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 ] موضوع البحث [

 [ةـــــوى التأديبيـــالدع]

 

 يف النواحي التالية : لدعوى التأديبية ا سنتحدث يف هذا البحث عن

 مة التأديبية والدعوى التأديبية املحك

 تأديبية املخالف اىل املحكمة ال إحالة املوظف

 ة املوظف اىل املحكمة التأديبية أثر إحال

 عدم جواز اتخاذ الجهة اإلدارية أى قرار بخصوص موضوع الدعوى بعد حالتها للمحكمة التأديبية :

 ملوظف املحال للمحكمة التأديبية عدم جواز ترقية ا

 ملوظف املحال للمحكمة التأديبية عدم قبول استقالة ا

 ية أحكام املحكمة التأديب

 تأديب العاملني املدنيني بالدولة

 التحقيق  وقف العامل لصالح

 رشوط الوقف االحتياطي 

 الرشط األول : أن يكون هناك تحقيق مع العامل املخالف

 الرشط الثاين : أن يكون الوقف ملصلحة التحقيق

 مدة الوقف االحتياطي 

 آثار الوقف االحتياطي 

 الترصف يف التحقيق 

 بية العقوبات التأدي

 وبات التأديبية محو العق

 سقوط الحق يف إقامة الدعوى 

 السقوط والتقادم 

 تأديـب أعضــاء هيئـة التدريــس والطالب بالجامعات

عدم اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عن املخالفات التي 
 دار  للدولة ء ندبهم أو إعارتهم ملصالح ووحدات الجهاز اإل يرتكبونها أثنا
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أحقية عضو هيئة التدريس الذ  انتهت مدة أعارته للعمل بالخارج ىف الحصول عىل أجازه بدون مرتب 
 ملرافقة الزوج أو الزوجة دون اشرتاط قضاء مدة مامثلة ملدة إعارته السابقة 

 تأديــب طــالب الجـامعــات

 قة الطالب بالكلية أو الجامعة ال بالنسبة لع

 ات التي توقع عىل طالب الجامعات أما عن العقوب

 ة املختصة مبعاقبة طالب الجامعة السلط

 تأديب العاملني بالجامعات من غري أعضاء هيئة التدريس

 تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر

 املقصود باألزهر 

 األزهر  ضاء هيئة التدريس بجامعةكيفية تأديب أع

 تأديـب أعضــاء هيئــة التدريــس والعاملني باملعاهد العليا

 جلس التأديب االبتدايئ 

 مجلس التأديب االستئنايف 

 تأديــب املحـاميــن

 رشوط العمل باملحاماة 

 حقوق املحامي 

 ق الشكاوى املقدمة ضد املحامني  ويتم الكشف عن املخالفة التأديبية عن طري

 البتدايئ مجلس التأديب ا

 ايف مجلس التأديب االستئن

 تـأديــب القضـــاة

 كيفية إجراء املحاكمة التأديبية 

 سلطات مجلس التأديب 

 العقوبات التي توقع عىل القضاة 

 الحكم يف الدعوى التأديبية 

 تأديب ضباط الرشطة وأعوانهم

 مجلس تأديب ابتدايئ 

 مجلس تأديب استئنايف 
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 أديبية كيفية إجراء املحاكمة الت

 عىل الضباط حتى درجة عميد رشطة  العقوبات التأديبية التي توقع

 الضباط من درجة لواء فام فوقها  العقوبات التي توقع عىل

 أثر وقف الضابط احتياطياً 

 بط للخدمة عىل الدعوى التأديبية أثر ترك الضا

 الة اىل االحتياط وإنهاء الخدمة اإلح

 اط الرشطة قوبات التأديبية عن ضبمحو الع

 فراج الرشطي والعفو عن والعقوبة القرارات املتعلقة باإل 

 دعوى التأديبية قبل ضباط الرشطة سقوط ال

 تأديــب أمنــاء الشـرطــة

 تأديب أمناء الرشطة 

 ي يجوز توقيعها عىل أمني الرشطة العقوبات التأديبية الت

 لرشطة ءات التأديبية عىل أمناء االسلطة املختصة بتوقيع الجزا

 ب ضباط الصف والجنود تأدي

 تأديب رجال الخفر النظاميون 

 تأديب طالب الرشطة 

 قيد الطلبة بالكلية 

 الجزاءات عىل طالب كلية الرشطة  الجهات التي متلك توقيع

 رارات الخاصة بطلبة كلية الرشطة بعض الق

 تأديــب العمـــد واملشــايــخ

وجب عقوبة أو تقصري يست ام االلتزام بواجبات الوظيفة وأى إخاللومبجرد تعيني العمدة أو الشيخ فعليه
 تأديبية 

 تـأديــب الـمـأذونيـــن

 افرها فيمن يعني بوظيفة املأذون الرشوط الواجب تو 

 كيفية تأديب املأذونني 

 التي يجوز توقيعها عىل املأذون  العقوبات

 تأديــب أعضــاء النيـــابـــة العــامــــة
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 أعضاء النيابة العامة  بمجلس تأدي

 يجوز توقيعها عىل أعضاء النيابة العقوبات التأديبية التي 

 :تـأديــب العامليــن باملحـاكــم والنيــابـــات

 :أوالً : الخبــراء 

 ندب الخرباء -

 لزام رأى الخبري ملحكمة املوضوع مدى إ-

 رد الخرباء وتأديبهم -

 ثانيا : الكتبـــة

 : ثالثا : املحضـــرون

 أديب الخرباء والكتبة واملحرضون ت-

 عقوبات التأديبية املوقعة عليهم ال-

 تأديــب أعضــاء مجلــس الدولــة

 تأديب أعضاء مجلس الدولة 

 توقيعها عىل أعضاء مجلس الدولة  العقوبات التأديبية التي يجوز

 انقضاء الدعوى التأديبية 

 تأديــب أعضــاء النيــابــة اإلداريـــة

 التأديبية  العقوبات

 انقضاء الدعوى التأديبية 

 تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة

 كيفية إجراء املحاكمة التأديبية 

 تأديب رجال القوات املسلحة

 وقيعها عىل ضباط القوات املسلحة العقوبات التي يجوز ت

 محو العقوبات التأديبية 

 تأديب أعضاء الرقابة اإلدارية

 قابة اإلدارية اختصاصات الر 

  ة تأديب أعضاء الرقابة اإلدارية كيفي
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 س هيئة الرقابة اإلدارية ونائبه تشكيل مجلس تأديب رئي

 توقيعها عىل رئيس الهيئة ونائبه العقوبات التي يجوز 

 يجوز توقيعها عىل أعضاء الهيئة  العقوبات التي

 تأديب أعضاء النقابات العاملية

 العاملية واجبات أعضاء النقابات 

 ها عىل أعضاء النقابات العاملية التأديبية التي يجوز توقيعالجزاءات 

 تأديب أعضاء مجلىس الشعب والشورى

 تأديب عضو املجلس برملانياً 

 يجوز توقيعها عىل أعضاء املجلس  الجزاءات الربملانية التي

 تأديب أعضاء السلك الدبلومايس

هذه الفئة بأحكام ظيفية بصاً نظم فيه املعاملة الو ألعضاء السلكني الدبلومايس والقنصيل تنظيامً قانونياً خا
 متميزة 

 أديبية ألعضاء السلك الدبلومايس قواعد املحاكمة الت

 عها عىل أعضاء السلك الدبلومايس العقوبات التأديبية التي يجوز توقي

 تأديــب الصحفـيـني

 مجلس التأديب االبتدايئ 

 ستئنايف مجلس التأديب اال

 يــنتأديــب املهنــدس

 كيفية إجراء تأديب املهندسني 

 مجلس التأديب من الدرجة األوىل 

 مجلس التأديب من الدرجة الثانية 

 لتي يجوز توقيعها عىل املهندسني العقوبات التأديبية ا

 تأديب الفنانني التشكيليني

 مجلس تأديب ابتدايئ 

 مجلس التأديب االستئنايف 

 عىل التشكيليني  تي يجوز توقيعهاالعقوبات التأديبية ال

  



7 

 

 تأديب املهن الفنية التطبيقية

 مجلس تأديب ابتدايئ 

 مجلس تأديب استئنايف 

 تي يجوز توقيعها عىل التطبيقيني العقوبات التأديبية ال

 تأديـــب األطبــــاء

 تأديــب أعــوان األطبـــاء

 تأديب هيئة التمريض 

 ب ابتدايئ مجلس تأدي

 مجلس التأديب االستئنايف 

 قوبات التأديبية لهيئة التمريض عال
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 الدعــوى التأديبيـــة

يداع أوراق التحقيق وقرار اإلحالة قلم كتاب املحكمة  تقام الدعوى التأديبية من النيابة اإلدارية بإ
املختصة ويجب أن يتضمن القرار املذكور الواجبة التطبيق ، وتنظر الدعوى يف جلسة تعقد خالل خمسة 

إيداع هذه األوراق قلم كتاب املحكمة ، ويتوىل رئيس املحكمة تحديدها خالل  عرش يوما من تاريخ
امليعاد املذكور ، عىل أن يقوم قلم كتاب املحكمة بإبالغ ذو  الشأن بقرار اإلحالة ، وتاريخ الجلسة خالل 

طاب بخأسبوع من تاريخ إليداع األوراق ، ويكون اإلعالن يف محل إقامة املعلن إليه أو يف محل عمله 
  ممن تس  –موىص عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويتم إعالن أفراد القوات املسلحة ومن يف حكمهم 

من  43بتسليمه اىل اإلدارة القضائية املختصة بالقوات املسلحة . )م –يف شأنهم أحكام هذا القانون 
 (2741لسنة  34القانون رقم 

عىل أنه " يتضمن قرار اإلحالة بيانا باملخالفات  2791لسنة  224( من القانون رقم 11وتنص املادة )
املنسوبة اىل املوظف ويحدد رئيس املحكمة جلسة لنظر الدعوى ، وتتوىل سكرتارية املحكمة إعالن 

خطاب ب صاحب الشأن بقرار اإلحالة وتاريخ الجلسة خالل أسبوع من تاريخ إيداع األوراق ويكون اإلعالن
 .ىص عليه بعلم الوصول "مو 

 ح  مام تقدم أن إجراءات إقامة الدعوى التأديبية تتلخص يف النقاط التالية:فيال 

 .ختصةكتاب املحكمة التأديبية املإيداع أوراق التحقيق وقرار اإلحالة قلم 

يجب أن يكون قرار اإلحالة متضمناً كافة البيانات مثل أسامء املحالني للمحاكمة ودرجاتهم الوظيفية 
 .سانيد القانونية املؤيدة للدعوىإليهم واألواملخالفات املنسوبة 

يجب أن تنظر املحكمة التأديبية يف الدعوى التأديبية خالل خمسة عرش يوما من تاريخ إيداع أوراق 
 التحقيق قلم كتاب املحكمة .

يقوم قلم كتاب املحكمة التأديبية املختصة إعالن أصحاب الشأن بقرار اإلحالة وتاريخ الجلسة خالل 
 .وراقمن تاريخ إيداع األ أسبوع

 يتم إخطار املحال للمحاكمة التأديبية يف محل إقامته أو يف محل عمله بخطاب موىص عليه بعلم الوصول 

 املحكمة التأديبية والدعوى التأديبية :

تفصل املحكمة التأديبية يف القضايا التي تحال إليها عىل وجه السعة وعىل الوزراء والرؤساء املختصني 
وافاة املحكمة مبا تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق الزمة للفصل يف الدعوى خالل أسبوع من تاريخ م

الطلب وال يجوز تأجيل نظر الدعوى أكرث من مرة لذات السبب عىل أال تجاوز فرتة التأجيل أسبوعني ، 
من قانون مجلس  49. )موتصدر املحكمة حكمها يف مدة ال تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها 

 (2741لسنة  34الدولة رقم 

وإذا رأت املحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة أو غريها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون 
جرمية جنائية إحالتها اىل النيابة العامة للترصف فيها وفصلت يف الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذا كان 

بية تتوقف عىل نتيجة الفصل يف دعوى جنائية وجب وقف األوىل حتى يتم الفصل الحكم يف دعوى تأدي
يف الثانية ، وال مينع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل وعىل النيابة تعجيل نظر الدعوى مبجرد 

  .قانون مجلس الدولة( 47زوال سبب الوقف . )م
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للمخالف والواردة بقرار اإلحالة ، كام ومتلك املحكمة التأديبية التصد  للوقائع املنسوب صدورها 
تستطيع التصد  لوقائع جديدة مل يشملها قرار اإلحالة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب النيابة اإلدارية 

من قانون مجلس  34عىل أن متكن العامل املخالف من تحضري دفاعه للرد عليها وذلك إعامال لنص املادة 
فصل املحكمة يف الواقعة التي وردت بقرار اإلحالة ومع ذلك يجوز الدولة والتي نصت عىل أن "ت

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب النيابة اإلدارية التصد  لوقائع مل ترد يف قرار اإلحالة والحكم 
فيها إذا كانت عنارص املخالفة ثابتة من األوراق وبرشط أن متنح العامل أجال مناسبا لتحضري دفاعه إذا 

 .طلب ذلك"

" إن املحكمة التأديبية ال تتقيد بالوصف الذ  تسبغه النيابة وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه 
عىل الوقائع املسندة اىل املوظف ألن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه أن مينع املحكمة 

 لوصف الذ  ترى هى أنه الوصف القانوينمن تعديليه متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها اىل ا
السليم ، وذلك برشط أن تكون الوقائع املبينة بأمر اإلحالة والتي كانت مطروحة أمام املحكمة هى 

مجموعة  12/1/2722" )حكم اإلدارية العليا الصادر بجلسة بذاتها التي اتخذت أساسا الوصف الجديد 
 (322ص 22أحكام السنة 

يبية برغم إجراء التحقيق مع العامل املحال إليها سواء مبعرفة الجهة اإلدارية أو ومتلك املحكمة التأد
النيابة اإلدارية أن تستجوبه وأن تسمع الشهود ، ولها عىل الشهود ما للمحاكم العادية من إلزام الشاهد 

نون مجلس الدولة من قا 42بالحضور أو إحالته اىل النيابة العامة للشهادة الزور وذلك إعامال لنص املادة 
والتي تضمنت "للمحكمة استجواب العامل املقدم للمحاكمة وسامع الشهود من  2741لسنة  34رقم 

العاملني وغريهم / ويكون أداء الشهادة أمام املحكمة بعد حلف اليمني ، ويس  عىل الشهود فيام يتعلق 
ألحكام املقررة لذلك قانونا وتحرر بالتخلف من الحضور واالمتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور ا

 لعامة إذا رأت يف األمر جرمية " املحكمة محرضا مبا يقع من الشاهد وتحيله اىل النيابة ا

كام متلك املحكمة أن تقيم الدعوى عىل عاملني من غري من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها 
منحهم أجال مناسبا لتحضري دفاعهم إذا طلبوا  أسبابا جدية بوقوع مخالفة منهم ويف هذه الحالة يجب

 ذلك وتحال الدعوى برمتها اىل دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء عىل طلب رئيس املحكمة 
 قانون مجلس الدولة( 32)م

كام متلك املحكمة التأديبية أن توقع عىل الشاهد املمتنع عن الحضور للشهادة رغم إخطاره عقوبة 
أو الخصم من املرتب ملدة ال تجاوز شهرين رشيطة أن يكون من العاملني الذين تختص املحاكم  اإلنذار

 قانون مجلس الدولة( 42التأديبية مبحاكمتهم . )م

ومتلك املحكمة التأديبية االستعانة بأهل الخربة يف املسائل الفنية بهدف الوصول اىل الحقيقة ، وهو ما 
العليا بقولها " ال جدال يف أن لهيئات التأديب االستعانة بآراء الخرباء ، وأن أشارت إليه املحكمة اإلدارية 

انتدابهم أمامها ملهمة خاصة يعترب إجراء من إجراءات التحقيق وليس يف القاعدة التي تنظم تأديب 
املوظفني أو محاكمتهم ما مينع من االستعانة برأى جهة فنية متخصصة يف الكشف عن الحقيقة والوصول 
اىل الصواب ، سواء أكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم اإلدار  ، الوزارة التي أحالت املوظف اىل 

مجموعة أحكام السنة  14/2/2729املحاكمة التأديبية أن ال تتبعها " )حكم اإلدارية العليا الصادر بجلسة 
  (322العارشة ص



11 

 

عىل طلب ذو  الشأن ، وهو ما أكدته املحكمة ومتلك املحكمة ندب الخرباء من تلقاء نفسها أو بناء 
اإلدارية العليا بقولها " الخربة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء عىل طلب 
أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك ، فمن ثم يحق لها رفض الطلب املقدم إليها 

جدواه ، والعربة يف ذلك بإقناع املحكمة " )حكم اإلدارية العليا بطلب ندب خبري إذا اقتنعت بعدم 
 (222ص 24مجموعة أحكام السنة  19/22/2724الصادر بجلسة 

 إحالة املوظف املخالف اىل املحكمة التأديبية :

 رأينا فيام سبق أن قرار إحالة املوظف املخالف اىل املحاكمة التأديبية هو أول إجراءات الدعوى التأديبية
عدم إعالن  "فقد قضت املحكمة اإلدارية العليا عىل أن ويرتتب عىل تخلفه بطالن الدعوى التأديبية ، 

املوظف املحال اىل املحاكمة التأديبية بقرار اإلحالة وتاريخ الجلسة املحددة لنظر الدعوى فإن ذلك يعد 
جلسة كم اإلدارية العليا الصادر بعيبا شكليا يف اإلجراءات يبطلها ويبطل الحكم الصادر عىل أساسها " )ح

 (124مجموعة أحكام السنة السابعة ص 2/2/2721

 أثر إحالة املوظف اىل املحكمة التأديبية :

 عدم جواز اتخاذ الجهة اإلدارية أى قرار بخصوص موضوع الدعوى بعد حالتها للمحكمة التأديبية : -2

ليها لدعوى التأديبية باملحكمة التأديبية تعني ع" متى اتصلت اوقد قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه 
االستمرار يف نظرها والفصل فيها ، وال متلك الجهة اإلدارية أثناء نظر الدعوى التأديبية أن تتخذ يف 
موضوعها أى قرار من شأنه سلب والية املحكمة التأديبية ، ذلك أن ترصف الجهة اإلدارية يف االتهام 

إحالته للمحكمة التأديبية ينطو  عىل غصب لسلطة املحكمة ينحدر بالقرار اىل املسند اىل املخالف بعد 
ق عليا ، 21لسنة  224يف الطعن رقم  29/9/2742مرتبة االنعدام " )حكم اإلدارية العليا الصادر بجلسة 

 ق عليا(29لسنة  743،  724يف الطعنني رقمى  14/2/2744وحكمها الصادر بجلسة 

 وظف املحال للمحكمة التأديبية :عدم جواز ترقية امل -1

ال تجوز ترقية عامل محال اىل املحاكمة التأديبية أو املحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل يف مدة 
اإلحالة أو الوقف ، ويف هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة ملدة سنة فإذا استطالت املحاكمة ألكرث من 

اإلنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل ملدة خمسة أيام فأقل ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء 
وجب عدم ترقيته احتساب أقدميته يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذ  كانت تتم فيه أو مل يحال 
اىل املحاكمة التأديبية أو املحاكمة الجنائية ومينح أجرها من هذا التاريخ ، ويعترب العامل محاال للمحاكمة 

يبية من تاريخ طلب الجهة اإلدارية أو الجهاز املركز  للمحاسبات من النيابة اإلدارية إقامة الدعوى التأد
 من قانون العاملني املدنيني بالدولة( 14التأديبية " )م

 عدم قبول استقالة املوظف املحال للمحكمة التأديبية : -4

املدنيني بالدولة عىل أنه " فإذا أحيل العامل  ( من قانون العاملني74فقد نصت الفقرة الرابعة من املادة )
 اىل املحاكمة التأديبية فال تقبل استقالته إال بعد الحكم يف الدعوى بغري جزاء الفصل أو اإلحالة اىل املعاش 

فيالح  أن املرشع قد غل يد اإلدارة كلية يف االستقالة بنوعيها متى قدمت أو سلك نهجها بعد إحالة 
 ملحاكمة التأديبية حيث قىض بعدم قبول مثل هذه االستقالة إال بعد الحكم يف الدعوى .العامل اىل ا
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 أحكام املحكمة التأديبية :

أحكام املحاكم التأديبية نهائية ويجوز الطعن فيها أمام املحكمة اإلدارية العليا يف األحوال املبينة يف هذا 
ملختص ورئيس الجهاز املركز  للمحاسبات ومدير القانون ، ويعترب من ذو  الشأن يف الطعن الوزير ا

 قانون مجلس الدولة( 11النيابة اإلدارية . )م

 مفاد ذلك أن األشخاص الذين ميلكون حق الطعن يف أحكام املحكمة التأديبية هم :

 .ةار  طاملا توافر فيه رشك املصلحالشخص الذ  صدر الحكم ضده يستو  يف ذلك أن يكون شخص اعتب

 ملختص باعتباره قائد الجهة اإلدارية التي يتبعها العامل .الوزير ا

 الجهاز املركز  للمحاسبات باعتباره الجهاز الرقايب يف الدولة خاصة بالنسبة للمخالفات املالية .

 األمني عليهاتأديبية ومبارشتها و مدير هيئة النيابة اإلدارية باعتبارها صاحبة الوالية يف تحريك الدعوى ال
 يف ذلك شأن النيابة العامة التي تعترب األمينة عىل الدعوى الجنائية . شأنها

( من قانون مجلس 14أما الحاالت التي يجوز فيها الطعن يف أحكام املحكمة التأديبية فقد أوردتها املادة )
 الدولة الحايل وهى عىل سبيل الحرص :

 طأ يف تطبيقه أو تأويله .إذا كان الحكم املطعون فيه مبنيا عىل مخالفة القانون أو خ

 إذا وقع بطالت يف الحكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف الحكم .

إذا صدر الحكم عىل خالف حكم سابق حاز قوة اليشء املحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو مل يدفع ، 
 ون فيه كم املطعويتعني إقامة الطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا خالل ستني يوما من تاريخ صدور الح

 : تأديب العاملني املدنيني بالدولة

موضحا نظام العاملني املدنيني بالدولة وقد نصت املادة األوىل منه  2741لسنة  34فقد صدر القانون رقم 
يعمل يف املسائل املتعلقة بنظام العاملني املدنيني بالدولة باألحكام الواردة بهذا القانون وتس  عىل أنه 

 عىل :أحكامه 

 العاملني بوزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم املحيل .

 العاملني بالهيئات العامة فيام مل تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .

وال تس  هذه األحكام عىل العاملني الذين تنظم شئون توظفهم قوانني أو قرارات خاصة فيام نصت عليه 
 القوانني والقرارات .هذه 

 ويعترب عامال يف تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعني يف إحدى الوظائف املبينة مبوازنة كل وحدة " .

يس  عىل كافة العاملني  2741لسنة  34أوضحت هذه املادة أن قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة رقم 
موازنة خاصة وحدات الحكم املحيل ، كام وأنها تس  كذلك بوزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التي لها 

 عىل العاملني بالهيئات العامة فيام مل تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .

وال يس  أحكام هذا القانون عىل العاملني الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانني أو لوائح خاصة كالهيئات 
 وموظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل .القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
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وعىل ذلك يس  قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة عىل كافة العاملني املدنيني بالدولة حتى أولئك 
الذين تنظم شئون توظفهم قوانني وقرارا خاصة رشيطة أال يكون هناك نص قانوين أو قرار ينظم هذه 

 املسألة املعروضة ولو بصورة جزئية .

لوظيفة ل بكرامة اوكل عامل يخرج عىل مقتىض الواجب يف أعامل وظيفته أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخال
 من قانون العاملني املدنيني بالدولة( 41)م يجاز  تأديبيا

ال يجوز توقيع جزاء عيل العامل إال بعد التحقيق  ( من ذات القانون قد نصت عىل أنه47إال أن املادة )
تابة وسامع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ومع ذلك معه ك

يجوز بالنسبة لجزاء اإلنذار والخصم من األجر ملدة ال تجاوز ثالثة أيام يكون االستجواب أو التحقيق 
 شفاهه عيل أن يثبت مضمونه يف القرار الصادر بتوقيع الجزاء " .

، حظرت توقيع جزاء  2741لسنة  34م العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم من نظا 47املادة 
التحقيق معه وسامع أقواله وتحقيق دفاعه ، والحكمة من تطلب إجراء هذا التحقيق  دعيل العامل إال بع

ه ، وما يهي إحاطة العامل علام مبا هو منسوب إليه ومتكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عل
يستتبع ذلك من وجوب استدعاء العامل موضوع املساءلة وسؤاله ومواجهته مبا هو مأخوذ عليه وإتاحة 
الفرصة له للدفاع عن نفسه ومناقشة شهود اإلثبات وسامع من يرى االستشهاد بهم من شهود النفي 

تقتضيه  املذكور وهو أمروغري ذلك من مقتضيات الدفاع وذلك لتحقيق الضامن وتوفري االطمئنان للعامل 
مستندا عيل السبب املربر له دون مثة تعسف أو  ءالعدالة ومتليه املصلحة العامة حتى يصدر الجزا

، ومن ثم ألن إجراء التحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاء عليه ميثل يف الواقع من األمر ضامنة  فانحرا
 له ابتغاء استظهار مرشوعية الجزاء ومالءمته .

يبا عيل ذلك فال يكفي مجرد إلقاء أسئلة عيل العامل حول وقائع معينة وإمنا يلزم مواجهته وترت
باالتهامات املنسوبة إليه حتى يكون عيل علم بها وعيل بينة من اتهامه فيها ، فيعد دفاعه عيل أساسها 

ساسية يف نة أوبذا يكفل له حق الدفاع عن نفسه كضام –متشيا ملا قد يسفر عنه التحقيق من مجازاته 
وإال كان القرار التأديبي بناء عيل هذا التحقيق مشوبا بعيب مخالفة القانون . )الطعن مجال التأديب 

 (14/21/2712ق جلسة  11لسنة  414رقم 

( مكرر 47والتحقيق اإلدار  يتم مبعرفة جهتني هام النيابة اإلدارية والجهة اإلدارية وقد نصت املادة )
دون غريها بالتحقيق اإلدار  مع شاغيل  الذكر عىل أنه " تختص النيابة اإلدارية من القانون سالف

كام تختص دون غريها بهذا التحقيق يف املخالفات الناشئة عن ارتكاب األفعال املحظورة  –الوظائف العليا 
 من هذا القانون.  44من املادة  3،  1الواردة بالبندين 

لنسبة لسائر املخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق يف واقعة وعىل الجهة اإلدارية املختصة با 
أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعىل تلك الجهة فور إخطارها 

 بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته اىل النيابة اإلدارية .

 تني السابقتني .ويقع باطال كل إجراء أو ترصف يخالف أحكام الفقر 

وعىل النيابة اإلدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغيل الوظائف العليا خالل ستة أشهر من تاريخ إحالة 
 املخالفة إليها أو اتصال علمها بها " . 
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فيالح  من نص املادة السابقة أن النيابة اإلدارية تختص وحدها دون غريها بالتحقيق إذا كان املخالف 
ظائف العليا أو إذا كانت املخالفة مالية خالف ذلك يكون من اختصاص الجهة اإلدارية من شاغيل الو 

عىل أال تكون النيابة اإلدارية قد بدأت يف التحقيق . أما إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت يف التحقيق 
باطل  ة كان التحقيقومع ذلك استمرت الجهة اإلدارية يف التحقيق دون إحالة األوراق اىل النيابة اإلداري

 وبالتايل بطالن كافة اإلجراءات املرتتبة عليه 

 وقف العامل لصالح التحقيق :

( من قانون العاملني املدنيني بالدولة كل من السلطة املختصة ومدير النيابة 14لقد منحت املادة )
 أن قد نصت عىلاإلدارية الحق يف وقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ف

" لكل من السلطة املختصة ومدير النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا 
ر وال يجوز مد هذه املدة إال بقرا –إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر 

وقف العامل عن عمله وقف رصف  من املحكمة التأديبية املختصة للمدة التي تحددها ويرتتب عىل
 نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف . 

ويجب عرض األمر فورا عىل املحكمة التأديبية املختصة لتقرير رصف أو عدم رصف الباقي من أجره فإذا 
مل يعرض األمر عليها خالل عرشة أيام من تاريخ الوقف وجب رصف األجر كامال حتى تقرر املحكمة ما 

 . يتبع يف شأنه

وعىل املحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خالل عرشين يوما من تاريخ رفع األمر عليها فإذا مل تصدر 
فإذا برئ العامل أو حف  التحقيق معه أو جوزى  –املحكمة قرارها خالل هذه املدة يرصف األجر كامال 

كون قد أوقف رصفه من بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر ملدة ال تجاوز خمسة أيام رصف إليه ما ي
أجره ، فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع يف أن األجر املوقوف رصفه ، فإن 
جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وال يجوز أن يسرتد منه يف هذه الحالة ما سبق أن 

 رصف له من أجر " . 

القضاء هو " إسقاط والية الوظيفة عن املوظف إسقاطا مؤقتا ،  واملقصود بالوقف االحتياطي كام عرفه
فال يتوىل فيه سلطة أو يبارش لها عمال ، ذلك أن املوظف قد تسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ ، فيقتيض 
األمر اقصاءه عن وظيفته ليجر  التحقيق فيها توصال للحقيقة وانبالجها يف جو خال من مؤثراته ، أو 

طاته ، أو ألن يف اتهامه ما يدعو اىل االحتياط والتصون للعمل العام املوكل إليه بتجريده بعيدا عن سل
منه ، وكف أيديه عنه ، أو ألن يف االتهام ما يشينه فيمس تبعا لذلك مركز الوظيفة التي يتوالها ، وتؤثر 

 ذلك رشع اإليقافيف حسن سري العمل ، فينحى عنها حتى يطهر من أدران ما شابه وعلق به ، من أجل 
مجموعة أحكام السنة  21/3/2792واستهديت غايته وحكمته " )حكم القضاء اإلدار  الصادر بجلسة 

 وما بعدها( 191الخامسة ص

كام عرفه القضاء أيضا بأنه " إسقاط لوالية الوظيفة مؤقتا عن املوظف ، فال يتوىل خالله سلطة وال يبارش 
مجموعة أحكام السنة السابعة ،  24/2/2721العليا الصادر بجلسة لوظيفته عمالً " )حكم اإلدارية 

ق عليا ، املوسوعة اإلدارية 43لسنة  2794يف الطعن رقم  19/9/2772، وحكمها الصادر بجلسة  2442ص
 .(917الحديثة الجزء التاسع ص
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 رشوط الوقف االحتياطي :

 يشرتط لوقف العامل احتياطيا توافر رشطني :

 :أن يكون هناك تحقيق مع العامل املخالفالرشط األول :  -

فيجب أن يكون هناك تحقيق مع املوظف املخالف سواء كان تحقيقا إداريا أم جنائيا يف مخالفة مالية أو 
إدارية منسوبة إليه ، وعليه فال يجوز وقف العامل العتقاله ، إذ أن حالة االعتقال من حاالت القوة القاهرة 

ام ال يجوز كرة للعامل املعتقل يف الحضور اىل مقر عمله يف خالل أوقاته الرسمية التي تحو دون اإلرادة الح
 .القانون ألن الوقف هنا يتم بقوة قياس حالة االعتقال عىل الحبس االحتياطي أو الحبس تنفيذا لحكم جنايئ

 قبل اإلقدام عىلوبناًءا عليه ال يجوز الوقف االحتياطي إال إذا كان هناك مثة تحقيق يجرى مع املوظف 
 توقيع الجزاء التأديبي عليه .

" وقف املوظف عن العمل احتياطيا ال يسوغ إال إذا كانت مثة لذلك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه 
تحقيق ، واقتضت مصلحته هذا اإليقاف ، فإذا صدر قرار الوقف بعد انتهاء التحقيق اإلدار  الذ  بارشته 

د انتهاء التحقيق الذ  بارشته النيابة العامة ، وصدور الحكم النهايئ يف االتهام والذ  النيابة اإلدارية ، وبع
يكون قد تم عىل غري ما يقيض به القانون ، حيث  –والحال كذلك  –أوقف املدعى بسببه ، فإن قرار الوقف 

 من  ما بنيعىل –مل يكن مثة تحقيق يجرى مع املوقف تقتيض مصلحته هذا اإليقاف وإمنا صدر القرار 
مبناسبة النظر يف إنهاء خدمته للحكم عليه يف الجناية املشار إليها ، ومن ثم يكون قرار الوقف  –األوراق 

يف الطعن  24/2/2724فاقدا السبب الذ  قام عليه مشوبا بالبطالن " )حكم اإلدارية العليا الصادر بجلسة 
 (72،  74، ص 7، الجزء  ق عليا ، املوسوعة اإلدارية الحديثة24لسنة  719رقم 

 :الرشط الثاين : أن يكون الوقف ملصلحة التحقيق --

ال يكفي لوقف العامل احتياطيا عن العمل أن يكون هناك تحقيق مفتوح بل يتعني أن يكون الوقف 
ملصلحة التحقيق مبعنى أن بقاء العامل يف عمله أثناء سري التحقيق قد يعوق القامئني بالتحقيق عن 

حقيقة ، ألته قد يؤثر عىل الشهود أو يغري معامل الجرمية أو ميحو آثارها ، أو أن يأيت غري ذلك الوصول لل
 مام يؤثر تأثريا ضارا عىل سري التحقيق .

 مدة الوقف االحتياطي :

( من قانون العاملني املدنيني بالدولة متضمنة " للسلطة املختصة أن توقف العامل 14فقد جاءت املادة )
 تياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر ...." .عن عمله اح

زال يجوز أن تزيد مدة الوقف ( من قانون النيابة اإلدارية عىل أنه 24كام نصت الفقرة األخرية من املادة )
 عن ثالثة أشهر إال بقرار من املحكمة التأديبية املختصة .

وص أن السلطة املختصة بالوقف ال متلك أن توقف العامل عن العمل إال ملدة ال فيالح  من هذه النص
تزيد عن ثالثة أشهر ، وأن لهذه السلطة الحق يف أن توقف العامل خالل هذه املدة بقرار واحد ودفعة 

 واحدة أو بقرارات متتالية برشك أال تزيد عن ثالثة أشهر .

ثني يوما كمتوسط لكل شهر بدال من أن يكون هناك اختالف ويراعى أن تحسب مدة الشهر عىل أساس ثال 
 يف كل شهر عن اآلخر ، وذلك إعامال لعدالة اإلجراء وعدم اختالف املدة من حالة اىل أخرى .
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واألصل طبقا للنصوص املشار إليها بطالن القرار الصادر بوقف أحد العاملني من السلطة املختصة بإصداره 
ر دون أن تكون املدة الزائدة بقرار من املحكمة التأديبية املختصة ، إال أن إذ جاوز مدة الثالثة أشه

املحكمة اإلدارية العليا أخذت مببدأ اإلقرار أو املوافقة الالحقة وذلك بتصحيح القرار الصادر من السلطة 
حة لاملختصة بالوقف فيام يجاوز هذه املدة وذلك بقولها " إن املدة املحددة للوقف عن العمل ملص

التحقيق والتي تصدر عن الجهة اإلدارية وإن كان القانون قد حدد لها حد أقىص وهو ثالثة شهور إال أن 
هذه املدة كام جرى قضاء هذه املحكمة هى مدة تنظيمية ال يرتتب البطالن عىل تجاوزها وأن ما يصدر 

التأديبية لهذا الوضع عند  من قرارات من الجهات اإلدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار املحكمة
عرض األمر عليها بعد ذلك ، سواء كان هذا اإلقرار رصيحا أو ضمنيا باملوافقة عىل املد من مدة الحقة " 

ق ، املوسوعة اإلدارية 2لسنة  2294يف الطعن رقم  27/9/2724)حكم اإلدارية العليا الصادر بجلسة 
اجد ياقوت "التحقيق يف املخالفات التأديبية" ، املرجع ، أشار إليه اللواء / محمد م 13ص 7الحديثة ، ج

 (324،  397السابق ص

أما إذا أرادات السلطة اإلدارية أن توقف املوظف أكرث من ثالثة أشهر فعليها أن تلجأ اىل املحكمة 
التأديبية املختصة للحصول عىل موافقتها ، وعند عرض األمر عىل املحكمة يكون لها الحرية يف تحديد 

مدة معينة ثم يعاد إليها األمر يف  –وهذا هو الغالب  –دة الوقف التي تقتضيها الظروف ، فقد تحدد م
نهايتها ، وقد توقف املوظف احتياطيا لحني االنتهاء من املحاكمة التأديبية أو الجنائية ، فاملحكمة 

ارية دارية العليا . )حكم اإلدالتأديبية غري مقيدة إذن مبدد محددة للوقف وهو ما انتهت إليه املحكمة اإل 
، أشار إليه د/ محمود أبو السعود ، املرجع السابق  122ص 3س 23/1/2797العليا الصادر بجلسة 

 (142ص

 آثار الوقف االحتياطي :

يعني الوقف عن العمل ، غل يد املوظف املوقوف احتياطيا عن مامرسة كافة أعباء الوظيفة ويكون 
يفة وهى الغاية التي رشع الوقف من أجلها ، فإذا بارش املوظف رغم وقفه ذلك بإبعاده عن أعامل الوظ

 عمال من أعامل الوظيفة اعتبار هذا العمل منعدما لصدوره من شخص ال والية له أصال يف القيام به .

قانون  14كام يرتتب عىل وقف العامل عن عمله وقف رصف نصف أجره ابتداًء من تاريخ الوقف . )م 
 ملدنيني بالدولة(العاملني ا

ومن آثار الوقف كذلك أنه " ال تجوز ترقية عامل محال اىل املحاكمة التأديبية أو املحاكمة الجنائية 
املوقوف عن العمل يف مدة اإلحالة أو الوقف عن العمل ملدة خمس أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب 

ية أو تم فيه لو مل يحال اىل املحاكمة التأديبأقدميته يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذ  كانت ت
 قانون العاملني املدنيني بالدولة( 14املحاكمة الجنائية ومينح أجرها من هذا التاريخ " )م

إال أن الوقف االحتياطي ال يؤثر عىل استحقاق املوظف املوقوف للعالوات الدورية املستحقة له ما مل 
اىل أن الوقف االحتياطي وإن كان يؤثر يف مرتب املوظف املوقوف  يحرم منها لسبب آخر ، هذا باإلضافة 

 إال أنه ال يؤثر يف احتساب مدة الوقف من مدة املعاش .

ويف جميع األحوال إذا تم تربئة العامل أو حف  التحقيق معه يرصف له ما قد يكون قد أوقف رصفه من 
م من األجر ملدة ال تجاوز خمسة أيام يرصف أجره كذلك إذا ثم مجازاة العامل بعقوبة اإلنذار أو الخص

له ما قد أوقف رصفه ، لكن إذا كانت العقوبة أشد كجزاء الفصل من الخدمة ال يجوز له رصف ما أوقف 
  رصفه .
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 الترصف يف التحقيق :

 من قانون العاملني بالدولة كام ييل : 11يكون االختصاص يف الترصف يف التحقيق طبقا لنص املادة 

 الوظائف العليا كل يف حدود اختصاصه حف  التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من . لشاغيل2
املرتب مبا ال يجاوز ثالثني يوما يف السنة بحيث ال تزيد مدته يف املرة الواحدة عىل خمسة عرشة يوما 

  التحقيق فوللرؤساء املبارشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة املختصة يف حدود اختصاصه ح
أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من املرتب مبا ال يجاوز خمسة عرش يوما يف السنة بحيث ال تزيد مدته 

 يف املرة الواحدة عىل ثالثة أيام .

وللسلطة املختصة حف  التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت 
 اىل املحاكمة التأديبية وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ إبالغها بالقرار .الجزاء أن تحيل العامل 

من الفقرة األوىل من  2:  2. للسلطة املختصة حف  التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة يف البنود من 1
جزاء  عوال يجوز أن تزيد مدة الخصم من األجر يف السنة الواحدة عىل ستني يوما سواء تم توقي 14املادة 

من الفقرة الثانية من  112الخصم دفعة واحدة أو عىل دفعات وكذلك الجزاءين الواردين يف البندين 
 املادة املشار إليها .

وذلك يف  14من املادة  7،  1،  4. كام يجوز للسلطة املختصة توقيع الجزاءات الواردة يف البنود 4
 املخالفات الجسيمة التي تجددها الئحة الجزاءات .

وتكون الجهة املنتدب  14. تختص املحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات املنصوص عليها يف املادة 3
أو املعار إليها العامل أو املكلف بها هى املختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا لألحكام سالفة الذكر 

 يف .وذلك عن املخالفات التي يرتكبها خالل فرتة الندب أو اإلعارة أو التكل

 العقوبات التأديبية :

( من قانون العاملني املدنيني بالدولة توضح العقوبات التي يتم توقيعها عىل 14فقد جاءت املادة )
 العاملني وهى :

 :اإلنذار 

 تأجيل موعد استحقاق العالوة ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر . 

جاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الخصم من األجر ملدة ال تجاوز شهرين يف السنة ، وال يجوز أن يت
 األجر شهريا بعد الجزاء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا . 

 الحرمان من نصف العالوة الدورية .

 الوقف عن العمل ملدة ال تجاوز ستة أشهر مع رصف نصف األجر .

 تأجيل الرتقية عند استحقاقها ملدة ال تزيد عن سنتني .

 دود عالوة .خفض األجر يف ح

 الخفض اىل وظيفة يف الدرجة األدىن مبارشة .
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 الخفض اىل وظيفة يف الدرجة األدىن مبارشة مع خفض األجر اىل القدر الذ  كان قبل الرتقية .

 اإلحالة اىل املعاش .

 الفصل من الخدمة . 

 الية :أما بالنسبة للعاملني من شاغيل الوظائف العليا فال توقع عليهم إال الجزاءات الت

 التنبيه .-

 اللوم .-

 اإلحالة اىل املعاش .-

 الفصل من الخدمة . -

فنالح  أن املرشع يف هذه املادة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل العاملني وهى عىل سبيل 
 الحرص وقد بدأ املرشع بأخف هذه الجزاءات وانتهى بأشدها وهى الفصل من الخدمة . 

مبارشة تأيت عقوبة اإلحالة اىل املعاش ، وبأيهام تنفصم العالقة الوظيفية بني وقبل الفصل من الخدمة 
العامل والجهة التي يعمل بها ، وال خالف يف أن انفصام العالقة الوظيفية يحدث آثارا شديدة الخطورة 

نه م عىل الحياة االجتامعية والشخصية للعامل ، لكن املرشع عندما نص عىل العقوبتني معا مل يكن ذلك
عىل سبيل العبث والتكرار ، بل نظر اىل الذنب التأديبي فوجد أن العامل قد يرتكب ذنبا لن ينصلح معه 
حاله يف مستقبل أيامه ، وقد يرتكب ذنبا يفقده الصالحية ملبارشة عمله الذ  كان يتواله وإن كان أهال 

تكون مانعا من تويل أى عمل ألعامل أخرى ، ومن هذا املنطلق نص عىل عقوبة الفصل من الخدمة ىك 
ملدة حددها القانون ، ونص عىل عقوبة اإلحالة اىل املعاش ىك ال تكون حائال بني من قىض بإحالته اىل 

 املعاش وبني إعادة تعيينه مرة أخرى دون انتظار ملدة معينة .

لفصل فإن ا ويرتتب عىل ذلك أن العامل إذا كان يشغل عملني يف وقت واحد ، وقىض بفصله من أحدهام
يتعدى العمل الذ  فصل منه اىل العمل اآلخر ، فيعدو مفصوال منهام معا ، أما إذا قىض بإحالته اىل 

 املعاش يف أيهام فإن ذاك ال يحول دون استمراره يف شغل العمل اآلخر .

إلحالة اوتطبيق نظرية الغلو يف توقيع الجزاءات تجد تطبيقها العميل يف مجال عقوبة الفصل من الخدمة و 
اىل املعاش ، ورمبا ابتدعها وطبقها القضاء التأديبي ملواجهة هاتني العقوبتني لشدتهام وخطورتهام ، والذ  
يبدو لنا أن مجال إعامل عقوبة الفصل إمنا يكون حني تبعث الخطورة اإلجرامية من نفس العامل مبا 

اىل املعاش حني يفقد العامل أهلية يفقده الصالحية ألى عمل ، يف حني يتعني إعامل عقوبة اإلحالة 
مزاولة ومبارشة العمل الذ  يزاوله فقط لوقوعه يف خطأ جسيم نتيجة عدم تفهمه لطبيعة العمل أو 

 حال انعدام خطورته اإلجرامية .موجباته 

يختلف جزاء الفصل عن جزاء اإلحالة اىل املعاش ، يف أن الثاين أخف من األول لوروده مرتبا قبله ، 
تب عىل ذلك أن اإلحالة اىل املعاش ال تحول دون تعني من انتهت خدمته باإلحالة اىل املعاش قبل ويرت 

  مىض أربع سنوات .
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ينص يف  2741لسنة  34من حيث أن نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم  فقد قىض بأن
ها عىل العاملني وقد ورد ترتيب هذه الجزاءات ( منه عىل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيع14املادة )

بالنسبة للعاملني من غري شاغيل الوظائف العليا ، شأن الطاعن عىل نحو راعى فيه التدرج يف أنواع 
 الجزاءات .

