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 ًحمدّز شكز

انمبٌٌَ ًانعهٌو احمدو ببنشكز  ًانخمدّز  اىل انسْد عًْد كهْت 

هْفت ابزاىْى عٌدة احملرتو  ًاىل انسْد رئْس لسى انمبٌٌَ  انسْبسْت  أ.د خ

 أ .و .د عالء اندٍّ حمًد محداٌ  احملرتو 

 شكزُ اسجم اٌ  ىذا حبثِ يف سبعدَِ ملٍ  َفسِ يع صبدق اكٌٌ ً   كًب

 حنبح و. و) انبداّت يف  ببنذكز ًاخص االسطز ىذه يف  ًاينخْبحِ  ًاعخشاسُ

 يف  ًانعٌٌانعهى   جيٌد يٍ  ننب لديو ملب  ًًفبء  بصدق  هلو انذُ( سبع ابزاىْى

 اهلْئت  ًاعضبء االسبحذة اىل ًاعخشاسُ شكزُ ًعظْى ىذا حبثِ اكًبل

  اعخشاسُ  فبئك فهيى   انكثري ينيى  حعهًج انذُ   انمبٌٌَ لسى يف  انخدرّسْت

 جلنت ًاعضبء انمسى رئْس  انسبدة اىل ًاعخشاسُ شكزُ ًكذنك   ًاحرتايِ

  ىذا نبحثِ حمٌمييى يف  يالحضبث يٍ ابدًه ملب املنبلشت

 ًاملسبعدة انعٌٌ ّد يل لدو يٍ كم اىل شكزُ ًالدو

  انخٌفْك ًيل  ًاهلل
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 االىداء

   االيت ىذه عهى انذُ االيِ اىل

  ًسهى عهْو اهلل صهَ حمًد انكزّى انزسٌل

  عًزُ هنبراث اخهَ  نخنري دًيب اشزلج انيت انشًس اىل

  احلبْبْت ايِ 

  انفضْت االشعت حهك  اّبيِ  نْبيل اضبء انذُ  انمًز اىل

  انعشّش ابِ

  بٌجٌدىى  املخالنئت مسبئِ جنٌو اىل 

  ًاخٌاحِ اخٌحِ

  ببندعبء اّدّيى رفعٌا انذٍّ االحبت كم اىل 

  ًاالصدلبء االىم

  انبحث ىذا ًحصفحج ملسجّد  كم اىل
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 انزحْى انزمحٍ ااهلل بسى

 انْإِثْىِ عَهََ حَعَبًٌََُا ًاَل ًَانخَّمٌٍَْ انْبِزِّ عَهََ ًَحَعَبًٌََُا))

 .((انْعِمَبةِ شَدِّدُ انهَّوَ إٌَِّ انهَّوَ ًَاحَّمٌُا ًَانْعُدًَْاٌِ

  انعظْى اهلل صدق                                                                   

 2:االّت  سٌرة املبئدة 
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 المقدمة

 قوي هناك مادام موجودة فهً,  اإلنسان قدم قدٌمة الرشوة أن الرٌب      

,  الجمٌع عند واضحة أصبحت ذلك من  وعبد وسٌد وفقٌر وغنً وضعٌف

 والمحكوم والحاكم والحضري والبدوي المتعلم وغٌر المتعلم ٌعرفها

 لغٌره أو للحاكم الشخص ماٌعطٌه فهً,,  والمرتشً الراشً عن" فضال,

 إلحقاق او حق إلبطال ٌعطى ما هً أو ٌرٌد ما على ٌحمله أو له لٌحكم

 على كبٌر خطرها الن,  مستهجن مشٌن وفعل قبٌحة ممارسة وهً.  باطل

 كٌان تهدد كبٌرة أخطار على تنطوي فهً,  والدول والمجتمعات األفراد

 وتؤذن دعاماته تقوض فإنها ما مجتمع فً انتشرت ما فإذا,  المجتمع

 .وانهٌاره ودماره بفساده

 جذابو وعبارات جمٌلة وألفاظ متنوعة وأسماء عدٌدة ألقاب للرشوة:: ألقابها

 خٌر فعل على مجازاة او أتعاب بدل او مكافبة او إكرامٌة أو هدٌة:  مثل

 تعددت مهما مضمونها حٌث من قبٌحة((  رشوة))  تبقى ولكنها... 

 وإنً)  تعالى قوله فً الهدٌة بلفظ ووردت.  مظاهرها وتلونت أسماؤها

 قال سلٌمان جاء فلما.  المرسلون ٌرجع بم فناضرة بهدٌة إلٌهم مرسلةُ 

 ((  تفرحون بهدٌتكم انتم بل آتاكم مما خٌر هللا آتانً فما بمال اتمدونن

 اخذ قبل فصفته ذلٌل منافق متلوث شخص المرتشً:  المرتشً صفات

 اخذ بعد وصفته االستجابة وعدم العمل من والتململ الغلظة هً الرشوة

 بابع فالمرتشً ذلك من والترحٌب والسهولة والشفافٌة االنبساط الرشوة

 دٌن. او رحمة من ذرة قلبه فً لٌس,  والشعب والوطن والضمٌر لكرامته

 واألخالقً الدٌنً الوازع ضعف مقدمتها وفً متعددة دوافع للرشوة

 الثراء وحب الجشع او الناس بعض عند المعٌشة مستوى وانخفاض

 فً وخاصة السٌاسٌة السلطة ضعف أسبابها ومن.  السرٌع الفاحش

 تسمح وال والمسابلة والشفافٌة الدٌمقراطٌة من بقدر التتمتع التً األنظمة

 . األخطاء بتبٌان الصرٌحة والمواجهة والتعبٌر الرأي بحرٌة
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 العدالة ٌد تطالهم ال القانون فوق أشخاص ٌبرز ذلك وعند,  والتجاوزات

سنتاول فً هذ البحث التكلم عن  جرٌمة .  محاسبتهم على حد ٌتجرا وال

الرشوة فً القانون العراقً وسنقسم الى مبحثٌن المبحث االول سنتطرق 

  االول المطلب فً الرشوة تعرٌف على سنعمل الرشوة و مأهٌة فٌه الى 

 فً سنعمل واٌضا  الثانً المطلب فً الرشوة جرٌمة اطراف بٌان ثم ومن

 عن المبحث هذا فً سنتطرقو الرشوة جرٌمة اركان على الثالث المطلب

 فً  تناولت حٌث  مطالب ثالثة الى المبحث وسنقسم الرشوة جرٌمة عقوبة

 الثانً المطلب وفً القبول حالة فً الرشوة جرٌمة عقوبة االول المطلب

 الثالث المطلب فً اما  الرفض  حالة فً الرشوة جرٌمة عقوبة سنتطرق

 . الرشوة جرٌمة عرض جرٌمة عقوبة الى سنتطرق
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 المبحث االول

 ماهٌة جرٌمة الرشوة

لبٌان مأهٌة الرشوة سنعمل على تعرٌف الرشوة فً المطلب االول  ومن 

ثم بٌان اطراف جرٌمة الرشوة فً المطلب الثانً  واٌضا سنعمل فً 

 المطلب الثالث على اركان جرٌمة الرشوة 

تعرف الرشوة: بانها اتفاق بٌن شخصٌن صاحب مصلحة وموظف او مكلف بخدمة 

عامة على فابدة او منفعة مقابل عمل او امتناع عن عمل ٌدخل فً اختصاص 

الموظف او مأمورٌتة ٌتضح من هذا التعرٌف ان جرٌمة الرشوة جرٌمة خاصة 

من الطرف بالموظف العام او المكلف بخدمة عامة تقوم بعرض من طرف وقبول 

االخر  تعتبرالرشوة من قبل اعضاء المتاجرة بالوظٌفٌة من  اجل التماس او قبول  

منفعة من موظف او لغٌره لقٌام عمل شرعً من اعمال وظٌفٌة او بعمل مناف له  

او ٌدعً انه داخل فً اختصاصه او ٌهمل او ٌاخر ماكان عمله واجب علٌه 

ن الراشً والمرتشً  فالراشً هو وتقتضً جرٌمة الرشوة ان تقوم بٌن طرفٌ

الذي ٌقبل بالتماس الموظف او وعده بالمنفعه او ٌبادر بعرض صاحب الحاجة 

المنفعه  او وعده على الموظف فٌقبل هذا االخٌر  بها  , اما المرتشً  فهو الموظف 

الذي قد ٌبادر الى التماس منفعة لقاء القٌام بعمل شرعً من اعمال وظٌفته او بعمل 

لها او ٌقبل  المنفعة ممن ٌعرضها علٌه مستغالً بذلك صفته الوظٌفٌة .اي  مناف

تستند جرٌمة الرشوة الى فكرة االتجار باعمال الوظٌفٌة وتفرض ان ٌكون فٌها 

الفاعل موظف او مكلف بخدمة عامة 
(ٔ)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(دـ علً محمد جعفر , قانون العقوبات جرابم الرشوة واالختالس واالخالل بالثقة العامة  واالعتداء على ٔ)

 .1ٔ,ص99٘ٔاالشخاص  واالموال ,الطبعة االولى , 
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 المطلب االول

 جرٌمة الرشوة تعرٌف 

سنقسم  هذا المطلب الى لبٌان مفهوم الرشوة واطراف جرٌمة الرشوة 

 فرعٌن وكاالتً :

والجعل المحاباة فً قٌلت التً التعارٌف بعض تعرٌف الرشوة لغة ٍ:
 (ٔ)

. 

