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يعتني ه��ذا البحث بالفق��ه الإداري الع�ضكري ؛ واأن الرقاب��ة الق�ضائية الإدارية 

قوٌة ت�ضم للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية مبن�ضوبيها وذلك بارتباطها بالرجل الأول يف الدولة 

م��ن خالل نائبه القا�ضي الإداري ؛ واأن الق�ضاء الإداري نطق يف بع�ض اأحكامه موؤيدًا 

للجهة الإدارية الع�ضكرية يف قرارها واإل اأعاد القرار اإلى التوازن وفق اإرادة املنظم؛ 

وتو�ضي��ح اأنه ل يوج��د يف ن�ضو�ض املنظم ال�ضعودي ق�ض��اء ع�ضكري ؛ كما ل ميكن 

ال�ضط��الح بالتاأديب الع�ضكري وُيراد به اجلزاء الع�ضك��ري بنوعيه . واأن القا�ضي 

الإداري يحافظ يف منطوق اأحكامه على قوة النظام باإ�ضدار اجلهة الع�ضكرية للقرار 

الع�ضك��ري تنفي��ذًا ملوجب اإنه��اء اخلدمة الثاب��ت ق�ضاًء ؛ وبيان الف��رق بينه وبني 

ق��رار هيئة املحاكمة الع�ضكري��ة ؛ ومتى يكت�ضب القرار التاأديب��ي �ضفة النهائية 

بدرجتي��ه. وتو�ضيح اأن القا�ضي الإداري قد ي�ضم��ع الدعوى على قرار تاأديبي غري 

نهائ��ي ومنط��وق حكمه مو�ضوعًا . ومناق�ض��ة تباين الأح��كام الق�ضائية يف اعتبار 

�ضمانة تبليغ املتهم باحل�ضور بجل�ضته التاأديبية . وبيان اأن الع�ضكري قد ل يكون 

قا�ض��دًا للدعوى على الق��رار التاأديبي واإمنا على اآث��اره يف م�ضائل ثالٍث جوهرية ؛ 

و�ضوًل لع�ضرين نتيجة اأ�ضولية فقهية نظامية ق�ضائية عدلية من مادة هذا البحث.
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مقدمة 
 �حلمد هلل �لذي ب�شَّ عباده بالهد�ية و�لأمن؛ �إذ� مل يلب�سو� �إميانهم بظلم فقال جلَّ يف 

عاله: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڇ �لأنعام: ٨٢.
 ِ ُهَما �لنَّاُر �أَبََد�ً َعْيٌ بََكْت ِمْن َخ�ْسيَِة �هللَّ و�ل�س���الة و�ل�سالم على من قال: "َعْيَناِن َل َتَ�سُّ

.(1(" ِ ُر�ُس يِف �َسِبيِل �هللَّ َوَعْيٌ بَاتَْت َتْ
ف���ال يخفى على �لناظر �أعمال وجهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية؛ مبختلف �أجندتها وقو�تها 
وقطاعاتها �حلربية و�لأمنية؛ فكانت �أعمالهم من �أهم �أعمال �ل�سلطة �لتنفيذية؛ بل �أعمالهم 

همزة و�سل مع عموم �جلهات �حلكومية ومبختلف �أنو�ع �ل�سلطات �ملحلية و�لدولية.
وقد �أ�سند �ملنظم للجهات �لع�سكرية �لنظر يف خمالفات �لع�سكري �لوظيفية و�أخطاءه 
�لع�سكرية؛ فكان لهذه �جلهات �إ�سد�ر قر�ر �جلز�ء �لع�سكري وفق �ل�سبب �لباعث له.

ومل يك���ن للقر�ر �لع�سكري �سف���ة �لأحكام �لق�سائية؛ بل �أخ�س���ع �ملنظم هذ� �لقر�ر 
للفح����س و�لنظر و�لطع���ن عليه يف �لإد�رة ويف �لق�ساء؛ و�س���وًل للطماأنينة يف �سحته 

�سكاًل ومو�سوعاً.
و�لقا�س���ي �لإد�ري بال�سلط���ة �لق�سائية ل ميكنه �حلكم عند �لطع���ن على قر�ر �جلز�ء 
�لع�سك���ري �إل بع���د ت�سوره وفقه���ه لن�سو�س �ملنظ���م �ل�سعودي يف ه���ذ� �لقر�ر؛ مع 

)1(  اأخرجه الرتمذي يف اجلامع ال�سحيح كتاب اجلهاد باب ما جاء يف ف�سل احلر�س يف �سبيل اهلل ) ح رقم 1639 175/4( ؛ 
وقد �سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته 756/2 ح/ 4113 عن اأن�س ر�سي اهلل عنه وو�سح تعدد طرقه 

و�سواهده .
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��ستح�ساره لقو�عد �لإد�رة �لع�سكرية يف �إ�سد�ر قر�ر �جلز�ء �لع�سكري؛ و�أثر �لأحكام 
�لق�سائية �لإد�رية عليه.

وع���دم �لرقابة �لق�سائية يفتح باب �ملمار�س���ات �خلاطئة للجهات �لإد�رية وللموظفي 
وتكت�س���ب �لقو�عد �لعدلي���ة و�ل�شعية و�لنظامي���ة �سفة �لرغبات و�لأم���اين و�لأهو�ء 
ب���دًل من �سفة ��ستح�س���ار رقابة ويل �لأمر على �لتنفيذ وذلك م���ن خالل نائبه �لقا�سي 

�لإد�ري))).
و�ل�سلط���ة �لتنظيمية هي ت�شيعي���ة ل تطمئن على �سحة تنفيذ م���ا تُ�شعه من قو�عد 
نظامية �إل من خالل عي �لرقابة �لق�سائية؛ حتى ت�سري �جلهات �لإد�رية �أعمالها وقر�ر�تها 

بر�سم �لقاعدة �لنظامية و�سلطتها يف حرم �لرقابة �لق�سائية )3).
فكان هذ� �لبحث وعنو�نه: رقابة �لق�ساء على �لقر�ر �لع�سكري يف �جلز�ء.

اأهمية املو�ضوع: 
1- تتالزم �أهمية مو�سوع �لبحث مع �أهمية �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف قر�ر�تها و�أعمالها 

ومن�سوبيها.
٢- تو�سيح عد�لة �ملنظم �ل�سعودي وت�سوفه �إلى تقيق �إر�دته يف �لقر�ر �لع�سكري.
3- �إدر�ك رجل �لأمن ملعنى قر�ر �جلز�ء �لع�سكري �ل�سادر بحقه وكيفية بناءه و�آثاره.

4- حاجة �لقا�سي �لإد�ري ملعرفة �لقر�ر �لع�سكري عند �لطعن عليه ق�ساًء.

)2( انظر : الرقابة الق�سائية على �سلطة الإدارة للها�سمي ر�سا حممد 121  .
)3(  النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري للطهراوي د.هاين علي 356 .
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املبحث الأول:تعريف م�صطلحات العنوان

 تري���ر �خلالف يف معن���ى م�سطلح �لقر�ر �لع�سك���ري؛ وبيان ثمرت���ه �إد�رًة وق�ساًء؛ 
و�أنو�ع قر�ر �جلز�ء �لع�سكري؛ و�أهم �أوجه �لتفاق و�لختالف بينها

املطلب الأول: تعريف م�صطلحات العنوان

الفرع الأول: تعريف رقابة الق�ساء لغة وا�سطالحاً واملراد بها

ف باعتبار مفرد�ت �للف���ظ – �لرقابة – �لق�ساء؛ وباعتبار جمموع  رقاب���ة �لق�ساء تُعرَّ
�للفظي لقباً د�ًل على مر�ٍد معي : 

اأوًل: تعريف رقابة الق�ضاء باعتبار مفردات اللفظ – الرقابة – الق�ضاء 
لغة وا�ضطالحًا: 

�لرقابة لغة: من َر�َقَبه مر�َقبًة وِرَقاباً �أي: َحَر�َسه. و�ْرتََقب �أي: �أَ�ْشف وَعال)4).
و�لرقابة ��سطالحاً: �ملطابقة و�مل�ساهاة)5).

فكاأن �لقا�سي �لإد�ري ُيطابق بي �إجر�ء �لإد�رة وبي �لقاعدة �لنظامية.
يَة. اء هو �حُلكم. وجمعه �أَْق�سِ ي. و�لَق�سَ ى َيْق�سِ و�لق�ساء لغة: من َق�سَ

ايا)6). يَّة مثله و�جلمع: �لَق�سَ و�لَق�سِ
وقد وردت مادة هذه �لكلمة يف ثالث و�ستي مو�سعاً من �لقر�ن �لكرمي))).

و�لق�ساء ��سطالحاً: هو �لإخبار عن حكم �شعي على �سبيل �لإلز�م))).
)4(  القامو�س املحيط للفريوز اأبادي 116 مادة : رقب .

)5(  الرقابة الق�سائية  123  .
)6(  خمتار ال�سحاح للرازي 540  مادة : ق�سى .

)7(  العجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي لعبدالباقي حممد فوؤاد 546  مادة : ق�سى .
))(  تب�سرة احلكام لبن فرحون 9/1  .
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ثانيًا: املراد برقابة الق�ضاء: 
مُيكن �لقول باأن �لرقابة �لق�سائية هي: 

�ل�سلطة �ملمنوحة للمحكمة �لإد�رية بن�سو����س �لنظام للف�سل و�إ�سد�ر �لأحكام يف 
�لق�سايا �لتي تكون �لإد�رة طرفاً فيها))).

