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تسبٍب قرار فرض العقوبة االًضباطٍة على املوظف العام يف 
 التشرٌع العراقً

 حمود سلٍن حموـد أهٍـيد.
 هدرس القاًوى اإلداري

 

 امللخص

لقد عالج الباحث فً بحثه هذا تسبٌب القرارات االدارٌة الصادرة بفرض        

ن انضباط العقوبات االنضباطٌة على الموظؾ العام فً العراق , فً ضوء قانو

المعدل , دون ؼٌره من  4994لسنة  47موظفً الدولة والقطاع العام رقم 

 االجراءات الشكلٌة االخرى التً ٌحتوٌها ذلك القانون .

فاشار الى موقع التسبٌب فً قرار فرض العقوبة االنضباطٌة على الموظؾ       

لمقارن من تسبٌب وموقؾ المشرع العراقً وا أهمٌته ، وبٌن ماهٌته و العام ذاته ،

القرار االنضباطً , كما بٌن عناصر تسبٌب القرار االنضباطً وكٌفٌة تسبٌبه , 

وشروط صحة التسبٌب , متلمسا فً ذلك باراء الفقه االداري وباحكام القضاء 

العراقً والمقارن , وكان هدفه من ذلك تبصٌر المشرع الى اعادة صٌاؼة 

ن النافذ , وتوجٌه الجهات التادٌبٌة الصدار النصوص القانونٌة الواردة فً القانو

قرارات مسببة بصورة قانونٌة , بالشكل الذي ٌوفر ضمانة أكثر جدٌة فً هذا 

 المجال من الناحٌة القانونٌة الشكلٌة .
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 املقدمة

 الموظفٌن ردع هو  (4)السلطة التادٌبٌة من العقوبة االنضباطٌة هدؾ كان إذا       

محتمل ، ال  أمر تعسفها اال ان اعوجاجهم دون االنتقام منهم ، قوٌمالعمومٌٌن وت

 ال بد من لذا ،  تجاه هؤالء االنضباطٌة القرارات إتخاذ فً العامة سلطتها مع سٌما

ذلك  السلطة , ولتحقٌق هذه وتجاوز إساءة دون تحول وجود ضمانات حقٌقٌة

الموظؾ العام من تعسؾ  ٌورد المشرع عادة ضمانات قانونٌة مكتوبة تحمً الهدؾ

االدارة فً حالة فرض العقوبات االنضباطٌة علٌه , وهذه الضمانات بعضها ٌتعلق 

 سٌر بموضوع القرار التادٌبً نفسه وبما ٌحوٌه من اسباب ووقائع وؼاٌات من اجل

وإطراد , واالخر ٌتعلق بشكل القرار ذاته الذي ٌصدر  بانتظام العامة المرافق

حٌث ٌتمكن الموظؾ بموجبه من التعرؾ على اسباب فرض بفرض العقوبة , ب

اإلداري اذا  القاضً أمام أو العقوبة علٌه أمام الجهة التادٌبٌة التً اصدرت القرار ،

 ؼٌر القرار االنضباطً إلؽاء والهدؾ من كل ذلك , هو لم ٌنفع التظلم منه ،

من ذلك  ضرر من أصابه عما التعوٌض طلب فً بحقه المساس المشروع , دون

 القرار .

إلى موقؾ المشرع العراقً فً قانون انضباط  هذا البحث فً الباحث لقد تطرق

المعدل من  4994لسنة  47موظفً الدولة والقطاع العام العراقً النافذ رقم 

أخذ الجهات التادٌبٌة المختصة  موضوع تسبٌب القرارات االنضباطٌة , ومدى

 انة الشكلٌة كما هو منصوص علٌه قانونا ,بفرض العقوبة االنضباطٌة بهذه الضم

اإلداري التادٌبً متمثال بمجلس االنضباط العام فً العراق  وكٌفٌة ممارسة القضاء

 النقص الحاصل معرفة التً اوردها المشرع فً ذلك القانون, وبالتالً بالشكلٌــات

ال تسبٌب قانوننا االنضباطً وتطبٌقاتها االدارٌة ورقابة القضاء علٌها فً مج فً

 القرارات الصادرة بفرض العقوبة االنضباطٌة , للوصول الى استنتاجات و

 من المصلحتٌن كال ٌخدم أفضل اداري واقع إلى الخروج بتوصٌات بؽٌة الوصول

والخاصة للموظؾ على السواء , خاصة وان اؼلب الموظفٌن الٌوم  العامة للدولة

النضباطٌة علٌهم وتسبٌبه , بالرؼم لٌسوا على ادراك تام بحقائق فرض العقوبات ا

 من وضوحها بارزا للعٌان وبامكان الكافة االطالع علٌه .

                          
 .ج١خ  وّزشادف١ٓ ٌّٙب اٌّؼٕٝ ٔفغٗاعزخذِٕب ػجبسح اٌؼمٛثخ االٔضجبط١خ ٚاٌؼمٛثخ اٌزبد٠ (1)
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ان دراسة تسبٌب القرارات االنضباطٌة ذو أهمٌة كبٌرة , فهو ال ٌعد ضمانة قانونٌة 

للمخاطبٌن بالقرار وحسب , بل وفى الوقت نفسه , ٌعد من اهم الوســــــائل التى 

القاضً اإلداري ) جنبا الى جنب الضمانات الشكلٌة االخرى التً  ٌعتمد علٌـــــــها

(  (4)تشكل فً مجموعها صور االشكال المكتوبة للقـــرار االنضباطً وفق القانون

 فى ممارسته للرقابة على مشروعٌة القرار اإلداري , وتحدٌدا المشروعٌة الشكلٌة .

نفسه الذي ٌصدر بفرض ان نطاق بحثنا ٌدور حول تسبٌب القرار االنضباطً 

لسنة  47العقوبة التادٌبٌة على الموظؾ العام وفق قانــون االنضــباط النافذ رقم 

العراقً المعدل , دون ؼٌره من صور التسبٌب االخرى كتسبٌب التوصٌة  4994

التً تحررها اللجان التحقٌقٌة عند اجراء التحقٌق االداري مع الموظؾ العام , 

 ادرة من قبل مجلس االنضباط العام .وتسبٌب االحكام الص

ولقد كانت قلة المراجع القانونٌة و بصورة خاصة االحكام القضائٌة العراقٌة , هً 

العقبة الكبرى فً انجاز هذا البحث , متمثال فً ندرة احكام مجلس االنضباط العام 

 فً العراق و هٌئة انضباط موظفً االقلٌم فً كوردستان فً هذا الشأن .

 بٌب القرارات االنضباطٌة ٌثٌر بعض االسئلة اهمها :ان تس

 ماذا ٌعنً تسبٌب القرارات االنضباطٌة ؟ -4

ما هو موقع تسبٌب القرارات االنضباطٌة من أركان القرار االنضباطً و  -5

 الضمانات التادٌبٌة ؟

هل اشار المشرع العراقً صراحة الى وجوب تسبٌب جمٌع العقوبات  -6

 المعدل ؟ 4994لسنة  47دة فً قانون االنضباط النافذ رقم االنضباطٌة الوار

كٌؾ ٌجري تسبٌب القرارات االنضباطٌة , وكٌؾ ٌراقب القضاء االداري  -7

 شروط صحة التسبٌب ؟

 دراسة وتحلٌل لقد اعتمدنا فً بحثنا هذا على المنهج التحلٌلً والمقارن , عبر

ظفً الدولة والقطاع العام رقم النصوص القانونٌة الموجودة فً قانون انضباط مو

المقارنة اذا  العامة تشرٌعات الوظٌفة إلى كما اشرنا المعدل ,  4994لسنة  47

                          
(1)

, ٚاٌزٛل١غ , ٚاٌجٙبد  اد, ٚاالعب١ٔذ , ٚاالشبس, ربس٠خ اٌمشاس , ٚاعُ اٌجٙخ اٌّظذسح ٌٍمشاس وىزبثخ اٌمشاس اٌزبد٠جٟ  

 اٌزٟ رجٍغ ثٗ أٚ رشعً ا١ٌٗ اٌمشاس .
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تطلب االمر ذلك , فضالً عن اعتمادنا على المنهج التطبٌقً بتعزٌز كتابتنا فً 

الموضوع بأحكام قضائٌة صادرة عن قضاء مجلس االنضباط العام فً العراق , 

ً أح واإلستعانة القضاء فً بعض الدول االخرى المقارنة كفرنسا ومصر  بأحكام ٌانا

 رقابته على تلك الضمانة . فً تكرٌس اإلداري دور القضاء واالردن , لبٌان

لقد تناولنا موضوع " تسبٌب قرار فرض العقوبة االنضباطٌة على الموظؾ العام 

 فً التشرٌع العراقً" فً أربعة مباحث :

 عرٌؾ بتسبٌب القرار االنضباطً .المبحث االول : الت

 المبحث الثانً : عناصر تسبٌب القرار االنضباطً وكٌفٌة تسبٌبه .

 المبحث الثالث : شروط صحة تسبٌب القرار االنضباطً .

 المبحث الرابع : األثر القانونً المترتب على عدم تسبٌب القرار االنضباطً .

ات التً توصلنا الٌها فً هذا المجال كما اشرنا فً خاتمة البحث الى اهم االستنتاج

 وتوصٌاتنا بهذا الشأن .
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 املبحث االول

 التعريف بتسبيب القرار االنضباطي

ٌعد تسبٌب القرارات االنضباطٌة من أهم الضمانات القانونٌة للموظفٌن        

العمومٌٌن الذٌن ٌصدر بحقهم العقوبات التادٌبٌة من قبل السلطات التادٌبٌة 

لمختصة , فمعرفة االسباب التً دعت االدارة التخاذ قرارها , ٌسهل للموظؾ ا

الذي صدرت بحقه العقوبات التادٌبٌة الطعن فً قرار فرض العقوبة أمام القضاء و 

ٌطمئنه على عدالة العقوبة المفروضة علٌه وتناسبه مع الخطأ الذي ارتكبه , وهً 

ٌر فً االمر وتحول دون التحكم والتعجل تدفع السلطة التادٌبٌة الى الترٌث والتفك

 (4)فً اصدار القرار حٌن توجه التهم للموظؾ باالفعال التً تشكل الخطأ التادٌبً 

, وبالتالً تقدٌر الجزاء المناسب له , وهً كذلك تسهل للقضاء مراقبة مشروعٌة 

خر تلك القرارات من حٌث شكلها , وٌساعده فً الرقابة على مشروعٌة اركانها األ

 الموضوعٌة من سبب ومحل وؼاٌة .

