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الملخص

abstract:

تناولنا في هــذا البحث حــاالت فــرض عقوبة We discussed in this topic Cases Of
الطرد من الخدمة في قانوني العقوبات العسكري Imposition Of Dismissal In The Military
و قوى االمن الداخلي وقد بينا فيه حاالت تفرض Penal Code And The Internal Security Force.
ً
فيها العقوبة وجوبيا نتيجة تعلقها بعقوبة محددة and it became clear to us that there are cases
مثل العقوبات البدنية او السالبة للحرية او نتيجة that impose a punishment, as it relates to
لتعلقها بجريمة مــحــددة كــجــرائــم االرهـ ــاب او a specific punishment, such as corporal
المخلة بالشرف او اللواط او المواقعة

punishment and others that negate freedom

اما الفصل الثاني فقد بينا فيه حاالت فرض .cases related a specific crime with terrorism
عــقــوبــة الــطــرد الــجــوازيــة و قسمناه الــى حــاالت or general , or crimes against honor these
تــفــرض مــن جــهــة قــضــائــيــة و اخ ــرى تــفــرض من

cases are imposed and obligatroy.

جهة اداري ــة ،واختمنا هــذا البحث بمجموعة The second chapter shows cases imposed
من النتائج و التوصيات عسى اهلل ان يكتب لنا by the passport and divided it into cases
imposed by the judicial and administrative

التوفيق و السداد .

We concluded with a set conclusions and
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ً
ثالثا :مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث
في بيان هل بإمكان السلطات االداريــة من فرض
عقوبة الطرد من الخدمة وما الدليل على منحها
هذه السلطة ،باالضافة الى هل بإمكان للعقوبات
التبعية ان تــكــون جــوازيــة أي خــاضــعــة لتقدير

ً
اوال :موضوع البحث :تضمنت معظم الدساتير السلطة القضائية ،وهل الحاالت الجوازية محددة
العربية ومن بينها دستور جمهورية العراق لسنة بنصوص قانونية .
ً
رابــعــا :منهج الــبــحــث :ســوف نتخذ لبحثنا
 2005مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات اي مبدأ ال
جريمة وال عقوبة اال ً
بناء على قانون ،وهذا ما نصت المنهج العلمي والمتضمن المنهج التحليلي و
ً
عليه المادة ( /19ثانيا) من الدستور العراقي التي المقارن والغرض من هذا المنهج ليس استعراض
نصت (ال جريمة وال عقوبة اال بنص وال عقوبة النصوص القانونية وانما تحليلها ومناقشتها و
اال على الفعل الــذي يعده القانون وقــت اقترافة الكشف عن الثغرات و ايجاد الحلول لها لنتوصل
ً
جريمة  ،).....وقد نص قانون عقوبات قوى االمن الى نصــوص قانونية اكثر اتزانا .
ً
خامسا :نطاق البحث :سيكون نطاق بحثنا
الداخلي على عقوبة الطرد من الخدمة كما نص
عليها القوانين محل الدراسة وبين حاالت فرضها ،فــي تحليل نصوص قــانــون عقوبات قــوى االمــن
وقبـل الخوض في البحث سنوضح مدخل هذه الــداخــلــي الــعــراقــي وقــانــون عــقــوبــات العسكري
ً
العراقي ومقارنة بقانون االحكام العسكري المصري
المبحث وكاالتي
ً
ثــانــيــا :اهمية الــمــوضــوع :ان العمل الوظيفي و قانون عقوبات العسكري الليبي
ً
ســابعا :خطــة البحــث :ســيتم تقســيم البحــث
داخــل االجــهــزة االمنية ســواء فــي وزارة الداخلية
او وزارة الــدفــاع يجعل من رجــل الشرطة او رجل علــى مبحثيــن ،وســيخصص المبحــث االول
الجيش اداة تنفيذ القوانين التي تحكم الوظيفة لبيــان حــاالت فــرض عقوبــة الطــرد الوجوبيــة
العامة لذلك اتجه المشرع الــى وضــع عقوبات وســيكون المبحــث الثانــي مخصــص لبيــان
ً
شديدة نظرا لخطورة تلك المهمة الموكله اليهم ،حــاالت فــرض عقوبــة الطــرد مــن الخدمــة الجوازية،
ً
وتكمن اهمية دراسة هذا الموضوع من خالل بيان واخيــرا خاتمــة سنشــير فيهــا الى اهم االســتنتاجات
حاالت التي بينها القانون لفرض عقوبة الطرد من و المقترحــات عســى اهلل ان يكتــب لنــا التوفيــق و
الخدمة لما لها من اثر على الوظيفة .

الســداد .
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عقوبة الطرد من الخدمة
في قانوني العقوبات العسكري
وقوى األمن الداخلي

ببيان احكامها و تطبيقاتها ،امــا على الصعيد
الفقهي فمنهم من عرفها بانها «هـــي عقوبة تبعية
تشبه عقوبة العزل من الوظيفة االميرية»( ،)2وعرفت
ً
ايضا بانها «هــي عقوبة تبعية بالنسبة للضابط
وغــيــرهــم م ــن الــمــتــطــوعــيــن فــقــط ام ــا المكلف

•دراسة مقارنة:

بالخدمة اال لــزامــيــة او بخدمة االحــتــيــاط فــانــه ال

انفردت التشريعات العسكرية بعقوبة الطرد تفرض عليه»( ،)3اما على الصعيد القضائي فلم
من الخدمة ولم ترد مثل هذه العقوبة في القوانين نجد على حد ما اطلعنا عليه من قرارات قضائية
ً
ً
الــعــقــابــيــة الــعــامــة ،وق ــد ح ــدد الــقــانــون ح ــاالت تعريفا صريحا لعقوبة الطرد من الخدمة بل جاءت
فرضها وبين احكامها بشكل دقيق ،ورغم اتفاق اغلبها تبين احكام فرضها.
وبــنـ ً
ـاء على ذلــك بعد ان بينا تعريف عقوبة
التشريعات محل الــدراســة في النص على هذه
ً
ً
العقوبة اال ان ح ــاالت فرضها قــد تختلف من الطرد من الخدمة لغة واصطالحا سنبين الحاالت
جهة الى اخرى ولعل مرد ذلك يعود الى اختالف التي تفرض بها تلك العقوبة سواء كانت الوجوبية
مفردات النصوص التي بينت تلك الحاالت .

او الجوازية .

فالطرد لغة :طـــرد ( )driving away or outابعــــــاد
اي طـــــرد مـــــن المركـــز انتبــــــاذ ()centrifugation
ً
ً
(طرده) ابعده من باب نصر و (طردا) ايضا بفتحتين:
ويقال طرده فذهب ،و (اطرده) السلطان باأل لف امر

•المبحث االول:
•الحاالت الوجوبية لفرض عقوبة الطرد من
الخدمة
العقوبة الوجوبية تخرج عن السلطة التقديرية

بإخراجه من بلده .قال ابن السكيت( :اطرد) الرجل
ً
غيره صيره (طــريــدا) و (ط ــرده) نفاه عنه وقــال له للقاضي وتــفــرض بموجب الــقــانــون ،اي بمعنى
اذهب عنا (. )1

ً
امــا اصــطــاحــا فمن الناحية التشريعية فان

اخر انها تفرض عند توفر حاالت فرضها وال دخل

الــتــشــريــعــات الــتــي نــصــت عــلــى ه ــذا الــنــوع من ((( د .عاطف فؤاد صحصاح ،قانون العقوبات العسكري،
ً
ً
تشريعيا لها بل اكتفت دار الكتب القانونية ،مصر ،2004 ،ص .50
العقوبات لم تورد تعريفا
((( راغ ــب فــخــري .و ط ــارق قــاســم ح ــرب ،شــرح قانون
((( د .روحي البعلبكي ،المورد قاموس عربي انكليزي ،العقوبات العسكري الجرائم العسكرية المبادئ العامة،
ط ،1سلسلة الثقافة العسكرية ،بغداد ،1985 ،ص . 326
دار العلم للماليين ،بيروت ،2001 ،ص. 724
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للقاضي في ابعادها او انقاصها او الزيادة عليها( ،)1تعبير مختلف عن الطرد بالنسبة للضباط و الرفت
وبذلك نستنتج ان حاالت فرض عقوبة الطرد من بالنسبة لضباط الصف و الجنود وقد اجاب مدير
الخدمة الوجوبية ســواء في قانون عقوبات قوى االدارة بقولة (هذه الكلمة وارده في القانون القديم
االمن الداخلي او القوانين العسكرية محل الدراسة وال يتغير الوضع باستبدالها) ،اما النوع الثاني فقد
قد حدد وبينت احكامها بشكل دقيق ،وقد نص جــاءت عقوبة الطرد من الخدمة كعقوبة تبعية
المشرع في قانون عقوبات قــوى االمــن الداخلي وجوبية وهذا ما بينته المادة (. )123
ً
كما بين قــانــون العقوبات العسكري الليبي
العراقي بالمادة ( -38اوال) حاالت فرض عقوبة
الطرد من الخدمة الوجوبية .

حاالت فرض عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية

اما قانون العقوبات العسكري العراقي فقد بين حيث بينت المادة ( )13على تلك الحاالت
ومــن خــال استقراء تلك النصوص يتضح

هو االخــر حــاالت فــرض عقوبة الطرد من الخدمة
ً
ً
ان حاالت فرضها اما لتعلقها بعقوبة محددة،
الوجوبية في المادة ( /15اوال و ثالثا) .
امــا فيما يتعلق بــقــانــون االحــكــام العسكري او نتيجة لتعلقها بــنــوع مــحــدد مــن الــجــرائــم
الــمــصــري فــقــد ورت عــقــوبــة الــطــرد مــن الخدمة لذلك نــرى مــن الــضــروري بيان تلك الحاالت
بنوعين ،كعقوبة اصلية وهذا ما بينته المادة ( )120المتعلقة بالعقوبة و تلك المتعلقة بالجريمة
ً
ً
ً
في مجموعتها الثانية و الثالثة( )2علما ان المشرع وعليه سنفرد لكل منها مطلبا خاصا لبيانها
المصري اطلق تسمية عقوبة الطرد من الخدمة بالتفصيل و كما يلي:
فيما اذا فرضة على الضابط اطلق تسمية الرفت
من الخدمة فيما اذا فرضة على ضباط الصف

•المطلب األول:

•الحاالت المتعلقة بالعقوبة
و الجنود بالرفت من الخدمة وقد ناقش مجلس
ً
انطالقــا مــن المتغيــرات الحاصلــة فــي
االمة في جلستها الرابعة في مايو سنة  1966حيث
ً
دار نقاش بين احد االعضاء عن سبب استخدام البلــدان خصوصــا فــي العصــور الحديثــة ولطبيعــة
متطلبــات العمــل فــي المؤسســات االمنيــة ســواء
((( كارزان صبحي نوري ،شرح التشريع العسكري العراقي فــي وزارة الداخليــة او وزارة الدفــاع كان البــد مــن

النافذ في الحكومة االتحادية و اقليم كوردستان العراق ،تغيــر مــن تشــريع ينســجم مــع مــا جــاء بــه الدســتور
ط ،1مكتبة يادكان ،السليمانية ،2019 ،ص . 20

((( ينظر نص المادة ( )120من قانون االحكام العسكري ومتفــق مــع مبــادئ الديمقراطيــة و االتفاقــات
الدوليــة لذلــك نجــد ان المشــرع قــد توخــى الحــذر
المصري رقم  25لسنة  1966المعدل .
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فــي وضــع النصــوص التــي تواكب تلــك المتغيرات

أ( -الجرائم المعاقب عليها باالعدام او السجن

ســواء علــى صعيــد الداخليــة او الدفــاع ،وقــد . )3()....
امــا فــي قــانــون العقوبات العسكري العراقي
جــرت العــادة فــي اغلــب الــدول ان تخصــص
ً
للوظيفــة العســكرية احــكام خاصــة تتفــق مــع فقد نصت المادة (-15اوال) حاالت فرض عقوبة
طبيعــة العمــل المنــوط بهــم ولعــل مبــررات تمييــز الــطــرد الوجوبية على (يــجــب الحكم على اي
الوظيفــة العســكرية بقوانيــن خاصــة يعــود الــى عــدة منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد او
اســباب منهــا مــا يتعلــق بمــا يتطلبــه العســكري مــن فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم
مواصفــات النتســابه قــد ال يشــترطها فــي الوظيفــة االتية) :
ً
أ -الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المدنيــة نظــرا لطبيعــة الواجبــات التــي يكلفــون
بهــا ،ومــن جهــة اخــرى ان المؤسســات االمنيــة لهــا اذا كانت العقوبة االع ــدام او السجن المؤبد او
واجبــات تنفيذيــة وقضائيــة للقوانيــن( ،)1باالضافــة المؤقت .
الــى مالحقــة مرتكبــي اي مخـــــالفة او خـــــرق لهــا

ب -الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها فــي قــانــون

( ،)2هــذه المبــررات جعلــت القوانيــن الخاصــة مكافحة االرهاب رقم ( )13لسنة . 2005
تمتــاز بالقســوة و الصرامــة و الشــدة.

ج -الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها

حــدد القانون حــاالت فــرض عقوبة الطرد من في قانون العقوبات رقم  111لسنة . 1969
الخدمة الوجوبية فقد نص قانون عقوبات قوى
ً
االمن الداخلي العراقي في المادة (-38اوال) على

د( -جرائم االغتصاب او اللواط) .
امــا قــانــون االحــكــام العسكري المصري فقد

(يطرد رجــل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا نصت المادة ( )123حــاالت فرض عقوبة الطرد
صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة في من الخدمة الوجوبية على (كل حكم صادر بعقوبة
احدى الحاالت االتية):

االشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او السجن في

((( د .عبد الرحمن محمد سلطان ،الواجبات الشرطية
و الحماية الجنائية الدولية لحقوق االنسان ،ط ،1ج ،1دار
السنهوري ،بيروت ،2019 ،ص .24
((( د .ارشد عبد الهادي الحوري ،التأديب في الوظائف
المدنية و العسكرية دراس ــة مــقــارنــة بين التشريعيين
المصري و الكويتي ،النصر للطباعة الوطنية ،الكويت،
 ،2001ص .31

ً
((( نصت المادة ( )1البند سادسا من قانون الخدمة و
التقاعد لقوى االمــن الداخلي على (رجــل الشرطة احد
ً
افــراد قــوى االمــن الداخلي ذكــرا كــان ام انثى ســواء اكان
ً
ً
َ
ً
ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطيا ام طالبا في
احدى كليات او المعاهد او مدارس قوى االمن الداخلي
وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى االمن الداخلي ما لم
يرد نص خاص في هذا القانون بخالف ذلك) .
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الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع العقوبتين توجب حاالت فرض عقوبة الطرد من
بقوة القانون :

الخدمة الوجوبية لذلك سنقسم هــذا المطلب

 -1الطرد من الخدمة في الــقــوات المسلحة على فرعين سنبين في االول حــاالت المتعلقة
بالنسبة للضباط .

