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 قانون العقوابت االقتصاديتعريف 

 العام(: قانون العقوابت االقتصادي )مبعناه -أوالا  -23 

جمموعة )وهو (. لدولةل)القانون الذي يعاقب على األفعال اليت تتعارض مع السياسة االقتصادية  

 صادية وتتضمن االقتاننين القو النصوص اليت ترد مستقلة يف قانون واحد يسمى هبذا االسم أو ترد ضم

 جزاءات اقتصادية أو إلدارية أو أتديبية أو عقوابت جزائية(.

إلضافة يشمل اب إمناو فقانون العقوابت االقتصادي إذن ال يشمل النصوص اليت حتمل عنوانه فحسب 

على أن  راحةصم النص ن عدإليها مجيع القوانني االقتصادية اليت تتضمن عقوابت جزائية على الرغم م

 فيها هي وقد ص عليهانصو من قانون العقوابت االقتصادي أو أن اجلرائم امل هذه القوانني تعد جزءا  

 جاء هذا التعداد على سبيل املثال ال على سبيل احلصر .

 تعريف اجلرمية االقتصادية: -

عريف قانوين ت  وضعد صعوبة يفيرى أكثر الباحثني يف اجلرائم االقتصادية واملتخصصني فيها وجو  -29

فالسياسة  القتصادلم ا)جامع مانع( هلذه اجلرائم وترجع هذه املصطلحات املعروفة والشائعة يف ع

حلياة تضمن تنظيم ارارات تم وقاالقتصادية ترمسها الدولة يف أايمنا احلاضرة بدستورها وبقوانني ومراسي

ية يف دولة القتصاداسة دلول السيااالقتصادية وتطويرها ودعمها ومحايتها وميكن التوصل إىل فهم م

ات ث يف املذاكر ي والبحتصادمعينة ابلعودة إىل تشريعاهتا االقتصادية النابعة من طبيعة نظامها االق

 قية .حلقياإليضاحية واألعمال التحضريية هلذه التشريعات للكشف عن إرادة املشرع ا
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سناد و إبأبصراحة اتمة  فضال عن أن بعض التشريعات االقتصادية تكشف عن طبيعة النص

 االختصاص إىل القضاء االقتصادي .

د ما خالفة وحتديبيعة املا يف تقدير طلعب القاضي املتخصص يف اجلرائم االقتصادية دورا كبري ي –اثنياا 

على تطبيقه  ذي يعملع الإذا كانت متعلقة ابلسياسة االقتصادية للدولة أم ال وما إذا كان التشري

ن ت العادية وملتشريعااطار إلتشريعات اليت ترسم السياسة االقتصادية للدولة أم يف موجودا يف إطار ا

 نية .قانو املعروف أن لالجتهاد القضائي دورا اترخييا يف حسم مثل هذه املشكالت ال

ضات املدنية التعوي ميتد ليشمل إن مفهوم العقوبة يف اجلرائم االقتصادية واسع جدا فهو -اثلثاا 

عة ادية ذات طبياالقتص رميةتأديبية وعقوابت ذات طبيعة اقتصادية حبتة وعلة ذلك أن اجلوالعقوابت ال

هلذه  ءات املالئمةن اجلزاملفة متيزها من اجلرائم العادية ومن الالزم أن يرد املشرع عليها أبنواع خمت

ار روعة واالحتكشري املغمحة الطبيعة . والتفوق  واملزامحة والربح مثل جرائم الرشوة والفساد واملزا

 واملضاربة على النقد والتهرب من الضرائب وتلويث البيئة .

هود يل تضاءلت اجلطاق دو تشرة على نوأمام هذه الظواهر العاملية السلبية الفاعلة واملؤثرة واملن -221

من أن  جهود الدولية بد للان الالوطنية يف الرد عليها ومكافحتها واختاذ اإلجراءات املناسبة ملنعها فك

 جانب جهود رهتا إىلمؤاز و تتوىل دقة القيادة فال تلغي اجلهود الوطنية بل تؤكد على ضرورة وجودها 

ليمية لدولية واإلقانظمات ع املمدولية تشرتك فيها مجيع دول العامل بتوجيه من األمم املتحدة وابلتعاون 

 والوطنية .
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حدثة اليت املست جلرائمبدراسة عدد من ا إىل ما تقدم فسوف نكتفي استنادا   خطة الدراسة: -222

ية ئم املعلومات: جراالثاين الفصل األول:غسل األموال. الفصلاخلمسة اآلتية:  سبق ذكرها يف الفصول

عددة م الشركات متع :جرائلرابا)احلاسوب واإلنرتنت(. الفصل الثالث: احلماية القانونية للبيئة. الفصل 

ألموال ي غسل اموال( أهذه العمليات أطلق عليها اسم )غسل األ  الفصل اخلامس: الفساد. اجلنسية

 ها .وعية عنملشر غري املشروعة )القذرة( هبدف تبييضها )ولو يف الظاهر( وإزالة صفة عدم ا

ة موال الناجتهي األ موالوأكثر األموال غري املشروعة شهرة واليت جتري عليها عمليات غسل األ-225

موال أتلتها  موالهي أول أموال غري مشروعة عرفت عمليات غسل األعن إحدى جرائم املخدرات و 

رقيق األبيض ار ابلاالجتو غري مشروعة أخرى مثل األموال الناجتة عن االجتار غري املشروع ابلسالح 

جلرثومية أو يميائية أو اأو الك وويةواالجتار ابملهاجرين واإلرهاب. وسرقة األموال العامة وسرقة املواد الن

 لفساد.أعمال او وة اثر والرشيبها أو االجتار غري املشروع هبا وتزوير العمالت وسرقة اآلهتر 

ة ث اخلمسموال يف املباحوبعد هذا التعريف والتحديد سوف ندرس قضااي غسل األ -226

 اآلتية :

 مراحل غسل األموال –تشخيص ظاهرة غسل األموال املبحث الثاين  –املبحث األول 

 قليمي والعريبالتعاون اإل –بع املبحث الرا التعاون الدويل يف مكافحة غسل األموال.–املبحث الثالث 

 سورية إلرهاب يفاقانون مكافحة غسل األموال ومتويل  –يف مكافحة غسل األموال. املبحث اخلامس 

. 
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منو تفيدة من اعها مسأنو  يتجه ابطراد حنو غسل األموال املتحصلة عن التجارة غري املشروعة مبختلف

 يل واإلقليمييل الدو املاو النشاط االقتصادي وتزايد حركته بصورة متسارعة ومن االنفتاح االقتصادي 

واخلارجية  تني الداخليةالتجار  ريرواحمللي مستغلة االجتاه العاملي حنو احلرية االقتصادية و السيما حنو حت

 . ليةقابة املاوحترير املصارف وما يتطلبه ذلك من ختفيف للقيود اإلدارية والر 

ع األخري من  الربهتا يفوسطو  وفضال  عن ذلك فإن تعاظم قوة )اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( -229

ية األمر دارية واملالية واإلسياسالقرن العشرين مّكنها من اخرتاق مؤسسات الدولة والتغلغل يف أجهزهتا ال

ألخرى غري رامية ااإلج كبري من األنشطةللفساد السياسي واإلداري ولعدد   الذي فتح الباب واسعا  

شروعة افسة غري املر واملنحتكاأنشطة املخدرات كالرشوة والرتبح من الوظيفة واإلثراء غري املشروع واال

الح االجتار ابلسو لتزييف ر واواإلعالانت الكاذبة والومهية عن الشركات واملؤسسات االقتصادية والتزوي

 ...إخل.شريةجتار ابألعضاء البالجتار ابملهاجرين واالواالجتار ابلنساء واألطفال وا

جرمية غسل األموال من أكثر اجلرائم تعقيدا فهي ال تتم بفعل واحد كما مراحل غسل األموال:  -

ميكن أن توظف األموال غري املشروعة يف أعمال مشرتايت عالية القيمة كالعقارات )ومنها شراء 

و مطاعم أو فنادق أو مراكز جتارية ..( أو شراء خيوت أو عمارات كربى أو سلسلة كازينوهات أ

ها طائرات أو سيارات فخمة أو آاثر وحتف فنية أو معادن مثينة أو شراء شركات أفلست إلعادة هيكلت

كما ميكن أن يتم التوظيف بتسليم عدد من األفراد كميات من النقود   وحتويلها إىل شركات انجحة,

لشراء شيكات سياحية تقل قيمتها عن عشرة آالف دوالر حىت ال  يتوجهون هبا إىل عدة مصارف
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ختضع لتقدمي بيان ابملبلغ يتضمن اإلبالغ عن مصدر املال وهذا النوع من التوظيف ميكن أن يتم يف 

دول أخرى غري دولة مصدر املال غري املشروع بعد أن ينقل يف حقائب بواسطة مسافرين أو جتار 

 عاديني أو مرتزقة.

ايل ظام امل النيفالغاية األساسية من مرحلة التوظيف هي إدخال املال غري املشروع و  -232

م هبا بعة اليت تقو واملتا حقةواالقتصادي لدولة أو دول هبدف إبعاده عن أعني املراقبة والتفتيش واملال

غري  ا أموالعنه أجهزة متخصصة لكشف األموال املتحصلة عن املخدرات أو اجلرائم اليت ينتج

 مشروعة .

 ع:التجمي -املرحلة الثانية -233

كم قيد( أو )ترا و )الرت ة( أالتغطيلتمويه( أو )التعتيم( أو )مرحلة التجميع ويسميها البعض مرحلة )ا 

 ي مصدرها غريقيقي )أاحل العمليات( هي مرحلة يتم فيها فصل األموال أو إبعادها هنائيا عن مصدرها

ني بلتمييز اوبة لشرعية ومؤهل. وتتصف هذه املرحلة بصعالشرعي( وربطها مبصدر آخر يتصف اب

احل ة إثر عدة مر لقانونيفة ااألموال املغسولة واألموال النظيفة بعد أن اكتسبت األموال املنظفة الص

 واتة سنومستوايت من التدوير وعلى مراحل زمنية متعددة ومتباينة قد متتد إىل عد

 املراحل الثالث لغسل األموال:  وري منموقف املشرعني اللبناين والس -

أشارت أكثر التشريعات العربية واألجنبية بشكل أو آبخر إىل املراحل الثالث اليت متر هبا  -236

عمليات غسل األموال وجرمتها وإن كان التشريعان اللبناين والسوري من أكثر التشريعات وضوحا يف 
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 0اإلشارة إىل هذه املراحل

اتريخ  318رقم  األموال نية من القانون اللبناين اخلاص مبكافحة تبييضفقد نصت املادة الثا - 

يل ل ومتو ألموااوكذلك املادة الثانية من القانون السوري اخلاص مبكافحة غسل  20/4/2001

ت تعديال ن اللبناين مع)الذي أخذ نص املادة الثانية عن القانو  1/5/2005اتريخ  33اإلرهاب رقم 

خفاء إ-1 نه:مفعل يقصد "يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل األموال كل  على اآليت:طفيفة ( 

 صدر" ويف هذهذا املهلاذب املصدر احلقيقي لألموال غري املشروعة أبي وسيلة كانت أو إعطاء تربير ك

قي لألموال ر احلقيملصداالنص إشارة واضحة إىل "مرحلة التوظيف " اليت هتدف عملياهتا إىل إخفاء 

ل أو استبداهلا مع علم حتويل األموا-2لتكون يف منجاة من أجهزة الرقابة واملتابعة. غري املشروعة 

رتكاب االع يف خص ضشالفاعل أبهنا أموال غري مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة 

 اجلرم على اإلفالت من املسؤولية ".

ومؤمتر وزراء الداخلية  1994ت مكافحة املخدرا املؤمتر الغريب الثامن لرؤساء مكاتب وفروع -

ووضع مشروع قانون  1996ومؤمتر التعاون األمين  1994ومؤمتر عمان ) األردن (  1994العرب 

ومؤمتر  2003مؤمتر وزراء الداخلية واإلعالم العرب  2000عريب موحد ملكافحة غسل األموال 

واملؤمتر  13/6/2004ة بتاريخ مناقشة جرمية غسل األموال ووسائل مكافحتها الذي انعقد يف القاهر 

الدويل األول حول مكافحة غسل األموال ومكافحة ومتويل اإلرهاب الذي انعقد يف القاهرة بتاريخ 

وقد انتهت مجيع هذه املؤمترات إىل ضرورة التنسيق الدويل واإلقليمي والعريب ملنع  22-23/3/2006
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تعقب اجملرمني واحليلولة دون استخدامهم عمليات غسل األموال ومصادرة العوائد املتحققة منها و 

 احلساابت السرية إلخفاء الدخول النامجة عن االجتار غري املشروع مبختلف أنواعه .

در القاانون ص -248 انون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف سورية:ق -املبحث اخلامس

اتريااااااخ  33تشااااااريعي رقاااااام اخلاااااااص مبكافحااااااة عمليااااااات غساااااال األمااااااوال ومتوياااااال اإلرهاااااااب ابملرسااااااوم ال

 ئم الايت تناتجكار اجلارافعّرف يف املادة األوىل مناه عاددا مان املصاطلحات املساتعملة فياه وذ  1/5/2005

صدد ابلكلمدات والتعداب  يق -249  أوال: :عنها أموال غري مشروعة فتكون عرضة لغسلها وفق اآليت

كاال ساالوك   غسددل األمددوال: -أ نهددا:اآلتيددة يف معددرب تطبيددا هددذا القددانون املعدداين املبينددة   اء كددل م

ملصااادرها  هااا  ذلااك متويو بقصااد بااه إخفاااء أو تغيااري هويااة األمااوال الاايت هلااا عالقااة بعمليااات غااري مشااروعة 

األصااول  تعااين كاال أنااواع ألمددوال:ا-ب احلقيقيااة ولكااي تظهاار علااى أهنااا انمجااة عاان عمليااات مشااروعة .

ندات ئااق أو املسااتئهااا والواثأاي كاناات كيفيااة اقتناسااواء كاناات ماديااة أو غااري ماديااة منقولااة أو غااري منقولااة 

حصاة  ذه األصاول أوملكياة ها كان شاكلها مباا فيهاا اإللكرتونياة أو الرقمياة الدالاة علاى حاق  القانونية أاي  

 :  احلصاارالاملثااال  فيهااا وكاال مااا ينااتج عاان هااذه امللكيااة أو أي حااق متعلااق هبااا مبااا يف ذلااك علااى ساابيل

ت الساااياحية والشااايكا جنبياااة والتساااهيالت املصااارفية والشااايكات الساااياحيةالعملاااة الوطنياااة والعماااالت األ

ات ت واالعتمااادالكمبياااالو والشاايكات املصاارفية واحلااواالت النقديااة واألسااهم واألوراق املاليااة والسااندات 

 0املستندية

واء : هي األموال املتحصلة أو الناجتة عن ارتكااب إحادى اجلارائم اآلتياة سا األموال غ  املشروعة-ج 
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 هذه اجلرائم يف أراضي اجلمهورية العربية السورية أو يف خارجها :وقعت 

 ع هبا .ار غري املشرو ة أو هتربيها أو االجتمية أو السامالكيميائية أو اجلرثو سرقة املواد النووية أو  -

 بوسائللسلب أو رقة األموال العامة أو اخلاصة أو اختالسها أو االستيالء عليها بطرق السطو أو اس -

 احتيالية أو حتويلها غري املشروع عن طريق النظم احلاسوبية .

