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 :الممخص
جية بحد ذاتيا أك  يتعذر الحديث عف تشريع

تضـ منظكمة متكاممة لمكافحة الفساد في ام 
دكلة, بؿ ال بد مف كجكد منظكمة تشريعية 

أساس دستكرم في إنجاز إلى  كمؤسساتية تستند
الفساد تحديان كبيران في ىذا المياـ إذ تشكؿ ظاىرة 

مجتمعات كثيرة لما ليا مف أضرار تتمثؿ في 
زيادة كمفة الخدمة العامة كسكء ادارتيا كتبدد 
عدالتيا كىدر مبدأ تكافؤ الفرص مما ينسحب 
سمبان عمى قيـ العدالة االجتماعية كالجانب 

 السياسي فضال عف حقكؽ االنساف .
ستكل ُأبرمت عمى الم, كلمكافحة تمؾ الظاىرة

الدكلي اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 
حيث تمثؿ تمؾ , ٖٕٓٓالمالي كاالدارم عاـ 

االتفاقية استراتيجية شاممة لمكافحة الفساد, ككنيا 
تعتمد عمى آليات تشريعية كأخرل ادارية, كىي 
تعمؿ عمى آلية لمكاكبة التنفيذ كتعمؿ عمى نكع 

ككف , راؼمف التعاكف القضائي بيف الدكؿ االط

مكافحة الفساد لـ يعد أمران  كطنيان  بؿ البد مف 
تعاكف جيكد دكلية كتتطمب ايضان إرادة سياسية 
قكية مدعكمة بإرادة شعبية, تتضمف بناء منظكمة 
مضادة تعزز قيـ كمبادئ النزاىة كالشفافية 
كالمساءلة مف خالؿ إستراتيجية كقائية شاممة 

تمع العراقي, يشارؾ فييا جميع اإلطراؼ في المج
لككنيا ضركرة لمتحرؾ مف اجؿ مباشرة العمؿ 
الجاد في مكافحة الفساد ضمف إطار مفتكح 
تتضافر داخمو جميع الجيكد الرسمية كالشعبية 
كمؤسسات المجتمع المدني, كمنحت صالحيات 
كاسعة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا كمف أخطرىا 
الصالحيات ذات الصفة الجنائية كالتي تتعمؽ 

 ء التحقيؽ في جرائـ الفساد الحككمي.بإجرا
 الكممات المفتاحية: مبدأ, القانكف , الفساد

 الـُمـَقـــدِّمة
نص الدستكر العراقي : مـــوضوع البحث -أولا 

عمى مبدأ سيادة القانكف في المادة  ٕ٘ٓٓلسنة 
الخامسة منو كعده مف المبادئ االساسية, فذكر 

در قائال: "السيادة لمقانكف, كالشعب مص
السمطات كشرعيتيا...", كعمى الرغـ مف عدـ 
كجكد تعريؼ متفؽ عميو لمبدأ سيادة القانكف اال 
اف مف الممكف القكؿ بأنو التزاـ جميع مككنات 
المجتمع كسمطات الدكلة باحتراـ القانكف كأساس 
لمشركعية اعماليا كالعالقات فيما بينيا, كما اف 

كلة كافة مف المقصكد بيذا المبدأ قياـ مككنات الد
السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية باحتراـ 
القكاعد كاالليات التشريعية كالقانكنية النافذة, 
كيشمؿ ذلؾ بالتأكيد الدستكر كالقكانيف كاالنظمة 
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الصادرة عف السمطة التنفيذية شريطة تكافقيا مع 
 القانكف كالدستكر.

كيعػػػػػد ىػػػػػذا المبػػػػػدأ كسػػػػػيمة لحمايػػػػػة المجتمػػػػػع 
لفكضػػػػػػػػػػػػى كعػػػػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػػػػتقرار كالعنػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػف ا

كاالضػػػػػػػػػػػػػػطياد النػػػػػػػػػػػػػػات  عػػػػػػػػػػػػػػف الفسػػػػػػػػػػػػػػاد اإلدارم 
باعتبػػػػػػػػاره األثػػػػػػػػر األبػػػػػػػػرز لعػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػزاـ بمبػػػػػػػػدأ 

فالفسػػػػػػػػػػػػػاد الحكػػػػػػػػػػػػػكمي مػػػػػػػػػػػػػف , سػػػػػػػػػػػػػيادة القػػػػػػػػػػػػػانكف
الظػػػػػػكاىر الخطيػػػػػػرة التػػػػػػي بػػػػػػدأت تتفػػػػػػاقـ كتشػػػػػػكؿ 
خطػػػػران كبيػػػػران ألمػػػػف المجتمػػػػع كشػػػػؿ عمميػػػػة البنػػػػاء 
ي كالتنميػػػػػػة لمػػػػػػا تنطػػػػػػكم عمييػػػػػػا مػػػػػػف مخػػػػػػاطر فػػػػػػ

نخػػػػر االقتصػػػػػاد كالقػػػػػدرة الماليػػػػة كاإلداريػػػػػة لمدكلػػػػػة 
كبمػػػػا يجعميػػػػا غيػػػػر قػػػػادرة عمػػػػى مكاجيػػػػة تحػػػػديات 
أعمػػػػػػاؿ إعػػػػػػادة األعمػػػػػػار كبنػػػػػػاء البنػػػػػػى التحتيػػػػػػة, 
فيػػػي تػػػكازم مػػػا يرتكػػػب مػػػف جػػػرائـ اإلرىػػػاب مػػػػف 
حيػػػػػػث أثرىػػػػػػا عمػػػػػػى المجتمػػػػػػع, لػػػػػػذلؾ كػػػػػػاف البػػػػػػد 

مبػػػػػػػدأ سػػػػػػػيادة القػػػػػػػانكف إلػػػػػػػى  مػػػػػػػف تكجيػػػػػػػو النظػػػػػػػر
مكافحػػػػة الفسػػػػاد فػػػػي العػػػػراؽ كمػػػػا  كبيػػػػاف اثػػػػره فػػػػي

ىػػػػػػػػػػػػػك االسػػػػػػػػػػػػػػاس القػػػػػػػػػػػػػػانكني لعمػػػػػػػػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػػػػػػػػات 
المتخصصػػػػػػة فػػػػػػػي مكافحػػػػػػػة الفسػػػػػػاد مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 
تحديػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػػػػػذم انشػػػػػػػػػػػػػػػ  بمكجبػػػػػػػػػػػػػػػو 
كالتشػػػػػػػػػػريعات ذات العالقػػػػػػػػػػة بممارسػػػػػػػػػػة مياميػػػػػػػػػػا 
الرقػػػػػػػػابي كالػػػػػػػػدكر االيجػػػػػػػػابي الػػػػػػػػذم يمعبػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذا 

 المبدأ .
يجب عمينا أف نسمـ بإف  اهمية البحث: -ثانياا 
افحة الفساد كإجراء يقتضيو مبدا سيادة مك

القانكف يعد مف أىـ المكضكعات عمى الساحة 
الدكلية حاليان, خاصةن بعد تزايد الفساد, إذ أصبح 
سمة مف سمات عصرنا, كقد تزايد االىتماـ 
األكاديمي بمكافحة الفساد تزامنان مع تزايده؛ ألف 

الفساد ال ييدـ كيعرقؿ البنية اإلدارية في أم 
ؤسسة فحسب كال يعدـ البنية االقتصادية  لمبمد م

إنما يضعؼ ثقة الجميكر في المؤسسات 
الحككمية كفي اإلصالحات السياسية كالتنمية 
فَّ عدـ  االقتصادية كانتياؾ حقكؽ اإلنساف, كا 
االلتزاـ بمبدأ سيادة القانكف مف اىـ اسباب تزايد 
الفساد. فالفساد في العراؽ بعد التغير السياسي 

ُيَعد مف اىـ المشاكؿ الداخمية؛ كقد  ٖٕٓٓاـ ع
تزايد ألسباب تتعمؽ بانعداـ سمطة القانكف كتدني 
مستكيات الرقابة في المؤسسات الحككمية, كقد 
ترتب عمى ىذا الحاؿ ظيكر آثار سمبية في 
الجانب االقتصادم تمثمت بتعزيز مشكمة 
التضخـ كالبطالة كالديكف الخارجية, كما كلد آثاران 

تماعية مف خالؿ تدني مستكل القطاع اج
التعميمي كالصحي كتزايد حاالت الفقر كتأثيراتو 

ىذه فإف  عمى معدالت الجريمة كالسرقة. لذلؾ
الدراسة تأتي لتكضح الجيكد القانكنية الكطنية 

 كالدكلية المبذكلة في مكافحة الفساد.
قد تبدك مشكمة البحث  :مشكمة البحث -ثالثاا 

اربة القانكنية النظرية كالكاقعية كصعكبتيا في المق
بيف النصكص التشريعية كمبدأ سيادة القانكف 
ككذلؾ المؤسسات التي تعنى بمكافحة ظاىرة 
الفساد  كفي ظؿ أنظمة ديمقراطية تستمـز 
الشفافية كالمسآءلة كتعدد السمطات كادارة المرافؽ 
العامة مف خالؿ المكظفيف العمكميف  الذيف 

ياسات كالقرارات كفقان ينفذكف الخطط كالس
لألنظمة القانكنية, كبيف فساد مالي كادارم 
يصبح خاللو المكظؼ ىك المالؾ لمسمطة كليس 
االميف عمييا مف خالؿ إجراءات ادارية معقدة 
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ينشأ عنيا جماعة تتبادؿ المنافع غير المشركعة 
عبر العمؿ العاـ كتييمف عمى المكارد كالمقدرات 

في قطاع االعماؿ ك أ سكاء عمى نطاؽ الدكلة
الخاصة فكيؼ لسيادة القانكف لتحقؽ الرؤية 

 القانكنية في مكافحة الفساد.
انطالقان مف طبيعة  :منهجية البحث -رابعاا 

سكؼ نعتمد المني  االستقرائي , الدراسة كاىدافيا
التحميمي لمنصكص كالقكاعد المستنبطة مف 

لغرض , النصكص القانكنية لمكافحة الفساد
النصكص كاالحكاـ عمى النظاـ عرض تمؾ 

القانكني العراقي المتعمؽ بمكافحة الظاىرة مدار 
 البحث .
تمت دراسة ىذا  :هيكمية البحث -خامســـاا 

المكضكع في مبحثيف تناكلنا في المبحث األكؿ 
االطر القانكنية الكطنية المعنية بمكافحة الفساد 

مطمبيف تضمف المطمب االكؿ إلى  كقسمناه
انكني لمؤسسات مكافحة الفساد في االطار الق

العراؽ, اما المطمب الثاني فقد تناكؿ التجريـ 
كُخِصص كالعقاب كسيمة لمكافحة الفساد. 

المبحث الثاني لاُلطر القانكنية الدكلية المعنية 
بمكافحة الفساد كتناكلناه في مطمبيف تضمف 
المطمب االكؿ مكافحة الفساد كفقان التفاقية االمـ 

مكافحة الفساد ككاف المطمب الثاني في المتحدة ل
مدل مكائمة التشريعات العراقية كاحكاـ اتفاقية 

 األمـ المتحدة لمكافحة الفساد.
ثػػـ ُخػػػِتـ البحػػث بخاتمػػػة تضػػمنت أىػػػـ النتػػػائح 

 كالمقترحات التي تكصمنا إلييا.
 
 
 

 المبحث األول
 اُلطر القانونية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد 

اىرة الفساد آفة مجتمعية, كىي قديمة تعد ظ     
كمخضرمة كجدت في كؿ العصكر, كفي كؿ 
المجتمعات, الغنية كالفقيرة, المتعممة كاألمية, 
القكية كالضعيفة, كحتى يكمنا ىذا, فظيكرىا 
كاستمرارىا مرتبط برغبة اإلنساف في الحصكؿ 

معنكية بطرائؽ غير أك  عمى مكاسب مادية
رة كبيرة في مشركعة كتككف كاضحة بصك 

مجتمعات العالـ الثالث كال سيما في مؤسساتيا 
الحككمية حيث انو سبب مشكالتيا االقتصادية 
كتخمفيا عف مسيرة التقدـ, كقد اجتيدت الكثير 
مف المجتمعات الحديثة لمتخمص مف ىذه االفة 
المجتمعية, ألنَّيا تقؼ عقبة في سبيؿ التطكر 

ف تفشييا السميـ كالصحيح لتمؾ المجتمعات, كا
في مؤسسات الدكلة كالمنظمات يعد مف أشد 
العقبات خطكرة في كجو االنتعاش االقتصادم 
حيث انو يظير في استغالؿ السمطة ألغراض 

أك  االبتزازأك  خاصة سكاء في تجارة الكظيفة
التالعب فيو أك  اىدار الماؿ العاـأك  المحاباة

كسكاء أكاف ذلؾ مباشر أـ غير مباشر, كتنت  
اثار سيئة كىي تحكيؿ المكارد كاالمكانات  عنو

مصمحػػػػة إلى  الحقيقية مف مصمحة الجميع
أشخاص معينيف حيث يتـ تركيز المصمحة 
كالثركة في يد فئة قميمة مف المجتمع لذلؾ 
سنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف نعال  فيو ىذه 

 الظاىرة ككما يمي: 
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 المطمب األول
مكافحة الفساد في الطار القانوني لمؤسسات 
 العراق

يتطمػػب تحقيػػػؽ نجػػػاح عمميػػة مكافحػػػة الفسػػػاد 
في العراؽ لتفعيؿ مبػدأ سػيادة القػانكف كضػع نظػاـ 
خػػػػػػػاص يسػػػػػػػمى انظػػػػػػػاـ النزاىػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػة  كىػػػػػػػك 

إلػػػى  مجمكعػػػة مػػػف المؤسسػػػات كالتطبيقػػػات تيػػػدؼ
دامػػػة العالقػػػات النزييػػػة كالمتكاممػػػة بػػػيف  تحسػػػيف كا 

كمحاكلة اعطاء الحككمة كالقطاع العاـ مف جية, 
اىميػػػػػػػة فاعمػػػػػػػة لمكاجيػػػػػػػة الفسػػػػػػػاد كاعتبػػػػػػػار ىػػػػػػػذه 
المكاجية ذات قدسية مف جية اخرل, كتعمؿ ىػذه 
المؤسسػػػات كالتطبيقػػػات ضػػػمف عالقػػػات متداخمػػػػة 

التعديؿ المطمػكب لضػماف إلى  فيما بينيا لمكصكؿ
 . ٔاالنزاىة كتطبيؽ  القانكف بحؽ المفسديف

ذا مػا كر الدسػػتإلػػى  بعػيف االعتبػػار نظرنػا كا 
يالحػظ أنَّػو يكػاد  فيػو المتأمػؿفػإف  العراقػي النافػذ, 

أْف يخمػػػػػك مػػػػػف الػػػػػنص عمػػػػػى لفػػػػػظ الفسػػػػػاد بشػػػػػكؿ 
؛ لكػػػف النصػػػكص الدسػػػتكرية تشػػػكؿ فػػػي  ٕاصػػػريح

مجمميػػا ضػػمانات دسػػتكرية لمحػػد مػػف الفسػػاد سػػكاء 
غيػػػر مباشػػػرة , كمػػػا أعظػػػـ أْف أك  بصػػػكرة مباشػػػرة

تكػػػكف الضػػػمانات غايػػػة فػػػي ذاتيػػػا قبػػػؿ أْف تكػػػكف 

                                                           
د . شمصبء عبدخ فبضد, اذعضاؼخ ؾاذعصرمةخ اذذتةزؿسلخ ( 1)

فك اذعةشا  , ثذةم شعرةؿس فةك شجرةخ  بشعةخ رحشلةذ  

, 9112(, 11)(, اذعذد 16)ذرعرؿز االظسبظمخ, اذصجرذ 

 .931ص 

( ؾسد ذفةةف فسةةبد فةةك شؿضةةق ؾادةةذ فةةة  فةةك دتةةزؿس 9)

, ؾرذث ثصؿ ت اذصبدح  9115 صؽؿسلخ اذعشا  ذسعخ 

زةةةةك ظلةةةةذ عرةةةةف أضس  لزةةةةؿذف س ةةةةم  /أؾالً( اذ33)

اذجصؽؿسلخ إصذاس اذعفؿ اذخبص ثزؿصمخ شةط س ةم  

, ثبتةزنعبء شةب لزعرةا ثةبذذا اذخةبص, شجر  اذةؿصساء

ؾاذصذحةةةؿشمط ثبسرحةةةبة اذجةةةشا س اذذؾذمةةةخ ؾا سؼةةةبة 

 ؾاذفسبد ا داسق ؾاذصبذك .

, كبذلؾ نكػكف قػد كضػعنا  ٖامة لمكافحة الفسادكسي
سمسػػمة مػف المبػادئ الحاكمػػة  كاألدكات إلػى  أيػدينا

الرقابية التي يسترشد بيا كاضػعك الدسػتكر فػي أم 
 تعديؿ يجرل عمييا.

فَّ أىػػػػػـ المؤسسػػػػػات التػػػػػي أنشػػػػػأىا المشػػػػػرع  كا 
العراقي بيدؼ مكافحػة الفسػاد كتعزيػز مفيػـك مبػدا 

النزاىػػة التػػي نػػصَّ عمييػػا سػػيادة القػػانكف ىػػي ىيػػأة 
كتعػػػػػػػزز دكرىػػػػػػػا  ٕ٘ٓٓالدسػػػػػػػتكر العراقػػػػػػػي لسػػػػػػػنة 

بمكافحػػػػػة الفسػػػػػاد كرقابػػػػػة أجيػػػػػزة الدكلػػػػػة المختمفػػػػػة 
المعػػػػدَّؿ,  ٕٔٔٓلسػػػػنة  ٖٓبمكجػػػػب قانكنيػػػػا رقػػػػـ 

ككذلؾ ديكاف الرقابػة الماليػة الػذم يخػتص بالرقابػة 
يراداتيػػا؛  عمػػى نفقػػات األجيػػزة اإلداريػػة المختمفػػة كا 

المفتشػػػػيف العمػػػػكميف التػػػػي أنشػػػػأت كأخيػػػػران مكاتػػػػب 
, كاختصػػػػػػيا ٕٗٓٓ  لسػػػػػػنة ٚ٘ابمكجػػػػػػب االمػػػػػػر 

بالرقابػػة عمػػى كػػؿ مػػا يقػػع فػػي الػػكزارة مػػف المشػػرع 
أعمػػػػػاؿ غػػػػػػش كتبػػػػػذير كاسػػػػػػاءة اسػػػػػتخداـ المػػػػػػكارد 

؛ كنظػػػران لحػػػػؿ  ٗاالبشػػػرية كاعمػػػاؿ مخالفػػػة القػػػانكف
مكاتػػػب المفتشػػػيف العمػػػكميف بمكجػػػب القػػػانكف رقػػػـ 

ا سنقتصػػػػػػر فػػػػػػي ىػػػػػػذا لػػػػػػذ . ٘أٜٕٓ  لسػػػػػػنة ٕٗا
ىيئػػة النزاىػػة كديػػكاف الرقابػػة المبحػػث عمػػى دراسػػة 

 المالية مف خالؿ الفركع التالية:
دور هيئة النزاهة في مكافحة الفرع األول: 

 الفساد
 بيف اىـ المؤسسات المعنية بسيادةمف 

                                                           
( د. شذصةةةذ اذججةةةبذك, اذ ةةةصبظبد اذذتةةةزؿسلخ ذصحبفذةةةخ 3)

 .1,ص/ 9119اذةبؼشح ,  اذفسبد,ششجض اذذؿجصخ ,

(  د. ضمبء دبشذ اذةذثب,, د.شذصةذ عصةش صلةذاض, ؾدمةذ 4)

شذصؿد سشةؿ , دؾس ظمةس اذشببثةخ, اذذاةرمةخ, فةك اذذةذ 

شط اذفسبد, االداسق, ضةصط جزةبة اذعضاؼةخ ؾاذرةفبفمخ 

ؾاالداسح اذعشثمةةخ, اذصعمصةةخ اذعشثمةةخ ذرزعصمةةخ االداسلةةخ, 

 .491اذةبؼشح, دؾض رجش اذسعخ, ص/ 

فةةةةةةةك  4561ذح اذؿبةةةةةةةب ق اذعشابمةةةةةةةخ اذعةةةةةةةذد (  شلةةةةةة5)

92/11/9112. 
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القانكف في مكافحة الفساد ىي ىيئة النزاىة التي 
 ٕٗٓٓ  لسنة ٘٘انشئت بمكجب االمر ا

صادر عف سمطة االئتالؼ المؤقتة. كقد استمر ال
العمؿ بيا بعد صدكر الدستكر العراقي لسنة 

إذ عدَّىا مف الييئات المستقمة بقكلو:  ٕ٘ٓٓ
"تعد المفكضية العميا لحقكؽ االنساف كالمفكضية 
العميا المستقمة لالنتخابات, كىيئة النزاىة, ىيئات 
مستقمة تخضع لرقابة مجمس النكاب, كتنظـ 

 . ٔا"عماليا بقانكفا
لسنة  ٖٓكصدر قانكف ىيئة النزاىة رقـ 

المعدؿ الذم ألغى أمر سمطة االئتالؼ  ٕٔٔٓ
مكافحة الفساد إلى  سابؽ الذكر, كتيدؼ الييئة

كمنعو عف طريؽ كسائميا القانكنية التي منحيا 
ليا قانكنيا؛ كأىـ تمؾ الكسائؿ ىي التحقيؽ في 

يمارسيا  حاالت الفساد المشككؾ فييا كالتي
منتسبك الحككمة العراقية كقبكؿ ىدايا كالرشاكم 
كاستخداـ اساليب المحسكبية كالمنسكبية كالتميز 

