
   (مستل)االنضباطي القرار في التسبيب 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

636 

 ( )مستلاالنضباطً القزار يف التسبٍب
 محمد زهر الدين بن زكريا د.أ
  إلياس فاضمينا بنت تسااةةألا

 ماليزيا في يةاإلسالم جامعةال
 دهام أحمد محمد: الباحث

 جامعة كركوؾ/كمية القانوف والعمـو السياسية
 

CAUSATION IN DISCIPLINARY 

DECISION
(Quoted)  

Prof. Dr. Mohmmad Zaharuddin Bin Zakaria 

Prof. Fadhlina Binti Alias 
Universiti Sains Islam Malaysia 

Researcher: Mohammed Ahmed Daham  
Kirkuk University/College of Law and Political Sciences  

 ةالمقدم

مف الضمانات القانونية المهمة لمموظػؼ العػاـ  ػو يسػايق القػرار اطنضػااطي 
قاػػػؿ السػػػمطة المذي ػػػة اػػػيلؾف  ي  فا معرفػػػة ا سػػػااق اليػػػي  الػػػيي ي ػػػهر ا قػػػ  مػػػف

  هار قرار عقااي ا ق  يسػهؿ عميػ  الطعػف فػي  ػيا القػرار  مػاـ  لى   هت ااإلهارة
القضػػاو ويطمهنػػ  ايناسػػق القػػرار العقػػااي مػػل المذالبػػة اليػػي اريكاهػػا و ػػيا مػػا يػػهفل 

 لػػػى    يهمػػػة المذالبػػػةاليبكيػػػر فػػػي   ػػػهار قرارايهػػػا فػػػي يوجيػػػ لػػػى  السػػػمطة اليبهيايػػػة
ـا  يقػاع الجػزاو الػيي ييناسػق ف (1)الموظؼ اا فعاؿ اليي يشكؿ الذطب اليبهياي ومف ث

مػػل يمػػؾ ا ذطػػاوف وفػػي الوقػػت نبسػػ  يسػػهؿ عمػػى الجهػػات الرقاايػػة القضػػاهية ميااعػػة 

                                                           

ا ترطةات، توَ،ا دت، تأزاباةتا 1د. علٓ جمعةت حاةب، ا تأخيدٔةإل تردت،ْ اةٓ تأُ ٕلةت تأعبحةتا  ( 1)

 . 353ا ص2004بنا تو،دنا عم
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ومراقاة مهى مشػروعية يلػؾ القػرار مػف  يػث الشػكؿف وكػيلؾ عمػى مشػروعية  ركانػ  
 ى مف م ؿ وساق وغاية. الموضوعية ا ذر 

مػػػف قػػػانوف انضػػػااط مػػػوظبي الهولػػػة والقطػػػاع ( / ثانيػػػاً 11وقػػػه  كػػػهت المػػػاهة )
المعػػهؿ عمػػى وجػػوق يسػػايق اإلجػػراوات الي قيقيػػة مػػل  1991لسػػنة ( 14العػػاـ رقػػـ )

يو ػػيايها نظػػرًا   مييهػػا مػػف النا يػػة النظريػػةف  ط   ناهػػا ليسػػت اا  ميػػة نبسػػها مػػف 
الواقعيػػػػػةف كػػػػػوف السػػػػػمطة اليبهيايػػػػػة غيػػػػػر ممزمػػػػػة اا ذػػػػػي اهػػػػػي   و  النا يػػػػػة العمميػػػػػة

اليو ػػػياتف ولػػػػيلؾ يكػػػػوف اليركيػػػػز عمػػػػى اليسػػػايق فػػػػي القػػػػرار العقػػػػااي اطنضػػػػااطي 
 المذالؼ مف قاؿ السمطة اليبهياية. 

ولغرض يوضيح ما ية اليسايق يجق عمينا يعريػؼ اليسػايق ويوضػح مػا  ػي 
  سماي .

 املطلب األول
 القزار االنضباطً؟ ما املقصود بتسبٍب

يعػػػػػر ؼ اليسػػػػػايق ابن ػػػػػ  يكػػػػػر الماػػػػػررات اليػػػػػي  جمهػػػػػا  ػػػػػهر القػػػػػرار إل اطػػػػػة 
. وفػي يعريػؼ رذػره   ػو اإلف ػاح عػف ( 1)المذاطق االهوافل اليي عوقق مف  جمها

ـا يكػػوف القػػرار مسػػااًا  ا سػػااق القانونيػػة والواقعيػػة اليػػي ياػػرر القػػرار اليػػبهياي  ومػػف ثػػ
سااق اليي اسينه  ليها م هر القرارف فاليسايق  و اليعايػر  يا  ف ح انبس  عف ا 
 .( 2)الشكمي عف  سااق القرار

يبػ  فػي البقػػ  البرنسػي ابن ػ ه  اليػزاـ قػػانوني يعمػف امقيضػا  اإلهارة عػػف  ويػـ يعر 
ا سػػػػااق القانونيػػػػة والواقعيػػػػة اليػػػػي  مميهػػػػا عمػػػػى   ػػػػهار القػػػػرار اليػػػػبهيايف وشػػػػكمت 

                                                           

د. عبا تأعسٔس عبا تأمىعم خلٕلتا ترجرتءتث تأخيدٔبٕت )حباأ تأمشرَعٕت آ حيدٔةإل تأمُ ةا تأعةب ( ( 1)

 . 116دت، تألكر تأجبحعٓا ص

ا دت، 1ضةةلٕم جأةةاْا ضةةليت حيدٔةةإل تأمُ ةةا تأعةةب  اةةٓ تأخشةةرٔة تأجستةةةرْ )د،تضةةت حاب،وةةت(ا  ( 2)

 . 305ا ص2011تا تأجبحعت تأجأاةا تالضكىا،ٔ
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فػػػػ  الاا ػػػػث عمػػػػى  ن ػػػػ ه  ايػػػػاف  سػػػػااق ( 1)عميػػػػ  ا سػػػػاس القػػػػانوني الػػػػيي انػػػػي . ويعر 
وماػػػررات الجػػػزاو العقػػػااي المبػػػروض عمػػػى هفػػػاع الموظػػػؼ المذػػػالؼ وايػػػاف  سػػػااق 

غير ا مف ا سااق اليي الزمػت  و  يارهي  مف اليهمة الموجهة  لي  لعهـ كباية ا هلة
طيل مػػػف سػػمطة اليبهيػػػق فػػػي يلػػؾف واشػػػكؿ واضػػػح ذاليػػًا مػػػف المػػػاس واإلاهػػاـف ويسػػػي

 يطمل عمي  اسيذالص النييجة الميرياة عمى القرار  . 
ا القضػػاو اإلهاري الم ػػري فقػػه عػػر ؼ اليسػػايق فػػي   ػػهى   كامػػ   ن ػػ ه    ػػ  م 
ي هيػػه و ػػؼ الوقػػاهل و ػػبًا قانونيػػػًا مػػل ايػػاف مػػا   ػػػاط اهػػا مػػف مػػ ثرات ويكييبهػػػا 

اليعميماتف  و  هحالموا و  اليكييؼ القانوني و  ة  سناه ا لألشذاص ومواه القانوف
اعػػػه مناقشػػػػة ا هلػػػػة والػػػػهفوع ا يػػػػث يكشػػػػؼ ا سػػػػااق عػػػػف اإللمػػػػاـ االعنا ػػػػر كافػػػػة 

 .( 2)واإل اطة اجميل الوقاهل المنيجة في اإلثاات
فا اشيراط السايق يبيي مف كون  ييضمف الايانات الالزمػة لممذالبػة والجػزاو  وا 

ااق اليػػي ييبسػػس عميهػػا المبػػروض ا ػػهه اف  ي الوقػػاهل اليػػي يوجػػق العقواػػة وا سػػ
معاني  ذرى ي يمؿ  كثر  و  القرار اليبهياي اشكؿ واضح و ريح وط ي مؿ هططت

 مف وج .
ليلؾ ُيعه  اليسايق ضمانة شكمية معا رة لوقت  هور القرار اليبهيايف سػواو 
السػػااؽ ليوقيػػل القػػرار وييمثػػؿ فػػي يمكػػػيف الموظػػؼ مػػف معرفػػة فيمػػا  يا كانػػت اليػػػي 

راو مػا  اػها  مػف مذالبػػة قػاـ  ػو اهػا انبسػ ف وكػيلؾ ضػمانة شػػكمية وجهػت لػ  مػف جػ
ط قػػة ل ػػهور القػػرار اليػػبهياي مػػف ذػػالؿ يمكنػػ  مػػف الػػهفاع عػػف نبسػػ   مػػاـ القضػػاو 

 مف ذالؿ هراسي  ومعرفي  االوقاهل. 
 

