يعتني ه��ذا البحث بالفق��ه الإداري الع�سكري ؛ و�أن الرقاب��ة الق�ضائية الإدارية
قو ٌة ت�ضم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية مبن�سوبيها وذلك بارتباطها بالرجل الأول يف الدولة
م��ن خالل نائبه القا�ضي الإداري ؛ و�أن الق�ضاء الإداري نطق يف بع�ض �أحكامه م�ؤيد ًا
للجهة الإدارية الع�سكرية يف قرارها و�إال �أعاد القرار �إلى التوازن وفق �إرادة املنظم؛
وتو�ضي��ح �أنه ال يوج��د يف ن�صو�ص املنظم ال�سعودي ق�ض��اء ع�سكري ؛ كما ال ميكن
اال�صط�لاح بالت�أديب الع�سكري و ُيراد به اجلزاء الع�سك��ري بنوعيه  .و�أن القا�ضي
الإداري يحافظ يف منطوق �أحكامه على قوة النظام ب�إ�صدار اجلهة الع�سكرية للقرار
الع�سك��ري تنفي��ذ ًا ملوجب �إنه��اء اخلدمة الثاب��ت ق�ضا ًء ؛ وبيان الف��رق بينه وبني
ق��رار هيئة املحاكمة الع�سكري��ة ؛ ومتى يكت�سب القرار الت�أديب��ي �صفة النهائية
بدرجتي��ه .وتو�ضيح �أن القا�ضي الإداري قد ي�سم��ع الدعوى على قرار ت�أديبي غري
نهائ��ي ومنط��وق حكمه مو�ضوع ًا  .ومناق�ش��ة تباين الأح��كام الق�ضائية يف اعتبار
�ضمانة تبليغ املتهم باحل�ضور بجل�سته الت�أديبية  .وبيان �أن الع�سكري قد ال يكون
قا�ص��د ًا للدعوى على الق��رار الت�أديبي و�إمنا على �آث��اره يف م�سائل ٍ
ثالث جوهرية ؛
و�صو ًال لع�شرين نتيجة �أ�صولية فقهية نظامية ق�ضائية عدلية من مادة هذا البحث.
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مقدمة

احلمد هلل الذي رَّ
ب�ش عباده بالهداية والأمن؛ �إذا مل يلب�سوا �إميانهم بظلم فقال َّ
جل يف
عاله :ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮀالأنعام.٨٢ :
ي بَ َك ْت م ِْن خَ ْ�شيَ ِة اللهَّ ِ
وال�ص�ل�اة وال�سالم على من قالَ " :ع ْي َنانِ اَل مَتَ ُّ�س ُه َما ال َّنا ُر �أَبَ َداً َع نْ ٌ
ي بَات َْت حَ ْت ُر ُ�س فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ"(((.
َو َع نْ ٌ
ف�ل�ا يخفى على الناظر �أعمال وجهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية؛ مبختلف �أجندتها وقواتها
وقطاعاتها احلربية والأمنية؛ فكانت �أعمالهم من �أهم �أعمال ال�سلطة التنفيذية؛ بل �أعمالهم
همزة و�صل مع عموم اجلهات احلكومية ومبختلف �أنواع ال�سلطات املحلية والدولية.
وقد �أ�سند املنظم للجهات الع�سكرية النظر يف خمالفات الع�سكري الوظيفية و�أخطاءه
الع�سكرية؛ فكان لهذه اجلهات �إ�صدار قرار اجلزاء الع�سكري وفق ال�سبب الباعث له.
ومل يك���ن للقرار الع�سكري �صف���ة الأحكام الق�ضائية؛ بل �أخ�ض���ع املنظم هذا القرار
للفح����ص والنظر والطع���ن عليه يف الإدارة ويف الق�ضاء؛ و�ص���و ًال للطم�أنينة يف �صحته
�شك ًال ومو�ضوعاً.
والقا�ض���ي الإداري بال�سلط���ة الق�ضائية ال ميكنه احلكم عند الطع���ن على قرار اجلزاء
الع�سك���ري �إال بع���د ت�صوره وفقه���ه لن�صو�ص املنظ���م ال�سعودي يف ه���ذا القرار؛ مع
((( �أخرجه الرتمذي يف اجلامع ال�صحيح كتاب اجلهاد باب ما جاء يف ف�ضل احلر�س يف �سبيل اهلل ( ح رقم  )175/4 1639؛
وقد �صححه الألباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته  756/2ح 4113 /عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه وو�ضح تعدد طرقه
و�شواهده .
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ا�ستح�ضاره لقواعد الإدارة الع�سكرية يف �إ�صدار قرار اجلزاء الع�سكري؛ و�أثر الأحكام
الق�ضائية الإدارية عليه.
وع���دم الرقابة الق�ضائية يفتح باب املمار�س���ات اخلاطئة للجهات الإدارية وللموظفني
وتكت�س���ب القواعد العدلي���ة وال�رشعية والنظامي���ة �صفة الرغبات والأم���اين والأهواء
ب���د ًال من �صفة ا�ستح�ض���ار رقابة ويل الأمر على التنفيذ وذلك م���ن خالل نائبه القا�ضي
الإداري(((.
وال�سلط���ة التنظيمية هي ت�رشيعي���ة ال تطمئن على �صحة تنفيذ م���ا تُ�رشعه من قواعد
نظامية �إال من خالل عني الرقابة الق�ضائية؛ حتى ت�سري اجلهات الإدارية �أعمالها وقراراتها
بر�سم القاعدة النظامية و�سلطتها يف حرم الرقابة الق�ضائية (((.
فكان هذا البحث وعنوانه :رقابة الق�ضاء على القرار الع�سكري يف اجلزاء.

�أهمية املو�ضوع:

 -1تتالزم �أهمية مو�ضوع البحث مع �أهمية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف قراراتها و�أعمالها
ومن�سوبيها.
 -2تو�ضيح عدالة املنظم ال�سعودي وت�شوفه �إلى حتقيق �إرادته يف القرار الع�سكري.
� -3إدراك رجل الأمن ملعنى قرار اجلزاء الع�سكري ال�صادر بحقه وكيفية بناءه و�آثاره.
 -4حاجة القا�ضي الإداري ملعرفة القرار الع�سكري عند الطعن عليه ق�ضا ًء.

((( انظر  :الرقابة الق�ضائية على �سلطة الإدارة للها�شمي ر�شا حممد . 121
((( النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري للطهراوي د.هاين علي . 356
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املبحث الأول:تعريف م�صطلحات العنوان
حتري���ر اخلالف يف معن���ى م�صطلح القرار الع�سك���ري؛ وبيان ثمرت���ه �إدار ًة وق�ضا ًء؛
و�أنواع قرار اجلزاء الع�سكري؛ و�أهم �أوجه االتفاق واالختالف بينها

املطلب الأول :تعريف م�صطلحات العنوان
الفرع الأول :تعريف رقابة الق�ضاء لغة وا�صطالحاً واملراد بها
رقاب���ة الق�ضاء تُع َّرف باعتبار مفردات اللف���ظ – الرقابة – الق�ضاء؛ وباعتبار جمموع
اللفظني لقباً د ً
اال على مرا ٍد معني :

�أو ًال :تعريف رقابة الق�ضاء باعتبار مفردات اللفظ – الرقابة – الق�ضاء
لغة وا�صطالح ًا:
الرقابة لغة :من َرا َق َبه مرا َقب ًة و ِر َقاباً �أيَ :ح َر َ�سه .وا ْرتَقَب �أي� :أَ رْ�شف و َعال(((.
والرقابة ا�صطالحاً :املطابقة وامل�ضاهاة(((.
فك�أن القا�ضي الإداري ُيطابق بني �إجراء الإدارة وبني القاعدة النظامية.
والق�ضاء لغة :من َق َ�ضى َيق ِْ�ضي .والق ََ�ضاء هو ا ُحلكم .وجمعه �أَ ْق ِ�ضيَة.
والق َِ�ض َّية مثله واجلمع :الق ََ�ضايا(((.
وقد وردت مادة هذه الكلمة يف ثالث و�ستني مو�ضعاً من القران الكرمي(((.
والق�ضاء ا�صطالحاً :هو الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام(((.

((( القامو�س املحيط للفريوز �أبادي  116مادة  :رقب .
((( الرقابة الق�ضائية . 123
((( خمتار ال�صحاح للرازي  540مادة  :ق�ضى .
((( العجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي لعبدالباقي حممد ف�ؤاد  546مادة  :ق�ضى .
((( تب�صرة احلكام البن فرحون . 9/1
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ثاني ًا :املراد برقابة الق�ضاء:

يمُ كن القول ب�أن الرقابة الق�ضائية هي:
ال�سلطة املمنوحة للمحكمة الإدارية بن�صو����ص النظام للف�صل و�إ�صدار الأحكام يف
الق�ضايا التي تكون الإدارة طرفاً فيها(((.

