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  المستخمص
أصبحت الشخصية المعنويات والشخصيات المتمتعة بحصانة امر واقع في عالمنا      

تحتل مرتبة الصدارة في مؤسسات المجتمع المعاصر , بل وال نغالي اذ ما قمنا بانيا 
وقد تباينت ، لذلك اتجيت التشريعات الجنائية الى االقرار بمسؤولية تمك الشخصيات

 تمك المسؤولية بين مسؤولية مدنية واخرى تأديبية وثالثة جزائية .
ولما كانت تمك الشخصيات قد اصبحت تمارس اعمال ونشاط ال يقل خطورة        

التي يمارسيا االفراد العاديين لذلك نالحظ تسارع التشريعات الوطنية  عن النشاطات
والمؤتمرات الدولية في تقنين عمل تمك الشخصيات والحرص عمى ان تؤدي عمميا وفقًا 
لما ىو نافع ومفيد لممجتمعات , وبعبارة اصح بما يكفل عدم استغالليا لتحقيق اعمال 

فيو , ومن بين االتفاقيات الدولية التي ركزت  مجرمة تكون آفة عمى المجتمع الذي نشأة
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عمى مسؤولية االشخاص المعنوية واالشخاص المتمتعين بحصانة أيًا كان نوعيا ىي 
اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي من خالل دراستنا سنسمط الضوء عمى مدى 

جزائية لتمك موائمة التشريع العراقي لنصوص االتفاقية في تحقيق المسؤولية ال
 االشخاص.

 االشخاص المعنوية, المؤامة , التشريع العراقي, الفساد الكممات المفتاحية:
Abstract 

     The personal morale and the privileged figures have become a 

reality in our modern world, and we are not exaggerating, as we 

have said that they occupy the top rank in the institutions of 

society. Therefore, criminal legislation has tended to recognize the 

responsibility of these personalities, which varied between civil, 

disciplinary and criminal responsibility. 

       As these characters have become engaged in activities and 

activity no less dangerous than the activities practiced by ordinary 

individuals, we note the acceleration of national legislation and 

international conferences in the legalization of the work of those 

characters and to ensure that it performs its work according to 

what is useful and useful to the communities, The international 

conventions that focused on the responsibility of moral persons 

and persons enjoying immunity of any kind are the United Nations 

Convention against Corruption. Through our study, we will 

highlight the compatibility of Iraqi Legislation The provisions of 

the Convention in achieving the criminal responsibility of those 

people. 

Keywords: legal persons, conspiracy, Iraqi legislation, corruption 

 المقدمة
تعد المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية  واالشخاص المتمتعين بحصانة من     

أىم المواضيع التي تمس جوىر القانون والفقو الجنائي , فيي المحور االساسي الذي 
يدور حولو اجتياد الفقياء , اضافة الى انيا تمثل نقطة التحول بالنسبة لمتشريع الجنائي 

الخالف الواسع والذي دار بين مؤيد ومعارض لتحميميا المسؤولية المعاصر . فبعد 
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الجنائية ومدى امكانية تفعيل تمك المسؤولية عمى ارض الواقع االمر الذي انتج لنا 
 تطور ىائل في ميدان الفقو الجنائي بعد زمن من التطور من مرحمة الى أخرى.

ية أصبحت تزاول نشاطات ولما كانت تمك األشخاص بنوعييا الطبيعية والمعنو     
مختمفة , قد يمتبس عمى الكثير التمييز بين ما يكون منيا ضمن ما خصص لو أي في 
إطار ما ىو كفيل بتحقيق المنفعة العامة وبين ما يكون منيا متجيًا لتحقيق مئارب 
شخصية بحتة , وبين ما يكون منيا ممزوجًا من حيث طبيعتو بين ىذه وتمك , ونتيجة 

سواء أكانت األشخاص المعنوية أو األشخاص  –ليائل لتمك الشخصيات لمتأثير ا
عمى سمطات الدولة المختمفة أصبح من الالزم أن تكون ىنالك  -المتمتعين بحصانة

نصوص قادرة عمى مواجية أي سوء متعمد قد يرتكب من قبل ىذه الشخصيات, األمر 
في تنظيم عمميا مع الذي يتطمب ان تكون ىنالك نصوص جزائية صريحة ومباشرة 

وجود النصوص الكفيمة بضمان عدم استغالليا لتحقيق غايات مخالفة لمقانون ومخالفة 
 لما أوجدت من اجمو.

لذلك نجد أن ىنالك تزايد واضح من قبل المنظمات الدولية لمعمل عمى تفعيل      
مية النصوص الجزائية الخاصة بالنيوض بالواقع القانوني لمنصوص الجنائية الداخ

 ومحاولة تفعيميا بشكل يتالءم مع طبيعة التطور الحاصل في المجتمع.
تنبع أىمية الدراسة من كون أن األشخاص المعنوية واألشخاص :الدراسة أىمية

المتمتعة بحصانة أصبحت تمارس أعمال كثيرة البعض منيا يمس سيادة الدول عمى 
ء أيًا منيما أصبحت متنوعة أكثر من صعيد , كما وان الجرائم التي ترتكب تحت غطا

وكثيرة مع صعوبة وضع حدود لتمك الجرائم كون ان لكل منيما نظامو القانوني الذي 
 يعمل ضمن إطاره .

تبرز مشكمة الدراسة في وجود النصوص القانونية المحققة لمسؤولية   :الدراسة مشكمة
ن خالل مدى األشخاص المعنوية واألشخاص المتمتعين بحصانة , كما وتبرز كذلك م

موائمة تمك النصوص لتطور المجتمع وبالتالي مدى موائمتيا لنصوص اتفاقية األمم 
المتحدة التي نصت عمى الحد األدنى الذي عمى الدول التي صادقت عمييا إن تنص 
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عمييا في تشريعاتيا الداخمية , فضاًل عن مدى إمكانية إعمال نصوص االتفاقية في 
 من تفعيل تمك المسؤولية. حالة خمو النصوص الداخمية

ألجل اإلحاطة بحيثيات الدراسة والتي تتضمن البحث في المسؤولية   :خطة الدراسة
الجزائية لألشخاص المعنوي من جية واألشخاص المتمتعة بحصانة من جية أخرى , 

 نرى انو من األنسب أن تكون الدراسة عمى النحو اآلتي:
عيل المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية مع مدى تطابق تفالمبحث األوؿ:  المقدمة:

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 تعريف الشخصية المعنوية -الفرع األول/ التعريف بالشخصية المعنوية :المطمب األوؿ
 المعنوية. شخصيةشروط تقرير المسؤولية الجزائية لم–الفرع الثاني 

 لية الجزائية لمشخصية المعنوية.: الموقف من تفعيل المسؤو المطمب الثاني
موقف التشريع  -الفرع الثاني موقف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. -الفرع األول

 العراقي.
مدى تطابق تفعيل المسؤولية الجزائية لألشخاص المتمتعة بحصانة مع  المبحث الثاني:

 ريف بالحصانة.التع :المطمب األوؿ/ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 أنواع الحصانة ومبرراتيا. -الفرع الثاني/ تعريف الحصانة .  -الفرع األول

 : الموقف من تفعيل المسؤولية الجزائية لألشخاص المتمتعة بحصانة.المطمب الثاني
موقف  -الفرع الثاني/ موقف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. -الفرع األول

 تمة.الخا التشريع العراقي.
 المبحث األوؿ

مدى تطابق تفعيل المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية مع اتفاقية األمـ المتحدة 
 لمكافحة الفساد

المسؤولية بشكل عمم ىي التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفات غير المشروعة       
 لمخالفة واجب شرعي أو قانوني أو أخالقي , وىي عمى عدة أنواع مسؤولية دينية و
مسؤولية أخالقية ومسؤولية قانونية وىذه األخيرة قد تكون مدنية أو تأديبية أو جزائية 
ومفيوم المسؤولية الجزائية مرتبط بفكر الجريمة فالمشروع لم يعرف المسؤولية الجزائية 
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جرمو القانون سواء كان يإذا نص عمى انو: كل تصرف 1 ولكن عرف الفعل اإلجرامي
وسنحاول في ىذه  2متناع و الترك ما لم يرد نص عمى خالف ذلكسمبيًا ام ايجابيا كاال

الدراسة بيان المسؤولية الجزائرية لألشخاص االعتبارية )المعنوية( عمى اعتبار أن 
تفعيل مسؤوليتيا يثير بعض اإلشكاليات , كما سنحاول في المبحث الثاني تسميط 

 بحصانات.الضوء عمى إشكالية تفعيل مسؤولية الشخصيات المتمنعة 
ولغرض بيان مدى مسؤولية الشخصية المعنوية وفق التشريع العراقي فال بد لنا        

من تعريفيا وبيان و من ثم بيان الموقف من تفعيل المسؤولية الجزائية لألشخاص 
المعنوية  ضمن اتفاقية األمم المتحدة من جية وضمن التشريع العراقي من جية أخرى 

 يأتي :وذلك في مطمبين وكما 
 المطمب األوؿ

 التعريف بالشخصية المعنوية
إن التعريف بالشخصية المعنوية يتطمب منا أن نتناول تعريفيا أوال ومن ثم بيان       

المذاىب التي تبناىا الفقو بخصوص تفعيل المسؤولية الجزائية ليا , ومن ثم بيان 
 تيين:الشروط الالزمة إلقامة مسؤوليتيا وذلك من خالل الفرعين اآل

 الفرع األوؿ : تعريف الشخصية المعنوية.
عرف الشخص المعنوي بأنو )مجموعة  من األموال او االشخاص تيدف إلى تحقيق 

خاصة وتمنح الشخصية المعنوية  بالقدر الالزم ألدراك  غرض معين بواسطة أدوات
ل فالشخص المعنوي أو االعتباري ىو مجموعة من األفراد أو األموا 3ىذا اليدف(

يعترف ليم القانون في مجموعيم بشخصية قانونية مستقمة عن شخصية كل فرد منيم 
عمى حدة . وليذه الشخصية الخصائص و المميزات التي تتمتع بيا الشخصية القانونية 

                                                           

