6132 ) لدنة31( الحماية القانونية للمتظلم وفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفداد رقم

الدكتور بكر مبارك البقور
Dr.Baker.M.Albqour
فاذا كذف التغمؼ عؽ واقعة فداد لجى االدارة،الملخص اف التغمؼ قج يكذف عؽ مخالفات وتجاوزات في اداء االدارة العامو
وقج تشبو السذخع ليحة السدالو ووفخ الحسايو لمستغمؼ، العامو فانيا مؽ السحتسل اف تقؾـ باجخاءات انتقامية تعدفيو ضج الستغمؼ
مؽ اجخاءات االدارة العامو الخسسيو او غيخ الخسسيو وىحه الحساية تذسل الستغمؼ واقاربو حتى الجرجو الخابعو واالشخاص وثيقي
لحا كانت ىحه الجراسو لبياف شخوط واليات الحسايو،الرمو بو وفق شخوط وعخوؼ يقجرىا مجمذ ىيئة الشداىو ومكافحة الفداد
التي اضفاىا السذخع عمى الستغمؼ والحاالت التي تفخض فييا الحسايو واالجخاءات التي يسكؽ لسجمذ ىيئة الشداىو ومكافحة
.الفداد اتخاذىا حساية لمستغمؼ الحي مارس حقو بالتذكي وكذف عؽ واقعة فداد
Legal Protection for the Complainant in accordance with the Integrity and AntiCorruption Law
The complaint may reveal violations and excesses on the performance of the public
administration. If the complaint reveals any violations on the public administration, this
administration will probably carry out arbitrary procedures against the complainant. The
legislator takes this point into consideration and therefore provides protection to the complainant
against the formal or informal public administration procedures. This protection covers the
complainant and his relatives up to the fourth degree and the persons closely related according to
the conditions assessed by the Board of Integrity and Anti-Corruption. So this study specifies
the conditions and mechanisms of the protection provided by the legislator to the complainant,
and it shows the cases of protection in addition to the procedures that are taken by the Board of
the Integrity and Anti – Corruption Commission to protect the complainant who has the right to
complain and reveal the occurrence of corruption.
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المـقـدمــــــــة
ارت اإلدارة السعيبة
يعج التغمؼ اإلداري أحج الزسانات القانؾنية التي أعظاىا السذخع األردني لحوي الذأف باالعتخاض عمى قخ ا
التي تسذ مرالحيؼ وتشقص مؽ حقؾقيؼ القانؾنية ،وىؾ بحلػ وسيمة قانؾنية لفض السشازعات اإلدارّة وحميا وسيمة لسخاقبة
أعساؿ اإلدارة العامة وترخفاتيا؛ لحا قاـ السذخع األردني ومؽ خالؿ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد رقؼ  13لدشة  2016بتشغيؼ
أحكامو ،ووفخ الحق التغمؼ مؽ ق اخرات اإلدارة اإلنتقامية بدبب لجؾئو إلى مسارسة حقو بالتغمؼ ،ليحا كانت الغاية مؽ ىحه
الجراسة تبياف وسائل حساية الستغمؼ مؽ تعدف اإلدارة العامة بدبب لجؾء الستغمؼ إلى ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد ومسارستو
لحقو بالتذكي.
مذكمة الجراسة:
تتسثل مذكمة الجراسة في اإلجابة عؽ التداؤؿ الخئيذ التالي ":ىل يعج الستغمؼ مذسؾالً بشص السادة  124مؽ قانؾف الشداىة
ومكافحة الفداد ،بحيث تشظبق عميو األحكاـ الخاصة بحساية السخبخّؽ والسبمغييؽ والذيؾد أـ أف سكؾت السذخع عؽ ذكخ اسؼ
الستغمؼ صخاحة في ىحه السادة ،يعبخ عؽ عجـ رغبتو في شسؾلو بالحساية القانؾنية مؽ تعدف ومؽ ردة فعل اإلدارة العامة،
بدبب مسارستو لحقو في التغمؼ مؽ إجخاءات أو سمؾؾ أو قخار اإلدارة العامة؟ وسيتؼ استقراء اإلجابة عمى ىحا التداؤؿ مؽ
خالؿ اإلجابة عؽ التداؤالت التالية:

السادة 24

1

أ .تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ الحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػخّؽ والخبػخاء فػػي قزػػايا الفدػػاد وأقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ أي اعتػػجاء أو
انتقاـ او تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :
 .1تؾفيخ الحساية ليؼ في أماكؽ إقامتيؼ.
 .2عجـ اإلفراح عؽ السعمؾمات الستعمقة بيؾّتيؼ وأماكؽ وجؾدىؼ.
 .3اإلدالء بأقؾاليؼ وشياداتيؼ مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة ،وبسا يكفل سالمتيؼ.
 .4حسايتيؼ في أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.
 .5تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .

 .6اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ.
ب .يتؼ البت بظمبات تؾفيخ الحساية مؽ السجمذ وفقاً لسا تفخضو الغخوؼ السحيظة بظالبي الحساية  ،عمػى أف يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ زواؿ الغػخوؼ
التي أدت إلى فخضيا ،

ج .تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ والخب ػخاء وأقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ بسقتزػػى نغػػاـ
يرجر ليحه الغاية ،
د .عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي أ ي تذ ػخّا رخػػخ ،لم ػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعميسػػات
يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .
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 .1ماىي الؾسائل القانؾنية الستاحة لحساية الستغمؼ مؽ اإلجخاءات والق اخرات غيخ السذخوعة لإلدارة العامة في قانؾف
الشداىة ومكافحة الفداد  13لدشة 2016
 .2ما مجى استجابة اإلدارة العامة لمتغمسات السقجمة لييئة الشداىة ومكافحة الفداد ضج إحجى اإلدارات ،وماذا يتختب
عمى عجـ استجابتيا؟
 .3ما ىي شخوط قبؾؿ التغمؼ التي حجدىا السذخع األردني؟
 .4ما ىي الؾسائل التي تحسي الستغمؼ مؽ تعدف اإلدارة العامة؟
فخضيات الجراسة:
 .1إف التغمؼ اإلداري ىؾ اعتخاض عمى ق اخرات أو مسارسات أو إجخاءات اإلدارة العامة أو أفعاؿ امتشاعيا غيخ السذخوعة
عمى أال توؾف خاضعة لؾالية القزاء
 .2يقجـ التغمؼ عمى أساس إعادة الشغخ بيحه الق اخرات أو السسارسات مؽ حيث التأكج مؽ قياميا عمى أسذ عادلة
ومؾضؾعية وعامة ومتفقة ما التذخّعات.
 .3يذتخط في التغمؼ اإلداري أف يقجـ مؽ صاحب الذأف أو مؽ مسثمو القانؾني.
 .4يتختب عمى تقجيؼ التغمؼ اإلداري حرؾؿ الستغمؼ عمى حقؾقو وإزالة األضخار التي لحقت بيا إف وججت.
 .5ال يشبغي لمستغمؼ أف يتزخر بدبب لجؾئو لييئة الشداىة ومكافحة الفداد.
أىجاؼ الجراسة:
يتسثل اليجؼ الخئيذ مؽ ىحه الجراسة في تبياف أىؼ مغاىخ الحساية القانؾنية لمستغمؼ مؽ إجخاءات وق اخرات اإلدارة العامة غيخ
السذخوعة ،مؽ خالؿ البحث في القؾاعج التي وضعيا السذخع األردني لحساية الستعامميؽ ما اإلدارة العامة مؽ اإلجخاءات
ارت التي تزخ بيؼ .وتحقيق ىحا اليجؼ سيكؾف مؽ خالؿ تحقيق عجة أىجاؼ فخعية تتسثل في اآلتي:
والقخ ا
.1

مفيؾـ التغمؼ اإلداري ،وشخوط قبؾلو لجى ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد..

