الفصل الثاني
االحكام الموضوعية لرد المال العام
الرد ال بد كأف يكجو ألشخاص تسببكا بجريمة كقعت عمى الماؿ العاـ ,كال نقصد بيذه الجريمة
المفيكـ المطمؽ ليا ,بؿ المفيكـ المحدد تشريعان ,أم المفيكـ الذم يتصؿ بجسامتيا مف جية ك
بنكعيا مف جية أخرل  ,كمف ىنا فإف التشريعات التي بسطت حمايتيا عمى الماؿ العاـ كتناكلت
االعتداءات التي تقع عميو كأكجدت الرد كخيار تشريعي لجأ إليو المشرع الستعادة الماؿ العاـ
المعتدل عميو ,لـ يترؾ مف دكف أف يتـ تحديد أحكامو المكضكعية تحديدان تشريعيان دقيقان.
كمف شأف ىذا التنظيـ أف يفضي الى نتيجتيف االكلى :أف القاضي يتعرؼ عمى نحك اليقيف مف
ىك المطالب بالرد بعد أف ينظر بالكاقعة المثارة أمامو كالمكجبة لمرد كالثانية :أف المخاطبيف
بالنص العقابي سيتعرفكف كعمى نحك الجزـ لمف كجو المشرع مسار تطبيؽ النص اتجاىو ,كمف
ثـ ال يمكف أف يحتجكا بجيميـ بعدـ إحاطتيـ بالنص.
كمف ثـ ىذا فأف األحكاـ الخاصة بالرد ذات الصمة بالجكانب المكضكعية يمكف ارجاعيا إلى
مجمكعتيف رئيسيتيف متمثمتيف ,بالجكانب المتصمة بمحؿ األحكاـ المكضكعية مف ناحية
المكضكعية كالمتمثمة بنكع الجريمة المكجبة لمرد ككذلؾ الماؿ الكاجب عمى سمطة المحكمة أف
تطالب برده .كالثانية :تتمثؿ بالجكانب الشخصية التي تحتكم عمى المطالبيف برد الماؿ العاـ كىـ
كؿ مف تسببكا باالعتداء عمى الماؿ العاـ بشكؿ مباشر أك عف طريؽ المساىمة الجنائية التبعية
أك الكرثة كالمكصى ليـ ممف كجد الماؿ بحكزتيـ أك المستفيديف مف ارتكاب الجريمة بالقدر الذم
استفادكا منو.
كنظ انر ألىمية ىذه المفردات سنبيف بشكؿ مفصؿ االحكاـ المكضكعية لرد الماؿ العاـ,
كلغرض االحاطة بمكضكع االحكاـ المكضكعية لرد الماؿ العاـ يقتضي تقسيـ الفصؿ عمى
مبحثيف ندرس في االكؿ المتطمبات المتصمة بنكع الجريمة كمحؿ الرد ,اما في المبحث الثاني
فسكؼ نبحث عف االشخاص المكمفيف برد الماؿ العاـ.
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المبحث االول
المتطمبات المتصمة بنوع الجريمة ومحل الرد
تناكلت معظـ التشريعات الجزائية الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ ,كأغمب تمؾ الجرائـ تشترؾ
في األسباب كالحؽ المعتدل عميو كىك الماؿ العاـ كليذا الماؿ حرمة كبيرة تفرض عمى كؿ
متصرؼ فيو صيانتو كالمحافظة عميو ,كالمشرع الجنائي قد أفرد لمرتكب ىذه الجرائـ عقكبات
خاصة تتناسب مع الخطكرة التي تشكميا ىذه الجرائـ كمنيا الحكـ بالرد.
حتى نتمكف مف معرفة المتطمبات المتصمة بنكع الجريمة كمحؿ الرد ,البد مف التطرؽ إلى
نكع الجريمة المكجبة لمرد في المطمب األكؿ ,كمف ثـ معرفة صفة الماؿ مكضكع الجريمة كىك
الماؿ العاـ في المطمب الثاني.

المطمب االول
نوع الجريمة الموجبة لمرد
عالجت التشريعات الجنائية الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ ,التي صرحت كبشكؿ مباشر
بكجكب الحكـ بالرد بعد الحكـ بالعقكبة األصمية في حاؿ ارتكاب أم جريمة تستكجب بعد
ارتكابيا ردان.
سنتطرؽ في ىذا المطمب نكع الجريمة المكجبة لمرد مف خالؿ تقسيمو عمى فرعيف :نبيف في
الفرع األكؿ الرد في الجرائـ الماسة بنزاىة الكظيفة العامة ,أما في الفرع الثاني سكؼ نكضح الرد
في جريمة الكسب غير المشركع.

الفرع االول
الرد في الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة
يقصد بالجرائـ الماسة بنزاىة الكظيفة العامة ىي تمؾ الجرائـ التي ترتكب مف قبؿ المكظؼ
العاـ أك مف في حكمو عمى أمكاؿ الدكلة العامة كالخاصة كجريمة االختالس كاالستيالء
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كغيرىما(ٔ) ,كقد أكرد المشرع العراقي ككذلؾ التشريعات محؿ المقارنة مجمكعة مف الجرائـ الكاقعة
عمى الماؿ العاـ كالماسة بنزاىة الكظيفة العامة ,لذلؾ ارتأينا أف نبيف تمؾ الجرائـ كعمى النحك
اآلتي:
اوالً :جريمة االختالس
تعد جريمة االختالس مف أخطر الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة ,التي اىتمت
بتنظيميا منذ القدـ كافة التشريعات الجنائية ,كحددت أركانيا كاألثار المترتبة عمييا كأفردت ليا
عقكبات خاصة بيا نظ انر لطبيعة المصمحة محؿ الحماية الجنائية كىك الماؿ العاـ(ٕ) ,باإلضافة
إلى تنظيـ أحكاـ ىذه الجريمة عمى الصعيد الدكلي كتضمينيا في اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة
الفساد لعاـ ٖٕٓٓ(ٖ) ,لذلؾ البد لنا مف معرفة مفيكـ الجريمة كأركانيا كاألثار المترتبة عمييا
كعمى النحك اآلتي:
 -1مفهوم الجريمة وأركانها
مف حيث المفيكـ العاـ عرفت جريمة االختالس بأنيا "قياـ المكظؼ العاـ أك مف في حكمو
بإدخاؿ أشياء ذات قيمة ,كجدت في حيازتو بحكـ الكظيفة العامة التي يشغميا إلى ممكيتو

الخاصة مف دكف كجو حؽ"(ٗ).

كأما مف حيث األركاف فأف جريمة االختالس تعد مف الجرائـ ذات الصفة الخاصة فيي ال
تتحقؽ اال أذا كاف مرتكب الجريمة يتصؼ بصفة معينة كىي أف يككف مكظفان عامان أك مكمفان
بخدمة عامة عند كقكع الجريمة(٘) ,كىذا ما سكؼ نذكره مفصالن في المبحث الثاني ,كىنالؾ فئات
أخرل قد تقكـ بارتكاب ىذه الجريمة تتصؼ بصفة معينة كمأمكرم التحصيؿ كالمندكبيف كاالمناء
(ٔ) د .نكرم َح َم ْو سعيد حيدر اليمكندم ,جرائـ األمكاؿ العامة كالكظيفة العامة في الشريعة االسالمية كالقانكف
العراقي ,مكتبة زيف الحقكقية كاألدبية ,بيركت ,ٕٓٔٗ ,ص  ,ٕٜٚك ينظر كذلؾ نص المادة (٘ٔٔ) مف قانكف
العقكبات المصرم النافذ ,كينظر كذلؾ نص المادة (ٕٔ) مف قانكف رقـ ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأف االمكاؿ العامة
الككيتي النافذ ,ككذلؾ المكاد (ٖ٘ٔ )ٖٕٓ-مف قانكف العقكبات العراقي النافذ.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

د .محمد سامر دغمش ,مصدر سابؽ ,صٕٓٔ.
ينظر نص المادة ( )ٔٚمف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ ٖٕٓٓ.
د .ىناف مميكة ,جرائـ الفساد (الرشكة كاالختالس كتكسب المكظؼ العاـ مف كراء كظيفتو في الفقو االسالمي

كقانكف مكافحة الفساد الجزائرم) ,دار الجامعة الجديدة ,االسكندرية ,ٕٓٔٓ ,ص٘ٓٔ.

(٘)

د .جماؿ إبراىيـ الحيدرم ,شرح أحكاـ القسـ الخاص مف قانكف العقكبات ,دار السنيكرم ,بيركت,ٕٓٔ٘ ,

ص٘.ٜ
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عمى الكدائع كالصيارفة ,كأما الركف المادم ليذه الجريمة فيتمثؿ في فعؿ االختالس أك االخفاء
كالذم يقصد بفعؿ االختالس ىك" تصرؼ المكظؼ في الماؿ المسمـ إليو تصرؼ المالؾ لو"(ٔ),
كأف المكظؼ العاـ أك المكمؼ بخدمة عامة يجب أف يككف حائ انز لمماؿ حيازة ناقصة بسبب
مقتضيات الكظيفة ,أما إذا أختمس الشي بطريقة ال عالقة ليا بمقتضيات الكظيفة فإنيا ال تعد
جريمة اختالس كانما تعد جريمة أخرل(ٕ) ,كيجب أف يككف محؿ الجريمة ىك ماؿ عاـ أك خاص
مممكؾ لمدكلة أك األف ارد منقكؿ سكاء كاف عمى شكؿ نقكد أـ أكراؽ أـ أمتعة أـ غير ذلؾ مما كجد
في حيازة الفاعؿ ,كأف تكف األمكاؿ قد تـ تسميميا إلى الجاني بسبب الكظيفة استنادان إلى نص
قانكني أك الئحي أك قرار ادارم(ٖ) ,كبالنسبة لمركف المعنكم فإف جريمة االختالس تعد مف الجرائـ
العمدية ,لذلؾ تتطمب ىذه الجريمة تكافر القصد الجرمي

(ٗ)

لدل مرتكبيا المتمثؿ بعنصريو العمـ

كاالرادة ,إذ يجب أف يككف المتيـ عالمان بأف الشي الذم بحكزتو مممكؾ لمدكلة أك ألحد األفراد,
كأف تنصرؼ أرادتو بإضافة الماؿ إلى ممكو الخاص كالتصرؼ بو تصرؼ المالؾ.
 -2األثار المترتبة عمى الجريمة

يترتب عمى ارتكاب جريمة االختالس عقكبات جنائية كأخرل ادارية ,فبالنسبة لمعقكبات

الجنائية فإف المشرع المصرم قد قرر لمرتكب جريمة االختالس عقكبة السجف المشدد كفي
حاالت معينة قد جعؿ العقكبة ىي السجف المؤبد(٘) ,باإلضافة إلى تكقيع عقكبة عزؿ الجاني مف
كظيفتو أك زكاؿ صفتو كتكقيع عقكبتي الرد كالغرامة( ,)ٙكأما المشرع الككيتي فإنو قد جعؿ عقكبة
جريمة االختالس الحبس المؤبد أك المؤقت الذم ال تقؿ مدتو عف خمس سنكات ,كتككف العقكبة
ىي الحبس المؤبد أك المؤقت الذم ال تقؿ مدتو عف سبع سنكات أذا ارتبطت الجريمة بجناية
(ٔ)

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ,الجكانب المكضكعية لجرائـ االعتداء عمى الماؿ العاـ في ضكء قضاء

النقض الجنائي (دراسة مقارنة) ,دار الفكر الجامعي ,االسكندرية ,ٕٓٔٛ ,صٕٕ.

(ٕ)

د .كاثبة داككد السعدم ,قانكف العقكبات القسـ الخاص ,شركة العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة ,بال سنة نشر,

(ٖ)

د .خالد محمد إبراىيـ صالح ,مصدر سابؽ ,صٓ.ٜٔ

ص ٕٖ.

(ٗ)

عرؼ المشرع العراقي في المادة (ٖٖ )ٔ/مف قانكف العقكبات العراقي النافذ القصد الجرمي عمى أنو يعني

(تكجيو الفاعؿ إرادتو إلى ارتكاب الفعؿ المككف لمجريمة ىادفان إلى نتيجة الجريمة التي كقعت أك أم نتيجة جريمة

أخرل).

(٘)
()ٙ

ينظر نص المادة (ٕٔٔ) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
ينظر نص المادة ( )ٔٔٛمف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
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أخرل ارتباطان ال يقبؿ التجزئة(ٔ) ,باإلضافة الى تكقيع عقكبة العزؿ كالرد كالغرامة(ٕ) ,كبخصكص
المشرع العراقي فأنو قد قرر عقكبة السجف في حاؿ قياـ المكظؼ أك المكمؼ بخدمة عامة
بارتكاب جريمة االختالس ,باإلضافة إلى الحكـ عمى الجاني برد االمكاؿ المختمسة(ٖ) ,كأما األثر
االدارم المترتب عمى جريمة االختالس فيك تكقيع عقكبة العزؿ حسب ما جاء بو المشرع
العراقي(ٗ).
ثانياً :جريمة االستيالء
تقؼ جريمة االستيالء إلى جانب الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ كبالتحديد المكجبة لمرد,
كبالتالي البد مف معرفة مفيكميا العاـ كأركانيا كاألثار المترتبة عمييا كعمى النحك اآلتي:
 -1مفهوم جريمة االستيالء وأركانها
عرفت جريمة االستيالء بأنيا(استغالؿ المكظؼ أك المكمؼ بخدمة عامة كظيفتو ,فاستكلى
بغير حؽ عمى ماؿ مممكؾ لمدكلة أك القطاع المختمط أك األفراد أك القطاع الخاص أك سيؿ ذلؾ
لغيره)(٘) ,كتقكـ ىذه الجريمة عمى ثالثة أركاف :أكليا ضركرة تكافر الركف الخاص كالمتمثؿ
بصفة مرتكب الجريمة الذم يجب أف يككف مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة ,كثانييا تكافر
الركف المادم الذم يقكـ عمى عنصريف ,األكؿ ىك النشاط الذم يقكـ بو الجاني كيتخذ أما صكرة
االستيالء عمى الماؿ أك تسييؿ االستيالء عمى الماؿ إلى شخص آخر ,كالعنصر الثاني ىك
محؿ الجريمة المتمثؿ بالماؿ( ,)ٙكيفترض كجكد الماؿ في حيازة الفاعؿ بمناسبة الكظيفة كليس
بسبب الكظيفة فيتصرؼ الفاعؿ بالماؿ تصرؼ المالؾ ,كأما إذا كاف الماؿ في حيازتو بسبب
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ينظر نص المادة ( )ٜمف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
ينظر نص المادة ( )ٔٙمف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
ينظر نص المكاد ( )ٖٕٔ,ٖٔٙمف قانكف العقكبات العراقي النافذ.

(ٗ)

ينظر نص المادة ( /ٛالبند ثامنان) مف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ ٗٔ لسنة ٜٜٔٔ

(٘)

د .جماؿ إبراىيـ الحيدرم ,مصدر سابؽ ,صٕٓٔ.

المعدؿ.

()ٙ

نص المادة (ٖٔٔ) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ حيث قضت عمى أف (كؿ مكظؼ استكلى بغير حؽ

عمى ماؿ أك أكراؽ أك غيرىا )...ككذلؾ قضت المادة (ٓٔ) مف قانكف حماية األمكاؿ العامة الككيتي عمى أف
( ...كؿ مكظؼ عاـ أك مستخدـ أك عامؿ استكلى بغير حؽ عمى شيء مما ذكر )...ككذلؾ نصت المادة

( ) ٖٔٙمف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى أف ( ...كؿ مكظؼ أك مكمؼ بخدمة عامة أستغؿ كظيفتو
فاستكلى بغير حؽ عمى ماؿ أك متاع أك كرقة مثبتة لحؽ أك غير ذلؾ.)...

