الفصل الثالث
األحكام االجرائية لرد المال العام
أف التشريعات الجنائية المقارنة قد جاءت بقكاعد خاصة تنظـ رد الماؿ العاـ ،كتمؾ القكاعد
لـ تحدد بمرحمة معينة أنما شممت جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعكل الجزائية كذلؾ مف أجؿ
السرعة في رد الماؿ العاـ كعدـ استفادة الجاني منو بأم طريؽ كاف ،كأف القكاعد الخاصة التي
جاءت بيا تمؾ التشريعات ال مثيؿ ليا بالنسبة لمنظاـ الذم يحكـ األمكاؿ الخاصة ،كذلؾ نظ انر
لمخطكرة كاآلثار الضارة التي مف الممكف أف تجرىا إلى المجتمع في حاؿ تـ االعتداء عمييا.
كبناء عمى ما تقدـ ،سكؼ نبحث األحكاـ االجرائية الخاصة برد الماؿ العاـ ،مف خالؿ
ن

ابتداء مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي ثـ السير بمرحمة المحاكمة
عرض تمؾ األحكاـ بشكؿ مفصؿ
ن
ثـ مرحمة تنفيذ الحكـ بالرد ،كأخي انر مرحمة انقضاء الدعكل الجزائية كأثرىا عمى الرد ،كلإلحاطة
بيذا المكضكع يقتضي تقسيمو عمى مبحثيف :ندرس في المبحث االكؿ اجراءات الجيات المكمفة
برد الماؿ العاـ ،كنبيف في المبحث الثاني تنفيذ الحكـ برد الماؿ العاـ.

المبحث االول
اجراءات الجهات المكمفة برد المال العام
أف ىنالؾ اجراءات تساعد عمى رد الماؿ العاـ أعطى المشرع صالحية استخداميا مف قبؿ
الجيات القائمة بالتحقيؽ االبتدائي كذلؾ مف أجؿ سرعة استرجاع األمكاؿ مف قبؿ المتيـ ،كىنالؾ
اجراءات أخرل قد جعميا المشرع مف اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعكل لمحكـ برد الماؿ
العاـ.
كعميو سكؼ نقسـ ىذا المبحث عمى مطمبيف :نكضح في المطمب األكؿ االجراءات
التمييدية لرد الماؿ العاـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،أما في المطمب الثاني سكؼ نبيف
اجراءات رد الماؿ العاـ في مرحمة المحاكمة.
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المطمب االول
اجراءات رد المال العام في مرحمة التحقيق االبتدائي
تعد مرحمة التحقيؽ االبتدائي مف أىـ المراحؿ التي تمر بيا الدعكل الجزائية لما تتميز بو
ىذه المرحمة مف اختصاصات كاسعة خاصةن تمؾ التي تمتمكيا الجية القائمة بالتحقيؽ(،)1
كبالتحديد في الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ ،كقد عرؼ التحقيؽ االبتدائي بأنو (عمؿ أجرائي
يضـ في ثناياه مجمكعة مف االجراءات التي تتخذىا سمطة معينة ىي سمطة التحقيؽ)(.)2
عممان بأف التشريعات الجزائية المقارنة قد منحت الجيات التحقيقية األصمية بعض الصالحيات
في حاؿ تـ ارتكاب أية جريمة تمس الماؿ العاـ كذلؾ مف أجؿ المحافظة عميو ك ضماف رده،
كنظ انر لتزايد ظاىرة الفساد المالي كاالدارم في العراؽ كالدكؿ المقارنة مف حيث الكـ كالنكع كجعؿ
أمر مكافحتو فقط مف خالؿ جية كاحدة أمر صعب( ،)3لذلؾ قد استحدثت بعض التشريعات
ىيئات متعددة لمقياـ بمياـ التحقيؽ االبتدائي في حاؿ ارتكاب أية جريمة تمس الماؿ العاـ ،كأف
تعدد الجيات المخكلة بالمحافظة عمى الماؿ العاـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي يجعمو في مأمف
مف خالؿ تتبعو كسرعو تحصيمو ك رده إلى الدكلة كعدـ استفادة الجاني منو بأم طريؽ كاف.
كلإلحاطة بيذا المكضكع ،سكؼ نقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف :ندرس في الفرع االكؿ دكر
الجيات التحقيقية االصمية في رد الماؿ العاـ ،كنبيف في الفرع الثاني دكر االدعاء كالييئات
المتخصصة في رد الماؿ العاـ.

الفرع االول
دور الجهات التحقيقية في رد المال العام
اختمفت التشريعات مف حيث تحديدىا لمجية االصمية القائمة بالتحقيؽ االبتدائي في الجرائـ
الكاقعة عمى الماؿ العاـ ،فالمشرع المصرم جعؿ ميمة التحقيؽ في جنايات اختالس الماؿ العاـ
()1
()2

د .عمي طاىر شتا ،مصدر سابؽ ،ص.241
د .جالؿ ثركت كد .سميماف عبد المنعـ ،اصكؿ المحاكمات الجزائية(الدعكل الجزائية) ،ط،1المؤسسة

الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،1996 ،ص.464

()3

د .محمد سامر دغمش ،مصدر سابؽ ،ص.259
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كالعدكاف عميو كاالستيالء كالغدر كالتربح بيد أعضاء النيابة العامة التي ال تقؿ درجتيـ عف درجة
رئيس نيابة في االقؿ( ،)1كأما المشرع الككيتي فأنو قد أعطى ميمة التحقيؽ بيد النيابة العامة
باإلضافة إلى اعطائيا سمطات كاسعة منيا سمطة التصرؼ كاالدعاء في الجنايات كالجنح
المنصكص عمييا في قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية االمكاؿ العامة الككيتي( ،)2كفي
العراؽ فأف الجية االصمية التي تتكلى سمطة أجراء التحقيؽ االبتدائي ىي قاضي التحقيؽ
كالمحققكف تحت اشرافو(.)3
كبعد معرفة الجية االصمية القائمة بالتحقيؽ تحتـ عمينا معرفة االجراءات التمييدية التي
تقكـ بيا ىذه الجيات مف أجؿ ضماف رد الماؿ العاـ ،خاصةن كأف االجراءات العامة التي تتخذىا
الجيات التحقيقية تعد األساس في احالة الدعكل الجزائية ،أك التصرؼ بيا إذ أنيا مرحمة تمييدية
()4
عنيت التشريعات المقارنة بإيراد بعض األحكاـ الخاصة التي
إلحالة الدعكل الى المحكمة  ،كقد ّ

تتضمف جكاز أتخاذ بعض االجراءات التحفظية مف قبؿ الجيات القائمة بالتحقيؽ في ىذه

()1

نصت المادة ( /246مكررا) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ عمى ما

يمي (:يككف ألعضاء النيابة العامة مف درجة رئيس نيابة عمى األقؿ -باإلضافة إلى االختصاصات المقررة
لمنيابة العامة -سمطات قاضي التحقيؽ في تحقيؽ الجنايات المنصكص عمييا في األبكاب األكؿ كالثاني ك الثاني
مكر انر كالرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات )...عممان بأف الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف
العقكبات المصرم قد تضمف جريمة االختالس كجريمة االستيالء كجريمة الغدر كجريمة التربح كغيرىا .كفي

مصر ليس لقاضي التحقيؽ سمطة التحقيؽ في الجرائـ بصكرة اصمية ألف ىذا الدكر تمارسو النيابة العامة كمتى
ما رأت في مكاد الجنايات أك الجنح أف تحقيؽ الدعكل بمعرفة قاضي التحقيؽ أكثر مالئمة بالنظر إلى ظركفيا
الخاصة جاز ليا في أية حالة كانت عمييا الدعكل أف تطمب مف رئيس المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاة

المحكمة لمباشرة ىذا التحقيؽ  ..لممزيد ينظر :عبد الرحمف محمد سمطاف ،سمطة التحقيؽ كمسؤكليتيا الجزائية

عف الجرائـ المرتكبة ضد المتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد -كمية القانكف،
 ،2442ص .17كأف اتخاذ تمؾ اإلجراءات تجنب إفالت المجرميف كالمعتديف عمى حرمة األمكاؿ العامة مف
العقاب كما يمنح محكمة الجنايات نكعان مف الرقابة عمى اداء النيابة العامة في ميمتيا لمالحقة الجرائـ أك لتدارؾ

كؿ خطأ أك سيك في ىذا الشأف لممزيد ينظر :د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،ضكابط تسبيب األحكاـ

الجنائية كأكامر التصرؼ في التحقيؽ في جرائـ الماؿ العاـ (دراسة مقارنة تحميمية تطبيقية في ضكء أحكاـ النقض
الجنائي) ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2417،ص.126

()2
()3
()4

ينظر نص المادة ( )5مف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
ينظر نص المادة ( )51مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

عبد الرزاؽ حسيف كاظـ العكادم ،الفصؿ بيف كظيفتي االتياـ كالتحقيؽ في الدعكل الجزائية ،رسالة ماجستير،

كمية القانكف -جامعة بابؿ ،2447 ،ص.111
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المرحمة عند ارتكاب أية جريمة مف جرائـ االمكاؿ العامة ،كيقصد بتمؾ االجراءات ىي(غؿ يد
المتيـ عف التصرؼ في مالو أك إدارتو كذلؾ ضمانان لما قد يحكـ بو مف عقكبات كتعكيضات
مالية)( ،)1كأف اقرار تمؾ االجراءات ىك لغرض تحقيؽ أقصى حماية ممكنة لألمكاؿ العامة
كلتجنب صكر التحايؿ التي يعمد الييا بعض الجناة مف التصرؼ في ىذه األمكاؿ عمى نحك يقؼ
حائالن مف دكف أمكانية تنفيذ العقكبات المنصكص عمييا كمنيا عقكبة الغرامة ك رد المبالغ
مكضكع الجريمة أك قيمة األشياء محؿ الجريمة(.)2
ف في التشريع المصرم قد أجاز المشرع لمنيابة العامة أتخاذ بعض التدابير التحفظية في حاؿ
ارتكاب أية جريمة تمس الماؿ العاـ ،كذلؾ استنادان الى نص المادة (/248مكررا/أ) مف قانكف
االجراءات الجنائية المصرم النافذ التي نصت عمى أنو (في األحكاؿ التي تقكـ فييا مف التحقيؽ
أدلة كافية عمى جدية االتياـ في أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب
الثاني مف قانكف العقكبات ،كغيرىا مف الجرائـ التي تقع عمى األمكاؿ المممككة لمدكلة أك الييئات
كالمؤسسات العامة كالكحدات التابعة ليا أك غيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة ،ككذلؾ في
الجرائـ التي يكجب القانكف فييا عمى المحكمة أف تقضي مف تمقاء نفسيا برد المبالغ أك قيمة
األشياء محؿ الجريمة أك تعكيض الجية المجني عمييا ،إذا قدرت النيابة العامة أف األمر يقتضي
أتخاذ تدابير تحفظية عمى أمكاؿ المتيـ بما في ذلؾ منعو مف التصرؼ فييا أك إدارتيا ،كجب
عمييا أف تعرض األمر عمى المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكـ بذلؾ ضمانان لتنفيذ ما
عسى أف يقضى بو مف غرامة أك رد أك تعكيض.)...
يالحظ بأف المشرع المصرم قد قيد سمطة النيابة العامة عند أتخاذ أحدل التدابير التحفظية
بقيديف كىما ضركرة كجكد أدلة كافية تدؿ عمى جدية االتياـ ،كاآلخر ىك أف ال تستطيع أتخاذ
تمؾ التدابير اال في جرائـ معينة كىي (جريمة اختالس الماؿ العاـ كجريمة االستيالء كجريمة
الغدر كجريمة التربح المنصكص عمييما في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات
ككذلؾ أية جريمة أخرل تقع عمى األمكاؿ المممككة لمدكلة أك الييئات أك المؤسسات العامة
التابعة ليما أك غيرىما مف االشخاص االعتبارية العامة) لذلؾ فأف المشرع المصرم حسب النص
()1
()2

نقالن عف :د .عمي طاىر شتا ،مصدر سابؽ ،ص.316

د .صالح عبد الحميد محمكد االحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف اإلجراءات الجنائية،

مصدر سابؽ ،ص.164
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المتقدـ لـ يكتؼ بالدالئؿ التخاذ ىذا األجراء نظ انر لخطكرتو ،كىذا األمر طبيعي طالما أف المنع
مف التصرؼ أك االدارة يصدر بحكـ مف المحكمة ،كاألحكاـ القضائية تنبني عمى األدلة اليقينية
كليس عمى الدالئؿ(.)1
كما أف القانكف المذككر قد منح النائب العاـ

()2

استثناء كىك
بكصفو أحد أعضاء النيابة العامة
ن

أف يأمر مؤقتان في حالة االستعجاؿ أك عند الضركرة بمنع المتيـ أك زكجو أك أكالده القصر مف

التصرؼ في أمكاليـ أك أدارتيا فقط في حالة ارتكاب أحدل جرائـ (االختالس ،االستيالء ،الغدر،
التربح ،أك أية جريمة تقع عمى األمكاؿ المممككة لمدكلة أك الييئات كالمؤسسات العامة كالكحدات
التابعة ليا أك غيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة) كيجب أف يشتمؿ أمر المنع مف االدارة
عمى تعييف مف يدير األمكاؿ المتحفظ عمييا ،كعمى النائب العاـ في جميع األحكاؿ أف يعرض
أمر المنع عمى المحكمة الجنائية المختصة خالؿ سبعة أياـ عمى األكثر مف تاريخ صدكره،
بطمب الحكـ بالمنع مف التصرؼ أك اإلدارة كاال اعتبر األمر كأنو لـ يكف( ،)3كأف ىذا األجراء
اء الزاميان عمى النائب العاـ ،كفي حاؿ تـ أتخاذ ىذا األجراء مف قبؿ النائب العاـ عميو
ليس أجر ن
أف يبيف كجو االستعجاؿ أك كجو الضركرة الذم الجأتو إلى اصدار أمر المنع مف التصرؼ ليككف
ذلؾ تحت رقابة محكمة المكضكع عند عرض األمر عمييا( ،)4كأما في حالة عدـ أتخاذ ىذا
األجراء فأف األمر متركؾ لممحكمة كالتي مف الممكف أف تصدر قرار يقضي برد األمكاؿ محؿ
()1

د .عبد الرؤكؼ ميدم ،شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2417 ،

ص .587كلـ يبيف المشرع المصرم في قانكف االجراءات الجنائية المقصكد بالدالئؿ الكافية ككذلؾ التشريعات
محؿ المقارنة ،كلكف قانكف االجراءات اليمني رقـ  13لسنة  1994النافذ قد كضح المقصكد بالدالئؿ القكية

كالدالئؿ الكافية كالدالئؿ الجديدة عبر نص المادة ( )2منو التي قضت عمى ما يمي (:يككف لمكممات كالعبارات

ِ
يقتض سياؽ النص معنى آخر ...دالئؿ قكية :ىي
التالية ،في ىذا القانكف المعاني المذككرة أماـ كؿ منيا ما لـ

أمكر أك قرائف تدؿ بذاتيا عمى ثبكت قياـ كاقعة محددة ،دالئؿ جديدة :ىي االمكر التي تظير كلـ تكف قد
عرضت عمى المحقؽ مف قبؿ كقد يككف ظيكرىا مصادفة أك عمدان ،دالئؿ كافية :ىي االمكر التي يدؿ ثبكتيا

عمى تكافر العناصر التي تكفي سندان لمقرار أك الحكـ.)...

()2

يعد النائب العاـ ىك رأس النيابة العامة كىك صاحب االختصاص األصيؿ في مباشرة الدعكل الجزائية ،أما

سائر أعضائيا فيـ تابعكف لو كيباشركف اختصاصاتيـ بكصفيـ ككالء عنو ،لممزيد ينظر :د .أحمد شكقي عمر
أبك خطكة ،المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية ،بال دار نشر ،بال سنة نشر ،ص .28كينظر كذلؾ
نص المادة ( )23مف قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ  138لسنة  1981المعدؿ.

()3
()4

المادة ( /248مكر ار  /أ) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المصدر نفسو ،ص.594
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ِ
يكتؼ بمنع المتيـ مف
الجريمة في حالة ثبكت الجرـ المسند إلى الجاني( ،)1كالمشرع المصرم لـ
التصرؼ في أمكالو أك أدارتو ،أنما مدىا إلى أمكاؿ الزكج أك االكالد القصر متى كانت لتمؾ
األمكاؿ صمة بالجريمة.
كمف ثـ فأف الغرض مف ىذا االستثناء ىك تمكيف الدكلة مف رد الماؿ العاـ المعتدل عميو أك
الحصكؿ عمى قيمتو أك التعكيض عنو( ،)2كالمحافظة عمى األمكاؿ العامة محؿ الجريمة إذ أف
أىدار الكقت قد يتسبب في إضاعة حؽ المجنى عميو في التنفيذ عمى أمكاؿ الجاني في حاؿ
صدكر حكـ قضائي يديف الجاني بالتيمة المنسكبة إليو ،كمف ثـ يعد أجراء المنع مف التصرؼ
مقدمة لتنفيذ الحكـ بالرد كيستيدؼ تكفير الماؿ كاالبقاء عميو حتى يمكف تنفيذ الحكـ بالرد(.)3
أما المشرع الككيتي فقد قرر مجمكعة مف االجراءات التحفظية التي تمثمت بأجراء منع المتيـ
مف التصرؼ في أمكالو كأدارتيا ككذلؾ منعو مف السفر ،استنادان إلى قانكف حماية االمكاؿ العامة
الككيتي النافذ ،الذم أجاز لمنائب العاـ أذا تجمعت لديو دالئؿ كافية ضد أحد األشخاص
المرتكبيف أحدل جرائـ (االختالس،االستيالء ،تسييؿ االستيالء ،التربح ،األضرار الجسيمة
باألمكاؿ العامة نتيجة خطأ المكظؼ) أف يأمر بمنعو مف السفر كمف التصرؼ في أمكالو كأدارتيا
كأف يبادر باتخاذ ما يراه مف االجراءات التحفظية كيجكز لو كذلؾ أف يأمر باتخاذ تمؾ االجراءات
بالنسبة ألمكاؿ زكجو كاألكالد القصر أك البمغ أك غيرىـ متى ما كانت لتمؾ األمكاؿ صمة
بالجريمة(.)4
فضالن عف ذلؾ فقد جعؿ المشرع الككيتي سمطة اتخاذ تمؾ االجراءات بيد أعمى سمطة في
النيابة العامة اال كىك النائب العاـ ال غيره مف أعضاء النيابة العامة( ،)5كأما في حاؿ غياب
النائب العاـ أك خمك منصبو أك قياـ مانع لديو فيجكز ألقدـ المحاميف العاميف أف يحؿ محؿ
()1

مكسى إحساف مكسى قاقيش ،المكاجية الجنائية لجرائـ االعتداء عمى الماؿ العاـ (دراسة مقارنة) ،أطركحة

دكتكراه مقدمة الى كمية الحقكؽ _ جامعة عيف شمس ،مصر ،2419 ،ص.544-543

()2

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف اإلجراءات الجنائية،

مصدر سابؽ ،ص.163

()3

د .رزؽ سعد عمي عبد المجيد ،المنع مف التصرؼ في األمكاؿ في اإلجراءات الجنائية (دراسة مقارنة) ،ط،1

دار النيضة العربية ،القاىرة ،2417 ،ص .47

()4
()5

المادة ( )24مف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم ،المصدر السابؽ ،ص.744
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النائب العاـ في جميع اختصاصاتو( ،)1كأجاز المشرع كذلؾ اتخاذ أجراء المنع عمى أمكاؿ الزكج
أك األكالد القصر أك البالغيف أك غيرىـ.
أف المشرع الككيتي قد تكسع في تحديد الفئة التي يسرم عمييا
كنالحظ مف خالؿ ما ذكرّ ،

المنع مف التصرؼ حتى شمكؿ غير المتيـ عمى عكس المشرع المصرم الذم أكتفى بالمتيـ
كزكجو كأكالده القصر فقط.
كايضان قد أجاز المشرع الككيتي في قانكف الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة
بالكشؼ عف الذمة المالية الككيتي النافذ ،لمنيابة العامة عند إجراءىا التحقيؽ كتجمعت لدييا
أدلة كافية عمى تحقؽ الكسب غير المشركع أف تتخذ ما تراه مف التدابير التحفظية(.)2
لذلؾ فأف الغرض الذم دفع المشرع الككيتي إلى أتخاذ تمؾ االجراءات ىك مف أجؿ محاكلة
ا سترجاع الماؿ العاـ مف خالؿ منع المتيـ مف التصرؼ في أمكالو أك أدارتيا سكاء كانت تحت
يده أك يد غيره مف أجؿ المحافظة عمى قيمة الماؿ محؿ الجريمة ،كأنو يمكف أف يسترد مف جميع
أمكالو المتصمة بالجريمة أك غيرىا( ،)3كأما بالنسبة إلجراء منع المتيـ مف السفر فالمشرع الككيتي

بناء عمى تحقيؽ ابتدائي كؿ ما أشترطو ىك أف تتجمع ضد المتيـ
لـ يشترط أتخاذ ىذا التدبير ن
أدلة كافية عمى جدية االتياـ كلك في مرحمة االستدالؿ رغبة منو في تحقيؽ السرعة في أتخاذ

االجراءات التحفظية(.)4
أما المشرع العراقي فقد أعطى لقاضي التحقيؽ صالحية كضع الحجز االحتياطي عمى
أمكاؿ المتيـ أذا أرتكب أم فعؿ يشكؿ جريمة كاقعة عمى حقكؽ أك أمكاؿ الدكلة كما ىك في
حكميا قانكنان بما في ذلؾ األمكاؿ المعتبرة مف قبيؿ األمكاؿ العامة أك المخصصة ألغراض النفع
()5
عد المشرع الحجز القائـ عمى أمكاؿ المتيـ في حاؿ ارتكاب جريمة مف جرائـ
العاـ  ،كقد ّ

االمكاؿ العامة حج انز كجكبيان عند ارتكاب أم فعؿ يشكؿ جريمة مف تمؾ الجرائـ سكاء كاف المتيـ
()1
()2

المادة ( )2/57مف قانكف تنظيـ القضاء الككيتي رقـ  22لسنة  1994النافذ.
المادة ( ) 36مف قانكف الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية الككيتي

النافذ.

