
245 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السادسة - العدد 3 - العدد التسلسلي 23 - ذو الحجة 1439 هـ /محرم 1440 هـ - سبتمبر 2018 م

* أستاذ القانون الجنائي المشارك، قسم القانون، كلية أحمد بن محمد العسكرية، الدوحة، قطر.

جريمة اإلثراء غري املشروع بني القبول والرفض: دراسة مقارنة 
د. أنور محمد صدقي املساعدة*

امللخص:
غير  كبيرة  بزيادة  يتمثل  واملالي  اإلداري  الفساد  أوجه  من  وجه  املشروع  غير  اإلثراء 
ثله  منطقية وال مبررة مبوجودات وممتلكات املوظف العام أو أحد أفراد أسرته أو من يمُ
وحجم  يتناسب  ال  بشكل  املالية  واألعباء  الديون  في  مبرر  غير  كبير  بنقص  أو  قانوناً، 
الدخل واملرتبات التي يتقاضاها عن الوظيفة التي يشغلها، باإلضافة إلى عجزه عن تبرير 

أصول هذه املوجودات واملمتلكات ومصادرها. 

الفساد يتميز بصعوبة تعقبه وإثباته ومحاسبة مرتكبيه، لعدم  وهذا مظهر من مظاهر 
وجود األدلة الكافية لإلدانة، مما يبرز إشكالية قانونية وواقعية حتتاج لدراسة وتفحص، 
كما حتتاج للحلول التي تضمن احلفاظ على املال العام. ومن قبيل حرص املجتمع الدولي 
على وجود التشريعات القانونية الناجعة ملكافحة الفساد، جلأت إلى جترمي اإلثراء غير 
جانب  هناك  ذاته،  الوقت  في  ولكن،  املنحى،  هذا  تنحى  أن  على  الدول  وحثت  املشروع، 
كبير من الفقه يمُعارض هذا النوع من التجرمي، من منطلق مخالفة احلقوق األساسية التي 
أقرتها الشرائع والعهود والتشريعات، لإلنسان عامة واملتهم خاصة، فهي تنتهك قرينة 

البراءة، وتعكس عبء اإلثبات، وحترم املتهم من حقه بالصمت. 

املشروع  غير  اإلثراء  فعل  لتجرمي  املؤيدة  االجتاهات  تناول  مت  الدراسة  هذه  وفي 
اجتاهات  تناول  مت  كما  نقدي،  حتليلي  علمي  ملنهج  وفقاً  لذلك،  املعارضة  واالجتاهات 
التقليدية  والقضائية  الفقهية  لآلراء  باإلضافة  والوطنية،  واإلقليمية  الدولية  املواثيق 
واملستحدثة حيال هذا املوضوع، ومت التوصل لضرورة وجود التشريعات التي جترم 
مثل هذه األفعال ولكن وفقاً ملجموعة من الضوابط التي حتفظ للمتهم حقوقه األساسية، 

ولكنها حتافظ على املال العام ومتنع الفساد في الوقت ذاته.

كلمات دالة:
 فساد، مال عام، موظف عام، كسب، مصادرة.
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املقدمة:
»شبكة  كتابه  في  ورئيسها-  الدولية  الشفافية  منظمة  –مؤسس  آيجن  بيتر  يصف 
اإلرهاب« الفساد بالشر األساسي الذي يكشف عن وجهه القبيح في كل مكان، ويكمن في 
جذور كل املشكالت ذات األهمية، كما تظهر الدراسات أن الفساد يؤدي إلى إفالت العديد 
القانون، ويمُضعف املؤسسات الديقراطية)))؛  من املجرمني من العقاب ويقوض سيادة 
وبالتالي فإن الفساد يمُفقد األنظمة القدرة على املساءلة ويمُضعف هياكل املساءلة ذاتها، 

ويسهم في وجود ثقافة اإلفالت من العقاب))). 
ويشمل  خاصة،  منافع  أو  أرباح  لتحقيق  العام  النفوذ  استخدام  أنه  على  الفساد  يمُعرَّف 
جميع أنواع ِرشا املسؤولني احملليني أو الوطنيني أو السياسيني))). والفساد قد يكون في 
وتأثيراً  انتشاراً  أكثر  العام  القطاع  في  ولكنه  سواء،  حد  على  واخلاص،  العام  القطاعني 
الدولة أيضاً ألدوات  الدولة لتحقيق أهدافها، فال بد أن تلجأ  أداة  العام  فكما هو املوظف 
قانونية لضمان عدم جلوئه ألساليب غير قانونية للكسب غير املشروع، ذلك أن املوظفني 
أو مع  أنشطة فاسدة، وصفقات سرية مشبوهة مع جهات خارجية،  قد ينخرطون في 
جهات أخرى من القطاع اخلاص، دون وجود أي دليل، وكل ما يتوفر جلهات التحقيق 
هو التنامي غير املنطقي لثروة ذلك املوظف، والتي ال تتناسب مع مرتباته ومستحقاته 
التي يتقاضاها بشكل قانوني، أو مظاهر الترف التي تظهر على ذلك املوظف، من شراء 
لوحدها  تكفي  ال  املظاهر  هذه  ولكن  املصاريف،  من  وغيرها  فارهة،  وسيارات  عقارات 
كأدلة إثبات إلدانة ذلك املوظف، وبالتالي فال يكن للقضاء أن يمُدين املوظف بناء عليها، 
وال حتى للنيابة العامة أن تتهمه، وبالتالي إفالته من أي عقاب، وهذا ما يمُسمى باإلثراء 

غير املشروع.

ومن قبيل حرص املجتمع الدولي على وجود التشريعات القانونية الناجعة التي تضمن 
والنهب،  السلب  من  الشعوب  أموال  على  واحملافظة  واخلاص،  العام  الردعني  حتقيق 
فإنها جلأت إلى جترمي »اإلثراء غير املشروع«، وحثت الدول على أن تنحى هذا املنحى، 
ذاته،  الوقت  في  ولكن،  الفساد،  مكافحة  سبيل  في  الناجعة  األدوات  من  ذلك  واعتبرت 
التجرمي، من منطلق مخالفة احلقوق  النوع من  يمُعارض هذا  الفقه  هناك جانب كبير من 
خاصة،  واملتهم  عامة،  لإلنسان  والتشريعات  والعهود  الشرائع  أقرتها  التي  األساسية 

)1( بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، فيينا، النمسا، 8/31/ 2012. 
 /http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages  :2( وثائق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان(

العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية، مجلة جامعة بابل  الفساد اإلداري في  الذهبي،  )3( جاسم محمد 
للعلوم اإلنسانية، بغداد، السنة السابعة، العدد 21، ص 56-41.
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فهي تنتهك قرينة البراءة، وتعكس عبء اإلثبات، وحترم املتهم من حقه بالصمت، ذلك 
إليه،  التي تنسب  املتهم، مهما كانت جسامة اجلرية  يعامل  أن  البراءة  أن مؤدى قرينة 
القانون،  يقررها  التي  للضمانات  وفقاً  قضائي  بحكم  إدانته  تثبت  حتى  بريء  أنه  على 
وهي أيضاً معاملة الشخص، مشتبهاً فيه كان أم متهماً، في جميع مراحل احملاكمة ومهما 
قضائي  بحكم  إدانته  تثبت  حتى  بريء  أنه  على  إليه  نسبت  التي  اجلرية  جسامة  كانت 
وفقاً للضمانات التي يقررها القانون. وسوف تتناول الدراسة كل هذه االجتاهات، التي 
تناولت »اإلثراء غير املشروع«، سواء في املواثيق الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، وكذلك 

اآلراء الفقهية والقضائية التقليدية واملستحدثة حيال هذا املوضوع.

أهمية الدراسة:
عندما ال تمُضمن براءة املواطنني فلن يكون للحرية وجود، هذا ما أكده مونتسكيو في كتابه 
ويترتب  إدانته،  على  الدليل  يقوم  حتى  بريء  أنه  املتهم  في  فاألصل  القوانني«)))،  »روح 
ملصلحة  الشك  وتفسير  العامة،  النيابة  عاتق  على  اإلثبات  عبء  وقوع  القرينة  هذه  على 
البعض،  نظر  وجهة  من  اإلنسان،  حقوق  تنتهك  املشروع  غير  اإلثراء  فجرية  املتهم))). 
ولكنها في الوقت ذاته أداة قانونية فاعلة في سبيل مكافحة الفساد وبني مطرقة حقوق 
اإلنسان وسندان مكافحة الفساد ثار اجلدل حول جرية اإلثراء غير املشروع، حتى أن 

أحد الفقهاء وصفها بأكثر اجلرائم املثيرة للجدل في عالم القانون اجلنائي«))).

منهجية الدراسة:
القانونية  والطبيعة  املشروع،  غير  اإلثراء  جرية  ماهية  بوصف  الدراسة  تقوم  سوف 
الفقه أو القضاء، وبعد ذلك ستلجأ لبيان االجتاهات املختلفة  لها، سواء في التشريع أو 
في التعامل مع هذه اجلرية، بني التأييد واإلنكار، وبني القبول والرفض، ووضع كافة 
هذه االجتاهات في امليزان القانوني، وحتليلها وبيانها، وإظهار ما بها من عيوب ومثالب، 
باإلضافة إلى ما تتميز به من إيجابيات وحسنات، ثم بيان الرأي الغالب، ورأي الدراسة 

القومي  املركز  والتعذيب،  االمتهان  من  للمحتجزين  الدولية  اجلنائية  احلماية  منطاوي،  محمود  محمد   )4(
لإلصدارات القانونية، القاهرة، 2015، ص 18.

)5( أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، مطبعة القاهرة، 1981، ص706.  
مبروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات اجلنائي، النظرية العامة لإلثبات اجلنائي، اجلزء األول، دار 
222. فرج علواني هليل، علواني في التعليق على  2003، ص  هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء الثاني، دار املطبوعات اجلامعية، 2004، مصر، ص 1495.
)6( Thomas R. Snider & Won Kidane, Combating Corruption Through International Law in Africa: A 

Comparative Analysis, Cornell International Law Journal, Vol.40, Issue 3, Fall 2007, Cornell Law 
School, New York, Pp. 698 - 728.
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في كل ذلك. وبناء عليه ستلجأ الدراسة إلى املذهب الوصفي، ثم املذهب التحليلي والنقدي، 
وبالنهاية املذهب العلمي الكامل، الذي يصل للنتائج من خالل مقدمات قائمة على أدوات 

علمية رصينة، ومنهج علمي صحيح.

محددات الدراسة:

تبدأ وتسير على طريق  أن  بد  والتوصيات، فال  النتائج  أفضل  إلى  الدراسة  حتى تصل 
واضح محدد املعالم، منعاً للتشتت وحتقيقاً للهدف املرجو؛ ولذلك فإن الدراسة لن تتناول 
أركان هذه اجلرية، كما أنها لن تتناول أسبابها ونتائجها االجتماعية واالقتصادية وغير 
ذلك، وسوف يتم التركيز على هذه اجلرية، كنوع جديد من التجرمي في عالم القانون 
اجلنائي، تؤيده اجتاهات فقهية وتشريعية وقضائية، كما تواجهه معوقات وانتقادات، 
وذلك للوصول إلى نتيجة مدى القبول بها أو رفضها. كما سيتم إجراء املقارنة بني العديد 
وترجيحاً  للتوضيح  مزيداً  سلوكه،  مت  الذي  االجتاه  لبيان  واألجنبية  العربية  الدول  من 

لفكرة التأييد أو اإلنكار. 

مشكلة الدراسة:

هل يمُشكل اإلثراء غير املشروع أداة قانونية مقبولة في سبيل مكافحة الفساد، ومالحقة 
الفاسدين؟ أم أنها أداة ال يجوز اللجوء إليها كونها تعارض مبادئ قانونية أساسية تتعلق 

بحقوق اإلنسان. هذا هو التساؤل الرئيس الذي تسعى الدراسة لإلجابة عليه.

فرضية الدراسة: 

من  وسيلة  املشروع  غير  اإلثراء  جرية  أن  مفادها  رئيسة  فرضية  على  الدراسة  تقوم 
الوسائل التشريعية الناجعة واملقبولة قانوناً في سبيل مكافحة الفساد، سواء من الناحية 
الوقائية االستباقية، أو من الناحية العقابية العالجية، حيث سيتم فحص مدى صحة هذه 

الفرضية من خالل مراحل الدراسة املختلفة وبيان مدى صحتها أو خطئها.

الهيكل العام للدراسة:

سوف تتألف هذه الدراسة من مبحثني يتبعهما مقترحات وتوصيات كما يلي:

املبحث األول: ماهية اإلثراء غير املشروع وجذوره التاريخية.

املبحث الثاني: مفترضات اإلقرار واإلنكار في جرية اإلثراء غير املشروع. 
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املبحث األول
ماهية اإلثراء غير املشروع وجذوره التاريخية 

في  املشروع  غير  اإلثراء  فعل  لتجرمي  التاريخي  التطور  املبحث  هذا  في  نتناول  سوف 
املطلب  أما  للتجرمي،  املختلفة  االجتاهات  الثاني  املطلب  في  سنتناول  كما  األول،  املطلب 

الثالث فسيتم تخصيصه لتعريف هذه اجلرية، لغة وفقهاً وتشريعاً.

املطلب األول
التطور التاريخي لتجرمي فعل اإلثراء غير املشروع

اجلرائم،  من  النوع  هذا  من  قريب  هو  ما  النصوص  من  الروماني  العهد  في  ِجد  ومُ لقد 
فالقانون الروماني ينص في إحدى مواده على أن العدالة الطبيعية تقتضي أال يغتني أي 
فرد من املجتمع على حساب اآلخرين))). أما في العصر اإلسالمي فإن التاريخ يدلل على 
غير  باإلثراء  يتعلق  تشريعاً  سنوا  من  أوائل  من  كان  اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمير  أن 
املشروع، حتت عنوان: من أين لك هذا، والعديد من الشواهد التي تدل على ذلك)))، حيث 
إن كبار الصحابة والوالة الذين كان يستخلفهم عمر على األمصار كانوا يقرون بذممهم 
املالية عند توليهم السلطة أو الوالية ، وكان عمر يراقبهم في حال الحظ زيادة ملحوظة 
املدينة  في  يوم  ذات  يسير  كان  اخلطاب  ابن  أن  مثاالً  ذلك  على  ونسوق  الذمم،  هذه  في 
حني شاهد بيتاً بمُني باحلجارة واجلص، فاندهش عمر ألن العادة لم تكن جتري على بناء 
البيوت بهذه الفخامة، وسأل عن صاحب البيت فقيل له: هذا بيت عاملك على البحرين، 
فقال عمر: »أبت الدراهم إال أن تخرج أعناقها«، وأرسل إلى عامله بضم نصف ماله إلى 

بيت املال))).

(7)  James Edelman, Australian Challenges for the Law of Unjust Enrichment, Speech to the University of 
Australia Summer School, 24 February 2012, p. 3, Published on: https://www.supremecourt.wa.gov.
au/_files/Australian_Challenges_for_the_Law_of_Unjust_Enrichment_-_Edelman_J_27022011.pdf.

أريج السنان، عمر بن اخلطاب أول من شرعه وطبقه على املوظفني العموميني، »من أين لك هذا؟« قانون    )8(
إسالمي أصيل، الوطن، الكويت، 26 يونيو/ حزيران 2014.