 طائفي كقبمي في التعامؿأك  عمى اساس عرقي
استخداـ االمكاؿ العامة لغير االغراض أك 

المختصة ليا كاستغالؿ السمطة كالنفكذ الرسمي 
لتحقيؽ مأرب شخصية, ككضع اسس معايير 
لالخالؽ الكاردة في الئحة مأرب السمكؾ 
الكظيفي, كاعتماد معايير شفافة لكشؼ المصالح 
المالية لكبار مسؤكلي الدكلة كاعداد برام  تكعية 
تثقيفية لمجماىير لممطالبة بحككمة عادلة كنزيية 
تخضع لممحاسبة كسف التشريعات كالتعديالت 

أم اجراء اخر كحسب الظركؼ أك  لمقكانيف
 . ٕاالفساد الجتثاث

                                                           

 .9115( شط اذذتزؿس اذعشابك ذسعخ 119( اذصبدح )1)

 .195( د. شذصذ  اذججبذك, اذصلذس اذسبثا, ص/ 9)

كتعتمد الييئة في عمميا عمى المحققيف 
الذيف يؤدكف اعماليـ تحت اشراؼ قاضي 
التحقيؽ المختص, كمتابعة قضايا الفساد التي ال 
يقكـ بيا محققك الييئة بالتحقيؽ. كما تعتمد 
الييئة في عمميا بالتعاكف مع ديكاف الرقابة 
المالية بالتدقيؽ المالي كالمحاسبي, كىك معني 

إلى  بالكشؼ كالغش كالتبذير كاساءة التصرؼ
المفتش العاـ المختص كيتخذ المفتش العاـ ما 
يمـز بشأف تقارير ديكاف الرقابة المالية كيجرم 

, كيقدـ النتائ  الكزير إلى  التحقيؽ االدارم الالـز
المختص, كتصدر ىيئة النزاىة الئحة تنظيمية 

كشؼ تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيـ احكاـ ال
عف الذمـ المالية لكبار المسؤكليف لمراقبة الزيادة 

 .   ٖاافراد عائمتو أك  في امكاؿ المكمؼ
كجدير بالذكر أف االحكاـ القانكنية تطبؽ      

ف انتيت مدة  عمى المكمؼ بخدمة عامة كا 
خدمتو, ألف العبرة بصفة المتيـ عند أك  تكميفو

ضت كتطبيقان لذلؾ ق, (ٗ)ارتكابو لمفعؿ الجرمي
محكمة استئناؼ صالح الديف بصفتيا التمييزية 
بأنو: "لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أف الطعف 
كاقعان ضمف المدة القانكنية قرر قبكلو شكالن, 
كلدل عطؼ النظر عمى القرار المميز كجد أنو 
صحيح كمكافؽ لمقانكف لألسباب كاألدلة التي 
استند إلييا, ذلؾ أف المتيـ كاف يشغؿ منصب 

                                                           

( ذمم دسط ذمم عرك اذعجمةذق, دؾس شفؿضةمخ اذعضاؼةخ 3)

اذعبشخ فك شحبفذةخ ؾشذبسثةخ اذفسةبد االداسق ؾاذصةبذك 

, شجصؿعخ دساتبد بةبز ثؽةب فك اذعشا  ؾاذة بء عرمػ

اذصفزش اذعبز فك ؾصاسح اذعصد ؾاذرةوؾض اال زصبعمةخ, 

 .21 ؽخ اذعرش, ص/ أؾ  دؾض رجش تعخ اذعرش

د. عرك شذصذ ثذلش ؾآةشؾض, شجبدئ ؾأدحةبز اذةةبظؿض ( 4)

, 1223ا داسق, داس اذحزت ذرطجبعخ ؾاذعرش, ثغذاد, 

 .311ص/
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ير عاـ الشركة العامة لصناعة األدكية مد
كالمستمزمات الطبية في سامراء, كأثناء تكليو 

إلى  المنصب تـ تصنيع افياالت  كتـ تصديرىا
الشركة العامة لتسكيؽ األدكية اكيماديا  التابعة 
لكزارة الصحة لغرض تسكيقيا, كعند فحصيا تـ 

الشركة المصنعة لفشميا في إلى  إعادتيا
برم الستخداـ مكاد أكلية رديئة الفحص المخت

كمف مناشيء غير رصينة في صناعتيا, ك تـ 
تصنيعيا في بيئة إنتاجية غير سميمة مما سبب 
ىدران بالماؿ العاـ, فتككف األدلة كافية إلدانتو 
كفؽ مادة االتياـ كأف العقكبة الصادرة بحقو 
مناسبة, عميو قررت المحكمة تصديؽ الحكـ 

 .  ٔاالصادر ..."
 ديوان الرقابة الماليةفرع الثاني: ال

لغرض  فرض سيادة القانكف يبرز الدكر 
الرقابي لديكاف الرقابة المالية إذ يعد دكر الديكاف 
في الرقابة عمى الماؿ العاـ كحسف اداراتو اكسع 
مف مجرد الكشؼ عف المخالفات كضبط 

العدالة, اذ أف مساعدة إلى  المخالفيف كتقديميـ
الخاضعة لرقابتو عمى ادارة الديكاف لمجيات 

القكانيف إلى  شؤكنيا بأسمكب مؤسسي يستند
كاالجراءات المنظمة ليا, كتعد مف الميمات 
االساسية التي تساعد تمؾ الجيات عمى تطكير 
ادائيا كسد الثغرات التي تستغؿ في ارتكاب 

 .  ٕاالمخالفات كالتالعب بالماؿ العاـ
دة النزاىة كديكاف الرقابة المالية ىك احد أعم

االساسية في نظاـ النزاىة الكطني في أم بمد, 
                                                           

اذزصممضلةخ ثبذعةذد  شذحصخ اتزئعبف صالح اذذلط ثلةفزؽببشاس ( 1)

 )غمش شعرؿس(. 96/1/9191فك 9191/ ضا مخ/95

(  تةةبذس شذصةةؿد ,ةةبؼش, اذفسةةبد االداسق ؾاذصةةبذك, داس 9)

 . 61, ص/ 9112اذحزت ؾاذؿثب ا اذعشابمخ, 

فيك يجب أف يتمتع باالستقاللية عف السمطة 
التنفيذية, كيعرض تقاريره عمى السمطة 
التشريعية, كالديكاف الفعاؿ يتصرؼ بكصفو 
الرقيب عمى النزاىة كصدؽ المعمكمات التي ترد 

 .  ٖافي تقارير السمطة التنفيذية
المجمس االعمى لمرقابة كتضمف قانكف 

, اعتبر ديكاف الرقابة ٜٜٓٔلسنة  ٙالمالية رقـ 
المالية السمطة العميا لممرجعية المالية في العراؽ 
كالحارس االميف لمماؿ العاـ عف طريؽ كشؼ 
االستغالؿ كالتبذير سكاء باستخداـ الماؿ العاـ 

مكافحة الفساد كممارسة النزاىة, إلى  مما يؤدم
ة كاستقالؿ الديكاف فقد صدر كلضماف مثالي

الذم أعاد تشكيمة بصفة  ٕٗٓٓلسنة  ٚٚاالمر 
مؤسسة عامة مستقمة تساعد في تعزيز االقتصاد 
كفاعمية كمصداقية الحككمة العراقية كقدرتيا عمى 
ادارة مكاردىا, كقد تضمف االمر المذككر 
مجاالت التعاكف كالتنسيؽ بيف الديكاف كبيف ىيئة 

لمفتشيف العمكميف في الكزارات النزاىة كمكاتب ا
كافة لضماف استمرار النزاىة كاالمانة كالشفافية 
في عمؿ الدكائر كمساءلتيا لدل ممثمي الشعب 
كألجؿ ضماف ذلؾ يقكـ ديكاف الرقابة المالية بما 

 : ٗايمي
اصدار المكائح التنظيمية لممراجعة المالية  -

كالمحاسبية المبنية عمى المعايير المقبكلة 
 يان .عالم

التعاكف مع ىيئة النزاىة العامة لتحسيف  -
القكاعد كالمعايير المطبقة عمى االدارة 

                                                           

( شةبصض صالةش  بتةةس, اذفسةبد ثةةمط اذرةفبفمخ ؾاالتةةزجذاد, 3)

 .61, ص/ 9113ثغذاد, شطجعخ داظمخ,

 9111ذسةةعخ  31اذصبذمةةخ سبةةس (  بةةبظؿض دلةةؿاض اذشببثةةخ 4)

 اذعبفز.
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كعمى عمميات المحاسبة كالمراجعة المالية 
 لألمكاؿ العامة.

القياـ بالتحقيؽ في جميع المسائؿ المرتبطة  -
 بفعالية صرؼ كاستخداـ االمكاؿ العامة.

االدلة المتعمقة أك  احالة جميع االدعاءات -
مكتب المفتش أك  ىيئة النزاىةإلى  الفساد ب

 العاـ في الكزارة المعنية.
اعداد نشر التقرير السنكم الذم يتضمف  -

بالتفصيؿ عمميات المراجعة المالية كتقديـ 
 االداء كاالعماؿ االخرل المرتبطة بيا.

 احالة مكضكع الخالؼ مع دكائر الدكلة -
ىيئة النزاىة التي تقـك باجراء تحقيؽ إلى 
افي في المكضكع كتطبيؽ القكانيف ذات اض

 الصمة.
 المطمب الثاني

 التجريم والعقاب وسيمة لمكافحة الفساد
لعػػؿ مػػف أخطػػر الجػػرائـ التػػي تناكليػػا المشػػرع 

  لسػػػػنة ٔٔٔالعراقػػػي فػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػات رقػػػػـ ا
المعػػػدؿ ىػػػي الجػػػرائـ المضػػػرة بالمصػػػمحة  ٜٜٙٔ

العامػػػػػػػػة, كضػػػػػػػػمف ىػػػػػػػػذه الطائفػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػرائـ 
ا ىػػػػػي الجػػػػػرائـ ذات الصػػػػػمة بالكظيفػػػػػػة كتتصػػػػػدرى

, كيتمثػػؿ الػػركف المػػادم بسػػمكؾ منحػػرؼ  ٔاالعامػػة
يمػػػػػس الكظيفػػػػػة العامػػػػػة إصػػػػػطمح عمػػػػػى تسػػػػػميتيا 

 . ٕابػاجرائـ الفساد المالي كاإلدارم 

                                                           

د. شةةبؼش عجةةذ شةةؿلش اذةةذسغ, شةةشح بةةبظؿض اذعةؿثةةبد  (1)

)اذةسس اذخبص(, اذصحزجخ اذةبظؿظمخ, ثغذاد, ثةال رةيسل , 

 .112-5ص/ 

د. رغشلةةذ داؾد تةةرصبض, اذفسةةبد اذصةةبذك ؾاالداسق فةةك  (9)

ق  اذعشا  ؾأثشغ االبزلبدق ؾاال زصبعك, شجرةخ اذغةش 

لخ ؾاالداسلةةخ, اذصجرةةذ اذعبشةةش, اذعةةذد ذرعرةةؿز االبزلةةبد

 .22, ص/ 9111(, اذسعخ اذذبدلخ عرش, 33)

كيظير دكر القضاء الجنائي مف خالؿ تفعيمو 
لمنصكص العقابية النافػذة كتطبيقيػا بالشػكؿ الػذم 

العاـ, كالػردع الخػاص, يؤمف تحقيؽ عامؿ الردع 
دكف إغفػػػػػػػاؿ لظػػػػػػػاىرة تفشػػػػػػػي الفسػػػػػػػاد كىػػػػػػػك مػػػػػػػا 
يسػػػػػػتكجب الشػػػػػػدة فػػػػػػي فػػػػػػرض العقكبػػػػػػات, كمػػػػػػف 
المالحػػػظ عمػػػى بعػػػض القػػػرارات عػػػدـ مراعػػػاة مػػػا 
تقدـ, غير أف محكمػة التمييػز اإلتحاديػة كثيػران مػا 

عادتيا إلى  تتصدل ليذه القرارات كتقرر نقضيا كا 
 . ٖامحكمتيا لغرض تشديد العقكبة

ؾ لػػـ يجػػرد المشػػرع محكمػػة المكضػػكع مػػف كػػذل
سػػػػػػمطتيا فػػػػػػي تقػػػػػػدير العقكبػػػػػػة المناسػػػػػػبة ضػػػػػػمف 
حػدكدىا القانكنيػة, كمػا ال يحػػكؿ مػا تػـ ذكػػره دكف 
إمكانيػػػة األخػػػذ بنظػػػر االعتبػػػار ظػػػركؼ الجريمػػػة 
كالمجػػػػـر الداعيػػػػة لمرأفػػػػة, لػػػػػذا كثيػػػػران مػػػػا نجػػػػػد أف 

حػػػػدكدىا الػػػػدنيا بػػػػؿ إلػػػػى  القضػػػػاء ينػػػػزؿ بالعقكبػػػػة
كقؼ تنفيذ العقكبة بحؽ إلى  و القضاءكأحيانان يتج

المداف, مف ذلؾ قرار لمحكمة جنح صالح الػديف 
المختصػػػة بقضػػػايا النزاىػػػة كالػػػذم يقضػػػي بإدانػػػػة 
المميػػػز اـ  كالحكػػػـ عميػػػػو بػػػالحبس البسػػػيط لمػػػػدة 

  مػػػػف ٖٔٗسػػػػتة أشػػػػير إسػػػػتنادان ألحكػػػػاـ المػػػػادة ا
 ٜٜٙٔ  لسػػػػػػػػػنة ٔٔٔقػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػات رقػػػػػػػػػـ ا

نفيػػػذ العقكبػػػة بحقػػػو لمػػػدة االمعػػػدؿ , مػػػع إيقػػػاؼ ت
ثػػػػالث سػػػػػنكات لككنػػػػػو مكظػػػػػؼ مسػػػػػتمر بالخدمػػػػػة 
كشػػاب فػػي مقتبػػؿ العمػػر, عمػػى أف يتعيػػد بحسػػف 
السػػػػيرة كالسػػػػػمكؾ كأف يػػػػػكدع أمانػػػػة فػػػػػي صػػػػػندكؽ 
المحكمة مبمغ مائتي دينار ُتعادلو بعد انتياء فتػرة 
االيقػػػػاؼ, كلػػػػػدل عػػػػرض القضػػػػػية عمػػػػى محكمػػػػػة 
 اسػػػػػػػػتئناؼ صػػػػػػػػالح الػػػػػػػػديف االتحاديػػػػػػػػة بصػػػػػػػػفتيا

                                                           

/اذؽمئةخ  12413بشاس شذحصخ اذزصممض االرذبدلةخ سبةس  (3)

 )غمش شعرؿس(. 93/19/9119فك  9119اذجضا مخ/ 
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التمييزيػة تػـ تصػػديؽ القػرار كممػا جػػاء فيػو: "لػػدل 
التػػػػػدقيؽ كالمداكلػػػػػة كجػػػػػد أف الطعنػػػػػيف التمييزيػػػػػاف 
كاقعاف ضمف المػدة القانكنيػة قػرر قبكليمػا شػكالن, 
كلتعمقيمػػػا بػػػذات القػػػرار قػػػرر تكحيػػػدىما كنظرىمػػػا 
سػػػكيان, كعنػػػد عطػػػؼ النظػػػر عمػػػى القػػػرار المميػػػز 
كجػػػػػػد أنػػػػػػو صػػػػػػحيح كمكافػػػػػػؽ لمقػػػػػػانكف كذلػػػػػػؾ أف 

لمحكمػػػػػػة اسػػػػػػتعممت الصػػػػػػالحية الممنكحػػػػػػة ليػػػػػػا ا
/ج  مػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ ٖٕٙبمكجػػػػػػب المػػػػػػادة ا

 ٜٔٚٔ  لسػػػػػػػنو ٖٕالمحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ ا
االمعدؿ  عندما أصرَّت عمى حكميػا السػابؽ بعػد 

أقكاؿ الممثؿ القانكني لػدائرة صػحو إلى  استماعيا
طالعيػػػػػػا عمػػػػػػى كتػػػػػػاب الػػػػػػدائرة  صػػػػػػالح الػػػػػػديف كا 

ار المحكمػػة المميػػز تطبيقػػان المػػذككرة... فيكػػكف قػػر 
 . ٔاسميمان لحكـ القانكف قرر تصديقو..."

امػػػا مػػػػف حيػػػػث التشػػػػديد فػػػػي فػػػػرض العقكبػػػػات 
يالحػػػػػػظ أف المشػػػػػػرع العراقػػػػػػي سػػػػػػبؽ كأف أصػػػػػػدر 

قػػػػػانكف تعػػػػػديؿ ا ٕٛٓٓ  لسػػػػػنة ٙالقػػػػػانكف رقػػػػػـ ا
  ٔٔٔالغرامػػػػات الػػػػكاردة بقػػػػانكف العقكبػػػػات رقػػػػـ ا

, خػرل المعدؿ كالقكانيف الخاصة األ ٜٜٙٔلسنة 
كممػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي أسػػػػبابو المكجبػػػػػة: "إف مػػػػػف أىػػػػػـ 
غايات التشريع العقػابي الػردع عػف إرتكػاب الفعػؿ 
المضر بالمجتمع, كنظران لمتغيير الكبيػر فػي قيمػة 
النقػػد العراقػػي الػػكاردة فػػي قػػانكف العقكبػػات العراقػػي 

كالقػػػػػػػكانيف االخػػػػػػػرل,  ٜٜٙٔ  لسػػػػػػػنة ٔٔٔرقػػػػػػػـ ا
ه أصػػػػػػبحت كفػػػػػػؽ القيمػػػػػػة الجديػػػػػػدة ال تحقػػػػػػؽ ىػػػػػػذ

, كمػع ذلػؾ نمحػظ  ٕاالغاية, لذا شػرع ىػذا القػانكف"
                                                           

بةةةشاس شذحصةةةخ  اتةةةزئعبف صةةةالح اذةةةذلط االرذبدلةةةخ   (1)

فةةةك 9112/ ضا مةةةخ /32ثلةةةفزؽب اذزصممضلةةةخ ثبذعةةةذد 

 )غمش شعرؿس(. 2/4/9112

 4142اذةةةبظؿض شعرةةؿس فةةك اذؿبةةب ق اذعشابمةةخ, اذعةةذد  (9)

 . 9111ظمسبض  5فك 

عمػػى الكثيػػر مػػف قػػرارات المحػػاكـ المختصػػة عػػدـ 
عمػػى سػػبيؿ  –مراعاتيػػا ليػػذا القػػانكف كالػػذم حػػدد 

مبمغ الغرامات لمجرائـ بحسب جسػامتيا  –الحصر
االجنايػػػػػػات  ك االجػػػػػػنح  ك االمخالفػػػػػػات , حيػػػػػػث 

الؿ تطبؽ العقكبػة الػكاردة فػي القػانكف دكف االسػتد
, كمػع ذلػؾ يػتـ  ٖإٛٓٓ   لسنة ٙبالقانكف رقـ ا

التصػػػػديؽ تمييػػػػزان عمػػػػى تمػػػػؾ القػػػػرارات, كبتقػػػػديرنا 
الخطػػػأ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحالػػػة ىػػػك فػػػإف  المتكاضػػػع

خطػػػػػأ فػػػػػي تطبيػػػػػؽ القػػػػػانكف, ذلػػػػػؾ أنػػػػػو إذا كػػػػػاف 
لممحكمػة الصػالحية بػأف تخفػؼ العقكبػات المقيػدة 
لمحرية االسجف كالحػبس  فػي حالػة تػكافر ظػركؼ 

تدعي الرأفػػػػػة بػػػػػػالمتيـ, فأنػػػػػو لػػػػػيس لممحكمػػػػػػة تسػػػػػ
المختصة تخفيؼ عقكبة الغرامة لعدـ كجػكد نػص 

ال جريمػػة كال ايعػػال  ىػػذه الحالػػة كعمػػالن بقاعػػدة: 
قػػػػػرار , , مػػػػػف تمػػػػػؾ القػػػػػرارات ٗاعقكبػػػػػة إال بػػػػػنص 

لمحكمػة جنايػات الرصػافة قػررت فيػو الحكػـ عمػػى 
المػػػػداف: "بػػػػالحبس الشػػػػديد لمػػػػدة سػػػػنتيف كبغرامػػػػة 

درىا خمسػػػػة آالؼ دينػػػػار لصػػػػالح خزينػػػػة ماليػػػػة قػػػػ
الدكلة لكفاية األدلة ضػده عػف جريمػة قيامػو بأخػذ 

                                                           
لحةؿض )رعص اذصبدح اذنبظمخ شط ؼزا اذةةبظؿض عرةف أظةػس  (3)

شةةةةةذاس اذغشاشةةةةبد اذصعلةةةةؿص عرمؽةةةةب فةةةةك بةةةةبظؿض 

 اذصعذخ جبنركس  1262( ذسعخ 111اذعةؿثبد سبس )

( ةصسةؿض 51111فك اذصخبذفةبد شجرغةبً ال لةةد عةط ) - أ

( شئزةةك اذةةد 911111اذةةد دلعةةبس ؾال لضلةةذ عرةةف )

 دلعبس.

( شةب زك اذةد 911111فك اذجعخ شجرغةبً ال لةةد عةط ) - ة

 ( شرمؿض دلعبس.1111111ؾؾادذ ؾال لضلذ عط )

( شرمةؿض 1111111فك اذجعبلةبد شجرغةبً ال لةةد عةط ) - ج

( عرةةشح 11111111ؾؾادةةذ دلعةةبس ؾال لضلةةذ عةةط )

 شاللمط دلعبس.

( 111( شةةط بةةبظؿض اذعةؿثةةبد سبةةس )1بدح )رةةعص اذصةة (4)

اشزعةب  أؾ  عرف أظػس  ال عةبة عرف فعةد 1262ذسعخ 

اال ثعبء عرف ببظؿض لعص عرف رجشلصػ ؾبذ ابزشافةػ, 

رةةةذاثمش ادزشاصلةةةخ ذةةةس أؾ  ؾ ال لجةةةؿص رؿبمةةةق عةؿثةةةبد

 لعص عرمؽب اذةبظؿض .