بالعقوبات البدنية ،وفــي الــفــرع الثاني حــاالت

 -2الرفت من الخدمة في القوات المسلحة المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية وكما يأتي:
بالنسبة لضباط الصف و الجنود .
-3حــرمــان المحكوم عليه من التحلي باي
رتبة او نيشان.
ام ــا ق ــان ــون الــعــقــوبــات الــعــســكــري الليبي

•الفرع االول:
•الحاالت المتعلقة بالعقوبات البدنية
عرف الفقه العقوبات البدنية بعدة تعاريف

فقد نصت الــمــادة ( )13ح ــاالت فــرض عقوبة ورغ ــم اخــتــاف اال لــفــاظ اال انــهــا ت ــدور فــي نفس
الطرد الوجوبية على (يحكم بالطرد في احدى المعنى فعرفت بانها «هــي تلك العقوبات التي
الحالتين االتيتين اال اذا نص فــي القانون على تصيب المحكوم عليه فــي حياته و تــؤدي الى
خالف ذلك):

ازهاق روحه او تصيب جسده وهي تشمل بذلك

أ -عند الحكم باالعدام او السجن المؤبد او عقوبة االع ــدام وكــل انــواع ايــذاء البدن كالضرب
السجن.

والجلد و بتر االعضاء» ( ،)2والجدير بالذكر ان عقوبة

ب-عــنــد الحكم بــاالدانــة بــالــجــرائــم المخلة
بالشرف .....
وبالرجوع الى النصوص القانونية التي بينت
حاالت فرض عقوبة الطرد الوجوبية للتشريعات
ً
محل الدراسة يتضح لنا جليا ان تلك الحاالت
الوجوبية تفرض نتيجة لفرض عقوبة محددة،
ويتضح ان حــاالت فرضها قــد تتعلق بعقوبات
بدنية واخرى سالبة للحرية ( )1على اعتبار ان هذه
((( من الجدير بالذكر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخلي العراقي لم يسمي العقوبات السالبة
للحرية بهذا التسمية انما سماها بالعقوبات المقيدة

للحرية ويــرى الباحث ان هــذه التسمية غير دقيقة الن
عقوبتي السجن بنوعية المؤبد والمؤقت و الحبس بنوعية
الشديد و البسيط من العقوبات السالبة للحرية بشكل
تام وال تقف عند حد التقييد للحرية ،اما مفهوم تقييد
الحرية فهو ينحصر في عقوبات مراقبة الشرطة و تقيد
نشاط المحكوم عليه لبعض التصرفات الواردة في قانون
العقوبات العراقي .وللمزيد ينظر د .علي حسين الخلف.
د .ســلــطــان عــبــد الـ ــقـ ــادر الـ ــشـ ــاوي ،م ــص ــدر ســابــق،
ص  .435د .فخري عبد الــرزاق صلبي الحديثي ،شرح
قانون العقوبات القسم العام ،العاتك لصناعة الكتاب،
بيروت ،1992 ،ص . 396
((( د .هدى حامد قشقوش ،النظرية العامة للعقوبة ،دار
الثقافة الجامعة ،1998 ،ص . 34
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االعدام اصبحت العقوبة البدنية الوحيدة المطبقة سواء في قانون العقوبات العراقي او في القوانين
في التشريعات الحديثة اما باقي العقوبات فقد الخاصة ( )3لذلك سوف نقتصر مدار بحثنا حول
ً
ً
ً
اختفت تقريبا حيث لم يبق لتطبيقها اال تطبيقا عقوبة االعــدام ( )4التي تعد سببا في فرض عقوبة
ً
محدودا في بعض الدول التي تستمد تشريعاتها الطرد من الخدمة الوجوبية .
من الشريعة االسالمية كقطع اليد او الجلد (،)1

فالمشرع العراقي نص على عقوبة االعدام (،)5

ورغم االختالفات بين التشريعات حول العقوبات كما اخذ قانون عقوبات قوى االمن الداخلي بها
ً
البدنية اال ان الــجــدل ال ي ــزال قــائــم فــي ساحة ايضا وعرفها قانون اصــول المحاكمات الجزائية
التشريعات الحديثة بين الفقهاء على االبقاء او لقوى االمن الداخلي رقم ( )17لســـــــنة  2008في
ً
ً
الغاء العقوبات البدنية ونــظــرا لما لها من فوائد المــــادة ( /92اوال) بانها (يقصد بعقوبة االعــدام
في تحقيق الردع العام ومنعها في انتقال االجرام ،بــمــوجــب اح ــك ــام ق ــان ــون عــقــوبــات ق ــوى االم ــن
فالعقوبات البدنية تأخذ صورتين امــا االعــدام الــداخــلــي رقــم ( )14لسنة  2008هــي امــاتــة رجل
ً
فتصيب حق الحياة للمحكوم عليه او تصيب الشرطة المحكوم عليه بها رميا بالرصاص بعد
سالمة بدنه كبتر االعضاء او الجلد وهذه االخيرة
كانت هي المعول عليها في التشريعات القديمة
لما تشيعه من خــوف في نفوس االف ــراد فتضبط
سلوكهم ،اما التشريعات الحديثة فقد انتهجت
الــى تقليص هــذا النوع من العقوبات في نطاق
ً
ضيق والــنــداء الــى الغائها كليا باعتبار ان اال لم
البدني ال يصلح المحكوم عليه وان الشعور العام
ً
ً
ال يتقبلها نظرا لقساوتها ( ،)2علما ان التشريعات
العربية ومنها العراقي لم يبق منها اال عقوبة االعدام
((( للمزيد من المعلومات عن هذه العقوبات البدنية
ً
ينظر :عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا
بالقانون الوضعي ،ج ،1ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت
 ،2009،ص .513
((( د .علي حسين الخلف .و .د .سلطان عبد القادر
الشاوي ،المصدر السابق . 416 ,

((( المقصود بالقوانين الخاصة قانون عقوبات قوى االمن
الداخلي العراقي و قانون العقوبات العسكري العراقي
و قانون االحــكــام العسكري المصري وقــانــون العقوبات
العسكري الليبي.
((( تصدى الفقيه (بيكاريا) ال لغاء عقوبة االعدام بقوله
(انــهــا تسلب الحياة وليس الحــد مــن بني االنـســان هذا
الحق وان من المستحيل ان تعاد الحياة الى انسان بعد
اعدامه حيث يتضح ان ادانته ليس في محلها بسبب
خطأ قضائي) ،وقــد خالفهم انصار المدرسة الوضعية
حيث يــرون ان من الضروري االبقاء على عقوبة االعــدام
لصيانة كيان المجتمع ضد الجنايات الخطيرة حيث ال
يعرف ماذا يصبح عدد الجرائم الجسيمة لو الغيت :ينظر
د .رمسيس بهنام ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،ط،3
دار المعرفة ،االسكندرية ،1997 ،ص . 1109
((( ينظر نص المادة ( )86من قانون العقوبات العراقي
التي نـصــــت على (عقوبة االعــدام هي شنق المحكوم
عليه حتى الموت) .
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ً
اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات كــــما نصت المادة ( /12ثانيا) على فرض عقوبة
وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه) ،كما عرفها االعــدام ( )4و بالتالي فان اي رجل شرطة يعاقب
قانون العقوبات العسكري العراقي رقم  19لسنة بعقوبة االعـ ــدام يتوجب الــحــاقــة بعقوبة تبعية
ً
 2007في المادة ( / 10اوال :أ) بانها (اماتة الشخص وهي الطرد من الخدمة ومن خالل استقرائنا الى
ً
المحكوم عليه بها رميا بالرصاص و يتم التنفيذ النصوص التي اوجبت فرض عقوبة االعدام وجدنا
ً
اســتــنــادا لقانون اصــول المحاكمات العسكري انها تدور على جرائم تخريب الحياة المجتمعية
فــي الشخص العسكري رقــم ( )30لسنة  2007من خالل ترك او تسليم الى الغير اي مركز او اي
وقــانــون اصــول المحاكمات الجزائية رقــم ( )23جهة حكومية او تحريض على حمل السالح و
لسنة  ،)1()1971وهذا ما انتهجه المشرع المصري
والليبي في قانون العقوبات العسكري

(.)2

فالحاالت الوجوبية التي توجب فرض عقوبة
الطرد من الخدمة تضمن الحكم على رجل االمن
سواء الشرطة او الجيش بعقوبة االعــدام وبالتالي
ان المعول عليه لوجوب فرض عقوبة الطرد من
الخدمة هو الحكم بعقوبة االعدام ،فقد نص قانون
عقوبات قوى االمن الداخلي على عقوبة االعدام
في جرائم االضرار و التخريب و التحريض حيث
ً
نصت المادة ( - 3اوال) بفـــقراتـــها (أ ،ب ،ج ،د،
هـ ،و ،ز) على وجــوب فرض عقوبة االعــــدام (،)3
((( ان المادة ( )10اشارت من قانون العقوبات العسكري
الى قانون اصول المحاكمات العسكري رقم ( )30دون
ً
ذكــر عنوانه كامال (قــانــون اصــول المحاكمات الجزائية
العسكري) عند نشرة
((( تتفق القوانين الخاصة محل الــدراســة بــان اسلوب
ً
تنفيذ عقوبة االع ــدام بالنسبة للعسكريين يكون رميا
ً
بالرصاص احتراما الى الرتبة العسكرية الممنوحة لهم.
ً
((( نصت المادة ( -3اوال) من قانون عقوبات قوى االمن

الداخلي على (يعاقب باالعدام كل من:
ً
أ -ترك او سلم الى الغير او أي جهة معادية مركزا للشرطة او
ً
ً
ً
مخفرا او موقعا او مكانا او استخدم وسيلة االرغام او اغراء
امر المركز او المخفر او الموقع او المكان بتركة او تسليمة
بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات االمنية.
ب -حصل على اشياء او وثائق او صورها او اية معلومات
ً
يجب ان تبقى مكتومة حــرصــا على ســامــة الــدولــة او
مصالحها وقــام بايصالها مباشرة او بالواسطة الــى جهة
اخرى بقصد االضرار بالمصلحة العامة.
ج -خرب او دمر او استخدم المقرات و االبنية والتجهيزات
ً
ً
عمدا لغير االغ ــراض المخصصة لها او خالفا لــاوامــر و
التعليمات الصادرة الية.
د -حرض على حمل السالح واللجوء الى عصابة مسلحة
او مساعدتها.
هـ  -بث روح التمرد و العصيان بين منتسبي قوى االمن
الداخلي في اثناء االضطرابات او في حالة اعالن الطوارئ.
و -افشى االس ــرار او الخطط اوالتعليمات الــى عصابة
مسلحة.
ً
ز -خرب عمدا االتصاالت او المواصالت او االسلحة او
الذخائر )..
ً
((( نصت المادة (-12ثانيا) على (تكون العقوبة االعدام
ً
اذا افضى االعتداء المنصوص عليه في البند (اوال) من
هذه المادة الى الموت)
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ً
بالتالي فــان هــذه االفــعــال تهدم البنى التحتية الى ثالث عشر) ( )2و المادة ( / 35اوال) ( )3ومن
للمجتمع وتؤدي الى الفوضى واشاعة روح التمرد خــال اســتــقــراء الــنــصــوص وجــدنــا انــهــا تتعلق
بين االف ــراد فــان فــرض هــذه العقوبة يحقق الــردع بــجــرائــم اشــاعــة روح الــتــمــرد و اث ــارة الــفــوضــى و
العام لقساوتها ولم يكتفي المشرع بهذه العقوبة بــث روح الــتــمــرد فــي المجتمع وبــيــن االف ــراد و
بل اوجب فرض عقوبة الطرد من الخدمة كعقوبة بــالــتــالــي فــان فــرض عــقــوبــة الــطــرد مــن الخدمة
تبعية وجوبية.

تفرض بشكل وجوبي .في حين ورد النص على

اما بالنسبة الى قانون العقوبات العسكري عــقــوبــة االعـ ــدام فــي قــانــون االحــكــام العسكري
الــعــراقــي فــقــد ن ــص عــلــى عــقــوبــة االع ـ ــدام في الــمـصــري فــي ثــاث عــشــر م ــادة مــحــصــورة بين
ً
العديد من المواد كالمادة ( )28بفقراتها (اوال المواد ( ،)166 -130كما اخذ قانون العقوبات
ً
ً
الــى ســادســا) ( )1و الــمــادة ( )29بفقراتها (اوال العسكري الليبي بعقوبة االعــدام في ستة مواد
((( نصت المادة ( )28من قانون العقوبات العسكري
العراقي على (يعاقب باالعدام كل من:
ً
اوال -سعى لسلخ جزء من العراق عن ارادة الحكومة او
لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية.
ً
ثانيا :ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة االرغام او
اغراء امر او شخص اخر ما ،على ان يترك او يسلم بصورة
ً
ً
تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او
ً
ً
مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم
المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب و
المصانع ومخازن العينة وادوات المخابرة ووسائل التنقل
وقــام بحرق او ضــرب مــطــارات الجيش او الــطــائــرات او
جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد االضــرار
بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور و السداد و السكك
الحديد و الطرق العامة ومن سبب او سهل استيالء العدو
على قسم من القوات العسكرية.
ً
ثالثا :حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات
ً
عسكرية يجب ان تبقى مكتوبة حرصا على سالمة الدولة
او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة
اجنبية في زمن السلم او الحرب.
ً
رابعا :كان امر لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ ما لديه