 طلبها, واسترشى أخذها, وارتشى أعطاه, ورشاه الجعل, مثلثة الرشوة: بأن قٌل فقد 

: وقال علٌها اللسان صاحب وزاد. الحبل: ككساء والرشاء الرضاع, طلب والفصٌل

: قال األثٌر ابن أنّ  كما. لتزقه أمه إلى رأسه مدّ  إذا الفرخ؛ رشا من مأخوذة هً

 إلى به ٌتوصل الذي الرشاء من وأصله بالمصانعة, الحاجة إلى الوصلة الرشوة

 الذي والرابش اآلخذ, والمرتشً الباطل, على ٌعٌنه من ٌعطً الذي فالراشً الماء؛

 السحت: للرشوة المرادفة األلفاظ من لهذا وٌستنقص لهذا ٌستزٌد بٌنهما ٌسعى

 سمً العار؛ عنه فلزم المكاسب من خبث ما أو الحرام,: لغة والسحت: والبرطٌل

 ,(أسحته: )وٌقال أهلكه, أي( هللا سحته: )ٌقال وٌذهبها, البركة ٌسحت ألنه بذلك

ٌُْسِحَتُكمْ : }تعالى قوله فً بهما وقرئ  له واستدلّ  وٌهلككم, ٌستأصلكم أي{ ِبَعَذابٍ  َف

مجلف أو مستحثاً  إال المال ٌدعمن لم فروان ابن ٌا زمان وعض: الفرزدق بقول
 (ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٖٔ,ص ٕٓٔٓمحمد بن مكرم بن منظور , لسان العرب , المجلد االول , در صادر , بٌروت ,  (ٔ)
 .1ٙٔص,98٘ٔـ 98ٓٔ, مطبعة عصام , بغدد ,  8د ـ ابراهٌم السامرابً , معجم العٌن ,م  (ٕ)
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وهً اتجار باعمال الوظٌفٌة او الخدمة وتعرف بانها اتفاق بٌن عرفت الرشوة:

شخصٌن وموظف او من فً حكمه على جعل او فابدة مقابل اداء عمل او امتناع 

عن عمل ٌدخل فً وظٌفتة المرتشً او مأمورٌته 
(ٔ)

. 

 

نوع من اتجار الموظف باعمال وظٌفته او استغاللها كما عرفت الرشوة اٌضاً: بانها 

على نحو معٌن او انتهاز ماٌتصل بها من سلطة او عمل لالستفادة بغٌر حق عن 

طرٌق االتفاق بٌن الموظف وصاحب الحاجة او التفاهم معه او قبول ماعرضه 

العامة االخٌر  من فابدة او عطٌة او وعد بها مقابل عمل متعلق بالوظٌفٌة او الخدمة 

او االمتناع  عن اداء عمل من االعمال التً تدخل فً نطاق وظٌفته  الموظف او 

دابرة اختصاصه 
(ٕ)

. 

تقوم الرشوة سواء فً صورها  الخاصة على فكرة االتجار بالوظٌفٌة وتتمثل فً 

قٌام الموظف العام او من فً حكمه باداء عمل او االمتناع عن عمل من اعمال 

ل باحد واجباتها وذلك مقابل منفعة خاصة له او لغٌره الوضٌفة او االخال
(ٖ)

. 

 معٌنة صالحٌات أو سلطات ٌمنح ومنصب رتبة ذي وكل العام الموظف أن ألصل

 الواجب فإن وبذلك أبتغاه لما وتحقٌقاً  القانون رسمها التً الحدود فً ٌستعملها كً

 رسمها التً الضوابط حدود فً سلطته ٌمارس آمر أو قابد أو موظف كل على ٌحتم

 بالمصلحة اإلضرار إلى ٌؤدي الضوابط هذه على والخروج القانون
(ٗ)

. 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗٔٔ,ص9ٗ8ٔ,,القاهرة محمد مصطفى , المسؤولٌة الجنابٌة , مطبعة جامعة فؤابد االول  (د ـ ٔ)

 .ٖ,ص9ٗٔٔمصر ,,( جندي عبد الملك ,الموسوعة الجنابٌة , الجزء الرابع , مطبعة االعتماد ٕ)

 .9ٖٗ, صـ,دون سنة تبة القانونٌة ,بغداد,توزٌع المك شوٌش ,شرح قانون العقوبات ,القسم الخاصماهر عبد  (دـٖ)

 .9ٖ٘سنة  ( دـ ماهر عبدالشوٌش , المصدر نفسه ,ٗ)
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 وبذلك المجتمع نظام فً االضطراب إلى ٌؤدي ثم ومن حماٌتها القانون أراد التً

 التشرٌعات قررت لذلك العامة الوظٌفة شؤون على القابمٌن من المخالفات تقع

 بواجبات اإلخالل صور أخطر إن حٌث , تلكالمخالفات من للحد إدارٌة جزاءات

 سمعة حساب على لفرد مصلحة تحقٌق لقاء مقابل تقاضً أي بها االتجار الوظٌفة

العامة الوظٌفة وهٌبة
 (ٔ)

. 

 :الرشوة تجرٌم سبب

 أن ٌجب التً بالثقة اإلخالل إلى تؤدي ألنها االجتماعً النظام على خطورتها -ٔ

 .للسلطة األفراد ٌولٌها

 المالٌة قدراتهم باختالف ٌختلف المقابل دفع على األفراد مقدرة الن العدالة إنتفاء -ٕ

 .وتشترى تباع سلعة العامة الوظٌفة تصبح وبذلك

 عطٌة أو لفابدة اآلخر الجانب من والقبول جانب من بعرض تقوم الرشوة أن ٌالحظ

 أو الوظٌفة أعمال من عمل عن االمتناع أو بعمل الموظف قٌام مقابل بها وعد أو

 تعتبر الرشوة فإن لذلك والتعلٌمات, واألنظمة القوانٌن به تقتضً لما خالفاً  الخدمة

 إال ٌرتكبها ال الجرٌمة أن أي عامة بخدمة المكلف أو العام بالموظف خاصة جرٌمة

عامة بخدمة المكلف أو العام الموظف صفة ذي
.

 

 : شخصٌن وجود تقتضً الرشوة أن نجد هنا من

 أو منفعة أو فابدة لغٌره أو لنفسه ٌقبل أو ٌطلب عامة بخدمة مكلف أو موظف -ٔ

 .مرتشٌاً  وٌسمى عنه االمتناع أو وظٌفته أعمال من بعمل قٌامه مقابل بشًء وعداً 

 المكلف أو الموظف إلى الوعد أو المنفعة أو بالعطاء ٌتقدم مصلحة صاحب -ٕ

 عطاء من الموظف ٌطلبه ما دفع ٌقبل و عنه لٌمتنع أو عمالً  له لٌؤدي عامة بخدمة

الوسٌط وهو ثالثاً  شخصاً  االثنٌن بٌن ٌسعى وقد راشٌاً  وٌسمى
 (ٕ)

. 
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 .9ٖ٘المصدر السابق , ص, شوٌش عبد دـ ماهر (ٔ)
دار السنهوري, بغداد ـ شارع المتنبً دـ جمال  ابراهٌم الحٌدري , شرح احكام قانون العقوبات  القسم الخاص  (ٕ)

 .ٙٙ,صٖٕٔٓ, ,ٔ,ط
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 المطلب الثانً 

 اطراف جرٌمة الرشوة

 سنتناول فً هذا الفرع اطراف جرٌمة الرشوة  وكما ٌلً : 

 اوالً :ـ الراشً 

المصلحة الذي ٌقدم بالعطاء او المنفعة او الوعد بها الى الموظف او وهو صاحب 

من ثانون العقوبات  ٖٓٔ المادة  كما نصتالمكلف بخدمة عامة او ٌقبل بطلبها .