()3

د .فايز عايد الظفيرم ،مصدر سابؽ ،ص.226

()5

المادة (/184أ) مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

()4

د .فيصؿ عبد اهلل الكندرم ،مصدر سابؽ ،ص .345
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حاض انر أك غائبان لضماف تنفيذ االحكاـ المستقبمية بالرد أك التعكيض( ،)1كأكجب المشرع العراقي
كذلؾ عمى قاضي التحقيؽ كضع الحجز حتى كلك لـ يكف ىنالؾ طمب مقدـ مف االدعاء العاـ أك
الجية االدارية المختصة لضماف تنفيذ تمؾ االحكاـ(.)2
كفي ىذا الصدد قد يطرح تساؤؿ مفاده ىؿ يشمؿ الحجز االحتياطي جميع أمكاؿ المتيـ أك
بعضيا؟ كقد يجيب المشرع العراقي عمى ىذا التساؤؿ في المادة (/184ج) مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الجزائية النافذ التي نصت عمى أنو (تخضع لمحجز أمكاؿ المتيـ المنقكلة كغير
المنقكلة القابمة لمحجز قانكنان سكاء كانت في حيازتو كتحت تصرفو أـ انتقمت الى حيازة الغير
كيشمؿ الحجز األمكاؿ المذككرة كافة اذا كانت الحقكؽ الناجمة عف جريمة غير محددة أما اذا
كانت محددة أك تحددت فيما بعد فيكضع الحجز كيعدؿ بعد كضعو في حدكد ما يضمف حقكؽ
الدكلة فقط كأضرارىا) كقد بينت المذكرة االيضاحية ليذا القانكف عمى أف جكاز حجز أمكاؿ المتيـ
بجناية اال عتداء عمى ماؿ منقكؿ أك عقار كشمكؿ الحجز كؿ ماؿ تحكؿ إليو أك أبدؿ بو ىذا
الماؿ ككذلؾ الحجز عمى الماؿ العائد لمحككمة الذم كقعت عميو جناية سكاء لدل المتيـ أـ آؿ
إلى شخص آخر تمقاه مف المتيـ بسكء نية كفي ىذا الحكـ ضماف لتنفيذ التعكيض أك الرد.
كقد أجاز قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ  15لسنة  1958الممغى
لحاكـ التحقيؽ أف يصدر أم انر بتكميؼ غيره بعدـ التصرؼ فيما يككف لديو لممتيـ مف ديكف أك
أجر أك غير ذلؾ ،كيترتب عمى ىذا األمر كؿ ما يترتب عمى حجز لممديف لدل غيره مف أثار
مف دكف حاجة إلى اجراءات أخرل ،كما يجكز لو كضع الحجز االحتياطي عمى أمكاؿ ىؤالء
االشخاص كافة(.)3
نستنتج مما تقدـ ،كبعد أف بينا االجراءات أك ما تسمى بالتدابير التحفظية المتمثمة بالحجز
عمى أمكاؿ المتيـ في التشريع العراقي كمنع المتيـ مف التصرؼ في أمكالو أك أدارتو أك منعو مف
السفر في كؿ مف مصر كالككيت ،نالحظ بأف التشريعات المقارنة قد منحت الجيات القائمة
()1

د .براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية ،دار السنيكرم ،بيركت،2417 ،

ص.347

()2

عبد االمير العكيمي ك د .سميـ ابراىيـ حربة ،أصكؿ المحاكمات الجزائية ،ط ،1ج ،2شركة العاتؾ لصناعة

()3

المادة ( )11مف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب العراقي رقـ  15لسنة  1958الممغى.

الكتب ،القاىرة ،2448 ،ص.135
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بالتحقيؽ بعض القكاعد الخاصة التخاذ تمؾ التدابير التحفظية ،كمف الكاضح لدينا أف رد الماؿ
العاـ يككف عف طريؽ حكـ قضائي يصدر مف المحكمة المختصة اال أف الجيات التحقيقية كمف
خالؿ منحيا تمؾ االجراءات أك التدابير التحفظية في حاؿ ارتكاب أم جريمة تمس الماؿ العاـ،
كاعطائيا ىذا الدكر الميـ سكؼ يؤدم إلى سرعة رد الماؿ العاـ كأف لـ يكف دك انر مباش انر اال أنو
يعد مف االجراءات المميدة أك الضامنة لرده ،كنأمؿ مف المشرع العراقي بإضافة بعض التدابير
التحفظية منيا منع المتيـ مف السفر كأجراء يضمف كجكد المتيـ كمنع ىركبو خارج العراؽ.

الفرع الثاني
دور االدعاء العام والهيئات المتخصصة في رد المال العام
بينا فيما سبؽ الجيات االصمية القائمة بأجراء التحقيؽ االبتدائي كالمتمثمة بقاضي التحقيؽ
كالمحققيف في العراؽ كالنيابة العامة في مصر كالككيت ،اال أف بعض التشريعات الخاصة لـ
ِ
تكتؼ بتمؾ الجيات أنما انيطت لبعض الييئات ميمة التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ الكاقعة عمى
الماؿ العاـ مف أجؿ تكفير أكبر حماية ممكنو لو ،كىذه الييئات قد تسيـ في رد الماؿ العاـ كلكف
بطريؽ غير مباشر مف خالؿ أجراء التحقيؽ في جرائـ الفساد المالي كاالدارم كالجرائـ المخمة
بكاجبات الكظيفة العامة كجريمة الكسب غير المشركع.
كعميو سكؼ نقسـ ىذا الفرع عمى فقرتيف :نكضح في الفقرة األكلى دكر االدعاء العاـ في رد
الماؿ العاـ ،كفي الفقرة الثانية نبيف دكر الييئات المتخصصة في رد الماؿ العاـ

أوالا -دور االدعاء العام في رد المال العام-:
أعطى المشرع العراقي لالدعاء العاـ

()1

صالحية تحريؾ الدعكل الجزائية التي تعد األداة

الميمة إلقتضاء حؽ الدكلة في مالحقة المتيـ كتكقيع العقاب عميو كاسترداد األمكاؿ العامة
منو( ،)2ككذلؾ منح المشرع االدعاء العاـ حؽ تقديـ طمب الحجز االحتياطي عمى أمكاؿ المتيـ
()1

نصت المادة األكلى مف قانكف االدعاء العاـ العراقي رقـ  49لسنة  2417النافذ عمى أف ( يؤسس جياز

يسمى جياز االدعاء العاـ كيعد مف مككنات السمطة القضائية االتحادية يتمتع باالستقالؿ المالي كاالدارم كيككف
مقره في بغداد ).

()2

أياد جعفر عمي اكبر األسدم ،دكر االدعاء العاـ في حماية الماؿ العاـ في العراؽ (دراسة مقارنة) ،رسالة

ماجستير مقدمة الى كمية القانكف كالعمكـ السياسية – جامعة البصرة  ،2416 ،ص.37
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فك انر أذا كاف الفعؿ المسند إليو يشكؿ جريمة كاقعة عمى حقكؽ أك أمكاؿ الدكلة كما ىك في
حكميما قانكنان( ،)1كيتـ تقديـ ذلؾ الطمب إلى قاضي التحقيؽ أك المحكمة لكي يتـ الحجز عمى
أمكاؿ المتيـ ،كأف ىذا الطمب يعد مف االجراءات التي تميد رد الماؿ العاـ.
كاعطى قانكف االدعاء العاـ رقـ  49لسنة  2417النافذ لالدعاء العاـ سمطة اجراء التحقيؽ في
مكضعيف :أكليما ممارسة صالحيات قاضي التحقيؽ في مكاف الحادث عند غياب األخير(،)2
كثانييما التحقيؽ في قضايا الفساد المالي كاالدارم استنادان إلى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
النافذ( ،)3كقد تـ استحداث دائرة في رئاسة االدعاء العاـ تسمى دائرة (المدعي العاـ االدارم
كالمالي كقضايا الماؿ العاـ ) يديرىا مدع عاـ ال تقؿ خدمتو عف  15سنة يتكلى األشراؼ عمى
مكاتب االدعاء العاـ المالي كاالدارم في دكائر الدكلة ،كيؤسس مكتب لالدعاء العاـ المالي
كاالدارم يرأسو مدع عاـ ال تقؿ خدمتو عف ( )14سنكات في الك ازرات كالييئات المستقمة لمقياـ
بميمة التحقيؽ في كافة جرائـ الفساد المالي كاالدارم كالجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة

()4

المنصكص عمييا في قانكف العقكبات عمى أف يحيؿ الدعكل إلى قاضي التحقيؽ المختص خالؿ
()1

ينظر :المكاد ( )185،184،183مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

()2

المادة ( /5رابعان) مف قانكف االدعاء العاـ العراقي رقـ  49لسنة  2417النافذ.

()4

قد قضت المحكمة االتحادية العميا في القرار المرقـ  /59اتحادية /إعالـ 2417 /في تاريخ ،2418/1/22

()3

المادة(/5اكالن) مف قانكف االدعاء العاـ العراقي رقـ  49لسنة  2417النافذ.

المنشكر عمى المكقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا  http://www.iraqfsc.iqتكضح فيو عدـ التعارض
في االختصاص الممنكح لالدعاء العاـ كىيأة النزاىة في مجاؿ التحقيؽ في جرائـ الفساد المالي كاالدارم كذلؾ
بقكليا ( ..تجد المحكمة االتحادية مف استقراء النصكص القانكنية المطعكف بعدـ دستكريتيا مف المادة ()5
بفقراتيا (ثاني عشر كثالث عشر كرابع عشر) بأف إرادة المشرع اتجيت إلى منح جياز االدعاء العاـ سمطات

تحقيقية تمتد لمدة ( )24ساعة مف تكقيؼ المتيـ في جرائـ الفساد المالي كاإلدارم كالجرائـ المخمة بالكظيفة
العامة ،إضافة لما تقكـ بو ىيأة النزاىة في ىذا المجاؿ ،كاف ذلؾ يمثؿ خيا انر تشريعيا كال يتعارض مع نص المادة

( )142مف دستكر جميكرية العراؽ لسنة  ،2445ال سيما كأف جياز االدعاء العاـ يتمتع باستقاللية عف السمطة
التنفيذية كالتشريعية كفؽ أحكاـ المادة ( )87مف الدستكر كليس ىناؾ تقاطع بيف نصكص قانكف االدعاء العاـ

المطعكف بعدـ دستكريتيا كبيف قانكف ىيأة النزاىة ،بؿ جاء قانكف االدعاء العاـ بمكاده المذككرة مساندان كمعز انز
لدكر ىيأة النزاىة في محاربة الفساد ،كما ال يكجد تعارض بيف المكاد مكضكع الطعف مع المادة ( )47مف

الدستكر الف كؿ سمطة تمارس اختصاصاتيا كميماتيا عمى أساس مبدا الفصؿ بيف السمطات دكف تدخؿ في
مياـ السمطات األخرل ،ذلؾ أف جياز االدعاء العاـ كمنذ نشكئو يختص بالتحقيؽ في الجرائـ خاصةن تمؾ التي
تتعمؽ بالحؽ العاـ ،لذا تككف دعكل المدعي إضافة إلى كظيفتو فاقدة لسندىا الدستكرم كالقانكني ،لذا قررت

المحكمة االتحادية الحكـ برد دعكل المدعي إضافة إلى كظيفتو).
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 24ساعة مف تاريخ تكقيؼ المتيـ( ،)1عمى الرغـ مف اف أجراء االدعاء العاـ في التحقيؽ ىك
أجراء مؤقت كال يمكف أف يقرر مصير المتيـ بعد تكقيفو أك أخالء سبيمو ألف القانكف قد ترؾ ىذا
()2
عد مكقفان محمكدان لممشرع التخاذه ىذا األجراء كذلؾ مف
األمر إلى قاضي التحقيؽ  ،اال أنو ّ

أجؿ تعزيز دكره في حماية المصالح العميا لمشعب كالمحافظة عمى أمكاؿ الدكلة كالقطاع العاـ(.)3

ثانيا -دور الهيئات المتخصصة في رد المال العام-:
مف البدييي القكؿ إف لمجيات االصمية القائمة بالتحقيؽ االبتدائي الدكر الكبير في معرفة
معالـ الجريمة المرتكبة كخاصة تمؾ التي تمس الماؿ العاـ ،أضافةن الى اتخاذ بعض االجراءات
أك التدابير التي تمكنيا مف المحافظة عمى الماؿ العاـ الذم في حكزة الجاني كالحجز عمى
أمكالو أك أمكاؿ زكجو أك أكالده القصر..الخ أك منعو مف السفر ،اال أف تمؾ الجيات لـ تنفرد
كحدىا في أجراء التحقيؽ ،أنما امتدت تمؾ الميمة إلى ىيئات متخصصة تتكلى التحقيؽ إلى
جانب الجيات االصمية.
فبالنسبة لممشرع المصرم في قانكف الكسب غير المشركع رقـ  62لسنة  1975المعدؿ قد
أنتزع االختصاص في التحقيؽ مف النيابة العامة ،ك ِ
أعط لييئات قضائية مشكمة عمى نحك
خاص( ،)4قد منحيا القانكف ذات االختصاصات التي تممكيا سمطة التحقيؽ االبتدائي لتحقيؽ
جنايات الكسب غير المشركع( ،)5التي سميت بييئات الفحص كالتحقيؽ التي تـ تخكيميا مف قبؿ
المشرع في حالة كجكد شبيات قكية عمى كسب غير مشركع أف تأمر بمنع المتيـ أك زكجو أك
()1

المادة ( /4ثاني عشر /ثالث عشر /رابع عشر) مف قانكف االدعاء العاـ العراقي رقـ  49لسنة  2417النافذ.

()2

محمد حسف جاسـ نصيؼ العاني ،دكر االدعاء العاـ في الدعكل الجزائية كفقان لقانكف االدعاء العاـ رقـ 49

()3

حسيف عبد الصاحب عبد الكريـ ،دكر االدعاء العاـ في مراحؿ الدعكل الجزائية في ضكء قانكف رقـ 49

لسنة  ،2417رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الحقكؽ -جامعة تكريت ،2418 ،ص.87

لسنة  ،2417بحث منشكر في مجمة كمية الحقكؽ – جامعة النيريف ،المجمد،24العدد ،2418، ،2ص .4كقد
تمت القراءة األكلى في مجمس النكاب العراقي لتعديؿ قانكف االدعاء العاـ رقـ  49لسنة  2417كقد تضمف تجريد

االدعاء العاـ مف اختصاصو في التحقيؽ في جرائـ الفساد المالي كاالدارم ككذلؾ استبعاء أنشاء مكاتب االدعاء
العاـ المالي كاالدارم في دكائر الدكلة ،ينظر :مشركع التعديؿ االكؿ لقانكف االدعاء العاـ رقـ  49لسنة ،2417
المنشكر عمى المكقع الرسمي لمجمس النكاب العراقي عمى المكقع اآلتي https://ar.parliament.iq :آخر
زيارة لممكقع في تاريخ .2419/14/28

()4
()5

د .رزؽ سعد عمي عبد المجيد ،المصدر السابؽ.194 ،

د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المصدر السابؽ ،ص.443
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أكالده القصر مف التصرؼ في أمكاليـ كميا أك بعضيا كاتخاذ االجراءات التحفظية الالزمة لتنفيذ
االمر( ،)1كليذه الييئات عند مباشرة التحقيؽ جميع االختصاصات المقررة في قانكف االجراءات
الجنائية إذ لـ يقيدىا القانكف بقكاعد خاصة تمتزميا عند التحقيؽ الذم تقكـ بو ،كانما أحاؿ ذلؾ
إلى القكاعد العامة فيما يتعمؽ بجميع اجراءات التحقيؽ بما في ذلؾ سريتو كنطاؽ ىذه السرية(.)2
ككذلؾ جاء في قانكف رقـ  97لسنة  2415بشأف تعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ 62
لسنة 1975في شأف الكسب غير المشركع المصرم الذم أضاؼ مادة جديدة نصت عمى أنو
( يجكز لمييئة المختصة بالفحص كالتحقيؽ عند الضركرة أك عند كجكد ادلة كافية عمى جدية
االتياـ في جناية الكسب غير المشركع أك في جريمة اخفاء األمكاؿ المتحصمة منيا أف تطمب
مف النيابة العامة منع المتيـ مف السفر خارج البالد أك بكضع اسمو عمى قكائـ ترقب
الكصكؿ ،)3()...يفيـ مف النص أف المشرع قد أجاز لييئات الفحص كالتحقيؽ تقديـ طمب الى
النيابة العامة لتكقيع أمر منع المتيـ مف السفر كلكف في حالتيف ىما في حالة الضركرة أك في
حالة كجكد أدلة كافية تكضح جدية االتياـ في جناية الكسب غير المشركع.
كأما بخصكص المشرع الككيتي فأنو لـ ِ
يعط ميمة أتخاذ االجراءات التحفظية لمجاف الفحص
المنصكص عمييا في قانكف رقـ  2لسنة  2416في شأف أنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد
كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية سكل منحيا حؽ تقديـ طمب إلى النائب العاـ في
حالة رؤية شبية كسب غير مشركع التخاذ ما يراه مناسبان في ىذا الصدد(.)4
كبالنسبة لممشرع العراقي فأنو قد أعطى لييئة النزاىة صالحية التحقيؽ في ج ارئـ الفساد المالي
كاالدارم كالجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة بكساطة محققييا تحت أشراؼ قضاة التحقيؽ
كفقان لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ( ،)5التي تعد مؤسسة ذات أىمية كبيرة ككنيا تتكلى
()1
()2

المادة ( )14مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم النافذ.

ينظر :قرار المحكمة الدستكرية العميا المصرية رقـ  147لسنة  34قضائية "دستكرية" ،المنشكر في الجريدة

الرسمية العدد  ،54في  /15ديسمبر ،2416 /ص.58

()3

المادة (13مكررا) مف قانكف رقـ  97لسنة  2415بتعديؿ بعض احكاـ القانكف رقـ  62لسنة  1975في شأف

الكسب غير المشركع المصرم.

()4
()5

د .محمد حسف الكندرم ،المصدر السابؽ ،ص .125

المادة ( )3 ،1مف قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع العراقي رقـ  34لسنة  2411المعدؿ.
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أىـ المياـ كأكثرىا خطكرة اال كىي ميمة مكافحة الفساد كحماية الماؿ العاـ( ،)1كأف قاضي
التحقيؽ عند مباشرتو ألية قضية فساد البد مف أف يشعر الدائرة القانكنية في ىيئة النزاىة ،كتككف
الييئة طرفان في كؿ قضية فساد ال يجرم التحقيؽ فييا بكاسطة أحد محققي دائرة التحقيقات،
كبالتالي ليا الحؽ في متابعتيا بكساطة الممثؿ القانكني بككالة رسمية ،كعندما تختار الييئة
اكماؿ التحقيؽ فيكدع قاضي التحقيؽ قضية الفساد المنظكرة مف قبمو إلى أحد محققي دائرة
التحقيقات في الييئة أك أحد محققي مكاتبيا( ،)2كتمتزـ جميع دكائر كمؤسسات الدكلة العامة
بتزكيد الييئة بما تطمبو مف كثائؽ كأكليات كمعمكمات تتعمؽ بالقضية التي يراد التحرم أك
التحقيؽ فييا كتتعاكف معيا لكي تتمكف مف أداء مياميا التحقيقية كفقان لمقانكف( ،)3كقد تـ تخكيؿ
ىيئة النزاىة كذلؾ أتخاذ أم عمؿ يسيـ في مكافحة الفساد أك الكقاية منو بشرط أف يككف العمؿ
ضركرم كيصب في مكافحة الفساد ،كأف يككف فاعالن كمناسبان لتحقيؽ أىداؼ الييئة( ،)4كأف تتخذ
ما تراه مناسبان لمكافحة الفساد كأجراء ضبط األمكاؿ محؿ الجريمة أك أجراء الحجز عمى أمكاؿ
المتيـ مف أجؿ المحافظة عمى الماؿ العاـ كضماف رده(.)5
كقد كاف لييئة النزاىة الدكر الكبير في المحافظة عمى األمكاؿ العامة كالمساىمة في ردىا
إلى خزينة الدكلة سكاء في داخؿ العراؽ أـ في خارجو كذلؾ مف خالؿ التقارير كاالحصائيات
التي أكردتيا(.)6

()1

احمد خكرشيد حميدم ك محمد مظير ناصر ،النظاـ القانكني لييئة النزاىة ،بحث منشكر في مجمة كمية

القانكف لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،المجمد  ،5العدد  /19الجزء االكؿ ،2416 ،ص.122

()2

المادة ( / 14اكالن /ثانيان /ثالثان) مف قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2411المعدؿ.

