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الممخص
يعد رد المال العام أحد أىم وسائل الحماية الجنائية لممال العام والمقررة في أغمب التشريعات
 وعمى الرغم من إحاطة المشرع الجنائي المال العام،الجنائية منيا التشريع المصري والكويتي والعراقي
 إال أن ذلك لم،بسياج من الحماية الجنائية عبر توقيع العقوبات الرادعة والمقررة لجرائم األموال العامة
 نظ اًر لمتصرفات التي يقوم بيا،يؤدي بالضرورة إلى استعادة ما تم أخراجو من المال العام إلى الدولة
 فجعمت تمك التشريعات رد المال العام واجباً حتى ولو،الجناة من أجل تيريب أمواليم من وجو العدالة
أنقضت الدعوى الجزائية ألسباب معينة كوفاة المتيم أو المحكوم عميو والتقادم والعفو والتصالح في
 لذلك عممت التشريعات الجنائية عمى تضمين نصوصيا أحكام وقواعد تنظم رد المال،قضايا المال العام
 الغرض األول ىو عدم استفادة الجاني من األموال التي،العام المعتدى عميو وذلك لتحقيق غرضين
 والغرض الثاني ىو السرعة في أرجاع تمك األموال إلى الدولة،تحصل عمييا نتيجة الجريمة التي أرتكبيا
.والمحافظة عمييا وأعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة

Summary
The return of public funds is one of the most important means of criminal
protection of public money and is determined in most criminal legislation,
including the Egyptian, Kuwaiti and Iraqi legislation, and despite the criminal
legislator surrounding the public money with a fence of criminal protection by
imposing deterrent and established penalties for crimes of public funds, this did
not necessarily lead to Recovering what was removed from the public money to
the state, in view of the actions taken by the perpetrators in order to smuggle
their money from justice, so that legislation made the return of public money a
duty even if the criminal case was terminated for certain reasons such as the
death of the accused or the convict and the statute of limitations Amnesty and
conciliation in public money cases, Therefore, the criminal legislation has
included in its provisions provisions and rules that regulate the return of the
assaulted public money in order to achieve two purposes. The first purpose is
for the offender not to benefit from the funds obtained as a result of the crime
he committed, and the second purpose is to quickly return those funds to the
state and maintain it and return the case to What it was before the crime.

المقدمة
أوالً :التعريف بموضوع البحث
كرست التشريعات الجنائية لألموال العامة حماية خاصة ومن أجل عدم عرقمة الغاية المرجوة منيا
فرضت عدة وسائل من شأنيا حماية تمك األموال ومن أىم تمك الوسائل ىو رد األموال العامة الذي
تبنتو أغمب التشريعات الجنائية حتى ولو أنقضت الدعوى الجزائية.
لذا كان ال بد من ىذه الدراسة البحث في النصوص التشريعية ذات الصمة بموضوع البحث ،وتمك
النصوص نجدىا مقررة في قانون العقوبات التي جرمت االعتداء عمى ىذا المال ،كما تكفل قانون
اصول المحاكمات الجزائية بتفعيل تمك النصوص ،فضال عن القوانين الخاصة التي تكفمت بحماية المال
العام.

ثانياً :أهمية البحث
تتمثل أىمية ىذا البحث من كونو يناقش موضوع يتعمق بالمحافظة عمى المال العام الواقع عميو
الجريمة ،بوساطة رده وعدم تمكين الجاني أو غيره من األثراء عمى حساب المال العام حتى بعد انقضاء
الدعوى الجزائية ،ويكتسي ىذا البحث أىميتو في أنو يناقش موضوعاً ميماً وحيوياً مرتبط بالواقع ،وبذلك
يترتب عميو نتائج ميمة وجديرة بالمناقشة.

ثالثاً :مشكمة البحث
يثير موضوع البحث تساؤل مفاده عند أنقضاء الدعوى الجزائية ألي سبب كان ىل يؤثر ذلك
االنقضاء عمى رد المال العام أم ال؟
رابعاً :منهجية البحث
أعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي ،وذلك من خالل تحميل النصوص القانونية المتعمقة بتنظيم
موضوع البحث ،كما تمت االستعانة بالمنيج المقارن ،أي مقارنة التشريع العراقي مع التشريع المصري
والكويتي.

خامساً :هيكمية البحث
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يقسم ىذا البحث الى مبحثين :ندرس في المبحث األول تعريف رد المال العام وأساسو القانوني وذلك
عبر مطمبين ،يخصص المطمب األول لتعريف رد المال العام ،ونتطرق في المطمب الثاني الى األساس
القانوني لو ،أما المبحث الثاني سوف ندرس أنقضاء الدعوى الجزائية وأثرىا عمى رد المال العام وذلك
عبر مطمبين ،نبحث في المطمب األول االسباب العامة ألنقضاء الدعوى الجزائية وأثرىا عمى رد المال
العام ،ونناقش في المطمب الثاني األسباب الخاصة ألنقضاء الدعوى الجزائية وأثرىا عمى رد المال العام.
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المبحث االول
تعريف رد المال العام وأساسه القانوني
ابتداء التطرق الى تعريفو ومن ثم معرفة أساسو القانوني ،وذلك
لدراسة رد المال العام ينبغي عمينا
ً

من خالل تقسيم ىذا المبحث عمى مطمبين :نتناول في المطمب األول تعريف رد المال العام ،ونخصص
المطمب الثاني لبيان األساس القانوني لو.

المطمب األول
تعريف رد المال العام
لموقوف عمى تعريف رد المال العام يتطمب تقسيم ىذا المطمب عمى فرعين ،نحدد في الفرع األول
المعنى المغوي لو ،بينما نتعرف في الفرع الثاني عمى المعنى االصطالحي.

الفرع األول
المعنى المغوي
مصطمح الرد في المغة العربية يأتي بمعنى صرف الشيء ورجعو ،والرد ىو مصدر ردت الشيء،
يسترد -استْ ِرده –
استرد –
ورده عن وجيو يرده رداً وتردداً(ٔ) ،وقد يكون لمرد لفظ مرادف لو وىو
ّ
ّ

ِ
استرد الشي :استرجعو وطمب اعادتو ،استرد حريتو – صحتو(ٕ)،
مسترد،
مسترّد ،والمفعول
استرداداً ،فيو
ّ
ّ

ٍ
بمعان متعددة مثل ارجع ،اعاد ،رد شيئاً إليو بعد اخذه ،اراح عميك حقك ،رده اليك،
فمصطمح الرد يأتي
استرجع من شخص ،استعاده(ٖ) ،وأما الما ُل فيو كل ما يممكو الفرد أو تممكو الجماعة من متاع ،أَو
أموا ٌل(ٗ).
عروض تجارة ،أَو عقار أَو نقود ،والجمعْ :

الفرع الثاني
المعنى األصطالحي
لموقوف عمى المعنى االصطالحي لمرد ينبغي تقسيم ىذا الفرع عمى ثالث فقرات ندرس في الفقرة
األولى المدلول الفقيي في حين نتطرق في الفقرة الثانية إلى المدلول القضائي وأخي اًر نبين في الفقرة
الثالثة المدلول التشريعي وعمى النحو اآلتي:
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اوالً  :المدلول الفقهي
قدم الفقو الجنائي تعريفات عديدة لمرد ،فقد ذىب رأي من الفقو في تعر ٍ
يفو لمرد بأنو (التزام يقع عمى
المحكوم عميو بأن يعيد الشيء الذي تأثر بوقوع الجريمة إلى أصمو ،لذلك فيو لم يشرع لمعقاب والزجر
وانما إلعادة الحال الى ما كان عميو قبل الجريمة ،وتعويض الدولة عن ماليا الذي اضاعو المتيم
عمييا)(٘) ،كما عرف ايضاً بأنو (رد المبمغ المختمس أو المستولى عميو أو قيمة ما حصل عميو الجاني
أو طمبو من مال أو منفعة)( ،)ٙوقد بين أ حد الفقياء بأن المقصود بالرد ىو( تعويض لممجنى عميو
أوجب المشرع عمى المحكمة الجنائية الحكم بو من تمقاء نفسيا تيسي ًار لإلجراءات)( ،)ٚورأى آخر بأنو
أعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة ،أي إ رجاع ما تم الحصول عميو عن طريق الجريمة،
كرد االشياء والمصوغات المختمسة( ،)ٛوعرف أيضاً بأنو عقوبة مقررة قانوناً يتضمن بذاتو فكرة أعادة
الشيء الى أصمو ورد غير المستحق(.)ٜ
يؤخذ عمى التعاريف السابقة أنيا لم تحدد المقصود برد المال العام بشكل واضح ،لذلك وفقاً لرأينا
المتواضع يمكن تعريفو بأنو يقصد بو ( إعادة الحال الى ما كان عميو قبل وقوع الجريمة ،كل ما أمكن
ذلك).

ثانياً  :المدلول القضائي
أتجو القضاء الجنائي في تعريف الرد إلى اتجاىات عدة ،فقد بينت محكمة النقض المصرية في قرار
ليا عمى أن (...الحكم برد المال المستولى عميو بغير حق ،لم يشرع لمعقاب أو الزجر وانما قصد بو
إعادة الحال الى ما كان عميو قبل الجريمة وتعويض المجنى عميو عن مالو الذي أضاعو المتيم
عميو ،)ٔٓ()...وقد ذىبت في قرار آخر ليا عمى أن (...الرد بجميع صوره ال يعتبر عقوبة إذ المقصود
منو إعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن ماليا الذي أضاعو المتيم
عمييا ،)ٔٔ()...فيالحظ من خالل األحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية بأن المقصود
بالرد ىو إعادة األموال العامة إلى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة ،وتعويض الدولة عن تمك األموال
في حالة ضياعيا أو أتالفيا.
وأما عند القضاء الجنائي الكويتي ،قد اتجيت محكمة التمييز الكويتية باألتجاه نفسو الذي سارت
عميو محكمة النقض المصرية في تعريفيا لمرد ،فقد قضت في قرار ليا بأن (...الحكم بالرد لم يشرع
لمعقاب أو الزجر إنما قصد بو إعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل ارتكاب الجريمة  ،)ٕٔ()...وقضت
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بالمضمون ذاتو في قرار آخر بأن (...الحكم بالرد لم يشرع لمعقاب أو الزجر إنما قصد بو إعادة الحال
إلى ما كانت عميو قبل ارتكاب الجريمة)(ٖٔ).
إما القضاء الجنائي العراقي فقد أخذ عمى عاتقو بيان الرد ،ومن خالل ما أطمعنا عميو من ق اررات
لمحكمة التمييز االتحادية في العراق نجد تمك الق اررات لم تضع تعريفاً لمرد كما فعمت محكمة النقض
المصرية ومحكمة التمييز الكويتية ،ولكن ىذا ال يمنع من تبيانو في صمب ق اررات قضائنا الجنائي
العراقي ،وقد تباين موقف القضاء في ق ارراتو بين أستعمال مصطمح "الرد" من ذلك ما قضت بو محكمة
التمييز االتحادية في قرار ليا من أنو(...الزام المحكوم برد المواد المستولى عمييا ،)ٔٗ()...وكذلك قضت
في قرار آخر ليا بأنو(...الزام المحكومين برد المبمغ ،)ٔ٘()...وبين أستخدام مصطمحات مرادفة لمصطمح
الرد ،منيا مصطمح "االعادة "من ذلك ما قضت بو محكمة التمييز االتحادية بأنو (...إعادة المبالغ
المختمسة بالتكافل والتضامن ،)ٔٙ()...ومصطمح "التسديد" من ذلك ما قضت بو محكمة التمييز االتحادية
بأنو (...ال يخمى سبيل المحكومين أعاله اال بعد تسديد المبمغ.)ٔٚ()...
ويتبين من خالل تمك األحكام القضائية المتقدم ذكرىا ،أن القضاء الجنائي العراقي لم يورد تعريفاً
لمرد بصورة صريحة ،أنما تعرض لو من خالل عبارات قريبة عمى ىذا المصطمح منيا عبارة "رد المبمغ"
وعبارة "إعادة المبالغ المختمسة" وعبارة " تسدي د المبمغ" وكل ىذه العبارات تعطي نفس الغاية المتوخاة
من الرد ألجل المحافظة عمى المال العام.

