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 الممخص:

تحوز اإلدارة العامة سمطات إدارية متعددة تستعمميا عادة في مواجية حقوؽ 
وحريات األفراد ومصالحيـ الجوىرية حتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا في نطاؽ مبادئ 

التنفيذ المشروعية والمصمحة العامة مثؿ: سمطات ووسائؿ الضبط اإلداري، وسمطة 
المباشر، وسمطة التنفيذ الجبري، وسمطات وامتيازات في مواجية المتعاقد معيا، فضال 

خالؿ  عف سمطة التأديب. إف سبب القرار التأديبي بوجو عاـ ىو مضموف المخالفة وا 
خروجو عف ال مف األعماؿ المحظورة عميو أو الموظؼ بواجبات وظيفتو أو إتيانو عم

ظيفة أو إخاللو بكرامتيا أو بالثقة بأحد الواجبات الوظيفية. السموؾ الذي تقتضيو الو 
تقدير مف يممؾ  إلى أمر متروؾ التأديبي كما أف اختيار العقوبة التأديبية في المجاؿ

الصادر بالعقوبة التأديبية بالنسبة المشرع الكويتي التظمـ مف القرار توقيعيا. و لـ يجز 
الغمو في العقوبة التأديبية يفسدىا ويخرجيا لشاغمي مجموعة الوظائؼ القيادية. إف 

قدر المشرع الكويتي خطورة الفصؿ مف الخدمة لما ليا مف  عف نطاؽ المشروعية. وقد
أثر سمبي عمى الوضع االقتصادي واالجتماعي لمموظؼ فميزىا بضمانة التظمـ 

نطؽ القاضي بإلغاء القرار الوجوبي وتحديد السمطة المختصة بتوقيعيا. وبمجرد 
التدابير التي تترتب حتما  بالعقوبة التأديبية، تنتيي ميمتو، فال يحؽ لو اتخاذالصادر 

عمى اإللغاء كتصحيح القرار الممغي أو استبدالو، ألف ىذه الميمة تندرج ضمف 
 سمطات اإلدارة مصدرة القرار التأديبي.

 

 

 

 
 .القرار التأديبي -التناسب -العقوبة التأديبية الكممات المفتاحية:
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Abstract 

The public administration possesses multiple administrative 

authorities that it uses to limit the rights and freedoms of individuals 

and their fundamental interests in order to be able to achieve its goals 

within the scope of the principles of legality and public interest such 

as: authorities and means of administrative control, the authority of 

direct execution, the authority of forced execution, and the 

disciplinary authority. The reason for the disciplinary decision in 

general is the content of the violation and the employee’s breach of his 

job duties, taking an act that is prohibited to him, or his departure 

from the behavior required by the job, or violating his dignity or 

confidence in one of the job duties. The choice of disciplinary 

punishment in the disciplinary field is up to the disciplinary authority. 

The Kuwaiti legislator has not authorized the grievance against the 

decision issued for disciplinary punishment for the leaders. 

Exaggeration in disciplinary punishment spoils it and turns it out of 

the scope of legitimacy .The Kuwaiti legislator estimated the severity 

of dismissal due to its negative impact on the economic and social 

status of the public employee, for this reason he distinguished it by 

guaranteeing the grievance and specifying the disciplinary authority. 

 Once a judge pronounces that the disciplinary decision has 

been annulled, his mission ends, he has no right to take measures that 

entail revoking the decision, such as: correcting the annulled decision, 

or replacing it, because this task falls within the disciplinary authority. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: disciplinary punishment - proportionality - disciplinary 

decision. 
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 :المقدمة

تحوز اإلدارة العامة سمطات إدارية متعددة تستعمميا عادة في مواجية حقوؽ 
األفراد ومصالحيـ الجوىرية حتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا في نطاؽ مبادئ وحريات 

المشروعية والمصمحة العامة مثؿ: سمطات ووسائؿ الضبط اإلداري، وسمطة التنفيذ 
، فضال متيازات في مواجية المتعاقد معياالمباشر، وسمطة التنفيذ الجبري، وسمطات وا

 بالتشريعات المقارنة تأديي، كسائر نظـ المشرع الكويتوقد ، عف سمطة التأديب
قواعد وأحكاـ  ؽلموظؼ العاـ حاؿ ارتكابو مخالفات مالية كانت أـ إدارية وفومحاسبة ا

حاطتو بالعديد مف الضمانات الضرورية والالزم  شأنياوالتي مف  ةتكفؿ تحقيؽ ذلؾ وا 
ذا كاف مف المسمـ  .ضماف تحقيؽ أىداؼ القانوف التأديبي أف يخضع اللتزامات وا 
، فكاف مف (1)سالمة تأدية العمؿ وسيره بانتظاـوواجبات مفروضة عميو ىدفيا ضماف 

 الموظؼ العاـمعاقبة و المجتيد عمى اجتياده،  الموظؼ العاـأف يكافأ الواجب 
 الموظؼ العاـالتأديب الضمانة الفعالة اللتزاـ  ،حتى يكوف(2)المخالؼ بسبب مخالفتو

وتحدد قوانيف الوظيفة العامة الجية المختصة بالتأديب ومنحيا  .(3)بواجبات الوظيفة
 ببغير معق تأديبيةعقوبة اإلداري وما يناسبو مف  الخطأ أو الذنبسمطة تقدير خطورة 

التأديبية، ، فال يتالءـ الجزاء مع خطورة المخالفة ال يشوب تقديرىا غموشريطة أعمييا 
منو بواجب مف الواجبات  يتجنب الوقوع في كؿ ما يعتبر إخالاًل وعمى الموظؼ أف 

ويكوف ىذا الخطأ  (4)الوظيفية سواء كاف ىذا اإلخالؿ بفعؿ إيجابي أو كاف بفعؿ سمبي
 لقياـ المسؤولية اإلدارية. امستوجبً 

 :مشكمة البحث

مف  العقوبة التأديبيةلما كاف مبدأ شرعية الجزاء التأديبي يقتضي توقيع 
عميو قانونا مما يفرض  اأف يكوف الجزاء منصوصً ا، و السمطة المختصة بذلؾ قانونً 

ف ث مقدار ونوع الجزاء ومداه، إال إعمى تمؾ السمطة احتراـ النص التشريعي مف حي
الخطأ التأديبي ال يخضع لقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص كما ىو 
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القاعدة في المجاؿ التأديبي أف المشرع يقـو ذلؾ أف  ،الشأف في الجريمة الجنائية
ا لمسمطة التأديبية تاركً  الموظؼ العاـالتأديبية الواجب توقيعيا عمى  العقوباتبتحديد 

وىذه ىي القاعدة في المجاؿ التأديبي التقديرية،  ااختيار العقوبة المالئمة وفؽ سمطتي
ذا، (6)وقضاء (5)المستقر عمييا فقيا المجاؿ التأديبي متروؾ  في العقوبةتقدير كاف  وا 

 غموأو ىذه السمطة حدىا عند ظيور عدـ تناسب  فيؿ تجد ،لمسمطة التقديرية لإلدارة
فكرة الغمو في استعماؿ الجزاء تعد مف أىـ  فإ ، وحيثفي تقدير العقوبة التأديبية

مالمح وابتكارات القضاء اإلداري المصري والتي ال نجد ليا مقابال في قضاء الدائرة 
التناسب بيف المخالفة والجزاء الموقع  ؟ وما معيارىا في تقدير(7)اإلدارية بالكويت

السمطات  تنعتوذي ؟ وىؿ يسمـ القضاء اإلداري بالوصؼ أو التكييؼ القانوني العنيا
؟ أـ يخضعو العاموف التأديبية عمى األفعاؿ والتصرفات التي يرتكبيا الموظفوف
 لمتمحيص وبسط رقابتو عميو لمتأكد مف صحتو أو عدـ صحتو؟

 :أهمية البحث
أو  الخطأتحاوؿ ىذه الدراسة الوقوؼ عمى معيار المالئمة بيف خطورة 

، عميو ةالمفروض والعقوبة التأديبية الموظؼ العاـالذي أتاه المخالفة أو الذنب اإلداري 
بعد فرض العقوبة  الموظؼ العاـضمانات ؼ عمى و الوق في ومف ثـ تكمف أىميتو

السيما  ، وتطور مبدأ التناسب بيف جسامة الخطأ ومقدار ونوع العقوبة التأديبيةالتأديبية
لـ تكف تمارس في و  1981وأف الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكمية قد أنشئت في عاـ 

الرقابة عمى  أو بادئ األمر أقؿ رقابة عمى عممية التناسب بيف الخطأ والجزاء التأديبي
واكتفت بالرقابة عمى صحة الوقائع تقدير الوقائع وتناسبيا مع القرار الصادر بشأنيا، 

لمادية والقانونية دوف أف تمتد رقابتيا إلى تقدير تناسب الجزاء مع مف الناحية ا
 .(8)الموظؼ العاـالمخالفة التي اقترفيا 

 :نطاق البحث
إذا كانت الجية المختصة بالتأديب تتمتع بسمطة تقديرية واسعة في مجاؿ 
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رقابة  ا، ولذلؾ توسعتا أو تحكمً فرض العقوبات التأديبية، فإف ىذه السمطة ليست امتيازً 
القاضي اإلداري لتشمؿ مدى التناسب بيف المخالفة المنسوبة لمموظؼ والعقوبة التأديبية، 

ينحصر حدود ىذا البحث في الوقوؼ عمى موقؼ القانوف والقضاء الكويتي  ،ومف ثـ
مف الضمانات الالحقة لتوقيع العقوبة ورقابة القاضي اإلداري عمى مبدأ التناسب، ومف 

الدراسة التطرؽ لمنظريات الحاسمة في ىذا المجاؿ مثؿ نظرية الغمو ثـ يخرج عف نطاؽ 
 في القضاء المصري أو نظرية الخطأ الظاىر في القضاء اإلداري الفرنسي. 

