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حكمت الهيئة: بتاأييد احلكم رقم 9/د/ف/5 لعام 1427هــ ال�شادر فـي الق�شية رقم 
إليه من ق�شاء فـي الدعوى. والل املوفق. 1/4012/ق لعام 1426هــ فيما انتهى ا

خدمة و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. ــ  ع�شكريون  ــ  ولئياً  املظامل  ديــوان  اخت�شا�ض  عن  يخرج  ما  ــ  اخت�شا�ض 
ع�شكرية ــ بدل التاأهيل ــ تعوي�ض عن اإجازات.

وتاريخ  )م/51(  رقـــم  الــمــلــكــي  بــالــمــر�ــســوم  ــادر  الــ�ــس الــمــظــالــم  ــــوان  دي نــظــام   
1402/7/17هــ.

نظام خدمة ال�سباط ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )م/43( وتاريخ 1393/8/28هـ   
والمعدل بالمر�سوم الملكي رقم )م/9( وتاريخ 1397/3/24هـ.

رهاب  دارة اأن تدفع له ا�ستحقاقه من عالوة االإ المدعي ع�سكري يطلب اإلزام جهة االإ
اإجازاته التي لم يتمتع بها ب�سبب ظروف  وبدل التاأهيل، وتعوي�سه عن المتوفر من 
خدمة  نظام  قررها  بحقوق  الماثلة  الدعوى  ــ  بها  كلف  التي  والمرابطات  العمل 
المقررة في  بالحقوق  المتعلقة  الدعاوى  اأن  الديوان  الم�ستقر في ق�ساء  ــ  ال�سباط 
ن حكم المادة )1/8/اأ(  نظم الخدمة الع�سكرية تخرج عن اخت�سا�سه الق�سائي؛ الأ
من نظام الديوان ق�سر االخت�سا�س على نظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة 
ــ الديوان ال يخت�س في دعاوى موظفي ال�سلك الع�سكري  في نظم الخدمة المدنية 
دارية ــ اأثره: عدم  اإال في الدعوى المتعلقة ب�سوؤون التقاعد اأو الطعن في القرارات االإ

اخت�سا�س ديوان المظالم والئيًا بنظر الدعوى.

رقم الق�شية 3/1338/ق لعام 1426هــ
رقم الحكم البتدائي 3/د/ف/31 لعام 1427هــ

رقم حكم التدقيق 439/ت/6 لعام 1427هــ
تاريخ الجل�شة 1427/7/20هــ
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تتح�سل وقائع هذه الدعوى في اال�ستدعاء الذي تقدم به المدعي، الذي ذكر فيه اأنه 
تمت اإحالته اإلى التقاعد من جهاز المباحث العامة اعتبارًا من 1426/7/1هــ، عند 
رهاب وبدل التاأهيل على  جازات لم ت�سرف له عالوة االإ �سرف ا�ستحقاقه من بدل االإ
الرغم من اأنها �سرفت لزمالئه الذين تقاعدوا في التاريخ نف�سه، كذلك لم يعو�س 
عن المتوفر من اإجازاته من بعد عام 1418هــ التي لم يتمتع بها ب�سبب ظروف العمل 
تلك  عن  بالتعوي�س  له  الحكم  بطلبه  ا�ستدعاءه  وختم  بها،  كلف  التي  والمرابطات 
البدالت والعالوات، هذا وقد تم ا�ستدعاء المدعي لهذه الجل�سة، وفيها اأكد المدعي 

على ما ت�سمنته الئحة دعواه وبذات الجل�سة �سدر الحكم.

حيث اإن المدعي يهدف من دعواه اإلى اإلزام المدعى عليها باأن تدفع له ا�ستحقاقه 
التي  اإجازاته  من  المتوفر  عن  تعوي�سه  وكذلك  التاأهيل  وبدل  رهــاب  االإ عالوة  من 
لم يتمتع بها ب�سبب ظروف العمل والمرابطات التي كلف بها. وحيث اإن البحث في 
ولية التي يجب على ناظر الدعوى الت�سدي لها  م�ساألة االخت�سا�س من الم�سائل االأ
اأو الخو�س في مو�سوعها، وتق�سي به الدائرة  والف�سل فيها قبل النظر في �سكلها 
المتعلقة  جرائية  االإ الم�سائل  من  ذلك  باعتبار  دونه  من  الدعوى  طرفي  من  بطلب 
بالنظام العام، ولما كان من الم�ستقر لدى ق�ساء ديوان المظالم اأن الدعاوى المتعلقة 
بالحقوق المقررة في نظم الخدمة الع�سكرية تخرج عن اخت�سا�سه الق�سائي عماًل 
بن�س الفقرة )اأ( من المادة )1/8( من نظامه ال�سادر بموجب المر�سوم الملكي 
رقم )م/51( وتاريخ 1402/7/17هــ التي تن�س على اأن )ديوان المظالم يخت�س 
بالف�سل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد 
جهزة ذوات ال�سخ�سية المعنوية العامة الم�ستقلة  لموظفي وم�ستخدمي الحكومة واالأ

اأو ورثتهم والم�ستحقين عنهم( حيث ق�سر هذا االخت�سا�س على نظر المنازعات 
المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية، ومن ثم يخرج عن اخت�سا�س 
المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في غيرها من النظم، وعليه فاإن ديوان المظالم 
ال يخت�س والئيًا بالنظر في دعاوى موظفي ال�سلك الع�سكري اإال بالنظر في الدعاوى 
وحيث  نظامه،  قرر  كما  داريــة  االإ القرارات  في  الطعن  اأو  التقاعد  ب�سوؤون  المتعلقة 
اإن الدعوى الماثلة متعلقة بحقوق قررها نظام خدمة ال�سباط ال�سادر بالمر�سوم 
الملكي رقم )م/9( وتاريخ 1397/3/24هــ. لذلك كله وبعد درا�سة الق�سية والتاأمل 
حكمت الدائرة باحلكم التايل: عدم اخت�شا�ض ديوان املظامل ولئياً بنظر الدعوى 
رقم 3/1338/ق لعام 1426هــ املقامة من ...... �شد املباحث العامة؛ وذلك ملا هو 

�شباب. والل املوفق والهادي اإىل �شواء ال�شبيل. مو�شح بالأ

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

حكمت الهيئة: بتاأييد احلكم رقم 3/د/ف/31 لعام 1427هــ ال�شادر فـي الق�شية رقم 
إليه من ق�شاء فـي الدعوى. والل  املوفق. 3/1338/ق لعام 1426هــ فيما انتهى ا

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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