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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مبػػػػػالغ ماليػػػػػة مػػػػػف المشػػػػػتكياف اب  ك اغ  لقػػػػػػاء 
, كالقػرار مصػدؽ  ٔاتسفير المتيمػيف اؼ  ك اع "

, كفػػػػػي السػػػػػياؽ ذاتػػػػػو أصػػػػػدرت محكمػػػػػة  ٕاتمييػػػػػزان 
جنايػػػػػػػات الرصػػػػػػػافة/الييئة الثالثػػػػػػػة قػػػػػػػرار يقضػػػػػػػي 

يـ "بػػػالحبس البسػػػيط لمػػػدة سػػػنة بػػػالحكـ عمػػػى المػػػت
عقكبات, كبغرامة  ٖ/ٕٖٔكاحدة إستدالالن بالمادة 

,  ٖا ماليػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػدارىا خمسػػػػػػػػػة آالؼ دينػػػػػػػػػار ..."
بينمػا تمتػـز محػاكـ أخػرل ,  ٗاكصدؽ القرار تمييػزان 

مػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػرار  ٕٛٓٓ  لسػػػػنة ٙبالقػػػػانكف رقػػػػـ ا
لمحكمػػػػة جنايػػػػات كركػػػػكؾ قػػػػررت بمكجبػػػػو الحكػػػػـ 

"الحػػػبس الشػػػديد لمػػػدة سػػػنة عمػػػى المػػػتيـ بعقكبػػػة: 
كسػػػػتة اشػػػػير كغرامػػػػة قػػػػدرىا مميػػػػكف كمائػػػػة الػػػػؼ 

,  ٘ا عػػػػػف جريمػػػػػة تعاطيػػػػػو الرشػػػػػكة..." ...دينػػػػػار 
, كبيػػػػػدؼ تفعيػػػػػؿ دكر  ٙاكالقػػػػػرار مصػػػػػدؽ تمييػػػػػزان 

القضػاء فػي مكافحػة الفسػػاد, كتفعيػؿ ىػدؼ الػػردع 
  لسػػػػػنة ٙالػػػػػذم مػػػػػف أجمػػػػػو شػػػػػرع القػػػػػانكف رقػػػػػـ ا

ة التمييػػػز نرتئػػػي التأكيػػػد, مػػػف قبػػػؿ محكمػػػ ٕٛٓٓ
مػف قبػؿ االشػراؼ القضػائي أك  االتحادية المكقرة,

كعمػػػػػػى المحػػػػػػاكـ الجزائيػػػػػػة كافػػػػػػة بكجػػػػػػكب التقيػػػػػػد 
 بأحكامو.

                                                           

بةةشاس شذحصةةخ  عبلةةبد اذشصةةبفخ/اذؽمئخ اذنبذنةةخ, سبةةس  (1)

 )غمش شعرؿس(. 31/3/9113فك  9119/ج/9253

/اذؽمئةخ 13233بشاس شذحصةخ اذزصممةض االرذبدلةخ سبةس  (9)

)غمةةةةش  2/2/9113فةةةةك  9113اذجضا مةةةةخ ا/ؾذةةةةف/

 شعرؿس(.

بةةشاس شذحصةةخ  عبلةةبد اذشصةةبفخ/ اذؽمئةةخ اذنبذنةةخ سبةةس  (3)

 )غمش شعرؿس(. 93/2/9113فك  3/9113/ج95

خ /اذؽمئةة14653بةةشاس شذحصةةخ اذزصممةةض االرذبدلةةخ سبةةس (4)

)غمةةةش  99/2/9113فةةةك  9113/اذجضا مةةةخ ا/ؾذةةةف

 شعرؿس(.

 9111/ج/531بةةشاس شذحصةةخ  عبلةةبد جشجةةؿت سبةةس  (5)

 )غمش شعرؿس(. 96/6/9113فك 

/ اذؽمئةخ 14132بشاس شذحصخ اذزصممض االرذبدلةخ سبةس  (6)

)غمةةةش  11/2/9113فةةةك  9113اذجضا مةةةخ ا/ؾذةةةف/

 شعرؿس(.

الكشػػػػؼ عػػػػف الجػػػػرائـ فػػػػإف  مػػػػف جانػػػػب آخػػػػر
كمرتكبييا, تتطمب في الغالػب مسػاىمة اجتماعيػة 

كخاصة في , تتمثؿ بما يقدـ لمقضاء مف إخبارات
الغامضػػػة  الجػػػرائـ الغامضػػػة, كمػػػف أكثػػػر الجػػػرائـ

جػػػػػػرائـ الرشػػػػػػكة حيػػػػػػث يحصػػػػػػؿ االتفػػػػػػاؽ كالتسػػػػػػمـ 
كالتسػػػميـ بعيػػػدان عػػػف األنظػػػار. لػػػذا إتجػػػو المشػػػرع 

السمطة إلى  اعتبار اإلخبار الحاصؿإلى  العراقي
أك  اإلداريػػػػػػػة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ االراشػػػػػػػي أك  القضػػػػػػػائية

االكسػػيط  ك قبػػؿ اتصػػاؿ عمػػـ المحكمػػة بالػػدعكل 
مخففان مف  عذران معفيان مف العقاب, كعدَّ ذلؾ عذران 

االعتػػػػػػراؼ بعػػػػػػد أك  العقػػػػػاب إذا حصػػػػػػؿ اإلخبػػػػػار
قصػر فػإف  , كبتقديرنا ٚااتصاؿ المحكمة بالدعكل

بحسػػػب  –تخفيفػػػو أك  قصػػر االعفػػػاء مػػػف العقػػػاب
عمػػػى االراشػػػي  ك االكسػػػيط  فقػػػط غيػػػر  –الحالػػػة

مبػػػرر, كفػػػي جػػػرائـ الرشػػػكة الغامضػػػة, كىػػػي فػػػي 
الغالب تككف كػذلؾ, قػد يبػادر المرتشػي مػف تمقػاء 

اإلداريػة بمػا أك  إخبػار الجيػة القضػائيةإلػى  نفسػو
كػػػػػاف مكعػػػػػكدان بػػػػػو نظيػػػػػر أك  تقاضػػػػػاه مػػػػػف رشػػػػػكة

الخدمة التي قدميا لمراشي, يحصؿ ذلؾ في حالة 
مػػػػا إذا اسػػػػتيقظ ضػػػػمير المرتشػػػػي كتقػػػػدـ طكاعيػػػػة 
باإلخبػػػػار, ىػػػػذا االحتمػػػػاؿ كارد كمػػػػف شػػػػأنو دفػػػػع 
بعػػػض المرتشػػػيف ممػػػف تػػػكرط فػػػي لحظػػػة ضػػػعؼ 

اإلخبػػػػػار كاالعتػػػػػراؼ بمػػػػػا إلػػػػػى  بتعػػػػػاطي الرشػػػػػكة
  مػف ٖٔٔحصؿ. لذا نقترح تعػديؿ نػص المػادة ا

قػػػػػانكف العقكبػػػػػات كجعػػػػػؿ العػػػػػذر شػػػػػامالن بحكمػػػػػو 
                                                           

ةؿثةةبد ( ع311 ةةبء عرةةف رجةةش ؼةةزا اذعةةزس اذصةةبدح ) (3)

اذؿتةةم  شةةط اذعةؿثةةخ إرا أؾ  ؾظلةةؽبس  لعفةةف اذشاشةةك

 ا داسلخ ثبذجشلصخ,أؾ  ثبدس ثإثال, اذسرطبد اذة ب مخ

 اعزشاف ثؽب بجد ارلبخ اذصذحصخ ثبذذعؿـ.أؾ 

االعزةةشاف ثعةةذ أؾ  ؾلعزجةةش عةةزساً شخففةةبً إرا ؾبةةق االثةةال,

ارلةةةبخ اذصذحصةةةخ ثبذةةةذعؿـ ؾبجةةةد اظزؽةةةبء اذصذبجصةةةخ 

 فمؽب .
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لممرتشي, كتشريع مثػؿ ىػذا الػنص قػد يكػكف سػببان 
فعميػػػان فػػػي االعتػػػراؼ الطػػػكعي لػػػبعض المرتشػػػيف, 
كما يسيـ في تكسيع دائرة الصالحية لمقضاء فػي 

 مكافحة ىذه الجرائـ.
جريمػػػػة الرشػػػػكة مػػػػف الجػػػػرائـ المخمػػػػة كبمػػػػا أف 

بالشػػػرؼ لخطكرتيػػػا كمساسػػػيا المباشػػػر بالكظيفػػػة 
كسػػػػمعة الػػػػدائرة التػػػػي يعمػػػػؿ بيػػػػا المرتشػػػػي, فقػػػػد 
اتجيػػػت محكمػػػة التمييػػػز االتحاديػػػة فػػػي عػػػدد مػػػف 

نقض القرارات المتضمنة ايقاؼ تنفيػذ إلى  قراراتيا
  مػػػف ٗٗٔعقكبػػػة الحػػػبس إعمػػػاالن لػػػنص المػػػادة ا

مػػػف ذلػػػؾ قػػػرار ليػػػا جػػػاء فيػػػو: قػػػانكف العقكبػػػات, 
"لػػػػدل التػػػػدقيؽ كالمداكلػػػػة كجػػػػد أف كافػػػػة القػػػػرارات 
التػي أصػدرتيا محكمػة جنايػات صػالح الػديف ... 
بإسػػتثناء قػػرار فػػرض عقكبػػة الحػػبس البسػػيط لمػػدة 
سػػػنة كاحػػػػدة مػػػع ايقػػػػاؼ التنفيػػػذ, كانػػػػت المحكمػػػػة 
المػػذككرة قػػد راعػػت عنػػد إصػػدارىا تطبيػػؽ القػػانكف 

بشػػأف العقكبػػة المقضػػي بيػػا تطبيقػػان صػػحيحان, أمػػا 
مػػف قػػانكف  ٕ/ٖٚٓعمػػى المجػػـر اأ  كفػػؽ المػػادة 

العقكبػػات كجػػد أنيػػا غيػػر صػػحيحة كػػكف الجريمػػة 
مػػػػػف الجػػػػػرائـ المخمػػػػػة بالشػػػػػرؼ لػػػػػذا قػػػػػرر إعػػػػػادة 

محكمتيا إلعادة النظر بالعقكبة بغية إلى  الدعكل
 . ٔافرضيا دكف إيقاؼ تنفيذ العقكبة"

تحادية جػاء كفي قرار آخر لمحكمة التمييز اال
 ...فيػػػو: "قػػػررت محكمػػػة جنايػػػات صػػػالح الػػػديف 
 ٖٓٗإدانػػػػػػػة المػػػػػػػتيـ اح  كفقػػػػػػػان ألحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة 

المعػػػػدؿ, كذلػػػػؾ ٜٜٙٔلسػػػػنة  ٔٔٔعقكبػػػػات رقػػػػـ 
لكفايػػة األدلػػة ضػػده عػػف جريمػػة قيامػػو باإلضػػرار 

                                                           

/اذؽمئةةخ 6124حصةةخ اذزصممةةض االرذبدلةةخ سبةةس بةةشاس شذ (1)

)غمةةةش  11/11/9113فةةةك  9113اذجضا مةةةخ اذنبظمةةةخ/

 شعرؿس(.

بسكء نيػة بمصػمحة الجيػة التػي يعمػؿ لػدييا دائػرة 
صػػػػحة صػػػػالح الػػػػديف عنػػػػدما كػػػػاف يعمػػػػؿ بصػػػػفة 

ـ, كحكمػػػػت عميػػػػو بػػػػالحبس لمػػػػدة سػػػػنة مػػػػدير عػػػػا
كاحػػػدة كمػػػا قػػػررت المحكمػػػة ايقػػػاؼ تنفيػػػذ العقكبػػػة 
بحقػػػو لمػػػدة ثػػػالث سػػػنكات عمػػػى أف يتعيػػػد خػػػالؿ 
فتػػػػػػػػػػػػػػرة االيقػػػػػػػػػػػػػػاؼ اسػػػػػػػػػػػػػػتنادان ألحكػػػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػػػكاد 

عقكبػػػػػػػػػات بالمحافظػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى  ٘ٗٔ/ٗٗٔ/ٛٔٔ
حسػػػػف سػػػػمككو, كاالحتفػػػػاظ لػػػػدائرة صػػػػحة صػػػػالح 
 الػػػديف بحػػػؽ المطالبػػػة بػػػالتعكيض", كلػػػدل عػػػرض
القضػػػػية عمػػػػى محكمػػػػة التمييػػػػز االتحاديػػػػة قػػػػررت 
تصػػديؽ القػػرارات الصػػادرة بالػػدعكل كنقػػض قػػرار 

, كبصػػدد ىػػذا القػػرار  ٕا العقكبػػة بغيػػة تشػػديدىا...
 نالحظ المسائؿ الجكىرية التالية:

المػػتيـ يشػػغؿ منصػػب مػػدير المســةلة األولــ : 
فيػك فػي قمػة اليػـر الػكظيفي ضػمف دائرتػو, ، عاـ

ه الجػػػػرائـ كىػػػػك فػػػػي مقػػػػاـ كمػػػػف يرتكػػػػب مثػػػػؿ ىػػػػذ
سػػػػػػيككف قػػػػػػدكة سػػػػػػيئة لسػػػػػػائر , الصػػػػػػدارة بدائرتػػػػػػو

 مما يتعيف أخذه بالشدة., العامميف في مديريتو
ــــــة:  االحتفػػػػػػاظ لمػػػػػػدائرة بحػػػػػػؽ المســــــةلة الثاني

المطالبػػػػة بػػػػػالتعكيض غالبػػػػػان مػػػػػا ييمػػػػػؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ 
كلضػػػػػػماف حػػػػػػؽ الدكلػػػػػػة فػػػػػػي , الػػػػػػدائرة المتضػػػػػػررة

ض التعػػػػكيض نػػػػرل ضػػػػركرة تقػػػػدير مبمػػػػغ التعػػػػػكي
أصكليان كحسـ الػدعكتيف الجزائيػة كالمدنيػة فػي آف 

 كاحد.
كمػػػا نػػػرل أف الخطػػػكرة التػػػي تكمػػػف فػػػي جػػػرائـ 

كالعمديػػػػة فييػػػػا بكجػػػػو  –الفسػػػػاد المػػػػالي كاالدارم 
تتطمػػػب تفعيػػػؿ عامػػػؿ الػػػردع مػػػف خػػػالؿ  -خػػػاص

                                                           

بةةةةةةةةةشاس شذحصةةةةةةةةةخ اذزصممةةةةةةةةةض االرذبدلةةةةةةةةةخ سبةةةةةةةةةس  (9)

فةك  9113/اذؽمئخ اذجضا مخ اذنبظمةخ/13214/12414

 )غمش شعرؿس(. 2/19/9113



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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  مػف ٗٗٔإستثناء ىذه الجرائـ مف أحكاـ المادة ا
عػػديؿ قػػانكف العقكبػػات, كلتحقيػػؽ مػػا تقػػدـ نقتػػرح ت

المػػػػػادة المػػػػػذككرة بإضػػػػػافة فقػػػػػرة جديػػػػػدة تتضػػػػػمف 
إستثناء جرائـ الفساد المالي كاالدارم العمديػة مػف 

 نظاـ إيقاؼ التنفيذ.
كتأتي في المرتبة التالية لجريمة الرشكة جريمة 
اإلخػػػتالس مػػػف حيػػػث الخطػػػكرة, ذلػػػؾ أف الضػػػرر 
الػػػػذم يصػػػػيب الدكلػػػػة فػػػػي جػػػػرائـ االخػػػػتالس ىػػػػك 

ضػػرر الػػذم يصػػيب ضػػرر مػػالي, فػػي حػػيف أف ال
الدكلة في جريمة الرشكة ضػرر معنػكم يتمثػؿ فػي 
الحػػػط مػػػف قيمػػػة كسػػػمعة الػػػدائرة التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا 
المكظػػػػؼ المرتشػػػػي, كمػػػػع ذلػػػػؾ فخطػػػػكرة جريمػػػػة 
االختالس بسبب األرقاـ الكبيػرة لممبػالغ المختمسػة 
جعؿ منيا ظاىرة تستكجب العمؿ عمى الحد منيا 

 ما أمكف.
ف كانػػػػػ ت فػػػػػي االصػػػػػؿ كجريمػػػػػة االخػػػػػتالس كا 

تشمؿ بأحكاميا االستيالء عمػى أمػكاؿ الدكلػة مػف 
المكمؼ بخدمة عامة بػدكف كجػو أك  قبؿ المكظؼ

حػػػػػؽ, لكػػػػػف المػػػػػاؿ المسػػػػػتكلى عميػػػػػو قػػػػػد ال تعػػػػػكد 
األمػػػػكاؿ أك  ممكيتػػػو لمدكلػػػة, كػػػػاألمكاؿ المحجػػػكزة,

التػػي ُكضػػعت بعيػػدة الدكلػػة ألم سػػبب كػػاف, كمػػا 
مػػػػػػف  أك ال يشػػػػػػترط فػػػػػػي المػػػػػػاؿ أف يكػػػػػػكف مبمغػػػػػػان 

  يسير ٖ٘ٔالممكف تقكيمو بالنقد. كنص المادة ا
, كبيػػػذا السػػػياؽ قػػػرار لمحكمػػػة  ٔافػػي ىػػػذا االتجػػػاه

التمييػػػػػػز االتحاديػػػػػػة جػػػػػػاء فيػػػػػػو: "قػػػػػػررت محكمػػػػػػة 
إدانػػة  ... ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٖٕبتػػاري  /جنايػػات الكػػرخ

/ؼ مػػػػػػف ٕٗٙالمػػػػػػتيـ اغ  كفػػػػػػؽ أحكػػػػػػاـ المػػػػػػادة 
                                                           

( شةةط بةةبظؿض اذعةؿثةةبد ؾظلةةؽبس 315رالدةةف اذصةةبدح ) (1)

شحرةد ثخذشةةخ عبشةةخ أؾ  شؿ,ةةد لعببةت ثبذسةةجط جةد 

أؾ  ؾسبخ شنجزةخ ذذةاأؾ  شزبعبً أؾ  أةفف شبالً أؾ  اةزر 

 غمش رذث شصب ؾ ذ فك دمبصرػ... .

قانكف العقكبات كذلػؾ عػف جريمػة اخػتالس أكراؽ 
يػػػػػػة, كحكمػػػػػػت عميػػػػػػو بالسػػػػػػجف لمػػػػػػدة سػػػػػػبع تحقيق
عطاء الحؽ لدائرة المشػتكي بمراجعػة  ...سنكات كا 

المحاكـ المدنية لممطالبة بػالتعكيض بعػد إكتسػاب 
القرار الدرجة القطعية", كقد اكتسب القرار الدرجة 

, كبصػػػػػدد اخػػػػػتالس  ٕاالقطعيػػػػػة بتصػػػػػديقو تمييػػػػػزان 
األمػػػػػكاؿ المحجػػػػػػكزة لػػػػػدل الدكلػػػػػػة قػػػػػرار لمحكمػػػػػػة 

القادسػػػػية بصػػػػفتيا التمييزيػػػػة جػػػػاء فيػػػػو:  إسػػػػتئناؼ
أمػػػا مػػػا كرد بالئحػػػة المميػػػز مػػػف الػػػدفع كػػػكف  ..."

