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خبلصة البحث:
تسعى معظـ التشريعات اإلدارية الكظيفية في دكؿ العالـ ككذلؾ في العراؽ عمى كجو الخصكص الى تكفير

ضمانات قانكنية حقيقية لحماية المكظؼ العاـ خبلؿ مراحؿ التحقيؽ كحتى المحاكمة االنضباطية مف خبلؿ
تنظيـ الكضع القانكني لو بمقابؿ الصبلحيات كالسمطات الكاسعة لئلدارة عند محاسبتيا لممكظؼ المتيـ بالمخالفة

كصكال إلحبلؿ العدالة كاإلنصاؼ كالمشركعية القانكنية في انزاؿ العقكبة االنضباطية بحقو كردع غيره ،كلعؿ مف
اىـ الضمانات القانكنية كالمعترؼ بو قانكنا كفقيا كقضاء ىك الحؽ كالحرية في الدفاع كما ينضكم عميو مف

مظاىر كمقتضيات داخمة في إطاره كالتي نجد منيا ما ىك معترؼ بو صراحة كضمنا في نصكص تشريعية

إدارية كمقارنة كالبعض اآلخر ينادم بو جانب مف الفقو كالقضاء مع غياب االعتراؼ بو صراحة مف جانب
التشريعات اإلدارم كحتى المقارنة العراقية ،كفي كؿ األحكاؿ فاف حؽ الدفاع المقدس دستكريا يمعب دكر بارز
في حماية الحقكؽ كالمصالح لممكظؼ العاـ باعتبار أف المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو ناىيؾ عف مظاىره المكممة

لصكرتو المش ركعة في إثبات الكقائع زمف ثـ اإلدانة أك البراءة مف الفعؿ المنسكب لممكظؼ ارتكابو ،كنخص مف
مظاىر جؽ الدفاع بحكـ مكضكع بحثنا ىذا ىك تناقض األقكاؿ كالكذب خبلؿ مرحمة التحقيؽ اإلدارم كالذم

يعتبره البعض مف الفقو كالقضاء حؽ يمكف االستعانة بو مف المكظؼ المتيـ كمظير لمدفاع عف نفسو كحقكقو
خبلؿ التحقيؽ االنضباطي بالرغـ مف التناقض كالغمكض كالتبايف الذم يعترم ىذا الكصؼ كعدـ مقبكليتو آلثاره

السمبية التي تتعدل فكائده كايجابيات لدل البعض كمف تجاكز منا عمى آرائيـ كمبرراتيـ ،كىك فعؿ أك سمكؾ اذا
ما كاف متعمد كىك الغمب في تطبيق اتو كأنكاع أك صكره لو مفيكمو الذم يعبر عف عدـ مشركعيتو باألساس
لتحقيؽ أىداؼ كمصالح شخصية تتضمف الخداع كالتضميؿ كلو صكر يمكف أف تتجسد عنيا جريمة أك فعؿ

مخالفة إدارية مستقمة تتطمب الجيد كالكقت كالتعقيد في حسـ مكضكعيا كضياع حقكؽ اآلخريف كاالعتداء عمى
المصمحة العامة ،إضافة الى ككنو تصرفا غير مقبكؿ لغمكض التشريعات اإلدارية العراقية كالمقارنة في التعامؿ

معو كما يترتب عميو مف اثار إدارية كاجتماعية كشرعية أيضا ،كىذا ما يستكجب البحث في ثنايا مصطمح

الكذب كتناقض األقكاؿ ككؿ ما يتصؿ بو مف أكضاع كجكانب نظرية كعممية ألىميتو بتقديرنا كنخص بذلؾ ما
كاف متعمد كمقصكد منو دكف الخاطئ لمسيك أك سكء التقدير لمكقائع كاألحداث مع اإلحاطة عمما بو لما يعتبر
حؽ بالفعؿ لدل البعض كما يعتبر استغبلؿ ليذا الحؽ كما ينجـ عنو مف اثار كمف ثـ اإلضرار بالمصمحة

العامة لئلدارة كاآلخريف كمف ثـ االنقياد سمبا لتبرير ىذا التصرؼ المنبكذ عمى انو مظير لمحؽ كالحرية في

الدفاع اإلدارم انضباطيا.

Abstract
Most of the functional administrative legislations in the countries of the world, as
well as in Iraq in particular, seek to provide real legal guarantees to protect the
public employee during the investigation stages and until the disciplinary trial by
organizing his legal status in exchange for the broad powers and powers of the
administration when holding accountable to the employee accused of violating the

law, bringing justice, fairness, and legal legitimacy to disciplinary discipline against
him and deterring others. Perhaps one of the most important legal guarantees
recognized legally and according to it and the judiciary is the right and freedom to
defend and the manifestations and requirements it contains within its framework,
from which we find what is explicitly and implicitly recognized in administrative and
comparative legislative texts and others advocate a side of jurisprudence and the
judiciary with the absence of recognition Explicitly from the side of administrative
legislation to the Iraqi comparison. In all cases, the constitutional right of sacred
defense plays a prominent role in protecting the rights and interests of the public
employee, given that the accused is innocent until proven guilty, not to mention his
appearances complementing his legitimate image of proving the facts at the time,
and then the condemnation or innocence of the act attributed to the employee. One
of the manifestations of defending rights by virtue of this topic of our research is the
contradiction of words and lying during the stage of administrative investigation,
which some consider by jurisprudence and the judiciary is a right that can be used
by the accused employee as an aspect of defending himself and his rights during the
disciplinary investigation despite the contradiction, ambiguity and variation that this
description and its acceptability of its effects, the negativity that exceeds its benefits
and the positives of some and those of us who overlook their opinions and
justifications. It is an act or behavior if it is intentional and it is the dominant one in
its applications and types or forms it has a concept that expresses its illegality in the
first place to achieve personal goals and interests that include deception and
misleading and has images that can embody a crime or an independent
administrative violation that requires effort, time and complexity in resolving its
subject and loss the rights of others and assaulting the public interest. In addition to
being, an unacceptable behavior for the ambiguity of the Iraqi administrative
legislation and comparison in dealing with it and the administrative, social and legal
implications that it entails. This requires research in the folds of the term lying and
contradiction of words and all related positions and aspects of theoretical and
practical aspects of its importance in our estimation and we specifically refer to
what was deliberate it is intended without the mistake of oversight or misjudgment
of facts and events, taking note of what is actually a right for some and what is
considered an exploitation of this right and the effects that result from it, and then
harming the public interest of management and others and then neglecting
negatively to justify this discarded behavior as a manifestation of the right and
freedom
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المقدمة
أكال :مكضكع البحث كأىميتو :بادئ ذم بدء ،إف الحؽ كالحرية في الدفاع لممكظؼ العاـ المتيـ بالمخالفة
اإلدارية ىك مف الحقكؽ كالضمانات األساسية القانكنية التي تعترؼ بيا التشريعات عمكما كاإلدارية عمى كجو
الخصكص ككذلؾ الفقو القانكني كالقضاء ،فيذا الحؽ ىك مبدأ قانكني ال يمكف االستغناء عنو كنقطة انطبلؽ في
زكايا التحقيؽ اإلدارم كالمحاكمة االنضباطية لتحقيؽ التكازف بيف صبلحيات كسمطات الجية اإلدارية المعنية

بالمخالفة مف المكظؼ كالمصمحة العامة كبيف مصالح كحقكؽ المكظؼ العاـ نفسو باعتبار اف ىذا الحؽ بالدفاع

ىك الكسيمة الفعالة لضماف الحقكؽ كالمصالح العامة كالخاصة في اطار تحديد المسؤكلية االنضباطية أك

التأديبية ،كبدكف ىذا الحؽ تنتفي العدالة كاإلنصاؼ عمكما في مجاؿ العبلقات اإلدارية كنخص بذلؾ مراحؿ
التحقيؽ اإلدارم ،كليذا الحؽ مقتضيات كمظاىر تعتبر العناصر كاألركاف األساسية الكتماؿ صكرتو المشركعة
تحقيقا لممشركعية القانكنية في انزاؿ العقكبة االنضباطية المناسبة ،كمف بيف مظاىره مثبل ما تقضي بو

التشريعات كيؤيدىا في ذلؾ الفقو كالقضاء أيضا صراحة أك ضمنا كحؽ السككت أك الصمت كحؽ االستعانة
بالشيكد كتقديـ الكثائؽ كالمناقشات كحؽ االطبلع عمى الممؼ كغيرىا ،كنركز ىنا عمى مكضكع إعطاء كمنح

الحؽ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة بالكذب في اطار التحقيؽ اإلدارم لمدفاع عف نفسو كمصالحو كحقكقو أك تناقض
األقكاؿ كنقصد بذلؾ ما كاف متعمد منو لخطكرتو كليس الخاطئ منو كالذم يخضع برأينا لمسمطة التقديرية لمف
يتكلى ميمة التحقيؽ اإلدارم باالستماع كالتحديد كالتقييـ لؤلقكاؿ كاألفعاؿ بما يميز الكذب المقصكد عف حاالت

سكء التقدير كالفيـ كالسيك كالخطأ مف المكظؼ المتيـ بالمخالفة ،كفي الكاقع فاف سمكؾ الكذب ال يتميز عف
غيره مف األفعاؿ كالتصرفات الطرة التي ربما تؤدم الى نتائج سمبية عمى شخص المكظؼ أك عمى غيره لسكء

التصرؼ باأللفاظ كاألفعاؿ ،فيك تزييؼ كتحريؼ كتغيير لمكقائع بخبلؼ حقيقتيا بما يخمؽ الكىـ كالتضميؿ
كالخداع لآلخريف كمف ثـ عرقمة الكشؼ عف الحقائؽ لحؿ النزاع القائـ كما يستتبع ذلؾ مف جيد ككقت كاجراءات
معقدة نتيجة ليذا التحايؿ كبخبلؼ الصدؽ ،كليذا التصرؼ المنبكذ شرعيا كاجتماعيا كلجانب مف الفقو القانكني

اثار سمبية باألصؿ عمى نقيض ما يتصكره البعض اآلخر مف الفقو أك بتأييد القضاء أحيانا كالذم ليس لو الية
لمتعامؿ معو عمى كجو التحديد كالحصر تشريعيا بالمقارنة مع مظاىر الحؽ كالحرية في الدفاع األخرل ،فتدكر
حكلو تناقضات كتبايف كاعتراضات تجعؿ منو أسمكب ككسيمة تقتضي استبعاده مف دائرة مقتضيات الدفاع خبلؿ

التحقيؽ اإلدارم كحتى المحاكمة أيضا لعدـ مقبكليتو نظريا ككاقعيا ،كلو أنكاع كصكر قد يترتب عمى البعض
منيا جريمة مستقمة بحد ذاتيا كفقا لنصكص التشريعات الجنائية كاإلدارية كنخص منيا العراقية النافذة كحتى في

جانب القضاء اإلدارم المقارف كما يتصؿ بذلؾ مف أكجو تشابو كاختبلؼ بينو كبيف غيره مف أفعاؿ قد يؤاخذ
عنيا المكظؼ العاـ بحسب الكضع القانكني لو كالظركؼ المحيطة بالفعؿ ،كلما سبؽ كمو تتجمى أىمية الدراسة

كالبحث كالخكض في تفاصيؿ ىذا السمكؾ أك التصرؼ إلعطاء الصكرة المتكاممة عنو كمفيكمو كتمييزه عف

المصطمحات األخرل كمدل تأثره بغيره مف بعض مظاىر حؽ الدفاع كأنكاعو كأساسو القانكني كفقا لما تتجو اليو

التشريعات كالفقو كالقضاء كما يترتب عميو مف اثار قانكنية كادارية كشرعية كاجتماعية كغيرىا بالرغـ مف ندرة
المصادر التي تخكض في تكضيح ما سبؽ أك التطرؽ الييا بشكؿ ثانكم كسطحي ال يعطي ىذا المكضكع حقو

كالمساحة الكافية مف المعمكمات الداخمة في إطاره مقارنة بأىمية كخطكرة ىذا التصرؼ كآثاره كاختبلط األكضاع
حكلو بيف ما يعتبر حؽ جزئي مف الحؽ بالدفاع كبيف استغبلؿ ىذا الحؽ لتحقيؽ أىداؼ شخصية لممعني بو.

ثانيا :أىداؼ البحث :تتمخص أىداؼ البحث في مكضكع رؤية قانكنية في مشركعية الكذب االنضباطي بالتالي:

 .1بذؿ الجيكد كالمحاكلة في تكحيد األفكار كاآلراء كاالتجاىات التشريعية كالفقيية كالقضائية عف محاكر
الكذب اإلدارم االنضباطي كتسميط الضكء عمييا لما تكفر منيا لندرة الكتابات في المكضكع كصكال الى

تحميؿ نظرم كمكضكعي متكامؿ كشامؿ لممكقؼ تجاه ىذا التصرؼ كمدل تأثيره عمى الحقكؽ كالمصالح

العامة اإلدارية كالخاصة لممكظؼ المتيـ بالمخالفة.

 .2الكشؼ عف مفيكـ الكذب كالصياغات المفظية المتعمقة بو عمكما كمدل عبلقتو بالمجاؿ التحقيقي
اإلدارم االنضباطي كتمييزه عف غيره مف المصطمحات األخرل التي قد يختمط بيا مفيكمو كصفاتو.

 .3تكضيح أنكاع الكذب كصكره كما يتداخؿ منيا بعضو بالبعض اآلخر كبما يتصؿ بتحققيا كفقا لمفاىيميا
العامة في إطار التحقيؽ اإلدارم كصكال لتمييز ىذا المصطمح عف التصرفات األخرل التي قد يأتييا

المكظؼ بما يحدد أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الكذب االنضباطي كغيره مثؿ الكذب الكظيفي كاألخبار
الكاذب.

 .4تحديد اىـ مظاىر كمقتضيات حؽ الدفاع كمدل تأثر الكذب االنضباطي بيا في حاالت محددة راجعة
لسكء التطبيؽ أك ما يعتبر منيا حؽ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة اإلدارية فيستغؿ لتحقيؽ مصالح

شخصية.

 .5اإلحاطة عمما باألساس كالتكييؼ القانكني لمشركعية الكذب كمكقؼ القانكف كالفقو كالقضاء حباؿ ذلؾ
كحصر اىـ التناقضات كالتعارض كالتبايف في ىذا المجاؿ سكاء ما يتعمؽ بحؽ كحرية الدفاع أك ما

يتصؿ بمظاىر كمقتضيات ىذا الحؽ كجزء مف األصؿ كبما صيغ منيا صراحة كضمنا.

 .6التعرؼ عمى اىـ اآلثار المتنكعة كالمترتبة عمى سمكؾ الكذب مف الناحية القانكنية كالفقيية كاإلدارية
كالشرعية كاالجتماعية كبما يخدـ اإلحاطة بنتائج ىذا التصرؼ كمدل مقبكليتو كمشركعيتو في التطبيؽ

العممي خبلؿ مراحؿ التحقيقي اإلدارم كحتى المحاكمة االنضباطية كصكال لتحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ
في إنزاؿ العقكبة االنضباطية المشركعة كتحقيؽ التكازف بيف المصالح العامة اإلدارية كبيف المصالح

الشخصية لممكظؼ.

ثالثا :إشكاليات البحث :تتحدد إشكاليات البحث بجكانب محددة تتمثؿ بالتساؤالت النظرية كالعممية التالية:

 .1ىؿ ىنالؾ انسجاـ كتكافؽ بيف معنى كمفيكـ الكذب في المغة كالفقو المختص كبما يفيد أف ىذا السمكؾ
ىك حؽ لؤلفراد كبغض النظر عف مكانتيـ االجتماعية كاإلدارية ،كما ىك مكقؼ التشريعات القانكنية مف

ىذا المفيكـ أك المعنى كالنتائج المترتبة عميو ،كىؿ ىنالؾ عبلقة أك ربط بيف تحقؽ الكذب كالكظيفة
العامة عمكما كفي مجاؿ التحقيؽ اإلدارم خصكصا كما يتصؿ بترتيب المسؤكلية االنضباطية بقدر
تعمؽ المفيكـ بيذا الفعؿ ،كىؿ نظمت التشريعات العراقية كنخص منيا اإلدارية تحديدا الية لمتعامؿ مع

ىذا السمكؾ أك ما يترتب مف اتباعو كحؽ في نظر البعض مف المؤيديف لمشركعية استخدامو في حدكد
الدفاع عف الحقكؽ كالمصالح خبلؿ التحقيؽ اإلدارم.

 .2ىؿ يتجسد سمكؾ الكذب في صكرة كنكع كاحد أـ ينعكس في عدة صكر كأنكاع يختمط بعضيا بالبعض
اآلخر بحسب األكضاع القانكنية مما يفرز حاالت عدـ المؤاخذة الحساب عنو أك عمى العكس مف ذلؾ،

كىؿ يمكف تحقؽ أنكاع الكذب إف كجدت في إطار التحقيؽ اإلدارم بمجمميا أك لمبعض منيا دكف
غيرىا ،كىؿ سمط التشريع كالفقو القانكني كالقضاء اىتمامو الكافي عمى بياف طبيعة الكذب أك أنكاعو

ككيفية التعامؿ معو خبلؿ عممية كاجراء التحقيؽ اإلدارم االنضباطي اـ كانت ىنالؾ مكاطف ضعؼ
كقصكر في ىذا الجانب ،كىؿ يعتبر الكذب المتعمد جزء مف كذب كظيفي عاـ كاذا ما كاف يتصؼ بانو

إخبار كاذب كفقا لمفيكمو العاـ ،كىؿ ىنالؾ آلية كشركط كمكاصفات يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى

السمكؾ اذا كاف كذبا أـ فعؿ مجرـ مف الناحية القانكنية أك فعؿ مخالؼ إداريا.

 .3إذا كاف التصرؼ كذبا ىك مظير مف مظاىر كمقتضيات حؽ الدفاع كمعترؼ بو مف جية جانب لمفقو
القانكني كالقضاء ،فيؿ لممظاىر األخرل لنفس ىذا الحؽ مف تأثير عمى تحققو ،كما ىك ىذا اإلطار

كحدكد التأثير.

 .4في حالة االعتراؼ بمشركعية الكذب كتناقض األقكاؿ في إطار التحقيؽ اإلدارم كنخص بذلؾ التعميـ
الشامؿ حتى لممتعمد أك المقصكد كحؽ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة اإلدارية ،فما ىي مبررات كتكييؼ
كأساس ىذا االتجاه كاالعتراؼ بمقبكلية كمشركعية ىذا التصرؼ ،كما ىك مكقؼ الفقو كالتشريعات

اإلدارية العراقية كالقضاء حياؿ ذلؾ.

 .5ىؿ ىنالؾ قناعة متكاممة كعامة أك شاممة لمكقؼ التشريع كالفقو كالقضاء بمشركعية سمكؾ الكذب
المتعمد انض باطيا كما يترتب عميو مف اثار مختمفة ،كىؿ تتكازف إيجابيات كفكائد ىذا السمكؾ مع ما

ينجـ عنو مف سمبيات لترجيحو كحؽ محصف لمصمحة المكظؼ المعني بو ضد المبررات التي تؤطر

عدـ مشركعيتو كضركرة تجنبو في التحقيؽ اإلدارم ،كىؿ أف اثار الكذب المقصكد كاإلرادم يتساكل

بمستكل مظاىر حؽ الدفاع األخرل.

رابعا :فرضيات البحث :يمكف إيجازىا بالتالي:
 .1سمكؾ الكذب بالقكؿ لفظا أك حتى باألفعاؿ كلغة الجسد إف صح التعبير عف ذلؾ ىك مرتبط أساسا
بالحالة النفسية لمشخص المعني بو ،كاف معناه المغكم ىك نفس ما جاء بو الفقو عمكما مع التحفظ عمى

متغيرات الصياغة االصطبلحية المفظية لكصؼ ىذا التصرؼ ،كغالبا ما يككف الكذب متعمد كمقصكد

لتحقيؽ مصالح كأىداؼ شخصية لمكاذب أك لغيره أك ألم ىدؼ كاف كلكنو ينصب بالنتيجة في مصمحة
الكاذب ميما تغيرت األىداؼ كىك يستغؿ ىذا التصرؼ كحؽ لو خبلؿ التحقيؽ اإلدارم أك حتى في

تعامبلت الكاذب مع غيره اجتماعيا ،كال يمكف تصكر المؤاخذة عف ىذا التصرؼ إذا كاف خاطئ لسكء

تقدير األحداث كعدـ التقييـ الصحيح لمكقائع أك لمسيك كالخطأ كما ينجـ عف ذلؾ تناقض األقكاؿ بدكف

قصد مف المكظؼ المتيـ بالمخالفة عند اإلجابة عمى مضمكف السؤاؿ المكجو أك سرد األجداث.

 .2إف التشريعات اإلدارية العراقية النافذة لـ تنظـ كيفية كآلية التعامؿ مع التصرؼ كذبا مف جانب المكظؼ
المتيـ بالمخالفة برغـ تبنييا االعتراؼ صراحة أك ضمنا لحؽ الدفاع خبلؿ التحقيؽ اإلدارم أك المحاكمة
االنضباطية كما يتفرع منو مف مظاىر ترسـ صكرتو لتحقيؽ المشركعية القانكنية ،كىذا ما يؤدم الى
االعتماد كالبحث في نصكص تشريعات عراقية أخرل لمخركج بحكـ مناسب يمخص حؿ النزاع ،كىذا ما

يشكؿ تناقض كقصكر في األحكاـ المعنية بالمكضكع كما يستتبع ذلؾ مف اجتيادات كآراء فقيية

كقضائية قد ال تنسجـ مع الكاقع العممي كالمنطؽ العقمي كاألخبلقي كاالجتماعي كالشرعي.

