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ٌنصب موضوع البحث عن سؤال مفاده هل ٌتوجب على الموظؾ المرؤوس أن ٌنفذ جمٌع األوامر الصادرة
إلٌه من رئٌسه دون نقاش أو اعتراض أم له حق األعتراض والنقاش وإلى أي مدى أو ما هً حدود هذا النقاش؟
لقد ظهرت عدة نظرٌات بهذا الصدد النظرٌة األولى وهً القدٌمة والتً توجب على الموظؾ تنفٌذ األوامر
ًالصادرة إلٌه من رئٌسه دونما اعتراض وأعطت مسوؼات لهذا الرأي وظهرت نظرٌة بدٌلة تعطً المجال رحبا
 ومن ثم ظهرت نظرٌة ثالثة كوسط.للنقاش والتداول وعزز أصحاب هذه النظرٌة رأٌهم بأسالٌب ودالئل ؼٌر واقعٌة
بٌن النظرٌتٌن السابقتٌن مفادها أن ٌخبر المرؤوس رئٌسه بأن األمر الصادر عنه ٌشوبه خطأ قانونً مما ال ٌمكن
العمل به فإن أصر الرئٌس على رأٌه تحرٌرٌا ً فعلى المرؤوس تنفٌذ األمر وٌتحمل الرئٌس المسؤولٌة القانونٌة الناجمة
.عن ذلك
ً
وقد أخذ المشرع العراقً فً قانون انضباط موظفً الدولة بهذا االتجاه موضحٌن كل ذلك تفصٌال فً هذا
.البحث
.| |المرؤوس،| |الرئٌس،| |األوامر الصادرة،| |قانون انضباط موظفً الدولة،| |واجب الطاعة:الكلمات المفتاحٌة
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Abstract:
The research topic focuses for a question that if the employee should implement
all orders issued from his boss without discussion or objection, veto or debate and
to what extent or what are the limits of this debate ؟
Several theories have appeared in this regard. The first theory which is the
oldest one requires the employee to carry out orders issued to him by his boss
without any objection. The theory gave the rationale for this view. After that, an
alternative theory emerged and gave an enough room for discussion and
deliberation. The holders of these theoretical opinion strengthened unrealistic
methods and evidence. And then a third theory emerged as an intermediate
between the two previous theories, states that the employee should inform his
boss that the issued order has been merged with a legal error and could not be
implemented. If the boss insisted on his opinion editorially, the employee has to
implement the command and the boss holds out the legal responsibility arising
from it .
Iraqi legislator has taken the law in the discipline of state employees in this
direction. This research would attempt to clarify this in detail.
Key words: |concept of the duty obedience|, |discipline of state employees|, |employee|,
|boss|.|issued orders|.

المقدمة:
ٌتخذ الجهاز اإلداري شكل الهرم من ناحٌة تسلسله
الوظٌفً ،حٌث ٌكون على رأس الهرم رئٌس الجمهورٌة
وٌلٌه فً المسؤولٌة رئٌس الوزراء ومن ثم الوزراء وهكذا
تتسع شكلٌة الهرم لتصل إلى قاعدته المتمثلة بصؽار موظفً
الدولة.
وبناء علٌه فكل موظؾ فً الجهاز اإلداري ٌكون
رئٌسا ً ومرؤوسا ً فً آن واحد .فالوزٌر مثالً ٌكون رئٌسا ً
على موظفً وزارته ومرؤوسا ً من قبل رئٌس الوزراء
باعتباره رئٌس السلطة التنفٌذٌة وهكذا تتدرج المسؤولٌة
حسب ما ٌسمى بالتدرج أو التسلسل الوظٌفً.
وما دامت السلطة التنفٌذٌة هً الٌد التً تترجم
القوانٌن التً تضعها السلطة التشرٌعٌة إلى الواقع العملً
الملموس ،فإن كل موظؾ ٌكون مسؤوالً عن تنفٌذ المهام
الموكولة له ضمن الحدود المرسومة له قانونا ً وبكل أمانة
واخالص وصوالً لحسن سٌر عمل الجهاز اإلداري.
وبعد تعدد وتنوع الخدمات التً أصبحت تقدمها
الدولة حسب المفهوم التوضٌحً لمواطنٌها فقد أصبحت
المهام التً ٌقدمها أي موظؾ محددة بالصالحٌات المناطة
به ،وال ٌحق له تخطٌها ،وإال أصبح القرار الصادر عنه
معٌبا ً من جهة االختصاص.
والسؤال الذي ٌطرح نفسه إلى أي مدى ٌلتزم
الموظؾ المرؤوس بتنفٌذ األوامر الصادرة إلٌه من رئٌسه،
فهل ٌتوجب علٌه تنفٌذ جمٌع االوامر ودونما اعتراض ،أم
له حق االمتناع عن تنفٌذ بعض من تلك االوامر ،وما هً
الحدود القانونٌة التً ٌحق لموظؾ أن ٌنفذ أو ٌمتنع عن تلك
االوامر بعٌدا عن المسؤولٌة.
هذا ما وددنا طرحه فً بحثنا هذا لإلجابة عن التساؤالت
التً ٌمكن تبٌانها فً ضوء المفهوم اإلداري لـ " حدود
وواجب طاعة المرؤوس لرئٌسه فً تنفٌذ األوامر الصادرة
إلٌه " وما هً الضوابط والنظرٌات التً طرحت بهذا الشأن
وما أصطلح على تسمٌته بـ " مفهوم واجب الطاعة "
خطة البحث (( حدود واجب الطاعة))
لتؽطٌة الموضوع واإلحاطة به بصورة تامة قسمنا البحث
وفق الخطة اآلتٌة:
المبحث األول :مفهوم الوظيفة العامة
الفرع األول :الوظٌفة العامة خدمة وتكلٌؾ.
الفرع الثانً :التعرٌؾ بالموظؾ العام.
المبحث الثاني :مدى التزام الموظف باالوامر الصادرة اليه
من رئيسه.
الفرع األول :االوامر التً تقع خارج نطاق القانون.
الفرع الثانً :األوامر التً تقع ضمن نطاق القانون.

