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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين , الذي خلق االنسان من ساللة من طين فجعلو في احسن 
ن وأسجد لو مالئكتو المقربين وكرمو بالعقل الذي يبدد شكو تقويم على سائر المخلوقي

باليقين وصلوات ربي وتحياتو وبركاتو على المبعوث رحمة للعالمين , سيدنا وموالنا 
وخاتم النبيين محمد )ص( , يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير الى حظرة االستاذ 

لجهوده المبذولة ومتابعتو الدكتور خليفة ابراىيم عودة المشرف على ىذا البحث 
للبحث طيلة مدة اشرافو عليو جزاه اهلل خير الجزاء , كما اتقدم بوافر الشكر والعرفان 
الى عمادة كلية القانون , ويسعدني ان اتقدم بالشكر واالمتنان الى اساتذتي لجهودىم 

ذين  العملية ومساعدتهم لي إلنجاز ىذا البحث , وال يفوتني أن أشكر كل زمالئي ال
 كانوا عونا لي في المساعدة والمشورة .  
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 المقدمة

تعتبر جرٌمة السرقة من اشهر واقدم الجرابم الواقعة على االموال والسرقة لغة تعنً " اخذ 

عنً " اختالس مال منقول مملوك للغٌر بنٌة تملكه " , وقد عالج المال خفٌة " أما قانونا فت

المشرع العراقً جرٌمة السرقة والجرابم الملحقة بها ونص على ان تقع هذه الجرٌمة على 

مال وعلى ان ٌكون هذا المال منقوال وان ٌكون مملوكا للغٌر , فاذا توافرت الشروط 

ذا المال واالستٌالء علٌه بدون رضا صاحبه السابقة فً محل السرقة وقام الجانً بؤخذ ه

وهو ما ٌشكل قوام الركن المادي لهذه الجرٌمة , وكان الجانً ٌعلم حٌنها انه ٌؤخذ ماال 

منقوال مملوكا للغٌر وبدون رضا صاحبه واتجهت ارادته الى تحقٌق النتٌجة المرجوة من 

ضافوا ركنا اخر باإلضافة الى جرٌمة السرقة , وبهذا تكتمل جرٌمة السرقة , لكن الفقهاء ا

االركان السابقة وهو " نٌة تملك الحماٌة القانونٌة " والمقصود من هذا الركن هو توفر النٌة 

 لدى السارق بؤن ٌكون مالكا قانونٌا للشًء الذي فً حٌازته بعد سرقته .

وتطوٌر اما االموال العامة فتعتبر من اهم الموضوعات فً الدولة والتً تعمل على تحسٌن 

الكٌان االقتصادي واالداري فً الدولة , كما ان وضٌفة الدولة الحاضرة والمعاصرة 

ودورها فً حٌاة المجتمع ٌختلفان عن دورها ووظٌفتها فً الماضً , فالدولة الحدٌثة لم تعد 

وظٌفتها ودورها مقصورا على حفظ النظام العام فقط بل تعدت الى المساهمة فً النشاط 

 مشاركة االفراد فً ممارسة هذا النشاط وبؤوجه عدٌدة ومختلفة .االقتصادي و

فالدول تحتاج امواال طابلة لكً تسهل على مرافقها االدارٌة السٌر بانتظام لكً تحقق 

 الصالح العام , فالمال العام هو الوسٌلة لتحقٌق الغرض بالشكل الدقٌق .

لعامة الن حماٌة هذه االموال من اهم وعلٌه فعلى الدول ان توفر الحماٌة الكافٌة لألموال ا

 الوسابل التً تحافظ على استمرارٌة ودٌمومة المرافق االدارٌة فً خدمة الصالح العام . 

وسٌكون بحثنا فً هذا الموضوع مقسما الى اربعة مباحث سنتناول فً المبحث االول 

فً المبحث االطار النظري للبحث وتعرٌف الهم المصطلحات التً ستورد فً البحث , و

الثانً سٌكون الكالم عن موضوع السرقة اذ سنتناول فً المطلب االول من المبحث الثانً 

االركان التً تقوم علٌها السرقة وفً المطلب الثانً سٌكون حدٌثنا مخصصا للكالم عن 

السرقة فً الشرٌعة االسالمٌة , وفً المبحث الثالث سنتحدث عن االموال العامة حٌث 

المطلب االول متى ظهرت فكرة هذه االموال وكٌف ٌمكن تمٌٌزها عن االموال سنتناول فً 

 الخاصة .

وفً المطلب الثانً سٌكون حدٌثنا معٌار االموال العامة فً التشرٌع العراقً , اما المطلب 

 الثالث فسٌكون مخصصا للكالم عن كٌفٌة استعمال االموال العامة .
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لبحث فسٌكون مخصصا للحدٌث عن حماٌة االموال اما بالنسبة للمبحث الرابع من هذا ا

العامة وكٌفٌة استرجاعها حٌث سنتناول فً المطلب االول منه عن الحماٌة المدنٌة 

اهمٌة حماٌة والجزابٌة والدستورٌة لألموال العامة , وفً المطلب الثانً سٌكون الكالم عن 

ا المبحث كٌفٌة استرجاع االموال العامة , و اخٌرا سنتناول فً المطلب الثالث من هذ

 االموال العامة .
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 المبحث االول

 االطار النظري للبحث و تعرٌف المصطلحات

 المطلب االول

 االطار النظري للبحث

 : اهمية البحث- 

االموال العامة التً اولت التشرٌعات الحدٌثة اهتماما خاصا بها ووضعت لها  حماٌة كمنت

هً بها وتحقٌق الغرض المقصود منها , الن حماٌة هذه االموال قواعد ونصوص مإمن بقا

 حماٌة القتصاد الدولة وتجارتها .

وال ادل على ضرورة الحماٌة القانونٌة لألموال العامة فً اتجاه المشرع الدستوري 

د على ٌوالتؤك االموال العامةالمعاصر فً كثٌر من الدول نحو تشدٌد إجراءات حماٌة 

 وحسن استغاللها صونا لها من الضٌاع والسرقة . اعلٌه ضرورة المحافظة

 

 

 

 : منهجية البحث- 

تحلٌل الى تهدف   ٌمكن القول أن هذا البحث هو نمط من انماط البحوث التحلٌلٌة التً

وفق  النصوص القانونٌة الخاصة بالسرقة وكذلك النصوص الخاصة بحماٌة االموال العامة

من اجل 9ٙ9ٔ( لسنة  ٔٔٔانون العقوبات رقم )ما نص علٌه المشرع العراقً فً ق

, والهدف الوصول الى موقف المشرع العراقً من جرٌمة السرقة وحماٌة االموال العامة 

 من الحماٌة لألموال العامة .الزم من استخدام هذا المنهج هو للوصول الى اكبر قدر 
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 اهداف البحث :- 

تفعٌل االموال العامة فً العراق وكٌفٌة ٌهدف البحث وبشكل ربٌسً الى الحد من سرقة 

, ومن جهة اخرى ٌهدف البحث الى النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بحماٌة االموال العامة 

 .الى خزٌنة العراق اٌجاد الطرٌقة المالبمة السترجاع االموال المسروقة واعادتها 
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 المطلب الثانً

 تعرٌف المصطلحات

 مبحث تعارٌفا لجمٌع المصطلحات التً وردت فً البحث وكما ٌلً :سنتناول فً هذا ال

 الفرع االول

 تعرٌف السرقة

السرقة فً اللغة هً : قال ابن فارس سرق السٌن والراء والقاف اصل ٌدل على اخذ شًء 

سمع اي استرق ـفً الخفاء , وفً لسان العرب جاء تعرٌف السرقة بانها ) استرق ال

 . (مستخفٌا 

 ذلك أن السرقة فً اللغة هً : أخذ الشًء خفٌة . فنخلص من

: فهو ال ٌخرج عن التعرٌف اللغوي ؛ ولهذا لم ٌزد شرٌعة وأما تعرٌف السرقة فً ال

جمهور الفقهاء فً تعرٌف السرقة عن التعرٌف اللغوي فقالوا: هً: " أخذ المال على وجه 

 الخفٌة واالستتار.

وط تحققها , بحسب اختالفهم فً هذه الشروط , تعرٌف السرقة وشروغالب الفقهاء ضمنوا 

فنجد عند الحنفٌة أنها " اخذ مكلف خفٌة قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان , أو 

حافظ بال شبهة " , وعند المالكٌة " أخذ مكلف حرا ال ٌعقل لصغره , أو ماال محترما لغٌره 

" , وعند الشافعٌة " أخذ  , نصابا اخرجه من حرزه , بقصد واحد خفٌة ال شبهة له فٌه

المال خفٌة ظلما من حرز مثله بشروط " , أما عند الحنابلة " اخذ مال محترم لغٌره , 

واخراجه من حرز مثله , ال شبهة له فٌه على وجه االختفاء , لكن ٌمكن تعرٌف السرقة 

من  بتعرٌف مختصر ٌوافق ما علٌه جمهور الفقهاء وهو أن السرقة هً : " أخذ مال خفٌة

 .  ‹ ¹›حرز مثله " 
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بحث منشور بعنوان مصطلح السرقة على الموقع التالي :  –الدكتور عبد الرحمن بن عبداهلل الخميس ‹ ¹›
fiqh.islammessage.com 



 

 

ٕٔ 

ْمَع  وقد وردت السرقة فً القران الكرٌم اٌضا وذلك فً قوله تعالى )إاِلا َمِن اْسَتَرَق السا

ِبٌٌن (  وتفسٌر قوله تعالى هنا وبحسب اهل العلم ٌقولون لكن قد ٌسترق ‹ , ¹›َفؤَْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّ

ن , ٌبٌن أثره من الشٌاطٌن السمع مما ٌحدث فً السماء بعضها, فٌتبعه شهاب من النار مبٌ

 , وهللا تعالى اعلى واعلم .  فٌه, إما بإخباله وإفساده , أو بإحراقه

اما عن تعرٌف السرقة فً القانون فقد عرفها المشرع العراقً بؤنها ) كل من اختلس منقول 

 اختالسمملوك لغٌره فهو سارق ( , وقد جرى الفقه والقضاء على تعرٌف السرقة بؤنها ) 

 ‹. ²›ٌر بنٌة تملكه ( منقول مملوك للغ

ٌبا غٌر مملوك له فهو ــــوقد عرفها قانون العقوبات الفرنسً بؤنها " كل من اختلس ش

 .‹ ³›سارق "

اختالس مال منقول مملوك لغٌر  ) اما قانون العقوبات العراقً فقد عرف السرقة بؤنها

هو متصل باألرض او الجانً عمدا وٌعتبر ماال منقوال لتطبٌق احكام السرقة النبات وكل ما 

( , كذلك نص قانون العقوبات العراق على انه ٌعاقب بالسجن مدة ال مغروس فٌها ... الخ 

تزٌد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التً تقع تحت ظروف معٌنة , كما نص 

القانون على انه ٌعاقب بالحبس على السرقة التً تقع فً غٌر االحوال المنصوص علٌها فً 

انون , كما ٌجوز تبدٌل هذه العقوبة بالغرامة التً ال تزٌد على عشرٌن دٌنار اذا كانت الق

 . ‹4›قٌمة المال المسروق ال تزٌد على دٌنارٌن

وٌرى الباحث أن السرقة هً أخذ مال الغٌر عمدا ومن دون علم صاحبه وسواء كان هذا 

 دعا لدٌه .وملك لصاحب المال الذي ُسرق منه او كان مالمال 

وال بد اخٌرا ان نتناول هنا تعرٌف االختالس حٌث ٌقصد به ) نقل حٌازة شًء وإدخاله فً 

حٌازة اخرى عمدا , األمر الذي ٌفهم منه ان االختالس ٌنطوي على  عنصرٌن , فعل 

  . ‹5› (االختالس , وعدم رضى المالك او الحابز 
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 . 81اآلية  –سورة الحجر ‹ ¹›
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 الفرع الثانً

 تعرٌف االموال العامة

 ألنسان من اشٌاء .بؤنه : كل ما ٌمتلكه ا ٌعرف المال لغة  

أما تعرٌف المال اصطالحا : فقد اختلف العلماء فً تحدٌد المال الى رأٌٌن , وذلك بسبب 

 اختالفهم فً مالٌة المنافع وكما ٌلً :

رأي الحنفٌة : فقد عرفوا المال العام بانه ) ما ٌمٌل الٌه الطبع وٌمكن ادخاره لوقت الحاجة  -ٔ

 وسواء كان منقوال ام غٌر منقول (

أي جمهور العلماء : فقد عرف الجمهور من العلماء المال العام بؤنه ) كل ما كان له قٌمة ر -ٕ

 ‹ .¹› مادٌة بٌن الناس وجاز االنتفاع به شرعا  (

األموال او الموجودات التً تخص المإسسات الحكومٌة  وٌمكن تعرٌف االموال العامة بانها

او الهٌبات العامة , سواء كانت هذه األموال او المراكز والمكاتب التابعة لإلدارات الرسمٌة 

نقدٌة او غٌر نقدٌة كاآلالت او األثاث او األدوات المختلفة بحٌث ٌجب ان تكون تابعة 

لمإسسات الدولة فً صورها المختلفة , اي سواء اكانت خاضعة ألدارتها المباشرة او غٌر 

الوزارات واالدارات العامة  اموال وموجودات المباشرة , وٌمكن ان ٌندرج فً هذا اإلطار

 . ‹ ²›, والمإسسات العامة والمجالس النٌابٌة والبلدٌة والمصالح المستقلة 
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المال العام الراجح فً الفقه فهو ) المال العام المخصص لالستعمال المباشر  اما تعرٌف

للجمهور بطبٌعته كالسكك الحدٌدٌة والطرقات العامة وٌالحظ على هذا التعرٌف انه ٌستبعد 

الكثٌر من األموال العامة عن دابرته مثل الثكنات العسكرٌة وبعض مبانً الدولة حٌث ان 

 ‹ .¹› ستعمالها مباشرة من قبل الجمهور (هذه األموال ال ٌمكن ا

تعتبر امواال  عامة العقارات  اما القانون المدنً العراقً فقد عرف االموال العامة بانها )

والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة العامة المعنوٌة  لألشخاصوالمنقوالت التً للدولة او 

 ‹ . ²( › بالفعل او بمقتضى القانون

تعرٌف االموال العامة بانها هً الموجودات التابعة لشخص من ونحن نرى انه ٌمكن 

اشخاص القانون العام والتً تخصص لمرفق عام أو الستمال االفراد تحقٌقا ألغراض مرفق 

 معٌن .
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 الفرع الثالث

 المقصود بالحماٌة واالسترجاع

واالسترجاع لما لهذٌن سٌتم التطرق فً هذا الفرع الى المقصود بتعرٌفً الحماٌة 

المصطلحٌن من اهمٌة بالغة فً الحٌاة العملٌة بشكل عام وفً البحث على وجه التخصٌص 

 وكما ٌلً :

 المقصود بالحماٌة . –اوال 

خر هً االفعال التً ٌتخذها الشخص للتخلص آالحماٌة تعنً الوقاٌة من الضرر او بمعنى 

 من الضرر المحتمل .