تمػػػػػػؾ السػػػػػػيارات مكضػػػػػػكع الػػػػػػدعكل غيػػػػػػر عائػػػػػػدة  
ىػػػػذا الػػػػدفع مػػػػردكد, سػػػػيما كأف تمػػػػؾ فػػػػإف  ,لمدكلػػػػة

السػػػيارات مػػػف الممكػػػػف صػػػدكر قػػػرار بمصػػػػادرتيا 
/سادسػػػػػان  مػػػػػف قػػػػػانكف ٗٔعمػػػػػالن بأحكػػػػػاـ المػػػػػادة ا
أف المتيمػػػػػػػػيف المتػػػػػػػػاجريف المخػػػػػػػػدرات, بإعتبػػػػػػػػار 

بالمخػػػػػػػدرات كػػػػػػػانكا يسػػػػػػػتخدمكف ىػػػػػػػذه السػػػػػػػيارات 
ككاسػػطة لنقػػؿ المخػػدرات التػػي ضػػبطت بحػػكزتيـ, 
كبالتػػالي تصػػبح ىػػذه السػػيارات مػػف أمػػكاؿ الدكلػػة 

 . ٖاإذا ما ُصِدرت..."
كػػػذلؾ ال يشػػػترط إسػػػتيالء المػػػتيـ عمػػػى المػػػاؿ 
الذم بعيدتو طالما أنو المسؤكؿ عػف حفظػو كفػي 

ح الخزانػػػػة, حيػػػػث يفتػػػػرض فػػػػي مػػػػف عيدتػػػػو مفتػػػػا
يكػكف بعيدتػػو المفتػاح أف يحػػرص عميػو كعمػػى مػػا 
فػػػي داخػػػؿ الخزانػػػة, كبيػػػذا الصػػػدد قػػػرار لمحكمػػػة 
التمييػػػز االتحاديػػػة جػػػاء فيػػػو : "كحيػػػث أف الثابػػػت 
فػػػػي ىػػػػذه الػػػػدعكل كمػػػػف أقػػػػكاؿ الممثػػػػؿ القػػػػانكني 

                                                           

/اذؽمئةخ 15155بشاس شذحصةخ اذزصممةض االرذبدلةخ سبةس  (9)

 )غمش شعرؿس(.4/1/9113فك  9116اذجضا مخ/

بشاس شذحصخ اتزئعبف اذةبدتةمخ )ثلةفزؽب اذزصممضلةخ(,  (3)

. شجرخ 92/5/9119فك  9119/د/143 سبس اذةشاس

اذزرةةةشلق ؾاذة ةةةبء, اذعةةةذد ا/ؾخ, اذسةةةعخ اذخبشسةةةخ, 

 .392, ص/ 9113
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لمصػػػػػرؼ الرشػػػػػيد أف ىنػػػػػاؾ نقصػػػػػان فػػػػػي المبػػػػػالغ 
امصػػػػػػػػرؼ  المكدعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المصػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػذككر

الكرمة , كقد ثبت مف التحقيؽ اإلدارم أف المتيـ 
اس  يشػػػػغؿ منصػػػػب مػػػػدير المصػػػػرؼ, كالمػػػػػتيـ 
ام  يشػػغؿ منصػػب رئػػيس أمنػػاء الصػػندكؽ, كأف 
مفػػاتيح الغرفػػة الحصػػينة فػػي المصػػرؼ بحكزتيمػػا 
حصػػػػران, كلػػػػـ تخػػػػرج منيمػػػػا, كأف المػػػػدير الجديػػػػد 
رفػػض إسػػتالـ المفػػاتيح مػػا لػػـ تجػػرم عمميػػة جػػرد 

ات, كبعػػػػػػد رفػػػػػػض المػػػػػػتيـ ام  لعمميػػػػػػة لممكجػػػػػػكد
الجػػرد, فقػػد تػػـ تشػػكيؿ لجنػػة لمجػػرد, كتمػػت عمميػػة 
الجػػػػرد بعػػػػد جمػػػػب النسػػػػخة الثانيػػػػة مػػػػف المفػػػػاتيح 
,كثبت مف خالؿ الجػرد, كجػكد نقػص فػي المبػالغ 

مسػػػؤكلية فػػػإف  المكدعػػػة فػػػي المصػػػرؼ, كبالتػػػالي
ف  المتيمػػيف القانكنيػػة متحققػػة فػػي ىػػذه الػػدعكل, كا 

خػػػػػػتالس متػػػػػػكافرة فييػػػػػػا, كأف إرتكػػػػػػاب جريمػػػػػػة اال
الكصػػؼ القػػانكني لمجريمػػة ينطبػػؽ كأحكػػاـ المػػادة 

 ٖٓٗ  مػػف قػػانكف العقكبػػػات كلػػيس المػػػادة ٖ٘ٔا
 . ٔامنو"

غيػػػر أف كجػػػكد مفػػػاتيح الغرفػػػة الحصػػػينة لػػػدل 
المػػتيـ ال تكفػػي لتجريمػػو إذا ثبػػت تعػػرض المػػتيـ 
لقكة قاىرة حالت دكف إمكانية االحتفاظ بالمفاتيح, 

ىػػػػذه الحػػػػاالت فػػػػي المنػػػػاطؽ التػػػػي تكػػػػررت مثػػػػؿ 
تعرضػػػػػت ل حػػػػػتالؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ عناصػػػػػر داعػػػػػش 
االرىابية, كفي ىذا السياؽ قػرار لمحكمػة جنايػات 
صػػالح الديف/الييئػػة الثانيػػة جػػاء فيػػو: "كمػػف سػػير 
التحقيػػػؽ كالمحاكمػػػة, تبػػػػيف لممحكمػػػة بػػػأف األدلػػػػة 
المتحصػػػمة فػػػي القضػػػية ىػػػي طمػػػب الشػػػككل عػػػف 

                                                           

/ اذؽمئةةةخ 113بةةشاس شذحصةةخ اذزصممةةض االرذبدلةةخ سبةةس  (1)

شجرةخ , 6/9119/ 19فةك  9119اذصؿتعخ اذجضا مةخ/

, اذزرةةةشلق ؾاذة ةةةبء, اذعةةةذد ا/ؾخ, اذسةةةعخ  اذخبشسةةةخ

 . 946-945, ص/ 9113

الخػػػػػػاص بالغرفػػػػػػة قيػػػػػػاـ المػػػػػػتيـ بتسػػػػػػميـ المفتػػػػػػاح 
المجػػػػاميع االرىابيػػػػة كالتػػػػي قامػػػػت إلػػػػى  الحصػػػػينة

باالسػتيالء عمػى المبػػالغ المكجػكدة فػي المصػػرؼ, 
كأف طمب الشككل ال يمكف الرككف اليػو مػف كػكف 
المػػتيـ أحػػدث عمػػدان ضػػرران بػػأمكاؿ الدكلػػة, كذلػػؾ 
لكػػكف المػػتيـ قػػد أنيػػى عممػػو فػػي المصػػرؼ ككػػاف 

صرؼ, كفػي نفػس المفتاح بحكزتو لككنو مديران لمم
اليػػػـك قامػػػت المجػػػػاميع االرىابيػػػة بالسػػػيطرة عمػػػػى 

داره, إلػػػػػى  قضػػػػػاء الشػػػػػرقاط لػػػػػيالن, كتػػػػػـ دخػػػػػكليـ
المصػػرؼ إلػػى  كتحػػت تيديػػد السػػالح قػػامكا بأخػػذه

مػػػػع كالػػػػده, كبعػػػػد رفضػػػػو تسػػػػميميـ المفتػػػػاح قػػػػامكا 
بتيديػػػػػده بالقتػػػػػؿ, كقػػػػػد تأيػػػػػد ذلػػػػػؾ التيديػػػػػد بػػػػػأقكاؿ 

امػػػػػػت بأخػػػػػػذ الشػػػػػػيكد, كأف المجػػػػػػاميع اإلرىابيػػػػػػة ق
المفتػػػاح منػػػو بػػػالقكة كفػػػي منطقػػػة أصػػػبحت تحػػػت 
سػػػػيطرة داعػػػػش االرىػػػػابي, كانعػػػػدمت فييػػػػا سػػػػمطة 
الدكلة, كأف المفتاح المكجكد بحكزتو ال يمكف فتح 
القاصػػة الحصػػػينة بػػو لكحػػػده لػػكال الحصػػػكؿ عمػػػى 
النسػخة األخػػرل الػذم قدمتػػو ليػـ أمينػػة الصػػندكؽ 

جيػػا, المجػػاميع االرىابيػػة مػػع زك إلػػى  التػػي انتمػػت
أخذ المفتاح مف المتيـ كاف نتيجة قكة فإف  كبذلؾ

قػػاىرة ال يمكػػف ردىػػا كىػػك مكظػػؼ أعػػزؿ ,كعمػػػى 
الػػػرغـ مػػػػف ذلػػػؾ فإنػػػػو امتنػػػػع عػػػف تسػػػػميـ المفتػػػػاح 
كلكػػف القػػكة القػػاىرة نتيجػػة تيديػػده بالقتػػؿ مػػع كالػػده 

أف المػػػػػتيـ إلػػػػػى  أجبرتػػػػػو عمػػػػػى ذلػػػػػؾ. باإلضػػػػػافة
م اتصػػػػؿ بػػػػاإلدارة العامػػػػة لممصػػػػرؼ كلػػػػـ تتخػػػػذ أ

إجػراء بصػدد مفاتحػػة الجيػات المعنيػػة إلرسػاؿ مػػا 
عػػػػػػادة األمػػػػػػكاؿ مػػػػػػف  يػػػػػػؤمف حمايػػػػػػة المصػػػػػػرؼ كا 

لمػا تقػدـ فقػد تأيػد لممحكمػة  ...المجاميع االرىابية
بػػػػػػػػأف األدلػػػػػػػػة المتحصػػػػػػػػمة غيػػػػػػػػر كافيػػػػػػػػة إلدانػػػػػػػػة 
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, كفػػػي  ٕا, كقػػػد صػػػدؽ القػػػرار تمييػػػزان  ٔا المػػػتيـ..."
ييز كبنفس المنكاؿ قرار لمحكمة التم, السياؽ ذاتو

االتحاديػػػػة فيمػػػػا يخػػػػص جريمػػػػة االسػػػػتيالء عمػػػػى 
 –مصػػػػػػػرؼ بيجػػػػػػػي مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ عناصػػػػػػػر داعػػػػػػػش

, كقػػػػػرار آخػػػػػر فيمػػػػػا يخػػػػػص جريمػػػػػة  ٖااإلرىابيػػػػػة
االسػػتيالء عمػػى مصػػرؼ الرافػػديف فػػي تكريػػت مػػف 

 . ٗاقبؿ عناصر داعش االرىابية
كجدير بالذكر أف الكثير مػف جػرائـ االخػتالس 

رات قػػػػد ترتكػػػػب بشػػػػكؿ دفعػػػػات, كقػػػػد تتخمميػػػػا فتػػػػ
زمنيػػػػة, كقػػػػد عػػػػال  المشػػػػرع العراقػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة 

  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ ٜٛٔبمقتضػػػػػػػى المػػػػػػػادة ا
 ٜٔٚٔ  لسػػػػػػػنة ٖٕالمحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ ا

 إذا كانػػػػت الجريمػػػػة المسػػػػندة–المعػػػػدؿ كنصػػػػيا: "أ
إخػػػػتالس األمػػػػكاؿ أك  المػػػػتيـ خيانػػػػة األمانػػػػةإلػػػػى 

العامػة, فيكفػي أف يػذكر فػي التيمػة جممػة المبػالغ 
أك  ت عمييا الجريمة دكف ذكر تفاصيمياالتي كقع

تعتبػػػػػػػر االفعػػػػػػػاؿ –تػػػػػػػكاري  االسػػػػػػػتيالء عمييػػػػػػػا, ب
المذككرة الكاقعة خالؿ سنة كاحدة جريمػة كاحػدة",  
كيفيػػػـ مػػػف الػػػنص المتقػػػدـ أف جػػػرائـ االخػػػتالس, 
ككػػػذلؾ خيانػػػة األمانػػػة, تعػػػد جريمػػػة كاحػػػدة ميمػػػا 
تعػػددت أفعاليػػا طالمػػا ارتكبػػت خػػالؿ سػػنة كاحػػدة, 

تعػددت سػنكات ارتكابيػا فتتعػدد العقكبػات,  أما إذا
                                                           

سبس , شذحصخ  عبلبد صالح اذذلط/اذؽمئخ اذنبظمخ بشاس (1)

)غمةةةةةش  2/2/9113فةةةةةك  9/9113/ج492اذةةةةةةشاس 

 شعرؿس(.

سبةةةةةس اذةةةةةةشاس , بةةةةشاس شذحصةةةةةخ اذزصممةةةةةض االرذبدلةةةةةخ (9)

 12/2/9112فةةك  9113/اذؽمئةةخ اذجضا مةةخ/15493

 )غمش شعرؿس(.

بةةةةشاس شذحصةةةةةخ اذزصممةةةةةض االرذبدلةةةةةخ, سبةةةةةس اذةةةةةةشاس  (3)

فةةةةةةةةةك  9112ا مةةةةةةةةةخ// اذؽمئةةةةةةةةخ اذجض1949/9942

 )غمش شعرؿس(. 12/11/9112

بةةةةشاس شذحصةةةةةخ اذزصممةةةةةض االرذبدلةةةةةخ, سبةةةةةس اذةةةةةةشاس  (4)

فةةةةةةك  9113/اذؽمئةةةةةةخ اذجضا مةةةةةةخ/ 16623/16625

 )غمش شعرؿس(. 3/11/9112

كبيذا الصدد قرار لمحكمة التمييز االتحادية جػاء 
 ... ٔفيػػػو: "قػػػررت محكمػػػة جنايػػػات الرصػػػافة /ق

تجػريـ المػتيـ اص  عػف ثػػالث جػرائـ تنطبػؽ كػػؿ 
/ الشؽ الثاني ٖ٘ٔكاحدة منيا كفؽ أحكاـ المادة 

مػػف قػػانكف العقكبػػات, كذلػػؾ عػػف قياميػػا بارتكػػاب 
 ٕٓٔٓ, كٜٕٓٓجػػرائـ اخػػتالس فػػي عػػاـ  ثػػالث

, ككنيػػػػا تعمػػػػؿ محاسػػػػبة أقػػػػدـ فػػػػي دائػػػػرة ٕٔٔٓك
الشػػػػػػؤكف الماليػػػػػػة فػػػػػػي كزارة الشػػػػػػباب كالرياضػػػػػػة, 
كحكمػػػػت عمييػػػػا بالسػػػػجف سػػػػت سػػػػنكات عػػػػف كػػػػؿ 

, كبتقػػديرنا  ٘اتيمػػة, كتنفػػذ العقكبػػات بالتعاقػػب..."
أنػػػو ال مسػػػكغ يبػػػرر عػػػد االفعػػػاؿ المتعػػػددة لجػػػرائـ 

ة خػػػػالؿ سػػػػنة كاحػػػػدة جريمػػػػة االخػػػػتالس كالمرتكبػػػػ
كاحػػػػػدة, فػػػػػذلؾ يعنػػػػػي فسػػػػػح المجػػػػػاؿ لمػػػػػف تػػػػػكرط 
بارتكػػػػػاب الفعػػػػػؿ األكؿ أف يرتكػػػػػب أفعػػػػػاالن أخػػػػػرل 
طالمػػػػػا لػػػػػـ تنتػػػػػو السػػػػػنة, كىػػػػػك مػػػػػا يتعػػػػػارض مػػػػػع 
المصػػػػمحة العامػػػػة فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ارتكػػػػاب جػػػػرائـ 
االخػػػتالس كالتصػػػدم ليػػػا بعقكبػػػات تتناسػػػب مػػػػع 

طمػػػػب قػػػػدرىا كخطكرتيػػػػا, كاألخػػػػذ بيػػػػذا االتجػػػػاه يت
مف قانكف  ٜٛٔإلغاء نص الفقرة اب  مف المادة 

 أصكؿ المحاكمات الجزائية.
كأف التصػػدم لجػػرائـ االخػػتالس يتطمػػب العمػػؿ 
عمى إعادة األمكاؿ المختمسة فقد اشترطت بعض 
قػػكانيف العفػػك العػػاـ نصػػان صػػريحان يشػػترط بمكجبػػو 

الدكلػة لغػرض شػمكلو إلػى  تسديد المتيـ ما بذمتػو
مػػف ذلػػؾ قػػانكف العفػػك العػػاـ رقػػـ  بأحكػػاـ القػػانكف,

                                                           

لالدف ثيض اذذعؿـ ذس رذسس شط بجةد شذحصةخ اذزصممةض (5) 

إذةةةف  االرذبدلةةةخ, إر بةةةشسد إعةةةبدح إضةةةجبسح اذةةةذعؿـ

شةصؿخ اذصةزؽس ثةةبظؿض اذعفةؿ شذحصزؽب ذرعمش فةك شةذـ 

 .9116( ذسعخ93سبس )

فةةةةةةك  9113/اذؽمئةةةةةةخ اذجضا مةةةةةةخ/3322سبةةةةةةس اذةةةةةةةشاس 

 )غمش شعرؿس(. 11/11/9113
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. كبيػػذا الصػػدد قػػرار لمحكمػػة ٕٙٔٓ  لسػػنة ٕٚا
التمييػػػػػػػز االتحاديػػػػػػػة جػػػػػػػاء فيػػػػػػػو: "لػػػػػػػدل التػػػػػػػدقيؽ 
كالمداكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف محكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ...االنزاىة/الرصافة  أصػدرت قرارىػا فػي الػدعكل
  فػػػػي ٕٚكلصػػػػدكر قػػػػانكف العفػػػػك العػػػػاـ المػػػػرقـ ا

ل قػػػػػػػػػرر إعػػػػػػػػػادة إضػػػػػػػػػبارة الػػػػػػػػػدعك  ٕٙٔٓ/ٛ/ٕ٘
محكمتيػػػا لمنظػػػر فػػػي مػػػدل شػػػمكؿ إلػػػى  المػػػذككرة

المتيـ بالقانكف المذككر مف عدمػو, ال سػيما كأنػو 
تأيػػػػػػػػد بػػػػػػػػأف الممثػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػانكني لمشػػػػػػػػركة العامػػػػػػػػة 
لمصػػناعات النسػػيجية كالجمديػػة لػػـ يطمػػب الشػػككل 

 . ٔاضد المتيـ لتسديده المبالغ المترتبة بذمتو..."
كمػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر أف المشػػػػرع فػػػػي قػػػػانكف 

أك  عقكبػػػػػات, كعنػػػػػد بيانػػػػػو ألحكػػػػػاـ العفػػػػػك العػػػػػاـال
الخػػاص, لػػـ يجعػػؿ مػػف إعػػادة المبػػالغ التػػي بذمػػة 

أك  المحكػػػػكـ شػػػػرطان لشػػػػمكلو بأحكػػػػاـ العفػػػػك العػػػػاـ
الخػػػاص, كلضػػػماف إسػػػترداد أمػػػكاؿ الدكلػػػة نعتقػػػد 
بضػػركرة جعػػػؿ ىػػػذا الحكػػػـ قاعػػػدة, كلتحقيػػػؽ ذلػػػؾ 

  مػػػػػف قػػػػػانكف ٖ٘ٔنرتئػػػػػي تعػػػػػديؿ نػػػػػص المػػػػػادة ا
تحداث فقػػرة جديػػدة ليػػا مفادىػػا عػػدـ العقكبػػات بإسػػ

اسػػتثناء جػػرائـ الفسػػاد مػػف الشػػمكؿ بقػػكانيف العفػػك 
العاـ ما لـ يسدد كؿ مػا بذمتػو مػف أمػكاؿ الدكلػة, 

  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف ٗ٘ٔككػػػػػػػذا الحػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي المػػػػػػػادة ا
تعديميا بإسػتحداث فقػرة إلى  العقكبات حيث ندعك

جديػػػػػدة ليػػػػػا مفادىػػػػػا اسػػػػػتثناء جػػػػػرائـ الفسػػػػػاد مػػػػػف 
ك الخػػػػاص مػػػا لػػػـ يسػػػػدد كامػػػؿ مػػػػا الشػػػمكؿ بػػػالعف

بذمتو مف أمكاؿ الدكلة, كبذلؾ نجعؿ مف القضاء 
رائػػػػدان فػػػػي مكافحػػػػة جػػػػرائـ الفسػػػػاد, كفػػػػي اسػػػػترداد 
أمػػػكاؿ الدكلػػػة كبصػػػدد إسػػػترداد المػػػاؿ العػػػاـ تتجػػػو 

                                                           

/اذؽمئةةخ 9545بةةشاس شذحصةةخ اذزصممةةض االرذبدلةةخ سبةةس  (1)

 )غمش شعرؿس(. 11/4/9113فك  9113اذجضا مخ /

الفصػؿ فػي الػدعكل المدنيػة إلػى  المحاكـ الجزائية
كمػػع ذلػػؾ تقػػاـ دعػػكل مدنيػػة , مػػع الحكػػـ الجزائػػي

عكل الجزائيػػػػػة لممطالبػػػػػة بػػػػػالمبمغ, بعػػػػػد حسػػػػػـ الػػػػػد
 حيث تتجو محكمػة التمييػز االتحاديػة فػي قراراتيػا

رد الػػدعكل لسػػبؽ الفصػػؿ فييػػا مػػف المحػػاكـ إلػػى 
الجزائيػػة, كفػػي ىػػذا السػػياؽ قػػرار لمحكمػػة التمييػػز 
االتحاديػػة جػػاء فيػػو :الػػدل التػػدقيؽ كالمداكلػػة كجػػد 
أف الطعػػػف التمييػػػزم مقػػػدـ ضػػػمف المػػػدة القانكنيػػػة 

بكلو شكال, كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ قرر ق
المميز كجد أنو صحيح كمكافػؽ القػانكف, ذلػؾ أف 

سػػػبؽ كأف قضػػػت  ٖمحكمػػػة جنايػػػات الرصػػػافة/ق
الحكػػـ عمػػى كػػؿ كاحػػد مػػف المػػدانيف ار  كاأ  ….

بػػػالحبس الشػػػديد لمػػػدة خمػػػس سػػػنكات كفػػػؽ المػػػادة 
لػزاـ المحكػكـ عمػييـ  ٖٓٗ مف قانكف العقكبات, كا 

ة عشػػر مميػار كسػبعمائة ككاحػػد باسػترداد مبمػغ سػت
كزارة الصػػناعة إلػػى  كثمػػانكف مميػػكف دينػػار عراقػػي

كالمعػػػػػادف, كعػػػػػدـ إطػػػػػالؽ سػػػػػراحيـ بعػػػػػد قضػػػػػاء 
محكػػػكميتيـ مػػػالـ يسػػػدد المبمػػػغ المػػػذككر بالتكافػػػؿ 
كالتضػػامف كاكتسػػب الحكػػـ درجػػة البتػػات, كحيػػث 

طمػػػػػػب فػػػػػػي دعػػػػػػكاه إلػػػػػػزاـ …أف المػػػػػػدعي المميػػػػػػز
فتكػػػػكف دعػػػػكاه  المػػػػدعى عمػػػػييـ بػػػػالمبمغ المػػػػذككر

كاجبػػػػة الػػػػرد لسػػػػبؽ الفصػػػػؿ فييػػػػا حيػػػػث ال يجػػػػكز 
قبػػػػكؿ دليػػػػؿ يػػػػنقض حجيػػػػة الحكػػػػـ البػػػػات االمػػػػادة 

اثبات  . أما قرار المحكمة االتحادية العميػا  ٙٓٔ
 ٕٚٔٓ/ٛ/ٖكتػػػاري   ٕٚٔٓ/اتحاديػػػة/ٚ٘بالعػػػدد 
حجيتػػػو تتمثػػػؿ فقػػػط فػػػي عػػػدـ دسػػػتكرية قػػػرار فػػػإف 

لسػػػػػػنة  ٕٓٔمجمػػػػػػس قيػػػػػػادة الثػػػػػػكرة المنحػػػػػػؿ رقػػػػػػـ 
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القاضػػػػػي بعػػػػػدـ إطػػػػػالؽ سػػػػػراح المحكػػػػػـك  ٜٜٗٔ
 . ٔاعميو إال بعد إسترداد المبمغ المحكـك بو... 

