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املواءمة بني العقوبات التي أقرتها اتفاقية األمم املتحدة 
 والتشريعات العراقية 3002ملكافحة الفساد لعام 

 )دراسة حتليلية(
 د. سلوى امحد ميدان 

 الدويل العامالقانون  مدرس
 كركوكجامعة  - والعلوم السياسية كلية القانون

 امللخص     
  

جريمة ذات طابع دولي وداخلي، انتشرت يعد الفساد بإشكاله وصوره المختلفة 
، وال تكاد تخلو من هذه الظاهرة أي يبسرعة فائقة مع التطور العلمي والتكنولوج

من المجتمعات على وجه المعمورة اجمع، األمر الذي استلزم تظافر الجهود 
الداخلية اواًل ومن ثم الدولية بمكافحة هذه اآلفة والقضاء عليها كونها تهدد بنيان 

ذا ما أهمل أمرها فانه يصعب السيطرة عليها الرتدائها ثوبا ا لدولة والمجتمعات، وا 
عند كل جريمة ايًا كان اسمها ، وان كانت تختلف بها المسميات لكنها تبقى متفقة 

 بالمضمون.
مبصرة الدول بهذه  3002فجاءت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

صورها المختلفة، واِعزه إياها باتخاذ التدابير التشريعية الظاهرة من حيث ألوانها و 
يقاع العقوبة بمرتكبيها.  الالزمة لتجريمها وا 

ونظرا لسعة هذا الموضوع اقتصر بنا المطاف على الوقوف في مدى المواءمة  
بين العقوبات التي أقرتها هذه االتفاقية مع التشريع العراقي كون هذا الموضوع هذا 
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في بلدنا، مصوبين أقالمنا نحو بيان نقاط التجاذب والتنافر بين كل حديث الساعة 
 من المحورين مناط الدراسة.

 املقدمة
 

ر يظهوكل الصور التي  -واالقتصادي  واإلداريالسياسي منه  –لم يعد الفساد  
منظمة وعابرة ظاهرة وجريمة دولية  أصبحبل  - إقليمية أوظاهرة داخلية  –بها 

عابرة الحدود  واألثارخالل الخطورة المتحققة من هذه الظاهرة،  ، وذلك منللحدود
خطورة ما يطرحه الفساد من مخاطر على استقرار المجتمعات  إن إذلهذه الجريمة، 

الداخلي والدولي ومايلقيه من تأثيرات على المؤسسات الديمقراطية وقيم  وأمنها
ة المستدامة وعلى سيادة ، وما يتضمنه من قلق على التنمي األخالقيةالمجتمعات 

وبين مختلف الجرائم،  –الفساد  –القانون، وما ينم عن صلة بين هذه الجريمة 
كل ذلك  األموال،السيما الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية بما فيها غسيل 

 وأشكالهكافحته بكل صوره منهج شامل ومتعدد الجوانب لمنع الفساد و  إتباعاستلزم 
ول ضرورة ترك مشاكلها جانبًا والتعاون فيما بينها من اجل . وفرض على الد

والقواعد الالزمة لمكافحة الفساد من خالل وثيقة دولية تضم العديد  األسسوضع 
والتي  ،3002لعام  لمكافحة الفساد المتحدة األمممن الدول، تبلورت في اتفاقية 

تحث الدول  جاءت متضمنة للعديد من النصوص ذات العالقة، والتي مابرحت
 األفعالعلى تبني نظمها القانونية الداخلية بالنصوص التي تجرم مختلف  األطراف

، ، والنصوص التي تتضمن المبادئ والجزاءات لتلك الجرائمدالتي يتشكل بها الفسا
المبادئ  تقدم، فإننا سنحاول من خالل هذه الدراسة استظهار ومن خالل ما

تفاقية، ثم الوقوف على مدى الموائمة بين ما الجزائية التي اشتملت عليها اال
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تضمنته االتفاقية وبين النصوص العقابية في التشريع العراقي و وفقًا للهيكلية 
 :  اآلتية

 .: المبادئ والجزاءات التي تضمنتها االتفاقية  األولالمبحث 
 ة.العراقي اتالمبحث الثاني : مدى الموائمة بين االتفاقية والتشريع

   البحث بخاتمة تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها. واختتمنا
 

  األولاملبحث 
 املبادئ واجلزاءات التي تضمنتها االتفاقية

     
ان الحديث عن هذه االتفاقية يتضمن بيان مجموعة شاملة من أحكام التجريم 

اد اإلدارية اإللزامية واالختيارية، إذ غطت مجموعة واسعة من صور جرائم الفس
واالقتصادية والسياسية، األمر الذي استلزم من الدول عمومًا السيما األطراف منها 
تضمين تشريعاتها الداخلية بالمبادئ واألحكام التي جاءت بها هذه االتفاقية من 
اجل المشاركة في تأسيس منظومة قانونية تمثل درعًا حصينًا أمام هذه المظاهر 

 .(1)ت الحديثةالمتنامية في المجتمعا
منها والتبعية وذلك ابتداًء  األصلية من الجرائم العديدبعد ان تناولت هذه االتفاقية  

( ، فقد 31، 32، 32، 11، 11، 11، 11من فصلها الثالث، وفي المواد )
( منها، العديد من المبادئ المقررة في العقاب على  21،  20تناولت في المواد )

 ، وسنبين ذلك في المطالب االتية.هذه االتفاقيةالمجرمة وفقًا ل األفعال

                          

، ص  3011د. عصام عبد الفتاح مطر : الفساد اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر،  - 1
71. 
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  األولاملطلب 
 مبدأ تفريد العقوبة

 :اآلتيينويندرج تحت هذا المطلب كل من الفرعين 
 األولالفرع 

 مفهوم مبدأ تفريد العقوبة 
 إجراميان العقوبة المقررة لفعل  إلىالمبادئ وأحدثها ظهورًا، ويفضي  أهمويعد من 

محددة بحد واحد، بل تتراوح  ثابتةلم تعد  أنهاًا، اال سبقم ةمقرر  تمعين وان كان
متساوية للجناة جميعا ، بل  ثابتة، اذ لم تعد هناك عقوبة وأدنى أقصىبين حدين 

مع جسامة الجريمة و  تتالءمظهر نظام )تفريد العقوبات ( أي تدرجها بحيث 
مة للفرد من خالل جعل العقوبة مالئ " العقوبة، ويقصد بتفريد (1)خطورة الجاني

تمكين القضاة من تحقيق التفاوت في المعاملة القضائية بين المجرمين وذلك تبعًا 
المبدأ  إقرار، ولعل السبيل في تحقيق الغاية المنشودة من اجل (3)"لظروفهم الخاصة

 يكون من خالل :  وتطبيقه
قيام السلطة التشريعية بوضع نصوص قانونية تتضمن مقاييس عامة  -1

رى النص الجنائي يحوي تدرجًا في نف لها العقوبات خاصة لتحديد وأخرى
العقوبة بحسب ظروف الجناة، فيفرض على القاضي تطبيق نص معين 

وقع في  إذااخف من العقوبات العادية المقررة لنفس الفعل  أوعقوبته اشد 

                          

القسم العام ، دار الجامعة الجديدة ،  –د. محمد زكي ابو عامر : قانون العقوبات  - 3
 .217،ص  3010اإلسكندرية  

بهذا المبدأ هو الفقيه الفرنسي ) ريمون سالي ( في كتابه المشهور ويذكر ا ن أول من نادى  - 2
، للمزيد ينظر : د . علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون  1171 عام ) تفريد العقوبة ( في

