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  أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري
  .م سلطان بن ناصر بن إبراھیم آل توی

المملكة العربیة  كلیة الشریعة ، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمیة ،  قسم القانون ،
  .السعودیة 

 SultanAl-Tuwaim@yahoo.com :البرید االلكتروني
  :ملخص البحث 

اإلحالة للتحقیق اإلداري والجزائي كمرحلة قبلیة للمحاكمة تتمحور الدراسة حول 
ن المحكمة المختصة على تحقیق جھة اإلدارة سواء وأثر الحكم الجزائي إذا صدر م، 

  . أكان باإلدانة أم بالبراءة ، ومدى تناسب العقوبة مع الجریمة الجزائیة
وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على مفھوم التحقیق اإلداري ، وأھم الفروقات 

داري ، بینھ وبین الجزائي ، وأثر الحكم الجزائي الصادر من المحكمة على التحقیق اإل
وإبراز جملة من الدراسات القضائیة في ھذا الشأن مع توضیح إجراءات التحقیق التي 

  . نص علیھا النظام
وقد اتبعت في ھذه الدراسة المنھج التطبیقي المقارن ، وھو تسلیط الضوء على 
التطبیقات القضائیة الصادرة من المحاكم المختصة وتضمینھا في البحث ؛ لیتسنى للقارئ 

طالع على طریقة تطبیق النظام في المحاكم مع اختالف الحوادث ، ومقارنة ذلك اال
  .بالشریعة اإلسالمیة واألنظمة المختصة في ذلك 

وقد توصلت في ھذا البحث إلى جملة من التعاریف المختارة للتحقیق اإلداري ، 
داري مع كما خلصت الدراسة إلى جملة من األوجھ التي یشترك ویختلف فیھا التحقیق اإل

أن كًال منھما یھدف إلى الكشف عن الحقیقة وإظھار التحقیق الجزائي ، وھي تشترك في 
العدل الذي یناط بھ التحقیق ، كما أنھا تختلف على سبیل المثال من حیث السلطة ، 
فالسلطة المختصة بإجراء التحقیق اإلداري تختلف عن السلطة المختصة في التحقیق 

تحقیق اإلداري الصادر من الجھة اإلداریة قد یعتمد علیھ من قبل كما أن الالجزائي ، 
جھة االدعاء وھي النیابة العامة ، وكذلك یعتمد علیھ القاضي بالمحكمة الجزائیة أثناء 

  .سیر المحاكمة
وقد توصلت الدراسة أیضًا إلى أن من آثار الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري 

محافظة على أموال الناس ودمائھم وتكریم اإلنسان حرص الشریعة اإلسالمیة على ال
ورعایتھ ، وقد توصل الباحث كذلك إلى تعدد الضمانات وتنوعھا في المنظورین 

  .الشرعي والنظامي 
 إجراءاتالحكم الجزائي ، التحقیق اإلداري ، توثیق األقوال ،  :الكلمات المفتاحیة 

ئیة ، اشتراط التحقیق وضماناتھ ، المخالفات التأدیبیة الجزا
  .التحقیق
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The impact of the criminal judgment on the 
administrative investigation 

Sultan bin Nasser bin Ibrahim Al Tuwaim. 
Law Department, College of Sharia ,Imam Ibn Saud Islamic 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: SultanAl-Tuwaim@yahoo.com 
Abstract : 

This study focuses on the referral of the administrative 
and criminal investigation at the tribal stage of a trial, the 
effect of the penal sentence if issued by a competent court 
upon the investigation by the administrative authority, whether 
conviction or acquittal, and the extent to which the 
punishment is proportionate to the criminal offence. This 
study aims to identify the concept of an administrative 
investigation, the most important differences between it and 
the penal judgement, and the effect of the court’s penal 
judgement upon the administrative investigation. The study 
also highlights several judicial studies in this regard, clarifying 
the investigative procedures stipulated by the system. In this 
study, the comparative applied methodology was followed, 
highlighting the judicial applications issued by competent 
courts and including them in the research. This method allows 
the reader to observe how the system is applied in courts with 
different incidents and to compare this with Islamic (sharia) 
law and relevant regulations. The study also presented 
several chosen definitions for an administrative investigation 
and discusses how it differs from a criminal investigation. 
Both investigations aim to reveal the truth and show the 
justice entrusted to the investigation. However, they differ, for 
example, in terms of authority; the authority competent to 
conduct an administrative investigation is different from the 
competent authority in a criminal investigation. The 
administrative investigation issued by the administrative body 
is also different. It may be relied upon by the prosecution, 
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public prosecutor, and judge of the criminal court during the 
trial. The study also found that one of the effects of the penal 
provision on the administrative investigation is the keenness 
of Islamic law to preserve people’s money, soul, honour, and 
the care of human beings. The researcher reached the 
multiplicity of guarantees from both the legal (sharia) and 
regulation perspectives. 
Keywords: Penal Judgment, Administrative Investigation, 
Documentation Of Statements, Investigation Procedures and 
Guarantees , Penal Disciplinary Violations , Investigation 
Requirement. 
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  املقدمة

الحمد هللا رب العلمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا 
 : وبعد. محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

معات وتؤكد فإن الشریعة اإلسالمیة تحقق العدالة للناس، وتنظر لمصلحة المجت

/ 0 (حقوق األشخاص، وأن التثبت والتبین من متطلبات العدالة قال اهللا تعالى 

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1( )١(  . 

جاء ماعز بن مالك إلى النبي : وفي الحدیث عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال 
فاستغفر اهللا وتب ویحك، ارجع «: فقال. یا رسول اهللا، طھرني: صلى اهللا علیھ وسلم فقال

فقال رسول اهللا صلى . یا رسول اهللا طھرني: فرجع غیر بعید، ثم جاء فقال: قال. »إلیھ
قال فرجع غیر بعید، ثم جاء . »ویحك، ارجع فاستغفر اهللا وتب إلیھ«: اهللا علیھ وسلم

فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت . یا رسول اهللا طھرني: فقال
فسأل . ِمن الزنى: فقال. »فیَم أطھرك«: بعة قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمالرا

أشرب «: فقال. فأخبر أنھ لیس بمجنون. »أبھ جنون؟«رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : قال. فقام رجل فاستنكھھ فلم یجد منھ ریح خمر. »خمرا؟
  . رواه مسلم» فأَمَر بھ فُرجم. نعمفقال . »أزنیت؟« : وسلم

إن التحقیق اإلداري من متطلبات التنظیمات اإلداریة الحدیثة، وتقتضیھ المصلحة 
اإلداریة متمثلًة في السلطة العلیا، وتسعى جمیع المؤسسات والھیئات الرسمیة لضبط 

افظة المخالفات اإلداریة وذلك من خالل تشریع أنظمة الجزاء، وفي الوقت نفسھ المح
على حق الموظف وذلك من خالل الزامیة التحقیق قبل صدور المخالفات التأدیبیة 
الجزائیة، وأثر الحكم الجزائي الصادر على التحقیق اإلداري، ولذلك أخترت أن یكون 

  ). أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلدراي(بحثي التكمیلي في مرحلة الماجستیر بعنوان 

 : أھمیة البحث

  . ة التشریع اإلسالمي وحاجة التنظیمات اإلداریة إلیھعظم -١
التحقیق اإلداري یعد من المتطلبات اإلجرائیة لتوقیع الجزاءات اإلداریة على  -٢

 . اختالف اآلراء
 . إن اشتراط التحقیق یعد من الضمانات المھمة للشخص قبل صدور الحكم -٣
سعى والة األمر لتنظیم شؤون التنظیمات اإلداریة من المصالح الشرعیة التي ی -٤

  . الناس والقیام علیھم
  . العالقة بین أثر الحكم الجزائي في التحقیق اإلداري -٥
  . حاجة المكتبة العلمیة لمثل ھذه الدراسات -٦

                                      
 . ٦سورة الحجرات، اآلیة ) ١(
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 : أسباب اختیار البحث

 . اعتبار التحقیق اإلداري أحد مقتضیات النظام اإلداري -١
  . كم الجزائي على التحقیق اإلداريرغبة الباحث في دراسة موضوع أثر الح -٢
  . قلة الدراسات العلمیة في أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري -٣
  . اإلشكالیات العملیة التي تتعلق بالتحقیق -٤

  : أھداف البحث

 : یھدف البحث إلى ما یلي
  . التعرف مفھوم التحقیق اإلداري والفرق بینھ وبین التحقیق الجزائي -١
  . ز أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداريإبرا -٢
  . بیان إجراءات التحقیق وضماناتھ -٣
  . دراسة جملًة من التطبیقات القضائیة في إصدار القرارات اإلداریة الجزائیة -٤

 : مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث في أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري وإجراءاتھ، 
ة أم بالبراءة، وكذلك أحوال اإلحالة للتحقیق كمرحلة قبلیة سواء أكان الحكم باإلدان

 . للمحاكمة الجزائیة

 : الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري في المكتبات ومراكز البحوث والدراسات والمواقع 
اإللكترونیة لم أقف على دراسة سابقة لھذا الموضوع، إال أنني قد وقفت على بعض 

 : أجزاء ھذا الموضوع، وھي على النحو اآلتي الدراسات التي تناولت بعض
 : الدراسة األولى
، للباحث عبداهللا بن عبدالعزیز بن فھد العجالن، )دراسة مقارنة(التحقیق اإلداري 

-١٤٢٥وھو بحث تكمیلي لنیل درجة ماجستیر، قدم في المعھد العالي للقضاء عام 
راسة عن التحقیق ھــ وقد اختلف موضوعي عن ھذه الدراسة حیث أن الد١٤٢٦

اإلداري، بینما موضوع البحث عن أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري، إال أن 
الدراسة المشار إلیھا تناولتھا تناوال عرضیا في أحد مباحث الفصل الثالث، إذ اشارت إلى 
التصرف في التحقیق التي تجریھ ھیئة الرقابة والتحقیق وذلك من خالل اإلحالة إلى 

اإلداریة التي یتبعھا الموظف أو اإلحالة إلى دیوان المظالم أو اإلحالة إلى الجھة  الجھة
 . المختصة بالقضاء الجنائي
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 : الدراسة الثانیة
معوقات إجراءات التحقیق اإلداري في األجھزة الحكومیة، للباحث فایز بن 

ایف العربیة إبراھیم المفّیز، وھو بحث تكمیلي لنیل درجة ماجستیر قدم إلى جامعة ن
ھــ، وقد اختلف موضوعي عن ھذه الدراسة حیث أن موضوع ١٤٣٧للعلوم األمنیة عام 

الدراسة عن معوقات إجراءات التحقیق اإلداري في األجھزة الحكومیة، بینما موضوع 
البحث عن أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري، إال أن ھذه الدراسة تناولت جزًء 

 . الثالثمحدودًا في الفصل 
 : الدراسة الثالثة

التحقیق اإلداري في الشریعة اإلسالمیة والنظام السعودي، للباحث مشعل 
مرزوق المطیري، وھو بحث تكمیلي لنیل درجة ماجستیر، قدم للجامعة اإلسالمیة عام 

ھـــ، وقد اختلف موضوعي عن عنوان ھذه الدراسة حیث أن الدراسة عن التحقیق ١٤٣٢
ریعة اإلسالمیة والنظام السعودي، بینما موضوع البحث عن أثر الحكم اإلداري في الش

الجزائي على التحقیق اإلداري، وقد أشارت الدراسة إلى إجراءات التحقیق إشارة 
 . عرضیة وھناك اختالف رئیس بین عنوان بحثي وبین ھذه الرسالة

  
 :منھج البحث

  سیكون منھجي في ھذا البحث وصفي وتطبیقي 

 : م بأصول المنھج العلمي وھومع االلتزا

أصور المسألة المراد بحثھا تصویرَا دقیقًا قبل بیان حكمھا، لیتضح المقصود من : أوًال

 . دراستھا

إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمھا بدلیلھا، مع توثیق االتفاق : ثانیًا

  . من مظانھ المعتبرة

 : خالف، فأتبع ما یليإذا كانت المسألة من مسائل ال: ثالثًا

تحریر محل الخالف إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضھا محل  -١

  . اتفاق

أذكر األقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من أھل العلم، ویكون عرض الخالف  -٢

  حسب االتجاھات الفقھیة

مع العنایة بذكر  االقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة ورأي أھل القانون فیھا، -٣

ما تیسر الوقوف علیھ من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في 

  . مذھب ما، فأسلك بھا مسلك التخریج

  . توثیق األقوال من كتب أھل المذھب نفسھ -٤

استقصاء أدلة األقوال، مع بیان وجھ االستدالل من األدلة النقلیة، وذكر ما یرد  -٥

  . ناقشات، وما یجاب بھ عنھا إن كانتعلى األدلة من م
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  . الترجیح، مع بیان سببھ وذكر ثمرة الخالف إن وجدت -٦

االعتماد على أمھات المصادر والمراجع األصلیة في التحریر والتوثیق : رابعًا

 . والتخریج والجمع

  . التركیز على موضوع البحث وتجنب االستطراد: خامسًا

  . وخاصة الواقعیةالعنایة بضرب األمثلة : سادسًا

 . تجنب ذكر األقوال الشاذة: سابعا

  . العنایة بدراسة ما جد من القضایا مما لھ صلة واضحة بالبحث: ثامنًا

  . ترقیم اآلیات وبیان سورھا: تاسعًا

تخریج األحادیث وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا، إن لم تكن في : عاشرًا

لك فأكتفي حینئذ بتخریجھا منھما أو من الصحیحین أو في أحدھما، فإن كانت كذ

  . أحدھما

  . تخریج اآلثار من مصادرھا األصلیة، والحكم علیھا: أحد عشر

 . التعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب الوارد في صلب الموضوع: الثاني عشر

  . العنایة بقواعد اللغة العربیة، واإلمالء، وعالمات الترقیم لھا: الثالث عشر

  . الترجمة لألعالم غیر المشھورین عند أول ورود لھا: الرابع عشر 

خاتمة البحث عبارة عن ملخص عام للبحث، یعطي فكرة واضحة : الخامس عشر 

عما تضمنھ البحث، مع إبراز أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل ھذا 

  . البحث

 -: أتبع البحث بالفھارس الفنیة المتعارف علیھا، وتشمل: السادس عشر

  . فھرس اآلیات القرآنیة-

  . فھرس األحادیث النبویة -

 . فھرس اآلثار -

  . فھرس األعالم -

  . فھرس المصادر والمراجع -

  . فھرس الموضوعات -
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 أثر احلكم اجلزائي على التحقيق اإلداري

  : تقسیمات البحث 

  . یشتمل ھذا البحث على مقدمة وتمھید وثالثة فصول وخاتمة وفھارس

  : ھاالمقدمة وفی

أھمیة البحث .  

أسباب اختیار البحث .  

مشكلة البحث . 

الدراسات السابقة .  

منھج البحث .  

تقسیمات البحث .  

  : التمھید وفیھ مطلبان

تعریف التحقیق اإلداري: المطلب األول .  

الفرق بین التحقیق اإلداري والجزائي: المطلب الثاني . 

لمخالفات التأدیبیة الجزائیة، إجراءات التحقیق وضماناتھ في ا: الفصل األول

 : وفیھ مبحثان

إجراءات التحقیق في المخالفات التأدیبیة الجزائیة: المبحث األول .  

ضمانات التحقیق في المخالفات التأدیبیة الجزائیة: المبحث الثاني .  

مدى اشتراط التحقیق في المخالفات التأدیبیة الجزائیة : الفصل الثاني

 : وفیھ مبحثان وتطبیقاتھا القضائیة،

اشتراط التحقیق في حال نص النظام علیھ وتطبیقاتھ القضائیة: المبحث األول .  

اشتراط التحقیق في حال عدم نص النظام علیھ وتطبیقاتھ : المبحث الثاني

 . القضائیة

 : أثر إصدار الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري، وفیھ مبحثان: الفصل الثالث

لحكم الجزائي على التحقیق اإلداري في حال اإلدانةأثر ا: المبحث األول . 

أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري في حال بالبراءة: المبحث الثاني . 

  : الخاتمة وفیھا
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أھم النتائج والتوصیات .  

  : الفھارس وتشمل

فھرس اآلیات القرآنیة .  

فھرس األحادیث النبویة . 

فھرس األعالم .  

راجعفھرس المصادر والم . 

فھرس الموضوعات . 
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  التمهيد

  : وفیھ مطلبان             

تعریف التحقیق اإلداري: المطلب األول .  

الفرق بین التحقیق اإلداري والجزائي: المطلب الثاني . 
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  اطب اول

  رف اق اداري 

  : من الممكن تعریف التحقیق اإلداري من خالل اآلتي
  : قیق لغًةتعریف التح: أوًال

التحقیق بمعنى الحِق أي نقیض الباطل، وَحقَّ اَألمُر َیِحقُّ وَیُحقُّ َحّقًا وُحقوقًا 

   )٢(. .)f e d c b(: ، ومنھ قول اهللا تعالى)١(صار حقًا وثابتًا

  . )٤("معناه وجب یجب وجوبًا، وحق علیھ القول وأحققتھ أنا: ")٣(َقال األزھري

  . )٥( )  v u t s r q(: قال تعالى

حققت األمر أو : وھو مأخوذ من حققت األمر إذا تیقنتھ وجعلتھ ثابتًا الزمًا، ویقال
  )٦(. أحققتھ إذا صرت منھ على یقین

فنستخلص من تلك المعاني أن التحقیق ھو استخراج الحق واظھاره والبحث عنھ 
  . بشتى الطرق وھو ضد الباطل وبھ یحصل العدل

معاني موصلھ للمقصود من التحقیق، فجمیع ویمكن أن نقول أن جمیع ھذه ال
األمور التي تصاحب التحقیق من إجراءات وغیرھا الغایة منھا الوصول للحقیقة الثابتة 

  . التي ال مناص عنھا والتي تسعى إلى إظھار العدل
  : تعریف اإلداري في اللغة: ثانیا

غة من الدوران یرجع اإلداري إلى كلمة اإلدارة وھي مشتقة منھ، واإلدارة في الل
دار حول البیت یدور دورا ودورانًا طاف بھ ودوران الفلك تواتر حركاتھ : والدور ومنھ

                                      
، دار صادر بیروت، الطبعة الثالثة )١٠/٤٩(لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، : انظر )١(

  . ـھ١٤١٤
 ). ١٨(سورة األنبیاء، آیة  )٢(
زھرة بن كالب القرشي، ولد سنة خمسین، وقد  ھو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن شھاب، من بني )٣(

حدث عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنھ و سھل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك، وقد حًدث ألفان 
ومئتان حیث النصف منھا مسند، ومما روي عنھ أنھ حفظ القرآن في ثمانین لیلھ، توفي في رمضان 

سیر أعالم النبالء، شمس الدین محمد بن أحمد : رانظ. سنة أربع وعشرین ومئة وھو من أعلم الحفاظ
  . ھــ ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، )٥/٣٢٦(الذھبي، 

  . ١٠/٤٩لسان العرب، ابن منظور،  )٤(
  ). ٧١(سورة الزمر، آیة  )٥(
صریة بیروت، الطبعة ، المكتبة الع٧٧مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص : انظر )٦(

، )١/١٤٣(، محمد بن أحمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرھــ، ١٤١٩الخامسة 
 . المكتبة العلمیة بیروت، الطبعة األولى
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، وكذلك من دور العمامة ودور الخیل )١(بعضھا إثر بعض من غیر ثبوت وال استقرار 
وغیره عام في األشیاء كلھا، كما في الحدیث عن أبي بكرة نفیع بن الحارث رضي اهللا 

ِإنَّ الزََّماَن َقِد اْسَتَداَر َكَھْیَئِتِھ َیْوَم َخَلَق اللَُّھ «: النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َعِن ،)٢(عنھ
ُذو الَقْعَدِة، : السََّمَواِت َواَألْرَض، السََّنُة اْثَنا َعَشَر َشْھًرا، ِمْنَھا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَالٌث ُمَتَواِلَیاٌت

  )٣(. »جَِّة، َوالُمَحرَُّم، َوَرَجُب، ُمَضَر الَِّذي َبْیَن ُجَماَدى، َوَشْعَباَنَوُذو الِح
ونالحظ ھنا عدم وجود معنى واضح ودقیق لمصطلح اإلدارة وقد یرجع ذلك إلى 
عدم وجود ھذا المصطلح في السابق، فھو مصطلح حادث واستخدم في العصر الحاضر، 

موجود من قدیم الزمان، فھو یرجع إلى  ومع ذلك كلھ فإن معنى مصطلح اإلدارة
الحضارات القدیمة، ولكن لم یعرف بھذا المصطلح ویدل على ذلك ما خلفتھ ھذه الشعوب 
على األرض من بناء ومعالم ال زالت قائمة كاألھرامات، وما أنتجھ المسلمون من معالم 

وغیرھا التي  )٤(حضاریة في شتى البقاع التي فتحوھا وأدخلوا اإلسالم لھا مثل األندلس
  . تفوق اإلبداع والجمال

فھي في السابق تعتبر نظام بحسب العصر أو الدولة، أما في الوقت الحاضر فھو 
، إذ ترجع نشأة مصطلح )٥(علم یدرس ولھ قواعده وبیاناتھ، ونظام تتماشى بھ الدول 

ورة اإلدارة إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حیث شعر رجال األعمال بضر
  )٦(. قیام فكر إداري ینظم انتاج تسویق سلعھم ویحدد اإلنتاج بینھم وبین جماھیر العاملین

  . فھذا ھو السبب في عدم وجود معنى دقیق وواضح وبًین لمصطلح اإلدارة في اللغة     

                                      
 . ١/٢٠٢مختار الصحاح ، : انظر )١(
ي حصار الطائف نفیع بن مسروح، تدلى ف: وقیل. نفیع بن الحارث: أبو بكرة الثقفي الطائفي اسمھھو  )٢(

وأسلم على یده، وأعلمھ أنھ عبد، فأعتقھ، وقد روى  -صلى اهللا علیھ وسلم -ببكرة، وفر ِإلى النبي 
سیر : انظر. جملة أحادیث َحدث عنھ بنوه األربعة، وقد توفي في زمن معاویة سنة إحدى وخمسین

  ). ٣/٥(أعالم النبالء، اإلمام الذھبي، 
ِإنَّ ِعدََّة الشُُّھوِر ِعْنَد : ((ماعیل البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب قولھصحیح البخاري، محمد بن إس )٣(

، دار السالم المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، )٦/٦٦(، )٤٦٦٢(، الحدیث رقم ))اللَِّھ
  . ھــ١٤١٧

یریة، سكن األندلس وھي البالد التي تسمى اآلن أسبانیا والبرتغال، أو ما یسمى بشبھ الجزیرة األیب )٤(
، وقد فتحھا المسلمون على ید طارق بن زیاد سنة منذ القرن األول المیالدي بعض القبائل الھمجیة

واستمر اإلسالم فیھا ثمانیة قرون، وقد سقطت على ید القشتالیین =ھــ، وازدھرت في عھدھم ٩٢
مؤسسة إقرأ، الطبعة  ،)١/٧(، راغب السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوطھـــ،  ٨٩٧سنة 

  . الحادیة عشر
، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك ٦اإلدارة في صدر اإلسالم، محمد خمیس، ص : انظر )٥(

 . ھــ١٤٠٤عبدالعزیز، 
، المكتبة االكادیمیة، الطبعة األولى، ٨٩قصة اإلدارة في اإلسالم، عبداهللا الحسیني، ص: انظر )٦(

  . ھــ١٤٣٢
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  : تعریف التحقیق اإلداري في اصطالح الفقھاء: ثالثًا
  : تعریف التحقیق في الفقھ

التحقیق في اصطالح الفقھاء فلم یكون ھناك تعریف اصطالحي وأما عن معنى 
للتحقیق في الفقھ اإلسالمي فھم لم یتعدوا عن معناه اللغوي الذي ھو الحق والتثبت منھ، 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ویستدل على ذلك بقولھ تعالى 

? > = < ; :( )١( .  