ثالثاً  :المدلول التشريعي
انقسمت التشريعات بالنسبة لتعريفيا لمصطمح الرد عمى قسمين :تشريعات معرفة لمرد( ،)ٔٛوأخرى
غير معرفة لو ،فبالنسبة لمتشريعات محل المقارنة فإنيا لم تورد تعريفاً يوضح المقصود بالرد ولكن قد تم
ذكره كأثر من أثار أرتكاب الجريمة ،فبالنسبة لممشرع المصري فأنو لم يعرف الرد ولكن ىذا ال يمنع من
ذكره في صمب تشريعاتو الجنائية ،فقد أستخدم المشرع مصطمح الرد بمواضع متعددة منيا في قانون
العقوبات المصري رقم  ٘ٛلسنة  ٜٖٔٚالمعدل (...رد المال موضوع الجريمة ،)ٜٔ()...وكذلك في قانون
األجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل(...الحكم برد المبالغ ،)ٕٓ()...وكذلك في
قانون الكسب غير المشروع رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل(...الحكم برد ىذا الكسب)(ٕٔ) ،وفي موضع
آخر أستخدم مصطمح السداد (...سداد جميع االلتزامات المالية المحكوم بيا عميو.)ٕٕ()...
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فيالحظ من خالل ما تم ذكره ،أ ّن المشرع المصري لم يكترث في ذكر تسميات مختمفة لمرد عمى

الرغم من تبني ىذا المفيوم في أكثر من موضع ويعد موقفاً محموداً لو ألنو وحد المصطمح الدال عمى
استعادة المال العام.
أما بالنسبة لممشرع الكويتي كذلك لم يعرف الرد ونجده أستخدم مصطمح الرد في قانون رقم (ٔ)
لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة (..برد األموال ،)ٕٖ()..وكذلك في قانون رقم (ٕ) لسنة ٕٓٔٙ
في شأن إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية (..الحكم
بالرد ،)ٕٗ()..ونالحظ في المذكرة االيضاحية لقانون رقم (ٔ) لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة،
لم يتقيد بذكر مصطمح الرد وأنما أستخدم مصطمحات متعددة كأسترداد األموال أو تسترد.
وبخصوص المشرع العراقي فإنو لم يعرف الرد وبالمقابل أورد تسميات متعددة ،إذ نص عمى (...
رد ما اختمسو الجاني أو أستولى عميو من مال أو قيمة...( ،)ٕ٘()...تحكم المحكمة برد قيمة الكسب
غير المشروع ،)ٕٙ()...وكذلك نجده أستخدم مصطمح "التسديد" (...ما لم يسدد بذمتو من أموال قبل
اطالق سراحو)( ،)ٕٚوأستخدم كذلك مصطمح "األستعادة" أذ نص عمى (...أستعادة المال)( ،)ٕٛونجده في
موضع آخر أستخدم مصطمح تسترد (...ما لم تسترد منو ىذه األموال ،)ٕٜ()...والسؤال الذي يثار في
ىذا السياق ىو ىل التسميات التي أوردىا المشرع العراقي تشمل بين طياتيا معنى الرد؟ ومن خالل ما
تم ذكره نالحظ بأن المشرع العراقي قد قصد بتمك التسميات ىو إعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل
إرتكاب الجريمة ،اال أنو كان من األجدر بو أن يكتفي بمصطمح الرد الوارد في قانون العقوبات كما فعل
نظيره المشرع المصري.

المطمب الثاني
األساس القانوني لرد المال العام
يقصد باألساس القانوني ىو مجموعة النصوص القانونية لنظام معين والتي يستند إلييا ىذا النظام سواء
تمثمت في (نصوص دستورية ،أم تشريعية ،أم الئحية ،أم المبادئ التي أستقر عمييا القضاء)(ٖٓ) ،وعمى
ىذا ينبغي عمينا البحث عن األساس القانوني لمرد وذلك في موضعين:

الفرع االول
األساس الدستوري
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يعد الدستور المصدر األعمى واألسمى لسائر القوانين واالنظمة االدارية والقانونية الموجودة في
الدولة(ٖٔ) ،وتذىب أغمب دساتير الدول إلى مد حمايتيا عمى األموال العامة من خالل ألزام الدولة
واألفراد عمى المحافظة عمييا والحد من ضياعيا ،ويعد دستور جميورية مصر العربية لعام ٜٔ٘ٙ
الممغي أول دستور يقرر حرمة األموال العامة بشكل صريح(ٕٖ) ،وسارت الدساتير األخرى بنفس األتجاه،
جعل لمممكية العامة حرمة وعدم جواز
ومنيا دستور جميورية مصر العربية لعام ٕٗٔٓ الذي أورد نصاً َ
المساس بيا وحمايتيا واجب وفقاً لمقانون(ٖٖ) ،أما دستور دولة الكويت لعام ٕ ٜٔٙالنافذ قد نص في
المادة ( /ٔٚاوالً) عمى أن (لألموال العامة حرمة وحمايتيا واجب عمى كل مواطن) وجاء في البند (ثانياً)
من ىذه المادة عمى أن (تنظم بقانون ،االحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتيا وشروط التصرف
فييا ،والحدود التي ال يجوز فييا النزول عن شيء من ىذه األموال) فالمشرع الدستوري الكويتي قد جعل
حماية األ موال العامة من واجب المواطن وىنالك العديد من النصوص التي نظميا الدستور الكويتي
لحماية أموال الدولة(ٖٗ) ،أما الدساتير العراقية فمنذ نشأتيا نجدىا قد أوردت نصوص لحماية األموال
العامة ولكن بصورة ضمنية(ٖ٘) ،وانّ أ ول دستور صرح وبشكل مباشر عمى حماية االموال العامة ىو
دستور  ٕٜنيسان لعام ٗ ٜٔٙالممغي الذي أشار الى أ ّن لألموال العامة حرمة وحمايتيا واجب عمى كل
مواطن باعتبارىا مصد اًر لرفاىية الشعب( ،)ٖٙوجاء دستور العراق المؤقت لعام  ٜٔٙٛالممغى وجعل

لألموال العامة حرمة وأكد عمى وجوب حمايتيا( ،)ٖٚأما الدستور العراقي المؤقت الصادر في ٔٙ
تموزٓ ٜٔٚالممغى جعل حماية األ موال العامة وممتمكات القطاع العام من واجب الدولة وجميع أفراد
()ٖٛ
عد مشروع دستور العراق الدائم
الشعب والعمل عمى صيانتيا والسير عمى أمنيا وحمايتيا  ،وعندما أ ّ

لعام ٓ ٜٜٔفقد صرحت المادة (ٖٔ) منو عمى أ ّن (الممكية العامة ىي ممكية الشعب ،وليا حرمة

خاصة ،وعمى الدولة والمواطن السير عمى سالمتيا وحمايتيا ،وكل تخريب فييا ،أو تجاوز عمييا ،يعد

تخريباً في كيان المجتمع) فأستخدم في ىذا النص مصطمح (الممكية العامة) بدالً من أستخدام االموال
العامة وبالتالي فالحماية مقررة ألموال الدولة كافة العامة منيا والخاصة ،أما قانون ادارة الدولة العراقية
المؤقت لعام ٕٗٓٓ الممغى ىو اآلخر نص عمى حماية األموال العامة( ،)ٖٜوأخي اًر جاء دستور جميورية
العراق الدائم لسنة ٕ٘ٓٓ النافذ وفي المادة ( /ٕٚأوالً) إذ نص عمى أن (لألموال العامة حرمة،
وحمايتيا واجب عمى كل مواطن) والبند (ثانياً) نص عمى أن(تنظم بقانون االحكام الخاصة بحفظ امالك
الدولة وادارتيا وشروط التصرف فييا والحدود التي ال يجوز فييا النزول عن شيء من ىذه األموال).
ومن خالل العرض السابق لموقف الدساتير العراقية ودساتير الدول المقارنة يتبين لنا بأن المشرع
الدستوري يتأثر عادةً بالظروف االقتصادية التي يتبناىا من حيث أعتناقو لممذىب االشتراكي أو المذىب
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الحر ،إذ نجد المشرع يشرك المواطن والدولة في حماية األموال العامة في حال أخذه أو تبنيو المذىب
االشتراكي وتارة نراه يمزم المواطن فقط بالمحافظة عمى األموال العامة في حالة تبنيو المذىب الحر.

الفرع الثاني
التشريعات العادية
سوف نتناول التشريعات العادية من خالل ثالث فقرات:

أوالً :قانون العقوبات
نظ اًر لألىمية التي يحظى بيا قانون العقوبات من بين التشريعات العادية والذي يعتبر سند قانوني
ومرجع أساسي لمكثير من األحكام ومنيا أحكام رد المال العام ،فالمشرع المصري نظم أحكام الرد في
قانون العقوبات رقم  ٘ٛلسنة  ٜٖٔٚالمعدل عبر نص المادة ( )ٔٔٛالتي صرحت بأنو (فضالً عن
العقوبات المقررة لمجرائم ..كما يحكم ..بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما أختمسو أو استولي عميو أو حصمو
أو طمبو من مال أو منفعة ،)ٗٓ()...أما المشرع الكويتي فإنو لم يتناول الرد في قانون الجزاء رقم ()ٔٙ
لسنة ٓ ٜٔٙالمعدل وال يعد عيباً عمى المشرع لعدم تنظيمو أحكام رد المال العام في قانون الجزاء وذلك
ألنو قد قام بأصدار قانون خاص لحماية األموال العامة ويشمل بين طياتو أحكام رد المال العام.
وقد أشار المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي النافذ إلى الرد بموجب المادة ( )ٔٚمنيا
بالقول عمى أن ( ال تمس أحكام ىذا القانون في أية حال ما يكون واجباً لمخصوم من التعويض أو
الرد) ،وكذلك نصت المادة (ٕٖٔ) من القانون نفسو عمى أنو ( يحكم فضالً عن العقوبات المبينة في
مواد ىذا الفصل برد ما أختمسو الجاني أو استولى عميو من مال أو قيمة ما حصل عميو من منفعة أو
ربح) ،فقرر المشرع لممحكمة حسب ىذا النص الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة ورد ذكرىا في الفصل
برد المبالغ المختمسة أو المستولى عمييا.

ثانياً :التشريعات الجنائية الخاصة
إ ّن لكل تشريع خاص أ طر مرسومة ومحددة اليدف منيا تحقيق غاية معينة وىذه الغايات تتعدد

بأختالف المصالح التي يراد حمايتيا والتي من أجميا تم تشريعو(ٔٗ) ،فأتجيت التشريعات الجنائية
الخاصة إلى تنظيم أحكام رد المال العام ،كالتشريعات الجنائية الخاصة في مصر والتي تمثمت بإصدار
المشرع المصري قانون الكسب غير المشروع رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل بقانون رقم  ٜٚلسنة ٕ٘ٔٓ،
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والذي بدوره قد أشار لمرد في أحكام جريمة الكسب غير المشروع ونصت المادة ( )ٔٛمنو عمى أن (
كل من حصل لنفسو أو لغيره عمى كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير
المشروع فضال عن الحكم برد ىذا الكسب ،)ٕٗ()...والتشريعات الجنائية الخاصة في الكويت تمثمت
بتشريع قانون خاص لحماية األموال العامة وىو قانون رقم (ٔ) لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة
النافذ ،والذي تضمن أحكام متميزة من أجل حماية األموال العامة ومن ضمنيا أحكام رد المال العام
الواردة في نصوص المواد (.)ٕٖ،ٕٕ،ٕٓ،ٔٙ
وكذلك تمت اإلشارة إلى الرد في قانون رقم (ٕ) لسنة  ٕٓٔٙفي شأن أنشاء الييئة العامة لمكافحة
الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية في المادة (٘٘) التي نصت عمى أنو (لممحكمة أن
تُدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو أعتباري ترى أنو استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع
ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في مالو بقدر ما استفاد).
فيما ساير المشرع العراقي نيج التشريعات الخاصة المقارنة بالنص عمى رد المال العام ،وذلك
بموجب قانون الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب رقم (٘ٔ) لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى في المادة ()ٜ
منو(ٖٗ) ،وصرح ايضاً في قانون التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم ٖٓ لسنة
 ٕٜٓٔالنافذ في المادة ( /ٜٔرابعاً) عمى رد قيمة الكسب غير المشروع ،وكذلك تمت األشارة إلى الرد
ولكن تحت مصطمح "االسترداد" في قانون العقوبات العسكري رقم ( )ٜٔلسنة  ٕٓٓٛالمعدل في المادة
(ٖ ،)ٗٗ()ٙوتبنى أحكام الرد قانون العفو العام رقم ( )ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل بقانون رقم (ٓ )ٛلسنة
 ٕٓٔٚتحت مسمى التسديد(٘ٗ).