 وعد او عرض او قدم او اعطى من )كل (المعدل ٔٔٔرقم )9ٙ9ٔالعراقً لسنة 

 عد 8ٖٓ المادة فً علٌه نص مما شٌبا عامة بخدمة لمكلف او لموظف ٌعطً بان

تذهب جرٌمة الراشً ضمن  اتجاه ٌتبنى فكرة )ثنابٌة الرشوة ( حٌث راشٌا(.

ٌصطلح علٌها باالرشاء وتمثل الرشوة االٌجابٌة وتتحقق بنشاط صاحب المصلحة 

ضه الفابده علٌهما والمتمثل باعطاء الفابدة للموظف او المكلف بخدمة عامة او عر

او ٌعدهما بها
 (ٔ)

. 

 المرتشًـ ثانٌاً:

 إذا علٌها الحصول ٌقبل أو الراشً, من العطٌة ٌأخذ الذي العام الموظف وهو 

 أو وظٌفته أعمال من بعمل قٌامه مقابل فً الراشً, من ٌطلبها أو علٌه, ُعِرضت

وظٌفته أعمال من بعمل القٌام عن امتناعه
 (ٕ)

كما تذهب جرٌمة المرتشً ضمن . 

اتجاه )ثنابٌة الرشوة (وٌصطلح علٌها باالرتشاء وتمثل الرشوة السلبٌة وتتحقق 

او الوعد بنشاط الموظف او المكلف بخدمة عامة والمتمثل بطلب او قبول الفابدة 

بها.
(ٕ)

لسنة ٔٔٔمن قانون العقوبات العراقً رقم  9ٖٓ المادةنصت كما  

 ٌطلب اي  منه طلب بما القٌام عدم مسبقا ٌنوي المرتشً نكا لو))المعدل 9ٙ9ٔ

 ان لٌس العبرة (( منه المطلوب بالعمل ٌقوم ال بانه ٌعلم وهو شخص اي من مبلغ

 المتاجرة سوق فً عمله وضع فالعبرة عنه ٌمتنع او به ٌخل او بعمله الموظف ٌقوم

 تسري(  معالجته ٌمكن بالعمل واالخالل)  اكثر ٌدفع الذي الشخص نصٌب وقد

9ٖٓ المادة على 8ٖٓ و 1ٖٓ المادة احكام
 (ٖ).
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 .1ٗ,ص99ٙٔ قانون العقوبات القسم الخاص , (فخري عبد الرزاق الحدٌثً , شرحٔ)
 .9ٙ(دـ جمال ابراهٌم الحٌدري , المصدر السابق , صٕ)
 المعدل . 9ٙ9ٔ( لسنة ٔٔٔرقم ) ( قانون العقوبات العراقًٖ)
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ثالثاً: الوسٌط : هو الشخص الذي ٌتوسط لدى الراشً والمرتشً  فاما ان ٌكون 

ممثالً عن المرتشً فٌقوم بدوره وهو طلب او قبول الفابدة المعروضة علٌه او 

الوعد بها , او ٌكون ممثالً عن الراشً فٌقوم بدوره وهو عرض الفابده او المنفعة 

بهما او الوعد بذلك على الموظف او المكلف بخدمة او ٌقبل بطل
(ٔ)

. 

( الوسٌط) القانون سماه وقد الرابش وهو ثالث شخص والمرتشً الراشً ٌتوسط قد

 فهو الرشوة جرٌمة فً مستقل عمل له فلٌس بالوساطة كلفه لمن ممثال ٌعتبر وهو

 وهو( بالمستفٌد) ٌسمى ما أٌضا الرشوة جرٌمة فً ٌتوافر وقد ,الشرٌك مركز فً

 أفعال من بفعل الجرٌمة فً المستفٌد هذا ٌساهم كما المرتشً, ٌعٌنه شخص

 ٌكون وقد  جرٌمةخاصة عن مساءلته هنا وٌتعٌن فٌها, شرٌكا فٌعتبر االشتراك

 المرتشً, من علٌه تحصل الذي النفع بخلفٌات ٌعلم وال النٌة, حسن شخصا المستفٌد

 المعنوي الركن تحقق لعدم حقه فً الجنابٌة المسؤولٌة تنتفً الحالة هذه وفً

 الخاصة للجرٌمة
(ٕ)

. 
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 .67صجمال ابراهٌم الحٌدري ، المصدر السابق ، د ـ  (1)
 .67دـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً ، المصدر السابق ،ص  (2)
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 المطلب الثالث

 اركان جرٌمة الرشوة

سنتطرق فً هذا المطلب الى اركان جرٌمة الرشوة وقد قسمنا المطلب الى فرعٌن 

 الركن المادي  فً الفرع االول والركن المعنوي فً الفرع الثانً 

 المادي الركن: األول الفرع

 حول السلوك هذا وٌنصب المرتشً, ٌرتكبه إجرامً بسلوك الركن هذا ٌتحقق

 .معٌنا غرضا تحقٌق وٌستهدف معٌن, موضوع

 اإلجرامً النشاط -أوال

 :التالٌة الصور بإحدى النشاط هذا وٌتحقق

 الطلب-أ

 ٌرنظ مقابل على الحصول فً رغبته عن فٌه ٌعبر الموظف عن صادر سلوك وهو
 أو كتابة أو شفاهة ضمنٌا, أو صرٌحا الطلب هذا ٌكون فقد المطلوب, بالعمل قٌامه
 بها الموعود أو المتحصلة المنفعة كانت إن ٌهم ال أنه كما مهم, غٌر فالشكل إشارة
 فً كان فإذا وجدٌا فعلٌا قابما الطلب ٌكون أن فالمهم غٌره, أو نفسه لمنفعة كانت

 جرٌمة فإن فقط الرشوة طلب بمجرد موظف قام فإذا قابما, ٌعد ال الهزل معرض
 أراد المشرع أن إال شروعا تعد األصل فً كانت وإن حقه, فً تامة تعتبر الرشوة
الوظٌفة بنزاهة فأخل لالتجار كسلعة لوظٌفته عرضه بسبب معه التشدد

(ٔ)
 نصت .

 .9ٙ9ٔلسنة ٔٔٔ رقم العراقً العقوبات قانون من 1ٖٓ المادة
 منفعة او عطٌة لغٌره او لنفسه قبل او طلب عامة بخدمة مكلف او موظف كل – ٔ
 او عنه االمتناع او وظٌفته اعمال من عمل الداء ذلك من بشًء وعدا او مٌزة او

 بالحبس او سنٌن عشر على تزٌد ال مدة بالسجن ٌعاقب الوظٌفة بواجبات االخالل
 من حال باي تزٌد وال به وعد او اعطً او طلب عما تقل ال ان على والغرامة
 . دٌنار خمسمابة على االحوال

 حصل اذا بالحبس او سنوات سبع على تزٌد ال مدة السجن العقوبة وتكون – ٕ

 بواجبات االخالل بعد او عنه االمتناع او العمل اداء بعد االخذ او القبول او الطلب

ذلك من وقع ما على المكافاة بقصد الوظٌفة
 (ٕ)

. 
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 .ٖٕٔ(دـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً , المصدر السابق , صٔ)
 المعدل .9ٙ9ٔلسنة ٔٔٔ( قانون العقوبات العراقً رقم ٕ)
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 القبول-ب