الحماٌة هنا هو تعرٌف حماٌة االموال العامة وهً تعنً  ولكن ما ٌهمنا فً تعرٌف

االجراءات او االفعال التً ٌمكن للدولة او ال شخاص القانون العام اتخاذها حماٌة لألموال 

الموجودة تحت تصرفها والتً تكون مخصصة للمنفعة العامة , والحماٌة فً هذه الحالة قد 

هذا ٌعنً ان ٌتم النص علٌها  فً الدستور , تتخذ عدة صور فقد تكون الحماٌة دستورٌة و

او قد تكون الحماٌة جزابٌة وٌعنً ان ٌتم النص علٌها فً قانون العقوبات , وقد تكون 

 الحماٌة مدنٌة وٌعنً ان ٌتم النص علٌها فً القانون المدنً .

 المقصود باالسترجاع . –ثانٌا 

د دفعه ـــــــــخذ الشًء من الغٌر بعمن الرجوع أي االنصراف, ومعناه: أ -لغة   -االسترجاع

 .‹ ¹›إلٌه 

 وتعرٌف االسترجاع فً االصطالح ال ٌخرج عن معنى تعرٌفه فً اللغة .

, وٌمكن تعرٌفه بانه استرداد شخص  ردادسترجاع هو بمعنى االستوٌرى الباحث ان اال

 لشًء كان ٌملكه ثم فقده . 

ترجاع االموال العامة التً فقدت من اساما تعرٌف االسترجاع فً نطاق البحث هو ان ٌتم 

  وذهبت الى حٌازة الجانً نتٌجة للسرقة التً قام بها الجانً . المجنً علٌه
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 المبحث الثانً                               

   Stealingالسرقة                          

ٌتضـح أن الـسـرقة هــً حٌـازة شـًء مـمـلوك للـغـٌـر مــن قبل شــخص  – تمهيد

وهــذا األخٌر استولى على الشًء امـا بدون علم المجـنً علٌه أو من دون  أخــر

بم التً ٌتطلب توافـر أركان معٌنه لقٌامها وهذا ارضاه  , والـسرقة كغٌرها مـن الجـر

ما سنتناوله بالتفصٌل كذلك أن السرقة من الجرابم الخطـٌرة التـً عاقبـت مرتكبها 

معـظم القوانٌن وفـً أغلب الدول ان لم تـكـن جمٌعها , وعلٌه فؤن جرٌـمة السرقة من 

معٌنة , ما أود ان انـوه علٌه الجرابم الخطٌرة والتً ٌـتـطـلب قـٌـامـها تـوافر أركان 

مـن البـداٌـة ان الـسرقـة تـقـع عـلـى كـل شـًء ـملوك للغٌر وكما ذكر أعاله لكن ما 

 سٌتركز علٌه بحثً هنا هو السرقة الواقعة على األموال العامة .

                              

 المطلب األول                                         

 أركـــان الـســـرقـــــة                                  

قبل الخوض فً تفاصٌل أركان السرقة البد لنا أن نوضح الفرق بٌن جرٌمة السـرقة 

وجرٌمـتً النصب وخٌانة األمانة فإذا كانت هذه الجرابم الثالث تتشابه من حٌث 

ٌها واحد , وكذلك قصد وقوعها على مال منقول مملوك للغٌر اي ان محل الجرٌمة ف

الجانً فٌها واحد وهو ضم المال الى ملكه أي نقل ملكٌة المال الى ذمته المالٌة , أال أن 

هذه الجرابم تختلف من حٌث وسٌلة ارتكاب كل منها , ففً السرقة ٌنتزع الجانً حٌازة 

المال من دون رضى صاحبه , أي ان الجانً ٌستولً على المال المملوك للغٌر دون 

موافقة المجنً علٌه , فً حٌن ٌتم نقل المال فً جرٌمة النصب من صاحبه باختٌاره 

ولكن الجانً ٌستخدم طرقا  احتٌالٌة , اي ان انتقال حٌازة المال تكون باستخدام طرق 

 ‹¹› احتٌالٌة وخدع المجنً بحٌث ٌسلم ماله الى الجانً .
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تً حددها أما فً جرٌمة خٌانة األمانة فان حٌاة المال تنتقل بناء على عقد من العقود ال

القانون كاإلعارة مثال  ثم ٌغٌر الجانً نٌته من حٌازة الشًء حٌازة وقتٌه او ناقصة الى 

أي أن المال تنتقل حٌازته الى الجانً بناء على  حٌازة كاملة وذلك بنٌة تملك ذلك المال ,

لكه , أي الى عدم اعقد صحٌح ثم ٌغٌر الجانً نٌته وتنصرف ارادته الى ضم المال الى م

 ‹¹› .عادته الى صاحبه فً الموعد المحدد بالعقدا

ومن الضروري جدا  أن نفحص من أي شًء تتكون السرقة . وهذا ٌستلزم الوقوف على 

المكونة لها . فتجرٌم  المفهوم القانونً لهذه الجرٌمة واستخالص األركان األساسٌة

لب قصدا  جنابٌا  وهو الجرٌمة ٌستلزم  فعال  مادٌا  تقترف به وهو الركن المادي , وتتط

الركن المعنوي , وكذلك تستلزم نصا  قانونٌا  ٌجرمها وهو الركن الشرعً , وتقتضً 

موضوعا  وهو المحل الذي تقع علٌه , وعلٌه فؤركان الجرٌمة هً أربعة وسنتناولها تباعا  

: 

                                 الفرع االول                                          

 الركن المادي                                     

لكً تقع السرقة ال بد من فعل ٌقوم بارتكابه الجانً ٌتوصل به الى انتزاع ملكٌة الغٌر 

 وإدخالها  بقصد التملك فً حٌازته بواسطة االختالس وهذا ما سنتناوله بالتفصٌل ..

 فـــــعــل االخــتـــالس  -أوال

وهو المالك او  –الس هو نقل الجانً للشًء المسروق من حٌازة المجنً علٌه االخت

صاحب الٌد السابقة الى حٌازته الشخصٌة بغٌر علم المجنً علٌه او على غٌر رضاه 

‹¹› . 

ٌتحقق االختالس اذا قام الجانً بحركة مادٌة ٌنقل بها الشًء ) المال ( من حٌازة 

الشخصٌة اٌا  كانت وسٌلة ذلك بالسلب أو بالخطف  صاحبه أو حابزه الى حٌازة الجانً

او بنقل الشًء ابو بنزعه من صاحبه او حابزه او بؤٌة وسٌلة اخرى . وكل ما ٌشترط 

فً هذا العنصر ان ٌكون نقل الحٌازة اي االستٌالء على الشًء قد حصل بفعل الجانً 

. ‹²› 
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لة تقوم بنقل ولكن ال ٌشترط ان ٌكون ذلك باستخدام ٌدٌه , بل ٌكفً ان ٌهًء اٌة وسٌ

ترتب علٌه نقل ــــــله وٌــــــالشًء الى الجانً , ولكن ٌشترط ان ٌؤتً الجــــــانً فع

 .  ‹¹›ى حٌازته ــالشًء إل

وعلٌه فان جوهر فعل االختالس هو اعتداء على حٌازة الغٌر , وبذلك فان مادٌات 

ى رأي المشرع جرٌمة السرقة تتحدد على اساس من نظرٌة الحٌازة . لكن بالنظر ال

نجده اورد لفظ االختالس دون ان ٌعرفه ولكن الفقه الجنابً تناول معنى االختالس , 

فؤصحاب النظرٌة التقلٌدٌة عرفوا االختالس بانه ) نقل الشًء او نزعه من المجنً 

علٌه وادخاله الى حٌازة الجانً بغٌر علم المجنً علٌه وبدون رضاه ( وهناك من 

الشًء من حٌازة المجنً علٌه دون رضاه وادخاله فً حٌازة عرفه بؤنه ) اخراج 

 . ‹²›اخرى ( 

هو كل حركة عضوٌة إرادٌة تصدر من الجانً لٌتوصل بها كذلك ان فعل االختالس 

الى ارتكاب جرٌمته, وهذه الحركة قد ٌإدٌها بٌده او ساقه او فمه او غٌر ذلك من 

الحركة العضوٌة بؤٌة كٌفٌة او  وٌستوي فً نظر القانون ان تقع هذه ٓأعضاء جسمه

باستخدام اداة تنفذها او دون استخدام اٌة اداة, فمثال القتل قد ٌقع بوسٌلة قاتلة بطبٌعتها 

كسالح ناري, وقد ٌقع بوسٌلة غٌر قاتلة بطبٌعتها ولكن تإدي الى إحداث الوفاة 

, بل ان بحسب قصد الجانً منها وطرٌقة استخدامه لها كركل المجنً علٌه فً مقتل 

القتل قد ٌقع حتى ولو لم ٌالمس الجانً جسم المجنً علٌه مباشرة كؤن ٌضع له فً 

غٌر ان الحركات العضوٌة ال تكفً فً الفعل لكً ٌكتسب قٌمته  ٓفراشه ثعبانا ساما

الجنابٌة بل ٌلزم توافر عنصر اخر نفسً ٌتمثل فً اإلرادة التً تسبب الحركة 

عضوٌة بغٌر قوة اإلرادة فإنها حركة آلٌة ال تنسب العضوٌة, فإذا صدرت الحركة ال

الى صاحبها, فإذا أصٌب شخص بإغماء مفاجا فسقط على طفل فؤصابه بجراح فان 

واألصل ان المشرع ال ٌعتد , ة فعل اإلصابة ال ٌسند الٌه بل الى قوة الجاذبٌة االرضٌ

قد ٌؤخذ المشرع هذه بوسابل السلوك اإلجرامً وال بزمانه وال مكانه اال انه استثناء 

فقد ٌشترط المشرع لقٌام بعض الجرابم ان ٌكون وقوعها  . االمور فً االعتبار

بوسابل معٌنة فمثال ٌلزم استعمال النار فً تخرٌب األموال الثابتة او المنقولة 

 ‹³›.واستخدام الطرق االحتٌالٌة فً النصب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 490ص  -مصدر سابق  -د. ماىر عبد شويش الدرة ‹ ¹›

 352ص  - 4082 –العراق  -بغداد  –القسم الخاص  -شرح قانون العقوبات  -د. جمال ابراىيم الحيدري ‹ ²›

 . www shaimaaatalla.comبحث منشور على الموقع التالي :  –ركن الجريمة المادي  -د. شيماء عطا اهلل ‹ ³›
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 مـــــحـــــل االخـــــــتالس  -ثانٌا 

ان موضوع السرقة هو الشًء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى علٌها , 

.. وٌتطلب المشرع ان تتوافر فً هذا الشًء شروط معٌنة  وٌنصب علٌه فعل االعتداء

 ‹¹›وهذه الشروط هً: 

االختالس اال على المال وعلة هذا الشرط أن ٌكون ماال : ال ٌمكن تصور وقع فعل  -ٔ

ٌكمن فً ان السرقة اعتداء ٌقع على الملكٌة , لذا ٌتعٌن ان ٌكون موضوعها محال 

 للملكٌة .

أن ٌكون المال منقوال : ٌراد بالمنقول كل شًء ٌمكن نقله او تحوٌله من دون تلف  -ٕ

( من  ٕ/ٔٙم) فٌشمل النقود والعروض والحٌوانات والمكٌالت والموزونات وغٌرها

القانون المدنً . وٌعد منقوال فً حكم القانون الجنابً جمٌع االموال التً ٌمكن نقلها 

من مكان الى اخر . وٌتطلب محل االختالس ان ٌكون المال المنقول ذا طبٌعة مادٌة , 

اي له كٌان ملموس قابل للحٌازة حتى ٌمكن أن ٌتحقق االعتداء على حٌازته . فالشًء 

 و الشًء الذي ٌنتمً الى عالم المحسوسات . المادي ه

لكن ٌجب ان ٌالحظ انه ال تتحقق السرقة بالنسبة للحقوق سواء كان الحق سلطة ام 

عالقة فهو تجرٌد قانونً , ومن ثم فهو غٌر ذي كٌان مادي ومن ثم ال ٌصلح 

 موضوعا للسرقة . وعلٌه فؤن االموال التً تصلح ان تكون موضوعا للسرقة هً :

 موال المنقولة بطبٌعتها .اال - أ

 العقار بالتخصٌص . - ب

 العقار باالتصال . -ج

كذلك ٌعد فً حكم السرقة اختالس المنقول المحجور علٌه قضابٌا او ادارٌا او من  -د

جهة مختصة اخرى , والمال الموضوع تحت ٌد القضاء بؤي وجه ولو كان االختالس 

السرقة اختالس مال منقول مثقل بحق  قد وقع من مالك المال نفسه . كذلك ٌعد فً حكم

 انتفاع او بتؤمٌن عٌنً . 

