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 احلماية اجلنائية ألموال الشركات العامة يف قانون اجلرائم االقتصادية

 “أساس التجرمي وفعالية العقاب”

 

 خالد عبد السالم أمحد احلداد

 )ابحث قانوين(

 :ملخص
من الوسائل اليت يلجأ إليها ادلشرع لتأكيد احلماية اليت يضفيها على ادلاؿ العاـ ىي ترتيب عقوابت 
جنائية؛ دلنع التعدايت ادلادية، ومحاية ادلاؿ العاـ عن طريق التشريع اجلنائي؛ يعترب إجراء استثنائيا خارجاً 

 بدئيأ مطالبة ادلعتدي ابلتعويض ادلدين.عن القواعد العامة، إذ أف االعتداء على األمواؿ اخلاصة يسوغ م
أما العقوابت اجلنائية فبل تقع إال يف حالة ادلساس ابدللكية، مساسًا خطَتًا متعمداً، لكن ابلقياس إىل 
األمواؿ العامة فكل اعتداء عليها يستتبع ترتيب عقوابت جنائية، حىت إذا مل يكن ىذا االعتداء 

 ـ االحتياط، وال يعفى ادلعتدي من اجلزاء ؛ إال بسبب القوة القاىرة.متعمداً؛ بل نتيجة لئلعلاؿ، أو عد
وقد تكوف معاقبة ادلعتدي على ادلاؿ العاـ غَت رلدية وحدىا لتوفَت احلماية؛ لذلك فإف كثَتًا من 

 النصوص التشريعية يف ىذا الشأف تفرض على ادلعتدي إزالة وجو االعتداء وزلو آاثره.
عدـ توافر احلماية الكافية لؤلمواؿ العامة، حبيث ال تشمل مجيع األمواؿ  وإشكالية البحث تكمن يف

على قدـ ادلساواة، بل تنصب على أنواع معينة، إذ تنصرؼ ىذه احلماية بصفة خاصة إىل األمواؿ اليت 
 تكوف عرضة للجمهور.

لعقوابت وغَته والنصوص التشريعية اليت ربمي ادلاؿ العاـ يف ليبيا كثَتة ومتفرقة، بُت قانوف ا  
من التشريعات اجلنائية األخرى، اخًتان منها ىدفنا ذلذه الدراسة مظاىر محاية أمواؿ الشركات يف 

ـ بشأف اجلرائم االقتصادية يف دراسة ربليلية؛ لبياف أوجو القصور يف 1979( لسنة 2القانوف رقم )
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ى أيدي العابثُت أبمواؿ اجملتمع التعدي على األمواؿ العامة، وزلاولة ادلشرع الضرب بيد من حديد عل
 وشلتلكاتو، وذلك من خبلؿ اتساع نطاؽ التجرمي واالذباه ضلو تشديد العقوابت.

 
 سوؼ تكوف دراستنا ذلذا ادلوضوع على النحو التايل:  خطة البحث:

 
 ادلبلمح األساسية لقانوف اجلرائم االقتصادية. * املطلب األول:
 يف قانوف اجلرائم االقتصادية.: مظاىر احلماية * املطلب الثاين
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 املقدمة 

يعترب ادلاؿ العاـ دبثابة شرايف احلياة للدولة؛ نظرًا للدور الكبَت الذي يلعبو يف احلياة االقتصادية، 
ض والسياسية، واالجتماعية للدولة، فاألمواؿ العامة أمواؿ سلصصة للمنفعة العامة، وزبصيصها ذلذا الغر 

يقتضي إفرادىا أبحكاـ خاصة تكفل محايتها من كل اعتداء قانوين أو مادي ؽلكن أف يعطل ربقيق 
الغرض منها، ويضفي التشريع يف سلتلف دوؿ العامل محاية خاصة لؤلمواؿ العامة؛ نظرًا ألف نفعها يعم 

تظم؛ خدمة جلمهور اجملتمع كلو، ويتوقف على محايتها وصيانتها استمرار عمل ادلرافق العامة بشكل من
 ادلواطنُت.

والنصوص التشريعية اليت ربمي ادلاؿ العاـ يف ليبيا كثَتة ومتفرقة، بُت قانوف العقوابت وغَته من 
التشريعات اجلنائية األخرى، اخًتان منها ىدفنا ذلذه الدراسة مظاىر محاية أمواؿ الشركات يف القانوف 

دية يف دراسة ربليلية؛ لبياف أوجو القصور يف التعدي ـ بشأف اجلرائم االقتصا1979( لسنة 2رقػػم )
على األمواؿ العامة، وزلاولة ادلشرع الضرب بيد من حديد على أيدي العابثُت أبمواؿ اجملتمع وشلتلكاتو، 

 وذلك من خبلؿ اتساع نطاؽ التجرمي واالذباه ضلو تشديد العقوابت.
 وسوؼ تكوف دراستنا ذلذا ادلوضوع على النحو التايل:   

 مبلمح استقبلؿ قانوف اجلرائم االقتصادية عن غَته من التشريعات اجلنائية. املبحث األول:
 : مظاىر احلماية يف قانوف اجلرائم االقتصادية.املبحث الثاين
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 املبحث األول
 ن التشريعات اجلنائيةمبلمح استقبلؿ قانوف اجلرائم االقتصادية عن غَته م

 
ـ والقوانُت ادلعدلة لو، أصبحت غَت 1953ابستقراء نصوص قانوف العقوابت اللييب الصادر يف عاـ 

قادرة على توفَت احلماية الكافية لؤلمواؿ العامة، شلا استلـز من ادلشرع إصدار قانوف جديد يؤكد من 
مواؿ العامة، فلقد جـر ىذا القانوف أفعاال خبللو علي إضفاء احلماية التشريعية على مجيع عناصر األ

