
بحــــــث
ــم ــكَّ محُ
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قانونية  حال  يف  العامة  الإدارة  مواجهة  يف  يكون  املوظف  اأن  على  الأمر  ا�ستقر 
تنظيمية، ولذلك ا�ستقر الفقه والق�ساء على اأن املوظف يخ�سع لأحكام الوظيفة العامة 
الأنظمة  تفر�سه من واجبات م�ستمدة مبا�رشة من ن�سو�ش  تت�سمنه من حقوق وما  مبا 

واللوائح املنظمة لها.
حق  من  للدولة  ما  على  يرتكز  اأنواعها  بكل  واملخالفات  اجلرائم  منع  اأ�سا�ش  واأن 
الدفاع عن كيانها وجمتمعها، ويرتكز اجلزاء التاأديبي على ما للدولة من حق الدفاع 
عن كيان الوظيفة العامة التي هي عن�رش من عنا�رش الدولة ل�سمان �سري املرافق العامة 

بتقدمي خدماته للمواطنني بانتظام واطراد.
اخلا�سة  الأحكام  واأن  الوظيفي،  النظام  من  يتجزاأ  ل  جزء  التاأديبي  النظام  اإن 
العام  املوظفني  نظام  ن�سو�ش  �سمن  اأ�سا�ساً  ال�سعودية وردت  والتاأديب يف  بالتحقيق 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 42 يف 1377/11/29ه�؛ والذي كان ي�سم بني مواده 
ف�ساًل خا�ساً بواجبات املوظفني واآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب اإحدى 

املخالفات، وف�ساًل ثالثاً حتت عنوان »جمال�ش التاأديب واأ�سول املحاكمة فيها«.
وتاريخ  م/5  رق��م  امللكي  باملر�سوم  ذل��ك  بعد  ال��ع��ام  املوظفني  نظام  و���س��در 
مة لتاأديب املوظف العام، واأ�سار يف املادة 82  1391/2/1ه� فخال من الن�سو�ش املنظِّ
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منه اإلى اأن »يجري التحقيق مع املوظف وتاأديبه وفق نظام تاأديب املوظفني« و�سدر يف 
التاريخ ذاته 1391/2/1ه� باملر�سوم امللكي رقم م/7 نظام تاأديب املوظفني.

التحقيق  بجهات  املتعلقة  الأ�سا�سية  الأحكام  باإيراد  املوظفني  تاأديب  نظام  وجاء 
اإن  ال�ساأن،  هذا  يف  العام  للموظف  املقررة  وال�سمانات  التاأديبية  اجلزاءات  وحمدداً 
املخت�سة  تعيينه من اجلهة  قرار  يبداأ من حلظة �سدور  العام  للموظف  الوظيفي  املركز 
تنتهي  لآثاره قبل املوظف حتى  قائماً ومنتجاً  ومبا�رشته مهام عمله، ويظل هذا املركز 
يكون  الزمنية  الفتة  هذه  خالل  ويف  امل�رشوعة،  الطرق  باإحدى  الوظيفية  العالقة 
اجلزاءات  وتختلف  الوظيفية،  اأخطائه  عن  وم�سوؤوًل  التاأديب  لنظام  خا�سعاً  املوظف 
اإلى طبيعة الوظيفة ودرجة �ساغلها، وتتدرج  بالنظر  التاأديبية التي تُوقع على املوظف 
يف ج�سامتها بهدف الزجر والردع، وت�سل اإلى اإنهاء العالقة الوظيفية، وبعد اأن يقتطع 
على  توقيعها  يجوز  التي  التاأديبية  العقوبات  تختلف  كما  املوظف  الرجاء يف �سالح 
يجوز  التي  العقوبات  اأن  ب�سبب  انتهت خدمته  والذي  اخلدمة؛  املوجود يف  املوظف 
حتقق  ول  اخلدمة،  ترك  الذي  املوظف  تالئم  ل  باخلدمة  القائم  املوظف  على  توقيعها 
بالن�سبة له الق�سد من العقاب )املادة 32، 33 نظام تاأديب املوظفني(. فقد جاء يف حكم 
عليها يف  املن�سو�ش  العقوبات  من  بواحدة  تاأديباً  املوظف  »معاقبة  اأن  املظامل  لديوان 

املادة 32 تلزم حتماً ا�ستمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة«.
اإن اأ�سا�ش امل�سوؤولية التاأديبية �سخ�سي كاأ�سا�ش امل�سوؤولية اجلنائية، ويف�سل بني حدود 

امل�سوؤوليتني طبيعة املخالفة اأو اجلرم وج�سامة الف�سل ونوع العقوبة املقررة جزاء لهما.
تبداأ  احل�رش  �سبيل  على  حمددة  وردت  التاأديب  نظام  يف  التاأديبية  اجل��زاءات  اإن 
بالإنذار واللوم، وتتد اإلى احل�سم من الراتب واحلرمان من العالوة حتى تبلغ اأق�سى 
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�سورها بالف�سل، اإل اأن املخالفة التاأديبية مل ترد على وجه احل�رش، بل ترك النظام اأمر 
اإذا كان الت�رشف املن�سوب للموظف  ذلك للجهة املخت�سة مبحا�سبة املوظف لتقرر ما 
ما  يف  التقدير  جمال  ترك  النظام  واأن  ل،  اأم  اجلزاء  ت�ستوجب  تاأديبية  خمالفة  يعترب 
لديوان  بحكم  جاء  لذا  عدمه،  من  وت�سديده  للمخالفة  املالئم  اجلزاء  باختيار  يتعلق 
يف  غلو  غري  من  للمخالفة  املالئم  اجلزاء  تقدير  يف  التاأديب  �سلطة  »اأحقية  اأن  املظامل 
�لتاأديبية  لل�شلطة  �أن  �لق�شاء من  ��شتقر عليه  �ل�شفقة وما  �إفر�ط م�رشف يف  �ل�شدة وال 
تقدير خطورة �لذنب �الإد�ري وما ينا�شبه من جز�ء بغري معقب عليها يف ذلك ب�رشط �أال 

ي�سوب ا�ستعمالها تع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة«)1).
وجاء نظام اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/9 وتاريخ 1397/7/11ه� 
النافذ حالياً يف اململكة والذي تق�سي اأحكامه ب�سفته القاعدة العامة باأن يخ�سع للم�ساءلة 
اأو يظهر  اأداء وظيفته  التاأديبية كل من يخرج من املوظفني على مقت�سى الواجب يف 
مبظهر من �ساأنه الإخالل بكرامة و�رشف الوظيفة العامة )املادة 11 نظام اخلدمة املدنية(، 
كما ي�سيف النظام باأن كل موظف م�سوؤول عّما ي�سدر عنه وم�سوؤول عن ح�سن �سري 
األ يعفي املوظف املروؤو�ش من اجلزاء  العمل يف حدود اخت�سا�سه )املادة 15(، على 
يف ما اأخذ عليه، ا�ستناداً اإلى اأمر �سادر اإليه من رئي�سه اإل اإذا ثبت اأن ارتكابه للمخالفة 
كان تنفيذاً لأمر مكتوب �سادر اإليه من رئي�سه املخت�ش، على رغم م�سارحة املوظف له 
كتابة باأن الفعل املرتكب يكون خمالفة، ففي هذه احلالة يتحّمل م�سدر الأمر امل�سوؤولية 
وحده )املادة 34 نظام تاأديب املوظفني(. وبنّي الف�سل ال�ساد�ش من نظام اخلدمة املدنية 
حتت عنوان )اإنهاء اخلدمة(، فن�ست املادة ال�31 منه اأنه »مع مراعاة اأ�سباب اإنهاء اخلدمة 

التي تن�ش عليها الأنظمة:
)1) حكم ديوان املظامل رقم 110/ت/3- 1414هـ، املرجع ال�ضابق �ش278.
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تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب الآتية، وت�سمنت هذه الأ�سباب ثماين حالت، 
وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية لتو�سح تلك احلالت الثماين ب�18 مادة 
هذه  لأحكام  وفقاً  املوظف  خدمة  اإنهاء  تتم  مبوجبها  والتي  الأ�سباب  لتلك  تف�سيلية 
الن�سو�ش التي تعترب اأ�سا�ش اجلزاء التاأديبي يف نظام اخلدمة املدنية يف حال توافر اأي 

من الأ�سباب التي ت�سمنتها اأحكام تلك الن�سو�ش.

اأهمية البحث:

ال�سادر  املوظفني  تاأديب  نظام  كفلها  التي  ال�سمانات  اإي�ساح  مبكان  الأهمية  من 
الإدارية  اجلهة  والتي يجب على  وتاريخ 1391/2/1ه�  رقم م/7  امللكي  باملر�سوم 
مراعاتها والتقّيد بها منذ حلظة اإحالة املوظف اإلى التحقيق حتى اإ�سدار قرار العقوبة، 
ولعل ال�سبب الذي يدعوين اإلى الكتابة يف هذا املو�سوع هو تب�سري املوظف بحقوقه 
اأمره فيما  بّينة من  التاأديب واأحكام ديوان املظامل لكي يكون على  اأر�ستها نظم  والتي 
يتخذ �سده من اإجراءات، ويف نف�ش الوقت تذكري لالإدارة باتباع الطرق امل�رشوعة يف 

م�سائل التحقيق مبا يكفل �سحة الإجراءات و�سالمتها.

هدف البحث:

يتحدد الهدف من البحث من خالل بيان الأحكام النظامية واجتاهات ديوان املظامل 
ب�ساأن الإجراءات التي يتعنّي على الإدارة اللتزام بها لتطبيق ال�سمانات التاأديبية التي 
التنفيذية  بالالئحة  اأم  املوظفني  تاأديب  لها، �سواء يف نظام  املنّظمة  املواد  ت عليها  ن�سّ

لهيئة الرقابة والتحقيق.
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خطة البحث:

�ملبحث �لأول: �صمانات تاأديب �ملوظف يف مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة:

املطلب الأول: �سمانات تاأديب املوظف يف مرحلة التحقيق.
الفرع الأول: ال�سمانات ال�سابقة على التحقيق.

الفرع الثاين: ال�سمانات املعا�رشة للتحقيق.
املطلب الثاين: �سمانات تاأديب املوظف يف مرحلة املحاكمة.

الفرع الأول: �سمانات تت�سل بت�سكيل املجل�ش التاأديبي.
الفرع الثاين: �سمانات تت�سل بذات املحاكمة.

�ملبحث �لثاين: �صمانات �إيقاع �لعقوبة على �ملوظف �لعام:

املطلب الأول: ال�سمانات املعا�رشة لإيقاع العقوبة.
الفرع الأول: �سمانات تت�سل بذات العقوبة.

الفرع الثاين: �سمانات تت�سل بالقرار ال�سادر بالعقوبة.
املطلب الثاين: ال�سمانات الالحقة على اإيقاع العقوبة على املوظف العام.

الفرع الأول: التظلم الإداري.
الفرع الثاين: الطعن الق�سائي.

�خلامتة:
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�أناط نظام �خلدمة �ملدنية باملوظف �لعام جملة من �لو�جبات �لوظيفية �لتي يتعنينّ 

عليه اللتزام بها، وقّيده اأي�ساً بالعديد من املحظورات ينبغي عليه جتنب الوقوع بها، 

وخالفاً لذلك يكون عر�سة للم�ساءلة التاأديبية من ِقبل ال�سلطات املخت�سة.

وملا كان املوظف العام عر�سة لهذه امل�ساءلة فقد اأحاطه النظام ب�سياج من ال�سمانات 

يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة على حٍد �سواء تا�سياً واإر�ساًء لقواعد العدالة القانونية 

التي يتعنّي اأن تكون دائماً ماثلة يف اأذهان الكافة.

واملق�سود ب�سمانات التحقيق هي جمموعة من الإجراءات وال�سوابط التي يجب 

اإظهار احلقيقة وحماية  اإلى  التحقيق مع املوظف املخالف والتي تهدف  اأثناء  مراعاتها 

حقوق املوظف ويتتب على عدم الأخذ بها اأن ي�سبح قرار العقوبة باطاًل وقاباًل للطعن 

عليه اأمام ديوان املظامل.

فاملادة 35 من نظام تاأديب املوظفني املذكور ن�ست على اأنه )يجوز للوزير املخت�ش 

اأن يوقع العقوبات املن�سو�ش عليها يف املادة 32 عدا الف�سل، ول يجوز توقيع عقوبة 

واإثبات  دفاعه  اأقواله وحتقيق  و�سماع  كتابة  معه  التحقيق  بعد  اإل  املوظف  تاأديبية على 

ذلك يف القرار ال�سادر بالعقاب اأو يف حم�رش مرفق به(.

