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 : ـ تعريف التحقيق ١

ائع         ي        هو مناقشة الموظف المتهم بارتكاب مخالفة إدارية في الوق ة الت ه من أجل استخالص األدل المنسوبة إلي
  .تثبت إما براءته أو إدانته 

ادة      ة لسنة            ٥٥وقد نصت الم ة المدني ام الخدم ه    ١٩٧٩ من نظ ى أن ى      "  عل ة عل ة تأديبي ع عقوب ال يجوز توقي
   .٠٠٠٠الموظـــف إال بقرار مسبب بعد التحقيق معه آتابة أو شفاهه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 

د من وجود        إليه فإن التحقيق يعد شرطًا جوهريًا  وعل ام ، والب ى الموظف الع ة عل مكان توقيع أية عقوبة تأديبي
  .مخالفة إدارية أي إخالل بواجبات الوظيفة 

 : ـ الهدف من التحقيق ٢

 :هدف المشرع من وراء التحقيق االدارى إلى ما يلي 

 .أ ـ الوصول إلى الحقيقة 

 . الموظف المحال للتحقيق ب ـ المحافظة على حقوق

 : ـ السلطة المختصة بإحالة الموظف للتحقيق ٣

ة ومجموعة الوظائف                ين شاغلي مجموعة الوظائف القيادي ز ب إن المشرع مي في حالة وجود مخالفة إدارية ف
 .العامة وبين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 

 .قيادية فإحالتهم إلى التحقيق فتتم بقرار من الوزير المختص أما الطائفة األولى وهم مجموعة الوظائف ال 

 .وأما الطائفة الثانية وهم شاغلي الوظائف الفنية المساعدة فتتم إحالتهم إلى التحقيق بواسطة وآيل الوزارة  

ي         ) ٥٦(وقد نصت المادة      ة الموظفين من شاغلي مجموعتي            " من نظام الخدمة المدنية على ما يل تكون إحال
اغلي     ا بة لش وزارة بالنس ل ال ن وآي رار م ة بق ون اإلحال وزير ، وتك ن ال رار م ق بق ى التحقي ة إل ة والعام ائف القيادي لوظ

 " .الوظائف األخرى 

 : ـ الجهة المختصة بمباشرة التحقيق في وزارة المالية ٤



ة         ١٩٩٠لسنة  ) ١(لقد نص القـرار الوزاري رقم        يم اإلدارة القانوني د         الخاص بإعادة تنظ ة البن ادة الثاني في الم
راح التصرف المناسب في شأنها       " الثاني عشر بما يأتي   ة واقت التحقيق فيما يقع من موظفي الوزارة من مخالفات إداري

ع                        "  ي تصدر من جمي ة الت ، وعليه فإن اإلدارة القانونية في وزارة المالية منوط بها مهمة التحقيق في المخالفات اإلداري
 .ين في الوزارة الموظفين العامل

 : ـ الضمانات التي يتمتع بها الموظف المحال للتحقيق ٥

يحيط القانون الموظف المحال للتحقيق بعدد من الضمانات تهدف لتحقيق التوازن بين حق اإلدارة في الوصول                  
 .ية للحقيقة فيما يخص الوقائع المنسوبة للموظف ، وحق الموظف في عدم حدوث اعتداء على حرياته األساس

 :وأهم هذه الضمانات هي 

 . ـ مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه ١

ة  ٥٥بمعنى أن ال توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية إال بعد التحقيق معه ، المادة         "  من نظام الخدمة المدني
ة أو               ه آتاب د التحقيق مع رار مسبب بع ى الموظف إال بق ه وتحقيق     ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية عل شفاهه وسماع أقوال

 " .دفاعه 

ائع          ة ضده وبالوق فيجب على جهة اإلدارة إعالن الموظف المحال للتحقيق بما قررت اتخاذه من إجراءات تأديبي
خطاب ، إخطار شفوي ،  : والتهم التي تنسب إليه ، وال يشترط القانون شكًال معينًا إلعالن الموظف بالوقائع المسندة إليه               

