
 
4 

 الفصل االول

 المال العام ردماىية 

 تعقب في وظيفتو إلى ترجع الخصوصية تمك ومرد بو، خاصةً  ماىيةً  العام المال رد يتخذ    
أن المشرع الجنائي قد أحاط العام، و  المال عمى الواقعة الجرائم رتكابا عن المتحصمة األموال

اتصمت بجانب التجريم والعقاب، ثم كرس األموال العامة التي تم االعتداء عمييا بحماية جزائية 
ىذه األليات القانونية إلرجاع تمك األموال إلى الشخص المعنوي المعتدى عميو )الدولة(، وبيذا 

فأنو ينبغي تقسيم  فأن الحديث عن رد المال العام ينبغي التعرف عمى حقيقتو وبيان مدلولو، وعميو
فيوم الرد، أما المبحث الثاني فيكرس مبحثين، يخصص المبحث األول لمىذا الفصل عمى 

 ألساس الحكم بالرد وطبيعتو القانونية.

 المبحث االول

 المال العام ردمفيوم 

زة الدولة إلى خراجو من حياإعتداء عمى المال العام، ومما تم الرد كأثر يترتب عمى اال     
التشريعات وآراء الفقياء  غير المنتفعين من ارتكاب الجريمة، وقد تنوعت مواقفحيازة الجناة أو 

نسجامًا مع ما تقدم سوف نتولى في ىذا اببيان ماىيتو واألسس واالعتبارات التي يقوم عمييا، و 
مطمبين، في المطمب األول نوضح فيو  ى مفيوم الرد، من خالل تقسيمو عمىالمبحث التعرف عم

 تعريف الرد، أما المطمب الثاني فيخصص لذاتية الرد.

 المطمب االول

 المال العام ردتعريف 

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

 المغوي معنىال

بالشرح واإليضاح، ومن أجل  معاجم المغة العربية واالنجميزية مصطمح الرداستقصْت      
ودالالت،  مى ما ساقتو ىذه المعاجم من معان  استجالء بيان المعنى المغوي لمرد ينبغي التعرف ع

مصدر ردت  ىو بمعنى صرف الشيء ورجعو، والرد يأتي في المغة العربيةفمصطمح الرد 
ليو إ، ورد عميو الشيء اذا لم يقبمو ورد الى منزلو ورد (ٔ)الشيء، ورده عن وجيو يرده ردًا وتردداً 

 –ّد وقد يكون لمرد لفظ مرادف لو وىو استر  ،(ٖ)، وقد يأتي َرّد َيُرّد: رّدًا وَمَرّدا ومرْدُوداً (ٕ)جواباً 
: استرجعو وطمب اعادتو، استرد حريتو استرّد الشي، فيو مستِرّد، والمفعول مستردّ  اسْتِرده -يستردّ 

، فمصطمح الرد يأتي (٘)، فمعنى استرّد ىو طمب رّد الشي، وكذلك معناه أسترجع(ٗ)صحتو –
، استرجع من ك حقك، رده اليكمتعددة مثل ارجع، اعاد، رد شيئًا إليو بعد اخذه، اراح عمي بمعان  
  .(ٙ)، استعادهشخص

وقد يدل الرد في المغة عمى معنى الصرف، وفي االصطالح صرف ما فضل من فروض ذوي 
 .(ٚ)الفروض وال مستحق لو من العصبات إلييم بقدر حقوقيم

، رد ما تسممو (Restoration of the undueميزية ىو )جما معنى الرد في المغة االنإ     
(، عن Restitution، وكذلك جاء معنى الرد في المغة الفرنسية ىو )(ٛ)دون وجو حقمن شخص 

                                                           
،  دار ٖ،  ط٘االمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكّرم بن منظور االفريقي ، لسان العرب ، ج (ٔ)

 .ٗٛٔ، صٜٜٜٔإحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت، 
 .ٜٖٕ، ص ٖٜٛٔالكويت، محمد بن أبي الرازي، مختار الصحاح، مطبعة دار الرسالة،  (ٕ)
العمم لمماليين ومؤسسة ثقافية لمتأليف والترجمة والنشر،  دار ،ٔجبران مسعود، الرائد الصغير،ط (ٖ)

 .ٖٔٓ، ص ٕٜٛٔ،بيروت
، ص ٕٛٓٓ، عالم الكتب، القاىرة ، ٔاحمد مختار عمر، معجم المغة العربية المعاصرة، المجمد الثالث، ط (ٗ)

ٛٚٚ-ٛٚٛ. 
 .ٕٓٔ، ص ٕٜٛٔ، تكممة المعاجم العربية، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، رينيارت دوزي (٘)
 .٘ٚ، صٜٚ٘ٔرفائيل نخمو اليسوعي، قاموس المترادفات والمتجانسات، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  (ٙ)
لفضيمة لمنشر ، معجم التعريفات، دار ا، تحقيق محمد صديق المنشاويعمي بن محمد السيد شريف الجرجاني (ٚ)

 .ِٜ٘، بال سنة نشر، ص مصر، القاىرة  والتوزيع والتصدير،
، عالم الكتاب، مكتبة النيضة العربية، ٔد. عبد الواحد كرم، معجم المصطمحات القانونية، ط نقال عن: (ٛ)

 .ٖٕٗ، صٜٚٛٔالقاىرة،
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شيء الى المالك كان قد  ، وتعني إعادةرّد، اعاد(، Restituere( من )Restitutioالالتينية )
استرداد غير  ،و ضائعأدون وجو حق أو بغير إرادتو مثال استرداد شيء مسروق من حرم منو 
 .(ٔ)( Rèpètition de l induالمستحق )

 الفرع الثاني

 االصطالحي المعنى

ثالث فقرات عمى ينبغي تقسيم ىذا الفرع  المال العام لردالمعنى االصطالحي لموقوف عمى      
القضائي وأخيرًا مدلول لى الإالفقيي في حين نتطرق في الثانية  مدلولولى الفي الفقرة األ درسن

 تي:عمى النحو اآلو التشريعي  مدلولنبين في الفقرة الثالثة ال
  :الفقيي مدلولال _اوالا 
، فقد ذىب رأي من الفقو في تعريفو لمرد بأنو المال العام لرد ةعد اتتعريف الفقو الجنائيقدم      
صمو، لذلك فيو لم ألى إلتزام يقع عمى المحكوم عميو بأن يعيد الشيء الذي تأثر بوقوع الجريمة )ا

نمايشرع لمعقاب والزجر  وتعويض الدولة عن ، عادة الحال الى ما كان عميو قبل الجريمةإل وا 
جعل المحكوم  في أكتفى، ويستخمص من ىذا التعريف أنو قد (ٕ)(ياضاعو المتيم عميأماليا الذي 

 ممزمين ونخرين الذين قد يكونشخاص اآلاألدون اإلشارة إلى  من بالردعميو ىو فقط الممزم 
 .وب بالمطالبة

 عميو و قيمة ما حصلأو المستولى عميو أرد المبمغ المختمس ) أنوايضًا ب عرف الرد وقد    
قد جعل المطالب  نالحظ بأنو ومن خالل ىذا التعريف ،(ٖ)(و منفعةأو طمبو من مال أالجاني 

جرائم معينة كجريمة االختالس وجريمة  عمى تطبيقو نطاق صرنو قد حأكما  ،الجاني فقط بالرد
 االستيالء.

                                                           
لمدراسات والنشر والتوزيع،  ، المؤسسة الجامعيةٕجيرار كورنو، معجم المصطمحات القانونية، ط نقال عن: (ٔ)

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

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

 .ٜٓٛ، صٕٕٓٓ
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وجب المشرع عمى أتعويض لممجنى عميو د الفقياء بأن المقصود بالرد ىو)حأوقد بين     
 قد ، يفيم من ىذا التعريف أنو(ٔ)(لإلجراءات الجنائية الحكم بو من تمقاء نفسيا تيسيراً  المحكمة

وأطمق عبارة ، بين مفيوم الرد ومفيوم التعويض تباين" عمى الرغم من الضتعوي ذكر مصطمح "
 وصفيا" بااللتزام  بذكر"الدولة بو جدر"المجنى عميو" من دون تحديد وىذه العبارة عامة كان األ

فراعى في جراءات لإل وتيسيراً  ، وكذلك جاء تسييالً فيما يخص جرائم األموال العامة مجنى عمييا
 ىذا التعريف جانب المحكمة واغفل حماية أموال الدولة والحد من ضياعيا. 

لزم القانون المحكمة الجزائية بالحكم بو، أي اإلزام مدني، )الرد ىو  حد الفقياء بأنّ أورأى    
 ،(ٕ)(و المستولى عميياأمواليا المختمسة أمى المضرور وىي الدولة في الحصول عمى ع تسييالً 

رف قد عُ ذاتو  المضمون، وبوىي الدولة جية المتضررةقد حدد ال عمى ىذا التعريف أنو نالحظو 
مجنى عمييا أمواليا التي  باعتبارىاجزاء مدني يحمل معنى التعويض وتسترد بو الدولة )الرد بأنو 

 .(ٖ)(دون وجو حقمن  نتفع بيا المحكوم عميواو أتحصل عمييا 
من قانون العقوبات  ٛٔٔجزاء مدني، ال جنائي، قررتو المادة ) بأنوايضًا  في مصر وعرف    

عادة الحال إ)خر بأنو آورأى  ،(ٗ)(ختمسوا، مقتضاه الحكم عمى المختمس برد المال الذي المصري
رجاع ما تم الحصول عميو عن طريق الجريمة، كرد إي أقبل وقوع الجريمة،  اما كانت عمييلى إ

عادة إضمن بذاتو فكرة يت عقوبة مقررة قانوناً )يضًا بأنوأ، وعرف (٘)(االشياء والمصوغات المختمسة
 .(ٙ)(صمو ورد غير المستحقأالشيء الى 

                                                           
 .ٗٔٔ، صٕٜٛٔد. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٔ)
لسنة  ٔد. فيصل عبد اهلل الكندري، مظاىر الحماية الجنائية لألموال العامة )دراسة تحميمية ونقدية لقانون رقم  (ٕ)

، بحث منشور في مجمة الحقوق الكويتية، مجمة صادرة عن مجمس النشر بشأن حماية األموال العامة( ٖٜٜٔ
 .ٜٕٛ، ص ٜٜٗٔ، ٕ، العدد ٛٔالعممي في الكويت، المجمد 

، ٕٔٔٓد. محمد أحمد الجنزورى، جريمة التربح في ضوء آراء الفقو واحكام القضاء، بال دار نشر، القاىرة،  (ٖ)
 .ٕٕٔص 

أسيوط،  مصر، ، مكتبة اآلالت الحديثة،ٔالماسة بنزاىة الوظيفة العامة، ج د. ىشام محمد فريد رستم، الجرائم (ٗ)
 .ٖٗٓ، ص ٜ٘ٛٔ

، دار النيضة ٔد. محمد عبد الشافى إسماعيل، الحماية اإلجرائية لممال العام في التشريع المصري، ط (٘)
 .ٙٛ، صٜٜٜٔالعربية، القاىرة، 

سب غير المشروع، بحث منشور في مجمة جامعة مجيد خضر احمد وسامان عبد اهلل عزيز، جريمة الك (ٙ)
 .ٛٙ، ص ٕٙٔٓ، ٛ، السنة ٜٕ، العدد ٗجامعة تكريت، المجمد  -تكريت لمحقوق، كمية القانون
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كانت عميو قبل وقوع الجريمة ومنع ثراء الجاني أو  ايضًا قد عرف الرد بأنو )إعادة الحال إلى ما
  .(ٔ)كل من إستفاد من إرتكاب الجريمة عمى حساب المال العام(

ًا لرأينا المتواضع يؤخذ عمى التعاريف السابقة أنيا لم تحدد المقصود بالرد بشكل واضح، لذلك وفق
بل وقوع الجريمة، كل ما أمكن عميو ق لى ما كان)إعادة الحال إبأنو المال العام در يمكن تعريف 

 ذلك(.
 :القضائي مدلولال _ثانياا 
فقد بينت محكمة النقض المصرية  ،اتجاىات عدةلى إتجو القضاء الجنائي في تعريف الرد ا     

 ،من قانون العقوبات المصريٛٔٔ لرد المنصوص عمييا في المادة)...عقوبة ا أنفي قرار ليا 
خر آ، وفي قرار (ٕ)(...في طياتيا فكرة رد الشي إلى أصموعقوبة تكميمية وجوبية تحمل  ىي

نما قصد  بأن قضت )...الحكم برد المال المستولى عميو بغير حق، لم يشرع لمعقاب أو الزجر وا 
بو إعادة الحال الى ما كان عميو قبل الجريمة وتعويض المجنى عميو عن مالو الذي أضاعو 

 .(ٖ)المتيم عميو...(
الرد بجميع صوره ال يعتبر عقوبة إذ المقصود منو ن )...أخر ليا عمى آرار وقد ذىبت في ق    

إعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن ماليا الذي أضاعو المتيم 
)...الرد في جميع صوره ال يعتبر عقوبة، إذ  عمى أن وذىبت بذات المضمون ،(ٗ)عمييا...(

كان عميو قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن ماليا الذي ا المقصود منو إعادة الحال الى م
 . (٘)أضاعو المتيم عمييا...(

                                                           
عمي حمزة جبر، التعريف برد المال العام )دراسة تحميمية مقارنة(،بحث منشور في مجمة الكوفة لمعموم القانونية (ٔ)

 .ٖٕٗ، صٜٕٔٓ، ٖٗ، العدد ٔوالسياسية، المجمد 
(،  ٖٜٜٔ/ فبراير/ ٕٔالقضائية في  ٔٙلسنة  ٕٗٔٔينظر: حكم محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (ٕ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘ٔ/ تاريخ آخر زيارة  http://www.cc.gov.egالمنشور عمى الموقع الرسمي: 
(، ٜٜٜٔ/ اكتوبر/ ٘القضائية في  ٚٙلسنة  ٜ٘ٚٙٔة )الطعن المرقم ينظر: حكم محكمة النقض المصري (ٖ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘ٔ/ تاريخ آخر زيارة  http://www.cc.gov.egالمنشور عمى الموقع الرسمي: 
(، ٜٕٓٓو/ / مايٕٚالقضائية في  ٖٚلسنة  ٕٕٖٗ٘ينظر: حكم محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (ٗ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘ٔ/ تاريخ آخر زيارة  http://www.cc.gov.egالمنشور عمى الموقع الرسمي: 
(، ٕٚٔٓ/ ابريل/ ٓٔالقضائية في  ٜٚلسنة  ٜٕٗٗينظر: حكم محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (٘)

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

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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المقصود  محكمة النقض المصرية بأن عنالقضائية الصادرة  حكامويالحظ من خالل األ     
تمك لى ما كانت عميو قبل وقوع الجريمة، وتعويض الدولة عن إل العامة مواىو إعادة األ بالرد
 .تالفياإو أموال في حالة ضياعيا األ