 .101، ص  3003العقوبات ، القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
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يسمى بالتفريد التشريعي ،  من جناة محددين ، وهذا ماأو ظروف معينة 
تشديد عقوبة  أو،  أكراهوقعت نتيجة  إذاشديد عقوبة السرقة ومثاله ت
 . مأذونهقابلة  أوجراح  أوصيدلي  أووقعت من طبيب  إذا اإلجهاض

قيام السلطة القضائية بتوقيع العقوبة على المجرم تبعا لحالته الشخصية  -2
وظروف الجريمة المادية، وضمن حدود المقاييس المقررة في القانون، أي 

يطلق  ن المشرع، فيترك للقاضي سلطة تقدير العقوبة، وهذا مابتفويض م
  عليه بالتفريد القضائي، ومثاله ان يترك للقاضي تقدير أي من العقوبتين

الحبس )التقدير بين  أوالسجن المؤبد ( في بعض الجنايات،  أو اإلعدام) 
 في بعض الجنح . (و الغرامة

 اإلدارة، ويتمثل بسلطة اإلدارييد التفر  التفريد هو أنواعوالنوع الثالث من  -3
في تقدير المخالفات الوظيفية وتوقيع العقوبة التي تتناسب مع درجة الخطأ 

 . (1)أخرىالمرتكب من جهه، والظروف الخاصة بالموظف من جهة 

المتحدة لمكافحة الفساد، نرى انها  األمموبالنظر في المواد التي جاءت بها اتفاقية  
كل دولة طرف ارتكاب فعل مّجرم وفقا لهذه االتفاقية تجعل  " أنتنص على 

، وبذلك فان النص االممي (3)"خاضعا لعقوبات تراعي فيها جسامة ذلك الجرم
في المعاهدة بان تتخذ  األطرافمبدأ )تفريد العقوبة ( ويوصي الدول  المتقدم يقرر

أي  –بنظر االعتبار  تأخذعقوبات  من تشريعاتها الداخلية ما يراعي ويقرر
مع جسامة الفعل المرتكب ، وبذلك فان االتفاقية تحث الدول على  –تتناسب 

                          

وظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. عبد الفتاح حسن : التأديب في ال - 1
 . 11، ص1712

 ( من االتفاقية . 1/ 20المادة ) - 3
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تضمين نصوصها العقابية الداخلية لمبدأ تفريد العقاب ، وسواًء كان ذلك التفريد 
 .إدارياً  أمقضائيًا  أمتشريعا 

 
 الفرع الثاني

  الشرطي اإلفراج مبدأ
البه للحريددة ، قبددل انتهدداء مدددة سددراح المحكددوم عليددة بعقوبددة سدد إطددالقويقصددد بدده   

يددنم عددن الثقددة  –فددي المؤسسددة العقابيددة  تواجددده أثندداء –تبددين ان سددلوكه  إذاعقوبتدده 
المفروضددة عليدده للحفدداظ علددى  لاللتزامدداتوحسددن السددلوك ، وذلددك بشددرط خضددوعه 

اذا اخددددل  اإلفددددراجحسددددن سددددلوكه خددددالل المدددددة المتبقيددددة مددددن العقوبددددة ، ويحددددرم مددددن 
المحكمددة التدي تقددع ان ، و (1)المؤسسدة السددتيفاء عقوبتده كاملدة إلددىبااللتزامدات ويعداد 

المؤسسددددة العقابيددددة المددددودع فيهددددا المحكددددوم عليدددده ضددددمن اختصاصددددها المكدددداني،هي 
الشدرطي  اإلفدراج أحكدامالشرطي ، ويستثنى من  اإلفراجالمختصة بالنظر في طلب 

قدررة ، والمحكدوم للعقوبدة الم األعلدىكل من المجرم العائدد المعاقدب بدأكثر مدن الحدد 
 أوعليدده عددن جريمددة ضددد أمددن الدولددة الخددارجي أو جريمددة تزييددف العملددة أو الطددابع 

السددندات الماليددة الحكوميددة أو جددرائم الشددرف ، والمحكددوم عليدده بالسددجن عددن جريمددة 
،  أخدرىسرقة أو اختالس وسبق الحكم عليه بالسجن عن جريمة سرقة أو اختالس 

منعدده مددن  أومددن التددردد علددى الحانددات والمالهددي، وللمحكمددة ان تمنددع المفددرج عندده 
مضت مدة  فإذا أخر، احترازي  تفرض عليه أي تدبير أومعينة،  أماكنفي  اإلقامة
الشرطي من خالل التزام المفرج عنه بمدا طلبتده  اإلفراجيلغى قرار ان ، دون اإلفراج

وقدد  ،ذهاتنفيد أوقدفمنه المحكمة عندها تسدقط عدن المفدرج عنده كدل العقوبدات التدي 
                          

، المكتبة القانونية  1د. اكرم نشأت ابراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط - 2
 .273، ص 1771، بغداد ، 
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الشرطي من خالل الدنص  اإلفراجالمتحدة لمكافحة الفساد بمبدأ  األمماتفاقية  أخذت
تأخذ كل دولة طرف بعين االعتبار جسامة الجرائم  المعنية لدى النظر في  " األتي

تلدددددك  بارتكدددددابالمددددددنيين  األشدددددخاصالمشدددددروط عدددددن  أوالمبكدددددر  اإلفدددددراج إمكانيدددددة
الدول، والمقصود هنا هي المحاكم الوطنية فدي  ، ويوضح النص ان على(1)"الجرائم

الشددرطي علددى احددد نددزالء المؤسسددة  اإلفددراجوعنددد نظرهددا لتطبيددق  –كددل دولددة طددرف 
العقابيددة، ان تراعددي وتأخددذ بنظددر االعتبددار جسددامة الجريمددة المرتكبددة والتددي تسددببت 

بددة الجددرائم المرتك إنبعقدداب الشددخص بالعقوبددة السددالبة للحريددة، وظدداهر الددنص يبددين 
تقف علدى درجدة عاليدة  ألنهاالشرطي، ذلك  اإلفراجمن نوع الجنايات ال يجوز فيها 

باالعتبدار وبالتدالي عددم  بأخدذهالذي ألجله تحدث هدذه االتفاقيدة  األمرمن الجسامة، 
 لهذه الجرائم الجسيمة . اإلفراج إقرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 ( من االتفاقية  1/ 20المادة )  -1
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 الثانياملطلب 
 املصادرة 

 إلدىالء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكيته وهي عقوبة مالية، يقصد بها االستي
ضافتههي نزع ملكية المال جبراً  على مالكه  أو، (1)الدولة بدون أي تعويض  إلى وا 

نوعدددان ،فقدددد تكدددون مصدددادرة عامدددة  ةو والمصدددادر  (3)ملدددك الدولدددة بغيدددر مقابدددل إلدددى
تنصددب علددى كددل مددال المحكددوم عليددة المنقددول وغيددر المنقددول ، كمددا تكددون مصددادرة 

تحددريم  إلددىة تنصددب علددى مددال معددين بذاتدده، وقددد اتجهددت الدسدداتير الحديثددة خاصدد
 أصددددليةالمصددددادرة العامددددة ، والمصددددادرة عقوبددددة تكميليددددة وهددددي تتبددددع دائمددددا عقوبددددة 

 ، وبذلك فأن شروط الحكم بالمصادرة تتمثل باالتي : همفروضة على المحكوم علي
عقوبدددددة فدددددرض  إمكدددددان ألجدددددل األصدددددليةعقوبدددددة الان يحكدددددم علدددددى المدددددتهم ب -1

 أوناتجدددة عدددن جنايدددة  األصدددليةالمصدددادرة، ويجدددب ان تكدددون تلدددك العقوبدددة 
نددددص  إذا إالجنحددددة، وال يجددددوز فددددرض عقوبددددة المصددددادرة علددددى المخالفددددات 

 القانون على ذلك .