.2

التعخؼ عمى نتائج التغمؼ مؽ حيث مجى تجأوب اإلدارة العامة.
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 . 3استعخاض أىسية تقجيؼ الحساية القانؾنية لمستغمؼ في مؾاجية اإلدارة العامة.
أهمية الدراسة:
التغمؼ اإلداري يعج إحجى الؾسائل القانؾنية التي وضعيا السذخع األردني لحوي الذأف لالعتخاض عمى السسارسات غيخ
القانؾنية التي ترجر مؽ اإلدارة العامة ،وتبجو أىسية التغمؼ اإلداري كؾنو إحجى وسائل الخقابة عمى مسارسات وقخارات
اإلدارة العامة وصؾالً إلى تحقيق العجالة اإلدارّة ،كسا إنو يعدز الشداىة في إجخاءات عسل اإلدارة العامة.
منهجية الدراسة:
تؼ االعتساد لغخض إجخاء ىحا البحث عمى السشيج الؾصفي التحميمي؛ الندجامو ما طبيعة وأغخاض الجراسة ،حيث تؼ
االستشاد بذكل أساسي عمى معمؾمات مدتقاة مباشخة مؽ السخاجا واألبحاث والجراسات الدابقة ،وكحلػ السجالت العمسية
والجورّات والتجخبة العسمية الستعمقة بيحا السؾضؾع ،وما تؼ نذخه عمى شبكة اإلنتخنت ،فزالً عؽ االعتساد عمى ما استيجى إليو
السذخع األردني ،عشجما تؼ إيجاد القؾانيؽ التي تحكؼ التغمؼ اإلداري ،كل ذلػ بيجؼ الؾصؾؿ إلى نتائج يسكؽ معيا الحكؼ عمى
مجى قبؾؿ أو رفض فخوض الجراسة ،والتي عمى أثخىا سيتؼ تحجيج التؾصيات الالزمة ،التي مؽ شأنيا تأميؽ الحساية القانؾنية
لمستغمسيؽ مؽ مسارسات وقخارت اإلدارة العامة .عمساً أف السخاجا في ىحا الجانب شحيحة ،بل تواد تشعجـ لحجاثة القانؾف وعجـ
بحثو مؽ قبل.
هيكل الدراسة:
السبحث األوؿ :التغمؼ اإلداري وخزؾعو ألحكاـ قانؾف الشداىة ومكافحةالفداد
السظمب األوؿ :مفيؾـ التغمؼ اإلداري واىسيتو وفق أحكاـ قانؾف الشداىة.
الفخع األوؿ:مفيؾـ التغمؼ اإلداري.
الفخع الثاني:أىسية التغمؼ اإلداري.
السظمب الثاني :شخوط قبؾؿ التغمؼ اندجاماً ما قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد.
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الفخع األوؿ:شخوط قبؾؿ التغمؼ.
الفخع الثاني :خزؾع التغمؼ ألحكاـ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد.
السبحث الثاني:مبجأ الحساية وفق قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد.
السظمب األوؿ :الحساية القانؾنية لمسذتوي والستغمؼ.
الفخع األوؿ  :حساية السذتوي
الفخع الثاني :حساية الستغمؼ
السظمب الثاني :الحساية التي وفخىا قانؾف الشداىة ومجى شسؾليتيا.
الفخع األوؿ :ماىية ىحه الحساية وغايتيا.
الفخع الثاني :األشخاص السذسؾلؾف بالحساية.
السبحث األوؿ :التغمؼ اإلداري وخزؾعو لقانؾف الشداىة ومكافحة الفداد:
بشاء عمى تغمؼ يقجـ إلييا
تفخض الخقابة اإلدارّة مؽ قبل ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد عمى مسارسات وق اخرات اإلدارة العامةً ،
مؽ األفخاد الستزخرّؽ وىي تتسثل بإعظاء اإلدارة العامة فخصاً لترؾّب عجـ السذخوعية في ق اخراتيا أو مسارساتيا.
السظمب األوؿ :التغمؼ اإلداري وأىسيتو.
الفخع األوؿ :مفيؾـ التغمؼ اإلداري:
يعخؼ التغمؼ لغة عمى أنو :تغمؼ مشو أي شكى مؽ عمسو والستغمؼ الحي يذكؾ رجالً عمسو والستغمؼ الغالؼ أيزاً ،وّقاؿ تغمسشي
فالف أي عمسشي ،وتغمؼ فالف إلى الحاكؼ مؽ فالف فغمسو تغميساً أي أنرفو مؽ عالسو وأعانو عميو ،والغمسة السانعؾف مؽ أىل
الحق حقؾقيؼ وقيل الغمسة في السعاممة ،وّقاؿ عمستو فتغمؼ أي صبخ عمى الغمؼ.

2

أما اصظالحاً فقيل في تعخّفو ( :أاف يرجر قخار إداري معيب أو غيخ مالئؼ عمى األقل فيتقجـ أحج األفخاد مسؽ يسديؼ الزخر
إلى الجية التي أصجرت القخار أو إلى الجية الخئاسية طالباً سحبو أو تعجيمو)
2

3

جساؿ الجيؽ بؽ مشغؾر ،لداف العخب ،السحيط  ،السجمج الثاني ،دار لداف العخب بيخوت ،بجوف سشة نذخ ،ص .650
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وذىب جانب مؽ الفقياء إلى تعخّفو عمى أنو لجؾء صاحب الذأف إلى اإلدارة شاكياً مؽ قخار إداري يعتقج أنو معيب وّدبب لو
4

ضخ اًر مادياً أو معشؾّاً ،يظالب بإلغاء ىحا القخار كالً أو جدءاً

وعخفو رخخوف عمى أنو (اعتخاض كتابي يقجمو مؽ صجر بذأنو القخار اإلداري إلى الدمظة السخترة ،يبجي فيو السعتخض عجـ
الخضا عسا تزسشو القخار.

5

وّالحظ عمى ىحه التعخّفات أنيا تتزسؽ حالة التغمؼ مؽ القخار اإلداري ،ولؼ تذسل حاالت عجـ تحقيق السدأواة والتسييد ،وعجـ

اإلنراؼ ،والتعدف ،واإلىساؿ ،والتقريخ ،والخظأ ،ومسارسات اإلدارة العامة األخخى ،التي نص عمييا قانؾف الشداىة في
السادة/13أ6وحيث إف التغمؼ لجى الييئة ال يتعمق بالقخار اإلداري بالسعشى الفشي لو حر اًخ ،يقجـ فقط لمجية السخترة التي
أصجرتو فإف التغمؼ بالسعشى الؾارد في قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد أعؼ وأشسل؛ ذلػ أنو ُيقجـ لمييئة وضسؽ شخوط معيشة،
أىسيا أال يكؾف باب القزاء مفتؾحاً أماـ الستغمؼ ،لحا يسكؽ تعخّف التغمؼ وفق قانؾف الشداىة عمى أنو" :اعتخاض خظي يقجـ
لييئة الشداىة مؽ قخار أو إجخاء أو مسارسة إدارّة ال تجخل ضسؽ اختراص القزاء."...

