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نعام التأديب الستبع في القانؽن اإلماراتي مؼ خالل ييدف البحث إلى دراسة         
فرض الجزاءات التأديبية ومدى الشرؽص القانؽنية السشعسة لدمطة اإلدارة في دراسة 

تؽافر ىذه الشرؽص عمى اليأت كافية وحقيقية تحقق لمسؽظف االمكانيات لمدفاع عؼ 
 الزسانات التأديبية وتكسؼ أىسية البحث في أن نفدو ونفي التيسة والؽقائع السشدؽبة لو.

عي مشزبطة ومحددة بقيؽد وشروط ترا  التأديبية الؽسيمة التي تجعل مؼ الدمطة تذكل
حق السؽظف في الدفاع عؼ نفدو وتحسي مبدأ السذروعية مؼ أية تجاوزات قد ترتكبيا 

البحث الى ثالثة مباحث خررشا  وقد تػ تقديػ الدمطة السخترة بالتأديب اإلداري.
ضسانات التأديب في مرحمة التحقيق، وعالجشا في السبحث الثاني  لدراسةالسبحث االول 

ضسانات التأديب في مرحمة فرض الجزاء، وخررشا السبحث الثالث لدراسة الزسانات 
تعير دراسة الشعام التأديبي في القانؽن االماراتي  الالحقة لقرار فرض الجزاء التأديبي.

لو الحق في الدفاع عؼ نفدو في  تكريدو لمزسانات االساسية لمسؽظف التي تكفل
مؽاجية التيسة السشدؽبة لو وان ىذه الزسانات شاممة لسرحل التحقيق ومرحمة فرض 
الجزاء والسرحمة الالحقة لفرض الجزاء، اال ىذا الشعام يحتاج الى الشص عمى اسباب 
الطعؼ بالقرار االداري وان يتؽلى قزاء اداري مدتقل الشعر في الطعؽن بفرض 

 ءات التأديبية عمى السؽظف العام.الجزا
 .لكمسات السفتاحية: السهظف العام؛ الزسانات؛ الجزاء التأديبيا
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The research aims to study the disciplinary system under the UAE 

law by studying the legal texts regulating the authority of the 

administration in imposing disciplinary penalties and that these texts 

include sufficient and real mechanisms that enable the employee to defend 

himself and deny the accusation and the actions attributed to him. The 

importance of the research lies in the fact that disciplinary guarantees 

constitute how the disciplinary authority is disciplined and defined by 

restrictions and conditions that take into account the employee’s right to 

defend himself and protect the principle of legality from any abuses that 

may be committed by the competent authority in administrative discipline. 

The research was divided into three sections. The first section is devoted to 

studying the disciplinary guarantees in the investigation stage. The second 

one discussed the disciplinary guarantees in the stage of imposing a 

penalty. The third section researched the guarantees after the decision to 

impose a disciplinary penalty. The study of the disciplinary system in the 

UAE law indicates the basic guarantees for the employee that guarantee 

him the right to defend himself against the accusation and that these 

guarantees include the stage of the investigation, imposing the penalty, and 

the subsequent stage of imposing the penalty, except that this system needs 

to stipulate the reasons for appealing the administrative decision and that 

an independent administrative judiciary considers appeals to impose 

disciplinary sanctions on a public employee. 

Keywords: public employee; guarantees; disciplinary penalty.  
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 السقدمة
  التعريف بالبحث    

ديررررد مررررؼ عتفرررررض التذررررريعات السشعسررررة لمؽظيفررررة العامررررة عمررررى السؽظررررف العررررام       
يتؽجررب عميررو التقيررد ديررا وعرردم مخالفاتيررا وللررغ تحقيقررا  لسرررمحة السرفررق  الؽاجبررات الترري

 العام، وقررت مجزأتو تأديبيا  في حالة مخالفتو لتمغ الؽاجبات.
وقررد حرررص السذرررع والقزرراء اإلمرراراتي كالىسررا عمررى وضررع نعررام متكامررل يعررال        

رورا  بفررض الجرزاء مرؼ مراحل السدؤولية التأديبية جسيعيرا ادترداء  مرؼ مرحمرة التحقيرق مر
الدمطة السخترة وانتياء دتحديد طرق الطعؼ واالعتراض عمرى القررار الررادر بفررض 

لدررشة  11ويعيررر اسررتعراض التذررريع اإلمرراراتي سررؽاء فرري السرسررؽم بقررانؽن رقررػ  الجررزاء.
بذأن السؽارد البذرية ام الئحتو التشفيذية الحرص عمى إحاطة الدرمطة التأديبيرة  2008

مررؼ الزررسانات الترري تزررسؼ السحافعرة عمررى مبرردأ السذررروعية والؽ ررؽل إلررى بسجسؽعرة 
 تحقيق العدالة.

فقرررر السذرررع لمسؽظررف السحررال لمتحقيررق حقررو فرري الرردفاع عررؼ نفدررو مررؼ خررالل        
حزؽر التحقيق دشفدو ومؽاجية ما يشدب لو مؼ مخالفات وما يقدم مؼ ادلة واالطالع 

التحقيق، فزررال  عررؼ لررزوم ان تررتػ جسيررع إجررراءات عمررى اروراق والسدررتشدات الستعمقررة برر
القزاء  ؤيدهكسا فرض السذرع ي التحقيق بالذكل الكتادي ومؼ جية تتؽفر فييا الحدية.

مجسؽعة مؼ الذرروط الستعمقرة بفررض الجرزاء، فأكرد عمرى االلترزام بذررعية الجرزاء وعردم 
لألسرباب التري السخالفرة وتزرسشو  ارتكرب تعدده، وان ال يتجراوز شرخص السؽظرف الرذي

 استشدت الييا سمطة فرض الجزاء عشد ا دار قراراىا.
وحساية لسبدأ السذروعية قرر السذرع اإلماراتي الحرق فري االعترراض عمرى قررار        

فرض الجزاء إما مؼ خالل االعتراض عمييا أمام لجشة التعمسات ومؼ بعرده أمرام لجشرة 
 لقزاء العادي.االعتراضات أو مؼ خالل الطعؼ القزائي امام ا
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 بحثأىسية ال
فررري مقادرررل الدرررمطة التقديريرررة التررري تتسترررع ديرررا سرررمطة التأديرررب تذررركل الزرررسانات       

التأديبيررة الؽسرريمة الترري تجعررل مررؼ تمررغ الدررمطة مشزرربطة ومحررددة بقيررؽد وشررروط تراعرري 
حق السؽظف في الدفاع عؼ نفدو وتحسي مبدأ السذروعية مؼ أية تجاوزات قد ترتكبيا 

 السخترة بالتأديب اإلداري. الدمطة
 بحثأىداف ال

الستبررررع فرررري القررررانؽن اإلمرررراراتي ومرررردى تؽفرىررررا  الؽ ررررؽل إلررررى تقيرررريػ لشعررررام التأديررررب  
 لمزسانات التأديبية لمسؽظف العام.

 مذكمة البحث
أدت التعررررديالت التذرررررييية العديرررردة الترررري ادخميررررا السذرررررع اإلمرررراراتي عمررررى نعررررام      

ات متقاربرررة إلرررى ظيرررؽر عديرررد مرررؼ اإلشررركاالت التررري تتعمرررق الترررأديبي اإلداري وفررري فترررر 
 بإجراءات التحقيق الستبعة وفرض الجزاء وطرق التعمػ والطعؼ القزائي.

 بحثال يةمشيج
اتبعشرررررا فررررري دراسرررررتشا السرررررشي  التحميمررررري واالسرررررتقرائي لمشررررررؽص القانؽنيرررررة واالحكرررررام    

 القزائية واراء الفقو في مؽضؽع ضسانات التأديب اإلداري.
 :تياآلالبحث عمى وفق  ةقدسشا خط خطة البحث:

 السبحث ارول: ضسانات التأديب في مرحمة التحقيق.
 ضسانات التأديب في مرحمة فرض الجزاء. السبحث الثاني:

 السبحث الثالث: الزسانات الالحقة لقرار فرض الجزاء التأديبي.
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 السبحث األول
 ضسانات التأديب في مرحمة التحقيق

يعرف التحقيق التأديبي بأنو "أداة قانؽنية لمؽ ؽل إلى الحقيقرة تتسثرل فري مجسؽعرة     
مرررؼ اإلجرررراءات يقررررد ديرررا أساسرررا  ديررران مرررا إلا كررران االتيرررام السشدرررؽب إلرررى السؽظرررف 

ييرردف إلررى ديرران التكيرر   ايؽجررب مؤاخذتررو، أم ذيررر للررغ فررال جشرراح عميررو، كسرر  ررحيحا  
 .(206، 1986)عبداليادي،  "القانؽني لمفعل السشدؽب لمسؽظف

وحيث أن ىردف التحقيرق ىرؽ التثبر  مرؼ السخالفرة السشدرؽبة لمسؽظرف و رؽال  إلرى      
ذمرق التحقيرق إلا لرػ يثبر  تقررير السؽظرف، لرذا فإنرو  أما إلرى ادانترو بسرا ندرب اليرو أو

يجب أن تتؽفر لمسؽظف السحال لمتحقيق الزسانات كافة التي تجعمو قادرا  عمرى اثبرات 
وىكذا فإن التذريعات السشعسة لمؽظيفة العامة  دراءتو مؼ ارتكاب السخالفة السشدؽبة لو.

مجسؽعررة مررؼ اإلجررراءات، وىررذه ومشيررا التذررريع اإلمرراراتي اسررتمزم أن يدررتؽفي التحقيررق 
إلدارة والسؽظررف عمررى ا والررذي سرريكؽن فرري  ررال اإلجررراءات تيرردف الؽ ررؽل لمحقيقررة، 

حرررررد سرررررؽاء، ويتسثرررررل  رررررال  اإلدارة فررررري ضرررررب  السخالفرررررة وتعقرررررب السؽظرررررف السخطررررر  
، أما (44، 1960)دمحم،  ومجازاتو كفالة لحدؼ انتعام واطراد العسل في السرافق العامة

بالشدبة لمسؽظف فإن ىذه اإلجراءات ىي وسيمة السؽظف رثبات دراءتو مؼ السخالفرات 
 السشدؽبة اليو. 