ومن ثم فإنه وقد أورد جزاء اإلحالة اىل املعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مبارشة فإن جزاء اإلحالة 
والحال كذلك أخف من جزاء الفصل من الخدمة ، مبا مفاده أن اآلثار التي ترتتب عىل اىل املعاش يعترب 

توقيع جزاء اإلحالة اىل املعاش عىل العامل تكون أقل حدة من اآلثار التي يرتبها توقيع جزاء الفصل من 
 الخدمة عليه .

ري  يجوز التوسع يف تفسومن حيث أن األحكام التأديبية شأنها شأن األحكام الجزائية بصفة عامة ، ال
ا مل يكن م –مبراعاة ظروف إلعاملها  –وتشديدا  –بإضافة قيود إلنزالها  –النصوص املقررة لها تخفيفا 

االعتداد بهذه القيود وتلك الظروف مصدرة األحكام العاملة للقانون التي تسمح بإعاملها عند قيام 
ورد هذا النص مطلقا من كل قيد غري معلق عىل رشط املقتىض ، ومن ثم إذا ما قرر النص جزاء معينا ، و 

أو آخر إلعامله وال يتعارض تنفيذه مع األوضاع التي تقررها القوانني فإنه ال يتأىت والحال كذلك تعطيل 
 تطبيقه بابتداع قيوداً أو اختالف رشوط لتعارض ذلك مع مبدأ املطلق يؤخذ عىل إطالقه .

اءات التأديبية باعتبارها جزء من األحكام التأديبية بصفة عامة ، ومن حيث أن النصوص التي تقرر الجز 
يس  يف شأنها ما سبق بيانه ومبراعاة أن ما يعول عليه من آثار يرتتب عىل توقيعها هو ما ينرصف من 
هذه اآلثار اىل حياة العامل الوظيفية وهذه اآلثار هى التي من شأنها جعل جزاء تأديبي معني أخف من 

 يبي آخر .جزاء تأد

( من نظام العاملني املدنيني بالدولة قد نصت عىل 14ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت املادة )
أنه " يشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف ...." إال يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم 

ن يكون قد  يشرتط يف تعيني متأديبي نهايئ ما مل متيض عىل صدوره أربع سنوات عىل األقل ، بيد أنها مل
حكم عليه تأديبيا بجزاء اإلحالة اىل املعاش أن تكون قد مضت عىل صدور الحكم عليه بذلك مدة معينة 
بالوظيفة العامة ، ومن ثم فإن جزاء اإلحالة اىل املعاش يكون يف مجال اآلثار املنعكسة عىل الحياة 

ملا لألخري من آثار ينفرد بها دون جزاء اإلحالة اىل  الوظيفية للعامل أخف من جزاء الفصل من الخدمة
املعاش وهى حرمان العامل من تقلد الوظيفة العامة والعودة إليها لفرتة متتد اىل أربع سنوات من تاريخ 

 توقيعها عليه .

 إقامة الدعوى عىل من ترك الخدمة :

( منه عىل 11تنص املادة ) 2741لسنة  34نرى أن نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 
أنه " ال مينع انتهاء خدمة العامل ألى سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد 

 بدئ يف التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .

و لويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية و 
 مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك ملدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
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 ويجوز أن يوقع عىل من انتهت خدمته غرامة ....." .

( منه عىل أنه " 72فتنص املادة ) 2741لسنة  31أما نظام العاملني بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
ألى سبب من األسباب من االستمرار يف محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ  ال مينع انتهاء خدمة العامل

 يف التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها ضياع حق من الحقوق املالية للرشكة إقامة الدعوى التأديبية ولو 
 س سنوات من تاريخ انتهائها . مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك ملدة خم

 ويجوز أن يوقع عىل من انتهت خدمته غرامة ...." .

فيالح  من نصوص املواد السابقة أنه ال مينع انتهاء خدمة العامل ألى سبب من األسباب من محاكمته 
 تأديبيا باستثناء الوفاة وذلك برشط أن يكون قد بدء يف التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك بالنسبة

 للمخالفات غري املالية .

وبالنسبة للمخالفات املالية وهى التي يرتتب عليها ضياع حق من الحقوق املالية قبل انتهاء خدمة 
مرتكبها ال متنع من محاكمته تأديبيا بإقامة الدعوى عليه ولو مل يكن قد بدء يف التحقيق عىل أن تقام 

 الدعوى خالل خمس سنوات من تاريخ ترك الخدمة .

لخالصة أنه إذا بدأ التحقيق يف املحاكمة أيا كان نوعها إدارية أم مالية ، قبل انتهاء الخدمة ، فتجوز وا
 إقامة الدعوى التأديبية بعد انتهاء الخدمة .

إذا مل يبدأ التحقيق يف املخالفة قبل انتهاء الخدمة ، فال تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن كافة املخالفات 
لك عن املخالفات املالية ، عدا تلك التي يرتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة اإلدارية ، وكذ 

 أو حق من الحقوق املالية للرشكة حسب األحوال .

 محو العقوبات التأديبية :

 2741لسنة  31( من القانون رقم 73، واملادة ) 2741لسنة  34( من القانون رقم 71لقد نصت املادة )
 الجزاءات التأديبية التي توقع عىل العامل بانقضاء الفرتات اآلتية : عىل أنه " متحى

 ستة أشهر يف حالة التنبيه واللوم واإلنذار والخصم من األجر مدة ال تتجاوز خمسة أيام . -2

 ستة يف حالة الخصم من األجر مدة تزيد عىل خمسة أيام . -1

 سنتان يف حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها . -4

ثالث سنوات بالنسبة اىل الجزاءات األخرى عدا جزاءى الفصل واإلحالة اىل املعاش بحكم أو قرار  -3
 تأديبي .

ويتم املحو بقرار من لجنة شئون العاملني بالنسبة لغري شاغيل الوظائف العليا إذا تبني أن العامل وعمله 
 دمته وما يبديه الرؤساء عنه ..." .منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خ

وبقرار من رئيس  34/2741ويتم املحو بالنسبة لشاغيل الوظائف العليا بقرار من السلطة املختصة ق
ويرتتب عىل محو الجزاء اعتباره كأن مل يكن بالنسبة للمتقبل وال يؤثر عىل  31/2741مجلس اإلدارة ق

 فع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملفالحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وتر 
  خدمة العامل " .



21 

 

وال يتم املحو إال إذا اتضح أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء عليه كان مرضيا وهو ما يستدل 
 عليه من تقاريره السنوية ومن ملف خدمته ، وما يبديه الرؤساء عنه .

ة إدراجها بصحيفة الحالة الوظيفية وأنه برد االعتبار ال يجوز إثبات الحالومبحو العقوبة التأديبية ال يجوز 
 الجنائية بصحيفة الحالة الجنائية .

 سقوط الحق يف إقامة الدعوى :

 .ب املخالفةسنوات من تاريخ ارتكا سقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل املوجود بالخدمة مبىض ثالثة

لتأديبية مبىض املدة من املوانع املؤيدة ، التي ميتنع معها إقامة الدعوى وسقوط الحق يف إقامة الدعوى ا
عىل سبيل التأييد ، إذ ال يتصور عقال زوال السبب املانع بعد ثبوته ، فإذا اكتملت املدة املنصوص عليها 

ثبت تللتقادم زالت كل اآلثار العقابية للفعل املؤثم ، ويف مجال اإلثبات يصبح عىل جهة التحقيق أن 
فقط من اكتامل مدة التقادم دون أن تكلف املخالف بأن يقدم دليل براءته ، أو أن ينفي الوقائع 
واألفعال املنسوبة إليه ، والتقادم من النظام العام ال يلزم الدفع به حتى يجاب إليه ، وإن جاز الدفع به 

 ام .الدفوع املتعلقة بالنظام الع يف أى مرحلة من مراحل التحقيق أو املحاكمة ، شأنه يف ذلك شأن كافة

بشأن نظام العاملني املدنيني بالدولة عىل أنه "  2741لسنة  34( من القانون رقم 72فقد نصت املادة )
 .اب املخالفةسنوات من تاريخ ارتك تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل املوجود بالخدمة مبىض ثالث

اءات التحقيق أو االتهام أو املحاكمة وتس  املدة من جديد ابتداء وتنقطع هذه املدة بأى إجراء من إجر 
 من آخر إجراء .

وإذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة الباقني ولو مل تكن 
 قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية " .ومع ذلك إذا كون الفعل جرمية جنائية فال تسقط 

بشأن العاملني بالقطاع العام عىل أنه " تسقط  2741لسنة  31( من القانون رقم 74كام نصت املادة )
الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل املوجود بالخدمة مبىض سنة من تاريخ علم الرئيس املبارش بوقوع 

 اريخ ارتكابها أى املدنيني أقرب .املخالفة أو ثالث سنوات من ت

وتنقطع هذه املدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو املحاكمة وتس  املدة من جديد ابتداء 
من آخر إجراء ، وإذا تعدد املتهمون فإن القطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة 

 إجراءات قاطعة للمدة .للباقني ولو مل تكن قد اتخذت ضدهم 

األصل املقرر لسقوط الدعوى التأديبية مبىض املدة بالنسبة للعاملني املوجودين بالخدمة هو السقوط 
الثاليث مبىض ثالث سنوات عىل تاريخ ارتكاب الواقعة ، فإذا كان الفعل يكون جرمية جنائية اىل جانب 

وى سقوط الدعوى الجنائية ، فال تسقط الدع الجرمية التأديبية فإن مدة السقوط تستطيل لتبلغ مدة
 التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية .

واستثناء من ذلك األصل فإن الدعوى التأديبية تسقط سقوطا )حوليا( مبىض سنة واحدة عىل علم الرئيس 
، واألصل  2741لسنة  31املبارش ، وذلك بالنسبة للعاملني بالقطاع العام ، والخاضعني ألحكام القانون رقم 

أيضا أنها تسقط مبىض ثالثة أعوام عىل تاريخ ارتكاب الواقعة ، ما مل تكن الجرمية التأديبية تشكل يف 
  ذات الوقت جرمية جنائية فال تسقط إال بسقوط الدعوى الجنائية .
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 السقوط والتقادم :

هام مكان اآلخر ، كأنشاع الخلط بني السقوط والتقادم حتى كاد املتخصصون أن يستعملونهام أحدهام 
مرتادفان ، أو وجهان لعملة واحدة ، األمر الذ  يستحق إزالة هذا اللبس ، بالتفريق بني السقوط والتقادم 

 وبني التقادم والقرائن .

والعالقة بني السقوط والتقادم كالعالقة بني الجنس والنوع ، أو كعالقة الكل بالجزء ، فالسقوط يأيت بعد 
ق يقوم أو ينشأ ميكن أن يلحقه السقوط لكن السقوط مبىض املدة هو الذ  يطلق عليه القيام ، وأى ح

التقادم دون غريه من أنواع السقوط وحني تكون املدة وحدها هى املسقطة للحق يف إقامة الدعوى 
ن مالتأديبية تكون أمام التقادم وجها لوجه ، ذلك أن التقادم لف  من األلفاظ الدالة عىل القدم يف الز 

والتباعد يف الوقت بني عهدين ، وهذا التباعد يف الوقت وذلك القدم يف الزمن هو الذ  يحقق التقادم ، 
 ومن ثم فإن التقادم ال يكون تقادما إال إذا بنى عىل دعامة واحدة ووحيدة هى مىض املدة .

 : والطالب بالجامعاتتأديـب أعضــاء هيئـة التدريــس 

الخاص بتنظيم الجامعات عىل أعضاء هيئة التدريس  2741لسنة  37قانون رقم هناك واجبات قد أقرها ال
بالجامعات ، ويعد أى إخالل بهذه الواجبات مخالفة لقانون تنظيم الجامعات األمر الذ  يستوجب 

 تأديبه .

 من القانون سالف الذكر هى : 243اىل  79وهذه الواجبات كام جاءت بها املواد من 

 دروس واملحارضات والتمرينات العملية .التفرغ للقيام بال

 اإلسهام يف املجاالت العلمية واألدبية والفنية بإعداد البحوث واإلرشاف عىل أبحاث ومبتكرات الطالب .

 االلتزام بالتقاليد والقيم الجامعية األصلية والعمل عىل بثها يف نفوس الطالب .

 حف  النظام داخل القاعات .

  رئيس مجلس القسم عن النشاط العلمي والبحث .تقديم تقريرا سنويا اىل

 املشاركة يف أعامل املجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها .

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس مبقابل أو بدون مقابل ، كام ال يجوز لهم التدريس بغري 
س م املختص وبرتخيص من رئيجامعتهم إال بعد موافقة مجلس الكلية التابع لها العضو ومجلس القس

 الجامعة .

ال يجوز لهم مزاولة أى مهنة إال بعد أخذ رأى مجلس القسم وبناء عىل اقرتاح من عميد الكلية يرفع 
لرئيس الجامعة الذ  ميلك وحده أن يرخص بصفة استثنائية ألعضاء هيئة التدريس مزاولة مهنتهم خارج 

 الجامعة .

الشتغال بالتجارة أو إدارة أى عمل تجار  أو مايل أو أن يجمعوا بني ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس ا
 وظيفتهم وأى عمل آخر يتناىف وكرامة وطبقة التدريس بالجامعة .

 وتعد مخالفة إحدى الواجبات السابقة مخالفة تأديبية تستوجب التأديب .
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أحد  ف ويتم التحقيق مبعرفةوأوىل إجراءات التأديب كام سبق وأن رأينا هى التحقيق مع العضو املخال
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا مل يوجد بالجامعة كلية 

( من 249حقوق ويشرتط أال تقل درجة املحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق إعامال لنص املادة )
 قانون تنظيم الجامعات .

ق يقوم املحقق بإعداد تقرير يقدمه اىل رئيس الجامعة الذ  يقوم وبعد االنتهاء من إجراءات التحقي
 بدوره بأحد األمور التايل :

 حف  التحقيق .

 توقيع عقوبة التنبيه واللوم عىل العضو املخالف وال يتم إحالته اىل مجلس التأديب .

 إحالة العضو املخالف اىل مجلس التأديب .

لجامعات عىل أن تكون مساءلة أعضاء هيئة التدريس أمام ( من قانون تنظيم ا247وقد نصت املادة )
 مجلس تأديب يشكل من :

 أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا . -

ويف حالة الغياب يحل النائب اآلخر لرئيس الجامعة وإذا غاب يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه يف 
 األقدمية .

ة أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعات األخرى بذلك للجامعة أستاذ من كلية الحقوق بالجامع -
 التي ليس بها كلية حقوق ويعينه مجلس الجامعة سنوياً .

 مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً . -

وتس  بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة باملحاكمة أمام املحاكم التأديبية والواردة 
 لس الدولة .بقانون مج

ويجوز لرئيس الجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا ملدة ال تزيد عن ثالثة شهور وذلك 
ملصلحة التحقيق عىل أن يوقف رصف ربع مرتبه ما مل يقرر مجلس التأديب رصف كل املرتب وعليه 

له مد مدة الوقف  عرض قرار الوقف عىل مجلس التأديب خالل شهر من تاريخ صدوره ، لكن ال يجوز
 أو زيادتها عىل ثالثة شهور إال مبوجب قرار من مجلس التأديب .

( من قانون تنظيم 224أما عن العقوبات التي توقع عىل أعضاء هيئة التدريس فقد جاءت املادة )
 م مع تأخرياللو  –اللوم  –الجامعات مبينة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وهى )التنبيه 

أو تأخري التعيني يف الوظيفة األعىل أو ما يف حكمها ملدة سنتني عىل  –العالوة املستحقة لفرتة واحدة 
 العزل مع الحرمان من املعاش أو املكافأة –العزل من الوظيفة مع االحتفاظ باملعاش أو املكافأة  –األكرث 

 عىل أن يكون ذلك يف حدود الربع( .
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مل يشرتط توجيه اإلنذار اىل عضو هيئة التدريس  2741لسنة  37امعات رقم قانون تنظيم الج ويالح  أن
 املنقطع عن العمل ، 

سبقه ن تأسيسا عيل أنه مل يومن حيث أن اإلدعاء مبخالفة القرار املطعون فيه ألحكام القانو وقد قىض بأن 
مل يشرتط توجيه اإلنذار إيل  2741لسنة  37، ال غناء فيه كذلك ، ألن قانون تنظيم الجامعات رقم  إنذار

عضو هيئة التدريس انقطع عن العمل . باعتبار أن انقطاع  عضو هيئة التدريس عن العمل دون إذن ودون 
سبب مرشوع كاف إلنزال حكم القانون السليم عيل حالته باعتباره  منقطعا عن العمل دون حاجة  إيل 

يف هذا الشأن فيام  2741لسنة  34 املدنيني بالدولة رقم إنذار ، وال مجال للرجوع إيل أحكام قانون العاملني
من وجوب إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه ملدة خمسة أيام يف حالة االنقطاع املتصل  71نصت عليه املادة 

ملدة خمسة عرش يوما ، وعرشة أيام يف حالة االنقطاع املنفصل ملدة ثالثني يوما ال مجال لتطبيق هذا النص 
ألصل أن قانون العاملني املدنني بالدولة بوصفه القانون العام وإذ كان قانون العاملني املدنني بالدولة ألن ا –

مل يقصد رسيان أحكامه عىل املعاملني بقوانني خاصة . بل نص رصاحة يف املادة األوىل منه بعدم رسيان 
و  فيام نصت عليه هذه القوانني أحكامه عيل العاملني الذين تنظم شئون توظفهم قوانني أو قرارات خاصة

القرارات ، وبذلك تنتفي كل حجة يف القول بوجوب توجيه اإلنذار إيل عضو هيئة التدريس املنقطع عن 
من قانون تنظيم الجامعات قد وضعت نظاما متكامال  224وبتأكد هذا النظر من أن املادة  –العمل 

طاع قانون العاملني املدنيني بالدولة وذلك من حيث مدد االنقلالستقالة املبينة مخالفا للنظام  الذ  التزم به 
واآلثار املرتتبة عىل هذا االنقطاع وحق عضو هيئة التدريس يف العودة إيل عمله خالل ستة أشهر من تاريخ 
االنقطاع ، بحيث إذا عاد وقدم عذرا قبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأ  مجلس الكلية أو املعهد ومجلس 

 مبثابة أجازة خاصة مبرتب يف الشهرين األولني وبدون مرتب يف األربعة أشهر التالية ، أما إذا القسم اعترب
عاد خالل األشهر املذكورة ومل يقدم عذرا أو قدم عذرا مل يقبل فيعترب مبثابة انقطاع ال يدخل ضمن مدة 

وذلك دون  –أوال  44أوال و 27الخدمة املحسوبة يف املعاش ، وال ضمن املدد املنصوص عليها يف املادتني 
إخالل بقواعد التأديب ، وال يجوز الرتخيص له من بعد يف إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو 

 .11/74د املنصوص عليها يف املواد أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف املد

عدم اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عن املخالفات التي 
 يرتكبونها أثناء ندبهم أو إعارتهم ملصالح ووحدات الجهاز اإلدار  للدولة :

بإعادة تنظيم النيابة  2791لسنة  224لعمومية أن أحكام القانون رقم استظهرت الجمعية ا وقد أفتى بأن 
اإلدارية واملحاكامت التأديبية وتعديالته ال تس  عىل املوظفني الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانني 

العاملني عىل  2741لسنة  34خاصة كام ال تس  أحكام نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 
الذين تنظم شئون توظفهم قوانني أو قرارات خاصة  إال فيام مل تنظمه هذه القوانني وتلك القرارات مادامت 

ال تتأىب مع أحكام القانون الخاص وال تتصادم  –وعىل ما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية  –هذه األحكام 
إذا ما كانت هذه القوانني الخاصة أو تلك مع نصوصه وال تتعارض مع طبيعة الوظائف التي تحكمها ف

القرارات قد تناولت بالتنظيم مسألة معينة فال وجه الستدعاء األحكام التي ترصدها الرشيعة العامة 
تبني للجمعية العمومية أن أعضاء هيئة التدريس  –للتوظف يف هذا الشأن قنوعا بهذا التنظيم الخاص 

وأفرد لهم نظاما  2741لسنة  37اص قرره املرشع بالقانون رقم بالجامعات تنظم شئون توظفهم قانون خ
تأديبيا وعقوبات منبتة الصلة عن تلك الواردة يف قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة وقرر العتبارات 
قدرها وبنص أمر أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس يف كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها 

يرأسها فإن مل توجد كلية الحقوق بالجامعة كان له أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس يف إحدى التي 
 .التي تنسب اىل عضو هيئة التدريس كليات الحقوق يختارها هو وذلك ملبارشة التحقيق يف االتهامات
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تحقيق لالقانون أال تقل درجة من يكلف بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس عن درجة من يجرى ا وأوجب
معه مراعيا بذلك أن يكون من يتوىل التحقيق أقرب الناس اىل اإلملام بأصول التحقيق وضامناته التي 

خلصت الجمعية العمومية اىل أن املرشع كشف عن رغبته يف استبعاد أى تنظيم مغاير  –تكفلها القانون 
معات ظمه قانون تنظيم الجايف التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتأديبهم عن ذلك الذ  ن

املشار إليه ، ومن ثم ينحس اختصاص النيابة اإلدارية عن التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
حتى عن املخالفات التي يرتكبونها أثناء ندبهم أو إعارتهم لصالح وحدات الجهاز اإلدار  للدولة بحسبان 

وهو  2741لسنة  37أوردها املرشع يف القانون رقم  التحقيق معهم وتأديبهم قد نظمته أحكام خاصة
تنظيم مانع من اختصاص النيابة اإلدارية بالتحقيق يف هذا الشأن إذ أن الندب بطبيعته مؤقت ال يفصل 
الصفة الوظيفية بينه وبني الجامعة وأنه ليس من شأنه ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته لصالح 

 17/2/1441بتاريخ  244)فتوى رقم أن نزول صفته كعضو هيئة التدريس وحدات الجهاز اإلدار  بالدولة 
 (12/1/421ملف رقم 

أحقية عضو هيئة التدريس الذ  انتهت مدة أعارته للعمل بالخارج ىف الحصول عىل أجازه بدون مرتب 
 ملرافقة الزوج أو الزوجة دون اشرتاط قضاء مدة مامثلة ملدة إعارته السابقة 

" الحظت الجمعية العمومية أن منح أعضاء هيئة التدريس أجازه خاصة ملرافقة الزوج أو وقد آفتي بان 
 2741( لسنة 37( من قانون تنظيم الجامعات الصادر القانون رقم )17الزوجة كان ينظمه حكم املادة )

ية وروالذ  جعل من منح هذه اإلجازة آمرا اختياريا خاضعا لتقدير جهة اإلدارة وقضت املحكمة الدست
بعدم دستورية هذا النص باعتباره أفراد أعضاء هيئة التدريس  1/21/2779العليا بجلستها املنعقدة ىف 

بالجامعات بتنظيم خاص ينال من وحدة اآلرسة وترابطها ويخل باألسس التي تقوم عليها وبالركائز التي 
لني م وبني غريهم من العامال يستقيم املجتمع بدونها ومايز بذلك ) وعىل غري أسس موضوعية ( بينه

( 34ملادة )متييزا تحكيميا منهيا عنه بنص ا ااملدنيني بالدولة وقدرت املحكمة أن النص بذلك يكون متبنين
من الدستور أشارت املحكمة الدستورية العليا إىل أن الحكم ببطالن النص املطعون فيه وعىل ما تقدم 

 إىل القواعد املقررة بصددها ىف القانون العاملني املدنيني يعنى الرجوع ىف شان املسائل التي كان ينظمه
(  2779من ديسمرب سنة  12من الجريدة الرسمية بتاريخ  92بالدولة ) وقد نرش هذا الحكم ىف  العدد 

تنص  2744(لسنة 93( من قانون تنظيم الجامعات املشار إليه معدال بالقانون رقم )74وحيث أن املادة )
الرتخيص ىف إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاد ىف مهمة علمية أو ىف إجازة تفرغ علمي عىل أن ال يجوز 

( آو ىف إجازة ملرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مامثلة للمدة التي سبق أن قضاها 11ومبراعاة حكم املادة )
الث قبل انقضاء ثالعضو ىف إعارة أو مهمة علمية أو إجازة ملرافقة الزوج وال يجوز الرتخيص ىف اإلعارة 

( منه عىل أنه ىف جميع األحوال 72سنوات عىل بدء خدمة املرخص له ىف هيئة التدريس وتنص املادة )
ال يجوز أن يزيد مجموع مدد اإلعارات واملهامت العلمية وأجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج 

( من قانون نظام العاملني 2ادة )عىل عرش سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس كام تنص امل
عىل أن يعمل ىف املسائل املتعلقة بنظام العاملني  2741(لسنة 34املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم )

( العاملني بوزارات الحكومة 2) -املدنيني بالدولة باألحكام الواردة بهذا القانون وتسى أحكام عىل :
( العاملني بالهيئات العامة فيام مل تنص عليه اللوائح 1) ة خاصة بهاومصالحها واألجهزة التي لها موازن

الخاصة بهم وال تسى هذه األحكام عىل العاملني الذين تنظم شئون توظفهم أو قرارات خاصة فيام 
نصت عليه هذه القوانني والقرارات ويعترب عامال ىف تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعني ىف إحدى 

  املبينة مبوازنة كل وحدة الوظائف 
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عىل انه مينح الزوج أو الزوجة  2773( لسنة 144( منه بعد تعديلها بالقانون رقم )27/2وتنص املادة )
إذا سافر أحدهام إىل الخارج للعمل أو الدراسة ملدة ستة اشهر عىل األقل إجازة بدون مرتب وال يجوز 

الحكم سواء كان الزوج املسافر من العاملني ىف  هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج ىف الخارج ويسى هذا
الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعامل العام أو القطاع الخاص ويتعني عىل الجهة اإلدارية أن 
تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة ىف كل األحوال استظهار الجمعية العمومية مام تقدم إن أحكام القانون 

دولة ) وعىل ما جرى عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة ( ال تسى عىل العاملني بنظام العاملني املدنيني بال
تنظم شئون توظفهم قوانني أو قرارات خاصة فيام نصت عليه هذه القوانني أو القرارات أما فيام مل 
تنظمه هذه القوانني وتلك القرارات فال مناص من استدعاء األحكام التي ترصدها الرشيعة العامة 

ما دامت هذه األحكام ال تتناىف مع أحكام القانون الخاص وال تتصادم مع نصوص أو تتعارض  للتوظيف
( 17مع طبيعة الوظائف التي تحكمها وبناء عليه يكون من مقتىض الحكم بعدم دستورية نص املادة )

 بالدولة ( من قانون نظام العاملني27/2من قانون تنظيم الجامعات املشار إليه استدعاء أحكام املادة )
فيام يتعلق مبنح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة بدون مرتب ملرافقة الزوج أو الزوجة 

( من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة وحسبام جرى 27/2تبينت الجمعية العمومية من نص املادة )
بجلسة  12/2/394ملف رقم وفتواها 11/24/2712بجلسة  12/2/433به إفتاؤها ىف فتواها ملف رقم 

أن املرشع مل يرخص لجهة  اإلدارة ىف منح اإلجازة الخاصة ملرافقة الزوج متنحها جنبا ومتنعها  27/3/2779
جنبا أخر وتعطيها لعامل  وتقبضها عن أخر وتعطيها لعامل وإمنا جعلها وجوبيه والزم جهة اإلدارة بان 

االعتبار قيام هذه اإلجازة عىل اعتبارات خاصة للحفاظ تستجيب لطلب العامل ىف كل األحوال آخذا ىف 
عىل متاسك األرسة ووحدتها ومن ثم فان جهة اإلدارة ال متلك إال املوافقة عىل منح هذا النوع من اإلجازات  

من توافر فيه مناط الحصول  عليه ودون أن يكون مبلكها أن تفرض قيودا متس حق العامل ىف الحصول 
أو تحد منه وإال وقع ما سنته من قيود حول هذا الحق ىف حومة مخالفة القانون وتعني عىل هذه اإلجازة 

( من قانون تنظيم الجامعات من عدم جواز 74االلتفات عنه وأما فيام يتعلق مبا قىض به نص املادة )
نقضاء االرتخيص ىف إعارة عضو هيئة التدريس أو أيفاد ىف مهمة علمية آو ىف إجازة ملرافقة الزوج قبل 

مدة مامثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو ىف إعارة أو مهمة علمية إن ىف إجازة تفرغ علمي أو ىف 
إجازة ملرافقة الزوج فان الحظر الذ  يفرضه هذا النص يتعلق باإلجازات التي تخضع ىف منحها لتقدير 

رافقة الزوج بحسبانها  كانت وقد اشتمل عىل اإلجازة الخاصة مل هجهة اإلدارة دون اإلجازات الو جوبي
( من هذا القانون والتي قىض بعدم دستورها لهذا 17خاضعة لتقدير جهة اإلدارة وفقا لحكم املادة )

السبب ومن ثم فانه وبعد أن اصبح منح هذه اإلجازة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجوبيا كام 
( واملادة 74خرج عن الحظر الذ  يفرضه نص املادة )هو الحال بالنسبة للعاملني املدنيني بالدولة فأنها ت

عىل  ص( سالفة الذكر تن74( من قانون تنظيم الجامعات املشار إليه من جهة أخرى فان عبارة املادة )72)
أو ىف أجازه تفريغ أو ىف أجازه ملرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مامثلة  أو أيفاد الرتخيص ىف إعارة زانه ال يجو 

للمدد التي قضاها العضو ىف إعارة ىف مهمة علمية أو ىف أجازه ملرافقة الزوج وقد استدلت من هذا النص 
عىل أن رشط قضاء املدة املامثلة الذ  يفرضه للرتخيص للعامل باإلجازة يجد قوامه ىف حالة التامثل بني نوع 

فنا طلبها العامل وأما دون نباتيتا ىف نوعها واختلاإلجازة أو اإلعارة السابقة وبني نوع اإلجازة أو اإلعارة التي ي
صول عىل الح هىف طبيعتها فال يقوم هذا الرشط ومن ثم يحق لعضو هيئة التدريس الذ  انتهت مدة أعارت

أجازه ملرافقة الزوج أو الزوجة دون اشرتاط قضاء مدة مامثلة للمدة التي قضاها ىف اإلعارة للعمل بالخارج 
جميع أجازته ومهامته العلمية وإعاراته مل تجاوز العرش سنوات خالل عمره الوظيفي  وذلك كله ملا دامت

 ( . 12/2/942ملف رقم  1/2/2771بتاريخ  274( " )فتوى رقم 72كله طبقا لحكم املادة )
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 بالنسبة لعالقة الطالب بالكلية أو الجامعة : تأديــب طــالب الجـامعــات

بشن تنظيم الجامعات تنص عىل أنه مع  2741لسنة  37قانون رقم ( من ال224ومن حيث أن املادة )
مراعاة أحكام هذا القانون ، تحدد الالئحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها واألسس العامة املشرتكة 
لنظم الدراسة والقيد ونظم االمتحان وفرصة وتقديراته ، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات واملعاهد 

للجامعة كل يف دائرة اختصاصها ويف حدود اإلطار العام املقرر يف القانون ويف الالئحة التنفيذية  التابعة
الهيكل الداخيل لتكوينها واألحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة واالمتحان فيام يخصها كام نصت 

 من أن يبقى بالفرقة أكرث( من الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات عىل أنه ال يجوز للطالب 14املادة )
سنتني ، ويجوز ملجلس الكلية الرتخيص للطالب الذين قضوا بفرقتهم سنتني يف التقدم اىل االمتحان من 

 –ما تقدم  عالوة عىل –الخارج يف السنة الثالثة يف املقررات التي رسبوا فيها .... ويجوز ملجلس الكلية 
للتقدم اىل االمتحان من الخارج ، وإذا رسب طالب الفرقة الرتخيص لطالب الفرقة النهائية بفرصة أخرى 

النهائية بفرصة أخرى للتقدم اىل االمتحان من الخارج ، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيام ال يزيد 
عىل نصف عدد املقررات لهذه الفرقة أو يف املقرر الواحد يف الكليات التي يدرس بها مقرر واحد يف 

حان فيام رخص له يف االمت –وذلك برصف النظر عن املقررات املتخلفة من فرق سابقة  –الفرقة النهائية 
رسب فيه بفرصتني متتاليتني أو متفرقتني خالل سنة الدراسة بالكلية ، ويجوز يف حالة الرضورة بقرار من 

حكام  تمجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب ، ويبني من األحكام الواردة يف هذا النص أنها تضمن
يف الفقرة األوىل منه تتعلق بحاالت الرسوب عند دخول االمتحان ، فحظر النص كقاعدة عامة بقاء 
الطالب يف الفرقة الواحدة أكرث من سنتني ، ثم أجاز استثناء ملجلس الكلية وحده دون غريه الرتخيص 

الثالثة يف املقررات  رج يف السنةللطالب الذين قضوا بفرقتهم سنتني متتاليتني التقدم اىل االمتحان من الخا
التي رسبوا فيها ، كام تضمنت الفقرة الثانية من النص حكام يتعلق بحاالت التخلف عن دخول االمتحان 
بعذر قهر  يقبله مجلس الكلية ، فنصت هذه الفقرة عىل أال يحسب غيابه رسوبا برشط أال يزيد التخلف 

ة نوات الدراسة بالكلية ، ثم أجازت عىل هذه القاعدة العامعىل فرصتني متتاليتني أو متفرقتني خالل س
منح هذا الطالب فرصة ثالثة بقرار يصدر من الجامعة ، ومن هنا فإنه  -واستثناء فيها يف حالة الرضورة -

يتعني التفرقة بني حاالت التخلف أو الرسوب ملدة سنتني متتاليتني وجواز منح الطالب يف هذه الحالة 
اىل االمتحان من الخارج يف السنة الثالثة فيام رسب فيه من مواد ، وهذا اختصاص معقود فرصة للتقدم 

ملجلس الكلية وحده دون معقب ، وحاالت عدم التقدم اىل االمتحان أصال بعذر قهر  يقبله مجلس 
رقتني فالكلية ، وقد حظر النص التخلف عن أداء االمتحان بعذر مبا ال يزيد عىل فرصتني متتاليتني أو مت

طوال سنوات الدراسة ، وهذا اختصاص معقود بدوره ملجلس الكلية ، واستثناء من هذا الحكم فقد أجاز 
 عجز الفقرة منح هذا الطالب فرصة ثالثة بقرار من مجلس الجامعة .

ومن حيث إن الثابت مام تقدم أن الطاعن كان مقيدا بالسنة الثالثة الدراسية بكلية الطلب بجامعة 
يف جميع املواد عدا مادة الباثولوجيا التي اعترب فيها  2712ة ، وقد أدى امتحان دور مايو سنة املنصور 

غائبا بعذر ، وأسفرت نتيجة االمتحان عن رسوبه يف جميع املواد مع اعتباره غائبا يف املادة املذكورة فلم 
 الطفيليات والفارماكولوجيا يف جميع املواد عدا مادىت 2712يعد راسبا فيها ، وقد حرض دور سبتمرب سنة 

حيث اعترب غائبا فيها بعذر ، وأسفرت نتيجة االمتحان عن رسوبه يف جميع املواد التي امتحن فيها مبا 
 2711فيخا الباثولوجيا واعتباره غائبا يف مادىت الطفيليات والفارماكولوجيا أدى امتحان دور مايو سنة 

ثولوجيا ونجح يف مادة البكرتيولوجيا وحدها ، ثم أدى امتحان فرسب يف جميع املواد مبا فيها مادة البا
ع املواد عدا مادة فنجح يف جمي 2711يف املواد التي رسب فيها يف دور مايو سنة  2711دور سبتمرب سنة 

  الباثولوجيا 
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ايو موبذلك يكون قد أمىض يف السنة الثالثة الدراسية سنتني ورسب فيهام مع اعتباره غائبا بعذر يف دور 
يف مادة الباثولوجيا ويف سبتمرب يف مادىت الطفيليات والفارماكولوجيا ، وقد سمح له بأداء  2712سنة 

فرسب فيهام ، ثم سمح له بدخول  2711االمتحان يف مادة الباثولوجيا يف دورى مايو وسبتمرب سنة 
يد وإعادة القيد بالنسبة يف املادة املذكورة فرسب فيها كذلك ، وثار الق 2713امتحان دور مايو سنة 

وهو محل الدعوى والطعن الحايل ، وبذلك فإن الطاعن يكون قد أمىض بالفرقة  2713لدور سبتمرب سنة  
 2711/2714أى سنتني ثم سمح له بأداء االمتحان عام  2712/2711وعام  2714/2712الثالثة عام 

ن الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات قد م 14/2بدوريه ورسب يف مادة الباثولوجيا ، وإذ كانت املادة 
ربطت القيد بالبقاء يف الفرقة الراسبة أكرث من سنتني فإمنا تعني بذلك أى سبب يؤد  اىل إعادة الدراسة 
بنفس الفرقة أيا ما كانت أسباب البقاء أو عدد املواد التي أدى الرسوب فيها أو الغياب عنها ولو بعذر 

من ذات املادة الذ  يعالج الغياب بعذره ال يعتربه رسوبا يؤكد ذلك فالفقرة  4اىل ذلك ، أن تص الفقرة 
األوىل من ذات النص مل تشرتط يف سبب البقاء بالفرقة أن يكون رسوبا وإمنا مل تؤد اىل استبعاده من 

داء أ أسباب البقاء بالفرقة باملعنى املقصود بالفقرة األوىل من النص ، وبذلك فإن الطاعن وقد سمح له ب
فإن إعادة قيده ما كانت  2714االمتحان يف مادة الباثولوجيا يف العام الجامعي ويف دورى مايو وسبتمرب 

املشار إليها ، وحتى مع  14جائزة إال باعتباره فرصة امتحان من الخارج تطبيقا للفقرة األوىل من املادة 
الدراسة بينهام يف دورى مايو  غض النظر عن ذلك ومع تداخل الرسوب والغياب بعذر وتوزيع مواد

حيث رسب يف جميع املواد التي حرضها  وغاب يف مادة الباثولوجيا يف دور مايو  2712وسبتمرب سنة 
ويف مادىت الطفيليات والفارماكولوجيا يف دور سبتمرب ، فإنه بذلك يكون قد استنفذ فرصة الغياب بعذر 

رار من ن املادة املذكورة ، فال يجوز منحه فرصة ثالثة إال بقاملقررتني ملجلس الكلية وفقا للفقرة الثالثة م
فيبدو أنها اعتبارها  2713مجلس الجامعة وإذ منحته الكلية فرصته يف مادة الباثولوجيا يف دور مايو سنة 

وإذ كانت عىل هذا النحو فرصة بدل فرصته وقد أدى  2712بديال عن غيابه فيها بعذر يف دور مايو سنة 
يف املادة املذكورة ورسب فيها مام كان يجوز منحه فرصة أخرى يف  2712يف دور سبتمرب سنة االمتحان 

بدعوى أن الفرصة  2713بدعوى أن الفرصة الواحدة تشمل دورى مايو وسبتمرب سنة  2711سبتمرب سنة 
ة صفيحصل بذلك عىل فرصة سابعة بغري سند بدال من فر  2713الواحدة تشمل دورى مايو وسبتمرب سنة 

واحدة غاب عنها من ست فرص رسب يف الخمس الباقية منها ونتيجة ذلك أن ما كان يجوز منحه طبقا 
 بفقرتيها األوىل والثالثة وبذلك فإن قرار فصله يقوم بحسب الظاهر عىل سببه الصحيح .  14للامدة 

يم وتقاليد جامعية يجب عىل الطالب احرتامها والعمل بها وأى إخالل بها يعد وهناك قوانني ولوائح وق
 مخالفة تأديبية .

 ( من القانون سالف الذكر عىل بعض املخالفات وهى :13وقد نصت املادة )

 األعامل املخلة بنظام الكلية أو املنشآت الجامعية .

حضور الدروس واملحارضات وكافة األعامل  تعطيل الدراسة أو التحريض عىل ذلك أو امتناع املدير عن
 الجامعية التي تشرتط اللوائح املواظبة عليها .

 كل فعل يتناىف مع الرشف والكرامة أو يخل بحسن السري والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

 كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكذلك كل غش يف االمتحان أو رشعاً فيه .
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 ف لألجهزة أو املواد أو للكتب الجامعية أو تبديدها .كل إتال 

توزيع النرشات أو إصدار جرائد تعلق عىل حوائط الكليات بأية صورة أو جمع توقيعات بدون موافقة 
 السلطات املختصة .

 االعتصام داخل املباين الجامعية أو االشرتاك يف مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب .

 وجمعيات داخل الجامعة دون موافقة السلطات الجامعية املختصة . تنظيم جامعات

 أما عن العقوبات التي توقع عىل طالب الجامعات :

( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عىل ثالثة عرش عقوبة ميكن توقيعها 212فقد نصت املادة )
 عىل طالب الجامعات وهى :

 . التنبيه شفاهة أو كتابة .2

 . اإلنذار .1

 . الحرمان من بعض الخدمات الطالبية .4

 . الحرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال تجاوز شهر .3

 . الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز شهر .9

 . الحرمان من االمتحان يف مقرر أو أكرث .2

ذه دة فصل درايس )تخص ه. وقف قيد الطالب لدرجة املاجستري أو الدكتوراه ملدة ال تتجاوز شهرين ومل4
 العقوبة طالب الدراسات العليا( .

 . إلغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكرث .1

 . الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز فصال دراسيا .7

 . الحرمان من االمتحان لفصل درايس واحد أو أكرث .24

 أو أكرث .. حرمان الطالب من القيد للامجستري أو الدكتوراه مدة فصل درايس 22

 . الفصل من الكلية ملدة تزيد عىل فصل درايس .21

. الفصل النهايئ من الجامعة ويبلغ قرار الفصل اىل الجامعات األخرى بحيث ال يتم قيد الطالب يف 24
 الجامعات املرصية .

النظر  ةويتم حف  كافة القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية مبلف الطالب وملجلس الجامعة الحق يف إعاد
 يف القرار الصادر بالفصل النهايئ بعد مىض ثالث سنوات من تاريخ صدوره .

إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة  24-9ويراعى عدم توقيع أى عقوبة من العقوبات الواردة من البند 
قرر ملوسامع أقواله فيام هو منسوب إليه . أما إذا أعلن الطالب بجلسة التحقيق ومل يحرض يف املوعد ا

 يسقط حقه يف سامع دفاعه .

ويقوم بالتحقيق مع الطالب عضو من أعضاء هيئة التدريس ينتدبه عميد الكلية رشط أال يكون هذا العضو 
 ضمن تشكيل مجلس التأديب .
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ويعترب القرار الصادر مبجازاة الطالب قرار )حكم نهايئ( ال يجوز معارضته إال إذا كان القرار قد صدر يف 
 الب فيجوز له أو لوىل أمره املعارضة يف القرار خالل أسبوع من تاريخ اإلعالن .غيبة الط

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه اىل رئيس الجامعة خالل أسبوعني من 
تاريخ إبالغه القرار فيقوم رئيس الجامعة بعرض ما يقدم إليه من تظلامت عىل مجلس الجامعة للبت 

 فيها .

 السلطة املختصة مبعاقبة طالب الجامعة :

( من الالئحة التنفيذية 214هناك أربع هيئات تختص مبعاقبة طالب الجامعة وهى وفقا لنص املادة )
 لقانون تنظيم الجامعات :

. األساتذة واألساتذة املساعدين ولهم حق توقيع األربع عقوبات األوىل سالفة الذكر إذا كانت املخالفة 2
 أثناء الدروس واملحارضات قد وقعت 

. عميد الكلية وله الحق يف توقيع العقوبات الثامين األوىل ، إال أنه يجوز له توقيع جميع العقوبات 1
عىل أن يعرض األمر عىل مجلس التأديب خالل خمسة عرش يوما بالنسبة لعقوبة الفصل النهايئ من 

 قوبات األخرى التي تخرج عن سلطاته .الجامعة أو يعرض األمر عىل رئيس الجامعة بالنسبة للع

. رئيس الجامعة وله الحق يف توقيع جميع العقوبات املنصوص عليها عدا عقوبة الفصل النهايئ من 4
 الجامعة فيلزم لتوقيعها أخذ رأى العميد .

 . مجلس التأديب وله الحق يف توقيع جميع العقوبات السابقة .3

ب يصدر من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب وقرار إحالة الطالب اىل مجلس التأدي
 العميد .

 ويف كل األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطالب قبل الفصل يف املوضوع .

 : أعضاء هيئة التدريستأديب العاملني بالجامعات من غري 

نظام العاملني املدنيني بالدولة فيام مل يرد أحال اىل قانون  2741لسنة  37قانون تنظيم الجامعات رقم 
يف شأنه نص خاص ، وقد أفرد املرشع للعاملني بالجامعة من غري أعضاء هيئة التدريس نظاما خاصا 
بتأديبهم ، وملا كان هذا النظام من التكامل بحيث يشمل التحقيق وسلطة توقيع الجزاء وسلطة اإلحالة 

وقد أجاز القانون لرئيس  – 2729اىل  221املواد من  –مجلس التأديب اىل املحاكمة التأديبية ، وتشكيل 
الجامعة أن يطلب من النيابة اإلدارية إجراء التحقيق مع العاملني من غري أعضاء هيئة التدريس بأن 

( عىل أنه " يتوىل التحقيق مع العاملني من غري أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك 224نصت املادة )
 ملسئولني املذكورين يف املادة السابقة ، أو تتواله النيابة اإلدارية بطلب من رئيس الجامعة " .أحد من ا

( من قانون تنظيم الجامعات أن طلب التحقيق مع العاملني من غري هيئة التدريس 224مفاد نص املادة )
 ( .221دة )بالجامعة يختص به رئيس الجامعة فقط دون غريه من املختصني املشار إليهم باملا

والتحقيق سواء تم داخليا بالجامعة أو الكلية ، أو تم مبعرفة النيابة اإلدارية فإن املحكمة التأديبية يختص 
 من قانون تنظيم الجامعات . 2729،  223بها مجلس التأديب املنصوص عليه باملادتني 
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عضاء هيئة التدريس يف ( من قانون تنظيم الجامعات قد حددت أ 23وتجدر اإلشارة اىل أن املادة )
الجامعات بأنهم )األساتذة واألساتذة املساعدون ، واملدرسون( فقط ، وبذا ال يعد من أعضاء هيئة 
التدريس املدرسون املساعدون ، أو املعيدون ، أو غريهم ممن ال يدخلون تحت مسمى الفئات الثالث 

 املشار إليها .