الفرع الثاين: تعريف كل من القرار؛ والع�سكر؛ واجلزاء لغة وا�سطالحاً

�لقر�ر لغة: هو �مل�ستقر من �لأر�س و�ملطمئن فيها؛ ويقال: يوم �لَقّر بالفتح وهو �ليوم 
�لذي بعد يوم �لنحر لأن �لنا�س يقرون يف منازلهم)11).
ومنه قوله تعالى:  ڇ ں ڻ ڻ ڻ ڇ �لنمل: ٦1 .

 وقد ورد لفظ �لقر�ر يف �لقر�ن �لكرمي يف ت�سع مو��سع)11).
�لقر�ر ��سطالحاً:  ميكن �لقول باأنه: �لإف�ساح عن �لإر�دة.))1)

ت)13). ت �أي َق�سَ و�جلز�ء لغة: من َجَزى ويقال: �أَْجَز�أَه �أي َكفاه. و�أَْجَز�أَ
 وقد وردت يف مو��سع عدة يف �لقر�ن �لكرمي بلغت مائة و�سبعة ع�ش)14).

ف �جلز�ء يجد غالباً �حل�ش ملعناه مبا يدل  و�جل���ز�ء ��سطالحاً:  �لقر�ءة �لعامة مل���ن عرَّ
عل���ى �لعق���اب؛ وهذ� ل ي�سح و�لق���ر�ن �لكرمي د�ل على ��ستخد�م لف���ظ �جلز�ء مبا هو 

�أ�سمل من �لثو�ب و�لعقاب.
فه بنحو قريب من هذا يف الرقابة الق�سائية 124  . )9( عرَّ

)10( خمتار ال�سحاح )52 ؛ والقامو�س املحيط 592 مادة : قرر .
)11( املعجم املفهر�س 542 مادة : قرب .

)12( ميك���ن تعري���ف الق���رار مب���ا ذكره اأع���اله باأنه الإف�ساح ع���ن الإرادة ثم يكون تعريف���ه باعتبار ما ُي�س���اف اإليه . انظر : 
القرارات الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سنارى د. حممد عبدالعال 49.

)13( خمتار ال�سحاح 101-102 مادة : جزاأ .
)14( املعجم املفهر�س )16-170 مادة : جزى .
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وميكن تعريفه مبا ورد تف�سريه يف �لقر�ن �لكرمي باأن �جلز�ء هو �لأوفى)15).
ومنه قوله تعالى: ڇ مت ىت يت جث مث ڇ �لنجم: 41 . 

وعب���ارة �لأوفى �لقر�آنية هي �لتي تتنا�سب مع قر�ر �جلز�ء لأنه قد ي�سدر بدون عقوبة 
كعدم قيام �مل�سوؤولية �لتاأديبية. 

و�لَع�ْسَكر لغ���ة: �جلي�س وَع�ْسَكر �لرجل فهو ُمَع�ْسِكر بك����ش �لكاف �أي هياأ �لع�سكر. 
و�لَع�ْسَكر هو �جلمع و�لكثري م���ن كل �سئ. و�لَع�ْسكر�ن: َعَرفة ومنى. و�لَع�ْسَكرة �ل�سدة 

و�جلدب. وع�سكر �لليل: ��ستدت ظلمته)16).
و�لَع�ْسكر ��سطالحاً: من �جلند وه���ي �لتلب�س باأحو�ل �جلنود ح�ساً ومعنى يف �لقول 

و�لعمل و�لعقيدة ))1).
ومل يرد لفظ �لع�سكر يف �لقر�ن �لكرمي ولكن ورد لفظ �جلند يف ثالثي مو�سعاً))1). 

املطلب الثاين: حترير اخلالف يف معنى م�صطلح القرار الع�صكري

الفرع الأول: حترير حمل النزاع؛ وعر�س الأقوال مع التعليل واملناق�سة 

والرتجيح والذي عليه العمل

حترير حمل النزاع: 
ورد يف ن�سو����س �ملنظ���م �ل�سعودي م�سطلح "قر�ر ع�سك���ري" باملادة 117/ج من 
نظ���ام خدمة ال�ضباط؛ واملادة  5٦/ج – ز من نظ���ام خدمة �لأفر�د ، كما ورد م�سطلح 

)15( وهذا الذي ذكره الزخم�سري يف الك�ساف 33/4 ؛ والزجاج يف : معاين القران واإعرابه  76/5 .  
)16( خمتار ال�سحاح 432 مادة : ع�سكر ؛ والقامو�س املحيط 564 مادة : ع�سكر . 

)17( اجلندية قدمياً وحديثاً للخياري اأحمد يا�سني  9  .
))1( املعجم املفهر�س 179 مادة : جند .
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"حماكمته – م�سلكياً- ع�سكرياً" باملادة 117/ط من نظام خدمة ال�ضباط؛ واملادة 5٦/ 
ومن نظ���ام خدمة �لأفر�د فكان �لختالف على معنى م�سطل���ح �لقر�ر �لع�سكري على 

ر�أيي: 
�ل���ر�أي �لأول: �ملر�د بالقر�ر �لع�سكري هو �لقر�ر �لع�سك���ري �ل�سادر تاأديباً عن هيئة 
�ملحاكم���ة. وهذ� �لذي علي���ه �لعمل حالياً. وفق حم�ش هيئة �خل���ر�ء رقم 1٢5 وتاريخ 

14٢٦/4/7ه� باتفاق مندوبي �جلهات.
وتعليلهم: 

1-�أن �ملنظ���م حدد �سكاًل معيناً للقر�ر �لع�سكري يف نظام �لعقوبات �لع�سكري وهو 
�ل�سادر عن هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية.

٢-ن����س �ملنظم على �ملحاكمة �لع�سكرية يف �لفق���ر�ت )ز؛ ج - من �ملادة- ٦ ( من 
نظام خدمة �لأفر�د.

املناق�ضة: 
1-�أن م�سطلحات �ملنظم م�سطلحات مق�سودة �لدللة و�ملعنى؛ فحي يورد م�سطلح 
�لقر�ر �لع�سكري؛ فاإن���ه لي�س مبعنى م�سطلح �ملحاكمة �لع�سكرية؛ وبينهما فرق كبري يف 

�ملعنى ويف �لإجر�ء.
٢-�أن �ملنظ���م مل يورد م�سطلح �ملحاكمة �لع�سكري���ة يف �لفقرتي )ز؛ج / 5٦( من 
نظام خدمة �لأفر�د؛ بل �أورد هذ� �مل�سطلح – �ملحاكمة �لع�سكرية – يف الفقرة )ط( من 
�ملادة 117 من نظام خدمة ال�ضب���اط والفقرة )و( من املادة )5٦( وهو م�سطلح مق�سود 
�لدلل���ة و�ملعن���ى يف �لع�سكري ُيحاكم ع�سكري���اً و�إن �سدر قر�ر �إنه���اء خدمته بف�سله 
للغياب �أو لنقطاعه عن عمله؛ مبثل �إر�دة �ملنظم �ل�سعودي يف �ملادة 33 من نظام تاأديب 
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�ملوظفي.
3-�أن يف �لفق���رة )و( من هذه �مل���ادة �أورد �ملنظم م�سطلح �لقر�ر بقوله: "...و�سدر 
قر�ر بف�سل���ه..." �أي: لغياب �لفرد �لع�سكري و�نقطاعه ع���ن عمله؛ و�ملر�د بالقر�ر هنا 
ر �ملنظم بعد ذلك  �لق���ر�ر �لع�سكري بف�سل���ه؛ لأنه �سادر عن جه���ة ع�سكرية؛ وقد ق���رَّ

حماكمته ع�سكرياً.
4-تعطيل �إر�دة �ملنظم �ل�سعودي يف قوة ن�سو�س نظامه بالأثر �لعاجل باإنهاء �لعالقة 

�لوظيفية عند قيام �ملوجب �لق�سائي لإنهاء �خلدمة �لع�سكرية.
5-�إحلاق �مل�سقة و�لتنكيل بالع�سكري باإخ�ساعه لإجر�ء�ت تاأديبية ع�سكرية طويلة ل 
فائ���دة منها؛ ومل يبق لإنهاء خدمته �إل �سدور ق���ر�ر ع�سكري تنفيذي بناًء على ما �سدر 

بحقه ق�ساًء. 
�ل���ر�أي �لثاين: �أن �ملر�د مب�سطلح �لقر�ر �لع�سك���ري �أي قر�ر �لإد�رة �لع�سكرية ولي�س 
قر�ر هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية. وهو �لر�أي �لقدمي. بكتاب هيئة �خلر�ء رقم 114 وتاريخ 

14٢5/1/9ه�.
وميكن �لتعليل لهم مبا يلي: 

1-�لقو�عد �للغوية و�لأ�سولية ناطقة باأن �مل�سطلح �لعام م�ستغرق جلميع ما ي�سلح له 
بح�سب و�سٍع و�حد وم�سطلح �لقر�ر �لع�سكري م�ستغرق جلميع �لقر�ر�ت �لع�سكرية؛ 

وتخ�سي�سها بقر�ر �ملحاكمة �لع�سكرية تخ�سي�س بال خم�س�س))1).
٢-�أن �ملنظ���م �ل�سعودي منح �جلهات �لع�سكرية �أنو�عاً من �لقر�ر�ت �لع�سكرية؛ كما 
�س���ريد تو�سيحه يف �ملطلب �لتايل؛ وقر�ر �لإد�رة �لع�سكري���ة لي�س كقر�ر هيئة �ملحاكمة 

)19( انظر : اللَُّمع يف اأ�سول الفقه لل�سريازي اأبي اإ�سحاق 71 ؛ و�سرح خمت�سر الرو�سة للطويف 2/ )47 .
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كما �سيت�سح يف ثمرة �خلالف. 
3-�لقر�ر �لع�سك���ري بعمومه قر�ر �إد�ري؛ فكان �لتعريف ل���ه م�ستنبطاً من �لأحكام 
�لق�سائي���ة �لإد�رية و�لتي عرفته باأنه �إف�ساح �لإد�رة ع���ن �إر�دتها �مللزمة مبا لها من �سلطة 
مبقت�س���ى �لأنظمة و�للو�ئح بق�سد �إحد�ث �أثر قانوين يك���ون جائز�ً وممكناً نظاماً. وهذ� 

تعريٌف �سالٌح للقر�ر �لع�سكري )1)).
املناق�ضة: 

مب���ا ورد يف �ملادتي 153 و154 من نظام قو�ت �لأم���ن �لد�خلي و�لتي توجب �إحالة 
�لع�سكري �ل�سادر عليه حكم �شعي لالإجر�ء�ت �لتاأديبية مهما كانت نتيجة ذلك �حلكم. 