ال�رشعة  بني  تدور  العام  للموظف  التاأديب  فل�سفة  اأن  عليه  املتفق  من  كان  واإذا 

الإداري  الذنب  تكرار  عن  تردعه  حتى  العام  املوظف  على  العقوبة  باإيقاع  والفاعلية 

وبني ال�سمانات التي يتعنّي على الإدارة اأن ت�ستوفيها حتقيقاً ملبداأ العدالة يف العقاب، 

لذلك من املفيد اأن ن�سري هنا اإلى اأن الدرا�سة جاءت لتقت�رش على مو�سوع �سمانات 

تاأديب املوظف العام وفقاً لنظام تاأديب املوظفني ونظام اخلدمة املدنية دون اأن تتد اإلى 
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غريها من الأنظمة اخلا�سة ملوظفي بع�ش الدوائر احلكومية، ول �سيما اأن هذا النظام ُيعد 

ال�رشيعة العامة لالأنظمة اخلا�سة.

اإذا تهد ما تقدم جاز لنا تق�سيم هذه الدرا�سة اإلى مبحثني رئي�سني هما:

املبحث الأول: �سمانات تاأديب املوظف العام يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة.

املبحث الثاين: �سمانات اإيقاع العقوبة على املوظف العام.



225
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

املبحث الأول
�سمانات تاأديب املوظف يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة

ِقبل  من  بحقه  التاأديبية  الإجراءات  املوظف خمالفة وظيفية ومت حتريك  اقتف  اإذا 

املرجع الإداري لذلك املوظف تعنّي على هذا املرجع مبا�رشة اإجراءاته لبحث مو�سوع 

الذنب مع مراعاة توفري �سمانات تاأديب املوظف التي كفلتها له القوانني والأنظمة، ول 

�سيما نظام تاأديب املوظفني املعمول به يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة على حد �سواء، 

من هنا �سنتناول هذه ال�سمانات تباعاً وفقاً لهذا التق�سيم:

املطلب الأول: �شمانات تاأديب املوظف يف مرحلة التحقيق

ي�ستوجب على الإدارة اأن توفر للموظف �سمانات حمددة قبل ال�رشوع باإجراءات 

ثمة  اأن  كما  التحقيق،  ملجريات  معا�رشة  ب�سمانات  التقّيد  عليها  يتعنّي  كما  التحقيق، 

�سمانات تتوارد تباعاً اإذا ما مت النتهاء من التحقيق ت�سمى �سمانات لحقة على اإجراء 

التحقيق وهذا ما �سنو�سحه من خالل التق�سيم الآتي:

الفرع الأول: ال�شمانات ال�شابقة على اإجراء التحقيق:

تتمثل هذه ال�سمانات بالف�سل بني جهة التهام وجهة و�سمانة تتعلق بتكافوؤ درجة 
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املحقق مع درجة املوظف املتهم، واأخرى مرتبطة مبفهوم التنحي عن التحقيق يف حالت 

معينة، واأخرياً �سمانة تبليغ املوظف اأ�سولياً ومواجهته بالتهمة املن�سوبية اإليه.

1- الف�سل بني جهة التحقيق وجهة التهام)2):

مل يتطرق نظام تاأديب املوظفني ال�سعودي اإلى هذه ال�سمانة التي ت�سكل مدخاًل 

نظام  من   )5( امل��ادة  اأن  مع  �رشيح  ب�سكل  التحقيق  اإج��راءات  لنزاهة  اأ�سا�سياً 

تاأديب املوظفني قد اأملحت اإلى ذلك بقولها )اإجراء التحقيق يف املخالفات املالية 

والإدارية التي تك�سف عنها الرقابة وفيما يحال اإليها من الوزراء واملخت�سني اأو 

من اأي جهة ر�سمية خمت�سة(، وميكن الإ�سارة اإلى اأنه مع عدم الن�ش على تلك 

ال�سمانة �رشاحة فاإنه ل يوجد ما مينع الأخذ بها باعتبارها من القواعد التي حتكم 

اإجراءات التحقيق والتي تكفل عدم تكوين انطباع م�سبق اأو تبني حكم معني قبل 

البدء باإجراءات التحقيق مما يخل ب�سكل جوهري بحيادية املحقق. فمن يتهم ل 

يحقق واإمنا يكتفي بتقدمي الأدلة للمحقق عند وقوع املخالفة ويقوم املحقق بوزنها 

وتقييمها وجمع املعلومات ال�سحيحة من م�سادرها دون التقّيد باأدلة التهام التي 

غالباً ما تنجم عن عمل املفت�سني يف دوائر املتابعة الإدارية.

التاأديبية  الدعوى  يف�ضل يف  اأو  ي�ضرتك  التاأديبية �ضمان احليدة ملن  املحاكمات  الأ�ضا�ضية يف  املبادئ  )2) من 
حتى يطمئن املوظف املتهم اإلى عدالة من يحاكمه، وهذه من القواعد التي ا�ضتقرت يف ال�ضمري الإن�ضاين 
ول حتتاج اإلى ن�ش يقررها. انظر يف تف�ضيل هذه ال�ضمانة: د. حممد جودت امللط: امل�ضوؤولية التاأديبية 
العتوم:  من�ضور  د.  وانظر:  �ـــش)27-)27،  7)19م  القاهرة،  جامعة  دكتوراه،  ر�ضالة  العام،  للموظف 
امل�ضوؤولية التاأديبية للموظف العام، ر�ضالة دكتوراه جامعة دم�ضق، 1984، �ش98. وراجع ملزيد من التو�ضع: 
د. حم�ضن غالب حم�ضن: �ضلطة تاأديب املوظف العام يف القانون اليمني، ر�ضالة دكتوراه، جامعة عني �ضم�ش 
1997 �ش10، وملزيد من الإي�ضاح حول هذه ال�ضمانة انظر: د. �ضليمان الطماوي: ق�ضاء التاأديب، الكتاب 
الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، )199، �ش7))، وملعرفة توجه الق�ضاء من هذه ال�ضمانة انظر: حكم 

املحكمة الإدارية العليا ال�ضادر بتاريخ 11/23/)198، املجموعة �ش.14 ق. �ش17.
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وهذه ال�سمانة تعزز من مبداأ الأ�سل يف املتهم اأنه بريء حتى تثبت اإدانته واحلياد 

يقت�سي الت�رشف وفق هذا املبداأ ويف هذا ال�ساأن ق�سى ديوان املظامل )الأ�سل 

يف الإن�سان الرباءة ول يعدل عنها اإل بدليل قاطع()3).

2- تكافوؤ درجة املحقق مع درجة املوظف املحال اإلى التحقيق:

تعد هذه ال�سمانة – من وجهة نظري – �سمانة اأ�سا�سية رغم عدم الإ�سارة اإليها يف 

نظام تاأديب املوظفني ومن امل�سوغات التي ت�ساق يف تكري�ش هذه ال�سمانة يحتاج 

اإلى من يقّدر مركزه الوظيفي عند اإجراء التحقيق معه ويتفّهم طبيعة العمل الذي 

ميار�سه ويتمتع باخلربة الكافية التي تكنه من اإجراء حتقيق ناجح فالندية يف الدرجة 

الوظيفية بني املحقق واملوظف تف�سي اإلى تفاعل معقول وقدر من الإملام والتب�رشّ 

باملخالفة التي ارتكبت من ذلك املوظف وتعك�ش احتاماً ملكانة املوظف املتهم)4).

3- حياد املحقق:

ي�شرتط فيمن يتولى �لتحقيق �أن يت�شف باحلياد و�أال يكون لديه �أي منافع �أو مغارم 

مع املتهم واأل يكون لديه اأي حكم م�سبق على املوظف املتهم، وثمة من عّرف 

توفيق،  ح�ضونة  اإعــداد  �ضنوات،  خم�ش  يف  الإداري  الق�ضاء  170/ت/1411هــــ  رقم  املظامل  ديــوان  حكم   (3(
�ش))2.

اأن ي�سرتك يف ع�سوية  ا�سرتاط عدم جواز  الفرن�سي من  الق�ساء  ال�سمانة وموقف  انظر يف تف�سيل هذه   (4(
اأقل درجة من املوظف املتهم: د. عبدالفتاح عبدالرب: ال�ضمانات التاأديبية يف  املجال�ش التاأديبية من هو 
اأورد يف بحثه املو�ضوم: متى يعترب  الوظيفة العامة، ر�ضالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1978 �ش371: وقد 
العامل حماًل اإلى املحكمة التاأديبية، جملة العلوم الإدارية، ال�ضنة ال�ضابعة والع�ضرون، عدد )198 �ش390 

عددًا من اأحكام جمل�ش الدولة الفرن�ضي منها:
- C، E5/1/1929، Dalennes. Rec، p.543.

- C، E. 12/3/1954، Deallin، Rec، p.804.

- C، E. 29/4/1949، Boardeauy، Rec، p.188.



228
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

التاأديب)))  اأو اخت�سا�ساً يف جمال  يبا�رش �سلطة  باأنه عدالة واإن�ساف من  احلياد 

ويكون ثمة اإخالل باحلياد اإذا كان هناك اعتبارات �سخ�سية تربط املحقق باملوظف 

املراد تاأديبه اأو �سلة قربى معه، ومل يرد يف نظام تاأديب املوظفني ما ين�ش على 

عدم جواز مبا�رشة التحقيق من يرتبط ب�سلة قرابة مع املتهم اأو حق التنحي اإذا 

ما �سعر املحقق اأن �سلة القرابة حتول بينه وبني حيادية التحقيق مع املتهم فيطلب 

من مرجعه الإداري التنحي، اأو حق الرد الذي كفلته الت�رشيعات املنظمة لعمل 

املحققني – فاملحقق يفت�ش اأن يكون نزيهاً وحمايداً – تاماً مثل القا�سي، فاإذا 

توافر �سبب معني يحول بني املحقق وقلبه فاإن من حق املتهم اأن يطلب رد املحقق، 

اإل اأن الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق قد ن�ست يف املادة التا�سعة على 

اأنه: ل يجوز اأن يتولى التحقيق من يت�سل باأحد اخل�سوم ب�سلة القرابة اأو الن�سب 

حتى الدرجة الرابعة.

اأما املادة 25 من قواعد املرافعات فقد نظمت حق الرد واإجراء التنحي اخلا�ش باأع�ساء 

الدائرة التي تنظر الق�سية بقولها: )للمتهم ولأي من ذوي ال�ساأن اأن يطلب رد اأي ع�سو 

اإثر  الدعوى  النظر يف  ويوقف  الرد،  يوجب  �سبب  هناك  كان  اإذا  الدائرة  اأع�ساء  من 

قراره  ويكون  الطلب  هذا  يف  الديوان  رئي�ش  ويف�سل  فيه  البت  وحتى  الطلب  تقدمي 

نهائياً، ولع�سو الدائرة اإذا قامت لديه اأ�سباب ي�ست�سعر منها احلرج من نظر الدعوى اأن 

يعر�ش اأمر تنحيه عن النظر فيها على رئي�ش الديوان للف�سل فيه( وميكن الرجوع اإلى 

))) انظر ملزيد من التف�ضيل: د. عبدالفتاح ح�ضن، التاأديب يف الوظيفة العامة، دار النه�ضة العربية، القاهرة 
الإدارة  بني  العامة  الوظيفة  يف  التاأديب  �ضلطة  ال�ضروخ،  مليكة  د.  وكذلك  بعدها.  وما  �ش)1   ،19(4

والق�ضاء، ر�ضالة دكتوراه، جامعة عني �ضم�ش 1983، �ش314.
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ن�ش املادة الت�سعني من نظام املرافعات والتي تن�ش على اأن يكون القا�سي ممنوعاً من 

نظر الدعوى و�سماعها ولو مل يطلب ذلك اأحد اخل�سوم يف الأحوال الآتية:

1- اإذا كان زوجاً لأحد اخل�سوم اأو كان قريباً اأو �سهراً له اإلى الدرجة الرابعة.

مع  اأو  الدعوى  يف  اخل�سوم  اأح��د  مع  قائمة  خ�سومة  لزوجته  اأو  له  كان  اإذا   -2

زوجته.

له،  وراثته  مظنونة  اأو  عليه،  قيِّماً  اأو  و�سياً،  اأو  اخل�سوم،  لأحد  وكياًل  كان  اإذا   -3

اأو  قرابة  �سلة  له  كانت  اأو  عليه،  القيم  اأو  اخل�سوم  اأحد  لو�سي  زوجاً  كان  اأو 

م�ساهرة اإلى الدرجة الرابعة بهذا الو�سي اأو القيم.

4- اإذا كان له اأو لزوجته اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره على عمود الن�سب اأو ملن يكون 

هو وكياًل عنه اأو و�سياً اأو قيماً عليه ؛ م�سلحة يف الدعوى القائمة.

5- اإذا كان قد اأفتى اأو ترافع عن اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو كتب فيها ولو كان 

ذلك قبل ا�ستغاله بالق�ساء، اأو كان قد �سبق له نظرها قا�سياً اأو خبرياً اأو حمكماً، 

اأو كان قد اأدى �سهادة فيها، اأو با�رش اإجراء من اإجراءات التحقيق فيها.

