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جميع حقوق التأليف والنشر وكافة الحقوق األخرى محفوظة
لمركز الحوكمة – المعيد القومي لإلدارة – جميورية مصر العربية
وال يسمح بنشر أو طبع أو نقل أي جزء من ىذا اإلصدار أو خزنو في أي نظام
أو نقمو عمى أية ىيئة أو بأية وسيمة بدون الحصول عمى تصريح رسمي مكتوب من المركز

تقذين

يصعب الحديث عن مكافحة الفساد دون التعرف عمى جذور ىذه الظاىرة وأسبابيا الحقيقية،
وعدم االكتفاء فقط بالحديث عن مظاىرىا.
وتعتبر سمسمة أوراق الحوكمة التي تصدر عن مركز الحوكمة بالمعيد القومي لإلدارة أول سمسمة
بحثية ربع سنوية تتناول تحميالً لمسببات الفساد من خالل التفاعالت المؤسسية والتشريعية وأدوار
الفاعمين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص فييا.
تتناول سمسة األوراق عددا متنوعاً من مسببات الفساد اإلداري والمالي ،باإلضافة إلى تحميل
بعض األزمات التي يتعرض ليا المجتمع المصري من زاوية متطمبات الحكم الجيد (الحوكمة)
واإلدارة الفعالة والمشاركة الديمقراطية في صنع واتخاذ القارات لحل ىذه األزمات.
ويرحب المركز بمشاركات الباحثين والمتخصصين في تقديم وعرض قضايا وأزمات يتعرض ليا
المجتمع المصري ،وتؤثر عمى مسيرة اإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية من زاوية
الحكم الجيد ومكافحة الفساد.

مدير مركز الحوكمة
د.غادة عمي موسى

هقذهة

المسئولية التأديبية ىي المسئولية القانونية الناشئة عن إخالل الموظف العام بواجبات وظيفتو.
وقد لقيت المسئولية التأديبية لمموظف العام عناية فائقة من مختمف التشريعات الوظيفية في العالم
بسبب أىمية تحديدىا وانعكاس آثارىا عمى اليدف النيائي لمتأديب وىو ضمان حسن سير
المرافق العامة بانتظام واطراد.
ويعد قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم

 47لسنة  1978ىو النظام

القانوني األساسي لموظفي الدولة.
وتسري أحكام قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة عمى العاممين بو ازرات الحكومة ومصالحيا
واألجيزة التي ليا موازنة خاصة بيا ووحدات الحكم المحمى ويسري كذلك عمى العاممين بالييئات
العامة فيما لم تنص عميو الموائح الخاصة بيم وعمى ذوى الكادرات الخاصة فيما لم تنص عميو
القوانين والق اررات المنظمة لشؤونيم الوظيفية  ،ومن ثم يعد ذلك القانون الشريعة العامة التي
يجب أن يرجع إلييا عند عدم وجود نص خاص في قوانين الكادرات الخاصة .

إجراءات الوسبءلة التأديبية
بارتكاب الموظف العام مخالفة تأديبية ينشأ الحق في عقابو تأديبيا ،وعمى خالف الوضع في
القانون الجنائي لم يعني المشرع المصري بتحديد المخالفات التأديبية عمى سبيل الحصر كما ىو
الشأن في الجرائم الجنائية التي حددىا المشرع وبينيا في نصوص قانون العقوبات والقوانين
الجنائية الخاصة.
 1األستاذ الدكتور  /مصطفً محمود عفٌفً ،النظرٌة العامة للعقاب التأدٌبً فً الوظٌفة العامة ،ص 24
األستاذ الدكتور  /محمد رفعت عبد الوهاب ،القانون اإلداري ،ص 14
المادة األولى من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1978المنشور بالجرٌدة
الرسمٌة العدد  29ب فً 1978/7/20
األستاذ الدكتور  /محمد رفعت عبد الوهاب ،المرجع السابق ،ص 25
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فالجرائم الجنائية تخضع لما يعرف بمبدأ شرعية الجريمة ومفاده أنو ال يمكن اعتبار أي فعل
جريمة جنائية إال إذا كان ذلك الفعل أثمو المشرع صراحة وحدد عقوبة جنائية معينة توقع عمى
مرتكبو ،أما الوضع في المجال التأديبي مختمف .فال يعرف القانون المصري مبدأ شرعية الجرائم
التأديبية ،إنما يجوز لمن يممك قانونا سمطة التأديب أن يرى في أي عمل إيجابي أو سمبي من
الموظف العام أنو يشكل إخالال بواجباتو الوظيفية  ،فمم يضع المشرع تعريفا محددا لمجريمة
التأديبية ،ولم يورد األفعال المكونة ليا عمى سبيل الحصر ،و إنما اقتصر القانون عمى بيان
واجبات العاممين واألعمال المحظورة عمييم بصورة عامة ودون تحديد دقيق