ثالثاً :قوانين االجراءات الجزائية
تضمنت قوانين األجراءات الجزائية الكثير من النصوص المنظمة ألحكام رد المال لما يتمتع بو من
أ ىمية بالغة ألجل المحافظة عمى المال العام والحد من ضياعو ،وتبنى المشرع المصري الرد في قانون
االجراءات الجنائية المصري رقم (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل بقانون رقم ( )ٔٙلسنة ٕ٘ٔٓ وذلك
بإضافة المادة ( /ٔٛمكررا /ب) ،والتي أقرت ىذه المادة التصالح في جرائم العدوان عمى المال العام
وأصبح ىذا النص نصاً عاماً ،ويترتب عمى ىذا التصالح سداد المبمغ ومن ثم أنقضاء الدعوى
الجزائية( ،)ٗٙوأما المادة ( /ٕٓٛمكررا /أ) من قانون األجراءات الجنائية المصري النافذ قد أشارت إلى
أ لزام المحكمة برد المال العام من تمقاء نفسيا وتتخذ المحكمة ما يمكن أتخاذه من تدابير تحفظية إذا
أقتضت النيابة العامة أن تعرض األ مر عمى المحكمة ليتم الحكم بيذه التدابير ،وكذلك أشارت إلى عدم
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االحتجاج عند تنفيذ الحكم الصادر برد المبالغ بأي تصرف مخالف لألمر ،وىذا ما قضت بو المادة
( /ٕٓٛمكررا /ب) بأنو (...اليحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ ...بأي تصرف
يصدر بالمخالفة لإلمر.)...
الزم المحكمة عند الحكم بالرد أذا
وحرص المشرع المصري عمى المحافظة عمى المال العام من خالل ا
رأت بأن األموال المختمسة قد انتقمت من المتيم الى زوجو وأوالده القصر أو أنيا متحصمة من الجريمة
المحكوم فييا فتقوم برد تمك األموال وىذا ما صرحت بو المادة ( /ٕٓٛمكررا/ج) من قانون األجراءات
الجنائية المصري النافذ عمى أ نو (لممحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة األشياء محل الجرائم المشار
إلييا في المادة  ٕٓٛمكر اًر (أ)  ...وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ ىذا الحكم في أموال زوج المتيم
وأوالده القصر إذا ثبت أنيا آلت إلييم من المتيم وأنيا متحصمة من الجريمة المحكوم فييا)(.)ٗٚ
أما المشرع العراقي فأنو قد أشار إلى الرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (ٖٕ) لسنة
ٔ ٜٔٚالنافذ في المادة (٘/ٔٛج) عمى أن (اذا صدر الحكم بإدانة المتيم فيبقى الحجز عمى األموال
قائماً وينفذ عمييا الحكم بالرد والتعويض وفق أحكام القانون) ،وكذلك اشار الى الرد في المادة ()ٖٓٙ
من القانون المذكور.

المبحث الثاني
أنقضاء الدعوى الجزائية وأثرها عمى رد المال العام
بادئ ذي بدء يقصد بالدعوى الجزائية ىي الوسيمة التي من خالليا يتمكن المجتمع من محاسبة
مرتكب الجريمة الذي عكر أمنو وسالمو وتعرض مصالحو لمخطر وىذه الوسيمة تبدأ بشكوى وتنتيي في
الغالب بالعقوبة( ،)ٗٛولكن ىنالك أسباب قد تنقضي بيا ىذه الدعوى قد تكون أسباباً عامة كوفاة المتيم
والتقادم والعفو العام...الخ أو أسباب خاصة كالعفو الخاص والتصالح...الخ.
ولإلحاطة بيذا الموضوع ،سوف نقسم ىذا المبحث عمى مطمبين :نناقش في المطمب األول األسباب
العامة ألنقضاء الدعوى الجزائية وأثرىا عمى رد المال العام ،ونبحث في المطمب الثاني األسباب الخاصة
ألنقضاء الدعوى الجزائية وأثرىا عمى رد المال العام.
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المطمب األول
األسباب العامة أل نقضاء الدعوى الجزائية وأثرها عمى رد المال العام
أن األسباب العامة التي تنقضي بيا الدعوى الجزائية والمنصوص عمييا في القانون متنوعة أال أن
في مجال بحثنا سوف نقتصر عمى ثالثة أسباب كونيا داخمو في صمب موضوعنا وىي وفاة المتيم
(المحكوم عميو) ،التقادم (مضي المدة) ،العفو العام وىذا ما سوف نوضحو تباعاً:

الفرع األول
وفاة المتهم أو المحكوم عميه
القاعدة العامة المقررة في القوانين الجزائية ىي أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتيم أو المحكوم
()ٜٗ
حي إذ ال يسوغ ذلك ضد
عميو  ،وذلك الن طبيعة الدعوى الجزائية تستوجب مباشرتيا ضد شخص ّ
شخص ميت(ٓ٘) ،وأنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة يعني عدم جواز العودة إلى أج ارءات التحقيق

والمحاكمة ضد المتيم مالم ينص القانون عمى غير ذلك(ٔ٘) ،أال أن التشريعات محل المقارنة قد خرجت
استثناء خاصاً لمقضاء بالرد وىو أن ال يحول
عن ىذه القاعدة العامة؛ إذ نجد المشرع المصري قد أورد
ً

أنقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتيم دون القضاء بالرد في بعض جرائم العدوان عمى المال العام ،ونجد

ىذا األستثناء أساسو في المادة ( /ٕٓٛمكررا /د) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة
ٓ٘ ٜٔالمعدل الذي قضت عمى ما يمي (ال يحول أنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ،قبل أو بعد إحالتيا
إلى المحكمة ،دون قضائيا بالرد في الجرائم المنصوص عمييا في المواد ٕٔٔ ٖٔٔ ،فقرة أولى وثانية
ورابعة ٖٔٔ ،مكر اًر فقرة أولى ٔٔ٘ ،ٔٔٗ ،من قانون العقوبات ،وعمى المحكمة أن تأمر بالرد في
مواجية الورثة والموصى ليم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل
منيم بقدر ما أستفاد ،ويجب أن تندب المحكمة محامي ًا لمدفاع عمن وجو إلييم طمب الرد إذا لم ينوبوا
من يتولى الدفاع عنيم).
فمن الواضح أن سمطة المحكمة لمحكم بالرد ال تنتيي بأنقضاء الدعوى الجزائية ،سواء حصمت
الوفاة قبل أم بعد أحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة ،والجرائم التي تسري عمييا ىذه المادة ىي جرائم
االختالس واالستيالء وبعض الجرائم الممحقة بيا ،فالجديد أو األستثناء الذي جاءت بو ىذه المادة ىو أن
تحكم المحكمة بالرد في حالة وفاة المتيم قبل أحالة الدعوى الجزائية الييا ،عمى أعتبار أن تنظيم حالة
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الحكم بالرد عند وفاة المت يم بعد أحالة الدعوى إلى المحكمة وصدور حكم نيائي وتنفيذ العقوبات المالية
والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركتو قد تم تنظيمو مسبقا(ٕ٘).
ومما تجدر األشارة إليو في ىذا المجال ىو أن بعضيم قد دعا الى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نص
المادة ( / ٕٓٛمكررا /د) وأن يقصر الحكم بالرد في مواجية الورثة والمستفيدون من الجريمة في حالة
ثبوت ادانة الموروث بحكم قضائي نيائي حال حياتو واال فال يجوز الحكم بالرد وبالتالي تنقضي الدعوى
(ٖ٘)
عد ىذا األستثناء حرصاً من المشرع اإلجرائي عمى سرعة ما يحوزه غيرىم
الجزائية بالوفاة  ،في حين ّ

من المال العام نتيجة التعدي الذي حصل من المتيم (المتوفي) عمى ىذا المال ،عمى الرغم من أنقضاء
الدعوى الجزائية بالوفاة ،وىذا ما يتفق مع فمسفة المشرع أتجاه الحماية االجرائية لممال العام(ٗ٘).
وفي موضع آخر كذلك نظم المشرع المصري حالة وفاة المتيم في قانون الكسب غير المشروع رقم ٕٙ
لسنة ٘ ٜٔٚالمعدل الذي نص عمى أن ( ال يمنع أنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة عن رد الكسب غير
المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء عمى طمب إحدى الييئات المنصوص عمييا في
المادة (٘) خالل ثالث سنوات من تاريخ الوفاة)(٘٘).
من خالل النص أعاله نجد المشرع المصري قد وضع شروط لمحكم بالرد عند وفاة المتيم أو
المحكوم عمييم ليس كما ىو مقرر في قانون االجراءات الجنائية السابق ذكره ،والشروط ىي؛ البد من
ص دور حكم من محكمة الجنايات المختصة وأن يتم ىذا الحكم بناء عمى طمب من ىيئات الفحص
والتحقيق التي تم ذكرىا في المادة (٘) من القانون رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل( ،)٘ٙوأن يكون خالل ٖ
سنوات من تاريخ وفاة المتيم وعند توفر تمك الشروط يحكم بالرد.
وأما من جانب المشرع الكويتي فأنو قد أعطى الحق لمجية المتضررة في المطالبة برد األموال حتى
ولو أنقضت الدعوى الجزائية ،وىذا األستثناء نجده في قانون رقم ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال
العامة الذي نص عمى أن (ال يحول انقضاء الدعوى الجزائية ألي سبب من األسباب دون حق الجية
المضرورة في المطالبة برد األموال محل الجرائم المنصوص عمييا في المواد ٕٔ ٜ،ٔٓ،ٔٔ،من ىذا
القانون والتعويض إن كان لو مقتضى وعمى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجية الورثة
والموصى ليم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل
منيم بقدر ما استفاد)(.)٘ٚ
نجد أن المشرع الكويتي لم يبين وقت الحكم بالرد كما فعل المشرع المصري الذي جعل الحكم بالرد سواء
كانت وفاة المتيم قبل أو بعد احالة الدعوى الى المحكمة ،وأن تأمر المحكمة بالرد في مواجية الورثة
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والموصى ليم والمستفيدون ،وأعتبر موقفاً محموداً لممشرع الكويتي عندما حسم األمر في بعض الجرائم
التي تقع عمى أموال الدولة وحصرىا في جرائم االختالس واالستيالء والتربح(.)٘ٛ
أما بالنسبة لممشرع العراقي فأنو قد اقر في المادة (ٕ٘ٔ) من قانون العقوبات العراقي النافذ عمى أن
(اذا توفي المحكوم عميو قبل صيرورة الحكم نيائياً تسقط الجريمة ويزول كل أثر ليذا الحكم غير أن لمن
تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة ،أما اذا توفى بعد صيرورة الحكم
نيائياً فتسقط العقوبة والتدابير االحت ارزية المحكوم بيا فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير
االحت ارزية المالية كالمصادرة واغالق المحل فإنيا تنفذ في تركتو في مواجية ورثتو).
من خالل النص أعاله نجد أن المشرع العراقي قد نظم وفاة المتيم في حالتين وىي حالة حدوث
الوفاة قبل صيرورة الحكم نيائياً ،وحالة حدوث الوفاة بعد صيرورة الحكم نيائياً ،ففي الحالة األولى تسقط
الجريمة ويزول كل أثر ليذا الحكم ،إما في الحالة الثانية تسقط العقوبة وجميع التدابير المحكوم فييا
ماعدا العقوبات المالية كالغرامة والرد ...فإنيا تنفذ في تركتو في مواجية الورثة ،وأما في قانون الكسب
غير المشروع العراقي عمى حساب الشعب رقم ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى فأنو لم ينظم مطمقاً حالة وفاة
المتيم عند انقضاء الدعوى الجزائية ،وجاء قانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم ٖٓ لسنة
 ٕٜٓٔالنافذ بتبني ىذه الحالة من خالل نص المادة ( /ٜٔرابعاً) التي قضت عمى أن (...ال يحول
أنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة د ون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع) ،وفق ىذا النص نجد
المشرع العراقي قد جعل أنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة ال يحول دون القضاء بالرد.

الفرع الثاني
التقادم (مضي المدة)
التقادم نوعان :تقادم الدعوى وتقادم العقوبة ولكن ما ييمنا في ىذا الموضوع ىو البحث عن تقادم
الدعوى الجزائية والذي يقصد بو (مضي المدة التي يحددىا القانون والتي تبدأ من يوم وقوع الجريمة دون
اتخاذ أي اجراء فييا ويترتب عمى ذلك انقضاء الدعوى الجزائية)( ،)ٜ٘فيالحظ من خالل التعريف أعاله
بأن ىنالك مدة محددة في القانون عند مضييا تنقضي الدعوى الجزائية ويسقط الحق العام ،فبعض
التشريعات قد أنكرت وجود نظام التقادم ولم تأخذ بو ،وتشريعات أخرى قد أخذت بو بشكل مطمق،
والبعض اآلخر قد أخذ بالقاعدة العامة لمتقادم وأضفى إلييا بعض األستثناءات كالتشريع المصري
والكويتي.