اننا نركز أكثر على تسبٌب القرار االنضباطً نفسه الذي صدر بفرض       

العقوبة , الن التوصٌة المكتوبة التً تقدمها اللجان االنضباطٌة كإجراء من 

وعلى الرؼم من اهمٌتها من  -والتً أوجب القانون تسبٌبها  –االجراءات التحقٌقٌة 

لنظرٌة , إال أنها لٌست كذلك من الناحٌة الواقعٌة أو العملٌة , على اعتبار الناحٌة ا

ان السلطة التادٌبٌة التً تختص بفرض العقوبة التادٌبٌة ؼٌر ملزمة باخذها , ومع 

ذلك فهً تبقى ضمانة اجرائٌة مهمة اذا ارادت الجهة المختصة االستناد علٌها فً 

 مخالؾ .فرض العقوبة المناسبة على الموظؾ ال

و من أجل بٌان ماهٌة التسبٌب , ال بد لنا من تعرٌفه و بٌان اهم سماته فً المطلبٌن 

 االتٌٌن :

  

                          

,  2004,  , دار الثقافة , عمان, االصدار االول  1, طد.علي مجعة حمارب ,التاديب االداري يف الوظيفة العامة  (1)
 . 358ص
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 املطلب االول 

 ماهية تسبيب القرار االنضباطي

. واصله َسبََب  (4)السبب لؽة : الحبل , وهو كل شٌئ ٌتوصل به الى ؼٌره      

تحدٌد السبب صراحة واصله سبَب  بفتح العٌن دون تشدٌده , اما التسبٌب فٌعنى

بتشدٌد العٌن , وهو بذلك ٌختلؾ عن ســبب حدوث شٌئ معٌــــــن , ولذلك فهو 

 بمعنى محاولة تبرٌر عمل ؼٌر مسموح به .  -براٌنا  –ٌاتً 

أما اصطالحا , فٌعرفه البعض بأنه: " ذكر المبررات التً الجلها صدر القرار , 

 .(5)التً عوقب الجلها "الحاطة المخاطب به بالدوافع 

وٌعرفه أخر بانه : " هو االفصاح عن االسباب القانونٌة والواقعٌة التً تبرر القرار 

االداري , وبالتالً ٌكون القرار مسببا , اذا افصح بنفسه عن االسباب التً استند 

 . (6)الٌها مصدر القرار , فالتسبٌب هو التعبٌر الشكلً عن اسباب القرار " 

الفقه الفرنسً بأنه : " التزام قانونً تعلن بمقتضاه االدارة عن االسباب  وعرؾ فً

القانونٌة والواقعٌة التً حملتها على اصدار القرار االداري , وشكلت االساس 

 . (7)القانونً الذي بنً علٌه "

أما تســــبٌب االحكام فٌعنً : "وجوب شمـول االحكام على االسـباب الواضحة      

 .(4)التً تســـــوغ صدورها" والكافٌة

                          
(1)

 . 28ش اٌشاصٞ , ِخزبس اٌظذبح , داس اٌشعبٌخ , اٌى٠ٛذ , صدمحم ثٓ اثٟ ثى 
(8)

اٌّٛظف اٌؼبَ (  , داساٌفىش  د.ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ إٌّؼُ خ١ٍفخ , االجشاءاد اٌزبد٠ج١خ ) ِجذأ اٌّششٚػ١خ فٝ ربد٠ت  

 . 116اٌجبِؼٟ , ة ط ط , ص 
(3)

, داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ,  1دساعخ ِمبسٔخ ( , طع١ٍُ جذ٠ذٞ , , عٍطخ ربد٠ت اٌّٛظف اٌؼبَ فٟ اٌزشش٠غ اٌجضائشٞ )  

 . 315ص8111االعىٕذس٠خ , 
(4)

د. ػٍٟ خطبس شطٕبٚٞ , رغج١ت اٌمشاساد االداس٠خ فٟ فشٔغب ٚاالسدْ , دساعخ ِمبسٔخ , ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ ))  

جبِؼخ االسد١ٔخ , ػّبْ , دساعبد (( , اٌظبدسح ػٓ اٌجبِؼخ االسد١ٔخ , اٌّجٍذ اٌضبٟٔ ٚاٌؼششْٚ , اٌؼذد اٌغبدط , اٌ

 . 3131, ص 1335االسدْ , وبْٔٛ االٚي , 
(1)

 8118,أ٠ٍٛي,14,ِجٍخ اٌشافذ٠ٓ ٌٍذمٛق , اٌؼذد 1ٔجالء رٛف١ك ف١ٍخ , رغج١ت االدىبَ اٌّذ١ٔخ ) دساعخ ِمبسٔخ(,ط 

 .33,ص
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وقد ذهب القضاء االداري المصري فً إحدى احكامه الى ان التسبٌب عبارة      

عن : " تحدٌد وصؾ الوقائع وصفا قانونٌا مع بٌان ما احاط بها من مؤثرات , 

وتكٌٌفها التكٌٌؾ القانونً , وصحة اسنادها لالشخاص ومواد القانون أو اللوائح او 

, بعد مناقشة االدلة والدفوع , بحٌث تكشؾ االسباب عن االلمام بكافة التعلٌمات 

 . (5)العناصر واالحاطة بجمٌع الوقائع المنتجة فً االثبات "

ومن ثم فاننا نرى ان تسبٌب القرار االنضباطً عبارة عن:)) ذكر وتحدٌد     

طٌة وفقا االسباب التً كونت منها سلطة التادٌب عقٌدتها بفرض العقوبة االنضبا

للقانون , بصورة صرٌحة و واضحة , بما ٌمكن الموظؾ المعاقب من تفهم تلك 

االسباب بمجرد قراءة القرار , وٌمكن القضاء من اعمال مراقبته علٌها (( 

فالتسبٌب اذا ٌمثل وصفا وتحدٌدا قانونٌا للواقعة المنطوٌة على خطأ تادٌبً ٌعاصر 

 الجزاء التادٌبً نفسه.

تراط التسبٌب ، اشتماله على البٌانات الضرورٌة الالزمة لذكر والمقصود باش

الخطأ و فرض الجزاء . مثل : الوقائع الموجبة للعقوبة ، واألسباب التً ٌبنى علٌها 

القرار التأدٌبً ، دون جهالة أو ابهام أو ؼموض .     هذا, وٌرتبط تسبٌب القرار 

قوبة االنضباطٌة , بالضمانات التأدٌبً كضمانة شكلٌة معاصرة الصدار قرار الع

األخرى, سواء السابقة لتوقٌع العقوبة التادٌبٌة أو الالحقة لها، وٌتمثل هذا االرتباط 

بالنسبة لألولى فً تمكن الموظؾ من التحقق بأن المخالفة التً وجهت له فً 

االتهام هً التً تمت معاقبته علٌها، وفً الثانٌة تمكن الموظؾ المتهم من الدفاع 

ن نفسه ، إذ أن تسبٌب القرار االنضباطً ٌسهل مهمة الدفاع أمام القضاء بتمكٌنه ع

 من معرفة الوقائع .

 

 

 

 

                          
, ٔمال ػٓ  11/6/1323ق ػ١ٍب جٍغخ  34ٌغٕخ  13636دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّظش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ  (2)

 . 468, ص 8113, ِٕشأح اٌّؼبسف , االعىٕذس٠خ , 8اٌّغزشبس ِّذٚح طٕطبٚٞ , اٌذػٜٛ اٌزبد٠ج١خ , ط
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 املطلب الثاني

 مسات تسبيب القرار االنضباطي

ٌظهر مما سبق أن هنالك عدة سمات ٌجب ان ٌتسم بها ذكر وتحدٌد السبب ,      

 كً ٌعد تسبٌبا قانونٌا , وهً كما ٌاتً :

فالنص على رة اقتران التسبٌب بالكتابة كً ٌحقق الغرض المرجو منه : ضرو -1

 –وجوب تسبٌب القرار , ال ٌفٌد ضمنا ان ٌكون القرار مكتوبا , النه من المتصور 

ان ٌكون هنالك قرار مسبب شفاهً , وعلى الرؼم  -من الناحٌة النظرٌة على االقل 

تحقق تسبٌبها بصورة واضحة من ذلك فان العقوبات التً قد تفرض شفاها ال ٌ

بحٌث ٌحقــــــــق الفائدة المرجوة منه , فالؽاٌة من كتابة التســـــبٌب هً 

اعطـــــــاء الفرصــــة للموظؾ ) الذي له مصلحة فً الطعن فً القرار ( وكذلك 

أفساح المجال للقاضً , للنظر فً صحة االسباب التً استندت علٌها االدارة عند 

التادٌبٌة على الموظؾ العام , والؽائها اذا تبٌن عدم صحتها , وهنا  فرض العقوبة

, كما ان التسبٌب ؼٌر المكتوب امر صعب االثبات من (4)ال ٌتحقق هذا الهدؾ 

الناحٌة العملٌة , لذا ٌجب ان ٌنص المشرع على التسبٌب والكتابة معا استكماال 

 للفائدة من التسبٌب .

ال ٌشترط ان ٌكون كل قرار اداري تادٌبً ) ولو كان ومن جهة اخرى , فانه       

تحرٌرٌا ( مسببا , اذ ؼالبا ما ٌنص المشرع على وجوب كتابة العقوبة التادٌبٌة 

دون تسبٌبه , أما اذا الزم المشرع تسبٌب القرار ولم تقم االدارة بتنفٌذ ارادة 

رادة المشرع المشرع حٌن اصدار القرار , فان القرار ٌعد باطال , لمخالفته ا

 الصرٌحة.