46

الكظيفة فيتطمب تصرؼ المكظؼ بالماؿ بنية االنتفاع كليس بنية التممؾ لكي تتحقؽ ىذه
الجريمة(ٔ)  ,فأف االستيالء عمى ماؿ الدكلة بغير حؽ يقتضي كجكد الماؿ في ممؾ الدكلة أك مف
في حكميا عنص انر مف عناصر ذمتيا المالية ثـ قياـ مكظؼ عاـ أك مف في حكمو أيا كاف
بانتزاعو منيا خمسة أك حيمة أك عنكة أك تسييؿ ذلؾ لغيرىـ فيشترط انصراؼ نية الجاني إلى
تممكو أك تضييعو عمى ربو(ٕ) ,كثالثيا تكافر الركف المعنكم لجريمة االستيالء الذم يتطمب تكافر
القصد الجرمي بعنصريو العمـ كاالرادة ككنيا تعد مف الجرائـ العمدية.
 -2األ ثار المترتبة عمى الجريمة
قد نص المشرع المصرم عمى عقكبة جريمة االستيالء كىي السجف المشدد أك السجف ,كقد
جعؿ عقكبة الجريمة كذلؾ السجف المؤبد أك المشدد إذا ارتبطت ىذه الجريمة مع جريمة أخرل
ارتباطان ال يقبؿ التجزئة أك أذا ارتكبت في زمف الحرب كترتب عمييا أضرار بمركز البالد
االقتصادم أك بمصمحة قكمية ليا ,باإلضافة إلى تكقيع عقكبة عزؿ الجاني أك زكاؿ صفتو
كالحكـ بالرد كالغرامة(ٖ) ,أما المشرع الككيتي فأنو قد قرر لمرتكب ىذه الجريمة عقكبة الحبس
المؤبد أك المؤقت مدة ال تقؿ عف خمس سنكات ,كاذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرل ارتباطان ال
يق بؿ التجزئة فأف العقكبة تككف الحبس المؤبد أك المؤقت مدة ال تقؿ عف سبع سنكات ,باإلضافة
إلى تكقيع عقكبتي الغرامة كالرد(ٗ) ,كالمشرع العراقي قد جعؿ عقكبة جريمة االستيالء ىي السجف,
باإلضافة إلى الحكـ برد األمكاؿ المستكلى عمييا(٘) ,كتكقيع عقكبة عزؿ المكظؼ مف كظيفتو(.)ٙ
ثالثاً :جريمة االضرار بمصمحة عامة لمحصول عمى منفعة
انفرد المشرع العراقي في تنظيـ جريمة االضرار بمصمحة عامة لمحصكؿ عمى منفعة مف
خالؿ نص المادة ( )ٖٔٛمف قانكف العقكبات العراقي النافذ ,الذم قد جعميا المشرع مف ضمف
(ٔ)
(ٕ)

د .جماؿ إبراىيـ الحيدرم ,مصدر سابؽ ,ص٘ٓٔ.
ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ ٓ٘ ٖٜٓلسنة ٕ ٚالقضائية في ٖٕ  /فبراير, )ٕٓٓٗ /

المنشكر عمى المكقع الرسمي / http://www.cc.gov.eg :تاريخ آخر زيارة ٔ.ٕٜٓٔ/ٚ/

(ٖ)

ينظر نص المكاد (ٖٔٔ )ٔٔٛ,مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

(ٗ)

ينظر نص المكاد (ٓٔ )ٔٙ ,مف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.

()ٙ

ينظر نص المادة ( )ٛمف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ ٗٔ لسنة ٔ ٜٜٔالمعدؿ.

(٘)

ينظر نص المكاد ( )ٖٕٔ ,ٖٔٙمف قانكف العقكبات العراقي النافذ.
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الجرائـ المكجبة لمرد ,كلـ ينظـ كؿ مف المشرع المصرم كالمشرع الككيتي أحكاـ ىذه الجريمة,
لذلؾ سكؼ نتعرؼ عمى مفيكـ الجريمة كأركانيا كاألثار المترتبة عمييا كعمى النحك اآلتي:
 -1مفهوم الجريمة وأركانها
أف جريمة االضرار بمصمحة عامة لمحصكؿ عمى منفعة تتطمب لقياميا تحقؽ أركاف عدة:
منيا ضركرة تكافر الركف الخاص ىك أف يككف الجاني مكظفان أك مكمفان بخدمة عامة ,كتتحقؽ ىذه
الجريمة بتكافر الركف المادم المتمثؿ بقياـ الجاني في الحصكؿ عمى المنافع سكاء لنفسو أـ
لغيره ,كمف ثـ أض ارره بالمصالح التي عيدت إليو كىي أما أف تككف عف طريؽ صفقة أك
قضية(ٔ) ,كأما الركف المعنكم الذم تتطمبو ىذه الجريمة فيك تكافر القصد العاـ ,ككذلؾ القصد
الخاص الذم كصفو المشرع بػ (سكء النية)(ٕ).
 -2اآلثار المترتبة عمى الجريمة
نص المشرع العراقي عمى أف عقكبة جريمة األضرار بمصمحة عامة لمحصكؿ عمى منفعة
ىي السجف ,باإلضافة إلى الحكـ برد ما حصؿ عميو مف ماؿ أك قيمة ما حصؿ عميو مف
منفعة(ٖ) ,كتكقيع عقكبة العزؿ بحؽ الجاني.
رابعاً :جريمة االنتفاع من المقاوالت أو االشغال أو التعهدات
نظمت التشريعات محؿ المقارنة أحكاـ ىذه الجريمة في القكانيف العقابية كلكف بتسميات مختمفة,
فأتفؽ كؿ مف التشريع المصرم كالككيتي عمى تسميتيا ب ػ (جريمة التربح) ,أما المشرع العراقي
فإنو قد أطمؽ تسمية (جريمة االنتفاع مف المقاكالت أك االشغاؿ أك التعيدات).
ٔ -مفهوم الجريمة وأركانها
عرفت جريمة االنتفاع مف المقاكالت أك االشغاؿ أك التعيدات عمى أنيا( كؿ فعؿ يقكـ بو
المكمؼ بخدمة عامة بنفسو أك بالكاسطة مف االنتفاع مف األعماؿ المختص بإدارتيا أك االشراؼ
(ٔ)

ىدل ىاتؼ مظير الزبيدم ,جريمة االنتفاع مف الماؿ العاـ كصكرىا (دراسة مقارنة) ,أطركحة دكتكراه ,مقدمة

الى كمية القانكف_ جامعة بغداد ,ٕٕٓٓ ,صٖٗ.

(ٕ)

د .ماىر عبد شكيش الدرة ,شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ,طٕ ,المكتبة القانكنية ,بغداد ,بال سنة نشر,

صٓٓٔ .كينظر كذلؾ :قيصر صالح ميدم ,الحماية الجنائية لمماؿ العاـ ,بحث مقدـ الى المعيد القضائي,

بغداد ,ٕٓٔٗ ,صٖٖ.

(ٖ)

ينظر نص المكاد ( )ٖٕٔ ,ٖٔٛمف قانكف العقكبات العراقي النافذ.
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عمييا انتفاعان مف شأنو أف يخؿ بالثقة الممنكحة لو كيؤثر عمى نزاىة كشفافية اجراءات التعاقدات
العامة)(ٔ) ,كتعد ىذه الجريمة مف جرائـ الخطر الذم ييدد نزاىة الكظيفة العامة ألنيا تؤدم إلى
تعرض المصمحة العامة لمخطر كتربح المكظؼ العاـ مف كرائيا كال يحكؿ مف دكف تكافر ىذا
الخطر أف يترتب عميو ضرر حقيقي أك يتمثؿ في خطر حقيقي فعمي فيك خطر مجرد بحكـ
التعارض بيف المصمحتيف العامة كالخاصة(ٕ) ,ككذلؾ تعد جريمة االنتفاع مف المقاكالت أك
األشغاؿ أك التعيدات مف الجرائـ التي تتطمب صفة خاصة في مرتكبيا كىي أف مكظفان عامان أك
مكمفان بخدمة عامة ,كأف يككف مختصان بالعمؿ الذم انتفع أك تربح منو(ٖ) ,أما مف حيث الركف
المادم فأف ىذه الجريمة تتطمب قياـ الجاني باالنتفاع أك الحصكؿ عمى الربح أك المنفعة سكاء
لنفسو بالذات أـ لغيره ,كتتحقؽ بأم نشاط يقكـ بو الجاني كالتفاكض مع المقاكؿ أك متعيد التكريد
أك الدخكؿ في مناقصة باسـ شخص معيف ,كأف القانكف ال يتطمب في ىذه الجريمة كقكع ضرر
أنما يكفي لقياميا احتماؿ الضرر(ٗ) ,كانصراؼ نية الجاني إلى الحصكؿ عمى عمكلة لو أك
لغيره.

(ٔ)

عمي حمزة جبر ,جريمة االنتفاع مف المقاكالت أك األشغاؿ أك التعيدات (دراسة مقارنة) ,رسالة ماجستير,

جامعة بابؿ -كمية القانكف ,ٕٓٔٙ ,صٖٔ.

(ٕ)

ينظر( :الطعف المرقـ ٔ ٖ٘ٙلسنة ٕ ٛقضائية  /في تاريخ  ,)ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٚمحمد سعيد شيخا كعبد الجكاد

مكسى ,منشكر في المستحدث مف المبادئ الصادرة مف الدكائر الجنائية ,صٔ .ٜكينظر كذلؾ :د .قدرل عبد
الفتاح الشياكل ,الجرائـ المخمة بمشركعية السمطة التنفيذية في التشريع المصرم كالمقارف ,دار النيضة العربية,

القاىرة ,ٕٓٓٙ ,صٓٗٔ.

(ٖ)

نصت المادة (ٗٔٔ) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى أف (يعاقب ...كؿ مكظؼ عاـ حصؿ أك حاكؿ

أف يحصؿ لنفسو أك حصؿ أك حاكؿ أف يحصؿ لغيره ,بدكف كجو حؽ عمى ربح أك منفعة مف عمؿ مف أعماؿ

كظيفتو ,)...ككذلؾ نص المشرع الككيتي في المادة (ٕٔ) مف قانكف رقـ ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأف حماية األمكاؿ
العامة عمى أف (يعاقب ..كؿ مكظؼ عاـ أك مستخدـ أك عامؿ لو شأف في إدارة المقاكالت أك التكريدات أك
األشغاؿ ,)...كنصت المادة ( )ٖٜٔمف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى أف (يعاقب ...كؿ مكظؼ أك مكمؼ
بخدمة عامة انتفع مباشرة أك بالكاسطة مف االشغاؿ أك المقاكالت أك التعيدات التي لو شأف في أعدادىا أك
أحالتيا أك تنفيذىا أك االشراؼ عمييا.)...

(ٗ)

د .كاثبة داككد السعدم ,مصدر سابؽ ,ص .ٖٙكينظر :د .جماؿ إبراىيـ الحيدرم ,مصدر سابؽ ,ص.ٜٔٔ

كينظر كذلؾ :د .ماىر عبد شكيش ,مصدر سابؽ ,صٕٓٔ.ٖٔٓ-
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 -2األ ثار المترتبة عمى الجريمة
جعؿ المشرع المصرم العقكبة المترتبة عمى جريمة التربح ىي عقكبة السجف المشدد,
باإلضافة إلى تكقيع عقكبتي المصادرة كالرد أذا كاف ليما محؿ ,كبغرامة مساكية لقيمة ما تـ
تحقيقو مف منفعة أك ربح(ٔ) ,كأما المشرع الككيتي فإنو قد قرر لمرتكب جريمة التربح عقكبة
الحبس المؤبد أك المؤقت الذم ال تقؿ مدتو عف سبع سنكات ,باإلضافة إلى تكقيع عقكبة العزؿ
كالغرامة كالرد(ٕ) ,كبالنسبة لممشرع العراقي فإنو قرر تكقيع عقكبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر
سنكات أك بالحبس ,كالحكـ عمى الجاني برد ما حصؿ عميو مف منفعة أك ربح(ٖ) ,كعزؿ المكظؼ
مف كظيفتو كما ىك مبيف في المادة( )ٛمف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ النافذ.
خامساً :جريمة اال نتفاع من استخدام العمال
نظـ المشرع العراقي أحكاـ ىذه الجريمة في المادة (ٕٖٓ) مف قانكف العقكبات العراقي
النافذ التي نصت عمى أف ( يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات أك بالحبس كؿ
مكظؼ أك مكمؼ بخدمة عامة لو شأف في استخداـ العماؿ في أشغاؿ تتعمؽ بكظيفتو احتجز
لنفسو كؿ أك بعض ما يستحقو العماؿ الذيف أستخدميـ مف أجكر كنحكىا أك استخدـ عماالن سخرة
كأخذ اجكرىـ لنفسو أك قيد في دفاتر الحككمة أسماء اشخاص كىمييف أك حقيقييف لـ يقكمكا بأم
عمؿ في االشغاؿ المذككرة كأستكلى عمى أجكرىـ لنفسو أك أعطاىا ليؤالء االشخاص مع
احتسابيا عمى الحككمة) ,كالذم قد جعميا المشرع مف ضمف الجرائـ المكجبة لمرد ,كعالج أيضان
المشرع المصرم أحكاـ ىذه الجريمة مف خالؿ نص المادة ( )ٔٔٚمف قانكف العقكبات المصرم
النافذ كلكنو لـ يأمر المحكمة برد تمؾ األمكاؿ في الجريمة المرتكبة (ٗ) ,كأما المشرع الككيتي فإنو
لـ يعالج أحكاـ ىذه الجريمة مطمقان.
 -1مفهوم الجريمة وأركانها

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :المكاد (٘ٔٔ )ٔٔٛ ,مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
ينظر :المكاد (ٕٔ )ٔٙ,مف قانكف حماية األمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
ينظر نص المكاد ( )ٖٕٔ ,ٖٜٔمف قانكف العقكبات العراقي النافذ.

نصت المادة ( )ٔٔٛمف قانكف العقكبات المصرم النافذ ( ...يحكـ عميو في الجرائـ المذككرة في المكاد

ٕٔٔ ٖٔٔ ,فقرة أكلى كثانية كرابعة ٖٔٔ ,مكر انر فقرة أكلى ٔٔ٘ ,ٔٔٗ ,بالرد.)...
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يقصد بجريمة االنتفاع مف استخداـ العماؿ بأنيا(ارغاـ العماؿ عمى العمؿ بدكف سند قانكني
بناء عمى األمر الصادر إلييـ مف المكظؼ بالعمؿ بدكف أجر)(ٔ),
كانصياع العماؿ لمعمؿ ن
كتتطمب ىذه الجريمة ركنان مفترضان في الجاني كىك أف يككف مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة

لو شأف في استخداـ العماؿ في أشغاؿ تتعمؽ بكظيفتو ,أما المتطمبات المادية التي البد مف
تكافرىا في ىذه الجريمة ىي احتجاز المكظؼ العاـ أك المكمؼ بخدمة عامة لنفسو كؿ أك بعض
ما يستحقو العماؿ مف األجكر أك استخداـ عماالن سخرة كأخذ أجكرىـ لنفسو أك قيد في دفاتر
الحككمة أسماء أشخاص كىمييف أك حقيقييف لـ يقكمكا بأم عمؿ في األشغاؿ المذككرة كأستكلى
عمى أجكرىـ لنفسو أك أعطاىا ليؤالء األشخاص مع احتسابيا عمى الحككمة(ٕ) ,كأما الركف
المعنكم الذم تتطمبو ىذه الجريمة فيك تكافر القصد العاـ كالخاص لدل مرتكبيا المتمثؿ بنية
الحصكؿ لو أك لغيره عمى منفعة خاصة جراء استخداـ العماؿ سخرة(ٖ).
 -2اآلثار المترتبة عمى الجريمة

قرر المشرع العراقي في المادة (ٕٖٓ) مف قانكف العقكبات رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ

اف العقكبة المقررة لجريمة االنتفاع مف استخداـ العماؿ ىي السجف مدة ال تزيد عف عشر سنكات
أك بالحبس ,باإلضافة إلى الحكـ برد الماؿ المستكلى عميو كفقان لنص المادة (ٕٖٔ) مف قانكف
العقكبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ.
سادساً :جريمة الغدر
أنفرد المشرع المصرم بتنظيـ أحكاـ ىذه الجريمة مف خالؿ نص المادة (ٗٔٔ) في الكتاب
الثالث مف الباب الثاني مف قانكف العقكبات كالذم يحمؿ عنكاف" اختالس الماؿ العاـ كالعدكاف
عميو كالغدر" بقكليا (كؿ مكظؼ عاـ لو شأف في تحصيؿ الضرائب أك الرسكـ أك العكائد أك
الغرامات أك نحكىا ,طمب أك أخذ ما ليس مستحقان أك ما يزيد عمى المستحؽ مع عممو بذلؾ
يعاقب بالسجف المشدد أك السجف).

(ٔ)

محمكد عبد القادر ىالؿ ترمانيني ,جريمة استخداـ العماؿ سخرة (دراسة مقارنة) ,اطركحة دكتكراه ,كمية

القانكف -جامعة بغداد ,ٕٓٓٔ ,ص .ٔٛٚ

(ٕ)
(ٖ)

المادة (ٕٖٓ) مف قانكف العقكبات العراقي النافذ.

محمكد عبد القادر ىالؿ ترمانيني ,المصدر نفسو ,صٕٗٔ.
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 -1مفهوم الجريمة وأركانها
تتحقؽ ىذه الجريمة بتكافر صفة معينة في الجاني كىك أف يككف مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة
عامة ,كلو شأف في تحصيؿ الضرائب أك الرسكـ أك العكائد أك الغرامات أك نحكىا أم يجب أف
يككف المكظؼ مختصان في عممو ,أما الركف المادم فيتحقؽ بالطمب أك أخذ غير المستحؽ أك ما
يزيد عف المستحؽ ,كتتطمب جريمة الغدر كذلؾ تحقؽ الركف المعنكم كالمتمثؿ بتكافر القصد
العاـ بعنصريو العمـ كاالرادة ,كىك عمـ الجاني بأف الماؿ غير مستحؽ لو ,كاتجاه أرادتو إلى
طمب أك أخذ الماؿ.
-2اآلثار المترتبة عمى الجريمة
نص المشرع المصرم عمى عقكبة جريمة الغدر ,الذم قد جعميا السجف المشدد أك السجف,
باإلضافة الى تكقيع عقكبة عزؿ المكظؼ مف كظيفتو كالرد كالغرامة(ٔ).

