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االعالن
أنا سعيد عبدهللا سعيد ،أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان النظام القانوني للوظيفة العامة ،كانت
تحت إشراف وتوجيهات االستاذ المساعد الدكتور احمد مصطفى علي ،ولقد أعددتها بنفسي تماماً،
وكل اقتباس كان مقيداً بموجب االلتزامات والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم
االجتماعية .أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية واإللكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم
االجتماعية بجامعة الشرق األدنى .هذه الرسالة هي من عملي الخاص ،وأتحمل مسؤولية كل
االدعاءات واألفكار والتعليقات واالقتراحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية
المؤلف .معهد العلوم االجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف
من الظروف ،جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة المنشورة تخصني كمؤلف.

 المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان.
 رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق األدنى.
 ال يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين ( .)2إذا لم أتقدم بطلب للحصول
على االمتداد في نهاية هذه الفترة ،فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها
من أي مكان.

تاريخ2021/06/24:
التوقيع:
االسم واللقب :سعيد عبدهللا سعيد
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شكر وتقدير
بســم هللا والحمد والشــكر

رب العالمين ،الهي لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم ســلطانك

ومجدك الذي ال احصـى نناء عليك انت كما اننيت على نفسـك ،وصـالتك وسـالمك على بحر أنوارك
ومعدن أسرارك وسيد خلقك نبينا محمد الصادق األمين وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبه الطيبين.
في ختام بحني هذا ال يسـعني أال أن أقدم وافر الشـكر واالمتنان إلى أسـتاذي الفاضـل الدكتور /احمد
مصـطفى علي الذي شـرفني بقبول اإلشـراف على رسـالتي وما أبداه من مالحظات قيمة كانت عون
لي في أغناء هذه الرسـالة ،حي وجدته أبا ً لم يبخل على ابنه في أبداء النصـح واإلرشـاد فكان منال
لقوله  عندما ســؤل ما هي زكاة العلم قال (نشــره وتعليمه) ،أن الكلمات لتعجز عن الشــكر ولكن
دعائي له أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وان يطيل في عمره لتنهل من علمه األجيال القادمة.
كما أتقدم بجزيل الشــــكر واالمتنان إلى األســــاتذة و االووة و االصــــدقاء الذين لم يدخروا جهداً
ونصـحا ً في تصـويب رسـالتي ومدي بما احتجت إليه من مصـادر و اسـتفسـارات كان لها أنر كبير في
إنجاز هذه الدراسة  ،فله مني وافر الشكر وعظيم االمتنان.
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ÖZ
KAMU GÖREVİ İÇİN YASAL SİSTEM
Kamu görevi için hukuk sistemi konusu, araştırma için heyecan verici konulardan
biridir, çünkü kamu görevlisi, devletin faaliyetini organize etme uygulamasında
önemli bir role sahiptir ve kamu görevi, kamu görevinin başarısı için önemli bir
araç haline gelmiştir. Buna göre, kamu çalışanının hak ve görevlerinin
belirlenmesi ve bu koşulların kamuda bulunup bulunmadığının araştırılmasını
gerektiren, işi alan kişinin yerine getirmesi gereken koşulların bir beyanı
gerekmektedir. 1960 tarihli (24) sayılı Kamu Hizmeti Kanununun (7).
nci maddesinin altıncı bölümünde belirtilen kişi, İşçinin yaptığı iş hatalarından
dolayı cezaya ve disiplin cezasına maruz kalması ve bir kamu çalışanını
emekliliğe sevk eden davalar, bir yandan kamu çalışanı için teminatlar olmalıdır.
bu garantiler nesnel veya formalizm olsun, onu idare tarafından yetkinin kötüye
kullanılmasına karşı güvence altına almak. 1991 tarihli ve 14 sayılı Irak Devlet
Memurları Disiplin Kanunu'nda bu güvencelerin kamu çalışanı için ne ölçüde
mevcut olduğunun incelenmesini gerektiren, Bu bilgiler ışığında çalışma üç
bölüme ayrılmış, birinci bölümde kamu işinin ne olduğu anlatılmış, bu bölüm
üzerinden kamu işi kavramı ve kamu işinin tarihsel gelişimi ile kamu işinin önemi
araştırılmıştır. kamu işi ve kamu işine girme koşulları, ayrıca işçi ile kamu işi
arasındaki ilişkinin dernek aracılığıyla uyarlanması Bir sözleşme ve bir örgütsel
bağ Bu çalışmanın ikinci bölümünde ise, kamu görevlisinin hak ve görevleri ile
kamu görevinin haklarını, kamu görevinin görevlerini, görev ve haklara aykırı
davranma cezasını açıklığa kavuşturmak suretiyle bunları ihlal etme cezası.
Üçüncü bölümde ise, derneğin kanuna göre feshi, kamu görevlisinin talebi üzerine
derneğin feshi ve sağlık maluliyeti ve ceza yargılaması gibi diğer haller belirtilerek
fonksiyonel derneğin sona ermesini ele almıştır.
Sonuç olarak, bu çalışma ile genel fonksiyon sisteminin bir konu olduğunu
söyleyebiliriz Kapsamlı ve ferah ayak uydurmak için çeşitli temel unsurlara aşina
olmalıdır Çeşitli modifikasyonların karşılaştığı en doğru değişiklikleri işleyerek
mevcut sipariş Bu nedenle, Yönetim reformları ve bu alandaki planların
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benimsenmesini talep etmelidir Profesyonel pistin iyi yönetişimi ve görevlerin
uyarlanması

Anahtar Kelimeler: Kamu işi, çalışan, iş hakları, çalışan hakları ve görevleri..
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ABSTRACT
THE LEGAL SYSTEM FOR THE PUBLİC SERVİCE
The issue of the legal system for the public office is one of the exciting topics for
research, because the public employee has an important role in the practice of
organizing the state’s activity, and that the public office has become an important
tool for the success of the state’s public policy. The state cannot achieve goals
derived from its public policy except by relying on the public office. Accordingly,
matter requires defining the rights and duties of the public employee, as well as
stating the necessary conditions for the person who assumes the job, which
requires research on the availability of these conditions in the person as stated in
the Civil Service Law No. (24) of 1960 in Chapter Six of Article (7).
And what the employee is exposed to punishments and disciplinary measures as
a result of what he commits from job errors, and cases that refer a public employee
to retirement, on the one hand and on the other side, there must be guarantees
for the public employee to guarantee him from abuse of authority by the
administration, whether these guarantees are objective or Formalism. Which
necessitates researching the availability of these guarantees for the right of the
public employee in the Iraqi State Employees Discipline Law No. (14) of 1991
amended, In light of this, the study was divided into three sections, the first section
is, what is the public office, and through it the search for the concept of the public
office and the historical development of the public office, as well as the importance
of the public job and the conditions for holding the public office, and also the
adaptation of the relationship between the employee and the public office through
the association A nodal and organizational bond, the second section of this study
deals with the rights and duties of the public employee and the penalty for
breaching them, by explaining the rights of the public office, the duties of the public
office, and the penalty for breaching the duties and rights, the third section, it dealt
with the termination of the functional association, by stating the termination of the
association by virtue of the law, the termination of the association upon the
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request of the public employee and other cases such as health disability and
criminal judgment.
In conclusion we can say through this study that the general function system is a
topic A comprehensive and spacious needs to be familiar with various essential
elements to keep up with Current Order by processing the most accurate changes
faced by various modifications Therefore, the Administration is to claim the
reforms and the adoption of plans in the field The good governance

Key words: Public job, employee, job rights, employee rights and duties.
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الملوص
النظام القانوني للوظيفة العامة
إن موضـو النظام القانوني للوظيفة العامة من المواضـيع المنيرة للبح  ،ذلك لكون الموظف العام
دور هام في ممارسـة تنظيم نشـاط الدولة ،وأن الوظيفة العامة أصـبحت أداة مهمة إلنجاح السـياسـة
العامة للدولة  ،فالدولة ال تسـتطيع تحقي أهدافها المسـتمدة من سـياسـتها العامة اال من خالل االعتماد
على الوظيفة العامة ،وبناء على ذلك يتطلب األمر تحديد حقوق و واجبات الموظف العام  ،و ايضـا ً
بيان الشــروط الواجب توفرها للشــخص الذي يتولى الوظيفة  ،مما يســتوجب البح

مدى توفر هذه

الشـــروط في الشـــخص كما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لســـنة  1960في الفصـــل
السادس من المادة (. )7
ومـا يتعر

الموظف للعقوبـات واإلجراءات التـأديبيـة نتيجـة مـا يرتكبـه من األخطـاء الوظيفيـة ،و

الحـاالت التي تحيـل الموظف العـام الى التقـاعـد  ،هـذا من جـانـب ومن جـانـب اخر ال بـد من وجود
ضــمانات للموظف العام تكفله من التعســف باســتعمال الســلطة من قبل اإلدارة  ،ســواء كانت هذه
الضــمانات موضــوعية أم شــكلية  .مما يســتوجب البح

مدى توفر هذه الضــمانات بح الموظف

العام في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (  ) 14لسنة  1991المعدل .
وعلى ضـوء ذلك تم تقسـيم الدراسـة الى نالنة اقسـام القسـم االول ماهية الوظيفة العامة و من خاللها
وضـــــح البحـ

مفهوم الوظيفـة العـامـة و التطور التـاريخي للوظيفـة العـامـة و ايضــــا ً اهميـة الوظيفـة

العـامـة و شــــروط تولى الوظيفـة العـامـة ،وتكيف العالقـة بين الموظف و الوظيفـة العـامـة من خالل
رابطـة عقـديـة و رابطـة تنظيميـة ،و امـا القســـــم النـاني من هـذه الـدراســـــة فتنـاول حقوق و واجبـات
الموظف العام و جزاء االخالل بها  ،من خالل بيان حقوق الوظيفة العامة و واجبات الوظيفة العامة
 ،وجزاء االخالل بالواجبات و الحقوق .
اما القسـم النال فتناول انتهاء الرابطة الوظيفية من خالل بيان انتهاء الرابطة بحكم القانون ،وانتهاء
الرابطة بنا ًء على طلب الموظف العام وحاالت اخرى منل العجز الصحي والحكم الجنائي.
وفي الختام يمكننا القول من خالل هذه الدراســة أن نظام الوظيفة العامة موضــو شــامل وواســع
يحتاج الى اإللمام بمختلف العناصـر األسـاسـية من أجل مواكبة العصـرنة الحالية عن طري معالجة

ذ

أدق التغيرات التي تواجهها بمختلف التعديالت ولهذا تبقي جهة اإلدارة بمطالبة بإنجاز اإلصـالحات
واعتماد المخططات في مجال التسيير الحسن للمسار المهني وتكييف المهام.

الكلمات المفتاحية :ا لوظيفة العامة ،الموظف ،الحقوق الوظيفية ،حقوق وواجبات الموظف.
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المقدمة
أوالً :تمهيد
يرتكز النظـام القـانوني للوظيفـة العـامـة على نال

قوانين رئيســــيـة وعـدد من قرارات مجلس قيـادة النورة (

المنحل ) ذات الصــلة بالوظيفة العامة  ،والقوانين هي قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لســنة  1960المعدل
وقانون المالك رقم( ) 25لسـنة  1960المعدل وقانون انضـباط موظفي الدولة رقم  14لسـنة  1991المعدل
 ،هـذا القـانو ن االخير لـه ارتبـاط بـالوظيفـة العـامـة فيمـا يتعل بحـالتي عقوبـة الموظف وتـأخير ترفيعـه بموجبهـا
وحـالـة منحـه كتـاب شـــــكر و تقـدير تعطـه قـدمـا في وظيفتـه  ،صـــــدر القـانونـان االوالن في يوم واحـد أي يوم
الســـبت  / 6شـــباط  1960 /وهما قانونان يكمل احدهما اآلخر كما بينته األســـباب الموجبة لقانون المالك
المذكور اعاله لتي تنص (( بعد تشـريع قانون الخدمة المدنية اصـبح من الضـروري تعديل قانون المالك على
ضــــوء التعديالت التي تضــــمنها القانون المذكور باعتبار قانون المالك متممة لذلك القانون ليكون القانونان
منسجمان مع بعضهما )).
ثانيا ً  :أهمية الدراسة
تـعـود أهـمـيـــة هـــذا الـــدراســـــــة إلـى الـجـــانـــب الـنـظـري والـتـطـبـيـقـي قصـــــــد اإللـمـــام بـمـخـتـلـف جـوانـــب
الـبـحــ

مـن نصـــــوص قـــانـونـيـــة وجـوانـــب فـقـهـيـــة وذلـــك إلبـراز األلـيـــات الـمـعـتـمـــدة مـن قـبـــل

المشـــــر العراقي عن طري دراســـــة شـــــكليـات االلتحـاق بـالوظيفـة العموميـة من أجـل ممـارســـــة المهـام
والصـالحيات المرتبطة لهذه الوظيفة علما أن كل دول العالم تتبنى في تسـييرها وإدارتها لشـؤونها العامة لدى
أســـلوب الوظيفة العامة وذلك عن طري نظامين رئيســـيين هما النظام المغل والنظام المفتوح بحي

يعتمد

النظـام األول التركيز على الوظيفـة ذاتهـا بـاعتبـارهـا مجموعـة من الواجبـات والمســـــؤوليـات وعالقـة الوظـائف
ببعضــها دون النظر لشــاغل الوظيفة ،فيما يختص النظام الناني على المؤهالت دراســية و صــفات وقدرات
شــخصــية والتأكيد على مركز الشــخص في الســلم الموظفين وأقدميته وعالقته لغيره من الموظفين ولهذا نجد
أن المشـــر العراقي قد بين النظام المغل الذي مفاده التركيز على فكرة االحتراف في الحياة المهنية لتمكين
اإلدارة العراقية من االســتجابة الحتياجاتها من األعوان العموميين األكفاء ألنه كذألك جاء بأهداف ســتســاعد
على المحافظة على االستقرار في الخدمة العمومية .
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ثالثا ً  :مشكلة الدراسة
الحقيقة أن اإلدارة العامة تقوم بم هامها ونشـاطاتها المختلفة عن طري الموظفين  ،فالموظف العام هو المراة
للدولة  ،فان صــــلح اختياره من قبلها  ،صــــلحت الدولة بكاملها وان تم اختياره خطا لتولي الوظائف العامة
لفسدت هي األخرى  ،ولم يعد خافيا أن اإلدارات العامة في العراق
باتت تعـاني من مشـــــاكل ادارية عديدة حالت بينهـا وبين تحقي رغبـات جمهور المواطنين المتعلمين معهـا ،
فـاذا كـان المتقـدم للوظيفـة مؤهال للحصـــــول عليهـا  ،فيجـب أن يعين في الوظيفـة المالئمـة لكفـاءتـه انطالقـا من
قاعدة ( وضـع االنسـان المناسـب في المكان المناسـب ) ولهذا يعد التعيين هو بمنابة احترام لكفاءة هذا المرشـح
لتولي الوظيفة .
وايضـا ً غياب مجلس الخدمة و التشـريعات و القوانين التي تم على ضـوئها المحاصـصـة الطائفية و السـياسـية و
انعدام العدالة .
كما تناقش هذه الدراسة مشكلة من أهم المشكالت التي ترد في النظام الوظيفي في التعيين في الوظيفة العامة
ممنلـة في تطبي مبـدأ الكفـاءة والجـدارة والمســـــاواة في الوظيفـة العـامـة  ،وكـذلـك كيف عـالق القـانون العراقي
وقانون الخدمة المدنية العراقي اعطاء حقوق المالية للموظف و ايضا ً ألحكام التعيين .
رابعا ً  :أهداف الدراسة
تحاول هذه الدراسة تحقي االهداف التالية :
-1

تحديد موقف القانون العراقي من التعين .

-2

التعرف على الشروط العامة و الخاصة في التعيين

-3

و التعرف على الحقوق المالية للموظف بعد انتهاء الخدمة و احالته الى التقاعد .

-4

التعرف على العقوبـات الجزائيـة التي تتخـذهـا الـدولـة مقـابـل الموظف الـذي يرتكـب جريمـة مخلـة

بالشرف .
-5

تحديد موقف القانون العراقي من احالة الموظف الى التقاعد بسبب السن القانوني .

وامسا ً  :منهجية الدراسة
سـيتم اسـتخدام المنهق التحليلي من خالل تحليل النصـوص محل الدراسـة وبيان مواطن الضـعف و القوة فيها و
كذلك المنهق المقارن من خالل مقارنة موقف التشريع العراقي بتشريعات اخرى وصوالً للنص االفضل .

3

سادسا ً  :هيكلية الدراسة
تتطلب المنهجية تقسـيم الدراسـة الى نالنة فصـول  ،في الفصـل االول منه سـنتطرق الى ماهية الوظيفة العامة
وذلـك من خالل نالنـة مبـاحـ  ،االول يتنـاول تعريف الوظيفـة العـامـة و مراحـل تطورهـا  ،امـا النـاني فيتنـاول
اهميـة الوظيفـة العـامـة و شـــــروط توليهـا  ،امـا النـالـ

فيتنـاول تكييف العالقـة بين الموظف والوظيفـة العـامـة ،

وفي الفصـل الناني سـنركز على حقوق و واجبات الموظف العام و جزاء االخالل بها وايضـا ً جاء من خالل
نالنـة مبـاحـ  ،االول يتنـاول حقوق الوظيفـة العـامـة  ،امـا النـاني فيتنـاول واجبـات الوظيفـة العـامـة  ،امـا النـالـ
جزاء االخالل بالحقوق و الواجبـات  ،و الفصـــــل النـال
خالل نالنـة مبـاحـ  ،المبحـ

جاء تحـت عنوان انتهـاء الرابطـة الوظيفيـة وذلك من

االول انتهـاء الرابطـة بحكم القـانون  ،والمبحـ

طلب الموظف العام  ،اما المبح

النال

النـاني انتهـاء الرابطـة بنـا ًء على

فقط جاء تحت عنوان حاالت اخر النتهاء رابطة الوظيفية .

4

الفصل االول
ماهية الوظيفة العامة
تمهيد:
اشــار القانون االداري في فرنســا الى تكييف عالقة الموظف بالدولة على انها عالقة تعاقدية تخضــع ألحكام
القانون الخاص واسـتمرت هذه النظرية الى ما بعد منتصـف القرن التاسـع عشـر وبعد التطور الذي طرأ على
القانون االداري واســـــتقرار احكامه نتيجة التســـــا نطاق العمل الحكومي تم التوصـــــل الى تكييف العالقة
القانونية التي تربط الموظف العام بالدولة بالعالقة القانونية التنظيمية والتي تقضـي بان (مركز الموظف العام
يخضـــع ألحكام القوانين واالنظمة الخاصـــة بالوظيفة العامة) فهي التي تنظم كيفية التحاق الموظف بالوظيفة
كما تبين حقوقه وواجباته تجاه الوظيفة.
وقد اكد النظام القانوني للوظيفة العامة في فرنسـا الصـادر في عام  1959هذا المبدأ بصـورة صـريحة اسـتنادا
الى نص المـادة(  )5منـه التي تقرر بـان مركز الموظف قـانوني تنظيمي  ،كمـا اكـد قـانون حقوق وواجبـات
الموظفين الفرنســـي هذا المبدأ في المادة () 4منه  ،اما بالنســـبة للقانون العراقي فال يوجد نص ممانل ال في
قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسـنة  1960المعدل وال في قواعد الخدمة لموظفي هيئات القطا العام لكن
يبدو ان محكمة التمييز العراقية ارادت تالفي هذا النقص الواضــح في التشــريع فأكدت هذا الوضــع في احد
احكـامهـا التي جعلـت من الموظف العـام في مركز تنظيمي وعالقـة االدارة بموظفيهـا من طبيعـة تنظيميـة عـامـة
تحكمها القوانين واالنظمة واســتنادا الى ذ لك فإنها اي محكمة االتحادية قضــت ايضــا في حكمها رقم( )104
لســنة  1962ان (المحاكم غير مختصــة بف
القوانين الخاصة تنظم عالقته باإلدارة ).

نزا متعل بحقوق الموظف المتعلقة براتبه وتقاعده حي

ان
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لذلك سـوف نقسـم هذا الفصـل الى ثالثة اقسـام القسـم االول مفهوم الوظيفة العامة و القسـم الثاني يتتي تحت
عنوان اهميـة الوظيفـة العـامـة و شـــــروط توليهـا وكمـا جـاء القســـــم االوير تحـت عنوان تكييف العالقـة بين
الموظف و الوظيفة العامة .
 :1.1تعريف الوظيفة العامة ومراحل تطورها
 :1.1.1مفهوم الوظيفة العامة
يوجد مفهومان رئيسـيان للوظيفة العامة هما :المفهوم الشـخصـي ،والمفهوم الموضـوعي ،و مفهوم نال يجمع
بين المفهومين المذكورين.
أ-

المفهوم الموضوعي للوظيفة العامة:

الوظيفة العامة بالمعنى الموضـــوعي هي مجموعة من االختصـــاصـــات القانونية والنشـــاطات التي يقوم بها
موظف مختص في اإلدارة متوخيا الصالح العام.

()1

يمكن من خالل ه ذا التعريف اســتخالص خصــائص الوظيفة العامة القائمة على المفهوم الموضــوعي ،وهي
كاآلتي:
 التركيز أسـاسـا على األعمال والنشـاطات التي يقوم بها الموظفون ،وبالتالي االهتمام ينصـب على الوظيفةمن حي الواجبات والمسؤوليات ،والمؤهالت الالزمة لشغلها.
تعتبر الوظيفة بالمفهوم الموضـوعي عمل متخصـص ال يختلف عن العمل في المشـروعات الخاصـة ،وليسمهنة يكرس لها الموظف كل نشاطه المهني.
 ارتباط الموظف بالوظيفة المعين فيها ،فبقاؤه مرهون ببقاء الوظيفة ،فإذا ألغيت فصــل من العمل وال ينتقلإلى وظيفة أخرى.
الطابع المؤقت لعالقة الموظف باإلدارة ،فتعيين الموظف قاصــر على ممارســة مهام الوظيفة المعين فيها،فمصيره مرتبط بمصير هذه األخيرة.
ال يعرف هـذا المفهوم فكرة التـدرج الوظيفي ،أي ال توجـد فيـه ترقيـة الموظف من رتبـة إلى رتبـة أخرى،فكل تغيير في الوظيفة يعتبر تعيينا جديدا يتطلب استفاء المتطلبات الضرورية.

( )1أنس جعفر ،الوظيفة العامة ،ط، 1دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2007،ص. 30
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يـطـلـ عـلـى الـمـفـهـوم الـمـوضـــــوعـي لـلـوظـيـفـــة الـعـــامـــة اســـــم الـمـفـهـوم األمـريـكـي لـظـهـوره فـي
الـواليـــات الـمـتـحـــدة األمـريـكـيـــة ،إال أنـــه انـتشـــــر فـيـمـــا بـعـــد فـي الـكـنـيـر مـن الـــدول ،مـنـهـــا الـبـرازيـــل
وسويسرا وكندا .
ب-

المفهوم الشوصي للوظيفة العامة:

يـرتـكـز هـــذا الـمـفـهـوم عـلـى أن الـوظـيـفـــة الـعـــامـــة مـهـنـــة يـتـفـرخ لـهـــا الـمـوظـف كـلـيـــا ،ويـخضـــــع
لنظــام قــانوني متميز يوفر لــه الضـــــمــانــات الالزمــة لالســـــتقرار الوظيفي ،ويرتكز هــذا المفهوم على
الـمـوظـف ومـؤهـالتـــه وفـكـرة الـحـيـــاة الـمـهـنـيـــة ،فـــالـمـوظـف يـعـيـن فـي وظـيـفـــة يـتـــدرج فـيـهـــا مـن أدنـى
الســـ ـلـم اإلداري إلـى أن يصـــــــل إلـى أعـاله ،ويـظــل فـي وظـيـفـتـــه إلـى أن تـنـتـهـي خـــدمـتـــه بـــأحـــد
األسباب القانونية.

()2

وعليه فالوظيفة العامة تعّرف بالمفهوم الشــــخصــــي بأنها :األشــــخاص الذين يتفرغون للعمل لفائدة مرف
عمومي ،ويتخذونه مهنة لهم ،يحكمهم نظام قانوني متميز خالل مسارهم المهني .
يتميز المفهوم الشخصي للوظيفة العامة بجملة من الخصائص أهمها :
ّ
ويـكـرس حـيـــاتـــه لـهـــا ،وتـتـمـيـز هـــذه الـمـهـنـــة
الـوظـيـفـــة الـعـــامـــة مـهـنـــة يـتـفـرخ لـهـــا الـمـوظـفبالدوام واالستقرار ويتمتع الموظف فيها بمزايا وحقوق وضمانات.
يقوم المفهوم الشـخصـي للوظيفة العامة على فكرتين أسـاسـيتين :وجود قانون أسـاسـي للموظفين ،االعترافبالحياة المهنية أو الوظيفية للموظفين.
ال يرتبط مصـير الموظف بالوظيفة التي يشـغلها ،فيه حين يعين يلتح باإلدارة التي يمكنها أن تعينه في أىوظيفة تتالءم مع قدراته  ،واذا ألغيت الوظيفة التي يشغلها ينقل إلى وظيفة أخرى.
يـعـطـي الـمـفـهـوم الشـــــخصـــــي لـلـوظـيـفـــة الـعـــامـــة أهـمـيـــة كـبـيـر لـلـمـوظـف ،فـيـــه يســـ ـتـلـزم وضـــــعتعريف دقي له  ،ونظام قانوني يحكم حياته الوظيفية من التوظيف إلى نهاية الخدمة.
 دوام الوظيفة وعدم تقيدها ،والزام الموظف بتســـخير كل نشـــاطه المهني لها ،حي تكون مصـــدر رزقه،ويمنعه من ممارسة نشاط آخر مربح إال في حدود وضيفته وبشروط محددة.

( )2السيد محمد يوسف المعداوى ،دراسة في الوظيفة،العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري ،ط ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،1984،ص.13
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وجود فكرة التدرج المهني ،حي يرتقي الموظف في السـلم اإلداري من رتبة إلى رتبة أعلى بطرق محددةفي القانون األساسي الذى يحكمه.
يسـود المفهوم الشـخصـي للوظيفة العامة في الدول األوروبية كفرنسـا وبريطانيا واسـبانيا وألمانيا وغيرها من
الدول ،ولهـذا يطل عليـه المفهوم األوروبي للوظيفـة العـامة ،وتبنـت هذا المفهوم أيضـــــا الكنير من دول العـالم
النال .
ج -المفهوم الراجح للوظيفة العامة:
يجمع التعريف الراجح في الفقه اإلداري المعاصـر بين المفهوم الموضـوعي والشـخصـي للوظيفة العامة ،فهي
وف هذا االتجاه مجموعة من االختصاصات القانونية والنظم العامة التي تخص الموظفين العموميين بالدولة
أو هي :مجمو االختصـــاصـــات واألعمال التي يمارســـها الموظفون في عملية في خدمة المراف العامة،
والذين يخضعون في ذلك لنظام قانوني متميز.
وتجدر اإلشارة إلى أن بع

الدول تأخذ بالمفهوم الموضوعي للوظيفة العامة ،والبع

اآلخر يأخذ بالمفهوم

الشـــخصـــي ،وهناك من الدول من تأخذ المفهومين معا لتســـتفيد من مزاياهما مع تغليب أحد المفهومين على
اآلخر حسب سياسية الدولة في مجال اإلدارة وكذا في مجال التشغيل.

()3

 :2.1.1التطور التاريوي للوظيفة العامة
إن الـدارس للجـذور التـاريخيـة لتطور الوظـائف العـامـة ،يرى أن أغلـب الحضـــــارات القـديمـة عرفـت الوظـائف
،حي

كان يتم وضــــع معايير محددة يتم بها انتقاء الموظفين باعتماد طريقة المســــابقة الختيار ذوي الكفاءة

والنزاهة ،غير أن الدراســات التاريخية المتعلقة بالوظيفة العمومية ليســت كنيرة و يالحظ على المؤلفات التي
تناولت هذا الموضـو أن ظهور الوظيفة العمومية ارتبط بظهور اإلدارة العمومية والتي يرجع ظهورها إلى
العصــور القديمة وفي هذا الصــدد أكد مارشــل ديموك في كتابه (تاريخ اإلدارة العامة ) ،بأن اإلدارة العامة
قديمة قدم الحضـــارات اإلنســـانية  ،حي كانت موضـــع اهتمام العديد من الحضـــارات القديمة ( الصـــينية،
المصرية اإلغريقية) وقد كان ذلك االهتمام نابعا من ادراك اإلنسان أن اإلدارة عنصر أساسي وموجه رئيسي
في كافة شــــؤون الحياة .لذا ســــوف نقســــم التطور التاريخي للوظيفة العامة الى التطور التاريخي في عهد
االمبراطورية الرومانية و في الحضارة االغريقية ( الصين ) و في الحضارة الفرعونية كما يلى :

()3احمد طرشي  ،التعيين في الوظائف العامة بين النظام االسالمي و النظام الجزائري  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الجزائر  ،كلية العلوم االسالمية  ، 2016 ،ص.26
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أوال :في عهد اإلمبراطورية الرومانية
تميزت الحضــــــارة الرومــانيــة عن غيرهــا من الحضــــــارات بتفوقهــا في الــدراســــــات القــانونيــة .فقــد
اهتموا بجميع نواحي هـذه الـدراســـــة ،وكـان أســـــاس الترقيـة عنـدهم هو تفوق المرشـــــح وإلمـامـه بـالنقـافـة
القـانونيـة ،وقـد بقي الوضـــــع على حـالـه ،حيـ

كـان في كـل مرة يتم إضـــــافـة شـــــروط جـديـدة أو يتم

تغيير طريقـة التوظيف ،غير أن مجيء اإلمبراطوريـة العليـا في عهـد أوكتـافيوس عرف النظـام اإلداري الـذي
كان قائما تطورا خاصـا في القوانين اإلدارية منه ،حي تم تقسـيم الوظائف إلى عدة أقسـام واعتمدوا في ترقية
الموظف على أقـدميـة العـامـل كمـا تم اعتمـاد االنتخـاب في التوظيف .إال أن األوضـــــا مـا لبنـت أن تغيرت
وبـدأت البيروقراطيـة بـالظهور في كـافـة أرجـاء رومـا ،حيـ قســــمـت الشــــعـب إلى طبقتين ومكنـت الســـــادة
واإلقطاعيين بالوظائف العليا ،أما عامة الشعب فقد تولى الوظائف الصغيرة .فكانت النتيجة استحواذ أصحاب
النفوذ وتحكمهم في جميع الوظائف سواء العليا أو البسيطة.

()4

ثانيا ً  :في الحضارة اإلغريقية (الصين(
تشير الدارسـات ان المالمح االولية المتعلقـة بالوظيفة العموميـة كانت إبان الحضارة الصينية .حي

تدل

الونائ التاريخية على أن الصينيين كانوا على علم بالمبـادئ اإلدارية في مجال التنظـيم ،التوجيه ،والرقابـة
،ولذلك فإن دستور تشاو الذي كتب عام 1100قبل المـيالد قـد استخدم كـدليل إداري للجميـع مـن أصغر
موظفي الدولة إلى اإلمبراطـور ،وكان هناك نمانيـة قواعـد يحكم بها رئيس الوزراء مختلف األجهزة الحكوميـة
األولى بمـا يضمن اسـتقرار حكومة الدولة ،والنانية بتخصصاتها بما يضمن تخفيـف حكومة الدولة من
المعوقــات ،النالنة باالتصاالت بما يضمن تعاون حكومة الدولة ،الرابعة تتعل بما يضمن ظهور حكومة
الدولة  ،الخامسة تتعل برسومياتها بما يضمن ظهـور حكومة الدولة بمظهـر البقاء ،السادســة تتعل بالرقابـة
بما يضمن كمال حكومة الدولة ،السابعة تتعل بالمسائلة والعقاب بما يضمن إصالح حكومـة الدولـة ،والقاعدة
النامنة بتدبيرها بم ا يضمن مراجعة حكومة الدولة ،كما اهتم الصينيون باستخدام المستشارين والمساعدين
للقادة اإلداريـين ،وتأكيدهم علـى مبدأ التخصص حي

كانت الحرف ورانية وكل حرفي مرتبط بمهنته طول

العمر ".
وكــان الحرفيون يعيشـــــون في أحيــاء خــاصــــــة بهم تميزهم عن غيرهم من المواطنين حتى يتعلموا
حرفهم دون إعـاقـة وبعنرة األذهـان وهـذا مـا يقـابـل التـدريـب في وقتنـا الحـاضـــــر ،واألمر المهم الـذي

( )4كمال دسوقي ،سيكولوجية اإلدارة العامة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،1961،ص.21
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يجب أن نشــير إليه هو أن الصــينيين اهتموا وبشــكل جدي بمعيار الكفاءة في تعيين موظفي الدولة ،ذلك ألن
مــعــيـــار الــكــفـــاءة فــي شــــــغـــل الــوظــيــفـــة لــهــو أمــر هـــام لــلــغـــايـــة بــغــيـــة تــحــقــي ـ

أهـــداف

المن ظمـة ،وهـذا األمر قـديم قـدم الزمـان ،فقـد أكـد فيريـل هيـدى أن الحضـــــارة الصـــــينيـة ابتـدعـت ومنـذ
القرن األول قبــل الميالد على يــد الوزير األول كنق ســـــين هونا أقــدم نظــام في التــاريخ لشـــــغــل
الوظـائف العموميـة ،و الـذي يعتمـد على نظـام المســـــابقـة كـأســـــاس الختيـار أفضـــــل المتقـدمين الراغبين
في شـــــغــل الوظــائف العموميــة الشــــــاغرة من خالل إجراء اختبــارات لهؤالء المتقــدمين واختيــار
الحـاصـــــل عـل أعلى الـدرجـات من بينهم ليكون أهال لتحمـل مســـــؤوليـة تولي وظيفـة عموميـة ،وكـان
معيــار الصـــــالحيــة هو كفــاءة الموظف وقــدرتــه على القيــام بــالعمــل ،وفي عهــد هــان)( Hanأصـــــبح
المترشـح للوظيفة الع مومية ملزما على اجتياز عدة اختبارات أدبية وهي تعتبر جد مهمة في تنمية ملكة الحكم
الصـــــــائـــب والــتــقـــديــر الســــــلــيــم لــامــور ،ويــوجـــد نــوعــيــن مــن االمــتــحـــانـــات الــتــي عــرفــتــهـــا
الصـــــين القــديمــة ،أحــدهمــا يتعل بــاختبــار الــذاكرة أمــا النــاني فيتعل بــاختبــار ملكــة االبتكــار واإلبــدا
لـــدى طـــالـــب الـوظـيـفـــة ،وهـو يـعـتـبـر مـن االخـتـبـــارات جـــد الـمـهـمـــة ،والـى جـــانـــب هـــذه االخـتـبـــارات
يطلـب من المترشـــــح كتـابـة مقـال عن موضـــــو يخص مبـادئ األخالق والمشـــــاكـل اإلداريـة الجـاريـة
ومن هنـا نخلص أن إلى الـدراســـــات األدبيـة والفلســـــفيـة كـانـت أســـــاس هـذه االمتحـانـات .وفي القرن
الخامس قبل الميالد قام الحاكم الصــيني كونفوشــيوس بوضــع القواعد العامة لادارة العمومية ،وهي الزالت
ســارية المفعول إلى يومنا ،حي

قام بتحديد الصــفات التي يجب أن تتوفر في الموظف قبل تســلمه للوظيفة،

وقـد حـددهـا في كـل من النزاهـة ،المســـــاواة بين األفراد ،عـدم األنرة )عـدم التفضـــــيـل )و اتبـا الطري
الـــمســـــــتـــقـــيـــم

()5

 .و لـــقـــد ســـــــألـــه أحـــد الـــحـــكـــام ذات يـــوم عـــمـــا يـــفـــعـــلـــه لـــكـــي

يحظى بــاحترام الشـــــعــب ورضــــــاه ":فقــال إذا رفعــت مكــانــة أهــل النزاهــة والعمــل أكبرك شـــــعبــك
واحترمك إذا أما رقيت أهل الفساد والكسل احتقرك شعبك وانصرف عن تأييدك" .
وتـعـتـبـر الصـــ ـيـن مـن أولـى الـــدول الـتـي أخـــذت بـمـبـــدأ الـجـــدارة والـكـفـــاءة فـي اخـتـيـــار مـوظـفـيـهـــا إذ
طبقــت نظــام امتحــانــات التوظيف منــذ أقــدم العصـــــور إدراكــا منهــا بــأهميــة االمتحــانــات في الكشـــــف
عن أفضـــــل العنـاصـــــر البشـــــريـة لشــــغـل الوظـائف العـامـة  ،واختبـار مـدى صـــــالحيتهم لـذلـك .وكـانـت
امتحانات التوظيف عند الصينيين تجري على نوعين:

( )5بدوي عبدالعليم السيد  ،مبدأ الصالحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط ،1دار النهضة العربية  ،القاهرة، 2007 ،
ص. 24
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األول تـقـلـيـــد ي يـهـــدف إلـى الـكشـــــف عـن مـــدى قـــدرة طـــالـــب الـوظـيـفـــة عـلـى الـقـيـــام بـمـتـطـلـبـــات
العمــل الوظيفي من النــاحيــة الفنيــة ،أمــا الثــاني وهو ذو أهميــة عنــد الصـــــينيين ،العتقــادهم آنــذاك أن
طــالــب الوظيفــة والــذي يتلقى تعليمــا إنســــــانيــا عــامــا وواســـــعــا يكون أقــدر على معــالجــة المشــــــاكــل
االجتماعية من ذوي المؤهالت الفنية البحتة.
لــذلــك كــانــت امتحــانــات التوظيف ترتكز على اختبــارات الــذكــاء ،واختبــارات المعرفــة والمهــارة
والقـدرات ،واإلبـدا أو االبتكـار لـدى كـل مرشـــــح لشـــــغـل وظيفـة ،أمـا المعرفـة الفنيـة فيمكن اكتســـــابهـا
عن طري الممـارســـــة العمليـة ألعمـال الوظيفـة بعـد االلتحـاق بهـا فركزت الصـــــين على االمتحـانـات
التي تكشـــــف عن قــدرات كبــار الموظفين واختبــار ذاكرتهم  ،والكشـــــف عن ملكــة االبتكــار لــديهم
ومدى إلمامهم بالمعلومات العامة.
فقد كانت االختبارات العامة التقليدية التي تعقد للممتحنين معموال بها ففي عهد اإلمبراطور ) (Ch’ingحتى
بداية القرن العشــرين كانت االختبارات تعقد في حياد تام ،كان اإلمبراطور( (Ch’ingيقوم بإجراء امتحان
لكبار موظفيه.
وبناء على ما ســب

،فالصــين عرفت وعبر كامل تاريخها تطبي مبدأ شــغل الوظائف العامة وكان ذلك منذ

ألفي عام على أســـــاس عقـد امتحـانات التوظيف بين المتقـدمين لشــــغـل هذه الوظائف فكـانـت هذه االمتحـانات
المقياس لشغل الوظائف العامة عندهم أي ال يمكن شغل أي وظيفة إال بطري االمتحان .
ثالثا :في الحضارة الفرعونية
كـان للحضـــــارة المصـــــريـة نصـــــيـب كبير في بزوخ العمليـات اإلداريـة المورونـة في الوقـت الحـالي
وحتى ظهور الفكر اإلداري و التنظيمي حيــ
حي

كــان للوظيفــة العــامــة مكــانتهــا وهيبتهــا بين الجميع

كان المصريين ينظرون للكاتب نظرة تقدير و احترام.