13

فالقاعدة العامة المقررة لتقادم الدعوى الجزائية في التشريع المصري قد نظمتو المادة (٘ٔ /الفقرة
األولى) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل التي نصت عمى أن
(تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ،وفي مواد الجنح
بمضي ثالث سنين ،وفي مواد المخالفات بمضي سنة ،ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك).
فيالحظ من خالل النص أعاله أن المشرع المصري قد أخذ بنظام التقادم في الجنايات والجنح
والمخالفات ،وقد أقر أستثنائيين عمى ىذه القاعدة  :وىما عدم سريان التقادم عمى طائفة من الجرائم
والذي تم ذكرىا عمى سبيل الحصر(ٓ ،)ٙواألستثناء اآلخر قد جعل سريان المدة المسقطة لمدعوى الجزائية
في الجرائم التي تقع من الموظف العام تبدأ من تاريخ أنتياء خدمتو أو زوال صفتو ،وما ييمنا في ىذا
الموضوع ىو األستثناء الثاني والمنظم في المادة (٘ٔ /الفقرة الثالثة ) منو التي قضت عمى أن (...
ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين السابقتين ال تبدأ المدة المسقطة لمدعوى الجنائية في الجرائم
المنصوص عمييا في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف
عام إال من تاريخ انتياء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فييا قبل ذلك).
األصل أن مدة التقادم تبدأ منذ وقوع الجريمة أال أن المشرع المصري قد أستثنى طائفة الجرائم
المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وىي (جريمة اختالس المال
العام ،جريمة االستيالء ،جريمة الغدر ،جريمة التربح ..وغيرىا) والتي ترتكب من قبل الموظف العام أو
من في حكمو ،وجعل احتساب مدة التقادم تبدأ من تاريخ أنتياء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ
التحقيق فييا قبل ذلك بالنظر إلى شغل الموظف لوظيفتو قد يكون حائالً دون أكتشاف الجريمة(ٔ،)ٙ
ويقصد بالتحقيق المذكور في النص أعاله ىو كافة األجراءات التي تباشرىا السمطة المختصة بالتحقيق
وال يشمل التحقيق الذي تقوم بو االدارة(ٕ.)ٙ
وعد ىذا األستثناء موقفاً جيداً بالنسبة لممشرع وذلك الن الطبيعة الخاصة التي أضافيا المشرع ليذه
ّ
الجرائم والى طائفة مرتكبييا لكي تستمر الحماية الجنائية لممال العام حتى لو ترك الموظف وظيفتو
طالما تم أرتكابيا قبل ترك الوظيفة أو زوال الصفة ولم تسقط الدعوى الجزائية بالتقادم(ٖ ،)ٙوأن سقوط
الدعوى الجزائية بمضي المدة من النظام العام مما يتعين عمى المحكمة أن تحكم ولو من تمقاء
نفسيا(ٗ ، )ٙوقد أقر المشرع المصري كذلك في قانون األجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة
ٓ٘ ٜٔالمعدل عمى أن (ال يحول أنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية
منصوص عمييا في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)(٘.)ٙ
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ومن خالل النص أعاله ،نالحظ بأن المشرع المصري قد جعل أنقضاء الدعوى الجزائية بمضي
المدة ال يحول دون القضاء بأي عقوبة مالية لذلك فأن عمى المحكمة تحكم بالرد حتى ولو أنقضت
الدعوى الجزائية ،وأما بخصوص التشريع الكويتي فأنو قد تبنى نظام التقادم وأخذ بالقاعدة العامة المقررة
لو والذي تحددت بمضي مدة عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح( ،)ٙٙولكن قد أستثنى
بعض الجرائم الواقعة عمى المال العام من ىذه القاعدة وذلك في قانون رقم ٖٔ لسنة ٓ ٜٔٚلتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي في المادة (ٕ٘) التي نصت عمى أن (ال تبدأ المدة المسقطة لمدعوى
الجزائية في الجرائم المذكورة في ىذا الفصل (جرائم اختالس المال العام والغدر) ،اال من تاريخ أنتياء
الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فييا قبل ىذا التاريخ) ،حسب ىذا النص نالحظ بأن المدة تبدأ من تاريخ
أنتياء الوظيفة وليس من تاريخ وقوع الجريمة ،فالبعض قد وجو مالحظة لممشرع الكويتي تمثمت
باستخدامو عبارة (أنتياء الوظيفة) فكان من األفضل أستخدام عبارة (أنتياء الخدمة) بدالً عنيا ،إذ إن
ىناك فرقاً بين أنتياء الوظيفة وأنتياء الخدمة ،فاألولى تكون آثارىا المباشرة عمى الوظيفة ،أما الثانية
فتكون أثارىا عمى الموظف دون أن يكون ىناك بالضرورة أية أثار عمى الوظيفة( ،)ٙٚوالجرائم المذكورة
في الفصل والتي تطبق عمييا ىذه المادة ىي جرائم الغدر وأختالس االموال األميرية.
أما في قانون رقم ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة الكويتي النافذ فأنو لم يشير إلى التقادم
أال أن ىذا القانون لم يمغي مواد الفصل الثاني في تعديل قانون الجزاء الكويتي رقم ٖٔ لسنة ٜٓٔٚ
والمتعمقة بأختالس األموال األميرية والغدر أال في حالة وجود تعارض مع أحكامو ،فأعتبر نص المادة
(ٕ٘ ) المنصوص عميو في ىذا التعديل ىو الواجب تطبيقو لحساب المدة المسقطة لمدعوى الجزائية في
الجرائم الواقعة عمى األموال العامة(.)ٙٛ
أما المشرع العراقي فيو لم يتبنى نظام التقادم عمى نحو واسع وأنما بشكل محدد ،وقد نصت المادة
( ) ٙمن قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ عمى أن (ال تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة
الثالثة من ىذا القانون بعد مضي ثالثة أشير من يوم عمم المجني عميو بالجريمة أو زوال العذر القيري
الذي حال دون تقديم الشكوى) ،فخصص المشرع العراقي في ىذه المادة فقط الجرائم المنصوص عمييا
في المادة الثالثة منو ،وفي موضع آخر قد اخذ بيذا النظام بشكل موسع وذلك في قانون رعاية االحداث
العراقي رقم  ٚٙلسنة ٖ ٜٔٛالمعدل حيث قضت المادة (ٓ )ٚمنو عمى أن ( أوالً :تنقضي الدعوى
الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.)...
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الفرع الثالث

العفو العام
يعد العفو العام سبب ًا عاماً من أسباب أنقضاء الدعوى الجزائية ،ويعرف بأنو (نزول الييئة
االجتماعية عن حقيا في مجازاة من يقترف سموكاً محرماً وعما يترتب عمى ىذا الحق من آثار كالتحقيق
وتوقيف مقترف السموك المحرم ومحاكمتو وايقاع الجزاء بو)( ،)ٜٙويقصد بو كذلك (أنقضاء الدعوى
الجزائية في أية مرحمة من مراحميا بقانون يصدر من السمطة التشريعية ،إلسقاط الجريمة وعقوباتيا
األصمية والتبعية والتكميمية ،ومحو اآلثار المترتبة عمييا)(ٓ ،)ٚوعرف ايضاً بأنو (تنازل الدولة عن حقيا
في توقيع العقاب عمى الجاني)(ٔ ، )ٚوقد أطمقت عميو عدة مسميات وىو العفو العام أو العفو عن
الجريمة أو ما يسمى بالعفو الشامل(ٕ.)ٚ
فالمشرع المصري قد جاء بنص عام يقضي عمى أن (العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في
إجراءات الدعوى أو يمحو حكم اإلدانة وال يمس حقوق الغير إال اذا نص القانون الصادر بالعفو عمى
خالف ذلك)(ٖ ، )ٚوالمشرع الكويتي كذلك قد تطرق إلى العفو الشامل عندما نص عمى أن(لألمير في أي
وقت أن يصدر عفواً شامالً عن الجريمة أو جرائم معينة ،ويعتبر ىذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ،ويترتب
عميو الغاء جميع االجراءات واالحكام السابقة عميو والمعارضة لحكمو ،وال يمنع العفو الشامل عن
الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني)(ٗ ،)ٚنالحظ من خالل النصوص أعاله ،بأن كل من التشريعات
المصرية والكويتية قد أكتف ت بالنصوص العامة التي نصت عمى أن العفو الشامل يوقف أو يمغي جميع
األجراءات ويمحو حكم األدانة ويعتبر بمثابة الحكم بالبراءة.
أما المشرع العراقي فأنو قد جعل العفو عن الجريمة سبباً من األسباب التي تنقضي بيا الدعوى
الجزائية ،والذي يتم أصداره بقانون وأذا صدر ىذا القانون تتوقف أجراءات التحقيق والمحاكمة كافة ضد
المتيم إيقافاً نيائياً ويكون لممتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية(٘ ،)ٚوقد صرح
المشرع العراقي في قانون العفو العام رقم  ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل بأن مرتكبي جرائم االختالس وسرقة
أموال الدولة واىدار المال العام عمداً لم يطبق عمييم ىذا القانون اال بعد تسديد ما ترتب بذمتيم قبل
أطالق سراحيم( ،)ٚٙفينا جعل المشرع شرط التسديد ضرورة ممحة لتطبيق قانون العفو العام عمى
مرتكبي جرائم محددة تمثمت في جريمة االختالس وسرقة أموال الدولة وأىدار المال العام عمداً نظ اًر
لمخطورة التي تشكميا ىذه الجرائم عمى االموال العامة ،وفي قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم ٕٓٔ
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لسنة ٗ ٜٜٔالممغى قد أستثنى المحكوم عمييم عن جريمة أختالس أو سرقة أموال الدولة أو أي جريمة
عمدية أخرى تقع عمييا من شموليم بقوانين العفو.

المطمب الثاني
األسباب الخاصة ألنقضاء الدعوى الجزائية وأثرها عمى رد المال العام
ىنالك أسباب خاصة تؤدي إلى أنقضاء الدعوى الجزائية كالعفو الخاص والتصالح في قضايا المال العام
لذلك سوف نوضح تمك األسباب عمى النحو اآلتي:

الفرع األول
العفو الخاص
العفو الخاص يقصد بو (أنياء األلتزام المقرر لتنفيذ العقوبة أتجاه شخص صدر ضده حكم بات بيا
إنياء كمياً أو جزئياً أو أستبدال التزام آخر بو موضوعو عقوبة أخف وذلك بناء عمى قرار من رئيس
ً

الجميورية)( ،)ٚٚويطمق عميو ايضاً العفو عن العقوبة(.)ٚٛ

ونجد المشرع المصري نظم أحكام العفو عن العقوبة في المادة (ٗ )ٚمن قانون العقوبات المصري
النافذ الذي قضت بأن(العفو عن العقوبة المحكوم بيا يقتضي إسقاطيا كميا أو بعضيا أو إبداليا بعقوبة
أخف منيا مقررة قانون ًا ،وال تسقط العقوبات التبعية وال اآلثار الجنائية األخرى المترتبة عمى الحكم
باإلدانة ما لم ينص أمر العفو عمى خالف ذلك)( ،)ٜٚفأن النص المذكور قد نص صراحةً عمى أن العفو
عن العقوبة ال يؤدي إلى سقوط العقوبات التبعية وال األثار الجنائية األخرى لذلك فان الحكم بالرد ينفذ
في حال صدور العفو عن العقوبة ،وقد جعمت ق اررات العفو عن العقوبة الصادرة عن رئيس جميورية
مصر العربية أمر المحكوم عمييم الذين تترتب عمييم التزامات مالية بيد النيابة المختصة لتتخذ شؤونيا
نحوىم بعد االفراج عنيم(ٓ ،)ٛوفي قرار آخر قد نص عمى (..يشترط لمعفو عن المحكوم عمييم توافر
االشتراطات التالية -ٖ :سداد جميع االلتزامات المالية المحكوم بيا عميو ما لم يكن من المتعذر عميو
الوفاء بو ،)ٛٔ()..فيالحظ بأن ق اررات العفو عن العقوبة قد وضعت شرطاً لسريان العفو عمى المحكوم
عميو أال وىو سداد ما ترتب في ذمتو وقد تبنت النيابة المختصة ميمة التنفيذ بعد االفراج عنو.
وأما بخصوص المشرع الكويتي فإنو ىو اآلخر قد تطرق إلى العفو عن العقوبة من خالل نص المادة
( ) ٕٖٜمن قانون االجراءات والمحاكمات الجنائية الكويتي النافذ التي نصت عمى أن ( لألمير بعد
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صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين و قبل تنفيذ ىذا الحكم أو أثناء التنفيذ  ،أن يصدر أم اًر بالعفو
عن العقوبة المحكوم بيا أو تخفيضيا أو أبداليا بعقوبة أخف منيا وال يترتب عمى العفو عن العقوبة
إلغاء الحكم ،وأنما يترتب عميو تغيير نوع العقوبة أو مقدارىا أو أعتبارىا كأنيا نفذت).
والمشرع العراقي قد نظم أحكام العفو الخاص في المادة ( )ٖٓٙمن قانون أصول المحاكمات
الجزائية النافذ التي نصت عمى أنو (يترتب عمى صدور مرسوم جميوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات
األصمية والفرعية دون المساس بالحكم بالرد أو التعويض أو المصادرة) ،فيالحظ بأن المشرع العراقي قد
نص عمى أن تطبيق العفو الخاص عمى المحكوم عميو ال يؤثر عمى الحكم بالرد لذلك يجب تنفيذه.