الفرع الثاني
جريمة الكسب غير المشروع
تعد جريمة الكسب غير المشركع مف الجرائـ الخطيرة التي حازت عمى اىتماـ الدكؿ كالتي
تـ تنظيميا عمى المستكييف الدكلي كالداخمي مف أجؿ القضاء عمى آفة الفساد(ٕ) ,كقد أكلت ليا
التشريعات الخاصة اىتمامان خاصان في جميع الدكؿ المقارنة منيا كغير المقارنة نظ انر لمخطكرة
التي تسببيا ىذه الجريمة عمى الماؿ العاـ(ٖ) ,إذ ال بد مف معرفة مفيكـ الجريمة كأركانيا كاألثار
المترتبة عمييا كعمى النحك اآلتي:
(ٔ)
(ٕ)

ينظر نص المكاد (٘ٔٔ )ٔٔٛ,مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

د .خالد خضير دحاـ ,تجريـ الكسب غير المشركع كمبدأ البراءة ,بحث منشكر في مجمة رسالة الحقكؽ,

السنة السابعة ,العدد الثاني ,ٕٓٔ٘ ,صٓ.ٔٙ

(ٖ)

لـ تتفؽ التشريعات عمى تسمية كاحدة لمجريمة محؿ البحث فأستخدـ كؿ مف المشرع العراقي كالمصرم

كاليمني كالسكرم ككذلؾ المشرع االردني في قانكف الكسب غير المشركع رقـ ٕٔ لسنة ٕٗٔٓ تسمية ( الكسب
غير المشركع ) أما المشرع المبناني كاتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٖٕٓٓ قد تـ استخداـ تسمية
(االثراء غير المشركع) ,لفظ الكسب يختمؼ عف لفظ االثراء أذ أف الكسب ىك الحصكؿ عمى منفعة غير

مشركعة مف خالؿ قياـ المكظؼ بعمؿ أك االمتناع عف مستغالن كظيفتو مباشرة ,أما االثراء فيك الحصكؿ عمى=
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ٔ -مفهوم الجريمة واركانها
بادئ ذم بدء البد مف معرفة المقصكد بالكسب غير المشركع ,الذم قد عرفو احد الشراح
بأنو ( كؿ مغنـ مالي حصؿ عميو أحد المخاطبيف بأحكاـ القانكف مف جراء االستغالؿ السيء
لمخدمة أك الصفة أك ارتكاب سمكؾ مؤثـ جنائيان)(ٔ) ,كعرؼ أيضان بأنو (كؿ ماؿ تممكو المكظؼ
أك الشخص التي قامت لديو الصفة كزادت ثركتو أك لدل أكالده القصر أك مف يككف كليان أك
كصيان أك قيمان عمييـ أك نقصت التزامات – ديكف – أم منيـ لدل الغير ,متى كانت ال تتناسب
مع مكاردىـ كغير مبررة)(ٕ) ,كعرفت محكمة النقض المصرية كذلؾ الكسب غير المشركع بأنو
(كؿ ماؿ تممكو المكظؼ أك مف في حكمو فصار ضمف ذمتو المالية عنص انر مف عناصرىا
باستغالؿ ما تسبغو عميو كظيفتو أك يخكلو مركزه مف إمكانيات تطكع لو االجتراء عمى محارـ
القانكف مما يمس ما يفترض في المكظؼ العاـ أك مف في حكمو مف األمانة كالنزاىة)(ٖ).
أما بالنسبة لمكقؼ التشريعات الجنائية المنظمة ألحكاـ جريمة الكسب غير المشركع مف
حيث تعريؼ الكسب غير المشركع ,فنجد المشرع المصرم قد نظـ أحكاـ ىذه الجريمة في قانكف
رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ بقانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕ٘ٔٓ ,لكنو لـ يعرؼ الكسب غير المشركع,
كأما المشرع الككيتي فأنو قد عرؼ الكسب غير المشركع في قانكف رقـ (ٕ) لسنة  ٕٓٔٙفي
شأف انشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية عبر نص

منفعة بشكؿ غير مباشر مستغال كظيفتو العامة كنفكذه كالمصطمح األخير ربما يككف أكثر دقة مف اآلخر,
ينظر :أحمد حبيب الخبط العباسي ,ىيئة النزاىة في العراؽ حكـ القانكف كالبحث عف العدالة ( دراسة مقارنة),

رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الحقكؽ – جامعة النيريف  ,ٕٓٔٗ,ص ٕ .ٔٚككذلؾ ينظر :صفاء جبار عبد
البديرم ,جريمة الكسب غير المشركع في التشريع العراقي (دراسة مقارنة) ,رسالة ماجستير ,كمية القانكف– جامعة

كربالء ,ٕٓٔ٘ ,صٕٖ ,ىامش رقـ .ٙ

(ٔ)

د .أسامة حسنيف عبيد ,السياسة الجنائية في الكسب غير المشركع (دراسة مقارنة) ,دار النيضة العربية,

(ٕ)

د .محمد حسف الكندرم ,جريمة الكسب غير المشركع (كفقان لمقانكف رقـ ٕ لسنة  ٕٓٔٙفي شأف إنشاء الييئة

القاىرة  ,ٕٓٔٙ ,ص.ٚ

العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية) ,طٔ ,دار النيضة العربية ,القاىرة,ٕٓٔٛ ,
صٔٔ.

(ٖ)

ينظر(:الطعف المرقـ ٘ ٔٓٗٚلسنة ٓ ٛؽ في  ,)ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕٚمنشكر في المستحدث مف المبادئ الصادرة

مف الدكائر الجنائية ,صٔ ,ٜٔعمى المكقع الرسمي https://www.cc.gov.eg/cc_books.aspx:آخر
زيارة لممكقع في تاريخ .ٕٜٓٔ/ٕٔ/ٕٛ
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المادة األكلى منو التي نصت عمى أف (كؿ زيادة في الثركة أك انتقاص في االلتزامات تط أر بسبب
تكلي الكظيفة أك قياـ الصفة عمى الخاضع ليذا القانكف أك أكالده القصر أك مف يككف كليان أك
كصيان أك قيمان عميو متى كانت ال تتناسب مع مكاردىـ كغير مبررة )(ٔ) ,كأما بخصكص المشرع

العراقي فأنو لـ ِ
يعط تعريفان لمكسب غير المشركع في قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب
الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى كلكنو قد جاء التعديؿ االكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب
غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔبتعريؼ الكسب غير المشركع في المادة (ٔ /سابعان) عمى
أنو (كؿ زيادة تزيد عمى ٕٓ %سنكيان في أمكاؿ المكمؼ أك أمكاؿ زكجو أك أكالده ال تتناسب مع
مكاردىـ االعتيادية كلـ يثبت المكمؼ سببان مشركعان ليذه الزيادة كيعد كسبان غير مشركع األمكاؿ
التي يثبت حصكؿ الشخص الطبيعي باالشتراؾ مع المكمؼ بقرار قضائي بات)(ٕ) .كمف حيث
األركاف الكاجب تكافرىا في ىذه الجريمة ,فأف التشريعات محؿ المقارنة اتفقت مف حيث األصؿ
عمى أف فاعؿ الجريمة البد أف يككف مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة ,اال أنيا في مكاضع قد
أشارت إلى خضكع أشخاص أخريف ألحكاـ ىذه الجريمة كىذا ما نسكؼ نكضحو مفصالن في
المبحث الثاني(ٖ).

(ٔ)

كذلؾ عرفو المشرع االردني في المادة (ٗ) مف قانكف الكسب غير المشركع االردني رقـ ٕٔ لسنة ٕٗٔٓ

النافذ عمى أنو ( يعتبر كسب غير مشركع كؿ ماؿ منقكؿ أك غير منقكؿ حصؿ أك يحصؿ عميو أم شخص
تسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف لنفسو أك لغيره بسبب استغالؿ منصبو أك كظيفتو أك المركز الذم يشغمو أك بحكـ
أم صفة منيا ,ككؿ زيادة تط أر عمى الماؿ المنقكؿ أك غير المنقكؿ كفؽ اقرار الذمة المالية المقدـ منو بمقتضى
أحكاـ ىذا القانكف أك قانكف اشيار الذمة المالية رقـ (ٗ٘) لسنة  ٕٓٓٙلو أك لزكجو أك اكالده القصر كذلؾ أثناء
أشغالو لممنصب أك الكظيفة أك المركز أك بسبب صفة أم منيا اذا كانت ىذه الزيادة ال تتناسب مع مكاردىـ

المالية كعجز عف أثبات مصدر مشركع لتمؾ الزيادة).

(ٕ)

كفي مكضع آخر تـ تنظيـ أحكاـ الكسب غير المشركع في قانكف الييئة العامة لمنزاىة إلقميـ كردستاف العراؽ

رقـ ٖ لسنة ٕٔٔٓ النافذ عندما بينت المادة (ٗٔ )ٔ /المقصكد بالكسب غير المشركع بقكليا (يعتبر كسبان غير
مشركع كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف لنفسو أك لغيره بسبب استغالؿ الكظيفة العامة أك

التكميؼ العاـ أك الصفة أك نتيجة لسمكؾ مخالؼ لنص قانكني) كصرحت المادة ( )ٔ/ٔٚعمى الحكـ بالرد بقكليا
(يعاقب بالسجف كيرد مبمغ الكسب غير المشركع كؿ مف حصؿ لنفسو أك لغيره عمى كسب غير مشركع).

(ٖ)

ينظر :المادة ( )ٔٛمف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ ,كينظر :المادة

(ٓ٘) مف قانكف رقـ ٕ لسنة  ٕٓٔٙفي شأف أنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف
الذمة المالية الككيتي ,كينظر :المادة (ٗ )ٕ/مف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب العراقي رقـ

٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى.
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كتتمثؿ ماديات جريمة الكسب غير المشركع بالسمكؾ الجرمي الذم يصدر مف الخاضع إلى
أحكاـ القانكف المنظـ لتمؾ الجريمة كىك استغالؿ خدمتو أك صفتو ,كارتباط ىذا االستغالؿ
بالنتيجة الجرمية التي يقصد بيا الزيادة في الثركة التي تط أر بعد تكلي الخدمة كالتي ال تتناسب
مع مكاردىـ كعجزىـ عف أثبات مصدر مشركع ليا(ٔ) ,كأما مف حيث الركف المعنكم فأف جريمة
الكسب غير المشركع تعد مف الجرائـ العمدية كالتي تتطمب تكافر القصد العاـ ,المتمثؿ باتجاه
أرادة الجاني إلى استغالؿ خدمتو أك صفتو في سبيؿ الحصكؿ عمى الماؿ لنفسو أك لغيره.
 -2األ ثار المترتبة عمى الجريمة
جعؿ المشرع المصرم عقكبة جريمة الكسب غير المشركع ىي السجف كالغرامة  ,فضالن عف
الحكـ برد الكسب غير المشركع(ٕ) ,كأما المشرع الككيتي فأنو قد قرر لمرتكب جريمة الكسب غير
المشركع عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى خمس سنكات كبغرامة تعادؿ قيمة الكسب غير المشركع
الذم حصؿ عميو مع الحكـ بمصادرة الكسب غير المشركع(ٖ) ,باإلضافة إلى عزؿ المحككـ عميو
مف كظيفتو أك اسقاط عضكيتو مع حرمانو مف تكلي الكظائؼ العامة كمف التعييف أك الترشيح
لعضكية أم ىيئة نيابية ما لـ يرد إليو اعتباره(ٗ) ,كأما بخصكص المشرع العراقي فأنو في قانكف
الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى قد جعؿ العقكبة المترتبة
عمييا ىي الحبس لمدة ال تزيد عمى خمس سنكات أك بالغرامة أك بكمييما ,باإلضافة إلى الحكـ
عمى الجاني برد الكسب غير المشركع كلك كاف الحصكؿ عميو سابقان عمى العمؿ بيذا القانكف,
كيترتب عمى الحكـ بالرد عزؿ المكظؼ أك المستخدـ أك القائـ بخدمة عامة مف كظيفتو أك
خدمتو(٘) ,كلكف في قانكف التعديؿ االكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع النافذ قد
جعؿ المشرع العقكبة ىي السجف مدة  ٚسنكات كبغرامة تعادؿ قيمة الكسب غير المشركع عمى
كؿ م ف يسرم عميو ىذا القانكف كعجز عف أثبات السبب المشركع لمزيادة الكبيرة في أمكالو أك
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ينظر :المادة (ٕ) مف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ.
ينظر نص المادة ( )ٔٛمف القانكف أعاله.
ينظر نص المادة ( )ٗٛمف قانكف الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية

الككيتي النافذ.

(ٗ)
(٘)

ينظر نص المادة ( )ٜٗمف القانكف أعاله.

ينظر نص المكاد ( )ٔ٘,ٔٓ,ٜمف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب العراقي رقـ ٘ٔ لسنة

 ٜٔ٘ٛالممغى.
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أمكاؿ زكجو أك أمكاؿ أكالده ,باإلضافة إلى الحكـ عمى الجاني برد قيمة الكسب غير المشركع كال
يطمؽ سراحو اال بعد سداد مبمغ الغرامة كرد قيمة الكسب غير المشركع(ٔ).

المطمب الثاني
محل الرد
إلعطاء صكرة كاضحة عف محؿ الرد البد لنا مف تقسيـ ىذا المطمب عمى فرعيف :نبيف في
الفرع األكؿ صفة الماؿ مكضكع الجريمة كمف ثـ نتناكؿ في الفرع الثاني قيمة الماؿ المتعذر رده.

الفرع األول
صفة المال موضوع الجريمة
استخدمت التشريعات الجنائية في النصكص التي نظمت أحكاـ الرد لفظ "الماؿ" مف دكف أف
تحدد صفة ىذا الماؿ خاصةن في الجرائـ المكجبة لرده ,كلكف قد أجمع الفقو كالقضاء الجنائييف
عمى أف األلفاظ التي أستخدميا المشرع في ىذه النصكص كأف كانت تتسع لكؿ األمكاؿ لكنيا
(ٕ)
تدخؿ في نطاؽ األمكاؿ العامة  ,كما أف صفة الماؿ مكضكع الجريمة المكجبة لمرد كفقان

لمنصكص المنظمة لو تؤكد أف يككف ماالن عامان ,كلكف ما المقصكد بالماؿ العاـ؟
نجد القاعدة العامة تقكؿ أف الماؿ العاـ ىك كؿ ماؿ مممكؾ لمدكلة أك أحد أشخاص القانكف
العاـ كالمخصص لممنفعة العامة(ٖ) ,فحسب ىذه القاعدة لكي يعد الماؿ ماالن عامان يجب أف
يخصص لمنفع العاـ كأف يككف مممككان لمدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ ليتـ أضفاء صفة
الماؿ العاـ عميو ,كالذم يعد المبرر االساسي إلخضاع ذلؾ الماؿ لنظاـ قانكني يختمؼ عف
النظاـ الذم يحكـ األمكاؿ الخاصة ,كلكف ىذه القاعدة جعمت نطاؽ الماؿ العاـ ضيقان كمف ثـ لـ
تعد تكاكب التطكرات الحديثة نظ انر لتزايد أنشطة الدكلة كتزايد استغالؿ الكظيفة مف أجؿ الحصكؿ
عمى الماؿ العاـ بالطرؽ غير المشركعة.
(ٔ)

المادة ( /ٜٔثانيان /رابعان) مف قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع النافذ.

(ٖ)

د .عمي أحمد قطب ,المكسكعة القانكنية كاألمنية في حماية الماؿ العاـ ,مصدر سابؽ ,ص ٕ.