متعددة ومتبانية، منها ما كاف رلرما من قبل دبوجب أحكاـ عقابية سلتلفة، ومنها ما استحدثو ىذا 
القانوف، يف زلاولة لسد القصور ادلوجود يف قانوف العقوابت، وجاء ذلك بعد التحوالت اجلذرية اليت 

، حيث أصبحت نصوص العقوابت شبو عاجزة عن مواكبة تلك حدثت يف اجملاؿ االقتصادي يف ليبيا
التغَتات، ومن مث بدت احلاجة ماسة إىل استصدار قوانُت أكثر مرونة وفعالية؛ حلماية أسس االقتصاد 

 .(1)اللييب
وتظهر مبلمح ىذا االستقبلؿ جلية من خبلؿ تضمنو تعريفاً للموظف العاـ واألمواؿ العامة، ابإلضافة  

 إىل اذباه تشديد احلماية للماؿ العاـ، وىذا ما نتناولو يف اآليت: 
 مفهـو األمواؿ العامة وادلوظف العاـ. املطلب األول:
 قتصادية.سياسة التجرمي يف قانوف اجلرائم اال املطلب الثاين:

                                                 

محيد السعدي، احلماية القانونية للمؤسسات االشًتاكية العامة يف اجلماىَتية، رللة دراسات قانونية، جامعة قاريونس، بنغازي،  -1
 .381ـ، ص 1981، 10، ع  11ليبيا، س 
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 ادلطلب األوؿ
 مفهـو األمواؿ العامة وادلوظف العاـ 

 أواًل. مفهوم األموال العامة:
( 48ـ وادلعدؿ ابلقانوف رقم )1953نوفمرب  28ابلنظر لنصوص قانوف العقوابت اللييب والصادر يف 

األمواؿ  ـ، مل صلد نصا قانونيًا ػلدد مفهـو1975( لسنة 80ـ، وادلعدؿ ابلقانوف رقم )1956لسنة 
ـ ، فقد جاء دبفهـو 1979لسنة  2العامة، واستمر ذلك إىل صدور قانوف اجلرائم االقتصادية رقم 

يقصد ابألمواؿ العامة يف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف األمواؿ "األمواؿ العامة يف ادلادة الثالثة منو بقوذلا: 
ادلادة السابقة أو أية جهة أخرى ينص ادلملوكة أو اخلاضعة إلدارة وإشراؼ إحدى اجلهات ادلذكورة يف 

، ويتضح من خبلؿ ىذا النص أف ادلشرع اجلنائي مل (1)"القانوف على اعتبار أمواذلا من األمواؿ العامة
يقصر مفهـو األمواؿ العامة على األمواؿ ادلملوكة للدولة أو لؤلشخاص االعتبارية العامة، واليت تكوف 

وسع يف ربديده دلدلوؿ األمواؿ العامة توسعًا كبَتاً، وىذا ما ينسجم ، وإظلا ت(2)سلصصة للمنفعة العامة
تعترب أمواال عامة، العقارات "( بقولو: 87/1مع تعريف ادلاؿ العاـ يف القانوف ادلدين اللييب يف ادلادة )

وادلنقوالت اليت للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة، واليت تكوف سلصصة دلنفعة عامة ابلفعل أو 
، غَت أف مفهـو األمواؿ العامة يف القانوف اجلنائي أوسع منو يف القانوف "دبقتضي قانوف أو مرسـو

ادلدين؛ حيث أصبح يشمل كافة األمواؿ اليت سبتلكها إحدى اجلهات الواردة يف ادلادة الثانية من القانوف 
 ـ؛ أو اخلاضعة إلشرافها أو إدارهتا.1979( لسنة 2رقم )

                                                 

 .1705ـ، ص 1979 -04 -19ـ، بتاريخ 1979، س 23اجلريدة الرمسية، ع  -1
جامعة  -، مظاىر احلماية ادلدنية لؤلمواؿ العامة يف التشريع اللييب، رللة البحوث القانونية، كلية القانوفعلي أمحد شكورفو -2

 .26ـ، ص 2013، 1، ع 1مصراتة، ليبيا، س 



 احلماية اجلنائية ألموال الشركات العامة                     عاشرالعدد ال -ة جملة البحوث األكادميي
 

 

676 

 

 املوظف العام.اثنياً. مفهوم 
تعددت وتباينت تعاريف ادلوظف العاـ؛ تبعًا الختبلؼ نظرة كل قانوف للموظف العاـ، فالقانوف 
اإلداري وقانوف العقوابت ضيق من مفهومو للموظف العاـ، بينما قانوف اجلرائم االقتصادية استأثر 

وابلتايل سنقـو بعرض مفهـو بتعريف واسع، يتفق مع التطور والتحوؿ االقتصادي اليت مرت هبا ليبيا، 
 ادلوظف العاـ وفقاً لآليت:

 . مفهوم املوظف العام يف الفقه:1
مل يعرؼ القانوف اإلداري ادلوظف العاـ، اآلمر الذي حدا بفقهاء القانوف اإلداري لوضع تعريف 

عاـ الشخص الذي يقـو بصفة قانونية بعمل دائم يف خدمة مرفق "للموظف العاـ، حيث قالوا أبنو: 
، وعرؼ أيضا أبنو (1)"تديره الدولة أو أحد األشخاص ادلعنوية العامة عن طريق االستغبلؿ ادلباشر

الشخص الذي يساىم يف عمل دائم يف خدمة مرفق عاـ تديره الدولة أو أحد أشخاص القانوف العاـ "
 .(2)"األخرى