 .3لمكذب االنضباطي صكر كأنكاع قد يختمط بعضيا بالبعض اآلخر تحققا كمنيا ما ال يمكف تصكر تحققو
مقارنة بغيرىا عمميا كمنيا أيضا ما يشكؿ جريمة بحد ذاتيا أك مخالفة إدارية مستقمة يستحؽ عنيا

المكظؼ المؤاخذة تأديبيا.

 .4التصرؼ كذبا يكلد اثار تنصرؼ سمبا تجاه صاحبو مف الناحية القانكنية كالفقيية كاإلدارية كالشرعية
كاالجتماعية كنخص منو المقصكد الفتراض حسف النية لما كاف خاطئ منو ،كىذا ما يجعؿ منو تصرؼ
منبكذ كغير مشركع كعمى النقيض مف المبررات التي قيمت لمدفاع عنو كحؽ كمظير لحرية كحؽ الدفاع

اإلدارم.

خامسا :الحداثة العممية :جاء البحث في المكضكع بجممة مف العناكيف التي تحمؿ في ثنايا مضمكنيا زكايا
الحداثة العممية التي لـ يتطرؽ الييا المختصيف كالباحثيف في الشأف اإلدارم عمكما كفي إطار التحقيؽ

االنضباطي خصكصا أك كاف التطرؽ الييا بشكؿ ثانكم بصكرة لـ تعطي لعذا المكضكع حقو كالتي يمكف

تمخيصيا بالتالي:

 .1إيجاد نكع مف التكحيد كالشمكؿ كالعمكمية في صياغة تعريؼ كمفيكـ لمصطمح الكذب كبغض النظر
عف أنكاعو ،كتمييز ىذا المفيكـ لمكذب عف غيره مف المصطمحات األخرل كفؽ إطار نعتقد بشمكليتو

كدقتو لممكاضيع المتعمقة بو مع كربطو بمجاؿ التحقيؽ اإلدارم عمى كجو الخصكص ،كيتـ ذلؾ مف
خبلؿ جمع كتكحيد اآلراء الفقيية كالمعاني المغكية كالتفسيرات كاالجتيادات حكؿ ذلؾ ليذا المصطمح

تحت عنكاف كاحد.

 .2الكذب كنخص منو المتعمد يأتي بصكر كأنكاع مختمفة قد يتداخؿ بعضيا مع البعض اآلخر كما يتصؿ
بذلؾ مف اثار قد تجعؿ منو جريمة أك مخالفة إدارية ،كقد ال يؤثر باألساس في أكضاع أخرل عمى
مجريات التحقيؽ اإلدارم ،كقد يختمط مفيكـ الكذب المتعمد كحتى الخاطئ منو بمصطمحات أخرل

فيككف جزء منيا كفقا لشركط كصفات محددة.

 .3كجكد تعارض بيف كتبايف كاضح لبلعتراؼ بمشركعية الكذب باعتباره حؽ مف حقكؽ المكظؼ ككمظير
لمدفاع خبلؿ التحقيؽ اإلدارم كيتجمى ذلؾ بدقيؽ العبارة في مكاقؼ التشريعات كالفقو القانكني كالقضاء،

مع غياب التنظيـ القانكني ليذا التصرؼ أك السمكؾ إذا ما حصؿ خبلؿ التحقيؽ اإلدارم صراحة.

 .4في البعض مف مقتضيات الحؽ كالحرية في الدفاع تأثير كاضح في المجكء لسمكؾ الكذب كمف ثـ
المؤاخذة عميو قانكنا كفقيا كقضاء كمف ثـ تحقؽ آثاره السمبية عمى مصالح كحقكؽ الشخص المعني بو.

 .5الكذب عمكما كفي مجاؿ التحقيؽ اإلدارم خصكصا لو أساس لمف يدعي مشركعيتو مف جانب بعض
الفقو القانكني أك باالستناد الى الحؽ كالحرية في الدفاع المؤطر بإطار دستكرم كقانكني كفقيي أيضا،
كبذلؾ يأتي تقرير كتكييؼ ىذا السمكؾ عمى أساس ذلؾ مع التناقض في االتجاىات في ذات الكقت.

 .6ال تقتصر اثار الكذب في الجانب التشريعي اإلدارم الغامض فقط كانما في مدل أكسع نطاؽ مف ذلؾ،
فيجد ىذا التصرؼ أك السمكؾ صداه تأثي ار في جكانب أخرل منيا اإلدارية كما يتمخض عنو مف إضرار
بالمصمحة العامة كالتي تنسحب بدكرىا لئلضرار بمصالح المكظؼ المتيـ بالمخالة أيضا برغـ تصكره

في استعماؿ حقو بيذا األسمكب كاستغبللو ليذا الكضع كأيضا في الجانب الفقيي كاالتجاىات المتعارضة

حياؿ ذلؾ كاالجتماعية كالشرع ية التي ال تؤيد التصرؼ بالكذب عمكما كمف ثـ عدـ مقبكلية الكذب

كنخص منو المتعمد انضباطيا أيضا ،كما يمحؽ بذلؾ مف تكصيات لتطكير النظاـ القانكني اإلدارم في

العراؽ في مجاؿ التحقيؽ اإلدارم انضباطيا.

سادسا :منيجية كأساس البحث :المنيج المتبع في مكضكع بحثنا كاف بد ارسة تحميمية منظمة ككصفية معمقة

كدقيقة قدر المستطاع كالتي نعتقد بشمكليتيا بما يعكس التطابؽ بيف الجكانب النظرية كالعممية عمى ارض الكاقع

في إطار ما ىك متكفر مف مصادر ذات صمة بمكضكع بحثنا كباالعتماد عمى كتب كمؤلفات مختمفة في المغة
كالعمكـ القانكنية كاالجتماعية كالفمسفية كالتشريعات القانكنية اإلدارية كالجزائية العراقية عمى كجو الخصكص
بقصد التكضيح كالشمكؿ لفكرة كتفاصيؿ مكضكع البحث كآثاره القانكنية في مجاؿ التحقيؽ اإلدارم كصكال الى

استكماؿ صكرتو الحتكاء جميع الجكانب التي تتصؿ بزكايا كأركاف الكذب االنضباطي في التحقيؽ اإلدارم كمدل

مشركعيتو مف الناحية القانكني كالفقيية كاإلدارية كاالجتماعية كالشرعية.

سابعا :تقسيـ الدراسة كالبحث :إف تحقيؽ أىداؼ البحث السابقة في كصفيا أعبله كابراز مكاطف الحداثة العممية
مقارنة بدراسات أخرل إف كجدت فعبل يستكجب تقسيـ البحث الى مقدمة عامة عف المكضكع كأىميتو كما يمحؽ

بيا مف فقرات لئلحاطة عمما بجكانب مكضكع البحث المذككرة سابقا ،ثـ الى مبحثيف بمطالب تحت عناكيف

جامعة لفقرات تتطمب التفصيؿ كالتفسير ،فتتضمف المبحث األكؿ دراسة تحميمية كبتفسير كاسع لماىية الكذب

االنضباطي مف حيث التعريؼ بو كمفيكمو لغة كاصطبلحا ككؿ ما يتعمؽ بأنكاعو كصكره كما يتصؿ أيضا بتأثر
كتحقؽ ىذا التصرؼ كاتخاذ ىذا السمكؾ مباشرة أك بطريؽ غير مباشر مف الناحية النظرية كالعممية ،أما المبحث

الثاني فيركز عمى الجكانب النظرية كالعممية المتصمة بمكضكع الكذب في التحقيؽ اإلدارم االنضباطي بمطالب

متكاضعة في عناكينيا مف حيث تحديد األساس المعتمد إلضفاء المشركعية كالمقبكلية لسمكؾ الكذب كتكييفو
كمكقؼ التشريعات اإلدارية العراقية كالفقو القانكني كالقضاء حياؿ ذلؾ لكؿ ما يتعمؽ بحؽ كحرية الدفاع كما

يتفرع منو مف مظاىر كمقتضيات كنخص منو تناقض األقكاؿ كالكذب كمدل االعتراؼ بيا صراحة كضمنا كمف
ثـ اثار ىذا التصرؼ كمستكل مقبكليتو قانكنا كفقيا كفي المجاؿ اإلدارم التحقيقي كاالجتماعي كالشرعي ،كمف ثـ

خاتمة البحث كما تكصمنا اليو مف استنتاجات كمقترحات أك تكصيات ،كأخي ار مصادر البحث في المكضكع.
المبحث األكؿ :ماىية الكذب االنضباطي كتمييزه عف غيره مف المصطمحات األخرل

مصطمح الكذب لو معاني كتصاريؼ لغكية كثيرة كمتنكعة تتطمب التكحيد لفيـ مدلكلو ،كلو أيضا مفيكـ
اصطبلحي يجب اإلحاطة عمما بو كمعرفة مدل انسجامو في التفسير كالتحميؿ مع المدلكؿ المغكم لو كاإلشارات

الدالة عميو لمعرفتو كتمييزه عف غيره مف المصطمحات األخرل التي قد تتشابو معو أك يمتبس الفيـ ليا مع مدلكؿ
الكذب ،كما يبلحظ كجكد تناقض كتبايف في االتجاىات المفسرة لفعؿ أك سمكؾ الكذب في بعض األحياف،

كالكذب في حقيقتو تصرؼ أك سمكؾ منتقد شرعا كمنبكذ كمحظكر اجتماعيا بيف األفراد في عبلقاتيـ إال انو يمثؿ
كسيمة لمتخمص مف الخطكرة كالعقاب في مجاؿ العبلقات كالنزاعات اإلدارية كمنيا التحقيؽ اإلدارم مع المكظؼ

المتيـ بالمخالفة ،كذلؾ إف مدل تطبيؽ سمكؾ الكذب مف صاحبو أك المستفيد منو يختمؼ مف كضع إلى اخر

بحسب اليدؼ كالظركؼ المحيطة بو كىذا ما يؤسس أنكاع لمكذب كصكر قد تنفرد في الكجكد لمبعض منيا أك
تتداخؿ بغيرىا مف الصكر كاألنكاع التي ليا غايات كأىداؼ يراد الكصكؿ الييا مف الكاذب أيا كاف كنخص بذلؾ

ىنا المكظؼ المخالؼ افتراضا ،مع ضركرة األخذ بنظر االعتبار أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف ىذا التصرؼ

كغيره مف الت صرفات األخرل كاإلخبار الكاذب كالكذب الكظيفي كغيرىا عمكما ،ككذلؾ لمكذب عبلقة بغيره مف
مظاىر الحرية كالحؽ في الدفاع التأديبي أك االنضباطي بؿ كيتأثر بيا نظريا كعمميا في حالة التطبيؽ أك

المخالفة ،كاف المكضكع قد يتطمب أيضا الحاجة الممحة لمبحث عنو في مكقؼ التشريعات العراقية اإلدارية كالفقو
القانكني المختص في القانكف العاـ اإلدارم كحتى في االتجاىات القضائية حكؿ الية التعامؿ مع سمكؾ الكذب
كمدل مشركعيتو مف الناحية القانكنية كالفقيية كنكاحي أخرل ،كعف كؿ ما سبؽ اإلشارة اليو سيككف ىنالؾ

تعميقات بحثية كتفسيرات تكضيحية كتحميمية تتطمب اإللماـ بتفاصيؿ كثيرة انطكت تحت عناكيف المطالب الثبلث
التالية ،كالتي نعتقد بشمكليتيا ككفايتيا لئلحاطة بمضمكف الفكرة العامة لعنكاف المبحث األكؿ مف ىذا البحث.

المطمب األكؿ :التعريؼ بالكذب كعبلقتو بالتحقيؽ اإلدارم االنضباطي
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ال نجد فيو تشابو مع معنى الكذب حقيقة كما يتطمب ذلؾ مف مراجعة حيث أف الخرص يتشبو بالكذب ألنو يأتي

في مكضع مف غير تحقيؽ كانما عمى سبيؿ التخميف كالحزر كفقا لممعطيات فربما الحزر يطابؽ الكاقع فعبل فبل
يككف كذب كالعكس صحيح فيككف التخميف عندىا يشابو الكذب بالمعنى الدقيؽ ،ىك أيضا كذب الشخص عف

امر أم أراده بمعنى اخر فأحجـ عنو ،كيقاؿ كذب الشخص أم أخبر عف الشيء بخبلؼ ما ىك عميو في الكاقع
كعمى العكس منو الصدؽ ،كالكاذب ىك الشخص غير الصادؽ أك الذم يختمؽ أقكاؿ غير صحيحة كال كجكد

ليا ، 1أيضا يراد بو اإلخبار عف امر أك شيء بشكؿ مخالؼ سكاء كاف ىذا اإلخبار جاء بصكرة عمدية مف
صاحب الشأف أك بصكرة الخطأ ،2كجدير بالذكر ىنا مف باب المقارنة كالتكضيح إف ما جاء مف مفاىيـ لفعؿ
الكذب يشابو مضمكف الحاؿ في المغػػة الفرنسيػة أيضا عف نفس المعنى كاالتجاه السابؽ أعبله ،فالكذب في المغة

الفرنسية يراد بو ادعاء الشخص بأقكاؿ عمى خػبلؼ الحقيقػػة بشكؿ متعمد ألغراض أك غايات تنصرؼ في

مدلكليا لمخداع ،3أخي ار يدؿ آخركف عمى معنى كذب باف تفصيمو لحرؼ الكاؼ كالذاؿ كالباء ىك اصؿ صحيح
إنما يدؿ عمى نقيض فعؿ أك سمكؾ الصدؽ ،فالكذب ال يصؿ إلى نياية الكبلـ في الصدؽ ،4...فالكذب ىنا
يأتي عمى العكس كبالضد مف فعؿ كسمكؾ الصدؽ الذم يتطابؽ فيو القكؿ عف ما جاء فيو مف اإلخبار كاألخبار

حقيقة ال تضميبل كال خداع لممخاطبيف.

كنعتقد بكفاية العبارات المفظية لممدلكؿ المغكم السابؽ مف دكف حاجة لمتكسع فيو ،كنخمص مف جانبنا أيضا إلى

أف الكذب لغة ليس إال مخالفة لمكاقع أك اإلنكار لو أك خداع اآلخريف باستخداـ عبارات لفظية ال كجكد ليا
باألساس كيمكف باإلشارة أيضا أك كانت الكقائع حاضرة مع التحريؼ ليا كذبا بقصد اإلحجاـ عف قكؿ الحقيقة
أك اإلخبار بشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو حقيقة أك بإنكاره كاف كاف ىك الكاقع فعبل كبالنتيجة إيصاؿ فكرة

خاطئة تماما يترتب عمييا نتائج أخرل في الحكـ مف اآلخريف ،فمف يكذب سيخالؼ باأللفاظ ما ىك كاقع إف كاف
الكذب صغير أـ كبير في مدلكلو كمعناه أك مداه كتأثيره ،كمف يكذب باألصغر مف الحقائؽ فبل يستبعد سعيو

عمى قكؿ األكبر منيا بالكذب في الحاؿ أك حتى مستقببل.

أما عف مفيكـ الكذب اصطبلحا كبما جاء بو الفقو عمكما ىك تغيير كتحريؼ لمحقائؽ كالكقائع سكاء بكؿ زكاياىا
أك بجزء منيا مف خبلؿ خمؽ كسرد الركايات كاألحداث الغير صحيحة كالتي ال كجكد ليا باألساس أك كانت

مكجكدة فعبل كلكف بتحريفيا كتغييرىا عمى غير معناىا الحقيقي لتحقيؽ غايات قد تككف نفسية أك اجتماعية
كربما مادية لمكاذب نفسو ،كىذا الفعؿ ال يجد مشركعيتو كال قبكلو في معظـ األدياف كالشرائع ،كىك غالبا ما يبدأ

بشكؿ بسيط كاستم ارره سيتحكؿ إلى مرض نفسي لدل الشخص المعني كمف ثـ ال يستطيع االستغناء عنو كمف
ثـ يؤدم إلى ىبلكو اجتماعيا كنبذه مف أفراد المجمع ،كبسبب ىذا الفعؿ قد يمجأ صاحبو إلى ارتكاب أفعاؿ سيئة

5
سيكا ،سكاء
لتبرير مصداقية األقكاؿ الكاذبة  ،ىك أيضا (اإلخبار عف الشيء عمى خبلؼ ما ىك ،ن
عمدا كاف أك ن

1

انظر في ىذه المعاني كغيرىا الكثير عمى المكقع االلكتركني.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D8%B0%D8%A8/ :

أيضا ركعة محمكد محمد عمي ،الفاظ الكذب في كتابي تيذيب األلفاظ كاأللفاظ الكتابية (دراسة تحميمية مكازنة) ،بحث منشكر في مجمة كمية التربية-جامعة
كاسط ،العدد الثامف كالثبلثكف ،الجزء األكؿ ،شباط  ،2020ص . 59كذلؾ لدل أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظكر األفريقي المصرم ،لساف
العرب ،المجمد األكؿ-فصؿ الكاؼ ،دار صادر ،بيركت ،ص.705-704
2

ذكرل محمد حسيف ،الكذب المشركع في اإلعبلنات التجارية ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية-كمية القانكف-جامعة بابؿ،

العدد األكؿ ،المجمد  ،2012 ،4ص.210
3

ىيبلف عدناف احمد ،التضميؿ كالخداع أك الكذب في اإلعبلـ التجارم ،بحث منشكر في مجمة كمية القانكف لمعمكـ القانكنية كالسياسية-جامعة كرككؾ،

اإلصدار  ،11المجمد  ،2014 ،3ص.305
4

أحمد بف فارس بف زكريا أبي الحسيف ،معجـ مقاييس المغة (بتحقيؽ كضبط عبد السبلـ محمد ىاركف) ،الجزء الخامس (باب الكاؼ كالذاؿ ،)...دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،1979 ،ص.168-167
5

راجع في ذلؾ االتجاه عمى المكقع االلكتركني https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B0%D8%A8

كاف اإلخبار عف ماض أك مستقبؿ) ،6أما عف الشخص الكاذب قدر تعمؽ فعؿ الكذب بأشخاصو فيك مف يككف
في مستكل ادنى كضعيؼ مف تقدير ذاتو فتككف مستكيات ىكية األنا متدنية كيشعر باألنانية بشكؿ مستمر كمف
ثـ ال يستطيع أف يتفؽ مع األشخاص اآلخريف مف حكلو أك يككف مف المذيف تنخفض لدييـ مستكيات التقدير

لمذات عمى اثر حالة نفسية قد مر بيا تجعؿ منو غير متزف نفسيا ،كيذىب العمماء في النفس أف الكذب ىك

سمكؾ كتصرؼ نفسي مف السيككباتية يكجو ضد المجتمع قد يكجد مف صغر اإلنساف كيبقى كذلؾ حتى في
الكبر اذا لـ تتـ معالجتو منذ بدايتو ،كلو عدة أسباب اجتماعية كثقافية كاقتصادية كغبرىا الكثير ،كاف افضؿ ما

يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ حركات كأقكاؿ كأفعاؿ الكاذب أك ما يعبر عنو بمغة الجسد كمف صفات

كتغييرات المبلمح في الكجو كما يتصؿ بذلؾ أيضا مف حركات العيف كاألطراؼ كاألصابع كالمراكغة خبلؿ
االستجكاب لكسب الكقت لمتيرب كالخركج مف المأزؽ ،7كذلؾ كبما ينصرؼ إلى تفسير مفيكـ فعؿ الكذب

كالتعريؼ بو فيك تصرؼ يعكس عممية عقمية ناتجة عف معرفة عمدية مف الشخص المعني ليدؼ أك غاية

يقصدى ا نفس الشخص مف خبلؿ تضميؿ اآلخريف كخداعيـ بما نسب اليو مف قكؿ بالمفظ أك اإلشارة ،كتتمثؿ
ىذه الغاية لمصمحة شخصية تتحقؽ لمكاذب نفسو أك لحماية غيره أك لكي يتجنب كيبعد الضرر كالعكاقب التي

تترتب عمى قكؿ الحقيقة ،كىذا الفعؿ ال يرتبط بفئة عمرية محددة كانما قد يتصؼ بو كيصدر مف غير البالغيف
كمف ىـ الراشديف أك البالغيف ،كىك عمى مستكيات بحسب الكضع االجتماعي كاإلدارم كاالقتصادم كالسياسي

كغيره المحيط بمف يضطر لمكذب ككفقا لممكاقؼ الخطرة حيف المكاجية بالسؤاؿ أك اإلخبار مف الشخص المعني،
مع مبلحظة كجكد حدكد لمكذب مف الشخص المعني بيذا الفعؿ مع مف يتعامؿ معيـ اجتماعيا أك إداريا كغيرىا
مف الجكانب األخرل ،بمعنى أف ىنالؾ مف األشخاص الذيف ال يستطيع الشخص استخداـ الكذب معيـ في

التعامؿ بالمقارنة مع غيرىـ ،8كمف ذلؾ يتبف أف مفيكـ الكذب كفقا لبلتجاىات الفقيية كالمختصيف كاف كانت
عمى نطا ؽ ضيؽ في البحث نظ ار لندرتيا كقصكرىا إال أنيا ىا تنسجـ كتتفؽ مع معنى كمدلكؿ الكذب لغكيا مع
مبلحظة التبايف في المصطمحات كالصياغات المفظية كىك ما يفرضو كاقع التكضيح لنفس المفيكـ ال تناقضا

معو.

