاته غاٌة تتوخاها اإلدارة بل هً وسٌلة ٌراد من خاللها تمحٌص الحقابق واستجالء وجه 

الحق وصوالً الى كشف مواطن الخلل فً المرفق العام بانتظام والمراد وسعٌاً وراء 

تحقٌق المصلحة العامة التً تمثل الغاٌة المرجوة دابماً فً كل فعل تتخذه اإلدارة
(4)

. 

                                                           
1
 .314ص,يصذر ساتك  انهىاء يحًذ ياجذ ٌالىخ،( (

2
انًسرشار جالل احًذ االدغى، يثادئ انرأدٌة انًسرخهصح يٍ االحكاو اإلدارٌح انؼهٍا، دار انكرة ( (

 .92، يصر، صسُح انطثغتذوٌ انماَىٍَح، 
3
االدارٌح انؼهٍا، دار انكرة انماَىٍَح، -انًسرشار جالل احًذ االدغى، انرأدٌة فً ضىء حكًرً انُمض( (

 .91، ص2119
4
يغاوري يحًذ شاهٍٍ، انًسأنح انرأدٌثٍح نهؼايهٍٍ انًذٍٍٍَ تانذونح وانمطاع انؼاو، دار انهُا . د( (

 .257، ص1974نهطثاػح، انماهرج، 
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وقد عرف الفقه التحقٌق اإلداري بأنه اجراء تمهٌدي بهدف كشف حقٌقة العالقة بٌن 

المتهم والتهمة المنسوبة الٌه
(1)

، كما عرف بأنه مجموعة من اإلجراءات التً تستهدف 

الى تحدٌد المخالفات التأدٌبٌة والمسؤولٌن عنها وٌجري التحقٌق عادة بعد اكتشاف 

المخالفة
(2)

ٌق اإلداري ٌعرف: بأنه مجموعة القواعد القانونٌة .وعلٌه فأن التحق

الموضوعٌة واالجرابٌة التً تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من النظام القانونً لجماعة او طابفة 

معٌنة من المجتمع السٌاسً
(3)

. 

أما تعرٌفنا للتحقٌق اإلداري: نعرفه بأنه مجموعة من اإلجراءات التً تقوم بها سلطة 

قٌقة بتحدٌد المخالفة اإلدارٌة او المالٌة والمسؤول عنها وتطبٌق معٌنة للوصول الى الح

 العقوبة االنضباطٌة بحق المقصر وظٌفٌاً.

 المطلب الثاني

 أهمية التحقيق االداري

ان أهمٌة التحقٌق اإلداري ال تقل خطورة عن أهمٌة التحقٌق الجنابً لغرض القضاء 

جرابم تبذٌر وهدر األموال العامة وسرقتها على الفساد اإلداري والمالً والسٌطرة على 

 ولتحقٌق هذا الهدف ٌتطلب إٌجاد فلسفة علمٌة مبسطة تمثل موازٌن ال غنى عنها.

 أحدان الغاٌة األساسٌة من اجراء التحقٌق اإلداري هو تحقق من ان الموظف قد ارتكب 

 امة من خالل:األفعال المخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاصة بالوظٌفة الع

                                                           
1
 .دوٌ يكاٌ انُشر, 476، ص1985انفٍُح نهطثاػح وانُشر،  ياجذ راغة انحهى، انمضاء اإلداري،( (

2
 .257يغاوري يحًذ شاهٍٍ، يصذر ساتك، ص. د( (

3
 .31، ص2114انهىاء يحًذ ياجذ ٌالىخ، شرح اإلجراءاخ انرأدٌثٍح، يُشأج انًؼارف، اإلسكُذرٌح، ( (
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 التحقق من ان الفعل المرتكب قد صدر من الموظف المخالف فعالً.  .1

فً كٌفٌة وقع المخالفة المرتكبة من الموظف وتحدٌد جسامة الخطأ ومدى التحقق  .2

 خطورته على الوظٌفة بصورة عامة.