الشخص الذي يعهد إليو بعمل "و: كما عرفت احملكمة العليا) دائرة النقض اإلداري ( ادلوظف العاـ أبن
دائم يف خدمة مرفق عاـ تديره الدولة ... ومن مث تسرى عليو مجيع القوانُت واللوائح اخلاصة ابخلدمة 

 .(3)"ادلدنية دبا فيها من حقوؽ وواجبات

                                                 

 .569ـ، ص 1961ف،  –سليماف دمحم الطماوي، مبادئ القانوف اإلداري ادلصري والعريب، د  -1
 .313ـ، ص 1978ف ،  –اإلداري، د  صبيح بشَت مسكوين، مبادئ القانوف -2
 
 .23، ص 3، ع 7ـ، رللة احملكمة العليا، س 24/01/1971ؽ، اتريخ اجللسة 16/ 22احملكمة العليا، ط. إداري رقم  -3
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 . مفهوم املوظف العام يف القانون اجلنائي.2
تعريف زلدد وواضح للموظف العاـ بقوذلا: ( من قانوف العقوابت اللييب ب16/4جاءت ادلادة )      

ىو كل من أنيطت بو مهمة عامة يف خدمة احلكومة أو الوالايت أو اذليئات العامة األخري سواء "
أكاف موظفا أو مستخدما، دائما أو مؤقتا براتب أو بدونو، ويدخل يف ذلك زلررو العقود واألعضاء 

 ."دلًتمجوف والشهود أثناء قيامهم بواجباهتمادلساعدوف يف احملاكم واحملكموف واخلرباء وا
ـ، جاء دبفهـو مغاير للموظف العاـ دلا عليو 1979( لسنة 2غَت أف قانوف اجلرائم االقتصادية رقم )

القانوف اإلداري أو قانوف العقوابت اللييب، فلم يتوقف عند حد تعريف ادلوظف العاـ، بل وسع من 
يقصد ابدلوظف العاـ يف "، وذلك دبوجب ادلادة الثانية منو، واليت نصت أبنو: (1)مفهومو بشكل ملحوظ

تطبيق أحكاـ ىذا القانوف كل من أنيطت بو مهمة عامة يف اللجاف أو ادلؤسبرات أو األماانت أو 
بط البلدايت أو وحدات اإلدارة احمللية أو اذليئات أو ادلؤسسات العامة أو االربادات أو النقاابت أو الروا
أو اجلمعيات أو اذليئات اخلاصة ذات النفع العاـ أو الشركات أو ادلنشآت اليت تساىم يف رأس ماذلا 

ىذه اجلهات وكذلك ادلنشآت اليت طبقت بشأهنا مقولة شركاء ال أجراء، سواء كاف عضواً أو موظفاً أو 
ك زلررو العقود واحملكموف منتجاً أو عامبًل، دائماً أو مؤقتاً، دبقابل أو بدوف مقابل، ويدخل يف ذل

 ."واخلرباء وادلًتمجوف والشهود أثناء قيامهم بواجباهتم
ويرجح البعض ىذا التوسع إىل أف ادلشرع قد اعترب اجلهات ادلبينة هبذه ادلادة من اجلهات اليت تدخل يف 

نطاؽ أشخاص القانوف العاـ، وإف كاف بعضها من أشخاص القانوف اخلاص، فالقانوف قد اعترب 
ادلوظف العاـ أو ادلستخدـ موظفا عاما يف نظر القانوف العقوابت؛ طادلا أنو يف خدمة الدولة، أو سلتلف 

اإلدارات أو ادلصاحل التابعة للدولة مىت كانت من أشخاص القانوف العاـ، بينما يعد قانوف اجلرائم 

                                                 

ـ، 1985حسُت محوده ادلهدوى، ادلوجز يف جرائم ادلوظفُت االقتصادية، ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا،  -1
 .15ص
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يف ادلادة السابقة سواء كانوا  االقتصادية ادلوظف العاـ ادلكلف هبمة عامة يف إحدى اجلهات ادلشار إليها
 .(1)من أشخاص القانوف العاـ أو أشخاص القانوف اخلاص
 

 ادلطلب الثاين
 سياسة التجرمي يف قانوف اجلرائم االقتصادية

اذبو قانوف اجلرائم االقتصادية إىل تشديد العقوابت، بصفة عامة على جرائم األمواؿ العامة، حبيث 
جودة يف قانوف العقوابت دلن يقدـ على ارتكاب مثل ىذه األفعاؿ، إضافة عقوابت جديدة مل تكن مو 

إذ أف االعتداء على ادلاؿ العاـ إذا ما قورف ابالعتداء على ادلاؿ اخلاص صلد أف األوؿ  يدؿ على 
خطورة أكرب، ذلك أف صاحب ادلاؿ اخلاص يتحفظ عليو فيقتضي االعتداء عليو جهداً كبَتاً، بينما 

 .(2)لذمو اجلمهور ففرصة االعتداء عليو أكربيًتؾ ادلاؿ العاـ 
 وتظهر مبلمح  التشديد يف قانوف اجلرائم االقتصادية يف النقاط اآلتية:

ال زبل أحكاـ ىذا القانوف أبية عقوبة أشد منصوص عليها يف "( من أنو 37. ما نصت عليو ادلادة )1
 قانوف العقوابت أو أي قانوف آخر.