الذي نفسو باالتجاه قد اتجيت محكمة التمييز الكويتية فالقضاء الجنائي الكويتي، عند ما وأ     
بأن )...الحكم  قد قضت في قرار ليافسارت عميو محكمة النقض المصرية في تعريفيا لمرد، 

بالرد لم يشرع لمعقاب أو الزجر إنما قصد بو إعادة الحال إلى ما كانت عميو قبل ارتكاب الجريمة 
خر بأن )...الحكم بالرد لم يشرع لمعقاب أو الزجر آفي قرار  ذاتو المضمونب، وقضت (ٔ)...(

... ) يضاً أا قضت بو ، وم(ٕ)(ما كانت عميو قبل ارتكاب الجريمةإنما قصد بو إعادة الحال إلى 
ما كان عميو قبل ارتكاب  الحكم بالرد لم يشرع لمعقاب أو الزجر إنما قصد بو إعادة الحال الى

 .(ٖ)...(الجريمة
طمعنا عميو من اومن خالل ما إما القضاء الجنائي العراقي فقد أخذ عمى عاتقو بيان الرد،     

ما فعمت ك لم تضع تعريفًا لمرد تمك القرارات نجد في العراق قرارات لمحكمة التمييز االتحادية
ولكن ىذا ال يمنع من تبيانو في صمب قرارات  محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الكويتية،

الرد" من ستعمال مصطمح "االقضاء في قراراتو بين  موقف قد تباينو قضائنا الجنائي العراقي، 
الزام المحكوم برد المواد )...رار ليا من أنوية في قتحادذلك ما قضت بو محكمة التمييز اال

، (٘)خر ليا بأنو)...الزام المحكومين برد المبمغ...(آ،وكذلك قضت في قرار (ٗ)المستولى عمييا...(
" من ذلك ما قضت بو االعادةرادفة لمصطمح الرد، منيا مصطمح "ستخدام مصطمحات ماوبين 

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

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘/ تاريخ آخر زيارة   http://ccda.kuniv.edu.kwالمنشور عمى الموقع الرسمي: 
/ ٘/ٗ/ جزائي/ الصادر بتاريخ ٜٜٚٔلسنة  ٗٛٔينظر: حكم محكمة التمييز الكويتية )الطعن المرقم  (ٕ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘خر زيارة / تاريخ آ http://ccda.kuniv.edu.kw(، المنشور عمى الموقع الرسمي: ٜٜٛٔ
(، ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٘/ في  ٕ/ جزائي  ٕٔٔٓلسنة  ٖٛٓينظر: قرار محكمة التمييز الكويتية )الطعن المرقم  (ٖ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘/ تاريخ آخر زيارة  http://ccda.kuniv.edu.kwالمنشور عمى الموقع الرسمي:  
م، تسمسل ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٕفي  ٕٙٔٓ/الييئة الجزائية/ ٛٗٛٚييز العراقية االتحادية رقم قرار محكمة التم (ٗ)

 ، )قرار غير منشور(.٘ٛ٘ٗ
م، ٕٙٔٓ/٘/ٓٔفي  ٕٙٔٓ/الييئة الجزائية/ ٕٖٛ٘/ٜٕٛٙقرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  (٘)

 ، )قرار غير منشور(.ٜٕٔٙ/ٜٕٓٙتسمسل 

http://ccda.kuniv.edu.kw/
http://ccda.kuniv.edu.kw/
http://ccda.kuniv.edu.kw/
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، ومصطمح (ٔ)المبالغ المختمسة بالتكافل والتضامن...(إعادة كمة التمييز االتحادية بأنو )...مح
" من ذلك ما قضت بو محكمة التمييز االتحادية بأنو )...ال يخمى سبيل المحكومين "التسديد

 .(ٕ)عاله اال بعد تسديد المبمغ...(أ

ن القضاء الجنائي العراقي لم يورد أ حكام القضائية المتقدم ذكرىا،األ تمكيتبين من خالل     
المصطمح منيا ىذا  عمىيبة نما تعرض لو من خالل عبارات قر إ ،تعريفًا لمرد بصورة صريحة

" وكل ىذه العبارات تعطي نفس تسديد المبمغ" و" "إعادة المبالغ المختمسة وعبارة "رد المبمغ" 
 الغاية المتوخاة من الرد ألجل المحافظة عمى المال العام.

   :التشريعي مدلولال _ثالثا
 (ٖ)قسمين: تشريعات معرفة لمرد عمىتعريفيا لمصطمح الرد لانقسمت التشريعات بالنسبة      
تورد تعريفًا يوضح المقصود لم  فإنيا المقارنة محل بالنسبة لمتشريعاتف، لو خرى غير معرفةأو 

الرد عرف لم يفأنو بالنسبة لممشرع المصري فرتكاب الجريمة، اثار أولكن تم ذكره كأثر من بالرد 
الرد مصطمح المشرع  ستخدما، فقد في صمب تشريعاتو الجنائية ولكن ىذا ال يمنع من ذكره

)...رد المال  المعدل ٖٜٚٔلسنة  ٛ٘بمواضع متعددة منيا في قانون العقوبات المصري رقم 
 ٜٓ٘ٔلسنة  ٓ٘ٔجراءات الجنائية المصري رقم في قانون اال كذلكو ، (ٗ)موضوع الجريمة...(

 ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙفي قانون الكسب غير المشروع رقم  ، وكذلك(٘))...الحكم برد المبالغ...(المعدل

                                                           
، ٕٕٛ٘م ، تسمسل ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٕفي  ٕ٘ٔٓ/الييئة الجزائية/ٓٓ٘٘قرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  (ٔ)

 )قرار غير منشور(.
، تسمسل مٕٙٔٓ/ٜ/ٕٓفي  ٕٙٔٓيئة الجزائية//اليٜٛٓٗ/ٜٛٓٓقرار محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  (ٕ)

 ، )قرار غير منشور(.ٚٔٔ٘/ٙٔٔ٘
( والتي ٔ/ٖٗالنافذ في المادة ) ٜٓٙٔ( لسنة ٙٔت المعرفة لمرد قانون العقوبات االردني رقم )من التشريعا (ٖ)

تنص عمى أن )الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عميو قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تمقاء 
( ٖٓٔالنافذ في المادة ) ٖٜٗٔنة لس ٖٓٗنفسيا كمما كان الرد في االمكان( وكذلك قانون العقوبات المبناني رقم 

 منو والتي نصت عمى أن )الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عميو قبل الجريمة...(.
 المعدل.ٖٜٚٔ( لسنة ٛ٘/ ب( من قانون العقوبات المصري رقم )ٛٔٔينظر نص المادة ) (ٗ)
 المعدل. ٜٓ٘ٔ( لسنة ٓ٘ٔرقم )/ ب( من قانون االجراءات الجنائية المصري  ٕٛٓينظر نص المادة ) (٘)
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ستخدم مصطمح السداد )...سداد جميع اخر آ، وفي موضع (ٔ)()... الحكم برد ىذا الكسبالمعدل
 .(ٕ)االلتزامات المالية المحكوم بيا عميو...(

لمرد  ذكر تسميات مختمفةفي لم يكترث المشرع المصري  نّ من خالل ما تم ذكره، أفنالحظ     
 المصطمح ألن عمى الرغم من تبني ىذا المفيوم في أكثر من موضع ويعد موقفًا محمودًا لو

 .الغالب لديو ىو الرد

في قانون رقم  ستخدم مصطمح الرداما بالنسبة لممشرع الكويتي كذلك لم يعرف الرد ونجده أ    
( ٕرقم ) في قانون ، وكذلك(ٖ)موال ..()... برد األبشأن حماية األموال العامة  ٖٜٜٔ( لسنة ٔ)

في شأن إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة  ٕٙٔٓلسنة 
بشأن  ٖٜٜٔ( لسنة ٔنالحظ في المذكرة االيضاحية لقانون رقم )، و (ٗ)الحكم بالرد..().. المالية

)...  موالاأل ستردادا حستخدم مصطما نماا  و موال العامة، لم يتقيد بذكر مصطمح الرد حماية األ
( عمى عدم سريان حكم ىذه المادة ٜٔحرص المشرع عمى النص في الفقرة الثانية من المادة )

عمى زوج اي شخص لو يد في األفعال المشار الييا أو عمى أصولو أو فروعو، ورغبة في 
   استرداد األموال محل الجريمة...(. 

إذ نص عمى  ،ورد تسميات متعددةألم يعرف الرد وبالمقابل  فإنو المشرع العراقيوبخصوص      
، (ٙ)،)... برد ىذا الكسب ...((٘)و قيمة...(أستولى عميو من مال او أرد ما اختمسو الجاني  )...

 "التسديد"ستخدم مصطمح اوكذلك نجده  (ٚ))...تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع...(
                                                           

 المعدل. ٜ٘ٚٔ( لسنة ٕٙ( من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم )ٛٔينظر نص المادة ) (ٔ)
في شأن العفو  ٕٛٔٓ( لسنة ٛٔ/ أواًل( من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ) ٖينظر نص المادة ) (ٕ)

 .ٕٛٔٓ/ يناير/ٔمكرر)د(، في  ٕالجريدة الرسمية، العددعن باقي العقوبة لبعض المحكوم عمييم، المنشور في 
 بشأن حماية االموال العامة الكويتي النافذ. ٖٜٜٔ( لسنة ٔ( من قانون رقم )ٕٕينظر نص المادة ) (ٖ)
في شأن إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد  ٕٙٔٓ( لسنة ٕ( من قانون رقم )٘٘ينظر نص المادة ) (ٗ)

 كشف عن الذمة المالية الكويتي النافذ.واألحكام الخاصة بال
 المعدل. ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٕٖٔينظر نص المادة ) (٘)
( لسنة ٘ٔ( من قانون الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب العراقي رقم )ٔ/ٚٔينظر نص المادة ) (ٙ)

 الممغى. ٜٛ٘ٔ
ن التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع العراقي رقم / رابعًا( من قانو ٜٔينظر نص المادة ) (ٚ)

 النافذ. ٜٕٔٓلسنة  ٖٓ
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ذ إستعادة" "االستخدم كذلك مصطمح او ، (ٔ)قبل اطالق سراحو( موالأ)...ما لم يسدد بذمتو من 
ما لم  ستخدم مصطمح تسترد )...اخر آ، ونجده في موضع (ٕ)ستعادة المال(ا)... نص عمى

التي أوردىا  ىل التسميات ىو السؤال الذي يثار في ىذا السياقو . (ٖ)موال...(تسترد منو ىذه األ
  تشمل بين طياتيا معنى الرد؟ المشرع العراقي

لى ما إعادة الحال إقد قصد بتمك التسميات ن المشرع العراقي بأنالحظ  ما تم ذكره ومن خالل
بمصطمح الرد الوارد في  أن يكتفي وجدر باأل من كان اال أنو رتكاب الجريمة،اكانت عميو قبل 
 .كما فعل نظيره المشرع المصري قانون العقوبات

 المطمب الثاني

 ذاتية الرد

يستقل الرد بذاتية خاصة تميزه عن غيره من المصطمحات التي قد تقترب وتتشابو معو،      
فرعين: نخصص الفرع األول لبيان  ىذه الذاتية يقسم ىذا المطمب عمى ورغبة في استجالء

 .تمييزه عن غيره من المواضيع التي تشتبو بوما الفرع الثاني فسوف نبين أخصائص الرد، 

 ولالفرع ال 

 خصائص الرد

 :وتوضيحيا عمى النحو اآلتي برازىاإمعينة البد من  وسمات لمرد خصائص      
 الرد من النظام العام ن  إ: والا أ

يقصد بالنظام العام ىو مجموعة المصالح األساسية لمجماعة واألسس التي يقوم عمييا كيان      
والتي ، خمقية مأ اقتصادية ماجتماعية أ مىذه المصالح واألسس سياسية أ كانت سواء، المجتمع

 ىمية بالغةأذا النظام العام  د، ويع(ٗ)نييارلى التصدع واالإخالل بيا كيان المجتمع يعرض اإل
                                                           

 المعدل. ٕٙٔٓ( لسنة ٕٚ/عاشرًا( من قانون العفو العام العراقي رقم )ٗينظر نص المادة ) (ٔ)
 النافذ. ٕٛٓٓ( لسنة ٖٖ( من قانون مكافأة المخبرين العراقي )ٗينظر نص المادة ) (ٕ)
الممغى بحكم المحكمة االتحادية  ٜٜٗٔ( لسنة ٕٓٔينظر في ذلك قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم ) (ٖ)

 .ٕٚٔٓ/ٛ/ٖفي تاريخ  ٕٚٔٓ/ اتحادية/ٚ٘العميا رقم 
عبد الباقي البكري وزىير البشير، المدخل لدراسة القانون، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاىرة، بال سنة  (ٗ)

 .ٖٕٔطبع، ص 
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ىدار المال العام وعدم إعمى المال العام، فيحافظ  أنوومن آثاره ، في النظام القانوني لمدولة
ن جوىر الرد أل، من النظام العام دعّ الدولة، لذلك وجد الرد و  قتصاداضرار باإللى إحمايتو يؤدي 

مجنى  وصفيامرتبط بالمال العام وكيفية المحافظة عميو وعمى نزاىة الوظيفة العامة، والدولة ب
سوف يؤدي  نوأل، عمييا ليس ليا الحق في التنازل عن المال العام الذي بعيدة المحكوم عميو

ند ىذا القول ما جاءت وس، ومن ثم يخل بالنظام العام، لمدولة العامةلى المساس بالمصمحة إذلك 
الذي نص عمى حماية  النافذ ٕٗٔٓكدستور جميورية مصر العربية لسنة  والقوانين الدساتيربو 

لمممكية ( عمى أن)ٖٗن خالل نص المادة )التي أطمق عمييا الممكية العامة مو  األموال العامة
ىتم دستور دولة الكويت امساس بيا، وحمايتيا وفقًا لمقانون( وكذلك العامة حرمة، ال يجوز ال

لألموال العامة حرمة، ( منو التي نصت عمى أن )ٚٔمادة )النافذ بحماية األموال العامة عبر ال
 ( من دستورٕٚالمادة )المشرع العراقي في نص وحمايتيا واجب عمى كل مواطن(، وقد 

حرمة وحمايتيا واجب : لألموال العامة والً أ) بـ قضتالتي  النافذ ٕ٘ٓٓالعراق لسنة  جميورية
دارتيا وشروط : تنظم بقانون األ، ثانياً عمى كل مواطن حكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وا 

وكذلك نص القانون  موال(،التصرف فييا والحدود التي ال يجوز فيو النزول عن شيء من ىذه األ
حكام يعتبر من النظام العام بوجو خاص األ)أنو عمى ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗالمدني العراقي رقم )

موال العامة ومن الواجب ىذه النصوص حرمة األ، وقد تضمنت الدولة...( مالو المتعمقة... 
 من النظام العام. وصفياحمايتيا ب

م العام وتعد ىذه الخصيصة من أىم ونجد من كل ما تقدم أن الرد يتسم بأنو من النظا
ىتمام المشرع بالمحافظة االخصائص التي يتمتع بيا الرد، وذلك الرتباطو باألموال العامة ومدى 