التحقق فً كٌفٌة وقوع المخالفة المرتكبة من الموظف والتمحٌص والتدقٌق فً  .3

تات المخالفة المنسوبة الٌه وتحدٌد جسامة الخطأ ومدى خطورته على ادلة واثبا

 الوظٌفة.

 بٌان حجم الضرر الذي وقع فً محل الوظٌفة. .4

التحقٌق اإلداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف، لذلك فأن لجوء اإلدارة  .5

حق الموظف ان ٌقاضً بشكل ٌجعله فً منائ عن الظلم والعنف، مما كفلت 

ف تصرفات اإلدارة بالعدالة واالنصاف دلٌل رقً المجتمع ٌؤدي الى وص

وتقدمه
(1)

. 

والتحقٌققققق هققققو امققققر حتمققققً نصققققت علٌققققه كافققققة القققققوانٌن واللققققوابح المنظمققققة لتأدٌققققب 

العقققاملٌن بقققأجهزة الدولقققة بأكملهقققا وهقققو ال ٌقققتم اال بعقققد وققققوع الجرٌمقققة واكتشقققافها. وان 

والوقققققوف علققققى الظققققروف التققققً الهققققدف منققققه او أهمٌتققققه هققققو الوصققققول الققققى الحقٌقققققة 

تمقققت فٌهقققا الجرٌمقققة والبحقققث عقققن ادلقققة ثبقققوت الوققققابع المنسقققوبة القققى المقققتهم المحقققال 

القققى التحقٌققققق وإتاحققققة الفرصققققة لققققه فققققً الققققدفاع عققققن نفسققققه ودرء االتهامققققات الموجققققه 

الٌه
(2)

. 

                                                           
1
 .65، ص1991نسُح  14غازي فٍصم يهذي، شرح احكاو لاَىٌ اَظثاط يىظفً انذونح رلى . د( (
)

2
 )https://www.egyls.com  

https://www.egyls.com/
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أهمٌة خاصة تمٌزه من اإلجراءات التأدٌبٌة كذلك تبرز أهمٌة التحقٌق  والتحقٌق اإلداري

 ن جوانب مختلفة فالسنٌة ألهمٌة التحقٌق للموظف العام تبرز من خالل:م

 اوالً: ممارسة حق الدفاع

هذا الحق الموغل فً القدم أذ أن الموظف بحكم طبٌعة عمله قد ٌكون هدفاً للكٌد والنكاٌة 

من جمهور المواطنٌن او الموظفٌن اصالً مما ٌحتم االمر ان تترك له الفرصة الكافٌة 

براءته ودرء ما وجه الٌه من تهم بما ٌملكه من ادلة أذ أن التحقٌق ٌهٌا فرصة  إلثبات

كافٌة ٌستغرقه من إجراءات ألن ٌجمع الموظف شتات هذه األدلة ومن ثم ممارسة حقه 

فً الدفاع
(1)

. 

 

وحق الدفاع فً نطاق التأدٌب قد ٌمثل أحٌانا عابقا ٌقضً دون ان تمارس السلطة 

اإلدارٌة وظابفها فً إدارة المرافق العامة ذلك ما ٌستلزمه من وقت ٌعطل الٌة التصرف 

ٌتعارض مع الحكمة من االعتراف للسلطة اإلدارٌة  خدمة للصالح العام وهذا ال ٌشك

بمشاركة القاضً الجنابً فً ردع الخارج عن القانون والتً تقتضً بسرعة تدخلها 

لمواجهة الجرم اإلداري حتى ال ٌستفحل امره وٌزٌد حزمه . لذلك توجد حدود لحق 

فً الدفاع  الدفاع ٌتوقف عندها فان تجاوزها الموظف فانه ٌكون قد ضٌع بنفسه حقه

بالحرمان منه
(2).