يلزم مبراعاتها املعيدين واملدرسني املساعدين وأخصها  الواجبات التي 294-231ولقد حددت املواد من 
عدم إعطاء دروس خصوصية مبقابل أو غري مقابل ، املشاركة يف أعامل املؤمترات العلمية لكلية ، بذل 
أقىص جهد يف سبيل حصولهم عىل املاجستري أو الدكتوراه أو ما يعادلها ، وال يجوز لهم التسجيل 

خصصهم إال بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وبقرار من رئيس للدراسات العليا يف غري ت
 الجامعة.

ويالح  من النصوص املتعلقة باملعيدين واملدرسني املساعدين أنها مل تبني العقوبات التأديبية التي توقع 
ع لها ضعليهم وبالتايل يتم الرجوع اىل اللوائح الداخلية كل كلية مع تطبيق ذات العقوبات التي يخ

 أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم من الجامعات املعاونة لهم .

 وتكون املساءلة التأديبية للمعيدين واملدرسني املساعدين أمام مجلس تأديب مشكل من :

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أو من يقوم مقامه 

 )رئيساً للمجلس(  

 ية الحقوق يقوم باختياره رئيس الجامعة سنوياً وأحد أعضاء هيئة التدريس يف كل

 )عضو باملجلس(     

 ومستشار مساعد مبجلس الدولة ينتدب سنوياً          )عضو باملجلس( 

( من قانون تنظيم 229أما العاملني بالجامعات من غري أعضاء هيئة التدريس فقد نصت املادة )
عاملني من غري أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب الجامعات عىل أن " تكون املساءلة التأديبية ل

 يشكل عىل النحو التايل :

 )رئيسا(  أمني الجامعة . -

 أحد أعضاء هيئة التدريس يف كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا -

 نائب مبجلس الدولة ينتدب سنويا . -

ريس نظاما تأديبيا خاصا ، وقد أجاز وقد أفرد املرشع للعاملني بالجامعات من غري أعضاء هيئة التد
 املرشع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة اإلدارية إجراء التحقيق معهم .

عىل أنه ال وجه للقول بأنه عىل النيابة اإلدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام املحكمة التأديبية ، 
ن غري أعضاء هيئة التدريس ألن محاكمتهم ذلك أنه ال والية لهذه املحاكم عىل العاملني بالجامعة م

( من قانون تنظيم الجامعات . )الطعن رقم 229تأديبيا تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقا للامدة )
 (11/22/2714ق عليا جلسة 44لسنة  299
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 توبالنسبة للعقوبات التأديبية التي توقع عىل العاملني بالجامعة من غري أعضاء هيئة التدريس فإنها ذا
( من قانون تنظيم الجامعات 294العقوبات الواردة بقانون العاملني املدنيني بالدولة فقد نصت املادة )

تس  أحكام العاملني املدنيني بالدولة عىل العاملني يف الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غري عىل أنه 
 لقوانني واللوائح الجامعية " .أعضاء هيئة التدريس وذلك فيام مل يرد يف شأنه نص خاص بهم يف ا

 : تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر

 املقصود باألزهر :

هو الهيئة العلمية اإلسالمية الكربى التي تقوم عىل حف  الرتاث اإلسالمي ودراسته وتجليته ونرشه وتحمل 
ى أثره يف تقدم البرش ورقأمانة الرسالة اإلسالمية اىل كل الشعوب ، وتعمل عىل إظهار حقيقة اإلسالم و 

 الحضارة وكفالة األمن والطأمنينة وراحة النفس لكل الناس يف الدنيا واآلخرة .

الخاص بإعادة تنظيم األزهر والهيئات التي تشملها والئحته التنفيذية  2722لسنة  244وجاء القانون رقم 
 يشتمل عليها األزهر وهى :موضحا الهيئات التي  2749لسنة  194الصادرة بالقرار الجمهور  رقم 

 . املجلس األعىل لألزهر .2

 . مجمع البحوث اإلسالمية .1

 . إدارة الثقافة والبعوث اإلسالمية .4

 . جامعة األزهر .3

 . املعاهد األزهرية .9

( من القانون سالف الذكر عىل أنه " فيام عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر 22كام نصت املادة )
 2744لسنة  27اإلدارات القانونية بهيئات األزهر ، ومبراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم وأعضاء 

 34وتعديالته يطبق عىل العاملني يف األزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة رقم 
تهم اتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدموالقوانني املعدلة له ، وذلك فيام يخص بتعيينهم وأجاز  2741لسنة 

 وغري ذلك من شئونهم الوظيفية...." .

يالح  من نص هذه املادة أن تأديب العاملني باألزهر يس  عليه قانون العاملني املدنيني بالدولة ويكون 
 .لشيخ األزهر السلطات واالختصاصات املقررة لوزير ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة 

 كيفية تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر :

يقوم رئيس الجامعة بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو يطلب من النيابة اإلدارية 
 (2722لسنة  244من القانون رقم  24مبارشة التحقيق مع العضو املنسوب إليه املخالفة . )م

لمه احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك عىل أال تزيد مدة ويجوز لرئيس الجامعة وقف العضو عن ع
 الوقف عىل ثالثة أشهر .

 ويتم تقديم تقرير بنتيجة التحقيق إىل رئيس الجامعة وإىل الوزير املختص إذا طلبه .

 وإذا تبني من التحقيق ثبوت املخالفة عىل العضو فيحق لرئيس الجامعة إحالة العضو اىل مجلس التأديب 
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يقوم رئيس الجامعة بإخطار عضو هيئة التدريس املحال اىل مجلس التأديب مبوجب خطاب موىص و
عليه بعلم الوصول متضمنا بيان التهم املوجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق ويجب أن يتم اإلعالن 

 قبل جلسة املحاكمة بعرشين يوما عىل األقل

عىل أال تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس  2722 لسنة 244( من القانون رقم 42وقد نصت املادة )
بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من وكيل الجامعة .... )رئيسا( ، مستشار من مجلس الدولة 

 وعضوية أستاذ من أحد كليات الجامعة يعنه مجلس الجامعة سنويا )عضوا( .

 ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .

( من القانون املنظم لهيئات األزهر عىل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل 41ملادة )كام نصت ا
 أعضاء هيئة التدريس وهى :

 . اإلنذار .2

 . توجيه اللوم .1

 . توجيه اللوم مع تأخري العالوة املستحقة .4

 . العزل من الوظيفة مع االحتفاظ باملعاش أو املكافأة .3

 مان من كل أو بعض املعاش أو املكافأة .. العزل مع الحر 9

وتنقيض الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة املختص ، 
 لكن إذا كان كانت املخالفة املرتكبة مالية فال تسقط الدعوى باالستقالة .

 : اوالعاملني باملعاهد العليتأديـب أعضــاء هيئــة التدريــس 

ينظم شئون أعضاء  2711والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم  2744لسنة  91لقد صدر القانون رقم 
 هيئة التدريس والعاملني باملعاهد العليا .

وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والعاملني باملعاهد العليا عدا مدير املعهد يصدر القرار بإحالتهم اىل 
 ة املعاهد بناء عىل طلب مديره .مجلس التأديب من مجلس إدار 

 وهناك مجلس التأديب االبتدايئ ، ومجلس التأديب االستئنايف .

ويختص بتأديب جميع أعضاء هيئة التدريس باملعهد باستثناء مدير املعهد  مجلس التأديب االبتدايئ :
ى من إدارة الفتو ويكون هذا املجلس مكون من اثنني من أعضاء مجلس اإلدارة يختارهام املجلس ، وعضو 

 املختصة مبجلس الدولة بدرجة نائب عىل األقل وتكون رئاسة املجلس مل يعينه مجلس اإلدارة لهذا الغرض 

عىل تشكيل  2744لسنة  91( يف فقرتها األخرية من القانون رقم 34أما مدير املعهد فقد نصت املادة )
بني أعضائه ، مستشار مساعد من إدارة مجلس تأديب مدير املعهد من عضو يختاره مجلس اإلدارة من 

ليم ورئاسة هذا املجلس تكون ملن تعينه وزارة التع الفتوى املختصة مبجلس الدولة يختاره رئيس اإلدارة .
 العايل .
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 ويختص هذا املجلس بالنظر يف االستئنافات املقدمة يف قرار مجلس التأديب مجلس التأديب االستئنايف : 

من القانون سالف الذكر عىل حق العضو املحكوم عليه تأديبياً يف استئناف قرار  (32حيث نصت املادة )
مجلس التأديب عىل أن يرفع هذا االستئناف عن طريق تقرير يقدم اىل وزارة التعليم العايل وذلك خالل 

 يوما من تاريخ صدور القرار . 44

دولة كرئيس للمجلس ، وعضوية ويكون هذا املجلس مكون من رئيس إدارة الفتوى املختص مبجلس ال
 اثنني من أعضاء مجلس شئون املعاهد العليا الخاصة يختاره املجلس .

 ويكون قرار مجلس التأديب االبتدايئ مسبباً .

 أما قرارات مجلس التأديب االستئنايف مسببة ونهائية .

( 41ادة ) نصت عليها املوالعقوبات التأديبية املقررة ألعضاء هيئة التدريس والعاملني باملعاهد هى كام
 من القانون سالف الذكر :

 اإلنذار . -

 الخصم من املرتب ملدة ال تجاوز خمسة عرش يوما . -

 الوقف عن العمل مبرتب أو بدون مرتب ملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر . -

 الفصل من املعهد . -

 الفصل من املعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم . -

جلس التأديب أن يصدر قراره فيام يتعلق مبد وقف عضو هيئة التدريس ملدة ال تزيد عىل ويجب عىل م
ثالثة أشهر وتقرير رصف أو عدم رصف نصف املرتب املوقوف وذلك خالل عرشين يوما من تاريخ رفع األمر 

هام عىل يعإليه . أما الفصل من املعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم فال يجوز ملجلس التأديب توق
 العضو إال ألمور ماسة بالرشف .

ويجوز التظلم من القرار التأديبي الصادر من مدير املعهد ضد عضو هيئة التدريس أو العامل باملعهد وذلك 
يوما من تاريخ صدور القرار ويتم تقديم التظلم اىل مجلس اإلدارة الذ  له الحق يف إلغاء القرار  44خالل 

يوما من تاريخ  44وبة أو إحالة العضو أو العامل اىل مجلس التأديب وذلك خالل أو تعديله بتخفيض العق
 إبالغ مجلس اإلدارة بالقرار .

 : تأديــب املحـاميــن

واملحامون هم طائفة من رجال القانون مهمتها تقديم املشورة القانونية للمتقاضني ومتثيل الخصوم أمام 
ومون مبعاونة القايض يف عرض الوقائع عرضا منظام مع بيان القضاء للدفاع عن مصالحهم ، وهم أيضا يق

األسانيد القانونية التي يستند إليها املتقاضون يف طلباتهم ، فوجود أشخاص مثقفني ثقافة قانونية يسهل 
 .العدالةل ال القايض وينظم مرفق عم

أعامل املحاماة أيا كانت  عىل غري املحامني مامرسة 2714لسنة  24وقد حظر قانون املحاماة الحايل رقم 
من هذا القانون عىل أن املحامني وحدهم هم أصحاب الحق يف  2/1صورة هذه املامرسة فتقرر املادة 

 .هم يف ذلك إال الضامئر والقانونمامرسة مهنة املحاماة وال سلطان علي
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 سواهم ، إال أنه يقيد وإذا كان قانون املحاماة قد رتب احتكارا للمحامني يف مامرسة مهنة املحاماة دون
( من قانون املرافعات يجوز للمحكمة أن تأذن للمتقاضني 41من ذلك يف بعض األحوال فوفقاً لنص املادة )

لثة ايف أن ينيبوا عنهم يف املرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذو  قرباهم اىل الدرجة الث
 .ولو كانوا من غري املحامني

 حاماة :رشوط العمل بامل

( من قانون املحاماة توافر ما ييل 24يشرتط فيمن يطلب قيد اسمه يف الجدول العام وفقاً لنص املادة )
: 

 . أن يكون متمتعا بالجنسية املرصية .2

 . أن يكون متمتعا باألهلية املدنية الكاملة .1

رصية أو عىل شهادة . أن يكون حائزا عىل شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق يف الجامعات امل4
من إحدى الجامعات األجنبية تعترب معادلة لها طبقا ألحكام القوانني واللوائح الجامعية املعمول بها يف 

 مرص 

. أال يكون قد سبق صدور حكم عليه يف جناية أو جنحة ماسة بالرشف أو األمانة أو األخالق ما مل يكن 3
 قد رد اعتباره إليه بعد ذلك .

حمود السرية حسن السمعة أهال لالحرتام الواجب للمهنة وأال تكون قد صدرت ضده . أن يكون م9
أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها ألسباب ماسة بالرشف أو 

 األمانة أو األخالق .

 . أال يكون عضوا عامال يف نقابة مهنية أخرى .2

 اك طبقا ألحكام هذا القانون .. أن يسدد رسم القيد واالشرت 4

وقبل أن يزاول املحامي العمل يجب أن يحلف اليمني وصيغته )أقسم باهلل العظيم أن أؤد  أعاميل 
 باألمانة والرشف وأن أحاف  عىل رس مهنة املحاماة وأن احرتم قوانينها وتقاليدها( .

ام بل يلتحق مبكتب أحد املحامني ويالح  أن املحامي ال يشتغل باملحاماة فور قيده يف الجدول الع
املقبولني أمام االستئناف أو النقض ، إال إذا رخص مجلس النقابة الفرعية له بقضاء فرتة التمرين لدى 
محامي مقرر أمام املحاكم االبتدائية ، ومدة التمرين سنتان تنقص اىل سنة واحدة للحاصلني عىل 

 من قانون املحاماة( 43ؤهل أعىل . )مدبلومات الدراسات العليا يف القانون أو أى م

من قانون  14وال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال فرتة التمرين . )م
 املحاماة(

ولكن يجوز له الحضور أمام املحاكم الجزئية باسم املحامي الذ  يتمرن مبكتبه ، فإذا اجتاز املحامي 
بجدول املحامني املقبولني للمرافعة أمام املحاكم االبتدائية واإلدارية . الناشئ فرتة التمرين جاز قيده 

 من قانون املحاماة( 42)م

وكذلك يجوز قيد املحامي مبارشة أمام املحاكم االبتدائية إذا كان قد أمىض فرتة التمرين يف أعامل تعد 
  محاماة(  41. )م 32نظرية ألعامل املحاماة وفق أحكام املادة 



35 

 

جوز للمحامي أن يفتح مكتبا باسمه الخاص بعد قبول طلبه ، وله أن يرتافع أمام املحاكم وعندئذ ي
 االبتدائية .

ولىك يقبل للمرافعة أمام محاكم االستئناف ومحكمة القضاء اإلدار  يجب أن يكون قد اشتغل باملحاماة 
كم لمرافعة أمام املحافعال خمس سنوات عىل األقل من تاريخ قيد اسمه بجدول املحامني املقبولني ل

 محاماة( 49االبتدائية . )م

 حقوق املحامي :

فقد كفل القانون للمحامي مجموعة من الحقوق التي متكنه من أداء مهمته عىل أكمل وجه وهذه 
 الحقوق هى :

. حق الحضور عن املتقاضني أمام جميع الجهات التي نبارش نشاطا قضائيا أو يجر  أمامها تحقيقا أو 2
 أو اجتامعيا ، وهذا الحق مطلق ال يجوز تعطيله بأى حال من األحوال . إداريا

. للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا ألصول املهنة يف الدفاع عن موكله وال يكون 1
مسئوال عام يورد يف مرافعته الشفوية أو يف مذكراته املكتوبة مام يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم 

 من قانون املحاماة( 34ل بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية وقانون املرافعات املدنية والتجارية . )ماإلخال

 محاماة( 31. كام يكون للمحامي الحرية يف قبول التوكيل يف دعوى معينة وفق ما ميليه عليه اقتناع . )م4

 امها باالحرتام الواجب للمهنة . . للمحاماة الحق يف أن يعمل من الحاكم وسائر الجهات التي يحرض أم3

واستثناء  من األحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها املنصوص عليها يف قانون املرافعات 
واإلجراءات الجنائية إذا وقع من املحامي أثناء وجوده بالجلسة ألداء واجبه أو بسببه إخالل بنظام 

ابيا أو جنائيا ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة مبا حدث الجلسة أو أى أمر يستدعي محاسبته نق
ويحليها اىل النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية املختصة بذلك ، ويف هذه الحالة ال يجوز القبض عىل 
املحامي أو حبسه احتياطيا ، وال ترفع الدعوى الجنائية فيها أو الدعوى التأديبية املرفوعة عىل املحامي 

 أعضاء الهيئة التي وقع االعتداء عليها . أحد من

. ال يحوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إال مبعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، والتي يجب عليها 9
أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الرشوع يف تحقيق أية شكوى ضد محام بوقف 

الفرعية إذا كان املحامي متهام بجناية أو جنحة خاصة يعمله أن مناسب ، وللنقيب أو رئيس النقابة 
 يحرض هو أو من ينيبه من املحامني التحقيق .

. للمحامي الحق يف تقايض أتعاب ملا يقوم به من أعامل املحاماة والحق يف اسرتداد ما أنفقه من 2
 مرصوفات يف سبيل مبارشة األعامل التي وكل فيها 

ابه وفقا للعقد املحرر بينه وبني موكله ، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع االتفاق أعامل ويتقاىض املحامي أتع
 أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .

ويدخل يف تقدير األتعاب أهمية الدعوى والجهد الذ  يبذله املحامي والنتيجة التي حققها ومالءة املوكل 
املوضوع بتقدير الجهد والفائدة التي حققها املحامي ملوكله وأقدمية درجة قيد املحامي ، وتستقل محكمة 

 2773، مجلة املحاماة  2774يونيو  21برشط أن تقيم قضائها عىل أسباب تكفي لحمله . )نقض مدين جلسة 
  .(17ق ، ص94لسنة  1941، والطعن رقم 
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 به حصة عينية منويف جميع األحوال ال يجوز أن يكون أساس تعامل املحامي مع موكله أن تكون أتعا
 من قانون املحاماة( 11الحقوق املتنازع عليها . )م

وللمحامي حق حبس األوراق أو النقود مبا يعادل املتفق عليه من أتعاب إذا مل يكن قد حصل عىل أتعابه 
وفقا لالتفاق ويف جميع األحوال يجب أن يراعى أال يرتتب عىل حبس األوراق أو املستندات تفويت أى 

 من قانون املحاماة( 74حدد التخاذ إجراء قانوين يرتتب عىل عدم مراعاته سقوط الحق فيه . )مميعاد م

 وكام كفل القانون للمحامي عدة حقوق فقد عالج كذلك الواجبات املفروضة عليه فيام ييل :

يه أن ل. عىل املحامي أن يلتزم يف سلوكه املهني والشخيص باملبادئ والرشف واالستقامة والنزاهة ، فع2
يدافع عن املصالح التي تعهد إليه بكفاية وأين بذل يف ذلك غاية جهده وعنايته ، وال يجوز له النكوص 
عن الدفاع عن متهم يف دعوى جنائية إال إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو مالبسات الدعوى 

 أن يؤد  واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .

 عليه تقديم املساعدات القضائية للمواطنني غري القادرين.وباعتبار املحامي إنسان 

 أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إال بعد استئذان –متى كان منتدبا  –وحرصاً عىل مصالح الخصم ال يجوز له 
 املحكمة التي توىل الدفاع أمامها وعليه أن يستمر يف الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيني غريه .

أن التزام املحامي برعاية مصالح موكله ال يعني تبنى ادعاءاته وترصفاته ولو كان  عىل أن تجدر مالحظة ،
عىل باطل أو تشجيعه عىل االستمرار يف غيه ، وحبك أساليب االفرتاء نكاية بالخصم اآلخر ، فذلك ال 

 يتفق وأمانة مسئولية املحاماة ، ورشف رسالتها .

عىل املحامي أن ميتنع عن ذكر األمور الشخصية التي تيسء  . وملا كانت املحاماة مهنة سامية فإنه يجب1
 لخصم موكله أو اتهامه مبا ميس رشفه وكرامته ما مل تستلزم ذلك رضورة الدفاع عن مصالح موكله .

ومن أهم واجبات املحامي عدم اإلفشاء عن األرسار التي علم بها عن طريق مهنته أو بسببها وذلك 
زاولة املهنة ، ويرتتب عىل ذلك أنه ميتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع تأكيدا لليمني الذ  حلفه م

من قانون  29. )م كان ذكرها له بقصد جناية أو جنحةواملعلومات التي عرفها عن طريق مهنته إال إذا 
 املحاماة(

قامئة  م. عىل املحامي أن يخاطب املحاكم وزمالئه بالتوقري الالزم وأن يعمل عىل أن تكون عالقته به4
 عىل التعاون واالحرتام املتبادل .

. يحظر عىل املحامي أن يتخذ يف مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الرتغيب أو استخدام الوسطاء أو 3
اإليحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كام يحظر عليه أن يضع عىل أوراقه أو الفتة مكتبه أى 

املحكمة املقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة  ألقاب غري اللقب العلمي وبيان درجة
 قانون املحاماة( 42اىل منصب سبق أن تواله . )م

 12. ال يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق املتنازع عليها إذا كان يتوىل الدفاع بشأنها . )م9
 قانون املحاماة(

ان مرشوعا يف ذاته يتناىف مع استقالل املحامي أو ال يتفق . ال يجوز للمحامي القيام بأى عمل ولو ك2
  مع كرامته .
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 ( من قانون املحاماة عىل أنه ال يجوز الجمع بني املحاماة واألعامل اآلتية :23وقد نصت املادة )

 رئاسية مجلس الشعب أو مجلس الشورى . -2

 منصب الوزارة . -1

مة واإلدارة املحلية ، والوظائف يف رشكات القطاع العام أو الوظائف العامة يف الحكومة والهيئات العا -4
الوظائف الخاصة فيام عدا العمل باإلدارة القانونية املرصح لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون ، وال تعد 
العضوية يف اللجان الحكومية العلمية أو املؤقتة أو القيام مبهام ذات حالة عرضية ال تستغرق أكرث من 

ور أو الندب لتدريس القانون يف الجامعات واملعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبني ستة شه
 املحاماة .

 االشتغال بالتجارة . -3

شغل مركز رئيس مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ يف رشكات املساهمة  -9
 رشكات التضامن والتوصية .أو املدير يف الرشكات ذات املسئولية املحدودة و 

 املناصب الدينية . -2

وإذا خالف املحامي الواجبات سالفة الذكر أو قام بأى عمل يخل برشف مهنة املحاماة أو ترصفا شائنا 
 يحط من قدر املهنة فإنه يتعرض للمساءلة التأديبية .

أو  ىل استقالل املحاميوحتى ال تستخدم هذه املسألة يف غري موضعها أو يساء استخدامها للتأثري ع
املساس بكرامته ـ وضع املرشع نظاما خاصا ، ضمنه العديد من الضامنات والقواعد الخاصة التي ترمى 

 اىل حامية املحامي .

حيث يتم بعلم املحامي بالحضور أمام مجلس التأديب وذلك بكتاب موىص عليه بعلم الوصول عىل أن 
ويجب عىل املحامي املحال للتأديب إبالغ رئيس مجلس التأديب  يصله هذا اإلعالن قبل الجلسة بأسبوعني

 باسم عضو النقابة الذ  يختاره هو برشط أن يكون ذلك قبل ميعاد جلسة التأديب بسعة أيام عىل األقل 

ويحق ملجلس التأديب أن يأمر املحامي بالحضور شخصيا أمانه خالف ذلك يجوز للمحامي املحال 
 ن املحامني عىل أن يكون مقيد بدرجة استئناف عىل األقل وذلك للدفاع .للتأديب أن يوكل غريه م

وميلك مجلس التأديب وكذا املحامي املحال للتأديب طلب الشهود الذين يرون فائدة من سامع شهادتهم 
ويكون ملجلس التأديب الحق يف معاقبة الشهود إذا امتنعوا عن الشهادة أو اتضح أن شهادتهم شهادة 

 زور .

ون جلسات مجلس التأديب رسية ، ويكون قراره مسببا وتتىل األسباب مع املنطوق يف جلسة رسية وتك
 محاماة( 221،  222)املواد 

وتعلن القرارات التأديبية للمحامي املحال للتأديب عىل يد محرض ويقوم مقام اإلعالن تسليم القرار اىل 
تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وينطق املحامي صاحب الشأن بإيصال مذيل بتوقيعه ويجب أن 

 بها يف جلسة رسية .
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 : ريق الشكاوى املقدمة ضد املحامنيويتم الكشف عن املخالفة التأديبية عن ط

أن مجلس النقابة الفرعية يشكل سنويا لدنة  2713لسنة  114( من القانون رقم 249فقد نصت املادة )
و ق يف الشكاوى التي تقدم اىل النقابة الفرعية ضد املحامني أ أو أكرث من بني أعضائه وذلك بهدف التحقي

 تلك التي تقدم اىل النقابة العامة وتحال منها اىل النقابة الفرعية .

 وهذه اللجنة تختص بنظر الشكاوى البسيطة ولهذه اللجنة توقيع عقوبة لفت النظر أو عقوبة اإلنذار .

م توقيع عقوبة أشد ، فلها أن تحيل األمر اىل مجلس النقابة أما إذا رأت هذه اللجنة أن املخالفة تستلز 
العامة الذ  له بجانب توقيع عقوبتى لفت النظر واإلنذار ، األمر بوقف املحامي الذ  رفعت عليه 

 محاماة( 77الدعوى التأديبية عن مزاولة مهنته احتياطيا اىل أن يفصل يف الدعوى التأديبية . )م

من النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب مجلس النقابة ، أو  وترفع الدعوى التأديبية
رئيس محكمة النقض ، أو رئيس املحكمة اإلدارية العليا ، أو رئيس محكمة االستئناف ، أو رئيس أى 

 محكمة ابتدائية أو إدارية .

 77/2)م ضده إال من النائب العام .وإذا كانت املخالفة منسوبة اىل النقيب فإن الدعوى التأديبية ال ترفع 
 محاماة(

( من قانون املحاماة أنه " عىل كل محكمة جنائية تصدر حكام متضمنا معاقبة 242كام نصت املادة )
محام أن ترسل اىل نقابة املحامني نسخة من الحكم ، وللنقابة حرية تقدير اتخاذ اإلجراءات التأديبية 

 ضد املحامي من عدمه " .

 ديب االبتدايئ :مجلس التأ 

ويشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينيبه ، ومن اثنني من مستشار  
محكمة استنئاف القاهرة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهام املحامي املرفوع عليه 

 محاماة( 244الدعوى التأديبية ، ويختار الثاين مجلس النقابة . )م

ا للمحامي من إعداد دفاعه يجب إعالنه أمام املجلس بكتاب موىص عليه قبل الجلسة بخمسة ومتكين
 عرش يوما ، وله أن يوكل آخر للدفاع عنه برشط أن يكون مقيدا أمام االستئناف عىل األقل .

 مجلس التأديب االستئنايف :

وهو مكون من أربعة من مستشار  محكمة النقض يتم تعيينه سنويا مبعرفة الجمعية العمومية مبحكمة 
النقض باإلضافة اىل عضوية نقيب املحامني أو وكيل النقابة وكذلك عضويني من مجلس النقابة يختار 

 أحدهام أيضا املحامي املحال للتأديب .

املجلس بالفصل يف الطعن املقام من النيابة العامة أو من املحامي املحكوم عليه من مجل  ويختص هذا
 التأديب االبتدايئ .

 والقرار الذ  يصدر من مجلس التأديب االستئنايف يكون نهايئ .

ا يوالعقوبات التي ميكن للمجلس توقيعها هى ، اإلنذار اللوم ، املنع من مزاولة املهنة ، محو االسم نهائ
 .محاماة( 71من الجدول . )م
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وإذا ظهرت أدلة تثبت براءة املحامي الصادر قرار تأديبي مبحو اسمه من جدول املحاميني فإنه إعامالً 
( من قانون املحاماة ، يستطيع أن يطعن يف قرار مجلس التأديب االستئنايف رغم نهائية 224لنص املادة )

بول هذا االلتامس أن تتضمن أدلة غري األدلة السابقة وذلك مبوجب التامس إعادة النظر ويتعني لق
ويرتتب عىل رفض املجلس التامس إعادة النظر عدم جواز تجديده إال بعد مىض خمس سنوات عىل أال 

 يجدد أكرث من مرة .

وإذا كان القرار صادر مبحو االسم من الجدول أو املنع من مزالة املهنة يتم نرشه دون األسباب يف الوقائع 
 ملرصية .ا

وتسجل كافة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد املحامي يف سجل خاص معد لذلك بالنقابة وتودع 
صورة من هذا القرار بامللف الخاص باملحامي وتخطر النقابات الفرعية وأقالم كتاب املحاكم والنيابات بتلك 

 القرارات .

 : تـأديــب القضـــاة

( منه حق اإلرشاق عىل القضاة 74يف املادة ) 2741لسنة  32قضائية رقم لقد أعطى قانون السلطة ال
 لجهتني هام :

 وزير العدل . -

 رئيس املحكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة . -

يتمتع القايض باستقالله كامال يف رأيه يف الدعوى ، وخطؤه يف هذا قج يعرض حكمه لإللغاء بطريقة من 
 نون ولكن ال يعرضه للمحاكمة التأديبية .طرق الطعن الذ  رسمها القا

ومع ذلك قد يتعرض القايض ملسائلته تأديبيا متى تخلف عن واجب اإلقامة يف البلد التي يكون فيه مقر 
 من قانون السلطة القضائية( 42عمه . )م

ذا إ  ومع ذلك يجوز لوزير العدل أن يرخص للقايض بأن يقيم يف مقر آخر رشيطة أن يكون قريبا من عمله
 كانت هناك ظروف استثنائية .

من قانون  44كام يجب عىل القايض أال ينقطع عن عمله لغري سبب مفاجئ قبل أن يرخص له بذلك . )م
 السلطة القضائية(

فق مع ال يت –ولو كان يف ذاته مرشوعا  –وعىل القايض أن يراعى يف حياته الخاصة االمتناع عن أى سلوك 
 قار وبعد عن الشبهات .ما جيب أن يكون عليه من و 

ويختص بتأديب القضاة مجلس تأديب خاص يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثالثة من 
 قانون السلطة القضائية( 71رؤساء محاكم االستئناف ، وأقدم ثالثة من مستشار  محكمة النقض . )م

 كيفية إجراء املحاكمة التأديبية :

نائب العام بناء عىل طلب من وزير العدل ويشرتط أن يتم الطلب بناء عىل تقام الدعوى التأديبية من ال
طلب من وزير العدل ويشرتط أن يتم الطلب بناء عىل تحقيق جنايئ أو تحقيق إدار  وينبغي إقامة الدعوى 

يوما من تاريخ الطلب وإال يحل مجلس التأديب محل النائب العام يف إقامة الدعوى  44التأديبية خالل 
  تأديبية .ال
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ويتم رفع الدعوى مبوجب عريضة تتضمن بيان التهمة وأدلة ثبوتها وتقدم ملجلس التأديب الذ  يقوم 
بإعالن القايض للمثول أمامه ، ويتم سامع طلبات النيابة العامة ودفع القايض باعتباره آخر من يتكلم 

 ويتم صدور الحكم بعد االنتهاء من كالمه .

طلب حضور القايض شخصيا أمامه ويف غري ذلك يجوز للقايض أن يوكل عنه وميلك مجلس التأديب أن ي
 أحد رجال القضاء عىل أن يكون من غري مستشار  محكمة النقض .

 سلطات مجلس التأديب :

 لقد خول قانون السلطة القضائية ملجلس التأديب العديد من السلطات .

التأديب إجراء التحقيقات سواء بنفسه أو عن  ( من القانون سالف الذكر ملجلس242فقد أجازت املادة )
طريق ندب أحد أعضاء املجلس ، كام ميلك مجلس التأديب أن يأمر بوقف القايض عن القيام بعمله 
أثناء التحقيق معه أو محاكمته عن جرمية جنائية قد ارتكبها ، كام يجوز ملجلس التأديب باإلضافة اىل 

 راتبه . وقف القايض عن عمله أن يحرمه من نصف

ويختص مجلس التأديب كذلك بالنظر يف طلبات )عدم الصالحية( اإلحالة اىل املعاش أو نقل القايض اىل 
وظيفة غري قضائية وذلك بناء عىل طلب يقدم إليه من وزير العدل أو من رئيس املحكمة التي يتبعها 

 القايض .

عاش اىل سنتني وذلك إعامال لنص املادة ويجوز ملجلس التأديب زيادة مدة خدمة القايض املحال اىل امل
( من قانون السلطة القضائية ممثال إذا كانت مدة خدمة القايض عرشون سنة وتم إحالته اىل 224)

املعاش ألسباب غري صحية يستطيع مجلس التأديب أن يعترب مدة خدمة القايض متصلة هى اثنني 
 وعرشون سنة .

كفاية القضاة وكذا رؤساء املحاكم ورجال النيابة العامة ، فإذا ويتوىل مجلس التأديب النظر يف تقارير 
 تبني من التقارير أن تقديراتهم أقل من املتوسط قام بإحالتهم اىل املعاش أو نقلهم اىل وظيفة غري قضائية 

 العقوبات التي توقع عىل القضاة :

يعها وبات التأديبية التي يجوز توق( من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر العق241فقد حرصت املادة )
 عىل القضاة وهى اللوم والعزل .

ويالح  من نص هذه املادة عدم تدرج العقوبات التأديبية الخاصة بالقضاة وهذا أمر قد يؤثر عىل 
املحاكمة التأديبية حيث ال مييل مجلس التأديب اىل توقيع عقوبة العزل اىل يف األخطاء الضخمة وبالتايل 

 السائدة هى اللوم فقط . فالعقوبة

 الحكم يف الدعوى التأديبية :

يتم النطق بالحكم يف جلسة رسية ويكون الحكم الصادر يف الدعوى التأديبية هو حكم نهايئ وبات ومن 
 ثم ال يجوز الطعن فيه بأى طريق آخر .
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 : تأديب ضباط الرشطة وأعوانهم

 ميع أفرادها ينظم هيئة الرشطة بج 2742لسنة  247صدر القانون رقم 

 وبالنسبة للضباط فيخضعوا يف تأديبهم إىل مجلىس تأديب هام :

 مجلس تأديب ابتدايئ :

ويختص هذا املجلس مبحاكمة الضباط عدا من عم يف رتبة لواء ، ويشكل املجلس من اثنني من بني رؤساء 
وىل  للرشطة عىل أن يتاملصالح ومن يف حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى املجلس األعىل

أقدم عضو منهام وأعالهم رتبة رئاسة هذا املجلس ويدخل العضو اآلخر عضو يف مجلس التأديب باإلضافة 
 إىل عضوية مستشار مساعد من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة 

القانون  94م)ويصدر قرار تشكيل املجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيني . 
 (2742لسنة  247رقم 

 فيمثل االدعاء أمام املجلس عضو من اإلدارة العامة للتفتيش .

 مجلس تأديب استئنايف :

 وهو يختص بنظر الطعن املقدم يف قرار مجلس التأديب االبتدايئ .

جوز لهذا املجلس  يوالقاعدة املتبعة أمام مجلس التأديب االستئنايف أال يضار املستأنف من استئنافه أى أنه ال
 تشديد العقوبة املطعون فيها .

 العامة للتفتيش أو وكيله .وميثل االدعاء أمام مجلس التأديب االستئنايف مدير اإلدارة 

أما الضباط من رتبة لواء فام فوقها فيتم محاكمتهم تأديبيا أمام مجلس التأديب األعىل ويشكل هذا املجلس 
من : رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا ، وعضوية كال من النائب العام وأحد مساعد  وزير الداخلية 

دولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره املجلس األعىل للرشطة يتم اختياره من وزير الداخلية ومستشار ال
 من بني أعضائه .

 وميثل االدعاء أمام هذا املجيل مدير اإلدارة العامة للتفتيش .

 والقرار الصادر من هذا املجلس نهايئ واجب التنفيذ ال يجوز إيقاف نفاذه بأى إجراء .

 كيفية إجراء املحاكمة التأديبية :

لة اىل املحاكمة التأديبية يكون صادر من الوزير أو مساعد الوزير ويكون متضمنا بيان بالتهم وقرار اإلحا
املنسوبة اىل الضباط وتحديد موعد جلسة املحكمة ، عىل أن يتم إخطار الضباط بالقرار مبوجب خطاب 

 موىص عليه بعلم الوصول وذلك قبل جلسة املحاكمة بأسبوعني .

 العامة للتفتيش يف نفس امليعاد . ويتم إخطار مدير اإلدارة

ويحق للضابط املحال اىل مجلس التأديب االطالع عىل التحقيقات التي أجريت وعىل جميع األوراق املتعلقة 
 بها .

ويجوز له الحضور بنفسه جلسات املحاكمة أو يندب وكيل عنه )محامي( أو زميال له )ضابط( ، وهو يستطيع 
  الدفاع كتابة وشفاهه .
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مجلس التأديب باستيفاء التحقيق سواء بنفسه أو يندب أحد أعضائه لذلك ، ويكون قرار مجلس  ويقوم
التأديب مسببا ويتم إعالن الضباط به خالل أسبوعني من تاريخ صدوره وذلك مبوجب كتاب موىص عليه 

ر مقدم اىل يبعلم وصول ، وال يجوز الطعن يف هذا القرار إال بطريق االستئناف الذ  يرفعه الضابط بتقر
مساعد الوزير املختص ويكون ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ إبالغ الضابط بالقرار التأديبي ، فيقوم 
مساعد الوزير بإبالغ مجلس التأديب االستئنايف بهذا التقرير خالل أسبوعني من تقدميه له ، فيحدد رئيس 

 كال من الضابط ومدير اإلدارة العامة مجلس التأديب االستئنايف تاريخ انعقاد املجلس عىل أن يحرض
 للتفتيش .

 العقوبات التأديبية التي توقع عىل الضباط حتى درجة عميد رشطة :

 ( من القانون سالف الذكر :31وهى كام حرصتها املادة )

 :اإلنذار  -

لعقوبة ا الخصم من املرتب ملدة ال تجاوز رشهني يف السنة ، وال يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه -
ربع املرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التناول عنه قانونا ، عىل أن تحسب مدة الخصم 

 بالنسبة الستحقاقه املرتب األسايس وحده .

 تأجيل موعد استحقاق العالوة ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر . -

 الحرمان من العالوة . -

  تجاوز ستة أشهر ويشمل املرتب بدالته الثابتة .الوقف عن العمل مع رصف املرتب ملدة ال -

 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض املعاش أو املكافأة يف حدود الربع . -

( من قانون هيئة الرشطة 37ورغم أن مجلس التأديب ميلك توقيع أيا من هذه العقوبات إال أ ن املادة )
لرئيس املصلحة ومن يف حكمه توقيع عقوبة اإلنذار عىل  أجازت للوزير وملساعد الوزير املختص وكذا

الضابط حتى رتبة عقيد ، وعقوبة الخصم من املرتب ملدة ال تجاوز ثالثني يوما يف السنة الواحدة عىل أال 
 تتجاوز مدى العقوبات أسبوعني يف املرة الواحدة .

ها أو لغائها أو تشديدها أو تخفيضوميلك الوزير الحق يف تعديل العقوبة املوقعة عىل الضابط سواء بإ
 حتى حف  املوضوع .

 العقوبات التي توقع عىل الضباط من درجة لواء فام فوقها :

 التنبيه . -

 اللوم . -

 اإلحالة اىل املعاش . -

 العزل من الوظيفة مع الحرمان من املعاش يف حدود الربع . -

لضابط عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ويجوز للوزير وملساعد الوزير ولرئيس املصلحة إيقاف ا
ذلك مع أال تزيد مدة الوقف عن شهر ، إال إذا كان هناك اتهام للضباط بارتكاب جناية أو جنحة مخلة 

  بالرشف أو األمانة فيجوز الوقف ملدة تزيد عن شهر لكنها ال تتجاوز ثالثة أشهر .
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 أثر وقف الضابط احتياطياً :

 عمله عدة آثار منها : يرتتب عىل وقف الضابط عن

وقف رصف نصف مرتبه وذلك ابتداء من تاريخ الوقف عىل أن يتم عرض األمر عىل مجلس التأديب خالل 
 عرشة أيام من تاريخ الوقف للبت يف وقف رصف نصف املرتب أو يف رصفه .

ائية أو اكمة الجنالحرمان من الرتقية حيث ال يجوز ترقية الضابط املحال اىل املحاكمة التأديبية أو املح
 املوقوف عن العمل وذلك خالل مدة اإلحالة أو الوقف .

وإذا برئ الضابط املوقوف عن العمل أو حف  التحقيق معه أو عوقب بعقوبة اإلنذار أو الخصم من املرتب 
 مدة ال تجاوز خمسة أيام يرصف إليه املبالغ التي قد أوقف رصفها من املرتب ويتم ترقيته وتحسب أقدميته

 يف املدة املرقى إليها منذ الوقت الذ  كان يستحق الرتقية فيه .

 أثر ترك الضابط للخدمة عىل الدعوى التأديبية :

األصل أن الدعوى التأديبية تنقيض باإلحالة اىل املعاش إال إذا كان قد بدئ يف اتخاذ إجراءاتها وتنطبق هذه 
دعوى التأديبية التحقيق ، وقد استثنى قانون هيئة القاعدة عىل تأديب الضباط أيضا ، وأوىل إجراءات ال

الرشطة املخالفات املالية والتي يرتتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة فيتم محاكمة الضابط الذ  ارتكب 
املخالفة تأديبيا حتى لو مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل الخدمة عىل أن يكون ذلك خالل خمس سنوات 

 .من تاريخ انتهاء خدمته 

( 92والعقوبات التي يجوز توقيعها عىل من ترك الخدمة نظر ارتكابه املخالفة املالية هى كام عددتها املادة )
 من قانون هيئة الرشطة :

غرامة ال تقل عن خمس جنيهات وال تجاوز املرتب اإلجاميل الذ  كان الضابط يتقاضاه يف الشهر وقت وقوع 
 املخالفة .

  تزيد عن ثالثة أشهر .الحرمان من املعاش ملدة ال

الحرمان من بعض املعاش فيام ال يجاوز الربع للمدة التي يحددها قرار توقيع العقوبات أو الحرمان من 
 املكافأة مبا ال يجاوز الربع .

 اإلحالة اىل االحتياط وإنهاء الخدمة :

ابه اىل ط قد استند يف أسبومن حيث أنه يبني من األوراق أن القرار املطعون عليه بإحالة الطاعن لالحتيا
تورط الطاعن يف قضيتى رشوة وإحراز مواد مخدرة باإلضافة اىل ماضيه الحافل بسوء السمعة واالستفادة 

 املادية من وظيفته وتعاطيه املواد املخدرة ومخالفته لذو  السمعة السيئة .

ا موضوع االتهامات التي ومن حيث إن ما استند إليه القرار املطعون عليه من وقائع كانت هى بذاته
 444،  2714لسنة  1421نسبت اىل الطاعن وقدم من أجلها اىل املحكمة الجنائية يف القضيتني رقمى 

جنايات املنصورة ، واللتني قىض فيهام برباءة الطاعن مام أسند إليه ،  14لسنة  942كيل  2714لسنة 
اىل بطالن التفتيش الذ  أجرى مع الطاعن  واستندت محكمة الجنايات يف حكمى الرباءة املشار إليهام

ألنه قد انصب عىل جرمية غري قامئة بالفعل ، وإىل أن الشاهد الذ  قام بإجراء التحريات قد كذب 
تحرياته بنفسه حيث أقر أنه اعتمد فقط اىل أقوال املبلغ بالنسبة لواقعة الرشوة ، وأنه مل يثبت أن 

تج أن املبلغ سيطلب مبلغا ما استنادا اىل ما اشتهر عنه من أنه الطاعن قد طلب رشوة بالفعل وأنه استن
  اعتاد ذلك 
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قد صدرا عن جرمية مل تقع بالفعل وأن البطالن  24/9/2714فضال عن أن إذىن التفتيش الصادرين بتاريخ 
نهام م يلحقهام معا حيث انصبا عىل جرائم مستقبلة قد تقوم أو ال تقوم ما يستتبع استبعاد الدليل املستمد

كذلك قررت محكمة الجنايات بالنسبة لواقعة إحراز املخدرات وتعاطيها عدم صحة ما ورد بشأنها مبحرض 
الضبط حيث إن املحكمة ال تطمنئ اىل سالمة إجراءات الضبط بشأن عدد قطع املخدر املضبوطة ووزنها 

( نسبة للمتهمني األول )الطاعناألمر الذ  يشكك يف صحة اإلسناد وتكون الصورة التي قررها الشهود بال
ذ كان وإ  غري الصورة التي قررها الشاهدان والثاين مشكوكا فيها ومن املرجح أن تكون الواقعة صورة أخرى

املتهامن األول والثاين جالسني يف مقهى ، وضبطت املضبوطات عىل األرض فال ميكن القطع بسيطرة أى 
ني املتهمني شائعة بت مام تكون معه حيازة املضبوطات التي أسفر عنها الضبط منهام أو الغري عىل املضبوطا

ق اومن تداولها بني أكرث من شخص ووجود اآلثار سالفة البيان كان نتيجة تعاطي أى من األور  ورواد املقهى
كتنفها ها ويوانتهت املحكمة يف ذلك اىل أن الواقعة برمتها مشكوك في )الحشيش( يف غفلة من صاحبها

الغموض ، وبالنسبة لواقعة الرضورة فقد قررت محكمة الجنايات أنها ال تطمنئ اىل سالمة وصحة التهمة 
املنسوبة اىل املتهم )الطاعن( ذلك أن ضمريها ال يرتاح اىل ما شهد به شهود الواقعة التي يحوطها الشك 

ن ذلك ما منه تصفية لخالفات سابقة ، وال يقلل موالغموض والتدبري املقصود للزج باملتهم يف االتهام للنيل 
اعرتف به املتهم يف التحقيقات لعدم االطمئنان اىل صحة ذلك وقوعه نتيجة اإلجراء الباطل وينسحب ذلك 

 أيضا عىل ما قرره الشهود حيث إن ما ورد بأقوالهام ال ميت اىل الواقعة املسندة اىل املتهم .....( .