هي (. )42،43،44،45،54،55
يــرى الباحث ان المشرع قــد احسن بفرض
عقوبة الــطــرد الوجوبية على مــن يــصــدر عليهم
ً
عقوبة االعدام نظرا لجسامتها لذلك راى المشرع
من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة.
ً
خامسا :كان امر القطعات في العراء وفاتح العدو لعقد
اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت
امــرتــه وسالحها مــن دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات
وظيفته.
ً
سادسا :كان امــرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او
جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما
تقتضيه وجبات وظيفته) .
((( نصت المادة ( )29على (يعاقب باالعدام كل من
ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة
العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات
المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من
ً
العسكريين و المدنيين عمدا . ).....
ً
((( نصت المادة ( -35اوال) على (يعاقب باالعدام كل
من هرب الى جانب العدو) .
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من االوفق للمؤسسة االمنية ان يتخلص من هؤالء كعقوبة تبعية تصدرها الجهة االدارية التي ينتسب
االفراد بقوة القانون و طردهم من الخدمة الن من ال اليها رجل الشرطة (. )2
امــا بالنسبة الــى قــانــون العقوبات العسكري
يحترم شرفة العسكري في اداء واجباتهم وال يمتثل
ً
العراقي فقد نصت المادة (-22اوال) على حاالت
لالوامر ال يستحق البقاء في هذه المؤسسة .
ً
ان مــا سبق ذكــرة لحالة فــرض عقوبة الطرد التي يكون منتسبي القوات المسلحة مطرودا من
من الخدمة فيما اذا صدر على رجل االمن سواء الخدمة في حالة من حكم عليه بجرائم ماسة
رجال الداخلية او الدفاع عقوبة بدنية (االعــدام) بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم االرهاب
من محكمة عسكرية ،وعليه السؤال الذي يدور او الجرائم المخلة بالشرف او جرائم االغتصاب او
ً
فــي هــذا الــفــرض فــي حالة فــرض عقوبة االعــدام اللواط من محكمة غير عسكرية ،علما ان المشرع
من محكمة غير عسكرية هل تفرض عقوبة الطرد لم يذكر عقوبة االعداد و بالتالي فان مفادى النص
من الخدمة كعقوبة تبعية على المحكوم عليه يــوضــح حــالــة ف ــرض عــقــوبــة الــطــرد مــن الخدمة
الخاضع الى القوانين الخاصة محل الدراسة ام الوجوبية اذا صدر على العسكري عقوبات تبلغ
ال؟ ان صــدور حكم على رجــل الشرطة باالعدام من جسامتها هذه الخطورة يتوجب فرض عقوبة
من محكمة جــزاء مدنية ال يستلزم االمــر احالته تبعية من احدى المحاكم العسكرية الخاصة.
الــى محاكم قــوى االمــن الداخلي الصــدار عقوبة

في حين بين قانون العقوبات العسكري الليبي

الــطــرد مــن الخدمة الوجوبية انما تفرض عقوبة في المادة ( )13التي نصت على حالة فرض عقوبة
الطرد الوجوبي كعقوبة تبعية ويكون المخاطب الطرد من الخدمة الوجوبية بقوة القانون حيث
هو الجهات االداريــة ( )1وليس محاكم قوى االمن ورد في صدر المادة (يحكم بالطرد  )...وبالتالي
الــداخــلــي ،فليس مــن ال ــص ــواب ان يصطحب يرى الباحث ان فرض عقوبة الطرد من الخدمة
شخص محكوم عليه باالعدام و اكتسب الحكم جاء يشمل صفة الوجوب سواء صدر الحكم من
ً
درجة البتات الى محاكم قوى االمن الداخلي نظرا محكمة عسكرية او محكمة غير عسكرية والعلة
ً
لما يرافق هذا االجراء من مخاطر محظورة وعديدة من ذلك كما بيناه سابقا ان المؤسسة االمنية ليس
ليقف بقفص االتهام واصــدار الحكم بطرده من بحاجة الى شخص صدر عليه حكم بهذه الدرجة
الخدمة وبــذلــك فــان فــرض عقوبة الــطــرد تكون

((( ماجد عبد علي حردان الزبيدي ،ايقاف تنفيذ العقوبة
((( المقصود بالجهة االدارية أي الجهة التي ينتسب اليها االصلية واثره على عقوبتي الطرد و االخراج دراسة مقارنة،
مطبعة شهداء الشرطة ،2017 ،ص .131
رجل الشرطة أي محل عمله .
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من الجسامة و بالتالي فان وجــوب فرض عقوبة المناسب ادخــال المعنيين في الدوائر القانونية
الطرد من الخدمة يكون ملزم بقوة القانون .

فــي وزارة الداخلية دورات تثقيفية حــول هذه

من خالل ما ورد يتضح ان النصوص المذكورة المواضيع المهمة لتنفيذ هذا النوع من العقوبات
استوجبت فرض عقوبة الطرد من الخدمة عند في حالة عدم النص عليه في الحكم.
توفر حاالت معينه لفرضها كعقوبة االعدام و بذلك

•الفرع الثاني:

فــان فرضها غير خاضع الــى السلطة التقديرية

•العقوبة السالبة للحرية

لمحكمة الموضوع وهــي بهذا الوصف تكتسي

تتمثل هذه العقوبة بعزل المحكوم عليه في

بصفة العقوبة التبعية حسب ما بينته الماد ( )95مكان مخصص لذلك تشرف عليه جهة مختصة
من قانون العقوبات العراقي اي انها تفرض بقوة من الدولة ،ويقصد بالعقوبة السالبة للحرية «تلك
القانون دون الحاجة الى النطق بها في الحكم هذا التي يترتب عليها حــرمــان المحكوم عليه من
من الناحية النظرية ،اما في الواقع العملي لفرض حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة»(،)1
عقوبة الــطــرد الــوجــوبــي عند الحكم على رجل و الجدير بالذكر ان العقوبات السالبة للحرية تعني
االمن بعقوبة االعدام الحظنا ان محاكم قوى االمن «عــزل المحكوم عليه داخــل نطاق مكاني معين
الداخلي تنص في ثنايا الحكم وبفقرة مستقله وابعاده عن الوسط الوظيفي و االسري واالجتماعي
على عقوبة الطرد من الخدمة عند الحكم على الــذي اعتاد التواجد فيه والتزامه بنظام حياتي
رجل الشرطة باالعدام وهذا يخالف ما جاءت به معين خــال فترة العقوبة» ( ،)2وهــذا الــنــوع من
ً
ً
المادة ( )95من قانون العقوبات العراقي ورغم هذا العقوبات اكــثــر العقوبات انــتــشــارا وتطبيقا في
لكن يرى الباحث ان النص على عقوبة الطرد من التشريعات الجنائية الحديثة النه يهدف الى ابعاد
الخدمة كعقوبة تبعية عند فرض عقوبة االعدام المجرم من المجتمع و اصالحه واعــادة تأهيله
عند النطق بالحكم ال يؤثر على قضائيتها بل نراه للحياة االجتماعية باالضافة فان المحكوم عليه
يمنع التخبط الــذي قد يحصل في الدائرة التي يخضع الى اشراف السلطة العامة التي تسعى ان
ً
ينتسب لها رجــل الشرطة وخــصــوصــا اذا كانت تعلم المحكوم عليه احترام النظام القانوني وعدم
الجهة االداري ــة تفتقد الــى الثقافة القانونية التي

تستوجب اصدار امر اداري بالطرد من الخدمة في ((( د .علي حسين الخلف و .د .سلطان عبد القادر
الشاوي ،مصدر سابق ،ص .423
حالة عدم النص عليها في الحكم مما يؤدي الى
((( د .بكري يوسف بكري محمد ،االجرام و العقاب ،دار
مخالفة تطبيق النصوص القانونية لذلك نرى من النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،ص . 253
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العـــدوان على حقوق االخرين من خالل برنامج وعشرين ساعة الى ثالثة اشهر) ،في حين نصت
تربوي وتثقيفي( .)1وان العقوبات السالبة للحرية المادة ( )120من قانون االحكام العسكري المصري
كوسيلة مـــن وسائل العقاب يتفرع الى عدة انواع على عقوبات سالبة للحرية في مجموعتها االولى
التي نصت على (العقوبات االصلية التي توقعها

هي االتي:
ً
 -1السجن نصت المادة (-2اوال) من قانون المحاكم العسكرية هي:
عــقــوبــات ق ــوى االم ــن الــداخــلــي عــلــى مــا يشمله

 -1االعدام .

مــن عــقــوبــات ســالــبــة للحرية الــتــي نــصــت على

 -2االشغال الشاقة المؤبدة .

(العقوبات االصلية هي العقوبات المنصوص

 -3االشغال الشاقة المؤقتة.

عليها في قانون العقوبات رقــم  111لسنة 1969

 -4السجن .

وتشمل ما ياتي:

 -5الحبس.

أ -االعدام.

 -6الغرامة.

ب -السجن المؤبد.

امــا قــانــون العقوبات العسكري الليبي فقد

ج -السجن المؤقت.

نصت الــمــادة (/7أ )2،3،4-عــقــوبــات سالبة

د -الحبس الشديد.

للحرية على (أ -عقوبات اصلية توقعها المحاكم

هـ  -الحبس البسيط.

العسكرية وهي:
 -١السجن المؤبد .

و -الغرامة.
ً
كما نصت المادة (-10اوال -ب ،ج ،د ،هـ) من

 -2السجن .

قانون العقوبات العسكري العراقي على (ب-

 -3الحبس.

السجن المؤبد :السجن لمدة عشرين سنة .ج-

من خالل النصوص اعاله يتضح ان العقوبات

السجن المؤقت :السجن اكثر من خمس سنوات السالبة للحرية قــد وردت فــي جميع القوانين
ً
ال ــى خــمــس عــشــرة ســنــة .د -الــحــبــس الــشــديــد :محل الــدراســة ،ومن المالحظ ايضا ان القوانين
ً
الحبس اكثر من ثالثة اشهر الى خمس سنوات .محل الدراسة لم تضع تعريفا للعقوبات السالبة
هـــ  -الحبس البسيط :الحبس لــمــدة مــن اربــع للحرية و بالرجوع الى نص المادة ( )87من قانون
(1) David P. Forsy , Human rights and world

العقوبات العراقي التي نصت على (السجن هو

 politics. University of Nebraska press U.S.A,ايداع المحكوم عليه في احدى المنشأت العقابية
ً
 1983.P.254.المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة
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ً
ً
اذا كان مؤبدا و المدد المبينة في الحكم اذا كان االعمال المقررة قانونا( ،)1اما الحبس البسيط
ً
مــؤقــتــا ،وم ــدة السجن الــمــؤقــت اكــثــر مــن خمس فهو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشأت
ً
سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون العقابية المخصصة قانونا مدة التقل عن اربع
على خــاف ذلــك  ،).......وبذلك فــان عقوبة وعشرين ساعة وال تزيد على سنة ما لم ينص
السجن تقسم الى سجن مؤبد اي ايداع المحكوم القانون خالف ذلك وال يكلف المحكوم عليه
عليه في احدى المنشأت العقابية لمدة عشرين بالحبس البسيط باداء اعمال داخــــل المؤسسة
سنة ،و السجن المؤقت اي ايداع المحكوم عليه العقابية(. )2
في احدى المنشأت العقابية لمدة اكثر من خمس
سنوات الى خمس عشرة سنة.

والجدير بالذكر ان قانون عقوبات قــوى االمن
الداخلي و القوانين العسكرية المقارنة محل الدراسة

ومن الجدير بالذكر صدر امر لسلطة اال ئتالف بينت ح ــاالت ف ــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة
المؤقتة رقم ( )31القسم  3/في  2003/9/31الوجوبية في حالة فرض عقوبة سالبة للحرية فقد
ً
بعقوبة سالبة للحرية هي السجن مدى الحياة نصت المادة ( :38اوال :أ) من قانون عقوبات قوى
وه ــي عــقــوبــة مستحدثه الول م ــرة فــي الــعــراق االمن الداخلي على (يطرد رجل الشرطة من الخدمة
حيث نصت على (تعلق عقوبة االع ــدام في بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة
كل حالة تكون فيها عقوبة االعدام هي العقوبة مختصة فــي احــدى الــحــاالت االتــيــة :أ -الجرائم
الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب المعاقب عليها باالعدام او السجن  )3()......حيث
ً
ذكر المشرع عقوبة السجن وجاء بلفظ السجن مجردا
الجناية )......
 -2الــحــبــس اخ ـ ــذت الــتــشــريــعــات محل من اي وصف وبالرجوع الى نص المادة ( )87من
ال ــدراس ــة بــعــقــوبــة الــحــبــس وبــيــنــت انــواعــه في
الــمــواد الــمــذكــورة بــالــفــقــرة ( )1اع ــاه ،و يقسم
الــحــبــس ال ــى نــوعــيــن حــبــس شــديــد و حبس
بسيط ،فــاالول يقصد به ايــداع المحكوم عليه
ً
في احدى المنشأت العقابية المخصصة قانونا
لمدة التقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على خمس
ً
سنوات ما لم ينص القانون خالف ذلك علما
يكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء

((( ينظر المادة ( )88من قانون العقوبات العراقي .
((( ينظر المادة ( )89من القانون نفسه .
((( وهــذا ما ذهبت اليه محكمة قــوى االمــن الداخلي
الثالثة بقرارها المرقم /1217ج 2012/في 2012/7/9
الذي جاء فيه ( -1الحكم على المدان (أ ,ك) بالسجن
ً
المؤبد وفقا ألحكام المادة ( )405من قانون العقوبات رقم
 111لسنة  1969المعدل  -4 .....طرده من الخدمة كعقوبة
ً
ً
تبعية استنادا ألحكام الفقرة (اوال) من المادة ( )41ق .ع .د
رقم  14لسنة  )2008قرار الحكم غير منشور .

