التضمين في القانون الجنائي
لقوى األمن الداخلي
Embedding in Criminal Code of
The Internal Security Forces
األستاذ المتمرس الدكتور
محمد علي سالم األسدي
An Experienced Prof. D. Mohamed
Ali Salem AL-Asadi
 كلية القانون- الجامعة األسالمية
Islamic University. College of Law
الباحث الطالب
برهان خليل إبراهيم القيسي
Student Researcher Burhan Khalil AL-Qaese
 كلية القانون- جامعة بابل
University of Babylon . College of Law

»«التضمين في القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي
401

 برهان خليل إبراهيم القيسي-محمد علي سالم األسدي

الخالصة

Abstract:

The Iraqi legislator granted the executive مــنــح الــمــشــرع الــعــراقــي الــســلــطــة التنفيذية
authority The authority to Embedding damage صالحية تضمين الموظف ما لحق بالمال العام

ً

to public money, although this is contrary to the من ضرر خالفا لألصل في أن ذلك من صالحية
origin that it is the power of the judiciary, these  ومن هذه الجهات مؤسسات قوى األمن،القضاء
include the ISF institutions, This is in order  وذلك في سبيل حماية األمــوال العامة،الداخلي
to protect and preserve public funds without والحفاظ عليها دون الحاجة الــى إقــامــة دعــوى
having to institute compensation proceedings  حيث منح،التعويض أمــام المحاكم المدنية
before the Civil Courts, the minister of interior وزير الداخلية هذه الصالحية إضافة الى منحها
granted this authority, in addition to granting الــى محاكم قــوى األمــن الداخلي وامــري الضبط
them to the courts of the internal security forces, المباشرين مــن خــال تحديد مبالغ ال يمكن
It was also given to direct commanders with ،تــجــاوزهــا مــن قبلهم فــي فــرض ق ــرار التضمين
deviating amounts that cannot be exceeded by ويشترط قبل ذلك إجراء تحقيق يتضمن تحديد
them when enforcing the Embedding decision, الــمــســؤول عــن أح ــداث الــضــرر مــع تحديد قيمة
An investigation has been achieved that includes  كما سمح المشرع،الــضــرر وص ــدور قــرار بــذلــك
the identification of the arrival of damage to the للمحكوم عليه بالطعن في قرار التضمين قبل أن

ً

value of the damage and a decision to doso,the يصبح قرار باتا واجب التنفيذ من خالل اللجوء
Convicted Person has the appeal the Embedding الى أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية لما
decision before is becomes a final decision, The تضمنه مــن إج ــراءات سهلت مــوضــوع تحصيل

ً

government debt collection Law id used instead مبالغ التضمن بدال من اللجوء الى إجراءات قانون
of the implementation law to collect the amount التنفيذ وبهدف اإلس ــراع في تحصيلها وتخطي

.اإلجراءات المطولة

of Embedding as its procedures are easy and to
ensure that the lengthy procedures are overcome
and accelerated collection.

*

*

*
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رقم ( )56لسنة  1977المعدل وتعيلماته .وكذلك
قانون التضمن رقم ( )31لسنة  2015وتعليماته.
كما سعى فــي العديد مــن القوانين الــى منح
ً
السلطة التنفيذية دورا في المشاركة بالحفاظ
على المال العام ومنح الوزراء المختصون ورؤساء

تنامت فــي الــفــتــرة األخــيــرة ح ــاالت االعــتــداء الجهات غير المرتبطة بــوزارة والمحافظون الحق
على المال العام باالختالس والسرقة واألتــاف في أصدار قرارات التضمين.
ً
ومــن ذلــك ما تضمنه القانون الجنائي لقوى
ســواءا باألهمال أو بالعمد ،وصاحب ذلك انتباه
الجهات التشريعية الى هذا األمــر وشهد سعيها األمن الداخلي (قانون عقوبات قوى األمن الداخلي
الــى الحفاظ على الــمــال الــعــام مــن خــال وضع رقم ( )14لسنة  2008وقانون أصول المحاكمات
تشريعات الــهــدف األس ــاس منها الحفاظ على الجزائية لقوى األمــن الداخلي رقــم ( )17لسنة
ً
الــمــال الــعــام وتضمين المتسبب بــاإلضــرار التي  )2008حيث تضمن موادا أشارت صراحة الى منح
تلحق به و إيجاد طريقة معينة ألعادة الحال الى ما وزير الداخلية ومحاكم قوى األمن الداخلي إضافة
كان عليه ،وقد تنوع ذلك من خالل التشريع في الى أمري الضبط صالحيات في تضمين كل من
الدساتير على نصوص تضمن الحفاظ على المال هو مسؤول عن أحــداث ضــرر بالمال العام قيمة
العام ومنع أه ــداره وصيانة الممتلكات العامة ما سببه من أض ــرار .وسنتناول في هــذا البحث
إضافة الى إيجاد تشريعات مختصة تحت مسمى تلك النصوص ومــا جــاءت به من أحكام آملين
( قوانين التضمين ) وتشريعات لغرض تحصيل تسليط الضوء عليها بما يحقق النفع والفائدة
مبلغ التضمين بــاعــتــبــاره ديــن حكومي تحت للقارئ الكريم وفــي سبيل بــيــان تلك األحــكــام
مسمى ( قوانين تحصل الديون الحكومية ) حيث وكشف الغموض فيها والسعي نحو تشخيص
ً
ذهب مشرعنا العراقي الى النص صرحه بموجب موطء الخلل إسهاما منا في إثراء المكتبة القانونية
دستور جمهورية العراق على حصانة المال العام وتزويد الباحثين بما يمكنهم من إنجاز بحوثهم
ومسؤولية الحفاظ عليه واجبة على كل مواطن من مالحظات قانونية سائلين اهلل التوفيق وهو
ً
عراقي وذلك حسب ما ورد في المادة (/27أوال) المستعان.
مــن دســتــور جمهورية الــعــراق لسنة  ،2005كما
أصدر مشرعنا قانون تحصيل الديون الحكومية

•اشكالية البحث :
تضمن القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي
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ً
نــصــوصــا قــانــونــيــة ج ــاءت بــأحــكــام تختلف عن التضمينية فــي الــقــانــون الــجــنــائــي لــقــوى األمــن
األحــكــام التي جــاء بها قــانــون التضمين وقانون الداخلي من خــال الحديث عن نطاق سريان
تحصيل الــديــون الحكومية ،إضــافــة الــى عدم التضمين وشروطه وطرق تحديد مبلغ التضمين
النص فيه صراحه على سريان القوانين المذكورة وتحصيله.
على أحكامه ،كما ورد فيه بعض نقاط الضعف

كما سيتم ختم البحث بخاتمة سنبين فيها

والنقص التشريعي التي هي في الحقيقة المشكلة أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات ومقترحات.
التي وضعت ألجلها هذه المحاولة البحثية ألجل

• المبحث األول:

تحديدها وتسليط الضوء عليها.

•ماهية التضمين

•هدف البحث :

سنتناول في هذا المبحث ماهية التضمين

يهدف هذا البحث الى تحديد كيفية التضمين وذلـ ــك ف ــي مطلبين نــخــصــص األول لتعريف
في القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي وما هي التضمين وخصائصه في فرع مستقل لكل منهما،
اإلجــراءات المتبعة فيها وطرق تحصيله وتحديد في حين سنكرس المطلب الثاني لبيان االساس
مبلغ التضمين وهــل يتطابق ذلــك مــع القواعد القانوني للتضمين فــي القانون الجنائي لقوى
العامة الواردة في قانون التضمين وقانون تحصيل األمن الداخلي مع طبيعته القانونية وذلك في فرع
الديون الحكومية.
•منهج البحث :
سنتبع فــي هــذا البحث المنهج التحليلي
لنصوص القانون الجنائي لقوى األمــن الداخلي

خاص لكل منها وكما يأتي:
•المطلب األول:
•تعريف وخصائص التضمين
ســيتم تقســيم هــذا المطلــب الــى فرعيــن األول

وق ــان ــون الــتــضــمــيــن وق ــان ــون تــحــصــيــل ال ــدي ــون منهــا ســيتم فيــه وضــع تعريــف التضميــن كمــا ورد
الحكومية.
•خطة البحث :

فــي اللغــة واالصطــاح ،فــي حيــن ســيكون الثانــي
لبيــان الخصائــص التــي يتصــف بهــا التضميــن

تــتــكــون خــطــة ه ــذا الــبــحــث م ــن مبحثين ،وكمــا يأتــي:
سنتناول في المبحث األول الحديث عن ماهية

•الفرع األول:

التضمين من حيث تعريفه وخصائصه مع بيان

•تعريف التضمين

اســاســه القانوني وطبيعته القانونية ،فــي حين

يعرف التضمين لغة بأنه ضمان الشيء ،اي

سيخصص المبحث الثاني لبيان اإلج ــراءات كفالته ،أي اال لتزام بالحفاظ عليه ورعايته ،وهو
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ضامن وتضمين( ،)1وضمن الشيء بكسر الميم تسبب فيه للخزينة العامة بأهماله ومخالفته
ً
ضمانا أي كفل به فهو ضامن وضمين وضمنه للقوانين بمعناها الــواســع»( ،)4وكذلك منهم من
ً
الــشــيء تضمينا فتضمنه عــنــه مــثــل غــرمــة( ،)2عرفه بأنه «نظام قانوني يتعلق بالنظام العام يقوم
ً
ً
والــضــمــيــن الــكــفــيــل ،ضــمــن الــشــيء وب ــه ضمنا على فكرة قيام اإلدارة بإلزام الموظف العام إداريا
ً
بتعويض األض ــرار المباشرة وغير المباشرة التي
وضمانا كفل به(.)3
ً
أم ــا تــعــريــف الــتــضــمــيــن اصــطــاحــا وحسب يلحقها بالمال العام بسبب أهماله أو تقصيره أو
نصوص قانون التضمين رقم ( )31لسنة  2015لم مخالفته القوانين واألنظمة والتعليمات بعد أتباع
ً
نجد له تعريفا في القانون المذكور وكذلك الحال اإلجـ ــراءات اإلداري ــة والقضائية التي نــص عليها
بالنسبة لــقــانــون أص ــول المحاكمات الجزائية القانون»( ،)5كما عرفه آخرون بأنه «قرار إداري صادر
لقوى األمن الداخلي رقم ( )17لسنة  2008وقانون من اإلدارة المختصة بحق الموظف الذي يلحق
عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ( )14لسنة  2008بخطئه أضرار بأموال الدولة والقاضي بألزامه بدفع
المعدل.
كما لم يتضح للباحث وجود تعريف قضائي

