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ييدف البحث إلى دراسة نعام التأديب الستبع في القانؽن اإلماراتي مؼ خالل

دراسة الشرؽص القانؽنية السشعسة لدمطة اإلدارة في فرض الجزاءات التأديبية ومدى
تؽافر ىذه الشرؽص عمى اليأت كافية وحقيقية تحقق لمسؽظف االمكانيات لمدفاع عؼ

نفدو ونفي التيسة والؽقائع السشدؽبة لو .وتكسؼ أىسية البحث في أن الزسانات التأديبية

تذكل الؽسيمة التي تجعل مؼ الدمطة التأديبية مشزبطة ومحددة بقيؽد وشروط ت ارعي

حق السؽظف في الدفاع عؼ نفدو وتحسي مبدأ السذروعية مؼ أية تجاوزات قد ترتكبيا

الدمطة السخترة بالتأديب اإلداري .وقد تػ تقديػ البحث الى ثالثة مباحث خررشا
السبحث االول لدراسة ضسانات التأديب في مرحمة التحقيق ،وعالجشا في السبحث الثاني
ضسانات التأديب في مرحمة فرض الجزاء ،وخررشا السبحث الثالث لدراسة الزسانات

الالحقة لقرار فرض الجزاء التأديبي .تعير دراسة الشعام التأديبي في القانؽن االماراتي

تكريدو لمزسانات االساسية لمسؽظف التي تكفل لو الحق في الدفاع عؼ نفدو في
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

الج ازءات التأديبية عمى السؽظف العام.

الكمسات السفتاحية :السهظف العام؛ الزسانات؛ الجزاء التأديبي.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
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.
https://regs.mosuljournals.com/,
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:

السقدمة

التعريف بالبحث
تفر رررض التذ ر رريعات السشعسر ررة لمؽظيفر ررة العامر ررة عمر ررى السؽظر ررف العر ررام عدير ررد مر ررؼ

الؽاجبررات الترري يتؽجررب عميررو التقيررد ديررا وعرردم مخالفاتيررا وللررغ تحقيقررا لسرررمحة السرفررق
العام ،وقررت مجزأتو تأديبيا في حالة مخالفتو لتمغ الؽاجبات.

وقررد حرررص السذرررع والقزرراء اإلمرراراتي كالىسررا عمررى وضررع نعررام متكامررل يعررال

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

الجرزاء .ويعيررر اسررتعراض التذرريع اإلمرراراتي سرؽاء فرري السرسررؽم بقررانؽن رقررػ  11لدررشة
 2008بذأن السؽارد البذرية ام الئحتو التشفيذية الحرص عمى إحاطة الدرمطة التأديبيرة

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

عمررى اروراق والسدررتشدات الستعمقررة ب رالتحقيق ،فزررال عررؼ لررزوم ان تررتػ جسيررع إج رراءات
التحقيق بالذكل الكتادي ومؼ جية تتؽفر فييا الحدية .كسا فرض السذرع يؤيده القزاء
مجسؽعة مؼ الذرروط الستعمقرة بفررض الجرزاء ،فأكرد عمرى االلترزام بذررعية الجرزاء وعردم

تعدده ،وان ال يتجراوز شرخص السؽظرف الرذي ارتكرب السخالفرة وتزرسشو لألسرباب التري

استشدت الييا سمطة فرض الجزاء عشد ا دار ق ارراىا.

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

االعتراضات أو مؼ خالل الطعؼ القزائي امام القزاء العادي.
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أىسية البحث
فرري مقاد ررل الد ررمطة التقديري ررة الت رري تتستررع دي ررا س ررمطة التأدي ررب تذ رركل الز ررسانات

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

الدمطة السخترة بالتأديب اإلداري.

أىداف البحث

الؽ ر ررؽل إلر ررى تقير رريػ لشعر ررام التأدير ررب الستبر ررع فر رري القر ررانؽن اإلمر رراراتي ومر رردى تؽفرىر ررا

لمزسانات التأديبية لمسؽظف العام.

مذكمة البحث

أدت التعر ررديالت التذ ر ررييية العدير رردة التر رري ادخمير ررا السذر رررع اإلمر رراراتي عمر ررى نعر ررام

الت ررأديبي اإلداري وف رري فت رررات متقارب ررة إل ررى ظي ررؽر عدي ررد م ررؼ اإلش رركاالت الت رري تتعم ررق
بإجراءات التحقيق الستبعة وفرض الجزاء وطرق التعمػ والطعؼ القزائي.

مشيجية البحث

اتبعشر ررا فر رري د ارسر ررتشا السر ررشي التحميمر رري واالسر ررتقرائي لمشرر ررؽص القانؽنير ررة واالحكر ررام
القزائية واراء الفقو في مؽضؽع ضسانات التأديب اإلداري.

خطة البحث :قدسشا خطة البحث عمى وفق اآلتي:

السبحث ارول :ضسانات التأديب في مرحمة التحقيق.

السبحث الثاني :ضسانات التأديب في مرحمة فرض الجزاء.
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

م ررؼ اإلجر رراءات يقر ررد دي ررا أساس ررا دي رران م ررا إلا ك رران االتي ررام السشد ررؽب إل ررى السؽظ ررف
ررحيحا يؽجررب مؤاخذتررو ،أم ذيررر للررغ فررال جشرراح عميررو ،كسرا ييرردف إلررى ديرران التكير

القانؽني لمفعل السشدؽب لمسؽظف" (عبداليادي.)206 ،1986 ،

مرؼ السخالفرة السشدرؽبة لمسؽظرف و رؽال إلرى

وحيث أن ىردف التحقيرق ىرؽ التثبر

أما إلرى ادانترو بسرا ندرب اليرو أو ذمرق التحقيرق إلا لرػ يثبر

تقررير السؽظرف ،لرذا فإنرو

يجب أن تتؽفر لمسؽظف السحال لمتحقيق الزسانات كافة التي تجعمو قاد ار عمرى اثبرات

دراءتو مؼ ارتكاب السخالفة السشدؽبة لو .وىكذا فإن التذريعات السشعسة لمؽظيفة العامة
ومشيررا التذ رريع اإلمرراراتي اسررتمزم أن يدررتؽفي التحقيررق مجسؽعررة مررؼ اإلج رراءات ،وىررذه

اإلجرراءات تيرردف الؽ ررؽل لمحقيقررة ،والررذي سرريكؽن فرري
حر ررد س ر رؽاء ،ويتسثر ررل

ررال اإلدارة والسؽظررف عمررى

ر ررال اإلدارة فر رري ضر ررب السخالفر ررة وتعقر ررب السؽظر ررف السخط ر ر

ومجازاتو كفالة لحدؼ انتعام واطراد العسل في السرافق العامة (دمحم ،)44 ،1960 ،أما
بالشدبة لمسؽظف فإن ىذه اإلجراءات ىي وسيمة السؽظف رثبات دراءتو مؼ السخالفرات

السشدؽبة اليو.

وتتح رردد ض ررسانات التأدي ررب اإلداري عم ررى وف ررق م ررا ق رررره التذر رريع اإلم رراراتي وم ررا

اسررتقر عميررو القزرراء بحررق الرردفاع ،والحررق فرري السؽاجيررة واالطررالع ،والتحقيررق الكتررادي،
وحيدة الجية القائسة بالتحقيق .وسشدتعرض ىذه الزسانات في أربعة مطالب مدتقمة.
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السطمب األول

ضسانة حق الدفاع

يعررد حررق الرردفاع مررؼ حقررؽق االندرران ارساسررية الترري ال اسررتثشاء عمييررا ،ففرري كررل

حالرة يكرؽن اإلندران محررال التيرام سرؽاء أكرران جشائيرا ام مردنيا ام تأديبيررا يكرؽن لرو الحررق
في تسكشيو مؼ نفي التيػ السؽجية اليو واثبات دراتو.

