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 اما بعد ....
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 ًَّ  بتوجٌهاته السخٌة ومالحظاته السدٌدة لتقوٌم هذا الجهد واخراجه الذي تفضل عل
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف الذم جعؿ الكماؿ صفة مالزمة لذاتو العميا ، كجعؿ الخطأ كالخمط    

 .. باإلنسافكالنسياف صفات مقترنة 
اف اىمية دراسة جريمة الرشكة تبيف مدل خطكرتيا كتأثيرىا عمى النظاـ االجتماعي        

ككنيا تؤدم الى االخالؿ بالثقة ام يكلييا االفراد لمسمطة العامة كىي بدكرىا تؤدم الى تفشي 
 الفساد بالجيات االدارية .  

، كاف الرشكة تؤدم  كمف آثار جريمة الرشكة ىي استغالؿ المكظؼ لمسمطة المخكلة لو         
صالحيـ كفقان لقدرتيـ دالة الف مقدرة االفراد لدفع المقابؿ لتحقيؽ مػػاء العػػػايضان الى انتف

 المالية ..
كييدؼ ىذا البحث الى بياف الكيفية التي يتـ خالليا فرض العقكبة عمى مرتكب        

 قانكف العقكبات العراقي .جريمة الرشكة كذلؾ مف خالؿ النصكص القانكنية التي نص عمييا 
كتنطمؽ فرضية ىذا البحث مف طبيعة جريمة الرشكة باعتباره مكضكعان ذا طابع عممي      

مممكس كىك تماس مباشر كمستمر بالكاقع لذا يتطمب احكامان كقكاعد تتكاكب كالكقائع 
 المستجدة التي تحتاج الى تنظيـ مستمر .

يكـ ال بد مف التطرؽ اليو عمى شكؿ تعريؼ كمف البدييي اف يككف لكؿ بحث مف      
المبحث االكؿ ، اما المبحث الثاني فتطرقنا لممكضكع لغة كاصطالحان كقانكنان كىذا ما تناكلو 

مف خاللو الى بياف اركاف الرشكة مف خالؿ ثالث مطالب ففي االكؿ نبيف الركف القانكني 
نكم ) القصد الجنائي ( اما في المبحث كالثاني الركف المادم اما في الثالث نبيف الركف المع

  الثالث نبيف اطراؼ جريمة الرشكة كاسبابيا االدارية كعقكبتيا .
 
 



 ) المبحث االول (
 ) تعريف الرشوة (

سنبحث ذلؾ مف خالؿ بياف تعريؼ الرشكة لغة كاصطالحان ككذلؾ في القانكف الكضعي     
 كؿ منيما في مطمب مستقؿ ككما يمي :

 االول () المطمب 
 (لغة ) تعريف الرشوة 

ؿ كجمعيا رشاء علغة كالفتح عند الميث بمعنى الج الرشكة مثمثة الراء كالكسر كالضـ    
 كاصمو  مف الرشاء الذم يتكصؿ بو الى الماء كما يتكصؿ بالرشكة الى المطمكب منو :

 (1)استرشى الفصيؿ اذا طمب الرضاع   
 (2)كيطمؽ العرب لفظة الرشكة عمى رش الدلك اذ يقاؿ رشا الدلك     

كالرشكة الكصكؿ الى الحاجة بالمصانعة كجعؿ لمحاكـ كشبيو ليحممو عمى ما يريد كبذلؾ 
المكصؿ الى الحاجة تبيف اف اىؿ المغة اطمقكا الرشكة عمى المصانعة كالمحابات كالسبب 

 (3)بالعالنية .
 ير يقؼ فيصبح الراعي ارشة ارشة كامثمة عمى ذلؾ البع

 42)كارشى الحنظؿ : كامتدت اغصانو  كالحبؿ كيقاؿ رشا الفرخ  اذ امد رأسو الى امو لتزقو    
كالرشكة تككف في الكظائؼ ايضان حيث يقكـ الشخص بدفع الرشكة لممسؤكؿ عف الكظيفة     

الى انو اكؿ الحراـ كالسحت فأنو كذلؾ خيانة  باإلضافةفيعّينو رغـ استحقاؽ غيره ، كىذا 
 (4)حيث ينبغي اف يكظؼ االصمح كاالكفأ  لألمانة