 خطة البحث:

بعد توقيع العقوبة التأديبية  الموظؼ العاـضمانات سيعالج البحث موضوع 
 في مبحثيف: ورقابة القاضي اإلداري عمى مبدأ التناسب

 .بعد فرض العقوبة التأديبية الموظؼ العاـضمانات  المبحث األول:

 .تطور مبدأ التناسب بيف جسامة الخطأ ومقدار ونوع العقوبة التأديبية المبحث الثاني:

 :المبحث األول

المقرر في مجاؿ التأديب أف  بعد فرض العقوبة التأديبية الموظؼ العاـضمانات 
أف تكوف النتيجة التي ينتيي إلييا القرار مستخمصة سالمة القرار التأديبي تتطمب 

 ،ا مف تحقيؽ تتوافر لو كؿ المقومات األساسية لمتحقيؽ القانوني السميـا سائغً استخالصً 
، إليو ةخذ المنسوبآوأوؿ ىذه المقومات ضرورة مواجية المتيـ في صراحة ووضوح بالم

ف تتاح لو فرصة الدفاع عف نفسو إزاء ما ىو أو  ،الوقائع المحددة التي تمثؿ تمؾ المآخذو 
 االستشياد بو مف شيود النفي ومناقشة شيود اإلثبات.منسوب إليو بسماع مف يرى 

جراء تحقيؽ إداري إمف أجؿ ذلؾ تنص النظـ الوظيفية المقارنة عمى ضرورة 
فقط مجرد إجراء ، فالتحقيؽ ليس (9)قبؿ فرض العقوبة التأديبية الموظؼ العاـمع 

ووسيمة مشروعة لموصوؿ إلى كشؼ الحقيقة وظيورىا، بؿ ىو ضمانة أساسية وميمة 
، وىو (11)المنسوب إليو المخالفة اإلدارية الموظؼ العاـلمحفاظ عمى كرامة 
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ما عبرت عنو محكمة التمييز الكويتية بأنو "يحقؽ الضماف وتوفير االطمئناف لمشخص 
عدتو ويتأىب لمدفاع عف نفسو ويدرأ ما  حتى يأخذ لألمرلمساءلة اإلدارية موضوع ا

وينتيي التحقيؽ التأديبي بإحالة األمر لمسمطة المختصة بتوقيع  .(11)ىو موجو إليو"
عماؿ سمطتيا إما بحفظ التحقيؽ، أو بتوقيع العقوبة  العقاب لمتصرؼ في التحقيؽ وا 

وبة أشد مما يدخؿ في المناسبة، أو إحالة الموضوع لسمطة أعمى تختص بتوقيع عق
 .(12)سمطتيا

ذا كاف التحقيؽ التأديبي ىو أىـ ضمانات  ، فإنو بةقبؿ فرض العقو  الموظؼ العاـوا 
يختص وكيؿ الوزارة بتوقيع  الموظؼ العاـثبوت المخالفة عمى بالتحقيؽ  في حاؿ انتيى

بتوقيع جميع ، كما يختص وكيؿ الوزارة غير القياديةالوظائؼ العقوبة مع شاغمي مجموعة 
فيصدر بو قرار مف الوزير، ويكوف ليذا  ،العقوبات التأديبية ما عدا الفصؿ مف الخدمة

و مف وكيؿ الوزارة بتخفيؼ العقوبة أاألخير في جميع األحواؿ تعديؿ القرار الصادر 
حؽ  قانوف الخدمة المدنية الكويتي منحوقد  .(13)تشديدىا كما يكوف لو إلغاء وحفظ التحقيؽ

تعمقة بيا والحصوؿ جميع األوراؽ الم ىالتحقيقات وعم ىطالع عماالفي  الموظؼ العاـ
 .التظمـ مف القرار اإلداري الصادر بالعقوبة التأديبية ، حتى يتسنى لوصورة منيا ىعم

يقتضي التطرؽ إلى ضمانات الموظؼ العاـ بعد فرض العقوبة  ،وعمى ىذا النحو
الطعف وكذلؾ التأديبية، شرح ماىية التظمـ اإلداري عمى القرار الصادر بالعقوبة التأديبية، 

 طمبيف:يتـ شرحو مف خالؿ معمى نحو ما  القرار أماـ القضاء، وذلؾ ىذا عمى

 :التظمـ اإلداري -األوؿ المطمب

 :القرار الصادر بالعقوبة التأديبية أماـ القضاءالطعف عمى  -الثاني المطمب
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 األول المطمب

 :التظمم اإلداري

يقتضى تناوؿ التظمـ اإلداري مف القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية التطرؽ 
 متو، وأنواعو، وأوجو التصرؼ فيو:لمفيوـ التظمـ اإلداري وحك

 :وحكمته مفهوم التظمم اإلداري -أوًل 

المجاؿ أماـ صدر القرار التأديبي يجب إفساح  إذا ماتكمف فكرة التظمـ في أنو 
إلى الجية التي مما يقتضي تقديـ التظمـ  اإلدارة إلعادة النظر في قرارىا المتظمـ منو،

حتى تتييأ لإلدارة اإللغاء قبؿ رفع دعوى ، وذلؾ أو الجية الرئاسية ليا القرار أصدرت
جابة صاحب الشأف إلى طمبو إذا ما ثبت سالمة التظمـ قبؿ فرصة دراسة أسباب  التظمـ وا 
التظمـ اإلداري كمصطمح قانوني ىو طمب يتقدـ بو صاحب الشأف و  .لجوئو إلى القضاء

إلى اإلدارة إلعادة النظر في قرار إداري يدعي مخالفتو لمقانوف، يطمب مف خاللو رفع 
نصافو مما أصابو نتيجة الظمـ الواقع والِحكمة مف التظّمـ قبؿ رفع  .(14)ذلؾ القرار بو، وا 

الدعوى يتماشى مع اعتبارات الثقة في اإلدارة، بإعطائيا الفرصة إلصالح أخطائيػا 
ف ىنا يعد الػتظّمـ م ى،بنفسيا، مما يغني عف السير في المنازعة اإلدارية، ومباشرة الدعو 

، فضال عف حكمتو في أنو لصالح اإلدارة والمتنازعيف معيا عمى حٍد سواء اإجػراء مقررً 
ذا كاف المشرع الكويتي قد فرض التظمـ  .(15)إجراء قاطع لميعاد رفع دعوى اإللغاء وا 

ا لقبوؿ دعوى اإللغاء في بعض قرارات الوظيفة العامة اإلداري السابؽ بوصفو شرطً 
بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة  1981لسنة  21القانوف رقـ ا لحكـ المادة الثامنة مف استنادً 

الحكمة  فإف أحكاـ القضاء اإلداري الكويتي تؤكد عمى المنازعات اإلدارية،الكمية لنظر 
يربط ، كما (16)قراراىا" لمجية اإلدارية لدراسة أسباب يتيح الفرصة "مف التظمـ مف أنو 

طالع عمى في اال الموظؼ العاـحؽ "بيف  قراراتوفي العديد مف جمس الدولة الفرنسي م
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 ،(17)"احتراـ حؽ الدفاعالقاضي ب مبدأ الدستوريوبيف ال ،ممؼ الدعوى ليتسنى لو التظمـ
ا ليكوف أساسً ظمـ الستصدار قرار بخصوص النزاع التوجو لإلدارة بت أىميةعمى  كما أكد

 .(18)لرفع الدعوى وقبوليا أماـ القضاء

الموظؼ ا تحوؿ دوف جية إدارية أف تضمف لوائحيا نصوصً يسوغ ألية  وال
 العمومييف الموظفيفمع مبدأ المساواة بيف  اتعارضً "ألف في ذلؾ  ؛وحقو في التظمـ العاـ

  .(19)"مف ناحية ويتجافى مع أبسط قواعد العدالة ومبادئ الحرية مف ناحية أخرى

ويقدـ المتضرر مف العقوبة التأديبية تظممو مف القرار الصادر بالعقوبة إلى 
أي  إلى السمطة الرئاسية أو ،بالتظمـ الوالئي ويسمىالقرار  مصدرةالجية اإلدارية 

، كما يقدـ التظمـ إلى القرار ويسمى بالتظمـ الرئاسي ةالرئيس اإلداري لمجية مصدر 
 .(21)المشرع ىاجية خاصة يحدد

 :من العقوبات التأديبية أنواع التظمم اإلداري -اثانيً 

 :التظمم الختياري – 1

بالعقوبة التأديبية عمى  القرارات الصادرةالكويتي بالتظمـ مف  ععني المشر 
وجعؿ التظمـ االختياري يمثؿ األصؿ العاـ بالنسبة لمقرارات الصادرة  الموظؼ العاـ

والموـ والخصـ مف المرتب، بحيث يتسنى لصاحب التنبيو العقوبات الخفيفة مثؿ ب
الشأف تقديـ التظمـ إلى الجية مصدرة القرار، أو الجية األعمى منيا، دوف اشتراط مف 

وقد ترؾ المشرع لذوي  ا التالية لعممو بالقرار اإلداري.المشرع، خالؿ مدة الستيف يومً 
لغايتو مف الطعف عمى قرار إداري قبؿ  االختياري مدى تحقيؽ التظمـالشأف تقدير 

ف ىذا التظمـ الجوازي ال يحوؿ دوف إقامة حؽ صاحب الشأف في أف يرفع  الدعوى، وا 
 .(21)دعواه قبؿ البت فيو

 :التظمم الوجوبي – 0 

يتعيف ، ف(22)التظمـ الوجوبي ال مناص مف المجوء إليو قبؿ رفع دعوى اإللغاء
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كػشرط سػابؽ  اتقديمو في حاالت محددة قانونً المتضرر مف القرار الصادر بالعقوبة عمى 
يترتب عمى عدـ تقديـ التظّمـ قبؿ رفع الدعوى عدـ  مماعمى رفع دعوى اإللغاء، 

وقد استمـز المشرع الكويتي التظمـ الوجوبي قبؿ رفع دعوى اإللغاء بالنسبة  ،(23)قبوليا
لسنة  21القانوف رقـ وقد حدد  بالفصؿ مف الخدمة كعقوبة تأديبية. ةلمقرارات الصادر 

الحاالت التي يمـز المنازعات اإلدارية بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكمية لنظر  1981
يقدميا ذو  التيالطمبات فييا تقديـ التظمـ اإلداري قبؿ رفع دعوى اإللغاء وحصرىا في 

الطمبات ، و الصادرة بالتعييف فى الوظائؼ العامة المدنيةالشأف بإلغاء القرارات اإلدارية 
 التيالطمبات ، و بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بالترقية العاموفيقدميا الموظفوف  التي

يقدميا الموظفوف المدنيوف بإلغاء القرارات الصادرة بإنياء خدمتيـ أو بتوقيع جزاءات 
عقوبة الفصؿ لمف وقعت عميو قانوف الخدمة المدنية الكويتي  كفؿكما  .تأديبية عمييـ

الصادر بالعقوبة  خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ إبالغو بالقرارمف الخدمة التظمـ الوجوبي 
 .(24) لمجية التي حددىا القانوف بالنسبة إلى تقديـ التظمـ اوفقً  التأديبية،

 :التظمم الولئي -3

إلى الجية مصدرة يممؾ المتضرر مف القرار الصادر بالعقوبة التظمـ بتقديمو 
رىا بوجو الخطأ الذي شاب القرار الصادر بالعقوبة التأديبية، طالبا منيا صالقرار، يب

 إعادة النظر في قرارىا، إما بسحبو، أو بإلغائو، أو بتعديمو، أو باستبدالو بغيره. 
 :التظمم الرئاسي – 3

ار في اسي في أف الرئيس اإلداري األعمى لمصدر القر ئفكرة التظمـ الر تكمف 
أو تعديمو أو استبدالو بغيره بناء عمى سمطتو الرئاسية  مكنتو سحب القرار أو إلغائو