القانوف دبساءلة ادلوظف أتديبياً ومعاقبتو إبحدى العقوابت الواردة يف قانوف كما ال زبل أحكاـ ىذا 
 ."اخلدمة ادلدنية أو أي قانوف آخر

. إف ىذا القانوف انتهج سياسة اإلعفاء من العقاب حبذر شديد، حيث مل ينص على اإلعفاء من 2
ندما قررت أبف يعفي الراشي ( من ىذا القانوف، ع24العقوبة؛ إال يف حالة واحدة نصت عليو ادلادة )

 أو الوسيط من العقوبة إذا أخرب السلطات ابجلرؽلة قبل ازباذ إجراء ما فيها.
                                                 

على عبدالرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ دراسة مقارنة يف القانونُت اللييب وادلصري، دار الفضيل،  -1
 .114ت ، ص  –بنغازي، ليبيا، د 

ن أكتوبر، رسالة عزيزة دمحم مسعود شقاؼ، احلماية القانونية لؤلمواؿ العامة يف القانوف اللييب، كلية القانوف، جامعة السابع م -2
 .149ـ، ص 2008ماجستَت) غَت منشورة(، بٍت وليد، ليبيا، 
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ويؤخذ على ىذا القانوف أنو اتبع سياسة اإلعفاء من العقوبة وىذه سياسة معيبة؛ ألهنا سياسة العاجز 
 عن كشف اجلرؽلة وإثباهتا على شخص معُت إال عن طريق اجلناة أنفسهم.

. قيد ادلشرع يف قانوف اجلرائم االقتصادية من سلطة القاضي يف األمر بوقف تنفيذ العقوبة يف حالتُت، 3
مكرر( واخلاصة جبرؽلة إصدار صك بدوف رصيد قائم وقابل للسحب  13فجاءت األويل يف ادلادة )

، أما احلالة "احلكم... ال غلوز للمحكمة عند احلكم دبقتضى ىذه ادلادة أف أتمر إبيقاؼ تنفيذ "بقوذلا 
مكرر( حبيث اشًتطت أنو ال غلوز للمحكمة عند احلكم دبقتضي ىذه  17الثانية فنصت عليها ادلادة )

ادلادة أف أتمر إبيقاؼ تنفيذ العقوبة واخلاصة جبرؽلة استَتاد ادلوظف دلواد أو سلع زلظورة عليو 
 ."استَتادىا

العاـ الناشئة عن التقصَت وعدـ احليطة واحلذر،  . عاقب ىذا القانوف على االعتداءات على ادلاؿ 4
حيث اتسع نطاؽ جرائم التقصَت يف ظل ىذا القانوف بعد أف تنبو ادلشرع اللييب إىل أعلية احملافظة على 

 أمواؿ الشعب.
( اليت أوجبت أف يكوف العمل هبذا القانوف اعتبارا من اتريخ صياغتو ال 40. ما نصت عليو ادلادة )5

 – 29ـ( يف حُت صدر القانوف بتاريخ )1978-11- 20صدر ىذا القانوف بتاريخ )نشره، حيث 
ؿ(  -ع -ؽ 1ـ( وىذا يعد سلالفا دلبدأ الشرعية القانونية وىذا ما نصت عليو ادلادة)7-1978

بقوذلا" ال جرؽلة وال عقوبة إال بناًء على قانوف"، وكذلك خرؽ للمواثيق الدولية اليت أصبحت الدولة 
 .    (1)طرفاً فيها أو مصدقة عليهاالليبية 

ـ، 2012( لسنة 35ـ، القانوف رقم) 2012 -مايو -02وقد أصدر اجمللس الوطٍت االنتقايل بتاريخ 
بشأف العفو عن بعض اجلرائم يف ادلادة الثانية منو بقولو:" يعفي عن اجلرائم ادلرتكبة قبل نفاذ ىذا 

قط العقوابت احملكـو هبا واآلاثر اجلنائية ادلًتتبة عليها القانوف وتنقضي الدعاوي اجلنائية بشأهنا وتس
 وربمي من سجل سوابق ادلشمولُت هبذا العفو مىت توافرت الشروط التالية:

 .يف جرائم االختبلس ادلاؿ العاـ بشرط رد األمواؿ ادلختلسة. 1

                                                 

 .9ـ،ص 1993، طرابلس، ليبيا، 1مصطفي سامل كشبلؼ، اجلريدة االقتصادية يف ليبيا،الشركة العامة للورؽ والطباعة، ط  -1
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ه سياسة معيبة؛ ألهنا وحاوؿ ادلشرع مرة أخري إعفاء اجلناة من العقاب يف حالة ردىم للماؿ العاـ، وىذ
سياسة العاجز عن كشف اجلرؽلة وإثباهتا على شخص معُت إال عن طريق اجلناة أنفسهم، وتشجيع 

غَتىم على اإلقداـ على ارتكاهبا، والعبث أبمواؿ اجملتمع إلغراضهم الشخصية، اتركاً ذلم حرية ردىا، 
 فادوا منها.واالستفادة من ىذا النص يف حالة رجوعهم إىل وطنهم بعدما است
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 املبحث الثاين
 مظاىر احلماية يف قانوف اجلرائم االقتصادية

ًجـر ىذا القانوف أفعاال متعددة، منها ما كاف موجودا من قبل دبوجب نصوص عقابية سلتلفة، ومنها ما 
عليها  القوانُت اجلنائية السابقة، واليت من شأهنا االعتداء  جاء بو قانوف اجلرائم االقتصادية واليت مل ينص

على األمواؿ العامة، أو عدـ احملافظة عليها، أو اإلخبلؿ بصيانتها، أو اإلضرار ابدلنفعة العامة اليت 
 خصصت ىذه األمواؿ من أجلها.

