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 املقدمة

ترجع أىمية ىذا الموضوع إلى أن سمطات المجان التحقيقية أداة قانونية لموصول      
العالقة بين الموظف المخالف والتيمة إلى الحقيقة، فيي تيدف إلى كشف حقيقة 

المنسوبة اليو، ووسيمة لجمع أدلة االثبات أو النفي ومرحمة تحضيرية في الدعوى 
 التأديبية. 

إن أصول سمطات المجان التحقيقية ُتَعد موضوع يكاد لم يبحث من قبل، ويعتبر      
تناولنا ليذا الموضوع نقطة بداية في تأصيل اإلجراءات التأديبية. وعمى الرغم من كثرة 
المؤلفات واألبحاث التي قدمت عن التحقيق اإلداري بموضوعاتو المختمفة إال أن 

تنل حقيا من الدراسة ولم يتم التعرض الييا لتأصيل سمطات المجان التحقيقية لم 
 خطواتيا التفصيمية ومشاكميا العممية. 

 وتحدد نطاق ىذا البحث بالحدود التالية :      

مفيوم التحقيق اإلداري لغًة واصطالحًا بوصفو وسيمة من الوسائل التي تتبعيا  –أواًل 
 ال يتفق وشرف الوظيفة وكرامتيا. االدارة في مواجية موظفييا الذين يرتكبون فعاًل 

اختيارنا لمكيفية التي يتم فييا تشكيل المجان التحقيقية حيث أن ما ينسب  –ثانيًا 
لمموظف من أفعال ال يمكن تحديدىا مسبقًا بل البد من التأكد من مدى صحة ىذا 
الفعل المنسوب اليو وذلك من خالل تشكيل لجان تحقيقية ويتم ذلك بصدور أمر 

 ي. إدار 

االجراءات التي تقوم بيا المجنة التحقيقية الُمَشكَّمة وفقا لقانون انضباط موظفي  –ثالثًا 
المعدل، عند إحالة الموظف المخالف  1991( لسنة 14الدولة والقطاع العام رقم )

عمييا ولعل من أبرز األمور التي يجب عمى المجنة مراعاتيا ىو منح الموظف فرصة 
 براءتو مما ُنِسَب اليو من أفعال. الدفاع عن نفسو وتقديم ما يثبت 
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القرارات التي تقوم باتخاذىا المجنة التحقيقية بعد اجراءاتيا حيث تقوم ىنا  –رابعًا  
بالدور الخطير والدقيق وىو التحقق من الواقعة )محل التحقيق( وتكييف المخالفة 

ف التأديبية، وتوصي بفرض العقوبة في حالة ثبوت الخطأ الوظيفي عمى الموظ
المخالف من بين العقوبات المنصوص عمييا في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

(8 .) 
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 املبحث األول

 ماهية انهجان انتحقيقية

من أجل إدراك مفيوم التحقيق اإلداري وسمطات المجان التحقيقية البد لنا من أن      
عين إلى أن نصل إلى صورة نتناول بالبحث مسائل عديدة كل منيا يبحث في جانب م

متكاممة لمتحقيق، وىذه المسائل ىي مفيوم التحقيق اإلداري التي سأبحثيا في المطمب 
األول وتشكيل المجان التحقيقية في المطمب الثاني وكال من المواضيع السابقة 

 سأتناوليا في المبحث األول وكما يأتي: 
 

 املطهب األول 
 مفهىو انتحقيق اإلداري

 

 التحقيق االداري تعريف لغوي وآخر اصطالحي وألجل البحث في كل منيما     
 سنتناول ذلك في فرعين : 

 انفرع األول
 تعريف انتحقيق يف انهغة

 

والمحقق يقال كالم محققو. فحكم  1دكَّ )حقق( أي أَ  تعريف التحقيق في المغة ىو

إذا أوجبو، تحقق الخبر: ، وأحق عميو القضاء 2منظم، ثوب المحقق: محكم النسيج

 .3ثبت

                                                           

1  .1967، دار انؼهى نهًالٌٍٍ، تٍزوخ، 2ػصزي، ط جثزاٌ يسؼىد، يؼجى انزائذ انغىيد ،

 . 373ص

2  .انًطثؼح انكاثىنٍكٍح، 1نىٌس يؼهىف انٍسىػً، يؼجى انًُجذ فً انهغح واألدب وانؼهىو، طد ،

 .143، ص1956تٍزوخ، 

3  .144نىٌس يؼهىف انٍسىػً، انًصذر أػالِ، صد . 
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 انفرع انثاني 
 تعريف انتحقيق اإلداري اصطالحًا 

 

يعرف التحقيق اإلداري فقييًا بأنو : إجراء تمييدي ييدف إلى الحق حقيقية العالقة      
وعرف أيضًا بأنو إجراء شكمي يتخذ بعد وقوع  .1بين المتيم والتيمة المنسوبة اليو

المخالفة بقصد الكشف عن فاعميا، أو التثبت من حجة اسنادىا إلى فاعل معين، 
عنيا. ورغم أن التحقيق ليس اال إجراء فاليدف منو الوصول إلى الحقيقة واماطة المثام 