()4

المادة ( /3سابعان) مف قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2411المعدؿ.

()3

المادة ( /15اكالن) مف قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2411المعدؿ.

()5

ىيئة النزاىة في معرض حديثيا عف إنجازاتيا لعاـ  ،2419أكدت تمكنيا مف المحافظة عمى أكثر مف

( )24144444444444444ترليكف دينار ،مف بينيا قرابة ( )14744444444444444ترليكف دينار ،استطاعت
كشفيا أك منعت ىدرىا عبر إجراءاتيا الكقائية كالردعية .كأشارت إلى أف األمكاؿ التي تمت إعادتيا حقيقة إلى
خزينة الدكلة خالؿ المدة ذاتيا تجاكزت ( )414435644444444مميار دينار ،إضافة إلى صدكر أحكاـ قضائية

ِّ
برد قرابة ( )11475444444444مميار دينار ،في حيف بمغت األمكاؿ المستردة بمكجب قانكف العفك حكالي
( )1454444444444مميار دينار .ينظر في ذلؾ المكقع الرسمي لييئة النزاىة كعمى الرابط االتي:
 /http://www.nazaha.iqآخر زيارة لممكقع في تاريخ .2424/1/7

()6

جاء في التقرير النصؼ سنكم لييئة النزاىة لعاـ  2419بأف مجمكع االمكاؿ العامة التي استرجعتيا اليياة،

بناء عمى إجراءاتيا كالتي تمت اعادتيا
كالتي اصدرت احكاـ قضائية بردىا كالتي منعت أك اكقفت اليياة ىدرىا ن
حقيقةن لحساب الخزينة العامة حفاظان عمى الماؿ العاـ بمغ ( )14195434147874128ترليكنان ،كمئةن كخمسةن
كتسعيف مميا انر ،ككاحدان كثالثمائة مميكف ،كسبعمائة كسبعة كثمانيف ألفان ،كثمانيةن كعشريف دينا انر عراقيان=
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فيالحظ بأف ىيئة النزاىة

()1

ليا صالحية أتخاذ االجراءات التحفظية كمف ضمنيا الحجز عمى

أمكاؿ المتيـ مف أجؿ رد األمكاؿ المختمسة كمنع التصرؼ فييا بأم شكؿ مف األشكاؿ.

كعكد عمى بدء يتبيف لنا بأف الجيات القائمة بالتحقيؽ االبتدائي سكاء كانت الجيات األصمية

أـ اال ستثنائية لمتحقيؽ في جرائـ الفساد المالي كاالدارم كالجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة،
كاف ليا الدكر الكبير في رد الماؿ العاـ مف خالؿ قياميا ببعض االجراءات التحفظية التي قد

تتخذىا في حاؿ تـ ارتكاب جريمة تمس الماؿ العاـ كأجراء الحجز عمى أمكاؿ المتيـ أك منعو

مف التصرؼ أك ادارتو أك منع مف السفر أك غيرىا.

ك( )9845454889ثمانية كتسعيف مميكنان ،كخمسمائة كخمسة كأربعيف ألفان كثمانمائة كتسعة كثمانيف دكال انر
امريكيان ،مم ا يعني أف االمكاؿ العامة المحافظ عمييا بعد تحكيميا مف الدكالر االمريكي الى الدينار العراقي يبمغ
( )14312457143954438ترليكنان كثالثمائة كاثني عشر مميا انر كخمسمائة ككاحدان كسبعيف مميكنان كثالثمائة
كخمسة كتسعيف ألفان كثمانية كثالثيف دينا انر عراقيان كعمى كفؽ التفصيؿ اآلتي -1 :االمكاؿ التي استطاعت ىيأة
النزاىة كشفيا كمنع ىدرىا عف طريؽ االجراءات الكقائية اك الردعية خالؿ سير االجراءات التحقيقية في عدد مف

قضايا الفساد بمغت قيمة األمكاؿ ( )14169451544824267ترليكف كمئة كتسعة كستكف مميا انر ،كخمسمائة
كخمسة عشر مميكنان ،كأربعمائة كاثناف كثمانكف ألفان ،كمئتاف كسبعة كستكف دينا انر عراقيان ،ك()9844784489

ثمانية كتسعكف مميكنان ،كثمانية كسبعكف ألفان ،كأربعمائة كتسعة كثمانكف دكال انر امريكيان -2األمكاؿ التي تمت
إعادتيا حقيقة الى خزينة الدكلة بمغت ( )45746414955أربعمائة كسبعة كخمسكف مميكنان ،كستمائة ككاحد

كأربعكف ألفان ،كتسعمائة كخمسة كخمسكف دينا انر عراقيان -3،االمكاؿ التي صدرت أحكاـ قضائية بردىا
( )6496448444581ستة مميارات ،كتسعمائة كستكف مميكنان ،كأربعة كثمانمائة ألؼ ،كخمسمائة ككاحد كثمانكف
دينا انر عراقيان ،ك( )1544الؼ كخمسمائة دكالر امريكي -4،االمكاؿ التي ضبطت اثناء عمميات الضبط بمغت
( )18436748584325ثمانية عشر مميا انر ،كثالثمائة كسبعة كستكف مميكنان ،كثمانمائة كثمانية كخمسكف ألفان،

كثالثمائة كخمسة كعشركف دينا انر عراقيان ك( )4654944أربعمائة كخمسة كستكف ألفان ،كتسعمائة دكالر امريكي.
التقرير النصؼ سنكم لييئة النزاىة لعاـ  ،2419ص ،16المنشكر عمى المكقع الرسمي لييئة النزاىة
 /http://www.nazaha.iqآخر زيارة لممكقع .2419/14/15

()1

"ابرز القضايا التي تجرييػا محكمػة تحقيػؽ الن ازىػة كغسػؿ االمػكاؿ فػي الرصػافة ىػي جريمػة اخػتالس مبمػغ 47

مميار دينار عراقي مػف مصػرؼ ال ارفػديف فػرع العابػد فػي محافظػة االنبػار ،إذ جػرل تكقيػؼ مجمكعػة مػف المتيمػيف
مف مكظفي المصرؼ منيـ مدير المصػرؼ كمسػاعديو" .كنظػرت المحكمػة المػذككرة عمػى نحػك ثالثػة آالؼ قضػية
فساد كظيفي خالؿ عاـ كاحد ،كمف بيف ىذه القضايا  224قضية اختالس ك 487قضػية ىػدر بالمػاؿ العػاـ ك81
قضػػية رشػػكة ك 386قضػػية تجػػاكز المػػكظفيف لحػػدكد كظػػائفيـ ك 132سػػرقة ألم ػكاؿ الدكلػػة .القاضػػي إيػػاد محسػػف
ضمد ،نظرنا ثالثة آالؼ قضية فساد خالؿ عاـ كقػانكف العفػك أطمػؽ السػراؽ ،تقريػر منشػكر عمػى المكقػع الرسػمي

لمجمس القضاء االعمى مف خالؿ الرابط اآلتي https://www.hjc.iq :آخر زيارة لممكقع .2419/14/21
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المطمب الثاني
االجراءات الخاصة برد المال العام في مرحمة المحاكمة
بادئ ذم بدء عرفت مرحمة المحاكمة بأنيا عبارة عف مجمكعة مف االجراءات التي تتـ
مباشرتيا مف قبؿ المحكمة المختصة مف أجؿ الكصكؿ الى حكـ يعبر عف الحقيقة كيحقؽ
متطمبات العدالة(.)1
كقد خصت التشريعات محؿ المقارنة ىذه المرحمة بأحكاـ خاصة فيما يتعمؽ بالحكـ الصادر
بالرد ،كقبؿ معرفة تمؾ األحكاـ سكؼ نكجز البحث عف المحكمة المختصة لمنظر في دعاكل
الماؿ العاـ.
كعميو سكؼ يقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف :نبيف في الفرع األكؿ المحكمة المختصة لمنظر
في دعاكل الماؿ العاـ ،كنناقش في الفرع الثاني اجراءات المحكمة المختصة لمحكـ برد الماؿ
العاـ.

الفرع األول
المحكمة المختصة لمنظر في دعاوى المال العام
بتداء كبصفة أصمية يككف مف اختصاص القضاء
أف النظر بشأف دعاكل الماؿ العاـ ا ن

الجنائي العادم( ،)2كاف الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ كجريمة االختالس كجريمة االستيالء
كجريمة الغدر كجريمة التربح ...الخ تعد مف فئة الجنايات لذلؾ فإف االختصاص حينيا يقرر
لمحكمة الجنايات لمنظر فييا عمى اعتبار أنيا المحكمة المختصة لمنظر في مثؿ ىذه الدعاكل
استثناء عمى ىذا األصؿ كىك قد أجاز احالة الدعكل
الجزائية( ،)3اال أف المشرع المصرم قد أكرد
ن

مف قبؿ النائب العاـ أك المحامي إلى محاكـ الجنح استنادان الى نص المادة ( 164مكر انر) مف

()1
()2
()3

د .عمي طاىر شتا ،مصدر سابؽ ،ص.447
د .عمي طاىر عمي شتا ،المصدر نفسو ،ص.412
نصت المادة ( )158مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ عمى أف (إذا رأل قاضي التحقيؽ أف

الكاقعة جناية كأف األدلة عمى المتيـ كافية يحيؿ الدعكل إلى محكمة الجنايات كيكمؼ النيابة العامة بأرساؿ

األكراؽ إلييا فك انر) ،ككذلؾ نصت المادة (/134أ) مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ عمى أف
(يحاؿ المتيـ في جناية عمى محكمة الجنايات بدعكل غير مكجزة .)...
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قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ التي قضت عمى أف (يجكز لمنائب العاـ أك المحامي
العاـ في األحكاؿ المبينة في الفقرة األكلى مف المادة  118مكر انر (أ) مف قانكف العقكبات أف
يحيؿ الدعكل إلى محاكـ الجنح لتقضي فييا كفقان ألحكاـ المادة المذككرة) كالمادة المشار إلييا
في ىذا النص تجيز لممحكمة في جرائـ االختالس كاالستيالء كالغدر كالتربح كغيرىا مف الجرائـ
المنصكص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات ،كفقان لما تراه مف
ظركؼ الجريمة كمالبساتيا أذا كاف الماؿ مكضكع الجريمة أك الضرر الناجـ عنيا ال تجاكز
قيمتو خمسمائة جنيو أف تقضي فييا بدالن بعقكبة الحبس أك بكاحد أك أكثر مف التدابير
المنصكص عمييا في المادة ( /118مكر ار  ،)1()2/كيجب عمى المحكمة أف تقضى فضالن عف
ذلؾ بالمصادرة كالرد أف كاف ليما محؿ ،)...كعمى الرغـ مف تبني كؿ مف المشرع العراقي في
قانكف العقكبات النافذ كالمشرع الككيتي في قانكف حماية األمكاؿ العامة النافذ( ،)2تجنيح العقكبات
المقررة لمجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ اال أف محكمة الجنايات ىي التي تفصؿ في ىذه الدعاكل
كلـ ِ
تعط صالحية النظر فييا إلى محاكـ الجنح كما فعؿ المشرع المصرم.
أف المشرع المصرم سابقان قد أصدر قانكف رقـ  145لسنة  1984الذم تضمف أنشاء
محاكـ أمف الدكلة(االستثنائية) المتخصصة بالنظر في قضايا العدكاف عمى الماؿ العاـ ،اال أف
ىذه المحاكـ قد ألغيت بمكجب القانكف رقـ  95لسنة  2443الذم أستبدؿ نص المادة
(366مكر ار ) بنص جديد كالذم نص عمى ما يمي (تخصص دائرة أك أكثر مف دكائر محكمة
()1

نصت المادة ( /118مكررا )2 /مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى أف ( ...يجكز فضالن عف العقكبات

المقررة لمجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب (الرابع) الحكـ بكؿ أك بعض التدابير اآلتية:

 .1الحرماف مف مزاكلة المينة مدة ال تزيد عمى ثالثة سنكات

 .2حظر مزاكلة النشاط االقتصادم الذم كقعت الجريمة بمناسبتو مدة ال تزيد عمى ثالثة سنكات.
 .3كقؼ المكظؼ عف عممو بغير مرتب اك بمرتب مخفض لمدة ال تزيد عمى ستة أشير.
 . 4العزؿ مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالثة سنكات تبدأ مف نياية تنفيذ العقكبة أك انقضائيا ألم سبب
آخر.

()2

نصت المادة ( )317مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى أف (اذا كاف مكضكع الجريمة في المادتيف

( ) 316،315تقؿ قيمتو عف خمسة دنانير جاز لممحكمة أف تحكـ عمى الجاني بالحبس بدال مف العقكبة المقررة
في المادتيف المذككرتيف) ،ككما نصت المادة ( )24مف قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية األمكاؿ العامة
الككيتي عمى أف ( ...يجكز لممحكمة في الجرائـ المنصكص في ىذا القانكف كفقا لما تراه مف ظركؼ الجريمة

كمالبساتيا اذا كاف مكضكعيا أك الضرر الناجـ عنيا يسي انر أف تقضي فييا بدالن مف العقكبات المقررة ليا بعقكبة
الحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنكات كبغرامة ال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف).
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الجنايات -يككف رئيس كؿ منيا بدرجة رئيس محاكـ االستئناؼ -لنظر الجنايات المنصكص
عمييا في األبكاب األكؿ كالثاني كالثاني مكر انر كالثالث كالرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف
العقكبات ،كالجرائـ المرتبطة بتمؾ الجنايات ،كيفصؿ في ىذه القضايا عمى كجو السرعة).
نالحظ مف خالؿ ما ذكر ،أف المشرع المصرم قد خصص دائرة أك اكثر مف دكائر
الجنايات ،عمى أف يككف رئيس كؿ منيا بدرجة رئيس محاكـ االستئناؼ لمنظر في قضايا معينة
كمف ضمنيا قضايا الماؿ العاـ ،كأف تفصؿ بيا عمى كجو السرعة ،كرأل أحد الفقياء بأف
تخصيص دكائر بعينيا لنظر ىذه الجنايات يشكؿ مظي انر ميمان مف مظاىر الحماية االجرائية
لمماؿ العاـ مف الزاكية الجنائية( ،)1كمف ثـ يمكف أف يعكد الماؿ المختمس أك المستكلى عميو
سريعان إلى الجيات المالكة لو ليؤدم دكره في خدمة االقتصاد الكطني كيحقؽ غرضو في اشباع
الحاجات العامة( ،)2كأف تسريع المحاكمة في ىذه الجرائـ قد يرمي إلى تحقيؽ ىدؼ مزدكج يتمثؿ
في حماية الماؿ العاـ كحماية المكظؼ العاـ مرتكب الجريمة في الكقت ذاتو ،كذلؾ ألف تأخير
المحاكمة سكؼ يضر أجيزة الدكلة كاألمكاؿ العامة ،فضالن عف تعميؽ مصير المتيميف مف
ضرر كيناؿ في الكقت نفسو مف حسف سير العمؿ
المكظفيف إلى كقت طكيؿ قد يمحؽ بيـ
ان
كانتظامو(.)3
أما في الككيت فنجد المشرع في حماية االمكاؿ العامة لـ يحدد المحكمة المختصة بنظر
الدعاكل الناشئة عف جرائـ االمكاؿ العامة ،لذلؾ يتـ الرجكع إلى القاعدة العامة فيما يتعمؽ
باختصاص المحاكـ المنصكص عمييا في قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي رقـ
 17لسنة  1964النافذ(.)4
في العراؽ انشأ مجمس القضاء االعمى محكمة خاصة لمنظر في قضايا الفساد الكبرل سميت
ب(محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية)
()1

()5

في رئاسة محكمة استئناؼ بغداد/الكرخ االتحادية،

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف اإلجراءات الجنائية،

المصدر السابؽ ،ص.219

()2
()3

د .عمي حمكدة ،المصدر السابؽ ،ص.129

د .محمد عبد الشافي إسماعيؿ ،الحماية اإلجرائية لمماؿ العاـ في التشريع المصرم ،ط ،1دار النيضة

العربية ،القاىرة ،1999 ،ص.71-74

()4
()5

ينظر نص المكاد ( )2،4،7مف قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي النافذ.
ينظر :بياف رقـ ( )96لسنة  ،2419الكقائع العراقية ،العدد  ،4561ص  ،48كقد أصدرت محكمة جنايات

مكافحة الفساد المركزية عدة أحكاـ منيا :قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ،بالعدد المرقـ  /7ج ـ /
 ،2419كالمؤرخ في ( 2419/12/17قرار غير منشكر).
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كقد حدد اختصاص تمؾ المحكمة في نظر قضايا الفساد الكبرل كقضايا الفساد الخاصة
بالمتيميف الذم يتكلكف مناصب ميمة ،كقد تـ أنشاء المحكمة لمبررات عدة منيا ازدياد ظاىرة
الفساد المالي كاالدارم في اآلكنة األخيرة ،كانشغاؿ ىيئة الن ازىة كالمحاكـ المختصة بجميع
القضايا التي ينطبؽ عمييا الكصؼ القانكني كقضية فساد ،مما أدل الى بطئ عمؿ تمؾ المحاكـ
في حسـ تمؾ القضايا ،لذلؾ أكجد مجمس القضاء االعمى حؿ ذلؾ مف خالؿ تشكيؿ محكمة
جنايات مكافحة الفساد المركزية لتتكلى ميمة النظر في جميع قضايا الفساد الكبرل.

الفرع الثاني
اجراءات المحكمة لمحكم في رد المال العام
بعد معرفة المحكمة المختصة لمنظر في دعاكل الماؿ العاـ ،تكجب عمينا معرفة االجراءات
التي تقكـ بيا تمؾ المحكمة مف أجؿ الحكـ برد الماؿ العاـ لكي يصدر الحكـ صحيحان خاليان مف

العيكب التي قد تستكجب الطعف أك النقض.