صكوك الواثئق وال لقيمة أوزوير العملة أو وسائل الدفع األخرى أو اإلسناد العامة أو األوراق ذات ات -

 الرمسية 

 ة اآلاثر أو املمتلكات الثقافية أو االجتار غري املشروع هبا .سرق -

 ائم التهريب جر  -  0 زازجرائم الرشوة واالبت -

 فكرية .لكية الستخدام العالمات التجارية املسجلة من قبل غري أصحاهبا أو تزوير حقوق املا-

 ضيع املتعلقةاملوا ن مجيع: هي اجلهة املسؤولة ع هيئة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب-د

 وضوع .لبت ابملالطة املختصة سبغسل األموال ومتويل اإلرهاب ويكون هلا صفة االدعاء وللمحاكم 

سل كم جرم غحمتويل اإلرهاب يف عّدت املادة الثانية من قانون غسل األموال و  :اثنيا  -250

سل األموال  جرم غ رتكابايعد من قبيل -األفعال اآلتية :أ األموال ) أي غسل األموال احلكمي (

 كل فعل يقصد منه :

 ذا املصدرر كاذب هلروعة أبي وسيلة كانت أو إعطاء تربيري املشغإخفاء املصدر احلقيقي لألموال -

وال غري مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها محتويل األموال أو استبداهلا مع علم الفاعل أبهنا أ-
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 أو مساعدة شخص صاحل يف ارتكاب اجلرم على اإلفالت من املسؤولية .

موال غسل األ افحةائية تسمى هيئة مكحتدث لدى مصرف سورية املركزي هيئة مستقلة ذات صفة قض

 ؟ ما هي مهامها :يت ومتويل اإلرهاب تتمتع ابلشخصية االعتبارية وحتديد مهامها على النحو اآل

ل أو متويل ل األموالعمليات املشبوهة وغريها من املعلومات املتعلقة بعمليات غساتلقي بالغات -أ

على عمليات  ا تنطوييف العمليات اليت يشتبه أبهن جراء التحقيقات املاليةإ-ب اإلرهاب وحتليلها .

يف هذا  ص عليهانصو غسل أموال غري مشروعة أو متويل اإلرهاب والتقيد ابألصول واإلجراءات امل

 القانون .

 علومات اليتانون ابملت القضائية وغريها من اجلهات املختصة بتطبيق أحكام هذا القتزويد السلطا-ت

تنفيذ أحكام خلاصة لت والنماذج اوضع اإلجراءا-ث يت تتعلق هبذا القانون .تطلبها هذه السلطات وال

مات ة مجع املعلو فرة لوحدتبادل املعلومات املتو  اعتماد قواعد-ه هذا القانون واإلشراف على تنفيذها .

ظمة نلقوانني واألددها احتليت املالية مع الوحدات النظرية يف الدول األخرى وفق القواعد واإلجراءات ا

لى أساس فيها أو ع فا  ورية طر سكون السورية النافذة واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية اليت ت

 املعاملة ابملثل .

هاب على أن يل اإلر من قانون غسل األموال ومتو  ةنصت الفقرة /أ/ م املادة الثامنرابعا: -252

 ذكرهم : ص األيتشخاتتألف من األ اداره ةيكون هليئة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب جلن

))جرائم املعلوماتية (( أو ما تعارفت األمم املتحدة على تسميته با ))جرائم التكنولوجيا الراقية   منجزء  
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(( لتكون هذه التسمية أوسع مشوال من ))جرائم احلاسوب واإلنرتنت (( وقد تطورت هذه اجلرائم 

جة عالية من اخلطورة األمر الذي دفع دول العامل قاطبة إىل التعاون وانتشرت مع الزمن إىل أن بلغت در 

 ملكافحتها واحلد من خطورهتا .

ة م املعلوماتي جرائارا من بنيوسوف ندرس جرائم احلاسوب واالنرتنت )وهي اجلرائم األكثر انتش-262

 . طبيعتها وخماطرها–نت إلنرت املبحث األول : تعريف جرائم احلاسوب وا ( يف املباحث الثالثة اآلتية :

رائم يف مكافحة ج الدويل تعاوناملبحث الثالث : ال املبحث الثاين :اجلرائم االقتصادية عرب اإلنرتنت .

 املعلوماتية 

 0 تعريف جرائم احلاسوب واإلنرتنت:  املبحث األول* 

 :تعرف جرائم احلاسوب أبهنا -263: طبيعتها وخماطرها - 

أو  ات الرتكاهباام املعلومااليت تتطلب إملاما خاصاا بتقنياات احلاساب اآليل ونظا)ذلك النوع من اجلرائم  

  التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها :

)مجيااع األفعااال املخالفااة للقااانون واملرتكبااة بواسااطة احلاسااب اآليل : كمددا عددرف جددرائم اإلنرتنددت أبهنددا-

جساس السياساي والصاناعي وجارائم ومن خالل شبكة اإلنرتنت ويشامل ذلاك: اجلارائم املالياة وجارائم الت

القرصنة وترويج املخدرات واالجتار هبا وزرع الفريوسات وغسل األموال والسطو علاى بطاقاات االئتماان 

وعلاااى حسااااابت املصاااارف والساااطو علاااى بيااااانت احلاساااوب وسااارقة األسااارار التجارياااة وسااارقة املاركاااات 

واالحتياال وإسااءة االئتماان علاى األماوال العاماة التجارية )العالمات الفارقة ( وتزويار العماالت والسارقة 
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واخلاصة واالجتار ابألسلحة واملتفجرات وانتهاك سالمة الشبكة املعلوماتية و انتهاك حرمة احلياة اخلاصة 

واالعتداء على امللكية الفكرية والفنية واجلرائم اجلنساية كجارائم الادعارة والدعاياة للشاواذ وجتاارة األطفاال 

 0قع اجلنسية وإنشاء املوا

اسعا من قبل ماما و يت اهتوعلى الرغم من حداثة جرائم احلاسوب واإلنرتنت نسبيا إال أهنا لق -264

 الباحثني حيث أجرى العديد من الدراسات .

 : اجلرائم االقتصادية عرب اإلنرتنت: املبحث الثاين* 

د يف الدول ثال جنيل املى سبتتنوع اجلرائم االقتصادية بتنوع النظام السائد يف الدولة فعل -269

و جلمركي والسطرييب واالض الرأمسالية أن أغلب اجلرائم االقتصادية تتمحور حول االحتكارات والتهرب

ام الشرتاكي ونظلنظام اايف  على املصارف وجتارة الرقيق األبيض واألطفال يف حني تتمحور تلك اجلرائم

  السوداء .االقتصاد املوجه يف الرشوة واالختالس والسوق 

وهذا ال يعين ابلضرورة أنه ال ميكن ارتكاب كل أنواع هذه اجلرائم يف جمتمع واحد : حيث ميكن أن  -

جتد يف اجملتمع الرأمسايل مثال جرائم رشوة واختالسات والعكس صحيح وكما يف اجلرائم األخرى فإن 

لتوجه الكبري من الدول يف اإلنرتنت أسهم يف تطوير طرق وأساليب ارتكاب هذه اجلرائم خاصة مع ا

التحول إىل احلكومات اإللكرتونية حيث استفاد اجملرمون من التقدم التقين الختالس األموال وحتويل 

األرصدة النقدية وسرقة التيار الكهرابئي واملياه وخطوط اهلاتف والعبث فيها وإتالفها والتالعب 

 ية الفارقة للشركات وسوف نوجه عنايتنا إىلابلشيكات واالختالس والسرقة وتزوير العالمات التجار 
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 الفقرات اآلتية:عرب االنرتنت فندرسها يف أهم أنواع اجلرائم االقتصادية 

دية عرب االقتصا : عدد أهم ثالث أنواع للجرائمؤالس :ارة املخدرات عرب اإلنرتنتجت-أوال

 ؟اإلنرتنت

  تكلم عن جتارة املخدرات عرب اإلنرتنت؟ سؤال:

ارهتا فقد ويج جتحة هلا لرت فعل مافيات االجتار ابملخدرات يف استغالل أي وسيلة متاكما ت-270 

إىل أن وصل  :مها استغلت شبكة اإلنرتنت لكي تروج لبضاعتها وجتذب املراهقني والشباب لسمو 

وتروجيها  صناعتهاات و األمر هبا إىل حد تقدمي معلومات على الشبكة تتضمن أساليب زراعة املخدر 

دخل تلك ال أن يباب إالوسائل املتاحة حىت على املستوى الفردي وما على املراهق أو الشأببسط 

الضياع  إىل عامل من للدخول مامهاملواقع املزدانة ابلصور واأللوان والعروض املشوقة حىت تفتح األبواب أ

 جملال فقط بلا  هذايفت نواهلالك وفقدان الذات.مل يكتف جتار املخدرات ابالستفادة من شبكة اإلنرت 

قابة عن أعني الر  وبعيدا رعةللس املخدرات متر عرب الربيد اإللكرتوين برسائل مشفرة توخيا   صارت صفقة

  واملالحقة .

  جرائم املخدرات عرب اإلنرتنت؟سؤال: تكلم عن 

ذه اإلنرتنت فقد حتركت دول كثرية ملراقبة هب اإلجرامية لتجار املخدرات عرب وملواجهة األسالي-271

املواقع واحليلولة دون ظهورها على الشبكة ولفتح مواقع تعىن بتوعية القارئ وتذكريه خبطورة املواقع 

 اخلاصة ابملخدرات ومن املواقع اليت أنشئت خصيصا حملاربة املخدرات نذكر املوقع اآليت :
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http://www.cadca.org   وابإلضافة إىل هذا املوقع توجد مواقع أخرى غري حكومية أنشاها

ومساعدة املدمنني على جتاوز حمنتهم ومن هذه اجملتمع األهلي ومجاعات مهتمة ابحلرب على املخدرات 

 http://1920-12-191-21  املواقع نذكر العنوان اآليت :

علومايت من أكثر التزوير امل -272 التزوير املعلومايت: تكلم عن جرمية التزوير املعلومايت؟: سؤال

ن أشكال ن شكل مممات جرائم نظم املعلومات انتشارا فال تكاد ختلو جرمية من جرائم نظم املعلو 

زوير تم عملية التتو وماتية ملعلاتزوير بياانت احلاسوب أو براجمه أو املستندات املعاجلة آليا ومستندات 

ف طة إليها هبدات مغلو علومابلدخول إىل قاعدة البياانت وتعديل البياانت املوجودة فيها أو إضافة م

  االستفادة غري املشروعة من ذلك .

ة عمدت العامل ية حنيألمريكحادثة وقعت يف والية كاليفورنيا ا ومن أمثلة هذا النوع من اجلرائم 

 ملكية ص بتغيريألشخاابنادي السيارات وبناء على اتفاق مسبق مع أحد املكلفة إبدخال البياانت 

سيارة سرقة البقوم السيارات املسجلة يف احلاسوب حبيث تصبح ابسم أحد لصوص السيارات الذي ي

ه وبعد بيع رة ابمسلسياوبيعها وعندما يتقدم مالك السيارة لإلبالغ عنها يتضح عدم وجود سجالت ل

 ك مائة دوالرقابل ذلماضى لعاملة إبعادة تسجيل السيارة ابسم مالكها وكانت تتقالسيارة تقوم تلك ا

 ام القضاء .دينت أما وأعن كل سيارة واستمرت يف عملها هذا مدة طويلة من الزمن إىل أن قبض عليه

ويف حادثة أخرى قام مشرف تشغيل احلاسب أبحد البنوك األمريكية بعملية تزوير حساابت أصدقائه  -

بنك لزايدة أرصدهتم ومن مث يتم سحب تلك املبالغ وقد جنح يف ذلك وكان ينوي التوقف عن هذا ابل

http://www.cadca.org/
http://192-12-191-210/
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السلوك قبل موعد املراجعة الدورية حلساابت البنك إال أن طمعه وطمع أصدقائه قاده إىل االستمرار 

 بعمليات التزوير إىل أن قيض عليه .

من فرص  سيزيد إللكرتونيةل إىل احلكومات اومما ال شك فيه أن البدء التدرجيي يف التحو  -274

يسهل  نت مماإلنرت اارتكاب مثل هذه اجلرائم حيث سرتتبط الكثري من الشركات والبنوك أبنظمة 

ة فهم اإلجراميمة أهداخلد الدخول إىل تلك األنظمة من قبل حمرتيف اخرتاق األنظمة وتزوير البياانت

ائيا حيث ال ئيا وقضجنا واضحة ملكافحته والتعامل معه وهذا النوع من التزوير يتطلب صدور قوانني

 تكفي التشريعات القائمة لتجرميه وفرض عقوبة على مرتكبيه .

 لية عرب اإلنرتنت؟تكلم عن جرائم املا :ؤالس اجلرائم املالية : -اثلثا

ة استعمال ساءان ( وإاءة االئتمتشمل اجلرائم املالية جرائم األموال )السرقة واالحتيال وإس -275 

ونشاطات  التزويرو مار بطاقات االئتمان املمغنطة وأجهزة الصرف اآليل وجرائم أخرى مثل لعب الق

م  يدخل يف اجلرائ ع مناجلرمية املنظمة مبختلف أنواعها واملخدرات وغسل األموال وبعض هذا النو 

اءة رائم إسجن ع عداد اجلرائم التقليدية املعروفة لذلك سوف نكتفي إبعطاء بعض التفصيالت

 ته وحلداث اضراستعمال البطاقات االئتمانية ألمهية هذا النوع من اجلرائم يف الوقت احل

  :جرائم  ساءة استعمال البطاقات االئتمانية املمغنطة * 

بدأ مفهوم التجارة اإللكرتونية واملعامالت اإللكرتونية ينتشر يف السبعينات من القرن املاضي  -276

التصال بني الطرفني املتعاقدين وإلمكانية اختزال العمليات الورقية والبشرية فضال عن وذلك لسهولة ا
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السرعة يف إرسال البياانت وختفيف كلفة التشغيل وتنشيط األسواق التجارية ونتيجة لذلك فقد حتول 

زااي األفراد واملؤسسات وشركات األعمال إىل استخدام بطاقات االئتمان املمغنطة واالستفادة من م

املعامالت اإللكرتونية ومن الطبيعي واحلالة كذلك أن يتحول اخلطر الذي كان يهدد التجارة التقليدية 

 ليصبح خطرا متوافقا مع التجارة اإللكرتونية .

 

مؤسسة أو  درة عننطة صاومن املعروف أن ))البطاقة االئتمانية (( هي بطاقة بالستيكية ممغ -277

 بالغ نقية منبسحب م ملهايف أعمال الصرافة اإللكرتونية حبيث تسمح حلا دائرة أو شركة الستخدامها

كما 0واتريت أو فشرتايمالصراف اآليل أو إجراء معامالت مالية أو حتوالت أو دفع قيمة خدمات أو 

اة ائتمان ( وهنا أدكانب  جتستخدم البطاقة االئتمانية ألداء وظائف أخرى كأن تكون أداة ضمان )إىل 

ك در الشيف مصتاجر أو مقدم اخلدمة على املقابل عن طريق شيك يقدمه إىل املصر حلصول ال

ة أنواع ىل مخسلبطاقة  قسمت بطاقات االئتمان املمغنطة حبسب نوع وظيفة ا -والبطاقة لذلك 

مان بطاقات االئت-3  0 طاقات الوفاءب-2 0طاقات سحب النقود أو بطاقات السحب اآليلب-1:

 كية وحافظة النقود اإللكرتونية البطاقات الذ -5  0 اتبطاقات ضمان الشيك-4

 0االئتمان تزوير بطاقات-1 أما اجلرائم اليت ترتكب بواسطة هذه البطاقات فهي: -278

   0 استعمال بطاقات منتهية الصالحية -2

استعمال بطاقة ملغاة لسبب ما كأن يكون حامل البطاقة قد أساء استعماهلا فعوقب من قبل اجلهة -3
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 مصدرة البطاقة بسحبها .

ا الرصيد ز قيمتهت تتجاو إساءة استعمال بطاقة الوفاء كأن يشرتي حامل البطاقة سلعا أو خدما -4

 رة للبطاقة .ة املصدداريالفعلي أو تتجاوز املبلغ الذي يضمنه املصرف أو املؤسسة املالية أو اإل

ى منه ذي اشرت ائع الاقة شيكا للبإساءة استعمال بطاقة ضمان الشيكات كأن يصدر حامل البط -5

ملصدر هلذه ملصرف ااأو  البضاعة أو قدم اخلدمة بقيمة تتجاوز السقف الذي تضمنه املؤسسة املالية

 البطاقة .