الفرع الثاين :تعريف كل من القرار؛ والع�سكر؛ واجلزاء لغة وا�صطالحاً
القرار لغة :هو امل�ستقر من الأر�ض واملطمئن فيها؛ ويقال :يوم ال َق ّر بالفتح وهو اليوم
الذي بعد يوم النحر لأن النا�س يقرون يف منازلهم(.((1
ومنه قوله تعالى :ﮁﮟﮠﮡﮢﮀالنمل.٦١ :
وقد ورد لفظ القرار يف القران الكرمي يف ت�سع موا�ضع(.((1
(((1
القرار ا�صطالحاً :ميكن القول ب�أنه :الإف�صاح عن الإرادة.
واجلزاء لغة :من َج َزى ويقال� :أَ ْج َز�أَه �أي َكفاه .و�أَ ْج َزَ�أت �أي َق َ�ضت(.((1
وقد وردت يف موا�ضع عدة يف القران الكرمي بلغت مائة و�سبعة ع�رش(.((1
واجل���زاء ا�صطالحاً :القراءة العامة مل���ن ع َّرف اجلزاء يجد غالباً احل�رص ملعناه مبا يدل
عل���ى العق���اب؛ وهذا ال ي�صح والق���ران الكرمي دال على ا�ستخدام لف���ظ اجلزاء مبا هو
�أ�شمل من الثواب والعقاب.
((( ع َّرفه بنحو قريب من هذا يف الرقابة الق�ضائية . 124
( ((1خمتار ال�صحاح  528؛ والقامو�س املحيط  592مادة  :قرر .
( ((1املعجم املفهر�س  542مادة  :قرب .
( ((1ميك ��ن تعري ��ف الق ��رار مب ��ا ذكره �أع�ل�اه ب�أنه الإف�صاح ع ��ن الإرادة ثم يكون تعريف ��ه باعتبار ما يُ�ض ��اف �إليه  .انظر :
القرارات الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سنارى د .حممد عبدالعال .49
( ((1خمتار ال�صحاح  102-101مادة  :جز�أ .
( ((1املعجم املفهر�س  170-168مادة  :جزى .
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وميكن تعريفه مبا ورد تف�سريه يف القران الكرمي ب�أن اجلزاء هو الأوفى(.((1
ومنه قوله تعالى :ﮁﰎﰏﰐﰑﰒﮀالنجم.٤١ :
وعب���ارة الأوفى القر�آنية هي التي تتنا�سب مع قرار اجلزاء لأنه قد ي�صدر بدون عقوبة
كعدم قيام امل�س�ؤولية الت�أديبية.
وال َع ْ�س َكر لغ���ة :اجلي�ش و َع ْ�س َكر الرجل فهو ُم َع ْ�سكِ ر بك��س�ر الكاف �أي هي�أ الع�سكر.
وال َع ْ�س َكر هو اجلمع والكثري م���ن كل �شئ .وال َع ْ�سكرانَ :ع َرفة ومنى .وال َع ْ�س َكرة ال�شدة
واجلدب .وع�سكر الليل :ا�شتدت ظلمته(.((1
وال َع ْ�سكر ا�صطالحاً :من اجلند وه���ي التلب�س ب�أحوال اجلنود ح�ساً ومعنى يف القول
والعمل والعقيدة (.((1
ومل يرد لفظ الع�سكر يف القران الكرمي ولكن ورد لفظ اجلند يف ثالثني مو�ضعاً(.((1

املطلب الثاين :حترير اخلالف يف معنى م�صطلح القرار الع�سكري
الفرع الأول :حترير حمل النزاع؛ وعر�ض الأقوال مع التعليل واملناق�شة
والرتجيح والذي عليه العمل
حترير حمل النزاع:

ورد يف ن�صو����ص املنظ���م ال�سعودي م�صطلح "قرار ع�سك���ري" باملادة /117ج من
نظ���ام خدمة ال�ضباط؛ واملادة /56ج – ز من نظ���ام خدمة الأفراد  ،كما ورد م�صطلح

( ((1وهذا الذي ذكره الزخم�شري يف الك�شاف  33/4؛ والزجاج يف  :معاين القران و�إعرابه . 76/5
( ((1خمتار ال�صحاح  432مادة  :ع�سكر ؛ والقامو�س املحيط  564مادة  :ع�سكر .
( ((1اجلندية قدمياً وحديثاً للخياري �أحمد يا�سني . 9
( ((1املعجم املفهر�س  179مادة  :جند .
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"حماكمته – م�سلكياً -ع�سكرياً" باملادة /117ط من نظام خدمة ال�ضباط؛ واملادة /56
ومن نظ���ام خدمة الأفراد فكان االختالف على معنى م�صطل���ح القرار الع�سكري على
ر�أيني:
ال���ر�أي الأول :املراد بالقرار الع�سكري هو القرار الع�سك���ري ال�صادر ت�أديباً عن هيئة
املحاكم���ة .وهذا الذي علي���ه العمل حالياً .وفق حم�رض هيئة اخل�ب�راء رقم  125وتاريخ
1426/4/7هـ باتفاق مندوبي اجلهات.
وتعليلهم:
�-1أن املنظ���م حدد �شك ًال معيناً للقرار الع�سكري يف نظام العقوبات الع�سكري وهو
ال�صادر عن هيئة املحاكمة الع�سكرية.
-2ن����ص املنظم على املحاكمة الع�سكرية يف الفق���رات (ز؛ ج  -من املادة ) 6 -من
نظام خدمة الأفراد.

املناق�شة:

�-1أن م�صطلحات املنظم م�صطلحات مق�صودة الداللة واملعنى؛ فحني يورد م�صطلح
القرار الع�سكري؛ ف�إن���ه لي�س مبعنى م�صطلح املحاكمة الع�سكرية؛ وبينهما فرق كبري يف
املعنى ويف الإجراء.
�-2أن املنظ���م مل يورد م�صطلح املحاكمة الع�سكري���ة يف الفقرتني (ز؛ج  )56 /من
نظام خدمة الأفراد؛ بل �أورد هذا امل�صطلح – املحاكمة الع�سكرية – يف الفقرة (ط) من
املادة  117من نظام خدمة ال�ضب���اط والفقرة (و) من املادة ( )56وهو م�صطلح مق�صود
الدالل���ة واملعن���ى يف الع�سكري ُيحاكم ع�سكري���اً و�إن �صدر قرار �إنه���اء خدمته بف�صله
للغياب �أو النقطاعه عن عمله؛ مبثل �إرادة املنظم ال�سعودي يف املادة  33من نظام ت�أديب
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املوظفني.
�-3أن يف الفق���رة (و) من هذه امل���ادة �أورد املنظم م�صطلح القرار بقوله..." :و�صدر
قرار بف�صل���ه� "...أي :لغياب الفرد الع�سكري وانقطاعه ع���ن عمله؛ واملراد بالقرار هنا
الق���رار الع�سكري بف�صل���ه؛ لأنه �صادر عن جه���ة ع�سكرية؛ وقد ق��� َّرر املنظم بعد ذلك
حماكمته ع�سكرياً.
-4تعطيل �إرادة املنظم ال�سعودي يف قوة ن�صو�ص نظامه بالأثر العاجل ب�إنهاء العالقة
الوظيفية عند قيام املوجب الق�ضائي لإنهاء اخلدمة الع�سكرية.
�-5إحلاق امل�شقة والتنكيل بالع�سكري ب�إخ�ضاعه لإجراءات ت�أديبية ع�سكرية طويلة ال
فائ���دة منها؛ ومل يبق لإنهاء خدمته �إال �صدور ق���رار ع�سكري تنفيذي بنا ًء على ما �صدر
بحقه ق�ضا ًء.
ال���ر�أي الثاين� :أن املراد مب�صطلح القرار الع�سك���ري �أي قرار الإدارة الع�سكرية ولي�س
قرار هيئة املحاكمة الع�سكرية .وهو الر�أي القدمي .بكتاب هيئة اخلرباء رقم  114وتاريخ
1425/1/9هـ.
وميكن التعليل لهم مبا يلي:
-1القواعد اللغوية والأ�صولية ناطقة ب�أن امل�صطلح العام م�ستغرق جلميع ما ي�صلح له
و�ضع واحد وم�صطلح القرار الع�سكري م�ستغرق جلميع القرارات الع�سكرية؛
بح�سب ٍ
وتخ�صي�صها بقرار املحاكمة الع�سكرية تخ�صي�ص بال خم�ص�ص(.((1
�-2أن املنظ���م ال�سعودي منح اجلهات الع�سكرية �أنواعاً من القرارات الع�سكرية؛ كما
�س�ي�رد تو�ضيحه يف املطلب التايل؛ وقرار الإدارة الع�سكري���ة لي�س كقرار هيئة املحاكمة
( ((1انظر  :ال ُّلمَع يف �أ�صول الفقه لل�شريازي �أبي �إ�سحاق  71؛ و�شرح خمت�صر الرو�ضة للطويف . 478 /2
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كما �سيت�ضح يف ثمرة اخلالف.
-3القرار الع�سك���ري بعمومه قرار �إداري؛ فكان التعريف ل���ه م�ستنبطاً من الأحكام
الق�ضائي���ة الإدارية والتي عرفته ب�أنه �إف�صاح الإدارة ع���ن �إرادتها امللزمة مبا لها من �سلطة
مبقت�ض���ى الأنظمة واللوائح بق�صد �إحداث �أثر قانوين يك���ون جائزاً وممكناً نظاماً .وهذا
ٌ
�صالح للقرار الع�سكري (.((2
تعريف ٌ

املناق�شة:

مب���ا ورد يف املادتني  153و 154من نظام قوات الأم���ن الداخلي والتي توجب �إحالة
الع�سكري ال�صادر عليه حكم �رشعي للإجراءات الت�أديبية مهما كانت نتيجة ذلك احلكم.