وتحرررص الدسرراتير والق رؽانيؼ العاديررة نع ر ار رىسيررة حررق الرردفاع عمررى الررشص عميررو

رراحة وىررذا مررا فعمررو السذرررع اإلمرراراتي فرري السررادة  28مررؼ الدسررتؽر االتحررادي والترري

جاء فييا "الستيػ دريء حتى تثب

ادانتو في محاكسة قانؽنية عادلة ،ولمستيػ الحرق فري

ان يؽكررل مررؼ يسمررغ القرردرة لمرردفاع عشررو اثشرراء السحاكسررة ."...واكررد االمررر لاتررو السرسررؽم

بقررانؽن اتحررادي رقررػ ( )11لدررشة  2008بذررأن الس رؽارد البذررية فرري السررادة ( 81ف )4
والتي جراء فييرا "وجرؽب تسكريؼ السؽظرف مرؼ الردفاع عرؼ نفدرو قبرل تؽقيرع أيرة جرزاءات

إداريررة تأديبيررة عميررو" .ولغرررض تحقيررق حررق الرردفاع لمسؽظررف محررل التحقيررق يجررب ان
تتؽفر مجسؽعة مؼ السقؽمات والتي يسكؼ تحديدىا باآلتي:

أوال -حق السهظف في حزهر التحقيق بشفدو :فقرد نرر

السرادة ( )80مرؼ السرسرؽم

بق ررانؽن اتحر ررادي رق ررػ ( )11لدرررشة  2008بذ ررأن الس ر رؽارد البذر ررية عم ررى أن ررو لمسؽظرررف
"...الحررق فرري حزررؽر جمدررات السحاكسررة دشفدررو ."...للررغ أن عرردم حزررؽر السؽظررف

لمتحقي ررق يعش رري حرمان ررو م ررؼ فر ررة ال رردفاع ع ررؼ نفد ررو واى رردار لز ررسانة أساس ررية م ررؼ

الزررسانات الترري يؽفرىررا لررو القررانؽن ،فزررال عررؼ للررغ فررإن حزررؽر السؽظررف لمتحقيررق
دشفدو ىؽ ليس حق لمسؽظف فق وإنسرا ىرؽ واجرب عميرو ولرذا فسرؼ حرق سرمطة التأديرب

أن تمزمر ررو بالحزر ررؽر إلا تؽ ر ررم

إلر ررى ان السرر ررمحة العامر ررة تقتزر رري للر ررغ (كشعر رران،

 .)2576 ،2008وقد عدت السحكسة اإلداريرة السرررية امتشراع السؽظرف عرؼ حزرؽر

التحقيق يعشي أنو يتشازل عؼ ضسانة الدفاع عؼ نفدو مسا يفت السجال لدمطة التأديب
لتؽقيع الجزاء عميو مسا تؽفر لدييا مؼ ادلة(.)1

وبسؽجررب السررادة  96مررؼ الالئحررة التشفيذيررة رقررػ  12لدررشة  2012لمسرسررؽم بقررانؽن

اتحررادي بذررأن الس رؽارد البذ ررية فرري الحكؽمررة االتحاديررة يررتػ اسررتدعاء السؽظررف لمتحقيررق
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امررام لحشررة السخالفررات فررإن لررػ يحعررر دشرراء عمررى االخطررار ارول يررتػ اخطرراره بالحزررؽر

م ررة ثانيررة وإلا اسررتسر السؽظررف بعرردم السثررؽل أمررام المجشررة بعررد االخطررار الثرراني ،يجررؽز
لمجشة السخالفات التررف في التحقيق في غيابو ،وللغ بعد التحقرق مرؼ عمرػ السؽظرف

السحال باإلخطار.

ثانيا -تسكين السهظف من إبداء الدفاع عن نفدو :وىذا الحق أكرده السذررع اإلمراراتي

فجراء فري السررادة  6مرؼ السرسرؽم بقررانؽن اتحرادي رقرػ ( )11لدررشة  2008بذرأن السرؽارد
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 الط رريقتيؼ ،وقررد تعتسررد طرررق االختيررار عمررى العرررف

اإلداري الستبررع فرري للررغ الشعررام التررأديبي (دركررات ،)288 ،1979 ،إال إلا وجررد نررص

قررانؽني يمررزم بررأن يكررؽن الرردفاع مكتؽبررا وحتررى فرري ىررذه الحالررة ال يؽجررد مررا يسشررع مررؼ ان
يب رردي السؽظ ررف مح ررل التحقي ررق مالحعات ررو الذ ررفؽية م ررع ض رررورة اثباتي ررا ف رري محز ررر

التحقيرق .والسؽظرف حرر فري ادرداء أقؽلررو فمرو أن يشكرر ارتكابرو لمسخالفرات السشدرؽبة اليررو
وان يقدم اردلة التي تثب

دراتو مسا ىؽ مشدؽب اليو.

ولػ يبؼ السذرع اإلماراتي مؽقفو مؼ مدألة تحمي

إجسرراع فرري الفقررو عمررى عرردم ج رؽاز تحمي ر

السؽظف مؼ عدمرو إال ىشراك

اليسرريؼ لمسررتيػ وفرري حالررة مررا إلا تررػ تحمي ر

السؽظررف محررل التحقيررق لميسرريؼ وترتررب عميررو فرررض ج رزاء تررأديبي فإنررو يعررد ىررذا الج رزاء

باطال رنو ال يجؽز االعتداد بأقؽال السؽظف التي ادالء ديا تح

.)92 ،2003

تأثير القدرػ (خميفرة،

ثالثا -حق السهظف بتهكيل محامي :وقد أكدت السادة ( 80ف )2مرؼ السرسرؽم بقرانؽن

اتحادي رقػ ( )11لدرشة  2008بذرأن السرؽارد البذررية بقؽليرا " لمسؽظرف الحرق دتؽكيرل
مؼ يشب عشو في تقديػ دفاعو".
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ونص السذرع في فرندا في السادة الثانية مرؼ السرسرؽم رقرػ  311الررادر فري 14

فب اريررر سررشة  1959عمررى حررق السؽظررف بطمررب االسررتعانة بسحررامي لمحزررؽر معررو امررام
ىيئات التحقيق.

