
2 
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 ديالى جامعة        

 السياسية والعلوم القانون كلية

 القانون قسم        

 

 

 موال الدولةيئة النزاهة ودورهب الرقببي على أه

 

بحث تقدمت بو الطالبة "شهد عبد الوىاب احمد" الى كلية القانون والعلوم 
متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في السياسية /قسم القانون وىو جزء من 

 القانون

 "عمار ياسين كاظم م."م. بإشراف

 

 

 

 م7182ه                                                     8341



3 
 

 

 

  اْْلَْرضِ  َخَزاِئنِ  على اْجَعْلٍِت  قَالَ ) 

 ( َعِليمٌ  َحِفيظٌ  ِإّنِ 

 
  

 55سورة يوسف اآلية 

 

 

 



4 
 

 االىــــــــداء
  تبغضهم فال تستطع لم فان.. العلماء فاحب تستطع لم فان..  متعلما فكن تستطع لم فان..  عالما كن

   الشكر كل منا فلهم والمعلومات والتسهيالت المساعدات لنا وقدموا دربنا في التفاؤل زرعوا من الى

  االفاضل اساتذتي الى

  البحث انجاز اثناء تشجيعي في وفير بشكل اسهم الذي عمار ياسين كاظم االستاذ منهم واخص

   افتخار بكل اسمو احمل من الى..  انتظار بدون العطاء علمني من الى.. والوقار بالهيبة اهلل كللو من الى

 قطافها حان قد ثمارا لترى عمرك في يمد ان اهلل من ارجو

 العزيز والدي الى

 الحياة فب مالكي الى والتفاني الحنان معنى والى الحب معنى الى الوجود وسر الحياة بسمة الى

  الحبيبة امي الى

 في التفاؤل ارى من الى شيء اي مثل اكون ودونكم انا اكون معكم الحياة ىذه في دربي ورفقاء اخوتي الى
 لنجاحي تطلعت التي النبيلة مواقفكم على اشكركم ان اريد مشواري نهاية في..  ضحكتهم في والسعادة عيونهم

   االمل بنظرات

  اخوتي الى

             
 بالوىا عبد شهد 
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 وتقدير شكر

 االمُت الصادق زلمد اهلل خلق خَت على والسالم والصالة العادلُت رب هلل احلمد
 امجعُت واصحابو الطاىرين الطيبُت الو وعلى

 القانون كلية عمادة اىل واحًتامي وامتناّن شكري واقدم واخَتا اوال هلل الشكر
  ْلستاذي اخلاص شكري واقدم السياسية والعلوم

  العزيز مشريف ياسُت كاظم عمار م.م

 

 

 

 

 

     الوىاب عبد شهد                                                
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 المقدمـــة

وواسع الكرم عظيم االفضال والصالة والسالم على نبيو اذلادي  احلمد هلل رب العزة واجلاللاوال / التعريف بالموضوع :
 ادلبعوث ليتمم مكارم االخالق, وبعد

رلتمع من اجملتمعات قدديا وحديثا من مظاىر الفساد االداري دبا فيها رلتمع االسالم على ال يكاد خيلو 
فتاكة وىي قددية الرغم من الطهر والعفاف والنقاء حيث تعترب ظاىرة الفساد االداري وادلايل افة رلتمعية 

القوية والضعيفة وحىت  كل العصور ويف كل اجملتمعات الغنية والفقَتة ادلتعلمة واالمية وسلضرمة وجدت يف
 يومنا ىذا.

نتيجة لتدىور الوضع السياسي واالمٍت وكان البد من  2113وتفاقمت حالة الفساد االداري بعد عام 
استحداث ىيئات رقابية مثل ىيئة النزاىة تراقب عمل اجلهات التنفيذية وتعمل على دعم االداء احلكومي 

جهزة الرقابية مشروعيتها من قوة القانون الذي اعطى ذلا ومكاتب ادلفتشُت العموميُت وتستمد ىذه اال
صالحيات واسعة يف مكافحة الفساد اذ ىي ملزمة بتطبيقو بكل نزاىة وشفافية وعدالة وصرامة. ىذا وان 
تطبيق القوانُت ليست بالعملية السهلة السيما ان الفساد استشرى يف معظم مفاصل الدولة بشكل غَت 

 مسبوق.

 سة جانب مهم وىو احدى اجلهات الرقابية اليت تكافح الفساد االداري وادلايل يف العراق لذا ارتأيت درا

 :االتية اجلوانب من امهيتو البحث يستمد :البحث اىمية /ثانياً 

  عليو القضاء على والعمل الفساد ظاىرة من احلد يف الرقابية االجهزة ودور امهية-1

 .الرقابية االجهزة تدعم اليت القانونية النصوص طريق عن وادلايل االداري الفساد من احلد-2
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 بعض ذبارب ان كما واتساعو االداري الفسادار سباب عديدة وراء انتشك ىنا / مشكلة البحث:لثاً ثا
 جانبو يف الفساد ازداد حيث معدالتو زبفيض االقل على او بعضها صلاح اثبتت الفساد مكافحة يف الدول
 ظواىر متابعة يف الرقابية االجهزة يف ضعف ىناك بادلقابل الدولة مفاصل مجيع يف 2113 عام بعد ادلايل

 :االتية التساؤالت تظهر لذلك واالحتيال واالختالس كالرشوة الفساد

  واالداري؟ ادلايل الفساد على القضاء يف الرقابية االجهزة وصالحيات دور ماىو-1

 الفساد؟ ظاىرة من حيد العراق يف الرقابية االجهزة تعدد ان ىل-2

 

 اما. البياّن ادلنهج واسلوب التحليلي الوصفي ادلنهج اسلوب على البحث اعتمد :البحث منهجية/ رابعا
 ىيئة بدور التعريف مت وكذلك وامهيتها وانواعها العامة باْلموال التعريف مت فقد الوصفي ادلنهج خبصوص

 ىيئة دور يف واحصائيات جداول اعداد مت فقد البياّن ادلنهج خيص فيما اما. ادلايل الفساد زلاربة يف النزاىة
 . ادلايل الفساد مكافحة يف النزاىة