ٌعد ماال منقوال لتطبٌق احكام السرقة القوى الكهربابٌة والمابٌة وكل طاقة أو قوى  -هـ

 محرزة اخرى .  

 .‹²›أن ٌكون مملوكا للغٌر  -ٖ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 321 -328ص –مصدر سابق  -د. جمال إبراىيم الحيدري ‹ ¹›

 . 315ص –مصدر سابق  –د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ‹ ²›

 



 

 

ٕٓ 

 الثانً الفرع

 الركن المعنوي

 

 . ‹¹›وهو القصد الجنابً الذي ٌتحقق عادة بالعلم واالرادة وبنٌة تملك المال المسروق 

ض اال بتوافر القصد الجنابً والذي ٌتمثل بنٌة التملك , والتً فجرٌمة السرقة ال تنه

تتجسد بانصراف نٌة الجانً الى ان ٌحوز المال حٌازة كاملة وٌباشر علٌه جمٌع 

السلطات التً ٌملكها المالك , وٌحول تبعا لذلك دون ان ٌباشر المالك حقوقه على هذا 

ر المالك , اي ارادة السلوك تجاه المال . اذا  فالقصد الخاص هو ارادة الضهور بمظه

المال المستولى علٌه كما ٌسلك المالك ازاء ملكه . وعلٌه ٌتضح من ذلك ان نٌة التملك 

 تقوم عل عنصرٌن : 

عنصر سلبً : ٌتمثل ارادة حرمان المالك من سلطاته على المال ومظهره  – اولهما

 او عند المطالبة به .  هو عزم الجانً على عدم رد المال الى مالكه سواء تلقابٌا

عنصر اٌجابً : وقوامه ارادة الجانً ان ٌحل محل المالك فً سلطاته على  – ثانيهما

 ‹²›المال اي ٌستعمله وٌتصرف به وٌنتفع به . 

فالسرقة جرٌمة عمدٌة ولذلك ٌجب ان ٌتمثل ركنها المعنوي فً القصد الجنابً وهذا 

عن ارادة الجانً فً حٌازة المال حٌازة  القصد هو نٌة التملك , وهذه االخٌرة تكشف

 . ‹³›كاملة . فالقصد الجنابً هو نٌة تملك الشًء محل السرقة 

 تعتبر السرقة من الجرابم العمدٌة التً ٌتخذ فٌها الركن المعنوي صورة القصد الجنابً

وهو فً  ٌتكون من عنصرٌن هما العلم واإلرادة -كما هو معلوم-والقصد الجنابً ,

لسرقة ٌتضمن العلم بعناصر الجرٌمة أي ٌجب أن ٌعلم الجانً بؤنه ٌستولً جرٌمة ا

 االختالس وأن تتجه إرادته إلى فعل األخذ أو , على منقول مملوك للغٌر بدون رضاه

فإنه ٌجب توافر  , افة إلى القصد العامـوباإلض,  على الحٌازة الكاملة االستٌالءأي  ,

 . ‹4›لتملكقصد خاص فً جرٌمة السرقة هو نٌة ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 43ص  –جريمة السرقة  –د. حميد السعدي ‹ ¹›
 . 311-319ص -مصدر سابق  -د.جمال ابراىيم الحيدري ‹ ²›
 . 412ص  -مصدر سابق  -د. ماىر عبد شويش الدرة ‹ ³›
مقال منشور على الموقع التالي :  –الركن المعنوي لجريمة السرقة  –المستشار القانوني محمود ىويدي  ‹4›

www.facebook.com/mahmoud.hwaydi . 

http://www.facebook.com/mahmoud.hwaydi
http://www.facebook.com/mahmoud.hwaydi


 

 

ٕٔ 

 الثالث الفرع

 الركن الشرعً

ونً ٌقضً بتحرٌم فعل السرقة اذ ال جرٌمة وال عقاب اال بنص , فال بد من نص قان

فاذا لم ٌتضمن القانون نصا  صرٌحا  بتجرٌم االعتداء على الملكٌة فال ٌمكن ان تتحقق 

من قانون العقوبات  9ٖٗفتنص المادة  ,السرقة وبالتالً ٌصعب العقاب على فاعلها 

على أن السرقة هً ) اختالس مال منقول مملوك  9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔالعراقً رقم 

لجانً عمدا  ,وٌعتبر ماال  منقوال  لتطبٌق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل لغٌر ا

باألرض أو مغروس فٌها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربابٌة 

والمابٌة  وكل طاقة او قوة محرزه أخرى , وٌعد فً حكم السرقة اختالس المنقول 

من جهة مختصة أخرى والمال الموضوع تحت ٌد المحجوز علٌه قضابٌا  أو ادارٌا  

القضاء بؤي وجه ولو كان االختالس قد وقع من مالك المال وكذلك اختالس مال 

منقول مثقل بحق انتفاع أو بتؤمٌن عٌنً او بحق حبس أو متعلق به حق الغٌر ولو كان 

 . ‹³›ذلك حاصال  من مالكه (

اذ عد المشرع جمٌع األفعال فً  وعلٌه فهنا النص واضح جدا  على تجرٌم السرقة

المادة اعاله اذا وقعت تقع جرٌمة السرقة , على الرغم أننا نرى أن المشرع وضع 

نفسه فً مؤزق عندما حصر السرقة فً اعمال معٌنة وعدها على سبٌل الحصر فً 

المادة السابقة , وكان من األولى على المشرع أن ال ٌحدد السرقة فً أفعال دون 

  ٌجعلها عامة تشمل كل ما ٌمكن اختالسه من قبل الغٌر .غٌرها بل 
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 . 451ص –مصدر سابق  –د. ماىر عبد شويش الدرة ‹ ¹›

 . 44ص –مصدر سابق  –د. حميد السعدي ‹ ²›

 . 231المادة  -8191لسنة  888نون العقوبات العراقي رقم ينظر في قا‹ ³›



 

 

ٕٕ 

فكما قلنا ٌعبر عن الركن الشرعً فً الجرٌمة بمبدأ "ال جرٌمة وال عقوبة وال 

تدبٌر آمن إال بنص فً القانون , وٌهدف هذا المبدأ الى إقامة التوازن بٌن 

مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طرٌق توفٌر الحماٌة لكل من هذٌن 
المصلحتٌن, وبالقدر الالزم الذي ال ٌهدر إحداهما لفابدة األخرى , وٌحقق مبدأ 

                                        : الشرعٌة الحماٌة لمصلحة الفرد عن طرٌق
                                           

.إذ ٌوجب هذا منع السلطة من التحكم فً حرٌات األفراد, ومنع انتهاك حرٌاتهم  -
المبدأ بؤال ٌعاقب الفرد على سلوك ٌؤتٌه إال إذا كان هذا السلوك مجرما وقت 

 إتٌانه

ـ بٌان السلوك المعتبر جرٌمة , األمر الذي ٌمكن األفراد من معرفة السلوك 
اإلجرامً والسلوك أي معرفة الوجهة االجتماعٌة المقبولة لممارسة نشاطهم فً 

. بٌةمؤمن من المسإولٌة الجنا  

: وٌحقق مبدأ الشرعٌة الحماٌة لمصلحة المجتمع عن طرٌق  

ـ إضفاء الصبغة القانونٌة على العقوبة تجعلها مقبولة باعتبارها توقع تحقٌق 
 للمصلحة العامة

ـ إسناد وضٌفة التجرٌم والعقاب إلى المشرع وحده .وٌتكون مبدأ الشرعٌة من 
 عنصرٌن أساسٌٌن, وهما :

شروعٌة فً ــر المــدم توافـــوع , بل ارتكابهـالفعل ق وجود نص سابق ٌجرم 
‹¹› .الفعل المرتكب   

 والركن الشرعً ٌعنً ان ٌكون الفعل الجرمً غٌر واقع تحت سبب من أسباب 
اإلباحة التً تمنع المسإولٌة الجزابٌة , فال تقوم جرٌمة إال بفعل غٌر مشروع 
ٌقرر القانون له عقوبة. وٌوصف الفعل بؤنه غٌر مشروع إذا تضمن القانون نصا  
 ٌجرمه ولم ٌكن فً الظروف التً ارتكب فٌها خاضعا  لسبب من أسباب اإلباحة
وٌتمثل السلوك اإلجرامً أٌا  كانت صورته شامال  النشاط اإلٌجابً, كما ٌشمل 
االمتناع عن مباشرة الفعل الذي أمر به القانون , ومثال النشاط اإلٌجابً مباشرة 
الجانً الختالس مال الغٌر أو تحرٌك ٌد الجانً لضرب المجنً علٌه أو التلفظ 
بعبارات نابٌة او تحقٌرٌه مما ٌعده القانون قذفا  بحق المجنً علٌه , ومثال 
االمتناع إحجام األم عن إرضاع طفلها لٌهلك أو أمتناع شخص من انقاذ غرٌق 
  مع تمكنه من ذلك .                                     

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث منشور على الموقع التالي : –الركن الشرعي للجرائم  -المحامي احمد ابو زنط  ‹  ¹›  
    www.lawjo.net 



 

 

ٕٖ 

 المطلب الثانً

 السرقة فً الشرٌعة اإلسالمٌة

لخطٌرة وقد نصت الشرٌعة اإلسالمٌة على تحرٌمها السرقة من الجرابم العمدٌة وا

ووضع عقوبة لمرتكبها , وٌتساءل الناس فً قطع السرقة هو شرع لنا ام شرع لمن 

وقٌل كان ذلك الى زمان موسى ,  –قبلنا ؟ فقٌل كان شرع من قبلنا استرقاق السارق 

, ‹¹›له فعلى االول ٌكون القطع شرعا ناسخا للرق وعلى الثانً ٌكون توكٌدا  

والصحٌح ان الحد كان مطلقا فً االمم قبلنا ولم ٌبٌن الرسول )ص( كٌفٌته اذ قال " ٌا 

اٌها الناس انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فٌهم الضعٌف اقاموا علٌه الحد واذا 

 ‹²›سرق فٌهم الشرٌف تركوه وأٌم هللا لو أ ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ٌدها " 

. 

ً هذا المطلب نصوص السرقة فً الشرٌعة االسالمٌة وانواعها واركانها وسنتناول ف

 وشروط قٌامها كل منها على حده .

 نصوص السرقة –أوال  

ـاِرقُ " قال تعالى  اِرَقةُ  َوالسا ِدٌـَُهَما َفاْقطـَُعوا َوالسا ٌْ نَ  َنَكاال   َكَسبـَا ِبمـَا َجـَزاء   أَ ُ  هللااِ  مِّ  َوهللاا

 , وهذا هو النص القرآنً الذي ذكر حد السرقة . ‹³›" َحِكٌمٌ  َعِزٌزٌ 

وقد ورد فً السنة النبوٌة عن عابشة رضً هللا عنها : ان قرٌشا اهمتهم المرأة 

المخزومٌة التً سرقت فقالوا من ٌكلم فٌها رسول هللا ؟ ومن ٌتجرئ علٌه اال اسامة 

 ؟ ثم قام فخطب فقال : حب رسول هللا فكلم رسول هللا , فقال اتشفع حدا من حدود هللا

" ٌا اٌها الناس انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فٌهم الضعٌف اقاموا علٌه الحد 

واذا سرق فٌهم الشرٌف تركوه وأٌم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ٌدها " 

‹4›. 
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 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة ) رض ( .‹ ²›

 .31 اآلية -سورة المائدة ‹ ³›

 مصدر نفسو .ال -رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة ) رض ( ‹ 4›



 

 

ٕٗ 

 . ‹¹›أنواع السرقة  –ثانٌا  

 السرقة نوعان :

 األول : سرقة عقوبتها الحد .

 الثانً : سرقة عقوبتها التعزٌز .

 والسرقة المعاقب علٌها بالحد نوعان :

 سرقة صغرى : وهً اخذ مال الغٌر خفٌة اي على سبٌل االستخفاء . - أ

 لبة وتسمى حرابه .سرقة كبرى : وهً اخذ مال الغٌر على سبٌل المغا  - ب

 أما السرقة المعاقب علٌها بالتعزٌز فهً نوعان اٌضا : 

 اولها : كل سرقة ذات حد لم تتوافر شروط الحد فٌها او درئ فٌها الحد للشبهة .

ثانٌها : اخذ مال الغٌر دون استخفاء اي بعلم المجنً علٌه وبدون رضاه وبغٌر مغالبه 

 لغضب والنهب ., وٌدخل تحت هذا النوع االختالس وا

 . ‹²›اركان جرٌمة السرقة فً الشرٌعة االسالمٌة  –ثالثا 

فً الشرٌعة االسالمٌة ٌتوافر ركنٌن لجرٌمة السرقة وهما الركن المادي والركن 

 المعنوي وعلى نفس التفصٌل الذي بٌناه فً المطلب االول .