                          
لذ فشع اٌؼمٛثخ ثظٛسح ض١ّٕخ , ٚ ٚال ٠زظٛس ٚجٛد اٌزغج١ت فٟ اٌمشاساد اٌض١ّٕخ , ٌؼذَ رظٛس طذٚس لشاس (1)

اس اٌضّٕٟ رزٕبفش ِغ لجٛي اٞ لٛاػذ شى١ٍخ ٚاجشائ١خ , ( اٌٝ اْ فىشح اٌمش  Lasryر٘ت ِفٛع اٌذىِٛخ اٌغ١ذ )

خبطخ ٚاْ دبالد ٚجٛة اٌزغج١ت ِذذدح ثذلخ , ثذ١ش رشًّ اٌمشاساد االوضش خطٛسح ػٍٝ دمٛق االفشاد . ٠ٕظش : 

 أ١ٔظ فٛصٞ ػجذ اٌّج١ذ , االعزضٕبءاد اٌٛاسدح ػٍٝ ِجذا اٌزغج١ت اٌٛجٛثٟ ٌٍمشاساد االداس٠خ فٟ فشٔغب , ثذش ِٕشٛس

 . 351, ص 8118ِؼخ االِبساد , اٌؼذد اٌخّغْٛ , اثش٠ً , ؼخ ٚاٌمبْٔٛ , و١ٍخ اٌمبْٔٛ , جبثّجٍخ اٌشش٠
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ان تسبٌب القرار التادٌبً ضمانة شكلٌة متعلقة بشكل القرار الصادر بفرض  -5

: فالتسبٌب ٌتصل بركن الشكل , والقرار التادٌبً ٌظهر فً الشكل (1)العقوبة ذاته 

المكتوب وهو القالب الؽالب فً القرارات االدارٌة , وٌتضمن الشكل المكتوب 

توجد كلها او بعضها فٌه , وهذه البٌانات هً كتابة القرار ,  كمحرر مكتوب بٌانات

. وهذا ٌعنً  (5)والتسبٌب , واالشارات , ومكان وتارٌخ صدوره , ومن ثم توقٌعه

أن التسبٌب هو التعبٌر الشكلً عن اسباب القرار , لذا فانه ٌنتمً للمشــروعٌة 

 . (6)الخارجٌة للقرار 

ري متعلقا بشكل القرار التادٌبً فانه ٌاتً دائما لما كان تسبٌب القرار االدا -6

: وهنا ٌثار تساؤل حول تسبٌب التحقٌق االداري , كما  معاصرا الصدار القرار

نصت علٌها المادة العاشرة من قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم 

تحقٌق المعدل , حٌث نصت على أنه : " ثانٌا : تتولى اللجنة ال 4994لسنة   47

تحرٌرٌا مع الموظؾ المخالؾ المحال علٌها ولها فً سبٌل اداء مهمتها سماع 

وتدوٌن اقوال الموظؾ والشهود واالطالع على جمٌع المستندات والبٌانات التً 

ترى ضرورة االطالع علٌها، وتحرر محضرا تثبت فٌه ما اتخذته من اجراءات 

بعدم مساءلة الموظؾ وؼلق  وما سمعته من اقوال مع توصٌاتها المسببة، اما

التحقٌق او بفرض احدى العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون،وترفع كل 

ذلك الى الجهة التً احالت الموظؾ علٌها". ان تسبٌب التحقٌق االداري ٌعد اجراءا 

قانونٌا سابقا لفرض العقوبة التادٌبٌة وخارج عن شكل القرار ذاته , وفً تقدٌرنا ان 

توصٌات التً تقترحها اللجنة التحقٌقٌة كما نصت علٌها القانون النافذ لها تسبٌب ال

عالقة وطٌدة بتسبٌب القرار ذاته الذي صدر بفرض العقوبة التادٌبٌة , على اعتبار 

ان تسبٌب االول ٌتعلق باالجراءات التحقٌقٌة التً تسبق صدور ذلك القرار , وهو 

ٌث ٌكشؾ عن تفاصٌل الواقعة التً اجراء مستقل عن قرار فرض العقوبة , بح

 كانت سببا للتادٌب , وٌساعد فً التسبٌب الصحٌح للقرار األخٌر .

وال بد ان نبٌن بان تسبٌب القرار التادٌبً والذي ٌتعلق بصورة وشكل القرار      

الصادر بفرض العقوبة , ٌختلؾ عن سبب القرار التادٌبً والذي ٌتمثل بالحالة 

                          
ٚ٘زٖ اٌغّخ شذ٠ذح االسرجبط ثبٌغّخ االٌٚٝ , اِب اٌشىً غ١ش اٌّىزٛة ٌٍمشاس فبْ رغج١جٗ ِشرجظ ثٗ ٠ٚبخز دىُ اٌمشاس  (1)

 اٌشفٟٙ رارٗ .
(8)

 . 634ٞ , داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ , اٌمب٘شح , ) ة. ط . ط ( , صد.ثىش اٌمجبٟٔ , اٌمبْٔٛ االداس 
(3)

د. دمحم ِب٘ش اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ , دػٜٛ االٌغبء ٚفمب الدىبَ ٚفزبٜٚ ِجٍظ اٌذٌٚخ دزٝ ثذا٠خ اٌمشْ اٌذبدٞ ٚاٌؼششْٚ , ن  

 . 153, ص 8118,  8
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ٌة التً دفعت مصدر القرار الصداره ,  وقد أوضحت المحكمة الواقعٌة والقانون

االدارٌة العلٌا المصرٌة هذا الفرق فً احدى احكامها بقولها : " أنه وأن كانت 

االدارة ؼٌر ملزمة بتسبٌب قراراتها اال اذا اوجب القانون ذلك علٌها وعندئذ ٌتعٌن 

ه , وٌحمل القرار على علٌها تسبٌب القرار , فال ٌلزم ذلك كاجراء شكلً لصحت

الصحة كما ٌفترض فٌه ابتداء قٌامه على سبب صحٌح , وذلك كله حتى ٌثبت 

العكس . لئن كان ذلك كذلك اال ان القرار االداري سواء أكان الزما تسبٌبه كاجراء 

شكلً , أم لم ٌكن هذا التسبٌب الزما ٌجب ان ٌقوم على سبب ٌبرره حقا وصدقا 

نون وذلك كركن من اركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا اي فً الواقع وفً القا

قانونٌا , و ال ٌقوم اي تصرؾ قانونً بؽٌر سبب والسبب فً ذلك القرار االداري 

هو حالة واقعٌة او قانونٌة تحمل االدارة على التدخل بقصد احداث اثر قانونً هو 

والقرار المطعون فٌه  محل القرار ابتؽاء وجه الصالح العام الذي هو ؼاٌة القرار .

 .  (4)هو فصل بؽٌر الطرٌق التادٌبً ......."

هذا و ٌجب ان ٌكون تسبٌب القرار االداري قد تم حٌن تبلٌؽه الى الشخص      

الذي صدر القرار االنضباطً ضده , ومن ثم فان التسبٌب الالحق ال ٌعد مشروعا 

 .(5), وٌتولى القضاء فحص مشروعٌة القرار فٌما بعد

وإذا كان  التسبٌب ٌعنى اإلفصاح عن األسباب التى ٌستند إلٌها القرار ، مما      

ٌعنى وجود رابطة بٌنهما ، إال أنهما بالرؼم من ذلك فكرتان متماٌزتان ، فالتسبٌب 

أحد عناصر الجانب الشكلً للقرار ، والقواعد التى تحدده تتعلق بالمشروعٌة 

أحدى العناصر الموضوعٌة للقرار ، والقواعد  الخارجٌة للقرار ، أما األسباب فهً

 التى تحكمها تتعلق بالمشروعٌة الداخلٌة للقرار .

والتســـــبٌب فضـــــــال عن كونه عنصرا فى القرار، فإنه ٌعد جزًءا أساسٌاً        

ً للرقابة عل ى من مضمــــــون مبــــــدأ الشفافٌة ، ولذا فإنه ٌعــــــــد أساســــــــــا

القرارات اإلدارٌة من قبل السلطة اإلدارٌة األعلى والمعنٌٌن والمواطنٌن والقضاء 

على حد سواء , ألن بواسطة التسبٌب ٌمكن الرقابة على أسباب القرار واإلنحراؾ 

                          
(1)

ق فٟ  38/  3411سلُ  , ٚوزٌه اٌمشاس 18/1/1352ق , 4/ 52لشاس اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼ١ٍب سلُ  

, ٔمال ػٓ : دمحم ِبجذ ٠بلٛد , ششح االجشاءاد اٌزبد٠ج١خ فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ٚاٌّٙٓ اٌذشح إٌمبث١خ  86/18/1331

 . 611, ص  8114ٚاٌؼًّ اٌخبص , ِٕشبح اٌّؼبسف , االعىٕذس٠خ , 
(8)

 . 163, ص 8114خ , االسدْ , , داس اٌضمبف ٠8ٕظش : د. ػٍٟ خطبس شطٕبٚٞ , ِٛعٛػخ اٌمضبء االداسٞ , ط  
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باإلجراءات .أمــــا دور السبب فهو ؼٌر ذلك ، فهو أساس القرار الذى ٌستند إلٌه 

 .(4)ولٌس أساساً للرقابة 

ان التسبٌب ٌتضمن احتراما للقاعدة القانونٌة التً نصت على التسبٌب :  -7

فالقاعدة ان المشرع ؼٌر ملزم بتسبٌب قراراتها اال اذا نص القانون على خالؾ 

, فالقضاء االداري مستقر على ان االدارة , وما لم ٌوجد نص صرٌح  (5)ذلك

بالتسبٌب , اال ان ذلك ال ٌلزمها بتسبٌب قراراتها االدارٌة , فانها ؼٌر ملزمة 

 ٌمنعها من ان تسبب قراراتها ان هً فعلت ذلك طوعا واختٌارا .

ومع ذلك نالحظ أن ؼالبٌة القوانٌن المقارنة نصت على وجوب تسبٌب      

القرارات التادٌبٌة لمساس العقوبة بشعور الموظفٌن وحقوقهم , كما فعل ذلك 

 49القرارات التادٌبٌة فً المادة المشرع الفرنسً حٌن نص على وجوب تسبٌب 

من قانون العاملٌن  39, والمشرع المصري فً المادة  4936ٌولٌو  46من قانون 

من قانون العاملٌن بالقطاع  34, والمادة  4933لسنة  73المدنٌٌن بالدولة رقم 

 . 4933لسنة  73العام رقم 

ضباطٌة أما المشرع العراقً فنص صراحة على وجوب تسبٌب كل عقوبة ان

وحدها, حٌن أورد تسبٌب كل عقوبة بحد ذاتها مع النص القانونً نفسه المحدد 

للعقوبة , ولكن ٌؤخذ علٌه انه اورد التسبٌب بصراحة النص فً ثالث عقوبات 

, وهو موقؾ معٌب , وٌكشؾ (4)وهً كل من : ) التوبٌخ , والفصل , والعزل ( 

                          

, مقالة منشورة على االنرتنت , متاحة على  التسبيب والسبب ىف القرارات اإلدارية, د . سامى الطوخى نقال عن :  (1)
 http://kenanaonline.com/users/toukhy/postsادلوقع التايل :  

 . 348, ص 1984, مكتبة الشرق , عمان ,  1م , طد. منصور ابراىيم العتوم , ادلسؤولية التاديبية للموظف العا( 2)

العقوبات اليت جيوز فرضها على ادلعدل على  1991لسنة  14نصت ادلادة الثامنة من قانون االنضباط النافذ رقم  (1)
 :  العام وكااليتادلوظف 

 ....... .حسني سلوكو الوظيفي أوالً : لفت النظر : ويكون بإشعار ادلوظف حتريرياً بادلخالفة اليت ارتكبها وتوجيهو لت
ثانياً : اإلنذار : ويكون بإشعار ادلوظف حتريرياً بادلخالفة اليت ارتكبها وحتذيره من اإلخالل بواجبات وظيفتو مستقبالً 

...... . 
يو ثالثاً : قطع الراتب : ويكون حبسم القسط اليومي من راتب ادلوظف دلدة ال تتجاوز عشرة أيام بأمر حتريري تذكر ف

 ........ .ادلخالفة اليت ارتكبها ادلوظف واستوجبت فرض العقوبة
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اد ان تكون جمٌع العقوبات مسببة , عن النقص الذي وقع فٌه المشرع , النه لو ار

الورد عبارة التسبٌب فً جمٌع القرارات االخر الصادرة بفرض العقوبة , فلٌس 

من الصعب على المشرع ان ٌردد تلك العبارة لو كان فً نٌته ذلك , وهذا نقص 

 فً القانون  .

