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 ممخصال
مخالفات تأديبية  تعدال ريب ان في الوظيفة العامة تحدث الكثير من االمور التي 

ب بحقو ومن ثم ايقاع الجزاء التأديبي المناس, يستمزم معيا التحقيق مع الموظف المذنب
, بمواده المختمفة 4994لسنة  44وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
ويعتقد بانو مجحفا بحقو ولم يكن  ولكن قد ال يقتنع الموظف بما فرض عميو من جزاء

لذا , القضاء االداري من اجل الطعن بما فرض عميو إللغائوإلى  فيمجا, موافقا لمقانون
مر يستوجب ان تكون ىناك وسائل لألثبات سواء في مرحمة التحقيق فأن ىذا اال

من قبل ذوي أو  عند الطعن امام القضاء االداري من الموظفأو  االداري مع الموظف
وعميو فالبد من معرفة ىذه , الشأن من االفراد عند تضررىم من قرار اداري معين
جال االداري النو ال يمكن ان الوسائل التي يمكن االستعانة بيا في االثبات في الم

تكون جميع وسائل االثبات مقبولة في ىذا المجال ,نظرا لما يتمتع بو االثبات في 
المجال االداري من خصوصية الن االدارة تعتمد عمى الوثائق والسجالت وليس عمى 

 احتكام الضمير واليمين .
  الخبرة(, الموظف العام ,الكتابة اداري تحقيق, )الشيادة, دليل اثباتكممات مفتاحية 

ABSTRACT 

There is no doubt that in the civil service many things that are 

considered disciplinary violations require investigation with the 

guilty employee, and then inflicted the appropriate disciplinary 

penalty against him, but may not be convinced by the employee 

imposed on him and believes that he is unfair to him and was not 
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in accordance with the law. The administrative judiciary in order 

to challenge what was imposed on him to cancel it, so this 

requires that there be means of proof, whether in the stage of 

administrative investigation with the employee or when 

challenged before the administrative judiciary of the employee or 

by the concerned individuals when affected by a specific 

administrative decision, and therefore We must know these means 

that can For use in evidence in the administrative area because 

they cannot all means are acceptable proof in this area, since he 

has proof in the administrative area of privacy because the 

administration relies on documents and records and not on the 

right of conscience and invocation. 

Key words: certificate ,evidence proof ,administrative stagnation, 

writing, general employee ,experience 

 
 مقدمةال

في الوقت الحاضر حيزا ميما الن  يشكل االثبات في المجال االداري خصوصا
تكون صحيحة مالم تثبت بالوسائل المحددة قانونا سواء عند كل واقعة ال يمكن ان 

فعند التحقيق , فالقضاء االداري لو طبيعة خاصة باالثبات, امام المحكمةأو  التحقيق
امام محاكم القضاء االداري يجب ان تكون ىناك وسائل من خالليا أو  مع الموظف

فان طرق االثبات في التحقيق لذا , يتم اثبات ما يدعيو كل طرف في الواقعة التأديبية
االداري وكذلك امام القضاء االداري تشكل ضمانة ميمة لالدارة وكذلك لمموظف وذوي 

الحقيقة وفرض الجزاء االداري إلى  حتى يتم التوصل, الشأن من االفراد ولممحكمة ايضا
الغاء قرار أو  ,فرضت عمى موظف المناسب سواء كان ىذا الجزاء عقوبة انضباطية

وىذه , اذ يبعث ىذا االمر االطمئنان لدى الجميع داري معين فيو مخالفة قانونيةا
طرق يتم أو  وانما من خالل مجموعة وسائل, النتيجة ال يمكن ان تأتي من العدم

من قبل محاكم القضاء االداري ,اذ أو  االستعانة بيا من قبل القائمين بالتحقيق االداري
لذا , لقنعة الوجدانية لدى المحكمة الصدار الحكم العادلمن خالل ىذه الوسائل تتكون ا

البد من بيان ىذه الوسائل وما تتمتع بو من اىمية من حيث الكتابة والشيادة والخبرة 
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وعميو سنبين موضوع البحث بمطمبين , واالقرار والقرائن وغيرىا وخصوصا في العراق
داري وسنبينو في فرعين الفرع سنتناول في المطمب االول مفيوم االثبات والتحقيق اال

اما , االول سنوضح بو مفيوم االثبات والفرع الثاني سنبين مفيوم التحقيق االداري
 االداري بات المعتمدة في التحقيق والقضاءالمطمب الثاني سنبين فيو وسائل االث

ي وسنتناولو في ثالثة افرع سنبين في الفرع االول الكتابة واليمين وفي الفرع الثان
ونختم البحث , سنوضح الشيادة والخبرة اما الفرع الثالث سنبين فيو االعتراف والقرائن

 ببعض النتائج والتوصيات .
تتجمى اىمية البحث في ان موضوع االثبات االداري من  اوال / أهمية البحث:

الموضوعات الميمة التي يحتوييا القضاء االداري وخصوصا في العراق النو ال يوجد 
القواعد العامة في قانون االثبات إلى  انما يتم الرجوعو  خاص باالثبات االداري قانون
المعدل فاالدارة ممزمة بتطبيق القوانين التي تنظم االعمال  4979لسنة  407رقم 

قوانين اخرى من إلى  االدارية في حين ان االثبات عندما يكون ىناك تقصير يتم المجوء
قد يصعب تطبيق بعض المبادئ الموجودة و  ة التأديبيةاجل اثبات التقصير في الواقع

 . في قانون االثبات عمى القضايا االدارية
تبرز مشكمة البحث من خالل بيان الوسائل التي يعتمد عمييا في  :ثانيا: مشكمة البحث

؟ وىل جميع الوسائل المعتمدة في االثبات في االمور فما ىي ىذه الوسائل, االثبات
؟ وىل يمكن لمقضاء االداري ان يساعد زائية مقبولة في القضاء االداريجالمدنية وال

 المدعي اذا كان فردا عاديا بمواجية االدارة بالزام االدارة بتقديم ما لدييا من مستندات ؟ 
وصف  تم االعتماد عمى المنيج الوصفي والتحميمي من خالل رابعا/ منهجية البحث :

 طرق االثبات عمى حد سواء.و  يكل من االثبات والتحقيق االدار 
 المطمب االول

 مفهوم االثبات والتحقيق االداري
وال يختمف عن  وكذلك في الدعوى االدارية امر ميم ان االثبات في التحقيق االداري   

, في الواقعة المراد اثباتيا الوصول لمحقيقةإلى  يؤدي النو التحقيق امام القاضي العادي
بيان ىذه االىمية البد من بيان مفيوم االثبات والتحقيق االداري من اجل  ولكي يتم
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االول تعريف  فرعين سنبين فيإلى  معرفة ىذه االىمية وعميو فقد تم تقسيم ىذا المطمب
 االثبات وفي الثاني سنوضح تعريف التحقيق وعمى النحو االتي : 

 الفرع االول
 مفهوم االثبات

ال يمكن ان يصدر حكم  الحقيقية فبدونوإلى  الوصولان االثبات يعتبر نواة 
        لذلك البد من بيان مفيوم االثبات وما يتعمق بو وعمى النحو االتي :

اي , وثبت الخبر ونحوه, ثبت لغويا بمعنى استقر ال يتزعزع: التعريف المغوي -أوال :
وليذا نقول " , اثبت الشيء اي اقره ثبتو, صح وتحقق لذلك يقال "تثبت التيمة عميو"

 , وليذا يطمق عمى الدليل ثبت النو سوف(4)اثبت المحقق الواقعة من اقوال الشيود"
اثبات الحق لصاحبو بعد ما كان غير ثابت بعد ان كان متأرجحا بين إلى  يؤدي

في المغة لذلك فان االثبات  (2)المتخاصمين ويقال ايضا ال احكم بكذا اال بثبت اي حجة
وسيمة  وبالتالي تكمن اىمية االثبات من خالل ىذا التعريف انو, البينةأو  ىو الدليل

ألقامة الدليل امام القاضي عمى وجود واقعة قانونية محددة وذلك بيدف ترتيب آثارىا 
كما ال يجوز , نزاع ما ال يدور حولو القانونية فال يجوز اذن قبول دعوى إلثبات ما

 .(3)واقعة ال طائل من وراء ثبوتيا قبول اثبات
ال ريب ان االثبات ال يستخدم فقط في القضايا  -ثانيا : التعريف االصطالحي :

ومن ىذا المنطمق يمكن تعريفو حسب , المدنية والجزائية بل حتى في القضايا االدارية
امام  نوع القضية التي يستخدم بيا فيعرف في القضايا المدنية بانو ) اقامة الدليل