«عقوبة الطرد من الخدمة في قانوني العقوبات العسكري وقوى األمن الداخلي  -دراسة مقارنة »-
قتيبة عدنان طه الكيالي

229

قانون العقوبات العراقي التي بينت معنى السجن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )39لسنة 1994
حيث ورد فيها ( .....واذا اطلق القانون لفظ السجن باالضافة الى ذلك طرده من الخدمة كعقوبة تبعية
ً
ً
ً
ً
عد ذلك سجنا مؤقتا  )....وبذلك نرى ان المشرع استنادا الحكام الفقرة (اوال) من المادة ( )41ق .ع
ً
قد جانب الصواب في حالة فرض عقوبة الطرد من .د رقم  14لسنة  )2()2008علما ان قانون عقوبات
الخدمة الوجوبية في حالة الحكم بعقوبة السجن قوى االمــن الداخلي نص على عقوبة السجن في
حيث الحظنا تناقض في هذه المادة الن المعتاد ستة مواد هي ( ،)3( )6،12،14،24،32،33باالضافة
ً
في القوانين العسكرية كما اسلفنا سابقا ال تحدد الــى ان قانون اصــول المحاكمات الجزائية قوى
الحد االدن ــى للعقوبات بل تحدد الحد االقصى االمــن الداخلي رقــم ( )17لسنة  2008لــم يسمي
وتترك تقدير العقوبة الى السلطات القضائية وعليه العقوبات السالبة للحرية بهذه التسميه انما سماها
نعتقد كان االجدران يذكر عقوبة السجن المؤبد او بالعقوبات المقيدة للحرية ويرى الباحث بان هذه
السجن المؤقت ( )1وبذلك نرى ان يكون نص المادة التسمية غير دقيقة من قبل المشرع الن العقوبات
( ....الجرائم المعاقب عليها باالعدام او السجن السالبة للحرية تشمل السجن و الحبس بنوعية
المؤبد او السجن المؤقت  ).....وبناء على ذلك النهما يسلبان الحرية بشكل كــامــل ،امــا تقييد
ذهبت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة بقرارها الحرية فانها ال تسلبها بالكامل بل تقيدها كمراقبة
ذي العدد /1071ج 2010/في (2012/1/23الحكم الشرطة من حيث الحرية كالتصرفات وال تصل الى
على المدان (ع .ب) بالسجن المؤقت لمدة ثمانية حد السلب.
اما قانون العقوبات العسكري العراقي فقد بين

سنوات و بغرامة مالية قدرها ( )100,000مائة الف
ً
دينار عراقي استنادا الحكام الفقرة (/1ج) من قرار حالة فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة الوجوبية
((( بعد صــدور امــر لسلطة اال ئتالف المؤقتة رقــم ()31
القسم  3/في  2003/9/31بعقوبة سالبة للحرية هي
السجن مــدى الحياة وهــي عقوبة مستحدثه الول مرة
في العراق حيث نصت على (تعلق عقوبة االعــدام في
كل حالة تكون فيها عقوبة االعــدام هي العقوبة الوحيدة
المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية  )......يرى
الباحث ان استحداث هــذا النوع من العقوبات يالئم
السياسة الجنائية الحديثة الــتــي تــهــدف الــى اصــاح
المحكوم عليه رغــم انها قد تكلف الــدول مبالغ مالية
باهضة لتوفير االصالحيات المناسبة لهؤالء المجرمين .

((( قرار الحكم غير منشور .
((( فرضت هذه العقوبة الرتكاب جرائم عصيان االوامر او
التحرض عليه ،واالعتداء على من هو ارفع منه رتبة ،و من
الط بذكر او واقع انثى اثناء الواجب ،او تصرف في االمانات
او المبرزات الجرمية او تسبب في هالكها او فقدانها ،او
اختلس او سرق مواد وتجهيزات خاصة بالخدمة او كل من
باع او اشترى او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او تصرف
أخر غير مشروع ن او كل من تسبب في تسليم مؤكوالت او
مالبس او تجهيزات او ابتية او اشياء اخرى عائدة الى قوى
ً
االمن الداخلي خالفا لشروط المقاولة او العقد .
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اما قانون االحكام العسكري المصري فقد بين

نتيجة الحكم بعقوبة سالبة للحرية حيث نصت
ً
المادة (-15اوال :أ) على (يجب الحكم على اي حالة فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة الوجوبية
منتسب من منتسبي الــقــوات المسلحة بالطرد حــيــث نــصــت ال ــم ــادة ( )123عــلــى (ك ــل حكم
او فــســخ الــعــقــد عــنــد الــحــكــم عليه مــن احــدى صادر بعقوبة االشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة
الجرائم االتية :أ -الجرائم المنصوص عليها في او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا
هذا القانون اذا كانت العقوبة االعــدام او السجن القانون يستتبع بقوة القانون :
المؤبد او المؤقت  )....وبذلك فان حالة فرض

 -1الطرد من الخدمة في الــقــوات المسلحة

عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية اذا حكم على بالنسبة للضابط.
اي منتسب مــن منتسبي ال ــق ــوات المسلحة

 -2الرفت من الخدمة في القوات المسلحة

بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت عــن جريمة بالنسبة لضباط الــصــف و الــجــنــود  ).....مما
الــواردة في قانون العقوبات العسكري فقط ،اي يالحظ على المشرع المصري قــد شمل عقوبة
ان حالة فرض عقوبة الطرد الوجوبية المنصوص االشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة حالة وجوبية
عليها بهذه المادة تستوجب الحكم عليه بعقوبة لفرض عقوبة الطرد من الخدمة ،فاالشغال الشاقة
سالبة للحرية فقط في الجرائم المنصوص عليها هي من اشــد العقوبات السالبة للحرية جسامة
فــي قــانــون العقوبات العسكري وبــذلــك نــرى ان وتعني تشغيل المحكوم عليه في اشق االشغال
المشرع قد اخفق بهذه العبارة الن فرض العقوبات التي تعينها الحكومة مدى حياته اذا كانت مؤبدة
السالبة للحرية قد تصدر من محاكم غير عسكرية او مدة العقوبة المحكوم بها اذا كانت مؤقته (،)1
و بالتالي هــي ال تقل خــطــورة عــن الــتــي حددها كما بين حالة الحكم بعقوبة السجن التي توجب
قــانــون العقوبات العسكري لذلك نــرى ان هذا فــرض عقوبة الطرد من الخدمة و المالحظ في
ً
ً
نقضا تشريعيا يجب ان يتدارك ،ونقترح ان يكون التشريع المصري عند الحكم بعقوبة السجن
نص المادة (يجب الحكم على اي منتسب من الــتــي عرفتها الــمــادة ( )14مــن قــانــون العقوبات
منتسبي القوات المسلحة بالطرد او فسخ العقد المعدل بالقانون رقم  95لسنة  2003بانها (السجن
عند الحكم عليه من احدى الجرائم االتية:

المؤبد و السجن المشدد هما وضــع المحكوم

أ -اذا كانت الجرائم المعاقب عليها بعقوبة عليه فــي اح ــدى الــســجــون المخصصة لذلك
االعدام او السجن المؤبد او المؤقت  )....اي دون
تحديد جرائم اي قانون سواء عام او خاص .

((( د .عاطف فــؤاد الــصــحــاح ،التعليق على االحكام
العسكرية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2004 ،ص . 434
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ً
قانونا ،وتشغيله داخلها في االعمال التي تعينها انها قد تفرض في عدة قوانين اخرى .
الحكومة  )......وبذلك فان المشرع المصري قد

وقــد بين المشرع الليبي الحالة التي تفرض

بين حالة فرض عقوبة الطرد و الرفت الوجوبية في فيها عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية في قانون
حالة الحكم بعقوبة االشغال الشاقة والتي تكون العقوبات العسكري في المادة ( -1-13أ) على
مالزمة لعقوبة السجن ســواء المؤبد او المؤقت (يحكم بالطرد في احــدى الحالتين االتيتين اال
( )1على اعتبار ان القوات المسلحة ليس بحاجة اذا نص القانون على خالف ذلك :أ -عند الحكم
الى من يصدر بحقهم عقوبات بهذه الدرجة من بــاالعــدام او السجن الــمــؤبــد او السجن )......
ً
ً
الجسامة ،علما ان المشرع جانب الصواب ايضا وبذلك اذا صدر حكم بعقوبة السجن المؤبد او
الن جعل حالة فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة السجن وهي من العقوبات السالبة للحرية يحكم
معلقة على الحكم بارتكاب جرائم تفرض عليها بالطرد من الخدمة .
ً
والسؤال الذي يمكن ان يطرح في هذا الفرض
احدى العقوبات المشار اليها سابقا المنصوص
عليها فــي قــانــون العقوبات العسكري فقط في فيما لو ارتكب احدى الجرائم وعوقب باالعدام او
حين ان العقوبات التي بينتها المادة ( )123التي بعقوبة سالبة للحرية احد طالب كلية الشرطة

()2

توجب فرض عقوبة الطرد او الرفت من الخدمة او الكلية العسكرية ( )3فهل تطبق عليهم عقوبة
ً
الوجوبية منصوص عليها بالقانون العام ايضا اي الطرد من الخدمة الوجوبية ام ال ؟ لالجابة على
((( ص ــدر ق ــرار مــن وزي ــر الــحــربــيــة و الــبــحــريــة المصري السؤال وبالرجوع الى النصوص القانونية لقانون
ً
بتاريخ  11فبراير سنة  1951االشغال الشاقة وقسمها الى عقوبات قــوى االمــن الداخلي وتحديدا المادة
ً
ً
عليه،
المحكوم
لحالة
تبعا
مجموعتين (أ) و (ب)
( -1اوال) التي نصـــت على (تسري احكام هذا
فــاالشــغــال الــتــي تــفــرض بالمجموعة (أ) هــي النسيج

الخياطة وكي المالبس وشغل جناين داخــل السجون و القانون على :
معاونة مكافحة االمية وتنظيم مكاتب السجون و الطباعة
و التجليد و صناعة الصابون و وصناعة السجاد و النقش
وزخرفة الجلود وتنظيم المخازن ،اما االشغال ضمن الفئة
(ب) هي اعمال الــورش الصناعية و المعمارية واعمال
النظافة ومعاونة مكافحة االمية واشغال المطبخ و المغسل
و المخبز وهنالك اشغال خارجية كالتفريغ و الزراعة و
البستنة .للمزيد ينظر :ايهاب عبد اللطيف ،العقوبات
الجنائية ،ط ،1المركز القومي لــاصــدارات القانونية،
القاهرة ،2009 ،ص .31

((( يخضع طــاب كلية الشرطة الــى قــانــون خــاص هو
قــانــون كلية الشرطة رقــم ( )37لسنة  2000الــذي ينظم
شــروط القبول والشؤون التدريبية و التعليمية للطالب
المتقدين للكية .
((( يخضع طالب الكلية العسكرية الى قانون العقوبات
العسكري  ,اما تنظيم القبوالت في الكلية فينظمها قانون
الخدمة و التقاعد العسكري رقم ( )3لسنة  2010المعدل.
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أ -ضــبــاط ومنتسبي ق ــوى االم ــن الــداخــلــي في حالة ما ارتكب جريمة وعوقب عليها بعقوبة
المستمرين بالخدمة .

بدنية او عقوبة سالبة للحرية .

ب -ط ــاب كــلــيــة الــشــرطــة او الــمــعــاهــد او

امــا قــانــون العقوبات العسكري الــعــراقــي فقد

المدارس الخاصة بتدريب قوى االمن الداخلي .

نصت المادة (-1اوال) من قانون العقوبات سريان

ج -المتقاعدين و المخرجين والمطرودين القانون على (تسري احكام هذا القانون على:
والمفصولين و المعارة خدماتهم والمستقيلين

أ :مــنــتــســبــي الـ ــقـ ــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــيــة

من منتسبي قوى االمن الداخلي اذا كان ارتكابهم المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء
للجريمة في اثناء الخدمة) وبذلك بين المشرع الخدمة او من جرائها.
ب -طـ ــاب الــكــلــيــة الــعــســكــريــة وط ــاب

شــمــول ط ــاب كــلــيــة الــشــرطــة ب ــح ــاالت فــرض
ً
العقوبات التبعية اذا استوجب ذلــك ،علما ان المعاهد و الــمــدارس الخاصة بالجيش )......
طالب كلية الشرطة يخضعون الى قانون خاص وبــذلــك يتضح مــن الــنــص انــه يمكن ان نطبق
يسمى قانون كلية الشرطة رقم ( )37لسنة  2000العقوبات التبعية على طالب الكلية العسكرية
المعدل ،هذا من جهة ومن جهة اخرى فان نص اذا استوجب فرضها .
ً
اما قانون االحكام العسكري المصري فقد بينت
المادة ( :38اوال) التي اوجبت فرض عقوبة الطرد
الوجوبية جــاء فــي صــدرهــا (يــطــرد رجــل الشرطة المادة ( )4سريان حيث نصت على (يخضع
من الخدمة  ).....حيث نص قانون الخدمة و الحكام هذا القانون االشخاص االتون بعد:
التقاعد لقوى االمــن الــداخــلــي رقــم ( )18لسنة

 -1ضــبــاط ال ــق ــوات الــمــســلــحــة الــرئــيــســيــة

()1

 2011المعدل على تعريف رجل الشرطة في المادة والفرعية( )2و االضافية(. )3
ً
( -1سادسا) التي نصت على (رجل الشرطة احد
ً
افــراد قوى االمــن الداخلي ذكــرا كان ام انثى سواء ((( المقصــود بالقــوات الرئيســية مــن هــو فــي خدمــة احــد
ً
ً
ً
شرطيا فــروع القــوات المســلحة ســواء البريــة او الجو يــة او الجيــوش
اكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام
الميدانيــة د .عاطــف فــؤاد الصحصــاح ،مصــدر ســابق ن
ً
مدارس
او
المعاهد
او
كليات
احدى
في
طالبا
ام
ص .9
قوى االمن الداخلي وينصرف وصف الشرطة الى
قوى االمن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا
القانون بخالف ذلــك) وبذلك يمكن ان تفرض
عقوبة الطرد من الخدمة على طالب كلية الشرطة

((( المقصود بالقوات الفرعية هو الخدمة في الشرطة و
الهيئات الحكومية ذات الطابع العسكري التي يحددها
رئيس الجمهورية .المصدر السابق ،ص . 9
((( المقصود بالقوات االضافية هي الخدمة التي يؤديها
المكلف أي الخدمة العسكرية .المصدر السابق ،ص. 10
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 -2ضباط الصف و جنود القوات المسلحة (-38اوال) على (يطرد رجل الشرطة من الخدمة
ً
بحكم الــقــانــون اذا صــدر بحقه حكم بــات من
عموما .
 -3طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني محكمة مختصة في احدى الحاالت االتية:
والمعاهد و الكليات العسكرية  ).....يتضح من

ب -جرائم االره ــاب و الجرائم الماسة بامن

ظاهر النص ان المشرع نص على شمول طالل الدولة.
الكلية العسكرية بحاالت فرض العقوبات التبعية

ج -الجرائم المخلة بالشرف.

في حالة تستوجب ذلك .

د -جريمة اللواطة او المواقعة ....