 عمييا وصيانتيا. 
 المحل المادي لمردثانياا: 

ما إ، وىو فقط أن محل الرد ىو محل مادي وىي التشريعات المنظمة لمرد خصيصةبرزت أ     
رقم  ( من قانون العقوبات العراقئٕٖالمادة )قد نصت و و محاًل عينيًا، أن يكون محاًل نقديًا أ

عن العقوبات المبينة في مواد ىذا الفصل برد  يحكم فضالً عمى أنو )المعدل  ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ
( فنالحظ يمة ما حصل عميو من منفعة أو ربحما اختمسو الجاني أو استولى عميو من مال أو ق

ستولى عميو من او أختمسو اببيان المحل المادي لمرد بنصو عمى رد ما  اً بأن النص جاء صريح
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الرباح او أما قيمة ما حصل عميو من المنافع ، وأفينا حدد الجانب المادي لمرد وىو المال ،مال
فينا ال يمكن جازة إو معنوية كحصول الموظف عمى أن تكون منافع مادية أممكن ال من فالمنافع

نمانتفع بياارد االجازة من الموظف الذي  خر في مواجية ىذه الحالة آ اً يسمك طريق نّ إيمكن  ، وا 
 تجاهاال، وكذلك سارت بنفس قتصر عمى الرد المادي حصراً أغير الرد، فالمشرع في ىذا النص 

ن قانون العقوبات ( م٘ٔٔفي المادة ) كالمشرع المصري عندما نظم التشريعات العقابية المقارنة.
( من القانون ٛٔٔمن خالل المادة ) جريمة التربح و أوجب الحكم بالرد في تمك الجريمة النافذ

معنوية، فالفائدة ال قد فسر أحد الباحثين بأن محل جريمة التربح قد يكون فائدة مادية نفسو، و 
، أما إذا كانت فائدة معنوية فال يتصور إمكان صعوبة لدى القضاء لمحكم بيا المادية لم تمقَ 

 .(ٔ)اذا كانت الفائدة مادية فقطفي حالة القضاء بالرد، فالقضاء بالرد في جريمة التربح 

 الرد ال يتوقف عمى طمبب قيام المحكمة :ثالثاا 

بالرد من تمقاء  يبأن تقضالمحاكم الجزائية في حال وقوع جريمة عمى المال العام  لزم المشرعأ   
صالح الدولة التي ىي لمراعاة ذلك في و  ،دون اشتراط طمب من صاحب الصفة من نفسيا

 ،(ٕ)ي سمطة تقديرية ليا في ذلكأدون  من ذا توافرت موجباتوإتقضي بالرد  أنصاحبة الصفة 
ال يجوز االتفاق  كون الرد يعد من النظام العام إذوىذه الخصيصة مرتبطة بسابقتيا الفقرة األولى ل

محل البحث ىذه الخصيصة من خالل تبيانيا ليا، وىو ما  التنازل عنو، وقد أكدت القوانين عمى
( منو، وكذلك المشرع ٛٔٔكرسو المشرع المصري في قانون العقوبات المصري النافذ في المادة )

خيرًا ( منو، وأٙٔ)ال العامة في المادة بشأن حماية األمو  ٖٜٜٔلسنة  ٔالكويتي في قانون رقم 
( من قانون العقوبات العراقي النافذ، وقد ٕٖٔالمشرع العراقي تبنى ىذه الخصيصة في المادة )

المحكمة  طمب عمى وقوفمن دون الوجوب رد المبالغ المختمسة صرحت تمك النصوص ب
العراقي والمصري  ما فعل المشرع بأن تقضي بالرد من تمقاء نفسيا، وحسناً  والزاميا مختصةال

لى تقديم طمب من قبل الجية إدون الحاجة  من ن تقضي بالردبأالمحكمة  واعندما الزم والكويتي
الجية في تقديم الطمب  ىذه لى سيوإالحكم عمى طمب من قبميا يؤدي  وقفالمعنية التي ربما لو 

                                                           
، ٕٛٓٓد. أيمن محمد أبو عمم، جريمة التربح في التشريع المصري والمقارن، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٔ)

 .ٕٓٚص
 .ٜٕٔسابق، ص د. محمد احمد الجنزورى، مصدر  (ٕ)
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االجراءات  رختصااجل ألى ضياع االموال العامة، فيذه الخصيصة وجدت من إومن ثم يؤدي 
موال تم تحصيميا من الجريمة المرتكبة فينا القاضي يحكم أوجدت إذا  وتسييميا، عمى المحكمة

موال فيكتفي بالعقوبة أما اذا لم توجد ، أموال تمقائياً ومن ثم الحكم برد تمك األ ،بالعقوبة االصمية
 وربما يسمك طريقًا آخر غير الرد. صمية المقررة لمرتكب الجريمةاأل

 وجوبية الردرابعاا:  

، بالرد لمحكوم عميون تأمر اأ الجزائية أقر القانون لمجية القضائية الناظرة  في ممف الدعوى    
ن أحتى و تو، وتتخذ المحكمة ىذا األجراء كما ىو فأنو يمزم بّرد قيم ذاتو ستحال رد المالاذا إما أ
جراء صياره، فيذا األأو أو زوجو أو اخوتو أو فروعو أصول الجاني ألى إموال نتقمت تمك األا

جراء وضعو المشرع إيحكم بو في حالة ادانة الجاني، وىنالك  نّ أيجب عمى القضاء  أي وجوبي
كالحصول عمى المنافع واالرباح ىنا ، ستفاد فائدة جديةاما قد  اً ن شخصألممحكمة اذا رأت 

ستفاد، ومن ذلك ما نص عميو المشرع االمحكمة تقوم بمطالبة الشخص المستفيد بالرد بقدر ما 
ن تأمر بإدخال كل من أبأنو )... يجوز ليا  النافذ المصري في قانون الكسب غير المشروع

في  ستفاد فائدة جدية من غير من ذكر في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجيتو ونافذاً ا
دخال كل من إمر بأن تأممحكمة في عطى النص سمطة تقديرية لأ ،(ٔ)ستفاد(اأموالو بقدر ما 

ستفاد فائدة جدية، فعبارة فائدة جدية تخضع لتقدير المحكمة المختصة وربما قصد بيا حماية كل ا
وكذلك المشرع الكويتي قد أعطى لممحكمة سمطة ، (ٕ)من كان تصرفو مع المتيم ال تشوبو شائبة

جدية من الكسب غير إدخال أي شخص طبيعي أو معنوي ترى أنو قد استفاد فائدة 
  .أما المشرع العراقي فإنو كذلك اوجب عمى المحكمة القضاء بالرد،(ٖ)المشروع

 الرد ال يتوقف عمى تنفيذ العقوبة السالبة لمحريةتنفيذ : خامساا 

ستوحيناه من تفسير الم يرتبط تنفيذ الحكم بالرد عمى تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية، وىذا ما     
تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية ال  نّ إلى أشارت أالتي التي نظمت أحكامو، و  التشريعيةالنصوص 

                                                           
 المعدل. ٜ٘ٚٔ( لسنة ٕٙ( من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم )ٛٔالمادة ) (ٔ)
 .ٛٛ، ص ٜٜٚٔاسماعيل الخمفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مطبعة كوميت، القاىرة ،  (ٕ)
في إنشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة  ٕٙٔٓلسنة  ٕ( من قانون رقم ٘٘ينظر: المادة ) (ٖ)

 بالكشف عن الذمة المالية الكويتي النافذ.
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لسنة  ٕٚالعراقي رقم  وىذا القول نجد سنده في قانون العفو العام يتوقف عمى تنفيذ الحكم بالرد،
ىدار المال العام عمدًا من اختالس وسرقة أموال الدولة و الذي جعل جرائم اال المعدل ٕٙٔٓ

من  رط تسديد ما بذمة المحكوم عميوتشن قد االجرائم المستثناة من تطبيق أحكام ىذا القانون، ولك
لمعفو عن   شترطا في مصر قد ، وكذلك(ٔ)ليتم شمولو بالعفو العام طالق سراحوإأموال قبل 

لم لتزامات المالية المحكوم بيا عميو، ما المحكوم عميو مجموعة شروط من ضمنيا سداد جميع اال
عمى الرغم من سريان العفو عمى المحكوم عميو وسقوط ، و (ٕ)يكن من المتعذر عميو الوفاء بيا

ر عمى تنفيذ العقوبة األصمية إال أن تنفيذ الحكم بالرد ظل ساريًا، وىنالك حاالت أخرى ال تؤث
  في الفصل الثالث. يتم توضيحيا سوفالحكم بالرد 

 الفرع الثاني

 واضيع التي تشتبو بوالمتمييز الرد عن غيره من 

تمتقي معو في  قد خرى التياأل واضيعنميز بين الرد وبعض الم نّ أنحاول في ىذا الفرع     
 لى الخارج والمصادرة.إموال الميربة سترداد األا من ىذه المواضيعو  ،بعض الجوانب

 :موال الميربة الى الخارجتمييز الرد عن استرداد ال _والا أ

جراءات القانونية سترداد األموال الميربة الى الخارج بأنو)عبارة عن مجموعة من االا عرفي      
سترداد أموال التي تتخذىا الدولة من خالل أجيزتيا المختصة وعمى الصعيدين الداخمي والدولي ال

الدولية لى االتفاقيات ستناد إلقنوات الدبموماسية، وباالقميميا وعن طريق اإالفساد الميربة خارج 
تفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ا قد شكمتو ،(ٖ)متعددة االطراف( اء كانت ثنائية أمسو 
تفاقية دولية تتناول شرحًا اأول بوصفيا  ،طار شامل في مكافحة الفساداول أ ٖٕٓٓلعام

 تسيممن ثم و ، (ٗ)عمال الفسادأسترداد الموجودات الناجمة عن طار العالمي المستفيضًا حول اال

                                                           
 المعدل. ٕٙٔٓلسنة  ٕٚون العفو العام العراقي رقم / عاشرًا( من قانٗينظر: المادة ) (ٔ)
، المنشور في الجريدة ٕ٘ٔٓلسنة  ٛٔ/ أواًل( من قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ٖينظر: المادة ) (ٕ)

 .ٕ٘ٔٓيناير سنة  ٖٔمكرر )د( في  ٕالرسمية، العدد 
، ٕٙٔٓحاتم طعمو نمل، استرداد األموال المتأتية من جرائم الفساد، بحث مقدم الى المعيد القضائي، بغداد،  (ٖ)

 .ٕٗص
 .ٓٔص ٕٓٔٓدليل البرلماني العربي لمكافحة الفساد، منشورات منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، بيروت، (ٗ)
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قتصاد الوطني من صمية بشكل فعال في حماية االلى بمدانيا األإموال الميربة سترداد األاعممية 
ساسيًا أأمرًا  عدّ  دقو ، (ٔ)التدىور وكذلك تعزز السياسة التشريعية الدولية المعنية بمكافحة الجريمة

ستفادة من االتجريد المجرمين من أرباحيم غير المشروعة وضمان عدم و  في مكافحة الجريمة
 لرد في أوجوسترداد األموال الميربة الى الخارج قد يمتقي مع مصطمح اا، فمصطمح (ٕ)الجريمة

ختالف بين واال تشابواآلخر، لذلك البد من معرفة أوجو ال يابعضوقد يختمف في ، عدة
  المصطمحين وعمى النحو اآلتي:

لى الخارج بمواضع عدة وىذا ما سيتم إموال الميربة سترداد األايتفق الرد مع  :تشابو_ أوجو ال1
 ليو عمى النحو اآلتي:إالتطرق 

  من حيث الغرض أ_

موال عادة األإلى الخارج بأن الغرض منيما ىو اموال الميربة سترداد األايتفق الرد مع     
 ومن ثم، المتضررةالجية  بوصفياداري الى الدولة العامة المتحصمة من جرائم الفساد المالي واإل

سترداد فيي حق مشروع لمدولة اال مأستعادتيا سواء كان عن طريق الرد اموال التي يتم ن األإف
 .(ٖ)خارجيا مأمواليا سواء في داخل الدولة أعادة إل

 ب_ من حيث المحل

محل كل منيما ىو محل  نّ أموال الميربة الى الخارج من حيث سترداد األايتفق الرد مع     
و أالمتمثل بالمال العام المختمس و  اً ذا كان محمو ماديإال إفالرد ال يمكن الحكم بو  مادي،

 وكذلك كل مال ناتج عن الكسب ،رباح التي تحصل عميياو قيمة المنافع واالأالمستولى عميو 

                                                           
لموجودات الميربة في القانون الدولي، بحث منشور في احمد ابراىيم عبد القادر، النظرية العامة السترداد ا (ٔ)

 .ٖٛ، صٕٚٔٓمجمة العموم القانونية واالقتصادية، جامعة عين الشمس،
ناصر كريمش خضر الجوراني، حيدر كاظم عبد عمي، التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتيا عمى  (ٕ)

، ٖٙ، االصدار ٓٔية الجامعة، النجف االشرف، المجمد التشريع العراقي، بحث منشور في مجمة الكمية االسالم
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ، ص ٕ٘ٔٓ

د. سامية بمجراف، استرداد االموال المتحصمة من جرائم الفساد )التحديات، واآلليات(، بحث منشور في مجمة  (ٖ)
 .ٕٔٗ، ص  ٕٙٔٓجامعة بسكرة، العدد الثاني،  –الحقوق والحريات، كمية الحقوق والعموم السياسية 
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لى اموال الميربة سترداد األاما أ ،(ٔ)تحكم المحكمة برد ىذا الكسب نّ أالبد من إذ  ،غير المشروع
في الفصل الخامس منيا  ٖٕٓٓمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام تفاقية األاشارت أالخارج فقد 

ستخدمت كممة ا ٕٓٔٓتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة واالرداد الموجودات" استتحت مسمى "
شمل من كممة الممتمكات التي تندرج تحت مسمى أفيالحظ بأن كممة الموجودات "الممتمكات" 

 .(ٕ)ستردادلموجودات الذي يقصد بيا المحل المادي لالا

 العام أو الخاص() ثر العفوأمن حيث  ج_

ومحو حكم االدانة كما تسقط كافة العقوبات  زائيةالدعوى الج نقضاءايترتب عمى العفو العام     
جراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتيم إوبالتالي توقف ، (ٖ)االحترازية التبعية والتكميمية والتدابير

ما تستثني جرائم الفساد المالي من العفو وبالتالي  ن قوانين العفو العام غالباً أال ، إ(ٗ) يقافًا نيائياً إ
( لسنة ٕٚبالرجوع الى قانون العفو العام العراقي رقم )و  ال يسري بحق مرتكبي ىذه الجرائم،

موال أختالس وسرقة حكام ىذا القانون مرتكبي جرائم االأستثنى من تطبيق االذي  المعدل ٕٙٔٓ
ي تسديد ما بذمة أرط التسديد تشقد استثناء ولكن ىذا اال، ىدار المال العام عمداً ا  الدولة و 