واجلواب: 
�أن هاتي �ملادتي لي�س فيهما لب�س على ق�سايا �لأحكام �لق�سائية �ملت�سمنة ملوجٍب من 

موجبات �إنهاء �خلدمة وبيانه كالتايل: 
1-�أنه �إذ� ورد لفظ �لقاعدة �لنظامية �لعامة على �سبٍب خا�س وجب �لعمل بعمومها؛ 
لأن �لع���رة بعموم �للفظ ل بخ�سو�س �ل�سب���ب �إل �أن تاأتي قاعدة نظامية خا�سة على ما 

ُي�سبه حال �ل�سبب �لذي ورد من �أجله)1)).
 فيكون �لعمل بالقاعدة �لنظامية �خلا�سة على �لو�سف �لأدق يف �ل�سبب �ملتعلق بها؛ 
وذل���ك بالعمل بالقاعدة �لنظامية �لعامة باإحالة �لع�سك���ري لالإجر�ء�ت �لتاأديبية ب�سدور 
حكم ق�سائي عليه؛ ما مل يكن هذ� �حلكم �لق�سائي يت�سمن و�سفاً مبوجٍب من موجبات 
�إنهاء �خلدمة وفق �لقاعدة �لنظامية �خلا�سة؛ و�لتي توجب �إنهاء �خلدمة �لع�سكرية بقر�ر 

ع�سكري ل بالإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية.
)20( القرارات الإدارية لر�سالن د. اأنور اأحمد 2 ؛ والقرارات الإدارية لعبدالكرمي د. فوؤاد 19 .

)21( انظر : �سرح خمت�سر الرو�سة 2/)47 – 0)4 ؛  و�سرح الكوكب املنري لبن النجار 3/ 179 .
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٢- �أن �للف���ظ �إذ� ورد عل���ى �سبٍب مل يجز �أن يخرج �ل�سبب من���ه؛ لأن موؤد�ه تاأخري 
بي���ان �ملنظم عن وقت �حلاج���ة؛ وهذ�   ل ي�سح �لقول به مع و�س���وح بيان �إر�دة �ملنظم 

�ل�سعودي)))). 
الرتجيح: 

بالنظ���ر �إلى قو�عد �للغ���ة وقو�عد �لأ�سول يف �مل�سطلح���ات و�لألفاظ و�إر�دة �ملنظم 
وفق عبار�ت���ه يف ن�سو�سه �لنظامية؛ فالذي �أرجحه و�أو�سي بع���ودة �جلهات �لع�سكرية 
�إلي���ه و�لقا�سي �لإد�ري يف حكمه هو قول �لر�أي �لثاين- �ل���ر�أي �لقدمي -؛ و�إن كانت 
م���ادة هذ� �لبحث وفق ما عليه �لعمل بالر�أي �لأول؛ وقد �أ�سري لأثر �لر�أيي �إد�رة وق�ساًء 

ما �أمكن.

الفرع الثاين: ثمرة اخلالف منتجة يف الإدارة ويف الق�ساء

 �خل���الف يف معن���ى – �لقر�ر �لع�سك���ري - منتج وله �أث���ره يف �لإد�رة ويف �لق�ساء 
�لإد�ري وبيان هذه �لثمرة من خالل ذكر بع�س منها: 

1-�أن �لق���ر�ر �لع�سكري ي�سدر عن و�حد؛ كاخت�سا�س مدي���ر �لإد�رة �لع�سكرية �أو 
مدي���ر �لقطاع �لأمني؛ و�أما قر�ر �ملحاكم���ة �لع�سكرية فال ي�سدر �إل عن هيئة حماكمة ل 

تقل عن ثالثة.
٢-�أن �لقر�ر �لع�سك����ري فوري �لإجر�ء ويو�سف بالتنفيذ ملا ثب����ت ق�ساًء مبوجب �إنهاء 
�خلدمة �لع�سكرية بعقوبة �حلد �أو �ل�سجن باأكرث من �سنة �أو يف جرمية خملة بال�شف و�لأمانة؛ 

و�أما قر�ر هيئة �ملحاكمة فيجب �أن مير مبر�حل و�سمانات تاأديبية طويلة �إجر�ًء وزمناً.

)22( انظر : اللمع 93  .



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ176

3-�أن �لق���ر�ر �لع�سكري نهائي وهذ� �ل���ذي يريده �ملنظم لتحقيق ق���وة نظامه باإنهاء 
�لعالق���ة �لوظيفية �لع�سكرية للموجب �لق�سائي؛ و�أما قر�ر هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية فال 

يكون نهائياً �إل بالت�سديق عليه ممن له �لخت�سا�س بت�سديقه لتنفيذه.
4-حمافظ���ة �لقا�س���ي �لإد�ري يف منطوق �أحكام���ه على قوة �لنظ���ام باإ�سد�ر جهة 

�لإد�رة قر�رها باإنهاء �خلدمة بالقر�ر �لع�سكري ولي�س بقر�ر هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية.  

املطلب الثالث: املراد بقرار اجلزاء الع�صكري؛ واأنواعه؛ واأهم 
اأوجه التفاق والختالف بينها

الفرع الأول: املراد بقرار اجلزاء الع�سكري

ف قر�ر �جلز�ء �لع�سك���ري بخ�سو�سه؛ �إل �أنه ميكن �لقول باأنه:  مل �أق���ف على من عرَّ
�إف�ساح �لإد�رة �أو هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية عن �إر�دتها مبعاقبة �لع�سكري ل�سبب �سحيح 

نظاماً)3)). 

 الفرع الثاين: اأنواع قرار اجلزاء الع�سكري واأهم اأوجه التفاق والختالف بينها

اأوًل: اأنواع قرار اجلزاء الع�ضكري: 
منح �ملنظم �ل�سعودي �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية نوعي من قر�ر �جلز�ء �لع�سكري وهما)4)):
�لن���وع �لأول: قر�ر �جلز�ء �لع�سكري �لإد�ري غ���ري �لتاأديبي. ونخت�شه يف �ل�سم: 

باجلز�ء �لإد�ري.

)23(الرقابة الق�سائية )1 .
)24( انظ���ر : امل���ادة 127 م���ن نظ���ام ق���وات الأم���ن الداخلي . وتاأمل فق���ه خيارات الإج���راءات الثالث �ستج���د نوعني للجزاء 

الع�سكري ) ب - ج ( . 



177 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

�لنوع �لثاين: قر�ر �جلز�ء �لع�سكري �لإد�ري �لتاأديبي. ونخت�شه يف �ل�سم: باجلز�ء �لتاأديبي.
وهذ� �جلز�ء �لتاأديبي ي�سدر عن �ملجل�س �لتاأديبي بدرجتي)5)): 

�لدرجة �لأولى: �ملجل�س �لتاأديبي �لبتد�ئي.
�لدرجة �لثانية: �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سكري.

ثانيًا: اأهم اأوجه التفاق والختالف بني النوعني – اجلزاء الإداري واجلزاء التاأديبي -: 
1-يتفقان ب�سماع �أقو�ل �لع�سكري �ملتهم قبل جماز�ته)6)). 

٢-يختلف���ان باأن �جلز�ء �لإد�ري ي�سدر عن و�حد و�أم���ا �جلز�ء �لتاأديبي في�سدر عن 
هيئة حماكمة ل تقل عن ثالثة)))).

3-يتفقان باإر�دة �ملنظم �ل�سعودي يف ت�سبيب قر�ر �جلز�ء )))).
4-يختلف���ان باأن قر�ر �جل���ز�ء �لإد�ري نهائي و�أما قر�ر �جل���ز�ء �لتاأديبي فال يكت�سب 

�سفة �لنهائية �إل باإجر�ء �لت�سديق عليه)))).

املبحث الثاين: اأهمية رقابة الق�صاء؛ وبيان اأوجه الطعن على 
قرار اجلزاء الع�صكري ق�صاًء

املطلب الأول: اأهمية رقابة الق�صاء للموؤ�ص�صة الع�صكرية ومن�صوبيها

ل تنح����ش ق���وة �ملوؤ�س�س���ة �لع�سكرية فيما تلكه م���ن قو�ت و�أجن���دة وجهود وروؤية 

)25( انظر : املادة 132 من النظام .
)26( انظر: املواد : 119-120-159-160 من نظام قوات الأمن الداخلي .
)27( انظر : املواد : 130-131-159-160 من نظام قوات الأمن الداخلي .