()6

ومن كتابات الحكماء ما يدل على أهمية الوظيفة العامة واالنشــــغال بها يقول "بلغني أنك أهملت دراســــتك
وســــرت وراء ملذاتك فال تريد أن تكون فالحا تكد وتشــــقى كن موظفا يحترمك الجميع ويمتلئ بيتك خدما
وحشــــما وتتربع في مجلس النالنين إلى جانب رجال البالط" ،كما أن أفراد الشــــعب كانوا يفضــــلون العمل
بمجال اإلدارة العامة عنه في مجال آخر ،فقد سـاد في ذلك العصـر نظام الورانة أي أن الوظائف كانت تنتقل

( )6احمد طرشي  ،مصدر ساب  ،ص. 28
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من األب إلى ابنه ،إال أن البع

يرى أن هذا النظام أبطل في عهد بسماتيك األول وكان يشترط في من يعين

في الوظائف الحكومية شروطا منها :
 يكون محمود السيرة متعلما لآلداب والسلوك والمعاملة الحسنة. أن يكون متعلما راقيا تلقى دروسه في المدارس الخاصة.أن يكون على إلمام كاف بالعلوم الرياضية والحساب الذي له عندهم دور وأهمية خاصة. أن يكون ماهرا في الكتابة وخاصة الخط وللغة الهيروغليفية . أن يكون قـد التح بـالمـدرســـــة الخـاصـــــة بـالمصـــــلحـة التي يريـد العمـل فيهـا ليتعلم النظم المتبعـة فيهذه المصلحة .
 أن يقبل االلتحاق بمكتب أحد الموظفين بالمصـــلحة التي يرغب االلتحاق بها للتمرين العملي على األعمالالكتابية واإلدارية وتصريف أمور الوظيفة.
فـالوظـائف العــامـة في مصـــــر الفرعونيــة كـانـت محتكرة بين األســـــر المعروفـة وتنتقــل كـالميرا

من

األب إلى االبن و كـان الطـابع الســـــائـد آنـذاك هو أن جميع الوظـائف تخضـــــع لســـــلطـة الملـك ،حيـ
تم حصرها على طبقتي األمراء والنبالء ،فاستحوذ أبناء الملك على أغلب المناصب العليا.
أما باقي المناصـب اإلدارية البسـيطة فقد كانت من نصـيب الطبقات المتوسـطة ،وكان الموظف يخضـع لنظام
التقارير التي يقوم الرؤساء بإعدادها بصفة دورية ،وبناء على هذه التقارير تتم الترقية إلى وظائف أعلى(.)7
كمــا أن نظــام الترقيــة كــان يخضـــــع في أحيــان أخرى إلى طريقــة المســــــابقــة حيــ

يتم اختيــار

الموظفين على أســــــاس الجــدارة و الكفــاءة ،من ذلــك ترقيــة بن أمون إلى علم الســـــفينــة الملكيــة في
عهد األسرة النامن عشر وهي وظيفة تعادل قائد بحري.
فالصــالحية هي المعيار واألســاس في الترقية للوظائف العليا ،إضــافة إلى ذلك كان الفراعنة يهتمون بجانب
التدريب ،حي

أسـسـوا معاهد لتدريب الموظفين وجلبوا لها أحسـن العاملين ،وهذا ما يدح

أن التعيين في الوظائف كان يتم على أساس المحسوبية والوساطة .

( )7احمد طرشي  ،مصدر ساب

 ،ص.29

قول من اعتبروا
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 :2.1أهمية الوظيفة العامة وشروط توليها
 :1.2.1اهمية الوظيفة العامة
لقد تزايدت أهمية الوظيفة العامة في الدول المعاصـرة نتيجة زيادة دور الدولة واتسـا نطاق تدخلها في جمع
النشــاطات االقتصــادية واالجتماعية وتنو مجاالت ممارســاتها ،ففيما مضــى كان دور الدولة محدودة حي
كانت (دولة حارسـة) تقتصـر مهامها على حفظ االمن العام والصـحة والدفا وبمرور الزمن ازداد هذا الدور
ليشمل تدخل الدولة في نشاطات كنيرة ومنها(:)8
-1

ادارة المراف العامة التقليدية منل النقل والمواصـــالت والكهرباء والضـــرائب و الجمارك  ،وكذلك

في المجال االجت ماعي مما هو متعل بالصحة والتعليم وما إلى ذلك.
-2

ادارة عملية التنمية االقتصـــادية واالجتماعية ،وهنا يظهر التوســـع الســـريع لتدخل الدولة في معظم

القطـاعـات والتي كـانـت حصـــــرا على األفراد والقطـا الخـاص ،وذلـك من اجـل التحكم في النروات الوطنيـة
والمســــاعدة في اســــتغاللها وتطوير ها والمحافظة عليها من المنافســــة والتحديات الدولية كما هو الحال في
القطا النفطي.
وهكذا فأن ازدياد دور الدولة قد ادى إلى ظهور الحاجة واالهتمام بالموارد البشــــرية واالهتمام بتنظيم عملية
االسـتفادة منها ،وبالتالي ظهرت الحاجة الى وجود ادارة خاصـة بذلك ووجود قواعد قانونية تحكم العالقة بين
الطرفين المتمنلين بالدولة من جهة والموظفين القائمين على تنفيذ مهام وواجبات الدولة في مختلف القطاعات
من جهـة أخرى ،وكـان ذلـك ســـــببـه لظهور انظمـة وقوانين الخـدمـة في مراحـل مختلفـة ،اال ان ظهور هـذه
القوانين بشــــكلها المتطور ارتبط بظهور الصــــناعة والدول التي ظهرت فيها الصــــناعة وتقدمت فيها النظم
الســــيـاســــيـة واالجتمـاعيـة في وقـت مبكر ومنهـا انكلترا وامريكـا ،فمنال ظهرت لـديهم انظمـة الختيـار وتعيين
الموظفين تتواف مع حاجاتهم واوضـاعهم السـياسـية واالجتماعية وتطورت تلك االنظمة عبر مراحل مختلفة
لتســاير التغييرات االجت ماعية والســياســية .ولكن تبقى روســيا في مقدمة الدول التي ســنت اول قانون للخدمة
المدنية يأخذ بالمفهوم الحدي .

()9

( )8ماجد راغب الحلو  ،علم االدارة العامة و مبادئ الشريعة االسالمية  ،دار المعارف  ،االسكندرية ، 2005 ،ص. 10
( )9د .فارس على جانكبر و اخرون  ،شرح احكام الوظيفة العامة في النظام القانون العراقي  ،مطبعة كازي  ،اقليم كوردستان العراق  ،2020 ،ص. 3
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 :2.2.1شروط تولي الوظيفة العامة
اشترط المشر العراقي مجموعة من الشروط لتولي الوظائف العامة كما فعلت معظم الدول العربية اال ان
هذه الشروط قد تختلف من بلد الى اخر حسب الرؤية السياسية واالقتصادية لذلك البلد ،و في العراق اشترط
قانون الخدمة المدنية رقم  24لسنة  1960في الفصل السادس في المادة ( )7مجموعة من الشروط في
المرشح للتعيين بأن يكون -:
(( -1عراقيا ً أو متجنساً.
 -2أكمل النامنة عشرة من العمر.
 -3ناجحا ً في الفحص الطبي وان يكون سالما ً من األمرا

المعدية واالعاقات الجسمية والعقلية التي تمنعه

من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا ً لنظام خاص.
 -4حسن األخالق وغير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة تمس الشرف كالسرقة واالختالس والتزوير
واالحتيال.
 -5حائزاً على شهادة دراسية معترف بها)) .
ومن خالل ما تقدم يمكن ايجاز اهم الشروط لتولى الوظيفة العامة في التشريع العراقي و كاالتي:
أوالً  :جنسية الدولة :
الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية ,،فعادة ما تشترط الدولة في الموظف ان يحمل جنسيتها ،ألن يمنع األجنبي
من تولي الوظائف العامة ألسباب سياسية وأمنية ،إال في حالة استننائية عندما يكون بحاجة للخبرة او المهارة
لتولي الوظيفة ،وهذا الشرط هو شرط الزم الن المواطن الذي يحمل جنسية دولته هو االح في التوظف في
بلده وهو ح من الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن دون األجنبي وبما ان المواطن هو عادة ما يتحمل
التكاليف العامة وضريبة الدم  ،فبالمقابل يجب ان يحصل على حقوقه من دولته وهي توظيفه في احدى
الوظائف العامة (. )10
اال انه ينبغي الذكر ان المتجنس يختلف عن المواطن ،فالمواطن االصيل هو من يحمل جنسية دولته بصورة
أصيلة ،اما المتجنس هو من يحمل جنسية تلك الدولة بعد فترة معينة يحددها قانون الخدمة المدنية العراقي في

( )10د.نواف كنعان ،القانون االداري ،الكتاب الناني  ،ط ، 1مطابع سجل العرب ،االردن ، 1996 ،ص.47

14

المادة السابعة بـ( )5سنوات فيتم التنبت من موقف المتجنس ووالئه للبلد التي تجنس بجنسيتها وعدم خيانته،
أما قانون الجنسية العراقي رقم  26لسنة  2006فحدد شروطا ً مغايرة لتجنس األجنبي نجدها في المادتين (،6
 ،) 7فالبد من فترة للتحق من موقفه ووالئه لذلك البلد ،اال ان المتجنس وبعد حصوله على الجنسية يستطيع
التوظف في الوظائف الع امة ،اما األجنبي فهو الذي ال تربطه اي رابطة سياسية بذلك البلد فال يتم توظيفه اال
بصورة مؤقتة وعن طري التعاقد معه وبشروط خاصة.
اال ان مجلس قيادة النورة المنحل عطل العمل بالش الناني المتعل بتمتع المتجنس بحقوقه التي عادة ما يتمتع
بها العراقي األصيل في قراره المرقم ( )536في .1974/5/15
كما جاء في قرار المجلس المنحل المرقم  384في  1977/3/29بجواز تعيين العربي في دوائر الدولة
ومؤسساتها في حالة توافر الشروط التي يطلبها القانون من الموظف العراقي وله جميع الحقوق وااللتزامات
التي يتحملها الموظف العراقي (. )11
كم ا أجاز المجلس المنحل تعيين الفلسطيني في الوظائف العامة بموجب قراره المرقم  366لسنة .1968
( )12

ونؤيد ما ذهب اليه المشر العراقي

ألسباب إنسانية.

كما اصدر المجلس المنحل مجموعة من القرارات منها قراره المرقم  941في  1971/7/6بإضافة عبارة
او عراقية بالتجنس الى الفقرة االولى والنانية والنالنة من قرار مجلس قيادة النورة (المنحل) المرقم  837في
 . )13(1971/6/14باإلضافة الى قراره المرقم () 620في  1974/6/2المتعل بمعنى او القصد من ح
التوظف ويشمل اي خدمة في المؤسسات ودوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية باي صفة سواء كان االستخدام
بصورة دائمة او مؤقتة او بصورة عامل ،كما ساوى بين العراقي والفلسطيني في التوظف او الترفيع او التعاقد
( . )14وهذا القرار لم ينص على المساواة.
اال انه من المالحظ على المشر العراقي إلغاءه شرط مضي المدة على التجنس وهذا ما ذهب اليه مجلس
قيادة النورة المنحل في قراره المرقم( ) 536في  ،1974/5/15والذي جاء استننا ًء من أحكام المادة ()10
المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم(  )43لسنة  1963المعدل والمادة ( )7من قانون الخدمة المدنية رقم
( )24لسنة  1960المعدل .في حين كان يجب على المشر العراقي اشتراط مضي مدة معينة كخمس سنوات

( )11د.يوسف الياس ،المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة واالنضباط والتقاعد المدني ،ط ،1مطبعة العمال المركزية ،بغداد ،1984 ،ص.44
( )12د .غازي فيصل مهدي ،القانون االداري ،كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002 ،ص.15
( )13نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم ( )2021في .1971/7/11
( )14نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم( )2057في .1971/11/18
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باإلضافة الى اإلقامة في العراق حوالي  7سنوات للمتجنس وذلك للتأكد من تجانسه مع المجتمع العراقي
ووالئه للدولة العراقية وعدم اظهار أسرار الوظيفة  ،اال ان شرط الجنسية ال يسري فقط على طالب الوظيفة
وانما يسري على زوجته ايضا ً اال ان هذا التشدد مطلوب خصوصا ً في الوظائف السياسية منها او العليا
كالخدمة الخارجية والسلك الدبلوماسي ،وهو ما ذهب اليه المجلس المنحل في قراره الصادر في 1968/9/15
حي حرم كل عراقي متزوج من أجنبية من التوظف وال تعتبر الزوجة أجنبية اذا كان االبوين عربين(. )15
كما اصدر قراراً أخر ب منع إسناد اي منصب وزاري او تعيينه في السلك الخارجي والمنظمات الدولية او
تعيينه ضابطا ً في الجيش اذا كان متزوجا ً من أجنبية في قراره المرقم ( ) 837و المؤرخ في
.)16(1971/6/14
كما اصدر المجلس قراره المرقم(  )150في  1980/1/28والمتعل بمنع العراقية المتزوجة من أجنبي من
تولي الوظيفة العامة ،وال يعتبر الزوج أجنبي اذا كان مولوداً من أبوين عربيين.
وهو ما نصت عليه ايضا ً المادة ( )2/3من الملح الخاص بالخدمة الخارجية رقم ( )31لسنة ((، 1966فال
يتم تعيين اي موظف كانت زوجته أجنبية سواء في الخدمة الخارجية او السلك الدبلوماسي او المنظمات الدولية
)) ودرجة التشدد يجب ان ال تكون على وتيرة واحدة فمنالً الوظائف الحساسة والقيادية يجب ان ال يتوالها
اال المواطن العراقي دون غيره من األجانب

()17

اما وظائف التعليم فيمكن االستعانة بالمتجنس كما يمكن االستفادة من األجانب في التعليم ويتم التعاقد معهم
بعقود اال انه ال يمكن تسميتهم بالموظفين.
واخيراً ان القوانين تشترط عادة تمتع شاغل الوظيفة بجنسية دولته او ان يكون متجنسا ً ومضى على تجنسه
مدة معينة ،اال ان هناك قوانين تعفي البع

من الحصول على جنسية الدولة كالفلسطيني ويعتبر هذا الشرط

سليما ً مئة بالمئة لمنع تسريب أسرار البالد الى الخارج وخصوصا ً اذا كانت الوظائف ذات مراكز حساسة،
اال ان هذا ال يمنع من التعاقد مع األجانب بشروط يحددها القانون ولظروف خاصة ال يجب التوسع بها ،وذلك
لالستعانة بخبراتهم (. )18

( )15نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد 1626في .1968/9/22
( )16نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد 2012في .1971/6/19
( )17مادة( )2/3من الملح الخاص بقانون الخدمة الخارجية رقم(  )31لسنة .1966
()18عبد اللطيف القصير ،اإلدارة العامة ،ط ، 2مطبعة التعليم العالي ،بغداد،1986 ،ص ص184-183
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ثانيا ً  :العمر :
يشترط في المرشح لتولي الوظيفة العامة بلوغه سن معين يحددها القانون ،تتراوح هذه السن بين حد ادنى
وحد أقصى ،فمنالً قد تنص بع

القوانين على عدم جواز الترشيح لتولي الوظيفة العامة اال لمن أكمل سن

( ) 18وهي السن المقررة في القانون العراقي لبلوغه الرشد وهذا ما حددته المادة ( )2/7من قانون الخدمة
المدنية رقم( ) 24لسنة  1960المعدل ،اال ان المشر العراقي أستننى من هذا الشرط حالة واحدة حي أجاز
تعيين الممرضات اذا بلغن ( ) 16من العمر ،والمالحظ ان المشر العراقي لم يحدد الحد األعلى للسن التي
يجوز عندها تعيين المرشح للوظيفة باستنناء ما يتعل بوظائف السلك الخارجي فقد جاء في قانون رقم ()31
لسنة  1966في المادة (/ 2/3هـ) االتي (يجب على المتعين بدرجة ملح ان ال يتجاوز الخامسة والعشرين
ودرجة سكرتير نال النامنة والعشرين وبدرجة سكرتير نان النالنين )(. )19
ويتم تنبيت السن بونائ رسمية كدفتر النفوس او هوية األحوال المدنية او دفتر الخدمة العسكرية ،،واشترط
قانون الخدمة المدنية بلوخ سن ( )18وليس إكمالها كما جاء في قرار ديوان التدوين القانوني المرقم( 73/135
)في .)20(1973/5/30وهذا التحديد للسن هو للتأكد من ان المرشح قد بلا من اإلدراك والنضق ما يكفيه ألداء
وظيفته.
اما في القانون المصري فقد قضى قانون العاملين في المادة ( )20في بنده النامن (ان ال يقل سن المرشح عن
 16سنة) اما الحد االعلى فيجب مالحظة ما تقضي به أحكام التقاعد كما فعل المشر العراقي بشان وجوب
إحالة الموظف وجوبيا ً على التقاعد متى أكمل النالنة والستين من العمر(. )21
وفي أحيان كنيرة تترك مسألة الحد االعلى لقرارات ادارية تصدر من اإلدارة حسب الظروف ومن امنلته على
ذلك قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر في  20مايو عام  1968في مسألة التضخم الوظيفي والقاضي
بعدم جواز ان يتجاوز سن المرشح لوظيفة دائمة خمسين سنة ميالدية ويستننى من ذلك أئمة المساجد
والمؤذنون(. )22

( )19د .سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون االداري ،دار الفكر العربي ،مصر  ،1984 ،ص.280
( )20مجلة العدالة ،العدد االول ،السنة االولى ،وزارة العدل  ،بغداد ،1973 ،ص.165
( )21المادة ( )4/3من قانون التقاعد المدني رقم( )33لسنة.1966
( )22د .عبد الوهاب موحد ،شرح قانون الجزاء الكويتي ،القسم العام ،بدون مكان للطبع ،الكويت ،1972 ،ص. 420
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واختلفت الدول في تحديد الحد األدنى ففي لبنان اشترطت على المتقدم للوظيفة قد اتم ( )20من عمره
والصومال حدده بسن ( )16و المشر السوري فحدده بـ( )18من العمر ،و المكسيك فحددته بـ( )16من
العمر وبريطانيا بحسب الدرجات الوظيفية يختلف العمر المطلوب فتتراوح ما بين ( )22-16سنة(.)23
ثالثا ً  :شرط اللياقة الصحية :
من الشروط التي اشترطها قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنة  1960المعدل في المادة ( )3 /7شرط
اللياقة الصحية وخلو طالب الوظيفة من األمرا

المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام

بأداء واجباته الوظيفية التي تم تعيينه فيها بموجب قرار صادر من السلطة المختصة بذلك(. )24
وبنا ًء على ذلك صدر نظام الجدارة البدنية رقم )15 (،لسنة  1963المعدل ففي المادة ( )2منه نص على ان
يتم فحص المرشح لتولي الوظيفة من قبل لجنة طبية وتتألف اللجنة من اطباء نالنة او اكنر ،كما جاء في المادة
( ) 6من النظام نفسه انه باإلمكان الطعن بقرار اللجنة الطبية امام لجنة طبية استننائية

.

وهذا ما أكدت عليه مجموعة من القرارات منها قرار مجلس قيادة النورة المنحل المرقم () 208في
 1980/2/7والمعدل بالقرار  424في . )25(1980/3/24
اال انه وبالرغم من ذلك يمكن توظيف من يكون مصابا ً بعاهة او مر

اذا كانت الوظيفة المطلوب توظيفه

فيها ال تتأنر بعاهته او مرضه وبنا ًء عليه صدرت تعليمات من مكتب النائب االول لرئيس الوزراء برقم
() 2098/8/7في  1980/3/15وقد خصصت تعيين المعوق القادر على العمل والذي ليس له مورد نابت
في دوائر الدولة والقطا االشتراكي حسب قدرته وبما يتالءم مع قابلياته استننا ًء من احكام قانون العمل
وقوانين وانظمة وتعليمات الخدمة (. )26
ونحن نؤيد ما ذهبت اليه هذه التعليمات.
اال انه قد يضاف الى الشروط العامة شروط أخرى تطلبها الوظيفة ذاتها وهذه الشروط تعدها لجنة فنية محايدة
منل الوسامة او الطول او عدم الزواج كمضيفة الطيران.

( )23د .محي الدين القيسي ،مبادئ القانون االداري العام ،الدار الجامعية ،بغداد  ،1982 ،ص.219
( )24د .عدنان العجالني ،الوجيز في الحقوق اإلدارية ،ط ،1مطبعة جامعة دمش  ،1959 ،ص.179
( )25القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2767لسنة .1980
( )26علي محمد الكرباسي ،شرح قانون الخدمة المدنية رقم(  )24لسنة ،1960دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1984 ،ص.29
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من الدول التي اخذت بشرط الصحة هي الكويت مع التنويه ان المشر لم يشترط هذا الشرط في وظائف
الحلقة االولى ،كما أجاز وبنا ًء على طلب احد الوزراء لمجلس الوزراء وبعد األخذ برأي ديوان الموظفين
االعفاء الكلي او الجزئي من شروط التوظف وهذا ما اخذ به نظام الخدمة المدنية الكويتي الصادر في  4ابريل
 1979في الفقرة() 5من المادة ( )1منه.
وبالرغم من ضرورة توافر شرط اللياقة الصحية اال ان بع
حي أجازت تعيين بع

الدول لم تجعل توافر هذا الشرط بصورة مطلقة

المعوقين او المكفوفين ،اذا لم تكن هذه اإلعاقة تمنعه من العمل وذلك بشهادة المرجع

المختص (. )27
ونحن نؤيد ضرورة استمرار توافر اللياقة الصحية في الموظف حتى بلوغه سن التقاعد ،ألجل منع انتشار
األمرا

واستمرار عمل المراف العامة ،ويجب على الدولة التأكيد على تطبي هذا الشرط وفر

العقوبات

الالزمة لتطبي هذا الشرط وخصوصا ً ان اكنرية هذه اللجان هي لجان شكلية.
رابعا ً  :حسن األوالق:
من الشروط التي تشترطها القوانين في اغلب البلدان هو ان يكون المرشح لشغل الوظيفة حسن األخالق
باإلضافة الى عدم المحكومية او عليه حكم جناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة وهذا ما نص عليه قانون
الخدمة المدنية في المادة ( ) 4/7مما يدل على استبعاد المشر العراقي ألشخاص ذو السمعة السيئة ألسباب
أمنية للمحافظة على اسرار الدولة كما ان الموظف يمنل السلطة العامة في مباشرته وظيفته ،كما ان الجمهور
يؤمن على حقوقه وحرياته ،فاذا كان مختلسا ً فلن يكون للفرد القدرة على النقة به.
وقد كان مجلس الخدمة المسؤول عن التعيين بعد االستعانة بالجهات االمنية وتعرف بتحقي الهوية ،اال انه
بعد ذلك تم االستعانة بونيقة عدم المحكومية بعد صرف النظر عن االولى وهذا ما جاء في القرار المرقم(
 )2023في .)28(1964/12/26
اال ان مجلس قيادة النورة (المنحل) حسم األمر بصدور قراره المرقم(  )1730في

 1979/12/11الذي

قضى بإلغاء ونيقة عدم المحكومية واالستعانة بإقرار يقدمه طالب الونيقة بدالً عنها ،أما اذا كان محكوما ً عليه

( )27مجلة مؤتة للبحو والدراسات ،جامعة مؤتة  ،العدد االول ،االردن ،1992 ،ص.202
( )28د .علي محمد بدير وآخرون ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،1993 ،ص.308
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لمدة تزيد على سنة(جناية ،جنحة) فعليه تقديم نسخة من الحكم الصادر بحقه ،واذا رأت الجهة التي قدم اليها
االقرار انه ليس من المتعين عليها تعيينه فيعن بوظيفة أخرى في الدولة او القطا االشتراكي (. )29
اال ان ديوان التدوين القانوني سابقا ً كان قد افتى في قراره المرقم(  )145لسنة  1978في  1978/9/30بان
طالب التعيين اذا قدم اقراراً مغايراً للحقيقة وكان التغيير ال يؤنر على شرط من شروط التوظف وهو حسن
األخالق وفي نفس الوقت هذا االقرار ليس شرطا ً من شروط التعيين ،ففي هذه الحالة ال يوجد سبب لاقصاء
من الخدمة (. )30
كذلك هناك من يشترط ان ال يكون طالب التعيين قد عزل من الوظيفة الن مفهوم العزل يعني انه ارتكب خطأ
وعوقب أكنر من مرة وهذا بالتالي ما يدل على عدم الصالحية.
وقد عرف حسن األخالق باآلتي  -:هي مجموعة صفات حسنة تظهر في تعامل الفرد مع بقية افراد المجتمع
وين به باقي إفراد المجتمع ويأتمنوه على إسرارهم .واألصل ان كل شخص حسن السمعة وعلى اإلدارة
أنبات عكس ذلك اي على المدعي إنبات عكس ذلك وهذا ما يخضع للسلطة التقديرية لادارة (. )31
وامسا  :الشهادة الدراسية :
هذا ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة ( )5/7ويقصد به توافر المؤهالت العلمية والخبرات لدى
شاغل الوظيفة ألداء مهامه بصورة صحيحة ،وقد كانت الشهادة االبتدائية الحد األدنى للتعيين في الوظيفة
العامة ،حتى صدور القانون رقم(  )44لسنة  1977معدالً حكم الفقرة (/1أ ) من المادة ( )9من قانون الخدمة
المدنية حي

يمنع تعيين خريجي الدراسة االبتدائية في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقانون المالك،

نم اصدر مجلس قيادة النورة المنحل قراره المرقم(  )644في  1977/5/31الذي برر فيه عدم جواز تعيين
خريجي الدراسة المتوسطة في الوظائف الداخلة في مالك الموظفين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ،ما
عدا ما استننى بنا ًء على قرارات المجلس المنحل.
والخبرة العلمية تختلف باختالف الوظائف المطلوب التعيين فيها فوظيفة المهندس منال تحتاج الى شهادة من
كلية هندسة ،حسب نوعية ودرجة الوظيفة تختلف الشهادة المطلوبة (.)32

( )29القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  2748في .1979/12/31
( )30القرار منشور في مجلة العدالة ،العدد االول ،السنة الخامسة ،وزارة العدل  ،بغداد  ،1978 ،ص.179
( )31د .محمد أنس قاسم جعفر ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائري ،مطبعة األخوان مورافتلي ،القاهرة .1982 ،ص.62-61
( )32د.عبد القادر الشيخلي ،القانون االداري ،الدار البغدادي للنشر ،عمان ،1994 ،ص.133

20

وهناك وظائف تتطلب شهادات عليا كما في وظائف التدريس في الجامعات حي

تشترط القوانين وجوب

حصول االساتذة منالً على شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها (. )33
او قد تتطلب شهادات عليا باإلضافة الى الخبرة التي ال تقل منالً عن خمس او عشر سنوات كما في قانون
التنظيم القضائي رقم( ) 160لسنة  1979وتعديالته وهذا ما نصت عليه المادة ( )36وايضا ً ما نصت عليه
المادة ( )20من قانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم(  )65لسنة  .1979وقد يتطلب القانون وجوب
اجتياز دورات تدريبية معينة وشرط الشهادة العلمية شرط الزم فهو يضع الشخص المالئم في المكان المالئم.
()34

 :3.1تكيف العالقة بين الموظف والوظيفة العامة
نار الخالف الفقه والقضاء حول طبيعة العالقة بين الموظف واإلدارة  ،فهناك رأي ذهب الى القول بان العالقة
بين الموظف واالدارة عالقة عقدية من عقود القانون المدني  ،وهناك راي ذهب للقول بانها عالقة عقدية من
عقود القانون العام  ،ونمة راي اخر يقول بان العالقة تنظيمية وان الموظف في مركز تنظيمي .
 :1.3.1رابطة عقدية
أ-

رابطة تعاقدية من روابط القانون الواص

تعتبر النظريـة العقـديـة من أقـدم النظريـات التي تبين طبيعـة العالقـة بين الموظف العـام و الـدولـة  ،حتى يعود
الفضل الى ظهورها الى الفقه والقضاء الفرنسيين في أواخر القرن 16ويرى أنصار هذه النظرية بان العالقة
التي تربط الموظف بـاإلدارة عالقـة تعـاقـديـة قـانونيـة من عالقـة القـانون الخـاص و مفـاد هـذه النظريـة هو أن
العالقـة بين الموظف و الـدولـة تحكمهـا القواعـد العقـديـة في القـانون المـدني حيـ يعلن الموظف عن إيجـابـه  ،و
ينعقد العقد متى وافقت الدولة.

()35

-1عقــد وكــالــة :ويتجســــــد هــذا العقــد بــأن العالقــة التي تربط الموظف بــاإلدارة ،هي عالقــة مــدنيــة
وبـالتحـ ديـد " عقـد وكـالـة " يتمنـل في أن الموظف يقبـل بمنصـــــب العمـل المعين لـه مقـابـل موافقـة اإلدارة على
التحاقه بالوظيفة وأداء الخدمة المحددة له  ،وأن العمل المكلف يعد عمال قانونيا  .وكذلك بأنه عقد وكالة غير
أن العديد من الفقهاء تصـــدو لهذا التكييف ،باعتبار أن العقد يشـــترط إبرام إرادتين اإليجاب والقبول واجراء

( )33انظر م( )7من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية رقم ( )14لسنة  1984والصادر بمقتضى م( )34من قانون الجامعة األردنية رقم ( )52لسنة .1972
( )34د.عبد المجيد سليمان عبد الحفيظ ،مبادئ القانون اإلداري المصري ،مطبعة العابدين ،مصر ،1982 ،ص.359
( )35شريف يوسف حلمي خاطر  ،الوظيفة العامة(دراسة مقارنة)  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،2006،ص. 17
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مفاوضات بين الطرفين لالتفاق على شروط التعاقد وهذه االشتراطات الوجود لها في عالقة الموظف بالدولة
 ،فبمجرد التعيين في منصـب العمل تترتب أثار ال عالقة لها مطلقا بالتفاوض وال برضـا الموظف أو بقبوله
التعيين ولذلك هجرت هذه النظرية وجاء بنظرية العقد المدني .
 -2نظريـة العقـد المـدني :هـذه النظريـة من أقـدم النظريـات التعـاقـديـة  ،ومفـادهـا وجود عقـد مـدني بين الموظف
والـدولـة يلتزم الموظف بموجبـه بتقـديم خـدمـة من أجـل قيـام الـدولـة بتنفيـذ األعبـاء المنـاطـة بهـا ويتخـذ االلتزامـات
بين الطرفين طبقا للعقد المبرم بينهما  ،فالدولة ملزمة بتقديم االجر الالزم والموظف بالمشـــاركة في الوظيفة
العامة ،وتهدف الدولة من خالل هذا العقد الى تحقي الصالح العام للمجتمع.
ويرى البع

أن المصــدر التاريخي لهذه النظرية في فلســفة العقد االجتماعي التي نادى بها الفالســفة (هوبز

ولوك وروسو) أبان القرن التاسع عشر .
ويرى االســتاذ ســليمان محمد الطماوي ان الســبب في خضــو العالقة التي تربط العامل او الموظف بالدولة
الى احكام القانون الخاص هو ان "القانون المدني كان يضفي على معظم موضوعات الفانون االداري  ،ومن
نم كـان من الطبيعي ان تكييف العالقـة ب ين الموظف والـدولـة على انهـا من روابط القـانون الخـاص .وبـالتـالي
فقـد اعتبر الموظف في مركز تعـاقدي في عالقتـه مع االدارة  ،ووصـــــف العقـد الذي يربطـه باإلدارة بانه عقد
وكالة اذا كان العمل المنوط بالموظف قانونيا وعقد اجارة اشخاص اذا كان الموظف يقوم بعمل مادي
ومن خالل هذه النظرية هناك جملة من النتائق تترتب عليها :
اعتبار قرار التعيين بمنابة عقد يربط الموظف باإلدارة .ال يجوز تعديل أحكام العقد إال باتفاق الطرفين. وجود الموظف في مركز شخصي ذاتي مستمد من العقد الذي ابرمه مع االدارة مؤسسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في القانون المدني ،غير ان هذهالنظرية لم يكتب لها كسابقتها النجاح وذلك لاسباب التالية :

( )36سليمان محمد الطماوي  ،مصدر ساب  ،ص. 430

()36

.
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أ -من الناحية الشـكلية  :يسـتلزم العقد إجراء مداوالت و مناقشـات لتحديد شـروطه ،و منل هذه المناقشـات ال
وجود لها في تعي ين الموظفين العموميين ،وانما يتم شـغل الوظيفة بقرار إداري تنفرد اإلدارة بإصـداره ،و إن
كان تنفيذه يتوقف إلى حد ما على شرط استالم الموظف لعمله بالفعل.
من النـاحيـة الموضـــــوعيـة  :ان رابطـة الموظف بـاإلدارة أبعـد مـا تكون عن روابط القـانون الخـاص التعـاقـديـة.
فالرابطة التع اقدية في ظل القانون المدني يحكمها مبدأ أســـاســـي هو مبدأ "العقد شـــريعة المتعاقدين" ،و هذا
المبدأ يعني عدم جواز انفراد اإلدارة بتعديل نظام التوظف بما من شـأنه المسـاس بالحقوق و الواجبات المتف
عليها و هذا الوضـع يخرج على القواعد األسـاسـية الضـابطة لسـير المراف العامة  .كما انه يؤدي إلى احتمال
اختالف مراكز الموظفين العموميين القائمين بنفس العمل أو الشـــاغلين لنفس الوظيفة تبعا الختالف شـــروط
االتفاق ،كما يســمح للموظف بان يفســخ العقد من طرفة دون موافقة اإلدارة أو خضــو ألحكام االســتقالة .و
هذا كله ال ينسجم و مبدأ ديمومة و انتظام سير المرف العام.
واســـنادا على ذلك  ،فإن اإلدارة تملك ســـلطة تعديل النظام الذي يخضـــع له الموظف العمومي  ،بين حقوق
ووجبات.
واعتبا ار لهذه األفكار التي ترف

في مجملها اعتبار عالقة الموظف باإلدارة عالقة تعاقدية خاصـــة  ،نادي

الفقـه بفكرة أخرى جـديـدة مؤديهـا أن عالقـة الموظف بـاإلدارة هي عالقـة تعـاقـديـة تنـدرج في نطـاق القـانون
الخاص وهي نظرية عقد الالدغان .
-1

نظرية عقد االذعان  :وفقا لهذه النظرية يرتبط الموظف بالدولة بعقد اذعان تكون فيه كافة الشـــروط

متوفرة من اهلية الطرفين وتطاب في ارادتهما وتحديد مسب للحقوق وااللتزامات المتبادلة بينهما .