واجلواب:

ملوجب من
�أن هاتني املادتني لي�س فيهما لب�س على ق�ضايا الأحكام الق�ضائية املت�ضمنة
ٍ
موجبات �إنهاء اخلدمة وبيانه كالتايل:
�سبب خا�ص وجب العمل بعمومها؛
�-1أنه �إذا ورد لفظ القاعدة النظامية العامة على ٍ
لأن الع�ب�رة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سب���ب �إال �أن ت�أتي قاعدة نظامية خا�صة على ما
ُي�شبه حال ال�سبب الذي ورد من �أجله(.((2
فيكون العمل بالقاعدة النظامية اخلا�صة على الو�صف الأدق يف ال�سبب املتعلق بها؛
وذل���ك بالعمل بالقاعدة النظامية العامة ب�إحالة الع�سك���ري للإجراءات الت�أديبية ب�صدور
حكم ق�ضائي عليه؛ ما مل يكن هذا احلكم الق�ضائي يت�ضمن و�صفاً
مبوجب من موجبات
ٍ
�إنهاء اخلدمة وفق القاعدة النظامية اخلا�صة؛ والتي توجب �إنهاء اخلدمة الع�سكرية بقرار
ع�سكري ال بالإحالة للإجراءات الت�أديبية.
( ((2القرارات الإدارية لر�سالن د� .أنور �أحمد  2؛ والقرارات الإدارية لعبدالكرمي د .ف�ؤاد . 19
( ((2انظر � :شرح خمت�صر الرو�ضة  480 – 478/2؛ و�شرح الكوكب املنري البن النجار . 179 /3
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�سبب مل يجز �أن يخرج ال�سبب من���ه؛ لأن م�ؤداه ت�أخري
� -2أن اللف���ظ �إذا ورد عل���ى ٍ
بي���ان املنظم عن وقت احلاج���ة؛ وهذا ال ي�صح القول به مع و�ض���وح بيان �إرادة املنظم
ال�سعودي(.((2

الرتجيح:

بالنظ���ر �إلى قواعد اللغ���ة وقواعد الأ�صول يف امل�صطلح���ات والألفاظ و�إرادة املنظم
وفق عبارات���ه يف ن�صو�صه النظامية؛ فالذي �أرجحه و�أو�صي بع���ودة اجلهات الع�سكرية
�إلي���ه والقا�ضي الإداري يف حكمه هو قول الر�أي الثاين -ال���ر�أي القدمي -؛ و�إن كانت
م���ادة هذا البحث وفق ما عليه العمل بالر�أي الأول؛ وقد �أ�شري لأثر الر�أيني �إدارة وق�ضا ًء
ما �أمكن.

الفرع الثاين :ثمرة اخلالف منتجة يف الإدارة ويف الق�ضاء
اخل�ل�اف يف معن���ى – القرار الع�سك���ري  -منتج وله �أث���ره يف الإدارة ويف الق�ضاء
الإداري وبيان هذه الثمرة من خالل ذكر بع�ض منها:
�-1أن الق���رار الع�سكري ي�صدر عن واحد؛ كاخت�صا�ص مدي���ر الإدارة الع�سكرية �أو
مدي���ر القطاع الأمني؛ و�أما قرار املحاكم���ة الع�سكرية فال ي�صدر �إال عن هيئة حماكمة ال
تقل عن ثالثة.
�-2أن القرار الع�سك����ري فوري الإجراء ويو�صف بالتنفيذ ملا ثب����ت ق�ضا ًء مبوجب �إنهاء
اخلدمة الع�سكرية بعقوبة احلد �أو ال�سجن ب�أكرث من �سنة �أو يف جرمية خملة بال�رشف والأمانة؛
و�أما قرار هيئة املحاكمة فيجب �أن مير مبراحل و�ضمانات ت�أديبية طويلة �إجرا ًء وزمناً.
( ((2انظر  :اللمع . 93
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�-3أن الق���رار الع�سكري نهائي وهذا ال���ذي يريده املنظم لتحقيق ق���وة نظامه ب�إنهاء
العالق���ة الوظيفية الع�سكرية للموجب الق�ضائي؛ و�أما قرار هيئة املحاكمة الع�سكرية فال
يكون نهائياً �إال بالت�صديق عليه ممن له االخت�صا�ص بت�صديقه لتنفيذه.
-4حمافظ���ة القا�ض���ي الإداري يف منطوق �أحكام���ه على قوة النظ���ام ب�إ�صدار جهة
الإدارة قرارها ب�إنهاء اخلدمة بالقرار الع�سكري ولي�س بقرار هيئة املحاكمة الع�سكرية.

املطلب الثالث :املراد بقرار اجلزاء الع�سكري؛ و�أنواعه؛ و�أهم
�أوجه االتفاق واالختالف بينها
الفرع الأول :املراد بقرار اجلزاء الع�سكري
مل �أق���ف على من ع َّرف قرار اجلزاء الع�سك���ري بخ�صو�صه؛ �إال �أنه ميكن القول ب�أنه:
�إف�صاح الإدارة �أو هيئة املحاكمة الع�سكرية عن �إرادتها مبعاقبة الع�سكري ل�سبب �صحيح
نظاماً(.((2

الفرع الثاين� :أنواع قرار اجلزاء الع�سكري و�أهم �أوجه االتفاق واالختالف بينها
�أو ًال� :أنواع قرار اجلزاء الع�سكري:

منح املنظم ال�سعودي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية نوعني من قرار اجلزاء الع�سكري وهما(:((2
الن���وع الأول :قرار اجلزاء الع�سكري الإداري غ�ي�ر الت�أديبي .ونخت�رصه يف اال�سم:
باجلزاء الإداري.
(((2الرقابة الق�ضائية . 18
( ((2انظ ��ر  :امل ��ادة  127م ��ن نظ ��ام ق ��وات الأم ��ن الداخلي  .وت�أمل فق ��ه خيارات الإج ��راءات الثالث �ستج ��د نوعني للجزاء
الع�سكري ( ب  -ج ) .
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النوع الثاين :قرار اجلزاء الع�سكري الإداري الت�أديبي .ونخت�رصه يف اال�سم :باجلزاء الت�أديبي.
وهذا اجلزاء الت�أديبي ي�صدر عن املجل�س الت�أديبي بدرجتني(:((2
الدرجة الأولى :املجل�س الت�أديبي االبتدائي.
الدرجة الثانية :املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري.