في , (4) القضاء بالطرق التي حددىا القانون عمى وجود واقعة قانونية ترتب اثارىا (
حين يعرف االثبات في القضايا الجزائية بأنو )النتيجة التي تحققت باستعمال وسائل 

                                                           
(1)

 .66, وانًُجذ ,ص 464 -454انًؼجى انؼزبٍ االطاطٍ , ص 
(2)

يجهت انؼهىو االدارَت  , رطانت ياجظخُز يُشىرة فٍد .شخُىٌ سهىر ,االثباث فٍ انذػىي االدارَت 

 .7, ص2414وانماَىَُت , جايؼت لاصذٌ يزباج , 
(3)

, 1د .ػبذ انؼشَش ػبذ انًُؼى خهُفت , اصىل االثباث فٍ انذػىي االدارَت , االطكُذرَت , ط 

 .14,ص2411االطكُذرَت , يصز , 
(4)

ادًذ د., 12,ص2نماَىٌ انًذٍَ انجذَذ, جد .ػبذ انزساق ادًذ انظُهىرٌ, انىطُظ فٍ شزح ا 

 .24,ص1472َشؤث , رطانت االثباث , دار انفكز انؼزبٍ , يصز , 
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الحقيقة واصدار الحكم بناء عمييا ( إلى  في الدعوى الجزائية لموصول االثبات المختمفة
واقع االمر انو ال يوجد ىناك , ات التي اعطيت لألثبات لم تسمم من النقدواغمب التعريف

تعريف االثبات التأديبي بأنو إلى  وىذا دفع المألف, حاجة ممحة لمثل ىذا التعريف
)اقامة الدليل لدى السمطات المختصة باإلجراءات القانونية التأديبية عمى حقيقة قيام 

ا بالطرق المقبولة قانونا وبيان حقيقة قيام الموظف عدم قياميأو  المخالفة التأديبية
تقدير مدى و  عنو اي البحث, بارتكابيا " ومن ىذا يتبين ان االثبات يعني اقامة الدليل

اي بإقامة ادلة االثبات , نفيياأو  مالئمتو وكذلك اقامة الدليل يكون بشأن اثبات الواقعة
اقوى ادلة االثبات ام النفي والحكم بمقتضى وادلة النفي والموازنة بينيا من حيث اييما 

ان موضوع االثبات ولكي ينتج , (4)تمك الموازنة حسب الوسائل المعتمدة في االثبات
إلى  ثماره ال بد وان ينصب عمى واقعة قانونية تترتب عمييا آثاره, وبالتالي نخمص

 ييدف االداريةأو  ةالجنائيأو  االثبات سوآء في المسائل المدنية ا التجارية نتيجة ان
وان كان االختالف يكمن في الوسائل التي , الحقيقةإلى  امر واحد وىو الوصولإلى 

 .(2)في االثبات يعتمدىا القاضي
من  يتم االعتماد عمييا في اثبات الواقعة القواعد التي يقصد بيا: ثالثا: قواعد االثبات

إلى  االجراءات وبالتالي فانيا تنقسمأو  حيث وسائل االثبات التي يتم االعتماد عمييا
وسائل االثبات و  طرق ىي التي تختص ببيانو  قواعد الموضوعية ىما االول امرين

الكتابة وغيرىا وايضا القواعد الي تحدد من يقع و  بالشيادة والخبرة المختمفة والتي تتمثل
ة فتتمثل باإلجراءات القواعد الشكمي اما االمر الثاني ىو, عميو عبث االثبات ومحمو

استخدام أي إلى  التي يجب اتباعيا عند سموك كل طريق من ىذه الطرق لموصول
كيفية السماع أو  وسيمة من وسائل االثبات كاإلجراءات المتعمقة بكيفية تقديم االدلة

قانون االثبات رقم إلى  بالخبير, عمما ان السند القانوني لمجوء االستعانةأو  لمشيود

                                                           
(1)

يذًذ ياجذ َالىث , شزح االجزاءاث انخادَبُت فٍ انىظُفت انؼايت وانًهٍ انذزة انُمابُت وانؼًم د. 

 .574-576,ص2444انخاص, يُشؤة انًؼارف ,االطكُذرَت ,يصز , 
(2)

, االطكُذرَت, َظاو اثباث انذػىي وادنخه فٍ انفمه االطاليٍ وانماَىٌ, دار انذػىي, رطالٌػهٍ اد. 

 .43, ص1446, يصز
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/ 7/44 ىو نص المادة 4969 83وقانون المرافعات المدنية رقم  4979 لسنة407
 .(4)المعدل النافذ 4979لسنة65من قانون مجمس الدولة رقم

لكي يحصل  ,يقصد بو االمر الذي يجب عمى المدعي ان يثبتو :رابعا : محل االثبات
, ات ىذا الحقفعميو اثبات الحق بنفسو واثبات الواقعة القانونية التي انش, عمى حقو

وإلثبات صحة اي ادعاء امام الجيات القضائية يجب اثبات امرين ىما الحق المدعي 
الواقعة القانونية التي تقرر ىذا الحق امام القضاء, ومحل االثبات ال يرد عمى و  بو

فاذا استطاع , الحق المدعي بو وانما يرد عمى الواقعة القانونية التي تبين ىذا الحق
فمحل االثبات ال يرد عمى القاعدة , ت ذلك فقد امن الحق المدعي بوالمدعي اثبا

غير ة و وفي ضوء ذلك فان الوقائع المستحيم,(2)القانونية وذلك النيا من ميمة القاضي
غير منتجة بيا وكذلك الوقائع غير جائزة االثبات قانونا ال تصمح أو  المتعمقة بالدعوى

في حين يشترط , (3)فوعة امام القضاء االداريان تكون محال لالثبات في القضية المر 
 منتجةو  ان يكون محل االثبات واقعة محددة وغير مستحيمة ومتعمقة بالحق المطالب بو

 .(4)جائزة االثبات قانوناو 
 الفرع الثاني

 مفهوم التحقيق االداري
ناء بيا يعتبر التحقيق االداري من الموضوعات التي ينبغي عمى االدارة االعت   

واعتماد الوسائل السميمة في االثبات النو يعتبر المبنة االولى في االجراءات االدارية 
عند وجود واقعة تاديبية معينة ارتكبيا احد الموظفين ,لذلك سنبين في ىذا الفرع 

ووجو الشبو  المغوي واالصطالحي وكذلك اىميتو التحقيق االداري من حيث تعريفو
 وعمى النحو االتي :  ين التحقيق الجزائيواالختالف بينو وب

                                                           
(1)

 .544يذًذ ياجذ َالىث , شزح االجزاءاث انخؤدَبُت , يصذر طابك , صد. 
(2)

ػًاٌ , دار انثمافت نهُشز وانخىسَغ ,  ,1ػباص انؼبىدٌ , شزح ادكاو لاَىٌ االثباث انًذٍَ , طد. 

,انًكخب انجايؼٍ انذذَث, يصز, 2ط, ػبء االثباث وَمهه, فزج يذًذ ػهٍد.و, 34, ص2445

 .11, ص2444
(3 )

ػبذ انؼشَش ػبذانًُؼى خهُفت , اصىل االثباث واجزاءاحه فٍ انخصىيت االدارَت , يصذر طابك , د.

 .13-11ص
(4)

 .542صيذًذ ياجذ َالىث , شزح االجزاءاث انخؤدَبُت , يصذر طابك ,  
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وحق االمر , :تحقيق في باب )الحاء (مصدرىا حق بمعنى يقين اوال : التعريف المغوي
وحقق االمر  (4) ويقول اهلل تعالى ) اولئك الذين حق عمييم القول (, بمعنى صح وثبت

( االمر و)أحق, (2)ىو التثبت من امر ماو  بمعنى تحراه وتثبت منو وتحقيق من حقق
 ,يقال ) احق عميو القضاء ( اذا اوجبو ,اي بمعني اوجبو وصيره حقا ال يشك فيو

 . (3)ثبت الخبر اي تحققو 
 يعرف التحقيق االداري بانو وسيمة يراد منيا جمع ثانيا: التعريف االصطالحي:

فق العام الخمل في المر  كشف مواطن تمحيص الحقائق وفي الواقعة التأديبية من اجلو 
اعماال بمبدأ , الصالحيات التي منحيا المشرع لمقائم بالتحقيقإلى  لمعالجتيا استنادا

 دوام سير المرفق العام بانتظام واستمرار ولتحقيق المصمحة العامة التي تمثل اليدف
اجراء بانو ) رف التحقيق االداري ايضا. وع(4)امتناع تتخذه االدارةأو  من كل فعل