ويرتب حق السؽظف دتؽكيل محامي ارتباط وثيقا بحقو في الردفاع إلن التحقيرق

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

السؽظررف او مجا ازتررو عمررى الرررذػ م ررؼ عرردم ارتكابررو ريررة مخالفررة (الحد رريشي،1978 ،
.)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
يخؽلو ىذا الحق ،إال ان الرأي الغالب والذي يؤيده القزاء يرى أن أنو في حالة غيراب
الشرؽص القانؽنية التي تجيز لمسؽظف االستعانة بسحام يسكؼ الرجؽع الى الشص العام

الؽارد في السادة ( )6مرؼ السرسرؽم الررادر فري  10نيدران /ادريرل  1954والتري ترشص
عمى أن السحاميؼ يسارسؽن عسميرػ امرام الييئرات القزرائية والتأديبيرة مرؼ دون تررري

دذلغ (محارب.)331 ،2009 ،

والحقيق ررة أن ح ررق السؽظ ررف ف رري االسر رتعانة بسح ررامي لم رردفاع عش ررو ف رري التحقي ررق

اإلداري يعر ررد تطبيقر ررا لأل ر ررؽل العامر ررة التر رري تر ررشعػ السحاكسر ررات عسؽمر ررا ،إل ان تسكر رريؼ
السؽظف مؼ االسرتعانة بسحرامي خرالل مرحمرة التحقيرق مرؼ شرأنو أن يدراعده فري ادرداء

أوجر ررو دفاعر ررو مسر ررا سر رريكؽن سر ررببا فر رري اثبر ررات دراءاتر ررو مر ررؼ السخالفر ررات السشدر ررؽبة الير ررو

(عبدالعال.)330 ،1999 ،

:
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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

"

(عبدالدررالم .)502 ،2004 ،إن إخط ررار السؽظ ررف الس ررتيػ بسررا ى ررؽ مشد ررؽب إلي ررو ى ررؽ

أقرب ما يكؽن إلى السشطق والعدالة ،إل ال يسكؼ لمسؽظف أن يدافع عؼ نفدرو بغيرر أن
يحي عمسا بالتيػ السشدؽبة إليو .ومؽاجية السؽظرف بالسخالفرات السشدرؽبة اليرو تعرد مرؼ
الزسانات ارساسية التي يجرب تؽفرىرا فري التحقيرق ،والحكسرة مرؼ تقريرر ىرذه الزرسانة

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

مؽاجيرة اردلررة .وال يكفرري أن يحرراط عمسرا بررالتيػ السشدررؽبة إليررو ،وإنسرا يجررب فزررال عررؼ

للغ أن يعطى السؽظف وقتا كافيا ليعد دفاعو (أدؽ الدعؽد.)142 ،1998 ،

اما حق االطالع فيرراد برو إحاطرة السؽظرف عمسرا بجسيرع اروراق التحقيقيرة التري

تدتخدم دؽ فيا أساسا لسحاكستو تأديبيا ،والتي تكؽن مرتبطة ديذه السحاكسة واالطالع

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

رررح لررو

السادة  97ف 3،4مؼ الالئحة التشفيذية لمسرسؽم بقانؽن اتحادي لدشة

 2008عمررى حررق السؽظررف مررؼ االطررالع عمررى جسيررع اروراق ،واعطائررو السيمررة إلعررداد

دفاعو .ونص السذرع الفرندي عمى ىرذا الحرق فري قرانؽن التؽظرف الجديرد الررادر فري
 .1983/7/12وال يررتػ االطررالع عمررى السمررف تمقائيررا وإنسررا دشرراء عمررى طمررب السؽظررف
رراحب الذررأن ويدررتفيد مررؼ حررق االطررالع عمررى السمررف السررؽظفيؼ جسيعررا وكررل مررؼ لررو

عالقررة أو رابطررة إداريررة مررع اإلدارة ومررؼ ضررسشيػ السررؽظفيؼ السعيشرريؼ برررؽرة مؤقتررة أو

الستعاقرديؼ مرع الدولرة ،وتأكيردا لحرق االطرالع قرا مجمرس الدولرة الفرندري بإلغراء قررار

أنيرراء خدمررة مؽظررف لعرردم تسكشررو مررؼ االطررالع عمررى ممفررو مدرربقا (محررارب،2009 ،
.)329

:
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ويتؽجب عمى الدمطة السخترة بالتحقيق اإلداري تسكيؼ السؽظف السحال لمتحقيرق

م ررؼ االط ررالع عم ررى أوراق التحقي ررق جسيعي ررا ،واعط رراءه السيم ررة الكافي ررة إلع ررداد م ررذكرة
ددفاعو ،وفي ىذا الردد قز

محكسة القزاء اإلداري السررية بأنو "يجب ان يحراط

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

دد ان يعمؼ ديا قبل الجمدة ليدتعد"(.)2

السطمب الثالث

ضسانة التحقيق الكتابي

فيجر ررب أن ير ررتػ التحقير ررق مر ررع السؽظر ررف برر رريغة كتادير ررة وللر ررغ دتر رردويؼ أقؽالر ررو

وإج رراءات التحقيررق كافررة ،ورىسيررة شرررط الكتابررة تقرررر أنعسررة التأديررب السختمفررة وجررؽب

التقيررد بررو وىررذا مررا قرررر السذرررع اإلمرراراتي فرري السررادة ( 81ف )4مررؼ السرسررؽم بقررانؽن

لد ررشة  2008بذ ررأن السر رؽارد البذر ررية عم ررى وج ررؽب إجر رراء تحقي ررق خط رري م ررع السؽظ ررف
السحررال لمتحقيررق .والحكسررة مررؼ اشررتراط الكتابررة لمتحقيررق ان فرري للررغ تسكرريؼ لمكافررة مررؼ
الرجرؽع عمرى وقائعررو ومالبدراتو فري أي وقر

لتكرؽن حجرة لمسؽظررف أو عميرو ،مررؼ دون

خررؽف مررؼ الشدرريان او تجاىررل مررا تررػ فرري التحقيررق ،كسررا يررؤدي التحقيررق الكتررادي إلررى

تدررييل وتيدرريير ميسررة القاضرري ي الرقابررة عمررى مرردى مذررروعية مررا يررشجػ عررؼ التحقيررق

(خميفة.)106 ،2003 ،

وعمى الرذػ مؼ ان ار ل أن يتػ التحقيق بريغة مكتؽبة بعده مؼ السقؽمرات

ارساس ررية والذ رركميات الجؽىري ررة لمتحقي ررق بحي ررث يترت ررب بط ررالن القر ررار الت ررأديبي ال ررذي

يردر مؼ دون مراعاة شررط الكتابرة ،إال ثسرة اسرتثشاء يجيرز ان يكرؽن التحقيرق اإلداري

شررفييا وىررذا يشطبررق عمررى السخالفررات الترري تشطررؽي عمررى ج رزاءات بدرريطة وىررذا مررا فعمررو

السذرع السرري تساما بالشدبة لمجرزاءات التري ال يزيرد نرراب الجرزاء فييرا عرؼ اإلنرذار

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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وف رري االم ررارات اج ررازت الالئح ررة التشفيذي ررة لمسرس ررؽم بق ررانؽن اتح ررادي رق ررػ  11لد ررشة

 2008بذأن السؽارد البذرية أن " يترؽلى الررئيس السباشرر إجرراء التحقيرق السبردئي فيسرا

يرررل إلررى عمسررو عررؼ طريررق الذرركؽى أو الترردقيق أو ذيررر للررغ دؽجررؽد مخالفررة ارتكاديررا

أحررد مؽظهيررو وكانر

ىررذه السخالفررة مسررا يحررال بدررببيا إلررى لجشررة السخالفررات ،ويجررؽز أن

يكؽن التحقيق السبدئي شفاىة."....

السطمب الرابع

حيادة الجية القائسة بالتحقيق
تعررد مبررادح الحيرردة مررؼ اىررػ الزررسانات الترري تتطمبيررا قؽاعررد العدالررة فررال دررد مررؼ أن

يطسررئؼ السررتيػ إلررى حيرردة مررؼ يتررؽلى محاكستررو .وعمررى الرررذػ مررؼ أىسيررة ضررسانة حيرردة
الجيررة القائسررة بررالتحقيق فرري مجررال تأديررب السررؽظفيؼ ،إال ان ثسررة

ررعؽبة تعيررر فرري

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:

أوال -لىب البعا إلى ان ىذا السفيؽم ال وجؽد لو فري أنعسرة التأديرب الرئاسري ولريس

لر رراحب الذ ررأن س ررؽى اتب رراع س رربيل الطع ررؼ القز ررائي ف رري القر ررار الت ررأديبي ال ررذي ش ررابو

االنحياز (كشعان.)266 ،2008 ،

ثانيا -بالشدبة لمدول التي تتبع أنعسة مجالس التأديرب فرإن مفيرؽم الحيردة يشرررف إلرى
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 أريرا عمشيرا أو

اظيررر عرردا او حقرردا تجرراه السؽظررف او كانر

لررو فائرردة أو مرررمحة مررؼ نتيجررة السدررألة.