اأما املادة الثانية والت�سعون فقد اأ�سارت اإلى رد القا�سي لأ�سباب نحيل اإليها، ولكن 

�أو تعلنّقها بعلقة �لقا�شي باأحد  �أو قر�بته  يف جمملها تتعلق بارتباط �خل�شومة بزوجته 

اأطراف اخل�سومة وتقدمي له منفعة اأو تربطه مودة اأو غري ذلك من الأ�سباب التي ت�سوغ 

تقدمي طلب ملن له م�سلحة باأن يرد القا�سي عن الت�سدي للخ�سومة.

وقد ن�ست املادة 13 من الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على اأنه )ل يجوز 

للمحقق اإبداء الراأي قبل ا�ستجواب املوظف و�سماع ال�سهود وا�ستكمال جميع عنا�رش 
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الق�سية وقفل التحقيق(.

د ما قلناه من حر�ش امل�رشع على اأن يبقى املحقق حمايداً واأن ل ي�سكل  وهذا يوؤكِّ

التحقيق  اإج��راءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد  – اإل  والتهام  بالرباءة  – �سواء  ابتداء  قناعته 

قبل  والإدانة  الرباءة  اأدلة  للمحقق  ت�ستوي  اأن  تقت�سي  فاحليادية  الأدلة،  كافة  وتحي�ش 

اإجراء التحقيق مع الأخذ بعني العتبار باأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته.

القا�سي،  ونزاهة  املحاكمة  عدالة  �سمان  هو  والتنحي  الرد  من  الأ�سا�سية  والغاية 

وي�رشي ذلك على املحقق؛ ولذلك اعترب وجود قرابة بني املحقق واملوظف املتهم تعد 

قرينة قطعية على عدم نزاهة ومو�سوعية املحقق حتى لو ادعى خالف ذلك))).

ثانيًا: �إعالم �ملوظف مبا هو من�صوب �إليه:

ارتكبها، كما  التي  املخالفة  اأو  بالتهمة  املتهم  اأن يحيط املوظف  يتعنّي على املحقق 

اإخفاء  يجوز  معينة ول  وقائع  وا�سحة وحمددة وعلى  التهام  �سيغة  تكون  اأن  ينبغي 

ل  الوجوب  باب  من  �رشاحة  ال�سمانة  وه��ذه  ذريعة  اأي  حتت  املوظف  عن  التهمة 

التخيري)7).

1- اإعالم املوظف خّطياً مبا هو من�سوب اإليه، بحيث يت�سمن املخالفة املرتكبة والتهم 

املوجهة اإليه. ومن اجلدير بالذكر اأن الفقه الإداري اأورد هذه ال�سمانة مبرحلة ي�سمونها 

)�سمانة املواجهة( والتي تقوم على عن�رشين، الأول اإعالم املوظف بالتهمة املن�سوبة 

املوظف من حق  مما ميكن  التحقيق  اأثناء عملية  امللف  والثاين حق الطالع على  اإليه، 
))) انظر: د. فهمي عزت: ال�ضلطة التاأديبية بني الإدارة والق�ضاء: درا�ضة مقارنة، ر�ضالة دكتوراه، كلية احلقوق، 

جامعة عني �ضم�ش، 1979 هـ �ش: 143.
)7) انظر ملزيد من التف�ضيل: د. عمرو بركات، الوقف الحتياطي: درا�ضة مقارنة، جملة العلوم الإدارية ل�ضنة 

)2، العدد 2 دي�ضمرب 1984، �ش4)2 وما بعدها.
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الدفاع عن نف�سه)8)، والتي �ساأتناولها فيما بعد.

حتريك  املراد  املوظف  اإعالم  الإدارة  على  يتوجب  باأنه  وا�سحاً  يكون  اأن  وينبغي 

التاأديب بحقه، والإعالم املعترب قانوناً هو املوثق واملكتوب، والذي يحمل  اإجراءات 

ابتداًء، ويف  اإليه  امل�سندة  التهمة  ونوع  املوظف  ارتكبها  التي  املخالفة  ماهية  طياته  يف 

لئحة  من  ع�رشة  التا�سعة  املادة  ا�ستطت  لحقاً  �سرنى  كما  التاأديبية،  املحاكمة  مرحلة 

قواعد املرافعات اأمام ديوان املظامل على اأن )يح�رش املتهم جل�سات املحاكمة بنف�سه يف 

الدعاوى التاأديبية واجلزائية ويبدي دفاعه كتابة اأو م�سافهة، وله اأن ي�ستعني مبحام واأن 

يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع �سهادتهم فاإذا مل يح�رش املتهم يف الدعوى التاأديبية بعد 

اإبالغه اإبالغاً �سحيحاً فعلى الدائرة اأن ت�سي يف اإجراءات املحاكمة. ويف احلقيقة اأن 

الن�ش امللغى يف نظام تاأديب املوظفني يف املادة احلادية والع�رشين كان اأكرث و�سوحاً، 

حيث ن�ست املادة على اأن: )تكون جميع الإبالغات بخطابات ر�سمية، ويتم اإبالغ املتهم 

على العنوان الثابت يف اأوراق الق�سية اأو مقر وظيفته التي ي�سغلها ح�سب الأحوال، 

فاإذا تعّذر ذلك يبلغ بوا�سطة اجلريدة الر�سمية()9).

وينبغي اأن حتدد التهمة على نحو ل يحتمل التاأويل، بل يجب اأن تن�سب على وقائع 

ق�سى  ال�ساأن  هذا  ويف  العام،  بالتهام  الكتفاء  وعدم  والدللت  الأو�ساف  حمددة 

وجوب  على  املوظفني  تاأديب  نظام  من   35 املادة  ن�ست  )لئن  بقوله:  املظامل  ديوان 

)8) انظر ملزيد من التف�ضيل د. مليكة ال�ضروخ، املرجع ال�ضابق �ش)21 ود. عبدالفتاح عبدالرب، املرجع ال�ضابق 
�ش9)271-2.

)9) ل ي�سرتط الفقه والق�ساء �سكاًل حمددًا ومعينًا لالإخطار ويكفي ل�ستيفائه اأن ينّبه املوظف اإلى الإجراء التاأديبي الذي 
اإجراءات  اتخاذ  اإلى  قد اجتهت  النينّة  اأن  اإلى  رئي�ضه  املوظف مبعرفة  اإخطار  التنبيه مبجرد  ويتحقق  يتخذ �ضده 

C.E، 3/7/1981، Jacquens- Rec. p.296. تاأديبية بحقه: انظر حكم جمل�ش الدولة الفرن�ضي يف هذا ال�ضدد
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التحقيق كتابة مع املوظف قبل توقيع اجلزاء عليه اإل اأنها مل تن�ش على وجوب مواجهته 

بذات التهمة على النحو الذي ذهبت اإليه الدائرة، اإذ يكفي اأن ي�ساأل عن الواقعة ويجيب 

عليها وهذا ما حدث – الإخالل بواجبات الوظيفة كلمة عامة ت�سمل كل خطاأ تاأديبي اأو 

تق�سري اأو اإهمال من املوظف()10).

والن�سو�ش املنظمة لإجراءات اإحاطة املوظف بالتهمة املن�سوبة اإليه هي املادة 11 من 

نظام تاأديب املوظفني واملادة 36 من ذات النظام بقولها: )باأن يجرى التحقيق بح�سور 

التحقيق يف  اإجراء  العامة  امل�سلحة  تقت�ش  التحقيق معه ما مل  الذي يجرى  ال�سخ�ش 

غيبته(، اأما املادة 36 من نظام تاأديب املوظفني فقد ن�ست )يجب اأن يت�سمن قرار هيئة 

وجه  على  املتهم  اإلى  املن�سوبة  الأفعال  بيان  التاأديب  لهيئة  بالإحالة  والتحقيق  الرقابة 

التحديد(.

وقد عاجلت الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق يف املادة 9 حالة تغّيب املوظف 

اأو لأ�سباب  ا�ستجوابه ملر�سه  املطلوب  تعّذر ح�سور  بقولها: )اإذا  املتهم لظرف قهري 

قهرية وكان التحقيق ل يحتمل الإرجاء ي�سدر رئي�ش الهيئة اأمراً بانتقال املحقق لإجراء 

اأع�ساء  واأحد  وجد  اإن  للتحقيق  كاتب  ي�سطحبه  اأن  على  وجوده  مكان  يف  التحقيق 

الرقابة ويراعى اإخطار مرجع امل�ستجوب م�سبقاً بذلك(.

وقد ق�سى ديوان املظامل بقوله: )اإن مطالبة املدعي اإلغاء قرار جلنة النظر يف خمالفات 

)10) حكم ديوان املظامل ))/ت/2-1413هـ �ش8)2.
وقد اأو�ضحت املحكمة الإدارية العليا يف م�ضر ما املق�ضود يف املواجهة، حيث ق�ضت )تعني املواجهة اإيقاف العامل 
حتى  للمخالفة  ارتكابه  اإلى  ت�ضري  التي  الأدلة  مبختلف  علمًا  واإحاطته  اإليه  املن�ضوبة  التهمة  حقيقة  على 
اأن يديل باأوجه دفاعه) حكم املحكمة الإدارية العليا ال�ضادر بتاريخ 2000/11/12 طعن رقم  ي�ضتطيع 

4)11 �ش43ق، جملة املحاماة العدد الثاين، �ش8)).
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نظام املطبوعات والن�رش املت�سمن تغرميه خم�سة اآلف ريال، �سدور قرار بتغرمي املدعي 

لة لذلك، اإخالًل باأهم ال�سمانات  دون �سماع اأقواله والتحقيق معه من ِقبل اللجنة امل�سكَّ

لالأفراد يف مواجهة التهامات املن�سوبة اإليهم وتكينهم من الدفاع عن اأنف�سهم، واإهداراً 

– مقت�سى  املدعي من عدمها  املخالفة يف حق  ثبوت  الإدارية من  تاأكد اجلهة  لفر�سة 

– ل يغرّي من ذلك  اإجراء جوهري من�سو�ش عليه نظاماً  ذلك �سدور القرار بتخّلف 

وجود حتقيق مع املدعي من ِقبل ال�رشطة وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر – ل 

ي�سوغ للجنة الإدارية التنازل عن ذلك اكتفاء بال�سابق من غريها واعتذاراً بعدم توافر 

الإمكانات للجنة تعينها على اإجراء التحقيق مع كل املخالفني لكرثتهم، ذلك اأن النظام 

اأ�سند تلك املهمة للجنة قبل اإ�سدار القرار – اإثر ذلك اأن يتم اإلغاء القرار()11).

فاإذا مت تبليغ املوظف للح�سور ومل ميتثل لذلك يتم تبليغه مرة اأخرى، فاإذا مل يح�رش 

ويفح�ش  باملعاينة،  ويقوم  الأدلة  ويجمع  التحقيق،  باإجراءات  يبداأ  اأن  للمحقق  كان 

القرائن وي�ستمع اإلى ال�سهود، وي�سدر تو�سيته بناء على ذلك، والأمر ذاته ي�رشي يف 

حالة تغّيب املتهم عن ح�سور جل�سات املحاكمة، ويف هذا ال�سدد ق�سى ديوان املظامل 

عدة  احلكم حددت  على  العتا�ش  نظر  ب�سدد  وهي  التدقيق  هيئة  اإن  بقوله: )حيث 

جل�سات للمتهم وكلفت �رشطة جدة باإخطاره حل�سوره، بيد اأنه مل يح�رش، واأفادت عن 

طريق كفيله اأنه غادر اململكة، فاإنه عماًل بحكم املادة 19 من لئحة املرافعات اأمام ديوان 

املظامل يجز احلكم يف الدعوى غيابياً()12).

فاإن مل تراع الإدارة ما تقدم كان قرارها م�سوباً بالعيب وعر�سة للطعن.
)11) حكم ديوان املظامل رقم 233/ت/)/1427هـ املجموعة احلديثة �ش1129.

)12) حكم رقم 7)1/ت/3/ لعام 1414هـ، املرجع ال�ضابق �ش9)2.
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اإلى نظام املرافعات والالئحة التنفيذية بخ�سو�ش اإجراءات التبليغ  ويتم الرجوع 

واأ�سوله.

الفرع الثاين: ال�شمانات املعا�شرة للتحقيق:

اأخرى، ويتعنّي على  اإلى �سمانات دفاعية و�سمانات  ال�سمانات  تق�سيم هذه  ميكن 

وتعد هذه  التحقيق،  ملجريات  القانوين  الوعاء  ت�سكل  اأنها  باعتبار  يراعيها  اأن  املحقق 

املرحلة من اأهم املراحل املوؤثرة يف التحقيق باعتبار اأن ما ي�سفر عنها �سيكون الأثر الكبري 

يف الإحالة وحتديد براءة املوظف من اإدانته تاأديبياً بقرار اأو بحكم من الق�ساء.

