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 المقدمت 

ٌت اللامت يهضي هظا الضلُل الى وطم ُىاكض أزالُُت جدضص أصاب الىؿُ

وجىطُذ الىاحباث الىؿٌُُت التي ًجب الالتزام بها أزىاء مماعؾت الىؿٌُت 

ؼ الالتزام بهظه الِىاكض مً زال٘ جىكُت اإلاىؿٌين وجىحيههم هدى  اللامت وحلٍؼ

ّ جىكُت اإلاىؿٌين بالِىاهين ، ازالُُاث الىؿٌُت اللامت الؿلُمت كً ػٍغ

 .ملاُبخه التي جدٕم مسالٌت اإلاىؿٍ لىؿٌُخه وئحغاءاث

 كلى ٔل ما 
ً
ًٖل مىؿٍ ٌلين بالىؿٌُت اللامت ًجب أن ًؼلم بضاًت

ًدُؽ بىؿٌُخه مً واحباث ومؿإولُاث وهيرها مً الِىاكض التي جٖىن صعكا 

ىق في الخؼأ ووكبه طلٗ ٓما لى ان الؼالب كىضما ًىهي ،ًدصىه مً الُى

ض صز٘ى الجاملت ًان الىػاعة جؼغح صلُ ٍغ ل الؼالب الضعاؾت الاكضاصًت ٍو

لخىكُخه بِىاكض الخِضًم وهيرها مً الامىع. ٓظا  الحا٘ باليؿبت للمىؿٍ 

ىق   ًالبض مً وحىص هٕظا صلُل للؿلْى الىؿٌُي ًُِه الُى
ً
الظي ٌلين حضًضا

م ًُٖىن كلى كلم بجمُم ئحغاءاث مداؾبخه.  في الخؼأ وان ُو

 امام 
ً
  بمؿإولُاجه ومً زم ًٖىن متهما

ً
 ،اللجىتًاإلاىؿٍ ُض ًٖىن مسال

أو ُض ًٖىن اخض اكظاء لجىت جدُُِِت جدِّ مم اإلاىؿٍ اإلاسل بىاحباجه 

 بهظه الاحغاءاث وكلى 
ً
ومً زم  وفي ٓال الحالخين ًجب ان ًٖىن اإلاىؿٍ ملما

ت والجىائُت  .كلم وصعاًت بها مً الىاخُخين الاصاٍع

 في طاث 
ً
 حىائُا

ً
وألن ًلل اإلاىؿٍ ُض ٌكٖل مسالٌت جأصًبُت وحغما

ذ مت الجىائُت ، الُى مت الخأصًبُت بالجٍغ الامغ الظي ٌؿخضعي بُان صلت الجٍغ

ًِض قغكىا الى الخلٍغٍ بالجغائم اإلاسلت بىاحباث ، والخأزير اإلاخباص٘ بُنهما

الىؿٌُت اللامت وهي حغائم وعصث كلى ؾبُل الحصغ في ُاهىن اللِىباث 
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م ) ظلٗ الجغائم التي وعصث جدذ  1969( لؿىت 111اللغاقي ُع كىىان ٓو

ولظا البض مً بُان اللالُت بين اإلاؿإولُت  ،ججاوػ اإلاىؿٌين خضوص وؿائٌهم

ٍ اإلاكغق اللغاقي منها.  الجىائُت واإلاؿإولُت الخأصًبُت ومُى

وكلى الغهم مً الاؾخِال٘ الظي ًخمخم به الحٕم الجىائي كً الجؼاء 

  بل في بلع الاخىا٘ ًٖىن  ،الخأصًبي
ً
للحٕم ًان هظا الاؾخِال٘ لِـ جاما

  ،الجىائي حجُت في مىاحهت ؾلؼت الخأصًب
ً
لض الخدُِّ الاصاعي مضزال ٓما َو

 حؿخمض مىه ، ئللخدُِّ الجؼائي
ً
ط ًمًٕ أن ًٖىن الخدُِّ الاصاعي صلُال

ٓما ًمًٕ أن  ،مدٕمت الخدُِّ ُىاكتها في اخالت اإلاتهم الى اإلادٕمت اإلاسخصت

 ازغ لخيخهي 
ً
ىت حؿىض صلُال  أو ٍُغ

ً
بها اإلادٕمت الى ُىاكت آُضة في ًٖىن صلُال

مت كلى اإلاتهم او هٌيها كىه.  زبىث الجٍغ
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 المحور االول

 دليل السلوك الوظيفي )اداريًا(

 الواجبات الوظٍفٍة االٌجابٍة والسلبٍة -اواًل:

 -:ًجب على املوظف القيام بما ًلي -الواجبات الاًجابية: (1

 .ؿإولُتباإلا وقلىع  بأماهت بىٌؿه وؿٌُخه أكما٘ أصاء ( أ

ذ حمُم وجسصُص باطن، ئال كىه الخوُب وكضم اللمل بمىاكُض الخُِض ( ب  ُو

 .الغؾمي لللمل الضوام

 أوامغهم وئػاكت مساػبتهم في واللُاُت ألاصب والتزام عؤؾائه اخترام ( ث

 والخللُماث، وألاهـمت الِىاهين به جِط ي ما خضوص في بأصاء واحباجه اإلاخللِت

 جلٗ وحه ٓخابت لغئِؿه ًبين أن اإلاىؿٍ ٌت ًللىمسال ألاوامغ هظه في ٔان ًاطا

 ًٖىن  وكىضئظ   ٓخابت أٓضها عئِؿه ئطا ئال ألاوامغ جلٗ بدىٌُظ ًلتزم وال اإلاسالٌت

 .كنها اإلاؿإو٘ هى الغئِـ

 .ٓغامتهم ًدٌف وبما بالحؿنى اإلاغؤوؾين ملاملت ( ر

 .ملامالتهم ئهجاػ وحؿهُل اإلاىاػىين اخترام ( ج

ه جدذ أو خىػجه في التي الضولت أمىا٘ كلى اإلاداًـت ( ح  واؾخسضامها جصًغ

 .عقُضة بصىعة

 ئطا أزىاءها أو وؿٌُخه بدٕم كليها ًؼلم التي والىزائّ اإلاللىماث ٓخمان ( ر

ت بؼبُلتها ٔاهذ  باألشخاص أو بالضولت الظغع  ئلحاَ ئًكائها مً ًسص ى أو ؾٍغ

بِى بٕخمانها مً عؤؾائه أوامغ ئلُه أو صضعث  ضبل ختى ُائما الىاحب هظا ٍو

ت بىزائّ عؾمُت ًدخٌف أن له ًجىػ  وال زضمخه، اهتهاء  كلى ئخالخه بلض ؾٍغ

 .ٔان وحه بأي زضمخه اهتهاء أو الخِاكض
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 قأهه مً ما ٔل كً والابخلاص اللامت الىؿٌُت ٓغامت كلى اإلاداًـت ( ص