وفقاً لشص السادة /16ب7 3/وقخار التفديخ رقؼ  9لدشة  2017الرادر مؽ الجيؾاف الخاص بتفديخ القؾانيؽ بتارّخ -11-26
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الفرع الثاني :أهمية التظلم:
تتسثل أىسية التغمؼ بسا يمي:
 .1تعدّد مبجأ سيادة القانؾف واحتخامو :حيث تقؾـ الييئة بفخض رقابتيا عمى مسارسات اإلدارة العامة الستعدفة.ومؽ
ثؼ تدتذعخ اإلدارة العامة ىحه الخقابة مسا يجفعيا لتحديؽ سمؾكيا والتأكج مؽ مظابقتو لمقانؾف" ،كسا تغيخ اإلدارة

3

د .سميساف الظساوي،القزاء اإلداري ،ص .553

5

دمحم خيخي الؾكيل ،التغمؼ اإلداري ومدمػ التغمؼ اإليجابي في ضؾء رراء الفقو وأحكاـ القزاء ،دار الفوخ الجامعي  ،اإلسكشجرّة،2008 ،ص .10

4

د .دمحم وليج العبادي ،القزاء اإلداري ،ص .377

6

السادة /13أ .إذا تبيؽ لمسجمذ بعج استوساؿ إجخاءاتو بأف ق اخرات التغمؼ العامة أو إجخاءاتيا أو االمتشاع عؽ القياـ بيا تتزسؽ أياً مسا يمي :

 .1مخالفة التذخّعات.

 .2عجـ اإلنراؼ أو التعدف أو عجـ تحقيق السداواة والتسييد.
 .3االستشاد إلى تعميسات غيخ قانؾنية أو إجخاءات غيخ عادلة.
 .4اإلىسػػاؿ أو التقرػػيخ أو الخظػػأ .فعمػػى الػخئيذ كتابػػة تقخّػػخ مفرػػل بيػػا وإرسػػالو إلػػى الػػتغمؼ العامػػة السذػػكؾ مشيػػا ،ولػػو الحػػق فػػي تقػػجيؼ التؾصػػيات التػػي
يخاىا مشاسبة حؾؿ مؾضؾع التغمؼ.

7

السادة  /16ب .ما مخاعاة ما ورد في الفقخة (أ) مؽ ىحه السادة ،ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي:

 .1السشازعات والذکاوي بيؽ األفخاد .

 .2الذکاوي التي تجخل في اختراص أي جية رسسية رقابية أخخى ،والتػي يتؾجػب عمييػا إذا عيػخ أي فعػل يشظػؾي عمػى جػخـ ج ادئػي فػي أثشػاء مسارسػتيا
ألعساليا إحالة مختوب ىحا الفعل لمشيابة العامة.

 .3الذكاوى والتغمسات القابمة لمظعؽ اإلداري أو القزائي.
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في حاؿ قبؾليا لمتغمؼ بسغيخ الجية التي تحتخـ القانؾف وتعسل بأحكامو بذكل حيادي ،بعيجاً عؽ التعرب ،وىحا
فيو إعالء لذأف اإلدارة واستذعار اإلدارة بحدؽ نيتيا ،األمخ الحي يؤدي إلى التعاوف بيؽ األفخاد واإلدارة العامة

نحؾ تحقيق الرالح العاـ.8

 .2إشعار الفخد بأف ىشاؾ جية محايجة تتسثل بالييئة تدتظيا إنرافو عشج قياـ اإلدارة العامة بسخالفة القانؾف وعجـ
االلتداـ بسبادئ العجالة والسدأواة والشداىة ،مسا يداىؼ في الحج مؽ جخـ الؾاسظة والسحدؾبية.
 .3إف رغبة السذخع في جعل التغمؼ خيا اًر يمجأإليو الستغمؼ إلنرافو أو لترحيح سمؾؾ اإلدارة العامة يداىؼ في
تظبيق وتعسيؼ مبادئ الشداىة والعجالة والسداواة لجى اإلدارات العامة.

السظمب الثاني :شخوط قبؾؿ التغمؼ اإلداري:
اشتخط قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد لغايات قبؾؿ التغمؼ تؾافخعجة شخوط سشجاً لشرؾص السؾاد 911و/12ب 10و/16ب

11

مؽ

قانؾف الشداىة وتتسثل بساىؾ رت:
الفخع األوؿ -:أف يقجـ التغمؼ مؽ صاحب الذأف:
أوجب السذخع في السادة  11مؽ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد أف يقجـ التغمؼ مؽ الستغمؼ شخرياً أو مؽ وكيمو بسؾجب
وكالة فالتغمؼ الحي يعتج بو ىؾ الحي يرجر عؽ صاحب الذأف ،شخّظة أف يكؾف كامل األىمية ،واشتخط السذخع في ىحا أف
يكؾف مكتؾباً وعمى الشسؾذج السخرص لو ،وبيحا تعج كتابة التغمؼ شخطا شكمياً لقبؾؿ التغمؼ لجى الييئة.
8
9

د .عبج العدّد خميفة ،دعؾى إلغاء القخار اإلداري ،ص .682
السادة 11

أ .يحػق لمستزػخر مػػؽ قػ اخرات الػػتغمؼ العامػة أو اإلجػخاءات أو السسارسػات أو أفعػػاؿ االمتشػاع عػػؽ أي مشيػا أف يتقػػجـ بػتغمؼ فػػي مؾاجيػة الػػتغمؼ العامػة أمػػاـ

الييئة وفقا ألحكاـ ىحا القانؾف .

ب .تقػػجـ التغمسػات متزػػسشة خالصػػة الؾقػػائا واألسػػباب والجيػػة التػػي أصػػجرت القػخار أو اتخػػحت اإلجػخاء عمػػى الشسػػؾذج السعػػج ليػػحه الغايػػة ،معػػدزة بالؾثػػائق
والسدتشجات السؤّجة ليا إف وججت ،عمى أف يكؾف ىحا الشسؾذج مؾقعاً مؽ مقجـ التغمؼ أو مسؽ يسثمو قانؾناً.

ج .تباشخ الييئة التحقق مؽ التغمسات السقجمة إلييا وّرجر السجمذ ق اخره بقبؾؿ التغمؼ أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػاً مػؽ تػارّخ ورودىػا لمييئػة،
عمى أف يكؾف ق اخره مدبباً في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ.

د .فػي حػػاؿ صػػجور قػخار مػؽ السجمػػذ بقبػػؾؿ الػتغمؼ ،يفػػؾض السجمػػذ الػخئيذ أو أيػاً مػػؽ أعزػػائو اتخػاذ اإلجػخاءات الالزمػػة لحػػل مؾضػػؾع الػػتغمؼ بالدػػخعة

السسكشة وبالؾسائل التي يخاىا مشاسبة.

ىػ .تظبق عمى الخئيذ أو العزؾ السحاؿ إليو التغمؼ حاالت عجـ الرالحية أو الخد أو التشحي السشرؾص عمييا في قانؾف أصؾؿ السحاكسات السجنية.

10

السادة 12

ب .ال يقبل التغمؼ بعج ستة أشيخ عمى الؾاقعة ،ولمسجمذ قبؾلو بعج انقزاء السجة السحكؾرة إذا وجج أف مؾضؾعو يتعمق بأمخعاـ.

11

السادة16

ب .ما مخاعاة ما ورد في الفقخة (أ) مؽ ىحه السادة ،ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي:

 .1السشازعات والذکاوي بيؽ األفخاد .

 .2الذکاوي التي تجخل في اختراص أي جيػة رسػسية رقابيػة أخػخى والتػي يتؾجػب عمييػا إذا عيػخ أي فعػل يشظػؾي عمػى جػخـ ج ادئػي فػي أثشػاء مسارسػتيا
ألعساليا إحالة مختوب ىحا الفعل لمشيابة العامة.