(ٕ)
كقضاء كتشريعان) ,طٕ ,دار الفكر لمطباعة
د .نائؿ عبد الرحمف صالح ,االختالس (دراسة تحميمية مقارنة فقيان
ن
كالنشر كالتكزيع ,عماف ,االردف ,ٜٜٔٚ ,ص.ٖٛ-ٖٚ
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كأما مف حيث األساس القانكني لمفيكـ الماؿ العاـ ,نجده يرجع إلى القانكف المدني الذم
نظـ مفيكمو كفرض حماية خاصة لو لمنع التعدم عميو بكصفو أىـ الكسائؿ التي تعتمد عمييا
الدكلة لتؤدم عمميا بالصكرة الصحيحة ,كقد تكلت التشريعات محؿ المقارنة تعريؼ األمكاؿ
العامة مف خالؿ القكانيف المدنية(ٔ) ,باإلضافة الى تبني طرؽ حماية الماؿ العاـ مف خالؿ عدـ
اجازة التصرؼ فيو أك الحجز عميو أك تممكو بالتقادـ(ٕ) ,كبالنسبة لمتشريعات االدارية كمف خالؿ
اطالعنا عمى بعضيا نالحظ بأنيا قد أشارت إلى الماؿ العاـ مف دكف أف تبيف مفيكمو(ٖ) ,كمنيا
قانكف التضميف رقـ ٖٔ لسنة ٕ٘ٔٓ النافذ كقانكف بيع كايجار أمكاؿ الدكلة رقـ ٕٔ لسنة ٖٕٔٓ
النافذ كغيرىما.
كأما بخصكص القانكف الجنائي فنجده قد جاء بمفيكـ أكسع مقارنةن بالقكانيف المدنية
كالتشريعات االدارية عمى اعتبار أف المشرع الجنائي عندما أراد أف يحمي األمكاؿ العامة فأنو
كضع اعتبارات كضكابط معينة قد ال ييتـ بيا القانكف المدني كالقانكف االدارم ليذا جاء مفيكـ
الماؿ العاـ مغاي انر لما ىك عميو في كؿ منيما(ٗ).
فنجد المشرع المصرم في قانكف العقكبات قد تكسع في مدلكؿ الماؿ العاـ كخاصةن في جرائـ
االختالس كاالستيالء كغيرىا مف جرائـ األمكاؿ العامة كذلؾ مف خالؿ نص المادة ( )ٜٔٔمف

(ٔ)

عرؼ المشرع العراقي األمكاؿ العامة مف خالؿ نص المادة (ٔ )ٔ/ٚمف القانكف المدني العراقي رقـ ٓٗ

لسنةٔ٘ ٜٔالنافذ بقكليا ( تعد أمكاالن عامة العقارات كالمنقكالت التي لمدكلة أك لألشخاص المعنكية العامة كالتي
تككف مخصصة لمنفعة عامة بالفعؿ أك بمقتضى القانكف) ,فالمشرع العراقي حسب ىذا النص قد جمع بيف
العقارات كالمنقكالت كحددىا بشخصي الدكلة أك االشخاص المعنكية العامة كجعؿ شرط تخصصيا لمنفع العاـ أما
بالفعؿ أك بمقتضى قانكف) ,كقد جاء كؿ مف القانكف المدني المصرم كالككيتي كبتعريؼ مشابو لما جاء بو

القانكف المدني العراقي ينظر :نص المادة ( )ٚٛمف القانكف المدني المصرم رقـ ٖٔٔ لسنة  ٜٔٗٛالنافذ ,ك
كذلؾ ينظر نص المادة (ٖٕ) القانكف المدني الككيتي رقـ  ٙٚلسنة ٓ ٜٔٛالنافذ.

(ٕ)

ينظر نص المادة (ٔ )ٕ /ٚالقانكف المدني العراقي النافذ ,كينظر :نص المادة ( )ٕ/ٛٚمف القانكف المدني

المصرم النافذ ,كينظر ايضان :نص المادة (ٖٕ) مف القانكف المدني الككيتي النافذ.

(ٖ)

أشار قانكف بيع كايجار أمكاؿ الدكلة العراقي رقـ ٕٔ لسنة ٖٕٔٓ النافذ إلى لفظ (أمكاؿ الدكلة) كالذم يعنى

(ٗ)

د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم ,مصدر سابؽ ,ص.ٕٗٚ

بيا األمكاؿ العامة ككذلؾ ينظر :قانكف التضميف العراقي رقـ ٖٔ لسنة ٕ٘ٔٓ النافذ.
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قانكف العقكبات المصرم النافذ(ٔ) ,التي حددت ما يعد ماالن عامان كالمشرع المصرم كفؽ ىذا
النص لـ يجعؿ صفة الماؿ العاـ عمى األمكاؿ المممككة لتمؾ الجيات عمى سبيؿ الحصر ,بؿ
أضفى ىذه الصفة عمى األمكاؿ الخاضعة ألشرافيا أك أدارتيا كلك لـ تكف تمؾ األمكاؿ مممككة
ليا(ٕ) ,كبمكجب ىذا الحؽ تمتد صفة الماؿ العاـ إلى كثير مف األمكاؿ غير المممككة لمدكلة أك
(ٖ)
كعد رأم أف ىذا
التي تممؾ عمييا حؽ التكجيو كاالشراؼ ,لكي يتـ تحقيؽ أغراضيا المتعددة ّ ,

التكسع الذم جاءت بو ىذه المادة ال مبرر لو خاصةن في الفقرة (ح) التي نصت عمى أف ( أية
جية أخرل ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا مف األمكاؿ العامة) ,كبيذا النص كأنو جعؿ التعداد
الكارد في المادة ( )ٜٔٔمف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر(ٗ) ,أم
أف ما كرد في الفقرة (ح) ىي فقرة احتياطية قصد بيا المشرع التحسب لما قد يستحدث مف جيات
جديدة ينص في قكانينيا عمى اعتبار أمكاليا مف األمكاؿ العامة(٘) ,كبرأم مغاير قد كصؼ ىذا
التكسع بأنو تكجيان محمكدان مف المشرع عمى اعتبار أف ىذا التكسع يكفر حماية جنائية كافية

(ٔ)

نصت المادة ( )ٜٔٔمف قانكف العقكبات المصرم رقـ  ٘ٛلسنة  ٜٖٔٚالمعدؿ عمى أف (يقصد باألمكاؿ

العامة في تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب ما يككف كمو أك بعضو مممككان إلحدل الجيات اآلتية أك خاضع ألشرافيا

إلدارتيا:

( أ) الدكلة ككحدات االدارة المحمية.
(ب) الييئات العامة كالمؤسسات العامة ككحدات القطاع العاـ.
(جػ) االتحاد االشتراكي كالمؤسسات التابعة لو.
( د) النقابات كاالتحادات.

(ىػ) المؤسسات كالجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ.

( ك) الجمعيات التعاكنية.
( ز) الشركات كالجمعيات كالكحدات االقتصادية كالمنشآت التي تساىـ فييا إحدل الجيات المنصكص عمييا في
الفقرات السابقة.

(حػ) أية جية أخرل ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا مف األمكاؿ العامة.

(ٕ)

أحمد إبراىيـ أنكيجي ,الطبيعة القانكنية لمماؿ العاـ كأسس حمايتو (دراسة مقارنة) ,دار الفكر الجامعي,

االسكندرية ,ٕٓٔٙ ,ص .ٕٜ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

د .عمي حمكدة ,مصدر سابؽ ,صٕٔٔ.
د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم ,مصدر سابؽ ,صٕٓ٘.

د .عمر الفاركؽ الحسيني ,شرح قانكف العقكبات (القسـ الخاص في جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامة),

دار النيضة العربية  ,مصر ,القاىرة ,ٕٜٓٓ ,ص.ٖٙ
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لألمكاؿ العامة ككمما أتسعت دائرة األمكاؿ العامة زادت حمايتيا(ٔ) ,كفي مكضع آخر جاء
المشرع المصرم في قانكف حماية األمكاؿ العامة رقـ ٖ٘ لسنة ٕ ٜٔٚالنافذ كبنص مشابو لنص
المادة ( )ٜٔٔمف قانكف العقكبات المصرم النافذ ماعدا تجاىمو لفقرة كاحدة كىي عدـ ذكر أمكاؿ
الشركات كالجمعيات كالمنشآت مف ضمف الجيات التي تعتبر أمكاليا أمكاالن عامة(ٕ).
كقد عبر المشرع المصرم عف محؿ الجريمة المكجبة لمرد بأف يككف أما ماالن أك أكراقان أك غير
ذلؾ مما كجد في حيازة المكظؼ المتيـ(ٖ) ,فتدؿ صياغة النص عمى أتجاه أرادة المشرع إلى
اشتراط ككف الماؿ المختمس أك المستكلى عميو ماالن منقكالن ,كقد أكرد المشرع الماؿ عمى سبيؿ
المثاؿ ال الحصر ألنو أستخدـ لفظ (أك غيرىا) كالتي يقصد بو كؿ شيء يصدؽ عميو كصؼ
المنقكؿ(ٗ) ,كبصدد ىذا القكؿ قد قضت محكمة النقض المصرية في أحدل ق ارراتيا عمى أف
مدلكؿ عبارة الماؿ أك االكراؽ أك غيرىا الكاردة في المادة ٖٔٔ مف قانكف العقكبات المصرم رقـ
 ٘ٛلسنة ٜٖٔٚالمعدؿ ,قد صيغت بألفاظ عامة يدخؿ في مدلكليا كؿ ما يمكف تقكيمو
بالماؿ(٘) ,كالمشرع لـ يحدد مقدار الماؿ لذلؾ تقع الجريمة سكاء كاف مقدار الماؿ كبي انر أـ
ضئيالن.
أما بخصكص المشرع الككيتي قد بيف المقصكد باألمكاؿ العامة مف خالؿ نص المادة (ٕ)
مف قانكف حماية األمكاؿ العامة النافذ ( ,)ٙكلكنو لـ يتكسع كنظيره المشرع المصرم في الفئات

(ٔ)

أرشد إبراىيـ عبد عالؾ ,الحماية القانكنية لألمكاؿ العامة (دراسة مقارنة) ,طٔ ,مركز الدراسات العربية لمنشر

(ٕ)

ينظر نص المادة (ٕ) مف قانكف حماية األمكاؿ العامة المصرم النافذ.

كالتكزيع ,مصر ,ٕٕٓٓ ,صٕٓٔ.

(ٖ)

ينظر نص المادة (ٕٔٔ ٖٔٔ ,ٖٔٔ ,مكر انر) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

(ٗ)

د.حسنيف ابراىيـ صالح عبيد ,دركس في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة ,دار النيضة العربية ,مصر,

(٘)

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ ٕ٘ٔ٘ لسنة ٗ ٙالقضائية في ٓٔ  /يناير,)ٜٜٔٙ /

ٕٓٓٓ ,صٔٓٔ.

المنشكر عمى المكقع الرسمي  / http://www.laweg.netتاريخ آخر زيارة ٔ.ٕٜٓٔ/ٚ/

()ٙ

يقصد باألمكاؿ العامة في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ما يككف مممككان أك خاضعان بقانكف إلدارة إحدل الجيات

اآلتية أيا كاف مكقع تمؾ األمكاؿ في داخؿ البالد أك خارجيا:

أ -الدكلة.

ب -الييئات العامة ,كالمؤسسات العامة=
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التي تعد أمكاليا أمكاالن عامة ,كأنما أقتصر عمى أمكاؿ الدكلة كأمكاؿ الييئات العامة كالمؤسسات
العامة كالشركات كالمنشآت التي تساىـ فييا الجيات المبينة بنسبة ال تقؿ عف ٕ٘ %مف
رأسماليا ,كمف خالؿ استقراء النصكص المنظمة لمرد في التشريع الككيتي ,نجد أف محؿ الجريمة
المكجبة لمرد ىك الماؿ أك األكراؽ أك األمتعة أك غيرىا كنظيره المشرع المصرم(ٔ).
كبالنسبة لممشرع العراقي فأنو في قانكف العقكبات بشكؿ عاـ لـ يحدد مفيكـ الماؿ العاـ,
كلكف عند الرجكع الى المادة (ٖ٘ٔ) مف قانكف العقكبات العراقي النافذ التي تحتكم عمى أحكاـ
جريمة االختالس نجده قد أستخدـ الفاظان معينة كىي (أختمس أك أخفى ماالن أك متاعان أك كرقة
مثبتة لحؽ أك غير ذلؾ مما كجد في حيازتو) ,كىك اآلخر كنظيره المشرع المصرم لـ يحدد الماؿ
محؿ الجريمة عمى سبيؿ الحصر أنما عمى سبيؿ المثاؿ استنادان إلى العبارة المذككرة في النص
(أك غير ذلؾ مما كجد في حيازتو) ,كأكتفى المشرع بذكر الماؿ مف دكف أف يحدد صفة ىذا
الماؿ ,كذلؾ لعدـ ربطو بالجية التي يعكد إلييا ,عمى العكس مما جاء في نص المادة ()ٔٔٙ
مف قانكف العقكبات النافذ كالتي كانت اكثر تحديدان لمفيكـ الماؿ العاـ(ٕ) ,كالتي عبرت عنو بأنو
(الماؿ أك المتاع أك الكرقة المثبتة لحؽ أك غير ذلؾ مما تممكو الدكلة أك أحدل المؤسسات التي
تسيـ الدكلة في ماليا بنصيب ما) ,فربط المشرع تمؾ األمكاؿ بالجية التابعة ليا كالتي تحددت
بالدكلة أك أحدل المؤسسات التي تسيـ الدكلة في ماليا بنصيب ما.
كحرص المشرع العراقي في قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة
 ٜٔ٘ٛالممغى عمى بياف محؿ جريمة الكسب غير المشركع في المادة (ٗ) بقكلو (يعد كسبان غير
مشركع عمى حساب الشعب:
ٔ-كؿ ماؿ حصؿ عميو أم شخص مف المذككريف بالمادة االكلى بسبب أعماؿ أك نفكذ أك
ظركؼ كظيفتو أك مركزه أك بسبب استغالؿ شيء مف ذلؾ.

ج -الشركات كالمنشآت التي تساىـ فييا الجيات المبينة بالبنديف السابقيف بنسبة ال تقؿ عف ٕ٘ %مف رأسماليا
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عف طريؽ شركات أك منشآت تساىـ الدكلة أك الييئات العامة أك المؤسسات العامة
أك غيرىا مف األشخاص المعنكية العامة في رأسماليا بنصيب ما .)...

(ٔ)
(ٕ)

ينظر :المكاد ( )ٕٔ,ٔٔ,ٔٓ,ٜمف قانكف حماية األمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
د .نائؿ عبد الرحمف صالح ,مصدر سابؽ ,ص.ٖٛ
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ٕ-كؿ ماؿ حصؿ عميو أم شخص طبيعي أك معنكم مف طريؽ تكاطئو مع أم شخص ممف
ذكركا في المادة االكلى عمى استغالؿ كظيفتو أك مركزه.
ٖ-كؿ ماؿ لـ يكرده شخص مف االشخاص المذككريف في المادة االكلى باإلقرار المقدـ منو أك
اكرده كلـ يثبت لو مصد انر مشركعان .ككؿ زيادة ترد في اق ارراتو التالية لإلقرار األكؿ يعجز عف
أثبات مصدرىا المشركع ,كعمى العمكـ يعد كسبان غير مشركع ماؿ كؿ شخص مكمؼ بتقديـ
االقرار طبقان ليذا القانكف كلـ يقدمو ما لـ يثبت حصكلو عميو بالطرؽ المشركعة).
كأما في قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔلـ
يبيف صراحةن المشرع العراقي األمكاؿ المشمكلة بالرد كما فعؿ في القانكف السابؽ.
نستخمص مما تقدـ ذكره ,أف التنظيـ القانكني لألمكاؿ العامة يجد أساسو في القكانيف المدنية
كالتشريعات االدارية التي أكتفت بذكر الماؿ العاـ مف دكف بياف مفيكمو ,كنظ انر لممفيكـ الضيؽ
الذم جاءت بو القكانيف أعاله ,إال أف القكانيف العقابية كالتشريعات الجنائية الخاصة قد جاءت
بمفيكـ كاسع كمحدد لتمؾ األمكاؿ مف أجؿ تكفير حماية الزمة لألمكاؿ العامة ,أما صفة الماؿ
المكجب لمرد ,فأف أغمب التشريعات الجنائية العامة منيا كالخاصة قد اتفقت عمى أف محؿ
الجريمة المكجبة لمرد ىك ماؿ عاـ مادم كمنقكؿ كالنقكد أك المتاع أك االكراؽ أك غير ذلؾ مما
كجد في حكزة الجاني.