 شروط جرٌمة السرقة فً الشرٌعة االسالمٌة  –رابعا  

م وجود من ٌؤخذ مال الغٌر ظلما خفٌة ,وهذا هو السارق وتستلزم ماال السرقة تستلز

مؤخوذا على هذا الوجه , وهذا هو المسروق وتستلزم وجود من ٌإخذ ماله ظلما 

 ‹³›وخفٌة وهذا هو المسروق منه .
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من الحرز الى مكان اخر غٌر المكان  كما ٌتعٌن ان ٌكون المنقول فً حرز وان ٌنقل

الذي ٌعد حرزا للشًء المسروق , فاذا لم ٌتحقق ذلك االخراج ال ٌقال ان السرقة قد 

تحققت , الن النقل من الحرز لم ٌتحقق وكؤن الشًء باٍق فً مكانه . وهذا قول اكثر 

. وهو اهل العلم وهو رأي عطاء والشعبً وعمر وعبد العزٌز وغٌرهم من التابعٌن .

مذهب ابً حنٌفة ومالك والشافعً واحمد . وقد خالف ذلك الظاهرٌة , فال ٌشترطون 

االخراج من الحرز , كما ٌتعٌن ان ٌتحقق معنى هتك حمى الحرز وهو موضع 

االمانة الذي تنتهك حرماتها بالسرقة فاذا لم ٌتحقق هذا االنتهاك تحققا كامال ال ٌثبت 

هو العقوبة المتكاملة فال بد ان تثبت الجرٌمة متكاملة , القطع الن القطع , الن القطع 

 . ‹¹›ق نصابا معٌنا ووالشرط االخٌر هو ٌجب ان ٌبلغ المسر

 . ‹²›الصفات الواجب توافرها فً السارق حتى ٌسمى سارقا  -

ب الصغٌر إذا   -1 ا, فال حدا على صغٌر لم ٌبلغ الُحلُم, ولكن ٌإدا أن ٌكون السارق بالغ 

 سرق

ا؛ ألنه غٌر مكلافأال ٌكو  -2  .ن مجنون 

ًُّ أمره  -3 ا أكرَهُه على السرقة ول  .أال ٌكون مكره 

أال ٌكون للسارِق فً الشًء المسروق شبهٌة, فإنه ال تقطع ٌده؛ لذلك ال تقطع ٌد   -4

ه, أو من أبٌه, أو من جده, أو من ابن ابنه, وأما ذوو  الذي ٌسرق من ابِنه, أو أمِّ

والثوري: ال قطع على أحد من ذوي المحرم؛ مثل العمة  األرحام, فقد قال أبو حنٌفة

إذا سرقت, وكذلك الخالة, واألخت, والعم, والخال, واألخ؛ ألن قطع الٌد ٌفضً إلى 

قطٌعة الرحم التً أمر هللا بها أن توصل, وألن لهم الحق فً دخول المنزل, وال سٌما 

ٌِّبها صاحبها عن أنظار ذو ٌه ولم ٌبعدها عن متناول إذا كانت أموال المنزل لم ٌغ

أٌدٌهم؛ ولذلك ال تقطع ٌد الضٌف إذا سرق مثل هذه األموال؛ ألن الضٌف دخل الدار 

 .بإذن صاحبها من جهة, وألنه سرق ماال  لم ٌكن فً حرٍز من جهة ثانٌة

وكذلك ال تقطع ٌُد َمن سرق من زوجته, وال ٌُد َمن سرقت من زوجها, وال ٌد   -5

, أو  فً السداد المماطلده, وال تقطع ٌد من سرق من المدٌن الخادم إذا سرق من سٌ

ٌن  .الجاحد والمنكر للدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا بمرأى من  - ٙ وكذلك ال تقطع ٌد المنتهب, والمنتهب هو الذي ٌؤخذ المال جهر 

الناس, فٌمكنهم أن ٌؤخذوا على ٌدٌه, وٌخلصوا حق المظلوم منه, أو ٌشهد له عند 

, وكذلك ال تقطع ٌد المختلس, والمختلس هو الذي ٌؤخذ المال على حٌن غفلة الحاكم

ن المخـن صـٌر مـمن مالكه, وال تخلو هذه الحالة من تقص تلَس من ـاحب المال مكا

 .‹¹› ل مالكهــن قبـ, فؤخذ المال من غٌر حفظ م السهـاخت

 .  اإلسالميةالسرقة في الشريعة  حكم

عن ابً حنٌفة والشافعً واحمد والشٌعة الزٌدٌة الن  حكمها حكم المال المشترك

 ٌرى فإنه مالك  اما ,للسارق حقا  فً هذا المال وقٌام هذا الحق ٌعد شبهة تدرأ الحد 

 المال فً ٌشترطونها التً بالشروط كذلك الظاهرٌون وٌرى , السارق بقطع

 ال لطابفة صخص اذا العام المال سرقة فً القطع وجوب الشافعٌة وٌرى , المشترك

 حق له ٌكن لم اذا واجب فالقطع ,  للفقراء المال خصص كؤن السارق, فٌها ٌدخل

 قبل سرق فاذا الخمس اخراج بعد المغنم مال فً القطع فٌرون الحنابلة اما المال فً

 .‹²› علٌه قطع فال اخراجه

 كذلك هناك حكمان للسرقة هما الحكم التكلٌفً والحكم الوضعً وكما ٌلً :

كم التكلٌفً: الحرمة , وهً من الكبابر ومن جرابم الحدود فقد حرمت الشرٌعة الح

 االسالمٌة السرقة , وهً من االفعال التً ٌعاقب على إتٌانها .

الحكم الوضعً: وهو كونها سببا فً وجوب قطع ٌد السارق , وقد ثبت حكم السرقة 

 .‹³›بالكتاب والسنة واالجماع 
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 المبحث الثالث                                       

 األمـــــــــوال الــعـامــة                              

اء كانت هذه األموال العامة بشكل عام هً األموال التً تعود ملكٌتها للدولة وسو -: تمهيد
األموال عقارات او منقوالت , والتً تقوم األخٌرة بتوفٌر الحماٌة القانونٌة لها , وعلى هذا 
األساس فان هذه األموال ) األموال العامة ( تختلف عن األموال الخاصة التً تكون 
مملوكة لألفراد أو لألشخاص المعنوٌة الخاصة , وعلٌه فال بد من وجود األموال العامة 

ٌمكن لإلدارة أن تباشر نشاطها  إذ ال, ها لدولة لكً تستطٌع ان تباشر أعمالها من خاللل
 .وتحقق أهدافها ما لم تتوفر لها األموال الالزمة لهذا النشاط 

وتتمٌز هذه األموال بؤحكام خاصة , وهً أما أن تكون أمواال عامة مخصصة للنفع العام 
تكون أمواال خاصة تخضع لذات النظام القانونً  وتتمتع بحماٌة قانونٌة خاصة , وأما أن

 الذي تخضع له أموال األفراد .
موضوع سنتناول متى ظهرت هذه األموال وكٌف ٌمكن هذا ولتسلٌط الضوء أكثر حول 

 .تمٌٌزها عن غٌرها 

 المطلب األول                                 
 موال الخاصة ظهور فكرة األموال العامة و تمٌٌزها عن األ      

ان فكرة االموال العامة لم تكن حدٌثة نسبٌا بل تعود الى جذورها الى مراحل الدولة 
الرومانٌة ثم تطورت هذه الفكرة بعد ذلك وانتقلت الى دول اخرى , كما ان فكرة 
 االموال العامة قد تختلط مع فكرة االموال الخاصة لذلك سنتناولها فً هذا المطلب .

  

 الفرع األول                                  
 ظهور فكرة األموال العامة                      

ظهرت فكرة األموال العامة أول مرة فً ظل الدولة الرومانٌة .حٌث تم تقسٌم األشٌاء 
إلً أشٌاء داخلة فً التعامل وخارجة عن دابرة التعامل , ومنها ما هو مخصص 

 ., ومنها ما هو مخصص للجماعات العامة  للمنفعة العامة لكل األفراد
الذي  3ٓٗٔثم انتقلت هذه الفكرة إلى فرنسا حٌث صدر القانون المدنً الفرنسً سنة 

ألول مره على أموال الدولة دون أن ٌمٌز بٌن  , (‹¹› الدومٌن العام)أطلق مصطلح 
بالمناداة واستمر الوضع على ذلك حتى بدأ الفقه , األموال العامة واألموال الخاصة

  .‹²›بالتفرٌق بٌن المال العام والمال الخاص 
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سى ـوقد طبق القضاء الفرن . proudhonوكان أول من نادى بهذه التفرقة الفقٌه الفرنسً

ثم صدرت بعض التشرٌعات التً تمٌز بٌن المال   , ز فً العدٌد من أحكامهـٌـٌـمـهذا الت
 3ٌ٘ٔٔونٌو  ٕٙالعام والمال الخاص , ومن أول هذه التشرٌعات التشرٌع الصادر فً 

وقد ظهرت فكرة المال العام فً مصر بعد  ,ارٌة فً الجزابربخصوص الملكٌة العق
فً حٌن تولى المشرع  31ٌ٘ٔونٌو  3ٕصدور القانون المدنً المختلط فً 

القانون المدنً فقد ورد فً من  1ٔتحدٌد المقصود باألموال العامة بنص المادة   العراقً
 لألشخاصالتً للدولة أو  تعد أمواال  عامة العقارات والمنقوالت األولى منها) الفقرة

وتظهر ( , المعنوٌة العامة والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون
أهمٌة التمٌٌز بٌن هذٌن النوعٌن من األموال فً أن األموال العامة ال ٌجوز التصرف فٌها 

متمٌز عن فاألموال العامة تخضع لنظام قانونً  –أو الحجز علٌها أو تملكها بالتقادم 
 . ‹¹›ةالنظام القانونً الذي تخضع له األموال الخاصة لإلدارة وهو نظام القانون العام

 

 الفرع الثانً                                      
 للدولة تمٌٌز األموال العامة عن األموال الخاصة              

 
ولة عن اموالها الخاصة ٌتبٌن من إن أهمٌة اٌجاد معٌار لتمٌٌز األموال العامة للد       

ة بؤعتبارها مخصصة لتحقٌق خالل ما ٌسبغه القانون من الحماٌة القانونٌة لألموال العام
العامة , ومن ثم ٌخضعها لمجموعة من القواعد القانونٌة الخاصة التً تكفل لها  فعةالمن

, هو قدٌم جدااصة ة العامة والختلك الحماٌة ومن المالحظ إن التفرقة بٌن اموال الدول
, الفقه المصريبه وذلك للتطور الذي مر به فقه القانون العام فً فرنسا والذي أخذ 

والقضاء  اإلداريإن فكرة المرفق العام هً أساس القانون  ونٌرهذا المعٌار واصحاب 
اإلداري وفً هذا قصور واضح , فعلى أساس هذا المعٌار تعد دور الوزارات ومكاتب 
الموظفٌن أمواال  عامة ولكن بعض األموال ) كؤدوات المكاتب واألقالم .... ( مما هو 
مخصص للمرفق العام ولكنها ال تستوجب الحماٌة الخاصة المقررة كؤموال عامة تخدم 

المباشر للجمهور كالطرق واألنهار وهً  لالستعمالوال تكون  مرافق عامة جوهرٌة ,
أموال عامة بطبٌعتها لٌست مخصصة لمرفق عام بذاته
 
. 

أما المعٌار الثانً وهو التخصٌص للمنفعة العامة فؤمام قصور المعٌار السابق , ولتفادي 
التخصٌص  اآلخر هو األخذ بمعٌار ٌعتمد على االتجاهالموجهة الٌه , فإن  االنتقادات

من طبٌعة المال ذاته وإنما من تهٌبة  ٌستفادللمنفعة العامة ذلك أن تحدٌد األموال العامة ال 
له وتخصٌصه للنفع العام .على إن األخذ بهذا المعٌار سٌإدي الى توسٌع نطاق  الدولة

 ‹²›األموال العامة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : معيار يبيعة المال.أوالا 
ٌقوم هذا المعٌار على أساس أن األموال العامة تلك التً ال تصلح بطبٌعتها لتكون 
مملوكة ملكٌة خاصة وتكون مخصصة لالستعمال المباشر للجمهور ومثال ذلك الطرق 

 . العامة والمٌادٌن والحدابق العامة
ال العام فٌشترط أن ٌكون وهذا المعٌار محل نقد من حٌث انه ٌضٌق من مفهوم الم

كما انه ٌحصر مفهوم المال العام فً ذلك المال الذي ,  المال العام عقارا  ولٌس منقوال  
و ال ٌخفى أن الكثٌر من المبانً الحكومٌة ال ٌستعملها  .ٌستعمله الجمهور بشكل مباشر 

نصار هذا ومن جانب آخر قصر أ , الجمهور بشكل مباشر وال خالف فً إنها أمواال عامة
المعٌار مفهوم المال العام على المال غٌر القابل للتملك من قبل األفراد, وهذا منتقد من 

إلضفاء   حٌث أن قابلٌة المال العام للتملك ال ترجع لطبٌعته الخاصة, وإنما هً نتٌجة
صفة المال العام علٌه , كما أن الكثٌر من األموال المعتبرة أمواال عامة تقبل الملكٌة 

 . ‹¹›لفردٌة كالطرق و القنوات المابٌة التً ٌنشؤها األفراد فً أمالكهم الخاصة ا
 
 بٌن ما للتمٌٌز ظهرت التً المعاٌٌر أول هو المعٌار هذا أن إلى اإلشارة تجدر و
 من المعٌار هذا استمد قد و الخاص بالقانون تؤثرا أكثرها و  الخاصة, و العامة األموال
 على نصت التً ,(3ٓٗٔ لسنة نابلٌون مدونة) الفرنسً المدنً القانون من 3ٖ٘ المادة
 بٌن تفرقة بصٌاغة" باردوسو" فقام كالطرق, للتملك العامة األمالك بعض قابلٌة عدم

 المخصصة العامة األمالك بٌن و الخاص للتملك والقابل المنتج الوطنً الدومٌن أمالك
 ترد ال كما بالتقادم, تملكها أو فٌها رفالتص ٌجوز ال والتً الجماعً, لالستعمال بطبٌعتها