 .3الذكاوى والتغمسات القابمة لمظعؽ اإلداري أو القزائي.
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عاجد .
كسا وّجؾز أف يقجـ التغمؼ عؽ طخّق الؾكالة القانؾنية إذا كاف صاحب الذاف غائباً أو
اً

12

13
وال يقترخ حق التغمؼ عمى األشخاص الظبيعيؽ وإنسا يستج ليذسل األشخاص االعتبارّيؽ ،مؽ خالؿ مسثميا القانؾني ،عمساً

أنو ال يقبل التغمؼ بعج مخور ستة شيؾر عمى الؾاقعة الستغمؼ مشيا ،ولسجمذ الييئة قبؾؿ التغمؼ بعج انقزاء السجة السحكؾرة إذا
تعمق مؾضؾعو بأمخ عاـ(السادة /12ب) 14كسا ال تختص الييئة بالسشازعات بيؽ األفخاد وال في الذكأوى التي تجخل ضسؽ
اختراص جية رسسية رقابية أخخى وال في الذكاوى والتغمسات القابمة لمظعؽ اإلداري والقزائي(السادة / 16ب وقخار تفديخ
القؾانيؽ رقؼ  9لدشة .)2017
صادر عؽ اإلدارة العامة:
-2أف يكؾف القخار أو اإلجخاء
اً
بسعشى أف توؾف الجية متخحة اإلجخاء أو مرجرة القخارمخترة بإصجراه؛ لحلػ اشتخطت السادة 15 11مؽ قانؾف الشداىة أف يكؾف
ارت الرادرة عؽ اإلدارة العامة أو مؽ إجخاءاتيا أو مسارساتيا أو امتشاعيا ،وقج حجد قانؾف الش ادىة
الستزخر قج تزخر مؽ القخ ا
ومكافحة الفداد بسؾجب السادة 2

16

تعخّف اإلدارة العامة.

الفخع الثالث :أف يسذ القخار أو اإلجخاء السخكد القانؾني لمستغمؼ :
وحتى يكؾف لمستغمؼ الحق في التغمؼ مؽ القخار أو اإلجخاء فإنو يجب أف يسذ األخيخ السخكد القانؾني الخاص بالستغمؼ ،أو
أف يتزسؽ حالة مؽ الحاالت التي نرت عمييا السادة 17 13مؽ قانؾف الشداىة ،والتي ذكخت العجيج مؽ السخالفات الؾاجب

12
13
14

د .عبج العدّد خميفة  ،دعؾى إلغاء القخار اإلداري ،ص 752

د .عبج العدّد الديج الجؾىخي( ،التغمؼ اإلداري دراسة مقارنة ، ،مجمةالسحاماة السرخّة ،نقابة السحاميؽ السرخّيؽ ،القاىخة ،ص 74
الساد 12

ب .ال يقبل التغمؼ بعج ستة أشيخ عمى الؾاقعة ،ولمسجمذ قبؾلو بعج انقزاء السجة السحكؾرة إذا وجج أف مؾضؾعو يتعمق بأمخ عاـ.
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السادة 11

أ .يحػق لمستزػخر مػػؽ قػ اخرات الػػتغمؼ العامػة أو اإلجػخاءات أو السسارسػات أو افعػػاؿ االمتشػاع عػػؽ أي مشيػا أف يتقػػجـ بػتغمؼ فػػي مؾاجيػة الػػتغمؼ العامػة أمػػاـ

الييئة وفقا ألحكاـ ىحا القانؾف .

ب .تقػجـ التغمسػات متزػػسشة خالصػػة الؾقػػائا واألسػػباب والجيػػة التػػي أصػػجرت القػخار أو اتخػػحت اإلجػخاء عمػػى الشسػػؾذج السعػػج ليػػحه الغايػػة ،معػػدزة بالؾثػػائق
والسدتشجات السؤّجة ليا إف وججت ،عمى أف يكؾف ىحا الشسؾذج مؾقعاً مؽ مقجـ التغمؼ أو مسؽ يسثمو قانؾناً.

ج .تباشخ الييئة التحقق مؽ التغمسات السقجمة إلييا وّرجر السجمذ ق اخره بقبؾؿ التغمؼ أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػاً مػؽ تػارّخ ورودىػا لمييئػة،
عمى أف يكؾف ق اخره مدبباً في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ.

د .فػي حػػاؿ صػػجور قػخار مػػؽ السجمػػذ بقبػػؾؿ الػتغمؼ ،يفػػؾض السجمػػذ الػخئيذ أو أيػاً مػػؽ أعزػػائو اتخػاذ اإلجػخاءات الالزمػػة لحػػل مؾضػػؾع الػػتغمؼ بالدػػخعة

السسكشة وبالؾسائل التي يخاىا مشاسبة.

ىػ .تظبق عمى الخئيذ أو العزؾ السحاؿ إليو التغمؼ حاالت عجـ الرالحية أو الخد أو التشحي السشرؾص عمييا في قانؾف أصؾؿ السحاكسات السجنية.
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السادة 2

التغمؼ العامة  :الؾ ازرات والجوائخ الحكؾمية والسؤسدات الخسسية العامة والسؤسدات العامة والبمجيات.

17

السادة 13

282

محاربتيا مؽ قبل الييئة ،والتي تعبخ عؽ مخالفة أداء اإلدارة العامة مؽ حيث ترخفيا أو امتشاعيا لالصؾؿ التي يؾجييا مبجأ
سيادة القانؾف كحاالت التسييد وعجـ السداواة ،وىشا يالحظ أف التغمؼ اإلداري وفقاً لقانؾف الشداىة أخح مدا اًر أوسا مؽ السدار
التقميجي لمظعؽ بالقخار اإلداري؛ ذلػ أف غاية قانؾف الشداىة مؽ ىحا السبحث تعجيل سمؾؾ اإلدارة العامة نحؾ السسارسات
الفزمى بذكل عاـ وليذ السقرؾد إنراؼ الستغمؼ فقط.
السظمب الثالث :نتائج التغمؼ اإلداري
يتختب عمى تقجيؼ التغمؼ لمييئة جسمة مؽ الشتائج ،سؾاء مؽ حيث قبؾؿ التغمؼ مؽ القخار أو اإلجخاء الرادر عؽ اإلدارة

العامة مؽ قبل الييئة وكحلػ مؽ حيث استجابة اإلدارة العامة وعجـ استجابتيا ،واحتساؿ كذف ىحا التغمؼ عؽ جخـ جدائي أـ
ال.
أوال :قبؾؿ الييئة لمتغمؼ السقجـ الييا:
بعج أف يقؾـ الستغمؼ بتقجيؼ تغمسو معد اًز بالسدتشجات الالزمة لمييئة ،تقؾـ اإلدارة السخترة بالييئة بجراسة ممف التغمؼ

والتشديب لسجمذ الييئة بالخأي القانؾني الحي تخاه مشاسباً ،بشاء عمى معظيات التغمؼ ،والحي يقخر قبؾؿ التغمؼ في حاؿ وجؾد
مخالفة يجب ترحيحيا أو معالجتيا.وقج أوجب السذخع في السادة /11ج 18مؽ قانؾف الشداىة عمى السجمذ أف يرجر ق اخره
بالقبؾؿ خالؿ مجة خسدة عذخ يؾماً مؽ تارّخ ورود التغمؼ لمييئة وّقؾـ مجمذ الييئة بتفؾّض الخئيذ أو أياً مؽ أعزائو اتخاذ
تأكيج مؽ السذخع عمى أىسية
اإلجخاءات الالزمة لحل مؾضؾع التغمؼ بالدخعة السسكشة وبالؾسائل التي يخاىا مشاسبة ،وىحا
ً
عشرخ الؾقت وسخعة البت في التغمؼ وصؾالً إلى نتائج نيائية .
ثانياً :رفض التغمؼ مؽ قبل الييئة:

أ .إذا تبيؽ لمسجمذ بعج استوساؿ إجخاءاتو بأف ق اخرات التغمؼ العامة أو إجخاءاتيا أو االمتشاع عؽ القياـ بيا تتزسؽ أيا مسا يمي :
 .1مخالفة التذخّعات.
 .2عجـ اإلنراؼ أو التعدف أو عجـ تحقيق السداواة والتسييد.
 .3االستشاد إلى تعميسات غيخ قانؾنية أو إجخاءات غيخ عادلة.
 .4اإلىساؿ أو التقريخ أو الخظأ .فعمى الخئيذ كتابة تقخّخ مفرل بيا وإرسالو إلى التغمؼ العامة السذكؾ مشيا ولػو الحػق فػي تقػجيؼ التؾصػيات التػي ي اخىػا
مشاسبة حؾؿ مؾضؾع التغمؼ.
ب .عمى التغمؼ العامة الخد خالؿ خسدة عذخ يؾماً مؽ تارّخ تدمسيا التقخّخ السذار إليو في الفقخة (أ) مؽ ىحه السػادة وليػا الظمػب مػؽ الػخئيذ تسجيػج ىػحه
السجة لسجة مساثمة.