  :ومها مبحثُت اىل البحث تقسيم مت لقد: البحث تقسيم/ خامسا

 . وانواعها واعميتها العامة االموال انواع: االول ادلبحث

 .الرقايب النزاىة ىيئة ودور الفساد مكافحة اليات: الثاّن ادلبحث

 

 المبحث االول

  العامة وانواعهال مفهوم واىمية االموا

ال ديكن لإلدارة ان تباشر نشاطها وربقق اىدافها ما مل تتوفر ذلا االموال الالزمة ذلذا النشاط سواء كانت ىذه االموال 
وىي اما ان تكون امواال عامة سلصصة للنفع العام وتتمتع حبماية عقارية او منقوالت وتتميز ىذه االموال بأحكام خاصة 

 صة زبضع لذات النظام القانوّن الذي زبضع لو اموال االفراد.قانونية خاصة واما ان تكون امواال خا
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 اآلتيُت: طلبيُتعن ادل بحثذلك سوف يتم احلديث يف ىذا ادلل

 االول: معٌت االموال العامة. طلبادل 

 الثاّن: امهية االموال العامة. طلبادل

 طلب االولالم

 مفهوم واىمية االموال العامة وانواعها

ان تباشر نشاطها وربقق اىدافها مامل تتوفر ذلا االموال الالزمة ذلذا النشاط سواء كانت ىذه االموال  ال ديكن لالدارة
عقارية او منقوالت وتتميز ىذه االموال باحكام خاصة وىي اما ان تكون اموال عامة سلصصة للنفع العام وتتمتع حبماية 

 ام القانوّن الذي زبضع لو اموال االفراد.قانونية خاصة و اما ان تكون اموال خاصة زبضع لذات النظ

 وسوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىل الفرعُت االتيُت:

 الفرع االول/ معٌت االموال العامة

 الفرع الثاّن / امهية ادلال العام

 الفرع االول

 معنى االموال العامة

روض ذبارة او عقار او نقود او حيوان. ومجعو ىو كل ما ديلكو الفرد او سبلكو اجلماعة من متاع او ع ادلعٌت اللغوي للمال:
اموال ويقال رجل مال ذو مال و ادليل ىو الكثَت من ادلال و ادليلة ذات ادلال و ادلال يف االصل ما ديلك من الذىب 

ثر والفضة مث اطلق على كل ما يقتٌت و ديلك من االعيان و اكثر ما يطلق على ادلال عند العرب على االبل ْلهنا كانت اك
 امواذلم.

 د تعريفهم للمال اىل ثالثة اقسام:لقد انقسم الفقهاء عن ادلعٌت االصطالحي للمال:

 .فعة ما ويكون قابال للتملك اخلاصمن لإلنسان/ اعتمد عنصر ادلنفعة فعرفة بأنو كل شيء حيقق الفريق االول -1
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الن يكون زلل حلق مايل يدخل يف تقدير ذمة  ذاتوكل شيء يصلح يف   بأنوالفريق الثاّن/ اعتمد عنصر ادللكية فعرفة  -2
 .عي او معنويشخص طبي

 ادلالية . للذمةسائر العناصر االجيابية  بأنوالفريق الثالث / اعتمد فكرة الذمة ادلالية فعرفة  -3

 .ادية(قيمة م لومنة على ان )ادلال ىو كل حق   65يف ادلادة  1951لسنة  41ونص القانون ادلدّن العراقي ادلرقم 

على انو كل شيء ال خيرج عن التعامل بطبيعتو او حبكم القانون يصح ان يكون زلال للحقوق  1ف 61)ونص يف ادلادة 
 ادلالية(

دّن يفهم من ىذين النصُت ان ادلشرع العراقي حاول التمييز بُت االشياء واالموال وىذا يطابق ما جاء يف القانون ادلو 
 . (1) 1941لسنة  131ادلصري رقم 

تعريف ادلال العام يف القانون الوضعي: ىناك بعض ادلصطلحات اليت ديكن ان تطلق على ادلال العام او االموال العامة 
ليت زبتص هبا الدراسة مثل ادللكية العامة االموال االمَتية القطاع العام والتسمية الشائعة ىي ادلال العام او االموال العامة وا

 . (2) ادلاثل

فادلال العام ىو ذلك ادلال الذي سبتلكو الدولة او احد االشخاص االعتبارية يف القانون العام وادلخصص للمنفعة العامة 
بقانون او بقرار او بالفعل ومن امثلة ذلك الطرق واجلسور والًتع وادلصارف واالهنار والبحار وىنا تكون ملكية الدولة ذلذه 

خاصة للدولة ايضا اي سبتلك بعض االشياء شاهنا يف ذلك شان ملكية االفراد  االشياء ملكية عامة وىناك ملكية
الطبيعيُت ذلا ومن امثلة ذلك االراضي غَت ادلزروعة اليت ال مالك ذلا واموال القطاع العام وكذلك اموال الشركات ادلسامهة 

اصة ذلك بزوال زبصيصها للمنفعة العامة مامل يوجد نص خبالف ذلك ومجيع االشياء العامة اليت مت ربويلها اىل اشياء خ
صت تلك االموال وذلك دبقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير ادلختص او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خص

 .(3) للمنفعة العامة

 الفرع الثاني

                                                           
 77فحة ماىية المال العام في القانون العراقي )دراسة مقارنة(, حسن جلوب كاظم, رسالو ماجستير في القانون العام, دائرة البحوث والدراسات, ص 8

 وما بعدىا.
 . 871, ص 8724اسعد عبد الكريم مبارك: شرح القانون العراقي ,الحقوق العينية االصلية ,دار الحرية للطباعة, بغداد,  7
احمد عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني, حق الملكية مع شرح مفصل لالشياء واالموال , دار التراث العربي, بيروت  2

 .857, ص8792



01 
 

 اىمية المال العام

الناس يستخدمون ىذه الوسيلة ادلهمة يف يستحوذ عنصر ادلال يف احلياة على جزء كبَت من اىتمامات الناس .فمعظم 
 فادلال ىو عصب احلياة االقتصادية قدديا وحديثا. .ة االحتياجات الضرورية يف احلياةشراء وتلبي