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.
نر رص

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

ر رري يجي ررز لل ررغ وبعكد ررو ال يك ررؽن لمسؽظ ررف الح ررق ف رري رد أح ررد م ررؼ أعز رراء
:
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مجمررس التأديررب ،كسررا أيررد ىررذا االتجرراه مجمررس الدولررة لاتررو فمررػ يعترررف بحررق الرررد أمررام

مجم ررس التأديرررب إال فر رري الحر رراالت السشررررؽص عميي ررا ولألس ررباب التر رري يحررردده الرررشص
(دركات.)131 ،1979 ،

وبالشدبة لمتذريع اإلماراتي فرإن سرمطة فررض الجرزاءات التأديبيرة وبعرد أن كانر

مؽزعر ررة در رريؼ ال ر ررئيس اإلداري ومجر ررالس التأدير ررب بسؽجر ررب قر ررانؽن الخدمر ررة السدنير ررة فر رري
الحكؽمررة االتحررادي رقررػ  21لدررشة  2001السمغرري ،فإنيررا وبعررد

رقرػ  11لدرشة بذرأن السرؽارد البذررية  2008أ ربح

رردور السرسررؽم بقررانؽن

عمرى وفررق مرا قررترو السررادة 82

مؼ مشو مؼ اختراص لجشرة تدرسى "لجشرة السخالفرات" والتري تتذركل بقررار مرؼ الرؽزير
وتختص دتؽقيع الجزاءات اإلدارية –التأديبية -باستثشاء جزاء الفرل مرؼ الخدمرة بقررار

مررؼ الررؽزير دشرراء عمررى تؽ ررية لجشررة السخالفررات ،وتشعقررد لجش رة السخالفررات درئاسررة مرردير
عررام الررؽ ازرة أو الجيررة االتحاديررة او مررؼ فرري حكسيسررا وعرردد مررؼ ارعزرراء يحررددىػ قررار
التذكيل ،وواض ان لجان السخالفات أنسا ىري فري الحقيقرة لجران إداريرة بحترة أعطير

سمطة قزائية بسا يزسؼ طمب رد أعزائيا.

ويمحر أن لجشررة السخالفررات تفتقررد لعشرررر االسررتقالل للررغ أن تذرركيميا يررتػ بقررار

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.

ثالثا -بالشدبة لمدول التي تتبع أنعسة السحراكػ التأديبيرة فرإن مفيرؽم الحيردة أو تطبيقيرا

ال يثير ثسة مذكمة إلن ىذا السحاكػ يفترض برو أن تخزرع لرذات القؽاعرد التري تخزرع

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
خؽليررا السذرررع فرضرريا ،إال أن السذرررع والقزرراء كالىسررا قررد احاطررا تمررغ الدررمطة بعديررد
مررؼ الزررسانات الترري يجررب تؽفرىررا عشررد فرررض الجرزاء وتؽقيعررو عمررى السؽظررف ،ويترتررب
عمى عردم م ارعراة الدرمطة السختررة بفررض الجرزاء الترأديبي فرإن القررار الترأديبي دتؽقيرع

الج رزاء يكررؽن قررابال لمطعررؼ فيررو درردعؽى عرردم السذررروعية او مررا تدررسى دعررؽى اإللغرراء.
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.
السطمب األول

شرعية الجزاء التأديبي
يتحرردد مب رردأ الذرررعية ب ررالجزاء التررأديبي دتقي ررد الدررمطة السختر ررة بفرررض الجررزاء

بررالجزاءات السحررددة دررشص القررانؽن أو الالئحررة ،فررال يرررار إلررى تؽقيررع جرزاء لررػ يرررد فرري

نررص قررانؽني أو الئحرري وإال أتدررػ ق ررار فرررض الج رزاء بعررد السذررروعية ،ويجررب أيزررا
مراعاة عشرر التشاسرب دريؼ السخالفرة والجرزاء للرغ ان عردم التشاسرب دريؼ درجرة خطرؽرة

السخالفة والجزاء السفروض يعيب ىذا ارخير بعده وجيا مؼ أوجو عدم السذرروعية فري
تطبيق الجزاء (معؽض.)59 ،2006 ،

وتعير شرعية الجزاء التأديبي في معاىر متعددة يسكششا أن نحررىا بسا يأتي:

أوالا -وجهد قائسة محدددة لمجدزاءات التأديبيدة :وللرغ ضرسانا لسررمحة االفرراد وتحقيقرا
لمعدالررة العقاديررة الترري مررؼ مقتزررياتيا تشررؽع الج رزاء حدررب نررؽع السخالفررة ،ولررذا يجررب ان
تمت ررزم س ررمطة التأدي ررب ب ررالجزاءات الت رري ح رردده السذ رررع م ررع م ارع رراة ت رردرجيا م ررع جد ررامة
السخالفة السشدؽبة لمسؽظف السحال لمتحقيق ،وال يجؽز تؽقيع جزاء لػ يررد ضرسؼ قائسرة

:
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الج رزاءات الترري نررص عمييررا السذرررع ،واي ج رزاء يؽقررع عمررى السؽظررف وال يرردخل ضررسؼ

الجزاءات السقررة قانؽنرا يؽسرػ بعردم السذرروعية التري تؽجرب الحكرػ دبطالنرو ،فرال يجرؽز
لمدررمطة التأديبيررة مجررازاة السؽظررف بالحرمرران مررؼ اإلجررازة االعتياديررة أو دتررأخير اقدميتررو

وللغ لعدم وجؽد مثل تمرغ الجرزاءات ضرسؼ الجرزاءات السقرررة قانؽنرا (الشيرري،2011 ،

.)509

ثاني د ا – االلت دزام بالحدددود السقددررة قانهن د ا :فررال يكفرري لذرررعية الج رزاء أن تمتررزم الدررمطة
التأديبية دتؽقيع أحرد الجرزاءات التري حرددىا السذررع ،درل يجرب ان تتقيرد بسقردار العقؽبرة

م ررؼ دون زير ررادة أو نقرر رران ،وم ررؼ تطبيقر ررات القزر رراء اإلداري دي ررذا الرر رردد مر ررا قررتر ررو
السحكسر ررة اإلدارير ررة العميرررا السر ر ررية مر ررؼ "أن السذر رررع وقر ررد حر رردد عقؽبر ررة خفر ررا درجر ررة

السؽظف نعير ارتكابو لنبرا تأديبيرا فإنرو يجرب أن يقتررر الخفرا عمرى الدرجرة اردنرى

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

يعيب الحكػ"(.)3

ومررؼ تطبيقررات القزرراء اإلمرراراتي بررردد االلترزام بالحرردود السقرررر لمجرزاء 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

ان الجزاء التأديبي شأنو شأن الجزاء الجشائي ال يؽقع بغير نص"(.)4

ثالث ا -عدم جهاز فرض جزاء مقشدع :يعررف الجرزاء السقشرع بأنرو كرل اجرراء إداري تتخرذه
اإلدارة وتبتغرري مررؼ و ارئررو فرررض ج رزاء تررأديبي بحررق السؽظررف ،عمررى الرررذػ مررؼ أن ىررذه