                                                           

د. علٓ خيب، شىيبَْا حطبٕإل تأارت،تث تردت،ٔت آ اروطب َتو،دنا حجلت تأا،تضةبثا تأجبحعةت ( 1)

 .2091ا ص1995تال،دوٕتا تأمجلا تأزبوٓ َتأعشرَنا تأعاد تأطبدشا عمبنا كبوُن توَ،ا 

ا واالً عه 1939/ 6 /11( جلطت 1636حكم تأماكمت تردت،ٔت تأمظرٔت تأعلٕب آ  عىٍب تأمرقم )( 2)

ا 2002ا حىشةةةية تأمعةةةب،كا تالضةةةكىا،ٔتا 1تأمطخشةةةب، حمةةةاَو  ىيةةةبَْا تأةةةاعُِ تأخيدٔبٕةةةتا  

 . 462ص
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 املطلب الثانً
 أهمٍة التسبٍب

 لميسػػػايق   ميػػػة فػػػي القػػػرار اإلهاري ط ين  ػػػر فػػػي مجػػػاؿ وا ػػػه اػػػؿ ييجمػػػى
 لمموظؼ واإلهارة والرقااة القضاهية .   مية 

 أواًل: أهمية الاتسبيب بالنتسبة لمموظف: 
ييضح   مية يسايق القرار اإلهاري في يا ير الموظؼ اما ية اليهمػة اليػي  

ا ااسػػي قاق  لمعقواػػة اليػػي وقعػػت عميػػ   ػػ يمػػت معاقايػػ  اسػػااها لييكػػوف عنػػه  قناعػػة  م 
 يا  و  عهالػػة الجػػزاو اليػػبهيايف لػػى  اػػيلؾ يطمػػهفليناسػػاها مػػل الػػينق الػػيي اقيرفػػ  و 

 ن ػػػ  قػػػه اقيرفهػػػاف ولكػػػف لػػػيس االقػػػهر  و  اػػػهى لػػػ   ن ػػػ  عوقػػػق عمػػػى فعمػػػ  لػػػـ يقيرفهػػػاف
والجسامة اليي  ػوريها السػمطة اليبهيايػة وضػمنيها القػرار اليػبهيايف واػيلؾ ط سػايؿ 

 ا ق . الجهة اليي   هرت يلؾ القرار  لى  ل  في  يا ال اؿ  ط  اليظمـ
 ثانيًا: أهمياه بالنتسبة لإلدارة: 

يياػػػيف   ميػػػػة اليسػػػايق لػػػػإلهارة فػػػي  فا اإلهارة سيسيشػػػػعر  فا قرارايهػػػا سػػػػيكوف 
الػػػػػيي يمػػػػػت معاقايػػػػػ   ـ  مػػػػػاـ  معرضػػػػػة لالطػػػػػالع عميهػػػػػا سػػػػػواو مػػػػػف قاػػػػػؿ الموظػػػػػؼ

المطمعػػيفف واػػيلؾ سػػي اوؿ اليػػبني فػػي   ػػهار قرارايهػػا العقاايػػة قػػهر اإلمكػػاف ليكػػوف 
اة مػػػل المذالبػػػة المريكاػػػة مػػػف قاػػػؿ الموظػػػؼف ويػػػوذي الهقػػػة فػػػي يلػػػؾ وال ػػػير ميناسػػػ

ذشية وقوعها   راج نػاال مػف عػهـ يطايػؽ القػانوف وايسػامها االيعسػؼ فػي اسػيعماؿ 
السمطة في  الة عهـ مراعايها لضوااط اليناسق ايف المذالبة اطنضػااطية والعقواػة 

 سايق القرار اإلهاري. ف و ي  كمها ييجمى مف ذالؿ ياليي جاوت اسااها
 ثالثًا: أهمياه بالنتسبة لمرقابة القضائية: 

ييجمػػى   ميػػة اليسػػايق لمرقااػػة القضػػاهية اإلهاريػػة  ن ػػ  يمكػػف ا ذيػػر مػػف اسػػط 
القػػانوف فػػي الوقػػاهل اليػػي يػػيهـ اهػػا الموظػػؼ  الرقااػػة القضػػاهية عمػػى سػػالمة يطايػػؽ
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لبعػػػؿ المقيػػػرؼ والعقواػػػة اليػػػي العػػػاـ ااريكااهػػػاف ومنهػػػا مػػػهى اليناسػػػق واليػػػوازف اػػػيف ا
 .( 1)وقعت عمى البعؿ لممذالبة اليبهياية

 لغاههػػػا مػػػف قاػػػؿ الرقااػػػة القضػػػاهية  و  وفػػػي  ػػػاؿ يعػػػهيؿ العقواػػػة اطنضػػػااطية
اإلهارية يعني يلؾ انيهػاو اليناسػق اػيف المذالبػة والعقواػةف وكػاف عمػى سػايؿ المثػاؿ 

قػرار عػزؿ موظػؼف ويلػؾ لذمػو  القرار ال اهر مف مجمس اطنضااط العاـ في  لغػاو
 .( 2)القرار مف اليسايق اليي  قر  و وجا  القانوف

 املطلب الثالث 
 األثز القانونً الذي ٌرتتب على عدم تسبٍب القزار التأدٌبً

اليسايق في القرار اليبهياي ركنًا شكميًا  ساسيًاف واػيلؾ يكػوف القػرار اػاطاًل  يا 
لشػػػػكمية ا ساسػػػػية والرهيسػػػػة اليػػػػي ي كػػػػـ نق ػػػػ  اليسػػػػايق كػػػػبي ركػػػػف مػػػػف ا ركػػػػاف ا

القػػرارات ا  اهيػػة اشػػكؿ عػػاـ واليػػي يقضػػي اػػاطالف القػػرارات اليػػي يػػيـ فيهػػا  غبػػاؿ 
الجوانق الشكمية الجو رية عمى غير ما  و عمي  ال اؿ في الشكميات القانونية اليي 

 .( 3)ياقى القرار قاهمًا في  اؿ يذمبها
ميًا جو ريًا و فا يذمبػ  فػي القػرار اليػبهياي يريػق واما  فا اليسايق ُيعه  ركنًا شك

يجا ػؿ اإلهارة  و  الاطالف عمى القرارف ليلؾ فهو ضمانة مقػرة لمموظػؼف و فا يغافػؿ
ل  ُيعه   ذالًط مف قاؿ اإلهارة االضػمانات اليػي يجػق  ف ييميػل اهػا الموظػؼ المػيهـ 

