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 الخاتمة
التنظيم القانوني لرد المال العام في التشريعات )ـ ينا من كتابة الرسالة الموسومة ببعد أن أنتي    

وأىم التوصيات ، ض أىم النتائج التي توصمنا إليياأن نستعر  ، ال بد لنا(دراسة مقارنة -العراقية 
 ( التي نرى إنيا ضرورية بصدد ىذا الموضوع.المقترحات)

 أواًل:  النتائج

ىو رد و اال  ،من مواضيع الحماية الجنائية لممال العام اً ميمًا موضوعأبرزت ىذه الدراسة  -1
المال العام، إذ تعرفنا في بداية ىذه الدراسة عمى مفيوم الرد، عبر بيان تعريفو، والتعرف 

 عمى خصائصو وذاتيتو، كذلك التطرق إلى أساسو وطبيعتو القانونية. 
العام في  رد المال أحكام نظمتأوضحت لنا ىذه الدراسة، أن التشريعات محل المقارنة  -2

المصري والتشريع  ، وأن المصطمح الغالب لدى كل من التشريعصمب قوانينيا الجنائية
متعددة  عباراتجاء بالمشرع العراقي الذي  النقيض من ، عمىالرد"" مصطمح ىوالكويتي 

 "المبالغ المختمسة عادةإو" "المال ستعادةا"و" المبمغ تسديدمنيا "، تدل عمى رد المال العام
العراقي  الوارد في قانون العقوبات الرد مصطمح لىباإلضافة إ" منو األموال سترد"تو

  .النافذ
نيا لم ، اال أأحكام رد المال العام محل المقارنة عمى الرغم من تبني التشريعات الجنائية  -3

واآلراء  القضائية األحكام، مما أدى إلى تباين ح المقصود منووضعامًا لمرد ي تعريفاً  تعط  
 ىو العام المال برد المقصود أن الى توصمنا قدو  .حول وضع تعريف شامل لمرد الفقيية

 (.ذلك أمكن ما كل الجريمة، وقوع قبل عميو كان ما الى الحال إعادة)
 التشريعات ىذه كون العام، المال لرد القانونية الطبيعة المقارنة محل التشريعات تبين لم  -4

 الفقو ختمفوبذلك أ الطبيعة، تمك عمى الجنائية قوانينيا صمب في صراحةً  تنص لم
 الفقيية اآلراء لى تعددمما أدى إ النصوص، لتمك تفسيره معرض في الجنائيين والقضاء

 الطابع الرد عمى أضفى قد يمفبعض الطبيعة، تمك بيان في القضائية جتياداتاال وكذلك
 طابع ذو أنو عمى الرد كّيف اآلخر بعضيمو  ،أو مالية تكميمية عقوبة يعد كونو العقابي
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 بين تجمع خاصة طبيعة لو الرد أن إلى توصمنا أننا أال ،اً تعويض يعد كونو مدني
 كاًل حسب محمو والغرض منو. معاً  التكييفين

 ىو األصل حيث من العام المال برد المكمف الشخص أنأوضحت لنا ىذه الدراسة،   -5
اتفقا  الكويتي والمشرع المصري المشرع أن اال عامة، بخدمة المكمف أو العام الموظف

 ما بقدر والمستفيدون ملي والموصى الورثة مواجية في بالرد الحكم سريان جازةا عمى
برد المال  مطالبة المستفيد ينظم لم الذي العراقي المشرع بخالف ،من الجريمة استفادو ا

 اصول وقانون العراقي النافذ العقوبات قانون كل من في العام الذي استفاد منو
 .النافذ الجزائية المحاكمات

د في ضمان ر  الكبير أعطت التشريعات الجزائية لمجيات القائمة بالتحقيق االبتدائي الدور -6
التحفظية بحق  أو االجراءات التدابيرستخدام بعض المال العام، من خالل تخويميا ا

، لغرض تمكين المتيم كمنعو من السفر أو الحجز عمى أموالو أو منعو من التصرف فييا
فأن أتخاذ تمك الدولة من رد المال العام المعتدى عميو والمحافظة عميو، ومن ثم 

 االجراءات التحفظية يعد مقدمة لتنفيذ الحكم بالرد.
 أن من ليا بد ال العام المال برد تحكم لكي المختصة المحكمة أن ،بينت لنا ىذه الدراسة -7

ل جزئي من قبل المتيم بشك العام المال رد عدم من التأكد ومنيا الضوابط بعض تراعي
المتيم  ل في ذمةالن من شروط رد المال العام ىو بقاء الما أجراء المحاكمةأو كمي قبل 

يجب وكذلك التأكد من عدم ضبط المال فأثره ىو عدم الحكم برده، و  ،حتى الحكم عميو
 ال نوأ أن تراعي المحكمة تحديد المبمغ بصورة صحيحة لكي تتجنب الوقوع في الخطأ

 . يكون حكميا عرضة لمتمييز والنقض
 بعض ولكن الجزائية لطرقبا يتم العام المال رد تنفيذ أنىذه الدراسة، كشفت لنا  -8

 تعذر حال في حتياطيةا كطرق المدنيةو  االدارية التنفيذ طرق الى لجأت قد التشريعات
 .الجزائية بالطرق العام المال رد تنفيذ