ٔان ؾىاء لها باالخترام الالػم اإلاؿاؽ اث زاعج أم وؿٌُخه أصائه أزىاء طلٗ أ  أُو

 .الغؾمي الضوام

 .لويره أو له شخص ي عبذ أو مىٌلت لخدُِّ الىؿٌُت اؾخوال٘ كً الامخىاق ( ط

ه جدذ ًٖىن  ما ئكاصة ( ع  كىض لها اإلاسصص اإلادل ئلى آالث أو أصواث مً جصًغ

 .طلٗ هير اللمل ػبُلت اُخظذ ئطا ئال الُىمي اهتهاء اللمل

 اللامت الصحت بدماًت الخاصت والخللُماث وألاهـمت الِىاهين مغاكاة ( ػ

اًت اللمل في المتوالؿ  .الحٍغّ مً والُى

 .والخللُماث وألاهـمت الِىاهين جِغعه خؿبما الىؿٌُت بىاحباث الُِام ( ؽ

 

 -ًأجي: ما املوظف على ًحظر -الواجبات الاًجابية: (2

 آزغ كمل أي وبين الىؿٌُت بين الجمم أو أصلُت بصٌت وؿٌُخين بين الجمم ( أ

 .الِاهىن  بمىحب أخٖام ئال

تالخ ألاكما٘ مؼاولت ( ب ٔاث وجأؾِـ جاٍع ت الكغ  ئصاعتها مجالـ في واللظٍى

 :كضا

 ٔاث أؾهم قغاء  .اإلاؿاهمت الكغ

 ٘أو ػوحه أمىا٘ ئصاعة أو ئعزا هئلُ آلذ التي أمىاله جسص التي ألاكما 

 ًسبر أن اإلاىؿٍ وكلى ئعزا ئليهم آلذ التي الضعحت الثالثت ختى أُاعبه

 كلى ًإزغ طلٗ أن عأي الىػٍغ ئطا وكلى ًىما زالزين زال٘ بظلٗ صائغجه

البِاء  بين ًسيره أن اللامت باإلاصلحت ًظغ أو اإلاىؿٍ واحباث أصاء

 مً ؾىت زال٘ ؤلاصاعة كً الخسلي أو ألامىا٘ جلٗ وجصٌُت الىؿٌُت في

ش  .الخِاكض كلى ؤلاخالت أو وبين ػلب الاؾخِالت بظلٗ جبلُوه جأٍع

 .اإلاىاُصاث في الاقتراْ  ( ث
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 لبُم الاقترأي والِؼاق الضولت صوائغ ججغيها تيال اإلاؼاًضاث في الاقتراْ  ( ر

 البُم كلى بالخصضًّ ُىىها ا مسىال ٔان ئطا اإلاىِىلت وهير ألامىا٘ اإلاىِىلت

 ُغاعا اجسظ أو البُم أو الخِضًغ لجان في ٔان كظىا أو ُؼلُت ؤلاخالت الكخباع

ت مىؿٌا ٔان أو ألامىا٘، جلٗ ئًجاع أو ببُم  ٌلاصلها ما أو اللامت في اإلاضًٍغ

 .ألامىا٘ جلٗ ئليها حلىص التي

 الضولت صوائغ ئلى اللائضة ا وهيره الىِل ووؾائل وآلاالث اإلاىاص اؾخلما٘ ( ج

 .زاصت ألهغاض الاقترأي والِؼاق

 عئِؿه ًٖلٌه لم ؤلاهخاج آالث مً آلت أي أو حهاػ أو مآىت أي اؾخلما٘ ( ح

 .باؾخلمالها اإلاباقغ

 ئهجاػ بوُت الاهخاج ووؾائل لاللم لؿاكاث الصحُذ الاؾخوال٘ كضم  ( ر

 طغع  ئلحاَ ئلى ًإصي بما اللمل في التهاون  أو أو ؤلاهما٘ به اإلاىاػت ألاكما٘

 .اإلامخلٖاث أو الخضماث أو باإلهخاج

 .اللىاػم أو ألاصواث أو ألاولُت اإلاىاص أو آالجه ئجالي أو باإلاكغوق اللبث  ( ص

 .به ؤلاطغاع أو ؤلاهخاج ئهِاص في الخلمض  ( ط

ً كمل حلؼُل كىه ًدؿبب الظي اللمل ئهجاػ يف الخأزغ  ( ع  .آلازٍغ

٘  أو الاُتراض  ( ػ  أو اإلاِاولين أو اإلاغاحلين مً مىٌلت أو هضًت أو مٖاًأة ُبى

 باإلاىؿٍ كالُت للمله ٔان مً ٔل مً أو صائغجه مم اإلاخلاُضًً اإلاخلهضًً ( ؽ

 .الىؿٌُت بؿبب

 مدل في بين   ؾٕغ بدالت الـهىع  أو ؾٕغ بدالت وؿٌُخه مِغ ئلى الحظىع  ( ف

 .كام

 مً ألاصل هظا هؼق أو عؾمُت وزُِت أو وعُت أًت بأصل لىٌؿه الاخخٌاؾ  ( ص

 ت.الغؾمُ ألاهغاض لوير به للخصغي لحٌـه اإلاسصصت اإلالٌاث
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ذ بأي ؤلاًظاء   ( ض  واليكغ ؤلاكالم لىؾائل صائغجه أكما٘ كً بُان أو جصٍغ

 مً ٗبظل له مصغخا ٔان ئطا ئال وؿٌُخه، بأكما٘ مباقغ مؿاؽ له ًُما

 .اإلاسخص الغئِـ

 االثر الوترتب على هخالفة الواجبات الوظٍفٍة. -ثانًٍا:

أن مسالٌت اإلاىؿٍ إلخضي الىاحباث ؾالٌت الظٓغ ًترجب كلُه اخالخه 

 -:اإلاسالٌت اإلايؿىبت الُه وكلى الىدى الخالي اعجٖابهالى الخدُِّ لبُان مضي 

 -الاحالة الى الححقيق الاداري: (1

كً هُتها في الخدُِّ مم اإلاىؿٍ الظي جِىم خىله كالن الاصاعة أوهى 

ت بصضص اعجٖابه اإلاسالٌت الاهظباػُت وفي هظه اإلاغخلت البض مً  ،الضالئل الٍِى

جىاًغ طىابؽ ملُىت لظمان ؾالمت الخدُِّ الاصاعي ٓأكالم اإلاىؿٍ بالتهمت 

غ الاوعاَ واإلاؿدىضاث  اإلاؿىضة الُه واػالكه كلى ملٍ الخدُِّ وجصٍى

ال ًجىػ للجىت الخدُُِِت  لظاو  ،ت بما هى ميؿىب الُه مً مسالٌتاإلاخللِ

الخدُِّ مم اإلاىؿٍ ما لم ًِغع الىػٍغ او عئِـ الضائغة اخالخه الى اللجىت 

 .بىعُت اتهام

 ألخدُِّ الاصاعي ًدا٘ اإلاىؿٍ الى ا
ً
 باعجٖاب ما بؿبب ُُامه ًلال

وبظا ًان اخالخه  ،و ُُام قبهت خ٘ى مؿلٕه الىؿٌُيأاإلاسالٌت الاهظباػُت 

صوع الخدُِّ  ًأحيمً هىا  ،الى الخدُِّ ال حلني اعجٖابه اإلاسالٌت بكٖل خخمي

 .في الٕكٍ كً مضي وؿبت اعجٖاب اإلاىؿٍ للمسالٌت الاهظباػُت

لم ًدضص اإلاكغق اللغاقي في ُاهىن اهظباغ مىؿٌي الضولت قٖل ملين 

لى الخدُِّ ولًٕ لظغوعة جِخط ي صضوع ُغاع اخالت اإلاىؿٍ ا ،لإلخالت

ش هظا الاحغاء  لُخم جثبُذ جاٍع
ً
ا ٍغ  كً امٖاهُت جبلُى  ،الاصاعي جدٍغ

ً
ًظال
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ُله كلى الخبلُى ٓما وان الٕخابت حؿاهم  ،اإلاىؿٍ اإلايؿىب الُه اإلاسالٌت وجُى

