
 غةةةةةة   –األزهةةةةةة  جامعةةةةةة  

 الدراسةةةةةةاي الع  ةةةةةةاعمةةةةةةا   

 ك  ةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةة   

 ال ةةةةةةةةام   العةةةةةةةةا قسةةةةةةةة  

 

 

 

 طيينـــزائي الفلســـريع اجلـــالتشادرة يف ـــاملص

 " دراسة حتليلية "

Confiscation in the Palestinian Criminal Legislation  

An Analytical Study : 

 
 

 

 الباحث إعداد 

 أبو لبدة عطا محزة حممود 

 
 

 راف ـــــــــإش

 ـــدم الوليــــــــراهيـاهر إبســـ ور/الدكت  وحيدياألستاذ الدكتور/ فتحي عبد النيب ال

 

 د كلية احلقـوقعميـ  أستاذ القانون الدستوري

 
 

                           قدمت هذه ال سال  استكمااًل ملتط باي ا ص ل ع ى  رج  املاجستري يف ال ام   العا  

 غ    -من ك    ا     جبامع  األزه 

 
 

 م2015 -هـ 1436



  ب  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

ِبالْبَاطِلِ وَتُدُْلوا بِهَا إِلَى  وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ}

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ

  {تَعْلَمُونَ 

 صدق اهلل العظيم 

 (188): اآلية ,البقرة  سورة

 

  

 

 
 



  ت  

 

 إقرار 
 

 : عنوان تحمل التي الرسالة مقدم ، أدناه الموقع أنا
 المصادرة في التشريع الجزائي الفلسطيني

 " دراسة تحليلية "

 
إليه  اإلشارةباستثناء ما تمت ، قر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصأ  
أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي ، وأن هذه الرسالة ككل، حيثما ورد

 .مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى أي لدى 
 
 
 
 

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's 

own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or 

qualification. 

 
 

 
 
 

 حمزة محمود أبو لبدة  : اسم الطالب
 : التوقيع
 م27/10/2015: التاريخ

 

 

 

 



  ث  

 

 اإلهداء

 

 .الرحمة من الذل جناح لهما أخفض أن ربي أمرني من إلى
 

   .إلى إخواني وأخواتي واألصدقاء األعزاء
 

 وباإلسالم دينا  وشريعة  .. وبمحمد )ص( نبيا  .. ا  رباهلل ب رضي من كل إلى
  .العلم وأهل العلم وأحب..

 
   .ثرى الوطن السليب األرواح الطاهرة التي مزجت بدمائها إلى

 
 .بعيد أو قريب من البحث هذا إخراج في ساهم من كل إلى

 
 .جهدي ثمرة أهديإليهم جميعا  

 

 

 ,,, الباحث

 

 

 

 

 

  



  ج  

 

 شكر وتقدير

 

ــــا  ك يشــــكر ه: والسدددد م علددددا النبددددي القا ددددل الصدددد ةو ، الحمددددد ش الشددددكور القدددددير "  " مــــن ك يشــــكر الن
(1) : 

البروفســــور فالشددددكر والتقدددددير موصددددور بدايددددة إلددددا ر يسددددي ومشددددرفي الددددذي توسددددمت رسددددالتي باسددددمه القدددددير 
 / فتحي عبد النبي الوحيدي ,,,

لا مشرفي القدير   منير ،،،الذي أمد رسالتي بالعلم ال، الدكتور / ساهر إبراهيم الوليدوا 

 : أعضاء لجنة المناقشة والشكر موصور إلا

 عبد ه خليل الفرا الدكتور /  -
 عبد العال نصر أيمن الدكتور /  -
 هللا  همفجزآ صورة يرونها ، أبهى في ليكتمل وتنقيحه ، وتصويبه بحثي قراءة في جهد من بذلوه ما على

 .حسنا   جزاء عني
 إلا كل من تشرفت بفضله بالوصور إلا هذا الطريق المستنير من أساتذة وناصحين ومعززين ،،،  

 ب من األهل واألصحاب ،،،لسديد والمار الوفير والصدر الرحإلا كل من أمدني بالعقل ا

 إلا جامعة األزهر الغراء ،،، ، إلا كلية الحقوق بطاقمها األكاديمي واإلداري 

 

 شكري الموصول إليكم جميعا  

 

 الباحث ,,,

 

 

 

                                                           
 .(4/2055)، (4811برقم )، المعروفباب في شكر ، كتاب األدب، أخرجه أبو داوود في سننه (1)



  ح  

 

 الملخص

تتضمن نقل ملكية مار المحكوم عليه إلا الدولة دون ، ا  ذا طبيعة ماليةجنا ي المصادرة جزاء   د  ع  ت  
مع ضرورة سبق ضبط الشيء محل ، جريمةفهي ال تقع إال بمناسبة ارتكاب ، الجريمةب لصلة المارمقابل 

من خ ر وضع الشيء تحت تصرف السلطة المختصة في أي مرحلة من  مصادرةالمصادرة قبل الحكم بال
ويشمل الضبط كل شيء يفيد في كشف الحقيقة وذات صلة بالجريمة المرتكبة سواء كانت ، مراحل الدعوى 

وقد تميزت الطبيعة الخاصة للمصادرة عن  ؛منقوالت أو عقارات من خ ر وضعها تحت الحجز والحراسة 
  .في بعض الجوانب واختلفت في جوانب أخرى  انونية المتشابهةغيرها من النظم الق

وقد ، تكون عامة إذا شملت كل أموار المحكوم عليه فمن حيث المحل، وتتنوع تقسيمات المصادرة
قد تكون المصادرة  ومن حيث الطبيعة القانونية، عليه تكون خاصة إذا وقعت علا بعض أموار المحكوم

وقد تكون المصادرة وجوبية كتدبير احترازي إذا وقعت علا أشياء ، جوازية إذا سعت إلا إي م المحكوم عليه
غير مشروعة بعينها، وقد تكون المصادرة كتعويض عن األضرار التي أصابت المتضرر من الجريمة 

وقد ، ة إذا صدرت عن المحكمة المختصةتكون المصادرة قضا ي رةصد  ومن حيث السلطة الم  المرتكبة ؛ 
 .تكون إدارية إذا صدرت من السلطة التنفيذية

يكون الحكم ف، والضبط المسبق لألشياء محل المصادرة الطريق األساسي لتنفيذ الحكم بالمصادرة
إلا  الضبطفي التشريعات التي ال تشترط سبق يتم اللجوء بينما ، للدولة الشيء لملكيةبمثابة السند الناقل 

أو من خ ر إلزام المحكوم عليه بالوفاء ، طرق التنفيذ الواردة في القانون المدني من خ ر الحجز التنفيذي
ذا ، يء محل المصادرة إذا استحار ضبطهوقد يتم التنفيذ بمقابل من خ ر دفع مقابل الش، بعين ما التزم به وا 

 .اإلكراه البدني تعذر التنفيذ بالطرق السابقة فيتم التنفيذ بطريق
وفي سبيل اإللمام بكل هذه الجوانب فقد قسمنا هذه الدراسة إلا ث ثة فصور تحدثنا في الفصل 

مفهوم وذلك في ث ثة مباحث خصصنا المبحث األور ل، األور منها عن ماهية المصادرة وتصنيفاتها
بينما ، للتمييز بين المصادرة والنظم القانونية المشابهة وخصصنا المبحث الثاني، وطها العامةالمصادرة وشر 

األحكام الموضوعية جاء الفصل الثاني لدراسة و ، المبحث الثالث بدراسة تصنيفات المصادرة خصصنا
خصصنا و ، المبحث األور عن أحكام المصادرة الجوازية تحدثنا في، وكان في ث ثة مباحث، للمصادرة

بينما جاء ، والمبحث الثالث لدراسة أحكام المصادرة كتعويض، صادرة الوجوبيةالمبحث الثاني ألحكام الم
دراسة الجهة لاألور  جاء، وكان من ث ثة مباحث، للمصادرة وتقييمها عامةاألحكام الالفصل الثالث لدراسة 

عامة والمبحث الثاني لدراسة موقف المصادرة من األحكام ال، الحكم بالمصادرة وطرق تنفيذهالمختصة ب
عن مدى وقد انتابنا فيه التساؤر ، يم المصادرةيقالثالث واألخير من هذه الدراسة لتبينما جاء المبحث ، للعقوبة

ومدى قدرتها على تالفي اكنتقادات التي , جلهاأقدرة المصادرة على تحقيق األهداف التي ف رضت من 
 وجهت لها ؟
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Abstract 

Confiscation is seen as a criminal penalty of a financial nature, comprising 

ownership transference of the convicted money to the state at no charge to link the 

money to the crime. It occurs after committing a crime, with the need to putting the 

confiscated thing ( movables or real estate)  at the disposal of the designated 

authority at any stage of the case proceedings, including  everything  useful and 

relevant to revealing the truth about the committed crime. Confiscation has 

similarities and differences to other legal systems both in nature and aspects.  

 

Confiscation has various kinds in terms of type, legal nature, and confiscating 

authority. For example,  it can be holistic when it includes all the possessions of 

the convicted, or it may be partial when it refers to confiscating some possessions 

of the convicted. Additionally, it can be optional when it seeks to hurt the 

convicted or can be obligatory as a measure to comprise certain illegal things. 

Moreover, confiscation may serve as a compensation measure for the aggrieved 

person. Finally, it can be legal when it is enacted by a designated court, or 

confiscation may be in the form of compensation (administrative) if it is enacted by 

an  executive  authority                                                                                                 

   

Beforehand confiscation is essential for any judgment execution, and it is 

considered as a legal title for the state ownership. However, if it is not possible to 

do early confiscation, there are some ways in the civil law that help in imposing 

the judgment execution, or by requiring the convicted person to fulfill the 

commitments made. In case of inability to confiscate things, it can also be executed 

through financial payment, or by physical coercion                          

 

To cover all the above mentioned issues, the study is divided into three chapters. 

The first chapter discusses the essence of confiscation in terms of general 

conditions and characteristics features. Additionally, it highlights the differences 

between confiscation and other similar legal systems. Chapter two discusses 

judgment of merits related to confiscation in three sections. These sections 

examine the optional, obligatory, and compensation types of confiscation. The 

third section also illuminates the general rules of confiscation and its evaluation. 

Section three has further subsections; for example, it shows the concerned 

authorities of pronouncing a verdict and means of executing it. The second 

subsection studies the case status of confiscation based on the general laws of 

punishment. The final subsection highlights some evaluation of confiscation as a 

legal system, and it further questions the ability of confiscation to achieve its goals 

and avoid criticism                                                                                                       
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 المقدمة

 

 : موضوع الدراسة وأىميتو: أولا 

تحتل المصادرة في و , تعتبر المصادرة مف الجزاءات المالية العينية التي تقع عمى أشياء ثابتة بعينيا
وذلؾ بسب طبيعتيا التي تكوف , القانوف الجنائي أىمية خاصة عف غيرىا مف أنواع الجزاءات الجنائية األخرى 

ىذا باإلضافة إلى إمكانية , وفي بعض األحياف األخرى تدبير احترازي عيني, في بعض األحياف عقوبة
وقد أدت , وىذه الطبيعة التي تكاد تفتقدىا الكثير مف الجزاءات الجنائية األخرى , تصورىا في شكل تعويض

 ىذه الطبيعة إلى التداخل عند تطبيق المصادرة كجزاء جنائي بسبب االلتقاء في بعض العناصر المشتركة
كل نوع ينبغي أف يستقل عف النوع األخر في بعض أفَّ إال , بيف تطبيقات ىذا التصنيف مف المصادرة

 .العناصر األساسية والتي تعد بمثابة المعيار المميز بيف ىذه األنواع

الذي أباح القانوف لو مف خبلؿ االنتقاص مف مالو  ا  إذا حققت لمجاني إيبلم فالمصادرة تكون عقوبة
 بة ىذا الجاني مف خبلؿ مصادرة ىذاإال أف صمة ىذا المجاؿ بالجريمة أدى إلى جواز معاق, وحق حيازت

في ىذه الحالة تكوف عقوبة تكميمية يحكـ بيا  المصادرةو , الماؿ عقابا  لو عمى االستعماؿ غير المشروع
الحرية في الحكـ  ؾفي ىذا النوع مف المصادرة يمم لقاضي الجزائيوا, القاضي إلى جانب العقوبة األصمية

جل حصر حاالت , وذلؾ مف أفيي مسألة جوازية تخضع لقناعة القاضي, حسب السمطة التقديريةبيا 
 .المصادرة الجوازية

أو  حيازتياأو صناعتيا  د  ع  عمى أشياء ت   ب  تنص  فيي , المصادرة كأحد التدابير الحترازية العينيةأما 
, وتقوـ المصادرة في ىذه الحالة مقاـ الوقاية مف وقوع الجرائـ, غير مشروعة أصبل بيعيا أو عرضيا لمبيع

و مع سقوط الدعوى ع األحواؿ ولو في حالة البراءة أف الوقاية مف الجرائـ يفترض تطبيقيا في جميوبالتالي فإ
جوب كل ما يممكو ىو و ف, وال يممؾ القاضي الجزائي في ىذه المصادرة أي قدر مف السمطة التقديرية, الجنائية

ذا لـ يحكـ بالمصادرة ترتب عمى حكمو البطبلف, مشروعةالغير الحكـ بمصادرة ىذه األشياء    .وا 

فيي التي يتـ بمقتضاىا تعويض المتضرر مف الجريمة عف الضرر الذي  أما المصادرة كتعويضو 
الجاني في الجريمة إلى ممكية وذلؾ مف خبلؿ تحويل الماؿ المباح الذي استخدمو , أصابو مف سموؾ الجاني

مف االلتزامات المدنية التي يجب عمى  د  ع  ت  والمصادرة في ىذه الحالة , المضرور عمى سبيل االستثناء
وجوب الحكـ بيا بعد الدعوى الجزائية إذا أو القاضي المدني  ؛القاضي الجزائي خبلؿ الدعوى الجزائية 
  توافرت أسبابيا بناء عمى طمب المضرور.
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بحث في جميع جوانب ىذا الجزاء صادرة جعمت مف األىمية بمكاف أف نذه الطبيعة المختمطة لمموى
المصادرة في التشريع الجزائي الفمسطيني  فحاولنا صياغة ىذا العنواف الموسوـ بػػػ ", الجنائي المتشابؾ
جل إزالة ألجنائي مف ا دراسة جميع جوانب ىذا الجزاءىذا العنواف مف خبلؿ  سنحاوؿ, و "دراسة تحميمية "

  .تمييز بيف كل نوع مف أنواع المصادرةلمومحاولة وضع معالـ واضحة , التشابؾ بيف ىذه األنواع والتصنيفات

الموضوع بسبب الطبيعة الخاصة التي تميزت بيا المصادرة عف غيرىا ىذا أىمية اختيار  كما تزداد
وكذلؾ مف , ا مف جية القضاء في صورتيا القضائيةوكذلؾ بسبب كثرة المجوء إليي, مف الجزاءات الجنائية

 .ال مصادرة إال بحكـ قضائي أفذلؾ باعتبار  ـيز ليج  الضبط في صورتيا اإلدارية إذا أ   جية مأموري 

والتي مف , وكما أف ىذا الجزاء الجنائي يحقق مصدر إيراد واضح التأثير عمى موازنة وخزانة الدولة
فكاف البد مف أىمية لدراسة ىذا , جل تقوية اقتصاد الدولةا الجزاء مف أإلى ىذ خبلليا تسعى إلى زيادة المجوء

إال إذا نص القانوف , الموضوع لكبح جماح الدولة عف المجوء إلى ىذا الجزاء صيانة لمممكية والحرية الفردية
 .عمى ذلؾ

 : تساؤلت الدراسة :ثانياا 

حول مدى تأثر لعل أىميا يدور , اؤالتسنحاوؿ في ىذه الدراسة اإلجابة عف مجموعة مف التس
  : وىي, باإلضافة إلى بعض التساؤالت األخرى , المصادرة باألحكام الموضوعية واإلجرائية الخاصة بالعقوبة

 .ىل ىناؾ عبلقة ترابط بيف المصادرة وغيرىا مف النظـ القانونية المشابية .1
ومدى اشتراط , ممموكة لمغير عمى مدى مصادرتياىل تؤثر األشياء التي تكوف محبل  لممصادرة إذا كانت  .2

 .ح سف نية اآلخريف
 .ىل يشترط في محل المصادرة أف يكوف مف األشياء المنقولة .3
 .مدى قدرة القاضي الجزائي عمى استخداـ سمطتو التقديرية .4

 
 : الدراسات السابقة: ثالثاا 

طويبل  في المكتبات القانونية الورقية وااللكترونية عف موضوع دراستي فما وجدت مف  ت  لقد بحث 
ة منيا كانت رسائل عممية ثـ نشرت , ثبلثالكتب والرسائل المتخصصة في ىذا الموضع إال خمسة مؤلفات

 : وىي, عمى شكل كتاب

 .ة مقارنةأحكاـ المصادرة في القانوف الجنائي دراس : بعنواف, الزعبي كتاب ألحمد .1
 .نظرية المصادرة في القانوف الجنائي المقارف  : بعنواف, عمي فاضل حسفكتاب ل .2
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المصادرات والعقوبات المالية دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية  : بعنواف, دمحم مطمق العساؼكتاب ل .3
 .والقوانيف الوضعية

 .ف الجنائي الميبي والمقارف المصادرة في القانو بعنواف: , بشير نصر دربوؾلرسالة ماجستير    .4
 .التنظيـ القانوني لممصادرة دراسة مقارنة : بعنواف, دمحم عبد هللا الخزيميرسالة ماجستير ل .5
 

 :  منيجية الدراسة: رابعاا 

سوؼ اعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي لمنصوص الجزائية التي تحدثت عف المصادرة في 
  تحديد مواطف الضعف والقوة في ىذه التشريعات. ةالتشريعات الفمسطينية, ومحاول

 
  : خطة الدراسة: خامساا 

  : سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصوؿ

 ماىية المصادرة وتصنيفاتيا: الفصل األول. 
 ني: األحكام الموضوعية لممصادرةالفصل الثا. 
 األحكام العامة لممصادرة وتقييميا :الفصل الثالث. 
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 الفصل األول 

 ماىية المصادرة 
 

ولخمو , ما انفؾ الفقو مف الخبلؼ حوؿ وضع تعريف جامع مانع لممصادرة بسبب طبيعتيا الخاصة
لمصطمحات القانونية وغيرىا مف النظـ وا وبيف ياحاوؿ الفقو التمييز بين, ياالتشريعات مف وضع تعريف ل

جل الوصوؿ لمتعريف الواضح فإف ومف أ, يزىا عف غيرىامَّ ي   يابتعريف واضح لجل الخروج المشابية مف أ
, النظـ القانونية المشابية وبيف يالتكف ىذه الشروط زيادة في التمييز بين ياعامة لقيام ا  الفقو قد وضع شروط

 : وبيذا سيكوف ىذا الفصل في ثبلثة مباحث عمى الشكل التالي

 .ة وشروطيا العامةمفيـو المصادر : المبحث األوؿ

 .المشابية القانونية والنظـ المصادرة بيف التمييز: الثاني المبحث

 .تصنيفات المصادرة: المبحث الثالث

 المبحث األول

 مفيوم المصادرة وشروطيا العامة 

  

وفي , التي تحتاج إلى مفيوـ دقيق يميزىا عف غيرىا, تكاد تكوف المصادرة مف المصطمحات الشائعة
تعريف الفقو ثـ , المبحث سنحاوؿ تحديد ىذا المصطمح في المطمب األوؿ مف الناحية المغوية أوالىذا 

وسنحاوؿ في , لمصادرةوأخيرا  سنحاوؿ وضع تعريف شامل لمصطمح ا, وكذلؾ تعريفيا القضائي, القانوني
جسامة معينة مع  جمع الشروط العامة لممصادرة التي تدور في مجمميا حوؿ ارتكاب جريمة ذات مطمب ثاف  

 : وىما يفوبذلؾ سيكوف المبحث في مطمب, وأخيرا  صدور حكـ قضائي, سبق ضبط الشيء محل المصادرة

 .مفيـو المصادرة: المطمب األوؿ

 .الشروط العامة لممصادرة: المطمب الثاني
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 المطمب األول 
 مفيوم المصادرة 

 
أف يحدد مفيوـ المصادرة في قانوف , ينبغي عمى الباحث كجزاء جنائيعند الحديث عف المصادرة 

, ومف الناحية االصطبلحية الفقيية, وىذا المفيوـ ينبغي أف يكوف شامبل مف حيث الناحية المغوية, العقوبات
 .وىذا ما سيأتي بيانو في ىذا المطمب, ثـ مف الناحية القضائية

 :  المصادرة في المغة: أولا 
أي : صادره عمى كذا مف الماؿ: تقوؿ, والمراجعة واالستيبلءوىي تعني المطالبة , مصدر صادر

 .(2)أي استولى عمييا لصالح الدولة : وصادر األمبلؾ ,(1)طالبو بو 
 : المصادرة اصطالحا : ثانياا 

يمتمكو المحكوـ عميو  أكثرأو  (4)نقل ممكية ماؿ: وىي, (3)تتضمف المصادرة إيبلما  ذا طبيعة مالية 
واشترط البعض صفة الماؿ المنقوؿ دوف العقارات , (6)"بغير مقابل": وأضاؼ البعض عبارة , (5)إلى الدولة 

ضافتو إلى ممكية الدولة  بأنيا: فعرفيا فالمصادرة , (7)نزع ممكية ماؿ منقوؿ رغـ إرادة مالكو بغير مقابل وا 
رة في جوىرىا عمى ضرورة , وتعتمد المصاد(8)إجراء ينتقل بمقتضاه ماؿ مف ممكية صاحبو إلى ممكية الدولة 

الحصوؿ عمى مف تأكد الوذلؾ بعد , بطريق غير مشروع ومف أف يغنم ءحرماف صاحب ذلؾ الماؿ أو الشي
 .(9)أو كانت النية تتجو الستعمالو فييا , أو استعمالو في إتماميا, مف الجريمة ءىذا الماؿ أو الشي

                                                           

؛ مجػػػػػػد الػػػػػػديف  299ص , 1973بيػػػػػػروت , دار صػػػػػػادر, ني عشػػػػػػراالمجمػػػػػػد الثػػػػػػ, تػػػػػػاج العػػػػػػروس مػػػػػػف جػػػػػػواىر القػػػػػػاموس, دمحم مرتضػػػػػػى الزبيػػػػػػدي( 1)
 .918ص , دار الحديث القاىرة, 2008طبعة , القاموس المحيط, الفيروز آبادي

  :(  قاموس المعاني2)
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=

%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9   ـ. 1/12/2014تاريخ الدخوؿ 
 .435ص , 1996القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة الثانية, النظرية العامة لمجزاء الجنائي, احمد عوض ببلؿ (3)
 الماؿ بأنو "  وتشمل لفظة "الماؿ" كل حي أو جماد يصح تممكو. 1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )5المادة ) ت(  وقد عرف4)
, ص 1998 اإلسػػػػػػػكندرية, منشػػػػػػػأة المعػػػػػػػارؼ, بػػػػػػػدوف طبعػػػػػػػة, عمػػػػػػػـ اإلجػػػػػػػراـ والعقػػػػػػػاب, ليفتػػػػػػػوح عبػػػػػػػد هللا الشػػػػػػػاذ؛ ( عمػػػػػػي عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر القيػػػػػػػوجي 5)

   .392ص  , د.ط, في الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي التدابير االحترازية, حمد حامدأ؛ دمحم  429
اإلسػػػػػػػػكندرية , الجامعػػػػػػػة الجديػػػػػػػدة لمنشػػػػػػػردار , د. ط, الجػػػػػػػزاء الجنػػػػػػػائي بػػػػػػػيف النظريػػػػػػػة والتطبيػػػػػػػق, عمػػػػػػػـ الجػػػػػػػزاء الجنػػػػػػػائي, أمػػػػػػػيف مصػػػػػػػطفى دمحم (6)

القػػػػػػػػاىرة , دار النيضػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة, د.ط, التػػػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػػػة فػػػػػػػي السياسػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػة الوضػػػػػػػػعية والشػػػػػػػرعية , ؛ دمحم دمحم القاضػػػػػػػي 253ص  , 1995
 .65ص  , 1996

دار , الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة, قوبػػػػػػات القسػػػػػػـ العػػػػػػاـ " شػػػػػػرح قػػػػػػانوف الع1الموسػػػػػػوعة الجنائيػػػػػػة ", فخػػػػػػري عبػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ الحػػػػػػديثي ؛ خالػػػػػػد حمػػػػػػدي الزعبػػػػػػي  (7)
 .383ص , 2010األردف , الثقافة لمنشر والتوزيع

 .177,  ص 2000اإلسكندرية , منشأة المعارؼ, د.ط, أساسيات عمـ اإلجراـ والعقاب, فتوح عبد هللا الشاذلي (8)
ص  ,1993/1994 ,كميػػػػػػػة الشػػػػػػػػرطة ,د. ط, تحميميػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػةالجػػػػػػػػزاء الجنػػػػػػػائي بػػػػػػػػيف العقوبػػػػػػػة والتػػػػػػػدبير دراسػػػػػػػػة , احمػػػػػػػد ضػػػػػػػياء الػػػػػػػػديف خميػػػػػػػل (9)

240.   

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في  ومنياوقد عرفتيا العديد مف االتفاقيات والمواثيق الدولية 
الحرماف الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر عف محكمة أو سمطة مختصة أخرى : المادة الثانية الفقرة "ز" بأنيا

(1). 
وىي المصادرة القضائية الصادرة عف , بيف نوعيف مف المصادرةز مي  أف ىذا التعريف قد  نستنتج 
وبالتالي نجد ىذه االتفاقية قد نصت , والمصادرة اإلدارية الصادرة عف السمطة المختصة, المختصة المحكمة
 .عية المصادرة اإلداريةو شر معمى 

, وكاف (2) تاركة الميمة لمفقو, وجاءت معظـ التشريعات الجزائية خالية مف وضع تعريف لممصادرة 
, بشأف مكافحة غسل األمواؿ 2007( لسنة 9)فت المصادرة القرار بقانوف رقـ ر  مف بيف التشريعات التي ع  

التجريد والحرماف الدائـ مف األمواؿ أو متحصبلت الجريمة أو الوسائط المستخدمة : بأنيافي المادة األولى  
خذ ىذا التعريف بالمصادرة أوقد , (3)في الجريمة بناء عمى حكـ قضائي صادر عف المحكمة المختصة 

فبل بد أف يقصرىا عمى , وذلؾ ألنيا تتحدث عف المصادرة كجزاء جنائي, اإلداريةالقضائية دوف المصادرة 
( الفقرة الرابعة مف 21بموجب نص دستوري في المادة )وقد حظرت المصادرة اإلدارية , المصادرة القضائية

كوف وبيذا النص ت (4)" ال مصادرة إال بحكـ قضائي " : القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ حيث نصت 
  .الفمسطيني يالمصادرة اإلدارية قد حظرت في النظاـ القانون

 : التعريف القضائي: ثالثاا 
" ىي إجراء الغرض منو تممؾ الدولة أشياء مضبوطة ذات صمة بجريمة قيرا عف صاحبيا وبغير 

وقد تكوف , وىي عقوبة اختيارية تكميمية في الجنايات والجنح إال إذا نص القانوف عمى غير ذلؾ, مقابل
وىي عمى ىذا , المصادرة وجوبية يقتضييا النظاـ العاـ لتعمقيا بشيء خارج بطبيعتو عف دائرة التعامل

 .(5)االعتبار تدبير وقائي ال مفر مف اتخاذه في مواجية الكافة " 
 
 
 
 

                                                           

ودخمتيػػػػػػػػا فمسػػػػػػػػطيف فػػػػػػػػي , 14/12/2005حيػػػػػػػػث دخمػػػػػػػػت حيػػػػػػػػز النفػػػػػػػػاذ فػػػػػػػػي , /ز( مػػػػػػػػف اتفاقيػػػػػػػػة األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػاد2المػػػػػػػػادة ) (1)
   .بعد شير مف إيداع طمب االنضماـ 2/5/2014
وتتػػػػػرؾ بعػػػػػد ذلػػػػػؾ التفصػػػػػيل لمفقػػػػػو , ف ميمػػػػػة التشػػػػػريعات وضػػػػػع المبػػػػػاد  اإلجماليػػػػػةا, ألمػػػػػف التعريفػػػػػات قصػػػػػورا تشػػػػػريعي ( ال يعػػػػػد خمػػػػػو التشػػػػػريعات2)

 .والقضاء
   .بشأف مكافحة غسل األمواؿ 2007( لسنة 9القرار بقانوف رقـ )( مف 1المادة )( 3)
 ( مف القانوف األساسي الفمسطيني21/4( المادة )4)
المخػػػػػػدرات , عبػػػػػػد الحميػػػػػػد المنشػػػػػػاوي :  أشػػػػػػار إليػػػػػػو كػػػػػػبل مػػػػػػف, 12/2/1979 جمسػػػػػػة, ؽ47( لسػػػػػػنة 1732مصػػػػػػري رقػػػػػػـ )نقػػػػػػض جنػػػػػػائي ( طعػػػػػػف 5)

, الجريمػػػػػػػة والعقػػػػػػػاب فػػػػػػػي قػػػػػػػانوف المخػػػػػػػدرات, ؛ ومصػػػػػػػطفى الشػػػػػػػاذلي 195ص , اإلسػػػػػػػكندرية, دار الفكػػػػػػػر الجػػػػػػػامعي, د.ط, بػػػػػػػيف الشػػػػػػػريعة والقػػػػػػػانوف 
, د.ط, مسػػػػػػئولية الجنائيػػػػػػة فػػػػػػي قػػػػػػانوف المخػػػػػػدراتال, ؛ وعػػػػػػز الػػػػػػديف الدناصػػػػػػوري ؛ عبػػػػػػد الحميػػػػػد الشػػػػػػواربي 302ص , د.ط  المكتػػػػػب العربػػػػػػي الحػػػػػػديث

   .199ص , 2006
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 : الباحث تعريف: رابعا
بنشاط  ىذا الماؿ (1)ة لصم إجراء يقصد منو نزع ممكية كل أو بعض أمواؿ المحكوـ عميو: ىي

صادر عف محكمة  وذلؾ بموجب حكـ قضائي كعقوبة أو لعدـ مشروعية حيازتو كتدبير وجوبي, إجرامي
 كتعويض عف ضرر أصابو لجانب الدولة أو غيرىا استثناء  , أو مف خبلؿ سمطة إدارية مختصة, مختصة

 .وبدوف مقابل
 : شرح مفردات التعريف

ف , تعويض أوتدبير احترازي  أوعقوبة جوازية  سواء كانتألنيا تتسع لجميع صور المصادرة  : إجراء وا 
 .د القياـ بالضبطتأخذ شكل اإلجراء عنإال أنيا , ة موضوعيةكانت في أصميا عقوب

المصادرة تالي تخرج وبال, ف النزع يدؿ عمى الدواـوأل, واإلجبار تأتي بدؿ نقل لتدؿ عمى اإللزاـ: نزع ممكية
ف المصادرة ال إوبالتالي ف, مطة عميا في الدولةممكو إال ستال , ف نزع الممكية يعني االنتقاؿ والنزعوأل, المؤقتة

  .تممكيا إال الدولة
فالتعريف , وبعض جاءت لتشمل المصادرة الخاصة, كل جاءت لتشمل المصادرة العامة: كل أو بعض أموال

 .مف حيث المحل لنوعي المصادرة جاء شامبل  
, واألشياء المتحصمة مف الجريمة, جاءت لتشمل األشياء التي استعممت في الجريمة: لصمتو بنشاط إجرامي

 .وىنا تكوف المصادرة عقوبة تكميمية جوازية أو وجوبية, واألشياء التي مف شأنيا أف تستعمل في الجريمة
واء كانت تقع عمى أشياء غير مشروعة الحيازة سجاءت لتشمل المصادرة التي : أو لعدم مشروعية الحيازة

 .وىنا تكوف المصادرة تدبير احترازي وجوبي, ذلؾ غيرصناعتيا أو حيازتيا أو بيعيا أو 
لتشمل المصادرة القضائية الصادرة مف محكمة جاءت : صادر عن محكمة مختصةبموجب حكم قضائي 

 .مختصة
إال أف , ف كانت محظورة لديناوا  , المصادرة اإلداريةاءت لتشمل ج: أو من خالل سمطة إدارية مختصة

المصادرة كتدبير في حالة تعذر رفع الدعوى تتـ بالطريق  فَّ وأل  , التعريف يجب أف يشمل كل صور المصادرة
 .اإلداري 

  .انتقاؿ ممكية ىذه األشياء إلى الدولة ىو بمعنى أف األثر المترتب عمى المصادرة: لجانب الدولة
تشمل ىذه العبارة المصادرة كتعويض مدني لممتضرر الذي : كتعويض عن ضرر أصابو استثناءا أو غيرىا 

وقد جعمت ىذه العبارة التعريف ال , أصابو ضرر جراء ىذه الجريمة وارتبط الضرر بالجريمة بعبلقة سببية
  .بل أخذت بصورة التعويض المدني, يقتصر عمى المصادرة كجزاء جنائي

   .بدوف تعويض مف الدولة لمشخص الخاضع لممصادرةأي : بدون مقابل

                                                           

ىػػػػو وجػػػػود عبلقػػػػة معينػػػػة تػػػػربط بػػػػيف الجريمػػػػة المرتكبػػػػة مػػػػف جانػػػػب واألشػػػػياء المصػػػػادرة مػػػػف جانػػػػب أخػػػػر ؛ عبػػػػد المػػػػنعـ :  المقصػػػػود بالصػػػػمة ىنػػػػا( 1)
, 1977القػػػػػاىرة , مطبعػػػػػة جامعػػػػػة القػػػػػاىرة والكتػػػػػاب الجػػػػػامعي, د. ط, قػػػػػانوف الرقابػػػػػة عمػػػػػى النقػػػػػد والتيريػػػػػب "القواعػػػػػد العامػػػػػة ", عبػػػػػد الػػػػػرحيـ العوضػػػػػي

 .169ص 
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 المطمب الثاني
 الشروط العامة لممصادرة

 

ميما كانت طبيعتيا , المصادرة تقريرجمع عمييا الفقو القانوني يجب توافرىا لأثمة شروط عامة 
وتجتمع ىذه الشروط تحت وجوب قياـ جريمة , القانونية سواء كانت مصادرة جوازية أو وجوبية أو تعويض

مع ضرورة صدور حكـ قضائي , محل المصادرة الشيء مع سبق ضبط, مف الجسامةمعينة عمى درجة 
 : وفيما يمي بياف ليذه الشروط العامة, بالمصادرة

 :ارتكاب جناية أو جنحة: الشرط األول

"أف ال جريمة وال عقوبة إال بنص : ىلتنص عم, ( مف القانوف األساسي الفمسطيني15جاءت المادة )
نو يجب أف تقـو جريمة مف شأنيا أف تفضي إلى إف, وبما أف المصادرة ىي في األصل عقوبة .قانوني "
رتكاب الجريمة يجوز أف تفرض العقوبة إال نتيجة ال " ال: وىذا ما أكده القضاء الفمسطيني بقولو, المصادرة

وىناؾ فرؽ بيف االلتزامات , وعمى مف شاركو وساعده فييا, الجريمةقع إال عمى مرتكب الف العقوبة ال ت
, جريمة أو ال يخضع لنص تجريـ عد  جل فعل ال ي  أفالمصادرة غير جائزة مف  .(1)المدنية والعقوبة الجزائية " 
 فوذلؾ أل, احةاإلب وقع الفعل الخاضع لمتجريـ تحت تأثير سبب مف أسباب إذاوكذلؾ فبل تجوز المصادرة 

ىذه األفعاؿ ىي مناط  فَّ وأل, (2)ـ إلى دائرة اإلباحة مف جديد رَّ ج  أسباب اإلباحة تؤدي إلى عودة الفعل الم  
وكذلؾ فبل , (3)وىي التي يعبر بيا الجاني عف إرادتو الواعية الجازمة لموصوؿ إلى النتيجة المنشودة , التجريـ

 .(4) اال يعاقب القانوف عمى الشروع فيي إذا كاف شروعا  في جريمةمصادرة يمكف الحكـ بال

فالمصادرة قاصرة , مف الجسامة معينة ف يكوف عمى درجةأوال يكفي وقوع الفعل اإلجرامي بل يجب 
بالمصادرة في المخالفات وذلؾ لتفاىة  صريح   ورد نص   إذادوف المخالفات إال , عمى الجنايات والجنح

فبل يتصور مصادرة , (5)المخالفة لةآضو المصادرة مف إيبلـ وبيف ولعدـ التناسب بيف ما تتضمن, المخالفات
وألف األصل في ", فبل تناسب بيف المخالفة ومصادرة السيارة, سيارة لمجرد مخالفة قائدىا إشارة ضوئية

العقوبة ىو معقوليتيا, فكمما كاف الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا, أو كاف متصبل  بأفعاؿ ال يسوغ تجريميا, 
و يفقد أو مجافيا  بصورة ظاىرة لمحدود التي يكوف معيا متناسبا  مع خطورة األفعاؿ التي أثميا المشرع , فإنَّ 

                                                           

 .28/4/2012جمسة , راـ هللا, 2012( لسنة 15رقـ ), ( نقض جزاء فمسطيني1)
  76ص  , 1989مطبعة جامعة القاىرة , د. ط, دروس في العقوبة, ( محمود نجيب حسني2)
 .191ص , 2002القاىرة , دار الشروؽ , الثانية الطبعة, القانوف الجنائي الدستوري , (  احمد فتحي سرور3)
شػػػػػػػرح قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات االتحػػػػػػادي لدولػػػػػػة اإلمػػػػػػػارات العربيػػػػػػة المتحػػػػػػػدة القسػػػػػػـ العػػػػػػاـ الجػػػػػػػزء الثػػػػػػاني المبػػػػػػػاد  العامػػػػػػة لمجػػػػػػػزاء , ( حسػػػػػػف دمحم ربيػػػػػػع4)

 .152ص , الجنائي
 .289ص  , 1996/1997القاىرة , دار النيضة العربية, د. ط, محاضرات في الجزاء الجنائي, ( احمد عوض ببلؿ5)
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وقد طبق القضاء الفمسطيني ىذا المبدأ فقضى , " (1) اعتسافا   مبررات وجوده ويصبح تقييده لمحرية الشخصية
 .(2)بأف العقوبة عمى قدر الجريمة 

ف يكوف قد صدر فييا حكـ أإنما يمـز ؛ ريمة ليا وصف الجناية أو الجنحة ف تكوف الجأوال يكفي 
وىذا ما  .(3)كانت العقوبة الصادرة باعتبار المصادرة عقوبة تكميمية ال تتأثر بمقدار العقوبة  ا  أي, باإلدانة

" يجوز لممحكمة التي : أنو   عمى ( في الفقرة السابعة  مف قانوف أطباء الصحة حيث نصت20أكدتو المادة )
تديف أي شخص بارتكاب جـر باإلضافة إلى العقوبة المفروضة أف تأمر بمصادرة المواد التي تؤلف الجـر 

فالمادة اشترطت صراحة اإلدانة لقياـ  (4)التي أدانت المحكمة بو ذلؾ الشخص مف جراء استعماليا " 
 .المصادرة ونصت عمى المصادرة كعقوبة إضافية جوازية

, في الجرائـ غير العمدية الجوازية فبل يمكف الحكـ بالمصادرة, ف تكوف ىذه الجريمة عمديةأويجب 
ولكف , ف األشياء التي تخضع لممصادرة ىي مشروعةإوبالتالي ف, عقوبة أنياالمصادرة  ف األصل فيوذلؾ أل

ذه الحالة تعد عقابا لو ف المصادرة في ىإوبالتالي ف, إجرامية غير مشروعةالجاني استخدميا في أغراض 
( مف قانوف 30؛ وقد أخذت بيذا االتجاه صراحة المادة ) (5)بسبب االستخداـ غير المشروع لمحل المصادرة 

 .(6)بالنسبة لمجنايات والجنح المقصودة  1960( لسنة 16العقوبات رقـ )

في الجرائـ وبالتالي يتصور المصادرة , بينما ذىب رأي فقيي أخر إلى عدـ اشتراط الجريمة العمدية
( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني ال توجب بذاتيا أف تكوف 21/1المادة ) فَّ وذلؾ أل, عمديةالغير 

فالسبلح الواحد , أو التي استعممت فييا مف الجرائـ العمدية, مت منيا األشياء المضبوطةالجريمة التي تحصَّ 
ومف , األخذ بحالة دوف األخرى  مد والقتل الخطأ عمى السواء وال يوجد ما يبرر  يمكف استخدامو في القتل الع

في ذلؾ  فَّ أل, تيا المادة السابقة غير سديدناحية أخرى فإف استخبلص القصد مف جممة األفعاؿ التي ذكر 
أف الفعل اإلجرامي يجب أف يكوف إراديا  ومعموـ, وال تبلـز بيف األمريف, خمط بيف إرادية الفعل وتعمد الجريمة

فإف خالف ذلؾ فإف الجريمة ستفقد قياـ الركف المادي , في كل حالة أي كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية

                                                           

   :نقبل عف 2/6/2001الصادر بتاريخ , قضائية  21( لسنة  114( حكـ دستوري مصريي رقـ )1)
http:   //www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y22.html 

 .24/11/1965جمسة , غزة 72/65(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 2)
 .81ص  , 1997القاىرة , دار النيضة العربية, د. ط, النظرية العامة لمعقوبة, جميل الصغير (3)
 .الساري المفعوؿ في األراضي الفمسطينية 1947لسنة  58( مف قانوف أطباء الصحة رقـ 20/7) انظر المادة رقـ (4)
ص , 1997/1998, د. ط, النظريػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لمجػػػػػػػػػزاء الجنػػػػػػػػػائي, ؛ مصػػػػػػػػػطفى فيمػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػوىري  81ص , مرجػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػابق, ( جميػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػغير5)

259  
مصادرة جميع األشياء التي حصمت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي يجوز , " مع مراعاة حقوؽ الغير ذي النية الحسنة:  (  وتنص عمى 6)

 .".استعممت في ارتكابيا

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y22.html
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( لسنة 16) ( مف قانوف العقوبات رقـ30)المادة ؛ وقد أخذت بيذا االتجاه  (1)الذي ينفي قياـ الجريمة أصبل  
 .(2)مقصودة بشرط ورود نص بذلؾ الر غيبالنسبة لمجنح  1960

إلى التمييز بيف أنواع المصادرة فنأخذ باالتجاه األوؿ الذي يأخذ باشتراط الجريمة  ويتجو الباحث
غير ي ىذه الحالة عقوبة بسبب الصمة وذلؾ الف المصادرة ف, العمدية وذلؾ في مجاؿ المصادرة الجوازية

بينما نرى وقوع المصادرة كتدبير احترازي والمصادرة التعويضية بغض , مشروعة لممضبوطات بالجريمةال
غير صادرة كتدبير تقع بسبب الحيازة ف المأل, واء كانت عمدية أو غير عمديةالجريمة س نوعالنظر عف 

وفي كبل الحالتيف يجب , والمصادرة التعويضية تقع لتعويض المتضرر مف الجريمة, مشروعة لممضبوطاتال
  .ادرة دوف النظر لنوعية الجريمة المرتكبةوقوع المص

 :(3)الضبط : الشرط الثاني

وذلؾ , (4)جل قياـ المصادرة ال بد مف ضبط األشياء محل المصادرة حقيقة قبل صدور الحكـ أ  مف 
ويتأكد بذلؾ مف , ولكي يتمكف القاضي مف معاينة الشيء الخاضع لممصادرة, لضماف تنفيذ الحكـ بالمصادرة
ىذا الشيء بسبب الطبيعة العينية لممصادرة التي ترد عمى ماؿ محدد يعد و , (5)توافر شروط الحكـ بالمصادرة 

  .(7)ف يكوف الحكـ بالمصادرة قاببل  لمتنفيذ مف خبلؿ وجوده بيد السمطة العامة أخر يجب آ, وبمعنى (6)بذاتو 

سواء , تصرؼ السمطات العامة بمنعو مف التداوؿ" أف يكوف الشيء تحت : والمقصود مف الضبط
الذي يقدمو المتيموف أو الشيود باختيارىـ  ءف يضبط الشيأيجوز  إذ, ضبط بمعرفتيا أو ضبط دوف تفتيش

محل المصادرة تحت حوزة  ءالشي ووالضبط الذي نقصده ىو الضبط الحقيقي الذي يكوف بموجب, " (8)

                                                           

جامعة المنصورة , رسالة ماجستير, المصادرة في القانوف الجنائي الميبي والمقارف , بشير نصر دربوؾ:  ( عوض دمحم عوض ؛ أشار إليو1)
 .83ص , 2013/2014

 .جنحة غير المقصودة أو في المخالفة فبل يجوز مصادرة ىذه األشياء إال إذا ورد في القانوف نص عمى ذلؾ " " أما في ال:  (  وتنص عمى 2)
فالمشػػػػػػرع أحيانػػػػػػا  يسػػػػػػتخدـ اصػػػػػػطبلح "الضػػػػػػبط" بالنسػػػػػػبة لؤلشػػػػػػخاص والمقصػػػػػػود بػػػػػػو , (  عنػػػػػػد الحػػػػػػديث عػػػػػػف الضػػػػػػبط ينبغػػػػػػي التفرقػػػػػػة بػػػػػػيف األلفػػػػػػا 3)
نمػػػػػا يجػػػػػوز القػػػػػبض عمػػػػػى الشػػػػػخصئا , لػػػػػيس شػػػػػي ف الشػػػػػخصالقػػػػػبض" فػػػػػبل يجػػػػػوز ضػػػػػبط األشػػػػػخاص, أل" فػػػػػالقبض ينصػػػػػب عمػػػػػى الشػػػػػخص فػػػػػيمس , وا 

ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػػإف محػػػػل كػػػػل منيمػػػػا يتميػػػػػز عػػػػف األخػػػػر ؛ دمحم عبػػػػد المالػػػػػؾ , أمػػػػا الضػػػػبط فيقػػػػػع عمػػػػى الشػػػػيء ويمػػػػس الممكيػػػػػة أو الحيػػػػازة, حريتػػػػو الفرديػػػػة
    .54ص  , 1977ناير ي, 19السنة , 78العدد , مجمة األمف العاـ, الضبط الـز لممصادرة, ميراف

, ص 1988, المؤسسػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات والنشػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػع, الطبعػػػػػػػة األولػػػػػػػى, العقوبػػػػػػػات والتػػػػػػػدابير وأسػػػػػػػاليب تنفيػػػػػػػذىا, ( عمػػػػػػػي دمحم جعفػػػػػػػر4)
55. 
الطبعػػػػػة , الحتػػػػػرازي شػػػػػرح قػػػػػانوف العقوبػػػػػات القسػػػػػـ العػػػػػاـ النظريػػػػػة العامػػػػػة لمجريمػػػػػة والنظريػػػػػة العامػػػػػة لمعقوبػػػػػة والتػػػػػدبير ا, (   محمػػػػػود نجيػػػػػب حسػػػػػني5)

 .795ص , 1989القاىرة , دار النيضة العربية, السادسة
 .62ص , 1999لبناف , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, الطبعة األولى, نظرية الجزاء الجنائي, ( سميماف عبد المنعـ6)
, ضػػػػػوء الفقػػػػػو وأحكػػػػػاـ الػػػػنقض واإلداريػػػػػة العميػػػػػا والدسػػػػػتورية العميػػػػػاقػػػػػانوف األسػػػػمحة والػػػػػذخائر وفقػػػػػا ألحػػػػػدث التعػػػػػديبلت فػػػػي , ( مجػػػػدي محػػػػػب حػػػػػاف 7)

  .429ص  , 2001اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي, د. ط
 .616, ص 1983القاىرة , مطبعة جامعة القاىرة, الطبعة العاشرة, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, ( محمود محمود مصطفى8)
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الذي ىو مجرد تعييف دقيق لمواصفات الشيء محل المصادرة في بعكس الضبط الحكمي , السمطة العامة
 .(1)محضر التحقيق 

شرط  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية في الفقرة األولى عمى ضرورة توافر10وقد أكدت المادة )
وقد , انقضاء الدعوى الجزائية ال يحوؿ دوف مصادرة المواد المضبوطة ": فنصت بأفالضبط لقياـ المصادرة 

وكذلؾ القضاء , (2)ذلؾ مشروع قانوف العقوبات مف خبلؿ استخداـ مصطمح األشياء المضبوطة  أكد عمى
الفمسطيني أكد عمى شرط الضبط مف خبلؿ استخدامو مصطمح " مصادرة المضبوطات " في غالبية أحكامو 

ويجب عمى , لوروده عمى غير محل ا  عبثي إجراء   عد  ف القضاء بمصادرة أشياء لـ تضبط ي  وذلؾ أل, (3)
 .(4)المحاكـ أف تترفع عف ىذا األمر 

أو في , سواء في مرحمة جمع االستدالؿ, ويمكف القياـ بالضبط في أي مرحمة مف مراحل الدعوى 
لممصادرة ىو قياـ الضبط قبل  و القانوف فكل ما يشترط, (5)أو في مرحمة المحاكمة , مرحمة التحقيق االبتدائي

محل المصادرة في حالة عدـ  ءويمكف منح الشخص الخاضع لممصادرة ميمة لتسميـ الشي, النطق بالحكـ
  .في التشريعات التي ال تشترط لمقياـ بالمصادرة سبق الضبط ,  (6)الضبط تحت تيديد أداء قيمتو 

وينعطف , (7)ية المختصة بتنفيذ  األحكاـ الجزائية وتتولى النيابة العامة تنفيذ األحكاـ باعتبارىا الج
 غير مشروعةفإف كانت , وبالتالي ينظر إلى ىذه األشياء وقت الضبط, (8)الحكـ بالمصادرة إلى يوـ الضبط 
المضبوط وقت  ءوىذا الحق لمنيابة العامة ال يمنعيا مف بيع الشي, (9) كاف الحكـ بمصادرتيا صحيحا  

قيمتو ففي ىذه الحالة  كاف قاببل  لمتمف بمرور الزمف أو مما يستمـز حفظو نفقات تفوؽ  إذا الضبط استثناء  

                                                           

   .76ص  , مرجع سابق, وبةدروس في العق, ( محمود نجيب حسني1)
   .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني21/1( المادة )2)
غػػػػػزة بتػػػػػاريخ  84/99اسػػػػػتئناؼ جػػػػػزاء رقػػػػػـ , 31/5/1999غػػػػػزة بتػػػػػاريخ  15/99اسػػػػػتئناؼ جػػػػػزاء رقػػػػػـ :  (  مػػػػػف ىػػػػػذه األحكػػػػػاـ عمػػػػػى سػػػػػبيل المثػػػػػاؿ3)

 .13/6/2000راـ هللا بتاريخ  824/2000استئناؼ جزاء رقـ , 23/1/2000
   .56ص  , مرجع سابق, (  دمحم عبد المالؾ ميراف4)
 .260ص , مرجع سابق, مصطفى الجوىري  ( 5)
 , 1998لبنػػػػػػاف , المؤسسػػػػػػة الجامعيػػػػػػة لمدراسػػػػػػات والنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػع, د.ط, دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة, شػػػػػػرح قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات القسػػػػػػـ العػػػػػػاـ, سػػػػػػمير عاليػػػػػػة  (6)

  .436ص 
( مػػػػػػف قػػػػػػانوف اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطيني 395( مػػػػػػف التعميمػػػػػػات القضػػػػػػائية لمنائػػػػػػب العػػػػػػاـ الفمسػػػػػػطيني  ؛ والمػػػػػػادة ) 1028تػػػػػػنص المػػػػػػادة ) (7)

 مف ىذه الرسالة. 109؛ انظر الصفحة  2001( لسنة 3رقـ )
 .54ص , 1971, 14السنة , 54 العدد, مجمة األمف العاـ, دور الشرطة في تنفيذ أحكاـ المصادرة, (  عبد السميع اليواري 8)
منشػػػػػأة المعػػػػػارؼ باإلسػػػػػكندرية , الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة, المرصػػػػػفاوي فػػػػػي قػػػػػانوف العقوبػػػػػات تشػػػػػريعا  وقضػػػػػاء فػػػػػي مئػػػػػة عػػػػػاـ, (  حسػػػػػف صػػػػػادؽ المرصػػػػػفاوي 9)

 .98ص , 2001
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وفي ىذه الحالة تنصرؼ المصادرة إلى ثمنو , (1)تأمر ببيعو بالمزاد العمني ويوضع المبمغ في خزينة الدولة 
(2) . 

مأمور الضبط لة ضبط العينات حيث يمجأ في بعض األحياف الفقو لمسأ وفي مجاؿ الضبط تنبأ
رس, القضائي اليا لمتحميل وخصوصا  في مجاؿ السمع والبضائع المشتبو بأنيا مغشوشة بأخذ عينات منيا وا 

وعند خروج التحميل بصورة ايجابية قد يعجز مأمور الضبط عف إتماـ عممية الضبط , لمتأكد مف مدى غشيا
ومف ثـ ال تضبط تمؾ السمعة , إعداميالعدـ وجود السمعة لتصرؼ المتيـ فييا أو نقميا مف مكانيا أو 

 .وبالتالي تقتصر أوراؽ الدعوى عمى محضر العينات ونتيجة التحميل, المغشوشة

ويكوف القضاء بمصادرة ىذه العينات في ىذه الحالة رغـ عدـ ضبطيا أو مصادرة ما تبقى مف 
, ع الحكـ عمى غير محللوقو , العينات بعد التحميل يكوف عمى خبلؼ القانوف الذي يشترط سبق الضبط

 .(3)وبالتالي يجب العدوؿ عف مصادرة العينات 

ويتجو الباحث في ىذا المجاؿ إلى عكس ذلؾ فنرى بوجوب مصادرة ىذه العينات بعد خروج التحميل 
بصورة إيجابية وذلؾ الف ضبط ىذه العينات سابق عمى الحكـ بمصادرتيا, بغض النظر عف باقي األشياء 

 لمصادرة ىنا قاصرة عمى المضبوطات وىي العينات التي أرسمت لمتحميل .التي لـ تضبط فا

وفي حالة التأكد مف عدـ صبلحية ىذه العينات فيتـ مصادرة ىذه المضبوطات مف قبل السمطة 
خذ أوفي الفترة بيف , نو قد يتأخر وصوؿ العينات إلى مختبر التحاليلعمى أ  , (4)اإلدارية كتدبير احترازي 

فإنو ال يجوز , ووصوؿ العينات لمفحص قد تتمف ىذه العينات نتيجة طوؿ ىذه الفترة وفي ىذه الحالةالعينات 

                                                           

اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطيني ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف 72/2( مػػػػػػف التعميمػػػػػػات القضػػػػػػائية لمنائػػػػػػب العػػػػػػاـ الفمسػػػػػػطيني ؛  والمػػػػػػادة ) 375( تػػػػػػنص المػػػػػػادة )1)
 .2001(لسنة 3رقـ )
  .153ص  , مرجع سابق, حسف ربيع, 1041؛  ص  1999/2000, د.ط, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, ( دمحم عيد الغريب2)
 . 60ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد المالؾ ميراف3)
المختص بوجود  " إذا اشتبو مأمور الجمرؾ:  الساري بالضفة تنص عمى  1962لسنة  1/أ( مف قانوف الجمارؾ والمكوس قانوف رقـ 40(   المادة )4)

في تمف أو فساد في بعض البضائع المستوردة مف أنواع المأكوالت أو المشروبات, أو الدخاف, أو أي شيء يعرض الصحة العامة لمخطر, فمو الحق 
ذا قررت الجيات المختصة المذكورة عدـ صبلحيا لبلستعما ؿ تتمف إرساؿ عينات مف ىذه المواد لمفحص مف قبل الدوائر المختصة أو أرباب الخبرة, وا 

ذا تعذر حضور الناقل فيكبحضور ىيئة مؤلفة مف مأمور الجمرؾ المختص وموظف مف الدائرة الفنية أو أحد  تفي أرباب الخبرة وبحضور الناقل, وا 
 بالمندوبيف المذكوريف.
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وال يجوز لمنيابة , (1)إدانة المتيـ إذا ثبت أف ىناؾ تأخير في وصوؿ عينات الدقيق لمقسـ الكيماوي لتحميميا 
 .(2)التصرؼ في ىذه العينات قبل الفصل في الدعوى 

ويبرر ضبطيا طابع , ف الضبط يقع عمى أشياء مادية بوجو عاـإينية لممصادرة فونظرا لمطبيعة الع
ال يمكف  وبالتالي, (3)وليذا يجوز ضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة , عاـ وىو صمة ىذه األشياء بالجريمة

ف بعض أإال , تصور إجراء الضبط عمى بيانات الحاسوب المنطقية ألنيا ليست ذات طبيعة مادية محسوسة
وألنيا , (4)الفقو قاؿ بإمكانية ضبط المكونات المعنوية لمحاسوب استنادا إلى أنيا طريق إلى كشف الحقيقية 

, 2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )50/1تتماشى مع المنطق السميـ في تفسير المادة )
وىي بمعنى واسع تشمل األشياء , األشياءا استخداـ مصطمح يبمصطمحات ذات تفسير واسع ومن التي جاءت

 .(5)المادية والمعنوية عمى السواء طالما أنيا طريق لكشف الجريمة 

ما ذىب إليو الفقو القائل بجواز ضبط البيانات المعنوية لمحاسوب وذلؾ استنادا  إلىويميل الباحث   
عن مدى إمكانية خضوع العقارات تساؤل الر اوفي ىذا المجال يث, إلى التفسير الواسع لمدلوؿ األشياء

 لمضبط والمصادرة ؟

 : وىما  يفاىاختمف الفقو في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ إلى اتج
وذلؾ لعدـ إمكانية تصور ضبط العقارات في , (6)ذىب إلى قصر المصادرة عمى المنقوالت  : التجاه األول

 .تكوف إال منقوالتوىي ال , نظرىـ واقتصار المصادرة عمى األشياء المضبوطة

                                                           

, وفي ىذا تقوؿ:  " بأنو قد تبيف لممحكمة أف الدقيق قد ضبط مف المستأنفيف بتاريخ 28/9/1952غزة, جمسة  63/52(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 1)
متغيرة  حميل ىي أف رائحة الدقيقالت وأف نتيجة 15/5/1952وقد أرسمت عينة منو إلى القسـ الكيماوي في القاىرة لمتحميل فوصمت بتاريخ  21/2/1952
والمحكمة ترى أف تأخير وصوؿ العينة , نو دقيق قمح ال يصمح لبلستيبلؾ اآلدمي بتغير خواصو الطبيعية والحتوائو عمي كثير مف الديداف والسوسأو 

تدعيو النيابة ينحصر في كوف الدقيق مخموط ف الغش الذي أإلى ما يقارب الشيريف يحتمل معو أف يصبح الدقيق في الحالة التي وجد بيا خصوصا و 
 .بالحميب الجاؼ والنخالة األمر الذي ال يبينو تقرير التحميل وعمى ىذا فبل مبرر إلدانتيـ عمى التيمة المذكورة " 

وطات المرسػػػػػػػمة " ال يجػػػػػػػوز لمنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة أف تػػػػػػػأذف بإعػػػػػػػداـ المضػػػػػػػب:  ( مػػػػػػػف التعميمػػػػػػػات القضػػػػػػػائية لمنائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى526(  المػػػػػػػادة )2)
لجػػػػاف مختصػػػػة بتكميػػػػف  ىلتصػػػػرؼ فييػػػػا بػػػػالحف  , عمػػػػى أف تتػػػػولالتصػػػػرؼ فييػػػػا بػػػػأي وجػػػػو قبػػػػل الفصػػػػل نيائيػػػػا  فػػػػي الػػػػدعوى , وال قبػػػػل المتحميػػػػل أو 

 .مف النائب العاـ إعداـ المضبوطات
الثػػػػػػوري  أصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة/أ( مػػػػػف قػػػػػػانوف 30وقػػػػػد تضػػػػػمف ىػػػػػػذا األمػػػػػر المػػػػػادة ), 54ص  , مرجػػػػػػع سػػػػػابق, ( دمحم عبػػػػػد المالػػػػػؾ ميػػػػػراف3)

ػػػػأ نػػػػو اسػػػػتعمل فػػػػي ارتكػػػػاب الجريمػػػػة أو أمػػػػدعي العػػػػاـ األسػػػػمحة وكػػػػل مػػػػا يظيػػػػر يضػػػػبط ال" :  حػػػػيف نصػػػػت عمػػػػى د ليػػػػذا الغػػػػرض كمػػػػا يضػػػػبط كػػػػل مػػػػا ع 
 .( مف نفس القانوف 66وقد تضمنتو كذلؾ المادة ), يرى مف آثار الجريمة وسائر األشياء التي تساعد عمى إظيار الحقيقة

:  بحػػػػػث بعنػػػػػواف, عمػػػػػي حسػػػػػف طوالبػػػػػة:  أشػػػػػار إليػػػػػو, الجوانػػػػػب اإلجرائيػػػػػة لمجػػػػػرائـ المعموماتيػػػػػة, ىشػػػػػاـ رسػػػػػتـانظػػػػػر فػػػػػي عػػػػػرض ىػػػػػذه اآلراء لػػػػػدى   (4)
 ,.وما بعدىا 3ص , البحريف, مركز اإلعبلـ األمني, إجراءات ضبط المكونات المعنوية لمحاسوب واإلنترنت

انظػػػػػػر عمػػػػػػى ؛  378, ص 2012سػػػػػػاىر إبػػػػػػراىيـ الوليػػػػػػد, شػػػػػػرح قػػػػػػانوف اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطيني, الجػػػػػػزء األوؿ, الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى, غػػػػػػزة (  5)
( مػػػػػػف 72/2( مػػػػػػف قػػػػػػانوف أصػػػػػػوؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة الثػػػػػػوري ؛ والمػػػػػػادة )318( مػػػػػػف مشػػػػػػروع قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات ؛ والمػػػػػػادة )21):  سػػػػػػبيل المثػػػػػػاؿ

 .( مف قانوف العقوبات الثوري 26؛ والمادة ) 2001( لسنة 3ئية رقـ )قانوف اإلجراءات الجزا
الوسػػػػػػػيط فػػػػػػػي , ؛ احمػػػػػػػد فتحػػػػػػػي سػػػػػػػرور164ص  , اإلسػػػػػػػكندرية, منشػػػػػػػأة المعػػػػػػػارؼ, د.ط, النظريػػػػػػػة  العامػػػػػػػة لممجػػػػػػػـر والجػػػػػػػزاء, (  رمسػػػػػػػيس بينػػػػػػػاـ6)

, قػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات القسػػػػػػػـ العػػػػػػػاـ, ؛ مػػػػػػػأموف سػػػػػػػبلمة 671ص , القػػػػػػػاىرة, دار النيضػػػػػػػة العربيػػػػػػة, الطبعػػػػػػػة الخامسػػػػػػػة, قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات القسػػػػػػػـ العػػػػػػػاـ
 .682ص , 1990القاىرة , دار الفكر العربي, الطبعة الثالثة
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وذلؾ إلمكانية خضوع العقار لمضبط مف خبلؿ , (1) العقاراتمصادرة  ذىب إلى إمكانية: التجاه الثاني
أو مف خبلؿ وضع األختاـ عمى العقار محل المصادرة كما في  (2)وضعو تحت الحراسة أو الحجز عميو 

ف األشياء تتسع لتشمل المنقوالت والعقارات عمى السواء وأل, (3)األراضي الزراعية المزروعة بالمواد المخدرة 
و يتحسس عظـ ن  لمصادرة العقارات فإ وعند نطق القضاء, (5)العقارات والبعض عرؼ المصادرة لتشمل , (4)

 .(6)قيمتيا وعدـ تناسبيا مع الجريمة لذلؾ فيي محض سمطة تقديرية 

ف محل الضبط يقتصر أوقد أخذت التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني باالتجاه األوؿ وىو 
نما ع  مع إمكانية خضوع العقارات لمحراسة والحجز ولكف ال ي  , عمى األشياء المنقولة د ىذا ضبط لمعقارات وا 

 .(7)ىو إجراء تحفظي تقتضيو مصمحة التحقيق لموصوؿ إلى الحقيقة 
مف ما ذىب إليو أصحاب االتجاه الثاني وىو إمكانية تصور ضبط العقارات  معالباحث  يتفقو 

, كبل مف الحراسة والحجز يمنع صاحب العقار مف التصرؼ في العقار فَّ وذلؾ أل  , خبلؿ الحراسة والحجز
يء ف ىدؼ الضبط يتمثل في منع محل المصادرة مف التداوؿ والتأكد مف توافر شروط الضبط في الشوأل

وما يؤكد ما ذىبنا إليو ىو , ف تحققو الحراسة والحجز عمى العقاراتأمحل المصادرة وىذا اليدؼ يمكف 
 .(8)واألشياء تشمل المنقوالت والعقارات , استخداـ المشرع الفمسطيني لف  األشياء عند حديثو عف الضبط

 رأي في ذلك ؟  ولمباحث, قبل الحكم بسبب عارضلمسألة ىالك المضبوطات اا نأتنبوفي مجال الضبط 

فإنو , بما أف ضبط األشياء محل المصادرة يسبق الحكـ الناقل لممكية ىذه األشياء محل المصادرة
 ا  في ىذه الفترة التي تسبق الحكـ بمصادرة ىذه المضبوطات قد يحدث تمف وىبلؾ ليذه األشياء المضبوطة أي

                                                           

, د. ط ,المركػػػػػز القػػػػػومي لئلصػػػػػدارات القانونيػػػػػة, الموسػػػػػوعة الجنائيػػػػػة الحديثػػػػػة فػػػػػي شػػػػػرح قػػػػػانوف العقوبػػػػػات المجمػػػػػد الثػػػػػاني, (  إييػػػػػاب عبػػػػػد المطمػػػػػب1)
 .383ص , 2011

 .77ص , مرجع سابق, دروس في العقوبة, حسني( محمود نجيب 2)
   .77ص , 1998, أكاديمية شرطة دبي, الطبعة الثانية, المخدرات وكيفية مواجيتيا الجزء الثاني, ( إبراىيـ راسخ3)
, المشػػػػػروعيةمصػػػػػادرة األراضػػػػػي الزراعيػػػػػة بػػػػػيف الدسػػػػػتورية وعػػػػػدـ :  بحػػػػػث بعنػػػػػواف, سػػػػػعد فػػػػػرجأ؛ سػػػػػامي  154يػػػػػع,  مرجػػػػػع سػػػػػابق, ص ( حسػػػػػف رب4)

   .28ص , 1981السنة , 94العدد , مجمة األمف العاـ
ص , 2011عمػػػػػػػاف , دار الثقافػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػع, الطبعػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة, شػػػػػػػرح قػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات القسػػػػػػػـ العػػػػػػػاـ, أكػػػػػػػـر طػػػػػػػراد الفػػػػػػػايز, ( دمحم الحمبػػػػػػػي5)

273.   
  .211ص , 1997القاىرة , دار النيضة العربية, د. ط, نظرية المصادرة في القانوف الجنائي المقارف , (  عمي فاضل حسف6)
يمكػػػػػف أف يكػػػػوف محػػػػػبل  لمضػػػػبط األشػػػػػياء الماديػػػػة سػػػػػواء أكانػػػػػت :  ( مػػػػف التعميمػػػػػات القضػػػػائية لمنائػػػػػب العػػػػاـ الفمسػػػػػطيني عمػػػػى360( تػػػػنص المػػػػػادة )7)

يمػػػػػػة والتػػػػػي تفيػػػػػد فػػػػػػي إظيػػػػػار الحقيقػػػػػة , وىػػػػػػذا أسػػػػػمحة أـ أوراؽ أـ آالت أـ جميػػػػػع األشػػػػػياء التػػػػػػي يعثػػػػػر عمييػػػػػا أثنػػػػػػاء إجػػػػػراء التفتػػػػػيش والمتعمقػػػػػة بالجر 
األمػػػػر يتعمػػػػق بػػػػالمنقوالت أمػػػػا العقػػػػارات فيػػػػتـ الػػػػتحف  عمػػػػى مػػػػا بيػػػػا مػػػػف أثػػػػار أو أشػػػػياء قػػػػد يتعػػػػذر نقميػػػػا عػػػػف طريػػػػق وضػػػػع األختػػػػاـ وتعيػػػػيف حػػػػراس 

نمػػػػا ىػػػػو إجػػػػراء تحفظػػػػي قػػػػد تقتضػػػػيو مصػػػػمحة التحقيػػػػق لمػػػػتح ف  عمػػػػى اآلثػػػػار واألشػػػػياء التػػػػي تفيػػػػد عمييػػػػا , وال يعتبػػػػر ذلػػػػؾ اإلجػػػػراء ضػػػػبطا  لممكػػػػاف , وا 
 .في كشف الحقيقة

وقػػػػد عرفػػػػت األشػػػػياء بأنيػػػػا " كػػػػل كػػػػائف مسػػػػتقل فػػػػي , ( مػػػػف قػػػػانوف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة جػػػػاءت بمفػػػػ  األشػػػػياء المضػػػػبوطة 72/2( انظػػػػر المػػػػادة )8)
 تنعػػػػػػدـ فيػػػػػػو الحيػػػػػػاة كالبنػػػػػػاء واألدوات أو, وجػػػػػػوده عػػػػػػف الشػػػػػػخص ويسػػػػػػتوي أف يكػػػػػػوف ىػػػػػػذا الشػػػػػػيء تػػػػػػدب فػػػػػػي أوصػػػػػػالو الحيػػػػػػاة كالحيوانػػػػػػات والنباتػػػػػػات

جامعػػػػػػة األزىػػػػػػر غػػػػػػزة , الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة, الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني نظريػػػػػػة الحػػػػػػق, المػػػػػػدخل إلػػػػػػى عمػػػػػػـ القػػػػػػانوف , إيػػػػػػاد دمحم جػػػػػػاد الحػػػػػػق:  واآلالت "  نقػػػػػػبل عػػػػػػف
 .124ص , 2013
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فينبغي ىنا عمينا أف نميز بيف , بالضبط أو بإىماؿ منياكاف سبب التمف سواء بتعمد مف الجية القائمة 
حيث نرى وجوب تعويض مالؾ ىذه المضبوطات إذا كانت مف األشياء المشروعة التي , طبيعة المصادرة

وذلؾ عمى اعتبار أف القاضي يممؾ سمطة تقديرية في مصادرة ىذه , تخضع ألحكاـ المصادرة الجوازية
ردىا يوجب الة عدـ الحكـ بالمصادرة فإف ىبلؾ ىذه المضبوطات التي يجب وبالتالي فإنو في ح, األشياء

وفي حالة عدـ , عمى المسئولية التقصيرية مف جانب الجية القائمة بالضبط تعويض ىذا المالؾ بناء  
 .التعويض نرى جواز المجوء لمقضاء لطمب التعويض جراء الضرر الذي أصابو

اليدؼ منيا قد تحقق بمجرد ىبلؾ  فَّ ر احترازي فينا ال يتـ التعويض ألبيأما إذا كانت المصادرة وجوبية كتد 
أما في , فيدؼ ىذه المصادرة سحب األشياء الخطرة مف التداوؿ, ىذه األشياء سواء قبل الحكـ أو بعد الحكـ

ضبط ىذه نو إذا كاف قد سبق إال أ, نيا ال تستمـز سبق الضبطالمصادرة كتعويض فقد ال تثار ىذه المشكمة أل
مقابل ىذه المضبوطات التالفة إلى التعويض مف  لتعويض إلى المتضرر مف الجريمةا ينتقل ايناألشياء ف