الفرع الثاني
التصالح في قضايا المال العام
يعد التصالح في قضايا المال العام سبباً خاصاً من أسباب أنقضاء الدعوى الجزائية(ٕ ،)ٛوالذي يعد
أحد أىم صور العدالة الرضائية ويفترض دوماً اتفاق ًا بين الجاني والمجنى عميو (الدولة) ويتم بمبادرة من
(ٖ)ٛ
النيابة العامة وفي المدة التي حددىا القانون  .ولم تورد التشريعات التي تبنت ىذا النظام تعريفاً

لمتصالح كونو من المصطمحات الواضحة التي ال تحتاج الى تعريف ،أما من جانب الفقو فقد عرف
التصالح بأنو (األجراء الذي يجوز عرضو من قبل المتيم أو المحكوم عميو أو وكيمو الخاص والذي يحق
لمجيات المختصة المعينة بمقتضى القانون رفضو أو قبولو والذي يترتب عميو حال قبولو أنقضاء
(ٗ)ٛ
الدعوى الجنائية بدفع مبمغ التصالح – التسوية -دون التأثير عمى الدعوى التأديبية)  ،وعرف أيضاً

بأنو (أجراء يختاره المتيم بموافقة جية اإلدارة يتمثل في سداد مبمغ من المال لتجنب إقامة الدعوى
الجنائية أو تالفي تنفيذ العقوبة بيا عميو)(٘.)ٛ
وقد أستحدث المشرع المصري

()ٛٙ

ىذا النظام الجديد في قانون االجراءات الجنائية المصري المعدل

بقانون رقم  ٔٙلسنة ٕ٘ٔٓ والذي اضاف المادة ( ٔٛمكررا /ب) التي نظمت أحكام التصالح في جرائم
العدوان عمى المال العام ،وكذلك اضاف المادة (ٗٔ مكر اًر و ٗٔمكر ار " أ ،ب ،ج ،د") لقانون الكسب
غير المشروع رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل بقانون رقم ( )ٜٚلسنة ٕ٘ٔٓ.
أما بالنسبة إلجراءات التصالح فأن المشرع المصري قد أجازه في أي حالة كانت عمييا الدعوى دون
األلتزام بوقت محدد في الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
(جريمة اختالس المال العام ،جريمة االستيالء ،جريمة الغدر ،جريمة التربح  ..وغيرىا) إلتاحة الفرصة
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لممتيم لإلقدام عمى التصالح ،أستناداً إلى قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٜٓ٘ٔ
المعدل الذي قضى عمى أن(يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيميا قرار
من رئيس مجمس الوزراء ويحرر محضر يوقعو أطرافو ويعرض عمى مجمس الوزراء العتماده وال يكون
التصالح نافذاً إال بيذا األعتماد ويعد أعتماد مجمس الوزراء توثيقاً لو وبدون رسوم ويكون لمحضر
التصالح في ىذه الحالة قوة السند التنفيذي ،ويتولى مجمس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت
الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عميو انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل
التصالح بجميع أوصافيا.)ٛٚ()...
من خالل النص أعاله ،يتبين لنا بأن المشرع المصري قد أجاز التصالح في أي مرحمة سواء كانت
مرحمة التحقيق أو مرحمة المحاكمة أو بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة ،وأن تأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بيا عمى المتيمين أذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتاً ،وأما
أذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المتيم محبوساً جاز لو أو لوكيمو الخاص تقديم طمب لوقف
التنفيذ ،وقد تجاىل تنظيم الضوابط الموضوعية التي ال بد من توافرىا إلقرار التصالح ومنيا عدم النص
عمى وجوب رد المال العام المستولى عميو أو قيمتو وقت رده ،فغياب ىذه الضوابط يؤدي إلى نتيجة
غاية في األىمية اال وىي أداء الجاني مبمغاً من المال يقل كثي اًر عما أستولى عميو أو ما عاد عميو من
نفع مما يؤدي إلى ضياع عمة التصالح.
وفي موضع آخر قد أقر المشرع المصري نظام التصالح في قانون الكسب غير المشروع رقم ٕٙ
لسنة ٘ ٜٔٚالمعدل ولكن في كل مرحمة يتم فييا التصالح توجد ضوابط ال بد من أتباعيا ،فعندما يتم
التصالح في مرحمة التحقيق البد من تقديم طمب من قبل المتيم أو ورثتو أو الوكيل الخاص ألي منيما
إلدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عميو المتيم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان
عمييا ،وتقوم ىيئة الفحص والتحقيق بتثبيت اجراءات التصالح من خالل محضر يوقع من رئيسيا
والمتيم أو ورثتو أو الوكيل الخاص ألي منيما ويتم أعتماده من قبل مدير إدارة الكسب غير المشروع،
واالثر الم ترتب عمى أبرام التصالح في ىذه المرحمة ىو أنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية
الناشئة عن أمر المنع( ، )ٛٛأما أذا تم التصالح في مرحمة المحاكمة فأنو يتم تقديم طمب التصالح من
المتيم أو ورثتو أو وكيل أي منيما الى المحكمة لكي تقوم برد جميع ما تحصل عميو المتيم من كسب
غير مشروع وذلك في أية صورة كان عمييا ،وفي ىذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجالً مناسباً
ألتخاذ أجراءات التصالح وبعد ذلك تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك في

19

محضر يوقع من مديرىا ومقدم التصالح ويقدم المحضر لممحكمة إللحاقو بمحضر الجمسة وبالتالي
تقضي المحكمة بأنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع( ،)ٜٛأما في حالة
صدور حكم قضائي قد فرق المشرع المصري بين حالة صدور الحكم وقبل او بعد ان يصبح باتاً  ،ففي
حالة صدور الحكم وقبل صيرورتو باتاً أن يطمب المتيم أو ورثتو أو الوكيل الخاص لكل منيما التصالح
أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عميو ،وذلك برد ما تحصل
المتيم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عمييا ،وفي جميع األحوال يترتب عمى التصالح
أنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئ ة عن أمر المنع ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة اذا تم التصالح أثناء تنفيذىا ،أما بعد صدور الحكم الغيابي فالمحكوم عمييم أو ورثتيم أو وكيل
أي منيما الخاص أن يطمبوا التصالح أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة
وذلك برد ما تحصل عميو من كسب غير مشروع ،أما في حالة صيرورة الحكم البات فإذا تم التصالح
وكان المحكوم عميو محبوساً نفاذاً ليذا الحكم يتم تقديم طمب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً
بالمستندات المؤيدة لو وبعد ذلك ترفع النيابة العامة الطمب إلى محكمة النقض خالل عشرة أيام من
ت اريخ تقديمو ويعرض بعد ذلك عمى أحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة ويكون الفصل في الطمب خالل
خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضو ،ويتم التصالح في الحالة برد ما تحصل عميو المتيم من كسب غير
مشروع(ٓ.)ٜ
من خالل ما ذكر نالحظ بأن المشرع المصري في جميع المراحل قد نص عمى ضرورة رد ما
تحصل عميو من كسب غير مشروع ،وفي جميع األحوال يتم تقدير قيمة األصول من قبل لجنة من
الخبراء يتم تشكيميا بقرار من وزير العدل مع األخذ بنظر األعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت أبرام
التصالح أو وقت حصول المتيم أو ورثتو عمييا ويتم تقدير القيمة السوقية وفق ًا لمقواعد واألجراءات التي
يصدر بيا قرار من وزير العدل ويودع التقرير لدى ىيئة الفحص والتحقيق وأذا تم رفض المتيم لمتقدير
الثابت بو أو عدم اتخاذ اجراءات التسوية والتصالح خالل سبعة أيام من تاريخ اعالنو يعتبر بمثابة
رفض لمتسوية والتصالح مما يوجب عمى ىيئة الفحص والتحقيق األستمرار في مباشرة الدعوى
الجنائية(ٔ.)ٜ
أما بالنسبة لممشرع الكويتي فإنو لم يتبنى نظام التصالح(ٕ ،)ٜفي جرائم األموال العامة وكذلك لم
يتضمن القانون رقمٕ لسنة ٕٓٔٙفي شأن أنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة ا لمالية الكويتي أية إشارة لتشكيل لجنة متخصصة في تقدير قيمة األصول التي
تحصل عمييا المتيم بالكسب غير المشروع وتقدير قيمتيا السوقية(ٖ.)ٜ
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ومن خالل أطالعنا الحظنا بأن المشرع العراقي لم يأخذ بنظام التصالح في الجرائم المخمة بواجبات
الوظيفة العامة ،وعند الرجوع إلى القواعد العامة والمنظمة لنظام الصمح نجد المشرع العراقي قد سمح
بإجراء الصمح في الدعاوى التي يتوقف تحريكيا عمى شكوى المجني عميو أذا كانت الجريمة معاقب
عمييا بالحبس مدة سنة أو بالغرامة فينا يقبل الصمح دون موافقة القاضي أو المحكمة ،أما أذا كانت
الجريمة معاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عمى سنة فال يقبل الصمح اال بموافقة القاضي أو المحكمة ،أما
جرائم التيديد وااليذاء وأتالف األموال أو تخريبيا ولو كان معاقبا عميو بالحبس مدة تزيد عمى سنة لم يتم
الصمح أال بموافقة القاضي أو المحكمة(ٗ.)ٜ
فمن خالل ما ذكر ،نرى بأن المشرع العراقي لم يتبنى نظام التصالح مطمق ًا في الجرائم المخمة
بواجبات الوظيفة كنظيره المشرع الكويتي وأنفرد المشرع المصري وحده في تبني ىذا النظام.

الخاتمة
أوالً :النتائج
ٔ -أوضحت لنا ىذه الدراسة ،أن التشريعات محل المقارنة نظمت أحكام رد المال العام في صمب
قوانينيا الجنائية ،وأن المصطمح الغالب لدى كل من التشريع المصري والتشريع الكويتي ىو
مصطمح "الرد" ،عمى عكس المشرع العراقي الذي قد جاء بمصطمحات متعددة تدل عمى رد
المال العام ،منيا مصطمح "التسديد" و"االستعادة" و"األعادة" و"يسترد" باإلضافة إلى مصطمح
الرد الوارد في قانون العقوبات العراقي النافذ.
ٕ -عمى الرغم من تبني التشريعات الجنائية محل المقارنة أحكام رد المال العام ،اال أنيا لم تعطي
تعريفاً عاماً لمرد يوضح المقصود منو ،مما أدى ذلك إلى تباين األحكام القضائية واآلراء الفقيية
حول وضع تعريف شامل لمرد ،لذلك قد توصمنا الى أن المقصود برد المال العام ىو (إعادة
الحال الى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة ،كل ما أمكن ذلك).
ٖ -أن أنقضاء الدعوى الجزائية ألي سبب من األسباب ال يؤثر عمى رد المال العام ،ففي حالة
وفاة المتيم أو المحكوم عميو وثبت أستفادة الورثة أو الموصى ليم أو المستفيدون من المال
الذي آل الييم من مورثيم فأن عمى المحكمة مطالبة ىؤالء برد ذلك المال وىذا ما نص عميو
صراحةً كل من المشرع المصري والكويتي ،وكذلك يبقى الحكم برد المال العام سارياً عند مضي
المدة (التقادم) والعفو العام أو الخاص والتصالح في قضايا المال العام الذي انفرد المشرع
المصري في تبني ىذا النظام.
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ثانياً :التوصيات
ٔ -نقترح عمى المشرع العراقي توحيد المصطمحات الدالة عمى رد المال العام ،كونيا قد تناثرت في
عدة قوانين وبمصطمحات متعددة ،واألخذ بمصطمح "الرد" الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم
ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدل.
ٕ -نأمل من المشرع العراقي تعديل المادة (ٕ٘ٔ) من قانون العقوبات النافذ ألنيا قد اقتصرت عمى
سريان رد المال العام عمى الورثة فقط وفي حالة واحدة وىي وفاة المحكوم عميو بعد صيرورة
الحكم نيائياً ،لذلك ندعو المشرع العراقي الى عدم االكتفاء بالنص الوارد لكونو قد أكتفى بالورثة
دون الموصى ليم والمستفيدون واشترط حدوث الوفاة بعد صيرورة الحكم نيائياً لذلك ندعوه الى
شمول جميع الورثة والموصى ليم والمستفيدون برد المال العام حتى وأن حصمت الوفاة قبل
صيرورة الحكم نيائياً.
ٖ -ندعو المشرع العراقي الى األخذ بنظام التصالح في قضايا المال العام في أي مرحمة من مراحل
الدعوى الجزائية كنظيره المشرع المصري ،وذلك ألن نظام التصالح يساعد الدولة عمى رد
أمواليا العامة التي قد ال تنجح في استرجاعيا من خالل طرق التقاضي العادية.