الفرع الثاني
قيمة المال المتعذر رده
مف حيث األصؿ أف المكمؼ برد الماؿ العاـ مطالب برد ذات الماؿ الذم كقعت عميو
الجريمة ,كلكف في بعض األحياف قد يصعب عمى المكمؼ رد الماؿ نفسو ,خاصةن أذا تصرؼ
المكمؼ برد تمؾ األمكاؿ أك األشياء أك األمتعة أك غيرىا مثال بالبيع  ,فالسؤاؿ الذم يرد ىنا ىك
ما الحكـ لك أف الماؿ الذم كقعت عميو الجريمة تـ التصرؼ فيو بالبيع أك الشراء أك تـ فناؤه أك
ىالكو أك تـ تحكيمو إلى أشخاص ال يمكف الكصكؿ إلييـ ؟خاصةن كأف فكرة البحث تدكر حكؿ
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ىذا المكضكع في أف التشريعات الجنائية ىؿ اشترطت كجكد الماؿ العاـ نفسو في حيازة المتيـ أـ
أعطت صالحية رد قيمتو مف الماؿ الخاص بو؟
كعند الرجكع إلى التشريعات الجنائية المنظمة ألحكاـ رد الماؿ العاـ(ٔ) ,نجدىا قد أشارت إلى
دفع قيمة الماؿ كلكنيا لـ تحدد الضكابط التي مف الممكف أف تتخذىا لمحكـ في مثؿ ىكذا حالة,
كأما أذا تـ تحكيؿ تمؾ األمكاؿ إلى أشخاص ال يمكف الكصكؿ إلييـ فينا يتـ الحجز عمى أمكاؿ
المتيـ أك منعو مف التصرؼ في أمكالو أك منعو مف السفر ضمانان لمحكـ بالرد كىذا ما سكؼ
ندرسو في الفصؿ الثالث ,خاصةن كأف العقكبة السالبة لمحرية لـ تكف كافية لمحفاظ عمى الماؿ
العاـ في حالة عدـ كجكد الماؿ ذاتو.
كنجد المشرع المصرم قد أشار إلى دفع قيمة االشياء محؿ الجريمة في قانكف االجراءات
الجنائية المصرم رقـ ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ الذم نص عمى أف ( لممحكمة عند الحكـ برد
المبالغ أك قيمة األشياء محؿ الجرائـ المشار إلييا في المادة  ٕٓٛمكر انر (أ) أك بتعكيض الجية
بناء عمى طمب النيابة العامة أك المدعي بالحقكؽ المدنية بحسب
المجني عمييا فييا أف تقضي ن
األحكاؿ كبعد سماع أقكاؿ ذكم الشأف ,بتنفيذ ىذا الحكـ في أمكاؿ زكج المتيـ كأكالده القصر إذا
ثبت أنيا آلت إلييـ مف المتيـ كأنيا متحصمة مف الجريمة المحككـ فييا)(ٕ) ,ككذلؾ أشار إلى
دفع قيمة الربح أك المنفعة التي تحصؿ عمييا مف الجريمة في قانكف العقكبات المصرم (ٖ) ,كأما
في قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ فأنو قد نص عمى الحكـ
برد الكسب غير المشركع مف دكف االشارة الى دفع قيمة ذلؾ الكسب(ٗ) .كأما المشرع الككيتي
فإنو قد أشار في قانكف حماية األمكاؿ العامة النافذ الى دفع قيمة المنفعة أك الربح التي حصؿ

(ٔ)

نصت المادة (ٔ٘) مف قانكف رقـ ( )ٓٔ/ٓٙلسنة  ٕٓٓٙالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو في الجزائر

عمى أف (...تحكـ الجية القضائية ايضان برد ما تـ اختالسو أك قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أك ربح كلك انتقمت
إلى أصكؿ الشخص المحككـ عميو أك فركعو أك اخكتو أك زكجو أك أصياره سكاء بقيت تمؾ األمكاؿ عمى حاليا

أك كقع تحكيميا إلى مكاسب أخرل)

(ٕ)

ينظر نص المادة ( /ٕٓٛمكررا /ج ) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.

(ٗ)

ينظر نص المادة ( )ٔٛمف قانكف الكسب غير المشركع المصرم النافذ.

(ٖ)

ينظر نص المادة ( )ٔٔٛمف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
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عمييا الجاني(ٔ) ,كعند الرجكع إلى التطبيؽ العممي لتمؾ النصكص نجد أف المحاكـ الجزائية
الككيتية قد الزمت المتيميف برد قيمة الماؿ المستكلى عميو أك المختمس أك غيره مف الماؿ
المتحصؿ مف الجريمة(ٕ).
كأما بخصكص المشرع العراقي فأنو كنظيره المشرع المصرم كالككيتي قد أشار في المادة
(ٕٖٔ) مف قانكف العقكبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ إلى كجكب الحكـ برد ما
أختمسو الجاني أك أستكلى عميو مف ماؿ أك قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أك ربح ,كأف المشرع
العراقي قد ضرب صفحا عف االشارة الى طريقة رد قيمة الماؿ المتعذر رده ,كلكف المحكمة
المختصة كانت سابقان تعمؿ عمى تطبيؽ قرار مجمس قيادة الثكرة (المنحؿ) رقـ ٕٓٔ لسنة
ٗ ٜٜٔالممغى بقرار مف المحكمة االتحادية العميا(ٖ) ,الذم ينص عمى أف (ال يطمؽ سراح
المحككـ عميو عف جريمة اختالس أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك عف أم جريمة عمدية أخرل تقع
عمييا بعد قضائو مدة الحكـ ما لـ تسترد منو ىذه االمكاؿ أك ما تحكلت إليو أك ابدلت بو أك
قيمتيا )...فندعك المشرع العراقي الى تعديؿ نص المادة (ٕٖٔ) مف قانكف العقكبات كاألخذ
بمحتكل قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ (الممغي) ليككف نصو كاالتي :
(أ– يحكـ فضالن عف العقكبات المبينة في مكاد ىذا الفصؿ ,برد ما اختمسو الجاني ,أك استكلى
عميو مف ماؿ أك قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أك ربح.
ب– كال يطمؽ سراح المحككـ عميو عف جريمة اختالس أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك عف أم جريمة
عمدية أ خرل تقع عمييا بعد قضائو مدة الحكـ ما لـ تسترد منو ىذه األمكاؿ أك ما تحكلت إليو أك
أبدلت بو أك قيمتيا كيستثنى مف أحكاـ االفراج الشرطي كال تطبؽ بحقو قكانيف العفك العاـ كال
ق اررات تخفيؼ العقكبة) كذلؾ ضمانان لرد الماؿ العاـ ,كأما بالنسبة لقانكف الكسب غير المشركع
(ٔ)
(ٕ)

ينظر نص المادة ( )ٔٙمف قانكف حماية االمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
قضت محكمة التمييز الككيتية في أحد ق ارراتيا عمى أف (...أستكلى مكظؼ عاـ بغير حؽ عمى مضخات

النفط كالبالغ قيمتيا نصؼ مميكف دكالر أمريكي ...كمحكمة الجنايات حكمت حضكريان أكالن  :بحبس المتيـ عشر

سنكات مع الشغؿ كالنفاذ ,كبعزلو مف كظيفتو كالزامو برد مبمغ نصؼ مميكف دكالر أمريكي قيمة الماؿ المستكلى
عميو ,)...ينظر في ذلؾ حكـ محكمة التمييز الككيتية( ,الطعف المرقـ ٕٖٗ /ٕٓٓٔ/جزائي الصادر بتاريخ

 ,)ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٜالمنشكر عمى المكقع الرسمي /http://ccda.kuniv.edu.kwتاريخ آخر زيارة ٘.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

(ٖ)

ينظر :قرار المحكمة االتحادية العميا في العراؽ ,العدد  /٘ٚاتحادية /اعالـ  ٕٓٔٚفي تاريخ ٖ.ٕٓٔٚ/ٛ/
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عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى فأنو قد نص فقط عمى الحكـ برد الكسب غير
المشركع(ٔ) .كبالمقابؿ قد أشار المشرع العراقي في قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة
كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔإلى دفع قيمة الكسب غير المشركع(ٕ).
نالحظ مف خالؿ النصكص التي سقناىا أف التشريعات سالفة الذكر قد أشارت إلى دفع
القيمة دكف أف تحدد الضكابط التي يجب أف تتخذىا المحكمة مف أجؿ تطبيؽ تمؾ النصكص,
فأقر القانكف لمجية القضائية الناظرة في ممؼ الدعكل المتعمؽ بالجريمة المرتكبة أف تأمر الجاني
برد ما أختمسو أما أذا أستحاؿ رد الماؿ كما ىك فأنو يمزـ برد قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أك
ربح(ٖ) ,خاصةن أذا تـ التصرؼ في ىذه األمكاؿ العامة أم لـ تكف تحت يد المكمؼ بردىا ,كقد
جاء المشرع المكريتاني بنصكص متميزة عندما نظـ حالة األرباح كالفكائد الناتجة عف األمكاؿ
العامة التي بحكزة المكمؼ بردىا كأمر برد تمؾ الفكائد كاالرباح كليس فقط االقتصار عمى الماؿ
الذم كقعت عميو الجريمة(ٗ) ,عممان بأف الرد يككف برد المثؿ في المثميات أك رده بذاتو إف كاف
ىذا الماؿ مف االعياف ,ماداـ قائمان لـ يتمؼ كلـ يستيمؾ كاال رد قيمتو(٘) ,كبالتالي يجكز تنفيذ
الحكـ بالرد عمى أمكاؿ المتيـ حتى كأف لـ تكف ىذه األمكاؿ محؿ الجريمة المرتكبة(.)ٙ
كلكف قد تبرز مشاكؿ خالؿ التطبيؽ العممي لتمؾ النصكص كىي حالة تغير قيمة النقد,
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىؿ المكمؼ يقكـ برد الماؿ في الكقت الذم كقعت فيو الجريمة أك في
حاؿ تغير قيمة النقد؟ ىذا التساؤؿ لـ تجب عميو التشريعات العقابية المنظمة ألحكاـ الرد كلكف
في قانكف مكافأة المخبريف العراقي رقـ ٖٖ لسنة  ٕٓٓٛالنافذ قد حدد المشرع لمجية التي حدث
فييا ا ختالس أم االدارة أف تثبت كقائع الجريمة كتقدر قيمة الماؿ المسركؽ أك المختمس كفؽ
(ٔ)

ينظر نص المادة ( )ٜمف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى.

(ٕ)

نصت المادة ( /ٜٔرابعان) مف قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة

(ٖ)

عبد الغني حسكنو كالكاىنة زكاكم ,األحكاـ القانكنية الجزائية لجريمة اختالس الماؿ العاـ ,بحث منشكر في

 ٕٜٓٔالنافذ عمى أف ( تحكـ المحكمة برد قيمة الكسب غير المشركع.)...
مجمة االجتياد القضائي ,العدد الخامس ,ٕٜٓٓ,صٕ٘ٔ.

(ٗ)

ينظر نص المكاد ( )ٖٕ,ٕٜمف قانكف مكافحة الفساد المكريتاني رقـ (ٗٔٓ) لسنة  ٕٓٔٙالنافذ.

(٘)

سالمة بف سميـ الرفاعي ,الييئة الكطنية لمكافحة الفساد كدكرىا في محاربة الفساد المالي (دراسة مقارنة),

()ٙ

د .محمد حسف الكندرم ,المصدر السابؽ ,ص.ٙٛ

طٔ ,مكتبة القانكف كاالقتصاد ,الرياض ,ٕٓٔ٘ ,ص.ٙٔٙ
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سعر السكؽ في تاريخ األخبار ,كلكف قد تحدث المشكمة أماـ المحكمة في معالجة في مثؿ ىذه
الحالة كىي تغير القيمة السكقية لمعممة ,كفي رأم قائؿ بأف عمى المشرع ترؾ تقدير قيمة الماؿ
المختمس لممحكمة ألنو بذلؾ يسمح ليا بالكقكؼ عمى أىمية قيمة الماؿ تبعان لزماف الجريمة
كالظركؼ االقتصادية السائدة خاصة كأف العممة النقدية معرضة لمتغيير ,عممان بأف العممة العراقية
قد تغيرت ثالث مرات خالؿ سنكات معدكدة(ٔ).
أما المشكمة األخرل التي قد تكاجو المحكمة كىي حالة اعسار المحككـ عميو(ٕ) ,كفي ىذا
الصدد يتبادر في ذىف الباحث تساؤؿ كىك ما المعيار المحدد إلعسار المحككـ عميو؟ ىؿ ىك
معيار مكضكعي أك شخصي؟
في الحقيقة أف المحكمة المختصة عمييا أف تثبت اعسار المحككـ عميو بجميع الطرؽ
المتاحة ,كىذا الحاؿ نجده في ق اررات العفك التي أطمقيا المشرع المصرم أذ عد الجاني مشمكالن
بالعفك اذا أثبت اعساره عف دفع قيمة الماؿ الذم تعذر رده كىك تنفيذ عقكبتو ,كيمكف االطالع
عمى ذلؾ مف خالؿ الرجكع لقرار رئيس جميكرية مصر العربية(ٖ) ,الذم أشار إلى أف يشترط
لمعفك عف المحككـ عميو أف يقكـ بتسديد جميع االلتزامات المالية التي بذمتو ,ما لـ يكف مف
المتعذر الكفاء بيا .يبنى عمى ذلؾ أف مسألة تقدير االعسار مف عدمو تعد مسألة سمطة تقديرية
لمقاضي طالما أف المشرع لـ يحدد ذلؾ بشكؿ صريح.
كعكد عمى بدء ,نالحظ أف التشريعات محؿ المقارنة قد أشارت الى دفع قيمة الماؿ ,كلكف لـ
تبيف كيفية رد الماؿ المتعذر رده ,باإلضافة إلى أف التطبيؽ العممي قد تظير فيو مشاكؿ مف أىـ
تمؾ المشاكؿ تغير قيمة النقد كاعسار المحككـ عميو.

(ٔ)
(ٕ)

نقال عف :د .نكرم حمو سعيد حيدر اليمكندم ,مصدر سابؽ ,ص.ٖٖٜ
أجازت الشريعة االسالمية تكقيع العقكبات التكميمية عمى الجاني المكظؼ الذم يختمس األمكاؿ التي بحكزتو

كمنيا المصادرة كالرد ,فأف الماؿ المختمس كجب رده أف لـ يستيمؾ أك ييمؾ كاال كجبت قيمتو سكاء كاف الجاني
ميسكر الحاؿ أك معس انر ...لممزيد ينظر :نعيمة لحمر ,جريمة االختالس بيف أحكاـ الشريعة االسالمية كقانكف
الكقاية مف الفساد كمكافحتو ,مجمة الشريعة كاالقتصاد ,العدد ٕٔ ,ٕٓٔٚ ,ص.ٖ٘ٛ

(ٖ)

ينظر نص المادة (ٖ /أكالن) مف قرار رئيس جميكرية مصر العربية رقـ ٔ ٙلسنة  ,ٕٓٔٚالمنشكر في

الجريدة الرسمية ,العدد ٖ مكرر (ك) في ٕٗ يناير سنة .ٕٓٔٚ
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المبحث الثاني
االشخاص المكمفون برد المال العام
بعد أف حدد المشرع المراد بالماؿ المشمكؿ بالرد كالجرائـ المكجبة لذلؾ ,كحدد كذلؾ
المشمكلكف بالمطالبة القضائية بالرد ,كال شؾ أف ذلؾ التحديد مف حيث األصؿ كرد عمى سبيؿ
الحصر ,لكف المشرع أجاز في حالة كاحدة أدخاؿ كؿ مف أستفاد مف الماؿ المعتدل عميو بالرد
بالقدر الذم قد استفاد منو ,كنظ انر لخضكع المطالبيف بالرد ألنظمة قانكنية مختمفة تحكميـ فينبغي
استجالء المكقؼ التشريعي لمتعريؼ بيـ كشركط مطالبتيـ بالرد ,كعميو نقسـ ىذا المبحث عمى
مطمبيف :نبيف في المطمب األكؿ المساىـ االصمي كالتبعي ,أما في المطمب الثاني سكؼ نتعرؼ
عمى األشخاص حائزم الماؿ.

المطمب االول
المساهم االصمي والتبعي
نقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف ,ندرس في الفرع األكؿ تحديد المساىـ االصمي المكمؼ برد
الماؿ العاـ ,أما في الفرع الثاني فسكؼ نبيف تحديد المساىـ التبعي المكمؼ برد الماؿ العاـ.

الفرع االول
تحديد المساهم االصمي المكمف برد المال العام
جرائـ االعتداء عمى الماؿ العاـ تعد مف الجرائـ التي تطمب المشرع فييا صفة خاصة ,كىي
أف ترتكب مف قبؿ مكظؼ العاـ أك مكمؼ بخدمة عامة أك مف في حكميما قانكنان ,كأف إرادة
المشرع تسعى إلى حماية الماؿ العاـ كنزاىة الكظيفة العامة مف خالؿ اىتمامو باختيار الشخص
الذم يحمؿ صفة "المكظؼ العاـ" ,ككضع شركط معينة الختياره كنظاـ قانكني خاص لكي يؤدم
عممو بأبيى صكرة ,كفي حاؿ ارتكابو أم جريمة تمس الماؿ العاـ كتخدش الكظيفة العامة يشدد
عميو العقاب كيحدد لو احكامان خاصة لذلؾ ,كقبؿ الكلكج في تبياف مفيكـ المكظؼ العاـ البد مف
معرفة المساىـ االصمي الذم يقصد بو القائـ بدكر رئيس في تنفيذ الجريمة المرتكبة(ٔ) ,كقد عرفو
(ٔ)

د .عمي حسيف الخمؼ كد .سمطاف عبد القادر الشاكم ,مصدر سابؽ ,صٔ.ٜٔ
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المشرع العراقي في قانكف العقكبات النافذ بأنو (يعد فاعالن لمجريمة -ٔ :مف ارتكبيا كحده أك مع
غيره ٕ -مف ساىـ في ارتكابيا اذا كانت تتككف مف جممة أفعاؿ فقاـ عمدان أثناء ارتكابيا بعمؿ
مف األعماؿ المككنة ليا ٖ -مف دفع بأية كسيمة شخصان عمى تنفيذ الفعؿ المككف لمجريمة إذا
كاف ىذا الشخص غير مسؤكؿ جزائيان عنيا ألم سبب)(ٔ).
فحسب النص أعاله يتبيف لنا ,أف الفاعؿ أك ما يسمى بالمساىـ االصمي أما أف يرتكب
الجريمة لكحدة أك مع غيره أك ساىـ في ارتكاب جريمة تتككف مف مجمكعة أفعاؿ كساىـ في
ارتكابيا عمدان أك دفع بأية كسيمة شخصان غير مسؤكؿ جزائيان عمى تنفيذ الجريمة ,كسارت
التشريعات المقارنة بنفس أتجاه المشرع العراقي في تنظيـ حالة الفاعؿ أك ما يسمى بالمساىـ
االصمي(ٕ).
لذلؾ فالمساىـ االصمي في الجرائـ الماسة بنزاىة الكظيفة العامة كالمكجبة لمرد ىك أما أف
يككف مكظفان أك مكمفان بخدمة عامة أك مف في حكميما ,كلكف البد مف التعرؼ عمى "المكظؼ
العاـ" ك " المكمؼ بخدمة عامة ".
في الحقيقة يثير مفيكـ المكظؼ العاـ جدالن فقييان كقضائيان ,خاصةّ كأف معظـ التشريعات لـ
ترد تعريفان منظمان يحدد المقصكد بالمكظؼ العاـ ,كمصطمح "المكظؼ العاـ" يعد مف
المصطمحات ذكات المنبع االدارم ,فالفقو االدارم قد عرؼ المكظؼ بأنو الشخص الذم يعيد
إليو بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ(ٖ) ,كقد عرفو آخر
بأنو (كؿ مف يعمؿ في كظيفة دائمة أك مؤقتة في خدمة مرفؽ عاـ يديره شخص معنكم عاـ أم
يدار بطريؽ مباشر)(ٗ) ,كأما بالنسبة لمقضاء االدارم فاف المحكمة االدارية العميا في مصر قد
(ٔ)
(ٕ)

المادة ( )ٗٚمف قانكف العقكبات العراقي النافذ.