ثاني ًا� :أهم �أوجه االتفاق واالختالف بني النوعني – اجلزاء الإداري واجلزاء الت�أديبي :-
-1يتفقان ب�سماع �أقوال الع�سكري املتهم قبل جمازاته(.((2
-2يختلف���ان ب�أن اجلزاء الإداري ي�صدر عن واحد و�أم���ا اجلزاء الت�أديبي في�صدر عن
هيئة حماكمة ال تقل عن ثالثة(.((2
-3يتفقان ب�إرادة املنظم ال�سعودي يف ت�سبيب قرار اجلزاء (.((2
-4يختلف���ان ب�أن قرار اجل���زاء الإداري نهائي و�أما قرار اجل���زاء الت�أديبي فال يكت�سب
�صفة النهائية �إال ب�إجراء الت�صديق عليه(.((2

املبحث الثاين� :أهمية رقابة الق�ضاء؛ وبيان �أوجه الطعن على
ق�ضاء
قرار اجلزاء الع�سكري
ً
املطلب الأول� :أهمية رقابة الق�ضاء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ومن�سوبيها
ال تنح��ص�ر ق���وة امل�ؤ�س�س���ة الع�سكرية فيما متلكه م���ن قوات و�أجن���دة وجهود ور�ؤية
( ((2انظر  :املادة  132من النظام .
( ((2انظر :املواد  160-159-120-119 :من نظام قوات الأمن الداخلي .
( ((2انظر  :املواد  160-159-131-130 :من نظام قوات الأمن الداخلي .
( ((2انظر :املادة  161-145 :من نظام قوات الأمن الداخلي .
( ((2انظر  :املادة  161-148 :من نظام قوات الأمن الداخلي.
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ع�سكري���ة؛ بل من قوتها �أي�ض���اً ارتباطها بال�سلط���ة الق�ضائية يف رقاب���ة الق�ضاء الإداري
خ�صو�ص���اً على قرار اجلزاء الع�سكري؛ والذي ي�صدر عل���ى من�سوبيها من الع�سكريني
وفوائد هذا االرتباط ال ميكن ح�رصها؛ و�أذكر هنا �أهم فوائدها:
�-1أن رقاب���ة الق�ض���اء الإداري عل���ى قرار اجل���زاء الع�سكري فيه ارتب���اط للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية بويل الأمر – الرجل الأول يف الدولة – لأن القا�ضي نائب عنه.
�-2أن القواعد النظامي���ة الأ�سا�سية للحكم و�ضحت ال�سلطات الثالث املعلومة؛ و�أن
�سلطة الق�ضاء �سلطة م�ستقل���ة؛ وف َر�ض املنظم حق التقا�ضي للمواطنني واملقيمني؛ فكان
للم�ؤ�س�س���ة الع�سكرية ومن�سوبيها التمتع بهذا الفر�ض وذل���ك عم ًال باملواد-46-44( :
 )47من النظام الأ�سا�سي للحكم؛ واملادة /13ب من نظام ديوان املظامل.
�-3أن الق�ض���اء الإداري فوائده للم�ؤ�س�س���ة الع�سكرية وملن�سوبيه���ا على حدٍ �سواء؛
فهناك �أحكام ق�ضائية �إدارية ناطقة ب�صحة قرار اجلزاء الع�سكري.
�-4أن جه���ة الإدارة ال تك���ون عاملة وقا�ضية؛ �إذ اجتماع ذل���ك يحط من اعتبار جهة
ق�صده املنظم للحياد( ((3ولقوة
الإدارة و�إن كان���ت عادلة (((3؛ لأن رقابة الق�ضاء الإداري َ
درجة ال�سلطة الق�ضائية؛ ولتكون ن�صو�ص نظامه واجهة ح�ضارية عدلية حملياً ودولياً.
�-4أن املنظ���م عدالت���ه متوازنة �إذ منح املوظف يف اخلدمة املدني���ة ابتداء من املراتب
و�ص َفها الوظيف���ي خَ َدمية� -ضمانة الرقاب���ة الق�ضائية؛ فكان
الوظيفية الأول َّي���ة  -والتي ْ
للم�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة ومن�سوبيها ه���ذه ال�ضمانة حقاً الزماً لو�ض���وح االحتياج وكرثة
العمل واالحتكاك؛ الذي ينتج عنه املخالفات والأخطاء الوظيفية؛ و�صدور قرار اجلزاء
( ((3الرقابة الق�ضائية . 234
( ((3انظ ��ر  :مقدم ��ة بح ��ث احلي ��اد يف الرقابة على احل�سابات للباح ��ث عبدالعزيز الإمام واملن�ش ��ور يف العدد  17من جملة
معهد الإدارة ربيع الثاين  1395هـ.
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الع�سكري ب�سببها.

املطلب الثاين :الق�ضاء الع�سكري
م�صطلح الق�ضاء الع�سكري قد ُي�سمع و ُيق���ر�أ يف االجتماعات وامل�ؤمترات الع�سكرية
�أو يف حيثي���ات ق���رارات الت�أديب الع�سك���ري �أو عند الطعن عليه ق�ض���اء؛ فيكون املراد
توهم���اً النوع الثاين من قرار اجلزاء الع�سكري ال�صادر عن جهة الت�أديب بو�صفها ق�ضا ًء
ع�سكرياً.
والأ�ص���ل �أن الألفاظ وامل�صطلح���ات مق�صودة الداللة واملعن���ى؛ فلي�س يف ن�صو�ص
املنظ���م ال�سعودي الق�ضاء الع�سكري؛ وال يوجد �ضم���ن ال�سلطة الق�ضائية ذلك؛ وميكن
تو�ضيح �أهم الفروق بني جهة الت�أديب الع�سكري والق�ضاء الع�سكري يف الآتي:
�-1أن جهة الت�أديب الع�سكري �سلطتها تنفيذية ولي�ست �سلطة ق�ضائية.
�-2أن ال�صادر عن جهة الت�أديب قرار و�إن و�صفه املنظم باحلكم؛ �إذ يخ�ضع هذا القرار
لرقابة الق�ضاء الإداري بخالف احلكم الق�ضائي.
�-3أن نظام الق�ضاء الع�سكري يكون يف �أنظمة ال�سلطة الق�ضائية وعدم وجوده عدم
وجو ٍد له �أما ن�صو�ص الت�أديب فهي موجودة �ضمن ن�صو�ص ال�سلطة التنفيذية يف ممار�سة
�أعمال الوظيفة.
كم���ا ال ميكن اال�صطالح بالت�أديب الع�سكري و ُي���راد بهذا امل�صطلح اجلزاء الع�سكري
بنوعي���ه الإداري والت�أديب���ي؛ �إذ هذه الت�سمي���ة �أو الت�سمية باجل���زاء الع�سكري الإداري
تغليب لنوع جزاءٍ ع�سكري على نوع �آخر م�ساوٍ
ترف�ض���ه قواعد امل�صطلحات؛ لأن فيه
ٌ
له يف الدرجة النظامية.
العدد | |65رم�ضان 1435هـ

179

و�ضع واحد
وال�صحي���ح �أن يكون امل�صطلح عاماً م�ستغرقاً جلميع ما ي�صلح له بح�سب ٍ
وق���د �أورده املنظ���م يف ثنايا ن�صو�ص نظامه؛ فيكون م�صطلح اجل���زاء الع�سكري ُمهيمناً
على اجلزاء الإداري واجلزاء الت�أديبي.

ق�ضاء
املطلب الثالث :بيان �أوجه الطعن على قرار اجلزاء الع�سكري
ً
الفرع الأول� :أوجه الطعن ق�ضا ًء على قرار اجلزاء الإداري غري الت�أديبي.

الطعن لغة :القدح.
وقد ورد الطعن يف القران الكرمي يف مو�ضعني(.((3
والطعن ا�صطالحاً:
ال يخرج عن معناه يف اللغة وهو الدخول على القرار بقادح �أو �أكرث(.((3
الطع���ن ق�ضا ًء على قرار اجل���زاء الإداري كمثل الطعن على الق���رار الإداري؛ �إذ يرد
الطع���ن على عموم �أركان القرار – االخت�صا�ص – ال�سبب -املحل -ال�شكل -الغاية-
�إال �أن امل���ادة  161من نظام قوات الأمن الداخل���ي ت�ضمنت بيان �أهم �أوجه الطعن على
قرار اجلزاء الإداري غري الت�أديبي وذلك يف الآتي:
-1وقوع املخالفة -ال�سبب .-
-2التحقيق مع الع�سكري املتهم و�سماع �أقواله قبل جمازاته.
-3الت�سبيب يف قرار اجلزاء الإداري.
(((3ل�س ��ان الع ��رب الب ��ن منظور  267-266/13مادة  :طعن ؛ وهو الذي ورد يف فتح القدير لل�شوكاين يف �آية �سورة التوبة :
 12ويف معامل التنزيل يف �آية الن�ساء . 46 :
( ((3وبع�ضهم عرف الطعن  :ب�أنه و�سائل حددها القانون مبقت�ضاها يتمكن املت�ضرر من التظلم .
انظ ��ر  :ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة ونظام الق�ض ��اء يف الإ�سالم لن�صر فريد وا�صل  257؛ و�أ�صول املحاكمات املدنية لأبي الوفاء
�أحمد . 675
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-4ك���ون عقوبة اجلزاء الإداري وفق الر�سم املجدول يف نظام قوات الأمن الداخلي
بو�صف ُم�صدِ رها مع رتبة املُوقعة عليه.
وحم���ل املناق�ش���ة الق�ضائي���ة يف العن�رص الراب���ع �إذ البد للقا�ض���ي الإداري النظر يف
اخت�صا����ص من �أ�صدر قرار اجلزاء الإداري؛ ومن له ح���ق �إنابة غريه يف توقيع اجلزاء؛
ووفق مق���دار العقوبة التقديرية املمنوحة له؛ وذلك وف���ق �إرادة املنظم ال�سعودي باملادة
( )160-159من نظام قوات الأمن الداخلي.
ويت�صف هذا النوع من قرارات اجلزاء الع�سكري ب�أنه فوري ونهائي؛ فكان للقا�ضي
الإداري �إذا توج���ه له ال�رضر غري املت���دارك من التنفيذ؛ �إ�ص���دار احلكم العاجل بوقف
التنفي���ذ حتى الف�ص���ل يف �أ�صل الدعوى (عم ًال بامل���ادة ال�سابعة م���ن قواعد املرافعات
والإج���راءات �أمام دي���وان املظامل)  -فقد مت انتهاء العمل به���ذه القواعد ،بعد �صدور
نظام املرافع���ات اجلديد �أمام ديوان املظامل ،وال�صحيح �أن يتم تعديل ذلك �إلى" :عم ًال
باملادة التا�سعة من نظام املرافعات �أمام ديوان املظامل".