يًا يقوم عمى تمييدي فيجب عدم إحالة الموظف إلى التحقيق إال إذا كان االتيام جد
احتماالت قوية ترجح ارتكابو لمجريمة المنسوبة إليو وذلك حفاظًا عمى سمعتو 

 .2ومكانتو

والتعريف اإلداري لمتحقيق اإلداري: ىو مجموعة من االجراءات التي تقوم بيا      
. 3سمطة معينة لموصول إلى الحقيقة بتحديد المخالفة االدارية والمالية المسؤولة عنيا

إن التحقيق االداري ال يمثل في ذاتو غاية تتوخاىا االدارة بل ىو وسيمة يراد من 
خالليا االستدالل عمى الحقائق واستجالء الحق وصوًل إلى كشف مواطن الخمل في 

إلى سمطات منحيا المشرع، كما يعرف التحقيق المرافق العامة لمعالجتيا باالستناد 
جراءات الميمة والجوىرية التي يتعين عمى االدارة أن االداري بأنو اجراء شكمي من اال

 . 4تتخذىا قبل أن توقع أي نوع من أنواع الجزاءات عمى الموظف العام

                                                           

1 .571، ص 1985راغة انحهى، انمضاء اإلداري، انفٍُح نهطثاػح وانُشز،  ياجذد . 

2 .ػهً جًؼح يحارب، انتأدٌة االداري فً انىظٍفح انؼايح )دراسح يمارَح(، دار انًطثىػاخ د

 . 486، ص2334انجايؼٍح، 

3 .انؼاو، دار ثٍح نهؼايهٍٍ انًذٍٍٍَ تانذونح وانمطاع ٌيحًذ شاهٍٍ، انًسانح انتأد يغاوريد

 257، ص1974انُهضح، انماهزج، 

4 .257يحًذ شاهٍٍ، يصذر ساتك، صيغاوري د . 
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إن التحقيق االداري ىو ضمانة ميمة من ضمانات الموظف العام، لذلك فإن      
لجوء االدارة إلى اجراء التحقيق مع الموظف يعني أن اإلدارة كفمت حق الموظف في 
أن يقاضى بشكل يجعمو في منأى عن الظمم والتعسف، مما يؤدي إلى وصف 

 ه في عمميا.تصرفات االدارة بالعدالة، والمناصفة وىو ما تتوخا

نتيجة لتطور  1وتقدمو البد أن شيوع العدالة واالنصاف دليل عمى رقي المجتمع     
وتدخل الدولة في مجاالت ما كانت لتضطمع بيا في الماضي مما أدى إلى المجتمعات 

زيادة الكوادر العاممة لمواكبة أعمال الدولة المتشبعة والمتزايدة، فإن أىمية الوظيفة 
العامة ازدادت استنادًا إلى ذلك وازداد معيا عدد الموظفين الذين يمثمون الحجر 

 األساس في ىذه الوظيفة. 

استنادًا إلى ما تقدم فإن تحقيق مصمحة الموظف وذلك أن يقاضى وفقًا إلجراءات      
عادلة وأن تكفل لو كل الضمانات وبما فييا حق الدفاع عن نفسو، وىي في الوقت ذاتو 
تحقيق المصمحة لمجتمع. ومن جانب آخر يمثل التحقيق االداري إحدى الضمانات 

، لذلك فأساس 2ة إلبداء دفاعو ولنفي التيم عنوالميمة لمموظف لكي تتاح لو الفرص
التحقيق االداري يوجد في مصادر المشروعية االدارية بوصفيا القاعدة العامة ابتداء 

الدولة وانتياء بالمصادر غير  من الدستور الذي يمثل قمة اليرم التشريعي في
ائي يمكن أن الجن ، حيث جاء الدستور بنصوص تخص المتيم في القانون3المكتوبة

تسري عمى الموظف ما كان منيا متفقًا مع طبيعة العمل االداري مثال ذلك ما نصت 
 /ب( من الدستور العراقي النافذ التي تنص عمى )حق الدفاع مقدس19عميو المادة )

في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام ىذا القانون(، وىذه النصوص تتسم 
                                                           

1 .ػهً خهٍم إتزاهٍى، جزًٌح انًىظف انؼاو انخاضؼح نهتأدٌة فً انماَىٌ انؼزالً، دراسح د

 . 3يمارَح، طثغ انذار انؼزتٍح، تغذاد، دوٌ سُح طثغ، ص

2  .13، ص1985انمضاء انتأدٌثً، يطثؼح األطهس، أحًذ يحًىد جًؼح، يُاسػاخ د . 