                                                           

 د. محب الديف ابف الفيضي محمد مرتضى الحسيني الكاسطي الزبيدم ، تاج   (1)
 . 121، المطبعة الخيرية ، مصر ، ص 11العركس في جكاىر القامكس ، ج       

 ىػ(  711د . ابف منظكر جماؿ الديف ابك الفضؿ محمد بف مكـر االنصارم )ت   (2)
 مادة ارش . ، لساف العرب ، دار المساف العربي ، بيركت ،       

 د . مجيد صالح ابراىيـ الكرطاني ، الرشكة كاحكاميا في الفقو االسالمي ، رسالة   (3)
  . 11، ص1992، كمية العمـك االسالمية ، جامعة بغداد ، ماجستير ) غير منشكرة (        

 .  11د . مجيد صالح ابراىيـ الكرطاني ، المصدر نفسو ، ص  (4)  



 ) المطمب الثاني (
 ) تعريف الرشوة اصطالحًا (

قيؿ ىي ) ما تعطى بشرط االعانة ( ام ما يبذؿ مف الماؿ مف اجؿ الحصكؿ عمى اعانة   
 مف شخص ألمر ما .

االخذ ليا ( ام ما يبذؿ مف الرشكة الى المرتشي بعد طمبو اك قيؿ ىي )ما تعطى بعد طمب 
 اياه .

الثالثة الشرعية ( ام ماؿ يدفع مقابؿ قضاء  باألدلةاك قيؿ ىي ) جعؿ ثبت انو حراـ قطعان 
 مصمحة ثبت تحريـ دفعيا .

كقيؿ ىي ) الكصمة الى الحاجة بالمصانعة ام ما تكصؿ بو االنساف الى قضاء حاجتو 
 (1)اؿمحابتان مف م

كتعرؼ ايضان الرشكة عمى اف ما يدفعو االنساف مف ماالن مف اجؿ اف يستفيد حقان ليس لو   
اف يعفي نفسو مف كاجب عميو ... كحكـ ىذه الحالة قد جاء في الحديث الشريؼ كىك ما 
قالو رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو كسمـ ( : الراشي كالمرتشي في النار اما اذا كاف ىناؾ 

النساف غير قادر عمى استيفاء حؽ لو  اال بإداء الرشكة لمظالميف اك ظرؼ خاص يجعؿ ا
الحكاـ فأف ما يدفعو في ىذه الحاؿ مف اجؿ الكصكؿ الى حقو ال يعتبر رشكة كما يرل اكثر 

 (2)العمماء 
 
 
 
 

                                                           

   د . عبد اهلل بف عبد المحسف الطريقي ، جريمة الرشكة في الشريعة االسالمية ، الطبعة الثالثة ، المممكة  ( 1)
 . 1982العربية السعكدية ،      

(6 )www . paix . firstgoo . com  



 ) المطمب الثالث (
 ) تعريف الرشوة في القانون الوضعي (

مصمحة (  صاحبض عمى انو اتفاؽ بيف شخصيف ) لو  عدة تعريفات .. فعرفو البع    
كمكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة عمى فائدة اك منفعة مقابؿ عمؿ اك امتناع عف عمؿ يدخؿ 

 .(1)في اختصاص المكظؼ اك مأمكريتو 
كتعرؼ بأنيا جعؿ اك فائدة كعرفيا البعض عمى اف الرشكة ىي االتجار بالخدمة العامة     

 (2)عمؿ يدخؿ في كظيفة المرتشي اك مأمكريتو مقابؿ عمؿ اك امتناع عف 
كفي قرار لمحكمة النقض المصرية قالت في حكـ ليا ) اف عمماء القكانيف عّرفكا الرشكة     

بأنيا تجارة المستخدـ في سمطتو لعمؿ شيء اك امتناعو عف عمؿ يككف مف خصائص 
 (3)كظيفتو 

اقتحمت الرشكة الكثير مف الجكانب في المجتمعات المختمفة حتى لـ يكد يسمـ منيا مجاؿ    
مف المجاالت كال سيما فيما يسمى دكؿ العالـ الثالث فيناؾ الرشكة في الحكـ فيقضي الحاكـ 
لمف ال يستحؽ اك يمنع مف يستحؽ اك يقدـ مف ليس مف حقو اف يتقدـ كيؤخر الجدير 