وق بلغا يفملبطاقة إساءة استعمال بطاقة السحب من الصرف اآليل ويكون ذلك حبسب حامل ا -6

ف اآليل ال ر هزة الصن أجبسحبه معتمدا على أ موح لهرصيده يف املصرف أو يتجاوز احلد األعلى املس

ادعاء -7يل .العم حبساابت العمالء فيتعذر التحقق من وجود رصيد كاف يف حساب ترتبط دائما  

 املشروع لبطاقة االستعمال غري-8 0سرقة أو ضياع البطاقة أو ما يطلق عليه االستعمال املقنع للبطاقة 

 مسروقة أو مفقودة .

 : اإلطار التشريعي جلرائم الفساد:  ألولاملبحث ا* 

 الفساد يف حقيقته نتيجة الرتكاب عدد من اجلرائم هي : -355

ر رابعا=استثما 0ختالس األموال العامةا-اثلثا   0صرف النفوذ أو استغالل النفوذ -اثنيا 0الرشوة -أوال  

  على التوايل: ائموسوف نشرح هذه اجلر   0اإلثراء أو الكسب غري املشروع -خامسا   الوظيفة

الرشوة هي االجتار ابلوظيفة العامة عندما يلتمس املوظف )أو من يف  -356  الرشوة: – أوالا  
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حكمه ( أو يقبل لنفسه أو لغريه هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي أو غري شرعي 

  من أعمال وظيفته .

ى" عليه  "النيب موسلعشر إىلاصااي فقد ورد ذكرها يف الو  رقة يف القدم اترخييا  والرشوة من اجلرائم املغ -

حلق تكسر إرادة الواضح و صر االسالم: إذ هنى هللا تعايل اإلسرائيليني عن أخذ الرشوة ألهنا تعمي الب

ملوت ق.م ( اب 1314-1342واهتم هبا امللوك املصريون وعاقب عليها الفرعون "حور حمب " )

قبل امليالد وشدد  1700على استئصال الرشوة فأدخلها يف قانونه عام وحرص ملك اببل "محو رايب " 

قوبة املوت ( نفذ عيسيزالفرس )كامب ( أن شاهعقوبتها على القضاة ويروي "هريودوت" )أبو التاريخ

صص خيي الذي لكرساأبحد القضاة بعد ثبوت ارتكابه جلرم الرشوة وأمر أن يصنع من جلده مقعد 

وظفني عالوة حون املمين رف الصينيني القدماء أهنم كانواوع   .خلف الشاه ة  للقاضي الذي جيلس عاد

عند  ة أيضا  لرشو امالية إىل جانب الراتب األساسي لتحصينهم من إغراءات الرشوة وعوقب على 

 0 تملرتشي ابملو لقاضي ااقب يعا اإلغريق والرومان إذ احتوى قانون األلواح االثين عشر الروماين نصا  

وال أتكلوا أموالكم بينكم }د جاء حترمي الرشوة واضحا يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: وق -357

ووردت أحاديث كثرية  {ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ابإلمث وأنتم تعلمون

أيب هريرة قال : قال  م تقدمي الرشوة وقبوهلا والتوسط فيها فعنعن الرسول حممد "ص" عليه السالم حترّ 

رسول هللا صل هللا عليه وسلم : "لعنة هللا على الراشي واملرتشي "وعن ثوابن" قال: )لعن رسول هللا 

صل هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي والرائش يعين الذي ميشي بينهما( كما صدرت عن الرسول عليه 
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اي ألنه بذلك خيون واليته وأمانته السالم أحاديث عدة تدل على عدم شرعية تلقي العامل للعطا

ويبخس احلق الذي كلف بتحصيله ألهله وألهنا تقدم إىل العامل هبدف حماابته والتقرب إليه وهو يف 

 منصبه .

نون عقوابت أوريب ينص أول قا 1810وكان قانون العقوابت الفرنسي ) قانون انبليون ( لعام -358

(  1871ملاين )وابت األالعق الذين يتلقون رشاوى تاله قانونعلى معاقبة املوظفني العموميني والقضاة 

ت انني العقوابثلهم قو معلت مث حذت حذومها مجيع قوانني العقوابت األوربية وابقي الدول الصناعية وف

لذي صدر يف السنوات ا 1922يف الدول النامية ومن املعروف أن قانون العقوابت السوفيييت لعام 

نني عقوبة يف قواهذه ال خففت االشرتاكية عاقب على الرشوة املوصوفة ابإلعدام مثاألوىل لثورة أكتوبر 

 دونه . بة أو بلعقو االعقوابت الالحقة إىل السجن مدة مخس عشرة سنة مع النفي الالحق لتنفيذ 

حىت و  340قوابت يف املواد وردت أحكام الرشوة يف قانون الع -359الرشوة يف التشريع السوري:

)يف  :ملعنونلثالث االباب من ا( يف اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة) :نونعفصل األول املمن ال 346

من قانون العقوابت  25اجلرائم الواقعة على اإلدارة العامة( وجاء النص عليها كذلك يف املادة 

ائي ك اإلداري أو القض)كل موظف عام يف السل :املوظف أبنه 340وقد عّرفت املادة  االقتصادية .

م يف و مستخدأامل وكل ضابط من ضباط السلطة املدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل ع

 .(الدول أو يف إدارة عامة

يف حكم املوظف ابلنسبة لتطبيق أحكام هذه املواد  346و  345و  342و  341وعّدت املواد  -
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ئ كلف مبهمة رمسية كاحلكم كل شخص ندب إىل خدمة عامة سواء ابالنتخاب أو ابلتعيني وكل امر )

 (واخلبري والسنديك

ابت وقانون العقو  انونقوجاءت خطة املشرع السوري يف جترمي الرشوة والعقاب عليها يف كل من 

 العقوابت االقتصادية وفا اآليت :

أو  و وعدا  أه هدية أو لغري  التماس املوظف )أو من يف حكم املوظف ( أو قبوله لنفسه :أوالا -360

ملوظف يعاقب اوصف و وهذه الرشوة جنحية ال ة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته.أي منفع

 )املادةبل به خذ أو قأما  املرتشي ابحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة

341). 

أو وعدا أو  ريه هديةوله لنفسه أو لغالتماس املوظف )أو من يف حكم املوظف ( أو قب :اثنياا  -361

 يؤخر ما كان يهمل أولأو  لوظيفته أو يدعي أنه داخل يف وظيفته ا  يأي منفعة أخرى ليعمل عمال مناف

 عليه. عمله واجبا  

غري مشروعة  أبعمال اضاهوهذه الرشوة جنائية الوصف ألن املوظف يتقاضى الرشوة ليقوم مقابل ما تق

ي ارتشى املوظف من أجله أن يكون العمل الذ -1 حدد املشرع هذه األعمال أبنواع ثالثة :وقد 

تعلق يه و ال تصاصلوظيفته أي يكون غري العمل املكلف مبمارسته وظيفيا أو ليس من اخ مناف  

ه وهو ل يّدعى أنه داخل يف وظيفتأن يقوم مقابل الرشوة بعم -2  بواجباته الوظيفية املناط به أداؤها .

 يف احلقيقة غري داخل فيها .
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ي عمله الوظيف م طبيعةليه حبكل أو يؤخر القيام بعمل يعد من واجباته الوظيفية املفروضة عأن يهم -3

. 

املوظف  ف وعاقبية الوصوهذه الرشوة هي أشد خطرا من الرشوة األوىل لذلك جعلها املشرع جنائ -

 بغرامة ال( و  شرة سنةس عمخاملرتشي على ارتكاهبا ابألشغال الشاقة املؤقتة )أي من ثالث سنوات إىل 

الفقرة  342ملادة اوقضت  - (.1/ 342ا أخذ أو قبل به )املادة تنقص عن ثالثة أضعاف قيمة م

أو من يف كل موظف ) :لثاا اث-362 الثانية ابلعقوبة ذاهتا على احملامي إذا ارتكب هذه األفعال .

ب يعاق تهمهم ( يقبل أبجر غري واجب عن عمل سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أوحكم املوظف

 0( 346ابحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به ) املادة 

زل ابلراشي ني  -1 خص املشرع السوري الراشي بثالثة أحكام نبينها يف اآليت : – رابعاا -363

عذر قانوين  نخل يف الرشوة مفيد الراشي واملتديست -2 .(343نزل ابملرتشي )العقوابت ذاهتا اليت ت  

حية أو ات الصالذطات ( إذا ابحا أبمر الرشوة إىل السلأي يعفى كل واحد منهما من العقابل )حم

موظف )أو من يف حكم  من عرض على -3 .(344املادة اعرتفا به قبل إحالة القضية إىل احملكمة )

عمل أو ال يعمل غري واجب لي 0املوظف( هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده هبا على سبيل أجر 

ض ملوظف املعرو لدى ا بوال  هذا العرض أو الوعد ق من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه ومل يلق   مال  ع

لشيء اي قيمة ضعف عليه عوقب صاحب العرض ابحلبس ثالثة أشهر على األقل وبغرامة ال تنقص عن

 ( . 345املعروض أو املوعود به ) املادة 
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 :الرشوة أيضا بقوهلاقتصادية على ت االمن قانون العقواب 25نصت املادة  :خامساا -364

ا و وعدا أبحدمهأمنفعة  ة أو)يعاقب ابألشغال الشاقة املؤقتة من يعمل يف الدولة ويلتمس أو يقبل هدي

 يفعي أنه داخل ه أو يديفتلوظ منافيا   لنفسه أو لغريه ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عمال  

ال تقل مخس  قة ملدةل الشاوتكون العقوبة األشغا .له واجبا عليهعموظيفته أو يهمل أو يؤخر ما كان 

عل أو كان الفا ق اآلخرفريابل سنوات إذا كان الفاعل يقصد اإلضرار ابلدولة أو مراعاة فريق إضرارا  

 .(عد أبحدمهاأو الو  نفعةيقصد من اإلمهال أو التأخري محل الغري على عرض أو تقدمي اهلدية أو امل

م لراشي يف هذه املادة وهذا ال يعين عدمل يرد ذكر ا-1  هذه املادة ما أييت :ويالحظ يف-365

قانون العقوابت االقتصادية اليت  من 32تطبيقها عليه: فالراشي يعاقب ابلعقوبة ذاهتا استنادا إىل املادة 

 تنص على اآليت : 

 اعل (( .كم الفحب(  ية))يعترب احمّلرض واملتدخل والشريك )يف تطبيق قانون العقوابت االقتصاد

 والراشي يف جرمية الرشوة شريك للموظف )العامل يف الدولة ( املرتشي .

توصف جرمية الرشوة أبهنا جرمية اقتصادية ويطبق عليها قانون العقوابت االقتصادية إذا زاد نصاهبا -2

اليت توصف أبهنا يتدرج العقاب على الرشوة -3 على مئة ألف لرية سورية وهي دائما جنائية الوصف .

الرشوة )مبعناها العام كما سبق بيانه( يعاقب عليها ابألشغال الشاقة -أ جرمية اقتصادية وفق اآليت :

أي اليت يصل  :الرشوة املشددة-ب  املؤقتة أي ملدة ترتاوح بني ثالث سنوات إىل مخس عشرة سنة.

ميكن أن تصل إىل مخس عشرة العقاب عليها إىل األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن مخس سنوات )و 
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سنة( إذا كان الفاعل يقصد اإلضرار ابلدولة أو مراعاة فريق إضرارا ابلفريق اآلخر أو كان الفاعل يقصد 

 من اإلمهال أو التأخري محل الغري على عرض أو تقدمي اهلدية أو املنفعة أو الوعد أبحدمها .

التشريعات العربية  النفوذ( يف بعض يسمى )صرف -366  صرف النفوذ أو االستغالل النفوذ: -

(  2003ة الفساد ) لعام من اتفاقية األمم املتحدة ملكافح 18"استغالل النفوذ" كما مسته املادة 

ما عرفته املادة كوصرف النفوذ   (Trading in Influence) "املتاجرة )أو االجتار( ابلنفوذ"

أو  ري واجبغ را  صفته( أو التماسه أجكانت   "أخذ الشخص )أاي   :من قانون العقوابت هو 347

ة انلتهم وظيفإلالسعي  ن أوقبوله بوعد أو مزية غري مستحقة سواء لنفسه أو لغريه بقصد إانلة اآلخري

مة أو إلدارات العاإحدى ا أو من الدولة أو غريها أو منحا   أو مقاوالت أو مشاريع أو أرابحا   أو عمال  

 ."طريقة كانت بقصد التأثري يف مسلك السلطات أبي

ابت ابحلبس من من قانون العقو  347ويعاقب مرتكب جرمية صرف النفوذ مبوجب أحكام املادة 

ل م حبجة احلصو فعل حماف الوإذا اقرت  بل به.شهرين إىل سنتني وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو ق  

نوات سالث ثعلى عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبري يف قضية عوقب ابحلبس من سنة إىل 

  ( . 348ومنع ممارسة مهنة احملاماة مدى احلياة )م 

 :ت العقوبة على صرف النفوذ بقوهلامن قانون العقوابت االقتصادية شدد 22ولكن املادة  -367

غري واجب أو  عاقب ابألشغال الشاقة ملدة ال تقل عن مخس سنوات كل من أخذ أو التمس أجرا  ي  )

ه أو لغريه بقصد إانلة آخرين أو السعي إلانلتهم وظيفة أو عمال أو قبل الوعد به سواء كان لنفس
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من الدولة أو بقصد التأثري على الدولة  أو غريها أو منحا   مقاوالت أو مشاريع أو صفقات أو أرابحا  

 .(أو يف مسلك أحد العاملني فيها أبي طريقة كانت 

ري بل شخص غموظف أو من قوهكذا ميكن أن تقع جرمية صرف النفوذ من قبل موظف على  -

ستحقة مية غري ف مز موظف يتمتع بنفوذ على موظف فيستغل هذا النفوذ ليطلب أو يلتمس من املوظ

عّد  وصف فقدذا الإىل ه واستنادا    لصاحله أو لصاحل شخص آخر وذلك مبقابل مادي أو معنوي .

حنن ال و "  فسادة إجرمي لتايل يسمون فعله "بعض الفقهاء الشخص الذي يتاجر بنفوذه حمرضا واب

صاحب ف ول" للموظيتاجر بنفوذه على موظف هو "شريكنساند هذا الرأي الن الشخص الذي 

 ت لصاحل شخصوإذا مت امامتاملنفعة وذلك أن جرمية صرف النفوذ هي جرمية "ثنائية الفاعل " كالرشوة 

 اثلث فاألطراف الثالثة كلهم "شركاء " يف اجلرمية .

أخذ املوظف أو تبديد أو )اختالس األموال العامة هو - 368 األموال العامة :اختالس  –اثلثا 

تسريب ما أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته حبكم الوظيفة من نفوذ أشياء أو أموال أو 

من قانون  349وقد نصت املادة   ممتلكات أو أوراق مالية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ".