))2( انظر: املادة : 145-161 من نظام قوات الأمن الداخلي . 
)29( انظر : املادة : )14-161 من نظام قوات الأمن الداخلي.



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ178

ع�سكري���ة؛ بل من قوتها �أي�س���اً �رتباطها بال�سلط���ة �لق�سائية يف رقاب���ة �لق�ساء �لإد�ري 
خ�سو�س���اً على قر�ر �جلز�ء �لع�سكري؛ و�لذي ي�سدر عل���ى من�سوبيها من �لع�سكريي 

وفوائد هذا االرتباط ال ميكن ح�رصها؛ واأذكر هنا اأهم فوائدها: 
1-اأن رقاب���ة الق�ض���اء االإداري عل���ى قرار اجل���زاء الع�ضكري فيه ارتب���اط للموؤ�ض�ضة 

�لع�سكرية بويل �لأمر – �لرجل �لأول يف �لدولة – لأن �لقا�سي نائب عنه.
٢-�أن �لقو�عد �لنظامي���ة �لأ�سا�سية للحكم و�سحت �ل�سلطات �لثالث �ملعلومة؛ و�أن 
�سلطة �لق�ساء �سلطة م�ستقل���ة؛ وفَر�س �ملنظم حق �لتقا�سي للمو�طني و�ملقيمي؛ فكان 
للموؤ�س�س���ة �لع�سكرية ومن�سوبيها �لتمتع بهذ� �لفر�س وذل���ك عماًل باملو�د: )44-4٦-

47( من �لنظام �لأ�سا�سي للحكم؛ و�ملادة 13/ب من نظام ديو�ن �ملظامل.
3-�أن �لق�س���اء �لإد�ري فو�ئده للموؤ�س�س���ة �لع�سكرية وملن�سوبيه���ا على حٍد �سو�ء؛ 

فهناك �أحكام ق�سائية �إد�رية ناطقة ب�سحة قر�ر �جلز�ء �لع�سكري.
4-�أن جه���ة �لإد�رة ل تك���ون عاملة وقا�سية؛ �إذ �جتماع ذل���ك يحط من �عتبار جهة 
ده �ملنظم للحياد)31) ولقوة  �لإد�رة و�إن كان���ت عادلة )31)؛ لأن رقابة �لق�ساء �لإد�ري ق�سَ

درجة �ل�سلطة �لق�سائية؛ ولتكون ن�سو�س نظامه و�جهة ح�سارية عدلية حملياً ودولياً.
4-�أن �ملنظ���م عد�لت���ه متو�زنة �إذ منح �ملوظف يف �خلدمة �ملدني���ة �بتد�ء من �ملر�تب 
َفها �لوظيف���ي َخَدمية- �سمانة �لرقاب���ة �لق�سائية؛ فكان  �لوظيفية �لأوليَّ���ة - و�لتي و�سْ
للموؤ�س�س���ة �لع�سكري���ة ومن�سوبيها ه���ذه �ل�سمانة حقاً لزماً لو�س���وح �لحتياج وكرثة 
�لعمل و�لحتكاك؛ �لذي ينتج عنه �ملخالفات و�لأخطاء �لوظيفية؛ و�سدور قر�ر �جلز�ء 

)30( الرقابة الق�سائية 234 .
)31( انظ���ر : مقدم���ة بح���ث احلي���اد يف الرقابة على احل�سابات للباح���ث عبدالعزيز الإمام واملن�س���ور يف العدد 17 من جملة 

معهد الإدارة ربيع  الثاين 1395 ه�.
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�لع�سكري ب�سببها.    

املطلب الثاين: الق�صاء الع�صكري

م�سطلح �لق�ساء �لع�سكري قد ُي�سمع وُيق���ر�أ يف �لجتماعات و�ملوؤتر�ت �لع�سكرية 
�أو يف حيثي���ات ق���ر�ر�ت �لتاأديب �لع�سك���ري �أو عند �لطعن عليه ق�س���اء؛ فيكون �ملر�د 
توهم���اً �لنوع �لثاين من قر�ر �جلز�ء �لع�سكري �ل�سادر عن جهة �لتاأديب بو�سفها ق�ساًء 

ع�سكرياً.
و�لأ�س���ل �أن �لألفاظ و�مل�سطلح���ات مق�سودة �لدللة و�ملعن���ى؛ فلي�س يف ن�سو�س 
�ملنظ���م �ل�سعودي �لق�ساء �لع�سكري؛ ول يوجد �سم���ن �ل�سلطة �لق�سائية ذلك؛ وميكن 

تو�سيح �أهم �لفروق بي جهة �لتاأديب �لع�سكري و�لق�ساء �لع�سكري يف �لآتي: 
1-�أن جهة �لتاأديب �لع�سكري �سلطتها تنفيذية ولي�ست �سلطة ق�سائية.

٢-�أن �ل�سادر عن جهة �لتاأديب قر�ر و�إن و�سفه �ملنظم باحلكم؛ �إذ يخ�سع هذ� �لقر�ر 
لرقابة �لق�ساء �لإد�ري بخالف �حلكم �لق�سائي.

3-�أن نظام �لق�ساء �لع�سكري يكون يف �أنظمة �ل�سلطة �لق�سائية وعدم وجوده عدم 
وجوٍد له �أما ن�سو�س �لتاأديب فهي موجودة �سمن ن�سو�س �ل�سلطة �لتنفيذية يف ممار�سة 

�أعمال �لوظيفة. 
كم���ا ل ميكن �ل�سطالح بالتاأديب �لع�سكري وُي���ر�د بهذ� �مل�سطلح �جلز�ء �لع�سكري 
بنوعي���ه �لإد�ري و�لتاأديب���ي؛ �إذ هذه �لت�سمي���ة �أو �لت�سمية باجل���ز�ء �لع�سكري �لإد�ري 
ترف�س���ه قو�عد �مل�سطلحات؛ لأن فيه تغليٌب لنوع جز�ٍء ع�سكري على نوع �آخر م�ساٍو 

له يف �لدرجة �لنظامية.
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و�ل�سحي���ح �أن يكون �مل�سطلح عاماً م�ستغرقاً جلميع ما ي�سلح له بح�سب و�سٍع و�حد 
وق���د �أورده �ملنظ���م يف ثنايا ن�سو�س نظامه؛ فيكون م�سطلح �جل���ز�ء �لع�سكري ُمهيمناً 

على �جلز�ء �لإد�ري و�جلز�ء �لتاأديبي.  

املطلب الثالث: بيان اأوجه الطعن على قرار اجلزاء الع�صكري ق�صاًء

الفرع الأول: اأوجه الطعن ق�ساًء على قرار اجلزاء الإداري غري التاأديبي.

�لطعن لغة: �لقدح. 
وقد ورد �لطعن يف �لقر�ن �لكرمي يف مو�سعي))3). 

و�لطعن ��سطالحاً:  
ل يخرج عن معناه يف �للغة وهو �لدخول على �لقر�ر بقادح �أو �أكرث)33).

�لطع���ن ق�ساًء على قر�ر �جل���ز�ء �لإد�ري كمثل �لطعن على �لق���ر�ر �لإد�ري؛ �إذ يرد 
�لطع���ن على عموم �أركان �لقر�ر – �لخت�سا�س – �ل�سبب- �ملحل- �ل�سكل- �لغاية- 
�إل �أن �مل���ادة 1٦1 من نظام قو�ت �لأمن �لد�خل���ي ت�سمنت بيان �أهم �أوجه �لطعن على 

قر�ر �جلز�ء �لإد�ري غري �لتاأديبي وذلك يف �لآتي: 
1-وقوع �ملخالفة- �ل�سبب -.

٢-�لتحقيق مع �لع�سكري �ملتهم و�سماع �أقو�له قبل جماز�ته.
3-�لت�سبيب يف قر�ر �جلز�ء �لإد�ري.

)32(ل�س���ان الع���رب لب���ن منظور 266/13-267 مادة : طعن ؛ وهو الذي ورد يف فتح القدير لل�سوكاين يف اآية �سورة التوبة : 
12 ويف معامل التنزيل يف اآية الن�ساء : 46 . 

)33( وبع�سهم عرف الطعن : باأنه و�سائل حددها القانون مبقت�ساها يتمكن املت�سرر من التظلم .
      انظ���ر : ال�سلط���ة الق�سائي���ة ونظام الق�س���اء يف الإ�سالم لن�سر فريد وا�سل 257 ؛ واأ�سول املحاكمات املدنية لأبي الوفاء 

اأحمد 675 .
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4-ك���ون عقوبة �جلز�ء �لإد�ري وفق �لر�سم �ملجدول يف نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي 
بو�سف ُم�سِدرها مع رتبة �ملُوقعة عليه.