الحقائق والذي يتخذ بعد وقوع المخالفة التأديبية بقصد إلى  ف الوصوليستيد شكمي
والتحقيق , التي تدين مرتكبييا( الكشف عن فاعميا وجمع االدلة والمستندات والوثائق

االداري وان كان يمثل اجراء تمييديا لكشف الحقائق اال ان االثار المترتبة عميو تكون 
ادانة الموظف بارتكابو إلى  نتائج التحقيق وصمتذات اىمية كبيرة وخصوصا اذا ما ت

لذا يجب , المخالفة التأديبية التي تستوجب معيا معاقبة الموظف عمى وفق القانون 
اال  مكانتو الوظيفيةو  التحقيق لما يتضمنو من المساس بسمعتوإلى  عدم احالة الموظف

داري يجري كتابة من قبل بوجود اسباب تستدعي االحالة لمتحقيق عمما ان التحقيق اال
االستثناء عمى ذلك ىو و  امام المحاكمأو  لجنة تحقيقية السمطة المختصة بو سواء كانت

بالقانون العراقي االستجواب اذ انو يعني اخذ اقوال الموظف المقصر  ما يطمق عميو
بشكل شفوي من الرئيس االداري المختص دون ان تدون افادة ىذا الموظف بشكل 

                                                           
(1 )

 .16طىرة االدماف , اَِت 
(2)

 .163, ص1464, انًؼجى انًىجش 336, ص1464انًؼجى انؼزبٍ االطاطٍ 
(3)

ادًذ يذًىد ادًذ انزبُؼٍ , انخذمُك االدارٌ فٍ انىظُفت انؼايت , رطانت ياجظخُز يُشىرة,  

 .5, ص2443جايؼت انًىصم , 
(4)

ؼايهٍُ انًذٍَُُ بانذونت وانمطاع انؼاو , دار انهُا يغاورٌ يذًذ شاهٍُ , انًظؤنت انخؤدَبُت نهد.

 .257, ص1474نهطباػت وانخىسَغ , انماهزة , 
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. عمما انو لم يتبين انو قد تم تعريف التحقيق االداري في قانون انضباط (4)تحريري
وكذلك في قانون الخدمة , المعدل 4994( لسنة 44رقم ) موظفي الدولة والقطاع العام

عمما انو في مصر عرفت المحكمة , (2)المعدل 4960( لسنة24المدنية المرقم )
كام عديدة منيا ما قضت بأن ) التحقيق ىو سؤال االدارية العميا التحقيق االداري في اح

شفاىو بحسب أو  ويتم ذلك كتابة, العامل فيما ىو منسوب اليو عند مقارفتو ذنب اداري
االحوال بواسطة الجية المختصة التي اناط بيا المشرع اجراءه بعد ان يصدر االمر 

رة ويراعي فيو وتتبع في شأنو االجراءات لمقر , بالتحقيق من قبل الرئيس المختص
وذلك بغية تيسير الوسائل لمجية االدارية بقصد الكشف عن , الضمانات الالزمة قانونا

الحقيقة مع تحقيق الضمانات لمعامل موضوع المسألة االدارية حتى يأخذ عدتو ويتأىب 
سالمة إلى  لمدفاع عن نفسو( ويجب ان تتوافر لمتحقيق الضمانات الالزمة التي تؤدي

حقيق فقد يستمزم االمر الحصول عمى اذن من جية معينة لمقيام بالتحقيق اجراءات الت
فالبد من الحصول عميو قبل بدء التحقيق مع الشخص المعني وخصوصا شاغمي 

 .(3)وظائف الدرجات العميا وما شابو ذلك
ان لمتحقيق االداري اىمية كبيرة بالنسبة لمموظف اذ  أهمية التحقيق االداري : ثالثا:
فالموظف بحكم طبيعة عممو , عن نفسو ممارسة حق الدفاع في ىذه االىمية تتمثل

يجب ان تتاح لو الفرصة الكافية إلثبات براءتو بما يممكو من ادلة خصوصا عندما يتيم 
فيجب ان تتاح لو فرصة  بارتكاب مخالفة معينة تستوجب فرض عقوبة انضباطية

الثار التي قد يتعرض ليا عند فرض الدفاع عن نفسو بشكل سميم وكافي لتدارك ا

                                                           
(1)

 يصز, انًظاءنت انخادَبُت نهًىظف انؼاو, دار انجايؼت انجذَذة, االطكُذرَت, انشخُىٌ طؼُذد. 

ونت وانمطاع /رابؼا ( يٍ لاَىٌ اَضباط يىظفٍ انذ14وانًادة ), ويا بؼذها 47ص , يصز,2446,

 .1441نظُت  14انؼاو رلى 
(2)

ٍ يٍ ضًاَاث انًىظف انؼاو فٍ انماَىَُدًُذػهٍ انجىراٍَ,انخذمُك االدارٌ كضًاَت يذًذ 

 11,ص2415االردٌ ,رطانتياجظخُز,جايؼت انشزق االوطظ,-دراطت يمارَت-انؼزالٍ وانًذٍَ
(3)

هت فٍ انغاء انمزار االدارٌ وحؤدَب ػبذ انؼشَش ػبذ انًُؼى خهُفه, انًىطىػت االدارَت انشايد. 

ويا بؼذها ,ود يذًذ دًُذ ػهٍ انجىراٍَ ,  143يصز ص, , يُشؤة انًؼارف3انًىظف انؼاو ,ج

 .16يصذر طابك , ص
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 ايجاد التناسب ما بين المخالفة التأديبية المرتكبةإلى  كما انو يؤدي, (4)العقوبة عميو
كشف الحقيقة كاممة وصوال الموازنة بين إلى  العقوبة المفروضة فالتحقيق يؤديو 

فتتمثل  سبة لإلدارةالمخالفة التي يرتكبيا الموظف والعقوبة عمييا, اما اىمية التحقيق بالن
في عد الموظف الركيزة االساسية في الوظيفة العامة فيو الذي يؤدي االعمال االدارية 
لذلك فاالدارة حتى تتخمص من تيمة التحيز لنفسيا فانيا تقوم بالتحقيق االداري عمى 

 تكفل االدارة وفق االجراءات القانونية التي تضمن حياد االدارة ومصمحة الموظف ,لذا
ويتم ذلك في مجال تاديب الموظف بإتاحة المجال لو لكي يدافع , حماية ىذا الموظف

التحقيق االدارة تعمل وفق بيانات  وبالتالي يجعل, عن نفسو من خالل التحقيق معو
ما تقدم فأن تحقيق مصمحة الموظف العام إلى  واستنادا, (2)سميمةو  ومعمومات صحيحة

تضمن لو كل الضمانات بما فييا حق  ءات عادلةوذلك في ان يقاضى وفقا إلجرا
 . (3)الدفاع عن النفس

 رابعا : اوجه الشبه واالختالف بين التحقيق االداري والجزائي
فكل  والجزائي اوجو الشبو بين التحقيقين: يجب التفرقة بيت التحقيق االداري  -1

لفة منيما يتم داخل نظام مستقل تماما عن اآلخر وذلك الختالف المخا
 وتتمثل اوجو الشبو باالتي :, التأديبية عن الجريمة الجنائية

وىي ,يتفق التحقيق االداري مع الجنائي في الغاية التي ييدف الييا كل منيما –أ 
بة اليو والظروف المحيطة كشف الحقيقة وبيان العالقة بين المتيم والتيمة المنسو 

 ءات التمييدية المشروعة الموصمةان كال منيما عبارة عن مجموعة من االجرابذلك,و 
 كشف الحقيقة .إلى 

                                                           
(1)

 انؼزاق, انًكخبت انماَىَُت, دراطت يمارَت, يبادئ انماَىٌ االدارٌ, ياهز صانخ ػالوٌد. 

ر انخؤدَبٍ وضًاَاحه ورلابخه انمضائُت بٍُ انفاػهُت انمزا يغاورٌ يذًذ شاهٍُ,د.,126و 125ص

 . 417, ص1466يصز , يكخبت االَجهى انًصزَت, وانضًاٌ
(2 )

 .266ص ,1476ػًز فؤاد أدًذ بزكاث , انظهطت انخؤدَبُت , انماهزة , د.
(3)

انىطُظ فٍ انماَىٌ , ود ياهز صانخ ػالوٌ, 6ادًذ دًىد ادًذ انزبُؼٍ , يصذر طابك, صد.