طيئة، واليت مل وحرصاً من ادلشرع على ىذه األمواؿ استحدث طائفة جديدة من اجلرائم العمدية واخل
تكن تشكل يف السابق إال رلرد أخطاء مدنية وإدارية، لكنها مل تكن ترقي أبي حاؿ إىل مصاؼ اجلرائم 
اجلنائية، حبيث قسمت اجلرائم االقتصادية إىل قسمُت: أوذلا عقوابت جنائية تطبق علي اجلرائم اجلنائية 

ا عقوابت تطبق على اجلرائم اجلنائية غَت العمدية العمدية واليت يرتكبها ادلوظف عن إدراؾ وإدارة، واثنيه
واليت يرتكبها ادلوظف نتيجة اإلعلاؿ والتقصَت، وابلتايل سوؼ تكوف دراستنا يف ىذا ادلبحث على 

 النحو التايل:
 

 اجلرائم اجلنائية العمدية ادلتعلقة ابدلاؿ العاـ. املطلب األول:
 ادلضرة ابدلاؿ العاـ. اجلرائم اجلنائية غَت العمدية املطلب الثاين:
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 ادلطلب األوؿ
 اجلرائم اجلنائية العمدية ادلتعلقة ابدلاؿ العاـ 

يعترب ادلوظف العاـ، شلثبل للدولة، وىو ؽلارس عملو استناداً إىل السلطة اليت وضعتها الدولة بُت يديو، 
الصاحل العاـ، ومن حقو أف يستعمل ىذه السلطة فيما خولو القانوف من صبلحيات وسلطات لتحقيق 
 أما إذا اضلرؼ يف استعماؿ سلطتو فقد أساء بذلك للدولة، وضعفت ثقة الناس يف نزاىتو.

 وأتخذ اجلرائم العمدية عده صور منصوص عليها يف ىذا القانوف وىي كالتايل:
 أواًل. اإلضرار عمداً مبال عام أو مصلحة عامة.

ة العامة، األمر الذي حدا ابدلشرع أبف جـر مجلو يعد اإلضرار ابدلاؿ العاـ أخطر صور العبث ابلوظيف
من األفعاؿ اليت هتدد أمن وسبلمة اقتصاد ادلواطنُت، واليت تنصب على محاية ادلاؿ العاـ من مصلحة 

( لسنة 2خاصة يقـو هبا ادلوظف العاـ دلصلحتو، وىذا ما أوردتو ادلادة التاسعة من القانوف رقم )
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وبرد قيمة األضرار اليت أحدثها كل يعاقب ابلسجن "ـ، بقوذلا 1979

 موظف عاـ أحدث عمداً ضرراً جسيماً دباؿ عاـ أو مصلحة عامة.
 ."فإذا كاف الضرر غَت جسيم، يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار

 ويتطلب تطبيق ىذا النص توافر ثبلثة شروط:
 ادلفًتض: وىو أف يكوف اجلاين موظفاً عاماً. . الركن1
 . الركن ادلادي: وىو حصوؿ الضرر للماؿ العاـ أو ادلصلحة العامة.2
 . الركن ادلعنوي: انصراؼ إرادة الفاعل إىل ارتكاب الفعل، أي أف يكوف لديو قصد جنائي.3

عامة، ويعد ىذا النص احتياطيا وتكوف ىذه اجلرائم السمة األساسية لئلضرار ابدلاؿ العاـ أو ادلصاحل ال
ال يطبق إال إذا كاف القانوف خاليا من أي نص خاص آخر قابل للتطبيق على فعل ادلوظف، وأيخذ 
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الصورة األوسع حبيث يشمل كل فعل، سواء أكاف إغلابياً أو سلبيا؛ يؤدي إىل إحلاؽ الضرر ابدلاؿ العاـ 
 .(1)أو ادلصاحل العامة

ميز ادلشرع بينهما يف العقوبة، فعقوبة اجلرؽلة اليت ضررىا جسيم ىي السجن  ونظراً جلسامة الضرر؛ فقد
والغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار كما يلـز اجلاين برد قيمة األضرار اليت أحدثها مع مراعاة أحكاـ 

 ( يف ىذا القانوف.36ادلادة )
ل عن سنة وطبقاً للقواعد العامة أما عقوبة اجلرؽلة ذات الضرر غَت جسيم، فعقوبتها احلبس مدة ال تق

 غلب أالً تزيد عن ثبلث سنوات والغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة دينار.
 اثنياً. جرائم االختالس وإساءة استعمال السلطة.

يُعاقب "ـ بشأف اجلرائم االقتصادية علي أنو 1979( لسنة 2( من القانوف رقم )27نصت ادلادة )
نوات كل موظف عاـ اختلس أمواالً عامة أو أمواالً لؤلشخاص ابلسجن مدة ال تقل عن مخس س

مسلمة إليو حبكم وظيفتو أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغَته وتكوف العقوبة حد السرقة إذا توافرت 
 ."شروطو

وتفًتض يف ىذه اجلرؽلة أف تكوف األمواؿ ادلختلسة قد سبق تسليمها للجاين بسبب الوظيفية، فإف 
كوف التسليم قد مت بسبب الوظيفة، والتسليم بسبب الوظيفة يفًتض فيو أف يكوف األمر يتطلب أف ي

 .(2)ادلاؿ قد سلم إىل ادلوظف العاـ؛ استنادا إىل نص قانوين أو الئحي أو قرار إداري
ويتحقق فعل االختبلس جبرؽلة اختبلس ادلاؿ العاـ أبخذ ادلوظف العاـ ادلاؿ ادلوجود يف حيازتو دبقتضي 

دوف رضا صاحبو، وتكمن العلة من وراء ذبرمي فعل االختبلس يف أنو يتضمن اعتداء على  وظيفتو من
ادلاؿ العاـ، ويزيد من خطورة ىذا االعتداء أف للماؿ صلة وثيقة ابلوظيفة اليت يشغلها اجلاين، ويعلل 

                                                 

 .172عزيزة دمحم مسعود شقاؼ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
جامعة ادلرقب،  -مبلت يف جرائم االمواؿ العامة، رللة العلـو الشرعية والقانونية، كلية القانوفخالد دمحم إبراىيم صاحل، أت -2