كمػػػػػا لػػػػػـ ييمػػػػػؿ المشػػػػػرع أىميػػػػػة المػػػػػاؿ العػػػػػاـ 
كضػػػػركرة إسػػػػترداده مػػػػف قبػػػػؿ المحكػػػػكميف, كعػػػػدـ 
إطالؽ سراحيـ إال بعد السداد, جاء عمى معالجة 

 ٜٜٗٔ  لسػػػػػػنة ٕٓٔىػػػػػػذه الحالػػػػػػة القػػػػػػرار رقػػػػػػـ ا
عػػػػػػف مجمػػػػػػػس قيػػػػػػادة الثػػػػػػػكرة  االممغػػػػػػي  الصػػػػػػػادر

االمنحػػػػػؿ , كبمقتضػػػػػاه اال يجػػػػػكز إطػػػػػالؽ سػػػػػراح 
المحكػػػـك مػػػالـ يسػػػدد كامػػػؿ مػػػا بذمتػػػو مػػػف أمػػػكاؿ 
الدكلػػػػة , كيسػػػػير القضػػػػاء عمػػػػى ىػػػػذا الػػػػني  فػػػػي 
بعػػػض قراراتػػػو, مػػػف ذلػػػؾ قػػػرار لمحكمػػػة جنايػػػات 

, حيث قررت تجريـ المتيـ كفؽ أحكاـ ٔكاسط/ق
ده عػػػف   عقكبػػػات لكفايػػػة األدلػػػة ضػػػٖ٘ٔالمػػادة ا

جريمػة قيامػػو بػػإختالس السػيارة الحككميػػة المرقمػػة 
/تجػػارة  مػػع حمكلتيػػا, ككنػػو يعمػػؿ سػػائؽ ٕٜٛٗا

في الشركة العامة لتجارة المكاد الغذائية, كحكمت 
عميػػػػو بالسػػػػجف لمػػػػدة سػػػػبع سػػػػنكات مػػػػع احتسػػػػاب 
لزامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد مبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  مكقكفيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو, كا 

  اثنػػػػػػػػػاف كتسػػػػػػػػػعكف مميػػػػػػػػػكف ٕٜٓٓٓٓٓ٘قػػػػػػػػػدرها
ر عػػػػػػػف سػػػػػػػعر المركبػػػػػػػة, كخمسػػػػػػػمائة الػػػػػػػؼ دينػػػػػػػا

  خمسػػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػػبعكف مميػػػػػػػػػػػػػكف ٓٗٓٚٗٓ٘ٚكا
كاربعمائة كسبعكف الؼ كاربعػكف دينػاران عػف سػعر 
الحمكلػػة, كال يطمػػؽ سػػراحو اال بعػػد تسػػديد المبمػػغ 

, بينمػا  ٕا , كصدؽ القػرار تمييػزان ...لكزارة التجارة 
  ٕٓٔنمحػػظ أف القضػػاء لػػـ يمتػػـز بأحكػػاـ القػػرار ا

                                                           

/ؼمئةةخ 912بةةشاس شذحصةةخ  اذزصممةةض االرذبدلةةخ  ثبذعةةذد ( 1)

غمةةةةةش ) 91/1/9112فةةةةةك 9112ذظمةةةةةخ /شؿتةةةةةعخ ش

 شعرؿس(.

/اذؽمئةخ 13532بشاس شذحصةخ اذزصممةض االرذبدلةخ سبةس  (9)

)غمةةةةش  4/2/9113فةةةةك  9113اذجضا مةةةةخ ا/ؾذةةةةف/

 شعرؿس(.

ر الحكػػػػػـ عػػػػػدـ اذ لػػػػػـ يضػػػػػمف قػػػػػرا ٜٜٗٔلسػػػػػنة 
إطػالؽ سػػراح المحكػػـك اال بعػػد التسػػديد, مػػف ذلػػؾ 

قضػػت  ٕقػػرار لمحكمػػة جنايػػات صػػالح الػػديف /ق
  عقكبات ٖ٘ٔبمكجبو تجريـ المتيـ كفؽ المادة ا

, ٕٚٓٓعػػػػػػػف جريمػػػػػػػة إخػػػػػػػتالس ارتكبػػػػػػػت عػػػػػػػاـ 
كحكمت عميو بالسجف لمدة خمس سنكات كشير, 

دائػػػػػرة إلػػػػػى  مػػػػػع إلزامػػػػػو بإعػػػػػادة المبمػػػػػغ المخػػػػػتمس
ت الدكلػػػػة كمقػػػػداره اكاحػػػػد كعشػػػػركف مميػػػػكف عقػػػػارا

كاربعمائػػة كتسػػعة كتسػػعكف الػػؼ دينػػار, كلػػـ تقػػرر 
المحكمة عدـ إطالؽ سراحو اال بعد السداد, كمع 

 . ٖاذلؾ ُصدَِّؽ القرار تمييزان 
كاف القرار المذككر جاء اتباعػان لمقػرار الصػادر 
عػػػػف المحكمػػػػة االتحاديػػػػة العميػػػػا كالقاضػػػػي بعػػػػدـ 

كممػػػا جػػػاء  ٜٜٗٔ  لسػػػنة ٕٓٔدسػػػتكرية القػػػرار ا
فػػي القػػرار :ا... كتجػػد المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا 
مف قػراءة قػرار مجمػس قيػادة الثػكرة المنحػؿ المػرقـ 

الػػػذم قضػػػى بعػػػدـ إطػػػالؽ  ٜٜٗٔ  لسػػػنة ٕٓٔا
سػػػػرقة أك  سػػػػراح المحكػػػػكـ عػػػػف جريمػػػػة اخػػػػتالس

عػػػف أيػػػة جريمػػػة عمديػػػة أخػػػرل أك  ,أمػػػكاؿ الدكلػػػة
حكـ مػالـ تسػترد منػو تقع عمييا بعد قضاءه مدة ال

أك  ابػػػػػدلت بػػػػػوأك  تحكلػػػػػت إليػػػػػوأك  ىػػػػػذه األمػػػػػكاؿ
قيمتيػػا, كمػػف االطػػالع عمػػى تطبيقػػات ىػػذا القػػرار 
كبعػػد أف يمضػػي المحكػػـك عميػػو عػػف جريمػػة مػػف 
الجػػػرائـ المػػػذككرة فيػػػو المػػػدة المحكػػػـك بيػػػا كجػػػكب 
بقػػػػاءه فػػػػي السػػػػجف مػػػػدة ليػػػػا بدايػػػػة كالنيايػػػػة ليػػػػا, 

كػػػػػػف تحققػػػػػػو مػػػػػػع كالنيايػػػػػػة إذا حمَّػػػػػػت شػػػػػػرط ال يم
كىػك تسػديد مبمػغ الضػرر الػذم أصػاب , االعسار

 الدكلػػة فػػي ماليػػا العػػاـ, كمػػف تحميػػؿ ىػػذا المكقػػؼ
                                                           

/اذؽمئةةخ 1466بةةشاس شذحصةةخ اذزصممةةض االرذبدلةةخ سبةةس  (3)

 )غمش شعرؿس(. 16/11/9112فك  9112اذجضا مخ/
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المركز القػانكني لممحكػكـ عميػو الػذم أمضػى فإف 
مػػدة الحكػػـ الجزائػػي الػػذم حكػػـ بػػو كبمػػا يتناسػػب 
مػػع حجػػـ الجريمػػة التػػي ارتكبيػػا قػػد أصػػبح مػػدينان 

الدكلػػػة كىػػػي إحػػػدل مؤسسػػػات , لمجيػػػة المتضػػػررة
كالتػػػػي عناىػػػػا القػػػػرار المطعػػػػكف بعػػػػدـ دسػػػػتكريتو, 
كتجػػػػد المحكمػػػػة االتحاديػػػػة العميػػػػا أف استحصػػػػاؿ 
ىػػػػػذه المؤسسػػػػػة ديكنيػػػػػا حػػػػػؽ كفمػػػػػو القػػػػػانكف ليػػػػػا 
كاستحصػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػؽ يمػػػػػػػػـز أف يػػػػػػػػتـ كفػػػػػػػػؽ 
اإلجػػراءات المرسػػكمة فػػي القػػكانيف كلػػيس بالتنفيػػذ 

كبالقػػدر الػػذم يػػؤمف التضػػييؽ , عمػػى بػػدف المػػديف
, كلممدة التي حددىا القػانكف, ظيار أمكالوعميو إل

مػػاال نيايػػة, حيػػث حػػدد قػػانكف التنفيػػذ رقػػـ إلػػى  ال
  ٖٗىػػػذه المػػػدة فػػػي المػػػادة ا ٜٓٛٔ  لسػػػنة ٘ٗا

منو بما ال يزيد عمى أربعػة أشػير إلجبػار المػديف 
الطػػرؽ األخػػرل إلػػى  إضػػافة, عمػػى إظيػػار أمكالػػو

التػػي رسػػميا القػػانكف لمحصػػكؿ عمػػى تمػػؾ األمػػكاؿ 
لحجز عمييػػػػا كمنػػػػع السػػػػفر كغيػػػػره, ككػػػػذلؾ مػػػػا بػػػػا

  ٙ٘أكرده قانكف تحصيؿ الػديكف الحككميػة رقػـ ا
مػػػف أسػػػاليب تػػػؤمف الحصػػػكؿ عمػػػى  ٜٚٚٔلسػػػنة 

بقػػػاء المػػػديف  حقػػػكؽ الدكلػػػة, كالقػػػكؿ بغيػػػر ذلػػػؾ كا 
سػجينان بػدكف حػدكد إذا كػاف معسػران كلػـ أك  مكقكفان 

تستطع الدكلة بمػا ليػا مػف إمكانيػات لمكشػؼ عػف 
كالحصػػػػكؿ عمػػػػى حقكقيػػػػا منػػػػو باألسػػػػاليب أمكالػػػػو 
كالمجػػكء عمػػى تطبيػػؽ أحكػػاـ القػػرار رقػػـ , القانكنيػػة

بإبقػػػاءه سػػػجينان دكف تحديػػػد  ٜٜٗٔ  لسػػػنة ٕٓٔا
ذلػػؾ يتعػػارض مػػع المبػػادئ التػػي فػػإف  مػػدة سػػجنو

أكردىػػػػا الدسػػػػتكر فػػػػي الفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف البػػػػاب 
  ٙٗ – ٖٚالثػػػػاني المتعمػػػػػؽ بالحريػػػػات  المػػػػػكاد ا

مػف اف:   /أكالن/أٖٚميو المػادة اكمنيا ما نصت ع

"حريػػة االنسػػاف ككرامتػػو مصػػكنة...", كمػػا نصػػت 
  منػػو بعػػدـ جػػكاز تقييػػد الحقػػكؽ ٙٗعميػػو المػػادة ا

كالحريات إال بنػاءن عمػى قػانكف, كأف ال يكػكف ىػذا 
الحريػػػػة, أك  القػػػػانكف ماسػػػػان كمقيػػػػدان لجػػػػكىر الحػػػػؽ

/ج  مػف الدسػتكر ٕكبناءن عميو كحيػث أف المػادة ا
ز سػػػػػػف قػػػػػػانكف يتعػػػػػػارض مػػػػػػع الحقػػػػػػكؽ لػػػػػػـ تجػػػػػػكّ 

أك  سف مثؿ ىذا القانكففإف  كالحريات الكاردة فيو
كجػػػػكده يشػػػػكؿ خرقػػػػان ألحكػػػػاـ الدسػػػػتكر كيقتضػػػػي 

كأف ذلػػػػؾ ينطبػػػػؽ , األمػػػػر الحكػػػػـ بعػػػػدـ دسػػػػتكريتو
  ٕٓٔعمى قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقػـ ا

الػػػذم يبقػػػي المػػػديف المعسػػػر كالػػػذم  ٜٜٗٔلسػػػنة 
و الجزائيػػػة رىػػػف الحػػػبس دكف أنيػػػى مػػػدة محككميتػػػ

نياية, فأنو يشػكؿ تعارضػان مػع الحقػكؽ كالحريػات 
األساسػػية الػػكاردة فػػي المػػكاد المشػػار إلييػػا أعػػاله, 
كبنػػاءن عميػػو قػػررت المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا عػػدـ 
دسػػػتكرية: "قػػػرار مجمػػػس قيػػػادة الثػػػكرة المنحػػػؿ رقػػػـ 

لغػػػاءه ... كصػػػدر الحكػػػـ  ٜٜٗٔ  لسػػػنة ٕٓٔا كا 
كريان كباتػػػػان اسػػػػتنادان ألحكػػػػاـ المػػػػادة باالتفػػػػاؽ حضػػػػ

  مػػػػػػف قػػػػػػانكف ٗكالمػػػػػػادة ا,   مػػػػػػف الدسػػػػػػتكرٜٗا
  لسػػػػػػػػنة ٖٓالمحكمػػػػػػػػة االتحاديػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا رقػػػػػػػػـ ا

 . ٔا..."ٕ٘ٓٓ
فمػػنيـ مػػف , القػػرار المتقػػدـ كػػاف محػػالن لمتعميػػؽ

انتقػػػػده بػػػػالقكؿ: "إف الظػػػػركؼ التػػػػي يعػػػػاني منيػػػػا 
العراؽ في تدني مستكل الدخؿ كتدىكر االقتصػاد 

كء الخدمات كحرمػاف الفئػات اليّشػة مػف الثػركة كس
جيػػػػكب سػػػػراؽ المػػػػاؿ إلػػػػى  الكطنيػػػػة التػػػػي تػػػػذىب

  ٕٓٔالعاـ, كميا تقضي بكجػكب سػرياف القػرار ا

                                                           
/ارذبدلةةخ/اعالز 53سبةةس ( بةةشاس اذصذحصةةخ االرذبدلةةخ اذعرمةةب 1)

. شعرةةةةةةةةؿس عرةةةةةةةةف اذصؿبةةةةةةةةقس 3/2/9113فةةةةةةةةك  9113

https://www.iraqfsc.iq/s.2017/page_6/ 

https://www.iraqfsc.iq/s.2017/page_6/
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لحػػػػػػػيف عػػػػػػػكدة النزاىػػػػػػػة كالشػػػػػػػفافية  ٜٜٗٔلسػػػػػػػنة 
المحكمػػػػػة فػػػػػإف  كاحتػػػػػراـ القػػػػػانكف كالنظػػػػػاـ العػػػػػاـ,

إعانػػة الحككمػػة عمػػى إلػػى  االتحاديػػة العميػػا مػػدعكة
صػػػػػالح االقتصػػػػػادم بمكافحػػػػػة الفسػػػػػاد تحقيػػػػػؽ اإل

كتكفر ظػركؼ العػيش الكػريـ لعمػكـ العػراقييف فػي 
بمػػػػػد يعتبػػػػػر مػػػػػف دكؿ العػػػػػالـ الغنيػػػػػة فػػػػػي ثركاتيػػػػػا 
الطبيعيػػػػة كمكاردىػػػػا البشػػػػرية كال ينبغػػػػي لممحكمػػػػة 
إغفػػػاؿ سػػػكء األحيػػػاء البائسػػػة شػػػرقي بغػػػداد كحػػػي 
طػػػػػارؽ كالعبيػػػػػدم كالنيػػػػػركاف كالمعامػػػػػؿ كغيرىػػػػػا, 

كع كاالمػػػػراض كالبػػػػؤس, بينمػػػػا حيػػػػث الفقػػػػر كالجػػػػ
سػػػػراؽ المػػػػاؿ العػػػػاـ طميقػػػػي السػػػػراح يعيشػػػػكف فػػػػي 
ذا لػػػـ تػػػنيض المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا  نعػػػيـ, كا 
لمقيػػػاـ بمسػػػؤكلية مكافحػػػة الفسػػػاد فمػػػف الػػػذم يقػػػـك 

, كىنػػػػػاؾ مػػػػػف أيػػػػػد القػػػػػرار قػػػػػائالن: "كيجػػػػػب  ٔابػػػػػو"
إطالؽ سراح المحككـ عميو مف المؤسسة العقابية 

طمكبػػػان عػػػف قضػػية أخػػػرل إذا مػػػا فػػكران مػػػالـ يكػػف م
استنفذ المدة المحػددة فػي قػرار الحكػـ, دكف التقيػد 

 ٕٓٔبػػػػػالفقرة الحكميػػػػػة المتعمقػػػػػة بتطبيػػػػػؽ القػػػػػرار 
كعمػػػى المؤسسػػػات العقابيػػػة مراعػػػاة  ٜٜٗٔلسػػػنة 

ذلػػؾ تطبيقػػان ألحكػػاـ القػػرار الصػػادر مػػف المحكمػػة 
ال تعرضػػػػػػػػت  االتحاديػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا آنػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػذكر كا 

كالسػػػػػيما أف قػػػػػرار المحكمػػػػػة , ةلممسػػػػػاءلة القانكنيػػػػػ
االتحادية العميا الذم تقػرر بمكجبػو عػدـ دسػتكرية 

لغاؤه يعػد باتػان كممزمػان  ٜٜٗٔلسنة  ٕٓٔالقرار  كا 
لكافػػة المحػػاكـ كجميػػع المؤسسػػات كالسػػمطات فػػي 

                                                           

رعرمةةةا عرةةةف بةةةشاس , ( اذةبضةةةك دمةةةذس عرةةةك ظةةةؿسق1)

اذصذحصةةةةخ االرذبدلةةةةخ اذعرمةةةةب شعرةةةةؿس عرةةةةف اذصؿبةةةةقس 

https://www.iraqfsc.iq/news.3991   . 

الدكلة... أما بشأف المبالغ المترتبة بذمة المحكـك 
 .  ٕاعميو لمدكلة, فيتـ استحصاليا منو تنفيذان"

مػػػػػػػا تضػػػػػػػمنو قػػػػػػػرار فػػػػػػػإف  كبرأينػػػػػػػا المتكاضػػػػػػػع
المحكمػػػػػػة االتحاديػػػػػػة العميػػػػػػا مػػػػػػف اسػػػػػػانيد جػػػػػػدير 
باالعتبػػػار. كمػػػا نعتقػػػد بضػػػركرة إلغػػػاء مػػػا إنتفػػػت 
الحاجػػػػػو إليػػػػػو مػػػػػف قػػػػػرارات مجمػػػػػس قيػػػػػادة الثػػػػػكرة 
صػػػدار تشػػػريعات جديػػػدة تػػػالءـ مػػػع  االمنحػػػؿ , كا 
مقتضى الحالة. كبيػذا الصػدد نشػيد بػدكر مجمػس 

إعػػػػػػداده لمشػػػػػػركع قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء األعمػػػػػػى فػػػػػػي 
العقكبػػػػات, كمشػػػػػركع قػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات 
الجزائيػػة, لتحػػؿ ىػػذيف المشػػركعيف محػػؿ القػػكانيف 

 كالقرارات المتعددة ذات الصمة بيا.
أك  كجػػدير بالػػذكر أف إعػػادة المبمػػغ المخػػتمس,

إعػػػػادة مبمػػػػغ الرشػػػػكة ال يمحػػػػك الجريمػػػػة, بػػػػؿ مػػػػف 
مػػف الممكػػف عػػده ظرفػػان قضػػائيان مخففػػان كحسػػب, ك 

ذلػػػؾ قػػػرار لمحكمػػػة التمييػػػز االتحاديػػػة جػػػاء فيػػػو: 
"لػػػػدل التػػػػدقيؽ كالمداكلػػػػة كجػػػػد أف كافػػػػة القػػػػرارات 

 ...التػػػػػػي أصػػػػػػدرتيا محكمػػػػػػة الجنايات/الرصػػػػػػافة 
كانػػت المحكمػػة المػػذككرة قػػد راعػػت عنػػد إصػػدارىا 
تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ القػػػػانكف تطبيقػػػػان صػػػػحيحان بعػػػػد أف 
اعتمػػػػػػدت األدلػػػػػػة الكافيػػػػػػة التػػػػػػي أظيرتيػػػػػػا كقػػػػػػائع 

لدعكل تحقيقان كمحاكمة, كإلقرار المتيـ بإستالمو ا
ف إعػػػػادة  عطػػػػاءه تعيػػػػدان عمػػػػى نفسػػػػو, كا  المبمػػػػغ كا 
المبمغ كالتنازؿ ال يمحك الجريمة, كلألسػباب التػي 

قراراتيػػا الصػػادرة فػػي فػػإف  اسػػتندت الييػػا المحكمػػة

                                                           

د. صؼمةةةةش اذذسةةةةعك, رعرمةةةةا عرةةةةف دحةةةةس اذصذحصةةةةخ ( 9)

فةةك  9113/ارذبدلةةخ/53االرذبدلةةخ اذعرمةةب سبةةس اذةةةشاس 

شعرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؿس عرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف , 3/2/9113

اذصؿبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقس

://www.tqmag.net/body.asp?field=nhttp

ews_arabic&id=2246   . 

https://www.iraqfsc.iq/news.3991/
https://www.iraqfsc.iq/news.3991/
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2246
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2246
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الػػػػػػػػدعكل صػػػػػػػػحيحة قػػػػػػػػرر تصػػػػػػػػديقيا لمكافقتيػػػػػػػػا 
 . ٔالمقانكف"

 المبحث الثاني
 نية الدولية المعنية بمكافحة الفساد اُلطر القانو 

زة الدكلية جيكد لقد بذلت المنظمات كاألجي
عديدة كمتنكعة لمكافحة الفساد منذ أكائؿ 
السبعينيات مف القرف الماضي, كازداد االىتماـ 
الدكلي بالفساد كالمشكالت الناجمة عنو في العقد 
األخير مف القرف العشريف, كبمغ ذركتو في 
السنكات األخيرة عمى نحك لـ يكف معيكدان مف 

اتفاقية األمـ  قبؿ, حيث تكجت ىذِه الجيكد بعقد
؛ إذ ُتَعد ىذِه ٖٕٓٓالمتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 

االتفاقية اطاران مرجعيان لمكافحة الفساد كمنعو 
عمى الصعيديف الكطني كالدكلي, حيث أعد 
مشركع االتفاقية بمبادرة مف الجمعية العامة 

في   ٔٙ/٘٘لألمـ المتحدة بالقرار رقـ ا
ت , كمف خالؿ القرار اشار ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٗ

الجمعية العامة عمى أف لمفساد أثر ناخر في 
الديمقراطية كالتنمية كسيادة القانكف كالنشاط 
االقتصادم, كطمبت مف االميف العاـ لألمـ 
المتحدة تكجيو دعكة لفريؽ يككف باب العضكية 
فيو مفتكحان مف الخبراء الحككمييف الدكلييف 
ليتكلى دراسة كاعداد مشركع نطاؽ االختصاص 

لتفاكض بشأف الصؾ القانكني المقبؿ ألجؿ ا
كما قررت إنشاء لجنة , لمكافحة الفساد

مخصصة لمتفاكض بشأف ىذا الصؾ لكي تبدأ 
اعماليا حالما يعتمد مشركع نطاؽ االختصاص 

                                                           

/اذؽمئةخ 13333بشاس شذحصةخ اذزصممةض االرذبدلةخ سبةس  (1)

)غمةةةةش  2/2/9113فةةةةك  9113اذجضا مةةةةخ ا/ؾذةةةةف/

 شعرؿس(.