أحمد بهجت، صندوق الدنيا في احلساسية والورع، األهرام، 2010/3/11. ابن عبد ربه األندلسي، العقد    )9(
الفريد، الطبعة العلمية، حتقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص 13. أبو العباس 
أيضاً  وانظر   .1019 ص   ،1922 املصرية،  الكتب  دار  اإلنشا،  كتابة  في  األعشى  صبح  القلقشندي،  أحمد 
الهيئة  عمر،  محمد  علي  حتقيق:  الكبير،  الطبقات  سعد،  ابن  املوضوع:  هذا  حول  احلوادث  من  املزيد 
شيري،  علي  حتقيق:  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن   .5-252 ص   ،2002 القاهرة،  للكتاب،  العامة  املصرية 
دار الفكر، بيروت، 1998، ص 370/67. الذهبي، سير أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990، ص 612.
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وبالرجوع لعصرنا احلديث فإن جرية اإلثراء غير املشروع من اجلرائم احلديثة نسبياً، 
فلم تشهد النمُظم القانونية –سابقاً- جترمي مثل هذه األفعال، وإمنا كانت ترتبط بجرية 
غير  بشكل  وزيادتها  الثروة  تراكم  بسبب  لها  نتيجة  وتعتبر  الفساد،  جرائم  من  أخرى 
جرم  قانوني ناجت عن تلك اجلرية)1)). أما اجلذور التاريخية لإلثراء غير املشروع كفعل ممُ
فإن أول ظهور له كان عام 1936 في األرجنتني، عندما مت العثور على مبالغ مالية كبيرة مع 
 Rodolfo عضو من أعضاء الكونغرس األرجنتيني يمُدعى رودلفو كوروميناس سيجيرا
Corominas Segura أثناء سفره إلى العاصمة “بيونس أيرس” في القطار، ففي حني كان 
هذا العضو على يقني أنه لن يستطيع إقناع السلطات مبصدر هذه الثروة مقارنة مع دخله 
الوظيفي، كانت السلطات أيضاً ال متلك أي وسيلة قانونية إلحالته إلى القضاء، وعليه فقد 
قد  كثيرة  فساد  حاالت  حول  عديدة  تساؤالت  سيجورا  اللورد  لدى  الواقعة  هذه  أثارت 
يقوم بها املوظفون العموميون وال يكن مالحقتها لذات السبب، فتقدم للمجلس النيابي 
مبشروع قانون يمُجرم اإلثراء غير املشروع، ومتت مناقشة هذا املشروع ألكثر من سنة، 
إال أنه لم تتم املصادقة عليه، وقد شكلت هذه الواقعة أولى احلاالت القانونية التي تمُشير 

إلى محاوالت جترمي اإلثراء غير املشروع)))).

1964 في كل من األرجنتني  أما أولى حاالت جترمي اإلثراء غير املشروع فقد كانت عام 
الفعل  القرن املاضي بتجرمي هذا  الدول في السبعينيات والثمانينات من  والهند، وبدأت 
حتى وصل عددها عام 1990 إلى (10) دول، وتزايدت عام 2000 إلى (20) دولة، وبحلول 
رم اإلثراء  (50) دولة جتمُ (40) دولة، وفي العالم اآلن ما يزيد على  2010 بلغت نحو  عام 
غير املشروع في ظل اإلشادة غير املتناهية بذلك من معظم املنظمات الدولية وجماعات 

مكافحة الفساد، وعلى رأسها األمم املتحدة)))).

املطلب الثاني
االجتاهات املختلفة لتجرمي اإلثراء غير املشروع

وضعت  دول  فهناك  املشروع،  غير  اإلثراء  جترمي  موضوع  في  العالم  دول  اختلفت 
تشريعات خاصة لتجرمي هذا الفعل، ودول ثانية جرَّمت اإلثراء غير املشروع ولكن في 
قوانينها العقابية، فيما مازالت طائفة ثالثة تعارض جترمي مثل هذا الفعل، وسوف تتناول 

(10) Humberto Marquez, Americas: Pioneers in the Fight Against Corruption, Inter Press Service, Mar. 26, 
1996, available at http://www.ipsnews.net/199603//ameri cas-pioneers-in-the-fight-against-corruption.

(11) Muzila Lindy and Morales Michelle and Mathias and Marianne and Berger Tammar, On the Take: 
Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, World Bank, Washington, DC, 2012, p7.

(12)  Muzila, Ibid, 7, p13.  
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الدراسة في هذا املطلب كل هذه االجتاهات باإلضافة إلى موقف االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية واإلقليمية من اإلثراء غير املشروع.

الفرع األول
موقف االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية من اإلثراء غير املشروع

صدرت  التي  االتفاقيات  أهم  من   (UNCAC) الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تمُعد 
عن األمم املتحدة ووقع عليها عدد كبير من الدول، فهي متثل إستراتيجية شاملة ملكافحة 
الوقائية التشريعية وغير التشريعية، وآليات مراقبة  التدابير  الفساد، بدءاً من مجموعة 
تنفيذها من خالل الدول األطراف؛ لتحقيق التعاون القضائي بينها)))). وتمُعد االتفاقية من 
أهم االتفاقيات الدولية التي جرَّمت اإلثراء غير املشروع وشجعت الدول األعضاء على 
جتريه في تشريعاتها الوطنية، كوسيلة مهمة وفعالة ملكافحة الفساد وهذا ما مت النص 
عليه حتت عنوان اإلثراء غير املشروع في املادة (20) وجاء فيها: »تنظر كل دولة طرف، 
رهناً بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير 
تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي اإلثراء غيـر املشــروع، أي زيادة 

موجوداته زيادة كبيرة ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله املشروع«.

غير  اإلثراء  جترمي  على  أتت  فقد   ((((  2013 لعام  الفساد  ملكافحة  العربية  االتفاقية  أما 
املشروع في املادة (4) منها وجاء فيها: »مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد املجرمة وفقاً 
لهذه االتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني ما قد 
يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو 

عمداً: ... 7 - اإلثراء غير املشروع ...«.

وعلى املستوى األوروبي، متت اإلشارة لهذه اجلرية في قرار االحتاد األوروبي رقم 
الصلة  ذات  واملمتلكات  واألدوات  اجلرية  عائدات  مصادرة  بشأن   2005 لسنة   212
باجلرية، وجاء فيه وسنداً للمادة (e 3.2.c) بجواز املصادرة في حالة: »إذا ثبت أن قيمة 
املوجودات التي يتلكها الشخص املدان ال تتناسب مع دخله القانوني املشروع، واقتنعت 

)13( سليمان عبد املنعم، اجلوانب املوضوعية واإلجرائية في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دراسة في 
مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام االتفاقية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2015، ص 3.

املصادقة  متت  فقد  2:25م)،  (الساعة   2018/2/10 بتاريخ  العربية  الدول  جلامعة  الرسمي  املوقع  حسب   )14(
لبنان،  القمر،  جمهورية  الصومال،  سورية،  جيبوتي،  باستثناء:  العربية  الدول  جميع  قبل  من  عليها 

.http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents :ليبيا، موريتانيا، اليمن. انظر في ذلك



جريمة اإلثراء غير المشروع بين القبول والرفض: دراسة مقارنة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السادسة - العدد 3 - العدد التسلسلي 23 - ذو الحجة 1439 هـ /محرم 1440 هـ - سبتمبر 2018 م252

احملاكم الوطنية بناء على حقائق ثابتة أنها ناجتة عن جرائم ارتكبها ذلك الشخص«)))). 
وجند جترمي اإلثراء غير املشروع أيضاً في املادة (4) من اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة 
الفساد لعام 1996 ))))، وفي املادة (8) من اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته 

لعام 2003 )))).

يدع مجاالً  فإننا نالحظ، مبا ال  املعاهدات،  النص عليه في هذه  ملا مت  تتبعنا  ومن خالل 
على  الدول  وحثت  الفساد،  جرائم  من  املشروع  غير  اإلثراء  جرية  اعتبرت  أنها  للشك، 
تبنيها، ولكن النصوص كانت واضحة بأن هذا التوجيه لم يكن إلزامياً، وتمُِرك أمر التجرمي 
للدول بناء على التشريعات املرعية فيها، ولذلك فإننا جند أن العديد من الدول في العالم 
بها  جاءت  التي  الصيغة  بذات  ليس  ولكن  جرَّمتها  أنها  أو  األفعال،  هذه  بتجرمي  تقم  لم 
االتفاقية)))). وتفريعاً عما سبق، فإن هذه االتفاقيات أظهرت أهمية هذه اجلرية، وحثت 
على جتريها، ولكن تركت أمر ذلك جوازياً للدول األطراف، استناداً لدساتيرها واملبادئ 

األساسية ألنظمتها القانونية.

(15)  Confiscation  of  Crime-Related  Proceeds,  Instrumentalities  and  Property,  Official  Journal  of  the 
European Union, L 6815 ,49/ march 2005, Council Framework Decision 2005212//HA, 24 February 
2005. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:068:0049: 0051:en:PDF.

1996، كاراكاس، فنزويال، ودخلت حيز  29 مارس/آذار  )16( مت تبنيها في اجللسة الثالثة للمؤمتر العام في 
التنفيذ في 6 مارس/آذار1997، وصادقت عليها أكثر من ثالثني دولة. ملزيد من التفصيل، انظر:

 .http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption_signatories.asp 

 ،2006 أغسطس/آب  من  اخلامس  في  التنفيذ  حيز  ودخلت   ،2003 متوز  يوليو/  من  األول  في  تبنيها  مت   )17(
وصادقت عليها 55 دولة إفريقية كان آخرها مصر في 2017/8/25. لالطالع على نصوص االتفاقية كاملة 

وملزيد من التفصيل عنها انظر:
http://www.auanticorruption.org/uploads/Convention_on_Combating_Corruption_Arabic.pdf 

اآلخر  بعضها  أن  حني  في  ألطرافها،  ملزمة  الدولية  االتفاقيات  في  القانونية  املبادئ  بعض  تكون    )18(
املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  ذلك  على  أخذنا مثاالً  الوطنية، ولو  بناء على تشريعاتها  للدول  يمُترك 
الفساد، وحللنا اجلرائم الواردة بها لوجدنا أن هناك تدابير جنائية إلزامية يجب على الدول األطراف 
أن تدرجها في تشريعاتها اجلنائية وهي: 1 - رشو املوظفني العموميني الوطنيني (م15) 2 - اختالس 
العائدات  غسيل   -  3  (17 (م  عمومي  موظف  ِقبل  من  آخر  بشكل  تسريبها  أو  تبديدها  أو  املمتلكات 
اإلجرامية (م 23). 4 - إعاقة سير العدالة (م 25) 5 - املشاركة في جرائم الفساد والشروع فيها (م 27). 
وهناك تدابير جنائية غير إلزامية يتعني على الدول األطراف النظر في جتريها ومن بينها اإلثراء غير 
املشروع وهي: 1 - رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية (م 16). 
2 - إســاءة اسـتغالل الوظائف (م 16). 3 - اإلثراء غير املشروع (م 20). 4 - الرشوة في القطاع اخلاص 

(م 21). 5 - اختالس املمتلكات في القطاع اخلاص (م 22). 6 - اإلخفاء (م 24). 7 - إعاقة سير العدالة (م 

25). 8 - الشروع في ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أو 

التحضير الرتكابها. 9 - التقادم الطويل.
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الفرع الثاني
اإلثراء غير املشروع في التشريعات الوطنية

أوالً- في التشريعات العربية:
كانت مصر ولبنان من أوائل الدول العربية التي سنت قانوناً لإلثراء غير املشروع، فقد 
العمل  وظل  املشروع  غير  الكسب  بشأن   1952 لسنة   131 رقم  القانون  مصر  في  جد  ومُ
مستمراً به حتى صدور القانون رقم 62 لسنة 1975، وفي لبنان صدر القانون رقم 38 
 .1999 لسنة   154 رقم  املشروع  غير  اإلثراء  قانون  صدور  حتى  واستمر   ،1953 لسنة 
وبعد ذلك تلتهما العديد من الدول، وهي: األردن))))، واجلزائر)1))، وليبيا))))، والعراق))))، 

وفلسطني))))، واليمن))))، والكويت))))، وتونس))))، والسعودية)))).
وقد اختلفت املسميات التي أطلقت على هذه القوانني، فهناك من التشريعات من أطلقت 
عليها اإلثراء غير املشروع مثل املشرع اللبناني في قانون اإلثراء غير املشروع رقم 154، 
الصادر في 1999/11/27، واملشرع اجلزائري في املادة (37) من القانون الصادر بتاريخ 
الكسب غير املشروع مثل املشرع األردني  أطلقت عليها  2006/2/20، وهناك تشريعات 
62 لسنة  2014، واملشرع املصري مبوجب القانون رقم  21 لسنة  مبوجب القانون رقم 
)19( قانون الكسب غير املشروع رقم 21 لسنة 2014 واملنشور في عدد اجلريدة الرسمية رقم 5289 بتاريخ 2014/6/1. 

 .http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/n_2.pdf :لالطالع على القانون، انظر
اإلثراء  علواش،  فريد  انظر:  التفصيل،  من  ملزيد  ومكافحته.  الفساد  من  الوقاية  قانون  من   37 املادة   )20(
 ،2 2، العدد  غير املشروع وفقاً لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة احلقوق واحلريات، املجلد 
 .502-497 مارس2016، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ص 

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12330  :املوقع اإللكتروني
)21( قانون »من أين لك هذا« رقم 3 لسنة 1986.

 .  pdf.201986%http://www.undp-aciac.org/publications/Libya%20Law%20no%203  

)22( قانون »من أين لك هذا – الكسب غير املشروع« والذي صادق عليه الرئيس العراقي بتاريخ 2018/2/3، 
/http://ar.parliament.iq/2018 .موقع مجلس النواب العراقي

)23(  قانون رقم (1) لسنة 2005.
)24(  قانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن إقرار الذمة املالية، املنشور في اجلريدة الرسمية بتاريخ 2006/6/19.

اخلاصة  واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  بشأن   2012 لسنة   24 رقم  بقانون  املرسوم   )25(
بالكشف عن الذمة املالية.

)26(  املشروع األّولي لقانون مكافحة اإلثراء غير املشروع التونسي، ندوة حوارّية، مكتب رئاسة اجلمهورّية 
بالشراكة مع املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم 

املتّحدة اإلمنائي، تونس، الثالثاء 2012/12/4.
.http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=368 

)27(  جابر املالكي، مشروع متكامل لضبط حاالت »اإلثراء غير املشروع«، »نزاهة« رفعته »للمقام السامي« 
http://www.al-madina.com/article/550012 .2017/11/26 ويفي باملتطلبات النظامية والعقابية، األحد
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واملشرع   ،1986 لسنة   3 رقم  هذا«  لك  أين  »من  قانون  مبوجب  الليبي  واملشرع   ،1975
العراقي مبوجب قانون “من أين لك هذا” بتاريخ 2018/2/3، واملشرع الفلسطيني مبوجب 
قانون الكسب غير املشروع رقم (1) لسنة 2005 والذي استبدل مبسمى »قانون مكافحة 

الفساد رقم (1) لسنة 2005م«.
املسميات  هذه  جميع  أن  الدراسة  ترى  العربية،  التشريعات  إليه  ذهبت  ما  على  وتعليقاً 
حيث  من  أم  اجلرية،  هذه  على  »الكسب«  لفظ  إطالق  حيث  من  سواء  الصواب،  جانبت 
أن  جتد  الدراسة  فإن  العربية،  املعاجم  ألمهات  فبالرجوع  املشروع«.  »غير  بـ  وصفها 
َكَسَب  سيبويه:  قال  واْكتََسب.  َب  وَتَكسَّ َكْسباً،  َيْكِسبمُ  وَكَسَب  ْزِق،  الرِّ َطلَبمُ   : الَكْسبمُ
أَصاَب، واْكتََسب: َتَصرَّف واْجتََهد. وقال ابن جني: قولمُه تعالى: لها ما َكَسبَْت، وعليها ما 
اْكتََسبَْت؛ َعبَّر عن احلسنة ِبَكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََسبَْت، ألَن معنى َكَسَب دون معنى 
اْكتََسَب، لِـما فيه من الزيادة، وذلك أَن َكْسَب احلسنة، باإلِضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر 
ْستَْصَغٌر، وفي احلديث: أَْطيَبمُ ما يأْكلمُ الرجلمُ من كْسبه، وفالٌن َطيِّبمُ املَْكَسِب  يسير وممُ