الفرع الثاين� :أوجه الطعن ق�ضا ًء على قرار اجلزاء الإداري الت�أديبي.

�أوجه الطعن ق�ض���ا ًء على قرار اجلزاء الت�أديبي كثرية ومتع���ددة ومتناثرة يف ن�صو�ص
املنظ���م؛ فكان ه���ذا الفرع ل�سربها وتق�سيمه���ا وللقا�ضي الإداري عن���د ورودها متعددة
اختيار �أعظمها �أثراً و�أن�سبها يف ت�سبيب حكمه وهي كالتايل:

-1فح�ص قرار الإحالة للإجراءات الت�أديبية.

وجوه���ره �أن من كان من ال�ضباط الع�سكريني برتبة مق���دم (قائد) ف�أعلى؛ ف�إن ركن
االخت�صا�ص منعقد لوزير الداخلية ب�إ�صدار قرار الإحالة للإجراءات الت�أديبية؛ و�أما بقية
ال�ضباط في�صدر قرار الإحالة للإجراءات الت�أديبية من املدير العام للقطاع الأمني؛ و�أما
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الأفراد من الع�سكريني في�صدر ق���رار الإحالة للإجراءات الت�أديبية من املدير �أو من قائد
املنطقة وذلك وفق املادة  122من نظام قوات الأمن الداخلي.

-2التحقيق.

وه���ذا جوهر ال�ضمان���ات و�أهم الإجراءات؛ ب���ل بداخل التحقيق �أج���زاء كثرية من
ال�ضمان���ات ب�أن يكون الأمر �ص���ادراً بالتحقيق من �صاحب ال�صالحي���ة؛ ووجوباً يكون
املحقق �ضابطاً �سواء كان الع�سكري املتهم �ضابطاً �أم فرداً؛ و�أن يكون ال�ضابط املحقق ال
تق���ل رتبته عن ال�ضابط املتهم؛ و�أما ق�ضاي���ا التعدي على الأ�شخا�ص �أو الأموال ف ُي َّ
�شكل
لها هيئة حتقي���ق؛ و�أن التهمة توجه للمتهم بو�ض���وح كايف؛ للو�صول للنتيجة بدليل �أو
تعليل وذلك وفق املادة  120-119من نظام قوات الأمن الداخلي.

-3اجلزاء الإداري.

�سبق بيان النوع الأول من قرار اجلزاء الع�سكري – اجلزاء الإداري – وهو الوارد يف
املادة /127ب من نظام قوات الأمن الداخلي؛ ف�إذا اتخذت جهة الإدارة الع�سكرية قرار
اجلزاء الإداري كان كافياً عن املحاكمة الع�سكرية لكون ال�سبب �صدر ب�ش�أنه جزاء �إداري.

-4الإحالة الوجوبية للإجراءات الت�أديبية.

ب�صدور حكم �رشعي من ال�سلطة الق�ضائية على الع�سكري مهما كانت نتيجته؛ يجب
�إحالت���ه للإجراءات الت�أديبية فال يكون الطعن من قرار الإحالة وجيهاً للرباءة �أو ل�رصف
النظ���ر يف منطوق احلكم الق�ضائي؛ �إذ قد تقوم امل�س�ؤولية الت�أديبية الوظيفية و�إن مل تقم
امل�س�ؤولية اجلنائية الق�ضائية( .((3وما مل يكن فيه حكم �رشعي من املخالفات الإدارية ف�إن
(� ((3ص ��در حك ��م ديوان املظامل بربيدة رقم 1432/7/6/54هـ ؛ واملكت�س ��ب لل�صفة النهائية مب�ضي املدة بتاريخ 1432/6/4
هـ ؛ واملت�ضمن النطق بعدم الإدانة باجلرمية اجلنائية – الر�شوة – والن�ص يف الأ�سباب ب�أنه ال يعني بال�ضرورة عدم
وجود خمالفة ت�ستوجب الت�أديب من جهة العمل .
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الإحالة للإجراءات الت�أديبية تكون جوازية.
و�أ�ش�ي�ر هنا �إلى �أن املنظم و�ضح �إرادته بلفظ خا����ص ف�إذا �صدر احلكم بالإدانة ب�إحدى
موجب���ات �إنهاء اخلدمة ف ُتنه���ى اخلدمة الع�سكري���ة بقرار ع�سكري ومل يق���ل باملحاكمة
الع�سكرية كما �سبق بيانه يف معنى القرار الع�سكري.
 -1تبليغ الع�سكري املتهم مبوعد جل�سته بوقت ٍ
ٍكاف.
 -2متكينه من احل�ضور و�سرتد مناق�شة الق�ضاء الإداري لهذه ال�ضمانة يف املبحث الرابع.
 -3ا�ستعانة الع�سكري املتهم بوكيل �أو حمامي.
 -4علنية اجلل�سة �إال ل�سبب راجح.
 -5اخت�صا����ص ت�شكيل هيئة املحاكمة يختلف بدرجتيه ويتفقان يف الأع�ضاء من رتبة
ال�ضابط املتهم ف�أعلى؛ و�أما الأفراد فال ُيحاكمهم �إال ال�ضباط قطعاً كالتحقيق.
 -6للع�سكري املتهم رد �أي ع�ضو من هيئة املحاكمة ينظر ق�ضيته ب�سبب مقنع.
 -7تنحي رئي�س املجل�س �أو الع�ضو ل�سبب �صحيح كم�شاركته يف التحقيق �أو االدعاء
�أو ال�شهادة �أو ل�صلة القرابة �أو اخل�صومة �أو املودة مع املتهم والتي لها �أثر على الق�ضية.
 -8التبليغ مبنطوق القرار الت�أديبي والت�صديق عليه(.((3

امل�س�ألة الأولى :التبليغ مبنطوق القرار الت�أديبي االبتدائي – الدرجة
الأولى – والت�صديق عليه.

يج���ب تبليغ منطوق القرار الت�أديبي االبتدائي للع�سك���ري املتهم؛ �إن كان �ضابطاً فله
خم�سة ع�رش يوماً من تاريخ تبليغه؛ و�إن كان فرداً كان الوقت له ق�صرياً بت�سجيل املوافقة
�أو الطع���ن علي���ه باال�ستئن���اف؛ و�إال كان الطعن بع���دم التبليغ مبنطوق الق���رار الت�أديبي
( ((3انظر املواد  150-143-140-139-134-132-131-130 :من نظام قوات الأمن الداخلي .
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االبتدائي وجيهاً وله �أثره يف منطوق احلكم الق�ضائي الإداري(.((3
والطعن عل���ى هذا القرار الت�أديبي االبتدائي ال ينح�رص باملته���م �سواء كان �ضابطاً �أم
فرداً؛ بل نظاماً جلهة الإدارة الطعن عليه باال�ستئناف ولكن يف مدة خم�سة ع�رش يوماً من
تاريخ �ص���دوره؛ �إال �أن ركن االخت�صا�ص بطعن جه���ة الإدارة ينعقد لوزير الداخلية �أو
املدير العام(.((3
وقد يكت�سب الق���رار الت�أديبي بدرجته االبتدائية �صفة النهائية وذلك عند عدم الطعن
عليه باال�ستئناف والت�صديق عليه من املدير العام للقطاع(. ((3

امل�س�ألة الثانية :التبليغ مبنطوق قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري – الدرجة
الثانية – والت�صديق عليه.