يـ اك يحابي في حكمو لقرابة اك جاه اك رشكة اكميا سحتان ، كما تككف الرشكة بالتقدير كالتقد
 .(4)في تنفيذ الحكـ ايضان 

 
 

                                                           

 د . جماؿ ابراىيـ الحيدرم ، شرح احكاـ القسـ الخاص مف قانكف العقكبات ، مكتبة   (1)
 . 66، ص 2114بغداد ،      السنيكرم ،         

 كالمصمحة العامة القاضي لطيؼ شيخ طو شيخ محمكد البرزنجي ، الجرائـ المخمة بالثقة   (2)
 )التزكير ػػ التزييؼ ػػ االختالس ػػ الرشكة ( كتطبيقاتيا القضائية ، المكتبة القانكنية ، بغداد          
 . 129، ص 2115،          

 . 129شيخ طو شيخ محمكد البرزنجي ، المصدر نفسو ، ص القاضي لطيؼ   (3)
(4)   www:// mawdoo 3 .com 



 ) المبحث الثاني ( 
 ) اركان الرشوة (

سنبيف في ىذا المبحث اركاف الرشكة القانكني كالمعنكم ) القصد الجنائي ( في مطالب مستقمة    
 كما يأتي :

 ) المطمب االول (
 الركن القانوني () 

كىك كجكد نص يحـر ىذا الفعؿ كيعاقب عمى اتيانو كيشترط لمعقاب عمى الفعؿ المحـر كاف     
يككف النص الذم حرمو نافذ المفعكؿ كقت اقتراؼ الفعؿ كاف يككف ساريان عمى المكاف اقترؼ فيو 

مؼ شرط مف ىذه كعمى الشخص الذم اقترفو فإذا تخ كعمى الشخص الذم اقترؼ فيو الفعؿ الفعؿ
 . (1)العقاب عمى الفعؿ المحـر الشركط امتنع 

كمف النصكص القانكنية الخاصة بتجريـ الرشكة كىي الكاردة في قانكف العقكبات العراقي كمنو    
( كؿ مكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة طمب اك قبؿ لنفسو اك لغيره عطية اك 713نص المادة )

منفعة اك كعدان بشيء مف ذلؾ الداء عمؿ اك االمتناع عف عمؿ ال يدخؿ في اعماؿ كظيفتو كلكنو 
بالسجف مدة ال تزيد عف سبع سنكات اك الحبس كالغرامة عمى اف لؾ اك اعتقده خطأ يعاقب زعـ ذ

ال تقؿ مما طمب اك اعطي اك كعد بو كال تزيد بأم حاؿ مف االحكاؿ عؿ خمسمائة دينار . ككذلؾ 
 ( يعاقب بالحبس :312نصت المادة )

لمكظؼ اك المكمؼ بخدمة عامة  ػػػ كؿ مف طمب اك اخذ عطية اك منفعة اك ميزة بزعـ انيا رشكة1
 كىك ينكم االحتفاظ بيا لنفسو .

ػػػ كؿ شخص اخذ العطية اك الميزة اك قبؿ شيئان مف ذلؾ مع عممو بسببو كلك لـ يكف المكظؼ اك 2
. كنصت  المكمؼ بالخدمة العامة المقصكد بالرشكة قد عينو اك عمـ بو مالـ يكف كسيطان بالرشكة

اشي كالكسيط مف العقكبة اذا بادر بابالغ السمطات القضائية االدارية ( يعفى الر  311المادة ) 
بالجريمة اك االشراؼ بيا قبؿ االتصاؿ بالمحكمة كالدعكل . كيعتبر عذران مخففان اذا كقع االبالغ اك 

     ( 2)االعتراؼ بعد اتصاؿ المحكمة بالدعكل كقبؿ انتياء المحاكمة 
 

                                                           

  . 164الطريقي ، المصدر السابؽ ، صد . عبد اهلل بف عبد المحسف  (1)
(6) aliraq . net      -www.dorar  



 ) المطمب الثاني ( 
 المادي () الركن 

( ؽ . ع التي نصت عمى ) كؿ  37اف نشاط المرتشي قد جاء حصران في نص المادة )     
مكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة طمب اك قبؿ لنفسو اك لغيره عطية اك منفعة اك ميزة اك كعدان 

عنو اك االخالؿ بكاجبات الكظيفة يعاقب بشيء مف ذلؾ عمؿ مف اعماؿ كظيفتو اك االمتناع 
... الخ ( ام اف يككف المكظؼ اك مف يأخذ حكمو قد انزؿ سمطتو  كعممو  منزلة بالسجف .