الفرع الثالث :موقؾ القانون العراقً من مبدأ حدود واجب
الطاعة.

المبحث األول
الفرع األول
مفهوم الوظيفة العامة
إنتهى عهد الدولة الحارسة منذ أمد بعٌد وحل محله
المفهوم التدخلً للدولة ،ومن مقتضى هذا المفهوم الذي
تباٌن من حٌث سعته فً ظل النظام الرأسمالً واألشتراكً،
أن تتدخل الدولة فً كثٌر من مظامٌن الحٌاة وشؤونها.
وأنعكس ذلك على التركٌز على الجهاز األداري للدولة
بأعتباره الٌد التً تترجم التشرٌعات إلى الواقع العملً
الملموس وفقا ً لمبدأ الفصل بٌن السلطات .وٌمكن وصؾ
السلطة التشرٌعٌة بأنها العقل المدبر فً وضع األسس
والمبادئ العامة ورسم السٌاسات واالستراتٌجٌات التً تراها
فً منهجها المستقبلً تجاه شعوبها .إال أن هذه التشرٌعات
تبقى حبراً على ورق وال جدوى من وراءها ما لم تقترن
بالتطبٌق عن طرٌق السلطة التنفٌذٌة المتمثلة بالجهاز
اإلداري.
وكلما ٌكون التطبٌق سلٌما ً ومتطابقا ً مع المفاهٌم
التشرٌعٌة وما صاؼته من مبادئ كانت الدولة قانونٌة
وأصٌلة .فنجاح الدولة الحدٌثة وتقدمها ال ٌقتصر على
صٌاؼة المثل والعبارات الجاذبة فً دساتٌرها وقوانٌنها بل
إن األمر ٌتجسد فً كٌفٌة ترجمة مثل االهداؾ والمبادئ
لٌكون مواكبا ً ومساٌراً ومتطابقا ً مع تلك المفاهٌم .وكلما
ابتعد التطبٌق وتقاطع مع شكل النصوص ابتعدت الدولة عن
المفهوم القانونً واالصالة المطلوبة لتحقٌق الؽاٌات التً
ٌحتاجها الشعب]1[.
ولعل من نافلة القول إن أؼلب الدساتٌر والقوانٌن
تنحى إلى وضع صٌػ ومبادئ مثلى وتتماشى مع المفاهٌم
الدٌمقراطٌة .الؽاٌات النبٌلة ،إال أن التطبٌق قد ٌكون شعاراً
متضاداً مع نصوص الدستور ،لذا أصبح التطبٌق اهم من
التشرٌع .من جهة أخرى فإن الٌد المترجمة للنصوص
التشرٌعٌة ٌجب أن تكون أمٌنة ومخلصة على حسن تنفٌذ.
إال أن السؤال الذي ٌبقى قائما ً هو ما هو المبدأ الذي ٌقاس به
حسن اداء الجهاز اإلداري وقٌامه باالداء على الوجه األمثل
بعٌداً عن كل المعوقات والسلبٌات المالٌة واإلدارٌة ،ومن
هً الجهة التً تتولى الوصول إلى تلك الحقٌقة ودقائق
العمل الوظٌفً والعمل على سالمة االداء.
من هنا برزت فكرة الرقابة على كٌفٌة العمل
الوظٌفً وعدم انحراؾ الموظؾ إلى مزالق الفساد اإلداري
والمالً.
بعد انتشار االنظار الداعٌة إلى الدٌمقراطٌة،
تعددت اسالٌب الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة،
وتنوعت شكل األسالٌب ،وال مجال لشرحها إال أننا نخص
منها بالذكر الرقابة التشرٌعٌة حٌث لم ٌعد مبدأ الفصل بٌن