جب  ،حهت للمىؿٍ بكٖل صُُّفي جدضًض التهم اإلاى  مغ أن ٌؿخٕمل أٓما ٍو

م ٔاًت الاخالت كلى اإلاخؼلباث الغؾمُت ُم  ُٓغ ش صضوع الامغ والخخم وجُى وجاٍع

ن أٓما ان مً الظغوعي  ،في الاخالت الصخص اإلاؿإو٘ صاخب الازخصاص

اإلاىؿٍ الى  ئخالت لىئ ًغص الؿبب او الحالت الىاُلُت او الِاهىهُت التي صكذ

 .الخدُِّ

 جٌُض اإلاىؿٍ ئلى مىحهت مدضصة أؾئلت ًخظمً ئحغاء الاصاعي  الخدًُِّ

دت كباعاث في لُهئ مدضص اتهام وؿبت  اإلايؿىبت  الاهظباػُت اإلاسالٌت بكأن صٍغ

 أو الخدُِّ هلّ زم ومً اإلاتهم بغاءة كً أما الخدُِّ هظا ٌؿٌغ ُض زم مً كليها

 الٌلل  ان أو الاهظباػُت اللِىباث باخضي ملاُبخه زم ومً ئصاهخه كً ٌؿٌغ

مت ٌكٖل   .دٕمت اإلاسخصتاإلا ئلى دا٘وكلُت ً حٍغ

 

 -:الاداري  قواعد الححقيق (2

 ىت البراءة  ختى جثبذ  -:ٍُغ
ً
ئا  بٍغ

ً
وهي اكخباع ٔل متهم بىصٌت شخصا

 .اصاهخه بدٕم باث

  :غ الخدُِّ  -الصُوت الٕخابُت في الخدُِّ الاصاعي وهي جدٍغ

ض آض الِاهىن كلى هظا اإلابضأ في اإلااصة ) ىه ُو ( مً ُاهىن 10وجضٍو

 مم اإلاىؿٍ اهظباغ مىؿٌي الضولت )جخىلى اللجىت الخدُِّ جدٍغ
ً
ا ٍغ

وللٕخابت اهمُت ٓبيرة في جمٕين اللجىت ،..(.اإلاسالٍ اإلادا٘ كليها

ائم الخدُِّ ومالبؿاجه التي  والاصاعة والِظاء مً الغحىق الى ُو

ذ ٓما انها جظٌي الصٌت الغؾمُت كلى اإلادظغ  ،حغث في اي ُو

ه  ٔاًت احغاءاث الخدُِّ مً الدكٍى ظلٗ صوعها في الحٌاؾ كلى  ٓو

ائم التي جمذ ملاًىتها  ،ٍوالخدٍغ ٓما جمًٕ الٕخابت مً جثبُذ الُى

لم ًدضص اإلاكغق قٖل ملين  .والكهاصاث والاًاصاث التي جم ؾماكها
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ان هىاْ مجمىكت مً الظىابؽ ًجب  ال ئ ،اإلادظغ ًُه إلًغان

زلى اإلادظغ مً كباعاث الحٗ والكؼب والخلضًل  ،مغاكاتها منها

اث الخدُِّ ٓظلٗ الدؿلؿل اإلاىؼِي كىض ،والاطاًت غ مجٍغ  ،جدٍغ

جب جدلٍُ الكهىص كً  ،اكخماص الالٌاؾ البؿُؼت والؿهلت ٓما ٍو

ُم اإلالىُين مً اإلاتهم والكهىص  ،ابضاء قهاصاتهم والهيس ى وحىب جُى

 واكظاء اللجىت الخدُُِِت كلى اوعاَ الخدُِّ.

 :ُِّلم ًخظمً ُاهىن اهظباغ  -الحُاصًت واإلاىطىكُت في الخد

جؼبُّ الِىاكض  باإلمٖانن أهظه الِاكضة الا  ؿٌي الضولت كلىمى 

الاحغائُت الىاعصة في ُاهىن اإلاغاًلاث اإلاضهُت مً خُث عص الِظاة 

خض أو أجىػ للخصىم عص اللجىت الخدُُِِت ً لظاو  ،وجىدُتهم

ٓما  ،كظائها متى جىاًغث زصىمت او مىاًؿت بِىه وبين اإلاىؿٍأ

اللجىت الخدُُِِت  مًًمًٕ للظى اللجىت الخدُُِِت ػلب جىدُخه 

و مصلحت بِىه أؾباب الخىحي ٔىحىص صلت شخصُت أمتى جىاًغث 

 وبين اإلاىؿٍ اإلادا٘ للخدُِّ.

 مً الِىاكض الاؾاؾُت اًتراض كلم  -:اًتراض الللم بالىاحباث

ٔاًت اإلاىؿٌين بالىاحباث الىؿٌُُت ؾىاء الؿلبُت ام الاًجابُت وال 

ولًٕ ٌؿدثنى مً هظه  ،ًِبل مً اإلاىؿٍ جظعكه بجهله بالِاهىن 

ٔالِىة  الحالت ُُام كظع مكغوق ًمىم مً كلم اإلاىؿٍ بالِاهىن 

لت. ًضزلهالِاهغة او خالت اإلاغض الظي   إلاضة ػٍى
ً
 في هُبىبت مثال

 :ُِّبما ان الخدُِِي  -اخترام ٓغامت اإلاىؿٍ اإلادا٘ الى الخد

الاصاعي احغاء ًجغي في اػاع الىؿٌُت اللامت وان الخدُِّ ًخم مً 

ت ًمً هير اإلامًٕ ان ًخم ُ اؾخسضام وؾائل حلظًب بل لجىت اصاٍع

 .او ما قابه

 وهى بُان اإلابرعاث واإلاؿىهاث  -:حؿبِب جىصُت اللجىت الخدُُِِت

 ،الِاهىهُت التي بىِذ كليها جىصُت اللجىت باللِىبت الاهظباػُت

ًترجب كلى اهٌا٘ هظه الِاكضة اإلاهمت بؼالن الخىصُت ومً زم 

 كلى هظه الخىصُتبؼالن الِغا
ً
اطا ان مً ،ع الصاصع مً الاصاعة بىاءا
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 -وعصث في الخىصُت--اإلاٌغوض كلى الاصاعة طٓغ هٌـ الاؾباب التي 