  الطاعنالواقعتني املنسوبتني اىلنى حكمى الرباءة املشار إليهام هو الشك يف صحة ومن حيث إنه متى كان مب
ويف صحة نسبتهام إليه وأن هذه االتهامات جاءت نتيجة تدبري وتلفيق مقصود منه للزج بالطاعن يف االتهام 

كام الرباءة من ح تصفية لخالفات سابقة بينه وبني املبلغ فإنه يرتتب عىل ذلك وجوب التقيد مبا أشار إليه
أسباب ومنطوق ويتعني تربئة ساحة الطاعن من هذه االتهامات يف كال املجالني الجنايئ والتأديبي ، ألنه لنئ 
كان من املستقر هو استقالل كل من الجرمية الجنائية والجرمية التأديبية عن بعضهام البعض إال أنه ينبغي 

ة الناشئة عن فعل املتهم الذ  برز جنائيا قامئة بذاتها ومستكملعند القول بذلك أن تكون الجرمية التأديبية 
األركان وثابتة نسبتها اىل العامل املتهم وأن تكون هذه الجرمية التأديبية صالحة بذاتها كسبب لحمل القرار 

ن االتأديبي الصادر مبجازاة هذا العامل ، فإذا تبني للمحكمة الجنائية عدم صحة الواقعة أصال أو عدم إمك
نسبتها إليه وأقامت حكمها بالرباءة وعىل هذا األساس فإن فضاءها هذا يحوز حجية كاملة أمام القضاء 
التأديبي ويكون القرار الصادر بالعقوبة التأديبية استنادا اىل ذات الوقائع التي نفتها محكمة الجنايات أو 

 ند من الواقع أو القانون .قررت عدم صحة نسبتها اىل املتهم قرارا معيبا وصادرا عىل غري س

ومن حيث إن القرار الصادر بإحالة الطاعن اىل االحتياط وقد استند اىل ذات الوقائع املشار إليها يف 
الحكمني الجنائيني املشار إليهام واللذين قضيا بتربئة الطاعن منها ، وأن استناده اىل هذه الوقائع قد 

الح العام . األمر الذ  قرر عىل أساسه العقوبة التأديبية راعى جسامة االتهام بها ومدى إرضاره بالص
التي وقعها عىل الطاعن واستوجبت لدى جهة اإلدارة اإلطاحة به اىل خارج هيئة الرشطة بإحالته اىل 
االحتياط ثم بإنهاء خدمته بعد ذلك ، فمن ثم فإذا تبني عدم صحة هذه الوقائع أو عدم إمكان نسبة 

طاعن فإن األساس الذ  استند إليه القرار املطعون عليه ينهار ويغدو القرار املشار هذه االتهامات اىل ال
إليه مفتقرا اىل سبب صحيح يربر صدوره ، ذلك أنه يلزم للقول بصحة القرار التأديبي أو اإلدار  عموما 

ها هذا صور أن يكون السبب الذ  اعتمد عليه كمربر له ، أو الواقعة التي استند إليه قامئة فعال كام 
القرار بكافة عنارصها ويف ظروف تؤكد صحة نسبة هذه الواقعة اىل العامل املخالف ، فإذا مل تكن هذه 
الواقعة قامئة بعيبها فإن القرار الصادر بناء عليها يغدو غري صحيح وذلك حتى ولو توافرت أركان جرمية 

اسب ي لحمل القرار الصادر مبجازاته وال تتنتأديبية أخرى يف شأن العامل طاملا أن الجرمية األخرى ال تكف
  ع العقاب التأديبي املوقع عليهمن حيث الشدة م
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والحال كذلك بالنسبة للطاعن إن أن غاية ما ميكن إليه بعد تربئته من االتهامات التي وجها إليه وكانت 
هم ، يليق به مجالست محال ملحاكمته جنائيا أنه جلس يف مكان عام ميكن أن يرتاده بعض العامة ممن ال

وهى جرمية تأديبية أخرى تختلف يف قوامها وطبيعتها ومدى جسامتها عن الجرائم التي نسبتها الجهة 
اإلدارية اىل الطاعن والتي أدانته من أجلها ووصمته بسوء السلوك والسمعة ، ذلك أن هذا املسلك من 

ني أقرانه وإخالل باالحرتام الواجب الطاعن عىل فرض حدوثه ال يشكل سوى مخالفة للعرف السائد ب
للوظيفة مام يستوجب من رئاسته تنبيهه عليه أو تأنيبه من أجله أو عىل األكرث مجازاته بعقوبة انضباطية 
تتناسب يف شدتها مع جسامة هذا الفعل مام يصم قرارها يف هذا الشأن مبخالفة القانون النعدام السبب 

ن ذلك فإن من بني املستندات التي قدمها الطاعن ما يفيد بأن ولتجاوز حدود املرشوعية ، وفضال ع
املكان الذ  كان متواجدا به وقت ضبط الوقائع الني برمتها جنائيا ليس مبقهى مرخص بارتياده للكافة 

 13/21/2712يف  1471برتخيص رقم . ، وإمنا هو عبارة عن محل بيع املياه الغازية مرخص به باسم املدعو
جنح مركز أجرا محافظة الدقهلية عن  2714لسنة  7441ك قدم الطاعن ما يثبت وجود قضية برقن كذل

 لغمنسوب االتهام فيها اىل أربعة أشخاص من ضمنهم املب 9/22/2714واقعة اعتداء عىل الطاعن بتاريخ 
عد املبلغ استمرت ملا بوهو ما يؤكد وجود خالفات ومنازعات بينه وبني  يف واقعة الرشوة وهو املدعو

وأودع  24/9/2714واقعتى الرشوة وحيازة املخدرات اللتني نسبتا اىل الطاعن وقبض عليه من أجلهام يف 
من أجلهام سجن املنصورة العمومي مشاركا عتاة املجرمني يف مأواهم وهو أمر كذلك يخالف لوائح هيئة 

دا من الريبة والشك حول مسلك اإلدارة حياله الرشطة ويؤكد قصد الكيد والتنكيل بالطاعن ويلقى مزي
 وعدم تجردها من الغرض .

 : (14/1/2774ق جلسة 49لسنة  2234)الطعن رقم  ر املطعون فيهإلغاء القرا

بعد أخذ رأى املجلس األعىل للرشطة  –ومن حيث إنه يبني من هذا النص أن املرشع خول وزير الداخلية 
أقل من لواء اىل االحتياط ، واشرتط لذلك أن تقدم يف حق الضابط  أن يحيل الضابط الذ  يشغل رتبة –

أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتؤكد وتثبت رضورة إحالة الضابط اىل االحتياط ، ويجب أن تكون 
حالة الرضورة واضحة جلية وثابتة ثبوتا قاطعا لىك تعمل جهة اإلدارة سلطتها بإحالة الضابط اىل االحتياط 

من مواجهته مبا هو منسوب إليه والتحقيق معه ومحاكمته تأديبيا وتحقيق دفاعه باعتبار ذلك وتحرمه 
من الضامنات األساسية التي يحق له التمتع بها فمناط مرشوعية قرار إلحالة الضابط اىل االحتياط أن 

ة أو قانونية يكون هذا القرار الزما ورضوريا وأنه استخدم من قبل جهة اإلدارة ملواجهة حالة واقعي
حقيقية قامت يف حق الضابط وأن محاسبته عنها طبقا لقواعد التأديب العادية ال تكفي لدفع رضره عىل 
املصلحة العامة يف نطاق وظيفة هيئة الرشكة ، وللقضاء اإلدار  حق الرقابة عىل قيام أو عدم قيام حالة 

ام حتياط كان قرار اإلحالة سليام ومتفقا وأحكالرضورة ، فإذا ثبتت جدية األسباب ورضورة اإلحالة اىل اال 
القانون وأما أن اتضح أن األسباب مل تكن جدية أو مل تكن متثل األهمية التي تدعو اىل قيام حالة الرضورة 
التي تربر تدخل الجهة اإلدارية بإحالة الضابط اىل االحتياط أو إن مؤاخذته تأديبيا كانت كافية دون 

  االحتياط كان قرار اإلحالة باطال متعني اإللغاء .اللجوء اىل إحالته اىل

ومن حيث أنه يبني من أوراق الطعن خاصة حافظة املستندات املقدمة من هيئة قضايا الدولة ملحكمة 
دوسيه أن الطاعن يشغل وظيفة عقيد مبصلحة األحوال املدنية بوزارة  3القضاء اإلدار  تحت رقم 

فقرر املوافقة  11/2/2714ملجلس األعىل للرشكة بجلسته املنعقدة يف الداخلية وأن أمره قد عرض عىل ا
وقد تضمن محرض جلسة املجلس األعىل للرشطة  44/2/2714عىل إحالة الطاعن اىل االحتياط اعتبارا من 

  املشار إليه األسباب التي بتى عليها القرار املطعون فيه 
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ت بفحص وتقييم موقف )الطاعن( يف ضوء املعلومات وجاء فيها أن اإلجارة العامة للتفتيش والرقابة قام
اإلدارية يف حقه فتبني من الفحص ورود معلومات بأن املذكور يقوم بتشغيل أربعة جنود يف محلني يتملكهام 
أحدهام لرشائط الفيديو والثاين لتجارة البويات والحدايد بواقع مجندين لكل محل وأنه رفض إعادتهم 

وقد أجرى تحقيق مبعرفة مفتش الداخلية ملديرية أمن الجيزة يف  ة منه ذلكللمصلحة رغم طلب املصلح
شارع  4شأن تلك املعلومات وتبني من التحقيق أن املحل األول عبارة عن ناد  فيديو ويقع بالعقار رقم 

لبورصة شارع ا 24سوق التوفيقية باسم زوجته والثاين محل لتجارة البويات والحدايد يقع يف العقار رقم 
باسم والده واملحالن بدائرة قسم األزبكية ، وقد أكدت تحريات وحدة مباحث قسم رشطة األزبكية صحة 
املعلومات املشار إليها ، وقد سبق أن وضع الطاعن تحت املالحظة ملا عرف عنه من مزاولته األعامل التجارية 

نقل املذكور خارجها لقيامه مبزاولة  2714وأن اإلدارة العامة للقضاء  العسكر  سبق أن طلبت يف عام 
األعامل التجارية مبحل والده ولوجود خالفات مستمرة بينه وبني أهايل محافظة املنيا ووجود نزاعات بينه 

فأبلغ مرضه وعدل نقله  1/7/2714وبني زوجته لعالقاته النسائية املشبوهة ونقل اىل مديرية أمن الفيوم يف 
 اىل مصلحة السجون .

لبات مصلحة السجون نقله خارجها ملا عرف عنه من االشتغال باألعامل التجارية تعاطيه املواد وقد ط
رية ونقل اىل مدي املخدرة وتردده عىل مقهى مشبوه ومخالطته لبعض املشبوهني من متعاطى املخدرات

 . 19/1/2713( يف وعدل قرار نقله اىل مصلحة األحوال املدنية )دائرة الجيزة21/4/2713أمن الجيزة يف 

أثر ورد معلومات عن اشتغاله  3/1/2714وأن اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة قد قامت بتقييم موقفه يف 
باألعامل التجارية املتمثلة يف إدارته ملحىل الفيديو والحدايد والبويات املشار إليهام ، وثبنت يف حقه الخروج 

 عىل مقتىض الواجب الوظيفي .

إنذاره لعدم االستمرار يف مزاولة النشاط التجار  وأن يكف عن ذلك فورا وإال سننظر يف مع تحذيره و 
 .2/4/2714خمسة ايام من راتبه يف  أمر إحالته اىل االحتياط للصالح العام ، وأنه جوزى من ذلك بخصم

 11/2/2714ومن حيث إنه يبني من العرض السابق ملا ورد مبحرض جلسة املجلس األعىل للرشطة بتاريخ 
 تربيرا للقرار املطعون فيه أنه قد استند اىل األسباب اآلتية :

أوالً : وجود خالفات مستمرة بينه وبني بعض أهايل محافظة املنيا ، ووجود نزاعات بينه وبني زوجته 
لعالقاته النسائية املشبوهة وتعاطيه املواد املخدرة وتردده عىل مقهى لهذا الغرض ومخالطته فيها 

 عاطني وتجار املخدرات .للمت

ثانياً : اشتغاله باألعامل التجارية املتمثلة يف إدارته ملحل الحدايد والبويات الكائن بشارع سوق التوفيقية 
 . 4رقم 

ثالثاً : تشغيله ألربعة من الجنود املجندين مبصلحة األحوال املدنية يف محىل الحديد والبويات ورشائط 
 حل وأنه رفض أعادتهم للمصلحة رغم طلب املصلحة منه ذلك .الفيديو بواقع مجندين لكل م

ومن حيث إنه عن السبب األول فإن كل ما ساقته جهة اإلدارة يف هذا الشأن ى يعدو أن يكون قوال 
ثم مصلحة السجون دون أن يقوم عليه  4 271مرسال ورد يف طلباته لنقله اىل مديرية أمن الفيوم يف عام 

كام أن هذه األقوال قد جاءت مبهمة دون تحديد أشخاص أهايل محافظة املنيا  أى دليل يف األوراق ،
القائم بينهم الخالف وبني الطاعن أو ماهية هذا الخالف وطبيعته ومدى خطورته عىل مركزه باعتبار 

ة زوجته فإن ذلك يتعلق بحياته الخاص أن عىل فرض وجود خالف بينه وبني عضوا بهيئة الرشطة ، كام
  بت أن له أى تأثري يف نطاق عمله بالرشطة .ومل يث
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. وتردده عىل مقهى لهذا الغرض ومخالطته لرواده من التجار وأما عن القول بتعاطي الطاعن للمخدرات
 يف حينه إلدارية حيالها أى إجراءواملتعاطني كل تلك األقوال قد سيقت بال دليل أو بينة ومل تتخذ الجهة ا

ن ثم يكون هذا السبب يف مجمله ال أساس له من الصحة وال يصلح سببا للتذرع به يف إصدار القرار وم
 املطعون فيه .

ومن حيث إنه عن السبب الثاين فإن الثابت من األوراق أن محل الحدايد والبويات الكائن بشارع 
يجار مؤرخ يف كان مملوكا لوالد الطاعن املرحوم ............... الذ 24البورصة رقم    استأجره بعقد إ

قرشا شهريا بغرض استعامله يف تجارة أدوات املعامر ،  394من األستاذ .............. مببلغ  12/3/2737
وقد ثار خالف بني الورثة ومنهم الطاعن عىل ملكية هذا  3/1/2741وقد بارش فيه تجارته اىل أن توىف يف 

كمة جنوب القاهرة الدارئة األوىل مستأنف مستعجل التي املحل وأحد املخازن وسيارة عرض عىل مح
بفرض الحراسة القضائية عىل هذا املحل عىل أن يودع الحارس صايف ريعه  3/2/2749قضت بجلسة 

الذ   –خزينة املحكمة عىل ذمة من يقيض له باألحقية وقد ورد يف تقرير وحدة مباحث قسم األزبكية 
أن محل البويات والحدايد موضوع املخالفة يديره شخص يدعى ........  –اعتمد عليه القرار املطعون فيه 

ق وال يوجد يف أورا –وتساعده إحدى الفتيات وأن تردد الطاعن عىل املحل إمنا يتم يف أوقات فراغه 
الطعن ما يفيد أن الطاعن كان يدير خذا املحل أو أنه كان ميارس فيه األعامل التجارية لحسابه أو 

، وأن تردد الطاعن عىل هذا املحل من أن اىل آخر وقت فراغه هو أمر طبيعي ال غبار عليه  لحساب غريه
باعتبار أن هذا املحل ملكا لوالده ثم آلت ملكيته للورثة وهو أحدهم وله نصيب فيه باعتباره وارثا 

 ذلك عليه يفوتردده عليه لتفقد سري العمل فيه هو نوع من صيانة ماله ومال أخوته وال غبار وال حرج 
 كونه ضابطا بهيئة الرشطة ال إجبار عليه يف أن يتخلص من هذا املال الذ  آلت إليه باملرياث عن والده 

فقد  4وأما عن املحل الثاين وهو محل تجارة وتأجري رشائط الفيديو الكائن بشارع سوق التوفيقية رقم 
ية باسم الزوجة ويدير هذا املحل ابنه ........ ثبت أن هذا املحل مملوك لزوجته ........ والبطاقة الرضيب

تساعده إحدى الفتيان التي تعمل باملحل وذلك وفقا ملا جاء مبحرض تحريات وحدة مباحث قسم 
 األزبكية املشار إليه .

وال شأن للطاعن يف إدارة هذا املحل ، كام أن تردده عىل محل مملوك لزوجته لهو من األمور الطبيعية وأن 
هي أن كون إحدى السيدات زوجة لعضو بهيئة الرشطة ال مينعها بأى حال من استثامر أموالها فيام من البدي

م فإن ومن ثتشاء من مرشوعات وأنشطة طاملا أن هذه املرشوعات ال تشوبها شائبة من الناحية القانونية 
ؤخذ عليه يس هناك ما يهذا السبب يف شقيه ال يقوم عىل أساس سليم وال ترثيب عىل سلوك الطاعن فيه ول

 فيه .

ومن حيث إنه عن السبب الثالث واألخري من األسباب التي استند إليها القرار املطعون فيه فقد ثبت من 
مذكرة اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة ومن التحقيقات التي أجريت يف هذا الشأن والتحريات التي استند 

املجندين كانوا يرتددون عىل املحلني يف أوقات غري منظمة لتحميل  أن 3/9/2714إليها تقرير التفتيش املؤرخ 
البضائع داخل متجر البويات والحدايد وذلك منذ حوايل أربعة أشهر وآخر مرة  شوهودا فيهام كانت يف أول 

 ةرمضان لتنازل طعام اإلفطار بناد  الفيديو ، وقد ثبت من التحقيق أن اثنني من هؤالء املجندين كانا مراسل
للطاعن أثناء عمله مبصلحة األحوال املدنية وقد تردد أحدهام عىل محل الحدايد والبويات ملدة مثانية عرش 
يوما لقاء أجر يومي قدره جنيهات ويف أوقات متفرقة ونظرا لقلة املقابل النقد  انقطع عن الرتدد عىل 

ان هات أحيانا وآخر مرة حرض فيها كاملحل وأما الثاين فقد قرر يف التحقيق أنه كان يحصل عىل خمسة جني
لتناول طعان اإلفطار يف أول رمضان ، أما املجندان اآلخران فقد أنكرا قطعيا ترددهام  11/3/2714بتاريخ 

  عىل املحل من األصل .
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ومن حيث إنه يبني مام تقدم ومام هو مستقى من أوراق التحقيق أن تردد املجندين عىل املحل اململوك 
ي الورثة مل يأخذ صفة الدوام بل يف أوقات متباعدة ، وتم بإرادتهم الحرة ودون تأثري من للطاعن مع باق

الطاعن بهدف تحقيق بعض العائد املاد  لهم ومل يكن من قبيل السخرة وقد ثبت من التحقيق أنه مل يرتدد 
 2714يف أبريل عام سوى جنديني من املراسلة ومل يحرضا إال مرة واحدة  2712عىل املحل املذكور منذ عام 

لتنازل طعام اإلفطار يف أول رمضان هذا ومن ناحية أخرى فإن سامح الطاعن برتدد هؤالء الجنود ومامرسة 
بعض األعامل يف نقل بعض املواد داخل محل البويات لقاء مبلغ من املال وطلب املصلحة له أن يغيد هؤالء 

عن عىل مقتىض واجبات وظيفته يستأهل مساءلته العمل وكيف عن تشغيلهم كل ذلك ميثل خروجا من الطا
ال ميكن أن  –وهى املخالفة الوحيدة التي ميكن القول بقيامها يف حق الطاعن  –تأديبيا إال أن هذه املخالفة 

ترقى اىل مرتبة األسباب الجدية التي تتعلق بالصالح العام وتثبت رضورة إحالة الطاعن اىل االحتياط وفقا 
بل يكفي فيها توقيع الجزاء التأديبي املناسب  2742لسنة  247من قانون هيئة الرشطة رقم  24لحكم املادة 

 علام بأن الجهة اإلدارية سبق أن أوقعت عليه جزاء الخصم ملدة خمسة أيام من راتبه .

قد  طة الطاعن اىل االحتيانه من إحالفيام تضم –ومن حيث إنه وقد تبني مام تقدم أن القرار املطعون فيه 
صدر باملخالفة للقانون ألن جهة اإلدارة حني أصدرته مل تكن لديها العنارص الالزمة أو األسباب الجدية التي 
تتعلق بالصالح العام والتي تثبت قيام حالة الرضورة التي تدعو اىل إصدار القرار املطعون فيه ألن ما 

قائم يف حق الطاعن وأن ما ثبت يف حقه من  استندت إليه اإلدارة من أمور ثبت أن الغالب األعم منها غري
سامحة لبعض املجندين بالرتدد عىل محل والده ال يرقى اىل مرتبة األسباب الجدية التي تتعلق بالصالح 
العام ، ومن ثم يكون القرار املطعون فيه قد صدر مخالفا لركن السبب وبالتايل فهو مخالف للقانون متعني 

 (2747ص 49سنة  21/2/2774ق جلسة 49لسنة  2447اإللغاء . )الطعن رقم 

ومن حيث إن قرار اإلحالة اىل االحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار 
الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة ال تزيد عىل سنتني مرتبصا إما بإعادته اىل الخدمة وإما إحالته 

، فإن قرارا يؤد  اىل مثل هذه النتائج وأنه قد يكون مقدمة اىل إحالة الضابط اىل املعاش اىل املعاش خاللها 
وأنه يتعني أن يقوم عىل أسباب جدية خطرية تتعلق بالصالح العام  –بغري طريق التأديب  –وإنهاء خدمته 

الرشطة املشار إليها من قانون هيئة  24/1وتقتيض الرضورة اتخاذ مثل هذا القرار عىل نحو ما نصت املادة 
وأن تكون هذه األسباب متناسبة يف جديتها وخطورتها مع خطورة النتائج التي قد تؤد  إليها وهى إنهاء 
خدمة الضابط بفصله من الخدمة ، بحيث يكشف عن اعوجاج يف سلوك الضابط وال تجد رئاسته سبيال اىل 

لرقابة القضاء اإلدار  سواء من حيث وجودها املاد   تقوميه إال باإلحالة اىل االحتياط وهذه األسباب تخضع
والقانوين أو من حيث  تكيفها وتقدير مدى خطورتها وما ينبني عنه من مدى صالحيته لالستمرار يف الوظيفة 

حرية وزن مناسبات إصدار القرار اإلدار  وتقدير أهمية  –بحسب األصل  –ذلك أن اإلدارة وإن كانت متلك 
ترتتب عىل الوقائع الثابت قيامها إال أنه حيث يحدد القانون ضوابط معينة إلصدار القرار ، النتائج التي 

تكون رشطا من رشوط مرشوعيته فإن هذه الضوابط تخضع لرقابة القضاء اإلدار  وإذا كان املرشع يشرتك 
 الرضورة مثل تقتيضملرشوعية قرار إحالة الضابط لالحتياط توافر أسباب جدية تتعلق باملصلحة العامة وأن 

هذا اإلجراء والتي مؤداها أن يكون ترصف اإلدارة هو الوسيلة الوحيدة ملواجهة املوقف فإن للمحكمة رقابة 
قضائية عىل قيام هذا املسوغ من عدمه والتحقق من توافر الضوابط كام حددها املرشع إذا تبني عدم صحة 

العام أو مل يكن من األهمية اىل الدرجة التي تحيله اىل األسباب أو عدم جديتها أو أنه ال يتعلق بالصالح 
االحتياط كان القرار باطال واملحكمة إذ تراقب ذلك ال يعترب تدخال منها أو حلول للسلطة القضائية فيام هو 
مرتوك لتقدير السلطة اإلدارية وإمنا هو إعامل لحقها يف الرقابة القضائية والقانونية عىل القرارات اإلدارية 

القرار محل الطعن يستند اىل سبب موجود وصحيح قانونا وصدر مستهدفا  التي تتمثل يف التحقق من أن
  الصالح العام وتوافرت فيه الضوابط كام حددها املرشع .
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ومن حيث إن الحكم املطعون فيه ، استند يف قضائه برفض دعوى الطاعن وتأييد القرار الصادر بإحالته 
 السببني األساسيني اللذين قام عليهام القرار املطعون فيه . اىل االحتياط ، اىل صحة

كشاهد نفى ، رغم  2714لسنة  141وأولهام : شهادة الطاعن أمام محكمة جنايات سوهاج يف القضية رقم 
أن األوراق املتعلقة بهذه القضية قد خلت مام ينبئ عن أن الطاعن كان يصلح أن يكون شاهد نفى حيث 

وال سواء مبحرض الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مبا يجعل من الصعب القول بأن املتهم مل ترد له أية أق
كان يتكهن بأن املدعى سيشهد لصالحه كشاهد نفى ، األمر الذ  يقطع عىل وجه الجزم واليقني بأن مثة 

لب ى ولذلك طاتفاقا قد تم بيم املتهم واملدعى عىل قيام هذا األخري بالشهادة أمام املحكمة كشاهد نف
 املتهم من املحكمة تأجيل نظر القضية لحني قيامه باستدعاء املدعى )الطاعن( للحضور كشاهد نفى .

ومن حيث إن الثابت من محرض ضبط املتهم ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة يف الجناية رقم 
أس القوة التي صاحبت ضابط املباحث جنايات طهطا أن الضابط الطاعن ........ كان عىل ر  2714لسنة  141

ومن ثم كان أحد أفراد قوة الضبط وله عالقة بالواقعة محل الضبط وأنه  –الذ  أجرى عملية ضبط املتهم 
كان أحد املشاركني فيها ، ومن ثم فيمكن أن يكون أحد شهودها لإلدالء بأقواله فيام رأى بشأن الواقعة 

ت الضبط ، ويعترب لذلك أحد شهود الواقعة وطلبه للشهادة حول باعتباره أحد أفراد القوة التي صاحب
الواقعة أمر يتفق مع املنطق وطبائع األمور وال غبار عليه وال يغري من ذلك أن طلبه للشهادة كان من 
جانب املتهم فمن حق املتهم قانونا أن يطلب للشهادة من يراه ألدائها طاملا أنه من ذو  العالقة موضوع 

أن شهادته قد تكون منتجة بالنسبة له وخاصة ممن لهم صلة بواقعة ضبط املتهم وعىل ذلك فإن االتهام و 
حتى يتكهن  –كان قول الحكم املطعون فيه أنه مل يكن للطاعن أقوال يف محرض الضبط أو يف محرض النيابة 

كان  –يف املحكمة الذ  طلب للشهادة  –يتناقض مع ما هو ثابت من أن الطاعن  –املتهم بأنه سيشهد معه 
ومن حث املتهم وكذلك محاميه أن يطلب شهادته باعتباره  –أحد أفراد القوة التي صاحبت ضبط املتهم 

 يضاف اىل ذلك أن النيابة يف تحقيقاتها مل تسمع –كان أحد املتواجدين وقت ضبط الواقعة موضوع االتهام 
 القضية يف قامئة أدلة اإلثبات ...... بالرغم منسوى الضابط محرر محرض الضبط وأنه هو الشاهد الوحيد يف 

وجود أفراد قوة الضبط معه ، وكانت حوايل عرشة أفراد وعىل رأسهم الطاعن ، كام أنه ثابت من محرض 
اليوم التايل للواقعة ، أنه تم طلب الطاعن الرائد ......... ألخذ أقواله يف  1/9/2714تحقيق النيابة يوم 

أثبت به عبارة يستغنى عن طلب من مل يحرض ، واملقصود به  22/4/2714املؤرخ وباملحرض  –التحقيق 
ألخذ أقواله يف الواقعة  1/9/2714االستغناء عن أقوال الطاعن ........ بعد أن سبق طلبه يف محرض جلسة 

موضوع االتهام باعتباره رئيس مجموعة القوة التي صاحبته وزميله يف عملية الضبط وقد قرر الضابط 
أن أقوال املتهم  –من ناحية أخرى  –ومن حيث إن الثابت يف التحقيق اإلدار  الذ  أجرى معه  –الطاعن 

تتطابق مع أقوال  – 4/9/2714يجد سنده يف تحقيق النيابة يف ذات يوم الضبط  2714لسنة  141 يف القضية
الطاعن وما شهد به أمام املحكمة ، وكان سببا يف الرباءة ، فقد قرر املتهم يف التحقيق أمام النيابة يف صباح 

عرف د الذ  أخذ منه إال أنه ال ي، أنه تم ضبطه خارج مسكنه وأنه اعرتف مبلكيته ملبلغ النقو  4/9/2714يوم 
ويقصد بذلك املواد املخدرة ومطواة كبرية وأخرى صغرية وردت ضمن املضبوطات  –شيئا عن بقية الحاجات 

وذلك عىل عكس ما قرره ضابط املباحث يف التحقيق من أنه بتفتيش املسكن شاهد املتهم داخل حجرة  –
له عن كيفية ضبطه أنه كان موجودا خارج البيت وعنده تقع عىل يسار الداخل كام قرر املتهم عند سؤا

)شونة طوب( بيسند فيهم وأضف "لقيت زيطة كترية نزلوا عىل البسني جالليب بلد  وقالوا يل كلم سعادة 
البيه فأنا مشيت معاهم حوايل خمسامئة مرت وبعدين لقيت الضابط اليل كان بيسأل موجود جنب عربية 

بطاقة ؟ فأنا قلت له : ال وأنا فكرت علشان التجنيد ورحت معاه القسم  كماليك كبرية وسألني : معا
  قلعني الجالبية وخالين من غري جالبية للصبح" .
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ومن حيث إن الثابت أن الضابط الطاعن ، شهد يف املحكمة أنه تم ضبط املتهم جالسا أمام شونة طوب 
بجوار  بعملية التفتيش حيث شاهد املتهموطلب زميله الضابط )ضابط املباحث( أن ميسك املتهم ليقوم 

قرر له أن املتهم مسجل خطر تاجر مخدرات  –ضابط املباحث  -كمية طوب وأن زميله الرائد.........
فاستمر يف اإلمساك به ودخل زميله الرائد املذكور املنزل وبعد عرش دقائق أو ربع ساعة خروج ومعه 

 مادة مخدرة .

ما شهد به الطاعن من وقاع تطابق مع ما قرره املتهم يف تحقيق النيابة  ومن حيث أن ليس مام تقدم أن
العامة من أن القبض عليه كان خارج منزله ومل يشهد بعكس ذلك سوى ضابط املباحث الذ  قام بعملية 

 عملية يفالضبط ومل تقم النيابة العامة بسؤال الطاعن باعتباره رئيسا للقوة التي رافقت ضابط املباحث 
لضبط أو أيا من أفراد هذه القوة عن املكان اىل ضبط فيه املتهم تحقيقا لدفاعه الجوهر  يف هذا الشأن ا

ورغم اتجاهها يف أول األمر الذ  سؤال الطاعن وتكليفه بالحضور ثم استغناؤها عن شهادته رغم اتصالها 
الف الطاعن مع فإن مجرد اخت بتحقيق دفاع املتهم بالنسبة للمكان الذ  متت فيه واقعة الضبط وبالتايل

ل أنه يف بضابط املباحث بالنسبة لواقعة الضبط ال يفيد بذاته أن الطاعن قد شهد بغري الصدق والحق 
عدم مىض النيابة العامة يف سامع الطاعن الذ  كان شاهدا عىل واقعة الضبط وتحقيق دفاع املتهم يف 

ا مييل بعقيدة املحكمة اىل أن ما شهد به الطاعن أمام هذا الشأن عىل خالف ما اتجهت إليه أول األمر م
محكمة الجنايات إمنا كان هو الصدق والحق ، ويكون ما استخلصه الحكم املطعون فيه ساترا القرار 

من أن مثة اتفاقا قد تم بني الطاعن واملتهم ليقوم بالشهادة أمام املحكمة كشاهد يكون  –املطعون فيه 
مقبول ، وغنى عن البيان أن الطاعن وقد أعلن يف محل إقامته ألداء الشهادة  استخالصا غري سائغ وال

فإنه ما كان يجوز له أن تحجب شهادته عن  –أمام محكمة الجنايات  –بناء عىل طلب محامي املتهم 
املحكمة وأيا ما كانت صفة الطاعن كرجل أمن إال أنه يف النيابة رجل قانون ملتزم بالرشعية اإلجرائية 

هذه املثابة يجب أال يحجب شهادته أمام القضاء بالنسبة ملا تم أمامه من إجراءات ضبط مادام قد وب
طلب منه ذلك أيا كانت النتائج التي قد ترتتب عىل شهادته وال مقنع فيام ذهبت إليه محكمة القضاء 

أمام محكمة الجنايات اإلدار  مسايرة يف ذلك جهة اإلدارة من أن إعالن الطاعن عىل محل إقامته لإلدالء 
ال تضع يف ذلك ألنه مام يتفق وطبائع األمور أن يقوم محامي املتهم ببذل  –ما يثري الشك يف مسلكه 

وهو الضابط الذ  كان قائدا لقوة الضبط التي رافقت ضابط  –جهد يف التحر  عن محل إقامة الطاعن 
موضوع الشك والريبة ملجرد أن املتهم كام أن الطاعن ال يسأل أو يوضع  –املباحث عند ضبط املتهم 

ومحاميه قد قام لديهام أمل يف أن الطاعن سوف يشهد بالحق عىل نحو ما وقر يف يقينهام بالنسبة لكون 
 الضبط قد تم خارج منزل املتهم وليس داخله .

فرع  أن 13/1/2714وحيث إنه مام يؤكد ما تقدم أنه ورد مبحرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة بجلسة 
إدارة مكافحة املخدرات باملنطقة الجنوبية أفاد بأنه يرتدد حدوث اتفاق بني تاجر املخدرات املضبوط 

كام ورد باملحرض أيضا )حقه( أن ظواهر األمور ترجح أنه تم اتفاق بني الطاعن وبني  –والضابط الطاعن 
محرض اجتامع الرشطة قام عىل  املتهم لإلدالء بهذه الشهادة لصالحه ، وواضح مام تقدم أن ما ورد يف

إمنا قامت عىل أساس من الظن  –والتي نسبت اىل الطاعن تلك الواقعة  –التقارير حول هذا املوضوع 
والتخمني وما يرتدد من أقاويل مام يرتتب عليه إدانة الطاعن بالقرار املطعون فيه عن أفعال قام ثبوتها 

يجب أن تقوم عىل القطع واليقني ال عىل الظن والتخمني  عىل الظن خالفا لألصل املقرر من أن اإلدانة
  وأن الدليل الذ  يتسب إليه االحتامل يفسد االعتامد عليه يف االستدالل .



51 

 

وحيث إنه عن السبب الثاين الذ  استندت إليه املحكمة وساير فيه القرار املطعون فيه من أنها تطمنئ اىل 
نسبة للمدعى باعتبار أن هذا الجهاز له سلطة الرقابة عىل العاملني التحريات التي قام بها جهاز الرشطة بال

ليها هى من بني املصادر التي تعتمد ع –بحسب األصل  –فيه وهو أدرى بأعاملهم وترصفاتهم فإن التحريات 
وهى تصلح كدالئل وكمقدمة لبدء اإلجراءات القانونية  –الجهات املختصة اإلدارية يف تكوين معلوماتها 

اسبة ، إال أنه يف مجال اإلدانة والعقاب و اتخاذ إجراء له سمة العقاب كاإلحالة اىل االحتياط ألسباب املن
مة كجهة للمحكتتعلق مبسلك الضابط أو فصله من الخدمة بإحالته اىل املعاش فإن التحريات لها سندها 

 والتأكد من سالمة التحريات ودقتها وقيامها عىلرقابة قضائية وذلك حتى يتسنى للمحكمة إعامل رقابتها 
وقائع حقيقية ومصادر لها أدلتها عىل املعلومات التي قدمتها فإن مثل هذه التحريات ال تكفي ألن تكون 

 التخاذ قرار له خطره عىل املركز الوظيفي للضابط والذ  يؤد  اىل أبعاد الضابط مؤقتا عن عمله .أساسا 

د يكون مقدمة أفضل نهايئ أيضا بغري الطريق التأديبي ، وإذا كان الثابت أن املعلومات التي تضمنها والذ  ق
التحريات والتقارير التي عرضت عىل املجلس األعىل للرشكة يف شأن الطاعن ال تعدو أن تكون عبارات عامة 

 ليل ضد الطاعن وخاصة أن تلكوقال مرسال غري مؤثرة بأى دليل من األوراق حتى ميكن االستناد إليها كد 
التقارير أثبتت أن معلوماتها تقوم عىل مجرد الظن والرتجيح وأن أقواال ترتد وأن ظروف إعالنه كشاهد عىل 
منزله تثريا غبارا قامئا حوله وتضعه يف دائرة الشك والريبة ، مبا يعني أنها أمور ظنية تقوم عىل التخمني ال 

ورد بها من معلومات بشأن الضابط الطاعن وبالتايل ال تصلح لتكون أساسا  تحمل معنى القطع واليقني فيام
سليام وسببا صحيحا للقرار املطعون فيه ، وال يؤثر يف ذلك ما ورد يف مذكرة اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة 

ملذكرة ابشأن الطاعن التي عرضت عىل املجلس األعىل للرشطة من جزاءات وقعت عليه فإنها كام وردت يف 
جزاءات باإلنذار والخصم بسبب مخالفات إدارية ونظامية وإهامل يف العمل ال تكفي وحدها لحمل قرار 
إحالة الطاعن لالحتياط فهى ال ترقى اىل مستوى األسباب الجدية مع توافر حالة الرضورة التي عربت طلبها 

 من قانون الرشطة وتسوغ إحالته اىل االحتياط  24املادة 

ومن حيث إنه يبني مام تقدم أن املرشع يف قانون هيئة الرشطة وضع نظامني أحدهام : خاص بالتأديب 
ة اىل ، ثانيهام : نظام اإلحال لعقاب الضباط عن املخالفات التي تنسب إليهم من خالل املحاكمة التأديبية

االحتياط ، ثم املعاش وهذا النظام وإن كان يشرتط مع النظام التأديبي يف أنه يواجه وقائع ومخالفات 
تنسب للضابط ، إال أنه ملا كانت إحالة الضابط اىل االحتياط الذ  قد يكون مقدمة إلحالته اىل املعاش نوعا 

بي الوارد يف القانون بعد إجراء تحقيق مع الضابط يواجه فيه مبا هو من الجزاء يتم بغري النظام التأدي
منسوب إليه وميكن من تحقيق دفاعه فهو عىل هذا النحو نظام جزايئ استثنايئ . إال أنه حينام تكون مالمئة 

انون قإصدار القرار رشطا من رشوط مرشوعيته فإن هذه املالمئة تخضع لرقابة القضاء اإلدار  ، فإذا اشرتط ال
ملرشوعيته إحالة ضابط الرشطة اىل االحتياط توافر أسباب تتعلق باملصلحة العامة وأن نقتىض الرضورة مثل 
هذا اإلجراء فإن للمحكمة رقابة قضائية عىل قيام هذا املسوغ من عدمه لبيان مدى جدية األسباب ومدى 

دى إلحالة اىل االحتياط ، والتعرف عىل متعلقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك رضورة تقتيض التدخل با
مرشوعية القرار ومطابقته للقانون فإذا ثبتت جدية وخطورة األسباب التي بنت عليها اإلدارة قرارها ، 
وتعلقت تلك األسباب بالصالح العام وأن الرضورة اقتضت التدخل بنظام اإلحالة لالحتياط كان القرار سليام 

هذه العنارص كأن يتضح عدم جدية األسباب أو عدم أهميتها أو عدم تعلقها  . أما إذا ثبت تخلف عنرص من
باإلحالة اىل االحتياط أو املعاش كان  24/1بالصالح العام أو عدم وجود رضورة تسوغ تطبيق حكم املادة 

ك لتقدير و القرار باطال ، واملحكمة إذ تراقب ذلك ال يعترب تدخال منها أو حلوال للسلطة القضائية فيام هو مرت 
ل يف والقانونية عىل القرارات اإلدارية التي تتمث السلطة اإلدارية وإمنا هو إعامل لحقها يف الرقابة القضائية

التحقق من أن القرار محل الطعن يستند اىل سبب موجود وصحيح قانونا وأنه صدر مستهدفا الصالح 
  العام .
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بإحالة الطاعن اىل  2719لسنة  94ر الداخلية رقم ويحث إنه إعامال ملا تقدم فإنه بالنسبة لقرار وزي
أن املجلس رأى  9/2/2719االحتياط فإن الثابت من محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة بتاريخ 

املوافقة عىل إحالة الطاعن لالحتياط للصالح استنادا اىل ما ورد يف تقرير اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة 
ط وما نسب إليه من اتخذا إجراءات متلك املسكن املخصص إلقامة ضابط بفحص وتقييم موقف الضاب

 نقطة القطاع الشاميل مبركز أبو املطامري وأنه  تبني من الفحص :

أن الضابط كان يشغل فيال مخصصة مبعرفة رشكة شامل التحرير الزراعية إلقامة ضابط مباحث القطاع  -2
بحكم وظيفتهم ، إال أنه قام بطريق التحايل باتخاذ  وتعاقب عىل شغلها سبعة ضباط 2721منذ عام 

إجراءات متلكها باسم زوجته التي تعمل بقطاع الرتبية والتعليم باملنطقة حيث قدم خطابا موقعا من 
نائب مأمور مركز أبو املطامري يفيد موافقة جهة عمله عىل متليك املسكن له وتبني أن هذا الخطاب قد 

 بعد توقيعه . أضيفت إليه بعض العبارات

تسليم املسكن ملن استلم منه العمل وحاول تسليمه فيال  14/1/2713رفض الضابط بعد نقله يف  -1
أخرى بديلة خصصتها الرشكة لهذه الوظيفة ، إال أنه تبني أنها غري الئقة اجتامعيا مع بعدها عن منطقة 

 العمل .

ته لك الفيال وامتنع عن تسليمها وقدم استقالأعلن الضابط إرصاره عىل عدم الرتاجع عن موقفه يف مت -4
من الخدمة إال أنه أعلن إرجاء البت فيها لحني انتهاء التحقيق وق وافق رئيس مجلس إدارة الرشكة عىل 
إلغاء التعاقد الذ  تم مع زوجة الضابط بتملك الفيال حيث صدرت املوافقة املقدمة من الرشكة من غري 

 جهات االختصاص .

ارة العامة للتفتيش والرقابة عرض حالة الضابط عىل املجلس األعىل للرشطة للنظر يف أمر رأت اإلد -3
إحالته لالحتياط للصالح العام حيث إن مسلكه ال يتفق مع االلتزام واالنضباط الذ  يجب أن يتخىل به 

ويضعف  ةضابط الرشطة ويرتتب عليه تفويت فرصة االستفادة بهذا املسكن عىل شاغيل الوظيفة الجديد
 عوامل استقرار الضباط يف عملهم ثم إعادة تقييم موقفه عىل ضوء ما يسفر عنه التحقيق اإلدار  .

