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(1) http://www.giaccentre.org/what_is_corruption.php 
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 ،الغربية، والدقهلية

)والبحيرة، والفيوم، وأسوان  




 
















 
                                                

  http://www.ug-law.com/downloads/observers-ar.pdf  :يمكنك تحميل الدليل من على الرابط التالى )◊(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ug-law.com/downloads/observers-ar.pdf
http://www.pdffactory.com


 

 ٩

 








 

 

 
 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٠

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١١

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النيابة العامة
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بالقانون رقم (  وتعديالته   ١٩٧٢ لسنة   ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم       )٢٣(تنص المادة     )•(

ـ )٢٠٠٧ لسنة ١٧ القانون رقم ، و٢٠٠٦ لسنة ١٤٢القانون رقم  ، و ١٩٨١ لسنة   ١٢٨ ى  عل
 النائب العام أو أحـد      –داء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم عدا محكمة النقض          أيقوم ب "أن  

حد رؤساء النيابة أو وكالئهـا أو       أول أو   النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين األ      
ـ             . مساعديها أو معاونيها   ل وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يح

 ".محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته
 .قانون السلطة القضائيةمن ) ٢٦(المادة :  انظر)١(
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 الدعوى الجنائية قد تكون دعوى جنائية عامة تتعلق بالجرائم التى تمثل اعتداء على حق عام،            )•(

 . وقد تكون دعوى جنائية خاصة تنصرف إلى اعتداء على حق خاص
  :خرى، نذكر منها اختصاصه بـ أمنح النائب العام فوق هذا اختصاصات و  )١(
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 ١٥

 


 

 











 

                                                                                                    
وجـه    عدا المحامى العام االول بأن ال      –مر الصادر من أعضاء النيابة العامة       لغاء األ إ –أ    

   .شهر التالية لصدورهقامة الدعوى الجنائية فى مدة الثالثة األإل
حكام الصادرة فى الدعوى الجنائية مـن       ا األ  الحق فى أن يستأنف فى ميعاد ثالثين يوم        -ب  

  .المحكمة الجزئية من مواد المخالفات والجنح 
و جنحة  أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية         أ رفع الدعوى الجنائية ضد موظف       -ج  

 وذلك فيما عدا الجرائم المشار اليهـا فـى المـادة            ،دية وظيفته أو بسببها   أوقعت منه أثناء ت   
ويشاركه فـى هـذا     ) جراءات الجنائية  من قانون اإل   )٦٣(مادة  (انون العقوبات   من ق ) ١٢٣(

  .ول والمحامى العام ورئيس النيابةالمحامى العام األ
من قـانون   ) أ( مكرر   )١١٦( رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة           -د

 )٨(المـادة  (لمحامى العـام   ول وا العقوبات ويشاركه فى هذا االختصاص المحامى العام األ       
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣المضافة بالقانون رقم ) مكرر

  .قانون السلطة القضائيةمن ) ٢٣/٢(المادة : انظر )١(
 .قانون السلطة القضائيةمن ) ٢٥(المادة : انظر )٢(
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  .من قانون اإلجراءات الجنائية) ٦٣(المادة : انظر )١(
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جرى التحقيق قد أثبـت فـى   أنيابة الذى ن معاون الأوراق  من األ  اًذا كان ثابت  إ )•(

ن النعى ببطالن محضر التحقيق     إجرائه من نائب النيابة، ف    محضره أنه ندب إل   
حكام النقض   أ ٢٥/١١/١٩٨٥نقض  (يكون سديدا    الذى أجراه معاون النيابة ال    

 .كما نصت المادة) ٢٣٩ ق ٩س 
 .الجنائيةجراءات قانون اإلمن ) ٢٤٤، ٢٤٣، ١١،١٢،١٣(مواد ال: انظر )١(
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  .٦٣ ص ، الجنائيةتمؤلف المرصفاوى فى أصول االجراءا: انظر )١(
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ختصاص النائب اضافية تمارسها النيابة العامة وتحديدا بعضها من إخرى أتوجد اختصاصات   )•(

عضاء النيابة العامة ومن  أى عضو من    أن يباشرها   أخر  لى البعض اآل  إالعام ويجوز بالنسبة    
  :همهاأ

عمال وظـائفهم، ولـه أن   أف على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق ب  حق اإلشرا    -أ
و تقصير فى   أيطلب من الجهة المختصة النظر عن أمر من تقع منه مخالفة لواجباته             

  .رفع الدعوى التأديبية عليهن يطلب أعمله، وله 
ـ  ماكن التى تنفذ فيها األشراف على السجون وغيرها من األ    تولى اإل    -ب . ةحكـام الجنائي