  .خزينة الدولة

( مف قانوف الجمارؾ والمكوس لتخمي مسئولية الجية القائمة بالضبط في 106وقد جاءت المادة )
مع ضرورة توخي الموظف كل , مف أو باإلحراؽكاف سبب اليبلؾ سواء بالت ا  حالة تمف األشياء المضبوطة أي

ف مر عمى المصادرة الوجوبية وذلؾ ألونحف نرى اقتصار ىذا األ, التدابير الكفيمة لحماية ىذه األشياء
فكيف تطمب , وبيذا ال تدخل المصادرة الجوازية في ىذا المجاؿ, المصادرة الجمركية تمتاز بالطابع الوجوبي

ىذا مف ناحية  (1)خمي مسئوليتو مف تمفيا في جميع األحواؿ ولو كانت بسبب منو منو حمايتيا ثـ بعد ذلؾ ت
لتنص  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )72/2؛ ومف ناحية أخرى فقد جاءت المادة )

العامة فأجازت لمنيابة , عمى حالة ىبلؾ ىذه المضبوطات بسبب طبيعتيا التي ال تحتمل البقاء لحيف الحكـ
المطالبة بالثمف في مع حق صاحبيا , بيعيا بالمزاد العمني ووضع ثمنيا في خزينة المحكمة لحيف الحكـ

وىذه الحالة تقتصر عمى األشياء المشروعة الحيازة والتي تخضع ألحكاـ المصادرة , خبلؿ سنة مف الحكـ
  .الجوازية

 :صدور حكم قضائي: الشرط الثالث

صور الجزاء الجنائي سواء كانت في صورتيا كعقوبة أو في صورتيا كتدبير  ىحدإبما أف المصادرة 
ف السمطة القضائية وذلؾ أل, المصادرة مف جية قضائيةصدور األمر ب, رضتف ذلؾ يفإاحترازي عيني ف

يقاع, مخولة بتطبيق القانوف  ف العقوبات تمس حقوؽ وحريات أوبما , الجزاءات المفروضة عمى مخالفيو وا 
فجاء القانوف األساسي , ف الدساتير تحرص دائما عمى حماية ىذه الحقوؽ والحرياتإف, في المجتمع األفراد

                                                           

الجمػػػػػارؾ غيػػػػػر مسػػػػػئولة عػػػػػف احتػػػػػراؽ  " إف مصػػػػػمحة:  تػػػػػنص عمػػػػػى 1962لسػػػػػنة  1( مػػػػػف قػػػػػانوف الجمػػػػػارؾ والمكػػػػػوس قػػػػػانوف رقػػػػػـ 106(  المػػػػػادة )1)
البضػػػػػػائع أو تمفيػػػػػػا فػػػػػػي المسػػػػػػتودع فػػػػػػي كافػػػػػػة الظػػػػػػروؼ واالحتمػػػػػػاالت, غيػػػػػػر أنػػػػػػو يبقػػػػػػى مػػػػػػف واجبػػػػػػات الموظػػػػػػف المسػػػػػػئوؿ اتخػػػػػػاذ التػػػػػػدابير الممكنػػػػػػة 

ق الضػػػػػػرر وحقيقػػػػػػة ىػػػػػػذا الػػػػػػنص يشػػػػػػكل مخالفػػػػػػة لمقواعػػػػػػد األساسػػػػػػية فػػػػػػي التعػػػػػػويض عمػػػػػػى أسػػػػػػاس تحقػػػػػػ" ؛  الجتنػػػػػػاب الحريػػػػػػق والتمػػػػػػف واالحتيػػػػػػاط ليػػػػػػا
   والمسئولية التقصيرية.
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ل أىميا ىو عول, ليحيط المصادرة التي قد تمس بيذه الحقوؽ والحريات بمجموعة مف الضمانات, الفمسطيني
ال مصادرة إال ( مف القانوف المذكور عمى " 21/4فنصت المادة ), مف جية قضائية بالمصادرة الحكـ صدور

في استعماؿ وصدور الحكـ بالمصادرة مف جية قضائية جاء ليضمف عدـ وقوع تعسف , "  بحكـ قضائي
  .وىذا التدرج يمنع مف وقوع التعسف, ف الجيات القضائية تخضع لرقابة متدرجةوأل, السمطة الممنوحة

وكذلؾ , (1)في حاؿ وقوع جريمة ما الجوازية مطة االتياـ ال تممؾ المصادرةف سإوبناء عمى ذلؾ ف 
 إقامةأو التقادـ أو العفو يحوؿ دوف  ةب الوفابف كل سبب مف أسباب انقضاء الدعوى الجزائية سواء بسإف

 .(2)غير ممكف الجوازية المصادرةب الحكـ نو يجعلإالدعوى الجزائية ف

تدبير  أـكانت طبيعة المصادرة سواء كانت المصادرة عقوبة  ا  ويجب توافر شرط صدور الحكـ أي
متد يوالحكـ بالمصادرة ال يصدر إال في مواجية المتيـ وال , (3)مصادرة في صورة تعويض  أـاحترازي عيني 

والحكـ بالمصادرة يعتبر نافذا منذ لحظة صدوره دوف توقفو , إلى الورثة وال إلى المسئوؿ عف الحقوؽ المدنية
  .(4) إلقرارهى أي إجراء عم

وشرعية , نو )ال عقوبة بغير حكـ قضائي ( عف مدى التبلـز بيف المحاكمة المنصفة"وتكشف قاعدة أ
ولما , يقانوننص عمى  إال بناءفوفقا لقاعدة شرعية الجرائـ والعقوبات ال جريمة وال عقوبة , الجرائـ والعقوبات

ال توقع العقوبة بغير حكـ , فإنو بناء عمى ذلؾ, وتأكيد فاعميتوتطبيق القانوف بكاف القاضي ىو المنوط 
 .(5)قضائي " 

نممس نصا قانونيا يجيز  إال أننا, سند نقل الممكية لمدولةو , وبما أف الحكـ البات ىو نياية المصادرة
يكتسب الحكـ بشرط أف ال , العقوبات ومنيا عقوبة المصادرة في المواد الجمركية ووسائل النقل فيالتصالح 

 .(6)ويقدـ طمب التصالح إلى الوزير ويعتبر قراره ممـز , بالمصادرة الدرجة القطعية

                                                           

 .76, ص مرجع سابق, دروس في العقوبة, (  محمود نجيب حسني1)
 .795ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, ( محمود نجيب حسني2)
  .794ص , المرجع نفسو, (  محمود نجيب حسني3)
   .1041ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, (  دمحم عيد الغريب4)
 .503ص , مرجع سابق, القانوف الجنائي الدستوري , احمد فتحي سرور(  5)
مػػػػػػف ينيبػػػػػػو فػػػػػػي أي وقػػػػػػت أف  و" يجػػػػػػوز لمػػػػػػوزير أ:  تػػػػػػنص عمػػػػػػى 1962لسػػػػػػنة  1( مػػػػػػف قػػػػػػانوف الجمػػػػػػارؾ والمكػػػػػػوس قػػػػػػانوف رقػػػػػػـ 148(  المػػػػػػادة )6)

يسػػػػوي أو يصػػػػالح عػػػػف أيػػػػة دعػػػػوى أو إجػػػػراءات شػػػػرع فييػػػػا, ولػػػػـ تكتسػػػػب الدرجػػػػة القطعيػػػػة, ضػػػػد أي شػػػػخص لقػػػػاء العقوبػػػػات بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مصػػػػادرة 
البضػػػػػائع أو وسػػػػػائط النقػػػػػل بموجػػػػػب أحكػػػػػاـ ىػػػػػذا القػػػػػانوف أو أحكػػػػػاـ أي قػػػػػانوف جمػػػػػارؾ ومكػػػػػوس آخػػػػػر أو بموجػػػػػب أحكػػػػػاـ أي نظػػػػػاـ أو أمػػػػػر صػػػػػدر 

جػػػػب تمػػػػؾ القػػػػوانيف بالشػػػػروط التػػػػي يراىػػػػا مناسػػػػبة, ويحػػػػق لػػػػو أيضػػػػا  أف يقبػػػػل أيػػػػة غرامػػػػة ماليػػػػة يراىػػػػا مناسػػػػبة مػػػػف أجػػػػل تسػػػػوية أي جػػػػـر يحتمػػػػل أف بمو 
تتخػػػػػذ بشػػػػػأنو اإلجػػػػػراءات مػػػػػف النػػػػػوع المػػػػػذكور أعػػػػػبله بػػػػػدال  مػػػػػف القيػػػػػاـ بتمػػػػػؾ اإلجػػػػػراءات ويعتبػػػػػر قػػػػػراره نيائيػػػػػا  فػػػػػي جميػػػػػع مػػػػػا يقػػػػػـو بػػػػػو مػػػػػف أعمػػػػػاؿ 

         .كاـ ىذه المادة بمقتضى أح
إف تقػػػػػديـ الطمػػػػػب الخطػػػػػي مػػػػػف المػػػػػتيـ بتسػػػػػوية قضػػػػػيتو عمػػػػػى أسػػػػػاس المصػػػػػالحة وفػػػػػق أحكػػػػػاـ ىػػػػػذه المػػػػػادة يكػػػػػوف ممزمػػػػػا  لػػػػػو بػػػػػالقرار الػػػػػذي 

 .يصدره الوزير
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إال أف الواقع القانوني يعرؼ نوعا مف المصادرة يصدر دوف , ورغـ ضرورة صدور حكـ بالمصادرة
الدعوى كما حيف يحجب القضاء عف نظر : وتكوف في حالتيف األولى, وتسمى المصادرة بدوف حكـ, حكـ

األشياء محل المصادرة الجوازية وترد , وىنا تصادر األشياء محل المصادرة الوجوبية, في حالة حف  الدعوى 
وتتولى النيابة , ويصدر أمر الرد خبلؿ نظر الدعوى , الحاؿ إلى سابقو إعادةف قرار الحف  يترتب عميو أل

إال إذا كانت ىذه المضبوطات وقعت عمييا الجريمة , ويكوف الرد لمف فقد حيازتيا وقت ضبطيا, العامة الرد
إذا أناط القانوف لئلدارة توقيع المصادرة : والحالة الثانية ؛ (1)أو متحصمة منيا فيكوف ردىا لمف فقد حيازتيا 

وعف الثانية عند الحديث عف , المصادرة كتدبير احترازي عف وسيأتي بياف الحالة األولى عند الحديث , (2)
 .اإلداريةالمصادرة 

 تساؤل عن نوع الحكم القضائي الذي بموجبو تتم المصادرة ؟  اروفي ىذا المجال يث

نصت ف, وف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني, لتجيب عف ىذا التساؤؿ( مف قان394جاءت المادة )
القانوف عمى ال تنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت نيائية, ما لـ ينص "  بقوليا

 أمروبالتالي ال يتصور صدور , ىو السند الناقل لمشيء محل المصادرة لمدولة  الحكـ النيائيف ."خبلؼ ذلؾ
  ., أو سابق عمى الفصل في الموضوعبالمصادرة بموجب حكـ ابتدائي

, في أف ىذا الحكـ يضع حدا ألصل مبدأ البراءة, وتكمف أىمية صدور حكـ قضائي في العقوبة
 .,عدا اعادة المحاكمة (3)وذلؾ بعد أف يصبح الحكـ باتا أي غير قابل لمطعف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دار النيضػػػػػػة , مقارنػػػػػػة"التصػػػػػػرؼ فػػػػػػي التحقيػػػػػػق االبتػػػػػػدائي بحفػػػػػػ  الػػػػػػدعوى الجزائيػػػػػػة فػػػػػػي التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني "دراسػػػػػػة , (  سػػػػػػاىر إبػػػػػػراىيـ الوليػػػػػػد1)
 .285ص , 2008القاىرة , العربية

 .354ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, عمي فاضل حسف(  2)
 .504ص , مرجع سابق, القانوف الجنائي الدستوري , (  احمد فتحي سرور3)
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 الثاني المبحث

 المشابية القانونية والنظم المصادرة بين التمييز
 

نظرا لبلتحاد في بعض األشياء وتقارب الطبيعة القانونية مع بعضيا , القانونية كثيرا ما تتشابو النظـ
في بعض األشياء إال أنيا تختمف عنيا في أشياء أخرى مما يجعميا  تقاربت ىذه النظـ اولكف ميم, البعض

المبحث نحاوؿ التمييز بيف المصادرة والنظـ القانونية  وفي ىذا, ىا مف خبلؿ ىذه األشياءتتميز عف غير 
 : وىما مطمبيفوذلؾ في , المشابية في القانوف الجنائي والقانوف المدني

 .النظـ الجنائية المشابيةو  المصادرة بيف التمييز: األوؿ المطمب

 .والنظـ المدنية المشابية المصادرة بيف يزيالتم: الثاني المطمب

 

 األول  المطمب

 النظم الجنائية المشابيةو  المصادرة بين التمييز

وتختمف عنيا , تشترؾ المصادرة مع عقوبة الغرامة ومع الرد ومع إغبلؽ المؤسسة في بعض األشياء
وفيما يمي بياف ألوجو , الجنائية الخاصة لكل نوع مف ىذه الجزاءات وذلؾ نظرا لمطبيعة, في أشياء أخرى 

  : وسيكوف تقسيـ المطمب إلى ثبلثة فروع كالتالي, نظـالشبو وأوجو الخبلؼ بيف ىذه ال

 .التمييز بيف المصادرة والغرامة الجنائية: الفرع األوؿ

 .المصادرة والردالتمييز بيف : الفرع الثاني

 .التمييز بيف المصادرة وا غبلؽ المؤسسة: الفرع الثالث
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 الفرع األول

 التمييز بين المصادرة والغرامة الجنائية 

 
وىي   الحكـ, في المقدر المبمغ الحكومة خزينة إلى يدفع بأف عميو المحكـو إلزاـ: تعرؼ الغرامة بأنيا

 .(1) ذلؾ خبلؼ عمى القانوف  نص إذا إال دينار ومائتي دنانير خمسة بيف تتراوح
ومف خبلؿ التعريف نستنتج أف الغرامة عقوبة مالية نقدية تقوـ عمى عبلقة دائنية بيف المحكوـ عميو )المديف( 

  .وبيف الدولة )الدائف( والتي تكونت ىذه العبلقة كنتيجة حتمية لمحكـ بالغرامة
وحمت عقوبة الغرامة كثالث العقوبات في الترتيب بعد اإلعداـ والحبس في قانوف العقوبات المطبق 

أدرجيا ضمف العقوبات الجنحوية أما قانوف العقوبات المطبق في الضفة الغربية فقد , (2)في قطاع غزة 
  .(3)والتكديرية 

ي مف عقوبة يكاد يخمو أي تشريع عقابوال , ا  وتعتبر الغرامة مف أكثر العقوبات الجنائية انتشار 
ومف تطبيقاتيا فرض عقوبة الغرامة عمى كل مف , ىا في القوانيف العقابية االقتصاديةور ويزداد ظي, الغرامة

ومف تطبيقاتيا أف كل , (4)حاز أو حمل أو نقل سبلح ناري أو ذخائر بدوف ترخيص مف الجيات المختصة 
السكر, تصرفا  مقرونا  بالشغب أو مخبل  بالنظاـ, يعتبر أنو ارتكب مف تصرؼ في مكاف عاـ, وىو في حالة 

ومف , (5)جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشير أو بغرامة قدرىا عشرة جنييات أو بكمتا ىاتيف العقوبتيف 
 أمره أوامر وتنفيذ وظيفتو بواجبات القياـ في مشروع سبب ببل تياوف  موظف تطبيقاتيا أيضا معاقبة كل

 أسبوع مف بالحبس أو دينارا خمسيف إلى دنانير عشرة مف بالغرامة يعاقب القانونية األحكاـ إلى افييالمستند 
  .(6) رشيأ ثبلثة إلى واحد

خر إلى أنيا وذىب رأي آ, ي إلى أنيا ديف مدنيفقد ذىب رأ, وقد اختمف الفقو حوؿ تكييف الغرامة
وذىب رأي أخير إلى أف الغرامة جزاء جنائي توقعو الدولة بما ليا مف سمطة عقاب عمى منتيكي , ديف عاـ

 .(7)قواعد القانوف 
, الرأي األخير باعتبار أف الغرامة ىي إحدى العقوبات التي أقرتيا القوانيف العقابيةمع  ويتفق الباحث

 .وبالتالي اكتسبت شرعيتيا مف النص القانوني المقرر ليا
                                                           

 .المطبق في الضفة 1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات رقـ 22(  المادة )1)
   .المطبق في قطاع غزة 1936لسنة  74( مف قانوف العقوبات رقـ 37لمادة )(  ا2)
  .1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات رقـ 16, 15المواد )  (3)
   .( مف قانوف األسمحة النارية والذخائر الفمسطيني25/2(  المادة )4)
 .1936لسنة  74( مف قانوف العقوبات رقـ 101/1المادة ) ( 5)
 .المطبق في الضفة 1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات رقـ 183/1المادة )(  6)
السػػػػػػنة الثالثػػػػػػة , مجمػػػػػػة الحقػػػػػػوؽ , تعميقػػػػػػات عمػػػػػػى الكتػػػػػػب والمجػػػػػػبلت الغرامػػػػػػة الجنائيػػػػػػة, سػػػػػػمير الجنػػػػػػزوري انظػػػػػػر فػػػػػػي عػػػػػػرض ىػػػػػػذه اآلراء لػػػػػػدى (  7)

 .438ص , العدد الثاني, 1969ابريل /يونيو , عشر
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والعفو عنيا وعدـ , وتقادـ العقوبة, را  لمطبيعة الجنائية لمغرامة فإنيا تخضع ألحكاـ العود وتعدد الجرائـونظ
ف كاف وقف تنفيذ الغرامة ال يت (2)وكذلؾ أحكاـ وقف التنفيذ , (1)جواز التاميف ضد الحكـ بيا  ماشى مع وا 

 2001( لسنة 3اإلجراءات الجزائية رقـ ) ( مف قانوف 284خذ مشرعنا في المادة )وقد أ, فمسفة ىذا النظاـ
 .(3)كاف مقدارىا  ا  بوقف تنفيذ الغرامة أي

  .من حيث أوجو الشبو والختالف, وفي ىذا المجال نحاول التمييز بين الغرامة والمصادرة

 :أوجو الشبو: أول
مف العقوبات الجنائية فإف ذلؾ يؤدي إلى خضوع كبل  افبما أف المصادرة والغرامة تعتبر : من حيث المبدأ .1

وىذا يؤدي إلى مبدأ آخر , نص قانونيالحكـ بيا إال مف خبلؿ  منيما إلى مبدأ شرعية العقوبات فبل يتـ  
مف العقوبات المذكورة إال عمى الشخص الذي خالف  ي  بدأ شخصية العقوبة بحيث ال تطبق أال وىو مأ

 .(4)النصوص القانونية 
, (5)مف المصادرة والغرامة في إضافة ماؿ الجاني إلى الدولة دوف مقابل  تشترؾ كل  : من حيث النوع .2

كبل النوعيف ينصب عمى ماؿ أو شيء يقدر بماؿ كما في  فَّ نظرا أل, (6)العقوبات المالية مف  افتعتبر و 
الجرائـ تطبيقا  عمى فإنيما أكثر , وبما أف كبل النوعيف مف العقوبات المالية, األشياء محل المصادرة

  .قعة مف األشخاص المعنويةالوا
وىذا يؤدي , مف المصادرة والغرامة تعتبراف مف العقوبات الجنائية أف كبل   سبق الحديث: من حيث الحكم  .3

وبالتالي فإف كبل العقوبتيف تعتبراف مف , قضائي إلى مبدأ أف ال عقوبة إال بحكـ اإلى خضوع كبل منيم
  .األعماؿ القضائية التي تصدر عف السمطة القضائية بحكـ نيائيقبيل 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .440ص , سابقمرجع , (  سمير الجنزوري 1)
 .158ص , 2010غزة , أكاديمية فمسطيف لمعمـو األمنية, د. ط, قانوف العقوبات, حمد العايديأ(  رامز 2)
ص , 2010جامعة األزىر غزة , الطبعة األولى, الجزء الثاني الجزاء الجنائي, األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني, (  ساىر إبراىيـ الوليد3)

186.  
؛  134ص , 2009القػػػػػػاىرة , دار النيضػػػػػػة العربيػػػػػػة, الطبعػػػػػػة الرابعػػػػػػة, النظريػػػػػػة العامػػػػػػة لمعقوبػػػػػػة والتػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػة, دمحم أبػػػػػػو العػػػػػػبل عقيػػػػػػدة  (4)

 .143ص , 2013الجزائر , بسكرة خيضر دمحم جامعة, رسالة دكتوراه, تنفيذ األحكاـ الجنائية, فريدة بف يونس
 .397ص , الدار الجامعية, العقوبات القسـ العاـقانوف , (  دمحم زكي أبو عامر5)
 .132, ص مرجع سابق, النظرية العامة, ؛ ودمحم أبو العبل عقيدة 79ص , مرجع سابق, (  جميل عبد الباقي الصغير6)
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 أوجو الخالف:: ثانياا 
 
ف أفي حيف , إف الغرامة تكوف عقوبة أصمية ويمكف أف تكوف عقوبة تكميمية: من حيث نوع العقوبة .1

 .(1)المصادرة ال تكوف إال عقوبة تكميمية دائما  
ف الغرامة أفي حيف , عقوبة عينية تنصب عمى ماؿ معيف بذاتوإف المصادرة تعتبر : من حيث المحل  .2

والمقدار المعيف في , الشيء المعيف في المصادرة افالفرؽ بينيم, (2)تستيدؼ مقدار معيف مف النقود 
أما المصادرة فيي ذات , (3)بالتالي فإف الغرامة تنشئ حق دائنية لمدولة ذات طبيعة شخصية , الغرامة

 .(4)طبيعة عينية 
وىذا ما يستفاد مف مفيـو , إف األصل في الغرامة أف تقع عمى المخالفات والجنح : من حيث المجال .3

حينما أدرجت عقوبة الغرامة في  1936لسنة  74( مف قانوف العقوبات رقـ 5المخالفة في المادة )
ج الغرامة لمعقوبات حيث أدر  1960لسنة  16وكذلؾ ما جاء في تصنيف قانوف العقوبات رقـ , التعريف

 .(6)أما المصادرة فمجاليا الجنايات والجنح , (5)في العقوبات الجنحوية والعقوبات التكديرية 
رازي أو في صورة طبيعة المصادرة تختمف بحيث يمكف تصورىا كعقوبة أو تدبير احت: من حيث الطبيعة  .4

 .(7)ف الغرامة ال يمكف أف تتغير طبيعتيا فيي دائما عقوبة في حيف أ, تعويض
مف  إف المصادرة تزيد مف الذمة المالية السمبية لممحكوـ عميو: من حيث التأثير عمى الذمة المالية  .5

ف ال, خبلؿ حرمانو مف تممؾ ذلؾ الشيء  ,  يجابية لممحكوـ عميوغرامة تنتقص مف الذمة المالية اإلوا 
االنتقاص مف مالو الذي ىو مصدر وذلؾ مف خبلؿ , (8) ألنيا تحيمو إلى مديف لمدولة بمبمغ مف النقود

  .إيجاب لمذمة المالية
 

 

 

                                                           

 .133ص , رجع سابقم, الجزاء الجنائي, (  ساىر إبراىيـ الوليد1)
 .438ص , بغداد, المكتبة القانونية, ط .د, قانوف العقوباتالمباد  العامة في , ( عمي الخمف وسمطاف الشاوي 2)
 .127ص , 1972, دار النيضة العربية , د. ط, الجزاء الجنائي دراسة تاريخية وفمسفية وفقيية, (  عبد الفتاح مصطفى الصيفي3)
, الييئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لمكتػػػػػاب, د.ط, مقارنػػػػػة النظريػػػػػة العامػػػػػة لمعقوبػػػػػة والتػػػػػدابير االحترازيػػػػػة بػػػػػيف الشػػػػػريعة والقػػػػػانوف دراسػػػػػة, (  عػػػػػزت حسػػػػػنيف4)

 .257ص , 1988القاىرة 
  .1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات رقـ 16, 15(  المواد )5)
 .80ص , مرجع سابق, (  جميل عبد الباقي الصغير6)
  .256ص , مرجع سابق, (  مصطفى فيمي الجوىري 7)
  .127ص , مرجع سابق, عبد الفتاح الصيفي ( 8)
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 الفرع الثاني 

 التمييز بين المصادرة والرد 
 

رد : أو ىو, (1)إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل الجريمة : بأنوَّ  المشرع الفمسطيني الردَّ  ؼ  رَّ ع  
والرد المقصود , (2)المبمغ المختمس أو المستولى عميو أو قيمة ما حصمو الجاني أو طمبو مف ماؿ أو منفعة 

المبمغ محل  األشياء المسروقة أو ردَّ  كما في ردَّ , في ىذا المقاـ ىو رد األشياء المترتبة عمى الجريمة
ثر عمى عدـ األشياء المضبوطة ىو أ ف ردَّ وذلؾ أل, األشياء المضبوطة رد   وليس المقصود بالردَّ , االختبلس

  .حكـ بالمصادرةال

حتى , ويجب عمى المحكمة عند توافره أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا, حق طبيعي يجب إحقاقو والرد  
ال كاف حكميا , مع ضرورة تحديد المحكمة لممبمغ الواجب رده, (3)ولو لـ يوجد نص قانوني يقضي بالرد  وا 

قيمة ما اختمسو الطاعف قبل الحكـ بيوـ فإف الحكـ إذا قضى بالرد يكوف  وكذلؾ فإف ثبوت ردَّ , (4)معيبا  
الشيء المستولى عميو أو  ورد  , (5)ضي بو مف الرد حو بإلغاء ما ق  وتصحي, مما يوجب نقضو جزئيا, معيبا

وتحت طائمة  يصبح مجرما  ألنو بمجرد توافر أركاف الجريمة , المختمس بعد وقوع الفعل ال ينفي الجريمة
 .(6)القانوف وال يعتد بالرد إال في باب التخفيف مف العقوبة 

وىي عقوبات نوعية الزمة عف طبيعة , مف العقوبات التكميمية كالغرامة والمصادرة ويعتبر الرد    
ال تؤثر كانت العقوبة المحكـو بيا فيجب أ ا  وأي, وممحو  لمشارع بصفة خاصة توقيعيا, الجريمة التي تقتضييا

وبما أف الرد ذو طبيعة مالية فإنو , (7)وتبقى قائمة مع عقوبة الجريمة األشد , عمى ىذه العقوبات التكميمية
كل مف حصل لنفسو أو لغيره أو سيل ليـ ومف تطبيقاتو معاقبة , الماليةذات يظير بشكل كبير في القوانيف 
, وكل ما يثبت في ذمتو المالية مف أمواؿ  رد قيمة الكسب غير المشروعبمشروع الحصوؿ عمى كسب غير 

 .(8) كاف قد استحصل عمييا عف طريق الكسب غير المشروع

                                                           

 .1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات رقـ 43/1(  المادة ) 1)
 .809ص , دار الفكر العربي, ط.د, جرائـ األمواؿ العامة دراسة تحميمية تأصيمية تطبيقية, (   احمد عبد المطيف2)
  .105ص , 2007غزة , مكتبة أفاؽ, الطبعة األولى, مكافحة الكسب غير المشروع, (  عبد القادر صابر جرادة3)
بشػػػػػػأف حمايػػػػػػة  1993لسػػػػػػنة  1مظػػػػػػاىر الحمايػػػػػػة الجنائيػػػػػػة لؤلمػػػػػػواؿ العامػػػػػػة دراسػػػػػػة تحميميػػػػػػة ونقديػػػػػػة لقػػػػػػانوف رقػػػػػػـ , (   فيصػػػػػػل عبػػػػػػد هللا الكنػػػػػػدري 4)

 .291ص , العدد الثاني, 1414ذي الحجة , السنة الثامنة عشر, مجمة الحقوؽ , األمواؿ العامة
 .اليامش  809طيف, مرجع سابق, ص حمد عبد المأ, نقبل عف:  22/5/1967ؽ, جمسة  37( لسنة 871(  طعف مصري رقـ )5)
 .292ص , مرجع سابق, (  فيصل عبد هللا الكندري 6)
 .75ص , 1998, د.ط, القسـ العاـ 1979شرح قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ , (  أكـر فارس الغوؿ7)
 .2005لسنة  1غير المشروع رقـ ( مف قانوف الكسب 25/2(  المادة )8)
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المحكمة الجزائية بقوة  حكـ بوإلزاـ مدني ت فاحدىـ اعتبر الرد, وقد اختمف الفقو حوؿ طبيعة الردَّ 
 إليو ونرجحو الرأي الذي ننضم   وىذا, القانوف تسييبل عمى الدولة في الحصوؿ عمى أمواليا محل الجريمة

اعتبر رأي بينما , (2)طبيعة خاصة بسبب االختبلؼ عف العقوبة وعف التعويض  ومنيـ مف جعل لمردَّ , (1)
وبذلؾ فإنو , وألنو يجب عمى القاضي الحكـ بو, جزاء جنائي ألنو يتضمف معنى اإلكراه واإللزاـ أف الردَّ خر آ

التعويض يخضع لسمطة القاضي  فَّ بأنو مف قبيل التعويض غير صحيح ألوالقوؿ , يحمل صفات العقوبة
باإلضافة إلى أف المشرع ىذا , (3)وجوبي ليس لمقاضي فيو أي سمطة تقديرية  في حيف أف الردَّ , التقديرية

وقبل أي حكـ في , الفمسطيني خفض عقوبة االختبلس إلى الربع إذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة
وبالتالي لو اعتبر المشرع الرد مف قبيل التعويض وليس مف قبيل العقوبة الكتفى بذكر التعويض , (4)األساس 

ويفترض بالتالي لكل مصطمح , الي يفرؽ بيف الرد والتعويضفإنو بالت وبما أنو ذكر المصطمحيف, وف الردد
( مف قانوف الكسب 25/2ىذا باإلضافة إلى أف المشرع ذكر الرد في المادة ), (5)طبيعة تختمف عف األخرى 

وكذلؾ المادة , غير المشروع كإحدى عقوبات الكسب غير المشروع حيث ذكر السجف ثـ الرد ثـ الغرامة
بغرامة مساوية لقيمة ما و , الحكـ عمى الجاني بالرد أو الضماف  أوجبتالختبلس ف جرائـ اأ( بش114)

 .(6) اختمسو أو حصمو أو أضر بو

  من حيث أوجو الشبو والختالف., والمصادرة وفي ىذا المجال نحاول التمييز بين الرد  

 : أوجو الشبو: أول
 
 أساسياتستند في  وأنيا, الجرائـ والعقوبات ف المصادرة تخضع لمبدأ شرعيةأتحدثنا : من حيث الشرعية  .1

نو أ" ( عمى 73/1حيث نصت المادة ), نو يستند إلى مبدأ الشرعيةإوكذلؾ الرد ف, إلى القانوف األساسي
المضبوطات ولو كاف ذلؾ قبل الحكـ ما لـ تكف الزمة لسير الدعوى, أو محبل لممصادرة  ردَّ يجوز أف ت  
وبيذا تكوف ىذه المادة قد وضعت , مف كانت لو حيازتيا وقت ضبطيا "وذلؾ بناء عمى طمب , الوجوبية

 .القاعدة العامة بشأف الرد
تشترؾ المصادرة مع الرد في أف كبل النوعيف تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا : من حيث القضاء  .2

  .حتى ولو لـ يوجد نص قانوني يقضي بو

                                                           

 .289ص , مرجع سابق, (  فيصل عبد هللا الكندري 1)
 .85ص , القاىرة, مكتبة كوميت, شرح قانوف الكسب غير المشروع, إسماعيل الخمفي:  أشار إليو , ي و (   المرصفا2)
  105ص , مرجع سابق, ير المشروعمكافحة الكسب غ, ؛ عبد القادر صابر جرادة 86ص , المرجع نفسو, (  إسماعيل الخمفي3)
 حكػػـ أي وقبػػل المحاكمػػة أثنػػاء والتعػػويض الػػرد حصػػل " إذا:  عمػػى 1960لسػػنة  16( مػػف قػػانوف العقوبػػات رقػػـ 177/2(  تػػنص المػػادة )4)
 .ربعيا " مف العقوبة خفض مبـر وغير األساس في
الحكػػػػػـ بالعقوبػػػػػات المنصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي القػػػػػانوف مػػػػػا يكػػػػػوف  "ال يمػػػػػس:  مػػػػػف مشػػػػػروع قػػػػػانوف العقوبػػػػػات الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى (25(  تػػػػػنص مػػػػػادة )5)

 حقا  لمخصـو مف الرد والتعويض.
 .مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني (114(  المادة )6)
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 : الختالفأوجو : ثانيا
إنو يجب كقاعدة عامة سبق ضبط , رأينا في الشروط العامة لممصادرة حسب ما: من حيث الضبط  .1

يفترض أف الماؿ لـ يضبط ويجب عمى المحكمة  وعمى العكس فإف الحكـ بالردَّ , الشيء محل المصادرة
  .(1)أف تحدد قيمتو 

في , ثر المصادرة كعقوبة يقتصر عمى مف حكـ عميو بالمصادرةتحدثنا أف أ: من حيث مبدأ الشخصية  .2
, ب الجاني األمواؿ إلى الغيريكتير , حيف أف الرد قد يمتد إلى مف استفاد فائدة جدية مف محل الرد

ومف , (2)فيجوز لممحكمة المختصة إدخاؿ ىذا المستفيد ليكوف الحكـ بالرد نافذا في أموالو بقدر استفادتو 
 .المتيـ بجريمة الكسب غير المشروعىؤالء المستفيديف أسرة 

ىو كإلزاـ مدني بينما ىدؼ الرد , تحدثنا إف ىدؼ المصادرة ىو منع وقوع الجرائـ: من حيث اليدف  .3
   .وىو إعادة التوازف بيف الذمـ المالية, إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل الجريمة

في , ل المصادرة إلى الدولةإف األثر المترتب عمى المصادرة ىو انتقاؿ األشياء مح: من حيث األثر  .4
أما إذا كاف , (3)ف األمواؿ محل الرد تعود إلى صاحبيا أو مف كانت في حيازتو وقت الضبط حيف أ

العامة  وكانت النيابة, كبر مف قيمتوأو يكمف الدولة نفقات أ, لمتمف بمرور الوقت الشيء محل الرد قاببل  
وىذا , (4)سنة مف انقضاء الدعوى  عمى أف يطمب الرد خبلؿ, ينتقل إلى قيمتو  الردَّ  ف  فإ, قد تصرفت فيو

 .ىو االستثناء الوحيد الذي بموجبو يؤؿ محل الرد إلى الدولة
يمكف أف يكوف مف  ف الرد الفي حيف أ, وبة والتدبير والتعويضتتنوع المصادرة بيف العق: من حيث النوع  .5

التعامل فيو وىذا ما  ف القانوف ال يسمح برد شيء محظورأل, ف ذلؾ يتنافى مع طبيعتوقبيل التدبير أل
 .وبالتالي فإف الرد يأخذ شكل اإللزاـ المدني بإعادة الحاؿ السابق, (5) احترازي  تقوـ بو المصادرة كتدبير

 

 

 

 

 

                                                           

 .85ص , مرجع سابق, (  إسماعيل الخمفي1)
  .2005( لسنة 1( مف قانوف الكسب غير المشروع رقـ )26/2(  المادة )2)
 .2001( لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )( 73/2(  المادة )3)
 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )72/2(  المادة )4)
  .83ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف5)
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 الفرع الثالث 

غالق المؤسسة  التمييز بين المصادرة وا 
 

بو  يقصد, عمل قضائي: تنص الكثير مف التشريعات عمى اإلغبلؽ كأحد الجزاءات الجنائية وىو
وعدـ , منع المحكوـ عميو مف ممارسة ذات العمل الذي كاف يمارسو في المحل قبل إنزاؿ تدبير اإلغبلؽ

وقد استخدـ المشرع , (1)االستعانة مرة أخرى بظروؼ العمل في المحل وارتكاب جرائـ جديدة السماح لو ب
ومف األمثمة عمى عقوبة , في التشريعات األخرى  (2)وىي توازي المؤسسة , الفمسطيني مصطمح المحل

وىيأه , أو أدار مكانا  عاما  لممارسة ألعاب القمار دوف إذف مف الجيات المختصة عد  أ  كل مف  اإلغبلؽ "
تجاوز خمسة آالؼ توبغرامة ال , لدخوؿ الناس فيو, يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنوات

 .(3)......... ويجوز الحكـ بإغبلؽ المحل " دينار

فالبعض اعتبره تدبير احترازي ييدؼ لمنع مزاولة العمل في , اختمف الفقو حوؿ طبيعة اإلغبلؽوقد 
 ويكوف أشبو بالردَّ , فيكوف عقوبة تكميمية إذا كاف ييدؼ لئليبلـ ,ؽ بيف ثبلثة صوررَّ والبعض ف  , ىذا المحل

خر والبعض اآل, النشاط اإلجراميمنع إذا كاف ىدفو  ا  وقد يكوف تدبير , إذا كاف ىدفو إعادة الشيء إلى أصمو
 .(4)اعتبره ذات طبيعة مشتركة بيف العقوبة والتدبير االحترازي 

وفي مجاؿ اإلغبلؽ ينبغي التمييز بيف اإلغبلؽ لخطأ شاب اإلقامة أصبل )أي لخطا يتعمق 
 عد  غبلؽ ي  فينا اإل, نشاطيا غير مسموح بو في ىذا المحيط فَّ ( كقياـ مؤسسة في مكاف ممنوع أو أبوجودىا

مارستيا لعمميا مفينا إقامتيا و , وبيف اإلغبلؽ كتدبير, بمثابة إعادة أو إصبلح لضرر مدني ويكوف مؤبدا
وتقدير القضاء بأف , ولكف اإلغبلؽ تـ بسبب جريمة قد ارتكبت في المحل, صحيحا مف الناحية القانونية

 .(5)استمرار وجود المؤسسة يؤدي إلى إجراـ جديد 

                                                           

  .438ص , الدار الجامعية, قانوف العقوبات القسـ العاـ, ( عمي قيوجي1) 
, نو في ىذا المجاؿ ال يوجد ما يفيد باختبلؼ المدلوؿأنبغي أف يكوف ليا مدلوليا, إال ينبغي اإلشارة ىنا إلى أف االختبلؼ في المصطمحات ي  (2)

عم أمحل ألنو ولكننا نفضل مصطمح ال, وىو مكاف حدوث الواقعة المسببة لمحكـ باإلغبلؽ, فإطبلؽ مصطمح المحل أو المؤسسة يؤدياف نفس الغرض
 .حيث يمكن أن يشمل كل مكان تحدث فيو الواقعة بخالف المؤسسة التي قد تقتصر عمى المكان الوظيفي

( مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانوف حمايػػػػػػػػة 31( مػػػػػػػػف مشػػػػػػػػروع قػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطيني ؛ ومػػػػػػػػف التطبيقػػػػػػػػات أيضػػػػػػػػا المػػػػػػػػادة )287( والمػػػػػػػػادة )283(  المػػػػػػػػادة )3)
   .2005( لسنة 25( مف قانوف مكافحة التدخيف الفمسطيني رقـ )12)المستيمؾ الفمسطيني ؛ ومف التطبيقات أيضا المادة 

ص , 1998غػػػػػػزة , جامعػػػػػػة األزىػػػػػػر, د.ط, الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني, قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات العػػػػػػاـ, حمػػػػػػد عبػػػػػػد هللا بشػػػػػػيرأانظػػػػػػر فػػػػػػي طػػػػػػرح ىػػػػػػذه اآلراء لػػػػػػدى   (4)
200. 
 .180ص , 1982فبراير , جامعة القاىرة, رسالة دكتوراه, ارنةالنظرية العامة لمتدابير االحترازية دراسة مق, (  عبد هللا سميماف سميماف5)



27 

 

األحواؿ فإنو يجوز لمف حكـ عميو بإغبلؽ محمو أف يطمب مف الجية اإلدارية إعادة فتحو وفي كل 
ولو بمزاولة عممو متى ثبت ح سف نيتو واستخداـ الترخيص الذي يخَّ , وتمكينو منو

ذا صدر قرار بإغبلؽ , (1) وا 
 ا  اـ العاـ فإنو يكوف قرار جميا المساس بالنظاء عمى أسباب قانونية ووقائع مف أالجمعية مف وزير الداخمية بن

 .(2) ا  سميم

  .من حيث أوجو الشبو والختالف, وفي ىذا المجال نحاول التمييز بين اإلغالق والمصادرة

  :أوجو الشبو: أول

, وتوقيف الحالة اإلجرامية القائمة, (3)فاإلغبلؽ ييدؼ إلى المنع مف مواصمة النشاط : من حيث اليدف  .1
 .منع استخداـ أداة الجريمة مرة أخرى وكذلؾ المصادرة فيدفيا 

وكذلؾ المصادرة تصيب جسـ , (4)عقوبة عينية تصيب جسـ المؤسسة  عد  إف اإلغبلؽ ي  : من حيث المحل .2
 ا  وبما أف اإلغبلؽ ىو عقوبة عينية فبل يشترط فيو أف يكوف المحل ممموك, األداة المستخدمة في الجريمة

, (5)وبالتالي يقع بغض النظر عف الممكية , اإلغبلؽ ىو تدبير احترازي عيني في حقيقتو فَّ لممتيـ أل
  .(6)ألنو ال يشترط لتطبيقو إيقاعو عمى مرتكب الجريمة دوف غيره  ا  شخصي اإلغبلؽ جزاء   عد  وبالتالي ال ي  

خذ األمر رقـ وقد أ, (7)ة مف اإلغبلؽ والمصادرة مف العقوبات التكميمي كبل   عد  ي  : من حيث صفة العقوبة .3
, باإلغبلؽ كعقوبة تكميمية جوازية ف العقاقير الخطرة المطبق في الضفة الغربيةأبش 1975( لسنة 558)

وارتكبت  10أو  9, 7" إذا أديف شخص بارتكاب جـر بموجب المواد :  عمى أنو (37المادة ) فنصت
أو في محبلت أخرى يسمح , المشروبات المسكرةأو لبيع , الجريمة في المحبلت المستعممة كمقاىي

, قبل ذلؾ ارتكبت جريمة في ىذه المحبلت بمقتضى ىذا األمر ووثبت لممحكمة بأن, لمجميور ارتيادىا
فيجوز لممحكمة باإلضافة عمى كل عقوبة أخرى بأف توعز بغمق المحبلت أماـ الجميور بصورة دائمة أو 

 .لمدة وقتية تحددىا المحكمة

                                                           

ص , 1995القػػػػػػاىرة , نجمػػػػػػو المصػػػػػػرية, دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة, د.ط, مكتبػػػػػػة األالسياسػػػػػػة الجنائيػػػػػػة فػػػػػػي مواجيػػػػػػة المخػػػػػػدرات, (  دمحم مػػػػػػؤنس محػػػػػػب الػػػػػػديف1)
193. 
 .31/5/1999جمسة , غزة 47/1998(  قرار عدؿ عميا رقـ 2)
ص , 2010/2011, الجزائػػػػػػػر, جامعػػػػػػػة الحػػػػػػػاج لخضػػػػػػػر, التػػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػػة وتأثيرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى الظػػػػػػػاىرة اإلجراميػػػػػػػة, (  نػػػػػػػور اليػػػػػػػدى محمػػػػػػػودي3)

  247ص , 2006, دار العمـو لمنشر والتوزيع , قضايا"–الوجيز في القانوف الجنائي العاـ "فقو , ؛ منصور رحماني 155
ص , 1997القػػػػػػاىرة , درا النيضػػػػػػة العربيػػػػػػة, الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى, دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة المسػػػػػػئولية الجنائيػػػػػػة لؤلشػػػػػػخاص المعنويػػػػػػة, (  شػػػػػػريف سػػػػػػيد كامػػػػػػل4)

145  . 
العػػػػػػػدد الخػػػػػػػامس , مجمػػػػػػػة المحامػػػػػػػاة, جريمػػػػػػػة المخػػػػػػػدرات بػػػػػػػيف القػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػعي والشػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػبلمية دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة, حمػػػػػػػد بخيػػػػػػػتأ( جػػػػػػػبلؿ 5)

 .71, ص 1988السنة الثامنة والستوف , والسادس
  .395ص , سابقمرجع , حمد حامدأ(  دمحم 6)
, دار النيضػػػػػػػة العربيػػػػػػػة, الطبعػػػػػػػة األولػػػػػػػى, المسػػػػػػػئولية الجنائيػػػػػػػة لؤلشػػػػػػػخاص المعنويػػػػػػػة وفقػػػػػػػا لقػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات الفرنسػػػػػػػي الجديػػػػػػػد, (  عمػػػػػػػر سػػػػػػػالـ7)

   .وما بعدىا 71ص , 1995القاىرة 
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إغبلؽ المحبلت المرخصة أف الجواىر المخدرة فقد نص عمى بش 1962( لسنة  19وف رقـ )أما قان
( مف نفس 45وكذلؾ المادة ), (1)التي ترتكب فييا الجرائـ كعقوبة تكميمية وجوبية ال سمطة فييا لمقاضي 

لتنص عمى  2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )42وقد جاءت المادة ), القانوف 
مية اإلغبلؽ كعقوبة تكميمية وجوبية بشأف المحاؿ المرخص ليا باالتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العق

 .(2)نصوص عمييا في ىذا القانوف محدى الجرائـ الوحيازتيا في حاؿ ارتكب فييا إ
وتارة , يمكف أف يكوف عقوبة تارة ايشترؾ اإلغبلؽ مع المصادرة في أف كبل منيم: حيث نوع العقوبة من .4

عمى  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )28وقد نصت المادة ), (3) ا  احترازي ا  أخرى تدبير 
  .(4)اإلغبلؽ كأحد التدابير االحترازية العينية 

 
 : أوجو الختالف

 
وذلؾ في حالة الحكـ بو عمى األشخاص , (5)قد يكوف اإلغبلؽ عقوبة أصمية , من حيث صفة العقوبة  .1

 .وعمى العكس ال تكوف المصادرة إال عقوبة تكميمية, (6)المعنوية 
فإف اإلغبلؽ , (7) ا  احترازي ا  بما أف اإلغبلؽ والمصادرة قد يكونا عقوبة أو تدبير : من حيث نوع العقوبة  .2

 .كما في المصادرة ا  أف يكوف تعويضال يمكف 
فبل , تمتاز المصادرة بخضوعيا لمبدأ الشخصية إذا كانت عقوبة تكميمية: من حيث مبدأ الشخصية  .3

, في حيف أف اإلغبلؽ يمتد ليشمل أفراد عائمة المحكوـ عميو, تطبق إال عمى الشخص مرتكب الجريمة
 .(8)ويستثنى مف ليـ حق امتياز عمى العقار , وأي شخص تممؾ المحل أو استأجره مع عممو باإلغبلؽ

 

                                                           

خص لػػػػػو باإلنجػػػػػاز فػػػػػي الجػػػػػواىر " يحكػػػػػـ بػػػػػإغبلؽ كػػػػػل محػػػػػل يػػػػػر :  عمػػػػػى  1962( لسػػػػػنة 19( مػػػػػف قػػػػػانوف المخػػػػػدرات رقػػػػػـ )47(  تػػػػػنص المػػػػػادة )1)
, 23المخػػػػػػدرة أو فػػػػػػي حيازتيػػػػػػا أو أي محػػػػػػل آخػػػػػػر غيػػػػػػر مسػػػػػػكوف أو معػػػػػػد لمسػػػػػػكنى إذا وقعػػػػػػت فيػػػػػػو إحػػػػػػدى الجػػػػػػرائـ المنصػػػػػػوص عمييػػػػػػا فػػػػػػي المػػػػػػواد )

24 ,35 ) 
 38فػػػػي المػػػػادة  ويحكػػػػـ بػػػػاإلغبلؽ مػػػػدة ال تقػػػػل عػػػػف ثبلثػػػػة أشػػػػير وال تزيػػػػد عمػػػػى سػػػػنة إذا ارتكػػػػب فػػػػي المحػػػػل جريمػػػػة مػػػػف الجػػػػرائـ المنصػػػػوص عمييػػػػا

 .وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى يحكـ باإلغبلؽ نيائيا  "
أو أي , أو حيازتيػػػػػا, أو المػػػػػؤثرات العقميػػػػػة, " ي حكػػػػػـ بػػػػػإغبلؽ كػػػػػل محػػػػػل ر خػػػػػص لػػػػػو باالتجػػػػػار فػػػػػي المػػػػػواد المخػػػػػدرة:  (  وتػػػػػنص ىػػػػػذه المػػػػػادة عمػػػػػى2)

 .ي حالة العود ي حكـ بإغبلؽ المحل نيائيا  "وف, حدى الجرائـ المبينة في ىذا القانوف إخر إذا وقعت فيو محل أ
   .176ص , 2012المنصورة , دار الفكر والقانوف , د.ط, المباد  الدستورية لمعقوبات الجنائية والتأديبية, (  سموى رزؽ 3)
المصػػػػػػادرة  -2المانعػػػػػػة لمحريػػػػػػة  -1:  " التػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػة ىػػػػػػي:  عمػػػػػػى 1960( لسػػػػػػنة 16( مػػػػػػف قػػػػػػانوف عقوبػػػػػػات رقػػػػػػـ )28(  تػػػػػػنص المػػػػػػادة )4)

 إغبلؽ المحل "  -4الكفالة االحتياطية  -3العينية 
 .71ص , مرجع سابق, المسئولية الجنائية, (  عمر سالـ5)
   .145ص , مرجع سابق, (  شريف سيد كامل6)
  .198ص , مرجع سابق, (  فريدة بف يونس7)
  .439ص  , مرجع سابق, ( عمي عبد القادر القيوجي8)
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 الثاني  المطمب

 والنظم المدنية المشابية المصادرة بين يزيالتم
 

, الواردة في القانوف المدني في بعض األمور جزاءات الجنائية مع غيرىا مف النظـي مكف أف تتشابو ال
سيل التفرقة والتمييز بيف ىذه االختبلؼ تومف خبلؿ ىذا , األخرى  مع االختبلؼ حتما في بعض األمور

  : عمى النحو التالي, وبيذا سوؼ يتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع, المصطمحات القانونية

 .التمييز بيف المصادرة والتأميـ: الفرع األوؿ

 .التمييز بيف المصادرة واالستمبلؾ: الفرع الثاني

 .حراسةالتمييز بيف المصادرة وال: الفرع الثالث

 

 الفرع األول 

 التمييز بين المصادرة والتأميم

وفي سبيل الوصوؿ إلى ىذه الغاية العظمى , إف غاية ما تصبو إليو اإلدارة ىو تحقيق النفع العاـ
ومف ىذه الوسائل , تسمؾ اإلدارة الكثير مف الطرؽ والوسائل التي تساعد في الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود

نظير تعويض , ونقل ممكيتيا إلى األمة, استيبلء الدولة عمى مشروعات خاصةبأنو : التأميـ ويعرؼ
  .(1)ألصحاب المشروعات غالبا 

ويكاد يشترؾ التأميـ مع االستمبلؾ الذي سيأتي بيانو الحقا مف حيث نقل الممكية الخاصة إلى 
خاصة  التأميـ عمى مشروعاتولكف يظير االختبلؼ بينيما مف حيث وقوع , الممكية العامة مقابل التعويض

في حيف إف االستمبلؾ يقع , والمستشفيات والمحاجرقائمة بذاتيا كالمصانع ومصافي البتروؿ  ذات نفع قومي
 .عمى عقارات مجردة كاألراضي المجاورة لمطريق العاـ

 .مف حيث أوجو الشبو واالختبلؼ, وفي ىذا المجاؿ نحاوؿ التمييز بيف المصادرة والتأميـ

 

                                                           

, ىػػػػػػ 1414, العػػػػػدد الثالػػػػػث, السػػػػػنة السػػػػػابعة عشػػػػػر, مجمػػػػػة الحقػػػػػوؽ , النظػػػػػاـ القػػػػػانوني لؤلمػػػػػواؿ العامػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانوف السػػػػػوري , ( دمحم سػػػػػعيد فرىػػػػػود1)
  .244ص 
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 : أوجو الشبو: أول

قمنا سابقا باف المصادرة كغيرىا مف الجزاءات الجنائية ال تصدر إال وفقا لمبدأ : من حيث الشرعية  .1
وىذا ما , ونفس األمر يسري عمى التأميـ فبل يتـ التأميـ إال وفق أحكاـ القضاء, شرعية الجرائـ والعقوبات
  .(1)أكده المشرع الفمسطيني 

, إف األثر المترتب عمى المصادرة ىو انتقاؿ األشياء محل المصادرة إلى ممكية الدولة : من حيث اآلثار  .2
 .(2)وكذلؾ األمر بالنسبة لممشروعات محل التأميـ حيث تنتقل مف الممؾ الخاص إلى الممؾ العاـ 

ي لو افترضنا إمكانية خضوع العقارات لممصادرة وفقا لرأي بعض الفقو والرأي الذ : من حيث المحل  .3
فإنو يستوي مع التأميـ الذي يقع عمى المشروعات الخاصة بما تحويو مف عقارات ومنقوالت كما , نأخذ بو

  .نستنتج مف التعريف
  :أوجو الختالف

مما يستوجب , تتـ المصادرة بسبب ارتكاب سموؾ إجرامي مخالف لنص قانوني : من حيث الطبيعة  .1
ولة مف سمطة عميا في المجتمع مف التأميـ يتـ بما تممكو الدفي حيف أف , معاقبتو بنص قانوني أيضا

  .جل تحقيق الصالح العاـأ
األشياء  ومصادرة, منع وقوع الجرائـ: لتي ترمي إلى تحقيقيا المصادرة ىيإف الغاية ا: من حيث الغاية  .2

ىذه ف التأميـ ييدؼ إلى تحقيق مصمحة عامة لممجتمع بأسره مف خبلؿ في حيف أ, مشروعةالغير 
وذلؾ بما تممكو مف سمطة عميا مف خبلؿ تحويل ممكيتيا إلى األمة وىذا ما وضحو , المشروعات
  .التعريف

تحدثنا فيما مضى أف المصادرة تتـ دوف تعويض الخاضع لممصادرة باعتبارىا جزاء : من حيث التعويض .3
وىنا ال يتـ التعويض , ـمع إمكانية اعتبار المصادرة إذا انصبت عمى مشروع مف حاالت التأمي, جنائي

وىذا , (4)في حيف أف التأميـ ال يتـ إال بتعويض الشخص الذي فقد ممكية مشروعاتو لصالح الدولة , (3)
  .ما كفمتو الدساتير والقوانيف الخاصة ومنيا المشرع الفمسطيني

 

 

                                                           

" ال يجػػػػػػوز تػػػػػػأميـ المشػػػػػػروعات أو مصػػػػػػادرتيا  :  عمػػػػػػى 1998( لسػػػػػػنة 1( مػػػػػػف قػػػػػػانوف تشػػػػػػجيع االسػػػػػػتثمار الفمسػػػػػػطيني رقػػػػػػـ )7(  تػػػػػػنص المػػػػػػادة )1)
 كما ال يجوز الحجز عمى أمواليا أو االستيبلء عمييا أو تجميدىا أو مصادرتيا أو التحف  عمييا إال عف طريق القضاء "

, منشػػػػػػر ودار الثقافػػػػػػةالػػػػػػدار العمميػػػػػػة الدوليػػػػػػة ل, الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى, أحكػػػػػػاـ المصػػػػػػادرة فػػػػػػي القػػػػػػانوف الجنػػػػػػائي دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة, حمػػػػػػد الزعبػػػػػػيأ(  عمػػػػػػي 2)
 .53ص , 2002عماف 

  .126ص , 2011عماف , دار الثقافة, الطبعة األولى, النظاـ القانوني ألمواؿ الدولة الخاصة, حمد طبلؿ عبد الحميدأ(  3)
, الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة, الجػػػػػزء األوؿ حػػػػػق الممكيػػػػػة, الحقػػػػػوؽ العينيػػػػػة األصػػػػػمية, الػػػػػوجيز فػػػػػي شػػػػػرح القػػػػػانوف المػػػػػدني الفمسػػػػػطيني, حمػػػػػد قػػػػػدادهأ(  خميػػػػػل 4)

   .120ص , اليامش, 2008غزة , جامعة األزىر
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 الفرع الثاني

 التمييز بين المصادرة والستمالك

 

وىو ما , عمى جواز نزع الممكية لممنفعة العامة متضمنة شروطيا ( لتنصَّ 21/3جاءت المادة )
ف كاف األصل في وا  , (1)أو " نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة " , يسمى بنظاـ االستمبلؾ أو االستيبلء

أـ مف جية  وال يجوز المساس بيا سواء مف جية اإلدارة, الممكية الخاصة أنيا مصونة مف قبل القانوف 
 .ف االستثناء جواز نزعيا مف قبل الدولةإال أ, األفراد

 النفع عامة لدواعي ممكية إلى لتتحوؿ الخاصة الممكية تنزع بمقتضاه إجراءبأنو : ويعرؼ االستمبلؾ  
 .(2) المختص القضاء رقابة وتحت , العاـ

  .والختالفمن حيث أوجو الشبو , وفي ىذا المجال نحاول التمييز بين الستمالك والمصادرة

  :أوجو الشبو: أول

فإف االستمبلؾ ال يقع إال بإجراءات , ف المصادرة تتسـ بشرعية فبل تقع إال بقانوف أل: من حيث الشرعية .1
تباع ويترتب عمى عدـ ا , حقوؽ الفرديةوذلؾ حماية لم, مع وجود نص قانوني يجيز االستمبلؾ, قانونية

 .(3)ىذه اإلجراءات بطبلف االستمبلؾ 
ثر فإف أ, لدولة لمشيء محل المصادرةكما أف األثر المترتب عمى المصادرة ىو ممكية او : حيث األثرمن  .2

  .وىذا ما يفسر المصمحة العامة في النزع, االستمبلؾ كذلؾ ىو انتقاؿ الشيء محل االستمبلؾ إلى الدولة
كذلؾ االستمبلؾ يتـ و , واإلكراهلجنائية تنفذ بالجبر المصادرة كإحدى الجزاءات ا أف  و : من حيث اإلكراه  .3

 .(4)رغما عف إرادة الخاضع أو المضرور مف االستمبلؾ , بالجبر واإلكراه
 

 

 

                                                           

 .38ص , 2010عماف , دار الفكر, الطبعة األولى, دعاوي االستمبلؾ أماـ القضاء دراسة مقارنة, (  خالد الخريشا1)
, 29المجمػػػػػػد , قتصػػػػػػادية والقانونيػػػػػػةمجمػػػػػػة جامعػػػػػػة دمشػػػػػػق لمعمػػػػػـو اال, المفيػػػػػػـو القػػػػػػانوني لممنفعػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ االسػػػػػتمبلؾ, (  نجػػػػػـ األحمػػػػػػد2)

 .18ص , 2013, العدد الثاني
   .116ص , مرجع سابق, (  خميل احمد قداده3)
 .56ص , مرجع سابق, (  عمي احمد الزعبي4)
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 : تالفأوجو الخ: ثانيا

ف الغالبية اتجيت إلى المنقوالت إلمكانية لفقو اختمف في محل المصادرة إال أقمنا أف ا: من حيث المحل  .1
وعمى العكس فقد , (1)أما االستمبلؾ فبل يقع إال عمى العقارات , ضبطيا ومع ذلؾ تقع عمى العقارات

 .(2)نص القانوف األساسي عمى نزع المنقوالت لممنفعة العامة 
أما , (3)ف غايتيا القصوى ىي الحماية مف الجرائـ المصادرة ىي جزاء جنائي فإ فَّ وأل: من حيث الغاية  .2

وأكد ىذه الغاية القانوف األساسي , (4)الغاية مف االستمبلؾ فيو المنفعة العامة لمدولة ولؤلفراد في الدولة 
 .الفمسطيني

ف االستمبلؾ في حيف أ, ر المصادرة بحكـ قضائيلقد فرض القانوف األساسي صدو : من حيث الوسيمة .3
 .(5)وزراء باالستمبلؾ وبموجبو يصدر قرار مف مجمس ال, يتـ بطمب مف قبل اإلدارة

وال يترتب عمى إيقاعيا كإحدى , قمنا إف المصادرة ىي جزاء جنائي بطبيعتيا: من حيث التعويض .4
, وعمى العكس فإف االستمبلؾ يمـز مقابمو التعويض, الجزاءات الجنائية الصادرة بحكـ صحيح تعويض

وىذا التعويض المادي جاء لجبر الضرر وا عادة التوازف المترتب عمى الضرر المادي أو المعنوي الذي 
 .(6)أصاب المضرور 

 

 

 

 

 

 

                                                           

      .733ص , 2003, دار وائل لمنشر, الطبعة األولى, الوجيز في القانوف اإلداري , (  عمي خطار شطناوي 1)
" الممكيػػػػػػة الخاصػػػػػػة مصػػػػػػونة, وال تنػػػػػػزع الممكيػػػػػػة وال يػػػػػػتـ االسػػػػػػتيبلء عمػػػػػػى :  مػػػػػػف القػػػػػػانوف األساسػػػػػػي الفمسػػػػػػطيني عمػػػػػػى (21/3(  تػػػػػػنص المػػػػػػادة )2)

 .العقارات أو المنقوالت إال لممنفعة العامة وفقا  لمقانوف في مقابل تعويض عادؿ أو بموجب حكـ قضائي"
 .247, ص 1983القاىرة , دار النيضة العربية, د.ط, فشرح قانوف العقوبات االقتصادي في جرائـ التموي, (  آماؿ عثماف3)
؛  27ص , 2011عمػػػػػاف , دار الثقافػػػػػة, الطبعػػػػػة األولػػػػػى, شػػػػػرح قػػػػػانوف االسػػػػػتمبلؾ معمقػػػػػا عميػػػػػو بأحكػػػػػاـ محكمػػػػػة التمييػػػػػز, (  فػػػػػايز جبػػػػػر العنػػػػػاتي4)

 143ص , 7العػػػػػدد , السػػػػػنة العاشػػػػػرة, القػػػػػانوف مجمػػػػػة , االسػػػػػتمبلؾ فػػػػػي ظػػػػػل التشػػػػػريع المعمػػػػػوؿ بػػػػػو حاليػػػػػا فػػػػػي اإلقمػػػػػيـ السػػػػػوري , ومصػػػػػطفى البػػػػػارودي
 .( مف القانوف األساسي الفمسطيني21/3؛  والمادة )

  .1953( لسنة 2( مف قانوف االستمبلؾ رقـ )4/1(  المادة )5)
جمػػػػػػة م, التعػػػػػػويض العػػػػػػادؿ لمشػػػػػػروعية االسػػػػػػتمبلؾ فػػػػػػي ضػػػػػػوء أحكػػػػػػاـ قػػػػػػانوف االسػػػػػػتمبلؾ األردنػػػػػػي, شػػػػػػرؼ العػػػػػػدوافأ ؛(  عبػػػػػػد الناصػػػػػػر ىياجنػػػػػػو 6)

 .( مف القانوف األساسي الفمسطيني21/3؛ والمادة )  475, ص 2012, 2العدد , 39المجمد , عمـو الشريعة والقانوف , دراسات
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 الفرع الثالث 

 التمييز بين المصادرة والحراسة
 

في يد , أو يكوف الحق فيو غير ثابت ويتيدده خطر عاجل, وضع ماؿ يقوـ بشأنو نزاع: الحراسة ىي
دارتو ورده مع تقديـ حساب عنو إلى مف يثبت لو الحق فيوأميف  ويوضع الماؿ تحت , يتكفل بحفظو وا 

ما بحكـ القضاء فتكوف حراستو , الحراسة إما باالتفاؽ بيف الطرفيف المتنازعيف فتكوف الحراسة اتفاقية وا 
 .(1)قضائية 

 : وتنقسم الحراسة إلى ثالثة أقسام حسب طبيعتيا

الحراسة التي يكوف فييا لمشخص الحارس سمطة قانونية عمى الشيء التي : ىي الحراسة القانونية .1
أي بناء عمى عقد أو بنص , يستمدىا مف حق عيني عمى ىذا الشيء أو مف حق شخصي متعمق بو

وىي ال تنتقل إال بتصرؼ قانوني ينقميا مف شخص , (2)قانوني أو أي مصدر أخر مف مصادر االلتزاـ 
  .(3)ألخر 

, التي يتـ تعييف الحارس فييا بأمر المحكمة إذا لـ يتفق ذوو الشأف عمى الحراسة: ىي القضائيةالحراسة  .2
 .(5)وقد أكدىا القانوف الفمسطيني في حالة تعذر االتفاؽ , (4)وىي األكثر شيوعا 

التي يتـ فييا تعيف الحارس باتفاؽ طرفي النزاع فيما بينيـ دوف اشتراط توافر : وىي الحراسة التفاقية .3
 .(6)الخطر العاجل كما في الحراسة القضائية 

 .من حيث أوجو الشبو والختالف, وفي ىذا المجال نحاول التمييز بين المصادرة والحراسة

 : وجو الشبو: أول

 األثر المترتب عمى كمييما وىو في, كاف نوعيا ا  والحراسة أييكم ف وجو الشبو الوحيد بيف المصادرة 
 .منع وغل يد صاحب الشيء الخاضع لممصادرة أو الحراسة مف التصرؼ فيو واستغبللو

                                                           

  .781ص , القاىرة, العقود الواردة عمى قانوف العمل, الوسيط في شرح القانوف المدني, (  عبد الرزاؽ السنيوري 1)
  354ص , 2002, د.ف, الطبعة السابعة, المسئولية المدنية في ضوء الفقو والقضاء, الشواربي (  عز الديف الدناصوري ؛ عبد الحميد2)
عمػػػػػاف , دار الثقافػػػػػة, الطبعػػػػػة األولػػػػػى, المسػػػػػئولية عػػػػػف األشػػػػػياء وتطبيقيػػػػػا عمػػػػػى األشػػػػػخاص المعنويػػػػػة بوجػػػػػو خػػػػػاص, (  إيػػػػػاد عبػػػػػد الجبػػػػػار ممػػػػػوكي3)

 .118ص , 2009
  .171ص , 1977ديسمبر , العدد األوؿ, السنة الثانية والثبلثوف , جمة القضاءم, (1الحراسة ), (  دمحم عمي الصوري 4)
  .2005( لسنة 23( مف قانوف التنفيذ رقـ)89(  المادة )5)
دار محمػػػػػػػود , الطبعػػػػػػػة الخامسػػػػػػػة, موسػػػػػػػوعة الفقػػػػػػػو والقضػػػػػػػاء والتشػػػػػػػريع "الحراسػػػػػػػة القضػػػػػػػائية فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء الفقػػػػػػػو والقضػػػػػػػاء", (  دمحم عزمػػػػػػػي البكػػػػػػػري 6)

   .9ص , 2002/2003القاىرة , والتوزيعلمنشر 
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  :الفتخالأوجو 

, نجد أف الحراسة ىي إجراء وقتي مستعجل وحماية لمصمحة يقتضييا ىذا الشيء: من حيث المدة  .1
 .في حيف أف المصادرة تنتقل فييا الممكية إلى الدولة نيائيا ببل عودة, وبالتالي فيي إجراء وقتي

فقد تكوف عقدية كما في الحراسة , طبيعة الحراسة تختمف باختبلؼ أنواعياإف : من حيث الطبيعة .2
في حيف أف المصادرة تكوف طبيعتيا جزائية سواء , وقد تكوف قضائية أو قانونية بنص قانوني, االتفاقية

 .عقوبة أـ التدبير االحترازي أـ التعويضفي صورة ال
أما بالنسبة , القاعدة العامة في المصادرة ىو مصادرة المنقوالت إلمكانية ضبطيا : من حيث المحل .3

وقد , (2)ومنيا حارس البناء الذي تكوف لو السيطرة الفعمية عمى البناء  (1)لمحراسة فقد تقع عمى العقارات 
  .(3)تقع عمى المنقوالت 

مف خبلؿ طبيعة المصادرة كجزاء جنائي فإف األثر المترتب عمييا ىو انتقاؿ ممكية : حيث األثر من  .4
في حيف إف الحراسة ىي مجر حف  لمماؿ محل الحراسة , األمواؿ محل المصادرة إلى الدولة بشكل دائـ

مع خضوع , وبالتالي يبقى الشيء ممكا لصاحبو, وىذا ما يستفاد مف طبيعتيا أو مف خبلؿ التسمية
وقد تتحوؿ الحراسة إلى مصادرة , (4)إذا تياوف في أمر الحراسة , الحارس ألحكاـ المسئولية التقصيرية
 .(5)نيائية وتخضع بعده ألحكاـ المصادرة 

فبل تسعى الدولة إلى الثراء مف وراء , فغاية المصادرة ىي الوقاية والحماية مف الجرائـ: من حيث الغاية  .5
في حيف أف الحراسة , وال تيدؼ إلى تممكو بقدر ما تيدؼ إلى منع شيء مف التداوؿ , ىذه المصادرة

والمصمحة مفترضة في جميع أنواع , أو مف لو مصمحة في ىذا الماؿ؛ تيدؼ إلى حماية الماؿ وصاحبو 
 .فبل ترفع دعوى الحراسة القضائية إال مف صاحب مصمحة, القضائية االحراسة ومني

 

 

 

 

                                                           

  2005( لسنة 23( مف قانوف التنفيذ رقـ )115/1(  المادة )1)
, منشػػػػػأة المعػػػػػارؼ باإلسػػػػػكندرية, د.ط, الجػػػػػزء األوؿ نظريػػػػػة االلتػػػػػزاـ بوجػػػػػو عػػػػػاـ, الوسػػػػػيط فػػػػػي شػػػػػرح القػػػػػانوف المػػػػػدني, (  عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ السػػػػػنيوري 2)

 .907ص   2003
المجمػػػػػػة الجنائيػػػػػػة , الشػػػػػػرط األخيػػػػػػر فػػػػػػي دعػػػػػػوى الحراسػػػػػػة المسػػػػػػتعجمة, عبػػػػػػد المػػػػػػنعـ الشػػػػػػربيني, 177ص , سػػػػػػابق مرجػػػػػػع, (  دمحم عمػػػػػػي الصػػػػػػوري 3)

 .87ص , العدد الثالث, 1980نوفمبر , المجمد الثالث والعشروف , القومية
 الباب األوؿ عف المسئولية التقصيرية , المسئولية المدنية في ضوء الفقو و القضاء, عز الديف الدناصوري :  (  لبلستزادة انظر4)
جمػػػػػادي , السػػػػػنة الثانيػػػػػة والعشػػػػػروف , مجمػػػػػة الحقػػػػػوؽ , ظػػػػػاىرة غسػػػػػيل األمػػػػػواؿ وأثرىػػػػػا عمػػػػػى االقتصػػػػػاد الػػػػػوطني:  نػػػػػدوة بعنػػػػػواف, (  غنػػػػػاـ دمحم غنػػػػػاـ5)

   .366ص , العدد الثالث, 1419الثانية 
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 المبحث الثالث

 تصنيفات المصادرة
 

فإف ذلؾ أدى إلى , لما كاف لممصادرة طبيعة خاصة تميزىا عف غيرىا مف الجزاءات الجنائية األخرى 
ومصادرة خاصة , تنقسـ إلى مصادرة عامة تشمل كل أمواؿ المحكـو عميوفمن حيث المحل , تنوع تصنيفاتيا

تنقسـ إلى مصادرة ومن حيث الطبيعة القانونية , تشمل بعض أمواؿ المحكـو عميو التي ليا صمة بالجريمة
لى مصادرة كتدبير احترازي ذات صبغة وقائية مف , عقابية ذات صبغة عقابية تصيب ذمة المحكوـ عميو وا 