فعند احالة الدعكل مف قبؿ الجيات القائمة بالتحقيقات إلى المحكمة المختصة كالمتضمنة
جميع النتائج التي تكصمت إلييا تمؾ الجيات عف طريؽ قرار االحالة فأف المحكمة غير ممزمة
بتمؾ النتائج ،ففي مصر صرح المشرع في قانكف االجراءات الجنائية النافذ بعدـ التزاـ المحكمة
()1
بناء عمى قناعتيا كعقيدتيا
المختصة بما ىك مدكف في محضر التحقيؽ االبتدائي  ،أنما تحكـ ن
كاستنادان إلى األدلة أك القرائف التي حصمت عمييا خاصةن كأف جرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ لـ

تتطمب طريقة خاصة إلثباتيا ،كحيث قضت محكمة النقض المصرية عمى أف (...أثبات جريمة
االختالس أك االستيالء عمى الماؿ العاـ المنصكص عمييما في الباب الرابع مف قانكف العقكبات

ال يمزـ فيو طريقة خاصة غير طرؽ االستدالؿ العامة ،كلممحكمة االقتناع بكقكع الفعؿ المككف
لمجريمة مف أم دليؿ أك قرينة تقدـ إلييا ميما كانت قيمة الماؿ مكضكع الجريمة.)2()...
أما في الككيت فكانت العبرة في المحاكمات الجزائية ىي باقتناع القاضي بناء عمى األدلة
يككف عقيدتو مف أم دليؿ أك قرينة يرتاح إلييا ،اال اذا قيده القانكف
المطركحة عميو ،فمو أف ّ
بدليؿ معيف ينص عميو ،ككاف القانكف الجزائي الككيتي لـ يجعؿ إلثبات جرائـ اختالس الماؿ
العاـ طريقان خاصان( ،)3لذلؾ تبني المحكمة المختصة حكميا حسب قناعتيا.
( )1نصت المادة ( )344مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ عمى أف (ال تتقيد المحكمة بما ىك مدكف
في التحقيؽ االبتدائي ،أك في محاضر جمع االستدالالت ،إال إذا كجد في القانكف نص عمى خالؼ ذلؾ).
( )2ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  2114لسنة  61القضائية في  /21فبراير،)1993 /
المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.laweg.netآخر زيارة لممكقع في تاريخ .2419/9/34
()3

ينظر :حكـ محكمة التمييز الككيتية (الطعف المرقـ  281لسنة  2411جزائي في تاريخ 2412/3/18

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://ccda.kuniv.edu.kwآخر زيارة .2418/12/5
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كفي العراؽ ،كاف عمى المحكمة المختصة االطالع عمى ق اررات الجيات القائمة بالتحقيؽ
سكاء قاضي التحقيؽ أك التحقيؽ الصادر مف جية االدارة الذم يسمى بػ(التحقيؽ االدارم) الذم
قامت بو المجنة التحقيقية المشكمة في الدائرة التي حصؿ فييا الجرـ( ،)1أذا ثبت ارتكاب المتيـ
الجريمة المنسكبة إليو يقكـ قاضي التحقيؽ بإصدار قرار االحالة إلى المحكمة المختصة كلكف
المحكمة ال تمتزـ بما ىك مدكف في قرار االحالة كليا البحث عف األدلة كاالقتناع بذلؾ ،أما
بالنسبة لمحضر التحقيؽ االدارم( ،)2فأنو يحاؿ إلى المحكمة بكتاب رسمي صادر مف المجنة
االدارية صاحبة االختصاص لككنو حجة بالنسبة لمكقائع التي اشتممت عميو ،كأف الحجية التي
يتمتع بيا التحقيؽ ىي حجية األمر المقضي بو عند اصدار الحكـ كبالتالي تمتع التحقيؽ االدارم
بالحجية يؤدم الى ضماف استقرار الحقكؽ كالمراكز القانكنية لممكظؼ(.)3
كقد قيد القضاء الجنائي المصرم المحكمة المختصة بعدة قيكد لمحكـ برد الماؿ العاـ منيا
عند ثبكت االدلة ضد المتيـ يجب عمى المحكمة التأكد مف عدـ رد المتيـ لمماؿ بشكؿ طكعي
سكاء كاف رد الماؿ كميان أـ جزئيان ،ففي حاؿ رد المتيـ الماؿ المختمس أك المستكلى عميو كميان
حتى كأف كاف قبؿ يكـ المحاكمة فينا ينفي الحكـ بالرد ألف مف شركط الحكـ بالرد ىك بقاء الماؿ
المختمس في ذمة المتيـ حتى الحكـ عميو ،كأما أذا ضبط الماؿ المختمس فأثره ىك عدـ الحكـ
برده( ،)4كاذا رد المتيـ الماؿ المختمس أك المستكلى عميو بشكؿ جزئي فيجب عمى المحكمة
الحكـ بما تبقى في ذمة المختمس كفي حاؿ تـ الحكـ بجميع ما تـ اختالسو كسبؽ كأف سدد
()1

ينظر :المادة ( /14ثالثان) مف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ العراقي رقـ  14لسنة 1991

()2

أحد الق اررات الصادرة مف محكمة الجنايات بالنظر في قضايا النزاىة كالتي نصت عمى أف " ...كلدل عطؼ

المعدؿ.

النظر عمى القرار المميز في  2414/14/29فقد كجد أنو غير صحيح كمخالؼ لمقانكف لكجكد أدلة تكفي
لإلحالة ،إذ ثبت كجكد مخالفات مرتكبة مف قبؿ المتيميف بمكجب تقرير الرقابة المالية كالتحقيؽ االدارم في أمانة
بغداد ،مكتب المفتش العاـ ،كاف العقكبة اإلدارية كالتحقيؽ االدارم ال يقيد التحقيؽ القضائي الختالفو عنو
مضمكنان كنتيجة كذلؾ أف القرار المميز لـ ي ار ِع كجية النظر أعاله قرر نقضو ،)...ينظر قرار محكمة جنايات
الرصافة /الييئة الثالثة /رقـ /88ت 2415 /في تاريخ  ،2415/7/29نقالن عف :ياسر محمد سعيد قدك ،الحماية

الجنائية لمماؿ العاـ كأسباب الفساد كسبؿ المكافحة كالعالج (دراسة تطبيقية)،ط ،1المركز العربي لمنشر كالتكزيع،

القاىرة  ،2418 ،ص.163

()3

عبير صبيح راشد ،حجية التحقيؽ اإلدارم في الدعكل الجزائية ،بحث مقدـ الى المعيد القضائي ،بغداد،

 ،2415ص.68

()4

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  6743لسنة  62القضائية في  / 24مارس،)1994 /

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.cc.gov.egتاريخ آخر زيارة .2418/12/15
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المتيـ جزء مف الماؿ فينا يككف الحكـ معيبان مما يكجب نقضو( ،)1كقد أتجو المشرع الككيتي
بنفس أتجاه القضاء المصرم في حاؿ رد المتيـ الماؿ بشكؿ طكعي استنادان الى نص المادة
( )24مف قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية االمكاؿ العامة التي نصت عمى أف (ال يجكز
تطبيؽ المادة ( )81مف قانكف الجزاء بأم حاؿ عمى جريمة مف الج ارئـ المذككرة في ىذا القانكف
اال اذا بادر الجاني برد األمكاؿ مكضكع الجريمة كاممة قبؿ أقفاؿ باب المرافعة في الحاالت التي
يجب فييا الرد.)2()...
نالحظ بأف المادة أعاله قد قيدت سمطة القاضي التقديرية في تقرير االمتناع عف النطؽ
بالعقاب أك عدـ تقريره في حالتيف ىما رد الماؿ مكضكع الجريمة بشكؿ كامؿ ،كأف يككف الرد
()3
قبؿ اقفاؿ باب المحاكمة  ،كقد قضت محكمة التمييز الككيتية في قرار ليا عمى أف (مكظفان

عامان قد قارؼ جريمة اختالس جريمة االستيالء عمى ماؿ عاـ لألدلة السائغة التي أكردىا،
كلقيامو برد األمكاؿ المستكلي عمييا ،قرر باالمتناع عف النطؽ بعقابو ،)4()...أما المشرع العراقي
فأنو لـ يكرد نصان صريحان يقضي بعدـ الحكـ بالرد اذا قاـ المتيـ برد الماؿ قبؿ اجراء المحاكمة.
كمف الضكابط األخرل التي يجب أف تتخذىا المحكمة بعد التأكد مف عدـ رد الماؿ بشكؿ
طكعي أك ضبطو ،ىك كجكب تحديد المبمغ الذم تقضي برده أم البد مف ذكر المبمغ المختمس
أك المستكلى عميو سكاء االستناد في ذكره إلى قرار النيابة العامة المحاؿ إلى المحكمة أـ تكصية
النيابة العامة االدارية عند انتيائيا مف التحقيؽ ،كفي حاؿ عدـ قناعة المحكمة بما قدـ فميا
مخاطبة جية االدارة التي ارتكبت فييا الجريمة مف أجؿ تحديد المبمغ الكاجب رده مف الجاني،
كفي حاؿ تـ أغفاؿ ذكر الماؿ أك خطأىا في تقدير المبمغ يعتبر قصك انر مف المحكمة مما يكجب
نقضو كىذا ما جاءت بو محكمة النقض المصرية في قرار ليا إذ نص عمى أف (...عدـ بياف
الحكـ مفردات المبالغ المقكؿ باختالسيا كبياف أسعار كؿ سمعة مف السمع المنسكب إليو
()1

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  582لسنة  58القضائية في  / 12ابريؿ)1988 /

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.cc.gov.egتاريخ آخر زيارة لممكقع .2418/12/15

()2

نصت المادة ( )81مف قانكف الجزاء الككيتي النافذ عمى أف(اذا أتيـ شخص بجريمة تستكجب الحكـ بالحبس،

جاز لممحكمة ،إذا رأت مف أخالقو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكب فييا جريمتو أك تفاىة ىذه الجريمة
ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى اإلجراـ ،أف تقرر االمتناع عف النطؽ بالعقاب .)...

()3
()4

د .فيصؿ عبد اهلل الكندرم ،مصدر سابؽ ،ص.296

ينظر :حكـ محكمة التمييز الككيتية (الطعف المرقـ  587لسنة  2412جزائي  2في تاريخ )2413/6/14

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://ccda.kuniv.edu.kwآخر زيارة في تاريخ .2418/12/5
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اختالسيا كالمستندات التي أختمسيا كصمتيا بالسمع المختمسة كاتخاذه مف العجز بذاتو دليالن عمى
كقكع االختالس دكف أف يككف مف كقائع الدعكل ما يدؿ عمى تصرؼ الطاعف في الماؿ تصرفان
يتكافر بو القصد الجنائي لديو قصكر ،)1()...كفي قرار آخر قد قضت عمى أف (...الحكـ
المطعكف فيو قد خال مف بياف قيمة الميمات المستكلى عمييا كبالتالي قيمة الغرامة المقضي بيا
فأنو قد جيؿ أحد العقكبات التي أكقعيا األمر الذم يشكبو بالقصكر الذم يعجز محكمة النقض
عف إعماؿ رقابتيا عمى تطبيؽ القانكف مما يعيبو كيكجب نقضو كاالعادة ،)2()...لذلؾ يجب أف
تراعي المحكمة تحديد المبمغ بصكرة صحيحة لكي تتجنب الكقكع في الخطأ.
كيجب عمى المحكمة كذلؾ مراعاة بعض االجراءات في حالة كفاة المتيـ لكي تحكـ بالرد،
كيككف الحكـ بالرد نافذان في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ كالمستفيدكف( ،)3كمف تمؾ االجراءات
التأكد مف كجكد التركة ،إذ في حاؿ عدـ كجكد التركة ال يجكز اختصاـ الكرثة ،ككذلؾ مراعاة
مبدأ ال تركة اال بعد سداد الديكف فأف الكرثة كالمكصى ليـ يمتزمكف بالرد في حدكد التركة كؿ
بحسب أنصبتيـ فييا ،كعمى المحكمة المختصة أف تقرر نصيب كؿ منيـ بقدر ما عاد إليو مف
التركة ،أما بالنسبة لممستفيد فيسرم الحكـ بالرد في مكاجيتو بقدر ما استفاد .كيجب أف تندب
المحكمة محاميان لمدفاع عمف كجو إلييـ طمب الرد إذا لـ ينكبكا مف يتكلى الدفاع عنيـ.
كأما في حالة تعدد المساىمكف في الجريمة سكاء كانكا فاعميف أـ شركاء كتكافر مكجبات
الحكـ بالرد فأنو يجب عمى المحكمة أف تحكـ بو عمى سبيؿ التضامف بيف المتيميف جميعان
بالتساكم ما لـ يعيف الحكـ نصيب كؿ منيـ فيما يجب رده( ،)4كالزاـ الشركاء برد الماؿ العاـ
عمى سبيؿ التضامف مع الفاعؿ االصمي حتى كلك كاف ىؤالء الشركاء ليسكا مكظفيف عمكميف(،)5
ككذلؾ محكمة التمييز الككيتية قد قضت في قرار ليا عمى ما يمي (...مكظفتاف بقسـ السجالت
()1

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  4933لسنة  72القضائية في /18سبتمبر،)2443/

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.cc.gov.egآخر زيارة لممكقع في تاريخ .2418/12/15
()2

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  28114لسنة  67القضائية في /5ديسمبر،)2446/

المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.cc.gov.egآخر زيارة لممكقع في تاريخ .2418/12/15
()3

ينظر :المادة (/248مكررا /د) مف قانكف االج ارءات الجنائية المصرم النافذ.

()4

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  42494لسنة  72القضائية في تاريخ  /5مارس/

 ،)2443المنشكر عمى المكقع الرسمي  http://www.cc.gov.egآخر زيارة لممكقع في تاريخ.2418/12/15
()5

د .أيمف محمد أبك عمـ ،المصدر السابؽ ،ص.269
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دينار ككيتيان المممكؾ لك ازرة الصحة حكمت
بمستشفى العداف استكليتا بغير حؽ عمى مبمغ 91
ان
محكمة الجنايات ...بإلزاميما متضامنيف برد المبمغ الذم استكلتا عميو ،)1()...كفي العراؽ مف
خالؿ اطالعنا عمى بعض الق اررات كجدنا المحاكـ قد تبنت ىذه القاعدة حيث نص حكـ لمحكمة
جنايات البصرة بػػِ ( -3ألزاـ المحككـ عمييما كؿ مف ( أ  ،س ،م ك ع ،ع ح) بإعادة مبمغ قدره
عشرة مالييف دينار كىك المبمغ المتبقي مف المبمغ المختمس كبالتضامف كالتكافؿ بعد اكتساب
القرار الدرجة القطعية)(.)2
كالمشرع العراقي في قانكف العقكبات أمر المحكمة أف تحكـ بالرد فضالن عف العقكبات

المقررة ليذه الجرائـ كلكف لـ يضع الضكابط التي تتخذىا المحكمة في حاؿ الحكـ برد الماؿ
المختمس أك المستكلى عميو ،أما في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ فأف المشرع قد
أعطى صالحية كضع الحجز عمى أمكاؿ المتيـ فك انر مف قبؿ المحكمة بناء عمى طمب مف
االدعاء العاـ أك الجية االدارية المختصة أذا كاف الفعؿ المسند إليو يشكؿ جريمة كاقعة عمى

حقكؽ أك أمكاؿ الدكلة كما ىك في حكميما قانكنان بما في ذلؾ األمكاؿ المعتبرة مف األمكاؿ

العامة( ،)3كالحجز عمى أمكاؿ المتيـ ىك لضماف تنفيذ الحكـ بالرد خاصةن أذا تبيف أف المتيـ نقؿ
ممكية األمكاؿ التي قاـ باختالسيا إلى شخص آخر فيجكز حجزىا لدل ذلؾ الشخص( ،)4كفي
قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ  15لسنة  1958الممغى قد حدد لممحكمة

الكبرل أقرب جمسة لمنظر في الدعكل كتعقد جمساتيا بصكرة عمنية كاذا أقتضى الصالح العاـ أف
تعقدىا بشكؿ سرم ،ككذلؾ خكؿ المحكمة أف تحكـ برد الكسب غير المشركع حتى كلك كاف
حاصالن قبؿ العمؿ بيذا القانكف( .)5كفي قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير

المشركع رقـ  34لسنة  2419النافذ قد الزـ المحكمة بأف تحكـ برد قيمة الكسب غير المشركع
كال يطمؽ سراح المحككـ عمييـ اال بعد سداد مبمغ الغرامة ك رد قيمة ىذا الكسب حيث نصت
المادة ( /4الفقرة رابعان) عمى أف ( ...تحكـ المحكمة برد قيمة الكسب غير المشركع كال يطمؽ
سراح المحككميف كفؽ البنديف (ثانيان) ك(ثالثان) مف ىذه المادة اال بعد سداد مبمغ الغرامة كرد قيمة

الكسب غير المشركع .)...

( )1ينظر :حكـ محكمة التمييز الككيتية (الطعف المرقـ  /2444/174جزائي في تاريخ  )2445/3/8المنشكر
عمى المكقع الرسمي  ، http://ccda.kuniv.edu.kwتاريخ آخر زيارة في .2418/12/5
( )2قرار محكمة جنايات البصرة  /الييأة االكلى المرقـ /536ج ق 2413 /1في ( 2413/11/18قرار غير
منشكر).
( )3ينظر نص المادة (/184أ) مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
( )4د .عبد الرحمف الجكراني ،المصدر السابؽ ،ص.334
( )5ينظر )8،9( :مف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب العراقي رقـ  15لسنة 1958الممغى.
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المبحث الثاني
تنفيذ الحكم برد المال العام
أكد القانكف أف تنفيذ العقكبات كالتدابير المقررة ألية جريمة ال يتـ إال بمقتضى حكـ كاجب
التنفيذ صادر مف محكمة مختصة ،كينفذ ىذا الحكـ فكر صدكره كجاىةن أك اعتباره بمنزلة الحكـ
الكجاىي أذا كاف غيابيان( ،)1كتعد مرحمة تنفيذ العقكبة مف أىـ المراحؿ كالتي عف طريقيا يتحقؽ
اليدؼ مف العقاب كأنيا عممية اجرائية يتـ نقؿ الحكـ بعد اصداره إلى مرحمة التطبيؽ كبذلؾ تعد
ىذه المرحمة تجسيدان لمضمكف الحكـ الجزائي(.)2
كنظ انر لألىمية التي يحظى بيا الماؿ العاـ فقد عنيت التشريعات المقارنة بكضع طرؽ متعددة
في سبيؿ المحافظة عميو كضماف رده ،لذلؾ نجد ىناؾ طرقان تنفيذية جزائية كأخرل غير جزائية،
أجاز المشرع تطبيقيا كفؽ القكانيف المدنية أك االدارية مف أجؿ سرعة رد الماؿ العاـ إلى الدكلة
كىذا ما سكؼ نكضحو تباعان ،ككذلؾ تحتـ عمينا دراسة أثر انقضاء الدعكل الجزائية عمى الرد.
كعميو سكؼ نقسـ ىذا المبحث عمى مطمبيف :نبيف في المطمب األكؿ طرؽ تنفيذ رد الماؿ العاـ،
كمف ثـ نناقش في المطمب الثاني أثر انقضاء الدعكل الجزائية عمى تنفيذ الحكـ بالرد.

المطمب االول
طرق تنفيذ الحكم برد المال العام
لغرض دراسة طرؽ تنفيذ الحكـ برد الماؿ العاـ ،البد مف تقسيـ ىذا المطمب عمى فرعيف:
يتضمف الفرع األكؿ الطرؽ الجزائية ،فيما يتضمف الفرع الثاني الطرؽ غير الجزائية.

الفرع االول
الطرق الجزائية
الطرؽ الجزائية ىي الطرؽ األصمية في تنفيذ الحكـ برد الماؿ العاـ التي نظمتيا التشريعات
الجزائية المقارنة.
()1

ينظر نص المادة ( )282 ،284مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .كينظر كذلؾ نص

المادة ( )214مف قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي النافذ.

()2

محمد إسماعيؿ إبراىيـ ،حسف خنجر عجيؿ ،السياسة الجنائية في تنفيذ العقكبات الفرعية (دراسة مقارنة)،

بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،كمية القانكف_ جامعة بابؿ ،المجمد  ،9االصدار
 ،2417 ،4ص.298
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كلقد أكلى المشرع المصرم اىتمامان كبي انر في بياف طرؽ التنفيذ الجزائية كذلؾ مف أجؿ حماية
الماؿ العاـ كسرعة رده لمدكلة ،كالرد عندما يتـ الحكـ بو فيك لصالح الخزانة العامة كبالتالي عند
تنفيذه سكؼ تتبع األحكاـ الكاردة في قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ التي قد جعمت
ميمة تنفيذ المبالغ المستحقة لمحككمة كالغرامة كالرد كالتعكيض كالمصاريؼ بيد النيابة العامة،
كلكف قبؿ البدء بالتنفيذ البد كأف يتـ ابالغ المحككـ عميو بمقدار تمؾ المبالغ أذا لـ تكف مقدرة في
الحكـ بعد ذلؾ يتـ تنفيذ الحكـ بالرد( ،)1ككذلؾ أجاز المشرع تنفيذ الحكـ بالرد عف طريؽ االكراه
البدني أذا لـ يدفع المتيـ المبالغ التي في ذمتو( ،)2كذلؾ استنادان إلى نص المادة ( )547مف
قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ التي قضت عمى أنو (إذا لـ يدفع المتيـ المبالغ
المستحقة لمحككمة ،تصدر النيابة العامة أم انر باإلكراه البدني كفقان لألحكاـ المقررة بالمكاد 511
كما بعدىا).
كفؽ النص أعاله ،نالحظ بأف المشرع المصرم قد أجاز لمنيابة العامة المجكء إلى طريؽ
االكراه البدني مف أجؿ رد الماؿ العاـ إلى الحككمة ،ككذلؾ أجاز لقاضي المحكمة الجزائية التي
يجرم التنفيذ فييا أف يحدد أجالن معينان لسداد المبالغ المستحقة لمحككمة كلكف ليس في جميع
كبناء عمى طمب المتيـ كأخذ رأم النيابة العامة بذلؾ( ،)3كقد
األحكاؿ أنما في حاالت استثنائية
ن

منح المشرع المصرم لممحكمة عند الحكـ برد المبالغ أك قيمتيا في جرائـ اختالس الماؿ العاـ

بناء عمى طمب النيابة العامة أك المدعى بالحقكؽ
كاالستيالء كالغدر كالتربح كغيرىا أف تأمر ن
المدنية كبعد سماع اقكاؿ ذكم الشأف ،بجكاز تنفيذ ىذا الحكـ في أمكاؿ زكج المتيـ كأكالده القصر

إذا ثبت أنيا آلت إلييـ مف المتيـ كأنيا متحصمة مف الجريمة المحككـ فييا(.)4

()1
()2

المادة ( )545مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
نصت المادة ( )511مف قانكف االجراءات المصرم النافذ عمى أف (يجكز اإلكراه البدني لتحصيؿ المبالغ

الناشئة عف الجريمة المقضي بيا لمحككمة ضد مرتكب الجريمة ،كيككف ىذا اإلكراه بالحبس البسيط كتقدر مدتو

باعتبار يكـ كاحد عف كؿ خمسة جنييات أك أقؿ .كمع ذلؾ ففي مكاد المخالفات ال تزيد مدة اإلكراه عمى سبعة
أياـ لمغرامة كال عمى سبعة أياـ لممصاريؼ كما يجب رده كالتعكيضات .كفي مكاد الجنح كالجنايات ،ال تزيد مدة
اإلكراه عمى ثالثة أشير لمغرامة كثالثة أشير لممصاريؼ كما يجب رده كالتعكيضات ).كينظر كذلؾ نص المكاد
( 514كما بعدىا) مف القانكف نفسو.