وتتحررردد ضرررسانات التأديرررب اإلداري عمرررى وفرررق مرررا قررررره التذرررريع اإلمررراراتي ومرررا       
قيررق الكتررادي، اسررتقر عميررو القزرراء بحررق الرردفاع، والحررق فرري السؽاجيررة واالطررالع، والتح

 وحيدة الجية القائسة بالتحقيق. وسشدتعرض ىذه الزسانات في أربعة مطالب مدتقمة.
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 السطمب األول
 حق الدفاعضسانة 

يعررد حررق الرردفاع مررؼ حقررؽق االندرران ارساسررية الترري ال اسررتثشاء عمييررا، ففرري كررل      
ام تأديبيررا  يكرؽن لرو الحررق حالرة يكرؽن اإلندران محررال  التيرام سرؽاء أكرران جشائيرا  ام مردنيا  

 في تسكشيو مؼ نفي التيػ السؽجية اليو واثبات دراتو.
وتحرررص الدسرراتير والقررؽانيؼ العاديررة نعرررا  رىسيررة حررق الرردفاع عمررى الررشص عميررو       

مررؼ الدسررتؽر االتحررادي والترري  28 ررراحة وىررذا مررا فعمررو السذرررع اإلمرراراتي فرري السررادة 
ادانتو في محاكسة قانؽنية عادلة، ولمستيػ الحرق فري  جاء فييا "الستيػ دريء حتى تثب 

واكررد االمررر لاتررو السرسررؽم . ان يؽكررل مررؼ يسمررغ القرردرة لمرردفاع عشررو اثشرراء السحاكسررة..."
( 4ف  81بذررأن السررؽارد البذرررية فرري السررادة ) 2008( لدررشة 11بقررانؽن اتحررادي رقررػ )

تؽقيرع أيرة جرزاءات والتي جراء فييرا "وجرؽب تسكريؼ السؽظرف مرؼ الردفاع عرؼ نفدرو قبرل 
ولغررررض تحقيرررق حرررق الررردفاع لمسؽظرررف محرررل التحقيرررق يجرررب ان  إداريرررة تأديبيرررة عميرررو".

 تي:تتؽفر مجسؽعة مؼ السقؽمات والتي يسكؼ تحديدىا باآل
( مرؼ السرسرؽم 80: فقرد نرر  السرادة )حق السهظف في حزهر التحقيق بشفدو -أوال  

البذرررررية عمررررى أنررررو لمسؽظررررف بذررررأن السررررؽارد  2008( لدررررشة 11بقررررانؽن اتحررررادي رقررررػ )
"...الحرررق فررري حزرررؽر جمدرررات السحاكسرررة دشفدرررو...". للرررغ أن عررردم حزرررؽر السؽظرررف 
لمتحقيررررق يعشرررري حرمانررررو مررررؼ فر ررررة الرررردفاع عررررؼ نفدررررو واىرررردار لزررررسانة أساسررررية مررررؼ 
الزرررسانات التررري يؽفرىرررا لرررو القرررانؽن، فزرررال  عرررؼ للرررغ فرررإن حزرررؽر السؽظرررف لمتحقيرررق 

سرا ىرؽ واجرب عميرو ولرذا فسرؼ حرق سرمطة التأديرب دشفدو ىؽ ليس حق لمسؽظف فق  وإن
)كشعررررران،  أن تمزمررررو بالحزررررؽر إلا تؽ رررررم  إلررررى ان السرررررمحة العامرررررة تقتزرررري للررررغ

وقد عدت السحكسة اإلداريرة السرررية امتشراع السؽظرف عرؼ حزرؽر  .(2576، 2008
عشي أنو يتشازل عؼ ضسانة الدفاع عؼ نفدو مسا يفت  السجال لدمطة التأديب يالتحقيق 

 .(1)لتؽقيع الجزاء عميو مسا تؽفر لدييا مؼ ادلة
لمسرسررؽم بقررانؽن  2012لدررشة  12مررؼ الالئحررة التشفيذيررة رقررػ  96وبسؽجررب السررادة     

لمتحقيررق  اتحررادي بذررأن السررؽارد البذرررية فرري الحكؽمررة االتحاديررة يررتػ اسررتدعاء السؽظررف
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امررام لحشررة السخالفررات فررإن لررػ يحعررر دشرراء عمررى االخطررار ارول يررتػ اخطرراره بالحزررؽر 
السثررؽل أمررام المجشررة بعررد االخطررار الثرراني، يجررؽز  ممرررة ثانيررة وإلا اسررتسر السؽظررف بعررد

لمجشة السخالفات التررف في التحقيق في غيابو، وللغ بعد التحقرق مرؼ عمرػ السؽظرف 
 .باإلخطارالسحال 
: وىذا الحق أكرده السذررع اإلمراراتي تسكين السهظف من إبداء الدفاع عن نفدو -ثانيا  

بذرأن السررؽارد  2008( لدررشة 11مرؼ السرسرؽم بقررانؽن اتحرادي رقرػ ) 6فجراء فري السررادة 
البذررية عمرى أنررو "ال يجرؽز تؽقيرع عقؽبررة عمرى السؽظررف قبرل أجرراء تحقيررق كترادي معررو 

 تدسع فييا أقؽالو ويحقق دفاعو".
والسؽظررف حررر فرري اختيررار طريقررة دفاعررو، فمررو ان يبرردي دفاعررو كتابررة أو برررؽرة        

شررفيية، كسررا ان لررو ان يجسررع درريؼ الطررريقتيؼ، وقررد تعتسررد طرررق االختيررار عمررى العرررف 
، إال إلا وجرررد نرررص (288، 1979)دركرررات،  اإلداري الستبرررع فررري للرررغ الشعرررام الترررأديبي

مررزم بررأن يكررؽن الرردفاع مكتؽبررا  وحتررى فرري ىررذه الحالررة ال يؽجررد مررا يسشررع مررؼ ان قررانؽني ي
يبرررردي السؽظررررف محررررل التحقيررررق مالحعاتررررو الذررررفؽية مررررع ضرررررورة اثباتيررررا فرررري محزررررر 

والسؽظرف حرر فري ادرداء أقؽلررو فمرو أن يشكرر ارتكابرو لمسخالفرات السشدرؽبة اليررو  .التحقيرق
 ؽب اليو.وان يقدم اردلة التي تثب  دراتو مسا ىؽ مشد

ولػ يبؼ السذرع اإلماراتي مؽقفو مؼ مدألة تحمي  السؽظف مؼ عدمرو إال ىشراك       
إجسرراع فرري الفقررو عمررى عرردم جررؽاز تحميرر  اليسرريؼ لمسررتيػ وفرري حالررة مررا إلا تررػ تحميرر  
السؽظررف محررل التحقيررق لميسرريؼ وترتررب عميررو فرررض جررزاء تررأديبي فإنررو يعررد ىررذا الجررزاء 

)خميفرة،  داد بأقؽال السؽظف التي ادالء ديا تح  تأثير القدرػباطال  رنو ال يجؽز االعت
2003 ،92). 
( مرؼ السرسرؽم بقرانؽن 2ف 80: وقد أكدت السادة )حق السهظف بتهكيل محامي -ثالثا  

السرؽارد البذررية بقؽليرا " لمسؽظرف الحرق دتؽكيرل بذرأن  2008( لدرشة 11اتحادي رقػ )
 مؼ يشب عشو في تقديػ دفاعو".
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 14الررادر فري  311ونص السذرع في فرندا في السادة الثانية مرؼ السرسرؽم رقرػ     
عمررى حررق السؽظررف بطمررب االسررتعانة بسحررامي لمحزررؽر معررو امررام  1959فبرايررر سررشة 

 ىيئات التحقيق.
كيل محامي ارتباط  وثيقا  بحقو في الردفاع إلن التحقيرق ويرتب  حق السؽظف دتؽ        

اإلداري ىررؽ عسميررة تتزررسؼ عديررد مررؼ اإلجررراءات القانؽنيررة فزررال  عسررا يررتػ تقديسررو مررؼ 
ادلة واإلحاطرة ديرذه اإلجرراءات قرد ال يترؽفر لردى السؽظرف مسرا قرد يترترب عميرو معاقبرة 

، 1978)الحدررريشي،  فرررةزاترررو عمرررى الررررذػ مرررؼ عررردم ارتكابرررو ريرررة مخالاالسؽظرررف او مج
244). 
وقد انقدػ الفقو الفرندي برردد حالرة سركؽت السذررع عرؼ حرق اسرتعانة السؽظرف       

بسحررامي، فررذىب اتجرراه إلررى ان السؽظررف ال يدررتطيع االسررتعانة بسحررامي مررؼ دون نررص 
ان الرأي الغالب والذي يؤيده القزاء يرى أن أنو في حالة غيراب يخؽلو ىذا الحق، إال 

الشرؽص القانؽنية التي تجيز لمسؽظف االستعانة بسحام يسكؼ الرجؽع الى الشص العام 
والتري ترشص  1954ادريرل نيدران/  10( مرؼ السرسرؽم الررادر فري 6الؽارد في السادة )

ائية والتأديبيرة مرؼ دون تررري  عمى أن السحاميؼ يسارسؽن عسميرػ امرام الييئرات القزر
 .(331، 2009)محارب،  دذلغ
تعانة بسحرررامي لمررردفاع عشرررو فررري التحقيرررق والحقيقرررة أن حرررق السؽظرررف فررري االسررر       