                                                           
1
 . ويا تؼذها 288، ص1976ػًر فؤاد احًذ تركاخ، انسهطح انرأدٌثٍح، انماهرج، ( (

ص ,  2117, دار انًطثىػاخ انجايؼح  ,االجرايٍح فً انرأدٌةانضًاَاخ , سؼذ َىاف انؼُسي. د ( (2

253 . 
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إٌجاد التناسب ما بٌن المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة، كما ان أهمٌة التحقٌق  ثانياً:

تبرز للموظف حتى ان كانت النتٌجة سلبٌة أي فً حالة فرض الجزاء علٌه، فعقوبة 

توبٌخ لٌست كعقوبة العزل حتماً من حٌث األثر المترتب على كل منهما، اذ أن التحقٌق ال

ٌؤدي الى كشف الحقٌقة كاملة وصوالً الى الموازنة الدقٌقة بٌن المخالفة التً ٌرتكبها 

الموظف والعقوبة التً ٌستحقها عن تلك المخالفة الن الترابط بٌن العقوبة والمخالفة غٌر 

التأدٌب مثلما هو علٌه الحال فً القانون الجنابًقابم فً نطاق 
(1)

. 

 ثالثاً: أهميته لإلدارة

تتركز أهمٌة التحقٌق اإلداري لإلدارة فً عد الموظف الركٌزة األساس فً الوظٌفة 

العامة فهو عقل الدولة المدٌر وساعدها المنفذ
(2)

.لذلك ال بد ان تكفل اإلدارة حماٌة هذا 

ٌمس حقوقه الوظٌفٌة، وٌتم ذلك فً مجال تأدٌب الموظف  الموظف من كل ما ٌمكن ان

بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خالل التحقٌق معه. كما ان التحقٌق ٌجعل اإلدارة 

تتصرف على وفق معلومات صحٌحة ودقٌقة
(3)

. 

 

 

 

                                                           
1
، 1986، 2ياهر ػثذ انهادي، انشرػٍح اإلجرائٍح فً انرأدٌة، دار غرٌة نهطثاػح، انماهرج، ط( (

 .251ص
2
ػهً خهٍم إتراهٍى، جرًٌح انًىظف انخاضؼح نهرأدٌة فً انماَىٌ انؼرالً، طثغ انذار انؼرتٍح، ( (

 .113تغذاد، ص
3
_ دراسح يمارَح_ ػهً خهٍم إتراهٍى، جرًٌح انًىظف انؼاو انخاضؼح نهرأدٌة فً انماَىٌ انؼرالً. د( (

 .91انذار انؼرتٍح، تغذاد ص
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 رابعاً: أهميته للمجتمع

ضمانات الموظف  تتمثل فً أهمٌته للمجتمع فً ان التحقٌق اإلداري هو ضمانة مهمة من

العام
(1)

. 

لذلك فان لجوء اإلدارة الى اجراء التحقٌق مع الموظف ٌعنً ان اإلدارة كفلت حق 

الموظف فً ان ٌقاضى بشكل ٌجعله فً منأى عن الظلم والتعسف، مما ٌؤدي الى 

وصف تصرفات اإلدارة بالعادلة والمنصفة وهو ما تتوخاه فً علمها، ال بل ان شٌوع 

واالنصاف دلٌل على رقً المجتمع وتقدمهالعدالة 
(2)

.ونتٌجة لتطور المجتمعات وتدخل 

الدولة فً مجاالت ما كانت لتضطلع بها فً الماضً مما أدى الى زٌادة الكوادر العاملة 

لمواكبة اعمال الدولة المتشعبة والمتزاٌدة، فأن أهمٌة الوظٌفة العامة ازدادت استناداً الى 

 الموظفٌن الذٌن ٌمثلون الحجر األساس فً هذه الوظٌفة.ذلك وازداد معها عدد 

واستناداً الى ما تقدم فأن تحقٌق مصلحة الموظف _ وذلك فً ان ٌقاضى وفقاً إلجراءات 

وبما فٌها حقه فً الدفاع عن نفسه_ وهً فً ذات عادلة وان تكفل له كل الضمانات 

 الوقت تحقٌق لمصلحة المجتمع.