 ،فالمشرع نص

عمى بعض واجبات العاممين بوجو عام منيا أن يؤدي العامل أعمالو بدقة وأمانة ،وأن يسمك في
تصرفاتو مسمكا الئقا يتفق وحسن مظير الوظيفة العامة ،وتنفيذ أوامر رؤسائو ،وتنفيذ أحكام
القوانين والموائح ،كما أنو حرم عمى الموظف صراحة ارتكاب بعض األعمال عمى وجو التحديد
نظ ار ألىميتيا فنص عمى أنو (( يحظر عمى الموظف  )) ...وأورد عددا غير قميل من
المحظورات منيا إفشاء أسرار العمل واالحتفاظ لنفسو بأصل ورقة من أوراق العمل ومزاولة
األعمال التجارية وقبول اليدايا بمناسبة القيام بواجبات وظيفتو وشرب الخمر ولعب القمار في
األندية والمحال العامة  ...إلى غير ذلك من المحظورات ،ثم نص بعد ذلك عمى أن كل موظف
يخل بيذه الواجبات أو يخرج عمى مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتو أو يظير بمظير
من شأنو اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا
وبذلك يمكن تشبيو الجريمة التأديبية "بجرائم التعزيز في الشريعة اإلسالمية" وىى جرائم غير
محددة في النصوص وليس ليا عقوبات محددة سمفا عمى كل منيا  ،فالقانون اإلداري المصري
ال يأخذ بمبدأ شرعية المخالفة وال يضع لكل مخالفة عقوبة معينة وانما يترك ذلك لسمطة التأديب
تحت رقابة القضاء ،عمى أن يكون الجزاء الموقع من بين الجزاءات التي حددىا القانون ،وأن
يتناسب الجزاء مع جسامة المخالفة التأديبية  ،ويرجع السبب في عدم حصر المخالفات التأديبية

األستاذ الدكتور  /ماجد الحلو ،القانون اإلداري  ،ص 342
المادتٌن  77 ، 76من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
األستاذ الدكتور  /ماجد الحلو ،المرجع السابق ،ص 343
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  563لسنة  7ق جلسة 1961/11/11
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إلى تنوع الوظائف واختالفيا بسبب اختالف ظروف العمل من وحدة إلى أخرى بما يتعذر معو
حصرىا وتأثيميا.
والواقع أن ما اتجو إليو القانون المصري في ىذا الصدد يتفق وطبيعة التأديب ،وما يجب أن
يتسم بو من مرونة واتساع لمواجية كل صور اإلخالل بواجبات الوظيفة العامة من العاممين.
وتمر إجراءات المساءلة التأديبية بمرحمتين أساسيتين مرحمة التحقيق اإلداري ،ومرحمة توقيع
العقوبة التأديبية.

أوال :هرحلة التحقيق اإلداري
لم يعرف المشرع التحقيق اإلداري ،ولذلك نعرفو بأنو مجموعة من اإلجراءات تباشرىا سمطة
مختصة قانونا بيدف الكشف عن مرتكب المخالفة التأديبية وحشد األدلة الدالة عمى ذلك بيدف
إنزال العقوبة التأديبية عمى مرتكب المخالفة التأديبية.
واألصل أنو ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية عمى الموظف العام دون أن يتم التحقيق معو

،

فالتحقيق اإلداري من أىم الضمانات القانونية الالزمة التي يجب أن تسبق توقيع العقوبة
التأديبية ،إذ يعد من المبادئ األساسية لشرعية المساءلة التأديبية إجراء التحقيق اإلداري ،وأن
يكون تحقيقا مستوف بأن يتم استجواب المتيم من خالل أسئمة محددة ،بأن يتناول الواقعة محل
االتيام بالتمحيص فيحدد عناصرىا من حيث األفعال والزمان والمكان واألشخاص وأدلة ثبوتيا.
فيشترط لصحة التحقيق اإلداري عدة شروط - :
أوال ..أن يتم مواجية المتيم بالمخالفات المسندة إليو وذلك بإيقافو عمى حقيقة التيمة المسندة إليو
واحاطتو عمما بمختمف األدلة الدالة عمى ارتكابو ليا.
ثانيا  ..تحقيق دفاع المتيم فذلك من مقتضيات العدالة التي تقتضييا كل محاكمة جنائية أو
تأديبية دون حاجة إلى نص خاص .

األستاذ الدكتور  /زكى محمد النجار ،الوجٌز فً تأدٌب العاملٌن بالحكومة ،ص13
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  2947لسنة  37ق ،جلسة 1995/4/29
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  2180لسنة  33ق ،جلسة 1988/10/29
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ويؤدى اإلخالل بذلك إلى بطالن التحقيق اإلداري وبطالن قرار الجزاء الصادر بناء عميو ،إذ أن
صحة قرار الجزاء مرتبط بثبوت الوقائع التي قام عمييا.
وأولى إجراءات التحقيق اإلداري ىو إجراء اإلحالة إلى التحقيق ،و قد أغفل المشرع في قوانين
العاممين المدنيين بالدولة المتعاقبة بدءا من القانون رقم  46لسنة  1964تحديد سمطة إحالة
العاممين إلى التحقيق اإلداري ،فمم يرد نص قانوني بتحديد تمك السمطة داخل جية اإلدارة .
وازاء ذلك القصور التشريعي تدخل مجمس الدولة المصري بإفتائو وقضائو لتنظيم
األمر ،فقضت المحكمة اإلدارية العميا بأنو ليس من شك أن سمطة اإلحالة إلى التحقيق ال ينبغي
أن يترك أمرىا فرطا يمارسو كل من ىب ودب من القيادات اإلدارية وبالتالي ال يجوز لغير من
أنيط بيم قانونا االختصاص بالتصرف في التحقيق ممارسة االختصاص باإلحالة إلى التحقيق ،
وبالمثل أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة.
فالقاعدة إذن أن من يممك االختصاص قانونا بتوقيع العقوبة التأديبية عمى الموظف العام من
الرؤساء اإلداريين ىو الذي يممك إحالتو إلى التحقيق اإلداري ،والرؤساء اإلداريين المختصين
بتوقيع العقوبات التأديبية ىم الرؤساء المباشرين وشاغمي الوظائف العميا ،السمطة المختصة
وىم الوزير المختص والمحافظ المختص ورئيس مجمس إدارة الييئة العامة المختص .