كما ان ادلال مؤشر النهوض والتقدم يف الدولة واجملتمع فحينما تكون ىناك اموال كثَتة فهذا يعٍت وجود الصناعات 
احلروب الدولية يف و كما ان ادلال واسبابو ىو سبب الكثَت من النزاعات االقليمية  .التجاري يف البلدتصادية والنشاط االق

 .الوقت ادلعاصر

 من حيث: لذلك سوف يتم احلديث عن امهية ادلال العام 

 :لألفرادامهية ادلال بالنسبة  اوال:

 فبدون ادلال ال يستطيع االنسان شراء ما حيتاجو. الدولية.وسيلة شراء احلاجيات ادلختلفة ووسيلة تلبية ادلتطلبات  -1

ومتغَتة .وقد سبر على االنسان ايام وظروف صعبة من مرض توفَت االمان النفسي لديو .فكما نعرف ان احلياة متقلبة  -2
روف ان بو ذباوز تلك الظاو فاقة او دين ويكون ادلال يف ىذه احلالة عنصر امان بال شك حيث يستطيع االنس

 .واالحوال

االسر الذين يتطلعون اىل تعليم ابنائهم يف ادلدارس واجلامعات وخاصة يف الدول اليت ال توفر  ْلربابادلال مهم  -3
للقيام دبهمة تعليم ابنائو وعدم التقصَت يف  لإلنسانوبالتايل يكون توفَت التعليم اجملاّن ويكون ادلال عونا  التعليم اجملاّن.

 . ن حصوذلم على افضل الفرص ادلتاحةماحقهم مستقبال وض

ن بلد اىل اخر للمتعة الذي ديلك ماال يستطيع ان يسافر ويرربل م فاإلنسان .ة لتحقيق الرفاىية وادلتعة للفردوسيل -4
 .واالستجمام

 ماال ويتصدق منو على الفقراء وادلساكُت فسوف حيصل علىالذي ديلك  فاإلنسان حسنات ادلرء. وسيلة لزيادة -5
اي ان اليد اليت تعطي  ويف احلديث الشريف )اليد العليا خَت من اليد السفلى( االجر الكبَت وراء ذلك من رب العادلُت.

 . (1) تأخذخَت من اليد اليت 

 ادلال العام بالنسبة للحكومات: امهيةثانيا: 

                                                           

 MAWDOO3.COMنقال عن الموقع االلكتروني: عل : طالل مش 8
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يوفر ذلا فالدولة القوية ىي الدولة اليت سبتلك اقتصادا قويا  ادلال ىو عصب احلياة االقتصادية للدول واحلكومات. -1
 .عملة قوية وسيولة نقدية

كما تتمكن من خالل ادلال  .ادلرافق العامة خلدمة ادلواطنُت ان احلكومات من خالل توفر ادلال بيدىا تستطيع اقامة -2
 من تشييد بنية ربتية يف الدولة.

ع شراء ادلعدات العسكرية واالجهزة احلديثة اليت سبكنها من الدفاع عن نفسها ان احلكومات من خالل ادلال تستطي -3
 .دقة هبا من اخلارجضد االخطار احمل

ان احلكومات من خالل االموال ادلتوفرة لديها تستطيع دفع رواتب موظفيها كما تستطيع توفَت شركة امان اجتماعية  -4
وىذا يساىم يف احملصلة يف توفَت درجة امان  .اب االسر الفقَتة عن العمل واربمن خالل زبصيص معونات للعاطلُت

 .(1) ادلواطن نفسي عالية لدى

 المطلب الثاني

 انواع االموال العامة

, واىل اموال ملك وموقوفة ابتة ومنقولة بالنظر اىل طبيعتهاتنقسم االموال اىل اقسام عديدة, فهي تنقسم اىل اموال ث
, واىل اموال عامة وخاصة بالنسبة اىل مالكيها, زيادة على تقسيمات اخرى نص احلقوق هبااحة بالنسبة اىل تعلق ومب

 .االخر فتكفل الفقو ببيان ماىيتهاالقانون على بعضها صراحة, واشار اىل بعضها داللة وسكت عن البعض 

)وفقا للراي , واىل عامة تعود ملكيتها الفراد وذلم فيها حق ادللك التامفتقسيم االموال اىل خاصة تعود ملكيتها اىل ا
 .ىذا ادلال اي بالنسبة اىل مالكو اىل الدولة وىو تقسيم يأخذ  بنظر االعتبار عائديو الراجح يف الفقو (

وسبثل اموال الدولة الوسيلة ادلادية اليت تستعُت هبا اجلهات االدارية ْلداء وظيفتها. يف حُت ديثل ادلوظفون الوسيلة البشرية 
موال الدولة بدورىا تنقسم اىل قسمُت فمنها ما سبلكو الدولة ملكية عادية اسوة دبلكية االفراد امواذلم وال تكون سلصصة وا

ومنها ما  يطلق عليو تسمية )الدومُت اخلاص( وىذا ما للنفع العام وىي زبضع لذات القواعد اليت زبضع ذلا اموال االفراد.
نظام قانوّن خيتلف عن ذلك الذي ينظم االموال اخلاصة يف القانون اخلاص يكون سلصص للنفع العام وىي زبضع ل

 الدور الذي تقوم بو يف ربقيق النفع العام وىذا ما يطلق عليو تسمية )الدومُت العام(. وْلمهية,لضمان محاية ىذه االموال 

                                                           
  المصدر نفسو 8
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 ادلطلب اىل الفرعيُت اآلتيُت: لذلك سوف يتم تقسيم ىذا

 التمييز بُت االموال العامة واخلاصة.: معايَت الفرع االول

 الفرع الثاّن: انواع االموال العامة.