السمعة يتجر بيا كيبيعيا لمف يدفع ثمنيا كىذا ما اراد المشرع منعو بالنص عمى عقاب 
  (1)الرشكة كاف ىذا النشاط قد يتحقؽ في بعض الصكر كمنيا : 

ىك مبادرة مف المكظؼ العمكمي يعبر فيو عف ارادتو في طمب مقابؿ الداء  :ػػػ الطمب  1
كظيفتو  اك خدمتو اك االمتناع كىذا يكفي لقياـ بجريمة الرشكة حتى تكافرت باقي االركاف 
حتى كلـ يصدر قبكؿ مف طرؼ صاحب الحاجة كالطمب لو اشكاؿ عدة ىي شفاىية اك 

تصرفات المكظؼ كلكف مع ذلؾ كبكؿ االحكاؿ ال  كتابة اك قد يككف صريحان اك ضمنيان مف
 (2)يتحقؽ الطمب قانكنان اال بكصكلو الى عمـ صاحب المصمحة 

ػػ القبكؿ :ػ ىك اف يعبر المكظؼ اك مف في حكمو عف ارادتو المتجية الى تمقي المقابؿ  2
كف قبكؿ نظير القياـ بالعمؿ الكظيفي اك االمتناع عنو اك االخالؿ بالكاجبات الكظيفية كل

الفائدة مف جانب المكظؼ يقتضي كجكد عرض سابؽ مف صاحب المصمحة ام صدكر 
ايجاب منو كبذلؾ فالقبكؿ الذم صادؼ العرض ينعقد االتفاؽ الذم تتمثؿ فيو ماديات الرشكة 

 . (3)في ىذه الصكرة 

                                                           

 131القاضي لطيؼ شيخ طو شيخ محمكد البرزنجي ، المصدر نفسو ، ص  (1)
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كالقبكؿ في جكىره ارادة ينبغي اف تككف جادة كصحيحة كىك في مظيره تعبير كاضح بكسيمة 
 (1)ما عف كجكد ىذه االرادة 

كيتحقؽ القبكؿ قانكنان بكجكد تالقيو مع ايجاب الراشي كيختمؼ عف االخذ في اف جكىره    
د عمى المكظؼ ىك اتجاه ارادة المرتشي الى قبكؿ كعد الراشي بالعطية سكاء تـ عرض الكع

 تمقائيان مف الراشي اك استجابة لطمب مسبؽ مف جانب المكظؼ.
فأنو يشترط جديتيا كيبدك ىذا كاضحان اذا ما تـ عرض كاذا كاف جكىر القبكؿ االرادة     

الكعد عمى المرتشي بناء عمى استجابة الراشي لطمبو ، كلكف الصعكبة قد تبدك اذا ما تـ 
اشي تمقائيان كيتظاىر المكظؼ بقبكلو بغرض االيقاع بو كتمكيف العرض بالكعد مف جانب الر 

السمطات مف القبض عميو فينا ال يعد ىذا القبكؿ جاد كال تقـك بو جريمة في حؽ الراشي 
 (2)كىك عرض رشكة ال تقبؿ منو 

 ) المطمب الثالث (
 ) الركن المعنوي " القصد الجنائي " (

باركاف الجريمة ك يشترط لمسائمة الراشي تكافر قصده الجنائي كيتحقؽ ىذا القصد متى كاف دائمان     
بأنو يقدـ العطية اك الكعد بيا الى مكظؼ عمكمي اك مكمؼ بخدمة عامة بيده قضاء حاجتو 
كاف يككف غرضو حممو عمى اداء عمؿ مف اعماؿ كظيفتو اك االمتناع عنو  اك االخالؿ 

 .(3)كظيفتو  بكاجبات
كالرشكة جريمة عمدية يشترط لتكافرىا القصد الجنائي إذ يتكفر ىذا القصد باتجاه ارادة     