()3
()4

ينظر نص المادة ( )514مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
المادة ( /248مكررا/ج) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
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كبالمقابؿ فأف المشرع الككيتي أكرد حكمان خاصان مخالفان لمقاعدة العامة التي تنص عمى عدـ
جكاز تنفيذ األحكاـ الجزائية اال بعد أف تصبح نيائية ،كاالستثناء الذم جاء بو قانكف رقـ  1لسنة
 1993بشاف حماية االمكاؿ العامة ىك جعؿ الحكـ االبتدائي الصادر بالغرامة أك الرد أك
التعكيض عف أحدل الجرائـ المخالفة ألحكاـ ىذا القانكف كاجبة النفاذ فك انر( ،)1فأف ما دفع المشرع
الككيتي لتبني نفاذ الحكـ االبتدائي عمى خالؼ القاعدة العامة أنما ىك تجسيدان مف المشرع
الىتمامو في استرداد األمكاؿ العامة( ،)2كقد بينت المذكرة االيضاحية ليذا القانكف بأف المادة
( )23مف القانكف المذككر تعتبر صكرة مف صكر االىتماـ برد األمكاؿ مكضكع الجريمة ،كقد
أصبحت األحكاـ الصادرة بالغرامة أك الرد أك التعكيض كاجبة النفاذ فك انر مف يكـ صدكرىا عمى
أمكاؿ المحككـ عميو حتى إذا طعف المحككـ عميو بالمعارضة أك االستئناؼ ما لـ تر المحكمة
المرفكعة أماميا الدعكل أف تأمر بكقؼ تنفيذىا.
كأما المشرع العراقي فقد جاء بنص شامؿ في بياف تنفيذ األحكاـ الجزائية كىك أف تنفذ تمؾ
األحكاـ فكر صدكرىا مف المحكمة المختصة ماعدا بعض الحاالت كذلؾ استنادان إلى نص المادة
( )282مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ التي نصت عمى ما يمي (تنفذ األحكاـ
الجزائية فكر صدكرىا كجاىان أك اعتبارىا بمنزلة الحكـ الكجاىي كيستثنى مف ذلؾ أحكاـ االعداـ
فال تنفذ إال كفؽ القكاعد المنصكص عمييا في الباب الخاص بيا مف ىذا القانكف كذلؾ أحكاـ
الحبس الصادرة في المخالفات فال تنفذ اال بعد اكتسابيا درجة البتات عمى أف يقدـ المحككـ عميو
فييا كفيالن ضامنان بالحضكر لتنفيذ عقكبة الحبس متى طمب منو ذلؾ كأال نفذت عميو العقكبة
فك انر).
نالحظ أف المشرع العراقي قد جعؿ جميع األحكاـ الجزائية الصادرة مف المحكمة المختصة
كاجبة النفاذ فكر صدكرىا ماعدا أحكاـ االعداـ التي البد أف تحكميا قكاعد خاصة كأحكاـ الحبس
الصادرة في المخالفات قد جعؿ أمر تنفيذىا باكتسابيا درجة البتات ،كالمشرع العراقي عندما نظـ
أحكاـ رد الماؿ العاـ في قانكف العقكبات كأشار إليو في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،قد
أستعمؿ عبارة (يحكـ ...برد ما أختمسو الجاني أك أستكلى عميو مف ماؿ أك قيمة ما حصؿ عميو
مف منفعة أك ربح) كىذا دليؿ كاضح عمى أف رد الماؿ العاـ ال يتـ اال بحكـ مف المحكمة كينفذ
()1
()2

المادة ( )23مف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
د .فاير عايد الظفيرم ،مصدر سابؽ ،ص.254
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عف طريؽ المحكمة ،كأما كيفية تنفيذ الحكـ الصادر بالرد نجد المشرع العراقي لـ ينظـ ىذه
الحالة في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية .نأمؿ مف المشرع العراقي النظر في تنظيـ قكاعد
خاصة لتنفيذ الحكـ برد الماؿ العاـ.
كفي حاؿ تـ أيقاؼ تنفيذ العقكبات فأف ىذا االيقاؼ ال يؤثر عمى الحكـ بالرد استنادان إلى
نص المادة ( )55مف قانكف العقكبات المصرم النافذ التي قضت عمى أف (يجكز لممحكمة عند
الحكـ في جناية أك جنحة بالغرامة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس الحكـ
بإي قاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخالؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي
ارتكب فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف ،كيجب أف تبيف في
الحكـ أسباب ايقاؼ التنفيذ ،كيجكز أف يجعؿ اإليقاؼ شامالن ألية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار
الجنائية المترتبة عمى الحكـ) ،عمى غرار ىذا النص جاءت محكمة النقض المصرية بقرار ليا
( ...أف المادة  55عقكبات حيث نصت عمى جكاز كقؼ تنفيذ العقكبة بالحبس أك الغرامة أنما
عنت العقكبات الجنائية بالمعنى الحقيقي ،دكف الجزاءات األخرل التي ال تعتبر عقكبات بحتة،
حتى لك كاف فييا معنى العقكبة فيك ال يجكز في التعكيضات كال في سائر أحكاؿ الرد .)1()...
كتـ تأييد الفقو محتكل ىذا القرار بقكليـ أف أيقاؼ تنفيذ جميع العقكبات المقررة لممتيـ عند تكافر
شركطو قد ال يشمؿ الرد ،كأف المحكمة الجنائية تمتزـ بعدـ الحكـ بإيقاؼ تنفيذ الرد حتى لك تـ
مراعاة ظركؼ المتيـ أك استخدمت معو أسباب التخفيؼ( ،)2كفي ىذا الصدد نجد المشرع
الككيتي لـ ينظـ حالة شمكؿ الرد باإليقاؼ كالمشرع المصرم( ،)3كأما بالنسبة لممشرع العراقي
()1

حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  156لسنة  14قضائية في تاريخ /2ديسمبر ،)1963/مجمكعة

احكاـ محكمة النقض ،ص.865

()2

صبرم محمكد الراعي كرضا السيد عبد العاطي ،المصدر السابؽ ،ص ،226كينظر كذلؾ د .محمد أحمد

الجنزكرم ،مصدر سابؽ ،ص.224

()3

نصت المادة ( )82مف قانكف الجزاء الككيتي رقـ  16لسنة  1964المعدؿ عمى ما يمي :يجكز لممحكمة إذا

قضت بحبس المتيـ مدة ال تجاكز سنتيف أك بالغرامة ،أف تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ ،إذا تبيف ليا مف أخالؽ المتيـ
أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكب فييا جريمتو ما يحمؿ عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى اإلجراـ=
كيكقع المحككـ عميو تعيدا بذلؾ مصحكبا بكفالة شخصية أك عينية أك بغير كفالة حسب تقرير المحكمة .كيصدر
األمر بكقؼ التنفيذ لمدة ثالث سنكات تبدأ مف يكـ صيركرة الحكـ نيائيا ،فإذا انقضت ىذه المدة دكف أف يصدر

حكـ بإلغاء كقؼ التنفيذ ،اعتبر الحكـ الصادر بالعقاب كأف لـ يكف .كيجكز إلغاء كقؼ التنفيذ إذا صدر ضد
المحككـ عميو ،خالؿ مدة الكقؼ ،حكـ بالحبس مف أجؿ جريمة ارتكبت خالؿ ىذه المدة أك قبميا كلـ تكف=
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فإنو قد أجاز لممحكمة ايقاؼ تنفيذ العقكبة االصمية فقط أك أف تجعمو شامالن لمعقكبات التبعية
كالتكميمية كالتدابير التحفظية لذلؾ تنفيذ الحكـ بالرد يككف بيد المحكمة التي قد تقرر تنفيذه مف
()1
كعد ىذا الجكاز مقيد بإحكاـ المادة ( )321مف قانكف العقكبات العراقي النافذ التي
عدمو ّ ،

أكجبت رد المبالغ المختمسة فإذا طبقت المحكمة أيقاؼ تنفيذ العقكبة بحؽ المتيـ كجب عمييا أف
تحكـ بالرد الف األطالؽ الكارد في المادة  144مف قانكف العقكبات مقيد بنص المادة 321
منو(.)2
كأما في حاؿ كقكع عدة جرائـ ناتجة عف أفعاؿ متعددة كلكنيا مرتبطة ببعضيا ارتباطان ال
يقبؿ التجزئة كيجمع بينيا كحدة الغرض كارتباط جريمة االختالس أك االستيالء كغيرىا مف
الجرائـ المكجبة لمرد مع جريمة أخرل ككاف ذلؾ االرتباط ال يقبؿ التجزئة أال أف عقكبة االخيرة
أشد مف عقكبة جريمة االختالس أك غيرىا فأف ذلؾ االرتباط ال يؤثر عمى تنفيذ الحكـ بالرد حتى
لك تـ اختيار العقكبة االشد ،فالمشرع المصرم لـ ينص صراحةن عمى تنفيذ أك عدـ تنفيذ العقكبات
التكميمية أك العقكبات التبعية في حاؿ تنفيذ العقكبة االشد( ،)3كلكف محكمة النقض المصرية قد
بينت في قرار ليا عمى أف " ...لما كاف األصؿ أف العقكبة األصمية المقررة ألشد الجرائـ
المرتبطة ببعضيا ارتباطان ال يقبؿ التجزئة يجب العقكبات األصمية المقررة لما عداىا مف جرائـ
المحكمة تعمـ بيا عند األمر بكقؼ التنفيذ ،كيجكز إلغاء كقؼ التنفيذ أيضا إذا تبيف صدكر حكـ بالحبس قبؿ
األمر بالكقؼ كلـ تكف المحكمة عالمة بو .فإذا حكـ بإلغاء الكقؼ ،نفذت عمى المتيـ العقكبة المحككـ بيا،
كصكدرت الكفالة العينية إف كجدت .كتختص بإلغاء كقؼ التنفيذ المحكمة التي أمرت بالكقؼ ،ككذلؾ المحكمة
التي أصدرت ضد المحككـ عميو حكما بالحبس خالؿ مدة الكقؼ ،كيصدر الحكـ بإلغاء الكقؼ بناء عمى طمب

سمطة االتياـ أك المجني عميو.

()1

نصت المادة ( )144مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى ما يمي :لممحكمة عند الحكـ في جناية اك جنحة

بالحبس مدة تزيد عمى سنة أف تأمر في الحكـ نفسو بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا لـ يكف قد سبؽ الحكـ عمى المحككـ
عميو عف جريمة عمدية كرأت مف أخالقو كماضيو كسنو كظركؼ جريمتو ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد
إلى ارتكاب جريمة جديدة كلممحكمة أف تقصر إيقاؼ التنفيذ عمى العقكبة األصمية أك لمعقكبات التبعية كالتكميمية

كالتدابير االحت ارزية كاذا حكـ بالحبس كالغرامة تجعمو شامالن معان جاز لممحكمة أف تقصر إيقاؼ التنفيذ عمى
عقكبة الحبس فقط .كعمى المحكمة أف تبيف في الحكـ األسباب التي تستند إلييا في أيقاؼ التنفيذ.

()2
()3

عبد الرحمف الجكراني ،المصدر السابؽ ،ص.346
نصت المادة ( )32مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى أف ( ...كاذا كقعت عدة جرائـ لغرض كاحد

كانت مرتبطة ببعضيا بحيث ال تقبؿ التجزئة كجب اعتبارىا كميا جريمة كاحدة كالحكـ بالعقكبة المقررة ألشد تمؾ
الجرائـ).
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دكف أف يمتد ىذا الجمب إلى العقكبات التكميمية التي تحمؿ في طياتيا فكرة رد الشيء إلى أصمو
أك التعكيض المدني لمخزانة ،)1("...لذلؾ يالحظ بأف العقكبات التكميمية يجب تنفيذىا حتى لك تـ
اختيار العقكبة األشد لمجريمة األخرل.
أما المشرع الككيتي فأنو لـ يشر إلى مصير العقكبات التكميمية ك العقكبات التبعية في حاؿ
تنفيذ العقكبة االشد( ،)2كبالنسبة لمكقؼ المشرع العراقي مف تنفيذ العقكبات التكميمية في حاؿ
تعدد الجرائـ نجده قد نظـ أحكاميا في المادة  142مف قانكف العقكبات العراقي النافذ التي نصت
عمى ما يمي "اذا كقعت عدة جرائـ ناتجة عف افعاؿ متعددة كمرتبطة ببعضيا ارتباطان ال يقبؿ
التجزئة كيجمع بينيما كحدة الغرض كجب الحكـ بالعقكبة المقررة لكؿ جريمة كاالمر بتنفيذ
العقكبة األشد دكف سكاىا كال يمنع ذلؾ مف تنفيذ العقكبات التبعية كالتكميمية كالتدابير االحت ارزية
المقررة بحكـ القانكف اك المحككـ بيا بالنسبة إلى الجرائـ األخرل )..كما ىك مبيف في النص أف
المشرع العراقي صرح كبشكؿ مباشر بتنفيذ العقكبات التكميمية أم الحكـ برد الماؿ العاـ في حاؿ
ارتباط جريمة االختالس مع جريمة أخرل ارتباطان ال يقبؿ التجزئة.

الفرع الثاني
الطرق غير الجزائية
لـ تحصر التشريعات طرؽ تنفيذ رد الماؿ العاـ بطرؽ التنفيذ الجزائية فقط ،أنما أجازت
المجكء إلى طرؽ أخرل متمثمة بالطرؽ االدارية كالطرؽ المدنية مف أجؿ ضماف المحافظة عمى
الماؿ العاـ كسرعة رده إلى الدكلة.
كنجد المشرع المصرم أكرد نصان في قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ يجيز تحصيؿ
المبالغ المستحقة لمحككمة كمف ضمنيا الرد بالطرؽ المدنية أك الطرؽ االدارية حيث نص عمى
()1

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (المرقـ  278لسنة  54القضائية في /26مايك )1984/المنشكر عمى

المكقع الرسمي  http://www.laweg.netآخر زيارة في تاريخ .2419/14/23

()2

نصت المادة ( )84مف قانكف الجزاء الككيتي النافذ عمى أف (إذا ارتكب شخص جممة جرائـ لغرض كاحد

بحيث ارتبطت بعضيا ببعض ارتباطا ال يقبؿ التجزئة ،كجب أال يحكـ بغير العقكبة المقررة ألشدىا .كاذا ككف
الفعؿ الكاحد جرائـ متعددة ،كجب اعتبار الجريمة التي عقكبتيا أشد كالحكـ بيذه العقكبة دكف غيرىا .كاذا ارتكب

شخص جممة جرائـ في غير الحالتيف السابقتيف ،تعددت العقكبات التي يحكـ بيا عميو).
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ما يمي (يجكز تحصيؿ المبالغ المستحقة لمحككمة بالطرؽ المقررة في قانكف المرافعات في المكاد
المدنية كالتجارية أك بالطرؽ اإلدارية المقررة لتحصيؿ األمكاؿ األميرية)(،)1كفؽ ىذا النص نالحظ
بأف المشرع المصرم أجاز تحصيؿ المبالغ المستحقة لمدكلة المتمثمة بالغرامة أك الرد أك التعكيض
بالطرؽ المدنية أك الطرؽ االدارية كىذا يدؿ عمى مركنة الطرؽ المقررة لرد الماؿ العاـ كعدـ
االكتفاء بالطرؽ الجزائية.
كأما المشرع الككيتي فأنو لـ يقرر كنظيره المشرع المصرم طرقان مدنية أك ادارية لتنفيذ الحكـ
بالرد ،أنما أشارت المادة ( )27مف قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية األمكاؿ العامة عمى
أف (إذا حكـ عمى المتيـ باإلدانة ال يرفع قرار المنع مف التصرؼ كاالدارة أك غير ذلؾ مف
االجراءات التحفظية عمى األمكاؿ اال بعد االنتياء مف تنفيذ العقكبات المالية المقتضى بيا عمى
الجاني....كيجكز لمنيابة العامة اقتضاؤىا جب انر مف الجيات المختصة لدييا عمى تمؾ األمكاؿ
كالتصرؼ فييا بالبيع كيجكز أف يتـ البيع بالطريؽ االدارم).
كفؽ النص أعاله ،يتبيف لنا أف المشرع الككيتي قد التجأ إلى طريؽ استثنائي يجكز أف تسمكو
النيابة العامة لمتصرؼ في األمكاؿ التي لممتيـ بالبيع ،كاجازة ىذا الطريؽ االدارم ىك مف أجؿ
رد األمكاؿ العامة لمدكلة.
أما في التشريعات العراقية فأف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ 15
لسنة  1958الممغى قضى بأف (ينفذ الحكـ الصادر بالرد بالطرؽ االدارية المقررة لتحصيؿ أمكاؿ
الدكلة) ،فأف النص قد جاء صريحان بتنفيذ حكـ الرد بالطرؽ االدارية التي قد تكجد ضكابط
تطبيقيا في القكانيف الخاصة بتحصيؿ أمكاؿ الدكلة كلكف في قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة
النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2419النافذ لـ يعطي المشرع نصان يجيز فيو
المجكء الى الطريؽ االدارم في حالة تنفيذ الحكـ بالرد ،كأما بالنسبة لقانكف العقكبات العراقي
النافذ فأف المادة ( )321منو أكجبت عمى المحكمة الحكـ بالرد كلكف لـ تصرح بكيفية تنفيذه حتى
في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ لذلؾ خمقت ىذه المادة كقرار مجمس قيادة الثكرة
(المنحؿ) الممغى رقـ 124لسنة  1994فجكة كبيرة في طريؽ التنفيذ كطرحت تساؤالت عدة في
ىذا الشأف الف القانكف قد أغفؿ ذكر كثير مف الضكابط أك االجراءات التي تحكـ تنفيذ الرد ،كقد
()1

المادة ( )546مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
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جاء قرار لمجمس الدكلة عندما طمبت ك ازرة االتصاالت الرأم منو استنادان الى أحكاـ الفقرة (رابعان)
مف المادة ( )6مف قانكف المجمس رقـ ( )65لسنة  1979في شأف أمكانية تقسيط المبمغ
المحككـ بو عمى المكظفة المستكضح عنيا الذم تضمف اآلتي (ترل الدائرة القانكنية في الك ازرة
...أف العقكبة المقررة عمى المستكضح عنيا في قرار محكمة جنايات الرصافة المرقـ
(/876ج )2413/3في  2413/3/18نفذت بالكامؿ كأف ما تبقى منو ىك الزاميا بتأدية المبمغ
المذككر فييا ...حيث أف المشرع في البند (اكالن) مف قرار مجمس قيادة الثكرة (المنحؿ) رقـ 124
في  1994/8/27ييدؼ الى الحفاظ عمى الماؿ العاـ كضماف تسديده مف المحككـ عميو أك
كفيمو ،كحيث أف المادة ( )321مف قانكف العقكبات رقـ  111لسنة  1969تضمنت استرداد
أمكاؿ الدكلة مف المحككـ بيا بعد انقضاء محككميتو كلـ يحدد كيفية أك شكؿ استردادىا (دفعة
كاحدة أك عدة دفعات) كال المدة الزمنية الالزمة لالسترداد ،كحيث أف قرار مجمس قيادة الثكرة
(المنحؿ) رقـ  124لسنة  1994الممغى قضى بعدـ أطالؽ سراح المحككـ عف جريمة اختالس
بعد قضائو مدة الحكـ ما لـ تسترد منو ىذه األمكاؿ ،كحيث أف القرار لـ يحدد آلية لالسترداد،
كحيث أف بقاء المستكضح عنيا محجكزة لفترة اضافية مقابؿ دفع المبمغ المحككـ بو يكمؼ الدكلة
أمكاؿ اضافية تنفقيا عمى المستكضح عنيا طيمة بقائيا في الحبس كفي النياية يسقط عنيا حؽ
الدكلة في تسديد المبمغ المحككمة بو ،كحيث اف كصكؿ الديف متأخر افضؿ مف عدـ كصكلو،
كحيث اف المستكضح عنيا مستعدة لتقديـ ضمانات كافية لتسديد الديف الذم تضمف القرار
المذككر انفان تتمثؿ بكفالة عقارية ،كحيث أف ك ازرة االتصاالت ىي الجية المخكلة قانكنان بمتابعة
اجراءات تحصيؿ مبمغ الديف الذم بذمة المستكضح عنيا ،كتأسيسان عمى ما تقدـ مف أسباب،
يرل المجمس :لكزير االتصاالت أشعار دائرة االصالح العراقية بإطالؽ سراح المستكضح عنيا
مف الحجز مقابؿ الكفالة العقارية الضامنة المقدمة منيا اذا كانت كافية لتسديد الديف الذم
بذمتيا)(.)1
نالحظ مف خالؿ ما ذكر أف المادة ( )321مف قانكف العقكبات العراقي النافذ ككذلؾ قرار
مجمس قيادة الثكرة المنحؿ (الممغى) رقـ  124لسنة  1994كاف قاص انر في تبياف آلية تنفيذ الرد،
كىؿ يتـ تنفيذه بالطرؽ المدنية مف خالؿ قانكف التنفيذ أك بالطرؽ االدارية عف طريؽ قانكف
التضميف أك قانكف تحصيؿ الديكف الحككمية أك بالطرؽ الجزائية التي كانت عاجزة عف التنفيذ
()1