الهوامش
(ٔ)
مكرم بن منظور االفريقي  ،لسان العرب  ،ج٘ ،طٖ ،دار
االمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن ّ
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،صٗ.ٔٛ
(ٕ)

احمد مختار عمر ،معجم المغة العربية المعاصرة ،المجمد الثالث ،طٔ ،عالم الكتب ،القاىرة  ،ٕٓٓٛ ،ص

.ٛٚٛ-ٛٚٚ
(ٖ)
(ٗ)

رفائيل نخمو اليسوعي ،قاموس المترادفات والمتجانسات ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،بال سنة طبع ،ص٘.ٚ
إبراىيم أنيس ،عبد الحميم منتصر ،عطية الصوالحي ،محمد خمف اهلل أحمد ،المعجم الوسيط ،المجمد ٔ،

الطبعة الرابعة ،مجمع المغة العربية-مكتبة الشروق الدولية ،بال مكان نشر ،ٕٓٓٗ،صٕ.ٜٛ

(٘)

د .عمي حمودة ،شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة،ٕٖٓٓ ،

()ٙ

د .أحمد عبد المطيف ،جرائم االموال العامة ( دراسة تحميمية تأصيمية تطبيقية ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

ص .ٜٔ٘

بال سنة نشر ،ص.ٜٛٓ
()ٚ
()ٛ

د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ٜٕٔٛ ،صٗٔٔ.
د .محمد عبد الشافى إسماعيل ،الحماية اإلجرائية لممال العام في التشريع المصري ،طٔ ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،ٜٜٜٔ ،ص.ٛٙ
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()ٜ

مجيد خضر احمد وسامان عبد اهلل عزيز ،جريمة الكسب غير المشروع ،بحث منشور في مجمة جامعة

تكريت لمحقوق ،كمية القانون -جامعة تكريت ،السنة  ،ٛالمجمد ٗ ،العدد  ،ٕٓٔٙ ،ٕٜص .ٙٛ

(ٓٔ)

ينظر :حكم محكمة النقض المصرية (الطعن المرقم ٘ ٜٔٙٚلسنة  ٙٚالقضائية في ٘ /اكتوبر،)ٜٜٜٔ /

المنشور عمى الموقع الرسمي / http://www.cc.gov.eg :تاريخ آخر زيارة ٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

(ٔٔ)

ينظر :حكم محكمة النقض المصرية (الطعن المرقم ٕٕٖٗ٘ لسنة ٖ ٚالقضائية في  /ٕٚمايو،)ٕٜٓٓ /

المنشور عمى الموقع الرسمي / http://www.cc.gov.eg :تاريخ آخر زيارة ٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

(ٕٔ)

ينظر :حكم محكمة التمييز الكويتية (الطعن المرقم ٕ ٔٙلسنة  ٜٔٛٚالصادر بتاريخ ،)ٜٔٛٚ /ٔٔ /ٔٙ

(ٖٔ)

ينظر :حكم محكمة التمييز الكويتية (الطعن المرقم ٗ ٔٛلسنة  /ٜٜٔٚجزائي /الصادر بتاريخ ٗ/٘/

المنشور عمى الموقع الرسمي / http://ccda.kuniv.edu.kw :تاريخ آخر زيارة ٘.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

 ،)ٜٜٔٛالمنشور عمى الموقع الرسمي / http://ccda.kuniv.edu.kw :تاريخ آخر زيارة ٘.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

(ٗٔ)

ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٚٛٗٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في ٕٕٕٓٔٙ/ٛ/م،

(٘ٔ)

ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٖٕ٘ٛ / ٕٜٙٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في

تسمسل ٘ ( ،ٗ٘ٛقرار غير منشور).

ٕٓٔٓٔٙ/٘/م ،تسمسل ٓ ( ،ٕٜٙٔ / ٕٜٙقرار غير منشور).

()ٔٙ

ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم ٓٓ٘٘  /الييئة الجزائية  ٕٓٔ٘ /في ٕٕٓٔ٘/ٙ/م ،

()ٔٚ

ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٜٗٓٛ / ٜٓٓٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في

تسمسل ٕ ( ، ٕ٘ٛقرار غير منشور).

ٕٕٓٓٔٙ/ٜ/م  ،تسمسل ( ، ٘ٔٔٚ/٘ٔٔٙقرار غير منشور).

()ٔٛ

من التشريعات المعرفة لمرد قانون العقوبات االردني رقم ( )ٔٙلسنة ٓ ٜٔٙالنافذ في المادة (ٖٗ )ٔ/والتي

تنص عمى أ ن ( الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عميو قبل الجريمة ،و تحكم المحكمة بالرد من تمقاء
نفسيا كمما كان الرد في االمكان) وكذلك قانون العقوبات المبناني رقم ٖٓٗ لسنة ٖٗ ٜٔالنافذ في المادة (ٖٓٔ)
والتي تنص عمى ان (الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عميو قبل الجريمة.)...

()ٜٔ

ينظر نص المادة ( /ٔٔٛب) من قانون العقوبات المصري رقم ( )٘ٛلسنة ٜٖٔٚالمعدل.

(ٕٓ)

ينظر نص المادة ( / ٕٓٛب) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل.

(ٕٕ)

ينظر نص المادة (ٖ  /أوالً) من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ( )ٔٛلسنة  ٕٓٔٛفي شأن العفو

(ٖٕ)

ينظر نص المادة (ٕٕ) من قانون رقم (ٔ) لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية االموال العامة الكويتي النافذ.

(ٕٔ)

ينظر نص المادة ( )ٔٛمن قانون الكسب غير المشروع المصري رقم (ٕ )ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العددٕ مكرر(د) ،في ٔ /يناير.ٕٓٔٛ/

(ٕٗ)

ينظر نص المادة (٘٘) من قانون رقم (ٕ) لسنة  ٕٓٔٙفي شأن إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد

واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الكويتي النافذ.

(ٕ٘)

ينظر نص المادة (ٕٖٔ) من قانون العقوبات العراقي رقم ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدل.

()ٕٙ

ينظر نص المادة ( /ٜٔرابعاً) من قانون التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع العراقي

()ٕٚ

ينظر نص المادة (ٗ/عاش اًر) من قانون العفو العام العراقي رقم ( )ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل.

رقم ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔالنافذ.
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()ٕٛ

ينظر نص المادة (ٗ) من قانون مكافأة المخبرين العراقي (ٖٖ) لسنة  ٕٓٓٛالنافذ.

()ٕٜ

ينظر في ذلك قرار مجمس قيادة الثورة (المنحل) رقم (ٕٓٔ) لسنة ٗ ٜٜٔالممغى بقرار المحكمة االتحادية

(ٖٓ)

د .فواز ىاني عبابنة وحسام محمد صالح الدين ،وقف التنفيذ في القانون الجنائي ( دراسة مقارنة) ،طٔ،

العميا رقم  /٘ٚاتحادية ٕٓٔٚ /في تاريخ ٖ.ٕٓٔٚ/ٛ/

مركز الكتاب االكاديمي ،عمان ،ٕٓٔٙ ،ص٘٘ٔ.

(ٖٔ)

د .حسن مصطفى البحري ،القانون الدستوري ( النظرية العامة ) ،طٔ ،بدون دار نشر ،ٕٜٓٓ ،ص٘.

(ٕٖ)

نصت المادة ( )ٕٚمن دستور جميورية مصر العربية لعام  ٜٔ٘ٙالممغى عمى أن ( لألموال العامة حرمة،

(ٖٖ)

ينظر نص المادة (ٖٗ) من دستور جميورية مصر العربية لعام ٕٗٔٓ النافذ .وكذلك ينظر نص المادة

وحمايتيا واجب عمى كل مواطن).
(ٖٖ) من الدستور نفسو.

(ٖٗ)
(ٖ٘)

ينظر نص المواد (ٕٔ )ٖٔٛ ،من دستور دولة الكويت لعام ٕ ٜٔٙالنافذ.

أشار المشرع العراقي عمى حماية األموال العامة من خالل نص المادة (ٖ )ٜمن القانون االساسي الممغى

لسنة ٕ٘ ٜٔوالتي نصت عمى أنو (ال يجوز بيع أموال الدولة أو تفويضيا أو إيجارىا أو التصرف بيا بصورة
أخرى إال وفق القانون).

()ٖٙ

ينظر نص المادة (ٔٔ) من الدستور العراقي الصادر في  ٕٜنيسان لسنة ٗ ٜٔٙالممغى.

()ٖٛ

ينظر نص المادة (٘ٔ) من الدستور العراقي المؤقت الصادر في  ٔٙتموز لسنة ٓ ٜٔٚالممغى.

()ٖٚ

()ٖٜ
(ٓٗ)

ينظر نص المادة ( )ٔٙمن الدستور العراقي المؤقت لعام  ٜٔٙٛالممغى.

ينظر نص المادة ( / ٔٙأ) من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت لعام ٕٗٓٓ الممغى.
ينظر نص المادة ( /ٔٔٛمكر ار  /أ  /ب) من قانون العقوبات المصري النافذ.

(ٔٗ)

د .عبد السالم محمد سالم النممي ،جريمة الكسب غير المشروع ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،

(ٕٗ)

ينظر :نص المواد (ٗٔ مكرر ٔٗ ،مكر ار /أ  ٔٗ ،مكر ار  /ب) من قانون الكسب غير المشروع المصري

االسكندرية ،ٕٓٔٚ،صٖ.ٚ

رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

(ٖٗ)

نصت المادة ( )ٜعمى أنو (تحكم المحكمة برد الكسب غير المشروع ولو كان سابقاً عمى العمل بيذا القانون

(ٗٗ)

ينظر :نص المادة (ٖ )ٙمن قانون العقوبات العسكري العراقي رقم  ٜٔلسنة  ٕٓٓٛالمعدل.

 )...وكذلك ينظر نص المادة (ٓٔ) من القانون نفسو.

(٘ٗ)
()ٗٙ

ينظر نص المادة (ٗ/عاش اًر) من قانون العفو العام العراقي رقم  ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل.

د .خالد موسى التوني ،التصالح في جرائم العدوان عمى المال العام ( دراسة تحميمية نقدية لمقانون رقم ٔٙ

لسنة ٕ٘ٔٓ) ،بحث منشور في مجمة كمية الشريعة والقانون ،كمية الحقوق -جامعة إسيوط ،العدد ٖٔ ،جٖ،
 ،ٕٓٔٙصٓ.ٜٛ

()ٗٚ

ينظر كذلك نص المادة ( /ٕٓٛمكر ار  /د) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة

ٜٓ٘ٔالمعدل.

()ٗٛ

د .سميم إبراىيم حربة وعبد األمير العكيمي ،أصول المحاكمات الجزائية ،جٕ ،طٔ ،شركة العاتك لصناعة

الكتب ،القاىرة ،ٕٓٓٛ ،صٖٕ.
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()ٜٗ

نصت المادة (ٖٓٓ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ عمى أن ( تنقضي الدعوى الجزائية

بوفاة المتيم )...وبعبارة مشابيو جاء بيا المشرع المصري حيث نصت المادة (ٗٔ) من قانون األجراءات الجنائية
المصري النافذ عمى أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتيم  ،)...وتقابميم المادة (ٕ٘ٓ) من قانون األجراءات
والمحاكمات الجنائية الكويتي النافذ عمى أن ( اذا توفى المحكوم عميو بالعقوبة قبل أن ينقضي موعد االستئناف،
أو قبل الفصل في االستئناف المرفوع منو ،ترتب عمى وفاتو سقوط الحكم االبتدائي وأنقضاء الدعوى قبمو).

(ٓ٘)

نقالً عن  :موسى إحسان موسى قاقيش ،المواجية الجنائية لجرائم االعتداء عمى المال العام (دراسة مقارنة)،

(ٔ٘)

ينظر نص المادة (ٖٔٓ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

أطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية الحقوق_ جامعة عين الشمس ،مصر ،ٕٜٓٔ ،صٕٓ.ٙ

(ٕ٘)
(ٖ٘)

ينظر نص المادة (ٖ٘٘) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل.
د .رزق سعد عمي عبد المجيد ،المنع من التصرف في األموال في األجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)،طٔ،

دار النيضة العربية ،القاىرة ،ٕٓٔٚ،صٖٔٓ.

(ٗ٘)

د .صالح عبد الحميد محمود األحول ،الجوانب اإلجرائية لحماية المال العام في قانون االجراءات

الجنائية(دراسة مقارنة) ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،ٕٓٔٛ ،صٗٗ.