السلطات مبدأ جامداً وإنما أصبح مرنا ً ومتداخالً ،فأصبحت
السلطة التشرٌعٌة تمارس وظٌفتها االولى وهً التشرٌع
ومن ثم الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة ومحاسبة أي
مسؤول اداري فلم ٌكتفً الدستور العراقً الصادر عام
 2005المنشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة برقم  4012فً
 2005 /12 /28وبموجب المادة  61منه على أن ٌختص
مجلس النواب بالرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة ،بل
ذهب الدستور إلى ابعد من ذلك حٌث جعل من صالحٌة
المجلس الموافقة على تعٌٌن شاؼلً الوظائؾ المهمة من
صالحٌة بموجب الفقرة خامسا ً من تلك المادة.
وكذلك الرقابة السياسية ادلتمثلة باألحزاب وادلنظمات ادلدنية
فقد نصت ادلادة  39من الدستور على حرية تأسيس اجلمعيات
واالحزاب السياسية أو االنضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون.
وأما الرقابة الشعبية ادلتمثلة بالصحافة واألعالم والنشر والتظاىر
السلمي ووسائل اإلعالم الصوتية وادلرئيةفقد نصت ادلادة  38من الدستور
على تكفل الدولة مبا ال خيل بالنظام العام واإلداري باحلريات االتية:
أوالً :حرية التعبًن عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر.
ثالثاً :حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً.
ولعل أهم رقابة اعتمدها الدستور العراقً الجدٌد
هً الرقابة القضائٌة والتً تمثلت بإنشاء المحكمة االتحادٌة
العلٌا ،واعتبارها هٌئة قضائٌة مستقلة بموجب المادة 93
من الدستور ،وقد صدر قانون بإنشاء هذه المحكمة برقم
 2005 /30المنشور فً الوقائع العراقٌة برقم  946فً
 2005 /3 /17كما حدد النظام الداخلً بها رقم 2005
المنشور فً الوقائع العراقٌة رقم  3997فً /5 /2
 .2005ومن اهم اختصاصاتها:
الرقابة على دستورٌة القوانٌن واالنظمة
أ-
السائدة.
تفسٌر نصوص الدستور.
ب-
الفصل فً القضاٌا التً تنشأ عن تطبٌق
ج-
القوانٌن االتحادٌة وٌكفل القانون حق كل
من مجلس الوزراء وذوي الشأن من
االفراد وؼٌرهم مثل الطعن المباشر لدى
المحكمة.

وتعتبرالرقابة بكافة اشكالها وبخاصة الرقابة
القضائٌة الركٌزة االساسٌة والمهمة فً ابعاد العاملٌن فً
الجهاز االداري عن الخروقات واالنحرافات ؼٌر السلٌمة.
ولقد عرفت المادة  30من الدستور الصادر عام
 1970الوظٌفة العامة بأنها ((:أمانة مقدسة وخدمة
اجتماعٌة)) ،إال ان المادة الثالثة من قانون انضباط موظفً
الدولة رقم  14لسنة  1991قد نصت على ((الوظٌفة
العامة تكلٌؾ وطنً وخدمة اجتماعٌة ٌستهدؾ القائم بها
المصلحة العامة وخدمة المواطنٌن فً ضوء القواعد
القانونٌة النافذة .وهذا المفهوم ٌتماشى مع النظرٌات
الحدٌثة فً الوظٌفة العامة.
وٌمكن اعتبار إن المفهوم الحدٌث للوظٌفة العامة هو
مجموع اختصاصات شرعٌة ٌستؽلها الموظؾ لتحقٌق
مصلحة عامة وال ٌمكن اعتبارها بأي حال من األحوال
حقا ً خاصا ً ٌتمكن الموظؾ التصرؾ به .وال نرٌد الخوض
بتفاصٌل هذا الموضوع ألنه موضوع فٌه كثٌر من
التفاصٌل والمفاهٌم مما قد ٌبعدنا عن موضوع بحثنا هذا.