 به تقدم الذي للعرض موافقته عن خالله من ٌعبر الموظف من صادر سلوك وهو

 القبول ٌكون وقد, منه المطلوب بالعمل ٌقوم أن نظٌر الوسٌط أو المصلحة صاحب

 ولكن شرط, على معلقا ٌكون وقد إشارة, أو كتابة أو شفاهة ضمنٌا, أو صرٌحا

 هذا ٌكون أن وٌستوي جدٌا, ٌكون وأن تحقٌقه ممكنا الشرط هذا ٌكون أن ٌجب

 فً وجدٌا فعلٌا قابما كان إذا ما حالة فً صحٌحا ٌعد فالقبول لغٌره, أو لنفسه القبول

 صاحب قبل من الوعد صورة فً القبول ٌكون ما والغالب للعرض ومطابق ظاهره

 فً أما. منه المطلوب العمل بتأدٌة الموظف قام ما إذا معٌن نفع بتقدٌم المصلحة

 المسؤولٌة فإن المصلحة, صاحب من المقدم للعرض الموظف قبول عدم حالة

 حق فً الرشوة عرض جرٌمة تقع المقابل فً أنه إال حقه فً تنتفً الجزابٌة

فبنسبة للقبول فهو  لٌس استالم ثمن معجل جزابٌا, مسؤوال وٌعد المصلحة صاحب

ب على موضوع الرشوة  ولكنها فجرٌمة الرشوة التتم اال ان ٌلتقً القبول مع االٌجا

تتم بمجرد القبول سواء او فً الراشً بوعده او نكل عن ذلك اي لٌس لتنفٌذ ماتم 

والراجح ان الجرٌمة تتم بمجرد القبول االتفاق علٌه اٌة اهمٌة فً قٌام الجرٌمة 

المرتشً للوعد بالشٌا متى كان ظاهره جدٌا  وكان الموظف او المكلف قد قبله 

 انه جدي قاصدا العبث بالوظٌفةاس على اس
(ٔ)

. 

 األخذ -ج

 النفع الموظف ٌأخذ فهنا الراشً, من إعطاء ٌفترض الموظف من سلوك وهو

 ٌكون قد آخر شخص ألي أو مباشرة للموظف هنا النفع تسلٌم ٌكون وقد معجال,

 أخذ أن كما رمزٌا, أو حقٌقٌا هنا التسلٌم ٌكون وقد النٌة, حسن شخص أو بها عالما

لغٌره أو لنفسه ٌكون قد للعطٌة الموظف
 (ٕ)

. 
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 .ٖٗ,ص98ٕٔ, ٔ(دـ فوزٌة عبد الستار ,القسم الخاص فً قانون العقوبات , دار النهضة , بٌروت ,طٔ)
 .ٕٖٕ,ص98ٕٔ, ٔ(د ـ احمد امٌن بكة , شرح قانون العقوبات القسم الخاص, المجلد الثالث , طٕ)
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 الحال, فً تقدم لعطٌة قبول لكنه قبول حقٌقته فً األخذ أن إلى اإلشارة تجدر كما

 لسنة العراقً العقوبات قانون من ٕٖٔ المادة عطٌة, بتقدٌم لوعد قبوال ولٌس

 او المٌزة او المنفعة او العطٌة اخذ شخص كل –  الثانٌة الفقرة ـ9ٙ9ٔ لسنةٔٔٔ

 العامة بالخدمة المكلف او الموظف ٌكن لم ولو بسببه علمه مع ذلك من شٌبا قبل

الرشوة فً وسٌطا ٌكن لم ما به علم قد او عٌنه قد بالرشوة المقصود
 (ٔ)

. 

 الرشوة موضوع -ثانٌا

 ٌكون وقد المصلحة, صاحب من( النفع)  الموظف علٌه ٌحصل الذي المقابل وهو

 أو مستقبل أو حال مشروع, غٌر أو مشروعا مقنعا, أو ظاهرا معنوٌا, أو مادٌا

 االتفاق هذا ٌنصب أن المهم من انه كما .قلٌل أو كثٌر صغر, أو كبر به, موعود

 مرتبط المقابل هذا ٌكون وأن الجرٌمة, إنعدمت النفع انعدم فإذا معٌن نفع على

 و المقابل انتفاء علٌها ٌترتب الغاٌة انتفاء أن وبالتالً غابٌة, برابطة الوظٌفً بالعمل

 من مبلغ على الموظف ٌحصل كأن للجرٌمة, المادي الركن تحقٌق صالحٌة عدم

 أن دون صدٌق أو قرٌب لهدٌة قبول أو المدٌن على كان سابق لدٌن سدادا المال

الوظٌفً بالعمل عالقة لذلك ٌكون
 (ٕ)

. 

 الرشوة من الغرض -ثالثا

 تحقٌقه وٌرجو المصلحة صاحب ٌبتغٌه الرشوة من معٌنا غرضا هناك ٌكون أن البد

 ال أنه بمعنى فعال بتنفٌذه األخٌر هذا ٌقوم أن ٌشترط ال أنه إال الموظف قبل من

 هو الوظٌفً العمل فأداء منه, المطلوب العمل تنفٌذ إلى قصده انصراف ٌشترط

 المادي الركن فً عنصرا ٌعتبر وال الرشوة جرٌمة فً ركنا لٌس لكنه الرشوة غاٌة

المعنوي وال
 (ٖ)

. 
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 المعدل . 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔالعراقً رقم قانون العقوبات  (ٔ)
 .ٖٕٗدـ احمد امٌن بكة , المصدر السابق , ص (ٕ)
 .ٖٕ٘دـ احمد امٌن بكة , المصدر نفسه ,ص (ٖ)
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 أنه ناحٌة من الجرٌمة فً أساسً دور له أن فً الوظٌفً العمل أهمٌة تتجلى لكن 

 الصفة عناصر من االختصاص أن بحسبان الموظف اختصاص تحدٌد فً الضابط

 كل))من قانون العقوبات العراقً على انه 8ٖٓ المادة نصت وقد. للمرتشً صةالخا

 وعدا او منفعة او عطٌة لغٌره او لنفسه قبل او طلب عامة بخدمة مكلف او موظف

 ولكنه وظٌفته اعمال فً ٌدخل ال عمل عن االمتناع او العمل الداء ذلك من بشًء

 الحبس او سنوات سبع على تزٌد ال مدة بالسجن ٌعاقب خطا اعتقده او ذلك زعم

 من حال باي تزٌد وال به وعد او اعطً او طلب عما تقل ال ان على والغرامة

((دٌنار خمسمابة على االحوال
 (ٔ)

. 

 :اآلتً فً ٌتمثل الموظف ٌقدمه الذي الوظٌفً األداء فصور وبذلك

 الوظٌفة أعمال من عمل أداء -أ

 مشروع بشكل الموظف بها ٌقوم التً اإلٌجابٌة القانونٌة والتصرفات األعمال وهً

 اختصاص حدود فً للوظٌفة الطبٌعٌة المباشرة تتطلبها والتً مشروع غٌر أو

 فعال مخالف لشخص سٌر مخالفة المرور رجل ٌحرر أن ذلك على وتطبٌقا وظٌفته,

أصال مخالف غٌر لشخص ٌحررها أن أو
 (ٕ)

. 

 ٌعاقب)   9ٙ9ٔلسنة ٔٔٔ رقم العراقً العقوبات قانون من 8ٖٔ المادةنصت 

 للجهة مصلحة على المحافظة الٌه عهدت عامة بخدمة مكلف او موظف كل بالسجن

 لهذه باالضرار تسبب او نٌة بسوء فاضر قضٌة او صفقة فً فٌها ٌعمل التً

 (لغٌره او لنفسه منفعة على لٌحصل المصلحة

 الوظٌفة أعمال من عمل عن االمتناع -ب

 بشكل العمل تأدٌة عن االمتناع خالله من ٌهدف سلبً بفعل الموظف ٌأتً أن وهو

 على وتطبٌقا للوظٌفة, الطبٌعٌة المباشرة تتطلبها ال والتً مشروع غٌر أو مشروع

 أن أو فعال مخالف لشخص سٌر مخالفة تحرٌر عن المرور رجل ٌمتنع أن ذلك

أصال مخالف غٌر لشخص تحرٌرها عن ٌمتنع
 (ٖ)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔقانون العقوبات العراقً رقم  (ٔ)

 .ٕ٘ٙصد ـ فوزٌة عبد الستار , المصدر السابق ,  (ٕ)

 .1ٕٙه , صدـ فوزٌة عبد الستار , المصدر نفس (ٖ)



ٔٙ 
 

 الوظٌفة واجبات مخالفة -ج

 المختص العام الموظف بها قام سلبٌة أم كانت إٌجابٌة والتصرفات األعمال كل وهً

 بواجبات اإلخالل القانون,فتعبٌر ونواهً ألوامر بذلك مخالفا مشروع غٌر نحو على

 خٌانة على وٌنطوي عمله ٌمس عبث كل تحته ٌندرج إذ واسع مدلول له الوظٌفة

 ال قد والتً القوٌم السوي الوجه على أدابها بواجبات وٌخل الوظٌفٌة واألمانة الثقة

 على ٌنبغً التً العامة المصلحة من تستلهم أنها إال صراحة القوانٌن علٌها تنص

مراعاتها الموظف
 (ٔ)

. 