 .190ـ، ص2013، 1اخلمس، ليبيا، ع 
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والثقة اليت ىذا التجرمي كذلك أبنو فعل ينطوي على خيانة األمانة اليت محلتها الدولة للموظف العاـ 
 .(1)وضعتها فيو، حينما عهدت إليو حبيازة ادلاؿ العاـ حلساهبا

... فإف مفاد ذلك أنو يشًتط لقياـ جرؽلة االختبلس وفقاً "وىذا ما أكدتو احملكمة العليا الليبية بقوذلا 
إليو ألحكاـ ىذا النص أف يكوف ادلختلس موظفاً عاماً، وأف يكوف األمواؿ ادلقوؿ ابختبلسها مسلمة 

حبكم وظيفتو، حبيث ال تقـو ىذه اجلرؽلة إذا زبلف عن ادلتهم وصف ادلوظف العاـ أو زبلف عن زللها  
 .(2)"كوف األمواؿ مسلمة إليو حبكم وظيفتو

 اثلثاً. االستيالء على املال العام.
بدوف يعاقب ابلسجن كل موظف عاـ استوىل "( من قانوف اجلرائم االقتصادية بقوذلا: 28نصت ادلادة )

وجو حق على ماؿ عاـ. فإذا وقع الفعل غَت مصحوب بنية التملك تكوف العقوبة احلبس وبغرامة ال 
 ."ذباوز ألف دينار أو إحدى ىاتُت العقوبتُت

من  -ادلوظف العاـ-ويتضح أف ىذا النص ؽلثل التكملة ادلنطقية جلرؽلة االختبلس حىت ال يفلت اجلاين
اصر وأركاف،أبرزىا:أف يكوف ادلاؿ يف حيازة ادلوظف العاـ بسبب العقاب، حيث تطلب الشارع عدة عن

الوظيفية، وأف يتخذ الركن ادلادي صور االختبلس أي إضافة ادلوظف اجلاين الشيء إىل ملكو اخلاص 
ويتصرؼ فيو تصرؼ ادلالك وأف تتوافر لدى ادلوظف نيو خاصة ىي نية التملك ويف حالة انتفاء أحد 

ل لنصوص السرقة أو النصب أو خيانة األمانة، وقد ال ؼلضع إذا كاف غَت ىذه العناصر خضع الفع
 .(3)مصحوب بنية التملك

 وشدد ادلشرع اللييب عقوبة االستيبلء على ادلاؿ العاـ؛ ويرجع ذلك إىل سببُت:
 . أنو يكوف لصفتو الوظيفية دور رئيسي يف تسهيل استيبلئو على ادلاؿ العاـ.1

                                                 

 .191خالد دمحم إبراىيم صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
، ص 1،    ع 23س ـ، رللة احملكمة العليا، 05/1985/ 14ؽ، اتريخ اجللسة 347/31احملكمة العليا، ط .ج رقم  -2

211. 
 .203خالد دمحم إبراىيم صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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ابالستيبلء على ادلاؿ العاـ ينصب على اإلخبلؿ ابلثقة اليت وضعها ادلشرع  . إف قياـ ادلوظف العاـ2
فيو؛ إذ أف ادلنوط بو أف يدفع أي عدواف على ىذا ادلاؿ، فإف ىو خاف ىذه الثقة واستويل على ىذا 

 ادلاؿ فقد استحق عقوبة مشددة.
العاـ وىذا ما نصت عليو من خبلؿ ما تقدـ يتبُت لنا: أف ىذه اجلرؽلة ال تقع إال من قبل ادلوظف 

وأف  -اجلاين -مكرر( عقوابت لييب، وابلتايل ال تقـو عناصر ىذه اجلرؽلة إال من ادلوظف  229ادلادة )
تتوافر فيو صفة ادلوظف العاـ وقت ارتكابو ذلذه اجلرؽلة وادلعاقب عليها قانوانً، فإذا ما انتهي من شلارسة 

يف عداد ادلكلفُت خبدمة عامة ما مل يثبت انو مكلف من  وظيفة ألي سبب من األسباب، فإنو ال يدرج
 قبل من ؽللك التكليف. 

واستيبلء ادلوظف على ادلاؿ العاـ أيخذ صوراً متعددة، فقد تكوف بطريق االنتزاع عنوة أو خلسة 
، وادلفًتض أف ادلاؿ يف حيازة غَت ادلتهم، فيقـو بفعل ينهي احليازة األويل وينشيء لنفسو حيازة جديدة

سواء استغل غفلة احلائز فيأيت الفعل خلسة، أو استعمل العنف، أو التهديد فيأيت ابلفعل عنوة، وطللص 
من ذلك أف مجيع ىذه احلاالت تدخل ضمن استيبلء ادلوظف العاـ على ادلاؿ؛ فيقع عليو العقاب 

 ادلنصوص عليو.
 رابعاً. استخدام مال عام إضراراً خبطة التحول.

يعاقب ابلسجن كل موظف عاـ "ـ، علي أنو: 1979( لسنة 2من القانوف رقم )( 14تنص ادلادة )
استخدـ ما عهد بو إليو حبكم وظيفتو من ماؿ عاـ يف غَت األغراض اليت خصص ذلا دبقتضى خطة 

 ."التحوؿ االقتصادية واالجتماعية، وبطريقة يًتتب عليها إحلاؽ ضرر أبىداؼ ىذه اخلطة
اماً يف ىذه اجلرؽلة كما يف اجلرائم السابقة، وسبتاز ىذه اجلرؽلة عن وغلب أف يكوف اجلاين موظف ع

غَتىا، أبف يكوف للموظف العاـ شأف يف اإلدارة على ضلو يربر معو تسليم ادلاؿ إليو؛ الستخدامو يف 
 األغراض اليت خصص ذلا دبقتضي خطة التحوؿ.
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خلدمة أىداؼ خطة التحوؿ، وادلشرع  كما يتطلب أف يكوف ادلاؿ ادلعهود بو إىل ادلوظف العاـ؛ سلصصاً 
مل ػلدد معياراً لو، الذي من خبللو يضر أبىداؼ خطة التحوؿ، فقد ترؾ ىذا التحديد للقاضي اجلائي 

 الذي يطبق النص.
 خامسًا. جرمية إنتاج وتصدير سلعة رديئة.

