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 نقدنت:

 بؾاجباتو السخل فالسؾع معاقبة في الحق اإلدارية لمجوائخ كاف إذا
 فعل أو ترخؼ بارتكاب قيامو عشج أو لعسمو، مسارستو حيؽ الؾعيفية
 بيا يعسل التي اإلدارة لجية التقجيخية الدمظة تعتبخه وعيفتو مياـ مع يتعارض

 السخترة لمجية السؾعف تحؾيل تدتظيع ال نياإف عميو؛ معاقبتو يتظمب خظأ
 تجب  جخاءاتإب السخور دوف  لسعاقبتو التأديب مجمذ أو العقاب بتؾقيع

 تخاعي أف تأديبية سمظة كل عمى يتعيؽ إذ   الجداء، تؾقيع قبل مخاعاتيا
 السؾعف، عمى التأديبي الجداء اتخاذ عمى الدابقة اإلجخاءات مؽ مجسؾعة

 والدمظة العاـ السؾعف مؽ لكل ىامة ضسانات اإلجخاءات تمػ تعتبخ حيث
 مؾضؾع فإف ولحلػ السؾعف. إدانة في عقيجتيا عمييا تبشي التي التأديبية
 بو. الستعمقة والزسانات اإلدارؼ  التحقيق حؾؿ يجور دراستشا

 الدراست أهداف

 عامة كزسانو اإلدارؼ  التحقيق  وىؾ حؾلو تجور عاـ ىجؼ لمجراسة
 العاـ. لمسؾعف
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 هٍ: ، خاصت أهداف العام الهدف نن وًنبثق

 االدارٌ. التحقيق مفهىم هى ما -1

 لإلدارة. و العام للمىظف  االدارٌ التحقيق أهميت هً ما -2

  لشكليتا االدارٌ التحقيق ضىابط هً ما -3

 . االجرائيت التحقيق ضىابط ما -4

  وضىابطه. العمل عن االحتياطٍ الىقف هى ما -5

 الدراست: أههٌت

 ذات السؾاضيع أحج العامة الؾعيفة نظاؽ ضسؽ السؾعفيؽ تأديب يعج
 سؾاء عسميؼ سيخ عمى تأثيخ مؽ ميوع يتختب لسا نغخا البالغة األىسية
 تتحمى الحالي الؾقت في اإلدارية الشغؼ إف حيث بالشفع، أو بالزخر

 عمى لحثو السؾعف بتحفيد اإلدارية األجيدة تقـؾ لحا الدخيعة، بالستغيخات
 وجو عمى بعسمو الكياـ إلى تجفعو وامتيازات جؾائد إعظائو عبخ بعسمو، الكياـ

 تحفيدا العاـ السؾعف تأديب اعتبار يسكؽ السقابل يوف واالمتياز، اإلتقاف
 ػالح لمسؾعف واالمتيازات الحؾافد بتقجيؼ اإلدارة جية تقـؾ وىكحا سمبيا؛

 اإلدارية الجية إليو تيجؼ ػالح الدميؼ الؾجو عمى إليو ةالسؾكم السياـ ػدؤ ي
 ومخالفتو ميامو في السؾعف تقريخ حالة في ذلػ وبعكذ بيا، يعسل التي

 وذلػ السخالفة، ىحه سبب عؽ لمسداءلة يتعخض نوإف السؾكمة اجباتلمؾ 
 ػ اإلدار  بالتحقيق يعخؼ ما طخيق عؽ ذلػ عميو ثبت ما متى لترحيحيا،
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 السخالفة ىحه نفي أو السخالف السؾعف ليةؤو مد خاللو مؽ تثبت ػالح
 إليو. السؾجية

 البج كافف السؾعف مريخ تحجيج في التأديبية اإلجخاءات أىسية إلى ونغخا
 مذخوعيتيا تزسؽ التي والزسانات الزؾابط مؽ لسجسؾعة إخزاعيا مؽ

 اإلجخاءات ىحه بعض عمى يتختب حيث السؾعف، مداءلة عشج ومالءمتيا
 عؽ الؾقف في كسا لمسؾعف الؾعيفي السدتقبل عمى ثخؤ ت قج جديسة آثار

  مثال. العسل

 الدراست: ننهج

 مؽ بو يستاز لسا وذلػ لجراسةا في التحميمي الؾصفي السشيج سأستخجـ
 معيا. وتشاسبو القانؾنية لمجراسات كبيخة أىسية

 بالجراسة. الخاصة التعخيفات في سأستخجمو الؾصفي والسشيج

 اآلراء وكحلػ القانؾنية الشرؾص بياف في سأستخجمو التحميمي والسشيج
 السدتظاع. قجر وتحميميا بالسؾضؾع الستعمقة الفقيية

 :الدراست إشكالٌت

 الؾعيفة بزؾابط السخل السؾعف خزؾع ىل حؾؿ الجراسة إشكالية تجور
 ال؟ أـ قيؾد؟ بجوف  مظمق لإلدارة فيو الحق يكؾف  التأديب إلى العامة
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 : البحث خطت

 .أهسيته و االداري  التحقيق مفههم : االول السبحث

 .االدارؼ  التحقيق مفيـؾ : االول السطلب

 .الفقيي ارؼ االد التحقيق تعخيف : االوؿ الفخع

 . التذخيعي و القزائي االدارؼ  التحقيق تعخيف : الثاني الفخع

 . االدارؼ  التحقيق أىسية: الثاني السطلب

 . العاـ لمسؾعف االدارؼ  التحقيق أىسية : االوؿ الفخع

 .لإلدارة اإلدارؼ  التحقيق أىسية : الثاني الفخع

 .االداري  التحقيق ضهابط : الثاني السبحث

  الذكمية التحقيق ضؾابط  : لاالو السطلب

 اىسيتو و التحقيق كتابة: االوؿ الفخع

  لمتحقيق الذكمية البيانات : الثاني الفخع

 . االجخائية التحقيق ضؾابط :  الثاني السطلب

  بالسخالفات السؾاجية و لمتحقيق االستجعاء : االوؿ الفخع
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   العسل عؽ االحتياطي الؾقف : الثاني الفخع 

 

 أولال الهبحث

 أههٌت و الحأدًبٍ الاداري الححقٌق نفهىنه

 إلى السؾجية السخالفة حكيقة عؽ لمكذف الخظؾات أوؿ التحقيق يعتبخ
 و أسدو لو فؽ ىؾ التحقيق انؾاع كباقي ، االدارؼ  التحقيقو  .العاـ السؾعف
 نباجؾ  في البحث  تدتمـد اإلدارؼ  التحقيق بسفيـؾ اإلحاطة إف و مقؾماتو

 ىي الجؾانب وىحه السفيـؾ ليحا الستكاممة الرؾرة الى صؾؿالؾ  بغية معيشة
 مدتقل مظمب في مشيسا لكل سأتظخؽ  و أىسيتو و االدارؼ  التحقيق  تعخيف

 مفيـؾ يتشاوؿ سؾؼ االوؿ الفخع .فخعيؽ الى سيشقدؼ االوؿ السظمب أف حيث
 االدارؼ  التحقيق مفيـؾ سيتشاوؿ الثاني الفخع و الفقو لجػ االدارؼ  التحقيق

 فخعيؽ، الى كحلػ قدؼ الحؼ و الثاني لمسظمب سأتظخؽ  ذلػ بعج . التذخيعي
 الفخع و العاـ السؾعف لجػ االدارؼ  التحقيق اىسية االوؿ الفخع يتشاوؿ سؾؼ
  .لإلدارة اإلدارؼ  التحقيق أىسية وىؾ اال الثاني
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 الأول الهطلب

 الاداري الححقٌق نفهىم

 مؽ يخاد وسيمة بل االدارة تتؾخاىا ايةغ ذاتو في يسثل ال االدارؼ  التحقيق
 مؾاطؽ كذف الى وصؾال الحق وجو استجالء و الحقائق تسحيص خالليا
 و السذخع مشحيا سمظات الى باالستشاد لسعالجتيا العاـ السخفق في الخمل

 تحقيق وراء سعيا و اضظخاد و بانتغاـ العاـ السخفق سيخ دواـ لسبجأ واعساال
 تتخحه امتشاع او فعل كل مؽ دائسا السخجؾة الغاية سثلت التي العامة السرمحة

 (1). االدارة

 السؾجية السخالفة حكيقة عؽ لمكذف الخظؾات  أوؿ  يعتبخ التحقيق فإف 
 بو ماتعشي بياف يدتجؾب مسا ججا ميسة خظؾة فيي .العاـ السؾعف إلى

 السظمب ىحا تقديؼ تؼ فقج .العاـ لمسؾعف ضساف ذكخنا كسا كؾنيا تفريال
 والفخع الفقو لجػ االدارؼ  التحقيق مفيـؾ يتشاوؿ سؾؼ اوليسا فخعيؽ الى

 .التذخيعي  االدارؼ  التحقيق مفيـؾ يتشاوؿ ؼسؾ  الثاني

 
                                                             

ؽ بالجولة و القظاع العاـ ، دار د. مغاورؼ دمحم شاىيؽ ، السدألة التأديبية لمعامميؽ السجنيي (1)
.٧٥٩، ص ٤٧٩١اليشا لمظباعة ، القاىخة ،   
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 الاول الفرع

 الفقهٍ الاداري الححقٌق نفهىم

 إليجاد الفقياء بعض اجتيج فقج االدارؼ  لمتحقيق مؾحج تعخيف ىشاؾ ليذ
 التعاريف إليخاد لسا ، السذخع عميو يحسج يجمش وىحا  اإلدارؼ  لمتحقيق تعخيف

 بحخفية االلتداـ ووجؾب السعخؼ لألمخ تقييج مؽ جامجة نرؾص في
 في األولى الخظؾة" بأنو االدارؼ  التحقيق عخؼ مؽ الفقياء فسؽ (1).الشص

 التحقيق محل األفعاؿ مالية تحجيج ٕالى يخمي والحؼ التأديبية اإلجخاءات
 و (2) "األفعاؿ وىحه السؾعف الستيؼ بيؽ تخبط التي األدلة وبياف وعخوفيا

 الستيؼ بيؽ العالقة كذف ٕالى ييجؼ تسييجؼ ٕاجخاء" بأنو عخفو مؽ مشيؼ
 و البحث و الفحص ” بأنو أيزا تعخيفو يسكؽ و .(3)"ٕاليو السشدؾبة والتيسة

 واستخالصيا الحكيقة وجو الستبانة الشديو و السحايج و السؾضؾعي التقري
                                                             

جارلذ أؼ أوىارا باالشتخاؾ مع غخيغؾرؼ ، أؿ اوىارا ، تخجسة : نذأت بيجت البكخؼ ،  (1)
٤١،ص٤٧١١، مظبعة التعميؼ العالي ، بغجاد ، ٤،القدؼ العاـ ، ط٤اسذ التحقيق الجشائي ، ج  

شي، ٔاصؾؿ التحقيق اإلدارؼ، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، لبشاف، د.عسار عباس الحدي (2)
.14، ص: 2016  

، 1990د. ماجج راغب الحمؾ، القزاء اإلدارؼ، دار السظبؾعات الجامعية، اإلسكشجرية، ( 3)
571ص:   
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 فالتحقيق محجديؽ؛ ٔاشخاص ٕالى وندبتيا السحجدة الؾقأيع برحة يتعمق فيسا
 بالسخالفة السؾعف عالقة حكيقة كذف يدتيجؼ الجداء فخض يدبق ٕاجخاء

 التحقيق سمظة بو تقـؾ الحؼ التحخؼ  ” بأنو كحلػ تعخيفو ويسكؽ (1) "السشدؾبة
 خالؿ مؽ عشيا السعمؾمات كافة وجسع العاـ لمسؾعف السشدؾبة لمتيسة بالشدبة