ج .إذا امتشعت التغمؼ العامة عؽ الخد خالؿ السجة السحجدة في الفقخة (ب) مػؽ ىػحه السػادة ،أو رفزػت اتخػاذ اإلجػخاءات الالزمػة أو وقػا خػالؼ بػيؽ الييئػة
والتغمؼ العامة يحيل الخئيذ األمخ إلى مجمذ الؾزراء التخاذ القخار الحي يخاه مشاسباً.

18

السادة 12

ج .تباشخ الييئة التحقق مؽ التغمسات السقجمة إلييا وّرجر السجمذ ق اخره بقبؾؿ التغمؼ أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػاً مػؽ تػارّخ ورودىػا لمييئػة،
عمى أف يكؾف ق اخره مدبباً في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ.
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وكحلػ يكؾف لسجمذ الييئة أف يقخر رفض نغخ التغمؼ ألسباب شكمية أو أسباب مؾضؾعية فقج يقخر رفض التغمؼ شكالً
لعجـ تقجيسو عمى الشسؾذج السعج لحلػ ػ بعج التؾاصل ما الستغمؼ وإفيامو أف عجـ حزؾره لتعبئة الشسؾذج سيكؾف تحت طائمة
الخفض ػ أو أف يكؾف القخار الستغمؼ مشو ليذ مؽ اختراص الييئة كأف يكؾف مؽ اختراص القزاء أو مؽ اختراص ىيئة
رقابية أخخى أو أف يكؾف الشداع يتعمق بأشخاص تشظبق عمييؼ أحكاـ خاصة في الجستؾر أو التذخّعات ذات العالقة أو أف
توؾف حقيقة الشداع شخرية وفخدية سشجا لمسادة /16ب 19مؽ قانؾف الشداىة .وقج يعؾد الخفض ألسباب مؾضؾعية كأف يكؾف
التغمؼ كيجياً كأف يتغمؼ الستغمؼ مؽ عجـ وجؾد معاييخ ناعسة لسدألة ما ،وّتبيؽ أف السعاييخ أو التعميسات مؾجؾدة وسارّة ،أو
أف يغيخ في التحقيقات السبجئية أف ما زعسو الستغمؼ إجخاء سميؼ ،ولوشو يجيل ذلػ بسعشى عجـ وجؾد مخالفة لمتذخّعات.
وفي جسيا األحؾاؿ عشجما يقبل السجمذ التغمؼ عمى اإلدارة العامة أف تخد عمى التقخّخ السخسل ليا أو االستفدار مؽ قبل
الييئة خالؿ خسدة عذخ يؾماً مؽ تدمسيا التقخّخ ،وليا طمب التسجيج لسجة مساثمة ،وفي حاؿ عيؾر خالؼ بيؽ الييئة واإلدارة
العامة يحاؿ األمخ لسجمذ الؾزارء بحدب السادة 20 14مؽ قانؾف الشداىة ،كسا أف لمييئة أف تقؾـ بتظبيق أحكاـ السادة 20
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19السادة 16
ب .ما مخاعاة ما ورد في الفقخة (أ) مؽ ىحه السادة ،ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي:

 .1السشازعات والذکاوي بيؽ األفخاد .

 .2الذػػکاوي التػػي تػػجخل فػػي اخترػػاص أي جيػػة رسػػسية رقابيػػة أخػخى ،والتػػي يتؾجػػب عمييػػا إذا عيػػخ أي فعػػل يشظػػؾي عمػػى جػػخـ ج ادئػػي أثشػػاء مسارسػػتيا
ألعساليا إحالة مختوب ىحا الفعل لمشيابة العامة.

 .3الذكاوى والتغمسات القابمة لمظعؽ اإلداري أو القزائي.
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السادة 14

أ .لمػخئيذ تعيػػيؽ ضػػابط ارتبػػاط واحػػج أو أكثػػخ لػػجى الػػتغمؼ العامػػة لمتحقػػق مػػؽ مػػجى التداميػػا بسعػػاييخ الش ادىػػة الؾطشيػػة والتذ ػخّعات ولستابعػػة التغمس ػات مػػؽ
ق اخراتيا.

ب .يجػػؾز لزػػابط االرتبػػاط حزػػؾر اجتساعػػات لجػػاف العظػػاءات والسذػػتخّات وأي لجػػاف أخػػخى فػػي الػػتغمؼ العامػػة دوف أف يكػػؾف لػػو حػػق الترػػؾّت عمػػى
الق اخرات.

ج .تحجد سائخ الذؤوف الستعمقة بزابط االرتباط بسقتزي تعميسات يرجرىا السجمذ ليحه الغاية.
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السادة 20

أ .مػػا م اخعػػاة أحكػػاـ التذ ػخّعات الشافػػحة ،لمييئػػة فػػي سػػبيل قياميػػا بسياميػػا طمػػب أي بيانػػات أو معمؾمػػات أو وثػػائق مػػؽ أي جيػػة كانػػت ،وعمػػى ىػػحه الجيػػة

االستجابة لمظمب دوف إبظاء تحت طائمة السدؤولية القانؾنية.

ب .يعاقب عمى االمتشاع أو التأخيخ غيخ السبخر عؽ تقجيؼ البيانات أو السعمؾمات أو الؾثائق السظمؾبة ،وفقاً ألحكاـ الفقخة (أ) مػؽ ىػحه السػادة بػالحبذ مػجة
ال تدّج عمى ثالثة أشيخ أو بغخامة ال تدّج عمى خسدسائة ديشار .