كال نرل أف التصميـ كاإليضاح السابؽ باالتجاه نحك تعمد الكذب في التفسير لو بشكؿ دائـ كجازـ أك قطعي كبما

جاء بو الفقو كأصحاب االختصاص ،حيث أف الخطأ ىك امر كارد بتمفظ عبارات قد يراىا البعض باعتقادىـ إنما
تمثؿ عدـ المصداقية بالنظر لجيؿ المتحدث بيا كسكء ترتيب األحداث كالكقائع كبلميا بالمفظ أك اإلشارة منو

كىذا ما يؤكده المعنى المغكم كحتى االصطبلحي في المفاىيـ الكاردة أعبله كالتي نتفؽ معيا قطعا مع التكافؽ
أيضا عف بقية األفكار المنطقية المطركحة في جانب اتصاؿ الكذب بحسب الفئات العمرية عمكما كما يشكؿ

حدكد لمدل فعؿ الكذب ككذلؾ محاكالت الشخص المعني بالكذب كالسعي لتحقيؽ أغراض شخصية كالتي نراىا

ىي األساس ميما اختمفت النتائج المترتبة عمييا إف كانت رضاء لنفسية الشخص أك مادية أك دفاع عف غيره أك
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انظر في ذلؾ عمى المكقع االلكتركنيhttps://dorar.net/akhlaq/2680/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89 :
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محمكد عمي مكسى ،سيككلكجية الكذب ،منشكر عمى المكقع االلكتركنيhttps://www.researchgate.net/publication/307925725 :
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ستاف بي كالترس ،الحقيقة بشأف الكذب (نسخة مترجمة مف اإلنجميزية لمعربية) ،مكتبة جرير ،الطبعة األكلى ،المممكة العربية السعكدية ،2010 ،ص.7-6

لمتيرب مف اإلجابة أك لعدـ العمـ بالشيء كالجيؿ كغيرىا ،فأغراض الكذب باعتقادنا ىي شخصية كمصمحية
خاصة بمف يصؼ بالكاذب مف باب أكلى بغض النظر عف تنكع النتيجة المحتمؿ تحققيا.

كذلؾ فاف االطبلع عمى كثير مف الدراسات القانكنية ككتابات المختصيف كالباحثيف يبلحظ فيو غياب تعريؼ

محدد ككاضح لمصطمح الكذب بالرغـ مف تحقؽ كجكده نظريا ككاقيا في جممة غير محددة الحصر ألكضاع

قانكنية كلعؿ مف بيف أىميا ىك مجاؿ التحقيؽ اإلدارم االنضباطي كاف كؿ ما قد يرد في الدراسات كالبحكث
ليس إال مقتضبات مختصرة كسطحية ثانكية تتكمـ بإشارة سريعة عف ىذا الفعؿ قدر تعمؽ األمر بمكضكع البحث

فقط كمف دكف الكلكج في تفاصيؿ أخرل ذلت أىمية عممية ،كبالتالي يمكف تعريؼ الكذب مف جانبنا عمى انو

فعؿ يصدر مف الش خص المعني بو بالقكؿ لفظا أك حتى باإلشارة فيدؿ بذلؾ التصرؼ عمى شيء غير صحيح
كليس بحقيقي إليياـ أك تضميؿ اآلخريف لتحقيؽ ىدؼ معيف شخصي أك لكسب مادم أك لمتخمص مف الضرر

أك دفع خطر كالذم يككف بشكؿ متعمد في الغالب أك ربما ناتج عف خطأ في التصرفات كاإلجابة المنشكدة.

كالبد في ىذا النطاؽ مف اإلشارة إلى المكقؼ مف فعؿ الكذب كاستخدامو كأسمكب أك كسيمة عممية في مجاؿ

لتحقيؽ األغراض الشخصية في معظـ التشريعات العراقية اإلدارية قد جاء غامض كغير كاضح صراحة بحيث

أنيا لـ تتطرؽ إلى تحديد مفيكـ الكذب أك حتى اإلشارة لمصطمحو عمى األقؿ كالى الية تنظيـ استخدامو اذا كاف
حؽ كمشركع أك مشركط أك إلى النتائج المترتبة عميو ،كىذا بحسب المصادر التي تكفرت لدينا ،ككاف لمفقو

القانكني كالمختصيف دراسات كأبحاث كصياغات سطحية غير معمقة عف فعؿ الكذب مف الناحية القانكنية كلكف

يمكف االستفادة منيا كاف كانت قاصرة برأينا مف خبلؿ البحث في ثناياىا تحميبل كتفسي ار إضافة إلى إمكانية
الرجكع إلى المبادئ كالقكاعد القانكنية العامة ذات الصمة بمكضكع الكذب تحديدا كعف المحاكر السابقة في

الذكر ،كىذا ما سكؼ نركز عمى مناقشتو في مطالب الحقة مكزعة عمى كجو العمكـ كمحكر نقاش لغيرىا
خصكصا ،عمما أف زاكية تحديد المفيكـ لبعض المصطمحات جاءت غائبة تماما في كثير مف التشريعات
القانكنية عمى أساس إف دكر المشرع تنظيمي في الغالب كالمعتاد كيترؾ امر التحميؿ كالتفسير كالتكضيح لآلراء

الفقيية المختصة كبما يراه كالقضاء مناسبا عند نشكء النزاع كنظره كالذم لـ نجد فيو مف أحكاـ تشير صراحة
إلى تفسير فعؿ الكذب عدا الحكـ كما ينتج عنو مف مبدأ قضائي يتعمؽ بأثر تحقؽ الكذب في النزاع اإلدارم

كحتى أماـ المحكمة المختصة في نظر القضايا اإلدارية ،مع تحفظنا عمى التناقض كالتبايف في االتجاىات مف
جانب كاالتفاؽ في الحكـ كاالجتياد مف جانب اخر.

أخي ار يمكف القكؿ مف خبلؿ دراسة معاني المفاىيـ المغكية كاالصطبلحية كالتفسيرات التحميمية التعريفية السابقة
أعبله أف صفة الكاذب ىي كصؼ ليا كجكد مف الناحية الكاقعية ،كاف أسمكب الكذب المتعمد كحتى الخاطئ منو

ىك امر يمكف تحققو في المسائؿ المدنية كالجزائية ككذلؾ الحاؿ في الجانب اإلدارم قطعا كمحكر لبحثنا مف
خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم مع المكظؼ المخالؼ لكاجبات كظيفتو أك ما يتصؿ بذلؾ مف نتائج إيجابية أحيانا

كحتى السمبية منيا باعتبار أف سمكؾ الكذب كمشركعيتو ىك مظير مف مظاىر أك مقتضيات حؽ كحرية الدفاع

خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم ذك المفيكـ الكاسع غير المحدد في تعريفو عمى سبيؿ الحصر قانكنا كفقيا ،9كىذا
المنحى األخير قد جاء كفقا لتأييد جانب مف االتجاىات الفقيية كمكقؼ األحكاـ القضائية كالذم سيككف حيالو

تفصيؿ كتفسير كتحميؿ كاسع مف جانبنا لمدل التكافؽ كالتعارض كالتبايف في الرأم كالمشركعية في التطبيؽ
نظريا كعمميا ككما سيرد ذلؾ الحقا.

المطمب الثاني :أنكاع كصكر الكذب كما يدخؿ منيا في إطار التحقيؽ اإلدارم كفقا لمفاىيميا العامة

بادئ ذم بدء ،مف جانبنا نحاكؿ تكضيح أنكاع كصكر الكذب باالستناد لنفس معناه المغكم كاالصطبلحي قبؿ

الدخكؿ في االتجاىات الفقيية بيذا الصدد ،فمف خبلؿ االطبلع عمى مفاىيـ كمعنى فعؿ الكذب كصفة الشخص

الكاذب السابقة في أعبله يبلحظ أف ىذا التصرؼ أك السمكؾ قد يككف عمديا مف الشخص المتصؼ بالكاذب أك

يقع بصكرة الخطأ ،فالكذب المتعمد ىك المقصكد مف الشخص في أقكالو لفظا أك فعبل بحركات الجسد كغيرىا
لئلخبار بكقائع غير صحيحة أك محرفة كمزيفة بقصد اإليياـ كالتضميؿ كالخداع أك لتحقيؽ مصمحة شخصية في
كؿ األحكاؿ ميما اختمفت النتيجة المرجكة مف ىذا السمكؾ ،أما الكذب الذم يأتي بصكرة الخطأ فيك ما يمكف

التماس معناه م ف أقكاؿ أك أفعاؿ الشخص المعني بو نتيجة كقكعو بالخطأ بشكؿ غير متعمد أك غير مقصكد

كىك ما يمكف تحققو لسكء استخداـ األلفاظ المناسبة عند اإلخبار باألمر أك الشيء أك لتناقض الترتيب في

األحداث كالكقائع مف جانب المخاطب مف دكف قصده لمتضميؿ أك الخداع لآلخريف كغيرىا مف المظاىر
األخرل ،كفي الكاقع إف كبل النكعيف السابقيف كاف كانا يختمفاف في األسمكب المعبر عنيما كالتقدير كالتقييـ مف
جانب جية التحقيؽ اإلدارم إال أف تصكر كجكدىما متحقؽ فعبل خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم الذم يتمخص

بمجمكعة اإلجراءات اإلدارية التي يتبعيا المختصكف بالتحقيؽ كمف بينيا تكجيو األسئمة لكشؼ الحقائؽ كما
يتكقع مف المعني بالخطاب أك السؤاؿ قد يرد بإحدل ىاتيف الصكرتيف أك النكعيف كما يترتب عمييما مف نتائج

قانكنية عف الفعؿ المخالؼ ،مع مبلحظة أف حالة الكذب المتعمد بسكء نية ىي األكثر تحققا برأينا كاألكفر

مساحة تح صيبل في الكاقع مقارنة بالكذب غير المقصكد ،كىك ما نراه اكثر جسامة في رد الفعؿ مف المتمقي
لئلخبار أك القكؿ الكاذب عمدا كما سيؤدم اليو مف نتائج سمبية كعكسية كادارية تحقيقية لما ىك متصكر كمتكقع
مف إيجابيات كاىمة ككاىية لممكظؼ المخالؼ المتبع ليذا األسمكب أك التصكر غير الدقيؽ في تحققو.
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تجدر المبلحظة إلى عدـ كجكد تعريؼ محدد لمتحقيؽ اإلدارم ،كلكف ذكرت عدة تعاريؼ لو كفقا لبلتجاىات الفقيية كالباحثيف مف أصحاب االختصاص

بانو اإلجراءات اإلدارية الشكمية كالمكضكعية التي تحصؿ بعد اكتشاؼ ككقكع الفعؿ المخالؼ إداريا كانضباطيا كيككف اليدؼ منو تثبيت المخالفة كمعرفة
العبلقة بيف المكظؼ المخالؼ كالمخالفة الحاصمة تمييدا النزاؿ العقكبة ،أك ىك (إجراء يتـ بالشكؿ الذم نص عميو القانكف مف اجؿ كشؼ الحقيقة كالتثبت
مف األدلة لمعرفة الفاعؿ الحقيقي كصكال إلدانتو في جك ي كفؿ لممكظؼ الضمانات كافة بالشكؿ الذم يطمئف فيو المكظؼ إلى عدالة اإلجراء المتخذ بحقو).
انظر رجاء في ىذا االتجاه لدل رغد فجر الراكم ،التحقيؽ اإلدارم (األىمية كاألساس) ،بحث منشكر في مجمة جامعة األنبار لمعمكـ القانكنية كالسياسية،
العدد  ،1المجمد  ،2015 ،5ص . 280-279أيضا ىك مناقشة المكظؼ المخالؼ إداريا في التيمة كالكقائع المنسكبة إليو الستخبلص األدلة التي تثبت
الكقائع كلمكصكؿ إلى األدلة التي تثبت إما البراءة أك اإلدانة بحقو ،راجع ذلؾ لطفا لدل محمد حميد عمي الجكراني ،التحقيؽ اإلدارم كضمانة مف ضمانات
المكظؼ العاـ في القانكنيف العراقي كاألردني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقكؽ-جامعة الشرؽ األكسط ،2015 ،ص .12كىك أيضا
(إجػراء شػكمي جػكىرم يسػتيدؼ الكصػكؿ إلػى الحقػائؽ يتخػذ بعػد كقػكع المخالفة التأديبية بقصد الكشؼ عف فاعميػا كجمػع األدلػة كالمسػتندات كالكثػائؽ التػي
تػديف مرتكبيػا) ،راجع ذلؾ لدل احمد طبلؿ عبد الحميد ،التحقيؽ اإلدارم أحمد ضمانات المكظؼ السابقة عمى فرض العقكبة التأديبية (د ارسة في القانكف
العراقي) ،بحث منشكر في كمية الحقكؽ-جامعة النيريف ،المجمد  ،12العدد  ،2010 ،1ص.5

يضاؼ لما تقدـ ،إف الفقو يتجو عمكما إلى إبراز صكر كأنكاع الكذب مف الناحية النفسية لممتصؼ بو كالتي
تتكزع إلى كذب بقصد الدفاع عف النفس كبدافع االنتقاـ مف الغير كلبلدعاء أك تعظيـ الذات الشخصي ككذلؾ ما

يتصؿ بالسمكؾ التقميدم لمكذب النفسي كأخي ار بدافع العناد أك التجادؿ مع اآلخريف ،كاألكؿ مف ىذه األنكاع
كالصكر يراد بو اتجاه نفسي لمشخص المعني نحك سمكؾ فعؿ الكذب كالقكؿ بألفاظ أك التصرؼ بأفعاؿ غير
صحيحة أك أخبار مزيفة بقصد الدفاع عف النفس كالخبلص مف العقكبة كلمتيرب مف الخطر الكاقع عميو ،أما

ثا ني صكرة لمكذب فيراد بيا ما يتكلد لدل الشخص مف حالة نفسية لمشعكر كاإلحساس بعدـ المساكاة مع الغير
مف األشخاص اآلخريف كما ينتج عف ذلؾ مف حسد كغيرة كمف ثـ التقكؿ بألفاظ غير صحيحة كنسبتيا لآلخريف

لتشكيو السمعة كاالنتقاـ منيـ كالحط مف مكانتيـ االجتماعية في نظر المجتمع ،كقد يتصكر الكذب في الصكرة
الثالثة نتيجة لنقص في الذات كالشخصية لممتحدث كذبا فيأتي بألفاظ ككممات كأكصاؼ لتعظيـ ذاتو بيف األخريف
لجذب االنتباه اليو كاألنظار نحكه ال اكثر كىك بيذا ال يتمفظ بالحقائؽ كيسرد قصص غير كاقعية باألساس كغير

مكجكدة أك كاف ليا كجكد كلكنو قاـ بتعظيميا كتأكيميا عف نفسو ،كعف الصكرة الرابعة فيقصد بو حالة نفسية
مرافقة لئلنساف منذ الصغر كتقميد لمف ىـ حكلو كنتيجة لمتربية الخاطئة كغياب المحاسبة كمف ثـ يبقى الكذب

مبلزما لصاحبو حتى في البمكغ ،كالصكرة أك النكع األخير مف الكذب يتمخص باف الشخص المعني يمجأ إلى
التمفظ بأقكاؿ غير صحيحة كايتاء األفعاؿ المتناقضة غير الكاقعية بقصد المجادلة كمغالطة الغير كالتضاد
كالعناد معيـ كما ينجـ عف ىذا السمكؾ مف اختبلؽ أقكاؿ أك الفاظ ال صحة ليا إلثبات الرأم المخالؼ لو أك

عميو لمكاقع كغيرىا مف أحكاؿ ،10كبدكرنا نقكؿ انو طالما كاف التحقيؽ اإلدارم مبني عمى أسس قانكنية كاجراءات
مكضكعية كشكمية تتمخص بمناقشة المكظؼ المتيـ كمكاجيتو بالتيمة كسماع أقكاؿ الشيكد كاالطبلع عمى

الكثائؽ ذات العبلقة كالسؤاؿ كضركرة اإلجابة بحسب أحكاؿ المكظؼ المخالؼ لكشؼ الحقائؽ كالعبلقة التي
تربط ب يف الخطأ أك المخالفة كفعؿ المكظؼ المتيـ إداريا كلمتنكع في األكضاع القانكنية خبلؿ مراحؿ التحقيؽ لما

سبؽ مف جكانب كاألسئمة المختمفة المطركحة مف جية التحقيؽ المختصة بحسب الفعؿ المخالؼ فاف جميع

أنكاع الكذب كصكره بالتكضيح العاـ لمفيكميا فيما سبؽ ىي امر كارد مف جانب المكظؼ المتيـ بالمخالفة
بشكؿ عاـ مع انتفاء تحقؽ البعض منيا ربما كفقا لمسؤاؿ المكجو كمكضكع الفعؿ المرتكب المكصكؼ بالمخالفة،

كمثاؿ ما تقدـ بتكجيو السؤاؿ أك مكاجية المكظؼ المخالؼ باألدلة عف فعؿ مخالؼ إداريا ينسب اليو ارتكابو
فيكذب بألفاظ أك أقكاؿ باتياـ غيره صراحة أك ضمنا أك يكجو األنظار إلى غيره بدافع االنتقاـ كاالنتقاص مف

مكانتو أك إلبعاد التيمة عنو أك إلشراؾ غيره معو افتراء كبطبلف كغير ذلؾ ليس بقميؿ مف الناحية الكاقعية ،إال

أف ما يمكف تصكر تحققو فعبل ىي الصكرة األكلى السابقة في التكضيح أعبله لمكذب كالتي تتمخض بالدفاع عف
النفس ضد ما ينسب لممكظؼ مف فعؿ مخالؼ لمتيرب كالتخمص مف العقكبة كالذم يمكف أف يستيدؼ منو
الشخص المعني عدة غايات معنكية كمادية أك لمدفاع عف غيره كما يستتبع ذلؾ مف أىداؼ أخرل ،كبمنظكرنا

المتكاضع كاقعيا فإف ىذه الصكر كأنكاع الكذب السابقة إنما تتجمى بالكذب المتعمد السالؼ في تكضيح معناه
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تفضبل ال أم ار في أنكاع الكذب لدل محمكد عمي مكسى ،المصدر السابؽ.

أعبله بحيث ال يمكف إنكار كاقع تحققيا في غير ىذه الصكرة كبعيدا عف صكرة أك نكع الكذب الخاطئ ،فبل
يتحقؽ دافع االنتقاـ بالكذب أك التعظيـ لمذات الشخصية أك المجادلة كالعناد في الرأم قكال كفعبل بالتضاد مع

الغير في غير حالة التعمد بيذا السمكؾ أك ىذه التصرفات قطعا.

كاستكماال لما تقدـ ،بقدر تعمؽ األمر بأنكاع كصكر الكذب كبرغـ البحث المعمؽ كالدراسة فإف الدراسات
كالكتابات الفقيية في مجاؿ االختصاص اإلدارم لـ تتطرؽ كلـ تدؿ عمى تحديد أنكاع الكذب التي يمكف أف

تدخؿ في إطار التحقيؽ اإلدارم خصكصا كالمسؤكلية التأديبية عمكما ،كىذا ما نجده قصكر برأينا يستكجب
إعادة النظر فيو كاإلشارة اليو طالما كاف التشريع اإلدارم بنصكص أحكامو كال حتى مكقؼ القضاء لـ يتضمف

تكضيح المكضكع كال الية التصرؼ كاإلجراء مف سمطة التحقيؽ حياؿ ذلؾ.