اإلداري يعررررد تطبيقررررا  لأل ررررؽل العامررررة الترررري تررررشعػ السحاكسررررات عسؽمررررا ، إل ان تسكرررريؼ 
السؽظف مؼ االسرتعانة بسحرامي خرالل مرحمرة التحقيرق مرؼ شرأنو أن يدراعده فري ادرداء 
 أوجرررررو دفاعرررررو مسرررررا سررررريكؽن سرررررببا  فررررري اثبرررررات دراءاترررررو مرررررؼ السخالفرررررات السشدرررررؽبة اليرررررو

 .(330، 1999)عبدالعال، 
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 السطمب الثاني
 حق السهاجية واالطالع

يراد بحق السؽاجية "إحاطة السؽظف العام عمسرا  بالتيسرة السشدرؽبة إليرو لكري يكرؽن      
 "عمررى معرفررة كاممررة بعروفيررا وبسررا يحقررق لررو دفاعررو بعرردم ارتكرراب التيسررة وتبرئتررو مشيررا

ىرررؽ مشدرررؽب إليرررو ىرررؽ إخطرررار السؽظرررف السرررتيػ بسرررا . إن (502، 2004)عبدالدرررالم، 
أقرب ما يكؽن إلى السشطق والعدالة، إل ال يسكؼ لمسؽظف أن يدافع عؼ نفدرو بغيرر أن 

ومؽاجية السؽظرف بالسخالفرات السشدرؽبة اليرو تعرد مرؼ  .يحي  عمسا بالتيػ السشدؽبة إليو
الزسانات ارساسية التي يجرب تؽفرىرا فري التحقيرق، والحكسرة مرؼ تقريرر ىرذه الزرسانة 

السؽظررف بسررا ىررؽ مشدررؽب اليررو ليرردلي ددفاعررو، فزررال  عررؼ إحاطتررو باردلررة  ىرري إحاطررة
السختمفررة الترري يقررؽم عمييررا االتيررام مررؼ أجررل ان يررتسكؼ مررؼ تييئررة الرردفاع عررؼ نفدررو فرري 

وال يكفرري أن يحرراط عمسرا  بررالتيػ السشدررؽبة إليررو، وإنسرا يجررب فزررال  عررؼ  مؽاجيرة اردلررة.
 .(142، 1998)أدؽ الدعؽد،  دفاعوللغ أن يعطى السؽظف وقتا  كافيا  ليعد 

اما حق االطالع فيرراد برو إحاطرة السؽظرف عمسرا  بجسيرع اروراق التحقيقيرة التري       
تدتخدم دؽ فيا أساسا  لسحاكستو تأديبيا ، والتي تكؽن مرتبطة ديذه السحاكسة واالطالع 

االطررالع عمررى ممفررو إال ألا  رررح لررو يكررؽن بطريقررة سرررية، وال يجررؽز لسحررامي السؽظررف 
 . (327، 2009)محارب،  دذلغ وبذرط أن يكؽن تدخمو في الدعؽى مقبؽال  

مؼ الالئحة التشفيذية لمسرسؽم بقانؽن اتحادي لدشة  3،4ف 97وقد نر  السادة       
عمررى حررق السؽظررف مررؼ االطررالع عمررى جسيررع اروراق، واعطائررو السيمررة إلعررداد  2008
ونص السذرع الفرندي عمى ىرذا الحرق فري قرانؽن التؽظرف الجديرد الررادر فري  دفاعو.
ئيرررا  وإنسرررا دشررراء عمرررى طمرررب السؽظرررف وال يرررتػ االطرررالع عمرررى السمرررف تمقا .12/7/1983

مررؼ لررو   رراحب الذررأن ويدررتفيد مررؼ حررق االطررالع عمررى السمررف السررؽظفيؼ جسيعررا  وكررل
عالقررة أو رابطررة إداريررة مررع اإلدارة ومررؼ ضررسشيػ السررؽظفيؼ السعيشرريؼ برررؽرة مؤقتررة أو 
الستعاقرديؼ مرع الدولرة، وتأكيردا  لحرق االطرالع قرا مجمرس الدولرة الفرندري بإلغراء قرررار 

، 2009)محرررارب،  يررراء خدمرررة مؽظرررف لعررردم تسكشرررو مرررؼ االطرررالع عمرررى ممفرررو مدررربقا  أن
329). 
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ويتؽجب عمى الدمطة السخترة بالتحقيق اإلداري تسكيؼ السؽظف السحال لمتحقيرق     
مررررؼ االطررررالع عمررررى أوراق التحقيررررق جسيعيررررا، واعطرررراءه السيمررررة الكافيررررة إلعررررداد مررررذكرة 
ددفاعو، وفي ىذا الردد قز  محكسة القزاء اإلداري السررية بأنو "يجب ان يحراط 

عمرى أن تتررك الفر رة لرو بعرد للرغ  -كل دقيرقبذر–السؽظف عسرا  برالتيػ السؽجيرة إليرو 
ليعد دفاعو، فال يجؽز أن يفاج  السؽظف بالتيػ رول مرة في جمدة السحاكسرة، درل ال 

 .(2")دد ان يعمؼ ديا قبل الجمدة ليدتعد
 السطمب الثالث

 ضسانة التحقيق الكتابي
فيجررررب أن يررررتػ التحقيررررق مررررع السؽظررررف بررررريغة كتاديررررة وللررررغ دترررردويؼ أقؽالررررو         

وإجررراءات التحقيررق كافررة، ورىسيررة شرررط الكتابررة تقرررر أنعسررة التأديررب السختمفررة وجررؽب 
( مررؼ السرسررؽم بقررانؽن 4ف 81التقيررد بررو وىررذا مررا قرررر السذرررع اإلمرراراتي فرري السررادة )

وجرررؽب إجرررراء تحقيرررق خطررري مرررع السؽظرررف بذرررأن السرررؽارد البذررررية عمرررى  2008لدرررشة 
والحكسررة مررؼ اشررتراط الكتابررة لمتحقيررق ان فرري للررغ تسكرريؼ لمكافررة مررؼ  السحررال لمتحقيررق.

الرجرؽع عمرى وقائعررو ومالبدراتو فري أي وقرر  لتكرؽن حجرة لمسؽظررف أو عميرو، مررؼ دون 
خرررؽف مرررؼ الشدررريان او تجاىرررل مرررا ترررػ فررري التحقيرررق، كسرررا يرررؤدي التحقيرررق الكترررادي إلرررى 

 تيدرريير ميسررة القاضرري ي الرقابررة عمررى مرردى مذررروعية مررا يررشجػ عررؼ التحقيررقتدررييل و 
 . (106، 2003)خميفة، 
وعمى الرذػ مؼ ان ار ل أن يتػ التحقيق بريغة مكتؽبة بعده مؼ السقؽمرات         

ات الجؽىريرررة لمتحقيررررق بحيرررث يترتررررب بطرررالن القرررررار الترررأديبي الررررذي ارساسرررية والذرررركمي
يردر مؼ دون مراعاة شررط الكتابرة، إال ثسرة اسرتثشاء يجيرز ان يكرؽن التحقيرق اإلداري 
شررفييا  وىررذا يشطبررق عمررى السخالفررات الترري تشطررؽي عمررى جررزاءات بدرريطة وىررذا مررا فعمررو 

يرد نرراب الجرزاء فييرا عرؼ اإلنرذار السذرع السرري تساما  بالشدبة لمجرزاءات التري ال يز 
او الخرػ مؼ ارجر لسدة ال تتجاوز ثالثة أيرام وللرغ باالكتفراء برإجراء التحقيرق شرفاىا  
مع السؽظف، والحقيقة أن ىذا االستثشاء ليس لو ما يدؽذو رن الحكسة التري ديشيرا فري 

 اشتراط التحقيق الكتادي ىي نفديا بررف الشعر عؼ نؽع الجزاء وجدامتو.
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لدرررشة  11وفررري االمرررارات اجرررازت الالئحرررة التشفيذيرررة لمسرسرررؽم بقرررانؽن اتحرررادي رقرررػ     
بذأن السؽارد البذرية أن " يترؽلى الررئيس السباشرر إجرراء التحقيرق السبردئي فيسرا  2008

يرررل إلررى عمسررو عررؼ طريررق الذرركؽى أو الترردقيق أو ذيررر للررغ دؽجررؽد مخالفررة ارتكاديررا 
مسررا يحررال بدررببيا إلررى لجشررة السخالفررات، ويجررؽز أن أحررد مؽظهيررو وكانرر  ىررذه السخالفررة 
 يكؽن التحقيق السبدئي شفاىة....".

 السطمب الرابع
 حيادة الجية القائسة بالتحقيق

عررد مبررادح الحيرردة مررؼ اىررػ الزررسانات الترري تتطمبيررا قؽاعررد العدالررة فررال دررد مررؼ أن ت    
 ةأىسيررة ضررسانة حيرردوعمررى الرررذػ مررؼ  يطسررئؼ السررتيػ إلررى حيرردة مررؼ يتررؽلى محاكستررو.