الخاص ليذا التفاكض, ثـ اصدرت الجمعية 
في   ٕٓٙ/ٙ٘االعامة القرار رقـ 

الذم قررت بمكجبو قياـ  ٕٕٓٓ/ايمكؿ/ٖٔ
القياـ بكاجبيا إلى  المخصصة لمتفاكضالمجنة 

بشأف التفاكض عمى اتفاقية كاسعة النطاؽ 
اتفاقية األمػػـ المتحػػدة اكفعالػػة يشػػار إلييا باسػػـ 

/كانكف ٔٔ–ٜ, كفػػي الفتػػرة مف  لمكافحػػة الفسػػػاد
عقدت مراسيـ التكقيع عمى  ٖٕٓٓاألكؿ/

 االتفاقية في مؤتمر سياسي رفيع المستكل عقد
 ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٗٔكفي , في ميريدا بالمكسيؾ

 دخمت االتفاقية حيز النفاذ.
مف أىـ كنظران ألىمية ىذِه اإلتفاقية إذ ُتَعد 

المبادرات التي قامت بيا منظمة األمـ المتحدة 
؛ لذا سنكرس ىذا في مجاؿ مكافحة الفساد

المبحث لدراسة ىذِه االتفاقية كأثرىا عمى مكافحة 
ؾ في مطمبيف؛ حيث الفساد في العراؽ كذل

اإلحكاـ التي تضمنتيا نكضح في المطمب األكؿ 
االتفاقية في مجاؿ مكافحة الفساد, كنعرج في 
المطمب الثاني عمى مدل مكائمة التشريعات 
العراقية كاحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

 الفساد .
 المطمب األول

احكام مكافحة الفساد وفقاا لتفاقية المم 
  3002لمكافحة الفساد لعام  المتحدة

بشأف اإلحكاـ التي تضمنتيا االتفاقية في 
فيمكف , مجاؿ مكافحة الفساد المالي كاالدارم

ثالثة مجمكعات مف اإلحكاـ إلى  اإلشارة
إلى  مما يستدعي تقسيـ المطمب, األساسية

 الفرعيف اآلتييف:
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الحكام العامة واثر انضمام العراق الفرع األول: 
 الدولية لالتفاقية

يمكف أف نتناكؿ ضمف اإلحكاـ العامة في 
 االتفاقية مسائؿ عدة ككما يمي :

تعد اتفاقية األمـ  الهدف من التفاقية: -أولا 
المتحدة لمكافحة الفساد المنظكمة القانكنية 
األكلى عمى المستكل الدكلي لمنع الفساد 
كالقضاء عميو عف طريؽ كضع المسؤكلية عمى 

مع , عبر التعاكف فيما بينيا عاتؽ جميع الدكؿ
دعـ كتفعيؿ مشاركة االفراد كالجماعات خارج 

 نطاؽ القطاع العاـ.
محاربة الفساد بصكره إلى  كتيدؼ االتفاقية

كافة, لما تشكؿ تمؾ الظاىرة مف مشاكؿ 
كمخاطر عمى استقرار المجتمعات كامنيا كتعمؿ 
عمى تقكيض مؤسسات الديمقراطية كقيميا كالقيـ 

ية كالعدالة, كيعرض التنمية المستدامة االخالق
, كما لتمؾ الظاىرة مف  ٔاكسيادة القانكف لمخطر

صالت كسائر أشكاؿ الجريمة كخصكصان 
بما فييا , الجريمة المنظمة كالجريمة االقتصادية

أف غسؿ إلى  , مع اإلشارة ٕاغسؿ االمكاؿ
االمكاؿ تمثؿ المحطة النيائية  لألمكاؿ التي يتـ 

يا جراء االنشطة االجرامية الحصكؿ عمي
 المرتبطة بالفساد.

تكجيو النظر لحجـ إلى  كما تيدؼ االتفاقية
إلى  اذ تشير, الفساد مقارنة مع مكارد الدكلة

قمقيا لحاالت الفساد التي تتعمؽ بمقادير ىائمة 

                                                           

( اذفةةةشح )ا/ؾذةةف( شةةط دلجب ةةخ ارفببمةةخ ا/شةةس اذصزذةةذح 1)

 .9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 

لجب ةةةخ ارفببمةةةخ ا/شةةةس اذصزذةةةذح ( اذفةةةةشح )اذنبظمةةةخ( شةةةط د9)

 .9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 

مف المكجكدات يمكف أف تمثؿ نسبة كبيرة مف 
 مكارد الدكلة.

االتفاقية كاقتناعان مف القائميف عمى كضع 
كاطرافيا بأف الفساد لـ يعد شأنان محميان بؿ ىك 
ظاىرة دكلية تمس كؿ المجتمعات 

مسؤكلية مكافحتو تقع فإف  كاالقتصاديات, لذا
عمى جميع الدكؿ االطراؼ في االتفاقية كحتى 
تمؾ التي خارج اطار االتفاقية, كبعبارة اخرل 
انيا مسؤكلية المجتمع الدكلي بأسره, لذلؾ ىدفت 

منع ككشؼ كردع االحاالت الدكلية إلى  االتفاقية
لى  لممكجكدات المكتسبة بصكرة غير مشركعة, كا 
تعزيز التعاكف الدكلي في مجاؿ استرداد 
لى التسميـ بالمبادئ األساسية  المكجكدات, كا 
لمراعاة االصكؿ القانكنية في اإلجراءات الجنائية 

 . ٖاكالمدنية كاإلدارية لمفصؿ في حقكؽ الممكية
تركي  كتدعيـ إلى  كما تيدؼ االتفاقية

منع كمكافحة الفساد بصكرة إلى  التدابير الرامية
كتيسير كدعـ التعاكف الدكلي , اكفأ كانجح

كالمساعدة التقنية في مجاؿ منع كمكافحة 
الفساد, كتعزيز النزاىة كالمسآلة كاالدارة السميمة 

 . ٗالمشؤكف العمكمية كالممتمكات العمكمية
تمتاز  شمولية نطاق تطبيق التفاقية: -ثانياا 

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بالشمكلية 
كمف خالؿ مراحؿ عدة, منيا ما تعمؽ بالتدابير 
الكقائية لمنع كقكعيا مف خالؿ سياسات 
كممارسات مكافحة الفساد الكقائية, حيث أكجبت 
االتفاقية عمى كؿ دكلة طرؼ أف تقكـ ككفقان 

                                                           

(اذفةةةشح )اذخبشسةةخ(  شةةط دلجب ةةخ ارفببمةةخ ا/شةةس اذصزذةةذح 3)

 .9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 

شةةةط ارفببمةةةخ  (1)شةةةط اذصةةةبدح  (ج), (ة), (أ)( اذفةةةةشح 4)

 . 9113ا/شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 
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ألساسية لنظاميا القانكني كضع كتنفيذ لممبادئ ا
سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد, كما 
تضمنت احكامان تتعمؽ بمكافحة الظاىرة بعد 
كقكعيا مف خالؿ التحرم كالمالحقة لمرتكبي 
ىذه الجرائـ, كبعد ذلؾ مف خالؿ تتبع العائدات 
المتحصمة بكاسطة استرداد االمكاؿ مف تمؾ 

إلى  فاقية األمـ المتحدة تشيرالجرائـ, كما أف ات
أف جرائـ الفساد ليس بالضركرة أف تككف منصبة 
عمى ضرر في أمكاؿ الدكلة, بؿ يمكف أف تككف 

 قد سببت ضرران في أمكاؿ القطاع الخاص . 
ترسيخ القيم السياسية والجتماعية  -ثالثاا 

أف ترسي  القيـ  المعززة لمكافحة الفساد:
تؤثر كجكدان كعدمان في السياسية كاالجتماعية قد 

كجكد ظاىرة الفساد المالي كاالدارم, لذا نجد أف 
ضركرة ترسي  تمؾ إلى  إحكاـ االتفاقية قد اشارت
 القيـ مػف خالؿ ما يمي:

 تأكيد النزاىة كالمسآلة كسيادة القانكف . -ٔ
 دعـ استقالؿ القضاء كالتأكيد عمى نزاىتو . -ٕ
تكعية المجتمع إلى  تشير إحكاـ االتفاقية -ٖ

كاشراؾ المجتمعات األىمية كالمنظمات غير 
الحككمية في مجاؿ مكافحة الفساد 

 .  ٔاكمحاربتو
اعتماد مبادئ الكفاءة كالمعايير المكضكعية  -ٗ

في الجدارة كاالنصاؼ كاالىمية في مجاؿ 
التكظؼ في القطاع الحككمي, أم يجب 
تعزيز فكرة الكفاءة كالشفافية في اختيار 

االكبر لجرائـ  المكظفيف ككنيـ الميداف
 الفساد.

                                                           

شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسةبد شط ارفببمخ ا/ (13)( اذصبدح 1)

 . 9113ذسعخ 

تعزيز الشفافية السياسية المرتبطة بتمكيؿ  -٘
 االحزاب السياسية.

الهتمام بالسياسات الوقائية المصاحبة  -رابعاا 
ىناؾ سياسات إذا ما تـ  لمكافحة الفساد:
الحد أك  منع كقكع الفسادإلى  أتباعيا قد تؤدم

 مف آثاره بشكؿ كبير كمنيا:
افحة الفساد كجكد ىيئات تضطمع في مك -ٔ

كقائيان, عمى أف تمنح تمؾ الييئات ما تمـز 
مف االستقاللية لتمكينيا مف االضطالع 
بكظائفيا بصكرة فعالة كبمنأل عف أم تأثير 
ال مسكغ لو, تعمؿ تمؾ الييئات عمى سبيؿ 

إجراء تقييـ أك  المثاؿ في المراجعة الضريبية
دكرم لمصككؾ القانكنية كالتدابير اإلدارية 

 . ٕالصمة ذات ا
المعارؼ المتعمقة بمكافحة الفساد إلى  تشير -ٕ

مف خالؿ التكعية العامة المتعمقة بالقياـ 
باألنشطة االعالمية التي تسيـ في عدـ 
التسامح مع الفساد كيمكف أف تشمؿ ىذه 

 التكعية المناى  المدرسية كالجامعية .
اتخاذ اإلجراءات المناسبة في مجاؿ القطاع  -ٖ

ضع برام  تعميمية العاـ تعمؿ عمى ك 
كتدريبية لتمكيف المكظفيف مف الكفاء 
بمتطمبات االداء الصحيح كالمشرؼ كالسميـ 

السيما تمؾ الكظائؼ , لمكظائؼ الحككمية
مف , التي قد تككف عرضة لجرائـ الفساد

اجؿ اذكاء كعييـ بمخاطر الفساد المالزمة 
 .  ٖاإلداء كظائفيـ

                                                           

شط ارفببمةخ ا/شةس اذصزذةذح ذصحبفذةخ اذفسةبد  (6)( اذصبدح 9)

 . 9113ذسعخ 

شةط  (3)شط اذصبدح  (1)شط اذفةشح  (د)( اذفةشح اذفشعمخ 3)

 .9113ارفببمخ ا/شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 
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, كضع مدكنات سمكؾ المكظفيف العمكمييف -ٗ
ضركرة سعي كؿ إلى  حيث اشارت االتفاقية

أف تطبؽ ضمف نطاؽ إلى  دكلة طرؼ
أك  مدكنات, نظميا المؤسسية كالقانكنية

معايير سمككية مف اجؿ االداء الصحيح 
كالمشرؼ كالسميـ لمكظائؼ العمكمية ,كيمكف 
ليا في ىذا المجاؿ أف تسترشد بالمدكنة 
 الدكلية لقكاعد سمكؾ المكظفيف العمكمييف
الكاردة في مرفؽ قرار الجمعية العامة لألمـ 

 .ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٔفي   ٜ٘/ٔ٘االمتحدة رقـ 
كضع التدابير الالزمة التي تمـز المكظفيف  -٘

العمكمييف في االفصاح لمسمطات المعنية 
االعماؿ كأية أك  الدخكؿأك  عف االستثمارات

انشطة خارجية قد تتعارض مع عمميـ 
االعماؿ  لكي يتسنى معرفة تمؾ, الكظيفي

كي , التي قد تككف ليا عالقة بعممو الكظيفي
ال يستغؿ عممو الكظيفي في مجاؿ أعماؿ 

 . ٔااخرل قد تككف مرتبطة بعممو الكظيفي
تضمنت االتفاقية احكامان تتعمؽ بتنظيـ  -ٙ

المشتريات العمكمية كادارة االمكاؿ العامة 
كالعقكد عمى نحك يتسـ بالشفافية كالتنافس 

مكضكعية في اتخاذ القرارات  ككفقان لمعايير
 . ٕاتطمبات تعمؿ بفعالية لمنع الفسادككفقان لم

إنشاء رقابة فعالة عمى البنكؾ كمحالت  -ٚ
يتضمف نظامان , الصيرفة كتحكيؿ االمكاؿ

شامالن يعمؿ عمى ردع ككشؼ جميع أشكاؿ 
عمى أف يعمؿ ذلؾ النظاـ , غسؿ االمكاؿ

                                                           

زذةذح شةط ارفببمةخ ا/شةس اذص (2)شةط اذصةبدح  (5)( اذفةشح 1)

 . 9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 

شط ارفببمةخ ا/شةس اذصزذةذح ذصحبفذةخ اذفسةبد  (2)( اذصبدح 9)

 . 9113ذسعخ 

عمى المتطمبات الخاصة بتحديد ىكية 
ف كالمالكيف المنتفعيف عند االقتضاء الزبائ

كحفظ السجالت كاالبالغ عف المعامالت 
 . ٖاالمشبكىة 

الطار التشريعي لتجريم الفرع الثاني:  
 أعمال الفساد 

تكاد تككف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 
الفساد ال تخمك مف تجريـ جميع األفعاؿ المتعمقة 

إلى  ربالفساد, كمف ىذا االطار نكد أف نشي
الميزات التي تضمنتيا االتفاقية في ىذا الشأف 

 ككما يمي:
تجريـ جميع افعاؿ كصكر الفساد سكاء  -ٔ

غير التقميدية, مثؿ الرشكة, أك  التقميدية
المتاجرة بالنفكذ, , اختالس االمكاؿ العامة

اساءة استغالؿ الكظائؼ, االثراء غير 
 .  ٗاالمشركع, االخفاء, اعاقة سير العدالة

إحكاـ االتفاقية نصكصان تمـز تجريـ  تضمنت -ٕ
افعاؿ الرشكة في القطاع الخاص, فضالن عف 
تجريميا في القطاع العاـ, حيث الزمت كؿ 
دكلة طرؼ في النظر ما قد يمـز مف تدابير 
تشريعية كتدابير اخرل لتجريـ األفعاؿ التي 
تشكؿ جريمة الرشكة عندما ترتكب عمدان 

أك  ماليةأك  أثناء مزاكلة انشطة اقتصادية

                                                           

 (14)شةةط اذصةةبدح  (1)شةةط اذفةةةشح  (أ)( اذفةةةشح اذفشعمةةخ 3)

 9113شط ارفببمخ ا/شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسةبد ذسةعخ 

. 

, (94), (91), (12), (12), (13), (15( اذصةةةةؿاد )4)

( شط ارفببمخ ا/شةس اذصزذةذح ذصحبفذةخ اذفسةبد ذسةعخ 95)

9113 . 
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تجارية مف قبؿ شخص يدير كيانان تابعان 
 . ٔالمقطاع الخاص

جرمت إحكاـ االتفاقية األفعاؿ التي تشكؿ  -ٖ
جريمة مف جرائـ الفساد سكاء ارتكبت مف 

المكظؼ العاـ أك  قبؿ المكظؼ الكطني
المكظؼ العاـ في المؤسسة أك  االجنبي

الدكلية, كما انيا قررت المسؤكلية الجنائية 
شخاص االعتبارية حيف يمكف مسائمتيـ لأل

عف جرائـ الفساد كاخضاعيا لعقكبات جنائية 
دكف المساس بإمكانية مسائمة , كغير جنائية

  الذيف ارتكبكا داألشخاص الطبيعييف ااالفرا
 ىذه الجرائـ.

استحدثت إحكاـ االتفاقية تجريـ بعض  -ٗ
األفعاؿ ككسعت مف نطاؽ تجريـ اخرل, 

حيث تعد , العدالة مثؿ تجريـ عرقمة سير
جريمة عرقمة سير العدالة مف خالؿ التأثير 

المكظؼ المنكط بو تنفيذ أك  عمى الشيكد
القانكف احد العقبات الرئيسية لمكافحة 

أك  الفساد, كيشمؿ ذلؾ استخداـ القكة البدنية
أك  الكعد بمزية غير مستحقةأك  التيديد
لمتحريض عمى االدالء , منحياأك  عرضيا
 لمتدخؿ باألدالء بشيادة زكرأك  كربشيادة ز 

استخداميا لمتدخؿ في أك  ,تقديـ االدلةأك 
مكمؼ بتنفيذ أك  ممارسة أم مكظؼ قضائي

 . ٕاالقانكف
كما كسعت مف تجريـ جميع افعاؿ الفساد 
مف حيث ما يمـز اتخاذه مف تدابير تشريعية 

                                                           

شط ارفببمخ ا/شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسةبد  (91)( اذصبدح 1)

 . 9113ذسعخ 

شط ارفببمخ ا/شس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسةبد  (95)( اذصبدح 9)

 . 9113ذسعخ 

كتدابير اخرل تتعمؽ بالمشاركة بأية صفة 
محرض في أك  مساعدأك  كطرؼ متكاط 

فعؿ مجـر كفقان لالتفاقية, أم أف إحكاـ 
, كاجازت  ٖااالتفاقية أقرت المساىمة التبعية

االتفاقية تجريـ األفعاؿ التي قد تشكؿ شركعان 
الرتكاب احد جرائـ الفساد المنصكص 

 عمييا.
عممت االتفاقية عمى نظاـ جزائي لمكافحة  -٘

يتسـ بالفعالية مف جية كالتنكع مف , الفساد
ية اخرل, كذلؾ مف خالؿ الحد مف ج

حصانات بعض المكظفيف لكي تككف 
حيث اجازت إحكاـ , احكاميا إحكاـ فعالة

االتفاقية لكؿ دكلة طرؼ أف تتخذ كفقان 
لنظاميا الداخمي كمبادئيا الدستكرية ما قد 

ابقاء التكازف أك  يمـز مف اتخاذ تدابير إلرساء
امتيازات قضائية أك  بيف أم حصانات

حة لمكظفييا العمكمييف مف اجؿ أداء ممنك 
كظائفيـ كامكانية القياـ عند الضركرة 
بعمميات تحقيؽ كمالحقة كمقاضاة فعالة في 

 . ٗااألفعاؿ المجرمة كفقان ليذه االتفاقية 
  المطمب الثاني

مدى موائمة التشريعات العراقية واحكام اتفاقية 
 األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ـ الفسػاد اإلدارم كالمػالي عمػى إفَّ خطكرة جػرائ
الدكلػػػػػػة كالمجتمػػػػػػع, إذ يتعػػػػػػدل بعضػػػػػػيا الحػػػػػػدكد, 
كتشػػارؾ فػػػي ارتكابيػػػا شػػػركات كمؤسسػػػات ككبػػػار 
المػػكظفيف. كػػاف السػػبب الرئيسػػي الػػذم دفػػع األمػػـ 

                                                           

شط ارفببمخ ا/شةس اذصزذةذح  (93)شط اذصبدح  (1)( اذفةشح 3)

  9113اذفسبد ذسعخ ذصحبفذخ 

شةط ارفببمةخ ا/شةس اذصزذةذح  (31)شط اذصبدح  (9)(اذفةشح 4)

 . 9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 
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عقػػد إتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة إلػػى  المتحػػدة
, ككػػػػاف العػػػػراؽ مػػػػف بػػػػيف  ٔا ٖٕٓٓالفسػػػػاد لعػػػػاـ 

 . ٕايذه اإلتفاقيةالدكؿ التي إنضمت ل
كقػػػػد تضػػػػمنت اإلتفاقيػػػػة المػػػػذككرة  فػػػػي المػػػػكاد 

  منيػا إيضػػاحان بػػالجرائـ الكاجػػب العمػػؿ ٜٕ-٘ٔا
عمػى مكافحتيػػا بإعتبارىػػا مػػف جػػرائـ الفسػػاد, كفػػي 

رشػػػػػػكة االمقدمػػػػػة منيػػػػػػا جريمػػػػػػة الرشػػػػػكة, كتشػػػػػػمؿ 
المػػػػػػػػػػػكظفيف المحميػػػػػػػػػػػيف  ك ارشػػػػػػػػػػػكة المػػػػػػػػػػػكظفيف 

ت األجانػػػػػب  ك ارشػػػػػػكة المػػػػػكظفيف فػػػػػػي المنظمػػػػػػا
الدكليػػػػة  ك االرشػػػػكة فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص , كمػػػػا 
 –تضػػمنت ىػػذه االتفاقيػػة إشػػارة صػػريحة بالػػدعكة 

بتجػػػػريـ صػػػػكر  –لمػػػػدكؿ االعضػػػػاء فػػػػي االتفاقيػػػػة
,  ٖاالرشػػػػػػػكة المتقدمػػػػػػػة فػػػػػػػي تشػػػػػػػريعاتيا الكطنيػػػػػػػة

ليذه الدعكة ما يسكغيا إذ مػف شػأف فإف  كبتقديرنا
ىػػػػذه الصػػػػكر مػػػػف جػػػػرائـ الرشػػػػكة الحػػػػاؽ الضػػػػرر 

العراؽ لحساب جيات أجنبيػة, كمػا أنيػا بمصمحة 
                                                           

د. ثةةةشاء شعةةةزس جصةةةبخ عجةةةذ اذرطمةةةد, د. صاظةةةب سفمةةةا  (1)

تةةعمذ, د. تةةصمخ فبضةةد عجةةذ ة, شؿا صةةخ اذزرةةشلعبد 

اذعشابمخ  رفببمخ االشس اذصزذذح ذصحبفذخ اذفسبد ؾأثشؼةب 

شجرةخ  بشعةخ رحشلةذ , ؾس اذةطب  اذخبصفك رفعمد د

 . 62-1, ص/ 9اذجضء , 9116ذرذةؿ , الرؿخ 

ؾر ةةس  9115دةرةةذ ؼةةزغ االرفببمةةخ دمةةض اذعفةةبر عةةبز (9) 

( دؾذةةخ فشفةةةبً فمؽةةب, دمةةةم رعةةذ ؼةةةزغ االرفببمةةةخ 145)

تةةةجمالً ببظؿظمةةةبً ذرزعةةةبؾض اذةةةذؾذك فةةةك شجةةةبخ شحبفذةةةخ 

شةؿس  اذفسبد, ؾؼك رعزصذ فك شجبد ؽب عرف عةذد شةط اال

اذجؿؼشلةةخ راد اذلةةرخ ثبذصحبفذةةخ ؾاذصزعرةةةخ ثبذؿببلةةخ 

شةةةط اذفسةةةبد, ؾاذزجةةةشلس, ؾاتةةةزشداد ا/شةةةؿاخ شذةةةد 

اذجشلصخ, ؾاذزعبؾض اذجعب ك اذذؾذك. ؾؼك رشتس ثةزذث 

إفبساً شبشالً ذرعصةد عرةف اذلةعمذ اذةؿفعك ؾا برمصةك 

ؾاذذؾذك فك شجبخ شحبفذخ اذفسةبد. ؾدمةم أض اذعةشا  

ببمخ فةذ صبد  عرمؽب ثبذةةبظؿض سبةس فشفبً فك ؼزغ االرف

, ذةةزا فؽةةؿ شرةةضز ثبذسةةمش فةةك ؼةةزا 9113( ذسةةعخ 35)

رعةةذلد اذةةةؿاظمط أؾ  اذصةعؽ  شةةط ةةةالخ ررةةشلق بةةؿاظمط,

اذسةةةبسلخ ثصةةةب لعسةةةجس ؾأؼةةةذاف االرفببمةةةخ اذصةةةزجؿسح, 

 9111( ذسةةعخ 31ؾلصنةةد بةةبظؿض ؼمئةةخ اذعضاؼةةخ سبةةس )

 ةطؿح فك ؼزا اذسجمد.