 للتملك قابل غٌر مال كل أن اعتبار إلى االتجاه هذا ذهب حٌث. االرتفاق حقوق علٌها
 تملكه ٌجوز ال ما كل و األنهار و والبحار العامة كالطرق, عاما ماال ٌعد بطبٌعته الخاص
 .علٌه العامة الصفة إلضفاء خاصة ملكٌة
 التخصٌص بهذا ألنه مباشرة الجمهور الستعمال مخصصا ٌكون امالع المال فإن وعلٌه
 على ٌقوم المذهب هذا أن نالحظ وبالتالً الخاصة, للملكٌة قابل غٌر بطبٌعته المال ٌصبح

 :هما  أساسٌٌن عنصرٌن
 .الخاص للتملك بطبٌعته المال قابلٌة عدم  ـ
 . ‹²› مباشرة الجمهور الستعمال المال تخصٌص ـ
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 ل للمرفق العام.ثانياا: معيار تخصيص الما
من حٌث  األموالتختلف عن غٌرها من  الالعاّمة  األموالوبحسب هذا المعٌار فإن 

 األموالالعامة عن  لألموال, ّ أن المعٌار الممٌز  االتجاهالطبٌعة , إذ ٌرى أنصار هذا 
المعنوٌة العامة , هو تخصٌصها لمرفق  واألشخاصالعامة  لإلدارةالمملوكة  ,الخاصة 

ومن أبرز من قال بذلك الفقٌه دٌجً, وهو من أنصار مدرسة المرفق العاّم , التً  عاّم ,
, وٌجب أن تشٌد علٌها سابر النظرٌات  اإلداريترى ْ أن فكرة المرفق العاّم أساس القانون 

التً تكون مخصصة  األموالالعامة هً تلك  األموال, فعلى وفق هذا المعٌار تصبح 
 . ‹¹›لخدمة مرفق عاّم 

 أساس هً بنظرهم العام المرفق فكرة إن انصاره ٌرى عام لمرفق المال تخصٌص معٌارف
 تعد المعٌار هذا أساس فعلى,  واضح قصور هذا وفً اإلداري والقضاء اإلداري القانون
 المكاتب كؤدوات)  األموال بعض ولكن عامة أمواال   الموظفٌن ومكاتب الوزارات دور

 المقررة الخاصة الحماٌة تستوجب ال ولكنها العام للمرفق مخصص هو مما.... (  واألقالم
 كالطرق للجمهور المباشر لالستعمال تكون وال , جوهرٌة عامة مرافق تخدم عامة كؤموال
 أنصار وٌتجه كما , بذاته عام لمرفق مخصصة لٌست بطبٌعتها عامة أموال وهً واألنهار

 لخدمة المخصص المال هو العام المال أن إلى العام المرفق مدرسة من وهم المعٌار هذا
 فهو , أخرى ناحٌة من وواسع ناحٌة من ضٌق انه حٌث من منتقد االتجاه وهذا. عام مرفق
 المباشر لالستعمال المخصصة األموال تلك العامة األموال دابرة من ٌخرج ألنه ضٌق

 لخدمة عةموضو غٌر ألنها إال لشًء ال العامة والحدابق والمٌادٌن كالطرق للجمهور
 العامة األموال بصفة ٌعترف انه حٌث من واسعا   المعٌار هذا ٌكون حٌن فً,  عام مرفق
 اقتصادٌة أم إدارٌة أنواعها اختالف على العامة المرافق لخدمة المخصصة األموال لجمٌع
 المعٌار هذا أنصار سعى االنتقادات هذه ولتفادي,  القٌمة تافه أم مهما   المال أكان وسواء

 : عاما   المال ٌكون حتى امرٌن اشتراط خالل من تحدٌده ىإل
 . جوهرٌا   عاما   مرفقا   المرفق ٌكون أن : األول

 المرفق هذا لخدمة  خاصا   أعدادا اعد قد المرفق لهذا المخصص المال ٌكون أن والثاني : 
 تالمنقوال استبعاد تم ذلك على وبناء  ,  وأدارته المرفق سٌر فً الربٌسً الدور وله

 الحكومٌة المبانً وكذلك.  العامة األموال نطاق من العامة المرافق فً المستخدمة
 ‹.²› المرفق لخدمة خاصا   أعدادا معدة غٌر ألنها العسكرٌة والثكنات والمدارس
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 من حٌث األموالالعاّمة ال تختلف عن غٌرها من  األموالوبحسب هذا المعٌار فإن 
 األموالالعامة عن  لألموال, أن المعٌار الممٌز  االتجاهٌرى أنصار هذا الطبٌعة , إذ 

 هو,  العامة المعنوٌة واألشخاص العامة لإلدارة المملوكةبان االموال العامة هً  الخاصة
 مدرسة أنصار من وهو(  دٌجً)  الفقٌه بذلك قال من أبرز ومن,  عامّ  لمرفق تخصٌصها

 تشٌد أن وٌجب,  اإلداري القانون أساس العامّ  المرفق فكرة أن ترى التً,  العامّ  المرفق
 التً األموال تلك هً العامة األموال تصبح المعٌار هذا وفق فعلى,  النظرٌات سابر علٌها
 : ناحٌتٌن من دٌجً نظرٌة انتقدت وقد( ,  عامّ  مرفق لخدمة مخصصة تكون

 وغٌرها واألقالم والمحابر المكاتب أدوات نحو البسٌطة األموال بعض توجد:  إحداهما
 الحماٌة تستوجب تًوال للمرفق بالنسبة تافهة تكون ولكنها العامّ  للمرفق مخصص هو مما

 .  العامة لألموال المقّررة الخاصة
 هو مما شابهها وما البحار وشواطا واألنهار الطرق نحو أساسٌة أشٌاء توجد:  واألخرى
 بالرغم إلٌه المشار المعٌار وعبهاٌست ال لألفراد المباشر لالستعمال مخصص

 ( . بذاته عامّ  لمرفق مخصصة تكن لم وإن عامة أموال أنها من
 شٌبا علٌها ٌدخل أن - النظرٌة هذه أنصار من وهو - جٌٌز حاول لذلك
 شرطٌن عام لمرفق تخصٌصه عن فضال العامّ  المال فً فاشترط االنتقادات هذه على به

  -: جوهرٌٌن
 . ربٌس عامّ  مرفق لخدمة مخصصا المال نٌكو أن - احدهما
ًٌ  أثرٌ  للمال ٌكون أن -واآلخر   له المخصص المرفق إدارة فً ربٌس

 
 نطاق من كثٌرا ٌضٌق انه حٌث االمور من كثٌر فً منطقً غٌر المعٌار هذا ان ونرى

 االموال نطاق توسٌع الى جاهدة تسعى االخرى المعاٌٌر ان من الرغم على العامة االموال
 المعٌار هذا اصحاب فان اخر جانب ومن,  جانب من هذا ممكن قدر اكبر الى لعامةا

 هذه تخصٌص بمجرد هو الخاصة االموال عن العامة لألموال الممٌز المعٌار انه ٌرون
 لخدمة االموال تخصٌص الممكن من اذ االحٌان بعض فً منطقً غٌر وهذا االموال
 هم منها ٌنتفع الذي ولكن العام القانون صاشخا من شخص الى تعود ولكنها عام مرفق
 او االشخاص من معٌن شخص الى ملكٌتها تعود التً مثال االلعاب كمدن الناس عوام

 .. وغٌرها معٌن شخص الى التابعة الوقود تعببة كمحطة
 

  العامة االموال بٌن التمٌٌز على حقٌقً قصور المعٌار هذا فً ان نرى االساس هذا وعلى
 الحاضر الوقت فً وخصوصا المعٌار بهذا االخذ الممكن غٌر من وانه لخاصةا واالموال

 االموال تخصٌص معٌار وهو المعٌار هذا من نطاقا اوسع اخر معٌار الى الفقه لجؤ لذلك
 . معٌنة لمنفعة العامة
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 ثالثاا: معيار تخصيص المال للمنفعة العامة.

نتٌجة لالنتقادات الموجهة للمعٌارٌن السابقٌن اتجه الفقه نحو األخذ بمعٌار آخر هو         
معٌار تخصٌص المال للمنفعة العامة. ومقتضاه أن المال ٌكون عاما  طالما تم تخصٌصه 

العام . وقد اختلف الفقه فً الطرٌقة الذي ٌتم فٌه تخصٌص المال للنفع العام ,  لتحقٌق النفع
إلً ضرورة أن ٌكون تخصٌص المال للمنفعة العامة بقرار  Hauriou فقد ذهب العمٌد "

إلى ذلك أن المال العام ٌجب أن ٌكون ضرورٌا   Walineفً حٌن أضاف –من اإلدارة 
قٌقه المصلحة العامة وال ٌمكن االستغناء عنه أو والزما  لتسٌٌر المرفق العام وتح

االستعاضة عنه بسهولة. وأٌا كانت طرٌقة التخصٌص فقد استقر رأى الفقه والقضاء على 
أن المـــــــــال العام هو ذلك المال المملوك إلحدى الجهات اإلدارٌة والمخصص للمـنفعة 

 ‹¹› العامة.

لى التخصٌص للمنفعة العامة ذلك أن تحدٌد األموال معٌار ٌعتمد عوعلٌه فان األخذ بهذا ال
العامة ال ٌستفاد من طبٌعة المال ذاته وإنما من تهٌبة الدولة له وتخصٌصه للنفع العام 
.على إن األخذ بهذا المعٌار سٌإدي الى توسٌع نطاق األموال العامة , ومع ذلك فإن هذا 

مصلحة العامة , كما أخذت به بعض المعٌار ٌعد أكثر وضوحا  وتجاوبا  مع مقتضٌات ال
على إن تخصٌص المال العام للمنفعة العامة ,  من التشرٌعات العربٌة كمصر والعراق

ٌضفً علٌها القانون الحصانة وتبقى هذه الصفة الى حٌن ٌصبح فاقدا  بالفعل لها بصورة 
ح أو األهمال تامة وبطرٌقة مستمرة ال لبس فٌها وال انقطاع . مما ٌحمل على محمل التسام

, ال ٌصلح سندا  للقول بؤنهاء تخصٌص المال العام للمنفعة العامة  اإلدارةمن جانب جهة 
 .‹ ²›التً رصد لها

ومن خالل الدراسة لهذا الموضوع نرى ان هذا المعٌار هو االفضل من بٌن المعاٌٌر   
 العامة ةللمنفع مخصصة تكون ان ٌجب العامة االموال فً االصل الن وذلك  السابقة
 وحجم ٌتساوى ال بسٌط بمقابل او االفراد على مقابل بدون االموال هذه تكون  ان وٌجب
 ان ٌجب العامة للمنفعة مخصصا   المال ٌكون لكً كذلك,  االفراد الى  المقدمة المنفعة
 عن ٌخرج انه ٌعنً وهذ بالدولة خاص او المعنوٌة االشخاص  بؤحد خاصا المال ٌكون
 مخصصا العام المال ٌكون ان اخٌرا وٌجب االفراد ٌملكها التً االموال تلك االموال دابرة
 . العامة المصلحة لغاٌات
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 المطلب الثانً

 معٌار االموال العامة فً التشرٌع العراقً

 
حسم المشرع العراقً موضوع معٌار االموال العامة بالنص علٌه بشكل مباشر وذلك فً 

امة تعد أمواال  عمن القانون المدنً العراقً والتً تنص على ) 1ٔالفقرة االولى من المادة 
المعنوٌة العامة والتً تكون مخصصة  لألشخاصالعقارات والمنقوالت التً للدولة أو 

 . ( ‹¹›القانون لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى

 . ‹²›ٌجب العتبار المال عاما  توافر شرطٌنهذا النص  وعلى اساس

 العامة. المعنوٌة  إلحدى األشخاص  أن ٌكون المال مملوكا  للدولة أو :األول
  . أن ٌتم تخصٌص المال للمنفعة العامة :الثاني
 ٌكون هكذا فال بد ان ٌكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بنص القانون . ولكً
 مهور دون ـه مباشرة للجــلالنتفاع ب مهٌؤ ال ـــون المــان ٌكــك بــوٌتم ذل : بالفعل
 وم األفراد باالنتفاع ـؤن ٌقــك رار ,ــون أو قـانــات فً ذلك بقـــسلطــتدخل الـــتأن 

     دابق , وفق ما ٌمكن تسمٌتها باألموال العامة ـــا والحــــة والشواطـــالعامبالطرق 
 بطبٌعتها

المال  : وٌظهر هذا التخصٌص فً إصدار الدولة قانونا ٌتضمن تخصٌص قانونال بنص    
العامة المختلفة. كمرفق النقل  للنفع العام, كما هو الحال فً االنتفاع عن طرٌق المرافق

ملوكة لألفراد أو األشخاص مال ومن ثم ال ٌمكن اعتبار األموال  واالتصاالت وغٌرها.
االعتبارٌة الخاصة أمواال عامة ولو كانت مخصصة للمنفعة العامة , وكذلك 

 بالنسبة لألموال المملوكة لملتزم المرافق العامة فردا  أو شركة خاصة .  الحال
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 لثالثالمطلب ا
 تعمال األموال العامةاس

ملً المال العام سواء تم ذلك عإن الستعمال المال العام قواعد ٌجب ان تراعى من قبل مست
 مباشرة من قبل الجمهور او بواسطة مرفق عام , واهم هذه القواعد :

ضرورة مساٌرة طرق االستعمال  لألهداف السٌاسٌة التً خصص المال العام من اجل  -ٔ
 تحقٌقها .