()37

وفي هذه الحالة فان االدارة تتمنل فقط في حرية المترشـــح في االنتســـاب الى النظام القانوني للوظيفة العامة
،وبمجرد االنضــــمـام اليـه يعـد بمنـابـة قبول من جـانبـه يمكنـه من توليـه منصـــــب عمـل في الوظيفـة العموميـة ،
والخضـــو عندئذ لانظمة القانونية التي تصـــنعها الدولة مســـبقا  ،والتي بإمكانها ان تحدد حقوق وواجبات
الموظفين وتعديلها اذا اقتضت ضرورة المصلحة .

( )37عبد الحميد حشيش  ،دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ، 1977 ،ص. 49
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وبالرغم من التأنير والصـدى الكبيرين الذي لقيته هذه النظرية السـيما في الدول االنجلوسـاكسـونية ،باعتبارها
االصـــــل العـام ،اال انهـا لم تصــــمـد هي االخرى تجـاه االنتقـادات الموجهـة لهـا من طرف اعـدائهـا من الفقهـاء
الفرنسيين اين تعرضت النتقادات شديدة من ذلك :
 ان اغلبيـة الفقه تنكر صـــــفة العقد على نظرية االذعان التي تعتبرها بمنابة قانون نظام يرتب مراكز قانونيةاو نظامية  ،باعتبار ان الوظائف العمومية ال تعتبر خدمة تمنح او بشـروط متسـاوية لكل االفراد المترشـحين
،وانما هي مراكز قانونية وتنظيمية تضــع على عات شــاغليها حقوقا وواجبات قانونية تســيرهم كما تســيرهم
كما تسـير المراف التي يمارسـون مهامهم على مسـتواهم .كما ان العقود االذعان ليسـت كلها من النظام العام ،
اذ ال يترتب على مخالفتها البطالن المطل .
ب -العالقة رابطة عقدية من روابط القانون العام :
بعـد ان اتضـــــح عـدم كفـايـة " نظريـة العقـد المـدني " لتبرير العالقـة بين الموظف والـدولـة بـانهـا عالقـة تعـاقـديـة
تخضـع ألحكام القانون الخاص ظهرت محاولة من جانب اصـحاب النظريات التعاقدية ترجع هذه العالقة الى
عقد من عقود القانون العام ( ، )38وحي

ان هذا العقد يهدف الى حســــن ســــير المرف العام فانه يكون قابل

للتعـديـل من قبـل الـدولـة  ،فـان اخـل الموظف بـالتزامـاتـه الوظيفيـة النـاشــــئـة عن هـذا العقـد ح الـدولـة متســـــائلـة
تأديبية  ،وهي تستقل بهذا االمتياز دون موافقة مسبقة من قبل المترشح للوظيفة العمومية .
ومن هـذا الراي يرى الـدكتور عبـد الحميـد حشـــــيش ،ان نظريـة عقـد القـانون العـام قـد اكســــبـت الفكرة العقـديـة
االصــلية مرونة ،اذا اصــبح في امكان االدارة تعديل النصــوص التعاقدية بإرادتها المنفردة  ،ووفقا لمشــيئتها
اعمـاال لمبـدا قـابليـة قواعـد المرف للتعـديـل والتغيير لمطـابقـة حـاجـات النـاس المتغيرة  .لكن اســــتـاذنـا الـدكتور
الطماوي ال يقر هذا الراي على اطالقه بل يضع ألعماله بع

الشروط اذ يقول "ولكن رغم هذه الحقيقة فان

عقود القـانون العـام هي عقود ملزمـة لادارة كمـا هي ملزمـة لافراد  ،وال تســـــتطيع االدارة ان تحرر من
التزامـاتهـا حينمـا اتف  ،وكيفمـا ارادت ،بـل ان حقهـا في التحرير من تلـك االلتزامـات حينمـا اتف

( ، )39وكيفمـا

ارادت  ،بـل ان حقهـا في التحرير من تلـك االلتزامـات مشـــــروط بقيود عـدة اهمهـا تغيير الظروف التي تم في
ظلها التعاقد  ،وظهور الحاجة الى اجراء التعديل ما اتف عليه في العقد  ،ومخالفة االدارة لهذه العقود يخضع
لرقابة القضاء ويخول المتعاقد ح طلب فسخ العقد.

( )38عبد الحميد حشيش  ،مصدر ساب

،ص. 49

( )39سليمان محمد الطماوي  ،مصدر ساب  ،ص.430
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اما االتجاه االخر يرى انه "يجوز لادارة ان تســتعين ببع
على بع

الموظفين عن طري التعاقد بصــفة للحصــول

الكفـاءات النـادرة من المواطنين واالجـانـب وعنـدئـذ يصـــــدق عالقـة هؤالء فقـد بـاإلدارة على انهـا

تعاقدية من عالقات القانون العام.
ان المركز القانوني للموظف مهما كان تصــنيفه المهني فهو يخضــع للقوانين واالنظمة الســارية المفعول بدء
بكيفيات انتقائه وتعيينه وتســيير مســاره المهني  ،ولذلك فان هذه المراكز يمكن ان تدخل عليها تعديال في أي
وقت في اطار ما يســـمح به القانون ففكرة تكييف عالقة الموظف باإلدارة لقيت صـــدى كبيرا من قبل مجلس
الدولة الفرنسي وكنيرا ما انيرت بصدد التعر

لمدى مشروعية إضراب أعوان الدولة.

 :2.3.1رابطة تنظيمية
بدأ الفقه الفرنســــي منذ أواخر القرن التاســــع عشــــر نحو تكييف العالقة بين الموظف واإلدارة بأنها عالقة
تنظيميـة تحكمهـا القوانين واللوائح ،نتيجـة االنتقـادات الموجهـة للنظريـة العقـديـة فقـد تم العـدول عنهـا اتجـه الفقـه
إلى األخـذ بـالنظريـة التنظيميـة  ،حيـ

اعتمـد الفقـه و القضـــــاء المركز القـانوني أو الالئحي لعالقـة الموظف

باإلدارة  ،فأصــــبح الموظف يخضــــع في عالقته باإلدارة ألحكام الوظيفة العامة بما تتضــــمنه من حقوق و
تفرضه من التزامات مستمدة من القوانين و اللوائح المنظمة لها)  ،) memoirاي ان فكرة الرابطة التعاقدية
في نطاق القانون العام ال تحق جميع النتائق التي تطلبها اعمال القواعد الضـــابطة لســـير المراف العامة فقد
عدل مجلس الدولة المصــــري نهائيا عن تكييف الرابطة بين الموظف والدولة على اســــاس الفكرة التعاقدية
واحل محلها فكرة المركز (النظامي او الالئحي)

()40

.

ويقصــد بذلك ان الموظف يســتمد حقوقه مباشــرة من النصــوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ،فقرار
التعيين ال ينشـئ للموظف مركزا ذاتيا خاصـا  ،وانما يسـتند اليه مركز قانوني عام وهذا المركز يجوز تغييره
في اي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المراف العمومية.
فهذا المركز موجود بمقتضــى القوانين وســاب عن قرار التعيين  ،فالقانون حين ينشــئ الوظيفة ينشــئ معها
مركز من يشـغلها  ،بحي

أن المزايا و التكاليف المتعلقة بالوظيفة ال يقصـد بها شـخص الموظف او مصـلحته

بل مصلحة المرف العمومي .وقد استقرت أحكام مجلس الدولة فــــــــــــــــي فرنسا على هذا الراي كما سجله

( )40محمد عبد الحميد أبو زيد  ،المرجع في القانون االداري  ،ط ، 2مطبعة العشرى  ،مصر  ، 2007،ص . 196
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المشـر الفرنسـي في القانون الصـادر في 16اكتوبر 1624بشـان النظام العام للموظفين ((،اذ تنص المادة
()11منه على "ان الموظف العام في عالقته القانونية باإلدارة يعتبر مركز تنظيمي الئحي)).
ويترتب على الفكرة التنظيمية او الالئحة بالنسبة لعالقة الموظف باإلدارة النتائق التالية :
تم التعين في الوظيفة العمومية بمجرد صـدور قرار التعين بصـرف النظر عن رضـا الموظف أو قبوله لقرار
التعين  ،غير أن قبول الموظف للتعين و تســــلمه للعمل نتيجة هامة ،حي يبدأ الوضــــع القانوني للموظف و
تقرر له حقوقه تجاه اإلدارة و يصبح ملزما بواجبات .
بمـا أن الموظف يســـــتمـد حقوقه وواجباته من النصـــــوص واللوائح القانونية فان كل تعديل يطرأ على احكام
النصوص واللوائح يسري عليه سلبا او ايجابيا دون االحتجاج بفكرة الح المكتسب ،وعلى هذا فان الموظف
يخضــع للقوانين واللوائح الجديدة الصــادرة بعد تعيينه دون ان يتمســك بتســبي القانون القديم المعين في ظله
وهذا التغيير الجائز في وضع الموظف منوط بضرورة احترام المشروعية وقاعدة تدرج القواعد القانونية .
-1

ال يجوز لادارة ان تتف مع الموظف على اوضــا تخالف احكام القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة

العموميـة ،فـان حـد

هـذا االتفـاق فـانـه يكون بـاطال بطالنـا مطلقـا حتى ولو قبلهـا الموظف فال يجوز لادارة ان

تحتق بقبول الموظف لمنل هذا االتفاق ،وذلك الن هذا يتنافى مع مبدا المشـــروعية الذي يقضـــي بان االتفاق
التعـاقـدي ال يمكن يؤنر على المركز التنظيمي  ،وتطبيقـا لـذلـك فـان قبول الموظف لـدرجـة المقررة لمؤهلـه ،او
ل مرتب اقل ال انر له اذ يصــبح باطال وال يعتد به  ،ألنه بذلك يعتبر وضــعا مخالفا للقوانين واللوائح والقواعد
العامة المنظمة للوظيفة العمومية .
-2

()41

صـلة الموظف باإلدارة العمومية التي تعمل لصـالحها ال تنتمي بمجرد تقديمه لالسـتقالة وانما البد من

قبولها من قبل الجهة المختصــة حتى تنتهي تلك العالقة وذلك تماشــيا مع فكرة ســير المراف العمومية بصــفة
دائمة.
-3

وكـل اتفـاق يتم بين الموظف واالدارة يخـالف القوانين واللوائح هو اتفـاق بـاطـل وقـد رتـب االســــتـاذ

الطماوي عددا من النتائق على المركز النظامي للموظفين نوجزها كما يلي :
 -يحرم علي هم االمتنا عن العمل سواء في صورة اضراب او استقالة فردية او جماعية قبل قبولها.

) (41حمد محمد الشلماني  ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة ،ط ،1دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية ، 2006،ص.60
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 أن قرارات التعيين والنقل والترقية والعزل هي قرارات إدارية بالمعنى الفني لهذا االصـالح تصـدر من قبلاالدارة وحدها  ،دون يشاركه احد من الموظفين
ولما كان الموظف يسـتمد حقه من القوان ين واللوائح مباشـرة ال من اتفاقه مع االدارة فان كل اتفاق يتم بينه وبين االدارة على خالف المقرر في القوانين و اللوائح هو اتفاق باطل (. )42
وقـد رتـب الفقـه ايضـــــا نتـائق ممـانلـة نوعـا مـا للنتـائق التي رتبهـا الـدكتور الطمـاوي على المركز النظـامي
للموظفين نجد ان االســتاذ الطماوي اجاز لادارة ان تلجا الى الطري التعاقدي على ســبيل األســتاذ بالنســبة
لبع

الوظائف ذات الطابع الخاص فتكون رابطة الموظفين باإلدارة تعاقدية منال ذلك الموظفين االجانب.

ويرى الدكتور محمود عاطف البنا :بان التصور الالئحي ترابطه التوظف يمتاز بانه اكنر اتفاقا مع مقتضيات
المراف العامة ،و ما يطلبه من التغليب المصــلحة العامة  ،وضــمان ســيرها بانتظام ،وجواز تعديل نظامها و
قواعدها مســايرة للحاجات المتغيرة والمتطورة ويظهر ذلك من النتائق التي يترتب على هذا التكييف الالئحي
لرابطة التوظف .
امـا راي اخر ،قـد نبـه الى وجوب مراعـا ة بع

المالحظـات قبـل تعميم النتـائق المترتبـة على المركز التنظيمي

للموظف  ،وقد أوضــح بقوله انه "رغم التســلســل بكل النتائق الســابقة فينبغي ان يالحظ ان المركز التنظيمي
الذي يوضـع فيه الموظف العمومي ال يؤدي إلى إهدار كل حقوقه في االسـتقرار وال ضـيا حقوقه المكتسـبة
المشروعة.
غن أحكام العامة وما تتضـــمنه من حقوق وما تفرضـــه من واجبات الوظيفة مأخوذة مباشـــرة من نصـــوص
القوانين واللوائح التي تنظمها  ،فالموظف في مركز تنظيمي الئحي وقرارات تعيينه ال تنشــــأ له مراكز ذاتيا
خاصـــا فهو موجود بمقتضـــى القوانين واللوائح ويســـب قرار التعيين  ،وعليه فإن الوظيفة العامة لم تنشـــأ
الموظف العام بل العكس  ،هو الصـــحيح إذ وجد الموظف العام الوظيفة نفســـها  ،فهو ملزم بالقيام بما تطلبه
واجبات هذه الوظيفة  ،وهكذا فإن أي إخالل بهذه الواجبات الوظيفية قد تضــــر بمصــــلحة المرف العام مما
يعرضه للجزاء التأديبي من قبل الجهة المختصة بذلك وفقا للقوانين واللوائح.

( )42حمد محمد الشلماني  ،مصدر ساب ،ص.61
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وعلى أن الموظف يكون اتجاه اإلدارة في وضــعية قانونية وتنظيمية  ،أي ان المشــر رف
التعـاقـد في الوظيفـة العـامـة التي تزيـد بع

صــراحة مبدا

االطراف والجهـات فرضـــــه حـاليـا  ،اذ ان الموظف ال يشـــــعر

باالستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم المردودية ويؤنر سلبا على سير المرف العام .

()43

( )43بوظراف علي  ،مسار الموظف في ظل التشريع الجزائري  ،رسالة ماجستير  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة عبدالحميد ابن بايدس ، 2018 ،ص. 21
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الفصل الثاني
حقوق وواجبات الموظف العام وجزاء االوالل بها
تمهيد :
تتضـمن التشـريعات مجموعة من الحقوق للموظف وذلك مقابل الواجبات التي يجب عليه القيام بها  ،وتنقسـم
هذه الحقوق على الحقوق المالية التي تتعل بالراتب و المخصــــصــــات  ،و الحقوق غير المالية التي تتعل
بالنقل و التنسيب واالعارة و االجازات.
 :1.2حقوق الوظيفة العامة
 :1.1.2الحقوق المالية
يطل على مجمو األشــــخاص العاملين في الدولة ودوائرها مصــــطلح (الموظفون العموميون )  ،وهؤالء
تحكمهم نصوص قانونية عديدة تختلف من دولة ألخرى  .وفي العراق يوجد قانون الخدمة المدنية رقم ()24
لسنة  1960المعدل الذي يعد الشريعة العامة التي تتناول أحكام الوظيفة العامة بالتنظيم.
ـر على عـات الموظف لتحقي دوام
ومن المعلوم أن هنـاك جملـة من االلتزامـات التي أوردهـا المشــــ ّ
اســـتمرار المرف العام بانتظام واطراد  ،وهذا يقتضـــي أن توجد للموظف مجموعة من الحقوق التي توازن
االلتزامات المفروضة على الموظف  ،وهي ما سنورده في اآلتي (:)44
أوالً :الراتـــب :

( )44قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
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وهو مبلا من المال يتقاضـاه الموظف شـهريا ً وبصـورة دورية مسـتمرة لقاء انقطاعه للعمل في خدمة الوظيفة
التي يشـغلها .ويسـتح الموظف هذا الراتب من تاريخ مباشـرته لمهام وظيفته وليس من تاريخ صـدور قرار
تعيينه فيها ،ويبنى راتب الموظف وفقا ً لقانون الخدمة المدنية  ،على أسـاسـين مهمين وهما الشـهادة الدراسـية
ومـدة خـدمـة الموظف في وظيفتـه  .ويجـب التنبيـه بـأن الراتـب المقصـــــود بـه هنـا هو الراتـب األســـــاس الـذي
يصـــــرف للموظف نتيجـة شـــــغلـه لـدرجـة وظيفيـة في ســـــلم الـدرجـات الوظيفيـة المكون من عشـــــر درجـات
والمنصـوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة رقم( ) 22الصـادر عام  . 2008ويسـتح الموظف هذا
الراتب من تاريخ مباشرته لعمله الوظيفي ال من تاريخ تعيينه (.)45
ثانياً :الموصصـــات :
وهي مجموعة مبالا مالية يتقاضـــاها الموظف شـــهريا ً أو خالل مدة معينة يحددها القانون  ،وتمنح إما على
شـكل مبالا شـهرية مقطوعة أو ع لى شـكل نسـبة محددة من الراتب األسـاسـي للموظف  ،والمخصـصـات تمنح
للموظف لتحقي غايات معينة منهـا :
.1

لتمكين الموظف من مواجهة المتطلبات االقتصادية للحياة بما يكفل عيشه بمستوى مقبول اجتماعيا ً.

.2

لتمييز الموظف عن غيره من الموظفين  ،ألن طبيعـة عملـه تحتـاج إلى كفـاءة علميـة أو فنيـة غير

مطلوبة في الوظائف اإلدارية األخرى.
.3

الموصـــــصـــــات العـائليـة  :وهي مبلا يمنح للموظف الـذي يتحمـل أعبـاء مـاليـة إضـــــافيـة وتتمنـل

بمخصصات الزوجية واألوالد  ،وتصرف ألحد الزوجين إذا كان كالهما موظفا ً.
.4

موصــصــات الشــهادة العلمية  :وهي مبلا مالي يمنح للموظف الحاصــل على شــهادة علمية معينة ،

وهذا المبلا يتدرج صــعوداً بنســبة من الراتب األســاســي بالنســبة للموظف الحاصــل على الشــهادة االبتدائية
وحتى شهادة الدكتوراه في اختصاص معين.
.5

موصـصـات التفرا الجامعي والعلمي  :وتمنح عادةً لبع

ذوي االختصـاصـات النادرة لقاء تفرغهم

للعمل العلمي أو البحني كأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد أو الباحنين العلميين .

( )45اديب محمد غريب  ،حقوق الموظف المالية و المعنوية  ،بح

منشور ،مجلة الطري  ،العدد ، 2012 ، 15ص .4
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.6

موصـصـات منع مزاولة المهنة  :وتمنح للبع

من الموظفين الذي يحملون شـهادات علمية جامعية

معينـة وذلـك عنـدمـا يمنعهم القـانون من ممـارســـــة مهنهم خـارج أوقـات الـدوام الرســـــمي ليتفرغوا كليـا ً للعمـل
الوظيفي كالمهندسين والصيادلة واألطباء األخصائيين.
.7

موصــــصــــات الموقع الج رافي  :وهي تمنح للموظفين الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات

اإلدارية أو القرى أو األرياف أو المناط النائية.
.8

موصـــصـــات األعمال اإلضـــافية  :وتمنح للموظف عند تكليفه بالعمل أكنر من الســـاعات المقررة

ألوقات الدوام الرسـمي كتعوي

عن الجهد اإلضـافي الذي يبذله الموظف في أوقات راحته  .وقد حدد قانون

رواتب موظفي الدولة والقطـا العـام بضـــــرورة أن ال تزيد عدد هذه الســـــاعات عن النال ويتم صـــــرفها
بتعليمات يصدرها وزير المالية.
.9

موصــصــات الوطورة  :وتمنح للموظف عندما يقرر القانون أن وظيفةً ما ترافقها خطورة معينة لذا

تمنح للموظف الذي يشغل هذه الوظيفة.
.10

موصـصـات المنصـب الوظيفي  :وتمنح عندما يكون الموظف مكلفا ً بإشـغال منصـب وظيفي معين كـ

( رئيس قســـم  ،مدير دائرة  ،معاون عميد  ،عميد… الخ )  .وهي تحتســـب بنســـبة مئوية معينة من الراتب
األساسي للموظف.
.11

العالوة الســنوية  :وهي عبارة عن مبلا مقطو من المال يمنح للموظف على راتبه األســاســي إذا

قضى سنة خدمة في وظيفته  ،ينتقل بعدها إلى المرتبة التالية في داخل درجته الوظيفية  .ولكل درجة وظيفية
حدد القانون إزاءها مبلغا ً ماليا ً كزيادة أو عالوة تمنح ســنويا ً للموظف عند تحق ما ذكر في أعاله  ،ويســتمر
الموظف بأخذ العالوة حتى يصل راتبه إلى الحد األعلى للراتب المقرر لدرجته الوظيفية.
.12

الترفيع  :هو انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية التي كان يشــغلها في ســلم الدرجات الوظيفية إلى

الدرجة التي تليها ،كأن ينتقل الموظف من الدرجة السـابعة إلى السـادسـة ومن السـادسـة إلى الخامسـة وهكذا .
ويترتـب على هـذا االنتقـال زيـادة ملحوظـة في راتـب الموظف  .وال أنر للترفيع على المركز أو العنوان
الوظيفي المتمتع به الموظف ،كما أن ال عالقة للترفيع بالمهام اإلدارية التي يباشرها الموظف.
ويمكن أن نذكر أهم الموصصات باآلتي :

( )46يوسف الياس  ،المرجع العلمي في شرح قوانين الخدمة المدنية واالنضباط والتقاعد المدني  ،ط  ،1دار التقني للطباعة والنشر ،بغداد .1984 ،

)(46
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ثالثا :العالوة السنوية والترفيع والترقية  :وسنوضح كل منها في فقرة مستقلة :
هذا ويشـــــترط لترفيع الموظف جملة شـــــروط نص عليها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاا العام رقم
( )22الصادر عام  2008وكما يلي :
وجود وظيفة شاغرة في الدرجة األعلى ضمن المالك الوظيفي للدائرة .

أ.

إكمال المدة المقررة للترفيع المنصــوص عليها في ســلم الدرجات الوظيفية  .كأن تكون إكمال أربع

ب.

سنوات أو خمس سنوات .
أن يكون الموظف مستوفيا ً للشروط والمؤهالت الالزمة إلشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.

ج.

نبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشـغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصـية من رئيسـه اإلداري

د.

المباشر ومصادقة الرئيس اإلداري األعلى .
وعلى أيـة حـال فـإن المـادة ( )1 /9من قـانون رواتـب موظفي الـدولـة والقطـا العـام قـد توقعـت تعـذر
ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العالوة الســـنوية لوصـــول راتبه إلى الحد األعلى المقرر
لدرجته الوظيفية فجوزت المادة المذكورة االسـتمرار بمنح الموظف العالوات السـنوية للدرجة التالية لدرجته
وترفيعـه عنـدمـا تتوافر درجـة وظيفيـة شـــــاغرة أعلى من درجتـه  ،ويعتبر هـذا الترفيع حـاصــــالً من تـاريخ
االستحقاق حسب نص المادة ( )7من القانون المذكور ليبدأ حساب مدة ترفيع جديدة .
ثالثا ً  :الترقيـــة الوظيفية :
وهي إسـناد وظيفة إلى الموظف أعلى من الوظيفة التي كان يشـغلها في السـلم اإلداري تكون فيها مسـؤولياته
وصـالحياته أكنر من تلك التي كان مكلفا ً بها كالترقية من معاون مالحظ إلى مالحظ وإلى رئيس مالحظين ،
والترقية من معاون مدير إلى مدير ،والترقية من رئيس قسم إلى عميد وهكذا.
ومن حي

المبدأ العام فإن الترقية في المناصـب اإلدارية ال يترتب عليها أية زيادة في الراتب من حي المبدأ

العـام  ،إال أن قـانون رواتـب موظفي الـدولـة والقطـا العـام قـد قرن الترقيـة الوظيفيـة بزيـادة في الراتـب عمومـا ً
(.)47

( )47عامر الكبيسي  ،إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية  ،ط،1دار الكتب  ،بغداد  ، 1980 ،ص. 51
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ونظم الترقية تعتمد على أسس متعددة وفقا ً لطبيعة عمل الموظف وكاآلتي :
أ .على أساس األقدمية .
ب .على أساس القدرة والكفاءة .
ج .على أساس الجمع بين األقدمية والقدرة والكفاءة .
وبذلك يتضــــح أن الترقية ( التي هي تغيير العنوان الوظيفي ) مســــتقلة عن الترفيع (الذي هو انتقال
الموظف من درجة إلى أخرى أعلى ضمن سلم الدرجات الوظيفية ) وال تالزم بينهما.
غير أن المشر العراقي عندما عالق شروط الترفيع نالحظ انه قد خلط ما بين الترقيـــــة والترفيـــــع
بالمفهوم المتقدم وذلك في قانـون رواتـب موظفـي الدولـة والقطا العام رقم ( )22لسنـة . 2008
 :2.1.2الحقوق الوظيفية
أوالً :الحق في التنسيب
المقصــود بتنســيب الموظف هو صــدور قرار من الســلطة المختصــة يســند الى الموظف وظيفة أخرى غير
وظيفته األصلية وبصفة مؤقتة مع بقائه على مالك الجهة اإلدارية المنتدب منها(. )48
لقد عرف الفقه العراقي مفهوم التنســيب بأنه  ( :إجراء إداري داخلي يصــدره الرئيس اإلداري لتغيير موقع
أحـد موظفيـه لفترة محـددة ومؤقتـة وتقـل عـادة عن مـدة النـدب  ،وذلـك العتبـارات اضـــــطراريـة عـاجلـة ويظـل
خاللها الموظف المنســـب يقاضـــي راتبه من دائرته األصـــلية  ،وكذلك يظل مرتبطا من حي االشـــراف ،
وخضوعه للتأديب لرئيسة اإلداري الذي أصدر امر تنسيبه )
ويمكن بعد ذلك صـياغة تعريف بسـيط للتنسـيب بانه ( هو قيام الموظف مؤقت بأعباء وظيفة شـاغرة أخرى
برضــــاه أو من دونه  ،من نفس درجة وظيفته أو أعلى درجة في نفس الدائرة الحكومية المعين فيها  ،أو في
دائرة حكومية أخرى سـوى كانت بالتفرخ الكامل أو باإلضـافة إلى أعمال وظيفته مع بقائه على مالك إدارته
األصلية ) .

( )48محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عنمان محمد  ،مبادئ القانون اإلداري  ،دار المطبوعات الجامعة  ،اإلسكندرية  ، 2001 ،ص . 284
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أنواا التنسيب

النوا األول  :الرضـــــائي  :على الرغم من أن الكلمـة النهـائيـة في اتخـاذ قرار تنســــيـب الموظف تعود إلى
اإلدارة العامة  ،ولكن من المكن أن يكون التنســــيب رضــــائيا إذا جرى بموافقة الموظف أو بطلبه  ،ويجب
تقدير ذلك وف احتياجات المرف العام بما ال يؤدي إلى اإلضرار بالمصلحة العامة .
إذا كان للموظف الحرية في طلب التنســيب اســتنادا إلى أســباب مختلفة  ،فإن هذه األســباب يجب أن تكون
مشـروعة  ،ومسـوغة  ،وغير مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة  .ومن نم فأن قرار التنسـيب يكون باطال
وقابال لالغاء  ،إذا اتخذ وســيلة للتهرب من مخالفة وظيفية أو وســيلة لمحاباة موظف ما  ،أو لتحقي أهداف
مادية غير مشروعة .
النوا الثاني  :االجباري  :ويكوف التنســيب تكليفا ً ( إجبارية ) إذا جرى من غير موافقة الموظف بناء على
أهـداف المصـــــلحـة العـامـة  ،ألن على الموظف التقيـد بقرار التنســــيـب واال تعر

على الموظف العقوبـات

الوظيفية ( االنضـــباطية )  ،فالموظف في مركز قانوني تنظيمي يحكم بالقوانين واألنظمة والتعليمات وليس
لرضـــاه أو لعدم رضـــاه أنر على قرارات اإلدارة العامة  ،إذا كانت ألهداف ضـــمان المراف العامة ســـيرا
وانتظاما .
-2

()49

شروط التنسيب :

أن المشـــر العراق حدد أحكام وشـــروطا ً لتنســـيب الموظف للعمل في دائرة حكومية أخرى بنفس درجته
الوظيفية أو وظيفة أعلى منها درجة  ،وتتمنل هذه األحكام والشروط فيما يلي :
()50

أ-

بأن يكون التنسيب بين اإلدارات الحكومية العامة .

ب-

بأن ال تتجاوز مدة التنسـيب نال سـنوات  ،وأن يكون التمديد كل سـنة  ،وبعبارة أخرى ال يجوز أن

يكون التنسـيب لمدة سـنتين أو نالنة دفعة واحدة( .)51عند تجاوز التنسـيب نال سـنوات في هذه الحالة يصـبح
الموظف منقوال لادارة المنسب لها .

( )49خالد رشيد علي  ،مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراق  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،بح
( )50المادة(/1فقره ب  )1-من تعليمات الوظائف الشاغرة و المالكات المصدقة رقم ( )23لسنة .1979
( )51المادة(/1فقره ب  )4-من تعليمات الوظائف الشاغرة و المالكات المصدقة رقم ( )23لسنة .1979

منشور  ،جامعة ديالى  ،المجلد  ، 4عدد  ، 2015 ، 2ص . 60
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ت-

أن يكون التنسـيب وتمديده بموافقة الوزير المختص  ،أو الوزيرين المختصـين إذا كان التنسـيب بين

وزارتين وأما اذا كان التنســيب بين دوائر وزارة واحدة فانه يتطلب موافقة رئيس الدائرة االصــلية والمنســب
منها والدائرة الجديدة المنسب لها .
-

أن تتحمل اإلدارة المستفيدة رواتب ومخصصات الموظفين المنتسبين إليها طوال مدة التنسيب .

ج-

عدم جواز تنسيب الموظف إلى وظيفة اقل من مستوى وظيفته األصلية .

ح-

اإلدارة المتعلقة مسؤولة بإنهاء تنسيب الموظف الذي تجاوزت فترة تنسيبه عن سنتين .

()52

ثانياً :الحق في النقل الوظيفي
يقصـد بنقل الموظف أن تسـتبدل الوظيفة المسـند اليها بوظيفة أخرى تعادلها سـواء في نفس الدائرة الحكومية
التي يعمل فيها أي دائرة حكومية أخرى تحقي للصالح العام وصالح العمل.
لم تتف تشـــريعات الخدمة المدنية على تعريف محدد للنقل الوظيفي  ،وانما ترك ذلك للقضـــاء والفقه  ،فعلى
صــعيد القضــاء اإلداري عرفت الهيئة العامة في مجلس شــورى الدولة النقل الوظيفي "أن ســلطة االدارة في
نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى وفقا للمصـــلحة العامة مقيدة بعدم تنزيل درجة وعنوان الموظف ".
أي أن النقل الوظيفي هو أن تسـتبدل بالوظيفة المسـتندة اليه  ،بوظيفة خالية من نفس النو والدرجة عادة في
إدارة أخرى .
 -1شروط النقل :
أ-

يجـب أن يكون الموظف لـديـه خـدمـة وظيفيـة لمـدة نال ســـــنوات إذا كـان من االمـاكن االعتيـاديـة ،

ومدة ال تقل عن سـنة ونصـف إذا كان من األماكن النائية  ،كما ورد اسـتنناء على القيد الزمني المذكور للنقل
 ،وذلك بإمكان نقل الموظف دون اشـتراط انتهاء المدة المذكورة في حالتين هما  :المصـلحة العامة واألسـباب
الصـــحية  )53( ،ومن نم ترك المشـــر لادارة ســـلطة تقديرية واســـعة في ضـــوء اهداف المصـــلحة العامة
وتفسيرها  ،لتبرير نقل الموظف قبل المدة المقررة .
ب-

يجب ان يكون نقل الموظف من دائرة إلى دائرة اخرى وفقا للمصلحة العامة (.)54

( )52المادة (/1نالنا ً  9من قرار مجلس قيادة النورة المنحل المرقم ( )57لسنة  1989في الوقائع العراقية بالعدد  3175الصادر في . 1989 / 02/20
( )53المادة (  ) 36من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل .
()54قرار مجلس شورى الدولة المرقم ( )247لسنة  2006الصادر في  18/9/2006قرار منشور في مجلة الوقائع العراقية
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ت-

يجب على الموظف المنقول أن يباشـر خالل  5أيام من يوم انفكاكه من دائرته باسـتنناء مدة السـفر

اذا لم يكن لديه أي عذر مشــرو ولم يبدا المباشــرة خالل  5أيام يجب على إدارته أن تنبهه ومن يوم التنبيه
يجب على الموظف ان يباشر خالل  7أيام واذا لم يباشر خالل  7أيام بحكم يجب على اإلدارة أن تصدر امر
()55

( سحب اليد  ،فصل ) للموظف .
ج-
ح-

يجب ان تكون االدارتان راضيتين على نقل الموظف .
يجب على مجلس الوزراء أن يصدر امر نقل الموظف وان يعطي نسخة لكلتا الوزارتين.
أال يقل مســـتوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مســـتوى وظيفته االصـــلية عدم تنزيل درجة

الموظف وعنوانه.
خ-

يجب على االدارة أن تصــدر امر انفكاك الموظف بعد تبرئة ذمته وعلى ادارته الجديدة أن تصــدر

امر مباشرته .
د-

أن الســلطة التقديرية لادارة بنقل الموظف ليســت مطلقة بل مقيدة أي انها تخضــع لرقابة القضــاء

لفحص و روية قراراتها للتأكد من خلوها من تعسف في استعمال سلطتها .
ثالثا ً  :اعارة الموظف الودمة المدنية
عرف بع

الفقه اإلعارة بأنها :قيام الموظف بناء على موافقة كتابية بالعمل في جهة إدارية غير جهة العمل

االصـــلية ســـواء كانت جهة حكومية أو قطا خاص ،وســـواء كانت جهة وطنية أو أجنبية ،وذلك خالل مدة
معينة يتم تحديدها طبقا للقوانين واللوائح( .)56ويعرفها جانب اخر بانها :وضــــع وظيفي يســــمح لجهة أخرى
االستفادة من خبرات الموظف العام مع بقاء عالقة الموظف المعار بوظيفته قائمة في انناء مدة اإلعارة".
ويعرفهـا جـانـب أخر بـأنهـا" :قيـام الموظف بـأعمـال أخرى خـارج الجهـة اإلداريـة التي يعمـل فيهـا مع تفرغـه لهـا
كلية وخضـوعه للقواعد المطبقة على الوظيفة المعارة خدماته إليها وتتحمل الجهة المعار اليها الموظف راتبه
على الرغم من احتفاظه ببع

حقوقه لدى الجهة المعار منها .

()57

( )55المادة (  / 37اوال ) من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل .
( )56شريف يوسف خاطر  ،الوظيفة العامة  ،دار الفكر و القانون  ،مصر  ،المنصورة ،2011،ص.65
( )57على احمد الهيتي  ،انتداب الموظف و اعارته في القانون العراقي و المقارن  ،مجلة كلية الحقوق  ،جامعة نهرين ،العدد،2006 ،9ص.120
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شروط االعارة:

يتضح لنا أن المشر العراقي بين الشروط واالحكام واإلجراءات الواجب توافرها واتباعها إلعارة الموظف:
والتي ستبينها على النحو التالي ()2
أ-

أن يكون عراقية.