مما يجعمو مطابقا لمقانوف، سواء تولى الرئيس اإلداري ممارسة ىذه السمطة مف تمقاء 
 .(25)إلى الرئيس األعمى لمصدر القرارممو بتظالمتضرر مف القرار نفسو، أو تقدـ 
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 :أوجه التصرف في التظمم اإلداري -اثالثً 

ا مف تاريخ ميعاد رفع دعوى اإللغاء خالؿ ستيف يومً المشرع الكويتي حدد 
الميعاد  ، وينقطع ىذااا يقيني  عممو بو عممً نشر القرار أو إخطار صاحب الشأف بو أو 

ا مف تاريخ بالتظمـ إلى الجية اإلدارية التي يجب عمييا البت فيو خالؿ ستيف يومً 
 دوف ةا عمى تقديـ التظمـ لمجية اإلداريعتبر المشرع فوات ستيف يومً ، وبذلؾ اتقديمو

أف اإلدارة رفضت التظمـ وىو الرفض الحكمي  ، وافترضأف تجيب عنو بمثابة رفضو
قد القانوف وبذلؾ يكوف  ،(26)ات المدة المحددة دوف البت فيوقرينة فو  المستفاد مف
باسػػػػػػػتفادة ىذا الرفض الحكمي مف قرينة  ارفضت التظمـ ضمنً  أنيا اإلدارةافترض في 

مف صاحب الشأف أععنو حتى ولو  اإلدارةف تجيب أفوات ىذا الفاصؿ الزمني دوف 
ا بأمر تحقؽ ىو جريانو قانونً  ف الميعاد سبؽأبعد ذلؾ بقرار صريح بالرفض ماداـ 

فػػػػػػوات المدة السابقة مف دوف رد ليس " وتجدر اإلشارة إلى أف .القرار الحكمي بالرفض
العكس قد تنتفي  إلثبات، بؿ ىو قرينة بسيطة قابمة التظمـ رفضعمى قرينة مطمقة 

 .(27)"ذاتو اإلدارةتستفاد مف مسمؾ  أخرىبقرائف 

 الذي يمتد معو ميعاد التظمـ اإليجابي لجية اإلدارةوبدييي أف ىذا المسمؾ 
ميعاد رفع  الستطالةلطمبات المتظمـ وينتصب مبررا  استجابتياينـ عف  يجب أف

الميعاد، وقد تتخذ اإلدارة ينبغي أف يبدر مف جية اإلدارة قبؿ فوات كما دعوى اإللغاء، 
ة اإلدارة، أو حتى العمـ ىذا المسمؾ اإليجابي دوف أف يكوف في مقدور المتظمـ متابع

ا عمى أف بحث بيذا المسمؾ، بؿ وال تمكنو اإلدارة مف ذلؾ في أغمب األحواؿ، تأسيسً 
التظمـ أمر تنظيمي مف األمور التنظيمية الداخمية لكؿ إدارة، فيخشى المتظمـ مف 

ء لمطعف باإللغاء عمى ، وال يكوف أمامو سوى المجو حسبما حدده القانوف، فوات الميعاد
 ألنو ال عذر لممتظمـ في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانونا. ىذا القرار؛

لـ تيمؿ بأنيا  وخالؿ سير إجراءات دعوى الطعف باإللغاء تدفع اإلدارة
ا في ا واضحً مسمكا إيجابي   واتخذتحؽ المتظمـ  استشعرتوأنيا  ، ولـ ترفضو،التظمـ
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ظمـ إلى قسـ الشكاوى لت دراسة الت، كأف تكوف قد أحاإلى تظممو االستجابةسبيؿ 
لتصرؼ في التظمـ اإلداري مف حيث اوالمستفاد مف ذلؾ أف أوجو  .المختص مثال

 البت فيو وميعاده، تقتضي عدة فروض:
أف ترد اإلدارة عمى التظمـ مف القرار اإلداري الصادر بالعقوبة  الفرض األول:

 حالتيف:نو ينبغي التفرقة بيف ، عمى أبرفضو التأديبية

الرفض خالؿ الميعاد المقرر لبحث التظمـ، وقبؿ رفع دعوى اإللغاء، ففي حالة - 
ىذه الحالة ينتيي سبب قطع الميعاد، وتبدأ مدة الطعف باإللغاء مف جديد، 
ا ويكوف لممتظمـ مف قرار العقوبة الحؽ في رفع دعوى اإللغاء خالؿ ستيف يومً 

 مـ.مف تاريخ وصوؿ اإلخطار إليو برفض التظ

الرفض خالؿ الميعاد المقرر لبحث التظمـ، ولكف بعد رفع الدعوى، أي أف حالة -
اإلدارة، وفي ذلؾ قضت محكمة رد  المتظمـ تعجؿ في رفع الدعوى دوف انتظار

نما أريد بو  ،المواعيد قبؿ رفع الدعوى لـ يقصد لذاتو التمييز بأف "انتظار وا 
المتظمـ فيو، وعمى ذلؾ فال  في قراراىاالمجاؿ أماـ اإلدارة إلعادة النظر  إفساح
قبؿ  الميعاد إذا عمدت اإلدارة إلى البت في التظمـ انقضاء النتظار معنى

 انقضىذوو الشأف مراجعة القضاء ثـ  استعجؿوكذلؾ إذا  فسحتو انقضاء
 .(28)"الميعاد خالؿ سير الدعوى دوف أف تجيبيـ اإلدارة إلى طمباتيـ

أف ترد اإلدارة عمى التظمـ باإليجاب، إما بسحب القرار  الفرض الثاني:
خر، عمى أنو ينبغي التفرقة في ىذا أو استبدالو بقرار آالصادر بالعقوبة، أو تعديمو، 

 الفرض بيف حالتيف:

، خالؿ الميعاد المقرر لبحث مف جانب اإلدارة في ردىا عمى التظمـ حالة اإليجاب-
رفع دعوى اإللغاء، فيكوف المتظمـ قد حقؽ اليدؼ الذي ا، وقبؿ التظمـ أي الستيف يومً 
 سعى إليو مف تظممو.
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حالة اإليجاب مف جانب اإلدارة في ردىا عمى التظمـ، بعد فوات الميعاد، وبعد رفع  -
، وفي ىذه الحالة تقضي المحكمة بانتياء الخصومة ولو صدر رد دعوى اإللغاء

 أو إلغائو أو استبدالو، أثناء نظر الدعوى. اإلدارة اإليجابي بسحب القرار المتظمـ منو
وىو الفرض الذي يعبر  أو "الصمت الرافض" ،بالرفض (29)القرار الضمني الفرض الثالث:

عف التزاـ اإلدارة جانب الصمت، فال ىي ردت عمى المتظمـ بالقبوؿ، أو بالرفض، 
ونرى  .الرفض ا عمى تقديـ التظمـ بمنزلةفيعتبر انقطاع الميعاد ومضي الستيف يومً 

كؿ مف القرار لا ذلؾ أف ا سمبي  بأف ىذا الرفض ال يمكف اعتباره في كؿ األحواؿ قرارً 
ا إلى أف القرار ، والقرار الضمني بالرفض نظامو القانوني الخاص بو استنادً السمبي
، أما جية اإلدارة مستمًرا كاف امتناعيمكف الطعف عميو فى أي وقت طالما  السمبي
  .بمدة ستيف يوًما االطعف فيو مقيدً فميعاد  ،الحكمي بالرفضالقرار 

والقرار  (31)السمبيولعؿ مف أسباب الخمط فى التعريؼ السابؽ بيف القرار 
لجية اإلدارة  اسمبيً  امنيما يعد مف حيث األصؿ موقفً  الحكمي بالرفض أف كاًل 

ىو رد فعؿ عمى التزاـ جية اإلدارة الصمت إزاء  لسكوت الذى ينتج عنو قرار سمبيفا
موقؼ معيف، وعدـ التعبير عف إرادتيا بوسيمة خارجية أو بإشارة ما يفيـ منيا اتجاه 

ر عف إرادتيا باتخاذ قرار ألزميا فيو المشرع بالتعبي مونو، فى الوقت الذيقصدىا ومض
 ما كاف القرار بالقبوؿ أو الرفض. ما أي  

ف إف ،بالرفض وىو الذى ينتج عنو قرار حكمي ،الحالة الثانية أما السكوت فى 
جية اإلدارة تعبر فيو عف إرادتيا حيف تموذ بالصمت وال ترد عمى التظمـ المقدـ مف صاحب 

 القانوف مف السابعةلنص المادة  اطبقً  االشأف فى قرار سابؽ مف جية اإلدارة لمدة ستيف يومً 
  .اإلدارية المنازعات لنظر الكمية بالمحكمة إدارية دائرة بإنشاء 1981 لسنة 21 رقـ

سكوت اإلدارة بالمعنى المتقدـ يختمؼ عف حالة رفضيا، فالرفض عف اتخاذ إف 
ىي ممزمة باتخاذه ىو إفصاح صريح مف اإلدارة عف نيتيا في عدـ و البت في التظمـ قرار 

بسحب القرار الصادر بالعقوبة  إصدار القرار، أو عدـ االستجابة لمطمب المقدـ إلييا
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حالة سكوف توجد فييا اإلدارة مما ال فيو " ،أما السكوتأو استبدالو،  إلغائوأو التأديبية 
 .(31)عمييا" يمكف معو التنبؤ فيما إذا كانت قد قبمت أو رفضت الطمب المعروض

 
 الثاني المطمب

 القرار الصادر بالعقوبة التأديبية أمام القضاءالطعن عمى 

و ضمنا طمب المتظمـ بسحب القرار الصادر عندما ترفض اإلدارة صراحة أ
في حقو بالعقوبة التأديبية أو بتعديمو أو إلغائو أو استبدالو، فال يكوف أمامو سوى 

ويعد لمطعف عمى القرار الصادر بالعقوبة التأديبية أماـ القضاء المختص. المجوء 
لمموظؼ الذي  ميمةبة التأديبية ضمانة الطعف القضائي عمى القرار الصادر بالعقو 

ولزيادة في  .صدرت ضده العقوبة التأديبية، لما يتصؼ بو القضاء مف حيدة واستقالؿ
 .وأسباب رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالعقوبة اإليضاح، نتطرؽ لشروط

 :شروط رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالعقوبة -أوًل 

القرار الصادر بالعقوبة التأديبية توافر عمى يشترط لسالمة الطعف القضائي 
 شرط المصمحة في الدعوى، إضافة إلى شرط الميعاد:

 شرط المصمحة في الدعوى- 2

تعرؼ المصمحة بأنيا الفائدة العممية التي تعود عمى رافع الدعوى مف الحكـ 
، فيي مرتبطة بالضرورة بوجود حؽ ذاتي لممدعي تـ االعتداء عميو أو ميدد (32)بطمباتو