 الفرع االول

 مييز بين االموال العامة والخاصة:معايير الت

ادلال العام: ويقصد بو مال الدولة اليت سبلكو وتستخدمو للمنفعة العامة وانفاقو يف ضوء القوانُت مثل ادلوارد الطبيعية 
 حلدائق العامة وادلدارس وادلستشفيات.ومصادر ادلياه وا

 . (1) كسبو بالعمل وللمالك احلق فيوادلال اخلاص: ىو ادلال الذي ديلكو الفرد او مؤسسة غَت حكومية يتم  

 معايَت عدة للتميز بُت االموال العامة واالموال اخلاصة ومنها: وىناك

 معيار طبيعة ادلال: ادلعيار االول

على طبيعة ادلال ذاتو لتمييز ادلال العام من غَته من اموال الدولة اخلاصة, اذ جيب ان يكون  اعتمد اصحاب ىذا ادلعيار
ىو اقدم ادلعايَت ظهورا واكثرىا وىذا ادلعيار  ادلال العام غَت قابل للملكية اخلاصة بطبيعتو ليكون ماال عاما كاْلهنار والطرق

من القانون ادلدّن  538( وىو مستمد من نص ادلادة ركرنسي )ديكو تأثَتا بالقانون اخلاص واول من نادى بو الفقيو الف
الفرنسي حيث استخلص من ىذا النص وما تاله تعريفا للمال العام ىو انو اجزاء االراضي ادلخصصة النتفاع اجلمهور 

 :و االيتلكن ىذا ادلعيار قد تعرض لالنتقاد وذلك على الوجيعتها ان تكون زلال دللكية خاصة اليت ال ديكن بطب

انو قد حصر االموال العامة يف نطاق ضيق ال يتسع اال للقليل من ىذه االموال الن ىناك الكثَت من االموال اليت  -1
 تعد امواال عامة كادلباّن والسكك احلديدية وغَتىا تكون قابلة للتملك اخلاص ومل خيرجها احد من نطاق االموال العامة.

ات اخلاصة واالفراد لبعض االموال اليت يقال عنها وفقا ذلذا ادلعيار  اهنا بطبيعتها غَت من ادلمكن تصور ملكية الشرك -2
 . (2) لة للتملك اخلاص كالطرق وادلوانئقاب

                                                           
1
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 8724د. سليمان محمد الطماوي , مبادئ القانون االداري , الكتاب الثالث , دار الفكر العربي , 7
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 معيار زبصيص ادلال الستعمال اجلمهور: الثاّنادلعيار 

يذىب انصار ىذا االذباه اىل انو العتبار ادلال عاما جيب ان يكون سلصص الستعمال اجلمهور مباشرة سواء بطبيعتو  
مثل االهنار او كان ىذا التخصيص بإرادة االدارة مثل الطرق ويًتتب على االخذ هبذا ادلعيار ادخال بعض ادلباّن 

 .يف نطاق االموال العامةاجلامعات ادلخصصة الستعمال اجلمهور مثل ادلدارس و 

وقد اخذ على ىذا ادلعيار انو قد ضيق كثَتا من نطاق االموال العامة , وذلك ان ىناك امواال غَت سلصصة لالستعمال  
ادلباشر للجمهور مثل ذلك ادلباّن احلكومية وال شبهة مع ذلك يف اعتبارىا امواال عامة لذلك ال يصلح ىذا ادلعيار للتمييز 

عن استيعاب بعض العقارات وكثَت من ادلنقوالت اليت العامة واخلاصة اليت تعود اىل الدولة وذلك ْلنو يضيق  بُت االموال
 .  (1) لدومُت العام وتوفَت احلماية ذلاجيب اعتبارىا داخلة يف نطاق ا

 التخصيص خلدمة مرفق عام: ادلعيار الثالث

العام لتمييز االموال العامة فيعد ماال عاما كل عقار او منقول سبلكو اذبو بعضهم بعد ذلك اىل االستعانة بنظرية ادلرفق 
وادلرفق العام ىو كل نشاط تقوم بو الدولة ويستهدف ربقيق منفعة عامة. لكن دولة ويكون سلصصا خلدمة مرفق عام ال

ادلرافق العامة وىذا ال  خلدمةاالخذ دبضمون ىذا االذباه يؤدي اىل ان يشمل مفهوم ادلال العام كل االموال اليت زبصص 
 . (2) امة واحلماية اخلاصة ادلقررة ذلااالستثنائي اليت زبضع لو االموال الع يتفق مع طبيعة النظام القانوّن 

 : زبصيص االموال للمنفعة العامةالرابعادلعيار 

ذ )زبصيص االموال للمنفعة ازبانتيجة لالنتقادات اليت وجهت للمعايَت الثالثة السابقة يذىب الراي السائد يف الفقو اىل 
ادات اليت ( تفادى االنتقالراي وعلى راسهم العميد )ىوريومعيارا شليزا لألموال العامة. فقد حاول انصار ىذا  (العامة

, لذلك ذىبوا اىل ان ادلعيار ادلميز للمال العام يكمن يف فكرة زبصيص ادلال العام للنفع العام وجهت للمعايَت السابقة
فوفقا ذلذا ادلعيار ادلزدوج يعد ماال عاما )كل مال سبلكو  صصت االموال الستعمال اجلمهور ام خلدمة مرفق عام,سواء خ

ادلعيار من دائرة االموال العامة, اذ يعترب ( وقد وسع ىذا تعمال اجلمهور او خلدمة مرفق عامالدولة ويكون سلصصا الس
كاْلثار التارخيية وكتب ( ان كل ادلباّن احلكومية ادلخصصة للمرافق العامة وادلنقوالت ادلخصصة للنفع العام  )ىوريو

ادلكتبات العامة تعد من قبيل ادلال العام كما انو مل يفرق بُت ما اذا كانت احلكومة تتوىل ادارة ادلرافق ادلخصصة ذلا تلك 
اال ان ىذا التوسع يف ادلال  ة خاصة عن طريق عقد التزام او امتياز ادلرافق العامة.االموال بنفسها ام تعهد بادارتو اىل شرك