تنقسـ إلى مصادرة  ومن حيث السمطة المصدرة, والى مصادرة كتعويض عما أصاب المضرور, وقوع الجرائـ
لى مصادر , قضائية تصدر بحكـ محكمة مختصة يتـ تقسيـ ىذا س وعميو, ة إدارية بغير حكـ قضائيوا 
  : الشكل التالي المبحث إلى ثبلثة مطالب لتكوف عمى

 .المصادرة مف حيث المحل: المطمب األوؿ

 .المصادرة مف حيث الطبيعة القانونية: المطمب الثاني

 .المصادرة مف حيث السمطة المصدرة: المطمب الثالث
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 األولالمطمب 

 المصادرة من حيث المحل 

 
 .وفيما يمي بياف ذلؾ, تنقسـ المصادرة مف حيث المحل إلى نوعيف مصادرة عامة ومصادرة خاصة

 : المصادرة العامة: أولا 

وىنا تكوف , ىي المصادرة التي تنصب عمى كافة أمواؿ المحكـو عميو أو عمى حصة شائعة فييا 
وقد تكوف  , (1)أو حصة شائعة كالنصف أو الربع مثبل , المحكوـ عميوالدولة كالوريث في كل أمواؿ 

وقد تمتد إلى األمواؿ المستقبمية لممحكوـ عميو عمى , المصادرة العامة عمى األمواؿ الحاضرة لممحكـو عميو
, (3) وىذه المصادرة كانت تمجأ إلييا السمطات الحاكمة لبلنتقاـ والتنكيل مف خصوميا وعوائميـ, (2)السواء 

وىذا النوع مف المصادرة ال يقتصر , (4)ف الغالب عمى ىذا النوع مف المصادرة الطابع السياسي إوبالتالي ف
وال يتحقق فييا , وبالتالي فإنيا تخالف مبدأ شخصية العقوبة, أثرىا عمى المحكوـ عميو بل تمتد إلى ورثتو

باإلضافة إلى أنيا عقوبة غير إنسانية , الغنيمعنى المساواة لعدـ تأثيرىا عمى المعدوـ وشدة أثرىا عمى 
ف إلذلؾ ف, (5)وتمتد إلى أسرتو , لسمبيا مصادر العيش مما تجعمو ينحو نحو اإلجراـ لجمب مصادر العيش

الذي حظر المصادرة العامة في , ومنيا القانوف األساسي الفمسطيني, غالبية الدساتير تحرص عمى إلغائيا
ثـ تابع الحديث في الفقرة الرابعة عف , ي الفقرة الثالثة عف صيانة الممكية الخاصة( عندما تحدث ف21المادة )
وبالتالي خرج مف ىذا اإلطار , والمقصود بالمصادرة في الفقرة الرابعة ىي المصادرة الخاصة, المصادرة

َـّ , المصادرة العامة المشرع الفمسطيني لتعديل ىذه  فإننا نوصيومف ىذا المنطمق , حظرىا بطريقة ضمنية ليت
 .حتى ال يتـ تأويل النصوص الدستورية, بطريقة صريحة عمى حظر المصادرة العامة المادة لتنصَّ 

 أـكانت طبيعتيا عقارات كانت  ا  أي, يقضى بيا وجوبا, المصادرة العامة عقوبة جنائية تكميمية عد  وت  
  .(6)العامة الواقعة بسبب ارتكاب جرائـ اقتصادية  ثار المصادرةآمع حق المحكمة في تحديد , قوالتمن

, المصادرة العامة محظورة في غالبية الدساتير ومنيا القانون األساسي الفمسطيني ن  ونظراا أل 
  .صر الحديث في ىذه الدراسة عمى أحكام المصادرة الخاصةتسوف نقف

                                                           

دمشػػػػػق , مطبعػػػػػة الجامعػػػػػة السػػػػػورية, د.ط, مػػػػػة فػػػػػي قػػػػػانوف العقوبػػػػػات السػػػػػوري "الحقػػػػػوؽ الجزائيػػػػػة العامػػػػػة "النظريػػػػػات العا, (  عبػػػػػد الوىػػػػػاب حومػػػػػد1)
 .579,ص  1950

 .5ص , 2541ٌولٌو , 12السنة , 201العدد , مجلة األمن العام, المصادرة بٌن الدستور والقانون الجنائً, نعٌم عطٌة  (2)

 .155ص , 2554األردن , دار المسٌرة للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, علم اإلجرام والعقاب, علً طوالبة ؛دمحم العانً   (3)

   .244ص , مرجع سابق, حسن ربٌع  (4)

 .792ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني ( 5)
 .221, ص 2554, المكتب الفنً للموسوعات القانونٌة, د.ط, جرائم التموٌن والتسعٌر الجبري, ًعمرو عفٌفً الفق  (6)
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 :المصادرة الخاصة: ثانياا 

أو مستعمبل في , شيء معيف سواء كاف متصبل  بالجريمةىي المصادرة التي ال تقع إال عمى 
وقد يصل ىذا النوع مف المصادرة في النياية إلى استغراؽ كل أمواؿ , (1)أو معدا ليذا االستعماؿ , ارتكابيا

وتتنوع , وىذه المصادرة تأخذ بيا معظـ التشريعات, (2)المحكوـ عميو بالرغـ مف أنيا اتجيت إلى شيء معيف 
ومف تطبيقاتيا مصادرة األجيزة وغيرىا مما يكوف قد , بيف العقوبة والتدبير االحترازي والتعويضطبيعتيا 

, ج الغيرازعإالنترنت بأف نشر مواد إباحية أو استخدـ في جريمة إساءة استعماؿ أجيزة الخطوط الياتفية وا
ومف تطبيقاتيا أيضا مصادرة , (3)أو تحرض عمى الفسق والفجور  ءبذيئة أو مخمة بالحيا ا  أو وجو إلييـ ألفاظ

 ف  أ  دوف , ورة مباشرة كانت أو ضمنيةالمواد المستعممة في جريمة التظاىر بممارسة الجراحة البيطرية بص
ومف تطبيقاتيا أيضا مصادرة السكيف المضبوط في جريمة إيقاع ,  (4)لو ذلؾ بمقتضى القانوف  ا  يكوف مجاز 
 .(5)أذى بميغ 

والذي يتحقق بو معنى , المصادرة ىو المتعارؼ عميو في التشريعات الجنائية الحديثةوىذا النوع مف  
  .وعميو فإف ىذا النوع لممصادرة سيكوف موضوع دراستنا, (6)المصادرة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .411ص , مرجع سابق, مجدي حافظ  (1)

 .5ص , مرجع سابق, نعٌم عطٌة  (2)

   .2512( لسنة 34؛ معدل لقانون العقوبات رقم ) 1005لسنة  1مكرر( من قانون رقم  121المادة )  (3)

  .1929( لسنة 5/ا( مف قانوف األطباء البيطرييف رقـ )15/6(  المادة ) 4)
   .20/1/1994هللا بتاريخ راـ  58/94(  استئناؼ جزاء رقـ 5)
 .14ص , 2009جامعة القاىرة , كمية الحقوؽ , رسالة ماجستير, التنظيـ القانوني لممصادرة دراسة مقارنة, دمحم عبد هللا الخزيمي(  6)
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 المطمب الثاني 

 المصادرة من حيث الطبيعة القانونية 
 

مف قبيل  د  ع  فيي ت  , مف الجزاءات الجنائية ىا عف غيرىايز  مَّ ت  , تمتاز المصادرة بطبيعة قانونية خاصة
, تدبير احترازي عيني وىنا تكوف المصادرة وجوبية عد  وتارة ت  , في بعض األحياف الجوازية العقوبات التكميمية

وىنا سنحاوؿ إيجاز ىذه األنواع الثبلثة عمى الشكل , وفي شكل ثالث تكوف المصادرة مف قبيل التعويضات
 : التالي

  :المصادرة الجوازية: أولا 

أو كاف مف شأنيا , أو التي استعممت, ىي نزع ممكية األشياء المضبوطة التي تحصمت مف الجريمة
ضافتيا إلى ممؾ الدولة  أف ويحقق ىذا النوع مف المصادرة إيبلـ لشخص الجاني مف , (1)تستعمل فييا وا 

ويصبغ عمى ىذا النوع مف المصادرة طابع العقوبة البحت الذي , (2)خبلؿ حرمانو مف ماؿ لو صمة بالجريمة 
والمصادرة في ىذه الحالة تكوف عقوبة , (3)يجعميا قاصرة عمى شخص الجاني تبعا  لمبدأ شخصية العقوبة 

تتـ ولكف بسبب صمتو بالجريمة , باح حيازتوت  وىذه المصادرة تقع عمى شيء , يةتكميمية تتبع العقوبة األصم
, (4)ف الحكـ بالبراءة يؤدي إلى عدـ وقوع المصادرة إوبالتالي ف, وىي تقتصر عمى مرتكبي الجريمة ,مصادرتو

و يجوز لمأمور المركز أو مف ينوب عنو فحص كافة األشياء التي يتـ إدخاليا إلى نَّ أ  ومف تطبيقات ىذا النوع 
يشتبو بأنو يدخل أو يخرج أو يحوز ولو أف يوقف أو يستوقف كل شخص أو نزيل , المركز أو إخراجيا منو

تمؾ المادة فمو ضبطيا وتقديـ الشخص  ت  د  ج  فإذا و  , أية مادة ممنوعة إلى المركز ولو أو يوعز بتفتيشو قانونا  
ف المادة محل المصادرة يذه المادة أجازت المصادرة ليس أل  ف, (5)الذي ضبطت معو لمجيات المختصة 

, منع إدخاليا داخل مراكز التوقيف والسجوف بناء عمى مصمحة السجناء ولكف بسبب, ممنوعة التداوؿ أصبل
, فحيازة الحباؿ في حد ذاتو ليست جريمة, ومنيا حظر إدخاؿ الحباؿ خوفا مف الشنق, وحفاظا عمى حياتيـ

 .يعاقب عمييا القانوف مع المصادرةولكف داخل السجف قد تعد جريمة 

 

 
                                                           

 .54ص , مرجع سابق, (  عبد السميع اليواري 1)
 .10ص مرجع سابق, , نعيـ عطية  (2)
, 1966مػػػػػايو , 9العػػػػدد , 46السػػػػنة , مجمػػػػة المحامػػػػػاة, المصػػػػادرة عمػػػػػى المنقػػػػوؿ المػػػػادي المرىػػػػوف رىنػػػػػا حيازيػػػػا  ثػػػػر أأبػػػػو اليزيػػػػد عمػػػػي المتيػػػػػت,   (3)

 .943ص 
 944ص , المرجع نفسو, أبو اليزيد عمي المتيت  (4)
 " بشأف مراكز اإلصبلح والتأىيل " السجوف  ـ1998( لسنة  6( مف قانوف رقـ ) 50(  المادة )5)
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 : المصادرة الوجوبية: ثانياا 

 ةأو حيازتيا أو بيعيا أو استعماليا غير مشروع اعتياصن عد  ت  ىي المصادرة التي تقع عمى أشياء 
دوف , وىذه المصادرة يمتـز القاضي الحكـ بيا وجوبا, (1)كالمواد المخدرة والنقود المزيفة والموازيف المغشوشة 

نما ينظر إلييا كتدبير احترازي عيني تقتضيو المصمحة العامة, النظر عمى أنيا عقوبة تمس الفاعل وىذه , وا 
ويجب , ف محل المصادرة أشياء غير مشروعة أصبلوذلؾ أل, ا ولو ثبت براءة المتيـالمصادرة يحكـ بي

وتمتاز عف المصادرة الجوازية بأنيا ذات , سحبيا مف دائرة التعامل بسبب ضررىا وخطرىا عمى المجتمع
وتمتد إلى مف كانت األشياء , (2)بحيث ال يقتصر أثرىا عمى شخص المتيـ , وليس شخصي طابع عيني

 .محل المصادرة في حيازتو بغض النظر عف الحيازة وحسف النية

فمف حيث المحل فتقع المصادرة , ويمكف لنا أف نميزىا عف المصادرة الجوازية مف ثبلثة نواحي 
ومف حيث اليدؼ فتيدؼ المصادرة الجوازية إلى , المصادرة الوجوبيةالجوازية عمى أشياء مشروعة عكس 

ومف حيث الممكية , أما المصادرة الوجوبية فتيدؼ إلى سحب األشياء الضارة مف التداوؿ, اإليبلـ المالي
أما في المصادرة , فيشترط في المصادرة الجوازية ممكية الجاني ليذه األشياء لكي يتحقق اإليبلـ المقصود

 .جوبية فتصادر ىذه األشياء رغـ عدـ ممكيتيا لممحكـو عميو لعدـ مشروعيتيا أصبلالو 

وكذلؾ األدوات ووسائل النقل , مصادرة الجواىر المخدرة أو النباتات المضبوطةومف تطبيقاتيا 
, ومف التطبيقات أيضا مصادرة العمبلت واألدوات (3) المضبوطة التي تكوف قد استخدمت في ارتكاب جريمة

ومف تطبيقاتيا أيضا , (4)التي كانت محبل لجرائـ تزييف وتقميد وتزوير العمبلت  واألوراؽواآلالت والمعدات 
 .باعتبار حيازتيا غير مشروعة, (5) طة محتوية عمى مواد منافية لمحياء  مصادرة أشر 

 : المصادرة كتعويض: ثالثاا 

سواء كاف , عما تسببو الجريمة المرتكبة مف أضرار ضا  يالمصادرة في بعض الحاالت تعو قد تكوف 
فينا تتـ المصادرة لجانب الطرؼ المضرور تعويضا لو عما , المضرور مف الجريمة الشخص أـ الدولة
 .أصابو مف ضرر جراء  حدوث ىذه الجريمة

األوؿ تتجرد مف الطابع الجزائي ألنو ففي النوع , وتختمف المصادرة كتعويض عف المصادرة كعقوبة
فيدؼ التعويض ىو إعادة التوازف بيف الذمـ المالية بعد الخمل الذي , جبر لضرر فردي نتج عف الجريمة

                                                           

 , 1997عمػػػػػػػاف , دار الثقافػػػػػػػة, شػػػػػػػرح قػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات القسػػػػػػػـ العػػػػػػػاـ, دمحم الحمبػػػػػػػي:  , أشػػػػػػػار إليػػػػػػػو1958لسػػػػػػػنة  59/ 19(  تمييػػػػػػػز جػػػػػػػزاء رقػػػػػػػـ 1)
  .512ص 
   .وما بعدىا 943ص , مرجع سابق, أبو اليزيد عمي المتيت  (2)
 .ـ بشأف الجواىر المخدرة1962( لسنة 19( مف قانوف رقـ )42( المادة )3)
 .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني128المادة )  (4)
  .22/10/1997راـ هللا بتاريخ  499/97استئناؼ جزاء رقـ   (5)
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في حيف أف المصادرة كعقوبة تتمثل في جزاء عمى ما تحدثو الجريمة مف اضطراب , أصابيا مف قياـ الجريمة
 .(1)ـ فيي تستيدؼ مكافحة اإلجرا, اجتماعي

 فإنياوعمى الرغـ مف ذلؾ , (2)وال يثبت ليذا النوع مف المصادرة صفة التعويض إال بنص صريح 
ومف تطبيقات ىذا النوع جرائـ بيع واستيراد وتوزيع وتأجير النسخ , تكاد تكوف نادرة في التشريع الفمسطيني

فينا يجوز لممحكمة أف تأمر بإتبلؼ , المزورة والمقمدة مف المؤلفات التي ال تزاؿ حقوؽ الطبع فييا محفوظة
فينا يكوف التسميـ مف باب المصادرة كتعويض , (3)   والتأليف الطبعأو تسميميا إلى صاحب حق , ىذه النسخ

 .عما أصابو مف جراء ىذه الجريمة
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مؤسسػػػػػػة , الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى, المصػػػػػػادرات والعقوبػػػػػػات الماليػػػػػػة دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة بػػػػػػيف الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػبلمية والقػػػػػػوانيف الوضػػػػػػعية, دمحم مطمػػػػػػق العسػػػػػػاؼ (1)
  .243ص , 2000األردف , الوراؽ

   .595ص , 2012عماف , دار الثقافة, الطبعة األولى, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ وفقا ألحدث التعديبلت, طبلؿ أبو عفيفة   (2)
:  , أ ى الجػػػػػػرائـ التاليػػػػػػة عػػػػػػف عمػػػػػػـ منػػػػػػوكػػػػػػل مػػػػػػف ارتكػػػػػػب إحػػػػػد  -1عمػػػػػػى "  1924لسػػػػػػنة  16( حقػػػػػػوؽ الطبػػػػػػع والتػػػػػػأليف رقػػػػػـ 3(  تػػػػػنص المػػػػػػادة )3)

عرضػػػػػيا أو  بػػػػػاع أو أجػػػػػر نسػػػػػخا  مقمػػػػػدة مػػػػػف مؤلػػػػػف كيػػػػػذا أو -أو لمتػػػػػأجير نسػػػػػخة مقمػػػػػدة مػػػػػف مؤلػػػػػف ال تػػػػػزاؿ حقػػػػػوؽ طبعػػػػػو محفوظػػػػػة  بأعػػػػػد لمبيػػػػػع 
وزع نسػػػػػخا  مقمػػػػػدة مػػػػػف مؤلػػػػػف كيػػػػػذا بقصػػػػػد التجػػػػػارة أو لمػػػػػدى يضػػػػػر بحقػػػػػوؽ صػػػػػاحب الطبػػػػػع والتػػػػػأليف   -قػػػػػدميا لمبيػػػػػع أو لؤلجػػػػػرة بقصػػػػػد التجػػػػػارة  ت 

 .استورد إلى فمسطيف نسخا  مقمدة مف مؤلف كيذا لمبيع أو لؤلجرة  -سخا  مقمدة مف مؤلف كيذا جعرض عمنا  بقصد التجارة ن -ث 
يعتبػػػػػر أنػػػػػو ارتكػػػػػب جرمػػػػػا  ويعاقػػػػػب بغرامػػػػػة قػػػػػدرىا مئتػػػػػاف وخمسػػػػػوف مػػػػػبل عػػػػػف كػػػػػل نسػػػػػخة جػػػػػرى التصػػػػػرؼ بيػػػػػا خبلفػػػػػا  ليػػػػػذه المػػػػػادة عمػػػػػى أف ال       

ذا ارتكػػػػػب الجػػػػػـر لممػػػػػرة الثانيػػػػػة أو مػػػػػا يمييػػػػػا  ,تتجػػػػػاوز الغرامػػػػػة خمسػػػػػيف جنييػػػػػا  فػػػػػي المعاممػػػػػة الواحػػػػػدة مػػػػػا بيػػػػػذه الغرامػػػػػة أو بػػػػػالحبس مػػػػػدة إفيعاقػػػػػب وا 
 شيريف.

كػػػػل مػػػػف صػػػػنع أو أحػػػػرز, عػػػػف عمػػػػـ منػػػػو, لوحػػػػة بقصػػػػد تقميػػػػد نسػػػػخ مؤلػػػػف ال تػػػػزاؿ حقػػػػوؽ طبعػػػػو محفوظػػػػة أو تسػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ عػػػػف عمػػػػـ منػػػػو   -2
ذا ارتكػػػػػػب , أنػػػػػػو ارتكػػػػػػب جرمػػػػػػا  ويعاقػػػػػػب بغرامػػػػػػة قػػػػػػدرىا خمسػػػػػػة جنييػػػػػػات ولمنفعتػػػػػػو الخاصػػػػػػة بػػػػػػدوف موافقػػػػػػة صػػػػػػاحب حػػػػػػق الطبػػػػػػع والتػػػػػػأليف يعتبػػػػػػر وا 

 الجـر لممرة الثانية أو ما يمييا فيعاقب إما بيذه الغرامة أو بالحبس مدة شيريف.
جػػػػػودة يجػػػػػوز لممحكمػػػػػة التػػػػػي تتخػػػػػذ اإلجػػػػػراءات أماميػػػػػا سػػػػػواء أديػػػػػف المػػػػػتيـ المزعػػػػػـو أـ لػػػػػـ يػػػػػدف أف تػػػػػأمر بػػػػػإتبلؼ جميػػػػػع النسػػػػػخ والموحػػػػػات المو   -3

 .أو بتسميميا لصاحب حق الطبع والتأليف أو بالتصرؼ بيا عمى الوجو الذي تستصوبو, في حيازتو والتي يترأى ليا أنيا مقمدة
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 المطمب الثالث

 المصادرة من حيث السمطة المصدرة

فقد تصدرىا , لؤلمر بالمصادرة ةحسب السمطة المصدر  وذلؾ, مكف التمييز بيف نوعيف مف المصادرةي  
وقد تصدرىا سمطة إدارية فحينيا تسمى مصادرة إدارية أو غير , جية قضائية فحينيا تكوف المصادرة قضائية

 : وفيما يمي بياف لكبل النوعيف, قضائية

 : المصادرة القضائية: أولا 

ـ    وأ, تدبير احترازي  وأ, بحكـ مف المحكمة إما باعتبارىا عقوبة جنائية ىي المصادرة " التي تت
نو إذا أديف شخص بارتكاب جـر بمقتضى ىذا األمر أو األنظمة الصادرة أ  ومف تطبيقاتيا , (1)تعويض " 

بموجبو , فتصدر المحكمة أمرىا بمصادرة العقاقير الخطرة , وكافة الغبلييف واألواني األخرى التي ارتكب 
وتتمف جميع العقاقير الخطرة واألواعي أو يتصرؼ بيا عمى وجو آخر حسبما تأمر بو المحكمة , الجـر بشأنيا

ومف تطبيقاتيا أيضا عدـ , (3)ومف التطبيقات أيضا حظر مصادرة وسائل اإلعبلـ إال بحكـ قضائي , (2)
 .(4)جواز مصادرة المشروعات الخاصة أو أمواليا إال عف طريق القضاء 

( مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى " ال مصادرة إال بحكـ قضائي " 21/4نصت المادة ) وقد
فجاءت ىذه المادة صريحة مف حيث اختصاص السمطة القضائية باألمر بالمصادرة دوف غيرىا مف السمطات 

  .وذلؾ حتى تضمف الرقابة مف التعسف في استعماؿ السمطات الممنوحة, العاممة في الدولة

  :المصادرة اإلدارية: ياا ثان

نما تقرر بأمر إداري  , (5)ىي المصادرة التي تقرر عف غير طريق القضاء فبل يصدر بيا حكـ وا 
فينا تتـ المصادرة , وترد عمى األشياء التي تعد حيازتيا أو استعماليا جريمة مثل المخدرات والنقود المزيفة

فينا تجوز المصادرة سواء بمعرفة النيابة أو جية , مف مجرد الحيازة ا  نابع ا  يواجو خطر  ا  عيني ا  بوصفيا تدبير 
 فبل تصادر إداريا ولو فقدت شروط, أما األشياء التي تجوز حيازتيا بشروط مثل السبلح المرخص, أخرى 

 .(7)وينتشر ىذا النوع مف المصادرة في جرائـ تيريب البضائع , (6)وبالتالي فإنيا تصادر قضائيا , لحيازةا

                                                           

 .54ص , , مرجع سابق(  عبد السميع اليواري 1)
  1975( لسنة 558مف األمر بشأف العقاقير الخطرة )الضفة الغربية( )رقـ  (35)مادة ال(  2)
 ( مف القانوف األساسي الفمسطيني 24/3المادة )  (3)
 .1998( لسنة 1( مف قانوف تشجيع االستثمار الفمسطيني رقـ )7(  المادة )4)
 .54ص , مرجع سابق, (  عبد السميع اليواري 5)
    .1135 ص, 2011القاىرة , دار النيضة العربيةد.ط, , شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات, عبد الرءوؼ ميدي  (6)
 .165ص , مرجع سابق, ي(  عمرو عفيفي الفق7)
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فيتـ إخطار األشخاص المتوقع , ىذا النوع مف المصادرة دوف الحاجة ألي إجراء قضائي رسمي قع  وي
وىذا األمر , فإذا لـ تتـ المعارضة تسارع السمطة المختصة إلى تطبيق قانوف المصادرة, مصادرة ممتمكاتيـ

عمى القضاء الوقت والجيد مف  وىي توفر, وقمة تكمفتيا بالمقارنة مع الطريق القضائي, يجعميا تتسـ بسرعتيا
وعند تطبيق األمر بالمصادرة يجب إشعار جميع األطراؼ ونشره في جريدة , الخوض في أمور ال تنازع فييا

 .(1)وفي حالة االعتراض في ىذه الفترة فتتحوؿ إلى الطريق القضائي , مع االنتظار فترة االعتراض, متداولة

يجوز لمسمطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نو أومف تطبيقات المصادرة اإلدارية 
ولممحكمة أف تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيبل  مؤقتا  ولمدة ال , نسخ المطبوعة الصادرة في ذلؾ اليوـ

ودوف , فيذه المادة منحت صراحة السمطة المختصة سمطة المصادرة بقرار إداري , (2)تزيد عف ثبلثة أشير 
مصادرة وزارة الصحة باعتبارىا جية إدارية  المواد   ومف التطبيقات أيضا, مختصةصدور حكـ محكمة 

تبلفيا بالتنسيق مع الجيات المختصة , المموثة وكذلؾ , (3)أو أي مواد يمكف أف تكوف مصدرا  لمعدوى وا 
واز جومف التطبيقات كذلؾ ,  (4)يجوز لوزير الصحة مصادرة األدوية الغير مرخصة واألدوية الميربة 

ومف التطبيقات أيضا , (5)مصادرة الجيات الرقابية لمسمع والمواد  الغير مطابقة  لمتعميمات الفنية اإللزامية  
 .(6)مصادرة الحكومة بناء عمى تعميمات مف وزير المالية أي ورقة بنكنوت ثبت أنيا مزورة أو مقمدة 

ليقتصر األمر , األساسي الفمسطيني( مف القانوف 21/4وقد حظرت ىذه المصادرة بموجب المادة )
ف معظـ التطبيقات السابقة قد جاءت في فترة قبل صدور القانوف إوبالتالي ف, عمى المصادرة القضائية

أو ألنيا تعد في ىذه , وبالتالي فإنيا مخالفة لمقانوف األعمى الذي حظر ىذا النوع مف المصادرة, األساسي
  .وذلؾ عند تعذر الحكـ بالمصادرة, تتـ بقرار إداري  الحالة مف التدابير االحترازية التي

وذلك من خالل حظر , وفي ىذا المجال نوصي المشرع الفمسطيني تعديل المواد السابقة الذكر
( من القانون األساسي التي حظرت نيائيا 21/4وذلك لكي تأتي منسجمة مع المادة ), المصادرة اإلدارية
  .وتدرج قواعده, المحافظة عمى سمو قواعد القانون األساسي جلأك من وكذل, المصادرة اإلدارية

 

 

 

 

                                                           

 .17ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد هللا الخزيمي1)
 .بشأف المطبوعات والنشر 1995( لسنة 9( مف قانوف رقـ )47المادة )  (2)
 .2004( لسنة 20( قانوف الصحة العامة رقـ )10المادة ) ( 3)
 .مينة الصيدلة في فمسطيفمف نظاـ مزاولة  ( 1/ ب/96المادة ) ( 4)
 .ـ2000( لسنة 6( قانوف المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ )30مادة )ال ( 5)
 .1960لسنة  16قانوف العقوبات رقـ ( مف 244(  المادة )6)
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 الفصل الثاني

 األحكام الموضوعية لممصادرة
 

تكاد أف تكوف ىذه الطبيعة القانونية تنفرد بيا المصادرة , لممصادرة الجنائية طبيعة قانونية خاصة
تكميمية إذا وقعت عمى أشياء مشروعة فتكوف عقوبة , فيي تجمع بيف نوعي الجزاء الجنائي مف ناحية, وحدىا

ذات طابع وجوبي إذا وقعت عمى أشياء غير مشروعة  ا  عيني ا  احترازي ا  وتكوف تدبير , ذات صمة بالجريمة
فيي قد تكوف مف قبيل االلتزامات المدنية الواردة في القانوف المدني إذا وقعت , ومف ناحية أخرى , الحيازة

وبيذا فإف المصادرة تجمع بيف ثبلثة , لمتضرر مف ىذه الجريمةعمى أشياء مشروعة بيدؼ تعويض ا
وفي ىذا , تطبيقات ولكل مف ىذه التطبيقات أحكاـ خاصة بيا تميزىا عف غيرىا مف التطبيقات األخرى 

يتـ تقسيـ ىذا سوبيذا , الفصل سنحاوؿ دراسة ىذه التطبيقات مف حيث شروط وخصائص كبل منيا عمى حدة
 : احث ستكوف عمى الشكل التاليالفصل إلى ثبلثة مب

 .األحكاـ الخاصة بالمصادرة الجوازية: المبحث األوؿ
 .األحكاـ الخاصة بالمصادرة الوجوبية: المبحث الثاني
  .األحكاـ الخاصة بالمصادرة كتعويض: المبحث الثالث
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 المبحث األول 
 األحكام الخاصة بالمصادرة الجوازية 

 
وىذه األحكاـ تجعل مف , الجوازية بمجموعة مف األحكاـ نظرا لكونيا عقوبة تكميميةتمتاز المصادرة 

ودراسة ىذه األحكاـ تتطمب دراسة شروط ىذه المصادرة مف , اليسير تمييزىا عف غير مف صور المصادرة
 : وىما كالتالي مطمبيفيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى سوعميو , وخصائصيا مف ناحية أخرى , ناحية

 .شروط المصادرة الجوازية: األوؿ المطمب
 .خصائص المصادرة الجوازية: المطمب الثاني

 
 المطمب األول 

 شروط المصادرة الجوازية 
 

( مف قانوف العقوبات رقـ 30يجب لمحكـ بالمصادرة الجوازية توافر ثبلثة شروط تضمنتيا المادة )
وىذه الشروط ىي , 2003لسنة  بات الفمسطيني( مف مشروع قانوف العقو 21/1والمادة ) 1960( لسنة 16)

وشرط عدـ اإلخبلؿ , وشرط المحل, ارتباط الحكـ بالمصادرة بعقوبة أصمية عمى اعتبار أنيا عقوبة تكميمية
   : وفيما يمي بياف ىذه الشروط, حسف النية الغيرب

 :ارتباط الحكم بالمصادرة الجوازية بعقوبة أصمية: الشرط األول
 

فيجب صدور حكـ بإدانة المتيـ بعقوبة أصمية , المصادرة الجوازية ال تكوف إال عقوبة تكميميةبما أف 
العقوبات التي يمكف الحكـ بيا بصفة : ىي (2)والمقصود بالعقوبة األصمية , (1)لكي يحكـ بالعقوبة التكميمية 

ويتخذ  ؛أي استقبلليا عف غيرىا مف العقوبات دوف أف يكوف توقيعيا معمقا  عمى الحكـ بعقوبة أخرى , أصمية
والعقوبات األصمية في قانوف العقوبات , (3)لنوع العقوبة المقررة لمجريمة  ا  المشرع مف طبيعة الجريمة ضابط

مع جواز إقراف األشغاؿ الشاقة  ,ا  أو مؤقت ا  ىي اإلعداـ والحبس الذي يكوف مؤبد 1936( لسنة 74رقـ )

                                                           

  .55ص , مرجع سابق, عبد السميع اليواري   (1)
ناحية يعتمد المشرع عمى العقوبات األصمية وحدىا في تقسيـ الجرائـ حسب جسامتيا فمف , (  وتكمف أىمية تقسيـ العقوبات إلى أصمية وغير أصمية2)

ومف ناحية أخرى فإف العبرة في العقوبة األصمية أكثر مف غيرىا عند تطبيق الكثير مف أحكاـ القانوف الجنائي كما في تحديد , مف جناية وجنحة ومخالفة
العقوبة التبعية في ميزاف , حمد عبد الظاىرألؾ في حساب العود ؛ وكذ, الواجبة التطبيق في حالة التعدد وتحديد العقوبة األشد, القانوف األصمح لممتيـ

 .37ص , 2004القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة األولى, القاضي الدستوري 
 .39ص , 2003القاىرة , يضة العربيةدار الن , د.ط, أحكاـ التجريـ والعقاب في قانوف تنظيـ االتصاالت, إبراىيـ حامد طنطاوي   (3)
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 1960( لسنة 16وفي قانوف العقوبات رقـ ), (1)باإلضافة إلى عقوبة الغرامة , لمحبس إذا رأت المحكمة ذلؾ
واالعتقاؿ المؤقت في , واالعتقاؿ المؤبد واألشغاؿ الشاقة المؤقتة, ىي اإلعداـ واألشغاؿ الشاقة المؤبدة

مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني بتصنيف  قاـوقد , (2)لغرامة في الجنح باإلضافة إلى الحبس وا, الجنايات
ىي , لكل جريمة حسب جسامتيا فعقوبة الجنايات وأدنى أقصىمف خبلؿ جعل حديف  األصميةالعقوبات 
وال تزيد عمى خمس عشرة سنة , السجف المؤقت الذي ال تقل مدتو عف ثبلث سنواتو , السجف المؤبدو اإلعداـ 
جاوز ثبلث تت الحبس الذي تزيد مدتو عمى أسبوع والوعقوبة الجنح ىي , ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾما لـ 
, الحبس الذي ال تزيد مدتو عمى أسبوعىي المخالفات وعقوبة , جاوز خمسيف دينارا  تالغرامة التي تو  سنوات

 .خمسيف دينارا   جاوزتالغرامة التي ال تو 
 باإلدانةوال يتصور صدور حكـ قضائي , لمجرائـ األساسيوىذه العقوبات المذكورة تمثل الجزاء  

عمى ذلؾ  وبناء  ,  (3)عمى إحداىا  اإلدانةمع جواز قصر حكـ , مف حيث النوع والمقدار, بدوف ذكر إحداىا
المقررة لمجريمة فإنو بالتبعية يحوؿ دوف صدور حكـ  األصميةفإف كل حكـ يحوؿ دوف الحكـ بالعقوبة 

, لوفاة المتيـ أثناء الدعوى  أومانع عقاب  أوتوافر مانع مسئولية  لئلدانةالمانعة  األمور, ومف (4)بالمصادرة 
أما الوفاة التالية عمى الحكـ البات فبل تؤثر عمى حق الدولة في الماؿ الممموؾ ليا بموجب حكـ المصادرة 

وقد , (6)حالة ثبوت جنوف المتيـ وقت ارتكاب الفعل  أو, وكذلؾ في حالة ارتكاب الفعل في حالة ضرورة, (5)
 أو, لعدـ كفاية األدلة أو, إجرائية كالتنازؿ عف الشكوى  ألسباب األصميةيكوف سبب عدـ الحكـ بالعقوبة 

 .(7)االختصاص الحكـ بعدـ  أووكذلؾ في حالة عدـ قبوؿ الدعوى , لمتقادـ أو, لصدور عفو

 فَّ أل, عدـ الحكـ بعقوبة المصادرة إلىال يؤدي , األصميةومع ذلؾ فإف الحكـ بوقف تنفيذ العقوبة 
والقوؿ , عمى شيء سبق ضبطو إالالمصادرة دائما تكوف واجبة النفاذ بحسب طبيعتيا ألنو ال يحكـ بيا 

وبالتالي فإف مخالفة شروط وقف التنفيذ يؤدي , ضرورة إرجاع المضبوطات إلىبوقف تنفيذ المصادرة يؤدي 
وتطبيقا لذلؾ فقد , (8)ويجب تنزيو الشارع عنو , وىذا ال يمكف التسميـ بو, ضرورة إرجاع المضبوطات إلى

مع , مع وقف التنفيذ لمدة ثبلثة سنوات أشيرمدة ثمانية  المستأنفحكمت المحكمة المركزية بغزة بحبس 

                                                           

؛ وقد بينت المادة الخامسة مف ىذا القانوف الحدود المقررة مف العقوبات لمجرائـ مف  1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )39و37المواد )   (1)
ستوجب حيث الجسامة, فالمخالفة ىي التي تستوجب الحبس الذي ال يتجاوز األسبوع أو الغرامة التي ال تتجاوز الخمس جنييات, والجناية ىي التي ت

كوف عقوبة الجنحة بيف ىذيف الحديف بما يزيد عف أسبوع مف الحبس عمى أف ال يتجاوز ثبلثة عقوبة اإلعداـ أو الحبس أكثر مف ثبلثة سنوات, وت
 سنوات. 

  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )15و14المواد )  (2)
  .562ص , مرجع سابق, عمي راشد (3)
  .465ص , 1989, ارؼ باإلسكندريةمنشأة المعد.ط, , ن ظـ القسـ العاـ في قانوف العقوبات المصري , جبلؿ ثروت  (4)
  .444ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمجزاء الجنائي, حمد عوض ببلؿأ  (5)
  .798ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (6)
  .62ص , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي  (7)
  .55ص , مرجع سابق, عبد السميع سالـ اليواري  (8)
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دوف عقوبة المصادرة لطبيعتيا  األصميةفينا المحكمة أوقفت تنفيذ العقوبة  ,(1)مصادرة الموس المضبوط 
  .الخاصة التي ترفض وقف التنفيذ

( مف قانوف 30المادة ) فَّ وذلؾ أل, (2)في جريمة عمدية  التكميمية ويجب صدور الحكـ بيذه العقوبة
جاءت بصياغة , العقوبات الفمسطيني( مف مشروع قانوف 21والمادة ), 1960( لسنة 16العقوبات رقـ )

, الحصوؿ تحصيل األشياء مف الجريمة يعني تعمد   فَّ ؛ وذلؾ ألتوضح ضرورة كوف الجريمة عمدية 
( السابقة 30ففي المادة ), (3)وىذا ما ال يتصور إال في الجرائـ العمدية , واالستعماؿ يعني تعمد االستخداـ

بخبلؼ الجنحة , ية بمناسبة جناية أو جنحة دوف النص عميياالحكـ باإلدانة في جريمة عمد يجب صدور
 .(4)غير المقصودة أي غير العمدية التي يجب فييا النص عمى العقوبة مف خبلؿ نص خاص 

 : محل المصادرة الجوازية: الشرط الثاني
 األشياء جميع مصادرة "يجوز: عمى 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )30نصت المادة )

, " فياالقترا معدة كانت أوبيا ارتكا في استعممت التي أو, مقصودة جنحة أو نتيجة لجناية حصمت التي
" يجوز : ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني حيث نصت عمى21/1وبصياغة مشابية جاءت المادة )

ارتكابيا, أو كانت  , أو التي استعممت في مت مف الجريمةالحكـ بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصَّ 
 فَّ اتجاه موفق لمشرعنا الفمسطيني أل   وىذا, وفي ىذه المواد استخدـ المشرع مصطمح األشياء, معدة القترافيا "

وكذلؾ اآلالت بالمعنى الواسع ومنيا الحباؿ في , ىذا المصطمح يتسع ليشمل األسمحة بالمعنى الدقيق
ضافة إلى أف ىذا المصطمح يقضي عمى أي خبلؼ يمكف أف باإل, والسيارة في نقل البضائع, التصور لمسرقة

جل إدخاؿ ما يراه الواسعة تفتح المجاؿ لمقاضي مف أ ومف ناحية أخيرة فإف الصياغة, تسببو الصياغة الضيقة
دراجو ضمف ىذه الصياغةمناسب    .الصياغة الواسعة تتفق مع المعنى المغوي لؤلشياء فَّ وأل, ا  وا 

وىذه , السابقة نجدىا ميزت بيف ثبلثة أشياء تكوف محبل  لممصادرة الجوازيةوباستقراء النصوص 
وفيما يمي بياف ىذه األشياء عمى , (5)فبل يجوز مصادرة أشياء غيرىا , األشياء واردة عمى سبيل الحصر

 : الترتيب
 : متحصالت الجريمة .1

عرفت المادة األولى مف القرار وقد , (6)أي شيء يحقق نفعا  لمجاني مف ارتكاب الجريمة : يقصد بيا
تجة بطريق مباشر أو األمواؿ النا: المتحصبلت بأنيا 2007( لسنة 9بقانوف لمكافحة غسل األمواؿ رقـ )

                                                           

  .غزة 30/5/1999جمسة  43/99استئناؼ جزاء رقـ  (1)
 .21/2/2521غزة, جلسة  5/21والجرٌمة العمدٌة هً التً تتطلب تداخل إرادة المتهم فً ارتكابها ؛ استئناف علٌا جزاء رقم   (2)

  .799ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (3)
  .54ص , 2002القدس , دار الفكرد.ط, , الجزء الثاني النظرية العامة لمعقوبة, العقوبات الفمسطيني القسـ العاـ شرح قانوف , دمحم عمي الحمبي  (4)
ص , شرح قانوف العقوبات مرجع سابق, محمود محمود مصطفى ؛443ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمجزاء الجنائي, حمد عوض ببلؿأ  (5)

615 . 
  .683ص , مرجع سابق, مأموف دمحم سبلمة  (6)
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وما ينتج , ا الموظف المرتشيومثاليا الفائدة التي يحصل عميي, أو كميا مف الجرائـ األصمية ئيا  غير مباشر جز 
صبلت التي جاءت بنتيجة غير مباشرة لمجريمة مثل النقود التي حصل ومنيا المتح, (1)لعاب القمار عف أ

ومف , (2)والسمع التي اشتراىا بالنقود التي حصل عمييا كرشوة , عمييا الجاني لقاء بيع األشياء المسروقة
وكذلؾ األمواؿ المختمطة بيذه , أمثمتيا مصادرة األمواؿ المتحصل عمييا مف جريمة غسل األمواؿ

 .(3)المتحصبلت 
, لمغنـ ا  ال تكوف الجرائـ سببتحصبلت ىو رغبة وحرص المشرع عمى أواليدؼ مف مصادرة ىذه الم

 .(4)فمذلؾ يسعى إلى مصادرة ىذه األشياء, صدر كسب لمجناةمو 
 : ممت في ارتكاب الجريمةاألشياء التي استع .2

كل أداة استخدميا الجاني لكي يزيد مف فرص نجاح تنفيذ الجريمة وتحوؿ دوف العقبات : يقصد بيا
ويستوي في ذلؾ أف تكوف ىذه األشياء أسمحة بالمعنى الدقيق كاألسمحة , (5)التي قد تواجيو خبلؿ التنفيذ 

حة التي استخدمت في ومثاؿ ىذه األشياء األسم , (6)أو أدوات وآالت كالسيارة والمفاتيح , النارية والسكاكيف
ومف أمثمتيا مصادرة المستندات , (7)والسيارة المستخدمة في نقل المسروقات والبضائع الميربة , جريمة القتل

واألختاـ والعبلمات والدمغات والطوابع المزورة أو المقمدة المضبوطة أو أي أدوات استعممت في ارتكاب 
 .(8)الجريمة 

ذه األشياء إلى الحيمولة دوف قياـ الجاني بارتكاب جرائـ أخرى وييدؼ المشرع مف وراء مصادرة ى
ليذه  المشروعغير ي إيبلـ الجاني بسبب االستخداـ ىذا باإلضافة إلى رغبة المشرع ف, بنفس ىذه األشياء

 .(9)فيقرر مصادرتيا عقابا لو عمى جريمتو , األشياء المباحة حيازتيا
التي تحصمت مف جريمة غير عمدية لـ يمجأ الجاني إلى ويستثنى مف النوعيف السابقيف األشياء 

الجاني لـ يتوخى الحيطة والحذر مما أدى  فَّ ذلؾ األشياء التي استخدمت فييا ألوك, ارتكابيا لمحصوؿ عمييا
وعمى ذلؾ فإف المصادرة ال تجوز في مثل ىذه , إلى وقوع الجريمة وكاف استخدامو ليذه األشياء مشروعا  

 .(10)األحواؿ 
 
  

                                                           

  .670ص , مرجع سابق, الوسيط في قانوف العقوبات, احمد فتحي سرور  (1)
  .263ص , مرجع سابق, مصطفى فيمي الجوىري   (2)
  .2007( لسنة 9/أ( مف القرار بقانوف بشاف مكافحة غسل األمواؿ رقـ )40/1المادة )   (3)
   .150ص , مرجع سابق, حسف دمحم ربيع  (4)
  .97ص , مرجع سابق, المرصفاوي في قانوف العقوبات, حسف صادؽ المرصفاوي   (5)
  .683ص , مرجع سابق, سبلمة مأموف   (6)
 .86ص , مرجع سابق, جميل عبد الباقي الصغير, 615ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود محمود مصطفى   (7)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني142المادة )  (8)
  .264ص , مرجع سابق, مصطفى فيمي الجوىري   (9)
  .684ص , مرجع سابق, مأموف سبلمة  (10)
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 : األشياء التي كان من شأنيا أن تستعمل في ارتكاب الجريمة .3
واتجيت نيتو , كل أداة خصصيا وحضرىا الجاني الستخداميا في تنفيذ جريمتو: يقصد بيا

مما دفعو الرتكاب جريمتو , لو الظروؼ البلحقة لكي يستخدميا في التنفيذ ح  ت  لكف لـ ت  , الستخداميا في التنفيذ
نو نفذىا بوسيمة ة  الرتكاب الجريمة إال أالتي أعدىا الجاني حقيق األشياء   وتشمل ىذه األشياء  , (1)بأداة غيرىا 

وتشمل كذلؾ األشياء التي , مثل استخداـ سكيف في القتل بدال مف المسدس الذي كاف قد جيزه, (2)أخرى 
األداة التي أ عدت الرتكاب جريمة وتشمل كذلؾ , (3)أ عدت الرتكاب الجريمة إال أنيا وقفت عند حد الشروع 

ومثاليا أداة الكسر المعدة لمسرقة التي واجو , جريمة أخرى بدال  منيا كنتيجة محتممة ليا ت  ب  رتك  ولكف ا  , معينة
  .بض عميو قبل السرقةبيا ثـ ق   افقتمي اخبلؿ الجريمة المجني عمييبيا 

رتكاب الجاني لجرائـ أخرى بنفس ىذه وييدؼ المشرع مف وراء مصادرة ىذه األشياء إلى توخي ا
 .(4)األشياء 

ورغـ قصر المواد السابقة المتضمنة لؤلشياء محل المصادرة الجوازية في ىذه التصنيفات الثبلثة 
ومثاليا مصادرة , وىو ما يسمى بجسـ الجريمة, إال أف بعض القوانيف قد تنص عمى شيء أخر, السابقة

مف الضرورة والتي يحمميا األشخاص عمنا  ودوف مسوغ , موضوع الجريمةاألسمحة الحادة واألدوات الخطرة 
ومنيا جواز الحكـ , (5)في األماكف العامة ووسائل النقل واالجتماعات ودور العبادة الشخصية أو الحرفية 

فيذه األشياء لـ تكف متحصبلت مف , (6)بمصادرة األمواؿ المضبوطة موضوع جريمة التيريب لمخارج 
وذلؾ باعتبار حمميا جريمة في حد , ولكف يمكف مصادرة ىذه األشياء, ولـ تستعمل في ارتكاب جرائـ, الجرائـ
وبالتالي ال يوجد ما يدعو إلى إضافة جسـ الجريمة إلى , وىنا تكوف مصادرة وجوبية كتدبير احترازي , ذاتو

والتي ال يمكف , ى سبيل الحصروالواردة عم, األشياء الثبلثة السابقة التي تشكل محل المصادرة الجوازية
فإنو يمكف أف , لمجريمة ا  ومف ناحية أخرى فإف أي نص قد ينص عمى أشياء تشكل جسم, القياس عمييا

تعممت في الجريمة ومنيا مصادرة , تخضع لممصادرة مف خبلؿ إدراجيا تحت مصطمح األشياء التي اس 
ع في ىذه المصادرة شرَّ فالم  , (7)ائـ تزييف العمبلت األدوات واآلالت واألوراؽ والمعدات التي كانت محبل لجر 

والحقيقة أف مصادرتيا , صراحة عمى ىذه األشياء بأنيا جسـ لمجريمة مف خبلؿ كممة " كانت محبل " نصَّ 
   .يكوف بسبب استعماليا في جرائـ تزييف األمواؿ

تشكل في مجمميا والتي , وبيذا ننتيي إلى ضرورة قصر المصادرة عمى الثالثة صور السابقة
 .محال لألشياء محل المصادرة الجوازية

                                                           

 , 150ص , مرجع سابق, حسف دمحم ربيع  (1)
  .683ص , مرجع سابق, مأموف دمحم سبلمة  (2)
  .128ص د.ف, دمحم عبد هللا الشمتاوي, إجراءات وصيغ التصرؼ في المضبوطات, الطبعة الثانية, دار محمود لمنشر والتوزيع, القاىرة,   (3)
  .798ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (4)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني228-226المواد )  (5)
 .11/22/2522جلسة , غزة 42/22استئناف علٌا جزاء رقم   (6)

 ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 128المادة)  (7)



49 

 

  األموالمحل المصادرة في جرائم غسل : 
 

لتنص عمى محل المصادرة في  1003( لسنة 5رقـ ) األمواؿ( مف قانوف غسل 40جاءت المادة )
وكاف واضحا  بصريح النص أف المصادرة في ىذا القانوف ذات طابع وجوبي , الجرائـ الواقعة في ىذا القانوف 
وذلؾ لكونيا تقع , ا  احترازي ا  تسميتيا بالمصادرة العينية التي تعد تدبير  إلى باإلضافةمف صياغة عبارة "يحكـ" 

بحد ذاتيا  األعماؿويفسر سبب أخذىا بالطابع الوجوبي لممصادرة ىو عدـ مشروعية ىذه , بذاتيا أشياءعمى 
وقد , (13المقررة لؤلفراد في المادة ) األصميةوقد ذ كرت ىذه المصادرة بجانب العقوبة , رمة قانونا  جَّ وألنيا م  

وكذلؾ مع إضافتيا , وبيذا يتصور المصادرة في الشروع, عاقبت ىذه المادة في الفقرة الثالثة عمى الشروع
( محل 40/2وقد ذكرت فقرات المادة ), (15تبارية في المادة )المقررة لؤلشخاص االع األصميةلعقوبة الغرامة 

 األمواؿوكذلؾ , المختمطة بالمتحصبلت األمواؿوكذلؾ , المتحصمة مف الجريمة األمواؿىذه المصادرة وىي 
نعتقد بأف والوسائط و , المتحصمة األمواؿواألمواؿ التي تشكل منافع مف , التي تشكل موضوع الجريمة

( مف نفس 42وقد جاءت المادة ), األمواؿفي الحصوؿ عمى ىذه  ا  لوسائط كل ما كاف سببالمقصود بيذه ا
حسف  امع مراعاتي, سند يحوؿ دوف ىذه المصادرة أيثر عمى قوة ىذه المصادرة في إلغاء أ القانوف لتنصَّ 

   .نية الغير
ة ىذه المصادر  مف حيث طبيعة المصادرة في ىذا القانوف ىو كوف  الباحث بو أن الذي يأخذ إل

بحد ذاتيا ال  األمواؿف حيازة وأل, األصميةع حكـ بيا بجانب العقوبة ف المشرَّ وذلؾ أل, عقوبة تكميمية وجوبية
أف المشرع  إلى باإلضافةىذا , األمواؿأف مصادرتيا جاءت بسبب صمتيا بجريمة غسل  إال, تشكل جريمة

وبيف المصادرة , المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميمية حينما ذكر مصطمح المصادرة العينية فيو لـ يفرؽ بيف
أف المشرع ييدؼ مف  إال, األمواؿال خطورة مف حيازة ىذه  وأن إلى باإلضافةىذا , الوجوبية كتدبير احترازي 

   .وراء ىذه المصادرة القضاء عمى ىذه الجرائـ
 

 :سن نية الغيرعدم اإلخالل بح  : الشرط الثالث

فإف , دأ شخصية العقوبةومنيا خضوعيا لمب, الجوازية لؤلحكاـ العامة لمعقوبة نظرا  لخضوع المصادرة
ف اإليبلـ الذي تتضمنو المصادرة عمى ماؿ وأل, خبلؿ بحقوؽ الغير حسف النيةال يؤدي إلى اإلذلؾ يجب أ

المادة وقد نصت عمى شرط ح سف نية الغير , (1)يعتبر خروجا  عمى مبدأ شخصية العقوبة , الغير حسف النية
لمنظمة التحرير  ( مف قانوف العقوبات الثوري 37)والمادة , 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )30)

ذي النية الحسنة " وفي نفس المعنى جاءت المادة , مع مراعاة حقوؽ الغير" : بقوليا 1979الفمسطينية لعاـ 
"  حسف النية ,ع مراعاة حقوؽ الغيرم" : ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني حيث نصت عمى21)

                                                           

  .444ص , مرجع سابق, النظرية العامة, حمد عوض ببلؿأ  (1)
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وقد اختمف الفقو في , (1)والمقصود بالغير حسف النية في ىذا المجاؿ ىو الشخص األجنبي عف الجريمة 
 : وىي, وكاف الخبلؼ عمى ثبلثة أراء, تحديد معيار لح سف نية الغير

فمف , بل  وال شريكا  فييافاع عدَّ فبل ي  , يكوف الغير حسف النية إذا لـ تربطو صمة بالجريمة: الرأي األول
ومجرد عممو بأف الشيء سوؼ يستخدـ في , ومف كل توابعيا, يكوف بريئا  منيا, بموجب ىذه الجريمة ف  لـ ي د  

  .(2)طالما  لـ تتـ إدانتو بالجريمة , ال يجعل منو مبررا  لممصادرة, الجريمة

الغير حسف النية إذا لـ يتوافر لديو القصد أو حيث يعتبر , وىو قريب مف الرأي األوؿ: الرأي الثاني
ألنو لـ , رةفبل تجوز المصاد, ولو كاف عالما  بأف الشيء سيستخدـ في الجريمة, الخطأ اتجاه ىذه الجريمة
 .(3)وىذا سبب عدـ معاقبتو ولو بعقوبة تكميمية , حد المساىميف في ارتكاب الجريمةيصدر منو ما يجعمو أ

أي ال يعمـ بأف الشيء الذي يممكو قد , بأف الغير يكوف حسف النية إذا كاف جاىبلقاؿ : الرأي الثالث
الف , بغض النظر عف دخولو أو عدـ دخولو دائرة االتياـ, لبلستعماؿ في الجريمة تحصل أو ا ستعمل أو أ عدَّ 

ح سف النية تعني الجيل بحقيقة الشيء 
حينما  1936ة ( لسن74خذ بو قانوف العقوبات رقـ )ا أوىذا م, (4)

وتطبيقا  لذلؾ فقد قضت محكمة التمييز , (5)نص عمى ضرورة معرفة الشخص لماىية الشيء الذي يتداولو 
خذ قد أبأف محكمة الموضوع إذا اقتنعت بأف صاحب السبلح المستعمل في المشاجرة لـ يكف يعمـ بأف ابنو 

 .(6)قانوف فيكوف قرار المحكمة بعدـ مصادرة السبلح متفقا  مع ال, مسدسو

وقالوا بأف , بالعمـ مف الرأي األوؿ والثاني لـ يعتداكبل  فَّ ذلؾ أل  , الرأي الثالثويتفق الباحث مع 
العنصر العمـ ىو  فَّ ذلؾ أل, ف مباد  القانوف الجنائيوىذا يخال, العمـ ال يؤثر عمى قياـ الصمة بالجريمة

العمـ يعني قياـ توافر ف إوالعكس كذلؾ ف, قياـ القصد فعدـ العمـ ينفي, ةاألوؿ لقياـ الركف المعنوي لمجريم
الذي  ف الشيءأومف ناحية أخرى فإف عمـ الغير ب, وبالتالي البحث بعد ذلؾ عمى عنصر اإلرادة,الجريمة 

دوف استخدـ ىذا الشيء  ل  ح  ذلؾ ألنو لـ ي  , باالمتناع ا  مساىم سيجعل منو, يممكو سوؼ يستخدـ في الجريمة
لذلؾ فإف , أو لـ يقـ بإخبار مأموري الضبط القضائي بأف جريمة سوؼ ترتكب بشيء يممكو, وقياـ الجريمة

 .بالعمـ في نفي العبلقة بالجريمة ألنو اعتد  , الرأي الثالث ىو األقرب لمصواب

                                                           

   .618ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود محمود مصطفى  (1)
 .70ص  , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي:  انظر في عرض ىذه اآلراء لدى  (2)
 .799ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (3)
 685ص , مرجع سابق, مأموف سبلمة  (4)
عالم به" أو "عن " وٌقال أن شخصاً تداول الشًء أو استعمله "وهو :  حٌث نصت على 2512( لسنة 34( من قانون العقوبات رقم )1من المادة )  (5)

 علم منه" إذا كان ذلك الشخص ٌعلم بماهٌة الشًء الذي تداوله أو استعمله.

, 2011, وائل لمنشر, الطبعة األولى, المباد  العامة في قانوف العقوبة, سمطاف الشاوي ودمحم الوريكات:  أشار إليو, 256/95تمييز جزاء رقـ   (6)
  .350ص 
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مسألة موضوعية تفصل فييا محكمة  الغير سف النيةتوافر ح   مسألة استخبلصويعتبر تقدير و 
وبيذا , ولذلؾ يجب عمى محكمة الموضوع مراعاة حسف نية اآلخريف, (1) حسب ظروؼ الدعوى  الموضوع

ىذه  فإذا لـ تراع  , ذوي النية الحسنةقضت محكمة التمييز األردنية " بأف عمى المحكمة أف تراعي حقوؽ الغير 
طرفا في الدعوى الحقوؽ عندما تقضي بمصادرة وسيمة النقل بسبب أف الغير ذي النية الحسنة لـ يكف 

فإف لمحكمة الحقوؽ في مثل ىذه الحالة مطمق الحق , وبسبب أف حقوقو لـ تكف مدار بحث أماميا, الجنائية
وقضت أيضا , " (2)والفصل فيو عند رؤية دعوى االستحقاؽ التي ترفع مف ذلؾ الغير ؛ في بحث ىذا األمر 

إلثبات صحة شكواه بأف المرتشي طمب , رجاؿ األمف" بأنو إذا قاـ الراشي بدفع مبمغ الرشوة بناء عمى طمب 
 ." (3)فإف الحكـ بمصادرة المبمغ غير متفق وحكـ القانوف , منو ىذا المبمغ كرشوة

والمقصود بالحقوؽ التي لمغير في ىذا المجاؿ ىي الحقوؽ العينية كحقوؽ الممكية أو االنتفاع أو 
, عامة تشمل كل الحقوؽ العينية األصمية والمتفرعة عنيا قة جاءت بصياغةباف المواد السوذلؾ أل, (4)الرىف 

فبل تمنع ح سف النية مف مصادرتيا ألنيا غير مرتبة عمى , أما الحقوؽ الشخصية التي لمغير وتحت يد الجاني
 .(5)ولو كاف الشيء محل المصادرة ىو الشيء الوحيد الضامف الستيفاء الديف , شيء بعينو

د الحق ليذا فإذا تولَّ , سف النية إلى ما قبل صدور الحكـ القاضي بالمصادرةويتحدد النطاؽ الزمني لح  
, ألنو يمتد ىذا الحق عمى شيء ممموؾ لمدولة بمجرد صدور الحكـ لممصادرة, الغير بعد الحكـ فبل حماية لو

ثـ , الجريمة أما إذا كاف ىذا الشيء ممموكا  لمجاني وقت قياـ, (6)وىذا ىو األثر الطبيعي لمحكـ بالمصادرة 
ففي ىذه الحالة يجب حماية حق ىذا الغير حسف , تصرؼ فيو بعد ذلؾ وقبل تحريؾ الدعوى الجنائية ضده

إذا لـ يكف عالما  باستعماؿ ىذا الشيء أو , النية الذي تممؾ ىذا الشيء بعد الجريمة وقبل قياـ الدعوى 
  .(7)تحصمو مف الجريمة 

فذىب رأي إلى أف مجرد , المنازعة عمى ىذا الشيء محل المصادرةثر قياـ وقد اختمف الفقو حوؿ أ
خر إلى أف قياـ منازعة جدية وذىب رأي آ, (8)المنازعة ولو كانت جدية ال تمنع مف مصادرة ىذا الشيء 

حيث " , حد أحكاموجاه في أخذ القضاء بيذا االتوقد أ, (9)توجب وقف الحكـ حتى يفصل في المنازعة أوال  
المضبوطات لدى دائرة البوليس لمدة شيريف ريثما يقيـ المتيـ قضية حقوقية أماـ المحكمة قضى بحف  

                                                           

 . 574ص  ,   2000القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة الثانية, قانوف العقوبات " القسـ الخاص "شرح , (  فوزية عبد الستار1)
 .511ص , 1997عماف , دار الثقافة, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, دمحم الحمبي:  أشار إليو, 1959لسنة  33/59تمييز جزاء رقـ   (2)
  .1972لسنة  14/72تمييز جزاء رقـ   (3)
 .56ص , مرجع سابق, (  عبد السميع سالـ اليواري 4)
 . 618ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود محمود مصطفى  (5)
 .674ص , مرجع سابق, الوسيط في قانوف العقوبات, احمد فتحي سرور  (6)
  .وما بعدىا 86ص , مرجع سابق, الصغير جميل  (7)
 .800ص , مرجع سابق, العقوباتشرح قانوف , محمود نجيب حسني  (8)
  .73ص  , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي:  أشار إليو, عوض دمحم عوض  (9)
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قضية خبلؿ ىذه المدة أو إثبات الممكية الوفي حالة عدـ رفع , المختصة إلثبات ممكيتو ليذه المضبوطات
( لسنة 3ية رقـ )( مف قانوف اإلجراءات الجزائ76وقد أكدت عمى ذلؾ المادة ) (1)تصادر ىذه المضبوطات " 

 ؛ حيث أجازت لمخصـو عند حصوؿ منازعة بشأف المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة 2001
نو يجوز لمغير طمب مصادرة إال أ  بينما ذىب رأي أخير إلى التوفيق بيف اآلراء فقاؿ بعدـ جواز وقف الحكـ بال

ف وذلؾ ألونحن نأخذ بالرأي الثالث , (2)حقو مف الدولة ولو بعد الحكـ بالمصادرة طالما حسـ النزاع لصالحو 
وذلؾ مف خبلؿ الحكـ بالمصادرة ألنو فيو حماية لممصمحة , المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة

  .ذلؾ يجب حمايتيا صيانة لمحقوؽ الدستورية في التممؾ فإذا ما تقررت المصمحة الخاصة فإنو بعد, العامة

, قضائي القاضي بالمصادرةوحماية حقوؽ الغير حسف النية ال يعد ذلؾ انتقاصا  مف قيمة الحكـ ال
وبالتالي فإف تطبيقيا يفترض ثبوت المسئولية الجنائية , ف المصادرة الجوازية تكوف ليا صفة العقوبةوذلؾ أل

وال شأف ليا بممكية ىذا الشيء أو بما لمغير حسف النية مف , ضبط الشيء بسبب جريمتو تجاه الجاني الذي
ف ىذا الغير لـ تربطو صمة األحكاـ أل ية  جَّ ذلؾ خروجا  عف القاعدة العامة في ح   عد  وال ي  , حقوؽ عمى الشيء

 .(3)بيذه الجريمة 

فينا تنتقل ممكية الشيء , المصادرة مطمقا  ال يعني عدـ جواز , إال أف مراعاة حقوؽ الغير حسف النية
فمو كاف المتيـ شريكا  لمغير , إذا توافرت فيو شروط المصادرة إلى الدولة محممة بحقوؽ ىذا الغير حسف النية

وكذلؾ الحاؿ لو كاف لمغير حق , فإف الدولة تحل مكاف المتيـ في نصيبو مف ىذا الشيء, في ىذا الشيء
 .(4)ف الدولة تحل مكاف المتيـ في ممكية رقبتو انتفاع عمى ىذا الشيء فإ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .15/1/2511جلسة , غزة 4/11استئناف علٌا جزاء رقم   (1)

 673ص  , مرجع سابق, الوسيط في شرح قانوف العقوبات, احمد فتحي سرور   (2)
  .17ص , 44, العدد 1388شواؿ , مجمة األمف العاـ, المصادرة عمى الغير حسف النيةثر عقوبة أفتحي عبد الصبور,   (3)
  .466ص , مرجع سابق, جبلؿ ثروت  (4)
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 المطمب الثاني 

 خصائص المصادرة الجوازية 
 

تشترؾ المصادرة الجوازية كغيرىا مف العقوبات ببعض الخصائص الدستورية العامة مثل الخضوع 
وفيما يمي بياف , باإلضافة إلى بعض الخصائص كعقوبة تكميمية جوازية, لمبدأ الشرعية ولمبدأ الشخصية
 .خصائص المصادرة الجوازية

 : مشروعية محل المصادرة: األولى الخاصية

ىذه  تحصمت سواء, (1) عميو جزاء المصادرة في الجريمة الموضوع الذي ينصب   : محل المصادرة ىو
ومحل , ف تستعمل في ارتكاب الجريمةأنيا أأو كاف مف ش, مف الجريمة أو استعممت في ارتكابيا األشياء

ولكف , المحكوـ عميو مشخصلتكوف ممموكة التي التعامل فييا و  المصادرة الجوازية ىو مف األشياء التي يصح  
ف القانوف ال أو , فاألصل في ىذه األشياء أنيا مشروعة, (2)بسبب صمتيا بالجريمة فإنيا تخضع لممصادرة 

وقد تكوف , لممساءلة القانونية محبل   وىذه المشروعية قد تكوف مطمقة أي تشمل كل شخص, يحظر حيازتيا
, (3)محددة لحيازة ىذه األشياء  ا  مقيدة بحيث ال تشمل بعض األشخاص الذيف يشترط فييـ المشرع شروط

وذلؾ في حدود الكميات التي , نو يجوز لممرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية ألسباب صحيةأ  ومنيا 
فالمشرع ىنا قيد , (4) التنازؿ عنيا ألي شخص ميما كانت الظروؼبشرط عدـ , يصفيا األطباء المرخصوف 

  .ىذه الحيازة بشروط معينة يجب مف توافرىا عدـ جواز المصادرة

ومشروعية محل المصادرة ىو أىـ ما يميز المصادرة الجوازية التي تقع عمى مف تثبت مسئوليتو 
عد وجوبية التي ال تقع إال عمى شيء تالعف المصادرة , بصرؼ النظر عف نوعية الشيء محل المصادرة

  .(5)حيازتو جريمة في ذاتيا 

فمدلوؿ الشرعية يأتي في , ومدلوؿ المشروعية يختمف عف مدلوؿ الشرعية الذي سيأتي بيانو الحقا
أما مدلوؿ , القانوف الجنائي بمعنى القانوف أي حصر مصادر التجريـ والعقاب في نصوص قانونية محددة

وباألحرى انتفاء , نصرؼ إلى انتفاء التعارض بيف الواقعة المادية وبيف نصوص التجريـ والعقابالمشروعية في

                                                           

 .199ص , 2006القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة األولى, جريمة غسل األمواؿ دراسة مقارنة, عزت العمري   (1)
تعدد العقوبات وأثرىا في تحقيق الردع دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي , حمدأخالد عبد العظيـ , 1130ابق, ص مرجع س, عبد الرءوؼ ميدي (2)

 . 200ص , 2006اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي, الطبعة األولى, والقانوف الجنائي
  .134ص , مرجع سابق, بشير نصر دربوؾ  (3)
  .الصادر في غزة 2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )23) المادة  (4)
 .127ص , 50العدد , ىػ 1390ربيع أوؿ , مجمة األمف العاـ, مصادرة المواد المغشوشة بيف العقوبة وتدبير األماف, حسف عبلـ  (5)
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فالمشروعية تعني اإلباحة , التعارض بيف النصوص وبيف المصالح واألمواؿ المحمية بموجب ىذه النصوص
 .وىذا ما كاف في مشروعية إباحة األشياء محل المصادرة الجوازية, (1)

 شرعية عقوبة المصادرة:: الثانيةالخاصية 

( مف القانوف األساسي الفمسطيني لتضع المباد  الدستورية اليامة لتطبيق 15جاءت المادة )
ومقتضى ىذا المبدأ أنو " ال , وكاف مف بيف المباد  التي نصت عمييا مبدأ الشرعية, الجزاءات الجنائية
ا المبدأ مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني في المادة " وقد أكد عمى ىذ إال بنص قانونيجريمة وال عقوبة 

الحكـ فقد أكد عمى شرعية المصادرة حيث قضى بإلغاء  (3)وكذلؾ القضاء الفمسطيني , (2)األولى منو 
(  والمعاقب بمقتضاه قد خبل مف النص 212( المعدؿ باألمر )18ف األمر رقـ )بمصادرة المسدس والذخيرة أل

خر قضى وفي حكـ آ, (4)فتعيف بذلؾ إلغاء الحكـ بالمصادرة , وألنو ال عقوبة إال بنص, عمى عقوبة المصادرة
 .(5)( لعدـ تضمنو النص عمى عقوبة المصادرة 104بعدـ جواز مصادرة النقود حسب األمر رقـ )

وذلؾ مف خبلؿ تحديد األفعاؿ التي , ومعناه حصر مصادر التجريـ والعقاب في نصوص القانوف 
 فالقاضي, (6)وبياف نوعيا ومدتيا مف جية أخرى , والعقوبات المقررة ليا, وبياف أركانيا مف جية تشكل جرائـ

 الجرائـ شرعية مبدأ ويمثل, القانوف  في المحددة غير العقوبة بعقوبة الحكـ أو , مباحة أفعاؿ تجريـ يستطيع ال
المبدأ مف المباد  اليامة والجوىرية في  ويعد ىذا, (7)الفردية  لمحريات وجوىرية ضمانة ىامة بذلؾ والعقوبات

 .(8)ويطبق عمى العقوبات والتدابير االحترازية عمى حد سواء , القانوف الجنائي
, (9)ونتيجة ليذا المبدأ فإف لمقاضي الحرية لتقدير العقوبة والنطق بيا بيف حدييا األقصى واألدنى 

فأي عقوبة , بأحدىما كالتخيير بيف الحبس أو الغرامة ر القانوف القاضي بيف عقوبتيف فيختار الحكـوقد يخيَّ 
 .(10)يختارىا القاضي مف العقوبتيف المذكورتيف يعد ضمف حدود مبدأ الشرعية 

                                                           

السابع  العدداف, 1984, سبتمبر وأکتوبر  السنة الرابعة والستوف  , المحاماة مجمة, مبدأ الشرعية الجنائية مدلولو وعناصره, (  نبيل مدحت سالـ1)
 .18ص , لثامفوا

" ال جريمة وال عقوبة إال بنص في القانوف, وال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة :  ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى1/1تنص المادة )  (2)
 لنفاذ القانوف الذي ينص عمييا.