ب-

أن تكون اإلعـارة إلى جهـات محـددة قـانونـا خـارج مالك الحكومـة (المنظمـات اإلقليميـة والـدوليـة

واألجنبية) بشرط موافقة مجلس الوزراء.
ت-
ج-

يقدم طلبا تحريريا ً مقرونا بموافقة دائرته على الترشيح،
تناسب اختصاص الموظف مع العمل المرشح له
تكون مدة اإلعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ال تزيد على خمس سنوات.

()58

رابعا ً  :اإلجـــازات
وهي أحد الحقوق التي أقرها النظام القانوني للوظيفة العامة في العراق للموظف  ،وخاللها يعد الموظف
مستمراً في خدمته فضالً عن استحقاقه عنها راتبه ومخصصاته ما لم تكن اإلجازة بدون راتب أو بجزء من
الراتب  .واإلجازات التي يستحقها الموظف على أنوا منهـا :
-1

اإلجــازة االعتياديــة  :وفقا ً للمادة ( )43من قانون الخدمة المدنية فإن للموظف إجازة لمدة يوم واحد

عن كل عشــرة أيام خدمة فعلية ( ،)59ويجوز تراكم هذه اإلجازة لمدة ( )180يوما ً على أن ال يمنح الموظف
لكـل مرة أكنر من ( )120يومـا ً ( )60براتـب تـام  ،واإلدارة ليســـــت ملزمـة بمنح اإلجـازة في أي وقـت يطلبهـا
الموظف بل لها سـلطة تقديرية في ذلك رعايةً لسـير المرف العام  ،ولكن ال يجوز لادارة أن تسـتمر برف
منح اإلجازة ألي موظف ألكنر من ستة أشهر.
هذا ويستح الموظف عند إحالته إلى التقاعد رواتب اإلجازات المتراكمة لحد ( )180يوما ً وما زاد عن ذلك
فيضاف إلى مدة خدمته التقاعدية .

( )58تعليمات الخدمة المدنية رقم ( )11لسنة  ، 1960قرار مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة ( )17من قانون الموازنة االتحادية .2019
( )59المادة ( /43اوال) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
( )60المادة ( /43نالنا) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
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إجازة الحمل والوضــع  :وهي إجازة تســتحقها الموظفة الحامل وأمدها ( )72يوما ً براتب تام على

أن تتمتع بما ال يقل عن ( )21يوما ً منها قبل الوضع و ( )51بعد الوضع .
-3

()61

إجازة األمومة  :وهي اإلجازة الممنوحة لام بعد الوضـع وأمدها سـنة كاملة  ،سـتة أشـهر براتب تام

وسـتة أشـهر أخرى بنصـف راتب  ،أما إذا كانت الموظفة قد ولدت توأم فتمنح إجازة أمومة أمدها سـنة براتب
تام.
-4

اإلجازة المرضـية  :قد يصـاب الموظف بمر

المشـر
يمنعه من أداء عمله لمدد مختلفة لذا أجاز
ّ

منح الموظف إجازة مرضــــية براتب تام لمدة ( 30يوماً) عن كل ســــنة كاملة من الخدمة وإجازة مرضــــية
ـر أن ال
بنصــف راتب لمدة ( 45يوماً) خالل الســنة  ،ومع جواز تراكم اإلجازات المرضــية اشــترط المشـ ّ
تتجاوز اإلجازة المرضــية عن كل حالة )120يوماً) براتب تام ويليها ( 90يوماً) بنصــف راتب على أن ال
يتجاوز مجمو اإلجازات المرضـية خالل الخمس سـنوات التي تسـب انتهاء اإلجازة المرضـية ( 180يوماً)
براتب ومنلها بنصـف راتب

()62

 .أما إذا منح الموظف كل اإلجازات االعتيادية والمرضـية التي يسـتحقها وال

يزال مريضــــا ً فيجوز منحه إجازة بدون راتب لمدة أقصــــاها ( 180يوماً) فإذا لم يكن في اســــتطاعته بعد
ـر من هذا الحكم حالة الموظف المصـاب
انقضـائها  ،اسـتئناف عمله فيحال إلى التقاعد ( .)63وقد اسـتننى المش ّ
بمر

مســـتعصـــي أو مزمن فقد أجاز منحه إجازة مرضـــية براتب تام لمدة أقصـــاها ســـنتان وبعدها إن لم

تتحسـن حالته فيحال إلى التقاعد  ،أما إذا اسـتلزم عالج الموظف المري

المشـر منحه
مدة طويلة فقد أجاز
ّ

إجازة مرضــية براتب تام لمدة أقصــاها (نال ســنوات) وبعدها يحال إلى التقاعد إن لم يتمكن من اســتئناف
عمله.
-5

إجـازة المصـــــاحبـة الزوجيـة  :يجوز للوزير منح الزوج الموظف الـذي يرغـب بـااللتحـاق بزوجـه

خارج العراق اســتحقاقه من اإلجازات االعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج طالب
بعنة أو زمالة دراســـية أو موظفا ً يعمل في خارج العراق أو موفد بمهمة رســـمية لمدة ســـنة فأكنر ،أو طالبا ً
يواصل دراسته في الخارج على نفقته الخاصة أو مريضا ً يتلقى عالجه خارج العراق.

( )61تعليمات رقم (  ) 132لسنة  1981في الوقائع العراقية بالعدد  2811في . 1981/01/12
( )62المادة ( /46اوال) من القانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنو . 1960
( )63المادة ( /46نالناً) من القانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنو . 1960
( )64المادة ( / 44رابعا ً -أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة . 1960

)(64
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ـر للوزير أو من يخوله منح الموظف إجازة دراســية براتب تام إذا
اإلجازة الدراســية  :أجاز المشـ ّ

كان الموظف يحمل شـهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سـنتين في وظيفته بخدمة فعلية إلكمال دراسـته داخل
أو خارج العراق للحصول على شهادة أعلى .
هذا وإن جميع القرارات اإلدارية الصـــــادرة في مجـال حقوق الخـدمة المـدنيـة تكون قابلـة للطعن أمام محكمة
قضاء الموظفين (مجلس االنضباط العام سابقا) إذا مست المركز القانوني للموظف وكانت معيبة .
وهـذا االختصـــــاص مقرر للمحكمـة المـذكورة بموجـب المـادة ( )1 /59من قـانون الخـدمـة المـدنيـة وكـذلـك أكد
عليه قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شـورى الدولة ذي الرقم( ) 17لسـنة  2013المادة (/5تاسـعا – أ)
ولكن ضــــمن الســــقوف الزمنية المحددة قانونا ً  ،حي يجب على الموظف المعني رفع دعواه أمام المحكمة
خالل نالنين يومـا ً من تـاريخ تبليا الموظف بـالقرار اإلداري المـاس بحقوقـه الوظيفيـة إذا كـان الموظف داخـل
العراق  ،وخالل ( ســتين يوما ً ) إذا كان خارج العراق  .و القرار الصــادر من محكمة قضــاء الموظفين ملزم
للحكومـة ويقبـل الطعن بـه تمييزاً أمـام المحكمـة اإلداريـة العليـا خالل ( نالنين يومـا ً ) من تـاريخ التبليا بقرار
محكمة قضاء الموظفين  ،والقرار الصادر من المحكمة اإلدارية العليا باتا ً وملزما ً .
كـذلـك يكون بـاتـا وملزمـا القرار الصـــــادر من محكمـة قضـــــاء الموظفين ولم يطعن بـه تمييزا أمـام المحكمـة
اإلدارية العليا والحكم ذاته ينطب على القرار اإلداري غير المطعون فيه نهائيا .

()65

 :2.2واجبات الوظيفة
 :1.2.2الواجبات االيجابية اثناء الودمة
في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضـمانا ً لحسـن سـير الوظيفة العامة
 ،وقد تعر

المشـر لواجبات الموظفين .والبد من اإلشـارة إلى أن هذه الواجبات ليسـت محددة على سـبيل

الحصـر  ،وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة  ،وقد نص المشـر على األسـاسـية منها
والتي سنبينها تباعا ً :
أوالً :أداء العمل .
ثانيا ً  :طاعة الرؤساء .

( )65عبدالجبار الحسين  ،االجازة الدراسية للموظف في العراق دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستير  ،كلية الحقوق  ،جامعة النهرين  ، 2007 ،ص .8
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ثالثا ً  :احترام القوانين واللوائح .
رابعا ً  :عدم إفشاء أسرار الوظيفية .
وامسا ً  :المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة .
سادسا ً  :عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آور .
سابعا ً  :عدم ممارسة األعمال السياسية والمناهضة للدولة .
أوالً  :أداء العمل
الواجب األول والجوهري الذي يلتزم به الموظف هو أن يؤدي العمل بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصين
لـذلـك  ،وهـذا الواجـب من النظـام العـام ال يجوز للموظف أن يتنـازل عنـه أو ينيـب غيره فيـه لتعلقـه بقواعـد
االختصاص المحددة قانونا ً(. )66
ويتفر من هـذا الواجـب أن يقوم الموظف بـالعمـل بـدقـة وأمـانـة ،وأن يبـذل غـايـة جهـده فيـه تحقيقـا ً للمصـــــلحـة
العامة .
ويلزم أن يكون عمـل الموظف خالل ســـــاعـات العمـل منتجـا ً فال يعنى هـذا الواجـب أن يتواجـد الموظف بمقر
وظيفته دون أن يؤدي عمالً  ،كما يجوز أن يكلف الموظف بعمل في غير األوقات الرسـمية المحددة سـلفا ً إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يحصل على أجر إضافي مقابل ذلك .
نانيا ً  :طاعة الرؤساء
ويمنـل واجـب إطـاعـة المرؤوس لرؤســـــائـه أحـد الواجبـات الهـامـة التي تقع على عـات الموظف العـام ويتوقف
نجاح التنظيم اإلداري على كيفية تلقي األوامر وكيفية تنفيذها .
والطاعة الرأســـية مناطها الســـلم اإلداري أو التدرج الرأســـي الذي يقوم على أســـاس خضـــو كل طبقة من
الموظفين لما يعلوها من طبقات(. )67
وتتضمن سلطة الرئيس على مرؤوسيه مجموعة من االختصاصات بعضها يتعل بشخص المرؤوس واألخر
يتعل بأعماله .

( )66سلمان محمد الطماوي  ،قضاء التأديب ،بح

منشور ،مجلة العلوم اإلدارية  ،العدد األول  ، 1960 ،ص . 150

( )67مازن ليلو راضي  ،الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة ،دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية ، 2002 ،ص . 50
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تتضـمن سـلطة الرئيس على أشـخاص مرؤوسـيه الكنير من االختصـاصـات منها ما يتعل بالح في التعيين
واالختيار وح الرئيس في تخصـــيص مرؤوســـيه ألعمال معينه أو نقلهم وترقيتهم وإيقا العقوبات التأديبية
عليهم .
أما سـلطة على أعمال مرؤوسـيه فتتضـمن حقه في توجيه مرؤوسـيه عن طري إصـدار األوامر والتوجيهات
إليهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه األعمال والتعقيب عليها  ،فيملك الرئيس سلطة إصدار
األوامر والتعليمات الملزمة للمرؤوسين .
وطاعة الموظف أمر مفرو

تمليه طبيعة الوظيفة العامة وضـرورة اسـتمرارها إال أن هذه الطاعة يجب أن

تكون مقصورة على ما يتعل بالعمل وحده وال تمتد إلى خارجه كالحياة الخاصة للموظف إال إذا كانت الحياة
الخاصة تؤنر على أداء الموظف لعمله(. )68
ويجب أن يكون األمر صادراً للموظف عن رؤسائه المباشرين في نفس الوزارة أو المصلحة أو اإلدارة،

()69

وللموظف أن يتجاهل األمر الصـادر إليه من موظف آخر أعلى منه درجه لكن ال تربطه به أي صـله رئاسـية
مباشرة أو غير مباشرة (.)70
إال أن هذه األوامر يجب أن تكون مشــروعه حتى تكون محالً للطاعة فإذا كانت غير مشــروعه فاألصــل أن
الموظف غير ملزم بتنفيـذهـا إال إذا نبـه رئيســـــه كتـابـه إلى أن مـا أصـــــدره إليـه من أوامر تتعـار

مع مبـدأ

المشــــروعية  ،فإذا أصــــر الرئيس على موقفه كتابة وطلب تنفيذ أوامره  ،ففي هذه الحالة يكون واجبا ً على
الموظف التقيد بهذه التعليمات ويتحمل الرئيس المسؤولية الناتجة عن تنفيذ هذه األوامر .
بينما نجد أن المشـر الفرنسـي في قانون التوظيف الفرنسـي رقم () 634الصـادر في  13يوليو  1983أكد
ضـــرورة االمتنال لجميع التعليمات الصـــادرة من الرئيس اإلداري إلى موظفيه  ،حتى لو كانت هذه األوامر
غير مشــروعه إال إذا كان من شــأنها أن تهدد المصــلحة العامة تهديداً جســيما ً  ،وهذا ما أكده مجلس الدولة
الفرنسي في العديد من أحكامه .
وفى جميع األحوال ليس للرئيس أن يكلف أحـد مرؤوســــيـه بـارتكـاب جريمـة وليس للمرؤوس أن يطيع األمر
الموجه إليه إذا كان يعلم انه ينطوي على ارتكاب جريمة وليس له أن يدفع بجهله للقانون بهذا الشــــأن  ،فمن

(68) Waline (m) ، Traite de droit administratif ، Sirey ،1963 ، P 290
(69) Fougere (Louis)،La fonction Publique،Institut International dessciences administrat ives ، Bruxelles ، 1966 ، P 310 .
(70) Francois La chaume (J) La fonction Publique – Dalloz – 1992 – P 75.
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ح المرؤوس بل من واجبه االمتنا عن تنفيذ األوامر التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون  ،وإال تعر
للمسؤولية الجنائية فضالً عن مسئوليته التأديبية .
ويتفر من واجب الطاعة التزام آخر هو احترام الموظف رؤســــائه وتمســــكه بيداب اللياقة في مخاطبتهم ،
وهذا االلتزام يحد من حرية تعبير المرؤوس عن مشاعره وأفكاره.
فـالموظف يجـب أن يتقيـد بـالحـدود الالزمـة للمحـافظـة على كرامـة رؤســـــائـه وحرمـة الوظيفـة عنـدمـا يجـد
نفسه مجبراً على ابدأ آرائه ومقترحاته بشأن مسألة معينه .
تقول األسـتاذة (كاترين)  catherineفي هذا الشـأن " أن الطاعة فضـيلة أخالقية  ،عندما يتعل األمر بطلب
تضــحيات شــخصــيه  ،فيجب أحيانا ً التنازل عن آراء وقيم متمســك بها والتدريب على الســيطرة على اإلرادة
وهذا يتم أحيانا ً بالقسوة " .
نالنا ً  :احترام القوانين واللوائح
يلتزم الموظف بواجب احترام القـانون بمعنـاه الواســـــع فيشــــمـل ذلك احترام الدســـــتور واللوائح والتعليمـات
واألوامر الرأسية .
أما فيما يتعل بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواســـطة أن يقوم بأي
عمل من األعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو األنظمة المعمول بها .
وفى حـالـة مخـالفـة الموظف هـذا الواجـب فـانـه يعر
شروطها.

نفســـــه للمســـــئوليـة التـأديبيـة والجنـائيـة إذا مـا توافرت

()71

رابعاً :عدم إفشاء أسرار الوظيفة
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعل بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كاألسرار
العسكرية واالقتصادية والسياسية وبعضها يتعل بمصلحة األفراد وحياتهم الخاصة.
وفى الحـالتين يلتزم الموظف بعـدم إفشـــــاء هذه األســـــرار ويبقى هذا االلتزام ســـــاريا ً حتى بعد انتهاء خدمة
الموظف العام.

(71) Catherine (R) ، et Jhuillier (G) Melanges en Inonner du Professeur Problems de droit Pulalic Cont em pran، 1974 ، P 585
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ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضـــو ســـريته أو صـــار معروفا ً بطبيعته  ،أو إللغاء األمر الذي فر

هذه

السـرية  ،أو سـمحت السـلطات المختصـة بإفشـاء السـر أو أذن صـاحب السـر بإفشـائه أو إذا كان من شـأن إذاعة
السر منع ارتكاب جريمة .
ويترتب على مخالفه الموظف لهذا الواجب تعرضـه للمسـؤولية التأديبية والمسـؤولية الجنائية إذا يشـكل إفشـاء
أسرار الوظيفة جريمة بنص قانون العقوبات العراقي.
خامساً :المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة
حرصـت التشـريعات على عدم قصـر مسـؤولية الموظف على االخالل بواجباته فى داخل نطاق الوظيفة  ،انما
اخذت تتدخل في ســلوكه وتصــرفاته في الحياة الخاصــة والعامة لتمنع كل ما يخل بشــرف وكرامة الوظيفة
العامة .
وغاية المشـر من هذه المحظورات أن يبعد الموظف عن مواطن الشـبهات والريبة وهى محظورات وردت
في القانون .
سادساً :عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر
حفـاظـا ً على نشـــــاط الموظف وأداء عملـه بـدقـه وكفـائـه حظر المشـــــر في قـانون الخـدمـة المـدنيـة الجمع بين
الوظيفـة وأي عمـل اال في األحوال التي يجوز فيهـا لـذوى المؤهالت المهنيـة والعلميـة مزاولـة هـذه المهن في
غير أوقات العمل الرسمي(.)72
 :2.2.2الواجبات السلبية اثناء الودمة
فإلى جانب االلتزامات اإليجابية والتي بمقتضـاها تفر

على الموظف القيام بها ،توجه التزامات سـلبية التي

تتجلى في تجنـب الموظف القيـام بـأفعـال أو أعمـال معينـة ،وهي كنيرة ومتنوعـة .وســـــنحـاول االقتصـــــار عن
معالجة أهمها وهي عدم إفشــاء الســر المهني واالمتنا عن أعمال تضــعه موضــع الشــبهات وتجنب القيام
باإلضراب (في حالة منعه).

( )72د .محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات  ،القسم الخاص  ،القاهرة  ، 1975 ،ص . 430
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االمتناا عن إفشاء السر المهني

يقصـد بالسـر المهني ،عدم إفصـاح الموظف وعدم إدالئه بأي تصـريح أو بيان عن أعمال وظيفته وعدم إفشـاء
األمور التي يتطلع عليهـا بحكم وظيفتـه إذا كـانـت ســـــريـة بطبيعتهـا أو بموجـب التعليمـات ،ويظـل هـذا االلتزام
قائما ولو بعد ترك الوظيفة أو العمل الموكول إليه.

()73

وهذا ما جاء به الفصـل ( )18من قانون الوظيفة العمومية والذي نص فيه على أن " كل موظف يكون ملزما
بكتم سر المهنة في كل ما يخص األعمال واألخبار التي يعلمها أنناء تأدية مهامه أو مزاولتها".
ويمنع كذلك منعا كليا من اختالس أوراق المصــلحة ومســتنداتها أو تبليغها للغير بصــفة مخالفة للنظام .وفيما
عدا األحوال المنصـــوص عليها في القواعد الجاري بها العمل ،فإن ســـلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف
يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو يرفع عنها لمنع المقرر.
والمالحظ من خالل مقتضـيات هذا الفصـل على وجوب عدم احتفاظ الموظف لنفسـه بأصـل أي ورقة رسـمية،
ولو كانت خاصة بعمل به شخصيا ،تفاديا ألي أنر سلبي قد ينتق عن ذلك.
غير أن واجب عدم إفشـــاء الســـر المهني يجب عدم األخذ به على إطالقه أو بمفهومه العام ،لكونه يجعل من
اإلدارة عالما منغلقا على نفسـه محتفظا بأسراره ،وهنا يتنافى ومبدأ تقريب اإلدارة من المواطنين الذي يقضي
بفتح أبواب اإلدارة في وجه الجميع بأن تعمل على خدمتهم بالمعنى الواســــع للخدمة تيســــيرا للبح

العلمي

والمعرفة ،وأن تضــع رهن الباحنين الجامعيين المعلومات العملية والونائ الالزمة لمن ينكبون على دراســة
المشاكل التي تنيرها اإلدارة.
ولذلك فإن عدم إفشــاء الســر المهني يجب أن يقتصــر على األمور التي تمس النظام العام ،والتي ينبغي بيانها
من طرف الجهات اإلدارية والمختصـة ،وذلك ألجل تشـجيع البح
اإلدارة ،وذلك باالعتماد على دراسات وآراء الباحنين المختصين.

( )73عبدالقادر باينة ،الوسائل البشرية للنشاط اإلداري ،ط ، 1منشورات زاوية ، 2006 ،ص 275

العلمي ومعالجة المشـاكل التي تتخبط فيها
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االمتناا عن أعمال تضعه موضع الشبهات

لقد سب التطرق إلى واجب الموظف في حياته المهنية بااللتزام بالمروءة واألخالق ،وهذا الواجب ال يقتصر
على الحياة المهنية بل يمتد ال محالة إلى حياة الموظف الخاصــة ،ألنه يبقى باســتمرار يحمل صــفة الموظف
وتفر

عليه هذه الصفة.

()74

لـذا يجـب عليـه االبتعـاد عن كـل مـا يمس بصـــــفتـه تلـك بـاعتبـاره ممنال للشـــــخص المعنوي العـام .ولهـذا عـاقب
القانون على الرشوة في جميع صورها والتي يبعد الموظف عن مواطن الشبهة فقد ألزمه بتجنب األمور التي
قد تعرضـه لما ال يحمد عقباه ولو بحسـن نية منل :قبول أي نو من الهدايا أو عمولة أو قر

بمناسـبة قيامه

بواجبات وظيفته ،أو القيام بأعمال للغير بأجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية ،إال بإذن السلطة المختصة،
وكذلك فالمهابة واالحترام التي يجب أن تقدم منال للقاضــــي تمنعه من أن يترك لنفســــه كامل الحرية بالتردد
على أماكن معينة قد يسمح لغيره من الموظفين التردد عليها.
ولعـل الهـدف من هـذا المنح هو المحـافظـة على المصـــــلحـة العـامـة ،ألن لموظف ملزم بـأن يكرس كـل وقتـه
وجهده للجماعة التي تسـتخدمه ،وأال يقوم بأي عمل آخر يضـر بنشـاطه األصـلي فينعكس سـلبا على عمله في
وظيفته.
غير أن مســألة ســحب الرخصــة ال تخل بقاعدة عدم الرجعية أو بفكرة الح المكتســب ،ألن المســألة تتعل
بترخيص إداري يخضع للسلطة التقديرية لادارة في األمور التي تقتضيها المصلحة العامة أو ال تتنافى وتلك
المصـلحة ،وكلما نبت العكس إال ويصـح للسـلطة اإلدارية المختصـة سـحب الرخصـة إذا اقتضـت الضـرورة
ذلك.
وفي حالة الجمع بين الوظيفة العمومية وأي عمل آخر عمومي ،فإنا لدولة تضـــطر إلى تطبي مســـطرة الحد
من الجمع بين األجور وذلـك بـاالقتصـــــار على المرتـب األعلى درجـة ،إال أن هـذا الحـد غير منظم فيمـا يتعل
باألجور الخاصة (.)75

( )74عبدالقادر باينة  ،مسألة الجمع بين مهنة التدريب الجامعي ومهنة المحاماة في التشريع والقضاء المغربيين ،بح

منشور  ،مجلة الشؤون اإلدارية ،العدد  ، 8السنة  ،1988ص .61

( )75خالد المير وإدريس قاسمي ،التشريع اإلداري والتسيير التربوي ،ط ، 1مطبعة النجاح ،دار البيضاء ،2000 ،ص .60
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تجنب القيام باإلضراب

بدأت الحركة الصــناعية في العراق متأخرة منذ أوائل الربع األول من القرن العشــرين حي ال توجد في هذه
الفترة إضـرابات عمالية واسـعة إال إضـراب عمال السـكك الحديد في بغداد عام  1927واإلضـراب العام سـنة
 1931وكانت له صـــفة ســـياســـية وقد صـــاحبته أعمال عنف وقســـوة شـــديدة من جانب الســـلطات وكذلك
اإلضـرابات العمالية في  1936وسـنة  1937والتي من أهمها إضـراب عمال السـكك في بغداد والموانئ في
البصـرة  ،نم إضـراب عمال النفط الواسـع في كركوك صـيف عام  1946حي
العمال المضــربين في مجزرة كار وباغي الشــهيرة حي

أطلقت السـلطات النار على

قتل وجرح فيها عدد كبير من العمال ووقعت كنير

من اإلضــرابات العمالية في العراق حتى آخر إضــراب عمالي عام  1968في شــركة الزيوت النباتية الذي
أجهزت عليه الســلطات البعنية بكل قســوة وحكمت باإلعدام على قادة العمال المضــربين في حينه عبد جاســم
وعدنان غضـــبان وأســـتشـــهد العامل جبار لفته وجرح عامل آخر و جرى توقيف أكنر من نالنين عامال من
المضــربين عن العمل  .وكان هذا أخر إضــراب عمالي كبير في العراق  ،وكان لحركة اإلضــرابات العمالية
أنر فعال في تقوية الحركة العمالية والنقابية.
يطل على اإلضــراب عن العمل في التشــريع العراقي التوقف عن العمل وهو غير معاقب عليه قانونا أذا ما
وقع ألســباب تتعل بالمهنة أو الحرفة ،والح باإلضــراب ورد في أغلب تشــريعات العمل العراقية الســابقة
فقد عرف نظام المصـالحة والتحكيم لحسـم منازعات العمل المهنية لسـنة  1954اإلضـراب (( توقف جماعة
من العمال تعمل بتضــــامن عن العمل )) وقانون العمل رقم(  )1لســــنة  1958عرف اإلضــــراب (( أتفاق
مجموعة العمال أو المسـتخدمين أو أكنرهم في مشـرو أو مشـاريع على التوقف عن العمل بشـأن أمور تتعل
بشروط العمل واالستخدام وأحوالهما)) وأشارت المادة(  )136أوال من قانون العمل رقم( ) 71لسنة 1987
النافذ إلى هذا الح .
أوال  :أذا أمتنع صـاحب العمل أو أصـحاب العمل عن تنفيذ قرار هيئة قضـايا العمل في محكمة التمييز دبعد
نالنة أيام من تاريخ تبلغهم به ،جاز للعمال أصـــحاب العالقة أن يتوقفوا عن العمل وتحســـب لهم مدة التوقف
خدمة يستحقون عنها جميع حقوقهم المقررة قانونا  ،ويعاقب أصحاب العمل عن عدم التنفيذ(. )76
ثـانيـا :على العمـال أن يبلغوا وزير العمـل والشـــــؤون االجتمـاعيـة ورئيس االتحـاد العـام لنقـابـات العمـال معـا ،
بـأجراء التوقف عن العمـل الـذي يتخـذونـه فور مبـاشـــــرتهم لـه  ،وإن يبينوا األســــبـاب التي حملتهم على ذلـك

( )76هيام مروة  ،القانون اإلداري الخاص  ،ط ، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت ، 2003 ،ص.54
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واالحتيـاطـات التي اتخـذوهـا للمحـافظـة على األمن والنظـام وحمـايـة وســـــائـل اإلنتـاج ومقر العمـل  ،وأعطى
المشـــر في قانون أدارة الدولة االنتقالية للعمال الح بالتظاهر واإلضـــراب ســـلميا ولكن الدســـتور أغفل
اإلشـارة إلى هذا الح وننتظر صـدور قانون عمل جديد اسـتنادا للدسـتور لمعرفة رأي المشـر في ح الطبقة
العاملة باإلضراب .
وقد تم منع اإلضــراب بنص المادة )(364من قانون العقوبات رقم ) )111لعام

 1969والتي تقضــي

على انـه (( :يعـاقـب بـالحبس مـدة ال تزيـد على ســـــنتين وبغرامـة ال تزيـد على مـائتي دينـار أو بـإحـدى هـاتين
العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو باالســتقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات
وظيفته أو عمله متى كان من شـــان الترك أو االمتنا أن يجعل حياة الناس أو صـــحتهم أو أمنهم في خطر،
وكان من شان ذلك أن يحد إضرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مرف عاما ويعد ظرفا متــــشددا إذا وقع
الفعل من نالنة أشخاص أو اكنر وكانوا متفـــقين على ذلك أو متيقنين من تحقي غر

مشتـــرك)) ،أما عن

((نص المادة ))365من القانون المذكور أعاله فقد قضـت على معاقبة من يتعدى أو يشـر في االعتداء على
ح الموظفين أو المكلفين بخـدمـة عـامـة في العمـل بـاســـــتعمـال القوة أو العنف أو اإلرهـاب أو التهـديـد أو أي
وسيلة أخرى غير مشروعة)).
الحقيقة التي نســجلها أن الحكومات العراقية المتعاقبة تتطير من اإلضــراب وأنها تحاول منعه بكل الوســائل
وقمع القائمين به بكل قسـوة وشـدة ،فالمشـر يجيز اإلضـراب ولكن السـلطات التنفيذية تقف بالمرصـاد بوجه
الطبقة العاملة لممارســــة حقها باإلضــــراب عن العمل لذا نرجو إن يضــــمن التشــــريع القادم لقانون العمل
خصـوصـا وأنه يأتي في ظل اقتصـاد السـوق الذي رسـمه الدسـتور طريقا لالقتصـاد العراقي الح للعمال في
جميع قطاعات العمل باإلضــــراب بدون قائمة شــــروط طويلة تعي العمال عن ممارســــة حقهم وإلغاء كافة
الفقرات القانونية أينما وردت التي تعتبر اإلضـراب عن العمل أخالال ب((المصـالح القومية ))،و((األوضـا
االسـتننائية )) ،و((حاالت الطوارئ)) ((،ومكافحة اإلرهاب )) وإلغاء النصـوص الواردة في قانون العقوبات
التي تعتبر توقف العاملين في القطا العام جريمة يعاقب عليها ،وأن يضــمن القانون ح العمال باالعتصــام
أمام المؤســســات ،وإيقاف العمل بصــورة مؤقتة احتجاجا على ممارســات أصــحاب العمل ،وأن يمنع القانون
اســـتخدام كاســـري اإلضـــراب أو قوات الجيش واألمن للحلول محل المضـــربين في المؤســـســـات الخاصـــة
والعامة.

()77

(77) https://www.mohamah.net/law
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 :3.2جزاء االوالل بالحقوق والواجبات
تتنو التسـميات و المصـطلحات التي أطلقها القانون والفقه والقضـاء على الخطأ الذي يرتكبه الموظف والتي
تؤدي إلى إيقا العقوبة بحقه  ،فهناك من يطل عليه مصـــــطلح الجريمة التأديبية أو الخطأ التأديبي و هناك
من اســتخدم مصــطلح الذنب او اإلنم اإلداري  ،والبع

االخر اســتخدم العقوبات االنضــباطية او الجريمة

االنضـــباطية على الرغم من اختالف هذه المصـــطلحات إال أنها تعبر عن معنى واحد وهو اخالل الموظف
بواجباته الوظيفية  ،أما المشــر العراقي فقد اســتخدم مصــطلح العقوبات االنضــباطية للداللة على الجزاءات
على الموظف في حالة مخالفته او اخالله الواجبات الوظيفة .

التي تفر

 :1.3.2الجزاءات تتديبية
لم تعرف معظم القوانين الوظيفية العقوبة التأديبية  ،كما هو الحال في القانون الفرنســـي ()78والمصـــري
والعراقي

()80

()79

 ،نما اكتفت بحصر العقوبات التأديبية التي يفرضها على الموظف العام المخالف ال حكامها .