أما عف حالة الكذب الكظيفي أك تمفظ المكظؼ بأقكاؿ كأخبار كاذبة أك تزييؼ لمكقائع كتغيير لمحقائؽ عند تعاممو
مع المكظفيف اآلخريف العامميف معو كعمى رؤسائو اإلدارييف كاألفراد في نفس الجية اإلدارية أك أخرل غيرىا فيما
يخص العمؿ كممارسة الكظيفة كبعيدا عف األحكاؿ الشخصية اجتماعيا كمدل التشابو كاالختبلؼ بيف ىذه الحالة
السابقة كبيف الكذب في مراحؿ التحقيؽ االنضباطي مكضكع البحث كالدراسة ،فالتشابو قائـ برأينا عمكما مف
حيث المعنى لكبلىما في المغة ،كأف الحالة األكلى المشار الييا ىي اعـ كاشمؿ مف الثانية بؿ أف الكذب

التحقيقي االنضباطي يكاد يككف بمنظكرنا نكع كصكرة لمكذب الكظيفي إف صح القكؿ تعبي ار أك الكصؼ التحميمي
الفمسفي في ىذا الجانب ،كالعمة في ذلؾ تبري ار ىك أف فعؿ الكذب منطقيا لف يتغير بمفيكمو كمعناه بالتزييؼ
كتغيير الحقائؽ كنتيجة حتمية لنفس السمكؾ غير المرضي ميما اختمفت المناسبات كاألحكاؿ لحصكلو نظريا،
كبعبارة أخرل إف السمكؾ بإتياف الكذب ىك كاحد بمدلكلو كنتيجتو بما يفيد التغيير كالتضميؿ كالخداع عمى خبلؼ

الباطف حقيقة كبغض النظر عف التعمد كالخطأ فيو باإلخبار أك األقكاؿ الكاذبة أك ما يتعمؽ بأنكاع الكذب
كصكره المكضح معناىا ،إضافة إلى أف التشابو يكجز بمكقؼ التشريعات كنخص اإلدارية منيا جاء مكحدا في
غياب النص لفظا كصراحة لمصطمح الكذب كتنظيـ الية خاصة أك عامة لمتعامؿ مو ،إال أف االختبلؼ الكاقعي
حقيقة بيف الحالتيف يكمف بمنظكرنا القانكني في جكىر السمكؾ ككصفو القانكني كالفقيي كالقضائي كبحسب

الكضع كالظرؼ الذم تحقؽ فيو فعؿ الكذب كالمبلبسات المحيطة بو كما يترتب عميو مف عقاب كبراءة أك عدـ
المؤاخذة عميو ،فالتصرؼ األكؿ يتعمؽ باألساس ككما لخصنا مدلكؿ ذلؾ مسبقا بالتعامؿ بيف المكظؼ كعبلقتو
مع غيره مف المكظفيف كالرؤساء في العمؿ كاألفراد أيضا بحكـ ممارسة النشاط اليكمي المعتاد لمكظيفة العامة
كىك ما قد يستحؽ عنو المكظؼ مف عقاب تأديبي سكاء بعد االستجكاب الشفيي أك اإلحالة إلى لجنة تحقيقية

بحسب جسامة الفعؿ المخالؼ كما ترتب عميو مف اثار مادية كمعنكية اذا ما دخؿ ىذا السمكؾ فعبل في اطار

مخالفة الكاجبات الكظيفية كما يجب عمى المكظؼ القياـ بو أك قاـ بتصرفات كأفعاؿ ىي محظكرة باألصؿ عميو
كعمى غيره مف التصرؼ بيا كىي ما كانت كاردة عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر باالستناد إلى أحكاـ قانكف

انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  1991المعدؿ صراحة أك ضمنا ،حيث جاء مثبل في

الفقرات ثالثا كخامسا كثامنا مف المادة  4لنفس القانكف بعض األحكاـ التي نعتقد بعبلقتيا المباشرة كغير المباشرة
بحظر التصرؼ كذبا بالمفظ أك الفعؿ كمف ثـ دخكؿ مسائمة المكظؼ تأديبيا حيز التنفيذ عند المخالفة إضافة إلى

أحكاؿ كأكضاع أخرل يمكف قياس تحقؽ فعؿ الكذب فييا كمخالفة كفقا لتقدير سمطة اإلدارة ،حيث تضمنت
أحكاـ الفقرات السابقة ضركرة احتراـ المكظؼ لمرؤساء في العمؿ كالعامميف معو كلممكاطنيف في التعامؿ معيـ
كاحتراـ الكظيفة كالمحافظة عمى كرامتيا كاالبتعاد عف كؿ ما مف شأنو اإلساءة ليا كغير ذلؾ كىذا ما يمكف

إخراج سمككيات الكذب لفظا كفعبل منو كما قد يتصؿ بو مف خداع كغش كتدليس عند ممارسة الكظيفة العامة،

أما عف المادة  5مف نفس القانكف أعبله كالتي جاءت بأحكاـ عف المحظكرات الكاجب عمى المكظؼ االبتعاد
عنيا فمـ يرد فييا ما جاء في تفسيرنا لؤلحكاـ السابقة مف كاجبات المكظؼ اإليجابية إال إنيا تبقى محظكرات
باألساس كمكانع يستكجب عمى المكظؼ عدـ إتيانيا كمف ذلؾ مثبل الكذب أيضا عند ممارسة الكظيفة كالتعامؿ

مع اآلخريف بالقياس كاالجتياد كالتقدير اإلدارم طالما كانت ىذه الكاجبات السمبية قد كردت عمى سبيؿ التمثيؿ

ككما كضحنا كمر بنا ذلؾ سابقا كحسنا فعؿ المشرع العراقي في ىذا الجانب ،11ككذلؾ يبلحظ كفي نفس االطار

البحثي السالؼ كبرغـ الدراسة كاالطبلع الدقيؽ مف جانبنا إال أننا لـ نجد تعبير أك لفظ لمصطمح الكذب الكظيفي
كال حتى لفظ الكذب المجرد صراحة ضمف تعابير كمصطمحات نفس القانكف السابؽ كال حتى في قانكف الخدمة

المدنية العراقي رقـ  24لسنة  1960المعدؿ أك في التعديبلت البلحقة لمقانكنيف السابقيف في التحديد
كالكصؼ ،12أما عف الكذب االنضباطي العمدم أك الخاطئ أك بام نكع جاء فيو كصكرة فينحصر بتحقؽ سمككو
لفظا أك فعبل ضمف مراحؿ التحقيؽ اإلدارم فقط في الغالب كاف المكظؼ المتيـ بالمخالفة اإلدارية ال يحاسب
عنو بحكـ القانكف كما ذىب اليو الفقو القانكني كالقضاء أيضا ،كىذا االتجاه األخير سيككف محؿ كمكضكع نقاش

مستفيض كدقيؽ لما فيو شؾ كتناقض كتبايف مف جيتنا نظريا كعمميا في مطالب الحقة.

أخي ار نجد مف الضركرم تسميط الضكء عمى اإلخبار الكاذب كتمييزه عف الكذب االنضباطي المتعمد منو
كالخاطئ مف الناحية القانكنية االصطبلحية عمى اقؿ تقدير كبقدر تعمؽ األمر بمدار كمحاكر مكضكع البحث،

فمعنى الكذب عمكما قد مر تفصيمو مسبقا كمف الناحية المغكية كاالصطبلحية ،لذلؾ ال نجد أىمية لمتكرار تجنبا

لئلطالة في السرد ،أما عف اإلخبار الكاذب فقد قيمت فيو مفاىيـ كثيرة متنكعة الجكانب بحسب طبيعة اإلخبار
كمكضكعو كأسمكبو كالكضع المتعمؽ بو ،كفي ذلؾ منحى قد يبعدنا عف مكضكع البحث كثي ار كفتح أبكاب نقاش

جديدة كضياع أك تشتت الفكرة العامة لمبحث ،لذلؾ سنختصر التعريؼ بو عمى جكانب محددة فقط كفعؿ مجرـ
مف الناحية القانكنية الجزائية لحصر حدكد كأكجو التشابو كاالختبلؼ بينو كبيف الكذب االنضباطي ،فمصطمح

ككصؼ اإلخبار قانكنا كبشكؿ عاـ ىك إببلغ السمطات القضائية كالتحقيقية المختصة بكاقعة جريمة حصمت أك

عمى كشؾ الحصكؿ مف نفس المتضرر أك غيره أك لمصمحة غيره أك بضدىا بيدؼ اتخاذ نفس الجيات
لئلجراءات البلزمة كسكاء كاف ممزـ قانكنا أك بخبلؼ ذلؾ ،كفي الكاقع كاف التعريؼ السابؽ مختصر مف جانبنا

كبرأينا في جكانبو لمجمكع جممة مف المفاىيـ كالتعاريؼ الكثيرة كالتي ذكرىا كقاؿ بيا المختصكف في كتاباتيـ
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كىي منتقدة في كثير مف جكانبيا ،مع الرأم لمف ذكرىا في دراستو عف ضركرة إخراج كاشتراط اإلخبار لتمييزه
عف الشككل بأف يككف مف طرؼ اخر غير المتضرر نفسو ،كنتفؽ بدكرنا مع صحة ما جاء بو مف اتجاه نراه

سديد كدقيؽ ،13كيراد باإلخبار الكاذب كسمكؾ إجرامي ىك تقديـ المعمكمات الممفقة كالمزيفة غير الصحيحة مع
عمـ الشخص المخبر المعني بالفعؿ بذلؾ إلى جية التحقيؽ كالسمطات المختصة لئلضرار بغيره عمدا أك أف
المعمكمات كالكقائع كانت صحيحة باألساس كتـ نسبتيا إلى غير صاحبيا التيامو بيا كاإليقاع بو ،كليذه

الجريمة أك العفؿ المجرـ صكر متعددة التي قد يتكفر فييا العنصر الجزائي كالمدني أك العنصر المدني فقط،
كىي سمكؾ مجرـ كغير الئؽ يرد في دعكل شتى أك بمناسبة إقامتيا يككف فييا الفاعؿ أك الجاني مستغبل

لمفرص كمف ثـ محاكلة االستفادة مف ىذا الفعؿ سكاء في المسائؿ المدنية كاألحكاؿ الشخصية كغيرىا ،14كيذىب
البعض مف المختصي ف في كتاباتيـ إلى أف اإلخبار الكاذب ينصب في الغالب عف جرائـ االعتداء عمى الشرؼ
كاالعتبار كما ينجـ عف ذلؾ مف إقامة الدعاكل لممطالبة بالتعكيض عف الضرر المعنكم كحتى المادم،

كلمتعكيض ىنا جزاء مضاعؼ كمزدكج يمثؿ تعكيضا عف الضرر األدبي كمحاسبة أك عقكبة مدنية لممسؤكؿ عف

الضرر كىك تعكيض يستمزـ تكفر أركاف الجريمة لئلخبار الكاذب كتحققيا فعبل إلقامة الدعكل المدنية فيككف

بذلؾ مبلزـ ليا مف حيث الكجكد كاالنتفاء أك العدـ ،15كيرل بعض المختصيف ابتداء باف اإلخبار يمثؿ سبلح

قاطع في سمككو كاستخدامو نحك االتجاه الصحيح بإخبار الجيات المختصة عف الجرائـ ككاجب قانكني كأخبلقي
تجاه القانكف كالمجتمع كىذا ما يستمزمو اإلخبار باألصؿ أك بخبلؼ ذلؾ باستخدامو عمى نحك سيء التياـ الغير
كاالنتقاـ منيـ بنسبة معمكمات غير صحيحة عنيـ أك إلغفالو كتجاكزه دكف العمؿ بو بما يتنافى مع اإللزاـ

القانكني بو ،كبذلؾ فاف جريمة اإلخبار الكاذب ىي (إخبػار بكاقعػة غير صحيحة تسػتكجب عقػاب مػف تسند إليو
مكجو إلى أحد الحكاـ القضائييف أك اإلدارييف كمقتػرف بالقصػد الجنػائي) ،كىي جريمة لسمكؾ أك فعؿ مجرـ اذا

ما تكافرت ليا ثبلث أركاف متكاممة بعناصرىا كاال سيككف السمكؾ داخبل في اطار أفعاؿ أخرل غير اإلخبار
الكاذب سكاء بجرائـ أك إباحة لمفعؿ ،فالركف األكؿ لمجريمة بعناصره يتطمب كجكد فعؿ اإلخبار كسمكؾ مادم مع
جممة مف العبارات كالمعمكمات الكاذبة التي تتضمف كقائع كأحداث مزيفة تنسب إلى الغير كىك المجني عميو

الذم يككف محدد بدقة كافية كا لذم سيجرـ عنيا كيستمزـ عقابو لقياـ المسؤكلية الجنائية أك التأديبية أك بعبارة

ثانية عمكما ستعتبر كصؼ قانكني لجريمة يتيـ الغير بيا ،كالركف الثاني يتطمب أف يككف اإلخبار قد قدـ أماـ

احدل السمطات الرسمية المختصة كمنيا التحقيقية كالقضائية كالجيات اإلدارية أيضا عمى نقيض ما يقدـ إلى
غيرىا سكاء الفردية أك الجماعية غير الرسمية الف اإلخبار ىنا سيككف جريمة قذؼ كما شابو ذلؾ مف أفعاؿ

13

راجع رجاء في ذكر تعاريؼ اإلخبار كاالتجاه في الرأم لدل سردار عمي عزيز ،التنظيـ القانكني لئلخبار عف الجرائـ ،بحث منشكر في مجمة جامعة

التنمية البشرية ،المجمد  ،3العدد  ،2جزيراف  ،2017ص.62
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راجع في ذلؾ لطفا لدل محمد عبد جازع ،جريمة اإلخبار الكاذب أك الدعكل الكيدية ،مقاؿ منشكر عمى صفحة المكقع الرسمي لمجمس القضاء األعمى

بتاريخ  ،2018-5-3عمى المكقع االلكتركني .https://www.hjc.iq/view.4298/ :أيضا في نفس االتجاه انظر رجاء لدل ضياء كاظـ الكناني ،جريمة
اإلخبار الكيدم الكاذب ،مقاؿ منشكر عمى صفحة المكقع الرسمي لمجمس القضاء األعمى بتاريخ  ،2011-7-17نفس المكقع االلكتركني السابؽ .أيضا في
مفيكـ اإلخبار الكاذب انظر لدل سردار عمي عزيز ،المصدر السابؽ ،ص 65كما بعدىا.
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راجع ىذا االتجاه لطفا لدل منى عبد العالي مكسى ،الدعكل المدنية في جريمة اإلخبار الكاذب ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية

كالسياسية-جامعة بابؿ ،المجمد  ،8العدد  ،2016 ،1ص.1

مجرمة قانكنيا ،كعف الركف الثالث المعنكم لمجريمة فيتركز عمى ضركرة تكفر القصد الجرمي أم سكء النية أك
التعمد بقصد إيذاء الغير كاإلضرار بو مف سمكؾ اإلخبار بمعمكمات كاذبة مزيفة ،كبخبلؼ ما سبؽ مف تفصيؿ
كتكضيح مختصر جدا ألركاف الجريمة سنككف أماـ إخبار مشركع كسمكؾ غير مجرـ قانكنا مف باب اإلخبار

الممزـ قانكنا كاستعماال لحؽ أك أداء لكاجب ،16ىذا كقد جرـ المشرع العراقي الجنائي بنص خاص في قانكف

العقكبات رقـ  111لسنة  1969المعدؿ فعؿ أك سمكؾ اإلخبار الكاذب كما يتصؿ بذلؾ مف ظركؼ كشركط

تحقؽ الجريمة كتطبيؽ العقكبة عمى الفاعؿ ،17كمما سبؽ كباالطبلع عمى مفيكـ الكذب عمكما كما يتعمؽ
باإلخبار الكاذب انيما متشابياف في احتكاء كؿ منيما عمى نفس المفيكـ مف حيث اإلدالء بمعمكمات غير
صحيحة أك مزيفة ال صحة ليا إلى الغير كبغض النظر عف الجية التي تقدـ الييا ىذه المعمكمات ،كاف الكذب
يمكف أف يتمثؿ باإلخبار الكاذب أيضا اذا ما نظرنا اليو مف جانب تقديـ المعمكمات إلى الجية اإلدارية التحقيقية

مف طرؼ المكظؼ باتياـ الغير كاإليياـ بارتكابو جريمة يحاسب عنيا ىذا الغير قانكنا خبلؿ مراحؿ التحقيؽ أك
كاف المكظؼ قد لجأ لنفس الجية اإلدارية بيذا اإلخبار كىذا ما يستمزـ برأينا إثارة األمر مف لجنة التحقيؽ ككف

الجريمة قد حصمت أماميا كخصكصا اذا ما كانت مف الجيات المتخصصة إداريا في ىذا الجانب ،عمما إف

اإلخ بار ىك مف الكسائؿ المعتمدة قانكنا لتحريؾ الدعكل الجزائية ،فيك يمثؿ الطريؽ الثاني بعد الشككل لممضي

بطريؽ اإلببلغ عف الجرائـ ،18كىذا ما يفرض عمى المجنة التحقيقية عندىا لزكـ اتخاذ اإلجراءات القانكنية
بحسب األكضاع القانكنية المتحققة كالظركؼ كبغض النظر اذا كاف اإلخبار كاذب أـ حقيقي ابتداء ،إال أف كجو
االختبلؼ األساسي بيف الكضعيف باعتقادنا يتمخص باف اإلخبار الكاذب ال يككف متحققا ابتداء إال بمجكء

المخبر إلى الجيات المختصة القضائية أك التحقيقية أك اإلدارية لتقديـ الببلغ كمف تمقاء نفسو بحكـ اإللزاـ

القانكني بينما في مجاؿ الكذب االنضباطي فاف اإلدالء بالمعمكمات ال يككف عمى ىذا النحك السابؽ غالبا كانما
بعد التبميغ أك اإلخطار بالحضكر ثـ تكجيو السؤاؿ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة كاالستماع إلى اإلجابة التي قد

يحتمؿ بيا الصدؽ أك الكذب كال يككف ذلؾ إرادم كاختيارم مف دكف االستدعاء كالحضكر عمى عكس فعؿ

اإلخبار الكاذب ،كما أف اإلجابة كذبا قد ال تحتمؿ اتياـ الغير بكقائع أك جرائـ يحاسب عنيا القانكف دائما كانما
قد تدخؿ الفاظ الكذب كاإلدالء بمعمكمات مزيفة في أنكاع الكذب كصكره األخرل المختمفة مف غير الكذب بدافع

االنتقاـ ضد الغير كبذلؾ يككف الكذب في معرض الدفاع عف المصالح كالحقكؽ في اطار ممارسة الحرية كالحؽ
بالدفاع كفقا لبعض التجاىات الفقيية كحتى القضائية أيضا.

المطمب الثالث :ارتباط كتأثر سمكؾ الكذب بغيره مف مظاىر الحؽ في الدفاع التحقيقي اإلدارم االنضباطي
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انظر رجاء في ذلؾ لدل صباح مصباح محمكد ،التكييؼ القانكني لئلخبار ألجرمي في قانكف العقكبات العراقي ،بحث منشكر في مجمة كمية القانكف -

جامعة النيريف ،المجمد  ،24العدد  ،2012 ،1ص 5كما يعدىا .أيضا لمزيد مف التفاصيؿ انظر سردار عمي عزيز ،المصدر السابؽ ،ص.67-66
17

راجع في ذلؾ قانكف العقكبات العراقي رقـ  111لسنة  1969المعدؿ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  1778في  ،1969-12-15مجمكعة القكانيف

كاألنظمة لسنة  ،1969ص ،671المادة .243
18

انظر رجاء في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  ،1971منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  2004لسنة  ،1970-5-31مجمكعة

القكانيف كاألنظمة لسنة  ،1971ص ،148المادة  / 1أ .انظر في نفس السياؽ لدل سعد عزت السعدم ،تحريؾ الدعكل الجزائية في القانكف العراقي ،مقاؿ
منشكر بتاريخ  2018-3-15عمى المكقع االلكتركني. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592368&r=0 :

إف لمكذب ارتباط بمصطمحات تمثؿ مظاىر أخرل ترد في التطبيؽ نظريا كعمميا خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم،
كىي مظاىر تعتبر أساسية مف مقتضيات الحؽ في حرية الدفاع لممكظؼ تجاه سمطات أك لجاف التحقيؽ
باعتبارىا ضمانات قانكنية تحقيقية إدارية كاجبة االحتراـ كليا أىمية بالغة لحسف كصحة تطبيؽ مبدأ المشركعية

القا نكنية عند التكصية بإنزاؿ العقكبة االنضباطية أك عمى العكس مف ذلؾ ،كىي ذات عبلقة مف منظكرنا
القانكني بفعؿ أك سمكؾ الكذب بطريؽ مباشر أك غير مباشر أك قد تؤدم إلى سمكؾ الكذب اذا ما تـ العمؿ بيا

أك العمؿ عمى نقيض ما تقتضي بو ،كتتعدد ىذه المظاىر لحؽ كحرية الدفاع االنضباطي لممكظؼ المنسكب
اليو ارتكاب المخالفة كفقا لما ىك مستقر في االتجاىات الفقيية كحتى القضاء أيضا إلى حقو في االطبلع عمى
ممفو خبلؿ التحقيؽ كعدـ جكاز تحميؼ المتيـ بالمخالفة كعدـ محاسبتو عمى أقكالو غير الصحيحة كالحؽ

بالصمت أك السككت كغيرىا ،كفي الحقيقة إف ما ييمنا ىنا ىك أف البعض مف ىذه المقتضيات أك المظاىر دكف
غيرىا كنظ ار لقرب مدلكليا كجكانبيا أك مفاىيميا في التطبيؽ تؤثر كترتبط بالتصرؼ كذبا أك المساس بو بشكؿ
كاضح برغـ الندرة في المصادر العممية كالدراسات الفقيية كما تكفر لدينا كالتي تتطرؽ ليذا الجانب األخير

تحديدا.