ج .لمييئػػة أثشػػاء التحقيػػق فػػي أي قزػػية فدػػاد أف تومػػف أي ػاً مػػؽ األشػػخاص أو الذػػخكات أو الجيػػات الستخررػػة لمقيػػاـ بأعسػػاؿ التػػجقيق الفشػػي والسػػالي
واإلداري عمى الجيات السذسؾلة بأحكاـ ىحا القانؾف لمتحقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وحداباتيا وجسيا ترخفاتيا السالية.
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تأخيخ غيخ مبخر عؽ تقجيؼ البيانات أو
مؽ قانؾنيا ،الحي قخرت فيو عقؾبة الحبذ أو الغخامة لول مؽ يستشا أو يتأخخ
اً
السعمؾمات أو الؾثائق السظمؾبة والالزمة لمتحقيقات.
السبحث الثاني  :مبجأ الحساية وفق قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد
وفخ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد لمسبمغيؽ عؽ قزايا الفداد والذيؾد والسخبخّؽ والخبخاء الحساية في قزايا الفداد وأقاربيؼ
واألشخاص وثيقي الرمة بيؼ مؽ أي اعتجاء أو انتقاـ أو تخىيب محتسل ،بأف قخر إجخاءات خاصة تتبا في مثل ىحه االحؾاؿ
وبياف ىحا في السظمبيؽ التالييؽ:
السظمب األوؿ  :الحساية القانؾنية لمسذتوي ولمستغمؼ
إف الحساية السقخرة لمسبمغيؽ والذيؾد والخبخاء والسخبخّؽ ػ إذا ما استثشيشا الخبخاء ػ فإنيا في الغالب تتعمق بالستغمؼ والسذتوي ؛
ذلػ أف الخبيخ ال يسكؽ أف يكؾف متغمسا أو مذتوي ،إذ إف السذتوي أو الستغمؼ يعج شاىجاً لمحق العاـ ،وقج يكؾف شاىجاً عمى
مخبخ  ،أو إف كاف السذخع لؼ يبيؽ الفخؽ بيؽ السبمغ والسخبخ وما
واقعة محجدة أي ال يكؾف مذتوياً أو متغمساً أو يعج مبمغاً أو
اً
إذا كاف لول مؽ السخبخ أو السبمغ وضا قانؾني خاص أـ ال ،وما إذا كاف مرظمح السخبخ مخادفاً لسرظمح السبمغ ،وىحا
مؾضؾع رخخ مجالو ليذ ىشا.
الفخع األوؿ :حساية السذتوي:
يقرج بحساية السذتوي اتخاذ الييئة لإلجخاءات القانؾنية والعسمية الالزمة لزساف سالمة السذتوي وتحريشو سؾاء في مكاف
عسمو أو مكاف إقامتو بقرج حسايتو مؽ أي عسل أو إجخاء يتخح ضجه بدبب لجؾئو لييئة الشداىة ومكافحة الفداد .
وّكؾف تؾفيخ الحساية وفقاً لشغاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد رقؼ  62لدشة  2014بشاء عمى طمب صاحب العالقة بظمب يقجـ
لؾحجة حساية السبمغيؽ وبقخار مؽ مجمذ الييئة ،إذا فخضت الغخوؼ السحيظة بو تمػ الحساية ،ومؽ ىحه الغخوؼ أف يكؾف
احتساؿ ججي لؾقؾع اعتجاء أو انتقاـ أو تخىيب عمى السذتوي وأقاربيؼ وثيقي الرمة بو ،وتوؾف إجخاءات الحساية سخّة بحيث
فخض قانؾف الشداىة في السادة  26عقؾبة جدائية عمى مؽ يفذي أي معمؾمة ترل إلى الحبذ ستة شيؾر وبغخامة ال تتجاوز
عذخة رالؼ ديشار ،بيشسا ترل عقؾبة مؽ يعتجي عمى مؽ وفخت لو الحساية إلى سشة في حاؿ تؼ االعتجاء عميو بدبب ما قاـ
بو لموذف عؽ الفداد أو أساء معاممتو أو ميد في التعامل معو ،أو تعدف في استعساؿ الدمظة أو مشعو مؽ اإلدالء بذيادتو،
أو اإلبالغ عؽ الفداد ،وقج شجد السذخع العقؾبة لترل إلى سشتيؽ في حاؿ استخجاـ القؾة أو الدالح أو أي وسيمة إكخاه مادي.
وال بج مؽ اإلشارة إلى أف السخكد القانؾني لمسذتوي يختمف عؽ السخكد القانؾني لمسخبخ أو السبمغ أو الخبيخ حيث إف السذتوي
يغيخ اسسو في التحقيقات ،وقج يربح شاىجاً لمحق العاـ عشج إحالة الذكؾى لمقزاء ،بيشسا السخبخ قج يغيخ اسسو وقج يخفيو،
فيقجـ السعمؾمة التي كذفت عؽ الفداد دوف أف تعخؼ شخريتو ،وىحا بظبيعة الحاؿ ال يحتاج إلى حساية ألنو غيخ معخوؼ
ألحج ،إال أنو وفي حاؿ االستجالؿ عميو مؽ قبل إدارتو ،مؽ خالؿ طبيعة السعمؾمة أو وصؾؿ معمؾمة لإلدارة بحلػ ،فإنو يخزا
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لمحساية القانؾنية ،ومؽ ثؼ فإف مقرؾد السذخع مؽ الحساية يذسل السخبخ الحي كذف عؽ شخرو ،والحي سيربح شاىجاً أماـ
القزاء ،وكحلػ يذسل الخبيخ الحي ساىؼ في الوذف عؽ الفداد ،بظبيعة الحاؿ إذا ما أحيمت الذكؾى إلى القزاء فإف
السذسؾليؽ بالحساية ستتحؾؿ صفتيؼ إلى شيؾد لمحق العاـ ،إال أف ىحا ال يعشي أف السذخع لؼ يقرج حسايتيؼ أثشاء فتخة التحقيق
والتحخي ذلػ أف الحساية تذسل مخحمة التحقيق والتحخي لجى الييئة ومخحمة نغخ الذكؾى لجى القزاء.
وتذسل إجخاءات الحساية التي تؾفخىا الييئة حساية السظمؾب حسايتو في مكاف إقامتو‘ وعجـ اإلفراح عؽ ىؾّتو‘ أو مكاف
تؾاججه ،واستخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة في أخح أقؾالو واإلدالء بذيادتو ،وحسايتو في مكاف عسمو ،وتحريشو مؽ أي تسييد
أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي ،وتؾفيخ مكاف إيؾاء عشج الزخورة واتخاذ أي إجخاء أو عسل ضخوري لزساف سالمتو ،عمى أف
ىحه الحساية تدقط بقخار مؽ السجمذ في حاؿ مخالفة شخوط مشحيا أو ارتواب الذخص السسشؾحة لو الحساية ألي جشاية أو
جشحة مخمة بالذخؼ.
الفخع الثاني :حساية الستغمؼ:
عمى الخغؼ مؽ أف السذخع لؼ يؾرد مرظمح ( الستغمؼ والسذتوي) عشج تعجاده لألشخاص السذسؾليؽ بالحساية في السادة  24مؽ
قانؾف الشداىة ،وكحلػ األمخ في نغاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد والسخبخّؽ والخبخاء في قزايا الفداد واألشخاص وثيقي الرمة
بيؼ لدشة  2014الرادر بسؾجب قانؾف ىيئة مكافحة الفداد لدشة 2006حيث اقترخ التعجاد عمى ذكخ السبمغ والسخبخ
والذاىج والخبيخ ،إذ لؼ يحكخ صخاحة أف السذتوي أو الستغمؼ مذسؾؿ بالحساية ،ولوؽ السذخع لؼ يقرج استثشائيسا وإال كاف
التذخّا معيباً بذكل جؾىخي؛ ذلػ أف األصل في الحساية أف تؾفخ لمستغمؼ والسذتوي ،إذ إنيسا في مخحمة مؽ مخاحل التحقيق
يكؾناف مخبخّؽ أو مبمغيؽ ،ثؼ قج تتحؾؿ صفتيسا إلى شاىجي حق عاـ ،إذا ما عيخ فداد إداري أو مالي نتيجة التحقيقات،
وعميو وطالسا أف السذخع لؼ يدتثشيسا صخاحة وبشص صخّح ،فإف األمخ يبشى عمى مقتزاه مؽ حيث إف سيخ التحقيقات وما
تؤوؿ إليو مؽ إحالة إلى القزاء يدتؾجب أف تتؾفخ الحساية لمستغمؼ والسذتوي عمى حج سؾاء ،كسا أف الجية التي تؾلت تمقي
التغمؼ والذكؾى مؽ األججر بيا أف تؾفخ الحساية لسقجميسا مؽ أي أثخ سمبي ناتج عؽ ذلػ.
وفي ذات اإلطارال بج مؽ االشارة إلى أف نغاـ حساية السبمغيؽ الداري حالياً لؼ يتؼ تعجيمو عمى أثخ صجور قانؾف الشداىة
ومكافحة الفداد رقؼ  13لدشة  ،2016والحي تزسؽ تعجيالت قانؾنية جؾىخّة عمى أثخ دمج ديؾاف السغالؼ ما ىيئة مكافحة
الفداد لتغيخ ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد كسؤسدة ججيجة ،وما التأكيج عمى ضخورة تعجيل نغاـ السبمغيؽ السذارإاليو ،إال أنشي
أرى أنو يسكؽ االستشاد إلى نص السادة  24مؽ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد في تؾفيخ الحساية لمسذتوي والستغمؼ لألسباب
التي سبق بيانيا وكحلػ لزخورات فعمية يدتؾجبيا العسل.
السظمب الثاني :الحساية التي وفخىا قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد ونظاقيا:
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بيشت السادة 24