قيمة ما أضر به منها»(.)6
وعرفه غيرهم بأنه «حكم قضائي أو قرار يصدر

للتضمين السيما فــي أروق ــة محاكم قــوى األمــن عن جهة مختصة باستحصال القيمة التقديرية
الداخلي ومنها محكمة تمييز قوى األمن الداخلي .لــأضــرار الــتــي تسبب رج ــل الــشــرطــة بأحداثها
أما عن تعريف التضمين على الصعيد الفقهي بالمواد والتجهيزات الخاصة بقوى األمن الداخلي
فقد اجتهد الكثير من الفقهاء في وضع تعريف بأهمال أو بتعمد»(.)7
للتضمين ،فمنهم من عرفه بأنه «الــقــرار الصادر
عن الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة
ب ــوزارة بــإلــزام الموظف ب ــأداء قيمة الــضــرر الــذي
((( د .أحمد أبو حاقة ،معجم النفائس الوسيط ،ط ،2دار
النفائس ،بيروت ،2011 ،ص.270
((( محمد بن أبي بكر الــرازي ،مختار الصحاح ،الهيئة
المصرية للكتاب ،القاهرة ،1976 ،ص.386
((( محمد حسين الحسيني ،تلخيص الــذهــب من
لسان الــعــرب ،ج ،2ط ،1المؤسسة الحديثة للكتاب،
لبنان ،2014 ،ص.436

((( حــنــان محمد مطلك ،الــنــظــام القانوني لتضمين
الموظف العام في التشريع العراقي ،إطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد ،كلية القانون ،1999 ،ص.55
((( مهند فالح حسن ،تضمين الموظف العام في القانون
العراقي ،رسالة ماجستير ،جامعة بابل ،كلية القانون،
 ،2011ص.26
((( رشا محمد جعفر ،سلطة اإلدارة في تضمين الموظف
في القانون العراقي ،إطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية
القانون ،2014 ،ص.1
((( ماجد عبد علي حردان ،االختصاص النوعي لمحاكم
قــوى األمــن الداخلي ،إطروحة دكــتــوراه ،معهد العلمين
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ومـ ــن خـ ــال م ــا ت ــق ــدم م ــن ت ــع ــاري ــف لــغــويــة بين الخطأ والضرر هو الركن األول لهذه المسؤولية
واصطالحية على الصعيد الفقهي يرى الباحث أن إضافة الى الركن الثاني المتمثل باإلخالل باال لتزام
التضمين يمكن تعريفه بأنه «المسؤولية التي تقع الذي يفترضه القانون بعدم التقصير في المحافظة
على عاتق رجل الشرطة بمناسبة التزامه بالحفاظ على المال العام ويشترط خالف ذلك بذل العناية
على أجهزة قوى األمن الداخلي والمواد العائدة لها الالزمة للحفاظ عليه ،ووجود جزاء يحدده القانون
تتمثل بقيامه بدفع مبالغ مالية الى خزينة الدولة عن اإلخالل بهذا اال لتزام.
 -2أن يكون محل اال لتزام هو المحافظة على

إذا ثبت مسؤوليته عن األضرار بها بقرار يصدره آمر
ً
الضبط أو المحكمة المختصة أو الوزير بناءا على األم ــوال العامة العائدة الــى قــوى األمــن الداخلي
تحقيق يتم إجراءه بالموضوع».

بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت أموال منقولة أو

وبـ ــذلـ ــك ي ــظ ــه ــر ل ــل ــب ــاح ــث أن الــتــعــريــف غير منقولة كمعدات أو تجهيزات أو مواد أخرى،
االصطالحي يحمل نفس الفكرة التي جــاءت على أن يكون اال لتزام ببذل عناية الرجل الحريص
في التعريف اللغوي وذلك في تحمل المسؤولية على أســاس الحفاظ على المال العام الــذي هو
عن اإلضرار باألموال العامة ودفع القيمة التقديرية ملك للكل وليس لفرد من الشعب(.)1
ً
ً
 -3يكون التضمين نقديا حصرا وال يجوز فيه
لذلك الضرر.
•الفرع الثاني:

تعويض الضرر بنفس جنسه ويكون هدفه جبر

الضرر الذي تسبب به رجل الشرطة(.)2
•خصائص التضمين
ً ً
 -4يعد إيرادا عاما للخزينة العامة يحقق منافع
على ضوء ما تقدم من تعاريف يمكن القول إن
خصائص التضمين هي كما يأتي:

للموازنة العامة(.)3

 -5يشترط ثبوت مسؤولية مرتكب الخطاء عن
 -1يشترط توفر عناصر المسؤولية الشخصية
ً
على أساس إلزام مرتكب الخطاء الذي يسبب ضرر الضرر الذي حصل بناءا على تحقيق يتم إجراءه
للمال العام بالتعويض عما سببه ،أي أن الخطأ وصدور قرار بتضمينه من الجهة المختصة ،عليه
ّ
العمدي أو اإلهمال .إضافة الى تحقيق
بعنصرية
الضرر الحال الواقع على المال العام الذي يمكن ((( المسؤولية القانونية ،منشور على موقع:
www.startimes.com
إثباته وتقدير قيمته إضافة الــى العالقة السببية
تمت الزيارة بتاريخ .2019/10/17
((( رشا محمد جعفر ،مصدر سابق ،ص.20
((( حنان محمد مطلك ،مصدر سابق ،ص.63
للدراسات العليا ،النجف األشرف ،2019 ،ص.36
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ال يمكن تحديد حديه األدنى واألعلى ويبقى ذلك
ً
متروكا للجهة المختصة على ضوء ما حصل من
ضرر وتقدير قيمته على ضوء ذلك.
ومــن مــا تــقــدم نستطيع الــقــول أن التضمين
يختلف عن الغرامة في كونها جزاء جنائي يترتب
عـلــى مخالفة الــقــوانــيــن واألنــظــمــة بــغــض النظر

407

يقوم على أساس فكرة إصالح الضرر و إعادة الحال
ً
الى ما كان عليه ،حيث قد يكون ذلك تعويضا
ً
نقديا أو أي ترضية من جنس الضرر وبذلك قد
ً
ً
يكون عينيا وليس نقديا وأن األصل في تحديده
ً
ً
هو من قبل القضاء ولكن قد يكون اتفاقيا أو شرطا
ً
ً
جزائيا وبذلك قد يكون محدد مسبقا أوغير محدد

عــن وج ــود ضــرر م ــادي مــن عــدمــه وبــذلــك يجوز ويترتب على عدم تسديده فوائد تأخيرية(.)3
استبدالها بالحبس وأن القانون قد حــدد مبلغ

•المطلب الثاني:

الــحــد األعــلــى والــحــد األدن ــى لها وت ــرك للقاضي

•االسـ ــاس الــقــانــونــي والــطــبــيــعــيــة الــقــانــونــيــة

المختص تقدير ذلــك حسب جسامة الخطاء
وظ ــروف الــفــاعــل الشخصية ،وعليه يمكن أن

للتضمين
سنكرس هــذا المطلب للحديث عن السند

تتعدد الغرامة عن الفعل الواحد في حالة تعدد القانوني والطبيعة القانونية للتضمين وذلك من
مرتكبي ه ــذا الــفــعــل كــي يــنــال كــل مــســاهــم في خــال تقسيمه الــى فرعين سيتم في الفرع األول
الجريمة نصيبه من العقوبة وبذلك فهي تخضع الحديث عن السند القانوني للتضمين أما الفرع
لمبدأ شخصية العقوبة وبالتالي ال تنفذ إال على الثاني فسنخصصه لتناول الطبيعة القانونية
مرتكب الجريمة وال تنفذ على ورثته أو المسؤول للتضمين وكما يأتي:
المدني وتنقضي بالوفاة(.)1
كما يمكن القول أن التضمين يختلف عن
التعويض الذي هو (أثر جزائي يتضمن أستعادة

•الفرع األول:
•األساس القانوني للتضمين
بالحديث عــن األس ــاس القانوني للتضمين

مــا كسبه الجاني بحريمة مــن المجني عليه أو يرى الباحث أهمية التعريج على ذلك في قانون
المجتمع دون حق أو مقتضى قانوني) ( .)2والذي العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل.
((( أحمد حامد حسن ،تنفيذ األحكام الجزائية لمحكمة
قوى األمن الداخلي ،بحث دبلوم عالي ،وزارة الداخلية،
المعهد العالي للتطوير األمني واإلداري ،بغداد،2018 ،
ص.197
((( أحمد ضياء الــديــن محمد ،الــجــزاء الجنائي بين
العقوية والتدبير ،مطابع أ كاديمية الشرطة المصرية،

القاهرة ،1993 ،ص.114
((( تكليف عواد عبيد ،اإلجــراءات الجزائية في مرحلة
الــمــحــاكــمــة لمنتسبي ق ــوى األمـ ــن الــداخــلــي ،رســالــة
ماجستير ،الجامعة المستنصرية ،كلية القانون،2013 ،
ص.117
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وهنا يتضح أن المشرع العراقي وبموجب القانون والتي تكبدتها الخزنية العامة.
حيث تضمن هــذا الــقــانــون إضــافــة الــى ذلك

المذكور لم يتطرق الى هذه العقوبة ال صراحة وال
ً
ضمنا  ،غير أن نص المادة ( )92من القانون قد الجهة المختصة بمباشرة إج ــراءات التضمين
ُ
مبلغه وط ــرق تسديده
أشــار في (فــق )2/فيه الــى الغرامة النسبية التي وآلــيــاتــه وكيفية تــحــديــد
يحكم بها الى جانب العقوبة األصلية بنسبة تتفق والمبالغ التي يسري عليها القانون ،مع بيان طرق
مع الضرر الذي نتج عن الجريمة  ،أي أن الهدف الطعن بقرار التضمين وما يترتب عليه ،مع اإلشارة
من هذه العقوبة األصلية هو تعويض الضرر الذي الى إمكانية تضمين الموظف بعد انتهاء خدمته
تسبب به الفاعل ،ولم يحدد المشرع فيما إذا كان واتــخــاذ اإلجـ ــراءات القانونية بحقه أمــام محاكم
هــذا النص يقصد به الموظف من عدمه ويرى الجزاء الجنائية(.)2
الباحث أن ذلك ال شك فيه حيث أن المطلق

و إضــافــة الــى قــانــون التضمين كسند قانوني

يجري على إطالقه طالما أن الهدف من التضمين للتضمين يرى الباحث أن السند القانوني اآلخر هو
هو إصالح الضرر الذي تسبب به الموظف للمال قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة
العام الذي يجب عليه الحفاظ عليه ،ومن هنا  1977المعدل فيما يخص إج ــراءات استيفاء
نرى أن المشرع العراقي قد كان يقصد من الغرامة مبالغ التضمن من الصادر بحقهم قرار التضمين
النسبية تعويض الضرر الناتج عن الجريمة وهي في حالة االمتناع عن سداد مبلغ التضمين أو عدم
ً
تسديد أقساطه أو أي منها خالل  30ثالثون يوما
نفس الغاية المرجوة من التضمين(.)1
ً
إض ــاف ــة ال ــى م ــا تــقــدم ف ــإن الــســنــد الــقــانــونــي من تاريخ االستحقاق ،وذلك استنادا لنص المادة
للتضمين هو نص المادة ( )1من قانون التضمين ( )71من قانون التضمين(.)3
رقــم ( )31لسنة  2015التي أش ــارت بــوضــوح الى

وب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى م ــا تــقــدم يــمــكــن ال ــق ــول أن

تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن الــتــعــلــيــمــات ال ــص ــادرة بــالــعــدد رق ــم ( )2لسنة
ً
قيمة اإلضرار التي ترتبت جراء تقصيره أو إهماله أو  2015اســتــنــادا ألحــكــام الــمــادة ( )12مــن قــانــون
مخالفته القوانين والقرارات واألنظمة والتعليمات

((( ينظر المادة ( )1من قانون التضمين رقم ( )31لسنة
 ،2015وللمزيد ينظر :مهند فالح حسن ،تضمين الموظف
((( ينظر :نــص الــمــادة (/92ب) مــن قــانــون العقوبات العام في القانون العراقي ،ط ،1مكتبة القانون المقارن،
العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل .وللمزيد ينظر :د .بغداد ،2018 ،ص.247
فخري عبد الرزاق صلبي ،شرح قانون العقوبات ،القسم ((( ينظر :قانون تحصيل الديون الحكومية رقــم ()56
لسنة  1977المعدل.
العام ،مطبعة الزمان ،بغداد ،1992 ،ص.420
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كمـا أن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة
التضمين لتسهيل تنفيذ القانون هي سند قانوني
ً
لقـوى األمـن الداخلـي هـو أيضـا قـد نـص علـى
للتضمين(.)1
كما أن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم
 56لسنة  1977المعدل قد صدرت على ضوءه
تعيلمات بالعدد ( )9لسنة  1979تنظم إجراءات
استيفاء الــديــون الحكومية والــتــي مــن الممكن
ً
سريانها في حالة تطبيق القانون المذكور عمال
بأحكام المادة ( )7من قانون التضمين(.)2

التضميـن فـي ثنايـا مـواده ،حيـث أشـارت المـادة
ً
ً
ً
(/7أوال /أ ) إليـه وكذلـك المـادة (/12أوال وثانيـا)
ً
ً
والمـادة (/24أوال وثانيـا) ،ويتضـح مـن المـواد
ً
المذكـورة أن التضميـن يصـدر بنـاءا علـى قـرار
ً
مجلس تحقيقي حسب المواد (/7أوال /أ ) و(/12
ً
أوال) وكذلـك ً
بنـاء علـى قـرار آمـر الضبـط حسـب

لما كان موضوع بحثنا يتعلق بالتضمين في اختصـاص محكمـة آمـر الضبـط بنـاء علـى مـا جاء
ً
القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي ،عليه يمكن فـي نـص المـادة (/24أوال) وأن التضميـن ينفـذ
ً
الــقــول أن السند القانوني للتضمين فــي قانون فـورا فـي الحالـة الثانيـة وخلال ( )7يـوم مـن تاريـخ
عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ( )14لسنة  2008التبليـغ بـه مـا لـم يتم الطعـن به من المحكـوم عليه
المعدل ،حيث وردت هذه التسمية في المادة أمـام آمـر ضبـط أعلـى ممـن أصـدر الحكـم ،حيـث
ً
ً
(/32ثانيا) والمادة (/34ثانيا) ،والمادة ( /35يعـد القـرار غيـر المطعـون فيـه والحكـم الصـادر
ً
ً
ً
ً
أوال وثانيا) من القانون علما أن القانون المذكور قد نتيجـة الطعـن باتـا وواجـب التنفيـذ(.)4
حدد أن قيمة التضمين تحدد على أساس األسعار

و إضافة لما تقدم ال يفوتنا أن نذكر أن قانون

السائدة وقت وقوع الجريمة في أ كثر من مناسبة ،الخدمة المدنية رقــم ( )24لسنة  1960المعدل
ً
وأوح ــى الــى أن التضمين ينفذ ف ــورا مــع اشتراط قد منح وزير المالية الحق في تضمين الموظف
تقديم كفالة تؤمن استحصال مبلغه ،إضافة الى أو المستخدم األضــرار التي تعرضت لها الخزينة
صالحية الوزير بتقسيط مبلغ التضمين على أن ج ــراء قيامه بفعل مخالف للقوانين واألنظمة
والتعليمات ،على أن يحق للموظف االعتراض
يقدم كفالة تؤمن استحصال مبلغه(.)3
ً
((( ينظر :تعليمات رقم ( )2لسنة  2015تعليمات تسهيل على القرار أمام المحاكم المدنية خالل ( )30يوما
ً
من تاريخ إبالغه إذا كان داخل العراق و ( )60يوما
تنفيذ قانون التضمين.
((( ينظر :تعليمات رقم ( )9لسنة  1979تعليمات تسهيل اذا كان خارجه ،على أن ال يمنع خروج الموظف أو

تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية.
((( ينظر :المواد ( ) 35 ،34 ،32من قانون عقوبات قوى ((( ينظر :المواد (  )24 ،12 ، 7من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم ( )17لسنة .2008
األمن الداخلي رقم ( )14لسنة  2008المعدل.
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النقل والمواصالت بتضمين الشركات والمقاولين
المستخدم من الخدمة من تضمينه(.)1
كــمــا جـ ــاءت الــتــعــلــيــمــات رق ــم ( )96لسنة واألفراد ً
بناء على قرار لجنة تحقيقية تشكل لهذا
 1976الخاصة بتضمين الموظف أو المستخدم الــغــرض على أن يكون قيمة التضمين ضعف
لتسهيل تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم ( )24قيمة األض ــراد التي تكبدتها خزينة الــدولــة جراء
لسنة  1960المعدل بآلية تطبيق نص المادة ( )61األضــراد الناتجة عن األهمال أو القطع أو األتالف
لقابلوات األتصاالت واألشارات (.)4
من القانون المذكور(.)2
ً
ً
أيضا تضمن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)
وهنالك أيضا قررات صدرت من مجلس قيادة
الثورة (المنحل) نظمت إجراءات التضمين ،ومن رقــم ( )81لسنة ( 1998الملغي) منع المحاكم
هذه القرارات القرار رقم ( )176لسنة  1994الذي من سماع الدعاوي الناجمة عن كل ماله عالقة
منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالقرارات الصادرة من الوزراء أو رؤساء الجهة غير
ب ــوزارة الحق في تضمين الموظف أو الناقل بعد المرتبطة بوزارة المتعلقة بالتضمين الصادر بحق
ثبوت مقصريته ومسؤولية عن فقدان بضاعة أو الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن اإلضــرار
سلعة أو مادة ً
بناء على قرار من لجنة تحقيقية ،ومن التي تتكبدها الخزينة العامة(.)5
كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)

الجدير بالذكر أن هذا القرار قد حدد مبلغ التضمين
بالضعف ً
بناء على سعر في األسواق التجارية ،على رقم ( )100لسنة ( 1999المغلي) منح الوزير أو رئيس
أن يكون للمحكوم عليه الحق في الطعن خالل الجهة غير المرتبطة بــوزارة للموظف أو المكلف
ً
مدة ( )30ثالثون يوما من تأريخ تبليغه أمام محكمة بخدمة عامة عن ما تسبب به من اضــرار كبدت
ً
الخزينة العامة المسلفي لخسائر جراء اإلهمال أو
البداءة والتي يكون قرارها باتا(.)3
كما تضمن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) التقصير أو مخالفة القوانين على أن يسدد المبلغ
ً
رقــم ( )160سنة ( 1997الملغي) صالحية وزير خالل ( )30يوما من تاريخ األمر به ويكون للوزير
((( ينظر :نص المادة ( )61من قانون الخدمة المدينة رقم
( )24لسنة  1960المعدل.
((( ينظر :تعليمات رقــم ( )96لسنة  1976الخاصة
بتسهيل قانون الخدمة رقم ( )24لسنة  1960المعدل.
((( ينظـر :قـرار مجلـس قيـادة الثـورة ( المنحـل ) رقـم
( )176لسـنة ، 1994المنشـور فـي الوقائـع العراقيـة بالعـدد
 3531فـي .1994

الحق في حجز الموظف أو المكلف بخدمة عامة
((( ينظر :قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ()160
لسنة  1997الملغي المنشور في الوقائع العراقية بالعدد
 3694في .1997
((( ينظر :قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ()81
لسنة  1998الملغي المنشور في الوقائع العراقية بالعدد
 3727في .1998
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وحجز أمــوالــه المنقولة وغير المنقولة عند عدم ال يتضمن قانون العقوبات العراقي أو قانون
ً
التسديد ويبقى المحكوم عليه محجوزا لحين عــقــوبــات قــوى األم ــن الــداخــلــي هــذه العقوبة
ً
تسديد المبلغ كامال الــذي يحدد بضعف قيمة كــعــقــوبــة اصــلــيــة ،وبــالــتــالــي ي ــرى الــبــاحــث أن
الضرر ً
بناء على تحقيق تجريه لجنة تحقيقية( .)1التضمين ال يعبتر عقوبة جزائية.
وكذلك ما ورد في قــرار مجلس قيادة الثورة (

أمــا العقوبة التأديبية أو اإلداري ــة فهي «جــزاء

المنحل ) رق ــم( )202لسنة ( 2002الملغي) من يمس الموظف المخطيء في مركزه الوظيفي،
أحكام تتعلق بتقسيط التضمين وتجزئته(.)2

أي في حياته ومقدراته الوظيفية» ،أي أن هذه

العقوبة ال تمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية
•الفرع الثاني:
ً
وق ــد يــكــون ذل ــك جــزئــيــا كــمــا فــي حــالــة عقوبة
•الطبيعة القانونية للتضمين
ً
يتضمن هذا الفرع بيان طبيعة التضمين وهل قطع الــراتــب أو قــد يــكــون كليا كما فــي عقوبة
هو عقوبة جزائية أم إدارية أم مدنية.

الطرد من الخدمة إال أن هــذه العقوبة ال تمس

و يــقــصــد بالعقوبة الــجــزائــيــة «هــو كــل جــزاء أموال المعاقب بها( ،)4وبذلك يرى الباحث أن
يقرره القانون و يوقعه القاضي من أجل الجريمة التضمين ال يعد عقوبة إداريــة بالمعنى التام،
و يتناسب معها»( ،)3وبالتالي يجب أن يكون حيث رغم كونها تصدر من الجهة اإلداريــة التي
ً
ً
مـنــصــوصــا عــلــيــهــا فــي قــانــون الــعــقــوبــات نــصــا ينتمي لــهــا الــمــوظــف إال أنــهــا تــتــعــدى الحقوق
ً
صــريــحــا وأن يفرضها الــقــاضــي على الــمــدان ،والمزايا الوظيفية التي يتمتع بها.
غير أن ذلــك ال ينطبق مــع التضمين ،حيث
((( ينظر :قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ()100

أما العقوبة المدنية فهي «جزاء تنحصر وظيفته
في أعادة الوضع المادي لألمور الى ما كانت عليه

لسنة  1999الملغي المنشور في الوقائع العراقية بالعدد قبل مخالفة القانون كما لو كانت المخالفة لم
تقع» ،وتتخذ أحدى الصور التالية :أما منع الفعل
 3781في .1999
((( ينظر :قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم رقم المخالف للقانون أو تنفيذ الفعل الــذي يفرضه
( )202لسنة ( 2002الملغي) المنشور في الوقائع العراقية

رقم  3951في  ، 2002وللمزيد ينظر :إبراهيم حميد كامل ،القانون أو إعادة الحالة الى صورها أو إعادة الحالة
إجــراءات تضمين الموظف في القانون العراقي ،بحث الى ما قبلها ،وهناك من يرى أن هذه العقوبة تؤدي

منشور على الموقع.www.nazaha.ig.com :
الزيارة بتاريخ .2019/4/1
((( د .أحمد ضياء الدين محمد خليل ،مصدر سابق ((( ،عبد الوهاب البنداري ،العقوبات التأديبية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ،بدون سنة نشر ،ص.10
ص.15

وظيفة العقوبة الجزائية في حث المخالف على

»التضمين في القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي«
412

محمد علي سالم األسدي -برهان خليل إبراهيم القيسي

عدم العودة الى مخالفته(.)1

الفرع األول :نطاق سريان التضمين في القانون

ومــن ما تقدم يــرى الباحث أن التضمين هو الجنائي لقوى األمن الداخلي

ً
استنادا ألحكام المادة (/8ثــانــيــا) من قانون
عقوبة مدنية ذات طابع إداري ،وذلــك النطوائها
ٍ
على الصور التي يهدف إليها الجزاء المدني ،مع عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ( )14لسنة 2008
تشابهها معه في الغايات التي يروم إليها في ردع المعدل فإن رجل الشرطة هو «أحد أفراد قوى األمن
ً
ً
ً
الجاني من العودة الى فعلته مرة أخرى ،أضافة الى الداخلي سواء كان ضابطا أو منتسبا أم طالبا في
صدورها من الجهات اإلدارية.