ق اررات كفتاكل مجمس الدكلة لعاـ  ،2415ص.117-116
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بسبب عدـ كجكد اليات كضكابط محددة ليا كبقاء المحككـ عميو في السجف حتى تسديد ما بذمتو
كلك أكمؿ مدة محككميتو ،لذلؾ كاف رأم مجمس الدكلة ىك أف كفؽ المبدأ القانكني الذم يقرر
جكاز أطالؽ سراح المديف اذا تقدـ بضمانات كافية لتسديد الديف ،فيكحي الرأم بأنو قد طبؽ عمى
ىذه الحالة قانكف التضميف رقـ  12لسنة  2446الممغى الذم أجاز تقسيط المبمغ المترتب بذمة
المكظؼ لقاء كفالة عقارية أذا تسبب بخطئو في الحاقو ضر انر بالماؿ العاـ كقانكف تحصيؿ
الديكف الحككمية  56لسنة  1977المعدؿ في المادة (/5فقرة  )2التي نصت عمى أف (يجكز
كقؼ أك تأجيؿ االجراءات المتخذة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف اذا تقدـ المديف أك مف يمثمو في أية
مرحمة كانت بتسكية مقبكلة أك بضمانات كافية لتسديد الديف).
كأما ما جاء بو قرار المحكمة االتحادية العميا

()1

في حدكد مناقشتو لقرار مجمس قيادة الثكرة

المنحؿ رقـ  124لسنة  1994الممغى الذم قضت المحكمة المذككرة بعدـ دستكريتو كالغائو الف
يشكؿ خرقان ألحكاـ الدستكر لنتعرؼ عمى قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ أعاله اف المادة ()1
مف القرار رقـ  124لسنة  1994نصت عمى أنو (ال يطمؽ سراح المحككـ عف جريمة اختالس
أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك عف ام جريمة عمدية أخرل تقع عمييا بعد قضائو مدة الحكـ ما لـ
تسترد منو ىذه األمكاؿ أك ما تحكلت إليو أك أبدلت بو أك قيمتيا) كرأت المحكمة القرار مف شأنو
()1

جاء في قرار حكـ المحكمة االتحادية العميا المرقـ  /57اتحادية/اعالـ  2417في  2417/8/3المنشكر عمى

المكقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا  http://www.iraqfsc.iqالذم ينص عمى ما يمي :تجد المحكمة
االتحادية العميا مف قراءة قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ المرقـ ( )124لسنة  1994الذم قضى بعدـ أطالؽ
سراح المحككـ عف جريمة اختالس أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك عف آية جريمة عمدية أخرل تقع عمييا بعده قضاءه
مدة الحكـ مالـ تسترد منو ىذه األمكاؿ أك تحكلت إليو أك أبدلت بو أك قيمتيا .كمف االطالع عمى تطبيقات ىذا

القرار كبعد أف يمضي المحككـ عميو عف جريمة مف الجرائـ المذككرة فيو المدة المحككـ بيا كجكب بقاءه في
السجف مدة ليا بداية كال نياية ليا ،كالنياية اذا حمت شرط قد ال يمكف تحققو مع االعسار كىك تسديد مبمغ
الضرر الذم أصاب الدكلة في ماليا العاـ كمف تحميؿ ىذا المكقؼ فاف المركز القانكني لممحككـ عميو الذم
أمضى مدة الحكـ الجزائي الذم حكـ بو كبما يتناسب مع حجـ الجريمة التي أرتكبيا قد اصبح مدنيان لمجية
المتضررة كىي أحدل مؤسسات الدكلة كالتي عناىا القرار المطعكف بعدـ دستكريتو كتجد المحكمة االتحادية العميا

أف استحصاؿ ىذه المؤسسة ديكنيا حؽ كفمو القانكف ليا كاستحصاؿ ىذا الحؽ يمزـ أف يتـ كفؽ االجراءات
المرسكمة في القكانيف كليس بالتنفيذ عمى بدف المديف كبالقدر الذم يؤمف التضييؽ عميو إلظيار أمكالو كلممدة=
التي حددىا القانكف ال إلى ما ال نياية .حيث حدد قانكف التنفيذ رقـ ( )45لسنة  1984ىذه المدة في المادة
( )43منو بما ال يزيد عمى أربعة أشير إلجبار المديف عمى اظيار أمكالو أضافة إلى الطرؽ األخرل التي رسميا
القانكف لمحصكؿ عمى تمؾ األمكاؿ بالحجز عمييا كمنع السفر كغيره ككذلؾ ما أكرده قانكف تحصيؿ الديكف

الحككمية ( )56لسنة  1977مف أساليب تؤمف الحصكؿ عمى حقكؽ الدكلة.)...
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ابقاء المحككـ عميو المعسر عف تمؾ الجرائـ في السجف مدة معمكمة البداية كمجيكلة النياية ،كأف
حصمت النياية فيي بشرط ال يتحقؽ ،كىك التسديد مع االعسار كىذا األجراء يعد صكرة مف
صكر التعذيب النفسي كالجسدم الذم حرمتو المادة ( )37مف الدستكر ،ككفؽ ما جاء بالقرار ىك
أف المبمغ الذم تبقى في ذمة المحككـ عميو اذا انتيت مدة محككميتو كلـ يسدد ما تبقى في ذمتو
أم أف يككف معس انر يصبح ىذا المبمغ دينان في ذمتو كيجب استحصالو كفؽ قانكف التنفيذ رقـ 45
لسنة  1984المعدؿ كتطبيؽ المادة  43منو كتحديد مدة ال تزيد عف أربعة أشير إلجبار المديف
عمى اظيار أمكالو اضافة إلى الطرؽ األخرل التي رسميا القانكف لمحصكؿ عمى تمؾ األمكاؿ
بالحجز عمييا كمنع السفر كغيره ،ككذلؾ ما أكرده قانكف تحصيؿ الديكف الحككمية رقـ ()56
لسنة  1977المعدؿ مف أساليب تؤمف الحصكؿ عمى حقكؽ الدكلة.
عد األمكاؿ المختمسة دينان كأف يتـ المجكء
كقد تمقى ىذا القرار انتقاد ىك أف القرار االخير قد ّ
إلى قانكف التنفيذ لكي يتـ استحصاؿ المبالغ التي في ذمة المحككـ عميو كفقان لنص المادة 43
منو كلكف تطبيؽ قانكف التنفيذ ليس ذا اختصاص الف في حقيقة األمر أف مف اختمس الماؿ العاـ
ليس مدينان الف الديف رابطة قانكنية بيف دائف كمديف استنادان إلى (المادة  69مف القانكف المدني
العراقي)( ،)1كنحف بدكرنا نرل بأف الغاء قرار رقـ  124لسنة  1994قد ال يحقؽ ردع الجاني
خاصةن اذا عمـ الجاني بأطالؽ سراحو حتى كأف انتيت المدة المقررة لو ،لذلؾ نأمؿ مف المشرع
العراقي االخذ بمحتكل القرار الممغى مع تحديد المدة التي مف خالليا يقكـ بالتسديد كتحديد كيفية
رد تمؾ األمكاؿ مف خالؿ ردىا دفعة كاحدة أـ عمى شكؿ دفعات.

المطمب الثاني
اثر انقضاء الدعوى الجزائية عمى رد المال العام
بادئ ذم بدء يقصد بالدعكل الجزائية ىي الكسيمة التي مف خالليا يتمكف المجتمع مف
محاسبة مرتكب الجريمة الذم عكر أمنو كسالمو كتعرضت مصالحو لمخطر كىذه الكسيمة تبدأ
()1

رزاؽ حمد العكا دم ،المحكمة االتحادية كالق اررات ،مقاؿ منشكر في مكقع الحكار المتمدف ،العدد ،5644
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نصت المادة ( )43مف قانكف التنفيذ العراقي رقـ  45لسنة  1984المعدؿ عمى أف (ال يجكز أف تزيد مدة الحبس
عمى أربعة أشير).
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بشككل كتنتيي في الغالب بالعقكبة( ،)1كلكف ىنالؾ أسباب قد تنقضي بيا ىذه الدعكل قد تككف
أسبابان عامة ككفاة المتيـ كالتقادـ كالعفك العاـ...الخ أك أسباب خاصة كالعفك الخاص
كالتصالح...الخ ،كقد يثار تساؤؿ في ىذا الصدد كىك عند انقضاء الدعكل الجزائية ألم سبب
كاف ىؿ يؤثر ذلؾ االنقضاء عمى رد الماؿ العاـ؟ سكؼ نجيب عمى ىذا التساؤؿ مف خالؿ ىذا
المطمب.
كلإلحاطة بيذا المكضكع ،سكؼ نقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف :نناقش في الفرع األكؿ
األسباب العامة النقضاء الدعكل الجزائية كأثرىا عمى الرد ،كنبحث في الفرع الثاني األسباب
الخاصة النقضاء الدعكل الجزائية كأثرىا عمى الرد.

الفرع األول
األسباب العامة النقضاء الدعوى الجزائية وأثرها عمى الرد
أف األسباب العامة التي تنقضي بيا الدعكل الجزائية كالمنصكص عمييا في القانكف متنكعة
إال أنو في مجاؿ بحثنا سكؼ نقتصر عمى ثالثة أسباب ككنيا داخمو في صمب مكضكعنا كىي:
كفاة المتيـ (المحككـ عميو) ،التقادـ (مضي المدة) ،العفك العاـ كىذا ما سكؼ نكضحو تباعان:

أوالا -وفاة المتهم أو المحكوم عميه-:
القاعدة العامة المقررة في القكانيف الجزائية ىي أف الدعكل الجزائية تنقضي بكفاة المتيـ أك
()2
حي إذ ال
شخص
ضد
تيا
ر
مباش
تستكجب
ائية
ز
الج
الدعكل
طبيعة
الف
كذلؾ
،
المحككـ عميو
ّ
يسكغ ذلؾ ضد شخص ميت( ،)3كانقضاء الدعكل الجزائية بالكفاة يعني عدـ جكاز العكدة إلى

اجراءات التحقيؽ كالمحاكمة ضد المتيـ مالـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ(.)4
()1
()2

عبد األمير العكيمي ك د .سميـ ابراىيـ حربة ،مصدر سابؽ ،ص.23
نصت المادة ( )344مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ عمى أف ( تنقضي الدعكل الجزائية

بكفاة المتيـ )...كبعبارة مشابيو جاء بيا المشرع المصرم حيث نصت المادة ( )14مف قانكف االجراءات الجنائية
المصرم النافذ عمى أف (تنقضي الدعكل الجنائية بكفاة المتيـ  ،)...كتقابميـ المادة ( )245مف قانكف االجراءات
كالمحاكمات الجنائية الككيتي النافذ عمى أف ( اذا تكفى المحككـ عميو بالعقكبة قبؿ أف ينقضي مكعد االستئناؼ،
أك قبؿ الفصؿ في االستئناؼ المرفكع منو ،ترتب عمى كفاتو سقكط الحكـ االبتدائي كانقضاء الدعكل قبمو)

()3
()4

نقالن عف :مكسى احساف مكسى قاقيش ،مصدر سابؽ ،ص.642

ينظر نص المادة ( )341مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
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أال أف التشريعات محؿ المقارنة قد خرجت عف ىذه القاعدة العامة؛ إذ نجد المشرع المصرم
استثناء خاصان لمقضاء بالرد كىك أف ال يحكؿ انقضاء الدعكل الجزائية بكفاة المتيـ دكف
قد أكرد
ن
القضاء بالرد في بعض جرائـ العدكاف عمى الماؿ العاـ ،كنجد ىذا االستثناء أساسو في المادة
( /248مكررا /د) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ الذم قضت عمى ما يمي (ال
يحكؿ انقضاء الدعكل الجنائية بالكفاة ،قبؿ أك بعد إحالتيا إلى المحكمة ،دكف قضائيا بالرد في
الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  113 ،112فقرة أكلى كثانية كرابعة 113 ،مكر انر فقرة أكلى،
 115 ،114مف قانكف العقكبات ،كعمى المحكمة أف تأمر بالرد في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ
ككؿ مف أفاد فائدة جدية مف الجريمة ليككف الحكـ بالرد نافذان في أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما أستفاد،
كيجب أف تندب المحكمة محاميان لمدفاع عمف كجو إلييـ طمب الرد إذا لـ ينكبكا مف يتكلى الدفاع
عنيـ).
فمف الكاضح أف سمطة المحكمة لمحكـ بالرد ال تنتيي بانقضاء الدعكل الجزائية ،سكاء
حصمت الكفاة قبؿ أـ بعد احالة الدعكل الجزائية إلى المحكمة ،كالجرائـ التي تسرم عمييا ىذه
المادة ىي جرائـ االختالس كاالستيالء كبعض الجرائـ الممحقة بيا ،فالجديد أك االستثناء الذم
جاءت بو ىذه المادة ىك أف تحكـ المحكمة بالرد في حالة كفاة المتيـ قبؿ احالة الدعكل الجزائية
الييا ،عمى اعتبار أف تنظيـ حالة الحكـ بالرد عند كفاة المتيـ بعد احالة الدعكل إلى المحكمة
كصدكر حكـ نيائي كتنفيذ العقكبات المالية كالتعكيضات كما يجب رده كالمصاريؼ في تركتو قد
تـ تنظيمو مسبقا(.)1
كمما تجدر االشارة إليو في ىذا المجاؿ ىك أف بعضيـ قد دعا الى ضركرة تدخؿ المشرع
لتعديؿ نص المادة ( /248مكر ار /د) كأف يقصر الحكـ بالرد في مكاجية الكرثة كالمستفيدكف مف
الجريمة في حالة ثبكت ادانة المكركث بحكـ قضائي نيائي حاؿ حياتو كاال فال يجكز الحكـ بالرد
()2
عد ىذا االستثناء حرصان مف المشرع
كبالتالي تنقضي الدعكل الجزائية بالكفاة  ،في حيف ّ

اإلجرائي عمى سرعة ما يحكزه غيرىـ مف الماؿ العاـ نتيجة التعدم الذم حصؿ مف المتيـ
(المتكفي) عمى ىذا الماؿ ،عمى الرغـ مف انقضاء الدعكل الجزائية بالكفاة ،كىذا ما يتفؽ مع
فمسفة المشرع أتجاه الحماية االجرائية لمماؿ العاـ(.)3
()1
()2
()3

ينظر نص المادة ( )535مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ.
د .رزؽ سعد عمي عبد المجيد ،مصدر سابؽ ،ص.341

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف االجراءات الجنائية،

مصدر سابؽ ،ص.44
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كفي مكضع آخر كذلؾ نظـ المشرع المصرم حالة كفاة المتيـ في قانكف الكسب غير
المشركع رقـ  62لسنة  1975المعدؿ الذم نص عمى أف (ال يمنع انقضاء الدعكل الجنائية
بالكفاة عف رد الكسب غير المشركع بحكـ مف محكمة الجنايات المختصة بناء عمى طمب إحدل
الييئات المنصكص عمييا في المادة ( )5خالؿ ثالث سنكات مف تاريخ الكفاة)(.)1
مف خالؿ النص أعاله نجد المشرع المصرم قد كضع شركطان لمحكـ بالرد عند كفاة المتيـ
أك المحككـ عمييـ ليس كما ىك مقرر في قانكف االجراءات الجنائية السابؽ ذكره ،كالشركط ىي؛
البد مف صدكر حكـ مف محكمة الجنايات المختصة كأف يتـ ىذا الحكـ بناء عمى طمب مف
ىيئات الفحص كالتحقيؽ التي تـ ذكرىا في المادة ( )5مف القانكف رقـ  62لسنة 1975
المعدؿ( ،)2كأف يككف خالؿ  3سنكات مف تاريخ كفاة المتيـ كعند تكافر تمؾ الشركط يحكـ بالرد.
كأما مف جانب المشرع الككيتي فأنو أعطى الحؽ لمجية المتضررة في المطالبة برد األمكاؿ
حتى كلك أنقضت الدعكل الجزائية ،كىذا االستثناء نجده في قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف
حماية األمكاؿ العامة الذم نص عمى أف (ال يحكؿ انقضاء الدعكل الجزائية ألم سبب مف
األسباب دكف حؽ الجية المضركرة في المطالبة برد األمكاؿ محؿ الجرائـ المنصكص عمييا في
المكاد  9،14،11،12مف ىذا القانكف كالتعكيض إف كاف لو مقتضى كعمى المحكمة أف تأمر
بالرد كالتعكيض في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ ككؿ مف أفاد فائدة جدية مف الجريمة ليككف
الحكـ بالرد كالتعكيض نافذا في أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما استفاد)(.)3
()1
()2

المادة ( )2 /18مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ.
نصت المادة ( )5مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ عمى ما يمي (يتكلى

فحص إق اررات الذمة المالية كتحقيؽ الشكاكل المتعمقة بالكسب غير المشركع ىيئات الفحص كالتحقيؽ اآلتية( :أ)

ىيئة اك اكثر تشكؿ كؿ منيا مف خمسة مف مستشارم محكمة النقض يختاركف بداية العاـ القضائي بطريؽ

القرعة كتككف رئاستيا ألقدميـ كذلؾ بالنسبة الى رئيس الجميكرية كنكابو كرئيس مجمس الشعب كرئيس مجمس
الكزراء كنكابو كمف ىـ في درجتيـ كالكزراء كنكابيـ كاعضاء المجنة التنفيذية العميا كاعضاء مجمس الشعب( .ب)
ىيئات يصدر بتشكيميا مف كزير العدؿ تتألؼ كؿ منيا مف مستشار بمحكمة االستئناؼ كذلؾ بالنسبة الى مف في
درجة الكزير كنائب الكزير كالفئة الممتازة كككالء الك ازرات كمف في درجتيـ( .ج) ىيئات يصدر بتشكيميا قرار مف

كزير العدؿ تتألؼ كؿ منيا مف رئيس محكمة كذلؾ بالنسبة الى باقي الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف).

()3

المادة ( )22مف قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية األمكاؿ العامة الككيتي .كقد اكدت المذكرة

االيضاحية لقانكف حماية األمكاؿ العامة الككيتي رقـ ( )1لسنة  1993عمى أف ( ...ما كرد في المادة ()22
مظير آخر لمرغبة المؤكدة في استرداد األمكاؿ مكضكع الجريمة فقد تنقضي الدعكل الجزائية بكفاة الجاني مثال،
كمع ذلؾ فإنو يمكف مالحقة الماؿ تحت يد الكرثة كالمكصى ليـ ككؿ مف أفاد فائدة جدية مف الجريمة إذ يصبح

مسؤكال عف تمؾ االمكاؿ بقدر ما استفاد.)...
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نجد أف المشرع الككيتي لـ يبيف كقت الحكـ بالرد كما فعؿ المشرع المصرم الذم جعؿ
الحكـ بالرد سكاء كانت كفاة المتيـ قبؿ أك بعد احالة الدعكل الى المحكمة ،كأف تأمر المحكمة
بالرد في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ كالمستفيدكف ،كأعتبر مكقفان محمكدان لممشرع الككيتي عندما
حسـ األمر في بعض الجرائـ التي تقع عمى أمكاؿ الدكلة كحصرىا في جرائـ االختالس
كاالستيالء كالتربح(.)1
أما بالنسبة لممشرع العراقي فأنو اقر في المادة ( )152مف قانكف العقكبات العراقي النافذ
عمى أف (اذا تكفي المحككـ عميو قبؿ صيركرة الحكـ نيائيان تسقط الجريمة كيزكؿ كؿ أثر ليذا
الحكـ غير أف لمف تضرر مف الجريمة حؽ اقامة الدعكل أماـ المحكمة المدنية المختصة ،أما
اذا تكفى بعد صيركرة الحكـ نيائيان فتسقط العقكبة كالتدابير االحت ارزية المحككـ بيا فيما عدا
العقكبات المالية كالغرامة كالرد كالتدابير االحت ارزية المالية كالمصادرة كاغالؽ المحؿ فإنيا تنفذ
في تركتو في مكاجية كرثتو).
مف خالؿ النص المتقدـ ذكره ،نجد أف المشرع العراقي قد نظـ كفاة المتيـ في حالتيف كىي
حالة حدكث الكفاة قبؿ صيركرة الحكـ نيائيان ،كحالة حدكث الكفاة بعد صيركرة الحكـ نيائيان ،ففي
الحالة األكلى تسقط الجريمة كيزكؿ كؿ أثر ليذا الحكـ ،إما في الحالة الثانية تسقط العقكبة
كجميع التدابير المحككـ فييا ماعدا العقكبات المالية كالغرامة كالرد ...فإنيا تنفذ في تركتو في
مكاجية الكرثة ،كأما في قانكف الكسب غير المشركع العراقي عمى حساب الشعب رقـ  15لسنة
 1958الممغى فأنو لـ ينظـ مطمقان حالة كفاة المتيـ عند انقضاء الدعكل الجزائية ،كجاء قانكف
ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2419النافذ بتبني ىذه الحالة مف خالؿ نص
المادة ( /19رابعان) التي قضت عمى أف (...ال يحكؿ انقضاء الدعكل الجزائية بالكفاة دكف تنفيذ
الحكـ برد قيمة الكسب غير المشركع) ،كفؽ ىذا النص نجد المشرع العراقي قد جعؿ انقضاء
الدعكل الجزائية بالكفاة ال يحكؿ دكف القضاء بالرد.
نستنتج مما تقدـ ،أف التشريعات محؿ المقارنة قد نظمت حالة كفاة المتيـ في نصكص
خاصة كجعمت الحكـ بالرد ساريان في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ كالمستفيدكف ،أما المشرع
العراقي فأنو في قانكف العقكبات النافذ قد نظـ ىذه الحالة كلكف بنص عاـ كيتـ سرياف الحكـ
()1

د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم ،مصدر سابؽ ،ص.682-681
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بالرد في مكاجية الكرثة فقط في حالة كاحدة كىي حالة كفاة المحككـ عميو بعد صيركرة الحكـ
نيائيان ،اال أنو في قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ  34لسنة  2419النافذ قد جعؿ
حالة انقضاء الدعكل الجزائية بكفاة كفاة المحككـ عميو ال تؤثر عمى الحكـ بالرد .لذلؾ نأمؿ مف
المشرع العراقي تعديؿ نص المادة  152مف قانكف العقكبات النافذ كجعؿ الحكـ بالرد ساريان في
مكاجية الكرثة كالمكصى كالمستفيدكف حتى كلك أنقضت الدعكل الجزائية بالكفاة.