3 .سايً جًال انذٌٍ، تذرج انمىاػذ انماَىٍَح ويثادئ انشزٌؼح االساليٍح، يطثؼح شزكح آالخ د

 . 38، ص1986ونىاسو انًكاتة، 
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مبادئ وأحكام، فيي بذلك تسري عمى الموظف عند مقاضاتو  بالشمولية فيما تقرره من
اداريًا وبما يشمل عميو ذلك من اجراءات ادارية أوليا التحقيق، فحق الدفاع مثاًل البد 

 . 1من كفالتو ألي شخص موظف أم غير ذلك محل اتيام اداري

دات الدولية والتحقيق اإلداري نتيجة لتطور المجتمعات أخذ يجد أساسو في المعاى     
التي يصادق عمييا العراق وتكون سارية المفعول في القانون الداخمي وبيذه المصادقة 

 فإنياتكون كل معاىدة تنظم شؤون الموظفين بما فييا تأديبيم ويكون العراق طرفًا فييا 
تمثل أساسًا التحقيق االداري ومن ىذه االتفاقيات التي صادق العراق عمييا االتفاقية 

والتي جاءت بجممة من القواعد التي  1966ية لمحقوق المدنية والسياسية لعام الدول
في مجال التحقيق الجنائي والتي يمكنيا أن تنسحب إلى نطاق تأديب تخص المتيم 

لمموظف منيا ما جاءت بو المادة التاسعة / ثانية من االتفاقية السابقة الذكر والتي 
  .2مة المنسوبة اليو(تنص )وجوب اخطار المقبوض عميو بالتي

وىذا ما يتعمق بإعالنات الحقوق الدولية، أما عن إعالنات الحقوق الصادرة من      
لممبادئ والقواعد التي تحتوييا وترتبيا رىن القانون العام الداخمي فإنو القيمة القانونية 

ادارة المشروع الدستوري في أية دولة فمو أن يغطييا قيمة قانونية ممزمة أو بعدىا مجرد 
توصيات ولو يحدد مرتبتيا من بين مصادر لممشروعية، وبعد كل ما تقدم من البحث 

ىو مجموعة من  في تعريف التحقيق االداري يمكن أن نستخمص بأن التحقيق االداري
االجراءات التي تستيدف تحديد المخالفات لمواجبات الوظيفية أو القوانين النافذة 
والمسؤولين عنيا وذلك بسؤال الموظف عما ىو منسوب اليو بواسطة الجية المختصة 
التي أناط المشروع بيا سمطة إجراء التحقيق بعد أن يصدر األمر بو من الرئيس 

كافة االجراءات المقررة ويرعى فيو الضمانات الالزمة قانونًا المختص وتتبع في شأنو 

                                                           

1 يٍ انذستىر انؼزالً انُافذ فمزج )ب(.   19 انًادج 

2 ( يٍ االتفالٍح انذونٍح نهحمىق انًذٍَح وانسٍاسٍح نؼاو 1/2انًادج )1966 . 
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وذلك بغية تيسير الوسائل لمجية االدارية بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجو 
الحق مع تحقيق الضمان واالطمئنان لمموظف حتى يستطيع أن يدافع عن نفسو ويدرأ 

 . 1ما ىو موجو اليو
 

 املطهب انثاني
 انتحقيقية تشكيم انهجان

 

يعد صدور أمر االحالة إلى التحقيق بحق الموظف المخالف حيث يودع ىذا      
ن ىذه الجيات من خالل دوائرىا القانونية  االمر إلى الجية التي يتبعيا الموظف وا 

 غالبًا ما تقوم بتشكيل المجنة التحقيقية. 

شكيل لجنة تحقيقية ( من القانون انضباط موظفي الدولة ت11استمزمت المادة )     
مكونة من ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة عمى أن يكون أحدىم حاصاًل عمى شيادة 
جامعية أولية في القانون تتولى التحقيق مع الموظف المخالف، وىذه المجنة ىي التي 
تعقب المخالفات التأديبية التي تقع مع العاممين بالجيات التي يسري عمييا قانون 

حماية المال العام وتحقيق أصول الخدمات الوطنية واكتشاف أوجو  انشائيا مستيدفة
 .2القصور في النظم واالجراءات االدارية

( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم )11وقد نصت المادة )     
عمى )أوال: عمى الوزير أو رئيس الدائرة الذي يقرر إحالة الموظف إلى المجنة  1991

. والمادة المذكورة آنفًا تشير إلى تشكيل ىذه المجان يتم (ويأمر بتشكيميا في الوقت نفسو
ن رئيسًا ليذه المجنة واألعضاء اآلخرين من ذوي الخبرة من ثالثة أعضاء أحدىم يكو 

                                                           

(1).www.uobabylon.edu.iq.   

2 .14غاسي فٍصم يهذي، شزح أحكاو لاَىٌ اَضثاط يىظفً انذونح وانمطاع االشتزاكً رلى د 

 . 65، ص2331، دار انكتة وانىثائك تثغذاد، 1991نسُح 
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والدراية بشرط أن يكون أحدىم حاصاًل عمى شيادة أولية في القانون، ويعتبر شكل 
المجنة من النظام العام الذي يترتب عمى مخالفتو بطالن االجراءات التحقيقية التي 

 .1تتخذىا ىذه المجنة ومخالفتيا لمقانون

ال يمكن االستناد إلى االجراءات التي قامت بيا في فرض العقوبة وبيذا قضى      
مجمس االنضباط العام في قرار لو بأن المجنة التي أوصت بفرض العقوبة المطعون 

إضافة بيا بحق المعترض ىي لجنة تحقيقية وليست لجنة تحقيقية وان المعترض عميو 
( من قانون انضباط موظفي 11أواًل من المادة ) لوظيفتو لم يشكميا وفق أحكام الفقرة