كدددددم بمصدددددادرتها قدددددد تحصدددددلت مدددددن جريمدددددة  األشدددددياءان تكدددددون  -3  أوالتدددددي حم
 كان من شأنها  ان تستعمل في الجريمة . أواستعملت 

 . (2)قد ضبطت فعاًل وقت الحكم األشياءهذه  ان تكون -2

قدد تناولدت  إنهداندرى  المتحدة لمكافحة الفساد األممنصوص اتفاقية  إلىوبالعودة    
 أقصددى إلددىتتخددذ كددل دولددة طددرف،  " أنهددذه العقوبددة وبالتفصدديل، اذ نصددت علددى 

                          

ين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات ، د . علي حس -3
 221،ص 3010، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ،  3ط 
 222د. اكرم  نشأت ابراهيم : مصدر سابق ،   -2
 . 100د. علي عبد القادر القهوجي : مصدر سابق ، ص  -1
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ن مدى ممكن ضمن نطاق  نظامها القانوني الداخلي، ما قدد يلدزم مدن تددابير للتمكدي
 من مصادرة :

مددددن أو مجرمددددة وفقددددًا لهددددذه االتفاقيددددة،  أفعددددالالمتأتيددددة مددددن  اإلجراميددددةالعائدددددات -أ 
 ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .

كانددت  أوالتددي اسددتخدمت  األخددرى األدوات أوالعائدددات أو الممتلكددات  -ب        
، وبددددذلك فددددإن (1) قيددددةمّجرمدددة وفقددددًا لهددددذه االتفا أفعددددالمعددددة لالسددددتخدام فددددي ارتكدددداب 
مددى ممكددن ضددمن  أقصددىان تتخددذ والدى  األطددرافاالتفاقيدة تددنص هندا علددى الددول 

مددى ممكدن ( يظهدر تأكيدد االتفاقيدة  أقصدى إلدىنطاقها القانوني الداخلي، وقولها ) 
لعقوبدة المصدادرة ،  األمدوالوحرصها على التوسدع فدي شدمول اكبدر قددر ممكدن مدن 

ثم هي تنص  ،فر شروط االنطباق لغرض فرض العقوبةبعد توا ذلك يكون بالتأكيدو 
 أوالمجرمدددددة ، وعلدددددى الممتلكدددددات  األفعدددددالمدددددن  المتأتيدددددةعلدددددى مصدددددادرة العائددددددات 

فدي ارتكداب  لالسدتخدامكاندت معددة  أوالتي استخدمت  األخرى األدوات أوالمعدات 
ي ( نراهدددا محاولدددة مدددن االتفاقيدددة فددد األخدددرى األدوات أووقولهدددا بدددد)  ،مجرمدددة أفعدددال

معدددة لالسددتخدام، أي حتددى لددو لددم يددرد  أومسددتخدمة  أداةشددمول المصددادرة علددى كددل 
بأقصدى مددى ممكدن  األخذاالتفاقية وهذا برأينا يتوافق مع  منذكرها في متن المادة 

 ( منها. 21علية االتفاقية في مطلع المادة ) أكدتفي تطبيق هذه العقوبة، والذي 
بكدل التددابير التدي تمكدن  باألخدذلدى حدث الددول فقرتهدا الثانيدة ع فيثم تنص المادة 

 وفرض مصادرتها. –عائدات  أوممتلكات  أو أدوات – األشياءمن كشف أي من 
، حددث الدددول علددى اتخدداذ تدددابير تشددريعية وغيرهددا تمكددن  ةالثالثددكمددا تبددين فددي الفقددرة 

 ممددا  يتطلددبأو قابلددة للتلددف، الالممتلكددات المصددادرة  إدارةالسددلطات المختصددة مددن 
 . والحفظ اإلدارةطريقة معينة في 

                          

 (من االتفاقية . 21المادة ) -3
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جدزء منهدا  أوحولدت كلهدا  إذافيما تدنص الفقدرة الرابعدة ، علدى ان العائددات الجرميدة 
بداًل  األخيرة، فان المصادرة سوف تفرض على تلك الممتلكات  أخرىممتلكات  إلى

، وال شددك ان هدددذه الفقددرة تبددين حدددرص  األولددىمددن الممتلكددات و العائدددات الجرميدددة 
حولددت  أوتفاقيددة علددى شددمول كددل العائدددات الجرميددة للمصددادرة ، حتددى وان بددّدلت اال
 .أخرىممتلكات  إلى
وتبين الفقرة الخامسدة ، حالدة خلدط تلدك العائددات مدع ممتلكدات عائددة مدن مصدادر  

 مشروعة، فهنا تفرض المصادرة في حدود العائدات الجرمية.
 إيددراداتعلددى كددل مددا ينددتج مددن فددرض المصددادرة  إلددىفيمددا تطرقددت الفقددرة السادسددة، 

بددلت  أو إليهدامدن الممتلكدات التدي حولدت  أوومنافع متأتية مدن العائددات الجرميدة، 
ويبددددو واضدددحًا درجدددة الحدددرص فدددي هدددذه الفقدددرة علدددى عددددم  ،اختلطدددت معهدددا أوبهدددا، 
 كان ناتجًا ومتأتيًا حسب الفقرات السابقة. إذاأي مال من المصادرة  إفالت

 أوالماليددددة  أوة، علددددى عدددددم تحصددددين السددددجالت المصددددرفية ونصددددت الفقددددرة السددددابع
 السلطات المختصة . أوكشوفات المحاكم  أمامالتجارية 

مصددددر  الكشدددف عدددنالجددداني بدددأن  بدددإلزامالدولدددة  إمكانيدددة قيدددام وتبدددين الفقدددرة الثامندددة
للقدانون  األساسديةالممتلكات الخاضعة للمصادرة ، وذلك طبقا للمبدادئ  أوالعائدات 
كدددل دولدددة طدددرف مدددن كدددل ذلدددك، ومدددن خدددالل التفصددديل المتقددددم ، يظهدددر الدددداخلي ل

عائددددات أو ممتلكدددات  أوبوضدددوح حدددرص االتفاقيدددة علدددى تقريدددر مصدددادرة كدددل مدددال 
تعد لالستخدام في ارتكاب الفعل الجرمي، كما يتضح حثها لكدل الددول أو تستخدم  
مددن يلددزم  مدددى ممكددن ضددمن نطاقهددا الددداخلي، مددا أقصددى إلددى  تأخددذان  األطددراف
 الممتلكات بعقوبة المصادرة. أوشمول تلك العائدات  ألجلالتدابير 
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 لثاملطلب الثا
والدفوع واملبادئ القانونية  اجملرمة األفعالمبدأ حق الدول يف توصيف 
 وفقا لقانونها الداخلي األخرى

لدديس فددي هددذه االتفاقيددة مددا يمددس بالمبدددأ القاضددي بددأن  "تددنص االتفاقيددة علددى اندده إذ 
المجرمدددة وفقدددا لهدددذه االتفاقيدددة وتوصددديف الددددفوع القانونيدددة  األفعدددالوصددديف يكدددون ت

التدي تحكدم مشدروعية السدلوك محفوظدًا  األخدرىالمبادئ القانونية  عليها أوالمنطبقة 
حصدددرا للقدددانون الدددداخلي للدولدددة الطدددرف ، وبوجدددوب المالحقدددة والمعاقبدددة علدددى تلدددك 