أحدى كليات قوى األمن الداخلي أو معاهدها أو

مدارسها ما لم يرد نص بخالف ذلــك»( ،)2حيث
•المبحث الثاني:
ً
•اإلجــراءات التضمينية في القانون الجنائي أش ــارت الــمــادة (/1أوال) مــن القانون أعــاه على
لقوى األمن الداخلي

سريان أحكامه على ضباط ومنتسبي قوى األمن

سنتناول في هذا المبحث الحديث عن كل الــداخــلــي المستمرين بالخدمة وط ــاب كلية
ما يتعلق باإلجراءات التضمنية الواردة في القانون الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب
الجنائي لقوى األمن الداخلي من خالل الحديث قــوى األمــن الداخلي وكذلك على المتقاعدين
عن نطاق سريان التضمين وشروطه في المطلب والمخرجين والمطرودين والمفصولين من الخدمة
األول ،فــي فــرعــان مستقالن ،كما سنتطرق الى والمعارة خدماتهم وكذلك المستقلين أو أثبت
تحصيل التضمين من خــال تكريس المطلب أرتكابهم بجريمة في أثناء الخدمة.
ً
كــمــا بــيــنــت الـ ــمـ ــادة (/1ثـ ــانـ ــيـ ــا) الــمــقــصــود
الثاني لبيان مبلغ التضمين وطرق تحصيله في
فرع مستقل لكل منهما وكاآلتي:
•المطلب األول:

بالمصطلحات التالية:
 -١الضابط :رجل الشرطة من رتبة مــازم فما

•نطاق سريان التضمين وشروطه في القانون فوق.
الجنائي لقوى األمن الداخلي

 -٢الــمــنــتــســب :الــمــفــوض وضــابــط الصف

سنتحدث في هذا المطلب عن نطاق سريان والشرطي.
التضمين وشــروطــه في فــرع مستقل لكل منهما

ً
((( ينظر :نص المادة (/8ثانيا) في قانون عقوبات قوى
وكاآلتي:
األمن الداخلي ،وللمزيد ينظر :كاظم شهد حمزة ،شرح
((( د .رمسيس بهنام ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ( )14لسنة 2008
المعدل ،مكتبة القانون المقارن ،بغداد ،2018 ،ص.115
ط ،3منشآة المعارف ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.1081
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 -٣الطالب :كل متطوع بصفة طالب في كلية مؤسسات قوى األمن الداخلي والتي هي أموال
الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب عامة في حقيقتها.
قوى األمن الداخلي(.)1

ويمكن القول أن المال يعرف بأنه «كــل ماله

أي أن قــانــون عــقــوبــات قــوى األم ــن الداخلي قيمة مادية بين الناس ،ويجوز االنتفاع به شرعاص
قدحدد بموجب المواد أعــاه نطاق سريانه من من غير ضـ ــرورة»( ،)3والــمــال العام عرفته المادة
حيث األشخاص.

( )1/71من القانون المدني العراقي رقم ( )40لسنة

أما قانون أصــول المحاكمات الجزائية لقوى  1951المعدل بقولها:
ً
 -١تعتبر أم ــواال عامة الــعــقــارات والمنقوالت
األم ــن الــداخــلــي رقــم ( )17لسنة  2008قــد أشــار
وبموجب نص المادة ( )1منه على سريان أحكامه التي للدولة أو لألشخاص المعنوية والتي تكون
عــلــى رج ــل الــشــرطــة الــمــشــمــول بــأحــكــام قــانــون مخصصة لمنفعة عــامــة بالفعل أو بمقتضى
عقوبات قوى األمن الداخلي(.)2
ومــن ذلــك يتضح أن نــطــاق ســريــان القانون

القانون.
 -2وهــذه األم ــوال ال يجوز التصرف فيها أو

الــجــنــائــي ل ــق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ــل ــي م ــن حيث الــمــجــز عليها أو تملكها بــالــتــقــادم( .)4وبــذلــك
ً
األشــخــاص محدد بالمواد التي تم التطرق لها نستطيع القول أن شروط أعتبار المال عاما هما:
ً
ً
 -١ملكيته للدولة أو غيرها مــن األشــخــاص
آنــفــا ،علما سبق أن نوهنا الــى السند القانوني
للتضمين وبيان المواد التي تطرقت له في القانون الــمــعــنــويــة كـ ــالـ ــوزارات والــمــؤســســات وال ــدوائ ــر
الجنائي لقوى األمــن الداخلي ،وعليه اقتضى الحكومية العامة.
القول أن نطاق التضمين في القانون الجنائي

 -٢مخصص للمنفعة العامة سواء ألستعماله

لقوى األمن الداخلي من حيث الموضوع يسري من قبل الجمهور بشكل مباشر كما في المطارات
على كافة األموال والمعدات والتجهيزات سواء وال ــش ــوارع ،أو بشكل غير مباشر كالمؤسسات
المنقولة منها وغير المنقولة العائد ملكيتها الى العسكرية (.)5
ً
((( ينظر :نص المادة (/1ثانيا) من قانون عقوبات قوى
األمــن الداخلي ،وللمزيد ينظر :علي عبد ال ــرزاق لفتة،
المحاكمة الموجزة لقوى األمن الداخلي ،مكتبة القانون
المقارن ،بغداد ،2017 ،ص.8
((( ينظر :نص المادة ( )1من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم ( )17لسنة .2008

((( مــحــمــد ســعــيــد مــحــمــد ال ــب ــغ ــدادي ،ال ـمــال الـعــام
وأحكامه في الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار البصائر ،القاهرة،
 ،2008ص.48
((( ينظر :نص المادة ( )71من القانون المدني العراقي رقم
( )40لسنة  1951المعدل.
((( عواد حسين ياسين ،شرح قانون التضمين رقم ()31
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وقبل أن تتوصل السلطة التحقيقية الى مرتكب
•الفرع الثاني:
ً
•شروط التضمين في القانون الجنائي لقوى الــجــريــمــة ،كما اعــتــبــرت (فــق/ثــانــيــا) مــن نفس

المادة إذا أدى األخبار الى تسهيل القبض على
األمن الداخلي
ً
ً
ً
يرى الباحث أن شروط التضمين في القانون المجرمين عذرا قانونيا مخففا(.)2
الجنائي لقوى األمــن الداخلي يمكن حصرها

كما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية

بــاالتــي( :األخــبــار ،التحقيق ،أثبات المسؤولية لــقــوى األمـ ــن الــداخــلــي رق ــم ( )17لــســنــة 2008
ً
التقصيرية ،الــقــرار ،الطعن) وسنتحدث عنها وبموجب المادة (/4أوال) النص صرحه على إلزام
ً
رجــل الشرطة على أخبار مرجعه في حالة وقوع
تباعا:
ً
جريمة علم بها أو حالة الموت المفاجئ أو الوفاة
•أوال :األخبار
هو أحد وسائل تحريك الدعوى الجزائية الى المشتبه بها ،كما أ كدت الفقرة (ثانيا) من نفس
جانب الشكوى ،وهو «أبالغ الجهات المختصة المادة أن على رجل الشرطة أن يخبر مرجعه في
حالة وقوع جريمة عليه(.)3
بوقوع الجريمة»(.)1
ً
•ثانيا :التحقيق
ولــقــد تــحــدث ق ــان ــون عــقــوبــات قـ ــوى األم ــن
والتحقيق هو «عدة إجراءات تتخذها السلطة

الداخلي عن األخبار في عدة مواد فلقد جاء في
ً
المادة (/3ثالثا) بمعاقبة كل من أحجم عن أخبار المختصة مــن أج ــل تمحيص األدلـ ــة المتوفرة
الجهات المعنية عن الجرائم التي أشــارت لها ومحاولة جمع أدلة جديدة بهدف أثبات أو نفي
ً
ً
الفقرات ( أوال وثانيا ) من نفس المادة وهي الجرائم الجريمة ونسبتها الى المتهم قبل أن تصل القضية
المعاقب عليها باألعدام والجرائم المعاقب عليها الى المحكمة»(.)4
ولقد بينت الــمــادة ( )5من القانون المذكور

بالسجن في حالتي األضطرابات والطوارئ.
ً
كما عفت المادة (/4أوال) فيه من يبارد ألخبار أن على آمر الضبط أن يجري التحقيق بنفسه أو
ً
ً
مرجعه عن وجود أتفاق جنائي من العقاب اذا كان يكلف ضابطا للقيام بالتحقيق أو يشكل مجلسا
ً
جريمة
أي
وقوع
وقبل
منه
المشتركين
شامال
ذلك
((( ينظر :المواد ( 3و )4من قانون عقوبات قــوى األمن
الداخلي.
((( ينظر :الــمــادة ( )4مــن قــانــون أص ــول المحاكمات
لسنة  ،2015مكتبة السنهوري ،بغداد ،2017 ،ص.55
((( ســعــيــد حــســب اهلل عــبــد اهلل ،ش ــرح قــانــون أصــول الجزائية لقوى األمن الداخلي.
المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر ((( ،بــراء منذر كــمــال ،شــرح قــانــون أصــول المحاكمات
الجزائية ،ط ،5مطبعة يادكار ،السليمانية ،2016 ،ص.87
الموصل ،1990 ،ص.49
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ً
تحقيقيا في حالة أخباره أو علمه بوقوع جريمة أو االمتناع عن الفعل الذي جرمه القانون(.)3
وجــد أن هناك ما يستدعي إجــراء التحقيق ،أي
التحقيق الجوازي.