انوف لميسػايق  جػراًو واجػق امذالبة انضااطيةف ا مر الػيي عميػ   ػو  فا المركػز القػ

                                                           

ا حجمُعةت تأطةىت تأرتةعةت 1939/ 6/ 11( آ 1636حكم تأماكمت تأعلٕب آ حظرا تأيعه ،قم )( 1)

 . 1141ا ص2َتأزالرُنا س

 ا غٕر حىشُ،. 19/10/1991آ ( 991/ 313قرت، حجلص تالوضبب  تأعب  ،قم )( 2)

د. عبةةا تأعسٔةةس عبةةا تأمةةىعم خلٕلةةتا تأاةةرت،تث تردت،ٔةةت اةةٓ تألاةةً َقضةةبء حجلةةص تأاَأةةتا حىشةةية ( 3)

 َحب ةعاٌب.  101ا ص2001تأمعب،كا ترضكىا،ٔتا 
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اطياػػاع وا ذػػػي اػػػ  مػػػف قاػػؿ سػػػمطة اليبهيػػػق وعػػػهـ  غبالػػ  ويجا مػػػ  ليكػػػوف اػػػيلؾ قػػػه 
 . ( 1) مت قرارايها مف الاطالف ومكف الطعف اعيق مذالبة الشكؿ

 املطلب الزابع
 شزوط التسبٍب

كػػؿ القػػرارات اإلهاريػػة يكػػوف لهػػا سػػاق يقػػوـ عميػػ  ويسػػينه  ليػػ ف واذػػالؼ يلػػؾ 
القػػرار اإلهاري اػػاطاًلف والسػػاق  ػػو عاػػارة عػػف مجموعػػة مػػف العنا ػػر القانونيػػة ُيعػػه 

 ف يكػػوف لهيػػ   و  ايذػػاي قػػرارًا معينػػاً  لػى  والواقعيػة اليػػي يػػهفل رهػػيس السػػمطة اإلهاريػػة
البكػػػرة فػػػي ايذػػػاي القػػػرار المناسػػػقف والسػػػاق يجػػػق  ف يكػػػوف موجػػػوهًا فػػػي كػػػؿ قػػػرار 

وا  ػػػؿ فػػػي القػػػار اليػػػبهياي  ف يكػػػوف مسػػػااًا  هاريف واذالفػػػ  يكػػػوف القػػػرار اػػػاطاًلف 
عمػػػى ذػػػالؼ القػػػرار اإلهاريف ولكػػػي يكػػػوف اليسػػػايق فعػػػاًط يجػػػق  ف يكػػػوف ميضػػػمنًا 
لوقاهل الػهعوى اسػـ الموظػؼ المػيهـ ومػا  ػي ا فعػاؿ والمذالبػات اطنضػااطية اليػي 
 ػػػهرت منػػػ  ومػػػا  ػػػي ا هلػػػة والوثػػػاهؽ اليػػػي اسػػػينهت عميهػػػا المجنػػػة الي قيقيػػػة فػػػي 

 ػػيايها والم كمػػة فػػي قػػرار  كمهػػاف فػػالقرار اليػػبهياي يجػػق  ف يشػػمؿ عمػػى وقػػاهل يو 
  ػػهار العقواػػة االشػػكؿ الػػيي يجعػػؿ الموظػػؼ عمػػى  لػػى  اليػػي رلػػت( 2)القضػػية كافػػة

ـا يمكينػ  مػنـ يقػػهيـ الػهفوعات اليػي يػػه ض  عمػـ اا ذطػاو اليػي  ػػهرت منػ  ومػف ثػػ
 ارير ما اهر من  في ا قؿ. ي و  اطهعاوات المنسواة  لي  لغرض يارهة نبس 

القاعػػهة القانونيػػة  و  مػػف جهػػة  ذػػرى يجػػق  ف ييضػػمف اليسػػايق عمػػى الػػنص
اليػػي اسػػينه  ليهػػاف و ف يػػيالهـ الواقعػػة مػػل القػػانوف الواجػػق يطايقػػ ف وط يكػػوف القػػرار 

ذطػػب فػػي اليبسػير وينطاػػؽ عمػػى المذالبػػة م ػػؿ القػػرار  و  مذالبػًا لمقػػانوف فػػي  ساسػػ 
قعة قه  هثت االبعؿ ويشمؿ كؿ ما يعه اليزامًا اواجاػات الوظيبػة وكػؿ و ف يكوف الوا

                                                           

ا واالً عه عبا تأابد، حاما تأإطةٓا 3/5/1996( آ 241/96قرت، حجلص تالوضبب  تأعب  ،قم )( 1)

ا 2011ا حيبعةت تأطةىٍُ،ْا ةاةاتدا 1تأجىةبةٓ ألمُ ةا اةٓ اوٍةبء عالقخةً تأُ ٕلٕةتا   أرر تألعل

 . 65ص

ا قضةبء تأخيدٔةةإلا دت، تألكةر تأعرةةةٓا تأاةةبٌرةا 3د. ضةلٕمبن حامةةا  ىيةبَْا تأاضةةبء تردت،ْا  ( 2)

 . 662ا ص1931
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مػػػػاًط يشػػػػكؿ ذمػػػػاًل اسػػػػمعيها وكراميهػػػػاف سػػػػواو وجػػػػهت  ػػػػي  القاعػػػػهة فػػػػي الهسػػػػيور  ـ 
 .( 1)اليشريل العاهي  ـ الاله ة القانونية

ولكػػي ي قػػؽ اليسػػايق الغػػرض والباهػػهة اليػػي شػػرع مػػف  جمهػػا فالاػػه  ف يكػػوف 
ا سػػػػااق اليػػػػي يمكػػػػف اسػػػػيذالص نيػػػػاهج الجػػػػزاو اليػػػػبهياي امجػػػػره  ػػػػاماًل فػػػػي يايػػػػ  

 . ( 2)اططالع عمي 
وواض ًا مف  جػؿ اسػط الرقااػة القضػاهية عميػ ف واعاػارات جزلػة ووجيػزة يكػوف 

اإلطالة والعاارات العامػة اليػي ط يبػي  لى  كافية ليسويغ الجزاو اليبهياي وعهـ الميؿ
مػػا  شػػار  ليػػ  مجمػػس اطنضػػااط العػػاـ فػػي  و ػػياف (3)اػػالغرض المنشػػوه مػػف اليسػػايق

  ػػهى   كامػػ    يجػػق  ف يسػػينه قػػرار لجنػػة اطنضػػااط عمػػى  جػػج و سػػانيه قانونيػػة 
مػػف جانػػق رذػػر  فا ف (4)مسػػيمهة مػػف ن ػػوص قػػانوف انضػػااط مػػوظبي الهولػػة المعػػهؿ

 لػى  اطكيباو ايرهيه النص في قرار فرض العقواة هوف يوضػيح ا سػااق اليػي هعػت
قػػػرار يػػػبيي ا ػػػورة عامػػػة ا يػػػث يػػػهذؿ فػػػي نطاقهػػػا الكثيػػػر مػػػف المذالبػػػات ايذػػػاي ال
يعطػػػي  ػػػور عػػػهة لممذالبػػػات اليبهيايػػػةف كمػػػا  ػػػو ال ػػػاؿ فػػػي واجاػػػات  و  اإلهاريػػػة

لسػنة  14الموظؼ اليي  شار  ليها قانوف انضااط موظبي الهولة والقطاع العاـ رقـ 
نػ  جػاو اعاػارات عامػة عمػى وايلؾ يعاق القرار اليػبهياي شػكاًل كو ف (5)المعهؿ 1991