تكون االجراءات التي قامت بيا  1991( لسنة 14الدولة والقطاع االشتراكي رقم )
المجنة المذكورة ألغراض فرض العقوبة االنضباطية في مخالفة ألحكام القانون المذكور 

نبغي تطبيقيا التي أوجبت تشكيمو معينة، تعتبر ضمانة من ضمانات الموظف التي ي
في كل تحقيق اداري مع الموظف طبقًا ألحكام القانون المذكور حيث أن عقوبة التوبيخ 
المطعون بيا استندت إلى تمك االجراءات التي قامت بيا المجنة التحقيقية مما تكون 

 . 2العقوبة المفروضة بحق المعترض مخالفة لمقانون ىي األخرى

تبين من األمر المذكور أن قوام المجنة التحقيقية  وقضى في قرار آخر بأنو قد     
( من قانون انضباط 11كان متكونًا من رئيس وأربعة أعضاء حيث فقرة من المادة )

المعدل أوجبت وبنص أمر عمى  1991( لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
ون تأليف المجنة الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من ثالثة أعضاء مما يك

التحقيقية بموجب األمر المذكور قد حصل خالفًا لمنص المشار اليو والذي يعتبر من 

                                                           

1 .66، يصذر ساتك، صيهذي غاسي فٍصمد . 

2 يجهح انؼذانح، 13/4/2333ً ــــــف 2332(/جشائٍح/13انؼاو، انؼذد ) لزار يجهس االَضثاط ،

 . 121، ص2332انؼذد انزاتغ، 
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النظام العام وبالتالي تكون االجراءات التحقيقية التي قامت بيا والتي بنيت عمييا 
 .1مةباطتوصياتيا في فرض العقوبة بموجب األمر االداري المطعون فيو 

ومن المالحظ أن مجمس االنضباط العام قد رتب في الحالة األولى عمى القرار      
المعترض عميو جزاء مخالفة القانون في حين اعتبر االجراءات التي قامت بيا المجنة 

جزاءىا البطالن وأجد أن ذلك حد الجزاء المناسب لمثل ىذه غير المشكمة وفقا لقانون 
( من 11تحقيقية وفقًا لما نصت عميو الفقرة أواًل من المادة )الحالة. إن تشكيل المجنة ال

المعدل، أمر ال  1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
يمكن تجاوزه ألنو يعتبر من النظام العام ويتخمف مراعاة الشكمية المطموب في المجنة 

اتيا باطاًل وفي ذلك ضمانة تصبح اجراءات المجنة والقرار الذي بني عمى توصي
 لمموظف في مواجية تعسف االدارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 .خضز ػكىتً ٌىسف، يىلف انمضاء انؼزالً يٍ انزلاتح ػهى انمزار االداري، يطثؼح د

 . 168، ص1976انحىادث، تغذاد، 
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 املبحث انثاني
 ضمانات املىظف احملال إىل انتحقيق االداري

 

بالنظر ألىمية وخطورة اجراء التحقيق الذي قد ينتيي إلى االتيام والمحاكمة ثم      
االدانة، فالبد من احاطتو بضمانات تكفل لو الوصول إلى الحقيقة الكاممة، وىذا ما 
سأتناولو في المبحث الثاني أعاله والذي سأبحثو في مطمبين يتضمن كل مطمب ىذه 

 الضمانات وكما يأتي : 

 ب األول املطه
 اجراءات انهجان انتحقيقية 

 

 ي موضوع فإن عمل المجنةفتحقيقية  إذا صدر أمر وزاري أو اداري بتشكيل لجنة     
 ينبغي أن يتم وفق الخطوات التالية : 

اجتماع أعضاء المجنة التحقيقية لدراسة الموضوع الواجب التحقيق فيو وتوزيع   -1
 الميام بين األعضاء وبشكل تعاوني. 

مواجية الموظف المخالف بالتيمة الموجية اليو، وذلك بإعالمو وقائعيا وظروف   -2
ارتكابيا ليتمكن من الدفاع عن نفسو، وال يجوز توقيع أي اجراء انضباطي دون أن 

أي استدعاء الموظف المحال  1يتمكن الموظف من معرفة الخطأ المنسوب إليو
( 14ي الدولة والقطاع العام رقم )وان قانون انضباط موظفعمى المجنة التحقيقية 

المعدل قد خال من الطريقة التي يتوجب اتباعيا الستدعاء الموظف  1991لسنة 
أو بواسطة ورقة تبميغ صادرة من لمتحقيق ولكن المتبع أن يجري تبميغو شفاىًا 

المجنة التحقيقية بوجوب الحضور أماميا في الموعد الذي تحدده إذا كان الموظف 
عمل المجنة التحقيقية، أما إذا كان الموظف يعمل في دائرة أخرى ضمن موقع 

                                                           

()www.vestigation.blogspot.com 
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بعيدة عن مكان تواجد المجنة التحقيقية فانو يجب أن يجري التبميغ بكتاب رسمي 
إلى الدائرة التي يعمل فييا، تبمغو المجنة فيو وجوب حضوره أماميا وأن يكون 

المكان والزمان الذي التبميغ شخصيًا. ولكن في حالة عدم حضوره بعد تبميغو ب
يتوجب عميو الحضور فيو فإن المجنة تجري تحقيقاتيا بغيابو وبذلك يكون قد أسقط 
حقو بنفسو، إال إذا كان الموظف قد أبدى معذرة مشروعة لعدم حضوره وعندىا 

 تقوم المجنة بتحديد موعد جديد لسماع أقوالو. 