وحم���ل �ملناق�س���ة �لق�سائي���ة يف �لعن�ش �لر�ب���ع �إذ لبد للقا�س���ي �لإد�ري �لنظر يف 
�خت�سا����س من �أ�سدر قر�ر �جلز�ء �لإد�ري؛ ومن له ح���ق �إنابة غريه يف توقيع �جلز�ء؛ 
ووفق مق���د�ر �لعقوبة �لتقديرية �ملمنوحة له؛ وذلك وف���ق �إر�دة �ملنظم �ل�سعودي باملادة 

)159-1٦0( من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي. 
ويت�سف هذ� �لنوع من قر�ر�ت �جلز�ء �لع�سكري باأنه فوري ونهائي؛ فكان للقا�سي 
�لإد�ري �إذ� توج���ه له �ل�شر غري �ملت���د�رك من �لتنفيذ؛ �إ�س���د�ر �حلكم �لعاجل بوقف 
�لتنفي���ذ حتى �لف�س���ل يف �أ�سل �لدعوى )عماًل بامل���ادة �ل�سابعة م���ن قو�عد �ملر�فعات 
و�لإج���ر�ء�ت �أمام دي���و�ن �ملظامل( -  فقد مت �نتهاء �لعمل به���ذه �لقو�عد، بعد �سدور 
نظام �ملر�فع���ات �جلديد �أمام ديو�ن �ملظامل، و�ل�سحيح �أن يتم تعديل ذلك �إلى: "عماًل 

باملادة �لتا�سعة من نظام �ملر�فعات �أمام ديو�ن �ملظامل".
الفرع الثاين: اأوجه الطعن ق�ساًء على قرار اجلزاء الإداري التاأديبي. 

�أوجه �لطعن ق�س���اًء على قر�ر �جلز�ء �لتاأديبي كثرية ومتع���ددة ومتناثرة يف ن�سو�س 
�ملنظ���م؛ فكان ه���ذ� �لفرع ل�سرها وتق�سيمه���ا وللقا�سي �لإد�ري عن���د ورودها متعددة 

�ختيار �أعظمها �أثر�ً و�أن�سبها يف ت�سبيب حكمه وهي كالتايل: 
1-فح�ض قرار الإحالة لالإجراءات التاأديبية.

وجوه���ره اأن من كان من ال�ضباط الع�ضكريني برتبة مق���دم )قائد( فاأعلى؛ فاإن ركن 
�لخت�سا�س منعقد لوزير �لد�خلية باإ�سد�ر قر�ر �لإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية؛ و�أما بقية 
ال�ضباط في�ضدر قرار االإحالة للإجراءات التاأديبية من املدير العام للقطاع االأمني؛ واأما 
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�لأفر�د من �لع�سكريي في�سدر ق���ر�ر �لإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية من �ملدير �أو من قائد 
�ملنطقة وذلك وفق �ملادة 1٢٢ من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي. 

2-التحقيق.
وه���ذ� جوهر �ل�سمان���ات و�أهم �لإجر�ء�ت؛ ب���ل بد�خل �لتحقيق �أج���ز�ء كثرية من 
�ل�سمان���ات باأن يكون �لأمر �س���ادر�ً بالتحقيق من �ساحب �ل�سالحي���ة؛ ووجوباً يكون 
�ملحقق �سابطاً �سو�ء كان �لع�سكري �ملتهم �سابطاً �أم فرد�ً؛ و�أن يكون �ل�سابط �ملحقق ل 
ل  تق���ل رتبته عن �ل�سابط �ملتهم؛ و�أما ق�ساي���ا �لتعدي على �لأ�سخا�س �أو �لأمو�ل فيُ�سكَّ
لها هيئة تقي���ق؛ و�أن �لتهمة توجه للمتهم بو�س���وح كايف؛ للو�سول للنتيجة بدليل �أو 

تعليل وذلك وفق �ملادة 119-1٢0 من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي.
3-اجلزاء الإداري.

�سبق بيان �لنوع �لأول من قر�ر �جلز�ء �لع�سكري – �جلز�ء �لإد�ري – وهو �لو�رد يف 
�ملادة 1٢7/ب من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي؛ فاإذ� �تخذت جهة �لإد�رة �لع�سكرية قر�ر 
�جلز�ء �لإد�ري كان كافياً عن �ملحاكمة �لع�سكرية لكون �ل�سبب �سدر ب�ساأنه جز�ء �إد�ري. 

4-الإحالة الوجوبية لالإجراءات التاأديبية.
ب�سدور حكم �شعي من �ل�سلطة �لق�سائية على �لع�سكري مهما كانت نتيجته؛ يجب 
�إحالت���ه لالإجر�ء�ت �لتاأديبية فال يكون �لطعن من قر�ر �لإحالة وجيهاً للر�ءة �أو ل�شف 
�لنظ���ر يف منطوق �حلكم �لق�سائي؛ �إذ قد تقوم �مل�سوؤولية �لتاأديبية �لوظيفية و�إن مل تقم 
�مل�سوؤولية �جلنائية �لق�سائية)34). وما مل يكن فيه حكم �شعي من �ملخالفات �لإد�رية فاإن 

)34( �س���در حك���م ديوان املظامل بربيدة رقم 1432/7/6/54ه� ؛ واملكت�س���ب لل�سفة النهائية مب�سي املدة بتاريخ 1432/6/4 
ه� ؛ واملت�سمن النطق بعدم الإدانة باجلرمية اجلنائية – الر�سوة – والن�س يف الأ�سباب باأنه ل يعني بال�سرورة عدم 

وجود خمالفة ت�ستوجب التاأديب من جهة العمل . 
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�لإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية تكون جو�زية.
و�أ�س���ري هنا �إلى �أن �ملنظم و�سح �إر�دته بلفظ خا����س فاإذ� �سدر �حلكم بالإد�نة باإحدى 
موجب���ات �إنهاء �خلدمة فُتنه���ى �خلدمة �لع�سكري���ة بقر�ر ع�سكري ومل يق���ل باملحاكمة 

�لع�سكرية كما �سبق بيانه يف معنى �لقر�ر �لع�سكري.
1- تبليغ �لع�سكري �ملتهم مبوعد جل�سته بوقتٍ كاٍف.

٢- تكينه من �حل�سور و�سرتد مناق�سة �لق�ساء �لإد�ري لهذه �ل�سمانة يف �ملبحث �لر�بع.
3- ��ستعانة �لع�سكري �ملتهم بوكيل �أو حمامي.

4- علنية �جلل�سة �إل ل�سبب ر�جح.
5- �خت�سا����س ت�سكيل هيئة �ملحاكمة يختلف بدرجتيه ويتفقان يف �لأع�ساء من رتبة 

ال�ضابط املتهم فاأعلى؛ واأما االأفراد فل ُيحاكمهم اإال ال�ضباط قطعاً كالتحقيق.
٦- للع�سكري �ملتهم رد �أي ع�سو من هيئة �ملحاكمة ينظر ق�سيته ب�سبب مقنع.

7- تنحي رئي�س �ملجل�س �أو �لع�سو ل�سبب �سحيح كم�ساركته يف �لتحقيق �أو �لدعاء 
�أو �ل�سهادة �أو ل�سلة �لقر�بة �أو �خل�سومة �أو �ملودة مع �ملتهم و�لتي لها �أثر على �لق�سية.

٨- �لتبليغ مبنطوق �لقر�ر �لتاأديبي و�لت�سديق عليه)35).
امل�ضاألة الأولى: التبليغ مبنطوق القرار التاأديبي البتدائي – الدرجة 

الأولى – والت�ضديق عليه.
يج���ب تبليغ منطوق �لقر�ر �لتاأديبي �لبتد�ئي للع�سك���ري �ملتهم؛ �إن كان �سابطاً فله 
خم�سة ع�ش يوماً من تاريخ تبليغه؛ و�إن كان فرد�ً كان �لوقت له ق�سري�ً بت�سجيل �ملو�فقة 
�أو �لطع���ن علي���ه بال�ستئن���اف؛ و�إل كان �لطعن بع���دم �لتبليغ مبنطوق �لق���ر�ر �لتاأديبي 

)35( انظر املواد : 130-131-132-134-139-140-143-150 من نظام قوات الأمن الداخلي .
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�لبتد�ئي وجيهاً وله �أثره يف منطوق �حلكم �لق�سائي �لإد�ري)36).
و�لطعن عل���ى هذ� �لقر�ر �لتاأديبي �لبتد�ئي ل ينح�ش باملته���م �سو�ء كان �سابطاً �أم 
فرد�ً؛ بل نظاماً جلهة �لإد�رة �لطعن عليه بال�ستئناف ولكن يف مدة خم�سة ع�ش يوماً من 
تاريخ �س���دوره؛ �إل �أن ركن �لخت�سا�س بطعن جه���ة �لإد�رة ينعقد لوزير �لد�خلية �أو 

�ملدير �لعام))3).
وقد يكت�سب �لق���ر�ر �لتاأديبي بدرجته �لبتد�ئية �سفة �لنهائية وذلك عند عدم �لطعن 

عليه بال�ستئناف و�لت�سديق عليه من �ملدير �لعام للقطاع))3) .
امل�ضاألة الثانية: التبليغ مبنطوق قرار املجل�ض ال�ضتئنايف الع�ضكري – الدرجة 

الثانية – والت�ضديق عليه.
�لتبليغ مبنطوق �لقر�ر �لتاأديبي �ل�سادر عن �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سكري لي�س كمثل 
�لتبليغ مبنط���وق �لقر�ر �لتاأديبي �لبتد�ئي �ملو�سح يف �مل�ساألة �لأولى؛ لأن تبليغ منطوق 
ق���ر�ر �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سك���ري له �أثره يف مرحلة �لطعن ق�س���اء؛ ولكن �لقا�سي 
�لإد�ري ُي���درك ب���اأن هذ� �لقر�ر �لتاأديب���ي غري نهائي ول يكت�سب �سف���ة �لنهائية �إل بعد 

�لت�سديق عليه))3).
وهذ� قد ينتج عنه �خللل يف �حت�ساب مدة �لطعن من تاريخ �لتبليغ بالقر�ر غري �لنهائي 

�أم من تاريخ �لتبليغ بالقر�ر �لنهائي و�لذي له �أثره على �ملر�كز �لقانونية)41).