: ف والتفحص، ومن التثبتفھذه اآلیة تدل على التثبت، والمراد من التبًین التعر
  )٢(. األناة وعدم العجلة، والتبصر في األمر الواقع، والخبر الوارد حتى یتضح ویظھر

فمن ھذا التقدیم لمعنى التحقیق في اصطالح الفقھاء یتبین لنا عدم إحداث معنى 
غیر ما جاءت بھ اللغة، فالفقھاء لم یستخدموا لفظ التحقیق في غیر معناه اللغوي الذي 

  . سطتھ سابقًاب
  : تعریف اإلداري في اصطالح الفقھاء

استخدام كافة : "فھو بمعنى اإلدارة في اللغة، ویمكن أن تعرف اإلدارة بأنھا
وھذا  )٣(". اإلمكانیات المالیة والبشریة المتاحة بأقصى كفایة لتحقیق أھداف معینة

  . التعریف ینسجم مع الفقھ اإلسالمي
مجموعة العملیات : "من وجھة نظر إسالمیة بأنھاومن الممكن تعریف اإلدارة 

التي تنظم القوى البشریة والمادیة من أجل تحقیق المصالح العامة بما ال یخالف الشریعة 
  )٤(". اإلسالمیة

  : تعریف التحقیق اإلداري في الفقھ
ویتجلى ھنا عدم وجود تعریف یبین التحقیق اإلداري كموضوع في الفقھ 

ح حادث لم یكن موجودًا في السابق ولم یتطرق لھ فقھاء الشریعة اإلسالمي، فھو مصطل
اإلسالمیة كموضوع مستقل بذاتھ، لكنھ مندرج تحت والیة المظالم أو كما یسمى حدیثا 

  ). دیوان المظالم(

                                      
  ). ٦(الحجرات، آیة  سورة )١(
دار ابن كثیر ودار ابن الطیب بیروت، ). ٥/٧١(فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : انظر )٢(

 . ھــ١٤١٤الطبعة األولى 
 . ٨٩قصة اإلدارة في اإلسالم، عبداهللا الحسیني، ص )٣(
لرسالة الماجستیر في العھد ، بحث مكمل ٢٤التحقیق اإلداري، عبداهللا بن عبدالعزیز العجالن، ص  )٤(

 . ھــ١٤٢٦العالي للقضاء في جامعة االمام محمد بن سعود بالریاض، 
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فھذا النوع قدیم وموجود قبل اإلسالم فبعضھم قال أنھ یرجع للفرس، لكن 
، )٢(لذي حدث في دار عبداهللا بن جدعانا )١(الصحیح أنھ یرجع إلى حلف الفضول

فعن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّھ  وحضر ھذا الحلف الرسول صلى اهللا علیھ وسلم،
، فما )٣(شھدت مع عمومتي حلف المطیبین «: عنھ عن النبي صّلى اهللا علیھ وسلم قال

  )٤(. »أحب أن أنكثھ وأن لي حمر النعم

© ª » ¬ ® ¯ (: اهللا تعالىفھو مشروع بالكتاب والسنة كما قال 

. ووالیة المظالم تعد ركیزة مھمة في تحقیق العدل بین الناس والحكم بینھم )٥(.)° ±

من أطاعني «قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : رضي اهللا عنھ قال )٦(فعن أبي ھریرة
أطاعني فقد أطاع اهللا، من عصاني فقد عصى اهللا، ومن أطاع األمیر فقد أطاعني، ومن 

   )٧(. »األمیر فقد عصانيعصى 
ووضع والیة خاصة بالمظالم والتحاكم إلیھا ھو من طاعة األمیر الذي ینص 

  . على ذلك األمر وھذا ھو إعمال للتحقیق اإلداري

                                      
وھو الحلف الذي تكوَّن عقب حرب الفجار، وكان أول من دعا إلیھ عمھ الزبیر بن عبد المطلب ؛  )١(

بنو  لنصرة المظلوم أیا كان، من أھل مك أو من غیرھم، واجتمعت بعض بطون قریش بنو ھاشم و
زھرة، و بنو أسد، و بنو تیم فى دار عبد اهللا بن جدعان، وتعاھدوا لیكونن مع المظلوم حتى ُیردَّ إلیھ 

، دار الفكر بیروت، )١/٨(تاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، ص : حقھ، انظر
  . ه ١٤٠٨الطبعة الثانیة 

وكان من ، ابن عم ولد أبوبكر الصدیق، تیم بن سعد بن كعب بن عمرو بن جدعان بن اهللا عبدھو  )٢(
الكرماء األجواد في الجاھلیة المطعمین، وكانت لھ جفنة یأكل منھا الراكب على بعیره، ووقع فیھا 

 ابن إن اهللا رسول یا :قالت عائشة أن لمسلم،ومع ھذا كلھ فقد ثبت في الصحیح ، صغیر فغرق
 :یوما یقل لم إنھ ال، :فقال ؟ القیامة یوم ذلك عھینف= فھل الضیف ویقري الطعام، یطعم كان جدعان

البدایة والنھایة، إسماعیل بن عمر بن كثیر  م،،٥٩٠ عام توفي الدین، یوم خطیئتي لي اغفر رب
   .ھـــ ١٤٠٧دار الفكر بیروت، الطبعة األولى  ،٢٧٦ صالقرشي، 

ى السقایة والرفادة واللواء وھو عبارة عن الحلف بین بني عبد مناف بن قصب وبني عبد الدار عل )٣(
والندوة، وحلف الفضول السابق ذكرة، كال الحلفین سمیا بھذا اإلسم، والصحیح أن النبي صلى اهللا 
علیھ وسلم لم یحضر سوى حلف الفضول، صحیح السیرة النبویة، محمد بن ناصر الدین األلباني، 

 . المكتبة اإلسالمیة األردن، الطبعة األولى
، مكتبة المعارف، ٥٦٧رد، محمد بن إسماعیل البخاري، باب حلف الجاھلیة، حدیث رقم األدب المف )٤(

  . ھــ١٤١٩، الطبعة األولى ١٩٩ص 
  ). ٥٨(سورة النساء، آیة  )٥(
بن صخر ، عبدالرحمن َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-اِإلَماُم، الَفِقْیُھ، الُمْجَتِھُد، الَحاِفُظ، َصاِحُب َرُسْوِل اِهللا  )٦(

ُأَبيٍّ، َوَأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، الدوسي حمل عن النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم عمًال طیبًا وحمل عن 
وحدث عنھ كثیر من الصحابة  َوُأَساَمَة، َوَعاِئَشَة، َوالَفْضِل، َوَبْصَرَة بِن َأِبي َبْصَرَة، َوَكْعٍب الَحْبِر

ھرة في كمة فكني بھا، وقد كان أكثر الصحابة روایة والتابعین وقد كني بأبي ھریرة ألنھ حمل 
  ). ٢/٥٩١(ھـ، سیر أعالم النبالء، اإلمام الذھبي، ٥٧للحدیث، توفي عام 

صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب األحكام، باب من یقاتل ورى اإلمام ویتقي بھ،  )٧(
 . ٩/٦١، )٧١٣٨(حدیث رقم 
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، فقد كتب )١(وقد عمل بذلك النبي صلى اهللا علیھ وسلم كما في قصة وفد عبد القیس     
أن أقد في عشرین رجًال من قیس،  )٢(رميالنبي صل اهللا علیھ وسلم إلى العالء الحض

  )٣(. فشكا الوفد العالء بن الحضرمي فعزلة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وولى غیره
وقد مضى الخلفاء الراشدون من بعد النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، فھذا عمر بن       

لمغیرة على ، أنھ قد استعمل ا)٤(الخطاب رضي اهللا عنھ في قصة المغیرة بن شعبة
البحرین، فكرھوه وشكوه، فعزلھ فخافوا أن یعیده علیھم، فجمعوا مائة ألف، فأحضرھا 

كذب، : إن المغیرة اختان ھذه فأودعھا عندي، فدعاه فسألھ، فقال: الّدھقان إلى عمر، فقال
فسقط في ید . كثرة العیال: وما حملك على ذلك؟ قال: إنما كانت مائتي ألف، فقال

ما : فقال عمر للمغیرة. لف وأّكد األیمان أنھ لم یودع عنده قلیال وال كثیراالدھقان، فح
إنھ افترى علّي، فأردت أن أخزیھ، وھذا من دھاءه رضي اهللا عنھ : حملك على ھذا؟ قال

  . )٥(وأرضاه 
ویتبین لنا أن عمر رضي اهللا عنھ قد حقق في األمر لما رأى أنھ ھذا األمر یمس 

أجرى تحقیقًا إداریًا توصل من خاللھ إلى بطالن الشكوى وأنھ قدر  أحد والتھ فھو ھنا قد
  . بھا اإلضرار بالمغیرة رضي اهللا عنھ

ویتضح لنا فیما تقدم أن التحقیق اإلداري كان موجودًا في السابق وأنھ قد بدأ في 
دار عبداهللا بن جدعان وقد عمل بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم والوالة من بعده ولكنھ لم 
یعرف بمصطلح التحقیق اإلداري، ومن خالل ما سبق یمكن تعریف التحقیق اإلداري في 

استخراج الحق وإظھاره في مجموعة العملیات التي تنظم القوى :  الفقھ اإلسالمي بأنھ
  . البشریة والمادیة لتحقیق أھداف معینة

                                      
عة من عدنان، وتنسب إلى عبدي وقیسي، كانت دیارھم في تھامة، ثم ھي قبیلة من أسد بن ربی )١(

خرجوا إلى البحرین واسقروا فیھا ومنھم األشج وھو النذر بن عامر، البدایة والنھایة، ابن كثیر، 
)٥/٤٦ .( 

وكان حلیفا لبني أمیة بن عبد . ھو عبداهللا بن ضماد بن سلمى بن أكبر من حضرموت من الیمن )٢(
وأخوه میمون بن الحضرمي صاحب البئر اّلتي بأعلى مّكة باألبطح أسلم قدیما، . مناف شمس بن عبد

اإلصابة في تمییز : ھـــ، انظر٢١واله رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على البحرین، توفي سنة 
، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة )٤/٤٤٥(الصحابة، أحمد بن محمد ن علي بن حجر العسقالني، 

، دار الكتب )٤/٧١(أسد الغابة، محمد بن محمد الجزري المعروف بابن االثیر،، ھــ، ١٤١٥لى األو
 . ھــ١٤١٥العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

، دار الكتب )٤/٢٦٦(الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منیع الھاشمي المعروف بابن سعد، : انظر )٣( 
  . ھــ١٤١٠العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

أسلم قبل عمرة الحدیبّیة، وشھدھا وبیعة الرضوان، كان یقال ھو المغیرة بن شعبة بن عامر الثقفي،  )٤(
وشھد الیمامة وفتوح الشام والعراق، وكان من دھاة العرب، واله عمر الكوفة ثم . لھ مغیرة الرأي

تمییز الصحابة،  اإلصابة في: في الكوفة، انظر ٥٠البصرة، وأقرره عثمان علیھا ثم عزلة توفي سنة 
 ). ١٥٩-٦/١٥٦(ابن حجر العسقالني، 

 ). ١٥٧، ٦/١٥٦(اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر، : انظر )٥(
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  : تعریف التحقیق اإلداري في النظام: رابعا
   :تعریف التحقیق في النظام

ھناك تعاریف كثیرة للتحقیق في النظام، وھذه التعریفات في التعبیر عن التحقیق 
  : إال أن بعضھا یعتریھ النقص، ومن تلك التعریفات

  : التعریف األول
مجموعة من اإلجراءات والوسائل المشروعة التي یتبعھا المحقق للوصول إلى "

  . )١("الحقیقة
القصور المتمثل في عدم ذكر أنواع ویمكن أن یلحظ على ھذا التعریف بعض 

التحقیق التي قد تكون في جریمة جنائیة أو إداریة أو غیرھا، وقد تختلف بعض 
  . اإلجراءات من جریمة إداریة عن جریمة جنائیة، وكذلك لم یشر إلى توفر األدلة في ذلك

  : التعریف الثاني
  . )٢("ھو ما كان أساسًا إلحالة الموظف المتھم إلى القضاء " 

ویعتري ھذا التعریف بعض الغموض المتمثل في عدم تحدید األساس الذي ھو 
  . سبب في إحالة الموظف إلى التحقیق

   :الثالث التعریف
الوسائل التي من خاللھا یمكن للمحقق التوصل إلى استجالء الغموض : "ھو          

تكابھا والمساھمة الذي اكتنف وقوع الجریمة أو المخالفة من حیث مرتكبوھا وظروف ار
  . )٣("فیھا 

فھذا التعریف في اعتقادي أنھ ھو التعریف المختار وذلك للتفصیل الذي یحملھ 
  . ھذا التعریف فقد ذكر الوسائل وشخص المحقق والغایة من التحقیق وأھدافھ

  : تعریف اإلداري في النظام
راد یقصد بھ فن قیادة وتنسیق ورقابة عدد معین من األف: "عرفت اإلدارة بأنھا 

  . )٤("إنجاز بعض األغراض واألھداف
جعل األشیاء تنفذ من قبل أشخاص آخرین وذلك عن : "كما عرفت اإلدارة بأنھا

  . )٥("طریق تنسیق جھودھم وتنظیمھا وإرشادھا والرقابة علیھا 
ویالحظ أن ھذین التعریفین قد قصرا اإلدارة على تنسیق الجھود الفردیة فقط، 

ب التي تساعد على نجاح العملیة اإلداریة من خالل األنظمة والبیئة وإغفال الجوان
  . المحفزة لذلك

                                      
  . ، المكتبة القانونیة بغداد، الطبعة األولى١١أصول التحقیق اإلجرامي، سلطان الشاوي، ص )١(
العربیة، الطبعة األولى  ، دار النھضة)٣/٢٢٣(وسیط القانون اإلداري، أنور رسالن، ص  )٢(

 . ھــ١٤١٩
، دار ٢٨٠اإلجراءات الجنائیة المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة، أحمد عوض بالل، ص  )٣(

  . ھــ١٤١١النھضة العربیة، الطبعة األول 
، دار الیازاوي العلمیة، الطبعة ٥تحلیل أسس اإلدارة العامة، نعمة عباس وصالح الدین الھبتي، ص  )٤(

  . ھـ١٤٣٩ولى األ
 ). ٦-٥(تحلیل أسس اإلدارة العامة ، ص  )٥(
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تعاون جھود المجموع في المحیط العام بحیث تنظم : "وعرفت اإلدارة بأنھا
عالقات السلطات الثالث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في تعاملھا البشري والمادي من 

  . )١("أجل تحقیق األھداف العامة 
وھذا التعریف ھو المختار، حیث أشار إلى جھود اإلدارة وأنھا تكون في المحیط 

  . العام وتنظم السلطات الثالث التي تختص بتنظیم األمور العامة بین الناس
  : تعریف التحقیق اإلداري في النظام

أورد الباحثون في القانون اإلداري في مسألة التحقیق مع الموظفین في 
تأدیبیة مصطلح التحقیق اإلداري وكذلك مصطلح التحقیق التأدیبي، وھما المخالفات ال

  )٢(. متغایران في اللفظ لكنھما متفقان في المعنى
  : وقد عرف التحقیق اإلداري بتعریفات كثیرة جدًا، ومنھا

  : التعریف األول
مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بھا الجھة : "عرف التحقیق اإلداري بأنھ

بإجراء تحقیق بھدف تحدید مضمون المخالفة التأدیبیة محل التحقیق المختصة 
  . )٣("والموظفون المسؤولون عنھا وظروف ارتكابھا 

وقد یعتري ھذا التعریف بعض النقص في عدم ذكر األدلة التي یستند علیھا 
  . إلثبات الواقعة الحاصلة في ھذا الشأن

  : التعریف الثاني
ي یھدف للكشف عن حقیق العالقة بین المتھم إجراء تمھید: "وقد عرف بأنھ

  . )٤("والتھمة المنسوبة إلیھ 
وھذا التعریف یعتریھ بعض النقص، فھو غیر خاص بالتحقیق اإلداري، فیصح 
أن یدخل فیھ غیره، وكذلك لم یحدد التعریف الجھة المسؤولة عن ھذا إلجراء، وكذلك لم 

  . عةیذكر أن التحقیق البد أن یكون بالطرق المشرو
  : التعریف الثالث

الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحاید والنزیھ : " وقد عرف بأنھ
الستبانة وجھ الحقیقة واستجالئھا، فیما یتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتھا إلى 

  )٥(. أشخاص محددین، وذلك لوجھ الحق والصدق والعدالة
سؤولة التي تباشر التحقیق ولم ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ لم یحدد الجھة الم

  . یذكر ما إذا كانت ھذه الوقائع تشكل مخالفة أم ال

                                      
 . ھـ١٤٠٥، معھد اإلدارة العامة، مركز البحوث، ٢١اإلدارة العامة في المملكة، أمین ساعاتي، ص  )١(
معھد اإلدارة العامة، مركز البحوث، . ١٧٧أحكام تأدیب الموظفین في المملكة، خالد خلیل الظاھر، ص : انظر )٢(

  . ھـ١٤٢٦األولى  الطبعة
 . ٤٦التحقیق اإلداري، عادل عبدالعزیز علي، ص  )٣(
  . ھــ١٤٢٥، منشأة دار المعارف، الطبعة األولى ٥٢٤القضاء اإلداري، ماجد الحلو،، ص  )٤(
 ٢٧٣اإلدارة العامة في الدول العربیة، حمدي أمین، ص )٥(
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  : التعریف الرابع
مجموعة من اإلجراءات التي تباشرھا الجھة المنوط بھا نظاما : "وقد عرف بأنھ

أمر التحقیق في الجرائم والمخالفات المتعلقة بالوظیفة العامة، بھدف استجالء الحقیقة في 
الجریمة أو المخالفة اإلداریة المنسوبة إلى المتھم بھا، وتحدید المسؤولیة فیھا موضوع 

من عدمھ وحصر التھمة في شخص أو أشخاص معینین من خالل المساءلة والتقصي، 
  . )١("وجمع األدلة والقرائن ونتائجھا وفق األسالیب والضمانات التي حددھا النظام 

ذكر الجھة التي تباشر التحقیق والھدف من وأرى أن ھذا التعریف المختار ألنھ 
ذلك، وحدد المسؤولیة في نفس التھمة وأشار إلى أھمیة جمع األدلة وعدم حصر التھمة 

  . في شخص أو أشخاص معینین
وبھذا قد جمعت وبینت تعریف التحقیق اإلداري في جمیع صوره، سواء أكان 

كان مركبًا تركیبًا إضافیًا في الفقھ أو مفردًا في اللغة أم في اصطالح الفقھاء والنظام، أم 
في النظام، ومن المناسب اإلشارة إلى أنھ لم یرد تعریف محدد للتحقیق اإلداري في نظام 

  . الخدمة المدنیة أو نظام تأدیب الموظفین وترك األمر للقضاء

ب اطا  

زاداري واق ان ا رقا  

اري وأشرنا إلى أنھ خاص بالوظیفة العامة أو لقد سبق أن عرفنا التحقیق اإلد
جھة اإلدارة التي یراد منھا أنھا ھي من تباشر التحقیق، ولكن ھناك تشابھ بین التحقیق 
اإلداري والتحقیق الجزائي إلى حٍد ما، لكن لكل منھا مصطلحھ الخاص وقواعده وقوانینھ 

ألوجھ التي یشترك فیھا الخاصة بھ والتي تمیزه عن اآلخر، وفي ھا المطلب سأبین ا
  . التحقیق اإلداري مع التحقیق الجزائي وأوجھ االختالف بینھا

  : األوجھ التي یشترك فیھا التحقیق اإلداري مع التحقیق الجزائي: أوال
إن كًال منھما یھدف إلى الكشف عن الحقیقة وإظھار العدل الذي یناط بھ التحقیق، -١

  . عل مخالف لنظام اإلدارةسواء أكان في جریمة جزائیة أم في ف
یشتركان التحقیق اإلداري والتحقیق الجزائي في السلطة المختصة، فھي الجھة -٢

  . المسؤولة عن التحقیق ونتائجھ
یشتركان في بعض اإلجراءات ) التحقیق اإلداري والتحقیق الجزائي(إن كال منھما -٣

مھ المتھم وغیرھا من مثل أن التحقیق یكون كتابیًا ویذیل التحقیق بتوقیع أو بص
  )٢(. اإلجراءات التي تكون موجودة حال التحقیق

إن كال منھما یھدف إلى تحقیق العدالة بین المجتمع والطمأنینة واإلنصاف وحمایة -٤
حقوق المواطنین من الضیاع سواء أكان في نظام العمل أم كان تعدیًا على 