اي بُان الحالت الىاُلُت او  ،وطٓغها في ُغاع ًغض اللِىبت

جخجلى اهمُت ،الِاهىهُت التي صكذ الى اجساط ُغاع ًغض اللِىبت 

ت اإلاىؿٍ اإلا  ،تهم بدُِِت ما وؿب الُه مً تهمتالدؿبِب في ملًغ

ابخه  ٓما ولظٓغ الؿبب  اهمُت باليؿبت للِظاء الاصاعي في بؿؽ ُع

ائم والاؾباب  مً خُث جىاًغها ومضي  كلى ًدص صحت هظه الُى

مم  ًخالئمومً زم حلضًل اللِىبت بما  .جىاؾبها مم زؼا اإلاىؿٍ

 .اإلاسالٌت

 

 ضمانات املوظف اثناء مرحلة الححقيق (3

 خظىعهىؿٍ بأخالخه الى الخدُِّ أي باكالم اإلاىؿٍ بىحىب جبلُى اإلا ( أ

 هظا ،امام هُئت الخدُِّ بكأن مسالٌت اهظباػُت اإلايؿىبت الُه 
ً
مىضحا

ض زبىث هظا الاتهام مم جدضًض  ،الخبلُى التهمت اإلايؿىبت الى اإلاىؿٍ وما ًٍإ

وفي ٔل هظا ًسظم الامغ الى الِىاكض اللامت في  ،مٖان الخدُِّ وػماهه

 
ً
ا ٍغ ومً اإلاهم ان ًِىم  ،البالهاث  الِاهىهُت والتي ًٌترض ان جٖىن جدٍغ

ُم كلى وعُت الخبلُى ٓما ومً  ،اإلاىؿٍ اإلادا٘ الى الخدُِّ بالخُى

ٔاًُت ومىاؾبت بين جبلُى اإلاىؿٍ  الظغوعي ان ًٖىن الخبلُى ُبل ًترة 

 لُخمًٕ مً اكضاص صًاكه 
ً
بمىكض الخدُِّ وبين احغاء الخدُِّ ًلال

ل ما ًىٌي كىه التهمتوت  .هُئت  قهىص الىٌي ٔو

 للِاهىن  ( ب
ً
ِا خضص اإلاكغق اللغاقي  ،أن جٖىن اللجىت الخدُُِِت مكٖلت ًو

ً عئِـ ً الىصاب الِاهىوي للجىت الخدُُِِت بان جخٖىن م  مً وكظٍى

  اخضهم ًٖىن  ان كلى الخبرة طوي 
ً
 في اولُت حاملُت قهاصة كلى خاصال

ذ وبكٖل .الِاهىن  ٓما اقغها الُه اللجىت  صاب الِاهىوي لهظهًان الى صٍغ

.
ً
 ؾابِا
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غ مدظغ ًثبذ ًُه ما اجسظجه  ،اللجىت باحغاءاثجىـُم مدظغ  ( ث ًجب جدٍغ

الاصاعة مً احغاءاث وما ؾملخه مً اُىا٘ وجثبُذ اؾماء الكهىص ؾىاء 

وجثبُذ ما اػللذ كلُه مً اوعاَ  ،قهىص ازباث ام قهىص هٌي ٔاهىا

كلى ان ًخظمً اإلادظغ  ،ىا٘ اإلاىؿٍ اإلاتهمالى اُ باإلطاًتومؿدىضاث 

اإلاىؿٍ والكهىص وما جظمىخه اإلاؿدىضاث مً مللىماث  بأُىا٘زالصت 

ضة او هاًُت للتهمت اإلايؿىبت للمىؿٍ  .مٓإ

ًدّ للمىؿٍ اإلاتهم الاػالق  ،اػالق اإلاىؿٍ كلى ملٍ التهمت الاهظباػُت ( ر

ٔاًت الىزائّ والاوعاَ واإلاؿدىضاث والاصلت التي ا خُل للخدُِّ كلى 

ٓما وله ازظ صىع  ،بمىحبها والتي ؾدؿخسضم في الخدُِّ الاصاعي 

ُله مً اكضاص صًىكت  ًهظا الامغ ًمًٕ اإلاىؿٍ ،مؿخيسخت منها او ٓو

هظا الحّ ٌلخبر مً الحَِى الاصلُت اإلاِغعة للمىؿٍ اإلادا٘ الى  ،بكأنها

ضهموهدً  الا ان البلع ًغي  .الخدُِّ ىؿٍ بان ال طغوعة إلاىذ اإلا هٍإ

خّ الاػالق كلى ملٍ الاوعاَ الخدُُِِت ختى وان جِضم الى اللجىت بمثل 

ت  هظا الؼلب طلٗ ان الخدُِّ الاصاعي في الىػاعاث والجهاث الاصاٍع

ت وان مً قأن اػالق اإلاىؿٍ كلُه ان ًخلغي  الازغي ًجغي بصىعة ؾٍغ

كلى الاشخاص الظًً اصلىا بكهاصاتهم طضة وال ًمًٕ ُُاؽ طلٗ بما 

م وع  مً خُث  1971لؿىت  23ص بِاهىن اص٘ى اإلادآماث الجؼائُت ُع

 .خّ اإلاتهم في الاػالق كلى اوعاَ الخدُِّ الظي حغي بوُابت

ٔان هىاْ خاحت للمىؿٍ  ،اػالق اإلاىؿٍ كلى اطباعجه الصخصُت ( ج ان 

ت ازىاء الخدُِّ  ٓأوعاَمً ملٌت الصخص ي  او مؿدىضاث او وزائّ طغوٍع

 .كلى هظه اإلالٌتًللمىؿٍ الحّ باالػالق 
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 -:الاثر املترثب على قرار احالة املوظف الى الححقيق (4