ينظر نص المادة ( )ٖٜمف قانكف العقكبات المصرم النافذ .كينظر نص المادة ( )ٗٚمف قانكف الجزاء

الككيتي النافذ.

(ٖ)

د .سميماف محمد الطماكم ,الكجيز في القانكف االدارم ,دار الفكر العربي ,القاىرة ,ٜٔٛ٘ ,ص.ٕٜٗ

كبتعريؼ مشابو عرفو :د .ماىر صالح عالكم الجبكرم ,مبادئ القانكف االدارم ,طٕ ,دار الكتب لمطباعة
كالنشر ,جامعة المكصؿ ,ٜٜٔٙ ,صٗٓٔ ,ككذلؾ د .شاب تكما منصكر ,القانكف االدارم ,الكتاب الثاني,

طٔ ,طبع عمى نفقة جامعة بغداد ,بغداد  ,ٜٔٛٓ,ص ٓ.ٕٚ

(ٗ)

د .ماجد راغب الحمك ,القانكف االدارم ,المطبكعات الجامعية ,االسكندرية ,ٜٜٔٗ ,صٖٕٔ.
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عرفت المكظؼ العاـ بأنو (كؿ مف تناط بو إحدل كظائؼ الدكلة العامة في نطاؽ إحدل
السمطات الثالث متى كاف تقميده ىذا العمؿ قد تـ باألداة القانكنية الصحيحة كبصفة دائمة كليس
بصفة عارضة سكاء أكاف يؤدم عممو داخؿ البالد أك خارجيا)(ٔ).
كذلؾ حرصت التشريعات االدارية المنظمة لعمؿ الكظيفة العامة كبمختمؼ أنكاعيا عمى
كضع تعريفات متعددة كمتناثرة كلكنيا لـ تكف جامعة مانعة لمفيكمو ,فبالنسبة لممشرع المصرم
فأنو قد عرؼ المكظؼ العاـ في قانكف الخدمة المدنية المصرم رقـ (ٔ )ٛلسنة  ٕٓٔٙالنافذ
في المادة (ٔ )ٗ/التي نصت بأنو (المكظؼ العاـ ىك كؿ مف يشغؿ إحدل الكظائؼ الكاردة
بمكازنة الكحدة) ,كأما المشرع الككيتي فإنو قد اعطى تعريفان لممكظؼ العاـ في نظاـ الخدمة
المدنية رقـ ٕ ٛلسنة ٖٕٔٓ المعدؿ مف خالؿ نص المادة (ٕ) التي قضت عمى أف (الشخص
المعيف بقرار مف المرجع المختص في كظيفة مدرجة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الصادر
المعيف بمكجب عقد كال يشمؿ
بمقتضى قانكف المكازنة العامة أك مكازنة إحدل الدكائر كالمكظؼ ُ

الشخص الذم يتقاضى اج انر) ,كبشكؿ صريح عرؼ قانكف الخدمة المدنية العراقي رقـ ٕٗ لسنة
ٓ ٜٔٙالمعدؿ المكظؼ بأنو (كؿ شخص عيدت إليو كظيفة دائمة في المالؾ الخاص
بالمكظفيف)(ٕ) ,كما عرؼ قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ العراقي رقـ ٗٔ لسنة
ٔ ٜٜٔالمعدؿ المكظؼ عمى أنو (كؿ شخص عيدت اليو كظيفة داخؿ مالؾ الك ازرة أك الجية
غير المرتبطة بك ازرة)(ٖ) ,كجاء قانكف التقاعد المكحد العراقي رقـ  ٜلسنة ٕٗٔٓ النافذ بمفيكـ
أكسع مما جاءت بو القكانيف أعاله كعرؼ المكظؼ عمى أنو (ىك كؿ شخص عيدت إليو كظيفة
مدنية أك عسكرية أك ضمف قكل االمف أك مكمؼ بخدمة عامة كالذم يتقاضى راتبان أك أج انر أك
مكافئة مف الدكلة كتستقطع منو التكقيفات التقاعدية)(ٗ) .فنالحظ مف خالؿ ما تقدـ ذكره مف
التعريفات التي أكردىا الفقو كالقضاء ككذلؾ التشريعات المنظمة لعمؿ الكظيفة العامة أنيا لـ
تتفؽ عمى كضع تعريؼ شامؿ لممكظؼ العاـ مف أجؿ التعرؼ عميو.
(ٔ)

ينظر :حكـ المحكمة االدارية العميا (الطعف المرقـ ٗٔٔ لسنة ٕٗ قضائية عميا في ٖ  /مايك,)ٜٜٔٚ /

المنشكر عمى المكقع الرسمي  / http://www.laweg.netتاريخ آخر زيارة ٔ.ٕٜٓٔ/ٚ/

(ٕ)

ينظر نص المادة (ٕ) مف قانكف الخدمة المدنية العراقي رقـ ٕٗ لسنة ٓ ٜٔٙالمعدؿ.

(ٗ)

المادة (ٔ /سابعان) مف قانكف التقاعد المكحد العراقي رقـ  ٜلسنة ٕٗٔٓ النافذ.

(ٖ)

المادة (ٔ /ثالثان) مف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ العراقي رقـ ٗٔ لسنة ٔ ٜٜٔالمعدؿ.
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أما بخصكص المفيكـ الجنائي لممكظؼ العاـ فيك ليس كالمفيكـ االدارم ,كذلؾ ألف نطاؽ
القانكف الجنائي غير محدد كذلؾ لتنكع المؤسسات العامة في الدكلة كاختالؼ التشريعات الخاصة
المنظمة لتمؾ المؤسسات(ٔ) ,كالقكانيف المنظمة لعمؿ الكظيفة العامة ليست ىي القكانيف الكحيدة
التي نظمت مسألة تحديد المكظؼ العاـ ,فقد جاءت القكانيف الجنائية ككسعت مف مفيكـ
المكظؼ كأدخمت فئات معينة كجعمتيا تندرج تحت مفيكمو ,كذلؾ مف أجؿ تكفير حماية جنائية
كافية لمماؿ العاـ.
فبالنسبة لمفقو الجنائي فإنو قد عرؼ المكظؼ العاـ بأنو (ىك كؿ فرد يعيد إليو بعمؿ دائـ أك
بناء عمى
مؤقت في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك السمطات اإلدارية األخرل بالطريؽ المباشر ,ن

تعييف يصادؼ قبكالن لدل المكظؼ ,ميما كانت فئتو كنكع العمؿ الذم يؤديو ,كسكاء أكاف داخالن
في ىيئة العماؿ أك خارجان عنيا ,كسكاء أكاف تابعان لمحككمة مباشرة أك إلحدل الييئات العامة
المستقمة أك منحو القانكف صفة المكظؼ العاـ)(ٕ) ,كعرؼ أيضان بأنو (كؿ شخص احتاجت إليو
الحككمة في أداء كاجباتيا كتنفيذ اكامرىا فخكلتو جزءان مف سمطاتيا العامة)(ٖ).
كأما بالنسبة لمتشريعات الجنائية فنجد المشرع المصرم قد تكسع في مفيكـ المكظؼ العاـ
كذلؾ في جرائـ الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات كالتي كانت تحت مسمى
جرائـ "اختالس الماؿ العاـ كالعدكاف عميو كالغدر" في نص المادة ( ٜٔٔمكررا) التي قضت عمى
أف (يقصد بالمكظؼ في حكـ ىذا الباب( :أ) القائـ بأعباء السمطة العامة كالعاممكف في الدكلة
ككحدات االدارة المحمية(,ب) رؤساء كأعضاء المجالس كالكحدات كالتنظيمات الشعبية كغيرىـ
ممف ليـ صفة نيابية عامة سكاء كانكا منتجيف أك معينيف( ,جػ) أفراد القكات المسمحة( ,د) كؿ
مف فكضتو إحدل السمطات العامة في القياـ بعمؿ معيف كذلؾ في حدكد العمؿ المفكض فيو,
(ىػ) رؤساء كأعضاء مجالس االدارة كالمديركف كسائر العامميف في الجيات التي اعتبرت أمكاليا
(ٔ)

عمار يكسؼ خكرشيد كخكلة أركاف عمي ,مسؤكلية المكظؼ الجنائية في قانكف ىيئة النزاىة العراقي – دراسة

في ضكء القانكف العراقي ,بحث منشكر في مجمة جامعة تكريت لمعمكـ القانكنية ,جامعة تكريت ,العدد ٕٕ ,السنة
 ,ٕٓٔٗ ,ٙص.ٕٚٛ

(ٕ)

د .صالح عبد الحميد محمكد األحكؿ ,الجكانب المكضكعية لجرائـ االعتداء عمى الماؿ العاـ في ضكء قضاء

(ٖ)

د .عبد الرحمف الجكراني ,مصدر سابؽ ,صٗ.ٚ

النقض الجنائي (دراسة مقارنة) ,المصدر السابؽ ,صٕٓ.
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أمكاالن عامة طبقان لممادة السابقة(,ك) كؿ مف يقكـ بأداء عمؿ ينصؿ بالخدمة العامة بناء عمى
تكميؼ صادر إليو بمقتضى القكانيف أك مف مكظؼ عاـ في حكـ الفقرات السابقة متى كاف يممؾ
ىذا التكميؼ بمقتضى القكانيف أك النظـ المقررة كذلؾ بالنسبة لمعمؿ الذم يتـ التكميؼ بو).
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لقانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ الذم
قد رسـ المشرع أط انر عامة لطكائؼ الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف مف دكف أف يضع تعريفان معينان
لو(ٔ).
فنالحظ مف خالؿ ما ذكر أف المشرع المصرم لـ ِ
يعط تعريفان محددان لممكظؼ العاـ سكاء في
قانكف العقكبات أـ في قانكف الكسب غير المشركع ,كانما اكتفى بذكر الفئات التي تطبؽ عمييا
ىذه القكانيف كالمكمفة برد الماؿ العاـ في حاؿ التعدم عميو ,سكاء تـ اختالسو أك استكلي عميو أك
الماؿ الناتج عف التربح أك المنفعة أك مف الكسب غير المشركع.

(ٔ)

نصت المادة (ٔ) عمى أف ( يخضع ليذا القانكف الفئات االتية  -ٔ :القائمكف بأعباء السمطة العامة كسائر

العامميف في الجياز اإلدارم في الدكلة عدا فئات المستكل الثالث-ٕ ,اعضاء المجنة التنفيذية العميا لالتحاد
االشتراكي العربي ,كأعضاء تشكيالتو القيادية األخرل التي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميكرية كرؤساء

كأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة لو كسائر العامميف في ىذه المجنة كتمؾ التشكيالت كالمؤسسات ,عدا
العامميف الذيف ال يجاكز أجرىـ ما يعادؿ نياية الربط المالي لممستكل الثالث-ٖ,رئيس كأعضاء مجمسي الشعب

كرؤساء كأعضاء المجالس الشعبية المحمية كغيرىـ ممف ليـ صفة نيابية عامة سكاء كانكا منتخبيف أك معينيف,
ٗ-كرؤساء كأعضاء مجالس اإلدارة ك سائر العامميف بالييئات العامة ك المؤسسات العامة كالكحدات االقتصادية
التابعة لو عدا شاغمي فئات المستكل الثالث-٘ ,رؤساء ك أعضاء مجالس اإلدارة كسائر العامميف بالشركات التي
تساىـ الحككمة أك الييئات العامة أك المؤسسات العامة أك الكحدات االقتصادية التابعة ليا بنصيب في رأس

ماليا  ,كذلؾ فيما عدا األجانب كالعامميف الذيف ال يجاكز أجرىـ ما يعادؿ نياية الربط المالي لممستكل الثالث-ٙ ,
رؤساء كأعضاء مجالس إدارة النقابات المينية كاالتحادات العمالية كالجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ -ٚ,
رؤساء أعضاء  ,مجالس اإلدارة كسائر العامميف بالجمعيات التعاكنية  ,عدا العامميف الذيف ال يجاكز أجرىـ ما

يعادؿ نياية الربط المالي لممستكل الثالث-ٛ ,العمد ك المشايخ-ٜ ,مأمكرك التحصيؿ كالمندكبكف لو كاألمناء
عمى الكدائع كالصيارؼ كمندكبك المشتريات كالمبيعات كأعضاء لجاف الشراء كالبيع في الجيات المشار إلييا في

البنكد السابقة-ٔٓ ,الممكلكف الخاضعكف لنظاـ البطاقة الضريبية المقرر بالقانكف رقـ ٕ ٛلسنة ٖٜٔٚإذا جاكز
مجمكع معامالت الممكؿ مع الجيات المبينة بالقانكف المذككر خمسيف ألفا مف الجنييات .كيجكز بقرار مف رئيس
الجميكرية أف يضاؼ إلى المذككريف في السابقة فئات أخرل بناء عمى اقتراح كزير العدؿ إذا اقتضت ذلؾ طبيعة

العمؿ الذم يقكمكف عميو).
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كبالنسبة لممشرع الجنائي الككيتي فيك اآلخر لـ ِ
يعط تعريفان لممكظؼ العاـ ,كانما أشار إليو
حماية االمكاؿ العامة النافذ في المادة (ٖ) منو عمى أف ( يعد في حكـ المكظؼ العاـ في تطبيؽ
أحكاـ ىذا القانكف األشخاص المنصكص عمييا في المادة (ٖٗ) مف القانكف رقـ (ٖٔ) لسنة
ٓ )...ٜٔٚكعند الرجكع إلى نص المادة (ٖٗ) حيث قضت عمى أنو ( يعد في حكـ المكظؼ
العاـ في تطبيؽ نصكص ىذا الفصؿ :المكظفكف كالمستخدمكف كالعماؿ في المصالح التابعة
لمحككمة أك المكضكعة تحت اشرافيا أك رقابتيا ,أعضاء المجالس النيابية العامة أك المحمية
سكاء كانكا منتخبيف أك معينيف ,المحكمكف كالخبراء كككالء النيابة كالمصفكف كالحراس
القضائيكف ,كؿ شخص مكمؼ بخدمة عامة ,أعضاء مجالس أدارة كمديرك كمكظفك كمستخدمك
المؤسسات كالشركات كالجمعيات كالمنظمات كالمنشآت أذا كانت الدكلة أك أحدل الييئات العامة
تساىـ في ماليا بنصيب ما بأية صفة كانت) ,فيالحظ بأف جميع الفئات المذككرة في ىذه المادة
ىي مكمفة برد الماؿ العاـ.
ككما أف المشرع الجنائي العراقي لـ ِ
يعط تعريفان مستقالن لممكظؼ العاـ ,كلكف في المادة
( )ٕ/ٜٔمف قانكف العقكبات النافذ قد عرؼ المكمؼ بخدمة عامة كجعمو مساكيان في مركزه
لممكظؼ العاـ كالذم يقصد بو ىك (كؿ مكظؼ أك مستخدـ أك عامؿ أنيطت بو ميمة عامة في
خدمة الحككمة كدكائرىا الرسمية كشبو الرسمية كالمصالح التابعة ليا أك المكضكعة تحت رقابتيا
كيشمؿ ذلؾ رئيس الكزراء كنكابو كالكزراء كأعضاء المجالس النيابية كاإلدارية كالبمدية كما يشمؿ
المحكميف كالخبراء كككالء الدائنيف (السنديكييف) كالمصفيف كالحراس القضائييف كأعضاء مجالس
إدارة كمديرم كمستخدمي المؤسسات كالشركات كالجمعيات كالمنظمات كالمنشآت التي تساىـ
الحككمة أك أحدل دكائرىا الرسمية أك شبو الرسمية في ماليا بنصيب ما بأية صفة كانت ,كعمى
العمكـ كؿ مف يقكـ بخدمة عامة بأجر أك بغير أجر كال يحكؿ دكف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف
بحؽ المكمؼ بخدمة عامة انتياء كظيفتو أك خدمتو أك عممو متى كقع الفعؿ الجرمي أثناء تكافر
صفة مف الصفات المبينة في ىذه الفقرة فيو) ,كقد عرؼ الفقو المكمؼ بخدمة عامة حسب
المفيكـ اإلدارم بأنو (كؿ شخص يقدـ لمدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ خدمة مؤقتة بزمف
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محدد)(ٔ) ,كأما حسب مفيكمو الجنائي فقد عرؼ بأنو (ىك كؿ مف تناط بو ميمة عامة في خدمة
الدكلة بأجر أك مف دكنو كالخبراء في المحاكـ أك غيرىا)(ٕ).
كأما بالنسبة لممكمفيف برد الكسب غير المشركع فأف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب
الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى

(ٖ)

لـ يشمؿ جميع المكظفيف أك المكمفيف بخدمة عامة

لممساءلة عف ىذه الجريمة ,أنما حدد فئة معينة مف المكظفيف كشاغمي المناصب(ٗ) ,اال أف
المشرع العراقي قد كسع الفئات المطالبة برد قيمة الكسب غير المشركع في قانكف التعديؿ األكؿ
لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔالنافذ(٘).