في حين حددت المادة ( )2من قانون العقوبات

ولــكــن الــســؤال ال ــذي يــطــرح فــي هــذا الفرض

العسكري الليبي االشــخــاص الخاضعين لهذا ما الحكم فيما اذا لم تقع الجريمة كاملة ووقفت
القانون على (تــســري احــكــام هــذا القانون على :عند حــد الــشــروع ؟ فقانون عقوبات قــوى االمــن
 -1العسكريين  ).....وعند الرجوع الى تعريف الداخلي لم يعالج هــذه الحالة ونــرى بانه نقص
العسكري فقد عرفتها المادة ( )1التي نصت على تشريعي فمن يشرع الرتكاب هذا النوع من الجرائم
(العسكري تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات ال يخلو من الخطورة االجرامية اال ان سبب خارج
و المدارس العسكرية وضباط الصف و الجنود ارادته ادى الى عدم حدوث النتيجة وبالتالي نرى
بالشعب الــمــســلــح) وبــذلــك يمكن ان تفرض ضــرورة ان يعالج المشرع هذا النقص التشريعي
عقوبات تبعية على طالب الكلية العسكرية اذا بــاضــافــة عــبــارة ( ....بــارتــكــاب اح ــدى الجرائم
استوجب ذلك.

او الــشــروع فيها  . )....فــي حين عالج المشرع
العراقي في قانون العقوبات العسكري في المادة

•المطلب الثاني:

( ،)1()23امــا المشرع المصري فقد نــص قانون

•الحاالت المتعلقة بنوع الجريمة

االحــكــام العسكري المصري في الــمــادة ()128

ان عــقــوبــة الــطــرد مــن الــخــدمــة الــوجــوبــيــة قد على (يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص
تفرض نتيجة الى صدور حكم بات من محكمة عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة
مختصة بجرائم معينة وبذلك فان وجوب فرضها

يتعلق بارتكاب جريمة محددة و ليس باالستناد ((( نصت المادة ( )23من قانون العقوبات العسكري
العراقي على (اذا كانت الجريمة االصلية تستوجب او
ال ــى ن ــوع الــعــقــوبــة ،حــيــث نــص قــانــون عقوبات
تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها
قوى االمن الداخلي على ذلك في نصت المادة في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع) .
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ً
االصلية اال اذا نص قانونا خالف ذلــك) وبذلك الفـزع بيـن النـاس او اثـارة الفوضـى تحقيقـا لغايات
فــان المشرع المصري عــالــج حــالــة الــشــروع ،اما ارهابيـة) وبالرجـوع الـى نصـوص مـواد هـذا القانـون
بخصوص المشرع الليبي فهو االخــر عالج هذه الحظنـا ان اغلـب العقوبـات الواردة فيـه تتراوح بين
ً
الحالة حيث نصت الــمــادة ( )34على (يكون االعـدام ( )1و السـجن المؤبـد نظـرا لخطورتهـا ،امـا
تطبيق العقوبات التبعية في حالة الشروع باالوضاع الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة عالـج المشـرع هـذا
وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون في النـوع مـن الجرائـم بالمـواد ( )222-156مـن قانـون
ً
شأن الجريمة التامة) ،ونظرا لتعدد حاالت فرض العقوبـات العراقـي حيـث بينـت المـواد (-156
عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية نتيجة ارتكاب  )189جرائـم الماسـة بأمـن الدولـة الخارجـي ،فـي
جرائم متعددة نرى من المناسب ان نفرد لكل نوع حيـن خصـص المـواد ( )222-190لمعالجة جرائم
ً
ً
من هذه الجرائم فرعا لبيانها بشكل موجز و كاالتي :الماسـة بأمن الدولة الداخلي ،ونظرا لخطورتها فان
المشـرع قـد جعـل عقوباتهـا تتـراوح بيـن االعـدام و
•الفرع االول:
ً
•جــرائــم االرهـ ــاب و الــجــرائــم الــمــاســة بأمن السـجن المؤبـد و المؤقت ،وتطبيقـا للمادة (-38
ً
اوال :ب) التـي بينـت حالـة فـرض عقوبـة الطـرد مـن
الدولة
تعتبـر الجرائـم االرهابيـة مـن اخطـر انـواع الجرائـم الخدمـة فـي حالـة ارتـكاب احـد جرائـم االرهـاب او
التـي تتفشـى فـي داخـل المجتمعـات لتهـدد الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة ،وحيـث ان المشـرع
ً
ً
حياتهـم و اسـتقرارهم خصوصـا في الحقبـة الزمنية اسـتخدم الحـرف (و) بنـص المـادة ( -38اوال:
ً
الحاليـة ،لذلـك وضـع المشـرع العراقـي قانونـا ب) التـي جـاء فيهـا (جرائـم االرهـاب و الجرائـم
ً
خاصـا لهـذا النـوع مـن الجرائـم تحـت مسـمى الماسـة بأمـن الدولـة) وبذلـك يفهـم مـن النـص انـه
قانـون مكافحـة االرهـاب رقـم ( )13لسـنة 2005
الـذي عـرف االرهـاب فـي المـادة ( )1التـي نصـت
علـى (االرهـاب هـي كل فعـل جرمـي يقـوم بـه فـرد
او جماعـة او منظمـة اسـتهدفت فـرد او مجموعـة
مـن االفـراد او جماعـات او مؤسسـات رسـمية او
غيـر رسـمية اوقـع االضـرار بالممتلـكات العامـة او
الخاصـة بغيـة االخلال بالوضـع االمنـي و االسـتقرار
و الوحـدة الوطنيـة او ادخـال الرعـب و الخـوف و

((( ينظر المادة ( )4من قانون مكافحة االرهاب رقم ()13
لسنة  2005التي نصت على:
ً
ً
 -1يعاقب باالعدام كل من ارتكب بصفته فاعال اصليا او
شريك عمل ايا من االعمال االرهابية الواردة بالمادة الثانية
و الثالثة من هذا القانون ،يعاقب المحرض و المخطط
والممول وكــل من مكن االرهابيين من القيام بالجرائم
الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل االصلي .
 -2يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي عمل
ارهابي او أي شخص ارهابي بهدف التستر) .
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يشـترط لفـرض عقوبـة الطـرد مـن الخدمـة ارتـكاب حــالــة ارتــكــاب جريمة مــن الــجــرائــم المنصوص
جريمـة ارهابيـة و جريمـة تمـس بأمن الدولـة وفق ما عليها في قانون مكافحة االرهاب رقم ( )13لسنة
جـاء بنـص المـادة ،لذلـك يـرى الباحـث ان ارادة  ،2005ويــرى الباحث ان المشرع العسكري كان
ً
المشـرع تختلـف عمـا جـاء بالنـص لذلـك نـرى موفقا اكثر من المشرع في قانون عقوبات قوى
ضـرورة تعديـل النـص ويكـون (جرائـم االرهـاب او االمــن الداخلي بهذه المادة النه نص على حالة
الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة) اي ابـدال الحـرف فــرض عقوبة الــطــرد الوجوبية عند الحكم باي
(و) ب (او) .

جريمة من جرائم االرهــاب ،في حين المشرع في

اما قانون العقوبات العسكري العراقي ( )1فقد قانون عقوبات قوى االمن الداخلي قد نص على
ً
ً
نصت الــمــادة (-15اوال -ب) على (اوال :يجب وجوب الحكم بالطرد في حالة صدور حكم بات
الحكم على اي منتسب مــن منتسبي القوات بحق رجل الشرطة عن ارتكابه احد جرائم االرهاب
المسلحة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه وجــرائــم الماسة بأمن الــدولــة وكــأن المشرع علق
عن احدى الجرائم االتية :ب -الجرائم المنصوص فرض العقوبة التبعية ليس فقد الرتكاب جرائم
عليها في قانون مكافحة االرهاب رقم ( )13لسنة االرهاب بل علقها الرتكاب جرائم امن الدولة.
 )2005حيث بينت حالة فرض عقوبة الطرد في
((( انفرد قانون العقوبات العسكري العراقي بحالة وجوبية

ام ــا بالنسبة ال ــى قــانــون االحــكــام العسكري
المصري و قانون العقوبات العسكري الليبي ومن

الصــدار عقوبة الطرد من الخدمة هي تخلف شــرط من خالل استقراءنا الى النصوص القانونية الخاصة
ً
شروط تعيينه وهذا ما نصت عليه المادة (-15ثالثا) التي بفرض عقوبة الطرد الوجوبية ( )2لم تنص على حالة
نصت على (يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ
العقد اذا تخلف شــرط من شــروط تعيينه) ومما يؤخذ
على هذه المادة ان المشرع قد نص على وجوب الحكم
على الضابط دون غيرهم من منتسبي القوات المسلحة
و بــهــذا فهو يفقد العقوبة احــد خصائصها الــمــســاواة في
العقوبة ،هــذا من جهة ومــن جهة اخــرى ورد في المادة
مــارة الذكر فسخ العقد في حين ان الضباط في القوات
المسلحة يعينون في السابق بمرسوم جمهوري اما في
الوقت الحالي يعينون بامر ديواني لذلك نقترح تعديل
النص ويكون كاالتي (يجب الحكم على أي منتسب
من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اذا تخلف شرط من
شروط تعيينه) .

((( نصت المادة ( )123من قانون االحكام العسكري
المصري على (كل حكم صــادر بعقوبة االشغال الشاقة
المؤبدة او المؤقتة او السجن في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون -1 :الطرد من
الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط -2 .الرفت
من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف
و الجنود  ،).....تقابلها المادة ( )13من قانون العقوبات
العسكري الليبي التي نصت على ( -1يجب الحكم
بالطرد في احدى الحالتين االتيتين اال اذا نص القانون
على خــاف ذلــك أ -عند الحكم بــاالعــدام او السجن
المؤبد او السجن .ب -عند الحكم بــاالدانــة بالجرائم
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فرضها نتيجة الرتكاب جرائم االرهــاب ولعل مرد بعض الجرائم المخلة بالشرف كالقرض بفائدة
ذلك الن كال القانونين من القوانين قديمة النشأة .والقرار المرقم  132لسنة  1996الذي اعتبر افشاء او
•الفرع الثاني:

تسريب االسئلة االمتحانية جريمة مخلة بالشرف و

•الجرائم المخلة بالشرف

القرار رقم  39لسنة  1994الذي اعتبر اخراج االدوية

اتفقت التشريعات العراقية محل الــدراســة و المستلزمات الطبية بصورة غير مشروعة جرائم
على وجوب الطرد من الخدمة اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف ( ،)2كذلك بعض الجرائم باعتبارها
الــمــرتــكــبــة ه ــي م ــن ج ــرائ ــم الــمــخــلــة بــالــشــرف ،مخلة بــالــشــرف كــقــانــون مكافحة االرهـ ــاب رقم
وبالرجوع الى قانون عقوبات قوى االمن الداخلي ( )13لسنة  2005حيث نصت المادة ( )6الفقرة
ً
فلم يرد فيه نصا بخصوص هذه الجرائم وبالرجوع ( )1على (تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من
ّ
الى قانون العقوبات العراقي ( )1الذي يعتبر مصدر الجرائم العادية المخلة بالشرف) .
فيما لم يرد فيه نص في قانون عقوبات قوى االمن

وبــذلــك نــرى ان المشرع فــي قــانــون عقوبات

الداخلي بين الجرائم المخلة بالشرف حيــث ق ــوى االمـ ــن الــداخــلــي بــيــن حــالــة ف ــرض عقوبة
نصت المادة ( )21البند (أ) الفقرة ( )6على ( ...الطرد الوجوبية في حالة صــدور حكم بجريمة
 -6الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة و االختالس مخلة بالشرف( ،)3و الجدير بالذكر يجب التمييز
والتزوير و خيانة االمانة و االحتيال و الرشوة وهتك
العرض  )....من خالل نص المادة اعاله يتضح
ان الجرائم المخلة بالشرف جــاءت على سبيل
المثال حيث نص المشرع في صدر المادة (....
كالسرقة  ).....وبالتالي فان ظاهر النص يدل على
سبيل المثال كما صــدر ق ــرارات مجلس قيادة
الثورة المنحل المرقم  68لسنة  1997الذي اعتبر
المخلة بالشرف . ).....
((( ينظر الــمــادة ( )48مــن قــانــون عقوبات قــوى االمــن
الداخلي التي نصت على (تطبق احكام قانون العقوبات
رقم ( )111لسنة  1969و القوانين العقابية االخرى فيما لم
يرد به نص خاص في هذا القانون) .

((( للمزيد من المعلومات بخصوص الجرائم المخلة
بالشرف ينظر :حسن مصطفى حسين ،الحكم الجزائي
واثــرة في سير الدعوى االداريــة و الرابطة الوظيفية دراسة
تحليلية ،المركز العربي للنشر و التوزيع ،القاهرة،2018 ،
ص287
((( قد يلتبس لدى البعض الخلط بين الجرائم المخلة
بالشرف و الجرائم المخلة بشرف الوظيفة فاالخيرة بينتها
المادة ( )13من قانون عقوبات قوى االمن الداخلي كتناول
المسكرات او المؤثرات العقلية او الــدخــول بالمالبس
الرسمية محالت ماسة بسمعة الوظيفة ،فالمادة ()13
عاقبت بالحبس وبالتالي فهي ال تخضع لفرض عقوبة
ً
الطرد من الخدمة الوجوبية ،علما ان قانون العقوبات
العراقي لم يجرم تناول المواد المسكرة اال اذا وجد مرتكبها
فــي طــريــق عــام او محل مــبــاح للجمهور وهــو فــي حالة
ً
سكر بين وفقد صوابه او قد احدث شغبا او ازعــاج وهذا
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بين الجرائم المخلة بالشرف و الجرائم المخلة الحكم عليه عن احدى الجرائم االتية :ج -الجرائم
بشرف الوظيفة فاالخيرة قد ال توجب فرض عقوبة المخلة بــالــشــرف المنصوص عليها فــي قانون
الطرد من الخدمة الوجوبية كما في المادة ( )13العقوبات رقــم ( )111لسنة  )1969وهــذه المادة
فــي حين يمكن تفرض عقوبة الــطــرد الوجوبية بينت حــالــة فــرض عقوبة الــطــرد الوجوبية عند
في حالة الحكم بنص المادة ( )14الن العقوبة الحكم على اي منتسب من القوات المسلحة
المقررة لهذه الجريمة السجن( )1وعلى اي حال ان عن الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها
المعيار القانوني تم النص عليها كون مواضيعها في قانون العقوبات العراقي.
تمس الشعور الــعــام وتنصرف ل ــاداء الوظيفي

امــا قــانــون االحــكــام العسكري الــمــصــري فلم

الذي يجب ان يكون عليه رجل الشرطة من اجل ينص على فرض عقوبة الطرد او الرفت الوجوبية
المحافظة على الجماعة و االستقرار من خالل عند الحكم بــالــجــرائــم المخلة بــالــشــرف ،على
العمل الذي يؤديه (. )2