ه المبدددأ يقددف علددى درجددة عاليددة مددن هددذ إقددرار، ولعددل (1)"الجددرائم وفقددًا لددذلك القددانون
المادة تبدين بدان االتفاقيدة بمجملهدا تقدرر عددم المسداس بالمبددأ الدذي  إن إذ، األهمية

الوصدف القدانوني ألي فعدل تجرمده هدذه االتفاقيدة، أي  إضدفاءيقرر الحق للدول في 
ان الفعدل مجددرم وفقددًا لكددل مددن مددواد االتفاقيدة والنصددوص الخاصددة بتشددريع كددل دولددة 

الوصف القانوني على ذلك الفعل المجرم،  إطالق، بيد ان كل دولة حرة في  طرف
سدددير العدالدددة ( فدددي مادتهدددا ) الخدددامس  إعاقدددةفمدددثال تدددنص االتفاقيدددة علدددى جريمدددة) 

 أو، العدالدةالجرائم المخلة بسير " والعشرون ( بيد ان تشريعنا العراقي يوصفها بأنها
 األخدرىبالنسبة للدفوع القانونية  والمبدادئ ، وكذلك الحال (3)"المساس بسير العدالة"

 . األطراف، التي تقرر االتفاقية جواز اختالف وصفها بين الدول 
 
 
 

                          

 ( من االتفاقية . 7/ 20المادة ) -1
 المعدل . 1717لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم  322المادة )  -3
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 املبحث الثاني
 والتشريع العراقي  االتفاقيةيف العقوبة بني  املواءمةمدى 

بعددد اسددتعراض مددواد االتفاقيددة مددن حيددث شددمولها علددى المبددادئ والجددزاءات فددي      
والحدرص علدى شدمول مختلدف  اإلحاطدةتعدددة ، والوقدوف علدى درجدة نصوصدها الم

والصددور  األشددكالالمجرمددة بجددزاءات وعقوبددات، ثددم محاولددة شددمول مختلددف  األفعددال
والممتلكدددات والعائددددات، لعقوبدددة وجدددزاء المصدددادرة ، فقدددد بدددات  األمدددوالالتدددي تتخدددذها 

 المبحدددثهدددذا  ييدددأت إذ ،واضدددحا موقدددف االتفاقيدددة مدددن المبدددادئ العقابيدددة والجدددزاءات
مكماًل للموضوع محل الدراسدة مدن خدالل الوقدوف علدى درجدة التنداغم واالتفداق بدين 
مبادئ وجزاءات االتفاقيدة وبدين نصدوص ومدواد التشدريع العراقدي حدول هدذه المبدادئ 

 والجزاءات .
والجدددرائم  األصدددليةمطلبدددين يتنددداوالن الجدددرائم  إلدددىوعليددده سدددوف نقسدددم المبحدددث     

 األمميددةافتقدداد المبددادئ والجددزاءات  أوحضددور  إبددرازا نحدداول همددلالتبعيددة، ومددن خال
 في التشريع العراقي وكاألتي : 

 
 األولاملطلب 

 األصليةعقوبات اجلرائم 
التي اشتملت عليها االتفاقية  األصليةيذهب هذا المطلب للوقوف على بيان الجرائم 

ثدم الوقدوف ومدن ه، ثم استعراض العقوبات في التشريع العراقي لكل جريمة على حدد
علددددى درجددددة الموائمددددة بددددين هددددذه العقوبددددات وبددددين المبددددادئ والجددددزاءات التددددي تناولهددددا 

 وكاألتي :  األولالمبحث 
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 األولالفرع 
  عقوبة جريمة الرشوة  

للمواءمددة بددين األحكددام الخاصددة بالرشددوة الددواردة فددي مددتن اتفاقيددة األمددم المتحدددة     
امددة لهددذه الجريمددة فددي التشددريعات العراقيددة، ينبغددي لمكافحددة الفسدداد وبددين األحكددام الع

بيان مفهومها وذلك بوصفها" اتجار موظف فدي أعمدال وظيفتده عدن طريدق االتفداق 
مع صاحب الحاجة على ما عرضه من فائدة أو عطية نظير امتناع الموظدف عدن 

 .(1)عمل أو أدائه لعمل يدخل في نطاق وظيفته أو في مجال اختصاصه"
 11،  11المتحدة لمكافحة الفساد هدذه الجريمدة فدي المدواد ) األمماقية تناولت اتف اذ
والشدمولية، فهدي لدم تقتصدر علدى  واإلجدادة بشكل يتميز بدرجدة مدن اإلتقدان ( 31، 

، بدددل وحتدددى األجاندددب المدددوظفينبدددل شدددملت  الدددوطنيين، نالعمدددومييرشدددوة المدددوظفين 
تشددريعنا العراقددي فقددد  مدداأ لالتفاقيددة،الرشددوة فددي القطدداع الخدداص ،وهددذا تفددوق يسددجل 

 أوالحدبس،  أوتزيدد علدى عشدر سدنين  .... السجن مددة ال "حدد عقوبة المرتشي بد 
وعددد بدده ، وال تزيددد بددأي حددال مددن  أو أعطددي أوتقددل عمددا طلددب  علددى ان ال الغرامددة
لغيددره  أوقبددل لنفسدده  أوطلددب  إذا، هددذا فددي حالددة (3)"علددى خمسددمائة دينددار  األحددوال
 اإلخدالل أواالمتناع عنده  أوالعمل  أداءوعدًا بشئ قبل  أوميزة  أومنفعة  أوعطية 

                          

القسم الخاص، المؤسسة الحديثة، بيروت،  –د. نشأت احمد نصيف: شرح قانون العقوبات  – 1
القسم  –، وراجع في المعنى ذاته د. واثبه داود السعدي: قانون العقوبات 31، ص3010
 .1717-1711، جامعة بغداد، كلية القانون، الخاص

المعدل، وهندا نشدير إلدى  1717لسنة  111( من قانون العقوبات ، رقم  1/  201المادة )  - 1
التعديل الذي طرء على مبلغ الغرامات، اذ جعل غرامة المخالفات التقدل عدن خمسدين الدف ديندار 

تدي الدف ديندار والدف ديندار واحد،والتزيدد والتزيد على مئتدي الدف ديندار، وفدي الجدنح التقدل عدن مئ
على مليون، وفي الجنايات التقل عن مليون دينار والف دينار، والتزيد علدى عشدرة ماليين،ينظدر 

 .3001( لسنة 1( من قانون رقم)3بذلك: الفقرة)
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 أوالعمدددل  أداءبعدددد  األخدددذ أوالقبدددول  أوحصدددل الطلدددب  إذا أمدددابواجباتددده الوظيفيدددة، 
بالواجبدات الوظيفيدة ، فدان العقوبدة تكدون بالسدجن مددة ال  اإلخدالل أواالمتناع عنده 

هو مدن يقددم أو يعدرض  لراشيما يسمى با أما، (1)الحبس أوتزيد على سبع سنوات 
( 201أو يعد بان يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا ممدا ذكدر فدي المدادة)

، (3)فيعاقدب بدنفس عقوبدة المرتشددي إال إذا لدم تقبدل مندده فيعاقدب بدالحبس أو الغرامددة 
الددرائ ، وهددو مددن يعددد ممددثاًل عددن احددد طرفددي  أويسددمى بالوسدديط فددي حددين ان مددن 
ن كالهمددا فددي تحقيددق مأربهمددا فددي الجريمددة، وهددو فددي حقيقتدده عدد أوجريمددة الرشددوة ، 