جمخلٗ الاصاعة اطا جغاءي لها ان بِاء اإلاىؿٍ في وؿٌُخه ُض ًإزغ كلى ؾير 

لاص الى وؿٌُخه  ه اللجان الخدُُِِت سحب ًض اإلاىؿٍ َو الخدُِّ الظي ججٍغ

الخدُِّ  بأهتهاء مضة سحب الُض وللل هظا الاحغاء ٌلض مً اهم ازاع 

 .وازؼغها

ذ او اختراػي كلى هظا الاحغاء ًؼلّ  )سحب الُض( ًهى ٌلخبر احغاء مُإ

الِصض مىه ابلاص اإلاىؿٍ كً مماعؾت كمله الىؿٌُي لخجىب ُُامه 

وازٌاء الاصلت والبُاهاث التي ًمًٕ ان جضًىه وهظا الابلاص ال ًٖىن بالخظلُل 

احغاءاث اهظباػُت او احغاءاث حىائُت  الجساطالا كىضما ًخلغض اإلاىؿٍ 

.ٍ  طضه ًُمخىم كلُه مماعؾت اكما٘ وؿٌُخه ػُلت مضة الُى

 -:خالخين لسحب الُض وهما هىاْ

الِغاع بسحب الُض  باصضاع اطا جلتزم الؿلؼت الغئاؾُت  الحالة الوجوبية ( أ

ٍ اإلاىؿٍ مً حهت طاث ازخصاص ًللى صائغجه ان حسحب ًضه  )اطا اُو

ٍُ ًاطا اؾٌغث هدُجت الخدُِّ او اإلادآمت كً  (مً الىؿٌُت مضة الخُى

بغاءة اإلاىؿٍ او الاًغاج كىه ٌلاص اإلاىؿٍ الى وؿٌُخه الؿابِت او ًيؿب 

 .الى وؿٌُت ازغي 

الضائغة سحب ًض اإلاىؿٍ مضة ال جخجاوػ  )للىػٍغ وعئِـ الحالة الجوازية  ( ب

 اطا جغاءي له ان بِاءه في الىؿٌُت مظغ باإلاصلحت اللامت او ُض 60)
ً
( ًىما

لاص  ًإزغ كلى ؾير الخدُِّ في الٌلل الظي اخُل مً احله الى الخدُِّ َو

ٔان هىاْ مدظوع  الى هٌـ وؿٌُخه بلض اهتهاء اإلاضة اإلاظٔىعة الا اطا 

ما جملٗ اللجىت الخىصُت بسحب ًض  (غي ًُيؿب الىت وؿٌُت از ٓو

 اإلاىؿٍ في اًت مغخلت مً مغاخل الخدُِّ.
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زال٘ ًترة سحب  عواجبهٓما ان اإلاىؿٍ اإلاسحىب ًضه ًخِاض ى اهصاي 

ىي ًُخللّ بىدُجت الخدُِّ او اإلادآمت ًاطا ما  الُض اما الىصٍ الازغ اإلاُى

تا عواجبهٔاهذ الىدُجت بغاءة اإلاىؿٍ ًخلاص له اهصاي  ًى ٔاهذ  ،إلاُى اما اطا 

ت او ملاُبخه بالٌصل او  هدُجت اإلادآمت الحٕم كلُه بلِىبت ؾالبت للحٍغ

ت عواجبهالل٘ؼ ًال ًضًم للمىؿٍ اإلاسحىب الُض اهصاي  ًى  .اإلاُى

 

 العقوبات االنضباطٍة-ثالثًا

ٖىن  الىـغ: لٌذ (1 ا اإلاىؿٍ باقلاع ٍو ٍغ  وجىحيهه اعجٕبها التي باإلاسالٌت جدٍغ

ترجب الىؿٌُي ٓهؾلى  لخدؿين ُم جأزير اللِىبت هظه كلى ٍو اصة أو التًر  الٍؼ

 .أقهغ زالزت مضة

ٖىن  :ؤلاهظاع (2 ا اإلاىؿٍ باقلاع ٍو ٍغ  مً وجدظًغه اعجٕبها التي باإلاسالٌت جدٍغ

ترجب مؿخِبال وؿٌُخه بىاحباث ؤلازال٘ ُم جأزير اللِىبت هظه كلى ٍو  التًر

اصة او   .أقهغ ؾخت مضة الٍؼ

ٖ :الغاجب ُؼم  (3  جخجاوػ  ال إلاضة اإلاىؿٍ عاجب مً الُىمي الِؿؽ بدؿم ىن ٍو

غي  بأمغ أًام ككغة  واؾخىحبذ اإلاىؿٍ اعجٕبها التي اإلاسالٌت ًُه جظٓغ جدٍغ

ُم جأزير كليها وبترجب اللِىبت ًغض اصة او التًر ِا الٍؼ   :ًأحي إلاا ًو

 .أًام زمؿت جخجاوػ  ال إلاضة الغاجب ُؼم خالت في أقهغ زمؿت .1

 اللِىبت مضة ججاوػ  خالت في الغاجب ُؼم أًام مً ًىم ٔل كً واخض قهغ .2

  .أًام زمؿت

ٖىن  :الخىبُش (4 ا اإلاىؿٍ باقلاع ٍو ٍغ  التي وألاؾباب اعجٕبها التي باإلاسالٌت جدٍغ

ه حللذ ؼلب مغض هير ؾلٓى  اإلاسالٌت جٕغاع احخىاب وحىب ئلُه ٍو

ه وجدؿين ترجب الىؿٌُي ؾلٓى ُم جأزير اللِىبت هظه كلى ٍو اصة أو التًر  الٍؼ

  .واخضة ؾىت مضة
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ٖىن  :الغاجب ئهِاص (5  (%10) جخجاوػ  ال بيؿبت اإلاىؿٍ عاجب مً مبلى بِؼم ٍو

ض أقهغ ؾخت كً الجِل إلاضة الكهغي  عاجبه مً خم ؾيخين كلى وألجٍؼ  طلٗ ٍو

غي  بأمغ ترجب اعجٕبه الظي بالٌلل اإلاىؿٍ ٌكلغ جدٍغ  اللِىبت هظه كلى ٍو

ُم جأزير اصة أو التًر   .ؾيخين مضة الٍؼ

ٖىن  :الضعحت جنًزل (6 غي  بأمغ ٍو  اعجٕبه الظي بالٌلل اإلاىؿٍ ًُه ٌكلغ جدٍغ

ترجب   :اللِىبت هظه كلى ٍو

 زضمت حللُماث أو ُىاكض أو أهـمت أو لِىاهين الخاطم للمىؿٍ باليؿبت .1

ُم اإلاالُت الضعحاث بىـام جأزظ ل والتًر  ألاصوى الحض ئلى اإلاىؿٍ عاجب جنًز

 الضعحت في هالها التي اللالواث مىده مم مباقغة صعحخه صون  التي للضعحت

 ٘ ٘  الضعحت في اإلاِغع  اللالوة بُِاؽ) منها اإلانز لاص (ئليها اإلانز  الغاجب ئلى َو