ثاني ا :التقادم (مضي المدة)
التقادـ نكعاف :تقادـ الدعكل كتقادـ العقكبة كلكف ما ييمنا في ىذا المكضكع ىك البحث عف
تقادـ الدعكل الجزائية الذم يقصد بو (مضي المدة التي يحددىا القانكف كالتي تبدأ مف يكـ كقكع
الجريمة دكف اتخاذ أم اجراء فييا كيترتب عمى ذلؾ انقضاء الدعكل الجزائية)( ،)1فيالحظ مف
خالؿ التعريؼ أعاله بأف ىنالؾ مدة محددة في القانكف عند مضييا تنقضي الدعكل الجزائية
كيسقط الحؽ العاـ ،فبعض التشريعات قد أنكرت كجكد نظاـ التقادـ كلـ تأخذ بو ،كتشريعات
أخرل قد أخذت بو بشكؿ مطمؽ ،كالبعض اآلخر قد أخذ بالقاعدة العامة لمتقادـ كأضفى إلييا
بعض االستثناءات كالتشريع المصرم كالككيتي.
فالقاعدة العامة المقررة لتقادـ الدعكل الجزائية في التشريع المصرم نظمتيا المادة (/15
الفقرة األكلى) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ التي نصت
عمى أنو (تنقضي الدعكل الجنائية في مكاد الجنايات بمضي عشر سنيف مف يكـ كقكع الجريمة،
كفي مكاد الجنح بمضي ثالث سنيف ،كفي مكاد المخالفات بمضي سنة ،ما لـ ينص القانكف عمى
خالؼ ذلؾ).
فيالحظ مف خالؿ النص أعاله أف المشرع المصرم أخذ بنظاـ التقادـ في الجنايات كالجنح
كالمخالفات ،كقد أقر استثناءيف عمى ىذه القاعدة :كىما عدـ سرياف التقادـ عمى طائفة مف
الجرائـ كالتي تـ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر( ،)2كاالستثناء اآلخر جعؿ سرياف المدة المسقطة
()1
()3

د .أكرـ نشأت ابراىيـ ،مصدر سابؽ ،ص.442
نصت مف المادة ( )2 /15مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ عمى اف

(...أما في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  117ك 126ك 127ك 282ك 349مكر انر ك 349مكر انر (أ)

كالجرائـ المنصكص عمييا في القسـ األكؿ مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات كالتي تقع بعد
تاريخ العمؿ بيذا القانكف .فال تنقضي الدعكل الجنائية الناشئة عنيا بمضي المدة  ،)...في ىذه الفقرة قد أستثنى

بعض الجرائـ مف التقادـ كالتي تـ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر.
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لمدعكل الجزائية في الجرائـ التي تقع مف المكظؼ العاـ تبدأ مف تاريخ انتياء خدمتو أك زكاؿ
صفتو ،كما ييمنا في ىذا المكضكع ىك االستثناء الثاني كالمنظـ في المادة ( /15الفقرة الثالثة)
منو التي قضت عمى أف ( ...كمع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الفقرتيف السابقتيف ال تبدأ المدة المسقطة
لمدعكل الجنائية في الجرائـ المنصكص عمييا في البابيف الثالث كالرابع مف الكتاب الثاني مف
قانكف العقكبات كالتي تقع مف مكظؼ عاـ إال مف تاريخ انتياء الخدمة أك زكاؿ الصفة ما لـ يبدأ
التحقيؽ فييا قبؿ ذلؾ).
األصؿ أف مدة التقادـ تبدأ منذ كقكع الجريمة أال أف المشرع المصرم قد أستثنى طائفة
الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات كىي (جريمة
اختالس الماؿ العاـ ،جريمة االستيالء ،جريمة الغدر ،جريمة التربح ..كغيرىا) كالتي ترتكب مف
قبؿ المكظؼ العاـ أك مف في حكمو ،كجعؿ احتساب مدة التقادـ تبدأ مف تاريخ انتياء الخدمة أك
زكاؿ الصفة ما لـ يبدأ التحقيؽ فييا قبؿ ذلؾ بالنظر إلى شغؿ المكظؼ لكظيفتو قد يككف حائالن
دكف اكتشاؼ الجريمة( ،)1كيقصد بالتحقيؽ المذككر في النص أعاله ىك كافة االجراءات التي
تباشرىا السمطة المختصة بالتحقيؽ كال يشمؿ التحقيؽ الذم تقكـ بو االدارة(.)2
كعد ىذا االستثناء مكقفان جيدان بالنسبة لممشرع كذلؾ الف الطبيعة الخاصة التي أضافيا
ّ
المشرع ليذه الجرائـ كالى طائفة مرتكبييا لكي تستمر الحماية الجنائية لمماؿ العاـ حتى لك ترؾ
المكظؼ كظيفتو طالما تـ ارتكابيا قبؿ ترؾ الكظيفة أك زكاؿ الصفة كلـ تسقط الدعكل الجزائية
بالتقادـ( ،)3كأف سقكط الدعكل الجزائية بمضي المدة مف النظاـ العاـ مما يتعيف عمى المحكمة أف
تحكـ كلك مف تمقاء نفسيا( ،)4كقد أقر المشرع المصرم كذلؾ في قانكف االجراءات الجنائية
المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ عمى أف (ال يحكؿ انقضاء الدعكل الجنائية بمضي
المدة دكف القضاء بأية عقكبات مالية منصكص عمييا في البابيف الثالث كالرابع مف الكتاب
الثاني مف قانكف العقكبات)(.)5
()1
()2

د .أحمد فتحي سركر ،مصدر سابؽ ،ص.346

د .اد كار غالي الذىبي ،بدء مدة تقادـ الدعكل الجنائية في جرائـ المكظفيف ،بحث منشكر في مجمة إدارة

قضايا الحككمة ،مجمد  ،28العدد الثاني ،1984 ،ص.148

()3

د .عمي حمكدة ،المصدر السابؽ ،ص.128

()4

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (المرقـ  54لسنة  35القضائية في تاريخ  )1965/6/28المنشكر عمى

()5

المادة (/248مكررا/ق) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ.
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كمف خالؿ النص أعاله ،نالحظ بأف المشرع المصرم قد جعؿ انقضاء الدعكل الجزائية بمضي
المدة ال يحكؿ دكف القضاء بأم عقكبة مالية لذلؾ فأف عمى المحكمة تحكـ بالرد حتى كلك
أنقضت الدعكل الجزائية ،كأما بخصكص التشريع الككيتي فأنو قد تبنى نظاـ التقادـ كأخذ
بالقاعدة العامة المقررة لو كالذم تحددت بمضي مدة عشر سنكات في الجنايات كخمس سنكات
في الجنح( ،)1كلكف قد أستثنى بعض الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ مف ىذه القاعدة كذلؾ في
قانكف رقـ  31لسنة  1974لتعديؿ بعض أحكاـ قانكف الجزاء الككيتي في المادة ( )52التي
نصت عمى أف (ال تبدأ المدة المسقطة لمدعكل الجزائية في الجرائـ المذككرة في ىذا الفصؿ
(جرائـ اختالس الماؿ العاـ كالغدر) ،اال مف تاريخ انتياء الكظيفة ما لـ يبدأ التحقيؽ فييا قبؿ
ىذا التاريخ) ،حسب ىذا النص نالحظ بأف المدة تبدأ مف تاريخ انتياء الكظيفة كليس مف تاريخ
كقكع الجريمة ،فالبعض قد كجو مالحظة لممشرع الككيتي تمثمت باستخدامو عبارة (انتياء
الكظيفة) فكاف مف األفضؿ استخداـ عبارة (انتياء الخدمة) بدالن عنيا ،إذ إف ىناؾ فرقان بيف
انتياء الكظيفة كانتياء الخدمة ،فاألكلى تككف آثارىا المباشرة عمى الكظيفة ،أما الثانية فتككف
أثارىا عمى المكظؼ دكف أف يككف ىناؾ بالضركرة أية أثار عمى الكظيفة( ،)2كالجرائـ المذككرة
في الفصؿ كالتي تطبؽ عمييا ىذه المادة ىي جرائـ الغدر كاختالس االمكاؿ األميرية.
أما في قانكف رقـ  1لسنة  1993بشأف حماية األمكاؿ العامة الككيتي النافذ فأنو لـ يشر إلى
التقادـ أال أف ىذا القانكف لـ يمغي مكاد الفصؿ الثاني في تعديؿ قانكف الجزاء الككيتي رقـ 31
لسنة  1974كالمتعمقة باختالس األمكاؿ األميرية كالغدر أال في حالة كجكد تعارض مع أحكامو،
فأعتبر نص المادة ( )52المنصكص عميو في ىذا التعديؿ ىك الكاجب تطبيقو لحساب المدة
المسقطة لمدعكل الجزائية في الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ العامة(.)3
أما المشرع العراقي فيك لـ يتبف نظاـ التقادـ عمى نحك كاسع أنما بشكؿ محدد ،كقد نصت
المادة ( )6مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ عمى أف (ال تقبؿ الشككل في الجرائـ
()1

نصت المادة ( )1/4مف قانكف الجزاء الككيتي عمى أف (تسقط الدعكل الجزائية في الجنايات بمضي عشر

سنكات مف يكـ كقكع الجناية) ككذلؾ نصت المادة ( )1/6مف القانكف نفسو عمى أف (تسقط الدعكل الجزائية في
الجنح بمضي خمس سنكات مف يكـ كقكع الجريمة).

()2
()3

د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم ،المصدر السابؽ ،ص .666

د .فيصؿ عبد اهلل الكندرم ،المصدر السابؽ ،ص .342كينظر كذلؾ د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم،

المصدر نفسو ،ص.675
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المبينة بالمادة الثالثة مف ىذا القانكف بعد مضي ثالثة أشير مف يكـ عمـ المجني عميو بالجريمة
أك زكاؿ العذر القيرم الذم حاؿ دكف تقديـ الشككل) ،فخصص المشرع العراقي في ىذه المادة
فقط الجرائـ المنصكص عمييا في المادة الثالثة منو ،كفي مكضع آخر قد اخذ بيذا النظاـ بشكؿ
مكسع كذلؾ في قانكف رعاية االحداث العراقي رقـ  76لسنة  1983المعدؿ حيث قضت المادة
( )74منو عمى أنو (أكالن :تنقضي الدعكل الجزائية بمضي عشر سنكات في الجنايات كخمس
سنكات في الجنح .)...

ثالث ا :العفو العام
يعد العفك العاـ سببان عامان مف أسباب انقضاء الدعكل الجزائية ،كيعرؼ بأنو (نزكؿ الييئة
االجتماعية عف حقيا في مجازاة مف يقترؼ سمككان محرمان كعما يترتب عمى ىذا الحؽ مف آثار
كالتحقيؽ كتكقيؼ مقترؼ السمكؾ المحرـ كمحاكمتو كايقاع الجزاء بو)( ،)1كيقصد بو كذلؾ
(ا نقضاء الدعكل الجزائية في أية مرحمة مف مراحميا بقانكف يصدر مف السمطة التشريعية،
إلسقاط الجريمة كعقكباتيا األصمية كالتبعية كالتكميمية ،كمحك اآلثار المترتبة عمييا)( ،)2كعرؼ
ايضان بأنو (تنازؿ الدكلة عف حقيا في تكقيع العقاب عمى الجاني)( ،)3كيعرؼ كذلؾ بأنو (أجراء
قانكني يرفع الصفة الجنائية عف الفعؿ المرتكب فيصبح غير معاقب عميو في القانكف)( ،)4كقد
أطمقت عميو عدة مسميات العفك العاـ أك العفك عف الجريمة أك ما يسمى بالعفك الشامؿ(،)5
كسمي بالعفك العاـ ألنو ال يتعمؽ بشخص معيف أك أشخاصان معينيف بذكاتيـ بؿ يصدر بشكؿ
عاـ(.)6
()1

عدناف الخطيب ،مصدر سابؽ ،ص .744

()2

د .ضياء عبد اهلل األسدم ،العفك كسبب مف اسباب انقضاء الدعكل الجزائية في قانكف اصكؿ المحاكمات

الجزائية العراقي النافذ ،بحث منشكر في مجمة رسالة الحقكؽ ،كمية القانكف_ جامعة كربالء ،االصدار ،2
 ،2411ص.25
()3

د .براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،مصدر سابؽ ،ص.62

()4

جماؿ محمد مصطفى ،مصدر سابؽ ،ص.249

()5

أستخدـ المشرع العراقي لمتعبير عف العفك العاـ مصطمح العفك عف الجريمة في المادة ( )344مف قانكف

اصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ ،إما مصطمح العفك الشامؿ فقد أستخدمو المشرع المصرم في المادة ( )76مف
قانكف العقكبات المصرم النافذ.
()6

د .براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،المصدر نفسو ،ص .63
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فالمشرع المصرم قد جاء بنص عاـ يقضي عمى أف (العفك الشامؿ يمنع أك يكقؼ السير في
إجراءات الدعكل أك يمحك حكـ اإلدانة كال يمس حقكؽ الغير إال اذا نص القانكف الصادر بالعفك
عمى خالؼ ذلؾ)( ،)1كالمشرع الككيتي كذلؾ قد تطرؽ إلى العفك الشامؿ عندما نص عمى أف
(لألمير في أم كقت أف يصدر عفكان شامالن عف الجريمة أك جرائـ معينة ،كيعتبر ىذا العفك
بمثابة حكـ بالبراءة ،كيترتب عميو الغاء جميع االجراءات كاالحكاـ السابقة عميو كالمعارضة
لحكمو ،كال يمنع العفك الشامؿ عف الجريمة مف المطالبة بالتعكيض المدني)( .)2نالحظ مف خالؿ
النصكص أعاله ،بأف كؿ مف التشريعات المصرية كالككيتية قد أكتفت بالنصكص العامة التي
نصت عمى أف العفك الشامؿ يكقؼ أك يمغي جميع االجراءات كيمحك حكـ االدانة كيعتبر بمثابة
الحكـ بالبراءة.
كالمشرع العراقي قد جعؿ العفك عف الجريمة سببان مف األسباب التي تنقضي بيا الدعكل
الجزائية ،كالذم يتـ اصداره بقانكف كاذا صدر ىذا القانكف تتكقؼ اجراءات التحقيؽ كالمحاكمة
كافة ضد المتيـ إيقافان نيائيان كيككف لممتضرر مف الجريمة الحؽ في مراجعة المحكمة المدنية(،)3
كقد صرح المشرع العراقي في قانكف العفك العاـ رقـ  27لسنة  2416المعدؿ بأف مرتكبي جرائـ
االختالس كسرقة أمكاؿ الدكلة كاىدار الماؿ العاـ عمدان لـ يطبؽ عمييـ ىذا القانكف اال بعد تسديد
ما ترتب بذمتيـ قبؿ أطالؽ سراحيـ( ،)4فينا جعؿ المشرع شرط التسديد ضركرة ممحة لتطبيؽ
قانكف العفك العاـ عمى مرتكبي جرائـ محددة تمثمت في جريمة االختالس كسرقة أمكاؿ الدكلة
كاىدار الماؿ العاـ عمدان نظ انر لمخطكرة التي تشكميا ىذه الجرائـ عمى االمكاؿ العامة ،كفي قرار
مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  124لسنة  1994الممغى قد أستثنى المحككـ عمييـ عف جريمة
اختالس أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك أم جريمة عمدية أخرل تقع عمييا مف شمكليـ بقكانيف
العفك(.)5
()1

المادة ( )76مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

()2

المادة ( )238مف قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي رقـ  17لسنة  1964المعدؿ.

()3

ينظر نص المادة ( )345 ،344مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

()4

ينظر نص المادة ( /4عاش انر) مف قانكف العفك العاـ العراقي رقـ  27لسنة  2416المعدؿ.

()5

قرار مجمس قيادة الثكرة (المنحؿ) رقـ  124لسنة  1994الممغى.
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الفرع الثاني
األسباب الخاصة ال نقضاء الدعوى الجزائية وأثرها عمى الرد
ىناؾ أسباب خاصة تؤدم إلى انقضاء الدعكل الجزائية كالعفك الخاص كالتصالح في قضايا
الماؿ العاـ لذلؾ سكؼ نكضح تمؾ األسباب عمى النحك اآلتي:

أوالا :العفو الخاص
العفك الخاص يقصد بو (أنياء االلتزاـ المقرر لتنفيذ العقكبة أتجاه شخص صدر ضده حكـ
إنياء كميان أك جزئيان أك استبداؿ التزاـ آخر بو مكضكعو عقكبة أخؼ كذلؾ بناء عمى
بات بيا
ن

قرار مف رئيس الجميكرية)( ،)1كيطمؽ عميو ايضان العفك عف العقكبة(.)2

كنجد المشرع المصرم نظـ أحكاـ العفك عف العقكبة في المادة ( )74مف قانكف العقكبات
المصرم النافذ الذم قضت بأف(العفك عف العقكبة المحككـ بيا يقتضي إسقاطيا كميا أك بعضيا
أك إبداليا بعقكبة أخؼ منيا مقررة قانكنان ،كال تسقط العقكبات التبعية كال اآلثار الجنائية األخرل
المترتبة عمى الحكـ باإلدانة ما لـ ينص أمر العفك عمى خالؼ ذلؾ)

()3

 ،فأف النص المذككر قد

نص صراحةن عمى أف العفك عف العقكبة ال يؤدم إلى سقكط العقكبات التبعية كال األثار الجنائية
األخرل لذلؾ فاف الحكـ بالرد ينفذ في حاؿ صدكر العفك عف العقكبة ،كقد جعمت ق اررات العفك
عف العقكبة الصادرة عف رئيس جميكرية مصر العربية أمر المحككـ عمييـ الذيف تترتب عمييـ
التزامات مالية بيد النيابة المختصة لتتخذ شؤكنيا نحكىـ بعد االفراج عنيـ( ،)4كفي قرار آخر قد
نص عمى(..يشترط لمعفك عف المحككـ عمييـ تكافر االشتراطات التالية -3 :سداد جميع
االلتزامات المالية المحككـ بيا عميو ما لـ يكف مف المتعذر عميو الكفاء بو ،)5()..فيالحظ بأف
()1

د .محمد عبد المطيؼ فرج ،شرح قانكف العقكبات العاـ النظرية العامة لمعقكبة كالتدابير االحت ارزية ،بال دار

نشر ،2412 ،ص.239

()2
()3
()4

أستخدـ المشرع المصرم تسمية العفك عف العقكبة في المكاد ( )76 ،74مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
ينظر كذلؾ نص المادة ( )75مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

ينظر :المادة ( )3مف قرار رئيس جميكرية مصر العربية رقـ  391لسنة  2418في شأف العفك عف باقي

العقكبة لبعض المحككـ عمييـ ،المنشكر في الجريدة الرسمية ،العدد(33مكرر) في /18أغسطس.2418/
كينظر :المادة ( /4أكالن) مف قرار رئيس جميكرية مصر العربية رقـ 351لسنة  2419في شأف العفك عف باقي
العقكبة لبعض المحككـ عمييـ ،المنشكر في الجريدة الرسمية ،العدد 29مكرر(ب) ،في  21يكليك .2419

()5

ينظر :المادة ( /4أكالن) مف قرار رئيس جميكرية مصر العربية رقـ  427لسنة  2417في شأف العفك عف

باقي العقكبة لبعض المحككـ عمييـ ،المنشكر في الجريدة الرسمية ،العدد  34مكرر(أ)،في /26أغسطس.2417/
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ق اررات العفك عف العقكبة قد كضعت شرطان لسرياف العفك عمى المحككـ عميو أال كىك سداد ما
ترتب في ذمتو كقد تبنت النيابة المختصة ميمة التنفيذ بعد االفراج عنو.
كأما بخصكص المشرع الككيتي فإنو ىك اآلخر قد تطرؽ إلى العفك عف العقكبة مف خالؿ
نص المادة ( )239مف قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي النافذ التي نصت عمى أف
( لألمير بعد صدكر حكـ بالعقكبة ضد شخص معيف ك قبؿ تنفيذ ىذا الحكـ أك أثناء التنفيذ  ،أف
يصدر أم انر بالعفك عف العقكبة المحككـ بيا أك تخفيضيا أك أبداليا بعقكبة أخؼ منيا كال يترتب
عمى العفك عف العقكبة إلغاء الحكـ ،كأنما يترتب عميو تغيير نكع العقكبة أك مقدارىا أك اعتبارىا
كأنيا نفذت).
كالمشرع العراقي قد نظـ أحكاـ العفك الخاص في المادة ( )346مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الجزائية النافذ التي نصت عمى أنو (يترتب عمى صدكر مرسكـ جميكرم بالعفك الخاص سقكط
العقكبات األصمية كالفرعية دكف المساس بالحكـ بالرد أك التعكيض أك المصادرة) ،فيالحظ بأف
المشرع العراقي قد نص عمى أف تطبيؽ العفك الخاص عمى المحككـ عميو ال يؤثر عمى الحكـ
بالرد لذلؾ يجب تنفيذه.