، فعقوبتددده هدددي ذات عقوبدددة المرتشدددي وذلدددك (2)شدددريكًا فدددي جريمدددة الرشدددوة  إاللددديس 
ذمة الموظف  إفسادلم يفلح الراشي في  إذا أماتمت،  إذابوصفه شريك في الجريمة 

ل ماتقدددم، ، ومددن خددال(2)الغرامددة أوولددم تتحقددق الجريمددة، فددان عقوبتدده هددي الحددبس 
يمكدددن لندددا ان ندددتلمس الموائمدددة فدددي العقوبدددة بدددين مدددواد االتفاقيدددة ونصدددوص التشدددريع 

ان المشرع قد اخذ بمبدأ تفريد العقوبة ، وذلك من خالل حدين للعقوبة،  إذالعراقي، 
بدين عقوبدة أو وتفعيل سلطة القاضي التقديرية في االختيار حسب ظروف الجداني، 

)  بأندده، كمدا جداء االتفدداق المطلدق فدي توصدديف الفعدل الغرامددة( أو) الحدبس  وأخدرى
مددا يتعلددق بالمصددادرة ، فددإن هددذه العقوبددة هددي عقوبددة تكميليددة  أمدداجريمددة الرشددوة (، 

) وهدددي هندددا  األصدددلية، وهندددا تدددوافرت العقوبدددة  أالصدددليةعقوبدددة التلحدددق ب لدددذلك هدددي
بعقوبددة الغرامددة ( وعليدده فبإمكددان القاضددي الجنددائي ان يحكددم  أوالحددبس  أوالسددجن 

                          

 المعدل. 1717لسنة  111( من قانون العقوبات  رقم  3/  201المادة ) - 3
 المعدل. 1717لسنة  111نون العقوبات  رقم ( من قا 212المادة ) - 2
د . محمود نصر : الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف،  -2

 .32،ص  3002اإلسكندرية ، 
 المعدل. 1717لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي  رقم  212المادة ) -  1
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الذي يفضي لنا القول باستحضار التوافدق  واألمر األصليةالمصادرة تكمياًل للعقوبة 
بدددين مبدددادئ وجدددزاءات االتفاقيدددة وبدددين توافرهدددا فدددي التشدددريع العراقدددي فدددي   ةوالموائمددد

جريمدددة الرشدددوة عندددد  إضدددفاءعقوبدددة جريمدددة الرشدددوة، ويبقدددى علدددى التشدددريع العراقدددي 
و المسددتخدمين فددي القطدداع الخدداص، ليتوافددق فددي  األجانددبارتكابهددا مددن المددوظفين 

، وشدموله علدى  قدانون مكافحدة الفسداد إصددارهذه الخصيصة مع االتفاقيدة، ونأمدل 
 هذا الجانب المهم من جوانب عقاب مستخدمي القطاع الخاص. 

 
 الفرع الثاني

 عقوبة جريمة االختالس
لرغم من إرادة عرف الفقهاء االختالس على انه" سلب الحيازة الكاملة على ا

، فهذه الجريمة تقوم عند اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية (1)صاحبها"
خصوصية أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إلى الموظف المختلس بحكم 

 .(3)موقعه"

( وبينت مداها الذي 33،  11هذه الجريمة في المواد )  إلىتطرقت االتفاقية و 
( ، ومستخدمي  11ة على موظفي القطاع العام ) م / اشتمل على قيام الجريم

                          

، 1711، مطبعة نهضة الشرق، مصر، د. مراد رشدي: النظرية العامة لالختالس -  1
، ومؤلفه المعنون بد: النظرية العامة لالختالس في القانون الجنائي، مطبعة الكيالني، 171ص

 ..331، ص1711القاهرة، 
مريوان صابر حمد: تدابير مواءمة التشريع العراقي مع اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  -  3

، 3013جامعة صالح الدين، كلية القانون والعلوم السياسية، الفساد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
 .12ص
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اتخاذ تدابير تشريعية  إلى األطراف( وحث الدول  33القطاع الخاص )م / 
 بتجريم هذا الفعل.  أخرىوتدابير 

 أوالتشريع العراقي فقد نص على عقوبة جريمة االختالس ) بالسجن المؤبد  أما   
 أوالمندوبين له  أومن مأموري التحصيل  كان المختلس إذا،في حالة  (1) المؤقت (
الصيارفة، واختلس شيئًا مما سلم له بهذه الصفة، وال شك  أوعلى الودائع  األمناء

ان تشديد العقوبة على حاملي هذه الصفات هي اتجاه مبرر، ذلك ان هذه الصفات 
 األمروجود اموااًل في حوزة الموظف، مما يسهل عليه االختالس،  إلىتفضي 

 أوهذه الصفات في الموظف  إحدىلم تتوافر  أذا أماي استوجب التشديد الذ
الهيئات  أوالمؤسسات  إحدى أوالمكلف بخدمة عامة، واختلس مااًل مملوكًا للدولة 

 .(3)التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما، فإن العقوبة هي السجن 
قي حول عقوبة جريمة مة بين االتفاقية والتشريع العراءعن توافر الموا أما     

االختالس ، فانه يظهر ان المشرع العراقي قد اخذ بمبدأ تفريد العقوبة من خالل 
النص على العقوبة بد ) السجن المؤبد او المؤقت ( وذلك عند توافر الصفات في 
المختلس وبذلك فهي تشتمل على حدين يقرر في حدودها القاضي العقوبة 

لم تتوافر هذه الصفات فأن العقوبة هي  إذا أماالمناسبة لكل موظف مختلس،
الذي يتيح للقاضي الحكم بالسجن من األمر ت بشكل مطلق ، اءالسجن، وهنا ج

عقوبة ) سجن  أطالقهان المشرع عند  إذخمسة عشر سنة،  إلىمدة خمس سنوات 
، وبذلك يظهر مدى الحرية (2)( بدون تحديد ، فان المقصود به هو السجن المؤقت

التقديرية في الحكم بالمدة التي تتوافق مع حالة كل مجرم ، كما اتفق كال والسلطة 
                          

 المعدل . 1717لسنة  111( من قانون العقوبات  رقم  211المادة ) -2
 المعدل . 1717لسنة  111( من قانون العقوبات  رقم  211المادة ) -2
 المعدل. 1717لسنة  111( من قانون العقوبات رقم 11المادة ) - 1
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على تسمية هذا الفعل المجرم بجريمة  –االتفاقية والتشريع العراقي  –الطرفين 
االختالس . كما مما ال شك فيه هي سلطة القاضي  في الحكم بالمصادرة على 

على المشرع العراقي شمول  ىويبقاألصلية، المال المختلس عند الحكم بالعقوبة 
المستخدمين في القطاع الخاص بهذه الجريمة عند اختالسهم لألموال، من اجل 

 الموافقة والموائمة بين االتفاقية والتشريع العراقي في هذه الخاصية. إتمام
 

 الفرع الثالث
  عقوبة جريمة المتاجرة بالنفوذ

لسلطة العامة مما يجعلها تستجيب يعرف النفوذ على أنه" إمكانية التأثير على ا   
لما هو مطلوب منها لصاحب النفوذ، سواء أكان مرجع ذلك النفوذ لمكانة رئاسية 

 .(1)أو اجتماعية أو سياسية وهذه مسألة وقائع يرجع تقديرها للقاضي المختص"
( من االتفاقية، وهي على صورتين :  11جاءت هذه الجريمة في نص المادة )

بأي مزية غير  أخرأي شخص  أوتمثل بوعد الموظف العمومي ت األولىالصورة 
الصورة الثانية فتكون من خالل  إما، إياهامنحه  أوعرضها عليه  أومستحقة 