الجيرررة القائسرررة برررالتحقيق فررري مجرررال تأديرررب السرررؽظفيؼ، إال ان ثسرررة  رررعؽبة تعيرررر فررري 
تحديرد مفيرؽم او معشرراه فري ىررذا الرردد، ولعررل الدربب يعررؽد إلرى تبررايؼ أنعسرة التأديررب، 
 وانعكاسا  ليذا التبايؼ تعددت مفاهيػ الحيدة في السجال التأديبي وعمى وفق ما يأتي:

البعا إلى ان ىذا السفيؽم ال وجؽد لو فري أنعسرة التأديرب الرئاسري ولريس لىب  -أوال  
لرررراحب الذرررأن سرررؽى اتبررراع سررربيل الطعرررؼ القزرررائي فررري القررررار الترررأديبي الرررذي شرررابو 

 .(266، 2008)كشعان،  االنحياز
التي تتبع أنعسة مجالس التأديرب فرإن مفيرؽم الحيردة يشرررف إلرى بالشدبة لمدول  -ثانيا  

عدم جؽاز الجسيرع دريؼ سرمطة التحقيرق والحكرػ فري يرد شرخص واحرد، ومرؼ ثرػ ال يجرؽز 
أن يذترك في عزؽية السجمس التأديبي مؼ سبق لرو ان اشرترك أو ادردى رأيرا  عمشيرا  أو 

    مرررمحة مررؼ نتيجررة السدررألة.اظيررر عرردا  او حقرردا  تجرراه السؽظررف او كانرر  لررو فائرردة أو 
وثسة مدألة أثيرت برردد حيردة مجرالس التأديرب تتعمرق بسردى أمكانيرة تطبيرق قؽاعرد رد 
القاضي السشرؽص عمييا في قؽانيؼ اإلجراءات السدنيرة فري حالرة سركؽت السذررع عرؼ 

 ىذا ارمر.
الحقيقة أن ىذا السدألة أثيرت في فرندا فذىب بعا الفقو إلى اشتراط وجؽد  

ص  رررري  يجيرررز للرررغ وبعكدرررو ال يكرررؽن لمسؽظرررف الحرررق فررري رد أحرررد مرررؼ أعزررراء نررر
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مجمررس التأديررب، كسررا أيررد ىررذا االتجرراه مجمررس الدولررة لاتررو فمررػ يعترررف بحررق الرررد أمررام 
 مجمررررس التأديررررب إال فرررري الحرررراالت السشرررررؽص عمييررررا ولألسررررباب الترررري يحرررردده الررررشص

 .(131، 1979)دركات، 
وبالشدبة لمتذريع اإلماراتي فرإن سرمطة فررض الجرزاءات التأديبيرة وبعرد أن كانر         

مؽزعررررة درررريؼ الرررررئيس اإلداري ومجررررالس التأديررررب بسؽجررررب قررررانؽن الخدمررررة السدنيررررة فرررري 
السمغرري، فإنيررا وبعررد  رردور السرسررؽم بقررانؽن  2001لدررشة  21الحكؽمررة االتحررادي رقررػ 

 82أ ربح  عمرى وفررق مرا قررترو السررادة  2008لدرشة  بذرأن السررؽارد البذررية  11رقرػ 
مؼ مشو مؼ اختراص لجشرة  تدرسى "لجشرة السخالفرات" والتري تتذركل بقررار مرؼ الرؽزير 

باستثشاء جزاء الفرل مرؼ الخدمرة بقررار  -التأديبية–وتختص دتؽقيع الجزاءات اإلدارية 
مرردير السخالفررات درئاسررة  ةمررؼ الررؽزير دشرراء  عمررى تؽ ررية لجشررة السخالفررات، وتشعقررد لجشرر

عررام الررؽزارة أو الجيررة االتحاديررة او مررؼ فرري حكسيسررا وعرردد مررؼ ارعزرراء يحررددىػ قرررار 
التذكيل، وواض  ان لجان السخالفات أنسا ىري فري الحقيقرة لجران إداريرة بحترة أعطير  

 سمطة قزائية  بسا يزسؼ طمب رد أعزائيا.
يميا يررتػ بقرررار ويمحر  أن لجشررة السخالفررات تفتقررد لعشرررر االسررتقالل للررغ أن تذررك       

مؼ الؽزير او رئيس الجية االتحادية، كسا ان أعزائيا جسيعيػ مؼ العشا ر اإلدارية، 
 لذا ندعؽ الى تعديل تذكيل لجشة السخالفات بسا يزسؼ تؽفر ضسانة الحيدة فييا.

بالشدبة لمدول التي تتبع أنعسة السحراكػ التأديبيرة فرإن مفيرؽم الحيردة أو تطبيقيرا  -ثالثا 
ر ثسة مذكمة إلن ىذا السحاكػ يفترض برو أن تخزرع لرذات القؽاعرد التري تخزرع ال يثي

 ليا سائر السحاكػ ارخرى مدنية كان  أم جزائية.  
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 السبحث الثاني
 ضسانات التأديب في مرحمة فرض الجزاء

عمى الرذػ مؼ السذرع قد جعل اختيار الجزاء التأديبي مؼ ديؼ الجرزاءات التري         
السذرررع فرضرريا، إال أن السذرررع والقزرراء كالىسررا قررد احاطررا تمررغ الدررمطة بعديررد خؽليررا 

مررؼ الزررسانات الترري يجررب تؽفرىررا عشررد فرررض الجررزاء وتؽقيعررو عمررى السؽظررف، ويترتررب 
عمى عردم مراعراة الدرمطة السختررة بفررض الجرزاء الترأديبي فرإن القررار الترأديبي دتؽقيرع 

السذررروعية او مررا تدررسى دعررؽى اإللغرراء. الجررزاء يكررؽن قررابال  لمطعررؼ فيررو درردعؽى عرردم 
ويعير استعراض التذريع والقزاء اإلماراتي أن ضسانات فرض الجزاء تتحدد بذررعية 
الجزاء التأديبي، وشخرية الجزاء، وعدم تعدد الجزاءات عرؼ السخالفرة الؽاحردة وتدربيب 

 قرار فرض الجزاء. وسشبحث ىذه الزسانات في أربعة مطالب مدتقمة.
 األولالسطمب 

 شرعية الجزاء التأديبي
يتحررردد مبررردأ الذررررعية برررالجزاء الترررأديبي دتقيرررد الدرررمطة السختررررة بفررررض الجرررزاء        

بررالجزاءات السحررددة دررشص القررانؽن أو الالئحررة، فررال يرررار إلررى تؽقيررع جررزاء لررػ يرررد فرري 
نرررص قرررانؽني أو الئحررري وإال أتدرررػ قررررار فررررض الجرررزاء بعرررد السذرررروعية، ويجرررب أيزرررا  

ة عشرر التشاسرب دريؼ السخالفرة والجرزاء للرغ ان عردم التشاسرب دريؼ درجرة خطرؽرة مراعا
السخالفة والجزاء السفروض يعيب ىذا ارخير بعده وجيا  مؼ أوجو عدم السذرروعية فري 

 .(59، 2006)معؽض،  تطبيق الجزاء
 وتعير شرعية الجزاء التأديبي في معاىر متعددة يسكششا أن نحررىا بسا يأتي:      
وللرغ ضرسانا  لسررمحة االفرراد وتحقيقرا   وجهد قائسة محدددة لمجدزاءات التأديبيدة: -أوالا 

لمعدالررة العقاديررة الترري مررؼ مقتزررياتيا تشررؽع الجررزاء حدررب نررؽع السخالفررة، ولررذا يجررب ان 
تمترررزم سرررمطة التأديرررب برررالجزاءات التررري حررردده السذررررع مرررع مراعررراة تررردرجيا مرررع جدرررامة 

ؼ قائسرة السخالفة السشدؽبة لمسؽظف السحال لمتحقيق، وال يجؽز تؽقيع جزاء لػ يررد ضرس
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الجررزاءات الترري نررص عمييررا السذرررع، واي جررزاء يؽقررع عمررى السؽظررف وال يرردخل ضررسؼ 
الجزاءات السقررة قانؽنرا  يؽسرػ بعردم السذرروعية التري تؽجرب الحكرػ دبطالنرو، فرال يجرؽز 

دتررأخير اقدميتررو  ولمدررمطة التأديبيررة مجررازاة السؽظررف بالحرمرران مررؼ اإلجررازة االعتياديررة أ
، 2011)الشيرري،  مرغ الجرزاءات ضرسؼ الجرزاءات السقرررة قانؽنرا  وللغ لعدم وجؽد مثل ت

509). 
فررال يكفرري لذرررعية الجررزاء أن تمتررزم الدررمطة  االلتددزام بالحدددود السقددررة قانهندداا: –ثانيدداا 

تتقيرد بسقردار العقؽبرة  التأديبية دتؽقيع أحرد الجرزاءات التري حرددىا السذررع، درل يجرب ان
مررررؼ دون زيررررادة أو نقررررران، ومررررؼ تطبيقررررات القزرررراء اإلداري ديررررذا الررررردد مررررا قررتررررو 
السحكسررررة اإلداريررررة العميررررا السررررررية مررررؼ "أن السذرررررع وقررررد حرررردد عقؽبررررة خفررررا درجررررة 
السؽظف نعير ارتكابو لنبرا تأديبيرا  فإنرو يجرب أن يقتررر الخفرا عمرى الدرجرة اردنرى 

اال يؤدي ىذا الخفا إلى خفا الكادر اإلداري، ومرؼ ثرػ قرررت مباشرة  كسا يجب أن 
السحكسررة أن مجررازاة السؽظررف بخفررا درجتررو مررؼ الدرجررة الدادسررة إلررى الدرجررة الثامشررة 

 .(3")يعيب الحكػ
ومررؼ تطبيقررات القزرراء اإلمرراراتي بررردد االلتررزام بالحرردود السقرررر لمجررزاء التررأديبي       

ما جاء بحكػ السحكسة االتحادية العميا مؼ أنو " فري جسيرع ارحرؽال يتعريؼ عمرى سرمطة 
التأديرب الترزام الحرردود السقرررة لمجرزاءات التأديبيررة مرؼ حيرث نؽعيررا ومقردارىا ومرردتيا، إل 

 .(4")و شأن الجزاء الجشائي ال يؽقع بغير نصان الجزاء التأديبي شأن
يعررف الجرزاء السقشرع بأنرو كرل اجرراء إداري تتخرذه  عدم جهاز فرض جزاء مقشدع: -ثالثاا 

اإلدارة وتبتغرري مررؼ ورائررو فرررض جررزاء تررأديبي بحررق السؽظررف، عمررى الرررذػ مررؼ أن ىررذه 
ؼ اإلدارة اتخذتيا اإلجراءات اإلدارية ال يجؽز اتخالىا إال لتحقيق السرمحة العامة، ولك