   .ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة من مالحظات فى هذا الشأن
ابة العامة زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائـر    يلكل من أعضاء الن      -ج

  .هم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونيةاتختصاصا
  .السفشهار اإلإللنيابة العامة أن تطالب الحكم ب   -د

  .عمال المتعلقة بنقود المحاكمشراف على األللنيابة العامة حق اإل  -هـ
   .الجنائيةى تختص النيابة العامة بطلب تنفيذ األحكام الصادرة فى الدعو   -و
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هدار المال العام مـن     إو الجمعيات الراغبة فى مكافحة      أ من المواطنين    أياًال يمنع هذا القيد      )١(
اتهم حول الوقائع ذات الصلة للنيابة المختصة، حيث يمكن أن تمثـل            التقدم بشكواهم ومعلوم  

  .فى تقديم طلب تحريك الدعوى الجنائية يهإلتستند  ل إلعالم الهيئة المختصةاًساسأبالغاتهم 
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 .٤٣ ق ٥ مجموعة القواعد القانونية  ج ٢٢/٦/١٩٤٢نقض : انظر )١(
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   الباب السابع عشر –ية  التعليمات القضائ–تعليمات النائب العام : انظر )١(
 الباب السابع عشر الفصل الثـانى مـن        – التعليمات القضائية    –تعليمات النائب العام    انظر   )٢(

  .١٦٢٢ إلى المادة ١٦١٠المادة 
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 .جراءات الجنائيةقانون اإلمن ) ٢٥(المادة : انظر  )١(
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وجه ق بأمر النيابة باأل جراءات الجنائية على طريق خاص يتعل      من قانون اإل   )٢١٠(نصت المادة     )•(
مام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد  أقامة الدعوى، وهو الطعن عليه      إل

مقصور و محكمة الجنايات فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وهذا الطريق أالجنح والمخالفات 
 أصابه من الجريمة اً ثمة ضرريقتصر الحق فيه على من يدعى أنوالذى  ،على المدعى المدنى فقط

عماال للواجب العام فليس له إسواء كان المدعى هو المجنى عليه أو أى شخص غيره، أما الشاكى 
ذا كان مضرورا من إال إحق االدعاء المدنى وليس له صفة الطعن فى القرار فى غرفة المشورة        

ن يتقدموا باالدعاء المدنى حتى أعام  هدار المال ال  إلذا ننصح المواطنين المبلغين بجرائم      . الجريمة
ن النيابة ال تملك رفـض  إ حيث ،مام النيابةأيحصلوا على مزايا هذا االدعاء فى مراحل التحقيق       

  .مام المحكمةأال إى مواطن ولن يتم الفصل فى صحة هذا االدعاء أاالدعاء المدنى المقدم من 
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  النيابة اإلدارية
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  .دارية قانون النيابة اإل من)١(المادة : انظر )١(
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  .دارية قانون النيابة اإل منمكرر) ٢(المادة : انظر )١(
 .داريةقانون النيابة اإل  من)٣(المادة  :انظر )٢(
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 ٣٣

 














 

  






 


 

 

                                                
  .دارية قانون النيابة اإل من)٢(و) ١(المادتين : انظر )١(
 .دارية قانون النيابة اإل من)٥(المادة : انظر )٢(
  .دارية قانون النيابة اإل من)٦(المادة  :انظر )٣(
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  .دارية قانون النيابة اإل من)٨(المادة : نظرا )١(
إذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبالغ مدير النيابـة اإلداريـة              )•(

 لـى بمبررات امتناعه وذلك خالل أسبوع من طلبه، علما أنه ال يجوز أن تزيد مدة الوقف ع            
  .شهر إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصةأثالثة 
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 .دارية قانون النيابة اإل من))١(١٢( والمادة ) ١١(المادة  : انظر)١(
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  .دارية قانون النيابة اإل من))١(١٢(المادة :  انظر)١(
  .دارية قانون النيابة اإل من)١٦( المادة :انظر )٢(
  .دارية قانون النيابة اإل من)١٧(المادة : انظر )٣(
  . الدستور المصرى من)١٧٢(: انظر )٤(
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  . قانون مجلس الدولة من)٧(المادة : انظر )١(
 . قانون مجلس الدولةمن) ١٧(المادة : انظر )٢(
  .قانون مجلس الدولةمن ) ١٨(المادة : انظر )٣(
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 ٣٨

 




 








 





 




                                                
  . قانون مجلس الدولة من)٨(المادة : انظر )١(
ى أو يجوز الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا فى األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلدار )٢(