بداية إف عدـ جكاز تحميؼ المتيـ ىك مف المسممات التي ال يمكف إنكارىا في جميع النزاعات سكاء كانت مدنية

أك جزائية عمكما أك إدارية عمى كجو الخصكص في إطار التحقيؽ اإلدارم كحتى المحاكمة إذا صح التعبير

بالشمكؿ في نفس االتجاه ،كبمعنى أدؽ ال يجكز تحميؼ المكظؼ المتيـ بالمخالفة المنسكب اليو ارتكابيا ،كالعمة
في المنع يمكف اختصارىا باف المكظؼ سيككف أماـ خياريف مصيرييف ال ثالث غيرىما في الحرج كالضغط عميو
كىما أما االعتراؼ بالخطأ أك المخالفة مما يشكؿ إجبار أدبي أك معنكم كبكاعز الديف الذيف المتبع مف المكظؼ

كاألخبلؽ أك اآلداب العامة كمف ثـ اإلضرار قطعا بمصالحو كحقكقو كحرمانو مف حؽ الدفاع عنيا بطرؽ أخرل
اخؼ كطأة عميو أك سيككف في اتجاه اإلنكار لمتيمة المكجية اليو كىذا ربما ىك األكثر كقعا في نفسو مف

االختيار األكؿ السابؽ كاصعب تأثي ار لمخالفتو الكاعز الديني كاألخبلقي لو إضافة إلى التعقيد كالمتع في إعداد
كتحضير الدفاع مف جانب المتيـ بالمخالفة اإلدارية ،كمف ىذا المنطمؽ يتجو الفقو القانكني عمى اختبلؼ

االختصاصات إلى ضركرة االبتعاد عف التحميؼ لممتيـ ،19فكؿ إنساف لو الحؽ باالحتفاظ بأس ارره في ق اررة نفسو

دكف اإلفصاح بيا لمغير كال يجبر عمى ذلؾ لمبكح بيا كال يجكز استخداـ أم كسيمة مادية أك معنكية لمعمؿ
بخبلؼ ذلؾ لمحصكؿ عمى المعمكمات بغير إرادتو الحرة ،كلـ تتضمف اغمب التشريعات النص صراحة بالمفظ
عمى حظر التحميؼ لممتيـ إال أف ىذا االتجاه معترؼ بو كمقرر باعتباره مف مقتضيات الدفاع كالحرية في

ذلؾ ، 20كتأسيسا عمى ذلؾ باعتقادنا إف مخالفة ىذا االتجاه مف جانب المجاف اإلدارية التحقيقية سيدفع المكظؼ
المتيـ ربما إلى الكذب خصكصا في حالة اإلنكار بعد التحميؼ كمخالفة ما نشأ عميو مف معتقدات دينية
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انظر لطفا في ىذا االتجاه لدل محمد ماجد ياقكت ،أصكؿ التحقيؽ اإلدارم في المخالفات التأديبية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص- 845

 .846أيضا راجع محمد عزيز ،الكسائؿ غير المشركعة في االستجكاب ،بحث منشكر في مجمة القضاء ،العدد الثاني ،السنة الثانية كاألربعكف ،بغداد،
 ،1987ص . 25كذلؾ عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،الضمانات التأديبية في الكظيفة العامة ،الطبعة األكلى ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،2003 ،
ص.215
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اَظش ف ٙرنك سجاء نذٖ سعذ َٕاف انعُز٘ ،انضًاَاخ اإلجشائٛح ف ٙانتأدٚة (دساسح يماسَح) ،داس انًطثٕعاخ انجايعٛح ،اإلسكُذسٚح ،7002 ،ص.772

كأخبلقية ،كىنا يكمف اصؿ االرتباط كمنبعو بيف تحقؽ سمكؾ الكذب لممكظؼ المتيـ كىك مجب ار عميو كما يفضي
ذلؾ إلى نتائج سمبية كعكاقب تسبب قطعا اإلخبلؿ بحقكؽ الدفاع انضباطيا.

يضاؼ لما تقدـ ،قد يرتبط السككت أك الصمت مف جانب المكظؼ المتيـ بالمخالفة مع فعؿ الكذب نفسو كيؤثر

فيو بحكـ التحقؽ كضماف قانكني داخؿ في حرية الدفاع انضباطيا ،كمفيكـ المظير األكؿ يراه المختصيف إنما
تمثيبل إلخفاء الحقيقة كالتستر عمى المعمكمات بعدـ البكح بيا لمغير كىك عاكس لسمكؾ أك تصرؼ سمبي في

االمتناع عف الكبلـ لفظا أك فعبل ،أك يفصد بو ما يدؿ عمى شيء أك معنى بغير استخداـ المفظ بالقكؿ كمف
خبلؿ التزاـ ال سككت المطمؽ أك النسبي أك بالحركة كاإلشارة كالرمكز أك قد تككف باستعماؿ الفاظ اقؿ مف المعنى

المتعارؼ عميو لمتكاصؿ مع اآلخريف كغيرىا مف أحكاؿ أخرل ،أما المظير الثاني فيك تغيير لمحقائؽ كتزييفيا

بإتياف سمكؾ أك تصرؼ إيجابي مف خبلؿ التمفظ أك القياـ بتصرفات غير كاقعية أك ال كجكد ليا باألساس ككما

مر بنا سابقا في معنى كمفيكـ الكذب لغكيا كاصطبلحيا في أعبله ،21كلنا في ذلؾ تحفظات مف دكف االعتراض
عمى المفاىيـ السابقة كفقا التجاه أك كرأم غيرنا لمتمييز بيف السمككيف أعبله مف حيث أف السككت باعتقادنا

يمكف أف يككف تعبير عف الكذ ب بحد ذاتو في اطار المسؤكلية التأديبية أك التحقيؽ اإلدارم ألم مرحمة فيو كىذا
ما يعزز الفكرة األساسية الرتباط كتأثر الكذب كتحققو لتكفر حؽ أك مظير اخر لحرية الدفاع التحقيقي اإلدارم،

فالمكظؼ المتيـ بالمخالفة المنسكب اليو ارتكابيا كفي لحظة تكجيو السؤاؿ اليو يمكف لو السككت أك االعتصاـ
بالصمت مؤقتا بيدؼ التستر عمى غيره أك لنفسو ناىيؾ عف حاالت االرتباؾ كعدـ معرفة اإلجابة أك التخكؼ
مف قكؿ الصدؽ مما يؤدم إلى الكقكع بالخطأ أك االعتراؼ بالمخالفة كغيرىا مف أكضاع أخرل ،كبذلؾ يككف

السككت أك الصمت المتعمد متمثبل بالكذب ضمنا الف المكظؼ الصامت يفترض عممو بالحقيقة كقد صمت عف
قكؿ الحؽ لغاية في نفسو كىذا امر كما اشرنا ىك مفترض في صحتو غالبا باعتقادنا ككارد قطعا في مجاؿ
التحقيؽ اإلدارم عمميا ،فالسككت بيذا المعنى كاالتجاه السابؽ إنما يراد بو كذب محتمؿ في الغالب كلكف ليس

كؿ فعؿ بالكذب ىك سككت أك صمت ألنو أقكاؿ لفظية كأخبار أك أفعاؿ غير صحيحة تتميز بانيا معمنة
لآلخريف مف أصحاب العبلقة بالتحقيؽ ،ف كجو التمييز األساسي كاالختبلؼ في الشكؿ كالمظير الخارجي كفقا

لممفاىيـ الكاردة سالفا فاف التشابو الجكىرم بينيما يككف ضمني داخمي فيتحقؽ االثناف معا في نفس السمكؾ كىك

الصمت الكاذب عمدا إف صح التعبير عف ذلؾ بيذا الكصؼ التحميمي.

كفي ىذا الجانب يجدر التنكيو إلى أف التشريعات اإلدارية العراقية تحديدا كحتى المقارنة بيا كبقدر تعمؽ األمر

عف مكضكع البحث لـ تتضمف مكقؼ محدد ككاضح صراحة عف مكضكع الكذب باألساس في إطار التحقيؽ
اإلدارم كىك ما تـ التمميح اليو في محاكر كتعميقات سابقة كال حتى عف مدل االرتباط بيف التصرؼ كذبا كغيره

21

انظر في مفيكـ الصمت لدل عباس محمد رضا كميدم عبد األمير مفتف ،مصطمح الصمت ،بحث منشكر في مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية

كاإلنسانية ،جامعة بابؿ ،عدد  ،45كانكف األكؿ  ،2015ص211ك . 220أيضا راجع في ذلؾ سردار عمي عزيز ،ضمانات المتيـ أثناء االستجكاب ،المركز
القكمي لئلصدارات القانكنية ،الطبعة األكلى ،القاىرة ،2014 ،ص . 54انظر رجاء في ىذا االتجاه تميي از بيف الكذب كالصمت لدل حساـ الديف كامؿ
األىكاني ،النظرية العامة لبللتزاـ ،الطبعة الثالثة ،دار النيػضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص.211-210

مف مظاىر حماية الحقكؽ كالمصالح كالتأثير المتبادؿ بينيا ،كما أف االتجاىات الفقيية جاءت قاصرة كسطحية
غير دقيقة في التحميؿ ليذا االتجاه مما يستكجب التعمؽ كالخكض في ثنايا المكضكع ألىميتو النظرية كالعممية.

يفيـ مما سبؽ في التحميؿ كالبحث ،إف ىنالؾ البعض مف مقتضيات حرية الدفاع أماـ الجيات كالمجاف اإلدارية

التحقيقية المختصة ىي كاجبة االحتراـ في التطبيؽ لضماف المشركعية القانكنية في اإلجراءات كالتصرفات
اإلدارية التحقيقية مع المكظؼ المتيـ بالمخالفة كصكال لكشؼ الحقيقة يرتبط بيا سمكؾ الكذب كالتصرؼ بذلؾ
نتيجة لمخالفتيا مثؿ تحميؼ اليميف كىي حالة نعتقد بندرتيا تحققا ،كاف منح الحؽ بالسككت لممكظؼ المتيـ إنما

يحمؿ في ثناياه كمضمكنو المتعمد إلى كذب مفترض في الغالب يتجمى بو.

المبحث الثاني :أساس مشركعية الكذب كاآلثار المترتبة عميو في التحقيؽ اإلدارم االنضباطي
فعؿ الكذب ككجكده في إطار التحقيؽ اإلدارم لو أساس أك مبدأ قانكني معترؼ بو صراحة كضمنا في كثير مف

التشريعات اإلدارية كالمدنية كالجنائية عمى حد سكاء كما يتفرع منو مف مظاىر عامة كالتي قد تتبايف في سياؽ
اتجاه كمكقؼ التشريعات كالفقو كالقضاء منيا بخبلؼ الكضع عف األصؿ القانكني ليا مما يجعؿ سمكؾ الكذب

في تناقض لؤلخذ بو أك االعتراؼ بمدل مشركعيتو القانكنية أماـ المجاف التحقيقية كحتى خبلؿ المحاكمة

االنضباطية اإلدارية عمى كجو الخصكص كبغض النظر عف كجكد ىذا السمكؾ في النزاعات األخرل سكاء

المدنية أك الجنائية ،كما إف ليذا السمكؾ اثار متنكعة كمختمفة قد تؤثر سمبا كايجابا عمى الحقكؽ كالمصالح
الخاصة لممكظؼ المتيـ بالمخالفة كالعامة لئلدارة نفسيا كالمجتمع ،كىذا ما سنتطرؽ إلى تفصيمو كتكضيحو

تحت مسميات المطالب التالية.

المطمب األكؿ :أساس كتكييؼ مشركعية الكذب االنضباطي في القانكف كالفقو كالقضاء

العبلقات اإلدارية الكظيفية تشتمؿ عمى كثير مف الجكانب المتنكعة ،كلعؿ مف أىميا ىك الجانب االنضباطي كما

لمسمطة اإلدارية في ذلؾ مف صبلحيات لمحاسبة كمعاقبة المكظؼ المخالؼ بعد ثبكت الفعؿ المنسكب اليو

ارتكابو ،فاإلدارة عمى حد تعبير الفقو القانكني كالمختصيف ستككف قطعا كبحكـ القانكف ىي الخصـ كالحكـ في

ذات الكقت كالتي قد تحيد كتذىب بعيدا في استغبلؿ سمطاتيا لمحاسبة المكظؼ كمف ثـ غياب اليدؼ الحقيقي

ا لذم قصده المشرع اإلدارم مف معاقبة كردع المكظؼ اذا كاف مخالؼ أك حماية حقكقو كمصالحو خبلؿ مراحؿ

التحقيؽ ،22كبالتالي يبلحظ إف معظـ التشريعات كنخص منيا اإلدارية تسعى لضماف التكازف بيف الحقكؽ
كالمصالح لطرفي النزاع اإلدارم متى ما كجد ،فطالما كاف لئلدارة سمطات المحاسبة انضباطيا فإف أحكاـ القانكف

نفسو المنظـ لمعبلقات اإلدارية الكظيفية تتضمف نصكص قانكنية تغطي الكصؼ القانكني لحماية المكظؼ

كحقكقو تجاه سمطات اإلدارة في ىذا الجانب كغيره لخمؽ التكازف المحاسبي انضباطيا ،كبذلؾ نجد أف نصكص

التشريعات اإلدارية تحتكم صراحة أك ضمنا عمى حقكؽ كضمانات لممكظؼ تعكس أك تعبر عف حرية كحؽ
الدفاع لممكظؼ بذاتو كالتي يككف مجبر أك مخير في استخداميا بحسب األكضاع المقررة قانكنا ،كمف بينيا ما
ينضكم عميو ىذا الحؽ كالحرية في الدفاع مف مقتضيات كمظاىر تعتبر كأنما ىي عناصر أك أركاف تجسيده
22

انظر لطفا في ىذا االتجاه لدل عدناف عاجؿ عبيد ،ضمانات المكظؼ السابقة لفرض العقكبة التأديبية (دراسة قانكنية مقارنة) ،المركز العربي لمنشر

كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،2018 ،ص.10

عند نشكء ال نزاع اإلدارم االنضباطي أك في مجاؿ المسؤكلية اإلدارية التأديبية كصكال لتحقيؽ العدالة كمف ثـ
المشركعية القانكنية المرجكة في األعماؿ أك التصرفات اإلدارية ،فحؽ الدفاع ىك مبدأ قانكني معترؼ بو كال

يمكف إنكاره كتجاكزه في جميع المسائؿ كالنزاعات سكاء كانت إدارية أك جنائية أك مدنية كغيرىا كىك مقرر

لحماية حقكؽ اإلنساف باألساس ،23كاف حؽ الدفاع كمنح الحرية لممكظؼ عادة لمشركع كاالستعانة بو تبدأ في
مرحمة مكاجية المكظؼ المخالؼ بالتيمة منذ بداية اإلحالة إلى المجنة التحقيقية ابتداء أك عند االستجكاب،

فبغض النظر عف مظاىر الدفاع األخرل التي ال محؿ ليا في مضمكف بحثنا فاف المجنة يجب عمييا إحاطة
المكظؼ أك المتيـ عمكما بالفعؿ المخالؼ المنسكب لو ارتكابو لتحضير نفسو كاعطاءه الكقت الكافي لمدفاع عف
حقكقو كمصالحو حياؿ الكضع القانكني الجديد لو كىذا ما يتـ بعد إخطار أك تبميغ المكظؼ المتيـ بالحضكر

أماـ جية التحقيؽ إلتماـ ىذه الميمة كضماف مشركعية التصرؼ اإلدارم االنضباطي ،كىك حؽ ثابت كاف لـ

ينص عميو في القانكف عمى أساس انو مف الحقكؽ الدستكرية كمف مقتضيات كمظاىر حؽ الدفاع المقدس
24

المنصكص عميو في الدستكر كمنيا العراقي .

في الكاقع عند االطبلع عمى التشريعات اإلدارية كغير اإلدارية كاستقراء أحكاـ نصكصيا نجد أف الحؽ كالحرية
في الدفاع كأساس لمشركعية سمكؾ الكذب الذم يعتبر مظير مف مظاىره عمكما كاف مفيكمو أك معناه غائيا
كما كجدنا ذلؾ بشكؿ كاضح صراحة لتحديد مفيكـ حؽ الدفاع ،إال انو مف الناحية الفقيية فقد كردت عنو
تعاريؼ كثيرة يختمؼ فييا مفيكمو في طبيعتو كمضمكنو كعناصره لفظا كصياغة كلكنيا تنسجـ في نتيجتيا

أصبل لتكضيح محتكاه العاـ كالمقصكد بو ،كنختار مف بينيا مثبل باف حؽ الدفاع يراد بو التصرفات كاألعماؿ

التي يسمكيا المكظؼ أك الشخص المعني بالتيمة المنسكبة اليو بنفسو مباشرة أك بكاسطة غيره لمدفاع عف حقكقو
كمصالحو تجاه السمطة المختصة التي تنسب اليو ارتكاب الفعؿ المخالؼ أك التيمة ،كذلؾ ىك(تمكيف المكظؼ

المتيـ مف الرد عمى ما ىك منسكب إليو مف التيـ بالكسائؿ المشركعة الممكنة) ،25أيضا فإف ىذا الحؽ كرد

بالنص عميو صراحة كتأصيؿ قانكني لو في نفس الدستكر العراقي لسنة  2005النافذ حاليا ،26ككذلؾ الكضع
27

نفسو في الدساتير كالقكانيف العراقية الممغية كمنيا مثبل دستكر العراؽ المؤقت 1970

كفي قانكف إدارة الدكلة

العراقية لممرحمة االنتقالية كالذم تضمف نص قانكني يشير إلى أف المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو بالقانكف كما
23

راجع في ىذا االتجاه لطفا لدل عمي خطار شنطاكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دار كائؿ لمنشر ،الطبعة األكلى ،عماف ،2003 ،ص.579-578

أيضا في نفس ىذا االتجاه انظر لدل عمر فؤاد أمجد ،السمطة التأديبية ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،1976 ،ص.288
24

راجع ذلؾ لدل جكاد كاظـ عبد اهلل العنزم ،التحقيؽ اإلدارم في الكظيفة العامة ،بحث منشكر في مجمة المفتش العاـ ،المجمد  ،1العدد ،2015 ،15

ص . 222أيضا في نفس السياؽ راجع لطفا عمي نجيب حمزة ،ضمانات المكظؼ القانكنية لصحة فرض العقكبة التأديبية (دراسة مقارنة) ،بحث منشكر في
مجمة جامعة بابؿ ،المجمد  ،15العدد  ،2008 ،3ص .562-561في نفس االتجاه انظر رجاء لدل عمار عباس الحسيني ،أصكؿ التحقيؽ اإلدارم،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة األكلى ،2016 ،لبناف ،ص.292
25

أمجد جياد نافع عياش ،ضمانات المسائمة التأديبية لممكظؼ العاـ (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الدراسات العميا-جامعة النجاح

الكطنية ،نابمس-فمسطيف ،2007 ،ص .14كذلؾ انظر رجاء لدل عمار عباس الحسيني ،المصدر السابؽ ،ص.290
26

انظر في ذلؾ دستكر جميكرية العراؽ لسنة  2005النافذ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  4012في  ،2005-12-28مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة

 ،2005ص ،1المادة  /19رابعا.
27

راجع في ذلؾ دستكر جميكرية العراؽ المؤقت لسنة  1970الممغي ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  1900في  ،1970-7-19مجمكعة القكانيف

كاألنظمة لسنة  ،1970الجزء األكؿ ،ص ،3المادة  /20ب.

يمحؽ بذلؾ مف أكضاع قانكنية أخرل تؤكد صراحة كضمنا احتراـ كقدسية حؽ الدفاع ،28كفي قكانيف عراقية
أخرل غير إدارية كالتي تضمف حؽ كحرية الدفاع في نصكص قانكنية متفرقة كثيرة مثبل في قانكف أصكؿ
29

المحاكمات الجزائية رقـ  23لسنة  ،1971كىذا ما يدؿ قطعا ببل شؾ عمى أىمية الحؽ كالحرية بالدفاع .

كاستكماال لما سبؽ فإف حؽ الدفاع لو مظاىر كمقتضيات كما كضحنا ذلؾ مسبقا بحدكد مدار كمحكر بحثنا

كمنيا إعطاء الحؽ لممكظؼ الخاضع لمتحقيؽ بعدـ مؤاخذتو عمى األقكاؿ غير الصحيحة التي يدلي بيا أماـ

لجنة التحقيؽ كدفاع عف مصالحو كحقكقو لنفي التيمة المنسكبة اليو ارتكابيا ،إال أف المظير السابؽ تحديدا كاف
كاف جزء ال يتج أز مف الكؿ كىك حؽ الدفاع المعترؼ بو عمكما قد جاء ذكره كاالعتراؼ بو متبايف كمتناقض

صراحة بيف مكاقؼ التشريع كالفقو كالقضاء إداريا كعمى نقيض االتجاه لحؽ كحرية الدفاع.

كلتكضيح ما تقدـ تحديدا نقكؿ بإف البحث في استخداـ مظاىر الحؽ كالحرية في الدفاع أماـ المجاف التحقيقية

اإلدارية كنخص بذلؾ مشركعية الكذب كتناقض األقكاؿ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة قد جاء غائبا في التشريعات
اإلدارية العراقية ،فمثبل في قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  1991أشار ضمنا
كصراحة إلى حؽ كحرية الدفاع كضماف قانكني أساسي لممكظؼ المتيـ بالمخالفة في نص صريح تضمف

تشكيؿ المجنة اإلدارية التحقيقية كالعضكية فييا كاجراءات التحقيؽ الشكمية كالمكضكعية كما في ذلؾ مف
صبلحيات كسمطات تقديرية كمقيدة لمجنة التحقيقية كصكال لمتكصية بإنزاؿ العقكبة أك العكس مف ذلؾ إال أف
نفس النص القانكني المقصكد أك حتى لغيره في ذات القانكف المعني كالمكصكؼ سابقا لـ يتضمف أية إشارة عف

مظاىر ىذا الحؽ كمقتضياتو كنخص منيا مشركعية الكذب مف جانب المكظؼ لمدفاع عف حقكقو كمصالحو أك

حتى لغير ىذا المظير صراحة كحؽ المكظؼ بالصمت أك السككت كما شابو ذلؾ ،30عمما أف ىذه المظاىر
كالمقتضيات ىي مف أساسيات حؽ الدفاع في تشريعات غير إدارية عراقية أخرل كالتي يمكف االعتماد عمى

نصكصيا في التطبيؽ ضمف مجاؿ التأديب كالتحقيؽ اإلدارم طالما كاف التشريع اإلدارم المعني ال يمنع ذلؾ
مع اإلحالة في إمكانية تطبيؽ قكانيف أخرل في حالة خمك التشريعات اإلدارية مف حكـ لمسألة لـ يرد بيا نص

قانكني ينظميا ،مثبل حؽ المكظؼ بالسككت أك الصمت خبلؿ التحقيؽ أك المحاكمة ككذلؾ االعتراؼ ضمنا

بحؽ الكذب أك مشركعية التناقض في أقكاؿ المتيـ كعدـ مسؤكليتو عف ذلؾ أماـ المحكمة كفقا ألحكاـ قانكف

المحاكمات الجزائية العراقي ،31ككاف األجدر برأينا مراعاة ذلؾ في جانب التشريعات اإلدارية بقدر أىمية كآثار
28

انظر لطفا في قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة  2004الممغي ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3981في  ،2003-12-31مجمكعة

القكانيف كاألنظمة لسنة  ،2004ص ،96المادة /15ق.
29

انظر رجاء في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  ،1971المصدر السابؽ ،مثبل المادة  123كغيرىا .انظر في نفس االتجاه السابؽ

لمتأكيد عمى الحؽ كالحرية في الدفاع أماـ الجيات القضائية أك التحقيقية لدل سامي النصراكم ،دراسة في أصكؿ المحاكمات الجزائية ،مطبعة دار السبلـ،
الجزء األكؿ ،بغداد ،1976 ،ص.521-520
30

راجع لطفا ىذا االتجاه كالسند القانكني في قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  ،1991المصدر السابؽ ،المادة  10منو.