 مجسؾعة ” بأنو ايزا عخؼ كسا (2).بيا والستعمقة السالزمة والؾقائع الغخوؼ
 و عشيا السدؤوليؽ و التأديبية السخالفات تحجيج تدتيجؼ التي االجخاءات

 (3).السخالفة اكتذاؼ بعج عادة التحقيق يجخؼ 

                                                             
د. ٕابخاليؼ كامل شؾابكة، الشغاـ القانؾني لمؾعيفة العامة االتحادية في دولة اإلمارات، كمية ( 1)

.186، ص: 2014قانؾف، اإلمارات ال  

ضامؽ حديؽ العبيجؼ/الزسانات التأديبية لمسؾعف العاـ/رسالة دكتؾراه/جامعو ( 2)
١١/ص٤٧٧٤بغجاد/  

د. مغاورؼ دمحم شاىيؽ ، السدألة التأديبية لمعامميؽ السجنييؽ بالجولة و القظاع العاـ ، دار  (3)
.٧٥٩، ص٤٧٩١اليشا لمظباعة ، القاىخة ،   
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 بيؽ العالقة حكيقة كذف إلى ييجؼ تسييجؼ إجخاء  بانو أيزًا: ويعخؼ
 (1) إليو  السشدؾبة والتيسة الستيؼ

 في إدارية مخالفة بارتكاب الستيؼ السؾعف مشاقذة :بانو كحلػ ويعخؼ -
 السشدؾبة الؾقائع تثبت التي األدلة استخالص أجل مؽ إليو السشدؾبة الؾقائع

 (2إدانتو.) وٕاما بخاءتو إما  تثبت التي األدلة استخالص أجل مؽ إليو؛

 إلى االتياـ ندبة في الحكيقة إلثبات الفاعمة لؾسيمةا :بانو ايزا وعخؼ -
 والزسانات اإلجخاءات مؽ مجسؾعة خالؿ مؽ وذلػ عشو نفيو أو السحاؿ

 (3القزاء.) أحكاـ  عمييا واستقخت القانؾف، أوجبيا التي

 أو السالية أو اإلدارية السخالفات وقؾع بعج يتخح شكمي إجخاء :بانو ويعخؼ
 تقجيخىا ثؼ وتجسيعيا األدلة عؽ والتشقيب فاعميا ؽع الكذف بقرج الجشائية

                                                             

1) ، دار غخيب لمظباعة، 2(. الذخعية اإلجخائية في التأديب، ط  1986خ عبج اليادؼ ) ( ماى
.250القاىخة، ص   

2) (. سمظة تأديب السؾعف العاـ، دار الثقافة، عساف، ط  2007( نؾفاف العقيل العجارمة، ) 
.340، ص 1  

(3) كسة التأديبية، (. ضسانات التحقيق اإلدارؼ والسحا 2008عبج العديد عبج السشعؼ خميفة، ) 
.97القاىخة، ص   
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 مشو فاليجؼ معيؽ، فاعل إلى السخالفة صحةإسشاد في كفايتيا مجػ لتحجيج
 إحالة في كفايتيا مجػ  لتحجيج عشيا المثاـ وٕاماطة الحكيقة، إلى الؾصؾؿ

 (1.) إدارؼ  جداء تؾقيع اقتخح أو التأديبية السحاكسة إلى الستيؼ

 بأف يؾضح الفقياء اجتياد عمى بشاء تعخيفات مؽ ذكخ ما ممخص فإف
 مؽ لإلدانة كافية مٔؾشخات ىشاؾ كانت ٕاذا ما تقخيخ ىؾ التحقيق مؽ الغخض
  .(2)والخاص العاـ الرالحيؽ وحساية العجالة، ٕادارة سالمة ولزساف ناحية،

 الثانٍ الفرع

 الحشرًعٍ الاداري الححقٌق نفهىم

 التذخيعات و االتحادؼ البذخية السؾارد تذخيع فإف لمقانؾف  الخجؾع عشج  
 التحقيق تعخيف إلى يذيخ قج ما مؽ خال دبي وإمارة أبؾعبي مارةإل السحمية
 بقانؾف  السخسـؾ مؽ (١٤/١) السادة في الزسانة بيحه أقخ ولكشو .اإلدارؼ 

 السؾعف عمى يفخض أف يجؾز ال ) بقؾليا ٧٠٠١ لدشة البذخية السؾارد بذأف
                                                             

(. التأديب في الؾعيفة العامة، أطخوحة دكتؾ ا ره، كمية  1986( عمي جسعة محارب، ) (1
 .466الحقؾؽ، جامعة عيؽ شسذ، ص 

، ٧٠٤١( سعج الذتيؾؼ ، التحقيق االدارؼ في نظاؽ الؾعيفة العامة ، دار الفكخ الجامعي ،2)
.٧٩ص  
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 قانؾف  لكؽ و  ….( معو خظي تحقيق إجخاء بعج أال إدارية جداءات أؼ
 تظؾرات ضؾء في تعجيالت و بتغيخات مخ قج الحكخ سالف البذخية السؾارد

 بقانؾف  السخسـؾ صجر قج و الستحجة العخبية االمارات دولة في التذخيعات
 كؾف  البشج ىحا الغاء تؼ وقج ٧٠٤٢ سشة التعجيالت بعج البذخية السؾارد بذأف

 يكؾف  اف يسكؽ بل خظيا التحقيق يكؾف  اف يؾجب ال الحالي الؾضع في فا
 السحكؾرة السادة الغاء بعج .الكتخونيا او شفؾيا الحجيثة لمتظؾرات طبقا التحقيق

 ىحه اقخ انو حيث بالتحقيق االماراتي السذخع اقخار الى االستشاد يسكششا اعاله
  2/97 السادة في ٧٠٤١  دشةل البذخية السؾارد بقانؾف  السخسـؾ في الزسانة

 يتؼ ) بقؾليا “ السخالفات لمجشة السؾعف إحالة إجخاءات” عشؾاف تحت
 السؾارد إجػػخاءات وفق معو لمتحقيق المجشػػة إلى السحاؿ السؾعػػف اسػػتجعاء
 ….(السعتسجة الخقسية أو االلكتخونية وأنغستيا االتحادية الحكؾمة في البذػػخية

 عسل عجـ يعشي ال االدارؼ  لمتحقيق محجد تعخيف ؽم التذخيعات خمؾ فأف
 سالفة السادة خالؿ مؽ بو اقخ قج االماراتي السذخع اف بل بو التذخيعات

 التي كتمػ االتباع واجبة الزؾابط و السعاييخ مؽ بسجسؾعة اتى كؾنو الحكخ
 ٧٠٤٢ لدشة البذخية السؾارد بذأف بقانؾف  مخسـؾ مؽ ١٧ السادة تزسشتيا

 اؼ السخالفات لجشة عسل آلية بخرؾص ” السخالفات لجشة ” عشؾاف تحت
 رئيذ مؽ بقخار اتحادية جية كل في تذكل )بقؾليا اجخاءاتو و التحقيق لجشة

 في الشغخ مدؤولية بيا يشاط ” السخالفات لجشة ” تدسى لجشة االتحادية الجية
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 آلية ؾف لمقان التشفيحية الالئحة وتحجد …. السؾعفؾف  يختكبيا التي السخالفات
 السذخع اقخ فقج (أنؾاعيا بكافة السخالفات في التحقيق وإجخاءات المجشة عسل

 الالئحة في فيو المجشة عسل آلية و التحقيق اجخاءات بتشغيؼ االماراتي
 تشاولت قج والتي  االتحادية الحكؾمة في البذخية السؾارد لقانؾف  التشفيحية

 .٤٠٠ السادة الى ٧٥ السؾاد في الدابقة السؾاضيع

 الثانٍ الهطلب

 الإداري الححقٌق أههٌت

 او إثبات في الحكيقة استجالء اجل مؽ الفاعمة االداة  االدارؼ  التحقيق يعج
 السقخرة القانؾنية لالجخاءات وفقا اليو السشدؾبة لمسخالفة السؾعف ارتكاب نفي

 السذخوعية مبجأ تأكيج في كبيخ بذكل تبخز االدارؼ  التحقيق أىسية فإف لحا ،
 في(1) االدارة طغياف دوف  ويحؾؿ الؾعيفي العسل مجاؿ في القانؾف  سيادة و

 إف ذلػ الى يزاؼ قانؾني، مدؾغ بغيخ وحخياتيؼ السؾعفيؽ بحقؾؽ  العرف
 السخحمة ىحه و السحاكسة إلى لإلحالة التسييجية السخحمة يسثل االدارؼ  التحقيق
 انو كسا ، التحقيق في القانؾنية باإلجخاءات الكياـ طخيق عؽ الحقائق تؾضح

                                                             
التحقيق االدارؼ و اثخه عمى نتيجة التحقيق الجشائي ، مجمة  الجكتؾر حدؾف عبيج ىجيج ،(1)

182.ص ٧٠٤١السحقق الحمي لمعمـؾ القانؾنية و الدياسية ، العجد الثاني ، الدشة العاشخة   
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 الجؾىخية االجخاءات مؽ ىؾ وانسا ، تجاوزه يسكؽ الحؼ البديط باإلجخاء ليذ
 يعخضو كسا شكمو في التأديبي القخار يريب عيب الى إغفاليا يفزي التي

 السؾارد قانؾف  في ياإلمارات السذخع أكجه ما وىحا لإلبظاؿ عخضة يكؾف  فأ
 بعج اال السؾعف عمى عقؾبة تؾقيع ؾزيج ال "  65 لسادةا فشرت ،البذخية

 يكؾف  اف ويجب دفاعو ويحقق اقؾالو فيو تدسع معو كتابي تحقيق اجخاء
  ."مدببا العقؾبة بتؾقيع الرادر القخار

 2008 لدشة اتحادػ بقانؾف  السخسـؾ مؽ (4 بشج 81السادة) واشتخطت 
 فإف عجة مغاىخ خالؿ مؽ اإلدارؼ  التحقيق أىسية وتتجمى ذلػ، عمى

 سؾاء التأديبية االجخاءات باقي عؽ تسيده خاصة أىسية االدارؼ  لمتحقيق
 . االدارة اـ العاـ لمسؾعف

 الأول الفرع

 العام للهىظف بالنسبت الاداري الححقٌق أههٌت

 مدألتين: في تبخز للسهظف بالشدبة األهسیة

  :الجفاع حق مسارسة األولى: السدألة
 عميو تؾقع أف قبل السؾعف ناتضسا مؽ ضسانة اإلدارؼ  التحقيق يعتبخ

 نفدو عؽ الجفاع فخصة يسشح أف حقو مؽ إف إذ التأديبي، جدائيا اإلدارة
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 عبخ إال معاقبتو في اإلدارة تتعدف ال وأف إليو، ندب مسا بخءتو وٕاثبات
 أو ىيئة تتؾلى أف الذكمية اإلجخءات مقجمة وفي ومؾضؾعية، شكمية إجخءات

 نفدو، عؽ لمجفاع الكافي الؾقت لو تييئ وأف استجؾابو، ميسة تحكيكية لجشة
 كافية أدلة مؽ لجييا تحرل لسا وفقاً  إال تؾصياتيا المجشة ىحه تبشي  ال وأف
 (1.) القزية ممف في

 جسيؾر مؽ الشكاية و لمكيج ىجفا يكؾف  قج  عسمو طبيعة بحكؼ السؾعفو 
 بسا كافية الفخصة لو تتخؾ اف االمخ يحتؼ مسا ، السؾعفيؽ مؽ أو  السؾاطشيؽ