ش مً ؾىىاث زالر ُظائه بلض صعحخه جنًزل ُبل ًخِاطاه ٔان الظي  جاٍع

غ مم اللِىبت ًغض   .اللِىبت ًغض ُبل ألازير عاجبه في اإلاِظُت اإلاضة جضٍو

 زضمت حللُماث أو ُىاكض أو أهـمت أو لِىاهين الخاطم للمىؿٍ باليؿبت .2

اصة بىـام جأزظ اصجين جسٌُع ؾيخين ٔل الٍؼ لاص اإلاىؿٍ عاجب مً ٍػ  ئلى َو

ل ُبل ًخِاطاه ٔان الظي الغاجب ش مً ؾىىاث زالر ُظاءه بلض صعحخه جنًز  جاٍع

غ مم اللِىبت ًغض   .اللِىبت ًغض ُبل ألازير عاجبه في اإلاِظُت اإلاضة جضٍو

 زضمت حللُماث أو ُىاكض أو أهـمت أو لِىاهين الخاطم للمىؿٍ باليؿبت .3

اصة بىـام جأزظ ت الٍؼ اصاث زالر جسٌُع الؿىٍى ت ٍػ  اإلاىؿٍ عاجب مً ؾىٍى

غ مم  .اللِىبت ًغض ُبل ألازير عاجبه في اإلاِظُت اإلاضة جضٍو

ٖىن  :الٌصل (7  الٌصل بِغاع صجدض مضة الىؿٌُت كً اإلاىؿٍ بدىدُت ٍو

 :ألاحي الىدى كلى كلُه اللِىبت ًغض اؾخىحبذ التي ألاؾباب ًخظمً

ض وال ؾىت كً الجِل مضة .1 ب ئطا ؾىىاث زالر كلى جٍؼ  بازيخين اإلاىؿٍ كُى

 زمـ زال٘ الثالثت اإلاغة في واعجٕب إلاغجين باخضاها أو الخالُت اللِىباث مً
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ش مً ؾىىاث -:(باخضاها ملاُبخه ٌؿخىحب ًلال ألاولى اللِىبت ًغض جاٍع

ل ،الغاجب ئهِاص ،الخىبُش  (.تالضعح جنًز

مت كً السجً أو بالحبـ كلُه خٕم ئطا السجً في بِاءه مضة .2  هير حٍغ

ش مً اكخباعا وطلٗ بالكغي مسلت  مضة وحلخبر كلُه الحٕم صضوع  جاٍع

ُخه ًى  اإلاصغوًت الغواجب أهصاي مىه حؿترص وال الٌصل مضة طمً مً مُى

  .الُض سحب مضة زال٘ له

8)  ٘ ٖىن  :اللؼ  في جىؿٌُه ئكاصة ججىػ  وال نهائُا الىؿٌُت كً اإلاىؿٍ بدىدُت ٍو

 ئخضي في الىػٍغ مً مؿبب بِغاع وطلٗ اللام والِؼاق الضولت صوائغ

  :آلاجُت الحاالث

 باإلاصلحت مظغا الضولت زضمت في بِاءه ًجلل زؼيرا ًلال اعجٖابه زبذ ئطا   .1

  .اللامت

  الغؾمُت بصٌخه اعجٕبها أو وؿٌُخه كً هاقئت حىاًت كً كلُه خٕم ئطا  .2

ب ئطا .3  مغة الٌصل ٌؿخىحب ًلال ًاعجٕب جىؿٌُه أكُض زم بالٌصل كُى

 .(1)أزغي 

 

 الطعن بقرار العقوبة االنضباطٍة -رابعًا:

ُبل جِضًم الؼلً بِغاع ًغض اللِىبت الاهظباػُت الى مدٕمت ُظاء ( 1

 مً 30زال٘ ) التي اصضعجه وطلٗ الجهتاإلاىؿٌين ان ًخم الخـلم لضي 
ً
( ًىما

ش جبلُى وكلى الاصاعة ان ججُب اإلاخـلم  ،اإلاىؿٍ بِغاع ًغض اللِىبت جاٍع

ش جِضًم الخـلم وكىض كضم البذ ًُه عهم اهتهاء 30زال٘ )  مً جاٍع
ً
( ًىما

 للخـلم.
ً
ظا  اإلاضة ٌلض طلٗ ًع
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 او خٕ( 2
ً
ع الخـلم خُِِت  ًبضأ بلض ان ًخم جبلُى اإلاىؿٍ اإلالاُب بًغ

ً
ما

ش اط للمىؿٍ ان ًِضم ػلىه لضي مدآم  خؿاب مضة الؼلً مً هظا الخاٍع

ش هظا الخبلُى 30ُظاء اإلاىؿٌين زال٘ )  مً جاٍع
ً
 .( ًىما

 إلاا اقغها له ( 3
ً
ِا اطا لم ًخم الؼلً بِغاع ًغض اللِىبت الاهظباػُت ًو

 
ً
 ًأن ُغاع ًغض اللِىبت الاهظباػُت ٌلض باجا

ً
 مدآم ُظ.ؾابِا

ً
اء وأزيرا

اإلاىؿٌين كىضما جىـغ في الؼلً اإلاِضم له ًهى ًؼبّ ُاهىن اص٘ى اإلادآماث 

ت  ًخالئمالجؼائُت بما   .وأخٖام هظا الِاهىن وجٖىن حلؿاجه ؾٍغ

ت الللُا  خمً( 4 الؼلً بدٕم مدٕمت ُظاء اإلاىؿٌين لضي اإلادٕمت الاصاٍع

ٖىن ُغ 30زال٘ )  ٍو
ً
ش الخبلُى به او اكخباعه مبلوا  مً جاٍع

ً
اع اإلادٕمت ( ًىما

 
ً
 وملؼما

ً
ت الللُا هدُجت الؼلً باجا  .الاصاٍع
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 المحور الثاوي 

 دليل السلوك الوظيفيت )جىائيًا( 

 اواًل ـ الجرائن الوخلة بواجبات الوظٍفة العاهة  

ت مم اإلاىؿٍ ه الؿلؼت الاصاٍع اما ان ٌؿٌغ كً  ،ان الخدُِّ الظي ججٍغ

ٌت او زغوحه كً الؿلْى كِىبت اهظباػُت هدُجت ازالله بىاحباث الىؿُ

لهظا  ،الىؿٌُي الظي ال ًأجلٍ وقغي الىؿٌُت وهي مسالٌاث ال خصغ لها

 ،او ًدصغها ٓما هى الحا٘ في الجغائم الجىائُت هجض ان اإلاكغق لم ًِىنها

ت اكخباع اي ًلل جغي اهه ًظغ  كلُه جملٗ الاصاعة بمىحب ؾلؼتها الخِضًٍغ

ّ الظي ٌلمل ًُه ا  إلاىؿبمصلحت اإلاًغ
ً
ا  اصاٍع

ً
لًٕ هظه  ،ٍ مسالٌت او طهبا

ت لِؿذ مؼلِت ٓما ؾبّ الِ٘ى للحض الظي ًلحّ الظغع  الؿلؼت الخِضًٍغ

ابت الِظائُت ٌُٓلت بمىم الاصاعة مً الخلؿٍ في  ،باللاملين لضيها واهما الُغ

وزلّ هىق مً الخىاػن بين خّ الاصاعة في الخصغي بما  ،اؾخلما٘ ؾلؼتها

وبين خّ اإلاىؿٍ في خماًخه مً ػوُان  ،الىؿٌُي ًٌٕل خؿً اصاء اللمل

  .الاصاعة

ه اإلاىؿٍ مسالٌت  الا اهه في اخُان ازغي ُض ال ًٖىن الٌلل الظي اُتًر

ت مت وكأث كً وؿٌُخه او اعجٕبها بصٌخه الغؾمُت ،اصاٍع  ،واهما ٌكٖل حٍغ

اإلاىؿٍ الى اإلادآم  ًٌي هظه الحالت جىص ي اللجىت الخدُُِِت باخالت

  10اإلااصة /)صت وهظا ما هصذ كلُه اإلاسخ
ً
مً ُاهىن اهظباغ  (الٌِغة / زالثا

م  " اطا عأث اللجىت    بِىلها 1991لؿىت  14مىؿٌي الضولت والِؼاق اللام ُع

مت وكأث كً وؿٌُخه او اعجٕبها  ان ًلل اإلاىؿٍ اإلادا٘ كليها ٌكٖل حٍغ

 .خصت "بصٌخه الغؾمُت ًُجب كليها ان جىص ي باخالخه الى اإلادآم اإلاس
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( مً طاث الِاهىن حلؼي صالخُت للىػٍغ 24هظا باالطاًت الى ان اإلااصة )