واملَْكِسِب واملَْكِسبَِة)))).
ولذلك فإن إطالق لفظ الكسب على اإلثراء الذي حتصل في أصول املوظف بشكل غير 
منطقي أو غير مبرر، جانبه الصواب، فالكسب يمُطلق على ما يجنيه اإلنسان من مصادر 
حالل ومن طلبه للرزق ومن تصرفه واجتهاده املقبول وضربه في األرض، في حني أن 
ما يجنيه املوظف من مصادر غير مبررة وغير قانونية ال يكن أن يكون كسباً، ويكن أن 

يكون اكتساباً، إذا ما أردنا استعمال هذا اللفظ.
أما إطالق صفة عدم املشروعية على هذا اإلثراء فيعني أنه من مصادر وأصول جرمية، 
ولكن  املشروع”،  غير  “الكسب  مسمى  حتت  جديدة  جرية  لوجود  داِع  فال  وبالتالي 
طبيعة هذه اجلرية تقتضي أن املوظف أثرى بشكل غير منطقي، واإلثراء يكون إيجاباً 
الديون واألعباء، وأن سبب هذا  بنقص كبير في  أو سلباً  املوجودات،  بزيادة كبيرة في 
اإلثراء غير معروف، أهو شرعي أم ال، وأن املوظف يعجز عن تقدمي بينات كافية تمُثبت 
اصطبغ  الفعل  فإن  وبالتالي  الظاهرة،  دخله  مصادر  مع  تتناسب  ال  وأنها  شرعيتها، 
ابتداء؛ وبناء  القضائي، وليس  إليه بعد احلكم  آل  بصبغة عدم املشروعية باملآل، أي مبا 
من  اجلرية  هذه  لطبيعة  أقرب  املمُبرر«  غير  »اإلثراء  ممُسمى  أن  ترى  الدراسة  فإن  عليه 

)28( انظر في معنى اجلذر »َكَسَب« وكافة ما يتفرع عنه من معاٍن وألفاظ في معاجم: لسان العرب، والقاموس 
احمليط، ومقاييس اللغة والصحاح في اللغة، والعباب الزاخر: كسب

   http://www.baheth.info/all.jsp?term=
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ممُسمى »الكسب غير املشروع« أو »اإلثراء غير املشروع«)))).
ثانياً- في التشريعات األجنبية:

جند على املستوى الدولي أن الدول انقسمت ملجموعات ثالث بخصوص جترمي اإلثراء 
غير املشروع:

املجموعة األولى: سنت تشريعات خاصة لتجرمي اإلثراء غير املشروع
 قامت العديد من دول العالم بوضع تشريعات خاصة جترم اإلثراء غير املشروع، وهذه 
الدول هي)1)): أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتني، بنغالديش، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، 
السلفادور،  إكوادور،  كوبا،  كوستاريكا))))،  كولومبيا))))،  الصني،  شيلي))))،  بروني، 
إثيوبيا، غابون، غيانا، هندوراس، هوجن كوجن، الهند، جامايكا، ليسوتو، ماكاو، مقدونيا، 
بنما))))،  باكستان،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال،  املكسيك،  ماليزيا،  مالوي،  مدغشقر، 
باراغواي، بيرو، الفلبني، رواندا، السنغال، سيراليون، أوغندا، وفنزويال، باإلضافة إلى 

مشاريع قوانني للتجرمي في كل من روسيا))))، ورومانيا)))).
رم اإلثراء غير املشروع في تشريعاتها اجلنائية املجموعة الثانية: جتجُ

ال توجد تشريعات خاصة في هذه الدول لتجرمي اإلثراء غير املشروع، ولكنها تعاقب عليه 
في تشريعاتها العقابية األخرى، وقد وجدت الدراسة تطبيقاً لذلك في الدول التالية:

فرنسا: -   ال يوجد في فرنسا جرية إثراء غير مشروع بهذا الوصف، ولكن وطبقاً 
يمُسمى  ما  أوجد  املشرع  فإن  اجلنائي،  القانون  من  السادسة  الفقرة   (321) للمادة 
بجرية »املوجودات غير املبررة«، فإذا لم يستطع املتهم تقدمي املصادر املشروعة 
الشخص  وبني  املتهم  بني  عالقة  على  دليل  يوجد  أن  أو  يتلكها،  التي  ملوجوداته 

)29( تستعمل الدراسة »اإلثراء غير املشروع« حتى تكون أقرب للسامع والقارئ، وكونها األكثر استعماالً، 
ولكنها تطرح هذا املمُسمى علها جتد آذاناً لدى املشرع العربي. 

(30)  Muzila, Op.cit, P 89 -90. 

)31( القانون اجلنائي التشيلي، الباب اخلامس، الكتاب الثاني، املادة 241 مكرراً. 
)32( القانون اجلنائي الكولومبي، الفصل السادس، املادة 412.

)33( قانون مكافحة الفساد واإلثراء غير املشروع في اخلدمة العامة، رقم 8422، كوستاريكا، 2004.
العامة،  اإلدارة  ضد  املرتكبة  اجلرائم  العاشر:  الباب  اجلرائم،  الثاني:  الكتاب  بنما،  اجلنائي،  القانون   )34(

الفصل الثاني: فساد املوظفني العموميني، املادة 335 )أ(.
(35)  Asset Declaration for Politicians, Transparency International, Germany, December 2011. See also: Gerry 

Ferguson, ‘Canada’s Efforts at Combating Corruption’ paper presented at the International Symposium 
on UNCAC: Implementation and Improving Criminal Justice in China, Guiyang, China, June 2006.

(36) Guillermo Jorge, Am. Bar Ass>n, The Romanian Legal Framework on Illicit Enrichment 2007, p 53 -54.
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الذي ارتكب جرية فساد، فإن ذلك يكفي إلدانته بهذا اجلرم في ظل وجود الزيادة 
الكبيرة غير املبررة في موجوداته، وهذا يمُعد دليالً كافياً على ارتكابه لهذا اجلرم، 
السببية  العالقة  أو  الرابط  بإثبات  كلفة  ممُ غير  احلالة  هذه  مثل  في  العامة  والنيابة 
بهذه  توسع  الفرنسي  التشريع  أن  حتى  أخرى  جرية  وأية  املوجودات،  هذه  بني 
اجلرية ولم يقصرها فقط على املوظف العام، بل امتدت لتشمل الكافة. ومنذ عام 
2011 بدأت فرنسا بتطبيق إقرار الذمة املالية على املوظفني العامني، واالحتفاظ بها 
أمر  أي  الحظت  إذا  العامة  للنيابة  إحالتها  الهيئات  ولهذه  متخصصة،  هيئات  لدى 

مريب بشأنها)))).
القانون  ولكن  املشروع،  غير  اإلثراء  بجرية  خاص  تشريع  يوجد  ال   : أستراليا -  
لم  إذا  الفعل  يمُجرم  (286) منه  املادة  2002 وفي  85 لسنة  اجلنائي األسترالي رقم 
قبله  من  اململوكة  األصول  حول  ومقبول  معقول  تسبيب  تقدمي  من  الفاعل  يتمكن 

والتي ال تعرف مصادرها)))).
أملانيا: يسمح القانون اجلنائي األملاني في الفقرة الرابعة من املادة (73) -   مبصادرة 

ممتلكات أي موظف عام، إذا لم يستطع إثبات أصولها الشرعية)))).
إيرلندا: وفقاً للقانون اجلنائي اإليرلندي رقم (30) لسنة 1996 -   أنشئت هيئة األصول 
اجلنائية وهي وحدة متخصصة بتجميد ومصادرة األصول املتحصلة عن جرائم، 
بأي  األصول  ارتباط  لديها  ثبت  إذا  الفورية  املصادرة  صالحيات  الهيئة  ولهذه 
جرية من جرائم الفساد أو اجلرائم املنظمة، وباإلضافة لذلك فإن قانون األخالق 
1995 يفرض على طائفة من املوظفني العامني  (22) لسنة  في الوظيفة العامة رقم 
على  ويترتب  وظائفهم،  استالم  مبجرد  وممتلكاتهم  موجوداتهم  بكافة  التصريح 
ذلك تبعات قانونية متعددة، يكن السير بها، سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل 

.((1( CAB هيئة األصول اجلنائية
فإن  وتعديالته،     - 1930 لسنة   1398 رقم  اإليطالي  اجلنائي  القانون  في  إيطاليا: 
جرائم  مثل  بالذات،  محددة  جرائم  على  مقتصرة  املشروع  غير  اإلثراء  جرية 
املتعلقة  املوجودات  األمر على  املنظمة، حيث ال يقتصر  بالبشر واجلرية  االجتار 
بهذه اجلرائم بل يقع على عاتق املتهم أن يثبت أصول كافة موجوداته ومصادرها، 

(37)  Criminal Code, Articles 225 - 6 (paragraph 3), 2255-12- (paragraph 4), 321 (paragraph 6) and 4501-2-.
 http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A01022 :38(  لالطالع على القانون الجنائي األسترالي كاماًل)

(39)  Criminal Code, section 73d, http://www.gesetze-iminternet.de/englisch_stgb/index.html. 

)40( املادة (73) من القانون اجلنائي اإليرلندي، واملواد (5-12) من قانون األخالق في الوظيفة العامة اإليرلندي 
رقم (22) لسنة 1995. 
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سواء أتعلقت بهذه اجلرائم أم ال، فإن تعذر عليه يتم مصادرتها)))).
هولندا: مت جترمي اإلثراء غير املشروع في املادة (36) -   من القانون اجلنائي الهولندي 

التي مت تعديلها عام 1993 )))).
املجموعة الثالثة: ال جترم اإلثراء غير املشروع

رم اإلثراء غير املشروع، وسوف نأخذ مثاالً على ذلك كالً من  هذه الطائفة من الدول ال جتمُ
اململكة املتحدة البريطانية والواليات املتحدة األمريكية وكندا وإسبانيا.

اململكة املتحدة البريطانية: -   ال جترم اململكة املتحدة البريطانية جرية اإلثراء غير 
املشروع، وإن كانت هناك نداءات متعددة لذلك، وال يرى فقهاء القانون هناك أمالً 
هناك  ولكن  تعديلها))))،  الصعب  من  دستورية  مبادئ  ملخالفتها  لتجريها  قريباً 
بعض اإلجراءات الوقائية التي تتبعها احلكومة البريطانية مثل وجوب قيام أعضاء 
البرملان البريطاني بتسجيل األعمال التجارية واملصالح والهدايا والضيافة املقدمة 
لهم، وذلك سنداً للنظام الداخلي في البرملان، غير أن الغاية من ذلك ليست جنائية 
بقدر ما هي تأديبية ومسلكية تتعلق بسلوك العضو نفسه؛ حيث إن أي مصلحة أو 
منفعة مادية يتلقاها العضو قد تؤدي إلى التأثير على أفعاله أو خطاباته أو أصواته 
أنها تؤثر،  البعض  أو يعتقد  فيه،  املتخذة بصفته عضواً  أو اإلجراءات  البرملان  في 
لدى  تسجيلها  العضو  على  يجب  فئة   (12) البرملان  في  الداخلي  النظام  حدد  وقد 

املسجل العام في البرملان البريطاني)))).

)41( انظر: املادة (12) من القانون رقم 356 لسنة 1992 واملعدل بالقانون رقم 501 لسنة 1992 بشأن مصادرة 
األصول غير املشروعة. وملزيد من التفصيل انظر:

Giuliano Turone, “Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational 
Crime in the Italian Experience”, Resource Material Series No. 73, Tokyo, Japan: UNAFEI, December 
2007. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone. pdf.
(42)   Tijs Kooijmans, “The Burden of Proof in Confiscation Cases: A Comparison between the Netherlands 

and the United Kingdom in Light of the European Convention of Human Rights”, European Journal 
of Crime: Criminal Law and Criminal Justice 18, 2010, p 225236-.

(43)  Robert Barrington, Tackling Money Laundering: A UK Perspective, Transparency International UK, 
22 June 2015. http://uncaccoalition.org/en_US/tackling-money-laundering-a-uk-perspective/.

واملهن  واملكاتب  بأجر  العمل   -2  Directorships اإلدارة  مجالس   -1 هي:  املجموعات  أو  الفئات  هذه   )44(
Remunerated employment office, profession, etc 3- عمالء Clients  4- الرعايات Sponsorships 5- الهدايا 
الفوائد   -7   Overseas visits اخلارجية  الزيارات   -6   Gifts,  benefits  and  hospitality والضيافة  والفوائد 
أسهم   -9   Land or property املمتلكات  أو  األرض   -8  -  Overseas  benefits  and  gifts اخلارجية  والهدايا 
الشركات Shareholdings - 10- املعامالت اخلاضعة للمراقبة Controlled transactions  11- متفرقة: ومثالها 
12-أفراد    Miscellaneous such as; permissible donations and loans بها والقروض  املسموح  التبرعات 
 Family members employed and األسرة الذين يعملون ويتقاضون أجورهم من خالل البدالت البرملانية
remunerated through parliamentary allowances. انظر في ذلك القواعد املسلكية ألعضاء مجلس العموم 

البريطاني، والتعديل األخير الذي مت عليها بتاريخ 27/ 3/ 2102.
https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmcode/1885/188502.htm
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الواليات املتحدة األمريكية: -   ال جترم اإلثراء غير املشروع، وإن كانت هناك بعض 
التشريعات التي تمُلزم قيام املوظفني العامني باإلفصاح عن األصول التي يتلكونها، 
 Ethics in Government)  1978 لعام  العامة  الوظيفة  أخالقيات  قانون  ذلك  ومن 
»ووترغيت«  نيكسون  فضيحة  أعقاب  في  متريره  مت  احتادي  قانون  وهو   ،(Act
ومذبحة ليلة السبت، حني أقال الرئيس نيكسون مدعياً خاصاً مستقالً يحقق في 
القانون على املوظفني العموميني في السلطات  فضيحة »ووترغيت«، وأوجب هذا 
أو  يتلكونها  التي  األصول  عن  تقرير  تقدمي  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 
يتلكها أفراد عائالتهم؛ حيث يكن أن يمُستخدم هذا التقرير كدليل يكن استناداً 
املكلف  املستقل  املستشار  مكتب  القانون  أنشأ  كما  اجلنائية،  الدعوى  حتريك  إليه 

بالتحقيق مع املسؤولني احلكوميني)))). 
: تتعامل كندا مع اإلثراء غير املشروع كجزء من نظامها العقابي في مكافحة  كندا -  
يمُعد  إن وجود زيادات مضطردة وغير مبررة في أي جرية فساد  الفساد؛ حيث 
بالتشريع  يمُسمى  ما  وهذا  الفاعل،  قبل  من  اجلرية  تلك  ارتكاب  على  قوياً  دليالً 
إثراء  جرية  يوجد  ال  ولكن   ،»evidence  circumstantial  of  piece  one« الكندي 

غير مشروع مستقلة في التشريعات الكندية)))).
غير  اإلثراء  بجرية  يمُسمى  ما  اإلسباني  اجلنائي  القانون  في  يوجد  ال  إسبانيا: -   
املشروع، ولكن احملكمة اإلسبانية العليا وفي أكثر من واقعة أدانت موظفني عامني 
لديهم،  املوجودة  لألصول  مقبولة  وغير  متناقضة  تبريرات  تقديهم  خالل  من 
يتولى  الذي  اإلسباني  املصالح  تضارب  مبكتب  يمُسمى  متخصص  مكتب  ويوجد 

مثل هذه احلاالت)))).

املطلب الثالث
تعريف اإلثراء غير املشروع )في اللغة والفقه والتشريع(

القانوني،  الفقه  وفي  اللغة،  في  اإلثراء،  فعل  لتعريف  املطلب  هذا  تخصيص  يتم  سوف 
وفي التشريعات املختلفة.