ا  يا كػاف يذػص مذالبػة م ػههة   ساس مذالبة نص قػانوني يعطػي مػهلوًط واسػعًاف  م ػ
عنه يلؾ يعه  يسػاياًا  ػ ي ًاف وقػه جػاو قػرار مجمػس اطنضػااط العػاـ  ػ ي ًا  ػيف 

مقػر  لػى   اهؽ عمى قرار لجنة اطنضااط في يوجي  عقواة اإلنيار لموظؼ  ضػر

                                                           

ا 1تا د،تضةت حاب،وةتا  د. عبا تألخبو عبا تأالٕم عبا تأبرا تأضةمبوبث تأخيدٔبٕةت اةٓ تأُ ٕلةت تأعبحة( 1)

 . 523حيبعت دت، تأخيإٔاا دَن ضىت  بةا ص

د. حبحا اٍمٓ ةكا حطبٕإل توحكب  آ تأمةُتد تأماوٕةتا حجلةت تأاةبوُن َتالقخظةبدا تأطةىت تأ بحطةتا ( 2)

 . 605ا ص1935ا 6تأعاد

  ا1996ا حيةةةبةة تأاضةةةخُ، تأخجب،ٔةةةتا 1ا  2د. وةةةُتك كىعةةةبنا تأاةةةبوُن تردت،ْ تال،دوةةةٓا  ( 3)

 . 531 -530ص

ا واةالً عةه )علةٓ حطةٕه رةبحر 12/10/1991آ  1991/ 239قرت، حجلص تالوضبب  تأعب  ،قم ( 4)

 . 93ا ص2011(ا حكخبت تأابوُن تأماب،نا ةااتدا 4تأطعٕاْ(ا ضلطلت تأاضبء تردت،ْا تأعاد )

 ( حه قبوُن توضبب  حُ لٓ تأاَأت تأىباذ. 6ا 5ا 4تأمُتد )( 5)
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مػػػل  ثػػػ  عمػػػػى عػػػهـ اإلسػػػراؼ اينػػػاوؿ المشػػػرواات الك وليػػػػة  وظيبيػػػ  ا الػػػة سػػػكرف
وضرورة اطسيقامة في  ياي  الوظيبية واطجيماعيةف وكػاف القػرار م ػياًا لمػا ا يػوا  
مػػػف  سػػػااق وموافقيػػػ  البقػػػرة الثانيػػػة عشػػػرة مػػػف المػػػاهة الذامسػػػة فػػػي قػػػانوف انضػػػااط 

ق  ف يكػػػوف اليسػػػايق  ن ػػػ  يجػػػ لػػػى   ػػػيا وطاػػػه مػػػف اإلشػػػارةف (1)مػػػوظبي الهولػػػة النافػػػي
مااشرًا االشكؿ اليي يسيطيل  ا ق الشبف اليعرؼ عمي  امجػره قػراوة القػرارف و ػيا 

ف وكػػػػيلؾ مػػػػيكرات Reffauleمػػػػا اينػػػػ  مجمػػػػس الهولػػػػة البرنسػػػػي فػػػػي قضػػػػية ا نسػػػػة 
ف  ي قػرار ال كػـ  فا المشػرع مػف ذػالؿ فرضػ  Mme Questianxمبوض ال كومػة 

اطليػػزاـ االيسػػايقف و فا الموظػػؼ يسػػيقي  لػػى  هؼعمػػى السػػمطة اليػػي يوقػػل الجػػزاو يهػػ
 . ( 2) سااق الجزاو امجره قراوة القرار ال اهر ا ق 

 املطلب اخلامس
 القزار االنضباطً وشزوط صحة تسبٍبه

مػػف  جػػػؿ  ف يكػػػوف القػػرار اطنضػػػااطي  ػػػ ي ًا واعيػػهًا عػػػف يعرضػػػ  لإللغػػػاو 
 يجق يوفر شروط عهة منهاه 

 قرار االنضباطي: أواًل: الاتسبيب في مان ال
 يقػػػػاع  لػػػػى  ويق ػػػػه اػػػػيلؾ  ف يكػػػػوف ا سػػػػااق اليػػػػي هفعػػػػت السػػػػمطة اليبهيايػػػػة

العقػػاق اػػالموظؼ المذػػػالؼ فػػي مػػػيف القػػرار اطنضػػػااطي الػػيي ي ػػػهر مػػف السػػػمطة 
اليبهياية واشكؿ م هه ومااشر و ريح ا يث يمكف  ف يبهمها ويسػيوعاها الموظػؼ 

ي يسيطيل  ف يبهمها و ف ييعرؼ عمى عنه اطالع  عميهاف اؿ و يى الشذص العاه
 ايذاي القرار.  لى  ا سااق الواقعية والقانونية ال قيقية اليي هفعت سمطة اليبهيق

                                                           

ا حجلةةت تأعاتأةةتا تأعةةاد تأزبأةةذا 9/5/1919اةةٓ  1919/ 122وضةةبب  تأعةةب  ،قةةم قةةرت، حجلةةص تال( 1)

 . 901ا ص1919تأطىت تأ بحطتا 

ا واةالً عةه حامةا حبجةا ٔةبقُثا شةرو ترجةرتءتث 23/5/1965حكم حجلص تأاَأةت تألروطةٓ اةٓ ( 2)

ترضةكىا،ٔتا تأخيدٔبٕت آ تأُ ٕلت تأعبحت َتأمٍه تأاةرة تأىابةٕةت َتأعمةل تأ ةبصا حىشةية تأمعةب،كا 

 . 615ا ص2004
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وقه جاو فػي   ػه   كػاـ م كمػة القضػاو اإلهاري الم ػري يلػؾ اػالقوؿ  يجػق 
 ف يكػػػوف  سػػػااق القػػػرار اليػػػبهياي وارهة فػػػي  ػػػمق القػػػرار  يػػػى يذػػػرج القػػػرار ايايػػػ  

وعػزز يلػػؾ مجمػػس شػورى الهولػػة فػػي   ػهى قرارايػػ   لػػىه    فا ف (1)كػػؿ  سػػااا   ػاماًل 
ط  كػاف القػرار معياػًا   اليسايق ركف مػف  ركػاف القػرار اطنضػااطي ممػا ييعػيف يكػر  وا 

(2 ). 
ا وراؽ المم قػػة اػػالقرار اليػػبهياي فهػػي ط  لػػى   مػػا اذ ػػوص   الػػة اليسػػايق

سق ما ايجػ   ليػ  القضػاو اإلهاري البرنسػيف يكبي وط يبي االغرض لقياـ اليسايق  
 اينمػػػا يجػػػه موقػػػؼ القضػػػاو اإلهاري ا رهنػػػي والقضػػػاو اإلهاري الم ػػػري اػػػيف منكػػػر

 ػػػػيا  لػػػػى  اينمػػػػا لػػػػـ ييطػػػػرؽ مجمػػػػس اطنضػػػػااط العػػػػاـ فػػػػي العػػػػراؽف (3)ومجيػػػػز لػػػػيلؾ
 الموضوع. 