اإلجراءات اإلدارية ال يجؽز اتخالىا إال لتحقيق السرمحة العامة ،ولكؼ اإلدارة اتخذتيا

لسج ررازاة السؽظ ررف (ش ررطشاوي)537 ،2003 ،؛ ف رراإلدارة ال يج ررؽز لي ررا أن تختف رري وراء
سمطتيا التقديرية في تؽقيع جزاء مقشع عمى الرذػ مؼ أنو يحسل في

نقل لمسؽظف إلى مكان أخرر أو ندبرو عمرى وظيفرة أخررى طالسرا ثبر

ري عباراتو أنو

ان مرردر القررار

قد استيدف الشكاية بالسؽظف ومجا ازترو عرؼ واقعرة معيشرة ،للرغ أن ىرذا القررار يكرؽن قرد
:
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تزسؼ جزاء تأديبيا بحق السؽظف بغير الطريق الذي حدده القرانؽن كسرا أنيرا لريس مرؼ

الجزاءات السقررة قانؽنا رن الشقل والشدب ق اررات شرع

لمسرمحة العامرة ولريس ديردف

التشكيل بالسؽظفيؼ (معؽض.)76 ،2006 ،

الجيرررة

وقرررد جر رراء فر رري ق ر ررار لمسحكسر ررة االتحادير ررة العمير ررا اإلمارتي ررة أن إلا كان ر ر

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

في إطار القانؽن ،واال يترتب عمى نقل السؽظف سؽاء نقال مكانيا او نؽعيرا ،تشزيرل فري
درجترررو الؽظيهير ررة التر رري يذر ررغميا ،او فر رري مدر ررتؽاه الر ررؽظيفي ،واال يذر ررؽب ق ار ارىر ررا إسر رراءة

اس ررتعسال الد ررمطة ،وم ررؤدى لل ررغ أن ررو إلا

رردر قر ررار الشق ررل م ررؼ دون ان تمت ررزم الجي ررة

اإلدارية بأحكام القانؽن ،او يترتب عميو تشزيرل لدرجرة السؽظرف او مدرتؽاه الرؽظيفي ،او
شابو إساءة اسرتعسال الدرمطة ،برأن كران القررد مرؼ و ارئرو مجررد التشكيرل والتذرفي ،كران

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

شخرية الجزاء
يقرر ررد بسبر رردأ شخرر ررية الج ر رزاء التر ررأديبي أن تقترر ررر مدر ررؤولية السؽظر ررف عر ررؼ

اإلخررالل دؽاجباتررو الؽظيهيررة الترري انرري القيررام ديررا ،أو الخررروج عمررى مقتزررياتيا وعرردم

مدررؤوليتو عسررا س رؽاىا ،وعرردم مدررؤوليتو عررؼ أخطرراء ذي رره ويجررد ىررذا السبرردأ أساسررو فرري
كؽنو نتيجة حتسية ومشطقية لتطبيق مبدأ شرعية الجزاء (الشيري.)96 ،1997 ،
وق ررد أوض ررح

السحكس ررة اإلداري ررة العمي ررا السرر ررية مب رردأ شخر ررية العقؽب ررة ب ررأن

السد ررؤولية التأديبي ررة شخر ررية ،وان العقؽب ررة شخر ررية ،وان لل ررغ يع ررد مب رردأ عام ررا يج ررد

مدلؽلررو فرري الذ ررائع الدررساوية وفرري أحكررام الدسررتؽر والقررانؽن ،وبررأن الخطررأ ال يفترررض
حدوث ررو ،ف ررال يج ررؽز مد ررألة السؽظ ررف نتيج ررة ح رردوث خد ررارة ا رراد

العامة ما لػ يثب

أح ررد السذ ررروعات

في حق ىذا السؽظف خطأ او إىسال محدد السعالػ مؼ حيث الزمران

والسكان وشخص مؼ تدبب بو(.)6

:
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ويعررد مبرردأ شخرررية الج رزاء قاعرردة عامررة وال يؽجررد عمييررا إال اسررتثشاء واحررد فرري

التذر رريع السر ررري وارد ف رري الس ررادة (78ف )2م ررؼ ق ررانؽن الع ررامميؼ ،والس ررادة ( )65م ررؼ
السرسؽم بقانؽن لدشة  2008بذأن السؽارد البذرية االتحادي والتري قرررت أن السؽظرف
ررادر اليررو مررؼ رئيدررو إال ألا اثبر

ال يعفررى مررؼ الجرزاء اسررتشادا عمررى أمررر

السخالفة كان تشفيذاّ رمر مكتؽب دذلغ

أن ارتكرراب

اد ار إليو مؼ ىذا الرئيس عمى الرذػ مؼ تشيرو

كتابة إلى السخالفة ،وفي ىذه الحالة تكؽن السدؤولية عمى الرئيس مردر ارمر وحده،
والسذرررع ادتغررى ديررذا االسررتثشاء التؽفيررق درريؼ اعتبررارات واجررب الطاعررة وبرريؼ السدررؤولية

اإلدارية (عهيفي.)184 ،1976 ،

ويررذىب جانررب مررؼ الفقررو إلررى أن مبرردأ شخرررية الج رزاء التررأديبي ذيررر متحقررق

برررؽرة كاممررة فرري ق رؽائػ الج رزاءات والعقؽبررات السقررررة عمررى السؽظررف العررام ،إل أن ىررذه
العقؽبررات كافررة تأخررذ بسبرردأ الخرررػ مررؼ مرتررب السؽظررف دشدررب متفاوتررة ،مررع ان ىررذا

السرتررب فرري مععررػ ارحيرران يكررؽن السررؽرد الرئيدرري رس ررة السؽظررف ،السرريسا فرري الرردول
الشاميررة الترري تتزرراءل فييررا الرردخؽل خررارج نطرراق العسررل ،ارمررر الررذي يررؤدي إلررى امتررداد

أثررر العقؽبررة إلررى أسررة السؽظررف ،فيررػ الررذيؼ يحسمررؽن العرربء الحقيقرري ليررذا الجرزاء ،مسررا
يجرد الجزاء التأديبي مؼ طابعو الذخري(الطساوي ،د.ت.)363 ،

ونحؼ نرى أن ىشاك فرق دريؼ شخررية الجرزاء بسعشرى فرضرو عمرى مرؼ ارتكرب

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

فرري أن رؽاع الج رزاءات السختمفررة س رؽاء مشيررا السدنيررة أم الجزائيررة أم التأديبيررة وىرري ال تقرردح
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

لمجريسررة بج رزاءيؼ لررػ يررشص القررانؽن

رراحة عمررى الجسررع ديشيسررا أو بج رزاءيؼ لررػ يقررا

باعتبررار أحرردىسا تابعررا لألخررر ،ويقرررد بالتعرردد ان تكررؽن الج رزاءات مررؼ طبيعررة واحرردة

(عبدالبر.)236 ،1994 ،

ولمتعسق في قاعدة عدم تعدد الجزاءات التأديبية فإنشا نؽرد السالحعات االتية:

أوال -يمررزم إلعسررال قاعرردة عرردم تعرردد الج رزاءات التأديبيررة عررؼ السخالفررة لاتيررا أن نكررؽن
بررردد ارفعررال عيشيررا الترري تررػ مجررازاة السؽظررف عشيررا مررؼ فرري وقر

سررادق ،لررذا فإنررو إلا

ظي رررت وق ررائع جدي رردة بع ررد تؽقي ررع الجر رزاء الت ررأديبي ،ف ررإن الب رراب يف ررت لمد ررمطة التأديبي ررة
السخترة لتؽقيع جزاء جديد عمى السؽظف مرتكب السخالفة ،ومؼ تطبيقات ىذه الحالرة

السخالفررة السدررتسرة بطبيعتيررا ،فررإن اسررتسرار السؽظررف فرري السخالفررة الترري جررؽزي بدررببيا
يدررؽم مجازتررو مجررددا وللررغ الن ىررذا ىررؽ ار ررل السدررمػ بررو بالشدرربة لمجررائػ السدررتسرة،

فز ر ررال ع ر ررؼ أن حال ر ررة االس ر ررتسرار تف ر رررض التذ ر رردد م ر ررع السؽظ ر ررف السد ر ررتسر بارتك ر رراب

السخالفة(.)7

 .2إلا خزررع الفعررل الررذي ارتكابررو السؽظررف ركثررر مررؼ تكيي ر

قررانؽني طبقررا رنعسررة

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

بسؽجب أحكام قانؽن العقؽبات ويسكرؼ أيزرا أن يذركل ىرذا الفعرل نفدرو مخالفرة تأديبيرة

تؽجب مجازاتو تأديبيا.