  :من المحاكم التأديبية وذلك فى األحوال اآلتية 
  .إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله -
   .إذا وقع بطالن فى الحكم أو بطالن فى اإلجراءات أثر فى الحكم -
بهـذا  إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع                -

  .الدفع أو لم يدفع
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ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك األحكام خالل ستين يوماً                
من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة األحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فـى       

  .الحكم
مامها فى أحكام المحاكم أما األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلدارى فى الطعون المقامة أ  

اإلدارية فال يجوز الطعن فيها أمام المحكمة اإلدارية العليا إال من رئيس مفوضـى الدولـة                
 وذلك إذا صدر الحكم على خالف ما جرى عليـه  ،خالل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 

نونى لـم  قضاء المحكمة اإلدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قـا          
  ). من قانون مجلس الدولة)٢٢(راجع المادة . (يسبق لهذه المحكمة تقريره

  . قانون مجلس الدولة من)٢٢(المادة : انظر )١(
  . قانون مجلس الدولة من)٢٠(المادة : انظر )٢(
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  . قانون مجلس الدولة من)٢١(المادة : انظر )١(
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  قـــالمـالح
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 أى واقعة إهدار مال عـام  نبة المختصة عيمكن أن يستعين المواطن بهذه الصيغة إلبالغ النيا    *

 . تصادفه
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……………………………………………………………… 
 

………)*( 
 










 








 



 




 

                                                
بهذه الصياغة فى التكيف القانونى لوقائع إهدار المال العام التـى           المحامى  يمكن أن يستعين     )*(

 .. للنيابة المختصةفى إعداد بالغ حولها وتقديمه تصادفه، 
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  .. ٥٢٦ ص ٤٧ ق ٤٧ أحكام النقض س ١٧/٤/١٩٩٦طعن  )١(
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 ٤٩

 





 







 


 
 





 

 





                                                
محمـد  /  وما بعدها، دكتـور ١٧٥ ص ١٩٧١سليمان الطماوى فى قضاء التأديب      / دكتور: انظر )١(

  . جودت الملط فى المسئولية التأديبية للموظف العام
وقضت محكمة القضاء اإلدارية العليا بأن المخالفات المنسوبة إلى الموظف العام بصفته مـأمور               )٢(

لك بقصد التمويه واإليهـام بقانونيـة   فاحصا بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤدى بذمة وأمانة وذ 
دفاتر الممول وصحة حساباته وهذا من قبيل اإلهمال والتقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع     

   ".١٩٦٣ فبراير ٩ جلسة – ق ٦ لسنة ٢٤٧٧طعن رقم "حق من الحقوق المالية للدولة 
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لجرائم المضرة بالمصالحة العامة فى قانون العقوبات القسم الخاص، ا: مأمون محمد سالمة/ دكتور )١(

 مجموعة أحكام محكمة ١٩٧٤ مارس ١٠ وراجع أيضا نقض ٢٧٢ و ٢٧١ ص ١٩٨٢ – ١٩٨١
  . ٢٣٦ ص ٥٤ رقم ٢٥النقض س 

  . ٢٣٦ ص ٥٤ رقم ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٩٧ مارس ١٠نقض  )٢(
   .٤٩١ ص ٩٤ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٦ إبريل ٢٦نقض  )٣(
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سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحـق والموظـف يـسئ             "قضى مجلس الدولة بأن      )١(

استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، 
فهذا استعمال السلطة للقانون بقصد الخروج على أهدافه وبهذه المثابة تكون هإساءة استعمال السلطة 

فهى ال تخرج عن كونها مخالفة معتمد ألهداف . درباً من تعمل مخالفة القانون مع التظاهر باحترام
حكم مجلس الدولة المصرى " القانون بل وللقانون ذاته ولتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه     

طة هو  سوء استعمال السل  "كما قضى مجلس الدولة بأن      . ٩٣ السنة الثالثة ص     ١٩٤٩ يونيه   ٧فى  
 الموظف العام أو من فى حكمه إلى الخروج عن روج القانون وغايته –توجيه إرادة مصدر القرار 

واهداف وتسخير السلطة التى وضعها القانون بين يديه فى تحقيق أغراض ومآرب بعيـدة عـن                
فإساءة استعمال السلطة عمل إرادى من جانب مصدر القرار تتوافر فيه العناصـر             . الصالح العام 

  . ٨٧٠ السنة الرابعة ص ١٩٥٠ يونيه سنة ٨حكم مجلس الدولة المصرى فى " المتقدمة
  .١١٥٧ ص ٢٢٩٠ رقم ٢٠ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٩ أكتوبر ٢٧نقض  )٢(
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