كل موظف اختلس ما وّكل إليه أمر إدارته أو جباته أو صيانته حبكم الوظيفة )اقبة العقوابت على مع

من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو ألحد الناس ابحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة أقلها ما 

إذا وقع االختالس بدس كتاابت غري ) :آخر قالت فيه نصا   350مث أضافت املادة   . (جيب رده

 الفواتري أو الدفاتر أو بتحريف أو إتالف احلساابت واألوراق أو غريها من الصكوك وعلى صحيحة يف
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صورة عامة أبي حيلة ترمي إىل منع اكتشاف االختالس قضي بعقوبة األشغال الشاقة املؤقتة فضال عن 

قانون  مث جاءت الفقرة /ب/ من املادة العاشرة )املعدلة( من  .(349الغرامة اليت تفرضها املادة 

يعاقب ابألشغال الشاقة من مخس -ب) العقوابت االقتصادية فشددت عقوبة االختالس بقوهلا :

سنوات إىل مخس عشرة سنة من سرق أو اختلس األموال أو أساء االئتمان عليها و ال تنقص عقوبة 

 0(سرقة املال العام املقرتنة ابلعنف أو استعمال السالح عن عشر سنوات

ن وميك دا  بارة "استثمار الوظيفة" أو "استغالل الوظيفة" واسعة جع-369الوظيفة : استثمار –رابعا 

ألمم اتفاقية ايها أن تشمل الرشوة وصرف النفوذ واالختالس ولكن التشريعات أضافتها ونصت عل

 املوظف على حنو غري ( لتواجه أي حالة من حاالت انتفاع 19املتحدة ملكافحة الفساد ) املادة 

 يشكل رشوة ريه و الو لغأأعمال وظيفته خالفا ألحكام القانون سواء كان االنتفاع لنفسه  مشروع من

  ابلنفوذ . جتارا  إأو اختالسا للمال العام ابملفهوم الدقيق أو 

 املواد اليت عدد من وظيفة "وجاء يف قانون العقوابت السوري حتت عنوان " االختالس  واستثمار ال -

ظف أكره شخصا من اليت نصت على أن "كل مو  351يفة نذكر منها املادة للوظ تتضمن استغالال  

ب عليه من جييد عما و يز األشخاص أو محله على أداء أو الوعد أبداء ما يعرف أنه غري واجب عليه أ

انها ضعفا رامة أدوبغ الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب ابحلبس سنة على األقل

 .قيمة ما جيب رده

يف ما خال احلاالت اليت يفرض فيها القانون )من قانون العقوابت لتقرر:  367مث جاءت املادة  -
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عقوابت خاصة عن اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون فإن الذين يقومون منهم بصفتهم املذكورة أو 

حمرضني  إبساءهتم استعمال السلطة أو النفوذ املستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جرمية كانت 

ومن انحية  .(247كانوا أو مشرتكني أو متدخلني يستوجبون العقوابت املشددة اليت تفرضها املادة 

من قانون العقوابت على حكم عام يتضمن اآليت " كل وظف أقدم  366أخرى فقد نصت املادة 

ه ومل يعني له بقصد جلب املنفعة لنفسه أو لغريه أو بقصد اإلضرار ابلغري على فعل ينايف واجبات مهنت

 عقاب خاص يف القانون يعاقب ابحلبس من شهر إىل ثالث سنوات إذا مضى يف ممارسة وظيفته خالفا  

 للقانون أو ابلغرامة مائة لرية .

 شروع :اإلثراء أو الكسب غ  امل -خامساا 

ظف ملو ات إىل ا عبء اإلثباالفساد ينتقل فيهمن صور اإلثراء أو الكسب غري املشروع صورة  -370

رية زيد زايدة كبتواليت  ليهااملشتبه فيه إذ يلزم إبثبات مشروعية مصدر األموال اليت حازها أو حصل ع

 عن دخله الوظيفي .

ج القانوين ( النموذ 2003 لعاممن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ) 20وقد وردت املادة  -

ته زايدة  موجودا ايدةز راء غري مشروع أي للكسب غري املشروع عند قوهلا : " تعمد موظف عمومي إث

ة أن الركن ه املادن هذموواضح  إىل دخله املشروع. كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا  

ظيفة العامة عد دخوله الو ملوظف بوة ااملادي جلرمية اإلثراء غري املشروع قائم على الزايدة اليت تطرأ على ثر 

 ف إثباته .ع املوظستطييتناسب مع دخله الوظيفي وليس هلا مصدر مشروع مىت كانت هذه الزايدة ال ت
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الذي  15/6/1958اتريخ  64وإابن الوحدة بني سورية ومصر صدر القرار بقانون رقم  -371

على  وىل "ألملادة اان يف وقد أوجب هذا القانو  (قانون الكسب غري املشروع يف اإلقليم السوري)مسي 

مية وحدات اإلقليمثلة للامل  أحد اجملالس النيابية التشريعية أو يف اجملالسكل موظف عام وكل عضو يف

و بغري أجر أوأبجر  ؤقتةوعلى العموم كل مكلف خبدمة عامة أو له صفة نيابة عامة بصفة دائمة أو م

ه الدذمة زوجه وأو الية و ه املأن يقدم خالل مخسة عشر يوما من اتريخ تعيينه أو انتخابه إقرارا عن ذمت

هم والسندات خص األساأل القصر يف هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من أموال اثبتة أو منقولة وعلى

ق ه من استحقاة وما لثمينواحلصص يف الشركات وعقود التأمني والنقود واحللي واملعادن واألحجار ال

لثروة أو مصدر ا بيان ويف كل األحوال جيب أن يتضمن اإلقرار .يف الوقف وما عليه من التزامات(

  الزايدة فيها على حسب األحوال.

يعد كسبا غري ) 3املادة  مث بينت املاداتن الثالثة والرابعة ما هو الكسب غري املشروع حني قالت: -

مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من املذكورين يف املادة األوىل بسبب استغالل أعمال أو نفوذ 

زايدة يعجز مقدم اإلقرار عن إثبات مصدرها تعترب كسبا غري وكل   أو ظروف وظيفته أو مركزه .

غري مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن  يعد كسبا  ) 4املادة  .(مشروع

ونصت  . (طريق التواطؤ مع أي شخص ممن ذكروا يف املادة األوىل على استغالل وظيفته أو مركزه

يف الوزارات  2و  1رات والبياانت املنصوص عليها يف املادتني توىل فحص اإلقرا)ي :على أن 5املادة 

قة تشكيلها ونظامها واهليئات العامة جلنة أو أكثر ويصدر قرار من رئيس اجلمهورية ببيان طري
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الت األوراق إىل فإذا تبني للجنة من الفحص وجود شبهات عن كسب غري مشروع أحواختصاصاهتا 

السادسة النيابة العامة سلطة إقامة الدعوى اجلزائية أمام قاضي التحقيق  وخولت املادة .النيابة العامة(

إذا ورد إليها إخبار أو شكوى تتضمن جرمية عن كسب غري مشروع أو كشف عن ذلك أثناء أي 

ابلنظر يف دعاوى الكسب غري املشروع وتعقد  8وختتص حمكمة اجلناايت مبوجب أحكام املادة  حتقيق.

العقوابت اليت تفرض على من يثبت ارتكابه جرمية  64وحدد القانون رقم  .جلساهتا بصورة سرية

 0( 9حتكم حمكمة اجلناايت مبصادرة الكسب غري املشروع ) املادة -1الكسب غري املشروع ابآليت:

يرتتب على احلكم ابملصادرة عزل املوظف من وظيفته وجيوز للمحكمة مع احلكم ابملصادرة أن -2

يعاقب على -3 .(10وم عليه من حقه يف التعويض أو املعاش كله أو بعضه )املادة حتكم حبرمان احملك

 تزيد على ألف يف املواعيد املقررة بغرامة ال 2و  1عدم تقدمي اإلقرارات والبياانت املشار إليها يف املواد 

آالف لرية  ويعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة-4  ( .15لرية ) املادة 

اإلقرارات والبياانت ) بياانت غري صحيحة يف تلك  أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من ذكر عمدا  

يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف  -5 ( .15املادة 

ن كسب غري مشروع  ممتحصال   لرية أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من أخفى أبية طريقة كانت ماال  

لديه ما حيمله على ألحكام هذا القانون مىت كان يعلم حقيقة أمره أو كان  مبصادرته وفقا   أو حمكوم

املتهم من العقوبة إذا كان قد ابدر إىل إبالغ جهة  وجيوز للمحكمة أن تعفي .االعتقاد بذلك

ت احملكمة أنه أثناء ينأو إذا تباالختصاص يف حق املوظف أو من يف حكمه ممن ذكروا يف املادة األوىل 
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عن ذلك املال أو عن أموال  أخرى حصل عليها أحد من  البحث أو التحقيق على كشف احلقيقة

ويعاقب كل شخص ممن ذكروا يف املادة األوىل حصل -6 (.16هؤالء بطريقة غري مشروعة )املادة 

ثالث سنوات وبغرامة ال تقل على كسب غري مشروع ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن 

ومل يفعل هذا القانون على مدى   (.17عن مخسمائة لرية وال تزيد على عشرة آالف لرية )املادة 

الذي أحدث "جلنة  17/8/1977اتريخ  60إىل أن صدر املرسوم التشريعي رقم  تقريبا   عشرين عاما  

ني وقد شكلت هذه اللجنة لظروف خاصة حدثت يف ذلك احل "التحقيق يف الكسب غري املشروع

يف القيادة  من أشخاص متت تسميتهم ابالسم وهم رئيس اللجنة )كان عضوا   ,ابملرسوم التشريعي عينه

ورئيس اهليئة  ,ورئيس حمكمة النقض ,رئيس احملكمة الدستورية العليا آنذاك :وستة أعضاء همالقطرية( 

وعضو املكتب  ,رئيس االحتاد الوطين لطلبة سوريةو  ,ورئيس احتاد الفالحني ,املركزية للرقابة والتفتيش

 التنفيذي الحتاد نقاابت العمال.

ي جرائم هي "تقصّ  60املرسوم التشريعي رقم  قضي به املادة الثانية منتومهمة هذه اللجنة كما -

اللجنة نحت هذه وقد م   .الرشوة وصرف النفوذ واالختالس واستثمار الوظيفة والكسب غري املشروع(

مبا يف ذلك  ,اختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي اإلحالة" 3/1ب أحكام املادة مبوج

 .لت اختصاصات احلجز االحتياطي على أموال املشتبه هبموّ , كما خ  إصدار مذكرات التوقيف والقبض

اتريخ  61وابملرسوم التشريعي رقم  ."وتصدر قراراهتا مربمة غري خاضعة ألي طريق من طرق املراجعة

سقط ع التعديل اختصاصات جلنة التحقيق وأ  فوسّ  60ل املرسوم التشريعي رقم دّ ع   3/10/1977
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وبعد انتهاء املدة اليت   .لعدم الفائدة من ذكره 60من املرسوم رقم  3/1قاضي اإلحالة من املادة 

وجب هذا املرسوم فت هبا مبلّ للجنة التحقيق إلجناز األعمال اليت ك   60حددها املرسوم التشريعي رقم 

كلما   60دد العمل ابملرسوم التشريعي رقم صدرت ثالثة مراسيم تشريعية على التوايل مت ,التشريعي

واملرسوم  14/2/1978اتريخ  8املرسوم التشريعي رقم  :هي ,انتهت مدته أو مدة التمديد له

وابنتهاء  . 17/7/1978اتريخ  29واملرسوم التشريعي رقم  14/5/1978اتريخ  19التشريعي رقم 

ومل تعرف النتائج اليت أسفرت عن أعماهلا يف  ,مدة التمديد األخري مل يعد للجنة التحقيق وجود قانوين

 8/7/1981اتريخ  24صدر قانون اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش رقم  1981ويف عام  تلك الفرتة.

 يف الفقرة )ي( ما أييت: وكان منها ,الذي حددت املادة اخلامسة منه اختصاصات اهليئة

 15/6/1958والتاريخ  64)حتقيق قضااي الكسب غري املشروع املنصوصة يف القانون ذي الرقم 

ويتمتع احملقق يف هذه احلال  ,على تكليف من رئيس جملس الوزراء بناء   ,وتعديالته والقرارات املنفذة له

 -372 انون والقرارات املشار إليها.ابلصالحيات واالختصاصات املمنوحة للجان املنصوصة يف الق

 .اليت عاقبت على اإلثراء أو الكسب غري املشروع القانون املصري والقانون اللبناين ومن الدول العربية

ونصت املادة الثانية  ,يف شأن الكسب غري املشروع 1975لسنة  62فقد صدر يف مصر القانون رقم 

ال حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون غري مشروع كل م )يعد كسبا   :منه على اآليت

لنفسه أو لغريه بسبب استغالل اخلدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك خمالف لنص قانوين عقايب أو 

وتعترب انجتة بسبب استغالل اخلدمة أو الصفة أو السلوك املخالف كل زايدة يف الثروة  .آلداب العامةل
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ر مىت كانت صّ ة على اخلاضع هلذا القانون أو على زوجه وأوالده الق  تطرأ بعد تويل اخلدمة أو قيام الصف

صدر القانون رقم  ويف لبنان -373  .(ال تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع هلا

للمادة األوىل من هذا  ويعّد إثراء غري مشروع وفقا   ,بشأن اإلثراء غري املشروع 1999لسنة  154

 :القانون

أو  ,إلثراءام يف ل شريك هلالذي حيصل عليه املوظف والقائم خبدمة عامة والقاضي أو ك اإلثراء -1 

إىل  5يهم )املواد وكول إلامل ابلرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو العمل ,من يعريونه امسهم

 .ائيا  جز  رما  شكل جتوسائل غري املشروعة وإن مل المن قانون العقوابت( أو أبي وسيلة من  366

لطبيعيني أو ألشخاص احيصل عليه املوظف والقائم خبدمة عامة والقاضي وغريهم من ا اإلثراء الذي-2

نافع األخرى أو امل ريادسواء عن طريق اإلستمالك أو عن طريق نيل رخص التصدير واالست ,املعنويني

 للقانون. على اختالف أنواعها إذا حصل خالفا  

 ا  لعام جلبالقانون شخاص اة من أحد أالت واالمتيازات والرخص املمنوحنيل أو سوء تنفيذ املقاو  -3

 للقانون. للمنفعة إذا حصلت خالفا  

 روع حبيث مشلري املشاء غوقد توسع التشريع اللبناين فيما يتعلق ابألشخاص اخلاضعني لقانون اإلثر 

 كما  ,نه أمسهمن يعريو كل مو ذلك املوظفني والقائمني خبدمة عامة والقضاء وكذلك شركاءهم يف اإلثراء 

ة ئيس اجلمهورير ة عامة خدم امتد نطاق تطبيق قانون اإلثراء غري املشروع ليشمل من بني القائمني على

 النواب ورئيس جملس الوزراء وأعضاء جملس النواب وغريهم. ورئيس جملس
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ا الثالثة أو م الفئةي موظفوإلعمال أحكام هذا القانون فقد أوجبت املادة الرابعة منه على القضاة و 

مباشرهتم  ن يصرحوا عندمارك أي اجليعادهلا فما فوق والضباط واملراقبني واملدققني يف وزارة املالية وموظف

عني على كما يت  ,اصروندهم القأوالالعمل عن أمواهلم املنقولة وغري املنقولة اليت ميلكوهنا هم وأزواجهم و 

م وا ميلكونه ها أصبحمبهتم الثة أشهر من اتريخ انتهاء خدماهؤالء أن يصرحوا مرة اثنية خالل مهلة ث

 ول والثاين.ني األتصرحيوأن حيددوا أوجه االختالف وأسبابه بني ال ,وأزواجهم وأوالدهم القاصرون

بته يف ومعاق ملشروعوميكن للمشرع السوري عند النص على جترمي اإلثراء أو الكسب غري ا -374

واجه صورة ضع نص يى لو رب هاتني الدولتني أو غريمها من الدول األخر املستقبل أن يستفيد من جتا

  .من أخطر صور الفساد

ية بني القة سببدي للجرمية وجود عيشرتط يف القانون العام لقيام الركن املا -429 :عالقة السببية* 

تيجة مستقلة قعت النو ذا أما إ ,أي أن يكون الفعل هو الذي أدى إىل وقوع النتيجة ,الفعل والنتيجة

 .لفعلاتكب ناد هذه النتيجة إىل مر عن الفعل وأمكن فصلها عنه فال يعود ابإلمكان إس

ه قوانني العقوابت من قانون العقوابت مل خترج عن 203هذا الشرط الذي نصت عليه املادة  -

 لعام.ون ا القانيفبية االقتصادية وهو مطبق ابلشروط ذاهتا اليت تطبق فيها أحكام العالقة السب

 ة؟قتصادياال تكلم عن الشروع يف اجلرمية الشروع يف ارتكاب اجلرمية االقتصادية:-

مل حيل دون  ها إذاقرتافاالشروع هو كل حماولة الرتكاب جناية بدأت أبفعال ترمي مباشرة إىل -430