  . األخرین

                                      
 . ١٧٩ص أحكام تأدیب الموظفین في المملكة، خالد خلیل الظاھر،  )١(
، نظام اإلجراءات الجزائیة، )١١(دلیل األنظمة السعودیة، نظام تأدیب الموظفین، المادة رقم : انظر )٢(

 ). ٨٠(المادة رقم 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
  " األول الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٨٢٧  - 

 

زائي في الضمانات التي تحمي الموظف أو یشتركان التحقیق اإلداري والتحقیق الج-٥
المتھم من التعدي علیھ أو على ممتلكاتھ، فھي تتماشى معھ إلى حین انتھاء 

  . التحقیق وثبوت اإلدانة أو البراءة منھا
إن كل منھما یمنح المحقق، سواء أكان تحقیقًا إداریًا أم جزائیًا، بعض الصالحیات التي -٦

ول إلى الغایة المثلى وإلى تجلي الحقیقة مع ثبوت العدل تخولھ من حسم التحقیق والوص
  . للموظف أو المتھم

یشتركان التحقیق اإلداري والتحقیق الجزائي في أحقیة المحقق من حفظ التحقیق و  -٧
  )١(. استكمال إجراءات الجزاء إلى حین ظھور الحقیقة

  : أوجھ االختالف بین التحقیق اإلداري والتحقیق الجزائي: ثانیًا
اختالف التحقیق اإلداري عن التحقیق الجزائي من حیث السلطة، فالسلطة -١

المختصة بإجراء التحقیق اإلداري ھي جھة اإلدارة أو ھیئة الرقابة ومكافحة 
  . الفساد، أما السلطة التي تباشر التحقیق الجزائي فھي النیابة العامة

ام الوظیفة العامة، وھو عند إن التحقیق اإلداري یكون خاصًا بنظام معین وھو نظ-٢
خروج الموظف عن األنظمة الوظیفیة المعمول بھا، أما التحقیق الجزائي فیكون 
عامًا في أي شخص سواء أكان موظفًا أم ال، وذلك من خالل ارتكاب عمل 

  . یخالف النظام العام
ة فھي إن الجرائم الجزائیة تعتبر محصورة في أنظمة معینة بخالف المخالفات اإلداری-٣

  . غیر محصورة
اختالفھما في بعض اإلجراءات، مثل أن من إجراءات التحقیق اإلداري حفظ  -٤

القضیة بكف الید إذا كان التحقیق من قبل الجھة الوظیفیة، أو إحالتھ إلى ھیئة 
الرقابة ومكافحة الفساد، وعندھا إما أن یحول إلى دیوان المظالم أو إلى مجلس 

اریة، أما التحقیق الجزائي في النیابة العامة فیكون بحفظ الوزراء أو الجھة اإلد
  . القضیة لعدم الحاجة إلحالتھا للمحكمة المختصة، أو إحالتھا للمحكمة

اختالفھما في القرارات الصادرة، فإن القرار الصادر من لجنة التحقیق اإلداري -٥
ادر من النیابة یعتبر قرارًا إداریا، أما القرار المتعلق بالتحقیق الجزائي الص

  . العامة فیعد قرارًا قضائیًا
اختالفھما من حیث األنظمة، فإن النظام الذي ینظم التحقیق اإلداري ھو نظام -٦

تأدیب الموظفین، أما النظام الذي ینظم التحقیق الجزائي فھو نظام اإلجراءات 
  )٢(. الجزائیة

                                      
، نظام اإلجراءات الجزائیة، المادة رقم ٣٥المرجع السابق، نظام تأدیب الموظفین، المادة رقم : انظر )١(

١٠١، ٩٦ . 
 . م تأدیب الموظفین ونظام اإلجراءات الجزائیةدلیل األنظمة، نظا: انظر )٢(



  أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري 
  

- ٨٢٨  - 

  
  
  

  

  

  

  الفصل األول

  فات التأديبية اجلزائيةإجراءات التحقيق وضماناته يف املخال

  

  : وفیھ مبحثان

إجراءات التحقیق في المخالفات التأدیبیة  الجزائیة :المبحث األول .  

ضمانات التحقیق في المخالفات التأدیبیة الجزائیة :المبحث الثاني .  
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  املبحث األول

  إجراءات التحقيق يف املخالفات التأديبية اجلزائية

تكون مھمة في معرفة مدى مصداقیة ما نسب إن إجراءات التحقیق اإلداري 
للمتھم من مخالفة تقدح في عملھ وفق األنظمة والقواعد التي تراعي سیر العمل وطبیعتھ 
بصفة عامة، وعلیھ فإن إجراءات التحقیق اإلداري تتمثل في سلطتین رئیسیتین في 

  )١(. فحة الفسادالجھة اإلداریة و ھیئة الرقابة ومكا: المملكة العربیة السعودیة وھما
  : ولكل منھما إجراءاتھ المختلفة وھما على النحو اآلتي

  : إجراءات التحقیق من قبل الجھة اإلداریة: أوًال
  : في المنظور الشرعي - أ

إن الشریعة اإلسالمیة قد أسندت الوالیة الكبرى للنبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

N M L K J U T S R Q P O ((ولوالة األمر من بعده لقولھ تعالى 

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V(.  )٢(  

وقد بدأ التحقیق في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وباشره بنفسھ علیھ 
الصالة والسالم في حادثة استعمال الصحابي على الصدقات، استعمل رسول اهللا صلى 

فقام : ، أھِدي لي، قالھذا لكم، وھذا لي: اهللا علیھ وسلم رجًال على الصدقة، فلما قدم قال
ما بال عامل «: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على المنبر، فحمد اهللا، وأثنى علیھ، وقال

ھذا لكم، وَھذا أھدي ِلي، أفَلا قعد في بیت َأبیھ، أو في بیت أمھ، َحتى ینظر : أبعثھ، فیقول
ئا إال جاء بھ یوم القیامة أیھدى إلیھ أم ال؟ والذي نفس محمد بیده ال ینالُ أحد منكم منھا شی

، ثم رفع یدیھ حتى »یحملھ على عنقھ بعیر لھ رغاء، أو بقرة لھا خوار، أو شاة تیعر
  )٣(. مرتین» اللھم، ھل بلغت«: رأینا عفرتي إبطیھ، ثم قال

وقد أكمل من بعده خلفاءه الراشدون رضوان اهللا علیھم، وقد یكون األمر 
لرقابة اإلداریة والمالیة، كما كان یفعل عمر بن الخطاب بالتحقیق في من ینتدبھم الخلیفة ل

رضي اهللا عنھ عندما اتسعت رقعة اإلسالم في شتى بقاع العالم، وبات األمر یصعب 
علیھ وھو في داره والوالة بعیدون عنھ، ولذلك فقد سلك طریقة التفتیش على أقالیم البالد 

                                      
  . ٥نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة رقم : انظر )١(
  ). ٦٧(سورة المائدة، آیة  )٢(
، )١٨٣٢(صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، كتاب اإلمارة، باب ھدایا العمال، حدیث رقم  )٣(

  . ء التراث العربي، الطبعة األولى، دار إحیا)٣/١٤٦٣(
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سعد بن أبي  )٣(اشتكى أھل الكوفةإلى العراق لما  )٢(، فقد أرسل محمد بن مسلمة)١(
وقاص وسأل محمد بن مسلمة عن سیرة سعد بن أبي وقاص من مسجد إلى مسجد علنًا، 
وھذا یعتبر من تفویض بعض المرؤوسین في أعمال التي ھي من اختصاص الوالي أو 

  . الخلیفة
  : )٤(في المنظور النظامي  - ب

یر المختص ویكون ذلك ویكون األمر بالتحقیق في النظام من صالحیات الوز
وفقًا لنص في النظام أو اللوائح التي تتولى تحدید السلطة المختصة باإلحالة للتحقیق 
والجھة التي تباشر ذلك، فالرئیس اإلداري ھو المسؤول عن إحالة الموظف للتحقیق 

   )٥(. استنادًا للسلطة الرئاسیة

المختص أن یوقع العقوبات یجوز للوزیر " وفقًا لما جاء في نظام تأدیب الموظفین 
عدا الفصل، وال یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على ) ٣٢(المنصوص علیھا في المادة 

الموظف إال بعد التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ واثبات ذلك في القرار 
  )٦(". الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق بھ

                                      
، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، الطبعة ٤٣٠اإلسالم والحضارة العربیة، محمد كرد علي، ص : انظر )١(

 . ھــ١٤٣٨األولى 
ھو محمد بن مسلمة بن سلمة األنصاري، وھو من نجباء الصحابة، أسلم على ید مصعب بن عمیر  )٢(

خلفھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم على المدینة، وكان ممن اعتزل وشھد بدرًا والمشاھد كلھا، وقد است
سنة،  ٧٧، وعمره ٤٣الفتنة، فلم یحضر الجمل وال صفین، بل اتخذ سیفًا من خشب، توفي سنة 

  ). ٢/٣٧٣(سیر أعال النبالء، اإلمام الذھبي، : انظر
وقد شیدھا سعد بن أبي وقاص  ھي المدینة التي توجد بشمال الشرقي من الجزیرة العربیة في العراق، )٣(

رضي اهللا عنھ بأمر من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، وقد بنوھا بعد البصرة 
بسنتین، وقد اشتھرت بالعلم والعلماء والوجھاء وغیرھم، آثار البالد وأخبار العباد، زكریا محمد 

 . ، دار صادر بیروت، الطبعة األولى٢٥٠القزویني، ص 
النظام، وأھدف من ھذا التقسیم : الشریعة، واألساس الثاني: التقسیم على أساسین، األساس األول تم )٤(

إلى بیان الشریعة اإلسالمیة وجعلتھا أوًال ثم إبراز النظام الذي ینسجم مع الشریعة ولكنھ في شكل 
أن النظام قد مواد وتنظیمات، وسرت على ھذا التقسیم في بقیة فصول البحث، ومن الممكن أن یلحظ 

، وقاعدة )األصل براءة الذمة(سن وبني على مجموعة من القواعد الفقھیة ولعل من أھمھا قاعدة 
، ولمزید )إن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة(، وقاعدة )ادرءوا الحدود في الشبھات(

دین بن إبراھیم بن نجیم، األشباه والنظائر على مذھب أبو حنیفة النعمان، زین ال: من االطالع، انظر
ھـ، األشباه والنظائر، جالل الدین ١٤١٩، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى ١٠٨ص 

ھـ، روضة الناظر وجنة ١٤١١، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى ١٢٢السیوطي، ص 
للطباعة والنشر، ، مؤسسة الریان )١/٣٧١(المناظر، موفق الدین ابن قدامة المقدسي الحنبلي، 

  . ھـ١٤٣٢الطبعة الثانیة 
، جامعة عین شمس، الطبعة السابعة ١١١مبادئ اإلدارة العامة، سلیمان محمد الطماوي، ص : انظر )٥(

 . ھــ١٤٠٧
  . ٣٥نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة رقم  )٦(
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للوزیر المختص تفویض بعض  وقد أجاز نظام تأدیب الموظفین في المملكة
، وقد منح )١(الصالحیات، على أن یكون ذلك بقرار مكتوب من قبل الوزیر المختص

النظام كذلك سلطة واسعة لإلدارة في التحقیق والتأدیب، ألن ذلك مما یسرع في اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة، فقد ترك أمورًا واضحًة بید الرئیس اإلداري أو الوزیر المختص 

ھ ھو أعلى سلطة في إدارتھ أو وزارتھ، ومن واجباتھ أن یراقب مرؤوسیھ وأن یحقق ألن
مع المخطئ منھم وغیر ذلك من األمور التي البد من مراعاتھا أثناء مباشرة التحقیق 

   )٢(. بحسب مقتضى النظام
  : وأما عن وقت اإلحالة للتحقیق فتتلخص في أمور معینة وھي

عشر سنوات من تاریخ وقوع المخالفة وھي ما  تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي-١
، ولم یفرق النظام ھنا بین المخالفات المالیة التي یترتب علیھا )٣(تسمى بالتقادم

  . ضیاع حقوق مالیة ألموال الدولة وغیرھا من المخالفات
تنقطع ھذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقیق أو التأدیب، وتبدأ ھذه المدة من  -٢

  . آخر إجراء
إذا تعدد المتھمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدھم یترتب علیھا انقطاعھا بالنسبة  -٣

  )٤(. لآلخرین إذا كانت في نفس التھمة
ال یمنع انتھاء خدمة الموظف العام من البدء في اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة أو  -٤

  )٥(. االستمرار فیھا
أو المحاكمة التأدیبیة أو مكفوف الید ال تقبل استقالة الموظف المحال للتحقیق -٥

  )٦(. الصادر من قبل الجھة اإلداریة أو ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد
وأما عن كف الید للمتھم فالبد للمحقق أن یكون عارفًا بھ وبأھمیتھ وأثره في سیر 

إیقاف الموظف في القطاع الحكومي : التحقیق ویمكن أن أبین أن المقصود بكف الید ھو
  . العمل وتنحیتھ عن الوظیفة بقرار صادر من جھة اإلدارة أو بقوة النظام عن

  : وكف الید نوعان
إذا صدر القرار بكف الید فلیس ھناك ما یحول : كف الید بقرار من جھة اإلدارة -١

دون الرجوع عنھ، لكن إذا تم القرار بناء على طلب ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد 

                                      
 . ٤٦المرجع السابق، المادة : انظر )١(
 . ١٠المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، ص : انظر )٢(
 . ٤٢نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة رقم : انظر )٣(
، ٢٧(أصول التحقیق اإلداري وتطبیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة، فؤاد محمد موسى، ص : انظر )٤(

  . ھــ١٤٣١ضة العربیة القاھرة، الطبعة األولى ، دار النھ)٢٦
  . ٣٣نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة رقم : انظر )٥(
  . ٢١٦الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة، المادة : انظر )٦(
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وع السیما إذا كانت الھیئة ال زالت تتابع الموضوع فالبد من إخطارھا بالرج
  )١(. المتعلق بالموظف

ویكون كف الید بقوة النظام في حاالت معینة وھي على : كف الید بقوة النظام -٢ 
  : النحو اآلتي

  . إذا كان حبس الموظف بسبب اتھامھ بارتكاب جریمة تتصل بالوظیفة العامة -
امھ بارتكاب جریمة االعتداء على النفس أو إذا كان حبس الموظف بسبب اتھ -

  . العرض أو المال
إذا كان حبس الموظف بسبب اتھامھ من السلطة التنفیذیة بارتكاب جریمة تخل  -

  . بالشرف أو األمانة
إذا كان حبس الموظف بسبب تھمة سیاسیة وطلب سمو وزیر الداخلیة اعتباره في  -

  )٢(. حكم مكفوف الید
لمترتبة إلحالة المتھم إلى التحقیق فإن األصل إذا بدأ التحقیق وأما عن اآلثار ا

فیكون على أسس متینة تبین مخالفة الموظف قبل بدایة التحقیق، ألن التحقیق تترتب علیھ 
نتائج على الموظف حتى لو انتھى التحقیق لبراءة المتھم والحفظ، فإنھ یظھر بعض 

  )٣(. الشكوك علیھ مما قد یزعزع مركزه
ھام الموظف یدخلھ في حالة الشكوك على الرغم من إعمال القاعدة العامة إن ات

إال أن مجرد إحالة الموظف إلى التحقیق یجعلھ یتخذ بعض " األصل براءة الذمة "
  )٤(. اإلجراءات االحتیاطیة إلى أن تظھر نتیجة التحقیق

  : ومن اآلثار التي تترتب نظامًا على اإلحالة إلى التحقیق ما یلي
  : )٥(تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقیق  ال-

من حقوق الموظف أن یقدم استقالتھ متى أراد ذلك وفي الوقت الذي یشاء، لكن 
قد نظمت وزارة الخدمة المدنیة الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة، بأن 

ا ال تقبل استقالة الموظف وضعت شروطًا وأحكامًا الستقالة الموظف، ومع ذلك كلھ فإنھ
إذا كان مكفوف الید، ویعتبر الموظف المحبوس احتیاطیًا في حكم مكفوف الید حتى یفرج 

  )٦(. عنھ من قبل الجھة الحابسة لھ
  : یجوز كف ید الموظف المحال للتحقیق -

تناول نظام تأدیب الموظفین في المملكة حالة كف الید اختیاریًا، والذي یكون 
المختص بناء على طلب ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد أو الجھة اإلداریة،  برأي الوزیر

وذلك لمقتضى المصلحة العامة، وھذا عندما یكون ھناك ما یؤثر على سیر التحقیق أو 

                                      
ثي مكمل ، مشروع بح٣٦التحقیق في المخالفات اإلداریة، سعد بن محمد عسیري، ص : انظر )١(

  . ھــ١٤٣٥للحصول على درجة الماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، 
 . ھـ٢٨/١٠/١٣٩١، بتاریخ ١٠٢٦قرار مجلس الوزراء رقم  )٢(
 . ھـ١٤١٥، دار الفكر العربیة القاھرة، ٥٢٩قضاء التأدیب، سلیمان الطماوي، ص : انظر )٣(
 . ٣٥٥قضاء التأدیب ، سلیمان الطماوي، ص : انظر )٤(
 . ٢١٦الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة، المادة : ظران )٥(
 . المرجع السابق: انظر )٦(
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في مصلحة العمل بشكل عام، وقد یكون كف الید بحكم النظام في أحوال عدیده إحداھا إذا 
  )١(. بب، فھنا یكون في حكم مكفوف الیدكان قد حبس حبسًا احتیاطیًا ألي س

  )٢(: ال یجوز ترقیة الموظف اثناء كف الید أو إجراء التحقیق معھ-
تعتبر الترقیة من أھم الحوافز التشجیعیة للموظف وھي تنقل الموظف العام من 
مرتبتھ الحالیة إلى مرتبة أعلى منھا في المستوى والدرجة، وتتم الترقیة وفقًا لشروط 

أنظمة الخدمة المدنیة، وقد یحول دون الترقیة أحد الموانع النظامیة، ومن أھمھا  تولتھا
ھي كف ید الموظف أو إجراء التحقیق معھ، فإذا اتضح أن المرشح للترقیة مكفوف الید 
أو أنھ محال للتحقیق منعت عنھ ھذه الترقیة، فال یبت في أمر ترقیتھ إال بعد ظھور 

  )٣(. أو التحقیق، ویعتبر ذلك إجراء وقائیًا مؤقتًاالنتیجة النھائیة لكف الید 
  : إجراءات التحقیق من قبل ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد: ثانیًا

  : في المنظور الشرعي - أ
دأب الخلفاء الراشدون وعلى رأسھم الصدیق أبوبكر بن قحافة رضي اهللا عنھ 

ألمر، فقد سافر رضي الحرص على الرعیة والعدل بینھم بما یستوجب السفر ألجل ذلك ا
وسأل  )٤(اهللا عنھ بعد وفاة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى مكة وجلس في دار الندوة

  . وسأل الناس إن كان ثمة أحد عنده مظلمة
أما عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، فقد حرص على أمور الرعیة 

  : والوقوف علیھا بنفسھ ومنھا ما یلي
، لذا أرسل محمد بن مسلمة إلى )٥(على الرعیة شدیدًا على الوالة فقد كان حریصًا  -١

  . )٦(إلى سعد بن أبي وقاص للتحقیق في الشكایة كما تقدم معنا في حدیث سابق
زیاراتھ رضي اهللا عنھ إلى البقاع اإلسالمیة بھدف الوقوف على أحوال الرعیة  -٢

  . وسماع مظالمھم ومحاسبة المقصر من والتھم
تھ سنویًا في موسم الحج الذي یعتبر االجتماع األھم بھذا الصدد لالطالع مقابلة وال -٣

  . على ما یستجد من أمور الرعیة

                                      
 . ٤٣نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )١(
  . ٤٩الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة، المادة : انظر )٢(
  . ٤٠قیق في المخالفات اإلداریة، سعد بن محمد عسیري، ص التح: انظر )٣(
وھي الدار التي أنشئھا جد النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم قصي بن كالب، فالجانب الشمالي من  )٤(

وكانت مجمع قریش، وفیھا تفصل مھام أمورھا، ولھذه الدار فضل على قریش؛ ألنھا مسجد الكعبة، 
، الرحیق المختوم، صفي الدین المباركفوري، ص شاكل بالحسنىضمنت اجتماع الكلمة وفض الم

  . ، دار الھالل ببیروت، الطبعة األولى٢٣
، دار )١/٥٢٧(تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، حسن إبراھیم حسن، : انظر )٥(

 ـھ١٤١٦، الطبعة الرابعة عشر )القاھرة(ومكتبة النھضة المصریة ) بیروت(الجیل 
 . ٣ص : انظر )٦(
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ومضى ذو النورین عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ على ما كان یفعلھ عمر بن 
الخطاب من إرسال من یجمع األخبار عن الوالة ومقابلة والتھ في موسم الحج، وقد فعل 

  )١(. لب رضي اهللا عنھ ما كان یفعلھ الخلفاء الراشدون من قبلھعلي بن أبي طا
  : في المنظور النظامي - ب

من المعلوم أن الجھة األصلیة في إجراء التحقیق ھي الجھة اإلداریة، إال أن 
المنظم جعل بعض االختصاصات تكون من قبل ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، حیث 

، كما أن )٣(ھــ بموجب نظام تأدیب الموظفین١٣٩١م عا )٢(أنشئت ھیئة الرقابة والتحقیق
، ولھا اختصاص آخر وھو الرقابة وھي )٤(دورھا ھو مشاركة الجھة اإلداریة في التحقیق

وھي للكشف عن المخالفات اإلداریة والمالیة في الوزارات المختلفة، والھیئة تضم 
  )٥(. جھازین وھما جھاز الرقابة وجھاز التحقیق

ھــ، فأوضحت ١٣٩٢الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق عام  وقد صدرت الالئحة
المجاالت التي تقوم بھا الھیئة، وھناك خمس حاالت تحقق فیھا ھیئة الرقابة والتحقیق، 

  : وھي على النحو اآلتي
إجراء التحقیق في المخالفات المالیة واإلداریة التي تحال من الوزراء -١