قبوله لتلك المزية ، وسواًء كانت لصالحه أم لصالح شخص  أوالتماس الموظف 
 افة ماك التخاذفي مستهلها على حث الدول  أشارت، وكانت هذه المادة قد (3)أخر

 . األفعاليلزم من تدابير تشريعية بتجريم هذه الصور من 
العراقدددي فلدددم يتنددداول جريمدددة بهدددذا االسدددم ) المتددداجرة بدددالنفوذ ( بدددل  التشدددريع أمدددا     

وردت جددرائم تطابقهددا فددي الموضددوع، وهددي اسددتغالل الوظيفددة ، وهددي الجريمددة التددي 
                          

ر فرج يوسف: مكافحة الفساد اإلداري والوظيفي وعالقته بالجريمة على المستوى د. امي - 1
 .117-111، ص3010المحلي واإلقليمي والعربي والدولي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد .11( من المادة ) 1،3الفقرات )  - 3
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شخصددية لدده أو لشددخص مصددلحة يرتكبهددا الموظددف عندددما يسددتغل وظيفتدده لتحقيددق 
 سبحلا) هذه الجريمة هيوعلى أي وجه من الوجوه ، وتكون العقوبة على  أخر

رامة ) غ ، كمدددا ندددص تشدددريعنا علدددى جريمدددة التوسدددط ، وهدددي الجريمدددة التدددي  (1)وال
يرتكبها القاضي عندما يصدر حكمًا ثبت انه غير حق ، وكدان ذلدك نتيجدة التوسدط 

  .(3)رامةلديه، فتكون العقوبة هي الحبس والغ
مة بين طرفي الموضوع محل البحث ، نرى ان عقوبة هذه ءوفي محور الموا 

الجريمة قد استحضرت مبدأ التفريد في العقاب ، من خالل النص على ان العقوبة 
 األمر الذيهي ) الحبس (، وبدون تحديد مدة محددة تلزم القاضي بالحكم بها، 

مع حالة كل مجرم،  تتالءممدة التي م بالحبس  وبالإمكانية الحكيعطي القاضي 
المجرمة  األفعالكما يظهر لنا استحضار المبدأ القاضي بحق الدول في توصيف 

عليهما جرائم التوسط وجرائم  أطلقان تشريعنا قد  إذوفقًا لقانون  الدولة الداخلي، 
ة استغالل الوظيفة ، بالرغم من تسميتها بجرائم المتاجرة بالنفوذ ، كما يظهر سلط

التي كانت ثمنًا للموظف في  باألموالالقاضي التقديرية في الحكم بالمصادرة 
مة في عقوبة هذه ءحكمًا غير حق، وبذلك تتحقق الموا إصداره أواستغالل وظيفته 

الجريمة بين نصوص االتفاقية وما تضمنته من مبادئ وجزاءات وبين التشريع 
 العراقي .

 

                          

 المعدل . 1717لسنة  111قوبات  رقم ( من قانون الع222المادة )  -2
 المعدل . 1717لسنة  111( من قانون العقوبات  رقم 322المادة )  -2
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 الفرع الرابع
 غير المشرع عقوبة جريمة الكسب 

ان  إلى إشارة( من االتفاقية في بيان هذه الجريمة، وفيها  30اختصت المادة )    
كل دولة تنظر وفقًا لدستورها وقوانينها في اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية 

الموظف العمومي بصورة غير مشروعة وذلك من خالل زيادة  إثراءبتحريم 
دخله  إلىتعليلها بصورة معقولة وذلك قياسًا  موجوداته زيادة كبيرة ال يستطيع

، األساسيةومبادئها  األطرافدساتير الدول  إلىمن االتفاقية  إشارةوهنا  ،المشروع
غير المشروع كمبدأ دستوري ،  اإلثراءتضمين مبدأ بتجريم  إمكانية إلىمما يؤسس 

 زيادة على كونه مبدأ قانون تشريعي.
للمقاربة مع هذه الجريمة ، فتوجد نصوص القانون في التشريع العراقي و  أما    

تجريم  (من اين لك هذا  )،الذي يطلق عليه قانون 1711المعطل الصادر سنة 
وكسب غير مشروع ، كما تضمن قانون هيئة  إثراء إلىالتي تفضي  األفعال

المناصب التالية مكلفًا  أويكون كل شخص يشغل احد الوظائف  "النزاهه بان 
ونوابه، ثانيًا :  الجمهوريةارير الكشف عن الذمة المالية : اواًل : رئيس بتقديم تق
السلطة التشريعية ، ثالثًا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء....، ثاني عشر :  أعضاء

 أوزوجة  أموال أوكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية، 
ع موارده ، فيعاقب بالحبس والغرامة ثبت ان الزيادة ال تتناسب م فإذا، (1)أوالده"

هاتين  بإحدى أوالتابعين له،  وأوالدهزوجته  وأموال أموالهالمساوية لقيمة 
، ويظهر (3)العقوبتين، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

مدى الموائمة من خالل اشتمال عقوبة هذه الجريمة على مبدأ التفريد العقابي من 
                          

 النافذ.3011( لسنة 20( من قانون هيئة النزاهه رقم )11المادة ) -1
  النافذ.3011( لسنة 20( من قانون هيئة النزاهه رقم )30المادة )  -3
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بالغرامة، وطبعًا ذلك يكون حسب  أول سلطة القاضي بالحكم اما بالحبس خال
ظروف كل مجرم وحسب سلطة القاضي التقديرية في ذلك ، كما يتحقق مبدأ الحق 

المجرمة وفقًا لما يسميه التشريع الداخلي لكل دولة طرف،  األفعالفي توصيف 
ة والتشريع العراقي، كما وهذا واضح من خالل االختالف في التسميات بين االتفاقي

يتوافر جزاء المصادرة بكل مال اثري به الشخص بطريق غير مشروع، وذلك من 
 خالل سلطة القاضي في الحكم بعقوبة المصادرة تكمياًل للحكم بالعقوبة األصلية.

 
 املطلب الثاني

 التبعيةعقوبات اجلرائم 
يددة التددي اشددتملت عليهددا فددي هددذا المطلددب مددن الدراسددة ، سددنحاول بيددان الجددرائم التبع

االتفاقية وبيان العقوبات المقررة لها والتي جاءت في التشدريع العراقدي ، ثدم الوقدوف 
 على درجة التوافق والموائمة بين االثنين ، وكاألتي :

  األولالفرع 
  األموالعقوبة جريمة غسل 

د وذلدك عند 1713استخدم هذا المصطلح ألول مرة من قبل القضاء األمريكي سدنة 
، وبموجدب (1) نظره في جريمة لمكافحة المخدرات من قبل عصابات اإلجرام المدنظم

تلدددك القضدددية وردت لهدددذا المصدددطلح العديدددد مدددن التعددداريف منهدددا ان غسدددل األمدددوال 
يعني" إدخال األموال ذات األصول الجرمية الناتجة عن الجدرائم المنظمدة واإلرهداب 

ها بعدددد إخفددداء المعدددالم الجرميدددة العالقدددة والمخددددرات فدددي الددددورة االقتصدددادية السدددتثمار 

                          

ال جريمة بال حدود ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس، خالد سليمان : تبييض األمو  -1
 .11، ص3002
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االتجدار غيدر المشدروع ،  أمدوالالعمليدة الناتجدة عدن ضدم  " ، ويرى أخدر إنهدا(1)بها"
نظيفدددددة ،  أخدددددرى أمدددددوال إلدددددىالمخددددددرات وتجدددددارة السدددددالح،  أمدددددوالوبصدددددفة خاصدددددة 

صدددعوبة  إلدددىالدددذي يدددؤدي بددددوره  األمدددرمسدددتخدمة فدددي اسدددتثمارات مشدددروعة، وهدددو 
 .(3)"الرقابية والقانونية  األجهزةبمعرفة  متابعتها وفرزها

( منهددا ، وقددد بينددت هددذه 32نصددت االتفاقيددة علددى هددذه الجريمددة بموجددب المددادة ) و 
( لبيان التدابير الواجب 12ت المادة ) اءالمادة صور هذه الجريمة ومداها ، فيما ج

 :، ومن هذه التدابير األموالبها لمنع غسل  األخذ األطرافعلى الدول 
علددددى المصددددارف  واإلشددددرافنظامددددًا داخليددددًا للرقابددددة  األطددددرافان تنشددددئ الدددددول  - أ

غسدددل  أشدددكالوالمؤسسدددات الماليدددة غيدددر المصدددرفية ، مدددن اجدددل ردع وكشدددف جميدددع 
 األموال.