 مسارسة ثؼ ومؽ  االدلة ىحه شتات السؾعف يجسع ألف اجخاءات مؽ يدتغخقو
 لمسؾعفيؽ السقخرة الحقؾؽ  أىؼ مؽ يعج الجفاع حق فأف. (2)الجفاع حق

 لو ندبت التي السؾعف يعظى اف االساسيات فسؽ ، تأديبة بسخالفة الستيسيؽ
 اقخ ،وقج اليو السؾجية التيسة يجحض و نفدو عؽ يجافع التأديبيةاف السخالفة
 السخسـؾ مؽ (4/81 ) السادة خالؿ مؽ الجفاع حق بزسانة االماراتي السذخع
 عمى يفخض اف يجؾز ال ) بقؾليا ٧٠٠١ لدشة  البذخية السؾارد بذأف بقانؾف 

                                                             

(. القانؾف اإلدارؼ، الكتاب الثاني، الؾعيفة العامة والقخارات  2015( دمحم عمي الخاليمة، ) (1
 .138، ص 2واألمؾاؿ العامة، دار الثقافة، عساف، ط اإلدارية والعقؾد اإلدارية 

 ، ومابعجىا٧٩٩، ص٤٧٩٢د.عسخ فؤاد احسج بخكات ، الدمظة التأديبية ، القاىخة ، ( 2)
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 الفخصة لو تتاح معو خظي تحقيق إجخاء بعج إال إدارية جدائات أية السؾعف
 عمى بشاء بأنو ذكخنا و سبق كسا لكؽ و " دفاعو و أقؾالو لدساع السشاسبة
 القانؾف  مؽ السادة مؽ البشج ىحا الغاء تؼ قج تعجيالتو و القانؾف  تظؾرات

 بيحا السذخع اقخار عجـ يقتزي ال ىحا لكؽ و البذخية لسؾارد بذأف بسخسـؾ
 الالئحة من ٨٩  السادة في اقخىا قج السذخع  فأف سابقا ذكخنا كسا الحق

 ” فعشها تحت  االتحادية للحكهمة البذخية السهارد نهن لقا التشفيحية
 لجشػػة رئيذ عمى يتعيؽ التحقيق بجء عشػػج ) بقؾليا “ التحقيق اجخاءات

 السشدػػؾبة الؾقائع جسيع لمتحقيػػق السحاؿ السؾعف عمى يتمؾ أف السخالفات
 مؽ ؽيتسك حتى السخالفة ارتكابو تؤيج التي باالدلة وإحاطتو واضح بذػػكل إليو

 ذلػ عمى بشاء و ….( أقؾالػػو تؤيج مدػػتشجات مؽ لجيو ما وتقجيؼ دفاعو، إبجاء
  :(1)العاـ لمسؾعف الجفاع لحق متظمبات خسذ اورد قج االمارتي السذخع فأف

  : الیه السشدهبة بالسخالفة السهظف مهاجهة (1

 الا الحكخ سالفة السادة نص في السقتزى ىحا االماراتي السذخع اورد وقج
 لمحكؾمة البذخية السؾارد لقانؾف  التشفيحية الالئحة مؽ ٧١ السادة وىي

                                                             
د. ٕابخاليؼ كامل شؾابكة، الشغاـ القانؾني لمؾعيفة العامة االتحادية في دولة اإلمارات، كمية ( 1)

 192، ص: 2014القانؾف، اإلمارات 
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 أف السخالفات لجشػػة رئيذ عمى يتعيؽ التحقيق بجء عشػػج(  بقؾليا االتحادية
 بذػػكل إليو السشدػػؾبة الؾقائع جسيع لمتحقيػػق السحاؿ السؾعف عمى يتمؾ

 إبجاء مؽ يتسكؽ حتى ةالسخالف ارتكابو تؤيج التي باالدلة وإحاطتو واضح
 أف الشص ىحا فسفاد ).… أقؾالػػو تؤيج مدػػتشجات مؽ لجيو ما وتقجيؼ دفاعو،

 السحاؿ السؾعف يؾاجو أف التحقيق بجء عشج السخالفات لجشة رئيذ عمى
 حتى السخالفة الرتكابو السؤيجة باألدلة يحيظو و إليو السشدؾبة بالتيؼ اماميا
 (1) .فدون عؽ الجفاع مؽ السؾعف يتسكؽ

  : التحقيق اوراق على العام السهظف اطالع (2

 ال الجفاع حق مسارسة مؽ العاـ السؾعف يتسكؽ لكي فأنو مشظقي امخ وىحا
 االمخ هحا ٨٩/٣ السادة تشاولت قج و التحقيق اوراؽ عمى االطالع مؽ لو بج

ــس علــى ) بقهلها ــن اللجشة رئي ــع علــى االطالع مــن السهظف تسكي  جسي
  (بالسخالفة الستعلقة االوراق

  : السخالفة له السشدهبة السهظف بحزهر التحقيق اجخاء وجهب (3

                                                             
ٕابخاليؼ كامل شؾابكة، الشغاـ القانؾني لمؾعيفة العامة االتحادية في دولة اإلمارات، كمية  د. (1)

 .192، ص: 2014القانؾف، اإلمارات 
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 فأف الدشؾات مخ عمى االتحادية لمحكؾمة البذخية السؾارد قانؾف  لتظؾرات طبقا
 الالئحة عمى تعجيل صجر فقج  بتظؾرات مخ قج بالتحقيق السؾعف ابالغ

 لشص طبقا الدابق في انو حيث ٧٠٤٧ لدشة البذخية السؾارد لقانؾف  التشفيحية
 ٧ ) انو عمى الخابع و الثالث البشج في الحكخ سالفة الالئحة من ٨٩ السادة

 يؾقع خظي إخظار بسؾجب التحقيق إلى السحاؿ السؾعف اسػػػػتجعاء يتؼ -
 التي التشغيسية الؾحجة وإلى السؾعف إلى يؾجو السخالفات لجشة رئيذ مؽ

 ومكانيا الجمدة وتاريخ إليو مشدؾب ىؾ ما االخظار سؽيتز أف عمى يتبعيا
 عجـ حاؿ في -١ . االقل عمى أياـ بخسدة ليا السحجد السؾعج قبل وذلػ
 ويحجد االجخاء بحات ثانية إخظاره يعاد السخالفات لجشة أماـ السؾعف مثؾؿ

 أياـ ثالثة قبل بالسؾعج االخظار يتؼ أف عمى أماميا فيو لمسثؾؿ آخخ مؾعج لو
   .التالية لمجمدة السحجد التاريخ مؽ االقل مىع

 التحقيق لمجشة السحاؿ العاـ السؾعف استجعاء يجب  انو الشص ىحا ومفاد
 لمسؾعف يؾجو و السخالفات لجشة رئيذ عميو يؾقع خظي اخظار بسؾجب

 بخسدة ليا السحجد السؾعج قبل ذلػ و يتبعيا التي التشغيسية ولمؾحجة نفدو
 بعج السخالفات لجشة اماـ السؾعف مثؾؿ عجـ حاؿ في و االقل عمى اياـ

 االقل عمى اياـ بثالث السؾعج قبل اخخػ  مخة اخظاره يتؼ االولى لمسخة اخظاره
 بعج السخالفات لجشة اماـ السؾعف يسثل لؼ اف و لمجمدة السحجد التاريخ مؽ
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 مؽ تحققيا بعج غيبتو في تترخؼ اف السخالفات لمجشة يجؾز الثاني االخظار
 .باالخظار السؾعف عمؼ

 اف حيث السادة ىحه عمى تغييخات وردت والتظؾرات التعجيالت بعج لكؽ و
 االتحادية للحكهمة البذخية السهارد لقانهن  التشفيحية الالئحة من ٨٩ السادة
 وفق معو لمتحقيق المجشػػة إلى السحاؿ السؾعػػف اسػػتجعاء يتؼ( انه على نرت

 أو االلكتخونية وأنغستيا االتحادية الحكؾمة في يةالبذػػخ  السؾارد إجػػخاءات
 ومكاف إليو مشدػػؾب ىؾ ما االخظار يتزسؽ أف عمى ، السعتسجة الخقسية
 ويتؼ ، االقل عمى أياـ بثالثة ليا السحجد السؾعج قبل وذلػ الجمدػػة، وتاريخ

 لالؾسائ مؽ بأؼ أو االلكتخوني البخيج أو الفاكذ أو العادؼ بالبخيج االخظار
 إخظػػاره يعاد السخالفات، لجشة أماـ السؾعػػف مثؾؿ عجـ حاؿ فػػي. .الستاحة

 بالسؾعػػج االخظار يتؼ أف عمى أماميػػا فيو لمسثؾؿ آخخ مؾعػػج لو ويحجد ثانية
  (.التالية لمجمدة السحجد التاريخ مؽ االقل عمى واحج يـؾ قبل

 التحقيق لمجشة حاؿالس العاـ السؾعف استجعاء يجب  انو الشص ىحا ومفاد
 في البذخية السؾارد انغسة حدب الكتخوني او رقسي وفق اخظار بسؾجب

 في و االقل عمى اياـ بثالثة ليا السحجد السؾعج قبل وذلػ االتحادية الحكؾمة
 يتؼ االولى لمسخة اخظاره بعج السخالفات لجشة اماـ السؾعف مثؾؿ عجـ حاؿ

 واف لمجمدة السحجد التاريخ مؽ االقل عمى بيـؾ السؾعج قبل اخخػ  مخة اخظاره
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 لمجشة يجؾز الثاني االخظار بعج السخالفات لجشة اماـ السؾعف يسثل لؼ
 ).باالخظار السؾعف عمؼ مؽ تحققيا بعج غيبتو في تترخؼ اف السخالفات

 االتحادية للحكهمة البذخية السهارد لقانهن  فيحيةشالت الالئحة من 97 السادة
  (٨١٠٩ لدشة

 انو حيث العاـ السؾعف اخظار في اوجو عجة مؽ القانؾف  تغيخ خػ ن ىشا و 
 السؾعف ابالغ يجب كاف التعجيل عمى الدابقة الالئحة في  و اوؿ الؾجو في
 اياـ عجد مؽ انقص تعجيل ورد اف الى االقل عمى اياـ بخسدة الجمدة قبل

 ةبثالث التحقيق جمدة قبل االخظار يجب فأصبح الجمدة مؾعج قبل االخظار
 في االماراتي السذخع فأف الثاني الؾجو اما خسدة وليذ االقل عمى اياـ

 لحزؾر العاـ السؾعف اخظار يكؾف  اف اوجب التعجيل عمى الدابقة الالئحة
 و التظؾر عمى السذخع لحخص طبقا و التعجيل بعج اما خظيا التحقيق جمدة

 اصبح لب الدابق في كاف كسا خظيا االخظار يتؼ اف يؾجب فمؼ التغييخ
 البخيج اـ الفاكذ اـ االلكتخوني البخيج طخيق عؽ يتؼ اف السسكؽ مؽ االخظار
 الحكؾمة في كبيخة ايجابية صؾرة ليا والتغيخات التظؾرات اف رػ وأ العادؼ.