22

مؽ قانؾف الشداىة ماىية الحساية التي يؾفخىا القانؾف لمستغمؼ والسذتوي ونظاؽ ىحه الحساية مؽ حيث

األشخاص والسؾضؾع وبياف ىحا في الفخعيؽ التالييؽ:
الفخع األوؿ :ماىية ىحه الحساية:
إف الحساية تتسثل باتخاذ إجخاءات إلخفاء الذخص السظمؾب حسايتو أو أقاربو أووثيقي الرمة بو كتغييخ رقؼ ىاتفو أو مكاف
إقامتو أو بحسايتو مؽ أي إجخاء أو تعدف يتخح ضجه مؽ إدارتو ،أو تعخضو العتجاء جدجي أو لفغي بدبب لجؾء ذلػ
الذخص إلى الييئة ،وىي قج تتخح شكل إخفاء شخص السظمؾب حسايتو إذا كاف ال يخغب في الوذف عؽ ىؾّتو وقج تتخح
شكل حساية الذخص مؽ أي تيجيج أو خظخ محتسل.
ومؽ ىحه اإلجخاءات الحساية التي يسكؽ لمييئة اتخاذىا إلغاء أي قخار إداري يغيخمؽ السخكد القانؾني لمسفخوض عميو
الحساية (وىشا يكسؽ التغمؼ كؾف مقجمو يقا في مؾاجية اإلدارة ) أو أي إجخاء يؤدي إلى اإلساءة لدسعتو ،وكحلػ تؾفيخ الحساية
لسدكشو أو تغييخ محل إقامتو ،وغيخىا مؽ اإلجخاءات التي يسكؽ أف تؾفخ الحساية الوافية لو وألقاربو مؽ الجرجة الخابعة
واألشخاص وثيقي الرمة بو ،بحدب ما يؾافق عميو مجمذ الييئة تبعاً لجراستو لغخوؼ الذخص السعشي واألسباب السؾجبة
لمحساية.
وّتؼ تقجيؼ طمب الحساية لؾحجة حسايو السبمغيؽ مؽ قبل الذخص السعشي ،لتتؼ دراسة الظمب وتقييسو مؽ حيث حجؼ التيجيج
والسخاطخ السحيظة بو ،وفي حاؿ قبؾؿ طمب الحساية مؽ قبل السجمذ ،تتخح الييئة اإلجخاءات الالزمة لحساية الذخص السعشي
سؾاء في إخفاء السعمؾمات الذخرية لمذخص السعشي أو حسايتو مؽ أي اعتجاء أو خظخ يتيجده بدبب مداىستو في الوذف
عؽ واقعة فداد ،وّعؾد تقجيخ الغخوؼ واألخظار ،ومجى االستجابة لظمبات الحساية أو عجـ االستجابة لسجمذ الييئة ،الحي لو
الحق في إعادة الشغخ بيا كل فتخة ،ولو الحق كحلػ في رفعيا إذا ما تغيخت الغخوؼ.
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السادة 24

أ .تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ الحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػيؽ والذػػيؾد والسخبػخّؽ والخبػخاء فػػي قزػػايا الفدػػاد واقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ أي اعتػػجاء أو
انتقاـ أو تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :
 .1تؾفيخ الحساية ليؼ في أماكؽ إقامتيؼ.
 .2عجـ اإلفراح عؽ السعمؾمات الستعمقة بيؾّتيؼ وأماكؽ وجؾدىؼ.
 .3اإلدالء بأقؾاليؼ وشياداتيؼ مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة وبسا يكفل سالمتيؼ.
 .4حسايتيؼ في أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.
 .5تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .

 .6اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ.
ب .يتؼ البت بظمبات تؾفيخ الحساية مؽ السجمذ وفقاً لسا تفخضو الغخوؼ السحيظة بظالبي الحساية  ،عمػى أف يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ زواؿ الغػخوؼ

التي أدت إلى فخضيا .

ج .تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغ ػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ والخب ػخاء وأقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بي ػؼ بسقتزػػى نغػػاـ
يرجر ليحه الغاية.
د .عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي اي تذ ػخّا رخػػخ ،لم ػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعميسػػات
يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .
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الفخع الثاني :األشخاص السذسؾلؾف بالحساية:
حجدت السادة 23 24مؽ قانؾف الشداىة األشخاص الحيؽ تذسميؼ الحساية وىؼ كل مؽ السبمغ والذاىج والسخبخ والخبيخ وأقاربيؼ
واألشخاص وثيقي الرمة بيؼ ،وقج عخؼ نغاـ حساية السبمغيؽ كل واحج مشيؼ ،وعمى الخغؼ مؽ وجؾد العجيج مؽ االنتقادات
لمتعخّفات السجرجة في نغاـ حساية السبمغيؽ وأىسيا تفخّقو بيؽ السبمغ والسخبخ دوف بياف الفخؽ بيؽ السرظمحيؽ حتى إف تعخّف

كل مشيسا يكاد يتظابق ما اآلخخ ،اال أف ىحا السؾضؾع يحتاج لبحث رخخ وال مجاؿ لمخؾض بو اآلف.
وقج بيؽ نغاـ حساية السبمغيؽ السقرؾد باألشخاص الحيؽ ليؼ أف يخزعؾا لمحساية إذا اقتزت الغخوؼ ذلػ وفق اآلتي:
 .1السبمغ :عخفت السادة  2مؽ نغاـ حساية السبمغييؽ والذيؾد السبمغ رقؼ( )62لدشة  2014عمى أنو ":الذخص الحي
يبمغ أياً مؽ الجيات السخترة بؾاقعة فداد".

 .2السخبخ :عخفت السادة  2مؽ نغاـ حساية السبمغييؽ والذيؾد السخبخ عمى أنو الذخص الحي يقؾـ بإخبار الييئة
بسعمؾمات تتعمق بؾاقعة فداد ،وعخؼ بعض الفقياء السخبخ عمى أنو :الذخص الحي يقجـ السعمؾمات أو اإلفادات

حؾؿ قزية ما دوف أف تذاع شخريتو وّدتؾي أف يحرل عمى مقابل مؽ عجمو .24

 .3الذاىج:عخفت السادة  2مؽ نغاـ حساية السبمغييؽ والذيؾد الذاىج عمى أنو ":الذخص الحي يجلي بذيادتو في جخّسة
فداد أماـ الييئة أو الشيابة العامة أو القزاء أو أي جية مخترة" .كسا عخؼ بعض الفقياء الذاىج عمى أنو:
الذخص الحي وصمت إلى حؾاسو معمؾمات عؽ الؾاقعة محل الذيادة ومظابقة تمػ الؾاقعة لحقيقتيا التي يذيج بيا

سؾاء في مخحمة االستجالؿ أو التحقيق أو القزاء.25 .