,يُشٕراد سٍٚ انؾمٕلٛخ  1د. عًبل اثزاْٛى انؾٛذر٘ , اؽكبو انًسؤٔنٛخ انغشائزٚخ ,ط

 .,02,02,02, ص 0212,ثٛزٔد,
1
  

.انًؼذل 1121نسُخ  111( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼزالٙ انُبفذ  رلى 11انفمزح انزاثؼخ يٍ انًبدح )
0
  

ػجذ انجبسظ ػهٙ عبسى انشثٛذ٘ , ٔػبء ضزٚجخ انذخم فٙ انزشزٚغ انضزٚجٙ انؼزالٙ دراسخ يمبرَخ , 

.؛ د. سؼٛذ ػجذ انكزٚى  112ص-0222أطزٔؽخ دكزٕراِ يمذيخ إنٗ كهٛخ انمبٌَٕ /عبيؼخ انًٕطم , 

.099ص, 1190, ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ , ثغذاد , 1يجبرن , أطٕل انمبٌَٕ, ط
3
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فالشخص المعنوي لو ذمتو المالية الخاصة بو ولو أىمية اكتساب الحقوق وتحمل 
فو . وال شك أن ممثل الشخص المعنوي الذي االلتزامات في حدود الغرض الذي يستيد

يرتكب الفعل الجرمي يسأل عنو كما لو كان قد ارتكبو لحساب الخاص وتفرض عميو 
العقوبات التي يقررىا القانون , غير أن الجدل ثار حول مساءلة الشخص المعنوي 

مكانية توقيع العقوبات عميو وىي كما يأتي   :1جنائيًا وا 
ذىب انصارىذا التوجو   :المعنوية المسؤولية الجزائية لمشخصية مذىب إنكار -أواًل :

وقد تطرق أنصار ىذا  2إلى نفي التصور بقيام المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي 
 المذىب الى مجموعة من الحجج لتبرير ودعم رأييم ويمكن إجمال تمك الحجج باالتي:

المعطيات  القانونية  ان الشخص المعنوي ىو احد  :طبيعة الشخص المعنوي  -1
ليس لو وجود الحقيقي وبالتالي يكون غير مؤىل جزائيا ألنو يتطمب عنصرين ىما 

 .3االرادة المتحررة  و التمييز , فاإلرادة قوة نفسية ال تكون إال لدى إنسان
إن القول بمسؤولية الشخص المعنوي يصطدم مع   :خرؽ قاعدة شخصية العقوبة -2

لذي يقضي بان العقوبة ال تنزل إال بحق من اقترف الجريمة أي مبدأ شخصية العقوبة ا
من ارتكب الفعل الجرمي عن إرادة  وال يصدق ذلك إال عمى مرتكب الجريمة وىو ممثل 

 . 4الشخص المعنوي 
ان في إسناد المسؤولية لمشخصية  :تعدد العقوبات عمى الفعل الجرمي الواحد -3

قوبات عمى الشخصية الطبيعية الذي يرتكب المعنوي يؤدي إلى وجوب نوعين من الع
افعال غير مشروعة والذي ىو سبب المسؤولية فتفرض عميو العقوبة ألنو وصف 

 بأرتكاب الفعل ففرضت عميو عقوبة ثانية  بوصفو احد أعضاء الشخصية المعنوية.

                                                           

د. يبْز ػجذ شٕٚش انذرح : األؽكبو انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد , ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجؾش انؼهًٙ 

. 311, ص 0211, عبيؼخ انًٕطم , 
1
  

يؾًٕد سهًبٌ يٕسٗ , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نهشخض انًؼُٕ٘ , انذار انغًبْٛزٚخ نهُشز ٔ انزٕسٚغ ٔ 

.129اإلػالٌ , نٛجٛب , ثال سُّ ,ص 
0
  

 1111د. شزٚف سٛذ كبيم , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نألشخبص انًؼُٕٚخ , دار انُٓضخ انؼزثٛخ , انمبْزح , 

. 12, ص 
3
  

د. دمحم ػجذ انمبدر انؼجٕد٘ , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نألشخبص  انًؼُٕٚخ فٙ رشزٚغ انًظز٘ , دار 

. 00, ص  0222انُٓضخ انؼزثٛخ , انمبْزح ,
2
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إن القول بالمسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي   :تخصص الشخصية المعنوية -4
مبدأ التخصص الذي يحكم وجوده القانوني فوجود ىذا الشخص محدد  يصطدم مع

بالغرض الذي يستيدفو وىو غرض مشروع فان اقترف جريمة فانو قد انحرف عن ىذا 
 1الغرض و بالتالي لم يعد لو وجود.

العقوبة التي   :عدـ إمكانية تطبيق العقوبة الجنائية عمى الشخص المعنوي  -5
طبق عمى األشخاص اآلدميين ويستحيل توقيعيا عمى يعرفيا القانون وضعت لت

 2األشخاص المعنوية ومثال ذلك العقوبات السالبة لمحرية.
يذىب ىذا االتجاه   :ولية الجزائية لألشخاص المعنويةثانيا : مذىب إقرار المسؤ  

بإقرار المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي , وأنكار الحجج التي وردت إلنكار مسؤولية 
 خصية المعنوية الجزائية , مستندًا إلى ما يأتي:الش
ال يمكن التسميم بان   :عنوي ال تناقض مسؤوليتو الجزائيةطبيعة الشخص الم -1

الشخص المعنوي ليس لو إرادة فإذا كان ىذا التطبيق مقبواًل لدى  من يذىب إلى أن 
لشخص وجودًا الشخص المعنوي مجرد مجاز فانو ليس مقبواًل لدى من يرى أن  لذلك ا

حقيقيًا كما أن القول بذلك يؤدي إلى عدم االعتراف لمشخص المعنوي بإرادة تمكنو من 
 3تحمل المسؤولية المدنية وأىمية التعاقد.

إن القول بان المسؤولية الجنائية لمشخصية   :مع شخصية العقوبةعدـ التعارض  -2
ًا إذ أن آثار ىذه العقوبة  المعنوية تنطوي عمى إىدار مبدأ شخصية العقوبة ليس صحيح

نما تعدت إلييم عن  لم تنصرف بشكل مباشر إلى المساىمين في الشخص المعنوي . وا 
طريق العالقة القائمة بينيم وبين من وقعت عميو العقوبة وىو مرتكب الجريمة , كما أن 

                                                           

ٙ انًسبػذ , انًسؤٔنٛخ انغشائٛخ ػٍ انغزائى االلزظبدٚخ , دار انضمبفخ  نهُشز ٔ د. إَٔر دمحم طذل

399, ص  0221انزٕسٚغ , ػًبٌ  , 
1
  

د. َبئم ػجذ انزؽًٍ طبنؼ ٔ عًبل يؾًٕد انؾًٕ٘ ٔ اؽًذ ػجذ انزؽٛى يؾًٕد , انًسؤٔنٛخ انغشائٛخ 

  12, ص 0222,دار ٔائم , 1نهشزكبد انزغبرٚخ , ط
0
  

 32ذ انمبدر انؼجٕد٘ , يظذر سبثك , ص د. دمحم ػج
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ىذا القول يصدق كذلك في حالة توقيع العقوبة عمى الشخص اآلدمي حيث تنال آثارىا 
 1ن يعوليم.م
الصحة لمقول الذي ينص بعدم إقرار  :عدـ التعارض مع مبدأ التخصص -3

المسؤولية الجزائية عمى اساس مبدأ األختصاص الذي يحكم الوجود القانوني لمشخص 
المعنوي فإن الشخص الطبيعي إن حجبت عنو المسؤولية الجزائية باإلستناد الى المبدأ 

المذكور لم يخمق من اجل االجرام فمجرد القول السابق الذكر إن صح تطبيقو فان 
بحجب المسؤولية عن المذكور اعاله كاف لدفع المسؤولية الجزائية عنو فأعترف 
الشخص المعنوي بالوجود القانوني من اجل تحقيق اغراض و غايات و اىداف معينة 
 وكونو محدد بيذه االىداف ال يعني باي حال من االحوال انو اليستطيع ارتكاب

 الجريمة.
إذا كانت ىناك بعض   :مالئمة العقوبات الجنائية لطبيعة الشخص المعنوي  -4

العقوبات التي ال يمكن تطبيقيا عل الشخص المعنوي إال أن العقوبات المالية كالغرامة 
والمصادرة يمكن أن تطبق عميو , كما أن العقوبات األخرى المقابمة لمعقوبات البدنية 

كاإلعدام والحبس يمكن تطبيق ما يمثميا من عقوبات كعقوبة عمى الشخص الطبيعي 
 2الحل أو الوضع تحت الحراسة أو تضييق دائرة النشاط المسموح بو.

من قانون العقوبات  88وقد اخذ المشرع العراقي بالرأي الثاني إذ تنص المادة      
لح  األشخاص المعنوية فيما عدا مصاعمى انو : )1969لسنة  111العراقي رقم

يرتكبيا  الحكومة و دوائرىا الرسمية وشبو الرسمية مسؤولة جزائيًا عف الجرائـ التي
...( مما يعني أن المشرع العراقي ممثموىا أو مديرىا أو وكالؤىا لحسابيا أو باسميا 

قد استثنى من أحكام ىذه المسؤولية المصالح الحكومية و دوائرىا الرسمية و شبو 
تكب احد العاممين فييا جريمة فال تسال المؤسسة بل يتحمل ىو الرسمية ومن ثم إذا ار 

                                                           

.13د. َبئم ػجذ انزؽًٍ ٔطبنؼ ٔ عًبل يؾًٕد انؾًٕ٘ ٔ اؽًذ ػجذ انزؽٛى , يظذر سبثك , ص 
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د. ؽسٍ طبدق انًزطفبٔ٘ , لٕاػذ انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ فٙ انزشزٚؼبد انؼزثٛخ , انًُظًخ انؼزثٛخ    

21, ص 1110نهززثٛخ ٔ نهضمبفخ ٔ انؼهٕو , 
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شخصيًا نتائجيا عمى أن ذلك ال يمنع من سريان المسؤولية المدنية عمييا توفرت 
 1شروطيا.