الفرع الثاني
تحديد المساهم التبعي المكمف برد المال العام
بادئ ذم بدء يقصد بالمساىـ التبعي أك ما يسمى بالشريؾ (ىك الذم يساىـ في ارتكاب
الجريمة عف طريؽ نشاط يرتبط بالفعؿ الجرمي كنتيجتو برابطة السببية دكف أف يتضمف ىذا
(ٔ)

د .ماىر عبد شكيش الدرة  ,المصدر السابؽ ,ص.ٖٛ

(ٖ)

ينظر نص المادة (ٔ) مف قانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب العراقي رقـ ٘ٔ لسنة ٜٔ٘ٛ

(ٕ)

د .عمي حسيف الخمؼ ك د .سمطاف عبد القادر الشاكم ,المصدر السابؽ ,صٖٕ٘.

الممغى.

(ٗ)

عمي ياسر رخيص ,أحكاـ جريمة الكسب غير المشركع كتطبيقاتو القضائية ,بحث مقدـ الى المعيد القضائي,

بغداد ,ٕٖٓٔ ,ص.ٕٛ

(٘)

نصت المادة ( /ٔٙأكالن) مف قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔالنافذ عمى أف (

يمتزـ كؿ مف يشغؿ إحدل الكظائؼ أك المناصب اآلتية أصالة أك ككالة بتقديـ اقرار عف ذمتو المالية:
أ .رئيس الجميكرية كنكابو.
ب .رئيس كنائبا رئيس كاعضاء مجمس النكاب.

ج .رئيس كنكاب رئيس مجمس الكزراء كالكزراء كمف بدرجتيـ.
د .أعضاء مجمس االتحاد.
ق .رئيس مجمس القضاء األعمى كالقضاة كأعضاء االدعاء العاـ.
ك .رئيس كأعضاء المحكمة االتحادية العميا.
ز .رئيس االقميـ.

ح .رئيس كاعضاء مجمس نكاب اإلقميـ.
ط .رئيس حككمة االقميـ كالكزراء فيو.
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النشاط تنفيذان لمجريمة)(ٔ) ,كيرجع أساس تجريـ سمكؾ الشريؾ الى النصكص العامة الكاردة في
التشريعات الجنائية ,فنجد المشرع المصرم قد عرؼ الشريؾ في قانكف العقكبات النافذ مف خالؿ
نص المادة (ٓٗ) عمى أنو (يعد شريكان في الجريمة أكالن :كؿ مف حرض عمى ارتكاب الفعؿ
المككف لمجريمة إذا كاف ىذا الفعؿ قد كقع بناء عمى ىذا التحريض ثانيان :مف أتفؽ مع غيره عمى
ارتكاب الجريمة فكقعت بناء عمى ىذا االتفاؽ ثالثان :مف أعطي لمفاعؿ أك الفاعميف سالحان أك
آالت أك أم شيء آخر مما أستعمؿ في ارتكاب الجريمة مع عممو بيا أك ساعدىـ بأم طريقة
أخرل في األعماؿ المجيزة أك المسيمة أك المتممة الرتكابيا) ،كتبنى المشرع العراقي نفس االتجاه
التشريعي الذم تبناه المشرع المصرم في تعريفو لمشريؾ عبر نص المادة ( )ٗٛمف قانكف
العقكبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ(ٕ).
أما بالنسبة لممشرع الككيتي فأنو قد عرؼ الشريؾ في حالتيف :األكلى ىك مف يعد شريكان في
الجريمة قبؿ كقكعيا ,كقاـ بأحد أفعاؿ االشتراؾ كالتحريض أك االتفاؽ أك المساعدة ,كالثانية ما
يعد شريكان بعد كقكع الجريمة مف كاف عالمان بتماـ ارتكاب الجريمة كأرتكب فعؿ مف االفعاؿ(ٖ).
كبناء عمى ما تقدـ ,نجد أف الشريؾ ىك مف يأتي بأحد األفعاؿ التي تؤدم إلى كقكع الجريمة
ن

سكاء كاف باالتفاؽ أـ بالتحريض أـ بالمساعدة كىذا ما اتفقت عميو التشريعات المقارنة.

كبعد معرفة مكقؼ التشريعات الجنائية المنظمة لحالة الشريؾ ,تحتـ عمينا معرفة الفئة
المطالبة برد الماؿ العاـ كىـ فئة الشركاء ,كمف المعمكـ أف جرائـ االختالس كاالستيالء كجريمة
االضرار بمصمحة عامة مف أجؿ الحصكؿ عمى المنفعة كغيرىا مف الجرائـ المكجبة لمرد ,تتطمب
ركنان خاصان كىك أف يتصؼ مرتكب الجريمة بصفة خاصة كىي أف يككف مكظفان أك مكمفان بخدمة
عامة أك مف في حكميما قانكنان ,أال أف بعض األشخاص قد يدخؿ في أتفػاؽ محكػـ مع المكظؼ
عمى اختالس األمكاؿ التي بعيدتو ,فأف ىذا الشخص قد أصبح شريكان مع المكظؼ في ارتكاب
(ٔ)

د .أكرـ نشأت إبراىيـ ,مصدر سابؽ ,صٕٓٔ .كبتعريؼ مشابو ينظر :د عادؿ حامد بشير محمد ,مصدر

سابؽ ,ص.ٔٔٙ

(ٕ)

نصت المادة ( )ٗٛمف قانكف العقكبات النافذ عمى أنو (يعد شريكان في الجريمة -ٔ :مف حرض عمى ارتكابيا

فكقعت بناء عمى ىذا التحريض ٕ -مف اتفؽ مع غيره عمى ارتكابيا فكقعت بناء عمى ىذا االتفاؽ ٖ -مف

أعطى الفاعؿ سالحان أك آالت بأم طريقة أخرل في األعماؿ المجيزة أك المسيمة أك المتممة الرتكابيا).

(ٖ)

ينظر :المكاد ( )ٜٗ ,ٗٛمف قانكف الجزاء الككيتي رقـ ٔٙلسنة ٓ ٜٔٙالمعدؿ بقانكف رقـ ٖٔ لسنة ٓ.ٜٔٚ
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الجريمة عف طريؽ االتفاؽ أك المساعدة أك التحريض ,كعند الرجكع إلى نصكص التشريعات
الجنائية نجدىا قد نظمت حالة عقاب الشريؾ بنفس العقكبة المقررة لتمؾ الجريمة التي ارتكبيا,
كالمشرع المصرم الذم نص عمى أف(مف أشترؾ في جريمة فعميو عقكبتيا إال ما استثني بنص
خاص ,)ٔ()...ككذلؾ نص عمى أف (مف اشترؾ في جريمة فعميو عقكبتيا كلك كانت غير التي
تعمد ارتكابيا متى كانت الجريمة التي كقعت بالفعؿ نتيجة محتممة لمتحريض أك االتفاؽ أك
المساعدة التي حصمت)(ٕ) ,أما المشرع الككيتي فأنو كذلؾ قد قرر عقاب الشريؾ بنفس عقكبة
الجريمة التي أرتكبيا سكاء كاف شريكان قبؿ كقكع الجريمة أك بعد كقكعيا(ٖ) ,كقرر المشرع العراقي
معاقبة الشريؾ بالعقكبة المنصكص عمييا قانكنان(ٗ).
كمف خالؿ استقراء النصكص الجنائية المنظمة ألحكاـ الرد ,نجد أف ىنالؾ نكعاف مف الشركاء
المطالبيف برد الماؿ العاـ ,النكع األكؿ متمثؿ بالشريؾ المنتفع مف الماؿ العاـ كاآلخر ىك الشريؾ
المعفي مف العقاب.
مف البدييي أف الشريؾ في الجريمة ينتفع مف الماؿ المتحصؿ منيا عف طريؽ جريمة االختالس
أك جريمة االستيالء  ...الخ ,تطالبو المحكمة برد الماؿ العاـ الذم في حكزتو ,سكاء كاف جميع
ما تحصؿ عميو مف ماؿ أـ البعض منو.
كأما الشريؾ المعفي مف العقاب فينالؾ حالتاف مف االعفاء :األكلى حالة االعفاء الكجكبي
كالذم يقصد بو مبادرة الشريؾ بإبالغ السمطات القضائية أك االدارية أك الجية التي حصؿ
العدكاف عمى ماليا أك مصالحيا كذلؾ بعد تماـ الجريمة كقبؿ اكتشافيا مف قبؿ السمطات العامة,
كأف يؤدم البالغ إلى رد الماؿ العاـ المتحصؿ مف الجريمة(٘).
عندما تتكفر ىذه الشركط فأف المحكمة تقرر كجكبان أعفاء الشريؾ مف العقاب ,كيشمؿ ىذا
االعفاء العقكبات االصمية كالتبعية كالتكميمية كلكف ال يمنع مف مساءلة المتيـ إداريان أك مدنيان اذا
(ٔ)
(ٕ)

ينظر نص المادة (ٔٗ) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.
ينظر نص المكاد (ٖٗ) مف قانكف العقكبات المصرم النافذ.

(ٖ)

ينظر نص المكاد (٘٘ )ٕ٘,ٖ٘,مف قانكف الجزاء الككيتي النافذ.

(٘)

صبرم محمكد الراعي كرضا السيد عبد العاطي ,مصدر سابؽ ,ص ٖٕٕ.

(ٗ)

ينظر نص المادة (ٓ٘) مف قانكف العقكبات العراقي النافذ.
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ثبتت مسؤكليتو(ٔ) ,كالثانية حالة االعفاء الجكازم فيككف في حالة االبالغ عف الجريمة بعد
اكتشافيا كقبؿ صدكر الحكـ النيائي.
كقد حدد ىذا االعفاء كؿ مف المشرع المصرم كالككيتي كأعتدكا بسبب كحيد لإلعفاء مف
العقاب ىك البالغ كيتفقاف في ذلؾ مع أحكاـ االعفاء مف العقاب في جرائـ االمكاؿ العامة(ٕ),
كلكف المشرع المصرم كمف خالؿ نص المادة ( /ٔٔٛمكر ار  /ب) مف قانكف العقكبات ,قد جعؿ
المستفيد مف االعفاء ىك الشريؾ في الجريمة مف غير المحرضيف عمى ارتكابيا أم سكاء كاف
ا شتراكو عف طريؽ االتفاؽ أك المساعدة ,كأستبعد كؿ مف الفاعؿ االصمي كالشريؾ المحرض مف
ىذا االعفاء ,ككذلؾ مخفي الماؿ المتحصؿ مف الجريمة أذا أبمغ عنيا كأدل ذلؾ إلى اكتشافيا
كرد كؿ أك بعض الماؿ المتحصؿ عنيا يستفيد مف ىذا االعفاء(ٖ) ,ككذلؾ نظـ المشرع المصرم
الحكـ بالرد في مكاجية الشريؾ حتى كأف بادر في جريمة الكسب غير المشركع إلى ابالغ
السمطات العامة قبؿ اكتشافيا أك أعاف أثناء البحث كالتحقيؽ فييا عمى كشؼ الحقيقة فيعفى مف
العقكبات المقررة لمجريمة كلكف ىذا ال يخؿ بكجكب الحكـ بالرد(ٗ).
كأما المشرع الككيتي كمف خالؿ نص المادة (ٕٔ) مف قانكف حماية االمكاؿ العامة النافذ ,قد
جعؿ االعفاء مف العقاب يشمؿ كؿ مف الفاعؿ االصمي كالشريؾ كلـ يشترط المشرع الككيتي رد
الماؿ مكضكع الجريمة كي يستفيد المبمغ مف االعفاء مف العقاب ,كلكف النيابة العامة أك
المحكمة ليا أف تقدر ذلؾ عند استعماؿ حقيا الجكازم في االعفاء مف العقكبة(٘) .كقد أكدت
المذكرة االيضاحية لما جاء في المادة ٕٔ تعبي انر عف رغبتيا في تشجيع كؿ مف يثكب إلى رشده
أك يستيقظ ضميره فجأة أك تدعك خشية مف العكاقب في المشاركيف في أتفاؽ جنائي فقرر لو
االعفاء مف الجريمة ,فالسبب الذم دعا المشرع إلى أعفاء الشريؾ أك الفاعؿ ىك تشجيع األفراد

(ٔ)
(ٕ)

د .عادؿ حامد بشير محمد ,المصدر السابؽ ,ص ٕ.ٔٙ
د .محمد حسف الكندرم ,المصدر السابؽ ,ص٘.ٚ

(ٖ)

د .فكزية عبد الستار ,شرح قانكف العقكبات (القسـ الخاص) ,مصدر سابؽ ,ص.ٜٔٓ-ٔٓٛ

(٘)

د .فيصؿ عبد اهلل الكندرم ,مصدر سابؽ ,صٖٓٓ.

(ٗ)

ينظر نص المادة ( )ٜٔمف قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٕ ٙلسنة ٘ ٜٔٚالمعدؿ.
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في االنخراط إلى مسعى القضاء عمى الحاالت الخطرة كعدـ الخضكع البتزاز المتكرطيف فييا
كمالحقة الجناة(ٔ).
كأما المشرع العراقي فأنو لـ ينص صراحةن في قانكف العقكبات النافذ عمى تنظيـ حالة الشركاء
المطالبيف بالرد ,كلكف النص الذم جاء بو في المادة (ٕٖٔ) قد جاء شامالن عندما نص عمى أف
(يحكـ عمى الجاني برد األمكاؿ التي اختمسيا ,)...فمـ يحصر المطالبة بالفاعؿ االصمي فقط
كانما يعد لفظ الجاني لفظان عامان أم يقصد بو الفاعؿ االصمي أك الشريؾ ,كفي قانكف الكسب
غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى قد نص عمى أف ( ...كؿ ماؿ
حصؿ عميو أم شخص طبيعي أك معنكم عف طريؽ تكاطئو مع أم شخص ممف ذكركا في
المادة األكلى عمى استغالؿ كظيفتو أك مركزه) ,فمف خالؿ ىذا النص نجد المشرع العراقي قد
أشار الى أف أم شخص سكاء كاف طبيعيان أك معنكيان تكاطأ مع أحد االشخاص الذيف يسرم
بحقيـ قانكف الكسب غير المشركع في حالة استغالؿ كظيفتو أك مركزه فأنو يطالب برد الماؿ
الذم تحصؿ عميو .كفي قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع رقـ ٖٓ
لسنة  ٕٜٓٔلـ يبيف المشرع العراقي حالة الشريؾ الذم تبناه القانكف السابؽ.