 تحقيق الى يؤدؼ وىحا سخعة و  سيؾلة اكثخ ليربح تغيخ فقج االتحادية
 بانتغاـ العاـ لسخفقا سيخ حدؽ وىي العامة السرمحة يوى السذخع مرمحة

 اضظخاد. و
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  : دفاعه بتقجيم للسهظف الدساح (4

 تكتسل وال الجفاع مسارسة حق يتحقق ال اف حيث بجييي متظمب وىحا
 السخالفة عؽ دفاعو بتقجيؼ العاـ لمسؾعف سسح لؾ اال الدابقة الستظمبات

  (1).دالذيؾ  شيادة فيو بسا االثبات وسائل بكل بيشاتو اثبات و اليو السشدؾبة

  : التأديبي بالقخار السهظف تبلیغ (5

 بذأف قخار اتخاذىا بعج السخالفات لجشة عمى االماراتي السذخع اوجب
 لمتؾقيع بحقو الرادر الجداء اؼ القخار تدميسو و تبميغو يتؼ أف العاـ السؾعف

 ىحا تعخض قج و بيا يعسل التي الجائخة اخظار مع استالمو يؾكج مسا عميو
 البذخية السهارد لقانهن  التشفيحية لالئحةا اف حيث لتغييخات زااي الستظمب
 اف عمى الخامس البشج في نرت ٨٩ السادة في ٨١٠٨ لدشة التحادي

 مع استالسو يفيج بسا عميو ويؾقع شأنو في الرادر الجداء قخار السؾعف يدمؼ)
 تدميؼ اوجب السذخع فأف السادة ىحه لشص طبقا و ( السعشية الجية إخظار

 كسا بيا يعسل التي الجائخة اخظار مع عميو التؾقيع ليتؼ العاـ لمسؾعف لجداءا
 للحكهمة البذخية السهارد لقانهن  التشفيحية لالئحة طبقا ولكؽ .سابقا ذكخنا

                                                             
د. ٕابخاليؼ كامل شؾابكة، الشغاـ القانؾني لمؾعيفة العامة االتحادية في دولة اإلمارات، كمية ( 1)

.193، ص:2014القانؾف، اإلمارات   
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 ىجؼ لتحقيق ضخورؼ  ىؾ بسا لمتعجيالت طبقا و ٨١٠٩ لدشة االتحادية
 السادة نص نوإف غيخىا و الدخعة و لمجخاءات الديؾلة تحقيق مؽ السذخع
 الجداء بقخار السؾعف يخظخ) اف عمى نص الحكخ سالف القانهن  من ٠١١

 بسا عميو، ويؾقع صجوره، تاريخ مؽ عسل أياـ ثالثة خالؿ شأنو، في الرادر
 الالئحة نقارف  عشجما و (ليا التابع التشغيسية الؾحجة إخظار مع استالسو، يفيج

 السؾعف اخظار يتؼ اف اضاؼ السذخع اف نخػ  الحالية بالالئحة الدابقة
 السذخع اف الباحث رأؼ مؽ و صجوره تاريخ مؽ اياـ ثالثة خالؿ بالجداء
 التساـ التدييل و الدخعة تحقيق ىجفيا مؽ التي اضافة ىحه اضاؼ

 الجداء معخفة يزسؽ انو بحيث العاـ لمسؾعف ضسانة يحقق مسا االجخاءات
 بعجـ نفدو في نيشةالظسأ يحقق مسا وقت اسخع في بحقو سيرجر الحؼ

 عسمو عمى سمبيا سيؤثخ مسا فكخه في خمل يدبب قج مسا طؾيمة لفتخة االنتغار
  .وعيفتو في ادائو و

 : السقخرة والعقهبة السخالفة بين ما التشاسب إيجاد الثانیة: السدألة

 حالة في أؼ ، سمبية الشتيجة كانت أف حتى لمسؾعف تبخز التحقيق أىسية
 االثخ حيث مؽ حتسا العدؿ كعقؾبة ليدت التؾبيخ فعقؾبة ، عميو الجداء فخض

 كامال الحكيقة كذف الى يؤدؼ التحقيق اف اذ ، مشيسا كل عمى الستختب
 التي والعقؾبة السؾعف يختكبيا التي السخالفة بيؽ الجقيقة السؾازنة الى وصؾال
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 في قائؼ غيخ والسخالفة العقؾبة بيؽ التخابط ألف السخالفة تمػ عؽ يدتحقيا
  (1).الجشائي القانؾف  في الحاؿ ىؾ مثمسا التأديب نظاؽ

 الفعل حكيقة الى التؾصل ىي االدارؼ  التحقيق ميسة فإف ذلػ عؽ فزال
 التحقيق اف اؼ الستاحة بالؾسائل ارتكابو مؽ والتيقؽ لمسؾعف السشدؾب

 الزخر مجػ او بديظة اـ جديسة مخالفة يذكل الفعل كاف اف تحجيج ميستو
 الجداء تحجيج يتؼ لحلػ طبقا و فييا يعسل التي بالجائخة السؾعف حقوال الحؼ

 دوف  السؾعف ارتكبو الحؼ الفعل مع متشاسبا يكؾف  اف بحيث االدارة قبل مؽ
 السخالفة يحرخ لؼ االماراتي السذخع اف كؾف ،(2) العقؾبة تختيب في التعدف
 اف كؾف  الفةالسخ تحجد مؽ ىي المجشة اعظى بل الحرخ سبيل عمى التأديبية
 في االساس مؽ مخالفة يذكل ال قج معيشة وعيفة في جديسة مخالفة مايذكل

  . السخالفات يحرخ لؼ السذخع اف نخػ  لحلػ و اخخػ  وعيفة

                                                             
، ٧ج اليادؼ ، الذخعية االجخائية في التأديب ،دار غخيب لمظباعة ، القاىخة ،طد.ماىخ عب (1)

٧٥٠، ٤٧١٢  

د. محسؾد عاطف البشا ، الؾسيط في القانؾف االدارؼ ، شخكة إشعاع لمظباعة ، القاىخة ، ( 2)
٤٧١٢ ،174.  
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 العاـ لمسؾعف كزسانة االدارؼ  لمتحقيق كبيخة أىسية تتذكل نخػ  فكسا
 التي العقؾبة مع السخالفة مؾازنة مع الكاممة لمحكيقة كذف يذكل انو حيث

 (1). يدتحقيا

 السشدؾب الفعل حكيقة إلى التؾصل ميستو اإلدارؼ  التحقيق فإف عميو وبشاء
 التحقيق أف أؼ الستاحة، التحكيكية بالؾسائل ارتكابو مؽ والتيقؽ السؾعف إلى

 ألحقو الحؼ الزخر ومجػ بداطتو أو الفعل جدامة بياف شأنو مؽ اإلدارؼ 
 اإلدارة تقخر ذلػ ضؾء وعمى فييا، يعسل التي اإلدارية بالجية السؾعف

 السختكب الفعل مع الجداء يتشاسب بحيث السؾعف عمى تؾقعو الحؼ الجداء
 عمى الكبيخ األثخ كمو ىح وفى العقؾبة، إيقاع في اإلدارة تتعدف ال وأف

 (2وانتاجية.) السؾعف عظاء

 

 

                                                             
، مجمة الجكتؾر حدؾف عبيج ىجيج ، التحقيق االدارؼ و اثخه عمى نتيجة التحقيق الجشائي (1)

 ٤١١ص، ٧٠٤١السحقق الحمي لمعمـؾ القانؾنية و الدياسية ، العجد الثاني ، الدشة العاشخة 

(. القزاء اإلدارؼ، الكتاب الثالث، قزاء التأديب، دار  1979( دمحم سميساف الظساوؼ، ) (2
 .186الفكخ العخبي، القاىخة، ص 
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 الثانٍ الفرع

 للادارة الاداري الححقٌق أههٌت

 في االساسية الخكيدة السؾعف عج في لالدارة االدارؼ  التحقيق أىسية تتخكد
 اف مؽ البج لحلػ. السشفح ساعجىا و السجبخ الجولة عقل فيؾ ، العامة الؾعيفة

 حقؾقو يسذ أف يسكؽ ما كل مؽ السؾعف ىحا حساية واجب االدارة عمى يقع
 عؽ لمجفاع الفخصة بإتاحة السؾعف تأديب مجاؿ في ذلػ يتؼ ،و الؾعيفية

 وفق تترخؼ االدارة يجعل التحقيق أف كسا ، معو التحقيق خالؿ مؽ نفدو
 )1(.دقيقة و صحيحة معمؾمات

 ال وقج ، الجقة الى تفتقخ جداءات فخض الى يؤدؼ ذلػ بعكذ والقؾؿ
 الحؼ بالغمؼ شعؾره و السؾعف انراؼ عجـ الى يؤدؼ مسا العجالة تحقق
 و باألمؽ شعؾره ؿحا في عميو يكؾف  الحؼ بالذكل ادائو مؽ حتسا يقمل

                                                             
لعقؾبة االنزباطية عمى السؾعف خالج دمحم مرظفى السؾلى ، الدمظة السخترة في فخض ا( 1)

 ٤١٠ـ،ص٧٠٠٠العاـ ، اطخوحة دكتؾراه ، كمية القانؾف جامعة السؾصل ، سشة 
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 السخفق سيخ عمى يشعكذ ما وىؾ ، خالف واف حتى حقؾقو الى الظسأنيشة
      (1).اضظخاد و نتغاـاب العاـ

 مؾاطؽ عمى الؾقؾؼ مؽ االدارة يسكؽ التحقيق اجخاء فأف ذلػ غيخ و
 ، الجداء فخض عؽ فزال ، مدتكبال وتالفييا لسعالجتيا الخمل و الزعف

 الدبل الحداب في تزع التي االدارة عسل عمى شفعبال ديعؾ  الحؼ االمخ
 االدارة عسل يظؾر ما وىحا مدتكبال السخالفات ىحه مثل تكخار لتالفي الكفيمة

 (2).أمخىا مؽ بريخة عمى يجعميا و

 أسباب مؽ إليو استشجت ما كفاية تقجيخ في طميقة حخة اإلدارة كانت وٕاذا"
 في العميا اإلدارية السحكسة يختعب حج وعمى أنيا إال السؾعف، مجازاة  في

 سائغا استخالصاً  مدتخمرة ثابتة عشاصخ إلى استشجت قج تكؾف  أف مرخ
 أؼ شأف شأنو الكفاية درجة بتقجيخ الرادر القخار أف ذلػ تشتجيا، وقائع مؽ

                                                             
احسج محسؾد الخبيعي ، التحقيق االدارؼ في الؾعيفة العامة ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة ( 1)

 ٤٠، ص ٧٠٠١السؾصل ، كمية القانؾف ، 

دارؼ و اثخه عمى نتيجة التحقيق الجشائي ، مجمة الجكتؾر حدؾف عبيج ىجيج ، التحقيق اال ( 2)
 ٤١٥ص، ٧٠٤١السحقق الحمي لمعمـؾ القانؾنية و الدياسية ، العجد الثاني ، الدشة العاشخة 
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 فاقجا كاف وٕاال قانؾناً  لو السبخر سببو عمى يقجـ أف يجب إدارؼ  قخار
 (1لسذخوعيتو.)