ومن حيث إن الواقعة السابق بيانها والتي استندت إليها جهة اإلدارة إلصدار قرارها بإحالة الطاعن 
إحالة  صلحة العامة تربرذا خطورة أو مساس بامل –عىل فرض صحتها  –لالحتياط ال تصلح سببا كافيا 

 24/4تربر اللجوء اىل تطبيق نص املادة  –مع وجودها  –الطاعن بسببها اىل االحتياط كام ال توجد رضورة 
من قانون الرشكة فإن ما نسب اىل الطاعن عىل فرض صحته ، يعترب خطأ مسلكيا ميكن بسببه أن يكون 
محال للمساءلة التأديبي ولكنها ال تصلح مربرا لإلحالة اىل االحتياط لعدم توافر مناط تطبيق حكم املادة 

يف  –د أشارت اىل ذلك اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة املشار إليها وق –املذكورة عىل النحو املتقدم 
محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة ، أن مسلك الضابط ال يتفق مع االلتزام واالنضباط ... أى أنه خطأ 

لم ينسب ف –وال يسوغ إحالته اىل االحتياط  –عىل فرض وجود املخالفة  –تسوغ مساءلته عنه تأديبيا 
أنه ارتكب ما يعكر صفو األمن العام أو غريه حتى ميكن القول بأن الصالح العام هو األساس يف  إليه

إصدار قرار اإلحالة اىل االحتياط وأن الرضورة اقتضت ذلك وكان بوسع جهة اإلدارة مواجهة ما نسب اىل 
الة م يكون قرار إحومن ث –الطاعن بإجراءات مناسبة ملجازاته مبارشة أو بإحالته اىل مجلس التأديب 

سالفة الذكر وإذ أخذ  24/1الطاعن اىل االحتياط قد صدر عىل غري سببه ومقتضاه كام حددتها املادة 
الحكم املطعون فيه بغري ذلك ورفض طلب الطاعن إلغاء هذا القرار ، فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

بإحالة  2719لسنة  94ير الداخلية رقم القانون وتأويله مام يتعني معه الحكم بإيقافه وإلغاء قرار وز
  الطاعن اىل االحتياط .
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بإحالة الطاعن اىل املعاش فإن الثابت من محرض اجتامع  2714لسنة  14وحيث إنه عن القرار رقم 
أن املجلس رأى املوافقة عىل إنهاء خدمة الطاعن من وزارة  2/2/2714املجلس األعىل للرشطة بتاريخ 

يف  2742لسنة  247من القانون رقم  24/1املعاش من االحتياط تطبيقا لنص املادة  الداخلية بإحالته اىل
 يانهاالحتياط عىل النحو السابق باىل ذات السبب الذ  أحيل من أجله اىل  –استنادا  –شأن هيئة الرشطة 

لته اىل ق أمام مجلس الدولة إللغاء قرار إحا41لسنة  2424مضافا إليه أن الطاعن أقام الدعوى رقم 
ضد الرشكة ، وناد  ضباط الرشطة  2713مدين كيل دمنهور لسنة  3322االحتياط ، وكذلك الدعوى رقم 

بالبحرية تدخلت فيها الوزارة وقىض فيها بصحة ونفاذ عقد البيع االبتدايئ للسكن ، وأن الرشكة استأنفت 
 الحكم .

 الحتياط برشكة ميتال أكس للصناعاتكام نسب اىل الضابط يف املحرض أنه عمل خالل فرتة وجوده با
 الهندسية .

ثابتا يف حق الطاعن  –الذ  رآه  –ومن حيث إن الحكم املطعون أقام قضاؤه عىل أساس السبب األول 
 يف حني انتهى اىل عدم ثبوت السبب الثاين الخاص بعمله خالل فرتة االحتياط .

سبب ال يصلح أساسا كافيا إلحالة الطاعن اىل ومن حيث إنه سبق لهذه املحكمة أن انتهت اىل أن هذا ال
االحتياط الذ  هو مجرد تنحية مؤقتة وملدة محددة عن الخدمة فإنه من باب أوىل ال يصلح سببا كافيا 
إلحالته اىل املعاش الذ  هو فصل نهايئ من الخدمة والذ  يعد أشد وأقىس من قرار اإلحالة لالحتياط 

وقائع السابق ذكرها يف محرض اجتامع مجلس الرشطة سببا كافيا أيضا ومن ثم فإن املحكمة ال تعترب ال
يتحقق منه مناط إصدار قرار بإحالة الطاعن للمعاش بعد إحالته اىل االحتياط األمر الذ  يرتتب عليه 

من قانون الرشطة  224بطالن هذا القرار لفقدانه األساس والسبب القانوين املربر له كام حددتها املادة 
غري من ذلك ما ورد يف محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة أن الطاعن أقام دعوى ضد الرشكة وال ي

لصحة ونفاذ عقد البيع الخاص بالفيال ألن استعامل الطاعن لحقه يف التقايض للدفاع عام يعتقد أنه حق 
ة وال يجوز ية مخالفله ولحاميته بالوسائل القانونية املناسبة ، إمنا هو استعامل لحق دستور  ال يشكل أ 

قانونا أن تكون محل اعتبار عند النظر يف إحالته اىل املعاش ، وإذ أخذ الحكم املطعون فيه بغري ذلك 
وقىض بصحة القرار ورفض طلب إلغائه فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون وتأويله مام يتعني معه 

 2249لحكم املطعون فيه . )الطعن رقم الحكم بإلغائه وإلغاء قرار إحالة الطاعن للمعاش موضوع ا
 (44/22/2774ق جلسة 44لسنة 

ومن حيث إنه مفاد ما تقدم وعىل ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة أن املرشع يف قانون هيئة الرشطة  
وضع نظامني أحدهام : خاص بالتأديب لعقاب الضباط من املخالفات التي تنسب إليه من خالل املحاكمة 

وهذا النظام وإن كان يشرتك مع النظام  –انيهام : نظام اإلحالة اىل االحتياط ثم املعاش التأديبية . ث
التأديبي يف أنه يواجه وقائع ومخالفات تنسب اىل الضابط ، إال أنه ملا كانت إحالة الضابط اىل االحتياط 

التأديبي  بغري النظام الذ  قد يكون مقدمة إلحالته اىل املعاش ، يعترب يف الحقيقة نوعا من الجزاء يتم
الوارد يف القانون وبغري اتباع إجراءاته من تحقيق يجرى مع الضابط يواجه فيه مبا هو منسوب إليه 

فهو عىل هذا النحو نظام جزايئ استثنايئ لذلك فقد اختصه  –وميكن من الدفاع عن نفسه ويحقق دفاعه 
 إلدارة أن ترتك نظام التأديب وهو األصلاملرشع بضوابط ورشوط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة ا

 اىل نظام االحتياط الذ  قد ينتهي اىل اإلحالة اىل املعاش ، وهو االستثناء . 
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من قانون الرشطة عىل ما سلف إيضاحه عىل أن تكون هناك رضورة تقتيض  24لذلك فقد نصت املادة 
فليس كل خروج عىل واجبات الوظيفة االلتجاء اىل هذا النظام وألسباب جدية تتعلق بالنظام العام ، 

يسوغ لجهة اإلدارة أن تلجأ اىل هذا النظام االستثنايئ وإمنا يجب أن تتوافر يف املخالفة قدر من الجسامة 
والخطورة ، ويكون من شأنها املساس بالصالح العام ، وتقوم معها حالة الرضورة التي تستوجب الخروج 

حتياط فال تجد جهة اإلدارة معها بديال عن إبعاد الضابط عن عمله عىل نظام التأديب واألخذ بنظام اال 
مؤقتا وفورا ودون انتظار إجراءات التأديب العادية املنصوص عليها يف القانون والتي قد تطول فرتة من 

تتدخل اإلدارة باستخدام هذا النظام االستثنايئ  –الزمن ، فحينئذ ومع توافر كل الظروف املتقدمة 
 لوك الضابط ومخالفته ، بإبعاده عن وظيفته بنظام اإلحالة اىل االحتياط .ملواجهة س

وحيث إن اإلدارة وإن كانت متلك بحسب األصل حرية وزن مناسبات إصدار اإلدار  القرار وتقدير أهمية 
وط النتائج التي ترتتب عىل الوقائع الثابت قيامها ، إال أنه حينام تكون مالمئة إصدار القرار رشطا من رش 

مرشوعيته فإن هذه املالمئة تخضع لرقابة القضاء اإلدار  ، فإذا اشرتط القانون ملرشوعيته إحالة ضابط 
الرشطة اىل االحتياط توافر أسباب جدية هى املصلحة العامة ، وأن تقتيض الرضورة اتخاذ مثل هذا 

ملسوغ وتوافر تلك الرشوط اإلجراء ملواجهة ما صدر منه ، فإن للمحكمة رقابة قضائية عىل قيام هذا ا
والضوابط من عدمه الستظهار مدى جدية األسباب ، ومدى تعلقها بالصالح العام ، وما إذا كانت هناك 
رضورة تقتيض التدخل باإلحالة اىل االحتياط ، أم أن األمر يف شأنه ومعالجته بااللتجاء اىل نظام العقاب 

قابة القضاء اإلدار  سواء من حيث وجودها املاد  أو التأديبي أى أن هذه األسباب والضوابط تخضع لر 
سالفة الذكر ، وذلك كله للتعرف عىل  24/1القانوين أو من حيث تكييفها ومدى خطورتها وفقا للامدة 

مدى مرشوعية القرار ومطابقته للقانون ، فإذا ثبتت جدية وخطورة األسباب التي بنيت عليها اإلدارة 
وأن الرضورة تقتيض التدخل بأال تجد اإلدارة بديال ملواجهة سلوك  –العام قرارها وأنها متس الصالح 

الضابط إال باألخذ بنظام االحتياط كان القرار سليام ، ويجب أن تتوافر هذه الرشوط مجتمعة فإذا تخلف 
عنرص من هذه العنارص أو رشط من هذه الرشوط كأن يتضح عدم جدية األسباب ، أو عدم خطورتها 

ها أو عدم تعلقها ومسامها بالصالح العام ، أو أنه رغم توافر الرشطني السابقني ال توجد رضورة أو أهميت
بإحالة الضابط اىل االحتياط أو املعاش ، كان القرار باطال ، واملحكمة  24/1ملحة تسوغ تطبيق حكم املادة 

إلدارية وك لتقدير السلطة اإذ تراقب ذلك ال يعترب تدخال منها أو حلوال للسلطة القضائية فيام هو مرت 
وإمنا هو إعامل لحقها يف الرقابة القضائية والقانونية عىل سالمة ومرشوعية القرارات اإلدارية التي تتمثل 
يف التحقق من أن القرار محل الطعن يستند اىل سبب موجود وصحيح قانونا وأنه صدر مستهدفا الصالح 

 ملرشع .وتوافرت فيه الضوابط والرشوط كام حددها ا

 13/4/2717وحيث إنه إعامال ملا تقدم فإن الثابت من محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة بجلسة 
بإحالة املطعون ضده اىل االحتياط أن املجلس  2717لسنة  424والتي صدر بناء عليها القرار املطعون رقم 

لتواطؤ اىل ما نسب إليه من قيامه با رأى املوافقة عىل إحالة املطعون ضده لالحتياط للصالح العام استنادا
مع مالك العقار الذ  يقع به املسكن اإلدار  املخصص لسكن رئيس املكتب بتحرير عقد إيجار السكن 

 باسم الضابط الشخيص وأنه ارتكب املخالفات اآلتية :

بعة من االخروج عىل مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة التعليامت وذلك ملخالفته حكم املادة الس -2
يف شأن تأجري وبيع األماكن والعالقة بني املؤجر واملستأجر بتفويته الفرصة  2744لسنة  37القانون رقم 

عىل ما يخلفه يف رئاسة مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس يف شغل السكن اإلدار  املخصص لرئيس 
  املكتب .
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 مباحث أمن الدولة بفاقوس باسمهقيامه بتحرير عقد إيجار السكن اإلدار  املخصص لرئيس مكتب  -1
 الشخيص مخالفا القواعد املنظمة لهذه التعاقدات والتي عممتها اإلدارة العامة ملباحث أمن الدولة .

اإلخالل الجسيم بواجبات الوظيفة بأن استغل وظيفته يف رشاء الشقة املشار إليها واألرض املحيطة  -4
ة مادية تشكل الفرق بني مثن الرشاء يف ضوء حيازته للمبيع بها باسم زوجته ، األمر الذ  جنى منه منفع

 ومثن العقار وملحقاته .

كام رأت اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة اىل أن ما أتاه الضابط يسجل سابقة خطرية تتطلب اتخاذ وقفة 
كذا عرض  –جاد ، موضوعة معه وحتى ال يكون ترصفه عامال مشجعا ألن يحاكيه ضباط آخرون 

تحقيقات عىل مساعد أول الوزير لشئون مباحث أمن الدولة للنظر يف أمر مجازاته عام نسب إليه ال
 وثبت يف حقه .

ومن حيث إن الواقعة السابق بيانها والتي استندت إليها الجهة اإلدارية إلصدار قرارها املطعون فيه 
لطاعن لجهة اإلدارة أن تحيل ا –عىل فرض صحتها  –بإحالة املطعون ضده لالحتياط ال تصلح سببا يربر 

بسببها اىل االحتياط ألنها ليست ذات خطورة أو تنطو  عىل مساس بالصالح العام فينتفي عنها رشط 
من   24/1كام أنه ال توجد حالة الرضورة التي استلزمتها املادة  –األسباب الجدية املتعلقة بالصالح العام 

ال  –ته عىل فرض صح –يق حكمها ، فإن ما نسب اىل الضابط قانون الرشطة والتي تربر اللجوء اىل تطب
ميكن بسببه أن يكون محال للمساءلة التأديبية ولكن ال يصلح مربرا  –يعدو أن يكون خطأ مسلكيا عاديا 

وقد  –إلحالة الضابط اىل االحتياط لعدم توافر مناط تطبيق حكم املادة املذكورة عىل النحو السابق بيانه 
لك مذكرة اإلدارة العامة للتفتيش والرقابة واملشار إليها يف محرض اجتامع املجلس األعىل أشارت اىل ذ

للرشطة حيث تضمنت ما نسب اىل الضابط من مخالفات هى خروج عىل مقتىض الواجب الوظيفي 
قواعد وفقا ل –عىل فرض وجود املخالفة  –ومخالفة التعليامت ، أى أنه خطأ يسوغ مساءلته تأديبيا 

من قانون  24/1أديب وإجراءاته ، وال يسوغ إحالته اىل االحتياط وفقا لهذا النظام الوارد يف املادة الت
الرشطة لعدم توافر مناط تطبيق هذا النص كام وردت يف املادة املذكورة عىل الفصل السابق بيانه وكان 

حقه ،  وثبوت املخالفات يفبوسع جهة اإلدارة مواجهة ما نسب إليه مبجازاته مبارشة بعد التحقيق معه 
أو بإحالته اىل مجلس التأديب الذ  يتوىل القيام بهذه املهمة وفقا لنظام التأديب الوارد يف قانون الرشطة 
وهو ما حدث فعال بأن متت مجازاة املطعون عن الواقعة املتقدمة بخصم خمسة عرش يوما من مرتبه 

قرار إحالة املطعون ضده اىل االحتياط قد صدر عىل  ومن ثم يكون –بقرار من مجلس التأديب املختص 
من قانون الرشطة سالفة الذكر وإذ أخذ الحكم املطعون  24/1غري سببه ومقتضاه كام حددتها املادة 

فيه بهذا النظر فإنه يكون طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون مانعا الطاعن عىل الحكم املطعون فيه 
 تطبيقه وتأويله عىل املحو الوارد بتقرير الطعن عىل غري سند من القانون من مخالفته للقانون والخطأ يف

ق عليا 44لسنة  2123أو الواقع مام يتعني معه رفض الطعن وتأييد الحكم املطعون فيه . )الطعن رقم 
  .(7/4/2773جلسة 
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رة ني من صو حسبام يب –ومن حيث إن الثابت من األوراق أن قرار إحالة الطاعن اىل املعاش قد استند 
 اىل ثالثة أسباب : – 27/22/2714مضبط اجتامع املجلس األعىل للرشكة بتاريخ 

 األول : أن الطاعن يتالعب باألديان مام جعله غري مؤمتن عىل عمله بأى موقع.

الثاين : تجاوزه حق الشكوى يف التظلم املقدم فيه برسم السيد رئيس الجمهورية الذ  تطاول فيه عىل 
 عىل للرشطة .املجلس األ 

 الثالث : استمرار الطاعن يف التمثيل خالل فرتة وجوده باالحتياط .

كتابا اىل العقيد رئيس  9/7/2719ومن حيث إنه عن السبب األول فإنه ولنئ كان الطاعن قد حرر بتاريخ 
 نقسم قوات األمن مبديرية أمن السويس ضمنه ما يفيد أنه قد قام بتغيري ديانته من مسلم اىل بدو 

ديانة ، فإن ما يربر من الطاعن عىل هذا النحو لن يحدث خالل فرتة إحالته الحتياط وإمنا صدر يف تاريخ 
وكان أحد أسباب إحالته لالحتياط ، والثابت من  21/22/2719سابق عىل إحالته لالحتياط الحاصل يف 

ية أن الطاعن قد عدل عن التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وتقارير األجهزة املعينة بوزارة الداخل
هذا املسلك خالل فرتة وجوده باالحتياط وأنكر ما نسب إليه من إلحاد بحضور أحد رجال الدين الذ  
استتاب أمامه الضابط املذكور وأبدى استعداده للتوبة وعدم العودة للمسلك السابق ، وأنه مل يكن جادا 

ارة بسبب نقله من مديرية أمن القاهرة اىل مديرية فيام أبداه من الحاد وإمنا كان الهدف لفت نظر الوز 
أمن السويس وما فيها من مشقة وما تجشمه من أعباء مالية وعىل هذا فال يعترب يف نظر الرشيعة كافرا 
حيث يشرتط لوجود جرمية الكفر توافر قصد الكفر وإتيان الفعل أو القول الكفرى ، بل يجب أن ينو  

تيبا عىل ما تقدم فإن ما نسب للطاعن خالل فرتة اإلحالة لالحتياط من تالعب الكفر مع قصد الفعل ، وتر 
 باألديان غري قائم يف حقه .

ومن حيث إنه عن السبب الثاين وهو ما نسب للطاعن من تجاوز حق الشكوى يف التظلم املقدم منه 
طاول عىل منطويا عىل تللسيد رئيس الجمهورية بسبب إحالته لالحتياط وهو ما اعتربته الجهة اإلدارية 

املجلس األعىل للرشطة فإنه ولنئ كان حق الشكوى للسلطات العامة مكفوال بنص الدستور وإال أن 
مامرسة هذا الحق رهينة بعدم التجاوز أو إساءة االستعامل مبا ينطوى عىل تحقري الرؤساء وازدرائهم ، 

كواه وعام إذا كانت تندرج يف حق الشكوى وأنه أيا كان وجه الرأى يف العبارات التي ضمنها الطاعن ش
املباح أم جنحت للحظر غري املباح ، فإن هذه املخالفة عىل فرض ثبوتها ال تصلح سببا كافيا لإلحالة 
للمعاش وإن كانت تسوغ مساءلته تأديبيا وهو ما حدث بالفعل حيث متت مجازاة الطاعن تأديبيا عن 

  1/4/2714تاريخ هذه الواقعة بخصم عرشة أيام من راتبه ب

ومن حيث إنه عن السبب الثالث وهو ما نسب للطاعن من االستمرار يف التمثيل واالشرتاك يف املسلسالت 
 21التليفزيونية خالل فرتة إحالته لالحتياط ورغم سبق  مجازاته عن هذه الواقعة فإنه ولنئ كانت املادة 

آخر خالل فرتة االحتياط وتوجب عليه  من قانون هيئة الرشطة تحظر عىل الضابط مبارشة أى عمل
وما تالها  –االلتزام بكافة الواجبات املنصوص عليها يف القانون املذكور ، فإن الثابت من صحيفة الطعن 

أن الطاعن قد أنكر هذا االتهام ونفى ما نسب إليه من مزاولة أعامل التمثيل خالل  –من مذكرات دفاع 
رض له من أعامل فنية خالل هذه الفرتة ما هو إال أعامل سابقة تم فرتة إحالته لالحتياط ، وأن ما ع

القيام بها وتسجيلها قبل إحالته لالحتياط وإن كان عرضها تم خالل فرتة االحتياط وأن هذا ال يعني 
االستمرار يف التمثيل  خالل مدة اإلحاطة لالحتياط ، ومل تعقب الجهة اإلدارية عىل هذا الدفاع أو تقدم 

  ي صحة وثبوت ما ذكره الطاعن .ما ينف
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ومن حيث إنه مام يؤكد للنظر املتقدم ويدعمه أن املجلس األعىل للرشطة حينام عرض عليه أمر الطاعن 
ارتأى املوافقة عىل إعادته  21/22/2714للنظر يف أمره قبيل انتهاء مدة احتياط بجلسته املعقودة يف 

 ا ثبت له من أن تقارير مالحظة الضابط املذكور خالل فرتةللخدمة العاملة بهيئة الرشطة ، تأسيسا عىل م
وجوده باالحتياط جاءت لصالحه وأنه مل ينسب إليه سوى تجاوز حق الشكوى واالستمرار يف التمثيل ، 
وهام سببان مل ير املجلس املذكور فيهام قدرا كافيا من الجسامة يسوغ إحالته اىل املعاش ، وأنه ولنئ عاد 

فإن ذلك وعىل ما وقر يف عقيدة املحكمة  27/22/2714ر وعدل عن قراره يف اليوم الثاين املجلس املذكو 
مل يكن عن قناعة كاملة من هذا املجلس بل كان نزوال عىل رغبة وزير الداخلية وانصياغه لرأيه الذ  

 ق عليا جلسة42لسنة  1421)الطعن رقم .21/22/2714دونه محرض اجتامع املجلس املذكور بتاريخ 
22/22/2774) 

وافق املجلس األعىل للرشطة عىل إحالة املدعى اىل االحتياط للصالح العام ، والواضع  14/3/2712وبتاريخ 
من محرض اجتامع املجلس أن اإلحالة اىل االحتياط قامت عىل أساس ارتكاب املدعى للمخالفات األوىل 

ن اىل مجلس التأديب ، وأن املبالغ املحصلة موالثانية والسادسة والثامنة والتاسعة التي أحيل من أجلها 
من قانون العقوبات ، وأن ما ارتكبه  227قيمة بيع طوابع التمغة الرشطية تعد ماال عاما وفقا للامدة 

عقوبات تقتيض إخطار النيابة العامة إال أن  221بوصفه موظفا عاما يعد جرمية اختالس وفقا للامدة 
تياط للصالح العام وإحالته اىل املحاكمة التأديبية ، وقد اعتمد السيد املجلس يكتفي بإحالته اىل االح

محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة املشار إليها وأصدر القرار رقم  12/3/2712وزير الداخلية بتاريخ 
 . 12/3/2712بإحالة املدعى اىل االحتياط اعتبارا من  2712لسنة  439

سبب معني قام عليه فإن من شأنه عدم صحة هذا السبب أن يصبح ومن حيث إنه متى بنى القرار عىل 
، وليس بجدى يف تصححيه بعد ذلك تغيري سببه أو اإلضافة إليه يف تاريخ الحق القرار يف ذاته غري سليم 

، وإن جاز أن يكون هذا مربر لصدور قرار جديد عىل الوجه الصحيح ، ومن ثم وملا كان قرار السيد / 
، بإحالة املدعى اىل االحتياط ، قد استند بال جدال اىل تضمنه محرض  2712لسنة  439داخلية رقم وزير ال

من اتيان املدعى للمخالفات األوىل والثانية والسادسة  14/3/2712اجتامع املجلس األعىل للرشطة بتاريخ 
، وبحسبان أن  2712لسنة  29والثامنة والتاسعة التي سبق أن أحيل من أجلها اىل التأديب بالقرار رقم 

هذه املخالفات بلغت من الجسامة حدا يتأذى معه الصالح العام فمن ثم فإذا اتضح أن هذه التهم التي 
قام عليها القرار املطعون فيه غري صحيحة ، لعدم صحة واقعتها أو لعدم مسئولية املدى شخصيا عنها 

ه القانوين الذ  يجب أن يقوم عليه وبالتايل فيكون القرار املطعون فيه والحالة هذه قد انعدم أساس
 يكون مخالفا للقانون وحقيقيا باإللغاء .

قرر مجلس التأديب االبتدايئ  1/1/2714ومن حيث إنه بناء عىل ما تقدم وملا كان الثابت أنه بتاريخ 
ملوقوف الضباط الرشطة مجازاة الضابط املحال )املدعى( بعزله من وظيفته مع حرمانه من نصف املرتب 

رفه مدة الوقف ،  فاستأنف الضابط املذكور هذا القرار أمام مجلس التأديب االستئنايف لضباط الرشطة 
بإلغاء القرار املستأنف االستئنايف فيام تضمنه من إدانة املدعى وبراءته  24/2/2711الذ  قرر بجلسة 

ه من والتاسعة ومبجازاته عام أسند إلي مام أسمد إليه بالنسبة للتهم األوىل والثانية والسادسة والثامنة
التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة بالوقف عن العمل ملدة ستة أشهر وأوىص يف أسبابه بعدم 
إسناد أعامل مالية إليه فيام بعد ، وعليه فإن األسباب التي قام عليها قرار إحالته اىل االحتياط تكون قد 

ر ، وال يغري من ذلك ارتكاب املدعى مخالفات أخرى جوزى من أجلها انهارت ويسقط معها هذا القرا
طاملا أن السلطات املختصة بتقرير إحالة الضابط اىل االحتياط مل تتخذها سببا لقرارها بإحالة املدعى اىل 

  .(2/1/2773ق عليا جلسة 49لسنة  2914االحتياط . )الطعن رقم 
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 ة االحتياط والتي عىل ضوئها يتقرر إحالة الضابط اىل املعاشوأكدت أنه يجب تقويم شلوك الضابط خالل فرت 
ىل إجراء تنطو  ع –كام سبق البيان  –إن رأى املجلس األعىل للرشطة ذلك باعتبار أن اإلحالة اىل االحتياط 

وعدم االلتزام بذلك من شأنه أن يهدم الفكرة والهدف الذ  يقوم عليه  –تحذير  للضابط بسبب سلوكياته 
إلحالة اىل االحتياط من أساسها وال يتحقق معه الهدف الذ  من أجله قرر املرشع هذا النظام ، فلقد نظام ا

كان يف مكنة املرشع النص عىل إحالة الطاعن للمعاش مبارشة دون أن يسبق ذلك إحالته اىل االحتياط مدة 
فيها الضابط لالحتياط بحد سالف الذكر وعىل املدة التي يحال  24/1معينة ، ولكن نص عليها يف املادة 

أقىص سنتان وهذه املدة عىل ما سلف إيضاحه يجب أن تكون كافية ألن يتم خاللها تقييم موقف الضابط 
من  إذ بادرت بإحالته اىل املعاش قبل أقل –وهو ما مل تلتزم به جهة اإلدارة بالنسبة للقرار املطعون فيه  –

وراق أن الواقعة املنسوبة اىل الطاعن املوصوفة يف محرض املجلس شهر من إحالته لالحتياط ، فالثابت من األ
األعىل للرشطة بأنها تجاوزات حدثت من قبل قسم رشطة الجمرك باإلسكندرية يف حادث االعتداء الذ  
تعرضت له قوات هيئة الرشطة والرشطة العسكرية أثناء ضبط أحد ضباط القوات املسلحة يف إحدى القضايا 

وأنه بعرض املوضوع عىل  –عىل النحو الثابت باألوراق  7/2/2711هذه الواقعة حدثت يف  –)جرمية رشوة( 
وزير الداخلية أشار بعرض أمر املسئولني عن هذه التجاوزات عىل املجلس األعىل للرشكة للنظر يف أمر 

ألعىل ملجلس اإحالتهم اىل االحتياط للصالح العام ، وذلك بصفة عاجلة ، وتنفيذا لذلك حررت مذكرة من ا
تي وال –وهى املذكرة املشار إليها يف ديباجة قرار إحالة الطاعن اىل االحتياط  – 29/2/2711للرشكة مؤرخة 

ثم صدر يف نفس اليوم قرار إحالة الطاعن اىل االحتياط  –أو تعرض مضمونها  –مل تقدمها اإلدارة مع األوراق 
 وقبل مرور أقل من شهر –ن الواقعة املنسوبة اىل الطاعن ، أى بعد ستة أيام فقط م 29/2/2711اعتبارا من 

عىل صدور قرار اإلحالة اىل االحتياط عرض املوضوع مرة أخرى عىل املجلس األعىل للرشطة بجلسة 
وفيها وافق املجلس عىل إحالة الطاعن اىل املعاش وصدر بذلك قرار وزير الداخلية املطعون  22/4/2714

 تاريخ صدور القرار . 29/4/2711اعتبارا من  فيه باإلحالة اىل املعاش

ومن ذلك يكون واضحا بجالء الحالة التي أملت بجهة اإلدارة ودفعتها اىل اتخاذ إجراءات اتسمت بالسعة 
 اىل االحتياط بعد ستة أيام فقط من الواقعة املنسوبة إليه –أوال  –غري العادية يف مواجهة الطاعن يف إحالته 

ع عىل املجلس األعىل للرشطة للنظر يف أمر إحالته اىل املعاش قبل أقل من شهر من تاريخ ثم العرض السي
 .التي أقصاها سنتان –صدور القرار األول ودون انتظار املدة الكافية لالحتياط 

منا هى مجرد وسيلة لتحقيق الصالح العام ومن حيث إن السلطات املمنوحة لإلدارة ليست هدا يف ذاتها وإ 
، فإن املرشع حني يقرر لإلدارة اختصاصا معينا فهو يحدد رصاحة أو ضمنا الهدف الذ  من أجله قرر هذا 
االختصاص ، وكمبدأ عام فإن اإلدارة يف مامرستها الختصاصها إمنا تخضع أوالً لقاعدة عامة تفرض عليها أن 

فاتها تحقيق الصالح العام ، إال أنه ملا كانت عبارة املصلحة العامة واسعة تستهدف بجميع قراراتها وترص 
وغري محددة املدلول فإن املرشع كثريا ما يحدد لجهة اإلدارة يف نطاق فكرة املصلحة العامة هدفا مخصصا 

لهدف ابذاته ال يجوز لها أن تسعى اىل تحقيق هدف آخر غريه باستعامل الوسائل التي قررها املرشع لهذا 
وذلك احرتاما لقاعدة تخصيص األهداف فإذا ما تغيا مصدر القرار أهدافا غري تلك التي حددها القانون عىل 
وجه التخصيص كان القرار مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة حتى ولو كانت الغاية التي استهدفها القرار 

اإلجراءات وذلك بأن تخفى اإلدارة تتفق مع املصلحة العامة ويقرتب من ذلك انحراف السلطة اإلدارية ب
املضمون الحيقيي للقرار تحت مظهر غري صحيح بأن تلجأ اىل إجراء قرره القانون ألهداف معينة لتصدر به 
قرارا لهدف آخر كانت تقصده ابتداء من أول األمر وذلك إما للتخلص من شكليات حددها القانون ال ترغب 

ء ضامنات قررها املرشع لصاحب الشأن وتريد جهة اإلدارة أن تتالفاها ، جهة اإلدارة االلتزام بها وإما إللغا
وبهذه املثابة فإنه ال يجوز للمجلس األعىل للرشطة ومن بعده وزير الداخلية أن يلجأ اىل إجراءات خاصة 

 .( يف غري ما استهدفه املرشع من هذا النظام 24باإلحالة اىل االحتياط املنصوص عليها قانون الرشطة )ك
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وحيث إنه يف ضوء ما تقدم وكان الثابت من األوراق أنه قد تم عرض الواقعة عىل وزير الداخلية فور حدوثها 
الذ  أشار بعرض أمر املسئولني عن تلك التجاوزات عىل املجلس األعىل للرشطة للنظر يف أمر إحالتهم اىل 

جاه مبا يكشف عن رغبة اإلدارة يف ات –وكان ذلك أول توجيه يف شأن تلك األحداث  –االحتياط بصفة عاجلة 
من قانون الرشطة وتم عرض ذلك املوضوع عىل املجلس  24/1معني قبل الطاعن مستند وراء حكم للامدة 

األعىل للرشكة عىل وده السعة اىل درجة أنه حرر ما سمى يف ديباجة القرار الصادر بإحالة الطاعن اىل 
يف ذات اليوم الذ  صدر فيه قرار وزير  29/2/2711للرشطة مؤرخة  االحتياط ، بأنه مذكرة املجلس األعىل

الداخلية بإحالة الطاعن اىل االحتياط وبعد ستة أيام فقط من الواقعة وهو ما يشري اىل أن األمر عرض عىل 
املجلس األعىل للرشطة يف عجالة ورسعة وبدون دراسة وافية للموقف وقبل أن تتضح وتتحدد أبعاد 

 ثم صدر القرار عىلألطراف الواقعة ومدى مسئولية الطاعن وخطئه وتأثريه عىل األحداث ، املسئوليات 
مجرد معلومات قامت عىل أقوال مرسلة ال دليل يؤيدها وهو ما يشري اىل نية وقصد اإلدارة يف إبعاد الطاعن 

 من القانون . 24عن الخدمة تحت ستار حكم املادة 

 24/1اعن اىل االحتياط مل تحدد له مدة معينة باملخالفة لنص املادة ومن جهة أخرى فإن قرار إحالة الط
التي أوجبت أال تزيد مدة االحتياط عىل سنتني ويعرض أمر الضابط قبل إنهاء املدة عىل املجلس األعىل 

حالة للرشطة ليقرر إعادته اىل الخدمة العاملة أو إحالته اىل املعاش ، وهو ما يعني بالرضورة أن يكون قرار اإل 
م كافية يتم خاللها تقيي –عىل ما سلف إيضاحه  –اىل االحتياط ملدة معينة ، ويجب أن تكون هذه املدة 

موقف الضابط ، وإذ صدر قرار إحالة الطاعن اىل االحتياط بدون تحديد مدته فإن ذلك يكشف عن نية 
 طة بإحالته اىل املعاش تحتاإلدارة وغرضها عىل أنها لن تنتظر طويال لإلطاحة بالطعن خارج هيئة الرش 

من قانون هيئة الرشطة سالف الذكر ، وقبل مىض مدة كافية من تاريخ إحالة الطاعن لالحتياط  24/1املادة 
وصدور القرار بإنهاء خدمته، ميكن خاللها لإلدارة تقييم موقفه وذلك باعتبار أن اإلحالة اىل االحتياط تنطو  

 .حو السابق ذكرهعىل إجراء تحذير  للضابط عىل الن

وحيث إنه بذلك تكون اإلدارة قد أصدرت قرارها بإحالة الطاعن اىل االحتياط ثم بعده قرارها بإحالته اىل 
من قانون الرشطة يف غري الهدف املخصص له ودون التزام باإلجراءات  24/1املعاش استنادا اىل نص املادة 
ه ، وبهذه املثابة ال يكون قرار إنهاء خدمة الطاعن وإن استند اىل نص املادة التي اقتضتها عىل ما سبق بيان

من قانون هيئة الرشطة إال أنه يف حقيقته وفحواه قرار بفصل دون اتباع اإلجراءات التي قررها القانون  24/1
ثابت أن الوبذلك يكون القرار املطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة خليقا باإللغاء ، و 

 24/1القرار املطعون فيه أنه وإن كان يف ظاهره أنه يستهدف املصلحة العام إال أنه باستناده اىل نص املادة 
من قانون الرشطة يكون مصدره قد خرج به عن الهدف الذ  قصده املرشع من هذه املادة سواء من حيث 

تنسب إليه أسباب جدية وهامة وذات  اإلجراءات أم من حيث الغاية والهدف وهو مواجهة الضابط الذ 
خطورة بحيث متس الضابط يف نزاهته واعتباره وكفاءته ، مبا يستخلص منها أنه أصبح غري صالح لالستمرار 

يف  24/1وأن تقتيض الرضورة إعامل حكم املادة  –يف هيئة الرشطة وفقد الصالحية ألن يكون أحد رجالها 
املشار  24/1حق الطاعن باعتبارها رشطا من رشوط إعامل نص املادة  وهذه كلها أمور مل تتوافر يف –شأنه 
سواء يف إجراءات إصداره أم يف السعة  –بل إن الظروف واملالبسات التي أحاطت بصدور القرار  –إليها 

وعدم مرور املدة القانونية الكافية لالحتياط قبل إحالته  –التي بدأت بها تلك اإلجراءات ملدة االحتياط 
معاش ، إمنا ليكشف عن أن قرار اإلطاحة بالطاعن خارج هيئة الرشطة وفصله منها يف ضوء تلك الظروف لل

مل يكن إال بسبب صفة املطلوب القبض عليه والجهة التي ينتمي إليها  – 24تحت ستار املادة  –واإلجراءات 
م اإلحالة لالحتياط وحدد له عندا وضع يف قانون الرشطة أحكاما لنظا وهى أمور مل يهدف إليها املرشع

  ضوابطه وأهدافه عىل النحو السابق بيانه .
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وحيث إنه فضال عام تقدم من ثبوت االنحراف بالسلطة يف إجراءات وهدف القرار املطعون فيه عىل 
التفصيل السابق إيراده ، فإن األسباب التي بنى عليها هذا القرار كام أوضحتها جهة اإلدارة يف مذكرة 

، مل تثبت لدى اإلدارة وقت دور القرار  22/4/2714ومحرض املجلس األعىل للرشطة بجلسة دفاعها 
املطعون فيه وعىل وجه اليقني ومل تكن كافية إلصداره يف ضوء أن الطاعن كان يقوم مبأموريته الرسمية 

لنيابة ا يف املعاونة يف ضبط ضابط القوات املصلحة بناء عىل طلب من الرشطة العسكرية وعىل إذن من
العسكرية املختصة مع االستعانة بالرشكة املدنية فلم يثبت صحة قول اإلدارة بأن الطاعن يف أدائه لهذه 
املأمورية خالف التعليامت الصادرة يف هذا الشأن بالنسبة لضباط القوات املسلحة ، فأيا كان الرأى حول 

عن حامية املواطنني عندما يطلب منها رشعية تلك التعليامت وما تؤد  إليه من غل يد جهاز الرشطة 
، صدرت يف  29/7/2711ذلك ، فقد ثبت أن تلك التعليامت املدان بها والتي قدمتها جهة اإلدارة بجلسة 

، أى يف تاريخ الحق عىل الواقعة بسبب القرار املطعون فيه وأخطرت بها املديرية يف  21/2/2711
املشار إليها ومن ثم فإن تلك التعليامت ال تصلح سندا  وهو أيضا تاريخ الحق عىل الواقعة 4/1/2711

من أن  22/4/2714لتأييد القرار املطعون فيه ، كام أن ما ورد يف محرض املجلس األعىل للرشطة بجلسة 
الطاعن بترصفه حيال ضابط القوات املسلحة املطلوب القبض عليه آثار الجهة التي يتبعها الضابط 

مبا يهدد الوحدة الوطنية ، بالرغم من أن هذا القول جاء مرسال بغري  –ة الرشوة املقبوض عليه .... بجرمي
رضه عىل ف –دليل عليه يؤيده ويؤكد حدوثه ، فإنه ليس من العدل أنه يتحمل الطاعن مسئولية ذلك 

دون األخذ يف االعتبار ترصف الضابط املطعون عليه فإن صح هذا القول ليس سببه ترصف  –صحته 
وهى  –بناء عىل طلبها  –لذ  كان يقوم مبهمة وفقا لقانون مرافقا لقوة الرشطة العسكرية الطاعن ا

وعة وغري وإمنا سببه تلك املقاومة غري املرش  –الجهة املختصة قانونا والتي يتبعها الضابط املقبوض عليه 
والرشطة  لعسكريةومن إخوته وأهله ضد الرشطة ا –املسئولة من الضابط املطلوب املقبوض عليه قانونا 

املدنية التي كانت تنفذ أمر القبض ح حسبام كشفت التحقيقات التي أجريت بعد صدور القرار املطعون 
تلك املقاومة التي مل يكن لها مربر لو أنه احرتم القانون وخضع للرشعية ولتنفيذ أمر القبض عليه  –عليه 

طلوب فخطأ الضابط امل –القانونية السليمة الصادر من السلطات العسكرية املختصة ووفقا لإلجراءات 
القبض عليه وترصفاته واستعامله القوة والعنف يف مقاومة سلطات رشعية مكلفة بالقبض عليه متلبسا 

هى السبب الرئييس يف اإلثارة املدعى بوجودها وليس سببها الطاعن ، وكان ميكن أن متر األمور  –وتفتيشه 
القبض عليه وتفتيشه ، احرتم القانون ونفذ ما طلب منه من السلطات طبيعية لو أن الضابط املأذون ب

ليعرتض و  انونية بعد ذلك يف طريقها السليمالرسمية املكلفة بذلك دون مقاومة لتستكمل اإلجراءات الق
بعد ذلك بالطريق القانوين ، أما وقد قاوم السلطة املكلفة بالقبض عليه مستعمال العنف ضدها استنادا اىل  

صفته كأحد أفراد القوات املسلحة يف مواجهة السلطة الرشعية اىل كانت تقوم بها بصفة أساسية قوات 
الرشطة العسكرية تعاونها الرشطة املدنية ، فإنه يكون قد أخطأ واستغرق خطؤه أية أخطاء أخرى الحقة 

ل داعيات من عنف متباد عىل ذلك باعتبار أن خطأه كان هو البداية يف استعامل العنف وما تال ذلك من ت
، وكل ذلك يكشف عن أن فصل الطاعن من الخدمة تحت مسمى إحالته اىل االحتياط ثم املعاش كان بسبب 
صفة الضابط الذ  تم القبض عليه وبالنظر اىل الجهة التي ينتمي إليها ، األمر الذ  كشف عنه بوضوح 

ي ورد بها أن " الطاعن مل يقدر احتامالت والت 22/4/2711محرض اجتامع املجلس األعىل للرشطة بجلسة 
املوقف التقدير السليم ومل يدخل يف تقديره أن سوء ترصفه قد يؤثر عىل العالقات والروابط بني القوات 

وما واكب ذلك من تداعيات املسلحة والرشطة وما قد يرتتب عىل ذلك من أرضار مبصالح الوطن العليا 
من القومي للخطر نتيجة تصاعد موافق التحد  بني طرفني يعتربان هام للموقف كان من شأنها أن تعرض األ 

الدرع الواقية للبالد ، األمر الذ  من شأنه إفالت زمام أمن ...." ، وهو ما مل يقصده املرشع من حكم املادة 
  ون فيه عاملط املشار إليها ويؤكد انحراف اإلدارة يف استعاملها لنص املادة سالفة الذكر وإصدارها القرار 24/1
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ومن الجدير بالذكر يف هذا الصدد أن تنوه املحكمة يف هذا الشأن اىل ما ثبت لها من املستندات املودعة 
مبلف الطعن من كفاءة الطاعن وبتميزه يف عمله وهو األمر الثابت من العديد من املستندات التي قدمها 

علمي وعدم توقيع أية جزاءات عليه طوال مدو الطاعن ومن ملف خدمته والتي تشهد بكفاءته وتفوقه ال
خدمته بهيئة الرشطة ، فضال عن حصوله عىل وسام الجمهورية من الطبقة الرابعة من رئيس الجمهورية ، 
وحصوله عىل العديد من املكافآت املالية والعالوات التشجيعية . األمر الذ  يدل عىل أنه من الضباط ذو  

من قانون هيئة  24/1مبا ال تستقيم معه إحالته اىل املعاش استنادا اىل نص املادة الكفاءات واملميز يف العمل 
الرشطة الذ  استهدف املرشع فيها حامية جهاز الرشطة وتطهريه من الضباط الذين تنسب إليهم أمور متس 

وهو ما ال  ،نزاهتهم وكفاءتهم وسلوكهم الوظيفي مبا يفقدهم الصالحية يف البقاء يف الخدمة بهيئة الرشطة 
ينطبق عىل الطاعن الذ  أثبتت األوراق أنه من أحسن ضباط الرشطة كفاءة ومتيزا يف عمله وهو ما يؤكد 

سالفة الذكر يف حق الطاعن  24/1مجددا انحراف جهة اإلدارة يف استعاملها السلطة املخولة لها يف املادة 
 بإصدارها القرار املطعون فيه بإحالته اىل املعاش .

إنه ثبت من كل ما تقدم أن القرار املطعون فيه صدر مشوبا بعيب االنحراف يف استعامل السلطة وحيث 
إجرائيا مبا يبطله ويوجب إلغاءه ، وإذ ذهب الحكم املطعون فيه اىل غري ذلك فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

 (11/1/2773ق عليا جلسة 49لسنة  2222القانون وتأويله مبا يوجب إلغاءه . )الطعن رقم 

وعىل العكس من هذه الرقابة الصارمة اتسمت رقابتها عىل قرار اإلدارة بعدم عودة الضابط للخدمة بعد 
 تقدميه الستقالته بالتساهل ومنح الجهة اإلدارية سلطة تقديرية كبرية .

 محو العقوبات التأديبية عن ضباط الرشطة :

خاص بهيئة الرشطة توضح كيفية محو العقوبات ال 2742لسنة  247( من القانون رقم 22جاءت املادة )
 التأديبية التي توقع عىل الضباط وعى :

 سنة يف حالة اإلنذار والتنبيه واللوم والخصم من املرتب مدة ال تجاوز خمسة أيام .

 سنتان يف حالة الخصم من املرتب ملدة تزيد عن خمسة أيام .

 نها .ثالث سنوات يف حالة تأجيل العالوة أو الحرمان م

 .ديبياىل املعاش بحكم أو قرار تأ  أربع سنوات بالنسبة اىل العقوبات األخرى عدا عقوبتى الفصل واإلحالة

ومحو العقوبة التأديبية يكون بقرار من املجلس األعىل للرشطة إذا تبني أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع 
ة ما يقوم عنه رؤسائه ويرتتب عىل محو العقوبالجزاء عليه قد اعتدل ويتبني من واقع التقارير السنوية و 

 التأديبية اعتبارها كأن مل تكن.

 القرارات املتعلقة باإلفراج الرشطي والعفو عن والعقوبة :

يف شأن تنظيم السجون تنص عىل أنه " يجوز  2792لسنة  172( من القانون رقم 91ومن حيث إن املادة )
يا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمىض يف السجن ثالثة أرباع مدة اإلفراج تحت رشط عن كل محكوم عليه نهائ

العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده يف السجن يدعو اىل الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما مل يكن يف اإلفراج عنه 
 خطورة عىل األمن العام .