 الفرع الثاني: شروط تقرير المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية .
تثنى األشخاص المعنوية ابتداًء يجب عمينا أن نعمم بان المشرع العراقي قد اس    

الحكومية الدوائر الرسمية وشبو الرسمية وذلك حفاظًا عمى مبدأ انتظام سير المرفق 
 ولغرض تقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية يجب أن يتوفر شرطان وىما:، العام

المسؤلية   :أواًل : كوف مرتكب الجريمة ممثال لمشخصية المعنوية أو مديرا او وكيال لو
لجزائية لقول الشخص المعنوي توجب ان يكون مقترنا بوقوع الفعل  من قبل فمثل تمك ا

العقوبات العراقي ألن الفعل االجرامي يتطمب الشخصية وفق ما اشار لو القانون 
االراجة واالدراك التي توجد لدى الشخص الطبيعي فقط واقرار المسؤولية الجزائية 

الفعل من شخص ادمي يحسب عمفى الشخص لمشخص المعني ونفي عالقتيا بوقوع 
، األشخاص المعنويةالمعنوي يعتبرتصورا ال يتفق واالحكام العامة لقانون العقوبات: )

فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرىا الرسمية وشبو الرسمية مسؤولية جزائيا عف 
يجوز  الجرائـ التي يرتكبيا ممثموىا أو مديروىا أو وكالىما لحسابيا أو باسميا وال

الحكـ عمييا بغير الغرامة و المصادرة و التدبير و االحترازية المقررة لمجريمة قانونًا 
فإذا كاف القانوف يقرر لمجريمة عقوبة أصمية غير الغرامة أبدلت  بالغرامة وال يمنع 

  2.ذلؾ مف معاقبة مرتكب الجريمة شخصيًا بالعقوبات المقررة لمجريمة في القانوف(
ز إسناد الجريمة إلى الشخصية المعنوية مالم تكن مرتكبو من شخص ال يجو       

يمثل الشخصية المعنوية لديو صفة تمثيل الشخصية المعنوية  وألإثبات ان مرتكب 
الجريمة ويقصد الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة  لديو صفة تمثيل الشخصية 

ثل او الوكيل , المعنوية فبعض التشريعات تحصر المسؤولية عمى المدير او المم
فبعض التشريعات تقصر المسؤولية عمى المدير أو الممثل او الوكيل وليذا ىذا التمثيل 
نجد فيو بعض االختالفات زيادة ونقصانا من تشريع ألخر, أما البعض اآلخر فيقرر 

                                                           

.122د. عًبل اثزاْٛى انؾٛذر٘ , يظذر سبثك , ص 
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 يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼزالٙ انُبفذ انًؼذل92انًبدح 
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المسؤولية الجزائية حتى لمجرائم التي يرتكبيا العاممون لدييا باإلضافة إلى الشخص 
وثبوت احد الصفات التي نص عمييا القانون يؤدي إلى إثارة مسؤولية  1هالسالف ذكر 

الشخص المعنوي وتقرير مسؤولية األخير ال يمنع من تقرير مسؤولية مرتكب الجريمة 
شخصيًا وبذلك فان الجريمة الواحدة يعاقب عمييا من جيتين إذ يعاقب عمييا الشخص 

( من قانون 88ما نصت عميو المادة )الطبيعي والشخص المعنوي عن ذات الفعل وىذا 
وال يمنع ذلؾ مف معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة العقوبات العراقي )..... 

 26من المادة  3وىذا النص يتفق مع نص الفقرة المقررة لمجريمة في ىذا القانوف( 
 ال تمس المسؤولية بالمسؤولية الجنائية لمشخصياتمن االتفاقية التي نصت عمى )

 (. الطبيعية التي ارتكبت الجرائـ
المشرع العراقي  اقر   :أو بأسمو ثانيًا: أف ترتكب الجريمة لصالح الشخصية المعنوية

المسؤولية الجزائية لمشخصية المعنوية عن الجرائم التي يرتكبيا لصالحو أو باسمو وىذا 
....( لحسابو أو باسمو(  من قانون العقوبات )....88ما نصت عميو المادة )

فالشخصية الطبيعية التي ترتكب الجريمة باسم الشخصية المعنوية يجب أن يكون من 
األشخاص الذين جاء ذكرىم في القانون باإلضافة إلى ىذا يجب أن يكون المستند 
القانوني الذي يعتمد عميو في إثبات ىذه الصفة سندًا صيحًا فالجريمة سواء كانت 

اذا ارادت  تحقيق مصمحة لو مادية كانت أم معنوية  مرتكبة لصالح الشخصية المعنوية
وسواء كانت المصمحة مباشرة أم غير مباشرة ومحققة كانت أم محتممة , كما ىو الحال 

صادر من إدارة الشخصية المعنوية فان تجريم الشخص بوجود كتاب تخويل صحيح 
 2.ًا ومضطرباً المعنوي عمى مجرد االدعاء فقط غير كاف  ويوجد وضعًا قانونيًا خطر 

 المطمب الثاني
 الموقف مف تفعيل المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية

                                                           

د. ؽسٌٕ ػجٛذ ْغٛظ ٔ ؽسٍٛ ٚبسٍٛ طبْز : َبطك ؽًبٚخ انضزٔح انُفطٛخ فٙ انمبٌَٕ انغُبئٙ دراسخ 

ػهٗ  09/11/0210, ثؾش يُشٕر ػهٗ شجكخ  االَززَٛذ اخز يزاعؼخ نهًٕلغ / 113يمبرَخ , ص 

www.google .com /leer78889=4yty  :انزاثظ
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  . 112د. ؽسٌٕ ػجٛذ ْغٛظ ٔ ؽسٍٛ ٚبسٍٛ طبْز , يظذر سبثك , ص
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لغرض بيان مدى توافق التشريع العراقي مع ما تضمنتو اتفاقية األمم المتحدة      
بخصوص تقرير مسؤولية األشخاص المعنوية فال بد لنا من بيان ما أشارت إليو 

 يع العراقي وكما يأتي :االتفاقية ثم نتناول موقف التشر 
 . 2004الفرع األوؿ: موقف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 

أشارت اتفاقية  األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى مسؤولية األشخاص المعنوية       
( منيا والتي نصت 26تحت مسمى )مسؤولية الشخصيات االعتبارية( وذلك في المادة )

تتسق مع مبادئيا القانونية ، عتمد كل دولة طرؼ ما يمـز مف تدابيرت-)1عمى انو :
لتقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عف المشاركة في األفعاؿ المجرمة وفق ليذه 

رىنا بالمبادئ القانونية لمدولة الطرؼ يجوز اف تكوف مسؤولية  -2االتفاقية .
ال تمس تمؾ المسؤولية  -3الشخصيات اعتبارية جنائية أو مدنية أو أدراية .

تكفل كل دولة  -4بالمسؤولية الجنائية لمشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائـ . 
طرؼ عمى وجو الخصوص إخضاع الشخصيات االعتبارية التي تمقى عمييا 
المسؤولية وفقا ليذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة 

(. ومن خالل ىذا النص يتبين لنا أن االتفاقية قد أوجدت لنقدية بما فييا العقوبات ا
مرونة عالية لمدول األطراف لمموازنة بين تفعيل مسؤولية األشخاص المعنوية وبين 
دارية  المبادئ القانونية لمدول اإلطراف كما أنيا نوعت المسؤولية بين جنائية ومدنية وا 

ر الجزاء المالئم المتفق مع مبادئيا وبذلك تكون الدول الطرف في متسع من اختيا
القانونية . ولم تغفل االتفاقية من خالل النص أعاله أن تبين بأن مسؤولية األشخاص 
الطبيعيين الممثمين لتمك الشخصيات المعنوية ىي مسؤولية مستقمة غير إننا نالحظ أن 

بذلك يكون الفقرة رابعًا من المادة أعاله ىو نص مستوعب في الفقرات التي سبقت و 
النص عميو تكرار وقد يكون القصد من ىذا التكرار ىو التركيز عمى خصائص تمك 
المسؤولية بأي صورة من الصور التي بينتيا الفقرة الثانية أي أنيا سواء كانت جنائية أم 
مدنية أم إدارية يجب أن يتحقق فييا ثالث خصائص وىي أن تكون فعالة ومتناسبة 

قد تكتفي المسؤولية المدنية إذا كانت وتحقق الخواص التي بينتيا ورادعة أي أن الدولة 
 االتفاقية .
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 الفرع الثاني :موقف التشريع العراقي . 
فيقتضي ، تتميز بأنيا ليست ذات كيان مادي ممموس، بما أن األشخاص المعنوية    

، كالعقوبات االستئصالية، ذلك إقرار نظام جزائي خاص مغاير لمشخص الطبيعي
 1لعقوبات الماسة بالذمة المالية لمشخص المعنوي.وا

اقر المشرع العراقي   :ت المتعمقة بوجود الشخص المعنوي النوع األوؿ : العقوبا
وبتشريعات متعددة مسؤولية األشخاص المعنوية وذلك في قانون العقوبات وقانون 

من التشريعات  المنظمات غير الحكومية وقانون مكافحة الفساد والقانون المدني وغيرىا
 ذات الصمة وىي كما يأتي :

من قانون  287( من المادة 1نصت الفقرة )  :ي عقوبة حل الشخص المعنو  -1
( 204عمى المحكمة في األحواؿ المبينة في المادة )) -العقوبات العراقي عمى انو :

ة ( وبالعود أف تقرر حل الجمعية أو الييئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فييا
 -1إلى نص المادة المحال إلييا نجد انو نص عمى تمك الحاالت وىي كما يأتي)

يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزيد عمى ألف دينار 
كل مف انشأ أو أسس أو نظـ أو أدار في العراؽ جمعية أو ىيئة أو منظمة  -:ب

كل مف  -( . ج202و  201و  200) ترمي إلى ارتكاب األفعاؿ المذكورة في المواد
انشأ أو أسس أو نظـ أو أدار في العراؽ فرعا إلحدى الجمعيات أو الييئات أو 