 .3أن السذرررع قررد يزرري

إلررى الج رزاء التررأديبي ار ررمي بعررا العقؽبررات لات الطررابع

التكسيمي او التبعي ،وال يعد للغ تعردد لمجرزاء عرؼ السخالفرة الؽاحردة ،مثرال للرغ حرمران
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

برؽرة

ريحة فري السرادة (/81ف )3مرؼ السرسرؽم بقرانؽن لدرشة  2008بذرأن السرؽارد

البذ ررية 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
يقررررد دتدر رربيب الق ر ررار التر ررأديبي الق ر ررار ال ررذي يتزر ررسؼ فر رري
القانؽنيررة والؽاقييررة الترري حسم ر

ر ررمبو االعتبر ررارات

رجررل اإلدارة عمررى إ ررداره (شررطشاوي.)391 ،1995 ،

ويعررد تد رربيب القر ررار الت ررأديبي م ررؼ أى ررػ الزررسانات لمسؽظ ررف الع ررام إل يبع ررث ف رري نفد ررو
الطسأنيشة ،ويديل أعسال الرقابة القزائية عمى القرار التأديبي بفرض الجزاء (محارب،

.)337 ،2009

والتدرربيب يسثررل ركررؼ الذرركل فرري الق ررار 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

سمطة التأديب ديا إلى و سو بعدم السذروعية التي تكؽن سببا لمحكرػ دبطالنرو ،فزرال
عررؼ للررغ يدرريػ التدرربيب فرري تدررييل ميسررة السؽظررف فرري الرردفاع عررؼ حقؽقررو ،فيكسررل

التد رربيب ض ررسانة السؽاجي ررة ،وم ررؼ ث ررػ ف ررإن دررراءة السؽظ ررف م ررؼ خ ررالل معرفت ررو لمؽق ررائع
وارسباب التي يسكؼ أن يشازع فييا ،وأخي ار فإن التدبيب يتزرسؼ فري الغالرب الررد عمرى

ما يبديو السؽظف الستيػ مؼ اوجو الدفاع (كشعان.)134 ،1992 ،

ونع ار 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 ق اررات ،وىذا فعمو السذررع فري قرؽانيؼ التؽظير

الستعاقبرة ومشيرا

القررانؽن الجديررد رقررػ  634الرررادر فرري  1983/7/12إل اشررترط أن يكررؽن رأي مجمررس
التأديب والقرار الرادر بفرض الجزاء مدببيؼ.
:
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وفرري مرررر نرر

السررادة ( )79مررؼ القررانؽن رقررػ  47لدررشة  1978بذررأن العررامميؼ

الس رردنييؼ بالدول ررة عم ررى أنر ررو" يج ررب أن يك ررؽن القر ررار الرر ررادر دتؽقي ررع الجر رزاء مدر ررببا".
وفرري اإلمررارات نرر

الالئحررة التشفيذيررة لمسرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ  11لدررشة 2008

بذ ررأن السر رؽارد البذر ررية ف رري الس ررادة (/98ف )4عم ررى وج ررؽب التد رربيب لمقر ررار الت ررأديبي

فقر ررررت بأنر ررو " ....عمر ررى ان يكر ررؽن الق ر ررار مدر ررببا ومتشاسر رربا مر ررع الؽاقعر ررة الثادتر ررة بحر ررق
السؽظف السحال لمتحقيق"...

وير ررذىب القزر رراء اإلداري إلر ررى ان اشر ررتراط تدر رربيب الق ر ررار التر ررأديبي أمر ررر تسمير ررو

السبررادح القانؽنيررة العامررة وال يحترراج إلررى نررص تذ رريعي (بطرري  ،)324 ،1999 ،وفرري
ىذا قز

السحكسة اإلدارية العميا بأنو "إلا كان ار ل في القرار اإلداري عدم تدربيبو

إال إلا نص القانؽن عمى للغ ،فإن القرار التأديبي عمى الشقيا مرؼ للرغ  -وىرؽ قررار
لو

رربغة قزررائية إل يفرررل فرري مؽضررؽع مسرا يخررتص بررو القزرراء أ ررال  -يجررب أن

يكؽن مدببا"(.)8

ويرى بعا الفقياء (عبدالدالم )577 ،2004 ،أنو يذترط ليحقرق التدربيب أىدافرو

تؽافر الذروط اآلتية:

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

 )2اس ررتخالص ارم ررر الر ررحي م ررؼ وق ررائع ال رردعؽى وتق ررديره بس ررا ي ررؤدي إل ررى تكيير ر
الدعؽى تكييفا سميسا.

 )3وجؽد تشاسق تام ديؼ الحكػ وأسبابو.

 )4أن يكؽن الحكػ مدتخمرا مشطقيا مؼ كافة وقائع الدعؽى كاممة.
 )5أن يكؽن التدبيب في
كل أسبابو.

رمب القررار الترأديبي ،حترى يخررج ىرذا القررار دذاترو حرامال

 )6أن يكؽن التدبيب كافيا ونافيا لمجيالة وخاليا مؼ الغسؽض واإلديام.
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السبحث الثالث
الزسانات الالحقة عمى تهقيع الجزاء التأديبي
يقرررد ديررذه الزررسانات مررا يقرررر قانؽنررا لمسؽظررف عقررب

رردور الق ررار التررأديبي

بذأنو مؼ إجراءات إدارية أو قزائية اليدف مشيا مراجعة مزسؽن ىذا القررار الترأديبي

أو الطعررؼ فيررو بررأي وجررو مررؼ الؽجررؽه .وعمررى الرررذػ مررؼ أن ىررذه الزررسانات ال تتعمررق

رإن ليررا مررؼ ارىسيررة الفائقررة مررا يجعميررا سرربيال فرري ذايررة
بسرحمررة التحقيررق فرري لاتيررا ،فر ّ
ارىسية الستدراك أي عيؽب قد تذؽب ىذه السرحمة.
ويكفرري دلرريال عمررى أىسيررة ىررذه الزررسانات أن مشيررا مررا يتزررسؼ رفررع ارمررر إلررى

القزاء ،الذي يفترض فيو مؼ الحيدة والخبرة والشزاىة ما يكفي لحساية السؽظف السحال

لمسحاكسة التأديبية مؼ أي ذس لحقؽقو .وتشقدػ ىذه الزسانات إلى نؽعيؼ ىسا التعمػ

اإلداري ،والطعؼ القزائي وسشخرص لكل مشيسا مطمبا مدتقال.
السطمب األول
التعمم اإلداري

يقر ررد ب ررالتعمػ اإلداري أن يتق رردم

رراحب الذ ررأن بالتس رراس لجي ررة إ رردار القر ررار

اإلداري بغرض إعادة الشعر فيو اما بالدحب أو التعديل أو االستبدال برأخر بحدربو مرا

تسمكر ر ررو مر ر ررؼ

ر ر ررالحيات فر ر رري ىر ر ررذا الذر ر ررأن (حدر ر رريؼ .)50 ،1999 ،ويطمر ر ررق بعر ر ررا

الفقياء(الطسرراوي ،د.ت )24 ،عمررى ىررذا الررتعمػ مرررطم "الررتعمػ الرؽالئي" تأسيدررا عمررى
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

والب

فيو إنسا يشطمق مؼ سمطاتيا الؽالئية.

