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الملخص
أعطى ال ُمشرع االتحادي اإلماراتي الحماية القانونية لل ُموظف من خالل بطالن كافة اإلجراءات ال ُمتعلقة بالجزاءات التأديبية ما لم
تكن ضمن السياق الذي رسمه القانون ،فكما ألزمت ال ُموظف بالواجبات التي نصت عليها القوانين وحظرت عليه عدم إتيان بعض
األعمال التي من شأنها تمثل مساسا بالقوانين والتشريعات ،وعليه فإن كل ُموظف يُخالف الواجبات المنصوص عليها ب ُمقتضى
القوانين والتشريعات أو يخرج على ُمقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازى إداريا.
إذ أن ما يُنسب إلى ال ُموظف العام من ُمخالفات يجب أن تتم وفق إجراءات قبل ثبوت براءته أو قبل ُمجازاته ،فقد ش ّددت كافة
التشريعات على أن يكون لل ُموظف وإن أرتكب ُمخالفة إدارية ضمانات جوهرية تكفل حقه ووجوب توافرها قبل توقيع أي جزاء
تأديبي في حق ال ُموظف وأثناء صدور هذا الجزاء وما بعد صدوره؛ وعليه توجد عدة ضمانات وإجراءات يتوجب على جهة
اإلدارة اتباعها قبل توقيع جزاء تأديبي في حق ال ُموظف ،فإن كان لجهة اإلدارة سلطة توقيع الجزاء على ال ُموظف عند خروجه
على الواجبات أو ارتكابه للمحظورات ،عليها السير في اإلجراءات التي نصت عليها التشريعات لل ُموظف كحماية لكافة اإلجراءات
التي سوف تتخذ في ُمواجهته.
ولقد وقع اختياري لهذا البحث عدة أسباب ،منها الصعوبة والمشاكل العملية أثناء تنفيذ اإلجراءات التأديبية التي تُعد ضمانة
لل ُموظف ،وانعكاس آثار عدم تطبيق الضمانات التأديبية التي رسمها القانون كحق لل ُموظف ،مما يستدعي تقدم ال ُموظف لتظلم
جراء تعسف جهة اإلدارة جراء عدم التقيد ب ِما جاء في القانون ،والنتائج ال ُمترتبة على هذا اإلجراء كالتظلم أو الطعن القضائي،
حيث أن هذه الدراسة قد تضمنت ال ُمقارنة ما بين ال ُمشرع االتحادي وال ُمشرع المحلي إلمارة أبوظبي ،وما هو االختالف بين كال
ال ُمشرعين.
كلمات البحث الرئيسية :القرار التأديبي ،الضمانات التأديبية ،سلطة التحقيق ،التظلم اإلداري ،الجزاء اإلداري ،حق الدفاع ،التحقيق
اإلداري.