دور الٌيببة اإلدارية في التحقيق واالدعبء التأديبي
النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة،

وكان اليدف من إنشاء النيابة اإلدارية تحقيق ضمانات

الحيدة التامة لمقائم بالتحقيق اإلداري بعيدا عن تأثير الرئيس اإلداري بما يكفل حيدة التحقيق
ونزاىتو ،ويضمن أن يكشف التحقيق عن مرتكب المخالفة التأديبية أيا كان مركزه الوظيفي دون
تستر عميو ،وعدم التنكيل بالموظفين ومجازاتيم دون وجو حق استنادا إلى تحقيقات صورية،
تكون أداة في يد الرئيس اإلداري مما يؤدى إلى اإلضرار بالمصمحة العامة لممرفق العام.
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  2635لسنة  44ق ،جلسة 2000/11/26
مقال بعنوان "اختصاص النٌابة اإلدارٌة بالتحقٌق مع المعلمٌن" ،بحث منشور بمجلة النٌابة اإلدارٌة ،العدد
الثالث عشر2009 ،
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  302لسنة  34ق ،جلسة 1994/12/17
الفتوى رقم  839بجلسة 1966/12/28
المادة الثالثة من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
المادة األولى من القانون رقم  117لسنة  1958المعدل بالقانون رقم  12لسنة 1989
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وقد بينت المحكمة اإلدارية العميا طبيعة دور النيابة اإلدارية بأنيا تقوم بالنسبة لمموظفين بمثل ما
تقوم بو النيابة العامة لسائر المواطنين ،ولذلك كفل ليا القانون االستقالل عن الو ازرات وتأثير
كبار الموظفين
وسمطة النيابة اإلدارية في إجراء التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية ال يتوقف عمى قبول
الجيات اإلدارية وال عمى موافقتيا الصريحة أو الضمنية
فمقد استيدف المشرع لمنيابة اإلدارية أن تكون ىيئة قضائية قوامة عمى الدعوى التأديبية نيابة عن
المجتمع ومنزىة عن اليوى وذات اختصاص أصيل ومطمق وغير مقيد بالتحقيق في كل ما
يتصل بعمميا من وقائع تشكل مخالفات مالية وادارية،

وىو اختصاص أوكمو القانون مباشرة

لمنيابة اإلدارية تتواله بنص القانون وال تنوب في مباشرتو عن جية اإلدارة ،ومن مقتضى ذلك
أال يقوم حائل إداري يحول دون مباشرة النيابة اإلدارية الختصاصيا ومن ثم فإن صدور قرار
من الجية اإلدارية بحفظ التحقيق يقيدىا وحدىا وال يقيد النيابة اإلدارية إذا ما رأت إجراء
التحقيق في ذات الوقائع والتصرف فيو مادامت الدعوى التأديبية لم تسقط بمضي المدة
وتختص النيابة اإلدارية بإحالة الموظف العام الخاضع لواليتيا لمتحقيق مباشرة ،من تمقاء نفسيا
دون حاجة لورود بالغ بذلك إلييا من جية اإلدارة وذلك إذا تم إبالغيا بارتكابو مخالفات تأديبية
سواء اتصل عمميا بتمك المخالفات بواسطة الجيات الرقابية أو شكاوى األفراد ،فالنيابة اإلدارية
اإلدارية تختص بالتحقيق مع الموظف حتى دون وجود إحالة لو من رئاستو.
وتختص النيابة اإلدارية وحدىا دون غيرىا بالتحقيق في المخالفات التأديبية سواء المالية أو
اإلدارية التي يرتكبيا شاغمو الوظائف العميا وىم المديرون العموم ووكالء الوزارة ووكالء أول
الوزارة ،وكذلك تختص دون غيرىا بالتحقيق في المخالفات المتعمقة بمخالفة األحكام الخاصة
بضبط الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة لمدولة ،واإلىمال أو التقصير الذي يترتب عميو ضياع
حق من الحقوق المالية لمدولة أو أحد األشخاص العامة األخرى أو الييئات الخاضعة لرقابة
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  1230لسنة  9ق ،جلسة 1967/4/18
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  3749لسنة  31ق ،جلسة 1988 /2/27
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  2582لسنة 33ق ،جلسة 1989/5/27
المادة الثالثة من القانون رقم  117لسنة  1958المعدل بالقانون رقم  12لسنة 1989
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  3133لسنة  42ق جلسة 1997/2/15
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الجياز المركزي لممحاسبات أو المساس بمصمحة من مصالحيا المالية أو يكون من شأنو أن
يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
ومباشرة جية اإلدارة التحقيق في المخالفات التي تختص النيابة اإلدارية وحدىا بالتحقيق فييا
يعد غصب لسمطة واختصاص ىيئة قضائية مما يؤدى إلى بطالن قرار الجزاء إلبتنائو عمى
تحقيق باطل.
وبخالف المخالفات التأديبية المشار إلييا ،يجوز لمنيابة اإلدارية أن تباشر التحقيق في أي مخالفة
تأديبية سواء اتصل عمميا بيا ببالغ من جية اإلدارة أو ببالغ من أحد الجيات الرقابية أو شكوى
من احد األفراد ،وفي ىذه األحوال يتعين عمى جية اإلدارة أن توقف ما تجريو من تحقيقات
بمجرد عمميا ببدء النيابة اإلدارية التحقيق في ذات الوقائع أو في الوقائع المرتبطة بيا ،واليدف
من ذلك منع ازدواج التحقيق في المخالفات التي يجوز أن تباشر كال من جيتي اإلدارة والنيابة
اإلدارية التحقيق فييما.
ويجوز لرئيس ىيئة النيابة اإلدارية ولمسمطة المختصة أن تصدر ق ار ار بوقف المتيم احتياطيا عن
العمل عمى ذمة التحقيق الذي تباشره إذا اقتضت مصمحة التحقيق ذلك ،وال يجوز أن تزيد مدة
الوقف االحتياطي عن ثالثة أشير إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
ويالحظ أن عدم النص عمى جواز التفويض في إصدار ق اررات الوقف االحتياطي عن العمل
أدى إلى تعطل إجراءات استصدار ق اررات الوقف االحتياطي بما ال يتفق وطبيعة ذلك اإلجراء
اليام الذي تقتضيو مصمحة التحقيق