 (.العقوابت من قانون 199إمتامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل )م 
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ائبة من وقوفة أو اخلرمية املواجل السوري يف قانون العقوابت بني عقوبة اجلرمية التامةع ولقد ساوى املشرّ 

 ,تائجهشروع ونة المث أجاز للقاضي ختفيض عقوبة اجلرمية املشروع فيها حسب درج ,حيث املبدأ

 (.وابتمن قانون العق 199والقاضي ميكن أن يصل ابلعقوبة إىل نصفها )م 

 ( وهبذا31م ) التامة اجلرميةقتصادي السوري فقد عّد الشروع يف اجلرمية كأما قانون العقوابت اال -

 عه.ن نو خرج على القواعد العامة وحجب عن القاضي حق ختفيض عقوبة الشروع مهما كا

 * االشرتاك اجلرمي: سؤال: تكلم عن االشرتاك اجلرمي؟

-212د )املوا رضيك واحململ يفرق املشرع السوري يف قانون العقوابت بني الفاعل والشر -431 

املتدخل  -1 ون.فاملتدخل على نوعني يف هذا القان ,( ولكنه فرق بني الفاعل واملتدخل217

م اعل نفسه )هو الف كان  وهو الذي لوال مساعدته ملا ارتكبت اجلرمية وهذا يعاقب كما لو األصلي:

وكان  ,ةاجلرمي  ارتكابيف اثنواي   وهو الذي لعب تدخله دورا   املتدخل الثانوي: -2 (.1ف  119

 اعلالف من املمكن وقوعها لو أن تدخله مل حيصل وهذا يعاقب بعقوبة أقل من عقوبة

لى ع صرحيا   ن نصا  أما قانون العقوابت االقتصادية فقد تضم - (.5و  4و  3و  2ف  219م ) 

 (.32م املساواة التامة بني الفاعل والشريك واحملرض واملتدخل )

من حيث  ,ال خيتلف الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية -432: الركن املعنوي: يناملبحث الثا* 

ولكن تطبيق الركن املعنوي يف  ,عن الركن املعنوي يف اجلرائم العادية جلهة صوره وعناصره وأنواعه ,املبدأ

: والثانية 0تصاديةهي مكانة الركن املعنوي يف اجلرائم االق: األوىل اجلرائم االقتصادية يثري مشكلتني :
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مث نشرح أنواع القصد وصور اخلطأ يف املطالب  ,وسوف ندرس هاتني املشكلتني أوال   هي اجلرمية املادية.

  األربعة اآلتية:

قتصادية اليت نصت عليها التشريعات اجلزاءات اال - 0جلزاءات اإلدارية يف التشريعات االقتصاديةا -

 0جلزاءات املدنيةا – 0 اجلزاءات التاديبة - 0االقتصادية

 (رف نفوذ صح أم خطأ ص –ختالس ا -شوةر  –مكافحة الفساد ):  أسئلة عملية

 0تكلم عن الشروع يف اجلرمية االقتصادية سؤال :

  0"تكلم عن التكرار يف اجلرائم االقتصادية "التشريعات االقتصاديةسؤال :

 حتدث عن ختفيف العقوبة يف التشريع االقتصادي السوري.سؤال:

 0عدد املراحل  اشرح واحدة  -عرف جرمية غسل األموال سؤال:

 0جرائم تعد األموال املتحصلة غري مشروعة  /5عدد /سؤال :

 0امها مه ما هيو هاب تتشكل جلنة اإلدارة جلرمية مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلر مما سؤال :

 رتنت .رب اإلنعصادية م االقتعدد أهم ثالث أنواع للجرائ -عرف جرائم اإلنرتنت واحلاسوبسؤال:

  ومايت؟أملعللتزوير تكلم عن جرمية ا - تكلم عن جتارة املخدرات عرب اإلنرتنت .سؤال :

 ؟نرتنترب اإلعاملالية حتدث عن جرائم ؟ حتدث عن جرائم املعلوماتية عرب اإلنرتنتسؤال :

 العقوابت غ  اجلزائية:  الفصل الثاين* 

اإلعدام واألشغال  :العقوابت اجلزائية يف اجلرائم االقتصادية وهي درسنا يف الفصل السابق -526
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الشاقة واالعتقال والسجن واحلبس والغرامة واملصادرة ودفع الربح غري املشروع ونشر احلكم الصادر 

 ابإلدانة.

ائية تفرضها غري جز  وابتوالتشريعات االقتصادية ال تكتفي هبذه العقوابت بل أتخذ إىل جانبها بعق

لتشريعات ملعروفة يف ازائية ااجل نما تستلزم طبيعة اجلرمية االقتصادية مثل هذه العقوبة والعقوابت غريحي

 زاءات االقتصادية اجل 0بيةاجلزاءات التأدي. اجلزاءات اإلدارية زاءات املدنية.هي: اجلاالقتصادية 

 وسندرس هذه اجلزاءات يف املباحث األربعة اآلتية:

 ؟ حتدث عن اجلزاءات املدنية :ؤالس: اءات املدنيةاجلز : املبحث األول*

صادي أو قوة االقت و إنتاجهأ ,فهي تصيب مال اجلاين ,تتصف اجلزاءات املدنية ابلطابع املدين-527

فيه معىن  مبلغ من املال اإللزام بدفع-اثنيا .لضرراتعويض  – أوال   عمله واجلزاءات املدنية هي :

. طالن االتفاق أو العمل املخالف للقانونب-رابعا   0لزام إبمتام العملاإل-اثلثا   0التعويض والعقوبة

 ندرس هذه اجلزاءات على التوايل :وس. إعادة احلال إىل ما كانت عليه-خامسا  

ام ألحك ا  ض الضرر هو جزاء بطالن العقد املخالف للقانون استنادتعوي-528 تعويض الضرر :-أوال

ملسؤولية اأشكال  مل مجيعيش عاما   وري فهذه املادة تتضمن حكما  من القانون املدين الس 143املادة 

لقانون لملخالف اعقد وينطبق على بطالن العقد املخالف للقانون العام أو ال ,املدنية العقدية

 االقتصادي على حد سواء .

املتضرر  وقد يكون معنواي   أو شخصا   طبيعيا   للمتضرر وقد يكون املتضرر شخصا   دفع عادة  والتعويض ي  
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فال يوجد ما مينع أن يلحق هذه األخرية ضرر خاص أو عام من خمالفة عقد اقتصادي ويف هذه  ,الدولة

ومن القوانني االقتصادية اليت نصت على تعويض الضرر قانون  احلالة يلزم مسبب الضرر ابلتعويض .

يف حراج الدولة دفع تعويض  ماداي   لزم كل من أحدث ضررا  ي   أ ما أييت:/57يف املادة نص احلراج الذي 

 عنه.

 :  اإللزام بدفع مبلغ من املال فيه معىن التعويض والعقوبة -اثنياا 

احلالة  يف هذهو  ,بنص القانون ومعينا   يكون التعويض عن الضرر يف بعض احلاالت إلزاميا   -529

ملخالف اعلى دي قتصامثال ذلك أن يفرض القانون اال جيمع بني صفة التعويض وصفة العقوبة معا  

 ندوق املؤسسةة إىل صخالفدفع نسبة مئوية )أو ضعف أو ضعفني( من قيمة املبالغ اليت وقعت فيها امل

 53شجيع االستثمار رقم من قانون ت 30ومن هذا القبيل ما نصت عليه املادة  ,االقتصادية املعنية

 استعملت يف فا  ليها آنإملشار تة اإذا ظهر أبن املوجودات الثاب)األردين اليت جاء فيها أنه  1972لسنة 

املتحققة  الرسوم عفيدية ضيتوجب أت ,دون موافقة اللجنةمشروع غري املشروع االقتصادي املصدق ب

 (.رة يف الفقرة )أ( من هذه املادةاملذكو 

 1975لسنة  79قم من قانون التأمني االجتماعي ر  130ما تنص عليه املادة  ويذكر أيضا   -

القانون  يف هذا ليهاف عن سداد االشرتاكات املنصوص عام صاحب العمل إذا ختلّ من التز  ,املصري

االشرتاكات  % من50 وازييمبلغ إضايف إىل اهليئة  ابلنسبة إىل املؤمن عليهم كلهم أو بعضهم أبداء

 اليت مل يؤدها.
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  إبمتام العمل : اإللزام – اثلثاا 

لذي لعمل امتام اه ال يعين إعفاءه من إإن وقوع املخالفة من الشخص وفرض عقوبة علي -530

ماته لوفاء ابلتزااتابعة خص مبفقد يلزم القانون االقتصادي هذا الش ,وقعت املخالفة من جراء القيام به

 إىل حيت إمتامها .

  طالن االتفاق أو العمل املخالف للقانون االقتصادي :ب-رابعا

هلذا  الفا  خرف يتم و تصكل اتفاق أ  يعد ابطال  ) :يقول نصا   تتضمن التشريعات االقتصادية أحياان  

لعام وكل لق ابلنظام امرة تتعها آوهذا النص يف الواقع غري الزم ألن القوانني االقتصادية أحكام (القانون

 ا .حكم اتفاق أو عمل خيالفها يعد ابطال  

كاب الشخص ند ارتعتتجه القوانني االقتصادية  -531 عادة احلال  ىل ما كانت عليه : -خامسا

لك ذنت عليه ومن  ما كال إىليف العامل اخلارجي إىل إزالة هذا األثر إلعادة احلا خمالفة ترتك أثرا  

ملنشأة اة البناء أو رر إزاليتق للقانون ففي هذه احلالة ارتكاب شخص خمالفة إقامة بناء أو منشأة خالفا  

 إلعادة احلال إىل ما كانت عليه.

  رية ؟حتدث عن اجلزاءات اإلدا :ؤالس:ات اإلداريةاجلزاء: املبحث الثاين* 

خيول القانون االقتصادي يف بعض احلاالت السلطة اإلدارية فرض جزاءات إدارية على  -532

املخالفني وتعّد هذه اجلزاءات مبثابة إجراءات تتخذها اإلدارة حلماية اجلمهور أو منع خطر حمتمل أو 

استيالء - ت اإلدارية املعروفة يف التشريعات االقتصادية نذكر:ومن اجلزاءا .الوقاية من وقوع جرمية
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املنع من استعمال آالت خطرة أو التصرف هبا قبل  - 0السلطة اإلدارية املختصة على مواد متوينية 

 فحص اإلدارة هلا والتأكد من سالمتها .

 0ون ترخيصإغالق منشأة اقتصادية أنشئت بد-

ن زراعتها علزراعي اصالح الفالح الذي آلت إليه مبوجب قانون اإل إلغاء توزيع األرض اليت يتخلف -

صالح الزراعي من قانون اإل 20أو خيل أبي التزام جوهري يقضي به القانون أو قرار التوزيع ) املادة 

 0(1958لسنة  161رقم 

ة ساايما الاادول االشاارتاكيوال تعطااي بعااض الاادول -533 : اجلددزاءات التيديبيددة - املبحددث الثالددث* 

 ناعات واحتاااادرابب الصااال واحتااااد الفالحاااني واحتااااد أامثااال احتااااد العماااللمنظماااات واهليئاااات والنقااااابت )

التنظايم  ة خمالفي هاذاه ومعاقبيف تنظيم النشاط االقتصادي املتعلق هبا واإلشراف علي املنتجني( استقالال  

قطااع و صااب اإلداريااة ن املنامااحلرمااان جباازاءات أتديبيااة مثاال التنبيااه واإلنااذار واللااوم والغرامااات البساايطة وا

 الراتب أو املكافأة والعزل والطرد.

 

والتشريعات االقتصادية تقبل على اجلزاءات التأديبية ألن أعضاء املهنة يتقبلون تنفيذ اللوائح وفرض  -

ة العقوابت عليهم من قبل أفراد مهنتهم أكثر مما يتقبلون ما يصدر حبقهم عن اجلهات اإلدارية والقضائي

ولكن على أي حال فإن من املستحسن عدم إعطاء اهليئة أو النقابة أو االحتاد سلطة أتديبية واسعة 

تصل إىل حد وقف املنشأة االقتصادية عن العمل أو شطب تسجيلها أو حرمان املخالف من ممارسة 
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 املهنة.

  ؟عدد اجلزاءات االقتصادية ؤال:: ساجلزاءات االقتصادية: املبحث الرابع*

 اقتصاااادي تفااارض علاااى مااان خياااالف أحكاااام قاااانون ,اجلااازاءات االقتصاااادية هاااي جااازاءات فنياااة -534

القتصاادية ا القاوانني ايت متنحهاوحمتوى اجلزاءات االقتصادية هو احلرمان من احلقوق واملزااي االقتصادية الا

 لألشخاص مبوجب عقد أو إجازة أو نص قانوين.

 0امه تنفيذ التز  اف صاحب التزام عن متابعةإيق-  :ومن أمثلة اجلزاءات االقتصادية

 0حب إجازة التصدير أو االستريادس-0ة عن متابعة نشاطها االقتصاديإيقاف منشأة اقتصادي-

طب تسجيل منشأة اقتصادية من سجالت الدوائر ش-0سحب إجازة إنشاء مؤسسة اقتصادية-

عض ب ناحلرمان م -سوداء .قائمة الإدراج اسم شخص يف ال - املختصة أو سجالت اهليئة أو النقابة .

 .اإلعفاءات اليت قررها القانون

وقد ورد يف التشريع السوري الكثري من اجلزاءات االقتصادية ومن ذلك ما نصت عليه املادة -535

( من جمموعة أحكام التجارة اخلارجية املتضمن النظام األساسي للتجارة 1من اجلدول رقم ) أوال   -13

 13/1/1952اتريخ  60مهورية العربية السورية الصادر ابملرسوم التشريعي رقم اخلارجية يف اجل

)لوزير االقتصاد والتجارة اخلارجية أن يوقف بقرار يصدر عنه منح إجازات التصدير  :وتعديالته من أن

واالسترياد للمصدرين واملستوردين الذين خيالفون أحكام هذا املرسوم التشريعي أو األنظمة الصادرة 

( من 3من اجلدول رقم ) 45ألحكامه وذلك ملدة ال تتجاوز السنة الواحدة وتنص املادة  تطبيقا  
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)فيما  جمموعة أحكام التجارة اخلارجية املتضمن املفصل إلجازات التصدير واالسترياد على ما أييت:

احلصول على  أي استرياد البضاعة وشحنها من بلد مصدرها قبل ,يتعلق مبخالفة نظام اإلجازة املسبقة

عند االطالع على املخالفة يؤخر لدى دوائر التجارة اخلارجية منح -1 :إجازة االسترياد الالزمة هبا

من اتريخ تسجيل طلب اإلجازة  لدى الدوائر  إجازات االسترياد موضوع املخالفة ملدة شهر واحد بدءا  

اد اليت سبق منحها ملدة شهر أو يؤخر التأشري ابلسماح ابلتخليص على إجازة االستري -2 املختصة.

وإذا تقدم املستورد بعد -3 من اتريخ تقدمي طلب التأشري ابلتخليص إىل الدائرة املختصة. واحد بدءا  

منحه إجازة استرياد مسبقة بطلب خطي أوضح فيه أن بضاعة إجازته املذكورة قد شحنت قبل حصوله 

ك بطلب التأشري ابلتخليص فإن التاريخ الذي يبدأ لنظام اإلجازة املسبقة مث تقدم بعد ذل عليها خالفا  

منه تطبيق عقوبة التأخري يف هذه احلالة هو اتريخ تقدمي الطلب األول الذي اتضح منه أبن البضاعة قد 

 قبل اتريخ منح اإلجازة. شحنت فعال  

قيع افة إىل تو إلضلذكر ابنفة اآلحلاالت السابقة فتطبق العقوبة اإذا كانت املخالفة هي األوىل يف ا -4

ى اإلجازة صول علجب احلطالعه على املخالفة واألنظمة املرعية اليت تو إيتضمن  املستورد تصرحيا  

ابت ق حبقه العقو لفة تطبملخااوأنه يف حال تكرار  ,املسبقة قبل التعاقد النهائي على استرياد البضاعة

الثة ترياد ملدة ثات االسجاز رمان من إاملنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املرعية وخباصة عقوبة احل

 لى األكثر.عواحدة  سنة أشهر للمرة األوىل وتضاعف هذه العقوبة يف حال التكرار ملدة قد تصل إىل

إذا قام املستورد ابسترياد بضاعة قبل حصوله على إجازة االسترياد بصورة مسبقة مث تنازل عنها -5
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خ الحق لتاريخ شحنها فيعترب كل من املستورد األول ملستورد آخر حصل على إجازة استرياد بتاري

والثاين خمالفني لنظام اإلجازة املسبقة وابلتايل يقبل التنازل اجلاري عن البضاعة من األول إىل الثاين 

مراعاة األنظمة  , وشريطةتطبق حبق كل منهما األحكام املتعلقة مبخالفة نظام اإلجازة املسبقةو 

 األخرى(.