أما إذا جرت المجنة تحقيقاتيا دون تبميغ الموظف بالحضور أماميا، فان التحقيق      
يعد باطاًل ويترتب عمى ذلك بطالن العقوبة التي نتجت عن ىذا التحقيق، ألنو من 
الضروري ايجاد كافة الضمانات الالزمة لحماية الموظف العام من تعسف االدارة 

ة، مما يتوجب بث روح الطمأنينة في نفسو باعتباره العصب النابض في جياز الحكوم
 قفر األمر الذي يدفعو إلى التفاني في عممو وىو أمر ينعكس ايجابًا عمى سير الم

 . 1العام

االستماع إلى شيادات الشيود واالطالع عمى المستندات أن المجنة التحقيقية   -3
عندما توصي بمسألة الموظف المخالف المحال عمييا وفرض احدى العقوبات 
المنصوص عمييا في قانون انضباط موظفي الدولة البد وأن تكون قد أسست ذلك 

الفعل إلى الموظف،  إلسنادعمى أدلة كافية اطمأنت الييا وتحققت من كفايتيا 
عيانية ويتأتى ذلك من خالل االستماع إلى شيادات الشيود الذين لدييم شيادة 

عمى الفعل عند وقوعو، كما يجب عمى المجنة تحميف الشيود اليمين قبل االدالء 
مناقشة الشيود فييا أولوية، ولمموظف  خاللبشياداتيم وان تتحرى الحقيقة من 

المحال أن يطعن في شياداتيم إذ ربما تكون قد صدرت من شيود ليم ضغينة مع 
الموظف أو ليم مصمحة في ىذه الشيادة، ولو أن يطمب االستماع إلى شيوده الن 

                                                           

1 38، ص1976، تغذاد، 1د. يٍُز انىتزي، انماَىٌ االداري، يطثؼح انًؼارف، ط . 
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من حقو أن يرد عمى شيادة شيود االثبات بشيود ينفون عنو الفعل المخالف. وال 
مر عمى االستماع لشيادات الشيود وانما عمى المجنة االطالع عمى يقتصر اال

 المستندات المؤيدة الدعاء االدارة لمخالفة الموظف ألنظمتيا االدارية. 
 

 استجواب الموظف :    -4

االستجواب يعني مجابية المتيم باألدلة المختمفة، ومناقشة تفصيمية يفندىا إن      
إن شاء االعتراف. ويستيدف االستجواب إلى تحقيق دفاع كان منكرًا ليا أو يعترف بيا 

المتيم كي يستطيع تنفيذ االدلة التي تحوم ضده وىو في نيايتو قد يسفر عن تدعيم 
 . 1أدلة االتيام أو قد ينتيي إلى تفنيد األدلة وانييارىا

كانت إن الموظف عند حضوره أمام المجنة يحاط عممًا بما ينسب إليو من وقائع      
ىذه الوقائع فإن المجنة سببًا في احالتو عمى المجنة وتستمع إلى اقوالو، فإذا اقر بصحة 

تكتفي بذلك دون الحاجة إلى سماع اقوال آخرين، إذا كان من شأن ىذا االعتراف أن 
يولد القناعة لدى المجنة بأن الموظف قد ارتكب تمك االفعال، أما إذا كان ىذا 

 ما نسب إليو فان عمى المجنة أن تعزز ذلك بأدلة أخرى.  االعتراف ال يحيط بكل

سب إليو فإن عمى المجنة مواجيتو نأما في الحالة التي ينكر فييا الموظف ما      
باألدلة المتوافرة لدييا ألن من شأن ىذه المواجية أن تجعمو يعدل عن انكاره خاصة إذا 

 ات القضية. تمت مواجيتو بالشيود أو بغيره من المحالين عمى ذ

إن خمو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام من النص عمى إجراءات      
معينة بخصوص محاسبة المتيم انضباطيًا ال يعني حرية االدارة المطمقة، إذ قرر 
القضاء االداري ان المحاكمات االنضباطية كالمحاكمات االنضباطية كالمحاكمات 

                                                           

1 64د. يحًذ سكً أتى ػايز، االجزاءاخ انجُائٍح، يُشىراخ انحهثً انحمىلٍح، ص . 
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د نص يقضي بذلك تطبيقًا لمقتضيات العدالة واالصول إلى وجو الجنائية دون الحاجة 
 . 1العامة في المحاكمات

 تحرير محضر باإلجراءات :   -5

بعد اكتمال التحقيق عمى المجنة أن تكتب مجتمعة تقريرىا وفقًا لما نصت عميو      
( من قانون االنضباط وأن ينظم المحضر بشكل دقيق ومفصل، ويشتمل 15المادة )
 عمى : 

 أمر تشكيل المجنة التحقيقية.   -1
 موضوع القضية التي يحقق بيا.   -2
 االجراءات التي اتخذتيا المجنة يقصد الكشف واألدلة المستحصمة.   -3
التوصيات المسببة أما بغمق التحقيق أو تحديد الشخص المسؤول عن المخالفة   -4

 . 1/ثانيًا( من قانون االنضباط15وفقًا لممادة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 38د. خضز ػكىتً ٌىسف، يصذر ساتك، ص . 