او عئِـ الضائغة او اإلاىؿٍ اإلاس٘ى مً الىػٍغ او مدٕمت ُظاء اإلاىؿٌين 

اخالت اإلاىؿٍ الى اإلادآم اإلاسخصت اطا ؿهغ لها ان ًلل اإلاىؿٍ اإلادا٘ الى 

 وكأ كً وؿٌُخ
ً
اث التهمت حغما ه او اعجٕبه بصٌخه الخدُِّ او في مدخٍى

 .الغؾمُت

م   111وبهظا الصضص البض مً الاقاعة الى ان ُاهىن اللِىباث اللغاقي ُع

 للجغائم اإلاسلت بىاحباث الىؿٌُت اللامت وطلٗ في  1969لؿىت 
ً
ُض اًغص بابا

وهي حغائم جسخلٍ كً الجغائم الخأصًبُت التي جمـ كالُت  (341ـ  307اإلاىاص )

ّ اللام ا خُث هص ُاهىن اللِىباث اللغاقي في  ،لظي ٌلمل بهاإلاىؿٍ باإلاًغ

وفي  )الجغائم اإلاسلت بىاحباث الىؿٌُت اللامت(الٌصل الؿاصؽ مىه كلى 

مت الغقىة والتي ُض جصل اللِىبت ًيها الى ككغ  (314ـ  307)اإلاىاص  كلى حٍغ

ٓما هصذ هظه اإلاىاص كلى   كِىبت  ٔل مً الغاش ي والىؾُؽ بىٌـ  ،ؾىين

 للمغحص ي في خا٘ زبىتهااللِىبت اإلا
ً
       .ِغعة ُاهىها

مت ازخالؽ  (321ـ  315اما اإلاىاص ) مً طاث الِاهىن ًِض هصذ كلى حٍغ

 او وعُت مثبخت او هير 
ً
اإلاىؿٍ او اإلاٖلٍ بسضمت كامت  او ازٌاءه ماال او مخاكا

وكاُبذ اإلاىؿٍ او اإلاٖلٍ بسضمت كامت بلِىباث  ،طلٗ مما وحض في خُاػجه

ض مضجه كً جصل الى   والظي ال جٍؼ
ً
ًظال كً  ،( ؾىت 20)السجً اإلاإبض اخُاها

ظلٗ عص ُُمت ما خصل  كلُه  الحٕم كلُه بغص ما ازخلؿه او اؾخىلى كلُه ٓو

 .مً عبذ او مىٌلت

ٔان بلىىان ججاوػ )اما الٌصل الثالث مً ُاهىن اللِىباث اللغاقي ًِض 

والتي خـغث كلى  (341ـ  322)وطلٗ في اإلاىاص مً  (،اإلاىؿٌين خضوص وؿائٌهم

غطذ كلُه  ،اإلاىؿٍ او اإلاٖلٍ بسضمت كامت  ًيها الُِام ببلع الاًلا٘ ًو
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ظلٗ السجً الظي ًصل الى ؾبم  كِىباث جخٌاوث بين  الحبـ والوغامت ٓو

  .ؾىىاث

هسلص مً ٔل طلٗ الى ان الخأصًب الاصاعي الظي جماعؾه الؿلؼت 

ت كلى مىؿٌيها الِصض مىه خؿً ؾي ّ اللامالاصاٍع اما  ،ر واهخـام اإلاًغ

اللِاب الجىائي الظي جٌغطه اإلادآم كلى اإلاىؿٍ كىض اعجٖابه اخضي 

ًالوغض مىه هى اللِاب  ،الجغائم ؾالٌت الظٓغ والتي جسل بالىؿٌُت اللامت

م كلى اإلاجغم باؾم اللضالت لظا هجض ان اإلاىاص ؾالٌت  ،الصخص ي الظي ًُى

 الظٓغ مً ُاهىن اللِىباث اللغا
ً
 او مٖلٌا

ً
قي اقترػذ ان ًٖىن مغجٕبها مىؿٌا

  .بسضمت كامت

العالقة بٍن الوسؤولٍة الجنائٍة والوسؤولٍة  -ثانًٍا: 

 التأدٌبٍة

 ـ :هىاْ زالر خاالث ًمًٕ جصىعها كىض اعجٖاب اإلاىؿٍ زؼأ ما هي

مت حىائُت  (1 ان ًٖىن الخؼأ الظي اعجٕبه اإلاىؿٍ ال ٌلضو كً ٔىهه حٍغ

ّ ُاهىن اإلاغوع.ٓما لى اعج ،ًِؽ مت ًو  ٕب حٍغ

ان ًٖىن الخؼأ الظي وؿب للمىؿٍ ال ًسغج كً ٔىهه مسالٌت جأصًبُت  (2

ذ  ،ًِؽ ٓما لى جسلٍ اإلاىؿٍ كً الحظىع الى مِغ كمله في الُى

 .اإلادضص

مت حىائُت ومسالٌت  (3 ان ًٖىن الخؼأ الظي وؿب للمىؿٍ ٌكٖل حٍغ

ذ  .ت التي ٌلمل ًيهآما لى ازخلـ امىا٘ الجه ،جأصًبُت في هٌـ الُى

ً ت بين امٍغ  :وفي هظه الحالت ًجب الخٌُغ

ٓما لى  ،كضم وحىص اعجباغ بين اإلاؿإولُت الجىائُت والخأصًبُت :الاول 

اعجٕب اإلاىؿٍ اخضي الجغائم اإلاىصىص كليها في ُاهىن اللِىباث اللغاقي 
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ا مم اؾخمغاع اخالخه للمدآم اإلاسخصت  ًان طلٗ ال ًد٘ى صون مؿاءلخه اصاٍع