ة          الشرط ال  وحيد هو أن يتم إثبات أنه قد تم إخطار الموظف أو إعالنه بهذه الوقائع ومسألة اإلعالن تقررها المبادىء العام
ك أن اإلدارة إذا امتنعت عن مواجهة الموظف                         ى ذل وائح ويترتب عل وانين أو الل دون حاجة للنص عليها صراحة في الق

ه أحد    بالتهم المنسوبة إليه واألدلة التي تثبت هذه التهم     ومن ثم وقعت عليه جزاء فإن قرارها يكون غير مشروع لمخالفت
 .األشكال الجوهرية في التحقيق 

 : ـ التحقيق الحضورى والكتابي ٢

ذا األصل أجاز                      األصل أن يكون التحقيق في حضور الموظف حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه واستثناء من ه
ه إذا اقتضت  ي غيبت ق ف تم التحقي ادة  المشرع أن ي ق نص الم ة  ٥٧ مصلحة التحقي ة المدني ام الخدم ن نظ ون "  م ال يك

 " .التحقيق إال بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته 

ع السلطة المختصة                           ى تطل ويجب أن يكون التحقيق آتابيًا ، وذلك حتى يتمكن الموظف من تسجيل دفاعه وحت
ويثبت التحقيق إذا آان آتابة في "  من ذات النظام على أن ٥٦آل ما تم في التحقيق وقد نصت المادة بتوقيع الجزاء على  

 " .محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل آل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد 

ام أجازت التحقيق الشفهي            ٥٥ولكن المادة     ذا ا     "  من ذات النظ ا في ه د أن  " لبحث  يمكن الرجوع إليه ونعتق
ادة             ي    ٦٦اللجوء للتحقيق الشفهي يجب أن يكون في حدوده الضيقة ألنه سوف يعطل تطبيق نص الم ام الت  من ذات النظ

 " .تعطى للموظف الحق في اإلطالع على التحقيقات والحصول على صور منها 

 : ـ االطالع على التحقيقات ٣

تقتضى المبادىء العامة للقانون اإلداري بأن للموظف العام حق اإلطالع على ملفه لدى جهة اإلدارة ويمكن أن       
ادة             د نصت الم دا الموظف صاحب الشأن وق ام   ٦٣يعد الملف سريًا على أية جهة ماع ى أن للموظف   "  من ذات النظ عل

ع األوراق المت     ى جمي ات وعل ر          القيادي حق اإلطالع على التحقيق ا بالنسبة لغي ا ، إم ى صورة منه ا والحصول عل ة به علق
ة           ع عقوب ه توقي ى حال ا عل ى صورة منه الموظفين القياديين فقد قصر المشرع حق االطالع على التحقيقات والحصول عل

 .الفصل على الموظف 

 : ـ عدم التأثير على إرادة الموظف أثناء التحقيق ٤

ة للموظف في ا           اذ أسلوب                     وهى من الضمانات الجوهري ه من جانب المحقق واتخ لتحقيق االدارى هو عدم الضغط علي
ة                   ه عن طريق رفض اإلجاب الحيدة الكاملة من المحقق ، وان آان يالحظ أن الموظف ال يملك الحق في رفض التحقيق مع

ات  عن األسئلة التي يوجهها المحقق ومن الممكن أن يعد رفض اإلجابة على أسئلة المحقق قرينه على االعت               راف بالمخالف
 .المنسوبة للموظف ولكن رفضه على اإلجابة على األسئلة ال يعد مخالفة تأديبية 



 : ـ حق الدفاع ٥

ة                "  التي تقرر أن     ٣٤لقد نص الدستور الكويتي في المادة         ة قانوني ه في محاآم ى تثبت إدانت ريء حت تهم ب الم
 " .تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع 

تهم                           ه من ال دة لتوضيح موقف تهم فهي الوسيلة األآي ا للم وعليه فإن حق الدفاع أهم الضمانات الواجب توافره
ادة              ًال بنص الم ه عم أديبي علي المسندة إليه ، وتلتزم اإلدارة بتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه ، قبل توقيع الجزاء الت

