المقدمة
المقدمة
أوالً :التعريف بموضوع الدراسة
يقصد بالمال العام ىو كل مال ممموك لمدولة أو أحد أشخاص القانون العام والمخصص
لممنفعة العامة ،وأن الغرض من تخصيصو ىو حماية المصمحة العامة ويتم تحقيق اليدف
المتقدم عن طريق حماية ذلك المال من أي اعتداء يمكن أن يعطل الغرض منو أو أي تصرف
ينتيك صفتو العامة ،خاصةً وأن األموال العامة معرضة لالعتداء من قبل األفراد أو العاممين في
الدولة ،لذلك كرست التشريعات الجنائية ليذه األموال حماية خاصة من أجل عدم عرقمة الغاية
المرجوة منيا عن طريق فرض وسائل عدة من شأنيا حماية تمك األموال ،ومن أىم تمك الوسائل
رد األموال العامة الذي تبنتو أغمب التشريعات الجنائية.
لذا كان ال بد من ىذه الدراسة البحث في النصوص التشريعية ذات الصمة بموضوع البحث،
وتمك النصوص نجدىا في قانون العقوبات التي جرمت االعتداء عمى ىذا المال ،كما تكفل قانون
اصول المحاكمات الجزائية بتفعيل تمك النصوص ،فضالً عن القوانين الخاصة التي تكفمت
بحماية المال العام ،عمى أن ىذا التنظيم القانوني قد ال يوفر حماية كاممة لممال العام وعميو فقد
أوجد المشرع "الرد" كأثر مترتب عمى ارتكاب الجريمة ،وقد عنى بو إعادة الحال إلى الوضع
السابق عمى ارتكاب الجريمة ،من خالل إخراج المال العام الذي وقعت عميو الجريمة واعادتو الى
حيازة الدولة وعدم استفادة المحكوم عميو أو المتيم بأي شكل من األشكال ،ومما يالحظ أن
مفيوم رد المال العام في العراق لم ينظم في قانون واحد ،وانما تناثر في كثير من القوانين ،وقد
حاولنا عبر ىذه الدراسة تتبع مفيوم رد المال العام الواقع عميو الجريمة في ىذه القوانين ،لمعرفة
مدى كفايتيا في المحافظة عمى المال العام.

ثانياً :أهمية الدراسة
تتمثل أىمية ىذا الموضوع في كونو يتعمق بالمحافظة عمى المال العام الواقع عميو الجريمة،
بوساطة رده وعدم تمكين الجاني أو غيره من اإلثراء عمى حساب المال العام ،إذ أن وقوع
الجريمة عمى المال العام قد يضيع اليدف المرجو منو والمرتبط بتحقيق النفع العام ،وعمى ىذا
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يكتسب الموضوع خصوصيتو عبر تتبع واستعراض الموقف القانوني لمتشريعات الجنائية محل
البحث من رد المال العام الواقع عميو الجريمة ،تمييداً لمعالجتيا لمخروج بفكرة واضحة فيما
يخص ىذا الموضوع .وأخي اًر يكتسب ىذا البحث أىميتو من أنو يناقش موضوعاً ميماً وحيوياً
مرتبط بالواقع ،بسبب تفاقم جرائم االعتداء عمى المال العام ،وما يشكمو ىذا األمر من تحد
واضح لوسائل المحافظة عمى ىذا المال ،وبذلك يترتب عمى ىذا البحث نتائج ميمة وجديرة
بالمناقشة.

ثالثاً :مشكمة الدراسة
يثير موضوع البحث كثي اًر من االشكاليات القانونية من الناحية الموضوعية واالجرائية ،ولعل
من أىم تمك االشكاليات عدم تنظيم المشرع العراقي أحكام رد المال العام في قانون واحد وتناثر
النصوص المنظمة لو في قوانين عدة وغموضيا ،قد زاد في تعقيد مشاكل رد المال العام ،ولعل
من أىم التساؤالت التي تثار بشأنو:
 -1ما المقصود بالرد؟ وىل نظم المشرع العراقي أحكامو؟
 -2ما الطبيعة القانونية لرد المال العام؟
 -3ما ىو دور الجيات المختصة بالتحقيق والمحاكمة في رد المال العام؟
 -4ىل حدد المشرع العراقي اجراءات تحصيل رد المال العام بشكل خاص أم أنو أكتفى بالقواعد
العامة المقررة القوانين االجرائية؟ وىل تمك القواعد قادرة عمى معالجة الموضوع وتطبيق
النصوص عميو أم ال؟
 -5ىل التنظيم القانوني لمرد كفيل بحماية المال العام بمفرده أم ال بد من االستعانة بوسائل
أخرى حتى يقوم بيذه الوظيفة؟
 -6ىل عالج المشرع العراقي مشكمة تغير قيمة النقد واعسار المحكوم عميو عند المطالبة برد
المال العام؟
 -7ماىي األليات المتبعة في تحصيل رد المال العام؟

رابعاً :نطاق الدراسة

2

لما كان موضوع البحث ينصب عمى إيضاح التنظيم القانوني لرد المال العام في التشريعات
العراقية ،وابراز الدور الذي يؤديو في حماية المال العام ،لذلك فإن نطاق ىذا البحث سيتحدد في
مجموعة من التشريعات العراقية المتمثمة بقانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1161المعدل
وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  23رقم  1171النافذ وقانون ىيئة النزاىة
والكسب غير المشروع رقم  33لسنة  2311المعدل وقانون العفو العام رقم  27لسنة 2316
المعدل وقانون االدعاء العام رقم  41لسنة  2317المعدل وقانون التعديل االول لقانون ىيئة
النزاىة والكسب غير المشروع رقم  33لسنة  2311النافذ وبعض ق اررات مجمس قيادة الثورة
(المنحل) مع االشارة الى بعض التشريعات التي تستوجب ذكرىا في متن ىذه الدراسة.

خامساً :منهجية الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي ،وذلك من خالل تحميل النصوص القانونية
المتعمقة بتنظيم موضوع البحث ،واستعراض اآلراء الفقيية المتعمقة بو واالجتيادات القضائية ،وقد
تمت االستعانة بالمنيج المقارن ،أي من خالل مقارنة التشريع العراقي مع التشريع المصري
والكويتي ،والغرض من المقارنة ىو التعرف عمى موقف القانون المقارن وصوالً الى أفضل
الحمول التشريعية فيما لو وجدنا قصو اًر في النص العراقي ،مع اإلشارة الى بعض التشريعات التي
رأيناىا جديرة بالذكر.

سادساً :هيكمية الدراسة
نقسم ىذه الرسالة عمى ثالثة فصول تسبقيا مقدمة ،جاء الفصل األول لدراسة (ماىية الرد) إذ
تناولناه في مبحثين ،كرسنا المبحث االول لمفيوم الرد ،وخصصنا المبحث الثاني ألساس الحكم
بالرد وطبيعتو القانونية ،وفي الفصل الثاني بحثنا (األحكام الموضوعية لرد المال العام)  ،اذ
تناولنا في المبحث األول المتطمبات المتصمة بنوع الجريمة ومحل الرد ،وبحثنا في الثاني
األشخاص المكمفون برد المال العام ،وجاء الفصل الثالث لدراسة (األحكام االجرائية لرد المال
العام) وعمى مبحثين ،اذ بحثنا في األول اجراءات الجيات المكمفة في رد المال العام ،وكرسنا
المبحث الثاني لتنفيذ الحكم برد المال العام ،وسوف نختم ىذه الدراسة بخاتمة نوضح فييا أىم
النتائج والتوصيات.
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