�أوًل: حق �لدفاع:

اأ�سا�سية و�سمانة جوهرية يتتب على الإخالل  اأن حق الدفاع يعد ركيزة  ل ريب 

بها بطالن التحقيق)13)، ويف هذا ال�ساأن ق�سى ديوان املظامل يف باكورة اأحكامه )اإن من 

ال�سمانات اجلوهرية التي يجب مراعاتها يف التحقيق الإداري املواجهة، وذلك باإيقاف 

املتهم على حقيقة التهمة امل�سندة اإليه واإحاطته علماً مبختلف الأدلة التي ت�سري اإلى ارتكابه 

املخالفة حتى ي�ستطيع اأن يديل باأوجه دفاعه ويلزم حتى توؤدي مواجهة املوظف بالتهمة 

غايتها – ك�سمانة اأ�سا�سية له – اأن تتم على وجه ي�ست�سعر معه املوظف اأن الإدارة ب�سبيل 

موؤاخذته اإذا ما ترجحت لديها اأدلة اإدانته حتى يكون على بّينة من خطورة موقفه فين�سط 

للدفاع عن نف�سه()14).
 ،200( العربي  الفكر  دار  التاأديبية،  وال�ضلطات  التاأديبي  الخت�ضا�ش  البنداري:  عبدالوهاب  د.  انظر:   (13(

�ش89-92. وانظر كذلك د. فهمي عزت، مرجع �ضابق �ش)13.
)14) حكم ديوان املظامل رقم 29/)8 لعام 1400هـ يف الق�ضية رقم )1/33/ق لعام 1400 من�ضور يف جمموعة 

املبادئ العامة، �ش323.
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وق�سى يف حكم اآخر )توقيع اجلزاء التاأديبي على املوظف دون اإجراء حتقيق معه 

و�سماع دفاعه ي�سم القرار مبخالفة النظام مما يوجب اإلغاءه – عدم تقدمي جهة الإدارة 

لأوراق التحقيق مع املوظف رغم طلبها منها واإمهالها عدة جل�سات يوجب احلكم يف 

الدعوى بحالتها – ل يغرّي من ذلك قول جهة الإدارة باأنه مت التحقيق مع املدعي بوا�سطة 

هيئة الرقابة والتحقيق التي اأ�سري اإلى خطابها يف ديباجة قرار اجلزاء – يتعنّي اأن تثبت 

جهة الإدارة اإجراء حتقيق بالفعل وذلك بتقدمي اأوراق دالة على ذلك، واإن نكلت عن 

ذلك كان قرارها خمالفاً للنظام واجب الإلغاء())1).

اأن الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق قد جاءت بن�ش غريب بقولها يف  بيد 

املادة 16 )يجب مواجهة املوظف املحقق معه يف نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن 

اأن مواجهة  القائمة �سده واأن يطلب منه الرد على كل منها على حدة( ووجه الغرابة 

املوظف بالتهم ينبغي اأن تكون يف بداية التحقيق ومواجهة املوظف بالتهم ورده عليها 

بالأدلة واإعطائه حق الدفاع يكون اأثناء التحقيق ولي�ش يف نهايته.

اأن يت�سمن قرار هيئة الرقابة  اأنه )يجب  وقد ن�ش نظام التاأديب يف املادة 37 على 

والتحقيق بالإحالة لهيئة التاأديب بيان الأفعال املن�سوبة اإلى املتهم على وجه التحديد(.

ويف احلقيقة اأن مرحلة ال�ستجواب هي من اأهم املراحل التي مير بها التحقيق، اإذ 

باملعنى  اأو ال�ستف�سار من املوظف عن خمالفة بعينها ل يعد حتقيقاً  ال�سوؤال  اإن جمرد 

الفني للكلمة ومن ثم فاإن الأثر القانوين املتتب على القرار التاأديبي النا�سئ عن جمرد 

ال�سوؤال باطاًل كون الإدارة مل حتقق مع املوظف ح�سب ما تق�سي به الأنظمة واللوائح، 
))1) حكم ديوان املظامل رقم 1)1/ت/2-1412هـــ الق�ضاء الإداري يف خم�ش �ضنوات، ح�ضونة توفيق، مرجع 

�ضابق 7)2.
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واأحكام ديوان املظامل جلية يف هذا الجتاه(.

املوظف  مناق�سة  به  يق�سد  والذي  للتحقيق  الفقري  العمود  ال�ستجواب  ويعترب 

املخالف مناق�سة تف�سيلية بالأفعال املن�سوبة اإليه ومواجهته بالأ�سئلة وال�ستف�سارات عن 

عليها، وتكون هذه  بالرد  بالتهام ومطالبته  اإليه  ت�سري  التي  بالأدلة  املخالفة، وجمابهته 

الأ�سئلة وا�سحة وحمددة و�رشيحة مما يت�سنى للموظف فهمها والإجابة عنها، ويتعنّي 

على املحقق األ ي�ستخدم اأي و�سيلة من و�سائل ال�سغط على املوظف �سواء بالتهديد 

واملعاينة  الوقائع  من  الأدلة  ي�ستخل�ش  اأن  ينبغي  بل  الوعود،  اأو  بالإغراء  اأو  والوعيد 

الالئحة  نظمت  وقد  �سائبة،  ت�سوبه  ل  �سائغاً  ا�ستخال�ساً  وغريها  والقرائن  وال�سهود 

الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق كيفية مراعاة هذه ال�سمانة يف املادة التا�سعة فقرة 1- ل 

يجوز للمحقق ا�ستعمال و�سائل الإكراه وال�سغط اأو التهديد يف حتقيقه وعليه اأن يقت�رش 

على التحقيق يف الأمور املبا�رشة املت�سلة بالتهمة والكا�سفة عن حقيقتها.

وللموظف املتهم اأن يثبت اأن العتاف الذي انتزع منه قد جاء نتيجة الإكراه، فاإذا 

عجز فالأ�سل اأن العتاف قد مت ب�سكل نظامي، وعلى اأية حال فاإن ذلك كله حم�ش 

�سلطة تقديرية للقا�سي يف مدى اعتبار العتاف والأدلة الأخرى التي �سيقت لإثبات 

التهمة على املوظف ت�سلح لبناء قرار الإدانة عليها من عدمه، ويف هذا ال�ساأن ق�سى 

ديوان املظامل )ل عربة مبا اأبداه املتهمون من اأن اعتافاتهم اأمام جهات التحقيق وامل�سّدقة 

�رشعاً، كانت نتيجة الإكراه والتهديد، ذلك اأن ما اأوردوه من اأقوال ل تعدو اأن تكون 

اأقواًل مر�سلة مل يقدم الدليل عليها مما يتعنّي معه طرحها واللتفات عنها())1).
))1) حكم ديوان املظامل رقم )13/ت/1411/2هـــ، الق�ضاء الإداري يف خم�ش �ضنوات، اإعداد ح�ضونة توفيق، 

مرجع �ضابق �ش0)2.
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وللموظف حق ال�سمت عن الإجابة دون اأن يتتب عليها اأي اأثر قانوين يف التحقيق 

واإن كانت تعترب قرينة على �سعف موقف املتهم؛ ولذلك تنّبه املنّظم يف الالئحة الداخلية 

اإذا امتنع  اإلى هذا الو�سع ون�ش يف املادة الرابعة ع�رشة على:  لهيئة الرقابة والتحقيق 

املوظف عن اإبداء اأقواله يثبت ذلك يف املح�رش ويخطر عن طريق مرجعه بالعدول عن 

موقفه بحيث اإذا اأ�رش على المتناع جاز ال�سري يف اإجراءات الق�سية على �سوء الوقائع 

الثابتة فيها. وي�سار اإلى ذلك يف املح�رش.

وينبثق عن حق الدفاع للموظف املتهم اأن يوكل حمامياً اأثناء �سري التحقيقات ويف 

كل مراحل الدعوى باعتبار اأن املحامي ملم بالأنظمة واللوائح وعلى معرفة باإجراءات 

من  ميكنه  ما  اخلربة  من  ولديه  التقا�سي  لإجراءات  املنّظمة  بالن�سو�ش  وملم  التحقيق 

وال�سعف  الق�سور  مواطن  اكت�ساف  على  الأق��در  وهو  املتهم،  املوظف  عن  الدفاع 

القانون ومعرفة دقيقة بكيفية الدفاع عن  الذي �ساب عمل املحقق مبا ميلكه من نا�سية 

ت قواعد التافع اأمام ديوان املظامل يف املادة التا�سعة ع�رشة: )يح�رش  املتهم، وقد ن�سّ

اأو  التاأديبية واجلزائية ويبدي دفاعه كتابة  الدعاوى  بنف�سه يف  املتهم جل�سات املحاكمة 

اأن ي�ستعني مبحام واأن يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع �سهادتهم، فاإذا مل  م�سافهة وله 

يح�رش املتهم يف الدعوى التاأديبية بعد اإبالغه اإبالغاً �سحيحاً فعلى الدائرة اأن ت�سي يف 

اإجراءات املحاكمة()17).

التافع  اإج��راءات  يف  تطبق  التي  هي  املرافعات  قواعد  باأن  هنا  التذكري  وينبغي 

األغيت  التاأديب  بهيئة  اإلى )31( اخلا�سة  املواد من )14(  األغيت  اأن  بعد  الديوان  اأمام 
)17) انظر: د. رم�ضان بطيخ امل�ضوؤولية التاأديبية لعمال احلكومة فقهًا وق�ضاء، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 

1999، �ش314. وانظر كذلك: د. مليكة ال�ضروخ، مرجع �ضابق، �ش307.
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مبوجب املادة )51( من نظام ديوان املظامل ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/51 وتاريخ 

1412/7/17ه�.

وكان حمتوى هذه املواد يف�سل كثرياً من الإجراءات املتعلقة بالتحقيق.

وقد ورد يف نظام املحاماة ال�سعودي)18) ما يوؤكد ذلك يف املادة التا�سعة ع�رشة بقوله: 

)على املحاكم وديوان املظامل واللجان امل�سار اإليها يف املادة )الأولى( من هذا النظام 

والدوائر الر�سمية و�سلطات التحقيق اأن تقدم للمحامي الت�سهيالت التي يقت�سيها القيام 

بواجبه، واأن تكنه من الطالع على الأوراق وح�سور التحقيق، ول يجوز رف�ش طلباته 

دون م�سوغ م�رشوع()19).

)وهنا يتعنّي القول باأن القناعة التي تتوافر للقا�سي باأن الإدارة قد راعت حق الدفاع 

يقّدره يف �سوء الوقائع ول يلزم اأن يتعقب املحقق كل جزئية يثريها املتهم للقول اإنه 

قد روعي مبداأ الدفاع، بل يكتفى مبا ميكن اأن يوّلد قناعة لدى املحقق والقا�سي باأن مبداأ 

الدفاع قد توافر يف الق�سية، ويف هذا ال�ساأن ق�سى ديوان املظامل( من املقرر اأن الدفاع 

الذي تلتزم حمكمة املو�سوع باإيراده والرد عليه هو الدفاع اجلوهري، اأما الدفاع غري 

اجلوهري، وهو الدفاع املو�سوعي الذي يثريه اأحد اخل�سوم ويقوم على مناق�سة اأدلة 

الثبوت، فاإن رف�ش حتقيقه ل ينطوي عليه الإخالل بحق الدفاع )واأ�سارت يف احلكم 

ذاته باأن لقا�سي املو�سوع تقدير القرائن املو�سوعية يف الدعوى وله الأخذ بها متى كان 

ا�ستنتاجه يف �ساأنها �سائغاً مقبوًل ومن وقائع توؤدي بحكم اللزوم العقلي ومن ثم ي�سح 
)18) نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/38) وتاريخ 1422/7/28هـ، ون�ضر بجريدة اأم 

القرى يف عددها رقم )7)38) وتاريخ 1422/8/17هـ.
)19) انظر ملزيد من التف�ضيل حول حق املتهم بال�ضتعانة باملحامي ر�ضالة د. ح�ضن حممد علوب، ا�ضتعانة املتهم 

مبحام يف القانون، ر�ضالة دكتوراه، القاهرة 1970، �ش70 وما بعدها.
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اأن تكون القرائن وحدها دلياًل كافياً لالإدانة()20).

البندين  على  للتحقيق  املعا�رشة  ال�سمانات  فرع  �سنقيم  فاإننا  بدء  على  وع��وداً 

التاليني:

ثانيًا: �ل�صمانات �لدفاعية:

1- حق الطالع على اأوراق التحقيق:

يعد حق الطالع على امللف التحقيقي من اأول الإجراءات التي يتعنّي على املحقق 

مراعاتها، فمن حق املوظف املتهم اأن يطلع على كافة الأوراق املت�سلة بق�سيته واأن يقراأ 

اأوراق  اأية  املتهم  اأن حتجب عن املوظف  للرد عليها، ول يجوز لالإدارة  فيها تهيداً  ما 

بحوزتها ترتبط بالتهمة املوجهة للموظف، اإذ اإن تكني املتهم من الطالع على الأوراق 

ميّكنه من درء التهمة املوجهة اإليه والقول بخالف ذلك يعد افتئاتاً من مبداأ حق الدفاع 

املكفول نظاماً، وتتجلى احلكمة من منح احلق للموظف تكينه من حتديد موقفه واإعداد 

دفوعه)21).