فرررراإلدارة ال يجررررؽز ليررررا أن تختفرررري وراء ؛ (537، 2003)شررررطشاوي،  لسجررررازاة السؽظررررف
سمطتيا التقديرية في تؽقيع جزاء مقشع عمى الرذػ مؼ أنو يحسل في  ري  عباراتو أنو 
نقل لمسؽظف إلى مكان أخرر أو ندبرو عمرى وظيفرة أخررى طالسرا ثبر  ان مرردر القررار 

ؽن قرد قد استيدف الشكاية بالسؽظف ومجازاترو عرؼ واقعرة معيشرة، للرغ أن ىرذا القررار يكر
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تزسؼ جزاء  تأديبيا  بحق السؽظف بغير الطريق الذي حدده القرانؽن كسرا أنيرا لريس مرؼ 
العامرة ولريس ديردف  ةالشقل والشدب قرارات شرع  لمسرمح رنالجزاءات السقررة قانؽنا  

 .(76، 2006)معؽض،  التشكيل بالسؽظفيؼ
وقررررد جرررراء فرررري قرررررار لمسحكسررررة االتحاديررررة العميررررا اإلمارتيررررة أن إلا كانرررر  الجيررررة        

اإلدارية تتررخص فري نقرل السؽظرف نقرال  مكانيرا  أو نؽعيرا  بسرا ليرا مرؼ سرمطات تقديريرة، 
حقيررق السررمحة العامررة، فإنيرا تمترزم بررأن يرتػ للررغ تسكيشرا  ليرا مررؼ إدارة السرفرق العرام، وت

في إطار القانؽن، واال يترتب عمى نقل السؽظف سؽاء نقال  مكانيا  او نؽعيرا ، تشزيرل فري 
درجتررررو الؽظيهيررررة الترررري يذررررغميا، او فرررري مدررررتؽاه الررررؽظيفي، واال يذررررؽب قراراىررررا إسرررراءة 

ان تمترررزم الجيرررة  اسرررتعسال الدرررمطة، ومرررؤدى للرررغ أنرررو إلا  ررردر قررررار الشقرررل مرررؼ دون 
اإلدارية بأحكام القانؽن، او يترتب عميو تشزيرل لدرجرة السؽظرف او مدرتؽاه الرؽظيفي، او 
شابو إساءة اسرتعسال الدرمطة، برأن كران القررد مرؼ ورائرو مجررد التشكيرل والتذرفي، كران 

 .(5)القرار مخالفا  لمقانؽن، مسا يرسو بعد السذروعية....."
 السطمب الثاني
 شخرية الجزاء

يقرررررد بسبرررردأ شخرررررية الجررررزاء التررررأديبي أن تقترررررر مدررررؤولية السؽظررررف عررررؼ         
اإلخررالل دؽاجباترررو الؽظيهيررة التررري انرري  القيرررام ديررا، أو الخرررروج عمررى مقتزرررياتيا وعررردم 
مدررؤوليتو عسررا سررؽاىا، وعرردم مدررؤوليتو عررؼ أخطرراء ذيررره ويجررد ىررذا السبرردأ أساسررو فرري 

 .(96، 1997)الشيري،  رعية الجزاءكؽنو نتيجة حتسية ومشطقية لتطبيق مبدأ ش
وقرررد أوضرررح  السحكسرررة اإلداريرررة العميرررا السرررررية مبررردأ شخررررية العقؽبرررة برررأن        

شخررررية، وان للرررغ يعرررد مبررردأ  عامرررا  يجرررد  السدرررؤولية التأديبيرررة شخررررية، وان العقؽبرررة
مدلؽلرررو فررري الذررررائع الدرررساوية وفررري أحكرررام الدسرررتؽر والقرررانؽن، وبرررأن الخطرررأ ال يفتررررض 
حدوثرررو، فرررال يجرررؽز مدرررألة السؽظرررف نتيجرررة حررردوث خدرررارة ا ررراد  أحرررد السذرررروعات 
العامة ما لػ يثب  في حق ىذا السؽظف خطأ او إىسال محدد السعالػ مؼ حيث الزمران 

 .(6)كان وشخص مؼ تدبب بووالس
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قاعرردة عامررة وال يؽجررد عمييررا إال اسررتثشاء واحررد فرري الجررزاء  ويعررد مبرردأ شخرررية        
( مرررؼ 65( مرررؼ قرررانؽن العرررامميؼ، والسرررادة )2ف78التذرررريع السررررري وارد فررري السرررادة )

بذأن السؽارد البذرية االتحادي والتري قرررت أن السؽظرف  2008السرسؽم بقانؽن لدشة 
مررؼ الجررزاء اسررتشادا  عمررى أمررر  ررادر اليررو مررؼ رئيدررو إال ألا اثبرر  أن ارتكرراب  ال يعفررى

السخالفة كان تشفيذّا رمر مكتؽب دذلغ  ادرا  إليو مؼ ىذا الرئيس عمى الرذػ مؼ تشيرو 
كتابة إلى السخالفة، وفي ىذه الحالة تكؽن السدؤولية عمى الرئيس مردر ارمر وحده، 

ء التؽفيررق درريؼ اعتبررارات واجررب الطاعررة وبرريؼ السدررؤولية والسذرررع ادتغررى ديررذا االسررتثشا
 .(184، 1976)عهيفي،  اإلدارية
ويرررذىب جانرررب مرررؼ الفقرررو إلرررى أن مبررردأ شخررررية الجرررزاء الترررأديبي ذيرررر متحقرررق        

الجررزاءات والعقؽبررات السقررررة عمررى السؽظررف العررام، إل أن ىررذه برررؽرة كاممررة فرري قررؽائػ 
العقؽبرررات كافرررة تأخرررذ بسبررردأ الخررررػ مرررؼ مرترررب السؽظرررف دشدرررب متفاوترررة، مرررع ان ىرررذا 
السرتررب فرري مععررػ ارحيرران يكررؽن السررؽرد الرئيدرري رسرررة السؽظررف، السرريسا فرري الرردول 

ي يررؤدي إلررى امتررداد الشاميررة الترري تتزرراءل فييررا الرردخؽل خررارج نطرراق العسررل، ارمررر الررذ
أثررر العقؽبررة إلررى أسرررة السؽظررف، فيررػ الررذيؼ يحسمررؽن العرربء الحقيقرري ليررذا الجررزاء، مسررا 

 .(363)الطساوي، د.ت، يجرد الجزاء التأديبي مؼ طابعو الذخري
ونحؼ نرى أن ىشاك فرق دريؼ شخررية الجرزاء بسعشرى فرضرو عمرى مرؼ ارتكرب         

إلرى أشرخاص اخرريؼ ذيرر  هالسخالفة فق  مؼ دون ذيره مؼ ارشخاص وبيؼ امتداد أثرر 
السؽظف، فتأثر اشخاص أخريؼ ذير السؽظف مثل افراد اسررتو برالجزاء مدرألة متحققرة 

مشيررا السدنيررة أم الجزائيررة أم التأديبيررة وىرري ال تقرردح فرري أنررؽاع الجررزاءات السختمفررة سررؽاء 
 دتحقق قاعد شخرية الجزاء لالختالف الذي اوضحشاه.
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 السطمب الثالث
 عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن السخالفة الهاحدة

يقرد بعدم تعردد الجرزاء الترأديبي أال يعاقرب السؽظرف مررتيؼ عمرى الفعرل السكرؽن       
بجررزاءيؼ لررػ يقررا  ولمجريسررة بجررزاءيؼ لررػ يررشص القررانؽن  ررراحة عمررى الجسررع ديشيسررا أ

 باعتبررار أحرردىسا تابعررا  لألخرررر، ويقرررد بالتعرردد ان تكررؽن الجرررزاءات مررؼ طبيعررة واحررردة
 .(236، 1994)عبدالبر، 

 ولمتعسق في قاعدة عدم تعدد الجزاءات التأديبية فإنشا نؽرد السالحعات االتية:       
يمررزم إلعسررال قاعرردة عرردم تعرردد الجررزاءات التأديبيررة عررؼ السخالفررة لاتيررا أن نكررؽن  -أوال  

بررردد ارفعررال عيشيررا الترري تررػ مجررازاة السؽظررف عشيررا مررؼ فرري وقرر  سررادق، لررذا فإنررو إلا 
الجرررزاء الترررأديبي، فرررإن البررراب يفرررت  لمدرررمطة التأديبيرررة  ظيررررت وقرررائع جديررردة بعرررد تؽقيرررع

السخترة لتؽقيع جزاء جديد عمى السؽظف مرتكب السخالفة، ومؼ تطبيقات ىذه الحالرة 
 السخالفررة السدررتسرة بطبيعتيررا، فررإن اسررتسرار  السؽظررف فرري السخالفررة الترري جررؽزي بدررببيا

شدرربة لمجرررائػ السدررتسرة، يدررؽم مجازتررو مجررددا  وللررغ الن ىررذا ىررؽ ار ررل السدررمػ بررو بال
فزرررررال  عرررررؼ أن حالرررررة االسررررررتسرار تفررررررض التذررررردد مررررررع السؽظرررررف السدرررررتسر بارتكرررررراب 

 .(7)السخالفة
. إلا خزرررع الفعرررل الرررذي ارتكابرررو السؽظرررف ركثرررر مرررؼ تكييررر  قرررانؽني طبقرررا  رنعسرررة 2

قانؽنية مختمفة، فإنو يجعل السؽظف خاضعا  ركثر مرؼ جرزاء طبقرا  لكرل نعرام بسرا فييرا 
ء التأديبي، وعمى للغ يسكؼ ان يذكل فعرل السؽظرف جريسرة جشائيرة يعاقرب عمييرا الجزا

بسؽجب أحكام قانؽن العقؽبات ويسكرؼ أيزرا  أن يذركل ىرذا الفعرل نفدرو مخالفرة تأديبيرة 
 تؽجب مجازاتو تأديبيا .