, غزة 1/34ال عقوبة إال بنص "  ؛ واالستئناف رقم حٌث تضمن النص على " أن  4/1/2510جلسة , غزة 133/45استئناف جزاء علٌا رقم   (3)

 .23/4/2534جلسة 

 .13/1/2514, جلسة غزة 2/14استئناف علٌا جزاء رقم   (4)

 .24/1/2511جلسة , غزة 10/11استئناف علٌا جزاء رقم   (5)

 . 340ص , مرجع سابق, عبد هللا سميماف سميماف  (6)
  .19ص  , جامعة القاىرةد.ط, , العقابدروس في عمـ , ىشاـ شحاتة إماـ  (7)
 .292ص , 1989س, جامعة عيف شم, رسالة دكتوراه, النظرية العامة لمتدابير االحترازية دراسة مقارنة, محمود سامي قرني  (8)
  .130ص , 1991الجزائر , دار المطبوعات الجامعية, الطبعة الثانية, موجز في عمـ اإلجراـ والعقاب, إسحاؽ منصور  (9)
  .1020ص , مرجع سابق, عبد الرءوؼ ميدي (10)

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/633/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/633/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/24048
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/24048
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األولى في قانوف العقوبات مف خبلؿ نص التجريـ , صور ب أف يتحقق مبدأ الشرعية في ثبلثويج
والثالثة مف خبلؿ التزاـ , الشكمية أو اإلجرائية المتبعةوالثانية في قانوف اإلجراءات مف حيث القواعد , والعقاب

 .(1)السمطة المنفذة لمحدود المرسومة بموجب القانوف 

وذلؾ مف خبلؿ , المصمحة الشخصية, إلى تحقيق التوازف بيف مصمحتيف المبدأوييدؼ تطبيق ىذا 
مما , قبل ارتكابيا مف خبلؿ نصوص واضحة لكل عمل مشروع أو غير مشروع لؤلفعاؿحدود واضحة  عوض

ويحوؿ كذلؾ دوف استبداد القاضي فبل يممؾ , في حياتيـ مف خبلؿ معرفة ىذه األفعاؿ الطمأنينة لؤلفراديحقق 
لتجريـ وظيفة ا إسنادالمصمحة العامة فتتحقق مف خبلؿ  أما, (2) وال يوقع عقوبة إال بنص, التجريـ إال بنص

ف القيـ والمصالح التي يحمييا قانوف العقوبات ال يمكف تحديدىا إال بواسطة أباعتبار ؛ والعقاب لممشرع وحده 
لمفيوـ الردع العاـ  المبدأف المصمحة العامة تتحقق مف خبلؿ تحقيق ىذا إف أخرى ومف ناحية , ممثمي الشعب

(3). 
وذلؾ , يجب لصحة تطبيقيا ضرورة خضوعيا لمبدأ الشرعية فإنوعقوبة جوازية المصادرة  ولما كانت

كقاعدة عامة كما فعل قانوف العقوبات رقـ  يأتيف أوالنص عمييا يمكف , مف خبلؿ النص القانوني عمييا
 النية ذي الغير حقوؽ  مراعاة مع: ( منو عمى ىذه القاعدة بقوليا30حيث نصت المادة ) 1960( لسنة 16)

 في استعممت التي أو, مقصودة جنحة أو, نتيجة لجناية حصمت التي األشياء جميع ةمصادر  يجوز , الحسنة
 ىذه مصادرة يجوز فبل المخالفة في أو المقصودة الجنحة غير في أما, القترافيا معدة كانت ارتكابيا أو
والجنح فالقاعدة العامة ىنا مقررة لصالح الجنايات , " عمى ذلؾ نص القانوف  في ورد إذا إال األشياء

وخير مثاؿ , فبل تجوز المصادرة فييا إال بنص خاص, أما المخالفات والجنح غير المقصودة, المقصودة
لممصادرة الجوازية في المخالفات جواز مصادرة األطعمة واألشربة التي لـ يحاف  أصحاب الفنادؽ عمى 

وكاف نفس األمر في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني حيث وضع القاعدة العامة في المادة  , (4)نظافتيا 
 1936( لسنة 74أما قانوف العقوبات رقـ ), (5)( دوف التفرقة بيف الجنح المقصودة وغير المقصودة 21/1)

جاؿ لمقياـ بما فقد وضع قاعدة عامة لمحكـ بالمصادرة إال أنيا جاءت بصورة ضمنية في صياغة تفتح الم
"إذا وصل إلى حوزة البوليس أي ماؿ مف األمواؿ فيما يتعمق : ( منو عمى144/2فنصت المادة ), يناسب الواقعة

بأية تيمة جزائية, فيجوز ألية محكمة أو ألي قاض  أو حاكـ صمح ينظر في تمؾ التيمة, أف يصدر, بناء  عمى 
قرارا  بتسميـ ذلؾ الماؿ إلى الشخص الذي يموح لممحكمة أو طمب مأمور البوليس أو عمى طمب المدعي بالماؿ, 

                                                           

ص , 1999القاىرة , دار النيضة العربيةد.ط, , الجزء األوؿ النظرية العامة لمعقوبة, شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبة, حمد شوقي أبو خطوةأ  (1)
36.  
 .102ص , 1938, مطبعة نوري د.ط, , الجريمةاألحكاـ العامة في القانوف الجنائي الجزء األوؿ في , عمي بدوي   (2)
  .وما بعدىا 32ص , مرجع سابق, القانوف الجنائي الدستوري , حمد فتحي سرورأ  (3)
  .بشاف اإلىماؿ الذي ينقل المرض 1944( لسنة 41المضافة بموجب قانوف رقـ ) 1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )197المادة )  (4)
" مع مراعاة حقوؽ الغير؛ حسف النية, يجوز الحكـ بمصادرة األشياء المضبوطة : ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى21/1المادة ) تنص  (5)

 .التي تحصمت مف الجريمة, أو التي استعممت في ارتكابيا, أو كانت معدة القترافيا
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ذا لـ يكف في االستطاعة معرفة صاحب الماؿ فيجوز لممحكمة أو  لمقاضي أو لحاكـ الصمح أنو صاحبو, وا 
 لمقاضي أو لحاكـ الصمح إصدار القرار الذي يستنسبو بشأنو ".

في التصرؼ بالسيارة المضبوطة  ف المحكمة صاحبة الصبلحية واالختصاصوبموجب ىذا النص فإ
صدر وقد أ, التيمة موضوع تمؾ القضية ينعقد لمحكمة الموضوع التي تنظر في 11/52عمى ذمة القضية رقـ 

بمصادرة السيارة المضبوطة بسبب الخبلؼ حوؿ سرقة أجزاء مف السيارة وىي " مكسر باطوف "  ا  النائب العاـ قرار 
(1). 

 : عقوبة المصادرةشخصية : الثالثة الخاصية
 

( 15تمتاز المصادرة كغيرىا مف العقوبات بخضوعيا لمبدأ شخصية العقوبة الذي جاءت بو المادة )
ويسري ىذه المبدأ عمى كل جزاء يأخذ شكل العقوبة ولو عيد بو المشرع إلى , مف القانوف األساسي الفمسطيني

 .(2)جية غير قضائية كالجزاء اإلداري الذي تفرضو اإلدارة عمى موظفييا 
سواء كاف فاعل , ومضموف ىذا المبدأ أف الجزاء ال يناؿ إال شخص المحكوـ عميو في الجريمة

ف اآلثار الغير مباشرة أل  , اقتصار آثاره عمى شخص المحكوـ عميووال يعني ىذا المبدأ , (3)أصمي أـ شريؾ 
ففي عقوبة اإلعداـ مثبل فإف األثر المادي يطاؿ , وىذا أحد سمبيات ىذا المبدأ, لمعقوبة ال يمكف تداركيا
, وفي عقوبة السجف سوؼ يحرموف مف الدخل المادي ولو كاف مؤقتا فترة السجف, األبناء الذيف مات معيميـ

 .(4)لؾ في العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة فإنيا ستؤدي إلى االقتطاع مف ثروتيـ وكذ
 : ن وىماالشخصية في المصادرة من خالل وجييويتجمى مبدأ 

فعميو ال , فالحكـ بالمصادرة ال ينفذ إال بحق شخص ثبتت إدانتو: من حيث الشخص: الوجو األول
ألنو ربما تثبت براءتو عند ظيوره لسبب إباحة أو لوجود مانع , الحكـ بالمصادرة الصادر ضد مجيوؿ يجوز

 .(5)مسئولية 
وال , (6)وال ضد الغير عف الجريمة , وال يمتد أثر الحكـ بالمصادرة إلى المسئوؿ المدني عف الجريمة  

فينا تنتقل الممكية إلى , في حياة المحكوـ عميو ا  باتيمتد أثره كذلؾ إلى ورثة المحكوـ عميو إال إذا كاف الحكـ 
ذا كانت الوفاة , أما إذا  توفى الجاني قبل الحكـ عميو فبل يجوز الحكـ بالمصادرة في مواجية الورثة, الدولة وا 

( مف قانوف 9وقد أكدت عمى ذلؾ المادة ), إف الدعوى الجنائية تنقضي بالوفاةف ا  باتقبل أف يصبح الحكـ 

                                                           

 .17/3/1996جمسة , غزة 147/96طمب عدؿ عميا رقـ  ( 1)
 .239ص , مرجع سابق, القانوف الجنائي الدستوري , احمد فتحي سرور  (2)
 .15, ص مرجع سابق, فتحي عبد الصبور (3)
  .56ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة , دمحم أبو العبل عقيدة, 1027ص , مرجع سابق, عبد الرءوؼ ميدي  (4)
 .105ص , 1978يوليو , (373العدد ), السنة التاسعة والستوف , المعاصرةمجمة مصر , المصادرة عقوبة, عمي فاضل حسف   (5)
  .84ص , مرجع سابق, جميل عبد الباقي الصغير  (6)
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( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الثوري 317والمادة ), 2001( لسنة 3اءات الجزائية رقـ )اإلجر 
  .(2)ويترتب عمى ذلؾ سقوط الحكـ بالمصادرة , (1)1979لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

وىذا , لممحكـو عميو ا  يجب أف يكوف الشيء محل المصادرة ممموك : من حيث الشيء: الوجو الثاني
, وممكية المحكوـ عميو لمماؿ محل المصادرة ليست ىي سبب المصادرة, ما يستفاد مف عبارة حقوؽ الغير

وباشتراط الممكية يتحقق اليدؼ مف العقوبة وىو تحقق , فسبب المصادرة ىو صمة ىذه األمواؿ بالجريمة
 .(3)فينا الشخصية تتحقق مف خبلؿ اإليبلـ الذي أصاب المحكـو عميو , اإليبلـ

 
حيث , وما دمنا نتحدث عن مبدأ الشخصية فإن ذلك يفتح المجال أمام مسئولية الشخص المعنوي 

ىو ضرورة  إل أن الرأي الراجح واليو يميل الباحث, اختمف الفقو حول مدى مساءلة الشخص المعنوي 
 . (4)مساءلة الشخص المعنوي 

 كحل, طبيعتو مع يتبلءـ بما ولكف المعنوي  الشخص عمى تطبق أف يمكف الجزاءاتف وذلؾ أل
 أف كما, والمصادرة الغرامة إلى باإلضافة , عممو نطاؽ تضييق أو , إغبلقو أو ومراقبتو , المعنوي  الشخص
 في يؤثر المعنوي  الشخص عمى توقيعيا ألف تماما, مستبعدة ليست واإلصبلح الردع في العقوبة أغراض
 .أخرى  مرة القانوف  مخالفة عدـ إلى إدارتو عمى القائميف يدفع مما , نشاطو

 شخصية مبدأ عمى خروج ىذا وفي , المساىميف جميع تصيب العقوبات بأف وتحجج المعارضوف 
 األشخاص نطاؽ في يماثمو ما لو ذلؾ أف إال   , ما ا  نوع صحيح قوؿ أنوكاف الرد عمييـ بف , العقوبة

كما  العائمة أفراد جميع عمى سيئة بآثار تأتي العقوبة يجعل ما األب عمى العقوبة تطبيق في فأل, الطبيعييف
 عمى لحممو الضرورية األمور مف ىو المعنوي  الشخص عمى الجزاء تطبيق إف ثـ, في الحبس واإلعداـ

 أشد فيي , المعنوي  الشخص عمى االحترازية التدابير بتوقيع يستياف ال كما, تصرفاتو في والحذر الحيطة
 .(5) األحياف مف كثير في العقوبات توقيع مف أثرا   وأبعد

بيذا االتجاه المؤيد لممساءلة الجنائية لمشخص  1960( لسنة 16خذ قانوف العقوبات رقـ )أوقد 
 أعماؿ عف جزائيامسئولة  المعنوية الييئات إف ": ( حيث نصت عمى74/2وذلؾ في المادة ), المعنوي 
 بإحدى أو, المذكورة الييئات باسـ األعماؿىذه  يأتوف  وعماليا عندما وممثمييا إدارتيا وأعضاء مديرييا
جزاءات محددة في الفقرة التالية مف نفس المادة  المساءلة في مع قصر, معنويا  " شخصا بصفتيا وسائميا
وبنفس االتجاه أخذت المادة , "  والمصادرة بالغرامة إال المعنوييف األشخاص عمى " ال يحكـ: بقوليا

                                                           

  تسقط دعوى الحق العاـ والعقوبة بوفاة المشتكي عميو سواء أكاف مف جية تطبيق العقوبة األصمية أو العقوبة اإلضافية أو الفرعية" :  وتنص عمى  (1)
 .190ص , بيروت, دار إحياء التراث العربي, الطبعة األولى, الجزء الخامس, الموسوعة الجنائية, جندي عبد الممؾ بؾ  (2)
  .11ص , مرجع سابق, نعيـ عطية, 109ص , مرجع سابق, المصادرة عقوبة, عمي فاضل حسف  (3)
 لمعموـ دمشق جامعة مجمة, المعنوي  لمشخص الجزائية المسؤولية, العطور سميماف إبراىيـ رنا:  أشار إليو, عمي القيوجي, محمود نجيب حسني  (4)

   .344ص , 2006الثاني  العدد, 22 المجمد, والقانونية االقتصادية
  .345ص , المرجع السابق, العطور سميماف إبراىيـ رنا (5)
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وكذلؾ الحاؿ في قانوف , (1) 1979الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ مف قانوف العقوبات /ب( 80)
حينما عرفت المادة الخامسة لفظتا " الشخص والمالؾ " وما تماثميا مف  1936( لسنة 74العقوبات رقـ )

وكل جماعة مف الناس , الييئات الحكمية عمى اختبلؼ أنواعيا, ألفا  لدى استعماليا فيما يتعمق بماؿ
 .تطيع امتبلؾ األمواؿتس

عمى أف العقوبات التي نص عمييا ىذا القانوف ونظميا ال تصمح كميا لمتطبيق عمى الشخص 
( 74مف قانوف العقوبات رقـ ) (27إال عقوبة الغرامة والمصادرة ودفع التعويض حسب المادة ), المعنوي 
 (2) .1936لسنة 
 

 : أنيا عقوبة تكميمية: الخاصية الرابعة

واألصل في المصادرة أنيا , (3)جل الجريمة ويتناسب معيا إيبلـ مقصود يوقع مف أ: ىيعقوبة ال
كاف نوع  وميما, (4)وتكوف ليا ىذه الصفة إذا وردت عمى أشياء مشروعة ال يحـر القانوف حيازتيا , عقوبة
ولف يتحقق ىذا اإليبلـ , فإف ىدفيا األوؿ وجوىرىا ىو الزجر واإليبلـ لمشخص المخالف لمقانوف , العقوبة

وىنا تتـ مصادرة ىذا , (5)المقصود إال إذا كاف الشيء محل المصادرة في حوزة المحكوـ عميو ومباح  لو 
تتـ إال إذا وقعت والمصادرة بيذه الصفة ال , (6)ولكف بسبب صمتو بالجريمة , الشيء رغـ مشروعية إباحتو

وأساس توقيع عقوبة المصادرة ىو ثبوت , الجرائـ المستقبمية بعكس التدابير التي تيدؼ لمنع ة  الجريمة حقيق
عكس التدابير التي يتـ إيقاعيا لخطر ماثل في شخص معيف في , الخطأ واإلثـ مف جانب المحكوـ عميو
وىذا كمو يتطمب في نياية المطاؼ صدور حكـ باإلدانة ضد ىذا , ظرؼ معيف دوف أف يقع منو خطر

 .(7)الشخص لقياـ المصادرة 

وبالتالي بمجرد صدور حكـ , وىذه العقوبة تتسـ بالثبات فبل تتراوح بيف حديف أقصى وأدنى
وذلؾ رغبة مف المشرع في التخمص مف ىذا الشيء , بالمصادرة فإف الشيء الخاضع لممصادرة يصادر كمو

 .(8)ىذا باإلضافة إلى الطابع العيني لعقوبة المصادرة , المتعمق بالجريمة

                                                           

وأعضاء إدارتيا وممثمييا وعماليا عندما يأتوف ىذه األعماؿ باسـ إف الييئات االعتبارية مسئولة جزائيا  عف أعماؿ مديرىا  –" :  وتنص عمى  (1)
  ." الييئات المذكورة أو بإحدى وسائميا وال يحكـ عمييا إال بالغرامة والمصادرة

ص , 2011غزة , ثانيةالطبعة ال, األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني الجزء األوؿ الجريمة والمسئولية الجزائية, (  ساىر إبراىيـ الوليد2)
411. 
 .224ص , 1988القاىرة , دار النيضة العربية, دروس في عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, محمود نجيب حسني  (3)
  .189ص , مرجع سابق, جندي عبد الممؾ بؾ  (4)
  .682ص , مرجع سابق, مأموف دمحم سبلمة  (5)
  .677ص , 2009عماف , دار الثقافة, الطبعة األولى اإلصدار الثاني, العقوبات دراسة مقارنةشرح األحكاـ العامة في قانوف , كامل السعيد  (6)
  .وما بعدىا 126ص , مرجع سابق, حسف عبلـ  (7)
  .148ص , مرجع سابق, دمحم مطمق العساؼ  (8)
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والمصادرة كعقوبة ال تكوف إال عقوبة تكميمية دائما فبل يحكـ بيا إال تبعا لحكـ اإلدانة بجانب العقوبة 
 2013( لسنة 6مف قانوف المعامبلت االلكترونية رقـ ) (2)(48وقد أكدت عمى ىذا المادة ), (1)األصمية 

وذلؾ , ئـ الواردة في ىذا القانوف حينما نصت عمى عقوبة المصادرة الوجوبية لؤلدوات المستعممة في الجرا
  .بموجب حكـ اإلدانة الذي يفترض الحكـ بعقوبة أصمية

: ىي (4)التكميمية العقوبة, و (3)وىذه العقوبة التكميمية ال يمكف القضاء بيا بصورة مستقمة مطمقا 
ي في الحكـ ويتعيف أف ينطق بيا القاض, عقوبة ثانوية توقع بجانب عقوبة أصمية بالنسبة لبعض الجرائـ

وممحو  لمشارع بصفة , وىي عقوبة نوعية الزمة عف طبيعة الجريمة التي تقتضييا, الصادر منو باإلدانة
وال يترتب عمى عدـ الحكـ بيا , (6)ف جوازية ووجوبية ممزمة لمقاضي وليا صورتا, (5)خاصة ضرورة توقيعيا 

 .(7)سوى عدـ إعماليا 

                                                           

  .54ص , مرجع سابق, عبد السميع سالـ اليواري   (1)
بالتعويض وبمصادرة األدوات التي , بموجب أحكاـ ىذا القانوف تحكـ المحكمة باإلضافة إلى أي عقوبة أخرى " في حالة اإلدانة :  وتنص عمى  (2)

 استعممت في ارتكاب الجريمة " 
  .154ص , مرجع سابق, حسف دمحم ربيع  (3)
 :  (  ويسود الفقو أربعة اتجاىات حوؿ التسمية تتمثل في التالي4)

  .وبيف العقوبة التكميمية العقوبة التبعيةيز بيف يقوـ عمى التمي:  التجاه األول
وىذا اتجاه , صمية سواء كانت تبعية أو تكميميةاألغير بمعنى واسع يشمل جميع العقوبات يقـو عمى استخداـ تعبير " العقوبة التبعية " :  التجاه الثاني

 .منتقد لبلختبلؼ الواضح بيف النوعيف مف حيث نطق القاضي
ف نفس التعبير يستخدـ , وىذا اتجاه منتقد ألصميةاألغير إلضافية " ليشمل جميع العقوبات يقوـ عمى استخداـ تعبير " العقوبات ا:  التجاه الثالث

 .ف العقوبة التبعية ال يمكف إدراجيا تحت ىذا التعبير إلمكانية الحكـ دوف الحاجة لمنطقلة عمى العقوبات التكميمية , وأللمدال
 والى عقوبات إضافية وتقابل العقوبات, صمية إلى عقوبات فرعية وتقابل مصطمح العقوبات التبعيةاألغير يقـو عمى تقسيـ العقوبات  : التجاه الرابع

ء وبالتالي يمكف أف يتضمف جميع العقوبات الثانوية سوا, ف مصطمح العقوبات الفرعية أوسع مف مصطمح العقوبات التبعيةالتكميمية, وىذا اتجاه منتقد أل
 13ص , مرجع سابق, كانت تبعية أو تكميمية   ؛  احمد عبد الظاىر

وبات التبعية وقد اخذ مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني في الفصل الثاني مف الباب الثالث الخاص بالعقوبات باالتجاه الثاني الذي يستخدـ مصطمح العق
دراجو ضمف ىذه العقوبات عقوبات وىذا , بمعنى واسع ليشمل تحتو العقوبات التبعية والتكميمية ما يستفاد مف تسمية ىذا الفصل " بالعقوبات التبعية " وا 

 .تكميمية كما في المصادرة
العقوبات إلى أصمية وغير أصمية حيث قسـ العقوبات إلى عقوبات  1960( لسنة 16وعمى العكس مف ذلؾ فمـ يقسـ قانوف العقوبات رقـ ) 

ف المشرع ينص في كثير مف ألكف في الحقيقة و , باإلضافة إلى الصورة األخرى لمجزاء الجنائي وىي التدابير االحترازية ,جنائية أو جنحوية أو تكديرية
   .األحياف عمى العقوبة األصمية والعقوبة التكميمية بجانبيا

وبيف العقوبات التكميمية التي ال , لى نطق القاضي بياإلى تبني االتجاه الذي يميز بيف العقوبات التبعية التي ال تحتاج إ ومن ىنا فإننا ندعو المشرع
  .تطبق إال إذا نطق القاضي بيا

  .45ص , مرجع سابق, إبراىيـ حامد طنطاوي  (5)
  81ص , مرجع سابق, خالد عبد العظيـ احمد  (6)
 .63ص , 1993القاىرة , العربية دار النيضةد.ط, , فكرة العقوبات التبعية والتكميمية في الشريعة اإلسبلمية, حسني الجندي  (7)
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المصادرة ضمف العقوبات الواردة في المادة   1936( لسنة 74)ىذا ولـ يورد قانوف العقوبات رقـ 
فقد أوردىا  1960( لسنة 16أما قانوف العقوبات رقـ ), (1)ويفيـ مف ذلؾ أنيا مف العقوبات اإلضافية , (37)

في حيف أف مشروع قانوف العقوبات , ىذا باإلضافة إلى تسميتيا المصادرة العينية, ضمف التدابير االحترازية
ولكف ال يفيـ مف ىذه التسمية أف , ( تحت مسمى العقوبات التبعية18فمسطيني ذكر المصادرة في المادة )ال

ولكف ذكرىا تحت ىذه التسمية , بد مف النطق بيا في الحكـ لتطبيقيا بل ال, المشروع اعتبرىا عقوبة تبعية
وقد أكد , ـ ومنيا العقوبات التكميميةرغبة منو في التمييز بيف العقوبات األصمية والعقوبات األخرى بشكل عا

عقوبة تكميمية التي أدرجيا تحت مصطمح : حد أحكامو عمى وصف المصادرة بأنياالقضاء الفمسطيني في أ
نو ال جداؿ في أف المصادرة عقوبة تبعية ال يحكـ بيا إال ضد مف تظير إدانتو " وبما أ  : فقاؿ, التبعية الواسع

, وىو يشمل األشياء التي تعتبر مجرد حيازتيا جريمة, مف المصادرة يتعمق بالنظاـ العاـ وأف ىناؾ نوعا  , حقا
إال أف ىذا , أو نتجت عنيا, أو استعممت في الجريمة, أو التي تعمقت بالجـر ذاتو كأف كانت محل الجريمة

 .(2)والعقوبة شخصية " , ال يخرج بالمصادرة عف كونيا عقوبة

ع بضرورة النص صراحة عمى عقوبة المصادرة كعقوبة شر  وصي الم  وفي ىذا المجال فإننا ن
وذلك لضمان , وعن المصادرة كتدبير احترازي , تكميمية وبصورة مستقمة عن األنواع األخرى لمعقوبات

بضرورة إضافة  1331( لسنة 44ع في قانون العقوبات رقم )شر  ونوصي الم  , صحة تطبيق ىذه العقوبة
 .1310( لسنة 11نون العقوبات رقم )( من قا30الجوازية أسوة بالمادة ) مادة خاصة بالمصادرة

, فيي ليست بعقوبة أصمية وال عقوبة تبعية, ويجب أف توقع عقوبة المصادرة بجانب عقوبة أصمية
بل يجب أف ينطق القاضي بيا في حكمو , وال تتبع العقوبة األصمية بقوة القانوف ولو لـ ينص عمييا الحكـ

فإذا توافر مانع يحوؿ دوف توقيع , (3)وىذا ما يميزىا عف العقوبة التبعية مف ناحية , عقوبة األصميةبجانب ال
أو لوفاة المتيـ خبلؿ نظر الدعوى وقبل الحكـ , العقوبة األصمية سواء كاف مانع مسئولية أو مانع عقاب

العقوبة التبعية مف ناحية أخرى  وتتميز عف, (4)فإف ذلؾ يؤدي إلى استحالة إيقاع عقوبة المصادرة , باتال
في حيف أف العقوبة التبعية تربط بنوع معيف مف العقوبات , في أنيا ترتبط في جريمة أو نوع معيف مف الجرائـ

(5). 

 

 
                                                           

دوف حاجة لمنطق بيا في الحكـ ومنيا الحرماف مف تولي الوظائف , وعكسيا العقوبات الفرعية وىي عقوبات تتبع العقوبة األصمية بحكـ القانوف   (1)
 .211ص , 2001( لسنة 51شرح قانوف األسمحة والذخائر رقـ ), عبد القادر ىباش, الذي يمحق بعقوبة الحبس

 .25/7/1965جمسة , غزة 35/65(  قرار عدؿ عميا رقـ 2)
  11ص , مرجع سابق, نعيـ عطية  (3)
 .798ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني (4)
  .42ص , مرجع سابق, (  احمد عبد الظاىر5)
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 : بة جوازيةأنيا عقو: الخاصية الخامسة

بيا أو ال بمعنى أف لممحكمة أف تحكـ , األصل في عقوبة المصادرة أنيا عقوبة اختيارية أو جوازية
فالقاضي ىنا غير , (1)وىو ما يسمى بالسمطة التقديرية لممحكمة التي تختمف باختبلؼ الوقائع , تحكـ بيا

ولو في ىذه الحالة صبلحية , ممـز في حكمو بالنطق بالمصادرة ولو توافرت جميع شروط الحكـ بالمصادرة
وتستفاد الصفة , (2)ألصمية المنصوص عمييا إعفاء المحكوـ عميو مف عقوبة المصادرة واالكتفاء بالعقوبة ا

( 21والمادة ), 1960( لسنة16( مف قانوف العقوبات رقـ )30الجوازية لممصادرة مف صريح نص المادة )
ومف األمثمة عمى المصادرة , مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني مف خبلؿ عبارة " يجوز مصادرة جميع"

الفمسطيني منصوص عمييا في قانوف الزراعة الكـ باإلضافة إلى العقوبة الجوازية أنو يجوز لممحكمة أف تح
ومف األمثمة , (3)مف مصادرة أي أدوات أو مواد استعممت في أي جريمة منصوص عمييا في قانوف الزراعة 

 كذلؾ أنو يجوز لممحكمة مصادرة اآلالت واألشياء المستخدمة في المقامرة غير المشروعة أو إتبلفيا أو ردىا
ومف األمثمة كذلؾ ما حكمت بو محكمة االستئناؼ بجواز مصادرة األمواؿ المضبوطة في جريمة تيريب , (4)

ومنيا جواز مصادرة البضائع المعروضة لمبيع والتي تحمل عبلمات يعتبر , (5)لمخارج دوف ترخيص 
 .(6)استعماليا جـر 

المحكمة مف حصر حاالت المصادرة تمكيف : واليدؼ مف منح القاضي ىذه السمطة التقديرية ىو 
وذلؾ تطبيقا  لمبدأ تناسب العقوبة مع , في الحاالت التي تثبت فيو المبلئمة بيف الجريمة وعقوبة المصادرة

وأف األثر , وعميو إذا تبيف لممحكمة أف قيمة الشيء محل المصادرة كبير وال يتناسب مع الجريمة, الجريمة
, وذلؾ حسب قناعة المحكمة, ثر ذلؾ أف ال تحكـ بالمصادرةو يمكف عمى أفإن, المصادرة كبير المترتب عمى

وىذه المصادرة تخضع فقط لمسمطة التقديرية , (7)ومثاليا استخداـ باخرة في تيريب كمية قمية مف البضائع 
 وذلؾ عمى اعتبار أنيا مف األمور الواقعية التي, (8)لقاضي الموضوع دوف رقابة عمييا مف محكمة النقض 

وبيذا قضت , (9)تختص فييا محكمة الموضوع دوف معقب مف محكمة النقض باعتبارىا محكمة قانوف 
محكمة التمييز " بأف السيارة التي استعمميا المتيـ في نقل العقاقير الخطرة تعتبر مف األشياء التي استخدمت 

                                                           

السمطة التي :  وتعرؼ السمطة التقديرية بأنيا, 680ص , سابقمرجع , كامل السعيد, وما بعدىا 265ص , مصطفى فيمي الجوىري مرجع سابق (1)
مرجع , جبلؿ ثروت, والعقوبة المقررة لمفعل مف ناحية أخرى , وضعيا المشرع بيف يدي القاضي كي يحسف المبلئمة بيف الجريمة والمجـر مف ناحية

  .470ص , سابق
  .800ص , شرح قانوف العقوبات مرجع سابق, محمود نجيب حسني  (2)
  .2003( لسنة 2رقـ ) الفمسطيني المعدؿ لقانوف الزراعة 2005( لسنة 11مكرر( مف قانوف رقـ ) 80المادة )  (3)
  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )396المادة )   (4)
  .25/11/1961جمسة , 41/61, استئناؼ عميا جزاء  (5)
 .1938( لسنة 35رقـ ) /ب( مف قانوف العبلمات التجارية38(  المادة )6)
  .155ص , مرجع سابق, حسف دمحم ربيع  (7)
  .1962لسنة  91/62تمييز جزاء رقـ   (8)
 .23/6/2004جمسة , غزة 2003/ 407نقض جزاء رقـ , 5/6/2011جمسة , راـ هللا 2011/ 10نقض جزاء رقـ   (9)
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فإف أمر , استعماليا جريمة بحد ذاتوصنعيا أو حيازتيا أو  عد  وليست مف األشياء التي ي  , في ارتكاب الجريمة
وقضت أيضا " بأف , "النقض لدينا" (1)مصادرتيا متروؾ لرأي محكمة الموضوع دوف رقابة محكمة التمييز 

والتي ىي في , استعممت في ارتكابياودة أو أو جنحة مقص, مصادرة األشياء التي حصمت نتيجة لجناية
عقوبة اختيارية وضعيا الشارع تحت تصرؼ , يازتيا أو استعماليااألصل مف األشياء التي ال يحـر القانوف ح

مع واجب , " (2)دوف رقابة محكمة التمييز , محكمة الموضوع لتحكـ بيا أو ال تحكـ حسب ظروؼ القضية
  .(3)المحكمة تقدير الظروؼ المحيطة بكل قضية 

وأغفمت سيوا القضاء , وعميو فإذا أدانت محكمة الموضوع متيما  في جريمة تعامل في مخدر
فبل وجو لمصادرة ىذه السيارة , ثـ أصبح الحكـ نيائيا  لفوات ميعاد الطعف, بمصادرة وسيمة النقل المضبوطة

مع إمكانية تعديل حكـ محكمة أوؿ درجة مف خبلؿ النص عمى عقوبة المصادرة لدى , (4)بالطريق اإلداري 
محكمة االستئناؼ  عودق فيذا قضت محكمة النقض بأ, ول(5)محكمة االستئناؼ باعتبارىا محكمة موضوع 

في حكميا وتخمييا عف دورىا وصبلحيتيا كمحكمة موضوع ) والذي أناط بيا المشرع كمحكمة درجة ثانية 
 .(6)بحث كل جوانب الدعوى ( يجعل مف حكميا متعذر الرقابة عميو مف قبل محكمة النقض 

ف كاف األصل في عقوبة المصادرة أنيا جواز  ية فإنو قد ينص المشرع عمييا بصفة وجوبية إلزامية وا 
ى وىذا الوجوب ال يؤدي إل, (8)وىذا الوجوب ال يغير مف طبيعتيا بحيث ال تشمل إال المحكوـ عميو , (7)

وبالتالي يمكف النص , ف األصل في القواعد العامة ىي المصادرة الجوازيةأل, استبعاد المصادرة الجوازية
وقد , (9)وذلؾ استنادا  إلى األصل العاـ , المصادرة الوجوبية عمى عقوبة المصادرة الجوازيةبجانب عقوبة 

 1954( لسنة 239( مف األمر )8ة )طبق القضاء الفمسطيني القاعدة العامة حيث قضى " بأف نص الماد
ة الرجوع إلى مما ترى معو المحكم, وجاء خموا مف وجوب مصادرة األساور األخرى , وجب مصادرة المبالغأ  

                                                           

  .1985لسنة  19/58تمييز جزاء رقـ   (1)
 .1954لسنة  104/35 تمييز جزاء رقـ  (2)
 .2/10/1952جمسة , غزة 67/52(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 3)
 .71ص , مرجع سابق, احمد جبلؿ بخيت  (4)
  .30/10/1996جمسة  1159/56(  استئناؼ جزاء راـ هللا رقـ 5)
 28/2/2012جمسة , راـ هللا 16/2012(  نقض جزاء رقـ 6)
انو ال يتعيف الفيـ مف كونيا مصادرة وجوبية معنى المصادرة المسماة في  إلى وينبغي التنويو ىنا ؛ 190ص , مرجع سابق, (  جندي عبد الممؾ بؾ7)

والمصادرة , ويطمق عميو الفقو ىذه التسمية تمييزا  ليا عف المصادرة الجوازية, مشروعةالغير وبية " التي تنصرؼ إلى األشياء الفقو " بالمصادرة الوج
أما المصادرة األخرى التي يقاؿ بأنيا وجوبية فيي ليست مصادرة بمعنى العقوبة بقدر ما ىي إجراء , مصادرة بالمعنى الصحيحالجوازية تنصرؼ إلى ال
  .176ص , مرجع سابق, عبد المنعـ عبد الرحيـ العوضي, أو تدبير بوليسي إداري 

, كوف وجوبية وىي في ىذه الحالة تقع عمى أشياء مشروعةويؤدي ىذا األمر إلى االلتباس بسبب اقتراب التسميات فالمصادرة كعقوبة قد ت
وكذلؾ األمر بالنسبة لتسمية المصادرة كتدبير احترازي بالمصادرة العينية , بعكس المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي التي تقع عمى أشياء غير مشروعة

لمطابع العيني لممصادرة الواقع عمى أشياء مادية أي كانت طبيعة  وذلؾ, فيذه التسمية غير موفقة 1960( لسنة 16كما في قانوف عقوبات رقـ )
 .المصادرة سواء جوازية أـ وجوبية

  .16ص , مرجع سابق, (  فتحي عبد الصبور8)
 .172ص , مرجع سابق, (  عبد المنعـ عبد الرحيـ العوضي9)
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وخير مثاؿ عمى , (1)( والتي جعمت المصادرة جوازية " 388النص العاـ في قانوف العقوبات وىو المادة )
حيث تكوف بجانب المصادرة الوجوبية لمبضائع , ذلؾ المصادرة الجوازية لوسائل النقل في جرائـ التيريب

حيث نص عمى مصادرة ؛ إلى قانوف الجمارؾ وقد طبق القضاء الفمسطيني ىذا المثاؿ باالستناد , الميربة
مع جواز مصادرة , أو في نقل البضائع الميربة, حكومة فمسطيف السفف والقوارب التي استعممت في التيريب

المجنة الجمركية ألي مركب أو سيارة أو دابة أو أي وسيمة نقل أو بضائع وغيرىا مف المواد المعرضة 
 .(2)لممصادرة حسب قانوف الجمارؾ 

وفي حالة انتياء ميعاد , عيا الوجوبي فإف عدـ النص عمييا في الحكـ يوجب نقضوباونظرا  لط
وىنا تمتـز النيابة بردىا لعدـ تضمنيا , مطالبة مالؾ ىذه األشياء بيا: األول الخيار, الطعف نكوف أماـ خياريف

أف ال يطالب بيا المالؾ خبلؿ السنة وىنا تؤوؿ إلى : الخيار الثاني, (3)في الحكـ البات ولمشروعية حيازتيا 
ورغـ طابعيا الوجوبي إال انو في حالة المطالبة بيا ييدـ رغبة المشرع في  , (4)الدولة دوف الحاجة إلى حكـ 

 .ويجعل صاحب الخيار األوؿ أوفر حظا مف صاحب الخيار الثاني الذي ال يطالب بيا, وجوبية مصادرتيا

فينا تصادر ىذه المواد , درة كعقوبة تكميمية وجوبية في مجاؿ الجرائـ التموينيةويبرز ظيور المصا
وقد , التموينية محل ىذه الجرائـ في جميع األحواؿ بغض النظر عف مشروعية أو عدـ مشروعية الحيازة

وكذلؾ الحاؿ في مجاؿ جرائـ التيريب , (5)تشمل األشياء موضوع الجريمة أو األشياء الناتجة عف الجريمة 
تصدير أو ومنيا , (6)فينا تكوف مصادرة البضائع الميربة مسألة وجوبية لممحكمة بالنسبة لمتيـ المتعمقة بيا 

أو البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع أو , محاولة تصدير بضائع محظور إخراجيا بدوف بياف أو تصريح
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممصادرة في قانوف النقد فيي وجوبية كمما كاف , (7)رتيا فتتـ مصاد الجنس أو الصفة

 .(8)ىناؾ حكـ باإلدانة بموجب ىذا القانوف 

                                                           

 .30/7/1966جمسة , غزة 32/66(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 1)
 .16/7/66جمسة , غزة 31/66عميا رقـ (  قرار عدؿ 2)
" يجب :  ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ التي نصت عمى373ويكوف الرد حسب المادة ), 60ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد هللا الخزيمي3)

كيا عمى عضو النيابة أف يرد الشيء إلى مف لو الحق فيو , واألصل أف صاحب الحق ىو مف كانت األشياء قد ضبطت لديو , حتى ولو لـ يكف ىو مال
الجريمة , , ويستثنى مف ذلؾ أف تكوف المضبوطات مف األشياء التي وقعت عمييا الجريمة أو تحصمت منيا , فيكوف ردىا إلى مف فقد حيازتيا بسبب 

مـ إليو ما لـ يكف لمف ضبطت معو الحق في حبسيا وفقا  ألحكاـ القانوف , كما ىو الشأف بالنسبة لمشتري الشيء المضبوط بحسف نية , ويمتـز مف تس
 .المضبوطات بسداد نفقات صيانتيا التي دفعت مف الخزينة العامة

 .( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ375والمادة ), 2001لسنة  (3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )72/2(  المادة )4)
 .249ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات االقتصادي, آماؿ عثماف  (5)
 .17/11/1951جمسة , غزة 135/51(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 6)
 1962لسنة  1( مف قانوف الجمارؾ والمكوس قانوف رقـ 147/24(  المادة )7)
 .167ص , مرجع سابق, عبد المنعـ عبد الرحيـ العوضي(  8)
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ومف األمثمة عمى المصادرة الوجوبية مصادرة أمبلؾ الجمعيات التي أ نشئت لمنيل مف الوحدة الوطنية 
ومف أمثمتيا , ـ مشروعية ىذه األشياء بصورة وجوبيةفينا المصادرة تقع عمى ىذه األمبلؾ كاألثاث رغ, (1)

وىي بذلؾ مخالفة القاعدة , (2)في جميع األحواؿ مصادرة ما يدفعو الراشي أو الوسيط عمى سبيل الرشوة 
ف المصادرة ال يتصور فييا المصادرة ىنا في جميع األحواؿ أل وتكوف , العامة في مواد المصادرة الجوازية

وتكوف المصادرة في الرشوة وجوبية رغـ , (3)حيث ال يجب االنتظار حتى يقبل الموظف العطية , الشروع
وحكمت بذلؾ محكمة االستئناؼ " مع مصادرة , (4)مشروعية ىذه األشياء بيدؼ ردع الراشي أو الوسيط 

لمنقولة التي فرش ,  ومف األمثمة كذلؾ مصادرة األثاث وسائر األشياء ا(5)الخمسة جنييات المقدمة كرشوة " 
مصادرة النقود واألمتعة واألوراؽ المضبوطة والتي كانت ومف األمثمة كذلؾ , (6)بيا محل القمار وزيف بيا 

 األشياءوغيرىا مف  األجيزةكذلؾ مصادرة  األمثمةومف , (7)اليانصيب الغير مصرح بيا  محبل  لجريمة
رساؿ صورة , المستخدمة في جرائـ تسجيل األحاديث الخاصة دوف رضاء صاحبيا  أيوجرائـ نقل ونسخ وا 

استعماؿ الخطوط الياتفية واالنترنت مف خبلؿ نشر المواد  إساءةوكذلؾ جرائـ , شخص في مكاف خاص
مصادرة  أيضاة ومف تطبيقات المصادرة الوجوبي, (8)اإلباحية والمواد التي تحرض عمى الفسق والفجور 

 .(9)وسائط الحفر واآلثار المستخرجة في عمميات التنقيب عف اآلثار دوف الحصوؿ عمى رخصة تنقيب 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                           

  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )151(  المادة )1)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني107( المادة )2)
  .وما بعدىا 26ص , 1986القاىرة , دار النيضة العربيةد.ط, , شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, عمر السعيد رمضاف  (3)
  65ص , 1997/1998جامعة حمواف , دار النيضة العربيةد.ط, , شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, (  عمي حمودة4)
 .13/5/1952جمسة , 36/52استئناؼ عميا جزاء رقـ   (5)
  1979/ب( مف قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 443(  المادة )6)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني287المادة )(   7)
  .1936( لسنة 74معدؿ لقانوف العقوبات رقـ ) 2009( لسنة 3مكرر ( مف قانوف رقـ )  262المادة )  (8)
  .1997 26/1جمسة , راـ هللا 78/97استئناؼ جزاء رقـ :  أشار إليو, 1966لسنة  51/ب(  مف قانوف اآلثار القديمة رقـ 47المادة )  (9)
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 المبحث الثاني 
 األحكام الخاصة بالمصادرة الوجوبية

 

يتطمب تدابير , ويترتب عمى حيازتيا خطر عاـ, كثيرة ىي األشياء التي تضر وتفتؾ في المجتمعات
وكاف القضاء , ج مف خبلؿ حظر حيازة ىذه األشياءفكانت التشريعات خير عبل, ارىاالمجتمع مف أثلحماية 

في مقاـ الضامف لتطبيق ىذا الحظر مف خبلؿ المصادرة الوجوبية لكل مف يحوز ىذه األشياء مخالفا  بذلؾ 
ف خبلؿ معرفة شروطيا م, وفيما يمي بياف أحكاـ المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي , النصوص القانونية

 : وىما مطمبيفيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى سوعميو , وخصائصيا التي تميزىا عف غيرىا
 .شروط المصادرة الوجوبية: المطمب األوؿ
 .خصائص المصادرة الوجوبية: المطمب الثاني

 
 المطمب األول 

 شروط المصادرة الوجوبية
 
, التي تميزىا عف غيرىا مف تطبيقات المصادرةتمتاز المصادرة الوجوبية بمجموعة مف الشروط 

وليس باألشخاص كما في الجزاءات , يز بسبب ارتباط المصادرة في ىذه الحالة باألشياءويكمف ىذا التم  
والواجب مصادرتيا في جميع , وتجتمع ىذه الشروط حوؿ األشياء التي يحظر حيازتيا, الجنائية األخرى 

  : وفيما يمي بياف ليذه الشروط, راعاة لنية اآلخريفولو مع البراءة دوف م, األحواؿ
 

 : محل المصادرة الوجوبية: الشرط األول
 

 ما األشياء مف يصادر"  أ ف عمى 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )31نصت المادة )
ف, مشروع غير استعمالو أو بيعو أو اقتناؤه أو صنعو كاف  إلى المبلحقة تفض لـ أو, تيـلمم ممكا يكف لـ وا 
" /أ( مف قانوف العقوبات الثوري مع إضافة بعد عبارة ممكا  لممتيـ 26" وبنفس الصياغة جاءت المادة ) حكـ

ذا كانت ىذه " : /أ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني21المادة ) وكذلؾ نصت, أو المحكوـ عميو " وا 
, وجب الحكـ  جريمة في ذاتو و االتجار فييااألشياء مما يعد صنعيا, أو استعماليا, أو حيازتيا, أ

   ." بمصادرتيا في جميع األحواؿ
ولعل , المصادرة الوجوبية ألحكاـومتضمنة , باستقراء النصوص السابقة نجدىا متقاربة في الصياغة

ىو , وأىـ ما يميز محل المصادرة الوجوبية عف محل المصادرة الجوازية, ىو شرط المحل األحكاـىذه  أىـ
, حيازتيا أو, استعماليا في جريمة أوعدـ مشروعية محل المصادرة الوجوبية سواء كانت مف خبلؿ صناعتيا 
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عرضيا لمبيع  أواستعماليا  أوومعنى ذلؾ أنو ليس لمجاني حق مشروع في حيازتيا , بقصد االتجار فييا أو
 .(1)كما أنو ليس لمغير ولو كاف حسف النية ىذا الحق 

 
لـ تستعمل  أو, عمييا مصادرة بندقية غير مرخصة سواء استعممت في ارتكاب جريمة األمثمةومف 

الفاسدة والمواشي  أووالمشروبات التالفة  المأكوالتكذلؾ  األمثمةومف , (2)ف إحرازىا جريمة بحد ذاتو أل
واألسمحة الممنوعة والمتفجرات , (3)والمكاييل والموازيف المغشوشة والنقود المزيفة , معدية بأمراضالمصابة 

 .(4)كانت لدى حائز غير مرخص لو حيازتيا  إذا
, بقصد سحبيا مف التداوؿ, ذاتيا األشياءفيي موجية كتدبير ضد , (5)ويمتاز محميا بالطابع العيني  

وليس القصاص مف حامميا , حماية المجتمع األساسيفغرضيا , وذلؾ لما تحممو مف خطورة عمى المجتمع
حظرىا  إلىمف المجتمع دفعو أومف ىذا المنطمق فإف الشارع حينما قرر خطرىا العاـ عمى , (6)مالكيا  أو
إف " : فقاؿ, حد أحكامو عمى تعمق ىذا النوع مف المصادرة بالنظاـ العاـأوقد أكد القضاء الفمسطيني في , (7)

التي تعتبر مجرد حيازتيا جريمة أو التي وىو يشمل األشياء , ىناؾ نوعا مف المصادرة يتعمق بالنظاـ العاـ
"  أو نتجت عنيا, أو استعممت في الجريمة, كأف كانت محل الجريمة, تعمقت بالجـر ذاتو

(8)
. 

بمجرد استخداميا في غاية غير  األشياءىذه  إلىال تنتقل  األشياءمشروعة ليذه الغير والصفة 
نما يحاؿ , ال يمـز بالمصادرة األمرفيذا , ومثاليا استخداـ سيارة في نقل الممنوعات, مشروعة  إلى األمروا 
 .(9) 2520( لسنة 22( مف قانوف العقوبات رقـ )12المادة )

 : وىما, مشروعة ليذا المحل من خالل أمرينال غيروتتحقق الصفة 
البلزمة  األخرى دوف أف يمـز توافر بقية األركاف والعناصر , خضوع ىذا الفعل لنص تجريـ: األول

يكوف ىذا الفعل  أالعمى , (10)وثبوت المسئولية الجنائية ليذا الشخص , الكتماؿ البنياف القانوني لمجريمة
  .(11)لسبب إباحة  ا  خاضع

                                                           

 .686ص , مرجع سابق, مأموف سبلمة  (1)
 .220ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني  (2)
  .191ص , مرجع سابق, جندي عبد الممؾ بؾ  (3)
  .170ص , 2012عماف , ودار إثراء لمنشر والتوزيع, مكتبة الجامعة, الطبعة الثانية, مباد  عمـ العقاب, (  دمحم عبد هللا الوريكات4)
 .268ص , مرجع سابق, مصطفى فيمي الجوىري , وتسمى بالمصادرة العينية  (5)
 .186ص , مرجع سابق, عبد هللا سميماف سميماف  (6)
 .11, ص مرجع سابق, نعيـ عطية  (7)
 .25/7/1965جمسة , غزة 35/65(  قرار عدؿ عميا رقـ 8)
  .682ص , سابقمرجع , كامل السعيد:  أشار إليو, 104/53تمييز جزاء رقـ   (9)
 .447ص , مرجع سابق, النظرية العامة, حمد عوض ببلؿأ (10)
 . 802ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (11)
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دوف , أف يكوف جريمة بذاتو  ا  بيع أو ا  اتجار  أوحيازة  أو ا  يكفى في ىذا الفعل سواء كاف صنع: الثاني
كانت الجريمة عمدية  سواء, الجنايات والجنح والمخالفاتفيي تسري عمى , اشتراط درجة معينة مف الجسامة

يز بيف المصادرة الجوازية التي اشترط فييا البعض أف تكوف الجريمة مَّ ي   األمرولعل ىذا , (1)غير عمدية  أو
ا أف قانوف وقد مر بن, بنص صريح إالالمصادرة  اعمدية في الجنايات والجنح دوف المخالفات التي ال تقع فيي

بيف الجنح المقصودة وغير  ز  يَّ حينما تحدث عف المصادرة الجوازية  م   2520( لسنة 22العقوبات رقـ )
وبالتالي فقد نص عمى جواز المصادرة في الجنايات ولو كانت الجريمة غير , المقصودة لمقياـ بالمصادرة

  .عمدية
بل ىي ذات , أف تكوف محرمة عمى الكافةمشروعة لمحل المصادرة الوجوبية ال يجب الغير والصفة 
غير مشروعة لجميع الناس كاألسمحة الممنوعة  األشياءعمى أف الغالب أف تكوف ىذه , طبيعة نسبية

 إلىوالعبرة ىنا في تحديد مشروعية أـ عدـ مشروعية الحيازة تكوف بالنظر , (2)والمتفجرات والنقود المزيفة 
الحائز في عدـ  إلى فإف ذلؾ يمتد  , غير مشروعة بالنسبة لممالؾ األشياءه وعميو فإذا كانت حيازة ىذ, المالؾ

, المالؾ في الممكية إليونفس السند الذي يستند  إلىألنو يستند في ىذه الحيازة , األشياءمشروعية حيازتو ليذه 
المرخص لو مشروعة لممالؾ لتوافر صفة في شخصو كالتاجر  األشياءفإذا كانت ىذه , وعمى العكس مف ذلؾ

وبالتبعية تتعذر مصادرة ىذه , فينا تتعذر المصادرة مف المالؾ, والصيدلي بالنسبة لممخدرات, بحمل السبلح
ـ  , األشياءمف الحائز بالرغـ مف عدـ مشروعية حيازتو ليذه  األشياء  إلى األشياءىذه  ردَّ  وفي ىذه الحالة يت
مالكو المرخص  إلىفإنو ينتزع منو ويرد , مرخص لو حيازتو وتطبيقا  لذلؾ فمف يسرؽ سبلحا  غير, (3)مالكيا 

نما , فينا ال تتـ المصادرة, وتـ ضبيا لدى لص, وكذلؾ لو سرقت مخدرات مف عيادة طبيب, (4)لو حيازتو  وا 
عمى الطابع النسبي لمشروعية  األمثمةومف , (5)مالكيا عمى اعتبار أف القانوف يعترؼ لو بحيازتيا  إلى د  ر  ت  

والكميات والمعاىد , منح التراخيص مف خبلؿ وزارة الصحة لمجيات الحكومية؛ المصادرة الوجوبية  محل
العممية المعترؼ بيا بزراعة النباتات المخدرة لؤلغراض الطبية والبحوث  األبحاثومراكز , المتخصصة

مؤثرات العقمية بالنسب باستخداـ المواد المخدرة وال األدويةمنح التراخيص لمصانع  أيضاومنيا , العممية
السماح لمجيات الحكومية ومراكز األبحاث ومعامل التحاليل  أيضا األمثمةومف , المحددة في الترخيص

وكذلؾ المستشفيات والمؤسسات الصيدالنية المرخص ليا باستيراد وتصدير ونقل , الصناعية أوالكيميائية 
 .(6)المواد المخدرة والمؤثرات العقمية 

تطبيقات لمحل المصادرة الوجوبية مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والنباتات الومف 
المتحصمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف المخدرات والمؤثرات  األمواؿوكذلؾ , المضبوطة وبذورىا

                                                           

 .435ص , مرجع سابق, عمي عبد القادر القيوجي, 447ص , مرجع سابق, النظرية العامة, حمد عوض ببلؿأ  (1)
 . 803ص , مرجع سابق, العقوباتشرح قانوف , محمود نجيب حسني  (2)
  .81ص , مرجع سابق, دروس في العقوبة, محمود نجيب حسني, 89ص , مرجع سابق, جميل عبد الباقي الصغير (3)
  .448ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمجزاء, حمد عوض ببلؿأ  (4)
 . 803ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني   (5)
  .2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )11-9المواد )   (6)
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, (2)زاف المغشوشة مصادرة المعايير والمكاييل واألو  أيضاومف تطبيقاتيا , (1) 1021( لسنة 3العقمية رقـ )
في  اومف التطبيقات كذلؾ مصادرة التبغ وماكينات بيعو المتحصمة والمستخدمة في الجرائـ المنصوص عميي

ومف التطبيقات كذلؾ مصادرة المواد , (3) 1001( لسنة 11( مف قانوف مكافحة التدخيف رقـ )22-2المواد )
البنكنوت  أوراؽمصادرة  أيضاومف التطبيقات , (4)لتموينية في المواد ا المستخدمة لمغشَّ  أوالخطرة  أوالتالفة 

ومف التطبيقات كذلؾ , (6)وكذلؾ مصادرة المسكوكات المزيفة ولواـز التزييف , (5)التي يثبت أنيا مزورة 
والمعدات  واآلالت واألدواتمصادرة العمبلت  أيضاومف التطبيقات , (7)مصادرة الطوابع المزيفة وقوالبيا 

التي  األجيزةكذلؾ مصادرة  األمثمةومف , (8)واألوراؽ التي كانت محبل  لجرائـ تزييف وتقميد وتزوير العمبلت 
, (9)قياس سرعة المركبات التي تستعمميا شرطة المرور وتؤثر عمى عمميا  أجيزةتنذر عف مواقع  أوتكشف 

مختومة مف الجيات ال أومدموغة الغير ة لمقانوف و المطابقغير القياس  أدواتومف التطبيقات كذلؾ مصادرة 
ما حكمت بو محكمة النقض " بوجوب مصادرة العبلجات البيطرية  أيضاومف التطبيقات , (10)المختصة 

لجيات المختصة بوزارة مف ا إدخاؿوالمقاحات الخاصة بالحيوانات بسبب عدـ حصوؿ المتيـ عمى إذف 
وكذلؾ حكميا بمصادرة , (11)حات ممنوعة التداوؿ بيف القطاع الخاص " ىذه العبلجات والمقا فَّ وأل  , الصحة
وكذلؾ مصادرة المطبوعات التي تنطوي عمى نية , (12)مرخصة لصالح الحكومة الغير والذخيرة  األسمحة
  .فسبب وجوب المصادرة ىو صناعتيا لغاية غير مشروعة, (13)الفساد 

 
 
 
 
 
 

                                                           

  .( مف القانوف المذكور35/1المادة )   (1)
  .1979/ب( مف قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 466المادة )   (2)
  .( مف القانوف المذكور12المادة )  (3)
  .2005( لسنة 21قانوف حماية المستيمؾ رقـ )( مف 31المادة )  (4)
  .1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )354المادة )  (5)
  .1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )368المادة )  (6)
  .1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )372المادة )  (7)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني128المادة )   (8)
  .2000( لسنة 5( مف قانوف المرور رقـ )116المادة )  (9)
  .2000( لسنة 6( مف قانوف المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ )31المادة )  (10)
ص , 2013أيموؿ , العدد الرابع, لمحاميف النظامييف الفمسطينييفالمجمة القانونية لنقابة ا, 31/10/2010, راـ هللا 98/2010نقض جزاء رقـ   (11)

262. 
  .26/7/1950جمسة , 7/50استئناؼ جزاء رقـ   (12)
 .1939( لسنة 59الفساد رقـ )مكافحة المضافة بموجب قانوف  1936( لسنة 74/ج(  مف قانوف العقوبات رقـ )59/1المادة )  (13)
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  محل المصادرة في جرائم المخدرات : 
لجرائـ المخدات والتي تشمل المواد المخدرة والمؤثرات  يجب مصادرة كل شيء يشكل محبل      

وكذلؾ مصادرة األواني , (1)المتحصمة مف الجريمة  األمواؿوكذلؾ , العقمية والنباتات المضبوطة وبذورىا
 : وفيما يمي بياف ذلؾ , (2)والغبلييف التي ارتكبت الجريمة بشأنيا 

( مف 2,1,1,4تركيبية مف المواد المدرجة في الجداوؿ ) أوكل مادة طبيعية : المخدرة يقصد بالمواد
 .قانوف المخدرات المذكور

( 1,2,3,4تركيبية مف المواد المدرجة في الجداوؿ ) أوكل مادة طبيعية : ويقصد بالمؤثرات العقمية
  .مف قانوف المخدرات المذكور

, طور مف أطوار نموىا أي أو, جزء منيا أي أو, والبذور المراقبةالنباتات : ويقصد بالنباتات والبذور
 .(3)وجدت  أوشكل كانت  أيوعمى 

 أوئيا  غير مباشر جز  أوالناتجة بطريق مباشر  األمواؿ أي: ويقصد باألمواؿ المتحصمة مف الجريمة
 .(4)كميا  مف ىذه الجرائـ 

  .المستعممة في ارتكاب الجريمة األشياءوتندرج األواني والغبلييف تحت 
كانت نتائج الحكـ سواء  ميما, األحواؿالسابقة تكوف المصادرة واجبة في جميع  األشياءوفي ىذه 

, خرآألي سبب  أو, تقادميا أوولو مع انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتيـ , باإلدانة أوصدر بالبراءة 
 ا  وقائي ا  وىنا تكوف المصادرة تدبير , ولو لـ تقـ الدعوى أصبل  , النيابة العامةوىنا المصادرة تكوف واجبة بمعرفة 

  .(5)صرفا  
والجيات بموجب تراخيص  األفراديجب مراعاة ما يعد حيازتيا مباحة لبعض  األشياءوفي جميع ىذه 
التي ؛ يدالنية ذات طبيعة مخدرة لؤلطباء والمؤسسات الص أدويةكما في إباحة حيازة , مف الجيات المختصة

 .يجوز بموجب ىذه التراخيص جمب وتصدير ىذه الجواىر المخدرة
حراز المخدر   فاإلحراز ىو مجرد االستيبلء المادي , (6)وفي ىذا المجاؿ يجب التفرقة بيف حيازة وا 

, (7)وبالتالي يفترض السيطرة الكافية عمى المخدر كاالحتفا  بو في مكاف محدد , عمى المخدر واإلمساؾ بو
                                                           

 .2013( لسنة 7المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )( مف قانوف 35/1(  المادة )1)
 .بشاف العقاقير الخطرة 1975( لسنة 558/أ( مف األمر رقـ )35المادة )   (2)
 .2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )1المادة )  (3)
 .2007( لسنة 9( مف قانوف غسل األمواؿ  رقـ )1المادة ) (4)
 .44ص , مرجع سابق, راسخ (  إبراىيـ5)
وبسط سمطانو , (  ومناط المسئولية في حالتي الحيازة واإلحراز في الجواىر المخدرة ىو ثبوت اتصاؿ الجاني بالمخدر اتصاال  مباشر أو بالواسطة6)

رادة وعقوبة , ولو لـ تتحقق الحيازة الماديةأو بوضع اليد عمى سبيل الممؾ واالختصاص , أما بحيازة المخدر حيازة مادية, عميو بأي صورة عف عمـ وا 
 .168ص , اإلسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية لمنشر والتوزيع, جرائـ المخدرات, جريمة الحيازة ىي نفس عقوبة جريمة اإلحراز ؛ عبد الحميد الشواربي

( يقاؿ أف فبلنا  "أحرز الشيء" أو "أف الشيء في حوزتو" عند )أ :  بأنو 1936لسنة  74( مف قانوف العقوبات رقـ 5(  وقد ع رؼ اإلحراز في المادة )7)
ما يكوف ذلؾ الشيء في حوزتو أو في عيدتو, أو يكوف مالكا  سمطة التصرؼ بو وىو في عيدة شخص آخر, أو يكوف مالكا  سمطة التصرؼ بو وىو 

 == . صتو أو كاف يسكنو بنفسو , أـ الموجود في أي مكاف كاف, سواء أكاف ذلؾ المكاف خا
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حد صور الحيازة الواردة في القانوف المدني سواء كانت تامة أـ ناقصة أـ مادية أـ في فيي أ (1)أما الحيازة 
, (2)صور الحيازة الثبلث  أحدىوىي صور المالؾ لممخدر الذي لـ تتوافر لو , صورة خاصة بجرائـ المخدرات

 ا  حتى يصح أف يكوف ذلؾ الكياف موضع ا  ممموس ا  مادي ا  وحيازة الشيء تقتضي أف يكوف ليذا الشيء كيان
 .(3)لمحيازة 

 
  جرائم المخدرات والتيريب الجمركيمصادرة األدوات ووسائل النقل المستخدمة في : 

" : لتنص عمى 2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )35/2جاءت المادة )
ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت , يحكـ بمصادرة األدواتمع عدـ اإلخبلؿ بحقوؽ الغير حسف النية 

تمؾ التي : ويقصد باألدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .في جرائـ المخدرات "
عمى أف , تخطي عقبات تحوؿ دوف تنفيذه أو, استخدميا الجاني لكي يستزيد مف إمكانياتو لتنفيذ الجريمة

 .(4)طبلقات محكمة الموضوع تخداـ مف عدمو مف اكوف تقدير االسي

يشمل كافة الوسائل التي يمكف استخداميا في  واسعا  ومصطمح وسائل النقل في ىذه المادة جاء 
خر كالبواخر والطائرات والسيارات والدراجات والحيوانات ونقل البضائع الميربة مف مكاف آل, جرائـ المخدرات

وبيذا قضت محكمة االستئناؼ " بمصادرة المواد المخدرة مع الجمل المستخدمة كوسيمة نقل , (5)وغيرىا 
ومنيا السفف التي تزيد عف , وىناؾ بعض النصوص تضع استثناء عمى بعض وسائل النقل (6)وأدواتو " 

مصادرة ىذه وىذا االستثناء جاء لعدـ المقارنة بيف الجريمة والضرر الناتج عف , (7) ا  مائتيف وخمسيف طن
استعممت في نقل المواد الميربة ما لـ تكف قد  إذا إالوعميو فبل يجوز مصادرة السفف والطائرات , السفينة

                                                                                                                                                                                           

 )ب( إذا كاف ىنالؾ شخصاف أو أكثر ووجد أي شيء مف األشياء في عيدة أو حيازة واحد منيـ أو أكثر بمعرفة وموافقتو اآلخريف, فيعتبر ذلؾ== 
 الشيء بأنو في عيدتيـ وحوزتيـ جميعا  منفرديف ومجتمعيف.