 .الوظٌفً العمل أداء تأخٌر -د

 عن االمتناع وهً الثانٌة الصورة ضمن داخلة الصورة هذه بأن الشراح بعض رأى

 مجرد ٌكفً بل تاما ٌكون أن فٌه ٌشترط ال االمتناع أن إذ الوظٌفً, العمل أداء

 .المحدد الوقت فً أداءه فً التأخٌر

 الثالثة الصورة ضمن الصورة هذه أدرج الشراح من اآلخر البعض أن كما

 فً العمل بأداء ٌلزمه الوظٌفً الواجب كان إذا الوظٌفة بواجبات إخالال واعتبرها

تأخٌر أي دون له المحدد الوقت
 (ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٓٔ,ص988ٔالثقافة للنشر , القاهرة ,,دار ٔدـ محمد  احمد , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , ج (ٔ)
دـ محمود نجٌب , جرابم االعتداء على االموال فً قانون العقوبات , دار النهضة العربٌة , بٌروت  (ٕ)

 .ٕٖٗ,ص98ٗٔ,
 .ٗ٘ٔدـ فخري عبد الرزاق  الحدٌثً , المصدر السابق ,ص (ٖ)
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 المعنوي الركن ـ: الثانً الفرع

 . والعلم االرادة على تقوم ًالت المقصودة الجرابم من الرشوة تعتبر

 فال بها الوعد او منفع قبول او التماس الى الجرٌمة هذه فً تتجه ان ٌجب فارادة

 تظاهره طرٌق عن بالجانً االٌقاع الى الموظف ارادة اتجهت اذا الجرٌمة هذه تقوم

  جٌب فً المال من  مبلغاً  الجانً دس اذا التقوم الجرٌمة هذه ان ,كما الرشوة بقبول

 . اخذه الى االخٌر هذا ارادة تتجه ان دون الموظف

 بوجه استغاللها او بالوظٌفة االتجار مقابل بالخدمة ٌقوم انه الموظف ٌعلم ان وٌجب

 فً ٌدخل بانه ٌدعً ,او لها مناف عمل او الوظٌفة اعمال من بعمل القٌام أي عام

 اذا قابمة غٌر الرشوة جرٌمة فتعتبر واجباً  عمله ماكان ٌؤخر او ٌهمل او وظٌفته

 هذا ان مع الراشً ذمة فً سابق لدٌن كان تسلمه الذي المبلغ ان الموظف اعتقد

 . ارشابه بنٌة اٌاه سلمه  االخٌر

 التً الهدٌة رد او فٌها التماس عن الموظف رجع وان قابمة الرشوة جرٌمة  وتعتبر

 حصول بمجرد تقوم فالجرٌمة علٌها حصل التً  المنفعة عن تنازل او قبلها

 لحظة القصد ٌتوافر ان وٌجب . بها الوعد او المنفعة او الهدٌة قبول او االلتماس

 او المنفعة او الهدٌة قبول او االلتماس حصول وقت أي للجرٌمة المادي الركن قٌام

 بان ٌرى البعض ان مع الرشوة لجرٌمة قٌام فال الحقة بصورة  تحقق فان الوعد

 قبوالً  ٌعد تقدٌمها من بالغرض علمه بعد بها االنتفاع او بالهدٌة الموظف احتفاظ

 فان اٌضاً  وعلمه المرتشً بصفة العلم توفر ,وٌجب  الرشوة جرٌمة به وتقوم

 تخلف فاذا المطلوبة الخدمة مقابل بها االتجار او وظٌفته باستغالل ٌقوم الموظف

 المال من مبلغاً  االشخاص احد قدم لو كما الرشوة لجرٌمة فالقٌام القصد هذا الرشوة

 الرشوة سبٌل على الموظف فٌستلمه ذمته فً مترتباً  دٌنا ٌوفً بانه معتقداً  لموظف

(ٔ)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٗ٘دـ ماهر عبد شوٌش الدرة , المصدر السابق ,ص (ٔ)
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 اوالً: العلم 

 المرتشً عدة امور:  ٌتمثل العلم فً جرٌمة الرشوة فً ان ٌحاط علم

ـ علمه بصفته كونه موظفاً  او مكلفا بخدمة عامة وٌترتب على ذلك انه اذ انتفى ٔ

 الجزابٌة ٌنتفً القصد الجرمً ومن ثم تنتفً مسؤولٌته علم المرتشً بهذه الصفة 

عن الرشوة كما فً حال عدم تبلغٌه بقرار التعٌٌن او بقرار تكلٌفه بمهمة الخبرة 

 ده انه عزل من الوظٌفة بناء على كتاب مزور بلغ به .,وحالة اعتقا

ـ علم المرتشً بانه مختص فً العمل المطلوب منه وٌترتب على ذلك انه اذا ٕ

انتفى  علم المرتشً باالختصاص ٌنتفً  القصد الجرمً  ومن ثم انتفاء مسؤولٌته 

تفسٌر الجزابٌة عن الرشوة كما فً حالة جهلة بطبٌعة العمل وحالة الخطا فً 

 القواعد القانونٌة او التنظٌمٌة التً ترسم حدوده اختصاصه .

ـ علم المرتشً بان المقابل العطٌة هو نظٌر العمل او االمتناع عنه وعلٌه فبا نتفاء ٖ

العلم بالغرض من المقابل تنتفً الصلة بٌنه وبٌن العمل او االمتناع  عنه وهذا من 

ومن ثم انتفاء المسؤولٌة الجزابٌة عن  شأنه ان ٌؤدي الى انتفاء القصد الجرمً

جرٌمة الرشوة حالة اعتقاد الموظف او المكلف  بان المقابل قد قدم له لغرض برئ 

او على انه مكافاة تبرره صله قربى 
(ٔ)

. 

اما مسؤولٌة الراشً )صاحب المصلحة (الجزابٌة عن جرٌمة الرشوة تتطلب ما 

 ٌاتً :

 انه ذلك على وٌترتب عامة بخدمة مكلفا او  موظفاً  كونه بصفة المرتشً  علمهـ ٔ

الجزابٌة مسؤولٌته تنتفً ثم ومن الجرمً القصد ٌنتفً الصفة بهذه علكه انتفى اذ
(ٕ)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٘ٙٔدار الثقافة للنشر ,االسكندرٌة , صد ـ سلٌمان عبد المنعم , القسم الخاص من قانون العقوبات ,  (ٔ)
 .ٙٙٔالمصدر نفسه , ص سلٌمان عبد المنعم ,دـ  (ٕ)



ٔ9 
 

علمه بان العطٌة التً قدمها او عرضها على الموظف او المكلف هً مقابل ـ 2

قٌامه بما مطلوب منه او االمتناع عنه وعلٌه فاذا انتفى علمه بذلك انتفى القصد لدٌه 

 ومن ثم تنتفً المسؤولٌة الجزابٌة عن الرشوة .

جرٌمة الرشوة تتطلب اٌضاً علمه اما بخصوص الوسٌط فان مسؤولٌته الجزابٌة عن 

بما ٌعمله الراشً فً حالى كونه ممثالً عن الراشً  وبذلك بما اشرنا الٌه بخصوص 

على الوسٌط كونهما شركاء فً جرٌمة الرشوة لذا ٌقتضً علم الراشً ٌنطبق حكمه 

تحقق اركان المساهمة الجنابٌة من فعل اصلً معاقب  علٌه صادر عن المرتشً  

اهمة تتمثل باالتفاق او التحرٌض والقصد الجرمً القابم على العلم ووسٌلة مس

 بمادٌات الجرٌمة وارادة تحقٌق تلك المادٌات .