الفرع الثاني
التعريف في الموظف العام
اعتاد المشرع العراقً ان ٌعرؾ الموظؾ فً
قوانٌن الخدمة المدنٌة ففً قانون الخدمة المدنٌة
الصادر فً عام  1931عرؾ الموظؾ فً المادة
الثانٌة منه بأنه ((كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة فً
الحكومة لقاء راتب ٌتقاضاه من المٌزانٌة العامة أو
مٌزانٌة خاصة تابعة ألحكام التقاعد)) ،كما ورد تعرٌؾ
الموظؾ فً قانون انضباط موظفً الدولة رقم 69
لسنة  1936المعدل بأنه ((كل شخص عهدت إلٌه
وظٌفة فً الحكومة لقاء راتب تقاضاه من المٌزانٌة
العامة أو بمٌزانٌة خاصة وتابع االحكام قانون
التقاعد)) .وعدل هذا التعرٌؾ فً قانون الخدمة
الصادر فً عام  1939بموجب المادة الثانٌة على أنه
((كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة دائمة فً مالك الدولة
الخاص بالموظفٌن)) .وورد هذا التعرٌؾ فً قانون
الخدمة رقم  15لسنة  1956وتكرر فً قانون الخدمة
المدنٌة رقم  24لسنة .1960

وٌتضح من ذلك أن الدستور اعطى صالحٌة مطلقة
لهذه المحكمة بإلؽاء أي تشرٌع ٌتعارض مع احكام الدستور
والحكم بعدم دستورٌته مما ٌلزم السلطة التشرٌعٌة بإلؽائه.
وٌكون حكم المحكمة باتا ً ؼٌر قابل للطعن (المادة  94من
الدستور).

أما فً قانون انضباط موظفً الدولة رقم  14لسنة
 1991فقد عرفت المادة االولى منه الموظؾ العام بأنه
((كل شخص عهدت إلٌه وظٌفته داخل مالك الوزارة
أو الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة)).

كما أنشأت هٌئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشٌن
العمومٌٌن الذي استحدث بأمر سلطة االئتالؾ رقم 57
الصادر فً .2004 /2 /5

ومما ال شك فٌه أن التعرٌؾ الوارد فً قانون
انضباط موظفً الدولة رقم  14لسنة  1991أهم
وأشمل وأدق من التعارٌؾ السابقة وٌساٌر التعارٌؾ
الحدٌثة الواردة فً قوانٌن الخدمة الحدٌثة فً الدول
االخرى.

ومن البدٌهً أن الموظؾ مكلؾ بأداء خدمة عامة
تحقٌقا ً للمصلحة العامة العلٌا فً المجتمع لقاء راتب
ٌتقاضاه من مٌزانٌة الدولة ،وتتمٌز عالقة الموظؾ
بالدولة بأنها عالقة تخضع للقانون اإلداري ولٌس
للقانون المدنً ،فالموظؾ ٌعٌن بموجب قرار إداري
ٌخضع لقواعد االختصاص والشكل والمحل والسبب.
فالموظؾ ال ٌستطٌع أن ٌناقش القواعد والضوابط التً
تضعها الدولة فً سواء من ناحٌة الراتب أو العنوان
الوظٌفً أو الدرجة الوظٌفٌة أو مكان العمل ،وإنما
ٌتوجب علٌه القبول بكل الشروط أو الظروؾ الخاصة
بالتعٌٌن ،فهو ال ٌخضع لقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن
المعمول بها فً القانون المدنً حٌث ٌكون التعاقد مبنٌا ً
على الشروط والقٌود التً ٌتفق علٌها العامل ورب
العمل .وٌخضع الموظؾ فً عالقته بالدولة لقانون
خاص بالخدمة المدنٌة وقانون انضباط موظفً الدولة
وعلٌه االلتزام بالواجبات المنصوص علٌها فً تلك
القوانٌن وإال تعرض إلى المسألة فً حالة االخالل بأي
مخالفة منصوص علٌها فً القانون.
من جانب آخر فإن العناصر التً تقدم علٌها فكرة
الموظؾ العام ٌمكن حصرها باآلتً:
أو ًلاً-الخدمةًفيًمرفقًعام[ً:]2ان الفقو والقضاء يستعمالن مصطلح
ادلرفق العام للداللة على معنيٌن:

 ادلعىن الوظيفي ،ويراد بو القيام بعمل معٌن أو نشاط معٌن،كمرفق الدفاع أو مرفق التعليم.
 ادلعىن العضوي ،ويراد بو قيام الدولة بتهيئة وسائل معينةواشخاص واموال وتنشئ مشروعاً ألداء اخلدمات العامة .وىو
هبذا ادلعىن يعين ادلشروع ذاتو.
وقد حتاشت التعاريف الواردة يف قوانٌن اخلدمة ادلدنية أو قوانٌن
االنضباط يف العراق عن ذكر ىذه العبارة وذلك لتعدد النظريات اخلاصة
مبفهوم ادلرفق العام واستعاضت عنو بالعمل يف الوزارة أو اجلهة غًن ادلرتبطة
بالوزارة واليت تؤدي خدماهتا للصاحل العام وليس دلنفعة خاصة.
ومهما يكن من االمر فإنو جيب توفر عنصرين إلمكان اعتبار
ادلشروع مرفق عام:
 .1االنتاج العام.
 .2وجود شخص من اشخاص القانون العام يتوىل إدارة ادلشروع
[.]3
ثانيا -أن يكون العمل الوظيفي عمل دائم:
رؼم التعرٌؾ الوارد فً قانون انضباط موظفً
الدولة الحالً تجاوز هذا التعبٌر خالفا ً للتعارٌؾ السابقة فً
قوانٌن الخدمة المدنٌة واالنضباط السابقة ،إال أن هذا
العنصر ٌعتبر عنصراً حٌوٌا ً ومهما ً فً مفهوم الوظٌفة
العامة.

وٌقصد بالدٌمومة أن ٌكون العمل به دائما ً فً مباشرة
المرفق العام لنشاطه باعتبار أن المرفق بحاجة إلى انتظام
وإطراد الشباع الحاجات المخصص لها وٌذهب د .شاب
توما منصور الى أن دوام الوظٌفة ال ٌنصرؾ الى كٌفٌة
اداء الموظؾ لعمله ،بل إن ذلك مسألة تنظمها القوانٌن
واالنظمة [ .]4فقد ٌكون العمل ٌومٌا ً أو بضعة اٌام .بحسب
طبٌعة العمل .وقد قضى مجلس االنضباط العام فً احدى
قراراته بأن المعترض السٌد ...لم ٌكن موظفا ً بالمعنى
القانونً بل إنه كان قد عٌن بمخصصات متطوعة لضرؾ
من مخصصات الدعاٌة [ .]5وال ٌمكن أن تكون الوظٌفة
دائمة بل ٌجب أن ٌكون اشؽال الموظؾ لها بصفة دائمة،
بمعنى أنه ٌتفرغ الموظؾ لخدمة.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون انضباط موظفً
الدولة رقم  14لسنة  1991بأن ٌلتزم الموظؾ بأداء اعمال
وظٌفته بنفسه وبأمانة وشعور بالمسؤولٌة والتقٌد بقواعد
العمل وعدم التؽٌب عنه إال بإذن وتخصٌص جمٌع وقته
للوظٌفة كما أن المادة الخامسة من القانون حظرت على
الموظؾ أو الجمع بٌن الوظٌفة وبٌن أي عمل آخر إال
بموجب احكام القانون أو مزاولة األعمال التجارٌة وتأسٌس
الشركات ،كما نصت المادة السادسة من القانون كٌفٌة عمل
الموظؾ بعد الدوام الرسمً ووفق شروط معٌنة.
لقد حددت المادة الرابعة من القانون الواجبات التً
ٌجب على الموظؾ األلتزام بها وحظرت المادة الخامسة من
القانون االمور التً ٌجب على الموظؾ عدم القٌام بها وإال
تعرض إلى العقوبات التأدٌبٌة المنصوص علٌها فً المادة
الثامنة من نفس القانون.
ٌتجلى من النصوص اعاله أن عالقة الموظؾ مع
الدولة عالقة ادارٌة تنفرد بها الدولة بما تملك من سلطات
عامة فً فرض شروطها لرسم عالقة الموظؾ بالدولة.
 -1أن يعين الموظف من السلطة التي تمتلك حق
تعيينه قانونا:
القرار اإلداري ٌجب أن ٌكون مستوفٌاً
للشروط العامة فً صحة صدوره وفق شكلٌة
معٌنة وصادر من جهة ذات اختصاص
وصحٌحا ً فً جهة المحل والسبب وإال اعتبر
القرار معٌبا ً أومعدوما ً [.]6
 -2أن يكون الموظف ممن تتوفر فيه الشروط
القانونية للتعيين:
ترك قانون انضباط موظفً الدولة السابق ذكر
الشروط القانونٌة الواجب توافرها فً الموظؾ
إلى قانون الخدمة المدنٌة وال نرٌد اإلطالة بهذا
الموضوع إال أنه من أهم الشروط القانونٌة أن
ٌكون الشخص المراد تعٌٌنه بالؽا ً لسن الرشد هو
سن الثامنة عشر من العمر وكامل األهلٌة وعراقً
الجنسٌة وحامالً لشهادة دراسٌة معترؾ بها وقد
كانت التعٌٌنات سابقا ً تجري من قبل مجلس الخدمة
العامة الذي ألؽً واصبحت التعٌٌنات تجرى من
قبل دوائر الدولة مباشرة وهذا مبدأ ؼٌر صحٌح
وٌتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص علٌه
دستورٌا ً فً المادة المادة  61من الدستور الصادر