يعتبر الشيء في حوزة :  بأف الحيازة القانونية, 20/11/1950جمسة  في, غزة 64/50(  عرفيا القضاء الفمسطيني في استئناؼ عميا جزاء رقـ 1)
أو يكوف مالكا سمطة التصرؼ بو وىو موجود , وىو في عيدة شخص أخر, المتيـ عندما يكوف بحوزتو أو في عيدتو أو يكوف مالكا سمطة التصرؼ بو
 .في أي مكاف كاف سواء ذلؾ المكاف خاصتو أو كاف يسكنو بنفسو أو ال "

 .61ص , مرجع سابق, حمد بخيتأجبلؿ   (2)
ثبت أمموس فحيازتو تكوف متعذرة, وما وأضاؼ  " أما إذا لـ يكف لمشيء كياف مادي م, 14/5/1953جمسة , غزة 28/53(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 3)

والمادة نفسيا ىي التي يجوز , ذه المادة بذاتياثر لمادة الحشيش دوف أف يثبت وجود ىأه برؤوس األرجيمة عبارة عف مجرد تقرير معامل التحميل وجود
كما أف تمؾ , وحتى يجوز نسبة حيازتيا لممتيـ, أما أثارىا فميست ذات كياف حتى تكوف محبل لمحيازة, نسبة حيازتيا لممتيـ لما ليا مف كياف تجوز حيازتو

لرؤوس األرجيمة التي وجدت عالقة بيا عمى عممو الحتمي باحتوائيا  اآلثار ليست بالشيء الواضح الظاىر حتى يصح االستدالؿ مف مجرد حيازة المتيـ
إذ أف انتفاءه يمنع مف توافر القصد الجنائي لمجريمة لدى المتيـ ذلؾ القصد الذي يحصل مف , والعمـ ركف ال تقـو جريمة حيازة المخدر بدونو, عمييا

وقد , ف ما في حيازتو مخدر ممنوع عميو حيازتو "أيل المتيـ وانتفاء عممو بيتأتى مع ج تعمد حيازة المادة المخدرة عمى خبلؼ أحكاـ القانوف والعمد ال
ئناؼ عميا جزاء أقرت بعض األحكاـ بوجود الكياف المادي الممموس في المادة المخدرة الموجودة في عصارة معدة المتيـ طالما اثبت التحميل توافرىا ؛ است

 .20/2/1980جمسة , غزة 120/79رقـ 
  .193ص , مرجع سابق, عبد الحميد المنشاوي   (4)
 0 264ص , 1992, جريمة التيريب الجمركي في ضوء الفقو والقضاء, (  دمحم نجيب السيد5)
 .18/5/1950جمسة , 11/50(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 6)
 .الغربيةبشاف العقاقير الخطرة المطبق في الضفة  1975( لسنة 588/ب( مف األمر رقـ )36( المادة )7)
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وبعض القوانيف , (1)وىنا تكوف المصادرة عقوبة تكميمية اختيارية , أجرت فعبل لتحقيق التيريب أوأعدت 
السائق بيذه  أو ؾكاف ال يعمـ ىذا المال ذاإ؛ قصرت االستثناء مف المصادرة عمى المركبات العمومية 

 .أنيا تراعي مسألة حسف النية إالبالمصادرة الوجوبية  تخذفيذه المادة أ, (2)المضبوطات 

الحقائب  أو, الواسع الذي يشمل الحقف المستعممة في جرائـ التعاطي األدواتوكذلؾ فإف مصطمح  
وأي شيء يكوف قد استخدـ في , في صنع المواد المخدرةوكذلؾ اآلالت المستخدمة , المستخدمة في التيريب

  .ىذه الجرائـ

سواء , ووسائل النقل التي تكوف قد استخدمت في ىذه الجرائـ األدواتوتقتصر المصادرة ىنا عمى 
, ولكنيا استخدمت فييا, ليذه الجرائـ أـ لـ تكف معدة لذلؾ أصبلدت والوسائل قد أ ع األدواتكانت ىذه 
لمغير الذي يشترط فيو سوء النية "بمعنى مراعاة حسف النية عند مصادرة ىذه  أوممموكة لمجاني وسواء كانت 
وقد , (4) ا  مباشر  والوسائل في ىذه الجرائـ استعماال   األدواتكوف قد استعممت ىذه دوف أف ت, (3)الوسائل " 

ألنو مف غير المنطقي نقل الممكية مف , يتعذر مصادرة وسائل النقل التابعة لمحكومة كعربات السكؾ الحديدية
 .(5)الدولة  إلىالدولة 

ال باإلدانةويشترط لمصادرتيا صدور حكـ   األشياءفبل يكوف ىناؾ جـر وبالتالي تبقى حيازة ىذه , وا 
وعمى , (7)مشروعة  األشياءفبل تتـ المصادرة ما دامت حيازة ىذه  صدر حكـ بالبراءة إذاوعميو , (6)مشروعة 
البراءة  أوسواء في حالة اإلدانة  األحواؿفي جميع  األشياءوجوب مصادرة ىذه  إلىد ذىب البعض العكس فق

تـ  إذا إالغفل الحكـ بمصادرة ىذه الوسائل المستخدمة في نقل المخدرات فبل تتـ المصادرة أ  إذانو أ إال, (8)
نظرا  لمشروعية حيازتيا  اإلداري ومف ناحية ثانية فإنو ال يجوز مصادرة وسائل النقل بالطريق , تصحيح الحكـ

(9). 
                                                           

 219ص , 1996اإلسكندرية , منشأة المعارؼ, الطبعة الرابعة, الجرائـ المالية والتجارية, (  عبد الحميد الشواربي1)
" في جميع األحواؿ التي تقرر فييا المحاكـ مصادرة البضاعة :  تنص عمى 1962لسنة  1( مف قانوف الجمارؾ والمكوس قانوف رقـ 148(  المادة )2)

ع يجب عمييا أف تقرر في الوقت نفسو عبلوة عمى الغرامة المنصوص عمييا في ىذا القانوف, مصادرة وسائل النقل والبضائع واألشياء مف أي نو الميربة, 
 إال أنو إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت الميربات مف أحد, كانت التي استخدمت إلخفاء الغش )حتى ولو كاف مقدما  بيا بياف صحيح(

, وفي المسافريف عمييا أثناء وجوده عمى المركبة وتبيف أف ال عمـ وال عبلقة لصاحب المركبة أو سائقيا بالميربات المضبوطة فبل يحق مصادرتيا
ة ولـ يعرؼ صاحب تمؾ الميربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كميرب وتطبق المصادر , األحواؿ التي تضبط فييا الميربات في مركبة عمومية

 .عمى الميربات وعمى المركبة
  .( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية المذكور أعبله35/2(  وقد أقرت بيذا المادة )3)
 .70ص , 2003اإلسكندرية , منشأة المعارؼ, د.ط, جريمة التيريب الجمركي, (  كماؿ حمدي4)
 .اليامش 354ص , 1994القاىرة , النيضة العربية دار, د.ط, الجرائـ الجمركية دراسة مقارنة, (  نبيل لوقابباوي 5)
 .614ص , مرجع سابق, (  عبد الوىاب حومد6)
, 2005مارس , 29السنة , العدد األوؿ, مجمة الحقوؽ , جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية دراسة مقارنة, (  ممدوح عبد الحميد عبد المطمب7)

 .263ص , الكويت
دمحم :  ؛ أشار إليو  1966القاىرة , المكتب المصري الحديث, العقوبات الخاص جرائـ المخدرات والتيريب الجمركي والنقديقانوف , (  عوض دمحم8)

  .153ص , 2013غزة , جامعة األزىر, جرائـ المخدرات في التشريع الفمسطيني دراسة تحميمية, عبد الكريـ الدوس
 .وما بعدىا 44ص , مرجع سابق, (  إبراىيـ راسخ9)
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ىي مشروعة , والوسائل المستخدمة في جرائـ المخدرات وتيريب البضائع األدواتف حيازة ونظرا  أل
جوازية المصادرة كعقوبة  أحكاـفإنو يجب عند الحكـ بمصادرتيا أف تطبق عمييا , وال يجـر القانوف حيازتيا
بشأف العقاقير  2531( لسنة 144رقـ ) األمرخذ بيذا النيج وقد أ, لسمطة القاضيمف حيث خضوعيا 

/ب(  الذي منح المحكمة السمطة الجوازية في مصادرة 12في المادة ), الخطرة المطبق في الضفة الغربية
ومدى مبلئمة مصادرة ىذه الوسائل , حسف نية الغير ريجعميا تقدَّ  األمروىذا , وسائل النقل في ىذه الجرائـ

( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية 11/1وعمى العكس مف ذلؾ فقد جاءت المادة ), مع الجريمة المرتكبة
 أيدوف منح القاضي , لتنص عمى وجوب مصادرة ىذه الوسائل كعقوبة تكميمية وجوبية 1021( لسنة 3رقـ )

وقد يكوف ىدؼ المشرع في , بحقوؽ الغير حسف النية األمرتعمق  إذا إالسمطة لتقدير عقوبة المصادرة 
 .زيادة انتشار ىذه الجرائـ إلىالقضاء عمى كل ما يكوف مف شأنو أف يؤدي  األشياءالمصادرة الوجوبية ليذه 

كعقوبة تكميمية  األشياء ضرورة النص عمى مصادرة ىذه إلى؛ في ىذا الجانب  أن الباحث يتجو إل
 األشياءيرى مدى قدرة مصادرة ىذه ؛ جوازية تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي الذي مف خبلؿ كل واقعة 

نوف المخدرات المشرع الفمسطيني في قا ومف ىنا فإننا نوصي, جمياالتي قررت مف أ األىداؼعمى تحقيق 
والوسائل  األدواتلقاضي سمطة جوازية في مصادرة لتمنح ا, تعديل المادة السابقةوالمؤثرات العقمية ب

ف كانت ىذه المادة قد منحت القاضي سمطة إثبات حس, المستخدمة في جرائـ المخدرات ف نية الغير فإف وا 
عدـ الحكـ بالمصادرة ىو بطبلف الحكـ وبالتالي الطعف فيو  أوف جزاء الخطأ في ىذه الحالة أل, ذلؾ ال يكفي

 .بالنقض لمخطأ في تطبيق القانوف 
الزراعية المستخدمة في جرائم  األراضيمصادرة  إمكانيةمدى  نل عؤر تساوفي ىذا المجال يثا

 ؟ ومدى خضوعيا لنص المادة السابقة, المخدرات
الزراعية التي  األراضيقد جاءت خالية مف النص عمى مصادرة  ( السابقة11/1) المادةنجد أف 

الزراعية تحت  األراضيوفي ىذا المجاؿ نرى عدـ صحة إدراج , استخدمت في جرائـ زراعة المواد المخدرة
ومنيا كما , األراضيوذلؾ نظرا  لمطبيعة الخاصة ليذه , ت في ارتكاب الجريمةالتي استخدم األدواتمصطمح 

ف ىذه المادة اشترطت لمصادرة ىذه وأل, ضبطيا إمكانيةقو عدـ خضوعيا لممصادرة لعدـ يرى بعض الف
خذ بإمكانية مصادرة العقارات مف خبلؿ نا قد أخذنا سابقا  بالرأي الذي أوك, ضرورة الضبط السابق األشياء

ب العاـ بإببلغ ( مف نفس القانوف حينما نصت عمى قياـ النائ13وىذا ما أخذت بو المادة ), الحجز عمييا
ويأخذ عمى ىذه المادة عدـ تحديدىا لمعنى الحجز ىل , بقرار المحكمة بالحجز األراضيمدير دائرة تسجيل 

أـ بمعنى المصادرة ؟ ولكف نرى أف المقصود مف الحجز ىنا ىو مجرد حجز تحفظي خبلؿ فترة , ىو تحفظي
عاـ صبلحية الطمب مف المحكمة المختصة ( التي منحت النائب ال12ويستفاد ذلؾ مف المادة ), االتياـ

( جاءت بصياغة تسمح بمصادرة ىذه 14ف المادة )عمى أ, الممموكة لممتيـ األمواؿبالتحف  عمى ىذه 
مقابل ثمف بيع مواد  أورض مقابل مواد مخدرة حصمة مف الجريمة كمف يشتري قطعة أكانت م إذا األراضي
  .مخدرة
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ل عمييا الجاني مف جرائـ الزراعية التي تحصَّ  ألراضياونخرج مف ذلؾ بعدـ جواز مصادرة 
وىذا , استعممت في ارتكاب الجريمة األشياءف النص القانوني واضح في ضرورة أف تكوف ىذه أل, المخدرات
ثـ , المستخدمة في الجريمة واألشياء األدواتفكيف يقصر المصادرة عمى , يجعل المشرع يناقض نفسو األمر

وىنا , الزراعية المتحصمة مف جرائـ المخدرات األراضيذات صياغة تسمح بمصادرة  أخرى يأتي في مادة 
 .والتحصيل مف الجريمة, فرؽ كبير بيف االستعماؿ في الجريمة

وىو قياـ الضابطة القضائية بقمع , األراضيبالنسبة ليذه  ( مف ذات القانوف لتضع حبل  42وقد جاءت المادة )
ونحف نرى بعدـ كفاية , حيف الفصل في الدعوى  إلىوتحفظيا , فقة المتيـكل المزروعات الممنوعة عمى ن

 .ىذا الحل
ضرورة بمورة نصوص قانونية متكاممة  وصريحة بالنسبة  إلىوليذا فإننا ندعو المشرع الفمسطيني 

خذ الرأي الذي أوالحكمة من , عدم مصادرة األراضي الزراعية المستخدمة في جرائم المخدرات أولمصادرة 
 .بو

 : عدم لزوم صدور حكم إدانة: الشرط الثاني

ومف ثـ , يشترط لمحكـ بالمصادرة الجوازية ضرورة صدور حكـ باإلدانة ضد المتيـ بعقوبة أصمية
وعمى العكس مف , وذلؾ نظرا  لطبيعة المصادرة كعقوبة تكميمية, يحكـ بالمصادرة بجانب العقوبة األصمية

وعميو فإف القضاء , ة الوجوبية صدور حكـ بإدانة المتيـ بالتيمة المنسوبةذلؾ فإنو ال يشترط لقياـ المصادر 
وبيذا قضت محكمة االستئناؼ " بأنو يجوز الحكـ , (1)ببراءتو مف ىذه التيمة ال يمنع مف إيقاع المصادرة 

والحقيقة أف ىذا القضاء محل نظر ألنو جعل مصادرة ىذه ,  (2)بمصادرة المواد المخدرة رغـ براءة المتيـ "
ا  لعدـ مشروعية وجوبي ا  واألصل أف تكوف مصادرتيا أمر  ا  جوازي ا  مشروعة مصادرتيا أمر الاألشياء غير 

خر يتناقض مع الحكـ السابق قضت " بأنو يتعيف مصادرة المخدر المضبوط رغـ براءة وفي حكـ آ, المحل
بعبارة "  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )31قد تضمنت ىذا الشرط المادة )و   (3)المستأنفيف " 

والمقصود بالمبلحقة ىنا أي منذ بدء مرحمة االتياـ  (4).. لـ تفض المبلحقة إلى حكـ ".يصادر مف األشياء
بينما جاءت المادة , مةبمرحمة المحاك وانتياء  , مة التحقيق االبتدائيالتي تسمى مرحمة االستدالؿ ومرورا  بمرح

حيث أوجبت عمى المحكمة الحكـ بمصادرة ىذه األشياء ؛ ( مف مشروع قانوف العقوبات عكس ذلؾ 21/2)
وىذا األمر محل , " وجب الحكـ بمصادرتيا في جميع األحواؿ وىذا ما يستفاد مف عبارة ", مشروعةالغير 
وألنيا تجعل , مصادرتيا ولو بدون محاكمة أصالا ن طبيعة المصادرة في ىذه األشياء تتطمب وذلك أل , نقد

من  ع من صدور حكم بإدانتو أوفر حظاا من يتيم في حيازة ىذه األشياء ثم يتوافر لديو مانع قانوني يمن

                                                           

  .269ص , مرجع سابق, مصطفى فيمي الجوىري  (1)
 .13/5/1953جمسة , 34/53استئناؼ عميا جزاء رقـ   (2)
 .25/2/1965جمسة , 98/64استئناؼ عميا جزاء رقـ   (3)
 .1979/أ( مف قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 26وبنفس الصياغة جاءت المادة )  (4)
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مى لذلك ندعو المشرع إلى إعادة صياغة ىذه المادة لتنص ع, ذلك الذي تمت إدانتو ومصادرة ما لديو
 .حكموجوب المصادرة ولو بدون صدور 

أو لتوافر مانع مف العقاب , انتفاء القصد لديو بكاف سبب البراءة سواء بسب ا  وتقع ىذه المصادرة أي  
ويفسر ذلؾ الطبيعة الوقائية لممصادرة الوجوبية التي تستوجب سحب , (1)أو لتوافر مانع مف موانع المسئولية 

, (3)مشروعة الغير فوجوب المصادرة يشترط الحيازة , (2)عمى المجتمع مف التداوؿ  ا  الشيء الذي يمثل خطر 
, ولما كانت براءة المتيـ أو (4)مشروعة بمناسبة جناية أو جنحة أو مخالفة الغير ولو كانت ىذه الحيازة 

فكانت , يجب لمواجية ىذه الخطورة فرض تدبيرف, وفاتو ال تزيل ىذه الخطورة المنبعثة مف ىذا الشيء
نو إذا حدثت الوفاة قبل تحريؾ الدعوى الجنائية أعمى , (5)تدبير إلزالة ىذه الخطورة  المصادرة الوجوبية خير
ومع ذلؾ يصار إلى تطبيق المصادرة بالطريق , وبالتالي ال سبيل لمحكـ بالمصادرة, فيمتنع تحريؾ الدعوى 

غير األشياء  ويسري نفس األمر عمى حالة حف  الدعوى في, (6)اإلداري بقرار صادر مف النيابة العامة 
وفي حالة وفاة المتيـ خبلؿ المحاكمة وقبل الحكـ فإنو يجوز صدور الحكـ , (7)ومنيا المخدرات , مشروعةال

عف  لوف وال يعد صدور الحكـ بالمصادرة ضد الورثة عمى اعتبار أنيـ مسئو , بالمصادرة ضد ورثة المتيـ
  .(8)بل بسبب حيازتيـ ليذه األشياء محل المصادرة التي يتعقبيا القانوف في أي يد كانت , ديوف تركة مورثيـ

ومف , (9)غير مرخص في دفاع شرعي فإنو يصادر منو  ا  وتطبيقا  لذلؾ فإف مف يستخدـ سبلح
وذلؾ رغـ براءة المتيميف , التطبيقات أيضا مصادرة األشياء التي تشكل محبل  لجرائـ غش المواد الغذائية

ومف ذلؾ مصادرة العقاقير الخطرة واألدوات , (10)ألسباب شخصية كعدـ اكتماؿ الركف المعنوي لدييـ 
فيجوز لممحكمة مصادرتيا رغـ براءة , المخصصة الستعماليا التي وصمت ليد مأمور الضبط بعد التحقيق

                                                           

 .804ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (1)
؛ ويقصد   82ص , مرجع سابق, دروس في العقوبة, محمود نجيب حسني, 449ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمجزاء, حمد عوض ببلؿأ  (2)

استعماؿ الشيء أو تداولو أو محاولة استعمالو أو تداولو, :  بأنو 1936لسنة  74( مف قانوف العقوبات رقـ 5بالتداوؿ في ىذا المجاؿ كما عرفتو المادة )
 أو محاولة إغراء الغير عمى استعمالو أو تداولو أو العمل بو.

  .425ص , مرجع سابق, مجدي محب حاف  (3)
  .620ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود محمود مصطفى  (4)
 .196ص , مرجع سابق, المسئولية الجنائية في قانوف المخدرات, الشواربيعز الديف الدناصوري وعبد الحميد   (5)
  .18ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور  (6)
" إذا حفظت القضية وكاف وزف المادة المخدرة المضبوطة عمى ذمتيا يزيد عمى :  ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ تنص عمى527(  المادة )7)

تبلفيا حسب كيمو جراـ واحد ,  فيجب إبقاؤىا بمخازف الشرطة إلى أف تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة , ثـ تأمر النيابة بمصادرتيا إداريا  وا 
 .األصوؿ

ص , مطابع األىراـ, 1976ابريل , 364العدد , السنة السابعة والستوف , مجمة مصر المعاصرة, المصادرة تدبير احترازي , (  عمى فاضل حسف8)
100. 
 .613ص , مرجع سابق, عبد الوىاب حومد  (9)
 .102ص , مرجع سابق, المصادرة تدبير احترازي , عمى فاضل حسف  (10)
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حقيقة أن ىذه المادة منتقدة ألنيا نصت عمى وال, (1)بل ولو لـ تحرؾ ضده الدعوى الجنائية , المتيـ
ة كتدبير احترازي والحقيقة أنيا يجب أن تكون سمطة وجوبي, مصادرة ىذه األشياء كسمطة جوازية لمقاضي

  .مشروعةالغير بسبب طبيعتيا 

وذلؾ , بعد مف ذلؾ حيث تتـ دوف اكتماؿ البنياف القانوني لمجريمةوقد تمتد المصادرة الوجوبية إلى أ
الحكم باإلدانة  وىذا يؤدي إلى عدم لزوم, (2)دوف نسبتيا لفاعل ما  بمجرد توافر الركف المادي لمجريمة

 ولكن ىل يمزم لمقيام بالمصادرة الوجوبية أن تكون بمناسبة ارتكاب جريمة معينة ؟, مطمقاا 

  : اشتد الخالف بين الفقو حول الجريمة السابقة عمى اتجاىين

 فالميـ لدييـ أف يكشف المجـر عف شخصيتو: سبق ارتكاب جريمةقاؿ بعدـ : التجاه األول
وبالتالي سحبيا منو , وخطورتو بأي فعل يستطيع مف خبللو القاضي التحقق مف ىذه الخطورة, اإلجرامية

, (3)وبالتالي فإف ظيور أي قرينة عمى ىذه الخطورة يغني عف تطبيق أي تدبير احترازي , لحماية المجتمع
, واستندوا إلى عدـ تعارض مذىبيـ مع مبدأ الشرعية الذي يحدد الوقائع المادية التي تدلل عمى ىذه الخطورة

, ف العدالة تفترض أف ال نترؾ صاحب الخطورة بدوف مواجيةمع مبدأ العدالة أل ى عدـ تعارضوباإلضافة إل
 .(4)لجريمة ولو قبل ارتكاب ا, وبالتالي يجب تنفيذ تدابير تقي مف ىذه الخطورة

 وأىـ حجة ألصحاب ىذا االتجاه ىي الحرص عمى: سبق ارتكاب جريمةاشتراط : التجاه الثاني
وليذا فإف تطبيق ىذا التدبير لمجرد توافر , حماية الحريات الفردية التي قد تسمب مف خبلؿ تنفيذ التدابير

ومف ناحية أخرى ,  (5)الحريات الفردية  عمى ا  صارخ ا  الخطورة عمى ارتكاب جريمة في المستقبل يشكل عدوان
وما , فإف التدابير االحترازية تتجو بصفة أساسية إلى مواجية الخطورة اإلجرامية "أي الخطر المحتمل"

بير لمبدأ اىذا باإلضافة إلى ضرورة خضوع التد, (6)الجريمة السابقة إال قرينة عمى توافر ىذه الخطورة 
 ا  وتطبيقا  لذلؾ فإف المصادرة تقع أي , (7)وىذا يفترض القياـ بجريمة لكي يطبق عمييا ىذا المبدأ , الشرعية

وىذا الرأي الراجح لدى معظـ , (8)وسواء كانت جريمة عمدية أو غير عمدية , كانت درجة جسامة الجريمة
 .(9)الفقو 

                                                           

 .بشاف العقاقير الخطرة المطبق في الضفة الغربية 1975( لسنة 588/أ( مف األمر رقـ )36المادة )  (1)
 .102ص , مرجع سابق, المصادرة تدبير احترازي , عمي فاضل حسف  (2)
 213ص , 2531القاهرة , دار النهضة العربٌة, د.ط, علم العقاب, محمود نجٌب حسنً (3)

  75ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني  (4)
 .938ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (5)
 .107ص , 1995القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة األولى, دراسة مقارنة, النظاـ القانوني لمتدابير االحترازية, عمر سالـ  (6)
  .807ص , مرجع سابق, كامل السعيد  (7)
  466ص  , 2010عماف , دار الثقافة, الطبعة الثالثة, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ دراسة تحميمية, نظاـ توفيق المجالي  (8)
 .73ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني :  أشار إليو, دي أسوا, نسلأمنيـ مارؾ   (9)
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وبالتالي فإف ىذه الحيازة , صبلف األشياء محل المصادرة الوجوبية ىي محرمة التداوؿ أونظرا  أل
فإف ذلؾ يؤدي إلى قياـ الركف المادي لمجريمة وىو , مخالفة لمنصوص القانونية التي جرمت ىذه الحيازة

وبما أف الركف المادي متوافر في حيازة ىذه األشياء , وبالتالي قياـ جريمة حيازة أشياء غير مشروعة, الحيازة
ويعزز ىذا االتجاه أف األخذ , في الفقو الذي اشترط الجريمة السابقة الراجحفإن ذلك يؤدي إلى األخذ بالرأي 

بالرأي األوؿ الذي يأخذ بمجرد توقع الخطر يؤدي إلى زيادة تطبيق ىذه التدابير عمى األشخاص لمجرد التنبؤ 
أخطاء  ىذا باإلضافة إلى عدـ وجود معيار دقيق لمعرفة مدى تحقق ىذا الخطر مما ينتج عنو, بخطر قادـ

 .قضائية خبلؿ التطبيق

والمقصود بيذه , عمى التدابير االحترازية بق  طَّ بالجريمة السابقة التي ت   ا  خاص وقد وضع الفقو مدلوال  
بمعنى خضوع ىذا الفعل , الجريمة ىو الفعل اإلجرامي المتصف مف الناحية الموضوعية بعدـ المشروعية

ذلؾ فإف الركف المعنوي ليس مف البنياف القانوني ليذا وعمى , وعدـ خضوعو لسبب إباحة, لنص تجريـ
وبالتالي يمكف تصور مصادرة أشياء غير مشروعة كانت في حوزة مجنوف ال يتوافر لديو الركف , (1)الجريمة 

ويفسر ىذا المدلوؿ الواسع لمعنى الجريمة أساس التدابير االحترازية في حماية المجتمع , (2)المعنوي لمجريمة 
 .(3)أو الشيء الخطر مف خبلؿ إزالة ىذه الخطورة , صمف الشخ

ط الجريمة السابقة لمقيام بالمصادرة اووفقاا ليذا المعنى يتأكد صحة ما ذىبنا إليو بشأن اشتر 
باإلضافة إلى , مشروعةالغير ركن المادي المتمثل في الحيازة ويكفي لقيام ىذه الجريمة قيام ال, الوجوبية

  .ولم تخضعيا ألي سبب إباحة, النصوص القانونية التي جرمت ىذه األشياءالركن الشرعي من خالل 

 : عدم التقيد بح سن نية الغير: الشرط الثالث

وبالتالي يفترض لتطبيقيا عمى شخص , تحدثنا سابقا  عف خضوع المصادرة الجوازية لمبدأ الشخصية
تخضع المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي وعمى العكس مف ذلؾ ال , المتيـ مراعاة حقوؽ الغير حسف النية

تخضع لممصادرة  عميوو , فإنيا تطبق دوف مراعاة لحقوؽ الغير حسف النية وبناء عمى ذلؾ, لمبدأ الشخصية
( مف قانوف العقوبات رقـ 31وىذا ما نصت عميو  المادة ), ولو كانت ممموكة لغير المتيـ, ىذه األشياء

 مشروع غير استعمالو أو بيعو أو اقتناؤه أو وع  ن  ص   كاف ما األشياء مف يصادر" : بقوليا 1960( لسنة 16)
ف ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني بقوليا 21/2وكذلؾ ما جاءت بو المادة ), تيـ "لمم ممكا يكف لـ وا 
عمى وبيذا قضت محكمة التمييز " بأف مصادرة الممنوعات , " وجب الحكـ بمصادرتيا في جميع األحواؿ" : 

نو أو أ, الؾ طرفا في الدعوى العامةولو لـ يكف ىذا الم, ( تسري عمى الحائز والمالؾ31مقتضى المادة )

                                                           

 .939ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني  (1)
 .107ص , مرجع سابق, النظاـ القانوني لمتدابير, عمر سالـ  (2)
  .354ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة  (3)
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, وعمى ذلؾ فإف المصادرة تسري عمى األشياء الممموكة لممسئوؿ عف الحقوؽ المدنية, (1)كاف حسف النية " 
 وال, (3)حيث يحل محل الجاني المتوفى ورثتو دوف أف تنقضي الدعوى المرفوعة , (2)ويحكـ بيا ضد الورثة 

إذ ال محل لممطالبة , بأي حق عمى األشياء المصادرة في ىذه الحالة محل الحتجاج ىذا الغير حسف النية
فكل , عبحق في أشياء محرمة التداوؿ سواء كانت صناعتيا أو استعماليا أو حيازتيا أو بيعيا أو عرضيا لمبي

 .(4)ىذه األشياء تعد جريمة في ذاتيا 

تيدؼ إلى  ا  احترازي ا  أف المصادرة في ىذه الحالة تكوف تدبير  النية وعمة عدـ رعاية حقوؽ الغير حسف
ف ألوذلؾ , (5)وبالتالي يتوجب سحبو بغض النظر عف أي اعتبار , مواجية خطورة ىذا الشيء عمى المجتمع

ولو لـ تكف ممكا  , فاألشياء الممنوعة ال بد مف مصادرتيا, ر المشروع ال يمتقيافح سف النية وحيازة الشيء غي
 .(6)لممتيـ 

مة لحقوؽ يتعارض مع المباد  العا, إلى أف عدـ مراعاة حسف نية الغير (7) وقد ذىب رأي في الفقو
 : وليذا يتعيف التمييز بيف فرضيف , نو ال يتفق مع القصد الحقيقي لممشرعكما أ, الغير حسف النية

فينا تكوف مصادرتيا واجبة , في الحالة التي تكوف الحيازة ليذه األشياء محرمة عمى الكافة: الفرض األول
حتى ولو كانت في حيازة غير المدعي عميو أو المحكوـ عميو قبل انتقاليا إلى أي منيما " وىذا ما قصده 

 لممتيـ " المشرع بقولو "ولو لـ تكف ممكا  

فإذا كانت محظورة عمى , في الحالة التي تكوف الحيازة ليذه األشياء غير محظورة عمى الكافة: الفرض الثاني
وانتقمت , أما إذا كانت ىذه األشياء غير محظورة بالنسبة لغيرىـ, المتيـ أو المحكوـ عميو تجب مصادرتيا

فإذا كاف يعمـ بنية , وعممو حسب القواعد العامةفينا يجب مراعاة حسف نية الغير , حدىما بعد ذلؾإلى أ
ف كاف ال يعمـ بنية المتيـ فبل تجب المصادرة , المتيـ وجبت المصادرة  .(8)وا 

وأضاؼ أف مسألة توافر أو انتفاء حسف النية ىو الفاصل بيف , د ىذا االتجاه بعض الفقووقد أي  
 .(9)مى الكافة مصادرة أو عدـ مصادرة ىذه األشياء إذا لـ تكف محظورة ع

                                                           

  .1955لسنة , 25/55تمييز جزاء   (1)
  88ص , مرجع سابق, جميل عبد الباقي الصغير  (2)
  .194ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة  (3)
 .17ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور  (4)
 . 804ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, محمود نجيب حسني   (5)
 .682ص , مرجع سابق, كامل السعيد  (6)
  436ص , مرجع سابق, عمي القيوجي(  7)
  .436ص , المرجع نفسو, عمي القيوجي  (8)
  .467ص , مرجع سابق, نظاـ توفيق المجالي  (9)
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ف كانت حيازة ىذه األشياء غير مشروعة, أصحاب ىذا التجاهويتفق الباحث مع   , ونضيف بأنو وا 
فإف المشرع استثناء مف األصل أجاز حيازتيا لبعض الفئات بعد الحصوؿ عمى تراخيص التي تعد ىذه 

وبالتالي يجب لمصادرة ىذه , التراخيص بمثابة إباحة حيازة ليذه األشياء قاصرة عمى أصحاب التراخيص
حية ومف نا, " دـ توافر القصد " أي العمـ واالرادةاألشياء المباحة لبعض الفئات البحث في مسألة توافر أو ع

 .في إباحة الحيازة لبعض ىذه الفئات لضرورة يقصدىا فإنو يجب احتراـ رغبة المشرع

ر يثا, المصادرة كتدبير احترازي  في مجاؿ مشروعةال غيرمجاؿ حسف نية الغير في األشياء  وفي
القضاء المدني عمى الغير  أمام, خرج الشيء عن التعامل لعدم المشروعيةية الحكم الذي أج  ؤل حول ح  است

  حسن النية ؟

" : ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية حيف نصت عمى390/1جاءت لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ المادة )
أو باإلدانة قوة , المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءةيكوف لمحكـ الجزائي الصادر مف 

األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاوى التي لـ يكف قد فصل فييا نيائيا  فيما يتعمق بوقوع 
 ". وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا, الجريمة

تغيير وصف المحكمة الجنائية بالنسبة لخروج  ويترتب عمى ىذا عدـ صبلحية المحكمة المدنية في
وتكيفيا عمى خبلؼ تكييف المحكمة الجنائية نتيجة لتعمقيا بالوصف القانوني , األشياء عف دائرة التعامل

وبالتالي ال يجوز لممحكمة المدنية أف تناقش حق الغير المتعمق باألشياء , الذي أشارت إليو ىذه المادة
ف في ذلؾ مساس بحجية الحكـ الجنائي والوصف الذي أعطاه أل, ببحث ح سف نيتوأو بثمنيا أو المصادرة 

 .(1)لمفعل ولمشيء محل المصادرة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .19ص , مرجع سابق, (  فتحي عبد الصبور1)
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 المطمب الثاني

 خصائص المصادرة الوجوبية

 

ومنيا خضوعيا لمبدأ , تشترؾ المصادرة الوجوبية كغيرىا مف الجزاءات الجنائية ببعض الخصائص
وذلؾ بسبب طبيعتيا الواقعة عمى األشياء , الجزاءات الجنائية في بعض الخصائصوتختمف عف , الشرعية
 : وفيما يمي بياف ليذه الخصائص , فتفرض كتدبير احترازي وجوبي لموقاية مف الخطر المستقبمي, المحظورة

 : الخضوع لمبدأ الشرعية: الخاصية األولى

دد سمفا الشروط التي يستطيع بيا  القاضي حَّ أف ت  : والمقصود بيذا المبدأ في نطاؽ التدابير االحترازية
كما تحدد التدابير التي يستطيع بيا القاضي أف يتخير مف بينيا ما يراه مناسبا , النطق بالتدبير االحترازي 
  .(1)جميا ؿ التدبير مف أنز  مع تحديد الجريمة التي أ  , رعاية لمحريات الفردية

األساسي الفمسطيني التي جاءت بمبدأ شرعية العقوبة مف النص ( مف القانوف 15ورغـ خمو المادة )
وذلؾ , حترازية لمبدأ الشرعيةإال أف ذلؾ ال يعني عدـ خضوع التدابير اال, عمى شرعية التدابير االحترازية

 ,ف خضوع التدابير االحترازية ليذا المبدأ يستند إلى ذات االعتبارات التي تبرر خضوع العقوبة ليذا المبدأأل
وعمى , وبالتالي يجب أف ينص المشرع عمى نوع التدبير, (2)ومنيا ضماف حرية األفراد مف تعسف القضاء 

وعميو فإنو , بيف العقوبة والتدبير االحترازي  ا  مشترك ا  ويعد ىذا المبدأ قاسم, (3)جميا الجرائـ التي يوقع مف أ
نو ال غير أ, نص تستند إليو المصادرةف وليذا فبل بد م, يجب أف يطبق عمى المصادرة في جميع صورىا
ولو لـ يورد , فيكفي حظر ىذه األشياء محل المصادرة, يشترط أف يقرر ىذا النص المصادرة بصفة مباشرة

ف كاف القانوف قد وكمو , وعند عدـ النص فإف القاضي ال ينشئ المصادرة كتدبير, المصادرة جزاء عمى ذلؾ وا 
وال يمكف القياس , وبدوف ىذا التوكيل ال يمكنو تطبيقيا في حالة سكوت النص, أحيانا سمطة تقدير إنزاليا

ومف أمثمة المصادرة رغـ عدـ النص عمييا بالنسبة لؤلطعمة واألشربة التي يحرزىا , (4)عمييا لحاالت أخرى 
ضرة لشرب مع عممو بأنيا مأو في حالة ال تصمح لؤلكل أو ا, البعض لبيعيا بعد أف أصبحت مضرة بالصحة

                                                           

العدد , 1979, نوفمبر  شروف المجمد الثانی والع , الجنائية القومية مجمةال, مبدأ شرعية التدابير االحترازية فی القانوف الجنائی, (  نظير فرج منيا1)
 .70ص , لثالثا
 .793ص , 2013غزة , مكتبة أفاؽ, الطبعة الثانية, مباد  قانوف العقوبات الفمسطيني, عبد القادر جرادة   (2)
 .160ص , مرجع سابق, إسحاؽ منصور  (3)
 .95ص , مرجع سابق, المصادرة تدبير احترازي , عمي فاضل حسف  (4)

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/810/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a9
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/810/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a9
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/35008
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/35008
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/35008
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ولكف حظرىا يجعل أمر , فيذه المادة لـ تنص عمى مصادرة ىذه األشياء, (1)نو ارتكب جنحة فيعتبر أ
 .رغـ عدـ النص عمى مصادرتيا كتدبير احترازي  ا  مصادرتيا واجب

 : أنيا تدبير احترازي : الخاصية الثانية

إال , السمة الوحيدة لمجزاء الجنائيظمت العقوبة في النظـ القانونية المختمفة لفترة تاريخية طويمة ىو 
تيدؼ ىذه  د  ع  ولـ ت  , ثبت عجز العقوبة عف الحد مف انتشار ظاىرة اإلجراـور  السياسة الجنائية أأف تط  

بل أصبحت تبحث عف غاية جديدة لمجزاء تتمثل , السياسة الجنائية مف الجزاء تحقيق الردع العاـ أو الخاص
 . (2)فجاءت التدابير االحترازية لتحقق ىذه الغاية , ستقبميةفي فكرة التأىيل والحماية الم

مجموعة مف اإلجراءات التي تقتضييا مصمحة المجتمع في مواجية : وتعرؼ التدابير االحترازية بأنيا
وأضاؼ البعض صفة , (3)خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة درءا ليا عف المجتمع 

 .(4)القضائية لمتعريف 

دوف , عمى الخطورة اإلجرامية الكامنة في األشخاص ا  ومف خبلؿ التأمل في ىذا التعريف نجده قاصر 
وبيذا يخرج مف ىذا التعريف المصادرة الوجوبية كتدبير , الخطورة اإلجرامية المنبعثة مف األشياء العينية

بينما اقتصر التعريف عمى , أشياءف الخطورة ىنا تنبعث مف وذلؾ أل, وا غبلؽ المحل كتدبير أيضا, احترازي 
تتطمبيا المصمحة  مجموعة اإلجراءات التي: التاليالتعريف لذلك نقترح , الخطورة المنبعثة مف األشخاص

  .العامة لمواجية خطورة إجرامية كامنة في أشخاص وأشياء غير مشروعة ودفع خطرىا عف المجتمع

ف الشيء يصبح خطرا إذا خضع وذلؾ أل  , إلى االكتفاء باألشخاص دوف األشياء بينما ذىب رأي
وبرر ذلؾ بأف الشيء ذاتو لو خضع ؛ فالخطورة في الشخص , لفعل إرادي غير مشروع  مف ذلؾ الشخص

ل عمى ذلؾ بالمخدرات التي في حوزة طبيب مرخص لو حيازتيا بأنيا ال ودلَّ  ا  لفعل مشروع فإنو ال يكوف خطر 
 .(5)عد خطرة ت

وتمثيبل لذلؾ فإف , بأف الخطورة تنبعث مف حيازة ىذه األشياء سبق قولوعمى ما  الباحث ؤكدوي
حداث الخطورة المحتممة منيا دوف أي سموؾ ؛ حيازة المفرقعات الناسفة خطرة بذاتيا الحتماؿ انفجارىا  وا 

فينا تحقق الخطر , جريمة قتلمرخص في الغير ستخدـ صبي غير مميز سبلح والده وكذلؾ لو ا, شخصي
ف كانت ت  , الممكف مف ىذا الشيء ورغـ ذلؾ فإف , عمى ىذه األمثمة أحكاـ عدـ الحيطة واالحتراز بق  طَّ وا 

                                                           

  .ف اإلىماؿ الذي ينشر المرضأبش 1944لسنة  41وجب القانوف رقـ مضافة بم 1936( لسنة 74( مف قانوف العقوبات رقـ )196/1) المادة  (1)
 .291ص , 2011عماف , دار الثقافة, الطبعة األولى, القانوف الدولي الجنائي الموضوعي, بدر الديف دمحم شبل ( 2)
العدد , 1970السنة الخامسة و العشروف, کانوف الثانی  ,القضاء مجمة, في القوانيف الجنائية في الدوؿ العربيةالتدابير االحترازية , عمي حسف فيمي (3)
 .934ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات ,محمود نجيب حسني, 51ص , 1
 .251ص , 1985القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة الخامسة, مباد  عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, (  فوزية عبد الستار4)
 .82ص , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي  (5)
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وىذا الحاؿ , ف الخطورة كامنة في الشيء ذاتورمة ألجَّ فكاف األولى أف تكوف حيازتيا م  , الضرر قد تحقق
ؾ يؤدي إلى عدـ مصادرة كانت الخطورة مصدرىا الشخص فإف ذل فمو, ومف ناحية أخرى , بالنسبة لممخدرات

والحقيقة غير , مشروعة بعد وفاة صاحبيا ألنو ىو صاحب الخطورة وبوفاتو الخطورة انتيتالغير األشياء 
  .ذلؾ حيث تبقى الخطورة ما بقي ىذا الشيء غير المشروع

وتيدؼ , طابع مانع أي تسبق وقوع الجرائـومنيا المصادرة الوجوبية ذات , وىذه التدابير االحترازية
فيي , (2)ويطمق عمى المصادرة في ىذه الحالة بالمصادرة العينية , (1)إلى الحماية المستقبمية مف ىذه الجرائـ 

نما ت  , لشخص المتيـ ةغير موجي ويترتب عمى ذلؾ ضرورة مصادرتيا , عمى الشيء المصادر ذاتو نصب  وا 
ويحكـ , (3) ولو كاف ىذا المتيـ أو المالؾ مجيوال  , ولو لـ تكف ممموكة لممتيـ ويحكـ بيا, في أي يد تكوف 

   .(4)وكذلؾ يحكـ بو ضد الورثة بعد وفاة المتيـ , بيا ضد المالؾ ولو كاف حسف النية

فالمشرع ال ييدؼ مف إيقاعيا اإليبلـ بصورة , وجوىر ىذه التدابير ىو مواجية الخطورة اإلجرامية 
ف, مباشرة وعمى ذلؾ , (5)ووقاية المجتمع مف شرىا , فيو ييدؼ إلى إزالة ىذه الخطورة, تحقق ذلؾ اإليبلـ وا 

والمصادرة كتدبير احترازي , (6)فيي ال تيدؼ إلى إثراء الدولة بقدر ما تيدؼ لسحب شيء خطر مف التداوؿ 
كانت  ا  غير مشروعة أي ف مجرد حيازتياأل, ال تقع إال عمى أشياء ال يجوز التعامل فييا بحكـ القانوف 

وىذه التدابير عكس العقوبة حيث تيدؼ إلى تحقيق الردع الخاص مف خبلؿ عدـ عودة المحكـو , الجريمة
 .(7)عميو مرة أخرى إلى اإلجراـ 

بعض الفقو يرى  إال أف, ورغـ إدراج التشريعات القانونية لممصادرة ضمف التدابير االحترازية القضائية
ووظيفة منع األضرار , وقالوا بأف ىدفيا منع وقوع ضرر اجتماعي, مف ذات طابع إداري أنيا مجرد إجراء أ

لى المصادرة وىذا يمتد إ, ف اختصاصات الشرطة ذات طبيعة إداريةوأل, الجتماعية مف اختصاص الشرطةا
األفعاؿ ف التدابير االحترازية ليست عقوبة ألنيا تطبق عمى أشخاص ال تستند إلييـ وقالوا بأ, الوجوبية

, ىذا باإلضافة إلى أف المصادرة ليست عقوبة, (8)وبالتالي تدخل في نطاؽ قانوف الشرطة , المكونة لمجريمة
  .(9)ألنيا تطبق عمى أفراد ال تستند إلييـ األفعاؿ المكونة لمجريمة 

                                                           

  .803ص , مرجع سابق, كامل السعيد  (1)
  .268ص , مرجع سابق, مصطفى فيمي الجوىري   (2)
  .258ص , مرجع سابق, دمحم نجيب السيد  (3)
 .192ص , مرجع سابق, جندي عبد الممؾ بؾ  (4)
 .461ص , مرجع سابق, نظاـ توفيق المجالي  (5)
 .481ص , 2012عماف , دار الثقافة, الطبعة األولى, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, حمدأ(  عبد الرحمف توفيق 6)
 .18ص , مرجع سابق, النظاـ القانوني لمتدابير, عمر سالـ  (7)
 .21ص , العدد األوؿ, 1964المجمد السابع, مارس  ,الجنائية القوميةالمجمة , التدابير االحترازية القضائية, ( دمحم إبراىيـ زيد8)
 .53ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني  (9)
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ألشياء ف المساس بيذه اوذلؾ أل, وعمى العكس فقد اعترؼ الرأي الراجح بالطبيعة القضائية لممصادرة
باإلضافة إلى , وضمانة لعدـ الحيف يستوجب منح االختصاص بيا لمقضاء, يعرض الحريات الفردية لمخطر
والخطورة , الجريمة السابقة اوىم, إلييا المصادرة الوجوبية تستوجب شرطاف أف التدابير االحترازية التي تنضـ  

ىذا باإلضافة إلى أف تقرير المصادرة , (1)ف متروؾ لمسمطة القضائية واثبات توافر الشرطي, اإلجرامية
يتعذر  وليذا, الجنائية ألي سبب كاف الوجوبية عف طريق النيابة العامة تكوف في حالة تعذر تحريؾ الدعوى 

 .(2)وبالتالي تتـ بالطريق اإلداري , إقرار المصادرة عف طريق القضاء

 الحترازية في التشريع الفمسطيني.ويقودنا ىذا األمر إلى المعالجة القانونية لمتدابير 

نجده لـ يتضمف أي نص خاص , 1936( لسنة 74مف خبلؿ قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ )
وىذا يعني أف ىذا القانوف قد جمع , ونجده قد اقتصر عمى الصورة التقميدية وىي العقوبة, بالتدابير االحترازية

ىي في األصل , عمى جزاءات جنائية وذلؾ ألنو نصَّ , العقوباتبيف العقوبة والتدابير االحترازية تحت عنواف 
بالتدابير االحترازية  ا  خاص فقد أورد فصبل  , 1960( لسنة 16أما قانوف العقوبات رقـ ), (3)تدابير احترازية 

التي ( 28وذلؾ مف بداية المادة ), جاء بعد الفصل األوؿ في العقوبات مف الباب الثاني في األحكاـ الجزائية
وىذا اتجاه محمود ليذا , (31-30وقد تضمف ىذا الفصل المصادرة العينية في المواد ), عددت ىذه التدابير

دخل المصادرة الجوازية ضمف التدابير إال أنو قد أ, ا  بالتدابير االحترازيةالقانوف بأف خصص فصل خاص
وعمى , صادرة الوجوبية كتدبير احترازي االحترازية رغـ خضوعيا لبعض األحكاـ الخاصة التي تميزىا عف الم

, النقيض مف ذلؾ فقد أدرج مشروع قانوف العقوبات ضمف الفصل الثاني مف الباب الثالث الخاص بالعقوبات
وا غبلؽ المحل في , (21ومنيا المصادرة في المادة ), ضمف العقوبات التبعية بعض ىذه التدابير االحترازية

ف كاف الفقو يدرج جميع العقوبات الغير أصمية تحت( وىذه اتجاه غير مو 22المادة ) مسمى العقوبات  فق وا 
ف المصادرة ال يمكف تطبيقيا إال إذا نطق بيا الحكـ بجانب العقوبة األصمية عمى العكس وذلؾ أل, التبعية

  .مف العقوبات التبعية

األوؿ , ليا وجياف " بأف المصادرة: فقضى , وقد طبق القضاء الفمسطيني المصادرة كتدبير احترازي 
والثاني كتدبير احترازي وفق , 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )30كعقوبة وفق أحكاـ المادة )

 .(4)( مف نفس القانوف " 31أحكاـ المادة )

ىذا , حسب طبيعتيا في نصوص مستقمة أحكاـ المصادرة ضرورة الفصل بيف الباحث رى لذلك ي
يز العقوبات بخصائص ال تتصف يعمى حدة وذلؾ لتم نوعي الجزاء الجنائي كل  لفصل بيف باإلضافة إلى ا

                                                           

 .28ص , مرجع سابق, النظاـ القانوني لمتدابير, عمر سالـ   (1)
  .620ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, مصطفى محمود محمود  (2)
 .41, ص مرجع سابق, األحكاـ العامة, ساىر الوليد  (3)
 .11/8/1994جمسة , راـ هللا 614/94استئناؼ جزاء رقـ  (4)
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والنص عمى , بيا التدابير االحترازية عمى أف يكوف النص عمى المصادرة الجوازية ضمف العقوبات التكميمية
  .المصادرة الوجوبية ضمف التدابير االحترازية

لدى الفقو  فإننا ننضم إلى الرأي الراجح, احترازي وبيذا فإنو وقد نص المشرع عمى المصادرة كتدبير 
ىذا باإلضافة إلى كوف , ومنيا المصادرة الوجوبية الصبغة القضائية, الذي يصبغ عمى التدابير االحترازية

وقد , ( مف القانوف األساسي21/4ىا ومراقبة تطبيقيا  وىذا ما نصت عميو المادة )ر قراالقضاء ىو المخوؿ بإ
" إف قرار حجز المركبة المستعممة كأداة : دؿ العميا عمى الطابع القضائي لممصادرة بقوليا أكدت محكمة الع

ومحكمة العدؿ العميا ليست , جرمية ىو قرار قضائي يرجع البت فيو إلى النائب العاـ أو المحكمة الجنائية
 .(1)مختصة في إلغاء مثل ىذا القرار "

 : أنيا وجوبية دائما: الخاصية الثالثة

وبمعنى آخر أف القاضي , (2)ويقصد بيا أنو يجب عمى القاضي أف يحكـ بيا متى توافرت شروطيا 
وبالتالي ال يممؾ القاضي ىنا أي سمطة لئلعفاء مف , (3)بشأف ىذه المصادرة مف أي سمطة تقديرية  منع  ي  

( 16وف العقوبات رقـ )( مف قان31وتستفاد ىذه السمطة مف صياغة المادة ), (4)عقوبة المصادرة الوجوبية 
وكذلؾ ما , وىي بصيغة األمر واألمر لموجوب (5)حينما ذكرت بداية المادة كممة " يصادر " , 1960لسنة 

ب الحكـ و " وج: حينما نصت عمى , 2003لسنة  ( مف مشروع قانوف العقوبات21/2جاءت بو المادة )
فإف عدـ نص الحكـ عمى ىذه المصادرة يؤدي وتطبيقا  لطابعيا الوجوبي , بمصادرتيا في جميع األحواؿ "

" بقبوليا االستئناؼ ضد قرار قاضي البداية الذي جـر : وبيذا قضت محكمة االستئناؼ , إلى بطبلنو
( 558( مف األمر رقـ )8-/أ7المستأنف عميو بتيمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خبلفا ألحكاـ المادتيف )

فكاف يجب أف , لعدـ تضمف الحكـ لممصادرة لمطبق في الضفة الغربيةبشأف العقاقير الخطرة ا, 1975لسنة 
وذلؾ لعدـ مشروعية الحيازة , /أ( مف نفس األمر35ينص الحكـ عمى المصادرة وفقا ألحكاـ المادة )

وفي حالة انتياء ميعاد الطعف تمجأ النيابة العامة بقرار إداري , (6)والتعاطي وفق المواد المشار إلييا "
 .ىذه األشياء لعدـ مشروعية حيازتيا لمصادرة

 , (7)لتعمقيا بشيء ال يصح التعامل فيو  ة بأنيا أمر يقتضيو النظاـ العاـويبرر الفقو ىذه السمط

                                                           

 .17/3/1996جمسة  147/1995وقرار عدؿ عميا رقـ , 15/1/1998جمسة  149/1997قرار عدؿ عميا رقـ   (1)
  .269ص , مرجع سابق, مصطفى الجوىري , 436ص , مرجع سابق, جيعمي قيو   (2)
 .82ص , مرجع سابق, دروس في العقوبة, محمود نجيب حسني  (3)
  .88ص , مرجع سابق, جميل الصغير  (4)
  .1979/أ( مف قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 26ونفس األمر يسري عمى المادة )  (5)
 .25/2/1998جمسة , راـ هللا 218/98استئناؼ جزاء رقـ   (6)
 .672ص , مرجع سابق, الوسيط في قانوف العقوبات, حمد فتحي سرورأ  (7)
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وتطبيقا  لذلؾ , (1)فأىمية إقرارىا في نظر المشرع أكثر أىمية مف الناحية االجتماعية مف الحق الفردي لمغير 
المصادرة الوجوبية ىي التي يعد صنعيا أو اقتناؤىا أو بيعيا أو استعماليا فقد قضت محكمة التمييز "بأف 

وأف ىذه المصادرات تعتبر إجراء مفروضا لمنظاـ العاـ " وقضت أيضا " مصادرة المادة , غير مشروع
 (2)المخدرة المضبوطة أمر وجوبي " 

في جميع األحواؿ سواء في ولذلؾ فإنو يجب الحكـ بمصادرة الجواىر المخدرة والنباتات المضبوطة 
( مف قانوف المخدرات والمؤثرات 35/1وىذا ما أكدتو المادة ), (3)حالة الحكـ بالبراءة أو الحكـ باإلدانة 

,  (4)ومف أمثمتيا كذلؾ مصادرة النقود المزيفة والمكاييل الناقصة والمفرقعات , 2013( لسنة 7العقمية رقـ )
ات التي تـ التبلعب فييا مما جعميا تخالف المواصفات المنصوص ومف التطبيقات أيضا مصادرة المصاغ

مصادرة األسمحة واألسيـ المضبوطة مف المخالفات التي ترتكب في  في المخالفات ومف تطبيقاتيا ,(5)عمييا 
حيث  1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )468ومف تطبيقاتيا أيضا المادة ), (6)األماكف المأىولة 

مف  صحيحة غير فكرة األردنييف عف تعطي رسوما أو صورا أو نقوشا عرض أو باع أو طبع فمنصت "
 تمؾ وتصادر خمسة دنانير حتى وبالغرامة أسبوع حتى بالحبس عوقب ,ارىـ واعتب تيـكرام مف تناؿ أف نياشأ

 كل , التكديرية بالعقوبة يعاقب( مف نفس القانوف حيث نصت " 471/1والمادة ), " والرسوـ والصور النقوش
 ورؽ  قراءة أو الكف قراءة أو التنجيـ أو المغنطيسي التنويـ أو األرواح مناجاة الربح, بقصد يتعاطى مف

ونشير إلى أف ىذه "  المستعممة واألشياء والنقود األلبسة وتصادر الغيب بعمـ عبلقة لو ما وكل المعب,
وتحدثنا سابقا  أف , المخالفات وجوبية التي تقع عمىتضمنت حالة المصادرة ال في األمثمة األخيرة المصادرة

 .المصادرة الوجوبية تقع أي كانت جسامة الجريمة بسبب الطبيعة الخطرة ليذه األشياء
 

" قبوليا االستئناؼ الصادر , ومف التطبيقات أيضا ما قضت المحكمة العميا بوصفيا محكمة استئناؼ
ف المادة ذلؾ أل, بيعيا الجاني بدوف ترخيصالنارية التي كاف يعف قاضي الصمح المتضمف إعادة األلعاب 

" يصادر مف األشياء ما كاف صنعو أو : نصت عمى , 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )31)
ا أف المستأنف عمييـ كانوا وبم, ػف لـ تفض المبلحقة إلى حكـ "وا  , اقتناؤه أو بيعو أو استعمالو غير مشروع

ى قاضي الصمح أف يقرر فقد كاف عم, مما يعني عدـ مشروعية بيعيا, المضبوطات دوف ترخيصىذه  ايبيعو 
  .(7)مصادرتيا "

                                                           

  .449ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمجزاء, حمد عوض ببلؿأ (1)
  .219ص , سابقمرجع , دمحم مطمق عساؼ:  أشار إليو, 318/94تمييز جزاء  ؛ 19/59(  تمييز جزاء 2)
  .197ص , مرجع سابق, المسئولية الجنائية في قانوف المخدرات, عز الديف الدناصوري وعبد الحميد الشواربي  (3)
  .518ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ, دمحم الحمبي  (4)
 .1999( لسنة 1ة بموجب مرسـو رقـ )المعدل, بشأف دمغ ومراقبة المعادف الثمينة 1998( لسنة 5القانوف رقـ ) (  مف26المادة )  (5)
 .1979/ب( مف قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 477المادة )  (6)
 .1/9/1999جمسة , راـ هللا 591/99استئناؼ جزاء رقـ   (7)
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 المبحث الثالث

 األحكام الخاصة بالمصادرة كتعويض
 

إال أف ليا صورة , ا  وجوبي ا  احترازي ا  أو أف تكوف تدبير , الغالب في المصادرة أف تكوف عقوبة تكميمية
حيث تتحوؿ , صورة التعويض المدني عف الضرر الذي أصاب المضرور مف الجريمةحيث تأخذ , ثالثة

وفي ىذا , األشياء محل المصادرة أو ثمنيا إلى الطرؼ المضرور كتعويض لو عف الضرر المتصل بالجريمة
يتـ تقسيـ سوعميو فإنو , المبحث سنحاوؿ دراسة المصادرة كتعويض مف خبلؿ دراسة شروطيا وخصائصيا

 : عمى الشكل التالي مطمبيفىذا المبحث إلى 

 .شروط المصادرة كتعويض: المطمب األوؿ

 .خصائص المصادرة كتعويض: المطمب الثاني

 المطمب األول

 شروط المصادرة كتعويض

 

حيث ىناؾ , عند الحديث عف شروط المصادرة كتعويض ينبغي التمييز بيف نوعيف مف الشروط
, باإلضافة إلى ضرورة توافر مجموعة مف الشروط األخرى التي تتعمق بالتعويض, لممصادرةشروط قانونية 

 : يتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف وىما سوبيذا 

 .توافر الشروط القانونية لممصادرة: الفرع األوؿ

  .توافر الشروط القانونية لمتعويض: الفرع الثاني
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 الفرع األول

 القانونية لممصادرةتوافر الشروط 
 

وتتمثل ىذه الشروط في , تشترؾ المصادرة التعويضية مع العقوبة ببعض الشروط رغـ طابعيا المدني
مع كوف ىذه األشياء قد استعممت أو تحصمت مف , وأف تكوف متصمة بالجريمة, وجوب النص عمييا قانونا

 .(2)دوف اشتراط سبق الضبط لؤلشياء محل المصادرة , (1)الجريمة 

, يجب لمحكـ بيذه المصادرة خضوعيا لمبدأ الشرعية حيث ال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى نص
وليذا فإف النص عمييا يرد , (3)ولكف ىذا النوع مف المصادرة  يكوف نادر الظيور غالبا  في التشريعات العامة 

كتشريع , 1960( لسنة 16العقوبات رقـ )وقد جاء قانوف , (4) ا  مدني ا  في القوانيف الخاصة بوصفيا تعويض
, لزامات( حينما عدد ىذه اإل42في المادة )لزامات المدنية ى ىذا النوع مف المصادرة كأحد اإلعاـ بالنص عم

( مف قانوف حقوؽ 3/3ومف أمثمتيا المادة ), وكذلؾ فقد وردت في القوانيف الخاصة, وذكر مف بينيا المصادرة
التي منحت المحكمة صبلحية تسميـ الكتب المقمدة والموحات الفنية , 1924لسنة  (16الطبع والتأليف رقـ )

فيذه المادة جاءت واضحة لتنص عمى أف المصادرة ىنا تنتقل إلى , إلى صاحب الحق في طبعيا أو تأليفيا
 .وىو صاحب الحق بالطبع أو التأليف, الشخص المضرور

حيث حكـ عمى المحكوـ عميو بدفع , في حكـ لوبالمصادرة كتعويض خذ القضاء الفمسطيني وقد أ
خر مف أصل المبمغ المضبوط مميـ لممشتكي اآل 700األوؿ ومبمغ جنييات لممشتكي  7مميـ و 220مبمغ 

وكذلؾ , (5)وحف  الباقي لحيف الفصل في القضية " , بحيازة المتيـ كتعويض شخصي عف الدراىـ المسموبة
قد الستيفاء حق الخزانة العامة لما أف اليدؼ مف الضبط ىو ضماف بفي حالة ضبط البضائع الميربة فقاؿ 

 .(6)يحكـ بو مف غرامات 

وىذا األمر يجعل الحكـ بيذه المصادرة غير قائـ إال , والخضوع لمبدأ الشرعية يتطمب قياـ جريمة 
ا ىي نفس أن المقصود بالجريمة ىن الباحث عتقدوي, (7)بمناسبة ارتكاب جريمة يعاقب عمييا القانوف 
ون توافر حيث يكفي توافر الركن الشرعي والركن المادي د, الجريمة الموجودة في المصادرة كتدبير احترازي 

                                                           

 .198ص , النظرية العامة لمعقوبة, عقيدة(  دمحم أبو العبل 1)
  .54ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد المالؾ ميراف2)
 .595ص , مرجع سابق, (  طبلؿ أبو عفيفة3)
  .1134ص , رجع سابقم, ميدي رؤوؼعبد ال(  4)
 .6/9/1950جمسة , محكمة غزة المركزية, 37/50(  حكـ جزائي رقـ 5)
 .25/7/1965جمسة , غزة 35/65(  قرار عدؿ عميا رقـ 6)
 .947ص , مرجع سابق, (  أبو اليزيد عمي المتيت7)
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وكذلك الحال , يجوز طمب التعويض من المجنون الذي انتفى لديو الركن المعنوي وبيذا , لمركن المعنوي 
( من قانون 200جاءت المادة )وقد , ويفسر ذلك وقوع الضرر الذي يوجب التعويض, لحسن النية

حيث استثنت من رفع دعوى التعويض ضد مسبب الضرر في , اإلجراءات الجزائية لتنص عمى عكس ذلك
ن المشرع أراد أن يحمي ىذا الشخص الحسن النية ونرى في ىذا المجال أ, حالة البراءة بسبب حسن النية

حداث ىذا إل أنو في نفس المجال يجب عمى , الضرر طالما لم يكن لديو أي نية لرتكاب الجريمة وا 
كانت نية مسبب  تعويض المتضرر من ىذه الجريمة ميما المشرع حماية الحقوق الفردية التي تستوجب

   .الضرر

وبالتالي يتصور الحكـ بيا مع الحكـ , (1)ولكف ال يشترط أف يصدر حكـ باإلدانة في ىذه الجريمة 
ويفسر , (2)أو بسبب انقضاء الدعوى الجنائية , كاف سبب البراءة سواء بسبب حسف نية المتيـ ا  بالبراءة أي

ويجب ىنا عمى حكـ البراءة أف , (3)إمكانية الحكـ بيا حتى مع البراءة وقوع الضرر الذي يوجب التعويض 
عل ال يؤلف جرما " ال تنفي ذلؾ ألف أحكاـ البراءة المستندة إلى كوف " الف, عمى أسباب الحكـ بالبراءةيشتمل 
وىذا ما جاء بو صريح المادة , المدعي بالحق المدني لممطالبة بالتعويض أماـ المحاكـ المدنية حق
وقد أكدت عمى ذلؾ محكمة النقض , 2001( لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ) (390/3)

في الحكـ الجنائي الصادر بالبراءة إذا كاف مبنيا  عمى أف الفعل ال يعاقب عميو " بأف : فقضت , الفمسطينية
 الشيء المحكوـ فيو ةيال تكوف لو حجنو فإ, أو لسبب آخر, النتفاء القصد الجنائيكاف ذلؾ سواء , القانوف 
مف صفة الجريمة  المحكمة مف البحث فيما إذا كاف ىذا الفعل مع تجرده تمؾال يمنع , و ة المدني محكمةأماـ ال
 ."(4)(لمتعويضلممطالبة المدنية )ح أف يكوف أساسا  ميص

والحكـ بيذه المصادرة يجب أف يقع عمى أشياء ذات صمة بالجريمة سواء استعممت في الجريمة أو 
مع ضرورة أف تكوف ىذه األشياء محل المصادرة مف األشياء المشروعة , (5)تحصمت مف ىذه الجريمة 

غير لمتضرر مف الجريمة بسبب طابعيا ال يعقل الحكـ بأشياء غير مشروعة لمشخص األنو , الحيازة
مشروع ," وتحديد ما إذا كاف الشيء مشروعا مف عدمو يكوف بالنظر إلى صاحب الحق فيو وليس لمف ال

ويتـ ضبيا في يد الغير فينا ال يتـ مصادرتيا , كما في األسمحة المرخص حيازتيا لمتجار, (6)ضبط معو " 
 لمشروعية حيازتيا بالنسبة لمالكيا. 

                                                           

 .621ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, (  محمود محمود مصطفى1)
 .90ص , مرجع سابق, (  جميل الصغير2)
  .57ص , مرجع سابق, ( عبد السميع اليواري 3)
 .11/2/2006جمسة , غزة 40/2004رقـ  طعف(  4)
 .687ص , مرجع سابق, مأموف سبلمة(  5)
 .96ص , مرجع سابق, ( دمحم عبد هللا الخزيمي6)
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وىذا , (1)سبق ضبط الشيء المحكوـ بمصادرتو في ىذه الحالة وال يشترط لمحكـ بيذه المصادرة 
ف الغرض مف وذلؾ أل, األمر يجعل مف إمكانية الحكـ بشيء يقابل قيمة ىذه األشياء عند تعذر ضبطيا

وكذلؾ ال تيدؼ إلى معاقبة , فيي ال تيدؼ إلى مصادرة شيء محظور, د ذاتوحصادرة ىو التعويض بالم
فاليدؼ األسمى مف إقرارىا ىو تعويض المتضرر , الجاني مف خبلؿ مصادرة األشياء ذات الصمة بالجريمة

وخصوصاا في , في مجال غرامة المصادرة الباحث بو يؤدي إلى صحة التجاه الذي أخذ وىذا, مف الجريمة
  .حالة المصادرة كتعويض

وقد أخذت بعض التشريعات بغرامة المصادرة كتعويض لمدولة في حالة عدـ ضبط األشياء محل 
الساري في الضفة , 1962( لسنة 1رقـ) ( مف قانوف الجمارؾ والمكوس149ت المادة )نصف, المصادرة
التي ال تضبط فييا البضائع ووسائل النقل واألشياء التي استخدمت إلخفاء الغش, في األحواؿ " : بأنو الغربية

تحكـ المحكمة عبلوة عمى الغرامة المذكورة أعبله لمتعويض عف المصادرة, بدفع مبمغ يعادؿ قيمة ىذه 
البضائع ووسائل النقل واألشياء التي استخدمت إلخفاء الغش بما فييا الرسوـ حسب السعر في السوؽ 

وىو ضرورة , ؛ والحقيقة أف ىذه المادة قد خالفت الرأي الفقيي الذي أخذنا بو " المحمية وبتاريخ ارتكاب الغش
وبالتالي فإف عدـ ضبطيا يوجب عمى المشرع عدـ , خضوع مصادرة وسائل النقل ألحكاـ المصادرة الجوازية
, ت عمى مصادرتيا كأمر وجوبيوبما أنيا قد نص, جواز فرض غرامة كبديل عف الوسائل الغير مضبوطة

  .فرض غرامة كبديل عند تعذر الضبط نو حسب ىذه المادة يجوزوبالتالي فإ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .20ص , مرجع سابق, (  فتحي عبد الصبور1)
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 الفرع الثاني

 توافر الشروط القانونية لمتعويض 
 

واالرتباط , وتحقق الضرر, وىي قياـ جريمة, يجب لقياـ دعوى التعويض توافر ثبلثة شروط مجتمعة
" بأف الحكـ الجنائي تقتصر  الفمسطينية وبيذا قضت محكمة النقض, الجريمة والضرربرابطة السببية بيف 

وىي الخطأ ورابطة السببية , يتو أماـ المحاكـ المدنية عمى المسائل التي كاف الفصل فييا ضروريا لقياموجَّ ح  
القاعدة العامة أف ف وذلؾ أل, إثبات قياـ ىذه الشروط ويكوف عمى المدعي؛  (1)بيف الخطأ والضرر " 

دوف , مقومات ىذه المسئولية ق  حق  وبالتالي يجب عمى المدعي أف يثبت ت  , المدعي ىو المكمف بإثبات دعواه
 : وفيما يمي بياف ىذه الشروط, توجيو المدعي أف يكوف لممحكمة حق  

 : ارتكاب جريمة: الشرط األول

ذا تجَّ , الضررد إليو سن  الذي ي   (2)والجريمة ىي الفعل اإلجرامي , رد ىذا الفعل مف الصفة الجنائيةوا 
 عىدَّ ي والم  ع  دَّ وبالتالي فإف ثبوت وجود عبلقة مدنية بيف الم  , فإف االختصاص ينعقد لممحكمة المدنية فقط

فبل ينعقد االختصاص لمقضاء الجنائي لنظر ىذه , ال يمكف أف يؤدي اإلخبلؿ بيا إلى جريمة, عميو بحتة
فالجريمة ىي سبب الضرر , (3)يجب قياـ سموؾ إجرامي معاقب عميو جنائيا  نتج عنو ضرر  الدعوى ؛ إذا  

وتبعا  النتفاء قياـ الجريمة فإف اإلباحة االستثنائية لمقاضي الجزائي , (4)وىي سبب الحصوؿ عمى التعويض 
ىو األقرب لمقانوف مف الحكـ برد  في ىذا المجاؿ الحكـ بعدـ االختصاصو , المدنية تسقطبنظر الدعوى 
, ذلؾ أف  الرد قد يحمل معنى نفي حق  كما ىو دارج في أحكامنا الجزائية في فمسطيف؛ الدعوى المدنية 

ىذه الحالة يكوف صادرا في الصادر مف القاضي  , ألف الحكـ  المدعي المدني برفع دعواه أماـ محكمة مدنية
 .(5) اصد المشرععف ىيئة قضائية غير مختصة وفقا لمق

وبالتالي فإف دور المدعي المدني ال يقتصر عمى اعتباره خصـ , الدعوى المدنية سبب وى ضررفال 
نما ىو طرؼ بجانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية, لممتيـ في الدعوى المدنية وال يمكنو النجاح في , وا 

                                                           

  .6/2/2012جمسة , غزة 60/2009طعف رقـ  ( 1)
والعنصر القانوني المنتيؾ , الفعل في ذاتو وىو عنصر مادي محسوس:  وىما, كوف مف عنصريف حسب المدرسة الطبيعيةي(  والفعل اإلجرامي 2)

  .69ص , 2013اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة, د.ط, المسئولية الدولية لمدولة في ضوء التشريع والقضاء الدولييف, لمقاعدة القانونية ؛ دمحم سعادي
  .278ص , مرجع سابق, شرح قانوف اإلجراءات, (  محمود نجيب حسني3)
" لكل مف تضرر مف الجريمة أف يتقدـ بطمب إلى عضو النيابة العامة المختص :  التعميمات القضائية لمنائب العاـ تنص عمى( مف 746(  المادة )4)

ريمة , أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى , يتخذ فيو صراحة صفة االدعاء بالحق المدني ؛ لمتعويض عف الضرر الذي لحق بو مف جراء ارتكاب الج
". 
 :نقبل عف, 28/6/2012, قاضي محكمة صمح راـ هللا, الفقرة الثانية, الدعوى المدنية أماـ القاضي الجزائيمقاؿ بعنواف: , شقرحمد األأ ( 5)

  //www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=z4x7cXa349293351az4x7cX:  http  

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=z4x7cXa349293351az4x7cX
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فيو ال ييدؼ إلى , الجريمة في حق الجانيالحصوؿ عمى الحكـ بالتعويض إال إذا نجح في إثبات قياـ 
 .(1)فيو يدعو إلى توقيع العقاب وال يطالب بو , الرغبة في االنتقاـ

  : ق الضررتحق  : الشرط الثاني

وينقسـ الضرر , (2)فالضرر ىو األذى الذي يصيب اإلنساف في جسمو أو مالو أو شرفو أو عواطفو 
اإلنساف في جسمو أو مالو أو حق مف حقوقو التي تدخل في  الذي يصيب الضرر المادي: وىما, فإلى نوعي
يصيب اإلنساف في شرفو أو عواطفو أو اعتباره أو في أي مف الحقوؽ األدبية التي  وضرر أدبي, قواـ ثروتو

ي ع  والضرر المقصود لمقياـ بدعوى التعويض ىو الضرر الشخصي الذي يناؿ مف المدَّ , (3)ال تقوـ بماؿ 
ويجب أف , وبيذا يكوف االدعاء بالتعويض واردا  باسمو, ذاتيا  مف خبلؿ المساس بحق مف حقوقو المكتسبة

ويجوز أف , في الحاؿ مف خبلؿ اكتماؿ عناصره ومظاىره التي توفر لمقاضي تقويمو ا  يكوف ىذا الضرر محقق
ا  بسبب أكيد ا  وقوعو مستقببل  أمر  ولكف ظير ما يجعل مف, يكوف ىذا الضرر مستقببل  الذي لـ تكتمل مقوماتو

وتطبيقا  لذلؾ فإف التعويض ال يقوـ عمى الضرر المحتمل أو الجائز , (4)حدث الضرر األصمي الفعل الذي أ
وذلؾ في , وعند التحقق مف وقوع الضرر تقضي المحكمة بتخصيص حصيمة المصادرة لممتضرر, (5)وقوعو 

 .(6)حدود الضرر الذي ثبت لممحكمة 

ذلؾ  ؛ وليس المسئوؿ, تقدير الضرر يجب االعتداد بالظروؼ الشخصية التي تحيط بالمضرور وعند
ويجب أف يتناسب التعويض مع , (7)الف التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالتحديد 

                                                           

 .20ص , 1994/1995, بدوف طبعة, الدعوى المدنية الناشئة عف الجريمة, ( دمحم عيد الغريب1)
 .69ص , 2002منشأة المعارؼ باإلسكندرية , د.ط, التعويض بيف الضرر المادي واألدبي والموروث, حمد عابديفأ(  دمحم 2)
 .71ص , المرجع نفسو, حمد عابديفأ(  دمحم 3)
باريس  –بيروت , منشورات عويدات, الطبعة األولى, النظرية العامة لممسئولية الناشئة عف الفعل الشخصي "الخطأ والضرر", (  عاطف النقيب4)

" يشترط في الضرر الذي يعتبر سببا  :  ت عمى( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ حيف نص749وجاءت بيذه الشروط المادة ), 271ص , 1983
 ػ:  لدعوى التعويض المدنية أماـ القضاء الجزائي ما ىو تاؿ  

 .أ ػ أف يكوف الضرر ناشئا  عف جريمة ارتكبيا المتيـ
 .ب ػ أف يكوف الضرر مباشرا  , أي تربط بينو وبيف الجريمة صمة سببية مباشرة

 . .الوقوع سواء في الحاضر أـ في المستقبلج ػ أف يكوف الضرر محققا  , أي مؤكد 
, عاطف النقيب:  نقبل عف, ففكرة االحتماؿ تميزه عف الضرر المستقبل, الذي يتوقف وقوعو عمى ظرؼ غير مؤكد حصولو:  (  الضرر المحتمل ىو5)

 .285ص , المرجع نفسو
ص , 2005القاىرة , دار الفكر العربي, الطبعة األولى, المضرور مف الجريمةالنظرية العامة اللتزاـ الدولة بتعويض , (  سيد عبد الوىاب مصطفى6)

321. 
االتجاه الحديث لمحکمة النقض المصرية فی تحديد مفيـو الضرر المادً و األدبی و انتقاؿ الحق فی التعويض عنو إلی , حمد السعيد الزقردأ(  7)

ص , العدد الثاني, 1417صفر , السنة العشروف , مجمة الحقوؽ , بأحکاـ التمييز الکويتية مقارنا   1994 - 2 - 22الورثة بمناسبة الحکـ الصادر فی 
245. 
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موضوع وعند عدـ التناسب فإنو يجوز لمحكمة االستئناؼ رفع مبمغ التعويض الذي قدرتو محكمة ال, الضرر
  .(1)كونو ال يتناسب مع الضرر الذي أصاب المجني عميو 

  :توافر عالقة سببية بين الفعل اإلجرامي والضرر: الشرط الثالث

عميو بالجريمة بل يجب أف توجد رابطة سببية بيف  ىع  دَّ ال يكفي لقياـ دعوى التعويض ثبوت قياـ الم  
ويقصد بعبلقة السببية "ارتباط الخطأ , الجريمة المرتكبة وبيف الضرر الذي يطالب المدعي بالتعويض عنو
وعبلقة السببية تجعل التعويض عف  (2)والضرر بالرابطة التي تربط المسبب بالسبب والعمة بالمعموؿ " 

وكذلؾ فإف عدـ وجود صمة بيف الجريمة والضرر يجعل مف , مة أمر غير جائزالضرر السابق عمى الجري
 .(4)ويؤدي انعداـ رابطة السببية بيف الفعل والنتيجة التي حدثت إلى براءة المتيـ , (3) مستحيبل   ا  التعويض أمر 

حدىما وافر أوفي حالة ت, حدىـ دوف األخرفقد يوجد أ  ,  عف الخطأمستقبل   ا  ركن عد  وعبلقة السببية ت  
  .(5)دوف األخر مف شأنو أف يؤدي إلى انتفاء مسئولية مسبب الضرر 

وال , ويكفي في حكـ التعويض بياف أركاف المسئولية مف حيث الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما
طبلقات قاضي وتقدير التعويض ىنا يكوف مف إ,  يؤثر بعد ذلؾ بياف العناصر التي بموجبيا قدر التعويض

  .(7)مع واجب المحكمة تقدير الظروؼ المحيطة بكل قضية , (6)الموضوع حسب ظروؼ الدعوى 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16/10/1975جمسة , غزة 62/75(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 1)
 . 76ص , مرجع سابق, ( دمحم عابديف2)
 .280ص , مرجع سابق, شرح قانوف اإلجراءات الجنائية, (  محمود نجيب حسني3)
 .15/7/1961جمسة , غزة 17/61استئناؼ عميا جزاء رقـ (  4)
, العدد السادس واألربعوف , مجمة الشريعة والقانوف , الصحافة االلكترونية ماىيتيا والمسئولية التقصيرية الناشئة عف نشاطيا, خميل دمحم, ( نواؼ خالد5)

 .286ص , 2011ابريل 
ً , (  سمير ناجي6)  –يوليو , السنة التاسعة عشر, مجمة إدارة القضايا الحكومية, المدنية التابعة لمدعًو الجنائية , ضوابط تسبيب التعويض فی الدعو

 .607ص , العدد الثالث, 1975سبتمبر 
 .2/10/1952جمسة , غزة 67/52(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 7)
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 المطمب الثاني

 خصائص المصادرة كتعويض
 

فقد أدى ذلؾ إلى تمتع ىذه المصادرة بمجموعة مف , نظرا  لمطبيعة التعويضية لممصادرة كالتزاـ مدني
؛ وىذه الخصائص تنفرد بيا المصادرة كتعويض , مف أنواع المصادرة الخصائص التي تميزىا عف غيرىا