يعاقب ابلسجن كل موظف عاـ لو شأف "( من قانوف اجلرائم االقتصادية على أنو: 16نصت ادلادة )
يف اإلدارة أو الرقابة أو اإلشراؼ على إنتاج سلعة أو تسويقها، أمر أو مسح إبنتاج أو تصدير أو بيع 

سلعة من صنف رديء أو غَت مطابق للنماذج أو الشروط ادلقررة، وذلك مىت كانت كمية السلع الرديئة 
 . "جارةذباوز القدر ادلسموح بو يف الصناعة أو الت

والعلة من ذبرمي ىذه األفعاؿ الضارة أبمواؿ الدولة، سواء أكانت مؤسسات أو شركات عامة؛ إىل توفَت 
احلماية اجلنائية ليس للمشروع التجاري فحسب، وإظلا بسطها أيضا على األمواؿ العامة اليت ينتجها 

 .(1)ادلشروع أو يقـو بتسويقها
 عمال الوظيفة.سادسًا. استغالل النفوذ والرتبح من أ

يُعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن "( من قانوف اجلرائم االقتصادية بقوذلا: 6وىذا ما نصت عليو ادلادة )
مخس سنوات كل موظف عاـ تدخل حلساب نفسو أو غَته يف ادلقاوالت أو التوريدات أو ادلزايدات أو 

عليها يف ادلادة الثانية من ىذا ادلناقصات أو غَتىا من العمليات ادلتعلقة إبحدى اجلهات ادلنصوص 
 ."القانوف

ويهدؼ ادلشرع من ىذا النص؛ إيل منع ادلوظف من استغبلؿ نفوذه وسلطتو للحصوؿ على منفعة 
 لنفسو أو لغَته من وراء العمل ادلكلف بو. 

 املطلب الثاين
 اجلرائم غري العمدية املضرة ابملال العام

الدوؿ احلديثة جرؽلة يعاقب عليها القانوف، سواء أكاف ىذا يعترب االعتداء على ادلاؿ العاـ يف كل 
، وإف كانت اجلرائم اجلنائية غَت العمدية ال يتوافر (1)االعتداء عمداً أو انشئاً عن اإلعلاؿ وعدـ احليطة

                                                 

 .185عزيزة دمحم مسعود شقاؼ، مرجع سبق ذكره، ص  -1



 احلماية اجلنائية ألموال الشركات العامة                     عاشرالعدد ال -ة جملة البحوث األكادميي
 

 

686 

 

فيها القصد اجلنائي ادلعاقب عليو يف اجلرائم اجلنائية العمدية، إال أهنا تفرض عقوابت جنائية على 
 وتكوف عقوبتها أقل من اجلرائم اجلنائية العمدية، وأتخذ عدة صور منها ما يلي: مرتكبها،

 
 أواًل. اإلمهال يف أداء الوظيفة أو الرتاخي يف واجباهتا.

يعاقب ابلسجن ادلوظف العاـ إذا أخل "( من القانوف اجلرائم االقتصادية علي أنو: 8نصت ادلادة )
وتسبب عن ذلك زبريب ادلنشأة أو ادلستودع ادلنصوص عليها يف ادلادة  بواجباتو أو تراخى يف القياـ هبا

( من ذات القانوف، يف أف ادلوظف 4، وزبتلف ىذه اجلرؽلة عن اجلرؽلة ادلنصوص عليها يف ادلادة )"الرابعة
ـ العاـ مل يتعمد إحداث الضرر، وإظلا تسبب فيو نتيجة إلخبللو بواجباتو، أو بًتاخيو يف القياـ دبا يلز 

 لعدـ قياـ ىذه اجلرؽلة، األمر الذي حدا ابدلشرع إيل النص علي عقوبة أخف وىي السجن.
 اثنياً. اإلضرار غري العمدي أبموال واملصاحل العامة.

يعاقب ابحلبس وبغرامة ال تقل عن مخسمائة "( من ذات القانوف على أنو: 10نص ادلشرع يف ادلادة )
ا كل موظف عاـ تسبب خبطئو اجلسيم يف الضرر ادلنصوص عليو يف دينار وبرد قيمة األضرار اليت أحدثه

ادلادة السابقة، أبف كاف ذلك انشئاً عن إعلاؿ يف أداء وظيفتو أو عن إخبلؿ بواجباهتا أو إساءة 
 ."استعماؿ السلطة

 وال غلوز رفع الدعوى اجلنائية أو ازباذ إجراءات فيها إال بناًء على إذف من النائب العاـ.
و منصوص عليو يف ىذا القانوف أف ىذه اجلرائم ال تقع إال من ادلوظف العاـ، ويشًتط أيضا أف وكما ى

تقع على األمواؿ العامة، أو أف يقع على مصلحة عامة، ويستوي يف سلوؾ ىذه اجلرؽلة الفعل أو 
وف االمتناع على حد سواء، ولفظ ادلصلحة )احملمية( يف ىذا النص يقتصر علي ادلصلحة ادلادية د

 ادلصلحة األدبية، والذي يكوف اذلدؼ من إيراده محاية ادلاؿ العاـ، وادلصاحل القومية.
 اثلثاً. التقصري يف حفظ أو صيانة املال العام.