 ،فالمشرع اسند االختصاص بإصدار ق اررات الوقف

االحتياطي عن العمل عمى ذمة التحقيق إلى رئيس ىيئة النيابة اإلدارية ،ولم ينص عمى جواز
أن يفوض رئيس ىيئة النيابة اإلدارية اختصاصو ذلك إلى أحد من أعضاء النيابة اإلدارية ،وىو
األمر الذي أدى إلى ضرورة عرض القضايا التي يقتضى التحقيق فييا إلى إصدار قرار بوقف
المتيم احتياطيا عمى رئيس ىيئة النيابة اإلدارية إلصدار ذلك القرار ،وىو األمر الذي يؤدى إلى
المادة  79مكرر من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  1464لسنة  32ق ،جلسة 1989/6/10
األستاذ الدكتور  /ماجد الحلو ،المرجع السابق ،ص 164
المادة  83من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1983
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المركزية الشديدة ،والى البطء في استصدار ق اررات الوقف االحتياطي مما ينعكس بالسمب عمى
سرعة إجراءات التحقيق التي تباشرىا النيابة اإلدارية.
وينتيي تحقيق اإلداري إما إلى الحفظ أو إلى إدانة الموظف المتيم وىو ما يستوجب توقيع
العقوبة التأديبية عميو.

ثبًيب :هرحلة توقيع العقوبة التأديبية
العقوبة التأديبية ىي جزاء وظيفي يصيب الموظف العام الذي تثبت مسئوليتو عن ارتكاب خطأ
تأديبي معين،

وتنصب العقوبة التأديبية عمى مزايا الوظيفة العامة ،وقد تصل إلى حد فصم

عرى الرابطة الوظيفية بين الموظف العام وجية اإلدارة بالفصل من الخدمة.
وقد حصر المشرع العقوبات التأديبية ،فال يجوز توقيع عقوبة تأديبية لم ينص عمييا القانون ،وىو
ما يعرف بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية.
والعقوبات التأديبية األصمية التي يجوز توقيعيا عمى العاممين من غير شاغمي الوظائف العميا
ىي اإلنذار وتأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تجاوز ثالثة أشير ،الخصم من الراتب لمدة
ال تجاوز شيرين في السنة ،الحرمان من نصف العالوة الدورية ،الوقف عن العمل لمدة ال
تجاوز ستة أشير ،تأجيل الترقية عند استحقاقيا لمدة ال تزيد عمى سنتين ،خفض األجر في
حدود عالوة ،الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة ،الخفض إلى وظيفة في الدرجة
األدنى مباشرة مع خفض األجر إلى القدر الذي كان عميو قبل الترقية ،اإلحالة إلى المعاش
والفصل من الخدمة .أما العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى شاغمي الوظائف العميا
ىي التنبيو والموم واإلحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى من انتيت خدمتو ىي الغرامة التي ال تقل عن خمسة
وعشرين جنييا وال تجاوز خمسة أضعاف األجر األساسي الذي كان يتقاضاه في الشير عند
انتياء الخدمة.

األستاذ الدكتور  /مصطفً عفٌفً ،المرجع السابق ،ص 32
المادة  80من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة
المادة  88من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
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ولم يقرن المشرع التأديبي المخالفات التأديبية بعقوبات محددة عمى النحو الذي اتبعو المشرع
الجنائي في قانون العقوبات ،وبناء عمى ذلك تتمتع السمطة التأديبية بسمطة تقديرية في اختيار
العقوبة التأديبية المالئمة التي تتناسب وجسامة المخالفة التأديبية من بين قائمة العقوبات التي
حددىا المشرع ،إال أن ىذه السمطة في اختيار العقوبة التأديبية ليست مطمقة ،إذ أنو ولئن كان
لمسمطة التأديبية تقدير خطورة الذنب اإلداري ومالءمة الجزاء الموقع لو دون معقب إال أن نماط
مشروعية ىذه السمطة أال يشوب استعماليا غمو ومن صور الغمو عدم المالءمة الظاىرة بين
درجة خطورة الذنب اإلداري ونوع الجزاء ومقدراه ،فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى
إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض ليذه القسوة الممعنة في الشدة،
كما أن اإلفراط في الشفقة يؤدى إلى االستيانة بأداء واجباتيم طمعا في ىذه الشفقة المفرطة في
المين.
وفيما يتعمق بالمخالفات المالية يتولى الجياز المركزي لممحاسبات مراقبة اختيار جية اإلدارة
لعقوبات تأديبية تتفق وجسامة المخالفات المالية ،فإذا تبين لرئيس الجياز أن جية اإلدارة وقعت
عقوبة ىينة ال تتناسب وجسامة المخالفة فإن لو أن يطمب من جية اإلدارة تشديد العقوبة فإذا لم
تستجب كان لو أن يطمب من النيابة اإلدارية إقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف المتيم،
يالحظ في ىذا الصدد أن المشرع أغفل تحديد الجية التي تتولى مراقبة مالئمة العقوبة التأديبية
التي توقعيا جية اإلدارة عمى المخالفات اإلدارية.
تعرف السمطة المنوط بيا توقيع العقوبات التأديبية بالسمطة التأديبية ،وىى إما أن تكون جية
اإلدارة ،أو المحاكم التأديبية بمجمس الدولة.
فيختص الرؤساء المباشرون بتوقيع عقوبتي اإلنذار والخصم من الراتب بما ال يجاوز خمسة
عشر يوما في السنة بحيث ال تزيد مدتو في المرة الواحدة عمى ثالثة أيام ،كما يختص شاغمو
الوظائف العميا بتوقيع عقوبتي اإلنذار والخصم من الراتب بما ال يجاوز ثالثين يوما في السنة

المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  1136لسنة  8ق ،جلسة 1962/12/8
المادة  3/ 5من القانون رقم  144لسنة  1988بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات
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و

حيث ال تزيد في المرة الواحدة عمى خمسة عشر يوما ،في حين تممك السمطة المختصة توقيع
جميع الجزاءات التأديبية فيما عدا جزائي اإلحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وتختص المحكمة التأديبية بتوقيع كافة العقوبات التأديبية ،وتنفرد وحدىا دون جية اإلدارة
بتوقيع عقوبتي الفصل من الوظيفة واإلحالة إلى المعاش.
وال يجوز التفويض في التأديب ،إذ أن التفويض في توقيع العقوبات التأديبية من سمطة وظيفية
إلى أخرى يتعارض واالختصاصات المحددة قانونا لكل سمطة وظيفية ويجعل مما حدده المشرع
ال قيمة لو .
وتتولى جية اإلدارة ممارسة سمطة العقاب التأديبي في المخالفات التي يجوز لجية اإلدارة
التحقيق فييا ،والمخالفات التي ترى النيابة اإلدارية من تمقاء نفسيا بعد انتياء التحقيق إحالتيا
إلى جية اإلدارة لمتصرف فييا ،فال يجوز قانونا لجية اإلدارة أن تحول دون قيام النيابة اإلدارية
بمباشرتو بأن تطمب من النيابة اإلدارية الكف عن التحقيق ،أو أن تجبر النيابة اإلدارية عمى
التصرف في التحقيق عمى نحو معين بأن تطمب من النيابة اإلدارية عدم إحالة المتيمين إلى
المحكمة التأديبية.
فال يجوز لجية اإلدارة أن تتصرف في التحقيق إال إذا قررت النيابة اإلدارية بمطمق إرادتيا إحالة
األوراق إلييا إلصدار القرار التأديبي ،وقيام جية اإلدارة بإصدار قرار بالتصرف في المخالفات
أثناء مباشرة النيابة اإلدارية التحقيق فييا يعد إجراء معدوما عديم األثر قانونا.
وتتولى المحكمة التأديبية ممارسة سمطة العقاب التأديبي إذا أحيمت إلييا الدعاوى التأديبية لتوقيع
العقوبات التأديبية عمى المتيمين ،ويحدث ذلك في األحوال اآلتية- :
 - 1أن تصدر النيابة اإلدارية من تمقاء نفسيا ق ار ار بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية
وذلك وفقا لممادة  14من القانون رقم  117لسنة .1958

المادة  82من نظام العاملٌن المدنٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
المحكمة اإلدارٌة العلٌا  ،الطعن رقم  2216لسنة  40ق  ،جلسة 1998/2/14
المحكمة اإلدارٌة العلٌا  ،الطعن رقم  50لسنة  29ق  ،جلسة  ، 1982/1/10الطعن رقم  155لسنة 11ق
جلسة 1968/6/10
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  230لسنة  9ق ،جلسة 1967/4/8
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 - 2أن يطمب رئيس الجياز المركزي لممحاسبات إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية إذا رأى
أن تصرف جية اإلدارة ال يتفق ونتيجة التحقيق في المخالفات المالية.
 - 3أن تطمب جية اإلدارة إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية لتوقيع عقوبة أشد مما تممكو
اإلدارة.
وتختص النيابة اإلدارية وحدىا دون غيرىا باتخاذ إجراءات إقامة الدعاوى التأديبية ومباشرتيا
أمام المحاكم التأديبية ،وتدخل في تشكيل المحكمة التأديبية وتبطل جمسات المحاكمة إذا تغيب
عنيا عضو النيابة اإلدارية ،وتباشر االدعاء التأديبي أمام المحكمة نيابة عن المجتمع بأسره،
وتتولى النيابة اإلدارية فحص األحكام الصادرة من المحكمة التأديبية لمتحقق من صحتيا،
ولرئيس ىيئة النيابة اإلدارية الطعن عمى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة اإلدارية العميا إذا
رأى وجيا لذلك ،ويباشر الطعن أحد أعضاء النيابة اإلدارية بدرجة رئيس نيابة عمى األقل.
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تقيين ًظبم التأديب الوارد بٌظبم العبهليي الوذًييي ببلذولة الصبدر
ببلقبًوى رقن  47لسٌة 1978