 اعتباره حيث مؽ لمسجتسع االدارػ  التحقبق أىسيتو إلى يخنذ أف نشدى وال
 مجازاة  إلى تدعى اإلدارة أف بسعشى أؼ العاـ، السؾعف ضسانات مؽ ضسانة

 السخفق سيخ عمى بحفاعيا الستعمقة تقجيخاتيا وفق إليو يشدب عسا السؾعف
 تمحق ال فإنيا ذلػ إلى تدعى الحؼ وبالقجر ىي وٕانسا دوامو، وانتغاـ العاـ

 التقجيخية سمظتيا استعساؿ في التعدف عؽ وتشأػ بالسؾعف، والجؾر الحيف
 يتجاوز ال أف عمى إليو الفعل ندبة مقشع وبذكل ليا أثبت إذا إال مجازاتو في

 (2الخظأ.) جدامة مع يتفق الحؼ التشاسب الجداء ذلػ

 

 

 

                                                             
 عميا. –قزائية  38لدشة  1499( الظعؽ رقؼ (1

 وٕاجخاءاتو، اإلدارؼ  التحقيق إلى واإلدارة السؾعف دليل(.  2014)  الحديشي، عباس ( عسار(2
 . 12 ص ،  1 ط بغجاد، الدشيؾرؼ، مكتبة
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 الثانٍ الهبحث

 الاداري الححقٌق ضىابط

 البج كافف السؾعف مريخ تحجيج في ديبيةالتأ اإلجخاءات أىسية إلى نغخا
 مذخوعيتيا تزسؽ التي والزسانات الزؾابط مؽ لسجسؾعة إخزاعيا مؽ

 اإلجخاءات ىحه بعض عمى يتختب حيث السؾعف، مداءلة عشج ومالءمتيا
 عؽ الؾقف في كسا لمسؾعف الؾعيفي السدتقبل عمى ثخؤ ت قج جديسة آثار

 بكتابة متعمقة شكمية ؾابطض حؾؿ الزؾابط تمػ وتجور مثال. العسل
 بالسخالفة ومؾاجيتو السؾعف باستجعاء متعمقة اجخائية وضسانات التحقيق...،

 التالييؽ: السظمبيؽ خالؿ مؽ الزؾابط تمػ وسشتشاوؿ االحتياطى... ووقفو

 الأول الهطلب

 الشكلٌت الإداري الححقٌق ضىابط

 فرعٌن: على وًشحهل

 الاول الفرع

 وأههٌحه الإداري الححقٌق كحابت
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 في التعييؽ قخار صجور مؽ اعتبارا االتحادية بالؾعيفة السؾعف عالقة تبجأ
 حقؾقو حيث مؽ االتحادية الؾعيفة لشغاـ خاضعا بحلػ حفيرب الؾعيفة،
 .وتأديبو وواجباتو

 ويعتبخ ، تأديبياً  يجازػ  نوإف الؾعيفية بالؾاجبات السؾعف أخل ما وإذا
 أقؾالو سساع طخيق عؽ لو، السقخرة ناتالزسا أىؼ مؽ السؾعف مع التحقيق

 إليو مشدؾب ىؾ فيسا التحقيق أثشاء نفدو عؽ والجفاع إليو، مؾجو ىؾ ما حؾؿ
 إلى تيجؼ التي التأديبية اإلجخاءات مؽ إجخاء أوؿ ىؾ فالتحقيق اتياـ، مؽ

 إلى تشدب التي األدلة وبياف وعخوفيا التحقيق محل األفعاؿ ىي ما تحجيج
 السؾعف.

 لجولة االتحادؼ السذخع نص   حيث مكتؾبا، يكؾف  أف التحقيق في واألصل
 القانؾف  مؽ ( 81 ) رقؼ السادة مؽ 4 الفقخة في الستحجة العخبية اإلمارات
 الحكؾمة في البذخية السؾارد بذأف 2008 لدشة ( 11 ) رقؼ االتحادؼ
 "ال أنو عمى 2011 لدشة (9 ) رقؼ االتحادؼ بالقانؾف  السعجؿ االتحادية

 تحقيق إجخاء بعج إال إدارية جداءات أية السؾعف عمى يفخض أف جؾزي
 ( 17 ) رقؼ اتحادؼ بقانؾف  السخسـؾ صجور عشج ولكؽ معو.....". خظي
 ما الججيج القانؾف  مؾاد تتزسؽ ولؼ البشج ىحا مؽ خاليا صجر 2016 لدشة
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 أكاف سؾاء مفتؾحا التحقيق بحلػ فجعل التحقيق، كتابة ضخورة إلى يذيخ
 شفاىة. أو ابةكت

 مع اإلدارية الجية تجخيو ػالح التحقيق يتؼ أف يجؾز الف ذلػ وعمى
 القانؾف  وفق مكتؾبا التحقيق كاف إذا إال اإلدارية لمسخالفة السختكب السؾعف

 التحقيق لرحة أساسيا شخطا التحقيق كتابة تعج حيث 2008 لدشة 81
 وذلػ السؾعف مع ؼ اإلدار  التحقيق بظالف إلى ذلػ خالؼ ويؤدػ ،اإلدارؼ 

 أخخػ  آثار مؽ عميو يتختب وما التحقيق في السحجد الذكل في عيب بدبب
 .أدلتيا وضياع الجعؾػ  أوراؽ في العبث مشيا

 بذأف 2016 لدشة ( 17 ) رقؼ ؼاتحاد بقانؾف  السخسـؾ صجر ذلػ وبعج
 ؛ 2008 لدشة ( 11 ) رقؼ ؼاتحاد بقانؾف  السخسـؾ أحكاـ بعض تعجيل

 الفقخة ححؼ حيث الججيج بالقانؾف  السخسـؾ مؽ ( 81 ) السادة تعجيل متزسشا
 ما نرؾصو تتزسؽ أف دوف  مكتؾبا،  التحقيق يكؾف  أف تذتخط كانت التي

 حأصب أنو ذلػ مؽ وندتشتج مكتؾبا. التحقيق يكؾف  أف ضخورة إلى يذيخ
 أف في بأسا الباحث يخػ  وال كتابتو، عجـ أو التحقيق كتابة في الخيار لإلدارة
 أو الخظي سؾاء اإلنحار مثل: شفؾيا، البديظة الجداءات في التحقيق يكؾف 

 الجداءات باقي أما ،أياـ ثالثة تتجاوز ال لسجة الخاتب مؽ والخرؼ الذفيي،
 فيي السؾعف، أداء عمى وتأثيخىا لخظؾرتيا نغخا مكتؾبة تكؾف  أف بج فال
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 أف يجؾز ال لػلح نفدو، عؽ فييا بالجفاع السؾعف وقياـ تحقيق إلى تحتاج
 في يتؼ ما جسيع فيو يكتب أف يجب بل شفؾيا، بيا الستعمق التحقيق يكؾف 

 (1).السظمؾبة الحكيقة إلى وصؾال التحقيق،

 عميو يظمق كتابي محخر في يتؼ أف ىؾ : التحقيق بكتابة والسقرهد
 بحيث وبياناتو التحقيق مجخيات عمى السحزخ ىحا ػ يشظؾ  التحقيق، محزخ
 ػ يحؾ  ػالح الؾعاء ىؾ التحقيق محزخ يكؾف  وبحلػ فيو؛ ارد ما كل يعكذ

 (2)صامت. دليل خيخ وىؾ التحقيق، وإجخاءات اإلدانة أو البخاءة أدلة

 صفة عميو لتزاؼ تجويشو أو تحخيخه بيا ُيقرج التحقيق كتابة وقيل
 بذأنو الرادر القخار مؽ التغمؼ حاالت في إليو الخجؾع  يسكؽ بحيث الخسسية

 3.فيو الظعؽ أو

                                                             
انغخ: د/ عبج هللا دمحم محسؾد أرجسشج، فمدفة اإلجخاءات التأديبية لمعامميؽ بالخجمة السجنية، ( 1)

 وما بعجىا 175ـ، ص  1998

أحسج الديج دمحم إسساعيل، إجخاءات التأديب اإلدارؼ لمسؾعف العاـ في عل قؾانيؽ السؾارد ( 2)
 .14، ص 2014ية والسحمية ،دراسة مقارنة، أكاديسية شخطة دبي، البذخية االتحاد

السدتذار عمي كامل، الحساية القانؾنية لمسؾعف العاـ، دار الفكخ والقانؾف، السشرؾرة، ( 3)
 132، ص:  2010
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 :اإلداري  التحقيق كتابة أهسیة

 عمى حجة يعتبخ الكتابي التحقيق أف ذلػ بالغة، أىسية ليا التحقيق كتابة
ؽ السكتؾب التحقيق أف كسا إنكاره، أحج يدتظيع ال بحيث الكافة  السؾعف يسك 

 تعج وكحلػ بخاءتو، أو إدانتو تس ت بسؾجبيا التي األدلة عمى االطالع مؽ
 عمى داللة التحقيق محزخ عمى الستيؼ السؾعف وتؾقيع التحقيق كتابة

 إدانة عشج أنو ذلػ إلى يزاؼ أقؾالو، سساع إنكار يدتظيع ال بحيث مؾاجيتو
 صجر بسؾجبيا التي الكتابية واألدلة األوراؽ عمى الحرؾؿ يدتظيع السؾعف

 (1) فيو.( الظعؽ أو التأديبي الجداء(  مؽ لمتغمؼ وذلػ التأديبي؛ الجداء ضجه

 الخسسية صفة عميو تزفي كؾنيا في تتسثل أخخػ  أىسية ليا التحقيق وكتابة
 وسيمة الكتابة تعج   كسا والتحخيف، التذؾيو مؽ إجخاءاتو كافة عمى فتحافع
 تجخت التي واإلفادات والسعايشات الذيؾد وشيادات األقؾاؿ كافة مؽ لمتثبت

 إلى يزاؼ الكتابة، خالؿ مؽ إال بيا االحتفاظ يسكؽ ال والتي التحقيق اءأثش
 العجالة؛ وتبجد الحكيقة معالؼ ضياع إلى تمجت التحقيق كتابة عجـ أف ذلػ

 القزائية وعيفتو مباشخة في القاضي ميسة تدييل إلى تمجت التحقيق فكتابة

                                                             
د. أحسج أسامة بجر، التحقيق اإلدارؼ والسحاكسة التأديبية، مكتبة دار الشيزة العخبية، مرخ، ( 1)

 177: ، ص 2010
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 الجداء قخار في طعؽ ما إذا إجخاءات مؽ اتخح ما مذخوعية في سمظتو وبدط
 ال حيث شيؾعا وأكثخىا لإلثبات وسيمة أفزل التحقيق كتابة تعج كسا التأديبي،

 التحقيق؛ أثشاء حجث ما كافة تحكخ في السحقق ذاكخة عمى االعتساد يسكؽ
 (1).الدمؽ مؽ فتخة انقزاء بعج خرؾصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
د. عسار عباس الحديشي، أصؾؿ التحقيق اإلدارػ، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، لبشاف، ( 1)

 30، ص: 2016
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 الثانٍ الفرع

 الححقٌق نحضر فٍ الشكلٌت البٌاناث

 تؾافخ فييا يتظمب أنو إال معيؽ، بذكل تتؼ أف التحقيق تابةك في يذتخط ال
 17 ) رقؼ اتحادؼ بقانؾف  السخسـؾ في فالستسعؽ والذكميات، الزؾابط بعض

 لمزؾابط ذكخا يجج ال 2018 لدشة 1 رقؼ التشفيحية والئحتو 2016 لدشة (
 لرحة ضسانا التحقيق محزخ في بيا التقيج يجب التي والذكميات

 لمحكؾمة البذخية السؾارد قانؾف  في لحلػ خالفا نجج بيشسا اإلجخاءات،
 بقانؾف  بالسخسـؾ السعجؿ االتحادية 2008  لدشة ( 11 ) رقؼ االتحادية

 في التحقيق محزخ شكميات عمى نص   فقج ؛ 2012 لدشة (9 ) رقؼ ػاتحاد
 الستعمقة ( 2012 ) لدشة ( 13 ) رقؼ التشفيحية الالئحة مؽ ( 97 ) السادة
 في السحقق ويثبت كتابة التحقيق "يكؾف  فييا: وجاء الدابق، سـؾبالسخ 

 :يمي ما السحزخ

 .تحخيخه وساعة تاريخ -1

 .أصجرتو التي والجية اإلحالة وقخار السحقق اسؼ -2

 التابع واإلدارة إقامتو ومحل وسشو التحقيق إلى السحاؿ السؾعف اسؼ -3
 .التحقيق محل الؾاقعة وممخص الؾعيفية ودرجتو ووعيفتو ليا



 

 

 

 

 احمد عبيد مصبح الغفلً / ا                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
369 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 .أقؾاليؼ ُسسعت مؽ   إثبات -4