  : ةالمختصین أو الجھات الرسمیة المختص
كما أن للجھات اإلداریة التحقیق في المخالفات التي تحدث من قبل موظفیھا 
وتكون ھي الجھة األولیة والمسؤولة عن ذلك، فإن للجھة اإلداریة بناء على رأي الوزیر 
المختص أن یرفع إلى ھیئة الرقابة والتحقیق لكي تباشر عملھا في التحقیق مع الموظف 

بھا الھیئة خصوصًا وأنھا جھة من أھم ركائزھا ھو جھاز  لما لھا من إمكانیات تتمتع
  )٦(. التحقیق

إجراء التحقیق في المخالفات المالیة واإلداریة التي تكشف عن ھیئة  -٢
  : )٧(الرقابة والتحقیق بنفسھا 

إن من أھم أعمال الھیئة ھو الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات اإلداریة 
ة إداریة أو مالیة فعندئذ إن كان األمر یوجب التحقیق انتدب والمالیة، فإذا وجدت مخالف

رئیس الھیئة من یحقق مع الموظف بشرط أخبار الجھة اإلداریة قبل البدء بإجراء 

                                      
 ). ١/٥٢٧(تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، حسن إبراھیم حسن، : انظر )١(
 ٢٧٧/وقد صدر أمر ملكي من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برقم أ )٢(

تحقیق والمباحث اإلداریة إلى ھـ، أثناء كتابتي للبحث، بضم ھیئة الرقابة وال١٥/٤/١٤٤١وتاریخ 
، مع انتقال كامل )ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد(ھیئة مكافحة الفساد،، وتعدیل أسمھا لیكون 

  . اختصاصات ھیئة الرقابة والتحقیق إلى ھیئة مكافحة الفساد بمسماھا الجدید
 . ١نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )٣(
  . ٥المرجع السابق، المادة : انظر )٤(
 . ٣المرجع السابق، المادة : انظر )٥(
  . ٥نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة ، المادة : انظر )٦(
 . ٥المرجع السابق، المادة : انظر )٧(
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، ألنھا ھي المسؤولة أوًال عن الموظف وألجل أن ال یحصل ازدواجیة في )١(التحقیق
لسبل للمحقق إن أراد الحصول التحقیق من قبل الجھتین، وعلى الجھة اإلداریة تسھیل ا

على بعض األوراق أو المستندات التي تكشف للمحقق المخالفة، أو أراد تفتیش مكان 
العمل بحضور الرئیس اإلداري المباشر للموظف وعلى أن یتم إصدار محضر في ھذا 

  . )٢(الشأن
ومتى امتنعت الجھة اإلداریة من تمكین المحقق لقیام عملھ، یرفع رئیس ھیئة 

  . )٣(لرقابة والتحقیق إلى رئیس مجلس الوزراء بذلك األمرا
من انتھت خدماتھ من الموظفین ولم تتخذ الھیئة اإلجراءات التأدیبیة في  - ٣

  : حقھ
تباشر ھیئة الرقابة والتحقیق إجراءات التحقیق مع الموظف الذي انھى ارتباطھ 

اء خدماتھ أو كانت المخالفة لم بالجھة اإلداریة، سواء أكان التحقیق قد بدأ معھ قبل انتھ
تكتشف إال بعد انتھاء خدماتھ، ألن بترك الموظف لجھة العمل یكون قد انھى الرابطة 
الوظیفیة بینھ وبین الجھة اإلداریة، لذا لم تعد الجھة اإلداریة لھا والیة على الموظف 

  . )٤(وأصبح ذلك كلھ من اختصاص الھیئة
اب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضھا ببعض إحالة الموظفین المتھمین بارتك-٤

  : إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافھا تابعین ألكثر من جھة
تتولى الھیئة ھنا التحقیق نظرًا لإلمكانیات التي تحظى بھا في الكشف عن 

جھة، وبذلك  المخالفات وكذلك حیادیة الھیئة في ھذا األمر نظرًا ألنھا تتعلق بأكثر من
تتحقق العدالة في ھذا األمر، ومتى ظھرت نتیجة التحقیق بالمخالفة كان لھیئة الرقابة 

  . )٥(والتحقیق حینئذ رفعھا مباشرة لدیوان المظالم
  : )٦(إذا ارتكب الموظف المخالفة خارج الجھة التي یعمل فیھا - ٥

، وكثیرًا ما یكون من اختصاص الھیئة النظر في مخالفات الموظف خارج العمل
یحدث ذلك عند انتداب الموظف أو نقلھ إلى جھة أخرى فتكون المخالفة في الجھة السابقة 
التي كان یعمل بھا، فإذا كان المحقق من الجھة التي یعمل فیھا الموظف فربما یكون 
األمر في صالح الموظف، وعكس األمر إذا كان من الجھة التي ارتكب فیھا المخالفة 

في التحقیق، لكن إذا كان المحقق من قبل الھیئة فیكون ذلك من الحیادیة  فربما یتعسف
   )٧(والبعد عن الریبة والشك

                                      
  . ٧المرجع السابق، المادة : انظر )١(
 . ٨المرجع السابق، المادة : انظر )٢(
 . ٩المرجع السابق، المادة : ظران )٣(
 . ٣٣نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة ، المادة : انظر )٤(
 . ٤٠المرجع السابق، المادة : انظر )٥(
  . ٤١المرجع السابق، المادة : انظر )٦(
 . ٤٧التحقیق في المخالفات اإلداریة، سعد بن محمد عسیري، ص : انظر )٧(
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وأما عن اآلثار المترتبة من اإلحالة للتحقیق في ھیئة الرقابة والتحقیق فھي نفس 
، ویمكن أن یضاف إلى )١(اآلثار المترتبة عند اإلحالة إلى التحقیق من نفس جھة اإلدارة

  : اآلثار اآلتیةتلك 
إذا ارتكب الموظف المخالفة خارج المكان الذي یعمل فیھ، أو حال فعل أكثر من -١

موظف مخالفة أو مخالفات مرتبطة مع بعض وھم تابعین ألكثر من جھة حال 
ارتكابھا فحینئٍذ تحال الدعوى إلى دائرة التأدیب في دیوان المظالم للفصل في ھذه 

  . )٢(صادرة من الموظفین المخالفة أو المخالفات ال
إذا كان فعل الموظف بعد التحقیق معھ في الھیئة یستوجب الفصل من الوظیفة، -٢

فحینئٍذ الھیئة بالخیار، أما أن ترفع أوراق الموظف إلى رئیس مجلس الوزراء 
بعد أخذ األذن من الوزیر المختص إلیقاع العقوبة متى رأت ذلك مناسبًا، ویكون 

وفقًا للمصلحة العامة، أو أن ھیئة الرقابة والتحقیق ترفع أوراق  ذلك بغیر التأدیب
، )٣(المخالف للدائرة التأدیبیة في دیوان المظالم إلیقاع العقوبة المناسبة في حقھ 

وقد تصدرت الجھة اإلداریة لتقییم الجرم المنسوب إلى (ومن التطبیقات ما یلي 
كمة التأدیبیة، ووصف الفعل الموظف وأحلت نفسھا محل الجھة المختصة بالمحا

بأنھ مخل بالشرف واألمانة وفصلت بناء على ذلك التقییم، في حین أنھ كان یتعین 
استطالع رأي الجھة المختصة  - قبل إجراء الفصل-على الجھة اإلداریة 

بالمحاكمة التأدیبیة في لوصف النظامي للجریمة التي ارتكبھا الموظف، ودون 
  . )٤() بر الفصل باطًال لمخالفتھ أحكام النظاماستیفاء ذلك اإلجراء یعت

إذا كان الفعل المنسوب للمخالف فیھ جریمة جزائیة، فھنا تحال الدعوى إلى النیابة -٣
العامة وھي تقوم بدورھا بعد التحقیق معھ بإحالة األوراق إلى المحكمة الجزائیة، 

فیوقف العمل إلى أن إذا كان قد رفعت األوراق لدائرة التأدیب في دیوان المظالم 
یخرج الحكم النھائي في القضیة، ثم بعد ذلك إذا خرج الحكم تستكمل اإلجراءات 

  .في الھیئة
وكذلك في دائرة التأدیب في دیوان المظالم سواء أكان الحكم باإلدانة أم الحكم 

  )٥(. بالبراءة من الفعل المنسوب للموظف حال قیامة بذلك

                                      
  ٩ص : انظر )١(
  . ١٢نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )٢(
  . ٣٥المرجع السابق، المادة : انظر )٣(
 . ھـ١٤٠٧ق لعام /٢٢٩/٢ھـ في القضیة ١٤٠٨لعام٣/ت/١٢١٤٠حكم دیوان المظالم رقم )٤(
الالئحة التنفیذیة للموارد ، ١٢نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )٥(

 ). ٢٢٩-٢٢٨(البشریة في الخدمة المدنیة، المادة 
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  املبحث الثاني

  يق يف املخالفات التأديبية اجلزائيةضمانات التحق

لقد كفل اهللا عز وجل لبني آدم كرامتھ، وجعلھا محًال للنظر كما قال اهللا تعالى 

) l k j i h g f e d c b a ` _

o n m( )وعلى ذلك البد أن تكون العالقة بین الناس مبنیة على االحترام )١ ،

افًا یصلح أن یطلق علیھا بأنھا والتقدیر وإعطاء الناس حقوقھم حتى ولو فعلوا أوص
  . إجرامیة

ولذلك فقد كفل المنظم للمخالف ضمانات یستند علیھا لكیال یضیع حقھ عند 
التحقیق أو عند صدور الحكم النھائي، وأوجبت علیھ بعض األمور حفاظًا على المصلحة 

  : ، ومن الضمانات ما یلي)٢(العامة للمجتمع نتیجة اقترافھ للمخالفة 
  : لمنظور الشرعيفي ا -أ

أولت الشریعة اإلسالمیة اھتمامًا كبیرًا بمن یلي أمر المسلمین، وكما ھو معلوم 
فإن المحقق یقوم مقام والي المظالم، فھو یجمع صفات القاضي والوالي، ومما البد أن 

، )٣()  Ï Î Í Ì Ë Ê(یراعیھ ھو تقوى اهللا عز وجل كما قال اهللا تعالى 

الى في كتابھ أھمیة التقوى وأنھا فرقاٌن ببین الحق والباطل قال اهللا ویبین اهللا سبحانھ وتع

  . )٤( )W V U T S R Q P O N M L(تعالى 

ومما نص علیھ فقھاء الشریعة اإلسالمیة أنھ البد في من یلي القضاء أن یكون 
اة، أمینًا، وتقیًا وورعًا في أمور دینھ ودنیاه، وأن یكون عاقًال ونزیھًا، وصاحب حلم وأن

والبد كذلك فیمن ولي القضاء أن یكون ذكیًا وفطنًا، مھابًا في مجلسھ، وأن یكون قویًا من 
وأن . غیر عنف، لینًا من غیر ضعف، وأن ال یباشر العمل وھو غضبان، صادق اللھجة

  )٥(. یكون ذا رأي ومشورة، وأن یساوي إذا حاور، وأن یكون وفیًا إذا وعد

                                      
 . ٧٠سورة اإلسراء، اآلیة  )١(
 ). ٣٦-٣٥(أصول التحقیق اإلداري، فؤاد محمد، : انظر )٢(
 . ٢٨٢سورة البقرة، اآلیة  )٣(
 . ٢٩سورة األنفال، اآلیة  )٤(
، المكتبة التجاریة الكبرى، )٨٤-٧٠، ١(لملقب بوكیع، أخبار القضاة، أبوبكر محمد بن خلف ا: انظر )٥(

، )٩٨، ١(ھـ، أدب القاضي، أحمد بن محمد الطبري المعروف بابن القاص، ١٣٦٦الطبعة األولى 
 . ھـ١٤٠٩مكتبة الصدیق الطائف، الطبعة األولى 
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  : في المنظور النظامي -ب
نوع وتعدد ضمانات المتھم أثناء التحقیق في النظام، فمنھا ما یتعلق بالمحقق ت

نفسھ وما یجب أن یتوافر فیھ من شروط، ومنھا ضمانات تتعلق بحق المتھم، وھما على 
  : النحو اآلتي
  

  : ضمانات تتعلق بالشروط التي یجب توافرھا في المحقق: أوًال
  : المعرفة والخبرة بشؤون التحقیق- ١
امتالك المحقق للمعرفة والدرایة بأسالیب التحقیق وأصولھ وإجراءاتھ  إن

وضماناتھ یعتبر جانبًا مھمًا ورئیسًا في التحقیق، ألن معرفة مثل ھذه األمور تعطي أوًال 
المخالف نوعًا من الراحة لمعرفتھ بأن المحقق ملم بالجوانب األساسیة في التحقیق، 

الناس في الظلم الذي لم یوضع المحقق إال لتحقیق وكذلك لعدم حصول األخطاء ووقوع 
عكس الظلم وھو الحق والعدل من خالل جمع المعلومات والبیانات لتقدیمھا للقضاء 

  . لیكون ھو الفاصل في ھذا الشأن
  : اإلتصاف بحسن الخلق- ٢

البد على المحقق أن یكون متصفًا بحسن الخلق، ویدرك أھمیة التحقیق وجدیتھ، 
سن المظھر وقوة الشخصیة، وعدم التسرع في إصدار األوامر وأال یكون وأن یتصف بح

   )١(. سریع الغضب ألنھ مضیع للحقوق
  
  : أن یلتزم بضبط النفس والذكاء- ٣

مما ال شك فیھ أن المحقق البد أن یكون ھادئًا أثناء التحقیق، وإذا تجلى ضبط 
ن ذكیًا فطنًا، وأن یكون النفس في التحقیق فھو أدعى للوصول إلى الحقیقة، وأن یكو

  . سریع البدیھة بعید عن الغلط والسھو
  : الحیاد وااللتزام بأصول التحقیق- ٤

فالبد على المحقق أن یكون محایدًا، بعیدًا عن أي مؤثر أو میول قد یوثر على 
التحقیق، وأن یكون ملمًا بأصول التحقیق التي توصلھ للطریق الصحیح، ولما فیھ من 

  . )٢(ة وبراءة للذمة أمام اهللا عز وجل تحقیٍق للعدال
  : أال یتولى التحقیق أحٌد من قرابة المخالف- ٥

فال یصح أن یتولى التحقیق أحد من قرابة المخالف أو یتصل بأحد أقاربھ إلى 
  . )٣(الدرجة الرابعة

                                      
، دار ٣٥٣ص  محمد ماجد یاقوت،: أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة، اللواء: انظر )١(

 . ھـ١٤٢١الجامعة الجدیدة، ومنشأة المعارف باإلسكندریة، الطبعة األولى 
، دار األصحاب للنشر ٦١دلیل المحقق اإلداري، أحمد بن عبدالرحمن الزكري، ص : انظر )٢(

 . ھـ١٤٢٦والتوزیع، الطبعة األولى 
  ). ج/٩(الالئحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق، المادة : انظر )٣(
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  : عدم اشتراط مرتبة معینة للمحقق- ٦
ن رتبتھ أعلى من مرتبة ال یشترط أن یكون المحقق على مرتبة معینة أو أن تكو

المخالف، ولكن قد تتحقق األفضلیة في أن تكون مرتبة المحقق ھي األعلى لكي ال یكون 
  . )١(ھناك شك من جانت المخالف

  
  الضمانات المتعلقة بالمتھم : ثانیًا

  : حضور الموظف إجراءات التحقیق وسماع الشھود- ١
حقیق ھي حضور الموظف إن من منطلق العدالة واالنصاف التي یسعى لھا الت

ومثولھ أمام المحقق ومشاھدتھ كامل إجراءات التحقیق ومواجھتھ لھا وسماع الشھود في 
الواقعة، واّلا تكون في غیبتھ ألنھا من الشكلیات الجوھریة التي یترتب على إغفالھا 

  . )٢(بطالن إجراءات التحقیق واآلثار المترتبة علیھ 
  : ھة ضده وسماع دفاعھ عنھامواجھة الموظف باألدلة الموج- ٢
إن من األمور التي البد أن تراعیھا جھة التحقیق ھي إخبار المخالف بالواقعة أو  

الوقائع المنسوبة ضده، لكي یتسنى للموظف اإلجابة عن جمیع أسئلة المحقق أو إحضار 
  . )٣(بعض األدلة والقرائن المثبتة لبراءتھ

ف من أجل الوصول إلى الحقیقة، أو عدم استخدام وسائل اإلكراه مع الموظ- ٣
  : المساس بكرامة المخالف

البد على المحقق الحفاظ على كرامة الموظف وصیانتھا في مرحلة التحقیق، 
وأن یبتعد عن األلفاظ التي تسیئ للموظف أو لكرامتھ، أو تكون األلفاظ جارحة لھ، وكي 

  . )٤(ال یظن أن حضوره للتحقیق إنما كان للنیل منھ 
  : ن ال ُیَحّلف الموظف الیمینأ - ٤

ال یصح للمحقق اإلداري أن یحلف الموظف بأن یقول الحقیقة عن طریق تحلیفھ، 
ألنھ لو حلف الموظف أنھ لم یرتكب المخالفة، عندئذ یلتزم المحقق بھذا الحلف وینتھي 

  . )٥(التحقیق بحفظ القضیة

                                      
  . ٦٢دلیل المحقق اإلداري، أحمد الزكري، ص: انظر )١(
إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین في ضوء نظام العمل وقرارات الھیئة العلیا لتسویة : انظر )٢(

، النرجس للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة )١٣٢-١٣١(المخالفات، أحمد بن عبدالرحمن الزكري، 
 . ١٧الالئحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق، المادة : ، انظر.٧١ادة ھـ، نظام العمل، الم١٤٣٦

  . ١٦المرجع السابق، المادة : انظر )٣(
 . ٩، الالئحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق، المادة .٧١نظام العمل، المادة : انظر )٤(
قرارات الھیئة العلیا لتسویة إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین في ضوء نظام العمل و: انظر )٥(

  ). ١٣٦-١٣٥(المخالفات، أحمد الزكري، 
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  : یحق للموظف أن یستعین بمحامي- ٥
مي یعد من أھم مظاھر الدفاع أثناء التحقیق، وھي تعتبر إن حق االستعانة بمحا

قلیلة في المخالفات التأدیبیة إال في عقوبة الفصل نظرًا للتكلفة الباھظة في توكیل 
  . )١(المحامي، ألن الھدف من توكیل المحامي التأكد من سالمة اإلجراءات 

  : یحق للموظف الصمت أو اإلجابة على األسئلة الموجھ ضده- ٦
م إجابة الموظف أثناء التحقیق عن األسئلة الموجھ من المحقق أو بعضھا ال عد

تعتبر مخالفة تأدیبیة، لكنھ یفوت عن نفسھ حق الدفاع عن التھم المنسوبة ضده، لذا فإنھ 
   )٢(. قد یضر نفسھ أوًال وقد یتحمل أعباء المخالفة

  : عدم مؤاخذة الموظف في احتمالیة عدم الصدق في ھذه المرحلة- ٧
مما ینبغي على المحقق أن یدرك أنھ أثناء استجواب الموظف، قد یبدر من 
الموظف أقوال غیر صادقة ودقیقة یدلي بھا عند االستجواب إلبعاد التھمة عنھ، لكن ما 

  . )٣(دامت ھذه في مرحلة االستجواب فإنھ ال یعتبر تجاوزًا لحق الدفاع 
من إحضار ما یدفع عنھ على  أن یكون ھناك الوقت الكافي للموظف لیتمكن- ٨

  : أكمل وجھ في القضیة
الموظف في الغالب یحتاج فترة من الوقت لكي یحضر ویأمن دفاعھ، وھي أن 
یستعین ببعض شھود النفي مثًال، أو مناقشة شھود اإلثبات، أو أن یحضر بعض األوراق 

  . )٤(والمستندات التي تظھر الحقیقة
  : كامل بعد اإلذن من المحقق اإلطالع على أوراق التحقیق بشكل- ٩

وھي أن یطلع الموظف على أوراق التحقیق في مكتب التحقیق دون نقلھا، أو 
أخذ نسخة منھا، والھدف من ذلك أن یطلع على األوراق ویقف على حقیقة المخالفة التي 

  )٥(. تنسب إلیھ ولكي یتمكن من الرد علیھا
  : أحقیة كون الموظف آخر من یتكلم-١٠

لموظف ھو آخر من یتكلم، تعتبر ضمانة لحقھ في الدفاع عن نفسھ، إن كون ا
حیث یمكن أن ینفي جمیع التھم واألدلة بتقدیم سبب إلباحة المخالفة أو وجود مانع، أو أن 

  . )٦(یدفع عن نفسھ كل تھمة ودلیٍل على حده 

                                      
 ). ١٤٠-١٣٩(المرجع السابق، : انظر )١(
 . ١٣٨المرجع السابق، ص : انظر )٢(
، أحمد بن )٧٦-٧٥(إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین وفق نظام العمل السعودي، : انظر )٣(

 . ھـ١٤٣٢لنشر، الطبعة الثانیة عبدالرحمن الزكري، النرجس للطباعة وا
إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین في ضوء نظام العمل وقرارات الھیئة العلیا لتسویة : انظر )٤(

  . ١٤٠المخالفات، أحمد الزكري، ص 
 . ١٤٠المرجع السابق، ص : انظر )٥(
  . ١٤١المرجع السابق، ص : انظر )٦(
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  الفصل الثاني

ية وتطبيقاتها مدى اشرتاط التحقيق يف املخالفات التأديبية اجلزائ

  القضائية

 : وفیھ مبحثان

اشتراط التحقیق في حال نص النظام : المبحث األول

 علیھ وتطبیقاتھ القضائیة

اشتراط التحقیق في حال عدم نص : المبحث الثاني

 النظام علیھ وتطبیقاتھ القضائیة 
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  املبحث األول

 اشرتاط التحقيق يف حال نص النظام عليه وتطبيقاته القضائية

شرط التحقیق یكون الزمًا في القضایا التي تكون خارج نطاق جھة اإلدارة إن 
ألنھا حق للمتھم، ولكن ھل یشترط التحقیق في القضایا التي تكون في جھة اإلدارة ومن 

 : الموظف العام ومصبوغة بالصبغة الجزائیة، وتفصیل ذلك من خالل
 : في المنظور الشرعي - أ

بشمولیتھ لجمیع جوانب الحیاة الوظیفیة اتصف النظام اإلداري اإلسالمي 
واحتیاجات الناس بجمیع فئاتھم وطبقاتھم، لذا فإن النظام اإلداري اإلسالمي یحتوي على 
دعائم وركائز ثابتھ ال تتغیر، والتي ینبغي أن یعتمد علیھا كل نظام إداري عادل؛ ومن 

إلسالمي ھي المحاكمة أھم ھذه الركائز الثابتة واألسس الراسخة التي أقرھا النظام ا
المنصفة والعادلة التي تبدأ من التحقیق وتنتھي بإیقاع العقوبة إذا ثبتت المخالفة المنسوبة 
إلیھ، ویتبین ھذا الحق من منھاج السنة النبویة الشریفة ونھج الخلفاء الراشدین التطبیقي 

  .)١(بما یبھر األلباب من عظمة الشریعة التي حققت أعلى مظاھر العدالة
ولقد أمر اهللا سبحانھ وتعالى الصحابة وأرشدھم بأن اإلیمان ھو في تحكیم النبي 

¬ ® ¯ ° ± ² (: محمد صلى اهللا علیھ وسلم كما قال سبحانھ وتعالى

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³(. )٢( 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقولھ تعالى

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /( )٣( . 