وبمـا أن الجريمـة ليسـت كيـان مـادي خالـص
يتكـون مـن الفعـل الضـار وآثـاره بـل هـي كذلـك

كما أشارت المادة ( )7من القانون الى حاالت كيـان نفسـي قوامـه العناصـر النفسـية لماديـات
تشكيل المجلس التحقيقي الوجوبية والتي في الجريمـة والتـي يشـترط أن تصـدر عـن انسـان
أغلبها تتعلق بحصول الضرر أو التلف أو الفقدان عاقـل لـه سـيطرة علـى ذاتـه ،وبالتالـي ال يمكـن
أو االخــتــاس لــأمــوال الخاصة بالخدمة العامة مسـائلة شـخص عـن جريمـة مـا لـم تكـن هنالـك
العائدة لقوى األمن الداخلي(.)1
ً
•ثالثا :ثبوت المسؤولية التقصرية

عالقـة بيـن مادياتهـا ونفسـيته ،ويفتـرض هـذا
الركـن إضافـة الـى توفـر اإلرادة اآلثمـة التـي هـي حرية

ال شك أن الغاية من إج ــراءات التحقيق هو االختيـار فـي توجيـه اإلرادة نحوارتـكاب جريمـة
التوصل الــى حقيقة وقــوع الجريمة ونسبتها الى وارتـكاب مادياتهـا غيـر المشـروعة التـي هـي دليـل
فاعلها ،أي أثبات وقــوع الركن المادي للجريمة خطـورة الجانـي وأسـاس توجيـه العقوبـة فـي علاج
بعناصره الثالث وهي (النشاط الجرمي ،والنتيجة شـخصية الجانـي مـن الخطـورة فإنـه يشـترط أن
الجرمية ،العالقة السببية) ،فإذا أثبت التحقيق تتوفـر األهليـة الجزائيـة أو المسـؤولية الجنائيـة التـي
العناصر المذكورة تحققت الجريمة وأصبح من تشـترط اإلدراك أو التمييـز الـذي يعـد اسـتعداد
الالزم أدانة الفاعل ،ألن الموضوع خرج من مجرد الشـخص أو إمكانيتـه لفهـم ماهيـة تصرفاتـه وتقدير
التفكير بالجريمة الذي ال يعاقب عليه القانون( .)2نتائجهـا والـذي يفتـرض أن تكـون ملكاتـه الذهنيـة
و إضــافــة ال ــى إثــبــات عــنــاصــر الــركــن الــمــادي طبيعيـة وقـت ارتـكاب الجريمـة وبالتالـي يعـد
ً
يقتضي إثبات وجود إرادة آثمة صدر عنها الفعل ذلـك أساسـا لتحقـق المسـؤولية العقابيـة ،حيـث
ً
الجنائي ،وســواء اتخذت صــورة قصد جنائي أم مـن الممكـن أن تقـوم مسـؤولية الشـخص جنائيـا
خطأ مجرد ،واإلرادة ال يمكن أن ينتجها إال إنسان لكن ال تتحقق مسـؤوليته العقابية ألنعدام اإلدراك،
عــاقــل م ــدرك ومــريــد لما يفعل ومختار لفعله أو ويعتبـر القصـد الجنائـي هـو صـورة اإلرادة اآلثمـة
ً
فـي الجرائـم العمديـة حينمـا يكـون الفاعـل مريـدا
((( ينظر :المواد ( )7 ،5في قانون أصــول المحاكمات
الجزائية لقوى األمن الداخلي.
((( د .غالب الــداوودي ،شرح قانون العقوبات العراقي،
((( د .ذنون أحمد ،شرح قانون العقوبات العراقي ،ط ،1القسم العام ،ط ،1دار الطباعة الحديثة ،البصرة،1969 ،
ص.181
مطبعة النهضة العربية ،القاهرة ،1977 ،ص.92
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للعمـل المـادي ( السـلوك اإلجرامـي ) والنتيجـة تحقق الــضــرر فقط واعتبر ذلــك الفعل أهمال،
الجرميـة أو أي نتيجـة أخـرى ،وأمـا فـي الجرائـم غير وذلــك ينطبق مع الجرائم غير العمدية التي تم
ً
العمديـة يريـد الفاعـل الفعـل المكـون للجريمـة وال الحديث عنها سلفا ،كما ضمن المشرع في الفقرة
ً
يريـد نتيجتهـا الجرميـة أو أي نتيجـة أخـرى وهـو (ثانيا) من نفس المادة قيمة تلك األموال مع بقاء
دليـل أهمالـه فـي توجيه إرادته بالشـكل الذي يمنع عائديتها للجهة المختصة للتصرف بها ،كما
ً
أضاف المشرع في الفقرة (ثالثا) من ذات المادة
وقـوع الجريمـة(.)1
ً
والــمــاحــظ أن نــص ال ــم ــادة (/32أوال) من إمكانية إلزام رجل الشرطة بتعويض السالح الذي
قــانــون عقوبات قــوى األمــن الداخلي قــد اشترط فقده أو أتلفه سالح بديل من ذات النوع استثناء
ً
ً
توفر القصد الجرمي لمعاقبة كل من اختلس أو من الفقرة (أوال وثانيا) أعاله(.)3
كما منح الــمــشــرع وزي ــر الداخلية وبموجب
سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو أرتهن أو أخفى أو
ً
حاز بسوء نية أو أي تصرف آخر غير مشروع المواد المادة (/35أوال) من قانون العقوبات لقوى األمن
أو التجهيزات الخاصة بالخدمة في قوى األمن الــداخــلــي صــاحــيــة تضمين رج ــل الــشــرطــة في
الداخلي بشرط العلم بعائديتها مع تشديد الحكم حاالت األهمال ،أي في الجرائم غير العمديةً ،
بناء
للسجن المؤبد في حاالت االضطرابات والطوارئ على توصية مــن مجلس تحقيقي عند حصول
مع تضمين الفاعل قيمة تلك المواد أو ما أحدثه ضرر تسبب به للمواد والتجهيزات العائدة لقوى
من ضرر فيها(.)2

ً
في حين عاقبت المادة (/34أوال) من نفس

األمن الداخلي(.)4
وبالتالي يظهر للباحث أن المشرع قد عالج

القانون بالحبس كل من فقد أو أتلف أو استخدم الجرائم الواقعة على المواد والتجهيزات العائدة
التجهيزات أو المواد العائدة لقوى األمن الداخلي لقوى األمن الداخلي بحالتيها العمدية وغير
فــي غــيــر األغـ ــراض المخصصة لــهــا وذل ــك دون العمدية وترك ذلك لتقدير القضاء المختص في
اشتراط توفر القصد الجرمي حيث أ كتفى المشرع تطبيق القانون ومنح الوزير صالحية التضمين في
ً
الحاالت غير العمدية ( اإلهمال ) حصرا.
((( د .علي حسين الــخــلــف ،د .سلطان عبد الــقــادر
ال ــش ــاوي ،الــمــبــادئ الــعــامــة فــي قــانــون الــعــقــوبــات ،دار
السنهوري ،بغداد ،2015 ،ص.148
((( ينظر :نص المادة ( )32من قانون عقوبات قوى األمن
الداخلي.

((( ينظر :نص المادة ( )34من قانون عقوبات قوى األمن
الداخلي.
((( ينظر :نص المادة ( )35من قانون عقوبات قوى األمن
الداخلي.
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التي يفترض القيام بها بذاته وشخصه وال يجوز

يــشــتــرط لتضمين رج ــل الــشــرطــة ص ــدور قــرار تخويلها أسوة بالتصرفات القانونية.
بالتضمين من الجهة المختصة بذلك ،والمالحظ

والـ ــى جــانــب الــجــهــات ال ــم ــذك ــورة فـ ــإن آمــر

أن الجهة التي لها الحق في تضمين رجل الشرطة الضبط هو الجهة الثالثة المختصة بإصدار قرار
ً
ً
بموجب القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي هي التضمين ،وذلك استنادا لنص المادة (/24أوال)
واحــدة من الجهات التالية ( محاكم قــوى األمن من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى األمن
الداخلي ،وزير الداخلية ،آمر الضبط ).

الداخلي ،غير أن الــمــادة المذكورة لم تشير الى

وتعتبر محاكم قوى األمن الداخلي هي الجهة تلك الصالحية بصريح العبارة ويرى الباحث أنها
ً
األولــى التي لها الحق في تضمين رجل الشرطة ،تضمنت ذلك ضمنا(.)1
وبالتالي يرى الباحث أن الجهة التي لها الحق
وهــي األص ــل فــي ذل ــك ،باعتبار أن الــقــضــاء هو
ً
األصــل في تقدير مبلغ التضمين ،وذلــك مفهوم في فرض التضمين ابتداءا هي آمر الضبط باعتباره
مــن نــص الــمــواد ( 32و )34مــن قــانــون عقوبات مسؤول بشكل مباشر عن تمشية األعمال اليومية
قوى األمن الداخلي ،وذلك في الجرائم التي تعد فــي محل عمله ومــســوؤل بالتالي عــن الحفاظ
ً
أخــاال بشؤون الخدمة والجرائم المرتكبة بشأن على المال العام والمعدات والتجهيزات العائدة
الموجودات والتجهيزات الحكومية.

لقوى األمن الداخلي على وجه الخصوص ،و إذا

والــجــهــة الــثــانــيــة هــي وزي ــر الــداخــلــيــة وذلــك تــجــاوزت قيمة الــضــرر الصالحية المخولة آلمر
ً
ً
استنادا لنص المادة ( )35من قانون عقوبات الضبط في فــرض التضمين وفقا للمبلغ الذي
قوى األمن الداخلي حيث له الحق في تضمين حدده القانون يتم عرض الموضوع أمام أنظار آمر
ً
رجل الشرطة بناءا على توصية مجلس تحقيقي ضبط أعلى ،ثم أمام وزير الداخلية في حالة كون
قيمة الضرر مع صالحية تقسيط المبلغ بشرط الجريمة غير عمدية.
تقديم كفالة تؤمن استحصاله ،وبالتالي ال يعد
ً
وزير الداخلية مخيرا في فرض مبلغ التضمين بل
أنه مقيد بشرط وجود توصية من مجلس تحقيقي،
غير أن لــه الصالحية بتقسيط مبلغ التضمين
ً
حسب واقع الحال أو ما يراه مناسبا ،مع العرض
أن صالحية الــوزيــر مــن التصرفات الشخصية

أما إذا كانت الجريمة عمدية أو في الحاالت
ً
((( حددت المادة (/12أوال) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لقوى األمن الداخلي مبلغ التضمين الذي يحق
آلمر الضبط فرضة إضافة الى العقوبة االنضباطية وسكت
عن منح هــذه الصالحية لمن هم برتبة فريق أو بدرجة
ً
مدير عام صعودا.
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غير العمدية ( اإلهــمــال الــتــي يــرى آمــر الضبط المادة المذكورة أن التظلم يتم أمام آمر ضبط أعلى
عدم عرضها أمام وزير الداخلية فإن محاكم قوى مــن اآلمــر الــذي أصــدر الحكم أو قــرار التضمين
األمن الداخلي تكون هي المختصة بنظر القضية وذلك في حاالت الدعاو ى الموجزة التي يتم فيها
و إصــدار قرارها بتضمين رجل الشرطة عن قيمة محاكمة المتهم أمام محكمة آمر الضبط ،حيث
الضرر الذي تسبب به.
ً
•خامسا :الطعن