ثاني ا :التصالح في قضايا المال العام
يعد التصالح في قضايا الماؿ العاـ سببان خاصان مف أسباب انقضاء الدعكل الجزائية(،)1
كالذم يعد أحد أىـ صكر العدالة الرضائية كيفترض دكمان اتفاقان بيف الجاني كالمجنى عميو
(الدكلة) كيتـ بمبادرة مف النيابة العامة كفي المدة التي حددىا القانكف(.)2
()1

د .خالد مكسى التكني ،التصالح في جرائـ العدكاف عمى الماؿ العاـ (دراسة تحميمية نقدية لمقانكف رقـ 16

()2

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف اإلجراءات الجنائية،

لسنة  ،2415بحث منشكر في مجمة كمية القانكف كالشريعة ،ج ،3العدد  ،31بدكف سنة نشر ،ص .984

مصدر سابؽ ،ص . 56كعدت محكمة النقض المصرية التصالح في قضايا الماؿ العاـ ىك سبب مف أسباب
البيف مف مدكنات الحكـ المطعكف فيو أف ككيؿ الشركة
انقضاء الدعكل الجزائية عندما قضت بأف ( ...كلما كاف ّ
المجنى عمييا قرر بتصالح الشركة مع المطعكف ضدىما كبراءة ذمتيما تجاه الشركة  ،لما كاف ذلؾ ،ككاف نقض
الحكـ المطعكف فيو كاعادتو إلى المحكمة لتقضى فيو بانقضاء الدعكل الجنائية بالتصالح  ...إذ أف انقضاء
الدعكل الجنائية بالتصالح في جريمة االستيالء كىي أساس الكاقعة بما ينصرؼ أثره إلى جميع أكصاؼ الدعكل
المرتبطة بيا )...ينظر :قرار محكمة النقض المصرية (المرقـ  1624لسنة  85القضائية) في تاريخ 25
،2418/2/المنشكر

عمى

المكقع

الرسمي

لمحكمة

النقض

المصرية

عمى

الرابط

التالي:

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

.px
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كلـ تكرد التشريعات التي تبنت ىذا النظاـ تعريفان لمتصالح ككنو مف المصطمحات الكاضحة
التي ال تحتاج الى تعريؼ ،أما مف جانب الفقو فقد عرؼ التصالح بأنو (األجراء الذم يجكز
عرضو مف قبؿ المتيـ أك المحككـ عميو أك ككيمو الخاص كالذم يحؽ لمجيات المختصة المعينة
بمقتضى القانكف رفضو أك قبكلو كالذم يترتب عميو حاؿ قبكلو انقضاء الدعكل الجنائية بدفع
مبمغ التصالح – التسكية -دكف التأثير عمى الدعكل التأديبية)( ،)1كعرؼ أيضان بأنو (أجراء يختاره
المتيـ بمكافقة جية اإلدارة يتمثؿ في سداد مبمغ مف الماؿ لتجنب إقامة الدعكل الجنائية أك تالفي
تنفيذ العقكبة بيا عميو)(.)2
كقد أستحدث المشرع المصرم ()3ىذا النظاـ الجديد في قانكف االجراءات الجنائية المصرم
المعدؿ بقانكف رقـ  16لسنة  2415كالذم اضاؼ المادة ( 18مكررا /ب) التي نظمت أحكاـ
()1

د .عادؿ عبد العاؿ إبراىيـ خراشي ،التصالح في جرائـ الماؿ العاـ دراسة تحميمية بيف القانكف الكضعي كالفقو

اإلسالمي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2416 ،ص.18

()2

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ،الجكانب اإلجرائية لحماية الماؿ العاـ في قانكف اإلجراءات الجنائية،

المصدر السابؽ ،ص.61

()3

قد أستخدـ المشرع المصرم مصطمح الصمح ك التصالح كلكف يختمؼ كؿ منيما عف اآلخر ،فالصمح الجنائي

يتطمب تالقي أرادتيف كىي أرادة المجني عميو الفرد أك ككيمو الخاص مع أرادة المتيـ ،دكف أف يككف لمجية
االدارية أم دكر في ىذه العالقة سكاء تقييميا كالضماف االساسي لمصمح ىك أف يترؾ أمر قبكلو لممتيـ بعد
عرضو عميو ،أما التصالح الجنائي فيك يتطمب كذلؾ يتطمب تالقي ارادتيف كىي أرادة المتيـ أك ككيمو الخاص

كالجية االدا رية التي ليا الحؽ في القبكؿ أك الرفض كيشترط مكافقة الجية االدارية ،كيتـ عرضو مف قبؿ المتيـ
أماـ المحكمة أك الجية ،كيتشابياف مف حيث األثر المترتب عمييما أال كىك انقضاء الدعكل الجزائية .لممزيد
ينظر :د .عادؿ عبد العاؿ إبراىيـ خراشي ،مصدر سابؽ ،ص .22في الصمح الجنائي احيانان ال يشترط المشرع

دفع المتيـ مبمغ مف الماؿ لتماـ الصمح أنما يفرض عميو القياـ بتدابير معينة كما ىك في نظاـ التسكية الجنائية

التي تبنيا المشرع الفرنسي لممزيد ينظر :منير لكحؿ ،ماىية الصمح الجنائي كتمييزه عف الصمح اإلدارم كالمدني،

بحث منشكر في مجمة الحقكؽ كالعمكـ السياسية ج  ،1العدد  ،2417 ،8ص .174كلكف الفقو الجنائي قد أنقسـ
إلى اتجاىات متعددة في تقييمو ليذا النظاـ ىنالؾ أتجاه مؤيد كاتجاه معارض كآخر كسط بيف مؤيد كمعارض،
فاالتجاه المؤيد قد اعتبر تكجو المشرع المصرم تكجيان محمكدان عمى اعتبار أف اداء الحقكؽ المالية لمدكلة عف

طريؽ التصالح يحقؽ اليدؼ مف الدعكل الجزائية ،فضالن عف أف مرتكبي ىذه الجرائـ ىـ مف اصحاب النفكذ
كغالبان ما يغادركف البالد الى دكؿ أخرل ال تكجد معيا اتفاقيات تسميـ المجرميف فيصعب تسممييـ ،ينظر :د.
محمد حسف الكندرم ،مصدر سابؽ ،ص  .146-145إما االتجاه المعارض قد صرح بأف اجازة المشرع
المصرم التصالح في جرائـ العدكاف عمى الماؿ العاـ دكف ضكابط سكؼ يقضي عمى الحماية الجنائية لمماؿ
العاـ ،كمف شأنو فتح باب الفساد لمتصالح مع الفساد كالمفسديف كىك ما سيعكؽ المحاسبة التي يجب أف تقـ مع

كؿ مف تعدل عمى الماؿ العاـ ،فضالن عما يكتنؼ إجراء التصالح مف شبيات دستكرية لتعارضو مع أصؿ البراءة

بناء عمى حكـ قضائي كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ عالنية المحاكمة=
كعدـ جكاز معاقبة الشخص اال ن
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التصالح في جرائـ العدكاف عمى الماؿ العاـ ،ككذلؾ اضاؼ المادة ( 14مكر انر ك14مكر ار " أ،
ب ،ج ،د") لقانكف الكسب غير المشركع رقـ  62لسنة  1975المعدؿ بقانكف رقـ ( )97لسنة
.)1(2415
أما بالنسبة إلجراءات التصالح فأف المشرع المصرم أجازه في أية حالة كانت عمييا الدعكل
مف دكف اال لتزاـ بكقت محدد في الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف
قانكف العقكبات (جريمة اختالس الماؿ العاـ ،جريمة االستيالء ،جريمة الغدر ،جريمة التربح..
كغيرىا) إلتاحة الفرصة لممتيـ لإلقداـ عمى التصالح ،استنادان إلى قانكف االجراءات الجنائية
المصرم رقـ  154لسنة  1954المعدؿ الذم قضى عمى أف(يجكز التصالح في الجرائـ
المنصكص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات كيككف التصالح بمكجب
تسكية بمعرفة لجنة مف الخبراء يصدر بتشكيميا قرار مف رئيس مجمس الكزراء كيحرر محضر
يكقعو أطرافو كيعرض عمى مجمس الكزراء العتماده كال يككف التصالح نافذان إال بيذا االعتماد
كيعد اعتماد مجمس الكزراء تكثيقان لو كبدكف رسكـ كيككف لمحضر التصالح في ىذه الحالة قكة
السند التنفيذم ،كيتكلى مجمس الكزراء إخطار النائب العاـ سكاء كانت الدعكل ما زالت قيد
التحقيؽ أك المحاكمة كيترتب عميو انقضاء الدعكل الجنائية عف الكاقعة محؿ التصالح بجميع
أكصافيا.)2()...
مف خالؿ النص المتقدـ ،يتبيف لنا أف المشرع المصرم أجاز التصالح في أية مرحمة سكاء
كانت مرحمة التحقيؽ أك مرحمة المحاكمة أك بعد صدكر الحكـ البات أك أثناء تنفيذ العقكبة ،كأف
تأمر النيابة العامة بكقؼ تنفيذ العقكبات المحككـ بيا عمى المتيميف أذا تـ التصالح قبؿ أف
يصبح الحكـ باتان ،كأما أذا تـ التصالح بعد صيركرة الحكـ باتان ككاف المتيـ محبكسان جاز لو أك
=ينظر :د .رزؽ سعد عمي عبد المجيد ،مصدر سابؽ ،ص .314كينظر كذلؾ د .عادؿ عبد العاؿ إبراىيـ
خراشي ،المصدر نفسو ،ص.151كىناؾ مكقؼ كسط بيف مؤيد كمعارض أعتبر أف اقرار التصالح في جرائـ
العدكاف عمى الماؿ العاـ ليس أم انر مقبكالن عمى أطالقو أك مرفكضان عمى أطالقو عمى اعتبار أف العمة التي دعت

المشرع االجرائي لتبني ىذا النظاـ كذلؾ بسبب المشاكؿ السياسية كاالقتصادية التي يعاني منيا المجتمع كالمكازنة
بيف مصمحة الدكلة في اقتضاء حقيا في العقاب خاصة في مكاجية الفساد كالعدكاف عمى الماؿ العاـ.

()1

إذ أف المشرع المصرم أشار إلى التصالح في عدة مكاضع مثالن نص المادة (65مكر انر) مف قانكف رقـ 95

لسنة  1992بشأف سكؽ رأس الماؿ المضافة بالقانكف رقـ  143لسنة  ،2444كنص المادة ( )138مف قانكف
الضريبة عمى الدخؿ رقـ  91لسنة  ،2445كنص المادة ( )21مف قانكف رقـ  3لسنة  2445بإصدار قانكف
حماية المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية.

()2

المادة ( 18مكر ار ب) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ ،ككذلؾ ينظر نص المادة ( 18مكررا)

مف القانكف نفسو.
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لككيمو الخاص تقديـ طمب لكقؼ التنفيذ ،كقد تجاىؿ تنظيـ الضكابط المكضكعية التي ال بد مف
تكافرىا إلقرار التصالح كمنيا عدـ النص عمى كجكب رد الماؿ العاـ المستكلى عميو أك قيمتو
كقت رده ،فغياب ىذه الضكابط يؤدم إلى نتيجة غاية في األىمية اال كىي أداء الجاني مبمغان مف
الماؿ يقؿ كثي انر عما أستكلى عميو أك ما عاد عميو مف نفع مما يؤدم إلى ضياع عمة التصالح.
كفي مكضع آخر قد أقر المشرع المصرم نظاـ التصالح في قانكف الكسب غير المشركع رقـ
 62لسنة  1975المعدؿ كلكف في كؿ مرحمة يتـ فييا التصالح تكجد ضكابط ال بد مف أتباعيا،
فعندما يتـ التصالح في مرحمة التحقيؽ البد مف تقديـ طمب مف قبؿ المتيـ أك كرثتو أك الككيؿ
الخاص ألم منيما إلدارة الكسب غير المشركع برد ما تحصؿ عميو المتيـ مف الكسب غير
المشركع في أية صكرة كاف عمييا ،كتقكـ ىيئة الفحص كالتحقيؽ بتثبيت اجراءات التصالح مف
خالؿ محضر يكقع مف رئيسيا كالمتيـ أك كرثتو أك الككيؿ الخاص ألم منيما كيتـ اعتماده مف
قبؿ مدير إدارة الكسب غير المشركع ،كاالثر المترتب عمى أبراـ التصالح في ىذه المرحمة ىك
انقضاء الدعكل الجنائية كالتدابير التحفظية الناشئة عف أمر المنع( ،)1أما أذا تـ التصالح في
مرحمة المحاكمة فأنو يتـ تقديـ طمب التصالح مف المتيـ أك كرثتو أك ككيؿ أم منيما الى
المحكمة لكي تقكـ برد جميع ما تحصؿ عميو المتيـ مف كسب غير مشركع كذلؾ في أية صكرة
كاف عمييا ،كفي ىذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجالن مناسبان التخاذ اجراءات التصالح
كبعد ذلؾ تتخذ إدارة الكسب غير المشركع إجراءات التصالح كتثبت ذلؾ في محضر يكقع مف
مديرىا كمقدـ التصالح كيقدـ المحضر لممحكمة إللحاقو بمحضر الجمسة كبالتالي تقضي
المحكمة بانقضاء الدعكل الجنائية كالتدابير التحفظية الناشئة عف أمر المنع( ،)2أما في حالة
صدكر حكـ قضائي قد فرؽ المشرع المصرم بيف حالة صدكر الحكـ كقبؿ أك بعد أف يصبح
باتان ،ففي حالة صدكر الحكـ كقبؿ صيركرتو باتان أف يطمب المتيـ أك كرثتو أك الككيؿ الخاص
لكؿ منيما التصالح أماـ محكمة الطعف أك إدارة الكسب غير المشركع في حالة عدـ الطعف
عميو ،كذلؾ برد ما تحصؿ المتيـ مف كسب غير مشركع في أية صكرة كاف عمييا ،كفي جميع
األحكاؿ يترتب عمى التصالح ا نقضاء الدعكل الجنائية كالتدابير التحفظية الناشئة عف أمر المنع،
كتأمر النيابة العامة بكقؼ تنفيذ العقكبة اذا تـ التصالح أثناء تنفيذىا،أما بعد صدكر الحكـ
الغيابي فالمحككـ عمييـ أك كرثتيـ أك ككيؿ أم منيما الخاص أف يطمبكا التصالح أماـ محكمة
()1
()2

المادة ( 14مكر انر) مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ.

المادة ( 14مكر انر /أ) مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ.
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الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة كذلؾ برد ما تحصؿ عميو مف كسب غير
مشركع ،أما في حالة صيركرة الحكـ البات فإذا تـ التصالح ككاف المحككـ عميو محبكسان نفاذان
ليذا الحكـ يتـ تقديـ طمب إلى النيابة العامة لكقؼ التنفيذ مشفكعان بالمستندات المؤيدة لو كبعد
ذلؾ ترفع النيابة العامة الطمب إلى محكمة النقض خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تقديمو كيعرض
بعد ذلؾ عمى أحدل الدكائر الجنائية بالمحكمة كيككف الفصؿ في الطمب خالؿ خمسة عشر يكمان
مف تاريخ عرضو ،كيتـ التصالح في الحالة برد ما تحصؿ عميو المتيـ مف كسب غير مشركع(.)1
مف خالؿ ما ذكر نالحظ بأف المشرع المصرم في جميع المراحؿ قد نص عمى ضركرة رد
ما تحصؿ عميو مف كسب غير مشركع ،كفي جميع األحكاؿ يتـ تقدير قيمة األصكؿ مف قبؿ
لجنة مف الخبراء يتـ تشكيميا بقرار مف كزير العدؿ مع األخذ بنظر االعتبار في التقييـ القيمة
السكقية كقت أبراـ التصالح أك كقت حصكؿ المتيـ أك كرثتو عمييا كيتـ تقدير القيمة السكقية كفقان
لمقكاعد كاالجراءات التي يصدر بيا قرار مف كزير العدؿ كيكدع التقرير لدل ىيئة الفحص
كالتحقيؽ كاذا تـ رفض المتيـ لمتقدير الثابت بو أك عدـ اتخاذ اجراءات التسكية كالتصالح خالؿ
سبعة أياـ مف تاريخ اعالنو يعتبر بمثابة رفض لمتسكية كالتصالح مما يكجب عمى ىيئة الفحص
كالتحقيؽ االستمرار في مباشرة الدعكل الجنائية(.)2
أما بالنسبة لممشرع الككيتي فإنو لـ يتبف نظاـ التصالح

()3

في جرائـ األمكاؿ العامة ككذلؾ لـ

يتضمف القانكف رقـ 2لسنة 2416في شأف أنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة
بالكشؼ عف الذمة المالية الككيتي أية إشارة لتشكيؿ لجنة متخصصة في تقدير قيمة األصكؿ
التي تحصؿ عمييا المتيـ بالكسب غير المشركع كتقدير قيمتيا السكقية(.)4
()1

ينظر المادة ( 14مكر انر /ب) مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ.

()2

ينظر المادة ( 14مكر انر  /د) مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ  62لسنة  1975المعدؿ.

()3

نصت المادة ( )244مف قانكف االجراءات كالمحاكمات الككيتي النافذ عمى أف (في الجرائـ التي يشترط لرفع

الدعكل فييا صدكر شككل مف المجني عميو ،ككذلؾ في جرائـ االيذاء كالتعدم التي ال تزيد عقكبتيا عمى الحبس
لمدة خمس سنكات كجرائـ انتياؾ حرمة الممؾ كالتخريب كاالتالؼ الكاقع عمى أمالؾ االفراد ،كالتيديد كابتزاز
األمكاؿ بالتيديد ،يجكز لممجني عميو أف يعفك عف المتيـ أك يتصالح معو عمى ماؿ قبؿ صدكر الحكـ أك بعده،
تسرم عمى ىذا الصمح شركط الشككل مف حيث الشكؿ كمف حيث أىمية التصالح).
()4

د .محمد حسف الكندرم ،مصدر سابؽ ،ص.154
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كمف خالؿ اطالعنا الحظنا بأف المشرع العراقي لـ يأخذ بنظاـ التصالح في الجرائـ المخمة
بكاجبات الكظيفة العامة ،كعند الرجكع إلى القكاعد العامة كالمنظمة لنظاـ الصمح نجد المشرع
العراقي قد سمح بإجراء الصمح في الدعاكل التي يتكقؼ تحريكيا عمى شككل المجني عميو أذا
كانت الجريمة معاقب عمييا بالحبس مدة سنة أك بالغرامة فينا يقبؿ الصمح دكف مكافقة القاضي
أك المحكمة ،أما أذا كانت الجريمة معاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عمى سنة فال يقبؿ الصمح اال
بمكافقة القاضي أك المحكمة ،أما جرائـ التيديد كااليذاء كأتالؼ األمكاؿ أك تخريبيا كلك كاف
معاقبا عميو بالحبس مدة تزيد عمى سنة لـ يتـ الصمح أال بمكافقة القاضي أك المحكمة(.)1
فمف خالؿ ما ذكر ،نرل بأف المشرع العراقي لـ يتبف نظاـ التصالح مطمقان في الجرائـ المخمة
بكاجبات الكظيفة كنظيره المشرع الككيتي كأنفرد المشرع المصرم كحده في تبني ىذا النظاـ.

()1

ينظر :المكاد ( )195 ،194 ،3مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
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