)36(انظر : املادة 146-150 من نظام قوات الأمن الداخلي .
)37(انظر : املادة 147 من نظام قوات الأمن الداخلي .
))3(انظر : املادة )14 من نظام قوات الأمن الداخلي . 
)39(انظر : املادة )14 من نظام قوات الأمن الداخلي . 

)40(انظ���ر : حك���م دي���وان املظ���امل مبك���ة املكرم���ة  رق���م 1432/10/5/215ه���� ؛ واملكت�س���ب لل�سف���ة النهائي���ة بحك���م حمكمة 
ال�ستئناف رقم )2/54 لعام 1433ه� يف احت�سابه ملدة الطعن من تاريخ التبليغ بالقرار النهائي .
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وق���د ي�سمع �لق�س���اء �لإد�ري �لدعوى على ق���ر�ر تاأديبي بدرجت���ه �لثانية غري نهائي 
ليت���د�رك خطاأ جه���ة �لإد�رة �لع�سكرية بتنفيذها ملنط���وق �لقر�ر �لتاأديب���ي قبل �كت�سابه 

ل�شعية �لتنفيذ بامل�سادقة عليه)41).
وينعق���د �لخت�سا�س لوزير �لد�خلي���ة يف �لت�سديق على ق���ر�ر �ملجل�س �ل�ستئنايف 

الع�ضكري يف ق�ضايا ال�ضباط؛ واأما االأفراد فاالخت�ضا�ص بالت�ضديق للمدير العام))4). 
ق �ملنظم �ل�سعودي بي مرحلتي:  وقد فرَّ

�ملرحلة �لأولى: �لت�سديق على �لقر�ر �لتاأديبي بدرجتيه و�لخت�سا�س فيه وفق ما تقدم.
�ملرحلة �لثانية: قر�ر �لتنفيذ �أو �لأمر بالتنفيذ بعد مرحلة �لت�سديق.

وهذه �ملرحلة دقيقة وزمنها بعد زمن �لت�سديق و�ملو�فقة على �لقر�ر �لتاأديبي ليكت�سب 
�سفة �لنهائية؛ ثم تكون مرحلة �لأمر بالتنفيذ وهذ� �لأمر له �خت�سا�س �لآمر به وفق �ملادة 
173 من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي؛ ويختلف �لخت�سا�س فيه باختالف �لعقوبة �ملر�د 
تنفيذها؛ ما مل يكن �خت�سا�س �لت�سدي���ق يتو�فق مع �خت�سا�س �لآمر بالتنفيذ؛ فيكون 

حينها �لت�سديق �أمر�ً بالتنفيذ وفق �ملادة 174 من �لنظام. 
1-ح�سور هيئة �ملحاكمة ومنطوق قر�رها �لتاأديبي. 

فقد كان للق�ساء �لإد�ري �جتهاده �ملنتج يف �لتفريق بي ح�سور هيئة �ملحاكة بالأغلبية 
�أو �إ�سد�ر قر�رها �لتاأديبي؛ �إذ �إ�سد�ر �لقر�ر �لتاأديبي يكون بح�سور كامل �لهيئة ليت�سح 

�جتماع �لهيئة على منطوق و�حد �أو �لأخذ بالأغلبية)43).

)41(انظر : حكم ديوان املظامل بجدة رقم 27/د/7 لعام 1432 ه� واملكت�سب لل�سفة النهائية بحكم حمكمة ال�ستئناف رقم 
4)9 وتاريخ 1432/5/23 ه�  .

)42( انظر املادة : )14 – 149 من النظام .
)43( انظ���ر : حك���م دي���وان املظ���امل مبك���ة املكرمة رقم 215 املتق���دم ؛ واملت�سم���ن اإلغاء الق���رار النهائي ولي�س ق���رار املجل�س 

ال�ستئنايف الع�سكري ؛ وذلك للعيب يف ركن ال�سكل بعدم توقيع اأحد الأع�ساء.
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املبحث الثالث: تاأييد الق�صاء الإداري جلهة الإدارة الع�صكرية

ت�سع���ر جهة �لإد�رة �لع�سكرية بالر�س���اء؛ ويت�سح لها �أكرث ق�سد �ملنظم �ل�سعودي من 
رقاب���ة �لق�س���اء �لإد�ري على قر�ر �جل���ز�ء �لع�سكري؛ ب�سدور حك���م �لق�ساء �لإد�ري 

موؤيد�ً جلهة �لإد�رة �لع�سكرية يف قر�ر �جلز�ء �لع�سكري.
�إذ يت�س���ح �سحة �جته���اد �لإد�رة �لع�سكرية يف �لعقوبات �لع�سكري���ة �لتقديرية؛ �أما 
�لعقوبات �ملقيدة باإر�دة �ملنظم �ل�شيحة؛ فلي�س جلهة �لإد�رة �لع�سكرية �جتهاد فيها)44) .  

املبحث الرابع: تباين اأحكام الق�صاء يف اعتبار �صمانة احل�صور 
للجل�صة التاأديبية

متهيد: 
�سمان���ة تكي �ملتهم من �حل�سور من �ل�سمانات �جلوهرية يف �لتحقيق ويف جل�سات 
�لتاأديب بال�سلطة �لتنفيذية ويف �لق�ساء بال�سلطة �لق�سائية؛ فكل ما كان هناك �تهام كان 
للمته���م حق �سماع �أقو�له؛ ول يك���ون �ملنفذ يف عدم ح�سوره يف جل�س���ة �لتاأديب �أو 
�لتقا�سي �إل بغيابه بعد �لتاأك���د من تبليغه وفق قوة �لإجر�ء�ت وو�سوحها يف �لو�سول 

للمتهم لتبليغه مبوعد جل�سته.
ويف ه����ذ� �ملبحث لي�س �لنقا�س يف �سمانة �حل�سور على ق�سايا �ل�سلطة �لتقديرية باجلل�سة 
�لتاأديبية؛ فلم �أقف على حكم ق�سائي �إد�ري �إل و�عتر ونظر يف تقق هذه �ل�سمانة للمتهم. 

)44( انظ���ر : حك���م دي���وان املظ���امل باجلوف رقم 6)/د/اإ/24 لع���ام 1431ه� ؛ واملكت�سب لل�سفة النهائي���ة مب�سي املدة بتاريخ 
5/)/1431ه� بتاأييد قرار املجل�س ال�ستئنايف الع�سكري رقم 2009 لعام 1431 ه� برف�س دعوى اإلغاء .  

وحكم ديوان املظامل بالريا�س رقم 107/اإ/1/15 لعام 1432ه� واملكت�سب لل�سفة النهائية مب�سي املدة بتاريخ 1433/5/17ه� 
بتاأييد قرار املجل�س ال�ستئنايف الع�سكري رقم 1775 لعام 1431 ه�  برف�س دعوى تعوي�س .  
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ولك���ن حمل نقا�س هذ� �ملبحث يف �عتبار �سمانة ح�سور �ملتهم فيما لو كانت ق�سيته 
م���ن ق�سايا �ل�سلطة �ملقيدة؛ وكان �لأخذ بر�أي �لق���ول �لأول يف معنى �لقر�ر �لع�سكري 
باإحالته لالإجر�ء�ت �لتاأديبية ولي�س �إنهاء خدمته بقر�ر ع�سكري للموجب �لثابت ق�ساًء. 

املطلب الأول: اعتبار الق�صاء ل�صمانة احل�صور

�سورة الق�سية اجلنائية: 

�سدر عل���ى �لع�سكري حكم ق�سائي باإد�نته بجرمية �لر�سوة؛ وبناًء على �لأخذ بالقول 
�لأول يف معن���ى �لقر�ر �لع�سكري �أحيل لالإجر�ء�ت �لتاأديبية؛ و�أكدت جهة �لإد�رة باأن 

�لع�سكري مل يتبلَّغ مبوعد جل�سته �لتاأديبية.
اعتبار �سمانة احل�سور ق�ساًء: 

فقد �سدر حكم ديو�ن �ملظامل رقم 31/د/ف/٨ لعام 1430ه�؛ و�ملكت�سب لل�سفة 
�لنهائية بتاأييد حكم حمكمة �ل�ستئناف رقم 1/٢74�س/٨ وتاريخ ٢/15/ 1431ه�؛ 
و�ملت�سم���ن �إلغاء قر�ر �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سكري رق���م 1014 لعام 14٢9ه� للعيب 
�لو�رد يف ركن �ل�سكل من خالل �إهد�ر �سمانة ح�سور �ملتهم وحقه فيه و�إن كان متهماً؛ 
و�أنَّ للمجل����س �ل�ستئن���ايف �لع�سكري بعد منح �ملتهم حق���ه يف �سمانة �حل�سور �إ�سد�ر 

�لقر�ر وفق مقت�سى �لعد�لة و�لنظام.

املطلب الثاين: عدم اعتبار الق�صاء ل�صمانة احل�صور

�سورة الق�سية اجلنائية: 

ك�سورة �لق�سية �جلنائية �مل�سار �إليها �أعاله.
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وقد �سدر حكم دي���و�ن �ملظامل رقم ٨7/د/17 لعام 143٢ه����؛ و�ملكت�سب لل�سفة 
�لنهائية بحكم حمكمة �ل�ستئناف رقم 990 وتاريخ 143٢/5/٢3ه�؛ و�ملت�سمن رف�س 
دع���وى �لع�سك���ري؛ �إذ عيب ركن �ل�سكل يف مو�جهة �ملته���م و�سماع دفاعه لي�ست من 

�لعيوب �جلوهرية �جل�سيمة !!.