، وىي ذات وجييف: حماية القانوفالحاجة إلى باالعتداء عميو، كما يمكف تعريفيا بأنيا 
حاجة إلى حماية القانوف مف االلتجاء إلى مقتضاه منع مف ليس في ىما سمبي احدإ

، مف الحكـ فيياكؿ مف لو فائدة خر إيجابي ىو اعتباره شرط لقبوؿ دعوى القضاء، واآل
يكتفى لقبوؿ دعوى اإللغاء مجرد وجود مصمحة يمسيا القرار اإلداري المطموب إلغاؤه و 

ف لـ يستتبع ، ا باالعتداء عميوعميو أو كاف ميددً  ذلؾ حتما السعي القتضاء حؽ اعتدى وا 
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لمبدأ  اي ذاتو، تحقيقً مياجمة القرار اإلداري ف ؼ"تستيداإللغاء بأف دعوى ولذلؾ قضي 
والعمة في اشتراط المصمحة لقبوؿ الدعوى ىو أال تنشغؿ المحاكـ  .(33)"المشروعية

ال ينقمب بذلؾ دور المحاكـ فيتمثؿ في إعطاء استشارات  بمنازعات ال جدوى منيا، حتى
بداية دعوى اإللغاء حتى االنتياء ويجب أف يتوافر شرط المصمحة مف ، (34)نظرية محضة

 الموظؼ العاـبصدور حكـ نيائي، فإذا زالت صفة المصمحة عف المدعي كأف يتقدـ  امني
رافع الدعوى باستقالتو أثناء نظر الدعوى، وقبؿ الحكـ فييا بحكـ نيائي، فإف ذلؾ يؤدي 

 إلى زواؿ صفتو ويتوقؼ النظر في الدعوى.

 :لقرار التأديبي في المواعيد المحددةيجب أن تقام دعوى إلغاء ا - 0

بشأف إنشاء دائرة  1981لسنة  21( مف القانوف رقـ 15)بنص المادة  عماًل 
بالمحكمة الكمية لنظر المنازعات اإلدارية عمى أنو يسري عمى دعوى اإللغاء والحكـ 
الصادر فييا، وطرؽ الطعف في ىذا الحكـ القواعد واإلجراءات المنصوص عمييا في 

ميعاد الطعف باإللغاء في  المشرع الكويتي حدد قدو  قانوف المرافعات المدنية والتجارية.
نشر القرار المطعوف فيو أو  ا مف تاريخيومً  بستيف القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية

عدـ المشرع قرر كما  .(35)ايقيني   اعممً  بو عمموأو ثبوت إعالف صاحب الشأف بو 
إال بعد التظمـ منيا إلى الجية التي أصدرتيا أو الجية تمؾ القرارات قبوؿ طمبات إلغاء 
ا ا المشار إلييا سمفً الستيف يومً  انقضاء رفع دعوى اإللغاء أي قبؿ الرئاسية ليا قبؿ

المواعيد المقررة لمبت في التظمـ وذلؾ حتى تتييأ لإلدارة فرصة دراسة أسباب وانتظار 
جابة صاحب الشأف إلى طمبو إذا ما ثبت ليا سالمة التظمـ قبؿ المجوء إلى التظمـ  وا 
 الشأف. فتقؿ بذلؾ المنازعات بيف اإلدارة وأصحاب ،القضاء

الذي تبدأ  الصادر بالعقوبة التأديبية والمقصود بالعمـ اليقيني بالقرار اإلداري 
رار وفحواه أيا كاف معو مواعيد التظمـ أو الطعف ىو عمـ صاحب الشأف بمضموف الق

لمطعف باإللغاء عمى القرار التأديبي  المحدد وعند انتياء الميعاد ،مصدر عممو بو
 .المعيب يكتسب القرار حصانة تعصمو مف اإللغاء ويصبح حجة عمى الكافة
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 :أسباب رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالعقوبة-اثانيً 

 ختصاصاالعدـ تتمخص أسباب الطعف في القرار الصادر بالعقوبة في عيب 
 وعيب مخالفة الغاية: المحؿوعيب الشكؿ وعيب 

 :ختصاصعيب عدم ال – 2

ىو أف يصدر ممف  الصادر بالعقوبة يالقرار اإلدار كأحد أركاف  ختصاصاال
 و ىو مف عمؿ المشرع. ختصاصاالتحديد ىذا  فأي إ وفؽ القانوف، يممؾ إصداره

يصدر القرار مف الجية التي حددىا القانوف إلصداره وال يجوز لغيرىا التصدي  يجب أف
ال كاف القرار معيبً ختصاصاالليذا  ومف ثـ يكوف غير  ختصاصاالا، بعيب عدـ ، وا 

ومثالو صدور قرار مف وكيؿ وزارة المالية بإنياء خدمة موظؼ في ديواف  مشروع.
صدور ل ختصاصاالعدـ ب يبع ،ا، فمثؿ ىذا القرار التأديبي معيبتأديبيً  ةالمحاسب

ات جية إدارية أخرى ال تمت اختصاصعتداًء عمى قامت باالالقرار مف جية إدارية 
 .(36)ف ديواف المحاسبة في الكويت ىو جية مستقمة تبعيتيا لمجمس األمة؛ ألإلييا بصفة

اإلدارية، مف ذلؾ ات ختصاصلتفويض في االأحكاـ امع األخذ في االعتبار تطبيؽ 
 1992لسنة  116 بقانوف رقـ الكويتي مف المرسـو (6)المادة عمى سبيؿ المثاؿ نص 

ات المخولة لو بمقتضى القوانيف والموائح ختصاصلموزير أف يعيد ببعض اال التي تجيز
لمجيات الحكومية بالنسبة  لموزير ، كما أجازتوكيؿ الوزارة أو وكيؿ الوزارة المساعدإلى 

أف يعيد ببعض  مثؿ الجيات ذات الميزانيات الممحقة والمستقمة القائمة بذاتيا
ذا كاف التفويض ىو اإلجراء الذي تعيد و  .رؤساء ىذه الجياتإلى اتو اختصاص ا 

فرد بصفة مؤقتو بجزء مف إلى سمطة أخرى أو إلى بمقتضاه إحدى السمطات 
يشترط لصحة ىذا التفويض أف يصدر قرار يحدده ، فإنو وجو مشروععمى يا اختصاص
ألف األصؿ أف السمطات يجب عمييا ممارسة  ؛نص يأذف بالتفويضإلى ويستند 
وال تفوض فييا إال إذا كاف ليا القوانيف أو الموائح بنفسيا اتيا التي حددتيا اختصاص

وينتيي التفويض بانتياء مدتو أو بانتياء اليدؼ منو أو  .ليا بذلؾ يأذفىناؾ نص 
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فإف ذلؾ يستتبع إلغاء  ،النص اآلذف لغىأوكاف مف المقرر أنو إذا  ،بإلغاء النص اآلذف
ا إليو إال إذا كانت ىذه التفويضات تتفؽ مع النص قرارات التفويض الصادرة استنادً 
الصادر مف القرار  عمى ذلؾ قضي بأفا تطبيقً  نافذة.و اآلذف الجديد فإنيا تبقى صحيحة 

بخفض درجتو المالية  الموظؼعمى بتوقيع جزاء تأديبي  مدير اإلدارة العامة لمجمارؾ
ا عمى تفويض تأسيسً الرابعة قد صدر مف مختص يممؾ إصداره إلى مف الدرجة الثالثة 

و بمقتضى القوانيف اتو المخولة لاختصاصببعض وزير المالية الذي عيد بموجبو 
لى رؤساء الجيات الحكومية القائمة بذاتيا التابعة لووالموائح إلى  دارة إ مجالس، وا 

 ينأىومف ثـ ، ياير يالييئات والمؤسسات العامة التي يشرؼ عمييا أو رؤسائيا أو مد
أصدر القرار  قد زير الماليةو ، وكاف (37)القرار الصادر بالعقوبة التأديبية عف البطالف

ات والصالحيات ختصاصبتخويؿ مدير اإلدارة العامة لمجمارؾ اال 1981لسنة  5رقـ 
 116المرسـو بقانوف رقـ بقانوف الخدمة المدنية و  1979لسنة  15المبينة بالمرسـو رقـ 

  .ات والتفويض فيياختصاصشأف التنظيـ اإلداري وتحديد اال في 1992لسنة 

  :عيب الشكل – 0

الشكؿ الخارجي لمقرار اإلداري بما يتضمنو  ،عيب الشكؿ بالمعنى الواسعيعني 
لقانوف سمطة التأديب قد يمـز اكذلؾ مف اإلجراءات التي يجب اتباعيا قبؿ صدور القرار، ف

 21القانوف رقـ مف مف ( 7/2)ىا في شكؿ أو قالب معيف مثؿ نص المادةأف تصدر قرار 
المنازعات اإلدارية التي أوجبت محكمة الكمية لنظر بإنشاء دائرة إدارية بال 1981لسنة 

، فالتسبيب ىنا مف عمى سمطة التأديب إذا رفضت التظمـ أف يصدر رفضيا مسببا
الشكميات الجوىرية المقررة لمصمحة األفراد وحمايتيـ، مما يترتب عمى مخالفتيا بطالف 

المخالفة في القرار الصادر القرار اإلداري، أما الشكميات غير الجوىرية مثؿ تدويف تاريخ 
 .ألنيا مقررة لصالح اإلدارة ؛بالعقوبة التأديبية، فيي ال تؤثر في صحة القرار التأديبي
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 :المحلعيب  – 2
محؿ القرار اإلداري يعني بو موضوع القرار المتمثؿ في اآلثار القانونية التي 

ا عمى ذلؾ تطبيقً  .القانوفيرتبيا ىذا القرار عمى الحالة التي يتواجد فييا الفرد إزاء 
دعواه بطمب  أقاـوكاف المطعوف ضده قد رفضت المحكمة دعوى إلغاء القرار اإلداري 
مف منصب مدير  ئوبإعفا 25/1/1992الحكـ بإلغاء القرار اإلداري الصادر بتاريخ 

دائرة العمميات بالمؤسسة الذي كاف قد عيف فيو بموجب قرار مجمس إدارة المؤسسة 
عادتو الوظيفي لو  بالمسمىسند مف أف ىذا القرار نزؿ  عمىلوظيفة كابتف طيار بيا  وا 

ورأت المحكمة والدرجة القيادية التي كاف عمييا مما يعد جزاء تأديبيا قد وقع عميو، 
ضوع القرار ال يتضمف ف مو ال يخالؼ القانوف؛ أل عمى أف النعي عمى ىذا السبب

نما نقؿ مف وظيفة إلى جزاء تأديبي، أخرى داخؿ الجية اإلدارية بذات االمتيازات  وا 
ف القاضي اإلداري الكويتي في الحكـ والواقع أ .(38)الموظؼ العاـالتي يتقاضاىا 