یات تدل داللًة واضحة على أن السلطة العامة في الفصل وعلیھ فإن ھذه اآل
والتحقیق كانت بأمر النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وورثھا من بعده خلفاءه الراشدون 

 . ثم بعد ذلك تنظمت في النظام اإلداري اإلسالمي
ولذا فإن النظام اإلسالمي یرى عدم عزل الموظف إال بناء على ارتكابھ خطأ 

 : سیر العمل ویضر بالمصلحة العامة، ومن أمثلتھا اآلتيیوثر على 
جبایة األموال اللذین یفرقون بین الناس في األخذ من البعض وترك اآلخرین دون  -١

 . جبایة األموال

                                      
، دار السالم للنشر والتوزیع ٣١٩خدیجة النبراوي، ص  حقوق اإلنسان في اإلسالم،: انظر )١( 

 . ھـ١٤٢٧جمھوریة مصر العربیة، الطبعة األولى 
  ).٦٥(سورة النساء، آیة  )٢(
 ).٣٦(سورة األحزاب، آیة  )٣(
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  )١(. المسؤولون عن بیت المال أو األوقاف إذا بدا منھم الخیانة -٢
 . لھ بما فعل إذا فعل األمیر أمرًا عظیمًا فیعزل من اإلمارة تعزیرًا -٣
إذا ھرب المحارب من الزحف خوفًا، فلألمیر الجیش أو صاحب الوالیة على  -٤

 )٢(. الجیش أن یعزلھ ألنھ من الكبائر
وتعد تنظیمات الخلفاء الراشدین، وباألخص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 

، ویؤكد ھذا تدخل في نطاق سیرة الخلفاء واجتھاداتھم في ھذا الشأن، وأمرنا باالقتداء بھم
علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین، «: حدیث النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم

 )٣(.»عضوا علیھا بالنواجذ
ومن األمثلة على العزل التي صدرت من الفاروق عمر بن الخطاب، ما روى أن 

خیرًا،  الوفد إذا قدموا على عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ سألھم عن أمیرھم فیقولون
نعم، فیقول كیف صنیعھ بالضعیف ؟ ھل ینصفھ من : فیقول ھل یعود مریضكم ؟ فیقولون

 )٤(. ال، عزلة: لخصلة منھا: القوي ؟ فإن قالوا
والعزل ھو مصطلح سابق قد استخدمھ علماء المسلمین، وھو یأتي بمعنى الفصل 

إلداریة المعاصرة، لذا لكن مصطلح الفصل لم یكن موجودًا سابقًا، لكنھ دارج في النظم ا
  )٥(. عرف العزل في كتب النظم بأنھ فصل الموظف وإنھاء خدمتھ

  

 : في المنظور النظامي - ب
إذا أتم المحقق التحقیق، فإنھ البد أن یعرض على رئیسھ التقریر أو ما یسمى 
بمذكرة التحقیق متضمنة أوراق التحقیق وما توصل إلیھ، ویبین لھ ما توصل إلیھ 

نظامي الذي البد من عملھ، سواء كان التحقیق في جھة اإلدارة أو في ھیئة والتصرف ال
  : الرقابة ومكافحة الفساد، والتصرف في التحقیق على أنواع ثالثة

                                      
، دار النھضة العربیة، ٣٨المبادئ السیاسیة للوظیفیة العامة في اإلسالم ، محمد أنس، ص : انظر )١(

  . ه١٤٢٨الطبعة األولى 
، وزارة ٩٢السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، ص : انظر )٢(

 . ١٤١٨الشؤون اإلسالمیة، الطبعة األولى 
، وقال الترمذي )٤/٣٤١(سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدعة،  )٣(

 . حدیث حسن صحیح: في سننھ
محمد بن جریر بن یزید الطبري، تاریخ الرسل والملوك المعروف بتاریخ الطبري، : انظر )٤(

 . ھـ١٣٨٧، دار التراث بیروت، الطبعة الثانیة )٤/٢٢٦(
، جامعة ٦٧عبداهللا بن صالح الكنھل، ص . العزل عن الوالیات النیابیة في الفقھ اإلسالمي، د: انظر )٥(

 . ھـ١٤٢٥ة، الطبعة األولى، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمی
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- ٨٤٤  - 

  : حفظ التحقیق: أوًال
 : وھو على نوعین اثنین

   :الحفظ المؤقت -
لتي وسمي بالمؤقت ألن نتیجة التحقیق لم تظھر الفاعل الذي تسبب بالمخالفة ا

حدثت، أو األدلة لم تكن كافیة إلدانة المتھم بما عمل، وھو مؤقت ألنھ قد تظھر أمور 
جدیدة تكشف عن مرتكب الفعل كمستند لم یظھر في التحقیق وظھر بعد االنتھاء منھ، أو 

  )١(. شاھد لم یسمع، وعلى ذلك یجوز فتح التحقیق بناء على ذلك
أحد الموظفین إلى التحقیق بتھمة السب  أحیل: " ومن التطبیقات على ذلك ما یلي

العلني ضد أحد زمالئھ في العمل، فأنكر التھمة المنسوبة إلیھ، فطلب الشاكي شھادة اثنین 
من زمالئھ اللذین أفادا بأنھما سمعا الموظف یرفع صوتھ على الشاكي لكن لم یمیزا 

لى شھادة ثبوت فإن بالدقة العبارات التي تلفظ بھا، وحیث إن تلك األقوال ال ترقى إ
   )٢(. المحقق أوصى بحفظ أوراق التحقیق لعدم كفایة األدلة

  : الحفظ القطعي -
وسمي بذلك ألنھ یتم حفظ القضیة بشكل نھائي، والحفظ القطعي یكون ألسباب 

 : كثیرة جدًا، منھا ما یلي
 . عدم وجود مخالفة عن الفعل نفسھ، إذا رأى المحقق ذلك -١
نسبة للوقائع، وھي بأن یرتكب الموظف المخالفة لكن تلك عدم أھمیة الفعل بال -٢

المخالفة ال تحتاج إلى تحقیق وفعلھ ھذا یكون ألول مرة مثل الخروج من الدوام 
 . لإلفطار أو ما شابھ ذلك من األفعال

 . امتناع المسؤولیة لعاھة عقلیة كانت لدى الموظف حال ارتكابھ للمخالفة -٣
وع المخالفة، مثل عدم حضور الموظف حال المطر توفر القوة القاھرة حال وق -٤

الشدید أو الزلزال أو ما شابھ ذلك، ویمكن اإلشارة ھنا إلى القرار الصادر من قبل 
ھـ والذي یقضي بعدم ٩/١٢/١٤٢٦وتاریخ  ٢٩/٩٨١٠سمو وزیر الداخلیة رقم

محاسبة موظفي الدولة والقطاع الخاص على التأخیر في الدوام في حالة سوء 
 . وال الجویة والكوارث الطبیعیة الخارجة عن إرادة الموظفاألح

إذا توفي الموظف قبل إیقاع العقوبة علیھ، أو أثناء التحقیق، فإن التحقیق یحفظ وال  -٥
یجوز سریانھا إلى شخص آخر وشأنھا شأن القضایا الجزائیة التي تتسم بالطابع 

 . الشخصي الذي یوجب أن توقع المخالفة على شخص حي
  . تقادم وھي بمعنى سقوط الحق بمضي المدة المنصوص علیھا في النظامال -٦

 )٣(. وغیرھا من األمور التي توجب الحفظ القطعي لملف التحقیق

                                      
  .١٥٥إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین، أحمد الزكري، ص: انظر )١(
  .١٥٥إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین، أحمد الزكري، ص: انظر )٢(
  .١٥٥إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین، أحمد الزكري، ص: انظر )٣(
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 : إحالة األوراق إلى الرئیس اإلداري: ثانیًا
وتكون الرئاسة اإلداریة التي لھا صالحیة توقیع الجزاءات التأدیبیة على 

لوزیر المختص، ومن في حكمھ من رئیس المؤسسات العامة الموظفین العمومیین من ا
وكذلك كل من یفوض لمباشرة ھذه السلطة بقرار مكتوب صادر من الوزیر المختص أو 

 )١(. من في حكمھ
وقد حدد المنظم السعودي العقوبات التأدیبیة التي یمكن توقیع أي منھا على 

ة أو المالیة، وھذه العقوبات على الموظف العام حال ارتكابھ إحدى المخالفات اإلداری
 : النحو اآلتي

  . اإلنذار -
 . اللوم -
الحسم من الراتب بما ال یتجاوز صافي راتب ثالثة أشھر، على أال یتجاوز المحسوم  -

 . شھریًا ثلث صافي الراتب
  . الحرمان من عالوة دوریة واحده -
 . الفصل من الوظیفیة -

في المرتبة العاشرة فما دون، وأما العقوبات  وھذه العقوبات توقع على الموظفین
 : التي توقع على الموظفین في المرتبة الحادیة عشر فما فوق فھي

  . اللوم -
  . الحرمان من عالوة دوریة واحدة -
  )٢(. الفصل من الوظیفة -

  
وقد أجاز المنظم للوزیر المختص أو من في حكمھ أن یوقع جمیع العقوبات 

ة الفصل من الوظیفة العامة، والتي وضعھا المنظم من اختصاص السابقة ما عدا عقوب
كما ورد في الحكم الصادر من دیوان المظالم ما  )٣(قاضي التأدیب في دیوان المظالم، 

وغني عن البیان أن الجھة المختصة بالمحاكمة التأدیبیة والتي ورد ذكرھا في : "نصھ
وبما أن الجھة المدعى علیھا أصدرت قرارھا المادة ھي الدوائر التأدیبیة بدیوان المظالم، 

، لذلك حكمت الدائرة ...، فإن ھذا القرار یكون قد صدر مخالفًا للنظام...محل الطعن
 . )٤("بإلغاء قرار وزیر الصحة القاضي بفصل المدعي من الخدمة

                                      
  ).٤٦(ي المملكة العربیة السعودیة، المادة نظام تأدیب الموظفین ف: انظر )١(
 ).٣٢(المرجع السابق، المادة : انظر )٢(
  ).٣٥(نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )٣(
  .ھـ١٤١٠ق لعام /٢٨٦٣/٢٧٤٧/١، رقم القضیة ١٤٢٨-١٤٠٢مجموعة المبادئ واألحكام اإلداریة  )٤(
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وقد منح المنظم السلطة التأدیبیة حریة اختیار العقوبة التأدیبیة بما یتناسب مع 
یراعى في توقیع العقوبة التأدیبیة أن یكون اختیار العقوبة : "خالفة، حیث نص على أنھالم

متناسبًا مع درجة المخالفة، مع اعتبار السوابق والظروف المخففة و المشددة المالبسة 
 )١(". للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في ھذا النظام 

  
 : القضاء الجزائياإلحالة إلى الجھة المختصة ب: ثالثًا

إذا انتھت ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد من إجراءات التحقیق اإلداري مع 
الموظف العام وأسفرت نتیجة التحقیق عن وجود جریمة جزائیة فإنھ یجب إحالة القضیة 

 )٢(. إلى النیابة العامة الستكمال إجراءات التحقیق
الصادرة من ھیئة الرقابة  وفي ھذه الحالة تتوقف جمیع اإلجراءات التأدیبیة

ومكافحة الفساد إلى حین صدور الحكم الجزائي النھائي الصادر من المحكمة الجزائیة، 
ثم بعد ذلك تعاد جمیع األوراق إلى ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد الستكمال اإلجراءات 

المظالم،  واتخاذ الالزم في ذلك، ومن ذلك أنھا البد أن ترفع إلى قاضي التأدیب في دیوان
وخالصة ھذا األمر أن التصرفات اإلداریة المتعلقة بعمل الموظف العام تتوقف إلى أن 

 )٣(. یتم الفصل جزائیًا في تلك األفعال
وعلى ذلك فإن التحقیق اإلداري الصادر من ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد غیر 

للتحقیق والتي یجب أن  مشروط في القضایا الجزائیة مع أنھا ھي الجھة األولیة المباشرة
تراعى في ھذا األمر وتباشر التحقیق األولي في ذلك، وعلى ذلك فإن ھیئة الرقابة 
ومكافحة الفساد ال ترسل أوراق التحقیق التي اكتشفت من خاللھ وجود الجریمة الجزائیة، 
ولكن فقط تخطر النیابة العامة بھذا األمر، وھي بموجبھا تباشر التحقیق في الجریمة 

 )٤(. الجزائیة تحت دائرة الجرائم الوظیفیة

                                      
  ).٣٤(ظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة نظام تأدیب المو )١(
  ).١٢(المرجع السابق، المادة  )٢(
  .٨الالئحة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، ص : انظر )٣(
  ).١٢(نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )٤(
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  املبحث الثاني

 اشرتاط التحقيق يف حال عدم نص النظام عليه وتطبيقاته القضائية

تطرقنا في المبحث السابق إلى ما تعملھ جھة اإلدارة من اشتراط التحقیق في 
یفیة، أما الجرائم الوظیفیة وتوقفھا عن التحقیق عند ظھور الشق الجزائي للجریمة الوظ
 : عن جھة اإلدارة من حیث عدم نص النظام على اشتراط التحقیق فتفصیلھ كالتالي

 : في المنظور الشرعي - أ

لم یكن ھناك في التنظیم اإلداري اإلسالمي جھات لإلدارة للتحقیق والرفع وإیقاع 
طًا العقوبات المختلفة على المخطئین في الوظائف التابعة للدولة، ولكن كل ذلك كان منو

باإلمام نفسھ، وبشكوى من المتضررین بذلك، بلغ عمر بن الخطاب أن معاویة بن أبي 
على الشام، كان قد توسع وأسرف في اتخاذ مظاھر األبھة والزینة ) عاملھ(، )١(سفیان

وغالي الثیاب، فاستدعاه عمر لیحاسبھ عن ھذا التوسع، فأجاب معاویة بأن ذلك أرھب 
مون ھذه المظاھر الدنیویة، وأن ھذه المظاھر تردعھم عن في قلوب الروم، الذین یعظ

 . التفكیر في غزو المسلمین؛ إذ إن مقاییسھم مادیة بحتة

أنت صاحب : فحین قدم عمر الشام وافاه معاویة بموكب عظیم أنكر علیھ عمر فقال
. مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك: قال. نعم: الموكب العظیم؟ قال

ولم تفعل ھذا؟ لقد ھممت أن آمرك بالمشي حافیًا إلى بالد : قال. ھو ما بلغك من ذلك: لقا
یا أمیر المؤمنین إنا بأرض جواسیس العدو فیھا كثیرة، فیجب أن تظھر من : قال. الحجاز

عز السلطان ما یكون فیھ عز لإلسالم وأھلھ ویرھبھم، فإن أمرتني فعلت، وإن نھیتني 
ما سألتك عن شيء إال تركتني في مثل رواجب الضرس، لئن كان : رانتھیت، فقال لھ عم

فمرني یا أمیر : قال. ما قلت حقًا، إنھ لرأي أریب، ولئن كان باطًال إنھ لخدیعة أدیب
 )٢(. ال آمرك وال أنھاك: المؤمنین قال

ولم یقتنع عمر بوجاھة ھذا التبریر من معاویة اقتناعا كامال، وكان لھ بعض المآخذ على 
معاویة، إال أنھ بعد ھذه المحاسبة ردَّه إلى الشام والًیا، ولم یعزلھ؛ لرضا أھل الشام بھ، 

 . وعدم شكایتھم منھ

                                      
، ولد قبل ة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األموّي، أمیر المؤمنینصخر بن حرب بن أمی )١( 

وصحب النبي صلى اللَّھ علیھ وآلھ وسلم، وكتب لھ، ووّلاه عمر الشام بعد أخیھ البعثة یخمس سنین، 
یزید بن أبي سفیان، وأقره عثمان، ثم استمر فلم یبایع علیا، ثم حاربھ، واستقّل بالشام، ثم أضاف إلیھا 

ثم تسّمى بالخالفة بعد الحكمین، ثم استقّل لما صالح الحسن، واجتمع علیھ الناس، فسّمي ذلك  مصر،
اإلصابة في تمییز الصاحبة، ابن حجر : العام عام الجماعة، مات معاویة في رجب سنة ستین، انظر

  ). ٦/١٢٢(العسقالني، 
  .١١/٤١٦البدایة والنھایة، اإلمام الذھبي،  )٢(
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على بعض  )١(وقد استعمل عمر بن الخطاب سعید بن عامر بن حذیم الجمحي
الشام فكانت تصیبھ غشیة، وھو بین ظھري القوم، فذكر ذلك لعمر، وقیل ِإن الرجل 

واللَّھ : یا سعید ما ھذا الذي یصیبك؟ فقال: عمر ِفي قدمة قدمھا علیھ فقالمصاب، فسألھ 
ِ بي من بأس، ولكني كنت فِیمن حضر خبیب بن عدي حین قتل  )٢(یا أمیر المؤمنین ما

  )٣(. وسمعت دعوتھ، فواللَّھ ما خطرت على قلبي وأنا ِفي مجلس قط ِإال غشي علي
إلسالمي قد أناط التحقیق واالستجواب من وعلى ذلك كلھ فقد تبین أن في النظام ا

قبل اإلمام وشكایة الناس لوالیھم كما كان ذلك في عھد الفاروق عمر بن الخطاب رضي 
  . اهللا عنھ وبقیة الخلفاء الراشدین رضوان علیھم

  
  : في المنظور النظامي - ب

ن فیما سبق تبین أن ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد إذا حققت حیال أمر واكتشفت أ
وتسیر فیھا النیابة  )٤(ھناك شقًا جزائیًا في القضیة فإنھا تحیل القضیة إلى النیابة العامة

  . إلى صدور الحكم النھائي ثم ترجع األوراق إلى الھیئة للمضي في العقوبة المسلكیة
أما إذا باشرت التحقیق جھة اإلدارة للموظف، واكتشفت أن القضیة فیھا شق  

حول القضیة إلى النیابة العامة، وتكتفي النیابة العامة بالتحقیقات جزائي فإن األصل أن ت
، ولكن جرى العمل )٥(التي تجریھا ھي مع الموظف، وبناء على ذلك ترفع إلى المحكمة 

في الجھات اإلداریة أن تحیل كامل أوراق القضیة بما في ذلك التحقیقات التي أجرتھا مع 
ة العامة بدورھا تعتمد علیھا، استنادًا إلى التطبیق غیر الموظف إلى للنیابة العامة، والنیاب

، وذلك للقرائن ....وقد أسفر التحقیق إلى توجھ االتھام إلى المدعى علیھا" المنشور اآلتي 
  : التالیة

ما جاء في سماع أقوالھا أثناء التحقیق معھا من قبل إدارة التربیة والتعلیم  -١
  . والمرفقة في المعاملة

  . إفادة العدید من معلمات المدرسة التي تعمل فیھا المذكورة والمرفقةما جاء في  -٢

                                      
وھاجر فشھدھا وما بعدھا، ووّلاه امر بن حذیم الجمحي القرشي، أسلم قبل خبیر،، ھو سعید بن ع )١(

ھــ ٢٠عمر حمص، وكان مشھورا بالخیر والزھد، وكان من كبار الصحابة وفضالئھم، توفي عام 
 : انظر. ٣/٩٣وكان والي على بعض الشام لعمر، اإلصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقالني، 

عدي بن عامر بن مجدعة األوسي األنصاري، شھد بدرًا واستشھد في حیاة النبي محمد خبیب بن  )٢(
صلى اهللا علیھ وسلم، وقد امسك بھ المشركون وابتاعوه لبني الحارث بن عامر بن نوفل، وكان ھو 

یر أّن رسول اللَّھ صّلى اللَّھ علیھ وسّلم أرسل المقداد والّزبمن قتل الحارث بن نوفل في معركة بدر، 
فجئت إلى خشبة خبیب فحللتھ فوقع إلى األرض، : في إنزال خبیب، بعثھ وحده عینا إلى قریش، قال

: وانتبذت غیر بعید، ثم التفت، فلم أره، كأنما ابتلعتھ األرض، توفي في العام الرابع للھجرة، انظر
 . ٢/٢٢٧المرجع السابق، 

  .٣/٩٣المرجع السابق، : انظر) ٣(
منصور بن سعد العنیق، مدیر فرع النیابة العامة في المنطقة الشرقیة، : فضیلة الشیخ فقد قمت بمقابلة )٤(

ھـ، وجرى بنا الحدیث عن عمل النیابة في دائرة جرائم ٧/١/١٤٤١وذلك في یوم الجمعة الموافق 
  . الوظیفیة العامة، وقد استفدت منھ كثیرًا في عمل الدائرة واختصاصاتھا

 ).١٢(وظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة نظام تأدیب الم: انظر )٥(
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ما جاء في التقریر االجتماع بالمذكورة من قبل بعض المشرفات في وزارة  -٣
  )١(. "التربیة والتعلیم والمرفق

وھذا یوضح لنا اعتماد جھة االدعاء وھي النیابة العامة على التحقیقات األولیة 
إلدارة، وھي بدورھا طالبت بإدانة المدعى علیھا بھذه األسباب التي صدرت من جھة ا

وكذلك ما جاء في حكم الصادر في ھذه القضیة والتي اعتمد فضیلة القاضي على القرائن 
التي قدمتھا جھة االدعاء التي بدورھا اعتمدت على جھة اإلدارة، ومن التطبیقات ما 

ى ما تقدم من الدعوى واإلجابة فبناء عل"ذكره فضیلة القاضي في تسبیبھ للحكم 
، وباطالع الدائرة على ما ساقتھ جھة االدعاء من أدلة وقرائن منھا ...المتضمنة

التحقیقات التي تم إجراءھا من قبل إدارة التربیة والتعلیم والمرفق بالمعاملة، وما جاء في 
ء في تقریر إفادة عدد من المعلمات في المدرسة التي تعمل بھا المدعى علیھا، وما جا

  )٢(... ". االجتماع مع المدعى علیھا من قبل بعض المشرفات في وزارة التربیة والتعلیم

أقامت ھیئة "وكذلك ما صدر من المحكمة اإلداریة بمدینة جازان في التطبیق المنشور 
لعام ) ج/١٣٤(الرقابة والتحقیق بمنقطة جازان ھذه الدعوى الجزائیة بقرار االتھام رقم 

یعمل في شرطة  -مطلق سراح –سنة ) ٤٦( –الجنسیة (....) (....) ضد  ھـ١٤٢٨
أساء ) مدیر شرطة بني مالك برتبة عقید(، بوصفة موظفًا عامًا ...محافظة بني مالك

استعمالھ لألنظمة واألوامر والتعلیمات، وذلك عندما كان مكلفا بالعمل مدیرًا إلدارة 
ع المدیر بإجازة اعتیادیة، وذلك بتعمد تفسیر المرور بمنطقة جازان بالنیابة خالل تمت

النظم واألوامر والتعلیمات على غیر وجھھا الصحیح، وذلك باستقبال شكوى من أخیھ 
، وبعث المختصین بالمعارض في المرور باالنتقال للورشة وإغالقھا، وإحضار (...)