يحق لآلمر األعلى المصادقة على ذلك القرار أو
إعــادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاءها

يعد الطعن أح ــدى الــضــمــانــات الــتــي تمنح أو تعديل قرار التضمين ،والحقيقة أن المشرع لم
للمتهم ولبقية أطراف الدعوى لضمان الحصول يبين المقصود بتعديل قرار التضمين وهل أن ذلك
على أحكام قضائية عادلة وقــانــونــيــة( ،)1كما أن معناه حق اآلمر األعلى بتخفيض مبلغ التضمين
للموظف بشكل عــام ال ــذي صــدر بحقه جــزاء أو رفع المبلغ الى مقدار أعلى ،ومن الجدير بالذكر
أنــضــبــاطــي أن يــطــعــن ف ــي ــه( ،)2وم ــن هـ ــؤالء رجــل أن مبلغ التضمين يحدد على ضوء مقدار الضرر
الشرطة ،ويقصد بــه ذلــك الطلب الــذي يتقدم الذي لحق بالمال العام وبالتالي يثار تساؤل مفاده
بــه رجــل الشرطة الــى الجهة الــتــي أص ــدرت قــرار هل أن المشرع بموجب المادة المذكورة منح آلمر
التضمين أو الجهة الرئاسية التي يتبع لها جراء الضبط األعلى الحق في تقليص مبلغ التضمين
الضرر الذي تعرض له من قرار التضمين ويطلب بغض النظر عن ما لحق المال العام من ضرر(.)3
كمــا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن المشــرع العراقــي

فيه إعادة النظر بما ورد فيه.
ً
ولقد نصت المادة (/24أوال) من قانون أصول قــد أتبــع فــي ذلــك الطعــن الوال ئــي المتضمــن
المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي على الطعــن أمــام جهــة أعلــى مــن الجهة التــي أصدرت
حــق المحكوم عليه بالطعن وخــال ( 7سبعة قــرار الطعــن ،وهــو طعــن اختيــاري وليــس إجبــاري
أيام) من تاريخ تبليغه بالقرار المتضمن تضمينه يحــق للطاعــن التقــدم بــه مــن عدمــه ،علــى أن
قيمة ما لحق بالمال العام من ضرر ،كما وضحت يكــون ذلــك خــال ( )7أيــام مــن تاريــخ تبليــغ
رجــل الشــرطة بقــرار التضميــن الصــادر بحقــه،
((( د .سليم جربة وعبد األمير العكيلي ،قانون أصول و إذا أرتــأى رجــل الشــرطة عــدم الطعــن وانتهــت
ً
المحاكمات الــجــزائــيــة ،ج ،2شــركــة الــعــاتــك لصناعة مــدة الطعــن اعتبــرت الفقــرة (ثانيــا) مــن المــادة
الكتاب ،القاهرة ،2008 ،ص.194
ً
((( د .محمد إبراهيم الدسوقي ،الجزاء التأديبي وطرق ((( ينظر :المادة (/24أوال) من قانون أصول المحاكمات
الطعن فيه ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص .82الجزائية لقوى األمن الداخلي.
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419

ومن المالحظ أن قانون أصول المحاكمات

أما الصورة الثانية من صور الطعن التي جاء الجزائية لقوى األمــن الداخلي وبموجب المواد
بها القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي بقرارات الخاصة بالطعن في األحكام من المادة ()78
ً
التضمين هو ما ورد في نص المادة (/78أوال) من الى المادة ( )83لم ينص صراحة على الطعن
ً
قانون أصــول المحاكمات الجزائية لقوى األمن بالتضمين ،ويــرى الباحث أن ذلك ورد ضمنا
الــداخــلــي والــتــي منحت اإلدع ــاء الــعــام والمتهم في المواد المذكورة حيث أشار المشرع الى عبارة
والمشتكي والــمــدعــي والــمــســؤول الــمــدنــي حق (الــقــرارات) و( أي حكم أو قرار آخر في الدعوى
الطعن أمــام محكمة تمييز قــوى األمــن الداخلي ) و( أي فقرة حكمية أخــرى ) وذلــك يشير الى
ً
فــي مــا يــصــدر عــن محاكم قــوى األم ــن الداخلي إمكانية الطعن بالتضمين ضمنا ،كما أن من
من أحكام وق ــرارات وتدابير احترازية في الجنح المناسب القول أن الطعن في الحاالت المذكورة
ً
والجنايات المنظورة أمامها بدعوى غير موجزة ،يتم بناءا على الطعن بالحكم باألدانة أو الحكم
ً
على أن يتم ذلــك خــال ( 30ثــاثــون يــومــا) من بالبراءة ،كما أن من المالحظ أن قانون أصول
تاريخ التبليغ بــهــا( ،)2ويكون لمحكمة التمييز المحاكمات الجزائية لقوى األمــن الداخلي لم
الحق في نقض الحكم( ،)3أو تصديقه سواء كان يتضمن النص على كيفية الطعن بقرار التضمين
باإلدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو اإلفراج ،ولها الــصــادر من وزيــر الداخلية حسب نص المادة
تخفيف العقوبة أو تشديدها أو إعادة القضية الى ( )35من قانون عقوبات قوى األمــن الداخلي،
و يرى الباحث أن قرار الوزير في هذه الحالة هو
المحكمة ألدانة المتهم(.)4
ً
قــرار إداري وبالتالي ال يعد محصنا من الطعن
ً
((( ينظر :المادة (/24ثانيا) من قانون أصول المحاكمات
ً
استنادا لنص المادة ( )100من دستور جمهورية
الجزائية لقوى األمن الداخلي.
ً

((( ينظــر :المــادة (/78أوال) مــن قانــون أصــول العراق لسنة  ،)5(2005كما لم يتطرق نص المادة
المحاكمــات الجزائيــة لقــوى األمــن الداخلــي .وللمزيــد المذكورة الى إمكانية تحريك الدعوى الجنائية
ينظــر :كاظــم شــهد حمزة ،شــرح قانــون أصــول المحاكمات

الجزائيــة لقــوى األمــن الداخلــي ،مكتبــة القانــون المقــارن ،بحق المحكوم عليه بالتضمين في حالة كون
فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
بغــداد ،2019 ،ص.157

((( ينظر :الــمــادة ( )80من قانون أصــول المحاكمات
الجزائية لقوى األمن الداخلي.
((( نصت المادة ( )100من دستور جمهورية العراق لسنة
((( ينظر :الــمــادة ( )82من قانون أصــول المحاكمات  2005على ( يحضر النص في القوانين على تحصين أي
عمل أو قرار إداري من الطعن ).
الجزائية لقوى األمن الداخلي.
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•المطلب الثاني:

حصول المصادقة على قــرار اللجنة التحقيقية

•تحصيل مبلغ التضمين في القانون الجنائي المشكلة لهذا الغرض(.)2
لقوى األمن الداخلي

أمــا قــانــون عقوبات قــوى األمــن الداخلي فقد

سنتناول في هذا المطلب بيان كيفية تحديد ج ــاء بــأحــكــام تختلف عــن وق ــت تــحــديــد مبلغ
مبلغ التضمين وطــرق تحصيله وذلــك فــي فرع التضمين في قانون التضمين ،حيث جــاء في
ً
البند (ثانيا) من المادة ( )32من قانون عقوبات
مستقل لكل منهما وكما يأتي:
•الفرع األول:

قوى األمن الداخلي بأن مبلغ التضمين يحدد وفق

قيمة الضرر حسب األسعار السائدة وقت ارتكاب
•مبلغ التضمين
ً
يثار في مسألة تحديد مبلغ التضمين مسألة الجريمة ،وأ كــد البند (ثــانــيــا) مــن الــمــادة ()34
وقت تحديد هذا المبلغ وكيفية ذلك ،والى ذلك ذل ــك ،فــي حين سكت نــص الــمــادة ( )35عن
سنتطرق حسب ما نصت عليه نصوص قانون وقــت تحديد مبلغ التضمين الــذي يحق للوزير
التضمين ونصوص القانون الجنائي لقوى األمن فرضه بحق المحكوم عليه.
الداخلي.

أما المسألة الثانية المتعلقة بكيفية تحديد

وفــيــمــا يــخــص مــســألــة تــحــديــد وقـ ــت هــذا مبلغ التضمين التي تثار في هذا المجال ،فقد
ً
الــمــبــلــغ ،فلقد نــصــت الــمــادة ( )3مــن قــانــون أشار قانون التضمين وبموجب البند (ثانيا/ب)
التضمين على أن مبلغ التضمين يحدد وفق من الــمــادة ( )2منه الــى أن اللجنة التحقيقية
األســعــار الــســائــدة فــي تــار يــخ حــصــول مصادقة المشكلة للتحقيق عن حصول ضرر بالمال العام
الــوز يــر أو رئيس الجهة غير المرتبطة ب ــوزارة أو لها الحق في تحديد المسؤول عن أحداث ذلك
المحافظ على ما ورد في قرار اللجنة التحقيقية الضرر وجسامة الفعل المرتكب وكذلك تحديد
التي ستشكل لهذا الغرض(.)1

مبلغ التضمين ،أي لــم يتم التطرق الــى شرط

ولقد أ كــدت ذلك التعليمات رقم ( )2لسنة اللجوء الــى جهة مختصة أو االستعانة بــذوي
 2017الــصــادرة لتسهيل تنفيذ قانون التضمين الخبرة واالختصاص لالستعانة برأيهم ،إال أن
ً
حسب نص المادة ( )4منها التي بينت أن مبلغ البند (ثالثا) من المادة ( )1من التعليمات رقم
التضمين يحدد وفق ما هو سائد من أسعار وقت ( )2لسنة  2017المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون
((( ينظر :نص المادة ( )3من قانون التضمين.

((( ينظر :نص المادة ( )4من تعليمات رقم ( )2لسنة
 2017لتسهيل تنفيذ قانون التضمين.
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التضمين أشارت صراحة الى ذلك ،غير أن ذلك لتسديد مبلغ التضمين(.)1
واألصل عند تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة

يكون على سبيل االستئناس وليس اال لتزام كما
ً
هو من صالحية اللجنة التحقيقية وليس ملزما مــن الــجــهــات المختصة فــي أجــهــزة قــوى األمــن
ً
الــداخــلــي أن يــتــولــى ذل ــك آم ــر الــضــبــط المباشر
لها أساسا.
أمــا القانــون الجنائــي لقــوى األمــن الداخلــي للمحكوم عليه ،وعليه أن يقوم بإعادة مقتبس
فقــد ســكت عــن كيفيــة تحديــد مبلــغ التضميــن الحكم الى الجهة التي أصدرته مع بيان كيفية
ً
ولــم يشــير صراحــة أو ضمنــا الــى ذلــك ،ولكــن مــن التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى(.)2
ً
إال أن الــمــاحــظ أن الــقــانــون الجنائي لقوى
الممكــن أن يفهــم مــن نــص البنــد (أوال) مــن المــادة
( )35أن المجلــس التحقيقــي الــذي يشــكل األمن الداخلي لم يتضمن بيان كيفية تنفيذ قرار
ً
بنــاءا علــى وجــود ضــرر بالمــال العــام لــه الحــق التضمين ،كما لم تصدر تعليمات الحقة للقانون
فــي تحديــد المســؤول عــن أحــداث ذلــك الضــرر ،تبين ذلك.
إضافــة الــى تحديــد قيمــة الضــرر ،وبالتالــي فــإن

وعليه يمكن القول أن قانون المرافعات المدنية

المجلــس التحقيقــي هــو المســؤول عــن بيــان قيمــة رقم ( )83لسنة  1969المعدل وقانون التنفيذ رقم
ذلــك الضــرر وعليــه وعلــى ضــوء القواعــد العامــة ( )45لسنة  1980هما األصل الذي يتم الرجوع إليه
فــي التحقيــق أن يلجــأ الــى الجهــات التــي لهــا في تنفيذ التضمين ،غير أن قيام المشرع بتشريع
الدرايــة والمعرفــة فــي تحديــد مقــدار الضــرر وقيمتــه قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة
الماديــة.