                                                           
 774,ص 8771العدد الثاني , د. عبد الرسول عبد الرضا, اموال الدولة العامة والخاصة , مجلة الحقوق ,  8
1
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العام قد ادى اىل تضخم دائرة ىذه االموال حبيث اشتملت على اموال قليلة االمهية لذلك  فان العميد ىوريو قد اشًتط 
 :كتساب ادلال صفة العمومية شرطُتال 

 . ان يكون ادلال سلصصا للنفع العام -1

 . (1) نفع العام بقرار صريح من االدارةان يتم التخصيص لل -2

 الفرع الثاني

 انواع االموال العامة

 :موال العامة اىل عدة اقسام ومنهاتقسم اال

 انواع ادلال حبسب الضمان وعدمو: :اوال

, ي يف الظروف العاديةواالختيار ا: ىو الذي لو قيمة مالية يف الشرع حيث اباح االنتفاع بو يف حالة السعة ادلال ادلتقوم
وذلك يف مثل العقارات وادلنقوالت اال ما كان زلرما منها بشرط احليازة الفعلية وذلك بان يكون ادلال الذي اباح الشارع 

قوما احلكيم االنتفاع بو ربت يد حائز بالفعل فالسمك يف ادلاء يباح االنتفاع بو شرعا لكنو مادام يف ادلاء ال يعترب ماال مت
 وحازة بالفعل اعترب ماال متقوما. , فاذا اصطاده انسانحيازتولعدم 

واما لعدم : ىو ادلال الذي ليست لو قيمة يف الشرع اما لعدم حيازتو كالسمك يف ادلاء والطَت يف اذلواء ادلال غَت ادلتقوم
واالجارة واذلبة اما ادلال غَت ادلتقوم فال يصح  وادلال ادلتقوم يصح ان يكون زلال جلميع العقود كالبيع .اباحتو كاخلمر وادليتة

 .  لو باعها ذمي من ذمي فالبيع صحيحالتعاقد عليو بشيء من تلك العقود فلو ان مسلما باع مخرا فالبيع باطل و 

الضمان عند االتالف: اذا كان ادلال متقوما واعتدى عليو شخص فاتلفو لزمو الضمان دلالكو دبثلو ان كان مثليا وقيمتو ان  
, اما اذا كان ادلال غَت متقوم فهو مهدد ال يلزم متلفة الضمان ومن مث اذا اتلف انسان مخرا او خنزيرا دلسلم ال كان قيميا

 يلزمو ضمانو.

 من حيث استقراره وعدم استقراره: الادل ثانيا: أنواع

                                                           
 75, ص 35, بند  8792د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء الثامن , حق الملكية , 8
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ىو الثابت الذي يتعذر نقلو وربويلو من مكان اىل اخر مثل الدور واالراضي. وادلنقول ىو الذي العقار عند احلنفية: 
ديكن نقلو سواء ابقى على صورتو وىيئتو االوىل ام تغَتت صورتو وىيئتو بالنقل والتحويل فالبناء والشجر والزرع يف االرض 

 نفية ومن معهم اال تبعا لألرض. تعد عقارا عند احل ال

, كالسيارات والكتب وضلوىا ويفهم من ىذا ان ىيئتو وشكلومع بقاء  ْلخر: ما امكن نقلو وربويلو من مكان نقولوادل
 . (1) يف مفهوم العقار اكثر من غَتىم توسعواادلالكية 

 ثالثا: انواع ادلال اىل مال مثلي ومال قيمي:

 .االسواق من غَت تفاوت يف اجزائو : ما حصر بوزن او كيل او عدد او ذرع او ىو مال مثل او نظَت يفادلثليادلال 
 الموال ادلثلية اربعة انواع ىي:وا

 وىي االموال اليت تقدر بالكيل كالشعَت. ادلكيالت: -1

  ادلوزونات: وىي االموال اليت تقدر بالوزن كالذىب والفضة . -2

 وىي االموال اليت تقدر بالعدد كالبيض والربتقال والليمون.: ادلعدودات -3

 : وىي االموال اليت تقاس بالذراع كاْلقمشة والسجاد.                          الذراعيات -4

ىو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد بو او ال تتفاوت ولكن ال نظَت ذلا يف رلال التجارة كالعقارات من  اما ادلال القيمي:
 . (2) طبوعة اذا نفذت واالثار القدديةاالرض واحليوانات جبميع انواعها واالحجار الكردية من ادلاس والياقوت والكتب ادل

 

 

 المبحث الثاني

 ىة الرقابي ىيئة النزااليات مكافحة الفساد المالي ودور 

                                                           
0
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ان بناء رلتمع نزيو وشفاف يتوىل ادارة شؤونو جهاز اداري رشيد كفء وفعال قادر على مواكبة التغيَت وحيسن ادارة ادلوارد 
اليت ادت اىل اهنيار البناء  2113ونظرا للظروف اليت مر هبا بلدنا بعد اجداث عام ويقدم خدمات متميزة للمواطنُت 

العراقية وحل االجهزة االمنية االخرى شلا تسبب حبالة كبَتة جدا من االهنيار والفوضى وانتشار الفساد االداري للدولة 
االداري وادلايل واجلهل الذي عم البالد وىذا ما شجع الكثَتين من االنتفاع بادلال العام واموال الشعب بطريقة غَت قانونية 

منها ىيئة النزاىة لغرض احملافظة على ادلال العام من الضياع واالهنيار وبناءا على ذلك مت استحداث اجهزة رقابية عدة و 
 اآلتيُت  اىل ادلطلبيُت بحث.ولذلك سوف يتم تناول ىذا ادل وىناك اليات دلكافحة الفساد

 ادلايل الفساد مكافحة اليات -االول : طلبادل

 دور زلققي مفوضية النزاىة يف جرائم االموال والفساد -اّن :الث طلبادل

 المطلب االول 

 آليات مكافحة الفساد المالي

تتطلب اليات مكافحة الفساد اىل وضع مؤشرات وزلددات تضمن قياس جودة االداء ويتم الركون اليها لتحديد نقاط 
 نقاط الضعف وتصحيح ادلسار.الضعف والقوة يف عملية التنفيذ ليتسٌت للجهات ذات العالقة ذباوز 

 وسوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىل الفرعُت اآلتيُت :

 الفرع االول / آلية التنفيذ

 الفرع الثاّن / الية الرقابة على عمل التنفيذ

 

 

 

 لالفرع االو 

  لية التنفيذآ
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(من اتفاقية االمم ادلتحدة 6للمادة )تنفيذ االسًتاتيجية الوطنية دلكافحة الفساد بإشراف وتوجيو  ىيئة النزاىة تنفيذا  
 -دلكافحة الفساد من خالل تشكيل فريق من اخلرباء ادلختصُت يضم شلثلُت اجلهات االتية :

شلثلُت عن ىيئة النزاىة .االول منهما حيمل اختصاص قانوّن .والثاّن منهما حيمل اختصاص اشاعة ثقافة النزاىة  -1
 الشفافية .  ومبادئ

  هما حيمل اختصاص الرقابة االدارية. والثاّن حيمل اختصاص الرقابة ادلالية .وان الرقابة ادلالية .االول منشلثلُت عن دي -2

 شلثل عن اجلهاز ادلركزي لإلحصاء .حيمل اختصاص تنفيذ وربليل استبيانات مدركات الفساد .  -3

 1وال .شلثل عن البنك ادلركزي العراقي حيمل اختصاص معاجلة جرائم غسيل االم -4

 شلثل عن اجملتمع ادلدّن . -5

 شلثل عن االعالم . -6

 شلثل عن القطاع اخلاص . -7

 . (1) االمم ادلتحدة )بصفة مراقب ( ظمةشلثل عن من -8

 وللفريق حق االستعانة خبرباء من سلتلف االختصاصات دلساعدتو يف اصلاز مهامو. ويتوىل ادلهام االتية: 

 العالقة بتنفيذ االتفاقية .التنسيق بُت اجلهات ذات -ا

العموميُت تناقش  خالذلا كافة االمور ذات العالقة بتنفيذ اتفاقية  عقد اجتماعات دورية شهرية حيضرىا كافة ادلفتشُت-ب
 االمم ادلتحدة دلكافحة الفساد .

ية االمم ادلتحدة من وضع برامج وادلة عمل لتنفيذ فقرات االسًتاتيجية الوطنية دلكافحة الفساد وما جاء يف اتفاق-ج
 التزامات .

 وضع مؤشرات للتقدم احملرز .-د

 العموميُت وربديد زلاورىا . ادلفتشُتكل التقارير ادلطلوبة من مكاتب  اعداد ىيا-ه

                                                           
0
     41,ص7183-7181علي محسن اسماعيل: االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ,نشر من قبل ىيئة النزاىة , 
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ربليل تلك التقارير واية تقارير اخرى ذات العالقة سواء كانت واردة من اجملتمع ادلدّن او وسائل االعالم او القطاع -و
 او اجلهات الرقابية العليا بشان مكافحة الفساد .اخلاص 

اعداد تقارير ترفع اىل ىيئة النزاىة تتضمن التقدم احملرز يف تنفيذ االسًتاتيجية وتقييم اثر التنفيذ وتتوىل ىيئة النزاىة -ز
لية للمعلومات بدورىا اصدار تقارير اىل اجلهات العليا وعرض ادلناسب منها يف وسائل االعالم ومواقع الشبكة الدو 

  . (1) )االنًتنيت( تتضمن تقييم نتائج التنفيذ وتشخيص اثاره على اجملتمع بشكل عام

 الفرع الثاني

 لية الرقابة على التنفيذآ

تلعب عمليات الرقابة واليات ادلساءلة دورا كبَتا يف ربسُت العمليات واخلدمات احلكومية ويف احلوار اذلام الذي يدور 
الربامج ادلستقبلية وذلك بتوفَت التحليل وادلعلومات ادلوضوعية االزمة الزباذ القرارات الضرورية اليت تساعد حول تطوير 

 على بناء مستقبل افضل .

تتيح ادلعطيات الواردة يف االسًتاتيجية الوطنية دلكافحة الفساد اطار عمل واضح لتنفيذ عمليات الرقابة بكفاءة ونزاىة 
اليت توفر ,تضمن اصدار االحكام ادلهنية عن جودة اداء عمل ادلؤسسات احلكومية واعداد التقارير  وموضوعية واستقاللية

معلومات تستخدم يف االشراف وادلتابعة وربسُت الربامج والعمليات ,كما تضمن توفَت متطلبات وتوجيهات تساعد يف 
ية وتقييمها بشكل موضوعي ,وان ذلك سيساىم احلصول على االدلة الكافية وادلناسبة عن اسباب نشوء الظواىر السلب

 يف وربسُت االداء ومكافحة الفساد واصلاز عمليات ادلساءلة بفاعلية وكفاءة وازباذ القرارات ادلناسبة .

ولضمان سَت عملية الرقابة على تنفيذ اتفاقية االمم ادلتحدة واالسًتاتيجية الوطنية دلكافحة الفساد على مستوى الوزارة 
العموميُت والرقباء يف رلال  ادلفتشُترقابية لفحص اداء مكاتب  لية آادلختصُت اعتماد النموذج االيت كتتوىل جلنة اخلرباء 

ان يتم امالء النموذج ادلذكور يف االجتماعات الشهرية ادلشًتكة بُت جلنة اخلرباء تنفيذ خطة مكافحة الفساد ,على 
واعالم ىيئة النزاىة بالنتائج باعتبارىا اجلهة ادلشرفة على عملية التنفيذ لتتوىل اذليئة بدورىا عملية العموميُت   وادلفتشُت

 .2 ير خطط العملحيح ادلسارات وتطو صربليل النتائج واصدار التوجيهات ادلناسبة لت

                                                           
 . 48علي محسن اسماعيل :مصدر سابق,ص 8
 43علي محسن اسماعيل ,مصدر سابق ,ص 7
 45ص, سابق مصدر, اسماعيل محسن علي 7
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على تنفيذ خطة  وسوف يتم ذكر اجلدول االيت الذي يوضح للقارئ االلية ادلتبعة من قبل ىيئة النزاىة يف عملية الرقابة
 مكافحة الفساد :