 .(مانار احلر دور قر صمن اتريخ  احلرمان من اإلجازات يف حال توجبها اعتبارا   تبدأ عقوبة -6

خ اتري 23رقم  فقرة د من القانون املتضمن نظام النقد األساسي 91وأجازت املادة  -536

ني لقوانلإذا قام بعمل خمالف ألنظمته أو شطب املصرف من سجل املصارف ) 17/3/2002

جيري و  (,حاب األسهمعني وأصملودظم فعاليته مما ينشأ عنه اإلضرار أبموال اواملراسيم والقرارات اليت تن

 ن شطب املصرفوإ ,ليفلتسالنقد وا  على اقرتاح جملسالشطب بقرار من وزير االقتصاد والتجارة بناء  

 ( 3و  2/ فقرة  91للقوانني النافذة ) املادة  وفقا   من سجل املصارف يوجب تصفيته حكما  

بعة ن املستثمر متا)ميكن حرما :من قانون احلراج على ما أييت 57 )ب( من املادةونصت الفقرة 

 ية(.انوناالستثمار إذا ابشر عمليات االستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة الق

 : التداب  االحرتا ية:  الفصل الثالث-

 التدابري االحرتازية املعروفة يف التشريعات االقتصادية هي : -537

قف هيئة اعتبارية عن العمل و - 0 ق املنشأة االقتصاديةإغال- 0ع من مزاولة النشاط االقتصادياملن-

 0أو حلها
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تمع الغاية منها محاية اجمل وهذه التدابري هي تدابري احرتازية 0اسة وضع املنشأة االقتصادية حتت احلر -

عات العربية التشري بعض ولكن من خطر اجلاين ومنعه من التمادي يف جرائمه وتكرارها يف املستقبل .

ن نتائج ية ملا هلا مو تكميلية أتعد هذه التدابري عقوابت إضاف ,كالتشريعني املصري والفرنسي  ,واألجنبية

بري ن التداإفوعلى أي حال  مه.مادية على مركز اجلاين االقتصادي وابلتايل ألثرها الفعال يف ردعه وإيال

ت للعقوابت صفاعقوبة و ت الفيكون للتدابري صفا ,ئم االقتصاديةما ختتلط يف اجلرا والعقوابت كثريا  

ت املذكورة إلجراءالى اعذات نتائج واحدة وإن اختلفت التسميات وحنن أطلقنا  التدبري وهي مجيعا  

درس  وسن. اها كذلكعام( مسن اللفظ التدابري االحرتازية ألن قانون العقوابت السوري )وهو القانو  آنفا  

 األربعة اآلتية:يف املباحث  هذه التدابري

 عمل()وقف مزاولة ال املنع من مزاولة النشاط االقتصادي -املبحث األول

دبري تر( هو دي آخاملنع من مزاولة النشاط االقتصادي )مهنة أو عمل أو أي نشاط اقتصا-538

م عدم قدرهت ال  ة أو عممهن احرتازي يقصد به محاية اجملتمع من األشخاص الذين كشفوا أثناء ممارستهم

 على االلتزام ابلقواعد اليت نظم املشرع هبا املهنة أو العمل.

من قانون العقوابت السوري للمحكمة منع أي شخص من مزاولة مهنة  1ف/94وقد أجازت املادة 

كم بعقوبة جنائية أو ذن السلطة أو على نيل شهادة إذا ح  إأو حرفة أو فن أو أي عمل معلق على 

أما إذا كانت  .لواجبات املهنة أو الفروض املالزمة هلذا العمل قرتفت خرقا  رمية ا  جنحية من أجل ج

ذن من السلطة فال ميكن احلكم ابملنع من املزاولة إمزاولة املهنة أو العمل ممكنة مبعزل عن أي نشاط أو 
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 .(2ف  94م إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة )

كنه ميكن أن تني ولهر وسنترتاوح مدته بني ش من مزاولة العمل مؤقتا   واألصل أن يكون املنع -539

 املؤقت حبكم ابملنع ليهعكم أو إذا كان اجلاين قد ح   ,إذا نص القانون صراحة على ذلك يكون دائما  

 1/ف  85يه )م ت علآخر يرتتب عليه منع العمل قبل مرور مخس سنوا مربم مث عاد فارتكب جرما  

 (.2و

 ستغل اجلمهوري الذي جلاينار التشريعات االقتصادية هبذا التدبري حلماية اجملتمع من خطر وأتخذ أكث

لجاين أكثر ل يالما  إسبب وترى التشريعات اليت تفرضه كعقوبة أنه ي .ويتعدى على حقوقه االقتصادية

 .ته مستقبال  رميتكرار جمي و مما تسببه أي عقوبة أخرى ومينعه يف الوقت نفسه من ممارسة نشاطه اإلجرا

 على أن 1953 وما سنةر يف  وقد أوصى هبذا التدبري املؤمتر الدويل السادس لقانون العقوابت املنعقد

 عيوبه. أيقيد بشروط تدر 

املعدل  3ف  /38وقد نص املشرع السوري يف كل من قانون التموين والتسعري )املادة -540

( 2ف/17املادة )قمع الغش والتدليس  ( وقانون5املادة  9/12/2000اتريخ  22رقم ابلقانون 

وأجاز  ,القتصاديعلى املنع من مزاولة النشاط ا 19/7/2001اتريخ  47املعدل ابلقانون رقم 

قاف فيذ حكم اإلين يف تن يكأو ملدة حمددة ما مل مطلقا   للمحكمة أن أتمر بوقف مزاولة العمل إيقافا  

 ن املختصة.التموي يريةألساسية وفق تقديرات مدإعاقة لتموين منطقة معينة إبحدى مواد التموين ا

مع أحكام  وقد جاء النص املذكور منسجما   ,( وليس وجوبيا  للمحكمةومالحظ هنا أن املنع جوازي )
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يعود  من قانون العقوابت العام اليت أكدت على أن يكون املنع من مزاولة العمل جوازاي   94املادة 

 تقديره للمحكمة.

ت املادة ا أجاز فرنس ففي ,يف التشريعات االقتصادية األجنبية معروف أيضا   وهذا التدبري -541

هنة لة املنع من مزاو للمحكمة أن تقضي ابمل ,قبل إلغاء هذا القانون, 30/8/1945من قانون  49/1

كمة للمح 28/12/1958من قانون  20/2كما أجازت املادة   .يف جرائم التموين وحتديد األسعار

عة وإنتاج لالزمة للصنااألولية اد اولة النشاط االقتصادي يف اجلرائم املتعلقة بتوزيع املو أن تقرر حظر مزا

 القوى.

سة حظر ممار  ,على سبيل املثال ,ة الفرنسيمن قانون التجار  28/2-121أجازت املواد  وحاليا   -

لعقوبة ذاهتا ات فرض جاز كما أ  .النشاط االقتصادي واالجتماعي الذي ارتكبت اجلرمية أثناء ممارسته

كا  بلجييفطبق أيضا ممن قانون االستهالك .واملنع من مزاولة النشاط االقتصادي  313/5املادة 

 (.22/1/1945من قانون  9املادة )

غالق املنشأة االقتصادية )أو إ -542 :) غالق احملل(  غالق املنشية االقتصادية -املبحث الثاين

و تضر به أو أجلمهور تغل امحاية اجملتمع من املنشآت اليت تسإغالق احملل( تدبري احرتازي يقصد به 

, وابت السوريون العق قانيفوإغالق املنشأة أو إقفال احملل تدبري احرتازي معروف  عليه. تشكل خطرا  

ح يقضي وين صريص قان, وورد نو برضاهأ قرتفت يف احملل جرمية بفعل صاحبهاوميكن احلكم به إذا 

  .(1ف /  103املادة بذلك )
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هو منع احملكوم عليه  ,من قانون العقوابت 104حسب ما نصت عليه املادة  ,واملقصود إبقفال احملل

 ه العمل نفسهزاول فين يمن أ ,أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص متلك احملل استأجره على علمه أبمره

ذا ناول املنع إفال يت يند أما مالك العقار واألشخاص الذين هلم على احملل حق امتياز أو حق رهن أو

 ظلوا مبعزل عن اجلرمية.

نه ال أل يعين أيضا ه فقط بنفس وإقفال احملل ال يعين أن احملكوم عليه ال يستطيع مزاولة عمله يف احملل

مل الذي حكم ولة العن مزامضمون إقفال احملل هو املنع مطيع مزاولة عمله يف أي مكان آخر, أما يست

( وإذا خالف 2/ ف 103 جة خرقه لواجباته أو الفروض املالزمة له )املادةاجلاين من أجله أو نتي

ري عوقب هو ساب الغو حلأاحملكوم عليه حكم إقفال احملل وزاول العمل املمنوع ابلذات أو الواسطة 

  (.107املادة والشخص الثالث ابحلبس حىت ثالثة أشهر وابلغرامة حىت مائة لرية )

تصادية )أو إغالق احملل( منصوص عليه يف التشريع السوري يف قانون إغالق املنشأة االقو  -543

 .(2ف 17( وقانون قمع الغش والتدليس املعدل )املادة 2ف /38التموين والتسعري املعدل )املادة 

أجازات للقاضي أن حيكم )يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من املادة الرابعة املاداتن وهااتن 

لعام  123الذي عدل قانون التموين والتسعري رقم  9/12/2000اتريخ  22رقم  من القانون

ما مل يكن يف  إبغالق احملل الذي ارتكبت فيه اجلرمية مدة ال تقل عن أسبوع وال تتجاوز شهرا   (1960

تنفيذ حكم اإلغالق إعاقة لتموين منطقة معينة إبحدى مواد التموين األساسية وفق تقديرات مديرية 

وجيوز لوزير االقتصاد والتجارة إدارة احملل املغلق ابلطريقة اليت يعينها على حساب  ,وين املختصةالتم
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من  17/3املادة ويض )ير يف هذا الشأن أي مسؤولية أو تعوال يرتتب على ما يتخذه الوز  ,أصحاهبا

يف ويالحظ اختالف أحكام هذا النص عن األحكام اليت وردت  .قانون قمع الغش والتدليس(

مدة إغالق احملل ال تقل  -1 من قانون العقوابت( من انحيتني: 107-103القانون العام )املواد 

وهذا يعين أن املشرع استبعد اإلغالق الدائم واكتفى ابإلغالق مدة  ,تجاوز شهرا  تعن أسبوع و ال 

طريقة اليت يعينها على جيوز لوزير االقتصاد والتجارة إدارة احملل املغلق ابل -2.قصرية ال تتجاوز شهرا  

 حساب أصحاهبا.

القانون ف ,بيةاألجن وتدبري إغالق املنشأة االقتصادية معروف يف التشريعات االقتصادية -544

ز دة ال تتجاو ملؤقت ملق اوالقانون اهلولندي جييز اإلغال ,الفرنسي أيخذ ابإلغالق النهائي واملؤقت

  .(22/6/1950من قانون   7السنة )املادة 

ض الفقه ألن ليه بعععرتض افقد  ,من مجيع الفقهاء وإغالق املنشأة االقتصادية ال يلقى قبوال   -545

لون يف ال الذين يعمثل العمة( مإىل الغري )حسن الني بل ميتد أحياان   أثره ال يقتصر على اجلاين دائما  

 ,ملنشأةنشأة ودائن ايف امل ةعملاملنشأة ومالك املبىن الذي تشغله املنشأة ومالك اآلالت واألدوات املست

للجوء إىل ابد من ان الويقرتح هذا اجلانب من الفقه إذا ك ,وهذا يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة

 طرا  خعملها يشكل  نشأة يفامل التدبري فليكن يف اجلرائم اخلطرية ويف احلاالت اليت يكون فيها استمرار

 على اجلمهور.

 :ية عن العمل أو حلهاوقف هيئة اعتبار  -املبحث الثالث
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ل أو ن العمعبارية عامة حول وقف اهليئة االعت يتضمن قانون العقوابت السوري أحكاما   -546

 ومن الطبيعي أن تشمل هذه األحكام اجلرائم االقتصادية. ,حلها

 ا اقرتفإذ ل أو حلهاللمحكمة أن تقضي بوقف اهليئة االعتبارية عن العم 108فقد أجازت املادة 

ليها صودة يعاقب عناية مقها جا أو أعضاء إدارهتا أو ممثلوها أو عماهلا ابمسها أو إبحدى وسائلمديروه

ل وإن تبدّ  ئة كافةاهلي ووقف اهليئة االعتبارية عن العمل يعين وقف أعمال بسنيت حبس على األقل.

يطة االحتفاظ شر حملل اعن  وحيول هذا الوقف دون التنازل ,االسم واختلف املديرون أو أعضاء اإلدارة

لى قل والسنتني ع( ومدة الوقف ترتاوح بني الشهر على األ1ف/110حبقوق الغري حسن النية )م 

 (.1ف/110م األكثر )

اهليئة  إذا مل تتقيد-1 آلتية:الت اأما حل اهليئة االعتبارية فيعود أمر تقديره  ىل احملكمة يف احلا -

ت سيسها خمالفة القوانني أو كانأتذا كانت الغاية من إ-2 .االعتبارية مبوجبات التأسيس القانونية

ئلة حكام القانونية املنصوص عليها حتت طاإذا خالفت األ-3 تستهدف يف الواقع مثل هذه الغاايت.

 احلل.

بل قب الوقف ربم مث عادت إىل ارتكاب جرمية أخرى تستوجمت مبوجب قرار إذا كانت قد أوقف-4

قد ويف ,صفية أمواهلاوحل اهليئة االعتبارية يوجب ت .(109)م  مرور مخس سنوات على هذا القرار

ا ثلة أو إدارهتيئة ممايس هاألهلية لتأس ,عن اجلرمية املديرون أو أعضاء اإلدارة وكل مسؤول شخصيا  

 (.2ف/110م)
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ىل ستة أشهر ن شهر إبس موكل خمالف لوقف اهليئة االعتبارية أو حللها تستوجب عقوبة املخالف ابحل

 (.111م امة ترتاوح بني مخسني وألف لرية سورية )وبغر 

ملنشأة االقتصادية حتت وضع ا -547 :وضع املنشية االقتصادية حتت احلراسة -املبحث الرابع

ديد مث  هلا مدير جا ويعنيدارهتإكف مبوجبه يد مدير املنشأة احملكوم عليها عن احلراسة تدبري احرتازي ت  

 الل مدة معينة.تشرف الدولة على سري املنشأة خ

ت األجنبية لتشريعان بعض اوهذا التدبري غري معروف يف التشريع السوري أو أي تشريع عريب إال أ -

منه  13ن جييز يف املادة كا  4/4/1949فالقانون الفرنسي الصادر يف  ,تطبقه يف اجلرائم االقتصادية

 مؤقتا   ديرا  يعني م أن ,التجاريةوبعد أخذ رأي الغرفة  ,على طلب صاحب الشأن لرئيس احملكمة بناء  

مث  ,نشأةني إبدارة املير املعملداويقوم  ,للمنشأة االقتصادية يف خالل مدة إغالق هذه املنشأة احملكوم هبا

 ,لفا على املخاهبحملكوم الية ل أرابحها يف هذه املدة إىل الدولة وختصم خسائرها من اجلزاءات املاتؤو 

 شرع الفرنسيأجاز املو  .ةه يف أي وقت أثناء وضع املنشأة حتت احلراسوهذا اإلجراء ميكن العدول عن

ئية يف القضا ت الرقابةمن قانون النقد واملال فرض عقوبة وضع الشخص املعنوي حت 465/3يف املادة 

 .465/1ة املنصوص عليها يف املادة حال ارتكابه اجلرمي

من الفقهاء الفرنسيني ولكن  لقي حتبيذا  تصادية حتت احلراسة ال يوتدبري وضع املنشأة االق -548

 , عقوبة وضع الشخص املعنوي حتت الرقابة القضائية على نطاق واسعقانون العقوابت الفرنسي تبىّن 

وهي مقررة يف اجلرائم االقتصادية مثل قانون امللكية الفكرية والقوانني املتعلقة ابلتلوث واإلفالس 
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 والصحة العامة واملنافسة.