 

 

                                                           
1
 ، يطثؼح1991نسُح ( 14)غازي فٍصم يهذي، شرح احكاو يىظفً انذونح وانمطاع االشرراكً رلى ( (

  .51، ص2111انؼررج، تغذاد، 
2
يىاجهح اإلجراءاخ اإلدارٌح تغٍر انطرٌك انمضائً، يٍ تحىز انًؼهذ انذونً  حًاٌح االفراد فً( (

نهؼهىو اإلدارٌح، تحس َمهه انى انؼرتٍح األسرار ػادل يحًىد ػثذ انثالً، يُشىر فً انًجهح انؼهىو 

 .234-233ص 1971، ٍَساٌ 12، ش1ع. اإلدارٌح
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 المبحث الثاني

 التحقيق اإلداريطبيعة 

تناولت فً المبحث األول مفهوم التحقٌق اإلداري من حٌث التعرٌف واالهمٌة وبٌنت فٌه 

ماهٌة التحقٌق اإلداري واهمٌته. وعلٌه فأن فً المبحث الثانً سوف اتناول طبٌعة 

 التحقٌق اإلداري من حٌث اإلجراءات والتفرقة بٌن التحقٌق اإلداري والتحقٌق الجنابً.

 األول المطلب

 إجراءات التحقيق اإلداري

تقوم اللجان التحقٌقٌة عند مباشرتها بأعمالها فً اجراء التحقٌق اإلداري مع الموظف 

 المحال علٌها بعدة إجراءات ومنها:

 استدعاء الموظف للتحقٌق. .1

ان استدعاء الموظف المحال على اللجنة التحقٌقٌة هً من اول المهام التً تباشرها تلك 

وقوف على دفاعه ورده عما نسب الٌه من األفعال ألنه من غٌر الممكن ان توجه اللجنة لل

الى الموظف أٌة عقوبة دون سماع أقواله بشأنها. ان قانون انضباط موظفً الدولة 

ٌتوجب اتباعها ألستدعاء قد خال الطرٌقة التً  1991لسنة  14والقطاع العام رقم 

لٌغه شفاهاً او بواسطة ورقة تبلٌغ صادرة من الموظف للتحقٌق ولكن المتبع ان ٌجري تب

اللجنة التحقٌقٌة بوجوب الحضور امامها فً الموعد الذي تحدده اذا كان الموظف ضمن 

موقع عمل اللجنة التحقٌقٌة أما اذا كان الموظف ٌعمل فً دابرة أخرى بعٌدة عن مكان 
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ة التً ٌعمل فٌها تبلغه تواجه اللجنة فانه ٌجب ان ٌجري التبلٌغ بكتاب رسمً الى الدابر

اللجنة فٌه وجوب الحضور امامها وان ٌكون التبلٌغ شخصٌاً 
(1)

. 

 االستماع الى شهادات الشهود واالطالع على المستندات  .2

ان اللجنة التحقٌقٌة عندما توصً بمسألة الموظف المخالف المحال علٌها وفرض احدى 

العقوبات المنصوص علٌها فً قانون انضباط موظفً الدولة البد وان تكون قد أسست 

وتحققت من كفاٌتها إلسناد الفعل الى الموظف وٌأتً الٌها  اطمأنتذلك على أدلة كافٌة 

على الفعل عند  عٌانٌةهادات الشهود الذٌن لدٌهم شهادة ذلك من خالل االستماع الى ش

وقوعه وال ٌمكن االطمبنان الى الشهادات التً جاءت على سبٌل السماع، كما ٌجب على 

اللجنة تحلٌف الشهود الٌمٌن قبل األداء بشهاداتهم وان تتحرى الحقٌقة من خالل مناقشة 

شهاداتهم أذ ربما تكون قد صدرت  الشهود فٌما ادلو به، وللموظف المحال ان ٌطعن فً

من شهود لهم ضغٌنة مع الموظف او لهم مصلحة فً هذه الشهادة وله ان ٌطلب 

االستماع الى شهوده ألن من حقه أن ٌرد على شهادة شهود االثبات بشهود ٌنفون عنه 

الفعل المخالف. وال ٌقتصر االمر على االستماع الى شهادات الشهود وانما على اللجنة 

طالع على المستندات المؤٌدة الدعاء اإلدارة بمخالفة الموظف ألنظمتها اإلدارٌة اال

وٌمكنها طلب تلك المستندات حتى وان كانت هذه المستندات تحتفظ بها جهات إدارٌة 

 أخرى.

