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  حمد زيدان نايف محمد العنزى  م الباحـثاســ

دراسة : الحماية الجنائية للمرافق واألموال العامة   عـنـوان البحث
  مقارنة

  القاهرة  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة
  القانون الجنائى  قـســــــم
  ) م١٩٩٥(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 موضوع الدراسة استقالال عن علة تخصيص يتعذر استجالء أهمية

التشريع المقارن للمرافق واألموال العامة بنظام قانونى خاص بهما، وهذه 
العلة إنما تكمن فى الدور الذى تلعبه المرافق واألموال العامة فى حياة الناس 

هذا فضال عن كون الموظف العام . من حيث مساسها بمصالح جوهرية لهم
ا الدولة فى النهوض بدورها لخدمة المجتمع، ووقوع الجريمة والمال هما أدات

غالبا من الموظف العام على المال العام ينم بوضوح عن انهيارة آلى الدولة 
انهيارا، وعما يكشف عنه ذلك من إخالل الثقة بالتى أولتها الدولة للموظف 

  .العام الذى يكون أمينا على المال العام
ة فى اإلجابة على التساؤالت التالية كيف ومن هنا يأتى هدف الدراس

نحمى المرافق واألموال العامة؟ هل نتوسع أكثر فأكثر فى سياسة تشديد 
  العقوبات على الجرائم التى تقع على المرافق واألموال العامة؟ 
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  منهج الدراسة
تكمن أهمية الدراسة المقارنة فى كونها تتيح للباحث الوقوف على 

نى لجرائم المرافق واألموال العامة بين األنظمة المتشبعة موقف النظام القانو
التى تعالج هذا الموضوع من خالل مقارنته بهذه األنظمة، وهو أمر يعين 
الباحث بال جدال على تحديد أوجه النقص والكمال فى التشريع فيما يرتبط 

  .بموضوع الدراسة
  استنتاجات الدراسة

لى أموالها هو حق ملكية، يجب االعتراف بأن طبيعة حق الدولة ع -١
أنها األموال : موال العامةوأن يكون التعريف المدنى أو اإلدارى لأل

ة للدولة واألشخاص االعتبارية العامة األخرى، أيا كان موقع كوالممل
  .تلك األموال فى داخل البالد أو خارجها

األموال التى تكون " فى قانون العقوبات بأنها  تعريف األموال العامة -٢
ملوكة كليا أو جزئيا للدولة أو لشخص معنوى عام، أو تكون فى م

 "حيازة هذه الجهات أو خاضعة إلدارتها أو إشرافها
تناول الجرائم التى تقع على المرافق واألموال من الفرد العادى الذى  -٣

ال يتصف بصفة الموظف العام، وقد بينا أن تلك التشريعات قد 
 بحيث يصعب على الباحث أفردت لها نصوص متناثرة هنا هناك

 .تتبعها، وقد أمكن حصرها وبيان أوجه النقص فيها
أن سرقة األموال العامة يجب أن تكون فى إطار الجرائم التعزيزية،  -٤

وهذا ال يعنى التقليل من حماية األموال العامة، إذا أن كثيرا من 
الجرائم التى لها عقوبة تعزيزية تكون أشد وطأة على الجانب من 

باإلضافة إلى أن نظام التعزيز فى الشريعة . بة الحدية نفسهاالعقو
  .اإلسالمية يكون له من المرونة ما يتحقق من خالله إناطة الردع