وتكوف العقوبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر سنيف  -2المنظمات المتقدـ ذكرىا . 
كل مف انظـ إلى إحدى الجمعيات أو الييئات أو المنظمات أو الفروع المتقدـ  -.أ

كل مف اتصل بالذات أو  -اشترؾ فييا بأية صورة مع عممو بأغراضيا .ب ذكرىا أو
بالوساطة بإحدى الجمعيات أو الييئات أو المنظمات أو الفروع المتقدـ ذكرىا 

(. كما ونصت المادة ألغراض عير مشروعة أو شجع غيره عمى ذلؾ أو سيمو لو 
معنوي يستتبع حظر وقف الشخص ال من قانون العقوبات العراقي عمى انو :) 122

                                                           

رايٙ ٕٚسف دمحم َبطز, انًسؤٔنٛخ انغشائٛخ نهشخض انًؼُٕ٘ ػٍ انغزائى االلزظبدٚخ ، رسبنخ    

،  0212ؼخ انُغبػ انٕطُٛخ ، فهسطٍٛ ، يبعسزٛز ثبنمبٌَٕ يمذيخ انٗ كهٛخ انذراسبد انؼهٛب عبي

. 130ص
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ممارسة أعمالو التي خصص نشاطو ليا ولو كاف ذلؾ باسـ آخر أو تحت إدارة أخرى 
وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية أموالو وزواؿ صفة القائميف بإدارتو أو تمثيمو 

 12من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  23.( كما ونصت الفقرة الثانية من المادة 
مع مراعاة ما تنص عميو القوانيف األخرى تتعرض اآلتي :) عمى  2818لسنة 

يصدر بقرار ، الحل -المنظمة عند مخالفتيا أحكاـ القانوف لمعقوبات اآلتية ....ثانيا:
إذا مارست  -أ-قضائي بناء عمى طمب مف الدائرة وذلؾ في إحدى الحاالت اآلتية :

المنصوص عمييا في ىذا نشاطات تتعارض مع أىدافيا المرسومة بنظاميا الداخمي 
( نالحظ من إذا ثبت أنيا قامت بمخالفة القوانيف العراقية النافذة .... -القانوف .ب

خالل ىذه النصوص أن المشروع العراقي قد راعى فعالية العقوبة وتناسبيا مع الجريمة 
 المرتكبة وبذلك ىي تحقق الردع وىذا ما ابتغت المعاىدة تحقيقو بصراحة .

يعنى بو منع مزاولة ، ىوعمل قضائي  و تدبير احترازي   :شخص المعنوي غمق ال  -2
، قبل إقرار ىذا التدبير من اجل حماية المجتمع من المنشآتو الذي كان يمارس، العمل

من  3أو تشكل خطرًا عمييم . ىذا وقد نصت الفقرة ، أو تضر بيم، التي تستغل األفراد
لممحكمة أف تأمر بإغالؽ األمكنة عمى انو :) من قانون العقوبات العراقي  287المادة 

( كما اشارت  التي وقعت فييا جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا الباب
بفقرتيا األولى  2818لسنة  12من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  23المادة 

مة مع مراعاة ما تنص عميو القوانيف األخرى تتعرض المنظالتي نصت عمى اآلتي :)
ويفرض بقرار ، التعميق -عند مخالفتيا أحكاـ ىذا القانوف لمعقوبات اآلتية أوال:

تنبيو المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خالؿ  -أ -يصدر مف الدائرة وفق ما يأتي :
تعميق عمل  -( عشرة أياـ مف تاريخ التبميغ بالتنبيو .ب10مدة ال تزيد عمى )

ثيف يوما إذا لـ تتـ إزالة المخالفة خالؿ المدة ( ثال 30المنظمة مدة ال تزيد عمى )
( كما المنصوص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذا البند أو إذا كررت المخالفة نفسيا 

 93( من قانون مكافحة غسيل األموال العراقي رقم 9ونصت الفقرة )أ( من المادة )
سة المالية التي إذا قرر البنؾ المركزي العراقي أف المؤس -1عمى انو :)  2884لسنة 

فاف لو أف يتخذ وسائل اإلجبار المالئمة وعمى وجو ، يراقبيا خرقت ىذا القانوف 
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( وفي  يصدر أمر بإيقاؼ النشاط الناتج عف ىذا الخرؽ  -1-لو أف :، الخصوص
ىذا السياق نجد ان المشروع العراقي قد حقق التوازن بين نص االتفاقية المعني من 

 العقوبة فضاًل عن تحقيقيا لمردع العام والخاص .خالل فعالية وتناسب ىذه 
 النوع الثاني : العقوبات الماسة بالذمة المالية لمشخص المعنوي .

ىي ابرز العقوبات في القانون العام عمى ، إذا كانت العقوبات السالبة لمحرية      
بالنسبة ىي أىم العقوبات ، فان العقوبات الماسة بالذمة المالية، األشخاص الطبيعية
ترتكب بغرض ، الن معظم جرائم الشخص المعنوي االقتصادية، لمجرائم االقتصادية

مما يترتب عمى األشخاص المعنوية المخالفة ، تحقيق الربح بطرق غير مشروعة
 عقوبات مالية وىي :، ألحكام القانون 

نة الدولة بأن يدفع إلى خزي، بأنيا إلزام المحكوم عميو، تعرف الغرامة  1الغرامة .  -1
المبمغ المقدر في الحكم . ومن خالل ىذا التعريف نالحظ أن الشخص المحكوم عميو 

وقد نص قانون العقوبات العراقي عمى  2أما الدائن فيي الدولة،، بالغرامة يعتبر مدنيا
فيما عدا ، األشخاص المعنويةمنو والتي نصت عمى انو : ) 88ذلك في المادة 

الرسمية وشبو الرسمية مسؤولة جزائيا عف الجرائـ التي مصالح الحكومة ودوائرىا 
يرتكبيا ممثموىا أو مديروىا أو وكالئيا لحسابيا أو باسميا . وال يجوز الحكـ عمييا 

فإذا كاف القانوف ، بغير الغرامة والمصادرة والتدابير االحترازية المقررة لمجريمة قانونا
ذلؾ مف معاقبة  ت بالغرامة وال يمنعيقرر لمجريمة عقوبة أصمية غير الغرامة أبدل

( وىو ما نصت عميو  مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لمجريمة في القانوف 
لسنة  93( من قانون مكافحة غسيل األموال العراقي رقم 9الفقرة )ب( من المادة )

أو ، يفرض عقوبة نقدية عمى المؤسسة المخالفة -والتي نصت عمى انو :)ب 2884
                                                           

ػهٗ اٜرٙ:" ٚكٌٕ يمذار انغزايبد انًُظٕص  0229( نسُخ 2( يٍ لبٌَٕ رلى )0َظذ انفمزح )

فٙ انًخبنفبد يجهغب ال ٚمم ػٍ  -انًؼذل كبٜرٙ: أ 1121نسُخ  111ػهٛٓب فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد رلى 

فٙ انغُؼ يجهغب ال -( يبئزٙ أنف دُٚبر . ة022222( خًسٌٕ أنف دُٚبر ٔال ٚشٚذ ػهٗ )22222)

فٙ  -( يهٌٕٛ دُٚبر . ط1222222( يبئزٙ أنف ٔٔاؽذ دُٚبر ٔال ٚشٚذ ػهٗ )022221ٚمم ػٍ )

( ػشزح 12222222( يهٌٕٛ ٔٔاؽذ دُٚبر ٔال ٚشٚذ ػهٗ )1222221انغُبٚبد يجهغب ال ٚمم ػٍ )

 .2/2/0212فٙ  2121انؼذد  –يالٍٚٛ دُٚبر . يُشٕر فٙ انٕلبئغ انؼزالٛخ 
1
  

  . 133رايٙ ٕٚسف دمحم َبطز ، يظذر سبثك ، ص -
0
  



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

327 

( والمالحظ عمى  أي شخص مرتبط أو مساىـ بالنشاط المخالف ليذا القانوف  عمى
ىذه العقوبة أنيا أكثر مالئمة لطبيعة الشخصية المعنوية وىي بذات الوقت تتفق مع 

 نص المعاىدة األممية .
ضافتو إلى ممكية الدولة :المصادرة   -2 ىي سحب ممكية مال من صاحبو جبرًا وا 

ن العقوبات ذات الطبيعة العينية ،ألنيا تقع عمى األشخاص وتعتبر م، بدون مقابل
المعنوية التي كانت محاًل لمجريمة أو نتجت عنيا أو استعممت في ارتكابيا أو 

فالدولة ، ليس ىدفو  إثراء الدولة، خصصت الرتكابيا . وانتقال ممكية المال إلى الدولة
مما ، أن ال يكون في حيازة غيرىا، يابقدر ما يعني، ال تعنييا ممكية ىذا المال أو حيازتو

يشكل خطورة عمى امن المجتمع . وقد أوصت االتفاقية بان تكون مسؤولية الشخصية 
االعتبارية مسؤولية مدنية إضافة إلى مسؤوليتيا الجنائية وذلك في الفقرة الثانية من 

انون من ق 88والمصادرة احد العقوبات التي وردت ضمن المادة  1منيا، 26المادة 
 العقوبات سابقة الذكر وتقسم المصادرة الى مصادرة وجوبية وأخرى جوازية.