ان الشهادات التً تبنى علٌها التوصٌة بفرض العقوبة من قبل اللجنة التحقٌقٌة هً تلك 

ع مجاالً للشك فً حصول المخالفة من قبل الموظف اذا كان الفعل الشهادات التً ال تد

                                                           
1
 .164ص ,2114انحهثً انحمىلٍح،يحًذ زكً أتى ػاير، اإلجراءاخ انجُائٍح، يُشىراخ ( (
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أما اذا تعلق االمر بأخالل الموظف بواجباته مما ٌجوز ان ٌتم التحفظ منه بتلك الشهادات 

التً ال ٌمكن التأكد من صحتها اال بالرجوع الى تلك المستندات المؤدٌة لذلك فأنه ٌقتضً 

لمذكورةالرجوع الى السجالت والمستندات ا
(1)

. 

 استجواب الموظف .3

االستجواب ٌعنً مجابهة المتهم باألدلة المختلفة، ومناقشته مناقشة تفصٌلٌة ٌفندها ان كان 

منكراً لها او ٌعترف بها ان شاء االعتراف وٌستهدف االستجواب الى تحقٌق دفاع المتهم 

دعٌم ادلة االتهام او كً ٌستطٌع تفنٌد األدلة التً تحوم ضده وهو فً نهاٌته قد ٌسفر الى ت

 قد تنتهً الى تفنٌد األدلة وانهٌارها.

علماُ بما نسب الٌه من وقابع كانت سبباً فً ان الموظف عند حضوره أمام اللجنة ٌحاط 

احالته على اللجنة وتستمع الى أقواله، فأذا اقر بصحة هذه الوقابع فأن اللجنة تكتفً بذلك 

ا كان من شأن هذا االعتراف ان ٌولد القناعة لدى دون الحاجة الى سماع اقوال اخرٌن أذ

اللجنة بأن الموظف قد ارتكب تلك األفعال اما اذا كان هذا االعتراف ال ٌحٌط بكل ما 

نسب الٌه فأن اللجنة ان تعزز ذلك بأدلة أخرى. أما فً الحالة التً ٌنكر فٌها الموظف ما 

ألن من شأن هذا المواجهة ان لدٌها،  نسب الٌه فأن على اللجنة مواجهته باألدلة المتوفرة

تجعله ٌعدل عن انكاره خاصة اذا تمت مواجهته بالشهود او بغٌره من المحالٌن ذات 

من  1991لسنة  14القضٌة. أن خلو قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم 

اإلدارة النص على إجراءات معٌنة بخصوص محاكمة المتهم انضباطٌاً ال ٌعنً حرٌة 

 المطلقة.

                                                           
1
 .166يحًذ زكً أتى ػاير، يصذر ساتك، ص( (
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اذا قرر القضاء اإلداري ان المحاكمات االنضباطٌة كالمحاكمات الجنابٌة ٌجب ان ٌراعى 

فٌها إجراءات وضمانات ما ٌراعى فً اإلجراءات الجنابٌة دون الحاجة الى وجود نص 

ٌقضً بذلك تطبٌقاً لمقتضٌات العدالة واألصول العامة فً المحاكمات
(1)

. 