املناق�ضة:
 وتت�سح من خالل بع�ٍس منها: 

1-�أن �إجر�ء�ت �لتاأديب �إمنا كانت ن�ساأتها للمتهم؛ لتت�سف جهة �لإد�رة غري �لتاأديبية 
ب�سفة �حلياد؛ و�أهم هذه �لإجر�ء�ت �سماع �أقو�ل �ملتهم.

٢-�أن �ملنظ���م �سمن للمتهم �لتحقيق كما �سمن له تبليغه باحل�سور بجل�سته �لتاأديبية؛ 
ومل يكن تكر�ر �سماع �أقو�له �إل حقاً و�سمانة مق�سودًة ولها �أثرها.

3-�أن �ملنظ���م و�إن مل ين�س على ترتب �لبطالن عند �إغف���ال �ل�سكل؛ فاإن باب تقرير 
�لعقوبات له خ�سو�سيته؛ لنفوذ �لقر�ر �لتاأديبي �إلى حقوق �لآخرين وحب�س حرياتهم.
4-�أن جه���ة �لتاأديب بدرجتيه – �لبتد�ئي و�ل�ستئن���ايف – تدرك �أهمية هذ� �ل�سكل 
وجوهره و��سح باأثره �لذي ي�سل بالقر�ر �لتاأديبي �إلى �لإلغاء بعد �سماع �أقو�ل �ملتهم.
5-�لإ�س���ارة يف �أ�سباب �حلكم �إل���ى �خلالف يف معنى م�سطلح �لق���ر�ر �لع�سكري؛ 

ولي�س �لقر�ر �لتنفيذي هو قر�ر �ملحاكمة �لع�سكرية؛ وما قيل هناك ُيقال هنا.
٦-ورود وقائ���ع م�سابهة ب�سدور �أحكام ق�سائية تت�سمن �لإد�نة مبوجٍب من موجبات 
�إنه���اء �خلدمة؛ وبعد �سماع �أق���و�ل �ملتهم يف �جلل�سة �لتاأديبي���ة؛ �أُعيدت ق�سيته لل�سلطة 
�لق�سائي���ة و�لتي نق�ست حكمها؛ و�سدر عنها مبا يقت�سي عدم قي���ام �مل�سوؤولية �لتاأديبية 
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�لوظيفية �أو بعقوبة تاأديبية تقديرية دون �لف�سل من �خلدمة �لع�سكرية)45).
وغاية �ملر�د تو�سيحه �أن هذه �لآثار وهذ� �لتباين يف �لأحكام �لق�سائية كانت ن�ساأتها بعد 
�لختالف يف معنى م�سطلح �لقر�ر �لع�سكري و�لذي ورد يف ن�سو�س �ملنظم ول َينح�ش 
معن����اه يف قر�ر �جلز�ء �لتاأديبي �ل�س����ادر عن هيئة �ملحاكمة �لع�سكري����ة؛ �إذ فرق بي �لقر�ر 
�لع�سكري وقر�ر هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية؛ وكان للقا�سي �لإد�ري �لنظر يف هاتي �لق�سيتي 
بالبح����ث عن قوة �لنظام يف ن�سو�س �ملنظم وتطبيقه عل����ى قر�ر�ت جهة �لإد�رة �لع�سكرية 
و�أنها ل تكون منح�شًة يف �إ�سد�ر قر�ٍر بالإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية؛ �إذ �أن طريق �لتاأديب 
�إجر�ء�ت����ه تطول م����دة زمنية وقد يَعر�����س يف طريقها خلل يف �ل�سمان����ات �لتاأديبية كما هو 
ظاه����ر يف �حلكمي �أعاله؛ فيتحقق �لرت�خي وعدم مبادرة جه����ة �لإد�رة �لع�سكرية باإ�سد�ر 
�لقر�ر �لع�سك����ري �لتنفيذي باإنهاء �خلدمة فور تبلغها باحلكم �لق�سائي �ملت�سمن ملوجٍب من 
موجب����ات �إنهاء �خلدمة وه����ذ� �لذي ن�س عليه �ملنظم �مل�سار �إلي����ه يف �ملبحث �لأول و�لأمر 
�ل�سام����ي �لكرمي رقم ٦1٢٦/م ب وتاريخ14٢9/٨/٨ه� باملبادرة �إلى ذلك ول معنى لقوة 

�لنظام و�ملبادرة بتنفيذه �إل �إنهاء �خلدمة بقر�ر ع�سكري ل بقر�ر تاأديبي. 
وكم���ا ورد �لعيب على ركن �ل�سكل يف �لق���ر�ر �لتاأديبي يف �سمانة �حل�سور فقد يرد 
�لعيب �ملوجب لالإلغاء على بقية �أركان �لقر�ر يف ركن �لخت�سا�س �أو ركن �ل�سبب �أو 

ركن �ملحل �أو ركن �لغاية)46). 
)45( كالق�سي���ة املقي���دة باملجل����س ال�ستئن���ايف الع�سكري رقم 452 لع���ام 1429ه� ؛ والق�سية املقيدة برق���م 2429 لعام 1431ه� 

وغريها .
)46(انظر مثاًل يف ركن املحل : حكم ديوان املظامل بالريا�س رقم 254/)1/1 لعام 1433ه� واملكت�سب لل�سفة النهائية بحكم 
حمكم���ة ال�ستئن���اف رقم 37 وتاريخ 1434/1/11 ه�  واملت�سمن اإلغاء الق���رار النهائي امل�سدق لقرار املجل�س ال�ستئنايف 

الع�سكري رقم 140 لعام 1430ه� .
وانظر يف ركن ال�سبب : حكم ديوان املظامل بالريا�س رقم 579/اإ/1433/1/13ه� ؛ واملكت�سب لل�سفة النهائية بحكم حمكمة 
ال�ستئناف رقم 164 وتاريخ 1434/3/1ه� ؛ واملت�سمن اإلغاء قرار املجل�س ال�ستئنايف الع�سكري رقم 234 لعام 1432ه� .
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املبحث اخلام�س: منطوق احلكم الق�صائي

�لق�ساء �لإد�ري يف ن�سو�س نظامه ل يقبل �لطعن �إل على �لقر�ر�ت �لإد�رية �لنهائية 
وف���ق �ملادة 13/ب من نظامه؛ �إل �أن �لق�ساء �لإد�ري ينطق يف حكمه عند �لطعن على 

قر�ر �جلز�ء �لع�سكري �لتاأديبي بو�حد من ثالثة: 
1-منط���وق �حلك���م �لق�سائي يكون على ق���ر�ر �ملجل�س �ل�ستئن���ايف �لع�سكري غري 

�لنهائي))4).
٢-�لرتدد و�لنطق باحلكم �لق�سائي باجلمع بي �لقر�ر �لنهائي وغري �لنهائي))4).

3-منطوق �حلكم �لق�سائي يكون على �لقر�ر �لنهائي �مل�سدق للقر�ر �لتاأديبي �سو�ء 
كان بدرجت���ه �لأولى �لبتد�ئي – عند عدم �ل�ستئناف علي���ه – �أو كان بدرجته �لثانية: 

قر�ر �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سكري))4).
و�لنط���ق �لأول و�لثاين ل يتفق مع �أ�سل �لنظر و�إن �نعقدت �سفة �خل�سومة للمجل�س 
�ل�ستئن���ايف �لع�سكري �أو �ملناق�س���ة �أو �لرت�فع �إل �أن منطوق �حلك���م يكون على �لقر�ر 

�لنهائي كما كان �لطعن عليه �بتد�ًء)51).
و�لقا�س���ي �لإد�ري قب���ل �لنط���ق بحكم���ه يف دعوى �لع�سك���ري على ق���ر�ر �جلز�ء 
�لع�سك���ري يفح�س �لدعوى و�لق�سد منها لأن �لع���رة باملقا�سد و�ملعاين؛ ولأن �لأ�سل 
�عتبار مق�س���ود �خل�سمي يف �ملنازعة دون �لظاهر؛ ولهذ� ف���اإن �لع�سكري قد ل يق�سد 

)47( كاحلكم الق�سائي رقم 31 لعام 1430 ه� امل�سار اإليه اأعاله . 
))4( كاحلكم الق�سائي رقم 579 لعام 1433ه� امل�سار اإليه اأعاله .  
)49( كاحلكم الق�سائي رقم 254 لعام 1433ه� امل�سار اإليه اأعاله .

)50( انظ���ر : حك���م دي���وان املظ���امل بالريا����س رق���م 2/د/ف/) لع���ام 1430ه���� ؛ واملكت�س���ب لل�سف���ة النهائي���ة بحك���م حمكمة 
ال�ستئناف رقم 3)7/اإ�س/) لعام 1430ه�  .  
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من دعو�ه؛ �لدعوى على قر�ر �جلز�ء �لع�سكري؛ لأنه مدرك للخطاأ �لذي وقع منه)51)؛ 
ولكن قد يكون ق�سده من دعو�ه هو و�حد من �مل�سائل �لثالث �لتالية))5):

امل�ضاألة الأولى:  م�ضتقطعات الراتب املالية.
فق���د يتظلم �لع�سكري من �لق���ر�ر �لتاأديبي وق�سده طل���ب م�ستقطعات رو�تبه �ملالية 
�أثناء حب�سه وتوقيفه و�لتي قد ي�سل بع�سها �إلى عدة �سنو�ت؛ ومل ينطق ب�شفها �ملجل�س 
�لتاأديب���ي يف منطوق قر�ره؛ ومل يقم موجب طرده من �خلدمة �لع�سكرية حلرمانه منها؛ 
ف���كان وجوباً �لعود �إل���ى �لقاعدة �لنظامية �ملوجبة ل����شف م�ستقطعاته �ملالية وفق �ملادة 

1٢4 من نظام قو�ت �لأمن �لد�خلي و�ملادة 13 من نظام خدمة �لأفر�د.
وتوؤي���ده �لفقرة �ل�سابعة من قر�ر هيئة �لتدقي���ق جمتمعة رقم ٨4 لعام 14٢9ه� و�لتي 
تق�سي بعدم ت�سن �لقر�ر مب�سي �ملدة يف حقوق �ملوظف �ملالية وما يف حكمها و�لناطقة 

بها �لقاعدة �لتنظيمية)53).
امل�ضاألة الثانية: احت�ضاب مدة التوقيف.