31

انظر رجاء ما ذكرعف مشركعية الكذب ضمنا في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  1971لدل سردار عمي عزيز ،ضمانات

المتيـ أثناء االستجكاب ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،الطبعة األكلى ،2014 ،ص . 71تجدر المبلحظة إلى أف ىنالؾ مف التشريعات العربية الجزائية
قد ذكرت كاعترفت بمشركعية الكذب صراحة كما في قانكف اإلجراءات الجزائية الككيتي كالقطرم كقانكف اإلجراءات الجنائية السكداني ،انظر في ذلؾ لنفس
ىذا المصدر ،ص.71-70

سمكؾ الكذب في الجانب اإلدارم كلحسـ مكضكع الشؾ أك التأكيؿ أك االجتياد كربما التناقض مف الناحية
الن ظرية كالعممية عمى حد سكاء ،كما يبلحظ أيضا عمى معظـ األنظمة القانكنية اإلدارية العراقية قد سرت بنفس

المنحى أك االتجاه السابؽ باالعتراؼ بحؽ التقاضي كحرية الدفاع كما يتصؿ بذلؾ كلكف مف دكف التطرؽ أيضا

لكيفية التعامؿ مع األقكاؿ غير الصحيحة كالتناقض فييا لممكظؼ خبلؿ التحقيؽ أك مراحؿ التقاضي اإلدارم
صراحة ،كمف ىذه التشريعات اإلدارية مثبل قانكف التعديؿ الثاني رقـ  106لسنة  1989ككذلؾ قانكف التعديؿ

الخامس رقـ  17لسنة  2013لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة ،321979إال أف قانكف التعديؿ الخامس
السابؽ أشار صراحة إلى تطبيؽ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة 1971عف اإلجراءات
التي تتبعيا المحكمة اإلدارية العميا كمحكمة القضاء اإلدارم كمحكمة قضاء المكظفيف إضافة إلى تطبيؽ أحكاـ

قكانيف مدنية أخرل كعف الرسكـ في ىذا الجانب ،كطالما كاف القانكف الجزائي السابؽ يعترؼ ضمنا بمظير
الكذب كتناقض األقكاؿ كعدـ المؤاخذة عنيا كاف المحكمة المختصة تأمر بتبلكة األقكاؿ المتناقضة لمشخص
33

المعني كتسمع تعقيبو عنيا ،فنككف عندىا أماـ المشركعية كاإلباحة ليذا التصرؼ ضمنا.

أما عف الفقو القانكني كدراسات المختصيف فيبلحظ عمييا صفة الثبكت في المكقؼ كتكحيد االتجاىات عمى أف
حؽ الدفاع ىك مف الضمانات القانكنية الجكىرية كالذم أشارت التشريعات إلى كفالتو خبلؿ التحقيؽ كالمحاكمة
كبدكنو تعتبر إجراءات التحقيؽ غير مجدية كباطمة بحؽ المكظؼ المتيـ بالمخالفة لما يحققو ىذا الضماف مف

عدالة كانصاؼ عند انزاؿ العقكبة االنضباطية ،34كحؽ الدفاع ىك حؽ طبيعي يتعمؽ بمبادئ العدالة العميا كما
يصفيا البعض مف الفقو القانكني كاف إغفاؿ النص عميو في القكانيف أك الدساتير كىك امر نادر ال يعني عدـ

األخذ بو عمى أساس انو حؽ طبيعي ال يحتاج إلى تقرير كتدكيف أك كتابة فيك مف األصكؿ المعترؼ بيا بدكف

حاجة لذكره بنصكص قانكنية ،35كيمحؽ بما سبؽ كلجانب مف الفقو القانكني تحديدا دكف المعارضيف منيـ في
االتجاه عمى أف ىذا الحؽ ىك األصؿ في إضفاء مشركعية الكذب أك اإلخبار بأقكاؿ غير صحيحة في التحقيؽ

مع تحديد شركط تبرير ىذا التصرؼ كالذم يعتبر جزء مف مقتضيات حؽ الدفاع كفقا لبلتجاىات الفقيية الغالبة
المؤيدة لبلعتراؼ بالحؽ األخير ،كيبدك لنا أف ىذا االتجاه جاء لتأييد الكذب كالتناقض في األقكاؿ باإلستناد لما

تقرره التشريعات القانكنية غير اإلدارية بيذا الصدد ككما مر بنا سالفا ،كعف ذلؾ قاؿ بو جانب مف الفقو المؤيد

دكف المعارض بالقدر الذم قد ال تسعو مساحة بحثنا ىذا كال نجد أيضا ضركرة لتكرار نفس االتجاه كالرأم
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انظر في ىذا االتجاه نصكص قانكف التعديؿ الثاني رقـ  106لسنة  1989لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة  ،1979منشكر في الكقائع العراقية

بالعدد  3285في  ،1989-12-11مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة  ،1989الجزء  ،1ص .794أيضا ارجع لطفا نصكص قانكف التعديؿ الخامس رقـ 17
لسنة  2013لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة  ،1979منشكر بالعدد  4283في  ،2013-7-29مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة  ،2013ص.23
33

اَظش عٍ اإلحانح ف ٙانتطثٛك ألحكاو لٕاَ ٍٛأخشٖ ف ٙلإٌَ انتعذٚم انخايس سلى  72نسُح  7072نمإٌَ يجهس شٕسٖ انذٔنح سلى  56نسُح ،7121
انًظذس انساتك ،انًادج  6يُّ عٍ انغاء ٔتعذٚم َض انًادج  2ف ٙانفمشج حاد٘ عشش يُٓا .ساجع ف ٙرنك أٚضا لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجزائٛح سلى  72نسُح
 7127انًعذل ،انًظذس انساتك ،انًادج .780
34
راجع ذلؾ لطفا لدل محمد حميد عمي الجكراني ،المصدر السابؽ ،ص . 110أيضا في نفس االتجاه راجع لدل ناصر كريمش خضر ككليد خشاف زغير،
التحقيؽ التأديبي مع المكظؼ كضماناتو (دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  ،)1991بحث منشكر في
مجمة القانكف لمبحكث القانكنية-جامعة ذم قار ،بدكف رقـ المجمد ،العدد  ،2009 ،1ص .27كذلؾ لدل ماجد راغب الحمك ،القانكف اإلدارم ،دار المطبكعات
الجامعية ،اإلسكندرية ،1994،ص.363
35

اَظش ف ٙرنك نذٖ يحًذ ياجذ ٚالٕخ ،ششح اإلجشاءاخ انتأدٚثٛح ف ٙانٕظٛفح انعايح ٔانًٍٓ انحشج انُماتٛح ٔانعًم انخاص ،يُشأج انًعاسف تاإلسكُذسٚح،
 ،7002ص.758

الفقيي بصياغات لفظية متنكعة كما تؤدم اليو بنفس النتيجة ،كلعؿ اىـ ما ذكر يمكف اختصاره باف لممكظؼ
الحؽ في اإلدالء بأقكاؿ غير صحيحة لمدفاع عف حقكقو كمصالحو طالما كاف ذلؾ ال يخرج عف حؽ الدفاع

كحسف النية كال يترتب عمى ذلؾ قياـ المسؤكلية ضده خبلؿ التحقيؽ اإلدارم أك حتى المحاكمة ،36كبالمقابؿ مف

ذلؾ نجد اتجاىات فقيية معارضة تماما لمشركعية الكذب مع التبرير لمحاربتو كعدـ كجكب االعتراؼ بو الف في

ذلؾ تجاكز كاعتداء عمى حقكؽ كمصالح الغير كما ينجـ عف ذلؾ مف ضياع الكصكؿ لمحقيقة كالتضميؿ ،بينما
يذىب آخركف باتخاذىـ حبل كسطا بيف ما سبؽ مف اتجاىات فقيية مف حيث أف لممتيـ حؽ الكبلـ أك السككت

كأف ال يتيـ غيره بالباطؿ ألنو سيرتكب جريمة اإلخبار الكاذب إال اذا اعتقد أف ما يدلي بو مف معمكمات قد
بنيت عمى صدؽ كليس بسكء نية ،إضافة إلى آراء فقيية أخرل تتجو لمنحى كتبريرات غير ما ذكر مما يؤيد
37

التناقض الفقيي عف مشركعية كتكييؼ سمكؾ الكذب في اطار التحقيؽ .

أخي ار نجد أف القضاء عمكما يؤيد ما جاء بو التشريع كالفقو القانكني لما سبؽ مف تكجيات نحك االعت ارؼ بحؽ
الدفاع بؿ كيعتبر نفسو ىك األساس في إيجاد كخمؽ ىذا المبدأ ،كلكف العثكر عمى قرار أك حكـ قضائي لمتأكيد

عمى حرية الدفاع قد جاء غائب تماما بحسب ما أشارت إلى ذلؾ بعض الدراسات لممختصيف مع تأييد القضاء

أيضا لمشركعية الكذب أك تناقض أقكاؿ المتيـ خبلؿ مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة أيضا كبشركط منيا أف يككف
ىذا السمكؾ كاف في حدكد الدفاع ضد التيمة المنسكب إلى المكظؼ ارتكابيا كاف ال يككف مكجو إلى سكء نية

التياـ الغير أك التجاكز عمى الرؤساء كغير ذلؾ مف أكضاع تؤدم إلى اعتبار سمكؾ الكذب فعؿ مخالؼ

كمعاقب عميو انضباطيا بشكؿ مستقؿ ،38كجدير بالذكر ىنا إف القضاء اإلدارم في مصر قد أباح الكذب
كبشركط لمتكسع في حرية الدفاع في اطار التحقيؽ كالمحاكمة كمف ثـ ال يؤاخذ العامؿ عف كذبو في األقكاؿ

طالما كانت ضمف حدكد الدفاع عف الحقكؽ كالمصالح كعف نفسو كال مانع مف نسبة االتياـ لغيره طالما كاف مف
غير قصد كسكء نية كما يستتبع ذلؾ مف عدـ جكاز تحميفو اليميف أيضا ،فبل يجكز تكميؼ الشخص المعني

بذكر أقكاؿ ستستخدـ كتستغؿ ضده في إثبات التيمة ،39كلكف نجد بالمقابؿ مما تقدـ إف المحكمة اإلدارية العميا
ال تؤيد مشركعية الكذب كتقؼ بالضد مف ذلؾ بؿ كتعتبره مخالفة تأديبية كىذ ما ثبت مف خبلؿ االطبلع عمى
بعض كتابات الفقو كالمختصيف كالعمة في ذلؾ اف المكظؼ يجب أف يمتزـ بالصدؽ في تعاممو كما يصدر عنو

مف أقكاؿ كأفعاؿ في اطار عممو كالكظيفة العامة كال يجب الخمط بيف األقكاؿ الكاذبة لممتيـ كمشركعيتيا بحدكد

معينة في الباب الجنائي مع ما يتحقؽ منو في الباب اإلدارم التأديبي كغيرىا مف مبررات ،40كفي ذلؾ تناقض
بيف ككاضح في االتجاه القضائي اإلدارم لمدل مشركعية الكذب مف عدمو ،كمف جانبنا نؤيد ما جاء بو االتجاه

القضائي األخير ،كنقكؿ أيضا أف بحثنا كاطبلعنا عمى كثير مف الق اررات القضائية اإلدارية لـ يفضي إلى نتيجة
36

ضياء حسيف لطيؼ ،حؽ الدفاع في الدعكل االنضباطية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقكؽ-جامعة النيريف ،2013 ،ص.21

كذلؾ انظر في نفس السياؽ لدل عدناف عاجؿ عبيد ،المصدر السابؽ ،ص.277-276
37

راجع في تفصيؿ ذلؾ لدل سردار عمي عزيز ،المصدر السابؽ ،ص.72-71
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راجع في ذلؾ لدل عدناف عاجؿ عبيد ،المصدر السابؽ ،ص.278-276
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اَظش ف ٙرنك نذٖ يحًذ ساي ٙانُثشأ٘ ،استجٕاب انًتٓى ،سسانح دكتٕساِ يمذيح إنٗ كهٛح انحمٕق-جايعح انماْشج ،7158 ،صٔ 772يا تعذْا .كزنك
اَظش نطفا نذٖ عه ٙجًعح يحاسب ،انتأدٚة اإلداس٘ ف ٙانٕظٛفح انعايح (دساسح يماسَح) ،داس انًطثٕعاخ انجايعٛح ،اإلسكُذسٚح ،7002 ،ص.608
40
ساجع ف ٙرنك نطفا نذٖ سعذ َٕاف انعُز٘ ،انًظذس انساتك ،ص.720

إيجابية في الكشؼ عف اعتراؼ القضاء اإلدارم العراقي صراحة كبشكؿ دقيؽ عف التعامؿ مع الكذب أك
التعريؼ بو عمى األقؿ ،إال أف حؽ الدفاع كأساس ليذا المظير السابؽ باعتقادنا ىك معترؼ بو مف جانب

القضاء صراحة كضمنا ككنو امر مفرغ منو كمدعكـ في فكرتو ككجكب تطبيقو ابتداء ،كذلؾ لعؿ القضاء لـ يكف
كحده بمنظكرنا المتكاضع مف ابتدع ىذا المبدأ أك الحؽ بؿ إف التشريعات العراقية قد أشارت ضمنا كصراحة

لذلؾ كمف دكف صياغة لفظية محددة كمكحدة ككما كضحنا كبينا ىذا سابقا في أعبله لؤلنظمة التشريعية اإلدارية

كغير اإلدارية العراقية المختمفة.

كمما تقدـ نخمص إلى حؽ الدفاع ىك مبدأ قانكني معتمد في النزاعات اإلدارية كأخرل غيرىا ،كىك األساس

لتغطية مشركعية الكذب كتناقض األقكاؿ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة ،إال أف مكضكع االعتراؼ بحؽ الدفاع كما
يتفرع منو مف مقتضيات لكماؿ صكرتو تحقيقا لممشركعية القانكنية قد جاء عمى نيج متبايف كمتناقض باعتقادنا

بيف اتجاه التشريعات أك األنظمة اإلدارية كما يذىب اليو جانب مف الفقو كحتى القضاء ،حيث أف االعتراؼ

بمشركعية الكذب كتناقض األقكاؿ لممتيـ كمظير تابع لحؽ كحرية الدفاع جاء كاضح كصريح في جانب مف

الفقو كحتى القضاء مقارنة بالتشريعات اإلدارية العراقية التي كاف تصرؼ كسمكؾ الكذب أك التعامؿ معو في
أحكاميا غائبا ألم جانب مف جكانبو مقارنة بحؽ الدفاع نفسو المعترؼ بو بجكانب كثيرة.

المطمب الثاني :اآلثار المترتبة عمى األقكاؿ الكاذبة لممكظؼ خبلؿ التحقيؽ اإلدارم االنضباطي

تتنكع اآلثار المترتبة عمى الكذب في اطار التحقيؽ اإلدارم انضباطيا في عدة جكانب نرل مف الضركرم
تكزيعيا عمى أربعة منيا قدر اإلمكاف في أىمية تحققيا النظرم كالكاقعي ،فقد يتصكر البعض أف اآلثار المعنية

بمحكر النقاش ىنا عف الكذب تتركز بالجانب القانكني فقط ،إال أنيا كبمنظكرنا المتكاضع تتسع ألكثر مف ىذا
النطاؽ ،كبالتالي سنحاكؿ تمخيص ما ىك إيجابي كسمبي ليذه اآلثار في كؿ جانب منيا تجاه المكظؼ المعني
بالكذب كنخص منو المتعمد مقارنة بالخاطئ أك تجاه غيره مف الناحية التشريعية كالفقو القانكني كاإلدارية

كالشرعية كاال جتماعية عمى حد سكاء ،عمما أف جكانب ىذه اآلثار ىي متباينة في مستكل تأثيرىا كظيكرىا عمى
الحقكؽ كالمصالح بحسب الزاكية الذم تنصب كتقع في إطارىا.

بداية نتكمـ عف اثار الكذب مف الناحية التشريعية كالفقو القانكني إذا ما كاف ىذا السمكؾ لو كقع كأذل عمى

صاحبة خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم ،كفي الكاقع إف تصكر تحقؽ الكذب بأقكاؿ المكظؼ المتيـ بالمخالفة
يمكف لمسو في أم مرحمة لمتحقيؽ كمنذ مرحمة المكاجية بالتيمة المنسكبة اليو كبدكف تحديد ،فقد يحصؿ ىذا

السمكؾ في إحداىا دكف غيرىا بحسب الكضع القانكني في كؿ مرحمة كما يتصؿ بذلؾ ألثر مضمكف السؤاؿ
المكجو اليو في حقكقو كمصالحو كما قد يترتب عمى اإلجابة مف اثار في حؿ النزاع أك كشؼ الحقيقة المرجكة
مف ىذا اإلجراء اإلدارم القانكني ،ككما ذكرنا سابقا فاف كصؼ الكذب أك االعتراؼ بو صراحة ككسيمة ممكنة

لمدفاع عف الحقكؽ كاف غائبا في التشريعات اإلدارية صراحة باألساس برغـ احتكاء النصكص القانكنية اإلدارية
عمى مبلمح صريحة كضمنية عف الحؽ كالحرية بالدفاع كالتقاضي ،إال أف إمكانية تطبيؽ قكاعد كأحكاـ

النصكص القانكنية األخرل غير اإلدارية التي تعترؼ بحؽ الدفاع كما فيو مف مقتضيات تمحؽ بو ضمنا كنخص
منيا مكضكع بح ثنا ىك ممكف في اطار المسؤكلية اإلدارية التأديبية طالما كانت التشريعات اإلدارية نفسيا تسمح

بتمؾ اإلحالة في التطبيؽ كنخص بذلؾ اإلحالة لتطبيؽ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كالذم يعترؼ
بالكذب أك تناقض األقكاؿ ضمنا ،كبالتالي فإف الكذب سيككف مباح طالما كاف في اطار الدفاع عف الحؽ تجاه

التيمة المكجية أك المنسكب لممكظؼ ارتكابيا ،إال أف السند بيذا االتجاه ىك ضعيؼ باعتقادنا.