عام  .8002وقد اعد قانون جدٌد للخدمة المدنٌة
ولكن لم ٌر النور لحد اآلن.
 -3أن تكون هناك وظيفة داخل مالك الوزارة أو
الجهة غير المرتبطة بوزارة من المعلوم أن لكل
دائرة من دوائر الدولة هٌكل تنظٌمً لها ومالك
خاص لها ٌتضمن عدد معٌن لكل درجة من
درجات المالك.
وال ٌجوز تعٌٌن موظؾ إال بوجود
درجة شاؼرة فً المالك .فالمالك معناه مجموع
الدرجات المخصصة لكل وزارة ،وال ٌجوز
التعٌٌن خارج المالك ،إال أنه ٌجوز فً بعض
الحاالت باستحداث درجة أو عن طرٌق الحذؾ
واالستحداث وبموافقة وزارة المالٌة.
ومن الناحٌة الفقهٌة قد ظهرت عدة
نظرٌات لتبٌان الطبٌعة التً تربط الموظؾ بالدولة
وٌمكن إجمالها بما ٌلً:
نظرٌة العقد المدنً ،نظرٌة عقد
اإلذعان ،نظرٌة التعاقد من نطاق القانون العام.
المبحث الثاني
مدى التزام الموظف باألوامر الصادرة إليه من رئيسه
ٌخضع الموظؾ المرؤوس إلى توجٌهات و أوامر
تصدر إلٌه من الرئٌس األعلى وتتنوع هذه األوامر إذا
كانت فً حدود القانون أو خارجة عنه مما ٌقتضً
التفرقة بٌن ذلك على النحو االتً:
الفرع األول :األوامر التً تقع خارج نطاق القانون.
الفرع الثانً :األوامر الصادرة التً تقع ضمن نطاق
الوظٌفة.
الفرع الثالث :موقؾ القانون العراقً من مبدأ حدود
واجب الطاعة [.]7
الفرع األول
األوامر التي تقع خارج نطاق القانون
قد ٌستؽل الرئٌس مرؤوسه ألمور ال عالقة لها
بالوظٌفة وقد ٌشكل القسم األول منها جرائم سواء تتعلق
بالنفس أو المال العام كالطلب من المرؤوس أن ٌعتدي
على شخص له عداء مع الرئٌس سواء بالضرب أو
القتل أو ما شابه ذلك أو قد ٌكلفه بسرقة بعض االموال
من احد االشخاص مستؽالً ذلك منزلته الوظٌفٌة ومما ال
شك فٌه إن كال األمرٌن ٌشكل جرٌمة عند اقترافها من
قبل الشخص المرؤوس .وٌتوجب على المرؤوس أن
ٌمتنع عن تنفٌذ تلك األوامر واالخبار عن مصدر األمر
لكون تلك الحالة تشكل فعل مخالؾ للقانون كل هذا إذا
كان األمر صادر من الرئٌس األعلى المباشر وٌصح
األمر إذا صدر من رئٌس إلعالنه له مباشر بالمرؤوس،
فمن باب أولى عدم إطاعته بالعمل.
الفرع الثاني
االوامر الصادرة التي تقع ضمن نطاق الوظيفة []8