 .4الخبيخ :عخفت السادة  2مؽ نغاـ حساية السبمغييؽ والذيؾد الخبيخ عمى أنو " :الذخص السكمف بتقجيؼ تقخّخ خبخة في
واقعة فداد"،وقج نرت السادة /20ج 26مؽ قانؾف الشداىة عمى صالحية الييئة أثشاء التحقيق في أي قزية فداد أف

23

السادة 24

أ .تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ الحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػػيؽ والذػيؾد والسخبػخّؽ والخبػخاء فػػي قزػػايا الفدػػاد وأقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ أي اعتػػجاء أو
انتقاـ او تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :
 .1تؾفيخ الحساية ليؼ في أماكؽ إقامتيؼ.
 .2عجـ اإلفراح عؽ السعمؾمات الستعمقة بيؾّتيؼ وأماكؽ وجؾدىؼ.
 .3اإلدالء بأقؾاليؼ وشياداتيؼ مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة وبسا يكفل سالمتيؼ.
 .4حسايتيؼ في أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.
 .5تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .

 .6اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ.
ب .يتؼ البت بظمبات تؾفيخ الحساية مؽ السجمذ وفقاً لسا تفخضو الغػخوؼ السحيظػة بظػالبي الحسايػة ،عمػى أف يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ زواؿ الغػخوؼ

التي أدت إلى فخضيا .

ج .تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغ ػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ والخب ػخاء وأقػػاربيؼ واألشػػخاص وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ بسقتزػػى نغػػاـ
يرجر ليحه الغاية .
د .عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي اي تذ ػخّا رخػػخ ،لم ػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخب ػخّؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعميسػػات
يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .

24
25
26

إبخاىيؼ عيج نايل ،السخشج الدخي ،دار الشيزة العخبية  ،القاىخة ،1995 ،ص.11
أحسج يؾسف الدؾليو ،الحساية األمشية والجشائية لمذاىج  ،2007،دار الفوخ الجامعي ،اإلسكشجرّة ص .9
السادة 20
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تومف أياً مؽ األشخاص أو الذخكات أو الجيات السخترة القياـ بأعساؿ التجقيق الفشي والسالي واإلداري عمى الجيات
السذسؾلة بأحكاـ القانؾف ،لمتحقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وترخفاتيا السالية .
الشتائج:
 -1إف تظبيق قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد واألنغسة الرادرة بسؾجبو يعدز مؽ ثقة السؾاطؽ مؽ حيث تذجيعو عمى
اإلدالء بأية معمؾمات تتعمق بالفداد اإلداري أو السالي.

 -2وفخ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد لمستزخر مؽ ق اخرات اإلدارة العامة تقجيؼ تغمؼ إلى ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد
وأفخد السؾاد السشغسة لحلػ.

 -3مشح السذخع بسؾجب قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد حساية لمستغمؼ ولمسذتوي سؾاء كاف مبمغاً أو مخب اًخ أو شاىجاً
ولمخبيخ في قزايا الفداد وأقاربيؼ واألشخاص وثيقي الرمة بيؼ.

 -4ال زالت ىيئة الشداىة تعسل بسؾجب نغاـ حساية السبمغيؽ الرادر سشجاً لقانؾف مكافحة الفداد رقؼ  62لدشة
.2006
التؾصيات:
 .1تؾفيخ الحساية لمستغمؼ بسا ال يجع لإلدارة الستغمؼ مشيا فخصة لمتعدف بق اخرتيا ضج الستغمؼ أو استخجاـ سمظاتيا
التقجيخّة لألضخار بالستغمؼ واالنتقاـ مشو ،وبسا يزفي سيادة القانؾف عمى كافة اإلجخاءات اإلدارّة وتسكيؽ كل

مؾاطؽ مؽ مسارسة حقو في إيراؿ تغمسو إلى الجية السعشية.

 .2تعجيل نغاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد رقؼ  62لدشة  ،2014والرادر بسؾجب قانؾف ىيئة مكافحة الفداد رقؼ 62
لدشة  2006ليتساشى ما التعجيالت الجؾىخّة التي تست بسؾجب قانؾف الشداىة ومكافحة الفدادرقؼ  13لدشة

2016

 .3تفعيل الحساية لمستغمؼ وفقاً لشص السادة  24مؽ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد؛ إذ إف ىحا الشص لؼ يؾرد
مرظمح الستغمؼ والسذتوي عشج تعجاده لألشخاص السذسؾليؽ بشص السادة أعاله ،إذ اقترخ التعجاد عمى
ذكخ(السبمغ والسخبخ والذاىج والخبيخ) ،وعجـ ذكخ السذخع لسرظمح السذتوي والستغمؼ صخاحة ضسؽ األشخاص
السذسؾليؽ بالحساية ال يعشي أنو قرج استثشائيسا ،وىحا يتزح مؽ سياؽ نرؾص قانؾف الشداىة ومكافحة

الفدادوالجسا بيؽ ىحه الشرؾص وأيزاً مؽ الزخورات العسمية التي شخع مؽ أجميا قانؾف الشداىة ،كسا أف
حسايتيسا شاممة لسخحمة التحقيق ومخحمة نغخ الجعؾى أماـ القزاء ،وليحا يجب أف تؤخح ىحه التؾصية بعيؽ
االعتبار عشج تعجيل نغاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد رقؼ  62لدشة .2014

المراجع -:
 -1قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد رقؼ ( )13لدشة .2016
ج .لمييئػػة أثشػػاء التحقيػػق فػػي أي قزػػية فدػػاد أف تومػػف اي ػاً مػػؽ األشػػخاص أو الذػػخكات أو الجيػػات الستخررػػة لمقيػػاـ بأعسػػاؿ التػػجقيق الفشػػي والسػػالي
واإلداري عمى الجيات السذسؾلة بأحكاـ ىحا القانؾف لمتحقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وحداباتيا وجسيا ترخفاتيا السالية.
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 -2نغاـ حسايةالسبمغيؽ والذيؾد رقؼ()62لدشة .2014

 -3جساؿ الجيؽ بؽ مشغؾر ،لداف العخب ،السجمجالثاني ،دارلداف العخب ،بيخوت ،بجوف سشة نذخ،ص .650
 -4د .سميساف الظسأوي،القزاءاإلداري ،ص .553
 -5د .دمحموليجالعبادي ،القزاءاإلداري ،ص .377

 -6دمحمخيخّالؾكيل،التغمؼ اإلداري ومدمػ اإلدارة اإليجابي في ضؾء اراءالفقو وأحكاـ القزاء ،دارالفوخالجامعي،اإل
سكشجرّة،2008 ،ص .10

 -7د .عبجالعدّدخميفة ،دعؾى إلغاءالق اخراإلدراي ،ص .682

 -8د .عبجالعدّدخميفة ،دعؾى إلغاءالقخاراإلداري ،ص .752

 -9د.عبجالعدّدالديجالجؾىخي( ،التغمؼ اإلداري دراسة مقارنة ،مجمة السحاماةالسرخّة ،نقابةالسحاميؽ السرخّيؽ،
القاىخة،ص .74

 -10ابخاىيؼ عيج نايل،السخشجالدخي،دارالشيزة العخبية،القاىخة ،1995 ،ص.11
 -11أحسجيؾسف الدؾلية،الحساية األمشية والجشائية لمذاىج ،2007،دارالفوخالجامعي ،اإلسكشجرّة ،ص .9
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