التبليغ مبنطوق القرار الت�أديبي ال�صادر عن املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري لي�س كمثل
التبليغ مبنط���وق القرار الت�أديبي االبتدائي املو�ضح يف امل�س�ألة الأولى؛ لأن تبليغ منطوق
ق���رار املجل�س اال�ستئنايف الع�سك���ري له �أثره يف مرحلة الطعن ق�ض���اء؛ ولكن القا�ضي
الإداري ُي���درك ب����أن هذا القرار الت�أديب���ي غري نهائي وال يكت�سب �صف���ة النهائية �إال بعد
الت�صديق عليه(.((3
وهذا قد ينتج عنه اخللل يف احت�ساب مدة الطعن من تاريخ التبليغ بالقرار غري النهائي
�أم من تاريخ التبليغ بالقرار النهائي والذي له �أثره على املراكز القانونية(.((4
(((3انظر  :املادة  150-146من نظام قوات الأمن الداخلي .
(((3انظر  :املادة  147من نظام قوات الأمن الداخلي .
(((3انظر  :املادة  148من نظام قوات الأمن الداخلي .
(((3انظر  :املادة  148من نظام قوات الأمن الداخلي .
(((4انظ ��ر  :حك ��م دي ��وان املظ ��امل مبك ��ة املكرم ��ة رق ��م 1432/10/5/215ه� �ـ ؛ واملكت�س ��ب لل�صف ��ة النهائي ��ة بحك ��م حمكمة
اال�ستئناف رقم  2/548لعام 1433هـ يف احت�سابه ملدة الطعن من تاريخ التبليغ بالقرار النهائي .
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وق���د ي�سمع الق�ض���اء الإداري الدعوى على ق���رار ت�أديبي بدرجت���ه الثانية غري نهائي
ليت���دارك خط�أ جه���ة الإدارة الع�سكرية بتنفيذها ملنط���وق القرار الت�أديب���ي قبل اكت�سابه
ل�رشعية التنفيذ بامل�صادقة عليه(.((4
وينعق���د االخت�صا�ص لوزير الداخلي���ة يف الت�صديق على ق���رار املجل�س اال�ستئنايف
الع�سكري يف ق�ضايا ال�ضباط؛ و�أما الأفراد فاالخت�صا�ص بالت�صديق للمدير العام(.((4
وقد ف َّرق املنظم ال�سعودي بني مرحلتني:
املرحلة الأولى :الت�صديق على القرار الت�أديبي بدرجتيه واالخت�صا�ص فيه وفق ما تقدم.
املرحلة الثانية :قرار التنفيذ �أو الأمر بالتنفيذ بعد مرحلة الت�صديق.
وهذه املرحلة دقيقة وزمنها بعد زمن الت�صديق واملوافقة على القرار الت�أديبي ليكت�سب
�صفة النهائية؛ ثم تكون مرحلة الأمر بالتنفيذ وهذا الأمر له اخت�صا�ص الآمر به وفق املادة
 173من نظام قوات الأمن الداخلي؛ ويختلف االخت�صا�ص فيه باختالف العقوبة املراد
تنفيذها؛ ما مل يكن اخت�صا�ص الت�صدي���ق يتوافق مع اخت�صا�ص الآمر بالتنفيذ؛ فيكون
حينها الت�صديق �أمراً بالتنفيذ وفق املادة  174من النظام.
-1ح�ضور هيئة املحاكمة ومنطوق قرارها الت�أديبي.
فقد كان للق�ضاء الإداري اجتهاده املنتج يف التفريق بني ح�ضور هيئة املحاكة بالأغلبية
�أو �إ�صدار قرارها الت�أديبي؛ �إذ �إ�صدار القرار الت�أديبي يكون بح�ضور كامل الهيئة ليت�ضح
اجتماع الهيئة على منطوق واحد �أو الأخذ بالأغلبية(.((4
(((4انظر  :حكم ديوان املظامل بجدة رقم /27د 7/لعام  1432هـ واملكت�سب لل�صفة النهائية بحكم حمكمة اال�ستئناف رقم
 984وتاريخ  1432/5/23هـ .
( ((4انظر املادة  149 – 148 :من النظام .
( ((4انظ ��ر  :حك ��م دي ��وان املظ ��امل مبك ��ة املكرمة رقم  215املتق ��دم ؛ واملت�ضم ��ن �إلغاء الق ��رار النهائي ولي�س ق ��رار املجل�س
اال�ستئنايف الع�سكري ؛ وذلك للعيب يف ركن ال�شكل بعدم توقيع �أحد الأع�ضاء.
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املبحث الثالث :ت�أييد الق�ضاء الإداري جلهة الإدارة الع�سكرية
ت�شع���ر جهة الإدارة الع�سكرية بالر�ض���اء؛ ويت�ضح لها �أكرث ق�صد املنظم ال�سعودي من
رقاب���ة الق�ض���اء الإداري على قرار اجل���زاء الع�سكري؛ ب�صدور حك���م الق�ضاء الإداري
م�ؤيداً جلهة الإدارة الع�سكرية يف قرار اجلزاء الع�سكري.
�إذ يت�ض���ح �صحة اجته���اد الإدارة الع�سكرية يف العقوبات الع�سكري���ة التقديرية؛ �أما
العقوبات املقيدة ب�إرادة املنظم ال�رصيحة؛ فلي�س جلهة الإدارة الع�سكرية اجتهاد فيها(. ((4

املبحث الرابع :تباين �أحكام الق�ضاء يف اعتبار �ضمانة احل�ضور
للجل�سة الت�أديبية
متهيد:

�ضمان���ة متكني املتهم من احل�ضور من ال�ضمانات اجلوهرية يف التحقيق ويف جل�سات
الت�أديب بال�سلطة التنفيذية ويف الق�ضاء بال�سلطة الق�ضائية؛ فكل ما كان هناك اتهام كان
للمته���م حق �سماع �أقواله؛ وال يك���ون املنفذ يف عدم ح�ضوره يف جل�س���ة الت�أديب �أو
التقا�ضي �إال بغيابه بعد الت�أك���د من تبليغه وفق قوة الإجراءات وو�ضوحها يف الو�صول
للمتهم لتبليغه مبوعد جل�سته.
ويف ه����ذا املبحث لي�س النقا�ش يف �ضمانة احل�ضور على ق�ضايا ال�سلطة التقديرية باجلل�سة
الت�أديبية؛ فلم �أقف على حكم ق�ضائي �إداري �إال واعترب ونظر يف حتقق هذه ال�ضمانة للمتهم.
( ((4انظ ��ر  :حك ��م دي ��وان املظ ��امل باجلوف رقم /86د�/إ 24/لع ��ام 1431هـ ؛ واملكت�سب لل�صفة النهائي ��ة مب�ضي املدة بتاريخ
1431/8/5هـ بت�أييد قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري رقم  2009لعام  1431هـ برف�ض دعوى �إلغاء .
وحكم ديوان املظامل بالريا�ض رقم �/107إ 1/15/لعام 1432هـ واملكت�سب لل�صفة النهائية مب�ضي املدة بتاريخ 1433/5/17هـ
بت�أييد قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري رقم  1775لعام  1431هـ برف�ض دعوى تعوي�ض .
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ولك���ن حمل نقا�ش هذا املبحث يف اعتبار �ضمانة ح�ضور املتهم فيما لو كانت ق�ضيته
م���ن ق�ضايا ال�سلطة املقيدة؛ وكان الأخذ بر�أي الق���ول الأول يف معنى القرار الع�سكري
ب�إحالته للإجراءات الت�أديبية ولي�س �إنهاء خدمته بقرار ع�سكري للموجب الثابت ق�ضا ًء.

املطلب الأول :اعتبار الق�ضاء ل�ضمانة احل�ضور
�صورة الق�ضية اجلنائية:
�صدر عل���ى الع�سكري حكم ق�ضائي ب�إدانته بجرمية الر�شوة؛ وبنا ًء على الأخذ بالقول
الأول يف معن���ى القرار الع�سكري �أحيل للإجراءات الت�أديبية؛ و�أكدت جهة الإدارة ب�أن
الع�سكري مل يتب َّلغ مبوعد جل�سته الت�أديبية.

اعتبار �ضمانة احل�ضور ق�ضا ًء:

فقد �صدر حكم ديوان املظامل رقم /31د/ف 8/لعام 1430هـ؛ واملكت�سب لل�صفة
النهائية بت�أييد حكم حمكمة اال�ستئناف رقم �1/274س 8/وتاريخ 1431 /2/15هـ؛
واملت�ضم���ن �إلغاء قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري رق���م  1014لعام 1429هـ للعيب
الوارد يف ركن ال�شكل من خالل �إهدار �ضمانة ح�ضور املتهم وحقه فيه و�إن كان متهماً؛
و� َّأن للمجل����س اال�ستئن���ايف الع�سكري بعد منح املتهم حق���ه يف �ضمانة احل�ضور �إ�صدار
القرار وفق مقت�ضى العدالة والنظام.