ى اإلدار            ٥٥ ي تحظر عل ة الت ه وسماع           من نظام الخدمة المدني د التحقيق مع ى الموظف إال بع ة عل ة تأديبي ع عقوب ة توقي
 .أقواله وتحقيق دفاعه 

إن                   انون االدارى ف ه في مجال الق ا أن وللموظف استخدام آافة وسائل اإلثبات من أجل تدعيم دفاعه ، ونشير هن
لقرارات اإلدارية سليمة قانونًا ولكن      القرارات اإلدارية يفترض أنها سليمة حتى يثبت العكس أي أنه توجد قرينه على أن ا              

ذه                              ا ادعى أن ه ى عاتق الموظف إذا م هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ، وفى هذه الحالة فإن عبء اإلثبات يقع عل
 .القرارات غير سليمة 

ى   وللموظف طلب االطالع على األدلة والوثائق والمستندات ، وله أيضًا طلب سماع الشهود الذين يحددهم                  وعل
ان                 جهة التحقيق إحضارهم لإلدالء بأقوالهم ، ولكنها غير ملزمة بإجابة هذا الطلب إال وفقًا لمقتضيات الدفاع ، بحيث إذا آ
ام إذا رأى                تهم ، وللموظف أن يستعين بمح اع الم ى دف يئًا إل اقين أو ال يضيف ش ى عن حضور الب االستماع لبعضهم يغن

و         انون الك اره أحد الوسائل                        حاجة لذلك ، ولم ينص الق رره باعتب انون تق ة للق ادىء العام ذا الحق ، ولكن المب ى ه يتي عل
 .األساسية للدفاع 

 : ـ تسبيب القرار التأديبي ٦

ا               ك ، وفيم ر ذل ى غي انون عل ا إال إذا نص الق ة بتسبيب قراراته القاعدة العامة هي أن جهة اإلدارة ليست ملزم
ادة     يتصل بقرارات التأديب فقد استوجب الم    د نصت الم ة     ٥٥شرع أن تقوم اإلدارة بتسبيبها ، وق ة المدني ام الخدم  من نظ

 " .ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إال بقرار مسبب " على أنه 

ويقصد بالتسبيب أن يتضمن القرار التأديبي بيان الوقائع التي أدت لتوقيع الجزاء التأديبي حتى يتمكن الموظف                
 معرفة أسباب القرار الصادر بحقه آما يجب أن يتضمن القرار تاريخ ارتكاب الواقعة المنسوبة للموظف    صاحب الشأن من  

 .لما له من أهمية في احتساب مدة تقادم المخالفة التأديبية ، وتحديد القانون الواجب التطبيق 

 .ويكفى في تسبيب القرار االدارى وذآر ملخص للوقائع دون الخوض في التفاصيل 

ول                      وي أن السبب مقب ول ب ى يمكن الق جب أن يكون التسبيب مستخلص من أصول موجودة في األوراق والمستندات حت
 .وقائم 

 : ـ حق التظلم من اإلجراءات التأديبية ٧

 .آفل القانون للموظف الذي اتخذت جهة اإلدارة إجراءات تأديبية بحقه أن يتظلم من هـذه اإلجراءات أمام اإلدارة 

م      ١٩٨١ لسنة   ٢٠ من المرسوم بقانون رقم      ٧مادة  وقد نصت ال    الخاص  ١٩٨٢ لسنة    ٦١ المعدل بالقانون رق
ى                 ة عل ة لنظر المنازعات اإلداري ة الكلي رة بالمحكم ًا             " بإنشاء دائ اء ستون يوم ع دعوى اإللغ اد رف  وينقطع   ٠٠٠٠ميع

 .الجهات الرئاسية لها سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى 

 " .ويجب أن يبت في التظلم خالل ستين يومًا من تاريخ تقديمه 

 مع أطيب التمنيات ،،،

 وآيل وزارة المالية           

                                                                                    التحقيق / س ع / ش ش  

 