ـ االرادة تمثل االرادة العنصر الثانً للقصد الجرمً بل هً جوهر هذا القصد ٕ

ت وٌتعٌن اتجاه ارادة المرتشً الى الطلب او القبول للعطٌة او الوعد بها فاذا لم ٌثب

هذا االتجاه االرادي انتفى القصد الجرمً لدٌه ومن ثم انتفى مسؤولٌته الجزابٌة عن 

جرٌمة الرشوة .اما بالنسبة للراشً فان مسؤولٌته الجزابٌة عن جرٌمة الرشوة 

تتطلب اتجاه ارادته الى اعطاء او تقدٌم او عرض العطٌة الى   دفع الموظف او 

ابل فابدة اي القٌام بعمل او االمتناع عن عمل المكلف للقٌام بما هو مطلوب منه مق

االرادي او االخالل بواجبات الوظٌفة وٌترتب على ذلك انه اذا انتفى هذا االتجاه 

لدى الراشً فكان قصده من تقدٌم العطٌة او المنفعة هو وفاء لدٌن فً ذمته لصالح 

ؤولٌته الموظف ولم ٌكن بقصد شراء ذمة الموظف ففً هذه الحالة التتحقب مس

النتفاء القصد الجرمً لدٌه  وان كان الموظف قد قبلها قاصداً االتجار باعمال 

وضٌفته 
 (ٔ). 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٗٔ,ص98ٕٔ,  ٔ(د ـ احمد شوقً , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار النهضة , بٌروت , طٔ)
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اما بخصوص الوسٌط  فان مسؤولٌته الجزابٌة عن جرٌمة الرشوة تتطلب اٌضا 

نفس االتجاه االرادي للراشً فً حالة كونه ممثالً عن الراشً .هذا وٌتحقق القصد 

الجرمً العام بعنصرٌه العلم واالرادة وتتحقق المسؤولٌة كل من المرتشً او 

ذلك ٌتوقف على  شرط مهم  الراشً والوسٌط ان وجد عن جرٌمة الرشوة ولكن 

االهو تعاصر القصد مع مادٌات الجرٌمة بمعنى ان ٌتوافر القصد وقت الطلب او 

القبول بالنسبة للمرتشً 
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٗٗٔ(د ـ احمد شوقً , المصدر السابق , صٔ)
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 المبحث الثانً

 عقوبة جرٌمة الرشوة

سنتطرق فً هذا المبحث عن عقوبة جرٌمة الرشوة وسنقسم المبحث الى 

ثالثة مطالب  حٌث تناولت  فً المطلب االول عقوبة جرٌمة الرشوة فً 

حالة القبول وفً المطلب الثانً سنتطرق عقوبة جرٌمة الرشوة فً حالة  

عقوبة جرٌمة عرض جرٌمة الرفض  اما فً المطلب الثالث سنتطرق الى 

 . الرشوة

المعدل  9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔلقد حدد المشرع العراقً  فً قانون العقوبات رقم 

 لجرٌمة الرشوة عقوبة اصلٌة وعقوبة تكمٌلٌة ثم عقوبة تبعٌة .

( فً الفقرة االولى منها 1ٖٓالمشرع فً المادة ) اوال ً:ـ العقوبات االصلٌة لقد حدد 

نٌن او بالحبس والغرامة عقوبة المرتشً وجعلها السجن مدة التزٌد على عشر  س

على ان التقل عما طلب او اعطى او وعد والتزٌد فً اي حالة عن عشرة االف 

 دٌنار .

وكذلك  تكون العقوبة السجن المؤبد  مع مصادرة االموال المنقولة والغٌر منقولة اذا 

وقعت هذه الجرٌمة اثناء الحرب . اما اذا كان العمل او االمتناع عن العمل الٌدخل 

ضمن اعمال وظٌفة الموظف او المكلف بالخدمة ولكن زعم ذلك او اعتقده خطأ 

فتكون العقوبة هً السجن مدة التزٌد على سبع سنوات او بالحبس عن خمس 

 (من قانون العقوبات العراقً .8ٖٓسنوات )م 

 ثانٌاً : العقوبات التكمٌلٌة 

صلٌة وهما الغرامة لقد فرض القانون عقوبتٌن تكملتٌن  اضافة الى العقوبة اال

 والمصادرة .

تنص فً فقراتها االولى على عقوبة    1ٖٓـ الغرامة النسبٌة : لقد كانت المادة 

الغرامة النسبٌة  حٌث حددت الغرامة على التقل عما طلب او اعطى او وعد به 

الموظف والتزٌد باي حال من االحوال على خمسمابة دٌنار 
(ٔ)

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعدل . 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔقانون العقوبات العراقً رقم  (ٔ)

 



ٕٕ 
 

 ـ المصادرة 

عقوبات على انه ) ٌحكم فضالً عن العقوبات المبٌنة بمصادرة  ٖٗٔتنص المادة 

التً قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة  والتً عرضت علٌه ( تتصرف العطٌة 

الى النقود والى كل عطٌة  ٌقدمها الراشً او الوسٌط الى الموظف او المكلف بخدمة 

عامة مهما كانت طبٌعتها كاالله او جهاز كهربابً او مواد غذابٌة او غٌرها 

بالعقوبة االصلٌة على المرتشً والمصادرة عقوبة تكمٌلٌةالٌحكم بها اال اذا حكم 

فٌجب الحكم بمصادرة العطٌة  ولو كان الراشً او الوسٌط غٌر مسبول جنابٌاً 

والٌجوز بعد ذلك للراشً ان ٌطالب برد العطٌة , والمصادرة  الٌحكمة بها االاذا تم 

ظبط العطٌة المقدمة للمرتشً سواء كانت قد ظبطت اثناء اخذها اي فً حالة التلبس 

بطها او اذا كانت جوز الحكم بالمصادرة اذا لم ٌتم ضعد تسلٌمها   ولذلك الٌاو ب

العطٌة او الفابدة غٌر مادٌة 
(ٔ). 

 ثالثاً :ـ العقوبات التبعٌة 

وهً  العقوبات التً تلحق المحكوم علٌه بحكم القانون دون حاجة الى النص علٌه 

وٌترتب الحكم بالعقوبة االصلٌة ( من قانون العقوبات العراقً  9٘فً الحكم )المادة 

لجرٌمة الرشوة )السجن ( ان تلحق علٌه العقوبات المنصوص علٌها فً المواد 

( عقوبات  وهً الحرمان من بعض الحقوق والمزاٌا كما تلحقه بقوة 9ٙ,91)

القانون  عقوبة مراقبة الشرطة وهً وضع المحكوم علٌه فً جرٌمة الرشوة تحت 

وة لمدة العقوبة بشرط ان التزٌد عن خمس سنواتمراقبة الشرطة مدة مسا
 (ٕ)

. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ٙدـ ماهر عبد شوٌش الدرة , المصدر السابق ,ص (ٔ)
 99ٖٔ/ٕ/ٕٕفً ٖٙٗٗ, العدد  منشور بالوقابع العراقٌةقرار   (ٕ)

 



ٕٖ 
 

 المطلب االول 

 فً حالة القبول او الطلب 

 الطلب-أ

 نظٌر مقابل على الحصول فً رغبته عن فٌه ٌعبر الموظف عن صادر سلوك وهو

 أو كتابة أو شفاهة ضمنٌا, أو صرٌحا الطلب هذا ٌكون فقد المطلوب, بالعمل قٌامه

 بها الموعود أو المتحصلة المنفعة كانت إن ٌهم ال أنه كما مهم, غٌر فالشكل إشارة

 فً كان فإذا وجدٌا فعلٌا قابما الطلب ٌكون أن فالمهم غٌره, أو نفسه لمنفعة كانت

 جرٌمة فإن فقط الرشوة طلب بمجرد موظف قام فإذا قابما, ٌعد ال الهزل معرض

 أراد المشرع أن إال شروعا تعد األصل فً كانت وإن حقه, فً تامة تعتبر الرشوة

الوظٌفة  بنزاهة فأخل لالتجار كسلعة لوظٌفته عرضه بسبب معه التشدد
(ٔ)

نص  .