ٓما لى امخىم اإلاىؿٍ كً اصاء كمل مً اكما٘  ،صون اهخـاع هدُجت الضكىي 

ٌلاُب بالحبـ ٔل )ق( بِىلها .ق330وهظا ما هصذ كلُه )م/  ،وؿٌُخه

مىؿٍ او مٖلٍ بسضمت كامت امخىم بوير خّ كً اصاء كمل مً اكما٘ 

 وؿٌُخه...(

ٔان هىاْ اعجباغ بين الضكىي الجىائُت والضكىي  :الثاني الخأصًبُت وال اطا 

خُث ٌؿلم حاهب ٓبير مً  ،ًهظه الحالت مدل زالي ،ًمًٕ الٌصل بُنهما

غي حاهب آزغ وهى ما اؾخِغ اللمل  ،الٌِه والِظاء باؾخِال٘ اإلاؿإولُخين ٍو

 لىدُجت اإلادآمت
ً
ٍ احغاءاث الخأصًب اهخـاعا ًاطا خٕم كلى  ،به كلى ُو

بِىما ًغي آزغون ان الامغ ٌلىص  ،اإلاىؿٍ بلِىبت حىائُت ًٕخٌى بهظه الىدُجت

ٍ الخدُِّ الاصاعي الى هدُجت اإلادآمت  لالصاعة    .او حؿخمغ ًُه،اما ان جُى

م  ًان  1991لؿىت  14اما باليؿبت الى لِاهىن اهظباغ مىؿٌي  ُع

اإلاكغق اللغاقي  ُض خؿم الامغ ًُه ولم ٌللّ اللِىبت  الخأصًبُت كلى هدُجت 

ال جد٘ى بغاءة اإلاىؿٍ او )مىه بِىلها  (23اصة /خُث هصذ )اإلا ،اإلاسالٌت

الاًغاج كىه كً الٌلل اإلادا٘ مً احله الى اإلادآم اإلاسخصت صون ًغض 

     (.اخضي اللِىباث اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن 
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 حجٍة الحكن الجزائً فً التحقٍق االداري -ثالثًا:

ؿإولُت الجىائُت او هٌي اإلا بأزباثوللم ان الِظاء الجىائي هى اإلاسخص 

ومتى ما ُط ى بهظه الاًلا٘ بدٕم  ،كً الاًلا٘ التي جٖىن حغائم حىائُت

ًال ًجىػ ملاوصة مىاُكت الىاُلت كىض  ،نهائي خائؼ لِىة الامغ اإلاِط ي به

 مً خُث زبىتها او كضم زبىتها اختراما لحجُت الاخٖام 
ً
مدآمخه جأصًبُا

  .اإلاِط ي بها

مخم به الحٕم الجىائي كً الجؼاء الخأصًبي ال لًٕ هظا الاؾخِال٘ الظي ًخ

واهما في اخىا٘ ازغي ًصبذ ًيها للحٕم الجىائي  ،ٌلني الٌصل الخام بُنهما

اط ان صضوع الحٕم كلى اإلاىؿٍ بالحبـ  ،حجُت في مىاحهت ؾلؼت الخأصًب

مت هير مسلت بالكغي ٌؿخدبله الٌصل مً الىؿٌُت  او السجً كً حٍغ

ش صضوع اءه في السبدٕم الِاهىن مضة بِ  مً جاٍع
ً
الحٕم جً وطلٗ اكخباعا

 / ب8وهظا ما هصذ كلُه )م  ،كلُه
ً
مً ُاهىن اهظباغ مىؿٌي  (/ ؾابلا

م  ٍُ إلاضة  ،1991لؿىت  14الضولت والِؼاق اللام ُع مم اطاًت مضة الخُى

 .الٌصل خؿب هص اإلااصة اكاله

اعجٕبها  اما اطا خٕم كلى اإلاىؿٍ كً حىاًت هاقئت كً وؿٌُخه او 

اي جىدُت اإلاىؿٍ كً ،بصٌخه الغؾمُت ًاهه ًِخط ي كؼله كً الىؿٌُت 

 وال ججىػ اكاصة جىؿٌُه في صوائغ الضولت وهظا ما هصذ كلُه 
ً
الىؿٌُت نهائُا

 /ب8)م / 
ً
 .مً ُاهىن اهظباغ مىؿٌي الضولت اللغاقي   (/ زامىا

 حجٍة التحقٍق االداري اهام الوحكوة الجزائٍة -رابعًا:

حغاء الخدُِّ أن جىاصل أاللجىت الخدُُِِت   بامٖانهه أؾبّ الِ٘ى 

التي ٌكٖل ًيها ًلله الاصاعي بدّ اإلاىؿٍ اإلادا٘ كليها  ختى في الحالت 

مت ولها  ن جىص ي بٌغض اخضي اللِىباث اإلاِغعة بدِه صون ان حللّ أحٍغ

 .طلٗ كلى هدُجت الحٕم الجىائي
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وصذ بٌغض أو اللجىت جدُِِاتها حغث أطا أ :الؿإا٘ الظي ًؼغح هىا هى

ت اإلاىؿٍ هظا الخدُِّ كلى اخال زغأِىبت الاهظباػُت بدّ اإلاىؿٍ ًما الل

ن مدٕمت الخدُِّ اإلاسخصت جخسظه أي بملنى هل أالى اإلادٕمت اإلاسخصت ؟ 

 صلُال كىض الاصاهت ؟

مت مغجٕبت مً ُبل  مدآم الخدُِّ اكخاصث كىضما ًخللّ الامغ بجٍغ

ًت وؿٌُخه ان جؼلب مً صائغجه اعؾا٘ وسخت مً الخدُِّ اإلاىؿٍ ازىاء جأص

كلُه ًمًٕ بُان حجُت  ،الاصاعي الظي احغجه لغبؼه مم الاوعاَ الخدُُِِت

 الخدُِّ الاصاعي في مغخلخين:   

 حجُت الخدُِّ الاصاعي في مغخلت الخدُِّ.  (1

 كلى
ً
( مً ُاهىن اهظباغ مىؿٌي  10ما حاء في )م بىاءا

ً
/الٌِغة / زالثا

اإلاىؿٍ  باخالتن جىص ي ألؼام اللجىت الخدُُِِت بألام مً الِؼاق الالضولت و 

متألى اإلادآم اإلاسخصت ئاإلادا٘ كليها  وبهظا ًان الخدُِّ  ،طا قٖل ًلله حٍغ

 هه ال ٌلض حجأال أ ،اإلاضزل للخدُِّ الجىائي ضالاصاعي ٌل
ً
ملؼمت لجهت  ت

 دٕمت اإلاسخصت لى اإلائ ألخالخهطا لم جضكمه اصلت جٌٕي أالخدُِّ 

طا وحض الِاض ي بلض أ .ُِّ الاصاعي في مغخلت اإلادآمتحجُت الخد  (2

اإلاتهم ًُصضع ُغاعا  إلخالتآخما٘ الخدُِّ الابخضائي ان الاصلت جٌٕي 

ٔاهذ الاصلت ال جٌٕي أ ،الى اإلادآم اإلاسخصت باخالخه   لإلخالتما اطا 

خا باألًغاجًُصضع ُغاعا    .وهلّ الضكىي مُإ

الاخالت الى اإلادآم اإلاسخصت هى ٌٓاًت الاصلت اإلاخدصلت في اطن مىاغ 

ض ًٖىن مً بين جلٗ الاص لت هى هخائج الخدُِّ مغخلت الخدُِّ الابخضائي ُو

مت أصلت أالاصاعي مم  زغي وحضث ًيها اإلادٕمت ُىاكتها باعجٖاب اإلاتهم للجٍغ

   .اإلايؿىبت الُه

  واهلل ولي التوفيك
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