تشوب قواعد التأديب الواردة بقانون نظام العاممين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم  47لسنة
 1978عدة مثالب أثرت بالسمب عمى المسئولية التأديبية األمر الذي أدى إلى شيوع صور
الفساد واإلىمال الوظيفي واالعتداء عمى المال العام في المرافق العامة المختمفة ،ويمكن أن
نجمل تمك السمبيات عمى النحو اآلتي:
أوال  ..ما نصت عميو المادة األولى فقرة  2من نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم  47لسنة  1978من سريان أحكامو عمى العاممين بالييئات العامة فيما لم تنص عميو الموائح
الخاصة بيم ،أدى إلى فتح الباب عمى مصراعيو أمام العديد من الييئات العامة إلى اإلفالت من
أحكام التأديب الواردة بالقانون ،وذلك بإغفال تضمين لوائحيا الخاصة ما نص عميو القانون من
أحكام تتعمق بالتأديب ،فقد عمدت العديد من الييئات العامة إلى إغفال النص في لوائحيا عمى
وجوب إجراء التحقيق مع شاغمي الوظائف العميا بيا والتحقيق في المخالفات المالية بمعرفة
النيابة اإلدارية ،وأغفمت كذلك النص عمى اختصاص رئيس ىيئة النيابة اإلدارية في وقف
العاممين بتمك الييئات احتياطيا عن العمل ،وقد أدى ذلك إلى إخفاء المخالفات المالية التي تقع
بتمك الييئات العامة عن النيابة اإلدارية وغل يدىا عن مباشرة دورىا القضائي في مكافحة الفساد
المالي واإلداري ،وحماية المال العام بكافة الجيات والييئات ،باإلضافة إلى أن تمك الموائح ترتب
عمييا المغايرة في قواعد ونظام المسئولية التأديبية بين العاممين بالييئات العامة وأقرانيم من سائر
العاممين بالمرافق العامة المختمفة دون سند من قانون أو واقع ،بل عمدت بعض تمك الييئات إلى
إسناد االختصاص بتوقيع عقوبتي اإلحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة إلى مجمس تأديب
أنشأتو بق اررات إدارية في لوائحيا الخاصة وألغت بذلك اختصاص المحاكم التأديبية بالعاممين بيا
.

ٌراجع المقال بجرٌدة األهرام "ال ٌجوز إنشاء مجالس تأدٌب بقرارات إدارٌة" بعددها الصادر بتارٌخ
2002/5/10
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فمما الشك فيو أن ما تضمنو القانون الحالي من اختصاصات لمنيابة اإلدارية ييدف إلى تحقيق
المصمحة العامة المتمثمة في وجوب كشف حقيقة المخالفات المالية أيا كان مرتكبيا حماية لممال
العام ،وضمان التحقيق مع شاغمي الوظائف العميا بعيدا عن نفوذىم وتأثيرىم عمى القائم
بالتحقيق مما يضر بحسن سير التحقيق .
ولذلك أدعو إلى تعديل نص المادة األولى فقرة  2من قانون العاممين المدنين بالدولة بالنص
عمى سريان أحكامو عمى العاممين بالييئات العامة فيما لم تنص عميو الموائح الخاصة بيم،
وذلك مع عدم اإلخالل باختصاصات النيابة اإلدارية والمحاكم التأديبية.
ثانيا  ..حدد المشرع في المادة  82من نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة  1978العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى شاغمي الوظائف العميا وىي أربع
عقوبات التنبيو والموم واإلحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وقصر اختصاص السمطة المختصة بجية اإلدارة عمى توقيع عقوبتي التنبيو والموم فقط ،ونظ ار
إلحجام المحاكم التأديبية عن توقيع عقوبتي اإلحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة في أغمب
األحيان فقد أضحى العقاب التأديبي الجائز توقيعو عمى شاغمي الوظائف العميا محصو ار في
عقوبتين أدبيتين ىما التنبيو والموم ،وال شك أن ذلك أثر بالسمب عمى تأديب القيادات اإلدارية بعد
أن أصبح العقاب الذي يمكن توقيعو صوري ال يحقق الردع المنشود.
وىو ما ندعو المشرع إلى إعادة النظر فيو بتشديد العقوبات التي يمكن توقيعيا عمى شاغمي
الوظائف العميا.
ثالثا  ..حدد المشرع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى من انتيت خدمتو ىي الغرامة
التي ال تقل عن خمسة وعشرين جنييا وال تجاوز خمسة أضعاف األجر األساسي الذي كان
يتقاضاه في الشير عند انتياء الخدمة.
وفي الواقع العممي ىناك صعوبات كثيرة لتنفيذ أحكام الغرامة المحكوم بيا تأديبيا باإلضافة إلى
ضعف الحد األقصى لمعقوبة وعدم تناسبو في اغمب األحيان مع خطورة الجرائم التي استوجبت

المادة  88من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
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تتبع الموظف بعد انتياء خدمتو واقامة الدعوى التأديبية عميو ،وىو ما نرى معو أن يتبنى
المشرع العقوبات التي وردت في قانون مجمس الدولة رقم