السابؽ بسط سمطتو الرقابية عمى القرار اإلداري الصادر بالنقؿ ليتبيف عما إذا كاف 
أو الحرماف مف  ينطوي عمى عقوبة مقنعة، كأف يؤثر القرار عمى فرصة الترقية مثال،

مف أمثمو العقوبات و  مزايا وظيفية كالحرماف مف ميزة التمتع بالسيارة الخاصة بالمدراء.
اإلجراءات التي  استيفاءقرار النقؿ دوف  المقنعة أو القرارات اإلدارية المقنعة أف يصدر

لنقؿ بيا الجية اإلدارية في إجراء ا التزمتلقواعد  االقانوف، أو صدر مخالفً  استوجبيا
ف كاف إ بيف موظفييا. ف نقؿ الموظؼ مف مكاف إلى آخر أو مف وظيفة إلى أخرى وا 

دارتو إال  ة عمى تنظيـىيمن ا لجية اإلدارة بما ليا مفحقً  بأف نو مشروط إالعمؿ وا 
لى وظيفة معادلة لموظيفة المنقوؿ منيا سواء مف حيث  يكوف النقؿ لمصمحة العمؿ وا 

مستواىا في سمـ التدرج الوظيفي أو المجموعة الوظيفية الدرجة أو طبيعة الوظيفة أو 
لوظيفة أدنى في  التي تنتمي إلييا وظيفتو، فإذا لـ يتـ النقؿ عمى ىذا النحو بأف كاف

القرار أو إذا لـ يحدد  ،الدرجة أو في المستوى الوظيفي أو في المجموعة الوظيفية
 بالموظؼ قصد اإلضراريف أكالوظيفة المنقوؿ إلييا أو لـ يكف ييدؼ صالح العمؿ، 

لجزاء تأديبي قصد بو عقاب  ساترا يكوف في حقيقتو القرار فإف منو، االنتقاـأو  العاـ،
ذا كاف(39)الموظؼ وليس نقمو المتعمقة  إلغاء القرارات اإلدارية مجاؿ طمبات ، وا 
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 (41)الكمية الدائرة اإلدارية بالمحكمة اختصاص ىو مف في الكويت المدنييف بالموظفيف
نياء الخدمة  يقتصر ختصاصفإف ىذا اال عمى طمبات إلغاء قرارات التعييف والترقية وا 

طمبات إلغاء قرارات النقؿ  يااختصاصومف ثـ يخرج مف  التأديبية، وتوقيع الجزاءات
 عقوبة تأديبيةعمى قرارات أخرى مقنعة كأف ينطوي القرار عمى  انطوتوالندب إال إذا 

أخرى قرارات  ينطوي عمى في قضاء التمييز أف القرار اإلدارية، والمستقر عميو مقنع
 ،مصمحة العمؿمقنعة إذا كشفت األوراؽ وظروؼ الدعوى أف القرار لـ يكف يستيدؼ 

 .(41)اوكاف القصد منو ىو عقاب الموظؼ تأديبي  
يشترط أف يكوف محؿ القرار الصادر بالعقوبة التأديبية ممكنا مف الناحية كما  
ال أصبح منعدمً  القانونية كما يشترط في القرار الصادر بالعقوبة التأديبية أف يكوف  ،اوا 

ال  ،ا مع القواعد والمبادئ العامة فال يخالؼ أحكاـ القانوفأي متفقً  اا قانونً جائزً  وا 
ولكي يرتب القرار الصادر بالعقوبة التأديبية أثره  أصبح غير مشروع وعرضة لإللغاء.

انوف الخدمة المدنية الذي أفرد أنواع العقوبات التأديبية، يجب أف يتفؽ وفؽ نصوص ق
كما عقوبة لـ ترد في القانوف المذكور، يجعميا غير مشروعة،  ةفإف تطبيؽ أي ،ومف ثـ

 .الموظؼ العاـيقتضي أف تكوف العقوبة التأديبية متناسبة مع المخالفة التي ارتكبيا 
 :عيب مخالفة الغاية – 3

استعماؿ السمطة لتحقيؽ غايات وأىداؼ غير التي حددىا عيب الغاية ىو 
كأف يصدر القرار التأديبي بدوافع شخصية كامنة في نفس مصدر القرار  ،القانوف

 القرار إصدار بمناسبة اإلدارة تستقؿأو النيؿ منو، و  الموظؼ العاـبدافع االنتقاـ مف 
 يكوف أف يجب نوإ إال ،بو المحيطة مالبساتو ووزف ظروفو بمراعاة عدمو مف اإلداري
ال ،عامة مصمحة ابتغاء عميو الباعث  .(42)السمطة ستعماؿا إساءة عيب شابو وا 

الصادر بمجازاة مديرة إدارة  يقضي بإلغاء القرار التأديب ،ا عمى ذلؾتطبيقً 
جرى التحقيؽ معيا بناء عمى  بعد أفبالخصـ أربعة أياـ مف راتبيا  بوزارة التربية

ف المحقؽ لـ يتأكد مف كيدية الشكوى، كما لـ ، إال إزميالتيا في العمؿشكوى مف أحد 
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يبت في تظمميا مف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية، مما ينبئ عف أف القرار التأديبي 
 .(43)قد صدر بباعث ال يمت بصمة لممصمحة العامة

 :المبحث الثاني

لـ  العقوبة التأديبيةجسامة الخطأ ومقدار ونوع  تطور مبدأ التناسب بيف
وىذا ىو الحاؿ في أغمب النظـ  ،يتطرؽ المشرع الكويتي لتعريؼ العقوبات التأديبية

 الجتيادات الفقو وأحكاـ القضاء.ا األمر الوظيفية المقارنة، تاركً 

والعقوبة التأديبية ىي جزاء يوقع مف قبؿ السمطة اإلدارية تجاه موظؼ عاـ، 
وىذا الخطأ ىو في مضمونو مخالفة  ،الخدمة أو بسببيابسبب ارتكابو خطأ أثناء 
 .(44)تستوجب المحاسبة والتأديب

في حياتو الوظيفية، واستثناء قد  الموظؼ العاـف العقوبة التأديبية تصيب وا  
الو كالغرامة والحرماف مف تصيبو في حريتو كالحبس بالنسبة لمعسكرييف، أو في م

 .(45)يجب أف يكوف تحديدىما خاضع ألحكاـ الدستور ومف ثـ، المعاش

ذ طبيعة إدارية وليس ذا طبيعة  ا كاف العقاب التأديبي ىو عقاب ذووا 
مدى تناسب العقوبة  أف يبسط القاضي اإلداري رقابتو عمىفكاف البد مف  (46)قضائية

 مطمبيف:، وفؽ ما يتـ شرحو في الموظؼ العاـالتأديبية مع المخالفة التي ارتكبيا 

 .المطمب األول: العقوبات التأديبية في القانون الكويتي

  .المطمب الثاني: الرقابة القضائية عمى مبدأ التناسب
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 المطمب األول

 العقوبات التأديبية في القانون الكويتي

ا العقوبة التأديبية في القانوف الكويتي ىي الجزاءات المنصوص عمييا حصرً 
وتطبقيا سمطة  (47)ورددىا نظاـ الخدمة المدنية الخدمة المدنيةقانوف بفي المرسوـ 
المنسوب إليو المخالفة التأديبية، وتمس المزايا الوظيفية  الموظؼ العاـالتأديب عمى 

فقد رتب المشرع الكويتي العقوبات التي  ،ا لمبدا شرعية العقوباتوتطبيقً  لمموظؼ.
، ذلؾ أف" مبدأ يجوز توقيعيا عمى الموظؼ العاـ لدى إخاللو بواجبات وظيفتو

سواء  ،الشرعية عاصـ مف استبداد السمطة وجميع الضمانات األخرى مستمدة منو
 ".(48)أكانت الشرعية متعمقة بالتجريـ والعقاب أـ كانت شرعية إجرائية

 يخؿ موظؼ كؿلمجازاة التي حددىا المشرع الكويتي  التأديبية والعقوبات
عقوبات  ىي والموائح القوانيف المحظورات المنصوص عمييا في يخالؼ أو بالواجبات
مع الوضع في االعتبار أف المشرع الكويتي استيدؼ  .سبيؿ الحصرعمى أوردىا 

عمى أساس واجباتيا  ألحكاـ قانوف ونظاـ الخدمة المدنيةترتيب الوظائؼ الخاضعة 
ا لمقواعد واألحكاـ والشروط ومسؤولياتيا، وذلؾ بتصنيفيا في مجموعات وتقييميا وفقً 
 . (49)واإلجراءات والمواعيد التي يحددىا مجمس الخدمة المدنية

 مرتبةفي مجموعات  ويصنؼ المشرع الوظائؼ الدائمة التي يشغميا المواطنوف
 واإلجراءات والمواعيد التي يحددىا مجمس الخدمة المدنيةا لمقواعد واألحكاـ والشروط وفقً 

 .(51) غير القيادية ومجموعةمجموعة الوظائؼ القيادية، والتي يمكف إجماليا في: 
الترقية أو  ىي التعييف أو أربع وسائؿ لشغؿ ىذه الوظائؼوقد حدد المشرع 

أية وسيمة مما تقدـ لشغؿ الوظائؼ الشاغرة ىي  اختيار عمى أف، (51)النقؿ أو الندب
تباع وسيمة معينة أو افال سبيؿ إللزاميا ب ،مف المالئمات المتروكة لتقدير جية اإلدارة

قرارىا في ىذا  العدوؿ عف وسيمة قررت المجوء إلييا بغية شغؿ وظيفة خالية طالما أف
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 االنحراؼدليال عمى  ا ولـ يقـالشأف صدر في نطاؽ الرخصة المخولة ليا قانونً 
شاغمي ، و القياديةمجموعة  المقررة لشاغميبيف العقوبات المشرع وفرؽ  .(52)طةمبالس

 :القيادية غير مجموعة الوظائؼ
  :غير القياديةالعقوبات التأديبية لشاغمي مجموعة الوظائف  -أوًل 

شاغمي الوظائؼ العامة والفنية  تشمؿمجموعة الوظائؼ غير القيادية 
 مجموعة الوظائؼ العامة في القانوف الكويتي ىي مجموعة الموظفيفوالمعاونة، ف

، وتحدد درجاتيـ المالية بحسب يتفؽ وطبيعة الوظيفة مؤىؿ دراسي الحاصميف عمى
، ويكوف النقؿ والندب فييا بقرار ، ويصدر قرار بتعينيـ مف الوزيرالمؤىؿ الدراسي

أف يكوف  في القانوف الكويتي يشترط فيمف يعمؿ في إحدى الوظائؼ العامةو  ،إداري
مجمس ويحدد عمى المؤىؿ المطموب لشغؿ الوظيفة الذي يتفؽ وطبيعتيا،  حاصاًل 