 1977كــان لــغــرض تخطي إجـ ــراءات تحصيل

•الفرع الثاني:

الديون بين األفراد ودون اللجوء الى دوائر التنفيذ،

•طرق تحصيل مبلغ التضمين

وبــالــتــالــي فــإن ذلــك يستوجب تطبيق أحكامه

بعد انتهاء فترة الطعن التي حددها القانون عند القيام بإجراءات تحصيل الديون المشمولة
دون التقدم بالطعن من المحكوم عليه ،أو بعد
استنفاذ طرق الطعن التي رسمها القانون وصدور
قرار من الجهة المختص ،يصبح قرار التضمين
ً ً
قـــرارا بــاتــا واج ــب التنفيذ ،وبالتالي نــكــون أمــام
إجــراءات تحصيله ،ويكون على المحكوم عليه
أتـبــاع الــطــرق التي رسمها الــقــانــون والتعليمات

((( مــؤيــد عــلــي عــبــد الــحــســيــن ،مــوجــز فــي ش ــرح قــانــون
التضمين ،مكتبة الــقــانــون والــقــضــاء ،بــغــداد،2017 ،
ص.87
((( كاظم شهد حمزة ،شرح قانون أصول المحاكمات
الجزائية لقوى األمــن الداخلي ،مصدر سابق ،ص،104
ولــلــمــزيــد يــنــظــر :نــص ال ــم ــادة ( )88مــن قــانــون اصــول
المحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي.
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بأحكامه حيث منح هذا القانون الــوزراء ورؤساء الــمــادة ( )4من قانون التضمين ،على أنــه يجوز
الدوائر صالحية المنفذ العدل لضمان تحصيل للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة
ً
الديون الحكومية استنادا لنص المادة ( )9منه بــوزارة أو المحافظ أن يوافق على تقسيط المبلغ
وأعتبر الدوائر المعنية بالموضوع دوائر تنفيذ(.)1

لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية لمدة ال تزيد

كما تبين للباحث أن المشرع لم يتضمن النص عن ( 5خمسة سنوات) مع وضع شارة الحجز على
على سريان قانون التضمين أو قانون تحصيل الديون العقار تكون بحكم الرهن في مديرية التسجيل
الحكومية في القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي العقاري المختصة(.)2
وفيما لم يرد به نص في أحكامه ،إال أن نص المادة

كما بين قــانــون تحصيل الــديــون الحكومية

( )7/1من قانون تحصيل الديون الحكومية أشارت أن األص ــل فــي التنفيذ هــو التنفيذ االخــتــيــاري
صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في تحصيل (الطوعي) على أن يتم ضمن المدة التي حددت
المبالغ المحددة في قرارات التضمين الصادرة من لدفع مبلغ التضمين.
الجهات التي تملك الحق في إصدارها ،وبالتالي

وأن يتم التنفيذ باإلجبار ( باإل كراه ) في حالة

يرى الباحث أن ذلك يسري على المبالغ المضمنة امتناع أو تأخر المحكوم عليه عن الدفع وبعد
بموجب قرارات محاكم قوى األمن الداخلي ووزير انتهاء الموعد المعين وذلك بعد أنــذاره بوجوب
الداخلية وأمري الضبط باعتبارهم جهات لهم التسديد خالل ( )10عشرة أيــام من اليوم التالي
الحق في إصدار هذه القرارات حسب القانون لألنذار( ،)3حيث يصدر المخول بتطبيق القانون
ً
الجنائي لقوى األمن الداخلي ،وعليه تطبق اآل لية في حالة عدم الدفع قــرارا بحجز أموال المحكمة
التي جاء بها قانون تحصيل الديون الحكومية عليه المنقولة( ،)4وفي حالة عدم كفايتها يتم حجز
والتعليمات الصادرة بموجبه في تحصيل مبالغ أموال المدين العقارية ( غير المنقولة ) (.)5
التضمين الصادرة من محاكم قوى األمن الداخلي
وقرارات وزير الداخلية وآمري الضبط.
كما أن األصــل في تنفيذ قــرار التضمين يكون
ً
بتسديد مبلغ التضمين دفعة واحدة عمال بأحكام
((( عـ ــواد حــســيــن يــاســيــن ،مــصــدر س ــاب ــق ،ص،156
للمزيد ينظر :نص المادة ( )9من قانون تحصيل الديون
الحكومية.

ً
أما فيما يخص تحصيل مبلغ التضمين وفقا

((( ينظر :نص المادة ( )4من قانون التضمين.
((( ينظر :نص الــمــادة ( )3من قانون تحصيل الديون
الحكومية.
ً
((( ينظر :نص المادة (/5أوال) من قانون تحصيل الديون
الحكومية.
((( ينظ ر :نص المادة ( )10من قانون تحصيل الديون
الحكومية.
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للقانون الجنائي لــقــوى األم ــن الــداخــلــي وفيما
يخص قرارات التضمين الصادرة من آمر الضبط
ً
بــنــاءا على محاكمة بــدعــوى مــوجــزة فقد نصت
ً
المادة (/24أوال) من قانون أصــول المحاكمات
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الخاتمة
بعد أن أ كملنا موضوع بحثنا سنحاول في هذه

الجزائية لقوى األمن الداخلي على أن قرار التضمن الخاتمة السعي الى تلخيص ما توصلنا إليه من
ً
ينفذ حاال ما لم يتم الطعن به خالل ( )7أيام من استنتاجات ،ثم سنحاول جاهدين وضع بعض
تاريخ التبليغ به دون التطرق الى إجراءات التنفيذ المقترحات وكما يأتي:
•االستنتاجات :

الطوعي أو اإلجباري.

مــن خ ــال مــا تــقــدم بــحــثــه تــم الــتــوصــل الــى

وذل ــك هــو نفس الــحــال فيما يخص ق ــرارات
التضمين الصادرة ً
بناء على الجرائم الــواردة في االستنتاجات اآلتية :

 -1لم يضع المشرع في القانون الجنائي لقوى
نص المواد ( 32و )34من قانون عقوبات قوى األمن
ً
ً
الداخلي ،إال أن نص المادة (/35ثانيا) منحت األمن الداخلي تعريفا للتضمين.
وزير الداخلية صالحية تقسيط مبلغ التضمين
بشرط تقديم كفالة ضامنة تؤمن استحصاله.

 -2يمكن أن نعرف التضمين بأنه ( المسؤولية
التي تقع على عاتق رجل الشرطة بمناسبة التزامه
بالحفاظ على أجهزة قوى األمن الداخلي والمواد

*

*

*

العائدة لها تتمثل بقيامه بدفع مبالغ مالية الى
خزينة الدولة إذا ثبت مسؤوليته عن األضــرار بها
بقرار يصدره آمر الضبط أو المحكمة المختصة أو
الوزير ً
بناء على تحقيق يتم إجراءه بالموضوع ).
ً
 -3يكون التضمين نقدي حصرا ويهدف الى
جبر الضرر ،يتم فرضه بقرار ً
بناء على تحقيق مسبق
يتم إجــراءه لتقدير قيمة الضرر وتحديد المسؤول
عنه ،ويحقق إيراد عام للخزينة العامة.
 -4يختلف التضمين عن الغرامة بأنها جزاء
جنائي يفرض في حالة وجود ضرر مادي من عدمه
وقد حدد القانون حدها األدنى واألعلى ،ويختلف
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عن التعويض الذي هو أثر جزائي هدفه استرجاع ما

 -8توصل الباحث الــى أن شــروط التضمين

تم كسبه دون حق قانوني وقد يكون تعويض نقدي تتمثل في ( األخبار ،التحقيق ،إثبات المسؤولية
أو عيني واألصــل فيه أنــه قضائي ولكن قد يكون التقصيرية ،القرار ،الطعن ).
اتفاقي أو شرط جزائي يترتب على عدم تسديده
فوائد تأخيرية.

 -9حدد قانون التضمين مبلغ التضمين وفق
األسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس

ً
ً
 -5يجد التضمين أساسا قانونيا له في قانون الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة على قرار

التضمين رقم ( )31لسنة  2015وتعليماته وقانون اللجنة التحقيقية ،في حين حدد قانون عقوبات
تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة  1977قــوى األمــن الداخلي مبلغ التضمين وفــق قيمة
المعدل وتعليماته ،وفي قانون عقوبات قوى األمن الــضــرر حــســب األســعــار الــســائــدة وق ــت ارتــكــاب
الداخلي رقــم ( )14لسنة  2008المعدل حسب الجريمة في الــمــواد ( 32و )34منه وسكت في
ً
ً
ً
ً
المواد (/32ثانيا) و(/34ثانيا) و(/35أوال وثانيا) الــمــادة ( )35عن وقــت تحديد مبلغ التضمين
ً
ً
ً
منه ،والمواد (/7أوال /أ ) و(/12أوال وثانيا) و( /24الذي يحق للوزير فرضه.
ً
ً
ً
 -10أشــارت الــمــادة (/1ثــالــثــا) من تعليمات
أوال وثانيا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
لقوى األمن الداخلي رقم ( )17لسنة .2008

تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم ( )2لسنة 2017

 -6توصل الباحث الى إن الطبيعة القانونية الى إمكانية لجوء اللجنة التحقيقية الى االستعانة
للتضمين تتمثل بكونه عقوبة مدنية ذات طابع بـ ــذوي الــخــبــرة واالخ ــت ــص ــاص لــتــحــديــد مبلغ
إداري ألنطوائها على الــصــور التي يهدف أليها التضمين ،في حين سكت القانون الجنائي لقوى
الجزاء المدني وصدورها من الجهات اإلدارية.

األمن الداخلي عن النص صراحة على ذلك ولكن

 -7أن نطاق سريان القانون الجنائي لقوى يمكن فهمه من خالل القواعد العامة للتحقيق
األمـ ــن الــداخــلــي مــن حــيــث ال ــوض ــوع المتعلق التي تتطلب استكمال كافة اإلجــراءات لضمان
بالتضمين هو نصوص المواد التي تم التطرق لها الحفاظ على المال العام.
ً
ً
 -11لــم يــبــيــن الــمــشــرع طــريــقــة الــطــعــن بــقــرار
سلفا ،علما أن ذلــك القانون يسري مــن حيث
األشــخــاص على رج ــال الــشــرطــة حسب الــمــواد التضمين الصادر من آمر الضبط األعلى بعد عرض
ً
(/1أوال) من قانون عقوبات قوى األمــن الداخلي الطعن أمامه ونرى أن ذلك يناقض المادة ()100
والمادة ( )1من قانون أصول المحاكمات الجزائية من دستور جمهورية العراق لسنة  2005حيث ال
لقوى األمن الداخلي.