قد ٌكون االمر الصادر من الرئٌس ٌتعلق بالعمل
الوظٌفً وهنا ٌجب التفرقة بٌن امرٌن :األول إذا كان األمر
الصادر ٌتوافق مع القانون وٌتماشى مع أهدافه فٌجب على
الموظؾ التقٌد بتنفٌذ األمر الصادر علٌه من المرؤوس
ونقصد بالمرؤس هنا هو المسؤول المختص فً اصدار هذا
األمر أي من الرئٌس األعلى المباشر مثال ذلك إن الموظؾ
فً الدائرة القانونٌة ٌنفذ األمر الصادر إلٌه من رئٌسه فً
تلك الدائرة حسب قواعد االختصاص وال ٌمتثل لألوامر
الصادرة إلٌه من دارة أخرى كالدائرة اإلدارٌة مثالً إنما
ٌقتصر األمر على تنفٌذ االمر المسؤول عنه الموظؾ حسب
االختصاص الوظٌفً .أما إذا كان األمر الصادر إلٌه
ٌتعارض مع القانون فقد انقسمت اآلراء بصدد هذه النقطة
إلى ثالثة نظرٌات:
 النظرية األولى :ومفادها إن المرؤوس ٌجب أن ٌطٌع
قانونا ً دونما اعتراض على األوامر الصادرة إلٌه من
رئٌسه وبعكسه إن ذلك ٌولد تقاطعا ً فً أداء العمل
الوظٌفً وإرباك فً تنفٌذ العمل فال ٌصح أن ٌعترض
المرؤوس عن تنفٌذ ذلك األمر بحجة مخالفته للقانون.
والذرٌعة األخرى الذي ٌستند علٌها أصحاب هذا الرأي
أن الرئٌس هو أدرى وأعلم وأكثر خبرة من المرؤوس
فمن باب أخرى أن ٌخضع المرؤوس ألوامر الرئٌس ألن
التدرج الوظٌفً مبنً على الخبرة والكفاءة والقدرة فً
العمل اإلداري وأن عدم تنفٌذ األوامر ٌعنً عرقلة إداء
العمل الوظٌفً وعدم أداءه بالشكل المطلوب.
 النظرية الثانية [ :]9إن هذه النظرٌة تكاد تكون أكثر
تقاطعا ً مع النظرٌة األولى حٌث أن اصحابها ٌقولون بأن
المرؤوس ال ٌكون مطٌعا ً للرئٌس فً تنفٌذ ألوامر إذا
كانت مخالفة للقانون بل ٌتوجب علٌه أن ٌمتنع عن تنفٌذ
تلك األوامر وٌعزز اصحاب هذا الرأي بأن العمل
اإلداري ٌجب أن ٌبنى على التشاور وتبادل الرأي بهدؾ
الوصول إلى الرأي الصحٌح الذي ٌحقق الصالح العام
ومصلحة الدائرة وٌشٌرون بهذا المقام إلى الرأي
اإلسالمً حٌث ٌطلب سبحانه وتعالى من النبً األكرم
(ص) بأن ٌشاور أصحابه فً بعض االمور حٌث ٌقول
سبحانه وتعالى فً محكم كتابه الكرٌم (وأمرهم شورى
بٌنهم) لذا ٌنبؽً أن ٌبنى القرار اإلداري على أسس
سلٌمة وقانونٌة وأن ال ٌنفرد الرئٌس بأتخاذ القرار حتى
وإن كان مخالؾ للقانون وال ٌكون المرؤوس دمٌة
لرئٌسه وآلة صماء ٌحركه كما ٌشاء [.]10
 النظرية الثالثة [ٌ :]11مكن القول بأن هذه النظرٌة تخط
طرٌقا ً وسطا ً بٌن النظرٌتٌن السابقتٌن وتعتبر أكثر قبوالً
وٌبنً أصحاب هذه النظرٌة
من تلك النظرٌتٌن.
آراءهم بأن الموظؾ لٌس امعه أو آلة صماء ٌنفذ ما ٌتلقاه
من أوامر وٌسكت عن أي مخالفة للقانون أو أن ٌكون
معارضا ً أو مخالفا ً ألي أمر ٌصدر إلٌه من الرئٌس
وٌحدد اصحاب هذه النظرٌة مساراً خاصا ً لمعالجة هذا
األمر ٌمكن أن نلخصه بما ٌلً:
إذا ما وجد المرؤوس أن األمر الصادر إلٌه من رئٌسه
المختص فٌه مخالفة قانونٌة فٌجب علٌه إخبار الرئٌس
تحرٌرٌا ً بشأن تلك المخالفة فً ذلك األمر وٌشٌر إلى
النصوص القانونٌة التً تخالؾ ذلك األمر وفً حالة