2  َض انًادج انًؼذل  1991نسُح  14ٌُظز: لاَىٌ اَضثاط يىظفً انذونح وانمطاع انؼاو رلى

 /ثاٍَاً(. 15)
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 انثانياملطهب 
 قرارات انهجان انتحقيقية

 

بعد أن تنتيي المجنة التحقيقية من اجراءات التحقيق تصل إلى مرحمة تتكامل فييا      
صورة المخالفة التأديبية، فيبدأ ىنا دور المجنة الخطير والدقيق وىو التحقيق من الواقعة 

نصوص في مو غير المخالفة التأديبية باعتبار أن األخير معظ ييفمحل التحقيق، وتك
ثابتة ومن ثم نقوم باختيار العقوبة المالئمة ليذه المخالفة، في حين ال يوجد ىنالك أي 
نسبة أو ترابط ما بين المخالفة التأديبية والعقوبة المفروضة عمييا كما ىو الحال في 

 ا ما يأتي: كمالقانون الجنائي وعمى المجنة أن تراعي جممة من الضوابط واألحكام و 

تسبيب التوصية فيجب أن تكون توصيات المجنة مسببة لما لذلك من أىمية  –اًل أو 
لمموظف لالطالع عمى االسباب التي عوقب من أجميا وال مكان الطعن والدفاع أمام 

ألسباب لم يواجو بيا، كما أن ًا يجية الطعن، فقد تفرض عميو االدارة جزاء تأديب
ابة عمى أعمال المجنة من قبل المجنة المخولة التسبب أىمية فيما يتعمق بممارسة الرق

ويجب أن يالحظ أن التوصية ليست ممزمة لمرئيس االداري، فيو يممك  بنظر الطعون.
 .1سمطة تقديرية في ىذا المجال

العقوبة المقترحة : لمجنة أن توصي بفرض عقوبة انضباطية عمى الموظف  –ثانيًا 
المخالف من بين العقوبات المنصوصة عمييا في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

 . 2اء بفرض أكثر من عقوبةص( وال يجوز االي8)

مختمفة،  وىذه العقوبة التي تفرض عمى الموظف المخالف تتخذ اشكااًل وصوراً      
فيذه الصورة تختمف باختالف نوع الوظيفة ومكانة شاغميا وانيا تتدرج في سمم 

                                                           

، يكتثح انسُهىري، تغذاد، 1د. رٌاض ػثذ ػٍسى انشهٍزي، أسس انماَىٌ االداري، ط  (1)

  .364، ص2316

() www.iasj.net  
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تصاعديًا مبتدئة بالعقوبات الخفيفة إلى أن تنتيي بأشدىا وسنبين ىذه العقوبات في 
 وكاآلتي :  1991( لسنة 14العراق وفق قانون انضباط موظفي الدولة )

 لفت النظر:   -1

بالمخالفة التي ارتكبيا وتوجيو لتحسين سموكو ويكون بإشعار الموظف تحريريًا      
 .1الوظيفي وتير عمى ىذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثالثة أشير

 االنذار :   -2

ًا بالمخالفة التي ارتكبيا وتحذيره من االخالل ريير ويكون بإشعار الموظف تح     
بواجبات وظيفتو مستقباًل ويترتب عمى ىذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة 

 أشير. 

 قطع الراتب :   -3

ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة ال تتجاوز عشرة أيام بأمر      
يا الموظف واستوجبت فرض العقوبة ويترتب تحريري تذكر فيو المخالفة التي ارتكب

 عميو تأخير الترفيع أو الزيادة وفقًا لما يأتي : 

 لمدة ال تتجاوز خمسة أيام. خمسة أشير في حالة قطع الراتب  - أ
( 5شير واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة )  - ب

  أيام. 

 

 

                                                           

1 36د. غاسي فٍصم يهذي، يصذر ساتك، ص . 
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 التوبيخ :   -4

تحريريًا بالمخالفة التي ارتكبيا واالسباب التي جعمت  ويكون بإشعار الموظف    
سموكو غير مرض ويطمب إليو وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سموكو الوظيفي 

 . 1ويترتب عمى ىذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة

 انقاص الراتب :  -5

%( من راتبو الشيري 15ويكون بقطع مبمغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز )     
لمدة ال تقل عن ستة أشير وال تزيد عن سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف 

 .2بالفعل الذي ارتكبو. ويترتب عمى ىذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين

 تنزيل الدرجة :  -6

ويكون بأمر تحريري يشعر فيو الموظف بالفعل الذي ارتكبو ويترتب عمى ىذه      
 العقوبة:

بالنسبة لمموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعميمات خدمة تأخذ  -أ 
بنظام الدرجات المالية والترفيع. تنزيل راتب الموظف إلى الحد األدنى لمدرجة 

عالوات التي ناليا في الدرجة المنزل منيا التي دون درجتو مباشرة مع منحو ال
)بقياس العالوة المقررة في الدرجة المنزل الييا(، ويعاد إلى الراتب الذي كان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد قضائو ثالث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع 

 تدوير المدة المقضية في راتبو األخير قبل فرض العقوبة. 