املطلب الثاين :عدم اعتبار الق�ضاء ل�ضمانة احل�ضور
�صورة الق�ضية اجلنائية:
ك�صورة الق�ضية اجلنائية امل�شار �إليها �أعاله.
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وقد �صدر حكم دي���وان املظامل رقم /87د 17/لعام 1432ه���ـ؛ واملكت�سب لل�صفة
النهائية بحكم حمكمة اال�ستئناف رقم  990وتاريخ 1432/5/23هـ؛ واملت�ضمن رف�ض
دع���وى الع�سك���ري؛ �إذ عيب ركن ال�شكل يف مواجهة املته���م و�سماع دفاعه لي�ست من
العيوب اجلوهرية اجل�سيمة !!.

املناق�شة:

بع�ض منها:
وتت�ضح من خالل ٍ
�-1أن �إجراءات الت�أديب �إمنا كانت ن�ش�أتها للمتهم؛ لتت�صف جهة الإدارة غري الت�أديبية
ب�صفة احلياد؛ و�أهم هذه الإجراءات �سماع �أقوال املتهم.
�-2أن املنظ���م �ضمن للمتهم التحقيق كما �ضمن له تبليغه باحل�ضور بجل�سته الت�أديبية؛
ومل يكن تكرار �سماع �أقواله �إال حقاً و�ضمانة مق�صود ًة ولها �أثرها.
�-3أن املنظ���م و�إن مل ين�ص على ترتب البطالن عند �إغف���ال ال�شكل؛ ف�إن باب تقرير
العقوبات له خ�صو�صيته؛ لنفوذ القرار الت�أديبي �إلى حقوق الآخرين وحب�س حرياتهم.
�-4أن جه���ة الت�أديب بدرجتيه – االبتدائي واال�ستئن���ايف – تدرك �أهمية هذا ال�شكل
وجوهره وا�ضح ب�أثره الذي ي�صل بالقرار الت�أديبي �إلى الإلغاء بعد �سماع �أقوال املتهم.
-5الإ�ش���ارة يف �أ�سباب احلكم �إل���ى اخلالف يف معنى م�صطلح الق���رار الع�سكري؛
ولي�س القرار التنفيذي هو قرار املحاكمة الع�سكرية؛ وما قيل هناك ُيقال هنا.
مبوجب من موجبات
-6ورود وقائ���ع م�شابهة ب�صدور �أحكام ق�ضائية تت�ضمن الإدانة
ٍ
�إنه���اء اخلدمة؛ وبعد �سماع �أق���وال املتهم يف اجلل�سة الت�أديبي���ة؛ �أُعيدت ق�ضيته لل�سلطة
الق�ضائي���ة والتي نق�ضت حكمها؛ و�صدر عنها مبا يقت�ضي عدم قي���ام امل�س�ؤولية الت�أديبية
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الوظيفية �أو بعقوبة ت�أديبية تقديرية دون الف�صل من اخلدمة الع�سكرية(.((4
وغاية املراد تو�ضيحه �أن هذه الآثار وهذا التباين يف الأحكام الق�ضائية كانت ن�ش�أتها بعد
االختالف يف معنى م�صطلح القرار الع�سكري والذي ورد يف ن�صو�ص املنظم وال َينح�رص
معن����اه يف قرار اجلزاء الت�أديبي ال�ص����ادر عن هيئة املحاكمة الع�سكري����ة؛ �إذ فرق بني القرار
الع�سكري وقرار هيئة املحاكمة الع�سكرية؛ وكان للقا�ضي الإداري النظر يف هاتني الق�ضيتني
بالبح����ث عن قوة النظام يف ن�صو�ص املنظم وتطبيقه عل����ى قرارات جهة الإدارة الع�سكرية
و�أنها ال تكون منح�رص ًة يف �إ�صدار قرا ٍر بالإحالة للإجراءات الت�أديبية؛ �إذ �أن طريق الت�أديب
�إجراءات����ه تطول م����دة زمنية وقد َيعر�����ض يف طريقها خلل يف ال�ضمان����ات الت�أديبية كما هو
ظاه����ر يف احلكمني �أعاله؛ فيتحقق الرتاخي وعدم مبادرة جه����ة الإدارة الع�سكرية ب�إ�صدار
ملوجب من
القرار الع�سك����ري التنفيذي ب�إنهاء اخلدمة فور تبلغها باحلكم الق�ضائي املت�ضمن
ٍ
موجب����ات �إنهاء اخلدمة وه����ذا الذي ن�ص عليه املنظم امل�شار �إلي����ه يف املبحث الأول والأمر
ال�سام����ي الكرمي رقم /6126م ب وتاريخ1429/8/8هـ باملبادرة �إلى ذلك وال معنى لقوة
النظام واملبادرة بتنفيذه �إال �إنهاء اخلدمة بقرار ع�سكري ال بقرار ت�أديبي.
وكم���ا ورد العيب على ركن ال�شكل يف الق���رار الت�أديبي يف �ضمانة احل�ضور فقد يرد
العيب املوجب للإلغاء على بقية �أركان القرار يف ركن االخت�صا�ص �أو ركن ال�سبب �أو
ركن املحل �أو ركن الغاية(.((4
( ((4كالق�ضي ��ة املقي ��دة باملجل� ��س اال�ستئن ��ايف الع�سكري رقم  452لع ��ام 1429هـ ؛ والق�ضية املقيدة برق ��م  2429لعام 1431هـ
وغريها .
ً
(((4انظر مثال يف ركن املحل  :حكم ديوان املظامل بالريا�ض رقم  1/18/254لعام 1433هـ واملكت�سب لل�صفة النهائية بحكم
حمكم ��ة اال�ستئن ��اف رقم  37وتاريخ  1434/1/11هـ واملت�ضمن �إلغاء الق ��رار النهائي امل�صدق لقرار املجل�س اال�ستئنايف
الع�سكري رقم  140لعام 1430هـ .
وانظر يف ركن ال�سبب  :حكم ديوان املظامل بالريا�ض رقم �/579إ1433/1/13/هـ ؛ واملكت�سب لل�صفة النهائية بحكم حمكمة
اال�ستئناف رقم  164وتاريخ 1434/3/1هـ ؛ واملت�ضمن �إلغاء قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري رقم  234لعام 1432هـ .
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املبحث اخلام�س :منطوق احلكم الق�ضائي
الق�ضاء الإداري يف ن�صو�ص نظامه ال يقبل الطعن �إال على القرارات الإدارية النهائية
وف���ق املادة /13ب من نظامه؛ �إال �أن الق�ضاء الإداري ينطق يف حكمه عند الطعن على
قرار اجلزاء الع�سكري الت�أديبي بواحد من ثالثة:
-1منط���وق احلك���م الق�ضائي يكون على ق���رار املجل�س اال�ستئن���ايف الع�سكري غري
النهائي(.((4
-2الرتدد والنطق باحلكم الق�ضائي باجلمع بني القرار النهائي وغري النهائي(.((4
-3منطوق احلكم الق�ضائي يكون على القرار النهائي امل�صدق للقرار الت�أديبي �سواء
كان بدرجت���ه الأولى االبتدائي – عند عدم اال�ستئناف علي���ه – �أو كان بدرجته الثانية:
قرار املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري(.((4
والنط���ق الأول والثاين ال يتفق مع �أ�صل النظر و�إن انعقدت �صفة اخل�صومة للمجل�س
اال�ستئن���ايف الع�سكري �أو املناق�ش���ة �أو الرتافع �إال �أن منطوق احلك���م يكون على القرار
النهائي كما كان الطعن عليه ابتدا ًء(.((5
والقا�ض���ي الإداري قب���ل النط���ق بحكم���ه يف دعوى الع�سك���ري على ق���رار اجلزاء
الع�سك���ري يفح�ص الدعوى والق�صد منها لأن الع�ب�رة باملقا�صد واملعاين؛ ولأن الأ�صل
اعتبار مق�ص���ود اخل�صمني يف املنازعة دون الظاهر؛ ولهذا ف����إن الع�سكري قد ال يق�صد
( ((4كاحلكم الق�ضائي رقم  31لعام  1430هـ امل�شار �إليه �أعاله .
( ((4كاحلكم الق�ضائي رقم  579لعام 1433هـ امل�شار �إليه �أعاله .
( ((4كاحلكم الق�ضائي رقم  254لعام 1433هـ امل�شار �إليه �أعاله .
( ((5انظ ��ر  :حك ��م دي ��وان املظ ��امل بالريا� ��ض رق ��م /2د/ف 8/لع ��ام 1430ه� �ـ ؛ واملكت�س ��ب لل�صف ��ة النهائي ��ة بحك ��م حمكمة
اال�ستئناف رقم �/783إ�س 8/لعام 1430هـ .
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من دعواه؛ الدعوى على قرار اجلزاء الع�سكري؛ لأنه مدرك للخط�أ الذي وقع منه(((5؛
ولكن قد يكون ق�صده من دعواه هو واحد من امل�سائل الثالث التالية(:((5

امل�س�ألة الأولى :م�ستقطعات الراتب املالية.