ا لمصلحتھ شخصیة، العاملین الموجودین بھا واستغالل النفوذ في تفسیر األوامر، وتنفیذھ
 : ، وقد ساقت الھیئة أدلة االتھام وھي...ونتج عن ذلك ضرر

أن ما قام بھ من إجراء ال یقع ضمن دائرة اختصاص المرور، ویؤید ذلك خطاب -أ
ھـ لفة ١٣/١/١٤٢٨في ) ٧/٢٨/١٧(مدیر إدارة مرور منطقة جازان رقم 

)١٤١ .( 

من أن المذكور قام ببعث (...) عو والمد(...) ما جاء في إفادة المتھم والرقیب -ب
بالصناعیة بمنقطة جازان ) ٤٠(المسؤول عن المعارض إلى الورشة رقم 

 . والقبض على العاملین بھا وإحضارھم إلى المرور

                                      
، والصادر عن الدائرة التعزیریة الثامنة ٤٠١٣٢٩٧٤٩: المحكمة الجزائیة بالریاض، الصك رقم )١(

 . ھــ٠٨/١١/١٤٤٠بتاریخ 
، والصادر عن الدائرة التعزیریة الثامنة ٤٠١٣٢٩٧٤٩: المحكمة الجزائیة بالریاض، الصك رقم )٢(

  .ھــ٠٨/١١/١٤٤٠بتاریخ 
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أن التحقیق المجرى مع المتھم من قبل مرجعھ أدانھ في التصرف الذي بدر منھ -ج
حسب ما ھو موضح (...) واطن بورشة الم(...) عندما قام باستقبال شكوى أخیھ 

  )١(... "في خطاب إدارة المرور سالف الذكر لعدم نظامیة اإلجراء

وھذا یبین أن لجھة اإلدارة أن ترفع أوراق التحقیق إلى النیابة العامة لما في ذلك 
من مصلحة القضیة التي تقضي بأنھا ھي المحطة األولى التي باشرت األمر وعرفت 

 مداخلھ ومخارجھ، 
ھذا األمر ینصب في النھایة لتحقیق العدل وإظھاره بالشكل المطلوب  وكل

  . والمأمول والتي لم تقم التحقیقات أصًال إال لشأن ھذا األمر

                                      
  .ھــ١٤٢٨ق لعام /٩٥٥/٤ھـ، رقم القضیة ١٤٣٧مجموعة المبادئ واألحكام الجزائیة  )١(
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  الفصل الثالث

  أثر إصدار احلكم اجلزائي على التحقيق اإلداري

  

  : وفیھ مبحثان

أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري : المبحث األول

  . حال اإلدانة في

أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري : المبحث الثاني

  . في حال البراءة



  أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري 
  

- ٨٥٢  - 

  املبحث األول

  أثر احلكم اجلزائي على التحقيق اإلداري يف حال اإلدانة

تمثل اإلدانة العتبة األولى في السیر إلى الحكم، ولكن قبل ذلك أبین أنھ ال یصح 
و قرائن احتفت بھ تثبت إدانتھ، ولتفصیل الموضوع أرى إدانة الشخص إال بموجب دلیل أ

  : اآلتي
  : في المنظور الشرعي - أ

حرصت الشریعة اإلسالمیة أشد الحرص في المحافظة على دماء الناس 
لو یعطى الناس بدعواھم، «: وأموالھم، ومن ذلك قول النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

  )١(. »ین على المدعى علیھالدعى ناس دماء رجال وأموالھم، ولكن الیم
ولقد حرصت الشریعة اإلسالمیة على تحقیق العدل لجمیع الناس بما فیھم المتھم، 

© º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª « (: قال اهللا تعالى

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  (  
)٢( .  

z y x } | { ~ � ¡ ¢ (: وقال تعالى

¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ()٣( .  

یعة أن القاضي یجتھد ویعمل القرائن في الوصول إلى الحق، كما بینت الشر
ولكن القاضي بشر فقد یحكم لشخص بسبب أنھ أقوى بحجتھ من اآلخر، ولكن العقاب 
سیكون علیھ في الحیاة اآلخرة كما بین ذلك الحدیث، قال النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

كون ألحن بحجتھ من بعض، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن ی«
فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئا، فال یأخذه فإنما أقطع لھ 

  . )٤(»قطعة من النار
كما أمرت الشریعة بدرء الحدود بالشبھات كما ورد في الحدیث عن النبي محمد 

فإن كان لھ ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، «: صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
  . )٥(»مخرج فخلوا سبیلھ، فإن اإلمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

                                      
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب إن الذین یشترون بعھد اهللا،  )١(

  ). ٦/٣٥(، )٤٥٥٢(الحدیث رقم 
  ). ٥٨(سورة النساء، آیة  )٢(
  ). ٨(، آیة سورة المائدة )٣(
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم، حدیث  )٤(

  ). ٩/٦٩(، )٧١٦٨(رقم 
سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، حدیث رقم  )٥(

  . حقق في حاشیة سنن الترمذي، وقد ضعفھ األلباني حسب ما ذكره الم)٤/٣٣(، )١٤٢٤(
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فالخطأ في العفو خیر من الخطأ في العقوبة، ونجد ھذا التطبیق في أقضیة 
  . الصحابة والتابعین رحمھم اهللا

ولقد اھتمت الشریعة اإلسالمیة بالضرورات الخمس والتي تعتبر ھي 
ولقد اتفقت األمة  "رحمھ اهللا  )١(في غالب الشرائع ومن ذلك قول الشاطبي الضروریات

: بل سائر الملل على أن الشریعة وضعت للمحافظة على ھذه الضروریات الخمس، وھي
  . )٢("الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

وحفظ الشریعة للمصالح الضروریة وغیرھا یتم على  : "وقال أیضًا رحمھ اهللا
حفظھا من جانب الوجود ال یحققھا، یوجدھا، یثبتھا : جھین، یكمل أحدھما اآلخر، وھماو

ویرعاھا وحفظھا من جانب العدم بإبعاد كل ما یزیلھا أو ینقصھا، أو یجعلھا تختل أو 
تتعطل، سواًء كان شیئًا واقعًا أو متوقعًا الشرع یمنعھ، أي شيء یخل بالضروریات، أو 

و یخل بھا یمنعھ الشرع، سواًء كان واقعًا أو متوقعًا، فإذا كان واقعًا ینقصھا، أو یعطلھا، أ
  . )٣("فالشرع یرید رفعھ وإزالتھ، وإذا كان متوقعًا فالشرع یرید منع وقوعھ وتجنبھ

  
وقد فصل الفقھاء حاالت إقامة الحدود، ومن ذلك ما قسمھ أھل العلم مثًال 

  : في موضوع الجنایات، وھي على النحو اآلتي
) الجنایة على النفس(أن تكون بإزھاق الروح والخلوص منھا وھذا ما یسمى -١

  : وینقسم إلى ثالثة أقسام وھي

h g f e d c (: القتل العمد، ودلیلھ قول اهللا تعالى-أ

r q p o n m l k j i( )٤( .  

                                      
ھو إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، أبو اسحاق، المحدث األصولي الفقیھ لھ  )١(

: ھـ في شعر شعبان، انظر٧٩٠مؤلفات كثیرة أھما الموافقات، وھو من أئمة المالكیة، توفي سنة 
ذیل ، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ، مكتبة المثنى)١/١١٨(معجم المؤلفین، عمر رضا كحالھ، 

أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي،  ،)درة الحجال في أسماء الرجال(وفیات األعیان المسمى 
ھـ، موسوعة األعالم، وزارة األوقاف ١٣٩١، دار التراث بالقاھرة، الطبعة األولى )١/١٨٢(

  . ، الناشر وزارة األوقاف المصریة)١/٢٩٨(المصریة، 
 . ھـ١٤١٧، دار ابن عفان، الطبعة األولى )١/٣١(الموافقات، إبراھیم بن موسى الغرناطي الشاطبي،  )٢(
 ). ٢/٥٥٢(الموافقات، إبراھیم بن موسى الغرناطي الشاطبي،  )٣(
  ). ٩٣(سورة النساء، آیھ  )٤(
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 إن قتیل الخطأ شبھ«: القتل شبھ العمد، ودلیلھ قول رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم-ب
 من اإلبل، منھا أربعون في بطونھافیھ مئة : العمد؛ قتیل السوط والعصا

  )١(. »أوالدھا

  )٢( .)! " # $ % & ' )(: القتل الخطأ، ودلیلھ قول اهللا تعالى-ج

وكل واحد من ھذه األنواع الثالثة لھ أحكامھ الخاصة بھ، فقد یوجب في بعضھا 
  . )٣(و المخففة وغیرھا من األمورالقتل، ویوجب في بعضھا اآلخر الدیة المغلظة أ

أن تكون بإتالف عضو من األعضاء بالقطع، أو بذھاب أحد منافعھ العضو وھذا ما -٢
  . )٤() بالجنایة على ما دون النفس(سموه أھل العلم 

وقد راع الشارع الحكیم األمور األخرى من الضروریات الخمس، فقد أوجب 
  : الحدود والتعازیر وھي على النحو اآلتي

  . عقوبة مقدرة في الشرع ألجل حق اهللا تعالى: الحدود- ١
  : وھي على أنواع خمسة

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 (: حد الزنى، ودلیلھ قول اهللا تعالى - أ

 : 9 8 7( )٥( .  

/ 0 1 2 3 4 (: حد السرقة، ودلیلھ قول اهللا تعالى - ب

< ; : 9 8 7 6 5( )٦( .  

جلد النبي صلى اهللا علیھ وسلم «: ي طالبحد شرب الخمر، ودلیل قول علي بن أب -ج
  )٧(. »أربعین، وجلد أبو بكر أربعین، وعمر ثمانین، وكل سنة، وھذا أحب إلي

                                      
میة حلب، ، مكتبة المطبوعات اإلسال)٨/٤١(سنن النسائي، أحمد بن شعیب الخرساني النسائي،  )١(

ھـ، وقد حكم علیھ األلباني بصحتھ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ١٤٠٦الطبعة الثانیة 
، المكتب )٧/٢٥٥(، ٢١٩٧السبیل، محمد بن ناصر الدین األلباني، كتاب الجنایات، رقم الحدیث 

ن أبي داود، ھـ، وكذلك حكم اإلمام أبوداود بصحتھ، سن١٤٠٥اإلسالمي في بیروت، الطبعة الثانیة 
سلیمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني، كتاب الدیات، باب قتل الخطأ شبھ العمد، رقم الحدیث 

  . ، المكتبة العصریة بصیدا)٤/١٨٥(، ٤٥٤٧
  ). ٩٢(سورة النساء، آیة  )٢(
معتق  ، عبداهللاالشتراك المتعمد في الجنایة على النفس بالقتل أو الجرحا: ولمزید من االطالع، انظر )٣(

 . ھـ١٤٢٣، الناشر الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى ٣٤٦السھلي، ص 
 ). ٣٤٨-٣٤٦(المرجع السابق، ص : انظر )٤(
  ). ٢(سورة النور، آیة  )٥(
  ). ٣٨(سورة المائدة، آیة  )٦(
، ١٧٠٦حدیث صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم ال )٧(

)٣/١٣٣١ .(  
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- ٨٥٥  - 

 

ال یحل دم امرئ مسلم، «: حد الرده، ودلیلھ قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -د
لنفس الثیب الزاني، وا: یشھد أن ال إلھ إال اهللا وأني رسول اهللا، إال بإحدى ثالث

  )١(. »بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة
  

R Q P O N M L K (: حد الحرابة، ودلیلھ قولھ تعالى-ه

 ̀  _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S

n m l k j i h g f e d c b a( )٢( .  

والدلیل على التعازیر  )٣(. ھو العقوبة المشروعة على جنایة ال حد فیھا: التعازیر -٢
ال عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد «: صلى اهللا علیھ وسلم  قول رسول اهللا

  . )٤(»من حدود اهللا
وبھذا تبّین حرص الشریعة اإلسالمیة على حفظ الحقوق ومعاقبة المخالفین، 
ووضعت الشروط واألركان والقواعد لھذا األمر، وھذا دلیل واضح على اھتمام الفقھ 

م العقوبات في الالئحة التنفیذیة للموارد اإلسالمي بھذه األمور، وقد روعیت في نظا
  . البشریة في الخدمة المدنیة

  

  : في المنظور النظامي-ب
إن اإلدانة الجزائیة ھي أن تثبت على الشخص الوقائع التي نسبت إلیھ، وھي 
تشكل جریمة حسبما ورد في الشرع أو النظام، ویكون ذلك بحسب ثبوت الوقائع المادیة 

  )٥(. عقوبة الجزائیة والتأدیبیة على الموظفالتي تثبت إیقاع ال
  : وعلى ذلك قسمت ھذا الجزء إلى ثالثة أقسام، وھي على النحو اآلتي

  : إذا صدر الحكم الجزائي بعقوبة توجب الفصل: أوًال
قبل أن أتكلم عن صدور الحكم الجزائي بالفصل، أعرج على العقوبات التي 

  : و اآلتيتوجب الفصل بقوة النظام، وھي على النح

                                      
المرجع السابق، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یحل بھ دم المسلم، رقم  )١(

 ). ٣/١٣٠٢(، ١٦٧٦الحدیث 
  ). ٣٣(سورة المائدة، آیة  )٢(
ر ، دار العاصمة للنش)٤٦٠، ٨٧(الحدود والتعازیر عند ابن القیم، بكر بن عبداهللا أبوزید، : انظر )٣(

 . ھـ١٤١٥والتوزیع، الطبعة الثانیة 
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزیز واألدب، رقم الحدیث  )٤(

٨/١٧٤(، ٦٨٤٩ .( 
أثر الحكم الجزائي على التأدیب الوظیفي في نظام الخدمة المدنیة السعودي واألردني، ص : انظر )٥(

 . ھـ١٤٣٧، الطبعة األولى )٧٢(البحوث، مجلة العدل رقم  ، وزارة العدل، مركز)٧٥(



  أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري 
  

- ٨٥٦  - 

ورد في الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة، الصادرة في عام 
  : ھـ، العقوبات الموجبة للفصل وھي كاآلتي١٤٤٠

  : یفصل الموظف بقوة النظام ویعد الفصل ألسباب تأدیبیة في الحاالت اآلتیة"
ة مصرح فیھ إذا صدر بحقھ حكم من جھة قضائیة مختصة مكتسب للصفة القطعی-

  . بثبوت ارتكابھ موجب حد من الحدود الشرعیة ومعاقبتھ بالجزاء حدًا
  . إذا صدر بحقھ حكم مكتسب للصفة القطعیة بارتكاب موجب القصاص في النفس-
إذا صدر علیھ حكم من جھة قضائیة مختصة مكتسب للصفة القطعیة مصرح فیھ -

الرشوة، والتزویر، واالختالس، (: باإلدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالیة
  ). وتھریب المخدرات أو المسكرات أو ترویجھا أو المتاجرة فیھا

  . إذا حكم علیھ بعقوبة السجن لمدة تزید على السنة-
  

وال یؤثر وقف تنفیذ العقوبة األصلیة المحكوم بھا أو صدور عفو من ولي األمر 
الم ینص في أمر العفو على خالق عن العقوبة األصلیة على تطبیق حكم ھذه المادة م

  )١(. "ذلك
فإذا أحلیت األوراق إلى المحكمة الجزائیة وأصدرت المحكمة الحكم بإحدى  

العقوبات السابقة الموجبة للفصل فإن الموظف یعد مفصوًال بقوة النظام، كما جاء في 
یوان قرر د: " الحكم المنشور الصادر من المحكمة اإلداریة، وھو على النحو اآلتي

، بالسجن لمدة مائة ...المظالم بعد صدور القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزائیة
وخمسین یومًا ابتداء من توقیفھ، وجلده سبعین جلده سوطَا على فترتین، إضافة إلى 
مصادرة سیارتھ وجوالھ وشریحتھ التھامھ بترویج ثالث حبات ونصف من حبوب 

ثبوت التھمة علیھ باستعمال جزء من سیجارة الحشیش األمفیتامین المنبھ المحظورة و
وحیازة عقب سیجارة یزن خمسة من العشرة من الجرام من الحشیش وحیازتھ لست 

، وبناء على ما سبق فإن الدائرة ...عشرة حبة من األمفیتامین المنبھ بقصد االستعمال
  . )٢("بعقوبة الفصل ...... تنتھي إلى معاقبة المدعى علیھ

  
  : إذا صدر الحكم بعقوبة غیر موجبة للفصل: ثانیًا

فبعد صدور الحكم بعقوبة غیر موجبة للفصل فتعاد األوراق إلى ھیئة الرقابة 
ومكافحة الفساد، وعلى ذلك فقد تباشر الھیئة سلطتھا في ابتداء التحقیق أو مباشرتھ إن 

بعد ذلك تحیل  كانت قد بدأت بھ وأوقفتھ حتى ینتھي صدور الحكم الجزائي في ذلك، ثم
األوراق إلى المحكمة اإلداریة لتوقیع العقوبة المناسبة، وعلى ھذا فإن العقوبات الموقعة 
على من صدر علیھ حكم غیر موجب للفصل تتمثل في اإلبعاد والحسم من الراتب 

  . والحرمان من العالوة الدوریة، حسب ما ورد من تطبیقات قضائیة على ذلك

                                      
 . ٨٢، ص )٢٢٨(الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة، المادة  )١(
 . ھـ١٤٢٧ق لعام /٢٦٢/٤ھـ، رقم القضیة ١٤٢٧مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة  )٢(
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- ٨٥٧  - 

 

وقرر دیوان المظالم بعد صدور الحكم : " تي المنشوروقد جاء في التطبیق اآل
، ...ھـ الصادر من المحكمة الجزائیة٢٣/١/١٤٢٦في ) ٤١/٥س/٨٠(الشرعي رقم 

وحیث إن ما نسب إلى المدعى علیھ یعد مخالفة شرعیة وخروجًا عن المسلك الواجب 
لشبھة حیازتھ لجھاز  اتباعھ، كما یعد مخالفة ألحكام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة ذلك

حاسب آلي وأقراصًا مدمجة وأشرطة مرئیة تحتوي موادًا إباحیة، وحیث إن المدعى علیھ 
، لذا فإن الدائرة توصي بإبعاد المدعى علیھ من المحیط ...یعمل في حقل التدریس

الطالبي إلى وظیفة إداریة ال ترتبط بالمدارس في مكان أدائھا، وبعد الدراسة والمداولة 
  : منا بالحكم التاليحك

بحسم صافي راتب ثالثة أشھر من مرتبة على أال ..... مجازاة المدعى علیھ
  . )١("یتجاوز المحسوم شھریًا ثلث صافي الراتب 

، بأن ...تتلخص وقائع ھذه الدعوى" وكما جاء في التطبیق اآلتي غیر المنشور
ھـ، أقام دعوى ١٩/٩/١٤٣٩ في...... فرع ھیئة الرقابة والتحقیق باألحساء بخطابھ رقم

ھـ المتضمن إقامة الدعوى التأدیبیة ١٤٣٩لعام ...... تأدیبیة، المرفق بھ قرار االتھام رقم
بصفتھ موظفًا عامًا یشغل وظیفة أخصائي تمریض على المرتبة ....... ضد المدعى علیھ

وظیفة الثانیة وذلك لخروجھ عن مقتضى الواجب الوظیفي بارتكابھ ما یسئ إلى شرف ال
ه بثبوت إدانتھ ٣/٣/١٤٣٩وتاریخ ............ وكرامتھا، إذا صدر بحقھ الصك رقم

بجرمتي استغالل نفوذ الوظیفة العامة وإقامة عالقة محرمة وتعزیره عن ذلك بتغریمھ 
، وبالنظر إلى ...مبلغ خمسة آلف ریال وقد اكتسب الحكم القطعیة بمضي مدة االعتراض

ي تبین عدم وجود سابقة تأدیبیة علیھ، فلما سبق فإن الدائرة سجل المدعى علیھ الوظیف
بعقوبة ...... معاقبة: ، وعلیھم حكمت الدائرة...تنتھي إلى ثبوت المخالفة التأدیبیة بحقھ

. الحسم لمدة ستین یومًا من مرتبة على أن ال یتجاوز الحسم ثلث صافي الراتب شھریًا
")٢(  