طر ــــــن ال ٌـإدي االستـعمال الى تعرٌض عناصر المـال العـام إلى خــٌجــب ا  -ٕ
 . ‹¹› الهالك

كما قد ٌتم تخصٌص المال العام النتفاع الجمهور مباشرة , كما هو الحال فً استعمال 
الجمهور للطرقات العامة , وشواطا البحار , والحدابق العامة وغٌرها .. وٌتبٌن من هذا 

العام فً هذه الحالة هو استعماال جماعٌا , وقد ٌستعمل المال الخاص  ان استعمال المال
استعماال خاصا لبعض األفراد المعنٌٌن بصفتهم الخاصة , وهكذا ٌتضح أن هناك صورتٌن 
الستعمال المال العام , الصورة األولى هً االستعمال الجماعً والصورة الثانٌة : هً 

  . ال الصورتٌناالستعمال الفردي ونعرض فٌما ٌلً لك

 الصورة األولى : االستعمال الجماعً لألموال العامة .

ٌعنً االستعمال الجماعً للمال العام , ان ٌكون االنتفاع بالمال العام ألبناء المجتمع , 
كاستخدام الجمهور للشوارع والمٌادٌن العامة ووسابل النقل وغٌرها , أال أن انتفاع 

عض الضوابط والقواعد دونما إهدار لمبدأ التسلٌم بحق الجمهور بالمال العام ٌخضع لب
األفراد فً االنتفاع بالمال العام بصورة عادٌة والتزام الدولة بالمقابل بضمان هذا االنتفاع 

 . ‹²›أو االستخدام كواجب مكلفه به وفقا للظروف والمالبمات

 واهم القواعد التً تحكم االستعمال الجماعً هً : 

ستعمال : ٌتطابق االستعمال الجماعً فً كثٌر من الحاالت مع قاعدة حرٌة اال  -ٔ
 كاملة بحرٌه ٌتم العام االستعمال فؤن ذلك وبمقتضى ممارسة عدد من الحرٌات العامة

 تملك ال التً اإلدارة من مسبق ترخٌص على الحصول دون المستعملٌن جمهور من
 لالستعمال لمنضمةا اإلداري الضبط سلطات سوى االستعمال من النوع هذا حٌال
  . ‹³› كلٌا منعه درجة الى التصل ان ٌجب والتً العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  –لبنان –بيروت –االسالمية والقانون الوضعي  جرائم االموال العامة والوظيفة العامة في الشريعة –د. نوري حمو سعيد حيدر الهموندي  ‹¹›
 .311ص   - 4009

 . 311ص  - 4001 –االردن  –عمان  –القانون االداري  –االستاذ الدكتور نواف كنعان  ‹²›

 .311ص  –المصدر نفسو  –د. نوري الهموندي ‹ ³›
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ام مطابقا قاعدة المساواة بٌن المنتفعٌن :وهو نتٌجة منطقٌة العتبار االستعمال الع -ٕ
لممارسة بعض الحرٌات العامة ,فمن مقتضى االعتراف بحرٌة عامة ان ٌتساوى الجمٌع 

رٌه كل فرد فً استعمال المال العام فً , كما وتعنً هذه القاعدة ح ‹¹›فً ممارستها 
الوقت المناسب له دون اذن سابق من السلطة اإلدارٌة , كحق األفراد بالمرور بالطرق 

 .‹²›ه بالحدابق العامة وغٌرها العامة , والتنز

 

 الصورة الثانٌة : االستعمال الخاص لألموال العامة .    

     ٌعنً االستعمال الخاص للمال العام قصر حق االنتفاع باألموال على فرد او عدد     
محدود من األفراد بحٌث ٌنفرد باستعماله دون غٌره مما ٌخرجه من اطار االنتفاع العام 

ً للمال العام . كما فً حاالت منح تراخٌص باستخدام ارصفة الطرٌق العام او الجماع
األفراد بإقامة كازٌنو على شاطا البحر . وهكذا  الممنوحةخٌص اكمقهى , وحاالت التر

نجد ان المال العام المخصص لخدمة الجمهور ٌصبح محل انتفاع فردي غٌر عادي فً 
ال العام عن المال الخاص من نواحً اخرى جمٌع الحاالت السابقة , هذا وٌختلف الم

 وهً : 

 ان سلطة االدارة ازاء االستعمال العام لألموال العامة مقٌدة .  -ٔ
 ان االنتفاع بالمال العام ال ٌتوقف على اذن او تصرٌح مسبق من االدارة . -ٕ
 . ‹³›ان االنتفاع بالمال العام ٌكون من دون مقابل  -ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .311ص   –مصدر سابق  –د. نوري الهموندي ‹¹›

 . 311ص  –مصدر سابق  -د. نواف كنعان ‹ ²›

 . 312ص –المصدر نفسو  –د. نواف كنعان ‹ ³›
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 المبحث الرابع                                

 حماٌة واسترجاع األموال العامة                   

 المطلب األول                             

 حماٌة األموال العامة                         

األموال العامة هً المحرك األساس القتصاد أي بلد وعلٌه ال بد من  –: تمهيد

أن تإدي واجباتها تجاه  توفٌر الحماٌة الالزمة لهذه األموال , إذ ال ٌمكن للدولة

أموال مخصصة للمنفعة هً األموال العامة وشعبها إال من خالل األموال العامة , 

العامة وتخصٌصها لهذا الغرض ٌقتضً أفرادها بؤحكام خاصة تكفل حماٌتها من 

 . كل اعتداء قانونً أو مادي ٌمكن أن ٌعطل تحقٌق الغرض منها

حماٌة خاصة لألموال العامة نظرا لكونها وٌضفً المشرع فً مختلف دول العالم 

تعم لنفع المجتمع كله وٌتوقف على حماٌتها وصٌانتها استمرار عمل المرافق العامة 

ورد فً  بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنٌن. وتعدد صور الحماٌة فمنها ما

 . الدستور موادورد فً  القانون المدنً ومنها ما تضمنه قانون العقوبات ومنها ما

 

 الفرع األول                                 

 الحماٌة المدنٌة لألموال العامة                       

تعنً الحماٌة المدنٌة لألموال العامة تطبٌق األحكام والقواعد التً نص علٌها القانون 

 مل ..المدنً لضمان أداء المال العام لدوره فً خدمة المنفعة العامة على الوجه األك

وتذهب غالبٌة القوانٌن وفً معظم الدول الى تخصٌص مواد معٌنة فً قوانٌنها 

تكون مخصصة لحماٌة االموال العامة وذلك لما لهذه االموال من اهمٌة كبٌرة فً 

 سٌر مرافق الدولة . 

ومن القوانٌن التً نصت على حماٌة االموال العامة القانون المدنً العراقً حٌث 

ارة على انه ) ان االموال العامة ال ٌجوز التصرف بها او الحجر نص بصرٌح العب

 . ‹¹› علٌها او تملكها بالتقادم (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18/4المادة  –ينظر في القانون المدني العراقي ‹ ¹›
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األموال العامة ال ٌجوز التصرف فٌها أو  نص المشرع المصري على انه )كذلك 

 . ‹¹›الحجز علٌها أو تملكها بالتقادم (

وعلٌه ٌتبٌن من هذا النص أن الحماٌة المدنٌة لألموال العامة تتلخص فً عدم جواز 

التصرف فً األموال العامة , وعدم جواز الحجز علٌها , وعدم تملكها بالتقادم , 

 وسوف نتناول ذلك بالتفصٌل .

 عدم جواز التصرف فً األموال العامة . –ال  أو

ٌرجع أساس هذه القاعدة الى ضرورة حماٌة التخصٌص للمنفعة العامة والذي من 

اجله رصدت هذه األموال العامة لإلدارة , إذ أن إباحة التصرف فً هذه األموال 

تخصٌص , ٌإدي إلى انتقال ملكٌتها من ذمة اإلدارة إلى ذمة الغٌر وبالتالً انقطاع ال

ولهذا فان قاعدة عدم جواز التصرف فً األموال العامة تدور وجودا وعدما ببقاء 

التخصٌص أو زواله , فهً تبقى ما بقً التخصٌص وتزول بزواله , علما ان قاعدة 

عدم جواز التصرف فً الموال العامة ترد على جمٌع األموال سواء كانت هذه 

بالذكر ان هذه القاعدة ال تسري اال على  األموال عقارات ام منقوالت , والجدٌر

التصرفات المدنٌة التً تدور فً نطاق القانون الخاص , والتً ٌترتب على إبرامها 

انتهاء تخصٌص هذه األموال للمنفعة العامة لخروجها من ذمة اإلدارة ولذلك ٌمتنع 

وصٌة أو على الجهات اإلدارٌة بٌع هذه األموال أو التنازل عنها فً صورة هبة أو 

إٌجارها , الن ذلك ٌتعارض مع فكرة التخصٌص للمنفعة العامة , كما ٌالحظ ان 

هذه القاعدة ال تطبق على التصرفات اإلدارٌة , ومن أمثلة التصرفات اإلدارٌة التً 

ال تخضع لهذه القاعدة , المبادالت التً تتم بٌن األشخاص اإلدارٌة بشؤن األموال 

تتنازل لغٌرها من األشخاص اإلدارٌة عن جزء من  العامة , فٌجوز للدولة ان

األموال العامة , والعكس ٌجوز للدولة ان تتلقى ملكٌة المال العام المملوكة لهذه 

فعة ٌتعارض مـــــــع تخصــٌص تلك األموال للمناألشخاص اإلدارٌة الن ذلك ال 

 .‹²›العامة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11المادة  – 8121لسنة  838ينظر في القانون المدني المصري رقم ‹ ¹›

 - 4005  –صر ــــم –اىرة ــــالق  -هضة العربية ــدار الن –ونية لألموال العامة ـــــــماية القانـــــالح –د. محمد إبراىيم الدسوقي ‹ ²›
 . 1-9ص 



 

 

ٖ3 

 

 م جواز الحجز على األموال العامة .عد –ثانٌا 

تقضً هذه القاعدة بؤنه ال ٌجوز التصرف فً المال العام بما ٌتعارض مع 

تخصٌصه للنفع العام , وجب القول كذلك بؤنه ال ٌجوز الحجز على األموال العامة 

واتخاذ طرق التنفٌذ الجبري ضدها , ألنه من المقرر انه الحجز على األموال العامة 

إول بالنهاٌة إلى بٌعها بٌعا إجبارٌا لسداد الدٌون التً وقع الحجز من اجلها سوف ٌ

 .‹¹›ونفذ البٌع من اجل وفابها 

وترجع الحكمة من تقرٌر هذه القاعدة غالى أنه إذا كان نقل ملكٌه هذه األموال من 

جهة اإلدارة إلى الغٌر غٌر جابز قانونا كما رأٌنا, وذلك ألن الحجز على هذه 

ال سٌإدي فً النهاٌة إلى بٌعها بٌعا إجبارٌا وهو كالبٌع االختٌاري التصرف األمو

فً األموال العامة وهذا األمر ٌتعارض مع فكرة تخصٌصها للمنفعة العامة . 

وتطبٌقا لذلك قضت محكمة النقص فً حكم لها بؤنه , لما كان الثابت أن األرض 

للدولة ملكٌة خاصة , وقد  التً اتخذت علٌها إجراءات الحجز العقاري مملوكه

أقامت علٌها مخبؤ لحماٌة الجمهور من الغارات الجوٌة , وآذ تإدي المخبؤ التً 

تنشبها الدولة على أراضٌها خدمة عامة بسبب إنشابها لحماٌة الكافة , فؤن الزم لذلك 

ان تعتبر األرض موضوع إجراءات الحجز العقاري المقامة وعلٌها المخبؤ من 

امة فال ٌجوز الحجز علٌها مادامت محتفظة بتخصٌصها لمنفعة العامة .                                األموال الع

والجدٌر بالذكر أن قاعدة عدم جواز الحجز علً األموال العامة تسرى على جمٌع 

األموال العامة سواء اتخذت شكل العقارات أو المنقوالت طالما انها مخصصة 

حظ ان قاعدة عدم جواز الحجز على األموال العامة تتعلق للمنفعة العامة .وٌال

بالنظام  العام وٌترتب على ذالك انه ٌكون للقاضً أن ٌقضً بالبطالن تلقاء نفسه, 

ٌجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وفً أي مرحلة كانت علٌها اإلجراءات وان 

األموال  البطالن ال تصححه اإلجازة . وٌترتب على قاعدة عدم جواز الحجز على

العامة , عدم جواز ترتٌب حقوق عٌنٌة تبعٌة كرهن الرسمً أو الرهن الحٌازي او 

حق االمتٌاز على هذه األموال ضمانا للدٌون التً تشتغل ذمه الدولة أو غٌرها من 

 .‹²›األشخاص اإلدارٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 311ص  –مصدر سابق  –د. نواف كنعان‹ ¹›

 . 83-84ص  –مصدر سابق  –د. محمد إبراىيم الدسوقي ‹ ²›
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 عدم جواز تملك المال العام بالتقادم . –ثالثا 

هذا المظهر من الحماٌة هو نتٌجة لعدم جواز التصرف بالمال العام ولكن من الناحٌة 

اهمٌة المظهر األول . وذلك ألنه من النادر ان تقدم العملٌة ذو أهمٌة تضاهً 

اإلدارة على التصرف فً المال العام أما األفراد فكثٌرا ما ٌعتدون علٌه عمدا او 

خطؤ , كما أن التملك بالتقادم ٌتمٌز بطباعه المستتر وغٌر المحسوس أحٌانا لذلك 

 .‹¹›ة وضع الٌد علٌه فان من مقتضى هذا المبدأ استرداد المال العام مهما طالت مد

علما ان القانون المدنً العراقً قد نص على عدم جواز تملك االموال العامة بالتقادم 

 وكما بٌناه سابقا .