 التحقٌق .4

فال صحة للتأدٌب من دونه ولقد وٌعتبر من الضمانات الجوهرٌة فً مجال التأدٌب 

( من قانون االنضباط النافذ لوزٌر او ربٌس الدابرة تألٌف لجنة 11التزمت المادة )

 تحقٌقٌة من ربٌس وعضوٌن من ذوي الخبرة على ان ٌكون احدهم 

المذكور ٌعتبر من النظام العام حاصال على شهادة جامعٌة أولٌة فً القانون ، ان النص 

فال مجال لإلدارة االعراض عنه وعلى هذا قضً مجلس االنضباط العام بأن تشكٌل 

اللجنة التحقٌقٌة من أربعة أعضاء او عضوٌن او عدم وجود عضو حاصل على شهادة 

( من قانون االنضباط وٌؤدي الى 11جامعٌة فً القانون ٌعد مخالفة الحكام المادة )

اإلجراءات المتخذة من اللجنة ألن ما ٌبنً على الباطل باطال كما تصرح بذلك بطالن 

القاعدة العامة .)
2

) 

 التفتٌش .5

س مسامن ولما له من له  جراءات التحقٌق وبالنظر لخطورتهاالتفتٌش هو اجراء من 

بكرامة االنسان وحرٌته وانتهاك حرمة مسكنه او امكان عمله فقد احاطته الدساتٌر 

                                                           
1
، يطثؼح انحىادز، 1خضر ػكىتً ٌىسف، يىلف انمضاء انؼرالً يٍ انرلاتح ػهى لرار اإلداري ط( (

 .168، ص1976تغذاد، 
2
( 14)شرح احكاو لاَىٌ اَضثاط يىظفً انذونح وانمطاع االشرراكً رلى , غازي فٍصم يهذي . د(  (

 66ص, 2111,تغذاد, دار انكرة وانىشائك ,  1991نسُح 
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والقوانٌن بضمانات له الحدود والضوابط التً تضمن اتخاذه عند الضرورة التً 

تقتضٌها مصلحة التحقٌق فقد عرفته محكمة النقض تفتٌش المسكن بانه "البحث عن 

عناصر الحقٌقة فً مستودع السد فٌها وٌستفاد من هذا التعرٌف انه ٌنصرف الى 

ه األمكنة ٌعتبر مستودع السد شخص العامل او مسكنه او مكان عمله اذا كل هذ

لعناصر الحقٌقة وٌعتبر عمال من اعمال التحقٌق ومن مقتضى ذلك انه ال ٌجوز ان 

تجربه اال سلطة التحقٌق واذا كان المشرع فً القانون الجنابً قد اعتبر التفتٌش عمال 

من اعمال التحقٌق ال ٌجوز ان تجربه اال سلطة التحقٌق 
(1)

. 

حالة التً ٌحضر فٌها الموظف امام اللجنة التحقٌقٌة وٌرفض وٌمكن التساؤل عن ال

 االدالء بأقواله؟

نرى فً هذه الحالة على اللجنة السٌر بإجراءات التحقٌق وفقاً لألدلة المتوفرة لدٌها فً 

سواء كان ذلك من خالل المبرزة او من خالل االستماع الى القضٌة موضوع التحقٌق 

الشأن حقه ٌمنع علٌه االحتجاز بذلك وتجوز محاكمته  اقوال الشهود ألن اسقاط صاحب

رغم امتناعه عن الدفاع عن نفسه ووجوه ذلك ٌعود الى ان الفرد ال ٌستطٌع ان ٌحول 

دون تطبٌق القانون بإرادته المنفردة
(2)

. 

 

 

                                                           
1
االسكُذرٌح , دار انًطثىػاخ انجايؼٍح , انرأدٌة االداري فً انىظٍفح انؼايح , ػهً جًؼح يحارب .د ( (

 . 496-495ص ,  2114, 
2
 .111، ص1984ضٍاء شٍد خطاب، فٍ انمضاء، يؼهذ انثحىز وانذراساخ انؼرتٍح، تغذاد، ( (
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 المطلب الثاني

 التفرقة بين التحقيق اإلداري والجنائي

 سنقوم بدراسة هذا المطلب وفق ما ٌلً:

 القابم بالتحقٌق .1

بإجراء ان القابم بالتحقٌق اإلداري هو موظف ٌتلقى االمر من المدٌر او ربٌس الدابرة 

التحقٌق وٌكون ادانه للعمل عرضٌاً ولٌس دابمً وٌضاف الى وظٌفته واعماله االصلٌة 

كما ال ٌكون فً كل األحوال حقوقٌاً وانما من الممكن ان ٌكون موظف اداري او فنً 

ن مهندساً او طبٌب او سواه، اما القابم بالتحقٌق الجنابً: ٌكون تعٌنه بموجب سواء كا

القانون وٌصدر به امر قضابً او وزاري اذا كان من المنتسبٌن فً مفوضٌة النزاهة 

مثالً او عمله األساس هو التحقٌق الجنابً وٌكون حامل لشهادة محددة ذات صلة بالقانون 

و دبلوم إدارة عدلٌة وٌؤدي عمله بعد أدابه لٌمٌن القانونٌة سواء كانت بكالورٌوس قانون ا

وٌعمل تحت اشراف القضاء
(1)

. 

 الحٌاد .2

ان من اهم الضمانات وجود قضاء عادل ونزٌه وحٌادي ال ٌمٌل لكفة أحد اال بمقدار 

توفر ادلة من عدمها، وفً حال ابداء القاضً لرأي عسف فً القضٌة التً ٌنظرها تكون 

سبباً من أسباب التنحً للقاضً ٌكون من الهٌبات القضابٌة عندما ٌكون هناك درجة 

هذه تحرزات تجاه حماٌة امنهم وتوفٌر الضمان له، اما قرابة او مصاهرة بٌن األعضاء و

                                                           
1
، دار انفرلاٌ، ػًاٌ، 1ػثذ انمادر، انماَىٌ انرأدٌثً وػاللره تانماَىٍٍَ اإلداري وانجُائً، ط. د( (

 .39، ص1983
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التحقٌق اإلداري فأن هذه الضمانات غٌر متوفرة على االطالق بل ان اإلدارة التً امرت 

بالتحقٌق او شارك فٌه عندما تكون على شكل لجان هو ممثل الدابرة فً توجٌه االتهام 

اهه، مما ٌعدم صفة الحٌاد التً الى المتهم امام القضاء وتكمن الدابرة هً الخصم تج

اشرت الٌه
(1)

. 

والحٌدة ضمانة لالفراد ٌفترض وجودا فً كل من ٌتولى سلطة او ٌمارس اختصاص 

من اعمال اذا كان من غٌر الممكن تحقٌق مبدأ الحٌدة فً خصوص وفٌما ٌصدر عنه 

عمال هذا القرارات التأدٌبٌة الصادرة من الرؤساء اإلدارٌٌن فان القضاء مستقر على ا

المبدأ فً خصوص المحاكمات التأدٌبٌة ومن ثم فأن من ٌشترك فً التحقٌق او سبق له 

االتصال بمراحل االتهام لٌس له الحق فً ان ٌجلب لمحاكمة المتهم وٌجب على كل من 

ٌجلس محل القضاء اال ٌكون قد كتب او استمع او تكلم حتى تصغو نفسه من كل ما ٌمكن 

المتهم بما ٌكشف لهذا األخٌر مصٌره مقدما بٌن ٌدهان ٌستخف برأٌه فً 
(2)

. 

 من حٌث النطاق والوالٌة .3

ال ٌستطٌع المحقق اإلداري من التحقٌق مع شخص ال ٌقع ضمن نطاق الدابرة او الوزارة 

التً تعمل فٌها اللجنة التحقٌقٌة او الشخص القابم بالتحقٌق اإلداري، بٌنما التحقٌق 

الجنابً من الممكن ابطال أي شخص كان من الموظفٌن فً هذه الدابرة او غٌرها وحتى 

ان اللجنة التحقٌقٌة او القابم بالتحقٌق ال ٌتمكن من التحقٌق  االشخاص من خارجها، كما

                                                           
1
 . 118، ص2118، دار انُهضح انؼرتٍح انماهرج، 1ط ػصًاٌ انؼثىدي، يهاراخ انرحمٍك اإلداري،. د( (

2
 . 519ص , يصذر ساتك ,ػهً جًؼح يحارب.د(  (
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مع المسؤول األعلى منه، وفً التحقٌق الجنابً ال ٌعصم أحد من المسابلة القانونٌة اال 

بموجب الحصانة التً ٌقررها القانون
(1)

. 