( لسنة ٛ٘ونص قانون العقوبات المصري رقم )، (٘)طالق سراحوأموال قبل أالمحكوم عميو من 
بداليا بأخف منيا وال إو أو بعضيا أسقاط العقوبة كميا ان العفو يؤدي الى أعمى  المعدل ٖٜٚٔ

دانة ما لم خرى المترتبة عمى حكم اإلثار الجنائية األوال األ والتكميمية تسقط العقوبات التبعية
ما بالنسبة لمعفو الخاص والذي يصدر بمرسوم أ ،(ٙ)مر العفو عمى خالف ذلكأينص عمى 

                                                           
( من قانون العقوبات المصري ٔ/ٛٔٔ( من قانون العقوبات العراقي النافذ، والمادة )ٕٖٔينظر نص المادة ) (ٔ)

بشأن حماية االموال العامة الكويتي  ٖٜٜٔلسنة  ٔ( من قانون رقم ٙٔالمعدل، والمادة ) ٖٜٚٔلسنة  ٛ٘رقم 
الممغى،  ٜٛ٘ٔلسنة  ٘ٔالشعب العراقي رقم ( من قانون الكسب غير المشروع عمى حساب ٔ/ٗالنافذ، والمادة )

 المعدل. ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙ( من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ٛٔوالمادة )
 .ٖٕٚنقال عن: عمي حمزة جبر، مصدر سابق، ص (ٕ)
، ٜٜٓٔعبد الرحمن الجوراني، جريمة اختالس االموال العامة في التشريع والقضاء، مطبعة الجاحظ، بغداد،  (ٖ)

 .ٖٓٗ ص
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.ٖ٘ٓالمادة ) (ٗ)
 المعدل. ٕٙٔٓ( لسنة ٕٚ/ عاشرًا( من قانون العفو العام العراقي رقم )ٗالمادة ) (٘)
 .النافذت المصري ( من قانون العقوباٖٚالمادة ) (ٙ)
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دون  من ي العقوبات االصمية والفرعيةأو جزء منيا أيا جميوري فأنو يؤدي الى سقوط العقوبة كم
      .(ٔ)و المصادرةأو التعويض أالمساس بالحكم بالرد 

  :وجو االختالفأ_ 2
 أ_ من حيث التنظيم القانوني

لى الخارج، فبالنسبة لمرد قد إسترداد االموال الميربة اختمف التنظيم القانوني لمرد عن تنظيم ا   
 ٔٔٔرقم  القوانين الوطنية، فنجد المشرع العراقي قد نظمو في قانون العقوباتتم تنظيمو في 

 ٜٛ٘ٔلسنة  ٘ٔعمى حساب الشعب رقم  وقانون الكسب غير المشروعالمعدل  ٜٜٙٔلسنة 
ليو في قانون إشار أو  ٜٕٔٓلسنة  ٖٓالممغى وقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم 

 النافذ ما في مصر فقد تم تنظيمو في قانون العقوباتأ ،(ٕ)النافذ اصول المحاكمات الجزائية
تم وفي الكويت ، (ٖ) النافذ وقانون الكسب غير المشروع المصري النافذ وقانون االجراءات الجنائية

 .(ٗ)شأن حماية االموال العامةب ٖٜٜٔلسنة  ٔلرد في قانون رقم حكام اإدراج أ
في فوانين الخاصة، قالفي  احكامو الى الخارج فقط تم تنظيم لميربةموال اما استرداد األوأ    

 ٖٓوالكسب غير المشروع رقم ىيئة النزاىة  التعديل األول لقانون قانونفي  العراق تم تنظيمو
 المعدل بقانون ٕٕٔٓلسنة  ٜرقم  موال العراقيةالنافذ وقانون صندوق استرداد األ ٜٕٔٓلسنة 
نظيم المجنة القومية ما في مصر فقد تم تنظيمو في قانون إنشاء وتأ ،(٘) النافذ ٜٕٔٓلسنة  ٚرقم 

 . (ٙ)النافذ ٕ٘ٔٓلسنة  ٕٛرقم  صول والموجوداتموال واألالسترداد األ

                                                           
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ، ص سابقد الرحمن الجوراني، مصدر عب (ٔ)
/ج، ٘ٛٔوالمواد )العراقي النافذ، ( من قانون العقوبات ٜٖٖ، ٖٖٛ، ٖ/ٖٖٙ، ٖٖٗ، ٕٖٔينظر: المواد ) (ٕ)

/ رابعًا( من قانون التعديل األول ٜٔ، وكذلك ينظر: المادة )( من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ ٖٙٓ
 .النافذ ٜٕٔٓلسنة  ٖٓلقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم 

المرقم  المصري مكررًا / د( من قانون االجراءات الجنائية ٕٛٓمكررًا / ج،  ٕٛٓمكررًا /أ،  ٕٛٓالمواد ) (ٖ)
 ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙ( من قانون الكسب غير المشروع المصري المرقم ٛٔالمعدل، المادة ) ٜٓ٘ٔلسنة  ٓ٘ٔ

 المعدل.
 النافذ. ٖٜٜٔلسنة  ٔالكويتي رقم  ( من قانون حماية االموال العامةٖٕ، ٕٕ، ٕٓ، ٙٔالمواد ) (ٗ)
 ٖٓ/ سابعًا( من قانون التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم ٓٔينظر نص المادة ) (٘)

المعدل من أجل  ٕٕٔٓ( لسنة ٜالنافذ. وقد شرع قانون صندوق استرداد األموال العراقية رقم ) ٜٕٔٓلسنة
 استرداد الحقوق المالية لجميورية العراق كافة.

   ٕ( من قانون أنشاء وتنظيم المجنة القومية السترداد األموال واألصول والموجودات رقمٖ)ينظر نص المادة  (ٙ)
 النافذ. ٕ٘ٔٓلسنة 
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 ب_ من حيث الجرائم

عمى جرائم معينة كجرائم  اقتصرتلى التشريعات المنظمة لمرد نجدىا قد إعند الرجوع     
 موالاألد ستردااما أ خرى،كسب غير المشروع وبعض الجرائم األاالختالس واالستيالء وجريمة ال

نمافمم يحدد بجرائم معينة كالرد  الميربة الى الخارج ثر المالي شمل كل جرائم الفساد ذات األ وا 
 .(ٔ)وسع من الجرائم التي يتضمنيا الردأىي  من ثمو 

 ج_ من حيث النطاق المكاني 

لى الخارج من حيث النطاق المكاني، فالرد يتم إموال الميربة سترداد األايختمف الرد عن     
و أام المتيم بتيريب يق ، ففي حالتطبيقو بالنسبة لألموال العامة المتواجدة داخل حدود الدولة

نكون امام استرداد االموال الميربة الى فعند ذلك  ،لى خارج حدود الدولةإموال خراج تمك األإ
وىو بذلك يختمف عن  ،قميم الدولةإموال العامة خارج بق عند وجود األسترداد يطفاال ،(ٕ)الخارج

 ال العامة في داخل اقميم الدولة.مو الرد الذي يطبق في حال وجود األ
 د_ من حيث النظام االجرائي

ذا كان الرد يحمل معنى العقوبة فأنو ال وا   ،محكم بالردلالمحكمة ىي الجية المختصة إّن     
 ،لى الخارجإموال الميربة سترداد األاما الجية المختصة بأو ، (ٖ)محكمة جنائيةال من إيقضى بو 

نشاء دائرة االسترداد التي من ضمن إفالمشرع العراقي قد جعميا من ميام ىيئة النزاىة وذلك ب
سيل من أجراءات الرد د إتعو  ،(ٗ)لى الخارجإموال الفساد الميربة أسترداد اختصاصاتيا ىو ا
من  لرد تقوم المحكمة بتحصيمو مباشرةً ا فأنلى الخارج، إموال الميربة سترداد األاجراءات إ

موال الميربة الى الخارج سترداد األا عممية ماأخرى، أجراءات إدون الولوج الى  المحكوم عميو

                                                           
عماد عمي رباط، استرداد األموال الميربة المتحصمة من جرائم الفساد االداري والمالي )دراسة مقارنة(، رسالة  (ٔ)

 .ٖٔ، صٕٚٔٓجامعة القادسية،  -ماجستير، كمية القانون
لسنة  ٖٓ/سابعًا( من قانون التعديل االول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع رقم ٙينظر: المادة ) (ٕ)

ٕٜٓٔ. 
 .ٕٖٓد. أيمن محمد أبو عمم، مصدر سابق، ص (ٖ)
/ سابعًا( من قانون التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة والكسب غير المشروع العراقي ٓٔينظر نص المادة ) (ٗ)
 النافذ. ٜٕٔٓ( لسنة ٖٓقم )ر 
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نيا تتم أجراءات بحكم طابعيا غير الوطني و تتطمب وقتًا طوياًل بالنظر لتعقيد بعض ىذه اإل انيإف
 .(ٔ)سمطات دول مختمفة وليس بين سمطات دولة واحدة بين

  ثانياا: تمييز الرد عن المصادرة 
ضافتو الى ممك الدولة بغير ا  مالكو و عن نزع ممكية المال جبرًا  العامة المصادرةيقصد ب    
ينقل الى  نّ أو عينية من شأن الحكم بيا أبأنيا عقوبة مادية  المصادرة الخاصة وعرفت، (ٕ)مقابل

 نّ أو كانت من شأنيا أستعممت او أشياء التي تحصمت من الجريمة جانب الحكومة ممكية األ
خاصة فالمصادرة العامة محميا كل ثروة المحكوم عميو و  عامةنوعان المصادرة ، و (ٖ)تستعمل فييا

ادرة وىذا ىو المعنى المقصود بالمص ،شياء معينة بالذاتأوالمصادرة الخاصة محميا شيء أو 
لكي يحكم  وقوع جريمة فيي ضرورةمشروط العامة لممصادرة ل أما بالنسبة ،(ٗ) كعقوبة تكميمية

ينص  يصدر حكم من المحكمة نّ أو جنحة و أتوصف الجريمة بأنيا جناية  نّ أويجب  بالمصادرة
 .(٘)النية يحسنال الغير بحقوقخالل مع عدم اإلشياء مضبوطة وتكون األ عمى المصادرة

ليو عمى النحو إيتفق الرد مع المصادرة بمواضع عدة وىذا ما سيتم التطرق  :التشابو وجو_ أ1
 -اآلتي:

 أ_ من حيث الشرعية
جراء يتخذ ضد المحكوم إالمصادرة ك، ف(ٙ) يتطمب الرد كالمصادرة نصًا من المشرع إلجرائو     

ليو المشرع المصري إشار أوىذا ما  ،(ٚ) بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ةمقيد تكون نأعميو يجب 

                                                           
رشا عمي كاظم، جرائم الفساد )دراسة في مدى موائمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  (ٔ)

 .ٕٛٚ، صٕٕٔٓجامعة النيرين،  -الفساد(، رسالة ماجستير، كمية القانون
، ٕٛٓٓ، مكتبة السنيوري، بغداد، ٕالمقارن، ط د. أكرم نشأت إبراىيم، القواعد العامة في قانون العقوبات (ٕ)

 .ٖٖٗص 
، دار العمم والثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ٔد. احمد عمي الزعبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، ط (ٖ)

 .ٖٛ، صٕٕٓٓ
، ٜٜٛٔد. جالل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري، منشأة المعارف، االسكندرية،  (ٗ)

 .ٖٙٗص
 .( من قانون العقوبات العراقي النافذٔٓٔينظر نص المادة ) (٘)
مدحت الدبيسي، العقوبات التبعية والتكميمية في التشريعات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، بال سنة  (ٙ)

 .ٔ٘ٔطبع، ص
 .٘ٙ، صنفسو مصدرال. احمد عمي الزعبي، د (ٚ)
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نظمو يعمى نص  وكذلك الحال بالنسبة لمرد ال يجوز الحكم بو اال بناءً  ،(ٔ)والعراقي والكويتي
 تطبيقو من قبل القاضي. يتمالمشرع ل

 من حيث المحل ب_

ن محل كل منيا مادي، فالرد كما سبق شرحو ال يكون اال عمى أيتفق الرد مع المصادرة في     
و أستعممت فييا اشياء التي تّكون جسم الجريمة وتمك التي ما المصادرة فمحميا األأمحل مادي، 

أن  بعضيم ذكر، و (ٕ)كتدبير مأكعقوبة سواء كانت منيا وىذا الشرط الزم لممصادرة  حصمتت
 أنّ  أشار الى بعضيمجوز مصادرة العقارات لكن يفال  ،لمنقولةشياء االمصادرة ال تقع اال عمى األ

 .(ٖ)شياء الذي يستعممو القانون يتسع لممنقوالت والعقارات عمى السواءتعبير األ

 -يختمف الرد عن المصادرة بما يأتي:: _ أوجو االختالف2

 أ_ من حيث الغرض

موال المتحصمة عادة األإيختمف الرد عن المصادرة من حيث الغرض، فالغرض من الرد ىو     
ما أ، ييالى الدولة والمحافظة عمإ والجرائم المخمة بنزاىة الوظيفة داريمن جرائم الفساد المالي واإل

يالم المحكوم عميو وذلك بحرمانو من حيازة مال قامت بينو االغرض من المصادرة كعقوبة ىو 
 .(ٗ)رتكبيا صمة ماأوبين الجريمة التي 

  ب_ من حيث ضبط االموال

 وفجزاء الرد يدور مع موجبأن يكون في ذمة المتيم ن المال لم يضبط و أيفترض الحكم بالرد     
ما المصادرة فمن شروط ، أ(٘) عميوبقاء المال المختمس في ذمة المتيم باختالسو حتى الحكم و 

                                                           
( ٖٕٚالمعدل، وينظر: المادة ) ٖٜٚٔلسنة  ٛ٘( من قانون العقوبات المصري رقم  ٖٓينظر نص المادة ) (ٔ)

( من ٚٔٔالمعدل، وينظر كذلك المادة ) ٜٓٙٔلسنة  ٚٔمن قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 
 قانون العقوبات العراقي النافذ.