                                                                                                                         

، 3، ع 17دمحم سعيد فرىود، النظاـ القانوين لؤلمواؿ العامة يف القانوف السوري، رللة احلقوؽ، جامعة الكويت، الكويت، س  -1
 .303ـ، ص 1993
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يعاقب ابلسجن ادلوظف العاـ ادلكلف حبفظ "( من قانوف اجلرائم االقتصادية على أنو: 15تنص ادلادة )
صيانة ىذا ادلاؿ. وغلوز للمحكمة احلكم إبلزاـ احملكـو عليو  أو صيانة ماؿ عاـ، إذا قصر يف حفظ أو

 ."بدفع قيمة األضرار اليت تلحق ابدلاؿ العاـ الذي قصر يف حفظو وصيانتو
إف داللة ىذا النص واضحة من حيث إسباغ أكرب قدر من احلماية اجلنائية على ادلاؿ العاـ، ألف تقصَت 

لية اجلنائية، فادلشرع بتقرير ىذه ادلسئولية يكوف قد صاف ادلوظف يف حفظو، وصيانتو يستوجب ادلسئو 
 ادلاؿ العاـ من اإلتبلؼ أو الضياع.

( 15دلا كاف من  ادلقرر أف ادلراد من نص ادلادة )"ويف ىذا تقوؿ احملكمة العليا الليبية يف أحد أحكامها 
ادلوظف العاـ يف حفظو أو من قانوف اجلرائم االقتصادية أف اجلرؽلة ادلذكورة تتحقق مىت ثبت تقصَت 

صيانتو للماؿ العاـ الذي أؤسبن عليو، وال يشًتط حىت يكوف مكلفاُ حبفظو وصيانتو أف تكوف وظيفتو 
حفظو أو صيانتو، وإظلا يكفي أف يكوف احلفظ أو الصيانة جزءاً من وظيفتو أو من مقتضيات أعماذلا 

و قرار بتوزيع العمل وكاف يظهر من قرار سواء كاف تكليفو بذلك دبوجب قانوف أو أمر من رؤسائو أ
 .(1)"االهتاـ... أف حفظ األمواؿ اليت سرقت كاف من مقتضيات أعماؿ وظيفة ادلتهم...

 اخلاسبػػػػػػة
 

سبت يف ىذه الورقة البحثية ادلتواضعة دراسة بسيطة دلوضوع احلماية اجلنائية ألمواؿ الشركات العامة يف 
 قانوف اجلرائم االقتصادية.

د توصل الباحث من خبلذلا إىل بعض النتائج اليت ؽلكن إيراد أعلها مع بعض التوصيات، وذلك على وق
 النحو اآليت:

 أواًل: النتائج.
. عدـ وضوح الرؤاي أماـ كل من ادلشرع والفقو والقضاء يف ليبيا، حياؿ الغموض لبعض ادلبادئ العامة 1

 واحلاكمة لنظم األمواؿ العامة.

                                                 

 .133ؽ، ص 50، س 5ـ، رللة احملكمة العليا، ع 2006/ 06/ 26ؽ، اتريخ اجللسة 5/50احملكمة العليا، ط .ج رقم  -1
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النصوص القانونية بُت قانوف العقوابت وقانوف اجلرائم االقتصادية، خاصاً يف وضع . عدـ تطابق 2
 مصطلح موحد للماؿ العاـ.

 . امتاز قانوف اجلرائم االقتصادية بوضع تعريف للماؿ العاـ وادلوظف العاـ.3
 ابدلاؿ العاـ. . من ادلزااي اليت ربسب لقانوف اجلرائم االقتصادية أنو جـر اإلضرار غَت العمدي4

 اثنياً: التوصيات.
. توحيد ادلفهـو اجلنائي للماؿ العاـ وادلوظف العاـ وذلك داخل إطار فكرة ذاتية القانوف اجلنائي، 1

حيث إف تعدد ىذه ادلفاىيم يف قانوف واحد يثَت العديد من ادلشاكل والصعوابت ابلنسبة للمشتغلُت يف 
 العاـ أو ادلوظف العاـ ابلنسبة للجرؽلة ادلرتكبة.القانوف عند قيامهم بتحديد صفة ادلاؿ 

. وضع عدة نصوص عقابية مالية مثل الغرامة وادلصادرة، ويكوف تطبيقها على ادلتهمُت ابرتكاب 2
ـ، وذلك لضماف ربقيق فعالية أكرب يف ردع 1979( لسنة 2اجلرائم ادلنصوص عليها يف القانوف رقم )

 اجملرمُت ومنع اجلرؽلة مستقببلً.
. زايدة مرتبات ادلوظفُت يف الدولة؛ ذلك أف من األسباب الرئيسة يف ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم 3

عدـ تناسب ادلرتب الوظيفي مع متطلبات احلياة، فادلوظف يكد ويتعب يف الوظيفة اليت أتخذ جزءا  
 كبَتا من وقتو من غَت مرتب كاؼ ليعيش حياة كرؽلة مع أفراد عائلتو.

هزة الرقابة وادلتابعة ابلقوى البشرية البلزمة وتدعيمها بوسائل االتصاؿ واالنتقاؿ؛ كي يتسٌت . تعزيز أج4
ذلا ضبط حصيلة أوفر من اجلرائم ادلرتكبة حبق ادلاؿ العاـ، كما ينبغي عليها زايدة عدد الدورات 

فعالة ومستمرة على  التفتيشية ادلفاجئة على الوحدات اإلدارية التابعة ذلا، دبا يتحقق معو وجود رقابة
 أعماؿ ىذه الوحدات اإلدارية.

 . إصدار تقارير مالية لكل مؤسسة تتبع الدولة، لكي تكوف حافزاً للشفافية والنزاىة. 5
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