و   المسػينهات و  ا وراؽ الي قيقيػة لػى   يث يرى الاا ػث  ف   الػة اليسػايق
الوثاهؽ المم قة االقرار اطنضااطي غير كافية في يسايق القػرار اذ ػوص العقواػة 

( / ثانيػاً 11الي قيؽ قه ن ت عميها المػاهة ) كوف  فا يسايق اليو ية مف قاؿ لجاف
المعهؿف وكيلؾ ن ت عمى  1991لسنة  14مف قانوف انضااط موظبي الهولة رقـ 

/ رااعػػػًاف سػػػااعًاف 8فػػػي المػػػاهة )( ؿف العػػزؿيسػػايق العقواػػػات الػػػثالث )اليػػػواي ف الب ػػػ
  مف القانوف  عال .( ثامناً 

 ثانيًا: وضوح الاتسبيب وكفاياه: 
والمق ػػػػوه مػػػػف يلػػػػؾ  ف يكػػػػوف ا سػػػػااق اليػػػػي هفعػػػػت سػػػػمطة اليبهيػػػػق اػػػػ نزاؿ 
العقاق عمى الموظؼ المذالؼ كافية لمف يطمل عميهاف ويوضيح لمموظؼ المذػالؼ 

                                                           

ا واةالً عةه تأةاكخُ، وةُتك كىعةبنا 1953/ 1/ 19حكم حاكمت تأاضبء تردت،ْ تأمظةرْ ةخةب،ٔ  ( 1)

ا 1992حطةةبٕإل تأاةةرت، تردت،ْا حجلةةت حبحةةت ألباةةُد َتأا،تضةةبثا تأعةةاد تأطةةبدشا كةةبوُن توَ،ا 

 . 155ص

ا واةالً عةه طةببو طةبأ  2006 حمٕٕةس/ –( توضبب  293/ 291قرت، حجلص شُ،ِ تأاَأت ،قم )( 2)

 . 331ا ص2003ا 1جعلر تالوبب،ْا  

د. وُتك كىعبن: حطبٕإل تأارت، تردت،ْا حجلت حبحةت ألباةُد َتأا،تضةبثا تأعةاد تأطةبدشا كةبوُن ( 3)

 . 153 – 156ا ص1992توَ،ا 
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ار مذالبيػػػ  لمقػػػوانيف اطنضػػػااطية اليػػػي ي كػػػـ ويسػػػير نػػػوع الذطػػػب الػػػيي اريكاػػػ  ومقػػػه
العمػػؿ الػػوظيبيف وكػػاف مجمػػس الهولػػة البرنسػػي قػػه عاػػر عػػف اليسػػايق ابنػػ  المعيػػار 
اليي يسيذهم  القاضي في ف ص مشروعية العمؿ اليي طعنت ا  السمطة اليبهياية 

 .( 1)وعه ي  مذالبًا لمقانوف
م ػههة وهقيقػة وط لػاس فيهػا وط    ما موضوع عاارات اليسايق فيعني  ف يكوف

 ي مؿ  كثر مف معنى. 
ويػػرى الاا ػػػث  فا المشػػرع العراقػػػي قػػه وقػػػل فػػي نقػػػص يشػػريعي عنػػػهما  وجػػػق 

( /  وًط وثانيػًا وذامسػًا وساهسػاً 8 شعار الموظؼ االعقواة ال اهرة ا ق  فػي المػاهة )
قواػة مػف هوف مف قانوف اطنضااط رنبًا ليكوف غرضها  عالـ الموظؼ المذالؼ االع

ي هيه الذطب االياتف وكاف المبروض االمشرع النص اوجوق ي هيه  سػااق العقواػة 
 اهػػػػاـ عنػػػػه اليسػػػػايقف ويجػػػػق  ف يكػػػػوف  و  اشػػػػكؿ واضػػػػح و ػػػػريح مػػػػف هوف لػػػػاس

اليسايق ماينًا لما ية المذالبة اليي اريكاها الموظػؼ ا يجػاز مػف هوف اطسػهاق فػي 
ض العاـ لميسايق مف الكباية والوضوحف وقػه ويبيي الغر ف (2)شر   اعاارات فضباضة

 و  يسػػيذهـ اإلهارة   يانػػًا عاػػارات عامػػة الغايػػة منهػػا يمريػػر العقواػػةف  مػػا ايشػػهيه ا
ايذبيبهػػػػا ا يػػػػث  فا وضػػػػوح عاػػػػارات اليسػػػػايق يبضػػػػح اليالعػػػػق الػػػػيي ينػػػػوي اإلهارة 

اعهه مػف يمرير  في قرار ا اطنضااطي فمو  هث  ف   هرت السمطة اليبهياية عقااًا 
الموظبيف ابمر  هاري عقااي وا ه هوف  ف يوضح البعؿ المريكق مف قاؿ كؿ وا ػه 

 اليسايق  نا يكوف غير   ي ًا. ف ف  منهـ عمى  هة
 ثالثًا: أن يكون الاتسبيب قد جاء من أتساس واقعي وقانوني: 

                                                           

حىشةية  حاما حبجا ٔبقُث: شرو ترجرتءتث تأخيدٔبٕت آ تأُ ٕلت تأعبحت َتأعمل تأ ةبصا ) .  (( 1)

 .613ا ص2004تأمعب،كا تالضكىا،ٔتا 

ا دت، تأكخةةإل 1أحمةةا حامةةُد تأرةٕعةةٓا تأخاإةة  تردت،ْ اةةٓ تأُ ٕلةةت تأعبحةةت )د،تضةةت حاب،وةةت(ا  ( 2)

 .141ا ص2011تأابوُوٕتا حظرا 
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ويق ػػػه اػػػيلؾ  ف يكػػػوف ا سػػػااق اليػػػي  سسػػػت عميهػػػا سػػػمطة اليبهيػػػق قرار ػػػا 
و   ػػوؿ موجػػوهة فػػي ا وراؽ الي قيقيػػة ولػػيس مانيػػة عمػػى فػػراغ ومػػف اطنضػػااطي ي

 هوف  ساس واقعي قانوني. 

 املطلب السادس
 مسات التسبٍب يف القزار االنضباطً

 أواًل: أن يكون الاتسبيب مكاوبًا: 
ط يمكػػػػف لميسػػػػايق غيػػػػر المكيػػػػوق  ف ي قػػػػؽ الهػػػػهؼ المرجػػػػو منػػػػ ف كمػػػػا  ن ػػػػ  

ف و فا الغػػػرض مػػػف كيااػػػة اليسػػػايق  ػػػو يمكػػػيف  ػػػعق اإلثاػػػات مػػػف النا يػػػة العمميػػػة
الموظػػؼ الػػيي وقػػل عميػػ  الجػػزاو العقػػااي مػػف اططػػالع عمػػى ا سػػااق اليػػي  وجاػػت 
العقواػػة عميػػ ف وكػػيلؾ الجهػػات الرقاايػػة القضػػاهية ط يمكنهػػا  هاو مهميهػػا فػػي الرقااػػة 

ع عمػػى عمػػى القػػرارات اطنضػػااطية  يا لػػـ يكػػف يسػػاياها مكيواػػًاف ليػػيمكف مػػف اططػػال
ا سااق اليي اسينهت  ليها السمطة اليبهياية عنه  يقاعهػا الجػزاو اليػبهياي اػالموظؼ 

لغاو العقواة  يا لـ يكف اليسايق هقيقًا و  ي ًا.   المذالؼ وا 
ولكوف اليسايق الشبهي  عق اإلثاات عمميًاف ليا نرى  ن ػ  مػف المبػروض  ف 

. وغالاػػػػػًا مػػػػػا يػػػػػنص ( 1)منػػػػػ يػػػػػنص المشػػػػػرع عمػػػػػى كيااػػػػػة اليسػػػػػايق اغيػػػػػة اطسػػػػػيباهة 
اليشػػػريعات عمػػػى لػػػزوـ كيااػػػة القػػػرار اإلهاري اطنضػػػااطي مػػػف هوف يسػػػايا ف امعنػػػى 
ف القرار مكيواػًاف  مػا  يا  وجػق  ليست  ناؾ  لزاـ ايسايق القرار اطنضااطي  يى وا 
المشػػػرع اليسػػػايق ولػػػـ ينبػػػي  اإلهارة وي ػػػرفت ذػػػالؼ الػػػنص اليشػػػريعي فػػػي   ػػػهار 