مصر،  ، دار النيضة العربية،ٗ، طية العامة  لمعقوبة والتدابير االحترازيةالنظر  د. محمد ابو العال عقيدة، (ٕ)
 .٘ٛٔ، صٜٕٓٓ القاىرة،

 .٘ٗ-ٗٗ، صسابق د عمي الزعبي، مصدرد. احم (ٖ)
بشير نصر عمي دربوك، األحكام االجرائية لممصادرة في القانون الجنائي الميبي والمقارن، بحث منشور في  (ٗ)

 .٘، صٖٕٔٓنصورة، جامعة الم -كمية الحقوق
 .٘ٛمصدر سابق، صاسماعيل الخمفي،  (٘)
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ذا كان الشيء غير مضبوط فال تجوز مصادرتو ولو إف ن يكون الشي مضبوطاً أالحكم بيا ىو 
 ،و أتمف أو امتنع عن تسميموأكان سبب عدم ضبطو راجعًا الى فعل المتيم الذي أخفى 

االشياء  يجب أن تكون من ثمو ، (ٔ)فالمصادرة عقوبة عينية تنصب عمى شيء معين بالذات
نيا استولت عمييا أم أذا كانت تحت يد السمطات العامة سواء تسممتيا من المتيم إمضبوطة فعاًل 

 .(ٕ)بنفسيا

 _ من حيث النطاق الموضوعيج

 أي أموال عامة يخص الدولة المال في الرد اساساً  نّ أذ إالرد يختمف عن الحكم بالمصادرة     
يرد  من ثمستغاللو لما أعطتو السمطة الدولة من سمطات و اب مأمباشرة  ا المتيمسواء حصل عميي

ما ، أ(ٖ) موال إلى ورثة الجاني فيجب المطالبة بيا وردىا إلى الدولةحتى لو آلت تمك األ ليياإ
لى إموال الممموكة لممحكوم عميو وقت صدور الحكم وال تمتد ترد عمى األ فإنيا المصادرة العامة

 .(ٗ)لو بطريق الميراث مستقبالً  موال اآليمةاأل

  

                                                           
د.عبد الحميد الشواربى، التعميق الموضوعي عمى قانون العقوبات )األحكام العامة لقانون العقوبات في ضوء  (ٔ)

 .ٖٚٔ، صٖٕٓٓالفقو والقضاء(، منشأة المعارف، االسكندرية، 
، ٕٜٜٔة الزمان، بغداد، العقوبات القسم العام، مطبع د. فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي، شرح قانون (ٕ)

 .ٖٗٗص
د. نبيل محمود حسن، شرح جريمة الكسب غير المشروع والجرائم الممحقة، دار النيضة العربية لمنشر  (ٖ)

 .ٓ٘ٔ، صٕٛٓٓوالتوزيع، القاىرة ،
 .ٔ، ىامش رقم ٖٖ٘سابق، ص د. أكرم نشأت إبراىيم، مصدر  (ٗ)
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 المبحث الثاني

 أساس الحكم بالرد وطبيعتو القانونية

أن يتم بيان أساسو ومن ثم طبيعتو، التي يحددىا القانون أو يكشف معرفة أي مصطمح البد ل    
صفات   وثار الناجمة عن إعطائلك ترتيب اآلعنيا بين طيات النصوص الجزائية لكي يتم بعد ذ

ساس القانوني، أما الطبيعة معينة، ووفقًا لذلك يرجع أساس الحكم بالرد، إلى األساس الفمسفي واأل
ا، ومما يبدو عمى حول تمك الطبيعة بل كان مختمفًا إزاءى رد فمم يتفق الفقو الجنائيالقانونية لم

 ختالفو المتقدم أنو يتسم بالغموض أحيانًا أو التناقض في أحيان أخرى.ا

في المطمب االول منو  تقدم يقتضي تقسيم ىذا المبحث عمى مطمبين، نبين وتأسيسًا عمى ما   
 لنتعرف عمى الطبيعة القانونية لرد المال العام. م بالرد، ومن ثم نتبعو بمطمب ثان  ساس الحكأ

 المطمب االول 
 أساس الحكم بالرد

 بالرد ينبغي تقسيم ىذا المطمب عمىومن أجل التعرف عمى األساس الفمسفي والقانوني لمحكم     
فرعين: ندرس في األول األساس الفمسفي ومن ثم نعرج في الفرع الثاني عمى األساس القانوني 

   لو.
 ولالفرع ال 

 لمرد ساس الفمسفيال
 :مق األساس الفمسفي لمرد من اآلتيينط

 موال العامةحماية ال: والا أ
قتصاد الوطني لمدولة، ومن ثم يعمل المشرع عمى حمايتو جزائيًا شريان اال ميعد المال العا     

سياسة تشريعية  نائيما يسمك المشرع الج ، وعادةً (ٔ)التي يمكن أن تمسو عتداءاتمن كل اال
قد ترتكب من قبل الموظف العام عقابية متشددة بحق مرتكبي الجرائم الماسة بالمال العام، التي 

                                                           
الحرتسي، الحماية الجزائية لممال العام من جريمة اختالس الممتمكات العمومية، بحث منشور خديجة سرير  (ٔ)

 .ٜٖٗ، صٕٛٔٓ، ٔ، العدد ٘في مجمة صوت القانون، مجمد 
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لمدولة عمى ىذه األموال األداة التنفيذية المكمف بخدمة عامة أو غيرىما، والذين يمثمون  أو
  .(ٔ)الجديرة بالحماية لتحقيق المنفعة العامة ألفراد المجتمع بأسره

لمحفاظ عميو، ليات ناجعة أونظرًا ألىمية ىذا المال تحرص أغمب الدول عمى وضع وسائل و     
الرغم من تحديد العقاب المشدد عمى و ، والمتمثمة بوسائل الحماية االدارية والمدنية والجنائية
ضمانة  دعيرد الن أو العقوبة الجنائية، اال ألمرتكبي ىذه الجرائم المتمثل بالعقوبة االنضباطية 

ددة من أجل تعقب فرد لو إجراءات محأو ، المال العام الذي نص عميو المشرع صيانةميمة ل
نما مدىا إلى ، جراءات بالمتيم فقطموال أينما وجدت، فمم يحصر المشرع الجنائي ىذه االاأل وا 

بقدر ما  ينلتشمل الورثة والموصى ليم والمستفيد زائيةنقضاء الدعوى الجاغيره بعد وفاتو رغم 
مام كل أألي سبيل  من اليدر والضياع وغمقاً  وصيانتو وذلك لضمان حفظ المال العام ،وااستفاد

وكذلك يالحظ بأن المصمحة محل الحماية  ،(ٕ)العام عتداء عمى المالمن تسول لو نفسو اال
مصمحة الدولة في حماية المال العام  ياالختالس والجرائم الممحقة بيا ىالقانونية لجريمة 

 .(ٖ)تمقاء نفسيالزام المحكمة بالحكم برد المبالغ المختمسة من إالمخصص لمنفع العام عن طريق 

 ثانياا: ضمان المحافظة عمى نزاىة الوظيفة العامة

صبح من الواجب عميو أالوظيفة العامة عبارة عن أمانة قد أوتمن عمييا المسؤول، و       
لسنة  ٗٔوقد عرف المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ،(ٗ)المحافظة عمييا

تكميف وطني وخدمة اجتماعية يستيدف القائم بيا المصمحة بأنيا )المعدل الوظيفة العامة  ٜٜٔٔ
أن يقوم البد من  ، فالموظف(٘)(ي ضوء القواعد القانونية النافذةالعامة وخدمة المواطنين ف

خالقيات الوظيفة العامة ىو أمن  دعمال الوظيفة العامة بكفاءة ونزاىة وأمانة والذي يعبأ
                                                           

، إيتراك لمنشر والتوزيع، ٔد. محمد عمي احمد قطب، الموسوعة القانونية واألمنية في حماية المال العام، ط (ٔ)
 .ٖ٘، صٕٙٓٓمصر،

د. عمي طاىر عمي شتا، الحماية الجنائية اإلجرائية لممال العام، دار الفكر والقانون لمنشر والتوزيع، القاىرة،  (ٕ)
 .ٓٛ٘، صٜٕٔٓ

جامعة  –محمد مردان عمي محمد البياتي، المصمحة المعتبرة في التجريم، اطروحة دكتوراه، كمية القانون  (ٖ)
 .٘٘ٔ، صٕٕٓٓالموصل، 

اعيل، الفساد االداري في العالم العربي )مفيومو وأبعاده المختمفة(، المجموعة العربية د. محمد صادق اسم (ٗ)
 .ٖٕ، صٕٗٔٓلمتدريب والنشر، القاىرة، 

 المعدل. ٜٜٔٔلسنة  ٗٔ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ٖالمادة ) (٘)
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بتعاد عن كل ما يمس نزاىة الوظيفة العامة، فأصبح من واجب المحافظة عمى المال العام واال
 لممارسة الوظيفة العامة، لكي يمنع استغالل الوظيفة العامة استغالالً  اً ن يضع حـدودأالمشرع 

فعال التي تضر ، فرغبة المشرع تكمن في تجريم األ(ٔ)غير مشروع يحقق اغراضًا خاصة وثراءً 
لى تحقيق حماية الوظيفة العامة وحيادىا وضمان إبالمصمحة العامة والتي تمس المال العام 
اية الجنائية ، لذلك حرص المشرع عمى تقرير الحم(ٕ) نزاىتيا وتقوية ثقة المجتمع باإلدارة العامة

ن الدولة وذلك أل من خالل تجريمو سموك الموظف العام وقدسيتيا الوظيفة العامةلضمان نزاىة 
، (ٖ)وموظفييا ىم عصب الدولة ومن الواجب عمييم مباشرة الوظيفة العامة بتجرد وموضوعية

والعقوبات  صميةلى الحكم بالعقوبة األإحكام رد المال العام باإلضافة أالمشرع  يلذلك تبن
 جل الحفاظ عمى المال العام ومنع التعدي عميو بشتى الطرق.أوذلك من  ،خرىاأل

 ستمرار سير المرافق العامةا: ضمان مبدأ انتظام و ثالثاا 

نشاء المرفق العام ىو تأمين الحاجات العامة لممجتمع وتحقيق المنفعة الما كان الغرض من      
الذي ، و (ٗ)العامة، فكان البد أن يضع المشرع ضوابط لممحافظة عمى استمرار المرافق العامة

الدولة، أو تشرف عمى إدارتو، ويعمل بصفة دائمة، ومنتظمة تحت ) كل مشروع تديره يا يقصد ب
، ولكي تقوم االدارة بتسيير (٘)إشراف رجال االدارة العامة لتزويد الجميور بالحاجات العامة(

 مأمنقولة  موال سواء كانت امواالً ألى إنيا تحتاج إمرافقيا العامة المختمفة وأداء مياميا المتعددة ف
، (ٙ)نشطتيا المتعددةأوجو أما يطمق عمييا باألموال العامة لتنفق منيا عمى غير منقولة وىي 

فراده بأحكام خاصة تكفل إفالمال العام مخصص لممنفعة العامة وتخصيصو ليذا الغرض يقتضي 

                                                           
 .ٗٗمجيد خضر احمد وسامان عبد اهلل عزيز، مصدر سابق، ص (ٔ)
، ٔنصر الدين سميمان محمد، جريمة اختالس المنفعة وتقاضى العموالت من أعمال الوظيفة العامة، ط (ٕ)

 .ٛ٘، صٕٛٔٓالمركز العربي لمدراسات والبحوث العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
، دار النيضة العربية لمطبع والنشر ٔتربح وحماية المال العام، طد.عادل حامد بشير محمد، جريمة ال (ٖ)

 .ٖٛ، صٕٛٔٓوالتوزيع، القاىرة، 
 .ٛٚ، صٕٓٔٓد. محمد عمي جواد، مبادئ القانون االداري، دار السنيوري، بيروت،  (ٗ)
ثار المترتبة عمى د. محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجية الفساد المالي واالداري والمواجية الجنائية واأل (٘)

 .ٓٙ، صٕٛٔٓ مصر، ، مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع،ٔالفساد المالي )دراسة مقارنة(، ط
، ٜٕٓٓ، دار ابن االثير لمنشر، الموصلد. ماىر صالح عالوي الجبوري، الوسيط في القانون االداري،  (ٙ)

 .ٕٔٚص
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عطى حماية خاصة لممال العام الن نفعو يعم أو مادي، فالمشرع أقانوني  عتداءاحمايتو من كل 
ستـمرار المرفق العام بشكل منتظم لخدمة جميور االمجتمع كمو، ويتوقف عمى حمايتو وصيانتو 

سير المرافق العامة وعدم  عرقمةلى إ، والتعدي عمى المال العام سوف يؤدي (ٔ)المواطنين
بي جرائم العدوان عمى المال العام لم ستمرارىا، والمشرع عندما وضع العقوبات المشددة لمرتكا

نمايقصد ردع الجاني فقط،  لى إن انتقمت أموال حتى و عدم االستفادة من ىذه األراد المشرع أ وا 
يحقق اثراء غير مشروع عمى حساب  نّ أفرصة لممتيم  إعطاءغير الجاني فيمكن ردىا وعدم 

 المال العام، ومن ثم يخل بسير المرافق العامة. 

 ثانيالفرع ال

 لمرد ساس القانونيال

لييا ىذا إيقصد باألساس القانوني ىو مجموعة النصوص القانونية لنظام معين التي يستند     
ستقر عمييا االمبادئ التي  م، أةالئحي متشريعية، أ أمنصوص دستورية، النظام سواء تمثمت في )

 ساس القانوني لمرد وذلك في موضعين: البحث عن األ لنا، وعمى ىذا ينبغي (ٕ)القضاء(

 ساس الدستوري : الوالا أ

سمى لسائر القوانين واالنظمة االدارية والقانونية الموجودة عمى واأليعد الدستور المصدر األ    
موال العامة من خالل ألزام لى مد حمايتيا عمى األإغمب دساتير الدول أ، وتذىب (ٖ)في الدولة
دستور جميورية  يعدوعمى مستوى مصر لمحافظة عمييا والحد من ضياعيا،افراد عمى الدولة واأل

، (ٗ)موال العامة بشكل صريحول دستور يقرر حرمة األأ الممغى ٜٙ٘ٔمصر العربية لعام 
                                                           

خالد محمد ابراىيم صالح، تأمالت في جرائم األموال العامة )االختالس واالستيالء أو تسييل االستيالء عمى  (ٔ)
جامعة المرقب، العدد  -األموال العامة(، بحث منشور في مجمة العموم الشرعية والقانونية، كمية القانون بالخمس

 .ٗٛٔ، صٖٕٔٓ، ٔ
، ٔح الدين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(، طد. فواز ىاني عبابنة وحسام محمد صال (ٕ)

 .٘٘ٔ، صٕٙٔٓمركز الكتاب االكاديمي، عمان، 
منشورات الجامعة االفتراضية، سوريا، ، ٔد. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري )النظرية العامة(، ط (ٖ)

 .٘، صٜٕٓٓ، دمشق
الممغى عمى أن )لألموال العامة حرمة،  ٜٙ٘ٔالعربية لعام  ( من دستور جميورية مصرٕٚنصت المادة ) (ٗ)

 وحمايتيا واجب عمى كل مواطن(.
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الذي أورد  ٕٗٔٓدستور جميورية مصر العربية لعام ك ،تجاهخرى بنفس االوسارت الدساتير األ
ما أ، (ٔ)وعدم جواز المساس بيا وحمايتيا واجب وفقًا لمقانوننصًا جعَل لمممكية العامة حرمة 

لألموال العامة ن )أ/ اواًل( عمى ٚٔقد نص في المادة ) النافذ ٕٜٙٔدستور دولة الكويت لعام 
تنظم ) أنحرمة وحمايتيا واجب عمى كل مواطن( وجاء في البند )ثانيًا( من ىذه المادة عمى 

امالك الدولة وادارتيا وشروط التصرف فييا، والحدود التي ال بقانون، االحكام الخاصة بحفظ 
موال جعل حماية األ موال( فالمشرع الدستوري الكويتييجوز فييا النزول عن شيء من ىذه األ