الرشكة اك قبكليا بانيا مقابؿ االتجار بالكظيفة ام اداء عمؿ اك االمتناع الجاني الى طمب 
 .(4)عنو 
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   . 236لمطباعة ، مصر ، ص الذىبي        



مف الجرائـ القصدية التي تقـك عمى العمـ كاالرادة فالمكظؼ يجب  فأف جريمة الرشكة      
اف يعمـ باف ما يقـك بو ىك متاجرة بالكظيفة ام انو يبيع كيشترم في كظيفتو كأم سمعة ألنو 

 اذا انتفى عممو  انتفت جريمة الرشكة .
ـ ماديات ىذا ده غير كاؼ ألنو  يجب اف تتجو ارادتو الحرة كالكاعية الى اتماكالعمـ كح     

الفعؿ مف اجؿ احداث نتيجة الجريمة كالقصد كيجب اف يتكافر لحظة قياـ الفعؿ فاذا اعتقد 
خطأ انو  مختص بالعمؿ اك كضع الماؿ خمسة اك بدكف عممو ام بدكف طمب اك قبكؿ مف 

 .(1)فال يعد القصد متكفران جانبو 
ف ) ؼ . أ . ع ( ك ) ش . كفي ىذا السياؽ كفي قرار لمحكمة جنايات كرككؾ كؿ م     

ع . ع ( ك ) ؽ . ف . ر ( ك ) أ . ف . ب ( ك ) س . ب . ؿ ( ك ) ج . ـ . أ ( ك ) ؿ 
( مف قانكف العقكبات كتحديد عقكباتيـ بمقتضاىا  2/  317. ب . أ ( كفؽ احكاـ المادة ) 

في منطقة مركية كذلؾ لقياميـ باالتفاؽ كاالشتراؾ عندما كانكا مكمفيف بالكاجب في النقطة الك
( الؼ دينار كرشكة كتـ تكزيعيا فيما  18بشتو الحدكدية ساعدكا بتيريب سيارة مقابؿ مبمغ ) 

 . (2)بينيـ
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 ) المبحث الثالث (
 ) بيان اطراف الرشوة واسبابها االدارية وعقوبتها (

سنكضح في ىذا المبحث اطراؼ جريمة الرشكة كىـ المرتشي كالراشي كالكسيط ككذلؾ     
سنبيف االسباب االدارية لجريمة الرشكة اما عقكبة جريمة الرشكة سنكضحيا كذلؾ كؿ منيـ 

 في مطمب مستقؿ ككما يمي :
 ) المطمب االول (
 ) اطراف الرشوة (

( مكرران مف قانكف العقكبات عمى عقاب الراشي كالكسيط بالعقكبة  117نصت المادة )     
المقررة لممرتشي كقرر ليا االعفاء مف العقاب متى اخبر السمطات بالجريمة اك اعترؼ بيا 

 اعترافان تفصيميان .
مف الرشكة ( مكرران مف قانكف العقكبات عمى عقاب المستفيديف  118كما نصت المادة )     

 .(1)اصميان في جريمة مستقمة خاصة بو  بصفتو فاعالن 
 كمف خالؿ نصكص جريمة الرشكة نستطيع اف نتكصؿ الى اطراؼ الرشكة كىـ :   

 ػػ المرتشي / ىك الشخص الذم يتقاضى مف غيره ماؿ اك منفعة ليقـك لو بقضاء مصمحة  1
 االمتناع يجب عميو اداءىا اك ليقكـ لو بمصمحة غير مشركعة سكاء كانت عمالن اك      
 .(2)عف عمؿ      

كذلؾ كفي تعريؼ آخر يبيف فيو المرتشي ىك كؿ مكظؼ اك مكمؼ بالخدمة العامة يطمب 
جمالن مقابؿ قيامو بعمؿ مف اعماؿ كظيفتو اك امتناعو عف عمؿ كذلؾ اك يقبؿ ما يعرض 

 .(3)مف العطاء لمغرض المذككر عميو 
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كقد يككف المرتشي مف االشخاص العادييف اال انو يكمؼ بميمة رسمية كالحكـ كالخبير     
كالسنديؾ كىذا التحديد كرد في النص عمى سبيؿ المثاؿ كليس سبيؿ الحصر ، كبذلؾ ينطبؽ 
حكـ الرشكة في كؿ مرة يككف الشخص مكمفان بميمة رسمية فيمتمس منفعة اك يقبؿ بيا نظير 