 : وفيما يمي بياف ىذه الخصائص, وألنيا اكتسبتيا مف طبيعتيا

 : اا مدني اا اعتبارىا تعويض: الخاصية األولى

بأف يقيـ نفسو مدعيا بالحقوؽ , حق خالص يطالب بو مف لحقو ضرر مف الجريمة : التعويض ىو
أو أف يرفع دعواه المدنية أماـ المحكمة , المحكمة الجنائية المنظور أماميا الدعوى الجنائيةالمدنية أماـ 

والعبرة بالتعويض ىو بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ مف حيث كونو جناية أو جنحة أو , المدنية
 .(1)مخالفة 

نما يغم, ا  احترازي ا  فيذه المصادرة ال تعتبر عقوبة تكميمية وال تدبير  ب عمييا طابع التعويض المدني وا 
ذلؾ ويؤكد , عمى الطابع المدني لممصادرة في ىذه الحالة (3)جمع الفقو وقد أ, (2)لممضرور مف الجريمة 
باإلضافة إلى عدـ قياميا , وىو التعويض عف الضرر الذي تحقق مف الجريمة, جموالغرض الذي قامت مف أ

مة قيمة الضرر, ىذا باإلضافة إلى إمكانية إقامتيا أماـ والذي تقدر بموجبو المحك, إال بطمب المتضرر
 1960( لسنة 16وقد ذىب قانوف العقوبات رقـ ), القضاء المدني كقضاء مختص في قضايا التعويضات

وذلؾ حينما نص , ا  مدني ا  حيث اعتبر المصادرة في ىذه الحالة تعويض, كما بينا  سابقا إلى األخذ بيذا االتجاه
 .( مف ىذا القانوف 42لزامات المدنية التي عددتيا المادة )اإلعمييا مف بيف 

, عويضيةلمقضاء عمى أي خالف حول طبيعية المصادرة الت اا ويعد ىذا التجاه ليذا القانون موفق
ن كان معظم الفقو قد أ   .جمع عمى ىذه الطبيعةوا 

ومف , لممطالبة بتعويض ضررىادعوى المضرور مف الجريمة : ىي, والدعوى المدنية في ىذا المجاؿ
مف خبلؿ مبمغ , واألصل في ىذا التعويض أف يكوف نقدا  , ىنا فإف موضوع الدعوى المدنية ىو التعويض

ويتولى قاضي , ومع ذلؾ فإنو يجوز أف يكوف التعويض بصورة أخرى كالنشر أو المصادرة, مالي معيف

                                                           

مطبعة عالـ الفكر , الطبعة الخامسة, الجزء األوؿ, العقوباتالموسوعة الجنائية الشاممة في التعميق عمى نصوص قانوف , (  معوض عبد التواب1)
 .82ص , القاىرة / طنطا, والقانوف 

  .595ص , مرجع سابق, ؛ طبلؿ أبو عفيفة 687ص , مرجع سابق, (  مأموف سبلمة2)
نظرية , ؛ عمى فاضل حسف 672ص , مرجع سابق, الوسيط في قانوف العقوبات, ؛ احمد فتحي سرور  683ص , مرجع سابق, (  كامل السعيد3)

 .90ص , مرجع سابق, ؛ جميل الصغير 161ص , مرجع سابق, ؛ حسف ربيع 255ص , مرجع سابق, المصادرة
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" بأف : باالتي الفمسطينية قضت محكمة النقض وقد, الموضوع تحديد قيمة التعويض في حدود طمب المدعي
نو لـ يكف ىناؾ معيار معيف حدده طالما أ, تقدير عناصر التعويض ىو مما تستقل بو محكمة الموضوع

وفقا   (2)؛ ويعد الضرر الذي أصاب المدعي ىو سبب الدعوى المدنية  (1)القانوف في تقدير تمؾ العناصر " 
وصدور عفو شامل عف الجريمة يقتصر عمى الدعوى الجنائية , (3)بغير ضرر " لمقاعدة اإلجرائية " ال دعوى 

عمى جميع  الشامل ويقتصر العفو, دوف الدعوى المدنية بالتعويض "العطل والضرر " الناشئة عف الجريمة
صدور وال يؤدي رفع الدعوى المدنية أماـ المحكمة الجنائية قبل , العقوبات دوف أف يشمل المصادرة كتدبير

أما إذا لـ تكف مرفوعة أماـ , قرار العفو إلى سقوط الدعوى المدنية بل تبقى قائمة وتسقط الدعوى الجنائية
, ال يؤثر عمى ثبوت الجريمة أصبل الشامل فالعفو, القضاء قبل قرار العفو فترفع أماـ المحكمة المدنية فقط 

 .(4)وال مف حيث مسئولية المدعي عميو 

 

 : أيمولة محل المصادرة إلى المضرور: الخاصية الثانية

جمو ىو جبر المتضرر مف إذا كاف الغرض الذي قامت مف أ, ةتقوـ صفة التعويض لممصادر 
, (6)أو إلعادة وضع االضطراب إلى ما قبل الجريمة , (5)مف خبلؿ تعويضو بالشيء المصادر , الجريمة

أو ثمنيا إلى خزانة , ىنا تتحوؿ ىذه األشياءو , والمضرور مف الجريمة قد يكوف الدولة في بعض األحياف
 .(7)الدولة 

, وىنػػػػػػػا تتحػػػػػػػوؿ إليػػػػػػػو ممكيػػػػػػػة ىػػػػػػػذه األشػػػػػػػياء محػػػػػػػل وقػػػػػػػد يكػػػػػػػوف المضػػػػػػػرور مػػػػػػػف الجريمػػػػػػػة شػػػػػػػخص 
 تعويضية.المصادرة ال

 

 

                                                           

  .10/10/2005جمسة , غزة 25/2004طعف رقـ   (1)
الشخصي الذي يمحق المضرور , " إف سبب الدعوى المدنية ىو الضرر :  ( مف التعميمات القضائية لمنائب العامة وتنص عمى748(  المادة )2)

نما يقتصر ضررىا عمى  والناتج عف وقوع الجريمة ؛ ولذا فإف الدعوى المدنية ال تنشأ عف الجرائـ التي ال يقع فييا ضرر عمى أحد األشخاص , وا 
 .جريمة حيازة سبلح ناري بدوف ترخيص:  المجتمع , مثل

( مف 767وما بعدىا ؛ ويتخذ التعويض عدة صور حسب المادة ) 272ص, مرجع سابق, ةشرح قانوف اإلجراءات الجنائي, (  محمود نجيب حسني3)
فقد يكوف مبمغا  مف الماؿ , وقد يكوف في صورة رد األشياء :  " يتخذ التعويض عف ضرر الجريمة عدة صور:  التعميمات القضائية التي نصت عمى

 .صورة دفع المصاريف القضائيةالتي حصل عمييا المتيـ عف طريق الجريمة , كما قد يتخذ 
 .337ص , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, د.ط, أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع والفقو والقضاء, (  سميماف عبد المنعـ4)
 .1045ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, (  دمحم عيد الغريب5)
 .578ص , مرجع سابق, (  عبد الوىاب حومد6)
 .124ص , العدداف األوؿ والثاني, 1974يناير وفبراير , السنة الرابعة والخمسوف , مجمة المحاماة, الطبيعة القانونية لممصادرة, (  عمي فاضل حسف7)
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 : إمكانية الحكم بيا من القضاء المدني: الخاصية الثالثة
 

الحكـ بيا مف جية القضاء الجنائي فقط  فيذه الطبيعة ال تقصر, بسبب طبيعة المصادرة كتعويض
ذا رفعت الدعوى أماـ القضاء المدني فيجب عمى , (2)بل أجازت الحكـ بيا مف جية القضاء المدني , (1) وا 

وبيذا قضت , القضاء المدني وقف النظر في الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجزائية بحكـ بات
إلى أف  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )195محكمة النقض بأف "مقتضى المادة )

قوة الشيء المحكوـ فيو لو يفصل في الدعوى الجزائية بحكـ بات ؛ يدؿ ذلؾ عمى أف الحكـ الجنائي ال تكوف 
إما الستنفاذ طرؽ الطعف الجائز الطعف فيو أو لفوات , أماـ المحاكـ المدنية إال إذا كاف باتا ال يقبل الطعف

وقضت أيضا بأف ىذا الحكـ الجنائي " يكوف لو حجيتو في الدعوى المدنية كمما كاف قد فصل , (3)عادىا " مي
وفي الوصف القانوني , ف الجنائية والمدنيةلمكوف لؤلساس المشترؾ بيف الدعوييفصبل الزما في وقوع الفعل ا

نية األمور فإنو يمتنع عمى المحكمة المدونسبتو إلى فاعمو فإذا فصمت المحكمة الجنائية في ىذه , ليذا الفعل
وتمتزميا في بحث الحقوؽ المدنية المتصمة بيا لكي ال يكوف ؛ ف تعتبرىا أف تعيد بحثيا ويتعيف عمييا أ

وقف إذا ما أ ويستثنى مف وقف الدعوى المدنية في حالة  (4)حكميا خالف الحكـ الجزائي السباؽ لو " 
أماـ القضاء المدني  وفي حالة وفاة المسئوؿ عف الضرر فترفع الدعوى , (5)الدعوى الجزائية لجنوف المتيـ 

وبالتالي ال يمكف رفع الدعوى أماـ , إذا كاف لممتوفى تركة ويحكـ بيا ضد الورثة, تعويضباعتبارىا دعوى 

                                                           

ر مف الجريمة يجد تبريره ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ إمكانية رفعيا أماـ  أي مف الطريقيف الجزائي , والمدني لممضرو 755( وتبرر المادة )1)
 ػ :  في االعتبارات التالية

اإلجراءات الجزائية  أ ػ أف االدعاء المدني أماـ القضاء الجزائي يترتب عميو التزاـ القضاء الجزائي بنظر االدعاءيف معا  , فيفيد المدعي المدني مف تطبيق
 .عمى الدعوى المدنية بما تتميز بو مف سرعة وبساطة

ايا اإلدعاء المدني أماـ القضاء الجزائي أف األخير , وىو يبحث وقوع الجريمة وآثارىا يكوف أقدر عمى تقدير الضرر الذي ترتب عمييا , ب ػ أف مف مز 
  .وتحديد التعويض المناسب معو

اـ فيما يتعمق بنقاط النزاع ج ػ يحقق حق الخيار حسف سير العدالة , إذ إف فصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية , يحوؿ دوف تضارب األحك
 .المشتركة في الدعوييف

 .621ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, (  محمود محمود مصطفى2)
 .2/1/1021جلسة , غزة 20/1005طعن رقم   (3)

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا 203؛ وقضت أيضا " بأف النص في المادة ) 28/3/2011غزة, جمسة  136/2009طعف رقـ  ( 4)
يدؿ  ير فييا...."رفعت الدعوى المدنية أماـ المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فييا حتى يحكـ نيائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعيا أو أثناء الس

بتيا إلى عمى أف المشرع ارتأى كنتيجة الزمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكـ الجنائي في الموضوع المشترؾ بيف الدعوتيف وىو وقوع الجريمة ونس
, أنو 2001( لسنة 4ـ )( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رق111( مف قانوف اإلجراءات الجزائية والمادة رقـ )203فاعميا وفق المادة )

و أثناء السير يتعيف عمى المحكمة المدنية وقف الدعوى أماميا انتظارا لمحكـ الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أ
باط بينيما يقتضي أف يترقب القاضي المدني في الدعوى المدنية, وطالما توافرت وحدة السبب بأف تكوف الدعوتاف ناشئتيف عف فعل واحد, وأف يتحقق ارت

ظاـ العاـ صدور حكـ نيائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكميف مختمفيف عف ذات الواقعة مف محكمة جنائية وأخرى مدنية, وىذا الحكـ يتعمق بالن
 . 15/5/2012غزة, جمسة  183/2009؛ طعف رقـ ويجوز التمسؾ بو أماـ محكمة النقض ولو ألوؿ مرة, وتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا " 

 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ )195/1(   المادة )5)
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يمكف الحكـ ولكف , (2)والنقض  اإلستئنافيةوال يمكف رفع الدعوى المدنية أماـ المحكمة , (1)القضاء الجنائي 
ف ويمتاز صدورىا م, (3)مف المدعي المدني  ا  بيا أماـ محكمة ثاني درجة ألوؿ مرة إذا كاف االستئناؼ مقدم

بينما تتوقف المصادرة , نو ال تتوقف عمى البدء أو نجاح اإلجراء الجنائي ضد المتيـالقضاء المدني في أ
  .(4)الجنائية عمى إدانة المتيـ 

ض أماـ القضاء المدني يوجب عدـ خضوع ىذه الدعوى لؤلحكاـ المقررة في ورفع الدعوى بالتعوي
بل تخضع ألحكاـ تقادـ , وسقوط العقوبة الجنائية, قانوف اإلجراءات الجزائية مف حيث انقضاء الدعوى 

( مف قانوف اإلجراءات 435/1وىذا ما جاءت بو المادة ), (5)االلتزاـ المنصوص عمييا في القانوف المدني 
ويطبق القضاء المدني في دعوى التعويض قواعد القانوف المدني التي تستوجب ثبوت الخطأ , (6)زائية الج

 .(7)المقابل لمركف المعنوي في الجريمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .57ص , مرجع سابق, (  عبد السميع اليواري 1)
أو النقض , ويعمل ذلؾ  اإلستئنافية" ال يقبل االدعاء المدني أماـ المحاكـ :  ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ وتنص عمى747(   المادة )2)

 .بالحرص عمى عدـ حرماف المتيـ  مف إحدى درجتي التقاضي
 .261ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف3)
 .19ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد هللا الخزيمي4)
 .12ص , مرجع سابق, (   نعيـ عطية5)
 ينقضي االلتزاـ بالتعويض المحكوـ بو في الدعوى الجزائية, وفقا  لقواعد التقادـ المنصوص عمييا في القانوف المدني "  -1(  تنص عمى " 6)
 .265ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف7)
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 الفصل الثالث 

 لممصادرة وتقييميا عامةاألحكام ال

 

, عف غيرىا مف الجزاءات الجنائية األخرى تخضع المصادرة حسب طبيعتيا القانونية التي تميزىا 
, والتنفيذ مف حيث الجية المختصة بالحكـ, لمجموعة مف األحكاـ اإلجرائية التي تختص بيا في مرحمة الحكـ

ومف , ع ليا العقوباتكما تخضع لمجموعة مف األحكاـ الموضوعية التي تخض, والطرؽ المختمفة لتنفيذ الحكـ
وتنتج عنو أيضا مجموعة مف االيجابيات , ينتج عف تطبيقو مجموعة مف اآلثار يافإف الحكـ ب ناحية أخرى 
 : ستكوف كالتالي, ـ ىذا الفصل إلى ثبلثة مباحثييتـ تقسسوعميو فإنو , والسمبيات

 .الحكـ بالمصادرة وطرؽ تنفيذه: المبحث األوؿ

 .موقف المصادرة مف األحكاـ العامة لمعقوبة: المبحث الثاني

 .وتقييميا ثار الحكـ بالمصادرةآ: لثالمبحث الثا

 

 المبحث األول

 الحكم بالمصادرة وطرق تنفيذه

وبيف ؛ يعتبر الحكـ الجنائي ىو المرحمة الفاصمة بيف الدعوى الجنائية التي تنتيي بصدور ىذا الحكـ 
, ويشترط لصحة صدور ىذا الحكـ ضرورة صدوره عف سمطة قضائية مختصة حسب األصل, مرحمة التنفيذ

نفاذ ىذا , فأنو يتبعو مرحمة تنفيذ الحكـ عمى المحكـو عميو بالجريمة؛ وما أف يصدر الحكـ بالمصادرة  وا 
 : وىما عمى الشكل التالي مطمبيفيتـ تقسيـ ىذه المبحث إلى سنو وعميو فإ, لحكـ بشتى طرؽ التنفيذا

 .الجية المختصة بإصدار أمر المصادرة: المطمب األوؿ

 .تنفيذ الحكـ بالمصادرة طرؽ : المطمب الثاني
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 المطمب األول

 المصادرة أمر الجية المختصة بإصدار
 

إال أنو قد , القضاء الجزائي ة ىياألصل في االختصاص في إصدار األحكاـ في القضايا الجزائي
يمكف أف يختص  ا  يتطمب تعويض ا  وقد ينتج عف الواقعة ضرر , تعذر رفع الدعوى لتمتد السمطة لمنيابة العامةي

 : وفيما يمي بياف ىذه الجيات, بو القضاء المدني

 : المحكمة الجنائية .1
فالسمطة القضائية ىي وحدىا , ( مف القانوف األساسي عمى مبدأ قضائية العقوبة15نصت المادة )

( مف نفس القانوف عمى منح المحاكـ سمطة الحكـ 21/4وقد أكدت المادة ), المختصة بالحكـ بالعقوبات
فإذا , (1)والمقصود بالمحكمة في ىذا المجاؿ ىي المحكمة ذات االختصاص , كانت طبيعتيا ا  بالمصادرة أي

كانت الجريمة مف الجنح والمخالفات فإف االختصاص ينعقد لمحكمة الصمح التي قامت الجريمة ضمف 
ذا كانت الجريمة مف الجنايات والجنح المتبلزمة معيا, (2)نطاقيا  ال يقبل  ا  الجرائـ المرتبطة ارتباطوكذلؾ , وا 
ىذه الجرائـ مف اختصاص محكمة البداية فينعقد االختصاص لمحكمة البداية المحاؿ  حدىإوكانت , التجزئة
 .(3)قرار االتياـ  إلييا

فإذا , أثره عمى درجة المحكمة ةوفي ىذا المجاؿ يكوف لمشروعية أو عدـ مشروعية محل المصادر 
ذا كانت المصادرة كتدبير احترازي , ة فينعقد االختصاص لمحكمة الدرجة األولىكانت المصادرة جوازي وا 

وكذلؾ الحاؿ لممصادرة كتعويض فيحكـ بيا ألوؿ مرة , فيجوز الحكـ بيا مف محكمة الدرجة الثانية ألوؿ مرة
وقد قضت بذلؾ محكمة االستئناؼ , (4)مف المدعي المدني  ا  مف محكمة ثاني درجة إذا كاف االستئناؼ مقام

                                                           

 ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ393ادة )وفػػػػػػي ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ نصػػػػػػت المػػػػػػ, 1936( لسػػػػػػنة 74( مػػػػػػف قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات رقػػػػػػـ )5(  المػػػػػػادة )1)
إال بمقتضػػػػػػى حكػػػػػػـ صػػػػػػادر عػػػػػػف محكمػػػػػػة مختصػػػػػػة " ؛ وقػػػػػػد , عمػػػػػػى " ال يجػػػػػػوز توقيػػػػػػع العقوبػػػػػػات المقػػػػػػررة بالقػػػػػػانوف ألي جريمػػػػػػة 2001( لسػػػػػػنة 3)

منصػػػػػوص فػػػػػي مػػػػػادة ( مػػػػػف التعميمػػػػػات القضػػػػػائية بػػػػػنفس الصػػػػػياغة إال أنيػػػػػا وسػػػػػعت المجػػػػػاؿ حيػػػػػث اسػػػػػتبدلت كممػػػػػة عقوبػػػػػة ال1026جػػػػػاءت المػػػػػادة )
وفييييي ىييييذا المجييييال نأخييييذ بصييييياغة التعميمييييات القضييييائية ألنيييييا تسييييمح صييييراحة بييييدخول المصييييادرة كتييييدبير , اإلجػػػػراءات بكممػػػػة الجػػػػزاءات الجنائيػػػػة

وعمييييى العكييييس فعبييييارة الجييييزاءات ل تفييييتح أي , قييييد يفييييتح مجييييال لمخييييالفنييييو أت مصييييطمح العقوبيييية إل وان كانييييت تييييدخل المصييييادرة تحيييي, احتييييرازي 
 .لمخالفمجال 

 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )167(  المادة )2)
 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )168(  المادة )3)
 .361ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف4)
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درجة لمصادرة  أوؿف حكـ محكمة يحيث قضت بقبوؿ االستئناؼ في جريمة تعاطي عقاقير خطرة لعدـ تضم
تبلفيا المضبوطات حيث أضافت في حكميا عبارة " ومصادرة, المضبوطات ىذه  .(1) " وا 

 : حكمة المدنيةمال .2
الجزائية ألي سبب كاف سواء لحف  الدعوى أو لتقادميا أو في الحالة التي تتعذر فييا رفع الدعوى 

تصة فإف االختصاص باالدعاء بالحق المدني يكوف مف اختصاص المحكمة المدنية المخ, ألي سبب كاف
بأنيا تقدـ حبل  وتتميز ىذه المصادرة في ىذه الحالة,, وىذا األمر يكوف في مجاؿ المصادرة التعويضية, (2)

وكذلؾ فيي ال تثير أي منازعات قضائية فالغالب أف الشخص ال , الجزائية في حالة تعذر رفع الدعوى  ا  عممي
ىذا باإلضافة إلى تميزىا في سيولة المعيار الذي تقتضيو فتكتفي بالسبب , يطالب بأشياء ذات صمة بالجريمة

 .(3)المفترض لئلدانة في حيف أنيا في الدعوى الجنائية تبحث عما وراء الشؾ المعقوؿ , المحتمل

 : النيابة العامة .3
, كالوفاة قبل تحريؾ الدعوى الجنائية, قد يتعذر الحكـ بالمصادرة نتيجة لسقوط الدعوى قبل رفعيا

ومع ذلؾ يصار إلى تطبيق المصادرة بالطريق , وبالتالي ال سبيل لمحكـ بالمصادرة, فيمتنع تحريؾ الدعوى 
وتصادر ىذه األشياء حتى في حالة صدور حكـ بالبراءة دوف , (4)اإلداري بقرار صادر مف النيابة العامة 

                                                           

غذائية منتيية الصبلحية, ؛ وفي حكـ أخر " قضت بقبوؿ االستئناؼ في جريمة حيازة مواد  24/10/99جمسة , راـ هللا 99/99(  استئناؼ جزاء رقـ 1)
تبلفيا , ف محكمة أوؿ درجة لـ تنص عمى مصادرتياوذلؾ أل فأضافت محكمة ثاني درجة إلى حكـ محكمة أوؿ درجة عبارة " ومصادرة المضبوطات وا 

 30/10/96جمسة , راـ هللا 1159/96استئناؼ جزاء رقـ , "
 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )11(  المادة )2)
 .18ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد هللا الخزيمي3)
 ؛ ونستند إلى جواز المصادرة بالطريق اإلداري إلى عدة حجج ومنيا :   18(  فتحي عبد الصبور, مرجع سابق, ص 4)
تبلؼ األشياء التي تشكل جريمة بحد ذاتيا , وعمى ذلؾ نصت المادة في حالة عدـ رفع الدعوى الجنا .1 ئية لسبب ما تتولى النيابة العامة مصادرة وا 

حيث نصت عمى :" إذا لـ ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما ؛ يكوف التصرؼ  2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )35/3)
الفقرتيف السابقتيف بقرار مف النائب العاـ وفقا لما يمي : أ. إذا كانت المضبوطات تشكل حيازتيا جريمة فممنائب  بالمضبوطات المنصوص عمييا في

 العاـ أف يأمر بإتبلفيا "
المشروعة , قد أوجبت  مصادرة األشياء غير 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )31والمادة ), ( مف قانوف العقوبات الثوري 26ف المادة )إ .2

وضعت فرضيف, وىما صدور الحكـ بالمصادرة, أو عدـ صدور حكـ في  قدمحل المصادرة الوجوبية ولو لـ تفض المبلحقة إلى حكـ, وبالتالي ف
 الدعوى, وفي كبل الحالتيف يجب المصادرة, ففي حالة الحكـ تكوف المصادرة بموجب الحكـ القضائي, وفي حالة عدـ صدور الحكـ تتـ المصادرة

 ف المضبوطات تحت يدىا.القائمة بالتحقيق في الدعوى, وأل أنيابالطريق اإلداري بواسطة النيابة العامة عمى اعتبار 
( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ نصت عمى:  " ال يجوز لمنيابة العامة أف تأذف بإعداـ المضبوطات المرسمة لمتحميل أو 526ف المادة )إ .3

و قبل الفصل نيائيا  في الدعوى , وال قبل التصرؼ فييا بالحف  , عمى أف تتولي لجاف مختصة بتكميف مف النائب العاـ التصرؼ فييا بأي وج
ف التصرؼ بالمضبوطات يكوف بعد الحكـ القضائي في الحالة األولى, والحالة الثانية عند حف  أإعداـ المضبوطات ", ويستفاد مف ىذه المادة 

  ف الدعوى لـ تصل إلى القضاء.رؼ بواسطة النيابة العامة ألالدعوى وىنا يكوف التص
( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ نصت عمى:  " إذا حفظت القضية وكاف وزف المادة المخدرة المضبوطة عمى ذمتيا يزيد 527ف المادة )إ .4

تبلفيا عمى كيمو جراـ واحد , فيجب إبقاؤىا بمخازف الشرطة إلى أف تنقضي الدعوى الجنا ئية بمضي المدة , ثـ تأمر النيابة بمصادرتيا إداريا  وا 
  ف كانت قاصرة في ىذه المادة عمى ىذه الحالة.ا  ف ىذه المادة قد نصت صراحة عمى المصادرة اإلدارية و أحسب األصوؿ ", نجد 
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وذلؾ ألنو تبيف لمنيابة عدـ قياـ , العامة وكذلؾ األمر في حالة حف  الدعوى مف قبل النيابة , (1)إدانة المتيـ 
كانت  ا  وتتـ المصادرة في ىذه الحالة أي, ـ المصادرة بسبب عدـ مشروعية حيازة ىذه األشياءوىنا تت, الجريمة

بمعنى اقتصار المصادرة بالطريق اإلداري عمى حالة المصادرة كتدبير , (2)جسامة الجريمة ولو كانت مخالفة 
 .احترازي 

حيث , اـ محكمة العدؿ العمياوتعتبر المصادرة في ىذه الحالة بأنيا إجراء إداري استنادا إلى أحك 
ف إجراء الضبط )الحجز التحفظي ( ىو قرار قضائي " بأف ادعاء النيابة العامة بأ: حد أحكامياقضت في أ

 74و 73وبأنو إجراء مف إجراءات التحقيق استنادا إلى المادة , يخرج عف والية واختصاص المحاكـ اإلدارية
أف أف القرار المطعوف فيو ال يعدو  فإف محكمتنا ترى , 2001لسنة ( 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )

يكوف قرار إداريا ال يندرج ضمف القرارات القضائية التي تصدرىا النيابة العامة بصدد مباشرتيا لمدعوى 
قامة الدعوى الجزائية أو حفظيا أما القرارات التي , العمومية كالقبض والحبس والتفتيش وسماع الشيود وا 

وتخضع نتيجة لذلؾ لرقابة القضاء , ىا النيابة العامة خارج ىذا النطاؽ فإنيا ال تعتبر قرارات قضائيةتتخذ
جمع صر انطبلقا مف ىذه المباد  التي أوقد تواترت األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية في م, اإلداري 

  .(3)عمييا فقياء القانوف اإلداري 

 : اإلدارة .4
األحياف إلى منح الجيات اإلدارية بعض الصبلحيات ذات الصبغة القضائية يمجأ المشرع في بعض 
ومف ىذه الصبلحيات منح اإلدارة صراحة حق , مف السمطة التقديرية رغبة منو في منح اإلدارة مجاال  

وتقع عمى أشياء غير مشروعة الحيازة , المصادرة التي تكوف ذات طابع إداري عف غير طريق القضاء
 .(4)ازي عيني سواء كانت عدـ مشروعية الحيازة نسبية أـ مطمقة كتدبير احتر 

, 1995( لسنة 9( مف قانوف المطبوعات والنشر رقـ )47ومف تطبيقاتيا ما نصت عميو المادة )
مف ىذا القانوف باإلضافة إلى أية عقوبة أخرى  (37)كل مف يخالف أحكاـ المادة " : حيف نصت عمى

                                                                                                                                                                                           

تضمنت أمر بوجوب مصادرة المواد المضبوطة ولو مع انقضاء الدعوى  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )10/1ف المادة )إ .5
ف انقضاء الدعوى الجزائية يحوؿ دوف رفع الدعوى إلى المحكمة وبالتالي يحوؿ دوف الحكـ بالمصادرة, وبالتالي ال سبيل أالجزائية, ومعموـ 

 ىذه المضبوطات إال بالطرؽ اإلداري بواسطة النيابة العامة.  لمصادرة
ف مشروعة الحيازة, وذلؾ ألالغير كاف, يمنع مف مصادرة المضبوطات ف عدـ الحكـ بالمصادرة ألي سبب أومف ناحية منطقية ال يمكف القوؿ ب .6

حيازة ىذه األشياء غير مشروعة تشكل خطر عمى السبلمة واألمف العاـ لممجتمع األمر الذي ال يحتمل معو بقاء ىذه األشياء في حوزة ذلؾ 
الشخص, ولذلؾ يجب مصادرتيا تحقيقا  لممصمحة العامة حتى في حالة تعذر الحكـ بالمصادرة, وحتى ال يصبح الذي افمت مف الحكـ عميو 

 . تحاد الشيء محل المصادرة عند ىذيف الشخصيفإمف ذلؾ الذي حكـ عميو بالمصادرة عمى الرغـ مف  حظا   أوفربالمصادرة 

 .115ص , 93العدد , 1401جمادي األولى , مجمة األمف العاـ, طبيعة المصادرة, (  منير دمحم عبد الفييـ1)
 . 620ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, (  محمود محمود مصطفى2)
 .24/10/2005جمسة , غزة 149/2004(  طمب عدؿ عميا رقـ  3)
 .54ص , مرجع سابق, (  عبد السميع اليواري 4)
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المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في يجوز لمسمطة ؛ منصوص عمييا 
ومف , ولممحكمة أف تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيبل  مؤقتا  ولمدة ال تزيد عف ثبلثة أشير, ذلؾ اليوـ

تبلؼ المواد المموثة التي تشكل مصدر  ومف التطبيقات كذلؾ مصادرة ,  (1)لمعدوى  ا  تطبيقاتيا مصادرة وا 
 .(2)ميف المقدـ مف طالب ترخيص األبنية عند مخالفتو شروط الترخيص التأ

عمى  ( واالقتصار21/4الحديث عف حظر القانوف األساسي ليذه المصادرة في المادة ) وقد سبق
ف األخذ بالمصادرة اإلدارية مف شأنو أف يؤدي إلى االعتداء عمى حقوؽ األفراد وذلؾ أل, المصادرة القضائية

 .(3)ـ المكفولة في القانوف األساسي وحرياتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

"عمػػػػػػػى الػػػػػػػوزارة اتخػػػػػػػاذ التػػػػػػػدابير الوقائيػػػػػػػة والعبلجيػػػػػػػة :  نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى 2004( لسػػػػػػػنة 20( مػػػػػػػف قػػػػػػػانوف الصػػػػػػػحة العامػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )10/2(  المػػػػػػػادة )1)
تبلفيػػػػػػا   -2 :  ذلػػػػػػؾالبلزمػػػػػػة لحصػػػػػػر انتشػػػػػػار األمػػػػػػراض المعديػػػػػػة ومػػػػػػف  مصػػػػػػادرة المػػػػػػواد المموثػػػػػػة أو أيػػػػػػة مػػػػػػواد يمكػػػػػػف أف تكػػػػػػوف مصػػػػػػدرا  لمعػػػػػػدوى وا 

 بالتنسيق مع الجيات المختصة.
"  إذا خػػػػػالف طالػػػػػػب التػػػػػرخيص أي شػػػػػرط مػػػػػػف شػػػػػروط التػػػػػػرخيص :  ( مػػػػػف النظػػػػػػاـ بشػػػػػأف األبنيػػػػػة المتعػػػػػػددة الطوابػػػػػق نصػػػػػػت عمػػػػػى11(  المػػػػػادة )2)

يحػػػػػق لمجنػػػػػة التنظػػػػػيـ المختصػػػػػة مصػػػػػادرة التأمينػػػػػات المقدمػػػػػة مػػػػػف طالػػػػػب التػػػػػرخيص الخاصػػػػػة بالبنػػػػػاء مػػػػػع  المنصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا النظػػػػػاـ فإنػػػػػو
 أو نظاـ آخر. عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبة أخرى منصوص عمييا في أي قانوف 

   .مف ىذه الرسالة وما بعدىا 41 (  راجع ص3)



102 

 

 المطمب الثاني

 طرق تنفيذ الحكم بالمصادرة

 

ف التنفيذ وأل, الحكـ بالمصادرة تنفيذالمصادرة ىو األصل في  يعتبر الضبط الواقع عمى األشياء محل
وكذلؾ في , المصادرةنو قد يتعذر الضبط ليبلؾ الشيء محل إال أ, ىو أصل تنفيذ االلتزامات العيني

 : وفيما يمي بياف ىذه الطرؽ , التشريعات التي ال تشترط سبق الضبط فتمجأ إلى طرؽ أخرى 

 : الحجز: أول

سبق ضبط الماؿ محل المصادرة مف  إلى وجوب, تذىب معظـ التشريعات التي أخذت بالمصادرة
وعمى العكس مف ذلؾ , كشرط لممصادرةويترتب عمى ذلؾ عدـ لزوـ الحجز , جل الحكـ بمصادرة ىذا الماؿأ

فإنيا تمجأ إلى وسائل التنفيذ الواردة في قانوف , فإف التشريعات التي ال تشترط سبق الضبط لمحكـ بالمصادرة
 .(1)أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية في كثير مف األحياف 

القضاء لمنع صاحبو مف وضع ماؿ تحت يد : ويعرؼ بأنو, ويعتبر الحجز مف أشير ىذه الوسائل
 .(2)أو ثماره مف ضماف الدائف الحاجز , أف يقـو بأي عمل قانوني أو مادي مف شأنو إخراج ىذا الماؿ

, وذلؾ حسب ما تقتضيو طبيعة ىذا الشيء, وتتـ سيطرة القضاء عمى الشيء محل الحجز
وكذلؾ , ات التي بيد الغيرفاإلجراءات بالنسبة لممنقوؿ الذي تحت يد المحكوـ عميو تختمف عف اإلجراء

ذا كاف الحجز طبقا لحق مدني فبل يجوز إال , إجراءات حجز المنقوؿ تختمف عف إجراءات حجز العقار وا 
 .وىذا يجعل الحكـ بالمصادرة كتعويض أماـ القضاء المدني يتـ بطمب المدعي, بطمب المدعي المدني

أوال إلى منع المديف مف التصرؼ في  فيو ييدؼ, حد ىدفيف أو كبلىماوييدؼ الحجز إلى تحقيق أ
ومف ناحية ثانية ييدؼ إلى اقتضاء الدائف لحقو مف , أموالو تصرفا يضر بحق الدائف مف خبلؿ التحف  عمييا

 .(3)أو مف خبلؿ بيعيا واالقتضاء مف ثمنيا , ىذه األمواؿ سواء منيا مباشرة

بحيث ال يتعارض مع , المحجوز عميووال يترتب عمى الحجز سوى منع المديف مف التصرؼ بالشيء 
حتاج ونزع الممكية ي, ال ينزع الممكيةفالحجز , حق الدائف في تحويل ىذا الشيء إلى نقود ليستوفي حقو

                                                           

 .277ص , 1995القاىرة , مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي, د.ط, التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية, (  فتحي والي1)
 .388ص , 1999القاىرة , دار النيضة العربية, د.ط, أصوؿ التنفيذ الجبري , (  عيد دمحم القصاص2)
 .389ص , المرجع نفسو, (  عيد دمحم القصاص3)



103 

 

, وبالتالي تبقى لممديف جميع سمطات المالؾ مف تصرؼ واستعماؿ واستغبلؿ, إلجراء الحق وىو البيع الجبري 
 .(1)وتقيد ىذه السمطات بما ال يضر الدائف 

 ؾورغـ ذلؾ فإف ىنا, والحجز المقصود في ىذا المجاؿ ىو الحجز التنفيذي وليس الحجز التحفظي
أوضاعيـ لدى دائرة  المحجوزات وذلؾ في حالة عدـ تسوية أصحاب, مجاؿ لمصادرة المحجوزات تحفظيا  

فإف انتياء ىذه المدة يترتب عميو مصادرة ىذه , مف تاريخ حجزىا ا  يوم (2)(90الجمارؾ خبلؿ مدة )
وليس إلجراءات , مع التنبيو أنيا كانت تخضع إلجراءات الحجز, وبذلؾ تنتقل إلى ممكية الدولة, المحجوزات

وما انتقاؿ المحجوزات المصادرة إال عقوبة عمى تجاىل أصحاب ىذه , الضبط التي تتطمبيا المصادرة
باإلضافة إلى تتطمبيا ؛ لمجية الحاجزة التي يترتب عمى بقائيا في الحجز مبالغ لحمايتيا وحفظيا المحجوزات 

وبما أف المصادرة ىنا عقوبة فبل يمكف تصور الحجز إال عمى أشياء مشروعة , إلى أماكف تتبلءـ مع طبيعتيا
 .بذاتيا

 : التنفيذ العيني: ثانياا 

وبالتػػػػػػالي يجػػػػػػب تنفيػػػػػػذ الحكػػػػػػـ , عينػػػػػػا فػػػػػػبل تنفػػػػػػذ بمقابػػػػػػلإف األصػػػػػػل فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ العقوبػػػػػػات أف تنفػػػػػػذ 
دوف أف يتحػػػػػوؿ التنفيػػػػػذ إلػػػػػى ؛ بالمصػػػػػادرة مػػػػػف خػػػػػبلؿ مصػػػػػادرة المحػػػػػل الواقػػػػػع عميػػػػػو حكػػػػػـ المصػػػػػادرة عينػػػػػا 

 .(3)شيء مقابل ىذا المحل 

التعيػػػػد القيػػػػاـ  سػػػػواء كػػػػاف, اء بمػػػػا تعيػػػػد بػػػػو عينػػػػا  إلػػػػزاـ المػػػػديف بالوفػػػػ: ويعػػػػرؼ التنفيػػػػذ العينػػػػي بأنػػػػو
 .(4)أو بتسميـ شيء , أو االمتناع عنو, بعمل

, وىػػػػػػو الطريػػػػػػق الػػػػػػذي يػػػػػػتـ بػػػػػػو التنفيػػػػػػذ الجبػػػػػػري لبللتزامػػػػػػات التػػػػػػي لػػػػػػيس محميػػػػػػا مبمػػػػػػغ مػػػػػػف النقػػػػػػود
وفػػػػػػػػي , (5)خػػػػػػػر مػػػػػػػى محػػػػػػػػل الحػػػػػػػق دوف التجػػػػػػػاوز عمػػػػػػػى حػػػػػػػق آألنػػػػػػػو يقػػػػػػػع ع, ويسػػػػػػػمى بالتنفيػػػػػػػذ المباشػػػػػػػر

فػػػػػبل  ا  يكػػػػػوف ىػػػػػذا التنفيػػػػػذ ممكنػػػػػويشػػػػػترط أف , المصػػػػػادرة يقػػػػػع التنفيػػػػػذ عمػػػػػى الشػػػػػيء الػػػػػذي حكػػػػػـ بمصػػػػػادرتو
ويسػػػػػتوي فػػػػػي ذلػػػػػؾ كػػػػػوف االسػػػػػتحالة بخطػػػػػأ المػػػػػديف , يمكػػػػػف المجػػػػػوء إلػػػػػى التنفيػػػػػذ العينػػػػػي إذا كػػػػػاف مسػػػػػتحيبل

                                                           

 .183, ص مرجع سابق, (  بشير دربوؾ1)
وعميػػػػػو فػػػػػإف , ولػػػػػيس مػػػػػدة منصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي القػػػػػانوف , المػػػػػدة المحػػػػػددة فػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ ىػػػػػي محػػػػػددة بطريػػػػػق إداري (  ينبغػػػػػي اإلشػػػػػارة إلػػػػػى أف 2)

ويجػػػػػدر , يػػػػػؤدي إلػػػػػى تغميػػػػػب المػػػػػدة المحػػػػػددة بػػػػػنص القػػػػػانوف عمػػػػػى ىػػػػػذه المػػػػػدة المحػػػػػددة بػػػػػالطريق اإلداري , مخالفتيػػػػػا ألي مػػػػػدة محػػػػػددة بػػػػػنص قػػػػػانوني
ويػػػػػتـ الػػػػػنص عمييػػػػػا كمبلحظػػػػػة فػػػػػي أخػػػػػر إشػػػػػعار , رؾ العاممػػػػػة بمعبػػػػػر كػػػػػـر أبػػػػػو سػػػػػالـ التجػػػػػاري اإلشػػػػػارة بػػػػػأف ىػػػػػذه المػػػػػدة تطبػػػػػق لػػػػػدى دائػػػػػرة الجمػػػػػا

   .الحجز
 .385ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف3)
السادسػػػػػػة  السػػػػػػنة, مجمػػػػػػة القػػػػػػانوف واالقتصػػػػػػاد, المبػػػػػػادًء العامػػػػػػة فػػػػػػی التنفيػػػػػػذ الجبػػػػػػًر فػػػػػػی قػػػػػػانوف المرافعػػػػػػات السػػػػػػودانی, (  دمحم عبػػػػػػد الجػػػػػػواد دمحم4)

 .330ص , العدد الثاني, 1966يونيو , والثبلثوف 
 .213, ص 2008بيت لحـ , الطبعة األولى, 2005( لسنة 23الوجيز في شرح قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ ), (  رائد عبد الحميد5)
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ومػػػػف ثػػػػـ ينصػػػػرؼ إلػػػػى التعػػػػويض فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ الوفػػػػاء بػػػػااللتزاـ حسػػػػب نظريػػػػة , (1)فينػػػػا يجػػػػوز حبسػػػػو 
اللتػػػػػػػػػزاـ دوف حػػػػػػػػػبس المػػػػػػػػػديف ودوف وىنػػػػػػػػػا ينقضػػػػػػػػػي ا, أو كانػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػتحالة بفعػػػػػػػػػل أجنبػػػػػػػػػي, (2)االلتػػػػػػػػػزاـ 
 .(3)تعويض 

فإنػػػػو يمكػػػػف لمقػػػػائـ عمػػػػى التنفيػػػػذ , وفػػػػي حالػػػػة تراخػػػػي المحكػػػػـو عميػػػػو عػػػػف تنفيػػػػذ عػػػػيف مػػػػا التػػػػـز بػػػػو
  .(4)والتنفيذ باستخداـ القوة الجبرية , في ىذه الحالة إلى االستعانة بقوات مف الشرطة

بػػػػيف اإلتػػػػبلؼ فػػػػي المضػػػػبوطات وتتنػػػػوع طػػػػرؽ التنفيػػػػذ حسػػػػب طبيعػػػػة الشػػػػيء محػػػػل المصػػػػادرة مػػػػا 
أو , وتنصػػػػػػػػرؼ ىنػػػػػػػػا المصػػػػػػػػادرة إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػثمف, (5)أو البيػػػػػػػػع فػػػػػػػػي المضػػػػػػػػبوطات سػػػػػػػػريعة التمػػػػػػػػف , الضػػػػػػػػارة

 .(6)االنتفاع في المضبوطات المباحة 

 : التنفيذ بمقابل: ثالثاا 

نو قد يتعذر ضبطو إف, ضبط الشيء محل المصادرةسبق لما كاف األصل لقياـ المصادرة ىو ضرورة 
يفتح ف ىذا األمر إف, أو إخفائو بفعل الغير أو بفعل الجاني نفسو, أو تعمد إىبلكو, الماؿ أصلليبلؾ 

 ؟  محل المصادرة ءالتساؤل حول مدى جواز فرض غرامة مقابل ىذا الشي

"  :لقد تداوؿ الفقو ىذا األمر تحت مصطمح " غرامة المصادرة " أو "المصادرة الحكمية " وىي
الغرامة التي يتعيف القضاء بيا بدال مف الحكـ بالمصادرة إذا لـ تضبط المواد موضوع الجريمة ألي سبب كاف 

 "(7). 

 

 

                                                           

" إذا لػػػػػػـ يػػػػػػذعف المػػػػػػديف فػػػػػػي السػػػػػػند  : بأنػػػػػػو 2005( لسػػػػػػنة 23( مػػػػػػف قػػػػػػانوف التنفيػػػػػػذ الفمسػػػػػػطيني رقػػػػػػـ )64/1(  وقػػػػػػد نصػػػػػػت عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ المػػػػػػادة )1)
التنفيػػػػذي ويسػػػػمـ برضػػػػاه الشػػػػيء المعػػػػيف واجػػػػب التسػػػػميـ ولػػػػـ يكػػػػف ذلػػػػؾ الشػػػػيء ظػػػػاىرا  لمعيػػػػاف, وعجػػػػز المػػػػديف عػػػػف تقػػػػديـ أدلػػػػة كافيػػػػة عمػػػػى تمفػػػػو أو 

 ىبلكو أو ضياعو, يجوز حبسو وفقا  إلجراءات الحبس المنصوص عمييا في ىذا القانوف 
 .215ص , ع سابقمرج, (  رائد عبد الحميد2)
( أعػػػػبله إذا كػػػػاف عػػػػدـ التسػػػػميـ ناشػػػػئا  عػػػػف 1" ال تطبػػػػق أحكػػػػاـ البنػػػػد ):  (  وفػػػػي الفقػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة التػػػػي فػػػػي المرجػػػػع السػػػػابق نصػػػػت عمػػػػى3)

 سبب ال يد لممديف فيو.
 .13ص , 1991اإلسكندرية , المعارؼمنشأة , الطبعة العاشرة, إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية, حمد أبو الوفاأ(  4)
" يجػػػػػوز لمنيابػػػػػة العامػػػػػة إذا كػػػػػاف الشػػػػػيء المضػػػػػبوط قػػػػػاببل  لمتمػػػػػف بمػػػػػرور :  ( مػػػػػف التعميمػػػػػات القضػػػػػائية لمنائػػػػػب العػػػػػاـ تػػػػػنص عمػػػػػى375(  المػػػػػادة )5)

ضػػػػػيات التحقيػػػػػق , وفػػػػػي ىػػػػػذه أو ممػػػػػا يسػػػػػتمـز حفظػػػػػو نفقػػػػػات تفػػػػػوؽ قيمتػػػػػو , أف تػػػػػأمر ببيعػػػػػو بطريػػػػػق المػػػػػزاد العمنػػػػػي , إذا سػػػػػمحت بػػػػػذلؾ مقت, الػػػػػزمف
الػػػػػذي بيعػػػػػت بػػػػػو , وذلػػػػػؾ خػػػػػبلؿ سػػػػػنة مػػػػػف تػػػػػاريخ حبيا أف يطمػػػػػب اسػػػػػترداد الػػػػػثمف الحالػػػػػة تػػػػػودع حصػػػػػيمة البيػػػػػع فػػػػػي خزينػػػػػة المحكمػػػػػة , ويحػػػػػق لصػػػػػا

ال فإف الثمف يؤوؿ إلى السمطة الوطنية دوف حاجة لصدور حكـ بذلؾ "  .انقضاء الدعوى , وا 
   .مف ىذه الرسالة وما بعدىا 126 (  انظر ص6)
 .218ص  , بدوف سنة نشر, دار النيضة العربية, د.ط, الجرائـ الضريبية, حمد فتحي سرورأ(  7)
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 : اتجاىيناختمف الفقو حول غرامة المصادرة إلى 

, خر يعادؿ قيمة الشيء محل المصادرة الذي استحاؿ ضبطوآقاؿ  بعدـ جواز مصادرة شيء : التجاه األول
نو ال يجوز مصادرة إف عيف الشيء قد انقضت ألي سبب كاف فأ وبما, بسبب الطبيعة العينية لممصادرةوذلؾ 

ولو انفق المرتشي الماؿ , وعميو فإنو ال يجوز فرض بديل لمعطية اليالكة في جريمة الرشوة, (1)شيء بقيمتو 
  .(3)وجد نص خاص يقضي بذلؾ  إذا ويجوز فرض غرامة استثناء  , (2)محل الرشوة فبل يجوز مصادرة مقابمو 

, (4)قاؿ بجواز فرض عقوبة أخرى بدؿ المصادرة تحت مصطمح " بديل المصادرة " : التجاه الثاني 
وىنا تتحوؿ المصادرة مف عقوبة عينية إلى عقوبة أخرى مالية متمثمة في قيمة الشيء الذي كاف محبل 

ويستثنى مف ذلؾ وسائل النقل وأدوات التيريب فعدـ ضبطيا ال يوجب , (5)لممصادرة وىي ما تسمى بالغرامة 
ويبرر , ال تضبط المواد موضوع المصادرة ألي سبب كافأويشترط لمحكـ بالغرامة  (6)فرض بديل لممصادرة 

أفضل حاال  مف ذلؾ  فى محل المصادرة بعد الحكـ عميوال يصبح مف أخىذا االتجاه العدالة التي تقتضي أ
باإلضافة إلى ضرورة , (8)وذلؾ حتى يناؿ المجـر عقابو , (7)يتسنى لو إخفاء محل المصادرة  الذي لـ

ف الغرامة ىي إلزاـ أل, مع ضرورة أف تكوف قيمة ىذا الشيء معمومة, خضوع ىذه الغرامة إلى نص صريح
عدـ القدرة عمى  وىناؾ بعض القوانيف تفرض غرامة مقطوعة كبديل عف المصادرة في حالة, (9)بمبمغ معيف 

 .(10)مضبوطة الغير تعييف البضاعة 

ف ىذه أل, ف عمى القاضي وجوب الحكـ بياومتى توافرت الشروط الثبلثة السابقة لغرامة المصادرة فإ
وعند النطق بيا يجب أف تكوف الغرامة البديمة , (11)يجب النطق بيا , الغرامة تعتبر عقوبة تكميمية وجوبية

فإف الغرامة تكوف بقيمة الشيء , فإذا لـ يتـ ضبط كل الشيء, المصادرة المضبوطتتناسب مع الشيء محل 
,  (12)أما إذا تـ ضبط جزء مف ىذا الشيء فإف الغرامة يجب أف تكوف عمى قدر الشيء الذي لـ يضبط , كمو

                                                           

, قػػػػػانوف العقوبػػػػػات القسػػػػػـ الخػػػػػاص, ومػػػػػا  بعػػػػػدىا ؛ دمحم زكػػػػػي أبػػػػػو عػػػػػامر 76ص , مرجػػػػػع سػػػػػابق, دروس فػػػػػي العقوبػػػػػة, ( محمػػػػػود نجيػػػػػب حسػػػػػني1)
  .99ص , 1989, د.ف, الطبعة الثانية

   .383ص , مرجع سابق, إيياب عبد المطمب ( 2)
 .187ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, (  دمحم أبو العبل عقيدة3)
   .58ص , مرجع سابق, ( دمحم عبد المالؾ ميراف4)
   .334ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, ( عمي فاضل حسف5)
 .220ص , سابقمرجع , الجرائـ المالية, (  عبد الحميد الشواربي6)
 .272ص , مرجع سابق, (  دمحم نجيب السيد7)
 .219ص , مرجع سابق, الجرائـ الضريبية, حمد فتحي سرورأ(  8)
 189ص , مرجع سابق, (  بشير نصر دربوؾ9)
معرفػػػػػػػة " فػػػػػػي الحػػػػػػاالت التػػػػػػي ال يمكػػػػػػف فييػػػػػػا :  تػػػػػػنص عمػػػػػػى 1962لسػػػػػػنة  1( مػػػػػػف قػػػػػػانوف الجمػػػػػػارؾ والمكػػػػػػوس قػػػػػػانوف رقػػػػػػـ 149(  المػػػػػػادة )10)

 دينار 500 - 50العناصر الكافية لتعييف قيمة البضاعة واألشياء التي لـ تضبط حتى ولو عمى وجو التقريب تفرض غرامة مقطوعة مف 
 .58ص , مرجع سابق, دمحم عبد المالؾ ميراف, 69ص , مرجع سابق, (   كماؿ حمدي11)
 .178ص , مرجع سابق, (   عبد المنعـ عبد الرحيـ العوضي12)
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وذلؾ , ويجوز لممحكمة في ىذه الحالة االستعانة بكافة طرؽ اإلثبات لتحديد قيمة األشياء محل المصادرة
 .(1)جواز القضاء بيذه المصادرة لعدـ وجود أساس لتقديرىا في أوراؽ الدعوى  ـلعد

ففي , إلى التفرقة بيف أنواع المصادرة مف حيث الطبيعة القانونية ويتجو الباحث في ىذا المجال
وىذا , يبلـف اليدؼ مف المصادرة كعقوبة ىو اإلوذلؾ أل, المصادرة كعقوبة نقوؿ بجواز فرض بديل لممصادرة

أما في المصادرة كتدبير احترازي فنرى بأنو ال , ال يتحقق إال مف خبلؿ االنتقاص مف ذمة المحكوـ عميو
ف اليدؼ منيا ىو منع وأل, ني لممصادرة كتدبير احترازي وذلؾ بسبب الطابع العي, يجب فرض بديل لممصادرة

وبما أف عيف الشيء قد انقضى فإف ىدؼ , فغايتيا األسمى ىي الوقاية, وسحب شيء ممنوع مف التداوؿ
أما في المصادرة كتعويض فنرى , وبالتالي ال فائدة مف فرض بديل لممصادرة, التدبير قد انقضى وىو الوقاية

, لمشيء محل المصادرة نو يجب عمى القاضي لزوما إذا توافرت شروط المصادرة والتعويض أف يفرض بديبل  أ
ؿ اوخير مث, مف الجريمة دوف أف يتـ تعويضو عف الضرر الذي أصابوألنو ال يعقل أف نترؾ مف تضرر 
فنرى , فقاـ ببيع الحصاف ىروبا مف المسئولية, فأتى عمى حديقة جاره, (2)لذلؾ مف ترؾ حصانو بإىماؿ منو 

لؾ مراعاة لحسف نية وذ, ىنا أف المصادرة يجب أف تتجو إلى ثمف بيع الحصاف إذا تحققت شروط التعويض
   .ف الشيء محل المصادرة خرج مف حوزة البائع بفعمو الشخصيوأل, المشتري 

 : وىما؛  اتجاىيفوقد اختمف الفقو حوؿ الطبيعة القانونية ليذه الغرامة عمى 

ذىب في ىذا االتجاه غالبية الفقو إلى اعتبار غرامة المصادرة عقوبة بحتة غرضيا إيبلـ : التجاه األول
وىذا يجعميا تخضع ألحكاـ العقوبات , تيدؼ إلى التعويض وجبر الضرر فيي ال, المحكـو عميو وزجره 

  .(3)وتنفيذىا في تركة المحكوـ عميو بعد وفاتو , الجنائية مف حيث الشخصية وجواز تنفيذىا باإلكراه البدني

تأتي بعد , ذىب ىذا االتجاه إلى اعتبار غرامة المصادرة بمثابة عقوبة تعويضية: التجاه الثاني
 .(4)وىذا يؤدي إلى سرياف أحكاـ التعويض عمييا , عقوبة بحتة

فيي بذلك تشبو الغرامة التيديدية التي تأتي , وبما أن غرامة المصادرة ىي بديل لمتنفيذ العيني
 ؟ دراسة ماىيتيا وشروط تطبيقيا وىذا يفرض عمى الباحث, كبديل عن التنفيذ العيني

جباره عمى تنفيذ التزامو عينا  : تعرؼ الغرامة التيديدية بأنيا  .وسيمة غير مباشرة يقصد منيا حث المديف وا 

                                                           

 .357ص , مرجع سابق, نبيل لوقابباوي  ( 1)
نػػػػو " يكػػػػوف مسػػػػئوال جزائيػػػػا مػػػػف أ, وجػػػػاء فػػػػي حكػػػػـ قضػػػػائي وذلػػػػؾ عقابػػػػا لػػػػو عمػػػػى عػػػػدـ احتياطػػػػو, (  وقػػػػد أكػػػػد القضػػػػاء الفمسػػػػطيني مسػػػػئولية الميمػػػػل2)

جمسػػػػػػػة , راـ هللا 15/2012" نقػػػػػػػض جػػػػػػػزاء رقػػػػػػػـ  ؛ أو النػػػػػػػاتج عػػػػػػػف الرعونػػػػػػػة وعػػػػػػػدـ االحتيػػػػػػػاط, عػػػػػػػف اإلىمػػػػػػػاؿ وقمػػػػػػػة االحتػػػػػػػراز ا  ارتكػػػػػػػب خطػػػػػػػا ناتجػػػػػػػ
28/4/2012.   
 .176ص , مرجع سابق, ؛ عبد المنعـ عبد الرحيـ العوضي 70ص , مرجع سابق, (  كماؿ حمدي3)
 .219ص , مرجع سابق, الجرائـ الضريبية, حمد فتحي سرورأ(  4)
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وىذا يميزىا عف غرامة المصادرة التي ال , فييا أف يكوف تنفيذ االلتزاـ عينا ما زاؿ ممكنا  ويشترط  
و المديف باإلضافة إلى أف يكوف التنفيذ العيني غير ممكف إال إذا قاـ ب, تأتي إال إذا تعذر التنفيذ العيني

ويممؾ وفقا لمرأي الراجح القاضي سمطة تقديرية لمحكـ بيا إذا توافرت شروطيا استنادا  إلى سمطة , بنفسو
 .(1)وىو عكس الرأي الذي اشترط الحكـ بيا بطمب الدائف , القاضي في إنفاذ األحكاـ بشتى الوسائل

 التنفيذ باإلكراه البدني:: رابعاا 

حبسا , أو بالتعويض لممضرور مف الجريمة, بالمبالغ المستحقة لمحكومةىو حبس المحكوـ عميو 
عسى أف يؤدي ىذا , بسيطا  مدة مف الزمف إذا لـ يكف لو ماؿ ظاىر يمكف التنفيذ عميو بالطرؽ المدنية

 .(2)الحبس إلى إظيار ما يخفيو مف ماؿ 
, كـ الصادر ضدهتنفيذ الحوتمنعو عف , فاإلكراه البدني يفترض صدور حكـ بالمصادرة ضد الجاني

جباره مف خبلؿ اإلكراه البدنيفيتـ المجوء مف أ  .جل تنفيذ ىذا الحكـ إلى الضغط عميو وا 
, فسبب اإلكراه البدني ىو الديف, والحبس الجزائي, وفي ىذا المجاؿ يتعيف التمييز بيف اإلكراه البدني

فغاية اإلكراه البدني ىو التضييق عمى ومف حيث الغاية , في حيف أف سبب الحبس الجزائي ىو الجريمة
في حيف أف غاية الحبس الجزائي ىو عقاب المجـر , المديف إلكراىو عمى الوفاء بما في ذمتو مف الديف

صبلحو وردع الغير   .(3)وا 
 اوىم؛ ؽ بيف صورتيف مف اإلكراه وفرَّ , خذ التشريع الفمسطيني في قانوف التنفيذ باإلكراه البدنيوقد أ

 .(6)مع ضرورة الخضوع لقيود وشروط معينة دوف توسع , (5)والمنع مف السفر , (4)الحبس 
أف يكوف : وىي, ويشترط لتنفيذ الحكـ الصادر بالتعويض لغير الحكومة بطريق اإلكراه البدني ثبلثة شروط

, وأف تكوف التعويضات بسبب ضرر مباشر ناشئ عف الجريمة, الحكـ بالتعويض صادر مف محكمة جنائية
 .(7)أف تثبت قدرة المحكـو عميو بالتعويض عمى الدفع و 

فبل يجوز الحكـ باإلكراه البدني عمى , ويقع اإلكراه البدني عمى المتيـ المحكوـ عميو بالتعويض وحده
وال يجوز كذلؾ الحكـ باإلكراه البدني ضد الوارث الذي لـ يضع يده عمى , المسئوؿ عف الحقوؽ المدنية

                                                           

ص , العػػػػػدداف التاسػػػػػع والعاشػػػػػر, 1989نػػػػػوفمبر وديسػػػػػمبر , اسػػػػػعة والسػػػػػتوف السػػػػػنة الت, مجمػػػػػة المحامػػػػػاة, الغرامػػػػػة التيديديػػػػػة, (  السػػػػػيد عفيفػػػػػي دمحم1)
119. 
ص , العػػػػػدد الثػػػػػاني, 1964يوليػػػػػو , المجمػػػػػد السػػػػػابع, المجمػػػػػة الجنائيػػػػػة القوميػػػػػة, اإلكػػػػػراه البػػػػػدني لتنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ بػػػػػالتعويض, دوار غػػػػػالي الػػػػػدىبيإ(  2)

211. 
 .91ص , 1989جامعة بغداد , الطبعة األولى, 1980لسنة  45أحكاـ قانوف التنفيذ رقـ , (  سعيد مبارؾ3)
 2005( لسنة 23( مف قانوف التنفيذ رقـ )164 -155(  المواد )4)
 .2001( لسنة 2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )277 -111(  المواد )5)
ص , 2008غػػػػػػػزة , الطبعػػػػػػػة األولػػػػػػػى, 2005( لسػػػػػػػنة 23ـ )محاضػػػػػػػرات فػػػػػػػي التنفيػػػػػػػذ الجبػػػػػػػري وفقػػػػػػا لقػػػػػػػانوف التنفيػػػػػػػذ رقػػػػػػػ, (  عبػػػػػػد هللا خميػػػػػػػل الفػػػػػػػرا6)

20. 
 .217, ص مرجع سابق, دوار غالي الدىبيإ(  7)
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وكذلؾ ال يجوز التنفيذ باإلكراه البدني ضد األشخاص , (1)ف التعويض ىو ديف عمى التركة أل, التركة
مع إمكانية تطبيق ىذه الوسيمة عمى , المعنوية لعدـ تبلءـ طبيعة اإلكراه مع طبيعة الشخص المعنوي 

ؾ ال وكذل, والمسئوليف بأشخاصيـ عمى محل المصادرة األشخاص الطبيعييف المكونيف لمشخص المعنوي 
 .(2)يجوز تنفيذ الحكـ بالتعويض بطريق اإلكراه البدني بعد تقادـ العقوبة 
ويجوز الطعف في الحكـ الصادر باإلكراه , ويعتبر اإلكراه البدني وسيمة لمتنفيذ في جميع األحواؿ

الحق في  وال يحوؿ اعتبار اإلكراه البدني وسيمة لتنفيذ الحكـ بالتعويض دوف , البدني بطرؽ الطعف القانونية
  .(3)الطعف 

ويرجع ذلؾ إلى خمو القانوف , وقد اختمف الفقو حوؿ تنفيذ الحكـ بالمصادرة بطريق اإلكراه البدني
وذىب الفقو ,  (4)مف النزاع  ى أف الماؿ محل المصادرة غير خاؿ  باإلضافة إل, الجنائي مف بياف ىذا األثر

وبقي مقصورا  عمى , بالنسبة لمديوف المدنية والتجاريةإلى أف التشريعات تدرجت في إلغاء اإلكراه البدني 
 .(5)وااللتزامات الناتجة عف الجريمة كالرد والتعويضات والمصروفات القضائية , األحكاـ الجنائية بالغرامات

ففي المصادرة , عند تطبيق اإلكراه البدني ينبغي التفرقة حسب طبيعة المصادرة نوأ الباحث رى وي 
, ف التعويض المحكوـ بو ىو حق لمغير يجب تسميمووذلؾ أل, إمكانية األخذ باإلكراه البدنيكتعويض نرى 

ونعتبر , خر ما يتـ المجوء إليو إلرغامو عمى التسميــ عميو التسميـ فإف اإلكراه يعد آوفي حالة رفض المحكو 
باعتبارىا التزاـ ؛ مصادرة أف اإلكراه البدني يجد موضعو في المصادرة كتعويض أكثر مف غيرىا مف أنواع ال

نو يتـ المجوء إلى اإلكراه البدني رازي فإأما إذا كانت المصادرة وجوبية كتدبير احت, مدني ناتج عف الجريمة
جل الوصوؿ إلى ىذه ع توجب اتخاذ جميع اإلجراءات مف أف حماية المجتمأل, لسحب الشيء مف التداوؿ

وفي ىذا المجاؿ إذا قاـ الحائز لمشيء الخطر بإتبلفو فينا يتـ , يومف ىذه اإلجراءات اإلكراه البدن, الحماية
تبلؼ الشيء الخطر, ف اليدؼ مف المصادرة الوجوبية قد تحققأل, التوقف عف تنفيذ اإلكراه , وىو سحب وا 

أما إذا كانت المصادرة كعقوبة تكميمية جوازية فينا يجب عدـ المساس بالمصمحة المحمية لؤلفراد لمشروعية 
كحل حيف , 1936( لسنة 74/ب( مف قانوف العقوبات رقـ )42/2وقد جاءت المادة ), زة ىذه األشياءحيا

قيقة المصادرة ىي ف حومنيا المصادرة كعقوبة أل, نصت بشكل عاـ عمى استبداؿ المبالغ المالية المحكـو بيا
ث أوجبت المادة استنزاؿ ما حي, مف استبداليا بالحبس, ف المادة ذكرت الماؿ بصيغة عامة عقوبة مالية وأل

 .(6)يدفعو المحكوـ عميو مف ىذه المبالغ مف عدد أياـ الحبس المحكوـ بيا 

                                                           

 .24ص , مرجع سابق, عبد هللا خميل الفرا  (1)
  216ص , مرجع سابق, دوار غالي الدىبيإ(  2)
 230ص , المرجع نفسو, دوار غالي الدىبيإ(  3)
 .389ص , مرجع سابق, نظرية المصادرة, (  عمي فاضل حسف4)
 .123ص , 45العدد , 1389محـر , مجمة األمف العاـ, الطبيعة القانونية لنظاـ اإلکراه البدنی, سمير الجنزوري   (5)
إذا قضػػػػت محكمػػػػة مػػػػف المحػػػػاكـ عمػػػػى شػػػػخص بػػػػالحبس مػػػػدة مػػػػف الػػػػزمف مػػػػف جػػػػراء تخمفػػػػو عػػػػف دفػػػػع مبمػػػػغ مػػػػف المػػػػاؿ :  " (  وقػػػػد نصػػػػت عمػػػػى 6)

ثػػػػػـ دفػػػػػع ذلػػػػػؾ الشػػػػػخص مقػػػػػدارا  مػػػػػف , قػػػػػرار اإلدانػػػػػة أو فػػػػػي أي قػػػػػرار أخػػػػػر أصػػػػػدرتو تمػػػػػؾ المحكمػػػػػة أو أي محكمػػػػػة أخػػػػػرى حكمػػػػػت عميػػػػػو بدفعػػػػػو فػػػػػي 
 =فينػػػػػزؿ مػػػػػف أصػػػػػل المػػػػدة المحكػػػػػـو عميػػػػػو بيػػػػػا عػػػػػدد مػػػػػف األيػػػػػاـ تكػػػػػوف نسػػػػػبتو إلػػػػػى جميػػػػػع, المبمػػػػغ المحكػػػػػـو بػػػػػو عميػػػػػو إلػػػػػى شػػػػػخص مفػػػػػوض بقبضػػػػػو
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 وعند النتياء من طرق تنفيذ حكم المصادرة ينبغي اإلشارة إلى القائم بتنفيذ الحكم بالمصادرة 
( مف 395/1نصت المادة )فقد , النيابة العامة ىي الجية المنوط بيا قانونا  تنفيذ األحكاـ الجنائية

ف تنفيذ في حيف أ, (1)وليا في سبيل التنفيذ االستعانة بقوات الشرطة مباشرة , قانوف اإلجراءات الجزائية
, األحكاـ الصادرة في الدعوى المدنية التابعة لمدعوى الجنائية كما جاءت بو الفقرة الثانية مف نفس المادة

وال تممؾ النيابة , (2)لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية تكوف بطمب المدعي بالحق المدني وفقا  
وبالتالي ال تممؾ , وال تتدخل في إجراءاتو, العامة تنفيذ ىذا الحكـ الصادر بالتعويض في الدعوى المدنية

وتتولى التصرؼ باألشياء المضبوطة في القضايا التي تحقق فييا , (3)ل تنفيذه يجأو تأ, وقف تنفيذ ىذا الحكـ
(4). 

واالستثناء أف ينص القانوف خبلؼ ذلؾ , ا  واألصل في التنفيذ أف يكوف بعد أف يصبح الحكـ نيائي
فإف الضبط يسبق الحكـ , نو يشترط لمحكـ بالمصادرة سبق ضبط الشيء محل المصادرةوبما أ, (5)

وليذا فإف المضبوطات تعتبر في حوزة النيابة العامة , بالمصادرة إال سند ناقل لمممكية وما الحكـ, بالمصادرة
الجنائية تمر ف الدعوى ونظرا  أل, (6)مف تاريخ الضبط وتنتظر حتى الفصل في الدعوى والبت في مصيرىا 

                                                                                                                                                                                           

ويشػػػػػترط فػػػػػي ذلػػػػػؾ انػػػػػو لػػػػػدى حسػػػػػاب , نسػػػػػبة المقػػػػػدار المػػػػػدفوع إلػػػػػى كامػػػػػل المبمػػػػػغ المحكػػػػػـو بػػػػػول, قػػػػػرب مػػػػػا يمكػػػػػفأاأليػػػػاـ المشػػػػػمولة بػػػػػالحكـ معادلػػػػػة =
نػػػػو لػػػػدى حسػػػػاب المبمػػػػغ الػػػػذي يػػػػؤمف التنزيػػػػل أحسػػػػب اليػػػػـو األوؿ مػػػػف المػػػػدة, كمػػػػا عػػػػدد األيػػػػاـ التػػػػي سػػػػتنزؿ مػػػػف مػػػػدة الحكػػػػـ بمقتضػػػػى ىػػػػذا البنػػػػد ال ي

( 59, مػػػػػف القػػػػػانوف رقػػػػػـ )1985لسػػػػػنة  886ىػػػػػذه الفقػػػػػرة بموجػػػػػب األمػػػػػر رقػػػػػـ  مػػػػػدة الحكػػػػػـ تغفػػػػػل كسػػػػػور المػػػػػاؿ مػػػػػف ذلػػػػػؾ المبمػػػػػغ "  ؛ اسػػػػػتبدلت  مػػػػػف
مػػػػػف معالجػػػػػػة ىػػػػػذه المسػػػػػػالة واف كػػػػػاف وضػػػػػػع حػػػػػبل بالنسػػػػػػبة السػػػػػتبداؿ الغرامػػػػػػة   1960( لسػػػػػػنة 16وقػػػػػد خػػػػػػبل قػػػػػانوف العقوبػػػػػػات رقػػػػػـ )؛  1939لسػػػػػنة 

إال انػػػػو لكػػػػل منيػػػػا , ا  مشػػػػتركات فػػػػي كػػػػونيف عقوبػػػػات ماليػػػػةف كانتػػػػا  , و وال يمكػػػػف قيػػػػاس المصػػػػادرة عمػػػػى الغرامػػػػة, ( مػػػػف نفػػػػس القػػػػانوف 22فػػػػي المػػػػادة )
وقػػػػػػد قضػػػػػػي فػػػػػػي عػػػػػػدـ القيػػػػػػاس " بأنػػػػػػو ال يجػػػػػػوز , طبيعػػػػػػة خاصػػػػػػة تميزىػػػػػػا عػػػػػػف األخػػػػػػرى وتجعميػػػػػػا تخضػػػػػػع لػػػػػػبعض األحكػػػػػػاـ الخاصػػػػػػة عػػػػػػف األخػػػػػػرى 

 .22/2/2521غزة, جلسة  1/21استئناف علٌا جزاء رقم التوسع في تفسير النصوص الجنائية ؛ 
 لما ىو تتولى النيابة العامة تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا   ":  تنص عمى التعميمات القضائية لمنائب العاـمف  (1028ادة )الم  (1)
وبغرض التنفيذ أنشأت  ؛, وليا عند المزوـ االستعانة بقوات الشرطة مباشرة اإلجراءات الجزائية والنظاـ األساسي إلدارة تنفيذ األحكاـ الجزائية قانوف ب

إدارة خاصة لمتنفيذ تسمى "إدارة تنفيذ األحكاـ " والتي تخضع إلشراؼ النائب العاـ, والمقصود  2006( لسنة 11النيابة العامة بموجب القرار رقـ )
ا لـز األمر, فالتنفيذ الذي تقـو بو النيابة العامة بالتنفيذ الذي تقوـ بو النيابة العامة ليس األعماؿ المادية, فالشرطة ىي مف تقـو بيذه األعماؿ المادية إذ

 مد دمحم براؾ,أحساىر إبراىيـ الوليد ؛ ىو المعامبلت القانونية التي تنقل الحكـ مف حيز القضاء إلى حيز التنفيذ الفعمي مف خبلؿ المذكرات القانونية ؛ 
   وما بعدىا. 47ص , 2014األولى,  تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفمسطيني دراسة تحميمية, الطبعة

تتػػػػػولى النيابػػػػػة تنفيػػػػػذ األحكػػػػػاـ الصػػػػػادرة فػػػػػي الػػػػػدعاوى الجزائيػػػػػة وفقػػػػػا  لمػػػػػا ىػػػػػو مقػػػػػرر بيػػػػػذا القػػػػػانوف وليػػػػػا عنػػػػػد  -1" :  وتػػػػػنص ىػػػػػذه المػػػػػادة عمػػػػػى (2)
 . المزـو االستعانة بقوات الشرطة مباشرة

بنػػػػػػاء  عمػػػػػػى طمػػػػػػب المػػػػػػدعي بػػػػػػالحق المػػػػػػدني طبقػػػػػػا  لمػػػػػػا ىػػػػػػو مقػػػػػػرر فػػػػػػي أصػػػػػػوؿ األحكػػػػػػاـ الصػػػػػػادرة فػػػػػػي دعػػػػػػاوى الحػػػػػػق المػػػػػػدني يكػػػػػػوف تنفيػػػػػػذىا  -2
 المحاكمات المدنية.