خــاف قانون العقوبات العسكري الليبي على

فــي حــيــن نــص الــمــشــرع الــعــســكــري الــعــراقــي فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة الوجوبية عند
ً
بالمادة ( )15البند (اوال) الفقرة (ج) على وجوب الحكم باالدانة في الجرائم المخلة بالشرف وهذا
فرض عقوبة الطرد من الخدمة على اي منتسب ما بينته المادة ( )13البند ( )1الفقرة (ب) التي
من منتسبي القوات المسلحة في حالة ارتكابة نصت على:
ً
أ -يحكم بالطرد في احدى الحالتين االتيتين
الجرائم المخلة بالشرف التي نصت على (اوال:
يــجــب الــحــكــم عــلــى اي منتسب مــن منتسبي اال اذا نص القانون على خالف ذلك:
الــقــوات المسلحة بــالــطــرد او فسخ العقد عند

ب -عند الحكم بــاالدانــة بالجرائم المخلة

ما نصت عليه المادة ( .)368للمزيد ينظر :د .جمال بــالــشــرف) ومــن خــال تحليلنا الــى نــص المادة
ابراهيم الحيدري ،شرح احكام القسم الخاص من قانون يتضح ان المشرع ذكر عبارة (عند الحكم باالدانة)

العقوبات ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،2011 ،ص . 165
((( ينظر قرار محكمة التمييز المرقم ( )2001/ 239الصادر
بتاريخ  2011/6/6الذي جاء فيه (ان محكمة الموضوع الخدمة الوجوبية اال بعد صــدور حكم بــاالدانــة
قــد اصــابــت عندما قــررت ان جريمة السكر ليست من بالجرائم المخلة بالشرف .
الجرائم المخلة بالشرف على وفق ما نصت عليه المادة
•الفرع الثالث:
(-21أ )......... )6-غير منشور .
•جريمة اللواط او المواقعة
(2) Pinatel. B: Le phenomene criminal , paris,
تعد جريمة اللواط او الموقعة من الجرائم التي
)1987,p. 24(5

وبــالــتــالــي ال يمكن ان تــفــرض عقوبة الــطــرد من
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اوجبت فرض عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية هــي الــســجــن ،ومــمــا يحسب الــى الــمــشــرع ســواء
التي نص قانون عقوبات قوى االمن الداخلي في في قانون عقوبات قوى االمــن الداخلي او قانون
المادة ( )14على العقوبات التي تفرض في حالة الــعــقــوبــات الــعــســكــري الــعــراقــي ق ــد ن ــص على
ارتكاب جرائم اللواط او المواقعة حيث نص في حالة فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة الوجوبي
ً
البند (اوال) على (يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن اذا ارتكب احد هذه الجرائم وليس للرضا شأن
( )7سبع سنوات وال تزيد على ( )15خمس عشرة او قيمة في حالة المواقعة او اللواط اثناء تأدية
سنة كل رجل شرطة الط بذكر او واقع انثى او الط الــواجــب س ــواء وقــعــت جــريــمــة تــامــة او الــشــروع
ً
بها اثناء الواجب ويعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت بها ( )2ولعل المرد الــى ذلــك خصوصا في اآلونــة
ً
عليه الجريمة من الشرطة ذكــرا كــان ام انثى اذا االخــيــرة مــن الــزمــن كــون غالبية واجــبــات تكون
ما ارتكبت برضاه او رضاها) يتضح من النص ان مشتركة ال سيما في ساعات متأخرة من الليل
لهذه الجريمة صورتان اولى في حالة ارتكاب رجل باإلضافة الــى اشــراك العنصر النسوي بواجبات
ً
الشرطة هذه الجريمة و الثانية حالة من وقعت مــع العنصر الــرجــالــي وخــصــوصــا ان قــوى االمــن
عليه اي بمعنى ان يكون المجني عليه ،ويبدو ان الداخلي اصبح يضم العنصر النسوي بشكل كبير
ارادة المشرع واضحة النه في الحالتين فان اجهزة وفعال ( )3واستخدام هذه الشريحة في واجبات
قوى االمن الداخلي ليس بحاجة الى خدمات من لها صلة بالنساء مثل امــاكــن التفتيش لذلك
ارتب هذه الجرائم لما لها من خطورة على النسيج قد احسن المشرع بذلك ليحقق الردع العام من
المجتمعي بــشــكــل ع ــام والــنــســيــج الــشــرطــوي ارتكاب هذه الجريمة التي يتبعها بقوة القانون
ً
بشكل خاص ،اما في البند (ثانيا) فقد بين حالة عقوبة الطرد من الخدمة الوجوبية حيث نصت
تشديد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة اللواط
او المواقعة ( )1وفــي كال البندين كانت العقوبة
((( نص قانون العقوبات العراقي هذا النوع من الجرائم
في المواد ( )395 ،394 ،393وعاقب بالمادة ()393
بالسجن المؤبد او المؤقت في حالة عم رضــا المجني
عليه ،وفي المادة ( )394بالسجن او بالحبس من واقع
انثى او الط بذكر من اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر
سواء برضاه او بغير رضاه في حين عاقبة المادة ()395
بالحبس من واقع انثى باغوائها بوعد الــزواج .للمزيد من

المعلومات ينظر :د .واثبة داود السعدي ،قانون العقوبات
القسم الخاص ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة،
 ،2012ص. 61
ً
((( نصت المادة ( )14البند رابعا من قانون عقوبات قوى
االمــن الداخلي على (يعاقب بالسجن كل من شرع في
ً
ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البند (اوال
ً
وثالثا) من هذه المادة) .
((( كاظم شهد حمزة ،شرح قانون عقوبات قوى االمن
الــداخــلــي رقــم  14لسنة  2008الــمــعــدل ،مكتبة القانون
المقارن ،بغداد، 2018 ،ص . 158
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ً
ً
المادة ( )38البند (اوال) الفقرة (د) على (اوال :جعل الــمــشــرع فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة
ً
يطرد رجــل الشرطة مــن الخدمة بحكم القانون وجوبيا في حالة من حكم عليه من محكمة غير
اذا صدر يحقه حكم بات من محكمة مختصة عسكرية عن الجرائم الوارد ذكرها والعلة من ذلك
في احــدى الــحــاالت اال تــيــة :د -جرائم الــلــواط او المحافظة على المؤسسة العسكرية وتحقيق الردع
المواقعة) ففي حالة ارتكاب احد هذه الجرائم العام الن هــذه المؤسسات تحتاج الــى انضباط
يطرد من الخدمة كعقوبة تبعية دون الحاجة الى اكثر من اي مؤسسات اخرى .
النص عليها في الحكم.

ام ــا بالنسبة ال ــى قــانــون االحــكــام العسكري

فــي حيــن نــص قانــون العقوبــات العســكري المصري و قــانــون العقوبات العسكري الليبي
ً
العراقــي بالمــادة ( )15البنــد (اوال ) الفقــرة (د) وبالرجوع الــى النصوص القانونية التي توجيب
علــى (اوال -يجــب الحكــم علــى اي منتســب فرض عقوبة الطرد من الخدمة الحظنا لم ينص
مــن منتســبي القــوات المســلحة بالطــرد او القانون على حالة فرض عقوبة الطرد من الخدمة
فســخ العقــد عنــد الحكــم عليــه عــن احــدى الوجوبية في حالة ارتكاب جرائم اللواط او المواقعة
الجرائــم اال تيــة:

وبذلك يمكن القول اني قانون عقوبات قوى االمن

د -جرائم االغتصاب او اللواط) التي اوجبت الداخلي و قانون العقوبات العسكري العراقي قد
فرض عقوبة الطرد من الخدمة في حالة الحكم انفردا بهذه الحالة الوجوبية.
بجريمة االغتصاب او اللواط ،ولم يقتصر المشرع

•المبحث الثاني:

العراقي العسكري على فــرض عقوبة الــطــرد من

•ح ــاالت ف ــرض عــقــوبــة الــطــرد مــن الخدمة

الخدمة الوجوبية بــل اوج ــب فرضها حتى وان

الجوازية
ً
ان المتعارف عليه واستنادا الى المادة ()95

كــان الحكم الــصــادر بجرائم الــلــواط او الموقعة

من محكمة غير عسكرية وهــذا ما بينته المادة من قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  1969المعدل
ً
( )22البند اوال على وجــوب فــرض عقوبة الطرد حــيــث ال يمكن الــنــص عــلــى خ ــاف ذل ــك بــان
ً
مــن الخدمة التي نصت على (يعد مــطــرودا من العقوبة التبعية وجوبية الفرض ،بناء على ذلك هل
الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية يمكن ان تكون العقوبات التبعية جوازية الفرض ؟
عن احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي وهنا يثار السؤال هو ان العقوبات التبعية عقوبات
او الخارجي او جرائم االرهــاب او الجرائم المخلة وجوبية التطبيق النها تلحق العقوبة االصلية وهي
بالشرف او جرائم االغتصاب او اللواط) وبذلك محددة بحكم القانون هذا حسب ما نصت عليه
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ً
المادة المذكورة اعاله ،وبذلك فهي غير خاضعة من جهة اداريــة لذلك سنفرد لـــكل منها مطلبا
الى مبدأ القناعة القضائية ،؟ ولكن بالرجوع الى لبيانها و كاالتي:
التشريعات محل الدراسة الحظنا هنالك حاالت
ً
تفرض فيها عقوبة الطرد من الخدمة جوازا ،اي ان

•المطلب األول:
•حاالت فرضها من جهة قضائية

المشرع قد خالف نص المادة ( )95حيث جعلها

يـ ـ ــراد بـ ــحـ ــاالت ف ـ ــرض ع ــق ــوب ــة الـ ــطـ ــرد مــن

()1

الــخــدمــة مــن جــهــة قــضــائــيــة اي ان الــعــقــوبــات

جوازية وعلقها على قرار من المحاكم المختصة

وهذا يعني انها ستكتسي بثوب العقوبة التكميلية تفرض بموجب االحــكــام الــصــادرة من محا كم
وهناك من عرفها بانها «العقوبة التي تفرض من ق ــوى االم ــن الــداخــلــي و الــمــحــا كــم العسكرية
ً
ً
قبل المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية»( )2وبذلك المختصة ،لذلك سنبين حاالت فرضها جواز يا
ن ــرى مــن الــمــنــاســب عــلــى الــمــشــرع تـ ــدارك ذلــك في كل محا كم قوى االمن الداخلي و المحا كم
واعادة النظر في جوازية فرض العقوبات التبعية او العسكرية محـل الدراسة .
ً
اذ نصت المادة ( )38البند (ثانيا) من قانون
تشريع تعديل ينص على اعتبارها عقوبة تكميلية
ً
حتى ال تتعارض السياسة العقابية العامة مع عقوبات قــوى االمــن الداخلي على (ثانيا :يجوز
السياسة العقابية الخاصة لضمان عدم االبتعاد ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقه
عن االهداف المراد تحقيقها من العقاب .

حكم بــات من محكمة مختصة مــدة تزيد على

وعلي اي حــال سنتناول فــي هــذا المبحث ( )2سنتين) ،من خالل قراءة نص المادة المذكور
حاالت فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازية ،اعــاه استخدم المشرع لفظ ( ...مــن محكمة
حيث انها تفرض امــــا مـــن جهة قضائية او تفرض مختصة  )...لذلك يجب التفرقة بين حالتين،
((( وهــذا مــا ذهبت الية محكمة قــوى االمــن الداخلي الحالة االولــى اذا كــان الحكم صــادر من احدى
الثالثة بقرارها المرقم /1217ج 2012/في  2012/7/9محاكم قــوى االمــن الداخلي ،او اذا كــان الحكم
الذي جاء ً فيه ( -1الحكم على المدان (أ ,ك) بالسجن صادر من محكمة جزاء غير عسكرية ،ففي حالة
المؤبد وفقا الحكام المادة ( )405من قانون العقوبات رقم

 111لسنة  1969المعدل  -4 .....طرده من الخدمة كعقوبة ص ــدور حــكــم مــن محكمة خــاصــة بــقــوى االمــن
ً
ً
استنادا الحكام الفقرة (اوال) من المادة ( )41ق .ع .د الداخلي فان جواز فرض عقوبة الطرد من الخدمة
تبعية
رقم  14لسنة  )2008قرار الحكم غير منشور .
متروك تقديره الى سلطة المحكمة و بالرجوع الى
((( منيف صليبي الــشــمــري ،الــعــقــوبــة فــي التشريع
ً
العسكري العراقي دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية نص المادة ( -38ثانيا) يتبين ان نــوع العقوبة

القانون ،جامعة الموصل ،. 1999 ،ص . 165

ومقدارها هي محل اعتبار في جواز فرض عقوبة
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الطرد من الخدمة ،باالضافة الى نوع الجريمة التي محكمة تمييز قوى االمن الداخلي او بمضي المدة
ً
صــدر حكم مــن اجــل ارتكابها يكون لــه دور في القانونية المحددة للطعن به تمييزا) .
فرض عقوبة الطرد من الخدمة كما ورد في المادة

 -3اال يكون الحكم الصادر بالحبس من اجل

(/38اوال :أ ،ب ،ج ،د) ،وعليه يمكن نستخلص ارتــكــاب جرائم االره ــاب او المواقعة او الــلــواط او
ان الشروط التي يتطلبها فرض عقوبة الطرد مـــــن الجرائم الماسة بامن الدولة ،الن من يرتكب هذه
الخدمة الجوازية باالتي:

االنواع من الجرائم يعاقب بالطرد الوجوبي كعقوبة

 -1ان يــصــدر عــلــى رج ــل الــشــرطــة حــكــم من تبعية باالضافة الى العقوبة االصلية .
محكمة مختصة بالحبس ،وهذا يعني ال يمكن

وبــذلــك عند تــوفــر الــشــروط انــفــة الــذكــر تكون

تصور فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازية ما لم المحكمة المختصة لــهــا سلطة تــقــديــريــة في
ً
يصدر حكم بالحبس ،ولكن السؤال الذي يطرح فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازية ،علما ان
في هــذا الفرض هل حــدد المشرع مــدة الحبس ما ســارت عليه محاكم قوى االمــن الداخلي من
ام ال ؟ لم يغفل المشرع عن ذلك وبالرجوع الى الناحية العملية هــو انها عندما تصدر حكمها
نص المادة ( )38البند (ثانيا) بين مدة الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين يتبعها
بالحبس وهــي ان تزيد على سنتين ،وعليه في بــصــورة مــبــاشــرة ان تــصــدر فــقــرة حكمية تفرض
حالة صــدور حكم بالحبس دون هذه المدة فال عــقــوبــة الــطــرد مــن الــخــدمــة وتــعــلــق ام ــر تنفيذها
ً
باكتساب الحكم الدرجة القطعية علما ان كل
يجوز الحكم بالطرد من الخدمة(.)1
ً ً
 -2ان يصدر حكما باتا ،نصت المادة ( )84حكم صادر يتضمن عقوبة الطرد من الخدمة فهو
من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى االمن مشمـــــول بالتمييز الوجوبي ( )2وبذلك عند فرض
الــداخــلــي على (يقصد بالحكم الــبــات الحكم عقوبة الطرد يجب ان يكون الحكم قد اكتسب
ال ــذي اكتسب الــدرجــة القطعية بتصديقه من
((( ذهبت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة في احدى
قراراتها الى (طرد المحكوم عليه (ر-ع-و) من الخدمة
بعد ان صدر عليه الحكم بالحبس الشديد لمدة خمس
ً
ً
ســنــوات وفــقــا الحــكــام الــمــادة ( -5ثــانــيــا :ج) مــن قانون
العقوبات لقوى االمن الداخلي) قرار محكمة قوى االمن
الداخلي الثالثة :المنطقة الثالثة ذي العدد  2251في
 .2017/3/5غير منشور .