 1كمصفي الشركة اك التركة ، كيعتبر مف ىذا القبيؿ الحارس القضائي القياـ بميمتو 
كال تنطبؽ احكاـ الرشكة اذا لـ يكف الفاعؿ كقت ارتكاب الجريمة مكظفان اك منتدبان لخدمة    

مف قانكف العقكبات ،  351عامة اك مكمفان بميمة رسمية كفؽ ما قضت بذلؾ احكاـ المادة 
ه الصفة ثـ زالت عنو لسبب مف االسباب كقت ارتكاب الجريمة سكاء اكاف الفاعؿ يتمتع بيذ

اك لـ تثبت لو  بعد ىذه الصفة كقد يسأؿ الشخص عف جريمة االحتياؿ اذا انتحؿ احد ىذه 
الصفات كتكافرت سائر االركاف االخرل ليذه الجريمة . كيعتبر الخبير مرتكبان لجريمة الرشكة 

مة التي كمؼ بيا ذات صفة رسمية اما اذا لـ يكف اذا التمس منفعة اك قبميا ككانت المي
 ألحكاـمكمفان مف الجيات المختصة اك بادر بشكؿ تمقائي لمقياـ بعممو فأنو ال يخضع فعمو 

 . (2)منفعة اك قبميا لقاء القياـ بميمتو الرشكة اذا طمب 
ػػ الراشي / كىك صاحب المصمحة الذم يتقدـ بالعطاء اك المنفعة اك الكعد الى المكظؼ  2

اك المكمؼ بخدمة عامة اك يقبؿ بطمبيا عممان اف الراشي كالمرتشي ىـ االطراؼ الرئيسة في 
 .(3)جريمة الرشكة كلكف يكجد شخص آخر في جريمة الرشكة كىك الكسيط 

ان عقكبات فأف الراشي يأخذ حكـ الفاعؿ في جريمة ( مكرر 117كبمكجب نص المادة )  
الرشكة كال يشترط فيو تكافر شركط خاصة كصفة المكظؼ العاـ اك مف في حكمو ) كما ىك 
بالنسبة لممرتشي ( فقد يككف مكظفان عامان اك في حكمو كقد يككف شخصان عاديان . كاذا كانت 

 تقدـ الجريمة فإف الراشي ال يعد في جريمة المرتشي فيك العامؿ الرئيسي ليا بدكنو ال ت

                                                           

ٌدخل ضمن التحدٌد االطباء والجراحون والقابالت بالنسبة الى ما ٌعطونه من بٌانات او شهادات كاذبة  (0)

 بشأن حمل او وفاة او مرض مقابل منفعة .

الخالل بالثقة العامة واالعتداء د . علً محمد جعفر ، قانون العقوبات ) جرائم الرشوة واالختالس وا  (6)

  66ــ  60، ص 0995على االشخاص واالموال ( ، الطبعة االولى ، بٌروت ــ لبنان ، 
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حكـ الفاعؿ في ىذه الجريمة اال اذا تحققت الكقائع المادية لمرشكة مف قبؿ المكظؼ العاـ 
 (1)ىك االعطاء اك الكعد كتكافر القصد الجنائي لديو كساىـ بفعؿ مادم 

عة الحاؿ كلكف اساس الجريمة كما قمنا ينحصر في االتجار بالكظيفة كىذا العمؿ بطبي    
يقع في نصيب المكظؼ كاف الرشكة ال تتـ اال بالعرض مف احد الطرفيف كبالقبكؿ مف اآلخر 
فتماـ الجريمتيف متكقؼ عمى تماـ الجريمة االخرل . اف الجريمة يصح اف تبدأ مف جانب 

فصاؿ ػػكؿ بانػػػرر القػػػي كؿ ذلؾ ما يبػػػب المرتشػػف جانػدأ مػػالراشي كما يصح اف تب
 .(2)ف ػػػالجريمتي

كىك الشخص الذم يتكسط لدل الراشي كالمرتشي فأما اف يككف ممثالن عف ػػػ الكسيط /  3
المرتشي فيقـك بدكره كىك طمب اك قبكؿ الفائدة المعركضة عميو اك الكعد بيا . اك يككف 