  (1ٖٓ) المعدل فً المادة 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔقانون العقوبات العراقً رقم 

 مٌزة او منفعة عطٌة لغٌره او لنفسه قبل طلب عامة بخدمة مكلف او موظف كل. ٔ

 بواجبات االخالل او عنه االمتناع او وظٌفته اعمال من عمل الداء ذلك من اووعداً 

 ان على والغرامة بالحبس او سنٌن عشر على التزٌد مدة بالسجن ٌعاقب الوظٌفة

 خمسمابة على االحوال من حال بأي والتزٌد به وعد او اعطى او طلب عما التقل

 . دٌنار

 الطلب حصل اذا بالحبس او سنوات سبع على التزٌد مدة السجن العقوبة وتكون. ٕ

 الوظٌفة بواجبات االخالل بعد او عنه االمتناع او العمل اداء بعد االخذ او القبول او

ذلك من وقع ما على مكافأة بقصد
 (ٕ)

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ٕٙاحمد امٌن بكة , المصدر السابق ,ص(د ـ ٔ)
 .المعدل  9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔ( قانون العقوبات العراقً رقم ٕ)
 
 
 



ٕٗ 
 

 القبول-ب

 به تقدم الذي للعرض موافقته عن خالله من ٌعبر الموظف من صادر سلوك وهو

 القبول ٌكون ,وقد منه المطلوب بالعمل ٌقوم أن نظٌر الوسٌط أو المصلحة صاحب

 ولكن شرط, على معلقا ٌكون وقد إشارة, أو كتابة أو شفاهة ضمنٌا, أو صرٌحا

 هذا ٌكون أن وٌستوي جدٌا, ٌكون وأن تحقٌقه ممكنا الشرط هذا ٌكون أن ٌجب

 فً وجدٌا فعلٌا قابما كان إذا ما حالة فً صحٌحا ٌعد فالقبول لغٌره, أو لنفسه القبول

ظاهره
 (ٔ). 

 : ٌلً ما على النافذ العقوبات قانون من( ٕ/ ٕٖٔ) المادة نصت 

 ولو بسببه علمه مع ذلك من شٌبا قبل او المٌزة او منفعة او العطٌة اخذ شخص كل“

 به علم قد او عٌنه قد بالرشوة المقصود العامة بالخدمة المكلف او الموظف ٌكن لم

 فً التدخل خاصة صورة بالعقاب ٌتناول النص هذا“  الرشوة فً وسٌطا ٌكن لم ما

 : شرطان النص لتطبٌق وٌلزم بها وثٌقة صله على انها اال الرشوة

 :  االول الشرط

 الحقاً  او المقابل استالم على سابقا وقعها ٌكون ان الٌهم الرشوة جرٌمة ترتكب ان

 القٌام على ووافق به علم ٌعٌنه لم او عٌنه قد المقصود الموظف كان وسواء علٌه

 .ٌعلم لم او عنه االمتناع او بالعمل

 :الثانً الشرط

 فً عالماً  ذلك من بشًء الوعد قبل او المٌزة او المنفعة او العطٌة اخذ من ٌكون ان

له التحضٌر او الرشوة بوقوع ذلك
  (ٕ)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعدل . 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔ( قانون العقوبات العراقً رقم ٔ)
 .ٔٔٔ, المصدر السابق , ص(د ـ فوزٌة عبد الستار ٔ)
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 المطلب الثانً

  فً حالة الرفض

 كل والغرامة بالحبس ))ٌعاقبمن قانون العقوبات العراقً نصت على  ٖٖٔ المادة

( من عرض (منه تقبل ولم عامة خدمة مكلف او موظف على رشوة عرض من

د ذكرهم فً المادة اعاله منفعة او هدٌة على اارعلى شخص  من االشخاص التً 

سبٌل اجر غٌر واجب لٌعمل اوالٌعمل من اعمال وظٌفته او لٌؤخره تنفٌذه عوقب 

اذا لم ٌالق العرض او الوعد قبوالً عوقب بالحبس والغرامة  وتعتب هذه الصورة 

من صور الرشوة لها ذاتٌها المستقلة  حٌث تتكون الجرٌمة الرشوة من الركن 

لمادي وٌتكون الركن المادي من عرض الرشوة على الموظف وٌستوي فً ذلك ان ا

ٌكون العرض صرٌحا ً او ضمنٌاً اٌد تدل علٌه ضروف الحال  كن ٌقدم الى ابن 

الفساد ذمة الموظف   الموظف مبلغاً من المال فً ظروف تفٌد بان الجانً فعل ذلك 

لراشً بل ٌجب ان ٌقترن العرض والٌكفً لقٌام هذه الجرٌمة عرض  الرشوة  من ا

وطالما ان المعروض  ٖٖٔبرفض الموظف او االشخاص الوارد ذكرهم فً المادة 

علٌه الرشوة لم ٌبد قبوله او رفضه فٌكون للراشً ان ٌسحب عرضه دون ان تقوم 

بذلك جرٌمة الرشوة بالنسبه له 
(ٔ)

. 

م بانه ٌعرض اما الركن المعنوي بجرٌمة رفض عرض الرشوة  فٌتعٌن انه ٌعل

الهدٌة او المنفعة او الوعد بها كاجر غٌر واجب على الموظف او غٌره  من 

من قانون العقوبات العراقً فً مقابل حمله  ٖٖٔاالشخاص الذٌن حددتهم المادة 

القٌام بعمل او االمتناع  عنه او تاخٌر  تنفٌذه سواء اكان العمل مشروعا او غٌر 

الجانً الى تحقٌق ذلك الفعل او الغرض الذي  مشروع كما ٌجب  ان تتجه ارادة

ٌسعى من اجله .وان ٌقوم بعملٌة الرفض بكامل ارادته 
(ٕ)

. 
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 المعدل . 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔالعقوبات العراقً رقم قانون 

 .ٕٔٔد ـ احمد فتحً سرور , المصدر السابق ,ص
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 الثالث المطلب

 الرشوة عرض  جرٌمة عقوبة

ٌقصد بعرض الرشوة كل سلوك ٌصدر عن الجانً وٌعبر عن ارادته تقدٌم العطٌة 

او المنفعة الى الموظف او المكلف بخدمة عامة او ماٌفٌد وعده بها وٌستوي فً هذا 

السلوك ان ٌكون صرٌحا بان ٌقدم العطٌة وٌطلب من الموظف قبولها او ضمنٌا 

مكتب الموظف وكذلك ٌستوي ان  كما لو ترك مظروفا ٌحوي مبلغا من النقود على

ٌكون العرض مباشرة للموظف او غٌر مباشر بتقدٌم العطٌة او المنفعة الى زوجة 

الموظف او احد اوالده مثال كما ٌستوي فً السلوك ان ٌكون الكالم شفوٌا او 

تحرٌرا او بالكتابة وٌجب ان ٌكون العرض جدٌا  ال نت قبٌل الهزل وٌجب ان 

الى موظف او مكلفاً بخدمة عامة وٌذهب الراي الراجح الى  ٌكون العرض موجهاً 

هذا الموظف ٌجب ان ٌكون مختصا او ٌزعم االختصاص بالعمل او االمتناع 

المطلوب منه او قد اعتقد خطأ انه مختص به , ذلك ان جرٌمة عرض الرشوة 

مة التخرج عن التنظٌم القانونً للرشوة باعتبارها تشكل خطورة على الوضٌفة العا

ٌكون الموظف مختصاً بالعمل او االمتناع عنه , بٌنما ٌذهب راي الى انه الٌلزم ان 

مادام االمر ٌتعلق بمحاولة خاببة لشراء ذمته وٌشترط ان ٌكون الغرض من عرض 

الرشوة هو دفع الموظف للقٌام بعمل من اعمال وظٌفته  او االمتناع عنه او 

ى ماسبق ان قام به للجانً االخالل بواجبات وظٌفته او مكافأته عل
(ٔ)

 . 
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 .181ص المصدر السابق ، ، سرور فتحً احمد ـ د(1)
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 التقل مدة بالحبس ٌعاقب) الثانٌة الفقرة فً العقوبات قانون من ٖٖٔ المادة نصت

(  منه تقبل ولم عامة  بخدمة مكلف او موظف على رشوة عرض من كل سنة عن

(ٔ)
 اصبح الحبس ان  االولى ناحٌتٌن من العقوبة شدد المشرع ان ٌتضح وبذلك. 