 ففي العام، المال رد عمى يؤثر ال األسباب من سبب ألي الجزائية الدعوى نقضاءا أن -9
 المستفيدون أو ليم الموصى أو الورثة ستفادةا وثبوت عميو المحكوم أو المتيم وفاة حالة

 وىذا المال ذلك برد ىؤالء مطالبة المحكمة عمى فأن مورثيم من الييم آل الذي المال من
 المال برد الحكم يبقى وكذلك والكويتي، المصري المشرع من كل صراحةً  عميو نص ما
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 قضايا في التصالح وأ الخاص أو العام العفو وأ( التقادم) المدة مضي عند سارياً  العام
 .النظام ىذا تبني في المصري المشرع نفردأ الذي العام المال

 ثانيًا: المقترحات

نقترح عمى المشرع العراقي توحيد المصطمحات الدالة عمى رد المال العام، كونيا تناثرت  -1
الرد" الوارد في قانون العقوبات مصطمحات متعددة، واألخذ بمصطمح "في عدة قوانين وب

 .المعدل 1969لسنة  111العراقي رقم 
 في موضع يبين فيو رد المال العام أن يضعوأحكام عند معالجة  ندعو المشرع العراقي -2

 .لطبيعة القانونية لوا
 111قوبات رقم قانون الع ( من321نص المادة ) تعديل العراقي نقترح عمى المشرع -3

نحل  المقرار مجمس قيادة الثورة  األثار الناتجة عن الغاء النافذ، ومعالجة 1969لسنة 
ي صمب محتوى القرار الممغي ف ، وتتم المعالجة من خالل أدراج1994لسنة 121رقم 

قوبات المبينة في مواد ىذا يحكم فضاًل عن الع –)أ: تي( وتصبح كاآل321المادة )
، أو استولى عميو من مال أو قيمة ما حصل عميو من ختمسو الجاني، برد ما االفصل

وال يطمق سراح المحكوم عميو عن جريمة اختالس أو سرقة أموال  –ب منفعة أو ربح 
الدولة أو عن أي جريمة عمدية أخرى تقع عمييا بعد قضائو مدة الحكم ما لم تسترد منو 
ىذه األموال أو ما تحولت إليو أو أبدلت بو أو قيمتيا ويستثنى من أحكام االفراج 

تحديد المدة التي و  .قرارات تخفيف العقوبة( الشرطي وال تطبق بحقو قوانين العفو العام وال
بالتسديد وتحديد كيفية رد تمك األموال من خالل ردىا  المحكوم عميو من خالليا يقوم

 دفعة واحدة أم عمى شكل دفعات.
تخويل و  ،صول المحاكمات الجزائية النافذتعديل قانون أ لىندعو المشرع العراقي إ  -4

رد المال العام  لضمانالتي ترى بأنيا ضرورية جراءات االالجيات التحقيقية باتخاذ كافة 
 ا مدىا الى زوجو وأوالده كما فعلأنم فقط وعدم االكتفاء بالحجز عمى أموال المتيم

وغيرىا من  جراء منع المتيم من السفروكذلك أتخاذ أ، لمشرع المصري والكويتيا
  خرى.جراءات األاال
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في قانون  مستقمة لتنظيم تنفيذ رد المال العامضافة نصوص بإالمشرع العراقي  نوصي -5
التشريعات المنظمة لرد المال العام لم  خاصًة وأن، صول المحاكمات الجزائية النافذأ

  تنفيذه. تبين طريقة
والفوائد التي تحصل ندعو المشرع العراقي الى تنظيم حالة تغير قيمة النقد واالرباح  -6

المال العام الذي قد تحصل عميو، وكل مال موجود ء جراعمييا المتيم أو المحكوم عميو 
 وفوائد يجب أن يشمل بالرد. اً في مصرف عام أو خاص وأنتج أرباح

 قد ألنيا النافذ العقوبات قانون من( 152) المادة تعديل العراقي المشرع من نأمل -7
 المحكوم وفاة وىي واحدة حالة وفي فقط الورثة عمى العام المال رد سريان عمى اقتصرت

 بالنص االكتفاء عدم الى العراقي المشرع ندعو لذلك نيائيًا، الحكم صيرورة بعد عميو
 الوفاة حدوث واشترط والمستفيدون ليم الموصى دونمن  بالورثة أكتفى قد لكونو الوارد

 والمستفيدون ليم والموصى الورثة جميع شمول الى ندعوه لذلك نيائياً  الحكم صيرورة بعد
 . نيائياً  الحكم صيرورة قبل الوفاة حصمت وأن حتى العام المال برد

ستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، كالمشرع الكويتي اال لىإندعو المشرع العراقي  -8
جميع االحكام الموضوعية  لحماية المال العام الذي تضمن اً خاص اً أصدر قانون الذي

نظام المشرع المصري الذي تبنى  تجربةفادة من اال كذلك، و واالجرائية لرد المال العام
 مرحمة من مراحل الدعوى الجزائية ةفي أي في الجرائم الواقعة عمى المال العام التصالح

وذلك ألن نظام التصالح يساعد الدولة عمى رد أمواليا العامة التي قد ال تنجح في 
  .استرجاعيا من خالل طرق التقاضي العادية

 