/https://definitions.uslegal.com/e/ethics-in-government-act-of-1978 :45(  لالطالع على القانون(
(46)    «Communist corruption clean-up: Russian party backs UN convention, RT, Mar. 21, 2013, 13:23), http://

rt.com/politics/russian-communists-get-public-backing-of-un-anti-corruption-convention-593/. 
(47)  Spanish Supreme Court of 22004-10-, by Justice Granados Perez, Spanish Supreme Court 12005-3-, 

by Justice Berdugo, Spanish Supreme Court 142005-9-, by Justice Monterde.
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الفرع األول
التعريف اللغوي لإلثراء غير املشروع

يتكون هذا املفهوم من شقني، فهو إثراء، كما أنه غير مشروع، وبالرجوع ملعاجم اللغة 
العربية للبحث عن ماهية هذه املفردات، فقد وجدنا أن اإلثراء كثرة الَعَدد من الناس واملال. 
يقال: َثْروة رجاٍل وَثْروة ماٍل. وفي احلديث: ما بعث الله نبيّاً بعد لوط إاِل في َثْرَوٍة من 
قومه؛ ورجل َثِرّي وأَْثَرى: أي كثير املال)))). أما في املعاجم اإلجنليزية فقد مت استخدام 
املشروع«  غير  »اإلثراء  التعابير  هذه  ومن  املفهوم،  هذا  على  للداللة  التعابير  من  العديد 
illicit enrichment وتعني الزيادة والوفرة في أي شيء مرغوب به بشكل غير قانوني، 
مت  كما  قانوني،  غير  بشكل  ما  شيء  كمية  أو  قيمة  زيادة  مبوجبها  تتم  التي  األفعال  أو 
wealth unexplained وهو وجود كميات كبيرة،  “الثروة غير املبررة”  استخدام تعبير 
غير  »الثروة  وتعبير  مصدره،  تبرير  صاحبه  يستطيع  ال  بشكل  املال  من  مخزون  أو 
صاحبها  دخل  مع  تتناسب  ال  الثروة  هذه  أن  أي   wealth disproportionate املتناسبة«  

من حيث احلجم أو العدد. 
الفرع الثاني

التعريف التشريعي لإلثراء غير املشروع
تناولت معظم التشريعات عناصر جرية اإلثراء غير املشروع، ولم تتناولها بالتعريف، 
رم، وليس بيان  وخيراً فعلت؛ إذ إن واجب املشرع بيان األركان والعناصر التي تؤلف اجلمُ
تعريفه. ومن خالل تعرض الدراسة للتشريعات التي جرَّمت هذا الفعل، فإنها وجدت أن 
املادة (4) من القانون رقم 21 لسنة 2014 األردني عرَّفته بأنه: »يعتبر كسباً غير مشروع 
كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا 
أو  يشغله  الذي  املركز  أو  وظيفته  أو  منصبه  استغالل  بسبب  لغيره  أو  لنفسه  القانون 
بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على املال املنقول أو غير املنقول وفق إقرار الذمة 
 (54) رقم  املالية،  الذمة  إشهار  قانون  أو  القانون  هذا  أحكام  مبقتضى  منه  املقدم  املالية 
أو  الوظيفة  أو  للمنصب  إشغاله  أثناء  وذلك  القصر،  أوالده  أو  لزوجه  أو  له   2006 لسنة 
املركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة ال تتناسب مع مواردهم املالية وعجز 
 1975 62 لسنة  القانون رقم  (2) من  املادة  أما  الزيادة«.  لتلك  إثبات مصدر مشروع  عن 

اللغة، العباب  اللغة، مقاييس  اللغة: لسان العرب، القاموس احمليط، الصحاح في  )48( انظر ذلك في معاجم 
الزاخر، باب ثرا، ويكن الوصول إلى كافة هذه املعاني تفصيالً عبر الرابط التالي: إثراء

http://www.baheth.info/all.jsp?term
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أنه: »يعد كسباً غير مشروع كل مال  بشأن الكسب غير املشروع املصري فنصت على 
حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغالل اخلدمة 
أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو لآلداب العامة، وتعتبر ناجتة 
بسبب استغالل اخلدمة أو الصفة أو السلوك املخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي 
اخلدمة، أو قيام الصفة على اخلاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أوالده القصر متى 

كانت ال تناسب مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها«.

غير  اإلثراء  قانون  من   (1) املادة  ذلك  ومثال  مشابهة،  بعبارات  أخرى  تشريعات  وعرَّفته 
من   (1) املادة  في  تعريفها  مت  فقد  الكويت،  في  أما  اللبناني   1999 لسنة   ،154 رقم  املشروع 
القانون رقم 2 لسنة 2016، واملتعلق باملوضوع ذاته، وجاء فيها: » الكسب غير املشروع كل 
 – – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة  زيادة في الثروة أو انتقاص في االلتزامات تطرأ 
على اخلاضع لهذا القانون أو أوالده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت 

ال تتناسب مع مواردهم وغير مبررة«.

ولكن  الفرنسي،  اجلنائي  القانون  في  تعريفاً  لها  جند  فلم  األجنبية،  التشريعات  في  أما 
(321) نصت  املادة  الفقرة السادسة من  للقانون ذاته وحسب آخر تعديل له فإن  وطبقاً 
على عقوبة لكل من يحصل زيادة كبيرة وغير منطقية في أصوله، ويكون غير قادر على 
تبريرها، مع وجود عالقات مشبوهة له مع مجرمني أو عصابات إجرامية)))).  ووجدنا 
1998 التي  (49) لسنة  (13) من قانون مكافحة الفساد الهندي رقم  تعريفاً لها في املادة 
نصت على أنه: »يعتبر الشخص مرتكباً لفعل جنائي إذا كان بحوزته أو بحوزة من يثله 
الذي  الرسمي  ودخله  تتناسب  ال  كبيرة  مالية  مبالغ  احلكومي  عمله  فترة  وأثناء  قانوناً 

يتقاضاه من جهة عمله)1))«.

الفرع الثالث
تعريف اإلثراء غير املشروع في الفقه القانوني

األدبيات  في  نسبياً  جديداً  مفهوماً  يظل  قانوني  منظور  من  املشروع  غير  اإلثراء  إن 
مفاهيم  عكس  على  وأشمل،  أوسع  نطاق  على  معاجلته  عدم  يمُفسر  وهذا  القانونية، 

)49( القانون اجلنائي الفرنسي حسب أحدث التعديالت:
 criminal-codes/country/30 www.legislationline.org/documents/section/

)50(  املادة (13) من قانون مكافحة الفساد الهندي رقم (49) لسنة 1998. 
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الرشوة واجلرائم األخرى ذات الصلة)))). وتعد جرية اإلثراء غير املشروع من اجلرائم 
املستحدثة التي تشير إلى الزيادة غير املشروعة التي يحققها املوظف العمومي في ثروته 
بشكل ال يتناسب مع دخله العادي، مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة، مما يؤشر 
على أن مصدرها هو االستغالل غير القانوني للوظيفة التي يارسها املوظف العمومي.

ارتباطاً  ترتبط  أنها  ذلك  االنتشار،  الواسعة  اجلرائم  من  املشروع  غير  اإلثراء  وجرية 
تمُقدم  ألن  رضة  عمُ يكون  املجتمع،  في  موقعه  وبحكم  فاملوظف  العامة،  بالوظيفة  وثيقاً 
فيها، وحتى  له احلق  ليس  األغلب-  األموال من كل من يسعى لقضاء مصالح -في  له 
يحصل عليها، فإنه يقدم للموظف كل ما يريده، وفي أحيان أخرى فإن املوظف هو الذي 
يطلب ما ال يستحق من املواطن الذي يسعى لقضاء حاجاته في أحسن األحوال وأسرع 
األزمان، وفي جميع األحوال يكون هذا املوظف مرتكباً جلرية اإلثراء غير املشروع)))).

أي  دون  كسب  على  شخص  أي  «حصول  بأنه:  املشروع  غير  اإلثراء  تعريف  كما يكن 
اإلثراء  جرية  تكون  ما  وغالباً  آخر«،  شخص  حساب  على  مشروعة  غير  بطرق  جهد 
غير املشروع مرتبطة باستغالل واستثمار الوظيفة العمومية للحصول على كسب غير 
مشروع، األمر الذي يرتب آثاراً سلبية خطيرة على االقتصاد الوطني )))). فاالستغالل 
السيِّئ للوظيفة العمومية من طرف املوظف العمومي أو من في حكمه، يجعل هذا األخير 
تتناسب  ال  ثروة  مراكمة  من  فيتمكن  قصير،  زمن  وفي  ملحوظة  أموال  على  يتحصل 

ومداخيله املشروعة، وهذا ما يعرف باإلثراء أو الكسب غير املشروع)))).
أما في الفقه األجنبي، فقد تشابهت التعريفات إلى حد كبير في أن مظهر هذا اجلرم الرئيس 
يتمثل بالزيادة الكبيرة في موجودات املوظف العام بشكل يعجز عن تفسيره باملقارنة مع 
دخله القانوني، وبالتالي فإن هذا التراكم والتزايد الكبير في رأسمال املوظف العام يشكل 
نوعاً من أنواع الفساد الذي يصعب مالحقته جنائياً، ويصعب تتبعه على جهات التحقيق، 
وعليه فإن السبيل إلدانته يمُعد أمراً شائكاً إن لم يكن مستحيالً))))، كما أن املشرع حينما 

)51( عبد اللطيف أعمو، جترمي اإلثراء غير املشروع، محاولة تعريف وتدقيق، صحيفة »بيان اليوم«، العدد 
.2016/7/27 ،7878

)52(  فريد علواش، مرجع سابق، ص 502.
)53( حسوني قدور بن موسى، جترمي اإلثراء غير املشروع في تعديل القانون اجلنائي، ولكن أين املاليير 

املسروقة؟، صحيفة »االحتاد االشتراكي«، 2015/5/20. 
.https://www.maghress.com/alittihad/1214257

)54( بدر اسريفي، جرية اإلثراء غير املشروع في التشريع املغربي، موقع العلوم القانونية، املغرب، 2016. 
./https://www.marocdroit.com/attachment/777276

(55) Peter J. Henning, Public Corruption: A Comparative Analysis of International Corruption Conventions 
and United States Law, 18 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 793, 2001, p.814.  
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يعاقب على هذا الفعل فإنه يمُجرم التنامي غير املنطقي وغير املبرر في ثروة موظف عام 
يجلس في مكتبه برواتب ومزايا محددة ومعروفة وواضحة)))). 

ومع قلة التعاريف التي وضعت ملفهوم اإلثراء غير املشروع، إال أنني لست من املؤيدين 
العناصر  على  الدقيق  الوقوف  أهمية  بقدر  القانونية،  للمفاهيم  التعريف  وجود  ألهمية 
على  يقوم  املفهوم  هذا  أن  ترى  الدراسة  فإن  املنطلق  هذا  ومن  اجلرية،  لتلك  املؤلفة 

مجموعة من املرتكزات واألسس: 

: وهو العنصر املفترض في هذه اجلرية التي ال تمُرتكب إال ممن  املوظف العام●●
يحمل هذه الصفة.

لذلك  الدخل  وحجم  تتناسب  ال  كبيرة  زيادة  وهي   : املوجودات●● في  الزيادة 
املوظف.

تسوغ  منطقية  مبررات  تقدمي  عن  يعجز  املوظف  أن  أي   : التبرير●● عن  العجز 
امتالكه مثل هذه األموال خالل فترة تسلمه لوظيفته العامة.

ومن هنا، وإن كان ال بد من وضع تعريف لهذا املفهوم، فإننا نرى أن اإلثراء غير املشروع 
وال  منطقية  غير  كبيرة  بزيادة  يتمثل  واملالي،  اإلداري  الفساد  أوجه  من  وجه  إال  هو  ما 
قانوناً،  ثله  يمُ من  أو  أسرته  أفراد  أحد  أو  العام  املوظف  وممتلكات  مبوجودات  مبررة 
الدخل  وحجم  يتناسب  ال  بشكل  املالية  واألعباء  الديون  في  مبرر  غير  كبير  بنقص  أو 
واملرتبات التي يتقاضاها عن الوظيفة التي يشغلها، باإلضافة إلى عجزه عن تبرير أصول 

هذه املوجودات واملمتلكات ومصادرها.

(56)  Peter W. Schroth & Ana Daniela Bostan, «unexplained increase in the wealth of a public official while 
in office», International Constitutional Law and Anti-Corruption Measures in the European Union's 
Accession Negotiations: Romania in Comparative Perspective, 52 Am. J. Comp. L. 2004, p 625. 
Anita Ramasastry, Odious Debt or Odious Payments?: Using Anti-corruption Measures to Prevent 
Odious Debt, 32 N.C. J. Int'l L. & Com. Reg. 819, 2007, p.836.
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املبحث الثاني
االجتاهات املؤيدة والرافضة لتجرمي اإلثراء غير املشروع

تنتهك جرية اإلثراء غير املشروع حقوق اإلنسان، بيد أنها أداة قانونية فعالة في سبيل 
مكافحة الفساد. بني هذا الرأي وذاك اختلف الفقه والقضاء، كما اختلف التشريع، وسوف 
نتناول في هذا املبحث االجتاه املنكر لهذه اجلرية والذي يرى أنها تنتهك حقوق اإلنسان 
للحقوق  انتهاكاً  تشكل  ال  أنها  يرى  والذي  لها  املؤيد  االجتاه  نتناول  ثم  األول(،  )املطلب 
بقدر ما تشكل ضمانة أساسية من ضمانات احلفاظ على حقوق الشعوب ومكتسباتها 

)املطلب الثاني(، ثم سنبني رأينا في ذلك. 

املطلب األول
جترمي اإلثراء غير املشروع ينتهك مبادئ حقوق اإلنسان 

ويجُطيح بقرينة البراءة
ويمُشكل  اإلثبات  عبء  ينقل  املشروع  غير  اإلثراء  جترمي  أن  التوجه  هذا  أصحاب  يرى 
انتهاكاً لقرينة البراءة )الفرع األول(، كما ينتهك مبدأ »الشك يمُفسر ملصلحة املتهم« ومبدأ 
الثالث(. وسوف نتناول  )الفرع  أثر  لذلك  الثاني(، ويكون  )الفرع  املتهم بالصمت«  »حق 

هذه املواضيع من وجهة نظر هذا اجلانب من الفكر القانوني.
الفرع األول

اإلثراء غير املشروع ينقل عبء اإلثبات وينتهك قرينة البراءة
»عندما ال تمُضمن براءة املواطنني فلن يكون للحرية وجود«، هذا ما أكده مونتسكيو في 
إدانته،  على  الدليل  يقوم  حتى  بريء  أنه  املتهم  في  فاألصل  القوانني«))))،  »روح  كتابه 
ويترتب على هذه القرينة عدة نتائج أهمها، وقوع عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة، 
وتفسير الشك ملصلحة املتهم)))). ولذلك فإن مؤدى قرينة البراءة - كما ورد على ألسنة 
مراحل  جميع  في  متهماً،  أم  كان  فيه  مشتبهاً  الشخص،  »معاملة   : هو  القانون-  شراح 
احملاكمة ومهما كانت جسامة اجلرية التي نمُسبت إليه على أنه بريء حتى تثبت إدانته 
األشياء  في  األصل  أن  واملعلوم  القانون،  يقررها  التي  للضمانات  وفقاً  قضائي  بحكم 

)57(  محمد محمود منطاوي، مرجع سابق، ص 18.
 ،1981 القاهرة،  مطبعة  األول،  اجلزء  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  أحمد   )58(
ص706. مبروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 222. فرج علواني هليل، علواني في التعليق على قانون 

اإلجراءات اجلنائية، اجلزء الثاني، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2004، ص 1495.
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قبل  الوضع  سابق  قانوني  نص  على  وبناء  قضائي  بحكم  العكس  يتقرر  لم  ما  اإلباحة 
وقوع اجلرية واستحقاق العقاب، فاملجهول املستنتج من هذا األصل هو براءة اإلنسان 

حتى تثبت إدانته بحكم قضائي«)))).
أما عـبء اإلثبات فهو تكليف أحد اخلصوم بإقامة الدليل على صحة مـا يدعيـه، ويـسمى 
التكليـف باإلثبـات عبء ألنه حمل ثقيل ينوء به من يمُلقى عليه، وإمنا كان التكليف باإلثبات 
أمراً ثقيالً ألن من كلف به قد ال يلك الوسائل التي يتمكن بها من إقناع القاضي بصدق 
ولذلك  الذمة)1)).  وبراءة  الظاهر  الوضع  احترام  القاعـدة إلى  أسـاس  ويرجع  يدعيه،  ما 
يمُنظر لعبء اإلثبات على أنه إقامة أحد املدعني الدليل على دعـواه لـدى السـلطات املختصـة 
التي حـددها  بالطرق  قانونية، وذلك  أهمية  باإلجراءات اجلزائية على حقيقة واقعة ذات 

القـانون وضمن القواعد اخلاصة بها)))).
ومن النتائج الطبيعية التي تترتب على قرينة البراءة وجوب تفـسير الشك لصالح املتهم، 
وهذا رجوع لألصل العام في اإلنسان، وهو براءة الذمة من االدعاء املوجه إليـه، وتعني 
هذه القاعدة أنه عنـدما ال يقتنـع القـاضي اقتناعـاً يقينيـاً تامـاً بإدانـة املتهم، وكذلك عندما 
يقتنع بأن األدلة التي قدمتها النيابة العامة غير كافية لإلدانة، فإنه يتعني عليه أن يقضي 

ببراءة املتهم)))).
من  العديد  في  البراءة  قرينة  على  التأكيد  مت  أنه  إلى  اإلشارة  مبكان  األهمية  ومن 
في  الصادر في 1948/12/10  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  من  بدءاً  الدولية،  املواثيق 
املادة (11) منه والتي نصت على أن: »كل شخص متهم بجرية يعتبر بريئاً إلى أن تثبت 
ثم  للدفاع عن نفسه«،  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن  إدانته قانوناً مبحاكمة علنية 
 (14) املادة  في  ديسمبر 1966   16 في  والسياسية الصادر  املدنية  العهد الدولي للحقوق 

منه، وكذلك احلال في املادة (40) من االتفاقية اخلاصة بحقوق الطفل. 
االتفاقية  األوروبية حلقـوق اإلنسان  املادة (6-2) من  فنصت  اإلقليمي  الصعيد  على  أما 

)59( مبروك نصر الدين، عبء اإلثبات في املسائل اجلنائية، املجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل 2004، األمانة 
العامة ملجلس وزراء العدل العرب، الرباط. 