 .246,ص2444انؼزاق ,, دار ابٍ االثُز, ارٌاالد
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من اجل اثبات  تتميز االجراءات في التحقيقين بأنيما وسيمة لجمع ادلة والمعمومات -ب
 .الواقعة المرتكبة

 ان كل منيا يتخذ اجراء احتياطيا وتحفظي في بعض االحوال . -ج
التحقيق التزام الصمت ان كل منيا يوفر عددا من الضمانات لممتيم في مرحمة  -د

 وكفالة حق الدفاع.
وقد اوجب النظام ان يكوون , ان كل منيما يتضمن تدوينا لمحضر التحقيق -ه

التحقيق االداري والجنائي مكتوب وال يمكن ان يكون شفييا. ان كال من التحقيقين 
 جية تنفيذية.إلى  االحالةأو  يتضمن تصرفا في التحقيق اما بالحفظ

 .(4)تحقيق العدل واالنصاف والوصول لمحقيقةإلى  ا ييدفان كل مني -و
كما وتتشابو المخالفة التأديبية مع المخالفة الجنائية في امور كثيرة من ابرزىا ان 

ترتب عميو الحاق الضرر بالمصمحة  كالىما يقوم عمى اساس خطأ ارتكبو الشخص
وىو ما يبرر , ن مادي ومعنويالواقعة ) الجريمة( من رك فتتكون العامة المحمية قانونا

وان من يقترف ىذه االفعال يتم معاقبتو عمييا وفقا , (2)التدخل لحماية تمك المصمحة
تمتع المتيم بكافة و  ويكون ذلك ايضا بعد االلتزام باإلجراءات الالزمة, لمقانون

  (3)عمييا المنصوص بالقوانين ميياالضمانات المنصوص ع
 حقيقين االداري والجزائي:اوجو االختالف بيت الت -2

االختالف من حيث المشمولين بأحكاميما اذ يخضع لمتحقيق الجزائي كل من يتيم  –أ 
سوآءا موظفا كان ام ال, الن تطبيق النصوص الجنائية مرتكب , بارتكاب جريمة جنائية

اما التحقيق االداري فيقتصر عمى الشخص المتمتع بالخدمة , الجريمة ايا كانت صفتو
إلى  الذي يرتكب جريمة تأديبية عند قيامو بالعمل الوظيفي وبالتالي يتم الرجوع ظيفةالو 

 .(4)السمطة التأديبية في تحديد الجرائم التأديبية عكس الجرائم في القانون الجزائي

                                                           
(1 )

 .115يذًذ ياجذ َالىث, شزح االجزاءاث انخؤدَبُت , يصذر طابك , ص
(2)

 .41طؼُذ انشخُىٌ, يصذر طابك,صد. 
(3 )

يذًذ ابى ضُف باشا خهُم , انُظاو انخؤدَبٍ , دار انجايؼت انجذَذة نهُشز وانخىسَغ , يصز , د.

 .44, ص2412
(4)

 63ص ,2411, يصز, دار انجايؼت انجذَذة, طهطت حؤدَب انًىظف انؼاو, َذٌطهُى جذد. 
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االختالف من حيث القائم بأجراء كل منيا فالمختص بأجراء التحقيق الجزائي ىو  -ب
المدعي العام واعضاء الضبط القضائي في حاالت أو  المحققأو  قاضي التحقيق

المدعي أو  عند تعذر حضور المحققأو  معينة بموجب القانون كالجريمة المشيودة
من أو  فيما يجري التحقيق االداري من قبل لجنة تحقيقية تتشكل بأمر الوزير, العام

 .(4)من يخولوأو  مسؤول الدائرة التابع ليا الموظف
من حيث السبب الموجب لكل منيما فاذا كان السبب لمتحقيق الجزائي  االختالف-ج

اي نص أو  بعد وقوع فعل مجرم بمقتضى قانون العقوبات يتمثل في البحث عن حقيقة
, المتيمإلى  في قانون اخر يحدد الفعل المرتكب بأنو جريمة ومن ثم نسبة ىذه الجريمة

الوظيفية  لواجباتو يقة مخالفة الموظففأن سبب التحقيق االداري يتجمى بالبحث عن حق
 .(2)الممزم القيام بيا بموجب القانون

تخضع الجرائم  ق الجزائيففي اطار التحقيفيما من حيث مبدأ شرعية الجرائم اختال -د
إلى  ( وعميو اذا وجد المحقق ان الوقائع الموجيةلمبدأ )ال جريمة وال عقوبة اال بنص

فعميو انياء الدعوى وغمقيا بشكل نيائي, , وفق القانون المتيم ال تشكل فعال مجرما
ولكن ىذا االمر غير موجود في نطاق العمل االداري ,اذ ان القانون نص عمى 
العقوبات التي تفرض عمى الموظف عمى سبيل الحصر وترك مسألة الجرائم التأديبية 

 . لتقدير االدارة
أو  ا ففي التحقيق الجزائي لمقاضيمن حيث النتائج المترتبة عمييم االختالف -ه

المدعي العام ان يصدر عددا من القرارات منيا االفراج عن المشتبو بو أو  لممحقق
, لعدم كفاية االدلة رفض الشكوى المقدمةأو  غمقيا نيائياأو  وغمق الدعوى بشكل مؤقت

صيات اما القرارات الصادرة عن لجان التحقيق االداري فانيا ال تعدو ان تكون تو 
 البراءة .أو  باإلدانة

                                                           
(1 )

يذًذ دًُذ ػهٍ انجىراٍَ, انخذمُك االدارٌ كضًاَت يٍ ضًاَاث انًىظف انؼاو , يصذر طابك 

 .21, ص
(2)

يذًذ ياجذ د., و254انىطُظ فٍ انماَىٌ االدارٌ ,يصذر طابك,ص, ياهز صانخ ػالوٌد. 

 .544يصز , ص, مُك االدارٌ فٍ انًخانفت انخؤدَبُت, يُشاة انًؼارفَالىث , اصىل انخذ
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االجراءات  االختالف من حيث اإلجراءات االحتياطية في ظل كل منيما اذ ان -و
االحتياطية التي تقتضييا مصمحة التحقيق الجزائي تختمف عنيا في التحقيق االداري 

بينما  ,وغيرىا االمر بالقبض والتوقيف في التحقيق الجنائي, كالحبس االحتياطي
أو  سحب يد الموظف من عممو ءات االدارية في ظل التحقيق االداري فتتمثل فياالجرا

 .(4)حتى ال يؤثر عمى سير التحقيق االيقاف عن العمل
 المطمب الثاني

 ادلة االثبات في التحقيق والقضاء االداري
الريب ان االثبات في المجال االداري يستمزم ان تكون ىناك وسائل من خالليا يتم 

اثبات مخالفة القانون من قبل االدارة عند أو  ,الواقعة المرتكبة من قبل الموظفاثبات 
اصدار القرار االداري فمن المؤكد ان االدارة تقوم باعماليا االدارية بشكل مكتوب في 

إلى  كثير من االحيان وىذا اول وسيمة يمكن االستعانة بيا في االثبات باالضافة
لك االقرار وما يتوفر من قرائن يمكن التوصل الييا عند الشيادة والخبرة واليمين وكذ

لسنة  74نظر الدعوى االدارية خصوصا وان قانون مجمس الدولة في العراق رقم 
الذي  4979لسنة  65النافذ الذي ابقى العمل بقانون مجمس الدولة السابق رقم  2047

وقانون  4979لسنة  407( عمى سريان قانون االثبات رقم 7/44بدوه بين في المادة )
وكذلك قانون المرافعات المدنية رقم  4974لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية رقم 

وعمى ذلك سوف  4984لسنة  444وايضا قانون الرسوم العدلية رقم  4969لسنة  83
 :الجانب االداري وعمى النحو االتينبين وسائل االثبات التي يمكن ان تتالئم مع 

 الفرع االول
 بة والخبرةالكتا

ان لكل من الكتابة والخبرة اىمية كبيرة في االثبات اذ من خالليما يمكن ان تتكون 
فالكتابة تعتبر دليل , قناعة المحكمة الصدار الحكم المناسب في النزاع المعروض

وكذلك الخبرة ليا دور كبير في حسم , مادي ممموس يمكن ان يكون بمستندات مختمفة
                                                           

(1)
انخذمُك االدارٌ واجزاءاحه , يكخبت انظُهىرٌ , إنً  ػًار انذظٍُُ , دنُم انًىظف واالدارةد. 