، أو اقتنائيا، وىي تسري عمى األشياء التي يعد صنعيا  :المصادرة الوجوبية - أ
، والنقود المزيفة، كالمواد المخدرة، أو استعماليا بطريقة غير مشروعة، أو بيعيا

ب القانون ترخيصيا وىذا ما اشار اليو واألسمحة التي يتطم، الموازين المغشوشة
من قانون  287قانون العقوبات العراقي اذ نصت الفقرة الثانية من المادة 

وعمى المحكمة أف تقرر في جميع األحواؿ  -2العقوبات العراقي عمى انو : )
مصادرة النقود واألمتعة واألوراؽ والسجالت والمطبوعات واألشياء األخرى 

 (. ارتكاب الجريمة وما كاف معدا الستعمالو فيياالتي استعممت في 
، وىي تسري عمى األشياء األخرى المتحصمة عن الجريمة :المصادرة الجوازية - ب

التي تسقط بسقوط الدعوى ، وىي تعد من العقوبات التبعية، أو لعالقتيا بيا
وفقًا لما ، مع وجوب مراعاة حقوق الغير غير سيء النية، العامة األصمية

( من قانون العقوبات العراقي والتي نصت عمى انو 181المادة ) تضمنتو

                                                           

  .يٍ ارفبلٛخ االيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفسبد 0فمزح  02ُٚظز َض انًبدح  -
1
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فيما عدا األحواؿ التي يوجب القانوف فييا الحكـ بالمصادرة يجوز لممحكمة :)
عند الحكـ باإلدانة في جناية أو جنحة أف تحكـ بمصادرة األشياء المضبوطة 

كانت معدة التي تحصمت مف الجريمة أو التي استعممت في ارتكابيا أو التي 
الستعماليا فييا . وىذا كمو بدوف إخالؿ بحقوؽ الغير الحسنى النية . ويجب 
عمى المحكمة في جميع األحواؿ أف تأمر بمصادرة األشياء المضبوطة التي 

 (.جعمت أجرًا الرتكاب الجريمة 
 النوع الثالث : العقوبات الماسة بسمعة الشخص المعنوي )نشر الحكـ( .

ذاعتو بأي وسيمة اتصال سمعية نشر الحكم       أو ، الصادر باإلدانة يعني إعالنو وا 
بحيث يصل عممو إلى عدد كاٍف من األشخاص الطبيعيين ، مرئية ميما كانت الوسيمة

وىي ما ، عقوبة إضافية لمعقوبة الرئيسية األصمية، . وتعد عقوبة نشر الحكم باإلدانة
لممحكمة مف تمقاء ( إذ أشارت إلى انو :) 182نظميا قانون العقوبات العراقي بالمادة )

أو بناء عمى طمب االدعاء العاـ أف تأمر بنشر الحكـ النيائي الصادر ، نفسيا
( من قانون 9( وىو ما نصت عميو الفقرة )جـ( من المادة ) باإلدانة في الجناية ....

يـ تعم -جإذ نص عمى انو :)  2884لسنة  93مكافحة غسيل األموال العراقي رقم 
( وبذلك يكون التشريع العراقي  نتائج أي نشاط اجبار بضمنيا أي أشخاص متورطيف

قد حقق العناصر الثالث التي جاءت بو المعاىدة من حيث الردع والتناسب والفعالية 
 الشخص المعنوي . فنشر الحكم يعد بمثابة تحذير عام لمناس يطمق ضد

 األشخاص المعنوية . النوع الرابع : الجزاءات األخرى المقررة عمى
 وتتمثل تمك الجزاءات بما يأتي:

 جزاءات مدنية : وتتمثل تمك الجزاءات بما يأتي : -1
 التعويض . - أ

 إعادة الحال إلى ما كانت عميو  - ب
وىذا ما أشارت لو الفقرة )د( من المادة ، إبطال العمل المخالف لمقانون  -جـ

 معدل .ال 1951لسنة  48من  القانون المدني العراقي رقم  59
 جزاءات ضبطية وتتمثل باإلجراءات اإلدارية وىي قد تأخذ احد الصور اآلتية : -2
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وقف عمل الشخص المعنوي إذ نصت الفقرة )أ( من المادة التاسعة من قانون  - أ
البنؾ إذا قرر  -1عمى ) 2884لسنة  93مكافحة غسيل األموال العراقي رقم 

فاف لو ، المركزي العراقي أف المؤسسة المالية التي يراقبيا خرقت ىذا القانوف 
يصدر  -1لو أف : ، أف يتخذ وسائل اإلجبار المالئمة عمى وجو الخصوص

 .( أمر بإيقاؼ النشاط الناتج عف ىذا الخرؽ 
( 9سحب تراخيص الشخص المعنوي وىذا ما أشارت إليو الفقرة )ىـ( من المادة ) - ب

اذ نصت عمى  2884لسنة  93قانون مكافحة غسيل األموال العراقي رقم من 
) سحب ترخيص العمل كمؤسسة مالية إذا كانت ذاتيا أو األشخاص اآلتي: 

المسؤوليف عف إدارة أو تسيير نشاطيا قد ثبت أنيـ انتيكوا التزاماتيـ بموجب 
حكام التشريع ومن خالل ما تناولناه من أ ( ىذا القانوف بشكل خطير أو متكرر

العراقي يتبين لنا أن المشروع العراقي قد حقق الموائمة بين النصوص المقرة 
لمسؤولية األشخاص المعنوية سواء كانت مدنية أم جزائية أم إدارية كما انو راعى 
أن تحقق الجزاءات المفروضة الردع المناسب والفعالية في كل الجزاءات التي 

لجزاءات المفروضة تحدده النصوص القانونية من تناولناىا . عمما ان طبيعة ا
 خالل تحديد الجية المختصة بفرض ذلك الجزاء .

 المبحث الثاني  
مدى تطابق مسؤولية الشخصيات المتمتعة بالحصانة وفق التشريع العراقي مع 

 اتفاقية مكافحة الفساد
زائيًا في لغرض بيان مدى تفعيل مسؤولية الشخصيات المتمتعة  بالحصانة ج       

التشريع العراقي وبيان موائمة ذلك مع نصوص اتفاقية مكافحة الفساد فال بد لنا من 
تعريف الحصانة وبيان مصدرىا و أنواعيا ومسوغات وجودىا , ومن ثم بيان موقف 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والنصوص التي أوردىا المشروع العراقي في قانون 

 نين ذات الصمة  وكما يأتي :العقوبات و القوا
 المطمب األوؿ

 التعريف الحصانة
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أصبح لفظ الحصانة شائعًا في العصر الحاضر لذلك فأن التعريف بيا أمر       
ضروري من خالل تعريفيا أواًل ومن ثم بيان أنواعيا ومبررات وجودىا وىذا ما سنبينو 

 بشيء من اإليجاز في الفرعين اآلتيين:
 ريف الحصانة.الفرع األوؿ: تع

الحصانة من )حصن( واحد )الحصون( يقال )حصن حصين(   :الحصانة لغة  -1
بين )الحصانة( . وحصن القرية )تحصينًا( بنى حوليا وتحصن العدو )أحَصن( الرجل 

َوَعمَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس وفي ىذا يقول تعالى في محكم تنزيمو : ) 1اذا تزوج فيو )ُمحَصن(
كما ويقول تعالى في معنى حصن , أي  2(ِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَيْل َأْنُتْم َشاِكُرونَ َلُكْم ِلُتحْ 

منع وذلك لمداللة عمى ان من يتمتع بالحصانة يجعمو منيعًا من ان تطالو يد االخرين 
َنٍة َأْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ )  3(.اَل ُيَقاِتُموَنُكْم َجِميًعا ِإالَّ ِفي ُقًرى ُمَحصَّ
ومن ىنا جاء معنى الحصانة , بمعنى جعل المتمتع بيا في حالة تمنع التعرض      

 4لو , او مضايقتو السباب ينظميا القانون بشقيو الداخمي والدولي.
الحصانة وبشكل عام تعني  : امتياز يقرره القانون الدولي   :الحصانة اصطالحاً  -2

عامة ال من اجل مصالح أو القانون الداخمي وىي مقررة من اجل المصمحة ال
األشخاص الذين يتمتعون بيا يؤدي إلى إعفاء المتمتع من عبء أو تكميف يفرضو 
القانون العام عمى جميع األشخاص الذين يوجدون عمى إقميم الدولة أو يعطيو ميزة عدم 
الخضوع ألحكام  سمطة عامة في الدول , وخاصة السمطة القضائية أو بعض أوجو 

فتيا مجموعة االمم المتحدة واالتفاقيات الدولية بأنيا:الحصانة تعني وقد عر  5مظاىرىا
.فيي حماية 6امتياز االعفاء من ممارسة الوالية القضائية ,او ىيمنة السمطات المحمية 

                                                           

 -1191 –دار انكزبة انؼزثٙ ثٛزٔد  -يخزبر انظؾبػ -دمحم ثٍ اثٙ ثكز ثٍ ػجذ انمبدر انزاس٘

  .122ص
1
  

  .92خ , سٕرح االَجٛبء : االٚ  
0
  

  .12سٕرح انؾشز : االٚخ 
3
  

شبدٚخ رؽبة , انؾظبَخ انمضبئٛخ انغشائٛخ نهًجؼٕس انذثهٕيبسٙ دراسخ َظزٚخ ٔرطجٛمٛخ , اطزٔؽخ    

.3, ص0222ثبرُخ ,  –دكزٕراِ يمذيخ انٗ كهٛخ انؾمٕق ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ / عبيؼخ انؾبط خضز 
2
  

, ص  1111ْـ , 1202, انًطجغ االيٛزٚخ  , يظز ,  1يغًغ انهغخ انؼزثٛخ , يؼغى انمبٌَٕ , ط  

220 .
2
  

  .2ص  –يظذر سبثك  -شبدٚخ رؽبة
2
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أشخاص معينين من المالحقة القضائية عن األفعال التي يرتكبونيا في معرض قياميم 
  1بمياميم الرسمية.
 واع الحصانة ومبرراتيا.الفرع الثاني : أن

ألجل بيان أنواع الحصانة ومبررات وجودىا في النظام القانوني سواء عمى        
الصعيد الداخمي لمدول أو عمى صعيدىا الخارجي ,فال بد من بيان مصدرىا وأنواعيا , 

 ومن ثم بيان أىم مبررات وجودىا وكما يأتي:
نة ميما كان نوعيا تكون مستمدة من في الواقع ان الحصا  :أواًل: أنواع الحصانة

   2اآلتي:
 أحكام القانون الدولي . -1
 أحكام الدستور. -2
 أحكام التشريعات و القوانين الخاصة. -3
أما عن أنواعيا فقد تعددت الحصانات في الدول العام في العصر الحاضر بعد       