ً
((( ينظر المادة ( )78البند (ثانيا) من قانون عقوبات
قــوى االمــن الداخلي العراقي التي نصت على ( ...اذا
ً
اصــدرت محكمة قوى االمــن الداخلي حكما في جرائم
ً
الجنايات او حكما بالطرد فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى
الى محكمة تمييز قوى االمن الداخلي خالل ( )10عشرة
ايام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي
العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم
ً
ُ
الصادر فيه تمهيدا لتدقيقه تمييزا . )...
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درجــة البات واال فان العقوبة المفروضة معرضة تحقيقية خاصة بالدعوى و بالتالي يرى الباحث
للنقض ،لذلك يرى الباحث ان النص ال ينسجم ان احالة المحكوم عليه الى احدى محاكم قوى
ً
من الناحية النظرية مع الــواقــع العملي وال يتفق االمــن الداخلي حسب نص المادة ( -39ثالثا)
ً
مع المنطق القضائي لذلك نهيب بمحاكم قوى اجحافا بحق المحكوم عليه ونرى ان يترك حالة
االمن الداخلي اال لتزام بنصوص القانون من خالل فرض عقوبة الطرد من الخدمة الى الجهة االدارية
الواقع العملي وعدم االجتهاد في النصوص النها التي ينتسب اليها الن هذه العقوبة تفرض ويراعي
ً
قــد تــؤدي الــى اخــطــاء بتطبيقها وخصوصا عند فيها المشرع المصلحة العامة .باالضافة الى ذلك
اص ــدار عقوبة الــطــرد مــن الخدمة قبل اكتساب نــرى ان تعليق فــرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة
ً
الجوازية الى محاكم قوى االمن الداخلي مخالفا
الحكم درجة البتات .
امــا فــي حــالــة ص ــدور حكم مــن محكمة غير لما بينته المادة ( )95من قانون العقوبات العراقي
عسكرية على رجــل الشرطة بالحبس مــدة تزيد الن العقوبة التبعية تلحق المحكوم عليه بحكم
ً
على سنتين فقد بينت المادة ( -38ثالثا) هذه القانون دون الحاجة الى ان ينص عليها القاضي .
امــا قانــون العقوبــات العســكري العراقــي فقــد
الحالة التي نصت على (يحال المذكورين في
ً
ً
البند (ثانيا) من هذه المادة الى احدى محاكم نصــت المــادة ( )15البنــد (ثانيــا) حالــة الحكــم
قوى االمن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا بالطــرد مــن الخدمــة الجوازيــة والتــي نصــت علــى
كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية) من (يجــوز الحكــم علــى اي مــن منتســبي القــوات
خالل نص المادة اعاله يتضح ان يحال المحكوم العســكرية بالطــرد او فســخ العقــد عنــد الحكــم
عليه بالحبس مدة تزيد على السنتين من محكمة عليــه بعقوبــة الحبــس) مــن خــال تحليلنــا الــى
مختصة الى احدى محاكم قوى االمن الداخلي نــص المــادة نــرى بــان المشــرع اجــاز فــرض عقوبــة
ً
لتقرر ما تراه مناسبا بخصوص الحكم عليه بالطرد الطــرد مــن الخدمــة او فســخ العقــد ( )1عنــد الحكم
من الخدمة من عدمه ،ويرى الباحث ان ما ورد بعقوبــة الحبــس ولــم يحــدد مــدة الحبــس او نوعــه
بالنص اعــاه مخالفة قانونية الن من ضمانات
المتهم ال يــجــوز محاكمته على نفس القضية
من محكمتين مختلفتين هذا من جانب ،و من
جانب اخر فان احالة المحكوم عليه الى احدى
محاكم قوى االمــن الداخلي يتطلب توافر اوراق

((( جــاءت عقوبة فسخ العقد كعقوبة تبعية حيث لم
تكن مــوجــودة في قانون العقوبات العسكري رقــم ()13
لسنة  1940الملغي اال انها ظهرت ابــان سلطة االئتالف
المؤقتة (المنحلة) حيث دونت في االنضباط العسكري
الصادر باألمر ( )23لسنة . 2003
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وبالتالــي تــرك تقديــر االمــر الــى هيئــة المحكمــة مــن اذا كانت الجريمة االصلية تستوجب او تجيز
خــال الجريمــة المرتكبــة وســيرة وســلوك واخــاق فرض احد العقوبات التبعية(. )1
المحكــوم عليــه ،ويــرى الباحــث ان المشــرع قــد

كما تضمن قانون االحكام العسكري المصري

اخفــق باطــاق الطــرد الجــوازي عنــد الحكــم عقوبة الطرد من الخدمة اوالرفت الجوازية حيث
بالحبــس وكان االجــدر بالمشــرع ان يحــدد مــدة نصت المادة ( )124على (كــل من يحكم عليه
الحبــس ويتــرك امــر تقديــر فــرض عقوبــة الطــرد مــن من االشخاص الخاضعين الحكام هــذا القانون
الخدمــة لهيئــة المحكمــة ،والجديــر بالذكــر مــا بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات
جــاءت بــه المــادة ( )72البنــد الثالــث مــن قانــون المسلحة وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية
العقوبــات العســكري العراقــي التــي نصــت علــى المختصة بعد الحكم) من خالل تحليلنا نص
(يعاقــب بالطــرد مــن ارتكــب الجريمــة المنصــوص المادة الحظنا ان معيار التفرقة بين الطرد الوجوبي
ً
ً
عليهــا فــي البنديــن (اوال) و (ثانيــا) مــن هــذه و الجوازي هو مقدار العقوبة فــاذا كانت العقوبة
المــادة) وهــذا يعنــي يعاقــب بالطــرد مــن الخدمــة السجن او االشغال الشاقة فالطرد وجوبي ،اما اذا
كل مــن :

كانت العقوبة الحبس فالطرد او الرفت جوازي،

 -1يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على( )1سنة وبذلك ترك القانون الى السلطة العسكرية التي
واحــدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق ينتسب اليها المحكوم عليه امر النظر في طرده او
ً
ً
تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع رفته من الخدمة من القوات المسلحة بناء على
مــن دون ان تتوفر فيه الــشــروط الــتــي تمكنه من الجريمة المرتكبة فيما اذا كانت مخله بالشرف
و االمانة او من الجرائم المشينة غير الالئقة بمقام
التطوع الخفائه موانع القبول
 -2يعاقب بالحبس مــدة ال تــزيــد على ( )2الضباط وعـ ً
ـاوة على ذلك سلوك الفرد وماضية
سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش واحتياجات القوات المسلحة( ،)2والسؤال الذي
ثم تطوع الغفاله دائرة التطوع او التجنيد بعدم بيانه يطرح فــي هــذا المقام هــل يشترط لتطبيق نص
اسباب اخراجه او طرده .
اما في حالة صدور حكم بالحبس من محكمة

المادة صدور حكم بالحبس من محكمة عسكرية

غير عسكرية ففي هذه الحالة بين القانون احالة ((( كارزان صبحي نوري ،مصدر سابق ،ص .21
((( احمد مشرف وهب الكبيسي ،اثر وقف تنفيذ العقوبة
المحكوم عليه الــى احــدى المحاكم العسكرية
الجنائية فــي الخدمة الوظيفية دراس ــة مــقــارنــة ،رسالة
ً
الصدار الحكم عليه بالعقوبة التبعية وفقا للقانون ماجستير ،جامعة تكريت  ،2014،ص . 100
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ام يكفي صدوره من محكمة جنائية ؟ من خالل

امــا بالنسبة الــى قــانــون العقوبات العسكري

الــرجــوع الــى نــص الــمــادة فــان ظاهر النص يبين الليبي فقد نصت المادة ( )13الفقرة ( )2على
عدم اشتراط ان يكون الحكم صادر من محكمة ( -2ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة
عسكرية بل يكفي صدوره مــــن محكمة عادية ( ،)1الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات) وبذلك
ويــرى الباحث ان مسلك المشرع المصري غير نجد ان المشرع الليبي قد تــرك امــر تقدير فرض
محبذ الن فرض عقوبة تبعية هي من اختصاص عقوبة الطرد من الخدمة الــى السلطة القضائية
السلطات القضائية وليس السلطة االدارية لذلك وحسب قناعتها واشترط لذلك شروط اولها صدور
نرى ان تكون للجهة االدارية لها دور في بيان خط حكم بالحبس ،وثانيها ان تكون مــدة الحبس
خدمة وسلوك المحكوم عليه وبيان مدى احتياج ال تقل عــن ثــاث ســنــوات ،ونعتقد ان المشرع
المؤسسة االمنية الى خدماتة ويترك امر تقدير فرض الليبي قد احسن بجعل عقوبة الطرد من الخدمة
عقوبة الطرد او الرفت من الخدمة الــى السلطة الجوازية متروك امر تقديرها عند الحكم بعقوبة
القضائية ،اي بمعنى ان تطلب الجهة القضائية الحبس مدة تزيد على ثالث سنوات اي انه حدد
خــط خــدمــة الــمــحــكــوم عليه وم ــدى انضباطه مدة الحبس باالضافة الى ذلك ترك امر تقديرها
وسلوكة في الخدمة وبعدها تقرر الجهة القضائية الــى السلطة القضائية مــن خــال نــوع الجريمة
جواز فرض عقوبة الطرد او الرفت من الخدمة .

المرتكبة و سمعة وسلوك المحكوم عليه و مدى
احتياج المؤسسة االمنية الى خدماته بعيدة عن

((( هــنــاك راي ي ــرى ضـ ــرورة ان يقتصر تطبيق الــطــرد التخبطات االدارية الن ما تملكه الجهة القضائية
او الــرفــت ال ــج ــوازي عــلــى االحــكــام ال ــص ــادرة بالحبس ال تملكه الجهة االدارية من حنكة و اتزان قانوني.

م ــن الــمــحــاكــم الــعــســكــريــة دون غــيــرهــا م ــن الــمــحــاكــم
غــيــر العسكرية وق ــد ســبــب ذل ــك ب ــان الــقــضــاء الــعــادي
يطبق القانون العام الــذي يحتوي على عقوبات تبعية
وتكميلية وهــي كافيه لكل واقــعــة او جريمة الن يجعل
الحكم الصادر عن تلك الجريمة بغير حاجة الى عقوبة
اخرى من القانون العسكري باالضافة ان عقوبة الحبس
قــد تصدر نتيجة جــرائــم بسيطة كجرائم االهــمــال وهي
ال تشكل خــطــورة وال تستحق ان يهدد المحكوم عليه
بالحبس مــن الــطــرد او الــرفــت مــن الخدمة .للمزيد من
المعلومات ينظر :د .عــاطــف ف ــؤاد صــحــصــاح ،مصدر
سابق ،ص . 456

•المطلب الثاني:
•حاالت فرضها من جهة ادارية
ال يــزال هنالك نقاشات فقهية بين الشراح
حول الطابع التأديبي في بعض القوانين العسكرية
ً
وخصوصا قوانين الــدول االنجلو سكسونية التي
تخلط بين العقوبات و الــجــزاءات التاديبية،
وافــضــل الــقــوانــيــن الــتــي الــتــزمــت االص ــول الفنية
المقررة للقانون العام كونها اعتبرت الطرد واالخراج
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عقوبات تبعية او تكميلية ( )1كقانون عقوبات قوى مــن الخدمة حيث منح لــوزيــر الداخلية وبــقــرار
االمن الداخلي العراقي و القوانين العسكرية محل مسبب وبناء على توصية من مجلس تحقيقي ان
المقارنة ،فعقوبة الطرد الــجــوازي قد تفرض من يقرر فرض عقوبة الطرد من الخدمة للمنتسب (،)2
جهة ادارية ونحن ال نحبذ هذه الحالة الننا نرى ان وهذه الصالحية منحت من قبل المشرع حيث
العقوبات التبعية تفرض من جهة قضائية نتيجة نصت المادة ( )41على (لوزير الداخلية وبقرار
الحكم بعقوبة اصلية اي انها اثر للحكم بالعقوبة مسبب وبناء على توصية مجلس تحقيقي طرد
ً
االصلية وبالتالي ال يمكن منح االدارة فرض هذا المنتسب الــذي تلحق تصرفاته ضــررا بمصالح
ً
الــنــوع مــن العقوبات الن الجهات االداري ــة قــد ال الجهة التي يعمل فيها او ارتكب فعال يجعل بقاءه
تمتلك من الرصانة و الثقافة القانونية التي تملكه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة ،وال يمنع ذلك
الجهات القضائية هذا من جهة ،ومن جهة اخرى مــــن اتخاذ التعقيبات القانونية بحقة) وعلية ال بد
سوف تكتسي العقوبة المفروضة من االدارة بصفة من توافر عدة شروط هي االتي :
 -1ان يــرتــكــب الــمــنــتــســب ت ــص ــرف مضر

العقوبات التأديبية اي انها ال تقرر بانها عقوبة
ً
جنائية اال اذا اعتبرت نوعا من التدابير ولكنه في بالمصلحة العامة ،ومصطلح (المصلحة العامة)
حقيقة االمر اقرب الى الجزاء التأديبي ،باالضافة ذات معنى واســع ليشمل مصلحة الجهة التي
لذلك ان الجزاء التأديبي له اليه خاصة بفرضه يعمل فيها او مصلحة المجتمع بشكل عــام
ولــه نظام خــاص لفرضه وبالتالي فهي ال تتالئم لذلك فالمشرع ذكر الجهتين حالة تصرف يضر
مع العقوبة الجنائية ولذلك يرى الباحث ان منح بالمصلحة العامة و حالة تصرف يضر بمصلحة
سلطة الى الجهة االدارية لفرض عقوبة الطرد من الجهة التي يعمل فيها .
الخدمة غير مالئم مع السياسة العقابية الجنائية،
وعلى ايــة حــال سنبين هــذه الــحــاالت لالحاطه
بحاالت فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازية .
فقد اجاز قانون العقوبات لقوى االمن الداخلي
في المادة ( )41حالة خاصة لفرض عقوبة الطرد
((( د .محمود محمود مصطفى ،شرح قانون االجــراءات
الجنائي ،ط ،9دار مطابع الشعب ،القاهرة ،1964 ،ص
 81وما بعدها.

