
قرار إنهاء خدمة أحد موظفي المؤسسة  –مؤسسة الموانئ الكويتية  –مؤسسة عامة  -
تأديبي  غاء القرار اإلداري  –بغير الطريق ال غاء  –دعوى إلل ب ل أثر الحكم الصااااااااادر 

القرار اإلداري على حقوق الموظف خالل الفترة من صااااااادور قرار إنهاء الخدمة حتى 
 بيان ذلك. –تاريخ إعادته للعمل 

إشارة إلى كتاب مؤسسة الموانئ الكويتية في شأن إبداء الرأي حول كيفية تنفيذ الحكم 
 الصادر لصالح السيد/..... ضد مؤسسة الموانئ الكويتية.

في أن السببيد/..... كان يشبب ل  –حسبببما يبين من ملال ة ارورا   –وتخلص الوقائع 
القرار بإنهاء خدمته ب ير صدر  1998/11/14وظيفة ..... بمؤسسة الموانئ الكويتية 

لة  30اللريق التأديبي على زعم انقلاعه عن ال مل ب ير إذن لمدة  يوماً غير متصببببببب
في شأن نظام الخدمة  1979/4/4من المرسوم الصادر بتاريخ  81استناداً لنص المادة 

وتظلم منببه لرئيم مسلم إدارة  1998/11/28المببدنيببةد وقببد أعلن بببالقرار بتبباريخ 
  أنه لم يتلق رداً على تظلمه.المؤسسة إال
ضببببببببد المموبل القبانوني  99أمبام المبذكور البدعوق رقم ...../ 1998/3/3وبتباريخ 

لمؤسبببببسبببببة الموانئ الكويتية أمام الدائرة امدارية بالمحكمة الكلية لالباً إل اء  ذا القرار 
لمخالفة لنص لمخالفته للقانوند حيث لم يتم التحقيق م ه أو سببماأ أقواله لتحقيق دفاعه با

بامضببببببافة إلى صببببببدور  من غير  15/1979من المرسببببببوم بالقانون رقم  55المادة 
مختص بإصببدار  عةوة على ما تسبببب فيه القرار من أضببرار سسببيمة تتمول في فقدانه 

 الوظيفة التي كان يش لها والتي كانت مصدر رزقه الوحيد.
كةً وفي الموضببوأ قضببت محكمة أول درسة بقبول الدعوق شبب 200/3/29وبتاريخ 

بإل اء القرار رقم ..... المل ون فيه والصببادر بإنهاء خدمة المدعي لةنقلاأ عن ال مل 
اسببتأنفت مؤسببسببة الموانئ الكويتية  200/4/26وما يترتب على ذلك من آوارد وبتاريخ 

الحكم المببذكور حيببث قيببد االسبببببببتئنبباب برقم إداريد وبسلم قضببببببببت المحكمببة بقبول 
 وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنب. االستئناب شكةً 

أرسببلت إدارة التنفيذ للمؤسببسببة بشببأن تنفيذ الحكم  2001/10/17وتفيدون أنه بتاريخ 
 المذكور لصيرورته نهائياً وواسب النفاذ.

وإذ تللبون إبداء الرأي حول اآلوار المترتبة على إل اء القرار امداري المشبببببببار إليه 
الرواتب ومكافآت الخدمات الممتازة ورصببببيد امسازات وخاصببببة فيما يت لق بصببببرب 

الدورية والترقيات وذلك خةل الفترة من تاريخ صدور القرار المشار إليه وحتى تاريخ 
 إل ائه ومباشرة المذكور ل ملهد نفيد بأنه:

من المحكمة الكلية  200/3/29من حيث أن البين من ملال ة الحكم الصببببادر بتاريخ 
والذي أيدته محكمة االستئناب أنه قضي بإل اء  99ة في الدعوق رقم .../الدائرة امداري

القرار المل ون فيه والصادر بإنهاء خدمة المدعي لةنقلاأ عن ال مل وما يترتب على 
ذلك من آوارد ولما كان الحكم بإل اء قرار إداري ي دمه من وقت صدور  في خصوص 

دة الموظب إلى وظيفته السببابقة على صببدور ما يتناوله  ذا الحكمد ويكون من شببأنه إعا



قرار الفصببببل بذات أقدميته واعتبار خدمته في الوظيفة متصببببلة مع ما يترتب على ذلك 
 من آوار تت لق باستحقاقه لل ةوات الدورية وامسازات الدورية وفقاً للقانون.

إنهاء  ومن حيث أنه بالنسبببببة السببببتحقا  المذكور للمرتب عن المدة الواق ة من تاريخ
خدمته حتى تاريخ إعادتهد فإن المذكور ال يسببتحق مرتباً عن تلك المدة تأسببيسبباً على أن 
المرتب حق للموظب ال يسببببببتمد من الوظيفة وحد ا وإنما  و منول بما يؤديه الموظب 
من عملد ولما كان المذكور لم يقم بأعباء وظيفته خةل الفترة من تاريخ صبببببدور قرار 

تاريخ مباشببرته لل مل ومن وم يكون من غير مسببتحق لراتبه عن فصببله من عمله وحتى 
بة بالت ويض عن ارضبببببببرار التي لحقته نتيسة  لك الفترة وينحصبببببببر حقة في الملال ت

 امسراء غير المشروأ الذي ت رض له إن كان لذلك وسه حق.
ومن حيث أنه فيما يت لق بمكافآت الخدمات الممتازةد ولما كان منالها قيام الموظب 
ببأعمببال ممتببازة تقببدر با سهببة امدارة وكبان المببذكور قبد انقلع عن عملببه خةل الفترة 

 المذكورة ومن وم فإنه ال يستحق  ذ  المكافآت.
ومن حيث أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوق المشار إليها  و أحقية المذكور 

ته وحتى تاريخ إعادته في الترقيات التي تمت بارقدمية خةل الفترة من تاريخ إنهاء خدم
د أمببا فيمببا يت لق ترقيببةلل مببلد وذلببك مببا لم يقم في شبببببببببأنببه مببانع قببانوني من  ببذ  ال

ببباالختيببار فببإنببه يت ين موافبباتنببا بوقببائع  ببذ  الحببالببة وسميع ارورا  المت لقببة  ترقيببةبببال
 من  م أحدث منه في ارقدمية باالختيار. ترقية بالموظب إذا كان قد تمت

أحقيببة المببدعي/..... لرصبببببببيببد إسببازاتببه وال ةوات الببدوريببة  لكببل مببا تقببدم نرق
وذلك خةل الفترة  ترقيةبارقدمية لالما لم يقم في شببببأنه مانع قانوني من  ذ  ال ترقيةوال

من تاريخ صبببببببدور قرار إنهاء خدمته وحتى تاريخ إعادته لل ملد وال يسبببببببتحق راتبه 
 على ارسام السالب بيانه.ومكافآت الخدمة الممتازة عن الفترة المذكورة وذلك 
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