ردة فً وهنا نقترح على المشرع تعمٌم التسبٌب لٌشمل جمٌع العقوبات الثمانً الوا

المادة الثامنة من القانون نفسه , وذلك اما باٌراد نص عام ٌنص على وجوب 

تسبٌب جمٌع العقوبات االنضباطٌة كما فعل المشرع المصري حٌن نص فً المادة 

" ..... وٌجب ان  4933لسنة  73من قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم  39

, أو اضافة عبارة التسبٌب الى جمٌع  ٌكون القرار الصادربتوقٌع الجزاء مسببا "

العقوبات االخر التً لم ٌنص فٌها على التسبٌب وهً كل من عقوبات ) لفت النظر 

تنزٌل الدرجة ( وهذا هو االفضل ,  –انقاص الراتب  –قطع الراتب  –االنذار  –

 الن فً التاكٌد اهتمام بالتسبٌب نفسه , وهو اقرب الى الدقة والوضوح , واكثــــر

 ضمانة من الناحٌة الشكلٌة .

وعندما نقول ٌجب ان ٌحترم التسبٌب القاعدة القانونٌة التً اوجبته , فانما نقصد 

هنا القانون بمعناه العام , سواء أكان ذلك نصا دستورٌا أم تشرٌعا عادٌا أم نصا 

 الئحٌا , وبالتالً اذا تجاهل التسبٌب القاعدة القانونٌة المنصوصة على التسبٌب ,

فقد القرار الصادر بفرض العقوبة التادٌبٌة شرطا من شروط صحته وعد باطال . 

                                                                

ويطلب  واألسباب اليت جعلت سلوكو غري مرضرابعاً : التوبيخ : ويكون بإشعار ادلوظف حتريرياً بادلخالفة اليت ارتكبها 
 . .......إليو وجوب اجتناب ادلخالفة وحتسني سلوكو الوظيفي 

( من راتبو الشهري دلدة ال % 10كون بقطع مبلغ من راتب ادلوظف بنسبة ال تتجاوز )خامساً : إنقاص الراتب : وي
 ....... تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني ويتم ذلك بأمر حتريري يشعر ادلوظف بالفعل الذي ارتكبو 

 . ........سادساً : تنزيل الدرجة : ويكون بأمر حتريري يشعر فيو ادلوظف بالفعل الذي ارتكبو 
يتضمن األسباب اليت استوجبت فرض سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة مدة حتدد بقرار الفصل 

 ........ .العقوبة عليو 
ثامناً : العزل : ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة هنائياً وال جتوز إعادة توظيفو يف دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي، 

 .... .يف إحدى احلاالت اآلتية  من الوزير بقرار مسببوذلك 
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كما ان النص على التسبٌب ٌجعل االخٌر شكال جوهرٌا من اشكال القرار االداري 

 وتقٌٌدا ذاتٌا لالدارة ال تستطٌع تجاهلها مطلقا .

 

لما كان ــــــــل عام : ان التســــــــــــبٌب اســـــــــــــــــــتثناء من اصـــــ -5

االصل العـــــــــــام فً اصدار القرارات االدارٌـــــــــــــــــــــــة هو ان االدارة 

ؼٌــــــــــر ملزمة ببٌان وتحدٌد اسباب قراراتها صراحة فً صلب القرار 

ما لم ٌنص المشرع على خالؾ ذلك , فعندئذ وجب على الجهة  (4)ذاتـــــــــــــــه

لمصدرة للقرار تسبٌب القرار واال كان باطال , الفتقاده احدى العناصر المهمة ا

التً اوجب المشرع ذكرها فً صلب القرار , واذا كان االمر كذلك فلٌس بامكان 

االدارة التوســـــع فً تطبٌق التســـــبٌب ومده الى حاالت ) عقوبات ( اخرى لم 

 . (5)ٌنص المشرع صراحة على تسبٌبها 

                          

اجلهات التاديبية يف من قبل فادلشرع العراقي مل ينص صراحة على تسبيب القرارات الصادرة بفرض العقوبة التاديبية  (1)
على اليت نصت   -أ  -, عدا عقوبة التوبيخ الواردة يف ادلادة الثامنة  1936لسنة  69ظل قانون االنضباط ادللغي رقم 

وان ىناك من االسباب ما تكون عقوبة التوبيخ بارسال اخطار حتريري اىل ادلوظف يذكر فيو الذنب الذي ارتكبو أنو : " 
 12من القانون ( والعزل ) ادلادة  11" وكذلك احلال بالنسبة لعقوبيت الفصل ) م/ جيعل سلوكو غري مرض بسبب ذلك

  .( حتقق اسباب معينة حباالت معينة أيمن القانون ( حيث حددمها ) 
( من القانون ادلتعلقة بالتوبيخ , 7تقريبا , وذلك يف ادلادة ) 1929لسنة  41بالنسبة لقانون االنضباط رقم  واألمر نفسو

ما جيعلها  ان لدى احلكومة من االسباب اخلطرة ومآل ويوبخ ادلوظف بارسال اخطار حتريري الي حيث نصت على انو "
جيوز عزل ( ادلتعلقة بالعزل حيث نصت على انو : " 14... " وكذلك يف ادلادة ) او سلوكو غري راضية عن خدماتو

ادلوظف اذا ثبت لدى اللجنة ارتكابو ذنبا خطريا او ان بقاءه يف خدمة الدولة اصبح مضرا بادلصلحة العامة لسبب سلوكو 
 ". ال يقبل االصالح او لتكرر امهالوالشائن او مترده على اوامر رؤسائو القانونية او الستمرار كسلو الذى 

أما يف ظل قانون االنضباط النافذ فنجد ان ادلشرع العراقي قد نص صراحة على وجوب التسبيب يف عقوبات التوبيخ  (2)
والفصل والعزل فقط , ولذلك ذىب راي اىل ان ىذه العقوبات امنا ىي أمثلة وردت على سبيل احلصر , ويفهم وجوب 

ن الفقرات االخرى اليت اشرتط فيها ادلشرع ان يصدر القرار فيها مكتوبا . ينظر : خالد حممد مصطفى التسبيب ضمنا م
وراه , كلية القانون , ــــادلوىل , السلطة ادلختصة يف فرض العقوبة االنضباطية على ادلوظف العام يف العراق , اطروحة دكت

مود الربيعي , التحقيق االداري يف الوظيفة العامة ) دراسة مقارنة . وكذا أمحد حم 204, ص  2011ة ادلوصل , ـــــــجامع
 تالتسبيب يف تلك العقوبات وردعبارة . وحنن نرى ان 143, ص 2011, دار الكتب القانونية , مصر ,  1( , ط
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 ملبحث الثانيا

 عناصر تسبيب القرار االنضباطي ) كيفية التسبيب (

لما كان التسبٌب ٌتعلق بشكل القرار التادٌبً كما نص علٌه القانون , فانه       

, دون (4)ٌجب ان ٌصدر من الناحٌة الشكلٌة وفقا للنصوص التً أوردها القانون

طً بمبدا ) ال جرٌمة وال تردٌد لنص القانون نفسه , لعدم تقٌد النظام االنضبا

 عقوبة اال بنص ( الواردة فً قانون العقوبات .

 فً عامة لصٌؽة تستند أن التأدٌب لسلطة كان وٌذهب ؼالبٌة الفقه الى انه إذا

 فً الواجب مقتضى على خرج قد أن الموظؾ تقرر كأن التأدٌبٌة الجرٌمة تكٌٌؾ

 قام التً الوقائع وجود الواقعة أوالتاكد من  علٌها ٌتعٌن أنه إال الوظٌفة ، أعمال

, والتأكد كذلك من  (5)الواجب مقتضى على خروًجا وأعتبرت بإتٌانها الموظؾ

وجود نص وارد فً القانون ٌنطبق على الواقعة او الوقائع  , وكذا اعطاء الموظؾ 

حق الرد على دفوع االدارة , بالصورة التً تمكن صاحب الشان من معرفة اسباب 

صادر بفرض العقوبة بمجرد قراءته , وكٌفٌة التسبٌب ٌكون بقٌام السلطة القرار ال

التادٌبٌة بتحدٌد الواقعة تحدٌدا دقٌقا , فضال عن االشارة الى مقتضى الواجب 

الوظٌفً العام الذي هو أمر معروؾ فً جمٌع المخالفات التادٌبٌة , فلوال االخالل 

ظؾ تلك العقوبة , ولذلك فال تكفً بالواجب الوظٌفً بصورة عامة لما استحق المو

                                                                

) ار اداري على سبيل احلصر ال ادلثال , ذلك ان االصل يف القرارات االدارية وبضمنها القرار االنضباطي الذي ىو قر 
وإذا  مسببا , ما مل ينص عليو ادلشرع صراحة .  ( , ىو عدم إشرتاط صدورىاالنو يصدر من قبل جهات ادارية يف العراق 

( لذا فال جيوز (ال تسبيب اال بنص  )استثناءا على القاعدة العامة يف القرارات االدارية اليت تقضي بأن: ) كان التسبيب
خريا . أ مث انو لو كان يف نية ادلشرع ذلك لنص على التسبيب صراحة عند ذكره للعقوبةالتوسع فيو والقياس عليو . 