حصانة للقرارات اإلدارية من الطعن .
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 -12لم يتضمن القانون الجنائي لقوى األمن الجزائية لقوى األمن الداخلي حيث أن التضمين
الداخلي كيفية تنفيذ قــرار التضمين ولم تصدر يحدد على ضــوء ما لحق بالمال العام من ضرر
تعليمات الحــقــة لــتــوضــيــح ذلـ ــك ،وأن األصــل وبالتالي ال يجوز تعديله.
في ذلــك هو اللجوء الــى قانون تحصيل الديون

ً
 -2النص صراحة في المادة (/23ثالثا) على

الحكومية ،إال أن المشرع في القانون الجنائي صالحية آمــر الضبط بتضمين المتهم لضمان
ً
ً
لــقــوى األم ــن الــداخــلــي سكت عــن الــنــص على انسجام ذلك مع نص المادة (/12أوال) و(/24أوال
ً
سريان أحكام قانون التضمين وقــانــون تحصيل وثانيا) من نفس القانون.
الديون الحكومية في كل ما لم يرد به نص ضمن

 -3نرتأي قيام المشرع بتعديل نص المادة
 24/مــن قــانــون أص ــول الــمــحــاكــمــات الجزائية

إحكامه.
ً
 -13نصت المادة (/24أوال) من قانون أصول لقوى االمن الداخلي بما يضمن االشارة الى عدم
ً
المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي على تحصين القرار الصادر من آمر الضبط االعلى بناءا
ً
أن تنفيذ التضمين يكون ( حــاال ) في القرارات على طعن المحكوم عليه  ،من الطعن به  ،ونقترح
الصادرة من آخر الضبط بتضمين المحكوم عليه األشارة الى امكانية الطعن به امام القضاء االداري
ما لم يتم الطعن خالل ( )7سبعة أيام من تاريخ كون هذا القرار هو قرار اداري وليس قرار أو حكم
التبليغ بقرار التضمين إال أنه المشرع سكت عن قضائي.
إجــراءات التنفيذ الطوعي أو اإلجباري ،وكذلك

 -4لم يتضمن نص المواد من (  78الى )83

سكت قانون عقوبات قــوى األمــن الداخلي عن النص صراحة على الطعن بقرار التضمين الصادر
ً
ذلــك بموجب الــمــواد ( 32و )34منه ،في حين تبعا للدعوى الجزائية غير الموجزة في القضايا
ً
نصت الــمــادة (/35ثــانــيــا) الــى صالحية الوزير المنظورة من محاكم قــوى األمــن الداخلي والى
بتقسيط مبلغ التضمين بشرط تقديم كفالة تؤمن ذلك ندعوا مشرعنا للنص عليه  ،كما لم تتضمن
ً
المادة (/35ثانيا) من قانون عقوبات قوى األمن
استحصاله.
الداخلي كيفية الطعن بقرار التضمين الصادر من
•المقترحات :

وزير الداخلية ونقترح أن يتم تعديل ذلك النص

 -1نقترح قــيــام الــمــشــرع بتوضيح المقصود لضمان بيان الكيفية المقصودة أعاله.
 -5تعديل نص الــمــادة ( 32و )34من قانون

بعبارة (تعديل قــرار التضمين) ال ــواردة في نص
ً
المادة (/24أوال) من قانون أصــول المحاكمات عقوبات قوى األمن الداخلي بما يحقق تطابقها مع

»التضمين في القانون الجنائي لقوى األمن الداخلي«
426

محمد علي سالم األسدي -برهان خليل إبراهيم القيسي

نص المادة ( )3من قانون التضمين فيما يخص

المصادر

وقت تحديد مبلغ التضمين وجعله وفق األسعار
السائدة بتاريخ حصول مصادقة الوزير أو رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ وليس وقت
ارتكاب الجريمة.

ً
•أوال :التشريعات
 -1دستور جمهورية العراق لسنة .2005

 -6إص ــدار تعليمات تضمن تحديد كيفية
التضمين ووقته.

 -2القانون المدني العراقي رقم ( )40لسنة 1951
المعدل.

 -7النص صراحة في المادة ( )48من قانون

 -3قــانــون المرافعات المدنية ( )83لسنة

عقوبات قوى األمن الداخلي والمادة ( )117من  1969المعدل.
قانون أصــول المحاكمات الجزائية لقوى األمن

 -4قانون التنفيذ رقم ( )45لسنة .1980

الــداخــلــي على تطبيق أحــكــام قــانــون التضمين

 -5قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ()56

رقم ( )31لسنة  2015وتعليماته وقانون تحصيل لسنة  1977المعدل وتعليماته.
الديون الحكومية رقم ( )56لسنة  1977المعدل
وتعليماته في كل ما لم يرد به نص.

 -6قــانــون التضمين رقــم ( )31لسنة 2015
وتعليماته.
 -7قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة

*

*

*

 1969المعدل.
 -8قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
رقم ( )23لسنة  1971المعدل.
 -9قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى
األمن الداخلي رقم ( )18لسنة .2008
 -10قانون عقوبات قــوى األمــن الداخلي رقم
( )14لسنة  2008المعدل.
ً
•ثانيا :الكتب
 -1د .أحمد أبو حاقة ،معجم النفائس الوسيط،
ط ،2دار النفائس ،بيروت.2011 ،
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 -2أحمد ضياء الدين محمد ،الجزاء الجنائي بغداد.2017 ،
بين العقوبة والتدبير ،مطابع أ كاديمية الشرطة
المصرية ،القاهرة.1993 ،

 -11عواد حسين ياسين ،شرح قانون التضمين
رقم ( )31لسنة  ،2015مكتبة السنهوري ،بغداد،

 -3د .ب ــراء مــنــذر كــمــال ،شــرح قــانــون أصــول .2017
الــمــحــاكــمــات الــجــزائــيــة ،ط ،5مطبعة يــادكــار،
السليمانية.2016 ،

 -12د .غالب الداوودي ،شرح قانون العقوبات
العراقي ،القسم العام ،ط ،1دار الطباعة الحديثة،

 -4د .ذن ــون أحــمــد ،ش ــرح قــانــون العقوبات البصرة.1969 ،
العراقي ،ط ،1مطبعة النهضة العربية ،القاهرة،
.1977

 -13د .فخري عبد الرزاق صلبي ،شرح قانون
العقوبات ،القسم العام ،مطبعة الزمان ،بغداد،

 -5د .رمسيس بهنام ،النظرية العامة للقانون .1992
الجنائي ،ط ،3منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
.1997

 -14كــاظــم شهد حــمــزة ،شــرح قــانــون أصــول
المحاكمات الــجــزائــيــة لــقــوى األم ــن الــداخــلــي،

 -6د .ســعــيــد حــســب اهلل عــبــد اهلل ،ش ــرح مكتية القانون المقارن ،بغداد.2019 ،
قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة
للطباعة والنشر ،الموصل.1990 ،

 -15كاظم شهد حمزة ،شرح قانون عقوبات
قــوى األمــن الــداخــلــي ،مكتبة القانون المقارن،

 -7د.سليم حربة وأ .عبد األمير العكيلي ،شرح بغداد.2018 ،
قانون أصول المحاكمات الجزائية ،شركة العاتك
لصناعة الكتاب ،القاهرة.2008 ،

 -16د .محمد إبــراهــيــم الــدســوقــي ،الــجــزاء
التأديبي وطرق الطعن فيه ،دار النهضة العربية،

 -8عــبــد ال ــوه ــاب ال ــب ــن ــداري ،الــعــقــوبــات القاهرة.2007 ،
التأديبية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون سنة
نشر.

 -17مــحــمــد إب ــن أب ــي بــكــر الـ ـ ــرازي ،مختار
الصحاح ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة،

 -9د.ع ــل ــي حــســيــن الــخــلــف ود .ســلــطــان .1976
عبد القادر الــشــاوي ،المبادئ العامة في قانون
العقوبات ،دار السنهوري ،بغداد.2015 ،

 -18محمد حسين الحسن ،تلخيص الذهب
من لسان العرب ،ج ،2ط ،1المؤسسة الحديثة

 -10علي عبد الرزاق لفتة ،المحاكمة الموجزة للكتاب ،لبنان.2014 ،
لقوى األمــن الداخلي ،مكتبة القانون المقارن،

 -19محمد سعيد محمد البغدادي ،المال
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الــعــام وأحــكــامــه فــي الــفــقــه اإلس ــام ــي ،ط ،1دار النوعي لمحاكم قــوى األمــن الداخلي ،إطروحة
البصائر القاهرة.2008 ،

دك ــت ــوراه ،معهد العلمين لــلــدراســات العليا،

-20مهند فالح حسن ،تضمين الموظف العام النجف األشرف ،ص.2019
في القانون العراقي ،ط ،1مكتبة القانون المقارن،
بغداد.2018 ،

 -6مهند فالح حسن ،تضمين الموظف العام
في القانون العراقي ،رسالة ماجستير ،جامعة بابل،

-21مؤ يد علي عبد الحسين ،موجز في كلية القانون.2011 ،
شرح قانون التضمين ،مكتبة القانون المقارن،
بغداد.2017 ،
ً
•ثالثا :البحوث والرسائل واألطاريح

ً
•رابعا :المراجع من الشبكة الدولة (األنترنت)
 -1إبراهيم حمدي كامل ،إجــراءات تضمين
الــمــوظــف فــي الــقــانــون الــعــراقــي ،بــحــث منشور

 -1أحمد حامد حسن ،تنفيذ األحكام الجزائية على الموقع  www.nzaha.iq.comآخر زيارة في
لمحكمة قوى األمن الداخلي ،بحث دبلوم عالي.2019/4/15 ،
وزارة الداخلية ،المعهد العالي للتطوير األمني
واإلداري ،بغداد.2018 ،

 -2المسؤولية القانونية ،بحث منشور على
الــمــوقــع www.statimes.com :آخ ــر زيـ ــارة في

 -2تكليف عواد عبيد ،اإلجراءات الجزائية في .2019/10/17
مرحلة المحاكمة لمنتسبي قوى األمن الداخلي،
رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصرية ،كلية
القانون.2013 ،
 -3حنان محمد مطلك ،النظام القانوني
لــتــضــمــيــن ال ــم ــوظ ــف ال ــع ــام ف ــي الــتــشــر يــع
الــعــراقــي ،إطــروحــة دكــتــوراه ،جــامــعــة بــغــداد،
كلية القانون.1999 ،
 -4رشا محمد جعفر ،سلطة اإلدارة في تضمين
الموظف في القانون العراقي ،إطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد ،كلية القانون.2014 ،
 -5مــاجــد عــبــد عــلــي حـ ــردان ،االخــتــصــاص

*

*

*