شغال العقوبة هى األوال يجوز أن تقل املدة التي تقيض يف السجن عن تسعة أشهر عىل أية حال وإذا كانت 
 املؤبدة فال يجوز اإلفراج إال إذا قىض املحكوم عليه يف السجن عرشين سنة عىل األقل " .
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يكون اإلفراج تحت رشط بأمر من مدير عام السجون  ( من القانون املشار إليه عىل أن94وتنص املادة )
 طبقا لألوضاع واإلجراءات التي تقررها الالئحة الداخلية" .

حيث إن مفاد ما تقدم أن الترشيع املرص  شأنه يف ذلك شأن معظم الترشيعات الحديثة قد أقر ومن 
بنظام اإلفراج الرشطي كان لتطور العامل الجنايئ حول دور العقبة يف التأهيل االجتامعي ، ومن مقتضيات 

له للعودة اىل ة لتأهيهذا التأهيل للمحكوم عليه التدرج يف القيود املفروضة عليه داخل املؤسسة العقابي
الحياة الطبيعية إال أن املرشع تطيل رشوطا يف املحكوم عليه ورشوطا أخرى يف املدة التي يجب أن 
يقضيها داخل املؤسسة العقابية فاشرتط أن يكون املحزوم عليه قد أثبت بسلوكه داخل املؤسسة العقابية 

 وافر هذا الرشط ، واشرتط أيضا أال يكون هناكما يدعو اىل الثقة يف تقديم املحكوم يف سلوكه لبيان ت
خطر عىل األمن العام يف اإلفراج عن املحكوم عليه حتى ولو كان مصدر ذلك الخطر غري راجع لسلوك 
املحكوم عليه يف ذاته ولذلك فإن تقدير توافر هذا الرشط يرجع اىل إدارة السجن وإىل األجهزة املنوط 

، واشرتط أيضا أن يكون املحكوم عليه باألشغال الشاقة املؤبدة قد لبث  بها أمر الحفاظ عىل األمن العام
 يف السجن عرشين عاما عىل األقل وإذا تخلف رشط من هذه الرشوط تحلف مناط اإلفراج الرشطي .

ومن حيث إنه ملا كان اإلفراج الرشطي هو لسلطة تقديرية للجهة املنوط بها اإلرشاف والتهذيب ضامنا 
املحكوم عليه ملقتضيات التأهيل االجتامعي وكان الباد  من األوراق أن مصلحة األمن  لحسن استجابة

العام مبا لها من سلطة يف تقرير خطورة خروج املدعى عىل األمن العام )قد رفضت( اإلفراج عنه تحت 
 قرشط رغم توافر بقية الرشوط فيه فإن قرارها والحالة هذه يكون قد جاء بحسب الظاهر من األورا

متفقا مع صحيح القانون خاصة أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل عىل تعسف مصلحة األمن العام 
 (12/4/2779ق جلسة 37لسنة  431يف استعامل سلطتها التقديرية . )الدعوى رقم 

واعتربت املحكم قرار العفو عن العقوبة عمال قضائيا بالقياس عىل التصديق عىل األحكام وال تختص 
 (12/4/2773ق جلسة 31لسنة  293عن عليه . )الدعوى رقم بنظر الط

 سقوط الدعوى التأديبية قبل ضباط الرشطة :

( من قانون هيئة الرشطة موضحة أسباب سقوط الدعوى التأديبية مبىض ثالث سنوات 99جاءت املادة )
تاريخ علم  وات منمن تاريخ ارتكاب املخالفة إذا مل يعلم بها حني ارتكابها ، كام تنقيض مبىض خمس سن

 رئيس املصلحة باملخالفة أو علم من له حق توقيع الجزاء بوقوع املخالفة ومل يتخذ حيالها أى إجراء .

وتنقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأى إجراء من إجراءات االتهام أو التحقيق أو املحاكمة ، وتس  
 املدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .

تهمني فيكون انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقني ، ويف حالة تعدد امل
 وإذا كانت املخالفة متثل جرمية جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية .
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 : تأديــب أمنــاء الشـرطــة

 قت استالمه العمل وتحدد أقدميتهيعني أمني الرشطة عىل درجة أمني رشطة ثالث ويرصف مرتب له من و 
 من تاريخ التعيني طبقا لرتتيب التخرج وعند التساو  يف الرتتيب يقدم األكرب سناً .

ويتم تعيني أمني الرشطة بصفة مؤقتة ملدة سنة تحت االختبار وتجوز مدها ملن مل تثبت صالحيته ملدتني 
 ه .تان اإلضافيتان ومل يثبت صالحيته فيتم فصلأخرتني ال تتجاوز كال منهام عن ستة أشهر فإذا مرت املد

 تأديب أمناء الرشطة :

تتنوع الجهات التي يحق لها محاكمة أمناء الرشطة تأديبيا عىل املخالفات التي يرتكبونها فهم ال يخضعون 
 ملجلس تأديب كاملقررة للضباط .

 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أمني الرشطة :

 ( من قانون هيئة الرشطة مبينة العقوبات التي يخضع لها أمني الرشطة وهى :12دة )جاءت املا

 . اإلنذار .2

 . خدمات زيادة .1

 . الحجز بالثكنة مع استحقاق املرتب كامال .4

( أى الخصم ملدة ال تجاوز شهرين يف السنة وال 1( فقرة )31. الخصم من املرتب عىل الوجه املبني باملادة )3
 الخصم ربع املرتب .يتجاوز 

 . تأجيل موعد استحقاق العالوة ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر .9

 . الحرمان من العالوة .2

 . الوقف عن العمل مع رصف نصف املرتب ملدة ال تجاوز ستة أشهر .4

 . خفض املرتب مبا ال يجاوز الربع .1

 . خفض الدرجة مبا ال يجاوز درجة واحدة .7

 السالف ذكرهام . 7،  1جة معا عىل الوجه املبني يف الجزائني رقمى . خفض املرتب والدر 24

 . الحبس أو السجن وفقا لقانون األحكام العسكرية ويرتتب عليه الحرمان من نصف املرتب فقط .22

 . الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض املعاش أو املكافأة يف حدود الربع .21

عىل عدم جواز معاقبة أمني الرشطة بعقوبة اإلنذار  2742لسنة  247نون رقم ( من القا11وقد نصت املادة )
أو الخصم من املرتب ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام إال بعد إجراء استجواب أو تحقيق مع أمني الرشطة شفاهه 

 غري مكتوب ولكن برشط أن يتضمن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مضمون التحقيق 

 قيع الجزاءات التأديبية عىل أمناء الرشطة :السلطة املختصة بتو 

ميلك مساعد الوزير املختص توقيع الجزاءات التأديبية عىل أمني الرشطة من خمسة اىل سبعة من 
العقوبات سالفة الذكر ، ولرئيس املصلحة الحق يف توقيع الجزاءات من واحد اىل أربعة ، أما املحاكم 

  السابقة . العسكرية فتملك توقيع أى من العقوبات
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يوما من إصداره كام يجوز له  44ويجوز لرئيس املصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر مرءوسيه خالل 
 22-1تعديله بتشديده أو بخفضه ويرتتب عىل مجازاة أمني الرشكة تأديبيا بأحد العقوبات السابقة من 

 عدم جواز ترقيته قبل انقضاء سنتني عىل صريورة الحكم نهائيا .

مني الرشطة حق التظلم من قرار الجزاء املوقع عليه اىل مساعد أول الوزير إذا صدر قرار الجزاء من وأل 
مساعد الوزير املختص . أما إذا كان القرار صادر من رئيس املصلحة فيقدم تظلمه اىل مساعد الوزير 

 . يوما من تاريخ إعالن أمني الرشطة بقرار الجزاء 44املختص ويكون التظلم خالل 

ويف النهاية تجدر اإلشارة اىل أن كال من وزير الداخلية ومساعد الوزير ورئيس املصلحة لهم الحق يف 
 وقف أمني الرشطة احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

 تأديب ضباط الصف والجنود :

وط عىل أن يستوفوا الرش  يتم تعيني جنود الدرجة األوىل بقرار من مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد
 التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى املجلس األعىل للرشطة .

ويكون التعيني مؤقتا ملدة سنة تحت االختيار ويجوز مدها ملن مل تثبت صالحيته ملدتني ال تتجاوز كل 
 منهام ستة أشهر .

نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى املجلس األعىل للرشطة 
 الدرجة األوىل وسائر نظم خدمتهم .

ويخضع ضباط الصف والجنود لذات العقوبات التأديبية التي يخضع لها أمناء الرشطة باإلضافة اىل جزاء 
 ثالث عرش وهو الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض املعاش أو املكافأة يف حدود الربع .

لحة الحق يف توقيع الجزاءات اإلثنى عرش سالفة الذكر بالنسبة ألمناء الرشطة ، كام وميلك رئيس املص
متلك املحاكم العسكرية الحق يف توقيع كل العقوبات مبا فيها الثالث عرش املضاف لإلثنى عرش عقوبة 

 السابقة .

 .حقيق ذلكالتويجوز لرئيس املصلحة أو وكيله وقف ضباط الصف والجنود احتياطيا إذا اقتضت مصلحة 

يوما من تاريخ إصداره ، كام  44وميلك رئيس املصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه خالل 
 ميلك تعديل الجزاء إما بتشديده أو بتخفيضه 

 44ويجوز لضباط الصف والجنود التظلم من القرار التأديبي الصادر بالفصل عىل أن يتم ذلك خالل 
نه بالقرار ويقدم التظلم اىل مساعد الوزير املختص والذ   ميلك إلغاء القرار أو يوما من تاريخ إعال 

 تعديله .

 تأديب رجال الخفر النظاميون :

يكون تعيني الخفر النظاميون بقرار من مأمور املركز عىل أن يكونوا مستوفني للرشوط التي وضعها وزير 
 الداخلية .

 التأديبية الثالث عرش املقررة عىل ضباط الصف والجنود .ويخضع الخفر النظاميون لكافة الجزاءات 

وميلك نائب مدير األمن توقيع اإلثنى عرش عقوبة األوىل ، أما املحاكم العسكرية فلها توقيع كافة 
  الجزاءات املقررة .
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يوما من  44ويجوز ملدير األمن إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه عىل أن يكون ذلك خالل 
 يخ صدوره ، كام يجوز له تعديل القرار بتشديده أو بتخفيضه .تار

وملدير األمن الحق يف إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميني متى فقدوا أدى رشط من الرشوط التي حددها 
 وزير الداخلية لتعيينهم أو إذا تكررت إدانتهم تأديبيا بعد املحاكمة العسكرية .

 ني عن عملهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .ويجوز له وقف رجال الخفر النظامي

يوما  44ويكون للخفري النظامي حق التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة عىل أن يكون ذلك خالل 
من تاريخ علمه بصدور القرار ويتم تقديم التظلم اىل مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد حيث له وحده 

 عديله .حق إلغاء القرار أو ت

 تأديب طالب الرشطة :

 قيد الطلبة بالكلية : -

ومن حيث إنه بالنسبة للنزاع املاثل ، فإن الظاهر من األوراق ومبا ال ميس بأصل طلب اإللغاء ، فإن الجهة 
اإلدارية حملت قرارها باستبعاد نجل املدعى من عداد املقبولني بكلية الرشطة رغم اجتيازه االختبارات 

سبب عدم توافر  مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية يف حقه عند سؤاله أمام اللجنة سالفة  املقررة عىل
 البيان .

ومن حيث إن املدعى مل يقدم دليال قاطعا يف الداللة عىل أن استبعاد نجله لألسباب التي ذكر تها جهة 
الصالح العام أو أنها أساءت  اإلدارة قد جاء عىل خالف الواقع أو أن جهة اإلدارة قد تغيت غاية خالف

 يتعني املطعون فيه مام –استعامل سلطتها ومن ثم ينتفي ركن الجدية املربر لطلب وقف تنفيذ القرار 
 القضاء برفضه دومنا حاجة لبحث مدى توافر االستعجال لعدم جدواه . 

 ( من قانون أكادميية الرشطة 22ملرشع أناط بالجنة املشكلة وفقا للامدة )ومن حيث إنه يبني مام تقدم أن ا
استبعاد الطلبة ، الذين اجتازوا االختبارات املقررة ، إذا مل تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان 

ال معقب ب الشخصية البيئية ، أو التحريات الجدية املناسبة وسلطتها يف هذا الشأن مام ترتخص يف تقديره
عليا يف ذلك طاملا خال تقديرها من إساءة استعامل السلطة أو االنحراف عنها ، وكان قرارها مستمدا من 

 عنارص صحيحة تسبقه وتربره قانونا .

ومن حيث إن املدعى مل يقدم دليال قاطعا يف الداللة عىل أن استبعاد نجله لألسباب الوارد ذكرها سلفا 
خالف الواقع والقانون ، أو أن جهة اإلدارة قد تغيت غاية خالف الصالح العام ، أو أنها  قد جاء عىل

أساءت استعامل السلطة التي خولها إياها القانون ، لذا فإنه ال مناص أمام املحكمة من التقرير بأن ركن 
 الجدية قد انتفى يف طلب وقف التنفيذ املاثل .

 (29/2/2774ق جلسة 34لسنة  2341)الدعوى رقم 

 (9/3/2773ق جلسة 31لسنة  2411)الدعوى رقم 

 (12/4/2773ق جلسة 31لسنة  1494)الدعوى رقم 

 (12/1/2779ق جلسة 37لسنة  2444)الدعوى رقم 
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 ..... غري أن هناك حكام آخر نادرا اتخذ اتجاها آخر فذهبت فيه املحكمة اىل :

عىل حسن انتفاء املقبولني بكلية الرشطة  ومن حيث إن مؤدى النصوص املتقدمة أن املرشع قد حرص
من بني أفضل العنارص املتقدمني لاللتحاق بها ولذلك فقد أحاط عملية القبول هذه بضوابط وقواعد 
محددة منها ما هو متعلق بحسن السرية وبعضها ينصب عىل رضورة توافر اللياقة الصحية والبدنية 

تشكليها أما أواضع وإجراءات قبول الطالب ونظام التثبت  وأناط املرشع لهذا القول للجنة حدد القانون
من الصالحية فهى مهمة أو كلها القانون لالئحة الداخلية لألكادميية وقد أناطت هذه الالئحة بلجنة 
القبول سالفة الذكر مهمة استبعاد الطلبة الذين ال تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية 

يئة أو التحريات الجدية املناسبة عن الذين اجتازوا االختيارات املقررة وعىل ذلك فإنه ال أو صالحية الب
يجوز للكلية أن تتجاوز الرشوط املذكورة وإال اتسم ترصفها مبخالفة القانون كام ال يجوز لها استبعاد 

حقه صحيح سببه ولأحد املتقدمني إال استنادا لتوافر تلك الرشوط أو إحداها وإال عد قراره مفتقرا ل
 البطالن .

قد اجتاز جميع االختبارات  الثابت من األوراق أن نجل املدعىومن حيث إنه ملا كان ما تقدم ، وكان 
املقررة وهى متعلقة بالقدرات واللياقة الطبية والرياضية والنفسية ومل يثبت من األوراق مثة غبار عىل 

لقة به ما يحول دون قبوله ومن ثم فإن عدم قبوله ضمن الطالب بيئته كام مل تتضمن التحريات املتع
استنادا اىل عدم توافر مقومات الهيئة واتزان الشخصية  2779،  2773املقبولني بالكلية العام الدرايس 

دون توضيح من الجهة اإلدارية لألسس التي ارتكنت إليها للقول بعدم توافر مقومات الهيئة واتزان 
ذا أخذ يف االعتبار أن نجل املدعى قد اجتاز االختبارات املقررة ومنها الطبية والنفسية الشخصية خاصة إ 

والرياضية وكلها تشكل مقومات الهيئة واتزان الشخصية ومل تذكر الجهة اإلدارية حالة واقعية تفيد ما 
قرار عليه ال ارتكنت إليه واتخذه سببا لقرارها العام املطلق األمر الذ  يجعل ذلك السبب الذ  قام

الطعني هو سبب غري حقيقي يفقد ذلك القرار أساسه القانوين مام يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يرتتب 
 (12/1/2779ق جلسة 37لسنة  1917عىل ذلك من آثار وإلزام جهة اإلدارة . )الدعوى رقم 

حيث  " ومن ار  وقضت بأنغري أن املحكمة اإلدارية العليا أيدت االتجاه السائد يف محكمة القضاء اإلد
( من قانون أكادميية 22إن مفاد النصوص السالفة أن املرشع قد أناط باللجنة املشكلة وفقا لنص املادة )

الرشطة ، استبعاد الطلبة الذين اجتازوا االختبارات املقررة إذا مل تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو 
حريات الجدية املناسبة وسلطتها يف هذا الشأن مام ترتخص يف اتزان الشخصية أو صالحية البيئة أو الت

تقديره بال عقب عليها يف ذلك طاملا خال تقديرها من إساءة استعامل السلطة فتقدير مدى استيفاء 
الطالب لرشط مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية هو من األمور التقديرية التي تستقل بها جهة 

نون أى إطار أو ضابط خاص يتعني عىل اللجنة املشار إليها االلتزام به عند قيامها اإلدارة ومل يحدد القا
باستبعاد من يرى عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية يف شأنهم فام عدا الضابط العام 

وراق ألالذ  يحدد كافة ترصفات اإلدارة وهو واجب عدم االنحراف بالسلطة ، وملا كان الباد  من ظاهر ا
درجة مبا يعادل نسبة  194.9أن نجل املطعون ضده حصل عىل شهادة الثانوية العامة مبجموع درجات 

تقريبا وتقدم لالمتحان بأكادميية الرشطة واجتاز كافة االختيارات املقررة بنجاح ، عام كشف الهيئة  44%
لف الذكر عدم توافر مقومات ( من قانون الرشطة سا22العامة حيث ثبت للجنة املشكلة طبقا للامدة )

  الهيئة العامة واتزان الشخصية يف شأنه .
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ومن حيث إن املطعون ضده مل يقدم دليال قاطعا عىل أن استبعاد نجله لألسباب السالف ذكرها قد جاء 
عىل خالف الواقع والقانون أو أن جهة اإلدارة قد تغيت غاية خالف الصالح العام أو أنها أساءت استعامل 

طة التي خولها إياها القانون مام يفيد بحسب الظاهر من األوراق أن القرار املطعون فيه قام عىل السل
سببه الصحيح املربر له قانونا وينتفي بذلك ركن الجدية يف طلب وقف تنفيذه ، إذ انتفى ركن الجدية 

انون متعينا القفال محل لبحث ركن االستعجال ويكون طلب وقف التنفيذ غري قائم عىل سند من صحيح 
 رفضه ، وغنيا عن البيان .

وغنى عن البيان أن اختيار الطالب الذ  حصل عىل مجموع درجات يف الثانوية العامة أعىل من زميله 
إمنا يكون يف املرحلة النهائية التي تيل اجتياز الطالب لالختبارات املقررة وبعد أن يتم استبعد من ال 

واتزان الشخصية ، وهو ما ينبغي تحققه يف شأن نجل املطعون ، ففيه إذ تتوافر يف شأنه مقومات الهيئة 
تم استبعاده يف كشف الهيئة العامة ومن ثم فال وجه للتحد  بأن حصل عىل مجموع أعىل من بعض 

 (22/1/2779ق جلسة 34لسنة  4114زمالئه الذين قبلوا بالكلية . )الطعن رقم 

  ومن بعدها املحكمة اإلدارية العليا يوسع من نطاق السلطة والواقع أن اتجاه محكمة القضاء اإلدار 
التقديرية املمنوحة لجهة اإلدارة يف نطاق ال يسمح بهذه السلطة فال يتصور أن يجتاز الطالب سائر 
االختبارات النفسية والبدنية ثم يتم تخطيه يف القبول تحت مسمى توازن الشخصية فاألصل أنه يجب 

وضوعية يتم عىل أساسها الختيار أو عىل األقل  تكون هناك ضوابط قابلة ألن أن تكون هناك عوامل م
تراقبها املحكمة عىل صحة قبول أو عدم قبول الطالب إما بإطالق األمر ولسلطة تقديرية واسعة دون 
معقب عليها يف مسألة  متعلقة مبستقبل بعض الطالب دون سند من القانون يف شأنه أن يجعل االختيار 

اية األمر تحميا ال ضابط له وعىل عكس هذا االتجاه تتشدد املحكمة اإلدارية العليا عند رقابة يف نه
 بت اىلجع اىل مسألة انضباطية فذهالقرارات املتعلقة بفصل الطالب من الكلية حتى ولو كان الفصل ير 

رشطة كان ينص ، عند بإنشاء أكادميية ال 2749لسنة  72ومن حيث إنه وملا كان الثابت أن القانون رقم 
من درجات السلوك  %94عىل أن يكون فصل الطالب إذا حصل عىل أقل من  4بند  29صدوره يف املادة 

املشار إليه بان يكون الفصل يف حالة حصول الطالب عىل أقل من  4واملواظبة ، ثم جرى تعديل البند 
، فإن هذا التعديل  2742لسنة  73من درجات السلوك أو املواظبة ، وذلك مبقتىض القانون رقم  94%

األخري يكون مقررا للفصل بني درجات السلوك ودرجات املواظبة ويكون لكل من عنرصى السلوك 
واملواظبة ذاتية خاصة وتقدير خاص ، والثابت أنه تطبيقا لذلك فقد تقرر بأن يكون لكل من هذيت 

السنة الرابعة ، عىل ما تكشف عنه  درجة لكل منهام بالنسبة لطلبة 44العنرصين تقدير خاص ، هو 
الجداول املرفقة بالالئحة الداخلية ألكادميية الرشطة ، فإذا كان ذلك وكانت تلك الالئحة تنص يف املادة 

( عىل أنه يف حالة غياب الطالب بدون إذن تخصم منه درجات عىل النحو التايل ما مل يوقع عليه 27)
.. )ب( الغياب يف الطوابري : إذا زاد عدد مرات غياب الطالب .جزاء بالخصم من درجات املواظبة )أ( .

درجة من درجات املواظبة عن كل طابور بتغيبه  2/1من الطوابري املقررة عىل عرش مرات تخصم منه 
إال إذا كان الغياب إلصابته أثناء أو بسبب دراسة باألكادميية أو ألسباب أخرى تقدرها إدارة القسم ، 

النص أن التغيب عن الطوابري يعترب متصال باملواظبة ، ويكون إعامل أثر الغياب عن تلك ومفاد هذا 
الطوابري مام يجب رده ىل عنرص املواظبة ، فإذا كان ذلك ، فإنه يكون بحسب الظاهر غري صحيح قانونا 

بالطعن  هما رتبته الجهة اإلدارية من خصم ربع درجة من درجات السلوك بالنسبة للطالب )املطعون ضد
جزاء الحجز أسبوعا عن مخالفة  2714من نوفمرب  سنة  14املاثل( نتيجة توقيع قائد السية بتاريخ 

صمه من درجات دقيقة عىل نحو ما ورد بالكشف الخاص مبا تم خ 29الغياب عن طابور املشاهدة ملدة 
  سلوك املطعون ضده 
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قد نظمت آثار الغياب عن الطوابري ، واعتربت  ذلك أنه متى كانت الالئحة الداخلية ألكادميية الرشطة
( املشار إليها ، أدخل اىل عنرص املواظبة فإنه ال يصح أن يكون من 27ذلك نحو ما تفيده عبارة املادة )

شأن التأخري عن الطابور ، الذ  ال ميكن أن يختلف يف طبيعته عن الغياب عن الطابور كلية ، توقيع جزاء 
( املشار إليها ، تقرر أن 27حني أن الالئحة الداخلية ، عىل ما تفيد عبارة املادة ) يتعلق بعنرص السلوك يف

الغياب عن الطابور هو من األمور املتعلقة بعنرص املواظبة ويكون أثر التغيب أو التخلف وحسب ، إال 
 حني أن يف أن القول بعكس ذلك يؤد  اىل ازدواجية الجزاء وتعلقه يف آن واحد بعنرص السلوك واملواظبة

املشار إليه عن إدماجهام ، وأفرد لكل من  2742لسنة  73املرشع عدل رصاحة ، مبا أىت به بالقانون رقم 
العنرصين ذاتية خاصة ، مام انعكس يف الالئحة الداخلية ألكادميية الرشطة ينفرد كل من العنرصين 

لرتتيب عىل ما تقدم ، فال يكون درجة وبا 29درجة والنهاية الصغرى  44بتقدير خاص نهايته العظمى 
درجة من درجات السلوك كأثر تبعي لتوقيع جزاء الحجز  2/3صحيحا بحسب الظاهر ، ما تم من خصم 

عىل نجو ما سبق بيانه ، ويكون مؤدى ما سبق ، أنه يتعني  2714من نوفمرب سنة  24ملدة أسبوع يوم 
ت السلوك الخاصة باملطعون ضده وبالتايل إضافة درجة كاملة تم خصمها دون سند من قانون من درجا

درجة مام يضحى معه القرار الصادر بفصله من أكادميية الرشكة  29فإنه ال يكون حاصال عىل أقل من 
( مخالفا بحسب الظاهر ، لصحيح حكم القانون األمر الذ  يتوافر 29( من املادة )4إعامال لحكم البند )

 (443ص 49س 2/2/2774ق جلسة 43لسنة  4191)الطعن رقم  معه ركن الجدية يف طلب وقف تنفيذه .

ويخضع طالب كلية الرشطة لقانون األحكام العسكرية ، ويتوىل محاكمتهم تأديبيا محكمة عسكرية 
تشكل بقرار من مدير األكادميية برئاسة نائب املدير املختص أو من يقوم مقامه وعضوية ضابطني يعينهام 

 مدير األكادميية سنوياً .

 وميثل االدعاء أمام املحكمة العسكرية ضابط يتم اختياره من مدير األكادميية سنوياً .

الخاص بإنشاء أكادميية الرشطة عىل الجزاءات  2749لسنة  72( من القانون رقم 14وقد نصت املادة )
 التي يجوز توقيعها عىل طالب كلية الرشطة وهى :

 ة أو طلبة القسم كله .. التذكر عىل انفراد أو بحضور طلبة الفرق2

 . التكليف بخدمات إضافية عىل أال تتجاوز خمس خدمات يف الشهر الواحد.1

درجة نن  2/3. الحرمان من الخروج أيام العطالت األسبوعية والرسمية ويؤد  هذا الجزاء اىل خصم 4
 درجات السلوك عن كل أسبوع .

 . الخصم من الدرجات املخصصة للسلوك أو املواظبة .3

درجة من درجات  2/1. الحجز عىل انفراد مدة ال تزيد عىل شهر ويرتتب عىل هذه العقوبة خصم 9
 السلوك عن كل يوم مبا ال يجاوز خمسة عرش درجة 

 . حرمان ضابط الصف من درجته أو تنزيله اىل درجة أدىن أو عزله .2

دور أو دورين بالنسبة ملواد الرشطة ومن التقدم المتحان املواد القانونية  . الحرمان من التقدم لالمتحان4
 كلها أو بعضها ويف جميع األحوال يجوز اعتبار الحرمان مبثابة رسوب .

  . الفصل من األكادميية .1
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( من 29وهذه العقوبة من أشد العقوبات لذلك ال توقع إال يف حاالت معينة قد نصت عليها املادة )
 وهى : 2749لسنة  72ن رقم القانو 

 ثبوت عدم صالحية الطالب خالل فرتة االختبار .

 تغيب الطالب عن الدراسة مدة خمسة عرش يوما متتالية دون عذر مقبول .

 فقد الطالب ألى رشط من رشوط القبول باألكادميية .

ية إدارة األكادميرسوب الطالب بكلية الرشطة أكرث من مرة يف السنة الدراسة الواحدة ويجوز ملجلس 
 منحه فرصة استثنائية يف كال من السنتني الدراسيتني النهائيتني باألكادميية .

 ( من هذا القانون .23الحكم عىل الطالب من املحكمة العسكرية املشار إليها يف املادة )

 فصل الطالب بناء عىل اقرتاح مدير األكادميية ألسباب تتعلق بالصالح العام.

 من درجات السلوك أو املواظبة .  %94عىل أقل من حصول الطالب 

ويف كل األحوال يجوز ملن يفصل من طلبة كلية الرشطة استكامل دراسته يف إحدى كليات الحقوق وفقاً 
 للنظم املقررة .

 الجهات التي متلك توقيع الجزاءات عىل طالب كلية الرشطة :

مبينة الجهات التي متلك توقيع  2749لسنة  72م ( من قانون أكادميية الرشطة رق12فقد جاءت املادة )
 العقوبات التأديبية عىل طالب كلية الرشطة وهى :

 . املحكمة العسكرية ومتلك توقيع كل العقوبات .2

 . 4-2. مدير األكادميية ويوقع الجزاءات من 1

اظبة والسلوك مبا ال يجاوز عرش درجات للخصم من درجة املو  2-2. رئيس القسم ويوقع الجزاءات من 4
 وخمسة عرشة يوما بالنسبة للحجز االنفراد  .

مبا ال يجاوز عرشة درجات بالنسبة للخصم من درجات املواظبة  2-2. وكيل القسم يوقع الجزاءات من 3
 أو السلوك وعرشة أيام بالنسبة للحجز االنفراد  .

مبا ال يجاوز خمسة  9-2ت من . الضباط من رتبة عميد ومساعد  كبري املعلمني ولهم توقيع الجزاءا9
أسابيع بالنسبة للحرمان من الخروج يف العطالت األسبوعية والرسمية ومبا ال يجاوز سبعة درجات 

 بالنسبة للخصم من السلوك وال يجاوز سبعة أيام بالنسبة للحجز االنفراد  .

مبا ال يجاوز أربعة  9-2. الضباط من رتبة عقيد وقادو كتائب الطلبة ولهم حق توقيع الجزاءات من 2
أسابيع بالنسبة للحرمان من الخروج أيام العطالت األسبوعية والرسمية ومبا ال يجاوز ثالث درجات 

 تخصم من درجات السلوك وثالثة أيام بالنسبة للحجز االنفراد  .

أسابيع  مبا ال يجاوز ثالثة 4-2. الضباط من رتبة مقدم وقادة رسايا الطلبة ولهم توقيع الجزاءات من 4
 بالنسبة للحرمان من الخروج أيام العطالت األسبوعية والرسمية .
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مبا ال يجاوز أسبوعني بالنسبة للحرمان من  4-2. الضباط من رتبة الرائد ولهم توقيع الجزاءات من 1
 الخروج أيام العطالت األسبوعية والرسمية 

يجاوز أسبوع بالنسبة للحرمان من  مبا ال 4-2. الضباط من رتبة نقيب ولهم توقيع الجزاءات من 7
 الخروج أيام العطالت األسبوعية والرسمية .

مبا ال يجاوز الحرمان من  4-2. الضباط من رتبتى املالزم أول واملالزم ولهم توقيع الجزاءات من 24
الخروج مساء الخميس وصباح الجمعة من العطالت األسبوعية وصباح الجمعة من العطالت األسبوعية 

 ح اليوم التايل من أيام العطالت الرسمية .وصبا 

 بعض القرارات الخاصة بطلبة كلية الرشطة :

 19/2/2711ومن حيث إنه متى كان الباد  من األوراق أن املدعى حال كونه طالبا بكلية الرشطة بتاريخ 
القضائية أىت أفعاال  31لسنة  3391بالدعوى رقم  2/2/2711وقبل التجائه ابتداء اىل القضاء اإلدار  بتاريخ 

وألفاظا غري الئقة تنبئ عن انحراف يف طبعه ، وإصابته بالشذوذ الجنيس ، وهو ما شهد به كل من / ......... 
صحة الواقعة ب –يف التحقيق الذ  أجرى معه  –بالكلية يف ذلك الوقت ، كام أقر املدعى نفسه  الطالبنيو 

أبلغ الطالب / ...........  2/9/2772عال واأللفاظ غري الالئقة ، وبتاريخ وإن أنكر إتيانه لبعض تلك األف
املقيد بالفرقة الرابعة بالكلية ، إدارة الكلية مبحاولة املدعى مراودته عن نفسه ، واإلتيان بترصفات تتناىف 

رت عن ا أسفمع كونه طالبا بكلية الرشطة ، كام أفادت إدارة مكافحة جرائم اآلداب العامة بأن تحرياته
أن املدعى معروف عنه مبنطقة سكنه بأنه مصاب بالشذوذ الجنيس ، وأوردت مبذكرتها املرفقة باألوراق 
بعض الواقعات التي تؤكد شذوذه يف مسكنه وهذا كله ما يلقى ظالال كثيفة من الشك عىل مسلك 

الرشطة  ه من فصله من كليةويضعه موضع الريبة ، ومن ثم يكون القرار املطعون فيه فيام تضمناملدعى 
للصالح العام صادرا بحسب الظاهر من األوراق مستندا اىل صحيح سببه ، ومتفقا وأحكام القانون غري 
مرجح اإللغاء عند الفصل يف املوضوع وينتفي بذلك ركن الجدية ويفتقد طلب وقف التنفيذ مقومات 

 (27/2/2774ق جلسة 32لسنة  2214،  4341الحكم به ، مام يتعني القضاء برفضه . )الدعويان رقام 

ومن حيث أنه يبني من النصوص املتقدمة أن املرشع قد غاير يف الحكم والرشوط بني منح األجانب حق 
اإلقامة العادية أو اإلقامة املؤقتة ، بحيث يعترب صاحب إقامة مؤقتة كل من ال تتوافر يف شأنه الرشوط 

ادية ، كام منح وزير الداخلية سلطة تقديرية يف إبعاد األجانب بقرار املتطلبة ملنح اإلقامة الخاصة أو الع
منه ومل يقيدها إال بالنسبة لصاحب اإلقامة الخاصة حيث أوضح األسباب التي يتعني أن يقوم عليها قرار 

من القانون  17اإلبعاد الذ  ال يصدر إال بعد العرض عىل لجنة اإلبعاد املشكلة وفقا لحكم املادة 
قتها عىل اإلبعاد ، وقد جرى قضاء هذه املحكمة عىل أن جهة اإلدارة تتمتع يف مامرسة اإلبعاد ومواف

بالنسبة ألصحاب اإلقامة املؤقتة بسلطة تقديرية واسعة ال يحد منها أو يقيدها إال أن يصدر قرارها 
نحراف لطة أو اال باإلبعاد ألصحاب هذا النوع من اإلقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف يف استعامل الس

بها ، وهى يف ذلك تخضع لرقابة القضاء اإلدار  شأنها شأن ما يصدر عنها من قرارات مبنية عىل سلطة 
تقديرية ، واألمر هنا مرده أن تقوم أمام اإلدارة يف اتخاذها لقرار اإلبعاد اعتبارات جدية تجعل يف إقامة 

أو سالمة اقتصادها أو ينطو  عىل إخالل بالنظام األجنبي يف أمثال هذه الحاالت ما يهدد أمن الدولة 
العام أو اآلداب العامة والصحة والسكينة العامة وغري ذلك من االعتبارات التي تر ى معها اإلدارة إبعاد 

  األجنبي صاحب اإلقامة املؤقتة .
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املؤرخ ومن حيث إن الثابت من األوراق كتاب لواء دكتور مدير اإلدارة العامة للشئون القانونية 
أن الطاعن من أصحاب اإلقامة املؤقتة ، وقد سبق أن أجريت تحريات بشأن اتجاره يف  9/2/2711

وهو يتعامل يف النقد األجنبي  4/2/2714العمالت األجنبية بأسعار السوق السوداء ، وقد ضبط بتاريخ 
وصدر قرار السيد حرص وارد مالية ،  2714لسنة  912بالسوق السوداء ، وتحرر عن ذلك املحرض رقم 

وزير الداخلية يف ذات التاريخ بإنهاء إقامته وترحيله خارج البالد درء النشاط الضار باقتصاد البالد ، وتم 
 . 23/2/2714تنفيذ القرار بتاريخ 

ومن حيث إنه يبني مام تقدم أن القرار املطعون فيه قد صدر من وزير الداخلية املختص بإصدار مبا له 
ة دون أن يقوم دليل من األوراق عىل قيامه تعسف يف استعامل السلطة أو االنحراف من سلطة تقديري
 بها عند إصداره .

أن الطلبة  –ودون مساس بطلب إلغاء القرار املطعون فيه  –ومن حيث إن الثابت من ظاهر األوراق 
ية اعتبارا من انتظموا بالدراسة بالكل 71/2774الجدد املقبولني بكلية الرشطة يف العام الدرايس 

أعد قائد الكتيبة األوىل بالكلية تقريرا بشأن صالحية الطلبة الجدد  21/4/2774وبتاريخ  21/22/2771
انتهى فيه اىل أنه ثبت من خالل معايشة الطلبة ومتابعة حاالتهم  71/74املقبولني يف العام الدرايس 

... عا لالستمرار بالكلية عدا الطالب ......الصحية والنظامية والخلقية خالل مدة االختيار صالحيتهم جمي
)نجل املدعى( حيث ثبت من خالل املتابعة الدقيقة لسلوكه وترصفاته عدم استواء شخصيته النظامية 
والعسكرية وارتكابه العديد من املخالفات التي تدل عىل اعوجاج طبعه وتؤكد تدين خلقه حيث دأب 

خالفة قواعد الضبط والربط وادعاء املرض أثناء التدريب عىل عدم تنفيذ أوامر ضباط صف الطلبة وم
وق جوزى عن تكرار املخالفة بالحجز أسبوعا بالكلية وتعمده إتالف أثاث الكلية وقد جوزى عن تلك 
الواقعة بالحجز أسبوعا ، بالكلية وعدم استيعابه للتدريبات العسكرية فضال عن سوء سلوكه وغلطته يف 

 التعامل مع قرنائه .

وافق مدير الكلية عىل ما جاء بهذه املذكرة وعىل عرضها عىل لجنة  24/4/2774ن حيث إنه بتاريخ وم
قبول الطلبة الجدد بالكلية ملامرسة اختصاصها املقرر يف تقرير صالحية الطالب ، وإذ عرضت حالة نجل 

ن فيه رار املطعو املدعى عىل اللجنة املذكورة قررت عدم صالحيته لالستمرار بالكلية وعليه صدر الق
 . 24/3/2774بتاريخ 

ومن حيث إن الثابت مام تقدم أن جهة اإلدارة مبا لها من سلطة تقديرية قررت يف ضوء متابعتها لحالة 
 نجل املدعى وسلوكه أثناء فرتة االختيار عدم صالحيته لالستمرار بالكلية .

 الدعوى واكتفى يف عريضة دعواها ومن حيث إن املدعى مل ينكر ما نسبته الكلية لنجله يف ردها عىل
بوصم قراره بسوء استعامل السلطة ، وهو ما خلت األوراق مام يؤيده ومن ثم يكون القرار املطعون 

لسنة  9411محموال عىل سببه املربر له . )الدعوى رقم  –بحسب الظاهر من األوراق  –فيه قد صدر 
 (44/22/2774ق جلسة 34
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 : يــختأديــب العمـــد واملشــا

الخاصة بتنظيم  2773لسنة  12املعدل بالقانون رقم  2741لسنة  91جاءت املادة الثالثة من القانون رقم 
 طوائف العمد تحدد رشوط ترشيح العمد واملشايخ وحرصتها يف :

بالنسبة للعمد يشرتط أن يكون مرص  ومقيد بجدول انتخابات القرية التابع لها وأن يجيد القراءة والكتابة  -
وأال تقل ملكيته من األرض الزراعية عن خمسة أفدنة أو أن يكون له دخل ثابت كاملرتبات أو املعاشات أو 

 دخل من ممتلكات أيا كان توعها عىل أال يقل الدخل عن ثالمثائة جنيه شهريا .

يجيد  نوبالنسبة للمشايخ فيشرتط أن يكون مرص  وأن يكون مقيد بجدول انتخابات القرية التابع لها وأ  -
القراءة والكتابة وأن يكون حائزا ألرض زراعية ملكا أو إيجار أيا كانت مساحتها ، أو أن يكون له دخل ثابت 

 ال يقل عن مائة جنيه شهريا .

ويرفع قرار ترشيح العمدة اىل لجنة وزارية ثالثية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتوىل 
 ني الختيار أحدهم ثم يصدر قرار من وزير الداخلية بتعيينه .هذه اللجنة بحث أوراق املرشح

فإذا تم تعيني عمدة القرية وكان من املوظفني العاملني بالدولة فيحق له االحتفاظ بوظيفته طوال مدة 
شغله العمودية فيكون متفرعا لعمله كعمدة ويف ذات الوقت متمتعا بجميع مميزات وظيفته األصلية حيث 

 والبدالت املقررة لها من جهة عمله األصلية . يتقاىض مرتبها

قوبة إخالل أو تقصري يستوجب ع ومبجرد تعيني العمدة أو الشيخ فعليهام االلتزام بواجبات الوظيفة وأى
 تأديبية :

لسنة  12املعدل بالقانون رقم  2741لسنة  91( من القانون رقم 14فقد جاءت الفقرة الثانية من املادة )
متضمنة أن تقصري العمدة أو الشيخ أو إهاملهام يف القيان بواجبات الوظيفة أو ارتكاب ما يخل  2773

لتابع له العمدة أو الشيخ الحق يف مجازاتها تأديبيا باإلنذار أو بغرامة تأديبية باعتباره ، يجعل ملدير األمني ا
جنيها إال أنه ال يجوز له مجازاتها تأديبيا إال بعد سامع  19تخصم من املكافأة الشهرية التي ال تزيد عن 

 أقوالهام .

الفة ومدير األمن إذا كانت املخ كام أعطت الفقرة الثالثة من املادة السابقة ملساعد وزير الداخلية املختص
التي ارتكبها أيهام تستوجب عقوبة أكرث من عقوبة اإلنذار أو الخصم من مكافأته الحق يف إحالة األوراق 
اىل لجنة العمد واملشايخ عىل أن يتضمن قرار اإلحالة وصف التهمة أو التهم املنسوبة اىل العمدة أو الشيخ 

، وإذا تأكدت اللجنة من ثبوت التهمة يف حق املخالف فيحق لها توقيع مع بيان ألدلة ثبوتها يف حقهام 
عقوبة اإلنذار أو الغرامة التأديبية وتخصم من املكافأة الشهرية مبا ال يجاوز مائة جنيه أو الفصل من 

 الوظيفة .

عني من تاريخ و ويبلغ وزير الداخلية بالقرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد واملشايخ وذلك خالل أٍسب
 صدورها  للنظر يف اعتامدها ، وللوزير الحق يف إلغاء الجزاء أو تعديله بالتشديد أو التخفيف .

وملدير األمن الحق يف وقف العمدة أو الشيخ عن أعامل وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك عىل أال 
 تتجاوز مدة الوقف ثالثة أشهر .

قف فعليه إحالة العمدة أو الشيخ اىل لجنة العمد واملشايخ لتقوم وإذا رأى مدير األمن مد مدة الو 
 بالنظر يف مد الوقف اىل ما يزيد عىل ثالث أشهر .
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 : تـأديــب الـمـأذونيـــن

يحدد وزير الداخلية لكل جهة مأذون أو أكرث ، وتتوىل دائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية النظر يف 
 ء امتحان للمرشحني للأمذونية وتأديبهم .تقسيم املأذونيات وإجرا

 الرشوط الواجب توافرها فيمن يعني بوظيفة املأذون :

فقد أوضحت املادة الثالثة من الئحة املأذونني الرشوط التي يتعني توافرها فيمن يعني بوظيفة املأذون 
 ال يقل سنه عن إحدىوحرصتها يف عدة رشوط وهى : أن يكون مرصيا مسلام ومتمتعا باألهلية املدنية وأ 

وعرشين سنة ميالدية وأن يكون حسن السمعة ومل تصدر ضده أية أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالرشف 
 أو النزاهة وأن يكون حائزا عىل شهادة التخصص أو شهادة العاملية أو شهادة الدراسة العليا .

يها ، ويتم الرتشيح بناء عىل طلب عرشة ويرشح املأذون من أهل الجهة املراد التعيني فيها أو النقل إل
 أشخاص عىل األقل مسلمني من أهايل املدينة التي يراد الترشيح ملأذونيتها .

ويف حالة خلو املأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الرتشيح فيها ويعلن عن ذلك باملحكمة 
عىل باب العمدة أو الشيخ أو املقر اإلدار  الذ  يقع الجزئية التي تتبعها جهة املأذونية كام يعلق اإلعالن 

 بدائرة املأذونية ويتم اإلعالن ملدة ثالثة أشهر .

 وإذا مل يقوم أحد من أهل هذه الجهة برتشيح نفسه فإنه يقبل ترشيح آخر من غري أهل تلك الجهة .

 سلسل األرقام .يف دفرت مويتم تقديم طلبات الترشيح اىل قلم كتاب املحكمة الجزئية فتقوم بتقييدها 

ويتم عمل امتحان للمرشحني ويختار الحاصل عىل أعىل الدرجات لشغل وظيفة املأذون ويصدر قرار تعيينه 
 .ن هذا القرار مصدق من وزير العدلمن دائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية عىل أن يكو 

 كومية أو أى عمل  ال يتفق مع عمل املأذونية .وال يجوز للأمذون أن يجمع بني املأذونية وأى وظيفة ح

ويكون للأمذون مقر ثابت يف الجهة التي عني فيها وال يجوز له الغياب عن هذه الجهة أكرث من ثالثة أيام 
إال مبوافقة قايض املحكمة الجزئية ، ويف هذه الحالة تسلم الدفاتر املوجودة معه ملأذون آخر يقوم بعمله 

 حتى يعود .