 47لسنة  1972والتي تضمنت

عقوبة الحرمان من المعاش مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير ،والحرمان من المعاش فيما ال
يجاوز الربع ،وذلك باإلضافة لعقوبة الغرامة ،و قد ألغيت تمك العقوبات ضمنيا بصدور قانون
العاممين المدنين بالدولة الحالي الذي نسخ ضمنيا النص الوارد في ىذا الخصوص بقانون
مجمس الدولة.
رابعا  ..ضرورة تحديد المخالفات التأديبية التي يعاقب عمييا بعقوبة الفصل من الخدمة ،فيجب
النص صراحة في نظام العاممين المدنين بالدولة عمى المخالفات التي تكون عقوبتيا الفصل من
الخدمة ،وذلك ليكون الموظف عمى بينة من أمره قبل أن يرتكب المخالفة وىو أمر تقتضيو
العدالة ،وليتم إلزام السمطة التأديبية بتوقيع تمك العقوبة بعد أن لوحظت ندرة توقيعيا مما أضر
بالجياز اإلداري في أحيان كثيرة .
خامسا  ..نظ ار ألىمية وخطورة المخالفات المالية أسند المشرع االختصاص بالتحقيق فييا إلى
النيابة اإلدارية وحدىا دون غيرىا ،وذلك ليضمن جدية التحقيق وحيدتو ونزاىتو ،من خالل إسناده
إلى ىيئة قضائية مستقمة في عمميا تعمل بمنأى عن سيطرة الرؤساء اإلداريين ،بما يحول دون
تدخميم في التحقيق إما لمتستر عمى المخالفات رغبة في إخفائيا ،أو عمى األقل لمحاباة
مرؤوسييم من المقربين إلييم.
ونظ ار لما يثيره التحقيق مع شاغمي الوظائف العميا من حساسيات وصعوبات عممية داخل جية
اإلدارة ،بما يقتضى إسناد إجراء التحقيق معيم إلى جية خارجية تتمتع باالستقالل التام عن
جية عمل الرئيس اإلداري المتيم ،ولذلك اسند المشرع االختصاص بإجراء التحقيق مع ىؤالء
إلى النيابة اإلدارية وحدىا دون غيرىا ،مستيدفا من ذلك تحقيق الشفافية الكاممة في مساءلة
الرؤساء والقيادات الوظيفية.
والواقع أن إسناد االختصاص في التحقيق مع القيادات الوظيفية من شاغمي وظائف اإلدارة العميا
وفي المخالفات المالية إلى النيابة اإلدارية يتفق والحكمة من إنشائيا ،والتي تتمثل في النأي
المادة  21من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة 1972
بحث بعنوان "خمسٌن عاما على نشأة النظام القضائً للتأدٌب" مجلة النٌابة اإلدارٌة ، 2004 ،ص 134
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بالتحقيق عن سيطرة الرؤساء اإلداريين مما يضمن عدم التعسف في التحقيق واالنحراف بو
إلدانة المرؤوسين والتنكيل بيم إرضاء لمرؤساء إذا أرادوا ذلك.
ولما كان ذلك كذلك ،فان تحقيق ما ابتغاه المشرع من إنشاء النيابة اإلدارية واسناد التحقيق
في بعض المخالفات إلييا ،يقتضى أن يخضع الرئيس اإلداري عند تصرفو في التحقيقات التي
باشرتيا النيابة اإلدارية لرقابتيا ،وىو ما نادى بو المستشار أحمد صبري شقور بضرورة
النص عمى اعتداد الجية المختصة بنتيجة التحقيق التي تنتيي إلييا النيابة اإلدارية وأن يتفق
قرارىا في جوىره ومضمونو مع ىذه النتيجة فال تصدر عمى خالفيا ق ار ار بالحفظ أو توقع جزاء
ىين ال يتناسب مع خطورة الذنب ،وىو ما يوجب عمى المشرع أن يتدخل ليقنن مبدأ يعطى
لمنيابة اإلدارية حقا مماثال لمحق المخول لمجياز المركزي لممحاسبات بأن يكون ليا تحريك
الدعوى التأديبية إذا أصدرت جية اإلدارة قرار ال يتفق ونتيجة التحقيق أو وقعت عقوبة ىينة
ال تتناسب وجسامة المخالفة.
ولتحقيق ذلك يجب إضافة فقرة خامسة إلى المادة  82من نظام العاممين المدنيين بالدولة بأنو
لمنيابة اإلدارية إقامة الدعوى التأديبية خالل شير من تاريخ إخطارىا بقرار التصرف في تحقيقاتيا
إذا تبين ليا أن ذلك القرار ال يتفق ونتيجة التحقيق ،أو تضمن توقيع جزاء ال يتناسب وجسامة
المخالفات.
والتعديل المقترح يتفق والمنطق القانوني السميم ،إذ أن النيابة اإلدارية تحمل أمانة االدعاء
التأديبي العام نيابة عن المجتمع الوظيفي ،ومن ثم بات منطقيا أن تتوافر ليا القدرة عمى التحقق
من جدية العقوبة التأديبية التي وقعتيا جية اإلدارة والتحقق من تناسبيا وجسامة المخالفة
التأديبية ،أسوة بالحق المقرر ليا أمام المحاكم التأديبية ،إذ تممك النيابة اإلدارية أن تطعن عمى
الحكم التأديبي أمام المحكمة اإلدارية العميا إذا تبين ليا أن ذلك الحكم وقع عقوبة ىينة ال
تتناسب وجسامة المخالفة التأديبية ،فمن غير المقبول أن تممك النيابة اإلدارية مراقبة العقوبة
التي توقعيا المحكمة التأديبية وال تممك ذلك بالنسبة لجية اإلدارة.

المستشار  /أحمد صبرى شقور ،النٌابة اإلدارٌة ،مجلة النٌابة اإلدارٌة ،العدد األول ،1995 ،ص 158
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وال يتعارض ذلك االختصاص مع االختصاص المقرر لمجياز المركزي لممحاسبات في مراجعة
ق اررات الجزاء الصادرة من جية اإلدارة في المخالفات المالية وطمب تشديدىا