 الفرع الثانً                                

 الحماٌة الجنابٌة لألموال العامة                     

رة لحماٌة األموال العامة . هناك الحماٌة باإلضافة إلى أوجه الحماٌة المدنٌة المقر

الجنابٌة التً ٌحٌط بها المشرع هذه األموال من االعتداء المادي علٌها بشكل مباشر 

أو من خالل االنتفاع بها , ومن المعروف أن األموال الخاصة لألفراد هً األخرى 

ال العامة هو أن محمٌة جنابٌا من االعتداء علٌها أو تخرٌبها ولكن ما تتمٌز به األمو

 .‹²›القانون ٌشدد فً العقوبة بشؤن االعتداء علٌها 

 -العامة فهً : لألموالصور الحماٌة الجنابٌة  أهمعن  أما

جانب  فإلى … العامة  باألموالاالمتناعات المضرة  أو األفعالاتساع نطاق تجرٌم 

 -: وأهمهاالجرابم المنصوص علٌها فً قانـــون العقوبات 

ات الخطر العام كالحرٌق والغرق واالعتداء على وسابل االتصال وسالمة الجرابم ذ

.  باألموالضرر جسٌم  أومرفق عام  تعطٌل إلى أدت إذاالنقل والمواصالت العامة 

 أوعامة  أمالكا أوعمدا  بمبانً  اإلضرار أو إتالفهدم او  أوتخرٌب وثانٌها 

 .  ‹³› مخصصة للدوابر والمصالح الحكومٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  311ص –مصدر سابق  –علي محمد بدير وآخرون ‹ ¹›

 . 311ص  –المصدر نفسو  –علي محمد بدير وآخرون ‹ ²›

 . 392 -324المواد من  – 8191لسنة  888ينظر في قانون العقوبات العراقي رقم ‹ ³›
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 أو للجمعٌات المعتبرة قانونا  ذات نفع عام أوالمرافق العامة  أولمإسسات ا أو

محطات القوة الكهربابٌة  أوغٌرها من منشآت الدولة الصناعٌة  أومنشآت النفط 

 أومجاري المٌاه العامة  أوالسدود  أوالجسور  أووسابل المواصالت  أووالمابٌة 

كبرى  أهمٌةأي مال له  أوٌاد الجمهور الرت أوالمعدة لالجتماعات العامة  األماكن

فً االقتصاد الوطنً بقصد قلب نظام الحكم المقرر فً الدستور . وٌحكم على 

من قانون العقوبات العراقً فقد  ٔ/ٗٗٗ, اما المادة  ‹¹›األحوالالجانً فً جمٌع 

نصت على السجن بمدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة اذا وقعت 

ل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او فً محطة فً مح

 سكة حدٌد او مٌناء او مطار .

 الفرع الثالث                               

 الحماٌة الدستورٌة لألموال العامة                    

علٌها صرح  ٌكتسب الدستور أهمٌة فً كونه ٌمثل اإلطار العام والقاعدة التً ٌقوم

التشرٌع فً كل دولة , ونظرا ألهمٌة األموال العامة ودورها المإثر فً كٌان الدولة 

 ونشاطها , فقد نالت اهتماما كبٌرا من لدن المشرع الدستور العراقً .

فقد نص المشرع العراقً على أهمٌة األموال العامة فً الدساتٌر السابقة والحالٌة 

 وكما ٌلً :

 . ‹²›) المملكة العراقٌة (  9ٕ٘ٔ دستور عام -أوال

أو ما  9ٕ٘ٔوحٌث إن أول دستور صدر بعد قٌام الدولة العراقٌة المستقلة كان عام 

( ٌٖٕٔعرف بالقانون األساسً العراقً , وبتصفح مواد هذا الدستور المإلف من )

مادة فنجد أنها وردت دون إشارة صرٌحة إلى حرمة المال العام وحماٌته , وإنما ما 

ورد ال ٌتعد تنظٌم حق الملكٌة الخاصة والعامة , فالمادة العاشرة من تنص على ) 

 حقوق التملك مصونة فال ٌجوز فرض القروض اإلجبارٌة .... ( .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 392 -324المواد من  – 8191لسنة  888ينظر في قانون العقوبات العراقي رقم  ‹¹›

بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر  –الحماية القانونية للمال العام من أثار الفساد  –د. وليد بدر نجم الراشدي وآخرون ‹ ²›
 . 1ص  – 4084 - السنوي لهيئة النزاىة 
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 حٌث حماٌته وكٌفٌة العام للمال صرٌحة إشارة فٌشكل 9ٖ المادة فً ورد ما أما

 بها التصرف أو إٌجارها أو تفوٌضها أو الدولة أموال بٌع ٌجوز ال)  انه على نصت

 ( . القانون وفق إال أخرى بصورة

نص ولو بصورة غٌر  9ٕ٘ٔوعلٌه ٌتضح مما تقدم ان الدستور العراقً لسنة 

صرٌحة على حماٌة المال العام وحصانته , كونه ٌمثل االداة التً تستطٌع الدولة 

 اطها وفعالٌاتها .من خاللها تؤدٌة نش

,  9٘3ٔثم الغً هذا الدستور بعد إعالن دستور الجمهورٌة العراقٌة األولى فً عام 

ثم أعقب ذلك صدور دساتٌر عدٌدة بتعدد االنقالبات التً حدثت , حٌث صدر 

, ثم  الدستور 9ٙ3ٔ, ثم دستور عام  9ٙٗٔ, ثم دستور عام  9ٖٙٔدستور عام 

منه على انه ) لألموال  ٘ٔٔر صراحة فً المادة , الذي أشا 91ٓٔالمإقت لعام 

العامة ولممتلكات القطاع العام حرمة خاصة على الدولة وعلى جمٌع إفراد الشعب 

 . ‹¹›وصٌانتها ( 

  ٕ٘ٓٓالدستور العراقً الدابم لسنة  –ثانٌا 

فقد اقر هو األخر على حرمة األموال العامة واوجب على  ٕ٘ٓٓأما دستور عام 

 . ‹²›ماٌتها كل مواطن ح

تحدٌدا اقر  ٕٗٓٓولكن ال بد من اإلشارة إلى انه قبل صدور هذا الدستور وفً عام 

قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة إلدارة شإون العراق خالل المرحلة 

االنتقالٌة إلى حٌن قٌام حكومة منتخبة , حٌث نص هذا القانون على حرمة المال 

 . ‹³›ته العام ووجوب حماٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 885المادة  –للجمهورية العراقية  8110ينظر في الدستور المؤقت لعام  ‹¹›

 حيث جاء فيها : 4005( من دستور جمهورية العراق لعام 41ينظر نص المادة )‹ ²›

 وال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .اوال : لألم

ثانيا : تنظم بقانون االحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتها وشروط التصرف بها , والحدود التي ال يجوز فيها النزول عن 
 شيء من ىذه االموال .

ية التي تنص على انو " لألموال العامة حرمة وحمايتها /أ( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقال89ينظر في المادة )‹ ³›
 واجب على كل مواطن " 



 

 

ٕٗ 

 

 . ٕ٘ٓٓ لسنة  العراق جمهورٌة دستور بصدور الغً قد القانون هذا ان علما

ٌتضح مما تقدم ومن خالل الدساتٌر العراقٌة المتعاقبة أنها قد أفردت نصوصا وعلٌه 

هذه األموال حرمة خاصة وال ٌجوز خاصة لحماٌة األموال العامة وأوضحت إن ل

االعتداء علٌها بؤي حال من األحوال وهذا ما جعل لألموال العامة قدسٌة وجعلها فً 

موقع تستطٌع الدولة من خالله القٌام بجمٌع النشاطات التً تساعد على السٌر قدما 

قع كذلك اوجب المشرع الدستوري التبلٌغ عن االعتداء الذي ٌــ فً إدارة الدولة ,

 عــلى األموال العامة وعدم الســكوت فـً حالة العلم بذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٖٗ 

 الفرع الرابع

 دور مفوضٌة النزاهة فً حماٌة األموال العامة           

تعتبر الجرابم التً تقع على األموال العامة من الجرابم التً تستهدف المصالح 

وتشمل جرابم السرقة واالختالس وخٌانة المالٌة لألشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة , 

األمانة وإعطاء شٌك دون رصٌد وغٌرها مما نص علٌه فً قانون العقوبات 

والقوانٌن العقابٌة األخرى , وهً تختلف عن الجرابم الواقعة على األشخاص 

كجرابم اإلٌذاء والقتل والخطف وسواها , وجرابم األموال لم تكن معروفة سابقا 

ا دقٌقا , كما إن هذه الجرابم قد انتشرت بشكل واسع بغض النضر عن المحددة تحدٌد

كون االعتداء قد وقع على المال العام او الخاص , ولم تقف هذه الظاهرة عند بلد 

معٌن او مجتمع بذاته بل طالت الجمٌع بدون استثناء وما ٌهمنا هنا هو ظاهرتها فً 

ة النزاهة العامة بموجب األمر تم تشكٌل مفوضٌ ٖٕٓٓالعراق , فبعد أحداث عام 

الصادر من سلطة االبتالف المإقتة المنحلة, ومن الصالحٌات التً  ٕٗٓٓلسنه  ٘٘

تتمتع بها المفوضٌة صالحٌة التحقٌق فً جرابم االموال وكل ما ٌتعلق بجرابم 

الفساد اإلداري و المالً, وهذه الجرابم تكون احٌانا  ذات طابع دولً ولها صلة 

ٌل األموال والمخدرات والجرٌمة المنضمة عبر الوطنٌة وٌعلم الجمٌع ان بجرابم غس

المجتمع الدولً قد عمل الكثٌر من اجل محاربة هذه األفعال الجرمٌة واصدر العدٌد 

 .‹¹›من االتفاقٌات سواء كانت على شكل اتفاقٌات ثنابٌه أو متعددة األطراف 

,  الفساد قضاٌا فً التحقٌق حٌةبصال فتتمتع المفوضٌة وواجبات صالحٌات عن اما

 فساد قضٌة االولى الدرجة من محقق بواسطة التحقٌق قاضً على تعرض ان ولها

 التحقٌق قاضً على القضٌة عرض وعند,  الماضً فً تمت اعمال على تنطوي

 ‹..²› فٌها طرفا المفوضٌة تصبح

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -4008 -4ط –العراق  –بغداد  –دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد  –القاضي سالم روضان الموسوي ‹ ¹›
 . 849-845ص

 burathanews.comبحث منشور على الموقع التالي :  –النظام القانوني لهيئة النزاىة العامة  –حامد عبد الكريم ‹²›
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 وتؤدٌة تحقٌقه فً القانونٌة وسابلها ولها ومكافحته دالفسا منع هو هدف, وللهٌبة

 -:جانبٌن إلى تقسم وظٌفتها

 :هً صور أربع وله,  قانونً -:األول الجانب

 .المختص التحقٌق قاضً إشراف تحت محققٌن بوساطة الفساد قضاٌا فً التحقٌق

 زاهةوالن االستقامة ثقافة وتنمٌة الفساد مكافحة مٌدان فً تصب تشرٌعات اقتراح

 .المنصف والتعامل لالستجواب والتعرض للمحاسبة والخضوع والشفافٌة

 .المالٌة مصالحهم عن بالكشف العراقٌٌن القادة إلزام

 مٌدان فً األخالقً السلوك لمعاٌٌر العام القطاع موظفً سلوك قواعد مدونة إصدار

 .العامة الوظٌفة

 :طرٌق عن ذلك وتإدي تثقٌفً اعالمً تربوي:  الثانً الجانب

 مع بالتعاون العامة الخدمة مجال فً األخالقً السلوك لتعزٌز مناهج تطوٌر

 الحمالت,  والبحوث الدراسـات اعـداد , العالـً والتعلٌـم التربٌـة وزارتً

 النـدوات عقـد,  االعالم عبر بالجمهور االتصال نشـاط وممارسـة االعالمٌـة

 العـام القطـاع موظفـً وتثقٌف عٌةتو مٌدان فـً ٌصب عمل بؤي القٌاموأخٌرا 

 ‹ .¹›والشعب

 واإلداري المالً الفساد انتشار إلى تإدي التً األسباب إلى اإلشارة من بد ال كذلك

 إال ٌراه ما وفق على األسباب من ٌضع أن ٌستطٌع شخص فكل,  السٌاسً وحتى

 : ‹²› ٌلً فٌما األسباب هذه حصر المإلف أن

 . االقتصادي النظام ضعف -ٔ

 . البطالة -ٕ

 . الجمٌع على القانون تطبٌق عدم هنا بالسقوط وٌقصد القانون سقوط -ٖ

 . الحكم فساد -ٗ

 . العدالة غٌاب -٘
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث منشور على الموقع التالي  :  –ي المعالجة القانونية للفساد في القانون العـراق -كاظم عبد جاسم الزيدي  ‹¹›
aliraqtimes.com 

 . 849ص  –مصدر سابق  –القاضي سالم روضان الموسوي  ‹²›



 

 

ٗ٘ 

 المطلب الثانً                            

 أهمٌة حماٌة األموال العامة                       

اضحة والمطردة فً التً شهدها القرن الحالً تلك الزٌادة الو ٌعتبر من اهم الظواهر

المسإولٌات وااللتزامات التً تقوم بها الدولة والتً لم ٌعد نشاطها مقصورا على 

الوظابف التقلٌدٌة  المتمثلة فً الدفاع عن األفراد خارجٌا وحماٌتهم داخلٌا وإقامة 

العدل فٌما بــٌنهم , بل امتد وشــمل كثٌرا من المٌادٌن التً لم تكن تمتد إلٌها ٌد 

 ة . الدول

وقد ترتب على التطور الشامل لدور الدولة أن أصبحت هذه الدولة جهازا ضخما 

توشك اذرعه ان تمتد الى كل جانب من جوانب الحٌاة , وأصبح هناك جٌش كبٌر 

من الموظفٌن المنتشرٌن فً شتى اإلرجاء والذٌن ٌقومون بالعدٌد من األعمال 

قً أحٌانا مع ما ٌسلكه اإلفراد فً والنشطة , وٌسلكون من اجل ذلك طرابق عده تلت

أمورهم الخاصة من طرابق , وتختلف عنها أحٌانا أخرى اختالفا جوهرٌا , وقد 

ترتب على ذلك أن اتسع نطاق الوظٌفة العامة وازداد بالتالً عدد الموظفٌن 

 لمواجهة إدارة مرافق جدٌدة سواء أكانت مرافق تقلٌدٌة أم مرافق مستحدثة .