 السؾعف. عمى التحقيق بسحزخ جاء ما قخاءة -5

 ساعة وإثبات عميو االطالع تؼ وما إجخاءات مؽ اتخاذه تؼ ما إثبات -6
 .السحزخ إتساـ وتاريخ

 في بأقؾالو أدلى ومؽ السحقق بتؾقيع التحقيق أوراؽ مؽ ورقة كل تحييل -7
 .الؾرقة ىحه

 ".ومدتشجاتو دفاعو وأوجو السؾعف أقؾاؿ إثبات  -8

 الذيؾد بيؽ تتؼ مؾاجية أو ممحؾعة كل عمى يؾقع أف السحقق عمى ويجب
 أو تحذيخ دوف  ذلػ ويكؾف  السخالفة، إليو السشدؾب والسؾعف الذيؾد بيؽ أو

 مشو. ويؾقع ح(صح) كمسة ويكتب قؾسيؽ بيؽ فيؾضع خظأ وقع وإذا شظب،
 في أقؾالو تدسع مؽ كل برسة أو ختؼ أو تؾقيع السحزخ يتزسؽ أف ويجب

 تدجيل مع محزخه في ذلػ السحقق أثبت امتشع، ذاإف تجويشيا، بعج التحقيق
 ."أسباب مؽ يبجيو قج ما

 التحقيق، كتابة عشج مخاعاتيا يشبغي معيشة شكميات عمى حصخي نص فيحا
 الكياـ عجـ تدتظيع وال يائإجخا بالتحقيق السخترة الجية عمى يجب حيث
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 في يكتب أف بجي حيث السذخع، عمييا نص   التي لمشرؾص تشفيحا بيا،
 التحقيق محزخ تاريخ كتابة ومخاعاة بالتحقيق قامت التي الجية اسؼ الجيباجة
 تدسع مؽ كل بيانات إثبات وكحلػ التحقيق، كتابة فييا تست التي والداعة

 السيالد وتاريخ والدؽ الثالثي االسؼ وىي مخالفا، أـ شاىجا أكاف سؾاء أقؾالو
 حيث إقامتو محل وكحلػ الؾعيفية، ودرجتو ووعيفتو والدشة والذيخ باليـؾ

 أت أو الدفخ جؾاز أو الذخرية البظاقة مؽ سؾاء ذلػ مؽ التحقق يسكؽ
 انتياء تاريخ إثبات يجب خجمتيؼ انتياء حالة وفي آخخ، رسسي مدتشج

 ذلػ إثبات يجب السؾعف عؽ وكيل أو محاـ ىشاؾ كاف وإذا (1)خجمتيؼ،
 (2) والسدتشجات. األدلة وإرفاؽ قجميا التي السدتشجات وإثبات

 وواضحة متدمدمة العبارات تأتي أف التحقيق محزخ كتابة عشج ويجب
 فييا عبارات السحزخ في يكؾف  ال وأف والتعقيج، والتأويل الغسؾض عؽ بعيجة

 إضافةو  أىجافو التحقيق يحقق حتى كذط؛ أو حترحي أو إضافة أو شظب

                                                             
انغخ: د/ عبج هللا دمحم محسؾد أرجسشج، فمدفة اإلجخاءات التأديبية لمعامميؽ بالخجمة السجنية، ( 1)

 وما بعجىا. 184ـ، ص  1998

الؾثائق"، مشذأة  –لتحقيق اإلدارؼ "مبادغ التأديب السدتذار الجكتؾر سسيخ عبجهللا سعج، ا( 2)
 .95، ص:  2014 -السعارؼ، اإلسكشجرية،
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 بعض وججت ذاإف وسميسة، واضحة عخبية بمغة الكتابة تتؼ أف يجب ذلػ إلى
 مثل دقيقا، التحقيق يكؾف  حتى تجويشيا مؽ يسشع فال العامية بالميجة العبارات

 (1.( ذلػ وغيخ األفخاد لبعض واأللقاب والقحؼ الدب عبارات  بعض

 حزخ لى حيث مؽ وإجخاءاتو، التحقيق تفاصيل ذكخ أيزا يجب كسا
 أو السؾعف

 مؾاجيتو تست كيف وكحلػ يحزخ، لؼ أـ لمتحقيق السحاؿ) السؾعفؾف (
 عشج عشو يجافع محاـ لجيو كاف وىل ذلػ، عمى وجؾابو إليو السؾجية بالتيؼ

 ضج السؾجؾدة األدلة ذكخ وكحلػ شيؾد، ىشاؾ كاف وىل معو التحقيق
 لمسؾعف الشفي لةأد ذكخ وكحلػ الخبخاء، تقخيخ أو كتابية أدلة مؽ السؾعف

 أفي التحقيق فييا تؼ جمدة وكؼ التحقيق استغخؽ  كؼ وكحلػ إلييا، استشج التي
 .جمدات عجة في أـ واحجة جمدة

 التي والسدتشجات الكتابية واألدلة الؾثائق إرفاؽ السحزخ في يجب كسا
 الخبخاء تقاريخ وجؾد حالة وفي الستيؼ، مؾاجية في المجشة عمييا استشجت

 صؾتي تدجيل فييا يكؾف  قج مكتؾبة غيخ أدلة ىشاؾ كانت وإذا يا،إرفاق يجب

                                                             
 .  178د. عسار عباس الحديشي، مخجع سابق، ص: ( 1)
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 أقخاص مثل التحقيق محزخ في إرفاقيا يجب لمسؾعف إدانة فيو مخئي أو
 C.D ، ُوججت، إف التحقيق محزخ في والؾثائق الرؾر إرفاؽ يجب كسا 

 ام إذا بخاءتو إثبات في السؾعف إلييا استشج التي واألدلة السدتشجات إرفاؽ مع
 .وججت

 محزخ ديباجة تتزسؽ أف وجؾب في تتسثل األخخػ  شكميات وىشاؾ
 واسؼ التحقيق ومؾضؾع التأديبية، المجشة ألعزاء الكاممة األسساء التحقيق

 ووقت إليو، السؾجية التيسة وبياف لمتحقيق السحاؿ ) السؾعفيؽ أو ( السؾعف
 تؾصمت التي ألدلةا أىؼ كتابة وكحلػ االجتساع، ومكاف المجشة اجتساع وتاريخ

 أو لمسؾعف السؾجية التيسة إثبات في إلييا فاستشجت التأديبية المجشة إلييا
 عشو، نفييا تؼ التي

 بغمق انتيت ىل التحقيق؛ لجشة إلييا انتيت التي التؾصيات ذكخ ويجب
 المجشة إلى وإحالتو السؾعف إدانة أو السؾعف، ىعم تيسة وجؾد لعجـ التحقيق

 .العقؾبة بتؾقيع رةالسخت السحكسة أو

 مدببة، التؾصيات ىحه تكؾف  أف يجب التحقيق لجشة تؾصيات ذكخ وعشج
 يعتبخ حيث التحقيق، لجشة عؽ الرادرة التؾصية سبب ذكخ يجب أنو بسعشى

 .التحقيق محزخ  في اإللدامية البيانات أىؼ مؽ التدبيب
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 مؽ بجاية التحقيق، محزخ صفحات جسيع تخقيؼ يتؼ أف مخاعاة تجب كسا
 مؽ صفحة آخخ إلى التحقيق ديباجة تتزسؽ التي األولى الرفحة

 أو التزييع أو الزياع مؽ ومجخياتو التحقيق لحفع ضسانا وذلػ الرفحات،
 .ذلػ شابو وما التمف

 التؾقيع التحقيق لجشة أعزاء جسيع عمى يجب التحقيق مؽ االنتياء وعشج
 السحقق عمى يجب وكحلػ مشيؼ، واحج كل اسؼ وذكخ التحقيق محزخ عمى

 التحقيق، محزخ صفحات مؽ صفحة كل نياية في التؾقيع التحقيق وكاتب
 التحقيق، محزخ عمى يؾقع أف التيؼ إليو السؾجية السؾعف عمى يجب كسا

 االطالع تؼ ما يحكخ أف يجب كسا أقؾاليؼ، نياية عشج الذيؾد تؾقيع وكحلػ
 وإغالؽ إتساـ اعةوس تاريخ ذكخ كحلػ ويجب التحقيق إجخاء أثشاء عميو

 .التحقيق محزخ

 وما التحقيق يخاجع أف سابقا ذكخ ما كل استيفاء بعج السحقق عمى ويجب
 أو العبارات في أخظ وقؾع عجـ مؽ ليتأكج التحقيق محزخ في تجويشو تؼ

 في يكؾف  معمؾمة أت إىساؿ عجـ مؽ والتأكج وغيخىا، االعتخافات أو األقؾاؿ
 (1). لمتحقيق فائجة ذكخىا

                                                             
 180إلى  177د. عسار عباس الحديشي، مخجع سابق، ص: ( 1)
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 الثانٍ هطلبال

 الاجرائٌت الإداري الححقٌق ضىابط

 لمتحقيق السؾعف استجعاء حؾؿ لمتحقيق اإلجخائية الزؾابط تجور
 جؾاز مجػ وكحلػ وضؾابظو، السختكبة بالسخالفات ومؾاجيتو ،وضؾابظو

 ما وذلػ وضؾابظو، التحقيق سيخ لحدؽ كزسانو االحتياطي الؾقف اتخاذ
  التالييؽ: الفخعيؽ خالؿ ؽم السظمب ىحا خالؿ مؽ سشتشاولو

 الأول الفرع

 بالهخالفاث الهىاجهت و للححقٌق الاسحدعاء

 للححقٌق: الاسحدعاء : أولا

 في بالحزؾر السخالف السؾعف السحقق بو يكمف إجخاء ؾى : مفههمه 
 أو إليو مشدؾب ىؾ عسا لدؤالو باالستجعاء السحجديؽ والدماف السكاف

 الذيؾد. أو الستيسيؽ مؽ بغيخه مؾاجيتو أو الستجؾابو

 ومحل ووعيفتو ولكبو السخالف السؾعف اسؼ االستجعاء يتزسؽ أف ويشبغي
 المحيؽ والسكاف الدماف عمى اشتسالو عؽ فزالً  أصجره، مؽ وتؾقيع إقامتو

 فييسا. يحزخ
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 السحاؿ السؾعف إحاطة ـالسقا ىحا في اإلستجعاء أو باإلخظار يقرج
 يدتذعخ وبرؾرة إليو السشدؾبة بالسخالفة ومحجد صخيح وبذكل عمساً  لمتحقيق

 تمػ رتكابإب قيامو ثبؾت حالة في مجازاتو إلى اإلدارة نية إتجاه معيا
 إجخاء بسؾعج السؾعف تبميغ اإلخظار يتزسؽ أف الظبيعي ومؽ .(1) السخالفة
 اإلدارؼ  القزاء ذىب وقج. دفاعو إعجاد لو يتدشى لكي كاؼ؛ بؾقت التحقيق

 إجخاء قبل ساعة وأربعيؽ ثساف عؽ يقل ال بسا السجة ىحه جتحجي إلى فخندا في
 .التحقيق

 امتشاع مؽ يتخح أف يجؾز ال أنو إلى الذأف ىحا في االشارة تججر أنو إال
 أف حيث ضجه، قخيشو سمسياً  واستجعائ رغؼ السحقق أماـ السثؾؿ عؽ العامل

 أف يدؾغ وال كحلػ، يكؾف  أف وحدبو إدارياً  ذنباً  يكؾف  أف يعجو ال االمتشاع
 ال شػ عمى تقـؾ الحالة ىحه في اإلدانة أف حيث إدانة، دليل مشو يتخح

 (2.)باألوراؽ ثابت دليل يجعسو

 بالهخالفاث: الهىاجهت ثانٌاً:

                                                             
لعامة , السخكد يشغخ: د عبج العديد عبج السشعؼ خميفة , الزسانات التأديبية في الؾعيفة ا( 1)

 137, ص  2008القؾمي لالصجارات القانؾنية , القاىخة , 

 189د/ عبج هللا دمحم محسؾد أرجسشج، مخجع سابق، ص ( 2)
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 أو مخالفة, مؽ اليو يشدب بسا لمتحقيق السحاؿ السؾعف مؾاجية إف
 ألف التحقيق؛ مخحمة في الذكمية الزسانات أىؼ أحجػ تعج مخالفات,
 لؼ مخالفة عؽ مداءلتو يعشي وإىجارىا الجفاع, حق متظمبات مؽ تعج السؾاجية

 واإلنراؼ. العجالة مبادغ مع يتشافى الحؼ األمخ بيا, اً  عمؼ يحط

 أحج التحقيق وأوراؽ ممفو عمى التحقيق إلى السحاؿ السؾعف إطالع يعجو 
 ىحا تسكيؽ في ألىسيتو بالشغخ السجاؿ؛ ىحا في السقخرة الجؾىخية الزسانات

 حجب تؼ ما إذا يتأتى ال ما وىؾ مفيج نحؾ عمى دفاعو إبجاء مؽ السؾعف
 والذفافية الؾضؾح فمدفة مع يشدجؼ يعج لؼ ما وىؾ ، عشو االمؾر ىحه وكتساف

 إغفاؿ أف, تقجـ ما عمى ويتختب .ككل اإلدارؼ  العسل عمى تييسؽ بجأت التي
 ميسة شكمية لزسانة اً ر إىجا يذكل مشو السعشي السؾعف وحخماف الحق ىحا
 (1.) الستخحة اإلجخاءات بظالف إلى يؤدؼ مسا

 حكيقة عمى العامل "إطالع التأديبية السداءلة إطار في بالسؾاجية يقرجو 
 إلى تذيخ التي األدلة بسختمف عمسا وإحاطتو إليو، السدشجة التيؼ أو التيسة
 السؾاجية تتؼ أف ؽويتعي دفاعو، بأوجو اإلدالء يدتظيع حتى السخالفة ارتكابو

                                                             
دراسة –يشغخ: كؾثخ حاـز سمظاف , إمتيازات السؾعف العاـ وأثخىا في زيادة فاعمية اإلدارة  (1)

138, ص  2000امعة بغجاد , مقارنة , رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانؾف , ج  



 

 

 

 

 احمد عبيد مصبح الغفلً / ا                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
377 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 ما إذا ولسؤاخحت سبيميا في اإلدارة أف السؾعف مشو يدتذعخ نحؾ عمى
 فيشذط مؾقفو خظؾرة مؽ بيشة عمى يكؾف  لكي وذلػ إدانتو أدلة لجييا تخجحت

 (1) نفدو. عؽ لمجفاع

 عجـ عمى ويتختب التحقيق ضسانات مؽ أساسية ضسانة باالتياـ والسؾاجية
 إجخاءات بظالف إلى يؤدػ ما وىؾ الجفاع حقؾؽ  مؽ بحق اإلخالؿ تحكيقيا

 أف يعشي ال والسدتشجات الذيؾد بعض بأقؾاؿ الستيؼ فسؾاجية التحقيق،
 يتعيؽ التي الزؾابط بعض ىشاؾ فإف لحلػ ، صحيحة التحقيق إجخاءات

 :أبخزىا مؽ الستيؼ لسؾاجية بيا الكياـ

 :محجدة التهسة تكهن  أن -أ

 العمؼ ىؾ السؾاجية مؽ اليجؼ ولكؽ لمسؾاجية، معيشا شكال السذخع يحجد لؼ
 ليذ السعالؼ وواضحة محجدة التيسة تكؾف  أف يؾجب ما وىؾ وأدلتيا بالتيسة

 سمظة إلييا تدتشج التي التيسة تمػ عمى الخد لمستيؼ يتدشى حتى غسؾض بيا

                                                             
جسعو دمحم راشج الخميثي، السخالفة التأديبة والدمظة السعشية بتظبيق الجداء التأديبي، أكاديسية . (1)

 .157، ص 2013شخطة دبي، دبي، 
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 والتيسة األدلة تمػ ضج نفدو عؽ والجفاع عشجىا التي وأدلتيا التحقيق
 (1).إليو السشدؾبة

 :تهحمؤاخ سبيل في اإلدارة أن السهظف يدتذعخ أن يجب -ب

 باإلجخاءات والعمؼ الكافية القانؾنية بالخبخة السؾعفيؽ أغمب يستع ال
 تمػ مؽ مؾقفو بحكيقة لمتحقيق السحاؿ السؾعف تشبيو يؾجب ما وىؾ التأديبية،

 تتؼ أف بيج إنسا إليو السشدؾبة بالتيسة الستيؼ مؾاجية يكفي فال السؾاجية،
 تست إذا اخحتوؤ م سبيل في اإلدارة أف معيا السؾعف يدتذعخ جية عمى

 (2)نفدو. عؽ الجفاع في يشذط بأف مجبخا السؾعف يتحخؾ ثؼ ومؽ إدانتو

 :إليو السشدؾبة األخظاء جسيع السؾعف مؾاجية تذسل أف يجب -ج

                                                             
د. سعج نؾاؼ العشدت، الزسانات اإلجخائية في التأديب، دار السظبؾعات الجامعية، ( 1)

 207، ص 2007اإلسكشجرية،.

 السخجع الدابق. (2)
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 السؾعف إلى السشدؾبة األخظاء كافة تحجد أف التحقيق سمظة عمى يجب
 وسائخ وقؾعيا وزماف ومكانيا السخالفة تحجيج خالؿ مؽ وذلػ ستيؼ،ال

 (1) ليا. السحجدة األخخػ  العشاصخ

 التي بالسخالفة الستيؼ السؾعف إعالـ يتؼ أف يجب الحق ىحا ولتأكيج
  رقؼ التشفيحية الالئحة مؽ  97  السادة مؽ الثانية الفقخة نرت فقج لحا ارتكبيا،

  17  رقؼ االتحادؼ البذخية السؾارد بقانؾف  لسخسـؾبا الستعمقة 2018 لدشة 1
 المجشة إلى السحاؿ السؾعف استجعاء "يتؼ أف وجؾب عمى 2016 لدشة

 وأنغستيا االتحادية الحكؾمة في البذخية السؾارد إجخاءات وفق معو لمتحقيق
 مشدؾب ىؾ ما اإلخظار يتزسؽ أف عمى السعتسجة، الخقسية أو اإللكتخونية

 عمى أياـ بثالثة ليا السحجد السؾعج قبل وذلػ ومكانيا الجمدة وتاريخ إليو
 بأؼ أو اإللكتخوني البخيج أو الفاكذ أو ؼالعاد بالبخيج اإلخظار ويتؼ األقل،

 الستاحة". الؾسائل مؽ

 

 

                                                             
 157جسعة دمحم راشج الخميثي، مخجع سابق، ص ( 1)
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 الثانٍ الفرع

 العهل عن الاححٌاطٍ الىقف

 تتختب التي اآلثار وأخظخ أىؼ مؽ العسل، عؽ االحتياطي الؾقف يعتبخ
 مشيا الؾقف، مؽ أنؾاع عجة السؾعف عمى يؾقع أف يسكؽ حيث التحقيق، مىع

 لعقؾبة نتيجة أو االحتياطي بالحبذ قخار يرجر أف كأف القانؾف  بقؾة الؾقف
 وأخيخا تأديبية،  كعقؾبة الؾقف وىي بالؾقف ترجر قج عقؾبة وىشاؾ جشائية،

 .دراستشا سؾضؾعب الستعمق ىؾ األخيخ وىحا التحقيق، لسرمحة يتؼ وقف ىشاؾ

  لدشة (11) االتحادؼ البذخية السؾارد قانؾف  مؽ 86 السادة  فشرت
 - السخالفات لجشة مؽ تؾصية عمى بشاء يفؾضو مؽ أو لمؾزيخ يجؾز" 2008

 العسل عؽ السخالف السؾعف إيقاؼ - ذلػ التحقيق مرمحة اقتزت إذا
 بخغ  فإذا ،أشيخ ثالثة تجاوز ال لسجة راتبو نرف صخؼ وإيقاؼ احتياطياً 
 ما لو صخؼ اإلنحار أو الشغخ بمفت عؾقب أو معو التحقيق حفع أو السؾعف

 أوقف ما حؾؿ القخار فإف أشج عقؾبة عميو فخضت إذا أما راتبو، مؽ أوقف
 التذخيعات مؽ ػأ تحجد ولؼ (1) ."السخالفات لجشة لتقجيخ يخجع رواتبو مؽ

                                                             
 2016-10-09الشص الشيائى لمسادة بتاريخ : ( 1)

= 
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 "إجخاء بأنو عخ فو الفقو بعض أف إال االحتياطي، الؾقف مفيـؾ الجراسة محل
 عشجما السخفق، عؽ السؾعف إبعاد بقرج اإلدارة إليو تمجأ ممقت، احتياطي
 أعساؿ مسارسة عميو فيسشع جشائية، أو تأديبية إجخاءات التخاذ يتعخض
 العامل يج ل  غ "  بأنو الفقو مؽ آخخ جانب عخفو وقج  "الؾقف مجة وعيفية

 يداوؿ وال عسال، يباشخ فال لدمؽ،ا مؽ قتةؤ م مجة وعيفتو مسارسة عؽ
 الدمظة إليو تمجأ ممقت إجخاء فيؾ – عسمو بسقخ يتؾاجج وال اختراصا،

 إليو ُأسشج لسا العامل ضج تأديبية إجخاءات اتخاذ في تذخع عشجما السخترة
 (1) "تيؼ مؽ

 إسقاطا السؾعف عؽ الؾعيفة والية إسقاط: "بأنو عخ فو فقج القزاء أما
 تدشج قج السؾعف أف ذلػ عسال، ليا يباشخ أو سمظة فييا لىيتؾ  فال قتا،ؤ م

                                                             
= 

إذا  -يجؾز لخئيذ الجية االتحادية أو مؽ يفؾضو بشاء عمى تؾصية مؽ لجشة السخالفات 
صخؼ إيقاؼ السؾعف السخالف عؽ العسل احتياطيًا وإيقاؼ  -اقتزت مرمحة التحقيق ذلػ 

نرف راتبو حتى انتياء التحقيق فإذا بخغ السؾعف أو حفع التحقيق معو أو عؾقب بمفت الشغخ 
أو اإلنحار صخؼ لو ما أوقف مؽ راتبو، أما إذا فخضت عميو عقؾبة أشج فإف القخار حؾؿ ما 

 أوقف مؽ رواتبو يخجع لتقجيخ لجشة السخالفات.