وحددددددة معلومدددددات  إنشددددداءوالرقابيدددددة ، فدددددي  اإلداريدددددةان تكفدددددل قددددددرة السدددددلطات  -ب
علومددات المتعلقددة بعمليددات اسددتخبارية ماليددة تعمددل كمركددز وطنددي لجمددع وتحليددل الم

 المحتملة. األموالغسل 
تزيد علدى  وعن تشريعنا العراقي ، فقد جعل عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة ال     

، ويبددددو (2)هددداتين العقدددوبتين أو بإحددددىتزيدددد علدددى مائدددة ديندددار،  سدددنة ، وبغرامدددة ال

                          

، 3001د. نعيم غبغب : تهريب وتبييض األموال ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،  - 3
عمان،  -،و امجد سعود قطيفان الخريشه: جريمة غسل األموال، دار الثقافة للنشر32ص

 .21، ص3001
، 3001حة عمليات غسل األموال ، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، د. سمير الخطيب : مكاف -2

، و د. وائل انور بندق : غسيل األموال في الدول العربية ، دار الفكر الجامعي ،  11ص
 . 32اإلسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص

 المعدل.1717لسنة 111(من قانون العقوبات رقم 211المادة ) - 2
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واءً علددى واضددحًا ان هددذه العقوبددة ال تتناسددب فددي بسدداطتها مددع الجددرم المرتكددب، سدد
ضدرورة معالجدة تشدريعية تصدب  إلدىالدذي دعدا  األمدرالددولي،  أمالمستوى الدداخلي 

( لسددنة 72رقددم )  األمددوالفددي هددذه الخصددوص، وفعدداًل صدددر قددانون مكافحددة غسددل 
، والددذي شدددد مددن العقوبددة المفروضددة علددى هددذه الجريمددة ،اذ جعددل عقوبتهددا 3002

ضددددعف قيمددددة المددددال  أو، يعراقدددد( مليددددون دينددددار  20الغرامددددة بمددددا ال يزيددددد علددددى )
 أوسددنوات،  اربددعتزيددد علددى  الحددبس مدددة ال أو، أكثددر أيهمدداالمسددتعمل فددي التعامددل، 

، كما اوجد القانون سلطة واسعة للبنك المركزي العراقي في تدقيق ومراقبة (1)كالهما
، بدددذلك يظهدددر مددددى االهتمدددام  الواسدددع الدددذي اخدددذ بددده (3)المؤسسدددات الماليدددة كافدددة 

ويبددو جليدًا ان مبددأ التفريدد العقدابي  ،عراقي في العقاب علدى هدذه الجريمدةالتشريع ال
الحبس، كمدا  أوالغرامة  أماعقوبة هذه الجريمة من خالل نوعي العقوبة في متوافر 

تزيد علدى ضدعف المدال المسدتخدم فدي  ال أو(مليون 20تزيد على ) جعل الغرامة ال
لعقوبة التي تنسجم مدع حالدة كدل الجريمة، مما يدل على سلطة القاضي في فرض ا

االتفاقيدة والتشدريع العراقدي  –كما اتفق كال الطرفين  ،شخص مرتكب لهذه الجريمة 
تطلقددده علدددى  أنفدددي المبددددأ الدددذي يقضدددي بحدددق الددددول فدددي التوصددديف الدددذي تريدددد  –

المجرمدة وفقدا لالتفاقيدة، اذ تسدميه االتفاقيدة ب ) غسدل العائددات الجرميدة(،  األفعال
قيدام  إمكانيدة(، كمدا ويظهدر  األمدواليها التشريع العراقي ب )جريمة غسدل فيما يسم

القاضي في فرض عقوبة المصادرة للمال المسدتعمل فدي الجريمدة ، بوصدفها عقوبدة 
مدة بدين كدل ءمددى الموا ظهر بشكل جليي من خالل ذلكو  األصلية،مكملة للعقوبة 

 الجريمة.في عقوبة هذه  ،من نصوص االتفاقية والتشريع العراقي
 

                          

 النافذ. 3002( لسنة 72حة غسل األموال رقم )( من قانون مكاف2المادة) -1
 النافذ. 3002( لسنة 72( من قانون مكافحة غسل األموال رقم )1المادة ) -3
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 الفرع الثاني 
 من جرائم الفساد هالمتحصل باألشياءواالحتفاظ  إخفاءعقوبة جريمة 

يمكددن القددول ان هددذه الجريمددة تتحقددق مددن خددالل ارتكدداب الجدداني لسددلوك يتحقددق فيدده 
االتصال الفعلي بالشيء المتحصل من ارتكاب الجريمدة، واألمدر هدذا يتحقدق إذا مدا 

جدداءت هددذه ، (1)الجريمددة حيددازة ماديدة أو قانونيددة كاندت حيددازة الشدديء المتحصدل مددن
عددتها  إذالمتحدة لمكافحة الفساد،  األمم( من اتفاقية 32الجريمة في نص المادة ) 

 أخدرىتددابير  أوعلدى اتخداذ تددابير تشدريعية  األطدرافجريمة مستقلة، وحثت الدول 
حقيدددق هدددذه فدددي هدددذه الجريمدددة، وبيندددت هدددذه المدددادة صدددورتين لت اإلخفددداءلتجدددريم فعدددل 

مجرمدة وفقدًا  أفعدالممتلكدات متأتيدة مدن  إخفاءتتحقق في   األولىالجريمة، الصورة 
الصددورة الثانيددة فتكددون فددي مواصددلة االحتفدداظ بهددا عندددما يكددون  أمددالهددذه االتفاقيددة، 

 األفعددالالشددخص المعنددي علددى علددم بددأن تلددك الممتلكددات متأتيددة مددن أي فعددل مددن 
 المجرمة وفقًا لهذه االتفاقية. 