)60( مصطفى مجدي هرجة، أحكام الدفوع في االستجواب واالعـتراف، الطبعـة الثالثـة، دار الثقافـة للطباعـة 
النـشر، القاهرة، 1999، ص 25.

)61( محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 417. 
احلقوق،  كلية  واالقتصاد،  القانون  مجلة  ونتائجها،  البراءة  قرينة  السماك،  حبيب  أحمد  أيضاً:  وانظر 

جامعة القاهرة، العدد 67، سنة 1997، ص 272
واالستشارات  للدراسات  البصيرة  مركز  البراءة،  قرينة  تدعيم  في  املتهم  مساهمة  جمال،  دريسي   )62(

التعليمية، اجلزائر، العدد 17، سنة 2013، ص 7.
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تثبت إدانته قانونـاً«.  متهم بارتكاب جرية حتى  كل  أنه: »يعـد بريئـاً  على   1950 لسنة 
وهذا ما جاء أيضاً في املادة (16) من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لسنة 2004، واملادة 

(7) من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981.

الفرع الثاني
اإلثراء غير املشروع يحرم املتهم من حقه بالصمت

إن حق املتهم بالصمت وعدم اإلجابة على ما يوجه إليه من أسئلة من احلقوق التي أقرتها 
أنه نتيجة من  أم  بذاته،  التشريعات املختلفة والتي تعترف بها، سواء أكان حقاً مستقالً 
النتائج املترتبة على قرينة البراءة))))، وفي كلتا احلالتني فال يمُلزم املتهم بالكالم، والدفاع 
إليه من تهم)))). ومت ضمان هذ احلق  يمُنسب  إدانته مبا  يترتب على ذلك  عن نفسه، وال 
قانون  من   (3-98) املادة  نصت  حيث  والعاملية))))؛  العربية  التشريعات  من  العديد  في 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكويتي لسنة 1960 على أنه: “للمتهم أن يرفض الكالم، 
 (1-97) أو أن يطلب تأجيل االستجواب حلني حضور محاميه”، وكذلك احلال في املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني لسنة 2001، واملادة (40) من قانون اإلجراءات 

اجلنائية القطري لسنة 2004.
في حني أن تشريعات أخرى لم تكتِف بالنص على هذا احلق بل ألزمت سلطات التحقيق 
إليه  يوجه  ما  على  اإلجابة  وعدم  بالصمت  حقه  ضمنها  ومن  حقوقه،  إلى  املتهم  بتنبيه 
من أسئلة))))، ومن هذه التشريعات قانون أصول احملاكمات اجلزائية الفرنسي في املادة 

 Saunders v UK )63( وهذا ما أكدته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في العديد من أحكامها. انظر مثاالً: 
[1997] حيث أكدت في هذا احلكم أن احلق بالصمت حق أساسي من حقوق اإلنسان وهو حق عاملي 

(6) وهو حق منبثق  اإلنسان في مادته  األوروبي حلقوق  امليثاق  الدولية وضمنه  التشريعات  ضمنته 
  http://swarb.co.uk/saunders-v-the-united-kingdom-echr-17-dec-1996 لها.  ونتيجة  البراءة  قرينة  عن 

وهناك أحكام اعتبرت احلق في الصمت حقاً أساسياً مستقالً، كأي حق آخر من حقوق اإلنسان. 
.House of Lords, r v director of serious fraud office, ex parte smith

)64( كان صمت املتهم في ظل القانون الفرنسي لسنة 1760 يمُفسر على أنه اعتراف منه بالتهمة املسندة إليه، 
كما كان يمُعد مذنباً، ويمُحكم بإدانته إذا ظل صامتاً جتاه التهمة املسندة إليه في ظل التشريعات األجنلو 
أمريكية القدية. ملزيد من التفصيل انظر: سامي صادق املال، اعتراف املتهم، رسالة دكتوراه، جامعة 

القاهرة، 1969، ط2، 1975، ص 199-143.
لقانون  عشر  الثاني  الدولي  واملؤمتر   (1953 سنة  (روما  العقوبات  لقانون  السادس  الدولي  املؤمتر   )65(

العقوبات (هامبورج 1979).
)66( ومن ذلك معظم التشريعات األجنلو أمريكية. انظر في ذلك: سامي صادق املال، مرجع سابق، ص 211 
وما بعدها. حسن محمد أمني اجلوخدار، كفالة حرية إرادة املشتكى عليه أثناء االستجواب واملواجهة، 
العدد   ،(( املجلد  للبحوث والدراسات،  في قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني واملقارن، مؤتة 

السادس، 2007، ص 42 وما بعدها.
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(114-1) وجاء فيها: “يمُلزم قاضي التحقيق أن يمُنبه املتهم لدى مثوله ألول مرة أمامه إلى 
أنه حر في عدم اإلدالء بأي تصريح، ويثبت ذلك في احملضر، ويترتب على مخالفة هذا 
اإلجراء بطالن االستجواب وما تولد عنه”. وهذا هو احلال في القانون اإلجنليزي، حيث 
إن املتهم غير مجبر على اإلجابة على أي سؤال، وله اخليار في أن يمُفند ما يوجه إليه من أدلة 
أم ال، بل إنه أيضاً غير مكلف مبساعدة سلطات التحقيق في حترياتهم وحتقيقاتهم))))، 
وقانون املسطرة اجلنائية املغربي في املادة رقم (134-4) وجاء فيها: »يبني قاضي التحقيق 
للمتهم األفعال املنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم اإلدالء بأي تصريح، ويشار إلى 
ذلك في احملضر«، كما نصت املادة (210) من القانون ذاته على العقوبة اإلجرائية املترتبة 

على مخالفة هذا اإلجراء وهي: »بطالن اإلجراء املعيب واإلجراءات املوالية له«. 
أثناء  اإلجابة  أو عدم  الصمت  للمشتكى عليه احلق في  أن  إلى  الفقهاء  العديد من  وذهب 
مستمد  بديهي  حق  ألنه  يقرره؛  نص  إلى  يحتاج  ال  حق  وهو  املواجهة،  أو  االستجواب 
البراءة، وال يجوز للمحقق، أو للمحكمة من بعده، اعتبار هذا السكوت قرينة  من قرينة 
ضده))))، وهذا ما استقر عليه القضاء في العديد من القضايا، سواء في احملكمة األوروبية 
 ،(((( Saunders v. UK حلقوق اإلنسان والقضية املشهورة التي مبوجبها أقر هذا احلق
الحقاً  عليها  يمُطلق  )أصبح   1966 عام  أريزونا  والية  ضد  ميراندا  قضية  احلال  وكذلك 
االتهام  أن على سلطات  »حقوق ميراندا«( والتي مت احلكم فيها بشكل واضح وصريح 
والتحقيق أن تمُنبه املتهم إلى كافة حقوقه القانونية التي كفلها الدستور األمريكي، ومن 
النقض  محكمة  قضت  كما  محاٍم)1))،  بحضور  إال  اإلجابة  وعدم  بالصمت،  حقه  أهمها 
االستمرار  أو  اإلجابة  أن يتنع عن  إذا شاء  للمتهم  أن  قانوناً  املقرر  »من  بأنه:  املصرية 
فيها، وال يعد هذا االمتناع قرينة ضده، وإذا تكلم إمنا ليبدي دفاعه، ومن حقه دون غيره 
أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع، فال يصح أن يتخذ احلكم من امتناع 
املتهم عن اإلجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى إلى محكمة 

اجلنايات قرينة ضده«)))).
وبالرجوع جلرية اإلثراء غير املشروع، فإن املتهم مكلف بإثبات براءته، ويترتب على 
رم من  إذا لم يقم بذلك، وعليه فاملتهم في حال صمته قد حمُ ذلك، بطبيعة احلال، اإلدانة 

(67)  Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, s. 59 and Sch. 3, which was the response to Saunders 
v. UK, (1996) 23 EHRR 313 (ECHR)..

)68(  حسن اجلوخدار، مرجع سابق، ص 42 وما بعدها.
(69)   http://www.hrcr.org/safrica/arrested_rights/saunders_uk.html.

(70)   Gary L. Stuart, Miranda, The story of America>s right to remain silent, 2nd edition, Arizona University, 
USA, 2004, p 212.

)71(  محكمة النقض املصرية، جنائي، الطعن رقم 1743 لسنة 29 بتاريخ 1960/5/17.
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ممارسة حقه، ذلك أن صمت املتهم ما هو إال ممارسة حلق من حقوقه في الدفاع، وهو 
نتائج  من  حتمية  نتيجة  يعد  الصمت  في  فحقه  البراءة،  قرينة  عن  ومتفرع  مستمر  حق 
قرينة البراءة، ومؤدى ذلك أنه غير مطالب بإثبات براءته، فال يمُعد سكوته قرينة ضده، 
إلغاء  ذلك  في  كان  وإال  ضده،  قرينة  الصمت  هذا  من  يستخلص  أن  للقاضي  يجوز  وال 
احلق  فهذا  عنها،  املتفرعة  الدفاع  وحقوق  هي  تكن،  لم  كأنها  واعتبارها  البراءة  لقرينة 
مظهر أصيل من مظاهر حريته في الدفاع عن نفسه، ويكفل القانون له حرية الدفاع هذه، 
ويستطيع احملقق الوصول إلى احلقيقة وإظهارها بكل الوسائل املشروعة فقدرته على 

ذلك تفوق قدرة املشتكى عليه)))).
الفرع الثالث

األثر املترتب على انتهاك قرينة البراءة
أوالً- قرينة البراءة ضمانة دستورية: 

رأس  على  مكانها  في  ووضعها  الدول،  دساتير  معظم  في  البراءة  قرينة  على  التأكيد  مت 
الهيكل التنظيمي للنظام القانوني، أي في الدساتير، مما يؤدي إلى عدم دستورية أي قانون 
يخالف هذا املبدأ ويتجاوز عليه،  فهي مبدأ دستوري راسخ ومستقر، فنجدها في املادة 
(96) من الدستور املصري املعدل في سنة 2014  التي نصت على أن: “املتهم بريء حتى 
تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”، واملادة 
اإلماراتي  الدستور  (28) من  2011، واملادة  املعدل في سنة  األردني  الدستور  )101( من 
لسنة 1971، واملادة (34) من الدستور الكويتي لسنة 1962، واملادة (20) من دستور مملكة 
البحرين لسنة 2002، واملادة (22) من النظام األساسي لسلطنة عمان، واملادة (119) من 

الدستور املغربي لسنة 2011، واملادة (31) من الدستور اليمني لسنة 1990.
كما مت النص على هذا املبدأ في النصوص والوثائق الدستورية األجنبية، حيث نصت املادة 
شخص  كل  “يمُعد  أنه:  على   (1789) واملواطن  اإلنسان  حلقوق  الفرنسي  اإلعالن  من   (9)
بريئاً حتى تتقرر إدانته، فإذا اقتضى احلال حبسه أو إيقافه فإن كل تعسف في ذلك يعاقب 
 ،1958 لعام  الفرنسي  الدستور  مقدمة  في  أيضاً  إليه  اإلشارة  متت  كما  القانون”،  عليه 
واعتبر املجلس الدستوري الفرنسي هذا اإلعالن جزءاً من الدستور، كما صدرت في هذا 
اإلطار عدة قوانني فرنسية بشأن تعزيز حماية قرينة البراءة من بينها قانون 1993/1/4 
)))). وجند النص على قرينة البراءة   2000 512 لسنة  1993/8/24 والقانون رقم  وقانون 
الكندي  امليثاق  (11) من  1948، واملادة  الدستور اإليطالي الصادر سنة  (5) من  املادة  في 

)72(  حسن اجلوخدار، مرجع سابق، ص 44.
)73(  مصطفى مجدي هرجة، أحكام الدفوع في االستجواب واالعتراف، دار الكتب القانونية، القاهرة،1997، ص 8.
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للحقوق واحلريات الذي يشكل القسم األول من الدستور الكندي لسنة 1982.
ولم ينص دستور الواليات املتحدة األمريكية بشكل واضح وصريح على قرينة البراءة، 
ولكن احملكمة العليا اعتمدت على التعديلني الدستوريني اخلامس والرابع عشر لترسيخ 
مفترضة،  املتهم  براءة  أن  على  أحكامها  من  العديد  في  نصت  حيث  وإقراره،  احلق  هذا 
يخالف  إجراء  وأي  العبء،  هذا  االتهام  جهة  على  ويقع  براءته،  بإثبات  كلف  ممُ غير  وأنه 
 New York v. Allen هذه القاعدة يعتبر إجراًء غير دستوري، ومن أشهر هذه األحكام
االدعاء هذه احليازة  نارية، وافترضت جهة  أحداث بحيازة أسلحة  اتهام ثالثة  حني مت 
بالرغم من أن األسلحة لم تضبط إال مع أحدهم فقط، فقام اآلخران بالطعن بهذا احلكم؛ 
حيث كان القرار بعدم دستوريته الفتراض اإلدانة، وكان على جهة االتهام أن تثبت أدلتها 
 Tot v. United States بحجج مقنعة ومبررة ومقبولة قانوناً))))، وكذلك احلال في قضية
عندما قررت احملكمة العليا األمريكية عدم دستورية قانون املخدرات في والية نيويورك، 
وذلك ملخالفته التعديل الدستوري اخلامس كونه يفترض اإلدانة املسبقة للمتهم مبجرد 
حيازته للمادة املخدرة)))). وأخيراً فإن اململكة املتحدة أكدت على ضمانات قرينة البراءة 
وفقاً لقانون حقوق اإلنسان Human Rights Act 1998 والذي مت إقراره كالتزام قانوني 

لبريطانيا باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
ولذلك فقد مت انتقاد اللجوء ملثل هذا النوع من التجرمي، على أساس من حقوق املتهم التي 
تفترض براءته، وال تفترض اإلدانة مسبقاً، والتي تلقي عبء اإلثبات على جهة االتهام، 
املتمثلة بالنيابة العامة، وليس املتهم نفسه من يمُطلب منه إثبات براءته، وأدى هذا النوع 
من االختالف الفقهي إلى حد أن أحد الفقهاء وصف جرية اإلثراء غير املشروع بأكثر 

اجلرائم املثيرة للجدل في عالم القانون اجلنائي)))).
املشروع النتهاكه قرينة  اإلثراء غير  القضائي في عدم دستورية  املسلك  ثانياً- 

البراءة:
أكدت احملكمة العليا األمريكية في أكثر من حكم على أن عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة 
العامة، وهذا ما استقر عليه العمل في العديد من األحكام القضائية في النظام القانوني 
األجنلو- سكسوني، وجاء في معظمها بأن النيابة العامة عادة تتحمل عبء اإلثبات في 
القضايا اجلنائية، فإذا ما اجتهت إلدانة املتهم فإن عليها أن تأتي باألدلة والبينة على ذلك 
مبا يوفر القناعة الكافية لقاضي املوضوع، وليس على املتهم أن يأتي من األدلة ما يدحض 
(74)  County Court of Ulster County, New York v Allen, 442 US 140 (1979). 
(75)  Tot v United States, 319 US 463 (1943) (per Roberts J at 467–468).Leary v United States, 395 US 6 

(1969) (per Harlan J at 36). 