 المركز القانونً .4

نً وٌبقى ٌحتفظ بكافة ان الموظف الذي ٌحال الى التحقٌق اإلداري ال ٌتغٌر مركزه القانو

امتٌازاته وحقوقه، على عكس ما ٌكون عندما تتخذ بحقه إجراءات قضابٌة بموجب 

اذ من الممكن ان تسلب حرٌته عندما التحقٌق الذي ٌجرٌه المحكمة او قاضً التحقٌق، 

ٌتم توقٌفه وٌتعرض للتفتٌش فً بٌته او مقر عمله ومن الممكن التنصت على مكالمته 

ٌد حرٌته الشخصٌة فً منعه من السفر وسواه، وهذا التباٌن بٌن المركزٌن الشخصٌة وتق

ال ٌمكن التحقٌق منه اال من خالل قرار قضابً
(2)

. 

 حماٌة الوظٌفة العامة .5

وذلك من خالل قواعد قانون العقوبات التً تجرم االخالل ببعض واجبات الوظابف 

العامة او بعض اعمال التً تمس الوظابف العامة وتوقٌع العقوبات بهدف حماٌة نزاهة 

الوظٌفة وكرامتها وبالتالً حماٌة المصلحة العامة التً تعمل اإلدارة على تحقٌقها 

وكفالتها 
(3)

 

 

                                                           
1
، دار انُهضح انؼرتٍح، انماهرج، 1حسٍ صادق انًرصفاوي، أصىل اإلجراءاخ انجُائٍح، ط. د( (

 .185، ص1964
2
، 1986، دار غرٌة نهطثاػح، انماهرج، 2ياهر ػثذ انهادي، انشرػٍح اإلجرائٍح فً انرأدٌة، ط. د( (

 .115ص
3
 . 119ص  ,2112ػًاٌ , دار انصمافح نهُشر وانرىزٌغ , انماَىٌ اإلداري , َىاف كُؼاٌ . د(  (
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 الخاتمة

 البحث فً موضوع أصول التحقٌق االداري تم التوصل الى:من خالل 

 اوالً: النتائج

فً هذا الموضوع الموجز حول التحقٌق اإلداري ٌتضح من خالل البحث 

ٌتضح ان التحقٌق اإلداري عنصراً اساسٌاً فً سٌر العملٌة اإلدارٌة ألٌة 

ة ٌراد من مؤسسة وظٌفٌة فهو ال ٌمثل فً ذاته غاٌة تتوخاها اإلدارة بل وسٌل

خاللها تمحٌص الحقابق واستجالء وجه الحق وصوالً الى كشف مواطن الخلل 

فً المرفق العام لمعالجتها باالستناد الى سلطات منحها المشرع واعماالً لمبدأ 

دوام سٌر المرفق العام بانتظام وسعٌاً وراء تحقٌق المصلحة العامة التً تمثل 

 و امتناع تتخذه اإلدارة.الغاٌة المرجوة دابماً من كل فعل ا

 ثانياً: التوصيات

ٌجب ان ٌطبق التحقٌق اإلداري بشكل صحٌح وسلٌم وذلك من اجل تقلٌل  .1

 .الضغط على القضاء بما ٌناط الٌها من مهمة الرقابة القضابٌة

باإلضافة الى تطبٌق التحقٌق اإلداري على ٌد ذوو خبرة وكفاءة قانونٌة   .2

 بهذا المجال.

بشكل كبٌر وابتعادها عن كل ما ٌمكن ان ٌؤثر فً  واستقالل القضاء .3

 عملها.
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