أذون ملف خاص به موجود باملحكمة الجزئية التابع لها جهة املأذونية يتضمن هذا امللف طلبات ولكل م
األجازة والرتخيص بها واإلخطارات املرسلة إليه عند غيابه وكل ما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والقرارات 

 الجزائية إن وجدت .

 كيفية تأديب املأذونني :

جنحة مخلة بالرشف فيكون لدائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية الحق إذا اتهم املأذون يف جناية أو 
 يف وقف املأذون عن عمله حتى يفصل يف التهم املنسوبة إليه .

بخالف ذلك يحق لرئيس املحكمة الجزئية أو الكلية بحسب األحوال أن يقوم بتوقيع عقوبة اإلنذار للأمذون 
تستوجب عقوبة أشد من اإلنذار فيتعني عليه إحالة األمر اىل دائرة األحوال املخالف ، لكن إذا كانت املخالفة 

 الشخصية باملحكمة االبتدائية باعتبارها صاحبة االختصاص األصيل يف تأديب املأذون .

ويجب عىل دائرة األحوال الشخصية إخطار املأذون للحضور أمامها لسامع أقواله واالطالع عىل التحقيقات 
   غيبته .التي أجريت يف
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 العقوبات التي يجوز توقيعها عىل املأذون :

 –( من الئحة املأذونني هى : )اإلنذار 34العقوبات التي يجوز توقيعها عىل املأذون كام عددتها املادة )
 العزل( –وال تزيد عن ستة أشهر الوقف ملدة ال تقل عن شهر 

 والقرارات الصادرة بعقوبة الوقف عن العمل أو اإلنذار نهائية وبالتايل ال يجوز الطعن فيها . 

أما القرارات الصادرة بعقوبة العزل فيجب عرضها عىل وزير العدل للتصديق عليها وله وحده حق 
 تعديلها بتشديدها أو تخفيضها أو حتى إلغائها .

 : العــامــــةــب أعضــاء النيـــابـــة تأدي

 فإخالل عضو النيابة العامة بواجبات وظيفته أياً كانت درجة اإلخالل يعرضه للمحاكمة التأديبية .

وميلك وزير العدل والنائب العام حق توجيه التنبيه لعضو النيابة الذ  يخل بواجبات وظيفته وذلك إذا 
 ذلك أن يكون التنبيه شفويا أو كتابيا . كان هذا اإلخالل بسيطا ويستو  يف

وميلك عضو النيابة الحق يف االعرتاض عىل هذا التنبيه عىل أن يكون هذا االعرتاض مكتوبا ويقدم اىل 
الخاص باملجلس  2727لسنة  11( من القانون رقم 2اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )

 ذلك خالل أسبوع من تاريخ إبالغ العضو بالتنبيه .األعىل للهيئات القضائية ويتم 

فتقوم اللجنة املقدم إليها االعرتاض بإجراء التحقيق بشأن الواقعة التي استوجب تنبيه العضو وبعد 
االنتهاء من التحقيق يجوز لها أن تؤيد التنبيه أو تعتربه كأن مل يكن ويف كل األحوال عليها إبالغ قرارها 

 اىل وزير العدل .

ويف حالة استمرار العضو يف ارتكابه للمخالفة التي كانت محال للتنبيه يتم إقامة الدعوى التأديبية ضده 
 ويقوم بتقدميها النائب العام بناء عىل طلب الوزير .

فيالح  من ذلك أن عضو النيابة إذا أخل بواجبات وظيفته ومل يتقدم وزير العدل بطلب اىل النائب 
 ى التأديبية فال ميلك النائب العام إقامة هذه الدعوى دون طلب من الوزير .العام إلقامة الدعو 

 مجلس تأديب أعضاء النيابة العامة :

( من قانون السلطة القضائية تشكيل مجلس تأديب أعضاء النيابة عىل اختالف 214أرجعت املادة )
( من قانون السلطة 71املادة )درجاتها اىل أنه هو ذات التشكيل ملجلس تأديب القضاة املشار إليه يف 

القضائية والتي تضمنت تشكيل مجلس التأديب برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثالثة من 
 رؤساء محاكم استئناف باإلضافة  اىل أقدم ثالثة من مستشار  محكمة النقض  .

 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء النيابة :

( من قانون السلطة القضائية عىل أن " العقوبات التأديبية التي يحكم بها عىل أعضاء 211نصت املادة )
 النيابة هى العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها عىل القضاة " وهى اللوم والعزل .

 وميلك وزير العدل أو النائب العام حق وقف عضو النيابة عن عمله حتى اإلشهاد من التحقيق .

 درة من مجلس التأديب قرارات نهائية وباتة ال يجوز الطعن فيها.والقرارات الصا
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 : والنيــابـــات تـأديــب العامليــن باملحـاكــم

رباء الخ –( من قانون السلطة القضائية أعوان القضاء يف ستة طوائف هم : املحامون 242حرصت املادة )
 املرتجمون . –املحرضون  –الكتبة  –أمناء الس  –

 :نقترص عىل ثالثة طوائف وهم الخرباء والكتبة واملحرضون .لكننا س

 :أوالً : الخبــراء 

إذا كان القايض يلتزم بالفصل يف املنازعات املطروحة عليه وإال عد منكرا للعدالة ، ومع  ندب الخرباء :
قة يذلك فإن بعض املنازعات التي قد يعرض أمرها عليه ما يتعلق أو يتصل مبسائل علمية أو فنية دق

بعيدة عن املجال األصيل لثقافة القايض والذ  ال يشرتط فيه سوى العلم بالقانون ، كالطب والهندسة 
 واملحاسبة والخطوط وغريها .

لذلك وتوفيقا بني دقة تفهم بعض املنازعات ورضورة الفصل فيها ، فإن القانون يجيز للمحكمة عند 
الخصوم الحكم بندب خبري واحد أو ثالثة ، ملعاونتها  االقتضاء سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب

فيام يعرض عليها من مسائل علمية أو فنية للوقوف عىل كنهها حتى تتمكن من الفصل يف الدعوى . 
 من قانون اإلثبات( . 249)م

ودقة  رويتعني عىل الخبري أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعامله ورأيه واألوجه التي استند إليها بإيجا
 والقصد من ذلك هو متكني املحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند االطالع عىل نتيجة أعامله .

وعند انتهاء الخبري من أداء مأموريته عليه أن يودع تقريره ومحارض أعامله قلم الكتاب ويودع كذلك 
 جميع األوراق التي سلمت إليه .

وز للخبري متى كان موطنه بعيدا عن املحكمة املنظورة وعمال عىل رسعة الفصل يف الدعوى ، فإنه يج
أمامها الدعوى أن يودع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعىل هذه املحكمة إرسال 

 األوراق املودعة اىل املحكمة التي تنظر الدعوى.

كتاب مسجل صوله وذلك بوعىل الخبري أن يخرب الخصوم بهذا اإليداع يف األربع والعرشين ساعة التالية لح
يداع التقرير .  وال يرتتب البطالن عىل عدم إخطار الخبري للخصوم بإ

فإذا مل يودع الخبري تقريره يف األجل املحدد يف الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب 
ه الت دون إمتام مأموريتقبل انقضاء ذلك األجل مذكرة يبني فيها ما قام به من األعامل واألسباب التي ح

ويف الجلسة املحددة لنظر الدعوى إذا وجدت املحكمة يف مذكرة الخبري ما يربر تأخريه منحته أجال إلنجاز 
 مأموريته وإيداع تقريره .

فإن مل يكن مثة مربر لتأخره حكمت عليه املحكمة بغرامة ال تزيد عن مائة وخمسني جنيها ، ومنحته أجال 
يته وإيداع تقريره أو استبدلت به غريه وألزمته برد ما يكون قد قبضه من األمانة اىل قلم آخر إلنجاز مأمور

 إثبات( 291الكتاب ، وذلك بغري إخالل بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . )م 

اقشته يف نأن يطلب استدعاء الخبري مل –الذ  التقرير ضد مصلحته  –واحرتاما لحقوق الدفاع يجوز للخصم 
التقرير الذ  قدمه للمحكمة ، مع مالحظة أن إجابة طلب الخصم مناقشة الخبري ليست حقا له يتحتم عىل 
املحكمة إلجابته إليه ، بل هى صاحبة السلطة يف تقرير ما إذا كان هذا اإلجراء منتجا أو غري منتج يف الدعوى. 

  ق(27لسنة  211، الطعن رقم  22/3/2792)نقض مدين جلسة 
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فإذا قررت املحكمة باستدعاء الخبري بناء عىل طلب الخصم ، فلهذا الخصم أن يقدم من الدفاع واألدلة 
ما يفند به هذا التقرير ليحمل املحكمة عىل االعتامد عليه يف حكمها ، فيبني لها موضع الخطأ يف البيانات 

املباحث التي أجراها ، وتجرى  أو الخطأ يف الرأى أو عدم اتفاق النتيجة التي وصل إليها الخبري مع
 املناقشة علنا بالجلسة ككل دفاع يبديه الخصوم يف القضية .

لها يف و  اقشته يف نقطة مبهمة يف تقريره ،وقد ترى املحكمة من تلقاء نفسها رضورة حضور الخبري ملن
مفيدا  ويكون سبيل ذلك ن توجه إليه من تلقاء نفسها ، أو عىل بناء طلب الخصم ما تراه من األسئلة

 يف الدعوى .

يف املقابل فإنه يجوز ملن جاء التقرير يف مصلحته أن يدلل عىل صحة مزاعمه أو دفاعه مبا تضمنه هذا 
التقرير من املباحث والحجج واآلراء ، وما وصل إليه الخبري من نتائج ، وما اشتمل عليه محرض األعامل 

ما غمض من عبارات التقرير مبا يتفق مع مصلحته  من األقوال واملالحظات وشهادة الشهود ، ويفس
 ويدحض العبارات التي تتعارض مع هذه املصلحة .

ويف ضوء املطاعن املقدمة من الخصوم يف تقرير الخبري يكون ملحكمة املوضوع أن تعيد املأمورية اىل 
 خبري تعهد بذلك اىل الخبري ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص يف عمله أو بحثه ، ولها أن

 إثبات(  293آخر أو اىل ثالثة خرباء ، ولهؤالء أن يستعينوا مبعلومات الخبري السابق . )م

 مدى إلزام رأى الخبري ملحكمة املوضوع :

( من قانون اإلثبات عىل أن رأى الخبري ال يقيد املحكمة ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبري 292تنص املادة )
تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هى ال تقيض إال عىل أساس ما تطمنئ إليه كله ، كام لها أن 

فيه ، وذلك أن تقرير الخبري ال يعدو أن يكون دليال يف النزاع يخضع ملطلق تقدير قايض املوضوع ، فله 
ألمور ا أن يأخذ منه ما شاء وله أن يخلفه ، إذ هو الخبري األعىل يف الدعوى ورأيه هو القول الفصل يف

 التقديرية التي ال تستلزم بحثا فنيا متعمقا يقتيض التخصيص ، وال رقابة عليه يف ذلك من محكمة النقض 
 (12/4/2713ق جلسة 94لسنة  2441متى أقام قضاءه عىل أسباب سائغة تكفي لحمله . )الطعن رقم 

 رد الخرباء وتأديبهم :

ويضع تحت ترصفه معارفه وتجاربه ، وملا كانت الخربة  إذا كان الخبري هو عون القايض يبسط له الرأى ،
وال تزال الوسيلة التي يستعني بها القضاء يف كشف ما خفى من األمور إال أن هذا العوم ينقلب خطرا 

 إذا ما التوى به الغرض أو ما شابه امليل أو الهوى .

يصونها ويعززها وميكن لها من  ولهذا كان لزاما عىل املرشع أن يضفى عىل مهمة الخبري من األسباب ما
أمرها ، ويزداد الحرص عىل ذلك والتشبت به ، إذا لوح  أن أعامل الخربة وحاجة القضاء إليها قد تطورت 
باتساع ميادين الحياة وانبساط آفاقها . )املذكرة اإليضاحية ملرشوع قانون تنظيم الخربة أمام جهات 

 (2791لسنة  27القضاء للمرسوم 

من قانون اإلثبات ،  232لك يجوز رد الخبري إذا توافر سببا من أسباب الرد الواردة يف املادة وتأكيدا لذ 
كام يجوز تأديب الخبري إذا خرج عىل موجبات وظيفته ، فضال عن ذلك فإنه ال يجوز لخرباء وزارة العدل 

تهم  يتفق وكرامومصلحة الطب الرشعي الجمع بني وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل ال
 .(2799لسنة  72من املرسوم بقانون  33/2واستقاللهم يف العمل . )م
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 : ثانيا : الكتبـــة

هم طائفة من املوظفني العموميني التابعني لوزارة العدل ، ويشرتط فيمن يعني كاتبا الرشوط الواجب 
د ىل أال يقل املؤهل عنتوافرها للتوظف يف الحكومة ، عدا رشط االمتحان املقرر لشغل الوظيفة ، وع

التعيني عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كام يجوز تعيني الحاصل عىل ليسانس الحقوق للقيام 
 بأعامل الكاتب إال أنه يطلق عليهم يف هذه الحالة )أمناء الس( .

من قانون  247/1ية . )مويعفى املعينون يف هذه الحالة من رشط االمتحان سواء عند التعيني أو عند الرتق
 السلطة القضائية(

وال يجوز للكتبة أن يبارشوا عمال يدخل يف حدود وظائفهم يف الدعاوى الخاصة بهم ، أو بازدواجهم أو 
 من قانون املرافعة( 12أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإال كان العمل باطال . )م

هم وال باسم مستعار ، الحق املتنازع فيه كله أو بعضه ، كام ال يجوز  لكتبة املحاكم أن يشرتوا بأسامئ
إذا كان النظر يف النزاع يدخل يف اختصاص املحكمة التي يبارشون أعاملهم يف دائرتها ، وإال كان البيع 

 مدين( 342باطال . )م

وضع و ويقوم الكتبة بقيد الدعاوى وتقدير الرسوم القضائية وتحصيلها وحضور الجلسات وكتابة األحكام 
 الصيغ التنفيذية عليها .

 : ثالثا : املحضـــرون

املحرضون هم طائفة من املوظفني العموميني ، وهم ال يوجدون إال باملحاكم االبتدائية ، وينتظم هؤالء 
يف إدارة خاصة توجد بكل محكمة ابتدائية يطلق عليها اسم )قلم املحرضين( ولهذه اإلدارة فروع 

 باملحاكم .

من قانون السلطة  231ني محرضاً ذات الرشوط املطلوب توافرها فيمن يعني كاتبا . )مويشرتط فيمن يع
القضائية( ، ويجوز تعيني الحاصل عىل إجازة يف الحقوق محرضا ، ويحمل يف هذه الحالة لقب )معاون 

 قضايئ للتنفيذ( .

تنفيذية حكام والسندات الويقوم املحرضون بإعالن األوراق القضائية وإجراء الحجوز التحفظية وتنفيذ األ 
 األخرى .

ويلتزم املحرض عند القيان بعمله مبوجبات وظيفته ، فال يجوز للمحرض القيام بعمل مام يدخل يف حدود 
وظيفته وذلك يف دعوى خاصة به أو بزوجته أو بأقربائه وأصهاره اىل الدرجة الرابعة ، كام ال يجوز له أن 

ملتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان الحق املتنازع فيه يدخل يف يشرت  باسمه أو باسم مستعار الحق ا
 .مدين( 342اختصاص املحكمة التي بارش فيها عمله وإال كان العمل باطال . )م
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 تأديب الخرباء والكتبة واملحرضون :

 فهم باعتبارهم من العاملني باملحاكم والنيابات فتقام الدعوى التأديبية ضدهم بناء طلب رئيس املحكمة
 أو رئيس النيابة بحب األحوال .

وتقام الدعوى التأديبية ضدهم نظرا لخروجهم عن واجبات الوظيفة يستو  يف ذلك وقوع املخالفة 
 داخل دور القضاء أو خارجها .

( من قانون السلطة القضائية عىل أنه  " من يخل من العاملني باملحاكم بواجبات 229فقد نصت املادة )
ن شأنه أىن يقلل من الثقة الالزم توافرها يف األعامل القضائية أو يقل من اعتبار الهيئة وظيفة أو يأيت ما م

 التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده اإلجراءات التأديبية" 

ل املحال مويجب يف جميع األحوال أن تتضمن عريضة الدعوى التأديبية عىل بيان التهم املنسوبة اىل العا
 للتأديب وأدلة االتهام واليوم املحدد للمحاكمة .

 ويجوز للمتهم الحضور بنفسه أو أن يوكل محاميا للدفاع عنه .

 العقوبات التأديبية املوقعة عليهم :

( من قانون السلطة القضائية عىل أنه " ال توقع العقوبات إال بحكم من مجلس التأديب 222نصت املادة )
ذار أو الخصم من املرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء املحاكم بالنسبة اىل الكتاب ومع ذلك فاإلن

واملحرضين واملرتجمني ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة اىل كتاب النيابات وال يجوز أن يزيد 
 . ة الواحدة "الخصم يف املرة الواحدة عىل مرتب خمسة عرش يوما وال يزيد عىل ثالثني يوما يف السن

 : تأديــب أعضــاء مجلــس الدولــة

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل يف املنازعات اإلدارية ويف الدعاوى التأديبية ، 
 ويحدد القانون اختصاصاته األخرى .

 ويتكون مجلس الدولة من :

 قسم الترشيع -4 قسم الفتوى -1 القسم القضايئ  -2

من رئيس ، ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكالء واملستشارين ، ومن املستشارين ويشكل املجلس 
 املساعدين والنواب واملندوبني .

ويلحق باملجلس مندوبون مساعدون وتس  عليهم األحكام الخاصة باملندوبني عدا رشط الحصول عىل 
 دبلومني من دبلومات الدراسات العليا .

 أن " يؤلف القسم القضايئ من : كام نصت املادة الثالثة عىل

 محكمة القضاء اإلدار  -1  املحكمة اإلدارية العليا  -2

 املحاكم التأديبية -3  املحاكم اإلدارية -4

 هيئة مفويض الدولة -9
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ويتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والهيئات العام ، 
تشار أو مستشار مساعد ، ويعني عدد اإلدارات وتحدد دوائر اختصاصاتها بقرار ويرأس كل إدارة منها مس

 من الجمعية العمومية للمجلس .

وتختص اإلدارات املذكورة بإبداء الرأى يف املسائل التي يطلب الرأى فيها من الجهات املبينة يف الفقرة 
 األوىل ، ويفحص التظلامت .

س املجلس ، ومن عدد كاف من املستشارين واملستشارين ويشكل قسم الترشيع من أحد نواب رئي
 املساعدين ، ويلحق به نواب ومندوبون .

وتشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والترشيع برئاسة نائب رئيس املجلس وعضوية نواب رئيس 
 املجلس بقسمى الفتوى والترشيع ورؤساء إدارات الفتوى .

ت يف غري العطلة القضائية إال ملن قام منهم بالعمل خاللها ، وكانت وال يرخص ألعضاء املحاكم يف أجازا
حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الرتخيص يف أجازات لظروف استثنائية يف الحدود التي تقررها 

 القوانني واللوائح الخاصة بأجازات العاملني املدنيني بالدولة .

ظيام يكاد يكون شامال ألجازات األعضاء إال أنه لن يستبعد واملرشع يف قانون مجلس الدولة قد أورد تن
الرجوع اىل ما هو منصوص عليه يف قانون العاملني املدنيني بالدولة باعتباره الرشيعة العامة يف هذا 

( . )فتوى 244ومبا ال يتعارض مع طبيعة العمل مبجلس الدولة ، وذلك طبقا ملا أشارت إليه املادة )الشأن 
 (9/3/2717جلسة  12/2/471كلف رقم 

 تأديب أعضاء مجلس الدولة :

 تتفق املحاكمة التأديبية ألعضاء مجلس الدولة مع املحاكمة التأديبية للقضاة يف األمور التالية :

. حضور العضو جلسات املحاكمة بشخصه أو يوكل من ينيب عنه من أعضاء مجلس الدولة ، إال إذا 2
 شخصيا فعليه تنفيذ ذلك .طلب مجلس التأديب حضور العضو 

 . رسية املحاكمة التأديبية .1

 . العضو آخر من يتكلم .4

 . الحكم الصادر يف الدعوى التأديبية يكون مسبب ويصدر يف جلسة رسية 3

 . الحكم الصادر نهايئ وغري قابل للطعن .9

اء مجلس عىل تشكيل مجلس تأديب أعض 2741لسنة  34( من القانون رقم 221وقد نصت املادة )
 الدولة والذ  يتكون من رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس املجلس .

ويف حالة غياب رئيس املجلس يحل محله أقدم نائب من النواب الستة وإذا غاب أحد النواب حل محله 
 النائب الذ  يليه يف األقدمية وهكذا .

املحال للمحاكمة التأديبية عن عمله حتى تنتهي ويجوز ملجلس التأديب إصدار األمر ي إيقاف العضو 
املحاكمة عىل أنه ال يرتتب عىل وقف العضو املحال للمحاكمة وقف مرتبه إال إذا قرر ذلك مجلس 

  التأديب .
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 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء مجلس الدولة :

( من قانون 214لدولة ، كام حرصتها املادة )والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء مجلس ا
 التنبيه( –مجلس الدولة هى : )اللوم 

ويالح  من هذه املادة أن العقوبات التي تنفذ عىل أعضاء مجلس الدولة هى ذاتها التي يخضع لها 
 القضاة .

 انقضاء الدعوى التأديبية :

لسنة  34من القانون رقم  224ص املادة الدعوى التأديبية بالنسبة ألعضاء مجلس الدولة تنقيض وفقا لن
 ألحد سببني : أولهام : استقالة العضو ، وثانيهام: إحالة العضو اىل املعاش . 2741

إال أنه ال تأثري النقضاء الدعوى التأديبية عىل الدعوى الجنائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها والتي 
 ارتكبها عضو مجلس الدولة .

 : ــاء النيــابــة اإلداريـــةتأديــب أعض

 هيئة النيابة اإلدارية : 2717لسنة  21واملعدل بالقانون رقم  2791لسنة  224لقد نظم القانون رقم 

( مكرر من القانون سالف الذكر الحق لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة 34وقد أعطى املادة )
ه شفويا ل بواجبات وظيفته ويستو  يف ذلك أن يكون التنبياإلدارية يف توجيه التنبيه لعضو النيابة إذا أخ

 أو كتابيا .

و لعضو النيابة الحق يف االعرتاض عىل هذا التنبيه ويقدم االعرتاض اىل املجلس األعىل للنيابة اإلدارية 
 خالل أسبوع من إبالغ العضو بالتنبيه .

ن الواقعة محل التنبيه وبعد االنتهاء موميلك املجلس األعىل للنيابة اإلدارية الحق يف التحقيق عن 
التحقيق إما أن يأيد التنبيه أو يعتربه كأن مل يكن وإذا استمرت العضو يف ارتكاب املخالفة بعد التنبيه 

 رفعت عليه دعوى .

 وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بنفسه أو بناء عىل طلب رئيس هيئة النيابة اإلدارية .

الدعوى إال بعد إجراء التحقيق ، ويجب أن تكون مشتملة عىل التهمة واألدلة املؤيدة وال يتم رفع هذه 
 لها .

أن هناك مجلس تأديب واحد يختص بتأديب  2717لسنة  21( من القانون رقم 34وقد أوضحت املادة )
ن مجميع أعضاء النيابة عىل اختالف درجاتهم وهذا املجلس يشكل من رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة 

النواب وعند غياب أحدهم يحل محله العضو األقدم فاألقدم من النواب ثم الوكالء العامني ويختص 
 املجلس بإجراء التحقيقات التي يرى أنها رضورية للوقوف عىل حقيقة اتهام العضو .

 وميلك مجلس التأديب وقف العضو عن عمله عىل اعتبار أنه يف أجازة حتمية لحني انتهاء التحقيق .
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 العقوبات التأديبية :

( من قانون 47العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء النيابة العامة كام حددتها املادة )
 العزل( –اللوم  –وهى : )اإلنذار  2717لسنة  21النيابة اإلدارية رقم 

دارية مام املحكمة اإل ويصدر القرار بالجزاء التأديبي يف جلسة رسية ، ويجوز الطعن يف القرار الصادر أ 
 يوما من تاريخ صدوره . 24العليا خالل 

 انقضاء الدعوى التأديبية :

تنقيض الدعوى التأديبية ألعضاء النيابة اإلدارية بذات األسباب التي تنقيض بها الدعوى التأديبية بالنسبة 
 للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة . 

    استقالة العضو -وهى : 

 إحالة العضو اىل املعاش

إال أن انقضاء الدعوى التأديبية ، ال أثر له عىل الدعوى الجنائية أو املدنية الناشئة عن نفس الواقعة 
 املحال بسببها العضو اىل التأديب .

 : تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة

ن واملستشارين واملستشارين املساعديتشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكالء 
 من الفنيني )أ ، ب( والنواب واملحامني واملندوبني واملندوبني املساعدين .

وتنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها االعتبارية العامة فيام يرفع منها أو عليها من قضايا لدى 
رى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات األخ

وتسلم إليها صور اإلعالنات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون واألحكام املتعلقة بتلك الجهات 
 ما اتصل منها بجهة القضاء العاد  أو جهة القضاء اإلدار  أو أى هيئة قضائية أخرى .

تنظيم هيئة قضايا الدولة عىل أنه " استثناء الخاص ب 2724لسنة  49( من القانون رقم 42وتنص املادة )
من أحكام قانون موظفي الدولة ، وقوانني املعاشات ال يرتتب عىل استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط 
حقهم يف املعاش أو املكافأة ، ويسوى املعاش أو املكافأة يف هذه الحالة وفقاً لقواعد املعاشات واملكافآت 

 ولني بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر " .املقررة للموظفني املفص

تطبق عىل املوظفني اإلداريني والكتابيني  ( من القانون سالف البيان عىل أن44ونصت املادة )
 واملستخدمني القواعد العامة للتوظف يف الحكومة " 

 وغريهم الخاص بهيئة قضايا الدولة عىل األعضاء الفنيني 2724لسنة  49وعىل ذلك يطبق القانون رقم 
ويف حالة خلو هذا القانون من نص يطبق عىل الواقعة املعروضة يطبق قانون نظام العاملني املدنيني 

 .باعتباره الرشيعة العامة 2741ة لسن 34بالدولة رقم 
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 2742لسنة  29( من قانون هيئة قضايا الدولة واملعدلة يف فقرتها األوىل بالقانون رقم 19وقد نصت املادة )
عىل بيان تشكيل مجلس التأديب واختصاصاته والذ   2712لسنة  2فقرتها الثالثة بالقانون رقم  واملضاف

أطلق عليه )لجنة التأديب والتظلامت( وتشكل برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة أو من يحل محله باإلضافة 
 تشارين .اىل عرشة أعضاء بحسب أقدميتهم يتم اختيارهم من بيم نواب الرئيس والوكالء واملس

 وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق مع العضو وسامع أقواله فيام هو منسوب إليه 

ومتلك اللجنة إحالة العضو اىل املعاش أو نقله لوظيفة عامة أخرى ويكون قرار اللجنة يف الحالتني نهايئ بات 
 ال يجوز الطعن فيه .

يقاف العضو عن عمله باعتباره يف أجازة  امال حتمية لحني انتهاء التحقيق ، وذلك إعويجوز للجنة التأديب إ
 ( من الالئحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة .23لنص املادة )

 كيفية إجراء املحاكمة التأديبية :

( من 12تقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء عىل طلب رئيس الهيئة وذلك إعامالً لنص املادة )
 يئة قضايا الدولة .الخاص به 2712لسنة  24القانون رقم 

 لكن يجب قبل إقامة الدعوى التأديبية إجراء تحقيق يستو أن يكون جنايئ أو إدار  .

وتقام الدعوى بناء عىل تقرير مسبب مشتمالً عىل بيان التهمة املنسوبة للعضو وأدلة ثبوتها ، ويقدم التقرير 
 لنظر الدعوى . اىل لجنة التأديب والتظلامت حيث يقوم رئيس اللجنة بتحديد جلسة

ويجب إخطار العضو بطلب الحضور مبوجب خطاب موىص عليه بعلن الوصول عىل أن يكون ذلك قبل 
 انعقاد الجلسة بثامنية أيام عىل األقل ، ويرفق بطلب الحضور صورة من تقرير االتهام .

ية للهيئة فال يجوز ( من الالئحة الداخل22ويتعني حضور العضو للجلسة إلبداء دفاعه إعامال لنص املادة )
 له توكيل غريه لذلك .

 ويراعى أن تكون املحاكمة التأديبية رسية شأنها شأن باقي الهيئات القضائية 

ويتعني أن يكون الحكم الصادر يف الدعوى التأديبية مسبباً ويتم إخطار العضو بالحكم الصادر مبوجب كتاب 
 موىص عليه بعلم الوصول .

 : سلحةتأديب رجال القوات امل

ينظم كيفية التعامل مع الضباط وموضحاً ما له من حقوق وما عليه  2797لسنة  141جاء القانون رقم 
 من واجبات وطريقة تأديبهم .

( من القانون السالف الذكر عىل أن ضباط القوات املسلحة يؤدوا عند تعيينهم ميني 242فقد نصت املادة )
 من رئيس الجمهورية . الطاعنة وذلك أمام الجهة التي تحدد بقرار

ويتعني عىل الضباط االلتزام باإلقامة يف دائرة مقر عمله وال يجوز له اإلقامة بعيداً عنها إال ألسباب رضورية 
 (2797لسنة  141من القانون رقم  21ومبوافقة الجهة الرئاسية التابع لها . )م

ال بالسياسة سواء عن طريق االنضامم اىل ويخطر عىل الضباط إبداء اآلراء السياسية أو الجزئية أو االشتغ
 .من القانون سالف الذكر( 244األحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو املنظامت ذات األهداف السياسية . )م
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حتى ولو كانت خاصة  وال يجوز لضباط القوات املسلحة االحتفاظ بأية أصول من األ،راق الرسمية
 بعمل مكلف به .

ويحظر عليهم أن يؤدوا أعامالً للغري مبقابل أو بدون مقابل حتى ولو يف غري أوقات العمل الرسمية وذلك 
 ( من القانون سالف الذكر .242إعامالً لنص املادة )

ذا بورصات ، وكويحظر أيضاً عىل ضباط القوات املسلحة مزاولة أية أعامل تجارية أو أن يضارب يف ال
 يحظر عليهم استئجار أرايض أو عقارات بقصد استغاللها يف الدائرة التي يؤد  أعامل وظيفته .

باإلضافة اىل أنه ال يجوز لهم االشرتاك يف تأسيس الرشكات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب 
 آخر فيها .

 العقوبات التي يجوز توقيعها عىل ضباط القوات املسلحة :

العقوبات التي يجوز توقيعها عىل  2797لسنة  141القرار بقانون رقم ( من 224لقد أوضحت املادة )
 ضباط القوات املسلحة ، وهى ثالثة أنواع :

 عقوبات انضباطية : يوقعها القادة املبارشون والرئاسات .

 عقوبات تأديبية : توقعها لجان الضباط .

 عقوبات توقعها املحاكم واملجالس العسكرية .

 :هىاط العاملني بالقوات املسلحة و عقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل الضبوما يخصنا هنا هى ال

 الرتك يف الرتقية .

 اإلحالة اىل االستيداع .

 اإلحالة اىل التقاعد .

 االستغناء عن الخدمة .

وهذه العقوبات توقعها لجان الضباط الرئيسية عىل أن يصدق عليها وزير الحربية . باستثناء عقوبة 
 ستغناء عن الخدمة فيجب التصديق عليها من رئيس الجمهورية .اال

 محو العقوبات التأديبية :

فالعقوبات التأديبية بالنسبة لضباط القوات املسلحة متحى بانقضاء فرتة زمنية محددة تختلف من عقوبة 
 ( مكرر من القانون سالف الذكر .221اىل أخرى وذلك وفقاً لنص املادة )

 الرتقية واإلحالة لالستيداع متحى بانقضاء سنة تحسب من اليوم التايل النتهاء املدة املحددة فعقوبة الرتك يف
 للرتك يف الرتقية أو من تاريخ اإلعادة من االستيداع اىل الخدمة العاملة .

سب حأما عقوبة الحرمان من األقدمية يف الرتبة والتنزيل اىل رتبة أو درجة واحدة أدىن فتمحى مبرور سنتني ت
 من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادر بالعقوبة .

وقرار محو العقوبة يصدر من لجنة الضباط املختصة مصدقاً عليه من وزير الحربية ويرتتب عىل محو 
 العقوبة رفع أوراقها من ملف الضابط الس  واعتبارها كأن مل تكن .
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 : تأديب أعضاء الرقابة اإلدارية

 لينظم جهاز الرقابة اإلدارية . 2723نة لس 93صدر القانون رقم 

والرقابة اإلدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس املجلس التنفيذ  وتشكل من رئيس ونائب له عدد كاف من 
 األعضاء .

 اختصاصات الرقابة اإلدارية :

 تختص بفحص الشكاوى والتحقيق ومد الوزراء واملحافظني بأية معلومات أو دراسات يطلبونها منها .

لكشف عن املخالفات اإلدارية واملالية والجرائم الجزائية التي تقع من العاملني أثناء مبارشتهم لواجبات ا
 وظائفهم .

الكشف عن الجرائم التي تقع من غري العاملني والتي من شأنها املساس سمة أداء واجبات الوظيفة أو 
 مة .الخدمات العامة عىل أن يكون ذلك بإذن كتايب من النيابة العا

 متابعة تنفيذ القوانني والتأكد من أن القرارات واللوائح واألنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها .

وباإلضافة اىل هذه االختصاصات فإنه يجوز للرقابة اإلدارية إجراء التحريات واملراقبة السية بوسائلها 
إلدارية لتحقيق أحيلت األوراق اىل النيابة ااملختلفة وإذا أسفرت التحريات أو املراقبة عن أمور تستوجب ا

أو النيابة العامة حسب األحوال بإذن من رئيس الرقابة اإلدارية أو من نائبه ، كام يجوز للرقابة اإلدارية 
االطالع أو طلب التحف  عىل أية ملفات أو بيانات من أوراق أو الحصول عىل صورة منها وذلك من 

 لفات أو البيانات .الجهة املوجودة فيها هذه امل

وميكن للرقابة اإلدارية إجراء تفتيش لشخص العامل أو منزله بعد الحصول عىل إذن كتايب من رئيس 
 الرقابة اإلدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك أسباب قوية تستدعي ذلك .

بطية م من رجال الضوللرقابة اإلدارية يف سبيل مامرسة اختصاصاتها االستعانة برجال الرشطة وغريه
 القضائية وذو  الخربة .

 كيفية تأديب أعضاء الرقابة اإلدارية :

فكل عضو يخرج عىل مقتىض الواجب يف أعامل وظيفته أو يظهر مبظهر مخل برشف الوظيفة يعاقب 
تأديبيا وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى املدنية أو الجنائية عند االقتضاء وال يعفى العضو من 

عقوبة استناداً اىل أمر رئيسه إال إذا أثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادراً إليه ال
من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابه اىل املخالفة ويف هذه الحالة تكون املسئولية عىل مصدر األمر. 

 (2723لسنة  93من القانون رقم  42)م

 يس هيئة الرقابة اإلدارية ونائبه ومجلس آخر لتأديب أعضاء الهيئة .وهناك مجلس تأديب خاص برئ
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 تشكيل مجلس تأديب رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ونائبه :

 .ل مجلس الدولة ووكيل محكمة النقضيشكل هذا املجلس برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من وكي

برئاسة نائب رئيس الرقابة اإلدارية أو أقدم عضو أما مجلس تأديب أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية فيشكل 
بالرقابة اإلدارية عند غياب النائب وعضوية كل من نائب إدارة الفتوى والترشيع املختصة مبجلس الجدولة 

 وعضو من الرقابة اإلدارية عىل أن يكون أقدم من العضو املراد محاكمته .

 ائبه :العقوبات التي يجوز توقيعها عىل رئيس الهيئة ون

( من القانون سالف 33والعقوبات التي يجوز توقيعها عىل رئيس الهيئة ونائبه هى كام حرصتها املادة )
 العزل من الوظيفة مع حف  الحق يف املعاش أو املكافأة( . –اللوم  –الذكر )اإلنذار 

 . عىللكن يشرتط لتوقيع عقوبة اإلنذار واللوم أن تصدر بأغلبية أصوات مجلس التأديب األ  

 أما عقوبة العزل فيشرتط لصدورها إجامع أصوات مجلس التأديب .

 العقوبات التي يجوز توقيعها عىل أعضاء الهيئة :

تقرتب العقوبات التي يجوز توقيعها عىل أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية من العقوبات التي يخضع لها 
 العاملون املدنيون بالدولة .

تأجيل موعد  –اللوم  –)اإلنذار  2723لسنة  93( من القانون رقم 44وهى كام نصت عليها املادة )
الوقف عن العمل بدون مرتب  –الحرمان من العالوة  –استحقاق العالوة ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

فئة واملرتب خفض ال –خفض الفئة  –خفض املرتب  –تأخري األقدمية يف الفئة  –مدة ال تجاوز ثالثة أشهر 
 العزل من الوظيفة مع حف  الحق يف املعاش أو املكافأة( . – االستيداع اإلحالة اىل –

واألحكام التي تصدر من املجالس التأديبية الخاصة بهيئة الرقابة اإلدارية نهائية ورغم ذلك يجوز الطعن 
 ( من قانون الرقابة اإلدارية .39فيها أمام املحكمة اإلدارية العليا إعامال لنص املادة )

 : أعضاء النقابات العاملية تأديب

الخاص بالنقابات العاملية واملستبدلة بالقانون رقم  2742لسنة  49( من القانون رقم 27جاءت املادة )
 مبينة الرشوط الواجب توافرها فيمن يرغب يف عضوية اللجنة النقابية وهى :  2712لسنة  2

 أال يقل عمره عن خمسة عرش سنة وقت تقدميه بطلب العضوية .

 أال يكون محجوزاً عليه .

 أال يكون صاحب عمل أى مهنه من املهن .

 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالرشف أو األمانة .

أال يكون من بني الفئات اآلتية : )العاملني الشاغلني بإحدى الوظائف العليا يف الحكومة ووحدات اإلدارة 
والقطاع العام ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والرشكات املحلية والهيئات العامة 

فيام عدا أعضاء مجلس اإلدارة املنتخبني عن العامل ، أن يكون عامالً مشتغالً بإحدى املهن أو األعامل 
 .الداخلة يف التصنيف النقايب وأال يكون منضامً اىل نقابة عامة أخرى ولو كان ميارس أكرث من مهنة( 
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ويعد رؤساء أعضاء مجالس إدارة املنظامت النقابية مسئولون كل يف حدود اختصاصه عن أموالها وعن 
أى ترصف يكون مخالف ألحكام القانون أو ألحكام الالئحة املالية أو ايى لوائح أخرى يضعها التنظيم 

إذا تعدد ء هذا الترصف و النقايب ويكون العضو مسئوالً عن األرضار التي لحقت باملنظمة النقابية من جرا
املخالفون تكون مسئوليتهم تضامنية وعىل مجالس إدارة املنظمة النقابية اتخاذ اإلجراءات املنصوص 
عليها يف الباب العارش من هذا القانون وذلك بالنسبة اىل العضو املخالف إذا ما انتهى اىل أن املخالفة 

 من القانون املشار إليه سابقا( 21ضوية. )مالتي ارتكبها العضو تستوجب وقفه أو فصله من الع

 واجبات أعضاء النقابات العاملية :

يتعني عىل عضو النقابة أن يتعاون مع زمالئه يف القيان بكل ما يحقق أهداف النقابة كام يتعني عليه 
 االلتزام بعدة أمور وهى :

 أال يخرج عن األحكام التي يضمنها قانون النقابات العاملية .

 رتم ميثاق الرشف األخالقي للعمل النقايب الذ  يصدره االتحاد العام لنقابات العامل .أن يح

 أن يقوم بتنفيذ قرارات مجالس اإلدارة والجمعية العمومية العادية وغري العادية .

 أن يبادر بسداد اشرتاك النقابة خالل خمسة عرش يوما عىل األكرث .

 ا .عدم التشهري بالنقابة أو أحد تشكيالته

 عدم القيام بأى عمل ييسء اىل النقابة أو يضار بأموال النقابة .

 وإخالل عضو النقابة بأى واجب من واجباته الوظيفية يعرضه للمساءلة التأديبية .

ويتعني عىل مجلس إدارة االتحاد العام التحقق من ارتكاب العضو ملا هو منسوب إليه واتخاذ قرار يف 
 يخ طلب النقابة العامة .شأنه خالل أسبوعني من تار

ويجوز وقف العضو عن عمله عىل أن يتم ذلك مبوافقة ثلث أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام ، ويتم 
عرض قرار الوقف عىل الجمعية العمومية للمنظمة خالل أول اجتامع لها ويرتتب عىل عدم عرض القرار 

 عىل الجمعية العمومية اعتبار القرار كأن مل يكن .

 ءات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء النقابات العاملية :الجزا

( من القانون سالف 49يوقع عىل عضو النقابة املخالف إحدى عقوبتني هام كام نصت عليهام املادة )
 الفصل من العمل(  –الذكر )الوقف عن العمل 

 لعامة .ويشرتط لتوقيع عقوبة الفصل موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة ا

ويتم إخطار العضو بالقرار الصادر بخطاب موىص عليه بعلم الوصول ويتم هذا اإلخطار خالل أسبوع 
 من صدور القرار .
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 : تأديب أعضاء مجلىس الشعب والشورى

قد يكون عضو املجلس عامالً بإحدى الجهات الحكومية التابعة للجهاز اإلدار  للدولة ويرتكب مخالفة 
ه فتستلزم مساءلته تأديبياً وهنا ال يجوز البدء يف املحاكمة إال بعد الحصول عىل إذن تأديبية ترتبط بعمل

 من الربملان .

( من الئحة مجلىس الشعب عىل أنه " ال يجوز إال بعد موافقة املجلس اتخاذ إجراءات 421فتنص املادة )
ار  للدولة أو القطاع العام أو االستمرار يف إجراءات انتهاء خدمة عضو املجلس العامل يف الجهاز اإلد

 .يهات تأديبية ضده أو االستمرار فومن يف حكمها بغري الطريق التأديبية ، كام ال يجوز اتخاذ أية إجراءا

( من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى عىل أنه " ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية 217كام نصت املادة )
ني يف الدولة أو القطاع العام بسبب أعامل وظيفته أو عمله إال بعد ضد أحد أعضاء املجلس من العامل

 موافقة املجلس " .

ويقدم طلب اتخاذ اإلجراءات التأديبية من الوزير املختص اىل رئيس املجلس ، عىل أن يرفق بهذا الطلب 
 أوراق التحقيقات واملستندات التي يستند إليها .

لجنة الشئون الدستورية والترشيعية لبحثه وإبداء الرأى فيه ويقوم رئيس املجلس بإحالة الطلب اىل 
حيث تقوم اللجنة بالتأكد من مدى صحة االدعاء الثابت بالطلب ، ومتى ثبت للجنة قيام الطلب عىل 

 سند قانوين يتعني عليها إحالة األمر للمجلس الذ  يأذن باتخاذ اإلجراءات ضد العضو .

 تأديب عضو املجلس برملانياً :

جب قبل التعرض للعقوبات الربملانية التي يجوز توقيعها عىل عضو املجلس أن نلقي الضوء عىل وي
 الواجبات التي يتعني عىل عضو املجلس االلتزام بها والتي يرتتب عىل عدم االلتزام بها تعرضه للجزاء .

تامعات حضور اجفيجب عىل العضو احرتام مؤسسات الدولة الدستورية ، كام يتعني عليه االنتظام يف 
 املجلس ولجانه ، وكذا مراعاة أصول الياقة مع زمالئه باملجلس ومع رئيس الجلسة .

وال يجوز للعضو بعد انتخابه أن يقبل التعيني يف إحدى الوظائف العامة يف الحكومة أو القطاع العام وما 
د انتخابه كام ال يجوز له بعيف حكمها ما مل يكن ذلك نتيجة ترقية أو نقل أركان التعيني بحكم قضايئ ، 

 التعيني بإحدى الرشكات األجنبية.

وعىل كل عضو فور إعالن انتخابه أن يبلغ رئيس املجلس بالوظيفة التي يشغلها بالحكومة أو القطاع 
العام وما يف حكمها وأن يبلغه بأى تغيري يطرأ عىل البيانات التي ذكرها خالل مدة عضوية عىل أن يكون 

 عىل األكرث من حدوث التغيري . ذلك خالل شهر

وال يجوز للعضو أن يأيت أفعاال مخالفة ألحكام الدستور أو القانون أو حتى الئحة املجلس سواء داخل 
  املجلس أو خارجه .
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 الجزاءات الربملانية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء املجلس :

 ال من األفعال املحظورة عليه فلهإذا ثبت للمجلس أن العضو قد أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فع
 توقيع العقوبات اآلتية عليه :

 . اللوم .2

 . الحرمان من االشرتاك يف وفود املجلس طوال دور االنعقاد .1

 . الحرمان من االشرتاك يف أعامل املجلس مدة ال تقل عن جلستني وال تزيد عىل عرش جلسات .4

 دة تزيد عىل عرش جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد .. الحرمان من االشرتاك يف أعامل املجلس مل3

 . إسقاط العضوية .9

لكن ال يجوز للمجلس توقيع أى من العقوبات التأديبية السابقة عىل العضو إال بعد سامع أقواله  
 وتحقيق دفاعه .