تتخلص وقائع ھذه القضیة في إقامة ھیئة " روكما جاء في التطبیق اآلتي المنشو
الرقابة والتحقیق دعوى تأدیبیة بطلب الحكم على الموظف المدعى علیھ بمعاقبتھ وفقًا 
لقرار اتھام ألنھ بوصفھ موظفًا خرج على مقتضى الواجب الوظیفي بقیامھ بالتحرش 

ین جلده بحدث وصدور حكم یقضي بسجن المدعى علیھ أربعة أشھر وجلده مائة وعشر
بما نسب إلیھ  –الجنسیة (...) (...) لذلك حكمت الدائرة بإدانة المتھم ... عن تلك الفعلة

من الخروج على مقتضى الواجب الوظیفي ومعاقبتھ بالحرمان من عالوة دوریة واحدة 
  . )٣("لما ھو مبین باألسباب

                                      
 . ھـ١٤٢٧ق، لعام /٥٩٦/٣ ھـ، رقم القضیة١٤٢٧مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة  )١(
 . ھـ١٤٣٩لعام ) ١٨١٨٠(الحكم في الدعوى التأدیبیة رقم  )٢(
 . ھـ١٤٢٩ق لعام /٦٥/٧ھـ، رقم القضیة ١٤٢٩مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة  )٣(



  أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري 
  

- ٨٥٨  - 

  : إذا كانت العقوبة معنویة: ثالثا
ویصدر الحكم علیھ من المحكمة الجزائیة،  أن یرتكب الموظف مخالفة جزائیة

ولكن عند توجیھ األوراق إلى دائرة التأدیب في المحكمة اإلداریة وتكییف أصحاب 
الفضیلة قضاة الدائرة یكتفون بالعقوبة المعنویة، ولقد نص نظام تأدیب الموظفین على 

رة فأقل، وعقوبة بعض العقوبات المعنویة وھي اإلنذار واللوم لمن ھم من المرتبة العاش
  )١(. اللوم فقط لمن ھم من المرتبة الحادیة عشر فأعلى

ھي عقوبة أدبیة تتعلق بالمخالفات الصغیرة عن طریق توجیھ خطاب : واإلنذار
  . من صاحب الصالحیة للموظف عند ارتكابھ مخالفة صغیرة

ل ھي عقوبة أدبیة أیضًا ولكن تتم بلھجة أقوى من اإلنذار وتوجھ بشك: واللوم
  )٢(. مكتوب من المسؤول إلى الموظف المخالف

وعلى ذلك فإن النظام السعودي نص على العقوبات المعنویة والتي یجازا بھا 
الموظف، وعلى ذلك فقد نص الحكم الصادر من دیوان المظالم على أحد العقوبات 

آلتي المعنویة وھي اإلنذار بعد الحكم على المخالف بعقوبة جزائیة وھي في التطبیق ا
تتلخص وقائع ھذه الدعوى بالقدر الالزم لنظرھا وإصدار الحكم فیھا بأن : "غیر المنشور

ورد إلى المحكمة خطاب مدیر عام ھیئة الرقابة والتحقیق مرفقًا بھ قرار االتھام ذو 
الذي ... ھـ، المتضمن رفع الدعوى التأدیبیة ضد المدعى علیھ١٤٣٩لعام ...... الرقم

ھـ بدائرة حفر الباطن ٦/١٢/١٤٣٧فظة حفر الباطن، ألنھ بتاریخ یعمل معلمًا بمحا
بالمنطقة الشرقیة خرج على مقتضى الواجب الوظیفي بارتكابھ ما یسئ إلى شرف 

ھـ، من الدائرة ١٤/٣/١٤٣٨في ....... الوظیفة والكرامة، إذ صدر الحكم ذو الرقم
قرار محكمة االستئناف ذي الجزائیة في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن المصدق ب

وتعزیره على ذلك ....... بثبوت إدانتھ باالعتداء بالضرب على المواطن...... الرقم
بسجنھ ستة أشھر ینفذ منھا ثالثة أشھر، ویوقف عن التنفیذ منھا ثالثة أشھر، وللمحكمة 

التعھد  إلغاء وقف التنفیذ وتنفیذ العقوبة كاملة عند ارتكاب جریمة أو مخالفة أخرى وأخذ
، یجب على الموظف خاصة أن یترفع عن كل ما یخل بشرف ...الشدید علیھ بعدم العودة

، فإن الدائرة تنتھي إلى ...الوظیفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجة
ثبوت ما نسب إلیھ وأن ما فعلھ المدعى علیھ سلوٌك ال یتفق مع حسن السیرة والسلوك، 

، وبما أن الثابت أن ...بشرف الوظیفة وكرامتھا وأما عن تحدید العقوبةویعد عمًال مخًال 
، وعلیھ ...الدرجة الثانیة والعشرین) المستوى الخامس(المدعى علیھ معین معلمًا على 

ومعاقبتھ عنھا بعقوبة اإلنذار ...... حكمت الدائرة بثبوت المخالفة التأدیبیة المنسوبة ل
  . )٣("وذلك لما ھو موضح باألسباب

                                      
  ). ٣٢(نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، المادة : انظر )١(
  لجزیرة،موقع الكتروني، صحیفة ا )٢(

 www.al-jazirahL2005L20050188Lqo5.htm . 
 . ھــ١٤٣٩لعام ) ١٦٣٨٧(الحكم في الدعوى التأدیبیة رقم  )٣(
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وعلیھ فإن الدائرة راعت كونھ معلمًا، وقد عوقب بعقوبة جزائیة وھي بالسجن 
لمدة ستة أشھر، موقوف منھا ثالثة أشھر، وعاقبة المدعى علیھ بعقوبة معنویة وھي 

  . عقوبة اإلنذار
تتحصل : " وكذلك من األحكام الصادرة من دیوان المظالم والمنشورة ما یلي

بالقدر الالزم إلصدار الحكم فیھا بأن فرع ھیئة الرقابة والتحقیق وقائع ھذه القضیة وذلك 
بمنطقة تبوك قد أقام دعوى تأدیبیة على المدعى علیھ، وذلك بخطاب مدیر فرع ھیئة 

ھـ المشفوع بكامل أوراق القضیة وقرار ٢٣/٩/١٤٣٣وتاریخ ..... الرقابة والتحقیق رقم
اتھام المدعى علیھ بالخروج عن مقتضى : ھـ المتضمن١٤٣٣، لعام .......االتھام رقم

الواجب الوظیفي المنصوص علیھ بنظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة وبحیث یترفع 
الموظف عن كل ما یخل بشرف الوظیفة العامة سواء كان ذلك داخل العمل أو خارجة 

ي ، ف.......ویعتبر مسؤوًال عما یصدر عنھ، حیث صدر بحقھ القرار الشرعي رقم
ھـ المتضمن الحكم علیھ بالسجن لمدة أربع أشھر وجلده خمسین جلدة في ٣/٧/١٤٣٢

وطلبت الھیئة  -بالید- قضیة جنائیة وذلك لتعدیھ على الطفلة التي نسب إلیھ االتھام بشأنھا 
، وإذ ثبت ذلك فإن الدائرة تنتھي إلى إدانة المتھم ...من المحكمة اإلداریة معاقبة المتھم

من الخروج على مقتضى الواجب الوظیفي، ومعاقبتھ على ذلك وفقًا ألحكام  بما نسب إلیھ
من نظام تأدیب الموظفین، والدائرة وھي بصدد تقدیر العقوبة ) ٣٦-أوًال ٣٢(المادتین 

بما نسب إلیھ  -سعودي الجنسیة-..... ، لذلك حكمت الدائرة بإدانة المتھم...المناسبة للمتھم
  . )١("الوظیفي، ومعاقبتھ على ذلك بعقوبة اللوم  من خروجھ عن مقتضى الواجب

                                      
 . ھــ١٤٣٣ق لعام /٤٢٣٠/٥ھـ، رقم القضیة ١٤٣٤مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة  )١(
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- ٨٦٠  - 

  املبحث الثاني

  أثر احلكم اجلزائي على التحقيق اإلداري يف حال الرباءة

تتمثل البراءة بأن تكون ھي الصورة التي تسعى إلیھا الشریعة ثم جمیع األنظمة 
ي تخرجھ من المعاصرة، فاألصل أن المذنب بريء حتى تثبت إدانتھ باألدلة والقرائن الت

  : حیز البراءة إلى حیز اإلدانة، وللمزید من الحدیث واإلبحار في ھذا الشأن، أسّطر اآلتي
  : في المنظور الشرعي-أ

إن الشریعة اإلسالمیة ھي السابقة في المبادئ التي تعبر أن المتھم بريء حتى 
براءة ذمة  ، فاألصل)األصل براءة الذمة(تثبت إدانتھ ومن ذلك القاعدة الفقھیة وھي 

  . اإلنسان من الحقوق المالیة، وبراءة جسده من الحدود والتعازیر
وكذلك من القواعد التي مضى علیھا الدین اإلسالمي، عن أبي ھریرة رضي اهللا 

ما من مولود إال یولد على الفطرة، فأبواه «: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عنھ قال
ا تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحسون فیھا من یھودانھ أو ینصرانھ، أو یمجسانھ، كم

© ª » ¬ ® (: ، ثم قرأ أبو ھریرة رضي اهللا عنھ، قولھ تعالى)١(»جدعاء

 ¯( )٢( .  

  : ومن األمور التي راعتھا الشریعة اإلسالمیة ما یلي
  : طبیعة الحكم ونظامھ في اإلسالم: أوًال

على إحقاق الحق، ورفع إن النظام اإلسالمي تمیز بكونھ قد حرص أشد الحرص 
الظلم على الناس من خالل منھج رباني قویم نقلھ لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
وأمرنا بالسیر على ھذا المنھج وتقدیم أمر اهللا عزل وجل ثم أمر نبیھ صلى اهللا علیھ 

Í Ì Ë Ê É È Ç (: كما قال اهللا عز وجل )٣(وسلم ثم إمام المسلمین، 

Ñ Ð Ï Î( )٤( .  

ومن واجب الدولة المسلمة إقامة العدل بین الناس، وأال تفرق بین الناس في ذلك 
ومن : أن قریشا أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا: كما روي في الحدیث

                                      
اري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسل الصبي فمات ھل یصلى صحیح البخ )١(

  ). ٢/٩٤(، ١٣٥٨علیھ وھل یعرض الصبي على اإلسالمي، رقم الحدیث 
  ). ٣٠(سورة الروم، آیة  )٢(
 ، المركز العربي٥٣المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، أبحاث الندوة العلمیة األولى، ص : انظر )٣(

 . ١٤٠٦للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض، الطبعة األولى 
  ). ٥٩(سورة النساء، آیة  )٤(
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، )١(ومن یجترئ علیھ إال أسامة بن زید: یكلم فیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ فقالوا
:  علیھ وسلم فكلمھ أسامة، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمحب رسول اهللا صلى اهللا

إنما أھلك الذین قبلكم، أنھم كانوا : أتشفع في حد من حدود اهللا، ثم قام فاختطب، ثم قال«
إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وایم اهللا لو أن 

  )٢(. »فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

n m l k j i (: وكذلك الشورى بین الناس، كما قال تعالى

s r q p o( )٣( .  

وبناء على ذلك كلھ، یتبین لنا أن الشریعة اإلسالمیة نظمت أمور الناس في 
دنیاھم، وحرصت على تحقیق العدل بینھم بما یسیر حیاتھم فیھا بالشكل المأمول، وھي 

  )٤(. وذلك ألن مصدرھا من اهللا عز وجل تنفرد عن بقیة التنظیمات والتشریعات
  

  : تكریم اإلنسان ورعایتھ -ثانیًا
فقد كرم الشارع الحكیم اإلنسان بل وجعلھ أكرم المخلوقات وأعطاه الحقوق التي 

فقد كرم اهللا اإلنسان فقال  )٥(تتماشى مع حیاتھ ومھمتھ التي یعمل بھا من أجل اآلخرة، 

j i h g f e d c b a ` _  l k(: تعالى

o n m(  )٦( .  

                                      
أسامة بن زید بن حارثة الكلبي، ولد قبل الھجرة بسبع سنین، ھو وأبوه صحابیات، وأمة ھي أم أیمن  )١(

السواد مثل حاضنة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وھو حب رسول اهللا وابن حبھ، وقد كان شدید 
سیر أعالم : ھـ، انظر٥٤أمھ، وقد زوجة النبي صلى اهللا علیھ وسلم فاطمة بنت قیس توفي عام 

 ). ٥٠٧-٢/٤٩٦(النبالء، اإلمام الذھبي، 
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب حدیث الغار، رقم الحدیث  )٢(

بن الحجاج النیسابوري، كتاب الحدود، باب قطع ید السارق ، صحیح مسلم، مسلم )٤/١٧٥(، ٣٤٧٥
   ).٣/١٢٨٢(، ٣٢٨٨الشریف، رقم الحدیث 

  ). ٣٨(سورة الشورى، آیة  )٣(
  . ٥٥المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، أبحاث الندوة العلمیة األولى، ص : انظر )٤(
 . ٥٥المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، ص : انظر )٥(
  ). ٧٠(سورة اإلسراء، آیة  )٦(
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e d (: وأعطى الشارع الحكیم لإلنسان حق الدفاع عن نفسھ فقال تعالى

 y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f

{ z( )١( .  

I H G F E (وقد ساوى اإلسالم بین الناس في التقوى فقال تعالى 

 T S R Q P O N M L K J    U     Y X W V       Z( )٢( .  

كلھ فقد راعى اإلسالم حقوق الناس، ومیزھم بالكرامة التي قل أن وعلى ذلك 
  . تجد مثلھ في بقیة األمم

  : ال عقوبة إال بنص: ثالثا
ومن األمور التي حرص علیھا اإلسالم، ووفر للناس الحمایة واألمن على أنفسھم 

كلھ ال  من األغالط و األخطاء والتھم التي قد تكون جزافًا، والتشریع الرباني قبل ذلك
یعذب قومًا حتى یرسل إلیھم األنبیاء والرسل ویبلغونھم بالدین الحق وینذروھم من عاقبة 

: ، وقال تعالى)٤( )º « ¼ ½ ¾ ¿(: فقال تعالى )٣(مخالفة ھذا الدین،

) Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ô Ó Ò(  )٥( .  

ذار، إال إذا كان قد جرم فاألصل الثابت في الشریعة أن العقاب البد أن یسبقھ إن
  )٦(. الفعل، فال تكلیف قبل ورود الشرع

  : في المنظور النظامي-ب
یوضح لنا المبدأ العام في النظام االستقالل والتباعد بین العقوبتین المسلكیة 
والجزائیة، ولكن یبین لنا كذلك أن القضاء الجزائي یمثل العتبة الرئیسة للقضاء التأدیبي 

قضیة لھا شق جزائي من منحى التأدیبي أو كان لھا شق تأدیبي من في حال كانت ال
منحى الجزائي، فالجزائي یعتبر فوق المدني، وھو كذلك إذا حكم بالبراءة، ففي ھذه 
الحالة تكون السلطة التأدیبیة واقعة في إشكاالت معینة، ولھذا قسم بعض شراح القانون 

  : البراءة الجزائیة إلى قسمین وھما

                                      
  ). ٣٣(سورة اإلسراء، آیة  )١(
  ). ١٣(سورة الحجرات، آیة  )٢(
 . ٥٧المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، أبحاث الندوة العلمیة األولى، ص : انظر )٣(
  ). ١٣(سورة اإلسراء، آیة  )٤(
  ). ٥٩(سورة القصص، آیة  )٥(
 . ٥٧میة، أبحاث الندوة العلمیة األولى، ص المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسال )٦(
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أثر الحكم الجزائي بالبراءة إذا ذكر القاضي انتفاء ارتكاب الواقعة من : أوًال
  : المتھم

لم یعترض المنظم السعودي في نظام الخدمة المدنیة على ھذه الحالة، ولكن 
البراءة من الجریمة الجزائیة ال تحول دون إیقاع دعوى تأدیبیة في حق المتھم مسلكیًا، 

یر وصدر لھ الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الفعل منھ، فقد ومثال ذلك لو اتھم الموظف بالتزو
  . یعاقب لتالعبھ ببعض األوراق الرسمیة

  : أثر الحكم الجزائي بالبراءة لعدم كفایة األدلة: ثانیًا
كذلك لو صدر الحكم بالبراءة للموظف لعدم كفایة األدلة المقدمة من جھة 

أقام فرع "ي التطبیق اآلتي المنشور االدعاء، فیكون ھناك مسلٌك لھا في النظام، كما ف
ھیئة الرقابة والتحقیق دعواه بموجب قرار االتھام، وفیھ أن المتھم قدم ثمانیة آالف ریال 

مقابل إنھاء إجراءات فسخ أربع إرسالیات مواد غذائیة لمؤسسة (.....) لموظف عام 
إلدانة المتھم،  ، وحیث إن ما قدمتھ المدعیة ال یرقى...بطریقة غیر مشروعة(......) 

وأن الشك یفسر لصالح المتھم وھو بريء حتى تثبت إدانتھ، وحیث لم یتحقق شيء من 
  . ركني الجریمة فالدائرة تحكم بعدم اإلدانة
الجنسیة بجریمة الرشوة المنسوبة (.....) (.....) لذلك حكمت الدائرة بعدم اإلدانة 

  . )١("إلیھ لعدم كفایة األدلة 
بة ومكافحة الفساد بعد ذلك بإعادة التحقیق وبحث األدلة، ثم بعد فتقوم ھیئة الرقا

ذلك االقتراح على الوزیر المختص بإیقاع العقوبة المناسبة على الموظف، وللوزیر 
  )٢(. المختص إیقاع العقوبة التي اقترحتھا الھیئة أو عقوبة أخرى غیرھا

لتي ارتكبھا وھناك تقسیم آخر ألثر الحكم الجزائي وھو بحسب الواقعة ا
  : الموظف، وھي على قسمین اثنین

  : إذا كان ھناك شق جزائي فقط للقضیة: أوًال
إذا كانت القضیة لھا شق جزائي فقط، مثل أن یتھم الموظف بقتل شخص أو 
شرب المسكر وعند مثولھ أمام القضاء تظھر براءة المتھم، عند ذلك ال تظھر اتھام 

لقضیة لیس لھا إال شق واحد، كما في التطبیق اآلتي الموظف بعقوبة مسلكیة نظرًا ألن ا
تقدم المدعون بدعوى ضد المدعى علیھ لقیامة بقتل مورثھم عمدًا وعدوانًا : " المنشور

بطعنھ في فخذه األیمن بأداة حادة أدت لوفاتھ وطلبوا الحكم علیھ بالقصاص، وقد أنكر 
: ، لذا فقد قررنا ما یلي...تلھالمدعى علیھ الدعوى جملًة وتفصیال بأنھ ال یعرف من ق

، ثانیًا صرفنا النظر عن طلب المدعي /.......لم یثبت لدینا إدانة المدعى علیھ بقتل : أوًال

                                      
 . ھـ١٤٢٨لعام /١٣٧/٣ھـ، رقم القضیة ١٤٢٩مجموعة األحكام الجزائیة  )١(
فقد قمت بمقابلة المحقق عبدالرحمن بن عبداهللا الزامل، وھو المحقق في ھیئة الرقابة والتحقیق  )٢(

ا األمر منھا، وكان ذلك یوم األربعاء بالمرتبة الثالثة عشرة، وجرى بنا الحدیث عن أمور كثیرة وھذ
 . ھـ في مقر الرئیسي لھیئة الرقابة والتحقیق في البطحاء، بمدینة الریاض١٩/١/١٤٤١
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أفھمنا المدعي أصالة ووكالة بأن لھ یمین المدعى : أصالة ووكالة لعدم ثبوت موجبھ، ثالثًا
بعد االستئذان من المقام علیھ متى طلبھا ولھ المطالبة بالدیة في مواجھة بیت المال 

   )١(". السامي وبذلك حكمنا 
فعند علم جھة اإلدارة، أو ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد بعدم إدانة المتھم جزائیًا 
فلیس لھا أن تقدم علیھ قضیة مسلكیة، وذلك لعدم وجود شق مسلكي یدین المتھم ویوجب 

  . علیھ العقوبة المسلكیة من جھة اإلدارة
  : ا كان ھناك شقین في القضیة جزائي ومسلكيإذ: ثانیًا

إذا كان الفعل الصادر من المتھم لھ شقین اثنین، شق جزائي وشق مسلكي، وھو 
بأن یكون مثًال قد أخذ سیارة الجھة اإلداریة من غیر أذن مسبق، واتھم من قبل الشق 

، فللجھة الجزائي بسرقة خارج الدائرة، وحكم القاضي لھ بعدم إدانة الموظف جزائیًا
اإلداریة معاقبة الموظف مسلكیًا على قیامھ بأخذ سیارة الجھة اإلداریة من غیر إذن 

  . مسبق منھا

                                      
: ، رقم الصك١٥٠مجموعة األحكام الصادرة من وزارة العدل، المجلد الثالث عشر، ص  )١(

 . ھـ١٤٤٣، الناشر وزارة العدل، مركز البحوث لعام ٣٣٣٠٦٠٥٧
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  اخلامتة

  : وفیھا 

 أھم النتائج  

أبرز التوصیات . 
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  الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على رسولھ محمد صلى 
بدایة نھایة، وھا أنا الیوم أختتم ھذه الرحلة العلمیة الشیقة والمضنیة، اهللا علیھ وسلم، لكل 

التي تخللتھا بعض الصعوبات والعقبات كأي بحث علمي في ھذا االختصاص، وأختمھا 
  : بذكر أھم النتائج وأبرز التوصیات، وھي على النحو اآلتي

  : أھم النتائج

  : ناسبة وأبرزھاتوصلت في البحث إلى جملة من التعاریف الم: أوال
استخراج الحق : تعریف التحقیق اإلداري في اصطالح الفقھاء، إذا عرف بأنھ -أ

وإظھاره في مجموعة العملیات التي تنظم القوى البشریة والمادیة لتحقیق أھداف 
  . معینة

مجموعة من اإلجراءات التي : التعریف المختار للتحقیق اإلداري في النظام ھو-ب
لمنوط بھا نظاما أمر التحقیق في الجرائم والمخالفات المتعلقة تباشرھا الجھة ا

بالوظیفة العامة، بھدف استجالء الحقیقة في موضوع الجریمة أو المخالفة 
اإلداریة المنسوبة إلى المتھم بھا، وتحدید المسؤولیة فیھا من عدمھ وحصر 