 ،إذ أن رقابة

الجياز مقصورة عمى الق اررات الصادرة في المخالفات المالية فقط دون المخالفات اإلدارية ،في
حين أن التعديل المقترح يسند ذلك االختصاص لمنيابة اإلدارية في القضايا التي باشرت التحقيق
فييا عموما وىو ما يشمل المخالفات بنوعييا المالية واإلدارية ،وىو ما يسد ثغرة تتمثل في انعدام
الرقابة القانونية عمى الق اررات الصادرة في المخالفات اإلدارية رغم خطورتيا مثل التزوير
والضرب والسب واإلىانة وافشاء أسرار العامل واعطاء الدروس الخصوصية واإلىمال الطبي في
معالجة المرضى وغيرىا من المخالفات اإلدارية ،بما يمكن معو القول بأن دور النيابة اإلدارية
في ىذا الصد سيتكامل ودور الجياز المركزي لممحاسبات.
يضاف لما تقدم أن المشرع عادة يسند االختصاص في مسائل التأديب إلى عدة جيات مثل
طمب إقامة الدعوى التأديبية إذ أسنده المشرع إلى جية اإلدارة والى رئيس الجياز المركزي
لممحاسبات والى النيابة اإلدارية في آن واحد ،دون أن يمثل ذلك ثمة تعارض بين عمل ىذه
األجيزة ،إذ يحقق ذلك أحكام الرقابة عمى الموظف العام بما يضمن جدية المساءلة التأديبية.
سادسا  ...ضرورة تضمين األفعال المحظور عمى الموظف العام إتيانيا  -واال عد مرتكبا
لمخالفة تأديبية ،والتي أوردىا المشرع في القانون  ،أفعال أخرى يؤثر إتيانيا عمى سرعة البت في
المسئولية التأديبية ،مثل امتناع الموظف عن المثول لمتحقيق اإلداري ،إذ صمت المشرع عن
تأثيم ذلك السموك تأديبيا رغم آثاره السمبية ،وىو ما أدى إلى تفشى ظاىرة تخمف الموظفين عن
المثول أمام جيات التحقيق فور استدعائيم مما يؤدى تكرار االستدعاء عدة مرات ،مما يترتب
عميو إطالة أمد التحقيق اإلداري وتأخر البت في المسئولية التأديبية ،وازاء ذلك القصور التشريعي
ترددت أحكام المحكم اإلدارية العميا في ىذا الصدد إذ اعتبرت في البداية أن التخمف عن
الحضور بجمسة التحقيق دون عذر مقبول يعتبر ذنبا تأديبيا مستقال يجب أن يؤاخذ عميو
الموظف  ،إال أنيا عادت واكتفت بترتيب أثر مفاده أن الموظف أىدر بذلك حقو في الدفاع عن

المادة  3/5من القانون رقم  144لسنة 1988
المادة  77من نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1978
المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  430لسنة 22ق ،جلسة 1981/4/4
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نفسو وال يمومن إال نفسو  ،ويتم في ىذه الحالة التصرف في التحقيق وفقا لألدلة الثابتة بو سواء
بإدانة المتيم أو براءتو.
والواقع أن عدم وجود آلية قانونية تجبر الموظف العام عمى المثول لمتحقيق اإلداري أمر غير
مقبول ،ويتعارض مع ضرورة ترسيخ مفاىيم سيادة القانون وعموه عمى الكافة بما يعزز من
مفاىيم المساواة بين العاممين أمام القانون،

كما أن التحقيق اإلداري يجرى أساسا لتحقيق

مصمحة المرفق العام في الوقوف عمى أوجو الخمل في األداء اإلداري وتحديد المتسببين فيو،
ومن ثم يجب أن ينصاع العاممون جميعا بكافة مستوياتيم الوظيفية لالنخراط في تحقيق تمك
المصمحة العامة والعميا لممرفق العام وذلك بان يساىموا في كشف الحقيقة أمام قياداتيم اإلدارية
من خالل أقواليم في التحقيق اإلداري ،وبالتالي ندعو إلى اعتبار االمتناع عن اإلدالء باألقوال
بالتحقيق اإلداري دون عذر مقبول مخالفة تأديبية مستقمة يؤثميا المشرع ضمن األفعال المحظور
عمى الموظف إتيانيا في المادة  77من نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة  1978وتعديالتو.
سابعا  ..النص عمى تخويل رئيس ىيئة النيابة اإلدارية في أن يفوض في اختصاصو في إصدار
ق اررات الوقف االحتياطي عن العمل عمى ذمة التحقيقات التي تباشرىا النيابة اإلدارية والمقرر
بالمادة  83من نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  ،1978إلى سائر
أعضاء النيابة من درجة مستشار وكيل عام عمى األقل ،وييدف ىذا التعديل إلى تحقيق
الالمركزية في عمل النيابة اإلدارية بما يساىم في سرعة انجاز التحقيقات.

المحكمة اإلدارٌة العلٌا ،الطعن رقم  2847لسنة  30ق ،جلسة 1985/11/16
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الخبتوة

يبين مما تقدم أن قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم

 47لسنة

 ،1978بات في أمس الحاجة إلى تدخل المشرع لتعديل بعض نصوصو ،السيما المتعمقة
بالمساءلة التأديبية ،بما يؤدى إلى تفعيميا ،ويضمن جديتيا ،ويحقق تناسبيا مع ما استشرى من
انحراف واىمال وتسيب في اغمب المرافق العامة ،وىى ضرورة ممحة لتحقيق الردع الالزم واعادة
النظام واالنضباط الوظيفي ،بما يؤدى إلى حماية الوظيفة العامة ،ويضمن ممارستيا عمى
الوجو الصحيح لخدمة أفراد الشعب المنتفعين بالخدمات الحكومية المختمفة ،فمن غير المقبول
أن يصير الحصول عمى الخدمة الحكومية بسيولة ويسر أم ار بعيد المنال ،وحمم يداعب خيال
كل مواطن يتعامل مع جية حكومية ،وأن يكون مرىونا بالواسطة والعالقات الشخصية ،أو
بسداد مدفوعات نقدية وعينية غير مشروعة ،ومن ناحية أخرى يجب ضمان حرمة المال العام
وصيانتو ،بتشديد العقاب عمى كافة صور التعدي عميو واإلضرار بو سواء عن عمد أم إىمال،
ولتحقيق ذلك كمو ندعو المشرع إلى إجراء التعديالت التشريعية المقترحة آنفا واآلخذ بيا لتحقيق
اإلصالح المنشود لموظيفة العامة في مصر.
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