وعلى انر تكفل الفقه والقضــاء بمحاولة وضــع تعريف جامع مانع للعقوبة التأديبية ففي فرنســا عرف البع
العقوبة التأديبية بأنها (( جزاء تفرضـــه الســـلطة اإلدارية على موظف عام بمناســـبة ارتكابه لمخالفة تأديبية
أنناء الخدمة او بســـببها ((اما في الفقه المصـــري فقد عرفها البع

بأنها (( جزاء يوقع على الموظف الذي

تنبت مسؤوليته عن جريمة تأديبية((.
وفي العراق عرفها جانب من الفقه بأنها((عقوبة تفر

على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة))

كمـا عرفهـا جـانـب آخر بـأنهـا (( العقوبـة المهنيـة التي توقع على من أخـل بواجبـه الوظيفي  ،او خرج على
()81

مقتضيات الوظيفة ومس كرامتها))

أما عن موقف قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل  ،فقد أخذ المشر
العراقي بمبدأ شـــرعية أو قانونية العقوبات اإلدارية  ،وأورد حصـــرا للعقوبات اإلدارية التي يمكن فرضـــها
على الموظف في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات اإلدارية  ،وهذا ما نصـــت عليه المادة ( )7من هذا القانون

( )78ينظر  :قائمة العقوبات التأديبية التي نص عليها قانون  1983/7/13الفرنسي المنشور في
La Fonction Publique ،Document d'etudes ،N201 ،1992 ،P41
( )79ينظر قائمة العقوبات التتديبية التي نصت عليها المادة (( 80من القانون رقم (( 47لسنة  1978المصري .
( )80ينظر قائمة العقوبات التأديبية التي نصت عليها المادة ()8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل
( )81د غازي فيصل مهدي  ،شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم(  )14لسنة  1991المعدل  ،بغداد  ،المكتبة الوطنية ، 2001 ،ص. 33
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بـان ((إذا خـالف الموظف واجبـات وظيفتـه أو قـام بعمـل من األعمـال المحظورة عليـه يعـاقـب بـإحـدى العقوبـات
المنصوص عليها في هذا القانون  ،وال يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات وفقا للقوانين)).
وهذه العقوبات نصـت عليها المادة (  ) 8من القانون أعاله  ((،وهي عقوبات تتدرج من حي الشـدة واألنر
 ،وتبـدأ بعقوبة ( لفـت النظر ) وتنتهي بعقوبة ( العزل )  ،وحســـــب جســـــامة المخـالفـة اإلدارية التي ارتكبها
الموظف)) وكاآلتي :
-1

لفت النظر :

نصـــــت المـادة (  ) 8البنـد ( االول ) بقولهـا ( ( ويكون بـإشــــعـار الموظف تحريريـأ بـالمخـالفـة التي ارتكبهـا
وتوجيهه لتحســين ســلوكه الوظيفي  ،ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة نالنة أشــهر ))
وهذه العقوبة مســتحدنة في القانون أعاله  ،إذ لم يســب لقانوني االنضــباط لســنتي  1929و  1939الملغيين
النص عليها  .وهذه العقوبة هي أولى العقوبات اإلدارية وأخفها  ،ويجب أن تكون مكتوبة ومسببة وتتضمن
توجيها للموظف لتحســين ســلوكه الوظيفي مســتقبال  ،ولهذه العقوبة انار هية ( تأخير الترفيع أو الزيادة نالنة
أشهر ) .
-2

اإلنذار :

ونص عليهـا البنـد ( نـانيـة ) من المـادة (  ) 8من قـانون انضــــبـاط موظفي الـدولـة والقطـا العـام رقم ( ) 14
الســــنـة  1991المعـدل بقولهـا ( ( ويكون بـإشــــعـار الموظف تحريريـة بـالمخـالفـة التي ارتكبهـا وتحـذيره من
االخالل بواجبات وظيفته مســتقبال  ،ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ســتة أشــهر )) .
وهذه العقوبة كانت موجود في قانوني االنضـــباط لســـنتي  1929و  1939الملغيين وكانت تعد األولى في
قائمة العقوبات التي نصا عليها .
وهي ناني العقوبات التي نص عليها قانون االنضــباط النافذ لعام  ، 1991ويجب أن تكون مكتوبة ومســببة
وتتضــــمن تحذيرا للموظف من االخالل بواجباته الوظيفية مســــتقبال  ،أما عن أنر هذه العقوبة فهو ( تأخير
الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر ) .
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-3

قطع الراتب :

ونص عليها البند ( نال ) من المادة (  ) 8من القانون أعاله بقولها ( ( ويكون بحســــم القســــط اليومي من
راتـب الموظف مـدة ال تتجـاوز العشـــــرة أيـام بـأمر تحريري تـذكر فيـه المخـالفـة التي ارتكبهـا الموظف
العقوبة  ،ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقا لما يأتي :

واستوجبت فر

()82

أ -ومسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز ومسة أيام .
ب -شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة ومسة أيام.
وقد انتقد بع

الفقه هذه العقوبة بزعم أن آنارها سـوف تنسـحب إلى أسـرة الموظف وال يقتصـر أنرها عليه

 ،في حين أن هنـاك من نـادي بهـا  ،ألن العقوبـات اإلداريـة المعنويـة ال تكفي لزجر الموظف المخـالف  ،كمـا
أنهـا ال تمنـل العقوبـة الوحيـدة التي تنصـــــرف آنـارهـا إلى عـائلـة الموظف  ،بـل إن هنـاك عقوبـات أخرى تحمـل
هـذا األنر كعقوبـة تنزيـل الـدرجـة  .والرأي الراجح هو اإلبقـاء على العقوبـة أعاله  ،ألن الراتـب يحتـل مكـانـة
مهمة عند الموظفين  ،لذا فإنها سـوف تشـكل رادعة قوية للموظف فيمتنع عن مخالفة واجباته الوظيفية .وهذه
العقوبة هي نال العقوبات اإلدارية التي نص عليها قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( ) 14
لســنة  1991المعدل  ،وتكون بحســم القســط اليومي من راتب الموظف لمدة ال تتجاوز (  ) 10أيام فقط ،
فإذا فرضــت اإلدارة هذه العقوبة لمدة أكنر كأن تفرضــها لمدة (  ) 12يومأ فال ينفذ منها ما تجاوز ( ) 10
أيام  ،وأما المقصـود بالراتب هنا هو الراتب الكلي للموظف والذي يشـمل ( الراتب األسـمى ل المخصـصـات)
وليس الراتب االسمي فقط ،أما األنر المترتب على العقوبة أعاله فهو على وف ما يأتي  :۔
 -1إذا عوقـب الموظف بعقوبـة قطع الراتـب لمـدة تتجـاوز ( خمســـــة ) أيـام  ،فـإن ترفيعـه أو عالوتـه تتـأخر
بمقدار شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب .
 -2أما إذا عوقب الموظف بعقوبة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز ( خمسة ) أيام  ،فإن ترفيعه أو عالوته تتأخر
لمدة خمسة أشهر .
واألصـــــل في العقوبـات النالنـة المـذكورة آنفـا أنهـا يجـب أن تفر

على الموظف المخـالف بعـد اتبـا

اإلجراءات التي تطلبها قانون االنضــباط في المادة (  ) 10منه المتضــمن وجوب تشــكيل لجنة تحقيقية من
رئيس وعضـوين من ذوي الخبرة واالختصـاص  ،فضـال عن التحقي تحريرية مع الموظف المخالف وسـما

( )82ميسون علي عبدا للهادي و أخرون ،العقوبات االدارية للموظف العام في القانون العراقي  ،جامعة بغداد  ،2019 ،ص.15
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وتدوين أقواله وأقوال الشـهود واالطال على جميع المسـتندات والبيانات التي ترى ضـرورة االطال عليها
وتحرير محضـر تنبت فيه اللجنة إجراءاتها واسـتنتاجاتها وتوصـياتها المسـببة  ،ولكن اسـتنناء من هذا األصـل
أجاز قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا العام رقم (  ) 14لسـنة  1991المعدل للوزير أو رئيس الدائرة
اســتجواب الموظف مباشــرة وأن يفر

عليه أي من العقوبات النالنة المذكورة اســتنناء من أحكام المادة (

 / 10الفقرتين أوال ونانية) من هذا القانون (. )83
ولكن هذه الفقرة لم تبين شـكل هذا االسـتجواب  ،األمر الذي قد يجيز حسـب رأي ان يكون مجرد اسـتجواب
شفوي  ،مما يعني أن هناك ضرورة لتعديل هذه الفقرة  ،لتوفير ضمانة جدية للموظف.
-4

التوبيخ :

ونصـــت على هذه العقوبة البند ( رابعا ً ) من المادة (  ) 8من قانون انضـــباط موظفي الدولة والقطا العام
رقم (  ) 14لسـنة  1991المعدل بقولها ( ( ويكون بإشـعار الموظف تحرريا ً بالمخالفة التي ارتكبها وجعلت
ســـلوكه غير مر

 ،ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحســـين ســـلوكه الوظيفي  ،و على هذه العقوبة

يعاقب الموظف بتأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة ))  ،وهذه العقوبة ليست جديدة في التشريع العراقي
 ،فقد سب لقانوني االنضباط لعامي  1929و  1939الملغيين أن نصا عليها.
-5

إنقاص الراتب :

نص عليهـا البنـد ( خامس ) من المـادة (  ) 8من قانون انضــــبـاط موظفي الدولة والقطـا العـام رقم ( ) 14
لســـنة  1991المعدل بقولها (ويكون بقطع مبلا من راتب الموظف بنســـبة ال تتجاوز (  ) % 10من راتبه
الشــهري لمدة ال تقل عن ســتة أشــهر وال تزيد على ســنتين  ،ويتم ذلك بأمر تحريري يشــعر الموظف بالفعل
الذي ارتكبه  ،ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين ) .
وهنـاك فرق مـا بين عقوبـة إنقـاص الراتـب وعقوبـة قطع الراتـب  ،فـالقطع ينصـــــب على كـل الراتـب ولمـدة
محـدودة أقصـــــاهـا (  ) 10أيـام عن المخـالفـة اإلداريـة التي يرتكبهـا الموظف المخـالف  ،أمـا عقوبـة إنقـاص
الراتب فتنصـــب على نســـبة معينة من الراتب ال تتجاوز (  ) % 10من الراتب الشـــهري ولمدة ال تقل عن
ســتة أشــهر وال تزيد على ســنتين  .كما إنهما تختلفان من حي

اآلنار  ،فعقوبة قطع الراتب تؤخر الترفيع أو

( )83د .غازي فيصل مهدي  ،ال قضاء االداري في العراق الواقع و الطموح  ،بيت الحكمة  ،بغداد  ، 2009 ،ص . 45
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الزيادة لمدة عشــر أشــهر كحد أقصــى  ،وأما عقوبة إنقاص الراتب فتؤخر الترفيع أو الزيادة لمدة ســنتين ،
وهكذا تكون عقوبة إنقاص الراتب أشد من عقوبة قطع الراتب.

()84

ويجب أن تكون العقوبة أعاله مكتوبة ومسـببة وتتضـمن تحديدا لمدة اإلنقاص مع التقيد بالحد األقصـى الذي
حدده القانون وهو (  ، ) % 10وهناك ضـــرورة أن ســـريانها على الراتب الكلي للموظف بما يشـــمله من
(الراتب األسـمى ل المخصـصـات ) وال يقتصـر على الراتب األسـمى  ،وذلك بنفس األسـباب التي ذكرناها في
الكالم عن عقوبة قطع الراتب  ،وهذه العقوبة تدخل ضـــمن صـــالحيات الوزير حصـــرة أو رئيس

معر

الجهة غير المرتبطة بوزارة  ،وتخرج من اختصاص رئيس الدائرة أو الموظف المخول .
تنزيل الدرجة :

-6

ونص على هذه العقوبة البند ( ســادس ) من قانون انضــباط موظفي الدولة والقطا العام رقم (  ) 14لســنة
 1991المعـدل بقولهـا ويكون بـأمر تحريري يشـــــعر فيـه الموظف بـالفعـل الـذي ارتكبـه ويترتـب على هـذه
العقوبة :
أ -بـالنســــبـة للموظف الخـاضـــــع لقوانين أو أنظمـة أو قواعـد أو تعليمـات خـدمـة تـأخـذ بنظـام الـدرجـات المـاليـة
والترفيع  :تنزيل راتب إلى الحد األدنى للدرجة التي دون درجته مباشــرة  ،مع منحه العالوات التي نالها في
الدرجة المنزل منها ( بقياس العالوة المقررة في الدرجة المنزل منها ) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضـــاه
قبل تنزيل درجته بعد قضــائه نال ســنوات من تاريخ فر
األخير قبل فر

العقوبة  ،مع تدوير المدة المقضــية في راتبه

العقوبة .

ب -بالنسـبة للموظف الخاضـع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سـنتين :
تخفي

زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضـاه قبل تنزيل درجته بعد قضـائه نال

سنوات من تار يخ فر

العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه األخير قبل فر

العقوبة .

ج -بالنســـبة للموظف الخاضـــع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة الســـنوية :
تخف

نال

زيـادات ســـــنويـة من راتـب الموظف مع تـدوير المـدة المقضــــيـة في راتبـه األخير قبـل فر

العقوبة.

( )84ميسون علي عبدا للهادي و أخرون  ،مصدر ساب  ،ص.20
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وهذه هي صـور عقوبة تنزيل درجة في ظل قانون االنضـباط النافذ  ،أما بعد صـدور قانون رواتب موظفي
الـدولـة والقطـا العـام رقم (  ) 22لســــنـة  2008المعـدل .فقـد تغير الحـال جـذريـة ألن القـانون المـذكور جـاء
بجدول لرواتب الموظفين يضــم (  ) 10درجات ولكل درجة (  ) 11مرتبة يتدرج فيها الموظف عن طري
الزيادة السنوية  ،ومن نم فلم يب للتفرقة التي أقامها البند سادسة من المادة أعاله أي مفعول (.)85
 :2.3.2الجزاءات الجنائية
أوالً :فصل الموظف كأنر للحكم الجنائي
انضـباط موظفي الدولة رقم(  )69لسـنة  1936الفصـل بانه(( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار
الفصــل على ان ال تقل عن ســنتين وال تزيد على خمس ســنوات من تاريخ اكتســاب القرار الدرجة القطعية
ويجوز توظيفه بعد انقضائها)).
فالفصـل بمقتضـى هذا القانون اذن هو اقصـاء مؤقت عن الوظيفة ال يمنع من اعادة الموظف المفصـول اليها،
واالدارة غير ملزمة بإعادة الموظف المفصــول إلى وظيفته بانقضــاء مدة الفصــل بل يجوز لها ذلك حي

ان

هذه العودة في النص المذكور جاءت بصيغة الجواز ال بصيغة الوجوب.
وبهـذا المعنى ورد قرار مجلس االنضــــبـاط العـام رقم( ) 62/75الصـــــادر في  1962/9/1حيـ جـاء فيـه
(طالب المدعي دائرته بإعادته إلى وظيفته بحجة ان الفصـل قد انتهى واصـبح امر عودته إلى وظيفته وجوبيا
وحي

ان الفقرة ب من المادة () 27من قانون انضـباط موظفي الدولة قد نصـت ((على الفصـل دون ان تلزم

الدائر ة بإعادة المفصـــول وحي

ان اعادة المفصـــول إلى وظيفته امر يعود إلى الدائرة بعد تحق المصـــلحة

العامة لذا يكون طلب المدعي بإلغاء امر فصــــله واعادته إلى وظيفته)) … ال يســــتند إلى القانون فقرر رد
الدعوى) .

()86

ان هذا يعطي لادارة ســــلطة في مد مدة الفصــــل إلى اكنر مما هو محدد في القانون ويجعل الموظف تحت
رحمتها غير مطمئن إلى ان انتهاء مدة فصـله سـتتيح له العودة إلى الوظيفة نانية لذا كان االجدى للتخفيف من
قسـوة هذه العقوبة ان تكون االدارة ملزمة بإعادته إلى وظيفته التي كان يشـغلها قبل الفصـل لزوال المانع من

) (85د .عنمان الغيالن العبودي  ،شرح احكام قانون انضباط موظفى الدولة و القطا العام رقم(  )14لسنة  1991المعدل  ،موسوعة القوانين العراقية  ،بغداد  ، 2010،ص. 17
 ))86قرار مجلس االنضباط العام رقم(  )62/75الصادر في 1962/9/1
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ذلك اال اذا فقد شــــرطا من شــــروط التعيين او لم تعد تتوفر له درجة شــــاغرة في المالك ،وفي هذه الحالة
(النانية) يكون من المنطقي ان تلتزم االدارة بإعادته إلى وظيفة ممانلة في دائرة اخرى غير دائرته.
وان اخضــا مدى تحق المصــلحة العامة من عودة الموظف المفصــول إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة فصــله
لتقد ير االدارة يفتح الباب واســعا امام احتمال تعســفها بحقه فضــال عن ان تحق المصــلحة العامة يفتر

ان

يكون قد اخذ في الحســـبان عند تحديد مدة الفصـــل ابتداء في قرار الفصـــل .والحاالت التي يمكن فيها معاقبة
الموظف بالفصل حددها القانون باالتي:
أ -اذا عوقب بإحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة النالنة ذنبا يستوجب المعاقبة.
ب -اذا نبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
ج -اذا ارتكب أي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله.
د -اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعنة عن وظيفته.
اما قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا االشـتراكي رقم( ) 14لسـنة  1991فلم يأخذ بتقسـيم العقوبات إلى
انضـباطية وتأديبية كما كان المشـر في القانونين السـابقين قد فعل بل ان المادة ( )8من قانون  1991نصـت
على ان ((العقوبات التي يجوز فرضــها على الموظف هي الفصــل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة
تحدد بقرار الفصل يتضمن االسباب التي استوجبت فر
أ-

العقوبة عليه)) وعلى النحو االتي:

()87

مدة ال تقل عن ســـنة وال تزيد على نال ســـنوات اذا عوقب الموظف باننتين من العقوبات التالية او

بإحداها لمرت ين وارتكب في المرة النالنة خالل خمس سـنوات من تاريخ فر

العقوبة االولى فعال يسـتوجب

معاقبته بإحداها  ( :التوبيخ  ،انقاص الراتب  ،تنزيل الدرجة).
ب-

مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه ،ومن مقارنة ما ورد في القانونين يتبين االتي:

 .1ان قانون انضـــباط موظفي الدولة والقطا االشـــتراكي رقم  14لســـنة  1991قد خف

الحدين االعلى

واالدنى لمدة عقوبة الفصـل حي حصـرهما بين سـنة ونال سـنوات بعد ان كانت في القانون السـاب تنحصـر
بين سنتين وخمس سنوات.

) (87المادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولة و القطا االشتراكي رقم( ) 14لسنة . 1991
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 .2قلص قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا االشـتراكي رقم( ) 14لسـنة  1991حاالت المعاقبة بالفصـل
التي كان القانون الســاب قد نص عليها حي اســتبعد حالة الفصــل بســبب عجز الموظف عن القيام بوظيفته
المنصـــــوص عليهـا في البنـد (ب) من الفقرة ( )2من المـادة الحـاديـة عشـــــرة من قـانون  ،1936وهو اتجـاه
محمود كان جانب من الفقه قد طالب به بعد ان انتقد اتجاه المشر في القانون الساب وذلك الن عبارة (عجز
الموظف عن القيـام بوظيفتـه) غير دقيقـة وغير محـددة بمـا فيـه الكفاية واذا كان هذا العجز متعلقا بالقدرة البدنية
للموظف فاألجدى ان ينقل إلى وظيفة اخرى تنســـجم مع قدراته الجســـمية بدال من فصـــله وهذا ما تبناه الفقه
والقضاء الفرنسيان(.)88
 .3اسـتبعد القانون رقم  14لسـنة  1991حالة الفصـل الرتكاب الموظف ذنبا يتراءى لمجلس االنضـباط العام
انه يسـتلزم الفصـل التي كان القانون السـاب قد نص عليها حي

كانت تنسـجم مع ما كان يتمتع به المجلس في

ظله في:
أ .معاقبة رؤســاء الدوائر انضــباطيا ومن ذلك ســلطته في تقرير عقوبة الفصــل الخاضــعة لمصــادقة مجلس
الوزراء.
ب .ســلطته في تشــديد العقوبة االنضــباطية عند النظر في الطعن الذي تقدمه االدارة في قرار فر

العقوبة

الصادر من احدى اللجان االنضباطية.....
 .4اشـترط القانون رقم ( )14لسـنة  1991ان يتضـمن قرار فر

عقوبة الفصـل االسـباب التي اسـتوجبت

فرضـها وهذه الشـكلية لم يكن القانون السـاب قد نص عليها بسـبب اختالف سـلطة التأديب في القانونين . ...
فضـــال عن الزام االدارة بوجوب ان يســـب الفصـــل تحقي تجريه لجنة حدد القانون كيفية تشـــكيلها اال ان
توصياتها غير ملزمة.
 .5كان القانون الســـاب قد اشـــترط ألجل معاقبة الموظف بالفصـــل مجرد ان يكون قد عوقب مرتين بإحدى
العقوبات التأديبية وارتكب في المرة النالنة ذنبا يســـتوجب المعاقبة وذلك دون ان يشـــترط مدة معينة يرتكب
خاللهـا هـذا الـذنـب كمـا لم يشـــــترط نو العقوبـة التي يســـــتجوبهـا الـذنـب المرتكـب للمرة النـالنـة وهـذا يعني ان
الموظف يم كن ان يعاقب بالفصــــل اذا ارتكب ولو بعد حين من الدهر ما يســــتوجب معاقبته باإلنذار (وهي
عقوبة انضـباطية وليسـت تأديبية وف التقسـيم الذي اخذ به القانون) اذ يكفي لذلك سـب معاقبته مرتين بإحدى

) (88قانون انضباط موظفي الدولة و القطا االشتراكي رقم () 14لسنة . 1991
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العقوبات التأديبية .اما قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا االشـتراكي رقم ( )14لسـنة  1991فقد اشـترط
ان يكون ارتكاب الفعل للمرة النالنة قد وقع خالل خمس سـنوات من تاريخ فر

العقوبة االولى ومعنى ذلك

ان ارتكاب الفعل للمرة النالنة اذا وقع بعد مضــي خمس ســنوات من ذلك ال تجوز المعاقبة عنه بالفصــل .اما
القيد االخر فهو ان يكون الفعل المرتكب للمرة النالنة يســـتوجب المعاقبة بالتوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل
الدرجة وهي العقوبات التي اشـترط القانون سـب المعاقبة باننتين منها او بإحداها لمرتين لكي يكون باإلمكان
معاقبة الموظف بالفصل.
 .6اما حالة الفصل بسبب ارتكاب الموظف جريمة جنائية فان هنالك اختالف بين القانونين .
هذا ويعود في تقديرنا ســبب وضــع مزيد من القيود على ســلطة التأديب في فر
رقم () 14لســـنة  1991هو ان فر

عقوبة الفصــل في القانون

هذه العقوبة اصـــبح منوطا باإلدارة بعد ان كان في القانون الســـاب

منوطا بلجان االنضـباط ومجلس االنضـباط العام امعانا من المشـر في تعزيز ضـمانات الموظف تجاه سـلطة
االدارة في فصــله بعد ان كانت في الســاب متوافرة ابتداء في الســلطة المختصــة بالتأديب االمر الذي لم يكن
يتطلب منل هذه القيود اال ان هذه الضــمانات ظلت ضــعيفة في جوانب اخرى اذا ما قورنت بما كان القانون
الساب يكفله للموظف .
ولما اصـبحت عقوب ة فصـل الموظف انضـباطيا تفر

بقرار اداري في العراق فان هذا القرار البد ان يكون

مسـتوفيا جميع اركانه (اختصـاص وسـبب ومحل وشـكل وغاية) واذا ما شـاب قرار الفصـل عيب في أي من
اركانه فان القرار يكون معيبا ً ومعرضــا لالغاء القضــائي اذا لم تبادر االدارة إلى الغائه او ســحبه من تلقاء
()89

نفسها او بناء على تظلم .

ثانياً :عزل الموظف كتثر للحكم الجنائي
ان قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا العام رقم(  )14لسـنة  1991فقد نص على وجوب عزل الموظف
كأنر للحكم عليه جنائيا في حالتين:
األولى :اذا كان قد عوقب بالفصل نم أعيد توظيفه فارتكب فعال يستوجب فصله مرة أخرى .
الثانية  :اذ حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .

()90

(89)https://almerja.com/aklam/indexv.php?id=4909
( )90المادة (/8نامناً/ب/ج)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( )14لسنة .1991
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وبالنسـبة للحالة األولى نجد ان المشـر عد مجرد ارتكاب الموظف جريمة تسـتوجب فصـله سـببا كافيا لعزله
من الوظيفة اذا كان قد عوقب بالفصل واعيد توظيفه وذلك بغ

النظر عما اذا كان الفصل الساب قد فر

عليه بوصــفه عقوبة انضــباطية ناتجة عن ارتكابه جريمة انضــباطية ام ترتب كعقوبة تابعة للعقوبة الجنائية
االصلية.
كما لم يضـــع المشـــر حدا للفترة الزمنية التي تفصـــل بين العقوبتين او بين تأريخ ارتكاب كل من الفعلين
لترتيب هذا األنر االمر الذي يبقي ســيف اإلدارة مســلطا على الموظف المعاقب بالفصــل وأعيد تعيينه بحي
يكون مهـددا بالعزل لمجرد احتمـال ارتكـابه مخـالفـة قد تكون عقوبتهـا الحبس لمـدة (  )24ســـــاعة ولذلك نرى
وبتواضــع ان ال يكون مجرد ســب معاقبة الموظف بالفصــل ســببا كافيا لوحده لعزل الموظف اذا ارتكب ما
يوجب فصــله نانية ويمكن في هذه الحالة ان يكون المبدأ العام هو تطبي عقوبتي الفصــل عليه بحي تســتقل
احـداهمـا عن األخرى واذا كـان البـد من إعمـال عقوبـة العزل فمـا المـانع من ان يترك تقـدير ذلـك للقضـــــاء
الجنائي والتأديبي ولسـلطة التأديب (كل في مجاله) بعد األخذ في الحسـبان جسـامة الجريمتين اللتين اسـتوجبتا
الفصـــل ومدة الحبس في كل منهما ومدى ارتباطهما بالوظيفة ونو ودرجة الوظيفة التي يشـــغلها الموظف
والفاصــلة الزمنية في وقت ارتكاب كل منهما وان يحاط ذلك بضــمانات تحول دون التعســف بح الموظف
ذلك ألن العزل عقوبة خطيرة تعدم والى األبد الصــــفة الوظيفية للموظف فمن غير المنطقي ان تفر

على

الموظف بقوة القانون لمجرد ارتكابه مخالفتين بسيطتين قد تكون الفاصلة الزمنية بينهما سنوات عدة .
اما الحالة النانية وهي وجوب عزل الموظف اذا حكم عليه عن جناية ناشـــئة عن وظيفته او ارتكبها بصـــفته
الرسمية فمالحظاتنا بشأنها تتلخص باآلتي:
-1

ان القـانون اكتفى لترتيـب العزل كعقوبـة تبعيـة ان تكون الجريمـة التي ارتكبهـا الموظف بصـــــفتـه

الرســمية او نشــأت عن وظيفته جناية حتى لو عوقب مرتكبها بعقوبة الجنحة لعذر او ظرف قضــائي مخفف
في حين ال يترتـب هـذا األنر على الموظف الـذي يرتكـب جنحـة من هـذا النو ولو عوقـب بعقوبـة الجنـايـة
لظرف قضـائي مشـدد ألن ذلك في الحالتين ال يغير من وصـف الجريمة وبذلك يكون المشـر في هذا القانون
قد ابتعد عن قانون العقوبات وقانون االنضـــباط رقم(  )69لســـنة 1936اللذين اعتمدا معيار نو العقوبة ال
جسامة الجريمة لترتيب العزل كعقوبة تبعية .
-2

ان المشر العراقي في هذا القانون لم يميز في ترتيب هذا األنر بين جريمة السياسية وغير السياسية

وبين الجريمة المخلة بالشــرف وغير المخلة بالشــرف فكل ما اشــترطه ان تكون جناية ناشــئة عن وظيفته او
ارتكبها بصـــفته الرســـمية  .وهذا يعني ان الموظف حتى لو ارتكب جناية عوقب عنها باإلعدام او الســـجن
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المؤبد فأنها ال تؤدي (وجوبا) بمقتضـــى احكام هذا القانون الى عزله من الوظيفة مادامت هذه الجريمة غير
ناشئة عن الوظيفة ولم ترتكب بالصفة الرسمية للموظف (.)91
-3

عنـدمـا اخرج المشـــــر كـل هـذه الجرائم ليرتـب العزل على الجنـايـات النـاشــــئـة عن الوظيفـة او التي

يرتكبها الموظف موضــو العزل بصــفته الرســمية يكون قد فتح الباب واســعا امام االدارة بوصــفها الســلطة
المختصــة بالعزل إلعمال تقديرها فيما تراه من الجرائم ما يســتلزم العزل وفيما ال تراه بعد ان حصـر العزل
الوجوبي في هـذا النو من الجرائم فقط وهـذا في تقـديرنـا اتجـاه غير ســـــليم اذ ليس كـل جنـايـة من هـذا النو
تسـتوجب العزل وليس كل جريمة من غير هذا النو ال تسـتدعي العزل فضـال عن ان ضـمانات الموظف في
مواجهة سـلطة االدارة في القانون رقم ( )14لسـنة  1991هي ضـمانات ضـعيفة مقارنة بالقانونين رقم ()41
لسـنة  1929و  69لسـنة  1936اللذين تضمنا اجراءات تب الطمأنينة في نفس الموظف وتضمن استقالليته
ولذلك فأن توســيع ســلطة اإلدارة في عزل الموظف على هذا النحو ســيؤدي في كنير من الحاالت دون ادنى
شـك الى تعسـفها وتفشـي المحسـوبية وتدخل اعتبارات بعيدة عن المصـلحة العامة في عزل او عدم عزل هذا
الموظف او ذاك(.)92

( )91د .علي حسين الخلف و اخرون  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات  ،مطبعة الكويت  ، 1982 ،ص.292
( )92د .ماهر صالح عالوي الجبوري  ،مبادئ القانون االداري  ،دار الكتب للطباعة  ،بغداد  ،1996ص.125
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الفصل الثالث
انتهاء الرابطة الوظيفية
تمهيد :
لقد وردت مفردة االقصــاء من الوظيفة العامة ألول مرة في صــريح المادة (  ) 62من قانون الخدمة المدنية
رقم (  ) 24لســــنة  1960المعدل ويمكن تعريفه بحســــب ما ور فيها التعريف التالي  .االقصــــاء هو إبعاد
الموظف عن ممارســـة مهام الوظيفة العامة اذا أخل بشـــرط او اكنر من شـــروط التوظيف الوارد ذكرها في
المـادتين (  7و  ) 8من قـانون الخـدمـة المـدنيـة رقم (  ) 24لســــنـة  1960المعـدل كجزاء اداري عن اخالل
الموظف بتلك الشــروط وقد أوجبه المشــر على الســلطة المختصــة بالتعيين ويمتاز االقصــاء الوظيفي بانه
اجراء اداري وله صــفة الديمومة في حال لم يســتكمل الموظف المقصــي للشــروط الواجبة للتوظيف كليا وقد
يكون مؤقتا في حال استكمل الموظف المقصي تلك الشروط .
 :1.3انتهاء الرابطة بحكم القانون
 :1.1.3السن القانوني
إن حد الســن هو الســن المحدد تشــريعية بصــورة مســبقة وإذ ما يبلغه الموظف ال يمكنه أن يظل في الخدمة،
وهـذا الحـد من العمر يؤدي بطبيعتـه الى قطع الصــــلـة التي تربط الموظف بـاإلدارة ،وتحـدد انظمـة الخـدمـة
المـدنيـة في مختلف دول العـالم ســــنـة معينـة يتقـاعـد الموظف ببلوغهـا  ،ويتم التحـديـد في الواقع في ضـــــوء
اعتبارات متعددة  ،وذلك على أســاس أن من ح العامل أن يســتريح بعد ســن معين ،إذ أن قدرته على العمل
في هذه السن تتضاءل .
فتقدم االنسـان في العمر يؤدي الى أن يصـبح في وضـع غير قادر فيه على مواصـلة القيام بأعبائه الوظيفية أو
قد يكون انتاجه ليس بذات القدر الذي كان يؤديه من قبل ،وهذا يتطلب تحديد سـن معين للتقاعد والتي يصـبح
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ببلوغها الموظف غير قادر ذهنية وجسمية على اداء مهام وظيفته بذات األداء الذي كان يؤديه قبل بلوغه هذا
السن.

()93

والشـــــك في أن طبيعـة الوظيفـة العـامـة واحتيـاجـاتهـا تقتضـــــي ذلـك ،فطـالمـا أن الوظيفـة العـامـة خـدمـة متجـددة
لمطـالـب الجمـاهير فهي تخضـــــع لســـــنن الحيـاة االجتمـاعيـة من تطور األمر الـذي يحتـاج الى تغـذيـة الوظـائف
العامة بالدماء الجديدة والشــابة والخبرات الجديدة على الدوام ،لذلك كان خروج موظف آخر ممن هم أصــغر
ســنا محققا لصــالح الوظيفة العامة ذاتها  ،ومن نم فان تحديد منل هذا الســن من شــانه أن يفتح الباب أمام فئة
الشباب التي تكون أقدر جسمية وعقلية على القيام بأعباء الوظيفة.
إن تحديد السن المقرر للتقاعد للموظفين كنيرا ما يخضع لاوضا االقتصادية والسكانية في البالد ،فقد حد
في فرنســـا عام  ، 1946أن تم تخفي

ســـن االحالة الى التقاعد في مدة البطالة التي كانت في ذلك الوقت ،

وفي عام 1953تم تمديد السن المقرر للتقاعد العتبارات متعلقة بالميزانية  ،كما قد يحد االعتبارات متعلقة
بالســـياســـة الســـكانية ،لذلك فان تعيين حدود الســـن في الوظيفة العامة كان موضـــوعا للعديد من التعديالت
والمدخالت المتتالية التي تفسر بدورها من خالل األسباب االقتصادية والمالية واالجتماعية والسكانية.
فاألوضـا االقتصـادية تعكس على السـن القانوني النتهاء الخدمة فكلما كان مركز الدولة االقتصـادي قويا ً كلما
كان الســن القانوني النتهاء الخدمة مرتفعة ،وذلك ألنه لن تترتب أية أعباء مالية على كاهل الدول نتيجة بقاء
اعداد كبيرة من الموظفين ،في حين أنه كلما كان مركز الدولة االقتصـــادي ضـــعيفا كلما كان ذلك مدعاة إلى
تخفي

الســـن القانوني النتهاء الخدمة ،ألن الدولة تســـعى في هذه الحالة الى التقليل من األعباء المالية عن

طري التقليـل من عـدد الموظفين ،كمـا هو الحـال االن في العراق من حيـ اجراءات التقشـــــف التي تقوم بهـا
الوزارات ،ومنها تخفي

أعداد المعينين الجدد بسبب وجود عجز في الميزانية.

()94

والمطالب االجتماعية ال تعد غريبة عن التغييرات التي حدنت ،والنابت أن بلوخ سـن التقاعد يعتبر حدنا هاما
يمس األوضــا المختلفة للوظيفة على مســتوى النمو االقتصــادي ،وهذا يقود الى منط تخفي

حد الســن،

ولكن وبعيدة عن هذه الرغبة المشرعة ،أن تعيين سن التقاعد يجب أن يراعي معه العناصر األخرى .

( )93خليل صالح السامرائي  ،انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون ( بلوخ السن التقاعد ) ،بح

منشور  ،مجلة سر من راى  ،المجلد  ، 13العدد  ، 2017 ،49 ،ص . 450

( )94د .نعيم عطية  ،انتهاء الخدمة ببلوخ السن القانونية وفقا ً لنظام العاملين المدنيين بالدولة و القطا العام  ،بح
ابريل ،1998 ،ص.9

منشور  ،مجلة العلوم االدارية  ،مصر  ،السنة العاشرة  ،العدد االول ،
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كما لوحظ أن عدد ســـكان الدولة يتناســـب عكســـيا مع الســـن القانوني إلنهاء الخدمة الوظيفية ،فاذا كان عدد
ســـكان الدولة باعداد كبيرة كما في مصـــر الذي حدد ب ( )60ســـنة انخف

ســـن التقاعد ،أما اذا كان عدد

سـكان الدولة قليال فان الدولة تضـطر الى رفع سـن انتهاء الخدمة -كما في العراق فقد حدد بسـن ( )63سـنة،
ألنها قد ال تجد موظفين جدد يشغلون الوظائف الشاغرة بسبب ترك من بلا السن القانوني للخدمة.
كذلك فان المســتوى الصــحي في الدول يلعب دورا في كيفية تحديد هذه الســن ،فاذا كان هذا المســتوى عالية
نتيجة توافر الخدمات فان ذلك يؤدي الى ارتفا مســتوى األعمار بين ســكان هذه الدولة ،األمر الذي يســمح
لهم بالقيام بأعباء أعمالهم حتى ســن متقدم كما هو الحال في أوربا ،وكنتيجة طبيعية لذلك فان الســن القانوني
إلنهاء الخدمة يرتفع كلما كان المســـتوى الصـــحي متقدمة ،ويقل هذا الســـن كلما كان المســـتوى الصـــحي
متدنيا(.)95
وهكذا فإن تحديد ســــن قانوني النتهاء الخدمة يتأنر في الواقع بالظروف واالعتبارات الســــابقة ،وبصــــورة
خاصة بحاجات االدارة وبإمكانياتها المالية على أنه من األفضل بصفة عامة مراعاة االستقرار في تحديد سن
التقـاعـد بـالنســــبـة لل موظفين ،وأن يكون هـذا التحـديـد بقـانون أو بنـاء على قـانون ،وأال يكون تعـديلـه بـالخف

أو

االنقاص  -عندما تدعو الظروف الى ذلك – بأنر رجعي.
فتمديد سـن اإلحالة الى التقاعد هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضـع له الموظف لدى دخوله الخدمة
وهو نظـام قـابـل للتعـديـل ،بـاعتبـار أن عالقـة الموظف بجهـة االدارة هي عالقـة تنظيميـة ،تحكمهـا القوانين
واللوائح وليس للموظف من سـبيل في تعيين األسـباب التي تنهي بها خدمته ،ومن بينها تحديد سـن إحالته إلى
التقاعد وإنما تحديد نظم التوظيف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام.
وال تملك جهة اإلدارة أن تتج اوز هذه الحدود اال في حالة النص الصـــــريح في القانون على جواز مد ســـــن
التقاعد .
وفي الواقع أن جعل ســن ترك الخدمة متأخرا ال يخلو من بع

المحاذير ،ذلك أن منل هذا الســن يؤدي الى

المحافظة على الموظفين ســـنين طويلة في مناصـــبهم القيادية ،وهذا من شـــانه أن يقلل الفرص ألولئك الذين
يحتلون وظائف في قاعدة التنظيم اإلداري بالوصــول للوظائف القيادية ،كما يقلل من نســبة العناصــر الشــابة
التي تتـاح لهـا فرصـــــة العمـل في االدارة العـامـة ،كمـا أن هـذا الوضـــــع لـه فـائـدة تكمن في أنـه يوفر إذخـار في

( )95د .احمد عبدالرحمن شرف الدين  ،النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية اليمنية  ،رسالة دكتوراه  ،كلية الحقوق  ،جامعة عين الشمس  ،2015 ،ص.585
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النفقـات التي تتحملهـا الـدولـة ،الن الموظف المحـال للتقـاعـد عـادة مـا يكون قـد وصـــــل إلى درجـة مـاليـة عـاليـة،
بينمـا يمكن تعيين موظف جـديـد في بـدايـة حيـاتـه الوظيفيـة وبـدرجـة مـاليـة بســـــيطـة مقـارنـة بتلـك الـدرجـة التي
يشغلها الموظف المحال التقاعد .
هنالك طريقتين لاحالة على التقاعد في العراق ذكرهما قانون التقاعد العراقي الموحد هما:
 -١اإلحالة الوجوبية للتقاعد:
نصـــت المادة العاشـــرة من الفصـــل الخامس من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم ( )9لســـنة  2014على
((تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين اآلتيتين:
بغ
-

عند اكماله ( )63النالنة والستين من العمر وهي السن القانونية لاحالة الى التقاعد(. )96
النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خالف ذلك.
اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صالحيته للخدمة))(.)97

وهذا يعني أن األصـل في احتسـاب سـن التقاعد في العراق هو بلوخ سـن ( )63عامة أو بقرار من لجنة طبية
مختصة.
 -٢االحالة الجوازية للتقاعد:
يجوز احالة الموظف في العراق الى التقاعد في الحاالت اآلتية:
أن يطلب الموظف احالته إلى التقاعد عند اكماله ســن ( )50الخمســين عاما أو كانت له خدمة تقاعدية ال تقل
عن ( )25خمس وعشرين سنة.
للموظفة المتزوجة او االرملة الحاضنة ألطفالها أن تطلب احالتها الى التقاعد وف الشروط اآلتية:
أ -أن ال تقل مدة خدمتها التقاعدية عن ( )15سنة.
ب-

أن ال يقل عدد اطفالها عن ( )3أطفال وال يزيد عمر اي منهم على ( )15سنة.