 في ىذه المجموعة. الخدمة المدنية مستويات المؤىالت الدراسية الالزمة لمتعييف
فيي مجموعة الوظائؼ  ،أما مجموعة الوظائؼ الفنية والوظائؼ المعاونة 

اجتياز االختبار الفني ا، ويكتفى بالتعييف فييا البسيطة التي ال تتطمب مؤىال تخصصيً 
 ، ويكوف النقؿ والندب فييا بقرار إداري.(53)الذي تجريو الجية الحكومية

الخصـ  -2 -اإلنذار  -1-: التأديبية المقررة ليذه المجموعة ىي والعقوبات 
ا د وال تجاوز تسعيف يومً خمسة عشر يوما في المرة الواحعمى مف المرتب لمدة ال تزيد 

تخفيض المرتب الشيري بمقدار الربع لمدة ال تقؿ عف  -3 -اشيرً ي عشر خالؿ اثن
إلى خفض الدرجة  -4- الواحدةا عف المخالفة عشر شيرً  ياثنوال تجاوز  ،ثالثة أشير

الدرجة األدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة األقدمية في ىذه الدرجة 
  .الخدمة مفالفصؿ  -5- فيياومرتب الموظؼ 

 :العقوبات التأديبية لشاغمي مجموعة الوظائف القيادية -اثانيً 

الوظيفة القيادية في القانوف الكويتي ىي التي تعيف بمرسـو بناء عمى ترشيح الوزير 
 ودرجة وكيؿ وزارة، ووكيؿ وزارة مساعد. المختص، ويكوف التعييف عمى الدرجة الممتازة،
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فقد جعؿ المشرع التعييف فييا لمدة  ،ا ألىمية وخطورة الوظائؼ القياديةنظرً و 
، وجعؿ التعييف والنقؿ والندب إلييا بمرسـو مؤقتة ىي أربع سنوات قابمة لمتجديد،

ولـ يقيد المشرع سمطة التعييف عند مباشرتيا  ،أدنىسمطة إدارية وليس بقرار مف 
نما  الموظفيف باختيار ياختصاصال القيادييف مف داخؿ الجية التي سيعينوف منيا وا 

كانوا مف داخؿ أسواء  العناصر الصالحة لشغؿ تمؾ الوظائؼ اختيارأطمؽ ليا حرية 
 .مف خارجيا ـالجية الحكومية أ

 التالية:العقوبات  ىحدإمي مجموعة الوظائؼ القيادية إال شاغعمى وال توقع 

  .أ( التنبيو كتابة مف الوزير)

  .ب( الموـ)

 ج( الفصؿ مف الخدمة. )
  :السمطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية -اثالثً 

في تنظيـ السمطة  تبني األسموب اإلداريإلى اتجو المشرع الكويتي فيو 
اإلدارة وحدىا ىي التي تنفرد بمعاقبة الموظؼ المنسوب إليو المخالفة ف التأديبية، إذ إ
، مع أحقية القضاء اإلداري بكؿ ف أف يشاركيا في ذلؾ أية جية أخرىالتأديبية، دو 

 .(54)تأكيد في التعقيب عمييا ومراقبة قراراتيا التي تصدرىا في ىذا الشأف

غير السمطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية لشاغمي مجموعة الوظائؼ  - 1
السمطة التأديبية ىي السمطة التي توقع العقوبات عمى الموظؼ العاـ  القيادية

بحيث ال تمس سوى مزاياه الوظيفية المادية أو المعنوية بمعنى أنيا تقتصر 
 .حياتو وممتمكاتوفقط عمى المساس بالحقوؽ الوظيفية دوف أف تمس 

ذا كاف المشرع الكويتي قد حدد عمى  توقيعيا العقوبات التأديبية التي يجوز وا 
 ختصاصفإف اال ،الموظفيف والتي تبدأ مف اإلنذار ثـ تتدرج حتى الفصؿ مف الخدمة

مجية الحكومية التابع ليا الموظؼ وقت توقيع ينعقد ل بتوقيع العقوبات التأديبية
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ىو  (56)وكيؿ الوزارةات اإلدارية فإف ختصاصمراعاة التفويض في االومع  .(55)العقوبة
غير  الوظائؼ ةبالنسبة إلى شاغمي مجموعديبية العقوبات التأ بتوقيع جميعالمختص 

 المختص.فيصدر بيا قرار مف الوزير  ،الفصؿ مف الخدمة عقوبةعدا  ،(57)القيادية

وكيؿ الوزارة  مف الصادرالقرار ويكوف لموزير في جميع األحواؿ تعديؿ 
 التي يصدرىا وكيؿ العقوبات التأديبية تخضع ، بحيثلتخفيؼ العقوبة أو تشديده

 العقوبة المختص الذي يممؾ في جميع األحواؿ تخفيؼ لمراجعة ومراقبة الوزير الوزارة
لموزير سمطة اإلشراؼ العاـ ا عمى الصادر بالعقوبة، تأسيسً  تشديدىا أو إلغاء القرار أو
القرارات الصادرة بالعقوبات عمى أف تأتي  ا مف المشرعوحرصً  ،مى أعماؿ مرؤوسيوع

لمموظؼ مف مخالفات مف خالؿ الرقابة الواسعة التي عقدىا  وما ينسب متفقةالتأديبية 
 .الرئيس األعمى لوزارتو باعتبارهلموزير المختص 

 وكيؿ الوزارة اختصاص الفصؿ الجامد بيف يسوغ العمى ذلؾ، ترتيبا  
مف  أداء العامميف وردع ف اليدؼ مف توقيع العقوبة ىو ضبطإإذ  ؛الوزير اختصاصو 

الواجب في  يرتكب منيـ أي مخالفة ألحكاـ القوانيف والموائح أو الخروج عمى مقتضى
  .(58)ةفؽ العاماأعماؿ الوظيفة بما ينعكس عمى حسف سير العمؿ بالمر 

تخفيض وزير التربية بمف ا عمى ذلؾ، قضي بسالمة القرار الصادر تطبيقً 
أربعة أشير لإلىماؿ الجسيـ في المحافظة عمى المرتب الشيري بمقدار الربع لمدة 

وكاف الطاعف المنسوبة إليو المخالفة قد  الثانوية العامة، ؿكونترو ي فسرية االختبارات 
لتوقيع العقوبة مف وزير التربية عمى الرغـ مف أف العقوبة  ،دفع أماـ المحكمة باإللغاء

ات وكيؿ الوزارة لمشئوف التعميمية واالمتحانات التي أجازت اختصاصتدخؿ في  ةالمقرر 
 عقوبةعدا  بالنسبة لمجموعة الوظائؼ العامة، توقيع جميع العقوبات التأديبيةلو 

رفضت المحكمة الطعف  ،المختصفيصدر بيا قرار مف الوزير  الفصؿ مف الخدمة
إذا كاف لموزير سمطة التعقيب عمى .. بأنو"عقبت عمى دفع الطاعف و بإلغاء القرار، 

ذلؾ ال يحجب عنو الحؽ في ممارسة  فإف ،الوزارة وكيؿ قرارات الجزاء التي يصدرىا
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عممو مباشرة بموضوع  اتصؿلو  كما ابتداءفي بعض الحاالت  ختصاصاالىذا 
بعدما  -كما في الحالة المعروضة  - الوزارة وكيؿ مف المخالفة أو أحيؿ لو التحقيؽ

تمس  جسيمة مخالفات بعض العامميف ارتكابكشؼ التحقيؽ الذي دار حوليا عف 
 توقيع في المباشر الوزير تدخؿ يعد وال االمتحاناتسالمة العممية التعميمية وأعماؿ 

 بإجراء متحققة الضمانة ف ىذهإإذ  ؛إخالال بالضمانة التي ييدؼ إلييا المشرعالعقوبة 
تاحة الفرصة لمموظؼ إلبداء دفاعو وسماع أقوالو  فيو تتوافر تحقيؽ حيدة المحقؽ وا 

 .(59)( مف مرسـو الخدمة المدنية55)طبقا لممادة 

 القياديةالسمطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية لشاغمي مجموعة الوظائؼ  - 2
ا ومجمس الخدمة المدنية واألمر يتوقؼ تنحصر سمطة التأديب ما بيف الوزير منفردً 

مدى العقوبة المطموب توقيعيا وىي ال تتعدى عقوبات التنبيو والمـو والعزؿ عمى 
 ا.عقاب التنبيو والذي يجب أف يكوف مكتوبً فالوزير ىو صاحب الحؽ في توقيع 

ويختص مجمس الخدمة المدنية كييئة تأديبية بتأديب شاغمي ىذه المجموعة 
لجنة إلى وذلؾ بتوقيع عقوبتي الموـ والفصؿ مف الخدمة، ولممجمس إحالة الموضوع 

 ءبآراتشكؿ مف بيف أعضائو لدراستو واقتراح القرار المناسب ويجوز لمجنة أف تستعيف 
أو غيرىـ  ا أف تكمؼ أحد أعضائيا، كما يجوز ليأعضائيامف تختاره مف غير 

س ويكوف قراره نيائي ا في المجمعمى الستكماؿ التحقيؽ وتعرض اقتراحات المجنة 
نيا تقـو عية ما ىو إال رأي استشاري، كما إوذلؾ ألف رأي المجنة الفر  الموضوع؛

 . اتخاذ القرار النيائيزمة لعممية باإلجراءات التمييدية الال

مجمس الخدمة المدنية إلى وتكوف إحالة شاغمي مجموعة الوظائؼ القيادية 
مموظؼ واألدلة التي ا بالمخالفات المنسوبة لكييئة تأديبية بقرار مف الوزير يتضمف بيانً 

، ويبمغ الموظؼ بصورة مف قرار اإلحالة قبؿ الموعد المحدد النعقاد تؤيد االتياـ
طالع عمى التحقيقات ويكوف لمموظؼ حؽ اال ،األقؿعمى ا مسة عشر يومً المجمس بخ

 صورة منيا. األوراؽ المتعمقة بيا والحصوؿ عمىجميع  وعمى
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ما بيد الوزير ، فيي إويالحظ الطبيعة اإلدارية لسمطة التأديب في ظؿ التشريع
أو في المجاف الفرعية التي يسند  ،أو مجمس الخدمة وىو مجمس إداري في تشكيمو

 إلييا مياـ التحقيؽ والتمييد التخاذ القرار.