كجزاء يف اجلنح   1949خذ به املشرع األملاين يف قانون العقوابت االقتصادية لسنة وقد أ -549

ى نشأة يكون علديد للمير جإال أن الشراح األملان مل حيبذوه ألن تعيني مد ,واملخالفات االقتصادية

عدل  وقد ,ة املهنةف مزاولبوق جياوز اآلاثر العادية للحكم جديدا   نفقة احملكوم عليه وهذا يضيف عبئا  

 . 1954املشرع األملاين هذا اجلزاء يف قانون العقوابت االقتصادية لسنة 

  تطبيق العامل إىل التشدد يفتتجه التشريعات االقتصادية يف -550:  تطبيا العقوبة:  الفصل الرابع*

 وبة.للعق ختفيفا   أو ذرا  عينة العقوبة ولكن هذا ال مينع من أن متنح هذه التشريعات اجلاين يف ظروف مع

تشديد –ول ملبحث األا ة:وسندرس تطبيق العقوبة يف اجلرائم االقتصادية يف املباحث الثالثة اآلتي

 تعليا العقوبة  –املبحث الثالث  0فيف العقوبة خت –املبحث الثاين . العقوبة

الثة ثلألسباب ال ادية عادة  تشدد العقوبة يف جرائم االقتص -551: تشديد العقوبة -ملبحث األولا

 اآلتية:

  .التكرار-3. الظروف املادية-2. الظروف الشخصية-1

يفرق  -552سؤال: تكلم عن الظروف الشخصية يف تشديد العقوبة؟ الظروف الشخصية: -أوالا 

فهو يضع أساس  ,قانون العقوابت االقتصادية يف سورية يف الكثري من اجلرائم بني العمد والقصد واخلطأ

مث يشدد العقوبة يف حاليت القصد والعمد أو يضع أساس العقاب  ارتكبت خطأ   العقاب على اجلرمية إذا

ومن هذا القبيل ما نصت عليه املادة  ,ويشددها إذا ارتكبت عمدا   على اجلرمية إذا ارتكبت قصدا  
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معلومات أبية صورة من  التاسعة اليت )تعاقب ابحلبس من ستة أشهر حىت السنتني من أفشى قاصدا  

ض اإلنتاج أو تفويت فرص اقتصادية على البالد كاملعلومات املتعلقة ابلعروض واملناقصات شأهنا ختفي

 .(فيعاقب ابألشغال الشاقة املؤقتة وإذا كان الفاعل متعمدا   ,واملزايدات والتصاميم واخلطط واألسعار

لى ادة عملنصت هذه ا فقد ,جتتمع عقوابت اخلطأ والقصد والعمد يف آن واحد 11ويف املادة  -553

 :أن

ر يف اختاذ االحتياطات العادية املمكنة لتاليف يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل سنتني من قصّ -أ)

الضرر أو أساء تشغيل اآلالت بشكل خمالف ألصول التشغيل العادية أو خالف األصول الصناعية 

شاقة املؤقتة يف حال ويعاقب ابإلشغال ال -ب والطرق الفنية املتعارف عليها يف النشاط االقتصادي.

فتكون العقوبة األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن مخس  أما إذا كان الفاعل متعمدا   -ج القصد.

من قانون العقوابت  13يف املادة  وهذا التدرج يف العقوبة من حيث الشدة جنده أيضا   .(سنوات

سنتني من تسبب عن غري يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل -أ) االقتصادية اليت تنص على ما أييت:

قصد نتيجة إمهال أو قلة احرتاز ابلتبذير يف استخدام املواد اخلام وسائر املواد األخرى اليت تستخدم يف 

الطرق املعمول هبا أو لعرف للتعليمات أو  اإلنتاج أو تساعد عليه بصورة مباشرة أو غري مباشرة خالفا  

أما إذا كان الفاعل  -ج  إىل ثالث سنوات.ويف حال القصد تكون العقوبة من سنتني-بمهنة. 

من قانون العقوابت  14وسارت على هذا النحو أيضا املادة  (.فتكون العقوبة االعتقال املؤقت متعمدا  

يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل سنتني من قصر نتيجة إمهال  -أ) االقتصادية اليت نصت على أن:
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ة وفق القواعد الفنية أو عرف املهنة لشراء أو بيع املواد الالزمة أو قلة احرتاز يف حتقيق الشروط املناسب

ويف -ب واملنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية وال تقتضيها زايدة كمية اإلنتاج أو حتسني نوعيته.

فتكون العقوبة  أما إذا كان الفاعل متعمدا   -جالفاعل ابألشغال الشاقة املؤقتة. حال القصد يعاقب 

 .قة ملدة ال تقل عن مخس سنوات(الشااألشغال 

 الشاقة ب ابألشغاليعاق) :من قانون العقوابت االقتصادية كذلك على أن 25ونصت املادة  -554

قوم أو لغريه لي لنفسه ,مهاأبحد املؤقتة من يعمل يف الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعدا  

 أو ليهمل أو وظيفته ل يفيفته أو يدعي أنه داخلوظ منافيا   بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عمال  

ت إذا كان س سنواقل مختوتكون العقوبة األشغال الشاقة ملدة ال  ,عليه يؤخر ما كان عمله واجبا  

مهال يقصد من اإل الفاعل كان  ابلفريق اآلخر أو الفاعل يقصد اإلضرار ابلدولة أو مراعاة فريق إضرارا  

 .(احدمهأو تقدمي اهلدية أو املنفعة أو الوعد أب أو التأخري محل الغري على عرض

يشدد العقوابت املنصوص عليها يف  من قانون العقوابت االقتصادية نصا   أ/28املادة  وأخ ا أضافت

مث  ,من قانون العقوابت إذا كان الفاعل متعمدا   247( على الوجه املبني يف املادة 6و 5و 4املواد )

حتم احلكم ابحلد األعلى للعقوبة املقررة يف هذا املرسوم التشريعي كلما قائلة: )يت 29أردفت املادة 

من قانون التموين والتسعري على نزع  40/3وتعاقب املادة  -555.(اجتمع التعمد مع الضرر اجلسيم

خالصات األحكام الصادرة ابإلدانة يف اجلرائم التموينية أو إخفائها أبي طريقة أو إتالفها ابحلبس مدة 

وتشدد العقوبة إىل احلبس مدة ال  ,زيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائيت لرية سوريةال ت
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 .لني عن إدارة احملل أو أحد عمالهتتجاوز السنة إذا كان الفاعل أحد املسؤو 

 على نزع خالصات من قانون قمع الغش والتدليس الذي يعاقب 18/3وشبيه بذلك نص املادة  -

 إخفائها أبي أو ,نونالقا ملخالفة ألحكام هذاابإلدانة يف اجلرائم اليت ترتكب األحكام الصادرة اب

اوز  الغرامة مبا ال يتجيفوتشدد العقوبة  ,( لرية سورية1000تجاوز )تطريقة أو إتالفها بغرامة ال 

على  و بناء  ض منه أتحري( لرية سورية إذا كان الفاعل أحد املسؤولني عن إدارة احملل أو ب10000)

( لرية 20000ألوىل و )( لرية سورية يف احلالة ا10000ويف حال التكرار تكون الغرامة ) ,أوامره

 سورية يف احلالة الثانية.

ريخ ات 13عي رقم م التشريالفقرة أ من قانون مكافحة التهريب )الصادر ابملرسو  –عاقب املادة األوىل تو 

صور و احملأملمنوع اخلاضعة للرسوم أو اعلى هتريب أو الشروع يف هتريب املواد ) (15/2/1974

العتقال االقتصاد اب ن وزارةعدرة استريادها أو تصديرها أو املواد املقيد استريادها أو تصديرها بقيود صا

ن عشرة ع تزيد ة والمن ثالث سنوات إىل ست سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل قيمة املواد املهرب

تكب  الدولة وار املني يفن العمإذا كان الفاعل )املادة العقوبة:  مث تضاعف الفقرة ب من هذه (,أمثاهلا

-أ: )تهن القانون ذارابعة مة الما جاء يف املاد وشبيه هبذا النص أيضا   (.وظيفته الفعل اجلرمي مستغال  

اقة من مخس غال الشألشابكم حيإذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من املواد املخدرة 

ن إشرة أمثاهلا عزيد عن توال  إىل عشرين سنة وبغرامة ال تقل عن ستة أمثال قيمة املواد املخدرةسنوات 

  مل يقع الفعل حتت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.
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 .(وظيفته مي مستغال  ة إذا كان الفاعل من العاملني يف الدولة وارتكب الفعل اجلر تضاعف العقوب-ب

 وبة؟ ملادية يف تشديد العق: تكلم عن الظروف اسؤال الظروف املادية : -اثنياا 

ومن  ,ملاديةظروف اافر بعض الشّدد قانون العقوابت االقتصادية يف سورية العقوبة يف حال تو  -556

ن شرة سنة )كل معاليت تعاقب ابألشغال الشاقة من مخس إىل مخس  4/2هذا القبيل نص املادة 

و يف أو املستعملة أملسلمة اواد يف كمية امل ذا التعاقد سواء  غش الدولة مبناسبة تعاقد معها أو تنفيذ ه

وهرية و صفاهتا اجلملواد ألك اأو يف طبيعة ت ,ماهيتها إذا كانت هذه املاهية هي السبب الدافع للتعاقد

وع ون تعيني النندما يكعرها نوعها أو مصد أو تركيبها أو الكمية اليت حتتويها من العناصر املفيدة أو

ة مدة ملادة العقوب هذه ايفدد مث تش (.مبوجب للعقد أو العادات السبب الرئيسي للتعاقد ر معتربا  واملصد

التحليل  عمليات فسادإال تقل عن عشر سنوات )إذا ارتكب اجلرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إىل 

ل حجمها حىت قب أوزهنا و أو  أو الرتكيب أو الوزن أو الكيل أو إىل تغيري بقصد الغش يف تركيب املواد

 .(ةقة صحيحساب إجراء هذه العمليات وإما ببياانت مغشوشة ترمي إىل اإلقناع بوجود عملية

ات الث سنو سنة إىل ث يعاقب ابحلبس من)من قانون العقوابت االقتصادية على أن  15ونصت املادة 

من  شاقة املؤقتةشغال الاأل من قام أبي عمل من أعمال املقاومة للنظام االشرتاكي وتشدد العقوبة إىل

 .(لألموال العامة مخس سنوات إىل مخس عشرة سنة إذا سببت املقاومة ضررا  

)يتحتم احلكم ابحلد األعلى  :جاء فيه عاما   من قانون العقوابت االقتصادية نصا   29وأضافت املادة  -

 هذه وواضح من نص (سيمللعقوبة املقررة يف هذا املرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر اجل
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املادة أن وجوب احلكم ابحلد األعلى للعقوبة ال يكون إال إذا اجتمع التعمد )وهو ظرف شخصي( مع 

 الضرر اجلسيم )وهو ظرف مادي(.

من قانون قمع الغش والتدليس ابحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة  10وتعاقب املادة  -557

ة أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من خدع أو شرع يف خداع ( لرية سوري50000( إىل )2000من )

لسنتني وغرامة ال تتجاوز وتزاد العقوبة إىل احلبس ملدة ال تتجاوز ا ,املتعاقد معه أبي طريقة من الطرق

( لرية سورية أو إبحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت اجلرمية أو شرع يف ارتكاهبا ابستعمال 100000)

أو  ,و مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت شخص أخرى مزيفة أو خمتلفةطرق أو موازين أ

ابستعمال طرق أو وسائل من شأهنا جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غري 

وتعاقب  صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات املذكورة أو عند تعدد املخالفات أو تكرارها.

( 5000ة أشهر إىل سنة وبغرامة من )قانون قمع الغش والتدليس ابحلبس من ستمن  أيضا   11املادة 

( لرية سورية أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من غش أو شرع يف غش شيء من أغذية 75000إىل )

وتكون العقوبة احلبس  ,اإلنسان أو احليوان أو من العقاقري الطبية أو احلاصالت الزراعية أو الطبيعية

( لرية سورية إذا كانت املواد 150000( إىل )50000سنة إىل ثالث سنوات وغرامة من )من  حتما  

أو العقاقري أو احلاصالت املغشوشة أو الفاسدة أو كانت املواد اليت تستعمل يف الغش يف اجلرائم املشار 

غش ب ملا  إليها ضارة بصحة اإلنسان أو احليوان أو كانت سامة حىت ولو كان املشرتي أو املستهلك عا

كذلك من قانون قمع الغش والتدليس ابحلبس من شهر إىل   12وتعاقب املادة  البضاعة أو فسادها.
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( لرية سورية أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من 75000( إىل )3000ثالثة أشهر وابلغرامة من )

مع  11ها يف املادة من املواد أو العقاقري الطبية أو احلاصالت املشار إلي حاز بغري سبب مشروع شيئا  

( لرية  75000علمه بذلك وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن )

 سورية إذا كانت هذه املواد أو العقاقري أو احلاصالت ضارة بصحة اإلنسان أو احليوان.

 االقتصادية يف سورية حيتوي قانون العقوابت ال -558 سؤال: تكلم عن التكرار؟ التكرار : -اثلثاا 

لتكرار ألن ا حالة يفوبة وهذا ال يعين أنه ال تشدد العق ,على أي نص قانوين يعاجل قضااي التكرار

من  251-248 وادغياب النص اخلاص يتطلب العودة إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف امل

 قانون العقوابت العام. 

 يفامة الواردة اعد العلقو ابالقتصادية يف سورية ال تكتفي ولكن ابملقابل فإن الكثري من التشريعات ا

واعد العامة للق فا  خال قانون العقوابت حول التكرار بل تضيف قواعد جديدة أو تفرض عقوابت معينة

 :أن رار ونصت علىيف شروط التكقانون قمع الغش والتدليس اليت عدلت من  20ومن ذلك املادة 

لتاريخ الذي ايت تلي ة الهلذا القانون وارتكب خالل السن يه تطبيقا  كل من حكم عل  )يعترب عائدا   

الة العود ب يف حن وجيجنحة جديدة تقع حتت طائلة أحد نصوص هذا القانو  أصبح فيه احلكم هنائيا  

ن وكذلك اإلعال تما  من هذا القانون تطبيق عقوبة احلبس ح 16فيما عدا ما نص عليه يف املادة 

يه مع كوم علعلى نفقة احمل و ال مينع ذلك احلكم من إغالق احملل هنائيا   18ادة املنصوص عليه يف امل

 .(مصادرة مجيع أدوات التجارة أو الصناعة
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ار فهو التكر   حالةيفوحيدد قانون قمع الغش والتدليس يف مواضيع متعددة مقدار العقوبة  -559

( إىل 1000امة من )املادة ابلغر على خمالفة القرارات املذكورة يف هذه  16يعاقب يف املادة 

( 30000( إىل )3000( لرية سورية وتشدد العقوبة يف حالة التكرار فتصبح الغرامة من )15000)

من  18/2 وجتعل املادة لرية سورية وابحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر أو إبحدى هاتني العقوبتني .