األدلة التھمة في شخص أو أشخاص معینین من خالل المساءلة والتقصي، وجمع 
  . والقرائن ونتائجھا وفق األسالیب والضمانات التي حددھا النظام

توصل الباحث إلى جملة من األوجھ التي یشترك فیھا التحقیق اإلداري مع : ثانیًا
  : التحقیق الجزائي وأبرزھا

إن كًال منھما یھدف إلى الكشف عن الحقیقة وإظھار العدل الذي یناط بھ التحقیق، -أ
  . ي جریمة جزائیة أم في فعل مخالف لنظام اإلدارةسواء أكان ف

إن كال منھما یھدف إلى تحقیق العدالة بین المجتمع والطمأنینة واإلنصاف وحمایة  -ب
حقوق المواطنین من الضیاع سواء أكان في نظام العمل أم كان تعدیًا على 

  . األخرین
  

قیق اإلداري والتحقیق توصل البحث إلى جملة من أوجھ االختالف بین التح: ثالثًا
  : الجزائي، وأھمھا ما یلي

اختالف التحقیق اإلداري عن التحقیق الجزائي من حیث السلطة، فالسلطة المختصة -أ
بإجراء التحقیق اإلداري ھي جھة اإلدارة أو ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، أما 

  . السلطة التي تباشر التحقیق الجزائي فھي النیابة العامة
الفھما في القرارات الصادرة، فإن القرار الصادر من لجنة التحقیق اإلداري اخت -ب

یعتبر قرارًا إداریا، أما القرار المتعلق بالتحقیق الجزائي الصادر من النیابة 
  . العامة فیعد قرارًا قضائیًا

اختالفھما من حیث األنظمة، فإن النظام الذي ینظم التحقیق اإلداري ھو نظام  -ج
موظفین، أما النظام الذي ینظم التحقیق الجزائي فھو نظام اإلجراءات تأدیب ال
  . الجزائیة
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وقد توصل البحث إلى أن إجراءات التحقیق من المنظور النظامي تنقسم : رابعًا
إلى قسمین اثنین، إجراءات تتعلق بالجھة اإلداریة، وإجراءات تتعلق بھیئة الرقابة 

ى فیھا وقت اإلحالة إلى التحقیق، والتي تتمثل في ومكافحة الفساد، وھذه األقسام یراع
  : اآلتي
تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي عشر سنوات من تاریخ وقوع المخالفة وھي ما -أ

تسمى بالتقادم، ولم یفرق النظام ھنا بین المخالفات المالیة التي یترتب علیھا 
  . ضیاع حقوق مالیة ألموال الدولة وغیرھا من المخالفات

یمنع انتھاء خدمة الموظف العام من البدء في اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة أو ال  -ب
  . االستمرار فیھا

ال تقبل استقالة الموظف المحال للتحقیق أو المحاكمة التأدیبیة أو مكفوف الید  -ج
  . الصادر من قبل الجھة اإلداریة أو ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد

  
  

د الضمانات وتنوعھا في المنظورین الشرعي توصل الباحث إلى تعد: خامسًا
والنظامي، أما في منظور الشریعة فتتمثل في صفات القاضي بأن یكون ورعًا وتقیًا 

  : وأمینًا، أما الضمانات في المنظور النظامي فھي على قسمین
ضمانات تتعلق بالشروط التي یجب توافرھا في المحقق ومنھا المعرفة والخبرة -أ

  . و الحیاد وااللتزام بأصول التحقیق بشؤون التحقیق
ضمانات تتعلق بالمتھم ومنھا حضور الموظف إلجراءات التحقیق وسماع الشھود -ب

  . و حق الموظف في االطالع على كامل أوراق التحقیق بعد إذن المحقق
وقد توصل البحث إلى أن التحقیق اإلداري الصادر من ھیئة الرقابة : سادسًا

ر مشروط في القضایا الجزائیة مع أنھا ھي الجھة األولیة المباشرة ومكافحة الفساد غی
للتحقیق والتي یجب أن تراعى في ھذا األمر وتباشر التحقیق األولي في ذلك، وعلى ذلك 
فإن ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد ال ترسل أوراق التحقیق التي اكتشفت من خاللھ وجود 

  . یابة العامة بھذا األمرالجریمة الجزائیة، ولكن فقط تخطر الن
انتھى البحث إلى أن التحقیق اإلداري الصادر من الجھة اإلداریة قد : سابعًا

یعتمد علیھ من قبل جھة االدعاء وھي النیابة العامة، وكذلك یعتمد علیھ فضیلة القاضي 
  . بالمحكمة الجزائیة على ذلك التحقیق

ائي على التحقیق اإلداري في توصل البحث إلى أن من آثار الحكم الجز: ثامنًا
حال اإلدانة من المنظور الشرعي، حرص الشریعة على المحافظة على أموال الناس 
ودمائھم وعلى درء الحدود بالشبھات، وأما من ناحیة المنظور النظامي فیمكن تقسیمھ 

  : على النحو اآلتي
  . إذا صدر الحكم الجزائي بعقوبة توجب الفصل-أ

  . قوبة غیر موجبة للفصلإذا صدر الحكم بع-ب
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  . إذا كانت العقوبة معنویة-ج
توصل الباحث إلى أن من آثار الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري في : تاسعًا

ھو مراعاة الشریعة اإلسالمیة وتحوطھا وتكریم  حال البراءة من المنظور الشرعي
  : اإلنسان، وھذه األمور على النحو اآلتي

  . في اإلسالمطبیعة الحكم ونظامھ -أ
  . تكریم اإلنسان ورعایتھ-ب
  . ال عقوبة إال بنص-ج

وأما من المنظور النظامي فیمكن تقسیمھا إلى قسمین اثنین، وھي على النحو 
  : اآلتي
  . أثر الحكم الجزائي بالبراءة إذا ذكر القاضي انتفاء ارتكاب الواقعة من المتھم-أ

  . ألدلةأثر الحكم الجزائي بالبراءة لعدم كفایة ا-ب

  : أبرز التوصیات

  : تتلخص أبرز التوصیات في اآلتي
إجراء مزید من الدراسات والبحوث في موضوع أثر الحكم الجزائي على : أوال

 . التحقیق اإلداري على مستوى الجامعات والمراكز البحثیة
  . تدریس التحقیق اإلداري بشكل أوسع في مقررات الدراسات العلیا: ثانیا
ز الفوائد الخفیة من موضوع أثر الحكم الجزائي على التحقیق اإلداري إبرا: ثالثًا

  . ومنھا دقة الشریعة وعظمتھا وصالحیتھا لكل زمان ومكان
إظھار أھمیة التطبیقات القضائیة، بوصفھا أحد ثمرات األنظمة : رابعًا

  . والتشریعات، وتوظیفھا في مجال الدراسات والبحوث
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  الفهارس

  

فھرس اآلیات.   

فھرس األحادیث .  

 فھرس األعالم .  

 فھرس المصادر والمراجع .  

فھرس الموضوعات . 
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  فھرس األحادیث

  رقم الصفحة  الحدیث   م

إنما : أتشفع في حد من حدود اهللا، ثم قام فاختطب، ثم قال«  ١
أھلك الذین قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، 
وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وایم اهللا لو أن 

  »فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

٨٦١  

فإن كان لھ ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، «  ٢
مخرج فخلوا سبیلھ، فإن اإلمام أن یخطئ في العفو خیر من 

  »أن یخطئ في العقوبة

٨٥٢  

ِإنَّ الزََّماَن َقِد اْسَتَداَر َكَھْیَئِتِھ َیْوَم َخَلَق اللَُّھ السََّمَواِت «  ٣
  »َواَألْرَض

٨١٩  

من فیھ مئة : العمد؛ قتیل السوط والعصا إن قتیل الخطأ شبھ«  ٤
  »أوالدھا اإلبل، منھا أربعون في بطونھا

٨٥٤  

كون إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن ی«  ٥
ألحن بحجتھ من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن 

قضیت لھ من حق أخیھ شیئا، فال یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة 
  »من النار

٨٥٢  

جلد النبي صلى اهللا علیھ وسلم أربعین، وجلد أبو بكر «  ٦
  »أربعین، وعمر ثمانین، وكل سنة، وھذا أحب إلي

٨٥٤  

  ٨٢١  »شھدت مع عمومتي حلف المطیبین «  ٧

علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین، عضوا «  ٨
  »علیھا بالنواجذ

٨٤٣  

  ٨٥٥  »ال عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من حدود اهللا«  ٩

  ٨٥٥ال یحل دم امرئ مسلم، یشھد أن ال إلھ إال اهللا وأني رسول «  ١٠
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  رقم الصفحة  الحدیث   م

  »اهللا، إال بإحدى ثالث

لو یعطى الناس بدعواھم، الدعى ناس دماء رجال «  ١١
  »ین على المدعى علیھوأموالھم، ولكن الیم

٨٥٢  

  ٨٢٩  »ھذا لكم، وَھذا أھدي ِلي: ما بال عامل أبعثھ، فیقول«  ١٢

ما من مولود إال یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو «  ١٣
ا تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل ینصرانھ، أو یمجسانھ، كم

  »تحسون فیھا من جدعاء

٨٦٠  

  ٨٢١  »من أطاعني فقد أطاع اهللا، من عصاني فقد عصى اهللا«  ١٤

  ٨١١  »فاستغفر اهللا وتب إلیھویحك، ارجع «  ١٥
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  فھرس األعالم 

  رقم الصفحة  العلم   م

  ٨١٩  أبو بكرة الثقفي الطائفي   ١

  ٨٢١  بن صخر الدوسي عبدالرحمن أبو ھریرة،   ٢

 محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن شھاب، من بنياألزھري،   ٣
  زھرة بن كالب القرشي

٨١٨  

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي طبي، الشا  ٤
  الشاطبي، أبو اسحاق

٨٥٣  

  ٨٢٢  عبداهللا بن ضماد بن سلمى بن أكبر العالء،   ٥

  ٨٢٢  المغیرة بن شعبة بن عامر الثقفي  ٦

  ٨٤٨  عدي بن عامر بن مجدعة األوسي األنصاريخبیب بن   ٧

  ٨٤٨  امر بن حذیم الجمحي القرشيسعید بن ع  ٨

  ٨٢١  تیم بن سعد بن كعب بن عمرو بن جدعان بن اهللا عبد  ٩

  ٨٣٠  محمد بن مسلمة بن سلمة األنصاري  ١٠

ة بن عبد شمس بن عبد صخر بن حرب بن أمیمعاویة،   ١١
  مناف القرشي األموّي

٨٤٧  
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  فھرس المصادر والمراجع 

 : الكتب : أوًال

د وأخبار العباد، زكریا محمد القزویني، دار صادر بیروت، الطبعة آثار البال.١
  .األولى

أثر الحكم الجزائي على التأدیب الوظیفي في نظام الخدمة المدنیة السعودي .٢
، الطبعة )٧٢(واألردني، ، وزارة العدل، مركز البحوث، مجلة العدل رقم 

  .ھـ١٤٣٧األولى 
في ضوء نظام العمل وقرارات الھیئة إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین .٣

العلیا لتسویة المخالفات، أحمد بن عبدالرحمن الزكري،  النرجس للطباعة 
 .ھـ١٤٣٦والنشر، الطبعة الثانیة 

إجراءات التحقیق في مخالفات الموظفین وفق نظام العمل السعودي، أحمد بن .٤
  ھـ١٤٣٢عبدالرحمن الزكري، النرجس للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة 

اإلجراءات الجنائیة المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة، أحمد عوض بالل، دار .٥
  .ھــ١٤١١النھضة العربیة، الطبعة األول 

أحكام تأدیب الموظفین في المملكة، خالد خلیل الظاھر، معھد اإلدارة العامة، مركز .٦
  .ھـ١٤٢٦البحوث، الطبعة األولى 

خلف الملقب بوكیع، المكتبة التجاریة الكبرى، أخبار القضاة، أبوبكر محمد بن .٧
  .ھـ١٣٦٦الطبعة األولى 

  . اإلدارة العامة في الدول العربیة، حمدي أمین، مطبعة المعارف.٨
اإلدارة العامة في المملكة، أمین ساعاتي، معھد اإلدارة العامة، مركز البحوث، .٩

  .ھـ١٤٠٥
قتصاد اإلسالمي، جامعة اإلدارة في صدر اإلسالم، محمد خمیس، مجلة أبحاث اال.١٠

  .ھــ١٤٠٤الملك عبدالعزیز، 
أدب القاضي، أحمد بن محمد الطبري المعروف بابن القاص، مكتبة الصدیق .١١

  .ھـ١٤٠٩الطائف، الطبعة األولى 
األدب المفرد، محمد بن إسماعیل البخاري، مكتبة المعارف، الطبعة األولى .١٢

  .ھــ١٤١٩
سبیل، محمد بن ناصر الدین األلباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ال.١٣

  .ھـ١٤٠٥المكتب اإلسالمي في بیروت، الطبعة الثانیة 
أسد الغابة، محمد بن محمد الجزري المعروف بابن االثیر، دار الكتب العلمیة .١٤

  .ھــ١٤١٥بیروت، الطبعة األولى 
اإلسالم والحضارة العربیة، محمد كرد علي، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، .١٥

  .ھــ١٤٣٨ألولى الطبعة ا
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األشباه والنظائر على مذھب أبو حنیفة النعمان، زین الدین بن إبراھیم بن نجیم، .١٦
  .ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

األشباه والنظائر، جالل الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى .١٧
  .ھـ١٤١١

نفس بالقتل أو الجرح، عبداهللا معتق السھلي االشتراك المتعمد في الجنایة على ال.١٨
  .ھـ١٤٢٣الناشر الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى 

اإلصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن محمد ن علي بن حجر العسقالني، دار .١٩
  .ھــ١٤١٥الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

  .مكتبة القانونیة بغداد، الطبعة األولىأصول التحقیق اإلجرامي، سلطان الشاوي، ال.٢٠
محمد ماجد یاقوت، دار : أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة، اللواء.٢١

  .ھـ١٤٢١الجامعة الجدیدة، ومنشأة المعارف باإلسكندریة، الطبعة األولى 
أصول التحقیق اإلداري وتطبیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة، فؤاد محمد .٢٢

  .ھــ١٤٣١ار النھضة العربیة القاھرة، الطبعة األولى موسى، د
األندلس من الفتح إلى السقوط، راغب السرجاني،  مؤسسة إقرأ، الطبعة الحادیة .٢٣

  .عشر
  . ھـ ١٤٠٧البدایة والنھایة، ابن كثیر، دار الفكر، .٢٤
تاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، دار الفكر بیروت، الطبعة .٢٥

  .ه ١٤٠٨الثانیة 
تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، حسن إبراھیم حسن، دار .٢٦

، الطبعة الرابعة عشر )القاھرة(ومكتبة النھضة المصریة ) بیروت(الجیل 
  ھـ١٤١٦

تاریخ الرسل والملوك المعروف بتاریخ الطبري، محمد بن جریر بن یزید .٢٧
  .ھـ١٣٨٧الطبري، دار التراث بیروت، الطبعة الثانیة 

  .التحقیق اإلداري، عادل عبدالعزیز علي.٢٨
التحقیق اإلداري، عبداهللا بن عبدالعزیز العجالن، بحث مكمل لرسالة الماجستیر .٢٩

  .ھــ١٤٢٦في العھد العالي للقضاء في جامعة االمام محمد بن سعود بالریاض، 
التحقیق في المخالفات اإلداریة، سعد بن محمد عسیري، مشروع بحثي مكمل .٣٠

  .ھــ١٤٣٥صول على درجة الماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، للح
تحلیل أسس اإلدارة العامة، نعمة عباس وصالح الدین الھبتي، دار الیازاوي .٣١

  .ھـ١٤٣٩العلمیة، الطبعة األولى 
الحدود والتعازیر عند ابن القیم، بكر بن عبداهللا أبوزید، دار العاصمة للنشر .٣٢

  .ھـ١٤١٥والتوزیع، الطبعة الثانیة 
حقوق اإلنسان في اإلسالم، خدیجة النبراوي، دار السالم للنشر والتوزیع .٣٣

  .ھـ١٤٢٧جمھوریة مصر العربیة، الطبعة األولى 
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دلیل المحقق اإلداري، أحمد بن عبدالرحمن الزكري، دار األصحاب للنشر .٣٤
  .ھـ١٤٢٦والتوزیع، الطبعة األولى 

، أبو العباس أحمد بن )لرجالدرة الحجال في أسماء ا(ذیل وفیات األعیان المسمى .٣٥
  ھـ،١٣٩١محمد المكناسي،  دار التراث بالقاھرة، الطبعة األولى 

  .الرحیق المختوم، صفي الدین المباركفوري، دار الھالل ببیروت، الطبعة األولى.٣٦
روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدین ابن قدامة المقدسي الحنبلي، مؤسسة .٣٧

  .ھـ١٤٣٢عة الثانیة الریان للطباعة والنشر، الطب
سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني، المكتبة العصریة .٣٨

  .بصیدا
بشار عواد معروف، : سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، تحقیق.٣٩

  . م ١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
اإلسالمیة سنن النسائي، أحمد بن شعیب الخرساني النسائي، مكتبة المطبوعات .٤٠

  .ھـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانیة 
السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، .٤١

  .١٤١٨وزارة الشؤون اإلسالمیة، الطبعة األولى 
سیر أعالم النبالء، شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، مؤسسة الرسالة المملكة .٤٢

  .ھــ ١٤٠٥العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، 
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، السالم المملكة العربیة السعودیة، .٤٣

  .ھــ١٤١٧الطبعة األولى، 
صحیح السیرة النبویة، محمد بن ناصر الدین األلباني، المكتبة اإلسالمیة األردن، .٤٤

  .الطبعة األولى
بي، الطبعة صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، دار إحیاء التراث العر.٤٥

  .األولى
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منیع الھاشمي المعروف بابن سعد،  دار .٤٦

  .ھــ١٤١٠الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 
عبداهللا بن صالح الكنھل، . العزل عن الوالیات النیابیة في الفقھ اإلسالمي، د.٤٧

  .ھـ١٤٢٥جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الطبعة األولى، 
فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ابن كثیر ودار ابن الطیب .٤٨

  .ھــ١٤١٤بیروت، الطبعة األولى 
قصة اإلدارة في اإلسالم، عبداهللا الحسیني، المكتبة االكادیمیة، الطبعة األولى، .٤٩

  .ھــ١٤٣٢
  .ھــ١٤٢٥القضاء اإلداري، ماجد الحلو، منشأة دار المعارف، الطبعة األولى .٥٠
  .ھـ١٤١٥قضاء التأدیب، سلیمان الطماوي، دار الفكر العربیة القاھرة، .٥١
لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر بیروت، الطبعة الثالثة .٥٢

  .ه١٤١٤
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مبادئ اإلدارة العامة، سلیمان محمد الطماوي، جامعة عین شمس، الطبعة السابعة .٥٣
  .ھــ١٤٠٧

امة في اإلسالم ، محمد أنس، دار النھضة العربیة، المبادئ السیاسیة للوظیفیة الع.٥٤
  .ه١٤٢٨الطبعة األولى 

المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، أبحاث الندوة العلمیة األولى، المركز .٥٥
  .١٤٠٦العربي للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض، الطبعة األولى 

بیروت، الطبعة مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، المكتبة العصریة .٥٦
  .ھــ١٤١٩الخامسة 

  .المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة.٥٧
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، محمد بن أحمد الفیومي، المكتبة العلمیة .٥٨

  .بیروت، الطبعة األولى
العربي  معجم المؤلفین، عمر رضا كحالھ، مكتبة المثنى، دار إحیاء التراث.٥٩

  .بیروت
الموافقات، إبراھیم بن موسى الغرناطي الشاطبي، دار ابن عفان، الطبعة األولى .٦٠

  .ھـ١٤١٧
  .موسوعة األعالم، وزارة األوقاف المصریة، الناشر وزارة األوقاف المصریة.٦١
وسیط القانون اإلداري، أنور رسالن، دار النھضة العربیة، الطبعة األولى .٦٢

 .ھــ١٤١٩

  : ة والقوانین واألحكاماألنظم: ثانیًا

ق لعام /٢٢٩/٢ھـ في القضیة ١٤٠٨لعام٣/ت/١٢١٤٠حكم دیوان المظالم رقم.٦٣
  .ھـ١٤٠٧

  .ھــ١٤٣٩لعام ) ١٦٣٨٧(الحكم في الدعوى التأدیبیة رقم .٦٤
  .ھـ١٤٣٩لعام ) ١٨١٨٠(الحكم في الدعوى التأدیبیة رقم .٦٥
  .ھـ٢٨/١٠/١٣٩١، بتاریخ ١٠٢٦قرار مجلس الوزراء رقم .٦٦
  .لتفسیریة لنظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیةالالئحة ا.٦٧
  .الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة.٦٨
  .الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة.٦٩
  .الالئحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق.٧٠
  .ھـ١٤٢٩مجموعة األحكام الجزائیة .٧١
العدل، المجلد الثالث عشر، الناشر وزارة  مجموعة األحكام الصادرة من وزارة.٧٢

 .ھـ١٤٤٣العدل، مركز البحوث لعام 
  .ھـ١٤٢٧مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة .٧٣
  .ھـ١٤٣٧مجموعة المبادئ واألحكام الجزائیة .٧٤
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، والصادر عن الدائرة ٤٠١٣٢٩٧٤٩: المحكمة الجزائیة بالریاض، الصك رقم.٧٥
  .ــھ٠٨/١١/١٤٤٠التعزیریة الثامنة بتاریخ 

، والصادر عن الدائرة ٤٠١٣٢٩٧٤٩: المحكمة الجزائیة بالریاض، الصك رقم.٧٦
  .ھــ٠٨/١١/١٤٤٠التعزیریة الثامنة بتاریخ 

  نظام اإلجراءات الجزائیة.٧٧
  .نظام العمل.٧٨
  نظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة.٧٩

  : المواقع اإللكترونیة: ثالثًا

-www.alبی��������ة الس��������عودیة ، موق��������ع ص��������حیفة الجزی��������رة بالمملك��������ة العر .٨٠
jazirahL2005L20050188Lqo5.htm.  
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