 .15, ص 2414, 1بغذاد , ط
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وعمى ذلك سنبين كل من الكتابة والخبرة , ائل الفنية الدقيقةالنزاع خصوصا في المس
 عمى النحو االتي :

االثبات في مختمف  تعتبرالكتابة في العصر الحديث من اىم وسائل اوال : الكتابة :
اذ تكمن اىميتيا من الناحية العممية في ضمان حقوق , المجاالت االدارية وغيرىا

عند صدور التصرف القانوني وقبل  ه مسبقا خصوصااالفراد كونيا دليال يمكن اعداد
امام القضاء وتسمى ىذه الوسيمة بالسند الكتابي كما  بين االطراف والمرفوع قيام النزاع

بينو قانون االثبات من ان الدليل الكتابي يعتمد في االثبات امام القضاء لحسم 
 .(4)المنازعات التي تحدث بين االفراد

تمتاز السندات الكتابية بالثبات فيي عمى مرور الزمن تحفظ ما وعمى ىذا االساس 
تعرضت  مالم يثبت انيا فعند تقديميا لمقضاء تحسم النزاع, تتضمنو من معمومات

ومما تجدر االشارة اليو ان االجراءات االدارية تتسم بالصفة الكتابية , التزويرأو  لمتمف
ري وىذا ما نص عميو قانون انضباط فيي تمثل وسيمة لألثبات امام القضاء االدا

منو اذ اشترطت ان  40م في المادة 4994لسنة  44موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
يكون التحقيق مع الموظف بشكل تحريري ,ويعزز ذلك قرار محكمة قضاء الموظفين 

عندما الغت عقوبة تنزيل الدرجة بحق احد  2048/ 9/ 48في  2504/2048المرقم 
كما ذكرت بالقرار , سبب ان المجنة التحقيقية لم تقم بتدوين افادة ىذا الموظف الموظفين

عمما انو ينصب االثبات , انو تم التحقيق مع الموظف )تحريريا( 2049/ 740رقم 
 بالكتابة عمى االوراق االدارية التي تحتوي عمى امور ذات صمة بنشاط االدارة كالقرارات

بالعاممين بيا مثل االحكام االدارية واالوراق المرفقة أو  يضااالدارية والعقود االدارية ا
بممف خدمة الموظف وعمى القاضي االداري التثبت من سالمة المحرر ذاتو من ناحية 

التي تكون  ىذه السندات وقد تنقسم,(2)قبل ان يعتمد عميو في االثبات الشكل والمضمون
السندات غير و  السندات الرسميةإلى  الداريفي التحقيق وامام القضاء ا محال لألثبات

                                                           
(1)

 .1474نظُت  147( يٍ لاَىٌ االثباث انؼزالٍ رلى 16انًادة ) 
(2 )

, 2414, انؼزاق, يكخبت انغفزاٌ, انمضاء االدارٌ, يذًذ ػهٍ جىاد كاظى, َجُب خهف ادًذد.

 .15-14شخُىٌ سهىر, االثباث فٍ انذػىي االدارَت , يصذر طابك , صد.. و165ص
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وسنبينيا عمى  4979لسنة  407الرسمية حسب ما بينو قانون االثبات العراقي رقم 
 النحو االتي :

الشخص المكمف أو  الذي يثبت فيو الموظف العام وىو السند -السندات الرسمية : -4
لشأن وذلك طبقا لالجراءات ا ما تمقاه من اصحابأو  بالخدمة العامة ما تم امامو

وتعتبر الكتابة دليل اثبات في القانون المدني , القانونية وفي الحدود المرسومة قانونا
 كانت مادية بحيث يجوز االستعانة بيذا الدليل في االثبات لكافة الوقائع القانونية سوآء

تتوفر فيو الشروط  الدليل الكتابي محررا رسميا البد ان يعتبر تصرفات قانونية ولكيأو 
 االتية: 

شخص عام مكمف بخدمة عامة : ان الموظف أو  صدور السند من موظف عام -أ
وبالتالي يجب ان  باعمال الوظيفة العامة تعينو الدولة لمقيام العام ىو شخص الذي

موقعو بإمضائو عند قيامو بنشاط اداري معين أي أو  صادرة باسمو تكون السندات
وبالتالي فأن السند حتى يكون , ما اقره ذوي الشأن اماموأو  مى يديويدون ما تم ع

رسميا يجب ان يصدر من موظف عام وفق االجراءات القانونية وىذا ما بينتو المادة 
 /اوال ( من قانون االثبات.24)

صدور السند من الموظف العام في حدود اختصاصو وسمطاتو : لقد حدد القانون  -ب
من حيث  ام بالنسبة لتحرير السندات واتخاذ القراراتاختصاص كل موظف ع

فمن حيث االختصاص الموضوعي , االختصاص الموضوعي والزماني وكذلك المكاني
مخول أو  صاحب االختصاص االصيل بأصدار ىذا السند يجب ان يكون الموظف

اما من حيث االختصاص الزماني فيجب ان يصدر الموظف , بذلك وفقا لمقانون
خدمتو الوظيفية في الدولة طبقا لقواعد االختصاص المعمول بيا  ر اثناء مدةالمحر 

 .(4)حدود المكان الذي يمارس بو عممو قانونا وفي

                                                           
(1 )

يذًىد دهًٍ , انمضاء االدارٌ , دار انفكز انؼزبٍ نهطباػت وانُشز , االطكُذرَت , يصز , د.

, 1انُظزَت انؼايت فٍ االثباث ,ط, ػصاو اَىر طهُىد.ىد وهًاو يذًذ يذًد..و446, ص,  1446

 .115, ص2414يُشىراث انذهبٍ انذمىلُت ,نبُاٌ, 
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اتباع االجراءات القانونية في تدوين السند الرسمي : يجب عمى الموظف ان يراعي  -ج
جب مراعاتيا عند االجراءات لتي قررىا القانون في تحرير السند الن ىناك اجراءات ي

التي  كتابة السند من حيث الكتابة ووجود الختم واالمضاء وغيرىا من االجراءات
يستمزميا القانون عند كتابة السند ,وفي حالة تخمف شرط من ىذه الشروط تفقد الورقة 

يتم أو  موظف غير مختصأو  فالمحرر الذي يحرره موظف عام, رسمي صفتيا كسند
 .(4)ال يعتبر سندا رسميا االشكال القانونيةتحريره دون مراعاة 

يثبت بيا واقعة قانونية موقعة و  التي تصدر من ذوي الشأن : وىيالسندات العادية -2
 يشترط فيو  ,ببصمة اصابعوأو  بختموأو  من الشخص الذي يحتج بيا عميو بإمضائو

وسنبينيا عمى النحو  السند العادي كدليل لإلثبات توفر شرطين ىما الكتابة والتوقيع
 االتي :

شرط اساسي العتماد الورقة العادية )السند( كدليل يمكن االستناد  وىي -الكتابة : -4
وال , لكي يكون دليال كتابيا عاديا في السند الواقعة أي يجب ان تدون, اليو في االثبات

رية في الكتابة ان تتم من قبل شخص معين وانما لذوي الشأن الح الكتابة في يشترط
وقد اعتبر , بخط الغيرأو  عبارات مادامت مفيومة لمطرفين بخط احدىماأو  بأي لغة

القانون ان االثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاالثبات بالكتابة عمى الورق بشرط 
امكانية التأكد من ىوية الشخص الذي اصدرىا وقد بين قانون االثبات ذلك في المادة 

(25 . ) 
أو  ,ىما معاأو  اسموأو  يده عمييا لقبو التوقيع : ىو ان يضع الشخص بخط -2

ان يضع عمييا طبعة أو  بيا عمى ىويتو كتابات اخرى جرت عادتو ان يعرف
جوىري في السند العادي لكي يعتبر كدليل اثبات امام  وىو شرط ,االصبع

 (2)اما المجنة المختصة بالتحقيق االداريأو  القضاء االداري

                                                           
(1)

, دار انفكز 1يذًذ سَهىر , انًىجش فٍ انطزق انًذَُت نألثباث فٍ انخذمُك انجشائزٌ , طد. 

 .1474نظُت  147رلى  ( يٍ لاَىٌ االثباث انؼزال21ٍ, وانًادة )27, ص1441انؼزبٍ , يصز , 
(2)

,  2444, دار انهذي , انجشائز ,  يذًذ صبزٌ انظؼذٌ , االثباث فٍ انًىاد انًذَُت وانجشائُتد. 