. أن السذرررع قررد يزرري  إلررى الجررزاء التررأديبي ار ررمي بعررا العقؽبررات لات الطررابع 3
تبعي، وال يعد للغ تعردد لمجرزاء عرؼ السخالفرة الؽاحردة، مثرال للرغ حرمران التكسيمي او ال

 السؽظف مؼ الترقية خالل فترة حدده السذرع دؽ فيا مانع مؼ مؽانع الترقية.
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ورىسية ضسانة عدم تعدد الجزاء عؼ السخالفرة الؽاحردة فرإن السذررع اإلمراراتي أكرده     
بذرأن السرؽارد  2008بقرانؽن لدرشة  ( مرؼ السرسرؽم3/ف81برؽرة  ريحة فري السرادة )

البذرررية االتحررادي بأنررو "ال يجررؽز معاقبررة السؽظررف عمررى لات الفعررل أو السخالفررة أكثررر 
 مؼ مرة أو ان يفرض عميو أكثر مؼ جزاء".

 السطمب الرابع
 تدبيب القرار التأديبي

يقرررررد دتدرررربيب القرررررار التررررأديبي القرررررار الررررذي يتزررررسؼ فرررري  ررررمبو االعتبررررارات        
.    (391، 1995)شررطشاوي، انؽنيررة والؽاقييررة الترري حسمرر  رجررل اإلدارة عمررى إ ررداره الق

ويعرررد تدررربيب القررررار الترررأديبي مرررؼ أىرررػ الزرررسانات لمسؽظرررف العرررام إل يبعرررث فررري نفدرررو 
)محارب،  الطسأنيشة، ويديل أعسال الرقابة القزائية عمى القرار التأديبي بفرض الجزاء

2009 ،337). 
والتدرربيب يسثررل ركررؼ الذرركل فرري القرررار التررأديبي ومررؼ ثررػ فيررؽ مدررتقل عررؼ ركررؼ       

الدبب، وشكمية التدبيب لمقرار التأديبي أنسا ىي مقررة لسرمحة السؽظف الذي يرردر 
بحقو قرار فررض الجرزاء فيري مرؼ االشركال الجؽىريرة لمقررار الترأديبي فيرؤدي عردم الترزام 

روعية التي تكؽن سببا  لمحكرػ دبطالنرو، فزرال  سمطة التأديب ديا إلى و سو بعدم السذ
يكسرررل فعرررؼ للرررغ يدررريػ التدررربيب فررري تدرررييل ميسرررة السؽظرررف فررري الررردفاع عرررؼ حقؽقرررو، 

التدررربيب ضرررسانة السؽاجيرررة، ومرررؼ ثرررػ فرررإن درررراءة السؽظرررف مرررؼ خرررالل معرفترررو لمؽقرررائع 
عمرى وارسباب التي يسكؼ أن يشازع فييا، وأخيرا  فإن التدبيب يتزرسؼ فري الغالرب الررد 

 .(134، 1992)كشعان،  ما يبديو السؽظف الستيػ مؼ اوجو الدفاع
ونعرا  رىسية تدبيب القرار التأديبي نجد ان السذررع فري عديرد مرؼ الردول لىرب        

إلى الشص عميو  راحة خالفرا  لأل رل العرام الرذي يقزري بعرد برأن اإلدارة ذيرر ممزمرة 
دتدبيب ما تردره مؼ قرارات، وىذا فعمو السذررع فري قرؽانيؼ التؽظير  الستعاقبرة ومشيرا 

إل اشررترط أن يكررؽن رأي مجمررس  12/7/1983الرررادر فرري  634جديررد رقررػ القررانؽن ال
 التأديب والقرار الرادر بفرض الجزاء مدببيؼ. 
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بذررأن العررامميؼ  1978لدررشة  47( مررؼ القررانؽن رقررػ 79نررر  السررادة )وفرري مرررر     
     ".قرررررار الرررررادر دتؽقيررررع الجررررزاء مدررررببا  السرررردنييؼ بالدولررررة عمررررى أنررررو" يجررررب أن يكررررؽن ال

 2008لدررشة  11وفرري اإلمررارات نررر  الالئحررة التشفيذيررة لمسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ 
( عمررررى وجررررؽب التدرررربيب لمقرررررار التررررأديبي 4/ف98بذررررأن السررررؽارد البذرررررية فرررري السررررادة )

فقررررررت بأنررررو ".... عمررررى ان يكررررؽن القرررررار مدررررببا  ومتشاسرررربا  مررررع الؽاقعررررة الثادتررررة بحررررق 
 السؽظف السحال لمتحقيق..."

تدرررربيب القرررررار التررررأديبي أمررررر  تسميررررو ويررررذىب القزرررراء اإلداري إلررررى ان اشررررتراط        
، وفرري (324، 1999)بطرري ،  السبررادح القانؽنيررة العامررة وال يحترراج إلررى نررص تذررريعي

ىذا قز  السحكسة اإلدارية العميا بأنو "إلا كان ار ل في القرار اإلداري عدم تدربيبو 
وىرؽ قررار  -إال إلا نص القانؽن عمى للغ، فإن القرار التأديبي عمى الشقيا مرؼ للرغ 

يجررب أن  -ا يخررتص بررو القزرراء أ ررال  لو  رربغة قزررائية إل يفرررل فرري مؽضررؽع مسرر
 .(8")يكؽن مدببا  

أنو يذترط ليحقرق التدربيب أىدافرو  (577، 2004)عبدالدالم،  ياءويرى بعا الفق   
 تؽافر الذروط اآلتية:

يب عمى مقتزيات وقؽاعد أساسية تتسثل أساسرا فري االلترزام بعررض أن يقؽم التدب (1
 وقائع الدعؽى كاممة وواضحة ودون خطأ أو تحري . 

اسرررتخالص ارمرررر الررررحي  مرررؼ وقرررائع الررردعؽى وتقرررديره بسرررا يرررؤدي إلرررى تكييررر   (2
 الدعؽى تكييفا سميسا. 

 وجؽد تشاسق تام ديؼ الحكػ وأسبابو. (3
 أن يكؽن الحكػ مدتخمرا مشطقيا مؼ كافة وقائع الدعؽى كاممة.  (4
أن يكؽن التدبيب في  رمب القررار الترأديبي، حترى يخررج ىرذا القررار دذاترو حرامال  (5

 كل أسبابو.
 أن يكؽن التدبيب كافيا  ونافيا  لمجيالة وخاليا  مؼ الغسؽض واإلديام. (6
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 السبحث الثالث
الزسانات الالحقة عمى تهقيع الجزاء التأديبي 

يقررررد ديرررذه الزرررسانات مرررا يقررررر قانؽنرررا  لمسؽظرررف عقرررب  ررردور القررررار الترررأديبي       
بذأنو مؼ إجراءات إدارية أو قزائية اليدف مشيا مراجعة مزسؽن ىذا القررار الترأديبي 

وعمرررى الررررذػ مرررؼ أن ىرررذه الزرررسانات ال تتعمرررق و الطعرررؼ فيرررو برررأي وجرررو مرررؼ الؽجرررؽه. أ
فررإّن ليرررا مرررؼ ارىسيرررة الفائقرررة مررا يجعميرررا سررربيال  فررري ذايرررة بسرحمررة التحقيرررق فررري لاتيرررا، 

 ارىسية الستدراك أي عيؽب قد تذؽب ىذه السرحمة.
ويكفررري دلررريال  عمرررى أىسيرررة ىرررذه الزرررسانات أن مشيرررا مرررا يتزرررسؼ رفرررع ارمرررر إلرررى       

القزاء، الذي يفترض فيو مؼ الحيدة والخبرة والشزاىة ما يكفي لحساية السؽظف السحال 
وتشقدػ ىذه الزسانات إلى نؽعيؼ ىسا التعمػ  لمسحاكسة التأديبية مؼ أي ذس  لحقؽقو.

 اإلداري، والطعؼ القزائي وسشخرص لكل مشيسا مطمبا  مدتقال .
 األول طمبالس

 التعمم اإلداري 
يقررررد برررالتعمػ اإلداري أن يتقررردم  ررراحب الذرررأن بالتسررراس لجيرررة إ ررردار القررررار       

اإلداري بغرض إعادة الشعر فيو اما بالدحب أو التعديل أو االستبدال برأخر بحدربو مرا 
ويطمررررررق بعررررررا  .(50، 1999)حدرررررريؼ،  تسمكررررررو مررررررؼ  ررررررالحيات فرررررري ىررررررذا الذررررررأن

عمررى ىررذا الررتعمػ مرررطم  "الررتعمػ الررؽالئي" تأسيدررا  عمررى  (24)الطسرراوي، د.ت، الفقياء
أن ىذا التعمػ إنسا يطرح عمرى لات الجيرة اإلداريرة التري أ ردرت القررار السطعرؽن فيرو 
أو عمررى جياتيررا اإلداريررة، ومررؼ ثررػ فررإن اختررراص ىررذه الجيررة أو تمررغ بفحررص الررتعمػ 

 مؼ سمطاتيا الؽالئية. والب  فيو إنسا يشطمق
واليدف مؼ ىذا الرتعمػ ىرؽ مراجعرة الجيرة اإلداريرة لقرارىرا الترأديبي وتشقيترو مرؼ        

أي عيرؽب تعتريررو أو حتررى سررحبو كميررة إن كرران برو مررؼ العيررؽب الجدرريسة مررا يدتعررري 
  عمى اإل الح.