وهذا ما �سار عليه ق�ساء ديوان املظامل بقوله: )توقيع اجلزاء التاأديبي على املوظف 

دون اإجراء حتقيق معه و�سماعه دفاعه ي�سم القرار مبخالفة النظام مما يوجب اإلغائه()22).

اإل اأن الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق قد ن�ست املادة اخلام�سة ع�رشة على اأنه 

)ل يجوز الطالع على حما�رش التحقيق اإل بعد اإحالتها لهيئة التاأديب ومبعرفتها وت�سلخ 

من املعامالت املحالة لهيئة التاأديب الأوراق املتعلقة مب�سادر الإخباريات والكا�سفة عن 
)20) حكم رقم 1)3، 1413/3هـ املجموعة املرجع ال�ضابق �ش218.

)21) انظر: د. عبدالفتاح عبدالرب، ال�ضمانات التاأديبية، مرجع �ضابق �ش297، وما بعدها. وللمزيد من الإي�ضاح 
انظر د. عمرو فوؤاد بركات، مرجع �ضابق، �ش292.

)22) حكم ديوان املظامل رقم 1)1/ت/1412/2هـ الق�ضاء الإداري يف خم�ش �ضنوات، مرجع �ضابق �ش7)2.
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اأ�سخا�ش جهاز الرقابة(.

نف�سه  عن  التهمة  درء  حق  من  املتهم  املوظف  يحرم  الن�ش  هذا  اأن  تقديري  ويف 

ويتعار�ش مع حق الدفاع، كما اأن عدم الطالع على حما�رش التحقيق اإل بعد الإحالة 

تنع املوظف من اإمكانية واأد التحقيق من بداياته وجتنب ال�سري باإجراءات التحقيق، ول 

�سيما اإذا تقدم املوظف باإثبات براءته من بداية التحقيق فلماذا امل�سي قدماً بقرار الإحالة 

اإذا كان من املمكن اإغالق ملف التحقيق وحفظه ب�سكل نهائي، وغالباً ما يتاأتى ذلك اإذا 

كان قرار الإحالة اإلى التحقيق قد اتخذ بناء على دعوى كيدية)23).

2- تقدمي الدفوع ومناق�سة ال�سهود:

متليها  و�لتي  تاأديبياً  �مللحق  بها  يحاط  �أن  �لتي يجب  �ل�شمانات  من  �حلق  يعد هذ� 

املبادئ العامة للقانون ول�سون هذا احلق وعدم اإهداره من ِقبل الإدارة والتي اإن فعلت 

يكون اإجراوؤها عر�سة للبطالن، وامتثاًل لهذا يتوجب على التحقيق ال�سماح للموظف 

املن�سوب اإليه املخالفة مبوجب هذا احلق تقدمي جميع الدفوع امل�رشوعة التي يحتاجها لنفي 

املخالفة املن�سوبة اإليه كالعتا�سات وا�ستدعائه ل�سهوده وتقدمي اأي �سندات اأو اأوراق اأو 

وله  الق�سية،  ت�سمينها مبلف  التحقيق  املخالفة، وعلى  بواقعة  تتعلق  اأن  �سابهها على  ما 

مناق�سة �سهود الق�سية �سواء �سهود النفي اأم �سهود الإثبات)24)، ومن اجلدير ذكره باأن 

نظام تاأديب املوظفني والالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق مل تتناول ب�سكل تف�سيلي 

اأوجه الدفاع وال�ستماع لل�سهود وكيفية ال�ستجواب اإل على نحو عر�سي يف املادة 35 
الثقافة: عمان 2009  )23) انظر للمزيد من التف�ضيل يف هذا اجلانب: د. نواف كنعان: القانون الإداري دار 

�ش203، وكذلك انظر: د. عبدالفتاح ح�ضن: التاأديب يف الوظيفة العامة، املرجع ال�ضابق �ش91.
)24) انظر: د. حممد خمتار عثمان: اجلرمية التاأديبية، بني القانون الإداري والإدارة العامة، ر�ضالة دكتوراه، 

كلية احلقوق جامعة عني �ضم�ش، )197، �ش)42 وما بعدها.
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على  تاأديبية  عقوبة  توقيع  يجوز  )ل  اأنه  على  ن�ست  والتي  املوظفني  تاأديب  نظام  من 

املوظف اإل بعد التحقيق معه كتابة و�سماع اأقواله وحتقيق دفاعه واإثبات ذلك يف القرار 

ال�سادر بالعقاب اأو يف حم�رش مرفق به(. اأما قواعد املرافعات اأمام ديوان املظامل فقد 

اأو�سحت بع�ش القواعد املنظمة لال�ستماع لل�سهود اأثناء املحاكمة فقد ن�ست املادة الثانية 

اأو املتهم اأن  اأو بناء على طلب ممثل الدعاء  والع�رشون على اأن للدائرة من تلقاء ذاتها 

تكلف باحل�سور من تراه لزماً ل�سماع اأقواله من ال�سهود، وعلى الدائرة اأن تنع توجيه 

اأ�سئلة اإلى ال�ساهد ل تتعلق مبو�سوع الدعوى اأو توؤدي اإلى ا�سطرابه اأو تخويفه. بيد اأن 

املنظمة لذلك  لل�سهود ول الإجراءات  املرافعات مل تف�سل يف كيفية ال�ستماع  قواعد 

اأو القيود التي ترد يف هذا ال�ساأن ومن ثم ميكن الرجوع اإلى نظام املرافعات والالئحة 

التنفيذية بخ�سو�ش مدى ا�ستيفاء اأوجه الدفاع وكذلك نظام الإجراءات اجلزائية الذي 

الداخلية  الالئحة  اكتفت  �سمولية. وقد  اأكرث  ب�سكل  والتحقيق  ال�ستجواب  كيفية  نّظم 

لهيئة الرقابة والتحقيق يف املادة )26( بقولها: )يجوز �سماع ال�سهود يف ح�سور املحقق 

ما جرى  اأن يكون ذلك يف غيبته(، وهذا  بالتحقيق  املحيطة  الظروف  تق�ش  ما مل  معه 

�لتاأديبي على �ملوظف  لتوقيع �جلز�ء  �لنظام  بقوله: )��شرتط  �ملظامل  عليه ق�شاء ديو�ن 

اإجراء حتقيق معه ومواجهته مبا ن�سب اإليه وحتقيق دفاعه – ويجب اأن يت�سمن التحقيق 

الواقعة  ب�ساأن  عام  حتقيق  اإجراء  يكفي  ول  للجزاء،  املوجبة  بالتهمة  املوظف  مواجهة 

و�سوؤال املوظف واإجابته عنها، بل يجب مواجهته بالتهمة املوجهة اإليه واملوجبة للجزاء 

وحتقيق دفاعه، واإلغاء قرار اجلزاء غري امل�ستويف لذلك())2).

))2) حكم ديوان املظامل رقم 1)1/ت/2-1413هـ، الق�ضاء الإداري يف خم�ش �ضنوات، مرجع �ضابق، �ش8)2.
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ثالثًا: �ل�صمانات �لأخرى:

1- توثيق التحقيق:

يعد التوثيق من ال�سمانات ال�سكلية الواجب كفالتها للموظف املحال اإلى جلنة التحقيق، 

ويق�سد هنا بالتوثيق، هو حترير الإجراءات التحقيقية يف حما�رش ر�سمية، حيث فر�ش نظام 

تاأديب املوظفني يف املادة احلادية ع�رشة )يكون التحقيق كتابة ويثبت يف حم�رش اأو حما�رش 

م�سل�سلة يبني فيها تاريخ ومكان و�ساعة افتتاحه واإتامه وتذّيل كل ورقة من اأوراق التحقيق 

التحقيق،  حما�رش  اأوراق  يف  التعديل  اأو  ال�سطب  يجوز  ول  التحقيق  تولى  من  بتوقيع 

كتابة حما�رش  والتحقيق  الرقابة  لهيئة  الداخلية  الالئحة  العا�رشة من  املادة  نظمت  وكذلك 

ال�ستجواب  حما�رش  حترير  وجد  اإن  التحقيق  كاتب  اأو  املحقق  يتولى  بقولها:  التحقيق 

يقدم مذكرة بخطه وكذلك  اأن  له  اأن  بنف�سه على  اإجاباته  كتابة  اأقواله  للماأخوذ  ول يجوز 

الإقرارات التي ت�سدر عنه يف اأوراق م�ستقلة ويجب توقيع املحقق وكاتب التحقيق على 

كل �سفحة من �سفحات التحقيق ويوقع املاأخوذ اأقواله على كل اإجابة له.

ول �سك باأن كتابة التحقيق وتوثيقه اأدعى حلفظ اأقوال املتهم وتدوين �سري اإجراءات 

التحقيق ب�سكل اأ�سويل، كما اأن توثيق اإجراءات التحقيق وتدوين اإفادات ال�سهود ي�سهل 

عملية الإثبات على كل اأطراف الدعوى التاأديبية كما ميّكن املحامي والقا�سي من مدى 

�سالمة الإجراءات املتبعة يف التحقيق من الناحية النظامية، ومن ثم عدم اللتفات اإلى 

الإجراءات التي �سابها عيب معني مينع من الأخذ بها والبناء عليها يف التحقيق))2).

))2) انظر: د. حممد اأحمد عبدالرحمن: الإجراءات الحتياطية للتاأديب يف الوظيفة العامة، ر�ضالة دكتوراه، 
جامعة عني �ضم�ش: 1997/ �ش117، وراجع للمزيد من التف�ضيل: د. ي�ضري لبيب حبيب: نظرية اخلطاأ 

التاأديبي: ر�ضالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 1990، �ش)7 وما بعدها.
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ويف هذا ال�ساأن ق�سى ديوان املظامل بقوله:

)... اإن عدم تقدمي جهة الإدارة لأوراق التحقيق مع املوظف رغم طلبها منها واإمهالها 

عدة جل�سات يوجب احلكم يف الدعوى بحالتها، اإذ يتعني اأن تثبت جهة الإدارة اإجراء 

التحقيق بتقدمي الأوراق الدالة على ذلك، واإن نكلت عن ذلك يكون قرارها خمالفاً 

للنظام واجب الإلغاء()27).

ولعل من نافلة القول باأن الق�ساء ل ي�ستطيع ب�سط رقابته على القرار التاأديبي املطعون 

املدعي  بحق  التي جرت  التاأديبية  املحاكمة  كانت  اإذا  اإل  عليه  قام  الذي  وال�سبب  فيه 

قد تت ب�سورة قانونية ومدونة يف حما�رش مكتوبة تت�سمن اإحاطة املوظف بالتهمة اأو 

الفر�سة بعد ذلك  له  تتاح  اإيهام، واأن  فيه ول  لب�ش  ب�سكل دقيق ل  اإليه  املن�سوبة  التهم 

ليعد الدفاع عن نف�سه فت�ستمع اأقواله مكتوبة وما يبديه من دفاع اأو دفوع واأن تت�سمن 

الدفاع  �سمانات  من  ك�سمانة  اإليهم  املحقق  ا�ستمع  الذين  ال�سهود  �سهادات  املحا�رش 

اجلوهرية واأن ميّكن املوظف املتهم من مناق�ستهم وتقدمي �سهود النفي اإن وجدوا، وبناء 

على ذلك فاإن حماكمة املوظف التي تتم �سفاهة وكذلك �سماع املحقق لل�سهود، يحول 

باأن التحقيق  التاأديبي املطعون فيه، ومن ثم نقول  دون املحكمة ومراقبتها على القرار 

الذي يجري �سفاهة ل يعتد به ول ي�سكل �سمانة للمتهم ول ي�ستطيع الق�ساء اأن يراقب 

القرار التاأديبي ب�سكل �سحيح.

يجب اأن يراعى يف عملية تدوين حما�رش التحقيق اأن تكون مت�سل�سلة، ويذكر فيها 

تاريخ اإجراء التحقيق وا�سم املحقق وال�سهود اأو املوظف املخالف وامل�سادقة عليه من 

)27) حكم ديوان املظامل رقم 1)1/ت/1412هـ، �ش7)2.



244
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

املعنيني فيها على جميع الأوراق)28).