 ؾ القرار ااطاًل لمذالبي  النص اليشريعي ال ريح. القرارف فيعه  يل
 ثانيًا: اتسبيب اوصيات لجنة الاحقيق وعالقاها باتسبيب القرار الاأديبي: 

                                                           

أوٕص اُزْ عبا تأمجٕاا تالضخزىبءتث تأُت،دة علّ حبات تأخطةبٕإل تأُجةُةٓ ألاةرت،تث تالدت،ٔةت اةٓ ( 1)

جلت تأشرٔعت َتأابوُنا كلٕت تأابوُنا جبحعةت تالحةب،تث تأعرةٕةتا تأعةاد تأ مطةُنا أ،ةٕةلا اروطبا ح

 . 351ا ص2012
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مػػػػػف قػػػػػانوف انضػػػػػااط مػػػػػوظبي الهولػػػػػة ( / ثانيػػػػػاً 11مػػػػػف المعمػػػػػوـ  فا المػػػػػاهة ) 
المعػػػهؿ ن ػػت عمػػػى   ييػػػولى المجنػػػة الي قيػػػؽ  1991لسػػػنة  14والقطػػاع العػػػاـ رقػػػـ 

يػػًا مػػل الموظػػؼ المذػػالؼ الم ػػاؿ  ليهػػاف ولهػػا عمػػى سػػايؿ  هاو مهميهػػا سػػماع ي رير 
ويػػهويف  قػػواؿ الموظػػؼ والشػػهوهف واططػػالع عمػػى جميػػل المسػػينهات والايانػػات اليػػي 

م ضػرًا يثاػت فيػ  مػا ايذييػ  مػف  جػراوات ومػا  يرى ضرورة اططالع عميها وي رير
ا اعػهـ  مسػاهمة الموظػؼ وغمػؽ الي قيػؽف سمعي  مف  قواؿ مل يو يايها المسػااةف  م ػ

 لػػى  ابػػرض   ػػهى العقواػػات المن ػػوص عميهػػا فػػي  ػػيا القػػانوفف ويرفػػل كػػؿ يلػػؾ و 
 الجهة اليي   الت الموظؼ المذالؼ عميها . 

 يث نرى  ف القانوف  وجق يسايق يو يات لجنة الي قيؽ اليي  ي الي قيؽ 
ار يايػػ ف وعمػػى الػػرغـ اليػػي  ػػي سػػااقة ل ػػهور القػػرار اطنضػػااطي وذػػارج شػػكؿ القػػر 

مػػػف  فا يو ػػػيات المجنػػػة الي قيقيػػػة غيػػػر ممزمػػػة لمسػػػمطة اليبهيايػػػة  يػػػى ولػػػو كانػػػت 
مسااة اوجوق يلؾ في القانوفف و ف  يا اليسايق مسيقؿ عف القرار العقػااي  ط   ن ػ  
ـا  يكشؼ عف يبا يؿ المذالبة كافة اليي كانت سػااًا ل ػهور القػرار اليػبهياي ومػف ثػ

 ًا في يسايق القرار االشكؿ ال  يح. عاماًل مهم
 ػػيا ويجػػق  ف يكػػوف اليسػػايق مػػل  ػػهور القػػرار العقػػااي ولػػيس ط قػػًا لػػ ف  ي 
 فا اليسػػػػػػايق الال ػػػػػػػؽ غيػػػػػػػر مشػػػػػػػروع وييػػػػػػولى القضػػػػػػػاو ف ػػػػػػػص مشػػػػػػػروعية القػػػػػػػرار 

 ي يوجػػه رااطػػة وثيقػػة اػػيف القػػرار ويسػػايا ف لكػػوف  فا اليسػػايق يعنػػي ف (1)اطنضػػااطي
اإلف ػػاح عػػف ا سػػااق اليػػي اسػػينه  ليهػػا القػػرار فػػي  ػػهور ف وعمػػى الػػرغـ مػػف يمػػؾ 
الرااطػػػػػة الوثيقػػػػػة اينهمػػػػػاف ف نهمػػػػػا فكريػػػػػاف ميمايزيػػػػػافف فا سػػػػػااق  ػػػػػي عن ػػػػػر مػػػػػف 

ه العنا ػػر اليػػي يمثػػؿ العنا ػػر الموضػػوعية لمقػػرار اليػػبهيايف  مػػا اليسػػايق فهػػو   ػػ
 شكمية القرار. 

وُيعػػه  اليسػػايق جػػزوًا مهمػػًا فػػي مضػػموف ماػػه  الشػػبافية فػػي القػػرار اطنضػػااطي 
عن ػػػرًا فيػػػ ف ومػػػف ذاللػػػ  يػػػيمكف ا جهػػػزة الرقاايػػػة القضػػػاهية مػػػف فضػػػاًل عػػػف كونػػػ  

                                                           

 .169ا ص2004ا دت، تأزاباتا تو،دنا 2د. علٓ خيب، شىيبَْا حُضُعت تأاضبء تردت،ْا س( 1)



   (مستل)االنضباطي القرار في التسبيب 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

641 

كشؼ اطن راؼ في اإلجراواتف  ما الساق فهػو  سػاس القػرار الػيي  ػهر مػف  جمػ  
 .( 1)لمرقااة وليس  ساساً 

 ثالثًا: اإلدارة والازامها بالاتسبيب: 
لػػـ يمػػـز المشػػرع اػػنص  ػػريح عمػػى وجػػوق يسػػاياها لمقػػرارات اإلهاريػػة ال ػػاهرة 
عنها  ط   يا جاو القانوف اػالنص عمػى اليسػايقف واسػيقر القضػاو اإلهاري اعػهـ  لػزاـ 

 يا  ػػػي يطوعػػػت فػػػي اإلهارة االيسػػػايقف  ط   فا يلػػػؾ ط ي ػػػوؿ هوف يسػػػايق قرارايهػػػا 
 يلؾ. 

ونظػرًا لمسػاس العقواػة اشػعور الموظػؼ و قوقػ  نال ػظ  فا العهيػه مػف قػوانيف 
وجػوق يسػايق القػرارات اليبهيايػةف ومنهػا مػا جػاو اػ  المشػرع  لػى  هوؿ العالـ ايجهت

عمػى وجػوق  1982يوليػو عػاـ ( 13مف قػانوف )( 19البرنسيف  ي نص في الماهة )
مػػػف قػػػانوف العػػػامميف ( 79يػػػةف وجػػػاو يلػػػؾ  يضػػػًا فػػػي المػػػاهة )يسػػػايق القػػػرارات اليبهيا

مف قانوف العامميف ( 81ف وكيلؾ الماهة )1987لسنة ( 47المهنييف في م ر رقـ )
 . 1978لسنة ( 48في القطاع العاـ الم ري رقـ )

ا المشػػرع العراقػػي فقػػه وقػػل فػػي نقػػص يشػػريعي عنػػهما  وجػػق اليسػػايق فػػي  ػػ  م 
 ي  وره يلػػؾ عمػػى عقواػػات م ػػههة ف (2)( ف الب ػػؿف العػػزؿالعقواػػات الػػثالث )اليػػواي 

اػيايها مػػل الػػنص القػانوني نبسػػ  الػػيي  ػهه العقواػػةف ويياػػيف مػف يلػػؾ  فا المشػػرع لػػـ 
يكف يق ػه وجػوق اليسػايق فػي العقواػات اطنضػااطية كافػةف ولػو كػاف يريػه يلػؾ مػا 

ت اليبهيايػة كافػة كاف يريه يلؾ ما كاف ي عق عمي  يرهيه يمػؾ العاػارات فػي العقواػا
 مف قانوف اطنضااط النافي. ( 8اليي ورهت في الماهة )