ا فري شرأنو والتعمػ اإلداري إن أحدش  الجيرة اإلداريرة التعامرل معرو ولرػ يأخرذى        
االسررررتكبار أو اإل رررررار عمررررى الخطررررأ يعررررد مررررؼ الؽسررررائل الفعالررررة الترررري تزررررسؼ سررررالمة 
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القررررررارات اإلداريرررررة وللرررررغ بسراجعتيرررررا بسعرفرررررة جيرررررة اإلدارة مرررررردرة القررررررار أو جياتيرررررا 
الرئاسررية، ومررؼ ثررػ تشقيررة ىررذه القرررارات مررؼ كافررة شررؽائب مخالفررة القررانؽن أو الخطررأ فرري 

لررتعمػ اإلداري إن أحدررؼ تطبيقيررا إلررى تخهيرر  العرربء عررؼ تطبيقررو، كسررا تررؤدي نعريررة ا
كاىرل مجمرس الدولرة، وللررغ بحرل السشازعرة اإلداريررة فري ميردىا، كسررا ترؤدي إلرى تكررريس 

، ص 2004)عبدالدرررررالم،  معررررراني الذرررررفافية واحتررررررام القرررررانؽن لررررردى الجيرررررات اإلداريرررررة
588).() 
تحادي في دولة اإلمارات أىسية خا رة لمرتعمػ مرؼ قررارات وقد أولى السذرع اال        

لسرسؽم بقانؽن اتحادي رقػ ( مؼ ا100-95فرض الجزاءات التأديبية فخرص السؽاد )
( مرررؼ الالئحرررة التشفيذيرررة 117-107بذرررأن السرررؽارد البذررررية والسرررؽاد ) 2008لدرررشة  11

ات الررادرة عرؼ لمسرسرؽم بقرانؽن لبيران تذركيل واخترا رات وشرروط الرتعمػ مرؼ القررار 
فتتذررركل لجشرررة التعمسرررات فررري كرررل وزارة ؛ ات الستعمقرررة برررالجزاءات التأديبيرررةلجشرررة السخالفررر

بقرار مؼ الؽزير السختص وتدسى "لجشة التعمسات"، تختص برالشعر فري التعمسرات مرؼ 
الجزاءات التأديبية، وتتكرؽن المجشرة مرؼ عردد مرؼ ارعزراء، بذررط اال يكرؽن مرؼ ديرشيػ 

 تعمػ مؼ قرارىا.سالسخالفات العزؽا  في لجشة 
إلى "لجشة التعمسات" ضد الجزاء التأديبي ويجؽز لمسؽظف أن يتقدم دتعمػ خطي       

الذي قررتو لجشرة السخالفرات خرالل مردة ال تتجراوز أسربؽعيؼ مرؼ تراري  إبرالم السؽظرف 
وتتحرردد واليررة لجشررة التعمسررات فرري االطررالع عمررى ممررف التحقيررق وسررساع  بقرررار الجررزاء.

ليررررا أن تعيررررد السؽضررررؽع الررررى لجشررررة  اقرررؽال السؽظررررف عررررؼ الؽاقعررررة محررررل التحقيررررق، كسرررا
السخالفات السرتيفاء جانرب أو نقرص معريؼ فري التحقيرق وإعادترو إلييرا، واسرتكسال بحرث 

 التعمػ وإ دار قراراىا بذأنو بسا يأتي:
 أ. رفا التعمػ.

 ب. قبؽل التعمػ وتعديل الجزاء.
 اء الجزاء.غج. قبؽل التعمػ وإل

الررررتعمػ مررررؼ تعمسررررو، فررررال يجررررؽز لمجشررررة  رل ال يجررررؽز أن يزررررااوفرررري كررررل ارحررررؽ       
واجررراز القررررانؽن  التعمسرررات تعرررديل الجررررزاء بفررررض جررررزاء اشرررد مرررؼ الجررررزاء الرررتعمػ مشررررو.
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االعترررراض عمرررى القررررار الررررادر مرررؼ لجشرررة التعمسرررات أمرررام لجشرررة أخررررى تدرررسى "لجشرررة 
ويقرررؽم السؽظرررف دتقرررديػ  ر الكتررراديؼ.االعتراضرررات" باسرررتثشاء جزائررري اإلنرررذار ولفررر  الشعررر

اعترررراض خطررري أمرررا لجشرررة االعتراضرررات خرررالل مررردة أقرررراىا ثالثرررة اسررراديع مرررؼ تررراري  
 إبالذو بقرار لجشة التعمسات واال اعتبر قرار لجؼ التعمسات قطييا.

يررؽم  30ويجررب عمررى لجشررة االعتراضررات الشعررر فرري االعتررراض السقرردم خررالل          
عتراض واالطالع السدتشدات كافة وليا استدعاء مؼ تذاء مؼ عسل مؼ تاري  تقديػ اال

 مؽظفي جية العسل لدساع اقؽاليػ وسساع افادة السؽظف السعترض.
 وتسمغ لجشة االعتراضات ا دار ما يأتي:    

 أ. إقرار ما ورد بقرار لجؼ التعمسات.
 ب. تعديل قرار لجشة التعمسات دتخهيا الجزاء.

 السؽظف إلعادة الشعر في القرار. ج. إعادة القرار جية عسل
 د. إلغاء القرار أو حفعو لعدم كفاية اردلة.

وال يجرررررؽز أن يرررررؤثر االلتجررررراء إلرررررى لجشرررررة االعترررررراض بالدرررررمب عمرررررى شرررررخص         
السؽظرررف السعتررررض، او وضرررعو الرررؽظيفي أو تقييرررد او تحديرررد أو السدررراس بأيرررة حقرررؽق 

ويمحررر  أن الرررتعمػ فررري القرررانؽن اإلمررراراتي يخررررج  .(272، 2011)شرررحادة،  يتسترررع ديرررا
السعشررى السحرردد لمررتعمػ اإلداري بكؽنررو طمررب يقرردم لررذات الجيررة اإلداريررة الترري أ رردرت 

ب مؼ معشى الطعرؼ أمرام جيرة إداريرة قرار فرض العقؽبة أو إلى جية رئاسية ليا، ليقتر 
 لات اختراص قزائي.

 السطمب الثاني
 الرقابة القزائية عمى القرارات التأديبية

يقرررد بررالطعؼ القزررائي طرررح القرررار التررأديبي عمررى جيررة قزررائية متخررررة مررؼ    
خررالل دعررؽى قزررائية يقيسيررا السؽظررف الرررادر فرري حقررو القرررار التررأديبي ويطعررؼ مررؼ 

وتعرد الرقابرة القزرائية  خالل ىذه الدعؽى في القررار باإللغراء أمرام السحكسرة السختررة.
الرقابرة عمرى ىرذه ارعسرال وأىرػ الزرسانات عمى أعسال اإلدارة تعرد أفزرل وأنجر  أنرؽاع 
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الالحقررة عمرررى  ررردور القررررار أو الحكرررػ الترررأديبي، والزرررسانة السثمرررى والشيائيرررة لمسؽظرررف 
 .(3) العام تجاه اإلدارة

 21قانؽن الخدمة السدنيرة فري الحكؽمرة االتحرادي رقرػ مؼ  83وبسؽجب السادة         
فرررض الجررزاء التررأديبي كرران يررتػ  السمغرري فررإن الطعررؼ القزررائي ضررد قرررار 2001لدررشة 

يجررؽز الررتعمػ أمررام السحكسررة االتحاديررة العميررا إلا كانرر  السررادة السررذكؽرة تررشص عمررى أن "
أمرررام السحكسرررة االتحاديرررة العميرررا مرررؼ قررررارات مجمرررس التأديرررب الررررادرة دتؽقيرررع عقؽبرررات 
ا الؽقف عؼ العسل دون راتب اجسالي، أو الفرل مؼ الؽظيفة، وللغ خالل ثالثيؼ يؽمر

 الحكػ الرادر في التعمػ نيائيا ". ويكؽن مؼ تاري  تبميغ السؽظف بالعقؽبة، 
بذررأن السررؽارد  2008لدررشة  11لسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ أمررا بعررد  رردور ا        

البذرررية فإنررو لررػ يررشص عمررى مدررألة الطعررؼ القزررائي إنسررا نررص عمررى أن قرررارات لجشررة 
شرررة التعمسرررات والقررررار الررررادر مرررؼ ىرررذه السخالفرررات بفررررض الجرررزاء يرررتػ الطعرررؼ أمرررام لج

 ارخيرة يكؽن قابال  لمطعؼ أمام لجشة االعتراضات.
ومررع للررغ فررإن سررمؽك طريررق الطعررؼ القزررائي يبقررى مفتؽحررا  اسررتشادا  إلررى السررادة        

والرررذي  1987لدرررشة  6( مرررؼ القرررانؽن االتحرررادي الخررراص بالسحررراكػ االتحاديرررة رقرررػ 3)
تدائية اختراص الشعر في جسيع السشازعات اإلدارية ديؼ اعطى لمسحاكػ االتحادية االد

اإلدارة واالفررراد وىررذا الررشص يذررسل القرررارات التأديبيررة الرررادرة دتؽقيررع الجررزاء التررأديبي، 
يؽمرررا  ويكرررؽن  60ويجررب عمرررى السؽظرررف تقرررديػ الطعرررؼ أمررام السحكسرررة االدتدائيرررة خرررالل 

، وقرررار ىررذه ارخيرررة قررابال  لمطعررؼ قراراىرا قررابال  لمطعررؼ أمررام محسررة االسررتئشاف االتحاديررة
 بالشقا أمام السحكسة االتحادية العميا.

ونحؼ نرى أن ارسمؽب االفزل بالشدبة لمرقابة القزائية عمرى القررارات التأديبيرة       
يكؽن مؼ خالل إنذاء قزاء إداري متخرص يتؽلى ىذه السيسة ددال  مؼ انذاء لجران 

وندعؽ السذرع إلى  الحق بالمجؽء لمقزاء العادي. لمتعمػ وأخرى لالعتراض، او إعطاء
بذأن السؽارد البذرية نرا  يقرر  2008لدشة  11لسرسؽم بقانؽن اتحادي رقػ ا تزسيؼ

حق السؽظف بالطعؼ قزائيا  بقرار فرض الجزاء التأديبي باعتبرار أن الطعرؼ القزرائي 
 ىؽ مؼ حقؽق الدفاع اال يمة.