 أن كانت مقتصرة عمى بعض الحاالت فأصبحت اليوم متنوعة وىي كما يأتي:
 حصانة الدولة. -1
 حصانة رئيس الدولة أو الممك أو رئيس الوزراء أو األمير. -2
 حصانة وزارية. -3
 حصانة دبموماسية. -4
 حصانة قنصمية. -5
 حصانات البعثات الدائمة في المنظمات الدولية. -6
 حصانة برلمانية. -7
 حصانة نقابية)حصانة المحامي(. -8
 حصانة إدارية . -9
 حصانة القضاة. -18

                                                           

. 1, ص  0212, يُشٕراد انؾهجٙ انمبََٕٛخ , 1ٔسٛى ؽسبو انذٍٚ االؽًذ , انؾظبَخ انمبََٕٛخ , ط  
1
  

. 1ٔسٛى ؽسبو انذٍٚ االؽًذ , يظذر سبثك , ص  
0
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 حصانة الموظف. -11
اليدف االساسي لمحصانة ىو تحقيق المصمحة العامة   :رات الحصانةثانيًا: مبر 

بتمكين الموظف من إتمام عممو عمى أتم وجو وبالنسبة لعضو البرلمان تمكنو من 
و استقالل النائب و ىو )إبداء رأيو في المسائل المعروضة بدون خوف أو تردد 

لذلك تمنح يمارس عممو البرلماني يعد شرطا لنجاح النظام النيابي , 
ألعضاء المجالس النيابية عدة ضمانات تجعميم  مستقمين وغير خاضعين 1الدساتير

ألية مؤثرات من جانب السمطة التنفيذية فيحسنون القيام بمياميم عمى الوجو 
, وضرورة تمتع أعضاء البرلمان بحصانة دستورية لتمكينيم من أداء 2المنشود(.

االطمئنان إلى أنيم لن يتعرضوا لتعسف أو  مياميم النيابية في جو من الحرية و
 ضغوط من قبل السمطة التنفيذية , وتستند ىذه الحصانة إلى فكرة مصمحة الوظيفة

أو الضرورة الوظيفية ويعتبر فقو القانون ىذه الحصانة من أىم ضمانات أداء 3
 4الوظيفة النيابية أو التمثيمية.

 المطمب الثاني
 الجزائية لألشخاص المتمتعة بحصانة.الموقف مف تفعيل المسؤولية 

لغرض بيان مدى الموائمة بين النصوص االتفاقية ونصوص التشريع العراقي     
 سنتناول كل منيا في فرع مستقل وكما يأتي :

 . 2004الفرع األوؿ: موقف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 
مكافحة الفساد عمى الضرورة الموازنة ( من اتفاقية األمم المتحدة ل2نصت الفقرة)    

بين ضرورات منح الحصانة القضائية وبين تفعيل المالحقة القضائية في حال وقوع 
)تتخذ كل دولة طرؼ وفقا  الجريمة ممن يتمتع بتمك الحصانة إذ نصت عمى انو :

ازف لنظاميا القانوني و ومبادئيا الدستورية ما قد يمـز مف تدابير إلرساء أو إبقاء تو 

                                                           

. 100, ص  1123انذسزٕرٚخ انؼبيخ , يطجؼخ يظز, خهٛم ػضًبٌ ػضًبٌ , انًجبدئ   
1
  

223,ص  1193د.اثزاْٛى ػجذ انؼشٚش شٛؾب , انمبٌَٕ انذسزٕر٘ , انذار انغبيؼٛخ , ثٛزٔد   
0
  

 
3

( يٍ لبٌَٕ اَضًبو عًٕٓرٚخ انؼزاق انٗ ارفبلٛخ االيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفسبد نؼبو  31رُظز انًبدح ) 

    .0221( نسُُخ32رلى ) 0222

.033,ص  0220,دار انشزٔق ,  0د.اؽًذ فزؾٙ سزٔر , انمبٌَٕ انغُبئٙ انذسزٕر٘ انمبْزح , ط  
2
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مناسب بيف أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفييا العمومييف مف اجل 
مكانية القياـ , عند الضرورة بعمميات تحقيق و مالحقة ومقاضاة  أداء وظائفيـ وا 

( من ذات المادة أعاله فقد 7( أما الفقرة) فعالة في األفعاؿ المجرمة وفقا ليذه االتفاقية
ل دولة طرؼ حينما تسوغ جسامة الجـر ذلؾ وبما يتوافق )تنظر كنصت عمى انو : 

مع المبادئ األساسية لنظاميا القانوني في اتخاذ إجراءات إلسقاط األىمية بأمر 
قضائي أو بأي وسيمة مناسبة أخرى ولفترة زمنية يحددىا قانونيا الداخمي عف 

 -اـ بما يمي : أاألشخاص المدنييف بارتكاب أفعاؿ مجرمة وفقا  ليذه االتفاقية لمقي
تولي منصب في منشأة ممموكة كميا أو جزئيا لمدولة   -تولي منصب عمومي ب

(ومن خالل ىذا النص يتبين لنا أن االتفاقية أشارت إلى ضرورة تحقيق توازن بين منح 
الحصانة وكذلك االمتيازات لغرض  منح الموظفين المتمتعين بيا فاعمية أداء أعمال 

ي وبين إمكانية القيام باألمور القضائية من تحقيق أو مالحقة الوظيفة بشكل انسياب
ومقاضاتو وفق قانون الدولة عند ارتكابو األفعال المجرمة وفق ىذه االتفاقية وىي كما 

 نعمم اختصت بمكافحة جرائم الفساد وىي جرائم متعددة وتحمل صور مختمفة.
دولة عندما تشرع الجرائم التي أما الفقرة السابعة فقد أشارت إلى ضرورة قيام ال     

نصت عمييا االتفاقية أن توجد إجراءات فعالة إلسقاط تمك الحصانة إذا استوجب الفعل 
اإلجرامي ذلك , وىذا اإلسقاط لمحصانة قد يكون بأمر قضائي وىذه ىي القاعدة العامة 

يتم وقد يكون بوسيمة أخرى كما ىو عميو الحال عند إسقاط الحصانة البرلمانية إذ 
إسقاطيا من قبل مجمس النواب عمما أن االتفاقية نصت عمى الحصانة الممنوحة 
لمموظفين . وأعضاء السمطة التشريعية ال يعدون موظفين وفق التشريعات بل يعد 

 1مكمف بخدمة عامة.
( من نفس المادة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية تتمثل 6وقد أشارت الفقرة )     

)تنظر كل دولة طرؼ أو وقفو عن العمل أو نقمو إذ نصت عمى انو :  بتنحية الموظف
بما يتوافق مع المبادئ األساسية لنظاميا القانوني في إرساء إجراءات تجيز لمسمطة 

                                                           

   .( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼزال11ُٙٚظز َض انًبدح )
1
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المختصة عند االقتضاء تنحية الموظف العمومي الميتـ بارتكاب فعل مجـر وفقا ليذه 
وىذه  اعاة مبدأ افتراض البراءة (.االتفاقية أو وقفو عف العمل أو نقمو , مع مر 

( من 8اإلجراءات الجنائية ال تحول دون محاسبة الموظف انضباطيًا إذ نصت الفقرة )
مف ىذه المادة بممارسة السمطات المختصة  1ال تمس الفقرة نفس المادة عمى انو : )

عمى  ( مما يعني أن االتفاقية تنص صالحيتيا التأديبية تجاه المستخدميف المدنييف
إمكانية فرض تمك العقوبات عمى المتعاقدين المؤقتين أو المستخدمين لدى دوائر الدولة 

 إن كان ليم حصانة من المالحقة القضائية .
 الفرع الثاني: موقف التشريع العراقي .

ال  –... ب عمى انو :) 2885( من الدستور العراقي لسنة 62نصت المادة)     
ضو خالؿ مدة الفصل التشريعي إال إذا كاف متيما بجناية يجوز إلقاء القبض عمى الع

وبموفقة األعضاء باألغمبية المطمقة عمى رفع الحصانة عنو أو إذا ضبط متمبسا 
ال يجوز إلقاء القبض عمى العضو خارج مدة الفصل  -بالجـر المشيود في جناية جػ 

ب عمى رفع الحصانة التشريعي إال إذا كاف ميتما بجناية و بموفقة رئيس مجمس النوا
(  وىو ذات ما نصت عميو المادة عنو أو إذا ضبط متمبسا بالجـر المشيود في جناية

( من النظام الداخمي لمجمس الناب العراقي وىذا يعني انو ال يجوز أن يتم القبض 28)
 1عمى العضو المتمتع بالحصانة البرلمانية إال في حاالت ثالث وىي:

 ارتكاب جناية مشيودة. - أ
 لة ارتكاب جناية غير مشيودة وىي في حالتين:حا - ب

خالل مدة الفصل التشريعي بموافقة أعضاء مجمس النواب  باألغمبية المطمقة -
 عمى رفع الحصانة .

 خارج مدة الفصل التشريعي بموافقة رئيس مجمس النواب عمى رفع الحصانة.-
 انتياء والية المجمس. -جـ 

                                                           

 113ٔسٛى ؽسبو انذٍٚ االؽًذ , يظذر سبثك , ص   
1
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الدستور أو قانون العقوبات ولكنو يمكن استنباطو وىذا االحتمال لم ينص عميو في     
بمفيوم المخالفة غير انو من الصعب جدًا عمميًا أن يتم إثبات إدانة النائب المنتيية 

بعد مدة من  -أو أي شخص يتمتع بأي نوع من أنواع الحصانة -واليتو وحصانتو
تدينو أو العمل عمى ارتكابو الجريمة إذ انو سيعمل عمى إيجاد طريق لمحو األدلة التي 

إيجاد طريق آخر يستطيع من خاللو اإلفالت من العقاب وىذا ما قد يحصل عمى 
ارض الواقع من قبل الشخصية المتمتعة بحصانة , بعد أن يتخمص من تطبيق القانون 
الجنائي عميو بعد انتياء الحصانة التي كان يتمتع بيا وعمى األخص إذا كان يتمتع 

التي تعطي مواطنييا الحماية من المالحقة القضائية الجنائية , بجنسية إحدى الدول 
يمنع من يتمتع بجنسية أخرى  2886لسنة  26رغم أن قانون الجنسية العراقية رقم 

وقد ألزم  1غير العراقية من تولي منصبًا سياديًا أو امنيًا إال إذا تخمى عن جنسيو تمك
عدد من الشخصيات العامة و بينيم  2811( لسنة 38قانون ىيئة النزاىة العراقي رقم )

 3عن الذمة المالية. 2األشخاص المتمتعين بالحصانة بتقديم تقرير الكشف
ىذا وقد نص قانون العقوبات العراقي عمى استثناء األشخاص المتمتعين بحصانة    

ال يسري ىذا القانوف عمى الجرائـ التي  عمى انو :)  11من أحكامو إذ نص في المادة 
في العراؽ مف األشخاص المتمتعيف بحصانة مقررة بمقتضى االتفاقيات الدولية  تقع

من قانون العقوبات فقد نصت  12(  أما المادة أو القانوف الدولي أو القانوف الداخمي
يسري ىذا القانوف عمى كل مف ارتكب في الخارج مف موظفي  -1عمى انو : ) 

اء تأدية أعماليـ وبسببيا جناية أو الجميورية أو المكمفيف بخدمة عمة ليا أثن
ويسري كذلؾ عمى مف ارتكب في الخارج  -2جنحة مما نص عميو في ىذا القانوف .