 والقرار التأديبي الصادر من املجلس قرار نهايئ ال يجوز الطعن فيه أمام القضاء  .

 : أديب أعضاء السلك الدبلومايست

ألعضاء السلكني الدبلومايس والقنصيل تنظيامً قانونياً خاصاً نظم فيه املعاملة الوظيفية بهذه الفئة بأحكام 
 متميزة :

"ومن حيث أن الجمعية العمومية استقر اقتناؤها عىل أن الكادر الخاص هو إطار قانوين  فقد أفتى بأن
ة تقتضب تأهيال خاصا وال تشغل إال مبن تتوافر فيه ، وتطغى طبيعة العمل ينتظم وظائف ذات طبيعة خاص

محل الوظيفة عىل التنظيم القانوين لها بحيث تدمغه بطابعها وتصيغ هذا الطابع عىل ذلك التنظيم مبا 
يقتضيه هذا التنظيم من خصائص تظهر بوضوح فيه ، وينتهي بإدماج الدرجة املالية يف الوظيفة بحيث 

األوىل وال تكون أمام درجات مالية تندرج تحت الوظائف وإمنا أمام وظائف تحدد لها مربوطات  تاليش
مالية قد تتفق مع ما هو مقرر لدرجات القانون العام أو تخالفه ، وإذا أفرد املرشع ألعضاء السلكني 

ميزة مبا ال سبيل ئة بأحكام متالدبلومايس والقنصيل تنظيامً قانونياً خاصاً نظم فيه املعاملة الوظيفية لهذه الف
معها اىل نظام الدرجة املالية أو املجموعات النوعية للوظائف ، ونأى بها عن الرشيعة العامة مبا ال يسوغ 
 معه استدعاء األحكام التي ترصدها أنظمة الوظيفة العامة وبسطها عىل أعضاء السلك الدبلومايس والقنصيل 

وميتنع من ثم رسيان حكم الفقرة األوىل  –د إرادة املرشع يف هذا الشأن األمر الذ  يتعني معه الوقوف عن
عىل أعضاء السلك  2741لسنة  34( من قانون العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 14من املادة )

 (4/1/2774جلسة  12/4/177الدبلومايس والقنصيل . )فتوى ملف رقم 

 بتنظيم أعامل السلك الدبلومايس والقنصيل . 2711لسنة  39وقد صدر القانون رقم 

فقد نصت املادة الهامسة منه عىل الرشوط الواجب توافرها فيمت يعني يف إحدى وظائف السلك 
 الدبلومايس وهى :

 أن يكون مرص  الجنسية ومتتعا باألهلية املدنية الكاملة ؟ -

و من زوج أو من زوجة أحد أبويها غري مرص  أال يكون متزوجا من غري مرص  الجنسية )ذكور أو إناث( أ  -
  ولو كانت هى مرصية إال بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء عىل اقرتاح وزير الخارجية .
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 كام يشرتط أن يجتاز املتقدم للتعيني يف السلك الدبلومايس االمتحان الذ  تعقده وزارة الخارجية .

 دولة رشوط املنصوص عليها يف قانون العامني املدنيني بالوباإلضافة اىل هذه الرشوط يتعني توافر باقي ال

ويتم تعيني الحاصلني عىل أعىل الدرجات يف االمتحان يف وظيفة ملحق ويوضح امللحق تحت االختيار 
 ملدة سنتني من تاريخ التحاقه بالعمل وخالل هذه املدة يتم إلحاقه بالدراسة يف املعهد الدبلومايس .

لك الدبلومايس فيتم شغلها عن طريق الرتقية من الوظيفة التي تسبقها مبارشة إال أما باقي وظائف الس
 أنه يجوز التعيني فيها من خارج السلك الدبلومايس .

واملقرر أن أعضاء السلك الدبلومايس باعتبارهم ممثيل الدولة يف املحيط الدويل ويف عالقاتها بالدول 
ال يتطلب فيمن عداهم ، األمر الذ  يستوجب التدقيق يف  األخرى يجب أين توافر فيهم من الصفات ما

اختيارهم عىل الوجه الذ  يؤهلهم بحق لتويل مهام وظائفهم حتى يكون أداؤهم عىل خري وجه وأكمله 
 ومتثيلهم لبالدهم أصدق متثيل .

 .وبالتايل فأى تقصري أو إخالل من جانب أعضاء السلك الدبلومايس تعرضهم للمساءلة التأديبية 

 قواعد املحاكمة التأديبية ألعضاء السلك الدبلومايس :

ال يجوز توقيع أى جزاء تأديبي عىل عضو السلك إ بعد التحقيق معه كتابة ومتكينه من إبداء دفاعه 
الخاص بتنظيم أعامل  2712لسنة  39( من القانون رقم 97وسامع أقواله ، وذلك إعامالً لنص املادة )

 السلك الدبلومايس .

اك مجلس تأديب خاص بأعضاء السلك الدبلومايس ويشكل هذا املجلس من إحدى عرش عضوا عىل وهن
األقل من أعضاء السلك الدبلومايس باإلضافة اىل وكالء الوزارة أياً كان عددهم باإلضافة اىل عضوية ثالثة 

 من أقدم مدير  إدارات الديوان العام .

ة سفري من الفئة املمتازة ويف حالة غيابه يحل محله من ويتوىل رئاسة املجلس أقدم الوكالء من درج 
 من القانون السابق( 29يليه يف األقدمية ويتم تشكيل املجلس باء عىل قرار من وزير الخارجية . )م

ويجوز للعضو املحال للمحاكمة التأديبية أن يحرض الجلسات بنفسه أو يوكل عنه محاميا للدفاع عنه . 
 الذكر(من القانون سالف  42)م

لسنة  39( من القانون رقم 27ويراعى أن تكون جلسات املحاكمة التأديبية رسية إعامالً لنص املادة )
2711 .  
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 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل أعضاء السلك الدبلومايس :

 ميلك مجلس التأديب توقيع العقوبات التأديبية التالية :

 اإلنذار . -

 اللوم . -

 اىل املعاش . اإلحالة -

 الفصل من الخدمة . -

كام ميلك مجلس التأديب وقف العضو عن عمله لحني انتهاء التحقيق ، لكن مجلس التأديب ليس هو  
الجهة الوحيدة التي متلك إصدار القرارات التأديبية فهناك وزير الخارجية الذ  ميلك توقيع جزاء التنبيه 

حق اىل درجة مستشار كام ميلك توقيع ذات العقوبة عىل عىل أعضاء السلك الدبلومايس من درجة مل
أعضاء السلك الدبلومايس من درجة وزير مفوض فام فوق عىل أن يكون ذلك بناء عىل طلب من مجلس 
السلك الدبلومايس ، وله أن يرفع جزاء التنبيه الذ  وقع عىل أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد 

 ىل تقرير كفاية بدرجة ممتاز .انقضاء سنة عىل أن يحصل العضو ع

ويجوز لوزير الخارجي وقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك عىل أال  تزيد 
 مدة الوقف عن ثالثة أشهر .

 : تأديــب الصحفـيـني

الخاص بتنظيم مهنة الصحافة وقد أكد يف معظم نصوصه عىل حرية  2772لسنة  72صدر القانون رقم 
 فة والصحفيني .الصحا

فاملادة الثالثة من ذات القانون تؤكد عىل أن الصحافة تؤد  رسالتها بحرية واستقالل بهدف اإلسهام يف 
 االهتداء اىل الحلول األمثل يف كل ما يخص مصالح الوطن واملواطنني .

 ألصل كام الكام أشارت املادة الرابعة من ذات القانون اىل عدم جواز فرض الرقابة عىل الصحف بحسب ا
 يجوز مصادرة الصحف أو تعديلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق اإلدار  .

ورغم كرثة النصوص التي تؤكد عىل حرية الصحافة والصحفيني إال أنها حرية غري مطلقة ، فهناك واجبات 
لدستور ايجب عىل الصحفي االلتزام بها حيث يتعني عىل الصحفي االلتزام باملبادئ والقيم التي يتضمنها 

 والقانون وأن يكون متمسكا يف كل أعامله مبقتضيات الرشف والصدق واألمانة يف أداء املهنة 

 ويحظر عىل الصحفي قبول أى تربعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية .

و أ  كام يحظر عىل الصحفي التعرض للحياة الخاصة للمواطنني أو التعرض اىل سلوك املشتغل بالعمل العام
الشخص املكلف بخدمة عامة ما مل يكن هناك صلة بني أعاملها أو بهدف تحقيق الصالح العام ويستوجب 

 أى إخالل بهذه الواجبات مساءلة الصحفي تأديبياً .

وتختص نقابة الصحفيني وحدها بتأديب الصحفيني ، وقبل إحالة العوض اىل مجلس التأديب يتعني التحقيق  
يوما من تاريخ إحالة الصحفي  44يتعني عىل لجنة التحقيق االنتهاء من إجرائه خالل معه وسامع أقواله ، و

إليها ، ومتى تبني من التحقيق ثبوت مخالفة الصحفي ألحكام القانون أو ميثاق الرشف الصحفي تعني عىل 
  لجنة التحقيق إحالة الصحفي ملجلس التأديب لتوقيع العقوبة املناسبة عليه .
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 مجلس التأديب االبتدايئ :

( من قانون تنظيم الصحافة من ثالثة أعضاء يختارهم مجلس 44ويشكل هذا املجلس وفقاً لنص املادة )
عضائه أ  نقابة الصحفيني من بني أعضائه ، وعضو من املجلس األعىل للصحافة يختاره املجلس من بني

 الصحفيني ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة .

وتكون رئاسة مجلس التأديب االبتدايئ ألقدم عضو من بني األعضاء الثالثة املختارين من مجلس نقابة 
 الصحفيني .

 وميلك هذا املجلس توقيع العقوبات  التالية :

 اإلنذار . -

 الغرامة . -

 مدة ال تتجاوز سنة .املنع من مزاولة املهنة  -

 شطب اسم الصحفي من جدول النقابة . -

وأحكام مجلس التأديب االبتدايئ ليست نهائية أى أنه يجوز الطعن فيها خالل أسبوعني من تاريخ إبالغ 
 الصحفي بالقرار التأديبي ويرفع هذا االستئناف اىل هيئة التأديب االستئنافية .

 مجلس التأديب االستئنايف :

 ا املجلس بالنظر يف الطعون املقدمة يف قرارات املجلس التأديبي .يختص هذ

بشأن نقابة الصحفيني عىل أن تستأنف قرارات  2744لسنة  42( من القانون رقم 12فقد نصت املادة )
مجلس التأديب االبتدايئ أمام مجلس تأديب استئنايف يشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة 

إلضافة اىل عضويني يختار مجلس النقابة أحدهام من بني أعضائه ويختار الصحفي كاملة التشكيل با
املحال اىل التأديب العضو الثاين وإذا مل يختار الصحفي املحال للتأديب العضو الثاين خالل أسبوع من 

 تاريخ إعالنه بجلسة محاكمته تأديبياً يختار مجلس النقابة العضو الثاين بدالً منه " .

 األحوال يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وينطق بها يف جلسة رسية .ويف كل 

 : تأديــب املهنــدسيــن

 2714لسنة  4الخاص بتنظيم نقابة املهندسني واملعدل بالقانون رقم  2743لسنة  22صدر القانون رقم 
ة رها يف شغل أى وظيفمبيناً الرشوط الالزم توافرها يف عضو النقابة وهى ذات الرشوط الواجب تواف

 باإلضافة اىل حصوله عىل بكالوريوس هندسة .

ويتم تشكيل لجان القيد بالنقابة برئاسة أحد وكيىل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهم املجلس 
 باإلضافة اىل ممثلني لكل شعبة .

نتهي اللجنة اىل أنه وقد تويقدم طلب القيد اىل الشعبة املختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بش
 قيد العضو متى توافرت رشوط قبوله وقد ترفض اللجنة قيده عىل أن يكون قرار الرفض مسبباً .
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 كيفية إجراء تأديب املهندسني :

يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة األعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة برشفهم أو ماسة بكرامة املهنة 
ية واجباتهم ، أما األعضاء العاملني بالجهاز اإلدار  بالدولة والقطاع العام والهيئات أو يهملون يف تأد

العامة والوحدات التابعة لها فال يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية إال فيام يقع منهم بسبب مزاولة 
 (2743لسنة  22من القانون رقم  91املهنة خارج أعامل وظائفهم" .)م

مع العضو املخالف لجنة التحقيق واملؤلفة من عضوين ينتخبهام مجلس النقابة من ويقوم بالتحقيق 
بني أعضائه سنوياً وبرشط أن يكون أحدهام من شعبة املهندس املراد محاكمته ، باإلضافة اىل عضو من 

 مجلس الدولة بدرجة نائب عىل األقل يختاره  رئيس إدارة الفتوى لوزارة الرى ويخضع تأديب املهندسني
 ملرحلتني وهام :

 مجلس التأديب من الدرجة األوىل :

وهذا املجلس مشكل من وكيل النقابة رئيساً وعضوية كل من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب عىل 
األقل ومهندس من العاملني بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو املحال 

ندس تقدم يف القد بالنقابة من العضو املحال للمحاكمة . باإلضافة اىل للمحاكمة عىل أن يكون هذا امله
 عضو يختاره مجلس النقابة من الشعبة التي ينتمي إليها العضو املراد محاكمته تأديبياً .

 مجلس التأديب من الدرجة الثانية :

اإلضافة رة الرى بوهذا املجلس يشكل من نقيب املهندسني رئيساً للمجلس وعضوية مستشار الدولة لوزا
 اىل عضو من مجلس الدولة ال نقل درجته عن مستشار مساعد .

وإذا مل يحرض العضو املراد محاكمته جلسات مجلس التأديب رغم إعالنه فيجوز للمجلس أن يصدر 
 الحكم يف غيبته .

 سوميلك العضو املعارضة يف الحكم مبوجب تقرير باملعارضة بدون سجل معد لذلك بسكرتارية مجل
 يوما من تاريخ صدور الحكم . 44التأديب عىل أن يتم ذلك خالل 

أما إذا كان الحكم قد صدر يف حضور العضو املخالف فيجوز للعضو بناء عىل طلب لجنة التحقيق 
استئناف القرار الصادر من مجلس تأديب الدرجة األوىل أمام مجلس تأديب الدرجة الثانية عىل أن يتم 

 تاريخ إعالن القرار للمحكوم عليه . يوما من 44ذلك خالل 

فيها أمام محكمة القضاء  وقرارات مجلس التأديب الدرجة الثانية ليسن نهائية حيث يجوز الطعن
 .اإلدار 

ويالح  أنه قد يصدر من مجلس تأديب الدرجة الثانية قرار نهايئ بإسقاط عضوية أحد املهندسني وهنا 
ثر العقوبة إال بعد انقضاء أربع سنوات عىل صدورها فإذا أصيب ال يجوز لهذا العضو أن يطلب إنهاء أ 

 العضو لطلبه يعاد قيد اسمه يف السجل مرة أخرى .
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 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل املهندسني :

( من قانون نقابة املهندسني 24العقوبات التأديبية التي ميكن توقيعها عىل املهندسني كام حرصتها املادة )
 إسقاط العضوية من النقابة( . –اإليقاف عن العمل ملدة ال تتجاوز سنة  –اإلنذار  –هى : )لفت النظر 

 : تأديب الفنانني التشكيليني

الخاص بتنظيم نقابة الفنانني التشكيليني ، وقد قسم أعضاء النقابة  2742لسنة  14صدر القانون رقم 
 اىل ثالثة طوائف هى :

  ساهم يف تأسيس النقابة منذ انتهائها وله حضور الجمعية العمومية وحق وهو الذ العضو العامل :
 الرتشيح ملجلس النقابة .

وهو العضو املهتم بأنشطة النقابة ويرغب يف املشاركة يف هذه األنشطة إال أنه ليس  العضو املنتدب :
 قابة .ح ملجلس النفيه رشوط العضوية الكاملة وليس له الحق يف حضور الجمعية العمومية أو الترشي

وهو يقوم بتقديم خدمات عظيمة للنقابة ومتنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة  عضو الرشف :
 وليس لعضو الرشف حق حضور الجمعية أو الترشيح ملجلس النقابة .

 عنيحالتهم للمحاكمة يت‘وأى إخالل أو تقصري من أعضاء النقابة يعرضهم للمساءلة التأديبية ، وقبل 
 التحقيق معهم وسامع أقوالهم .

( من القانون سالف الذكر عىل أن يتوىل التحقيق مع الفنان التشكييل املخل 92وقد نصت املادة )
بواجباته لجنة مشكلة من : )عضوين يختارهام مجلس النقابة سنوياً ، وعضو من مجلس الدولة بدرجة 

 نائب عىل األقل( .

س و تعني إحالته اىل مجلس التأديب والسلطة املختصة بإحالته ملجلومتى ثبت من التحقيق مخالفة العض
 التأديب هى مجلس النقابة ويقوم بإحالته من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب من وزير الثقافة .

 مجلس تأديب ابتدايئ :

وهو يشكل برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوين 
تارهام مجلس النقابة من بني أعضائه أحدهام ميثل الشعبة التي ينتمي إليها العضو املحال للمحاكمة يخ
 من قانون التشكيليني( 94)م

 مجلس التأديب االستئنايف :

وهو يشكل برئاسة أحد وكالء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة 
من مجلس الدولة وثالثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بني أعضائه غري املشرتكني يف وعضوية مستشار 

 من القانون سالف الذكر( 91مجلس التأديب االبتدايئ . )م

ويختص هذا املجلس بالنظر يف الطعون املقدمة يف قرارات مجلس التأديب االبتدايئ ، وميكن للعضو املحال 
 اع عنه إال إذا طلب مجلس التأديب مثول العضو املخالف أمامه شخصياً .للتأديب أن يتسعن مبحام للدف

ويشرتط لصحة انعقاد هيئة التأديب حضور جميع األعضاء مبا منهم الرئيس وتصدر القرارات باألغلبية 
 املطلقة لألعضاء .
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 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل التشكيليني :

( من قانون نقابة 99وز توقيعها عىل التشكيليني كام حرصتها املادة )فالعقوبات التأديبية التي يج
 وهى :  2744لسنة  14التشكيليني رقم 

 اللوم . -

 اإلنذار . -

 إلزام العضو بدفع عرشين جنيه لصندوق املعاشات . -

 املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تجاوز سنة . -

 شطب اسم العضو من النقابة . -

( من ذات القانون قد أعطت ملجلس النقابة الحق يف لفت نظر العضو إذا خرج عىل 93) إال أن املادة
 السلوك الواجب أو مخالفة اللوائح عىل أن يكون ذلك مبوافقة ثلثى أعضاء مجلس النقابة .

 ويف كل األحوال يتعني أن تكون القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية مسببة .

 : بيقيةتأديب املهن الفنية التط

الخاص بإنشاء نقابة املهن الفنية التطبيقية للقيد بجدول هذه  2743لسنة  24يشرتط القانون رقم 
النقابة  أن يكون العضو املتقدم للحصول عىل عضوية نقابة التطبيقيني حاصالً عىل أحد املؤهالت اآلتية 

 : 

 دبلوم املدارس الثانوية التطبيقية . -

 الصناعية .دبلوم املدارس الثانوية  -

 دبلوم معاهد إعداد الفنيني الصناعيني مبختلف تخصصاتها واملسبوقة بالثانوية العامة . -

 دبلوم الدراسة الفنية املتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس . -

 . 3-2حملة املؤهالت املعادلة للشهادة املبينة يف البنود من  -

 افرها لشغل أى وظيفة .هذا باإلضافة اىل الرشوط األخرى الواجب تو 

وارتكاب األعضاء املقيدين بجداول التطبيقني ألى أمور مخلة برشفهم أو ماسة بكرامة املهنة أو إهاملهم 
 يف تأدية واجباتهم يعرضه للمحاكمة أمام الهيئات التأديبية للنقابة .

عامة والوحدات التابعة لها أما األعضاء من العاملني بالجهاز اإلدار  للدولة والقطاع العام والهيئات ال
فال يحاكمون أمام الهيئات التأديبية املذكورة إال فيام يقع منهم بسبب مزاولة املهنة خارج أعامل 

 (2743لسنة  24من القانون رقم  29وظائفهم . )م

ويتعني قبل إحالة العضو للمحاكمة التأديبية التحقيق معه وسامع أقواله وذلك مبعرفة لجنة تشكل 
ابة العامة أو الفرعية برئاسة وكيل النقابة والذ  يختاره مجلس النقابة وعضوية كل من عضو من بالنق

النيابة اإلدارية التي بها مقر النقابة وعضو آخر يختاره مجلس النقابة املختصة ممن ميارسون مهنة 
  العضو عىل أن يكون أقدم منه يف التخرج .
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ملخالفة تعني إحالته اىل مجلس التأديب ، وهناك نوعان من وإذا انتهى التحقيق وثبت قيام العضو با
 مجلس التأديب  هام :

 مجلس تأديب ابتدايئ :

ويشكل هذا املجلس برئاسة أحد وكيىل النقابة يختاره مجلس النقابة سنوياً وعضوية أخصايئ فني من إحدى 
م منه يف التخرج ، وعضوية أحد الوزارات الفنية من ذات مهنة العضو الذ  يتم محاكمته عىل أن يكون أقد

القامئني بالتدريس يف إحدى املدارس أو املعاهد ذات مهنة العضو باإلضافة اىل عضوين يتم تعيينهم سنوياً 
 من مجلس النقابة عىل أن يكونوا من ذات مهنة العضو .

فاع لنقابة للدويجوز للعضو املحال للمحاكمة الحضور بشخصه أو يوكل من يشار من املحامني أو أعضاء ا
 عنه ، إال إذا طلب املجلس حضوره شخصياً فيتعني عليه فعل ذلك .

أما إذا مل يحرض وصدر الحكم يف غيبته فيجوز له املعارضة يف قرار املجلس مبوجب تقرير يدون بدفرت خاص 
ر أما إذا يوما من تاريخ إعالنه بالقرا 44وموجود بسكرتارية مجلس التأديب عىل أن يكون االعرتاض خالل 

كان الحكم قد صدر يف حضوره فيجوز للنقيب بناء عىل طلب لجنة التحقيق وكذلك ملن صدر القرار ضده 
يوما من تاريخ  44أن يقوما باستئناف الحكم أمام مجلس التأديب االستئنايف عىل أن يكون ذلك خالل 

 إعالن قرار املجلس االبتدايئ للمحكوم عليه .

 مجلس تأديب استئنايف :

ويشكل هذا املجلس برئاسة النقيب وعضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة ال تقل 
 درجته عن نائب باإلضافة اىل  عضوية ثالثة يختارهم مجلس النقابة من بني أعضائه .

 ويختص بالنظر يف الطعون املقدمة يف قرارات مجلس التأديب االبتدايئ .

ست نهائية حيث يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء اإلدار  مبجلس الدولة والقرارات الصادرة منه لي
 يوما من تاريخ إعالن املحكوم عليه القرار . 44وذلك خالل 

 وتكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء اإلدار  رسية إال أن الحكم يصدر يف جلسة علنية .

ة ية النهائية اىل الجهة التي يعمل بها العضو خالل عرش ويتعني عىل مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديب
 أيام من تاريخ صدورها .

 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل التطبيقيني :

 24( من القانون رقم 24فالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل التطبيقيني كام حرصتها املادة )
 هى : 2743لسنة 

 لفت النظر . -

 نذار .اإل  -

 اإليقاف عن العمل ملدة ال تجاوز سنة . -

 إسقاط العضوية من النقابة . -

 ويتم إخطار العضو بقرارات مجلس التأديب بكتاب موىص عليه بعلم الوصول.
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 : تأديـــب األطبــــاء

 بتنظيم شئون نقابة األطباء . 2793لسنة  329صدر القانون رقم 

الرسمي مجند لخدمة املجتمع من خالل مهنته وبكل إمكانياته  وكان الطبيب يف موقع عمله الخاص أو
 وطاقاته يف ظروف السلم والحرب .

 وعليه فيتعني عىل الطبيب االلتزام بالواجبات اآلتية :

عىل الطبيب أن يساهم ىف دراسة وحل املشكالت الصحية للمجتمع وأن يشرتك ىف مساهمة النقابة . 2
ية فيام الدولة الصح أجهزهوأن يكون متعاونا مع  االشرتاكيةللمبادئ ىف توجيه السياسة الصحية وفقا 

 يطلب من بيانات أو إحصاءات الزمة لوضع السياسة والخطط الصحية .

عىل الطبيب أن يكون قدوة ىف مجتمعة ىف دعم األفكار والقيم االشرتاكية أمينا عىل حقوق املواطنني   .1
 . هل املادى ملرضاه او زمالئعا عن االستغالو ىف الرعاية الصحية منز 

 ة .وكرامة املهنه وأن محاف  عىل كرامت هىف جميع ترصفات واألمانةعىل الطبيب ان يراعى الدقة  .4

 ال يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطى شهادة تغاير الحقيقة.  .3

 ال يجوز للطبيب أن يأىت عمال من األعامل اآلتية :  .9

 بدون اجر. أماملهنة سواء كان ذلك بأجر  تغاللالسبالوسطاء  االستعانة

 ىف ترويج األدوية أو العقاقري أو مختلف أنواع العالج. اسمهالسامح باستعامل 

 ى صورة من الصور.أ ألغراض تجارية عىل  اسمهإعارة 

طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظري التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض أو 
 هم إىل مستشفى أو مصح عالجى أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد .إرسال

استشارات ىف مجال تجارية أو ملحقاتها مام هو معد لبيع األدوية أو األجهزة التى  بإجراءللقيام  -هـ 
 تشري باستعاملها سواء كان ذلك باملجان أو نظري مرتب أو مكافأة.

 ز يجو المع أى من زمالئه إال من يشرتك معه ىف العالج فعال كام  هال يجوز للطبيب أن يتقاسم أجر  -و
 له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.

 ال يجوز للطبيب أن يستعمل وسائل غري علمية ىف مزاولة املهنة . -ز

قصد و العالج بعن طريقة جديدة للتشخيص أ  اإلعالمال يجوز للطبيب أن يعلن بأى وسيلة من وسائل . 2
له أيضا  زو ال يجوثبت صالحيتها ونرشت ىف املجالت الطبية كام  اختبارهاإذا مل يكن قد اكتمل  استخدامها

 أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أى كشف علمى.

يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النرش أو  أنال يجوز للطبيب عىل أية صورة من الصور   . 4
 ر املتحركة أو أى طريقة أخرى من طرق اإلعالم.اإلذاعة أو الصو 

ال يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكرث من ثالث مرات ىف الجريدة الواحدة . 1
ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكرث من أسبوعني أن ينرش ىف الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعالنني 

  بعده. األول قبل الغياب والثاىن
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يجب أن يقترص ىف املطبوعات والتذاكر الطبية وما ىف حكمها والفتة الباب ذكر اسم الطبيب ولقبه -7
 نأ وعنوانه وألقابه ) درجاته( العلمية والرشفية ونوع تخصصه ومواعيد عيادته ورقم تليفونه ، ويجب 

 مكان نقابة ، وىف حالة تغيريتكون جميع البيانات املذكورة مطابقة للحقيقة وما هو مقيد بسجالت ال
 العيادة يجوز للطبيب ان يضع إعالنا بعنوانه الجديد ملدة ستة أشهر عىل األكرث ىف املكان الذى تركه.

ب مادى الحصول عىل كس أوال يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد االستفادة من أعامل املهنة  . 24
ية وظيفته األصل اختصاصريض أجر عن عمل يدخل ىف يتقاىض من امل أنله  زال يجو من املريض ، كام 

 التى يؤجر عليها من جهة أخرى.

 عىل الطبيب أن يلتزم بالحد األقىص ألتعاب العالج طبقا للجدول الذى تضعه النقابة. .22

عاملته وان تكون م األملعىل الطبيب أن يبذل كل ما ىف وسعه نحو مرضاه ، وأن يعمل عىل تخفيف  . 21
 بينهم بسبب مركزهم األدىب أو زوال ميييسوى بينهم ىف الرعاية  أنة بالعطف والحنان ، لهم مشبع

 اإلجتامعى أو شعوره الشخىص نحوهم.

يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أى مريض منذ البداية ألسباب شخصية أو تتعلق باملهنة ، أما ىف  .24
ريض خصاىئ رفض معالجة املأل للطبيب ا زال يجو ر كام الحاالت املستعجلة فال يجوز للمامرس العام االعتذا

 خصاىئ غريه.أ إذا استدعاء لذلك املامرس العام ومل يتيس وجود 

عندما يكف طبيب عن عالج أحد مرضاه ألى سبب من األسباب عليه أن يدىل للطبيب الذى يحل محله . 23
 ه ذلك.العالج إذا طلب من الستمرارباملعلومات التى يعتقد أنها الزمة 

عىل  ويحذرهم مام يرتتب إليهاعىل الطبيب أن ينبه املريض وأهله إىل إتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم  .29
 مراعاتها. معد

مريض قاعد الوعى ىف حالة خطرية أن يبذل  أوعىل الطبيب الذى يدعى لعيادة قارص أو ناقص األهلية  . 22
صول ىف الوقت املناسب عىل موافقة وليه أو الوىص أو القيم ما ىف متناول بدية إلنقاذه ولو تعذر عليه الح

نحى عن معالجته إال إذا زال الخطر وأصبح االستمرار ىف العالج غري مجد أو إذا تعليه كام يجب عليه أال ي
 عهد باملريض إىل طبيب آخر.

ليه أن ه الحالة عاملريض عىل عواقب املرض الخطري وىف هذ إطالعيجوز للطبيب ألسباب إنسانية عدم . 24
 ىف عدم إطالع احد عىل رغبتهينهى إىل أهل املريض خطورة املرض وعواقبه الخطرية أال إذا أبدى املريض 

 حالته أو عني أشخاصا إلطالعهم عليه.

 ال يجوز للطبيب إفشاء أرسار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته . . 21

 طبيب غريه يوافق عليه املريض وأهله. استشارة و إىل(عىل الطبيب عند الرضورة أن يقبل )أو يدع .27

 صلته باملريض وعائلته ألغراض تتناىف مع كرامة املهنة. استغاللال يجوز للمريض  .14

باعتباره  النيابة املختصة بإبالغمهنية تؤدى اىل وفاة املريض يقدم الطبيب نفسه  أخطاءعند حدوث أ(  12
 . رأى الطبيب الرشعى ىف الحالةمبلغا عن الوفاة مع طلب إبداء 

ة يقع عليه سبب أداء مهنته قبل إبالغه النقابة الفرعي اعتداءيجوز للطبيب إبالغ النيابة العامة من اى ب( 
  نقابته ىف أقرب فرصة. بإبالغيقوم  أناملختصة عىل 
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مل يسو  فإذادية لو عىل الطبيب تسوية أى خالف ينشأ بينه وبني أحد زمالئه ىف شئون املهنة بالطرق ا .11
 الخالف عىل هذا الوجه أبلغا األمر إىل مجلس النقابة الفرعية املختص.

ال يجوز ألى طبيب أن يسعى ملزاحمة زميل له بطريقة غري كرمية ىف أى عمل متعلق باملهنة أو عالج . 14
 من قدرات زمالئه. اإلقاللله  زال يجو مريضة ، كام 

 . الشخيصهذا الوضع لصالحه  استغاللعيادته فعليه أال يحاول  إذا حل طبيب محل زميل له ىف .13

 عن عالج زميل له أو عالج زوجته وأوالده. أتعاباال يجوز للطبيب أن يتقاىض . 19

الج دعوته فعليه أن يرتك إمتام الع استحالتإذا دعى طبيب لعيادة مريض يتوىل عالجه طبيب آخر . 12
 .ىف العالج استمرارهمن إجراءات ما مل ير املريض أو أهله  اتخذهلزميله مبجرد عودته وأن يبلغه ما 

لطبيب لذلك ا استدعاء إذاعالجه زميل له ىف مستشفى إال يال يجوز للطبيب فحص أو عالج مريض  .14
 املعالج أو إدارة املستشفى.

يل ىل سبع إليهدعوة طبيب آخر ينضم  أهلهال يجوز للطبيب املعالج أن يرفض طلب املريض أو  .11
ون إبداء بد هال يقبلطبيب معني  استشارةيستجيب إذا أرص املريض أو أهله عىل  أن. إمنا له  االستشارة

 أسباب ذلك.

إذا رفض الطبيب املعالج القيام بعالج املريض وفقا ملا قرره األطباء املستشارين ، فيجوز له أن ينسحب  .17
 رين القيام مببارشة العالج.طباء املستشاأل ، وىف هذه الحالة يجوز ألحد ا

ت املادة األوىل منه تنص عىل يف شأن مزاولة مهنة الطب وجاء 2793لسنة  329وقدر صدر القانون رقم 
 :أنه

ال يجوز ألحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مبارشة والدة أو وصف أدوية 
التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم املرىض أو عالج مريض أو أخذ عينة من العينات 

اآلدميني للتشخيص الطبى أو املعمىل بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة 
ها ولة مهنة الطب باالطب بأية صفة كانت إال إذا كان مرصيا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمرصيني مز 

جل األطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة األطباء البرشيني وذلك مع عدم مقيدا بس اسمهوكان 
 اإلخالل باإلحكام الخاصة املنظمة ملهنة التوليد.

ن ات املرصية قبل العمل بأحكام القانو عماالج بإحدى التحقواويستثنى من رشط الجنسية األجانب الذين 
 .2731لسنة  231رقم 

يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصال  عىل أن " 2729لسنة  32عدلة بالقانون رقم وتنص املادة الثانية امل
عىل درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية املتحدة وأمىض للتدريب 

 اإلجبارى املقرر.

 فة مؤقتة ىفولة مهنة الطب بصابأن يقىض الخريجون سنة شمسية ىف مز  اإلجبار ويتم التدريب 
التى تقرها الجامعات وذلك تحت إرشاف هيئة إرشاف هيئة  ةالتدريبياملستشفيات الجامعية والوحدات 

 التدريس بكليات الطب أو من تندبهم .

مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء املستشفيات والوحدات املذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر 
  العاىل باإلنفاق مع وزير الصحة .بها قرار من وزير التعليم 
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نحها التى مت سللبكالوريو كام يقيد بالسجل من كان حاصال عىل درجة أو دبلوم أجنبى معادل لدرجة 
عىل هذا املؤهل تدريبا ملدة سنة معادال  هجامعات الجمهورية العربية املتحدة وأمىض بعد حصول

 املنصوص عليه ىف املادة الثالثة من هذا القانون االمتحانللتدريب اإلجبارى ويشرتط أن يجتاز بنجاح 
ويصدر بهذه الحاالت قرار من لجنة مكونة من أربعة من األطباء  البرشيني يعينهم وزير الصحة عىل أن 

 يكون اثنان منهم عىل األقل من عمداء كليات الطب.

جة النهاىئ لدر  متحاناال الحاصلني عىل الدرجات أو الدبلومات األجنبية وفقا ملنهج  امتحانيكون و
أمام لجنة مؤلفة من أطباء  االمتحانالبكالوريوس ىف الطب من إحدى الجامعات املرصية ويؤدى 

 من بني من ترشحهم مجالس كليات الطب املرصية. امتحانيختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل 

طلبا عىل النموذج املعد أن يقدم إىل وزير الصحة العمومية  االمتحانويجب عىل من يرغب ىف دخول 
ر صورة رسمية منه والشهادة املثبتة لتلقى مقر  أولذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه 

قدره عرشة جنيهات ويرد هذا  االمتحانالدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسام 
 ذن له بدخوله.أو عدم اإل  االمتحانالرسم ىف حالة عدوله عن دخول 

ا رسب يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذ أجنبيةويؤدى االمتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة 
أكرث من ثالث مرات أخرى خالل سنتني وتعطى وزارة  إليهله ان يتقدم  زال يجو  االمتحانالطالب ىف 

 . بنجاح شهادة بذلك االمتحانالصحة العمومية من حاز 

يجوز لوزير الصحة ان يعفى من عىل أنه " 2729لسنة  32عدلة بالقانون رقم ملادة الرابعة املوتنص ا
ى من إحد مأو دبلو األطباء من أبناء الجمهورية العربية املتحدة الحاصلني عىل درجة  االمتحانأداء 

الطب  سكالوريو باملعرتف بها من حكومة الجمهورية العربية املتحدة معادلة لدرجة  األجنبيةالجامعات 
والجراحة التى متنحها جامعات الجمهورية العربية املتحدة إذا كانوا حاصلني عىل شهادة الدراسة الثانوية 
العامة أو ما يعادلها وكانوا خالل مدة دراستهم الطبية حسن السري والسلوك ومواظبني عىل تلقى 

 دروسهم العلمية طبقا لربنامج املعاهد التى تخرجوا فيها.

 شرتط أن يؤدى هؤالء األطباء التدريب االجبارى إذا مل يكونوا قد أدوا ما يعادله ىف الخارج.وي

يقدم طالب القيد بالسجل إىل وزارة  عىل أن " 2729لسنة  32عدلة بالقانون رقم وتنص املادة الخامسة امل
ة الدرجة أو ه أصل شهادولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق ب اسمهالصحة طلبا موقعا عليه منه يبني فيه 

أو اإلعفاء منه حسب األحوال ) وكذا ما يثبت أداء التدريب  االمتحانالدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة 
اإلجبارى أو يعادله( وعليه أن يؤدى رسام للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد ىف السجل اسم 

رجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الد
 .هما يعادلأو اإلعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب اإلجبارى أو  االمتحانشهادة 

 املرخص له مبزاولة املهنة. إىلوتعطى صورة هذا القيد 

 –ادتني ح أكرث من عيلة املهنة أن يفتو ال يجوز للطبيب املرخص له ىف مزا وتنص املادة السادسة عىل أنه
وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موىص عليه العنوان عيادته وبكل تغيري دائم فيه أو ىف محل 

  إقامته خالل شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيري .



111 

 

رشوعة يلغى مبوسائل أخرى غري  أوكل قيد ىف سجل األطباء بالوزارة ثم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية و 
بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب االسم املقيد نهائيا منه وتخطر نقابة األطباء البرشيني والنيابة 

 من القانون سالف الذكر( 4)م  . العامة بذلك

وعىل النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن 
 .اسمههنة أو بشطب مزاولة امل

 ائيةاستثن يسمح بصفة أنيجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث األوبئة ىف أحوال األخطار  العامة و
ىف املادة  فيهم الرشوط املنصوص عليها رال تتوافوللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه األوبئة واألخطار ألطباء 

 من القانون سالف الذكر( 7)م  . األوىل بالقيام باألعامل الطبية التى يؤذن لهم مببارشتها

ط املنصوص فيه الرشو  رال تتوافلطبيب  مجلس نقابة األطباء البرشيني ان يرخص رأىكام يجوز له بعد أخذ 
عليها ىف املادة األوىل ىف مزاولة مهنة الطب ىف مرص للمدة الالزمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة عىل أال تجاوز 
هذه املدة سنتني قابلتني للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من الشهود لهم بالتفوق ىف فرع من 

 ىف مرص. أمثالهالزمة لعدم توافر  فروع الطب وكانت خدماته

الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين ىف إحدى كليات الطب املرصية  لألطباءويجوز أيضا أن يرخص 
 ىف مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو تتوافر منهم الرشوط املنصوص عليها ىف املادة األوىل .

تزيد  سنتني وبغرامة ال زال تجاو يعاقب بالحبس مدة   أنوتنص املادة العارشة من القانون سالف الذكر عىل
 . هاتني العقوبتني كل من زاول مهنة الطب عىل وجه يخالف أحكام هذا القانون بإحدىعىل ماىت جنيه أو 

 وىف حالة العود يحكم بالعقوبتني معا.

قة مصادرة األشياء املتعلالعيادة مع نزع اللوحات والالفتات و  بإغالقوىف جميع األحوال يأمر القاىض 
 باملهنة ويأمر كذلك بنرش الحكم مرة أو أكرث من مرة ىف جريدتني يعينها عىل نفقة املحكوم عليه.

 –كل مكان تزاول فيه منهة الطب  اإلدار ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الصحة أن يغلق بالطريق 
 (.2729لسنة  17ن رقم باملخالفة ألحكام هذا القانون ) أضيفت هذه الفقرة بالقانو 

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها ىف املادة  وتنص املادة العارشة من القانون سالف الذكر عىل أن
 السابقة.

أوال : كل شخص غري مرخص له ىف مزاولة مهنة الطب يستعمل نرشات أو لوحات أو الفتات او أية وسيلة 
مل الجمهور عىل االعتقاد بأن له الحق ىف مزاولة يح أنأخرى من وسائل النرش إذا كان من شأن ذلك 

مهنة الطب وكذلك كل من ينتمل لنفسه لقب طبيب أو غريه من األلقاب التى تطلق عىل األشخاص 
 املرخص لهم ىف مزاولة مهنة الطب.

ثانيا : كل شخص غري مرخص له ىف مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آالت أو عدد طبية ما مل يثبت أن 
 لديه كان لسبب مرشوع غري مزاولة مهنة الطب. وجودها

ألف قرش كل من يخالف أحكام املادة السادسة وإذا كانت املخالفة بسبب  زال تجاو يعاقب بغرامة و
من القانون سالف  21)م  من عيادتني يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن املرصح به منها. أكرثفتح 

 .الذكر(
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 : تأديــب أعــوان األطبـــاء

الخاص بإنشاء نقابة مهنة التمريض مبيناً للرشوط الواجب توافرها  2742لسنة  229د صدر القانون رقم لق
 لعضوية هذه النقابة وهى أن يكون العضو املتقدم حاصل عىل أحد املؤهالت الدراسية اآلتية :

 بكالوريوس التمريض من أحد املعاهد العليا أو شهادة معادلة له . -

 عاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة .دبلوم أحد امل -

 دبلوم متريض وتوليد خريجات املدارس امللحقة بكليات طب الجامعات  -

 دبلوم التمريض نظام ثالث سنوات أو ما يعادله . -

 دبلوم متريض املدارس الفنية الثانوية أو ما يعادله . -

 اإلضافة اىل الرشوط األخرى الالزم توافرها لشغل أى عضوية .هذا ب

 تأديب هيئة التمريض :

فيتم محاكمة األعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة برشفهم أو مناسبة بكرامة املهنة أو الذين يهملون يف 
طاع العام ر  للدولة والقتأدية واجباتهم أمام الهيئات التأديبية للنقابة ، أما األعضاء العاملون بالجهاز اإلدا

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فيحاكمون أمام الهيئات التأديبية املذكورة إال فيام يقع منهم بسبب 
 (2742لسنة  229من القانون رقم  23مزاولة املهنة خارج أعامل وظائفهم . )م

تشكل التحقيق مبعرفة لجنة التحقيق و ويتعني إجراء التحقيق مع العضو قبل إحالته اىل املحاكمة ، ويتم 
 من :

 وكيل النقابة الذ  يختاره مجلس النقابة رئيس للجنة . -

 عضو من النيابة اإلدارية التي مقرها النقابة وسكرتري عام النقابة أو سكرتري النقابة الفرعية . -

 مجلس تأديب ابتدايئ :

ويشكل هذا املجلس برئاسة أحد وكيىل النقابة يختاره النقيب سنوياً وعضوية اثنني يختارهام مجلس 
 النقابة سنوياً .

خصياً شويجوز للعضو أن يحرض الجلسات بشخصه أو يوكل غريه للدفاع عنه إال إذا طلب املجلس حضوره 
فعليه االلتزام بذلك ويكون جلسات املحاكمة التأديبية رسية إى القرار الصادر منها يكون يف جلسة 

 علنية 

 مجلس التأديب االستئنايف :

ويشكل برئاسة النقيب وعضوية عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة ال تقل درجته 
لس النقابة سنوياً عىل أن يكونوا من الحاصلني عىل ذات مؤهل عن نائب باإلضافة اىل ثالثة يهينهم مج

العضو ويتم إعالن القرارات التأديبية اىل العضو املحكوم عليه خالل عرشة أيام من تاريخ صدورها وذلك 
مبوجب كتاب موىص عليه بعلم الوصول وإذا كانت هذه القرارات قد صدرت يف غري وجود العضو 

ضة يف القرارات وذلك مبوجب تقرير يدون يف السجل املعد لذلك بسكرتارية املخالف يجوز له املعار 
 يوما من تاريخ إعالنه بالقرار . 44املجلس عىل أن يكون ذلك خالل 
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أما إذا كان الحكم قد صدر يف حضور العضو ، فيجوز له استئناف الحكم أمام مجلس التأديب 
 لقرار اىل املحكوم عليه .يوما من تاريخ إعالن ا 44االستئنايف وذلك خالل 

والقرارات الصادرة من مجلس التأديب بنوعية ليست نهائية حيث أنه يجوز الطعن فيها أمام محكمة 
 يوما من تاريخ إعالنه بالقرار . 44القضاء اإلدار  عىل أن يتم ذلك خالل 

 العقوبات التأديبية لهيئة التمريض :

 تنحرص يف : 2742لسنة  229ن رقم ( من القانو 22وهى كام نصت عليها املادة )

 لفت النظر . -

 اإلنذار . -

 الغرامة بحد أقىص عرشين جنيه . -

 الوقف عن العمل ملدة ال تجاوز سنة . -

 إسقاط العضوية من النقابة . -

ويف جميع األحوال يتعني عىل مجلس النقابة إخطار الجهة التي يعمل العضو بالقرارات النهائية وذلك 
 ع من تاريخ صدورها .خالل أسبو 