كما يالحظ أف مرسـو نظاـ الخدمة المدنية قد جعؿ قرار مجمس الخدمة المدنية 
منو أماـ  ا، فمـ يجز التظمـا نيائي  الخاص بتأديب شاغمي مجموعة الوظائؼ القيادية قرارً 

فيكوف بذلؾ قد استنفذ واليتو بمجرد  ،بوصفو مجمس تأديب نعقدمجمس الخدمة لكونو قد ا
، والوسيمة (61)إصداره لقراره أو أماـ مجمس الوزراء كجية رئاسية لمجمس الخدمة المدنية

الوحيدة لمرقابة عمى قرار سمطة تأديب مجموعة الوظائؼ القيادية الصادر بالعقوبة 
 . (61)دائرة اإلداريةالتأديبية تكوف بالطعف في تمؾ القرارات أماـ ال

 

 المطمب الثاني
 الرقابة القضائية عمى مبدأ التناسب

السبب في القرار التأديبي بوجو عاـ ىو إخالؿ الموظؼ العاـ بواجبات 
معينا  اا أو يسمؾ سموكً ا أو إيجابً وظيفتو أو إتيانو عمال مف األعماؿ المحرمة عميو سمبً 

خروج  أو ،وظيفتو جباتاتقصير أو إىماؿ في القياـ بعممو أو في أداء و  ينطوي عمى
 .(62)أو إخالؿ بكرامتيا ،مقتضياتيا عمى

لما كانت المخالفة التأديبية أو الذنب اإلداري يتمثؿ في الفعؿ أو الخطأ الذي و 
بيف يستوجب محاسبة الموظؼ العاـ، فإف العقوبة التأديبية تمثؿ رد الفعؿ في العالقة 

ا مع الفعؿ إلقامة التوازف الخطأ والجزاء، مما يقتضي أف يكوف رد الفعؿ متناسبً 
 بينيما، وىذه ىي فكرة التناسب بيف المخالفة والعقوبة التأديبية.

مف  وينصرؼ تعبير التناسب في مجاؿ التأديب إلى تقدير العقوبة التأديبية
، فإذا كانت المخالفة ة المرتكبةحيث النوع والمقدار، بما يتوافؽ مع جسامة المخالف
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تمثؿ ركف السبب في القرار الصادر بالعقوبة، فإف ركف المحؿ في ذات القرار يتمثؿ 
، فيجب أف يوجد تناسب أو (63)في العقوبة التأديبية التي تـ توقيعيا عمى الموظؼ

 .(64)بيف شدة القرار وبيف الوقائع المادية التي حدثت ودفعت اإلدارة إلى اتخاذه مالئمة
 تصة بتوقيعيا عمى الموظؼ المنسوبوالعقوبة التقديرية التي فرضتيا السمطة المخ

قد يشوبيا عدـ التناسب، دوف قصد الخروج عف  ،ا لسمطتيا التقديريةإليو المخالفة وفقً 
، لذا كاف مف ضطرادماف سير المرافؽ العاـ بانتظاـ واىدؼ التأديب المتمثؿ في ض

الضروري تدخؿ القاضي اإلداري لمحد مف السمطة التقديرية ببسط رقابتو عمى مبدأ 
 التناسب بيف العقوبة التأديبية والذنب اإلداري. 

وعمى الرغـ مف أف التدرج في تحديد العقوبات ىي إحدى سمات النظاـ 
ف ، إال إمف اإلنذار حتى الفصؿ مف الخدمةا فالعقوبات تندرج تنازلي   ،التأديبي الكويتي

المشرع الكويتي، كسائر النظـ الوظيفية المقارنة، لـ يصنؼ تمؾ العقوبات وفؽ جسامة 
المختصة  لجيةمف أجؿ ذلؾ كاف عمى االمخالفة المنسوبة إلى الموظؼ العاـ. 

 اوما يناسبي التأديبية المنسوبة لمموظؼ العاـ،المخالفة بالتأديب سمطة تقدير خطورة 
 .ا لسمطتيا التقديريةعقوبة تأديبية، وفقً مف 

وتكمف الخطورة في حاؿ شاب السمطة التقديرية لمجية المختصة بالتأديب، 
سوء تقدير، أو غمو، دوف مراعاة عدـ المالئمة الظاىرة بيف درجة خطورة الذنب 

 ه.اإلداري وبيف نوع الجزاء ومقدار 

ا في خصوص بسط رقابتو ا ممحوظً ف القضاء الكويتي شيد تطورً ، إوالواقع
ونوع ومقدار العقوبة التأديبية  المخالفة المنسوبة لمموظؼ العاـ عمى مبدأ التناسب بيف

 الجية المختصة بالتأديب وفؽ سمطتيا التقديرية.قررتيا التي 

الدائرة اإلدارية في ىذا فمف خالؿ استقراء األحكاـ القضائية الصادرة عف 
عمى عناصر ذاتية، عندما يكوف انحراؼ  أف رقابة القاضي اإلداري الخصوص نجد

ا بأف سمطة اإلدارة تكوف دوما مقيدة وليست السمطة ىو أحد أسباب تقديـ الطعف، عممً 
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ف السبب في القرار اإلداري، فيراقب القاضي عما إذا كانت اإلدارة قد كتقديرية بالنسبة لر 
عف اليدؼ الذي رسمو ليا القانوف بشأف العقوبات التأديبية، مف  ؼتصرفت ليدؼ مختم

: "... جاء فيو ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما ورد في حيثيات حكـ صادر عف الدائرة اإلدارية
إذا تبيف لممحكمة أف اإلدارة استيدفت المصمحة العامة وأف األمر ال يعدو أف يكوف ف

ويكفي أف تتبيف المحكمة مف ظروؼ األحواؿ ومالبساتيا أف  ،موظفيياعمى ا لمعمؿ توزيعً 
تباع اإلجراءات واألوضاع المقررة ولـ اعقاب الموظؼ العاـ بغير إلى تجو اإلدارة لـ ت

نما قصدت تحقيؽ مصمحة  تنحرؼ بسمطتيا في القرار لتحقيؽ ىذا الغرض المستتر وا 
دارتو فيكوف قرارىا   .(65)... "سميما موافقا لمقانوفالمرفؽ وحسف تنظيمو وا 

أف ولـ يكف تقدير العقوبة التأديبية محال لمناقشة القاضي اإلداري عمى أساس 
اختيار العقوبة ىو مف إطالقات السمطة التقديرية لمجية التي خصيا القانوف بسمطة التأديب، 

وأف  (66)"التأديبية السمطات سمطة مف اإلداري الذنب خطورة تقدير" قضي بأف ،وفي ىذا الصدد
 .(67)" ...عمييا لمقضاء رقابة ال اإلدارة جية سمطةلمذنب اإلداري مف  العقوبة تقدير

ويبدو أف الموقؼ الرافض لمقاضي اإلداري الكويتي عمى بسط رقابتو عمى مبدأ 
استند إلى أف تقدير جسامة  في السنوات األولى مف إنشاء الدائرة اإلدارية، التناسب،

 في السمطة التقديرية لمجية المختصة بالتأديب. ميمةالعقوبة التأديبية ىو عنصر 

ويتشابو ىذا الموقؼ إلى حد كبير مع موقؼ مجمس الدولة الفرنسي قبؿ 
 مطابقةترفض  ـ1978حتي عاـ حيث كانت أحكامو  " Le bon-ليبوف"قضية 

عف رقابة ، ويمتنع مجمس الدولة التقدير متروكا لجية اإلدارةىذا كاف و الوقائع بالجزاء 
مالئمة القرارات التأديبية، فميس لمقاضي اإلداري آنذاؾ تقدير خطورة الجزاء المتخذ 

قضى المجمس بإلغاء "  Le bon-وفي قضية "ليبوف. (68)بالنسبة لممخالفات المرتكبة
( متدخال بذلؾ في مسألة Le bon)الجزاء التأديبي الصادر بالعزؿ ضد المدعي 

تناسب العقاب مع درجة جسامة الخطأ المرتكب وليقضي المجمس بذلؾ بإلغاء ىذا 
ب الغمو في الجزاء وعدـ ا إلى أف قرار اإلبعاد مف الوظيفة معيب بعيالجزاء استنادً 

وىذا ىو الحاؿ بالنسبة ألحكاـ القضاء  .(69)لمتقصير المقترؼمناسبتو 
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حيث تبنى فكرة عدـ المالئمة الظاىرة أو سوء استعماؿ الحؽ في  اإلداري الكويتي،
ا عمى ىذا ، وتطبيقً ا منذ بداية التسعينات مف القرف الماضيأحكامو الالحقة وتحديدً 

لعدـ تناسبو مع المخالفة المنسوبة إليو وىي االتجاه قضي بإلغاء قرار فصؿ الموظؼ 
مف النص في بنود عقد التوظؼ اإلداري عمى حظر العمؿ  بالرغـ ،لمغير بعمؿ قيامو

 ،الحظر ىذا مخالفة بدونيـ، واعتبرت المحكمة أف أو بمكافأة أو بمرتب لدى الغير
أف تصؿ العقوبة إلى حد الفصؿ مف  دوف المساءلة تستوجب تأديبية مخالفة
، كما قضي بأف عدـ تواجد الطبيب بمقر المستشفى طواؿ فترة الخفارة، (71)الخدمة

ثره السمبي عمى العناية والرعاية الطبية ال يستوجب المغاالة في الجزاء أو ولما ينطوي 
مف السموؾ القويـ  المحكمة اتخذت فيياأخرى  وفي قضية. (71)بالفصؿ عف العمؿ

معايير والبعد عف الشبيات، وعدـ إتياف أفعاؿ وتصرفات مشينة داخؿ مقر العمؿ، 
ف المخالفة أب، قضي فييا تناسب العقوبةمبدأ لوزف مسمؾ الموظؼ عند تقديرىا ل

تيانو وظيفتو  و لحساسيةاستغالل حيثالمنسوبة لمموظؼ مف  أفعاؿ وتصرفات ب وا 
عقوبة الفصؿ مف الخدمة التي قررتيا سمطة مع داخؿ مقر العمؿ تتناسب  مشينة

 ، وفي ىذه القضية(72)و غموأالتأديب وفؽ سمطتيا التقديرية وال تنطوي عمى شطط 
مرأة بمكتب بإ يفة محقؽ بوزارة الداخمية اختالئونسبت إلى الموظؼ الذي يشغؿ وظ

عطائيا رئيس التحقيؽ مغمقً  فصدر  ،معمومات قضية ليست طرفا فيياا الباب عمييا وا 
ا عمى تظممو القرار بفصمو مف الخدمة، فتظمـ منو إلى وزير الداخمية، ولما لـ يتمؽ رد  

...وأيدت محكمة االستئناؼ ىذا الرفض، كمت المحكمة برفض الدعوىحأقاـ دعواه، ف
في ا عمى القصور في التسبيب والفساد فطعف عمى الحكـ بطريؽ التمييز تأسيسً 

االستدالؿ، وفي بياف ذلؾ ذكر في مذكرة دفاعو بأف عقوبة فصمو مف الخدمة ال 
وقد نفى اختالئو بالمرأة،  ،تستند إلى اتياـ حقيقي بؿ عمى مجرد شبيات وافتراضات

كما أدانو الحكـ بتيمة إفشاء أسرار عممو لتمؾ المرأة بما أعطاىا مف معمومات عف 
ماىية تمؾ المعمومات التي أفشاىا  فيومطعوف قضية جنحة دوف أف يبيف الحكـ ال