المطمب الثاني
االشخاص حائزي المال
مف الكاضح لدينا أف الحكـ برد الماؿ العاـ يسرم عمى المتيـ الذم يحكـ عميو بالعقاب
المقرر لتمؾ الجريمة التي أرتكبيا ,اال أف مرتكب الجريمة قد يحاكؿ اآلفالت مف العقاب كأبعاد
الماؿ المتحصؿ مف الجريمة عف متناكؿ السمطة العامة فيتصرؼ بو إلى غيره ,كفي سبيؿ عدـ
استفادة الجاني مف الجريمة أمر القانكف المحكمة أف تقضي بالرد عمى كؿ مف استفاد مف الماؿ
المتحصؿ مف الجريمة(ٕ) ,لذلؾ ارتأت بعض التشريعات الجنائية إلى تنظيـ حالة سرياف الحكـ
كبناء عمى ما تقدـ ,سكؼ نقسـ ىذا المطمب عمى
بالرد عمى الكرثة كالمكصى ليـ كالمستفيديف.
ن

فرعيف :ندرس في الفرع االكؿ الكرثة كالمكصى ليـ ,كنبحث في الفرع الثاني المستفيدكف.
(ٔ)
(ٕ)

عبد الغني حسكنة كالكاىنة زكاكم ,المصدر السابؽ ,صٕٗٔ.
د .حسف صادؽ المرصفاكم ,مصدر سابؽ ,صٕ.ٕٙ
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الفرع األول
الورثة والموصى لهم
مف خالؿ استقراء نصكص التشريعات الجنائية المقارنة ,نجدىا قد تبنت تمؾ النصكص في
تنظيـ حالة سرياف حكـ الرد في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ ,كفي ىذا الصدد قد تكلى المشرع
المصرم تنظيـ ىذه الحالة في قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ عندما أمر المحكمة أف
تحكـ عمى الكرثة كالمكصى ليـ بالرد مف خالؿ نص المادة ( /ٕٓٛد) بقكليا (...كعمى المحكمة
أف تأمر بالرد في مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ ,)...كجاء القضاء المصرم في حكـ لو عمى أف
( ...الحكـ بإلزاـ الكرثة برد المبالغ التي تحصؿ عمييا مكرثيـ  ...فأف محكمة الجنايات في
بكرسعيد ىي التي أصدرت الحكـ بالقضية ...كىي المختصة أصال بإصدار حكـ برد المبالغ
المتحصؿ عمييا ...في مكاجية الكرثة ليككف الحكـ نافذان في أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما استفاد في
ضكء القكاعد التي ارساىا قانكف االجراءات الجنائية كقانكف العقكبات كال يحكؿ دكف ذلؾ أف
يككف الحكـ قد صدر غيابيان ضد مكرث الطاعنيف ...كالدعكل المطركحة تدكر حكؿ الزاـ
الطاعنيف كالمطعكف ضدىا الثانية برد المبالغ التي اختمسيا مكرثيـ مف الشركة المطعكف ضدىا
االكلى كالذم حكـ عميو غيابيان في القضية سالفة البياف باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة خمسة
عشر عامان كبرد مبمغ ٕٖٔ ٕٕٗٓ٘ٚٔ0جنييا ...ككانت ىذه الدعكل بحسب حقيقتيا كمرماىا
كفي تكيفيا القانكني الصحيح أنيا تطمب رد المبالغ التي ضاعت عمى الشركة مف جراء ما فعمو
المتيـ كاعادة الحالة الى ما كانت عمييا قبؿ كقكع الجريمة ,)ٔ()...فأف العمة مف ىذا الحكـ ىي
أف كرثة المتيـ قد حصمكا عمى مبالغ مالية نتيجةن لجريمة مكرثيـ فالمشرع المصرم قد حرص
عمى ضركرة رد تمؾ األمكاؿ العامة لكي ال يستفيد كارثكه مف الماؿ العاـ المغتصب في أيدييـ(ٕ),
كبالتالي فإف مسؤكلية الكرثة كالمكصى ليـ تقكـ عمى أساس مبدأ ال تركة اال بعد سداد الديكف
فيمتزـ كؿ منيـ بالرد بنسبة نصيبو مف التركة كال تضامف فيما بينيـ في الرد الف تضامف بغير

(ٔ)

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ ٗٗ ٕٜلسنة  ٜٚقضائية في تاريخ ٓٔ /ابريؿ/

 ,)ٕٓٔٚالمنشكر عمى المكقع الرسمي  / http://www.cc.gov.egتاريخ آخر زيارة ٘ٔ.ٕٓٔٛ/ٕٔ/

(ٕ)

ينظر :حكـ محكمة النقض المصرية (الطعف المرقـ  ٕٜٜٓٛلسنة  ٙٙقضائية في تاريخ )ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٛ

منشكر في مجمكعة احكاـ النقض ,ص ٖٖٓٔ كما بعدىا.
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نص(ٔ) ,كما أ ف عمى المحكمة أف تثبت استفادة الكريث مف مكرثو ,كنجد سند ىذا القكؿ في حكـ
محكمة النقص المصرية التي نصت عمى أف (...الحكـ المطعكف فيو لـ يدلؿ عمى استفادة كؿ
كارث مف الجريمة مف األمكاؿ التي نسب لمكرثتيما ...فيككف قاص انر بما يكجب نقضو كاإلعادة
.)ٕ()..
كأما في قانكف الكسب غير المشركع المصرم رقـ ٘ ٚلسنة ٕ ٜٔٙالمعدؿ ,فقد أمر
المشرع المحكمة أف تحكـ بالرد ,كأف يككف ىذا الحكـ ساريان في مكاجية الزكج كاالكالد القصر
عبر نص المادة ( /ٔٛالفقرة الثالثة) مف القانكف نفسو التي قضت عمى أنو (...عمى المحكمة أف
تأمر في مكاجية الزكج كاألكالد القصر الذيف استفادكا مف الكسب غير المشركع بتنفيذ الحكـ بالرد
في أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما أستفاد ,)ٖ()...كمف خالؿ النصكص أعاله يتبيف لنا أف المشرع
المصرم في قانكف االجراءات المصرم النافذ ,قد أمر المحكمة أف تحكـ بالرد كؿ مف الكرثة أك
المكصى ليـ ,كجاء النص عامان بشمكؿ الكرثة كالمكصى ليـ الذيف استفادكا مف الماؿ المتحصؿ
مف الجريمة عف طريؽ مكرثيـ كبالقدر الذم استفادكا منو ,أما اذا ثبتت المحكمة عدـ استفادتيـ
مف الجريمة فينا ال تحكـ المحكمة بالرد ,كأما في قانكف الكسب غير المشركع النافذ قد جعؿ
المشرع الحكـ بالرد يسرم بحؽ الزكج كاألكالد القصر أم جاء النص محددان فئة الزكج كاالكالد
القصر مف غير البالغيف فقط ,كلكف ليس في جميع األحكاؿ أف تحكـ برد الماؿ العاـ كلكي تعمؿ
المحكمة بيذا النص عمييا أف تثبت استفادة كؿ ممف ذكر في تمؾ النصكص افادة جدية مف
األمكاؿ التي آلت الييـ فضالن عف تحديد قيمة األمكاؿ الكاجب ردىا ككذلؾ كجكب مخاصمتيـ
في الدعكل كمف ثـ سرياف الحكـ بالرد في مكاجيتيـ(ٗ).

(ٔ)

نقالن عف :د .عبد العظيـ مرسى كزير ,مصدر سابؽ ,صٗ .ٗٛكينظر :د .حمد زيداف نايؼ محمد العنزم,

(ٕ)

ينظر( :الطعف المرقـ  ٜٔٓٚٙلسنة ٕ ٛقضائية في تاريخ ٖٔ ,)ٕٖٓٔ/ٙ/المستحدث مف المبادئ الصادرة

مصدر سابؽ ,ص.ٜٙٚ

مف الدكائر الجنائية ,ص.ٕٗٛ

(ٖ)

كذلؾ نظـ المشرع االردني في قانكف الكسب غير المشركع رقـ ٕٔ لسنة ٘ ٜٔٚالنافذ حالة الحكـ بالرد عمى

الزكج كاالكالد القصر في المادة (ٗٔ/أ) بقكليا (عمى المحكمة أف تحكـ عمى الزكج كاكالده القصر الذيف استفادكا
مف الكسب غير المشركع بالرد مف أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما استفاد).

(ٗ)

د .حسف صادؽ المرصفاكم ,مصدر سابؽ ,ص ٕ.ٖٙ
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أما بخصكص المشرع الككيتي فأنو قد حرص عمى تنظيـ ىذه الحالة في قانكف حماية األمكاؿ
العامة النافذ الذم نص عمى أنو ( ...عمى المحكمة أف تأمر بالرد كالتعكيض في مكاجية الكرثة
كالمكصى ليـ ,)ٔ()...كقد أكدت المذكرة االيضاحية لقانكف حماية األمكاؿ العامة أف ما كرد في
المادة (ٕٕ) يعد مظي انر آخر لمرغبة في رد األمكاؿ مكضكع الجريمة فقد تنقضي الدعكل الجزائية
بكفاة الجاني مثالن ,كمع ذلؾ فإنو يمكف مالحقة الماؿ تحت يد الكرثة كالمكصى ليـ ككؿ مف أفاد
فائدة جدية مف الجريمة إذ يصبح مسؤكالن عف تمؾ األمكاؿ بقدر ما أفاد ,فحسب النص أعاله,
نالحظ بأف المشرع الككيتي قد جاء بنص مشابو لما جاء بو المشرع المصرم في تنظيـ حالة
مطالبة الكرثة كالمكصى ليـ برد األمكاؿ المتحصمة مف الجريمة التي أرتكبيا مكرثيـ.
كفي العراؽ(ٕ) ,نجد المشرع في قانكف العقكبات النافذ لـ ينظـ حالة سرياف الحكـ بالرد في
مكاجية الكرثة كالمكصى ليـ عمى عكس التشريعات محؿ المقارنة التي تبنت تنظيـ ىذه الحالة
بشكؿ صريح ,كلكف ىنالؾ نص عاـ قد جاء بو المشرع العراقي جعؿ حكـ الرد ينفذ في تركة
المتكفى كبالتحديد في مكاجية كرثتو في حالة كفاة المتيـ بعد صيركرة الحكـ نيائيان(ٖ) ,كنفيـ مف
النص أنو في حاؿ كجكد تركة لممتيـ المتكفى ينفذ حكـ الرد ,أما في حاؿ عدـ كجكد التركة فال
يسرم تنفيذ الرد ,لذلؾ فأف الكرثة كالمكصى ليـ لـ يطالبكا برد الماؿ العاـ في حالة عدـ
االستفادة مف الماؿ العاـ.

الفرع الثاني
المستفيدون
أف الفئة األخرل المكمفة برد الماؿ العاـ ىـ المستفيدكف مف الجريمة ,كالذم قد صرحت
التشريعات محؿ المقارنة شمكليـ بالمطالبة القضائية في رد الماؿ العاـ ,كفي ىذا الصدد قد
يثار تساؤؿ كىك مف المستفيد المطالب بالرد؟ فعند الرجكع الى ما جاءت بيا التشريعات المقارنة,
(ٔ)
(ٕ)

المادة (ٕٕ) مف قانكف رقـ ٔ لسنة ٖ ٜٜٔبشأف حماية األمكاؿ العامة الككيتي النافذ.
نصت المادة ( /ٔٚثالثان) مف قانكف الييئة العامة لمنزاىة إلقميـ كردستاف العراؽ رقـ ٖ لسنة ٕٔٔٓ النافذ

عمى أف (  ...عمى المحكمة المختصة أف تقرر في مكاجية الزكج كاألكالد القصر الذيف استفادكا مف الكسب غير
المشركع بتنفيذ الحكـ بالرد مف أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما أستفاد.)...

(ٖ)

ينظر نص المادة (ٕ٘ٔ) مف قانكف العقكبات العراقي النافذ.
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نجد أف المشرع المصرم قد حرص في قانكف االجراءات الجنائية المصرم النافذ عمى تنظيـ حالة
المستفيد المطالب برد الماؿ العاـ ,الذم نص عمى أف (...كؿ مف أفاد فائدة جدية مف الجريمة
ليككف الحكـ بالرد نافذان في أمكاؿ كؿ منيـ بقدر ما استفاد ,)ٔ()...فنالحظ مف خالؿ ىذا النص
أف المشرع المصرم قد أعطى صالحية لممحكمة المختصة بأف تأمر المستفيد الذم أفاد فائدة
جدية برد الماؿ العاـ بقدر ما أستفاد ,كفي مكضع آخر قد تبنى المشرع المصرم حالة المستفيد,
كذلؾ في قانكف الكسب غير المشركع المصرم النافذ ,الذم قد أعطى لممحكمة سمطة جكازيو بأف
تأمر بإدخاؿ كؿ مف أستفاد فائدة جدية ليككف الحكـ بالرد في مكاجيتو كنافذان في أمكالو بقدر ما
أستفاد(ٕ).
حسب ما ذكر في النصكص أعاله ,تبيف لنا أف المشرع المصرم قد أستعمؿ لفظ " فائدة
جدية" ,كلكف ماذا يقصد بالفائدة الجدية؟
فعد رأم مف الفقو بأف لفظ كؿ مف أستفاد مف
كجدنا اآل ارء الفقيية قد تباينت حكؿ ىذا المفظّ ,

الكسب غير المشركع فائدة جدية لفظ يفيد العمكمية لكؿ شخص سكاء كانت لو صمة بالمتيـ أـ
لـ تكف لو كسكاء كاف المتيـ حيان أـ ميتان(ٖ) ,كأتجو رأم آخر إلى أف المشرع قد أكتفى في تحديد
الفائدة بككنيا فائدة جدية كيقصد بذلؾ أف تككف ىناؾ فائدة حقيقية تتمثؿ في أم قدر مف األثراء

في الذمة المالية ليؤالء متى ما كانت تمؾ الزيادة أيان كاف قدرىا أف ترتبط برابطة بالجريمة برابطة
عد الفائدة الجدية ىي تمؾ التي ال تنصرؼ اال إلى الفكائد المالية مف دكف غيرىا(ٗ).
سببية ,لذلؾ ّ
أما بخصكص المشرع الككيتي فأنو في قانكف الييئة العامة لمكافحة الفساد كاألحكاـ الخاصة
بالكشؼ عف الذمة المالية الككيتي ,فقد أشار في نص المادة (٘٘) بأف عمى المحكمة أدخاؿ كؿ
شخص طبيعي أـ شخص معنكم ترل أنو أستفاد فائدة جدية مف الكسب غير المشركع كيككف
الحكـ بالرد أك بالمصادرة نافذان في مالو بقدر ما أستفاد ,فيالحظ عمى ىذا النص أف المشرع

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :المادة (/ٕٓٛمكررا /د) مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم رقـ ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.
المادة ( )ٔٛمف قانكف الكسب غير المشركع المصرم النافذ.
د .عبد السالـ محمد سالـ النممي ,مصدر سابؽ ,ص ٗ.ٕٚ

د .مأمكف محمد سالمة ,قانكف االجراءات الجنائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ النقض ,طٔ ,دار الفكر العربي

لمطبع كالتكزيع ,القاىرة ,ٜٔٛٓ ,صٕ.ٜٗ
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الككيتي قد كسع نطاؽ الحكـ برد الماؿ العاـ في مكاجية كؿ شخص سكاء كاف شخص طبيعي
أك شخص معنكم ترل المحكمة أنو قد أستفاد فائدة جدية مف الجريمة التي ارتكبيا المتيـ ,كعمؽ
رأم عمى ىذا النص بأف المشرع الككيتي أشترط لتكقيع عقكبة المصادرة أك الرد أف يككف شخصان
طبيعيان أك اعتباريان المذككر في ىذه المادة عالمان بالمصدر غير المشركع لألمكاؿ التي قد استفاد
منيا

(ٔ)

أم قيد ىذا الرأم النص الكارد بشرط كىك عمـ المستفيد بأف الماؿ الذم قد أستفاد منو ىك

ماؿ عاـ قد جاء بو المتيـ بطريؽ غير مشركع.
كأما بالنسبة لممشرع العراقي فأنو لـ ينظـ حالة المستفيد في قانكف العقكبات النافذ ,كأنو قد
أكتفى بمطالبة الجاني في رد الماؿ العاـ ,كسند ىذا القكؿ المادة (ٕٖٔ) مف قانكف العقكبات
العراقي النافذ ,كأما في قانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع العراقي رقـٖٓ لسنة ٕٜٓٔ
النافذ  ,نجد المشرع العراقي كذلؾ لـ ينظـ حالة المستفيد الذم قد يطالب برد الماؿ العاـ في حالة
استفادتو منو.
نستخمص مف ذلؾ أف التشريعات محؿ المقارنة قد جعمت الحكـ برد الماؿ غير محدد
بشخص مرتكب الجريمة أنما مدتيا الى كافة الكرثة كالمكصى ليـ كالمستفيدكف الذيف قد استفادكا
مف تمؾ األمكاؿ ,كأثبتت المحكمة استفادتيـ مف الماؿ الذم آؿ الييـ مف مكرثيـ ,كأما المشرع
العراقي فأنو لـ ينظـ ىذه الحالة في قانكف العقكبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ
كقانكف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب رقـ ٘ٔ لسنة  ٜٔ٘ٛالممغى كقانكف التعديؿ
األكؿ لقانكف ىيئة النزاىة كالكسب غير المشركع العراقي رقـ ٖٓ لسنة  ٕٜٓٔالنافذ ,لذلؾ نأمؿ
مف المشرع العراقي في تبني حالة مطالبة المستفيد مف الجريمة بقدر ما استفاد كذلؾ مف أجؿ
ضماف المحافظة عمى الماؿ العاـ كضماف استرجاعو الى الدكلة.

(ٔ)

د .محمد حسف الكندرم ,مصدر سابؽ ,ص.ٜٙ
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