يقتضي عدم , فان اشرتاط ادلشرع التسبيب صراحة يف العقوبات الثالثة سالف الذكر , استنادا اىل مفهوم ادلخالفة و 
 ., طادلا اوجب ذكر فعل ادلوظف يف مجيعها اشرتاط تسبيب غريىا من العقوبات

 
(1)

فمذ اٌغٝ ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ لشاسا ثؼضي أدذ اٌؼّذ ٌؼذَ روش االعجبة اٌزٟ ادد اٌٝ ػضٌٗ ػٓ اٌؼًّ , ٚاٌزٟ  

ٔظذ ػ١ٍٙب اٌّبدح اٌضبِٕخ ٚاٌغزْٛ ِٓ لبْٔٛ االداسح اٌّذ١ٍخ اٌزٞ وبْ ٠غزٍضَ روش االعجبة اٌزٟ ادد اٌٝ ا٠مـــــــبف 

 . 833ال ػٓ : د. ػٍٟ جّؼخ ِذبسة , ِشجغ عبثك , ص. ٔم C.E.8-6-1312ٚفظً اٌؼّــــــــــذح 
(8)

 , 1313شح , ــداس اٌفىــــش اٌؼشثٟ , اٌمب٘ . اٌزأد٠ت لضبء د. ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ ،اٌمضبء االداسٞ , اٌىزبة اٌضبٌش , 

غبدط , , ٚد. ٔٛاف وٕؼبْ , رغج١ت اٌمشاس اٌزبد٠جٟ ,  ثذش ِٕشٛس ثّجٍخ ِؤرخ ٌٍجذٛس ٚاٌذساعبد , اٌؼذد ا23ٌ ص

  . 148, ص 1338وبْٔٛ االٚي , 
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االتهامات العامة والنعوت المرسلة , اذ انها ال تكون الركن المادي للخطا التادٌبً, 

كما ان تضمٌن القرار عبارات عامة دون تحدٌد الواقعة بصورة دقٌقة ال ٌكون 

ه " كافٌا للتسبٌب , كالقول : " ان الموظؾ لم ٌنأ بنفسه عن مواطن الشبهات " أو أن

لم ٌتجنب ما ٌؤخذ علٌه " وؼٌرها من العبارات التً قد تشعر الموظؾ بارتكاب 

خطا انضباطً دون أن ٌبٌن بالضبط الخطأ المرتكب تحدٌدا . كما ٌجب ان ٌستند 

القرار على حجج واسانٌد قانونٌة مستمدة ٌنص علٌها القانون , وهذا ما أشار إلٌه 

:" ٌجب ان ٌستند قرار لجنة االنضباط  مجلس االنضباط العام فً احدى احكامه

على حجج واسانٌد قانونٌة مستمدة من نصوص قانون انضباط موظفً الدولة 

 .(4)المعدل "

ومن جهة اخرى , ٌعد فً حكم القرار الخالً من التسبٌب , اكتفاء القرار الصادر 

خذ بفرض العقوبة بتردٌد النص القانونً دون توضٌح االسباب التً من اجلها ات

القرار , ذلك ان النص القانونً أو القاعدة القانونٌة التً تتضمن النظام التادٌبً 

والتً تستند علٌها السلطة التادٌبٌة لفرض العقوبة على الموظؾ العام , تاتً 

بصورة عامة بحٌث تدخل فً نطاقها عدة مخالفات أدارٌة او تتضمن عدة صور 

ب النصوص القانونٌة الواردة فً قانون للمخالفات التادٌبٌة , كما هو حال اؼل

المعدل , والخاصة  4994لسنة  47انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم 

, ومن ثم , ال ٌكون تسبٌب العقوبة صحٌحا شكال , اذا جاء (5)بواجبات الموظؾ

بعبارة عامة على أساس مخالفة نص قانونً ٌعطً مدلوال واسعا , أما اذا تطرق 

خالفة محددة عد تسبٌبا , وكان لزاما على االدارة حٌنها ان تشٌر الى النص الى م

تردٌد النص القانونً المطبق , كما لو تعلق التسبٌب بتؽٌٌب الموظؾ عن الدوام 

الرسمً , أو كان ظاهر النص ٌعطً مدلوال ظرفٌا , بان كان ارتكاب الفعل فً 

مقر وظٌفته بحالة سكر مكان معٌن ٌشكل جرٌمة تادٌبٌة , كحضور الموظؾ الى 

أو الظهور بحالة سكر بٌن فً محل عام , تردٌدا لنص الفقرة الثانٌة عشرة من 

المادة الخامسة من قانون االنضباط النافذ , وقد جاء فً قرار لمجلس االنضباط 

العام : "حٌث ظهر للمجلس ان لجنة االنضباط قد اكتفت بتوجٌه عقوبة االنذار 

ى عدم االسراؾ بتناول الخمرة واالستقامة فً حٌاته للمعترض علٌه وحثه عل

الوظٌفٌة واالجتماعٌة , وحٌث ان هذا القرار لما احتواه من اسباب كان مصٌبا 

                          
(1)

, ٔمال ػٓ : ػٍٟ دغ١ٓ اٌضبِش اٌغؼ١ذٞ , عٍغٍخ اٌمضبء  18/11/1311فٟ  833/1311لشاس اٌّجٍظ رٞ اٌؼذد  

 . 32, ص 8111,  مبْٔٛ اٌّمبسْ , ثغذاد, ِىزجخ اٌ( 4اٌؼذد )االداسٞ , 
(8)

 اٌّؼذي . 1331ٌغٕخ  14ٌخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ سلُ ( ِٓ لبْٔٛ أضجبط ِٛظفٟ اٌذٚ 6-5-٠4ٕظش : ) اٌّٛاد  
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التً  وموافقا للقانون , كما ان العقوبة المفروضة بموجبه كانت متالئمة مع الؽاٌات

 .(4)ٌقه"استهدفتها اللجنة فً قرارها المعترض علٌه لذا قرر المجلس تصد

للوقائع  ملخص االنضباطً ذكر القرار تسبٌب فً وباختصار نرى أنه ٌكفى 

 , دون والنص المنطبق علٌها وردود االدارة على دفاع المتهم أو توضٌحه لذلك

 التفاصٌل المعمقة للوقائع واالسباب والنتائج . فً الخوض

, أي أن ٌتعرؾ هذا وال بد من االشارة الى ان التسبٌب ٌجب ان ٌكون مباشرا 

صاحب الشأن علٌه بمجرد قراءة القرار المشار فٌه الى التسبٌب , وهذا ما اوضحه 

, وكذا مذكرات مفوض   Reffauleمجلس الدولة الفرنسً فً قضٌة االنسة 

, حٌث قرر الحكم ان المشرع ٌهدؾ من فرضه    Mme Questiauxالحكومة 

سبٌب , ولفت اهتمام الموظؾ الموقع على السلطة التً توقع الجزاء االلتزام بالت

علٌه الجزاء , وان موقؾ الموظؾ ٌستقى فقط من قراءة القرار المعلن لمعرفة 

 . (5)اسباب الجزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 . 311,ص 1313, ِجٍخ اٌؼذاٌخ , اٌؼذد اٌضبٌش,اٌغٕخ اٌخبِغخ , 3/5/1313فٟ 188/1313اٌمشاس سلُ  (1)

  . 615, ٔمال ػٓ دمحم ِبجذ ٠بلٛد , ِشجغ عبثك , ص 82/5/1365دىُ اٌّجٍظ فٟ  (2)



 تسبٌب قرار فرض العقوبة االنضباطٌة على الموظف العام فً التشرٌع العراقً

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

669 

 املبحث الثالث

 شروط صحة تسبيب القرار االنضباطي

من اجل ان ٌكون التسبٌب صحٌحا من الناحٌة القانونٌة , فانه ٌجب توفر عدة       

ط فٌه , والتً ٌجب ان تتوفر جمٌعها فً الوقت عٌنه فً القرار الصادر شرو

بفرض العقوبة التادٌبٌة , وبخالفه فان النقص الذي ٌعتور تلك الشروط ٌجعل 

 القرار باطال , وٌجعله جدٌرا بااللؽاء .

ان اهم الشروط التً ٌجب ان تتوافر فً شكل القرار الصادر بفرض العقوبة      

 كً ٌكون مسببا بصورة قانونٌة صحٌحة , هً ما ٌاتً : االنضباطٌة

أي ان ٌحمل  التصرٌح بذكر سبب فرض العقوبة فً ذات القرار التادٌبً : -1

القرار الصادر بفرض العقوبة االنضباطٌة فً ذاته أسباب فرض العقوبة على 

الموظؾ العام , وبصورة محددة وصرٌحة ومباشرة , بما ٌمكن الشخص العادي 

فهم واستٌعاب االسباب الواقعٌة والقانونٌـة الحقٌقٌة التً حملت مصدر القرار من 

على اصــــداره للوهلة االولى للنظر فً ذات القرار أو الشكل الذي صدر به , وقد 

أكدت محكمة القضاء االداري المصرٌة ذلك بالقول , فقالت فً احدى احكامها : " 

واردة فً صلب القرار حتى ٌخرج القرار ٌجب ان تكون اسباب القرار التادٌبً 

. كما ذهب مجلس شورى الدولة العراقً فً احدى (4)بذاته حامال كل اسبابه "

قراراته الى : " أن السبب ركن من اركان القرار االداري مما ٌتعٌن ذكره , واال 

 .(5)كان القرار معٌبا "

قٌام التسبٌب حسب اتجاه أما بالنسبة لالحالة الى اوراق ووثائق اخر , فال تكفً ل

 -القضاء االداري الفرنسً , فً حٌن اختلؾ موقؾ القضاء االداري المصري 

 -, بٌنما لم نجد (6)حول ذلك بٌن منكر لها ومجٌز  –وتبعه فً ذلك القضاء االردنً

حسب اطالعنا على قرارات مجلس االنضباط العام فً العراق , وهٌئة انضباط 

قرارا بهذا الصدد , ومع ذلك فاننا نرى انه من ؼٌر  –موظفً اقلٌم كردستان 

                          
(1)

 . 155. ٔٛاف وٕؼبْ , اٌّشجغ اٌغبثك , ص, ٔمال ػٓ د 13/1/1352دىُ اٌّذىّخ ثزبس٠خ  
(8)

, ٔمال ػٓ : طجبح طبدق جؼفش االٔجبسٞ , ِجٍظ شٛسٜ اٌذٌٚخ  8116ر١١ّض / –(/ أضجبط 832/ 831اٌمشاس ) 

 . 321, ص 8112, 1, ط

 . 152-156د. ٔٛاف وٕؼبْ , ِشجغ عبثك , ص( 3)
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الممكن االحالة الى االوراق التحقٌقٌة مثال من اجل كفاٌة تسبٌب القرار االنضباطً 

الصادر بفرض العقوبة االنضباطٌة , على اعتبار ان اجراءات اللجان التحقٌقٌة 

( من  5ؾ43 ومنها تسبٌب التحقٌق االداري المكتوب كما نصت علٌها المادة )

قانون االنضباط النافذ , اجراءات شكلٌة سابقة على صدور القرار الصادر بفرض 

,  (4)العقوبة , وال ٌمكن ان نخلط بٌن شكل العقوبة ذاته واالجراءات السابقة عنه 

خاصة وان المشرع أوجب صراحة ان تصدر بعض العقوبات بصورة مسببة كما 

 ذلك الفصل والعزل كما بٌنا , هذا من جهة ., وك(5)هو الحال بالنسبة للتوبٌخ 

                          
جراءات س االنضباط العام , مل يفرق بني اقي متمثال مبجلالقضاء االداري العراولنا مالحظة يف ىذا الصدد وىي أن  (1)

, فهو حني  ذاتو االنضباطي و بني اشكال القرار االنضباطيقرار العقوبة االنضباطية السابقة على صدور الفرض 
على يركز فانو  نضباطية على ادلوظف العام ,تصدى لعيب االجراءات والشكل يف القرارات الصادرة بفرض العقوبات االي