 202ص , 14العدد , 2143ربٌع األول , مجلة األمن العام, تنفٌذ األحكام الجنائٌة, فتحً عبد الصبور  (3)

التصرؼ في األشياء المضبوطة عمى ذمة القضايا التي تتولى النيابة العامة  :  مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ عمى (13)تنص المادة   (4)
 .التحقيق فييا ضمف دائرة االختصاص

ألحكػػػػػػاـ الصػػػػػػادرة مػػػػػػف المحػػػػػػاكـ " ال تنفػػػػػػذ ا:  عمػػػػػػى 2001( لسػػػػػػنة 3( مػػػػػػف قػػػػػػانوف اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطيني رقػػػػػػـ )394تػػػػػػنص المػػػػػػادة )  (5)
( مػػػػػف التعميمػػػػػات القضػػػػػائية 1027؛ وبػػػػػنفس الصػػػػػياغة جػػػػػاءت المػػػػػادة ) الجزائيػػػػػة إال إذا أصػػػػػبحت نيائيػػػػػة, مػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػنص القػػػػػانوف عمػػػػػى خػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ

 لمنائب العاـ. 
 .57ص , مرجع سابق, (  عبد السميع اليواري 6)

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/38092


110 

 

يممكوف صبلحية ضبط  (1)الحكـ فإف مأموري الضبط القضائي في مرحمة جمع االستدالالت بمرحمتيف قبل 
, (2)األشياء محل المصادرة في المخالفات التي تقع ضمف صبلحياتيـ وتقديميا إلى المحكمة المختصة 

وبعد مرحمة جمع االستدالالت تأتي مرحمة التحقيق , (3)الضبط القضائي لرقابة النائب العاـ  ويخضع مأمورو
وتكتب , حراز مغمقةوىنا تقوـ بوضع المضبوطات في أ, التي تكوف مف اختصاص النيابة العامة (4)االبتدائي 

  .(5)أو مكاف تحدده لذلؾ , وتحف  في مخازف النيابة, عمييا بياناتيا
وبرر ذلؾ مف , جمع الفقو الحديث عمى أف اإلشراؼ عمى التنفيذ يكوف مف اختصاص القضاءوقد أ
وحمايتو مف التخوؼ بتعسف اإلدارة , عميويرجع إلى الرغبة في حماية حقوؽ المحكوـ : األوؿ, خبلؿ محوريف

جميا االحترازي األىداؼ التي قامت مف أمف خبلؿ السعي إلى تحقيق العقوبة أو التدبير : والثاني, وتسمطيا
وصيانتيا مما قد , ويدعـ ىذا القوؿ أف التنفيذ العقابي ينبغي أف يقوـ عمى احتراـ حقوؽ المحكوـ عميو, (6)

ويجب تخويميا لشخص مستقل عف , وتعد ىذه الحماية ىي صميـ وظيفة القضاء, تتعرض لو مف اعتداء
وبالتالي فإف مشاركة القضاء في التنفيذ , اإلدارة التي تكوف في الغالب مصدرا  لبلعتداء عمى ىذه الحقوؽ 

, (7)لجنائي واالتجاه نحو تحقيق األىداؼ االجتماعية المرجوة مف تنفيذ الجزاء ا, يجعل التنفيذ يتسـ باالعتداؿ
وكذلؾ فإف مبدأ شرعية التدابير االحترازية يقتضي أف تمتد سمطة القاضي إلى مرحمة التنفيذ ليشرؼ عمى 

 .(8)إنياء التدبير عمى األقل 
 

 

 

 
                                                           

وىػػػػػي تسػػػػػػبق , والبيانػػػػػػات الخاصػػػػػة بالجريمػػػػػة بواسػػػػػطة البحػػػػػث والتحػػػػػري واإلقصػػػػػاء المرحمػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ فييػػػػػا جمػػػػػع المعمومػػػػػات:  (  وتعػػػػػرؼ بأنيػػػػػا1)
مطبعػػػػػػة , الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى, المجمػػػػػػد األوؿ, موسػػػػػػوعة اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة فػػػػػػي التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني, عبػػػػػػد القػػػػػػادر جػػػػػػرادة, مرحمػػػػػػة تحريػػػػػػؾ الػػػػػػدعوى 

 .277, ص 2009غزة , أفاؽ
 " :  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 2001( لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 3ائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات الجز 394(  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة )2)

مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا القػػػػػػػانوف, يحيػػػػػػػل مػػػػػػػأمورو الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي ذو االختصػػػػػػػاص الخػػػػػػػاص المحاضػػػػػػػر  18, 17, 16مػػػػػػػع عػػػػػػػدـ اإلخػػػػػػػبلؿ بأحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػواد 
 .ويتابعونيا أماميا ", والمضبوطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصوف بيا إلى المحكمة المختصة

 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )20/1(  المادة )3)
والتنقيػػػػػب , مرحمػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػل الػػػػػدعوى الجزائيػػػػػة تخػػػػػتص بيػػػػػا سػػػػػمطة التحقيػػػػػق لمكشػػػػػف عػػػػػف حقيقػػػػػة األمػػػػػر فػػػػػي واقعػػػػػة محػػػػػددة:  (  وتعػػػػػرؼ بأنيػػػػػا4)

, عبػػػػػػد القػػػػػػادر جػػػػػػرادة, لقضػػػػػػاء مػػػػػػف عدمػػػػػػوعػػػػػػف مختمػػػػػػف األدلػػػػػػة الواقعيػػػػػػة والقانونيػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى معرفػػػػػػة صػػػػػػبلحية عػػػػػػرض أمرىػػػػػػا عمػػػػػػى ا
 .368ص , مرجع سابق, الجزء األوؿ, الموسوعة

 2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )72/1(  المادة )5)
 .501ص , مرجع سابق, (  عبد هللا سميماف سميماف6)
 .295ص , سابقمرجع , دروس في عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب, (  محمود نجيب حسني7)
 .72ص , مرجع سابق, (  نظير فرج منيا8)
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 المبحث الثاني 

 موقف المصادرة من األحكام العامة لمعقوبة 
 

مف األحكاـ الموضوعية خضع لمجموعة أف ي إف كل جزاء جنائي يجب عند النطق بو وتنفيذه
إال أف تقسيـ , الجزاء الجنائيىذا أف تؤدي إلى تحقيق ىدؼ المشرع مف فرض جرائية والتي مف شأنيا واإل

بيا أدى  ية مف حيث وجوب أو عدـ وجوب النطقوأخرى تكميم, لى عقوبات تبعيةوا  , العقوبات إلى أصمية
وفيما يمي بياف اثر ىذه األحكاـ عمى , ألحكاـ عميياإلى االختبلؼ بيف ىذه الجزاءات مف حيث انطباؽ ىذه ا

 : المصادرة

 : الجرائم وأثره عمى المصادرة تعدد: أولا 

أو , حالة ارتكاب شخص جريمة واحدة تصدؽ عمييا عدة أوصاؼ قانونية: (1)يقصد بتعدد الجرائـ
  .(2)أو في أوقات متوالية دوف أف يفصل بينيا حكـ غير قابل لمطعف , ارتكابو جرائـ متعددة في وقت واحد

بات في ـ بحكـ ك  عدة جرائـ مف ذات الشخص دوف أف يكوف قد ح   ر  د  ص  وىذه الحالة تفترض أف ت  
أو , (3)ظير في الفقو ما يسمى بنظاـ جب العقوبات , جل الخروج مف ىذا األمرومف أ, أي مف ىذه الجرائـ
( مف ىذا 48العقوبات الذي ذكرتو المادة ) (4)بضـ, 1936( لسنة 74انوف العقوبات رقـ )ما يسمى في ق

فكل حكـ, وذلؾ مف عبارة " , خذ المشرع في ىذه المادة بقاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائـوقد أ, (5)القانوف 
فيذه , اء الحكـ األوؿ "غير اإلعداـ, يصدر عميو لدى إدانتو بارتكاب الجـر اآلخر, ينفذ بحقو بعد انتي

عمى , وبالتالي االستقبلؿ في تطبيق العقوبات المقررة, الصياغة جاءت لتوضح استقبلؿ كل حكـ عف األخر
, جزء منو أو, حكـ أيحيث يجوز لممحكمة تنفيذ , تمؾ العبارة استثناء ثـ تبع, التنفيذ بالحكـ األسبق أف يبدأ

                                                           

ويتكوف , التعدد المعنوي الذي يعني قابمية الجـر الواحد ألكثر مف وصف واحد:  األوؿ, (  في مجاؿ تعدد الجرائـ يمكف التمييز بيف نوعيف مف التعدد1)
المادي وىي حالة ارتكاب جرائـ متعددة في وقت واحد أو في أوقات متقاربة  التعدد:  والثاني, مف عنصريف وىما وحدة الفعل وتعدد األوصاؼ القانونية

الطبعة , تعدد الجرائـ وأثره عمى العقوبة, وعدـ الفصل بحكـ بات ؛ حسف البكري , ويتكوف مف عنصريف وىما تعدد األفعاؿ, دوف صدور حكـ بات
 .54و 38و 25و 16و  7ص , 1999المغرب , مكتبة الرشاد, األولى

 .7ص , المرجع نفسو, حسف البكري   (2)
وشروطو , شد العقوبات السالبة لمحرية يحقق األثر الرادع ويغني عف تنفيذ سائر العقوبات التي حكـ بيا عمى المتيـأالجب:  ىو أف توقيع (  وعمة 3)

 239ص , مرجع سابق, معوض عبد التوابوأف تكوف العقوبة سبب لجريمة وقعت قبل الحكـ بالسجف المؤبد ؛ , ا  أو حبس ا  كوف العقوبة سجن
وقػػػػػػد تحػػػػػػدثنا عػػػػػػف عػػػػػػدـ خضػػػػػػوع العقوبػػػػػػات التكميميػػػػػػة , إيقػػػػػػاع مجمػػػػػػوع العقوبػػػػػػات الخاصػػػػػػة بكػػػػػػل الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي ارتكبيػػػػػػا الجػػػػػػاني:  (  والضػػػػػػـ ىػػػػػػو4)

وليػػػػػذا يتعػػػػػيف عػػػػػدـ التوسػػػػػع  ,ومعمػػػػػـو فػػػػػي األصػػػػػوؿ القانونيػػػػػة أف االسػػػػػتثناء ضػػػػػيق المجػػػػػاؿ, والتػػػػػدابير االحترازيػػػػػة لنظػػػػػاـ الضػػػػػـ عمػػػػػى سػػػػػبيل االسػػػػػتثناء
 .120و 114ص , المرجع نفسو, في ىذا المجاؿ ؛ حسف البكري 

" إذا أديػػػػف شػػػػخص بجػػػػـر ثػػػػـ أديػػػػف بجػػػػـر آخػػػػر قبػػػػل صػػػػدور الحكػػػػـ عميػػػػو بشػػػػأف الجػػػػـر األوؿ أو قبػػػػل انقضػػػػاء مػػػػدة :  وتػػػػنص ىػػػػذه المػػػػادة عمػػػػى  (5)
ب الجػػػػػـر اآلخػػػػػر, ينفػػػػػذ بحقػػػػػو بعػػػػػد انتيػػػػػاء الحكػػػػػـ األوؿ, إال إذا أمػػػػػرت ذلػػػػػؾ الحكػػػػػـ, فكػػػػػل حكػػػػػـ, غيػػػػػر اإلعػػػػػداـ, يصػػػػػدر عميػػػػػو لػػػػػدى إدانتػػػػػو بارتكػػػػػا

 .المحكمة بتنفيذ ذلؾ الحكـ بدال  مف الحكـ األوؿ أو بدال  مف أي جزء منو"
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فقد , 1960( لسنة 16أما قانوف العقوبات رقـ ), األخرى عقوبة كبديل عف العقوبات  أيَّ بمعنى أف تطبق 
في حيف , وذلؾ بعد الحكـ بعقوبة لكل جريمة بشكل مستقل, بتطبيق العقوبة األشد (1)( 72اخذ في المادة )

كـ بالعقوبة والح, بجب الجرائـ واعتبارىا جريمة واحدة (2)(39/2اخذ مشروع قانوف العقوبات في المادة )
 .(3)خذ القضاء الفمسطيني في بعض األحكاـ بتتابع العقوبات مف حيث األسبقية في الحكـ وقد أ, األشد

 ومف, والمقصود بالعقوبات في المواد السابقة ىي العقوبات األصمية دوف غيرىا مف العقوبات األخرى 
 ومع, طبيعتيا مع يتوافق العقوبات جب قاعدة مف التكميمية العقوبات استثناء أف ىنا بالمبلحظة الجدير
 في بل , المالية ذمتو في وال, بدنو في عميو المحكـو تستيدؼ ال ىي إذ أجمو مف شرعت الذي اليدؼ
 آخر نوع مف أـ نوعيا مف أكانت سواء أخرى  عقوبة مع تتداخل أو تدمج ال فيي وبذلؾ اعتباره و شخصو

ونظرا  لطبيعتيا العينية , فإنيا تخرج مف ىذا النطاؽ, التكميميةوبما أف المصادرة تعتبر مف العقوبات , (4)
فإنو يجب تنفيذىا باإلضافة إلى العقوبة المقررة وذلؾ الف القانوف ال يأخذ بالتدرج , التي تأبى تكرار تنفيذىا

حد وكانت وتطبيقا  لذلؾ فإنو إذا وقعت عدة جرائـ لغرض وا, (5)بيف العقوبات األصمية والعقوبات التكميمية 
ال كاف الحكـ قاببل  , مرتبطة ببعضيا بحيث ال تقبل التجزئة وجب الحكـ بالعقوبة التبعية أو التكميمية المقررة وا 

 .(6)لمنقض الشتمالو عمى خطا في تطبيق القانوف 

فإذا كانت , كانت طبيعتيا ا  وأي, والمصادرة التي ال يتناوليا نظاـ جب العقوبات ىي بجميع أنواعيا
ف الغرض مف ىذا النوع ىو وأل, ة ىذه األشياء غير المشروعةالمصادرة وجوبية فإف المنطق يفرض مصادر 

فيحكـ ىنا بمصادرة الشيء مع , توقي الخطورة اإلجرامية باعتباره شرط ميـ لتطبيق التدابير االحترازية "
ء باسـ " جب العقوبات " وبالتالي ومف ناحية أخرى فإف نظاـ الجب جا, (7)العقوبة المقررة ألشد الجرائـ " 
ف كانت المصادرة كتعويض فإف نظاـ الجب ال يسري عمييا أيضا ألنو , فإنو ال يشمل التدابير االحترازية وا 

يترتب عمى مصادرة ىذه األشياء حقوؽ لمغير الذي سيستفيد مف ىذه األشياء مقابل ما تتضرر بو مف 
إذا كانت المصادرة جوازية فيي عقوبة تكميمية والعقوبات التكميمية ال  أما, الجريمة التي ارتكبيا المحكوـ عميو

  .تخضع لجب العقوبات الرتباطيا بالجريمة وليس بشخص المجـر

                                                           

   "سواىا دوف  األشد العقوبة ونفذت جريمة لكل بعقوبة قضي جنح أو جنايات عدة ثبتت " إذا:  وتنص ىذه المادة عمى   (1)
ذا ارتكػػب شػػػخص عػػدة جػػػرائـ لغػػرض واحػػػد, وكانػػت مرتبطػػػة ببعضػػيا بحيػػػث ال تقبػػل التجزئػػػة, وجػػب اعتبارىػػػا فػػػي :  وتػػنص ىػػػذه المػػادة عمػػػى   (2) " وا 

 مجموعيا جريمة واحدة, والحكـ بالعقوبة المقررة ألشدىا"
محكػػػػػػػـو عميػػػػػػػو ثػػػػػػػبلث سػػػػػػػنوات عػػػػػػػف " السػػػػػػػجف ال :  ونػػػػػػػص عمػػػػػػػى, 6/9/1950جمسػػػػػػػة , محكمػػػػػػػة غػػػػػػػزة المركزيػػػػػػػة, 37/50(  حكػػػػػػػـ جزائػػػػػػػي رقػػػػػػػـ 3)

خػػػػػر قضػػػػػت " آحتسػػػػػاب مػػػػػدة التوقيػػػػػف " , وفػػػػػي حكػػػػػـ التيمػػػػػة األولػػػػػى وثػػػػػبلث سػػػػػنوات عػػػػػف التيمػػػػػة الثانيػػػػػة عمػػػػػى أف تتمشػػػػػى العقوبػػػػػة بالتتػػػػػابع مػػػػػع ا
 .24/11/1966جمسة , غزة 72/66بجواز سرياف العقوبة في أكثر مف حكـ في وقت واحد ؛ استئناؼ عميا جزاء رقـ 

 102, حسف البكري, مرجع سابق, ص 92ص , مرجع سابق, فريدة بف يونس  (4)
  .202ص مرجع سابق, , نظرية المصادرة, عمي فاضل حسف  (5)
  .75ص , مرجع سابق, أكـر فارس الغوؿ  (6)
 .195ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة  (7)
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مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني لتنص صراحة عمى ضرورة الحكـ  (1)( 40وقد جاءت المادة )
 .ة لمجريمة األخفبالمصادرة كإحدى العقوبات التكميمية لو كانت مقرر 

 1310( لسنة 11وقانون رقم ), 1331( لسنة 44وفي ىذا المجال نوصي قانوناا العقوبات رقم )
وتنص , ( من القانون الثاني42وتمي المادة ), ( من القانون األول44لضرورة إضافة مادة تمي المادة )

بالعقوبات التكميمية والتبعية ولو كانت مقررة عمى " يحكم باإلضافة إلى العقوبة المقررة في المواد السابقة 
 .ه من اللتزامات المدنية "مع عدم اإلخالل بما يجب أداؤ , خفلمجريمة األ

 المصادرة ونظام وقف التنفيذ:: ثانياا 

تعميق تنفيذ العقوبة فور صدور حكـ بيا عمى شرط موقف خبلؿ الفترة : يعرؼ نظاـ وقف التنفيذ بأنو
  .(2)ى فترة االختبار مسوت, وف التي يحددىا القان

لتنص عمى القاعدة , 2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )284وقد جاءت المادة )
" : حيث نصت عمى , ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني33وتقابميا المادة ), العامة لوقف التنفيذ

أو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس , بالغرامةأو جنحة , يجوز لممحكمة عند الحكـ في جناية
الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقوبة إذا رأت مف أخبلؽ المحكوـ عميو أو ماضيو أو سنو أو الظروؼ التي ارتكبت 

في الحكـ أسباب  ف  يَّ ب  فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعود إلى مخالفة القانوف. ويجب أف ت  
 ولجميع اآلثار الجزائية المترتبة عمى الحكـ, ويجوز أف يكوف اإليقاؼ شامبل  ألية عقوبة تبعية, التنفيذإيقاؼ 

إذا نستنتج مف خبلؿ ىذه المادة عمى قصر نظاـ وقف التنفيذ عمى عقوبة الغرامة والحبس الذي ال يزيد , "
فيذه العقوبات ال يتناوليا نظاـ وقف  دوف غيرىا مف العقوبات األصمية كاإلعداـ واألشغاؿ الشاقة, عف سنة
ف الغرامة تكوف مع أ, ايات والجنح دوف المخالفاتمع قصر ىذه المادة لنظاـ وقف التنفيذ عمى الجن, التنفيذ

وكذلؾ الحبس القصير فقميبل  ما يظير في الجنايات حينما تظير أسباب مخففة , أكثر ظيورا  في المخالفات
جاءت لتمنح القاضي سمطة جوازية لوقف تنفيذ , ه المادة لشروط وقف التنفيذوبعد عرض ىذ, لعقوبة الحبس

وقد أكدت عمى جواز , ومنيا عقوبة المصادرة (3)والتي تندرج تحتيا العقوبات التكميمية , العقوبات التبعية
مصادرة حينما استثنت ال؛ ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 38وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المادة )

وبالتالي فإنو وفقا  لمفيوـ المخالفة فإنو يمكف وقف تنفيذ المصادرة الجوازية , الوجوبية مف نظاـ وقف التنفيذ
ولكف يشترط لتطبيق نظاـ وقف تنفيذ العقوبات التبعية والتكميمية أف ينص القاضي عمى وقف  , كعقوبة

                                                           

الجريمة " مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة , يحكـ في جميع األحواؿ بالعقوبة التبعية ولو كاف قد نص عمييا في  :  وتنص ىذه المادة عمى  (1)
 األخف".

  .442ص , رجع سابقم, (  نظاـ توفيق المجالي2)
سواء كانت تبعية حسب , ر األصمية بكل أنواعياينبغي التنبيو بأف المشرع يستعمل عبارة " العقوبات التبعية " لمداللة عمى العقوبات الثانوية أي غي  (3)

القاىرة , دار النيضة العربية, الطبعة الثانية, القانوف الجنائي المدخل وأصوؿ النظرية العامة, عمي راشد, أـ تكميمية, المعنى االصطبلحي المعروؼ
   .656ص , 1974
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ال فإف تنفيذ العقوبات ىو األ, تنفيذىا صراحة في الحكـ صل حتى ولو كانت العقوبة األصمية موقوؼ وا 
وبحسب شروطيا الخاصة فإنو ال يجوز أف , وبما أف عقوبة المصادرة ذات طبيعة خاصة, (1)تنفيذىا 

وتطبيق وقف التنفيذ يؤدي , ا  ألنو ال يحكـ بيا كعقوبة إال إذا كاف الشيء مضبوط, يتناوليا نظاـ وقف التنفيذ
, وبالتالي فإف مخالفة الحائز لشروط وقف التنفيذ خبلؿ مدة التجربة, لى حائزهإلى ضرورة إرجاع ىذا الشيء إ

ووقف التنفيذ يعتبر مف , (2)وىذا ماال يمكف التسميـ بو , يؤدي إلى ضرورة طمب ىذا الشيء مف الحائز
وىو أمر جوازي  (3)مسائل الواقع التي تختص بتقديره محكمة الموضوع دوف رقابة عمييا مف محكمة النقض 

( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية لتنص عمى عدـ جواز وقف 50وقد جاءت المادة ), (4)لممحكمة 
 .ومنيا عقوبة المصادرة الوجوبية, تنفيذ العقوبات المطبقة في ىذا القانوف 

قط وقد قصر القضاء الفمسطيني في بعض أحكامو نظاـ وقف تنفيذ العقوبة عمى عقوبة الحبس ف
 .(5)دوف غيرىا مف العقوبات 

كانت طبيعتيا فالمصادرة الوجوبية ال يمكف بأي حاؿ أف تصادر  والمصادرة المقصودة ىنا ميما
وىذا اإلرجاع ال يمكف أف يؤدي الغرض الذي , ثـ يتـ بعد ذلؾ إرجاع ىذه األشياء, ةأشياء غير مشروع

ذا كانت المصا, قامت مف اجمو التدابير االحترازية درة عقوبة جوازية فإنو ال يحكـ بيا وبغيرىا مف أنواع وا 
واإلخبلؿ بشروط وقف التنفيذ يؤدي إلى إرجاع ىذه , ا  المصادرة إال إذا كاف الشيء محل المصادرة مضبوط

ذا كانت المصادرة كتعويض فإف األثر المترتب عمييا , وىذا ما ال يمكف التسميـ بو, األشياء محل المصادرة وا 
وال يعقل بعد ىذه الممكية ليذه األشياء أف , ممكية ىذه األشياء إلى الشخص المضرور مف الجريمةىو انتقاؿ 

" , ف المصادرة في ىذه الحالة تعد مف االلتزامات المدنيةوأل, ه الممكية مف الشخص المضروريتـ سحب ىذ
, (6)جنائية المترتبة عمى الحكـ ومنيا التعويضات " الغير و عدـ شموؿ وقف التنفيذ لآلثار وألنو مف المسمـ ب

   .والمصادرة في ىذه الحالة تعتبر مف قبيل التعويضات

 : باب تخفيف العقوبة واإلعفاء منياالمصادرة وأس: ثالثاا 

وىناؾ مف , ا  جائز  ا  تجعل مف عدـ معاقبتو أمر , ما ب  تكب الجاني جريمتو تحت تأثير سبقد ير 
 : ولبياف ىذه األسباب نستخمص ىذا التقسيـ, أثرىا عمى تخفيف العقوبة المحكـو بيااألسباب ما يقتصر 

                                                           

  .293ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة (1)
  149ص , 2013اإلسكندرية , دار الفكر العربي, الطبعة األولى, أصوؿ القواعد العامة في التجريـ والعقاب, عدلي أمير خالد  (2)
 .6/7/2010جمسة , راـ هللا 48/2010نقض جزاء رقـ   (3)
وىو , " االختصاص في وقف تنفيذ الحكـ يعود إلى محكمة الموضوع :  وينص عمى, 27/2/2002جمسة , غزة 138/2002(  قرار عدؿ عميا رقـ 4)

 أمر جوازي ليا " 
 .20/9/1959جمسة , غزة 21/59(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 5)
 .238ص , 1996عماف , دار الثقافة, د.ط, الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة, أكـر نشأت إبراىيـ  (6)
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 : (1)أسباب تخفيف العقوبة . أ
, (2)خف منيا نوعا  أو مقدارا  عقوبة أبالمقررة قانونا  لمجريمة  ىي أف يستبدؿ القاضي الجنائي العقوبة

تستخمصيا , التي تستقل بيا محكمة الموضوععمى أف يكوف تقدير وجود ىذه األسباب مف عدمو مف األمور 
وبالتالي تممؾ محكمة االستئناؼ , (3)مف ظروؼ الواقعة دوف أف يكوف عمييا رقابة مف محكمة النقض 

  .(5)مع واجب المحكمة تقدير الظروؼ المحيطة بكل قضية , (4)باعتبارىا محكمة موضوع تخفيف العقوبة 
وبالتالي يمتنع التخفيف في غير , مو النصوص القانونيةواألصل في نطاؽ التخفيف ومداره تحك 

يفرض عدـ  فإف ذلؾ, فإذا حصر ىذا النص التخفيف بالعقوبات األصمية, المجاؿ الذي حدده النص القانوني
  :وتنقسـ أسباب التخفيف إلى قسميف ,(6)صمية األغير التخفيف في العقوبات 

  :األعذار القانونية .1
القانوف فييا القاضي بتخفيف العقوبة عف الحد األدنى المقرر ليا في نص القانوف وىي أوضاع ألـز 

ومنيا , ومنيا العامة التي تطبق عمى جميع الجرائـ, (7)ىي محددة عمى سبيل الحصر و , وفقا لقواعد معينة
  .الخاصة المحدد لبعض الجرائـ

ف العقوبات التكميمية المصادرة الجوازية ألومنيا , ثر العذر المخفف إلى العقوبات التكميميةوال يمتد أ
ثر أ ويمتد, مية المقررةوبالتالي فإف األثر يسري بالنزوؿ عف العقوبة األص, مرتبطة بالجريمة وليس بالعقوبة

ونظرا  لمطبيعة العينية لممصادرة الوجوبية التي تقع عمى أشياء , (8)التخفيف بالضرورة إلى العقوبات التبعية 
ف الجزاء يقع عمى األشياء وليس عمى وذلؾ أل, تد ىذه األعذار المخففة إلى المصادرة الوجوبيةخطرة فبل تم
ف ىدؼ وأل, لمغير ال ينبغي المساس بيا أما في حالة المصادرة كتعويض فيي تتعمق بحقوؽ , الشخص نفسو

                                                           

شػػػػػد ممػػػػػا أقػػػػػانوف قػػػػػد تكػػػػػوف فػػػػػي بعػػػػػض الحػػػػػاالت, فػػػػػي ال اتقػػػػػدير ىػػػػػذا النظػػػػػاـ ىػػػػػي أف المشػػػػػرع رأى بػػػػػأف العقوبػػػػػة كمػػػػػا منصػػػػػوص عمييػػػػػ(  وعمػػػػػة 1)
لػػػػػذلؾ وضػػػػػع نظامػػػػا لتخفيػػػػػف العقوبػػػػػة ليحقػػػػػق المبلئمػػػػػة بػػػػيف العقوبػػػػػة والظػػػػػروؼ أو الحػػػػػاالت الخاصػػػػػة , ينبغػػػػي حتػػػػػى لػػػػػو نػػػػػزؿ بيػػػػػا إلػػػػى الحػػػػػد األدنػػػػػى

 .التي أحاطت بارتكاب الجريمة
, والعدالػػػػة فالمنفعػػػػة مػػػػف الجػػػػزاء ىػػػػي لممجتمػػػػع, أسػػػػاس تقػػػػدير ىػػػػذا النظػػػػاـ ىػػػػو التوفيػػػػق بػػػػيف فكػػػػرة المنفعػػػػة وفكػػػػرة العدالػػػػة بالنسػػػػبة لمعقوبػػػػةو  

فػػػػػبل يتصػػػػور قيػػػػاـ منفعػػػػة بػػػػػبل , وال يوجػػػػد تعػػػػارض بػػػػػيف فكرتػػػػي المنفعػػػػة والعدالػػػػة, ف المنفعػػػػػة بػػػػدوف عدالػػػػة تشػػػػكل قػػػػػوة ضػػػػارةىػػػػي لممحكػػػػـو عميػػػػو, وأل
العمػػػػـو اإلنسػػػػانية   مجمػػػػة, الظػػػػروؼ المخففػػػػة فػػػػي قػػػػانوف العقوبػػػػات األردنػػػػي, ؛ سػػػػيد مصػػػػطفى دامػػػػاد ؛ سػػػػامر القضػػػػاة عدالػػػػة بػػػػبل منفعػػػػةعدالػػػػة أو 

 .  60ص , 1384, 12العدد  ,الدولية الجميورية اإلسبلمية االيرانيو
  .633ص , مرجع سابق, عمي راشد  (2)
, العدد الثالث, المجمة القانونية لنقابة المحاميف النظامييف الفمسطينييف:  أشارت إليو, 30/3/2010جمسة , راـ هللا 21/2010نقض جزاء رقـ   (3)

 .197ص , 2013تموز  -حزيراف  -أيار 
 .1/4/1964جمسة , غزة 11/64(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 4)
 .2/10/1952جمسة , غزة 67/52(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 5)
 .60ص , مرجع سابق, حمد عبد الظاىرأ(  6)
  .1167ص , مرجع سابق, عبد الرءوؼ ميدي (7)
مرجع , جبلؿ ثروت, 57ص , 2011اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة, د.ط, حدود سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة, يوسف جودي  (8)

  .477ص , سابق

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/314/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/314/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/314/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87
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الفردية المحمية  المشرع مف األعذار ىو تحقيق مصمحة جماعية عمى أف ال تؤثر ىذه المصمحة عمى الحقوؽ 
" وبالتالي فإف مف استفاد مف العذر القانوني المخفف ال يستفيد مف تخفيف , بموجب القانوف األساسي

  . (1)فيمتـز بجميع االلتزامات المدنية التي نص عمييا قانوف العقوبات " , مسئوليتو المدنية

 : (2)الظروف القضائية .2
وىي غير , القاضي الحكـ بعقوبة تقل عف الحد األدنى المقرر أصبل لمجريمة وؿ  خَّ وىي أسباب ت  

 .(3)ويستخمصيا القاضي مف ظروؼ الواقعة وأحواؿ المتيـ , محددة عمى سبيل الحصر

والمصادرة فإنو يجب التفرقة بيف المصادرة الجوازية , عمى المصادرة ةؼ المخففو ثر الظر وحوؿ أ
يجوز لمقاضي أف يستبعد عقوبة المصادرة ولو طبق العقوبة المقررة دوف الوجوبية ففي المصادرة الجوازية 

واؿ مع العقوبة أما في المصادرة الوجوبية فإف القاضي ممـز بالحكـ بالمصادرة في جميع األح, (4)تخفيف 
ثر عمى العقوبة بالتالي فإف الظرؼ المخفف الذي أو , ف العقوبة التكميمية تدور مع الجريمةوذلؾ أل, األصمية
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة , (5)ثر لو عمى توقيع عقوبة المصادرة الوجوبية بالتالي ال أ, ير لو عمى الجريمةال تأث

لممصادرة كتعويض فبل تتأثر بالظروؼ القضائية لتعمقيا بحقوؽ لمغير المضرور مف الجريمة التي توجب 
  .لمساس بيذه الحقوؽ المدنيةعمى القاضي عدـ ا

 : األعذار المعفية . ب
وشروط المسئولية عنيا , ىي أسباب لئلعفاء مف العقاب عمى الرغـ مف بقاء أركاف الجريمة كافة

 .(7)أو العذر المحل , وتسمى موانع العقاب, (6)وىي محددة عمى سبيل الحصر , متوافرة

ومنيا عقوبة , (8)ويترتب عمى توافر العذر المعفي امتناع توقيع العقوبات األصمية والتبعية والتكميمية 
( 96وقد أكدت عمى ذلؾ المادة ), فيجب عمى القاضي امتناع الحكـ بيا طالما حل العذر المعفي, المصادرة

مع جواز فرض تدابير , "يعفى مف كل عقاب" مف عبارة  1960( لسنة 16وبات رقـ )مف قانوف العق
ومف , أما إذا كانت المصادرة  كعقوبة وجوبية فنعتقد بعدـ خضوعيا لئلعفاء بسبب طابعيا الخاص, احترازية

يـ مف العقوبة األصمية بسبب اإلخبار الذي أدى إلى ضبط ا يدفعو الراشي والوسيط رغـ إعفائذلؾ مصادرة م
                                                           

 .25ص , مرجع سابق, سٌد مصطفى داماد ؛ سامر القضاة  (1)

أمػػػػػا تطبيػػػػػق الظػػػػػروؼ القضػػػػػائية فيػػػػػو أمػػػػػر جػػػػػوازي ضػػػػػمف , وتختمػػػػػف  عػػػػػف األعػػػػػذار القانونيػػػػػة فػػػػػي أف تطبيػػػػػق األعػػػػػذار القانونيػػػػػة أمػػػػػر وجػػػػػوبي  (2)
أمػػػػػػا الظػػػػػػروؼ القضػػػػػػائية فيػػػػػػي توسػػػػػػع , األعػػػػػػذار القانونيػػػػػػة تعػػػػػػدؿ مػػػػػػف نطػػػػػػاؽ سػػػػػػمطة القاضػػػػػػي ويترتػػػػػػب عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ أف, السػػػػػػمطة التقديريػػػػػػة لمقاضػػػػػػي

 62ص , مرجع سابق, سيد مصطفى داماد ؛ سامر القضاة؛  نطاؽ سمطة القاضي مف خبلؿ تجاوز الحد األدنى والنزوؿ عنو
  .478ص , مرجع سابق, جبلؿ ثروت  (3)
  .219ص , دار الفكر العربيد.ط, , ة في قانوف العقوبات فقيا وقضاءالظروؼ المشددة والمخفف, سيد حسف البغاؿ  (4)
  .436ص , مرجع سابق, قانوف العقوبات القسـ العاـ, دمحم زكي أبو عامر, 217ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة  (5)
 .433ص , مرجع سابق, نظاـ توفيق المجالي  (6)
 .1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )96المادة )  (7)
 .434ص , مرجع سابق, نظاـ توفيق المجالي   (8)
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وبالتالي فبل , ي عقوبة تكميمية وجوبية تتبع العقوبة األصميةفالمصادرة في ىذه المادة ى, (1)ىذه األمواؿ 
وكذلؾ األمر بالنسبة , (2)يحق لمراشي المطالبة برد ىذه األشياء أو تعويضو لمخالفة طمبو لمنظاـ العاـ 

( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية إلعفاء 43وقد جاءت المادة ), لممصادرة الوجوبية كتدبير احترازي 
ولكف نعتقد عدـ تضمنيا لممصادرة , ناة في جرائـ المخدرات الذيف بادروا إلى التبميغ قبل ارتكاب الجريمةالج

ف ىذه المصادرة تدبير وأل, مشروعية حيازة ىذه األشياء وذلؾ لعدـ, ( مف نفس القانوف 35الواردة في المادة )
 يمكف لمدولة اإلعفاء مف التعويض ألنيا وكذلؾ األمر بالنسبة لممصادرة كتعويض فبل, احترازي وليس عقوبة

  .وصاحب الحق بالتعويض الذي ارتبط بالجريمة برابطة سببية, ليست الطرؼ المضرور مف الجريمة

 : لمصادرة والقوانين األصمح لممتيما: رابعاا 

أو تقرر وجيا , ىي القوانيف التي تمغي الجرائـ: المقصود بالقوانيف الموضوعية األصمح لممتيـ
أي عذر يعفى منيا  خففيا أو تنشئ مانعا مف توقيعياأو ت, أو التي تمغي العقوبة المقررة لمجرائـ, إلباحتيا

 .(3)وبالجممة التي توجد مف حيث التجريـ أو العقاب مركزا أو وضعا أصمح لممتيـ عمى وجو مف الوجوه 

ويشترط لتطبيق ىذه القاعدة أف يكوف ىذا القانوف األصمح لممتيـ قد صدر قبل الحكـ البات في 
ومع ذلؾ فقد أجاز القانوف في حالة صدور حكـ بات الذي تبعو , (4)الفعل الذي وقع في ظل القانوف القديـ 

 .(5)ائية ثاره الجنوتنتيي آ, قانوف أصمح ال يعاقب عمى ىذا الفعل بأف يوقف تنفيذ الحكـ

 األصمحف القانوف الواجب التطبيق ىو القانوف " بأ : وقد طبق القضاء الفمسطيني ىذه القاعدة فقضى
 .(6) "لممتيـ حتى ولو صدر الحقا لحدوث الواقعة ما دامت الدعوى لـ يتـ الفصل فييا بعد

كانت المصادرة فإذا , ثر ىذه القاعدة عمى المصادرة ينبغي أف نميز حسب طبيعة المصادرةوحوؿ أ
ف ىذه وأل, (7) الذي تـ إلغاؤه القانوف  بناء  عمىالتي تمت مصادرتيا  ءاشياألجوازية فإنو يجوز استرداد 

وبما أنيا مف حيث طبيعتيا , المصادرة واقعة عمى أشياء مشروعة كعقوبة عمى صمة ىذه األشياء بالجريمة
 .تعتبر عقوبة فإنو يجب تطبيق األصمح لممتيـ

                                                           

 .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني107و104المادة )  (1)
  .66ص , مرجع سابق, عمي حمودة  (2)
 .173ص , مرجع سابق, (  عمي راشد3)
 .46ص , مرجع سابق, معوض عبد التواب ( 4)
 عمى يطبق أف يجب أخف عقوبة يفرض أو عقوبة يمغي جديد قانوف  " كل:  وتنص عمى 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )5(  المادة )5)

ذا قبل نفاذه المقترفة الجرائـ  ييتوتن الحكـ تنفيذ يوقف عميو غير معاقب أجمو مف فاعمو عمى حكـ الذي الفعل يجعل مبـر حكـ بعد جديد قانوف  صدر وا 
 .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني2/1وبنفس الصياغة جاءت المادة ),   " الجنائية آثاره
 .23/3/1963جمسة , غزة 7/62(  استئناؼ عميا جزاء رقـ 6)
 العدد األوؿ, 1986, يناير و فبراير  السنة السادسة و الستوف  , المحاماةمجمة , قاعدة رجعية القوانيف الجنائية األصمح لممتيـ, (  دمحم صالح العادلي7)

 .84ص , والثاني

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/633/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/24054
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/24054
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فإف القانوف الجديد الذي يبيح الفعل الذي كاف مجـر في  ا  احترازي ا  كانت المصادرة تدبير أما إذا 
ف المصادرة تتـ رغـ البراءة ورغـ سقوط الدعوى الجنائية أل, يؤثر عمى مصادرة ىذه األشياءال , القانوف القديـ

ال يجوز حيازتيا وىدؼ  ء التيالحيازة الخطرة ليذه األشياوالف اليدؼ مف ىذه المصادرة الوقاية مف , (1)
 .الوقاية ال يتحقق إال بالمصادرة ليذه األشياء

ويمتد األمر الساري عمى المصادرة كتدبير احترازي إلى المصادرة كتعويض نظرا ألنيا تمتاز بالطابع 
عف ىذا ثـ يتـ بعد ذلؾ التراجع , وألنو ال يعقل أف يحكـ بيا لصالح المضرور, الوجوبي إذا توافرت شروطيا

 .الحكـ وألنو بمجرد الحكـ انتقمت الممكية إلى المضرور

  :أسباب انقضاء العقوبةو المصادرة : خامساا 

ولكف ثمة أسباب أخرى تؤدي إلى انقضاء , األصل في انقضاء العقوبات يكوف باالنتياء مف تنفيذىا
وفيما يمي , والعفو الخاص ,والتقادـ, ومف ىذه األسباب وفاة المحكوـ عميو, العقوبة والحيمولة دوف تنفيذىا

 : بياف ألثر ىذه األسباب عمى المصادرة

 : وفاة المحكوم عميو .1
وبالتالي , نتيجة لمبدأ شخصية العقوبة فإف ذلؾ يؤدي إلى اقتصار تطبيق العقوبة عمى المحكوـ عميو

وذلؾ , ور الحكـ الباتالبلحقة لصدىي الوفاة , فإف وفاة المحكوـ عميو التي تؤدي إلى سقوط العقوبة بالوفاة
وحوؿ , وىذا ما سنبينو الحقا  , السابقة عمى الحكـ البات تكوف مف أسباب سقوط الدعوى الجزائية ف الوفاةأل
, مالية سواء كانت أصمية أـ تبعية أـ تكميميةالغير ات فبموجبيا تنقضي كل العقوبات ثر الوفاة بعد الحكـ البأ

وقد نصت عمى ذلؾ المادة , (2)عكس العقوبات المالية التي ال تنقضي بالوفاة وتنفذ في تركة المحكوـ عميو 
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا " وفاة المحكـو عميو ال تمنع مف تنفيذ العقوبات المالية 426)

ى القاعدة العامة التي جاءت بيا وىذا استثناء عم (3)والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركتو " 
ومف العقوبات المالية التي ال تنقضي , وفاة المحكـو عميو( مف نفس القانوف بأف العقوبات تنقضي ب425/3)

ف المصادرة ال يحكـ بيا إال إذا كاف الشيء مضبوطا  وىي ال تحتاج في تنفيذىا إلى ذلؾ أل, بالوفاة المصادرة
فإف , وبما أف المصادرة منفذة بمجرد الحكـ البات, بمجرد صدور الحكـ الباتتعد منفذة بل , إجراءات خاصة

ف الحكـ وذلؾ أل, (4)وىي تنفيذ الحكـ بالمصادرة في حياة المحكوـ عميو ؛ ذلؾ يؤدي إلى نتيجة منطقية 
لوفاة عمى وليذا فبل تؤثر ا, البات يكوف قد نقل الممكية مف المحكوـ عميو إلى الدولة في حياة المحكوـ عميو

                                                           

 .85ص , مرجع سابق, (  دمحم صالح العادلي1)
 .307ص , مرجع سابق, النظرية العامة لمعقوبة, دمحم أبو العبل عقيدة  (2)
 .( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ1075(  وبنفس الصياغة جاءت المادة )3)
, سقوط الحق في العقاب بيف الفقو اإلسبلمي والتشريع الوضعي, نبيل عبد الصبور النبراوي ,  690ص , مرجع سابق, محمود محمود مصطفى  (4)

 .394ص , 1996القاىرة , دار الفكر العربيد.ط, 
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وبيذا , 1960( لسنة 16مف قانوف العقوبات رقـ ) (2)(49/3وقد أكدت عمى ذلؾ المادة ), (1)تنفيذ المصادرة 
فقد جاءت ىذه المادة باإلضافة إلى المادة السابقة لتنص صراحة عمى عدـ تأثير الوفاة بعد الحكـ البات عمى 

قفل الباب أماـ االجتياد القضائي وبيذا فقد أ, لفمسطينيلمشرعنا ا وىذا اتجاه موفق, تنفيذ الحكـ بالمصادرة
  .ثر الوفاة عمى العقوبات الماليةوالفقيي وحسـ النزاع القائـ حوؿ أ
وقد استثنى المشرع , فالمصادرة الجوازية ىي عقوبة مالية, كانت طبيعتيا ا  وال تتأثر المصادرة بالوفاة أي

وكذلؾ المصادرة الوجوبية التي تيدؼ إلى توقي الخطورة اإلجرامية , العقوبات المالية مف تأثير الوفاة عمييا
وكذلؾ فإف الوفاة ال تؤثر عمى , (3)فتبقى قائمة رغـ وفاة المحكوـ عميو , مشروعالغير الشيء الكامنة في 
( 42ف المصادرة تعد مف االلتزامات المدنية بصريح المادة )وذلؾ أل, إذا كانت في صورة تعويضالمصادرة 

وىي في ىذه الحالة تعد نتيجة منطقية لمحكـ الجزائي إال أنيا , 1960( لسنة 16مف قانوف العقوبات رقـ )
 .وليست ذات طابع جزائي, ذات طابع مدني

 : تقادم العقوبة .2
 .(4)ىو سقوط الجزاء الجنائي المحكـو بو بمضي فترة زمنية محددة مف تاريخ بدء الحق في تنفيذه 

واالستثناء عدـ تطبيقو عمى العقوبات التي ال , ىو تطبيقو عمى كافة العقوباتواألصل في التقادـ 
أما األصل الذي ينطبق عميو التقادـ فيجب , تتطمب أي إجراءات لتنفيذىا خبلؿ المدة التي كانت معينة لمتقادـ

ادية فإف ذلؾ يؤدي ونتيجة لعدـ القياـ بيذه األعماؿ الم, فيو القياـ بأعماؿ ايجابية ومادية كالحبس والحجز
, وبما أف المصادرة ال تتطمب أي أعماؿ مادية خبلؿ الفترة المقررة لمتقادـ, (5)إلى سقوط ىذه العقوبة بالتقادـ 

ي ال تحتاج إلى تنفيذىا سوى صدور الحكـ البات يفدـ خضوعيا لنظاـ تقادـ العقوبة فإف ذلؾ يؤدي إلى ع
عمى " ال  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )425/2)وقد نصت المادة , (6)الناقل لمممكية 

وال يسري كذلؾ عمى منع اإلقامة , يسري التقادـ عمى العقوبات والتدابير االحترازية المانعة مف الحقوؽ 
التي  وىذا استثناء مف القاعدة العامة التي جاءت بيا الفقرة األولى مف نفس المادة, (7)والمصادرة العينية " 

مف خبلؿ النص الصريح عمى عدـ  ا  وقد كاف المشرع موفق, قررت انقضاء العقوبة والتدابير االحترازية بالتقادـ
وألنو ال يحكـ بيا إال إذا اقتنع , وذلؾ لطبيعتيا الخاصة مف حيث التنفيذ, خضوع المصادرة لنظاـ التقادـ

ومف ناحية أخرى , السمطة التقديرية الممنوحة لو القاضي بخطورتيا عمى المجتمع حاؿ كونيا عقوبة مف خبلؿ
 .ا  احترازي ا  إلى عدـ مشروعية المحل حاؿ كونيا تدبير 

                                                           

  .448ص , مرجع سابق, نظاـ توفيق المجالي  (1)
 .وتنص عمى " ال تأثير لموفاة عمى المصادرة العينية وعمى إقفاؿ المحل "  (2)
 " ال تأثير لموفاة عمى المصادرة العينية " :  حيف نصت عمى  1979/ج( مف قانوف العقوبات الثوري لسنة 44وقد أكدت عمى ذلؾ المادة )  (3)
 .818ص , مرجع سابق, مباد  قانوف العقوبات الفمسطيني, عبد القادر جرادة  (4)
 .909ص , شرح قانوف العقوبات مرجع سابق, محمود نجيب حسني  (5)
 .359ص , مرجع سابق, نبيل النبراوي   (6)
 .( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ1074وبنفس الصياغة جاءت المادة ) ( 7)
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بشأف التقادـ إلى األحكاـ الواردة في قانوف , 1960( لسنة 16وقد أحاؿ قانوف العقوبات رقـ )
, خموه مف أحكاـ التقادـ وكذلؾ األمر في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني مف خبلؿ, اإلجراءات الجزائية

ويفسر ذلؾ بسبب الطبيعة اإلجرائية ألحكاـ , 1936( لسنة 74وكاف نفس األمر في قانوف العقوبات رقـ )
ت الذي ينص عمى التقادـ التي يجب أف تكوف واردة في قانوف اإلجراءات الجزائية وليس في قانوف العقوبا

  .لمجرائـ والعقوبات القواعد اإلجرائية

 : الخاصالعفو  .3
أو , ىو الوسيمة التي يتخمص بيا المحكوـ عميو بحكـ بات مف العقوبة الموقعة عميو كميا أو بعضيا

 .(1)خف دوف أف يكوف لذلؾ اثر عمى الجريمة ذاتيا يوقع عميو بدال  منيا عقوبة أ
أو , بإسقاطيا كمياعفو عف العقوبة إما بأنو ( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 29وعرفتو المادة )

 بعضيا أو إبداليا بعقوبة أخف منيا مقررة قانونا .
حيث منحت الرئيس سمطة العفو , ( مف القانوف األساسي الفمسطيني42وقد أقرت ىذا العفو المادة )

والعفو المقصود ىنا ىو العفو الذي يصدر بعد الحكـ بالعقوبة ضد أشخاص , عف العقوبة كاممة أو تخفيضيا
( مف قانوف العقوبات رقـ 51/2والمادة ), ( مف مشروع قانوف العقوبات30/1وقد أكدت المادة ) محدديف,

وذلؾ ألنو عفو , لباتعمى ضرورة صدور العفو عف العقوبة بعد أف يصبح الحكـ ا, 1960( لسنة 16)
   .والعقوبة ال يتـ تنفيذىا إال بعد الحكـ البات, خاص بالعقوبة
, دوف المساس بالجريمة أو الحكـ باإلدانة, يقتصر أثره عمى العقوبة أفثار العفو فإف األصل آوحوؿ 

إال إذا نص قرار العفو , ويترتب عميو توقيع العقوبات التبعية والتكميمية, ونتيجة لذلؾ فإف الحكـ يبقى قائما  
فحينئذ يمتد العفو ليشمل , يميةلتكمفإذا نص عمى امتداد أثره إلى العقوبات التبعية وا, الخاص عمى غير ذلؾ

, وعمة عدـ خضوع العقوبات التكميمية لمعفو ىو ارتباط ىذه العقوبات بحكـ اإلدانة, (2)ثار الحكـ أيضا آ
وتطبيقا  لذلؾ فإف , (4)وقد يستثني قانوف العفو بعض العقوبات المالية , (3)والعفو ال يمحو ىذا الحكـ 
العفو الخاص إال إذا نص قرار العفو عمى امتداد أثره عمييا  باعتبارىا عقوبة المصادرة الجوازية ال يشمميا 

في ىذه الحالة  ألنيا؛ العفو الخاص ال يشمل المصادرة إذا كانت ذات طابع تعويضي  نأونعتقد ب, تكميمية
حينما , 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )42جاءت بيا المادة ) االلتزامات المدنية التي مف

, الخاص ف تتأثر بقرار العفوأال يمكف  وبالتالي, عددت االلتزامات المدنية التي يمكف لممحكمة الحكـ بيا
ف اليدؼ مف المصادرة ىنا ىو تعويض المضرور مف الجريمة مف خبلؿ منحو ىذا الشيء محل المصادرة وأل

ىي في ىذه الحالة و ات طبيعة وجوبية ما إذا كانت المصادرة ذأ, كتعويض لو عف الضرر الناتج عف الجريمة

                                                           

  .259ص , 2011ابريل , العدد التاسع واألربعيف, مجمة البحوث القانونية واالقتصادية, الدستور ومبدأ العفو عف العقوبة, سموى حسيف رزؽ   (1)
 . 471ص , مرجع سابق, قانوف العقوبات القسـ العاـ, دمحم زكي أبو عامر, 665ص , مرجع سابق, راشد عمي  (2)
 .102ص , مرجع سابق, حسني الجندي  (3)
 .67ص , مرجع سابق, نبيل النبراوي   (4)
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ف أفيذا النوع مف المصادرة ال يمكف , وال يجوز حيازتيا, ىدفيا مصادرة أشياء غير مشروعة, تدبير احترازي 
وىذا ما جاء بالنص وليست بالعقوبة , والف المصادرة ىنا مرتبطة بالجريمة, يتأثر بقرار العفو عف العقوبة

"ويبرر الفقو عدـ خضوع تدبير المصادرة لمعفو , لية مف مشروع قانوف العقوبات( التا32الصريح في المادة )
( مف مشروع 32وقد جاءت المادة ) (1)بضرورات الدفاع االجتماعي التي تفرض عمى المجتمع درء الخطر" 

" ال يؤثر العفو الخاص عمى الحقوؽ المدنية وال عمى المصادرة  : قانوف العقوبات الفمسطيني لتنص عمى
  ." الوجوبية

وقانوف , 1936( لسنة 74الفمسطيني في قانوف العقوبات رقـ ) ومن ىنا فإننا ندعو المشرع
ثار العفو الخاص لممصادرة إال إذا إلى ضرورة النص عمى عدـ امتداد آ, 1960( لسنة 16العقوبات رقـ )
  .بيعة جوازية وبشرط أف يشمميا قرار العفو دوف غيرىا مف أنواع المصادرةكانت ذات ط

 : زائيةالمصادرة وأسباب انقضاء الدعوى الج: سادساا 

عمى حاالت انقضاء , 2001( لسنة 3(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )9نصت المادة )
وقد جاءت المادة التالية لتضع ,  العفو العاـو  ,التقادـو  ,وفاة المتيـ: ومف ىذه األسباب, الدعوى الجزائية

وبمقتضاىا عدـ تأثير أي مف أسباب سقوط الدعوى , قاعدة عامة بالنسبة لؤلشياء محل المصادرة الوجوبية
إال أف القواعد العامة , رغـ عدـ قصر ىذه المادة عمى المصادرة الوجوبية, (2)عمى مصادرة ىذه األشياء 

وقد أكدت عمى , يجعميا ال تقبل أف تبقى مصادرتيا قائمة رغـ الوفاة أو العفو أو التقادـلممصادرة الجوازية 
وجية نظرنا الفقرة الثانية مف نفس المادة حينما نصت عمى حق المضرور في طمب رد األشياء التي ال 

ف محبل  ( حينما نصت عمى رد المضبوطات ما لـ تك73/1وكذلؾ المادة ), تشكل حيازتيا جريمة بذاتيا
  : ثر ىذه األسباب عمى المصادرةوفيما يمي بياف أ, ادرة الوجوبيةلممص

  : الوفاة .1
وىذا يؤدي إلى سقوط الجريمة بوفاة , تنقضي الدعوى الجزائية حسب نص المادة السابقة بالوفاة

ويستوي أف , (3)الف القاعدة في القانوف الجنائي أف تفرض العقوبة عمى مرتكب الجريمة وال تتعداه , المتيـ
وىنا يمتنع إقامة الدعوى وىنا تحف  الدعوى مف , تكوف الوفاة في أي مرحمة كانت سواء قبل رفع الدعوى 

وقبل الحكـ فينا تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة , وقد تحدث الوفاة بعد رفع الدعوى , مةالعا النيابة
, وىنا يسقط الحكـ وال ينفذ ا  كـ وقبل أف يصبح باتوقد تحدث الوفاة بعد الح, وتشطبيا مف سجبلت القضايا

فإف , وبما أف الوفاة تحوؿ دوف صدور حكـ بات في الدعوى , (4)وال يجوز لمنيابة العامة الطعف في الحكـ 

                                                           

 .71ص , المرجع نفسو, نبيل النبراوي   (1)
 .( مف قانوف اإلجراءات الجزائية المذكور عمى " انقضاء الدعوى الجزائية ال يحوؿ دوف مصادرة المواد المضبوطة "10/1نصت المادة ) (2)
  .2008ص , 2004بغداد , مطبعة الزمافد.ط, , شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية , جماؿ دمحم مصطفى  (3)
 . 219ص , مرجع سابق, ءاتموسوعة اإلجرا, عبد القادر جرادة  (4)
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ف المصادرة وذلؾ أل, ال تصدر إال بحكـ قضائيذلؾ يؤدي إلى عدـ إمكانية الحكـ بالمصادرة الجوازية ألنيا 
ذا كانت مف , (1)عقوبة في ىذه الحالة  وىنا تمتـز النيابة برد األشياء المضبوطة لصاحب الحق فييا " وا 

ال , األشياء التي تتمف فإف النيابة تبيعيا ولصاحب الحق فييا أف يطالب بثمنيا خبلؿ سنة مف تاريخ البيع وا 
لوجوبية التي تعد حيازتيا أما إذا كانت مف األشياء محل المصادرة ا, (2)انتقل الثمف إلى ممكية الدولة " 

وليس , ترد عمى أشياء محظورة ا  احترازي ا  ف المصادرة ىنا ليس عقوبة بل تدبير أل فبل تعاد, (3)جريمة بذاتيا 
ار قرار إداري بمصادرة وفي حالة الوفاة قبل رفع الدعوى تقوـ النيابة بإصد,  (4)عمى شخص المتوفى 

/أ( 35/3وقد أكدت عمى ىذا األمر المادة ) (5)مشروعة وذلؾ الستحالة رفع الدعوى لمقضاء الغير األشياء 
حينما نصت عمى منح النائب العاـ سمطة  2013( لسنة 7رقـ )مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية 

الة أما في ح, إتبلؼ المضبوطات التي تشكل حيازتيا جريمة في حالة عدـ رفع الدعوى ألي سبب كاف
وىنا المحكمة تأمر , فإف الوفاة تؤدي إلى سقوط الحكـ االبتدائي بكل أثاره, ا  صدور الحكـ وقبل أف يصبح بات

وقد أكدت عمى عدـ تأثير الوفاة عمى األشياء , (6)مشروعة الغير وتصادر األشياء , برد األشياء المشروعة
وعمة مصادرة ىذه  , 1960( لسنة 16رقـ )( مف قانوف العقوبات 49/3محل المصادرة الوجوبية المادة )

 .األشياء ىو بقاء الخطورة المنبعثة منيا رغـ وفاة المتيـ

ويصار إلى تبميغ الورثة , وعمى عكس الدعوى الجزائية فإف الدعوى المدنية ال تنقضي بوفاة الخصـ
ية ويمكف رفعيا أماـ وبما أف المصادرة التعويضية ىي مف حيث الطبيعة تعتبر مف االلتزامات المدن, (7)

ويتبعيا الحكـ بالمصادرة إلى , القضاء المدني فإنيا بذلؾ ال يمكف أف تتأثر بوفاة المتيـ بل تمتد الدعوى 
  .الورثة ألنيا تيدؼ إلى تعويض المتضرر مف سموؾ المتيـ

 
 
 

                                                           

  .188ص , مرجع سابق, شرح قانوف اإلجراءات الجنائية, محمود نجيب حسني  (1)
  .2013( لسنة 7/ب( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )35/3المادة )  (2)
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا "  يجوز أف ترد المضبوطات ولو كاف ذلؾ قبل الحكـ ما لـ تكوف الزمة 73/1وقد نصت عمى ذلؾ المادة )  (3)

صوؿ /أ( مف قانوف أ318وكذلؾ نص المادة ), لسير الدعوى, أو محبل  لممصادرة الوجوبية وذلؾ بناء  عمى طمب مف كانت لو حيازتيا وقت ضبطيا "
 تيا فبل تعاد إلى ورثة المتوفى حيث نصت عمى " إذا كانت األشياء المضبوطة مف المواد الممنوعة قانونا بحد ذا 1979المحاكمات الجزائية الثوري لعاـ 

 .128ص , 1997عماف , دار الثقافة, الطبعة الثانية, شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية , حسف الجوخدار  (4)
ص , 1988, القاىرة, مطبعة جامعة القاىرة والطالب الجامعي, الطبعة الثانية عشر, شرح قانوف اإلجراءات الجنائية, محمود مصطفىمحمود   (5)

131. 
 .110ص , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي  (6)
( مػػػػػف قػػػػػانوف أصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات المدنيػػػػػة والتجاريػػػػػة الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى "  إذا تػػػػػوفي أحػػػػػد الخصػػػػػـو فػػػػػي الػػػػػدعوى أو تقػػػػػرر 84/1تػػػػػنص المػػػػػادة )  (7) 

إعػػػػػبلف إفبلسػػػػػو أو طػػػػػرأ عميػػػػػو مػػػػػا يفقػػػػػده أىميتػػػػػو لمخصػػػػػومة فػػػػػي الػػػػػدعوى فمممحكمػػػػػة مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػيا أو بنػػػػػاء  عمػػػػػى طمػػػػػب الخصػػػػػـ اآلخػػػػػر اتخػػػػػاذ 
غ ورثتػػػػو أو مػػػػف يقػػػػـو مقامػػػػو قانونػػػػا  لمحضػػػػور إلػػػػى المحكمػػػػة فػػػػي وقػػػػت تعينػػػػو لمسػػػػير فػػػػي الػػػػدعوى مػػػػف النقطػػػػة التػػػػي وصػػػػمت اإلجػػػػراء المناسػػػػب لتبميػػػػ

 عندىا "
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 : التقادم .2
تخذ خبلليا إجراء أف يدوف , تاريخ ارتكاب الجريمة ىو مضي فترة مف الزمف يحددىا القانوف تبدأ مف

, (1)والنطق بالعقوبة , ويترتب عمى التقادـ انقضاء الدعوى التي بموجبيا يستحيل الحكـ باإلدانة, مف إجراءاتيا
وعمى العكس مف ذلؾ فإف , وىذا األمر يمتد إلى المصادرة الجوازية عمى اعتبار أنيا عقوبة يستحيل الحكـ بيا

فإذا سقطت الدعوى الجنائية قبل , ابير التي تأبى طبيعتيا سقوطيا بالتقادـالمصادرة الوجوبية تعتبر مف التد
ولكف يجوز لئلدارة أف تقرر مصادرة األشياء الممنوعة , رفعيا فبل يجوز المطالبة أماـ القضاء بالمصادرة

ب بممكية ىذه وال يجوز لممتيـ الذي انقضت الدعوى بالنسبة إليو بالتقادـ أف يطال, (2)إداريا في ىذه الحالة 
فالمصادرة ىنا تدبير ال يسقط بالتقادـ , وذلؾ لعدـ مشروعية الطمب الذي يسعى إليو, األشياء محل المصادرة

فإنو لف يحقق ىدؼ المشرع المتمثل في وقاية , ني في مباشرة الدعوى الجزائية ميما طاؿوذلؾ ألف التأ, (3)
وبالتالي يجب أف ال يؤثر التقادـ عمى , عمى حالياالمجتمع مف ىذه األشياء طالما بقيت ىذه األشياء 
, ونفس األمر يسري عمى المصادرة التعويضية,  (4)مشروعية احتباس ىذه األشياء في يد السمطات العامة 

وتخضع بذلؾ ألحكاـ القضاء المدني مف حيث تقادـ الدعوى المدنية , فبل تسقط بالتقادـ أماـ القضاء المدني
(5). 