(76)   Snider & Kidane, Op.cit, p 728.
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أدلة النيابة العامة دحضاً تاماً، بل يكفي أن يأتي مبا يمُدخل الشك في هذه األدلة)))).
أما احملكمة العليا البريطانية فقد أكدت في العديد من أحكامها على أن املتهم بريء حتى 
تثبت إدانته، وأن االدعاء هو من يقع على عاتقه عبء اإلثبات، فأي قانون يفرض اإلدانة 
مسبقاً يمُشكل خرقاً للميثاقني اإلجنليزي واألوروبي حلقوق اإلنسان، ومن هذه القضايا: 
R. v. Carr-Briant  )))) وR. v. Edwards )))) و R. v. Hunt )1)) والتي تؤكد على هذه 
بشكل  ملماً  املتهم  يكون  أن  الضمانة  هذه  متطلبات  من  أن  وتؤكد  ناحية،  من  الضمانة، 
دقيق بالتهمة املوجهة إليه، وأن تكون التشريعات واضحة في حتديد معالم هذه اجلرائم 

والعناصر واألركان التي تمُكونها، حتى تمُسهل مهمة املتهم في الدفاع عن نفسه)))).
“يقع كاهل اإلثبات عادة على عاتق  أنه:  )))) قررت احملكمة   R. v. Lambert ففي قضية 
اإلدانة،  إلى  لتصل  باألدلة  القاضي  إقناع  واجب  وعليها  اجلنائية،  اجلرائم  في  االتهام 
فإذا ما حتقق لدى املتهم إثراء، وحتى لو لم يكن قادراً على إثبات مصدره، فإنه ليس من 
واجبه درء هذا االتهام، وإال فاحلكم عليه مسبقاً باإلدانة أمر حتمي))))، ولذلك فإن جترمي 
اإلثراء غير املشروع مازال غير مقبول في هذه األنظمة، على اعتبار أنه يفترض اإلدانة 

وينقل عبء اإلثبات للمتهم.
واستقر هذا املنحى أيضاً في أحكام احملكمة الكندية العليا، ومن ذلك احلكم في قضية 
كم أسس لقاعدة عدم جواز افتراض اإلدانة، واعتبر أنها  R. v. Oake؛ حيث إن هذا احلمُ
(11) من العهد الكندي حلقوق اإلنسان، حينما افترضت جهة االدعاء أن  مخالفة للمادة 
Oak يمُشكل  وجود كمية كبيرة نوعاً ما من مادة احلشيش )ثماني قارورات( مع السيد 

(77)  USA: In Re WINSHIP, no. 778, Supreme Court Of The United States, 397 U.S. 358; 90 s. Ct. 1068; 
25 l. Ed. 2d 368; 1970 U.S. Lexis 56; 51 Ohio op. 2d 323, January 20, 1970,March 31, 1970. UK: 
Ashworth and Blake. ‘The Presumption of Innocence in English Criminal Law’, Criminal Law 
Review, 1996, p 306. Canadian Supreme Court: R v Oakes (1986) 26 DLR (4th) 200; R v Downey 
(1992) 2 SCR 10. South Africa: in State v Coetzee [1997] 2 LRC 593 and in State v Manamela [2000] 
5 LRC 65.

(78)  R. v. Carr-Briant [1943] 1 KB 607, http://www.consumercrime.co.uk/site.aspx?i=ca2989.

(79)  R. v. Edwards, Supreme Court Judgments, [1996] 1 SCR 128, 199608-02-, Case number 24297. 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1340/index.do.

(80)  R. v. Hunt, Supreme Court Judgments, 2017 SCC 25, [2017] 1 SCR 476, Case number 37314. https://
scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16591/index.do.

(81) See: The Courts Martial Appeal Court (before Mr Justice O'Flaherty, Mr, Justice Flood and Mr 
Justice McCracken) judgment delivered 26 January 1996. Tara Burns, Burden on accused to rebut 
presumption is less than burden on prosecution, The Irish Times, Mon, Apr 15, 1996, 01:00.

(82)  R. v. Lambert [2009] EWCA Crim 2860 Court of Appeal.

(83)  Dan Wilsher,  Inexplicable Wealth and  Illicit  Enrichment  of  Public Officials: A Model Draft  That 
Respects Human Rights in Corruption Cases, 45 Crime L. & Soc. Change 2006, p27.
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دليال ً قاطعاً على أن حيازته لها بقصد االجتار، وأدين بناء على هذا االستنتاج، ولكنه لم 
يقبل باحلكم وقام بالطعن به لدى احملكمة الكندية العليا التي أقرت بأن هذا االستنتاج غير 
مقبول وأنه ينقل عبء اإلثبات ويعكسه من جهة االدعاء ليلقيه على عاتق املتهم، وأن أي 
قانون يسلك هذا املسلك يعد غير دستوري ويمُشكل خرقاً لقاعدة قرينة البراءة التي أقرها 

اإلعالن الكندي حلقوق اإلنسان)))). 
أحكامها،  من  العديد  في  اإلدانة  افتراض  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  احملكمة  ورفضت 
من  و(10)   (6) للمادتني  واضحاً  انتهاكاً  ذلك  تمُقرر  التي  األوروبية  األحكام  واعتبرت 
أن   Lingens v. Austria قضية  في  قررت  حيث  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية 
قيام احملكمة النمساوية بإدانة املتهم بجرية من جرائم النشر والتعبير عن الرأي بسبب 
انتشار معلومات تقع حتت مسؤوليته، والفتراض اجلرية ملجرد أن هذا الشخص لديه 
كنه من الدخول ملصدر هذه املعلومة، ولذلك قررت أن هذا احلكم يمُشكل  كلمة السر التي متمُ

خرقاً صريحاً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان)))). 
املتهم  براءة  افتراض  أن  على  مصر  في  العليا  الدستورية  احملكمة  قضاء  جرى  وكذلك 
 (41) وصون احلرية الشخصية من كل عدوان عليها أصالن كفلهما الدستور باملادتني 
و(67)، فال سبيل لدحض أصل البراءة بغير األدلة التي تقيمها النيابة العامة، وتبلغ قوتها 
اإلقناعية مبلغ اجلزم واليقني مثبتة بها اجلرية التي نسبتها إلى املتهم في كل ركن من 
أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك ال ينهدم أصل البراءة؛ إذ هو 
من الركائز التي يستند إليها مفهوم احملاكمة املنصفة، وهذا القضاء يتماشى مع ما نصت 
عليه املادة (67) من الدستور من أن: »املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
في  األصل  أن  الدستوري  النص  هذا  ومفاد  نفسه«،  عن  الدفاع  ضمانات  فيها  له  تكفل 
النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقدمي  املتهم البراءة وأن إثبات التهمة يقع على عاتق 
الدليل، وال يلزم املتهم بتقدمي أي دليل على براءته، كما ال يلك املشرع أن يفرض قرائن 
قانونية إلثبات التهمة أو لنقل عبء اإلثبات على عاتق املتهم، ولقد تواترت أحكام احملكمة 

الدستورية العليا على القضاء بعدم دستورية القوانني التي تخالف هذا املبدأ)))). 

(84)  »a provision which requires an accused to disprove on the balance of probabilities the existence of a 
presumed fact, which is an important element of the offence, violates the presumption of innocence». 
Canadian Supreme Court. R v Oakes (1986) 26 DLR (4th), 200; R v Downey (1992) 2 SCR 10.

(85)  Lingens v. Austria )1986) 8 EHRR 407, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»:[«00173549-»]}.
القانون  من   (2-2) املادة  عليه  نصت  وما  العقوبات،  قانون  من   (195) املادة  قررته  ما  املثال  سبيل  على   )86(
رقم (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وما نصت املادة (15-2) من قانون األحزاب السياسية، وما 
ما  وكذلك   ،1963 لسنة   (66) رقم  بقانون  بالقرار  الصادر  اجلمارك  قانون  من   (121) املادة  عليه  نصت 
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وفي القضاء األردني وجدت الدراسة العديد من األحكام التي أكدت على عدم جواز نقل 
دستورية،  غير  قوانني  ذلك  على  تنص  التي  القوانني  واعتبار  املتهم،  إلى  اإلثبات  عبء 
ومن ذلك حكم محكمة التمييز بعدم دستورية قانون املطبوعات والنشر، وجاء في هذا 
احلكم: »اعتبرت املادة (41/ب) من قانون املطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديالته 
افترضت  وبذلك  والنشر،  املطبوعات  جرائم  في  أصلياً  فاعالً  املطبوعة  حترير  رئيس 
قصده اجلرمي وعلمه اليقيني باملادة الصحفية التي تضمنتها الصحيفة مثل تفصيالتها 
الستظهار  حاجة  دون  قصده،  كان  أياً  اجلرم،  موضوع  اخلبر  نشر  مبجرد  ومحتواها 
في  واجبها  من  العامة  النيابة  بذلك  ومعفية  وعناصرها،  إليه  املنسوبة  اجلرية  أركان 

إثبات العلم واإلرادة ونقلت عبء إثبات نفي اجلرم إلى املتهم)))). 
األجنلو-  بالقضاء  شبيهاً  مسلكاً  سلك  األردني  القضاء  أن  وجدنا  ذلك  نقيض  وعلى 
ارتكاب  إلى  باالستناد  باملصادرة  أحكاماً  أصدر  حيث  املصادرة؛  مبوضوع  سكسوني 
األحكام  قبيل  من  وليس  املالية،  الغرامات  قبيل  من  ذلك  واعتبر  فساد،  قضايا  املتهم 
اجلنائية؛ حيث جاء في أحد األحكام: »يعتبر حائز املواد املهربة مسؤوالً جزائياً بصورة 
عاتق  على  ويقع    ،1983 لسنة   16 رقم  اجلمارك  قانون  من   (234) باملادة  عمالً  خاصة 
احلائز عبء إثبات ما يستدعي إعفاءه من املسؤولية، وال يجوز له الدفع بحسن النية أو 
اجلهل لدفع املسؤولية عن نفسه وفقاً ألحكام املادة (244/أ) من قانون اجلمارك، وعليه 
وحيث إن املميز - احلائز - لم يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة، أو أنه لم يقدم على ارتكاب 
املميز  على  احلكم  يكون  إليه،  املسندة  التهريب  جرية  كونت  التي  األفعال  من  فعل  أي 
باعتبار ذلك مبثابة  للقانون  املضبوطة موافقاً  السيارة  بالغرامات اجلمركية ومصادرة 

تعويض مدني«)))).
أية دولة  أي تطبيق في  الدراسة  فلم جتد  املشروع،  الكسب غير  بقانون  يتعلق  فيما  أما 
القانون، وبالتالي  نتيجته عدم دستورية  كانت  باستثناء تطبيق واحد في مصر  عربية 

 ،14  ،12  ،11  ،10  ،2) املواد  117) من قانون اجلمارك، وكذلك ما نصت عليه   ،38  ،37) املواد  نصت عليه 
1966 بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها. كما قضت محكمة  (10) لسنة  من القانون رقم  14 مكرر) 

47 من  املادة  التاسعة من  الفقرة  باعتبار   1998/7/22 بتاريخ  63 ق  22064 لسنة  الطعن رقم  النقض في 
الدستور، وجميع هذه  بقوة  1991 منسوخاً ضمناً  11 لسنة  املبيعات رقم  العامة على  الضريبة  قانون 
النصوص ذات قاسم مشترك في أنها خالفت قاعدة أصل البراءة املنصوص عليها في الدستور ونقلت 
 ،30342 رقم  الطعن  جنائي،  النقض،  العربية، محكمة  مصر  جمهورية  املتهم.  عاتق  على  اإلثبات  عبء 

لسنة 70، قضائية 2004/4/28.
)87(  محكمة التمييز، األحكام اجلزائية، الطعن رقم 876 لسنة 2002.

)88(  محكمة التمييز، األحكام اجلزائية، الطعن رقم 17 لسنة 2003.
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عدم اإلدانة، وقد يكون سبب ذلك أن دولنا العربية تهدف من وضع هذه التشريعات إلى 
إرضاء الشارع العام من ناحية، إلظهار أن احلكومات حتارب الفساد وتمُشرع القوانني 
الالزمة حملاربته، ثم إلرضاء املنظمات الدولية من ناحية ثانية، إلظهار أنها تفي مبتطلباتها 
إعطاء  وبالتالي  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  توقيعها  على  املترتبة  الدولية 
صورة جميلة عنها، يترتب عليها حصول هذه احلكومات على مساعدات مالية وقروض 
من  مسؤولوها  ويفلت  املشروع،  غير  الكسب  وتزيد  إفساداً،  الفاسدين  تزيد  وتبرعات 

املالحقة، فالقانون غير دستوري)))).
وجاء في حكم محكمة النقض املصرية في ذلك التطبيق ما يلي)1)): »ملا كان القانون رقم 
62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير املشروع إذ نص في الفقرة الثانية من املادة الثانية 
منه على أن: »تعتبر ناجتة بسبب استغالل اخلدمة أو الصفة أو السلوك املخالف كل زيادة 
في الثروة تطرأ بعد تولي اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع لهذا القانون أو على زوجه 
إثبات مصدر مشروع  القصر متى كانت ال تتناسب مع مواردهم وعجز عن  أوالده  أو 
استغالل  بسبب  املشروع  غير  الكسب  حصول  افتراض  مبناها  قرينة  أقام  قد  لها«، 
إثبات  تتناسب مع موارده متى عجز عن  إذا طرأت زيادة في ثروة اخلاضع ال  اخلدمة 
مصدر مشروع لها، ونقل إلى املتهم عبء إثبات براءته، وكالهما ممتنع ملخالفته املبادئ 
كل  لقضاء  وفقاً  تبيانه  جرى  ما  نحو  على  الدستور  من   (67) باملادة  املقررة  األساسية 
من محكمة النقض واحملكمة الدستورية العليا في النصوص التشريعية املشابهة والتي 
انتهت محكمة النقض إلى عدم إعمالها وإهمالها ملخالفتها للدستور، بينما انتهت احملكمة 
الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية تلك النصوص ملخالفتها أيضاً للدستور. ملا 
كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه إذ دان الطاعن األول لعجزه عن إثبات مصدر مشروع 
ملا طرأ على ثروته من زيادة ال تتناسب مع موارده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 
ألنه قام على افتراض ارتكاب املتهم للفعل املؤثم وهو الكسب غير املشروع ملجرد عجزه 
عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته، وكان احلكم املطعون فيه إذ دان املتهم بناء على هذا 

)89(  ».. وفي حديث للوكالة الوطنية لإلعالم، أكد رئيس املجلس الدستوري اللبناني الدكتور عصام سليمان 
»ضرورة تعديل وتفعيل قانون اإلثراء غير املشروع الذي وضع عام 1999، أي منذ (18) عاماً، لكنه لم 
يطبق ولم يحاكم أي مسؤول في الدولة لغاية اليوم، ولم يالحق أي شخص بتهمة اإلثراء غير املشروع، 
لذلك أرى أن هذا القانون وضع لكي ال يطبق«. قانون اإلثراء غير املشروع بني مطرقة التعديل وسندان 

التطبيق، حتقيق نظيرة فرنسيس، الوكالة الوطنية لإلعالم، لبنان، اإلثنني 2017/3/6 الساعة 10:52.
 http://nna-leb.gov.lb/ar/show-report/966/nna-leb.gov.lb/ar 

)90(  محكمة النقض املصرية، الدائرة اجلنائية، بتاريخ 2004/4/28، القضية رقم (30342) نقض احلكم الصادر 
لسنة   616 برقم  الكلي  باجلدول  )واملقيدة  العجوزة   1989 لسنة   4836 رقم  اجليزة  جنايات  محكمة  من 

1989 اجليزة(.
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االفتراض الظني وقلب عبء اإلثبات مستنداً إلى دليل غير مشروع وقرينة فاسدة تناقض 
الثوابت الدستورية التي تقضي بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء احلكم باإلدانة على 
اجلزم واليقني ال على االفتراض والتخمني«، أي أن التطبيق الوحيد لقانون الكسب غير 
يظهر،  مما  ذلك،  على  بناء  اإلدانة  تتم  ولم  دستوري،  غير  القانون  هذا  اعتبر  املشروع 
نظرياً، خلو دولنا العربية، وبحمد الله، من جرائم الكسب غير املشروع، وتصدرها قائمة 
الدول األقل فساداً وفقاً للمقاييس العاملية، وبطبيعة احلال فإن كل املؤشرات عكس ذلك؛ 
إذ إن معظم دولنا العربية تقع في مواقع متأخرة، بل إن بعضها األكثر فساداً على وجه 

كرتنا األرضية)))).