 .14ص
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وعمى ذلك نستدل انو اذا توافرت ىذه الشروط في الورقة المكتوبة فانيا تكون دليال  
ولكن ال يعتبر دليل قاطع وحاسم في الدعوى النيا تعتمد عمى اقرار ذوي , في االثبات

أي ان ما دون بيا قابل الثبات العكس من خالل االدعاء بخالف ما , الشأن بشانيا
لجنة التحقيق تتحرى أو  لذلك فأن القضاء االداري, ا مزورةاالدعاء بانيأو  مدون بيا

 صحة السند العادي حتى تاخذ بو عمى الوجو المعتمد قانونا بخالف السند الرسمي .
نستخمص مما سبق ان الدليل الكتابي يعتبر اقوى االدلة في االثبات وخصوصا 

رىا االوامر والقرارات السند الرسمي خصوصا وان االدارة عمميا اغمبو مكتوب عند اصدا
االدارية وىذا يوفر الوقت والجيد عمى المحقق االداري وكذلك عمى القاضي االداري 
عند الفصل في الدعوى الن قرارات االدارة مكتوبة فيكفي االطالع عمييا لتكوين القناعة 

 القضائية والحكم في الدعوى بشكل مناسب وفقا لمقانون.
االثبات يتم المجوء الييا اذا اقتضى االمر لكشف  وىي احدى وسائل :ثانيا : الخبرة 

 تعزيز ادلة اخرى, فيتم االستعانة بالخبرة كمما قامت في الدعوى مسألةأو  امر معين
ان يتوصل الييا بنفسو النيا  لمقاضي معمومات خاصة ال يمكن فنية يتطمب حسميا

بيا  وعمى ذلك تعرف الخبرة بانيا, سيةتكون بعيدة عن اختصاصو مثل المسائل اليند
إلى  حولو برأيو الفني واالدالء تكميف شخص من قبل المحكمة برؤية موضوع النزاع

 ,وتعرف(4)الحقيقة وحسم الدعوىإلى  الوصول الى لجنة التحقيق من اجلاو  المحكمة
 لمادي لموقائعالقائم بالتحقيق عن التقدير اأو  اعالم القاضي ايضا بانيا اجراء ىدفو

قانونية الن ىذا االمر من  الفنية في الدعوى وال يمكن ان يكون ىدفو الفصل في مسالة
 .(2)ليس الخبير الذي تم االستعانة بو من قبل المحكمةو  اختصاص القاضي

الن  والتحقيق االداري واحسب ان لمخبرة دور ميم في االثبات امام القضاء
والتي اعتمدتيا االدارة في عمميا  وااللكترونية المستحدثة لفنيةىناك الكثير من الوسائل ا

المحقق مما يستمزم معو االستعانة أو  فيذه االمور قد تخرج عن ميدان عمل القاضي
                                                           

(1)
, 513يذًذ ياجذ َالىث ,اصىل انخذمُك االدارٌ فٍ انًخانفت انخادَبُت , يصذر طابك , ص 

.1474نظُت  147(يٍ لاَىٌ االثباث انؼزالٍ رلى  132وانًادة )
 

(2 )
, طهًُاٌ يزلضد.و16شخُىٌ سهىر, طزق االثباث فٍ انذػىي االدارَت , يصذر طابك , صد.

 .323, ص1466, , يصز2, ج4ط, اصىل االثباث واجزاءاحه فٍ انًىاد انًذَُت
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بخبراء من اجل معرفة تقصير الموظف الذي يعمل عمى مثل ىذه الوسائل في اداء 
الحديث  والتقنية التي يشيدىا العصرالتطورات العممية إلى  في االثبات بالنظر وظيفتو

فني يخرج عن حدود أو  فنجد الكثير من المنازعات تتعمق بوقائع ليا جانب عممي
 ادراك القاضي .

 ان تكون الوقائع محل االثبات لكي يتم االستعانة بالخبرة لحسم النزاع يشترطوبالتالي 
ات فنية ,وكذلك اال يتضمن لما فييا من صعوب تخرج بطبيعة الحال عن ادراك القاضي

ممف الدعوى ما يغني عن اجراء الخبرة ويكون كافيا لتأسيس الحكم, كما يشترط 
لالستعانة بالخبرة ان تكون ىناك امور تخرج بطبيعتيا عن اداراك القاضي وعممو 

 .(4)القانوني
مسائل أو  تتعمق بوقائعوتقدم الخبرة لمسمطة التأديبية ايضاحات ومعمومات فنية معينة 

 تستطيع السمطة التأديبية معرفتيا وتقديرىا سواء كانت مسائل طبية ام ىندسيةمحددة ال 
 وغيرىا.

الستيفاء  اكثرأو  االستعانة بالخبرة بمعرفة خبير واحدإلى  وقد لجأ القضاء االداري
بعض البيانات الفنية الالزمة لمفصل في الدعوى بمراعاة االجراءات المنصوص عمييا 

في  مع اعتبار ان القيمة القانونية لمخبرة تتمثل, انون المرافعات وقانون االثباتفي ق
,حتى وان كانت المحكمة (2)جميع االحوال بانيا استشارية غير ممزمة لمقاضي االداري

ال تمتزم برأي الخبير الذي انتدبتو فميا ان تحكم بما يخالفو النو ال يمكن ان تقضي 
 . (3)رىا وفق القانونبغير ما يرتاح اليو ضمي

الخبرة إلى  ورغم ان القاضي غير ممزم بإجابة طمب الخصوم لمدعوى بإحالتيا 
 وغير ممزم باتباع ما انتيى اليو الخبير اال ان المحكمة ممزمة عند االستعانة بالخبرة

التقرير عد  قبل وصول فاذا حكمت في الدعوى يجب عمييا انتظار نتيجة تقرير الخبير

                                                           
(1)

يزاد يذًىد انشُُكاث , االثباث بانًؼاَُت وانخبزة فٍ انماَىٌ انًذٍَ , دار انثمافت نهُشز د. 

 .146, ص 2446وانخىسَغ , ػًاٌ , 
(2 )

  .145, ص1447دًذٌ َاطٍُ ػكاشت , انًزافؼاث االدارَت , يُشؤة انًؼارف , د.
(3)

 .1474نظُت  147( يٍ لاَىٌ االثباث انؼزالٍ رلى 144انًادة ) 
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اال اذا جدت ظروف لم تعد معيا لمخبرة جدوى في الدعوى ,ويجب في , ا باطالحكمي
 .(4)ان تذكر اسباب العدول عمى نحو واضح نفس الوقت

من خالل ىذا البحث يتبين ان الخبرة ليا دور في حسم االمور الفنية فقط التي ال  
ة الدليل الكتابي يستطيع القاضي ادراكيا النيا خارج اختصاصو وبالتالي ال تكون بقو 

 في االثبات .
 الفرع الثاني

 الشهادة واالقرار
ان لكل من الشيادة واالعتراف اىمية كبيرة في الدعوى االدارية في بعض المسائل   

من خالل اقرار صاحب الشأن بما ارتكبو أو  التي تتعمق بالمسائل التي تثبت بالشيادة
 لذا سنبين الشيادة واالقرار باالتي :, يمن مخالفة خصوصا في مرحمة التحقيق االدار 

ادركو عمى وجو أو  سمعو بنفسوأو  ىي تقرير الشخص لما شاىده: : الشهادةاوال
جزء منيا, فشيادة الشيود وسيمة أو  عن الواقعة محل االثبات العموم بحاسة من حواسو

ي حق الحقيقة حيث يستطيع المحقق بواسطتيا اثبات االتيام فإلى  ىامة لموصول
شخص آخر اكدت الشيادة ارتكابو لمجرم التأديبي إلى  التحول بوأو  نفيو عنوأو  المتيم

. وقد عرفت بأنيا األقوال التي يدلييا (2)فالشيادة يمكن من خالليا اثبات الوقائع المادية
أو  استقوه من غيرىم بأسماعيمأو  غير اطراف الدعوى بما ادركوه باحدى حواسيم

, براءتو منوأو  المتيمإلى  اسنادىاأو  ظروف ارتكابياأو  بالواقعة ابصارىم متعمقا
استنتاجيا استنتاجا إلى  الحقيقة كميا ان تؤديإلى  ويكفي في الشيادة ان لم تؤدي

 .(3)مقبول
الواقعة أو  تتطابق مع الوقائع الموجودة في الدعوى ويشترط في اقوال الشيود ان

اخذ الجزء الذي يدل عمى الحقيقية وترك أو  كيافان تناقضت امكن تر  المحقق فييا

                                                           
(1 )

 .645يذًذ ياجذ َالىث , شزح االجزاءاث انخؤدَبُت , يصذر طابك , صد.
(2)

, االطكُذرَت , يصز , 1دَبٍ وانًآخذ انمضائُت ػهُه , طكًال انشذاث , ضىابظ انخذمُك انخؤد. 