ويريػػبيي الاا ػػث  ف يضػػيؼ المشػػرع العراقػػي فقػػرة  ولػػى  ذػػرى يوجػػق يسػػايق 
 ف يكوف عاارة )العقواػات  و  مف القانوف رنبًاف( 8العقواات كافة الوارهة في الماهة )

                                                           

وخروٕةج َعلةّ د. ضبحٓ تأيُقٓا تأخطبٕإل َتأطبإل آ تأارت،تث تردت،ٔةتا حابأةت حىشةُ،ة علةّ تال( 1)

 .http:: kenanaoline.com/users/ touchy/postsتأمُقة 

( أطةىت 14/ ،تةعبًا ضبةعبًا ربحىبً( حه قبوُن توضةبب  حةُ لٓ تأاَأةت َتأايةبع تأعةب  ،قةم )3تأمبدة )( 2)

 تأمعا،.  1991
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ليسػػيمر اعػػه يلػػؾ (  ػػي....اليػػي يجػػوز فرضػػها عمػػى الموظػػؼ مػػل وجػػوق اليسػػايق 
اسػػػػره  نػػػػواع العقواػػػػات وكيبيػػػػة  شػػػػعار الموظػػػػؼ اهػػػػاف  ي  فا وجػػػػوق اليسػػػػايق فػػػػي 
القرارات اليبهياية يمنل اإلهارة مف يجا م  ويجعم  شكاًل جو ريػًا مػف  شػكاؿ القػرارات 

 اإلهارية. 
 رابعًا: الاتسبيب اتساثناء وليس قاعدة: 

ر القػرارات اطنضػااطية  ػو عػهـ  لػزاـ مف المعموـ  ف اإلطار العاـ في   ػها 
 يا لػـ يمػـز المشػرع ف (1)اإلهارة ايسايق قرارايهػا اشػكؿ واضػح و ػريح فػي مػيف القػرار

الجهة اإلهارية ااطاًل في  الػة عػهـ يسػايق قػرار انضػااطي  اإلهارة ايلؾف وُيعه  قرار
  وجق المشرع يسايا . 

اليسايقف كوف المشػرع العراقػي ويرى الاا ث  ن   ليس امقهور اإلهارة اليوسل ا
 وره ػػا عمػػى سػػايؿ ال  ػػرف ولػػو  راه المشػػرع يسػػايق القػػرارات اطنضػػااطية كافػػة مػػا 
كػػػػاف  وره ػػػػا عمػػػػى سػػػػايؿ ال  ػػػػرف ولكػػػػاف  طمػػػػؽ وجػػػػوق اليسػػػػايق عمػػػػى العقواػػػػات 

  .( 2)مف قانوف اطنضااط رنؼ اليكر( 8اطنضااطية كافة اليي ورهت في الماهة )

 املطلب السابع
 ٍة تسبٍب القزار التأدٌبًكٍف

( القػػػرار اليػػػبهياي ط يذضػػػل لمماػػػه  القػػػانوني )ط جريمػػػة وط عقواػػػة  ط  اػػػػنص
الػػيي وره فػػي قػػانوف العقواػػاتف وعميػػ  يجػػق  ف ي ػػهر القػػرار اليػػبهياي مػػف النا يػػة 

 كوف اليسايق ييعمؽ اشكؿ القرار اليبهياي. ف (3)الشكمية كما وره في القانوف

                                                           

 أم ٔةىض تأمشةرع تأعرتقةٓ علةّ حطةبٕإل تأعاُةةبث تالوضةبب ٕت ةشةكل عةب  ضةُتء تأخةٓ  كرٌةب اةٓ( 1)

 /،تةعبً َضبةعبً َربحىبً( حه قبوُن توضبب  حُ لٓ تأاَأت تأىباذ َكبوج علّ ةطٕل تأاظر. 3تأمبدة )

ا 2011خبأةةةا حامةةةا حظةةةيلّ تأمةةةُأّا أ رَحةةةت دكخةةةُ،تيا كلٕةةةت تأاةةةبوُنا جبحعةةةت تأمُطةةةلا ( 2)

 . 204ص

دت، تأزاباةتا ا ترطةات، توَ،ا 1د. علٓ جمعةت حاةب، ا تأخيدٔةإل تردت،ْ اةٓ تأُ ٕلةت تأعبحةتا  ( 3)

 . 239ا ص2004عمبنا 
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 ن ػػ  ييعػػيف عمػػى السػػمطة اليبهيايػػة  لػػى  مػػف فقهػػاو القػػانوف ػػيا وقػػه ي ػػق قسػػـ 
اليبكه مف وجوه المذالبة اليي قاـ اها الموظؼ اغية يكييبها ضمف الوقاهل اليي يعه  
ذروجػػػًا عػػػف القػػػانوف والواجػػػق الػػػوظيبي واليبكػػػه مػػػف وجػػػوه نػػػص قػػػانوني يجػػػـر يمػػػؾ 

يبهيايةف اشكؿ يمكف الواقعةف مل منح الموظؼ  ؽ الره عمى ما هفعت ا  السمطة ال
 يقػاع العقواػة ا قػ   لػى  الموظؼ مف معرفػة ا سػااق اليػي هعػت االسػمطة اليبهيايػة

امجػػػره قػػػراوة القػػػرار اليػػػبهيايف واػػػيلؾ يكػػػوف اإلهارة غيػػػر قػػػاهرة عمػػػى   ػػػهار قػػػرار 
عقااي ا ؽ الموظؼ  ف لـ يقـ ااإلذالؿ االواجق الوظيبيف واشكؿ اعيه عف الظػف 

يضػػػميف القػػػرارات عاػػػارات عامػػػة وفضباضػػػة ي يمػػػؿ  كثػػػر مػػػف  واليذمػػيفف وط يجػػػوز
يبسػػيرف اػػؿ يجػػق ي هيػػه الواقعػػة اشػػكؿ هقيػػؽ و ف يسػػينه القػػرار عمػػى  سػػانيه و جػػج 
قانونيػػػة مسػػػيمهة مػػػف الن ػػػوص القانونيػػػة اليػػػي ورهت فػػػي قػػػانوف انضػػػااط مػػػوظبي 

 .( 1)المعهؿ 1991لسنة ( 14الهولة والقطاع العاـ العراقي رقـ )
 ذػػرى يعػػه  القػػرار العقػػااي الػػيي يػػوره الػػنص القػػانوف هوف يوضػػيح ومػػف جهػػة 

ا سػػااق اليػػي مػػف  جمهػػا  ػػهر القػػرارف يعػػه  فػػي  كػػـ القػػرار الذػػالي مػػف اليسػػايقف 
واما  فا النص القانوني اليي يسينه عمي  السمطة اليبهياية في معاقاة لموظػؼ العػاـ 

وا ػػور مذيمبػػةف و ػػيا مػػا يػػبيي ا ػػورة عامػػة وينطػػوي ي يػػ  مذالبػػات  هاريػػة عػػهة 
نال ظػػ  فػػي  غمػػق ن ػػوص قػػانوف انضػػااط مػػوظبي الهولػػة واػػا ذص اليػػي  ػػههت 

وروه اليسػػػايق اعاػػػارات عامػػػة كونهػػػا فػػػ ف  . وعميػػػ ( 2)الواجاػػػات الوظيبيػػػة لمموظػػػؼ
يذػػػالؼ الن ػػػوص القانونيػػػة يعطػػػي مػػػهلوًط واسػػػعًا و كثػػػر مػػػف ا يمػػػاؿ ي ػػػعق عمػػػى 