ذ اذطمةد ؾآةةشؾض, اذصلةذس د. ثشاء شعزس جصةبخ عجة (3)

  . 9اذسبثا, ص/ 

سمعة العػراؽ, كيكفػي أف إلى  قد َتَتَسبَّب باإلساءة
نػػذكر فػػي ىػػذا السػػياؽ مػػا تنشػػره كسػػائؿ اإلعػػالـ 
مػػػف تػػػكرط كبػػػار المسػػػؤكليف مػػػع شػػػركات أجنبيػػػة 
مسػػتثمرة فػػي حقػػكؿ الػػنفط كغيرىػػا, كىػػك مػػا يسػػكغ 
تأييػػدنا لتعػػديؿ النصػػكص العقابيػػة لجريمػػة الرشػػكة 

المنظمػػػات أك  الرشػػػكة لممػػػكظفيف األجانػػػب كجعػػػؿ
تمقػػػػػػي الرشػػػػػػكة مػػػػػػنيـ ظرفػػػػػػان مشػػػػػػددان أك  الدكليػػػػػػة,
 لمعقكبة.

كبالمقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع التشػػػػػػػريعات العراقيػػػػػػػة يمكػػػػػػػف 
أف مػػػا جػػػاء بػػػو المشػػػرع العراقػػػي قػػػد إلػػػى  اإلشػػػارة

يتطػػػػػابؽ احيانػػػػػان كيتمػػػػػايز احيانػػػػػان اخػػػػػرل بالنسػػػػػبة 
لكصػػػػػؼ جػػػػػرائـ الفسػػػػػاد المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي 

 ة.االتفاقي
ففيمػػا يتعمػػؽ بجريمػػة الرشػػكة نجػػد أف النمػػكذج 
القػػػانكني لتمػػػؾ الجريمػػػة جػػػاء بػػػو المشػػػرع العراقػػػي 

, ٜٜٙٔلسػػػنة   ٔٔٔافػػػي قػػػانكف العقكبػػػات رقػػػـ 
كىػػػػي تكػػػػاد ال تختمػػػػؼ مػػػػف حيػػػػث ضػػػػركرة تػػػػكافر 
ركنػػػػيف مػػػػادم كمعنػػػػكم يسػػػػبقيما الػػػػركف الخػػػػاص 

حيػػػػػث عرفػػػػػت , المتمثػػػػػؿ بصػػػػػفة المكظػػػػػؼ العػػػػػاـ
أم شػػػػػخص  -أالعػػػػػاـ بانػػػػػو االتفاقيػػػػػة المكظػػػػػؼ ا

أك  اداريػػػػػان أك  تنفيػػػػػذيان أك  يشػػػػػغؿ منصػػػػػبان تشػػػػػريعيان 
أك  قضػػػائيان لػػػدل دكلػػػة طػػػرؼ سػػػكاء اكػػػاف معيننػػػان 

مػػػػدفكع االجػػػػر أـ غيػػػػر , مؤقتػػػػان أك  منتخبػػػػان دائمػػػػان 
مػػػدفكع االجػػػر كبصػػػرؼ النظػػػر عػػػف اقدميػػػة ذلػػػؾ 

أم شػػػخص أخػػػر يػػػكدم كظيفػػػة  -الشػػػخص . ب
لقػػػػػػانكف عمكميػػػػػػة حسػػػػػػب التعريػػػػػػؼ الػػػػػػكارد فػػػػػػي ا

 .  ٗا الداخمي لمدكلة الطرؼ

                                                           

شةةط ارفببمةةخ ا/شةةس اذصزذةةذح  (9)شةةط اذصةةبدح  (أ)(اذفةةةشح 4)

  9113ذصحبفذخ اذفسبد ذسعخ 
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كبالمقارنة مع ما جػاء بػو المشػرع العراقػي مػف 
تعريؼ كاسػع لممكمػؼ بخدمػة عامػة ليشػمؿ جميػع 

إمػػػػا الػػػػركف , مػػػػا جػػػػاءت بػػػػو االتفاقيػػػػة مػػػػف فقػػػػرات
فنجػػد أف إحكػػاـ االتفاقيػػة , المػػادم لجريمػػة الرشػػكة

ال تختمؼ كبما جاء بو المشرع العراقي مػف حيػث 
المكمػؼ بخدمػة عامػة أك  ؿ المكظػؼقبػك أك  طمب

أك  كعد ألجؿ القيػاـ بعمػؿأك  لمزية غير مستحقة
إال أف , االمتنػػػاع عػػػف عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ كظيفيػػػة

مناط االختالؼ بيف النصيف ىػك أف قبػكؿ المزيػة 
الكعػػد بيػا كفقػػان لػػنص االتفاقيػػة أك  غيػر المسػػتحقة

لصػالح أك  يمكف أف تككف لصالح المكظؼ نفسػو
كيبػػدك أف اصػػطالح , اف أخػػركيػػأك  شػػخص أخػػر

لػػػـ يػػػرد فػػػي نػػػص قػػػانكف العقكبػػػات   كيػػػاف أخػػػرا
 .  ٔاالعراقي

فيػػػي , كبشػػػأف الػػػركف المعنػػػكم لجريمػػػة الرشػػػكة
 .لقياميا قانكنان العمـ كاالرادة جريمة عمدية ينبغي

إمػػا مػػا جػػاءت بػػو االتفاقيػػة مػػف إحكػػاـ تتعمػػؽ 
بتجػػػػػػػريـ رشػػػػػػػكة المػػػػػػػكظفيف العمػػػػػػػكميف االجانػػػػػػػب 

ات الدكليػػػػة, اسػػػػتجابة لتشػػػػابؾ كمػػػػكظفي المؤسسػػػػ
كتػػػػػػداخؿ العالقػػػػػػات كاالنشػػػػػػطة بػػػػػػيف المؤسسػػػػػػات 
الدكليػػػػػػػػة كالػػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة كبػػػػػػػػيف الكيانػػػػػػػػات 
, االقتصادية الدكلية كغيرىا مف الكيانػات االخػرل

  مكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػةاأك فنجػػػػد أف ايػػػػراد عبػػػػارة 
المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات العراقػػػي 

ـ كاالطػػػػػالؽ يمكػػػػػف أف تتسػػػػػع عمػػػػػى كجػػػػػو العمػػػػػك 
المكمفيف بخدمػة عامػة أك  لتشمؿ جميع المكظفيف

 جنسياتيـ .أك  بصرؼ النظر عف صفاتيـ

                                                           

شةةط بةةبظؿض اذعةؿثةةبد  (313)شةةط اذصةةبدح  (1)(اذفةةةشح 1)

 .1262ذسعخ  (111)اذعشابك سبس 

فنجػػػػد أف , جريمػػػػة االخػػػػتالسإلػػػػى  كباالنتقػػػػاؿ
المشرع العراقي قد عال  ىذه الجريمة عمى النحػك 
الػػذم يتمثػػؿ بتػػكافر عنصػػر االخػػتالس مػػف افعػػاؿ 

اع االسػػػتيالء المقتػػػرف بنيػػػة التممػػػؾ ككػػػذلؾ االنتفػػػ
أك  المقػاكالتأك  بالكاسطة مف االشغاؿأك  مباشرةن 

أك  تنفيػذىاأك  التعيدات التي لو شػأف فػي احالتيػا
 اسػػتخداـ العمػػاؿ فػػي السػػخرةأك  ,اإلشػػراؼ عمييػػا

قيد أك  احتجاز مستحقاتيـ كاخذ اجكرىـ لنفسوأك 
حقيقيػػيف إال انيػػـ أك  أشػػخاص كىميػػيفأك  أسػػماء

اسػػتكلى عمػػى لػػـ يقكمػػكا بػػأم عمػػؿ فػػي االشػػغاؿ ك 
اعطاىػػا ليػػؤالء األشػػخاص مػػع أك  اجػػكرىـ لنفسػػو

 .  ٕااحتسابيا عمى الحككمة
أك  فيعنػػػػػػػي االمػػػػػػػكاؿ, إمػػػػػػػا محػػػػػػػؿ االخػػػػػػػتالس

االكراؽ المالية سكاء كانت عامة أـ أك  الممتمكات
آيػػػػػة اشػػػػػياء اخػػػػػرل ذات قيمػػػػػة كلكػػػػػف أك  خاصػػػػػة

االشػػػػػياء قػػػػػد أك  يشػػػػػترط أف تكػػػػػكف ىػػػػػذه االمػػػػػكاؿ
 . ٖاب كظيفتوالمكظؼ بسبإلى  سممت

كالتػػي تتمثػؿ فػػي , كامػا جريمػة االتجػػار بػالنفكذ
أم شخص أخر باسػغالؿ نفػكذه أك  قياـ المكظؼ

أك  المفتػػػػػػػرض لمحصػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف اإلدارةأك  الفعمػػػػػػػي
السػػػػمطة العامػػػػة التابعػػػػة لمدكلػػػػة عمػػػػى مزيػػػػة غيػػػػر 

لصالح أك  مستحقة كذلؾ مقابؿ أم مزية لصالحو
 فنجػػد أف ىػػذه الجريمػػة قػػد اشػػارت, شػػخص أخػػر

إلييا إحكاـ اتفاقية األمػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد 
بينمػػػػػػػا لػػػػػػػـ نجػػػػػػػد فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف , المػػػػػػػالي كاالدارم

العقكبػػػػػات العراقػػػػػي نػػػػػص خػػػػػاص يتعمػػػػػؽ بتجػػػػػريـ 
مػػػا خػػػال تجػػػريـ بعػػػض األفعػػػاؿ , المتػػػاجرة بػػػالنفكذ

                                                           

شةةط بةةبظؿض اذعةؿثةةبد اذعشابةةك  (391, 312)( اذصةةؿاد 9)

 . 1262عخ ذس (111)سبس 

, اذةسةس اذخةبص –ببظؿض اذعةؿثةبد , ( د. ؾاثجخ اذسعذق3)

 .39, ص/ 1222, ثغذاد, شطبثق اذزعرمس اذعبذك
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مكمػؼ أك  كمنيا قياـ مكظؼ, التي تعد قريبة منو
قاضػػػػػػي أك  لخدمػػػػػػة عامػػػػػػة التكسػػػػػػط لػػػػػػدل حػػػػػػاكـ

كمػا , أضػراران بػوأك  الح احػد الخصػكـمحكمة لصػ
 . ٔاالتكسط عند القضاةإلى  جـر فعؿ االستجابة

عممػػػػان أف مشػػػػركع قػػػػانكف مكافحػػػػة الفسػػػػاد فػػػػي 
قػػد تضػػمف نصػػان يجػػـر صػػكرتي المتػػاجرة , العػػراؽ

حيث نص عمى: "يعاقب , بالنفكذ الفعمية كالسمبية
بالسجف مدة ال تقؿ عف ثالث سػنكات كبغرامػة ال 

أك  ماليػػيف دينػػار كػػؿ مػػف اعطػػى تقػػؿ عػػف عشػػرة
مكمفػػػان بخدمػػػة أك  كعػػػد مكظفػػػان أك  عػػػرضأك  قػػػدـ

مزيػة غيػػر أك  أم شػخص يعطيػػو منفعػةأك  عامػة
غيػػر مباشػػر السػػتغالؿ أك  مسػػتحقة بشػػكؿ مباشػػر

المفتػػرض بيػػدؼ الحصػػكؿ عمػػى أك  نفػػكذه الفعمػػي
سمطة أك  لغيره مف إدارةأك  مزية غير مستحقة لو

 . ٕات القطاع العاـ"مف جية مف جياأك  عمكمية
كمػػػف ىنػػػا البػػػد لممشػػػرع العراقػػػي االسػػػراع مػػػف 

بغيػػػػػػة االسػػػػػػتجابة , سػػػػػػف قػػػػػػانكف مكافحػػػػػػة الفسػػػػػػاد
التشػػػريعية ليػػػذه االتفاقيػػػة لكػػػي يكػػػكف أكثػػػر تكافقػػػان 

ككػػػػذلؾ إصػػػػدار القػػػػكانيف , كاتسػػػػاقان مػػػػع احكاميػػػػا
االخرل المرجكة كالتي يفرضيا عامؿ قانكني ميـ 

اقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اتفإلػػػى  كىػػػك انضػػػماـ العػػػراؽ
 لمكافحة الفساد كالتصديؽ عمييا .

مػػػا أك  ,كبشػػػأف جريمػػػة االثػػػراء غيػػػر المشػػػركع
كصػػػػكرة مػػػػف صػػػػكر   مػػػػف ايػػػػف لػػػػؾ ىػػػػذاايعػػػػرؼ 

ذلػػؾ أف , الفسػػاد, فقػػد اثػػارت جػػدالن فقييػػان كقانكنيػػان 
ىذه الصكرة تعػد مػف صػكر الفسػاد المػراكغ الػذكي 
الػػػػذم ينفػػػػذ مػػػػف ثغػػػػرات النصػػػػكص متمبسػػػػان بمبػػػػدأ 

                                                           

شةةةط بةةةبظؿض اذعةؿثةةةبد اذعشابةةةك سبةةةس  (934)( اذصةةةبدح 1)

 . 1262ذسعخ  (111)

 شط شرشؾ  ببظؿض شحبفذخ اذفسبد . (5)( اذصبدح 9)

شػػرعية الجػػرائـ كالعقكبػػات كالزمتػػو المنطقيػػة التػػي 
, تكجػػب تفسػػػير النصػػػكص الجزائيػػػة تفسػػػيران ضػػػيقان 

الف جريمػػػة االثػػػراء غيػػػر المشػػػركع تمثػػػؿ انتياكػػػان 
باألقػػؿ شػػبية المسػػاس بيػػا لػػدل أك  لقرينػػة البػػراءة

ككنيػػػػا تعػػػػد نقػػػػالن لعػػػػبء االثبػػػػات مػػػػف , الكثيػػػػريف
يثبت  المتيـ أفأك  حيث تكجب عمى المشتبو فيو

بنفسػػو براءتػػو مػػف خػػالؿ الزامػػو بأثبػػات مشػػركعية 
مصػػدر االمػػكاؿ التػػي تزيػػد زيػػادة كبيػػرة عػػف دخمػػو 

إلػػى  فيمػػا يػػرل آخػػركف أف القرينػػة تشػػير, العػػادم
لػذلؾ نجػد أف إحكػاـ اتفاقيػة األمػـ , اثبات عكسػيا

جعمػت ىػذه الصػكرة مػف , المتحدة لمكافحة الفسػاد
بػادئ األساسػػية التجػريـ مناطػػان بدسػتكر الدكلػػة كالم

لنظاميػػا القػػانكني ,كىػػك مػػا لػػـ تػػنص عميػػو بشػػأف 
جػػػػػػرائـ اخػػػػػػرل ال يثػػػػػػكر بشػػػػػػأنيا الخػػػػػػالؼ حػػػػػػكؿ 

 . ٖاالمشركعية
 ٜٛ٘ٔ  لسػػػػػػنة ٘ٔكقػػػػػػد عػػػػػػال  قػػػػػػانكف رقػػػػػػـ ا

بشاف الكسب غير المشركع عمى حساب الشعب  
قضػػػػػػايا الكسػػػػػػب غيػػػػػػر المشػػػػػػركع كسػػػػػػبؿ منعيػػػػػػا 
كمكافحتيػػػػػا, كمػػػػػا تضػػػػػمف قػػػػػانكف ىيئػػػػػة النزاىػػػػػة 

حكاـ الخاصة بالكشؼ عف الذمة المالية كالتي اإل
تسرم بالتحديد عمى المسؤكليف الكبار في الدكلة, 
كتػػػػـ الغػػػػاء قػػػػانكف الكسػػػػب غيػػػػر المشػػػػركع لسػػػػنة 

 ٜٕٔٓ  لسػػنة ٖٓبمكجػػب القػػانكف رقػػـ ا ٜٛ٘ٔ
قػػػػانكف التعػػػػديؿ األكؿ لقػػػػانكف ىيئػػػػة النزاىػػػػة رقػػػػـ 

, كعػػػػػػال  ىػػػػػػذا القػػػػػػانكف فػػػػػػي ٕٔٔٓ  لسػػػػػػنة ٖٓا
ه كػػؿ مػػا يخػػص بتقػػارير الكشػػؼ عػػف اغمػػب مػػكاد

الذمػػػة الماليػػػة كالجػػػرائـ الناشػػػئة عنيػػػا؛ كمػػػا عػػػدؿ 
اسػػـ ىيئػػػة النزاىػػػة ليكػػػكف اىيئػػػة النزاىػػػة كالكسػػػب 

                                                           

ذح ذصحبفذخ اذفسةبد شط ارفببمخ ا/شس اذصزذ (91)( اذصبدح 3)

 . 9113ذسعخ 
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حمايػػة إلػػى  غيػػر المشػػركع ؛ كييػػدؼ ىػػذا القػػانكف
المػػػػػاؿ العػػػػػاـ كمنػػػػػع حػػػػػاالت تضػػػػػارب المصػػػػػالح 

 . ٔاالخاصة مع المصالح العامة
كالتػػي  ,تبػػيض االمػػكاؿأك  كعمػػى صػػعيد غسػػؿ

حاكلػػػػت اتفاقيػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػدة أف تضػػػػػع حمػػػػػكالن 
لمصعكبات كالمشكالت القانكنية الناشػئة عػف ىػذه 

  مػػػػػػػػف ٖٕحيػػػػػػػػث تضػػػػػػػػمنت المػػػػػػػػادة ا, الظػػػػػػػػاىرة
االتفاقيػػػػػػة النمػػػػػػكذج القػػػػػػانكني لمجريمػػػػػػة الخاصػػػػػػة 

كاذا تتبعنػا إحكػاـ ىػذه , بغسؿ العائدات االجراميػة
قػي جػاء المادة مف االتفاقيػة نجػد أف التشػريع العرا

حيػػػث صػػػدر , متكافقػػػان بشػػػكؿ كبيػػػر مػػػع احكاميػػػا
لسػػػػنة   ٖٜاأمػػػػر سػػػػمطة االئػػػػتالؼ المؤقػػػػت رقػػػػـ 

كالػػػػذم , قػػػػانكف مكافحػػػػة غسػػػػيؿ االمػػػػكاؿ, ٕٗٓٓ
يحػػػاكؿ أف يػػػدير تعامػػػؿ أك  اعتبػػػر كػػػؿ مػػػف يػػػدير

مالي يكظؼ عائدات بطريقػة لنشػاط غيػر قػانكني 
عارفان بأف الماؿ المستخدـ ىك عائدات بطريقة ما 

أك  يرسػؿأك  كػؿ مػف ينقػؿأك  غيػر قػانكني لنشاط
مبالغ تمثؿ عائدات بطريقػة أك  يحيؿ كسيمة نقدية

مػػػا لنشػػػاط غيػػػر قػػػانكني عارفػػػان بػػػأف ىػػػذه الكسػػػيمة 
المػػاؿ يمثػؿ عائػػدات بطريقػة مػػا لنشػػاط أك  النقديػة

صػػػػدر عػػػػف  ٕ٘ٔٓكفػػػػي عػػػػاـ ,  ٕاغيػػػػر قػػػػانكني
, تحػػػت عنػػػكاف ٜٖالمشػػػرع العراقػػػي القػػػانكف رقػػػـ 

, حػػػة غسػػػؿ االمػػػكاؿ كتمكيػػػؿ االرىػػػابقػػػانكف مكاف
حيػػث عػػد القػػانكف مرتكػػب لجريمػػة غسػػؿ االمػػكاؿ 

اسػتبداليا أك  نقميػاأك  كؿ مف قاـ بتحكيؿ االمكاؿ
كػػػػاف عميػػػػػو أف يعمػػػػـ انيػػػػػا أك  مػػػػف شػػػػخص يعمػػػػػـ

تمكيػػػػػػو أك  لغػػػػػػرض اخفػػػػػػاء, متحصػػػػػػالت جريمػػػػػػة
                                                           

فةةةةةةةك  4561(  شلةةةةةةذح اذؿبةةةةةةةب ق اذعشابمةةةةةةةخ اذعةةةةةةةذد 1)

92/11/9112. 