وقد يق�سد �لع�سكري من دعو�ه على �لق���ر�ر �لتاأديبي �ملت�سمن لعقوبة توقيف؛ باأن 
جهة �لتاأديب مل تت�سب مدة م���ا �أم�ساه من توقيف ب�سبب �لدعوى �لتاأديبية؛ و�إذ� كان 
�ملنظ���م �ل�سعودي ر�عى ذلك بوجوب �حت�ساب م���دة �لتوقيف يف �مل�سوؤولية �لق�سائية 
�جلنائي���ة �جلنائية وفق �ملادة ٢17 من نظام �لأجر�ء�ت �جلز�ئية – وفقاً لنظام �لإجر�ء�ت 

)51( لأن امل�سوؤولية التاأديبية تقوم بتوفر ركنني : املوظف واخلطاأ . 
       انظر : اجلرمية التاأديبية للطماوي د. �سليمان حممد 41 .

)52(   انظ���ر : �س���رح القواع���د الفقهي���ة للزرقا اأحمد وبتق���دمي ابنه م�سطفى يف جريان قاعدة الع���ربة يف العقود باملقا�سد 
واملعاين يف الدعاوى 64 .

)53(  قرر املجل�س ال�ستئنايف الع�سكري بالدرا�سة القانونية رقم 45220 وتاريخ 1430/10/7 ه� ب�سرف م�ستقطعات الراتب 
عن عدة �سنوات مل ينطق بها القرار التاأديبي رقم 537 وتاريخ 5/)/1406ه� عماًل باملادة 13 من نظام خدمة الأفراد .
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�جلز�ئي���ة �لقدمي، و�ل�سحيح �أنه يجب �أن يتم تعديلها �إل���ى �لتايل: "وفق �ملادة ٢15 من 
نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية - فاإن �حت�ساب مدة توقيف �لع�سكري يف �مل�سوؤولية �لتاأديبية 
�لوظيفي���ة وجيه���اً ويدفع دع���وى �لتعوي�س عن جه���ة �لإد�رة؛ ويوؤي���ده حكم حمكمة 
�ل�ستئناف �لإد�رية بالريا�س رقم ٢/5٢5 لعام 1434ه�؛ تاأييد�ً حلكم �ملحكمة �لإد�رية 

بحائل رقم 1433/٨/4/701ه�.
امل�ساألة الثالثة: ح�سم نقاط الرتقية.

�س���در �لأمر �لك���رمي من �ملقام �ل�سام���ي رقم 4 وتاري���خ 14٢3/1/4ه�؛ و�ملت�سمن 
ح�ض���م نقاط الرتقية للع�ضكري الفرد الذي ي�ضدر بحقه ق���رار جزاء ع�ضكري اإداري اأو 
تاأديب���ي؛ مع اختلف بينهما يف عدد ح�ض���م النقاط؛ واملراد اأن الع�ضكري قد يق�ضد من 
دعواه االأثر الرجعي لقرار ح�ضم نقاط الرتقية؛ وهو م�ضتحق لها قبل �ضدور قرار اجلزاء 

�لع�سكري)54).

خامتة  

تت�سمن نتائج �لبحث وهذه بع�س منها: 
1-�لرقاب���ة �لق�سائية قوةٌ تُ�سم للق���و�ت �لع�سكرية ومن�سوبيه���ا يف �رتباطها بالرجل 

�لأول يف �لدولة من خالل نائبه �لقا�سي �لإد�ري.
٢-َرفع �ملنظم مكانة �جلهات �لع�سكرية باأن ل تكون جهات عاملة وقا�سية و�إن كانت 

عادلة حتى تكون و�جهة ع�سكرية ح�سارية حملياً ودولياً. 
3-ق���وة �لنظ���ام تعن���ي �أن �لإد�رة م�سلوب���ة �لإر�دة بتحقيق �إر�دة �ملنظم ف���ور�ً بقيام 

)54(  النظرية العامة للقانون لتناغو د.�سمري عبدال�سيد 671 .
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�ملوجب وهذه �لقوة ل تتفق مع قر�ر �لإحالة لالإجر�ء�ت �لتاأديبية مع قيام موجب �إنهاء 
�خلدمة ق�ساًء.

4-م�سطلح �لقر�ر �لع�سكري يعني �لق���ر�ر �لفردي �لنهائي �ل�سادر عن جهة �لإد�رة 
�لع�سكرية.

5-م�سطلح هيئة �ملحاكمة �لع�سكرية يعني جهة �لتاأديب �ل�سادر عنها �لقر�ر �لتاأديبي.
٦-م�سطلح �جل���ز�ء �لع�سكري ُيهيمن عل���ى �جلز�ء �لإد�ري غ���ري �لتاأديبي و�جلز�ء 

�لإد�ري �لتاأديبي.
7-�لق���ر�ر �لع�سكري وق���ر�ر �جلز�ء �لإد�ري غري �لتاأديب���ي ي�سدر�ن عن خمت�س به 
و�حد؛ �أما قر�ر �جلز�ء �لتاأديبي فال ي�سدر �إل عن هيئة حماكمة ل تقل عن ثالثة �أع�ساء.
٨-دلل���ة �مل�سطلح �لعام عل���ى �أ�سل �ملعنى دللة قطعية ل ن���ز�ع فيها و�أن �مل�سطلح 

�س له؛ لبع�س ما تناوله �مل�سطلح �لعام يجب �لعمل باخلا�س فيما و�سع له. �ملَخ�سِّ
9-�أن �لإحال���ة لالإج���ر�ء�ت �لتاأديبية وجوبي���ة على �لع�سكري �ل�س���ادر بحقه حكم 
�شعي مهم���ا كانت نتيجته؛ ما مل يكن هذ� �حلكم مت�سمن���اً ملوجب من موجبات �إنهاء 
�خلدم���ة �لع�سكرية فيكون �لعم���ل بالقاعدة �لنظامية �خلا�سة �لت���ي توجب �إنهاء �خلدمة 

بقر�ر ع�سكري بناء على ما �سدر بحقه ق�ساًء.
10- من���ح �ملنظم �ل�سعودي �جلهة �لع�سكرية �أنو�عاً من �لقر�ر�ت �لع�سكرية. نوعان 

منها يف �جلز�ء �لع�سكري.
11-ل تو�سف �ملجال�س �لتاأديبية �لع�سكرية بالق�ساء �لع�سكري.

1٢-�لق�س���اء �لع�سكري ل يكون �إل �سمن �ل�سلط���ة �لق�سائية و�ملجال�س �لتاأديبية من 
�ل�سلطة �لتنفيذية.
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13-�ل�س���ادر عن �ملجال�س �لتاأديبي���ة قر�ر و�إن �سماه �ملنظم ُحكم���اً �إذ �لقر�ر يخ�سع 
لرقابة �لق�ساء �لإد�ري.

14-ل ي�س���ح �لت�سمية بالتاأديب �لع�سكري وُير�د به �جل���ز�ء �لإد�ري و�لتاأديبي على 
حٍد �سو�ء. 

15-درجتان للمجال�س �لتاأديبية �لع�سكرية بوز�رة �لد�خلية – �لبتد�ئي و�ل�ستئنايف 
– و�لقر�ر �ل�سادر عنهما ل يكون قر�ر�ً نهائياً �إل بعد �لت�سديق عليه.

1٦-�ح���رت�م �لقاع���دة �لنظامية ينت���ج عنه �سح���ة �لق���ر�ر �لإد�ري �لع�سكري �سكاًل 
ومو�سوعاً.

17-�سمانة �سماع �أقو�ل �ملتهم تقيق���اً وتبليغاً له بجل�سة حماكمته �لع�سكرية �سمانة 
جوهرية موؤثرة.

1٨-�حت�س���اب مدة �لطعن ق�ساًء من تاريخ �لتبليغ بالق���ر�ر �لنهائي بالت�سديق ولي�س 
من تاريخ �لقر�ر �لتاأديبي و�إن كان بدرجته �لثانية �ملجل�س �ل�ستئنايف �لع�سكري. 

19-منطوق �حلكم �لق�سائي بالإلغاء �أو بالتعوي�س ل يكون �إل على �لقر�ر �لع�سكري 
�لنهائي �لذي ُيحدث �أثر�ً على �ملر�كز �لقانونية.

٢0-ف���رٌق بي دعوى �لع�سكري على قر�ر �جلز�ء �لع�سكري بنوعيه وبي �لق�سد من 
دع���واه بالتظلم من االآث���ار يف م�ضتحقاته املالية اأو احت�ضاب م���دة توقيفه اأو ح�ضم نقاط 

ترقيته. 