يصبح  مة ولكنلمحكل جريدتني جوازاي  قانون قمع الغش والتدليس نشر خالصة احلكم يف جريدة أو 

فائها ع خالصات األحكام أو إخوتعاقب املادة ذاهتا على نز  (20املادة)يف حالة التكرار  النشر وجوبيا  

 فاعل أحد املسؤولني عنفإذا كان ال ,( لرية سورية1000أبي طريقة أو إتالفها بغرامة ال تتجاوز )

رية سورية ويف ل( 10000وز )يعاقب بغرامة ال تتجا ,ى أوامرهعل إدارة احملل أو بتحريض منه أو بناء  

لرية سورية يف احلالة  (20000)يف احلالة األوىل و ( لرية سورية10000حالة العود يعاقب بغرامة )

 0الثانية 

جبرائم التموين والتسعري عن التكرار  خاصا   من قانون التموين والتسعري نظاما   39وتضع املادة  -560

مع عدم اإلخالل أبحكام التكرار الواردة يف قانون العقوابت جيب يف حال التكرار  -1) يه:تقول ف

فإذا كرر احملكوم عليه خمالفته مرة أخرى  30-29يف تطبيق أحكام املادتني  احلكم ابحلبس والغرامة معا  

عقوابت يضاعف احلدان األدىن واألقصى لعقوابت احلبس والغرامة واإلغالق مع وجوب احلكم ابل

 -3 .ألقصى لعقوبيت الغرامة  واإلغالقابلنسبة لبقية املواد يضاف احلدان األدىن وا -2 .الثالث معا  

تعترب اجلرائم متماثلة يف تطبيق هذه املادة مجيع اجلرائم املنصوص عنها يف هذا القانون ويف املراسيم 
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 138ورقم  18/12/1951الصادر يف  14ورقم  30/9/1936الصادر يف  57التشريعية رقم 

الصادر يف  206ورقم  3/2/1952الصادر يف  103ورقم  8/10/1953الصادر يف 

من قانون التموين والتسعري  40/2والقرارات الوزارية املنفذة هلا( .وأجازت املادة  16/2/1952

م هذا للمحكمة أن أتمر بنشر ملخص احلكم الصادر ابإلدانة يف اجلرائم اليت ترتكب ابملخالفة ألحكا

وتعاقب املادة  -561 يف حالة التكرار. القانون يف جريدة أو جريدتني وجعلت هذا النشر وجوبيا  

لسنة  208من قانون انتقال األموال والقيم بني سورية واخلارج وتنظيم مكتب القطع رقم  19/1

ع واحد إىل ( لرية سورية وعشرة آالف لرية سورية وابلسجن من أسبو 100بغرامة ترتاوح بني ) 1952

كل من خيالف أو حياول خمالفة أحكام املراسيم واألنظمة   ,ستة أشهر أو إبحدى هاتني العقوبتني

 .أم شريكا   أكان فاعال   للمادتني األوىل والثالثة من القانون املذكور سواء   والتعليمات املتخذة تنفيذا  

و  154وتعاقب املواد  .التكرار على مضاعفة العقوبة يف حالة 19من املادة  2مث نصت الفقرة  - 

 29/12/2004اتريخ  56من قانون تنظيم العالقات الزراعية رقم  160و 159و 157و 155

رار غرامة عند تكاعفة الى مضوتنص مجيع املواد املذكورة عل ,على خمالفة أحكام هذا القانون ابلغرامة

 املخالفة.

هتريب أو الشروع يف هتريب  1974لعام  13قم وتعاقب املادة األوىل من قانون مكافحة التهريب ر 

املواد اخلاضعة للرسوم أو املمنوع أو احملصور استريادها أو تصديرها أو املواد املقيد استريادها أو تصديرها 

بقيود صادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة ابالعتقال من ثالث سنوات إىل ست سنوات وبغرامة ال تقل 
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مث نصت املادة السابعة على مضاعفة هذه  .هربة وال تزيد عن عشرة أمثاهلاعن مثل قيمة املواد امل

 العقوبة عند التكرار.

 يفملشار إليها اجلرائم ادا ما ع ,ومن اجلدير ابلذكر أن تكرار اجلرائم اليت نص عليها قانون التهريب

العام )  نون العقوابتا يف قاهليعاملنصوص  ,يستلزم العودة إىل األحكام العامة يف التكرار ,املادة األوىل

 0( 251-248املواد 

 ,القتصاديةارائم يع اجلتطبق يف مج ,تكرارالأتيت بنصوص عامة يف  ,وبعض التشريعات األجنبية -562

اص و القرار اخلوه, 17/10/1944اليت ضمنت قرار اجمللس الفيدرايل الصادر يف  ,مثل سويسرا

ذا ف هفقد عرّ  .ةقتصاديئم االعامة يف التكرار تشمل مجيع اجلرا أحكاما  بقانون العقوابت االقتصادية, 

دية جرمية اقتصا ارتكاب إىل القرار املكرر أبنه من سبق احلكم عليه يف جرمية اقتصادية قصدية مث عاد

ن هذا أن يكو  رتطويش .جديدة يف خالل مخس سنوات من تنفيذ احلكم الصادر يف اجلرمية األوىل

للجرمية  قوبة املقررةكون العن تكما يشرتط أ  ,للحرية أو بغرامة جتاوز مثامنائة فرنك احلكم بعقوبة سالبة

 (.12رنك )املادة فامنائة مث ألقصىالثانية من العقوابت السالبة للحرية أو الغرامة اليت جياوز حدها ا

ية دالقتصاالتشريعات احتدث عن ختفيف العقوبة يف سؤال: : ختفيف العقوبة -املبحث الثاين

 السورية؟

نظام ختفيف العقوبة معروف يف القانون العام وهو عنصر أساسي من عناصر تفريد العقاب  -563

وخطوة إىل األمام حققتها املدارس اجلزائية احلديثة يف مكافحة اجلرمية وعالج السلوك اإلجرامي ولكن 
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تصادية خالفت يف خطتها هذا التشريعات االقتصادية وفق اجتاهاهتا املتشددة يف مكافحة اجلرمية االق

ومظاهر العقوبة  النظام فأكثرت من الظروف املشددة وقللت من الظروف املخففة إىل حدها األدىن.

 ففة واألسباب املخففة التقديريةيف اجلرائم االقتصادية نراها يف األعذار القانونية والظروف املخ

 ففة.أعذار حملة وأعذار خماألعذار القانونية نوعان  نونية:األعذار القا –أوال 

 األعذار احمللة :-1

 ه املشرع حنوها اجتا ميليالاألعذار احمللة )أو األعذار املعفية( يف التشريعات االقتصادية  -565 

ة أسهم يف عن جرمي يكشف امية إىل مكافأة اجلاين عندماالر التخفيف بل متليها السياسة التشريعية 

تمرار يف راجع عن االسة إذا تعقوبه الطريقة أو إىل إغرائه ابإلعفاء من الارتكاهبا ويتعذر كشفها بغري هذ

 سلوكه املخالف للقانون.

من قانون  27ملادة اصت عليه نيف التشريعات االقتصادية السورية ما  ومن أمثلة األعذار احمللة -

ذا أعادها إ ,نونقاا الب أمواله قبل صدور هذالعقوابت االقتصادية اليت أعفت من العقوبة من هرّ 

ن قانون التموين م 37وما نصت عليه املادة  خالل ستة أشهر من اتريخ حتريك الدعوى حبقه .

ة كل من ملواد السابقاكة يف ملشرت والتسعري اليت جاء فيها ما أييت: )يعفى من العقوابت املقررة للجرائم ا

 وجيوز ,و منهمو كان هول ن مرتكبيهابدأ إببالغ السلطات املختصة عن اجلرمية قبل البحث والتفتيش ع

ة ودل على اجلرمي تكيبإعفاؤه من العقوبة إذا حدث اإلبالغ بعد البدء يف البحث والتفتيش عن مر 

 الوسائل املوصلة للقبض على مرتكبيها.
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بق رقم من قانون تنظيم العالقات الزراعية السا 226وردت املادة أ -566 األعذار املخففة :-2

 نصا   (ل حملهالذي ح 29/12/2004اتريخ  56) امللغى ابلقانون رقم  4/9/1958 اتريخ 134

لتفتيش ا جيوز لدائرة ,ما خمالفة )إذا كان املخالف ممن مل يثبت حبقهم سابقا  : من نوع خاص جاء فيه

 ة فقط,رة واحدمذلك و ه إىل املخالف املختصة أن تستعيض عن حتويل األوراق للمحكمة إبنذار يوج

الفة أخرى رتكب خمذا اإهذا اإلنذار ابسم املخالف يف سجالت تفتيش العمال ويذكر فيه أنه  ويسجل

خالفة د ارتكاب املعن ففا  خم قانونيا   وواضح من هذه املادة أهنا تقرر عذرا   .(حيول ضبطها إىل احملاكم

ملرة و قامة الدعوى ن إين عة تغللمرة األوىل وهذا العذر ينزل ابلعقوبة اجلزائية إىل جمرد عقوبة إداري

 0 2004عام ل 56ونستغرب عدم أخذ املشرع هبذا احلكم يف القانون اجلديد رقم  واحدة.

 لظروف املخففة واألسباب املخففة التقديرية :ا – اثنياا 

)ال  جاء فيه: شامال   من قانون العقوابت االقتصادية السوري تتضمن نصا   28كانت املادة   -567 

بة عن حدها األدىن املقرر هلا يف هذا املرسوم التشريعي والتشريعات املشار إليها يف جيوز ختفيض العقو 

ولكن  .(وميتنع على احملكمة تطبيق الظروف املخففة أو وقف التنفيذ أو وقف احلكم النافذ 3املادة 

 دل اثنية  عيض عنه بنص ع  واست   6/8/1977اتريخ  40ذف ابملرسوم التشريعي رقم هذا النص ح  

)ابستثناء أحكام  فجاء النص األخري كما أييت: 22/4/2000اتريخ  4ملرسوم التشريعي رقم اب

النفع الذي  ال تطبق أحكام هذا املرسوم التشريعي إذا كان الضرر الناتج عن اجلرم أو 21و 8املادتني 

سورية إذا كان قصد الفاعل اجتالبه منه ال يتجاوز مائة ألف لرية سورية أو ال يتجاوز مائيت ألف لرية 
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 .(عن اإلمهال أو قلة االحرتاز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف املهنة الضرر أو النفع انجتا  

 ,واستعاض عنه بنص ختفيفي حيتوي على ظرف خمفف متشددا   وواضح من هذا النص أنه استبعد نصا  

به منه وذلك مبا ال يتجاوز وهو مقدار الضرر الناتج عن اجلرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتال

  تراع  مللرية إذا كانت اجلرمية غري مقصودة أو  20000لرية إذا كانت اجلرمية مقصودة و  100000

 -وهذا الظرف يستبعد تطبيق أحكام قانون العقوابت االقتصادية  فيها القواعد الفنية أو عرف املهنة.

  العام الذي يتضمن عقوابت أخف. ع اجلرمية ألحكام القانونض  وخي   –وهو قانون متشدد 

ال أي  ي آخر وص ختفيفنومما هو جدير ابإلشارة أن قانون العقوابت االقتصادية ال يتضمن أي  -

 ظرف خمفف غري ما ذكرانه.

عدم جواز تطبيق  ب منه/5ب إىل الشدة عندما تقرر املادة ويتجه قانون مكافحة التهري -568

ادة خرية من املفقرة األص النوشبيه بذلك  ,جلرائم اليت يعاقب عليهااألسباب املخففة التقديرية على ا

ال )الذي  23/3/1974اتريخ  14من قانون إعمار العرصات الصادر ابملرسوم التشريعي رقم  17

ملنصوص قوابت اض العلمحكمة أن متنح األسباب املخففة أو أن أتمر بوقف التنفيذ حني فر لجييز 

 .(عليها يف هذا القانون

)ميتنع على احملاكم استخدام  :من قانون احلراج اليت نصت على أن 62وفعلت مثل ذلك املادة 

 .(األسباب املخففة فيما يتعلق ابلعقوابت املنصوص عليها يف هذا املرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها

على  276الذي نص يف املادة  12/4/2010اتريخ  17وهذا ما سار عليه قانون العمل اجلديد رقم 
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عدم جواز احلكم بوقف التنفيذ يف العقوابت املالية كما ال جيوز النزول عن احلد األدىن للغرامة املقررة )

 ألسباب خمففة تقديرية. قانوان  

 :تعليا العقوبة -املبحث الثالث

وصفح  ,نافذكم القف احلوو  ,وقف تنفيذ العقوبة :تعلق العقوبة يف القانون العام بطرق ثالث -569

 ووقف احلكم ,فري معرو اء غأما يف التشريعات االقتصادية فصفح الفريق املتضرر إجر  .ريق املتضررالف

لتشريعات اه أكثر ذي تتجقى وقف تنفيذ العقوبة فهو اإلجراء اليب ,لما يثري خالفات حولهقالنافذ 

  .املذكورة إىل رفض تطبيقه

 وقف تنفيذ العقوبة:* 

ء ختفيفي يتخذه القاضي لتعليق العقوبة )يف إطار مبدأ تفريد وقف تنفيذ العقوبة هو إجرا -570

العقاب( رمحة ابجلاين الذي تستدعي ظروفه عدم تنفيذ العقوابت األصلية حبقه ملنحه فرصة يراجع فيها 

وابلنظر للصفة  171-168وهذا اإلجراء أخذ به قانون العقوابت العام يف املواد  ,م سلوكهنفسه ويقوّ 

تنفيذ العقوبة فقد اجتهت التشريعات االقتصادية إىل منع القاضي من أن أيمر به  التخفيفية لوقف

ن السياسة التشريعية وأل ,منها أبن اجلاين يف اجلرائم االقتصادية ال يستحق مثل هذه املنحة تقديرا  

ارت وقد س .تتطلب التشدد يف محاية األموال العامة واالقتصاد الوطين والسياسة االقتصادية للدولة

 17/1القبيل ما نصت عليه املادة هذا فمن  ,على هذه اخلطة أكثر التشريعات االقتصادية يف سورية

ال جيوز للمحكمة )من قانون التموين والتسعري من أنه  38/1من قانون قمع الغش والتدليس واملادة 
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 (قرارات الصادرة تنفيذا لهألحكام هذا القانون أو ال أن أتمر بوقف تنفيذ العقوبة اليت حتكم هبا تطبيقا  

ابلنسبة للعقوابت املالية حيث جاء النص فيه  مشاهبا   موقفا   276واختذ قانون العمل اجلديد يف املادة 

)ال جيوز احلكم بوقف التنفيذ يف العقوابت املالية كما ال جيوز النزول عن احلد األدىن  على النحو اآليت:

 ة تقديرية(.ألسباب خمفف للغرامة املقررة قانوان  

 

 14م ملرسوم التشريعي رقمن قانون إعمار العرصات الصادر اب 17نصت الفقرة األخرية من املادة  -

لتنفيذ ابوقف  أن أتمر سباب املخففة أونح األال جيوز للمحكمة أن مت:)على انه 23/3/1974اتريخ 

 .(حني فرض العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون

منه )اليت  28ملادة يف ا ,يلقانون العقوابت االقتصادية فقد كان مينع على القاضأما ابلنسبة  -571

ولكن هذا النص  أن يوقف تنفيذ العقوبة 2/5/1966اتريخ  37تضمنها املرسوم التشريعي رقم 

حلذف معناه اجته وهذا ا 6/8/1977اتريخ  40ذف ابلتعديل الصادر ابملرسوم التشريعي رقم ح  

لعقوبة اتنفيذ  وقف القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون العقوابت حول املشرع إىل تطبيق

لعقوبة نفيذ اوقف تو  ها قانون العقوابت االقتصادية.لي( على اجلرائم اليت نص ع171 -168املواد)

                                                                           مبوجب القواعد العامة جائز يف اجلنح وغري جائز يف اجلناايت إطالقا .

 متت بعون اهلل                                                   

 