املطلب الثاني
اإلثراء غير املشروع أداة قانونية فاعلة ومنجزة

في سبيل مكافحة الفساد والفاسدين
يرى أصحاب هذا االجتاه، وهو ما تتبناه الدراسة، أن اإلثراء غير املشروع أداة قانونية 
مهمة في سبيل مكافحة الفساد والفاسدين، وسوف نتناول ذلك من خالل بيان خطورة 
الفساد وأنه آفة فتاكة ذراعها املوظف العام، ثم بيان االجتاه الفقهي املستحدث )اإلثراء 
غير املشروع ال يخالف قرينة البراءة(، وكذلك االجتاه القضائي املستحدث لتجرمي اإلثراء 

غير املشروع، وذلك كل في فرع مستقل.
الفرع األول

الفساد آفة فتاكة ذراعها املوظف العام
إذا كانت للجرائم أضرار كبيرة على الدول واملجتمعات، فإن جرائم الفساد تعتبر من أكبر 
اجلرائم التي تخلف مثل هذه األضرار، فهي ال تؤثر على حياة فرد بعينه، بقدر تأثيرها 
على جميع أفراد املجتمع، عالوة على أنها متس وتؤثر على جميع مناحي حياة األفراد. 
فتخسر الدول النامية حوالي تريليون دوالر بسبب االحتيال والفساد والصفقات التجارية 
املشبوهة كل عام، وهو ما يتجاوز حجم املساعدات األجنبية التي تتلقاها، كما أن األموال 
غير املشروعة التي تغادر الدول النامية تبلغ 946.7 مليار دوالر كل عام. أما قارة آسيا فقد 
خسرت أكبر حجم من األموال وبلغت نسبتها 40 % من 5.9 تريليون دوالر من التدفقات 
الصني  وخسرت  سنوات،  العشر  فترة  في  النامي  العالم  دول  من  املشروعة  غير  املالية 

)91( تقرير منظمة الشفافية الدولية. منشور على املوقع التالي: 
http://www.aleqt.com/2013/12/12/article_807067.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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وحدها 1.08 تريليون دوالر لتتحمل نصيب األسد من اخلسائر)))). واألموال املسروقة 
من خالل الفساد كل عام تكفي إلطعام اجلياع ثمانني مرة في العالم))))، باإلضافة إلى 
القانون،  سيادة  ويقوض  العقاب،  من  املجرمني  من  العديد  إفالت  إلى  يؤدي  الفساد  أن 

ويمُضعف املؤسسات الديقراطية في الديقراطيات اجلديدة والعريقة)))).
اخلدمات  وتوفير  مرافقها  إدارة  في  بها  تستعني  أدوات  خالل  من  إال  الدول  تنهض  وال 
العمال  من  غيرهم  أو  العموميني  املوظفني  في  األدوات  هذه  وتتمثل  للمواطنني،  الالزمة 
مختلف  في  للجمهور  اخلدمات  أحسن  وتقدمي  فيها،  العامة  املرافق  إدارة  يتولون  الذين 
بداية  مبوظفيها  االرتقاء  إلى  جاهدة  تسعى  تتقدم  أن  تريد  دولة  وأي  الدولة،  قطاعات 
من تكوينهم وتعليمهم على أحسن مستوى ألنهم سبب نهضة األمم أو تخلفها))))، فإذا 
سينعكس  هذا  فإن  الصحيح،  التكوين  وتكوينهم  مبوظفيها  االرتقاء  في  الدولة  جنحت 
على كافة املؤسسات باإليجاب؛ حيث تواجه الدول حتديات قانونية وإجرائية كبيرة عند 
املوظفني ينخرطون  أن هؤالء  الفساد، ذلك  الفاسدين واملنخرطني في  املوظفني  مالحقة 
أخرى  أو مع جهات  أنشطة فاسدة، وصفقات سرية مشبوهة مع جهات خارجية،  في 
من القطاع اخلاص، دون وجود أي دليل، وكل ما يتوفر جلهات التحقيق هو التنامي غير 
يتقاضاها  التي  ومستحقاته  مرتباته  مع  تتناسب  ال  والتي  املوظف،  ذلك  لثروة  املنطقي 
بشكل قانوني، أو مظاهر الترف التي تظهر على ذلك املوظف، من شراء عقارات وسيارات 
ذلك  إلدانة  إثبات  كأدلة  وحدها  تكفي  ال  املظاهر  وهذه  املصاريف،  من  وغيرها  فارهة، 
املوظف، وبالتالي فال يكن للقضاء أن يمُدين املوظف بناء عليها، وال حتى للنيابة العامة 

أن تتهمه، وبالتالي يفلت من أي عقاب. 

ألدوات  الدولة  تلجأ  أن  بد  فال  أهدافها،  لتحقيق  الدولة  أداة  العامون  املوظفون  هم  فكما 
قانونية لضمان عدم جلوء هذا املوظف ألساليب غير قانونية للكسب غير املشروع، ومن 
أهم هذه األدوات وجود التشريعات القانونية الناجعة التي تضمن حتقيق الردعني: العام 

واخلاص، واحملافظة على أموال الشعوب من السلب والنهب.

)92(  املرجع السابق.
)93(  بيان املفوضية السامية في حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق اإلنسان بشأن »آثار الفساد السلبية 

على التمتع بحقوق اإلنسان«، 2013. 
)94( بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان في اجتماع الفريق العامل احلكومي الدولي املفتوح العضوية 

املعني باسترداد األصول، فيينا، النمسا، 2012/8/31. 
)95( فؤاد محمود رياض، تأديب املوظف العام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة، 

اإلسكندرية، 2008، ص1.



د. أنور محمد صدقي المساعدة

275 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السادسة - العدد 3 - العدد التسلسلي 23 - ذو الحجة 1439 هـ /محرم 1440 هـ - سبتمبر 2018 م

الفرع الثاني
االجتاه الفقهي املستحدث: اإلثراء غير املشروع ال يخالف قرينة البراءة

عملي  أحدهما  منطلقني:  من  املشروع  غير  اإلثراء  بتجرمي  نادوا  الذين  الفقهاء  ينطلق 
واآلخر قانوني، أما املنطلق العملي فأساسه أن جرية اإلثراء غير املشروع ضرورة ألي 
حترك ملواجهة الفساد ومكافحته))))، وأنها تعزز السلطات احلكومية في سبيل مراقبة 
الثروات غير املشروعة وحتقيق النزاهة والشفافية في القطاع العام))))، وال بد للمحاكم 
أن تستجيب ملتطلبات الشعوب واحتياجاتها املتمثلة بضرورة الضرب بيد من حديد على 
أيدي الفاسدين))))، وسبيل ذلك يكون بتجرمي اإلثراء غير املشروع، كما أن هذا التجرمي 
ال يشكل وسيلة عالجية رادعة فحسب، بل هو أداة وقائية مانعة أيضاً))))، ولذلك وصفها 
البعض بأنها جرية استباقية acquisitive crime )11))، تهدد املوظف العام الذي يرتكب 
ومعاقبته  أمواله،  ومصادرة  وظيفته،  بفقدان  واضح  وبشكل  املشروع”  غير  “اإلثراء 

باحلبس إذا قام بهذه األفعال الفاسدة))1)).

هذا  فقهاء  أن  فأساسه  املشروع  غير  اإلثراء  بتجرمي  القبول  من  القانوني  املنطلق  وأما 
التوجه يرون أنه ال يوجد في جرية اإلثراء غير املشروع نقل لعبء اإلثبات من النيابة 
العامة إلى كاهل املتهم؛ إذ إن عبء اإلثبات يقع على عاتق املتهم أصالً، فوجود األصول غير 
املبررة دليل اتهام قوي عليه إثبات عكسه، فإذا جنح بذلك فإنه يكون قد جنح باحلصول 
االجتاه  هذا  ساقها  التي  واحلجج  إلدانته،  كافية  االتهام  أدلة  فإن  وإال  براءته،  أدلة  على 
الفكري هي ما قاد إلى تقرير هذه اجلرية في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد))1))، 

(96)   «are necessary to any anti-corruption movement, Shiloh Hoggard»,  Preventing Corruption in Colom-
bia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, 21 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 577, 2004, p 610. 

(97)   Joanna E. MacMillan, Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency 
Strategy  Must be Reformed to Effectively Combat Public Corruption, 25 Emory Int'l L. Rev. 587, 
2011, p 627. 

(98)   Ndiva Kofele-Kale, Presumed Guilty: Balancing Competing Rights and Interests in Combating Eco-
nomic Crimes, 40 Int؛l Law. 909, 2006, 912.  

(99) Snider & Kidane, Op. cit, p 729.
(100) Jorge, Op.cit, Pp119 -597.
(101) Benjamin B. Wagner & Leslie Gielow Jacobs, Retooling Law Enforcement to Investigate and Prose-

cute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Countries, 30 
U. Pa. J. Int'l L. 183, 2008, p 184-185.

(102) Jaywickrama, N., Pope, J., and Stolpe, O. ‘Legal provisions to Facilitatethe Gathering of Evidence 
in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof.’ Forum on Crime and Society, Vol. 2, No. 1, 
December 2002. De Speville B, ‘Reversing the onus of proof: is it compatible with respect human 
rights norms?’, paper presented at the eighth International Anti-Corruption Conference, Lima,  711- 
September, 1997, in Lima, Peru.
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ولذلك فإنه هذه اجلرية تمُشكل أداة قانونية مقبولة ملكافحة الفساد))1))، فافتراض اإلدانة 
ال يؤثر على قرينة البراءة في مثل هذه اجلرائم، التي يعتبر إثباتها أصالً من أصعب وأعقد 
قرينة  على  يقوم  االفتراض  هذا  إن  ثم  والتحقيق،  التحري  أجهزة  تواجه  التي  املشاكل 
قانونية بسيطة يكن إثبات عكسها، والقرائن القانونية هي من وسائل اإلثبات املعتمدة 
في املجال اجلنائي والتي يعتمدها املشرع اجلنائي عادة في العديد من احلاالت، مثل حالة 
احملاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضبط القضائي للتثبت من اجلنح واملخالفات، 
والتي تعتبر حجة إلى أن يثبت عكسها، كما أن جرية اإلثراء غير املشروع تعد من أعقد 
اجلرائم وأصعبها إثباتاً، بسبب اإلمكانات الهائلة للمراوغة وتضليل العدالة وإخفاء معالم 
اجلرية التي يتوفر عليها املوظف العمومي املرتكب لها، وبالتالي فإن اللجوء إلى القرائن 

القانونية إلثباتها قد يمُعد احلل الوحيد إلمكانية كشفها في الكثير من احلاالت))1)).

وهناك من يرى أن محاكمة املوظفني العامني ال بد أن تأخذ منحى غير ذلك املتبع لألفراد 
وضع  عاماً  منصباً  يتقلد  املوظف  أن  أساس  على  ذلك  في  حججهم  ويبنون  العاديني، 
األفراد ثقتهم به ويتطلب معايير عالية، وال يعني هذا أن يكون املوظف مسؤوالً مسؤولية 
كاملة عن كل زيادة في دخله، ولكن املبدأ أن املشرع إذ يمُجرم اإلثراء غير املشروع فإمنا 
ستشكل  الزيادة  هذه  فإن  ولذلك  الفساد،  ومكافحة  العام  املال  على  احلفاظ  إلى  يهدف 
الركن األساسي في اجلرية إذا عجز املوظف العام عن تبرير مصدرها، وبالتالي فهي 
املوظف  يقوم  أن  في  الشفافية؛  حتقيق  إليه  تهدف  ما  وكل  املفترضة،  البراءة  تخالف  ال 
باإلفصاح عن ثروته، وحفظ سجالت منظمة ملصادر دخله، فإذا ما تبني الحقاً اخلالف 
الكبير بني هذين األمرين، فالدليل يقوم على اإلدانة. إنها ليست إدانة مفترضة بل قائمة 
على أدلة من سجالت وأوراق وبيانات، فاإلدانة املسبقة املفترضة ال تقوم حينما يكون 

هناك إفصاح مبدئي، ثم سجالت منظمة ملصدر دخل املوظف))1)).

ويمُعزز هذا الرأي جانب من الفقه العربي، ويوجه رسالة للمشرع بأن يتحلى باجلرأة في 
هذا املجال، وأن يعمل على ترجيح املصلحة العامة على التشبث ببعض املبادئ القانونية 
اإلثبات  املعاصر ومنها عبء  التي تقف حجر عثرة في مواجهة بعض أصناف اإلجرام 
ألنها  املالي؛  الفساد  جرائم  في  العامة  النيابة  عاتق  على  دائماً  يلقى  أن  ينبغي  ال  الذي 
جرائم ذات طابع خاص، ومن شأن التشبث باملبادئ املتعارف عليها أن يؤدي إلى إفالت 

(103) The War Against Official Corruption in Africa, 38 Geo. Wash. Int'l L. Rev. 697, 2006, p 720. 

)104( احلبيب بيهي، شرح قانون املسطرة اجلنائية اجلديد، ج1، ط1، منشورات املجلة املغربية لإلدارة احمللية 
والتنمية، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 2004، ص 294.

(105)  Wilsher, Op.cit, p 27.
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مرتكبيها من قبضة العدالة وبالتالي نهبهم لألموال العامة وثروات البالد.

كما يرى البعض أن دوائر إشهار الذمة املالية لها دور محوري وأساسي في الوقاية من 
الفساد ومكافحته ال يقل أهمية عن دائرة مكافحة الفساد، كونها الدرع األول الذي يحول 
دون استغالل املسؤولني احلكوميني لوظائفهم العامة خلدمة مصاحلهم اخلاصة والرقابة 
على ذممهم املالية، بحيث إذا ما وجدت أن زيادة قد طرأت على ثروة أحد املسؤولني املالية 
أو على ثروة زوجته أو أوالده القصر وكانت هذه الزيادة ال تتناسب مع مواردهم املالية، 
البيانات واإليضاحات  الطلب منه تقدمي  فإنه يجب عليها أن تتحقق من األمر من خالل 
على  كاف  دليل  وجود  للدائرة  تبني  فإذا  ومصدرها،  الزيادة  هذه  أسباب  لبيان  الالزمة 
ونتائج  األوراق  حتيل  أن  فعليها  احلكوميني  املسؤولني  أحد  قبل  من  مشروع  غير  إثراء 
فحصها وتدقيقها إلى اجلهات القضائية املختصة، وهو اإلجراء الذي من شأنه أن يحد 

من انتشار الفساد في السلطة العامة أو على األقل أن يقلل من نطاقه وحجمه))1)).