( )96د .ماهر صالح عالوي الجبوري  ،الوسيط في القانون االداري  ،العراق  ،دار ابن االنير  ،جامعة الموصل  ، 2012 ،ص. 272
( )97المادة (  ) 10الفصل الخامس من القانون التقاعد الموحد رقم ( )9لسنة . 2014
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-

الوزير المختص أو رئيس الجهـة غير المرتبطـة بوزارة احـالـة الموظفين في الشـــــركـات والـدوائر

الممولة ذاتية ( الخاســـرة ) لمدة (  ) 3ســـنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديهم خدمة ال تقل عن ( ) 15
سنة .
-

اذا اصـيب الموظف بمر

أنناء الخدمة يسـتوجب العالج لمدة طويلة فيحال الى التقاعد مهما بلغت

مدة خدمته .
-

اذا اصيب أنناء الوظيفة بحاد أدى الى عجز يزيد على ( .% ) 65

()98

 :2.1.3العقوبات التتديبية
يـمـكـن الســـــؤال فـي هـــذا الـمـقـــام عـن نـو الـعـقـوبـــة الـتـي تـفـر

عـلـى الـمـوظـف الـمـحـكـوم بـعـقـوبـــة

جنـائيـة نـاجمـة عن جريمـة مخلـة بـالشـــــرف  ،وهي جرائم الســـــرقـة ،واالختالس ،والتزوير ،والرشـــــوة
،وخيانة األمانة ،وهتك العر

 ،واالحتيال فهل يفصل الموظف المحكوم بها أم يُعزل ؟

()99

أفتى مجلس شـورى الدولة بان " الحكم على الموظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشـرف ال يسـتتبعه عزله من
الوظيفــة مــا لم تشـــــكــل تلــك الجريمــة قرينــة على أن بقــاءه في الخــدمــة مضـــــر بــالمصـــــلحــة
العامة.

()100

لقــد حســـــم المشـــــر العراقي أمره في قرار مجلس قيــادة النورة المنحــل ذي الرقم ) (18لعــام 1993
،وع ّد جرائم الرشـــوة واالختالس والســـرقة كونها من الجرائم المخلة بالشـــرف  ،تمنع إعادة الموظف إلى
الوظيفة .ولكن هذه الجرائم النال

ليسـت كل الجرائم المخلة بالشـرف فهناك جرائم أخرى  ،ومن نم نرى من

خالل مفهوم مخالفة نص البند ســابعا ً من المادة ))8من قانون انضــباط موظفي الدولة والقطا العام  ،عزل
الموظف وذلك نظراً لجسـامة هذا النو من الجرائم ومسـاسـه بكرامة الوظيفة وإهدارها للنقة الواجب توافرها
في الموظف العـام ومن نم انطبـاق حكم الفقرة من البنـد نـامنـا من المـادة ()8من القـانون المـذكور  ،وال يُعـ ّد
مفصـــــوال يمكن أن يعـاد إلى الوظيفـة اســـــتنـاداً إلى قرار مجلس قيـادة النورة المنحـل ذي الرقم ( )997لعـام
،)101(1978الن قانون انضـــباط موظفي الدولة والقطا العام  ،وقرار مجلس قيادة النورة المنحل ذي الرقم

( )98المادة (  )15،16 ،12الفصل الخامس من القانون التقاعد العراقي الموحد رقم ()9لسنة .2014
( )99الفقرة 6من المادة 21من قانون العقوبات العراقي  .هناك جرائم أخرى َعدّها المشّر العراقي جرائم مخلة
بالشرف على وف قرارات صدرت عن مجلس قيادة النورة المنحل منل جرائم تخريب االقتصاد المذكورة.
( )100فتواه ذات الرقم( (2014/78في  2014/107،منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام2014 ،
 ،ص . 143وفتواه ذات الرقم ()2013/85في 2013/9/23منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  2013 ،ص 19 .
( )101منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2667في .1987/8/7
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()18لعـام 1993قد عدّال األحكـام المـذكورة في القرار المـذكور في هذا الخصـــــوص وقيـّدا من نطـاق تطبيقـه
،فضــــال عن أن الُ ّ
مشــــر في قرار مجلس قيادة النورة المنحل المذكور قد قيّد هذا القرار بتوافر شــــروط
التوظيف في المفصـول كما قد تُشـكل بع

هذه الجرائم جناية ناشـئة عن وظيفة الموظف أو يرتكبها بصـفته

الرســــمية على النحو المذكور في الفقرة ب من البند نامنا من المادة )(8من قانون انضــــباط موظفي الدولة
والقطا العام  ،فكيف يقبل إعادة موظف حكم عليه بجريمة ماســـة بالشـــرف منل االحتيال من خالل تنظيمه
صــكا بال رصــيد كما في الفتوى المذكورة ؟ فضــال عن هذا فان المشــر في قانون انضــباط موظفي الدولة
والقطا العام اوجب على الموظف المحافظة على كرامة الوظيفة واالبتعاد عن كل ما من شــــأنه المســــاس
باالحترام الالزم لها سواء أكان ذلك في أنناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي.
وارتكاب الموظف لهذه الجرائم يخل بهذا الواجب إخالال جســيما ً وصــريحاً ،ومن نم يحرم الموظف المحكوم
عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف من إعادة التوظيف في اإلدارات العامة العراقية مجدداً .
ونعزز رأينا هذا بان النصــوص القانونية في قانون العقوبات العســكري العراقي  ،وفي القانون المقارن نحو
قانون الخدمة المدنية ذي الرقم ()18المصـــري ،تُنهي خدمة الموظف إذا جرى الحكم عليه بعقوبة جنائية أو
بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشـــرف أو األمانة أو تفقده النقة واالعتبار وقد أصـــاب الُمشـــرعان
العراقي المصـري في سـنهما هذين النصـين حفظا للوظيفة العامة مما يسـوءها وضـمانا ً للسـير المنتظم للمراف
العامة.
وقد اختلفت اتجاهات القضـاء اإلداري العراقي وفتاوى مجلس شـورى الدولة بشـأن الحكم على الموظف الذي
ارتكب جريمة تزوير الشهادات والونائ بين اإلقصاء والعزل من الوظيفة  ،ولم تستقر على اتجاه موحد.
فقد ذهبت بع

أحكام الهيأة العامة في مجلس شــورى الدولة ســابقا والمحكمة اإلدارية العليا حالياً ،ومجلس

االنضـباط العام  ،ومحكمة القضـاء اإلداري إلى أن تزوير الموظف لشـهادته أو للونائ يؤدي إلى إقصـائه من
الوظيفة  ،وال يمنع ذلك من إعادة توظيفه مستقبال في اإلدارات العامة.
أما االتجاه الناني للقضــــاء اإلداري العراقي فمضــــمونه أن ارتكاب الموظف لجريمة التزوير يقتضــــي من
اإلدارة ليس إقصــــاؤه من الوظيفة بل عزله ،ألنه يشــــكل فعال خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضــــراً
بالمصـلحة العامة وع َد مجلس شـورى الدولة فعل التزوير من األفعال الخطيرة التي تتنافى مع مبادئ الوظيفة
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العامة ويســــيء إلى ســــمعتها وكرامتها  ،ويؤدي إلى فقدان النقة باإلدارة العامة األمر الذي يجعل بقاءه في
خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة (. )102
ونحن نؤيد االتجاه األخير للقضــاء اإلداري ولفتاوى مجلس شــورى الدولة  ،والســيما بعد اســتشــراء مظاهر
الفسـاد اإلداري في مفاصـل اإلدارة العامة والتي من أهم أسـبابها توظيف أو إعادة توظيف أشـخاص اسـتغلوا
الوضـــع األمني غير المســـتقر بعد عام 2003في تزوير شـــهادات وونائ لهذا الغر

 ،وقد تفاقمت هذه

الظاهرة على النحو الذي يســتدعي مكافحتها من خالل الفتاوى والعقوبات الرادعة من مجلس شــورى الدولة
وتشكيالته القضائية.
وقد أحســن مجلس شــورى الدولة في ســلوكه هذا الســبيل في بع

فتاواه ،ومنها الفتوى التي قرر فيها عدم

جواز إعـادة توظيف الموظف المحكوم عليـه بعقوبـة عن جريمـة التزوير المنصـــــوص عليهـا في المـادة(
 )292من قانون العقوبات  ،إذا وجدت اإلدارة أن بقاءه في خدمة الدولة مضر بالمصلحة العامة كما أفتى بان
" ...ارتكاب الموظف لجريمة التزوير وإدانته عليها  ،يســتوجب عزله وإحالته إلى المحاكم المختصــة وليس
االكتفـاء بـإلغـاء أمر التعيين فقط  ،بـل انـه عـ ّد قرارات التوظيف المســـــتنـدة إلى ونـائ نبـُت تزويرهـا قرارات
مـــــعـــــدومـــــة بـــــلـــــا فـــــيـــــهـــــا عـــــيـــــب مـــــخـــــالـــــفـــــة الـــــقـــــانـــــون درجـــــة
عالية من الجسامة ،وان السحب هو جزاؤه المناسب .
ويســــترد الفرق بين راتب ومخصــــصــــات التحصــــيل العلمي الصــــحيح للموظف المعزول  ،والراتب و
المخصصات التي تقاضاها بناء على شهادة مزورة بطريقة االستقطا المباشر أو بدعوى مدنية.
وهناك ســؤال أظهرته الفتوى الســابقة لمجلس شــورى الدولة ،وهو هل يمكن ســحب قرار التوظيف إذا ظهر
لادارة قيام الموظف بتزوير الشــهادة الدراســية أو الونائ  -بوصــفها من الجرائم المخلة بالشــرف  -وعدّه
قـــراراً مـــعـــدومــا ً كـــمـــا ذهـــبـــت إلـــى ذلـــك بـــعــ
وفتاوى مجلس شورى الدولة ؟

أحـــكـــام الـــقضـــــــاء اإلداري فـــي الـــعـــراق

()103

إن القاعدة العامة في القضــاء والفقه اإلداري المقارن أن القرار اإلداري يُع ّد معدوما إذا أصــيب بعيب عدم
االختصــاص الجســيم أو عيب اغتصــاب الســلطة  ،والســيما عندما يصــدر القرار من شــخص ال عالقة له

( )102خالد رشيد على  ،فصل الموظف العام و عزله و انرهما في اعادة توظيفه بين الحظر و االباحة  ،بح
ص. 29
( )103ماجد راغب الحلو  ،القرارات االدارية  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية  ، 2009 ،ص . 238
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باإلدارة العامة مطلقا أو عندما تعتدي اإلدارة على اختصـاصـات السـلطتين التشـريعية والقضـائية  ،ولكننا نرى
عدم التوســـع في تطبيقات انعدام القرار اإلداري  ،فقرار التوظيف هنا يكون مصـــابا ً بعيب مخالفة القانون ،
وهو عيب بسـيط من عيوب عدم المشـروعية ،ولكن يتعذر سـحبه أو إلغاؤه بسـبب فوات مدة الطعن القانونية
،فيتحصـن من اإللغاء والسـحب  ،ويكون حجة على ذوي الشـأن فيما أنشـأه أو رتبه من مراكز قانونية ويصـبح
لصـاحب الشـأن ح مكتسـب فيما تضـمنه القرار ،وكل إخالل بهذا الح بقرار الح  ،يعيب القرار األخير ،
فيكون قرار عزل الموظف هو األســلوب المناســب برأينا إلبعاده من الوظيفة جراء قيامه بفعل خطير يجعل
بقاءه في خدمة الدولة مضـــر بالمصـــلحة العامة اســـتنادا إلى أحكام الفقرة من البند نامنا من المادة ( )8من
قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام  ،وليس سحب قرار التوظيف.
كمـا أفتى مجلس شـــــورى الدولة بان المبعدين عن الوظيفة والذين جرى إدانتهم على وف قرار مجلس قيادة
النورة المنحل ذي الرقم )( 39لعام  1994المعدّل من المحاكم المختصـــة يعادون وجوبا ً إلى الوظيفة بعد
انتهاء مدة محكوميتهم.
ونرى أن مجلس شـورى الدولة في هذه الفتوى قد خالف البند سـابعا من المادة( )8من قانون انضـباط موظفي
الدولة والقطا العام  ،الن المحكومين على وف القرار المذكور قد ارتكبوا جرائم تُع ّد مخلة بالشـــرف بنص
الُ ّ
مشـــر

وهي جرائم تتصـــل بحيازة األدوية والمســـتلزمات واألجهزة الطبية وأدواتها االحتياطية بقصـــد

المتاجرة بها  ،إذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصــدر معترف به رســميا بموجب قوائم أصــولية فهي
جرائم جسيمة تتراوح عقوباتها بين اإلعدام والسجن المؤبد والمؤقت والحبس الشديد مع الغرامة التي تتراوح
بين عشرة أالف دينار ومئة ألف دينار مع إمكان مصادرة أموال المحكوم عليه .
ومن نم تُع ّد أفعاال خطيرة تجعل بقاء الموظف في خدمة الدولة مضـراً بالمصـلحة العامة فضـال عن أن الحكم
المذكور يتصـل بجناية ناشـئة عن وظائفهم أو ارتكبوها بصـفتهم الرسـمية فيكون العزل هو العقوبة المناسـبة
لهذه الجرائم  ،و ال يغير من األمر شــيئا أن اإلدارة قد أصــدرت قرارات إدارية بفصــلهم من الوظيفة  ،الن
هذه القرارات تخالف قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام .
وقد تغفل اإلدارة سـهواً أو عمداً عن إصـدار قرار عزل الموظف جراء الحكم عليه بعقوبة سـالبة للحرية عن
جـريـمـــة رشـــــوة أو ســـــرقـــة أو اخـتـالس اســـ ـتـنـــادا إلـى تـطـبـيـ

قـرار مـجـلـس قـيـــادة الـنـورة الـمـنـحـــل

ذي الرقم(  )18لعـام  ، 1993وعنـدمـا ينتهي المعزول من مـدة حكمـه يطلـب إعـادتـه إلى الوظيفـة  ،وقـد
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تســـــتجيـب اإلدارة العـامـة إليـه  .ان المحكمـة اإلداريـة العليـا اجـابـت ان حكم هـذه الحـالـة بـان عقوبـة العزل هي
عقوبة تبعية تلح المحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم.

()104

وبذلك ال يجوز إعادة الموظف المحكوم عن هذه الجرائم إلى الوظيفة  ،كما قضــــت بان العزل عقوبة تبعية
تستتبع الحكم الجزائي ،وان لم تصدر اإلدارة قراراً إداريا ً بعزله في حينه.
ونرى أن التطبي السليم للقانون في هذه الحالة يستلزم التأكد أوال من صدور قرار عزل الموظف من اإلدارة
أم ال  ،الن بع
فر

اإلدارات تُحيل الموظف المرتكب لجريمة رشوة أو سرقة أو اختالس إلى المحاكم من غير

عقوبة العزل عليه  ،وتكتفي بالحكم الصــــادر عليه من المحكمة المختصــــة فيكون العزل هنا عقوبة

تبعية اســــتناداً إلى قرار مجلس قيادة النورة المنحل ذي الرقم(  )18لعام  1993وال يمكن الموظف العودة
إلى الوظيفة لفقدانه شــــرط حســــن الخل المذكور في الفقرة( )(4المادة الســــابعة) من قانون الخدمة المدنية
المعدّل.
أما إذا أصـــدرت اإلدارة قراراً بعزل الموظف فال يمكن لادارة إعادة توظيفه أيضـــا التزاما بحكم البند نامنا
من المادة ()8من قانون انضــباط موظفي الدولة والقطا العام ذي الرقم ((14لعام  1991المعدّل  ،وتطبيقا ً
لمبدأ استقالل المسؤولية الوظيفية عن المسؤولية الجنائية .
وقد أفتى مجلس شــــورى الدولة بعدم اســــتحقاق الموظف المعزول المعاد إلى الوظيفة بناء على إلغاء قرار
العزل من القضـــاء اإلداري إجازات اعتيادية ومرضـــية عن المدة بين انفكاكه بالعزل وإعادته إلى الوظيفة
جراء إلغائه  ،وقد سوخ المجلس فتواه هذه بان الخدمة المذكورة ال تُع ّد خدمة فعلية بموجب القانون .
ونرى بان الفتوى المذكورة أغفلت أن قرار العزل قد صـدر من اإلدارة وهي المسـؤولة عن حرمانه من أداء
الخدمة المذكورة جراء قرار العزل غير المشـــرو  ،فعدم أداء الموظف لهذه الخدمة كان بســـبب منعه من
اإلدارة  ،وال يـد لـه فيهـا  ،ومن نم فـان مقتضــــيـات العـدالـة واإلنصـــــاف تحتم منح الموظف هـذه اإلجـازات
واحتســابها وتدويرها شــأنه في ذلك شــأن الموظف المســتمر بالخدمة ومنحه راتبه وحقوقه لكون قرار العزل
كان غير مشرو  ،وقد جرى إلغاؤه من القضاء اإلداري.

( )104خالد رشيد على  ،مصدر ساب  ،ص. 30
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وهـذا اإللغـاء إنمـا يســـــري للحـال واالســـــتقبـال  ،بمـا معنـاه عـدم اســـــتحقـاق الموظف المعزول والمعـاد إلى
الخدمة رواتبه ومخصـصـاته وإجازاته واحتسـاب خدمته ألغرا
في المدة بين صدور قرار العزل وإلغائه .

الراتب والزيادة السـنوية والترفيع والتقاعد

()105

أما ســــحب قرار العزل فيؤدي إلى إنهائه بأنر رجعي من تاريخ صــــدور قرار العزل كأن لم يكن  ،بما من
شأنه حصول الموظف المعزول والمعاد إلى الخدمة على حقوقه كاملة .
وقـد تغفـل الكنير من اإلدارات العـامـة والموظفين المعنيين االختالف بين حـالتي اإللغـاء و الســــحـب بمـا من
شـــأنه إنارة النزا مجددا أمام القضـــاء  ،لذا نرى إمكان قيام القضـــاء اإلداري بتعديل قرار إلغاء العزل إلى
ســحب قرار العزل ،إذا طلبه المدعي في الدعوى ضــمانا لحصــول الموظف المعزول عزال غير مشــرو
على حقوقه.

()106

 :2.3انتهاء الرابطة بنا ًء على طلب الموظف العام
 :1.2.3االحالة الى التقاعد
يرمي نظام التقاعد  ،الى ضـمان دخل يحق حد ادنى من مسـتوى المعيشـة  ،لاشـخاص الذين –بسـبب ًبلوغهم
ســـننا ً معينا ً لم يعودوا قادرين على مواصـــلة العمل ،بنفس القوة التي كانوا عليها قبل بلوخ هذه الســـن ،ألن
مظاهر الشيخوخة ،كالضعف البدني واالمرا

 ،والحالة الذهنية ،تحول بين االنسان وبين أداء عمله بصورة

ما كان يقوم به قبل بلوخ هذه الســـن والتعر

لتلك المظاهر ،خاصـــة في حالة فقد العمل لمن وصـــل ســـن

التقاعد فأنه في اغلب األحيان يجد صعوبة في إيجاد عمل بديل ومن نم يعرضه لخطر البطالة الدائمة .
وكمقابل ألنهاء خدمة الموظف ،الذي افنى جزءاً كبيراً من عمره في خدمة االدارة العامة للمصـلحة العامة ،
ينبغي االعتراف لهم في قضـاء سـنوات شـيخوختهم في راحة وهدوء ،وذلك بتوفير حوافز وامتيازات مادية،
والســـيما أنه يكون قد بلا من العمر مرحلة تجعله بأمس الحاجة الى العون والمســـاعدة وعلى شـــكل راتب
تقاعدي أو مكافأة تقاعدية .

( )105ماجد راغب الحلو  ،مصدر ساب  ،ص . 244
( )106حكم المحكمة اإلدارية العليا في العراق ذي الرقم ( )446قضاء موظفين –تمييز2014 /في، 2014/7/3منشور
في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام .2014

68

لـذلـك ر أت الحكومـات االخـذة بنظـام التقـاعـد أن الـذي خـدمهـا في ذروة فتوتـه حري أن يكـافـأ في دور ضـــــعفـه
وعجزه ال أن يهمل هو وعائلته ،فال يجد وسيلة تضمن لهم سد حاجاتهم الضروريات .

()107

فالحقوق التقاعدية التي تمنح للموظف بعد إحالته الى التقاعد وفقا ً لشــــروطها الى جانب كونها حافزاً ايجابيا ً
يـدفع الموظف الى أداء واجبـاتـه الوظيفيـة على أكمـل وجـه ،حتى ال يحرم من تلـك الحقوق ،لـذا يحرص
الموظف على عـدم ارتكـاب المخـالفـات الوظيفيـة ويجتهـد في أداء العمـل على الوجـه المطلوب ،وبـذلـك يكون
الراتب التقاعدي بمنابة وسـيلة من وسـائل الترغيب والترهيب لضـمان أداء الموظف للخدمة بصـورة صـحيحة
 ،وعلى الرغم من تطور النظـام التقـاعـدي و اخـذ ابعـاداً اجتمـاعيـة و اقتصـــــاديـة فـانـة لم يعـد حقـا ً مهنيـا ً بـل ح
من حقوق المواطنة .
هناك العديد من الحاالت الوجوبية التي تودى الى تقاعد الموظف العام و نذكر منها الســــن القانوني و حالة
الوفاة .
أ -السـن القانوني :يعرف السـن القانوني بانه السـن المقرر قانونا متى بلغها الموظف تتحتم إحالته الى التقاعد
عند اكمال المتقاعد سـن ( )63من العمر وهو السـن القانوني للتقاعد بغ

النظر عن مدة خدمته مالم ينص

القـانون على خالف ذلـك حيـ تكون االحـالـة جبريـة اال مـا اســـــتننى القـانون من ذلـك ،ان بقـاء الموظف لفترة
طويلة يؤدى الى الضــعف والوهن في جســمه وفكره مما ينعكس ســلبا على الواقع الوظيفي لذلك تقوم الدائرة
بتغير الموظف لكي تحافظ على سـير العمل االداري ،ان تحديد السـن القانوني للتقاعد يجنب الموظف عنصـر
المفاجئة اذ لم يتم تحديده ويجعل الموظف في بصــــيره من امر هو نتيجة للتطور الحاصــــل قد يكون العمال
القدماء قليلي الخبرة لذا يجب على الدولة اســتبدالهم بغيرهم ذوي كفاءه عالية  ،باإلضــافة الى القضــاء على
البطالة في المجتمع .
ب -الوفاة  :كذلك قضــى القانون باســتحقاق عيال الموظف الذي توفي انناء خدمته نتيجة حاد راتبا تقاعديا
من دون اعتبـار لمـدة الخـدمة التقـاعدية اذ جاء في قانون التقاعد الموحد رقم (  ) 27لســـــنة  2006المعدل (
اذا توفي الموظف انناء الخدمة تحتســـب خدمته التقاعدية (  ) 15خمســـة عشـــر ســـنة اذا كانت اقل من ذلك
وتعفي المـدة المضـــــافـة من التوقيفـات التقـاعـديـة ) هـذا وان النص المـذكور ينطب على الموظف المتوفي قبـل
مباشـرته مهامه الوظيفية المعين فيها وبالتالي يسـتح عياله الراتب التقاعدي في هذه الحالة وف احكام قانون
التقاعد الموحد رقم (  ) 27لســنة  2006المعدل هذا والبد من االشــارة الى ان قانون التقاعد الموحد رقم (

( )107د .أحمد حسن البرعي ،المبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ، 1983 ،ص.506-505
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 ) 27لسـنة  2006المعدل قد اضـاف شـرطا جديدا وغريبا في محتواه السـتحقاق المتقاعد راتبا تقاعديا اال
وهو بلوخ المتقاعد ســن الخمســين ســنة اذ جاء فيه (وال يصــرف الراتب التقاعدي اال اذا كان قد اكمل ســن
الخمسين من عمره ) .
وجاء فيه كذلك للتأكيد على هذا الشرط ( يستح الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت
مدة خدمته التقاعدية ال تقل عن (  ) 15خمسـة عشـرة سـنة وال يقل عمره عن خمسـين سـنة ) وكذلك جاء فيه
ايضــا ( ال يصــرف الراتب التقاعدي للمتقاعد اال اذا كان قد اكمل (  ) 50خمســين ســنة من العمر وفي كل
األحوال ال يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة ) .

()108

وهذه النصــوص التشــريعية بدعة لم نجد لها منيال في قوانين العالم  ،اذ ما الحكمة التي يبتغيها المشــر من
احالة لموظف الذي لم يكمل سـن الخمسـين من العمر مع عدم صـرف راتب تقاعدي له اال بعد أن يكمل سـن
الخمســـين هذا وقد اســـتننى قانون التقاعد الموحد من الحكم المذكور الموظف المحال على التقاعد ألســـباب
صـــحية  ،وكذلك من احيل الى التقاعد للفترة من  2006 / 1 / 17لغاية تاريخ صـــدور قانون رقم ( ) 69
لسـنة  2007وهو  2007/12/9اذ نص على هذا االسـتنناء بالقول ( يسـتننى من احكام الفقرة ( أ ) من هذا
البنـد المحـال الى التقـاعـد األســــبـاب صـــــحيـة والمحـال الى التقـاعـد للفترة من  2006 /1 / 17ولغـايـة تـاريخ
صــــدور هذا القانون  ،وهذا االســــتنناء محمود خصــــوصــــا بالنســــبة للمحالين على التقاعد بين التاريخين
المذكورين  ،ذلك كونهم قد كســبوا حقوقا تقاعدية منحها لهم قانون التقاعد الموحد رقم (  ) 27لســنة 2006
وليس من المنط وال ا لحكمة أن تصـادر هذه الحقوق أو تنتقص ولو بقانون الح  .فلو تم فصـل موظف من
الوظيفة ولديه اكنر من (  ) 15ســـنة خدمة تقاعدية وكان عمره اربعين ســـنة فالبد عليه أن ينتظر عشـــر
ســنوات ليتم صــرف راتبه التقاعدي  .مع انه يســمع متقاعدا وال نعرف كيف يعيش المتقاعد وعائلته في هذه
الفترة  ،أن تعلي صــــرف الراتب التقاعدي في هكذا حالة ظلم واضــــح ال يتالءم مع مشــــر يرعي حقوق
شــريحة واســعة ويعمل على توفير العيش الكريم لهم كما انه يتنافى مع ما جاء في االســباب الموجبة لقانون
التعديل األول رقم(  )69لسـنة  2007الذي جاء فيه ( لغر

تحقي التوازن بين منتسـبي الدولة الموجودين

في الخـدمـة بتـاريخ نفـاذ القـانون والمحـالين الى التقـاعـد قبـل نفـاذة من حيـ

مقـدار الراتـب وطريقـة احتســـــابـه

ووضــع معادلة دقيقة الحتســابه ووضــع نصــوص قانونية واضــحة لضــم الخدمة وانتقال الموظف وإلزالة
الغمو

الذي اكتنف بع

نصــوصــه )  ،أما االســتنناء الناني الذي أورده القانون على أحكام الفقرة ( أ )

( )108غازي فيصل مهدي ،شرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم) (37لسنة2006المعدل ،ط  ،1موسوعة القوانين العراقية  ،بغداد ،2009 ،ص19
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من البند ( خامسـا ) من المادة (  ) 7فهو الموظف المستقيل بموافقة أصولية اذا توفي  ،او من توفي بعد قطع
عالقته بالوظيفة عن طري التقاعد ولديه خدمة تقاعدية ال تقل عن  15ســـــنة  ،اذ يصـــــرف في هذه الحالة
الراتب التقاعدي للمستحقين من عيالهم وان كانوا ( المتوفين ) لم يتموا الخمسين من العمر.
اذ جاء هذا االســـتنناء كما يأتي ( اذا توفي الموظف المســـتقيل بموافقة أصـــولية أو المحال على التقاعد بعد
قطع عالقته من الخدمة وكانت له خدمة تقاعدية ال تقل عن (  ) 15خمســـة عشـــر ســـنة يصـــرف الراتب
التقاعدي للمســتحقين من عياله اعتبارا من تاريخ وفاته أن حصــلت قبل اكماله ال (  ) 50خمســين ســنة من
العمر(. )109
لقد جاء قانون التقاعد الموحد بحكم عادل عندما راعع حقوق فئة من الموظفين حرمت من حقوقها التقاعدية
ألي ســبب كان قبل نفاذ هذا القانون اذ جاء فيه ( اوال -يســتح الراتب التقاعدي كل من اكمل خدمة تقاعدية
فعليـة في الدولة ال تقـل عن (  ) 15ســــنـة واليزال على قيـد الحياة وحرم منها ألي ســـــبب كان قبل نفاذ هذا
القانون نانيا  -للمشمول بالبند اوال من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها  ،ويعد مستحقا للراتب
التقاعدي من ت اريخ تســـجيله للطلب ) اال أن الغريب في األمر أن قانون التعديل االول لقانون التقاعد الموحد
رقم (  ) 69لســــنـة  2007لم يصـــــادر هـذا الح  ،والغريـب ايضـــــا ان هـذا الحكم قـد اعتبر نـافـذا بتـاريخ
 2007/1/17وبذلك يكون قد صـــادر هذه الحقوق المكتســـبة بموجب البند ( اوال ) من المادة (  ) 28من
اصل قانون التقاعد الموحد بانر رجعي .
هنـاك العـديـد من الحـاالت الجوازيـة الى التقـاعـد التي تودى الى تقـاعـد الموظف العـام و نـذكر منهـا اإلحـالـة الى
التقاعد بإرادة الموظف و اإلحالة الى،التقاعد بإرادة االدارة .
أ -اإلحالة الى التقاعد،بإرادة الموظف :
االصـــــل العـام هو االلتحـاق بـالوظيفـة العـامـة تكون بنـاء على طلـب وارادة الموظف مـاعـدا التكليف بـالوظيفـة
العامة ،وكذلك للموظف االسـتقالة من الوظيفة بشـرط موافقة اإلدارة على ذلك ،بخالف الحاالت التي يعد فيها
الموظف مســتقيالً بحكم القانون  ،لذلك تختلف التشــريعات الدول  ،في تحديد قيود و ضــوابط هذه الخالة من
اإلحالة الجوازية الى التقاعد.

( )109د .غازي فيصل مهدي  ،مصدر ساب

()110

 ،ص.20

( )110د .سليمان محمد الطماوي ،مصدر ساب  ،ص.474
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من خالل اسـتقرائنا لنص المادة ( االولى  /ف )4من قانون التقاعد الموحد رقم ( )27لسـنة  2006المعدل،
يتضح أن المشر قد أجاز للموظف ان يتقدم بطلب إلحالته الى التقاعد في حالتين:
 -1اذا كان قد أكمل ( )50سنة من عمره فأكنر ،بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية ومع ذلك نالحظ ان
المشـر قد نص في المادة ( /6أوالً) من قانون التقاعد  ،يسـتح الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته ال تقل
عن ( )15ســــنة وال يقل عمره عن ( )50ســــنة ،اما اذا كانت خدمات الموظف المحال الى التقاعد تقل عن
( ) 66ســنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية إال في حالة إكمال الموظف ســن ال ( )63من العمر ،فانه
يحال الى التقاعد بقوة القانون بغ

النظر عن مدته خدمته ما لم ينص قانون على خالف ذلك.

-2اذا اكمل ( )25ســنة في خدمة تقاعدية وبصــرف النظر عن عمره ،ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه في
هذا الصـدد ،هو هل القيد أو الشـرط المتعل بالعمر المبين في الفقرة ( )1اعاله سـوف يطب على الفقرة ()2
؟ لاجابة على هذا الســؤال ،ذهب الفقه في اتجاهين ،يرى االتجاه االول منهما ونحن نؤيده ،أن شــرط العمر
المبين في الفقرة ( ،)1ال يســـــري على الفقرة ( ،)2ألن هـذه الحـالـة قـائمـة بـذاتهـا ،أمـا االتجـاه النـاني فيرى انـه
يســــري شــــرط العمر المبين في الفقرة ( )1اعاله على الفقرة ( )2المذكورة انفا َ ،لذا من كان من الموظفين
لديهم خدمة تقاعدية لمدة ( )25سـنة فأكنر واعمارهم أقل من ( )50سـنة أو بالعكس يتعذر عليهم تقديم طلب
االحالة الى التقاعد مع بقاء ذلك الشرط .

()111

ب  -االحالة الى التقاعد بإرادة االدارة
أن المشـــــر العراقي في قـانون التقـاعـد الموحـد النـافـذ رقم (  ) 27لســــنـة  2006المعـدل  ،لم يـأخـذ بهـذه
الصــورة من صــور اإلحالة إلى التقاعد  ،كما اجازها في القانون الســاب رقم (  ) 33لســنة  1966الملغي
في( المـادة النـالنـة )منـه  ،حيـ أجـاز لادارة أن تحيـل الموظف على التقـاعـد  ،وأن لم يكن قـد تقـدم بطلـب لهـذا
الغر

وذلك في حالتين :

 تكون الخدمة مقبولة للتقاعد عندما يكمل ( )55من عمره  ،وكان لديه خدمة تقاعدية لمدة نالنين سنة. -اذا أكمل الستين من العمر  ،بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية .

( )111اياد عبد اللطيف سالم ،في الخدمة المدنية النقل ،.مكتب الزاكي للطباعة  ،بغداد ،2011 ،ص .174
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اما قانون التقاعد الموحد رقم (  ) 9لســـنة  2014فقد نصـــت(( المادة(  )13للموظف أن يطلب إحالته إلى
التقاعد إذا كان قد اكمل (  ) 50الخمسـين سـنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية ال تقل عن (  ) 25خمس
وعشرين سنة))(. )112
وهناك حاالت اخرى وردت في قانون التقاعد الموحد النافذ  ،يعد الموظف محاالً الى التقاعد ومنها:
 -1حالة الموظف الذي يتم عزله أو فصـله من الوظيفة أو تارك الخدمة ألسـباب اضـطرارية  ،عدا االسـتقالة
دون موافقة الجهة المختصــة أو ما في حكمها ال يمنع من اســتحقاقه الحقوق التقاعدية  ،وال يصــرف الراتب
التقاعدي إال اذا كان قد أكمل سن (  ) 50من عمره  ،واذا كان لديه خدمة ال تقل عن (  ) 15سنة.
 -2احالة الموظف المشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ( ) 109لسنة  2008ووفقا للمادة
(  ) 6منه  ،إلى التقاعد ممن كان بدرجة عضو شعبة  ،وكذلك الذين كانوا يشتغلون احدى الدرجات الخاصة
" مدير عام أو ما يعادلها فما فوق "  ،ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البع (المنحل ) ،
اضافة الى جميع منتسبي األجهزة األمنية ( القمعية )  ،واستننى المشر فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية
لعملهم في الجهاز المذكور  ،ومن كان منتمي لحزب البع بعد  ، 2003/2/20وحصل على اللجوء
االنساني أو السياسي في أية دولة  ،ومن انري على حساب المال العام .
 -3ومنح المشـــــر في المـادة (  / 29اوال ) من قـانون التقـاعـد الموحـد المعـدل النـافـذ  ،الراتـب التقـاعـدي
لمنتســبي الجيش الســاب والكيانات المنحلة  ،لمن له خدمة تقاعدية ال تقل عن (  ) 15ســنة وفقا للتشــريعات
النافذة  ،أما من كانت له خدمة تقاعدية تقل عن (  ) 15ســـنة  ،فيمنح عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتســـب على
اسـاس راتب شـهرين عن كل سـنة ف علية من راتب الحد األدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسـب سـلم رواتب
()113

الموظفين النافذ في .2004/1/1

 -4خول المشر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ووفقا للبند ( اوال ) من قرار مجلس
قيـادة النورة ( المنحـل ) رقم (  ) 43لســـــنـة  1986إحـالـة الموظفـة المتزوجـة أو االرملـة وكـذلـك الموظفـة
المطلقة التي تحتفظ بحضـــانة اطفالها الى التقاعد لغر

االنصـــراف لرعاية أطفالها بشـــرط أن ال يقل عدد

اطفالها عن (  ) 3وال يزيد أعمارهم عن (  ) 15سنة وال تقل خدمتها التقاعدية عن (  ) 15سنة(.)114

( )112المادة (  /13اوال) من القانون الموحد رقم ( )9لسنة . 2014
( )113غازي فيصل مهدى  ،المرشد لحقوق الموظف  ،ط  ، 1موسوعة القوانين العراقية  ،بغداد  ، 2011ص. 51
( )114البند (الخامس ) من القرار رقم ( )43لسنة . 1986
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 :1.2.3االستقالة
بما أن التشـريعات في غالبيتها تعمد إلى تنظيم األحكام دون التطرق إلى وضـع تعريفات محددة تقيد النص ،
لذلك نرى من المناسـب أن نتناول مفهوم االسـتقالة لدى الفقه  ،ومن نم تناول المفهوم وفقا لنصـوص القوانين
 .وكما يأتي:
أوال  :االستقالة في الفقه
من الممكن التوصـل إلى مفهوم االسـتقالة من خالل التعريفات التي أوردتها النصـوص القانونية فضـال على
التعريفـات التي أوردهـا الفقـه  ،اذ تعرف االســـــتقـالـة وف مفهوم الفقـه الفرنســـــي بـأنهـا  " :تعبير الموظف
صـــراحة عن نيته في ترك الخدمة نهائية  .وتعرف كذلك بأنها ســـبب للتوقف عن أداء الوظيفة تنتق بمبادرة
()115

الموظف ويجـب أن يتم طلبهـا كتـابيـة ".