خدمة ممثالن عف الراشي فيقـك بدكره كىك عرض الفائدة اك المنفعة عمى المكظؼ اك المكمؼ ب
 .(3)اك يقبؿ بطمبيا اك الكعد بذلؾ 

كىذا يتبيف اف جريمة الكسيط ال يتصكر كجكدىا منفصمة فيجب اذف اعتباره شريكان لمف    
 . (4)كمفو الكساطة اك فاعالن اصميان معو في جريمة كاحدة 

كيطمؽ عمى الكسيط في الشريعة االسالمية ) الرائش ( فقد جاء في الحديث الشريؼ :    
ف اهلل الراشي كالمرتشي كالرائش الذم يمشي بينيما كال ريب في خطكرة دكر الكسيط في لع

جريمة الرشكة فيك يسيؿ ارتكاب جريمة الرشكة كيرفع الخشية كالتردد مف قمب الراشي 
يككف رسكالن مف الراشي كالمرتشي كمف ثـ ال يقؿ دكره خطكرة عف فعؿ ىذيف االخيريف فقد 

الى المرتشي حيث يعرض عميو الرشكة مقابؿ انجازه عمالن كظيفيان لمصمحة صاحب الحاجة 
كقد يقتصر دكره عمى تييئة كتسييؿ المقاء بينيما كذلؾ بناءن عمى رغبة احدىما اك كالىما 

د يتسمـ كقد ينقؿ االقكاؿ كالرغبات شفاىة مف المكظؼ ) المرتشي ( الى صاحب الحاجة كق
الرشكة مف الراشي كيسمميا لممرتشي كفي كؿ الحاالت فأف دكر الكسيط ينتيي بانتياء رغبتي 

  5كؿ مف الراشي كالمرتشي كال ييـ بعد ذلؾ تمقيو مقابالن مف كساطتو اـ ال 
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 ) المطمب الثاني (
 ) االسباب االدارية (

 :ػ (1)اىـ االسباب التي تؤدم الى تفشي جريمة الرشكة ىي      
 ػػ تخمؼ االجراءات االدارية كالركتيف .1
 ػػ غمكض االنظمة كتناقض المشركعات ككثرة التفسيرات .2
 ػػ ضعؼ دكر الرقابة كعدـ فعاليتيا كافتقارىا الى الككادر المؤىمة كالمدربة .3
 ػػ عدـ اختيار الشخص المناسب في المكاف المناسب .4

 

كمف االسباب االدارية االخرل ايضان التي تؤدم الى تقشي جريمة الرشكة ىي قدـ    
االجراءات كاالنظمة االدارية فيجب اف تككف مكاكبة التطكرات كالتغيرات الحديثة التي 
تحصؿ في المجتمع ككذلؾ يجب اف تككف جميع االنظمة كاالجراءات كاضحة لعمكـ الناس 

لرقابة عمى الكحدات االدارية كالمؤسسات الحككمية كشبو يفّعؿ دكر اككذلؾ يجب اف 
ىذا الخصكص كذلؾ اف يتـ اختيار  ألجؿالحككمية التي تقـك بكاسطة اشخاص يتـ تعيينيـ 

المكظفيف كالمكمفيف بالخدمة العامة مف الناس االكفاء التي يجب اف تتكفر فييـ الشركط التي 
 يحددىا القانكف .

ككف الرشكة مف اخطر صكر االخالؿ بكاجبات الكظيفة العامة ككنيا المتاجر بالكظيفة     
حيث يتحقؽ بيا تجاكز السمطة كاالختصاص كالذم مف شأنو االضرار بالمصمحة العامة 

 كعمى ىذا االساس عالجيا المشرعيف في القكانيف العقابية كمنيـ المشرع العراقي الذم
(  1969لسنة  111( مف قانكف العقكبات العراقي رقـ )  314ػػػػ  317عالجيا في المكاد ) 

 (2)المعدؿ 
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 ) المطمب الثالث (

 ) عقوبة جريمة الرشوة (

 سكؼ نبيف عقكبة الرشكة االصمية كالتكميمية كما يأتي :ػػ   
 اواًل / العقوبة االصمية لمرشوة :