 -2تشكيل مجلس تحقيقي( ،)3وهنا اوجب
ً
((( عرفت الــمــادة ( /1ثانيا  /ب) من قانون عقوبات
قوى االمن الداخلي المنتسب بانه (المنتسب المفوض
وضباط الصف و الشرطي) كما عرفت المادة ( )1الفقرة
ً
سابعا من قانون الخدمة و التقاعد لقوى االمن الداخلي
المنتسب بانه (المنتسب المفوض وضباط الصف و
الشرطي و الموظف المدني المعين على مــاك الــوزارة
مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية) .
((( نصت الــمــادة ( )6مــن قــانــون اصــول المحاكمات
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المشرع تشكيل مجلس تحقيقي وتكون توصية غيرهم من الضباط و الطالب.
ويرى الباحث ان المشرع قد جانب الصواب

المجلس التحقيقي بطرد المنتسب ،لذلك اليعد
ً
قرار الوزير بالطرد صحيحا اال بناء على توصية من في منح السلطة االدارية المتمثلة بوزير الداخلية
مجلس تحقيقي .

سلطة فرض عقوبة الطرد من الخدمة للمنتسب

ً
 -3ان يكون قرار الطرد مسببا ،وهذا يعني ان بــنــاء عــلــى تــوصــيــة مــن مجلس تحقيقي لعدة
ً
يكون قــرار المجلس التحقيقي بالطرد مسببا ،اسباب سنبينها :
 -1بين المشرع ان عقوبة الطرد من الخدمة

وك ــذل ــك مــصــادقــة ال ــوزي ــر عــلــى قـ ــرار المجلس
ً
ً
التحقيقي يجب ان يكون تصديقا مسببا لفرض عقوبة تبعية ضمن الفصل الرابع ،والعقوبة التبعية
ً
عقوبة الطرد من الخدمة ،اي بمعنى ان التسبيب كما اسلفنا سابقا تفرض نتيجة فرض عقوبة اصلية
يكون من جهتين المجلس التحقيقي و الوزير ،وهــذا ما بينته المادة ( )95من قانون العقوبات
ً
وال يمنع ان يذكر الــوزيــر اســبــابــا اخــرى غير التي العراقي ،في حين ان المادة ( )41منحت سلطة
تضمنتها توصية المجلس التحقيقي ،مع العرض لوزير الداخلية فرضها دون فــرض عقوبة اصلية
بان الوزير غير ملزم بأصدر قرار الطرد من الخدمة وهذا يخالف ما ورد بالمادة (. )95
حتى وان كان المجلس التحقيقي اوصى بذلك

 -2ان منح الــوزيــر سلطة فــرض عقوبة الطرد

،وبناء على ما بيناه اعاله يتضح لنا بتوافر الشروط يخرجها من نطاق العقوبات التبعية ويدخلها
المذكورة اعــاه يمكن لوزير الداخلية ان يفرض ضمن نطاق العقوبات االنضباطية الن المشرع قد
عقوبة الــطــرد مــن الخدمة على المنتسب دون منح الوزير على اعتبار انه امر الضبط االعلى في
الجزائية لــقــوى االم ــن الــداخــلــي على (لــوزيــر الداخلية
تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثالث
ً
ضباط يكون اقدمهم رئيسا له على ان يكون احدهم من
َ
القانونيين حاصال الشهادة الجامعية االولية في القانون
في اال قل للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او
من يخوله وبعد انتهاء التحقيق ترسل االوراق التحقيقية
الى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها وارسالها الى
امــر االحالة المختص الحالتها الــى محكمة قــوى االمن
الداخلي المختصة او اعادتها الى المجلس التحقيقي
ً
الجــراء التحقيق فيها مجددا ال كمال النواقص فيها ان
وجدت) .

فرض العقوبات االنضباطية .
 -3ان من احد الضمانات التي توجب على
المحكوم عليه الطعن باالحكام المفروضة عليه
وبالتالي فــي حــالــة فــرض عقوبة الــطــرد مــن قبل
وزير الداخلية سيفقد المحكوم عليه هذا الحق
باالضافة ال يحق له الطعن امام المحكمة االدارية
النها ليست صاحبة االختصاص وهنا سيفقد
المحكوم عليه احد ضماناته .
 -4اضافة الى ما ورد اعاله ان منح سلطة لوزير
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الداخلية بفرض عقوبة الــطــرد مــن الخدمة فيه اختصاص الجهات القضائية حتى وان كانت
الكثير من المحاذير الن فرض عقوبة الطرد ليست العقوبة التي فرضت من محكمة غير عسكرية
ً
حيث نصت المادة ( )22ثانيا على (عند الحكم
بعقوبة بسيطة ولها اثارا شديدة .
ً
وبناء على ما ورد اعاله يرى الباحث ان نص على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة
ً
ً
المادة ( )41يحمل بين طياته انتقادا كبيرا لهذه تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية
السلطة لذلك نرى ان تعدل نص المادة ( )41وان المنصوص عليه فــي البند (ثــانــيــا) مــن الــمــادة
يجعل فرضها من قبل السلطة القضائية وذلك ( )10من هذا القانون يجب احالته الـــى محكمة
ً
مــن خــال احــالــة المنتسب الــذي يرتكب فعل عسكرية الصدار الحــــكم عليه بهذه العقوبة وفقا
يجعل بقاءه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة او للقانون) وبذلك يتوجب على الجهة االدارية التي
تصرف يضر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها بناء ينتسب اليها العسكري ان تتولى تشكيل مجلس
على توصية من المجلس التحقيقي وتصديق تحقيقي بحقة وتحال االوراق التحقيقية ويوصي
الوزير وبذلك نقترح تعديل المادة ( )41كاالتي الــمــجــلــس التحقيقي بــفــرض اح ــد الــعــقــوبــات
(لــوزيــر الداخلية وبناء على توصية من مجلس التبعية من عدمه وهــذه التوصية غير ملزمة الى
تحقيقي احالة المنتسب الــذي تلحق تصرفاته السلطة القضائية ( ،)1وبذلك فان الجهة االداريــة
ً
ضــررا بمصالح الجهة التي يعمل فيها او ارتكب هنا ليس لها سلطة فرض عقوبة الطرد من الخدمة
ً
ً
فعال مضرا بالمصلحة العامة الــى محاكم قوى بل سلطتها ان تحيل اوراق المجلس التحقيقي
االمــن الــداخــلــي لفرض احــد العقوبات التبعية الــى المحاكم العسكرية واالخــيــرة هي التي تقرر
ان كانت تجيز ذلــك) وبذلك فقد اعطي لوزير فرض عقوبة الطرد من الخدمة .
ام ــا بالنسبة ال ــى قــانــون االحــكــام العسكري

الــداخــلــيــة حــق احــالــة المنتسب ال ــذي تلحق
ً
تصرفاته ضررا مصلحة الجهة التي يعمل فيها او المصري فهو االخر منح لالدارة حق فرض عقوبة
ً
ضررا بالمصلحة العامة باحالته الى احدى محاكم الــطــرد مــن الخدمة او رفته حيث بينت المادة
قوى االمن الداخلي لتنظر فيما اذا كانت العقوبة ( )124التي جاء فيها ....( :وتقدير ذلك متروك
االصلية التي تفرض عليه تجيز فرض عقوبة الطرد للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم)
من الخدمة.

وبذلك منح المشرع السلطة االداريــة حق فرض

امــا قــانــون العقوبات العسكري الــعــراقــي فان
فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازي يكون من ((( منيف صليبي الشمري ،مصدر سابق ،ص . 167
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عقوبة الطرد او الرفت الجوازية الى الجهة التي الطرد من الخدمة الــى الجهة القضائية حسب
ينتسب اليها المحكوم عليه ،وذلــك على ضوء سلطتها التقديرية ولم تمنح الى السلطات االدارية
الجريمة المرتكبة وكذلك سلوك الفرد وماضية سلطة فرضها ،ويرى الباحث ان المشرع الليبي
بــاالضــافــة ال ــى احــتــيــاج ال ــق ــوات المسلحة الــى قد احسن بذلك الن عقوبة الطرد من العقوبات
خدماته ،وبذلك نرى قد منح لالدارة التي ينتسب القاسية ولها اثــار شديدة على من تفرض عليه
اليها المحكوم عليه سلطة فرض عقوبة الطرد او لذلك انــاط سلطة فرضها الى السلطة القضائية
الرفت من الخدمة (. )1

ً
ويــرى الباحث كما بينا سابقا عــدم تأييدنا

لمنح السلطة االداري ــة منح سلطة فــرض عقوبة
الطرد من الخدمة بل نرى ان تكون للجهة االدارية
التي ينتسب اليها دور في جواز فرض عقوبة الطرد
ً
من خــال بيان سوابق ومــدى التزامه انضباطيا
ً
وسلوكيا الن الجهة التي ينتسب اليها المحكوم
عليه هي اال قــرب الــى سلوكياته ومــدى الحاجة
ً
الى خدماته خصوصا في الصنوف النادرة لذلك
نرى ان تكون الجهة القضائية هي من لها سلطة
فرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازي من خالل
بيان سوابق والتزام المحكوم عليه بالمداولة مع
الجهة التي ينتسب اليها من خالل طلب خط
خدمة رجــل االمــن خــال فترة الخدمة السابقة
ومــدى تنفيذه لــاوامــر والــتــزامــة بتنفيذ القوانين
والتعليمات وبيان مدى الحاجة الى خدماته .
فــي حــيــن نــص قــانــون الــعــقــوبــات العسكري
الليبي بالمادة ( )13الفقرة ( )2سلطة فرض عقوبة
((( د .عاطف فــؤاد صحصاح ،مصدر سابق ،ص 451
وما بعدها .

دون غيرها من السلطات االدارية.

*

*

*
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على حالة فرض عقوبة الطرد من وزيــر الداخلية
وهذا ما نصت عليه المادة (. )41
 .8بينت المادة ( )41من قانون عقوبات قوى

بعد ان بينا بشكل موجز تعريف عقوبة الطرد من االمــن الــداخــلــي تــوافــر شــروط عــدة لفرض عقوبة
الخدمة وبينا حاالت فرضها في قانوني العقوبات الطرد من وزير الداخلية .
العسكري وقوى االمن الداخلي توصلنا الى جملة

 .9بينت القوانين محل الدراسة حالة صدور

مــن االستنتاجات و المقترحات عسى اهلل ان حكم من محكمة غير عسكرية بامكانية فرض
يوفقنا لما فيه خير للبالد و العباد.
ً
•أوال -االستنتاجات

عقوبة الــطــرد مــن الــخــدمــة باحالته الــى احــدى
محاكم قوى االمن الداخلي وهذا ما نصت عليه
ً
المادة (-38ثالثا) من قانون عقوبات قوى االمن

.1انفردت التشريعات العسكرية بعقوبة الطرد الداخلي .
من الخدمة
 .2حــدد الــقــانــون حــاالت فــرض عقوبة الطرد
بحالتين وجوبية واخرى جوازية

ً
•ثانيا  -المقترحات
 .1نقترح على المشرع تعديل نص المادة ()41

 .3تنقسم ح ــاالت ف ــرض عــقــوبــة الــطــرد من من قانون عقوبات قوى االمــن الداخلي لتصبح
الخدمة الوجوبية امــا لتعلقها بعقوبة محددة او (لــوزيــر الداخلية وبناء على توصية من مجلس
تحقيقي احالة المنتسب الــذي تلحق تصرفاته
لتعلقها بجريمة محددة
ً
 .4تنقسم الــحــاالت المتعلقة بالعقوبة الى ضــررا بمصالح الجهة التي يعمل فيها او ارتكب
ً
ً
ح ــارت متعلقة بعقوبات بدنية واخ ــرى سالبة فعال مضرا بالمصلحة العامة الــى محاكم قوى
للحرية.

االمن الداخلي لفرض احد العقوبات التبعية ان

 .5يمكن ان تفرض عقوبة الطرد من الخدمة كانت تجيز ذلك) .
الــوجــوبــيــة على طــاب كلية الــشــرطــة و طالب
الكلية العسكرية في القوانين محل الدراسة .

 .2نــقــتــرح عــلــى الــمــشــرع ع ــدم مــنــح السلطة
االداريــة سلطة فرض عقوبة الطرد من الخدمة بل

 .6تفرض عقوبة الطرد من الخدمة الجوازية اما نرى ان تكون للجهة االداريــة التي ينتسب اليها
دور في جــواز فرض عقوبة الطرد من خالل بيان
من جهة قضائية او من جهة ادارية .
ً
ً
 .7انفرد قانون عقوبات قــوى االمــن الداخلي سوابق ومدى التزامه انضباطيا وسلوكيا الن الجهة
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التي ينتسب اليها المحكوم عليه هي اال قرب الى
ً
سلوكياته ومــدى الحاجة الــى خدماته خصوصا
في الصنوف النادرة لذلك نرى ان تكون الجهة
القضائية هي من لها سلطة فــرض عقوبة الطرد
من الخدمة الجوازي من خالل بيان سوابق والتزام
المحكوم عليه بالمداولة مع الجهة التي ينتسب
اليها من خالل طلب خط خدمة رجل االمن خالل
فترة الخدمة السابقة ومدى تنفيذه لالوامر والتزامة
بتنفيذ القوانين و التعليمات وبيان مدى الحاجة
الى خدماته .
 .3نهيب بالمشرع اع ــادة النظر فــي جــوازيــة
فــرض العقوبات التبعية او تشريع تعديل ينص
على اعتبارها عقوبة تكميلية حتى ال تتعارض
السياسة العقابية العامة مع السياسة العقابية
الخاصة لضمان عدم االبتعاد عن االهداف المراد
تحقيقها من العقاب .

*

*

*
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