كمـا وتعرف بـأنهـا  " :إعالن الموظف عن إرادتـه المواف عليهـا

من اإلدارة بصفة نهائية(. )116
والمالحظ على التعريفات الســابقة التي أوردها الفقه الفرنســي أنها قد اتفقت على وجوب أن تكون االســتقالة
متضـمنة الرغبة على ترك الوظيفة نهائية بصـورة صـريحة  ،وهذا يجعل التعريفات لمفهوم االسـتقالة قاصـر
عن استيعاب صور االستقالة التي نظمها المشر .
أما بالنســبة للفقه العربي فقد عرف اســتقالة الموظف بأنها  " :رغبة الموظف في ترك عمل وظيفته بإرادته
واختيـاره بصــــفـة نهـائيـة ()117وعرفت كذلك بأنهـا  " :إنهـاء خدمة الموظف بنـاء على طلبـه أو التخـاذه موقف
معينـة يعتبره القـانون بمنـابـة طلـب لالســـــتقـالـة " ()118كمـا وعرفـت بـأنهـا  " :إبـداء الموظف لرغبتـه في ترك
العمل نهائيا وال يتم إال بموافقته "

()119

والتعاريف األخيرة أكنر انســـجاما مع ما نظمه المشـــر في أحكام االســـتقالة  ،إذ أن االســـتقالة قد تكون
صــريحة بطري تقديم الطلب إلى المســؤول اإلداري  ،أو تكون ضــمنية ( حكمية ) من خالل الموقف الذي
يتخذه الموظف ويترتب عليه اعتباره مستقيالً.

( )115نظم المشــر الفرنســي أحكام االســتقالة في قانون الموظفين الفرنســي في  9اکتوبر  1946الملغى ،إذ نصــت المادة( )121منه على " أن االســتقالة ال أنر لها إال إذا قبلتها الســلطة
المختصة بالتعيين وال يسري مفعولها إال ابتداء من الوقت الذي تحدده تلك السلطة"
( )116عبد الكريم بن قلة  ،االستقالة في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،2014 ،ص .69
( )117د  .علي محمد بدير ود و أخرون ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري  ،كلية القانون  ،جامعة بغداد  ،1993 ،ص .372
( )118د  .ماجد راغب الحلو  ،مصدر ساب  ،ص363
( )119د  .ماهر صالح الجبوري ،القانون اإلداري  ،مطبعة التعليم العالي  ،الموصل  ،1989ص.134
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فاالســتقالة أمر مباح للموظف إذ هي من الحقوق التي توفرها له الوظيفة  ،غير أن ممارســة هذا الح يجب
أن يتواف مع اعتبارات المصـلحة العامة  ،فمجرد تعر

المصـلحة العامة للخطر نتيجة االسـتقالة فان أمرها

قد يدخل حيز التحريم أو التجريم  ،وهذا ما يمكن مالحظته في التشريعات المنظمة لالستقالة بشكل واضح.
ثانيا ً  :االستقالة في النصوص التشريعية.
قانون الخدمة المدنية العراقي فقد نظم أحكام االستقالة صراحة إذ نص على أنه :
-1

للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص .

-2

على المرجع أن يبت في االســـتقالة خالل مدة ال تتجاوز نالنين يوما ويعتبر الموظف منفكأ بانتهائها

إال إذا صدر أمر القبول قبل ذلك .
-3

إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله.

()120

وبناء على ما تقدم يمكن تحديد أحكام االستقالة وهي كما يأتي :
-1

تعد االســـتقالة المظهر الخارجي إلرادة الموظف في اعتزال العمل الوظيفي  ،لذا يجب أن تصـــدر

برضا صحيح من الموظف.
-2

يجب أن ال يكون طلب االسـتقالة مقترنة بقيد أو معلقا على تحق شـرط معين  ،وإال كان لادارة في

عدم إجابته  ،إال إذا رأت اإلدارة إجابة طلبه.
-3

يجب أن يكون تعبير الموظف عن إرادته في االسـتقالة تحريرية ،هذا فيما يتعل باالسـتقالة الصـريحة

وليس الحكمية إذ ال تترتب اآلنار القانونية ( )121التي نص عليها المشر إذا تم التعبير عن االستقالة شفهياً.
-4

الموظف غير ملزم ببيان األسـباب التي دفعته إلى االسـتقالة  ،إذ أن ذلك األمر يعود التقدير الموظف

 ،فجدية األسباب أو عدمها ال يؤنر على قبول اإلدارة لتلك االستقالة أو رفضها.
-5

تنتهي خدمة الموظف الطالب لالســـتقالة بالقرار الذي يصـــدر من قبل اإلدارة بقبول الطلب  ،وهذا

يعني إمكانية مســائلة الموظف طالب االســتقالة انضــباطية إذا ما ترك العمل بمجرد تقديم االســتقالة دون أن

( )120المادة (  ) 35من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل.
( )121رتب المشـر على اسـتقالة الموظف الذي درس على نفقة الدولة آنار مالية نظمها قرار مجلس قيادة النورة ( المنحل) رقم (  )521لسـنة  ، 1983اذ نصـت المادة (  ) 2من القرار
على أنه  " :يطالب الموظف المسـتقيل من حملة الشـهادات العليا ( دبلوم عال  ،دكتوراه أو ما يعادلها من شـهادات ) بما يلي  - :جميع النفقات الدراسـية المتحققة بذمته طبقا لما ورد في أوال
من بياننا هذا ويتم احتسـابها وف األسـس المحددة فيها  ،جميع النفقات اإلضـافية المصـروفة عليه خالل فترة دراسـته العليا وطبقا للقرارات أو القوانين أو التعليمات الخاصـة بالدراسـات ويجري
احتسـابها بصـورة كاملة من قبل إدارة الكلية التي تخرج فيها " كما ونصـت المادة (  ) 7من نفس القرار على  " :تسـتحصـل النفقات الدراسـية المترتبة بذمة الموظف المسـتقيل من الوزارة أو
الدائرة التي ينتسب إليها وتقيد إيرادا للعدد والمادة أو الحساب المختص اللذان حددتهما وزارة المالية "  ،ومع ذلك فقد خول الوزير المختص إمكانية إعفاء الموظف المستقيل من األحكام التي
رتبتها مواد القرار أعاله ،إذ نصت الفقرة (  ) 1من قرار مجلس قيادة النورة ( المنحل ) رقم (  ) 550لسنة  1989والمنشور بالوقائع العراقية العدد (  ) 3273في  1989/9/18على أنه
 " :للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن (  ) 15خمسة عشر سنة وإعفاءه من النفقات الدراسية " .
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ينتظر قبولها  ،فضــال عن إمكانية مســائلته جنائية إذا ما ترتب على ذلك الترك اآلنار التي بينها المشــر في
النصوص العقابية.
-6

قرار قبول طلب االسـتقالة ممكن أن يكون صـريحا  ،ومكن أن يكون ضـمنية  ،فالصـريح يكون عند

رد اإلدارة بقبول الطلب خالل مدة (  ) 30يوم ،أما القبول الضـمني فيكون بانقضـاء المدة انفة الذكر دون أن
يصدر من المرجع رفضا صريحا .
-7

يجوز للموظف العدول عن الطلب الذي قدمه خالل مدة (  ) 30يوم  ،مالم يصـدر قرار من اإلدارة

بقبولها.
-8

ال يجوز إلغاء قرار قبول االستقالة إذا كان قد صدر وفقا للقانون.

ومن المناسـب أن نذكر بأن الخشـية من اسـتعمال الموظف لحقه في االسـتقالة من الوظيفة تكمن عندما تكون
أجور مرتبات الوظيفة وامتيازاتها متدنية ينافسها في ذلك القطا الخاص أو الرغبة بالهجرة إلى بلدان أخرى
يتقاضــى فيها أجور مغرية  ،كما وتبرز مخاطر االســتقالة في حاالت الحروب واالضــطرابات والفتن التي
قد تتعر

لما الدولة  ،مما يخل بشــــكل مباشــــر بمبدأ انتظام ســــير المرف العام وأداء الخدمة العامة في

المجتمع  ،لذلك تعمد الدول إلى تنظيم ح االســتقالة بشــكل دقي ينســجم مع طبيعة المجتمع والمرحلة التي
يمر بها ،لذلك قرر مجلس قيادة النورة ( المنحل ) لسـنة  1983منع االسـتقالة وذلك بموجب القرار الذي منع
الموظف من ممارسـة حقه في االسـتقالة قبل مضـي مدة عشـر سـنوات على الخدمة الفعلية لصـاحب الطلب وقد
أحســن المشــر العراقي عندما ألغى هذا القرار لعدم انســجامه مع حقوق الموظف العام ذلك أن مدة عشــر
ســـنوات في الوظيفة أمر قد يكون شـــاق بالنســـبة لبع

فئات الموظفين كما وان إجبار الموظف على البقاء

لمدة طويلة قد يجعل من شـغله للوظيفة أمر شـكلي ال أكنر ،األمر الذي يضـر بالغاية من وجود المرف العام
.

)(122

 :3.3حاالت اورى
 :1.3.3العجز الصحي
تنتهي خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية

()123

ويبدو أن هذا السبب منطقيا ً طالما كانت اللياقة الصحية شرطا ً

من شـــروط التعيين في الوظيفة وشـــرطا ً من شـــروط البقاء فيها ويترتب على فقد الموظف اللياقة الصـــحية

( )122د .عدي طلفاح الدوري و أخرون  ،االنار الجانبية الستقالة الموظف  ،بح

منشور  ،مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية  ،المجلد التاسع  ،العدد الناني  ،2019 ،ص

. 497
( )123أنظر المادة (/1نانياً/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم(  )27لسنة  2006المعدل.

76

انقضــــاء الرابطة الوظيفية وإنهاء خدمة الموظف في هذه الحالة بحكم القانون والجهة التي تقرر صــــالحية
شــــاغل الوظيف ة للبقاء فيها أو عدم صــــالحيته هي اللجنة الطبية المختصــــة وعند نبوت عدم لياقة الموظف
للخدمة بقرار من اللجنة المذكورة على اإلدارة إصـدار قرارها بإنهاء خدماته ،وسـنتناول في هذا الجزء ماهية
فقدان اللياقة الصــحية والمرجع المختص وشــروط إنهاء خدمة الموظف بســبب فقدان اللياقة الصــحية واآلنار
المترتبة على ذلك ورقابة القضاء االداري.
-1

ماهية فقدان اللياقة الصحية والمرجع الموتص بإقرارها :

نصـت (المادة السـابعة) من قانون الخدمة المدنية لسـنة 1960المعدل((ال يعين في الوظائف الحكومية إال من
كان ناجحا ً في الفحص الطبي وســالما ً من األمرا

المعدية ومن األمرا

والعاهات الجســدية والعقلية التي

تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من الســــلطات الطبية المختصــــة وفقا ً لنظام خاص)) وان
فقدان اللياقة الصـحية تعني إصـابة الموظف باعتالل صـحي يحول بينه وبين أداء واجبات ومهام وظيفته وأن
قانون العجز الصـحي للموظفين العراقي رقم ( )11لسـنة  1999قد عرف المر

بأنه ( االعتالل الصـحي

الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله وال يكون ناشئا ً عن إصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية) وكذلك عرف
العجز بأنه ( نقصـان القدرة على العمل بشـكل كامل أو جزئي بسـبب إصـابة العمل ) وعرف القانون المذكور
ايضـا ً إصـابة العمل بأنها (إصـابة الموظف بمر

مهني ناجم عن ممارسـة عمله أو اإلصـابة بعطل عضـوي

نتيجة حاد وقع أنناء العمل أو من جرائه ويعد في حكم اإلصابة الحاد
إلى العمل أو في أنناء عودته منه ويحدد المر

الذي يقع له في أنناء ذهابه المباشر

المهني وزير الصــحة بالتنســي مع وزارة المالية  ،أما في

الحاالت غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية).
ومن األمرا

المزمنة ( السـرطان أو الجذام أو السـل أو أي مر

مدة طويلة بتأييد من الجهات الطبية المختصـــة) ،والمر

آخر ال يرجى شـفاؤه أو يسـتغرق عالجه

المزمن بأنه (كل مر

يمنع الموظف أو العامل

من تأدية أعمال وظيفته ويحتاج عالجه مدة طويلة حتى تسـتقر حالته الصـحية أو يشـفى منه يمكنه من العودة
إلى مباشرة أعمال وظيفته(.)124
ووزير الصحة يحدد األمرا

المزمنة التي تستوجب عالجها مدة طويلة وف جدول تصدره وزارة الصحة

وان قانون العجز الصــحي رقم( )11لســنة  1999نص في مادته (  /1ســادســا ً وســابعا ً ) على نوعين من

( )124انظر المادة (  ) 4/46من قانون الخدمة المدنية لسنة  1960المعدل.
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اللجان هما اللجنة الطبية واللجنة الطبية االســــتئنافية وهذه اللجان هي المرجع المختص في تقرير ما أذا كان
الموظف مصاب بمر

مزمن أو مري

وللموظف وللجهة التي يع مل فيها االعترا

أو غير الئ صحيا ً للخدمة .
على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية االســتئنافية خالل

( )30يوما ً من تاريخ التبليا بالقرار ويكون قرار اللجنة االستئنافية بهذا الشأن باتاً.
-2

()125

شروط إنهاء ودمة الموظف بسبب فقدان اللياقة الصحية واآلثار المترتبة على ذلك:

نصــت المادة (  /1نانيا ً ) من قانون التقاعد الموحد رقم () 27لســنة  2006المعدل على انه (( تتحتم أحاله
الموظف إلى التقاعد أذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صالحيته للخدمة)).
وكذلك نصـت المادة ( )2من قانون العجز الصـحي للموظفين العراقي رقم(  )11لسـنة  1999على أن ((أذا
أصــيب الموظف بمر

يســتوجب عالجه مدة طويلة أو كان من األمرا

المســتعصــية أو الخبينة المحددة

من وزارة الصـحة فيمنح أجازه مرضـية خاصـة براتب تام مدة أقصـاها ( )3نال سـنوات بقرار من اللجنة
الطبيـة)) وبعـد االنتهـاء من اإلجـازة المرضــــيـة يعـاد فحصـــــه من اللجنـة الطبيـة لتقرير حـالتـه الصـــــحيـة أمـا
باسـتئناف عمله أو تنسـيبه إلى عمل آخر يتناسـب مع حالته الصـحية وأما بتقرير عدم صـالحيته للعمل نهائيا ً
فيحـال عنـدئـذ على التقـاعـد مهمـا كـانـت مـدة خـدمتـه وتبلا الخـدمـة التقـاعـديـة للموظف الـذي تقـل خـدمتـه عن ()15
خمســة عشــر ســنة إلى هذا الحد لغر

اســتحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من االســتقطاعات التقاعدية

المترتبـة عن المـدة المضـــــافـة لمن يحـال على التقـاعـد .وان المـادة ( )10من نفس القـانون اعتبرت أجـازه
الموظف من تاريخ إصابته حتى شفائه أو نبوت عطله أو وفاته أجازه مرضية خاصة براتب تام.
واإلجـازة المرضــــيـة براتـب تـام ح من حقوق الموظف اســـــتنـاداً لقـانون الخـدمـة المـدنيـة لســــنـة 1960
المعدل

()126

يجب إصــــدار قرار بعدم لياقة الموظف صــــحيا ً من قبل المرجع المختص ليكون قرار اإلدارة

بإنهاء خدماته سليما ً لهذا السبب(. )127
إال أن هذا القرار مقيد بضــرورة عدم صــدوره قبل نفاذ اإلجازات االعتيادية واإلجازات المرضــية للموظف
ونصـت المادة (  ) 2من قانون العجز الصـحي للموظفين رقم( )11لسـنة (( 1999على ذلك وتنتهي خدمات

( )125أنظر المادة (  ) 4من قانون العجز الصحي للموظفين رقم(  )11لسنة .1999
( )126أنظر قرار مجلس االنضباط العام رقم () 76/27في  ،1976/2/28مجلة العدالة ،العدد االول ،السنة النانية  ،ص.237
( )127أنظر د .سليمان محمد طماوي ،مصدر الساب  ،ص .572
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الموظف من تـاريخ صـــــدور قرار إنهـاء خـدمتـه من اإلدارة المســـــتنـدة في قرارهـا إلى قرار اللجنـة الطبيـة
المختصة)).

()128

 :2.3.3الحكم الجنائي
يعد الحكم الجزائي عنوانا ً للحقيقة فيما قضــــى به  ،من حي

إســــناد الواقعة المادية  ،ونســــبتها لفاعلها ،

وإيراد وصـفها القانوني  ،ويتحدد نطاق حجية الحكم الجزائي القاضـي باإلدانة أمام سـلطات التأديب بوقو
الفعل المكون لاسـاس المشـترك بين الدعويين الجزائية و االنضـباطية  ،ونسـبة الفعل لفاعله ،وذكر وصـفه
القانوني .
هذا وتعرف اإلدانة بأنها (قيام ونبات الواقعة التي نسبت للشخص المتهم بها  ،ووصفها بأنها جريمة يعاقب
عليها القانون )  ،فالحكم الجزائي القاضــــي باإلدانة يدل داللة قطعية على إن الفعل الذي يكون األســــاس
المشـــــترك قـد وقع فعالً  ،وإنـه قـد وقع من المتهم ذاتـه  ،ومن نم ال يجوز بـأي حـال من األحوال أن تقوم
السلطة التأديبية بإنبات عكس ذلك (.)129
فاألصـــل إن الســـلطات التأديبية ال شـــأن لها بالتكييف الجنائي للواقعة  ،إذ تســـتقل الجريمة التأديبية عن
الجريمة الجنائية من حي عناصـرها وأوصـافها  ،فإذا نشـأت عن فعل واحد جريمتان (جنائية وتأديبية) في
الوقت نفســه  ،فســيبقى لكل منهما وصــفه أو تكييفه القانون الخاص وفقا ً للنظام الجنائي والنظام التأديبي ،
في حين تلتزم سـلطات التأديب بما قضـى به الحكم الجزائي بشـأن التكييف القانوني الذي يمنل عنصـراً من
عناصر المسؤولية التأديبية.
هذا ولما كان من بين الشـروط التي ألزم قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (  )24لسـنة  1960المعدل في
المرشـح لشـغل الوظيفة العامة حسـن السـمعة والسـلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سـياسـية أو بجنحة
تمس الشــــرف  ،فإن مجرد الحكم على الموظف عن أحد هذه الجرائم ســــينهي رابطته الوظيفية  ،ألن هذا
الشرط هو شرط صالحية ينبغي توافره طيلة فترة بقاء الموظف في الوظيفة العامة

( )130

.

عرف المشــر العراقي وفي المادة ( )25من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لســنة  1969المعدل،
جريمة الجناية بأنها ( الجريمة المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام أو الســجن المؤبد أو الســجن ألكنر من خمس

( )128طارق جمعة جواد ،المركز القانوني لعضو مجلس االدعاء في العراق  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة النهرين  ،كلية الحقوق ،2008،ص.244

( )129د .فيصل شطناوي  ،عالقة الدعوى الجزائية بالدعوى التتديبية  ،بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  ،المجلد  ،19العدد  ، 6بدون مكان طبع2004 ،
 ،ص  . 19وكذلك د .علي وطار شطن اوي  ،الوجيز في القانون اإلداري  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ، 2003ص  557ـ . 558
( )130د.أحمد فتحي سرور ،الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام  ،ج  ، 1دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1981 ،ص .118
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سـنوات إلى خمسـة عشـر سـنة )  .ويتضـح من التعريف أعاله ومن خالل العقوبات المقررة لهذه الجريمة ،
مدى خطورة مرتكبها على المجتمع  ،األمر الذي يعني إن من يرتكب هذا النو من الجرائم ال يصـــلح أن
يتولى أي منصب وظيفي  ،إذ يجب أن يكون الموظف حسن السيرة والسلوك .
إال إنه تجدر اإلشـارة وكما هو واضـح في أعاله  ،إن المشـر العراقي لم يشـر إلى عبارة (الحكم النهائي)
بل اكتفى بإيراد كلمة الحكم فقط  ،إال إن ترك األمر على إطالقه ســينير إرباك في تنفيذ عقوبة الفصــل  ،إذ
إنه كان األجدر بالمشــر العراقي أن يشــير إلى عبارة (الحكم النهائي) ليكون له حجة أمام الكافة اســتنادا
ألحكام المادة (/227أ) من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية النافذ  ،يضـــــاف إلى ذلك إن األجل الذي
حـدده المشـــــر العراقي لتطبي عقوبـة الحرمـان من الوظـائف والخـدمـات التي كـان يتوالهـا المحكوم عليـه
ينحصــر بين تأريخ إصــدار الحكم الجزائي بحقه ولحين إخالء ســبيله  ،أي إن فصــل الموظف المدان من
وظيفته هنا هو عقوبة تبعية مؤقتة.
ولم يكتف المشـــر العراقي بفصـــل الموظف كعقوبة تبعية خالل مدة تنفيذ العقوبة  ،بل أشـــار في المادة
( )98من قانون العقوبات العراقي المذكور أنفا ً إلى إن كل حكم جزائي متضـــمن لعقوبة اإلعدام يســـتتبعه
وبحكم القـانون حرمان المحكوم عليـه من الوظائف والخـدمات التي كان يتوالها ،قبـل صـــــدور الحكم بحقـه
من يوم صـــدوره إلى وقت تنفيذه  ،ولما كانت النتيجة المترتبة على عقوبة اإلعدام هي الوفاة التي تعد من
األسـباب المنهية للرابطة الوظيفية بصـورة مؤبدة  ،و ان عقوبة الفصـل الواردة في المادة أعاله هي عقوبة
تبعية مؤبدة(.)131
يضــــاف إلى ذلك ما أشــــارت إليه المادة ( )100من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لســــنة 1969
المعدل  ،التي أعطت للمحكمة الجزائية عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس لمــدة تزيــد علــى
السنـة  ،سلطـة تقديرية في الحكم بحرمان المحكوم عليه من تولي بع

الوظائف والخدمات  ،على أن يحدد

ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسـببا ً تسـبيبا ً كافيا ً ،ولمدة ال تزيد على سـنتين إبتداءا
من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تأريخ انقضاءها ألي سبب كان .
ولنا بصــدد ما ورد في المادة (  )100أكنر من مالحظة  ،تتمنل األولى بأن ما بدأت به هذه المادة والمتمنل
بعبارة (للمحكمة ) يشـير إلى إن للمحكمة الجزائية سـلطة تقديرية في أن تحكم بحرمان الموظف المدان من
تولي الوظـائف التي كـان يتوالهـا قبـل صـــــدور الحكم كعقوبـة تكميليـة جوازيـة  ،أو عـدم الحكم عليـه بهـذه

( )131د .عبد الرحمن راشد السنيدي  ،مبادئ الودمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية  ،ط ، 4
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العقوبة  ،والقول بهذا محل نظر  ،إذ كان األجدر بالمشـر العراقي إتبا ما سـارت عليه القوانين األخرى
 ،والتي جعلت الفصل من الوظيفة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو زوالها ألي سبب عقوبة تكميلية وجوبية .
أما المالحظة النانية فتتمنل بأنه كان األجدر بالمشــر العراقي عدم جعل أنر الحكم ألكنر من ســنة كالحكم
(لســنتين أو لنال

ســنين أو ألربع ســنين) مســاويا ً ألنر الحكم بالســجن المؤبد أو الســجن المؤقت  ،بل كان

األجدر به عدم النص عل عقوبة الحبس ألكنر من سنة هنا  ،لجسامة األولى والنانية وقلة خطورة النالنة .
وأخيراً كان األجدر بالمشـر العراقي جعل عقوبة الحرمان من تولي الوظائف العامة كأنر للحكم الجزائي
الصــــادر بح الموظف المدان عقوبة تكميلية مؤبدة وليس مؤقتة لســــببين  ،يتمنل األول بفقدان الموظف
المدان أحد شـروط تولي الوظيفة العامة والمتمنل بحسـن السـمعة والسـلوك وغير محكوم عليه بحناية غير
ســــياســــية  ،أما الســــبب الناني فيتمنل بأن إبقاء هذا الموظف الذي أنبت الحكم الجزائي خطورته و عدم
جدارته لتولي الوظيفة العامة في وظيفته قد يكون فيه خطورة على المصلحة العامة .
كمـا أشـــــارت المـادة (  )114من القـانون العراقي المـذكور إلى حرمـان من ارتكـب جنـايـة أو جنحـة إخالالً
بواجبات مهنته أو حرفته أو نشــــاطه  ،و حكم عليه من أجلها بعقوبة ســــالبة للحرية ال تقل مدتها عن ()6
أشـهر جاز للمحكمة وقت إصـدار الحكم باإلدانة أن تحظر عليه ممارسـة عمله مدة ال تزيد على سـنة  ،فإذا
عاد إلى منل جريمته األولى خالل الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر  ،جاز للمحكمة أن
تأمر بالحظر مدة ال تزيد عن نال

ســنوات كتدبير احترازي على أن يبدأ ســريان الحظر من تأريخ انتهاء

تنفيذ العقوبة أو انقضاءها ألي سبب

( .)132

أما بخصــــوص النظام اإلداري العراقي فقد أشــــارت المادة ( )4/7من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم
( )24لســنة  1960المعدل  ،إلى إنه يشــترط في المرشــح لتولي الوظيفة العامة أن يكون حســن األخالق
وغير محكوم عليه بجناية (بإستنناء الجنايات السياسية )

( )133

.

كما أشارت الفقرة(سابعا ً -ب) من المادة ( )8من قـانون انضباط مـوظفي الـدولة والقـطا العـام النافذ إلى
إنه يتم فصــل الموظف من وظيفته بقرار الفصــل مدة بقاءه في الســجن إذا حكم عليه عن جريمة غير مخلة
بالشرف  ،اعتبارا من تأريخ صدور الحكم

( )134

.

( )1المادة (  )114من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل.
( )133المادة (  ) 4 /7من قانون الودمة المدنية العراقي رقم (  )24لسنة  1960المعدل.
( )134المادة ( /8سابع ا ً -ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاا العام رقم (  )14لسنة  1991المعدل .
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و يتضــح من خالل ما ورد في أعاله إن المشــر العراقي قد جعل حســن الســمعة والســلوك شــرطا ً مهما ً
لتولي الوظيفة العامة  ،كما إنه قد رتب على الحكم الصـــادر بإدانة الموظف العام فصـــل هذا الموظف عن
وظيفتـه حكمـاً ،وبقوة القـانون من تأريخ صـــــدور الحكم عليـه عن جريمـة غير مخلـة بالشـــــرف  ،أما قرار
الفصـل الذي أشـارت إليه الفقرة(سـابعا ً -ب) من المادة ( )8الواردة في أعاله  ،ما هو إال قراراً كاشـفا ً عن
أنر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية للموظف المدان ال منشـأ ً له  ،وخير دليل على ذلك ما أشـارت إليه
هذه المادة بقولها (اعتبارا من تأريخ صدور الحكم عليه) .
يضـــــاف إلى ذلـك إن المـادة أعاله لم تحـدد نو الجريمـة التي إذا مـا حكم على الموظف عنهـا فصـــــل عن
وظيفته كأنر لذلك الحكم  ،بل ترك األمر على إطالقه  ،األمر الذي يعني إن مجرد الحكم بســـجن الموظف
أو حبسـه سـيؤدي إلى فصـل الموظف  ،سـواء أكانت الجريمة التي ارتكبها ذلك الموظف جناية أم جنحة أم
مخالفة  ،فهل من الصـواب المسـاواة بين أنر الحكم عن جناية قد تصـل عقوبتها إلى حد اإلعدام  ،وبين أنر
الحكم عن مخالفة ال تزيد مدة الحبس فيها عن نالنة شهور ؟
إذ كان األجدر بالمشــر العراقي تحديد نو الجريمة بالجناية والجنحة فقط ،ومن حكم هذه المادة إخراج
جريمة المخالفة  ،لما فيه من إجحاف وقســوة  ،والنص على ســحب يد الموظف المدان ســحبا ً وجوبيا ً  ،أو
إذا ما صـدر حكما ً بحقه يقضـي بحبسـه مدة ال تزيد عن (  )60يوم ،والحكم بفصـله إذا زادت المدة عن هذا
الحد  ،ألن حبس الموظف عن جريمة المخالفة ســيؤدي إلى فصــله ومن نم عزله عن وظيفته إذا كان هذا
الموظف قد ســـب فصـــله عن الوظيفة اســـتنادا لنص الفقرة(ج) من المادة ( /8نامناً) من قانون انضـــباط
موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقم( )14لسنة  1991المعدل (.)135
هذا وقد أشـارت الفقرة (نامناً) من المادة ذاتها من القانون المذكور  ،إلى حاالت العزل من الوظيفة العامة
 ،إذ يتم عزل الموظف إذا ما ارتكب إحدى هذه الحاالت من الوظيفة وبقرار مســــبب من الوزير بحي ال
يجوز إعـادة توظيفـه في أي دائرة من دوائر الـدولـة والقطـا العـام ،يضـــــاف إلى ذلـك إن قرار العزل من
الوظيفة العامة هنا ليس قراراً كاشـــفا ً للعزل بل منشـــأ ً لهذا المركز القانوني الجديد للموظف العام  ،إال إن
المشر العراقي قد اشترط تسبيب القرار تسبيبا ً كافيا ً كضمانه للموظف الذي تم عزله من الوظيفة (.)136

( )135المادة ( /8ثامن ا ً -ج) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاا العام العراقي رقم (  )14لسنة  1991المعدل .
( )136المادة ( /8ثامنا ً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاا ال عام العراقي رقم (  )14لسنة 1991المعدل.
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هـذا وقـد أشـــــارت المـادة (/8نـامنـاً) من القـانون المـذكور إلى عزل الموظف إذا نبـت ارتكـابـه فعالً خطير ا ً
يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضـــراً بالمصـــلحة العامة ،إذا حكم عليه عن جناية ناشـــئة عن وظيفته  ،أو
ارتكبها بصفته الرسمية ،إذا عوقب بالفصل نم أعيد توظيفه  ،فارتكب فعالً يستوجب الفصل مرة أخرى.
فباالسـتناد للمادة (/8نامناً) نجد إن مجلس االنضـباط العام قد قرر عزل الموظف الذي حكم عليه عن جناية
ناشئة عن وظيفته وقد ارتكبها بصفته الرسمية (. )137
هذا وقد قرر مجلس شـــورى الدولة العراقي في فتوى له بأن "الحكم على موظف عن جريمة غير ناشـــئة
عن وظيفته ولم يرتكبها بصـفته الرسـمية ال يشـكل لذاته سـببا ً للعزل مالم يكن قرينة على ان بقاءه في خدمة
الدولة مضراً بالمصلحة العامة" (. )138
أما بخصـــوص الحالة النالنة فال تقل شـــأنا ً عن الحالتين أعاله  ،إذ إن عدم تحديد ســـقفا ً زمنيا ً يفصـــل بين
عقوبة الفصـــل األولى وعقوبة الفصـــل النانية لتكون هذه األخيرة ســـببا ً لعزل الموظف ،أمراً يؤاخذ عليه
المشــر العراقي  ،إذ كان األجدر به تحديد ســقفا ً زمنيا ً بين عقوبتي الفصــل األولى والنانية لترتيب عقوبة
العزل كأنر لهاتين العقوبتين  ،كما فعل في الفقرة (ســابعا ً-أ) من المادة ( )8من هذا القانون

( )139

 ،ليكون

نص الفقرة نـامنـا ً من المـادة( )8من هـذا القـانون كـاالتي (ج -إذا عوقـب بـالفصـــــل نم أعيـد توظيفـه فـارتكـب
خالل خمس سنوات من تأريخ فر

عقوبة الفصل األولى عليه فعالً يستوجب الفصل مرة أخرى ) .

أما بخصـــوص حجية الحكم الجزائي القاضـــي بإدانة الموظف العام على جهة اإلدارة  ،فقد أشـــــــــــارت
المادة(/227أ) من قانون أصــول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (  )23لســنة  1971المعدل  ،إلى إنه
يكون للحكم الجزائي البـات باإلدانة حجـة فيمـا يتعل بتعيين الواقعـة المكونة للجريمـة ونســـــبتهـا إلى فاعلهـا
ووصــفها القانوني

( )140

.كما أشــار مجلس قيادة النورة (المنحل) في إحدى قرارته إلى إنه " يعد المحكوم

عليـه من العـاملين في الـدولـة والقطـا االشـــــتراكي موظفـا ً كـان أم عـامالً مفصـــــوالً من الخـدمـة مـدة بقـاءه
بالسـجن على أن يعاد المحكوم عليه من العسـكريين ورجال الشـرطة والموظفين والعمال والمسـتخدمين إلى
الخدمة العامة بعد خروجه من الســـجن إال إذا فقد شـــرطا ً من شـــروط التعيين وال يحرم من تولي الخدمة

( )137قرار مجلس االنضباط العام رقم (  )77 /65بتتريخ (  ،)1977 /3 /31منشور في مجلة العدالة ،العدد الثاني  ،السنة الثالثة  ،تصدر عن وزارة العدل ،ب داد ،1977 ،
ص .358 -357
( )138قرار مجلس شورى الدولة رقم (  )2012 /82بتتريخ ( 2012 /2 /8غير منشور) .
( )139الفقرة (سابعا ً – أ) من المادة (  ) 8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاا العام العراقي رقم (  )14لسنة  1991المعدل .