 .1474نظُت  147( يٍ لاَىٌ االثباث رلى 76, وانًادة )44, ص2417
(3)

, يطبؼت َادكار 5شزح لاَىٌ اصىل انًذاكًاث انجشائُت ,ط, بزاء يُذر كًال ػبذ انهطُفد. 

 ويا بؼذها . 125, ص2416, ,انؼزاق
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وفي حالة وجود تناقض يجب بيان مواضع التناقض فال يجوز تجريح , الجزء االخر
قوة الدليل المستمد من الشيادة يكون حسب  .عمما ان(4)الشيادة واىماليا دون دليل

شاىد مباشرة وال نوعيا فالشيادة المباشرة والتي فييا يتمقى المحقق المعمومات من ال
فالشاىد ىو الذي ادرك بنفسو الوقائع محل التحقيق وىو يروييا كما , يوجد بينيما وسيط

فيي  اما الشيادة غير المباشرة, اكثر من غيرىا تقدميا لو ذاكرتو وليا قوة في االثبات
 ما يتسامع بو الناس عن غيرىم ولذلك فيي تسمى بالشيادة السماعية اذ ان الشاىد ادى
ذلك باالبتعاد التدريجي عن الواقعة وضعفت قيمة الشيادة لذلك تكون قيمتيا في 

مكتوبة أو  اما ان تكون شفاىية االثبات اقل من الشيادة المباشرة .عمما ان الشيادة
االدالء بالشيادة شفاىية حتى يتاح لممحقق التأكد من مدى صدق  فاالصل ان يكون

اضطرابات أو  تعبيرات وجيو وما ينتابو من ىدوءالشاىد من خالل مالحظة سموكو و 
اال انو وان كان , اثناء االدالء بشيادتو مما يمكن المحقق من تقدير قيمة الشيادة

اال ان االستثناء عمى ذلك ىو ان يسمح لمشاىد من , االصل العام ىو شفاىية الشيادة
خاصة اذا كان , محققبأن يستعين بمذكرات مكتوبة يقدميا لم االدالء بشيادتو كتابة

  .(2)موضوع الشيادة يقتضي ذكر تواريخ وارقام الواقعة تعجز الذاكرة عن حفضيا
ليا سمطة  في تقدير شيادة الشيود فمحكمة الموضوع اما عن سمطة القاضي االداري 

مطمقة في في تقدير االقوال واستخالص الحقيقة منيا طالما لم تخرج تمك االقوال عما 
فقد تاخذ , بصفتيم حتىأو  مدلوليا دون ان تتقيد بعدد الشيود وال بجنسيميؤدي اليو 

كما ال يمتزم القاضي بتصديق الشاىد الذي ال  بشيادة واحد ة وال تقتنع بشيادة اخرى,
فممقاضي , مسببا عدم االطمئنان يطمئن لشيادتو حسب ما يرى من ظروف الدعوى

حتى  شيادة كما لو الحق في رفض االستعانة بياالإلى  تقدير مدى مالئمة المجوء حرية
اذا كانت وقائع الدعوى كافية في  لو طمبيا احد اطراف النزاع دون معقب عميو في ذلك

 االثبات, ىذا وقد اكد القضاء عمى تأكيد حق القاضي في تقدير قيمة الشيادة في
ت بين الحاالت التي الن قانون االثبا من عدمو االثبات مع حقو في االعتماد عمييا

                                                           
(1)

 .161, ص2444انخادَبُت , يطبؼت االَخصار, يصز , د.يذًذ طُطاوٌ , االدنت  
(2)

 ويا بؼذها . 532, يصز, ص1, ج7د.ادًذ َشؤث, رطانت االثباث, ط 
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م,و تتمتع 4979لسنة 407من قانون االثبات رقم  76تثبت بالشيادة بموجب المادة 
الشيادة امام القاضي االداري بذات القيمة التي تتمتع بيا امام القاضي العادي وذلك 

طبيعية لسيادة الصفة السيادية عمى االجراءات االدارية ومع ذلك يكثر المجوء  كنتيجة
الشيادة ولكن اوال واخرا إلى  منازعات االنتخابية ودعاوي المسؤولية االداريةفي ال

تخضع الشيادة لسمطة القاضي التقديرية كدليل ممكن ان يستعان بو باالثبات من 
 .(4)عدمو

أو  ىو اقرار المتيم تأديبيا بارتكابو الوقائع المكونة لممخالفة التأديبية كميا :ثانيا: االقرار
 ويتبين من ىذا التعريف ان االقرار عمل ارادي ينسب بو الموظف المتيم, جزءا منيا

االقرار بارتكاب  لذا فأن, نفسو ارتكاب وقائع معينة مما تتألف بو المخالفة التأديبيةإلى 
الذنب في المجال االداري يجب ان يكون صحيحا وال يحمل تاويل في ارتكاب الواقعة 

اعتراف  عمما ان, اكراهأو  ضغط صدر االقرار دونوكذلك يجب ان ي, محل االقرار
مكتوب(فاالعتراف أو  الموظف )المتيم تأديبيا( ليس لو شكل معين فقد يكون ) شفييا

فقد يكون , يكون لو مظير معين اما المكتوب ال يستمزم ان, الشفيي كاف في االثبات
اسئمة  بصيغةأو  سلبصيغة كالم مستر أو  بخط اليدأو  مكتوب عمى االلة الكتابية

نوعين إلى  وعميو ينقسم االقرار من حيث السمطة التي يصدر اماميا, وىكذا واجوبة
 ىما اقرار قضائي وىو الذي يصدر امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى التاديبية

 االكتفاء بو والحكم عمى الموظف المتيم بغير سماع الشيود وىذا االقرار يجيز لممحكمة
رار غير قضائي وىو الذي يصدر خارج المحكمة التي تنظر الدعوى التأديبية ,و اق

وكذلك يجب ان , االقرار يجب ان يكون خاليا من االكراه ,ومما تجدر االشارة اليو ان
, حكماأو  يكون وفق الشروط القانونية من حيث التمتع باالىمية ووجود المقر لو حقيقية

عمما , ب ان ال يكذب واقع الحال ما اقر بو الشخصوكذلك وجود الشيئ المقر بو ويج

                                                           
(1)

 .134ص ,2446, انًكخبت انماَىَُت, انؼزاق, 2د.ػصًج ػبذ انًجُذ بكز, لاَىٌ االثباث, ط 

 .1474نظُت  147( يٍ لاَىٌ االثباث رلى 62وانًادة )
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شخص اخر وانما يكون حالو كحال إلى  ان االقرار حجة عمى المقر فقط وال يتعدى
 .(4)الشيادة اذا اقر الشخص عمى غيره

نستنتج من ذلك ان االقرار يكون من الموظف العام في حالة ارتكابو لمواقعة التاديبية  
الحقيقة وحسم إلى  يكون وفق الشروط القانونية حتى يتم التوصل وىذا االقرار يجب ان

إلى  القضية بشكل سميم ,عمما ان االقرار في االثبات االداري لو دور كبير النو يؤدي
 الحقيقة دون عناء.إلى  حسم التحقيق والتوصل

 الفرع الثالث
 القرائن واليمين

ات التي يمكن االستناد الييا لحسم النزاع تعتبر القرائن واليمين من وسائل االثب   
من خالل أو  المعروض من خالل ما يتوصل اليو من الوقائع الموجودة في الدعوى

احد اطراف الدعوى وسنبين ىذين الموضوعين عمى النحو االتي إلى  اليمين الذي يوجو
: 

افتراض تحقق وىي قواميا , تعد القرينة دليال غير مباشر في االثبات :اوال : القرائن
اي استنتاج غير مباشر لواقعة مجيولة , قضاءأو  امر آخر ثابت قانونا امر معين من

تعرف بانيا استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة و  ,من واقعة معمومة استنتاجا ضروريا
فالقرينة ىي وسيمة , امر معموم لمداللة عمى امر مجيولإلى  اي انو يتم االستناد, ثابتة

غير مباشرة حيث ال يقع االثبات فييا عمى الواقعة ذاتيا مصدرا لمحق ,وانما اثبات 
حسم إلى  حتى يتم التوصل ثبوت الوقائع المراد اثباتياإلى  ثبوتيا يؤدي عمى واقعة

.ىذا ومن الجدير  الدعوى واحقاق الحق من خالل ما توصمت اليو المحكمة من قرائن
قانونية فالقرائن القضائية ىي التي يستنتجيا أو  قضائيةبالذكر ان القرائن اما ان تكون 

القاضي بذكائو واجتياده من ظروف الدعوى ومالبساتيا فيي قضائية النيا من عمل 
وموضوعية النيا تستخمص من وقائع الدعوى وما تحممو من دالالت ,وقد , القاضي