أما عف اتجاىات الفقو القانكني فيك متعارض حياؿ االعتراؼ بمشركعية الكذب كمظير مف مظاىر حؽ الدفاع

مف جانب المكظؼ العاـ خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم ،فمنيـ مف ذىب إلى عدـ مشركعية الكذب باعتباره كاف
كاف ضمف حقكؽ الدفاع لدل البعض إال انو يمثؿ اعتداء عمى حقكؽ اآلخريف أم الجماعة كيسبب ضياع

الحقيقة كيؤثر في إثبات حصكؿ الجريمة أك نفييا ،كيتجو غيرىـ إلى أف المتيـ ليس لو الحؽ المطمؽ بالكذب

دفاعا عف نفسو كا ف لو الحؽ أما بالسككت أك االعتراؼ بالذنب أك باإلنكار لمتيمة المنسكبة اليو كاف ال يقكـ
بإلصاؽ التيمة بغيره إال اذا كاف ذلؾ مبني عمى أسباب معقكلة كمقبكلة باعتقاده عمى األقؿ كاال كاف عكس

ذلؾ سيشكؿ جريمة يحاسب عنيا قانكنا ،كيذىب آخركف أيضا إلى الحؽ بالكذب ال يعتبر مف الحقكؽ التي
يمكف حمايتيا بإضفاء المشركعية عمييا كما ىك الحاؿ لمحقكؽ األخرل مثؿ السككت المعترؼ بو صراحة في

القانكف الجزائي ،كأخي ار يرجح آخركف مشركعية الكذب كعدـ المؤاخذة كالعقاب عنو عمى أساس أف المتيـ لو حؽ

عدـ قكؿ الحقيقة أك االعتراؼ بالتيمة كلف يحاسب عف ذلؾ كبالتالي فاف لو الحؽ بالكذب أك حتى كاف تناقضت
أقكالو كببل محاسبة عف ذلؾ إضافة لمبررات كأسباب قاؿ بيا آخركف مف المؤيدكف كفي نفس ىذا االتجاه ،بؿ أف
منيـ مف ينظر إلى أف الكذب في مشركعيتو يتقرر كينبع مف مشركعية حؽ المتيـ بالسككت أك الصمت باعتبار

أف الكذب في كاقعو مف مظاىر حرية الدفاع كاف ىذه الحرية قد يحتمؿ بيا قكؿ الحقيقة أك العكس منيا كال يكجد
التزاـ عمى المتيـ لمعاكنة كمساعدة المحقؽ أك تسييؿ ميمة التحقيؽ معو حتى كاف تعارض ذلؾ مع حريتو في

الدفاع عف نفسو ،41كمف ثـ فاف جانب غير قميؿ مف الفقو يذىب إلى عدـ مشركعية استخداـ كسيمة الكذب
لمدفاع عف الحقكؽ كالمصالح كىك امر غير مباح عندىـ كليـ في ذلؾ مبررات يمكف االقتناع بيا صراحة كعمى

النقيض لمبعض اآلخر منيـ ممف يؤيد مشركعية الكذب كليـ في ذلؾ مبررات أيضا ،كمف جانبنا فبل نتفؽ مع ما
ذىب اليو المؤيدكف لمشركعية الكذب كنعتقد بصحة كتغميب ما جاء بو الفقو المعارض في ىذا الجانب كالذم
يمثؿ بمنظكرنا اكثر اتفاؽ مع الكاقع العممي مقارنة بالجانب النظرم منو في مبررات عدـ مشركعية الكذب

السابقة ،كلنا في ذلؾ أسباب أىميا أف لممتيـ مظاىر أخرل لمدفاع عف حقكقو منيا ما ىك ثابت في التشريعات
العراقية اإلدارية كحتى الجزائية منيا صراحة أك ضمنا كما ىك ثابت أيضا باعتراؼ الفقو القانكني الغالب نفسو

كمف ثـ لو استخداميا كالمجكء الييا باعتبارىا مف مقتضيات الدفاع كمف دكف الحاجة الستخداـ الكذب ،كمنيا

مثبل التزاـ الصمت كامكانية مناقشة الشيكد أك االستعانة بيـ خبلؿ التحقيؽ كاطبلع المكظؼ عمى ما ثبت مف
أقكالو كعمى ممفو كالمحضر قبؿ التكقيع عميو كتقديـ ما يممكو مف أدلة كتابية ككثائؽ رسمية كغير رسمية مقبكلة
قانكنا إلثبات حقو كالدفاع عف نفسو كمصالحو ،كما أف المبلحظ مف قبمنا عند االطبلع عمى كثير مف كتابات

ال مختصيف في الشؤكف اإلدارم كمف تطرؽ منيـ الى جانب حرية كحؽ الدفاع فانيـ يبتعدكف عف ذكر الكذب
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ككسيمة أك مظير لمدفاع إضافة الى أف ىنالؾ تشريعات إدارية مقارنة بالتشريعات العراقية لـ تذىب باتجاه تقرير
مثؿ ىذا المظير صراحة اك ضمنا كغير ذلؾ مف المبررات كثير مما يدؿ الى عدـ االعتراؼ بو ،كذلؾ أف لجكء

المكظؼ لمكذب برأينا ىك دليؿ عمى محاكلة لمتيرب مف اإلجابة كالتي كاف بإمكانو مف االستعاضة بتصرؼ اخر
بدال عنو لكجكد فرضية ارتكاب الفعؿ المخالؼ نتيجة الكذب البيف كالكاضح أك تناقض األقكاؿ مع مبلحظة

الفصؿ لمكضع القانكني لبعض ا ألفعاؿ عف صفة الكذب نفسو في ىذا االتجاه كمنيا إنكار التيمة كىك حؽ
لممتيـ بالمخالفة كما ىك الحاؿ لحقو في االعتراؼ أك اإلقرار بالتيمة حيث أف الفعؿ األخير المكصكؼ باإلنكار

كلو حدكده ىك حؽ معترؼ بو كمتفؽ عميو في التشريعات ذات العبلقة كمف جانب الفقو أيضا إال أف التصرؼ

األكؿ ىك فعؿ مختمؼ عميو فقيا كجاء غامضا كغائبا في نصكص التشريعات العراقية لمغالب منيا صراحة،
كبالتالي يجب التمييز بيف حؽ اإلنكار لمفعؿ كبيف سمكؾ الكذب في األقكاؿ بما يفيد التضميؿ كالخداع كاف كاف

اإلنكار قد يحمؿ في ثناياه جانب مف الكذب ،كفي الكاقع إف المكضكع باعتقادنا سيككف خاضع لمسمطة التقديرية
لمف تناط بيـ ميمة التحقيؽ اإلدارم لتقدير األقكاؿ الكاذبة كفصميا عف حؽ المتيـ باإلنكار في حالة الكبلـ
عكضا عف السككت أك الصمت لما ىك منسكب اليو مف فعؿ مجرـ أك مخالؼ كمف ثـ مكاجيتو باألدلة المتكفرة
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لدحض اإلنكار.

أما عف اثار سمكؾ الكذب مف الناحية اإلدارية كخبلؿ التحقيؽ كالتي لـ نجد ليا دليؿ أك مصدر لتكضيحو

فتتمخص مف جانبنا باف ىذا التصرؼ كخصكصا المتعمد منو بصكره كأنكاعو التي سبؽ تكضيحيا سيؤدم قطعا
مف الناحية الكاقعية إلى التضميؿ كالخداع لآلخريف ممف يتكلى ميمة التحقيؽ اإلدارم كبالتالي سيككف سياؽ
لبلعتداء عمى تحقيؽ العدالة كعرقمة سير اإلجراءات التحقيقية كما يستتبع ذلؾ مف جيد إضافي كاستنزاؼ لمكقت

في كشؼ الحقيقة المرجكة مف ىدؼ تشكيؿ المجنة التحقيقية باألصؿ ،بؿ ىك سمكؾ قد ال يمثؿ االحتراـ مف

جانب المكظؼ في بعض األحياف إلجراءات التحقيؽ كما ينجـ عف ذلؾ مف تجاكز عمى حقكؽ اآلخريف
كالجماعة كاإلضرار بمصالح الجية اإلدارية نفسيا في االبتعاد عف حؿ النزاع اإلدارم ،ككما ذكرنا ذلؾ سابقا

فاف الكذب الكظيفي عمكما ىك مخالفة إدارية بتقدير مضمكف النصكص التشريعية اإلدارية ذات العبلقة كمف ثـ
يدخؿ ىذا السمكؾ بتقديرنا ضمف قياـ المسؤكلية االنضباطية عمى المكظؼ لما قد يؤدم بو ىذا السمكؾ إلى

مخالفة إدارية بشكؿ مستقؿ بحسب األكضاع القانكنية كنتيجة ىذا التصرؼ الذم قد ينطكم عمى جريمة إدارية
أخرل غير التي يتـ التحقيؽ فييا باألساس ،كفي الكاقع اذا كاف ىنالؾ اعتراؼ فقيي لمبعض منيـ فيك بمنظكرنا
سيخمؼ نتائج سمبية في نفس لمقائميف بالتحقيؽ الكتشاؼ تصرؼ الكذب عمدا خبلؿ مراحؿ التحقيؽ ككسيمة

لمتيرب مف اإلجابة كفي االستيزاء بجيكدىـ كعدـ تقييـ لخطكرة الكضع في حؿ النزاع ،فآثار الكذب المتعمد في

اطار التحقيؽ اإلدا رم ال حصر ليا مقارنة بالفائدة اإليجابية التي ينادم بيا بعض الفقو باعتباره مظي ار مف
مظاىر حؽ الدفاع ،كيخرج مف ذلؾ قطعا ما يقع فيو المكظؼ مف حاالت السيك كالنسياف لبعض األقكاؿ كالتي

برأينا ال يجب أف تككف بمستكل تناقض األقكاؿ كفي ذلؾ سيتجمى جانب السمطة التقديرية لمقائميف بالتحقيؽ

اإلدارم أك حتى االستجكاب لمفصؿ بيف ىذه األكضاع ،كاذا كاف ىناؾ اتفاؽ مف جانبنا قطعا مع ما تقضي بو
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مظاىر الحرية كالحؽ في الدفاع كاالعتراؼ بيا لضماف حماية مصالح كحقكؽ المكظؼ خبلؿ التحقيؽ اإلدارم
فاف ذلؾ ال يعني االعتراؼ لو باتخاذ سمكؾ غير مقبكؿ اجتماعيا كشرعيا ألنو باألصؿ سيمثؿ اعتداء عمى

مقتضيات كاجراءات التحقيؽ أك القائميف بو كما كضحنا ذلؾ سابقا في ىذا الجانب ،ثـ أف القضاء لو اتجاه
كاضح كدقيؽ بعدـ مشركعية الكذب كبضركرة التزاـ المكظؼ بإدالء األقكاؿ الصحيحة كاألمانة في تصرفاتو

ضمف حدكد مما رسة النشاط أك ما يتصؿ بالكظيفة العامة عمكما كما يقاس بذلؾ االتجاه في اطار قكؿ الحقيقة

كاالبتعاد عف الكذب في مراحؿ التحقيؽ اإلدارم خصكصا ككما مر بنا تكضيح ذلؾ أعبله ،كمف ثـ فاف

تكصيؼ ىذا السمكؾ اذا كاف متعمدا عمى كجو الخصكص بكصؼ المشركعية تحت ذريعة الدفاع عف الحقكؽ
كالمصالح ىك امر غير مقبكؿ ،كنكتفي بيذا القدر في ىذا الجانب كعسى أف ال يككف رأينا المتكاضع ىنا بقصد

االختبلؼ مع اتجاىات غيرنا كال تجاكز عمى إرادة المشرع أك لبعض الفقو القانكني مف المؤيديف لمشركعية

الكذب في حؽ الدفاع خبلؿ التحقيؽ اإلدارم أك حتى المحاكمة.

كمف الناحية الشرعية كحتى االجتماعية أيضا فنبلحظ عدـ القبكؿ كال االستحساف كال التأييد عمكما لمشركعية

سمكؾ الكذب كبغض النظر عف الشخص المعني بو سكاء كاف مكظفا في تعاممو مع أقرانو أك غير مكظؼ مع

كجكد بعض االستثناءات التي ال يمكف اعتمادىا لتبرير الكذب بالتعميـ لمقبكلية ىذا التصرؼ الف االستثناءات
باعتقادنا قد جاءت بشركط كأكضاع خاصة ،فمف دكف الدخكؿ بتفاصيؿ فقيية كآراء كاجتيادات يبلحظ أف سمكؾ

الكذب مف الناحية الشرعية يعتبر قطعا مف الذنكب القبيحة كالصفات الشنيعة كما في ذلؾ مف تأثير عمى خراب
النفس البشرية كالخديعة كىك ما أجمعت عميو األمة مف كجكب تحريمو ،كىك مباح في حاالت الحرب مثبل

كلئلصبلح بيف الزكجيف أك بيف جمع مف المتخاصميف مف قبؿ طرؼ اخر ،43كال نرل في ذلؾ مساس بالكظيفة

العامة عمكما أك في اطار التحقيؽ اإلدارم خصكصا إلباحة الكذب أك إيجابيات تدفع لبلعتراؼ بو
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كل مشركعيتو ،كفي الكذب كتحريمو قاؿ تعالى في محكـ كتابو الكريـ (إف اهلل ال ييدم مف ىك كاذب كفار)
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ك(إف اهلل ال ييدم مف ىك مسرؼ كذاب)
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ك(فنجعؿ لعنة اهلل عمى الكاذبيف)

ك(إنما يفترم الكذب الذيف ال

يؤمنكف بآيات اهلل كأكلئؾ ىـ الكاذبكف) ،47كعف ذلؾ أيضا قاؿ نبينا كشفيعنا يكـ الديف محمد صؿ اهلل عميو كسمـ
(أال أخبركـ بأكبر الكبائر؟ اإلشراؾ باهلل ،كعقكؽ الكالديف ،كقكؿ الزكر) ك (الكذب راس النفاؽ كىك مفسدة

عظيمة في الدنيا كالديف) ،48كغير ما تقدـ مف آيات مباركة كأحاديث نبكية شريفة الكثير ،كمما سبؽ يفيـ
اإلنكار كالذـ كالتحري ـ شرعا لسمكؾ الكذب كنبذ مف اتصؼ بو أيضا ،أما في الجانب االجتماعي فقطعا ال يمثؿ

سمكؾ الكذب قكال أك فعبل مف المسائؿ التي يميؿ الييا األفراد في المجتمع تجاه صاحب ىذا السمكؾ كفي ذلؾ
يتخذ المجتمع مكقؼ مماثؿ لما جاء بو الشرع كنخص بذلؾ المجتمعات اإلسبلمية ،كال نعتقد أيضا أف غير
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المجتمعات اإلسبلمية مف يميؿ الى التمسؾ بالكذب ككسيمة تكاصؿ اجتماعي بيف األفراد بعضيـ مع البعض
اآلخر.

كمما تقدـ نستخمص أف المكقؼ القانكني في اثار الكذب قد جاء متناقض كغير مكحد مع األخذ بنظر االعتبار

اعتراؼ التشريعات اإلدارم العراقية بحؽ الدفاع دكف التعامؿ الصريح مع سمكؾ الكذب كمظير لو مقارنة
بمظاىر كمقتضيات حؽ كحرية الدفاع األخرل التي كردت صراحة أك ضمنا في نصكص التشريعات أك األنظمة

اإلدارية في العراؽ ،كمف الجانب الفقيي كجدنا أف االعتراؼ بمشركعية الكذب في التحقيؽ أك المحاكمة اإلدارم
ىك امر محؿ نظر لكجكد التعارض البيف في االتجاىات الفقيية القانكنية بيف معترؼ بو كبيف منكر كبيف مف
يحدده بشركط ،أما القضاء فجاء مكقفو عمى نحك مغاير باعترافو لمشركعية ىذا السمكؾ كتناقض األقكاؿ كلكف

بشركط ،كاداريا فبل نجد أف سمكؾ الكذب مف المكاضيع التي يراىا المحققيف اإلدارييف مف التصرفات المقنعة في
حرية الدفاع مقارنة بالكسائؿ األخرل المتاحة لممكظؼ المتيـ بالمخالفة باعتراؼ التشريعات كالفقو كالقضاء،

فاالعتراؼ بمشركعية الكذب كايجابيات بنظر بعض الفقو القانكني كالقضاء كغيرىـ ال يصؿ الى حد كمستكل
السمبيات كاآلثار المترتبة عمى ىذا التصرؼ المتعمد منو خصكصا تجاه المكظؼ المتيـ كالتي ستؤثر قطعا عمى
تحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ ،فمف المبررات السابقة لدحض فكرة االستعانة بالكذب قانكنا كفي الفقو القانكني

المعارض كلجانب القضاء كما تقتضيو المصمحة العامة كمصالح اإلدارة كما يمس الجانب الشرعي كاألخبلقي
كاالجتماعي يجعؿ مف ىذا التصرؼ عائؽ يحكؿ دكف تحقيؽ اإليجابيات لو لمف يدعي بيا مقارنة بالسمبيات

المتحققة لمف يؤيده ،كىذا ما يدعك الى تفنيد مشركعيتو كاخراج التصرؼ كذبا مف دائرة مظاىر حؽ الدفاع

المقدس دستكريا كتشريعيا كفقيا كقضاء.

الخاتمة :كنحف نصؿ الى نياية المطاؼ لبحثنا المكسكـ (رؤية قانكنية في مشركعية الكذب االنضباطي) فبل
يسعنا إال أف نختتـ بحثنا في المكضكع بجممة مف االستنتاجات المتكاضعة كبعض المقترحات أك التكصيات التي

نجدىا ضركرية لئلفصاح عنيا بقصد تطكير كتحصيف النظاـ القانكني في العراؽ عمكما كدعـ كتعزيز العبلقات
اإلدارية كحؿ النزاعات في مجاؿ التحقيؽ اإلدارم انضباطيا عمى كجو الخصكص ،كبذلؾ نقسـ الفكرة العامة

لخاتمة بحثنا ىنا كلما سبؽ مف إيضاح عاـ كالتالي:

أكال :االستنتاجات:

 .1مصطمح الكذب كتصرؼ كسمكؾ لو معاني كمفردات لغكية كثيرة ال تتعدل في مضمكنيا بانو يمثؿ
الخداع لآلخريف بألفاظ أك أقكاؿ تدؿ عمى غير الكاقع حقيقة سكاء إف متعمد أك خاطئ ،فيك سمكؾ

مخافة الكاقع كيناقض الصدؽ كينصرؼ بالقكؿ أك الفعؿ لتغيير الحقائؽ كتزييفيا بما يكىـ المقابؿ

كابعاده عف الحقيقة التي يرجى الكصكؿ الييا ،كيتفؽ الفقو عمكما مع ىذا المعنى المغكم السابؽ

كيضيؼ عميو أيضا باف لمكذب غايات كأىداؼ متنكعة لتحقيؽ مصالح شخصية لنفس الكاذب أك ربما

لغيره ،كىذه الحالة المنبكذة شرعيا كاجتماعيا تنبع مف الحالة النفسية لمف يتصؼ بالكاذب كالتي يمكف

الكشؼ عنيا مف خبلؿ التصرفات كاألفعاؿ كاألقكاؿ كبما يؤدم اليو ىذا السمكؾ مف تأثير عمى سمعتو
كردكد أفعاؿ اجتماعية بالضد منو ،كما يستتبع ذلؾ مف تفسير لحدكد الكذب في اطار التعامؿ

االجتماعي كحتى اإلدارم مف جية الكاذب ،كاف لمكذب اتجاىات متعددة منيا ما ىك متعمد كىك
األخطر لما يدخؿ في إطاره مف أنكاع كصكر مقارنة بالخاطئ منو الذم قد يصدر لسكء فيـ أك مف
دكف قصد لسكء تقدير األمكر كالتناقض نتيجة النسياف كالسيك كغيرىا مف أكضاع ،كال كجكد لتعريؼ أك

مفيكـ محدد ككاضح صراحة المعالـ لمكذب في اطار التشريعات اإلدارية العراقية كمكقؼ القضاء كال في

مجاؿ العبلقات اإلدارية عمكما كالتحقيؽ اإلدارم خصكصا أك حتى ما يتصؿ بآثاره القانكنية ،كميما
كاف الكضع لمفيكـ كتعريؼ سمكؾ الكذب كما سبؽ مف تفصيؿ كتكضيح مختصر فيك حالة يمكف
تحققيا كاتصاليا قطعا في مجاؿ التحقيؽ اإلدارم كالتي تتطمب خبرة لمكشؼ عنيا كالتعامؿ معيا بما

يتبلئـ مع تحقيؽ التكازف بيف مصالح المكظؼ المتيـ بالمخالفة اإلدارية كحرية كحقو في الدفاع كبيف
مصالح اإلدارة العامة لمكشؼ عف الحقائؽ كتطبيؽ العدالة كاإلنصاؼ القانكني اإلدارم في المحاسبة

كالعقاب.

 .2الكذب كتصرؼ أك سمكؾ باأللفاظ أك األفعاؿ المتناقضة يككف بأنكاع كصكر مختمفة ،منيا ما ىك
عمدم كمقصكد بكامؿ اإلدراؾ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة أك حتى لمفرد العادم ميما كانت صفنو
االجتماعية كىك الغالب في الكذب كقد يككف عف غير قصد كخاطئ بحكـ سكء الفيـ كالتقدير أك

لمنسياف كالسيك مف جانب المكظؼ خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم أك في مكاضع كأكضاع كمكاقؼ عامة

أخرل اجتماعية ،إضافة الى صكر كأنكاع أخرل قد تتحقؽ في الكذب العمدم اإلرادم كمنيا الدفاعي
عف المصالح كالحقكؽ كالنفس عمكما ككذلؾ الكذب لحالة نفسية خاصة بالمتحدث كذبا لتعظيـ شأنو

كذاتو أماـ المقابؿ ككذب لحالة نفسية باألصؿ تتصؿ بشخصية المتحدث كذبا لمرض نفسي كالكذب

بدافع اال نتقاـ مف الغير ألغراض شخصية كمصمحية أك لئليقاع بو كاإلضرار بسمعتو ككذب بقصد
العناد كالتضاد مع اآلخريف فقط كاختبلؽ األقاكيؿ لفظا أك حتى ربما باألفعاؿ إال انو يبقى كذب بحد

ذاتو ،كبرغـ اختبلؼ صكر الكذب كأنكاعو إال انو يبقى في حقيقتو معب ار عف معناه بتزييؼ الحقائؽ
كاختبلؼ في الكقائع إلخفاء الحقيقة كمف ثـ الخداع لآلخريف كالتضميؿ ،كباستثناء الكذب الخاطئ فاف

األنكاع السابقة كاقعيا تدخؿ في اطار الكذب العمدم أك المقصكد كالتي يمكف تحققيا كتصكرىا في اطار
الكذب االنضباطي أك خبلؿ مراحؿ التحقيؽ اإلدارم ،ففي مفيكميا إنما تدؿ قطعا كفي الغالب عمى
التعمد في سمككيا ،ىذا كيتشابو الكذب الكظيفي عمكما مع الكذب االنضباطي في المعنى المغكم

لؤلخير بؿ قد يعتبر الثاني ىك جزء مف األكؿ باألصؿ لعمكمية الحالة األكلى مقارنة بالكذب في مجاؿ
التحقيؽ اإلدارم إال أف االختبلؼ الحقيقي يكمف في أف الكذب االنضباطي ىك حالة خاصة في اطار
جانب معيف مف العبلقات اإلدارية كىي التحقيؽ اإلدارم كعمى نقيض الكذب الكظيفي الذم يعتبر حالة

عامة قد تتحقؽ في عبلقة المكظؼ بغيره مف المكظفيف كاألفراد أيضا عند ممارسة النشاط الكظيفي أك
حتى في اطار التحقيؽ اإلدارم كغير ذلؾ مف أكضاع يتركز فييا االختبلؼ بيف الحالتيف ،كما أف
الكذب في مجاؿ التحقيؽ اإلدارم لو صفات كمميزات تجعمو متشابو كمختمؼ مع مصطمحات أخرل
مثؿ اإلخبار الكاذب ،فالكضع األكؿ يتشابو مع الحالة الثانية في نفس المفيكـ كالمعنى لتزييؼ الحقائؽ

كتغييرىا عمى خبلؼ الحقيقة كالكاقع بؿ أف الكذب االنضباطي قد يتحكؿ كاقعيا الى إخبار كاذب كفعؿ
مجرـ اذا ما تكفرت شركط كظركؼ الجريمة ،إال أف االختبلؼ يتركز في أف الكذب االنضباطي ال
يتحقؽ بإرادة الشخص المعني بو مباشرة إال بعد التبميغ كاالستدعاء لو كالحضكر أماـ المجنة التحقيقية

كىذا عمى خبلؼ اإلخبار الكاذب اذا ما نظرنا اليو ككاجب لئلخبار عف الجريمة أك اإلدالء بالمعمكمات
أماـ الجيات القضائية كالتحقيقية كاإلدارية بإرادة حرة كمختارة مف الشخص المعني بو.