صدر بو يتكوينها , دون النظر اىل الشكل وادلظهر الذي و  ات تشكيل اللجان التحقيقيةاالجراءات وبصورة خاصة اجراء
وىذا خلط يف احلقيقة بني شكل القرار االنضباطي الصادر بفرض , القرار ذاتو الذي حدده ادلشرع لفرض العقوبة 
يت تسبق صدور القرار وامهها : تكوين اجملالس التحقيقية وما يستتبعو من العقوبة االنضباطية وبني االجراءات القانونية ال

 -شكل القرار الصادر بفرض العقوبة اليت ىي اجراءات خارجة عن  -  كتحرير احملاضر التحقيقية مثال  اجراءات اخرى
 . 
ات القرار ذاتو الذي صدر بفرض خمتلفة متاما عن الرقابة على شكلي, رقابة االجراءات الشكلية السابقة الصدار القرار و 

لذلك نرى ان يراقب اجمللس شكل القرار الصادر بفرض العقوبة ذاتو , فضال عن مراقبة االجراءات السابقة , العقوبة 
يراقب االجراءات اليت  -ويف بعض االحيان  -باعتبار ان القضاء  عليو , فهو يوفر ضمانة قانونية اكرب للموظف العام

قانونا , لكن القرار ذاتو قد يكون خمالفا للقواعد القانونية الشكلية اليت اوجبتو , ليحكم حينئذ قد تكون صحيحة 
در يف اصال 17/2003قرار جملس االنضباط العام رقم )  لالطالع على ادلزيد من تلك القرارات ينظـــــــر : , بالغائو

وبنفس ادلعىن ينظر قراره رقم  . thiqaruni.org/lowthises/151/9.docمتاح على ادلوقع  1/7/2004
, ولالطالع على ادلزيد من تلك  13/6/2008يف  2006//ج10 قراره رقم , وكذا  12/6/2008يف  200/2006

( , مكتبة القانون ادلقارن , بغداد , 4علي حسني الثامر السـعيدي, سلسلة القضاء االداري , العدد ) القرارات ينظر :
 .95, ص 2011الصاحلية , 

سبيب على وجوب تصراحة ذلك أن ادلشرع قد نص , ويصدق ذلك بصورة خاصة على عقوبة التوبيخ واجراءاهتا ( 2)
ووجوب اجتماع ,  التحقيقية فيهاتوصية اللجنة عقوبة التوبيخ , كما نص على وجوب التحقيق االداري وتسبيب 

  , ال يكون احدمها بديال عن االخر ., ومن مث خمتلفان التسبيبني معا , يفيد بان كال التسبيبني أمران
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ومن جهة اخرى,اذا كانت الجهة التادٌبٌة المختصة بفرض العقوبة االنضباطٌة 

ؼٌر ملزمة بالتوصٌة التً تحررها اللجان التحقٌقٌة, فمن باب اولى انها ؼٌر 

ملزمة بتسبٌبها ,خاصة اذا كان التسبٌب الذي حررته اللجان قد حدد على أساس 

 من االسباب الواقعٌة المختلفة التً شكلت الخطأ االنضباطً للموظؾ . عدد

 الكفاٌة والوضوح فً تسبٌب القرار الصادر بفرض العقوبة االنضباطٌة : -2

 ٌقصد بالكفاٌة ان تكون اسباب

,  (4)القرار الصادر بفرض العقوبة التادٌبٌة كافٌة لبٌان مبررات اصدار ذلك القرار

لصاحب الشان بالتعرؾ على الشروط الفعلٌة للخطا المرتكب أو اذا كانت تسمح 

بمجرد قراءته او النظر الٌه , وعلى حد تعبٌر مجلس الدولة الفرنسً بأن القاضً 

 . (5)ٌستخدم التسبٌب لفحص مشروعٌة العمل المطعــــون فٌه

 أما الوضوح فٌعنً ان تشٌر الجهة المصدرة للقرار التادٌبً الى االسباب التً من

اجلها اتخذ القرار , بكلمات محددة ودقٌقة ال لبس فٌها وال ؼموض , و ال تعطً 

دالالت عامة , وال تحمل اكثر من معنى ,  وبالتالً فان اشعار الموظؾ بارتكاب 

ال ٌحقق الؽرض من الوضوح , وهو ما نصت علٌه  -فً تقدٌرنا -الخطا التادٌبً

ة بلفت النظر , والثانٌة المتعلقة باالنذار , المادة الثامنة فً فقرتها االولى المتعلق

والخامسة المتعلقة بانقاص الراتب , و السادسة المتعلقة بتنزٌل الدرجة , ذلك أن 

بما ارتكبه من  –بصورة عامة  –تاتً ألٌالم الشخص واعالمه ( 6)كلمة االشعار 

بة المفروضة خطأ , دون تحدٌد الخطأ بالذات , بٌنما ٌجب بٌان وتحدٌد اسباب العقو

 بشكل صرٌح و واضح دون لبس او ابهام عند تسبٌب العقوبة التادٌبٌة كما بٌنا .

هذا وٌجب ان ٌكون التسبٌب مبٌنا لحقٌقة الفعل المرتكب من قبل الموظؾ العام ,   

و اال فانه ال ٌعد وافٌا بالؽرض الذي تقرر من اجله , فمصدر العمل ٌنبؽً تسبٌبه , 

اد بسبب ٌاخذ طابعا عاما , أو ؼٌر واضح , أو ٌحٌل الى اسباب و ال ٌمكن االستشه

                          

 . 166اٌّشجغ اٌغبثك ٔفغٗ , ص (1)

 . 613دمحم ِبجذ ٠بلٛد , ِشجغ عبثك , ص (2)

بٌّفشٚع اْ ٚاالشؼبس أِش ٔفغٟ ١ٌظ ٌٗ ػاللخ ثشىً أِٚذزٜٛ اٌمشاس اٌظبدس ثفشع اٌؼمٛثخ االٔضجبط١خ , ف( 3)

س لشاس اٌؼمٛثخ ٠شؼش اٌّٛظف ثبٌزٔت ٚاٌخطأ , فٙٛ رذظ١ً ِجشد اطذاألْ ,  ٖف١ٗ ِغبط ثشؼٛسٌٍّٛظف وً ػمٛثخ 

 دبطً .
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, ومع ذلك فانه ٌكفً فً تسبٌب القرار (7)عامة وردت فً النص الواجب التطبٌق 

 .  (8)التادٌبً االٌجاز , ولكن دون خلل او ابهام او تجهٌل او ؼموض

, فاالدارة ان الؽرض من الكفاٌة والوضوح هو الؽرض العام للتسبٌب نفسه       

ؼالبا ما تتهرب من بٌان الؽرض المباشر للعقوبة تحت ستار عبارات عامة لتحقٌق 

ؼرض ؼٌر الذي اعدت له العقوبة , إما بتشدٌد العقوبة أو تخفٌفها , ولكن الوضوح 

والكفاٌة ٌكشفان عن التناسب بٌن الخطا المرتكب والعقوبة المفروضة , وبالتالً 

و صدر قرار اجمالً ٌشمل اكثر من شخص ولم اعطاء كل ذي حق حقه , فل

ٌوضح اسباب كل منهم على حدة من اجل تعرؾ كل منهم على مركزه , وما 

اقترفه من فعل , فانه ٌعد تسبٌبا ؼامضا وؼٌر صحٌح . وقد ذهب مجلس شورى 

الدولة العراقً فً احدى احكامه : " .......  وحٌث ان ) الممٌز علٌه ( كان قد 

اءات بحق ) الممٌز ( تمثلت بمعاقبته باالنذار وسحب الٌد وعده اتخذ عدة اجر

مستقٌال من الوظٌفة النقطاعه عن العمل مدة تزٌد على عشرة اٌام ومن ثم الؽاء 

امر االستقالة وموافقة الوزٌر على عزله عن الوظٌفة مما ٌدل على وجود اكثر من 

وارٌخ مختلفة مما عقوبة انضباطٌة صدرت بحق ) الممٌز ( عن فعل واحد وبت

ٌؤدي ذلك الى خلق ارباك لدى الطاعن فً معرفة العقوبة المفروضة ومن ثم 

ممارسة حقه فً الطعن فٌها , وحٌث ان القـــــــرار االداري المتعلق بفرض عقوبة 

انضباطٌة ٌمس المركز القانونً للموظؾ , مما ٌقتضً ان ٌكون القرار مسببا 

ـــــــــــة المفروضة ومتدرجا تبعا لجسامة ومحددا بشكل واضح نوع العقوب

. لقد كان المجلس (4)المخالفة وعدم جواز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد ..... "

موفقا فً حكمه حٌنما أوجب ان ٌكون سبب القرار محددا بشكل واضح . كما كان 

ٌن صائبا حٌن الؽى القرار لعدم شرعٌة محله بسبب فرض الجهة التادٌبٌة عقوبت

على فعل واحد , اال انه كان علٌه ان ٌتحقق من وجود عناصر التسبٌب أوال من 

وجود الواقعة او الوقائع , والنص القانونً المنطبق علٌها , ورد االدارة على اوجه 

دفاع الموظؾ , ) سواء أكانت الوقائع صحٌحة أم ال ( , فاذا استكمل رقابته على 

م بعدها بفحص مضمونه من الناحٌة تسبٌب القرار ووجود عناصره , قا

الموضوعٌة , من خالل التاكد من صحة سبب القرار بفحص صحة الواقعة والنص 

                          

 . 615د. دمحم ِبجذ ٠بلٛد , ِشجغ عبثك , ص (4)

 . 141أدّذ ِذّٛد اٌشث١ؼٟ , ِشجغ عبثك , ص( 5)

. ِٕشٛس فٟ د١ًٌ اٌزشش٠ؼبد  16/3/8113ر١١ّض /  –/ أضجبط 314لشاس ِجٍظ شٛسٜ اٌذٌٚخ اٌؼشالٟ سلُ  (1)

 . 185 – 184, ص 8111خبطخ ثبٌٛظ١فخ اٌؼبِخ اٌظبدسح ػٓ ٚصاسح اٌؼذي , ِطجؼخ اٌٛلف , اٌمب١ٔٛٔخ اٌ
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المنطبق ومدى تناسبهما معا , و التاكد من مشروعٌة محل القرار أو شرعٌة 

 العقوبة , ومشروعٌة ؼاٌته .

التً بنت : ومعنى ذلك ان تكون االسباب  ان ٌكون التسبٌب منتجا ومتناسقا -6

علٌها السلطة التادٌبٌة قرارها الصادر بفرض العقوبة االنضباطٌة , والنتٌجة 

ى هذه االسباب , لها اصول موجودة فً االوراق , وتنتجها المستخلصة , استنادا ال

مادٌا وقانونٌا , فاذا كان التسبٌب منتزعا من اصول لٌس لها اساس واقعً وقانونً 

بالرؼم  –أي وهمٌا , أو انتزاعه من اصول موجودة لكنها ؼٌر منتجة , او تكٌٌفها 

لبها القانون عد التسبٌب ولكن بالشكل الذي ال ٌنتج النتٌجة التً ٌتط –من وجوده 

ؼٌر منتج . ومن اهم التطبٌقات القضائٌة لهذا الشرط من شروط تسبٌب القرار 

 التادٌبً هً ما ٌاتً : 

استخالص اسباب القرار التادٌبً بصورة سائؽة من اصول ثابتة فً االوراق  -أ
(4). 