( )140المادة( / 227أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (  )23لسنة  1971المعدل .
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العامة نهائيا ً  ،وإذا وجد مانــــع من إعادته إلــــى العمل الــــذي فصل منه فيعين في عمل أخر في الدولة أو
القطا االشتراكي " (.)141
إذ يشير هذا القــرار إلى إنــهاء الرابــطــة الوظيفية للموظف المدان كأنر للحكم الصادر بحقه لمدة مؤقتة ،
فمتى ما أتم هذا الموظف محكوميته تمت إعادته لوظيفته التي فصـــل منها  ،أما إذا كان قد فقد شـــرطا ً من
شـروط الالزمة لتولي مهام وظيفته األولى والتي فصـل منها ،ففي هذه الحالة سـيتم تعيينه في وظيفة أخرى
غير تلك التي فصل منها .
كمـا حكمـت المحكمة االتحادية في هذا الخصـــــوص بأن "األحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما
فصــلت فيه من الحقوق  .)142( "...و اتبع مجلس االنضــباط العام المنحى ذاته الذي اتبعته محكمة التمييز
االتحادية في هذا الخصـــوص  ،إذ جاء في إحدى قراراته بأن " االحكام والقرارات الصـــادرة من المحاكم
المكتسـبة درجة البتات ملزمة وواجبة التنفيذ بما فصـلت به من حقوق"(.)143كما وقد قرر في قراره يقضـي
بفصـل المحكوم عليه من الخدمة خالل مدة بقاءه في السـجن ويعاد إلى الخدمة بعد خروجه من السـجن  ،إال
إذا فقد أحد شـروط التعيين  ،أو وجد مانع في إعادته للعمل الذي فصـل منه  ،فيعين عندئذ في عمل أخر في
الدولة أو القطا االشتراكي إعماالً بقرار مجلس قيادة النورة المنحل رقم (  )997لسنة .)144( "1978
ويتضـح لنا من خالل ما ورد في أعاله إن للحكم الجزائي الصـادر بإدانة الموظف العام حجية أمام سـلطات
التأديبية  ،فيما يتعل بتعيين الواقعة ونسـبتها إلى فاعلها ووصـفها القانوني  ،في حين إن قرار الذي أصـدره
مجلس االنضـــباط العام المذكور في أعاله قد أشـــار إلى حجية الحكم الجزائي فيما يتضـــمنه أمام الســـلطة
التأديبية وبشــــكل مطل  ،وبصــــورة عامة فإن ما ســــيترتب كأنر للحكم الجزائي بإدانة الموظف العام في
إحدى الفرضيتين األتيتين وهما -:
الفرضية األولى  :أن يؤدي الحكم الجزائي القاضي بسجن الموظف أو حبسه إلى فصله من
وظيفته  ،ويعد الفصـــل في هذه الحالة عقوبة تبعية للحكم الجزائي  ،وليس عقوبة انضـــباطية ( ، )145ويعد
قرار فصـل الموظف عن وظيفته قراراً كاشـفا ً ال منشـأ ً لهذا الفصـل  ،مقتصـراً في أنره القانوني على إظهار

( )141قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (  )997لسنة  ، 1978منشور في جريدة الوقائع العراقية  ،العدد( . 1978 ،)2667
( )142علي محمد الكرباسي  ،الموسوعة القانونية  ،مطبعة العمال  ،ب داد  ، 1990 ،ص .56
( )143قرار مجلس االنضباط العام رقم (  /63جزائية  )2006 /بتتريخ (  ) 2006 /8 /23غير منشور  .وحكم في اإلتجاه ذاته في قراره المرقم (  /64جزائية )2006 /
بتتريخ (  )2006 /8 /30غير منشور .
( )144قرار مجلس االنضباط العام رقم (  )81 /160بتتريخ (  ، ) 1981 /4 /13منشور في مجلة العدالة  ،العدد الثاني  ،سنة  7قضائية  ،وزارة العدل  ،ب داد ، 1981 ،
ص . 118
( )145المادة (  )96من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
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النتيجـة التي رتبهـا القـانون كأنر للحكم الجزائي  ،ويشـــــترط هنـا بالطبع اكتســـــاب الحكم الجزائي الدرجـة
القطعية .
أما الفرضــــية الثانية  :فتتمنل بإدانة الموظف جزائيا ً عن جريمة أخرى غير تلك المذكورة ســــابقاً ،وهنا
ســــتســــتعيد الســــلطة التأديبية حريتها الكاملة في تحريك اإلجراءات التأديبية بح الموظف ومتابعتها ،
وإيقا أي من العقوبات االنضــباطية المنصــوص عليها في القانون والمناســبة لجســامة الفعل الذي ارتكبه
الموظف ( ، )146إذ إن اإلدارة محكومــــة بقاعــــدة (ال عقــــوبة إال بنــــص )  ،تأسيسا ً على ذلك فقد منحت
اإلدارة ســـــلطة تقديرية واســـــعة في تحديد ما يعد خروجا ً على واجبات الوظيفة العامة  ،ما لم يوجد نص
صريح بهذا التحديد

( )147

.

أما بخصوص الحكم باإلدانة عن جناية سياسية

( )148

 ،فقد أشارت المادة (  )2/22من القانون ذاته إلى إن

العقوبة التي يحكم بها عن جريمة ســـياســـية ال تعد ســـابقة في العود  ،وال تســـتتبع بالحرمان من الحقوق
والمزايا المدنية وال حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصـــرف فيها( ، )149ولما كانت ممارســــة
الوظيفة العامة أحد هذه الحقوق والمزايا ،فذلك يعني إن الحكم الجزائي الصـــادر عن جريمة ســـياســـية ال
يستتبع بحرمان الموظف المدان من وظيفته .
هذا وقد أشــــارت المادة ( )4/7من قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لســــنة  1960المعدل إلى إن الحكم
باإلدانة عن جناية غير سـياسـية يؤدي إلى الحرمان من الوظيفة العامة  ،أي إن الحكم عن جناية سـياسـية ال
يحول دون ممارسة الوظيفة العامة ( ، )150وهي بذلك تكون قد اتبعت ما سار عليه قانون العقوبات العراقي
وبالتفصيل الذي ورد في أعاله .
كما قد تؤدي الجناية السـياسـية التي ترى اإلدارة إنها تمنل فعل خطيراً وضـاراً بالمصـلحة العامة أو كان قد
ارتكبها الموظف بصــفته الرســمية أو الناشــئة عن وظيفته إلى عزله عن وظيفته ،اســتنادا لما نصــت عليه
(/8نامناً) من قانون انضــباط موظفي الدولة والقطا العام  ،وهذا ســبب أخر يدعو المشــر العراقي إلى
تعديل صياغة هذه المادة .

( )146عبد الوهاب البنداري  ،العقوبات التتديبية للعاملين بالدولة وذوي الكادرات الواص ة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع  ،ص . 28
( )147صالح ناصر العتيبي  ،تكامل القانونين المدني واإلداري في تطلب الوطت لقيام المسؤولية المدنية للموظف العام ،بحث منشور في مجلة الح قوق الكويتية  ،العدد 3
 ،سنة ، 28بدون مكان طبع  ، 2004 ،ص .243
( )148عرف قا نون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل الجريمة السياسية و في المادة (  / 21أ) منه بتنها "الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي  ،أو تقع
على الحقوق السياسية العامة أو الفردية  ،وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية " .
( )149المادة (  )2 /22من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
( )150المادة (  )4 /7من القانون نفسة .
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ورب سـائل يسأل عن أنر توافر أحد األعذار القانونية المعفية أو المخففة من العقاب أو الظروف القضائية
المخففة أو الظروف المشددة في ح الموظف المدان على رابطته الوظيفية؟
قبل اإلجابة عن هذا السـؤال البد من اإلشـارة إلى إن المادة ( )23من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111
لسنة  1969المعدل قد بينت إن المرجع في تحديد نو الجريمة هو العقوبة المفروضة عليها( .)151
أما بخصــوص اإلجابة عن هذا الســؤال فإنه و باالســتناد لنص المادة ( )129من قانون العقوبات العراقي
المـذكور أعاله  ،فإنه متى ما توافر في ح الجـاني عذراً قانونيـا ً معفيـا ً من العقاب منع هذا العذر بان يعاقب
الجاني بأي عقوبة أصــلية أو تبعية أو تكميلية ( .)152أي إن العذر القانوني المعفي من العقاب ســيؤدي إلى
عدم حرمان الموظف المدان من وظيفته .
أمـا العـذر القـانوني المخفف فيتمنـل بتخفيف عقوبـة الجـاني المـدان عن جنـايـة عقوبتهـا اإلعـدام إلى الســـــجن
المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي ال تقل مدته عن الســـــنة  ،فإن كانت عقوبتها الســـــجن المؤبد أو المؤقت
خففت عقوبتها إلى عقوبة الحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر ما لم ينص القانون على خالف ذلك (. )153
هذا وقد أشـــارت محكمة التمييز االتحادية في حكم لها إلى إن الفصـــل الخامس من قانون العقوبات نص
على االعذار القانونية وترك للمحكمة ح تخفيف العقوبة على ضــوء شــخصــية المجرم ومن وقعت عليه
الجريمة وما احاط الفعل من مالبسات وظروف

( )154

.

و باالسـتناد لنص المادتين (96و )100من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسـنة 1969المعدل فإنه
متى مـا نزلـت العقوبـة نتيجـة لهـذا العـذر القـانوني إلى عقوبـة الســـــجن المؤبـد أو المؤقـت ترتـب على ذلـك
حرمان الموظف المدان من وظيفته طيلة مدة التنفيـذ وحتـى إخالء سبيله .
وباإلضافة للعقوبات الجزائية أعاله  ،فإنه متى ما خففت العقوبة نتيجةً العــــذر جاز للمحكمــــة الجــــزائية
الحكم بحرمان ذلك الموظف المدان من وظيفته كعقوبة تكميلية ولمدة ال تزيد على سـنتين من تأريخ انتهاء
تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أو من تأريخ انقضـاءها ألي سـبب  ،أما لو كانت العقوبة المفروضـة عليه نتيجة
لهـذا العـذر القـانوني هي الحبس لمـدة ال تزيـد عن الســـ ـنـة فســـــيحول ذلـك دون حرمـان الموظف المـدان من
وظيفته(. )155

( )151المادة (  )23من القانون نفسة.
( )152المادة (  )129من القانون نفسة.
( )153المادة (  )130من القانون نفسة.
( )154قرار محكمة التمييز االتحادية رقم (  ، )349بتتريخ (  )2011 /3 /29غير منشور .
( )155المادتين (  )96 /100من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
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أما بخصـوص أنر الظرف القضـائي المخفف  ،فإذا رأت المحكمة الجزائية إن ظروف الجريمة أو المجرم
تســـ ـتـدعي الرأفة به فلهـا عنـدها تبـديل العقوبة المقررة لجريمة الجناية المدان عنها والمعاقب عليها بعقوبة
اإلعدام إلى عقوبة السـجن المؤبد أو المؤقت ولمدة ال تزيد عن خمس عشـرة سـنة  ،أو تبديل عقوبة السـجن
المؤبد إلى بعقوبة السـجن المؤقت ،أما إذا كانت الجناية معاقب عليها بعقوبة السـجن المؤقت فلهذه المحكمة
تبديلها بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر(. )156
أي إنـه متى مـا كـانـت العقوبـة التي حكم بهـا عليـه لوجود ظرف قضـــــائي متمنلـة بعقوبـة الســـــجن المؤبـد أو
المؤقت أو الحبس لمدة تزيد عن ســــنة فلن يحول هذا الظرف القضــــائي دون حرمان الموظف المدان من
وظيفته  .وبخالف ذلك ســيحول الظرف القضــائي الذي جعل عقوبة الموظف المدان الســجن لمدة ال تزيد
عن خمس سنوات دون حرمانه من وظيفته بحسب ما نصت عليه المادة (  )96من قانون العقوبات العراقي
رقم ( )111لسنة  1969المعدل المشار إليها أنفا ً .
إال إنـه للمحكمـة في هـذه الحـالـة الحكم على الموظف بـالحرمـان من وظيفتـه بعـد االنتهـاء من تنفيـذ عقوبتـه
كعقوبة تكميلية للعقوبة األصلية التي حكم بها عليه استنادا لنص المادة ( )100من القانون المذكور .
أما موقف النظام اإلداري العراقي من أنر هذه األعذار القانونية المعفية أو المخففة  ،والظروف القضـــائية
المخففة في الرابطة الوظيفية  ،فبحسـب ما أشـارت إليه المادة (/8سـابعاً) من قانون انضـباط موظفي الدولة
والقطا العام رقم (  )14لســنة  1991المعدل  ،فإنه و باســتنناء العذر القانوني المعفي من العقاب والذي
لن يؤدي إلى فصـــل الموظف من وظيفته  ،فلن تحول األعذار القانونية والظرف القضـــائي المخفف دون
فصل الموظف المدان من وظيفته طالما حكم عليه بعقوبة السجن أو الحبس .
كما إن هذه األعذار القانونية المعفية أو المخففة والظروف القضــائية المخففة ســوف لن تحول دون تطبي
أحكام البندين(أ  ،ب) من الفقرة ( نامناً) التابعة للمادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولـــــة والقطـــــا
العــــام رقم( )14لسنة  1991المعدل ،إذا رأت اإلدارة إن الفعل الذي نبت ارتكابه من قبل الموظف يمنل
خطراً يجعل من بقاءه في وظيفته مضــراً بالمصــلحة العامة  ،أو ال زال يمنل جناية ناشــئة عن وظيفته أو
ارتكبها بصــــفته الرســــمية األمر الذي يســــتوجب عزله نهائيا ً وعدم جواز تعيينه في أي من دوائر الدولة
والقطا العام .

( )156المادة (  )132من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
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أما بخصـــوص توافر الظروف المشـــدة و أنرها في الرابطة الوظيفية للموظف المدان  ،فيظهر من خالل
نص المواد (23و 136و )137من قـانون العقوبـات العراقي النـافـذ ( ، )157ومـا أشـــــارت إليـه المـادتين
(96و )100من القانون ذاته إن هذه الظروف المشددة ستؤدي إلى حرمان الموظف الذي توافرت في حقه
أحد هذه الظروف المشــددة من وظيفته  ،ســواء كعقوبة تبعية بحســب ما نصــت عليه المادة (  )96المشــار
إليهـا في أعاله  ،أو كعقوبـة تكميليـة جوازيـة بحســـــب مـا نصـــ ـت عليـه المـادة ( )100من قـانون العقوبـات
العراقي النـافـذ ((،أو قـد تؤدي إلى عزل الموظف من وظيفتـه اســـــتنـادا لنص المـادة (/8نـامنـاً) من قـانون
انضباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي النافذ))
أما عن أنر الشـرو

( )159

( )158

.

في ارتكاب جناية من قبل الموظف العام في رابطته الوظيفية  ،فباالسـتناد لنص

المادتين( )32، 31من قانــون العقوبــات العراقــــي رقــــم ( )111لسنــــة  1969المعــدل

( )160

ونــــص

الفقـــرتيـــن(سابعا ً -ب  ،نامناً) من المادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقم
( )14لسـنة  1991المعدل  ،وقرار الهيأة العامة لمجلس شـورى الدولة العراقي ( ، )161يسـري على الحكم
بالشـرو في ارتكاب جناية ما يسـري على الحكم بارتكاب جناية من أنار  ،أي إن الحكم بشـرو الموظف
في ارتكاب جناية سيؤدي إلى حرمان الموظف المدان من وظيفته .
ومن خالل ما ورد في أعاله يتضــح إن ما اتبعه المشــر العراقي من ســياســة بصــدد عزل الموظف من
وظيفتـه إلدانتـه عن جنـايـة غير واضـــــح  ،و يعتريـه الكنير من الغمو

بخصـــــوص مـا ورد في المـادتين

(  )100،96من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .
إذ كان األجدر به اإلشـــارة إلى حاالت العزل من الوظيفة وليس االكتفاء بعقوبة الفصـــل كعقوبة تبعية أو
تكميلية جوازيه مؤقتة  ،من خالل تعديل صــــياغة المادتين أعاله أو إضــــافة مادة جديدة لقانون العقوبات

( )157المواد (  )136 /137 / 23من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
( )158المادة ( /8ثامن ا ً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاا العام العراقي رقم (  )14لسنة  1991المعدل .
( )159عرفت المادة (  )30من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل الشروا بتنه" البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو
واب أثره ألسباب ال دوا إلرادة الفاعل فيها ...وال يعد شروع ا ً مجرد الجزم على ارتكاب الجريمة و ال األعمال التحضيرية لذلك ما لم ي نص القانون على والف ذلك".،
( )160المادتين(  )32،31من قانـون العقوبـات العراقــي رقــم (  )111لسنــة  1969المعـدل .
( )161نص قرار الهيتة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم (  )2000 /50الصادر في (  ) 2000 /9 /11على "أما االعتراضات التمييزية المنصبة على إن الشروا
في الجريمة غير محكوم بقرار مجلس قيادة الثورة رقم(  )18لسنة  ،1993فإن هذه االعتراضات غير واردة ألن المادة (  ) 32من قانون العقوبات العراقي نصت على إنه
تسري على الشروا األحكام الواصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية للجريمة التامة ،عليه قرر تصديق القرار ورد اال عتراضات التميزية "  ،أشار إليه
علي أحمد حسين اللهيبي  ،أثر العقوبات و إنقضاءها على المركز القانوني للموظف  ،أطروحة دكتوراه  ،مقدمة إلى كلية الحقوق  ،جامعة النهرين ، 2003 ،ص . 107
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العراقي يشـــير فيها إلى عزل الموظف المدان عن جريمة جناية من وظيفته  ،كما فعل في قانون العقوبات
العسكري النافذ

( )162

.

( )162نصت المادة (  ) 18من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (  )19لسنة  2007على" تترتب على عقوبة الطرد االثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في
قرار الحكم: .اوال – فقدان الرتبة العسكرية.
ثاني ا ً -عدم جواز إعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش " .

89

الواتمة
أوالً  :االستنتاجات
-1

تبين ان هنـالـك شـــــروط عـامـة يجـب توفرهـا لتولى الوظيفـة العـامـة  ،بحيـ

اذ لم تعـد متوافرة في

الموظف العام بعد تعيينه و تنبيته  ،فإن ذلك يؤدى الى فقدان وظيفته و انهاء خدمته .
-2

لم يبين الُمشـــــر في قـانون انضــــبـاط موظفي الـدولـة والقطـا العـام درجـة جســـــامـة الجريمـة غير

المخلــة بــالشـــــرف المرتكبــة إليقــا عقوبــة الفصــــــل  ،وفيمــا إذا كــانــت مخــالفــة أو جنحــة أو جنــايــة
،ومن نم فان المطل يجري على إطالقه.
-3

إن الفصـــل اصـــطالحا ً في القانون العراقي هو قطع العالقة الوظيفية بين الموظف واإلدارة ،مؤقتا ً

وينهي المركز القانوني له وهو يعني خروجه من الوظيفة حينا من الدهر.
-4

إن الفصـل غير التأديبي ال يكون ألسـباب تأديبية بل ألسـباب تتصـل بعدم الكفاية المهنية والصـالحية

ألداء الوظيفة ،وشروط التوظيف فيها  ،وإلغائها ،وألسباب سياسية .
-5

كما و أشارت الفقرة(سابعا ً -ب) من المادة ()8من قــانون انضباط مــوظفي الــدولة والقــطا العــام

النافذ إلى إنه يتم فصل الموظف من وظيفته بقرار الفصل مدة بقــــاءه فــــي السجن إذا حكم عليه عن جريمة
غير مخلة بالشرف ،اعتبارا من تأريخ صدور الحكم.
-6

ان الموظف العام ال يبقى في الخدمة الى ما النهاية  ،وإنما هنالك اســــباب تؤدى الى انتهاء الرابطة

الوظيفية بينه و بين االدارة  ،وهذه االســـباب قد تكون قانونية كما هو الحال في فقد الجنســـية او بلوخ ســـن
القانونية او العزل من الوظيفة او فقدان الوظيفة او عدم الياقة الصــحية او التســريح من الوظيفة  ،او الفصــل
بقرار تأديبي  ،و اخيرا الوفاة  ،وقد تكون هذه االسباب ادارية وهي االستقالة و طلب اإلحالة على التقاعد .
-7

تعد االحالة الى التقاعد احدى وســـائل التخفيف من حدة البطالة لذلك ولمواجهة البطالة البد ان تقوم

الدولة بتوجيه الشـخص المناسـب في المكان المناسـب في حال تعينه حتى ال يؤدي ذلك الى تكديس الموظفين
وتوجيه موارد الدولة حول االنتاج.
ثانيا ً  :المقترحات
-1

نـدعو المشـــــر العراقي إلى تعـديـل تعريف فصـــــل الموظف المـذكور في البنـد ســـــابعـا من المـادة

)) 8من قــانون انضـــــبــاط موظفي الــدولــة والقطــا العــام  ،وتقييــد عبــارة (مؤقتــا) بحســــــب ســـــبــب
الفصل .
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-2

كما نقترح إلى إعادة النظر في صــياغة الفقرة (ب) من البند ســابعا من المادة(  )8والفقرة( ب) من

البند نامنا من المادة المذكورة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام ،على النحو االتي ))عند نبوت
ارتـكـــابـــه جـريـمـــة وإحـــالـتـــه إلـى الـمـحـــاكـم الـمـخـتصـــــــة ،ولـيـس عـنـــد الـحـكـم عـلـيـــه عـنـهـــا ،
لتمكين اإلدارة من فر

عقوبــة العزل عليــه تطبيقــا ً لقــاعــدة اســـــتقالل المســـــؤوليــة الوظيفيــة عن

المسؤولية الجنائية)) .
-3

نوصــى المشــر العراقي بان ينظم اســباب انتهاء خدمة الموظف العام تنظيما قانونيا متكمالً .وذلك

من خالل جمع هذه االسباب و االنار المترتبة عليه في إطار واحد لغايات سهولة واإلحاطة و االلمام بها .
-4

نـدعو الُمشـــــر العراقي إلى تعـديـل البنـدين ســـــابعـا ً ونـامنـا ً من المـادة ))8من قـانون انضـــــبـاط

مـوظـفـي الـــدولـــة والـقـطـــا الـعـــام  ،بـزيـــادة فـقـرة تـفـر

عـقـوبـــة الـعـزل عـلـى الـمـوظـف الـــذي يـرتـكـــب

جريمة مخلة بالشرف .
-5

كان األجدر بالمشر العراقي تحديد نو الجريمة بالجناية والجنحة فقــط  ،وإخــراج جريمة المخالفة

من حكم الفقرة(سابعا ً -ب) من المادة ( ) 8من قــانون انضباط مـــوظفي الــدولة والقــطا العــام النافذ ،لما فيه
من إجحاف وقسـوة  ،والنص على سـحب يد الموظف المدان  ،إذا ما صـدر حكما ً بحقه يقضـي بحبسـه مدة ال
تزيد عن () 60يوما ً  ،والحكم بفــــــــــصـــــله إذا زادت المدة عن هذا الحد  ،ألن حبس الموظف عن جريمة
المخالفة سـيؤدي إلــــــى فـــــصـله ومن نم عزله عن وظيفته إذا كان هذا الموظف قد سـب فصـله عن الوظيفة
استنادا لــــنص الفقرة (ج) من المادة(/8نامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقــــم
( (14لسنة  1991المعدل.
-6

نـدعو المشـــــر الى االخـذ بـالتقـاعـد التـدريجي  ،وذلـك بتقليـل ســـــاعـات العمـل تـدريجيـا الى ان يتقـاعـد

الموظف نهـائيـا ً او االخذ بالتقـاعد بفـارق الســـــن أي اختالف ســـــن التقـاعد من مهنـه الى اخرى ويؤخذ بنظر
االعتبـار العمر المهني واالنتـاجي لكـل مهنـة على حـدة الن احـالـة الموظف الى التقـاعـد عنـد بلوغـه الســـــن
القانونية وحرمانه من ايه فرصة للعمل يمنل خسارة اقتصادية للمتقاعد وحرمانا اجتماعيا له .
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.29

د.نواف كنعان ،القانون االداري ،الكتاب الناني  ،ط ، 1مطابع سجل العرب ،االردن.1996 ،

.30

د.يوســف الياس ،المرجع العملي في شــرح قوانين الخدمة واالنضــباط والتقاعد المدني ،ط ،1مطبعة

العمال المركزية ،بغداد.1984 ،
الســيد محمد يوســف المعداوى ،دراســة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشــريع الجزائري،

.31

ط ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .1984،
.32

شـــريف يوســـف حلمي خاطر  ،الوظيفة العامة(دراســـة مقارنة)  ،دار النهضـــة العربية  ،القاهرة

.2006،
.33

شريف يوسف خاطر  ،الوظيفة العامة  ،دار الفكر و القانون  ،مصر  ،المنصورة .2011،

.34

عامر الكبيســــي  ،إدارة شــــؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية  ،ط،1دار الكتب  ،بغداد ،

. 1980
.35

عبد الحميد حشـيش  ،دراسـات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسـي  ،دار النهضـة العربية  ،القاهرة

. 1977 ،
.36

عبد اللطيف القصير ،اإلدارة العامة ،ط ، 2مطبعة التعليم العالي ،بغداد.1986 ،

.37

عبد الوهاب البنداري  ،العقوبات التأديبية للعاملين بالدولة وذوي الكادرات الخاصــــة  ،دار الفكر

العربي  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع .
.38

عبدالقادر باينة ،الوسائل البشرية للنشاط اإلداري ،ط ، 1منشورات زاوية. 2006 ،

.39

علي محمد الكرباسي  ،الموسوعة القانونية  ،مطبعة العمال  ،بغداد . 1990 ،

.40

علي محمد الكرباســـي ،شـــرح قانون الخدمة المدنية رقم(  )24لســـنة ،1960دار الحرية للطباعة،

بغداد.1984 ،
.41

غازي فيصل مهدى  ،المرشد لحقوق الموظف  ،ط  ، 1موسوعة القوانين العراقية  ،بغداد 2011

.42

غازي فيصــــل مهدي ،شــــرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم) (37لســــنة2006المعدل ،ط ،1

موسوعة القوانين العراقية  ،بغداد .2009 ،
.43

كمال دسوقي ،سيكولوجية اإلدارة العامة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة .1961،

94

.44

ماجد راغب الحلو  ،القرارات االدارية  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية . 2009 ،

.45

ماجد راغب الحلو  ،علم االدارة العامة و مبادئ الشـريعة االسـالمية  ،دار المعارف  ،االسـكندرية ،

. 2005
.46

محمد رفعت عبد الوهاب وحسـين عنمان محمد  ،مبادئ القانون اإلداري  ،دار المطبوعات الجامعة

 ،اإلسكندرية . 2001 ،
.47

محمد عبد الحميد أبو زيد  ،المرجع في القانون االداري ،ط ، 2مطبعة العشرى ،مصر . 2007،

.48

ميســون علي عبدا للهادي و أخرون ،العقوبات االدارية للموظف العام في القانون العراقي  ،جامعة

بغداد .2019 ،
.49

هيام مروة  ،القانون اإلداري الخاص  ،ط ، 1المؤســســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع ،

بيروت . 2003 ،
.50

يوســـف الياس  ،المرجع العلمي في شـــرح قوانين الخدمة المدنية واالنضـــباط والتقاعد المدني  ،ط

،1دار التقني للطباعة والنشر ،بغداد. 1984،
ثانيا ً  :الرسائل و االطاريح الجامعية
.1

احمد طرشـــــي  ،التعيين في الوظائف العامة بين النظام االســـــالمي و النظام الجزائري  ،رســـــالة

ماجستير  ،جامعة الجزائر  ،كلية العلوم االسالمية . 2016 ،
.2

بوظراف علي  ،مســـار الموظف في ظل التشـــريع الجزائري  ،رســـالة ماجســـتير  ،كلية الحقوق و

العلوم السياسية  ،جامعة عبدالحميد ابن بايدس .2018 ،
.3

د .احمد عبدالرحمن شــــرف الدين  ،النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية اليمنية  ،رســــالة

دكتوراه  ،كلية الحقوق  ،جامعة عين الشمس .2015 ،
.4

طارق جمعة جواد ،المركز القانوني لعضــو مجلس االدعاء في العراق  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة

النهرين  ،كلية الحقوق .2008،
.5

عبـد الكريم بن قلـة  ،االســـــتقـالـة في القـانون الجزائري ،رســـــالـة مـاجســـــتير ،كليـة الحقوق والعلوم

السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة .2014 ،
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عبدالجبار الحسـين  ،االجازة الدراسـية للموظف في العراق دراسـة مقارنة  ،رسـالة ماجسـتير  ،كلية

.6

الحقوق  ،جامعة النهرين . 2007 ،
علي أحمد حســــين اللهيبي ،أنر العقوبات و انقضــــاءها على المركز القانوني للموظف ،أطروحة

.7

دكتوراه  ،مقدمة إلى كلية الحقوق  ،جامعة النهرين. 2003 ،
ثالثا :البحوث المنشورة
اديب محمد غريب  ،حقوق الموظف المالية و المعنوية  ،بح منشــور ،مجلة الطري  ،العدد ، 15

.1

. 2012
.2
بح

خالد رشــيد على  ،فصــل الموظف العام و عزله و انرهما في اعادة توظيفه بين الحظر و االباحة ،
منشور  ،مجلة تكريت للعلوم القانونية  ،مجلد  ، 1عدد .2015، 28

.3
،بح

خالد رشيد علي  ،مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراق  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية
منشور  ،جامعة ديالى  ،المجلد  ، 4عدد .، 2015 ، 2

.4

خليل صــــالح الســــامرائي  ،انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون ( بلوخ الســــن التقاعد ) ،بح

منشور  ،مجلة سر من راى  ،المجلد  ، 13العدد .2017 ،49 ،
.5

د .نعيم عطيـة  ،انتهـاء الخـدمـة ببلوخ الســـــن القـانونيـة وفقـا ً لنظـام العـاملين المـدنيين بـالـدولـة و القطـا

العام  ،بح منشور  ،مجلة العلوم االدارية  ،مصر  ،السنة العاشرة  ،العدد االول  ،ابريل .1998 ،
.6

د .عدي طلفاح الدوري و أخرون  ،االنار الجانبية الســتقالة الموظف  ،بح منشــور  ،مجلة جامعة

االنبار للعلوم القانونية و السياسية  ،المجلد التاسع  ،العدد الناني .2019 ،
.7

د .فيصـــل شـــطناوي  ،عالقة الدعوى الجزائية بالدعوى التأديبية  ،بح منشـــور في مجلة مؤتة

للبحو

والدراسات  ،المجلد  ،19العدد  ، 6بدون مكان طبع. 2004 ،

.8

ســــلمان محمد الطماوي  ،قضــــاء التأديب ،بح

منشــــور ،مجلة العلوم اإلدارية  ،العدد األول ،

1960
.9

صـالح ناصـر العتيبي  ،تكامل القانونين المدني واإلداري في تطلب الخطأ لقيام المسـؤولية المدنية

للموظف العام ،بح

منشور في مجلة الحقوق الكويتية  ،العدد  ، 3سنة ، 28بدون مكان طبع . 2004 ،
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.10

عبدالقادر باينة  ،مســـألة الجمع بين مهنة التدريب الجامعي ومهنة المحاماة في التشـــريع والقضـــاء

المغربيين ،بح
.11

منشور  ،مجلة الشؤون اإلدارية ،العدد  ، 8السنة .1988

على احمـد الهيتي  ،انتـداب الموظف و اعـارتـه في القـانون العراقي و المقـارن  ،مجلـة كليـة الحقوق ،

جامعة نهرين ،العدد.2006 ،9
.12
.13

مجلة العدالة ،العدد االول ،السنة االولى ،وزارة العدل  ،بغداد .1973 ،
مجلة مؤتة للبحو

والدراسات ،جامعة مؤتة  ،العدد االول ،االردن.1992 ،

رابعا :القرارات القضائية ال ير منشورة
.1

قرار مجلس االنضباط العام رقم(  )62/75الصادر في .1962/9/1

.2

نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد()1626في .1968/9/22

.3

نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )2012في .1971/6/19

.4

نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم( ) 2021في .1971/7/11

.5

نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم() 2057في .1971/11/18

.6

قرار مجلس االنضـــباط العام رقم(  )76/27في  ،1976/2/28مجلة العدالة ،العدد االول ،الســـنة

النانية .
.7

قرار مجلس االنضــــباط العام رقم ( )77/65بتأريخ ( ،)1977/3/31منشــــور في مجلة العدالة

،العدد الناني  ،السنة النالنة  ،تصدر عن وزارة العدل ،بغداد .1977،
.8

قرار مجلس قيادة النورة المنحل رقم ( )997لســنة  ، 1978منشــور في جريدة الوقائع العراقية ،

العدد(. 1978 ،)2667
.9

القرار منشور في مجلة العدالة ،العدد االول ،السنة الخامسة ،وزارة العدل  ،بغداد .1978 ،

.10

القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  2748في .1979/12/31

.11

القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2767لسنة .1980

.12

قرار مجلس االنضــباط العام رقم ( )81/160بتأريخ ( ، )1981 /4/13منشــور في مجلة العدالة

 ،العدد الناني  ،سنة 7قضائية  ،وزارة العدل  ،بغداد . 1981 ،
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.13

قرار مجلس االنضـــباط العام رقم ( /63جزائية  )2006 /بتأريخ (  )2006/8/23غير منشـــور،

وحكم في االتجاه ذاته في قراره المرقم (  /64جزائية  )2006 /بتأريخ ( )2006/8 /30غير منشور .
.14

قرار مجلس شــورى الدولة المرقم ( )247لســنة  2006الصــادر في  18/9/2006قرار منشــور

في مجلة الوقائع العراقية
.15

قرار محكمة التمييز االتحادية رقم ( ، )349بتأريخ ( )2011/3 /29غير منشور .

.16

قرار مجلس شورى الدولة رقم (  )2012/82بتأريخ ( 2012/2/8غير منشور) .

.17

حكم المحكمـة اإلداريـة العليـا في العراق ذي الرقم () 446قضـــــاء موظفين –تمييز2014 /في

،2014/7/3منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام .2014
وامسا ً  :القوانين و الدساتير
 .1قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
 .2المادة (  ) 4/46من قانون الخدمة المدنية لسنة  1960المعدل.
 .3المادة ( /43اوال) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
 .4المادة ( /43نالنا) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ) 24لسنة . 1960
 .5المادة ( / 44رابعا ً -أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة . 1960
 .6المادة ( /46اوال) من القانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنو . 1960
 .7المادة ( /46نالناً) من القانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنو . 1960
 .8المادة ( )4/7من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (  )24لسنة  1960المعدل.
 .9المادة (  ) 35من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل.
 .10المادة (  ) 36من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل .
 .11المادة (  / 37اوال ) من قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 24لسنة  1960المعدل .
 .12المادة ( )4/3من قانون التقاعد المدني رقم( )33لسنة.1966
 .13مادة( )2/3من الملح الخاص بقانون الخدمة الخارجية رقم ( )31لسنة .1966
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 .14المادتين ( )96 /100من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .
 .15المادتين( )31/32من قانـون العقوبـات العراقــي رقــم ( )111لسنــة  1969المعـدل
 .16المواد ( )136 /137 / 23من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل
 .17المادة ( )4/7من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .
 .18المادة ( )96من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .
 .19المادة ( )114من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل.
 .20المادة ( )129من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
 .21المادة ( )130من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
 .22المادة ( )132من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
 .23المادة ( )2/22من قانون العقوبات العراقي رقم (  )111لسنة  1969المعدل .
 .24المادة ( )23من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .
 .25المادة(/227أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( )23لسنة  1971المعدل .
 .26المادة ( )7من نظام الهيئة التدريســية في الجامعة األردنية رقم( )14لســنة  1984والصــادر بمقتضــى
م( )34من قانون الجامعة األردنية رقم( )52لسنة .1972
 .27ينظر قـائمـة العقوبـات التـأديبيـة التي نصـــــت عليهـا المـادة (( 80من القـانون رقم (( 47لســــنـة 1978
المصري.
 .28المادة(/1فقره ب  )1-من تعليمات الوظائف الشاغرة و المالكات المصدقة رقم( ) 23لسنة .1979
 .29المادة(/1فقره ب  )4-من تعليمات الوظائف الشاغرة و المالكات المصدقة رقم ( )23لسنة .1979
 .30البند (الخامس ) من القرار رقم ( )43لسنة . 1986
 .31المادة (/1نالنا ً  9من قرار مجلس قيادة النورة المنحل المرقم ( )57لســـنة  1989في الوقائع العراقية
بالعدد  3175الصادر في . 1989 / 02/20
 .32الفقرة (سابعا ً – أ) من المادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقم ()14
لسنة  1991المعدل .
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 .33المادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولة و القطا االشتراكي رقم(  )14لسنة . 1991
 .34قانون انضباط موظفي الدولة و القطا االشتراكي رقم ( )14لسنة . 1991
 .35ينظر قائمة العقوبات التأديبية التي نصـــت عليها المادة ()8من قانون انضـــباط موظفي الدولة والقطا
العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل
 .36المـادة (/8نـامنـاً) من قـانون انضـــــبـاط موظفي الـدولـة والقطـا العـام العراقي رقم (  )14لســـــنـة
1991المعدل.
 .37المادة (/8نامناً) من قانون انضـــباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقم ( )14لســـنة 1991
المعدل.
 .38المادة (/8نامناً/ب/ج)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( )14لسنة .1991
 .39المادة (/8نامنا ً-ج) من قانون انضـباط موظفي الدولة والقطا العام العراقي رقم ( )14لسـنة 1991
المعدل.
 .40المادة (/8سابعا ً -ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل
 .41المادة (  ) 4من قانون العجز الصحي للموظفين رقم(  )11لسنة .1999
 .42المادة (/1نانياً/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم( ) 27لسنة  2006المعدل.
 .43المادة ( )10الفصل الخامس من القانون التقاعد الموحد رقم ( )9لسنة .2014
 .44المادة (  )16/15/12الفصل الخامس من القانون التقاعد العراقي الموحد رقم ()9لسنة .2014
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Catherine (R) ،et Jhuillier (G) Melanges en Inonner du Professeur Problems de

1.

droit Pulalic Cont em pran ،1974 ،P 585
dessciences

International

Publique،Institut

fonction

(Louis)،La

Fougere

2.

administrat ives ،Bruxelles ،1966 ،P 310.
Francois La chaume (J) La fonction Publique – Dalloz – 1992 – P 75.

3.

La Fonction Publique ،Document d'etudes ،N201 ،1992 ،P41

4.

100

5.

Waline (m) ،Traite de droit administratif ،Sirey ،1963 ،P 290

 المواقع االلكترونية: ً سابعا
1.

https://almerja.com/aklam/indexv.php?id=4909jhvdo 2021/04/30

2.

https://www.mohamah.net/law 15/05/2021

101

تقرير االستيالل