                                                           

.فذ( يٍ لبٌَٕ انغُسٛخ انؼزالٙ انُب1ُٚظز انفمزح انزاثؼخ يٍ انًبدح )  
1
  

يٍ لبٌَٕ ْٛئخ انُشاْخ أػالِ ػهٗ اَّ " ٚكٌٕ كم شخض ٚشغم اؽذ انٕظبئف أٔ  11َظذ انًبدح 

 -رئٛس عًٕٓرٚخ . صبَٛب : -أٔال : -انًُبطت انزبنٛخ يكهفب ثزمذٚى رمزٚز انكشف ػٍ انذيخ انًبنٛخ :

ذراعزٓى ٔٔكالئٓى ٔ رئٛس انٕسراء َٕٔاثّ ٔ انٕسراء  ٔيٍ ْى ث -أػضبء انسهطخ انزشزٚؼٛخ . صبنضب :

رؤسبء األلبنٛى ٔرؤسبء  -رئٛس يغهس انمضبء األػهٗ . خبيسب : -انًٕظفٍٛ ثذرعخ خبطخ . راثؼب:

رؤسبء  -سبثؼب : -انًؾبفظٌٕ ٔ أػضبء يغهس انًؾبفظبد  : -ٔسرائٓب ٔٔسرائٓب ٔٔكالئٓى . سبدسب :

"......... بطم ٔ انًالؽكانسفزاء ٔ انمُ -انٓٛئبد انًسزمهخ ٔٔكالئٓى أٔ َٕاثٓى . صبيُب :
0
  

  .انؼزالٙ ، لبٌَٕ)انكست غٛز انًشزٔع ػهٗ ؽسبة انشؼت ( 1129( نسُخ 12ُٚظز انمبٌَٕ رلى )
3
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مف موظفي السمؾ الدبموماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عميو في ىذا 
وىذا ما يجد   1القانوف ما تمتعوا بالحصانة التي يخموىا إياىا القانوف الدولي العاـ(

 طابقًا مع ما أوصت بو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد .لو ت
ىذا وقد أشار المشرع العراقي وفي قوانين عديدة إلى ضرورة الحصول عمى إذن       

من الوزير المختص لغرض القيام بإجراءات المتابعة القانونية فقد أشار قانون العقوبات 
جمس القضاء األعمى لغرض إجراء العراقي إلى ضرورة استحصال إذن من رئيس م

التعقيبات القانونية بحق الشخص الذي يرتكب جريمة خارج العراق إذ يعد ىذا اإلذن 
ال تجري منو عمى انو :) 14نوع من الحصانة من التعقيبات القانونية اذ نصت المادة 

دؿ التعقيبات القانونية عمى مف ارتكب جريمة خارج الجميورية إال بأذف مف وزير الع
وال تجوز محاكمتو إذا كاف قد صدر حكـ نيائي مف محكمة أجنبية ببراءتو أو بإدانتو 
واستوفي عقوبتو كاممة أو كانت الدعوى أو العقوبة إلى قانوف البمد الذي صدر فيو 

 .الحكـ(
( من قانون أصول المحكمات 136وكذلك نصت الفقرة )ب( الممغاة من المادة )

فيما عدا المخالفات المعاقب  –ب المعدل عمى انو: )  1971 لسنة 23الجزائية رقم 
المعدؿ و البيانات الصادرة بموجبو , ال  1791لسنو  44عمييا بموجب المرور رقـ 

يجوز إحالة المتيـ عمى المحكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفتو  الرسمية أو 
خولو , مع مراعاة ما تنص سببيا إال بأذف الوزير التابع لو أو وكيل الوزارة الذي ي

في  1979لسنة  186(. وكذلك نص قانون التنظيم القضائي رقم عميو القوانيف األخرى 
ال يجوز توقيف القاضي أو اتخاذ اإلجراءات الجزائية ضده في عمى انو: ) 64المادة 

(. أما  غير حالة ارتكابو جناية مشيودة , اال بعد استحصاؿ إذف مف وزير العدؿ
فقد نص  2888لسنة  17ول المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخمي رقم قانون أص
باستثناء طمبات محاكـ قوى األمف الداخمي ال يجوز تبميغ عمى انو: )  111في المادة 

رجل الشرطة أو تكميفو بالحضور أو إلقاء القبض عميو إال بناًء عمى موافقة الوزير 

                                                           

. يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼزالٙ 10انًبدح   
1
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(ىذا وقد نص قانون المحاماة ثناء أداء واجبوأو مف يخولو إذا كاف الفعل قد ارتكب إ
المعدل عمى نوع من الحصانة لممحامين المنتمين  1965لسنة  173العراقي رقم 

يجب إخبار النقابة بأي  اذ نصت عمى انو:) 38لمنقابة وذلك من خالل نص المادة 
شكوى تقدـ ضد محاـ , وفي غير حالة الجـر المشيود ال يجوز استجواب المحامي 
أو التحقيق معو لجريمة منسوبة إليو متعمقة بممارسة مينتو إال بعد إخبار النقابة 

 (.بذلؾ . ولنقيب المحاميف أو مف ينوب عنو حضور االستجواب و التحقيق
والخاص باتخاذ إجراءات  38أما فيما يتعمق بموضوع الفقرة السابعة من المادة       

تولي منصب منشأه ممموكة كميًا أو جزئيًا  إلسقاط األىمية عن تولي منصب عمومي أو
لمدولة فان المشرع العراقي قد نظم ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع 

ومنح الجية الرئاسية سمطة إصدار قرار  سحب يد  1991( لسنة 14العام رقم )
ئيس الموظف الذي يحال إلى المجنة التحقيقية إذ جعمت ذلك من صالحيات الوزير أو ر 

الدائرة كما وخولت تمك الصالحيات لمجنة التحقيقية إذا كان بقاءه في الوظيفة مضر 
تنحية الموظف أما بخصوص ما نصت عميو الفقرة السادسة  وىو)  1بالمصمحة العامة 

فأن المشرع العراقي لم ينص عمى ذلك  العمومي و الميتـ أو وقفو عف العمل أو نقمة(
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقد يعزى ذلك  في التشريعات وخاصة قانون 

النقص إلى رغبة المشروع في تحقيق الضمانة الكافية وخاصة أن الجرم لم يثبت عميو 
بعد. غير انو أشار في قانون انضباط  موظفي الدولة إلى إمكانية نقل الموظف بعد 

لمصمحة العامة , يوم إذا كان بقاءه في الوظيفة مضر با 68سحب  يده ومرور مدة 
إلى أن براءة الموظف و اإلفراج عنو ال يمنع من معاقبة  23كما ونص في المادة 

 الموظف انضباطًا.
 الخاتمة

من خالل ما تناولناه من أحكام تتعمق بمحاسبة الشخصية المعنوية و الشخصية     
نحو المتمتعة بالحصانة توصمنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات وىي عمى ال

 اآلتي:
                                                           

.المعدل 7997( لسنة 71( من قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم )71انظر المادة )  
1
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 أواًل: النتائج.
أن التشريع العراقي قد استوعب كل أحكام اتفاقية األمم المتحدة فيما يتعمق   -1

بمسؤولية الشخصيات المعنوية وذلك من خالل إيجاد نظام جزائي يتطابق مع 
طبيعتيا إذ وضع المشرع وفي عدة قوانين العديد من اإلجراءات , فمنيا ما تم 

قوبات ومنيا ما تم تنظيمو في قانون المنظمات غير تنظيمو في قانون الع
الحكومية ومنيا ما تم تنظيمو في قانون مكافحة غسيل األموال أو في 

 أخرى.  تشريعات
تباينت العقوبات التي طالت األشخاص المعنوية بين عقوبات استئصاليو وىي  -2

المالية ما تناظر عقوبة  اإلعدام بالنسبة لألشخاص الطبيعية وبين العقوبات 
 كالغرامة والمصادرة وبين عقوبات أخرى إدارية أو ضبطية .

فيما يتعمق بمسؤولية الشخصيات المتمتعة بالحصانة بأي نوع من أنواع تمك  -3
الحصانات نجد أن المشروع العراقي قد حقق التوازن بين ضرورة وجود تمك 
الحصانات وبين تفعيل المسؤولية الجزائية لتمك الشخصيات من حيث 
النصوص وبذلك يكون المشروع العراقي قد راعى اعتبارات وجود إقرار 

 الحصانة القضائية.
أما فيما يتعمق بموقف الشخصيات المتمتعة بالحصانة أثناء فترة التحقيق  -4

بارتكاب جرم معين وىو ما نصت عميو االتفاقية بان يكون ىذا الشخص في 
فنالحظ أن التشريع  وضع يحظر عميو تولي أي مناصب إدارية أو سيادية

العراقي قد جعل ذلك  من صالحية قانون انضباط موظفي الدولة من خالل 
تفعيل نظام)سحب اليد( وىو قانون خاص بفئة معينة وال يشمل بقية الوظائف 
في الدولة وخاصة تمك التي تتمتع بحصانات اقر بوجودىا القانون  , لذا كان 

لعقوبات كونو القانون الذي ينظم من األفضل أن ينص عمى ذلك في قانون ا
 جميع األحكام الجنائية العامة.