 إجراء 
 ج

 تقرير
 ت

 قرار
 ق

 الوصف

 ادلرحلة االوىل : فحص البيئة التنظيمية ادلؤسسية
 للمؤسسة وتشخيص مدخالتو وعملياتو وسلرجاتوفحص وربليل النظام الداخلي    1ج
تقيم نتائج ربليل بيئة عمل ادلؤسسة دبا يف ذألك مصادر التمويل وادلؤثرات ادلالية واالدارية   1-1ت 1-1ج

 والقانونية اليت ربكم عملها
تقيم وربليل نشاطات ادلؤسسة ومناطق عملها وفروع نشاطها وكيفية اداء عملها وادلدى   2-1ت 2-1ج

 التكامل بينها واسلوب ادارهتا 
 تقييم اجراءات الضبط الداخلي ادلعتمدة   3-1ت 3-1ج
 تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد   4-1ت 4-1ج
 قبول او عدم قبول نتائج ادلرحلة االوىل 1ق  

 
 ادلرحلة الثانية : فحص إجراءات معاجلة الظواىر السلبية 

 فحص وربليل ادلة االثبات ْلسباب نشوء الظاىر السلبية وتشخيص اثار استمرارىا    2ج
 تقييم إجراءات تشغيل اخلط الساخن   1-2ت 1-2ج
 تقييم اجراءات ربديد اسباب نشوء الظواىر السلبية   2-2ت 2-2ج
 ءات معاجلة اسباب الظواىر السلبيةاجرا تقييم  3-2ت 3-2ج
 تقييم نتائج تنفيذ اجراءات معاجلة اسباب الظواىر السلبية  4-2ت 4-2ج
 قبول او عدم قبول نتائج ادلرحلة الثانية 2ق  

 ادلرحلة الثالثة : تكوين احلكم
 إعداد التقرير   3ج
 احليثيات  1-3ت 1-3ج
 االستنتاجات  2-3ت 2-3ج
 التوصيات  3-3ت 3-3ج
 قبول نتائج معاجلة الظواىر السلبية 3ق  

 المطلب الثاني

 يدور ىيئة النزاىة الرقابي في مكافحة الفساد المال
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 314اىل  317ىناك عدة جرائم تقع ضمن اختصاص ىيئة النزاىة التحقيقي ومنها جردية الرشوة واليت عاجلتها ادلواد من 
 . 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم 

 . 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  321اىل  315وجردية االختالس واليت عاجلتها ادلواد من 

وكذلك جرائم ذباوز ادلوظفُت حدود وظائفهم واجلرائم اخلاصة بادلساس بسَت القضاء .واجلرائم اخلاصة هبروب ادلقبوض 
 )امهال ( .عليهم او تسهيل ىروهبم 

اللوائح التنظيمية الصادرة عن ىيئة النزاىة او تأييد من يرتكب مثل ىذه ادلخالفات او يعيق زلاوالت وجرائم سلالفة   
( مادة من مواد قانون العقوبات رقم 47الكشف عنها .وهبذا يكون عدد ادلواد اليت تقع ضمن اختصاص اذليئة ىي )

 % .9(مادة اي يشكل نسبة 5,6والبالغة ) 1969لسنة  111

 % ىو اختصاص القضاء العادي . 91ي ونسبتو اما ادلتبق

وسوف يتم التطرق يف ىذا  الفرع اىل كل من جردييت الرشوة واالختالس من حيث تعريفها واركاهنا ودور ىيئة النزاىة يف 
 مكافحتها وذلك يف الفرعيُت اآلتيُت :

 دييت الرشوة واالختالس.جر  مفهوم -الفرع االول :

 جرائم االموال والفساد االداري. مفوضية النزاىة يفدور زلققي -الفرع الثاّن :

 

 

 

 

 

 الفرع االول

 جريمتي الرشوة واالختالسمفهوم  
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 جردية الرشوة  -اوال :   

ان جردية الرشوة من اخطر واىم جرائم الفساد االداري وادلايل  دلا تشكلو من اذبار ادلوظف بوظيفتو وصعوبة التعامل 
 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات رقم  314اىل  317وقد تناولتها ادلواد من )والتحقيق يف ىذه اجلردية 

ىي مباشرة ادلوظف بسلطتو لعمل شيء او امتناعو عن عمل يكون من اختصاص وظيفتو او  -تعريف جردية الرشوة :
 اعتقد خطا اهنا من اختصاصو .

شخاص موظف يتاجر بسلطتو وصاحب مصلحة يريد وجردية الرشوة تقتضي وجود شخصُت ويف بعض االحيان ثالثة ا
قضائها ووسيط بينهما فاْلول يسمى ب )ادلرتشي ( والثاّن يسمى ب )الراشي ( والثالث يسمى ) الوسيط ( وال ربصل 

 .من احدمها والقبول من االخر عرضجردية الرشوة اال بال

تحقيق اجلردية دبفهومها العام مها الركن ادلادي وادلعنوي جلردية الرشوة اربعة اركان .ركنان عامان ل-اركان جردية الرشوة :
 وركنان خاصان جبردية الرشوة ومها صفة اجلاّن وصفة عملو .