 و وجات   هار القرار العقااي. المطمل معرفة ا سااق اليي هعت 
مذالبػػة م ػػههةف كػػبف يكػػوف ايغييػػق  لػػى  وُيعػػه  القػػرار مسػػااًا  يا يطػػرؽ الػػنص

 مقر عمم  ا الة سكر.  لى   ضور الموظؼ و  الموظؼ عف الهواـ الرسمي

                                                           

د. ضةةلٕمبن حامةةا  مةةبَْا تأاضةةبء تردت،ْا تأكخةةب  تأزبأةةذا قضةةبء تأخيدٔةةإلا دت، تألكةةر تأعرةةةٓا ( 1)

 . 33ا ص1919تأابٌرةا 

 تأمعا،.  1991أطىت  14( حه قبوُن توضبب  حُ لٓ تأاَأت َتأايبع تأعب  ،قم 6ا 5ا 4تأمُتد )( 2)
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ويرى الاا ث  ن   في يسايق القرار العقااي يكبي يكر ممذص الواقعة والنص 
اػػػػؽ عميهػػػػاف وما يػػػػة الػػػػرهوه اليػػػػي ياػػػػهيها اإلهارة عمػػػػى العقػػػػااي الػػػػيي يجرمهػػػػا وينط

 هفوعات الميهـ. 
ويجػػػق  نػػػـ يكػػػوف اليسػػػايق مااشػػػرًا ا يػػػث يػػػيمكف الموظػػػؼ الػػػيي وقػػػل عميػػػ  
الجزاو معرفة  سااق  هور القرار العقااي امجره قراوي ف وقه  وضػح مجمػس الهولػة 

مػػيكرات مبػػوض ومػػا ا يويػػ  ( Reffaule)البرنسػػي  ػػيا الجانػػق فػػي قضػػية ا نسػػة 
عنػػػهما قػػػرر ال كػػػـ  ف  ػػػهؼ المشػػػرع  ػػػو فػػػرض ( Mme questiaux)ال كومػػػة 

اطليػػػػزاـ االيسػػػػايق عمػػػػى السػػػػمطة اليػػػػي ي ػػػػهر العقواػػػػة اليبهيايػػػػةف عمػػػػى اعياػػػػار  فا 
الموظػػؼ يسػػيقي فهمػػ   سػػااق  ػػهور القػػرار العقػػااي مػػف قػػراوة القػػرار ال ػػاهر مػػف 

 .( 1)سمطة اليبهيق

                                                           

ا حجلةةت تأعاتأةةتا تأعةةاد تأزبأةةذا 1919/ 9/5اةةٓ  1919/ 122وطةةٓ ،قةةم حكةةم حجلةةص تأاَأةةت تألر( 1)

 . 901ا ص1919تأطىت تأ بحطتا 
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 الخاامة
 ػػ ة  لػػى  يػػة كايػػرة فػػي القػػرار اليػػبهيايف كونػػ  ضػػمانة الموظػػؼلميسػػايق   م

اإلجراوات اليي يقوـ اها اإلهارة ا ق  عنهما ينسق  لي  ذطب انضػااطيف  ي  ن ػ  مػف 
ذػػالؿ يسػػايق القػػرار اليػػبهياي يمكنػػ  فهػػـ المذالبػػة اليػػي اريكاهػػاف وفػػي الوقػػت نبسػػ  

كػػيا قػػرار سػػواو  كػػاف يلػػؾ ايذػػاي مثػػؿ   لػػى  ا سػػااق اليػػي هفعػػت السػػمطة اإلهاريػػة
 يارهي  مف اليهمة المنسواة  لي .  و  ا هانة الموظؼ

ويجػػق  ف يكػػوف اليسػػايق واضػػ ًا وذاليػػًا مػػف المػػاس واإلاهػػاـ  يػػى ط ي مػػؿ 
 اطجيهاه في اليبسير.  لى  عااري   كثر مف معنى االشكؿ اليي ي هي

ه   فا اليسػػػايق ركنػػػًا شػػػكميًا  ساسػػػيًا فػػػي القػػػرار  ػػػ السػػػمطة فػػػ ف  اليػػػبهيايوعمػػػى ع 
يجا مػت يلػؾ. واهػيا يكػوف  و  اإلاطاؿ في  ػاؿ  غبمػت لى  اإلهارية يعرض قرارايها

ايذاي القرار في  مق القرار وليس  لى  لزامًا عميها  ف يوضح ا سااق اليي هفعيها
 الوثاهؽ والمسينهات.  و  في مال ق  مف ا وراؽ الي قيقية

الي قيػؽ اوجػػوق يسػػايق يو ػػيايها عمػػى الػػرغـ وامػا  فا المشػػرع قػػه  لػػـز لجنػػة 
مػػف  فا  ػػي  اليو ػػيات غيػػر ممزمػػة لمسػػمطة اإلهاريػػة  ط   ن هػػا يكشػػؼ عػػف يبا ػػيؿ 

ـا  ػػهور  لػػى  المذالبػػة كافػػة اليػػي كانػػت سػػااًا فػػي   الػػة الموظػػؼ ػ الي قيػػؽ ومػػف ث ػ
 القرار اليبهياي ا ق . 
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 :الممخص
يعػػػه اليسػػػايق امػػػرُا ضػػػروريًا ط ػػػهار القػػػرار اطهاري ط اطػػػة المذاطػػػق االػػػهوافل 

اليػي اسػنهت  اليي عوقق مف اجمها طسػيما فيمػا ييعمػؽ ايا ػير الموظػؼ اما يػة اليهمػة
اليػػ  كػػي يكػػوف عنػػه  القناعػػة ااسػػي قاؽ العقواػػة اليػػي وقعػػت عميػػ  لينناسػػاها مػػل الػػينق 
اليي اقيرف ف ولهي  اط مية يناغي اف يكوف اسااق القرار الياهياي واره  في  مق القرار 
اطهاري كػػػي يذػػػرج القػػػرار اطهاري  ػػػاماًل كػػػؿ اسػػػااا ف ومػػػف  ػػػيا يجمػػػت مشػػػكمة الهراسػػػة 

لمشػػرع العراقػػي لػػـ يشػػيرط  ػػيا اطشػػيراط فػػي اطػػار ن و ػػ  القانونيػػةف و ػػيا  يػػث اف ا
 لػى  ياني  يا الموضوع فػي اطػار  ػي  الهراسػةف وقػه يو ػؿ الاا ػث لى  ماهفل االاا ث

موضػػوع  لػػى  جممػػة مػػف النيػػاهج واليو ػػياتف كػػاف مػػف ا مهػػا اف المشػػرع العراقػػي يطػػرؽ
طػػاع العػػاـفاطمر الػػيي ييطمػػق معالجػػ  اليسػػايق فػػي قػػانوف انضػػااط مػػوظبي الهولػػة والق

  يشريعية لهيا الموضوع.
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ABSTRACT: 

Causation is considered a necessary matter for issuing an 

administrative decision to inform the offeree of the motives for 

which he was punished, especially with regard to informing the 

employee of the nature of the charge that was charged to him in 

order for him to be convinced of the merit of the punishment that 

was inflicted on him for its proportionality with the guilt that he 

committed, and for this importance the reasons for the disciplinary 

decision should be at the core of The administrative decision in 

order for the administrative decision to come out bearing all its 

causes, and from this the problem of the study became evident as 

the Iraqi legislator did not stipulate this requirement within the 

framework of its legal texts, and this prompted the researcher to 

adopt this topic within the framework of this study, and the 

researcher reached a set of results and recommendations, it was 

One of the most important of them is that the Iraqi legislator 

touched on the issue of causation in the Discipline Law of State 

and Public Sector Employees, which requires a legislative 

treatment of this issue.  

 

 