 .3سمكؾ الكذب مف المكظؼ المتيـ بالمخالفة قد يتحقؽ كاقعيا الرتباطو بمقتضيات كمظاىر الحؽ كالحرية
في الدفاع كىي قد تؤدم اليو إذا ما خالفت المجاف التحقيقية اإلدارم لمتطبيؽ الصحيح لنفس ىذه
المظاىر المعترؼ بيا قانكنا كفقيا كقضاء بصراحة أك ضمنا ،كمف ىذه المظاىر مثبل حالة المنع
لتحميؼ المتيـ لما يؤدم اليو ىذا التصرؼ في حالة المخالفة لما يقضي بو الى سمكؾ الكذب كالضغط
عمى المكظؼ المتيـ لقكؿ خبلؼ الحقيقة كاالعتداء عمى مبادئو الشرعية كاالجتماعية أك بالضغط عمية

باتجاه انتزاع االعتراؼ منو كمف ثـ استخداـ أقكالو بالضد منو إلثبات الكاقعة أك الفعؿ المجرـ أك

المخالفة اإلدارية ،كذلؾ حالة االعتراؼ بمشركعية الصمت أك السككت الذم قد يحمؿ في ثناياه كذبا

بيف ككاضح يدخؿ في اطار مشركعية حؽ المتيـ بالسككت.

 .4ينفذ المكظؼ عادة كاجبات كظيفتو كيجب عميو في ذلؾ مراعاة القكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة،
إال أف ىذا المنحى قد ال يجرم كفقا لما ىك مرجك مف تحقيؽ المصمحة العامة أك قد يرتكب المكظؼ

أخطاء تقتضي محاسبتو مف جانب اإلدارة بمكجب القكانيف كاألنظمة ذات العبلقة ،إال أف معظـ

التشريعات كنخص منيا اإلدارية قد كضع فييا المشرع جممة مف الضمانات القانكنية لحماية المكظؼ

المتيـ بالمخالفة لتحقيؽ نكع مف التكازف بيف صبلحيات اإلدارة كسمطتيا بالعقاب كبيف مصمحة المكظؼ
نفسو في اطار المسؤكلية التأديبية كخصكصا ما يتصؿ بالتحقيؽ اإلدارم ،كيتمخص مكقؼ المشرع في
ىذا الجانب بتقرير حؽ كحرية الدفاع بأساليب كصياغات لفظية قانكنية متنكعة تمثؿ ىذا الحؽ

كباعتراؼ الفقو القانكني كالقضاء أيضا ،كلعؿ مف بيف اىـ التشريعات التي تعترؼ بحؽ كحرية الدفاع
ىي التشريعات العراقية قدر تعمؽ المكضكع بنطاؽ البحث بمكضكع الكذب كمنيا القكانيف الدستكرية
كالتشريعات الجزائية كاإلدارية أيضا التي تشير كتعترؼ صراحة أك ضمنا بحؽ الدفاع لممتيـ كسكاء كاف

مكظفا أك فرد عادم ،كىذا الكضع السابؽ قد اتجو اليو القضاء كالفقو القانكني أيضا ،مع مبلحظة
غياب المفيكـ المحدد صراحة لحؽ كحرية الدفاع ،كعف مقتضيات حؽ الدفاع أك مظاىره كنخص منيا

تناقض األقكاؿ أك الكذب خبلؿ التحقيؽ كحتى المحاكمة كاف كال زاؿ المكقؼ حيالو غير كاضح محؿ

نقاش كتعارض كتبايف في مكاقؼ التشريعات كالفقو كالقضاء اف صح التعبير عف ىذه األكصاؼ،
فالتشريعات اإلدارية العراقية لـ تتطرؽ الى مفيكـ الكذب كال الى الية التعامؿ معو كتنظيمو صراحة برغـ
اعترافيا بحؽ الدفاع كمقتضياتو كمبادئو العامة كباستثناء قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي الذم

أشار الى مشركعية تن اقض األقكاؿ أماـ الجيات القضائية الجزائية المختصة ضمنا كىك ما يمكف األخذ
بو إداريا بحسب نصكص القانكف كبعض االتجاىات الفقيية ،أما القضاء فمـ ينكر مشركعية الكذب

كلكف بشركط مع كجكد اتجاىات قضائية أخرل تعتبر الكذب مخالفة إدارية مستقمة كيستحؽ المكظؼ
عنيا العقاب ،كمف ىذا المنطمؽ السابؽ فاف اعتراؼ القانكف كالفقو القانكني كحتى القضاء بحؽ كحرية
الدفاع يعتبره البعض ىك األساس لتكييؼ مشركعية الكذب باعتباره مظير مف مظاىر ىذا الحؽ كجزء

منو كما ىك الحاؿ لبقية المظاىر األخرل كالصمت أك السككت كطمب الشيكد كتكفير األدلة مف الكثائؽ

كالبيانات كالمناقشة كاحاطة المكظؼ المتيـ بإجراءات كمكضكع التحقيؽ كغيرىا.

 .5لمكذب االنضباطي كنخص بذلؾ المتعمد منو دكف الخاطئ جممة مف اآلثار التي تتكزع في عدة جكانب
منيا القانكني كالفقيي كاإلدارم كالشرعي كاالجتماعي ،كىي اثار قد تككف إيجابية لمف يتصؼ بالكاذب

كفي نظره عمى كجو الخصكص كفي نظر بعض الفقو القانكني كالقضاء أيضا ،إال أف ىذه اآلثار تككف

سمبية كبالضد مف المكظؼ المتيـ بالمخالفة النعكاسيا عمى حقكقو كمصالحو مف جانب البعض اآلخر

مف الفقو القانكني المعارض لمشركعية الكذب كمف جية اإلدارة أيضا في أكضاع أخرل خبلؿ التحقيؽ
اإلدارم ،كلكؿ جانب مف اآلثار اإليجابية كالسمبية منيا مجمكعة مف المبررات النظرية كالعممية،
فالتشريعات اإلدارية المقارنة كالعراقية عمى كجو التحديد قد جاءت مكحدة في االتجاه حكؿ غمكض

كغياب النص صراحة عمى الكذب أك مشركعيتو كآلية التعامؿ معو عدا حالة كركد اإلشارة اليو ضمنا
ككما مر بنا سابقا في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي كىك ما يترؾ محبل لمشؾ في األخذ بو

كعدـ مؤاخذة صاحبو عنو أك محاسبتو ،كفي اطار االجتيادات الفقيية نجدىا متعارضة بيف مؤيد

لمشركعية الكذب كبيف معارض لذلؾ كلكؿ منيـ مبرراتو ،كمف جانب القضاء المقارف فكاف المكضكع
يتصؼ بالتأييد لمكذب كتناقض األقكاؿ كبشركط تتحدد بالدفاع كمقتضياتو عف الحقكؽ كالمصالح كغير

ذلؾ مع كجكد االتجاه نحك اعتباره مخالفة تكجب المحاسبة لمكقؼ اخر لمقضاء ،كمف الجانب اإلدارم
فبل مجاؿ لمشؾ مف تحقؽ اثار الكذب السمبية التي قد تؤثر عمى إجراءات التحقيؽ اإلدارم كعمى
مصالح كحقكؽ المتيـ بالمخالفة لكجكد مظاىر الدفاع الكثيرة التي يتمكف المكظؼ المتيـ مف المجكء

الييا كبديؿ عف الكذب باإلضافة لمبررات أخرل ،كفي الجانب الشرعي كحتى االجتماعي فكاف نصيب

الكذب فييا ىك التحريـ مع بعض االستثناءات التي ال تمت بصمة لمجانب اإلدارم مع النبذ كالذـ
اجتماعيا ،كبذلؾ نجد أف مشركعية الكذب لمف يؤيده كيجعؿ منو مظير لحؽ الدفاع فقيا كقضاء مؤطر

بحجج ال تجد ليا نقاط القكة في تأييدىا كال العمؿ بيا نظريا أك عمميا.
ثانيا :التكصيات:
 .1نرل ضركرة التكسع كاعطاء األىمية في البحكث كالدراسات القادمة قدر المستطاع مف جانب المختصيف
عف مكضكع سمكؾ الكذب كبنطاؽ أكسع مف الندرة في المصادر في كقتنا الحاضر نظ ار لكاقعية

المكضكع كتحققو في مجاؿ التحقيؽ االنضباطي كبما يؤثر في الحقكؽ كالمصالح ،كاف ال تككف اإلشارة

اليو بشكؿ سطحي كثانكم إف ذكر في بعض المؤلفات كمف دكف اإلحاطة بجميع جكانبو كآثاره كما

يتعمؽ بمشركعيتو أك عدميا كتكحيد االتجاىات بذلؾ الجانب البحثي مقارنة بمظاىر كمقتضيات الحؽ
كالحرية بالدفاع األخرل.

 .2نكصي المشرع العراقي بمراعاة الجانب التنظيمي القانكني اإلدارم صراحة أك حتى لك كاف ضمنا
لمقتضيات حؽ الدفاع كنخص بذلؾ جانب تناقض األقكاؿ كالكذب المتعمد كالمقصكد بكيفية معالجتو
كآلية التعامؿ معو كمف دكف اإلحالة لقكانيف أخرل بالنظر لطبيعة النزاعات اإلدارية الخاصة كتعمقيا

بالمصمحة العامة كخطكرة ىذا التصرؼ كما قد يؤدم اليو مف جريمة أك أفعاؿ مخالفة ادريا عمى سبيؿ
االستقبلؿ كغير ذلؾ مف مبررات منطقية ككاقعية تشكؿ اعتداء عمى حقكؽ كمصالح اآلخريف في مجاؿ

الكظيفة العامة.

 .3نرل ضركرة استبعاد مظير الكذب المتعمد باعتباره حؽ لممكظؼ المتيـ بالمخالفة خبلؿ التحقيؽ
اإلدارم كحتى المحاكمة ككما يبرره جانب مف الفقو كالقضاء لتنافيو كتعارضو مع غياب المكقؼ المكحد
كغمكض مشركعيتو أك عدميا مف جانب التشريعات اإلدارية تحديدا كالفقو القانكني كالقضاء كما قد

ينبني كيؤسس عميو مف آثار سمبية مختمفة كلمبررات منطقية ككاقعية إداريا كشرعيا كاجتماعيا.
المصادر:

-القراف الكريـ

أكال :الكتب
 .1أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظكر األفريقي المصرم ،لساف العرب ،المجمد األكؿ-فصؿ الكاؼ ،دار
صادر ،بيركت ،بدكف سنة نشر.

 .2أحمد بف فارس بف زكريا أبي الحسيف ،معجـ مقاييس المغة (بتحقيؽ كضبط عبد السبلـ محمد ىاركف) ،الجزء الخامس
(باب الكاؼ كالذاؿ ،)...دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت.1979 ،
 .3ارشيد عبد اليادم الحكرم ،التأديب في الكظائؼ المدنية كالعسكرية (دراسة مقارنة) ،دار النصر لمطباعة اإلسبلمية،
.2001
 .4حساـ الديف كامؿ األىكاني ،النظرية العامة لبللتزاـ ،الطبعة الثالثة ،دار النيػضة العربية ،القاىرة.2000 ،

 .5سامي النصراكم ،دراسة في أصكؿ المحاكمات الجزائية ،مطبعة دار السبلـ ،الجزء األكؿ ،بغداد.1976 ،
 .6ستاف بي كالترس ،الحقيقة بشأف الكذب (نسخة مترجمة مف اإلنجميزية لمعربية) ،مكتبة جرير ،الطبعة األكلى ،المممكة
العربية السعكدية.2010 ،
 .7سردار عمي عزي ز ،ضمانات المتيـ أثناء االستجكاب ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،الطبعة األكلى ،القاىرة،
.2014

 .8سردار عمي عزيز ،ضمانات المتيـ أثناء االستجكاب ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،الطبعة األكلى.2014 ،
 .9سعد نكاؼ العنزم ،الضمانات اإلجرائية في التأديب (دراسة مقارنة) ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية.2007 ،
 .10عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،الضمانات التأديبية في الكظيفة العامة ،الطبعة األكلى ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
.2003

 .11عدناف عاجؿ عبيد ،ضمانات المكظؼ السابقة لفرض العقكبة التأديبية (دراسة قانكنية مقارنة) ،المركز العربي لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة األكلى.2018 ،
 .12عمي جمعة محارب ،التأديب اإلدارم في الكظيفة العامة (دراسة مقارنة) ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية.2004 ،

 .13عمي خطار شنطاكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دار كائؿ لمنشر ،الطبعة األكلى ،عماف.2003 ،
 .14عمار عباس الحسيني ،أصكؿ التحقيؽ اإلدارم ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة األكلى ،لبناف.2016 ،
 .15عمر فؤاد أمجد ،السمطة التأديبية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1976 ،
 .16ماجد راغب الحمك ،القانكف اإلدارم ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية.1994،
 .17محمد ماجد ياقكت ،أصكؿ التحقيؽ اإلدارم في المخالفات التأديبية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2007 ،

 .18محمد ماجد ياقكت ،شرح اإلجراءات التأديبية في الكظيفة العامة كالميف الحرة النقابية كالعمؿ الخاص ،منشأة المعارؼ
باإلسكندرية.2004 ،
ثانيا :الرسائؿ الجامعية
.1
.2

أمجد جياد نافع عياش ،ضمانات المس ائمة التأديبية لممكظؼ العاـ (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الدراسات العميا-جامعة
النجاح الكطنية ،نابمس-فمسطيف.2007 ،
ضياء حسيف لطيؼ ،حؽ الدفاع في الدعكل االنضباطية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقكؽ-جامعة النيريف.2013 ،

 .3محمد حميد عمي الجكراني ،التحقيؽ اإلدارم كضمانة مف ضمانات المكظؼ العاـ في القانكنيف العراقي كاألردني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير
مقدمة إلى كمية الحقكؽ-جامعة الشرؽ األكسط.2015 ،
 .4يحًذ ساي ٙانُثشأ٘ ،استجٕاب انًتٓى ،سسانح دكتٕساِ يمذيح إنٗ كهٛح انحمٕق-جايعح انماْشج.7158 ،
ثالثا :البحكث العممية
.1

احمد طبلؿ عبد الحميد ،التحقيؽ اإلدارم أحمد ضمانات المكظؼ السابقة عمى فرض العقكبة التأديبية (دراسة في القانكف العراقي) ،بحث منشكر
في كمية الحقكؽ-جامعة النيريف ،المجمد  ،12العدد .2010 ،1

 .2جكاد كاظـ عبد اهلل العنزم ،التحقيؽ اإلدارم في الكظيفة العامة ،بحث منشكر في مجمة المفتش العاـ ،المجمد  ،1العدد .2015 ،15
.3

ذكرل محمد حسيف ،الكذب المشركع في اإلعبلنات التجارية ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية-كمية القانكف-
جامعة بابؿ ،العدد األكؿ ،المجمد .2012 ،4

 .4رغد ف جر الراكم ،التحقيؽ اإلدارم (األىمية كاألساس) ،بحث منشكر في مجمة جامعة األنبار لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد  ،1المجمد ،5
.2015
.5

ركعة محمكد محمد عمي ،الفاظ الكذب في كتابي تيذيب األلفاظ كاأللفاظ الكتابية (دراسة تحميمية مكازنة) ،بحث منشكر في مجمة كمية التربية-
جامعة كاسط ،العدد الثامف كالثبلثكف ،الجزء األكؿ ،شباط .2020

.6

سردار عمي عزيز ،التنظيـ القانكني لئلخبار عف الجرائـ ،بحث منشكر في مجمة جامعة التنمية البشرية ،المجمد  ،3العدد  ،2جزيراف .2017

 .7صباح مصباح محمكد ،التكييؼ القانكني لئلخبار ألجرمي في قانكف العقكبات العراقي ،بحث منشكر في مجمة كمية القانكف-جامعة النيريف،
المجمد  ،24العدد .2012 ،1
.8

عباس محمد رضا كميدم عبد األمير مفتف ،مصطمح الصمت ،بحث منشكر في مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية ،جامعة
بابؿ ،عدد  ،45كانكف األكؿ .2015

 .9عمي نجيب حمزة  ،ضمانات المكظؼ القانكنية لصحة فرض العقكبة التأديبية (دراسة مقارنة) ،بحث منشكر في مجمة جامعة بابؿ ،المجمد ،15
العدد .2008 ،3
 .10محمد عزيز ،الكسائؿ غير المشركعة في االستجكاب ،بحث منشكر في مجمة القضاء ،العدد الثاني ،السنة الثانية كاألربعكف ،بغداد.1987 ،
 .11منى ع بد العالي مكسى ،الدعكل المدنية في جريمة اإلخبار الكاذب ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية-جامعة
بابؿ ،المجمد  ،8العدد .2016 ،1
 .12ناصر كريمش خضر ككليد خشاف زغير ،التحقيؽ التأديبي مع المكظؼ كضماناتو (دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ قانكف انضباط مكظفي الدكلة
كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  ،)1991بحث منشكر في مجمة القانكف لمبحكث القانكنية-جامعة ذم قار ،بدكف رقـ المجمد ،العدد .2009 ،1
 .13ىيبلف عدناف احمد ،التضميؿ كالخداع أك الكذب في اإلعبلـ التجارم ،بحث منشكر في مجمة كمية القانكف لمعمكـ القانكنية كالسياسية-جامعة
كرككؾ ،اإلصدار  ،11المجمد .2014 ،3
رابعا :الدساتير كالتشريعات القانكنية
.1الدساتير
 .1دستكر جميكرية العراؽ المؤقت لسنة  1970الممغي ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  1900في  ،1970-7-19مجمكعة القكانيف كاألنظمة
لسنة  ،1970الجزء األكؿ ،ص.3

 .2قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة  2004الممغي ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3981في  ،2003-12-31مجمكعة
القكانيف كاألنظمة لسنة  ،2004ص.96
 .3دستكر جميكرية العراؽ لسنة  2005النافذ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  4012في  ،2005-12-28مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة
 ،2005ص ،1المادة  /19رابعا.
.2التشريعات القانكنية
 .1قانكف الخدمة المدنية العراقي رقـ  24لسنة  1960المعدؿ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  300في  ،1960-6-2مجمكعة القكانيف
كاألنظمة لسنة  ،1960ص.88
 .2قانكف العقكبات العراقي رقـ  111لسنة  1969المعدؿ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  1778في  ،1969-12-15مجمكعة القكانيف
كاألنظمة لسنة  ،1969ص.671
 .3قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  ،1971منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  2004لسنة  ،1970-5-31مجمكعة
القكانيف كاألنظمة لسنة  ،1971ص.148
 .4قانكف التعديؿ الثاني رقـ  106لسنة  1989لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة  ،1979منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3285في
 ،1989-12-11مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة  ،1989الجزء  ،1ص.794
 .5قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  14لسنة  1991المعدؿ ،منشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3356في  ،1991-6-3مجمكعة
القكانيف كاألنظمة لسنة  ،1991الجزء األكؿ ،ص.87
 .6قانكف التعديؿ الخامس رقـ  17لسنة  2013لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة  ،1979منشكر بالعدد  4283في ،2013-7-29
مجمكعة القكانيف كاألنظمة لسنة  ،2013ص.23
خامسا :المكاقع اإللكتركنية
 .1سعد عزت السعدم ،تحريؾ الدعكل الجزائية في القانكف العراقي ،مقاؿ منشكر بتاريخ  2018-3-15عمى المكقع االلكتركني:
.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592368& r=0
.2

ضياء كاظـ الكناني ،جريمة اإلخبار الكيدم الكاذب ،مقاؿ منشكر عمى صفحة المكقع الرسمي لمجمس القضاء األعمى بتاريخ ،2011-7-17
عمى المكقع االلكتركني. https://www.hjc.iq/view.4298/ :

 .3محمد عبد جازع ،جريمة اإلخبا ر الكاذب أك الدعكل الكيدية ،مقاؿ منشكر عمى صفحة المكقع الرسمي لمجمس القضاء األعمى بتاريخ -5-3
 ،2018عمى المكقع االلكتركني. https://www.hjc.iq/view.4298/ :
 .4محمكد عمي مكسى ،سيككلكجية الكذب ،منشكر عمى المكقع االلكتركني.https://www.researchgate.net/publication/307925725 :
 .5عف

مفيكـ

كتعريؼ

الكذب

لغكيا،

المكقع

االلكتركني:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

.ar/%D9%83%D8%B0%D8%A8/
 .6عف مفيكـ الكذب اصطبلحا ،المكقع االلكتركني https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B0%D8%A8
 .7عف مفيكـ الكذب ،المكقع االلكتركنيhttps://dorar.net/akhlaq/2680/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89 :
 .8عٍ تحشٚى انكزب عهٗ انًٕلع االنكتشَٔ :ٙحكى-انكزبٔ-ياٚ-ثاح-يُّ.https://dorar.net/akhlaq/2693/
 .9في الكذب كأنكاعو كمساكئو كعبلجو عمى المكقع االلكتركني. https://www.imamali.net/files/files/1odncp4v.pdf :