موال أمن النصوص التي نظميا الدستور الكويتي لحماية  كثير كالعامة من واجب المواطن وىنا
  .(ٕ)الدولة

موال العامة ولكن لحماية األ اً وردت نصوصأالعراقية فمنذ نشأتيا نجدىا قد  ما الدساتيرأ    
حماية عمى ول دستور صرح وبشكل مباشر أ وعمى مستوى الدول المقارنة فأن ،(ٖ) بصورة ضمنية

لألموال  نّ أ الى شارأالذي  الممغى المصري ٜٗٙٔنيسان لعام  ٜٕاالموال العامة ىو دستور 
وجاء دستور  ،(ٗ)مصدرًا لرفاىية الشعب وصفياالعامة حرمة وحمايتيا واجب عمى كل مواطن ب

ما أ، (٘)حمايتياأكد وجوب جعل لألموال العامة حرمة و و  الممغى ٜٛٙٔالعراق المؤقت لعام 
موال العامة جعل حماية األ الممغى ٜٓٚٔتموز ٙٔالدستور العراقي المؤقت الصادر في 

فراد الشعب والعمل عمى صيانتيا والسير عمى أات القطاع العام من واجب الدولة وجميع وممتمك
( ٖٔفقد صرحت المادة ) ٜٜٓٔمشروع دستور العراق الدائم لعام  عدّ أ، وعندما (ٙ)أمنيا وحمايتيا

وعمى الدولة والمواطن السير  ،الممكية العامة ىي ممكية الشعب، وليا حرمة خاصة) بأن منو
مع( في كيان المجت متيا وحمايتيا، وكل تخريب فييا، أو تجاوز عمييا، يعد تخريباً عمى سال

                                                           
النافذ. وكذلك ينظر نص المادة  ٕٗٔٓ( من دستور جميورية مصر العربية لعام ٖٗينظر نص المادة ) (ٔ)
 ( من الدستور نفسو.ٖٖ)
 النافذ. ٕٜٙٔ( من دستور دولة الكويت لعام ٖٛٔ، ٕٔينظر نص المواد ) (ٕ)
( من القانون األساسي الممغى ٖٜأشار المشرع العراقي عمى حماية األموال العامة من خالل نص المادة ) (ٖ)

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

 الممغى. ٜٗٙٔنيسان لسنة  ٜٕدستور العراقي الصادر في ( من الٔٔينظر نص المادة ) (ٗ)
 الممغى. ٜٛٙٔ( من الدستور العراقي المؤقت لعام ٙٔينظر نص المادة ) (٘)
 الممغى. ٜٓٚٔتموز لسنة  ٙٔ( من الدستور العراقي المؤقت الصادر في ٘ٔينظر نص المادة ) (ٙ)
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 من ثمستخدام االموال العامة و االممكية العامة( بداًل من ستخدم في ىذا النص مصطمح )اف
قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت لعام و فالحماية مقررة ألموال الدولة كافة العامة منيا والخاصة، 

 .(ٔ)موال العامةنص عمى حماية األ فقد خرىو اآل ىالممغ ٕٗٓٓ

إذ نص واًل( أ/ ٕٚوفي المادة ) النافذ ٕ٘ٓٓالعراق الدائم لسنة  جميورية جاء دستور خيراً أو     
 نأوحمايتيا واجب عمى كل مواطن( والبند )ثانيًا( نص عمى  )لألموال العامة حرمة،عمى أن 

الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتيا وشروط التصرف فييا والحدود التي تنظم بقانون االحكام )
 (.موالال يجوز فييا النزول عن شيء من ىذه األ

ومن خالل العرض السابق لموقف الدساتير العراقية ودساتير الدول المقارنة يتبين لنا أن     
عتناقو لممذىب ان حيث بالظروف االقتصادية التي يتبناىا م عادةً  المشرع الدستوري يتأثر

العامة في  موالاالشتراكي أو المذىب الحر، إذ نجد المشرع يشرك المواطن والدولة في حماية األ
موال العامة بالمحافظة عمى األ فقط نراه يمزم المواطن ةو تبنيو المذىب االشتراكي وتار أأخذه  حال

 في حالة تبنيو المذىب الحر.

 ثانياا: التشريعات العادية

 سوف نتناول التشريعات العادية من خالل ثالث فقرات:   

 _ قانون العقوبات1 

 اً سند دنظرًا لألىمية التي يحظى بيا قانون العقوبات من بين التشريعات العادية الذي يع      
حكام رد المال العام، فالمشرع المصري نظم أحكام ومنيا لكثير من األ اً ساسيأ اً ومرجع اً قانوني

التي ( ٛٔٔ)المعدل عبر نص المادة  ٖٜٚٔلسنة  ٛ٘رقم  لرد في قانون العقوباتحكام اأ
... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اًل عن العقوبات المقررة لمجرائم... كما يحكمفض) صرحت بأنو

لم  فإنو المشرع الكويتي ما. أ(ٕ)و استولي عميو أو حصمو أو طمبو من مال أو منفعة...(أختمسو ا
عمى المشرع لعدم  عيباً د وال يعالمعدل  ٜٓٙٔ( لسنة ٙٔيتناول الرد في قانون الجزاء رقم )

                                                           
 الممغى. ٕٗٓٓ/ أ( من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت لعام  ٙٔينظر نص المادة ) (ٔ)
 / مكررا / أ / ب( من قانون العقوبات المصري النافذ.ٛٔٔينظر نص المادة ) (ٕ)
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 ٖٜٜٔلسنة  ٔرقم  صدار قانونإذلك ألنو قام بو حكام رد المال العام في قانون الجزاء أتنظيمو 
   .حكام رد المال العامأموال العامة ويشمل بين طياتو خاص لحماية األ

لى رد المبالغ إالممغى  ٜٛٔٔلعام شار في قانون العقوبات البغداديأوالمشرع العراقي بدوره     
 ( منوٚٔلى الرد بموجب المادة )إشار في قانون العقوبات العراقي النافذ أوكذلك  ،(ٔ)المختمسة

ض ن ) ال تمس أحكام ىذا القانون في أية حال ما يكون واجبًا لمخصوم من التعويأبالقول عمى 
عن العقوبات  يحكم فضالً ( من القانون نفسو عمى أنو )ٕٖٔ)كذلك نصت المادة و و الرد(، أ

و قيمة ما حصل أو استولى عميو من مال أختمسو الجاني أالمبينة في مواد ىذا الفصل برد ما 
الحكم بالعقوبة المقررة لكل المشرع لممحكمة حسب ىذا النص  فقرر ،و ربح(أعميو من منفعة 

لى الرد إ  اإلشارةو المستولى عمييا، وتمت أجريمة ورد ذكرىا في الفصل برد المبالغ المختمسة 
، ٖ/ٖٖٙ، ٖٖٗمن خالل نصوص المواد) العراقي النافذ خرى في قانون العقوباتأفي مواضع 
ٖٖٛ،ٖٖٜ .) 

 الخاصةجنائية التشريعات ال -2
مرسومة ومحددة اليدف منيا تحقيق غاية معينة وىذه الغايات  اً طر ألكل تشريع خاص  نّ إ      

التشريعات  تجيتاف، (ٕ)جميا تم تشريعوأالمصالح التي يراد حمايتيا والتي من  باختالفتتعدد 
 تمثمت التي كالتشريعات الجنائية الخاصة في مصر حكام الرد،ألى تنظيم إالجنائية الخاصة 

المعدل بقانون رقم  ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙبإصدار المشرع المصري قانون الكسب غير المشروع رقم 
من خالل حكام جريمة الكسب غير المشروع أمرد في أشار ل، والذي بدوره قد ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٚ
ن )كل من حصل لنفسو أو لغيره عمى كسب غير مشروع أعمى التي قضت  (ٛٔ) المادة نص

                                                           
الممغى عمى أن )يعاقب باألشغال الشاقة الموقتة كل  ٜٛٔٔ( من قانون العقوبات البغدادي ٜٛنصت المادة ) (ٔ)

ظف عمومي وكل شخص مكمف بخدمة عامة أختمس أو أخفى شيئًا من النقود أو األوراق الجارية مجراىا أو مو 
المثبتة لحقوق مالية واألموال واألمتعة وكان ىذا الشيء ممموكا لمدولة أو ألحد األشخاص وسمم إليو بسبب 

ذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو وظيفتو أو خدمتو. وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إ
المندوبين لو أو األمناء عمى الودائع أو الصيارفة المنوط بيم حساب النقود. ويحكم عمى الجاني برد ما أختمسو 

 ( من القانون المذكور.ٖ/ٖٓٔ، ٔٓٔ، ٜٜأو أخفاه عينا أو قيمة أن لم يوجد عينًا(، وكذلك ينظر نص المواد )
حمد سالم النممي، جريمة الكسب غير المشروع، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية د. عبد السالم م (ٕ)
 .ٖٚ، صٕٚٔٓ،
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مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضال عن الحكم برد ىذا يعاقب بالسجن وبغرامة 
 .(ٔ)الكسب...(

موال مثمت بتشريع قانون خاص لحماية األبينما التشريعات الجنائية الخاصة في الكويت ت    
حكام أ، وىذا القانون تضمن موال العامةبشأن حماية األ ٖٜٜٔ( لسنة ٔرقم )العامة وىو قانون 

حكام رد المال العام الواردة في نصوص أجل حماية االموال العامة ومن ضمنيا أمتميزة من 
في  ٕٙٔٓ( لسنة ٕلى الرد في قانون رقم )إشارة ، وكذلك تمت اإل(ٙٔ،ٕٓ،ٕٕ،ٖٕالمواد )
نشاء الييئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية في المادة أشأن 

عتباري ترى أنو استفاد ادخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو حكمة ان تُ نو )لممأ( عمى ٘٘)
و بالمصادرة نافذًا في مالو بقدر ما أفائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد 

 استفاد(.

، وذلك بموجب الخاصة المقارنة بالنص عمى الرد فيما ساير المشرع العراقي نيج التشريعات    
( ٜفي المادة ) ممغىال ٜٛ٘ٔ( لسنة ٘ٔغير المشروع عمى حساب الشعب رقم )قانون الكسب 

ىيئة  التعديل األول لقانون في قانون عمى رد قيمة الكسب غير المشروع وصرح ايضاً  ،(ٕ)منو
وكذلك تمت  / رابعًا(،ٜٔالنافذ في المادة ) ٜٕٔٓلسنة  ٖٓالنزاىة والكسب غير المشروع رقم 

( لسنة ٜٔفي قانون العقوبات العسكري رقم ) "االسترداد" مصطمحلى الرد ولكن تحت إشارة اال
 ٕٙٔٓ( لسنة ٕٚحكام الرد  قانون العفو العام رقم )أ(، وتبنى ٖٙفي المادة ) المعدل ٕٛٓٓ

 .   (ٖ)التسديد مسمى تحت ٕٚٔٓلسنة  (ٓٛالمعدل بقانون رقم )

 قوانين االجراءات الجزائية -3

حكام رد المال لما يتمتع من النصوص المنظمة أل اً جرائية الجزائية كثير القوانين اإلتضمنت     
ىمية بالغة ألجل المحافظة عمى المال العام والحد من ضياعو، وتبنى المشرع المصري أبو من 

( ٙٔالمعدل بقانون رقم ) ٜٓ٘ٔ( لسنة ٓ٘ٔرقم ) الجنائية المصري الرد في قانون االجراءات
                                                           

مكررا / ب( من قانون الكسب غير المشروع المصري رقم  ٗٔمكررا/ أ،  ٗٔمكرر،  ٗٔينظر: نص المواد ) (ٔ)
 المعدل. ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙ

سب غير المشروع ولو كان سابقًا عمى العمل بيذا القانون ( عمى أنو )تحكم المحكمة برد الكٜنصت المادة ) (ٕ)
 ( من القانون نفسو.ٓٔ...( وكذلك ينظر نص المادة )

 المعدل. ٕٙٔٓلسنة  ٕٚ/عاشرًا( من قانون العفو العام العراقي رقم ٗينظر نص المادة ) (ٖ)
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أقرت ىذه المادة التصالح في جرائم التي ، / مكررا/ ب(ٛٔوذلك بإضافة المادة ) ٕ٘ٔٓلسنة 
ويترتب عمى ىذا التصالح سداد المبمغ  ،صبح ىذا النص نصًا عاماً أالعدوان عمى المال العام و 

جراءات الجنائية من قانون اال / مكررا/ أ(ٕٛٓما المادة )أ ،(ٔ)زائيةنقضاء الدعوى الجاومن ثم 
لزام المحكمة برد المال العام من تمقاء نفسيا وتتخذ المحكمة ما ألى إشارت أ النافذ قدالمصري 

مر عمى المحكمة ليتم ن تعرض األأقتضت النيابة العامة اذا إتخاذه من تدابير تحفظية أيمكن 
لى عدم االحتجاج عند تنفيذ الحكم الصادر برد المبالغ بأي إشارت أالحكم بيذه التدابير، وكذلك 

يحتج عند تنفيذ  نو )...الأ/ مكررا/ ب( بٕٛٓوىذا ما قضت بو المادة ) ،مرتصرف مخالف لأل
 .بأي تصرف يصدر بالمخالفة لإلمر...( و برد المبالغ...أالحكم الصادر بالغرامة 

م المحكمة عند االز  من خالل عمى المحافظة عمى المال العام المصري وحرص المشرع     
نيا أو أوالده القصر أموال المختمسة قد انتقمت من المتيم الى زوجو و أن األ ذا رأتإالحكم بالرد 

/ ٕٛٓموال وىذا ما صرحت بو المادة )برد تمك األ جريمة المحكوم فييا فتقوممتحصمة من ال
لممحكمة عند الحكم برد المبالغ نو )أ جراءات الجنائية المصري النافذ عمىمن قانون اال مكررا/ج(
... وبعد سماع أقوال ذوي مكررًا )أ( ٕٛٓإلييا في المادة  األشياء محل الجرائم المشارأو قيمة 

الشأن بتنفيذ ىذا الحكم في أموال زوج المتيم وأوالده القصر إذا ثبت أنيا آلت إلييم من المتيم 
 يةالجزائ نقضاء الدعوىان ألى إشار المشرع أخيرًا أوأنيا متحصمة من الجريمة المحكوم فييا( و 

حالتيا الى المحكمة ال يحول دون القضاء بالرد وبالتالي المحكمة تأمر أو بعد أبالوفاة سواء قبل 
 .(ٕ)دينبالرد في مواجية الورثة والموصى ليم والمستفي

( لسنة ٖٕلى الرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )إشار أ أنوما المشرع العراقي فأ    
موال إدانة المتيم فيبقى الحجز عمى األ)اذا صدر الحكم ب ونأب/ج( ٘ٛٔفي المادة ) النافذ ٜٔٚٔ

( من ٖٙٓحكام القانون(، وكذلك قضت المادة )أعمييا الحكم بالرد والتعويض وفق قائمًا وينفذ 
) يترتب عمى صدور مرسوم جميوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات و نأبالقانون المذكور 

و المصادرة( فنظمت ىذه المادة أو التعويض أدون مساس الحكم بالرد  من ةصمية والفرعياأل
                                                           

 ٙٔ، التصالح في جرائم العدوان عمى المال العام )دراسة تحميمية نقدية لمقانون رقم د. خالد موسى التوني (ٔ)
، ٖ، جٖٔجامعة اسيوط، العدد  -(، بحث منشور في مجمة كمية الشريعة والقانون، كمية الحقوقٕ٘ٔٓلسنة 
 .  ٜٓٛ، صٕٙٔٓ

 المعدل. ٜٓ٘ٔلسنة  ٓ٘ٔرقم  / مكررا / د( من قانون االجراءات الجنائية المصريٕٛٓينظر نص المادة ) (ٕ)
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صمية حكام العفو الخاص ورأت عند تطبيق ىذه االحكام سوف تسقط جميع العقوبات األأ
 والفرعية ولكن يبقى الحكم بالرد قائمًا.   