 أشدددياء إخفددداءعليهدددا اسدددم ) جريمدددة  وأطلدددقد اخدددذ بهدددا قدددالتشدددريع العراقدددي ف أمدددا    
من جريمة ( وجعل عقوبتها هي السدجن مددة  ال تزيدد علدى سدبع سدنوات،  متحصله
، وقدد تطابقدت التسدمية فدي هدذه (3)بدأي عقوبدة اشدد يقررهدا القدانون اإلخاللمع عدم 

اقدي ، والشدك فدي إمكدان القاضدي الحكدم الجريمة بين كل من االتفاقية والتشدريع العر 
 .بالمصادرة عند الحكم بالسجن على هذه الجريمة

 

                          

معمر خالد عبد الحميد سالمه: السلوك الالحق على إتمام الجريمة في القانون الوضعي  -2
، 3001قانون ، جامعة تكريت، كلية الإلى والشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير مقدمة 

 .111ص
 المعدل. 1717لسنة  111(من قانون العقوبات رقم 210المادة ) -1
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 الفرع الثالث 
  عقوبة جريمة إعاقة سير العدالة

 األولى صورتان، من خالل(  31هذه الجريمة في المادة ) أحكامبينت االتفاقية 
 أوعرضها  أوبمزية الوعد  أوالترهيب  أوالتهديد  أوالقوة البدنية  مباستخداتتمثل 

 أمابشهادة،  اإلدالءالتدخل في  أوبشهادة زور  اإلدالءمنحها للتحريض على 
في  إليهاالصورة الثانية فتتمثل بممارسة وسائل الضغط المادية والمعنوية المشار 

معني بإنفاذ القانون،  أوللتدخل في ممارسة أي موظف قضائي  األولىالصورة 
تدابير  أواتخاذ التدابير التشريعية  إلىستهل المادة في م األطرافوحثت الدول 

 سير العدالة.  إعاقة إلىلتجريم هذه الصورة المفضية  أخرى
ي ترتكب والتي تالتشريع العراقي فقد نص على العديد من صور الجرائم ال أما    

تكون متشابهه بالموضوع  مع هذه الجريمة ، فقد نص على الجرائم المتعلقة 
مكلف بخدمة عامة توسط  أوكل موظف " أنبسير القضاء، فنص على بالمساس 

فجعل عقوبته الحبس " به اإلضرار أومحكمة لصالح احد الخصوم  أولدى قاٍض 
هاتين  بإحدى أوتزيد على مائة دينار،  تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال مدة ال

اذب ، فنص على الك اإلخبار، كما نص المشرع العراقي على جريمة (1)العقوبتين 
 أنهاعن جريمة يعلم  اإلدارية أوالسلطات القضائية  إحدىكل من اخبر كذبًا  "ان

شخص جريمة مع  بارتكابالسلطات المذكورة بسوء نية  إحدىاخبر  أولم تقع 
 إذاهاتين العقوبتين،  بإحدى أو، فيعاقب بالحبس والغرامة (3)"...إخبارهعلمه بكذب 

مخالفة فأن العقوبة هي  أوكانت الجريمة جنحة  إذا أماكانت الجريمة جناية، 
 أوتزيد على ثالثمائة دينار  تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال الحبس مدة ال

                          

 المعدل . 1717لسنة 111( من قانون العقوبات رقم 322المادة ) - 3
 المعدل . 1717لسنة 111( من قانون العقوبات رقم 322المادة)  - 2
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كما نص القانون على عقوبة كل من امد مقبوضًا عليه  ،هاتين العقوبتين بإحدى
ا على به لالستعانة أدواتآالت  أومحبوسًا بأسلحة  أوموقوفًا  أومحجوزًا  أو

تزيد  ساعده على ذلك بأي وجه كان، اذ جعل عقوبته السجن مدة الأو الهرب 
وفي كل هذه الصور يظهر استحضار مبدأ التفريد  ،بالحبس أوعلى سبع سنوات 

وذلك من خالل اشتمال النص العقابي على نوعين من العقوبة )  ،في العقوبة
الذي يتيح  األمرة معينة، بالحبس لمدة التزيد على مد أوالغرامة(  أوالحبس 

للحرية في نطاق هذا المدى، كما تضمنت هذه  السالبة بالعقوبةللقاضي الحكم 
المجرمة وفقا لقانونها  األفعالالجريمة تطبيق مبدأ حق الدول في توصيف 

مة واالتفاق بين ءمن كل ما تقدم يتضح لنا الدرجة الكبيرة في الموا ،الداخلي
تحدة لمكافحة الفساد وما اشتملت عليه من مبادئ الم األممنصوص اتفاقية 

وجزاءات ، وبين التشريع العراقي والعقوبات التي تضمنها هذا التشريع في نصوص 
 .االتفاقيةواحتوائه على تلك المبادئ والجزاءات الواردة في  المختلفةقوانينه 
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 اخلامتــــــــة
 األممر المبادئ والجزاءات في اتفاقية تقدم  من استظها كل ما فيبعد االنتهاء  

 ،مة ذلك مع النصوص العقابية في التشريع العراقيءالمتحدة لمكافحة الفساد، وموا
 جملة من االستنتاجات والتوصيات ، وكاألتي :  إلىفقد توصلنا 

 / االستنتاجات: أوالً 
نظامنا  ، وذلك من خالل اشتمالأنواعهمبدأ التفريد في العقوبة وبكل  أهمية -1

الجزائي والنظم الجزائية المقارنة على هذا المبدأ، بل وحتى المعاهدات واالتفاقات 
 المتحدة لمكافحة الفساد. األممالدولية، ومنها اتفاقية 

والمبادئ والجزاءات الواردة في هذه االتفاقية، تمثل الحد  األحكامان كل  -3
الذي يتوجب على الدول  مراأل، األعضاءالالزم اتخاذه من قبل الدول  األولي

 ألجلتبني  مبادئ وجزاءات في التشريعات المختلفة  إلىومنها العراق  األطراف
 المجرمة. األفعالمختلف صور على عقاب تحديد التجريم و 

على تضمين  األعضاءحث الدول  إلى( من االتفاقية 30المادة ) أشارت -2
ع، و الكسب غير المشر  أو ءاإلثراوصور  أفعالدساتيرها ما ينص على تجريم 

دستوريًا يفضي  هذا الجرم، ويظهر ضرورة اعتماده مبدأً  أهميةالذي يبرز  األمر
 ع. و بتجريم صور الكسب غير المشر 

 / التوصيات:ثانياً 
نوصي المشرع العراقي بضرورة انطباق جريمة الرشوة وجريمة االختالس   -1

والعاملين والمستخدمين في  ةاألجانب وموظفي المؤسسات الدوليعلى الموظفين 
 مة مع االتفاقية في ذلك.ءالقطاع الخاص، من اجل تحقيق الموا
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صدارفي سن  اإلسراع -3 قانون مكافحة الفساد، كونه القانون الذي يكفل تجريم  وا 
العملين في القطاع الخاص، سيما  إلىالعديد من صور الفساد، ومد العقاب 

 الوقت الحاضر. هذا القانون في  ىالوحاجة بلدنا 
ندعو جمهورية العراق ممثلة بوزارة الخارجية التوقيع والتصديق واالنضمام  -2

على كافة الوثائق الدولية العالمية منها واإلقليمية الخاصة بمكافحة الفساد كونه 
 ولحد يومنا هذا. 3002اآلفة األكثر انتشارًا في بلدنا منذ احتالله سنة 

 ومن اهلل التوفيق                                                           
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Abstract 

 

The forms of corruption and photographs of various crime of 

an international character and an internal, spread quickly with 

the scientific and technological development, and almost 

devoid of this phenomenon any of the communities on the 

planet Collect, which necessitated concerted efforts internal 

first and then the international fight against this scourge and 

eliminate them as threateningthe structure of the state and 

communities, and if neglected her, it is difficult to control for 

wearing a dress at each crime, whatever its name, albeit by 

different names but remain consistent substance. 

 Came the United Nations Convention against Corruption in 

2003 photoreceptor countries this phenomenon in terms of the 

different colors and images, and the noblest of them to take the 

necessary legislative measures to criminalize the rhythm of the 

punishment by penalties. 

 Due to capacity it limited us up to stand in the harmonization 

of sanctions approved by this agreement with Iraqi legislation 

that this topic this time in the modern our country, Msoben the 

pens about the statement of points of attraction and repulsion 

between both axes the focus of the study. 