التدخل دول العالم المعاصر اجمع بدرجات متفاوتة تختلف من  وقد شملت فلسفة

 دولة إلى أخرى وفً ذات الدولة الواحدة من وقت الى أخر .

لذا كان القانون الجنابً هو أكثر فروع القانون اتصاال بحاجات المجتمع وأكثر 

تؤثٌرا بالنظام السٌاسً واالجتماعً , إذ بدأت قواعده تدخل منطقة لم تكن 

 .‹¹›ــــرقها من قبل تطــ

وعلٌه نرى ان لألموال العامة حرمة خاصة وان حماٌتها واجب على كل مواطن , 

ومن المالحظ اٌضا ان اغلب الدول فً الوقت الحالً تلجؤ الى تنظٌم قوانٌن خاصة 

لحماٌة االموال العامة كالكوٌت مثال  , ونرى انه على المشرع العراقً ان ٌشرع 

خصوصا فً الفترة الحالٌة لما ٌمر به البلد من ازمات اقتصادٌة مثل هذا القانون و

 وسرقات على المال العام .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1-1ص - 8113 -مصر –القاىرة  -دار النهضة العربية  –جرائم األموال العامة  –الدكتور احمد عبد اللطيف  ‹¹›
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 لثالثالمطلب ا                              

 استرجاع األموال العامة                           

من إٌجاد طرٌقة تسهل استرجاع األموال العامة التً سرقت ونهبت من البلد  بدال 

وأودت بالبالد إلى األزمات االقتصادٌة المتعاقبة , فالٌوم البالد فً حالة اقتصادٌة 

رقات التً وقعت على األموال العامة على مدار العقدٌن األخٌرٌن صعبة نتٌجة للس

من الزمن , عالوة على ذلك أن حال البلد الصناعً والزراعً ال ٌساعد على 

المضً قدما بالبالد من دون استرجاع األموال المسروقة , سٌما ان عملٌة تخفٌض 

ازنة السنوٌة العامة أسعار النفط وبروز مظاهر القحط , وتؤثٌره الكبٌر على المو

للدولة , وهذا بدوره ٌإدي على القوة الشرابٌة للمواطنٌن وعلى مجمل تشغٌل الٌات 

الدولة ومإسساتها الكثٌرة , فكل ذلك ٌستوجب وٌحتم على الحكومة العراقٌة 

بضرورة واجب القٌام بتشكٌل لجنة رسمٌة خاصة بهذا الشؤن , تقتصر مهمتها 

ر ومصادر األموال المسروقة والمنهوبة , وكٌفٌة استعادتها الربٌسٌة على متابعة اثا

وإرجاعها الى مٌزانٌة الدولة مجددا , وأرى ذلك ٌمكن ان ٌكون من خالل التعاون 

والتنسٌق مع الجهات رسمٌة وقضابٌة فً بلدان أخرى , حٌث ٌتواجد الذٌن سرقوا 

 المال العام فً تلك البلدان .

استرجاع تلك األموال بالمقاٌضة أو باألحرى وٌرى البعض بؤن تجري عملٌة 

بالمساومة , أي بإسقاط تهم السرقة و االختالس عنهم , أو إعالن العفو عنهم مقابل 

تسلٌم تلك األموال للحكومة العراقٌة , كما توجد حلول أخرى مثل تعدٌل بعض 

إن  -البنود فً القانون الجزابً العراقً والمتعلقة بعقوبة إعدام ضد المختلس 

وتغٌٌرها إلى أحكام بعقوبة السجن لمدة معٌنة , وبذلك ٌكون عذر الدول  –وجدت 

الخابفة على أرواح هإالء السراق من الزهق والمحق بحكم اإلعدام قد ٌزول , 

وربما تجري عملٌة تسلٌمهم للعراق مع األموال المسروقة أو المختلسة بغٌة 

 . ‹¹›مقاضاتهم مجددا

معمقة فً سبٌل استرجاع األموال العامة لم نجد أي تطبٌق ومن خالل الدراسة ال

فعلً وجد من اجل استرجاع هذه األموال سوى القانون الذي صدر من مجلس 

 . ‹²›والذي نص على سبل استرجاع األموال العامة  ٕٕٔٓالنواب فً عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقال منشور على الموقع التالي :  –ضرورة استرجاع األموال المسروقة  –مهدي قاسم  ‹¹›
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 الخاتمة

 أن جاهدا   حاولت أننً إال , األمر بداٌة فً ٌسٌرا بدا والذي البحث هذا نهاٌة فً

من عدم  إعداده فً صاحبتنً التً المعوقات برغم الموضوع جوانب معظم أغطً

وجود تشرٌعات حدٌثة لحماٌة االموال العامة من السرقة وخاصة فً العراق الذي 

كان البحث متخصصا فً الغالب حول االموال المسروقة فٌه وعلى هذا االساس 

 توصلت دراسة هذا البحث الى عدة نتابج وتوصٌات وهً :

 

 -/ النتائج :ال أو

أن السرقة ما زالت تمارس وبشكل كبٌر على االموال العامة فً بعض الدول  - ٔ

 ولكن للعراق النصٌب االكبر من بٌن هذه الدول .

 أن أغلب الدول تضع قوانٌن خاصة لحماٌة االموال العامة . - ٕ

 

 

 

 -ثانيا / التوصيات :

لحماٌة االموال العامة وٌحذوا على المشرع العراقً ان ٌشرع قانونا خاصا  - ٔ

 حذوا الدول التً عملت على هذا االساس .

ٌوجد فً العراق قانون صندوق استرداد اموال العراق الذي شرع من قبل  - ٕ

لكنه غٌر معمول به بشكل جٌد , فعلى هٌبة النزاهة  ٕٕٔٓمجلس النواب فً عام 

السترداد ما ٌمكن استرداده ومفوضٌة النزاهة ان تؤخذ دورها من خالل هذا القانون 

 من االموال المسروقة .
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 قائمة المصادر

 ن الكريم .آالقر

 -أوال / الكتب اللغوية :

 .  ٖج – الصحاح , الجوهري حماد بن اسماعٌل  - ٔ

 -ثانيا / الكتب القانونية :

,  مصر,  القــاهرة,  العربٌة النهضة دار,  العامة األموال جرابم,  اللطٌف عبد احمد .ٔ

ٔ99ٖ . 

 التاسع المجلد,  دمشق جامعة مجلة,  العام المال سرقة,  الحموي محمد اسامة .ٕ

 . ٖٕٓٓ,  عشر

,  بـغداد,  الخــاص القــسم,  العقوبات قانون شرح,  الحٌدري ابراهٌم جمال .ٖ

 . ٕٗٔٓ,  العراق

 حمٌد السعدي , جرٌمة السرقة . .ٗ

 ٕط,  العراق,  بغداد,  الفساد افحةمك فً والقضاء القانون دور,  الموسوي روضان سالم .٘

 ,ٕٓٔٔ . 

 . 999ٔ,   ٔط,  العراق,  بغداد,  االموال على االعتداء جرابم,  الكبٌسً جمٌل سامً .ٙ

 .9ٕٓٓ,  ٕط,  السرقات جرابم,  المنشاوي الحمٌد عبد .1

 . ٕٕٓٓ,  مصر,  القاهرة,  القانونٌة الكتب دار, السرقة جرٌمة,  خلٌل عدلً .3
 .ٖٕٓٓ,  مصر,  القاهرة,  االداري القانون واحكام مبادئ,  واخرون بدٌر محمد علً .9

 العامة بالثقة واالخالل واالختالس الرشوة جرابم,  العقوبات قانون,  جعفر محمد علً .ٓٔ

 والنــــــشر للدراســات الجامعــٌة المإســسة,  واالموال االشخاص على واالعتداء

 . ٔ ط,  والتوزٌع

 . ٕٖٗص , االداري القانون فً العام المال اب, اكتس حمزة نجٌب علً .ٔٔ
 . االسكندرٌة,  الجامعٌة المطبوعات دار,  واالموال االشخاص جرابم,  محمد عوض .ٕٔ

 مطبعة,  الخاص القسم,  العقوبات قانون شرح,  الحدٌثً صلبً الرزاق عبد فخري .ٖٔ

 . 99ٙٔ بغداد,  الزمان

,  العراق , بغداد ,  الخاص قسم, ال العقوبات قانون شرح , الدرة شوٌش عبد ماهر .ٗٔ

ٕٓٓ1 . 

 القاهرة,  العربٌة النهضة دار,  العامة لألموال القانونٌة الحماٌة,  الدسوقً إبراهٌم محمد .٘ٔ

 . ٕ٘ٓٓ,  مصر, 

 .9ٕٓٓ,  , االردن , عمان االداري , القانون كنعان نواف .ٙٔ

 الشرٌعة فً مةالعا والوظٌفة العامة االموال , جرابم الهموندي حٌدر سعٌد حمه نوري .1ٔ

 . ٕٙٓٓ,  , لبنان , بٌروت الوضعً والقانون االسالمٌة
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 -: / الرسائل الجامعيةثالثا 

 رسالة , العامة األموال على التجاوز إلزالة اإلدارة وسابل , الداٌنً علً عباس ذكرى. م - ٔ

 . ٕ٘ٓٓ - بغداد جامعة فً القانون كلٌة مجلس الى مقدمة منشورة غٌر ماجستٌر

 

 -عا / البحوث :راب

 أثار من العام للمال القانونٌة الحماٌة , وآخرون الراشدي نجم بدر ولٌد الدكتور - ٔ

 .ٕٕٔٓ,  النزاهة لهٌبة السنوي المإتمر أعمال ضمن مقدم بحث , الفساد

 

  -خامسا / الدساتير و القوانين  :

 . ( العراقٌة المملكة)  9ٕ٘ٔ عام دستور - ٔ

 . العراقٌة للجمهورٌة 91ٓٔ عامل المإقت الدستور - ٕ

 . ٕ٘ٓٓ لعام العراق جمهورٌة دستور - ٖ

 . 9٘ٔٔلسنة  ٓٗالقانون المدنً العراقً رقم  - ٗ

 . 9ٗ3ٔ لسنة ٖٔٔ رقم المصري المدنً القانون - ٘

 . 9ٙ9ٔ لسنة ٔٔٔ رقم العراقً العقوبات قانون - ٙ

 . ٕٕٔٓ لسنة( 9) رقم العراق أموال استرداد صندوق قانون - 1

 -سادسا / المواقع اإللكترونية :

 : التالً الموقع على منشور بحث,  للجرابم الشرعً الركن,   زنط ابو احمد المحامً - ٔ

    www.lawjo.net .  

:  التالً الموقع على منشور بحث,  االموال على االستٌالء جرٌمة,  الجابري احالم دكتورة - ٕ

http://tqmag.net/body.asp?field .  

  التالً الموقع على السرقة جرٌمة بعنوان منشور بحث,  شعبان جالل برهان المحامً - ٖ

 . burhanshaban.hooxs.com:  ٘ص



 

 

٘ٓ 

 ٖص,  التالً الموقع على منشور بحث,  العامة االموال,  البلحانً جمال. الدكتور - ٗ

,jamalalbulhani.blogspot.com  . 

:  التالً الموقع على منشور بحث,  العامة النزاهة لهٌبة القانونً النظام,  الكرٌم عبد حامد - ٘

burathanews.com . 

 دراسة – ٕ٘ص,  العراقً القانون فً العام المال ماهٌة,  كاظم جلوب حسن الباحث - ٙ

 ..mag-nazaha.iq/%5Cimages%5Cnazahawww:  التالً الموقع على منشورة مقارنة

 www:  التالً الموقع على منشور بحث,  المادي الجرٌمة ركن,  هللا عطا شٌماء الدكتورة - 1

shaimaaatalla.com . 

 بحث,  والقانون الشرٌعة فً السرقة بٌن مقارنة دراسة,  زٌدان فتحً الجبار عبد الدكتور - 3

 . www.alukah.net - التالً الموقع على منشور

 على السرقة مصطلح بعنوان منشور بحث , الخمٌس عبدهللا بن الرحمن عبد الدكتور - 9

 . fiqh.islammessage.com:  التالً الموقع

 الموقع على منشور بحث,  والخاصة العامة االموال بٌن التمٌٌز ضوابط,  زاهر فاطمة - ٓٔ

 . rehabdroit.blogspot.com:  التالً

 منشور بحث,  العـراقً القانون فً للفساد القانونٌة المعالجة,  الزٌدي جاسم عبد كاظم - ٔٔ

 . aliraqtimes.com:   التالً الموقع على

 على منشور مقال , السرقة لجرٌمة المعنوي الركن , هوٌدي محمود القانونً المستشار - ٕٔ

 . www.facebook.com/mahmoud.hwaydi:  التالً الموقع

:  التالً الموقع على منشور مقال , المسروقة األموال استرجاع ضرورة , قاسم مهدي - ٖٔ

iraqiwomensleague.com . 
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