إصرار الرئٌس على رأٌه تحرٌرٌا ً فعلى المرؤوس أن
ٌنفذ األمر وهنا تقع المسؤولٌة على من أصدر األمر.
وٌبدو واضحا ً أن هذه النظرٌة هً أكثر واقعٌا ً لحسن
سٌر العمل الوظٌفً وأكثر ضمانا ً للمرؤوس باإلضافة
إلى وجوب احترام القانون وتطبٌقه بصورة سلٌمة.
الفرع الثالث:
موقف القانون العراقي من مبدأ حدود واجب
الطاعة
لدى الرجوع إلى قانون انضباط الدولة رقم 14
لسنة  1991المعدل نجد إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة
من القانون تنص على ما ٌلً (ٌلتزم الموظؾ بالواجبات
اآلتٌة ...ثالثاً :إحترام رؤسائه وإلتزام األدب و اللٌاقة فً
مخاطبتهم فً حدود وإطاعة أوامرهم المتعلقة بإداء واجباته
فً حدود ما تقضً به القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات ،فإذا
كان فً هذه األوامر مخالفة فعلى الموظؾ أن ٌبٌن لرئٌسه
ً
كتابة وجه تلك المخالفة وال ٌلتزم بتنفٌذ تلك األوامر إال إذا
ً
أكده رئٌسه كتابة وعندئ ٍذ ٌكون الرئٌس هو المسؤول عنها)
ٌبدو من هذا النص إن المشرع العراقً قد أخذ بالنظرٌة
الثالثة (الحدٌثة) فً مجال مدى إلتزام الموظؾ فً تنفٌذ
األوامر الصادرة إلٌه من رئٌسه وبتحلٌل هذا النص ٌمكن أن
ٌستخلص ما ٌلً:
إن على الموظؾ المرؤوس عدم تنفٌذ األمر الصادر إلٌه
رئٌسه وفقا ً للشروط اآلتٌة:
 .1أن ٌكون الرئٌس مصدر األمر هو الرئٌس المختص
بالنسبة للمرؤوس وله الصالحٌة فً إصدار ذلك األمر.
 .2أن ٌكون األمر الصادر من الرئٌس إلى المرؤوس فٌه
مخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات وهنا ٌحق
للموظؾ عدم تنفٌذ األمر.
 .3إذا كان ذلك األمر فٌه مخالفة قانونٌة فعلى الموظؾ أن
ً
كتابة (تحرٌرٌاً) وجه تلك المخالفة ٌبٌن
ٌبٌن لرئٌسه
فٌها السند القانونً الذي ٌستند علٌه لتلك المخالفة.
 .4فً حالة بٌان األمر المخالؾ من قبل المرؤوس
وإصرار الرئٌس على رأٌه ففً هذه الحالة تنتفً
المسؤولٌة عن المرؤوس وتقع المسؤولٌة على عاتق
الرئٌس الذي أصدر األمر.
وفً هذا األتجاه ٌمكننً القول األخذ بهذا اإلتجاه ٌؤدي إلى
تطبٌق القانون بصورة سلٌمة ومسائلة المخالؾ وتحمٌله
المسؤولٌة والحفاظ على الحقوق ورفع المسؤولٌة عن
المرؤوس وفً هذا إنسٌابٌة وتفعٌل عمل الجهاز اإلداري
بصورة سلٌمة وقانونٌة.

الخاتمة
ٌتجلى مما قدمنا من هذا البحث إن الوظٌفة العامة
أمانة مقدسة ٌتوجب إدائها بأمانة وإخالص وكفاءة.
وإن مسار العمل الوظٌفً ٌتطلب تدرج فً سلم الدرجات
الوظٌفٌة وٌنعكس ذلك على التسلسل العمل الوظٌفً لٌكون
هرما ً ٌتدرج نزوالً من الرئٌس األعلى إلى األدنى،
وٌتحصل من جراء ذلك وجود مرونة وسهولة فً العمل

اإلداري ولهذا برزت عدة نظرٌات لتحدٌد مدى التزام
الموظؾ المرؤوس ألوامر رئٌسه ومن ثم بٌان موقؾ
القانون العراقً إزاء تلكم النظرٌات.
وبالوقت الذي ٌشٌر إلى أن هذا الموقؾ ٌتماشى
مع النظرٌات الحدٌثة وٌتوجب العمل به بكل حرفٌة
وشجاعة ،لكً ال ٌبقى المرؤوس فً خوؾ وعدم اطمئنان
مما قد ٌصٌبه من هٌمنة رئٌسه سواء المباشر أو األعلى.
وفً حالة تجاوز الرئٌس االعلى لتلك الحدود فبإمكان
المرؤوس االلتجاء إلى مجلس االنضباط األعلى للتشكً من
منصب الرئٌس األعلى.
أرجو قد أكون قد وفقت لما ذهبت إلٌه واسأل هللا
أن ٌوفق الجمٌع لما ٌرضٌه بما ٌحقق المصلحة العامة إنه
سمٌع مجٌب.
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