(٘٘)
()٘ٙ

المادة ( )ٕ /ٔٛمن قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.
نصت المادة (٘) من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل عمى ما يمي

(يتولى فحص إق اررات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعمقة بالكسب غير المشروع ىيئات الفحص والتحقيق
اآلتية(:أ) ىيئة او اكثر تشكل كل منيا من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون بداية العام القضائي
بطريق القرعة وتكون رئاستيا ألقدميم وذلك بالنسبة الى رئيس الجميورية ونوابو ورئيس مجمس الشعب ورئيس
مجمس الوزراء ونوابو ومن ىم في درجتيم والوزراء ونوابيم واعضاء المجنة التنفيذية العميا واعضاء مجمس
الشعب( .ب) ىيئات يصدر بتشكيميا من وزير العدل تتألف كل منيا من مستشار بمحكمة االستئناف وذلك
بالنسبة الى من في درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكالء الو ازرات ومن في درجتيم(.ج) ىيئات

يصدر بتشكيميا قرار من وزير العدل تتألف كل منيا من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقي الخاضعين ألحكام
ىذا القانون).

()٘ٚالمادة (ٕٕ) من قانون رقم ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة الكويتي النافذ .وقد أكدت المذكرة
االيضاحية لقانون حماية األموال العامة الكويتي رقم (ٔ) لسنة ٖ ٜٜٔعمى أن ( ...ما ورد في المادة (ٕٕ)
مظير آخر لمرغبة المؤكدة في استرداد األموال موضوع الجريمة فقد تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة الجاني مثال،
ومع ذلك فإنو يمكن مالحقة المال تحت يد الورثة والموصى ليم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذ يصبح
مسؤوال عن تمك االموال بقدر ما استفاد.)...

()٘ٛ

د .حمد زيدان نايف محمد العنزي ،الحماية الجنائية لممرافق واألموال العامة(دراسة مقارنة)،أطروحة دكتوراه،

كمية الحقوق _ جامعة القاىرة ،مصر ،ٜٜٔ٘ ،صٔ.ٕٙٛ-ٙٛ

()ٜ٘

د .أكرم نشأت إبراىيم ،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،طٕ ،مكتبة السنيوري ،بغداد،ٕٓٓٛ ،

صٕٓٗ.

(ٓ)ٙ

نصت من المادة (٘ٔ )ٕ /من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل عمى ان

(...أما في الجرائم المنصوص عمييا في المواد  ٔٔٚو ٕٔٙو ٕٔٚوٕ ٕٛو ٖٜٓمكر اًر و ٖٜٓمكر اًر (أ)
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والجرائم المنصوص عمييا في القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد
تاريخ العمل بيذا القانون .فال تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنيا بمضي المدة  ،)...في ىذه الفقرة قد أستثنى
بعض الجرائم من التقادم والتي تم ذكرىا عمى سبيل الحصر.

(ٔ)ٙ

د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص) ،ط٘ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

ص.ٖٓٙ

(ٕ)ٙ

د .ادوار غالي الذىبي ،بدء مدة تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الموظفين ،بحث منشور في مجمة إدارة

قضايا الحكومة ،مجمد  ،ٕٛالعدد الثاني ،ٜٔٛٗ ،ص.ٔٓٛ

(ٖ)ٙ
(ٗ)ٙ

د .عمي حمودة ،المصدر السابق ،ص.ٕٔٛ

ينظر :حكم محكمة النقض المصرية ( المرقم ٓ٘ لسنة ٖ٘ القضائية في تاريخ  )ٜٔٙ٘/ٙ/ٕٛالمنشور

عمى الموقع الرسمي http://www.laweg.net :تاريخ آخر زيارة .ٕٜٓٔ/ٖ/ٙ

(٘)ٙ
()ٙٙ

المادة (/ٕٓٛمكررا/ه) من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل.

نصت المادة (ٗ )ٔ/من قانون الجزاء الكويتي النافذ عمى أن ( تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي

عشر سنوات من يوم وقوع الجناية) وكذلك نصت المادة ( )ٔ/ٙمن القانون نفسو عمى أن ( تسقط الدعوى
الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة).

()ٙٚ
()ٙٛ

د .حمد زيدان نايف محمد العنزي ،المصدر السابق ،ص .ٙٙٙ

د .فيصل عبد اهلل الكندري ،مظاىر الحماية الجنائية لألموال العامة ( دراسة تحميمية ونقدية لقانون رقم ٔ

لسنة ٖٜٜٔبشأن حماية األموال العامة) ،بحث منشور في مجمة الحقوق الكويتية ،مجمة صادرة عن مجمس
النشر العممي في الكويت ،المجمد ٘ٔ ،العددٕ ،ٜٜٔٗ ،صٕٖٓ .وينظر كذلك د .حمد زيدان نايف محمد
العنزي ،المصدر السابق ،ص٘.ٙٚ

()ٜٙ
(ٓ)ٚ

عدنان الخطيب ،موجز القانون الجزائي ،مطبعة جامعة دمشق ،دمشق ،ٜٖٔٙ ،صٓٗ.ٚ

د .ضياء عبد اهلل األسدي ،العفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات

الجزائية العراقي النافذ ،بحث منشور في مجمة رسالة الحقوق ،كمية القانون -جامعة كربالء ،االصدار ٕ،
ٕٔٔٓ ،صٕ٘.

(ٔ)ٚ

د .براء منذر كمال عبد المطيف ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،دار السنيوري ،بيروت،ٕٓٔٚ ،

(ٕ)ٚ

أستخدم ا لمشرع العراقي لمتعبير عن العفو العام مصطمح العفو عن الجريمة في المادة (ٖٓٓ) من قانون

صٕ.ٙ

اصول المحاكمات الجزائية النافذ ،إما مصطمح العفو الشامل فقد أستخدمو المشرع المصري في المادة ( )ٚٙمن
قانون العقوبات المصري النافذ.

(ٖ)ٚ
(ٗ)ٚ
(٘)ٚ
()ٚٙ
()ٚٚ

المادة ( )ٚٙمن قانون العقوبات المصري النافذ.
المادة ( )ٕٖٛمن قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم  ٔٚلسنة ٓ ٜٔٙالمعدل.

ينظر نص المادة (ٖٓٓ )ٖٓ٘ ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
ينظر نص المادة (ٗ /عاش اًر ) من قانون العفو العام العراقي رقم  ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل.

د .محمد عبد المطيف فرج ،شرح قانون العقوبات العام النظرية العامة لمعقوبة والتدابير االحت ارزية ،بال دار

نشر ،ٕٕٓٔ ،ص.ٕٖٜ
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()ٚٛ
()ٜٚ
(ٓ)ٛ

أستخدم المشرع المصري تسمية العفو عن العقوبة في المواد (ٗ )ٚٙ ،ٚمن قانون العقوبات المصري النافذ.
ينظر نص المادة (٘ )ٚمن قانون العقوبات المصري النافذ.

ينظر :المادة (ٖ) من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ٔ ٖٜلسنة  ٕٓٔٛفي شأن العفو عن باقي

العقوبة لبعض المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العددٖٖ(مكرر) في /ٔٛأغسطس.ٕٓٔٛ/
وينظر :المادة (ٗ /أوالً) من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقمٖٔ٘ لسنة  ٕٜٓٔفي شأن العفو عن باقي
العقوبة لبعض المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد ٕٜمكرر(ب) ،في ٕٔ يوليو .ٕٜٓٔ

(ٔ)ٛ

ينظر :المادة (ٗ /أوالً) من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم  ٕٗٚلسنة  ٕٓٔٚفي شأن العفو عن

(ٕ)ٛ

د .خالد موسى التوني ،التصالح في جرائم العدوان عمى المال العام (دراسة تحميمية نقدية لمقانون رقم ٔٙ

باقي العقوبة لبعض المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد ٖٗ مكرر(أ)،في /ٕٙأغسطس.ٕٓٔٚ/
لسنة ٕ٘ٔٓ  ،بحث منشور في مجمة كمية القانون والشريعة  ،جٖ ،العدد ٖٔ ،بدون سنة نشر  ،ص ٓ.ٜٛ

(ٖ)ٛ

د .صالح عبد الحميد محمود األحول  ،الجوانب اإلجرائية لحماية المال العام في قانون اإلجراءات الجنائية،

مصدر سابق ،ص .٘ٙوعدت محكمة النقض المصرية التصالح في قضايا المال العام ىو سبب من أسباب
البين من مدونات الحكم المطعون فيو أن وكيل الشركة
أنقضاء الدعوى الجزائية عندما قضت بأن ( ...ولما كان ّ
المجنى عمييا قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدىما وبراءة ذمتيما تجاه الشركة  ،لما كان ذلك ،وكان نقض
الحكم المطعون فيو واعادتو إلى المحكمة لتقضى فيو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  ...إذ أن أنقضاء

ال دعوى الجنائية بالتصالح في جريمة االستيالء وىي أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى
المرتبطة بيا )...ينظر :قرار محكمة النقض المصرية (المرقم ٕٗ ٔٙلسنة ٘ ٛالقضائية) في تاريخ ٕ٘
،ٕٓٔٛ/ٕ/

المنشور

عمى

الموقع

الرسمي

لمحكمة

النقض

المصرية

عمى

الرابط

التالي:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal.as
.px

(ٗ)ٛ

د .عادل عبد العال إبراىيم خراشي ،التصالح في جرائم المال العام دراسة تحميمية بين القانون الوضعي والفقو

اإلسالمي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،ٕٓٔٙ ،ص.ٔٛ

(٘)ٛ

د .صالح عبد الحميد محمود األحول ،الجوانب اإلجرائية لحماية المال العام في قانون اإلجراءات الجنائية،

المصدر السابق  ،صٔ.ٙ

()ٛٙ

قد أستخدم المشرع المصري مصطمح الصمح و التصالح ولكن يختمف كل منيما عن اآلخر ،فالصمح

الجنائي يتطمب تالقي أرادتين وىي أرادة المجني عميو الفرد أو وكيمو الخاص مع أرادة المتيم ،دون أن يكون
لمجية االدارية أي دور في ىذه العالقة سواء تقييميا والضمان االساسي لمصمح ىو أن يترك أمر قبولو لممتيم
بعد ع رضو عميو ،أما التصالح الجنائي فيو يتطمب كذلك يتطمب تالقي ارادتين وىي أرادة المتيم أو وكيمو
الخاص والجية االدارية التي ليا الحق في القبول أو الرفض ويشترط موافقة الجية االدارية ،ويتم عرضو من قبل

المتيم أمام المحكمة أو الجية ،ويتشابيان من حيث األثر المترتب عمييما أال وىو أنقضاء الدعوى الجزائية.
لممزيد ينظر :د .عادل عبد العال إبراىيم خراشي ،المصدر السابق ،صٕٕ .في الصمح الجنائي احياناً ال يشترط
المشرع دفع المتيم مبمغ من المال لتمام الصمح وأنما يفرض عميو القيام بتدابير معينة كما ىو في نظام التسوية

الجنائية التي تبنيا المشرع الفرنسي لممزيد ينظر :منير لكحل ،ماىية الصمح الجنائي وتمييزه عن الصمح اإلداري

والمدني ،بحث منشور في مجمة الحقوق والعموم السياسية ،ج ٔ ،العدد  ، ٕٓٔٚ ، ،ٛصٗ.ٔٚ
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()ٛٚ

المادة ( ٔٛمكر ار ب) من قانون االجراءات الجنائية المصري النافذ ،وكذلك ينظر نص المادة ( ٔٛمكررا)

من القانون نفسو.

()ٛٛ

المادة (ٗٔ مكر اًر) من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

(ٓ)ٜ

ينظر المادة (ٗٔ مكر اًر /ب) من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

(ٕ)ٜ

نصت المادة (ٕٓٗ) من قانون األجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي النافذ عمى أن (في الجرائم التي

()ٜٛ

المادة (ٗٔ مكر اًر /أ ) من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

(ٔ)ٜ

ينظر المادة (ٗٔ مكر اًر  /د) من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.

يشترط لرفع الدعوى فييا صدور شكوى من المجني عميو ،وكذلك في جرائم االيذاء والتعدي التي ال تزيد عقوبتيا
عمى الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتياك حرمة الممك والتخريب واالتالف الواقع عمى أمالك االفراد ،والتيديد
وأبتزاز األم وال بالتيديد ،يجوز لممجني عميو أن يعفو عن المتيم أو يتصالح معو عمى مال قبل صدور الحكم أو
بعده ،تسري عمى ىذا الصمح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أىمية التصالح).

(ٖ)ٜ

د .محمد حسن الكندري ،جريمة الكسب غير المشروع (وفقا لمقانون رقم ٕ لسنة  ٕٓٔٙفي شأن إنشاء

الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية) ،طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ، ٕٓٔٛصٓ٘ٔ.