( من االتفاقية و المتعمقة بإسقاط األىمية فقد عالجيا 7فيما يتعمق بالفقرة ) -5
قانون انضباط موظفي الدولة في عقوبة الفصل عند ارتكاب الموظف لجريمة 
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ا يتعمق غير مخمة بالشرف حيث يفصل مدة بين سنة و ثالث سنوات .أما م
( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  نجد أن المشرع قد 6بالفقرة )

عالجيا بنظام سحب اليد في قانون انضباط موظفي الدولة وىو قانون خاص 
 بفئة الموظفين دون غيرىم.

 ثانيًا: المقترحات.
عمى الرغم من معالجة المشرع لمعقوبات التي تطال الشخص المعنوي إال أننا  -1

نرى أن يتم توحيد تمك النصوص في قانون واحد , يتم من خاللو إدراج جميع 
العقوبات التي من الممكن أن تطال الشخصية المعنوية عند ارتكابيا ألي فعل 

 من األفعال المرتبة لممسؤولية الجزائية.
( من قانون العقوبات العراقي لتكون عمى 11نرى ضرورة تعديل نص المادة ) -2

ال يسري ىذا القانوف عمى الجرائـ التي تقع في العراؽ مف  النحو اآلتي)
األشخاص المتمتعيف بحصانة مقررة بمقتضى االتفاقيات الدولية أو القانوف 
الدولي أو القانوف الداخمي مالـ تكف الجريمة مشيودة وخارج نطاؽ مياـ 

 (.الوظيفة
ة لمقوانين ضرورة النص صراحة في قانون العقوبات باعتباره الشريعة العام -3

العقابية عمى عدم شمول الحصانة لمجرائم الخطرة الماسة بسيادة وامن الدولة 
 التي تقع ممن ىم متمتعون بالحصانة أيًا كان نوعيا.

ضرورة أن يصار إلى تفعيل نظام إبعاد الموظفين والمكمفين بخدمة عامة  -4
المتمتعين بحصانة فضالً عن إسقاط الحصانة عند ارتكاب األشخاص 

 لمتمتعين بيا ألي من الجرائم الماسة بسيادة وامن الدولة.ا
 ما فوق المصادر والمراجع : القرآن الكريم

 المـــــــــــصادر

 أوالً: الكحب.

 .1193د.اثزاْٛى ػجذ انؼشٚش شٛؾب , انمبٌَٕ انذسزٕر٘ , انذار انغبيؼٛخ , ثٛزٔد  -1

 .0220,دار انشزٔق ,  0, طد.اؽًذ فزؾٙ سزٔر , انمبٌَٕ انغُبئٙ انذسزٕر٘ انمبْزح  -0

د. إَر دمحم طذلٙ انًسبػذ , انًسؤٔنٛخ انغشائٛخ ػٍ انغزائى االلزظبدٚخ , دار انضمبفخ  نهُشز ٔ  -3

 .0221انزٕسٚغ , ػًبٌ  , 
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,يُشٕراد سٍٚ انؾمٕلٛخ  1د. عًبل اثزاْٛى انؾٛذر٘ , اؽكبو انًسؤٔنٛخ انغشائزٚخ ,ط -2

 .0212,ثٛزٔد,

لٕاػذ انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ فٙ انزشزٚؼبد انؼزثٛخ , انًُظًخ انؼزثٛخ د. ؽسٍ طبدق انًزطفبٔ٘ ,  -2

 .1110نهززثٛخ ٔ نهضمبفخ ٔ انؼهٕو , 

 .1123خهٛم ػضًبٌ ػضًبٌ , انًجبدئ انذسزٕرٚخ انؼبيخ , يطجؼخ يظز,  -2

, ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ , ثغذاد , 1د. سؼٛذ ػجذ انكزٚى يجبرن , أطٕل انمبٌَٕ, ط -1

1190. 

د. شزٚف سٛذ كبيم , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نألشخبص انًؼُٕٚخ , دار انُٓضخ انؼزثٛخ , انمبْزح ,  -9

1111.. 

د. يبْز ػجذ شٕٚش انذرح : األؽكبو انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد , ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجؾش  -1

 .0211انؼهًٙ , عبيؼخ انًٕطم , 

 .1111ْـ , 1202انًطجغ االيٛزٚخ  , يظز ,  , 1يغًغ انهغخ انؼزثٛخ , يؼغى انمبٌَٕ , ط -12

 .1191 –دار انكزبة انؼزثٙ ثٛزٔد  -يخزبر انظؾبػ -دمحم ثٍ اثٙ ثكز ثٍ ػجذ انمبدر انزاس٘ -11

د. دمحم ػجذ انمبدر انؼجٕد٘ , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نألشخبص  انًؼُٕٚخ فٙ رشزٚغ انًظز٘ , دار  -10

 .0222انُٓضخ انؼزثٛخ , انمبْزح ,

يٕسٗ , انًسؤٔنٛخ انغُبئٛخ نهشخض انًؼُٕ٘ , انذار انغًبْٛزٚخ نهُشز ٔ انزٕسٚغ  يؾًٕد سهًبٌ -13

 ٔ اإلػالٌ , نٛجٛب , ثال سُّ

د. َبئم ػجذ انزؽًٍ طبنؼ ٔ عًبل يؾًٕد انؾًٕ٘ ٔ اؽًذ ػجذ انزؽٛى يؾًٕد , انًسؤٔنٛخ  -12

 .0222,دار ٔائم , 1انغشائٛخ نهشزكبد انزغبرٚخ , ط

 .0212, يُشٕراد انؾهجٙ انمبََٕٛخ , 1انؾظبَخ انمبََٕٛخ , ط ٔسٛى ؽسبو انذٍٚ األؽًذ , -12

 ثاوياً: الرسائل واالطاريح الجامعية.

، رايٙ ٕٚسف دمحم َبطز: انًسؤٔنٛخ انغشائٛخ نهشخض انًؼُٕ٘ ػٍ انغزائى االلزظبدٚخ -1

، فهسطٍٛ، رسبنخ يبعسزٛز ثبنمبٌَٕ يمذيخ إنٗ كهٛخ انذراسبد انؼهٛب عبيؼخ انُغبػ انٕطُٛخ

0212. 

شبدٚخ رؽبة , انؾظبَخ انمضبئٛخ انغشائٛخ نهًجؼٕس انذثهٕيبسٙ دراسخ َظزٚخ ٔرطجٛمٛخ ,  -0

ثبرُخ ,  –اطزٔؽخ دكزٕراِ يمذيخ إنٗ كهٛخ انؾمٕق ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ / عبيؼخ انؾبط خضز 

0222. 

ػجذ انجبسظ ػهٙ عبسى انشثٛذ٘ , ٔػبء ضزٚجخ انذخم فٙ انزشزٚغ انضزٚجٙ انؼزالٙ دراسخ  -3

 .0222برَخ , أطزٔؽخ دكزٕراِ يمذيخ إنٗ كهٛخ انمبٌَٕ /عبيؼخ انًٕطم , يم

 ثالثاً: القواويه.

 انًؼذل . 1121نسُخ  22انمبٌَٕ انًذَٙ انؼزالٙ رلى  -1

 (.انًشزٔع ػهٗ ؽسبة انشؼتلبٌَٕ)انكست غٛز ، انؼزالٙ 1129( نسُخ 12انمبٌَٕ رلى ) -0

 ذل.انًؼ 1122نسُخ  113لبٌَٕ انًؾبيبح انؼزالٙ رلى  -3

 انًؼذل. 1121نسُخ  111لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼزالٙ انُبفذ  رلى  -2

 انًؼذل. 1111 نسُخ 03لبٌَٕ أطٕل انًؾكًبد انغشائٛخ انؼزالٙ رلى  -2

 انًؼذل. 1111نسُخ  122لبٌَٕ انزُظٛى انمضبئٙ انؼزالٙ رلى  -2

 انًؼذل. 1111( نسُخ 12لبٌَٕ اَضجبط يٕظفٙ انذٔنخ ٔ انمطبع انؼبو انؼزالٙ رلى ) -1

 .0222نسُخ  13بٌَٕ يكبفؾخ غسٛم األيٕال انؼزالٙ رلى ل -9

 .0222نسُخ  02لبٌَٕ انغُسٛخ انؼزالٛخ رلى  -1

رلى  0222لبٌَٕ اَضًبو عًٕٓرٚخ انؼزاق إنٗ ارفبلٛخ األيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفسبد نؼبو   -12

 .  0221( نسُُخ32)

 .0229نسُخ  11لبٌَٕ أطٕل انًؾبكًبد انغشائٛخ نمٕٖ األيٍ انذاخهٙ انؼزالٙ رلى  -11
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 .0212نسُخ  10لبٌَٕ انًُظًبد غٛز انؾكٕيٛخ انؼزالٙ رلى  -10

 0211( نسُخ 32لبٌَٕ ْٛئخ انُشاْخ انؼزالٙ رلى ) -13

 رابعاً: الدساجير واالجفاقيات الدولية.

 .0222ارفبلٛخ األيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفسبد نؼبو  -1

 .0222انذسزٕر انؼزالٙ نسُخ  -0

 خامساً: الدوريات.

 .2/2/0212فٙ  2121انؼذد  –الٛخ انٕلبئغ انؼز -1

 سادساً: مصادر الشبكة الدولية لالوحروث.

د. ؽسٌٕ ػجٛذ ْغٛظ ٔ ؽسٍٛ ٚبسٍٛ طبْز : َبطك ؽًبٚخ انضزٔح انُفطٛخ فٙ انمبٌَٕ انغُبئٙ  -1

, ثؾش يُشٕر ػهٗ شجكخ  االَززَٛذ آخز يزاعؼخ نهًٕلغ  113دراسخ يمبرَخ , ص 
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