                                                           

1 .اتزاهٍى أحًذ انشًزي، انؼمىتاخ انىظٍفٍح، دراسح يمارَح، يُشىراخ سٌٍ انحمىلٍح،  ػايزد

 . 136ص ،2311، 2ط

2 .137ػايز اتزاهٍى أحًذ انشًزي، يصذر ساتك، صد . 
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ضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعميمات خدمة تأخذ بالنسبة لمموظف الخا -ب 
يعاد إلى الراتب و بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف 

 الذي كان يتقاضاه من قبل. 
بالنسبة لمموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعميمات خدمة تأخذ   -ج 

سنوية من راتب الموظف مع  بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثالث زيادات
 تدوير المدة المقضية في راتبو األخير قبل فرض العقوبة. 

 
 الفصل :   -7

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن األسباب      
 التي استوجب فرض العقوبة عميو عمى النحو اآلتي : 

قب الموظف باثنين من مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات إذا عو  (1
العقوبات التالية أو يأخذ بإحداىما المدتين وارتكب في المرة الثالثة خالل خمس 

 سنوات من تاريخ فرض العقوبة األولى فعاًل يستوجب معاقبتو بإحداىا : 
 التوبيخ.  -أ 
 انقاص الراتب.  -ب 
 تنزيل الدرجة.  -ج 

مدة بقائو في السجن : إذا حكم عميو بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخمة  (2
بالشرف وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم عميو، وتعتبر مدة موقوفيتو من 
ضمن مدة الفصل وال تسترد منو أنصاف الرواتب المصروفة لو خالل مدة 

 .1سحب اليد

 
                                                           

1 51د. ػايز اتزاهٍى انشًزي، يصذر ساتك، ص . 
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 العزل :   -8

ويكون بتنحي الموظف عن الوظيفة نيائيًا وال تجوز إعادة توظيفو في دوائر      
 الدولة والقطاع االشتراكي وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحاالت االتية : 

إذا ثبت ارتكابو فعاًل خطيرًا يجعل بقائو في خدمة الدولة مضرًا بالمصمحة  -أ 
 العامة. 

 ئة عن وظيفتو او ارتكبيا بصفتو الرسمية.إذا حكم عميو عن جناية ناش  -ب 
إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفو فارتكب فعاًل يستوجب الفصل مرة   -ج 

 . 1أخرى

فاذا ما اتخذت الجية االدارية قرارىا بفرض احدى العقوبات المنصوص عمييا في      
المعدل فان من حق  1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

بعد التظمم  محكمة قضاء الموظفينالموظف االعتراض عمى قرار فرض العقوبة لدى 
( يومًا من تاريخ تبميغ الموظف 31منو لدى الجية االدارية التي أصدرتو وذلك خالل )

( يومًا من تاريخ 31بقرار فرض العقوبة وعمى الجية المذكورة البت بيذا التظمم خالل )
عند عدم البت بو رغم انتياء ىذه المدة بعد ذلك رفضا لمتظمم وعمى الموظف تقديمو و 

( يومًا من تاريخ تبميغ الموظف 31خالل ) محكمة قضاء الموظفينتقديم الطعن لدى 
محكمة قضاء الذي صدره في القرار برفض التظمم حقيقة أو حكمًا، كما يجوز الطعن 

( يومًا من تاريخ التبميغ 31لدى الييئة العامة لمجمس شورى الدولة خالل ) الموظفين
 .2بو أو اعتباره ممغيًا ويعتبر قرار الييئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتًا وممزماً 

                                                           

1 ( نسُح 14ٌُظز: لاَىٌ اَضثاط يىظفً انذونح وانمطاع انؼاو رلى )انًؼذل، َض انًادج  1991

 . ( انثُذ ثايُاً 8)

2 ( نسُح 14ٌُظز: لاَىٌ اَضثاط يىظفً انذونح وانمطاع انؼاو رلى )انًؼذل َض انًادج  1991

 ( أوالً وثاٍَاً. 15)
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وفي قرار لمجمس شورى الدولة جاء فيو )لدى عطف النظر عمى قرار المميز      
أن مجمس االنضباط العام خفض عقوبة تنزيل  وجد أنو صحيح وموافق لمقانون ذلك

الدرجة المفروضة عمى المعترض إلى التوبيخ لتناسب الفعل المرتكب من المعترض 
لسبب كون األفعال المرتكبة ال تمثل انتياكات خطيرة لواجبات الموظف لتستوجب 
 تنزيل الدرجة وان التعارض بين فعل الموظف ورؤسائو لم يصل إلى حد التعدي عمى
االدارة لكي تفرض عقوبة تنزيل الدرجة، األمر الذي جعل المجمس يخفض العقوبة 

 .1لتكون مناسبة وفعل المعترض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  يجهح انتشزٌغ وانمضاء، انؼذد 24/6/2339فـــً  2339/ اَضثاط/ تًٍٍش، 183رلى انمزار ،

 .284انزاتغ، ص



25 
 

 اخلامتة
 

الحمد هلل العميم الذي وفقنا في انجاز كتابة ىذا البحث وقد لخصنا من خاللو      
 نتائج وتوصيات نجمميا بما يأتي : 

 النتائج : –أواًل 

التحقيق االداري في العراق يجري عمى نطاق واسع بواسطة المجنة التحقيقية   -1
التي تشكل من رئيس وعضوين أحدىم حاصل عمى شيادة جامعية أولية في 
 القانون، يأمر بتشكيميا واالحالة إلى الرئيس االداري )الوزير أو رئيس الدائرة(. 