وقد ن�ش نظام تاأديب املوظفني يف املادة احلادية ع�رشة �سالفة الذكر عن كيفية اإعداد 

حما�رش �لتحقيق و�ل�رشوط �لفنية �للزم تو�فرها يف حم�رش �لتحقيق )يكون �لتحقيق 

افتتاحه  و�ساعة  ومكان  تاريخ  فيها  يبني  م�سل�سلة  حما�رش  اأو  حم�رش  يف  ويثبت  كتابة 

واإتامه وتذّيل كل ورقة من اأوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ول يجوز ال�سطب 

اأو التعديل يف اأوراق حما�رش التحقيق()29).

2- رفع تقرير مف�سل بخال�سة التحقيق:

بعد اأن تنهي جلنة التحقيق اإجراءها التحقيقي تعمل على رفع تقرير يت�سمن النتائج 

الذي  املخت�ش  الإداري  للمرجع  بتو�سياتها  م�سفوعاً  اللجنة  هذه  اإليها  تو�سلت  التي 

هيئة  )تبلغ  اأنه  على   39 املادة  يف  املوظفني  تاأديب  نظام  ن�ش  حيث  بالتحقيق،  كلفها 

الأحوال  جميع  يف  العامة  املراقبة  وديوان  العام  املوظفني  وديوان  والتحقيق  الرقابة 

بالقرار ال�سادر من الوزير بالعقوبة فور �سدور القرار، فاإن مل يكن القرار �سادراً بالتطبيق 

اأن ير�سل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار �سور من جميع اأوراق  للمادة )38( تعنّي 

التحقيق، وللهيئة خالل ثالثني يوماً من تاريخ ت�سلمها للقرار و�سور اأوراق التحقيق، 

اإذا راأت اأن املخالفة ال�سادر يف �ساأنها القرار ت�ستوجب الف�سل اأن تبلغ الوزير بذلك 

وتبا�رش التحقيق يف الق�سية( ون�ش يف املادة 35 على اأنه )ل يجوز توقيع عقوبة تاأديبية 
العام، جملة موؤتة  تاأديب املوظف  التاأديبي ك�ضمانة من �ضمانات  القرار  )28) انظر: د. نواف كنعان: ت�ضبيب 

للبحوث والدرا�ضات، املجلد ال�ضابع العدد ال�ضاد�ش: 1992، �ش134-133.
�ضري  على  املخت�ضة  اجلهات  اطالع  تكفل  التي  القواعد  من  لأنه  العام  النظام  من  التحقيق  كتابة  يعد   (29(
اإجراءات التحقيق، وحتى ل ت�ضيع معامل الظروف واملالب�ضات التي جتري يف ظلها، وتكون حجة للموظف 
العام يف  تاأديب املوظف  التف�ضيل يف هذا اجلانب د. عبدالعظيم عبدال�ضالم،  اأو عليه: انظر ملزيد من 

م�ضر، اجلزء الثاين: دار النه�ضة العربية، القاهرة: 2000، �ش)0) وما بعدها.



245
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

على املوظف اإل بعد التحقيق معه كتابة و�سماع اأقواله وحتقيق دفاعه واإثبات ذلك يف 

القرار ال�سادر بالعقاب اأو يف حم�رش مرفق به(.

املطلب الثاين: �شمانات تاأديب املوظف يف مرحلة املحاكمة

اأوًل: حق طلب الرد:

اإلى  املحال  املوظف  امل�رشع  بها  ن  ح�سّ التي  ال�سمانات  اأهم  من  احلق  هذا  يعد 

التاأديب لي�سمن له حماكمة عادلة ونزيهة ل ت�سوبها اأية اعتبارات قد توؤثِّر على جمرى 

�سري الأمور بعدالة وبهذا احلق ي�ستطيع املوظف العتا�ش على الهيئة امل�سّكلة للنظر يف 

الدعوى التاأديبية اأو اأي ع�سٍو فيه �رشيطة اأن يكون طلب الرد م�ستنداً اإلى اأ�سباب وجيهة 

ت قواعد املرافعات اأمام  ومعتربة، واأن يكون قبل البدء باإجراءات املحاكمة، حيث ن�سّ

)للمتهم ولأي من ذوي  بقولها  احلق  والع�رشين على هذا  اخلام�سة  املادة  الديوان يف 

الرد،  يوجب  �سبب  هناك  كان  اإذا  الدائرة  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  رد  يطلب  اأن  ال�ساأن 

ويوقف النظر يف الدعوى اإثر تقدمي الطلب وحتى البت فيه ويف�سل رئي�ش الديوان يف 

هذا الطلب ويكون قراره نهائياً، ولع�سو الدائرة اإذا قامت لديه اأ�سباب ي�ست�سعر منها 

احلرج من نظر الدعوى اأن يعر�ش اأمر تنحيه عن النظر فيها على رئي�ش الديوان للف�سل 

فيه.
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ثانيًا: �شمانات تت�شل باملحاكمة ذاتها:

بعد اإحالة الدعوى التاأديبية بكافة حمتوياتها اإلى ديوان املظامل، وال�رشوع بالتحقيق 

مع املوظف املحال عليها يجب اأن تراعي جميع ال�سمانات الآتية:

1- حق التبليغ:

يتعنّي على الدائرة التي �ستنظر يف الدعوى التاأديبية يف حال حتديدها ملوعد اجلل�سة 

اأن يبّلغ املوظف املراد تاأديبه بذلك املوعد، ومل تف�سل املادة التا�سعة ع�رشة من قواعد 

 املرافعات كيفية التبليغ واإمنا اكتفت بالقول: )اإذا مل يح�رش املتهم يف الدعوى التاأديبية بعد 

فاإننا  ثم  ومن  املحاكمة(  اإج��راءات  يف  ت�سي  اأن  الدائرة  فعلى  �سحيحاً  اإبالغاً  اإبالغه 

لت كيفية التبليغ، حيث ن�ست )تتم  نحيل اإلى املادة 43 من قواعد املرافعات والتي ف�سّ

الإخطارات املن�سو�ش عليها يف هذه القواعد على الوجه الآتي: 1- ت�سلم الإخطارات 

من  اإقامته  حمل  يف  معه  يوجد  من  اإلى  فت�سلم  واإل  وجد  اأينما  نف�سه  ال�سخ�ش  اإلى 

اإلى  فت�سّلم  الإخطارات  ت�سليم  تعذر  اإذا  باأنه  اأ�سارت  )ه(  الفقرة  ويف  معه  ال�ساكنني 

العمدة واإذا تعّذر معرفة حمل اإقامة املتهم اأو عنوانه داخل اململكة فيبّلغ بوا�سطة الن�رش 

يف اجلريدة الر�سمية()30).

2- التوثيق:

الدائرة  �رش  اأمني  )يحرر  باأن  املرافعات  قواعد  من  والع�رشون  احلادية  املادة  ت  ن�سّ

اأع�ساء  اأ�سماء  املح�رش  يف  يبنّي  اأن  على  الدائرة  رئي�ش  اإ�رشاف  حتت  اجلل�سة  حم�رش 

الدائرة الذين ح�رشوا اجلل�سة وزمان ومكان انعقادها واحلا�رشين من اخل�سوم ووكالئهم 

)30) انظر تف�ضيل ذلك يف املادة 43 من قواعد املرافعات اأمام ديوان املظامل.
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واملتهمني ويبنّي كذلك جميع الإجراءات التي تتم يف اجلل�سة وال�سهادات التي تُ�سمع 

اأع�ساء  من  املح�رش  ويوقع  دفاعهم  وملخ�ش  وطلباتهم  الدعوى  اأطراف  واأقوال  فيها 

الدائرة واأمني �رشها ومن اأطراف الدعوى(.

3- حق تقدمي الدفوع:

ورد هذا احلق للموظف مرتني الأولى اأمام التحقيق والثانية اأمام الدائرة التاأديبية يف 

الديوان وقد �سبق بيان ذلك ويعد هذا زيادة يف حر�ش امل�رشع ل�سمان حقوق املوظفني 

اأمام  الدفوع  تقدمي  حيثيات حق  تختلف  ول  دفوعهم،  لتقدمي  اأخرى  فر�سة  ومنحهم 

الدائرة التاأديبية عن تلك املذكورة اأمام جلان التحقيق وتالفياً للتكرار �سنقت�رش يف هذا 

املقام على ما اأوردناه اآنفاً.
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املبحث الثاين:
�سمانات اإيقاع العقوبة على املوظف العام:

يتوجب توفري ال�سمانات التالية عند اإيقاع العقوبة على املوظف املخالف �سواء مت 

اإيقاعها من ِقبل ال�سلطة الرئا�سية بعد اإجراء التحقيق من ِقبل جلنة التحقيق، اأو من ِقبل 

املجل�ش التاأديبي.

املطلب الأول: ال�شمانات املعا�شرة لإنزال العقوبة:

الفرع الأول: �شمانات تت�شل بذات العقوبة:

اأوًل: �رشعية العقوبة: ويق�سد ب�سمان �رشعية العقوبة اأنه ل يجوز مطلقاً اإيقاع عقوبة 

على املوظف مل ترد يف نظام تاأديب املوظفني، واإل اعتربت العقوبة باطلة، وقد ن�ش 

املوظفني يف حال  على  تقع  التي  العقوبات  على   32 املادة  املوظفني يف  تاأديب  نظام 

ارتكابهم خمالفات اإدارية:

العقوبات التاأديبية التي يجوز اأن توقع على املوظف هي:

اأوًل: بالن�سبة ملوظفي املرتبة العا�رشة فما دون اأو ما يعادلها:

1- الإنذار.

2- اللوم.
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3- احل�سم من الراتب مبا ل يتجاوز �سايف راتب ثالثة اأ�سهر على األ يتجاوز املح�سوم 

�سهرياً ثلث �سايف الراتب ال�سهري.

4- احلرمان من عالوة دورية واحدة.

5- الف�سل.

ثانياً: بالن�سبة للموظفني الذين ي�سغلون املرتبة احلادية ع�رشة فما فوق اأو ما يعادلها:

1- اللوم.

2- احلرمان من عالوة دورية واحدة.

3- الف�سل.

ويحق لالإدارة اأن تختار من قائمة العقوبات الواردة يف هذه املادة ما ت�ساء �رشيطة 

عدم اجلمع يف العقوبات ولزوم تنا�سب املخالفة مع العقوبة وعلى النحو الذي �سيتم 

بيانه فيما بعد.

وقد ق�سى ديوان املظامل تكري�ساً ملبداأ ال�رشعية قوله: )عدم جواز حرمان املوظف من 

البدل الذي يتقا�ساه.. ذلك اأن نظام تاأديب املوظفني قد ح�رش العقوبات الواردة يف املادة 32 

وهي الإنذار واللوم واحل�سم.. مما تقدم تنتهي الدائرة اإلى عدم �سحة القرار واإلغائه()31).

�سبب  على  اجلزاء  قيام  عدم  ثبت  طاملا  النقل  قرار  )اإلغاء  اآخر  حكم  يف  وق�سى 

�سحيح ف�ساًل عن اأن النظام مل يرد به ن�ش على معاقبة املوظف بالنقل()32).

ن�سب  ملا  املدعي  نظر  بلفت  قرار  )�سدور  باأن  اأي�ساً  الديوان  ق�سى  لذلك  وتاأكيداً 

اإليه من خمالفة يعني اأن جهة الإنذار اأرادت معاقبته تاأديبياً بذلك، كما اأن اإيداعه ملف 
)31) حكم ديوان املظامل )1/د/ف 29/29 لعام 1427هـ املجموعة، مرجع �ضابق �ش1170.

)32) حكم ديوان املظامل رقم 3)1/ت 1411/2هـ �ش))2.
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د هذا الق�سد – لفت نظر املدعي مل يرد �سمن اجلزاءات املقررة  خدمة املوظف يوؤكِّ

بنظام تاأديب املوظفني ومن ثم يكون القرار خمالفاً للنظام ويجب اإلغاوؤه()33).

ومما يوؤخذ على املادة 32 اأنها مّيزت يف العقوبة بني فئات املوظفني – العا�رشة فما دون 

– واحلادية ع�رشة فما فوق خمالفة بذلك مبداأ م�ستقر وهو مبداأ امل�ساواة يف العقاب فال 
يجوز اأن ينتهك هذا املبداأ حتت اأي ذريعة، وهنا نتدارك القول باأن الأنظمة التاأديبية تّيز 

بني فئات املوظفني يف �سري اإجراءات التحقيق، حيث يحقق مع املوظفني يف الفئات 

الدولة احتاماً  الغالب من كبار موظفي  ت�سّكل يف  تاأديبية  اأمام جلان وجمال�ش  العليا 

للموظف املتهم وتفّهماً لدوره القيادي وا�ستيعاباً لطبيعة وظروف ارتكاب املخالفة، اأما 

من حيث العقوبات فتوقع عليهم ذات العقوبات دون تييز)34).

كما يالحظ على قائمة العقوبات الواردة يف املادة 32 من النظام اأنها �سحيحة وقليلة 
)33) حكم ديوان املظامل رقم 0)/ت/ 1412/2هـ املجموعة �ش7)2.