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.

والتعمػ اإلداري إن أحدش

الجيرة اإلداريرة التعامرل معرو ولرػ يأخرذىا فري شرأنو

االس ررتكبار أو اإل ر ررار عم ررى الخط ررأ يع ررد م ررؼ الؽس ررائل الفعال ررة الت رري تز ررسؼ س ررالمة
:
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القرر ر اررات اإلداري ر ررة ولل ر ررغ بسراجعتي ر ررا بسعرف ر ررة جي ر ررة اإلدارة مر ر رردرة الق ر ررار أو جياتي ر ررا

الرئاسررية ،ومررؼ ثررػ تشقيررة ىررذه الق ر اررات مررؼ كافررة ش رؽائب مخالفررة القررانؽن أو الخطررأ فرري
تطبيقررو ،كسررا تررؤدي نعريررة الررتعمػ اإلداري إن أحدررؼ تطبيقيررا إلررى تخهير

العرربء عررؼ

كاىرل مجمرس الدولرة ،وللررغ بحرل السشازعرة اإلداريررة فري ميردىا ،كسررا ترؤدي إلرى تكرريس

معر رراني الذر ررفافية واحت ر ررام القر ررانؽن لر رردى الجير ررات اإلدارير ررة (عبدالدر ررالم ،2004 ،ص
.)588

()

وقد أولى السذرع االتحادي في دولة اإلمارات أىسية خا رة لمرتعمػ مرؼ قر اررات

فرض الجزاءات التأديبية فخرص السؽاد ( )100-95مؼ السرسؽم بقانؽن اتحادي رقػ

 11لدررشة  2008بذررأن الس رؽارد البذ ررية والس رؽاد ( )117-107مررؼ الالئحررة التشفيذيررة

لمسرسرؽم بقرانؽن لبيران تذركيل واخترا رات وشرروط الرتعمػ مرؼ القررارات الررادرة عرؼ

لجشررة السخالف رات الستعمقررة بررالجزاءات التأديبيررة؛ فتتذرركل لجشررة التعمسررات فرري كررل و ازرة
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
عزؽا في لجشة السخالفات الستعمػ مؼ قرارىا.

ويجؽز لمسؽظف أن يتقدم دتعمػ خطي إلى "لجشة التعمسات" ضد الجزاء التأديبي

الذي قررتو لجشرة السخالفرات خرالل مردة ال تتجراوز أسربؽعيؼ مرؼ تراري إبرالم السؽظرف

بق ررار الج رزاء .وتتحرردد واليررة لجشررة التعمسررات فرري االطررالع عمررى ممررف التحقيررق وسررساع

اقر رؽال السؽظ ررف ع ررؼ الؽاقع ررة مح ررل التحقي ررق ،كسر را لي ررا أن تعي ررد السؽض ررؽع ال ررى لجش ررة
السخالفات السرتيفاء جانرب أو نقرص معريؼ فري التحقيرق وإعادترو إلييرا ،واسرتكسال بحرث

التعمػ وإ دار ق ارراىا بذأنو بسا يأتي:

أ .رفا التعمػ.

ب .قبؽل التعمػ وتعديل الجزاء.
ج .قبؽل التعمػ وإلغاء الجزاء.

وفر رري كرررل ارحرررؽال ال يجرررؽز أن يزر ررار الرررتعمػ م ررؼ تعمسرررو ،فر ررال يجرررؽز لمجشرررة

التعمس ررات تع ررديل الجر رزاء بف رررض جر رزاء اش ررد م ررؼ الجر رزاء ال ررتعمػ مش ررو .واج رراز الق ررانؽن
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االعت رراض عمررى الق ررار الرررادر مررؼ لجشررة التعمسررات أمررام لجشررة أخرررى تدررسى "لجشررة
االعت ارضررات" باسررتثشاء ج ازئرري اإلنررذار ولف ر

الشع رر الكترراديؼ .ويقررؽم السؽظررف دتقررديػ

اعت رراض خطرري أمررا لجش ررة االعت ارضررات خررالل مرردة أقر رراىا ثالثررة اسرراديع مررؼ ت رراري
إبالذو بقرار لجشة التعمسات واال اعتبر قرار لجؼ التعمسات قطييا.

ويجررب عمررى لجشررة االعت ارضررات الشعررر فرري االعترراض السقرردم خررالل  30يررؽم

عسل مؼ تاري تقديػ االعتراض واالطالع السدتشدات كافة وليا استدعاء مؼ تذاء مؼ

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.

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

وال يجر ررؽز أن ي ر ررؤثر االلتج ر رراء إل ر ررى لجش ر ررة االعت ر رراض بالد ر ررمب عم ر ررى ش ر ررخص

السؽظررف السعت رررض ،او وض ررعو الررؽظيفي أو تقيي ررد او تحدي ررد أو السدرراس بأي ررة حق ررؽق
يتست ررع دي ررا (ش ررحادة .)272 ،2011 ،ويمحر ر أن ال ررتعمػ ف رري الق ررانؽن اإلم رراراتي يخ رررج

السعشررى السحرردد لمررتعمػ اإلداري بكؽنررو طمررب يقرردم لررذات الجيررة اإلداريررة الترري أ رردرت

قرار فرض العقؽبة أو إلى جية رئاسية ليا ،ليقترب مؼ معشى الطعرؼ أمرام جيرة إداريرة

لات اختراص قزائي.

السطمب الثاني

الرقابة القزائية عمى الق اررات التأديبية

يقرررد بررالطعؼ القزررائي طرررح الق ررار التررأديبي عمررى جيررة قزررائية متخررررة مررؼ

خررالل دعررؽى قزررائية يقيسيررا السؽظررف الرررادر فرري حقررو الق ررار التررأديبي ويطعررؼ مررؼ

خالل ىذه الدعؽى في القررار باإللغراء أمرام السحكسرة السختررة .وتعرد الرقابرة القزرائية
عمى أعسال اإلدارة تعرد أفزرل وأنجر أنرؽاع الرقابرة عمرى ىرذه ارعسرال وأىرػ الزرسانات
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الالحقررة عمررى

رردور الق ررار أو الحكررػ التررأديبي ،والزررسانة السثمررى والشيائيررة لمسؽظررف

العام تجاه اإلدارة (.)3

وبسؽجب السادة  83مؼ قانؽن الخدمة السدنيرة فري الحكؽمرة االتحرادي رقرػ 21

لدررشة  2001السمغرري فررإن الطعررؼ القزررائي ضررد ق ررار فرررض الج رزاء التررأديبي كرران يررتػ
السررادة السررذكؽرة تررشص عمررى أن "يجررؽز الررتعمػ

أمررام السحكسررة االتحاديررة العميررا إلا كانر

أمررام السحكسررة االتحاديررة العميررا مررؼ ق ر اررات مجمررس التأديررب الرررادرة دتؽقيررع عقؽب ررات

الؽقف عؼ العسل دون راتب اجسالي ،أو الفرل مؼ الؽظيفة ،وللغ خالل ثالثيؼ يؽمرا
مؼ تاري تبميغ السؽظف بالعقؽبة ،ويكؽن الحكػ الرادر في التعمػ نيائيا".
أمررا بعررد

رردور السرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ  11لدررشة  2008بذررأن الس رؽارد

البذ ررية فإنررو لررػ يررشص عمررى مدررألة الطعررؼ القزررائي إنسررا نررص عمررى أن ق ر اررات لجشررة

السخالفررات بفرررض الج رزاء يررتػ الطعررؼ أمررام لجشررة التعمسررات والق ررار الرررادر مررؼ ىررذه

ارخيرة يكؽن قابال لمطعؼ أمام لجشة االعتراضات.