فق���د يتظلم الع�سكري من الق���رار الت�أديبي وق�صده طل���ب م�ستقطعات رواتبه املالية
�أثناء حب�سه وتوقيفه والتي قد ي�صل بع�ضها �إلى عدة �سنوات؛ ومل ينطق ب�رصفها املجل�س
الت�أديب���ي يف منطوق قراره؛ ومل يقم موجب طرده من اخلدمة الع�سكرية حلرمانه منها؛
ف���كان وجوباً العود �إل���ى القاعدة النظامية املوجبة ل��ص�رف م�ستقطعاته املالية وفق املادة
 124من نظام قوات الأمن الداخلي واملادة  13من نظام خدمة الأفراد.
وت�ؤي���ده الفقرة ال�سابعة من قرار هيئة التدقي���ق جمتمعة رقم  84لعام 1429هـ والتي
تق�ضي بعدم حت�صن القرار مب�ضي املدة يف حقوق املوظف املالية وما يف حكمها والناطقة
بها القاعدة التنظيمية(.((5

امل�س�ألة الثانية :احت�ساب مدة التوقيف.

وقد يق�صد الع�سكري من دعواه على الق���رار الت�أديبي املت�ضمن لعقوبة توقيف؛ ب�أن
جهة الت�أديب مل حتت�سب مدة م���ا �أم�ضاه من توقيف ب�سبب الدعوى الت�أديبية؛ و�إذا كان
املنظ���م ال�سعودي راعى ذلك بوجوب احت�ساب م���دة التوقيف يف امل�س�ؤولية الق�ضائية
اجلنائي���ة اجلنائية وفق املادة  217من نظام الأجراءات اجلزائية – وفقاً لنظام الإجراءات
( ((5لأن امل�س�ؤولية الت�أديبية تقوم بتوفر ركنني  :املوظف واخلط�أ .
انظر  :اجلرمية الت�أديبية للطماوي د� .سليمان حممد . 41
( ((5انظ ��ر � :ش ��رح القواع ��د الفقهي ��ة للزرقا �أحمد وبتق ��دمي ابنه م�صطفى يف جريان قاعدة الع�ب�رة يف العقود باملقا�صد
واملعاين يف الدعاوى . 64
( ((5قرر املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري بالدرا�سة القانونية رقم  45220وتاريخ  1430/10/7هـ ب�صرف م�ستقطعات الراتب
عن عدة �سنوات مل ينطق بها القرار الت�أديبي رقم  537وتاريخ 1406/8/5هـ عم ًال باملادة  13من نظام خدمة الأفراد .
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اجلزائي���ة القدمي ،وال�صحيح �أنه يجب �أن يتم تعديلها �إل���ى التايل" :وفق املادة  215من
نظام الإجراءات اجلزائية  -ف�إن احت�ساب مدة توقيف الع�سكري يف امل�س�ؤولية الت�أديبية
الوظيفي���ة وجيه���اً ويدفع دع���وى التعوي�ض عن جه���ة الإدارة؛ وي�ؤي���ده حكم حمكمة
اال�ستئناف الإدارية بالريا�ض رقم  2/525لعام 1434هـ؛ ت�أييداً حلكم املحكمة الإدارية
بحائل رقم 1433/8/4/701هـ.

امل�س�ألة الثالثة :ح�سم نقاط الرتقية.

�ص���در الأمر الك���رمي من املقام ال�سام���ي رقم  4وتاري���خ 1423/1/4هـ؛ واملت�ضمن
ح�س���م نقاط الرتقية للع�سكري الفرد الذي ي�صدر بحقه ق���رار جزاء ع�سكري �إداري �أو
ت�أديب���ي؛ مع اختالف بينهما يف عدد ح�س���م النقاط؛ واملراد �أن الع�سكري قد يق�صد من
دعواه الأثر الرجعي لقرار ح�سم نقاط الرتقية؛ وهو م�ستحق لها قبل �صدور قرار اجلزاء
الع�سكري(.((5

خامتة
تت�ضمن نتائج البحث وهذه بع�ض منها:
-1الرقاب���ة الق�ضائية قوةٌ تُ�ضم للق���وات الع�سكرية ومن�سوبيه���ا يف ارتباطها بالرجل
الأول يف الدولة من خالل نائبه القا�ضي الإداري.
َ -2رفع املنظم مكانة اجلهات الع�سكرية ب�أن ال تكون جهات عاملة وقا�ضية و�إن كانت
عادلة حتى تكون واجهة ع�سكرية ح�ضارية حملياً ودولياً.
-3ق���وة النظ���ام تعن���ي �أن الإدارة م�سلوب���ة الإرادة بتحقيق �إرادة املنظم ف���وراً بقيام
( ((5النظرية العامة للقانون لتناغو د�.سمري عبدال�سيد . 671
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املوجب وهذه القوة ال تتفق مع قرار الإحالة للإجراءات الت�أديبية مع قيام موجب �إنهاء
اخلدمة ق�ضا ًء.
-4م�صطلح القرار الع�سكري يعني الق���رار الفردي النهائي ال�صادر عن جهة الإدارة
الع�سكرية.
-5م�صطلح هيئة املحاكمة الع�سكرية يعني جهة الت�أديب ال�صادر عنها القرار الت�أديبي.
-6م�صطلح اجل���زاء الع�سكري ُيهيمن عل���ى اجلزاء الإداري غ�ي�ر الت�أديبي واجلزاء
الإداري الت�أديبي.
-7الق���رار الع�سكري وق���رار اجلزاء الإداري غري الت�أديب���ي ي�صدران عن خمت�ص به
واحد؛ �أما قرار اجلزاء الت�أديبي فال ي�صدر �إال عن هيئة حماكمة ال تقل عن ثالثة �أع�ضاء.
-8دالل���ة امل�صطلح العام عل���ى �أ�صل املعنى داللة قطعية ال ن���زاع فيها و�أن امل�صطلح
املخَ ِّ�ص�ص له؛ لبع�ض ما تناوله امل�صطلح العام يجب العمل باخلا�ص فيما و�ضع له.
�-9أن الإحال���ة للإج���راءات الت�أديبية وجوبي���ة على الع�سكري ال�ص���ادر بحقه حكم
�رشعي مهم���ا كانت نتيجته؛ ما مل يكن هذا احلكم مت�ضمن���اً ملوجب من موجبات �إنهاء
اخلدم���ة الع�سكرية فيكون العم���ل بالقاعدة النظامية اخلا�صة الت���ي توجب �إنهاء اخلدمة
بقرار ع�سكري بناء على ما �صدر بحقه ق�ضا ًء.
 -10من���ح املنظم ال�سعودي اجلهة الع�سكرية �أنواعاً من القرارات الع�سكرية .نوعان
منها يف اجلزاء الع�سكري.
-11ال تو�صف املجال�س الت�أديبية الع�سكرية بالق�ضاء الع�سكري.
-12الق�ض���اء الع�سكري ال يكون �إال �ضمن ال�سلط���ة الق�ضائية واملجال�س الت�أديبية من
ال�سلطة التنفيذية.
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-13ال�ص���ادر عن املجال�س الت�أديبي���ة قرار و�إن �سماه املنظم ُحكم���اً �إذ القرار يخ�ضع
لرقابة الق�ضاء الإداري.
-14ال ي�ص���ح الت�سمية بالت�أديب الع�سكري و ُيراد به اجل���زاء الإداري والت�أديبي على
حدٍ �سواء.
-15درجتان للمجال�س الت�أديبية الع�سكرية بوزارة الداخلية – االبتدائي واال�ستئنايف
– والقرار ال�صادر عنهما ال يكون قراراً نهائياً �إال بعد الت�صديق عليه.
-16اح�ت�رام القاع���دة النظامية ينت���ج عنه �صح���ة الق���رار الإداري الع�سكري �شك ًال
ومو�ضوعاً.
�-17ضمانة �سماع �أقوال املتهم حتقيق���اً وتبليغاً له بجل�سة حماكمته الع�سكرية �ضمانة
جوهرية م�ؤثرة.
-18احت�س���اب مدة الطعن ق�ضا ًء من تاريخ التبليغ بالق���رار النهائي بالت�صديق ولي�س
من تاريخ القرار الت�أديبي و�إن كان بدرجته الثانية املجل�س اال�ستئنايف الع�سكري.
-19منطوق احلكم الق�ضائي بالإلغاء �أو بالتعوي�ض ال يكون �إال على القرار الع�سكري
النهائي الذي ُيحدث �أثراً على املراكز القانونية.
ٌ
-20ف���رق بني دعوى الع�سكري على قرار اجلزاء الع�سكري بنوعيه وبني الق�صد من
دع���واه بالتظلم من الآث���ار يف م�ستحقاته املالية �أو احت�ساب م���دة توقيفه �أو ح�سم نقاط
ترقيته.
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