 : العفو العام .3
 .(6) ىو عفو عف الجريمة يترتب عميو انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكـ اإلدانة

ويمتد إلى , حيث ينحصر تأثيره عمى الصفة اإلجرامية لمفعل, والعفو العاـ ىو نظاـ جنائي بحت
فإذا ترتب عمى الفعل اإلجرامي ضرر فيحق , دوف أف يكوف لو تأثير عمى اآلثار المدنية, ثاره اإلجراميةآ

بل , ممكا  لمجماعة حتى تتنازؿ عنيا تويبرر عدـ سقوطيا بالعفو العاـ بأنيا ليس, (7)لممضرور التعويض 
ف المصادرة التعويضية ال تتأثر بالعفو العاـ إلمكانية طمب التعويض أماـ وبيذا فإ , (8)ىي حق شخصي 

وفي حالة نص قرار العفو عمى امتداد أثاره إلى , ألشياء كتعويض عف الضرروالحكـ بيذه ا, القضاء المدني
ف اليدؼ الذي بذلؾ توقيع المصادرة التعويضية ألويمتنع , اآلثار المدنية فينا تمـز الدولة بتعويض المضرور

حوؿ إلى ف المصادرة تت" أل (9)ويعد ىذا مصادرة لممنفعة العامة , قامت مف اجمو قد تحقق وىو التعويض "
أما في المصادرة الوجوبية فذىب معظـ الفقو إلى أف العفو العاـ ال , وبمقابمو تعوض الدولة المضرور, الدولة

                                                           

 .195ص , مرجع سابق, شرح قانوف اإلجراءات الجنائية, محمود نجيب حسني  (1)
 .353ص , مرجع سابق, نبيل النبراوي   (2)
  .415ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني  (3)
 .97ص , مرجع سابق, المصادرة تدبير احترازي , عمى فاضل حسف (4)
 .249ص , مرجع سابق, الموسوعة الجنائية, عبد القادر جرادة  (5)
  .( مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني26المادة )  (6)
 .194ص , شرح قانوف اإلجراءات الجنائية مرجع سابق, محمود نجيب حسني  (7)
 .225ص , مرجع سابق, الموسوعة الجنائية, عبد القادر جرادة  (8)
 .100ص , 1954القاىرة , مطبعة نيضة مصر, الطبعة األولى, مباد  اإلجراءات الجنائية في القانوف المصري , ؼ عبيدءو ر   (9)
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ف صدور وأ, ض بمناسبة حالة خطرةف التدابير تفر وذلؾ أل, ومنيا المصادرة, ينطبق عمى التدابير االحترازية
مف  (=7) مادةوقد نصت عمى ذلؾ ال,  (1)رجعي قانوف العفو العاـ ال ينيي حالة الخطورة بشكل آلي و 

وال عمى المصادرة الوجوبية , (2) ال يؤثر العفو العاـ عمى الحقوؽ المدنيةمشروع قانوف العقوبات كأصل بأنو 
" ومف ىذه العبارة يفيـ  ما لـ ينص القانوف صراحة عمى خبلؼ ذلؾ" : مع وضعيا استثناء مف خبلؿ عبارة 

ومنيا المصادرة التعويضية مف خبلؿ النص , وااللتزامات المدنية, أف قرار العفو قد يشمل المصادرة الوجوبية
لتنص  5;<6( لسنة ;6( مف قانوف العقوبات رقـ )5/8:فيما جاءت المادة ), الصريح عمى سقوطيا بالعفو

ونحف , مع عدـ تحديده لنوعية ىذه المصادرة؛ ر العفو العاـ عمى عدـ رد األشياء المضبوطة بعد صدور قرا
   .نعتقد أف األشياء التي ال ترد في ىذه المادة ىي األشياء غير المشروعة محل المصادرة الوجوبية

لذلك ندعو المشرع إلعادة صياغة ىذه المادة لتنص عمى أن العفو ل يؤثر عمى اللتزامات 
 .المصادرة الوجوبيةواألشياء محل , المدنية

 
ضت بمناسبة ألنيا في ىذه الحالة عقوبة فر , في حيف أف المصادرة الجوازية تسقط بالعفو العاـ

وبذلؾ يمتنع توقيع المصادرة , نو قد عادت الصفة المشروعة إلى الفعلوبما أ, ارتكاب فعل غير مشروع
( لسنة 16مف قانوف العقوبات رقـ ) (50/2وقد نصت عمى ذلؾ المادة ), وذلؾ لمشروعية الفعل, كعقوبة
" وفي ىذه الحالة تمـز النيابة برد األشياء , حيث ال يجوز الحكـ بأي عقوبة أصمية  أو فرعية, 1960

 .(3)المضبوطة " 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .346ص , مرجع سابق, محمود سامي قرني  (1)
 لتزامات المدنية.ف قرار العفو ال يمنع مف الحكـ باالأ, ب1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )50/2األمر في المادة ) ونفس  (2)
 .147ص , 1991القاىرة , الييئة المصرية العامة لمكتاب, الطبعة الثانية, شرح قانوف اإلجراءات الجنائية, آماؿ عثماف  (3)
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 المبحث الثالث 

 ثار الحكم بالمصادرة وتقييميا آ
 

وعمى المجتمع , الخاضع لمجزاءثار عمى الفرد ائي أف ينتج عنو آيفترض عند تطبيق أي جزاء جن
واألمر يسري عمى المصادرة حيث تسعى إلى حماية المجتمع في انتقاؿ , جمو ىذا الجزاءالذي ط بق مف أ

ثار وىذا يفرض عمينا دراسة آ, ىذا مف ناحية, والى تعويض المتضرر مف الجريمة, محل الجريمة إلى الدولة
رضو ليذا المشرع عف ف ادىايجابية أر ج عف تطبيقو آثار إخرى فإف كل جزاء ينتومف ناحية أ, المصادرة
وألنو ما مف دراسة , وىذا يفرض عمينا تقييـ المصادرة, ثار سمبية قد ال يمكف تداركياكما ينتج عنو آ, الجزاء
 : وىما مطمبيفيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى سوعميو فإنو , بتقييـ ـ  خت  إال ت  

 .درةأثار الحكـ بالمصا: المطمب األوؿ

 .تقييـ المصادرة: المطمب الثاني
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 المطمب األول 

 أثار الحكم بالمصادرة 
 

ىو انتقاؿ األشياء محل المصادرة إلى ؛ إف األثر المباشر واألصمي في الحكـ الصادر بالمصادرة 
التي نتج عنيا وتفترض بعض الحاالت , الدولة عمى اعتبار أف الحكـ بالمصادرة بمثابة سند ناقل لمممكية

وفيما يمي بياف ىذه , ضرر مف ىذه الجريمة انتقاؿ ممكية ىذه األشياء إلى األفراد كتعويض عف الضرر
 : اآلثار

 :صادرة إلى جانب الدولةانتقال األشياء الم  : أول

نو يشترط وبما أ, خيرة التي تسبق التنفيذيعتبر الحكـ البات الصادر عف محكمة الموضوع النقطة األ
فإف األثر المترتب عمى ىذا الحكـ يقتصر عمى نقل ممكية األشياء , لمحكـ بالمصادرة سبق ضبط ىذا الشيء

ىذا الحكـ بمثابة سند الممكية الناقل مف الممكية الخاصة إلى الممكية  عد  وي  , (1)موضوع المصادرة إلى الدولة 
وبمجرد الحكـ تنقطع صمة , لنقل ىذه الممكيةوال يحتاج الحكـ ألي إجراءات تنفيذية , (2)العامة لمدولة 

ويترتب عمى اعتبار الحكـ نافذا  بمجرد صدوره ودوف , (3)المحكوـ عميو بممكية ىذه األشياء محل المصادرة 
, (4)ف االنقضاء بالتقادـ يفترض عدـ التنفيذ أل, المصادرة ال تنقضي بالتقادـ الحاجة إلى أي إجراء أف ىذه

ويجب عمى ىذا الحكـ تحديد التفاصيل , ذه األشياء كانت في حوزة الدولة قبل الحكـوذلؾ باعتبار أف ى
 .(5)البلزمة لؤلمواؿ المراد مصادرتيا وتعييف موقعيا 

أو يكوف منييا , وىذا األثر إما أف يكوف نازعا لمممكية إذا كاف محمو شيء ممموؾ لممحكوـ عميو 
 .(6)ـ أو غير قابل لمتممؾ يلمحيازة إذا كاف محمو شيء غير ممموؾ لممت

واألمر بالمصادرة , وبما أف النيابة العامة تختص بتنفيذ األحكاـ الجنائية فإف تنفيذ حكـ المصادرة
تختص بتنفيذه باعتبارىا , أو عدـ تحريؾ الدعوى أماـ القضاء, كتدبير وقائي في حالة عدـ صدور حكـ إدانة

أعضاء النيابة العامة إلى  وقد دعا النائب العاـ, العموميةى الدعوى النائبة عف الييئة االجتماعية واألمينة عم

                                                           

, " تؤوؿ كافة الغرامات المتوفاة:  حيف نصت عمى 2005( لسنة 25( مف قانوف مكافحة التدخيف رقـ )14المادة )(  ومف ذلؾ ما نصت عميو 1)
 .واألمواؿ المصادرة بموجب ىذا القانوف لمخزينة العامة لمدولة "

 .687ص , مرجع سابق, مأموف سبلمة  (2)
   .249ص , مرجع سابق, حمد ضياء الديف خميلأ  (3)
 .796ص , مرجع سابق, شرح قانوف العقوبات, يب حسني(  محمود نج4)
   .بشأف مكافحة غسل األمواؿ, 2007( لسنة 9( مف قانوف رقـ )39/4المادة )  (5)
 .26ص , مرجع سابق, (  دمحم عبد هللا الخزيمي6)
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إما , ويمكف لمنيابة أف تتصرؼ في ىذا الماؿ, (1)إتباع طريق محدد لمتصرؼ في المضبوطات حسب نوعيا 
ما بإعدامو وأما باالنتفاع بو , ببيعو والحصوؿ عمى ثمنو وتعتمد في ىذا التصرؼ عمى ما يحقق ليا , (2)وا 

فإذا كانت ىذه األشياء ضارة فتأمر بإتبلفيا ومف ذلؾ إتبلؼ , وحسب طبيعة الشيء محل المصادرة, النفع
تبلؼ النفايات الخطرة  (3)البضاعة الفاسدة والخطرة أو المستخدمة لمغش  ومنيا أيضا إعادة تصدير أو , (4)وا 

, (6)ما في إتبلؼ أوراؽ البنكنوت المقمدة وك, (5)إعادة تصنيع السمع والمواد المخالفة لممواصفات القانونية 
, (7)وبحضور مندوب عف المحكوـ عميو , وكما في األشياء الطبية وىنا يتـ اإلتبلؼ بمعرفة وزارة الصحة

ف أفضل وسيمة لمتصرؼ  فالظاىر في ىذه التطبيقات أف المصادرة واقعة عمى أشياء غير مشروعة الحيازة وا 
وفي ىذا المجاؿ نشير إلى أف اإلتبلؼ , ضرر الذي يحدثو بقاء ىذه األشياءفييا ىي اإلتبلؼ وذلؾ بسبب ال

وطريقة لمتخمص مف , ثر مترتب عمى المصادرة عف المصادرة بل ىو أحسب وجية نظرنا  ال يعد مستقبل  
ف كاف المشرع في كثير مف األحياف ي  , األشياء الضارة وعمى سبيل المثاؿ , ر بيف المصادرة واإلتبلؼخيَّ وا 

" تقوـ المحكمة في جميع : حيث نصت , 2005( لسنة 21( مف قانوف حماية المستيمؾ رقـ )31/1المادة )
فيذه الصياغة , األحواؿ السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو المستخدمة لمغش أو تأمر بإتبلفيا "

يعد اإلتبلؼ بذاتو عقوبة  حيث الوالحقيقة غير ذلؾ , توحي بأف كبل مف المصادرة واإلتبلؼ عقوبة مستقمة
ويؤكد وجية نظرنا أف اإلتبلؼ ال يأتي إال في مواضع , ثر يترتب عمى مصادرة األشياء الضارةبل ىو أ

ف المصادرة في ىذه األشياء تقع بمجرد تجريـ وأل, األشياء غير مباحة الحيازة المصادرة الوجوبية الواقعة عمى
وبيذا نعتقد كفاية النص عمى اإلتبلؼ في النصوص القانونية , مصادرةولو لـ يرد النص عمى ال, الحيازة

إلتبلؼ إال بعد نو ال يمكف ااعتبار أبالنسبة لؤلشياء الضارة دوف الحاجة لمنص عمى المصادرة عمى 
يريد المصادرة مف خبلؿ النص عمى األثر المترتب  فإنو ضمنيا  , نو نص عمى اإلتبلؼوبما أ, المصادرة

                                                           

 .115ص , مرجع سابق, (  منير دمحم عبد الفييـ1)
 2241ص , 2553 اإلسكندرٌة, منشأة المعارف, الطبعة الثالثة, الجنائًالنظرٌة العامة للقانون , رمسٌس بهنام (2)

" تقػػػػػـو المحكمػػػػػة فػػػػػي   :  حػػػػػيف نصػػػػػت عمػػػػػى 2005( لسػػػػػنة 21( مػػػػػف قػػػػػانوف حمايػػػػػة المسػػػػػتيمؾ رقػػػػػـ )31/1(  وقػػػػػد تضػػػػػمنت ىػػػػػذا األمػػػػػر المػػػػػادة )3)
وفػػػػي نفػػػػس األمػػػػر , تػػػػأمر بإتبلفيػػػػا عمػػػػى نفقػػػػة المحكػػػػـو عميػػػػو "جميػػػػع األحػػػػواؿ السػػػػابقة بمصػػػػادرة المػػػػواد التالفػػػػة أو الخطػػػػرة أو المسػػػػتخدمة لمغػػػػش أو 

( مػػػػػػف مشػػػػػروع قػػػػػػانوف العقوبػػػػػات حػػػػػيف نصػػػػػػت " يحكػػػػػـ فػػػػػػي جميػػػػػع الحػػػػػػاالت المشػػػػػار إلييػػػػػا فػػػػػػي مػػػػػواد ىػػػػػػذا البػػػػػاب بالمصػػػػػػادرة 378جػػػػػاءت المػػػػػادة )
 واإلتبلؼ عمى نفقة المحكـو عميو " 

" كػػػػػػل مػػػػػػف يخػػػػػػالف أحكػػػػػػاـ :  بشػػػػػػأف البيئػػػػػػة حػػػػػػيف نصػػػػػػت عمػػػػػػى 1999لسػػػػػػنة  (7/أ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف رقػػػػػػـ )63(  وقػػػػػػد تضػػػػػػمنت ىػػػػػػذا األمػػػػػػر المػػػػػػادة )4)
 ( مف ىذا القانوف, يعاقب بالسجف المؤبد مع األشغاؿ الشاقة, ومصادرة النفايات أو إتبلفيا عمى نفقة المخالف "13)أ( مف المادة ) الفقرة
" إذا :  حػػػػػػيف نصػػػػػػت عمػػػػػػى 2000( لسػػػػػػنة 6طينية رقػػػػػػـ )( مػػػػػػف قػػػػػػانوف المواصػػػػػػفات والمقػػػػػػاييس الفمسػػػػػػ30(  وقػػػػػػد تضػػػػػػمنت ىػػػػػػذا األمػػػػػػر المػػػػػػادة )5)

كانػػػػػت السػػػػػمعة أو المػػػػػادة التػػػػػي تخضػػػػػع لمتعميمػػػػػات الفنيػػػػػة اإللزاميػػػػػة غيػػػػػر مطابقػػػػػة لتمػػػػػؾ التعميمػػػػػات , فعمػػػػػى الجيػػػػػات الرقابيػػػػػة المختصػػػػػة أف تصػػػػػدر 
رسػػػػػاؿ إنػػػػػذار خطػػػػػي أمػػػػػرا  بمصػػػػػادرة تمػػػػػؾ السػػػػػمعة أو المػػػػػادة أو إتبلفيػػػػػا أو إعػػػػػادة تصػػػػػديرىا أو إعػػػػػادة تصػػػػػنيعيا فػػػػػي صػػػػػورة  تطػػػػػابق تمػػػػػؾ التعميمػػػػػات, وا 

   إلى صاحب تمؾ السمعة أو المادة أو منتجيا, تطمب إليو التقيد بتمؾ التعميمات خبلؿ المدة التي تحددىا لو الجية المسئولة أو المعنية.
 .4/1/2512جلسة , غزة 3/12استئناف علٌا جزاء رقم   (6)

 .4/22/2555جلسة  , رام هللا 20/55طلب عدل علٌا رقم   (7)
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اكتفت بعض النصوص القانونية بالنص عمى اإلتبلؼ دوف المصادرة كما في إتبلؼ البضاعة  وقد, عمييا
 .(1)الفاسدة 

ومنيا أف , إال أف القانوف قد ينص في بعض الحاالت بتسميـ ىذه األشياء لجيات معينة لبلنتفاع بيا
إلى أي جية حكومية لبلنتفاع بيا والمؤثرات العقمية محل المصادرة , يأذف النائب العاـ بتسميـ المواد المخدرة

 .(2)في األغراض الصناعية أو العممية باالتفاؽ مع وزارة الصحة 

وىنا , (3)وقد يتضمف الحكـ رد األشياء محل المصادرة الجوازية بشأف مصادرة اآلالت محل المقامرة 
ويترتب عمى ىذه الحالة , (4)يكوف الرد إذا وقعت الجريمة عمى ىذه المضبوطات إلى مف فقد حيازتيا 

" بأف النعي عمى القرار المستأنف عدـ : وفي ىذه قضت محكمة االستئناؼ براـ هللا , الخضوع ألحكاـ الرد
كعقوبة والثاني كتدبير األوؿ , تضمنو مصادرة المسجل المضبوط في غير محمو طالما أف لممصادرة وجياف

نما تطبق عميو أحكاـ الرد " , ىذه ف كبل الوجييف غير متوافر في حالتنااحترازي وأ   يجوز رد  وبما أنو (5)وا 
, نو حسب اعتقادنا نجد أن الرد يقتصر عمى األشياء محل المصادرة الجوازيةاألشياء محل المصادرة فإ

ويسري نفس األمر , وذلك لعدم مشروعية حيازتيا أصال, وبيذا تخرج المصادرة الوجوبية من نطاق الرد
 .التعويضية لوجوب تعويض المتضرر من الجريمةعمى المصادرة 

أما بالنسبة لؤلشياء محل المصادرة والتي يجوز حيازتيا فينا تمجأ الدولة إلى استخداميا في أعماليا 
بالنص  وفي ىذا المجاؿ نوصي, كما في حالة مصادرة سيارة كانت قد استخدمت في نقل مواد مخدرة, العامة

وذلؾ رغبة في تصحيح , مصادرة الجوازية في وجو مف وجوه البر والخيرعمى التصرؼ باألمواؿ محل ال
 .مسار الجاني في استخداـ ىذه األمواؿ بدال مف استخداميا في الجريمة

                                                           

" كػػػػػل مػػػػػف عػػػػػرض أو :  حػػػػػيف نصػػػػػت عمػػػػػى 2005( لسػػػػػنة 21( مػػػػػف قػػػػػانوف حمايػػػػػة المسػػػػػتيمؾ رقػػػػػـ )27/1(  وقػػػػػد تضػػػػػمنت ىػػػػػذا األمػػػػػر المػػػػػادة )1)
بػػػػػاع سػػػػػمع تموينيػػػػػة فاسػػػػػدة أو تالفػػػػػة, أو تبلعػػػػػب بتػػػػػاريخ صػػػػػبلحيتيا, أو احػػػػػتف  بػػػػػالموازيف أو المكاييػػػػػل غيػػػػػر المعتمػػػػػدة مػػػػػف اآلالت غيػػػػػر الصػػػػػحيحة 

يعاقػػػػب بالسػػػػجف لمػػػػدة ال تزيػػػػد عػػػػف عشػػػػر سػػػػنوات أو بغرامػػػػة  ( مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانوف, 8دة لػػػػوزف السػػػػمع أو كيميػػػػا فػػػػي األمػػػػاكف المحػػػػددة فػػػػي المػػػػادة )المعػػػػ
ال تتجػػػػػػػاوز عشػػػػػػػرة آالؼ دينػػػػػػػار أردنػػػػػػػي أو مػػػػػػػا يعادليػػػػػػػا بالعممػػػػػػػة المتداولػػػػػػػة قانونػػػػػػػا, أو بكمتػػػػػػػا العقػػػػػػػوبتيف, مػػػػػػػع إتػػػػػػػبلؼ البضػػػػػػػاعة الفاسػػػػػػػدة, وضػػػػػػػبط 

 .لمكاييل غير المعتمدة "الموازيف وا
 .2013( لسنة 7( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )39/2المادة ) ( 2)
 أو اسػػتعمل شػػيء أو آلػػة " كػػل:  حػػيف نصػػت عمػػى 1960( لسػػنة 16( مػػف قػػانوف العقوبػػات رقػػـ )396(  وقػػد تضػػمنت ىػػذا األمػػر المػػادة )3)

 يجػوز المشػروعة غيػر لممقػامرة يسػتعمل أو يػدار محػل أو غرفػة أو منػزؿ وجػد فػي المشػروعة غيػر لممقػامرة اسػتعمالو يػراد أو اسػتعمل أنػو يمػوح
 أو الغرفػة أو ذلػؾ المنػزؿ اسػتعماؿ أو إدارة بتيمػة شػخص أي محاكمػة ولػدى الػدرؾ, أو الشػرطة مػأموري  مػف أي مػأمور قبػل مػف ضػبطو
 أو الشػيء ذلػؾ أو اآللػة تمػؾ مصػادرة بشػأف العدالػة تقضػي بػو الػذي القػرار تصػدر أف لممحكمػة يجػوز القػانوف, ىػذا ألحكػاـ خبلفػا المحػل
 رده " أو إتبلفو

" إذا كانػػػػػت المضػػػػػبوطات ىػػػػػي التػػػػػي وقعػػػػػت عمييػػػػػا :  ( مػػػػػف قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة حػػػػػيف نصػػػػػت عمػػػػػى73/2(  وقػػػػػد تضػػػػػمف ذلػػػػػؾ المػػػػػادة )4)
 لـ يكف لمف ضبطت معو الحق في حبسيا وفقا  لمقانوف.الجريمة أو تحصمت منيا, فيكوف ردىا إلى مف فقد حيازتيا بالجريمة, ما 

 .11/8/1994جمسة , راـ هللا 614/94(  استئناؼ جزاء رقـ 5)
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كما في حيازة , وقد تمجا الدولة إلى االنتفاع مف أشياء غير مشروعة الحيازة لفقدانيا شروط الحيازة 
مة إلى االنتفاع مف ىذا السبلح مف خبلؿ تسميمو لقسـ التسميح في فينا تمجأ الحكو , السبلح بدوف ترخيص

جدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى خمو التعميمات القضائية لمنائب العاـ مف األثر المترتب وت, وزارة الداخمية
 السيارات التي نقترح منحيا لمجياتاألشياء كوعدـ تخصيصو لمف تقدـ مثل ىذه , عمى مصادرة ىذه األشياء

  .وكذلؾ تخصيص السبلح لوزارة الداخمية, القائمة عمى الكشف والتحقيق في جرائـ المخدرات

كبر مف أو تحتاج لنفقات أ, وقد تمجأ الدولة إلى بيع األشياء المضبوطة التي تتمف مع مرور الزمف
ومف ثـ يتـ إيداع , فينا تتولى النيابة بيعيا بالمزاد العمني بشرط عدـ األضرار بضرورات التحقيق, قيمتيا

مع حق صاحبيا في المطالبة بيذا الثمف خبلؿ سنة مف , الثمف المتحصل مف بيعيا في خزينة المحكمة
وىذا التحديد لوقت المطالبة اتجاه موفق حيث يسمح لصاحب الحق فترة أطوؿ , تاريخ انقضاء الدعوى 

ألحواؿ فإف مضي ىذه السنة دوف وفي جميع ا, لممطالبة مف ذلؾ الوقت الذي يمتد إلى سنة بعد البيع
وىنا يجوز لمحكمة العدؿ , (1)المطالبة بيذا المبمغ يؤدي إلى ممكية الدولة ليذا الماؿ دوف الحاجة إلى حكـ 

ونفس اإلجراءات المتبعة في بيع ىذه , (2)بإستئخار تنفيذ البيع بالمزاد العمني  ا  مؤقت ا  العميا أف تصدر قرار 
ومف األمثمة عمى األشياء التي تباع في المزاد , (3)ضائع المتنازؿ عنيا أصحابيا المضبوطات تسري عمى الب

 .(4)العمني وسائل النقل المتمثمة في الحيوانات القابمة لمتمف أو نقصاف القيمة 

أو لؤلشياء , كانت طريق التصرؼ في الشيء محل المصادرة سواء بالبيع لؤلشياء سريعة التمف ا  وأي
فإنو البد مف تحرير محضر بذلؾ , أو باإليداع لدى المؤسسة العسكرية كما في األسمحة, الواجبة اإلتبلؼ

, اإلتبلؼ اوأسماء المجنة التي قامت باإلتبلؼ واليـو والتاريخ والساعة التي تـ فيي, يثبت فيو طريقة التصرؼ
ويتـ تشكيل المجاف مف النائب العاـ , (5)وفي تسميـ األسمحة يجب اإلثبات في المحضر بتماـ عممية التسميـ 

(6). 

                                                           

 .2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )72/2(  المادة )1)
 .11/3/2003جمسة , غزة 30/2003(  قرار عدؿ عميا رقـ 2)
" البضػػػػػػائع التػػػػػػي تنػػػػػػازؿ عنيػػػػػػا أصػػػػػػحابيا بػػػػػػإقرار :  تػػػػػػنص عمػػػػػػى 1962لسػػػػػػنة  1الجمػػػػػػارؾ والمكػػػػػػوس قػػػػػػانوف رقػػػػػػـ /أ( مػػػػػػف قػػػػػػانوف 46(  المػػػػػػادة )3)

كتػػػػابي تنقػػػػل فػػػػي الحػػػػاؿ إلػػػػى مكػػػػاف خػػػػاص فػػػػي مسػػػػتودعات الجمػػػػارؾ وتػػػػدوف فػػػػي سػػػػجبلت البضػػػػائع غيػػػػر المطالػػػػب بيػػػػا حيػػػػث تبػػػػاع بػػػػنفس الطريقػػػػة 
 .المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عينا  

عندما تكوف األشياء أو وسائط النقل المضبوطة حيوانات قابمة :  تنص عمى 1962لسنة  1( مف قانوف الجمارؾ والمكوس قانوف رقـ 148(  المادة )4)
 "لمتمف أو لنقصاف القيمة أو مما يتعذر االحتفا  بيا ألي سبب كاف, يحق لمسمطة بيعيا بالمزاد العمني حاؿ ضبطيا 

  .165ص , مرجع سابق, تنفيذ الجزاء, دمحم براؾحمد أ(  ساىر إبراىيـ الوليد ؛ 5)
تػػػػػبلؼ المػػػػػواد المخػػػػػدرة لجنػػػػػة يشػػػػػكميا النائػػػػػب العػػػػػاـ ليػػػػػذا " :  مػػػػػف التعميمػػػػػات القضػػػػػائية لمنائػػػػػب العػػػػػاـ نصػػػػػت عمػػػػػى( 532مػػػػػادة )ال( 6) يتػػػػػولى جػػػػػرد وا 

 ." الغرض
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ويترتب عميو , (1)وال يتقيد حق الدولة في أي مف طرؽ التصرؼ ىذه إال ما استثني بنص خاص   
وتطبيقا  لذلؾ فقد حكمت محكمة االستئناؼ براـ , (2)عدـ التزاـ القاضي بالنص عمى طريقة معينة لمتصرؼ 

وذلؾ ألنو , مستأنف مف خبلؿ شطب عبارة "وبيعيا لصالح الخزينة "وشطب القرار ال, هللا بقبوؿ االستئناؼ
خر قضت وفي قضاء آ,  (3)ليس مف صبلحية قاضي الصمح تقدير بيع ىذه المضبوطات محل المصادرة 

 .(4)بأنو " ال يجوز لممحكمة التصرؼ بالمضبوطات طالما ال يوجد تيمة أماميا تتعمق بالمضبوطات" 

عميو بالمصادرة أف يطالب برد األشياء المصادرة أو المطالبة بقيمتيا أو يطمب وال يجوز لممحكوـ  
وأساس ذلؾ ىو أف المصادرة سواء , بتعويض عنيا لزواؿ صفة الممؾ الخاص عنيا بمجرد الحكـ بمصادرتيا

مييا وىي في الحالتيف يغمب ع, كانت عقوبة أو تدبير احترازي وقائي ليس لو مف غاية إال المصمحة العامة
 .(5)الطابع العيني حيث تقع عمى أصل الشيء 

 : انتقال األشياء المصادرة إلى جانب المتضرر من الجريمة : ثانياا 

وذلؾ في , نيتحدثنا سابقا عف إمكانية خضوع المصادرة ألحكاـ التعويض الواردة في القانوف المد
وفي , ىذا الضرر لزوـ التعويض ويترتب عمى, شخاص جراء قياـ الجريمةاألحد حالة وقوع ضرر عمى أ

استثناء مف األصل العاـ الناقل  سبيل تعويض المضرور تقوـ الدولة بنقل ممكية الشيء محل المصادرة
وذلؾ مف خبلؿ تسميمو لمحل , األشياء محل المصادرة في ممكية استثناء  ور ضر ث يحل المحي, لممكية لمدولةا

أو بالسماح لو قانونا  , (6)ى صاحب حق الطبع أو لصاحب التأليف ومنيا تسميـ النسخ المقمدة إل, ىذا الشيء
 .(7)بالتصرؼ في ىذا الشيء لحسابو 

 

 

                                                           

( لسػػػػػػنة 9( مػػػػػػف قػػػػػػانوف رقػػػػػػـ )42المػػػػػػادة )؛ وقػػػػػػد تضػػػػػػمنت ذلػػػػػػؾ   796ص , مرجػػػػػػع سػػػػػػابق, شػػػػػػرح قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات, (  محمػػػػػػود نجيػػػػػػب حسػػػػػػني1)
السػػػػمطة  تصػػػػبح األمػػػػواؿ المصػػػػادرة مػػػػف حػػػػق, " مػػػػا لػػػػـ يػػػػنص القػػػػانوف عمػػػػى خػػػػبلؼ ذلػػػػؾ:  بشػػػػاف مكافحػػػػة غسػػػػل األمػػػػواؿ حػػػػيف نصػػػػت عمػػػػى 2007

 .الوطنية وتسري بشأنيا القوانيف السارية "
 .101ص , مرجع سابق, دمحم العانً ؛ علً طوالبة (2)

 .5/22/2553جلسة , رام هللا 2244/53استئناف جزاء رقم   (3)

 .25/22/2512جلسة , غزة 220/12استئناف علٌا جزاء رقم   (4)

:  ؛ أشػػػػػار إليػػػػػػو 1969القػػػػػػاىرة , دار الفكػػػػػػر العربػػػػػي, الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػة, شػػػػػرح األحكػػػػػػاـ العامػػػػػة فػػػػػػي قػػػػػانوف العقوبػػػػػات, (  محمػػػػػود إبػػػػػراىيـ إسػػػػػػماعيل5)
 .212ص , مرجع سابق, بشير دربوؾ

حيػػػػػث نصػػػػػت عمػػػػػى " يجػػػػػوز لممحكمػػػػػة التػػػػػي  1924( لسػػػػػنة 16( مػػػػػف قػػػػػانوف حقػػػػػوؽ الطبػػػػػع والتػػػػػأليف رقػػػػػـ )3/3(  وىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاءت بػػػػػو المػػػػػادة )6)
ا تتخػػػػذ اإلجػػػػراءات أماميػػػػا سػػػػواء أديػػػػف المػػػػتيـ المزعػػػػـو أـ لػػػػـ يػػػػدف أف تػػػػأمر بػػػػإتبلؼ جميػػػػع النسػػػػخ والموحػػػػات الموجػػػػودة فػػػػي حيازتػػػػو والتػػػػي يتػػػػرأى ليػػػػ

 مقمدة أو بتسميميا لصاحب حق الطبع والتأليف أو بالتصرؼ بيا عمى الوجو الذي تستصوبو "أنيا 
   .249ص , مرجع سابق, حمد ضياء الديف خميلأ(  7)
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 المطمب الثاني

 تقييم المصادرة
 

وعف , جمياتقييـ المصادرة عف مجموعة مف اإليجابيات التي ف رضت المصادرة مف أ تحدث الفقو عند
ولكف بالنظر إلى حقيقة ىذه السمبيات نجدىا كأثر , بالمصادرةمجموعة مف السمبيات الناتجة عف تنفيذ الحكـ 

 : يجابيات والسمبياتيذه اإللوفيما يمي بياف , ذغير مباشر لمتنفي

 : يجابيات المصادرةإ: أولا 

 : من حيث تحقيق أىداف العقوبة .1
الجرائـ التي فيي تحقق ىذه األىداؼ بالقدر المناسب باعتبارىا عقوبة تكميمية لنوعية معينة مف 

, أو بينيا وبيف المجتمع, وبيف المحكوـ عميو, بطة بيف ىذه األشياءاوبالتالي قطع الر , ترتبط بيذه األشياء
ثر العقوبة مف حيث كما ليا نفس أ, التي تتصل بالمضبوطات وتخضعيا ألحكاميا وىي العقوبة الوحيدة

ف الممكية الخاصة ليا قيمتيا الغالية لدى وأل ,كل خاص أو لمجماعة بشكل عاـالردع سواء لممحكوـ عميو بش
ف كما أ, يستخدمونيا أفضل استخداـ وبالتالي فإف التيديد بسمبيا يجعل األفراد, األفراد ويسعوف لحمايتيا

باإلضافة , المتحصبلت ست سببا لمغنـ طالما تـ مصادرة ىذهالحكـ بالمصادرة يوصل رسالة بأف الجريمة لي
 .(1)أصمية إلى الخضوع لعقوبات 

 : من حيث األثر عمى المجتمع .2
وىنا نشير إلى , ومدى قدرتيا عمى تحقيق أغراض العقوبة, أوال عف المصادرة كعقوبة سبق الحديث

حماية المجتمع مف األضرار التي  فالحكـ بالمصادرة كتدبير احترازي مف شأنو, األنواع األخرى لممصادرة
وبالتالي فيي تسعى إلى غايتيف مف خبلؿ ىذه , أصبل عمى المجتمع مشروعةالغير سببيا بقاء ىذه األشياء ي

وغاية مستقبمية , مشروعةالغير اد ىذه الحيازة المصادرة غاية أنية مف خبلؿ مكافحة الجريمة والحد مف امتد
 لـ تكف ىناؾيادة انتشارىا بيف األفراد إذ والحد مف ز , مف خبلؿ الحد مف تأثير ىذه األشياء في المستقبل

عد أفضل وسيمة لمكافحة الحيازة والحقيقة أف المصادرة كتدبير احترازي ت, إجراءات رادعة لمواجية ىذه الحيازة
ف جميع الجزاءات الجنائية األخرى سواء كانت عقوبات أو تدابير وذلؾ أل, مشروعة ومعاقبة مرتكبيياال غير

لمصادرة كتدبير لتحل النقص الكامف في ىذه وبالتالي وجدت ا, تفتقد إلى الحد مف ىذه األشياء ومواجيتيا
 .الجزاءات الجنائية

                                                           

 .132ص , مرجع سابق, دمحم  عبد هللا الخزيمي ( 1)
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, في األىمية حدىما عف األخرال يقل أ, أما في المصادرة كتعويض فإنيا تسعى إلى تحقيق ىدفيف 
الجريمة وألنو ال يمكف أف يصاب أحد  تسعى إليو ىو تعويض الشخص المتضرر مف فاليدؼ القريب الذي

تسعى إلى  واليدؼ البعيد الذي, عف التعويض التغاضيثـ يتـ بعد ذلؾ  جراء سموؾ إجرامي مف شخص آخر
شعاره بأف ىذه األمواؿ اإليبلـ المالي لدى الشخص الذي أ تحقيقو ىو تحقيق حدث الضرر بالمضرور وا 

ف كانت مشروعة الحيازة إال أن, واألشياء يا قد تكوف عرضة لبلنتزاع والمصادرة إذا ما قاـ مالؾ ىذا الماؿ وا 
وبالتالي يشعر بأىمية الحماية المقررة لؤلفراد ولممجتمع عمى , بأي سموؾ خاطئ مف شأنو أف يضر باآلخريف

 .حد سواء

 : ىا من الناحية القتصاديةار ثآ .3
ففي األشياء المشروعة تستفيد الدولة مف , إف األثر المباشر لممصادرة ىو ممكية الدولة ليذه األشياء

وتقوي اقتصادىا وتزيد مف نصاب األمواؿ لدى الخزانة العامة وبالتالي استثمارىا في , ىذه األمواؿ
مشروعة فإنيا قد الغير وفي األمواؿ , المنافع لمدولة ولؤلفراد عمى حد سواء قالمشروعات العامة بما يحق

مف أىـ ما تسعى الدولة إلى  عد  د وبالتالي يمكف لمدولة استغبلليا بل قد ت  تكوف غير مشروعة بالنسبة لؤلفرا
فيي غير مشروعة لؤلفراد لعدـ الترخيص  ةوكذلؾ الحاؿ في البضائع الميرب, كو كما في األسمحةامتبل

ات وىنا المخدر كمشروعة لمدولة نفسيا الغير وىناؾ مف األشياء , وبالتالي تممؾ الدولة بيعيا والتصرؼ بثمنيا
منح بعضيا لممراكز العممية والمختبرات ومصانع األدوية وبالتالي حققت لمدولة النفع رغـ عدـ نوصي ب
بأف يكوف  نا تمجأ الدولة إلى إتبلفيا ونوصيمشروعة لمجميع فيالغير أما بالنسبة لؤلشياء , المشروعية

ا مف خبلؿ تداوؿ األشياء المشروعة فقط وىنا تتحقق الفائدة لمدولة أيض, اإلتبلؼ عمى نفقة المحكـو عميو
  .وبما يفيد األفراد المقيميف والسياح المغتربيف

  :النتقادات الموجية لممصادرة: ثانياا 

قيل بأف المصادرة العامة كجزاء تيدد الجو العاـ لبلستثمار في الكثير مف الببلد التي ىي بحاجة إلى  .1
 .جذب االستثمارات إلييا

وىي جزاء لـ يعد لو محل في كثير مف الببلد التي , االنتقاد قاصر عمى المصادرة العامةإف ىذا : الرد
 .ومنيا القانوف األساسي الفمسطيني, (1)بنصوص دستورية صريحة  وحظرت

بحق الممكية الخاصة والتي تعد قيمة غالية في ضمير المجتمع وتسعى الدولة  ا  قيل بأنيا تشكل مساس .2
 .لحمايتيا وتجريـ المساس بيا

                                                           

 .214ص , مرجع سابق, سموى حسيف رزؽ دمحم سيف النصر عبد المنعـ ؛ أشارت إليو  ( 1)
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ف الطبيعة وأل, وىو ألـ مقصود لذاتو, مف العقوبات جوىرىا األلـإف عقوبة المصادرة كغيرىا : الرد
, ماـ الدولة إال المساس بيذه الممكيةوبالتالي فبل يكوف أ, تممكو نية تأبى أف تحس إال إذا فقدت شيئا  اإلنسا

  .ولو استطاعت الدولة تحقيق ىذا األلـ بطريقة أخرى لسعت إليو

ى الدولة وبالتالي يفرض عم, إال إذا أساء مالكيا استخداميا ض  ر  ف  بأف المصادرة ال ت  : ورد أيضا
ونضيف بأف المشرع عند فرضيا يسعى إلى حماية حقوؽ الغير حسف , مشروع الغير مواجية ىذا االستخداـ 

 .(1)النية 

ة وبالتالي فإف المصادر , بأف مصمحة المجتمع يجب أف تكوف فوؽ مصمحة األفراد: ويضيف الباحث
  .جل تحقيق مصمحة عامة لممجتمعتصيب مصمحة شخصية مف أ

ة  تؤثر عمى األشخاص ذوي القدرات الماليرادعة ألنيا الالغير بأف المصادرة تعد مف العقوبات  قيل .3
 .لـ يصيبيـالكبيرة الذيف ال يتأثروف بأي أ

الثراء التي يكوف الدافع إلييا الجشع والرغبة في و , ف المصادرة تحقق الردع في جرائـ معينةإ: الرد
ألنيا تيدـ , األخرى ومف يرتكب ىذه الجرائـ فيكوف أثرىا عميو أكثر مف غيرىا مف الجزاءات , مشروعالغير 

 .(2)رغبتو في الحصوؿ عمى ىذا الماؿ 

 .ف كانت عقوبة إال أف أثرىا يمتد إلى أفراد وذوي عائمة المحكوـ عميوبأف المصادرة وا   الباحث ضيفوي .4
ف كانت ىذه إ: بأنو ويرد الباحث , حدى االنتقادات إال أنيا تكوف موجودة في جميع العقوبات األخرى وا 

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لعقوبة السجف , ليا تأثير عمى مف يعوليـ المحكوـ عميو باإلعداـفعقوبة اإلعداـ 
, وبالتالي فإف ىذه السمبية تمتد إلى جميع العقوبات, فتؤدي إلى سمب مصدر الرزؽ لعائمة المحكوـ عميو
 .وىي سمبية غير مباشرة تنتج عف تطبيق العقوبات

 
يجابيات أكثر مف تحقيقيا المصادرة ىو تحقيق المصادرة لئل ـومما يجدر الخروج إليو في مجاؿ تقيي

ثر ىذه االنتقادات إال نتيجة غير ومنطقيا وما أ, ف السمبيات التي ذكرت كاف الرد عمييا قوياوأل, لمسمبيات
مع ضرورة إحاطة المصادرة  وبالتالي فإنو يجب إيقاع المصادرة كمما كاف النص عمييا موجودا  , مباشرة لمتنفيذ

بمرحمة التنفيذ بالضمانات القانونية التي نص عمييا المشرع  ومرورا  بمرحمة الحكـ وانتياء  , مف مرحمة الضبط
كمما اقتربت , وندعو إلى تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة, في كل مرحمة مف ىذه المراحل

  .المصمحة الخاصة مف المساس بالمصمحة العامة
 

 

                                                           

 .134ص , مرجع سابق, دمحم عبد هللا الخزيمي  (1)
 .214ص , مرجع سابق, (  سموى حسيف رزؽ 2)
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 الخاتمة
 

الحديث عمى مدار ثبلثة فصوؿ في مجاؿ المصادرة الجزائية في التشريع الجزائي طاؿ بنا 
اإلمكاف اإللماـ بكل ما ىو مفيد في ىذا الموضوع, وقد وجدنا خبلؿ ىذا الطريق  رالفمسطيني, وقد حاولنا قد

لشامخ العتيق, إال والقضاء ا, العتيدمستنديف بيا إلى الفقو القانوني الطويل بعض ما توصمنا إليو مف النتائج 
, ف الصياغة والعيوبفتممسنا بعض ما انزلق بو المشرع القانوني م, أف الجيد البشري ال يخمو مف العيوب

فوضعنا في ىذه الخاتمة مجموعة مختارة مف النتائج , الفقو والقضاء بتأويمو مف النصوص وبعض ما أخطأ
 : لتكوف عمى الترتيب التالي, والتوصيات

  : النتائج: أولا 
الدراسة, وذلؾ مف أجل تمؾ ما مف بحث أو دراسة إال وتسعى إلى الخروج بنتائج ليذا البحث أو  

وإلضافة الجديد إلى دائرة المعرفة؛ وما مف دراسة تخمو مف تدويف  وضع ىذه النتائج موضع التطبيق,
ىذا البحث أو تمؾ الدراسة, ومف  الرياح بعد وقت قريب مف االنتياء مف أدراجواستخبلص النتائج إال وتذىب 

 النتائج التالية:   ضإلى بع مف ىذا البحث سنخمص فإننا ,واالستفادة اإلفادةأجل 
ترط الطبيعة العينية لممصادرة وجوب سبق ضبط الشيء محل المصادرة لضماف تنفيذ الحكـ ش  ت   .2

تحت تصرؼ السمطات العامة في أي مرحمة مف مراحل  ة  وذلؾ مف خبلؿ وضع الشيء حقيق, بالمصادرة
ويقع الضبط عمى , ويقع الضبط عمى األشياء المادية التي ليا صمة بالجريمة في يوـ الضبط, الدعوى 

وإلمكانية ضبط العقارات , خذ بو المشرع الفمسطينيطمح األشياء الذي أالمنقوالت والعقارات التساع مص
 .بالحجز والحراسة

تنقسـ إلى مصادرة عامة تشمل كل  فمن حيث المحل, اع المصادرة بالنظر إلى تنوع التصنيفاتتتعدد أنو  .1
, لى مصادرة خاصة تشمل أشياء معينة ذات صمة بالجريمةوا  , وأدى ذلؾ لحظرىا, عميوأمواؿ المحكوـ 

بالجريمة صمة تنقسـ إلى مصادرة جوازية تقع عمى أشياء مشروعة ذات  ومن حيث الطبيعة القانونية
والى مصادرة , لى مصادرة وجوبية إذا وقعت عمى أشياء غير مشروعة كتدبير احترازي وا  , كعقوبة تكميمية
ادرة قضائية تنقسـ إلى مص, ومن حيث السمطة المصدرة, الممكية إلى المضرور تكتعويض إذا نقم

  .اا حظرى  يلى مصادرة إدارية بموجب قرار إداري ترتب عمى خطورت  وا  , بموجب حكـ قضائي
وقد , يف المحكمة مف حصر حاالت المصادرةكتكوف جوازية لتم أفاألصل في عقوبة المصادرة  إف .3

ويتـ إيقاعيا بموجب حكـ , يغير ىذا الوجوب مف طبيعتيا أفعمييا المشرع بصفة وجوبية دوف  ينصَّ 
إال بموجب نص عاـ  فبل تقر, قضائي في جريمة عمدية بجانب العقوبة األصمية لكونيا عقوبة تكميمية

بشرط أف يكوف مالكا لمشيء محل المصادرة مع مراعاة ؛ وتقتصر عمى شخص المداف , أو خاص
وتقع , الحقوؽ العينية لمغير حسف النية إلى ما قبل الحكـ بالمصادرة الذي تختص بو محكمة الموضوع
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في ارتكابيا, أو كانت  مت مف الجريمة, أو التي استعممتتحصَّ عقوبة المصادرة عمى أشياء مشروعة 
 .معدة القترافيا

 إلىغير مشروعة بذاتيا بالنظر  أشياءعمى تكوف المصادرة وجوبية دائما ولو مع البراءة إذا وقعت  .4
بيدؼ , بقصد االتجار فييا أوحيازتيا  أواستعماليا في جريمة  أوسواء مف حيث صناعتيا , المالؾ

خضوع الفعل  يكفي فيو ا  احترازي ا  ىذه الحالة تدبير وتعد , ماية المجتمع مف خطرىاسحبيا مف التداوؿ لح
 .اإلجرامي لنص تجريـ

ووسائل النقل المستخدمة في جرائـ المخدرات  األدوات مصادرة دؽ الخبلؼ بيف الفقو حوؿ مدى جواز .5
وجوب  إلىفذىب البعض , األشياءويرجع الخبلؼ بسبب مشروعية حيازة ىذه , والتيريب الجمركي

بينما ذىب , بشرط أف تكوف قد استعممت فعبل في ىذه الجريمة باإلدانةفي حالة صدور حكـ  مصادرتيا
بشأف مصادرتيا  منح القاضي إلىونحف ذىبنا , األحواؿوجوب مصادرتيا في جميع  إلىخر اآلالبعض 

الزراعية بسبب  األراضيالمستخدمة في الجريمة  األدواتوقد أخرجنا مف نطاؽ ىذه , سمطة تقديرية
 .طبيعتيا الخاصة

الذي يترتب عميو عدـ مراعاة حسف نية الغير عند الحكـ الشخصية  لمبدأال تخضع المصادرة الوجوبية  .6
جل حماية ىذه ولذلؾ يتعيف مف أ, غير حسف النيةوىذا يتعارض مع المباد  العامة لحقوؽ ال, بيا

 إذاأما , ىنا ال نراعي حسف النيةو , محرمة عمى الكافةكانت الحيازة  إذاالتمييز فيما ؛ المباد  العامة 
 .فينا يتـ مراعاة قواعد حسف نية الغير, كانت الحيازة غير محرمة عمى الكافة

واقتصر , مسألة التدابير االحترازية في نصوص مستقمة 1936( لسنة 74لـ يعالج قانوف العقوبات رقـ ) .7
نو أدرج ضمف ىذه العقوبات بعض وىي العقوبة إال أ, يعمى معالجة الصورة التقميدية لمجزاء الجنائ

وبات فقد صار عمى نفس النيج إال أما مشروع قانوف العق, احترازية ا  الجزاءات التي تعد في حقيقتيا تدابير 
, والعقوبات التبعية وأدرج بعض التدابير تحت نطاؽ العقوبات التبعية, نو فصل بيف العقوبات األصميةأ

مسألة التدابير االحترازية في فصل  1960( لسنة 16وعمى النقيض فقد عالج قانوف العقوبات رقـ )
 .نو أدرج المصادرة الجوازية ضمف ىذه التدابيرالمصادرة كأحد ىذه التدابير إال أخاص وقد تضمف 

بيدؼ , وعةتأخذ المصادرة في بعض القوانيف الخاصة طابع اإللزاـ المدني إذا وقعت عمى أشياء مشر  .8
لة محل المصادرة إلى ولو مع البراءة مف خبلؿ أيمو , تعويض المتضرر بضرر شخصي مف الجريمة

 .أماـ القضاء الجزائي أو المدني إذا طمب التعويض دوف اشترط سبق ضبط ىذه األشياء ممكو الخاص
الجزائية ذات الدرجة وبالتالي فإف االختصاص بيا ينعقد لممحاكـ , األصل في المصادرة أنيا جزاء جنائي .9

ألوؿ مرة أماـ محاكـ ثاني درجة في المصادرة  مع جواز الحكـ بيا, األولى بالنسبة لممصادرة الجوازية
فتتـ المصادرة الوجوبية مف جانب , ومف ناحية أخرى فقد يتعذر رفع الدعوى إلى المحكمة, الوجوبية
ضاء د ينعقد االختصاص بالحكـ بالمصادرة لمقوق, حسب نص القانوف  العامة أو الجيات اإلداريةالنيابة 

 .التعويض المدني بجميع درجاتو في دعاوى 
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الذي بموجب الحكـ تنتقل الممكية دوف , يعتبر سبق الضبط حجر األساس لتنفيذ حكـ المصادرة .10
فتنفذ الحكـ بموجب الطرؽ الواردة في , إال أف ىناؾ بعض القوانيف ال تشترط الضبط, الحاجة ألي إجراء

والتنفيذ بمقابل في حالة ىبلؾ , قوانيف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ومنيا الحجز والتنفيذ العيني
 .وكذلؾ التنفيذ بطريق اإلكراه البدني, محل المصادرة

تمتاز المصادرة بنظاـ خاص في مجاؿ تطبيق األحكاـ العامة لمعقوبة فبل تخضع لنظاـ جب  .11
وال يطبق عمييا نظاـ وقف التنفيذ لطبيعتيا الخاصة التي تشترط , كانت طبيعة المصادرة ا  العقوبات أي
ثر الظروؼ في حيف أف أ, الرتباطيا بالجريمةوال تنطبق األعذار القانونية عمى المصادرة , سبق الضبط

بالنسبة سري ونفس األثر ي, القضائية يمتد إلى المصادرة الجوازية دوف المصادرة الوجوبية والتعويضية
ثر القوانيف األصمح لممتيـ فإنيا تؤثر عمى المصادرة الجوازية دوف المصادرة وحوؿ أ, لؤلعذار المعفية

 .الوجوبية والتعويضية
ممكية الشيء المضبوط في حياة المحكـو ألف الحكـ مجرد ناقل لال تؤثر الوفاة عمى الحكـ بالمصادرة  .12

وال يمتد العفو , ة ألنيا ال تتطمب أي إجراء مادي خبلؿ مدة التقادـوال يمتد تقادـ العقوبة لممصادر , عميو
وتتأثر , والعفو ال يمحو ىذا الحكـ, الخاص إلى المصادرة أيضا بسبب ارتباط المصادرة بحكـ اإلدانة

دوف أف يمتد ىذا األثر إلى المصادرة الوجوبية , المصادرة الجوازية بأحكاـ سقوط الدعوى الجزائية
  .فتبقى قائمة رغـ الوفاة والتقادـ والعفو العاـ, ةوالتعويضي

أو إلى المضرور , يعتبر الحكـ بالمصادرة بمثابة سند ناقل لممكية الشيء محل المصادرة إلى الدولة .13
فقد تستخدمو في خدمة المرافق , ويترتب عمى ذلؾ تصرؼ الدولة بيذا الشيء بحسب طبيعتو, استثناء

 .تتمفو إذا كاف غير مشروع أو تقدمو لممختبرات والجيات العممية وقد, ا  العامة إذا كاف مشروع
وال , إف االيجابيات التي تتمخض عف تنفيذ حكـ المصادرة تؤدي إلى ضرورة اإلبقاء عمى جزاء المصادرة .14

ومف زاوية أخرى فإف المصادرة , سيما أنيا أفضل الجزاءات التي يمكف أف تؤثر عمى األشخاص المعنوية
ومف زاوية , ة الوحيدة مف بيف الجزاءات الجنائية التي تؤدي إلى التخمص مف األشياء الضارةتعد الوسيم

رىا مف خبلؿ زيادة لمدولة مما تساعد في ازدىا ةثالثة فإف المصادرة تشكل مصدر إيراد لمخزينة العام
 .واالنتقاص مف األشياء الضارة, مواردىا

 : التوصيات: ثانياا 
تسعى الدراسات واألبحاث إلى وضع الخبلفات موضع التطبيق مف أجل الوصوؿ إلى الحموؿ, كما 

وذلؾ مف خبلؿ استنتاج خبلفات وتساؤالت جديدة تحتاج إلى  ,جديدة لمبحث العممي آفاؽسعى إلى فتح ت
ؾ التساؤالت, عف تم واإلجابةلكي تخمص الدراسات الجديدة بدورىا إلى حل ىذه الخبلفات,  ,دراسات جديدة

إلى بعض التساؤالت  باإلضافةوفي ىذا البحث خمصنا إلى بعض المشاكل وبعض الحموؿ لتمؾ المشاكل, 
 إلى تحتاج إلى دراسات جديدة, وذلؾ عمى النحو التالي: 



137 

 

ندعو المشرع والفقو القانوني والقضاء إلى تبني مصطمحات تمييز بيف المصادرة الوجوبية كعقوبة التي ال  .2
وبيف المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي التي تطبق , ال بجانب عقوبة أصمية عمى أشياء مشروعةتأتي إ

وذلؾ بسبب االختبلؼ في األحكاـ الخاصة لكل , عمى أشياء غير مشروعة بذاتيا حماية لؤلمف القومي
مصطمح " ونقترح بأف يطمق , نوع منيا كاالختبلؼ في الشخصية التي تقتضييا المصادرة كعقوبة

بينما يطمق مصطمح " المصادرة العينية " عمى المصادرة , المصادرة الوجوبية " عمى المصادرة كعقوبة
  .كتدبير احترازي 

والتمييز بيف طبيعة المصادرة التي ينبغي , ندعو القضاء الفمسطيني لتحري الدقة عند إيقاع المصادرة .2
حد حيث قضى في أ, ـ مشروعية الحيازةأو عد, يةتطبيقيا وفقا لمضوابط المميزة بينيا كضابط مشروع

" بأنو : أحكامو بالمصادرة الجوازية عمى مواد مخدرة ال يجوز حيازتيا حيث قضت محكمة االستئناؼ 
واألصل أف تطبق عمى ىذا الحكـ أحكاـ , (1)يجوز الحكـ بمصادرة المواد المخدرة رغـ براءة المتيـ "

 .المصادرة كتدبير احترازي 
وذلؾ مف خبلؿ إضافة , ( مف القانوف األساسي المعدؿ21/4المشرع الدستوري إلى تعديل المادة )ندعو  .3

وذلؾ , "ول تجوز المصادرة الخاصة إل بحكم قضائي, المصادرة العامة لألموال محظورةالعبارة التالية "
المصادرة ومنع أي خبلؼ حوؿ مشروعية , جل حظر المصادرة العامة بنص دستوري صريحمف أ
 .وحتى ال يتـ تأويل النصوص الدستورية وااللتواء عمى مقاصدىا, العامة

الذي اقتصر عمى تعداد العقوبات , 1936( لسنة 74ندعو المشرع الفمسطيني في قانوف العقوبات رقـ ) .4
قوبات الع اومادة أخرى تسرد فيي, ( أف يتبعيا بمادة تسرد فييا العقوبات التبعية37األصمية في المادة )

الذي ميز بيف العقوبات عمى  1960( لسنة 16قانوف العقوبات رقـ )المشرع في كما ندعو , التكميمية
صمية عمى أف يقسـ أساس جسامة الجريمة أف يتبع األسموب الذي يميز بيف العقوبات األصمية وغير األ

مشروع قانوف شرع في المكما ندعو , صمية إلى عقوبات تبعية وأخرى تكميميةاألغير بيف العقوبات 
في التمييز بيف العقوبات األصمية وغير األصمية التي جاءت بصياغة  ا  العقوبات الذي كاف موفق

وبيف , العقوبات التبعية إلى ضرورة التمييز بيف العقوبات التبعية التي تطبق دوف حاجة لنطق القاضي
  .العقوبات التكميمية التي يوجب تطبيقيا نطق القاضي بيا

 الذي جاء بو القانوف األساسيو المشرع الفمسطيني في القوانيف العادية إلى التزاـ النص األعمى ندع .5
وذلؾ لسمو نصوص القانوف , قوانيف المصادرة اإلداريةوذلؾ مف خبلؿ إلغاء , اريةحظر المصادرة اإلدل

تنظر فيو المحكمة عمى وجو االستعجاؿ  ا  ف يقدـ طمبوأ, عمى النصوص األدنى منيا درجةاألساسي 
فبل تكوف المصادرة إال بحكـ القضاء لضماف الحقوؽ والحريات , ذلؾ بالنسبة لؤلشياء سريعة التمف ونحو

 .الفردية مف التعسف

                                                           
 .13/5/1953جمسة , 34/53استئناؼ عميا جزاء رقـ   (1)
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والذي يحصل إيراداتو مف حصيمة الغرامات وثمف , نوصي بإنشاء " صندوؽ التعويضات الفمسطيني " .6
مع , ئـوتخصيصيا لجبر المتضرريف مف ىذه الجرا, اعة والمتحصمة مف الجرائـاألمواؿ المصادرة المب

 .ها أدالمسئوؿ عف ىذا الضرر بما  حق الصندوؽ في الرجوع إلى
وذلؾ مف , نوصي الفقو والقضاء الفمسطيني إلى تبني التفسير الواسع لمصطمح "األشياء المضبوطة" .7

ذا المصطمح واسع يشمل المنقوالت والعقارات عمى ف ىأل, صور وقوع المصادرة عمى العقاراتخبلؿ ت
إال أنيا تحتاج إلى , التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني( مف 360وىذا ما بينتو المادة ), السواء

ف الحجز عمى العقارات ىو مجرد إجراء تحفظي مؤقت وكأنيا تخرج إعادة صياغة بالنسبة العتبارىا بأ
والحقيقة أف الحجز عمى العقارات في مجاؿ المصادرة ىو مقدمة لممصادرة , ادرةالعقارات مف مجاؿ المص

 .كضبط المنقوالت المميد لمحكـ بالمصادرة
ندعو المشرع الفمسطيني إلى تبني سياسة تشجيعية لمف يقوموف بتسميـ األشياء محل المصادرة بمحض   .8

وكذلؾ لمجيات الحكومية , يممكوف ىذه األشياءموف باإلببلغ عف األشخاص الذيف وكذلؾ مف يقو , ادتيـأر 
ومنيا تخصيص وسائل النقل المضبوطة في قضايا المخدرات والتيريب , التي تضبط ىذه األشياء

وكذلؾ تخصيص األسمحة لوزارة , الجمركي والتي تمت مصادرتيا إلى الجيات القائمة عمى عممية الضبط
لمصادرة الجوازية في وجو مف وجوه البر والخير وذلؾ كما ننصح بالتصرؼ باألمواؿ محل ا, الداخمية

 .رغبة في تصحيح مسار الجاني في استخداـ ىذه األمواؿ بدال مف استخداميا في الجريمة
ال يؤثر ( مف مشروع قانوف العقوبات والتي جاءت بالصياغة التالية " 38بتعديل المادة )المشرع نوصي  .<

ل ة " واستبداليا بالصياغة التالية " وال يؤثر عمى المصادرة الوجوبي,  إيقاؼ التنفيذ عمى الحقوؽ المدنية
جاءت بمصطمح  " فالصياغة الجديدة ول يؤثر عمى المصادرة, نيةديؤثر إيقاف التنفيذ عمى الحقوق الم

ف ال يشمميا نظاـ وقف ألف ليا طبيعة خاصة تستوجب أ, شمل المصادرة الجوازيةعاـ لممصادرة ي
يقاؼ التنفيذ يؤدي إلى إعادة المضب, ألنيا تشترط سبق الضبط, التنفيذ وطات وىذا ما ال يمكف التسميـ وا 
وتشمل مف ناحية أخرى المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي الذي ال يمكف أف تخضع لوقف التنفيذ؛  ؛بو

 .مصطمح " الحقوؽ المدنية "أما المصادرة كتعويض فيشمميا 
إلضافة المادة المعدلة كفقرة , 7556( لسنة 8قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ) المشرع في كما نوصي
ول يؤثر عمى , نيةديؤثر إيقاف التنفيذ عمى الحقوق المل  لتصبح كالتالي: " (9=7ثانية ضمف المادة )

  ." المصادرة
الخطرة التي نصت بشأف العقاقير , :><6( لسنة =::رقـ ) األمربتعديل الفقرة )أ( مف المشرع نوصي  .10

أو األدوات التي خصصت الستعماليا أليدي جندي أو شرطي بعد , " إذا بمغت العقاقير الخطرة: عمى
واألدوات , إجراء التحقيق بجريمة بموجب ىذا األمر, فيجوز لممحكمة أف توعز بمصادرة العقاقير الخطرة

 "يجوز لممحكمة"ذلؾ باستبداؿ كممة و , حتى إذا بر  المتيـ بخصوصيا أو لـ تتخذ إجراءات قانونية "
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المصادرة  ألحكاـمشروعة يجب أف تخضع الغير  األشياءألف حيازة , ""يجب عمى المحكمةبكممة 
 .الوجوبية

إلى تبني الصياغة التي , ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية393نوصي المشرع الفمسطيني في المادة ) .11
حيث جاءت بنفس المعنى , لمنائب العاـ الفمسطيني ائية( مف التعميمات القض1026جاءت بيا المادة )

ف كممة الجزاءات أل, إلجراءات بكممة " الجزاءات "إال أنيا استبدلت كممة " العقوبات " الواردة في قانوف ا
ل يجوز تنفيذ " : لتكف المادة كالتالي, تشمل نوعي الجزاء الجنائي سواء كانت عقوبة أو تدبير احترازي 

 ." الجنائية المقررة بالقانون ألية جريمة , إل بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصةالجزاءات 
بتعديل مصطمح " يحكـ بالمصادرة  2007( لسنة 9قانوف غسل األمواؿ رقـ ) المشرع في نوصي .12

بمصطمح " , بير االحترازي غير مشروعة بذاتيا في مجاؿ التد العينية" الذي يجب أف يطمق عمى أشياء
ف األشياء أرادت عقوبة المصادرة الوجوبية ألوبة المصادرة " حتى يفيـ مف ىذه المادة أنيا يحكـ بعق

إال انو أراد ليا الوجوب بسبب شدة خطر ىذه الجرائـ ورغبة , محل المصادرة ىنا مشروعة حسب األصل
المصادرة  وليس ألحكاـ, فيجب إخضاعيا ألحكاـ المصادرة كعقوبة تكميمية وجوبية, منو في استئصاليا

 .في الصياغة قصد المصادرة كعقوبة إال أنو أخطأوالف المشرع نفسو كاف ي, كتدبير احترازي عيني
إلضافة , ومشروع قانوف العقوبات الفمسطيني, 1936( لسنة 74قانوف العقوبات )المشرع في نوصي  .13

العقوبتيف معا " بسبب  ىذه المادة إلى نصوصو " يحكـ عمى األشخاص المعنوية بالغرامة أو المصادرة أو
( مف قانوف العقوبات رقـ 74/3وأسوة بالمادة ), تناسب ىذه الجزاءات مع طبيعة األشخاص المعنوية

 .1960( لسنة 16)
لتعديل ىذه  5;<6( لسنة ;6( مف قانوف العقوبات رقـ )5/8:نوصي المشرع الفمسطيني في المادة ) .69

لعام عمى الحقوق المدنية ول عمى المصادرة الوجوبية ما لم ل يؤثر العفو ا" : الفقرة بالصياغة التالية
وذلؾ بسبب الصياغة , التي جاء بيا مشروع قانوف العقوبات, " ينص القانون صراحة عمى خالف ذلك

ف العفو العاـ يؤثر عمى المصادرة والحقيقة أ, جاءت بيا ىذه الفقرةالمطمقة لمصطمح "المصادرة" التي 
فالعفو العاـ ال يؤثر عمى المصادرة كتعويض التي , الذي يؤدي إلى رد األشياء المصادرةاألمر , الجوازية

   .وال تؤثر عمى المصادرة الوجوبية سواء كانت عقوبة أو تدبير احترازي , تدخل تحت الحقوؽ المدنية
رورة ض إلى, 1021( لسنة 3ندعو المشرع الفمسطيني في قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ ) .21

عدـ مصادرة األراضي الزراعية المستخدمة  أووصريحة بالنسبة لمصادرة , بمورة نصوص قانونية متكاممة
ف كنا ننصح بوجوب مصادرة ىذه , خذ بووالحكمة مف الرأي الذي سيأ, مخدراتفي جرائـ ال  .األراضيوا 

( مف القانوف 21نوصي المشرع الدستوري الستبداؿ مصطمح العقوبة التي جاءت بو المادة ) .22
لكي يشمل التدابير االحترازية لتكوف الصياغة كالتالي " العقوبة شخصية, , بمصطمح " الجزاء " األساسي

حكـ قضائي, وال إال ب ع جزاءيوق  إال بنص قانوني, وال  جزاءوتمنع العقوبات الجماعية, وال جريمة وال 
 عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لنفاذ القانوف.
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محل  األشياءالذيف يقوموف بإخفاء  األشخاصتبني سياسة لمواجية  إلىنوصي المشرع الفمسطيني  .23
وتيديدىـ بأداء قيمتيا في حالة عدـ , األشياءوذلؾ مف خبلؿ منحيـ ميمة لتسميـ ىذه , المصادرة
عقوبة الغرامة  إضافةمع جواز , غرامة المصادرة أولغرامة التيديدية " وىو ما يسمى "با, تسميميا
  .األصمية

وجعل , (21نوصي مشروع قانوف العقوبات إلى ضرورة الفصل بيف الفقرة األولى والثانية مف المادة ) .18
, ىا بتخصيص فصل خاص بالعقوبات التكميميةاالفقرة األولى ضمف العقوبات التكميمية التي طالبن

ومف ىنا ندعوه إلى وضع فصل خاص بالتدابير , وجعل الفقرة الثانية ضمف التدابير االحترازية
إلى تبني نفس التوصية  1960( لسنة 16كما وندعو المشرع الفمسطيني في القانوف رقـ ), االحترازية

أنواع  ( وذلؾ بسبب اختبلؼ األحكاـ بيف كل نوع مف31( والمادة )30مف خبلؿ الفصل بيف المادة )
 .المصادرة

بوضع القاعدة العامة بشأف , 1936( لسنة 74نوصي المشرع الفمسطيني في قانوف العقوبات رقـ ) .19
 : مصادرة والنص عمى المواد التاليةال
( " مع عدـ اإلخبلؿ بالحقوؽ العينية لمغير 1بخصوص المصادرة الجوازية نقترح المادة التالية الفقرة ) . أ

كـ باإلدانة في جناية أو جنحة عمدية مصادرة األشياء المضبوطة التي يجوز عند الح, حسف النية
 .تحصمت مف الجريمة أو التي استعممت فييا أو كاف مف شانيا أف تستعمل فييا

( " يجوز الحكـ بالمصادرة في غير الحاالت السابقة في األحواؿ المنصوص عمييا قانونا " 2الفقرة )
 .في المخالفات التي تشترط النص الخاص بكل حالةجاءت ىذه الفقرة لتشمل المصادرة 

عمى اعتبار ىذه المصادرة مف قبيل , يكوف مكاف إدراج ىذه المادة بيف المواد التي تنص عمى العقوبات
 .العقوبات

بخصوص المصادرة الوجوبية نقترح المادة التالية " مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية يحكـ بمصادرة  . ب
صنعيا أو حيازتيا أو استعماليا أو بيعيا جريمة في ذاتيا " وفي ىذه الصياغة األشياء التي يعد 

وع ( مف مشر 21/2والمادة ) 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )31اعتراض عمى الصياغة )
كما في , حقوؽ الغير حسف النية التي رجحنا ىذا الرأي خبلؿ البحث قانوف العقوبات والتي لـ تراع  

مختبرات العممية المرخص ليا بحيازة العقاقير الخطرة فينا يجب حماية حق ىذا الحائز إذا حاالت ال
 .كاف ال يعمـ باستخداـ ىذه األشياء في جريمة ما
ف كاف ىذا القانوف لـ وا  , الخاص بالتدابير االحترازية ويكوف مكاف إدراج ىذه المادة تحت الفصل

دراج ىذه , بالتدابير االحترازية ا  خاص فينا نييب بو أف يفرد فصبل  , بالتدابير االحترازية ا  خاص يضع فصبل   وا 
 .المادة ضمف ىذا الفصل
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" لممحكمة المختصة ولو مع الحكـ بالبراءة أف : بخصوص المصادرة كتعويض نقترح المادة التالية  . ت
أو كاف مف شأنيا أف تستعمل فييا , أو التي استعممت فييا, تصادر األشياء التي تحصمت مف الجريمة
 لصالح الشخص المتضرر مف الجريمة " 

ومف ىنا ندعو ىذا القانوف إلفراد فصل خاص , يكوف مجاؿ ىذه المادة ضمف فصل االلتزامات المدنية
دراج ىذه المادة ضمنيا  .بااللتزامات المدنية وا 

تيـ عمى المصادرة العينية والمصادرة " ال يؤثر القانوف األصمح لمم: إلضافة المادة التالية  نوصي .20
وتكوف فقرة خامسة في , 1960( لسنة 16التعويضية " وتمي المادة السادسة مف قانوف العقوبات رقـ )

ضافتيا في قانوف العقوبات رقـ ), المادة الثانية مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني ( لسنة 74وا 
 .في موضعيا المناسب 1936

( تنص عمى 48تمي المادة ) 1936( لسنة 74سطيني في قانوف العقوبات رقـ )نوصي المشرع الفم .21
يحكم باإلضافة إلى العقوبة المقررة في المواد السابقة بالعقوبات التكميمية والتبعية ولو كانت التالي " 

ضافتيا كفقرة , من اللتزامات المدنية " مع عدم اإلخالل بما يجب أداءه, فمقررة لمجريمة األخ رابعة وا 
 .1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات رقـ )72لممادة )

 1960( لسنة 16وقانوف العقوبات رقـ ), 1936( لسنة 74قانوف العقوبات رقـ ) نوصي المشرع في .22
( " ال يؤثر العفو الخاص عمى العقوبات التبعية والتكميمية وااللتزامات 1الفقرة ): إلضافة المادة التالية

 .نص القانوف صراحة عمى خبلؼ ذلؾ " المدنية إال إذا
( " ال يؤثر العفو العاـ عمى الحقوؽ العينية والمصادرة العينية ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ 2الفقرة )
 .ذلؾ "

( لسنة 3( مف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )11/1المشرع الفمسطيني في المادة ) نوصي .23
واألدوات المستخدمة في جرائـ ىذا , بشأف مصادرة وسائل النقل لمنح القاضي سمطة تقديرية, 1021
مف /ب(  12المادة )أسوة بالسمطة الجوازية التي أخذت بيا , وذلؾ بدال مف السمطة الوجوبية, القانوف 
جل تقدير وذلؾ مف أ, طبق في الضفة الغربيةبشأف العقاقير الخطرة الم 2531( لسنة 144رقـ ) األمر

ولعدـ , األصلحسب  األشياءمدى فاعمية المصادرة في حالة عمى حدة وذلؾ بسبب مشروعية حيازة ىذه 
, كما في السفف والبواخر والقطارات األحيافوبيف الجريمة المرتكبة في كثير مف , التناسب بيف مصادرتيا

 .جرائـ الجمركية في ال وسائل النقل واألدوات المستخدمة إلى األمرعمى أف يمتد ىذا 
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 :محمود نجيب حسني .118
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  :الرسائل العممية: رابعاا 
جامعة المنصورة , رسالة ماجستير, المصادرة في القانوف الجنائي الميبي والمقارف , بشير نصر دربوؾ   .1
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, جامعة القاىرة, رسالة دكتوراه, مقارنةالنظرية العامة لمتدابير االحترازية دراسة , عبد هللا سميماف سميماف .2

 .1982فبراير 
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  :األبحاث العممية: خامساا 
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 .العدد الثاني, 1417صفر , السنة العشروف , مجمة الحقوؽ , التمييز الکويتية
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المجمد , المجمة الجنائية القومية, الشرط األخير في دعوى الحراسة المستعجمة, عبد المنعـ الشربيني .14

 .العدد الثالث, 1980نوفمبر , الثالث والعشروف 
التعويض العادؿ لمشروعية االستمبلؾ في ضوء أحكاـ , شرؼ العدوافأو ؛ عبد الناصر ىياجنو  .15

  .2012, 2العدد , 39المجمد , عموـ الشريعة والقانوف , مجمة دراسات, قانوف االستمبلؾ األردني
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السنة  ,القضاء مجمة, التدابير االحترازية في القوانيف الجنائية في الدوؿ العربية, عمي حسف فيمي .17
  .األوؿالعدد , 1970الخامسة و العشروف, کانوف الثانی 

 :عمي فاضل حسن .14
 .1978يوليو , (373العدد ), السنة التاسعة والستوف , مجمة مصر المعاصرة, المصادرة عقوبة  -
ابريل , 364العدد , السنة السابعة والستوف , مجمة مصر المعاصرة, المصادرة تدبير احترازي  -

 .مطابع األىراـ, 1976
العدداف , 1974يناير وفبراير , السنة الرابعة والخمسوف , مجمة المحاماة, الطبيعة القانونية لممصادرة -

 .والثانياألوؿ 
, مجمة الحقوؽ , ظاىرة غسيل األمواؿ وأثرىا عمى االقتصاد الوطني: ندوة بعنواف, غناـ دمحم غناـ .19

  .العدد الثالث, 1419جمادي الثانية , السنة الثانية والعشروف 
 :بورفتحي عبد الص .20

  .44, العدد 1388شواؿ , مجمة األمف العاـ, ثر عقوبة المصادرة عمى الغير حسف النيةأ  -
 .38العدد , 1387ربيع األوؿ , مجمة األمف العاـ, تنفيذ األحكاـ الجنائية  -
 1مظاىر الحماية الجنائية لؤلمواؿ العامة دراسة تحميمية ونقدية لقانوف رقـ , ل عبد هللا الكندري صفي .21

العدد , 1414ذي الحجة , السنة الثامنة عشر, مجمة الحقوؽ , األمواؿ العامةبشأف حماية  1993لسنة 
 .الثاني

, 1964المجمد السابع, مارس  ,الجنائية القوميةالمجمة , التدابير االحترازية القضائية, دمحم إبراىيـ زيد .22
 .العدد األوؿ

السنة السادسة و  , المحاماةمجمة , قاعدة رجعية القوانيف الجنائية األصمح لممتيـ, دمحم صالح العادلي .23
 .والثاني العدد األوؿ, 1986, يناير و فبراير  الستوف 

السنة السابعة , مجمة الحقوؽ , النظاـ القانوني لؤلمواؿ العامة في القانوف السوري ,  سعيد فرىوددمحم .24
  .ىػ 1414, العدد الثالث, عشر

دمحم عبد الجواد دمحم , المباد  العامة في التنفيذ الجبري في قانوف المرافعات السوداني , مجمة القانوف  .25
 , العدد الثاني . 1966, يونيو واالقتصاد , السنة السادسة والثبلثوف 

يناير , 19السنة , 78العدد , مجمة األمف العاـ, الضبط الـز لممصادرة, دمحم عبد المالؾ ميراف .26
1977.   

ديسمبر , العدد األوؿ, السنة الثانية والثبلثوف , مجمة القضاء, (1الحراسة ), دمحم عمي الصوري  .27
1977.  

, مجمة القانوف , شريع المعموؿ بو حاليا في اإلقميـ السوري االستمبلؾ في ظل الت, مصطفى البارودي .28
  .7العدد , السنة العاشرة
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مجمة , جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية دراسة مقارنة, ممدوح عبد الحميد عبد المطمب .29
 .الكويت, 2005مارس , 29السنة , العدد األوؿ, الحقوؽ 

 .93العدد , 1401جمادي األولى , مجمة األمف العاـ, طبيعة المصادرة, منير دمحم عبد الفييـ .30
,  السنة الرابعة والستوف  , المحاماة مجمة, مبدأ الشرعية الجنائية مدلولو وعناصره, نبيل مدحت سالـ .31

  .السابع والثامف العدداف, 1984سبتمبر وأکتوبر 
مجمة جامعة دمشق لمعمـو , المفيوـ القانوني لممنفعة العامة في نطاؽ االستمبلؾ, نجـ األحمد .32

 .2013, العدد الثاني, 29المجمد , االقتصادية والقانونية
المجمد  , الجنائية القومية مجمةال, مبدأ شرعية التدابير االحترازية فی القانوف الجنائی, فرج منيانظير  .33

 .لثالثالعدد ا, 1979, نوفمبر  الثانی والعشروف 
يوليو , 26السنة , 102العدد , مجمة األمف العاـ, المصادرة بيف الدستور والقانوف الجنائي, نعيـ عطية .34

1983. 
, االلكترونية ماىيتيا والمسئولية التقصيرية الناشئة عف نشاطياالصحافة , خميل دمحم ؛نواؼ خالد  .35

 .2011ابريل , العدد السادس واألربعوف , مجمة الشريعة والقانوف 
 

 :النصوص القانونية: سادساا 
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