(ٗ)ٜ

ينظر :المواد (ٖ )ٜٔ٘ ،ٜٔٗ ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

أوالً :المعاجم وكتب المغة

المصادر

مكرم بن منظور االفريقي ،لسان العرب ،ج٘ ،طٖ،
ٔ -االمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن ّ
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،صٗ.ٔٛ
ٕ -إبراىيم أنيس ،عبد الحميم منتصر ،عطية الصوالحي ،محمد خمف اهلل أحمد ،المعجم الوسيط ،المجمد
ٔ ،الطبعة الرابعة ،مجمع المغة العربية-مكتبة الشروق الدولية ،بال مكان نشر ،ٕٓٓٗ،صٕ.ٜٛ
ٖ -احمد مختار عمر ،معجم المغة العربية المعاصرة ،المجمد الثالث ،طٔ ،عالم الكتب ،القاىرة ،ٕٓٓٛ ،
ص .ٛٚٛ-ٛٚٚ

ٗ -رفائيل نخمو اليسوعي ،قاموس المترادفات والمتجانسات ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،بال سنة طبع،
ص٘.ٚ

ثانياً :الكتب القانونية

ٔ -د .أحمد عبد المطيف ،جرائم األموال العامة (دراسة تحميمية تأصيمية تطبيقية) ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،بال سنة نشر.

ٕ -د .أكرم نشأت إبراىيم ،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،طٕ ،مكتبة السنيوري ،بغداد،
 ،ٕٓٓٛصٕٓٗ.
ٖ -د .براء منذر كمال عبد المطيف ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،دار السنيوري ،بيروت،
.ٕٓٔٚ
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ٗ -د .حسن مصطفى البحري ،القانون الدستوري ( النظرية العامة ) ،طٔ ،بدون دار نشر.ٕٜٓٓ ،
٘ -د .رزق سعد عمي عبد المجيد ،المنع من التصرف في األموال في اإلجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)،
طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٕٓٔٚ ،

 -ٙد .سميم إبراىيم حربة وعبد األمير العكيمي ،أصول المحاكمات الجزائية ،جٕ ،طٔ ،شركة العاتك
لصناعة الكتب ،القاىرة.ٕٓٓٛ ،
 -ٚد .صالح عبد الحميد محمود األحول ،الجوانب االجرائية لحماية المال العام في قانون االجراءات
الجنائية(دراسة مقارنة)،منشأة المعارف ،األسكندرية.ٕٓٔٛ،
 -ٛد .عادل عبد العال إبراىيم خراشي ،التصالح في جرائم المال العام دراسة تحميمية بين القانون الوضعي
والفقو اإلسالمي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.ٕٓٔٙ ،
 -ٜد .عبد السالم محمد سالم النممي ،جريمة الكسب غير المشروع ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
االسكندرية.ٕٓٔٚ ،
ٓٔ -عدنان الخطيب ،موجز القانون الجزائي ،مطبعة جامعة دمشق ،دمشق.ٜٖٔٙ ،
ٔٔ -د .عمي حمودة ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
ٖٕٓٓ.
ٕٔ -د .فواز ىاني عبابنة وحسام محمد صالح الدين ،وقف التنفيذ في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)،
طٔ ،مركز الكتاب االكاديمي ،عمان.ٕٓٔٙ ،

ٖٔ -د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٜٕٔٛ ،
ٗٔ -د .محمد حسن الكندري ،جريمة الكسب غير المشروع (وفقا لمقانون رقم ٕ لسنة  ٕٓٔٙفي شأن
إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية) ،طٔ ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ٕٓٔٛ ،

٘ٔ -د .محمد عبد الشافى إسماعيل ،الحماية اإلجرائية لممال العام في التشريع المصري ،طٔ ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ٜٜٜٔ ،

ثالثاً :األطاريح الجامعية

ٔ -حمد زيدان نايف محمد العنزي ،الحماية الجنائية لممرافق واألموال العامة (دراسة مقارنة) ،أطروحة
دكتوراه ،كمية الحقوق -جامعة القاىرة.ٜٜٔ٘ ،
ٕ -موسى إحسان موسى قاقيش ،المواجية الجنائية لجرائم االعتداء عمى المال العام (دراسة مقارنة)،
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوق _ جامعة عين شمس ،مصر.ٕٜٓٔ ،

رابعاً :البحوث
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ٔ -د .ادوار غالي الذىبي ،بدء مدة تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الموظفين ،بحث منشور في مجمة
إدارة قضايا الحكومة ،مجمد  ،ٕٛالعدد الثاني.ٜٔٛٗ ،
ٕ -د .خالد موسى التوني ،التصالح في جرائم العدوان عمى المال العام (دراسة تحميمية نقدية لمقانون رقم
 ٔٙلسنة ٕ٘ٔٓ) ،بحث منشور في مجمة كمية الشريعة والقانون بطنطا ،كمية الحقوق -جامعة إسيوط،
جٖ ،العدد ٖٔ.ٕٓٔٙ ،
ٖ -د .ضياء عبد اهلل األسدي ،العفو كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية في قانون أصول
المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ،بحث منشور في مجمة رسالة الحقوق ،كمية القانون -جامعة كربالء،
اإلصدار ٕ.ٕٓٔٔ ،
ٗ -د .فيصل عبد اهلل الكندري ،مظاىر الحماية الجنائية لألموال العامة (دراسة تحميمية ونقدية لقانون رقم ٔ
لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة) ،بحث منشور في مجمة الحقوق الكويتية ،مجمة صادرة عن
مجمس النشر العممي في الكويت ،المجمد  ،ٔٛالعدد ٕ.ٜٜٔٗ ،
٘ -مجيد خضر احمد وسامان عبد اهلل عزيز ،جريمة الكسب غير المشروع ،بحث منشور في مجمة جامعة
تكريت لمحقوق ،كمية القانون -جامعة تكريت ،السنة  ،ٛالمجمد ٗ ،العدد .ٕٓٔٙ ،ٕٜ
 -ٙمنير لكحل ،ماىية الصمح الجنائي وتمييزه عن الصمح اإلداري والمدني ،بحث منشور في مجمة الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة عباس لغرور خنشمة ،ج ٔ ،العدد .ٕٓٔٚ ،ٛ

خامساً :التشريعات
أ -الدساتير
ٔ -دستور جميورية مصر العربية لعام  ٜٔ٘ٙالممغى.
ٕ -دستور دولة الكويت لعام ٕ ٜٔٙالنافذ.
ٖ -دستور  ٕٜنيسان لعام ٗ ٜٔٙالممغى.
ٗ -دستور العراق المؤقت لعام  ٜٔٙٛالممغى.
٘ -الدستور العراقي المؤقت الصادر في  ٔٙتموزٓ ٜٔٚالممغى.
 -ٙمشروع دستور العراق الدائم لعام ٓ ٜٜٔالممغى.
 -ٚقانون إدارة الدولة العراقية المؤقت لعام ٕٗٓٓ الممغى.
 -ٛدستور جميورية العراق لعام ٕ٘ٓٓ النافذ.
 -ٜدستور جميورية مصر العربية لعام ٕٗٔٓ النافذ.

ب -القوانين
ٔ -قانون العقوبات المصري رقم ( )٘ٛلسنة ٜٖٔٚالمعدل.
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ٕ -قانون العقوبات المبناني رقم (ٖٓٗ) لسنة ٖٗ ٜٔالنافذ.
ٖ -قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدل.
ٗ -قانون الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب العراقي رقم (٘ٔ) لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى.
٘ -قانون العقوبات األردني رقم ( )ٔٙلسنة ٓ ٜٔٙالنافذ.
 -ٙقانون الجزاء الكويتي رقم ( )ٔٙلسنة ٓ ٜٔٙالمعدل.
 -ٚقانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم  ٔٚلسنة ٓ ٜٔٙالمعدل.
 -ٛقانون العقوبات العراقي رقم (ٔٔٔ) لسنة  ٜٜٔٙالمعدل.
 -ٜقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (ٖٕ) لسنة ٓ ٜٔٚالنافذ.
ٓٔ -قانون الكسب غير المشروع المصري رقم (ٕ )ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدل.
ٔٔ -قانون رقم (ٔ) لسنة ٖ ٜٜٔبشأن حماية األموال العامة الكويتي النافذ.
ٕٔ -قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم (ٕٓٔ) لسنة ٗ ٜٜٔالممغى.
ٖٔ-

قانون مكافأة المخبرين العراقي (ٖٖ) لسنة  ٕٓٓٛالنافذ.

ٗٔ-

قانون العقوبات العسكري العراقي رقم ( )ٜٔلسنة  ٕٓٓٛالمعدل.

٘ٔ-

قانون العفو العام رقم  ٕٚلسنة  ٕٓٔٙالمعدل.

-ٔٙ

قانون التعديل األول لقانون لييئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم (ٖٓ) لسنة .ٕٜٓٔ

ت -ق اررات رئيس جمهورية مصر العربية
ٔ -قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ( )ٔٛلسنة  ٕٓٔٛفي شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض
المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العددٕ مكرر(د) ،في ٔ /يناير.ٕٓٔٛ/
ٕ -قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم(ٔ )ٖٜلسنة  ٕٓٔٛفي شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض
المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العددٖٖ(مكرر) في /ٔٛأغسطس.ٕٓٔٛ/
ٖ -قرار رئيس جميورية مصر العربية رقمٖٔ٘ لسنة  ٕٜٓٔفي شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض
المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد ٕٜمكرر(ب) ،في ٕٔ يوليو .ٕٜٓٔ
ٗ -قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم  ٕٗٚلسنة  ٕٓٔٚفي شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض
المحكوم عمييم ،المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد ٖٗ مكرر(أ)،في /ٕٙأغسطس.ٕٓٔٚ/

سادساً :الق اررات القضائية
أ -ق اررات القضاء العراقي
ٔ -قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٚٛٗٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في ٕٕٕٓٔٙ/ٛ/م،
تسمسل ٘ ( ،ٗ٘ٛقرار غير منشور).
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ٕ -قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٖٕ٘ٛ / ٕٜٙٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في
ٕٓٔٓٔٙ/٘/م  ،تسمسل ٓ ( ، ٕٜٙٔ / ٕٜٙقرار غير منشور).
ٖ -قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم ٓٓ٘٘  /الييئة الجزائية  ٕٓٔ٘ /في ٕٕٓٔ٘/ٙ/م ،
تسمسل ٕ ( ، ٕ٘ٛقرار غير منشور).
ٗ -قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  / ٜٗٓٛ / ٜٓٓٛالييئة الجزائية  ٕٓٔٙ /في
ٕٕٓٓٔٙ/ٜ/م  ،تسمسل ( ، ٘ٔٔٚ/٘ٔٔٙقرار غير منشور).

ب -ق اررات محكمة النقض المصرية
ٔ -حكم محكمة النقض المصرية (الطعن المرقم ٘ ٜٔٙٚلسنة  ٙٚالقضائية في ٘/اكتوبر،)ٜٜٜٔ /
المنشور عمى الموقع الرسمي http://www.cc.gov.eg :آخر زيارة لمموقع في تاريخ
٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/
ٕ -حكم محكمة النقض المصرية (الطعن المرقم ٕٕٖٗ٘ لسنة ٖ ٚالقضائية في /ٕٚمايو،)ٕٜٓٓ /
المنشور عمى الموقع الرسمي  http://www.cc.gov.egآخر زيارة لمموقع في تاريخ
٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/
ٖ -حكم محكمة النقض المصرية (المرقم ٓ٘ لسنة ٖ٘ القضائية في تاريخ  )ٜٔٙ٘/ٙ/ٕٛالمنشور عمى
الموقع الرسمي http://www.laweg.net :آخر زيارة لمموقع في تاريخ ٖٕ.ٕٜٓٔ/ٔٓ/
ٗ -قرار محكمة النقض المصرية (الطعن المرقمٕٗٔٙلسنة ٘ ٛالقضائية) في تاريخ ٕ٘ ،ٕٓٔٛ/ٕ/
المنشور عمى الموقع الرسمي http://www.cc.gov.eg:آخر زيارة لمموقع في تاريخ
٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

ت -ق اررات محكمة التمييز الكويتية
ٔ -حكم محكمة التمييز الكويتية (الطعن المرقم ٕ ٔٙلسنة  ٜٔٛٚالصادر بتاريخ ،)ٜٔٛٚ /ٔٔ /ٔٙ
المنشور عمى الموقع الرسمي /http://ccda.kuniv.edu.kw :تاريخ آخر زيارة ٘.ٕٓٔٛ/ٕٔ/
ٕ -حكم محكمة التمييز الكويتية (الطعن المرقم ٗ ٔٛلسنة  /ٜٜٔٚجزائي /الصادر بتاريخ ٗ/٘ /
 ،)ٜٜٔٛالمنشور عمى الموقع الرسمي /http://ccda.kuniv.edu.kw :تاريخ آخر زيارة
٘.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

32