ع اجلزاءات وفقًا لطبيعة العمل وظروفه، بحيث يجب التمييز  )34) اجته جانب من الفقه – ل نوؤيده – �ضرورة تنونّ
الفنية املتخ�ض�ضة،  والوظائف  التنفيذية  والوظائف  امل�ضاندة،  والوظائف  القيادية  الوظائف  بني �ضاغلي 
ومن الأ�ضباب التي ي�ضوقها هذا الجتاه، اأن امل�ضاواة يف هذا املجال ل تتحقق اإل بني موظفني مت�ضاويني 
اأمام  يف درجاتهم الوظيفية واملراكز التي ي�ضغلونها بالهرم الإداري، وعند هذا الفريق ل تعني امل�ضاواة 
القانون اأن تتم ب�ضكل ح�ضابي حم�ش واإمنا عدم التمييز بني اأفراد الطائفة الواحدة اإذا متاثلت مراكزهم 
القانونية. وقد نادى هذا الفريق اأن تقت�ضر اجلزاءات على كبار املوظفني على اجلزاءات املعنوية فقط، 
ذلك اأن بقاء هوؤلء املوظفني يف مراكزهم مرهون بتوافر الثقة يف ح�ضن ا�ضطالعهم مب�ضوؤولياتهم، ومن 
ثم فاإن توقيع اأي جزاء مادي بحقهم من �ضاأنه امل�ضا�ش مبركزهم الوظيفي، وهذا كفيل بانعدام الثقة من 
وتطبيقها يف �ضوء علم  العامة  الوظائف  �ضيا�ضة  فوؤاد مهنا:  لدى د. حممد  انظر هذا الجتاه  اأ�ضا�ضها. 
عثمان،  د. حممد خمتار  الجتاه  هذا  عك�ش  وانظر  الإ�ضكندرية 7)19 �ش23).  املعارف:  دار  التنظيم: 
مبداأ  لنتهاك  تكري�ش  هو  كانت  �ضورة  باأي  امل�ضاواة  مبداأ  انتهاك  اإن  يقول  حيث  �ــش438،  �ضابق  مرجع 
القانون وينم عن �ضيا�ضة ت�ضريعية تعزز من نظام الطبقات الجتماعية وتخلق طبقية يف  اأمام  امل�ضاواة 
العقوبات التاأديبية: ونحن نرى اأن يتم تطبيق ذات العقوبات على املوظفني ب�ضرف النظر عن مراكزهم 
القيادي  املوظف  فيها مع  التحقيق  يتم  التي  الإجــراءات  اأن  الإداري مع مراعاة  الهرم  �ضلم  القيادية يف 
املوظفني  كبار  من  مكون  تاأديبي  جمل�ش  اأمام  القيادي  املوظف  ميثل  بحيث  العادي  املوظف  عن  تختلف 

احرتامًا ملكانته وتفهمًا لدوره ومراعاة لظروف اتخاذ القرار اأو اخلطاأ الذي ارتكبه.



251
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

ول يوجد تنّوع فيها، ناهيك عن عدم الفائدة من بع�سها، واإل كيف ميّيز من الناحية 

القانونية البحتة بني الإنذار واللوم.

من  و33   32 امل��ادة  يف  ال��واردة  وهي  املوظف  على  توقع  اأ�سلية  عقوبات  وهناك 

النظام، وهناك عقوبات تبعية وهي التي ترتبط وتتبع اإيقاع عقوبة معينة؛ فاإذا مت معاقبة 

الدورية  العالوة  فاإنه يحرم من  ال�سنة  اأكرث من خم�سة ع�رش يوماً يف  باحل�سم  املوظف 

ب�سكل تبعي))3).

وثمة عقوبات وردت يف نظام تاأديب املوظفني توقع يف حال انتهت خدمة املوظف 

املادة 33  الواردة يف  العقوبة  اإيقاع  مينع ذلك من  املخالفة فال  اكت�ساف  ذلك  بعد  ومت 

والتي ن�ست على )ل مينع انتهاء خدمة املوظف من البدء يف اتخاذ الإجراءات التاأديبية 

اأو ال�ستمرار فيها. ويعاقب املوظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة 

ل تزيد على ما يعادل ثالثة اأمثال �سايف اآخر راتب كان يتقا�ساه اأو باحلرمان من العودة 

للخدمة مدة ل تزيد على خم�ش �سنوات اأو بالعقوبتني معاً(.

كما اأن ثمة مبداأ مرتبط بعدم جواز اجلمع يف العقوبات التاأديبية اإل اإذا وجد ن�ش 

بذلك وهو مبداأ عدم جواز معاقبة املوظف على ذات الذنب مرتني، وغالباً ما يحدث 

انتهاك لهذا املبداأ عندما تتعدد اجلهات العقابية ومن ثم فاإنه يعد خمالفة �سارخة لهذا 

املبداأ الرا�سخ اإذا تت معاقبة املوظف على ذات الفعل مرتني.

ثانياً: التنا�سب:

بني خطورة  املالءمة  ومفاده  التاأديبي،  للجزاء  القانونية  املبادئ  اأحد  التنا�سب  يعد 
))3) وهناك عقوبة الف�ضل حكمًا التي توقع على املوظف الذي يعاقب باحلب�ش ملدة �ضنة، وعندما يحكم عليه 

بحد من احلدود.. اإلخ.
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املخالفة املرتكبة وما ينا�سبها من جزاء، فيجب اأن تكون العقوبة املفرو�سة على املوظف 

املخالف تتنا�سب وطبيعة املخالفة املرتكبة دومنا تهاون اأو مغالة، وقد ن�ش نظام تاأديب 

املوظفني على هذا املبداأ يف املادة 34 بقوله: يراعى يف توقيع العقوبة التاأديبية اأن يكون 

اختيار العقوبة متنا�سباً مع درجة املخالفة مع اعتبار ال�سوابق والظروف املخففة وامل�سددة 

املالب�سة للمخالفة وذلك يف حدود العقوبات املقررة يف هذا النظام.

بقوله: )وحيث  املظامل  ديوان  والعقوبة حكم  املخالفة  بني  التنا�سب  ملبداأ  وتاأ�سياًل 

اإن الواجب على املوظف اأن يراعي الآداب يف تعامله مع روؤ�سائه وزمالئه، واإن كان 

فاإذا خالف  التعامل،  اللياقة يف  اأدب  مراعاة  يخوله عدم  ذلك ل  فاإن  له  بحق  يطالب 

املذكور  املوظف  معاقبة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  تاأديبه، وحيث طلبت  فاإنه يجب  ذلك 

القناعة  يعطيها  ل  املتهم  بحق  املتيقن  القدر  اأن  ترى  الدائرة  فاإن  اخلدمة،  من  بالف�سل 

 32 املادة  يف  الواردة  العقوبات  باإحدى  مبعاقبته  الدائرة  وتنتهي  الف�سل،  ي�ستحق  باأنه 

التي تزيد  تاأخذ يف احل�سبان خدمة املوظف  للعقوبة  )اللوم(. والدائرة عند تقديرها 

على 24 �سنة، ف�ساًل عّما اأ�سابه من جراء التحقيق وجلبه ملجل�ش الق�ساء، فلعل ذلك 

يكون رادعاً له بالبعد عّما بدر منه، وعدم العودة ملثل ذلك باملرة القادمة، لذلك ولكل ما 

تقدم حكمت الدائرة مبجازاة املدعى عليه بعقوبة اللوم())3).

وق�سى الديوان يف حكم اآخر )اإن حيازة املدعى عليه عدداً من احلبوب املحظورة 

اعتبار  الوظيفي على  الواجب  مقت�سى  ميّثل خروجاً على  املتهم  بحق  ذلك  ثبوت   –
اأن ذلك يفر�ش مزيداً من احلر�ش عن البعد عن املحرمات – خلو �سحيفة املتهم من 

))3) حكم رقم 8/د/7/1 لعام 1427هـ املجموعة احلديثة، �ش719.
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العقوبات الإدارية مع ح�سن تقوميه الوظيفي له اأثره املخفف يف تقدير العقوبة املنا�سبة 

وهي حرمانه من عالوة دورية واحدة()37).

الفرع الثاين: �شمانات تت�شل بالقرار ال�شادر بالعقوبة

�أوًل: �لت�صبيب:

الكامنة وراء  الأ�سباب احلقيقية  العقوبة ذكر  باإيقاع  ال�سادر  القرار  بت�سبيب  يق�سد 

اإيقاع العقوبة، وهذا الت�سبيب يك�سف عن الوقائع التي دفعت ال�سلطة التاأديبية اإلى اإيقاع 

العقوبة، وهو ما ج�سده نظام تاأديب املوظفني يف املادة 38 بقوله: )اإذا راأت هيئة الرقابة 

والتحقيق اأن املخالفة ل ت�ستوجب عقوبة الف�سل حتيل الأوراق اإلى الوزير املخت�ش مع 

بيان الأفعال املن�سوبة اإلى املتهم على وجه التحديد واقتاح العقوبة املنا�سبة(. اأما اإذا 

راأت هيئة الرقابة والتحقيق الإحالة اإلى ديوان املظامل فيجب اأن يت�سمن ذلك الأ�سباب 

باأن الإحالة  الإ�سارة  املادة 37 على ذلك مع  التي يقوم عليها قرار التهام وقد ن�ست 

اأ�سبحت لديوان املظامل بدًل من هيئة التاأديب بحكم الخت�سا�ش:

)يجب اأن يت�سمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التاأديب بيان الأفعال 

املن�سوبة اإلى املتهم على وجه التحديد(.

وقد األزمت قواعد املرافعات يف املادة 31 الدائرة التي تنظر يف الدعوى التاأديبية اأن 

ت�سدر حكمها م�سبباً بقولها: )يجب اأن ي�ستمل اإعالم احلكم على الأ�سباب التي بني 

عليها وبيان م�ستنده واأن يبنّي فيه الدائرة التي اأ�سدرته، وتاريخ اإ�سداره(.

)37) حكم ديوان املظامل رقم 81/ت/)/1432هـ املجموعة، �ش381.
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اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  بيان  ���رشورة  على  املظامل  دي��وان  اأحكام  ا�ستقرت  وقد 

اإ�سدار القرار التاأديبي، بل ميكن القول اإن ت�سبيب القرار التاأديبي ي�سّكل �سمانة اأ�سا�سية 

للموظف ويتيح للق�ساء رقابة مدى م�رشوعية الأ�سباب التي اأدت اإلى اإ�سدار القرار، 

القرار معيب يف  اإن  القرار منه.  القرار يتتب خلو  اأ�سا�سياً يف  الت�سبيب �سكاًل  ويعد 

�سكله عيباً جوهرياً يوؤدي اإلى بطالنه، وحمكمة العدل العليا على وجود ت�سبيب القرار 

الإداري كونه يعد �سكاًل اأ�سا�سياً يف القرار ال�سادر عن ال�سلطة التاأديبية واإهماله يوؤدي 

اإلى بطالن ذلك القرار)38).

ثانيًا: �إبالغ �ملوظف بالقر�ر �لنهائي:

يجب على الدائرة التاأديبية يف ديوان املظامل عند اإ�سدار حكمها اأن تعلم املحكوم 

عليه بعد ت�سليمه ن�سخة اإعالم احلكم باأن له اأن يطلب تدقيق احلكم خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ ت�سليمه ن�سخة اإعالم احلكم وبخالفه يكون احلكم يف حقه نهائياً واجب النفاذ.

اأما اإذا كان قرار التاأديب �سادراً من اجلهة الإدارية مبوجب املادة 35 من نظام التاأديب 

باأنه  اأ�سارت  اإداري، حيث  بقرار  تاأديبية  اإيقاع عقوبة  ال�سالحية  ل�ساحب  والتي جتيز 

عدا   )32( امل��ادة  يف  عليها  املن�سو�ش  العقوبات  يوقع  اأن  املخت�ش  للوزير  )يجوز 

الف�سل(.

العام، جملة موؤتة  تاأديب املوظف  التاأديبي ك�ضمانة من �ضمانات  القرار  )38) انظر: د. نواف كنعان: ت�ضبيب 
للبحوث والدرا�ضات، املجلد ال�ضابع العدد ال�ضاد�ش: 1992، �ش134-133.



255
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

املطلب الثاين: ال�شمانات الالحقة على اإيقاع العقوبة التاأديبية

يحيطه  يزال  فال  �سمانته،  تنهي  ل  املخالف  املوظف  على  التاأديبية  العقوبة  اإيقاع 
ال�سارع بال�سمانات التي من �ساأنها اإر�ساء مبادئ العدالة و�سون حقوق املوظفني، فله 
�سمانة اإدارية واأخرى تتبعها وهي ق�سائية تتمثل بال�سمانات الواجب توافرها يف اأحكام 
الق�ساء من نزاهة مفت�سة وعدالة مطلوبة وحقاً له بالعتا�ش على احلكم و�سنوردهما 

تف�سياًل كما هو اآت:

الفرع الأول: التظلم الإداري:)39)

�أوًل: تعريفه:
هو طلب يقدمه املوظف املعاقب لل�سلطة التي اأوقعت العقوبة عليه يلتم�ش فيه اإلغاء 
قرارها بالعقوبة اأو �سحبه اأو تعديله، فهو مبعنًى اآخر عر�ش املوظف مظلمته على ال�سلطة 
الإدارية متخذة القرار طالباً منها اإن�سافه عن طريق اإعادة النظر يف القرار الإداري الذي 

اأ�سدرته.
والتظلم هنا يكون بالن�سبة للقرار التاأديبي ال�سادر عن ال�سلطة التاأديبية الرئا�سية.