شةةط أشةةش تةةرطخ اال ةةزالف اذصعذرةةخ سبةةس  (3)( اذصةةبدح 9)

 . 9114ذسعخ  (23)

أك  مسػػػاعدة مرتكبيػػػاأك  مصػػػدرىا غيػػػر المشػػػركع
ف يسػػػػػاىـ فػػػػػي مػػػػػأك  مرتكػػػػػب الجريمػػػػػة األصػػػػػمية

ارتكػػػػػػػاب الجريمػػػػػػػة األصػػػػػػػمية عمػػػػػػػى أك  ارتكابيػػػػػػػا
ككػذلؾ كػؿ مػف قػاـ , االفالت مف المسؤكلية عنيا

أك  مصػػدرىاأك  تمكيػػو حقيقتيػػاأك  بإخفػػاء االمػػكاؿ
أك  طريقػػػػػة التصػػػػػرؼ فييػػػػػاأك  حالتيػػػػػاأك  مكانيػػػػػا
مػػف , الحقػػكؽ المتعمقػػة بيػػاأك  ممكيتيػػاأك  انتقاليػػا

قػػػت تمقييػػػا كػػػاف عميػػػو أف يعمػػػـ ك أك  شػػخص يعمػػػـ
فضػػػػالن عػػػػف اكتسػػػػاب , انيػػػػا متحصػػػػالت جريمػػػػة

اسػػػػتخداميا مػػػػف شػػػػخص أك  حيازتيػػػػاأك  االمػػػػكاؿ
كػػػػػاف عميػػػػػو أف يعمػػػػػـ كقػػػػػت تمقييػػػػػا انيػػػػػا أك  يعمػػػػػـ

 .  ٖامتحصالت جريمة
كبشػػأف جريمػػة االمػػكاؿ المتحصػػمة عػػف جػػرائـ 

تمػػؾ الجريمػػة التػػي قػػد تشػػترؾ فػػي العديػػد , الفسػػاد
, ت الفسػػادمػػف العناصػػر مػػع جريمػػة غسػػؿ عائػػدا

إال أف اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػاد قػػػد 
يتميػػز ,  ٖٕاكردت ليػا حكمػان خاصػان فػي المػادة ا

في أف النمكذج القانكني في ىػذه الجريمػة ىػك أف 
ىػػذه الجريمػػة مػػف الناحيػػة القانكنيػػة ال تتحقػػؽ إال 
إذا جػػػػاءت مسػػػػتقمة عػػػػف الجريمػػػػة األصػػػػمية التػػػػي 

كيبػػدك , تـ اخفاؤىػػاتحصػػمت منيػػا االمػػكاؿ التػػي يػػ
أف المشػػػػػرع العراقػػػػػي جػػػػػاء منسػػػػػجمان مػػػػػع إحكػػػػػاـ  

, حيػػػث نػػػص قػػػانكف العقكبػػػات العراقػػػي, االتفاقيػػػة
اسػػػتعمؿ أك  اخفػػػىأك  عمػػػى عقكبػػػة كػػػؿ مػػػف حػػػاز
تصػػرؼ فييػػا عمػػى أك  اشػػياء متحصػػمة مػػف جنايػػة
 أم كجو مع عممو بذلؾ.

                                                           

ببظؿض اذزعةذلد  9112( ذسعخ 31( لعمشس اذةبظؿض سبس )3)

ا/ؾخ ذةبظؿض ؼمئخ اذعضاؼخ اذصعرؿس فك  شلذح اذؿبب ق 

 .9112/ 19/ 93ثزبسل   4562مخ ثبذعذد اذعشاب
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كفيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بعرقمػػػػػػػة سػػػػػػػير العدالػػػػػػػة كالتػػػػػػػي 
ف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة مػػ  ٕ٘اتضػػمنتيا المػػادة 

فنجد أف المشرع , لمكافحة الفساد المالي كاالدارم
  لسػػػػنة ٔٔٔالعراقػػػي فػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػات رقػػػػـ ا

قػػػػػد نضػػػػػـ ىػػػػػذه المسػػػػػألة كبشػػػػػكؿ يتسػػػػػـ , ٜٜٙٔ
فئات األشخاص التػي يسػبغ إلى  بالشمكؿ بالنظر
  . ٔاعمييا الحماية 

 

                                                           

شةةط بةةبظؿض اذعةؿثةةبد اذعشابةةك  (949, 933)( اذصةةؿاد 1)

 . 1262ذسعخ  (111)سبس 

 الـخـاتـمــة
ثنا حكؿ نياية بحإلى  بيذا نككف قد تكصمنا

مبدأ سيادة القانكف كأثره في مكافحة الفساد, كمف 
جممة مف النتائ , كالتي إلى  خاللو تكصمنا

ضمناىا بعض المقترحات التي يمكف االسترشاد 
بيا الستكماؿ الجكانب السياسية كاالقتصادية 
كاالدارية كالقانكنية كالقضائية لمكافحة الظاىرة 

 الخطيرة محؿ بحثنا ككما يأتي:
 النتائج: -لا أو 
أف الفساد يمثؿ ظاىرة اجرامية قد تتعدد -ٔ

اشكاليا كانماطيا كفي ضكء تطكر العالقات 
كتشابكيا كفي ضكء المتغيرات المتسارعة 
لصكرىا كظاىرة اجرامية, مف حيث احاطة 
التشريعات بمالحقة تجريـ األفعاؿ التي قد 

كمالحقة تشريعات اخرل بالتعديؿ , تشكميا
  العممية مف تطبيؽ تمؾ كفي ضكء النتائ

التشريعات كمدل اسياميا في مكافحة ظاىرة 
 الفساد المالي كاالدارم .

قد تتطمب مكافحة الفساد اصالح البناء -ٕ
االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي لمبمد ككفقان 
لزيادة كنمك الشعكر العاـ بأف الفساد المالي 
كاالدارم إنما يشكؿ سمكؾ منحرؼ عف 

اعد الرسمية لمدكر العاـ الذم الكاجبات كالقك 
آية شخص يعمؿ لخدمة أك  يقكـ بو المكظؼ

 عامة.
, التحديات التي تشكميا استشراء ظاىرة الفساد-ٖ

ال يمثؿ اىدار الماؿ العاـ مما ينعكس سمبان 
انما تشكؿ , عمى اقتصاد البمداف فحسب

الظاىرة مخاطر عمى استقرار المجتمعات 
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, القية كالعدالةكامنيا, كىي اىدار لمقيـ االخ
كما ليا آثارىا السمبية عمى التنمية 
المستدامة, كىي تعرض سيادة القانكف 
لمخطر كتعمؿ عمى تقكيض مؤسسات 

 الديمقراطية كقيميا .
كبشأف إحكاـ كقكاعد اتفاقية األمـ المتحدة -ٗ

لمكافحة الفساد  كما اتسمت بو مف شمكلية 
حيث تضمنت تدابير , كاتساع النطاؽ

اخرل غير تشريعية فضالن عف تشريعية ك 
إحكاـ تتعمؽ بالتعاكف الدكلي, إال أف البناء 
القانكني لجرائـ الفساد المشمكلة باالتفاقية ال 
تتكافر إال في صكرة الجرائـ العمد, كبالتالي 
تستبعد االتفاقية مف نطاؽ تطبيقيا امكانية 

أك  تحقؽ جرائـ الفساد بطريؽ االىماؿ
لعمدم عمى كجو الخطأ غير اأك  التقصير
 العمـك .

كفيما يتعمؽ بمدل مكائمة التشريعات العراقية -٘
كاحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 

كضركرة االستفادة منيا , المالي كاالدارم
نرل أف , قصكر قد يعتريياأك  لسد أم نقص

التشريعات العراقية تتسـ في تكاضع سقؼ 
ف الحماية لمشيكد كالخبراء كالمكظفي

القضائييف, حيث أف اغمب ىذه الفئة 
مما , تتعرض لمترىيب كاحيانان لمترغيب

يستدعي تعديؿ التشريعات الخاصة بحمايتيـ 
ككفقان لما جاءت بو االتفاقية مف إحكاـ 

أك  مكضكعية كاجرائية تمنع االعتداء عمييـ
كضع حراسة أك  امكانية تغير محؿ اقامتيـ

 ليـ.

 المقترحات: -ثانياا 
اتباع سياسة انجع إلى  المشرع العراقيندعك  -ٔ

لمتفريد العقابي فيما يتعمؽ بجرائـ الفساد, 
فمثالن نجد أف العقكبة ىي كاحدة في جريمة 

سكاء ارتكبيا كبار المكظفيف أـ , الرشكة
صغارىـ ككذلؾ فيما إذا كاف مقدار الرشكة 

مما يشكؿ ضعفان في سياسة , كبيران أـ صغيران 
 التفريد العقابي .

عمى الرغـ مف كجكد ىيئات رقابية كتحقيقية  -ٕ
متعددة  لمكافحة الفساد المالي كاالدارم في 
العراؽ, كمنيا رقابة مجمس النكاب كالرقابية 
القضائية, فضالن عف رقابة الييئات 
المختصة, إال انيا في جميع االحكاؿ انما 

تفعيؿ النصكص القانكنية ذات إلى  تحتاج
كحسف اختيار الصمة, كتكحيد اعماليا, 

 القائميف عمييا.
تفعيؿ الدكر الشعبي كاالعالـ إلى  الدعكة -ٖ

كمؤسسات المجتمع المدني في التكعية 
بضركرة منع كقمع الظكاىر التي تشكؿ 

 فسادان اداريان كماليان .
العمؿ عمى مكاءمة قانكف العقكبات العراقي  -ٗ

المعدؿ , مع اتفاقية  ٜٜٙٔلسنة   ٔٔٔرقـ 
,  ٖٕٓٓمكافحة الفساد لعاـ األمـ المتحدة ل

 ٖ٘كالمصادؽ عمييا بمكجب القانكف رقـ 
, كالتي تمـز  المشّرع العراقي  ٕٚٓٓلسنة 

تحقيؽ المكاءمة التشريعية بيف ىذه االتفاقية 
كالتشريعات الكطنية , بتجريـ كافة الجرائـ 
دراج تمؾ  التي نصت عمييا االتفاقية كا 

ىيأة الجرائـ ضمف المادة اكالن مف قانكف 
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, ذلؾ النزاىة الخاصة بتعريؼ قضية الفساد
أفَّ بعض الجرائـ المنصكص عمييا في 
االتفاقية كالتي تعد مف قضايا الفساد لـ 

 يجرميا التشريع العراؽ .
عدـ حصر اختصاص ىيأة النزاىة بالتحقيؽ  -٘

في جرائـ محددة دكف غيرىا بؿ تكسيع 
اختصاصيا النكعي لمنظر في جميع الجرائـ 

ي تعتبر مف قبيؿ الفساد الكاردة في الت
التشريعات العراقية , فضالن عف جعؿ 
اختصاصيا بالتحقيؽ كجكبيان ال جكازيان مف 

/ثانيان  مف قانكف ٔٔخالؿ تعديؿ المادة ا
 .ٕٔٔٓلسنة  ٖٓىيأة النزاىة رقـ 

 لــَمصــاِدر والــمـــراِجــــعا
  الكتب: -أولا 
ارم سػػػػػػػػػػػالـ محمػػػػػػػػػػػكد ظػػػػػػػػػػػاىر, الفسػػػػػػػػػػػاد االد -ٔ

كالمػػػػػػػػػالي, دار الكتػػػػػػػػػب كالكثػػػػػػػػػائؽ العراقيػػػػػػػػػة, 
ٕٓٓٛ. 

د. محمػػػػػػد عمػػػػػػر  -د. ضػػػػػياء حامػػػػػػد الػػػػػػدباغ -ٕ
كحيػػػػػػػػد محمػػػػػػػػكد رمػػػػػػػػك, دكر نظػػػػػػػػـ  -زيػػػػػػػػداف

الرقابػػػػػػة, الداخميػػػػػػة, فػػػػػػي الحػػػػػػد مػػػػػػف الفسػػػػػػاد, 
االدارم, ضػػػػػػػمف كتػػػػػػػػاب النزاىػػػػػػػة كالشػػػػػػػػفافية 
كاالدارة العربيػػػػػػة, المنظمػػػػػػة العربيػػػػػػة لمتنميػػػػػػة 

 السنة. االدارية, القاىرة, بدكف ذكر
د. عمػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػدير كآخػػػػػػػػركف, مبػػػػػػػػادئ  -ٖ

كأحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػانكف اإلدارم, دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب 
 .ٖٜٜٔلمطباعة كالنشر, بغداد, 

ليػػػػػػػػػث حسػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػي العبيػػػػػػػػػدم, دكر  -ٗ
مفكضػػػػػػػػػية النزاىػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػػة 
كمحاربػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػاد االدارم كالمػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػي 
العػػػػػراؽ كالقضػػػػػاء عميػػػػػو, مجمكعػػػػػة دراسػػػػػات 

ي كزارة العمػػػػػػػؿ قػػػػػػػاـ بيػػػػػػػا المفػػػػػػػتش العػػػػػػػاـ فػػػػػػػ
كالشػػػػػػػػػػؤكف االجتماعيػػػػػػػػػػة, دكف ذكػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػنة 

 جية النشر.أك  النشر
مػػػػػػازف زايػػػػػػر جاسػػػػػػـ, الفسػػػػػػاد بػػػػػػيف الشػػػػػػفافية  -٘

كاالسػػػػػػػػػػػػػػتبداد, مطبعػػػػػػػػػػػػػػػة دانيػػػػػػػػػػػػػػػة, بغػػػػػػػػػػػػػػػداد, 
ٕٓٓٚ. 

د. مػػػػػاىر عبػػػػػد شػػػػػكيش الػػػػػدره, شػػػػػرح قػػػػػانكف  -ٙ
العقكبػػػػػػػػػػػػات االقسػػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػػاص , المكتبػػػػػػػػػػػػة 

 القانكنية, بغداد, بدكف ذكر السنة.
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الضػػػػػػػػػػمانات الدسػػػػػػػػػػتكرية  محمػػػػػػػػػػد الجبػػػػػػػػػػالي, -ٚ
لمكافحػػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػػػاد, مركػػػػػػػػػػػػػز الحككمػػػػػػػػػػػػػة , 

 .ٕٕٔٓالقاىرة, 
 –قػػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػػات , د. كاثبػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعدم -ٛ

, , مطػػػػػابع التعمػػػػػيـ العػػػػػالي-القسػػػػػـ الخػػػػػاص 
 .ٜٜٛٔبغداد, 

 البحوث:  -ثانياا 
د. بػػػػػػػراء منػػػػػػػذر كمػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػد المطيػػػػػػػؼ, د.   -ٔ

زانػػػػػػا رفيػػػػػػؽ سػػػػػػعيد, د. سػػػػػػمية فاضػػػػػػؿ عبػػػػػػد 
ت العراقيػػػػػػػة إلتفاقيػػػػػػػة اهلل, مكائمػػػػػػػة التشػػػػػػػريعا

االمػػػػـ المتحػػػػدة لمكافحػػػػػة الفسػػػػاد كأثرىػػػػا فػػػػػي 
مجمػػػػػػػػػػػػػة , تفعيػػػػػػػػػػػػػؿ دكر القطػػػػػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػػػػػػاص
ايمػػػػػػكؿ , ٕجامعػػػػػػة تكريػػػػػػت لمحقػػػػػػكؽ, الجػػػػػػزء 

ٕٓٔٙ 
د. تغريػػػػػػػػػد داكد سػػػػػػػػػػمماف, الفسػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػػالي   -ٕ

كاالدارم فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػراؽ كأثػػػػػػػػػػره االقتصػػػػػػػػػػادم 
كاالجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي, مجمػػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػرِّم لمعمػػػػػػػػػػػػػػػكـ 

جمػػػػػػػػػد العاشػػػػػػػػػر, االقتصػػػػػػػػػادية كاالداريػػػػػػػػػة, الم
 , السػػػػػػػػػػػػػنة الحاديػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػر, ٖٖالعػػػػػػػػػػػػدد ا
ٕٓٔٔ. 

د. شػػػػػػػػػػػػػيماء عػػػػػػػػػػػػػادؿ فاضػػػػػػػػػػػػػؿ , النزاىػػػػػػػػػػػػػة   -ٖ
كالعمميػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية فػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ , بحػػػػػػػػث 
منشػػػػػكر فػػػػػي مجمػػػػػة جامعػػػػػة تكريػػػػػت  لمعمػػػػػـك  

  , ٓٔا  ,العػػػػػػػدد ٙٔااالنسػػػػػػػانية , المجمػػػػػػػد 
ٕٜٓٓ. 

 القوانين: -ثالثاا 
 ٜٜٙٔ  لسػػػػػنة ٔٔٔقػػػػػانكف العقكبػػػػػات رقػػػػػـ ا-ٔ

 المعدؿ.

تفاقيػػػػػػػػة األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػاد ا -ٕ
 .ٖٕٓٓلسنة 

  ٖٜاأمػػػػػػر سػػػػػػمطة االئػػػػػػتالؼ المنحمػػػػػػة رقػػػػػػـ  -ٖ
 ٕٗٓٓلسنة 

 .ٕ٘ٓٓدستكر جميكرية العراؽ  -ٗ
  لسػػػػػػػػػنة ٖٓقػػػػػػػػػانكف ىيئػػػػػػػػػة النزاىػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػـ ا -٘

ٕٓٔٔ. 
قػػػػػػػانكف مكافحػػػػػػػة كغسػػػػػػػؿ االمػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػؿ  -ٙ

 . ٕ٘ٔٓ  لسنة ٜٖاالرىاب رقـ ا
 .ٕٙٔٓ  لسنةٕٚقانكف العفك رقـ ا -ٚ
قػػػػػػانكف حػػػػػػؿ مكاتػػػػػػب المفتشػػػػػػييف العمػػػػػػكمييف  -ٛ

 . ٜٕٔٓ  لسنة ٕٗرقـ ا
 المواقع اللكترونية -ربعاا 
د. زىيػػػػػػػػػر الحسػػػػػػػػػني, تعميػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػى حكػػػػػػػػػـ  -ٜ

المحكمػػػػػػػػػة االتحاديػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػرار 
, ٕٚٔٓ/ٛ/ٖفػػػػػػػػػػػػػػػي  ٕٚٔٓ/اتحاديػػػػػػػػػػػػػػػة/ٚ٘

منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 
http://www.tqmag.net/body.asp

?field=news_arabic&id=2246 
تعميػػػػؽ عمػػػػى , القاضػػػػي حيػػػػدر عمػػػػي نػػػػكرم -ٓٔ

قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة االتحاديػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا منشػػػػػػػػكر 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 

https://www.iraqfsc.iq/news.3
991   . 

تحاديػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة اال -ٔٔ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ٕٚٔٓ/اتحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/اعالـ ٚ٘
. منشػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػع: ٕٚٔٓ/ٛ/ٖ

https://www.iraqfsc.iq/s.2017
/page_6 

 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2246
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2246
https://www.iraqfsc.iq/news.3991/
https://www.iraqfsc.iq/news.3991/
https://www.iraqfsc.iq/s.2017/page_6/
https://www.iraqfsc.iq/s.2017/page_6/
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ABSTRACT: 

It is impossible to talk about 

legislation or a body in itself that 

includes an integrated system to 

combat corruption in any country. 

Rather, there must be a legislative 

and institutional system based on a 

constitutional basis in accomplishing 

these tasks, as the phenomenon of 

corruption poses a great challenge in 

many societies because of its 

damages represented in increasing 

the cost of Public service, 

mismanagement, dissipation of its 

fairness, and wasting the principle of 

equal opportunities, which 

negatively affects the values of 

social justice and the political aspect 

as well as human rights.To combat 

this phenomenon, the United Nations 

Convention against Financial and 

Administrative Corruption was 

concluded at the international level 

in 2003, whereby this agreement 

represents a comprehensive strategy 

to combat corruption, as it depends 

on legislative and administrative 

mechanisms, and it works on a 

mechanism to keep up with 

implementation and works on a type 

of judicial cooperation between the 

states parties The fact that fighting 

corruption is no longer a national 

matter, but international efforts must 

also be required and also requires 

strong political will backed by 

popular will, which includes 

building a counter system that 

promotes the values and principles 

of integrity, transparency and 

accountability through a 

comprehensive preventive strategy 

in which all parties in Iraqi society 

participate, as it is a necessity to 

move from Postponing serious work 

in combating corruption within an 

open framework within which all 

official and popular efforts and civil 

society institutions come together, 

and broad powers have been granted 

in order to achieve their goals, the 

most dangerous of which are 

criminal characteristics that relate to 

conducting investigations into 

crimes of government corruption. 

Key words: principle, law, 

corruption 

 
 