الفرع الثالث
االجتاه القضائي املستحدث لتجرمي اإلثراء غير املشروع

أظهرت العديد من أحكام احملكمة العليا األمريكية تساهالً في موضوع “قرينة البراءة”، 
أقرت   Tot. v. United States قضية  ففي  دائماً  به  املساس  يكن  ال  أمراً  تعتبرها  وال 
احملكمة أن هناك واقعاً ملموساً ال تستطيع احملكمة التغاضي عنه، وهو وجود السالح في 
حوزة الشخص، وبالتالي فمن العبث التمسك الصارم بقرينة البراءة في ظل اصطدامها 
النتائج  إلى  تؤدي  ال  ضعيفة  دالئل  على  مبنياً  االفتراض  كان  حال  في  ولكن  بالواقع، 
املجرمة فيكون غير مقبول قانوناً))1))، وفي قضية Leary v United States Leary عدَّت 

هذا االستنباط الضعيف مبنياً على قانون غير دستوري))1)).

إنها  التشريع واالدعاء؛ حيث  اإلثبات على جهتي  تمُلقي عبء  فاحملكمة في هذه األحكام 
في قضية Tot قبلت باالفتراض إذا كان مبنياً على أساس صلب من األدلة التحقيقية، وإال 
فال يمُقبل به، وفي قضية Leary قبلت باالفتراض إذا كان مبنياً على تشريع يبني بوضوح 
عناصر وأركان اجلرية، وإال اعتبر هذا التشريع غير دستوري، ولذلك فإن احملكمة العليا 

)106( ليث كمال نصراوين، معلومات قانونية حول دائرة إشهار الذمة املالية، أين دائرة إشهار الذمة املالية؟، 
موقع محاماة األردني. تاريخ الزيارة: 2016/12/6.

(107) Tot v United States, 319 US 463 (1943) (per Roberts J at 467–468).
(108) Leary v. United States, U.S. Supreme Court, 395 U.S. 6 (1969), No. 65, Argued December 11,12- 

1968, Decided May 19, 1969.
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البراءة، ولكنه تساهل مشروط بأن تقوم األدلة  األمريكية تقبل التساهل أحياناً بقرينة 
 Unjustified الصلبة على إدانة املوظف باإلثراء غير املشروع، فإذا كان اإلثراء غير املبرر
enrichment في أصول املوظف هو الدليل الوحيد الذي مت تقديه، فال يعتبر هذا الدليل 
 Patterson v. New York Leary منفرداً - كافياً لإلدانة، واعتبرت احملكمة في قضية –
أنه نقل صريح لعبء اإلثبات ليمُلقى على كاهل املتهم باملخالفة ألحكام الدستور األمريكي 

في فصليه اخلامس والرابع عشر))1)). 

اإلثبات وقبلته، وخصوصاً  أما احملاكم اإلجنليزية، فقد شهدت حاالت نقلت فيها عبء 
قضية  في  احملكمة  اعتبرت  حيث  جرائم؛  من  املتأتية  املضبوطات  مبصادرة  يتعلق  فيما 
Regina v. Smith Leary أن طبيعة حياة البذخ التي يعيشها املجرم واملتالزمة مع سيرته 
اإلجرامية، وثبوت ضلوعه في بعض اجلرائم يعتبر دليالً كافياً ملصادرة أمواله باعتبارها 
 Crime متأتية من أصول جرمية، وذلك سنداً للقانون الصادر في 2002 بهذا اخلصوص
Act 2002 )1)))، حتى أن احملكمة في قضية McIntosh v. Lord Advocate Leary رفضت 
االدعاء بأن هذا القانون يخالف املادة (6) من امليثاق األوروبي حلقوق اإلنسان، وبأن هذا 
النوع من املعاملة يكن قبوله في مصادرة أصول شخص مت احلكم عليه بقضايا فساد. 

إال في حاالت  البراءة،  بالتفريط بقرينة  البريطانية، لم تتساهل  أن احملاكم  حقيقة األمر 
نادرة جداً، حتى أن هناك جانباً من الفقه اعتبر أن سبب هذا التساهل يعود ألن احملاكم 
متيل العتبار املصادرة أمراً مدنياً ذا طابع مالي، أكثر منه عقوبة جنائية))))). أما القضاء 
الفرنسي وفي حكم حديث له فقد وافق على إصدار أمر اعتقال بحق ابن الرئيس الغيني 
الذي قام بشراء عقارات في فرنسا مببالغ كبيرة جداً، مما يثير الشك حول مصدر هذه 

األموال))))).

وفي القضاء املصري، وبالرغم من احلكم، الذي مت ذكره سابقاً في هذه الدراسة، والذي 
اعتبر قانون الكسب غير املشروع قانوناً غير دستوري، وامتنع عن تطبيقه، فقد صدر 
حكم جديد عام 2017 عن محكمة جنايات القاهرة حكمت فيه: »ببراءة رئيس ديوان رئيس 

(109) Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977).
(110) Regina v. Smith, (2001), (on appeal from the court of appeal (criminal division), on 13/12/2001.
(111) McIntosh v Lord Advocate and another, [2001] UKPC D1. For more details: Anthony Davidson Gray, The 

Presumption of Innocence under Attack, New Criminal Law Review: In International and Interdisciplinary 
Journal, Vol.  20 No.  4,  Fall  2017,  p  602. Monty Raphael,   Tracing  and  confiscating  illicit  proceeds: 
the perspective of the defence, ERA Forum, Volume 11, Issue, 4, February 2011, p 568. 

(112)  Reuters Staff, France approves arrest warrant for son of E. Guinea president, APRIL 11, 2012. https://
af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL6E8FB1VO20120411. 
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اجلمهورية األسبق )ز.ع(، مؤكدة أن تقدير األدلة بالنسبة للمتهم هو من اختصاص هذه 
إليها؛  اطمئنانها  ومدى  تقديرها  حسب  عقيدتها  تكوين  في  حرة  وهي  وحدها،  احملكمة 
إذ يكفي في احملاكمات اجلنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد االتهام إلى املتهم، 
لكى يقضى بالبراءة، ما دام أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة«))))). وال يهمنا في 
هذا احلكم قرار اإلدانة أم البراءة بقدر ما يهمنا قبول احملكمة للدعوى شكالً وموضوعاً، 
غير  قانوناً  اعتباره  وعدم  وتطبيقه  القانون  قبول  بدليل  فيها،  حكم  وإعطاء  ومناقشتها 

دستوري.

حكم  بها  يصدر  لم  ولكن  للقضاء  إحالتها  متت  أخرى  قضية  على  أيضا  احلال  وينطبق 
املشروع، مديرين  الكسب غير  الفحص والتحقيق بجهاز  أحالت هيئة  اآلن؛ حيث  لغاية 
اجلنايات  محكمة  إلى  »سمارت«،  الذكية  )الكروت(  البطاقات  تطبيقات  بشركة  عموميني 
جرائم  ارتكاب  عن  نتج  جنيه  مليون   (60) قيمته  مبا  مشروع  غير  كسب  حتقيق  بتهمة 
حملدودي  الدولة  من  املخصصة  الدعم  بأموال  عمدي  وإضرار  العام  املال  على  استيالء 

الدخل واملتعلقة بالسلع الغذائية واخلبز املدعم وجرائم غسيل أموال))))).

)113( أحمد إسماعيل، ننشر حيثيات حكم براءة )ز.ع( من تهمة الكسب غير املشروع.. احملكمة: األحكام اجلنائية 
تبنى على اجلزم واليقني ال الظن والتخمني..لم نطمئن لألدلة املقدمة من النيابة..وتؤكد تناقض تقارير 

 .http://www.youm7.com/story/4/5/2017:اخلبراء بالقضية، اليوم السابع، 2017/5/4.املوقع اإللكتروني
املتهمان  للجنايات..  الذكية  الكروت  بشركة  مديرين  إحالة  »تفاصيل  نصر،  محمود  قاسم،  إبراهيم   )114(
حققا 60 مليون جنيه كسباً غير مشروع من أموال محدودي الدخل.. وسمحا باستخدام مليون كارت 
موقوف أدت الزدواجية وصرف سلع لغير مستحقيها ووقف كروت ملستحقي الدعم...متلكا فيالت 

كثيرة في مناطق راقية...ومتهم متلك 12 سيارة حديثة«، اليوم السابع، 2017/7/20،
 http://www.youm7.com/story/20/7/2017:املوقع اإللكتروني            
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اخلامتة: 
النفوذ على  العربية، واستقواء أصحاب  الذي يستشري في مجتمعاتنا  الفساد  في ظل 
أموال الشعوب، وتهريب األموال الطائلة إلى خارج البلدان، كان ال بد لألنظمة القانونية 
الوعرة  حتى  املسالك،  أفضل  تسلك  وأن  عينيها،  نصب  ذلك  تضع  أن  العربي  عاملنا  في 
منها، في سبيل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التطاول على حقوق 
العربية  البلدان  تعيشه  الذي  الفاسد  الواقع  هذا  على  أدل  وليس  ومكتسباتها،  الشعوب 
من املؤشرات التي أظهرها مؤشر مدركات الفساد لعام ))1)، والذي صدر عن منظمة 

 .((((( الشفافية الدولية بتاريخ ))/)/ ))1) 

نتائج الدراسة:

وفي ضوء تناول الدراسة لكافة االجتاهات الفقهية والتشريعية والقضائية املتعلقة بهذا 
النوع من اإلجرام فقد خلصت ملا يلي:

يتجاذب السياسة اجلنائية اجتاهان: اجتاه يتشبث باملبادئ القانونية التقليدية،   (- 
هذه  أن  يرى  آخر  واجتاه  األحوال،  من  حال  بأي  عليها  اخلروج  عدم  ويرى 
العصر،  تطورات  مسايرة  على  تقدر  حتى  باملرونة  تتصف  أن  بد  ال  السياسة 
واحتياجات املجتمعات، ومتطلبات األفراد؛ ذلك أن هذه املتطلبات ال تقل أهمية 
بأي حال من األحوال عن حقوق اإلنسان األساسية التي يجب مراعاتها وأخذها 
في احلسبان، سواء في العملية التشريعية، أو حني ممارسة القضاء لسلطاته 

في احلكم والفصل في املنازعات. 

األفراد  وضع  عاماً  منصباً  يتقلد  الذي  العام  املوظف  ذراعها  فتاكة  آفة  الفساد   (- 
عن  ومختلفة  أكبر  مسؤوليته  فإن  ولذلك  عالية،  معايير  ويتطلب  به  ثقتهم 
املنحى  ذلك  غير  منحى  تأخذ  أن  بد  ال  ومحاكمته  العادي،  الشخص  مسؤولية 

التقليدي.

جد اجتاهان يتجاذبان  كما هو احلال في السياسة اجلنائية، وتبعاً لذلك، فقد ومُ  (- 
أم  التشريعية  الناحية  من  أكان  سواء  املشروع،  غير  اإلثراء  جترمي  موضوع 
من  مجموعة  على  التجرمي  يعارض  التقليدي  االجتاه  القانونية:  أم  الفقهية 
ويمُطيح  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  ينتهك  املشروع  غير  اإلثراء  أن  أهمها  األسس 
بقرينة البراءة، وينقل عبء اإلثبات ويحرم املتهم من حقه بالصمت. واالجتاه 

)115( لالطالع على تفاصيل هذا التقرير انظر موقع منظمة الشفافية الدولية:
 https://www.transparency.org/_view/feature/8177            
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املستحدث يرى أن جترمي اإلثراء غير املشروع أداة قانونية فاعلة ومنجزة في 
سبيل مكافحة الفساد والفاسدين، ويبنون رأيهم هذا على مجموعة من احلجج 
ملخصها أن جترمي اإلثراء غير املشروع ال يخالف قرينة البراءة، وال يوجد فيه 
العامة إلى كاهل املتهم، وأن وجود األصول غير  النيابة  نقل لعبء اإلثبات من 
املبررة دليل اتهام قوي، وعلى املوظف إثبات عكسه، فإذا جنح بذلك فإنه يكون 
كما  إلدانته.  كافية  االتهام  أدلة  فإن  وإال  براءته،  أدلة  على  باحلصول  جنح  قد 
العديد من  املشروع يظهر  اإلثراء غير  لتجرمي  املستحدث  القضائي  أن االجتاه 
أحكام احملكمة العليا األمريكية التي بدأت تتساهل في موضوع قرينة البراءة، 
واحملاكم اإلجنليزية التي شهدت حاالت نقلت فيها عبء اإلثبات وقبلته، وكذلك 

احلال القضاء الفرنسي واملصري.

البالغة  التشريعية  واألدوات  األساليب  من  املشروع  غير  اإلثراء  جترمي  إن   (- 
األهمية في سبيل مكافحة الفساد، ذلك أن األموال الطائلة التي يتلكها العديد 
من املوظفني الفاسدين، والتي ال تتناسب مع دخولهم، تعد من القرائن القانونية 
بعدم  وبجمود  يتشبث  اليزال  الذي  املسلك  من  بالرغم  فسادهم،  على  القوية 

دستورية مثل هذه التشريعات ملخالفتها قرينة البراءة.

توصيات الدراسة:

التي تناولت موضوع جترمي اإلثراء  الدراسة لكافة احلجج والبراهني  أثر مناقشة  على 
غير املشروع، فإن الدراسة توصي مبا يلي:

كانت  مهما  املشروع،  غير  الكسب  أو  املشروع  غير  اإلثراء  جترمي  ضرورة   (- 
الراسخة،  القانونية  األسس  على  حتافظ  قانونية  بضوابط  ولكن  التسمية، 

وحتفظ للمتهم حقه بالبراءة، وبعدم نقل عبء اإلثبات، وبغيرها من احلقوق.

دد عناصر وأركان هذه اجلرية  ال بد من وجود التشريعات املنضبطة التي حتمُ  (- 
بشكل ال يدع مجاالً لالجتهاد، ويلتزم مببدأ الشرعية.

القائمة على بيانات  الواقع واألدلة  يجب أن يكون االتهام مبنياً على أسس من   (- 
وأوراق وأدلة دامغة. 

واملوازنة  املواءمة  يجري  أن  املشروع  غير  اإلثراء  يمُجرم  الذي  للتشريع  بد  ال   (- 
بني أمرين دقيقني متقاربني، ال يكاد يفصل بني التجرمي واإلدانة فيهما سوى 
شعرة: أولهما أن االتهام بناء على وجود تنامي كبير في أصول املوظف ال يكفي 
لوحده لالتهام واإلدانة. وثانيهما أن وجود القيود والوثائق التي تبني مصدر 
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هذه األصول يعتبر التزاماً قانونياً مفروضاً على املوظف أن يوضحه ويبينه.

ال يكفي وجود التشريعات التي تعاقب على اإلثراء غير املشروع، بل ال بد من   (- 
تطبيق عملي حقيقي لهذه التشريعات، ال أن تظل مجرد وسائل تمُظهر بها الدول 
مجرد التزامها باملعاهدات الدولية التي صادقت عليها، وأنها تضع كافة جهودها 
حملاربة لفساد، وإلرضاء الشعور العام لألفراد وطنياً، وكسب رضى املنظمات 

الدولية واجلهات املانحة دولياً.

أمر  واحلياة،  والصحة  والتعليم  والدواء  بالعالج  حقهم  من  األفراد  حرمان  إن   (- 
البراءة، والدراسة ال تدعو، بأي حال من  ال يقل أهمية عن احلفاظ على قرينة 
األحوال، لهدم قرينة البراءة، أو التغاضي عنها، فهي حق من احلقوق األساسية 
إلى وضع املعايير واألسس القانونية  كغيرها من احلقوق، ولكنها تدعو أيضاً 
التي توجد التوازن بني احلفاظ على قرينة البراءة، وبذات الوقت احلرص على 
اليسير، ولكنه متطلب على  أمر ليس بالسهل وال  الكرمي لألفراد، وهو  العيش 

غاية من األهمية.
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