 المطمب الثاني

 الطبيعة القانونية لمرد

عبر النصوص القانونية واآلراء  وذلك القانونية لرد المال العاميقتضي الوقوف عمى الطبيعة      
ألحكام الرد تممي  مشرعن محاولة الوقوف عمى تكييف الأ في حكام القضائية، وال شكالفقيية واأل

ن الحكم بالرد ألى إ يمبعض ذىبف خر؟آ اً لو تكييف أنّ  وأن الرد ىل يعد عقوبة أعمينا التعرف عمى 
حكام الرد من طائفة أ يمخرج بعضأو العقوبات المالية، و أيعد من قبيل العقوبات التكميمية 

نو تعويض، ونظرًا لقصور المشرع في بعض االحيان عن بيان ىذه الطبيعة أالعقوبات وكيفو عمى 
طبيعة القانونية الفقياء في شأن تحديد ال أراءوكذلك تعدد ، حكام القضاءأومن ثم تباين وتناقض 

ن نبحث عن ىذه الطبيعة عبر ىذا المطمب من خالل تقسيمو أمر تحتم األفقد لرد المال العام، 
ي فنبين فيو التكييف ما الفرع الثانأ، فيو التكييف العقابي لمرد درسول نفرعين: الفرع األ عمى

 .المدني لمرد

 ولالفرع ال 

 التكييف العقابي لمرد

العقوبات  مفيوم أن نتعرف عمى قابية لرد المال العام، البد لنابيان الطبيعة العقبل الولوج في      
يقصد بالعقوبة التكميمية ىي ف، تحديد تمك الطبيعة فيكونيا قد تساعد  التكميمية والعقوبات المالية

ما إوىي  ،(ٔ)ن يأمر بيا القاضيأضافة الى العقوبة االصمية بشرط إالعقوبة التي يمكن الحكم بيا 
المالية فيقصد بيا  بةما العقو أ ،(ٕ)يجوز الحكم بيا ةو جوازيأن تكون وجوبية يجب الحكم بيا أ

                                                           
. د. عمي حسين ٗٓٙ، صٖٜٙٔعدنان الخطيب، موجز القانون الجزائي، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  (ٔ)

، ٕٙٓٓالخمف ود. سمطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 
 .٘ٔٗص

 .ٜٕٖلسابق، صد. أكرم نشأت إبراىيم، المصدر ا (ٕ)
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صور الجزاء الجنائي التي يمثل عنصر االيالم فييا المساس بالذمة المالية لممحكوم  ىأحد
   .(ٔ)عميو

معرفة الطبيعة العقابية لرد بعد بيان المقصود بالعقوبات التكميمية والعقوبات المالية البد لنا من   
جراءات وقانون اإل النافذحكام الرد في قانون العقوبات نظيم افي مصر ومن خالل تف المال العام،

 ن المشرع المصري لم يوضح صراحةً أ، نجد النافذ غير المشروع وقانون الكسب النافذ الجنائية
الرد المنصوص عميو في المادة  رفسّ  الفقياء بعض نأالنصوص، اال تمك طبيعة الرد الوارد في 

فضاًل عن أنو )بالتي قضت ، (ٕ)يعد عقوبة تكميمية عمى أنو ( من قانون العقوبات المصريٛٔٔ)
ل الجاني من وظيفتو أو تزول ... بعز ٖٔٔ، ٕٔٔائم المذكورة في المواد العقوبات المقررة لمجر 

ىذه المادة في  الوارد بالرد ...(، فعّد الرد... و في الجرائم المذكورة في المواد، كما يحكم عميصفتو
عتبار ان تحدد مقدار المبمغ عمى أ وب يجب عمى المحكمة عند الحكمو  نو ذو طبيعة عقابيةأعمى 

( من ةمنع الجية المتضررة من الجريمة )الدولتال  التيو  ،(ٖ)نو من العقوبات المقررة قانوناً أ
في معرض تفسيره لممادة  شراححد الأ، بينما ذىب (ٗ)المطالبة بتعويضيا عما لحقيا من ضرر

عقوبة تكميمية لجريمة التربح وذلك في  دن الرد يعألى إ النافذ ( من قانون العقوبات المصريٛٔٔ)
ن الرد أفصح جانب من الفقو عمى أو .(٘)و المنفعةأحالة تمام الجريمة والحصول الفعمي عمى الربح 

، (ٙ)المعدل ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙرقم  الكسب غير المشروع المصري( من قانون ٛٔالوارد في المادة )

                                                           
شرىان خمف حسين، الحماية القانونية لألموال العامة في القانون العراقي )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه،  (ٔ)

 .٘ٔٔ، ص ٕٚٔٓكمية الحقوق _ جامعة المنصورة، 
، القاىرة، د. احمد عبد المطيف، جرائم االموال العامة )دراسة تحميمية تأصيمية تطبيقية(، دار النيضة العربية (ٕ)

، دار ٘. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات )القسم الخاص(، طٜٓٛبدون سنة طبع، ص
 .ٖ٘ٓ، صٖٕٔٓالنيضة العربية، القاىرة، 

أشرف أحمد عبد الوىاب وأمجد أنور العمرسي، جرائم األموال العامة، دار العدالة، القاىرة، بدون سنة طبع،  (ٖ)
 .ٛٗٔص

 .ٖٔٔد. عمي حمودة، مصدر سابق، ص (ٗ)
، ٕٓٔٓد. إبراىيم أحمد الشرقاوي، األموال العامة وحمايتيا مدنيا وجنائيًا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (٘)

 .ٕ٘ٙص 
المعدل عمى أنو )كل من حصل  ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙ( من قانون الكسب غير المشروع رقم ٛٔنصت المادة ) (ٙ)

كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضال عن  لنفسو أو لغيره عمى
 الحكم برد ىذا الكسب ...(.
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يعد من قبيل العقوبات التي توقع عمى المتيم المحكوم بإدانتو فييا من محكمة جنائية فقط 
 دنو يعألى إحد الباحثين في تكييفو لمرد أ، في حين ذىب (ٔ)خرىلى العقوبات المقررة األإباإلضافة 
لزام ويوجب المشرع عمى القاضي الحكم بو فيو يحمل كراه واالاال تضمن معنىيألنو  اً جزاء جنائي

ن الحكم بالرد غير متوقف عمى طمب من جانب أخر عمى آ، وسايره رأي (ٕ)كل صفات العقوبة
  .(ٖ)الجية المتضررة )الدولة( لذلك فيو يقترب من خصائص العقوبة

ن أ إلىحكاميا أمحكمة النقض المصرية في بعض  إذ ذىبتما بالنسبة لألحكام القضائية أ    
جزاء الرد المنصوص عميو في المادة )... ونأبقضت  ذلك عندماو  من قبيل العقوبات، الرد يعد
عقوبات يدور مع موجبو عن بقاء المال المختمس في ذمة المتيم حتى الحكم عميو، ال شأن  ٛٔٔ

ختمس. وجوب الحكم بكمييما مع العقوبات االصمية ليذا الجزاء بالغرامة المساوية لقيمة المال الم
)...(ٗ). 

 ٕٛٓن الرد المذكور في المادة )أفصحت محكمة النقض المصرية في قرار ليا عمى أوكذلك     
يعد بمثابة عقوبة والتي المعدل،  ٜٓ٘ٔلسنة  ٓ٘ٔرقم  مكررًا / د( من قانون االجراءات المصري

المطعون فيو لم يدلل عمى استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد كان الحكم نو )...أقضت عمى 
مقدار الفائدة من االموال العامة التي نسب لمورثو االستيالء عمييا والتي يعتبر إلزاميم بردىا 

لزم غير المتيم برد المال العام عن طريق أن المشرع حين أ شراححد الأ عدّ و  ،(٘)بمثابة عقوبة...(
 وصفون تعذر إلزام المتيم لوفاتو بأعميو بعد  قعة فأنو يعد بمثابة عقوبة أصمية تالمحكمة الجنائي
 .(ٙ)عقوبة تكميمية

                                                           
 .ٕ٘ٚد. عبد السالم محمد سالم النممي، مصدر سابق، ص (ٔ)
 .ٙٛإسماعيل الخمفي، مصدر سابق، ص (ٕ)
نشأة المعارف، االسكندرية، بدون د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع، م (ٖ)

 .ٖٔٙسنة نشر، ص
(، ٜٜ٘ٔ/ مارس/ٜالقضائية في  ٖٙلسنة  ٜٚ٘ينظر: قرار محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (ٗ)

 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٙ/ تاريخ آخر زيارة  http://www.laweg.netالمنشور عمى الموقع الرسمي 
(، ٜٜٛٔ/ فبراير/ ٘ٔالقضائية في  ٛ٘لسنة  ٜٜٔٙينظر: قرار محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (٘)

 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٙ/ تاريخ آخر زيارة  http://www.laweg.netالمنشور عمى الموقع الرسمي: 
 .ٕٔٔد. محمد عمي أحمد قطب، مصدر سابق، ص (ٙ)

http://www.laweg.net/
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حماية االموال العامة  بشأن ٖٜٜٔلسنة  ٔرقم  ضفى في قانونأفالمشرع قد  ،ما في الكويتأ    
العقوبات  فضاًل عننو )أت عمى نصالتي  منو (ٙٔالطابع العقابي لمرد الوارد في نص المادة )

، يحكم عمى الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ٕٔ،ٓٔ،ٔٔ،ٜورة في الموادالمقررة لمجرائم المذك
ضعف قيمة ما اختمس أو استولى عميو أو سيل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح(، وبينت 

التكميمية  ن ىذا النص يحتوي عمى العقوباتأالمذكرة االيضاحية لقانون حماية االموال العامة 
من الفقو الكويتي ىذا رأي كد أدانة، وقد والتي يجب عمى المحكمة الحكم بيا عند اال ةالوجوبي

خرى، والتي تَحَتم عمى عتبر الرد عقوبة تكميمية واردة من ضمن العقوبات التكميمية األأالتكييف و 
تكميمية  عقوبةوصفو ب ن الحكم بالردالقاضي توقيعيا والحكم بيا ولم يترك لو الخيار في ذلك أل

غفال الحكم بو يجعل قضاء المحكمة معيب ويستمزم أذا تم او  ،ن يمحق بالعقوبة االصميةأالبد 
  .(ٔ)الطعن فيو

ن الرد ألى إشار بعضيا أما بالنسبة لألحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الكويتية أو     
يعد عقوبة تكميمية عندما قضت في قرار ليا عمى أنو )... من حيث انو من المقرر، وعمى 
ماجرى بو قضاء ىذه المحكمة _ محكمة التمييز، أن الظروف المخففة ليس ليا أثر _ في االصل 

 .(ٕ)..(_ إال عمى العقوبات األصمية دون العقوبات التكميمية ومنيا العزل والرد والغرامة النسبية.

شار الى الرد في قانون العقوبات البغدادي الممغى ولكن أ قد المشرع العراقينجد  ،وفي العراق    
ن الرد يعد عقوبة تكميمية يجب الحكم أعمى  شراححد الأعتبر أ، ولكن (ٖ)لم يبين طبيعتو القانونية

لم يبين المشرع  الممغى ، وكذلك في قانون الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب(ٗ)بيا
ضافيا المشرع لكي ال أن الرد يعد عقوبة تكميمية وجوبية أالباحثين عمى  بعضشار أ، و (٘)طبيعتو

                                                           
 .ٜٕٛد. فيصل عبد اهلل الكندري، مصدر سابق، ص (ٔ)
/ ٖ/ ٛٔ/ جزائي/ الصادر بتاريخ ٕٔٔٓلسنة  ٖٕ٘نظر: حكم محكمة التمييز الكويتية )الطعن المرقم ي (ٕ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘/ تاريخ آخر زيارة  http://ccda.kuniv.edu.kw(، المنشور عمى الموقع الرسمي ٕٕٔٓ
 .لعقوبات البغدادي الممغى( من قانون اٖ/ٖٓٔ، ٜٛينظر: نص المادة ) (ٖ)
، بدون سنة نشر، بغدادالعراقية المحدودة، ، شركة النشر والطباعة ٖسممان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج (ٗ)

 .ٜٗٔص
الممغى عمى أن  ٜٛ٘ٔلسنة  ٘ٔ( من قانون الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب رقم ٜنصت المادة ) (٘)

 )تحكم المحكمة برد الكسب غير المشروع...(.
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وفي قانون التعديل األول لقانون ىيئة النزاىة  (ٔ)تبقى ذمة المدان متضخمة بالكسب غير المشروع
 الطبيعة القانونية لمرد.كذلك لم يبين المشرع النافذ  ٜٕٔٓلسنة  ٖٓوالكسب غير المشروع رقم 

غفل بيان طبيعة الرد المذكور والذي أفي قانون العقوبات العراقي نجد المشرع العراقي قد أما و   
يحكم فضاًل عن العقوبات المبينة في مواد ىذا عمى أنو ) منو (ٕٖٔاليو في المادة ) اإلشارةتمت 

و ربح(، أو قيمة ما حصل من منفعة أو استولى عميو من مال أختمسو الجاني أالفصل برد ما 
عاله لم يوضحو المشرع وال القضاء وكذلك تغافل الفقو العراقي عن أفالرد الذي تم ذكره في المادة 

تتخذ الطابع المدني  وأعقوبة تكميمية في أنيا تعد ( ٕٖٔتبيان طبيعة الرد الوارد في نص المادة )
أن المشرع العراقي لم يدرج الرد من ضمن نالحظ ب خرى؟أم لو طبيعة أالمتمثل بالتعويض 

  المعدل. ٜٜٙٔلسنة ٔٔٔالعقوبات التكميمية المنصوص عمييا في قانون العقوبات العراقي رقم 

( ٕ٘ٔوذلك في نص المادة ) النافذ لى الرد في قانون العقوباتإشار المشرع العراقي أوبالمقابل  
ذا توفي المحكوم عميو بعد صيرورة الحكم عميو نيائيا فتسقط العقوبة إما أن )... أالتي قضت عمى 