ـ مف قانكف العقكبات 114،  114ـ  113،  113ىذه العقكبة ىي االشغاؿ المؤبدة ـ     
كتشدد ىذه العقكبة الى االعداـ في حالة ما اذا كاف الغرض مف اليدية اك العطية ارتكاب 
المرتشي احدل جنايات التجسس اك الخيانة اك التكصؿ في زمف الحرب الى الحصكؿ عمى 

مف قانكف العقكبات العراقي (  118قصد تسميمو الى دكلة اجنبية ) ـ سر مف اسرار الدفاع ي
مف قانكف العقكبات  17كيجكز تطبيؽ الظركؼ المخففة في مجاؿ الرشكة عمالن بالمادة 

فتصبح عقكبة االشغاؿ الشاقة المؤقتة اك فينزؿ بالعقكبة االصمية درجة اك درجتيف 
 .(1)السجف

نكف العقكبات بعقكبة الحبس مف ثالثة اشير الى ثالث مف قا 351ككذلؾ قضت المادة     
سنكات كالغرامة بمقدار ضعفي فيو ما اخذ اك قبؿ المرتشي اذا التمس اك قبؿ لنفسو اك لغيره 
ىدية اك كعد اك ام منفعة اخرل ليقكـ بعمؿ شرعي مف اعماؿ كظيفتو ام المشرع اعطى 

د قضت بعقكبة االشغاؿ الشاقة المؤقتة ( فق352)كصؼ الجنحة في ىذه الحالة . اما المادة 
سنة ( كبغرامة ال تنقص عف ثالثة اضعاؼ قيمة ما اخذ اك قبؿ بو  15سنكات الى  3) مف 

اك ليغفؿ اك يؤخر ما كاف المرتشي اذا اقاـ بعمؿ مناؼ لكظيفتو اك يدعي انو داخؿ عميو 
. كقد سبغ المشرع كصؼ الجناية عمى ىذه الجريمة اذ اف العقكبة المقررة عممو كاجبان عميو

  .(2)ليا ىي مف العقكبات الجنائية 
                                                           

لمال د . احمد ابو الروس ، الموسوعة الجنائٌة الحدٌثة ) جرائم التزٌٌف والتزوٌر والرشوة واختالس ا  (0)

العام من الوجهة القانونٌة والفنٌة (، المكتب الجامعً الحدٌث ، دون طبعة وسنة طبع ، االسكندرٌة ، 

 .  685ص

 67علً محمد جعفر ، المصدر السابق ، ص (6)



 ثانيا / العقوبة التكميمية لجريمة الرشوة :
 اف العقكبات التكميمية في جريمة الرشكة تتمثؿ بما يمي :ػػ    

ؼ اك اعطي اك كعد بو كاف ال تزيد الغرامة النسبية // كىي التي ال تقؿ عما طمب المكظػػػ 1
( دينار ، ك يحكـ بيا عمى جميع المساىميف في الجريمة بالتضامف سكاء اكانكا 511عمى )

 . (1)فاعميف اـ شركاء 
فال تتعدد الغرامة بتعدد المحكـك عميو بؿ تككف كاحدة يمتـز بيا جميعيـ بالتضامف قبؿ   

 . (2)الدكلة 
( ؽ . ع عمى مصادرة العطية بكافة صكرىا كتتـ المصادرة 314ػػػ المصادرة // نصت ـ )2

عند ضبط العطية اما اذا لـ يتـ ضبطيا اك اذا كانت غير مادية فال يجكز الحكـ بالمصادرة 
كما ال يجكز اف تمس المصادرة حقكؽ الغير حسف النية الذم ال يككف مساىمان في الجريمة 

سرت مالو كيقدـ كعطية لممكظؼ مف قبؿ الراشي كبعكسو اذا كاف ىذا كالشخص الذم ي
الغير يعمـ بأف مالو  اعطى لمرشكة كلـ يخبر عف ذلؾ فيجكز مصادرة مالو  كيعتبر في حكـ 
المساىـ لمجريمة كالمصادرة ىي عقكبة كجكبية ام يجب الحكـ بيا مع الحكـ بالعقكبة 

    .(3)( مف ؽ . ع  314االصمية استنادان الى احكاـ المادة )
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