 . (5)ان ٌكون تكٌٌؾ الوقائع المؤدٌة لفرض الجزاء التادٌبً صحٌحا -ب

 

فإذا ما بنً القرار  (4)ان ٌكون سبب القرار التادٌبً جدٌا بحٌث ٌبرر الجزاء  -ج

 على أسباب ؼامضة أو ؼٌر جدٌة فإنه ٌعد ؼٌر مسبب . 

                          
ِٓ لجً  –أٞ اٌّٛظف اٌّؼزشع  –: " ٚثٕز١جخ اٌزذم١ك ِؼٗ  ِجٍظ االٔضجبط اٌؼبَ فٟ ادذ لشاسارٗفمذ لضٝ  (1)

اس ٚٔمٍٗ اٌٝ فشع اخش ِٓ فشٚع اٌٍجٕخ اٌزذم١م١خ اٌّخزظخ فٟ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضشائت ٚاطذ ثّؼبلجزٗ ثؼمٛثخ االٔز

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضشائت ثغجت ل١بِٗ ثبالجبثخ ػٍٝ وزبة دائشح اٌزغج١ً اٌؼمبسٞ ثبٌشغُ ِٓ اْ اٌّؼبٍِخ ال رخض 

اٌٛدذح اٌزخ١ٕ١ّخ اٌزٟ ٠مَٛ ػبدح ثزذل١ك ِؼبِالرٙب ٚدْٚ اْ ٠خجش اٌٛدذح اٌزخ١ٕ١ّخ اٌّخزظخ , ٚدفع ا١ٌٚبد اٌىزبة 

ٌّؼبِالد إٌّجضح ٌذ١ٓ طٍجٙب ِٓ اٌٍجٕخ اٌزذم١م١خ , ٚد١ش اْ اٌٍجٕخ اٌزذم١م١خ اٌّخزظخ لذ صجذ ثؼ١ذا ػٓ ا١ٌٚبد ا

ٌذ٠ٙب ِغؤ١ٌٚزٗ فٟ رّش١خ ٘زٖ اٌّؼبٍِخ ٚاخفبئٗ ا١ٌٚبد اٌىزبة أٚطذ ثٕبءا ػ١ٍٗ ثّؼبلجزٗ ثؼمٛثخ االٔزاس ..... " . لشاس 

د. ػضّبْ عٍّبْ غ١الْ اٌؼجٛدٞ , اٌّششذ اٌؼٍّٟ فٟ , أشبس ا١ٌٗ  5/6/8115( فٟ  8115/ جضائ١خ / 8اٌّجٍظ ) 

 . 163, ص 8112,  1ِٙبساد اٌزذم١ك االداسٞ , ط

ِجٍظ االٔضجبط اٌؼبَ فٟ ادذ لشاسارٗ اٌٝ اْ : " ػذَ رؼ١ُّ وزبة سعّٟ ِشعً ِٓ جٙخ ِخزظخ ِٓ لجً ر٘ت ( 8)

الٔضجبط١خ " لشاس ِجٍظ االٔضجبط اٌؼبَ سلُ ِٛظف اٌزار١خ ٠ؼزجش اخالال ثٛاججبد ٚظ١فزٗ ٠ٚذشن ثشأٔٙب اٌّغؤ١ٌٚخ ا

لش٠جب ِٓ ٘زٖ , ٚ  531 -583, ص 1316,  8, اٌغٕخ  8, ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌؼذاٌخ , اٌؼذد  13/4/1316فٟ  11

,   531, ص 1316,  8اٌغٕخ ,  8, ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌؼذاٌخ , اٌؼذد  13/4/1316فٟ  18لشاس٘ب سلُ اٌّؼٕٝ , 

اٌذاس ِطجؼخ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ , جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ اٌخبضؼخ ٌٍزبد٠ت فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ , : ػٍٟ  ِشبس ا١ٌّٙب ٌذٜ

 . 31, ص 1325اٌؼشث١خ , ثغذاد , 
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إن االعتماد فً التسبٌب على ادلة ؼٌر مستمدة من اوراق الدعوى او ال         

در من محاكم التحقٌق وجود لها , هً مماثلة لبطالن القرار او الحكم القضائً الصا

والجناٌات فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة , اذ ان االعتماد على ادلة ؼٌر 

مستخلصة من اوراق الدعوى او لم تتم مناقشتها او طرحها على الخصوم فً 

 .(5)الدعوى , ٌجعل القرار باطالً , وٌكون باالمكان الطعن فٌه امام المحكمة 

 املبحث الرابع

 نوني املرتتب على عدم تسبيب القرار االنضباطياالثر القا

لما كان تسبٌب القرار االنضباطً ٌندرج فً ركن الشكل فً القرار التأدٌبً ،       

القواعد العامة التً تتحكم بطالن الشكل فً القرارات  -عندئذ-فإن القرار تحكمه

ؼفاله شكال اإلدارٌة بصفة عامة ، والتً تقضً ببطالن القرار إذا كان ما تم إ

جوهرٌا ، دون الشكلٌات الثانوٌة التً ٌبقى القرار بموجبها قائما مرتبا الثاره رؼم 

, ولما كان التسبٌب ضمانة مقررة للموظؾ ومن شأن تخلفه االخالل  (6)تخلفها

بضماناته تجاه االدارة , فإنه ٌعد بذلك شكال جوهرٌا ٌرتب تخلفه بطالن الحكم أو 

خال منه , وٌمتد هذا البطالن لٌشمل كل حكم أو قرار تأدٌبً  القرار التأدٌبً الذي

شابه قصور فً التسبٌب ، األمر الذي ٌنبنً علٌه أن المركز القانونً للتسبٌب تمثل 

إجراءا أو شكال واجب اإلتباع , لذا فإنه ٌتوجب على السلطة التأدٌبٌة أخذه بعٌن 

فإن قرارها ٌعد باطال بعٌب  وإال االعتبار ، إذ ال ٌجوز لها إؼفاله أو قصوره

مخالفة الشكل , وفً ذلك ذهب مجلس االنضباط العام فً احدى قراراته إلى : " ان 

القرار الصادر بفرض عقوبة العزل كان مشوبا بعٌب اخر من العٌوب الشكلٌة وهو 

 . (4) وجوب صدوره معلال مســـــببا......."

                                                                

ٌزفظ١ً رٍه اٌزطج١مبد , ٠ٕظش : د. ٔٛاف وٕؼبْ د١ش ٠ش١ش اٌٝ ادىبَ اٌمضبء اٌّمبسْ فٟ ٘زا اٌظذد , ِشجغ  (1)

  ِٚب ثؼذ٘ب . 165عبثك , ص

دّذ ,دمٛق ٚضّبٔبد اٌّٛظف اٌؼبَ ػٕذ رطج١ك اٌجضاء اٌزأد٠جٟ , ثذش ِٕشٛس ثّجٍخ اٌفزخ , و١ٍخ د١ذس ٔج١ت أ (8)

 .  8111اٌمبْٔٛ , جبِؼخ د٠بٌٝ , اٌؼذد اٌضالصْٛ , 

ٌٍزفظ١ً ٠ٕظش : د. ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ إٌّؼُ خ١ٍفخ , اٌمشاساد االداس٠خ فٟ اٌفمٗ ٚلضبء ِجٍظ اٌذٌٚخ , ِٕشأح ( 3)

 ِٚب ثؼذ٘ب . 111, ص 8111ىٕذس٠خ , اٌّؼبسف , االع

, ٔمال ػٓ : ػجذ اٌمبدس دمحم اٌم١غٟ , اصش اٌفؼً اٌجٕبئٟ ٌٍّٛظف فٟ  2/5/1336فٟ  841/36لشاس اٌّجٍظ سلُ ( 1)

 . 65, ص 8111, ِطجؼخ اٌغٕٙٛسٞ , ثغذاد ,  1أٙبء ػاللزٗ اٌٛظ١ف١خ , ط
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ار جاء خالٌا من االسباب والعلل وقضى فً حكـم اخـــــر : " لقد ظهر ان القر

 .(5)واالسانٌد القانونٌة فً الرفض , وعلٌه قرر المجلس نقض القرار "

كما ذهبت محكمة العدل العلٌا األردنٌة الى إلؽاء القرار التأدٌبً المشكو منه       

لمخالفته للنظام وعدم مراعاة الشكل الذي رسمه المشرع بموجب نظام الخدمة 

داره وهو التسبٌب ، األمر الذي ٌتعٌن معه إلؽاؤه , وهو اتجاه قضائً المدنٌة إلص

صائب النه ٌؤكد على عناصر التسبٌب فً القرارات الباطلة , بل ٌصبح ذلك امرا 

 .(6)قضائٌا ٌبطل القرار بعٌب عدم مراعاة الشكل بعبارة واضحة ومحددة 

تسبٌب الكلً , او لعدم هذا وتتحقق مشروعٌة القرار التادٌبً إما لؽٌاب ال      

كفاٌة ووضوح التسبٌب الوارد فً القرار , وامــا لعدم احترام شروط صحة 

 .  (7)التسبٌب , كالتسبٌب العام المرسل أو التســـبٌب المبهم والؽامض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

,  1312ِجٍخ اٌؼذاٌخ , اٌؼذد اٌضبٌش , اٌغٕخ , ِٕشٛس فٟ  82/11/1311فٟ  131/11لشاس اٌّجٍظ سلُ ( 8)

 . 436ص

, ِٕشٛساد ِشوض  85/8/8113 ربس٠خ( ١٘ئخ خّبع١خ) 531/8112 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب األسد١ٔخ سلُ( 3)

ق , فٟ  54/  123ِٚٓ ادىبَ اٌمضبء اٌّظشٞ ثٙزا اٌظذد : ٠ٕظش دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼ١ٍب سلُ  .اٌؼذاٌخ

 . 621أشبس ا١ٌٗ : دمحم ِبجذ ٠بلٛد , ِشجغ عبثك , ص,  81/6/1336

 . 111د. ػٍٟ خطبس شطٕبٚٞ , ِٛعٛػخ اٌمضبء االداسٞ , ِشجغ عبثك , ص( 4)
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 اخلامتــــة

فً ختام بحثنا فً موضوع " تسبٌب قرار فرض العقوبة االنضباطٌة على         

لعام فً التشرٌع العراقً " توصلنا الى بعض االستنتاجات , كما ابدٌنا الموظؾ ا

بعض التوصٌات والمقترحات المتعلقة بتسبٌب القرارات االنضباطٌة فً العراق فً 

 4994لسنة  47ضوء قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام النافذ رقم 

 المعدل , نشٌر الٌهما كاالتً : 

 تأوال // االستنتاجا

ان تسبٌب القرار االنضباطً عبارة عن :)) ذكر وتحدٌد االسباب التً كونت  -4

منها سلطة التادٌب عقٌدتها بفرض العقوبة االنضباطٌة وفقا للقانون , بصورة 

صرٌحة و واضحة , بما ٌمكن الموظؾ المعاقب من تفهم تلك االسباب بمجرد 

 لٌها ((.قراءة القرار , وٌمكن القضاء من اعمال مراقبته ع

ان االصل فً تسبٌب القرارات االنضباطٌة وكسائر القرارات االدارٌة االخرى  -5

, هو ان االدارة ؼٌر ملزمة بذكر وتحدٌد االسباب فً قراراتها اال اذا نص القانون 

على خالؾ ذلك , وعندئذ اصبـح التسبٌب واجبا , وتوجب على االدارة ذكر 

صرٌحة , بما ال ٌدع مجاال للشك واالبهام وتحدٌد سبب القرار حقٌقة وبصورة 

 والؽموض .