 16أحسج الديج دمحم إسساعيل، مخجع سابق، ص  (1)
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 عؽ إقراءه األمخ فيقتزي مآخح، إليو وتؾجو تيؼ إليو وتؾجو تيؼ إليو
 مؽ خاؿ جؾ في وانبالجيا لمحكيقة، تؾصال فييا التحقيق ػ ليجخ  وعيفتو

 وصؾف  االحتياط إلى يجعؾ اتيامو ألف أو سمظاتو، عؽ بعيجا أو ثخاتو،ؤ م
 ما االتياـ في ألنو أو عشو، يجيو وكف مشو بتجخيجه إليو السؾكل عاـال العسل

 سيخ حدؽ في ثخؤ وت يتؾالىا، التي الؾعيفة مخكد لحلػ تبعا فيسذ يذيشو،
 ذلػ أجل مؽ بو، وعمق شابو ما أدراف مؽ يظيخ حتى عشيا فيشحى العسل،

 1 "وحكستو غايتو واستيجفت اإليقاؼ شخع

 الذخوط تهفخ العسل عن االحتیاطي هقفبال قخار صجور تسام يتطلبو 
 :اآلتیة

 :السخترة الدلطة من قخار صجور: األول الذخط

 السخترة الدمظة مؽ يرجر أف بج ال صحيحا الؾقف قخار يرجر لكي
 عمى بشاء الؾقف يرجر أف وجؾب عمى االتحادؼ التذخيع نص حيث بحلػ،

 السؾارد قانؾف  ؽم  ) 86 (السادة في السحكؾرة السخالفات لجشة مؽ تؾصية
 الجية لخئيذ يجؾز: "فييا وجاء 2008  لدشة 11 رقؼ ؼاالتحاد البذخية

                                                             
. مجسؾعو أحكاـ الدشة 12/4/1952حكؼ القزاء اإلدارػ في مرخ صادر بجمدة ( 1)

وما بعجىا  852الخامدة، ص    
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 اقتزت إذا – السخالفات لجشة مؽ تؾصية عمى بشاء يفؾضو مؽ أو االتحادية
 ."...احتياطيا العسل عؽ السخالف السؾعف إيقاؼ - ذلػ التحقيق مرمحة

 هظف:الس مع تهحفم تحقيق هشاك يكهن  أن: الثاني الذخط

 فسؽ التحقيق، مرمحو ىؾ العسل عؽ السؾعف إيقاؼ في الدبب أف بسا
 مؾجؾد تحقيق ىشاؾ يكؾف  أف يجب اإلجخاء ىحا إصجار عشج أنو البجييي
 يجؾز فال السؾعف مع مفتؾح تحقيق ىشاؾ يكؽ لؼ ذاإف السؾعف، مع ومفتؾح
 جبفي ججيا، التحقيق يكؾف  أف يجب وكحلػ العسل، عؽ بالؾقف قخار إصجار

 الخظأ تذكل محجدة وقائع وجؾد يتزسؽ ججت بالغ عمى بشاء يتؼ أف
 عؽ ػ يجخ  وأف القانؾنية، الشاحية مؽ صحيحا التحقيق يكؾف  وأف التأديبي،

 (1) .بحلػ مخترة سمظة طخيق

 حيث مفتؾحا، التحقيق يكؾف  أف إلى ضسشيا االتحادؼ السذخع أشار وقج
 الجية لخئيذ يجؾز: "نرو ما  االتحادؼ القانؾف  مؽ 86 السادة في جاء

 السخالف السؾعف إيقاؼ ذلػ التحقيق مرمحة اقتزت إذا .... االتحادية
 "... التحقيق انتياء حتى راتبو نص صخؼ إيقاؼ مع احتياطيا العسل عؽ

                                                             
، ص:  200أ.د. نؾاؼ كشعاف، الشغاـ التأديبي في الؾعيفة العامة، مكتبة الجامعة، الذارقة، ( 1)

255. 
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 ولؼ قائسا ومازاؿ مفتؾحا التحقيق يكؾف  بأف تفيج التحقيق انتياء حتى فعبارة
 .مشو االنتياء يتؼ

 :التحقيق مرلحة االحتیاطي الهقف سبب يكهن  أن: الثالث الذخط

ت  سببا تعج التحقيق مرمحة تؾفخ أف عمى ، االتحادؼ التذخيع مؾاد نر 
 .العسل عؽ االحتياطي لمؾقف

 الجية لخئيذ يجؾز: "أنو عمى 86  ةالساد في االتحادؼ السذخع نص فقج
 عؽ سخالفال السؾعف إيقاؼ ذلػ التحقيق مرمحة اقتزت إذا ... االتحادية

  ... " احتياطيا العسل

 أمخ التخاذ داعي ال نوإف التحقيق، في مرمحة ىشاؾ تكؽ لؼ ذاإف وبالتالي
 .التحقيق مرمحة في الستسثمة مشو العمة تؾفخ لعجـ االحتياطي، الؾقف

 :االحتیاطي هقفلل بالقانهن  السحجدة السجة: الخابع الذخط

 اترالو ويسشع السخالف عفالسؾ  ضج يتخح وقتي إجخاء االحتياطي الؾقف
 عؽ االحتياطي الؾقف لقخار قتةؤ الس الظبيعة وىحه. التحقيق لسرمحة بالعسل
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 قتةؤ الس القخارات كافة حالو لحغة، أية في إنيائو إمكانية تعشي العسل
 (1.)بظبيعتيا

 التحقيق، مؽ باالنتياء محجدة الؾقف مجة فإف االتحادؼ السذخع وحدب
 عمى  11 رقؼ االتحادؼ البذخية السؾارد قانؾف  مؽ  86 السادة نرت حيث

 ىحت راتبو نرف وإيقاؼ احتياطيا العسل عؽ السخالف السؾعف إيقاؼ..." 
  ."..التحقيق انتياء

 الؾقف جعل االتحادؼ السذخع أف نجج الدابق الشص في وبالتسعؽ
 حتى االحتياطي

 يعمق لؼ ساك لحلػ، معيشة مجة تحجيج دوف  مفتؾحا فجعمو التحقيق، انتياء
 اختراص مؽ ذلػ جعل بل معيشة، جية مؽ يرجر قخار عمى السجة زيادة

 .تقتزيو مرمحة ىشالػ كانت إذا االتحادية الجية رئيذ

 

 

 

                                                             
 169أحسج الديج دمحم إسساعيل، مخجع سابق، ص: ( 1)
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 الخاجهت

 لمسؾعف وضساناتو االدارػ  التحقيق مؾضؾع الجراسة تمػ خالؿ مؽ تشاولشا
 وأىسيتو قيقالتح مفيـؾ في األوؿ مبحثيؽ خالؿ مؽ ذلػ تشاولشا وقج العاـ

 الدابقة الجراسة خالؿ ومؽ واالجخائية، الذكمية التحقيق ضؾابط في والثاني
 اآلتي: لشا يتبيؽ

  النحائج:

 اإلجخاءات مؽ مجسؾعة طبيعتو في يسثل كاف وٕاف اإلدارؼ  التحقيق إف
 الحكيقة كذف مشيا الغخض التأديبية السخالفة وقؾع بعج تتخح التي الذكمية
 ىحا أف إال بحقو، التأديبية العقؾبة لفخض تسييجاً  لسخالفا السؾعف وتحجيج
 الستخحة اإلدارة إجخاءات اتجاه لمسؾعف كزسانة عشو غشى ال جؾىخؼ  اإلجخاء

 مؽ فيؾ الجفاع ومبجأ اإلثبات مبجأ بيؽ يجسع طبيعتو بحكؼ والتحقيق ضجه
 جانب مؽ وىؾ الحقائق إلى والؾصؾؿ لإلثبات وسيمة يعتبخ اإلدارة جانب

 كبيخ بذكل يتجاخل اإلدارؼ  التحقيق لحا دفاعو لتحقيق ضسانة يعتبخ السؾعف
 وٕاطالعو إليو السشدؾبة بالتيؼ السؾعف مؾاجية يقتزي الحؼ الجفاع مبجأ مع

 بالذكل ألقؾالو واالستساع والؾثائق والسدتشجات واألوراؽ التأديبي السمف عمى
 ذا يكؾف  السكتؾب اإلدارؼ  التحقيق أف كسا نفدو، عؽ الجفاع مؽ يسكشو الحؼ
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 اإلتياـ تؾجيو عاتقيا عمى تأخح التي اإلدارة جانب الجانبيؽ لكال ثبؾتية قيسة
 فيسا حجيؽ ذو سالح فالتحقيق الجفاع، عاتقو عمى يقع التي السؾعف وجانب

 عميو(. أو لو )حجة يكؾف  أنو أما يثبت فسا التحقيق محاضخ في تثبيتو يتؼ

 الحىصٌاث:

 يكؾف  أف عمى صخاحة يشص أف االتحادؼ السذخع ىعم يشبغي - 1
 األطخاؼ. جسيع حقؾؽ  لحفع وذلػ كتابة، التحقيق

 لمؾقف محجدة مجة عمى صخاحة االتحادؼ السذخع يشص أف يشبغي - 2
 االحتياطي.

 الهراجع

  ٕابخاليؼ كامل شؾابكة، الشغاـ القانؾني لمؾعيفة العامة االتحادية في دولة
 .2014ؾف، اإلمارات اإلمارات، كمية القان

  أحسج أسامة بجر، التحقيق اإلدارؼ والسحاكسة التأديبية، مكتبة دار
 . 2010الشيزة العخبية، مرخ، 

  أحسج الديج دمحم إسساعيل، إجخاءات التأديب اإلدارؼ لمسؾعف العاـ في
عل قؾانيؽ السؾارد البذخية االتحادية والسحمية ،دراسة مقارنة، أكاديسية شخطة 

 .2014دبي، 
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  احسج محسؾد الخبيعي ، التحقيق االدارؼ في الؾعيفة العامة ، رسالة
 . ٧٠٠١ماجدتيخ ، جامعة السؾصل ، كمية القانؾف ، 

  جارلذ أؼ أوىارا باالشتخاؾ مع غخيغؾرؼ ، أؿ اوىارا ، تخجسة : نذأت
، مظبعة ٤،القدؼ العاـ ، ط٤بيجت البكخؼ ، اسذ التحقيق الجشائي ، ج

 .٤٧١١، بغجاد ، التعميؼ العالي 
  جسعو دمحم راشج الخميثي، السخالفة التأديبة والدمظة السعشية بتظبيق الجداء

 .2013التأديبي، أكاديسية . شخطة دبي، دبي، 
  التحقيق االدارؼ و اثخه عمى نتيجة التحقيق الجشائي  ىجيج، عبيج حدؾف

ي ، الدشة ، مجمة السحقق الحمي لمعمـؾ القانؾنية و الدياسية ، العجد الثان
 .٧٠٤١العاشخة 

  خالج دمحم مرظفى السؾلى ، الدمظة السخترة في فخض العقؾبة
االنزباطية عمى السؾعف العاـ ، اطخوحة دكتؾراه ، كمية القانؾف جامعة 

 ـ.٧٠٠٠السؾصل ، سشة 
  سعج نؾاؼ العشدت، الزسانات اإلجخائية في التأديب، دار السظبؾعات

 .2007الجامعية، اإلسكشجرية،.
 امؽ حديؽ العبيجؼ/الزسانات التأديبية لمسؾعف العاـ/رسالة ض

 .٤٧٧٤دكتؾراه/جامعو بغجاد/
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  , عبج العديد عبج السشعؼ خميفة , الزسانات التأديبية في الؾعيفة العامة
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 أطخوحة العامة، الؾعيفة في التأديب(.  1986)  محارب، جسعة عمي 
 شسذ. عيؽ جامعة الحقؾؽ، كمية ره، ا دكتؾ
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 .2016الحقؾقية، لبشاف، 

 ٤٧٩٢، الدمظة التأديبية ، القاىخة ،  عسخ فؤاد احسج بخكات. 
  كؾثخ حاـز سمظاف , إمتيازات السؾعف العاـ وأثخىا في زيادة فاعمية

دراسة مقارنة , رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانؾف , جامعة –اإلدارة 
 . 2000بغجاد , 
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 الثالث، الكتاب اإلدارؼ، القزاء(.  1979)  الظساوؼ، سميساف دمحم 
 القاىخة. العخبي، الفكخ دار التأديب، قزاء

 ؾعيفةال الثاني، الكتاب اإلدارؼ، القانؾف (.  2015)  الخاليمة، عمي دمحم 
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