أتجو المشرع العراقي  ...(،العقوبات المالية كالغرامة والردوالتدابير االحترازية المحكوم بيا فيما عدا 
 لى صوب العقوبات المالية. إمن خالل نص ىذه المادة 

بيان الطبيعة  ضربت صفحًا عن المقارنة قد جنائيةن التشريعات الأعاله أنستنتج مما تم ذكره     
( ٔرقم ) القانونية لرد المال العام، ماعدا المشرع الكويتي قد صرح في المذكرة االيضاحية لقانون

( تحتوي عمى العقوبات التكميمية ٙٔن المادة )أحماية االموال العامة عمى  بشأن ٖٜٜٔلسنة 
في  ٜٓٙٔلسنة  ٙٔشار في قانون الجزاء الكويتي رقم أوكذلك قد  الوجوبية ومن ضمنيا الرد،

عمى نطق  (  التي نصت عمى أنو )... تعد العقوبة تكميمية إذا كان توقيعيا متوقفاً ٚٙالمادة )
القاضي بيا، سواء أوجب القانون عميو ذلك أو أجازه لو( عند تكييف نص ىذه المادة مع المادة 

، فحسب ىذا والتي الزمت القاضي الحكم بالرد الكويتي من قانون حماية االموال العامة ٙٔ
لى العقوبات التكميمية إرجوع وعند ال في ىذه المادة عقوبة تكميمية وجوبية، الوارد الرد التكييف عدّ 

ن العقوبات التكميمية تم ذكرىا عمى أالتي تم ذكرىا في كل من التشريعين المصري والعراقي نجد 
، ولم يوجد الرد من ضمن العقوبات التكميمية التي تم ذكرىا ل المثالسبيل الحصر وليس عمى سبي

لى تكييف الرد إبعضيا  تجيتاحكام القضائية فقد ما اآلراء الفقيية واألأو  ،في كل من التشريعين

                                                           
 .ٛٙمجيد خضر أحمد وسامان عبد اهلل عزيز، مصدر سابق، ص (ٔ)
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في الفرع  وضحوما سوف ن نو تعويض وىذاأخر عمى اآل يابعضنو يعد عقوبة تكميمية و أعمى 
العقوبة التكميمية قد ال ينسجم مع المواضع التي تم ذكر الرد فييا، ففي حالة ، ولكن وصف الثاني

 لى غير المحكوم عميو استناداً إوبالتالي تسقط العقوبة وال تمتد  زائيةفاة المتيم تنقضي الدعوى الجو 
ساسيا في الدساتير المقارنة ولكن نجد المشرع المصري ألى مبدأ شخصية العقوبات والتي نجد إ

متيم و الموصى ليم حكم بالرد في مواجية ورثة الال يسري نأكويتي أوجب عمى القاضي وال
 والمستفيدون.

 الفرع الثاني
 التكييف المدني

يتخذ الطابع المدني  بأنو لرداحكام القضائية واآلراء الفقيية كيّفت طائفة من النصوص القانونية واأل
( من قانون ٛٔٔالرد المشار اليو في نص المادة ) يمبعضعتبر أ، و (ٔ)البحت والمتمثل بالتعويض

ن قبيل م دنو ال يعأ، و (ٖ)الدولة(ثل  بتعويض المجنى عميو )، يتم(ٕ)العقوبات المصري جزاء مدني
و المستولى أجزاء مدني تقضى بو المحكمة وجوبيًا لرد االموال المختمسة العقوبات الجنائية بل ىو)

ويمتزم الموظف المختمس ، (ٗ)من قبيل التعويض العيني( ديعلى صاحبيا )الدولة( وىو إعمييا 
حد أشار قد أو  .(٘)لى الجية المعنية واال كان في عدمو اثراء بال سببإختمسو أبإعادة المال الذي 

ن ال تحكم بو المحكمة اال اذا أن الحكم بالرد والذي يتمثل بأنو تعويض فمن الواجب أ إلى الفقياء
، فالدولة (ٙ) مدنية ترفع امام القاضي الجنائي بالتبعية لمدعوى الجنائية طمب منيا ذلك في دعوى

                                                           
. و د. صبري محمود الراعي، ورضا ٛٗٔأشرف أحمد عبد الوىاب وأمجد أنور العمرسي، مصدر سابق، ص (ٔ)

 .ٖٕٕ، صٕٔٔٓ، شركة ناس لمطباعة، القاىرة، ٔالسيد عبد العاطي، جرائم االموال العامة فقيًا وقضاًء، ط
، ٕٜٚٔب حسني، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، دار النيضة العربية، القاىرة، د. محمود نجي (ٕ)

، الدار الجامعية، االسكندرية، ٔ. وكذلك د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات )القسم الخاص(، جٓٗٔص
 .ٕ٘ٓ، صٖٜٛٔ

 .ٕٚٔد. محمد أحمد الجنزوري، مصدر سابق، ص (ٖ)
نزي، الحماية الجنائية لممرافق واألموال العامة )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، حمد زيدان نايف محمد الع (ٗ)

 .ٖٖ٘، صٜٜ٘ٔجامعة القاىرة، مصر،  -كمية الحقوق
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٔد. أحمد صبحي العطار، جرائم االعتداء عمى المصمحة العامة، ط (٘)

 .ٕٛٙ، ص ٖٜٜٔ
مرسي وزير، الجوانب اإلجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السمطة العامة )دراسة في  د. عبد العظيم (ٙ)

 .ٓٛٗص ،ٜٚٛٔالقانونين المصري والفرنسي(، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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كمة الجنائية من مجنى عمييا والمتضررة من الجريمة لم يأمرىا المشرع بتقديم طمب لممح باعتبارىا
ن تحكم بالرد من تمقاء نفسيا بمجرد توافر أوجب المشرع عمى المحكمة أقد و ، اجل الحكم بالرد

عادة مال أخر سوى آن الرد المأمور بو ليس شيئًا أحد الفقياء عمى أشار أالحكم بو، و موجبات 
عمى  صالً أنو من العقوبات التي تقوم أن كان يعد من قبيل العقوبات التكميمية اال ألييا و إالدولة 

 .(ٔ)فكرة التعويض المدني
لمدولة والتي  اً يعين اً يعد تعويضن الرد ألى إقراراتيا  حداشارت محكمة النقض المصرية في أو     

من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبو من بقاء المال في ذمة المتيم قضت عمى أنو )...
باختالسو أو االستيالء عميو حتى الحكم عميو، إذ ىو بمثابة تعويض عيني لمدولة عن ماليا الذي 

 .(ٕ)قبل الجريمة...( أضاعو المتيم عمييا، قصد بو إعادة الحال الى ما كانت عميو

 جراءات الجنائية/ مكررا /د( من قانون االٕٛٓوجرى تكييف الرد الوارد في نص المادة )     

ت الدعوى ن تأمر بو حتى لو انقضأويجب عمى المحكمة  اً نو يعد تعويضأعمى  (ٖ)المصري النافذ
ن أدون قضائيا بالرد والذي يجب عمييا  من لى المحكمةإو بعد احالتيا أقبل الجنائية بوفاة المتيم 

موال أفي  تأمر الورثة والموصى ليم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً 
 .كل منيم بقدر ما استفاد

طبيعة عقابية وذلك الن العقوبة  اذ دن الرد ال يعأعمى  شراححد الأر فحسب ىذا النص فسّ    
، وعند وفاة المتيم تستمر المحكمة في نظر الدعوى (ٗ)تطبيقيا عمى غير المتيموال يجوز شخصية 

نو دعوى مدنية ناشئة عن أطمب الرد عمى  فكيّ عمى طمب من النيابة العامة و  وتقضي بالرد بناءً 

                                                           
، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىرة، ٔأحمد أمين بك، شرح قانون العقوبات المصري )القسم الخاص(، ج (ٔ)

 .ٚٙ، صٜٜٗٔ
(، ٜٜٛٔ/ فبراير/ٚالقضائية في  ٙٙلسنة  ٕٓ٘ٔينظر: قرار محكمة النقض المصرية )الطعن المرقم  (ٕ)

 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٙآخر زيارة / تاريخ  http://www.laweg.netالمنشور عمى الموقع الرسمي 
نصت عمى أن )ال يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد احالتيا الى المحكمة دون قضائيا بالرد  (ٖ)

 ٗٔٔ،٘ٔٔمكررا فقرة أولى، ٖٔٔفقرة أولى وثانية ورابعة، ٕٔٔ،ٖٔٔفي الجرائم المنصوص عمييا في المواد 
ر بالرد في مواجية الورثة والموصى ليم وكل من أفاد فائدة جدية من من قانون العقوبات. وعمى المحكمة ان تأم

 .الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منيم بقدر ما استفاد(
، ص ٕٕٔٓد. ىدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٗ)

ٔٓٛ. 
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الرغم من وفاة المتيم عمى رفعيا امام المحكمة الجنائية  اءً ستثناجاز المشرع أالجريمة والتي 
  .(ٔ)ليصدر الحكم فييا بالتعويض في مواجية كل من الورثة والموصى ليم والمستفيدون

لى الطابع المدني منو إقرب أن الرد ىو عقوبة أ إلى شراححد الأشار أما في الكويت فقد أو      
قرار ليا عندما قضت عمى كدتو محكمة التمييز الكويتية في أ، وىذا ما (ٕ)لى الطابع الجزائيإ

إن الحكم بالرد لم يشرع لمعقاب أو الزجر إنما قصد بو إعادة الحال إلـى ما كانت عميو قبل )...
ارتكاب الجريمة والقضاء بو يدور مع موجبو مـن بقاء المال فـي ذمة الجاني الذي اختمسو أو 

 .(ٖ)استولى عميو ...(
يف الرد عمى أنو ذو لم تكّ  راء الفقييةألحكام القضائية واآلواوأما في العراق فأن التشريعات الجنائية 

  .كونيا لم تحدد تمك الطبيعة بشكل واضح، طابع مدني
حكام القضائية من خالل تكييفيا لرد المال جانب من اآلراء الفقيية واأل نّ أ، يتضح مما تقدم    

ضفى الطابع المدني البحت والمتمثل في التعويض، أقسمين: القسم االول  عمى نقسمتاالعام 
وكذلك في حالة  زائيةمراحل الدعوى الج من ي مرحمةأفي  اً تعويضيعد نو أوكيّف الرد عمى 

من قبيل العقوبات التكميمية  ن عدّ أنو و أخر قد كيّف الرد عمى ما القسم اآلأ، تمك الدعوىنقضاء ا
ي أنو يتخذ صورة التعويض العيني ويقصد بالتعويض العيني )ىو الوفاء بااللتزام عينيًا أاال 

لى الوضع نفسو الذي كان عميو قبل حصول إصالًح الضرر إصالحًا تامًا بإعادة المتضرر ا
حوال قد ال يستطيع نو تعويض عيني نرى في بعض األأ، وعند تكييف الرد عمى  (ٗ)الضرر(

و المستولى عميو عينًا لذلك وصف التعويض العيني قد ال أن يرد الشي المختمس أالمحكوم عميو 
ن المحكمة الجنائية ال ألى القواعد العامة التي تنظم التعويض نجد إينسجم مع الرد، وعند الرجوع 

مة، بينما في الرد فيتم عمى طمب يقدم من قبل المتضرر من الجري تحكم بالتعويض اال بناءً 
ون طمب، وكذلك لكي يتم الحكم بالتعويض البد من توافر شروط معينو وىي الخطأ دمن الحكم 

                                                           
 .ٗٛٗ، صمصدر سابق د. عبد العظيم مرسي وزير، (ٔ)
( لسنة ٔد. فايز عايد الظفيري، الحماية الجنائية لألموال العامة من خالل القانون الكويتي رقم ) (ٕ)

 .ٜٕٔ، صٕٙٓٓ)دراسة تحميمية نقدية(، مجمس النشر العممي، الكويت، ٖٜٜٔ
(، ٜٙٛٔ/ٕٔ/ٔ الصادر بتاريخ ٜٙٛٔلسنة  ٕٙينظر: حكم محكمة التمييز الكويتية )الطعن المرقم  (ٖ)

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕ٘تاريخ آخر زيارة   /http://www.mohamoon.netالمنشور عمى الموقع الرسمي 
بيرك فارس حسين ومنار عبد المحسن عبد الغني، التعويض والغرامة وطبيعتيما القانونية )دراسة تحميمية  (ٗ)

 .ٖٛ، صٕٓٔٓ، ٕ، السنة ٙمجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية، العدد مقارنة(، بحث منشور في 

http://www.mohamoon.net/
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بالرد ال يتوقف عمى حصول الضرر  ن الحكمأقة السببية بين الخطأ والضرر، و والضرر والعال
  ر.ن بعض الجرائم الواقعة عمى المال العام ىي من جرائم الخطأو  خاصةً 
ثر المباشر التعويض يتضح بأن التعويض ىو األوعند تمييز الرد بمعناه الضيق عن     

يقاف الحالة ألى إنو ييدف أن حقق معنى التعويض اال أالمترتب عمى الجريمة بخالف الرد فأنو و 
حد أشار أو ،(ٔ)الخطيرة لمجاني عن طريق سمبو مصدر ىذه الخطورة وىو المال الذي يحوزه

ن الرد يعد أوكما  ،يضع نياية ليذا الضررن الرد مكمل لمتعويض عن الضرر ألنو أ لىإ الكتاب
ما في أ، و (ٕ)مكمل لمعقوبة ألنو يعيد لمنظام االجتماعي توازنو بعد اختاللو بسبب وقوع الجريمة

حالة وفاة المتيم فقد الزمت التشريعات العقابية القاضي بأن يأمر بالحكم بالرد في مواجية الورثة 
لى مبدأ شخصية العقوبات والتي يجب اال تنفذ العقوبة اال إوالموصى ليم والمستفيدون، واستنادًا 

 . اً مدني اً ، فيعتبر الرد في حالة وفاة المتيم تعويضدانةعمى من صدر ضده حكم اال
ىنالك تناقض وتباين في اآلراء الفقيية  نّ أ ،ومن كل مما تقدم والذي تبين لنا فيما سبق ذكره     

التشريعات العقابية  نّ أو  تكييفيم لطبيعة الرد القانونية، خاصةً حكام القضائية من خالل وكذلك األ
قانونية المقررة شكاالت ولم تبين حتى في التشريعات الخاصة الطبيعة العاجزة عن حل ىذه اال

خر لذلك فأن الرد عمى دون اآلمن نجزم في مسايرة رأي  نّ أ، وبدورنا ال يمكن لرد المال العام
ائيا في كل مراحل الدعوى ضفا، الطبيعة العقابية التي يمكن طبيعة خاصة ىذا النحو لو

أو المحكوم  وىي حالة وفاة المتيم بحالة واحدةن تتحدد أ، والطبيعة المدنية التي يمكن زائيةالج
  .زائيةنقضاء الدعوى الجاو  عميو

                                                           
 .ٕٛٙ-ٕٚٙد. عبد السالم محمد سالم النممي، المصدر السابق، ص (ٔ)
 .ٙ٘ٔمدحت الدبيسي، مصدر سابق، ص (ٕ)