أن المشرع العراقً نص صراحة على وجوب تسبٌب القرار الصادر بفرض  -6

العقوبة فً ثالثة عقوبات فقط وهً كل من : ) التوبٌخ , والفصل , والعزل ( , اال 

 انه لم ٌشر الى ذلك بصورة صرٌحة فً بقٌة العقـــــوبات االخر . 

 الك عدة سمات ٌجب ان ٌتسم بها تسبٌب القرار االنضباطً , ومن ذلك :هن -7

 ضرورة إقتــران التسبٌب بالكتابة كً ٌحقق الؽرض المرجو منه . -أ

 ان التسبٌب ضمانة شكلٌة متعلقة بشكل القرار الصادر بفرض العقوبة . -ب

 انه ٌاتً دائما بصورة معاصرة الصدار القرار التادٌبً . -ج

 ٌتضمن احتراما للقاعدة القانونٌة التً نصت علٌه.انه  -د
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ان التسبٌب هو استثناء من مبدأ عام مقتضاه ان االدارة ؼٌر ملزمة بذكر  -هــ 

 سبب القرار صراحة .

من اهم عناصر تسبٌب القرار االنضباطً هً : وجود الواقعة أو الوقائع  -8

على الواقعة , والرد على  الموجبة للعقوبة التادٌبٌة , ووجود نص قانونً ٌنطبق

اوجه دفاع الموظؾ المتهم, وكٌفٌة التسبٌب تكون بالصورة التً تمكن صاحب 

الشان من معرفة اسباب القرار الصادر بفرض العقوبة بمجرد قراءته , دون ذكر 

 عبارات عامة , تمثل أشارة الى اخالل الموظؾ بواجباته .

حٌة القانونٌة , فانه ٌجب توفر عدة من اجل ان ٌكون التسبٌب صحٌحا من النا -9

 شروط فٌه وكاالتً :

 التصرٌح بذكر اسباب فرض العقوبة فً القرار نفسه . -أ

 أن ٌكون تسبٌب القرار الصادر بفرض العقوبة كافٌا وواضحا . -ب

 ان ٌكون التسبٌب منتجا ومتناسقا . -ج

عٌة الخارجٌة ان الرقابة على تسبٌب القرار االنضباطً رقابة على المشرو -3

لذلك القرار , و هً رقابة الحقة لرقابة ركن االختصاص , وتسبق رقابة 

مشروعٌة االركان االخر الموضوعٌة للقرار من سبب ومحل وؼاٌة , ولذلك فهً 

تساعد القاضً االداري فً مد رقابته على االركان الداخلٌة لذلك القرار , فٌتحقق 

ال , ثم ٌراقب بقٌة االركان الموضوعٌة القاضً من التسبٌب ووجود عناصره أو

للقرار , من خالل التحقق من مشروعٌة سبب القرار االنضباطً من حٌث صحة 

السبب وصحة تكٌٌؾ العقوبة مع الواقعة المرتكبة ومدى تناسب الخطا مع الواقعة 

 المرتكبة , وكذلك التاكٌد على شرعٌة القرار , والؽاٌة المتوخاة من اصداره .

كان التسبٌب واجبا على الموظؾ العام بصرٌح نص القانون , فإنه ٌعد بذلك  لما -3

شكال جوهرٌا , ٌترتب على تخلفه بطالن الحكم أو القرار التأدٌبً الذي لم ٌتضمنه 

 , او تضمنه بصورة ؼٌر صحٌحة قانونا.

 ثانٌا // التوصٌات

لقرارات نوصً مشرع قانون االنضباط النافذ بالنص صراحة على تسبٌب ا -4

االنضباطٌة الصادرة بفرض العقوبة التادٌبٌة فً جمٌع العقوبات التادٌبٌة , اما 
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بذكر عبارة عامة تجعل التسبٌب امرا وجوبٌا فً كافة القرارات االنضباطٌة , او ) 

وهذا هو االفضل ( بتسبٌب العقوبات جمٌعها كل على حدة وبنص صرٌح وعلى 

 النحو االتً :

: وٌكون باصدار قرار تحرٌري , ومسبب , ٌحدد فٌه المخالفة اوال : لفت النظر 

 التً ارتكبها الموظؾ , وتوجٌهه لتحسٌن سلوكه الوظٌفً .............  .

ثانٌا : االنذار : وٌكون باصدار قرار تحرٌري , ومسبب , ٌحدد فٌه المخالفة التً  

 ال ......... .ارتكبها الموظؾ , وتحذٌره من االخالل بواجبات وظٌفته مستقب

ثالثا : قطع الراتب : وٌكون بحسم القسط الٌومً من راتب الموظؾ لمدة ال تتجاوز 

عشرة اٌام بامر تحرٌري , ومسبب , تحدد فٌه المخالفة التً ارتكبها الموظؾ 

 واستوجبت فرض العقوبة علٌه ....... .

ة التً ارتكبها رابعا : التوبٌخ : وٌكون باصدار أمر تحرٌري , ٌذكر فٌه المخالف

الموظؾ , ومبٌنا االسباب التً جعلت سلوكه ؼٌر مرض , وٌطلب الٌه وجوب 

 اجتناب المخالفة وتحسٌن سلوكه الوظٌفً........... .

خامسا : انقاص الراتب : وٌكون بقطع مبلػ من راتب الموظؾ بنسبة ال تتجاوز 

على سنتٌن , وٌتم %( من راتبه الشهري لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد 43)

 ذلك بامر تحرٌري ومسبب , ٌحدد فٌه المخالفة التً ارتكبها الموظؾ .......... .

سادسا : تنزٌل الدرجة : وٌكون باصدار أمر تحرٌري ومســـبب , ٌحدد فٌه الفعل 

 الذي ارتكبه الموظؾ ... .

تفعٌل مراقبة تسبٌب القرار الصادر بفرض العقوبة ذاته من قبل مجلس  -5

االنضباط العام , بالتحقق من عناصر التسبٌب وشروط صحته التً ذكرناها فً 

بحثنا , حفاظا على مصالح الموظفٌن المشروعة , وذلك بعد الخوض فً التحقق 

من صدور القرار من قبل الجهة التً خصها القانون باصدار العقوبة , والشـــــكل 

 المشرع بصراحة النص . القانـــونً ) أي الكتابً ( للقرار الذي حدده

اضافة نص الى قانون االنضباط النافذ ٌشٌر فٌه صراحة الى وجوب توافر  -6

عناصر تسبٌب القرار االنضباطً فً كل قرار اداري صادر بفرض العقوبة 
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التادٌبٌة نفسه , من خالل : وجود الواقعة الموجبة للعقوبة , والنص القانونً 

 اع المتهم عن دفوع االدارة .المنطبق على الحالة , وأوجه دف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نونٌة والسٌاسٌةكلٌة القانون للعلوم القامجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

673 

 املراجع

 أوال // الكتب 

( أحمد محمود الربٌعً , التحقٌق االداري فً الوظٌفة العامة ) دراسة مقارنة ( 4)

 . 5344, دار الكتب القانونٌة , مصر ,  4, ط

 ب.س.ط .( د.بكر القبانً , القانون االداري , دار النهضة العربٌة , القاهرة , 5)

( سلٌم جدٌدي , سلطة تادٌب الموظؾ العام فً التشرٌع الجزائري ) دراسة 6)

 .  5344, دار الجامعة الجدٌدة , االسكندرٌة ,  4مقارنة ( , ط

التأدٌب, دار الفكر  قضاء (د.سلٌمان الطماوي ،القضاء االداري, الكتاب الثالث ,7)

  .4939العربً, القاهرة ,

 . 5333, 4االنباري , مجلس شورى الدولة , ط ( صباح صادق جعفر8) 

( د. عبدالعزٌز عبد المنعم خلٌفة ، االجراءات التادٌبٌة ) مبدأ المشروعٌة فى 9) 

 الموظؾ العام ( ، ط بال , دارالفكر الجامعً . تادٌب 

( د. عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة , القرارات االدارٌة فً الفقه وقضاء مجلس 3)

 .  5333شأة المعارؾ , االسكندرٌة , الدولة , من

( عبد القادر دمحم القٌسً , اثر الفعل الجنائً للموظؾ فً انهاء عالقته الوظٌفٌة 3)

 . 5344, مطبعة السنهوري , بؽداد ,  4, ط

( د. عثمان سلمان ؼٌالن العبودي , المرشد العملً فً مهارات التحقٌق 9)

 . 5333,  4االداري , ط

( , 7الثامر السـعٌدي , سلسلة القضاء االداري , العدد رقم )( علً حسٌن 43)

 . 5344مكتبة القانون المقارن , بؽداد,الصالحٌة , 

, االصدار  4( د.علً جمعة محارب ,التادٌب االداري فً الوظٌفة العامة  , ط44)

 . 5337االول , دار الثقافة , عمان , 
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ABSTRACT 

       I've dealt with this researcher in his cause 

administrative decisions issued to impose disciplinary 

sanctions on the public employee in Iraq, in the light of 

the law of the discipline of state employees and the public 

sector No. 47 of 4994, as amended, without other 

formalities other law contained in it . 

      MacKay referred to the site of causation in the 

decision to impose the penalty disciplinary employee the 

same year, and between what it is and its importance, 

and the attitude of the Iraqi legislature and Comparative 

of causation decision tunable, as between the elements of 

causation decision tunable and how tobacco 

consumption, and the terms of the health of causation, 

Mtelmusa the opinions of jurisprudence and 

administrative provisions of the Iraqi judiciary and 

Comparative Law, and his aim was to enlighten the 

legislature to rewrite the legal provisions contained in the 

applicable law, and directing disciplinary authorities to 

issue a reasoned decisions legally, a way that provides a 

guarantee of more serious in this area of the legal 

formalities . 

 

 