م الإداري حقاً من حقوق املوظف املعاقب، فالقاعدة العامة للتظّلم  هذا ويعترب التظلُّ
عدم  اأو  اللجوء  يف  احلرية  مطلق  ال�ساأن  ل�ساحب  اإن  اأي  جوازي،  اأنه  هي  الإداري 
اللجوء اإليه، فله من حيث املبداأ اأن يتظلم اإلى اجلهة الإدارية املخت�سة قبل رفع دعواه 
جتنباً مل�سقة التقا�سي وطول مدته، وله اأن يرفع دعواه للق�ساء بدعوى اإلغاء القرار. بيد 
اأن النظام ال�سعودي اتخذ م�سلكاً مغايراً عندما األزم املوظف الذي ي�سدر قرار تاأديبي 
)39) انظر: د. حممد خالد البظم، النظام القانوين للتظلم الإداري، جامعة بغداد، كلية القانون، 2003، �ش17 

وما بعدها.
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القرار والثانية لدى  اأ�سدرت  التي  اأن يتظّلم مرتني، الأولى لدى اجلهة الإدارية  بحقه 
وزارة اخلدمة املدنية؛ وذلك وفقاً لقواعد املرافعات اأمام الديوان.

ثانيًا: �صروطه
ي�شرتط �مل�رشنّع قبل تقدم �ملوظف بتظلمه ر�شمياً، �أن يبحثه مع رئي�شه �ملبا�رش، و�أن 

يتحّرى الدقة من اأحقيته بهذا التظلم.
ل�رشائطه  مكتماًل  يكون  اأن  بد  ل  قانوناً  املعتربة  �سفته  التظّلم  يكت�سب  ولكي 

القانونية.
الرقابة  و�سائل  اإحدى  يعد  الإداري  التظلم  اأن  املقام  بالإ�سارة يف هذا  اجلدير  ومن 
على قرارات الإدارة ل�سمان �سدورها �سحيحة �سكاًل ومو�سوعاً، ويعطي الإدارة فر�سة 

مراجعة قراراتها اإذا كانت معيبة قبل حدوث النزاع الق�سائي.

الفرع الثاين: الطعن الق�شائي:

يعد الطعن لدى الق�ساء بقرارات الإدارة اإحدى الو�سائل الرقابية الناجعة على الإدارة 
وما تتخذه من قرارات، فيحق للموظف املعاقب اإدارياً اللجوء اإلى الق�ساء للطعن بقرار 
ويكون  الإداري،  التظلم  ين�سفه  اإذا مل  الإدارية  التاأديبية  ال�سلطة  ال�سادر عن  العقوبة 

طعنه بالإلغاء اأو التعوي�ش اأو كالهما.
لل�رشوط  باإيجاز  �س  �لتعرنّ من  بد  ال  �لذكر  �آنفتي  ب�شورتيه  للطعن  �س  �لتعرنّ وقبل 

العامة الواجب توافرها بالقرار املراد الطعن به واملتمثلة مبا يلي:
1- اأن يقدم الطعن بالقرار من موظف عام ذي م�سلحة.

2- اأن يكون القرار من �سانه اأن يولد بذاته اأثراً قانونياً.
3- اأن يكون قد �سدر ب�سورته النهائية عن �سلطة اإدارية من اأ�سخا�ش القانون العام.
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4- اأن يكون معيباً باأحد العيوب املعتد بها قانوناً وهي:
اأ - عيب الخت�سا�ش.

ب - عيب ال�سكل والإجراء.
ج - عيب خمالفة القانون

�أوًل: �لطعن باإلغاء �لقر�ر �لإد�ري:
يحق للموظف الذي �سدر بحقه قرار تاأديبي يق�سي مبعاقبته �سواء من ِقبل املتابعة 
�ل�رشوط  به  تو�فرت  �إذ�  �ملظامل  ديو�ن  بالطعن لدى  �أو من خلل جلنة خا�شة  �الإد�رية 
املرافعات  وقواعد  املظامل  ديوان  نظام  من  احلق  هذا  وُي�ستقى  الذكر  �سالفة  القانونية 
اأمام الديوان، فقد ن�ش نظام ديوان املظامل يف املادة الثالثة ع�رشة فقرة )ب( )الطعن 
عدم  الطعن  مرجع  كان  متى  ال�ساأن  ذوو  يقدمها  التي  النهائية  الإداري��ة  القرارات  يف 
الخت�سا�ش اأو وجود عيب يف ال�سكل اأو عيب يف ال�سبب اأو خمالفة النظم واللوائح اأو 
اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة مبا يف ذلك القرارات التاأديبية...( 
وميلك املوظف اإعماًل لهذا الن�ش رفع دعوى اإلغاء اإلى ديوان املظامل يطالب مبوجبها 

�إلغاء �لقر�ر �لتاأديبي �لذي �شدر بحقه متى تو�فرت �رشوط �لدعوى.
ثانيًا: �لطعن لغايات �لتعوي�س:

للموظف املت�رشر من قرار الإدارة التاأديبي اأن يطالب بالتعوي�ش عن ال�رشر الذي 
نظام  ن�ش  حيث  املظامل،  ديوان  اأمام  يقيمها  بدعوى  القرار  ببطالن  حكم  اإذا  اأ�سابه 
ديوان املظامل اجلديد يف املادة 13 على اخت�سا�ش الديوان فقرة )ج( بالقول: )تخت�ش 
املحاكم الإدارية يف ديوان املظامل بالف�سل بدعاوى التعوي�ش التي يقدمها ذوو ال�ساأن 

عن قرارات اأو اأعمال جهة اإدارية(.
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اجلهة  ترفعها  التي  التاأديبية  الدعاوى  يف  النظر  يف  اخت�سا�سه  على  ن�ش  وكذلك 
اأو عيب يف الخت�سا�ش غري ج�سيم  لعيب �سكلي  الإداري  القرار  اإلغاء  واأن  املخت�سة 
القرار و�سحته ومن ثم يعد غري موجب للتعوي�ش،  اأو جوهري ل يوؤثر يف مو�سوع 
وعلة هذا تكمن يف املوازنة بني امل�سالح العامة واخلا�سة، فاإذا كان القرار امللغى �سليماً 
مب�سمونه رغم خمالفته لل�سكل اأو الخت�سا�ش فال تُ�ساأل اجلهة امل�سدرة له ول تعّو�ش عن 
ال�رشر، لأن القرار �سيعاد اإ�سداره بعد معاجلة عيوبه ال�سكلية، وقد ق�سى ديوان املظامل 
بهذا ال�ساأن: )اإذا كانت الإدارة ت�ستقل بتقدير منا�سبة اإ�سدار قرارها، ولها احلرية املطلقة 
يف تقدير مالءمة اإ�سدار القرار الإداري مبراعاة ظروفه ووزن مالب�ساته، اإل اأنه يجب اأن 
يكون الباعث عليه ابتغاء م�سلحة عامة، واأن ت�سع نف�سها يف اأف�سل الظروف والأحوال 
 – ال�سخ�سية  البواعث  عن  بروح مو�سوعية، وبعيداً  واأن جتريه  التقدير،  بهذا  لقيامها 
الواجب على جهة الإدارة األ يحّرك قرار النقل ال�سادر منها �سوى حوافز ال�سالح العام، 
واأل يخرج عن الغاية التي ي�ستهدفها اإلى اأغرا�ش اأخرى ل تت للم�سلحة العامة ب�سلة، 
واأنه متى خرج عن ذلك، واإن تقّنع بقناع امل�سلحة فقد انقلب اإلى جزاء تاأديبي.. ومن 
ثم �سدور قرار بف�سل املوظف بحجة عدم مبا�رشة العمل اإلى اجلهة املنقول اإليها يجعل 
القرار مبنياً على �سبب غري �سحيح – اإثر ذلك اإلغاء قرار الف�سل، اأما ب�ساأن التعوي�ش 
عن اأ�رشار التقا�سي فالثابت اأن املدعي بالريا�ش ومقيم فيها والتقا�سي يف اململكة متاح 

للجميع وجماين، مما تخل�ش الدائرة اإلى رف�ش طلب التعوي�ش)40).
ومن املعروف بداهة اأن من لوازم احلكم بالتعوي�ش اأن تتحقق اأركانه من خطاأ و�رشر 

وعالقة �سببية)41).
)40) حكم رقم 88)/ت/) لعام 1427هـ جمموعة الأحكام، مرجع �ضابق �ش813، وي�ضار باأن املدعي لو اأثبت يف 

دعواه حدوث ال�ضرر حلكم له الديوان بذلك وهو وا�ضح من الفقرة الأخرية من احلكم.
)41) وهناك من يرى اأن دعوى التعوي�ش يكفي اأن يتوافر فيها ال�ضرر واخلطاأ املفرت�ش اأو ما ي�ضمى م�ضوؤولية 

الإدارة عن اأعمالها بدون خطاأ.
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اخلامتــــة

مما تقدم بيانه من عر�ٍش لل�سمانات التي يتمتع بها املوظف يف مراحل تاأديبه اإدارياً 

نلم�ش حر�ش نظام تاأديب املوظفني على حت�سني حقوق املوظف �سد اأي م�سا�ش غري 

م�رشوع من ِقبل �سلطات التاأديب، وهذا نهج ير�سي مبادئ العدالة وال�سفافية والنزاهة، 

ومبعث لطماأنينة املوظف مما يجعله يقدم على القيام بواجباته الوظيفية براحة، و�سعوره 

باأن القانون ن�سري عدل له �سد اأي جور اأو تعٍد، كما اأن ال�سمانات التي اأر�ساها ديوان 

املظامل اأثناء حماكمة املوظف توؤكد حر�سه على مبداأ �سالمة الإجراءات التاأديبية �سوناً 

للعدالة و�سمانة لإن�ساف املوظف من احتمال تع�سف الإدارة.

تاأديب  نظام  من   32 امل��ادة  يف  ال��واردة  العقوبات  يف  �سعف  مواطن  ثمة  اأن  بيد 

املوظفني، كما اأن هناك نق�ساً يف الإجراءات املنظمة لكيفية اإيقاع العقوبة مما يفتح باباً 

وا�سعاً لالإخالل بال�سمانات املقررة للموظف املحال للتحقيق مما ي�ستدعي �رشورة املطالبة 

باإيجاد نظام تاأديبي �سامل ومتكامل يراعى فيه التطور الت�رشيعي والتغرّي اجلوهري على 

البيئة الإدارية والوظيفية يف اململكة مبا يكفل ال�رشعة والفاعلية يف اإيقاع العقوبة التاأديبية 

وتوفري ال�سمانات الالزمة لعدالة العقوبة املوقعة على املوظف.

ومن ثم نخل�ش اإلى �رشورة تعديل املادة 32 من نظام تاأديب املوظفني بحيث تلغى 

وتنزيل  الوظيفية  املرتبة  تنزيل  مثل  جديدة  عقوبات  ا�ستحداث  ويتم  اللوم  عقوبة 

الراتب.. اإلخ من عقوبات تردع املوظف عن ا�ستمراء الذنب الإداري وتتيح لالإدارة 

والق�ساء على حد �سواء �سلطة الختيار بني العقوبات على نحو يحقق امل�سلحة العامة 
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ب�سمان �سري املرفق العام بانتظام واطراد.

كما نو�سي يف بحثنا اأن يتم معاقبة املوظفني من املرتبة 13 و14 اأمام جمال�ش تاأديبية 

م�سّكلة من كبار موظفي الدولة وعدم م�ساواتهم بباقي املوظفني من حيث املثول اأمام 

بعدم  نو�سي كذلك  اأننا  بيد  البحث،  ثنايا  اأو�سحناها يف  التحقيق لعتبارات  جهات 

التمييز بني املوظفني يف العقاب ا�ستناداً ملبداأ امل�ساواة اأمام القانون يف العقاب.

واأخرياً فاإننا نعتقد اأنه قد اآن الأوان اأن يتم تعديل نظام تاأديب املوظفني مبا يتالءم مع 

امل�ستجدات التي طراأت على الأجهزة الإدارية يف اململكة خالل اأربعة عقود م�ست من 

عمر نظام التاأديب احلايل واأن يتم التعديل مبا يتالءم مع التطور الهائل يف عامل الإدارة 

العامة والقانون.