ومررع للررغ فررإن سررمؽك طريررق الطعررؼ القزررائي يبقررى مفتؽحررا اسررتشادا إلررى السررادة

( )3م ررؼ الق ررانؽن االتح ررادي الخ رراص بالسح رراكػ االتحادي ررة رق ررػ  6لد ررشة  1987وال ررذي
اعطى لمسحاكػ االتحادية االدتدائية اختراص الشعر في جسيع السشازعات اإلدارية ديؼ
اإلدارة واالف رراد وىررذا الررشص يذررسل الق ر اررات التأديبيررة الرررادرة دتؽقيررع الج رزاء التررأديبي،

ويجررب عمررى السؽظررف تقررديػ الطعررؼ أمررام السحكسررة االدتدائيررة خررالل  60يؽمررا ويكررؽن

ق ار ارىرا قررابال لمطعررؼ أمررام محسررة االسررتئشاف االتحاديررة ،وقررار ىررذه ارخيررة قررابال لمطعررؼ
بالشقا أمام السحكسة االتحادية العميا.

ونحؼ نرى أن ارسمؽب االفزل بالشدبة لمرقابة القزائية عمرى القر اررات التأديبيرة

يكؽن مؼ خالل إنذاء قزاء إداري متخرص يتؽلى ىذه السيسة ددال مؼ انذاء لجران

لمتعمػ وأخرى لالعتراض ،او إعطاء الحق بالمجؽء لمقزاء العادي .وندعؽ السذرع إلى

تزسيؼ السرسؽم بقانؽن اتحادي رقػ  11لدشة  2008بذأن السؽارد البذرية نرا يقرر
حق السؽظف بالطعؼ قزائيا بقرار فرض الجزاء التأديبي باعتبرار أن الطعرؼ القزرائي

ىؽ مؼ حقؽق الدفاع اال يمة.
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ون ررذكر أخير ر ار وكس ررا ى ررؽ مد ررتقر ف ررإن أس ررباب الطع ررؼ بقر ررار ف رررض الجر رزاء تتح رردد

بخسدة وىي:

 .1عيب االختراص.
 .2عيب الذكل.
 .3عيب السحل.
.4عيب الدبب.

.5عيب االنحراف في استعسال الدمطة.

إال أن السذرررع اإلمرراراتي سرؽاء فرري السرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ  11لدررشة 2008

بذأن السؽارد البذرية أم في الالئحة التشفيذية لو لرػ يرػ يرشص عمرى أسرباب الطعرؼ بعردم

مذررروعية قررار فرررض الجرزاء ،ونرردعؽ السذرررع إلررى تعررديل السرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ

 11لدررشة  2008بذررأن الس رؽارد البذ ررية بررالشص عمررى أسررباب الطعررؼ فرري ق ررار ف ررض

الجزاء التأديبي.

الخاتسة

بع ر ررد أن انتييش ر ررا م ر ررؼ د ارس ر ررة مؽض ر ررؽع ض ر ررسانات التأدي ر ررب اإلداري ف ر رري الق ر ررانؽن

اإلم رراراتي ،فق ررد تؽ ررمشا إل ررى مجسؽع ررة م ررؼ الشت ررائ والتؽ رريات نعرض رريا عم ررى الؽج ررو

اآلتي:

أوالا -الشتائج:

 .1نررص السذرررع اإلمرراراتي فرري قررانؽن السرسررؽم بقررانؽن والئحتررو التشفيذيررة عمررى أنررو ال
يجؽز أن يفرض أية جرزاءات إداريرة عمرى السؽظرف إال بعرد اجرراء تحقيرق كترادي خطري

معو تتاح لو الفرضة السشاسبة لدساع اقؽالو ودفاعو.

 .2انرراط السذرررع اإلمرراراتي سررمطة فرررض الج رزاء دييئررة تدررسى لجشررة السخالفررات تذرركل
بقررار مررؼ الررؽزير وىرري ىيئررة إداريررة بحتررة ال تتزررسؼ ايررة عشا ررر قزررائية ،او مسثمرريؼ

عؼ السؽظفيؼ.
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 .3أك ررد القز رراء اإلم رراراتي أن عم ررى س ررمطة التأدي ررب التر رزام الح رردود السق ررررة لمجر رزاءات
التأديبيررة مررؼ حيررث نؽعيررا ومقرردارىا ومرردتيا ،إل ان الج رزاء التررأديبي شررأنو شررأن الج رزاء

الجشائي ال يؽقع بغير نص.

 .4أك ررد السذ رررع اإلم رراراتي عم ررى أن ررو ال يج ررؽز معاقب ررة السؽظ ررف عم ررى لات الفع ررل أو
السخالفة أكثر مؼ مرة أو ان يفرض عميو أكثر مؼ جزاء.

 .5أوجب السذرع اإلماراتي عمى أنو يجب أن يكؽن قرار فررض الجرزاء الترأديبي مدرببا
ومتشاسبا مع الؽاقعة الثادتة بحق السؽظف السحال لمتحقيق.

 .6جعل السذرع اإلماراتي القرار الرادر عؼ لجشة السخالفرات قرابال لمطعرؼ أمرام لجشرة
تدرسى دمجشررة التعمسررات وقررار ىرذه ارخيررة يكررؽن قررابال لمطعرؼ أمررام لجشررة تدررسى دمجشررة

االعتراضات.

ثانيا -التهصيات:
 .1ن رردعؽ السذ رررع إل ررى تع ررديل السرس ررؽم بق ررانؽن اتح ررادي رق ررػ  11لد ررشة  2008بذ ررأن
السؽارد البذرية بالشص عمى أسباب الطعؼ في قرار فرض الجزاء التأديبي.

 .2نرردعؽ السذرررع إلررى تزررسيؼ السرسررؽم بقررانؽن اتحررادي رقررػ  11لدررشة  2008بذررأن

السرؽارد البذررية نرررا يقررر حررق السؽظررف برالطعؼ قزررائيا بقررار فررض الجرزاء التررأديبي
باعتبار أن الطعؼ القزائي ىؽ مؼ حقؽق الدفاع اال يمة.

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

.4ن رردعؽ السذ رررع إل ررى جع ررل الطع ررؼ أم ررام لجش ررة التعمس ررات ش ررامال لمجر رزاءات التأديبي ررة
جسيعيا وعدم استثشاء جزاءي لف

الشعر واالنذار الكتادييؼ.

 .5نرردعؽ السذرررع اإلمرراراتي إلررى انذرراء قزرراء إداري متخرررص فرري الشعررر بررالطعؽن
عمررى الترري تقرردم ضررد الق ر اررات التأديبيررة درردال مررؼ تخييررر السؽظررف بررالمجؽء إلررى لجرران

التعمػ أو القزاء العادي.
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