 

                 
  

 

 

308 

 
 

 

:  

 

ونرررذكر أخيررررا  وكسرررا ىرررؽ مدرررتقر فرررإن أسرررباب الطعرررؼ بقررررار فررررض الجرررزاء تتحررردد      
 بخسدة وىي:

 . عيب االختراص.1
 . عيب الذكل.2
 . عيب السحل.3
 .عيب الدبب.4
 .عيب االنحراف في استعسال الدمطة.5

 2008لدررشة  11لسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ اإال أن السذرررع اإلمرراراتي سررؽاء فرري     
بذأن السؽارد البذرية أم في الالئحة التشفيذية لو لرػ يرػ يرشص عمرى أسرباب الطعرؼ بعردم 

لسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ امذررروعية قرررار فرررض الجررزاء، ونرردعؽ السذرررع إلررى تعررديل 
رض بذررأن السررؽارد البذرررية بررالشص عمررى أسررباب الطعررؼ فرري قرررار فرر 2008لدررشة  11

 الجزاء التأديبي.
 الخاتسة
بعرررررد أن انتييشرررررا مررررررؼ دراسرررررة مؽضررررررؽع ضرررررسانات التأديررررررب اإلداري فررررري القررررررانؽن      

اإلمررراراتي، فقرررد تؽ رررمشا إلرررى مجسؽعرررة مرررؼ الشترررائ  والتؽ ررريات نعرضررريا عمرررى الؽجرررو 
 تي:اآل
 الشتائج: -أوالا 
عمرررى أنرررو ال . نرررص السذررررع اإلمررراراتي فررري قرررانؽن السرسرررؽم بقرررانؽن والئحترررو التشفيذيرررة 1

يجؽز أن يفرض أية جرزاءات إداريرة عمرى السؽظرف إال بعرد اجرراء تحقيرق كترادي خطري 
 معو تتاح لو الفرضة السشاسبة لدساع اقؽالو ودفاعو.

. انرراط السذرررع اإلمرراراتي سررمطة فرررض الجررزاء دييئررة تدررسى لجشررة السخالفررات تذررركل 2
ا ررر قزررائية، او مسثمرريؼ بقرررار مررؼ الررؽزير وىرري ىيئررة إداريررة بحتررة ال تتزررسؼ ايررة عش

 عؼ السؽظفيؼ.



 

        

          

 

 

309 

 
 

 

:  

 

. أكررررد القزرررراء اإلمرررراراتي أن عمررررى سررررمطة التأديررررب التررررزام الحرررردود السقررررررة لمجررررزاءات 3
التأديبيررة مررؼ حيررث نؽعيررا ومقرردارىا ومرردتيا، إل ان الجررزاء التررأديبي شررأنو شررأن الجررزاء 

 الجشائي ال يؽقع بغير نص.
قبرررة السؽظررررف عمرررى لات الفعررررل أو . أكرررد السذرررررع اإلمررراراتي عمررررى أنرررو ال يجررررؽز معا4

 السخالفة أكثر مؼ مرة أو ان يفرض عميو أكثر مؼ جزاء.
. أوجب السذرع اإلماراتي عمى أنو يجب أن يكؽن قرار فررض الجرزاء الترأديبي مدرببا  5

 ومتشاسبا  مع الؽاقعة الثادتة بحق السؽظف السحال لمتحقيق.
جعل السذرع اإلماراتي القرار الرادر عؼ لجشة السخالفرات قرابال  لمطعرؼ أمرام لجشرة . 6

تدرسى دمجشررة التعمسررات وقرررار ىرذه ارخيرررة يكررؽن قررابال  لمطعرؼ أمررام لجشررة تدررسى دمجشررة 
 االعتراضات. 

 التهصيات: -ثانياا 
بذرررأن  2008لدرررشة  11لسرسرررؽم بقرررانؽن اتحرررادي رقرررػ ا. نررردعؽ السذررررع إلرررى تعرررديل 1

 السؽارد البذرية بالشص عمى أسباب الطعؼ في قرار فرض الجزاء التأديبي.
بذررأن  2008لدررشة  11لسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ ا نرردعؽ السذرررع إلررى تزررسيؼ. 2

السرؽارد البذرررية نرررا  يقررر حررق السؽظررف برالطعؼ قزررائيا  بقرررار فررض الجررزاء التررأديبي 
 اال يمة.باعتبار أن الطعؼ القزائي ىؽ مؼ حقؽق الدفاع 

. نرردعؽ الررى تعررديل تذرركيل لجشررة السخالفررات بسررا يزررسؼ تررؽفر ضررسانة الحيرردة فييررا، 3
 وللغ دتزسيشيا لعشا ر قزائية إلى جانب العشا ر اإلدارية

.نررردعؽ السذررررع إلرررى جعرررل الطعرررؼ أمرررام لجشرررة التعمسرررات شرررامال  لمجرررزاءات التأديبيرررة 4
 تادييؼ.جسيعيا وعدم استثشاء جزاءي لف  الشعر واالنذار الك

ي متخرررص فررري الشعررر برررالطعؽن نرردعؽ السذرررع اإلمررراراتي إلررى انذررراء قزرراء إدار  .5
عمرررى التررري تقررردم ضرررد القررررارات التأديبيرررة دررردال  مرررؼ تخييرررر السؽظرررف برررالمجؽء إلرررى لجررران 

 التعمػ أو القزاء العادي.
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 21لدشة  87في الطعن رقم  1980سشة  أبريل 12السحكسة اإلدارية العميا في جمدة ( (1
 .(498، 2011)الشيري، قزائية، 
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 السرادر
 Disciplinary Theory in نعرية التأديب في الهظيفة العامة(. 1998أبه الدعهد، د. م. )

Public Office. 

 .دار الشيزة العربية .Disciplinary Authority الدمطة التأديبية(. 1979بركات، ع. ف. )

السدؤولية التأديبية لعسال الحكهمة والشعام العام فقياا (. 1999. )د. ر. م بطيخ
 Disciplinary Responsibility of Government Workers and Publicوقزاء

Order in Jurisprudence and Judiciaryدار الشيزة العربية .. 

(. التعمم اإلداري وكيف يديم في تحقيق العدل اإلداري بالشدبة لمعاممين 1999حدين، ح. إ. )
 Administrative Grievance and How it Contributes toالسدنيين في الدولة

Achieving Administrative Justice for Civil Servants in the State .
 (.3)34، قزايا الدولةمجمة ىيئة 

مجمة الحقهق  .Defense Guarantees (. ضسانات الدفاع1978الحديشي، د. س. ح. )
 .1، والذريعة

 Disciplinary Guarantees الزسانات التأديبية في الهظيفة العامة(. 2003خميفة، ع. ع. )

in Public Officeدار الفكر الجامعي .. 

 Public job in العامة في دولة اإلمارات العربية الستحدة الهظيفة(. 2011شحادة، د. م. م. )



 

        

          

 

 

311 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

the United Arab Emirates. 

 Causing(. تدبيب القرارات اإلدارية في فرندا واألردن1995شطشاوي، د. ع. خ. )

administrative Decisions in France and Jordan . مجمة سمدمة العمهم
 (.6)22، االجتساعية

 The Concise in الهجيز في القانهن اإلداري (. 2003شطشاوي، د. ع. خ. )

Administrative Lawدار وائل .. 

- Administrative Judiciary -قزاء اإللغاء -القزاء اإلداري . )د.ت(. د. س الطساوي 

Annulment Judiciary-دار الفكر العربي .. 

 Judgmentsوالتعميقات عمييااألحكام ذوات السبادئ في التأديب (. 1994. )، ع. ععبدالبر

that Have Principles of Discipline and Thereon Comments دار الشيزة .
 .العربية

 Disciplining a Public تأديب السهظف العام في مرر(. 2004عبدالدالم، د. ع. )

Servant in Egyptدار الشيزة العربية .. 

تأديبية وضساناتيا ألعزاء ىيئة التدريس إجراءات السدألة ال(. 1999عبدالعال، د. ث. )
 rocedures for the Disciplinary Issue and its Guarantees for بالجامعات

University Faculty Members. 

 Procedural law in الذريعة اإلجرائية في التأديب(. 1986عبداليادي، د. م. )

Discipline. 

 Philosophy of Disciplinary التأديبية وأىدافيافمدفة العقهبة (. 1976. )، د. معفيفي

Punishment and its Objectivesرسالة دكتهراه غير مشذهرة ،. 

 Disciplinary System in the الشعام التأديبي في الهظيفة العامة(. 2008كشعان، د. ن. )

Public Serviceإثراء لمشذر والتهزيع .. 

رار التأديبي كزسانة أساسية من ضسانات التأديب (. تدبيب الق1992كشعان، د. ن. س. )
 Causing the Disciplinary Decision as a Basic Guarantee ofالهظيفي

Job Discipline .(6)7، مجمة سمدمة العمهم اإلندانية. 

 Administrative التأديب اإلداري في الهظيفة العامة(. 2009محارب، د. ع. ج. )

Discipline in Public Serviceدار السطبهعات الجامعية .. 

 The Disciplinaryالقانهن التأديبي لمسهظف العام ورقابيتو القزائية(. 1960دمحم، د. م. ح. )



 

                 
  

 

 

312 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

Law for Public Servants and Judicial Oversight. 

تأديب السهظف العام في الفقو اإلسالمي والقانهن (. 2006معهض، د. ف. م. )
 Disciplining the Public Servant in Islamic Jurisprudence andالهضعي

Positive Lawدار الجامعة الجديدة لمشذر .. 

 Administrative Disciplinary قهاعد وإجراءات التأديب اإلداري (. 1997الشيري، د. م. م. )

Rules and Proceduresدار الشيزة العربية .. 

داري في دولة اإلمارات العربية مبادئ القانهن اإل(. 2011الشيري، د. م. م. )
 .Principles of Administrative Law in the United Arab Emiratesالستحدة

 