امر ثابت لديو في  امرا غير ثابت من عرفيا قانون االثبات بانيا) استنباط القاضي
                                                           

(1 )
-541ذ َالىث , اصىل انخذمُك االدارٌ فٍ انًخانفت انخادَبُت , يصذر طابك , صيذًذ ياج

 .1474نظُت  147( يٍ لاَىٌ االثباث الى  63و 62و 61و 64و 54, وانًىاد )542
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عندما ينص  قرينة قانونيةإلى  الدعوى المنظورة (,عمما ان القرينة القضائية قد تتحول
الدعوى يجب ان  ولكي يصمح ما استنبطو القاضي من قرائن لمحكم في, عمييا المشرع

حقيقتيا ولمقاضي االعتماد عمييا في  معرفة بصورة تيسر لمخصوم تكون القرائن واضحة
االستعانة بوسائل التقدم العممي في استنباط القرائن ويجوز لمقاضي داره لحكمو ,اص

 .(4)القضائية في االثبات
اما بالنسبة لمقرائن القانونية فيي اما ان تكون قرائن قانونية بسيطة وىي التي يجوز 

, كداثبات ما يخالفيا فيي قرينة مبنية عمى الراجح والغالب في العمل وليس اليقين المؤ 
لذا يمكن اثبات عكسيا اي اقامة الدليل عمى ان االمر المعروض مخالف لما ورد في 
القرينة القانونية البسيطة, اما القرائن القانونية القاطعة فيي التي ال يجوز اثبات عكس 
ما تقضي بو فاذا وجدت ىذه القرينة فانيا تكون معتبرة في االثبات النيا ال تقبل اثبات 

 .(2)ت بوما جائ عكس
ان من بين وسائل االثبات التي يمكن االستعانة بيا في القضاء العادي  :: اليمين ثانيا

يتم المجوء الييا في اغمب االحيان في حالة  متممةأو  سواء كانت حاسمة ىي اليمين
 لم يقم الشخص بتحضير الدليل الذي اشترطو القانون عميو فيمجأأو  عدم وجود دليل

عمى انجاز أو  بأنو )قول يتخذ فيو الحالف اهلل شاىدا عمى صدق ما يقول (3)اليمينإلى 
, وبيذا فان اليمين قد يؤدي في كثير من (4) ويستنزل عقابو اذا ما حنث(, ما يعد
, ضمير الخصوم خصوصا في القضاء العاديإلى  بالمجوء حسم النزاعإلى  االحيان

عانة باليمين في القضاء االست ولكن السؤال الذي يطرح في ىذا الشأن ىل يمكن
 ؟االداري

                                                           
(1)

 ,2446يذًذ دظٍُ يُصىر, االثباث انخمهُذٌ واالنكخزوٍَ , دار انفكز انجايؼٍ, يصز ,  

او حىفُك دظٍ فزج ,لىاػذ االثباث فٍ انًىاد انًذَُت , ود.حىفُك دظٍ فزج ود.ػص156ص

( يٍ لاَىٌ 144و 1143و 142.وانًىاد )247, ص2443وانخجارَت, يُشىراث انذهبٍ, نبُاٌ, 

 .1474نظُت  147االثباث رلى 
(2)

, يُشىراث انذهبٍ انذمىلُت, نبُاٌ, 1د.ػهٍ ادًذ انجزاح, لىاػذ االثباث بغُز انكخابت , ط 

 .164-162ود.يذًذ دظٍُ يُصىر , يصذر طابك , ص, 543, ص2414
(3)

 .246, ص1464, يطبؼت انًؼارف, انؼزاق, 1د.ادو وهُب انُذاوٌ, لاَىٌ االثباث, ط 
(4)

 .257ص د.ػصًج ػبذ انًجُذ بكز ,يصذر طابك, 
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ال ريب ان لمقضاء االداري خصوصية تميزه عن القضاء العادي وىي ان العمل في   
الضمير إلى  المجال االداري وادارة شؤون الدولة يعتمد عمى السجالت والورق وليس

القضاء  في متمماأو  لذلك فأن االعتماد عمى اليمين سواء كان حاسما, والوجدان
االداري لحسم موضوع الدعوى غير ممكن الن االدارة ال ضمير ليا سوى سجالتيا 

وكذلك بسبب الطبيعة االجرائية في العمل , ووثائقيا التي تصدرىا في عمميا اليومي
بالقواعد القانونية التي تفرض عمى االدارة أو  االداري من حيث االلتزام بالشكميات مثال

االجراءات فانيا كافية لتقرير مخالفة أو  الفة أي من ىذه القواعدالتقيد بيا فعند مخ
 (4)مخالفة وتحميميا مسؤولية ما قامت بو مناالدارة لمقانون 

يمكن االستعانة بو لحسم الدعوى االدارية في حالة  نستنتج من خالل البحث ان اليمين
قبل القضاء  ة بيم منالخبير عند االستعانأو  محدودة وىي حالة تحميف الشيود اليمين

اال بعد تحميفو لميمين  خبرتوأو  الخبير ان يدلي بأقوالوأو  االداري فال يمكن لمشاىد
أو  القانونية اما غير ذلك فخصوصية االثبات االداري تأبى ان تأخذ باليمين الحاسم

 المتمم.

                                                           
(1 )

د.ادًذ و ,347, ص2415د.وطاو صبار انؼاٍَ, انمضاء االدارٌ ,يكخبت انظُهىرٌ, انؼزاق,

 .446نذٍَ يىطً, َظزَت االثباث فٍ انماَىٌ االدارٌ ,يصز, صكًال ا
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 الخاتمة
اىم إلى  نتوصل يبعد ان تم بحث موضوع خصوصية االثبات في التحقيق والقضاء االدار 

 النتائج والتوصيات االتية: 
 اوال : االستنتاجات 

إلى  . يحتل االثبات بوسائمو المختمفة اىمية كبيرة في الدعاوى االدارية من اجل الوصول4
الحقيقة خصوصا مع وجود طرفين غير متكافئين ىما الفرد واالدارة ,فحتى ال تطغى 

سائل االثبات المنصوص عمييا قانونا عند حسم االدارة عمى االفراد البد من اتباع و 
 . الدعوى االدارية كضمانة لمطرفين المتخاصمين

. عمى الرغم من ان التحقيق االداري يتشابو مع التحقيق الجزائي اال انو يختمف عنو في 2
 امور كثيرة من حيث القائم بو واجراءاتو وغيرىا .

وقانون  4979لسنة  407ثبات العراقي رقم . ان وسائل االثبات الموجودة في قانون اال3
ىي المعتمدة في االثبات ولكن ليس  4974لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية رقم 

 جميعيا مقبولة في القضاء االداري .
ان المدعي ىو الذي يتحمل عبء االثبات اال ان القضاء االداري خفف من ىذه  -4

االدارة اذ الزم القضاء االداري االدارة بعرض  المسألة خصوصا عندما يكون الفرد بمواجية
 مستندات تتعمق بموضوع الدعوى حتى وان كانت تدين االدارة . أو  ما لدييا من وثائق
 ثانيا / التوصيات 

الن العراق يعتبر من  خاص باصول التحقيق والتقاضي االداري . تشريع قانون اثبات4
 الدول التي تاخذ بنظام القضاء المزدوج.

بالمرافعات االدارية وكل ما يتعمق باجراءات التقاضي امام القضاء  . تشريع قانون خاص2
القوانين االخرى لما يتمتع بو القضاء االداري من إلى  االداري افضل من االحالة

 . خصوصية تميزه عن القضاء العادي
مة خاصة من التي تصدر من مجمس الدولة في مج نشر االحكام القضائية االدارية .3

شيء اذا ما عممنا ان االحكام القضائية االدارية تتمتع بحجية ال السيمااجل االطالع عمييا 
 .الكافة المقضي بو بمواجية
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 المصادر
 اوال : القران الكريم 

 ثانيا : الكتب 
 المعجم العربي االساسي  -4
 القاموس المنجد المغوي -2
 القاموس الموجز المغوي -3
 , مصر.4, ج7ط, رسالة االثبات ,د. احمد نشأت -4
 نظرية االثبات في القانون االداري ,مصر., د. احمد كمال الدين موسى -5
 .4984, العراق, , مطبعة المعارف4ط, قانون االثبات, د. ادم وىيب النداوي -6
, مطبعة 5شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ,ط, د. براء منذر كمال عبد المطيف -7

 .2046, يادكار ,العراق
د. توفيق حسن فرج ود. عصام توفيق حسن فرج ,قواعد االثبات في المواد المدنية  -8
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