واالطالع عمى ممف الموظف العام اجراءات التحقيق كافة حضور ان عدم   -2
 التحقيق دون عذر مشروع يمثل اخاللو بحق الدفاع. 

توصي المجنة التحقيقية بعد اكمال اجراءات التحقيق أما بغمق التحقيق، سحب   -3
 اليد، بفرض العقوبة أو االحالة عمى المحكمة المختصة. 

دون تبميغ الموظف  التحقيقية باجراءاتيا التحقيقية في حالة قيام المجنة  -4
 المخالف تعتبر اجراءاتيا باطمة. 

توصيات المجنة التحقيقية غير ممزمة لمرئيس االداري فيو يمتمك سمطة   -5
 تقديرية.

 

 التوصيات :  –ثانيًا 

في حالة فرض عقوبة عمى الموظف وبعد الطعن بو عن طريق التظمم يتم   -1
الطعن بقرار رفض التظمم أمام محكمة قضاء الموظفين اال أن موضوع النظر 
في الطعن يستغرق وقتًا طوياًل يتجاوز السنتين، نوصي مجمس شورى الدولة 

ة عمى بضرورة تنبيو محكمة قضاء الموظفين بنظر دعاوي العقوبات الوظيفي
 وجو االستعجال وذلك تطبيقًا لمقانون الذي نص )تنظر عمى وجو االستعجال(. 
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في حالة تعذر المجمس لقمة الكادر المخصص ليذه المحكمة فنوصي المجمس   -2
بضرورة العمل عمى تييئة أكثر من لجنة قضائية بما يتالئم وعدد الموظفين في 

 العراق احقاقًا لمحق.
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 در املصا
 القرآن الكريم. -

 الكتب :  –أواًل 

 .1985أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، مطبعة األطمس، د.  -1
ان مسعود، معجم الرائد )المغوي العصري(، الطبعة الثانية، دار العمم ر جيد.  -2

 . 1967لمماليين، بيروت، 
يوسف، موقف القضاء االداري من الرقابة عمى القرار  خضر عكوبيد.  -3

 .1976االداري، مطبعة الحوادث، بغداد، 
، مكتبة السنيوري، 1د.رياض عبد عيسى الزىيري، أسس القانون االداري، ط  -4

 2116بغداد، 
د. سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة االسالمية،   -5

 . 1986م الكتب، مطبعة شركة االت ولواز 
منشورات  (دراسة مقارنة)عامر ابراىيم أحمد الشمري، العقوبات الوظيفية. د.  -6

 . 2111، 2زين الحقوقية، ط
د.عمي جمعة محارب، التأديب االداري في الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(،   -7

 .2114دار المطبوعات الجامعية، 
لمتأديب في القانون العراقي. عمي خميل ابراىيم، جريمة الموظف العام الخاضعة  -8

 دراسة مقارنة، طبع الدار العرابية، بغداد، دون سنة طبع. 
د. غازي فيصل ميدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع   -9

 . 2111، دار الكتب والوثائق، بغداد، 1991( لسنة 14العام االشتراكي رقم )
 الفنية لمطباعة والنشر.د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري،  -11
 د. محمد زكي أبو عامر، االجراءات الجنائية، منشورات الحمبي الحقوقية.  -11
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مغاوري محمد شاىين، المسألة التأديبية لمعاممين المدنيين بالدولة والقطاع د.  -12
 . 1974العام، دار النيضة، القاىرة، 

 . 1976د، ، بغدا1د. منير الوتري، القانون االداري، مطبعة المعارف، ط -13
، 1لويس معموف اليسوعي، المنجد في المغة العربية واآلداب والعموم، طد. -14

 . 1956المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 
 

 القوانين واالتفاقيات والقرارات :  –ثانيًا 

 . 2115الدستور العراقي النافذ لسنة   -1
 المعدل.  1991( لسنة 14العام رقم )قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع   -2
 . 1966االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية والسياسية لعام   -3
، (13/4/2111فــي  2112/جزائية/11قرار مجمس االنضباط العام العدد )  -4

 .121، ص2112مجمة العدالة، العدد الرابع، 
، مجمة التشريع 24/6/2119فـــي  2119، انضباط، تمييز، 181رقم القرار   -5

 . 2119والقضاء، العدد الرابع، 

 شبكة المعموماتية الدولية .  –ثالثًا 

- www.uobabylon.eduid. 

-www.Vestigation.bolgespot.com 

-www.iasj.net 
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