 الحبس دون بها الحكم الممكن من كان التً الغرامة الغٌت حٌث وجوبٌة عقوبة

 الحد حدد قد المشرع ان للتشدٌد  الثانً والوجه عقوبات ٖٖٔ المادة نص حسب

 لذلك للحبس ادنى حد تذكر ٖٖٔ المادة تكن لم حٌن فً( السنة) وهو للحبس االدنى

 الراجح الرأي وٌذهب , العام االدنى الحد عن به النزول الموضوع لمحكمة ٌمكن

 باعمال االتجار عن  وتعبٌر موظف جرٌمة الرشوة مادامت انه الى الفقه فً

 المكلف او والموظف الراشً بٌن االتفاق ٌتطلب الجرٌمة هذه قٌام فان الوظٌفة

 الن قانونا الرشوة جرٌمة به التقوم الرشوة عرض مجرد فان لذلك عامة بخدمة

ُ  ٌعتبر الرشوة عرض ومجرد الرشوة جرٌمة فً شرٌك هو الراشً دور  فً شروعا

 الٌخضع العرض  مجرد ان ذلك على وٌترتب قانونا متصور غٌر وهذا االشتراك

 الفالت تالفٌاً  الحالة هذه ٌعالج خاصاً  نصا المشرع اورد ولذلك الجنابٌة للمسألة

 ان حٌث ضرورٌاً  ٌعتبر الصورة هذه على النص فان ولذلك  العقاب من الفاعل

 على ٌنطوي له اغراء  ٌعتبر فانه الموظف من قبوالً  ٌصادف لم ولو العرض مجرد

 العامة الوظٌفة لنزاهة تهدٌد من السلوك هذا ٌشكله فٌما تتمثل كبٌرة خطورة

على افساد ذمة الموظف وترغٌب له للوقوع فً طرٌق الجرٌمة بانتهاك  وتحرٌض

حرمة الوظٌفة ومن هنا تبدو اهمٌة تجرٌم مجرد عرض الرشوة 
(ٕ)

. 

فً حٌن ٌذهب راي الى انه مادام قانون العقوبات العراقً اخذ بمبدا ثنابٌة الجرٌمة 

الرشوة وفصل فعل الراششً وفعل المرتشً فانه ولو لم ٌجرم المشرع عرض 

( فان الفاعل ٌعتبر شارعاً بارتكاب الجرٌمة ٖٖٔالرشوة دون قبولها فً المادة )

 .على جرٌمة الراشً  ( والتً تنصٖٓٔالمنصوص علٌها فً المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل . 9ٙ9ٔ( لسنة ٔٔٔقانون العقوبات العراقً رقم ) (ٔ)
 .81ٔدر السابق ,صالمصد احمد فتحً السرور , (ٕ)



ٕ8 
 

 الخاتمة

 اوالً :ـ االستنتاجات 

 – الرشوة طرٌق عن– ٌصل فقد:  المؤهل لغٌر األمر بإٌكال المقاٌٌس ـ انعدامٔ

 الدولة فً المهمة والمراكز الوظابف بعض الشغال المستحق وغٌر المؤهل غٌر

 وضع ان المعلوم ومن,  مؤهل لٌس انه اذ المفاسد من كثٌر ذلك على ٌترتب مما

 عمل كل فً واالستقامة اإلصالح أساس المناسب المكان فً المناسب اإلنسان

 مكٌن فهو.  واخالص وصدق وامانة بكفاءة الٌه اوكل ما على وامٌن قادر ألنه

 الناس واموال االرض خزابن على وحفٌظ وأمٌن أمر ونفوذ رفٌعة مكانة ذو أي

 ومؤونتهم.

 مجتمع أي فً الرشوة ظاهرة تفشً ان:  المجتمع افراد بٌن الثقة انعدام -ٕ

 وتدعو أفراده بٌن الثقة وعدم والرحمة المودة وذهاب االخالق انهٌار الى تؤدي

 .االجتماعة العالقات وتفكك والبغضاء الحق الى

 بالخدمات االضرار المباشرة ارشوة اثار ومن:  االساسٌة بالخدمات تضر -ٖ

 الغذاء استٌراد فً – الرشوة أي - دخلت فاذا المجتمع الفراد المقدمة االساسٌة

 بأقل المواد أردأ استٌراد الى ٌعمد الراشً فان...  البناء مواد حتى او الدواء او

 على االراح اعلى على للحصول المستهلك للمواطن االسعار باعلى لبٌعها ثمن

 هً او. الشعب افراد جمٌع منها ٌستفٌد ال بمشارٌع القٌام او. المواطنٌن حساب

 .المستخدمة المواد ورداءة العمل رداءة عن فضال األولوٌات من لٌست
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 التوصٌات  ثانٌاً :ـ

 -:طرٌقتٌن تحت تنضوي الرشوة جرٌمة على للقضاء معالجات عدة هناك

 -: ب الرشوة من الوقاٌة ٌمكن -: الوقابٌة -: االولى •

 وحده وانه الحالل الرزق كسب فً هللا على االتكال و التوحٌد عقٌدة ترسٌخ -ٔ

 .الكرٌم الرزاق هو وعلى جل

 طرٌق عن ومفاسدها الرشوة خطورة من التحذٌر و االرشاد و النصح -ٕ

 ثقافة واشاعة كافة االعالم وسابل وفً دابرة كل فً المحاضرات و الندوات

 . االبتزاز و الرشوة ثقافة وفضح العمل فً االخالص و العفة و النزاهة

 . المناسب المكان فً المناسب الرجل وضع -ٖ

 فً او اخرى دابرة الى الرشوة بأخذ فٌه ٌشك الذي الموظف بنقل -: التحٌٌد -ٗ

 .الرشوة اخذ علٌة ٌتعذر موقع فً نفسها الدابرة

 -: وهً العقوبة -: الثانٌة •

 مناسبة مالٌة عقوبة وضع مع المرتشً من المال انتزاع. ٔ

 .االموال استرجاع مع الحبس. ٕ

 . الرشوة جرٌمة منه تكررت ما إذا خدماتة انهاء. ٖ

 -: المرتشً على التضٌٌق و الرشوة محاربة اطار فً وٌندرج

 ؟ هذا لك اٌن من مبدأ تطبٌق. ٔ

 .الرشوة بجرٌمة متلبسا ضبطه ٌتم حتى المرتشً على الشدٌدة الرقابة. ٕ

 . استثناء دون الدولة موظفً لجمٌع سنوٌا المالٌة الذمم تقدٌم. ٖ
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 المصادر

  الكرٌم القران

 الكتب:  اوالً 

 98ٓٔ , بغدد , عصام مطبعة , 8 ,م العٌن معجم , السامرابً ابراهٌم ـ د.1

 .98٘ٔـ

 ,ٔط , الثالث المجلد الخاص, القسم العقوبات قانون شرح , بكة امٌن احمد دـ.ٕ

ٔ98ٕ. 

 بٌروت , النهضة دار , الخاص القسم العقوبات قانون شرح , شوقً احمد دـ.ٖ

 .98ٕٔ  ,ٔط ,

 دار الخاص القسم  العقوبات قانون احكام شرح , الحٌدري ابراهٌم  جمال دـ.ٗ

 .ٖٕٔٓ, ,ٔ,ط بغداد السنهوري,

 االعتماد مطبعة , الرابع الجزء , الجنابٌة ,الموسوعة الملك عبد جندي دـ.٘

 للنشر الثقافة دار , العقوبات قانون من الخاص القسم , المنعم عبد سلٌمان دـ.ٙ

 .,االسكندرٌة

 واالخالل واالختالس الرشوة جرابم العقوبات قانون , جعفر محمد علً دـ.1

 .99٘ٔ , االولى ,الطبعة واالموال  االشخاص على واالعتداء  العامة بالثقة

 سسنة , الخاص القسم العقوبات قانون شرح , الحدٌثً الرزاق عبد فخري دـ.8

ٔ99ٙ. 

 , النهضة دار , العقوبات قانون فً الخاص ,القسم الستار عبد فوزٌة ـ د.9

 .,98ٕٔ, ٔ,ط بٌروت
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 المكتبة ,توزٌع الخاص ,القسم العقوبات قانون ,شرح شوٌش عبد ماهر دـ.ٓٔ

 .بدون سنة ـ بغداد , القانونٌة

 الثقافة ,دارٔج , الخاص القسم العقوبات قانون شرح , احمد  محمد دـ.ٔٔ

 .988ٔ, القاهرة , للنشر

 , صادر در , االول المجلد , العرب لسان , منظور بن مكرم بن محمد.ٕٔ

 .ٕٓٔٓ , بٌروت

 فؤابد جامعة مطبعة , القاهرة , الجنابٌة المسؤولٌة , مصطفى محمد دـ.ٖٔ

 .9ٗ8ٔ, االول

 دار , العقوبات قانون فً االموال على االعتداء جرابم , نجٌب محمود دـ.ٗٔ

 .98ٗٔ, بٌروت , العربٌة النهضة

 ـالقوانٌن: ثانٌاً 

 . المعدل 9ٙ9ٔ لسنة( ٔٔٔ) رقم العراقً العقوبات قانون ـٔ

 القرارات:  ثالثا

 99ٖٔ/ٕ/ٕٕ فًٖٙٗٗ العدد , العراقٌة بالوقابع منشور قرار ـٔ
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