ف الحكـ ويستوجب تمييزه..... إال إ ومدى تأثيرىا عمى الجنحة المذكورة، بما يعيب
بمناسبة الواقعة  تطرقت إلى التحقيؽ التأديبي الذي أجري مع الموظؼ محكمة التمييز
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فشاء  ءإلى أف االتياميف المتمثميف باالختال قد خمصالمنسوبة إليو،   أسراربالمرأة وا 
العمؿ كافييف لحمؿ القرار الصادر بفصمو، فال يناؿ مف ذلؾ قصر المدة التي قضاىا 

ت بسبب سف العقوبة الموقعة عميو ليأالطاعف مع المرأة كدليؿ عمى براءتو، ذلؾ 
ا ال يتفؽ واالحتراـ الواجب لموظيفة التي ا مشينً سمؾ مسمكً  ألنوولكف  ؛ارتكابو الفاحشة

ا نفسو موضع إخالؿ جسيما واضعً  وظيفتوخؿ بواجبات ا، كما أف الطاعف أغمييش
ت المحكمة بأف رقابة القضاء اإلداري ات والريب في مكاف عممو... كما رأالشبي

الشطط الصارخ تناسب العقوبة تقتصر عمى حاالت  لمقرارات التأديبية في خصوص
ا مع المخالفة المنسوبة إلى مطمقً  التأديبيةوالغمو الواضح عندما ال تتناسب العقوبة 

كما رأت المحكمة بأف دقة الوظيفة التي يشغميا الطاعف وأىميتيا  ،الموظؼ...
وحساسيتيا تفرض عميو االلتزاـ بأقصى درجات السموؾ القويـ والبعد عف الشبيات 

 ة.بحيث يوزف مسمكو وتصرفو طبقا ألرفع المستويات التي تقتضييا الوظيفة العام
يدؿ عمى ف سموؾ الموظؼ وانحرافو في الطبع رأت المحكمة أوفي ىذا الحكـ 

نو يقوـ باستغالؿ وظيفتو وىو بصدد إتياف تمؾ األفعاؿ في أ خطورة تصرفاتو
والتصرفات المشينة وبيذه المثابة ال تنطوي عقوبة الفصؿ مف الخدمة عمى شطط أو 

 .مبدأ التناسبغمو، ويصبح القرار الصادر بالعقوبة متفقا مع 

كانت المخالفة المنسوبة لمموظؼ تتمخص في قيامو بتعديؿ وفي قضية أخرى 
مسماه الوظيفي مف باحث اقتصادي إلى مراقب واصطنع لنفسو عدة مستندات منيا 

البرلماف الكويتي( وشيادات ببياف راتبو ثابت بيا أف مسمى )ىوية مجمس األمة 
لسنة  138عمى الرغـ مف أف مسمى وظيفتو وفقا لقرار تعينو رقـ  ،وظيفتو مراقب إدارة

 ،ىو "باحث اقتصادي" بإدارة اإلعداد والمتابعة ووقع بالعمـ عمى ىذا المسمى 2111
ف قرار تعينو بوظيفة "باحث أنو ردد بالتحقيؽ أف حقيقة وظيفتو ىي "مراقب " و إكما 

بإدارة العالقات العامة لمبرلماف اقتصادي" ىو قرار معيب، باإلضافة إلى أف موظؼ 
شيد في التحقيؽ بأف الطاعف طمب منو استخراج اليوية بوظيفة مراقب إدارة، وخمص 
لى أف ما نسب إلى الطاعف باستخراجو ليويتو بمجمس األمة وبعض  الحكـ وا 
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ف ىذا المسمى غير صحيح ثابت في رغـ عممو بأ والشيادات بمسمى مراقب واستعمال
ا.... ولما كاف الموظؼ المخالؼ ىو المستفيد الوحيد في استعماؿ ىذا يقيني  ا حقو ثبوتً 

نيا تشكؿ ذنبً ينو يعمؿ بوظيفة " باحث اقتصادي" حسب قرار تعينأالمسمى رغـ  ا و، وا 
فقد رأت المحكمة  ،اا تأديبي  ا خرج بو عمى مقتضى الواجب الوظيفي يستوجب عقابً إداري  

غير بو الشيري بمقدار الربع لمدة ستة أشير ىو جزاء ف قرار مجازاتو بتخفيض راتأ
ف ىذه المخالفة المنسوبة إليو تستوجب ال سيما وأ المخالفة الثابتة في حقو معمتناسب 

 .(73)المساءلة الجزائية إلى جانب التأديبية الرتكابو فعؿ التزوير في محررات رسمية 
المجاؿ  فيتقدير الجزاء  مف المستقر في القضاء اإلداري الكويتي أف حأصبومف ثـ 

ىذه السمطة  أفالتأديبي متروؾ إلى مدى بعيد لتقدير مف يممؾ توقيع الجزاء غير 
التقديرية تجد حدىا عند ظيور عدـ تناسب بيف المخالفة وبيف الجزاء الموقع عنيا 

يكوف عمى ضوء  إنما التأديبية والعقوبةوالتناسب بيف المخالفة  .تقدير الجزاء فيبالغمو 
، بعادىاأل المكونةالتحديد الدقيؽ لوصؼ المخالفة فى ضوء الظروؼ والمالبسات 

إلى عدالة  وعمى القاضي اإلداري وىو بصدد البحث عف مبدأ التناسب أف يطمئف
ومف صحة الوقائع التي بني  مف سبب القرارلقرار الصادر بالعقوبة التأديبية والتحقؽ ا

مالئمة الجزاء حتى يتبيف لمقاضي اإلداري مدى  ،عمييا وصحة تكييفيا القانوني
 وتناسبو مع المخالفة الثابتة في حؽ الموظؼ العاـ.

رتبط ي إنماممخالفة التأديبية ل المكوف الماديجسامة العمؿ  فإف ،وعمى ذلؾ
بحيث ال تتساوى المخالفة القائمة عمى غفمة  تمؾ المخالفة الرتكابو المعنويباالعتبار 

أقؿ  األولىواليادفة إلى غاية غير مشروعة إذ ال شؾ أف  ،واستيتار بتمؾ القائمة عمى عمد
 .(74)التأديبييدخؿ فى تقدير مف يقـو بتوقيع الجزاء  أفجسامة مف الثانية وىذا ما يجب 
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 :النتائج والتوصيات

 ىاإلطالع عممنح قانوف الخدمة المدنية الكويتي حؽ الموظؼ العاـ في 
، حتى يتسنى صورة منياعمى جميع األوراؽ المتعمقة بيا والحصوؿ  ىالتحقيقات وعم

، التأديبي التظمـ مف القرار اإلداري الصادر بالعقوبة التأديبية، والطعف في القرار لو
التظمـ اإلداري مف الضمانات التي وفرىا القانوف الكويتي لمموظؼ وقد تبيف أف 

المنسوب إليو مخالفة تستوجب التأديب ولمنح سمطة التأديب فرصة لمراجعة قراراىا 
المجوء إلى تتمثؿ في إمكانية  ميمة، فضال ضمانة أخرى وسحبو أو إلغائو أو استبدالو

 .بة التأديبيةالقاضي اإلداري إللغاء القرار الصادر بالعقو 

عمى العقوبات التأديبية وتدرج في ترتيبيا بالنص  وحسنا فعؿ المشرع الكويتي
والخطورة الناجمة عنو وتقدير  اإلداري حرية تقدير أىمية الذنب لسمطة التأديب تاركا

فإف ثمة  ،، ومع ذلؾالقانوني النصاب في حدود العقوبة التأديبية التي تراىا مناسبة
 مالحظات تتمثؿ في نتائج البحث وتوصياتو يمكف إجماليا في:

 :نتائجال

خالؿ الموظؼىو مضموف المخالفة و  التأديبي بوجو عاـ سبب القرار - 1 بواجبات  ا 
خروجو عف السموؾ الذي  وظيفتو أو إتيانو عمال مف األعماؿ المحظورة عميو أو

 بأحد الواجبات الوظيفية.بكرامتيا أو بالثقة  وأو إخالل تقتضيو الوظيفة

 توقيعيا.تقدير مف يممؾ  إلى أمر متروؾ التأديبي في المجاؿ العقوبة التأديبية اختيار - 2

لـ يجز المشرع الكويتي التظمـ مف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية بالنسبة  – 3
 لشاغمي مجموعة الوظائؼ القيادية.

 . المشروعيةيفسدىا ويخرجيا عف نطاؽ  العقوبة التأديبيةفي  الغمو - 4

قدر المشرع الكويتي خطورة الفصؿ مف الخدمة لما ليا مف أثر سمبي عمى  – 5
 التظمـ الوجوبي فميزىا بضمانةالوضع االقتصادي واالجتماعي لمموظؼ 
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 وتحديد السمطة المختصة بتوقيعيا.

بمجرد نطؽ القاضي بإلغاء القرار الصادر بالعقوبة التأديبية، تنتيي ميمتو، فال  – 6
تصحيح القرار الممغي أو التدابير التي تترتب حتما عمى اإللغاء ك يحؽ لو اتخاذ

 ألف ىذه الميمة تندرج ضمف سمطات اإلدارة مصدرة القرار التأديبي. استبدالو؛

 :توصياتال

المختصة بالتأديب بعيف االعتبار تقدير جسامة المخالفة قبؿ أف تأخذ السمطة  - 1
ال أو إىماؿ  استيتارعمى غفمة أو  فالمخالفة القائمة ،تقرير العقوبة التأديبية
 .القائمة عمى عمدتتساوى مع نظيرتيا 

 عدـ إساءة إستعماؿ السمطة والذيأف يكوف تقدير سمطة التأديب لمعقوبة مقيد ب – 2
 و العقوبة التأديبية.عدـ قياـ التناسب بيف المخالفة  مف مظاىره

ضرورة النص عمى إمكانية التظمـ مف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية بالنسبة  – 3
 لشاغمي مجموعة الوظائؼ القيادية كضمانو الحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية

 قبؿ المجوء إلى القضاء.

التأديبية والجزاء الذي يوقع عنيا عمى ضوء التحديد التناسب بيف المخالفة ضرورة  - 4
 .في ضوء الظروؼ والمالبسات المكونة إلبعادىا و لوصؼ المخالفة الدقيؽ

ضرورة وضع ضوابط صارمة تمتـز بيا اإلدارة عند توقيع عقوبة الفصؿ مف الخدمة – 5
 توقيعيا بمبدأ التناسب. عند مع ضرورة تقيد السمطة التقديرية لمجية المختصة 

الشيء  حجيةالحكـ القضائي الصادر بإلغاء القرار التأديبي لعدـ التناسب يحوز  -6
بو وعمى سمطة اإلدارة المصدرة لمقرار التأديبي عدـ التقاعس في تنفيذ  المقضي

 الحكـ الصادر في دعوى اإللغاء.
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