 -ا/اركان جردية الرشوة اخلاصة :

 لتحقيق جردية الرشوة جيب ان يكون احد طرفيها )ادلرتشي (موظفا او مكلفا خبدمة عامة .: صفة اجلاّن -1

 قام او سيقوم بو ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة :صفة العمل الذي -2

 اداء عمل او االمتناع عن عمل يدخل يف اعمال وظيفتو او االخالل بواجبات وظيفتو . -ا

يفتو او االخالل اداء عمل او االمتناع عن عمل زعم ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة انو يدخل يف اعمال وظ-ب
 بواجبات وظيفتو 

 . (1) عامة خطا انو يف اعمال وظيفتوة االمتناع عن عمل اعتقد ادلوظف او ادلكلف خبدماداء عمل او -ج

 -اركان جردية الرشوة العامة: -ب

 الركن ادلادي// ويقصد بو السلوك ادلادي اخلارجي الذي ينص القانون عن كونو جردية وىو تدركو احلواس -1

                                                           
0
باسم محيسن جاسم: التعريف بجرائم الرشوة واالختالس التي تقع ضمن اختصاص ىيئة النزاىة, محاضرات القيت في ىيئة النزاىة فرع ديالى  
 . 84,ص 7187,
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 القبول او االخذ دلنفعة او ميزة(والركن ادلادي جلردية الرشوة يتكون من )الطلب, 

الركن ادلعنوي //ويقصد بو ) ىو توجيو االرادة ادلدركة ادلميزة واحلرة الرتكاب جردية ما (.والركن ادلعنوي جلردية الرشوة -2
 -يتمثل بتوافر امرين :

عمل او االخالل علم ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة ان ما حصل عليو ىو مقابل القيام بعمل او االمتناع عن -1
 بواجبات الوظيفة او اخلدمة العامة . 

 مة ادلوظف او ادلكلف.اجة لشراء ذتوافر نية لدى صاحب احل -2

 جردية االختالس  -ثانيا :  

( حيث نصت ) يعاقب بالسجن كل موظف 315عرفت ىذه اجلردية يف ادلادة ) -تعريف جردية االختالس : -اوال :   
اختلس او اخفى ماال او متاعا او ورقة مثبتة حلق او غَت ذلك شلا وجد يف حيازتو وتكون العقوبة او مكلف خبدمة عامة 

السجن ادلؤبد او ادلؤقت ان كان ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة من مأموري التحصيل او مندوبُت لو او االمناء على 
 س لغويا ىو اخذ الشيء من حيازة شخص اخر .الودائع والصيارفة او اختلس شيئا شلا سلم لو هبذه الصفة .واالختال

 اركان جردية االختالس  -ثانيا :

 االركان العامة يف جردية االختالس / -ا

 يشًتط لتحقيق جردية االختالس ان يكون اجلاّن موظفا او مكلف خبدمة عامة . -صفة اجلاّن : -1

شلا سلم لو هبذه و ( و شلا وجد يف حيازترتُت مها )( فق315لقد ورد يف ادلادة )-ان يكون التسليم بسبب الوظيفة :-2
 .(1)  الصفة (

وىذا يؤكد بان تسليم الشيء اىل ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة كان بسبب وظيفتو ولكي تقوم جردية االختالس البد 
 من توفر ىذا الركن .

 -االركان العامة يف جردية االختالس : -ب

                                                           
0
 .83باسم محيسن جاسم : مصدر سابق ,ص 
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وىو ما تدركو احلواس .والركن ادلادي اخلارجي الذي ينص القانون على كونو جردية .ىو السلوك  (الركن ادلادي  -1
ادلادي ىو اخذ ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة لشيء ىو اصال يف حيازتو ) فعل االختالس او االخفاء ( وىنا ديكن 

ة على ان تكون بنية التملك القول ان ادلوظف تتغَت حيازتو لشيء من حيازة منقوصة حلساب الدولة اىل حيازة كامل
 وتعرف بو .

السيء ) نية التملك (  ال  تتم جردية االختالس اال بتحقق القصد اجلنائي-الركن ادلعنوي ) القصد اجلنائي (  : -2
لتأخَت ال يكفيان ْلثبات حصول االختالس .لكن عند ظهور نقص او عجز ناشئ عن تصرف ادلتهم يف فالعجز او ا

وظيفتو او تكليفو العام وبقصد سيء تقوم ىنا جردية االختالس سواء كان  مقتضياتادلوضوعة بُت يديو وحسب  اْلموال
 التصرف بادلال او ادلتاع بقصد االنتفاع لنفسو او غَته او بنية حرمان ادلالك منو .

 -وجيب توفر امرين مها :

 ال وادلتاع الذي حبوزتو سلم لو بسبب وظيفتو .ان يكون عادلا انو موظف او مكلف خبدمة عامة وادل-العلم : -1

 تتجو ارادتو اىل ربويل احليازة من ناقصة وحلساب الدولة اىل كاملة وظهوره دبظهر ادلالك او ادلتصرف .-االرادة : -2

 . (1) وجردية االختالس ىي جردية عمدية غَت متصور فيها اخلطأ

 الثاني الفرع

 جرائم االموال والفساد االداريدور محققي مفوضية النزاىة في 

تعترب اجلرائم اليت تقع على االموال من اجلرائم اليت تستهدف ادلصاحل ادلالية لألشخاص الطبيعية وادلعنوية  وتشمل جرائم 
 السرقة واالختالس وخيانة االمانة وغَتىا وجرائم االموال مل تكن معروفة سابقا وزلددة ربديدا دقيقا مثلما عليو االن 

ىذه اجلرائم ادت اىل انتشار الفساد االداري وادلايل والعوامل اليت تؤدي اىل انتشار ىذا الفساد ادلايل واالداري وحىت و 
 السياسي 

 

 ومن اىم االسباب اليت ادت اىل انتشار ىذا الفساد ما يلي :

                                                           
0
 . 85باسم محيسن جاسم, مصدر سابق ,ص 
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 ضعف النظام االقتصادي -1

 البطالة -2

 لى اجلميع سقوط القانون ويقصد بو عدم تطبيق القانون ع-3

 فساد احلكم -4

 غياب  العدالة  -5

 انعدام الرقابة  -6

الصادر من سلطة االئتالف  2114مت تشكيل مفوضية النزاىة العامة دبوجب االمر لسنة  2113وبعد احداث عام 
 ادلؤقتة ادلنحلة ومن الصالحيات اليت تتمتع هبا ادلفوضية ىو صالحية التحقيق يف جرائم االموال والفساد 

 وسوف نتطرق اىل معرفة ماىية التحقيق وكيفية ربريك الشكوى واحملقق 

ىو التحري والتحقيق والتدقيق يف البحث عن شيء ما يف سبيل التأكد من وجوده او السعي للكشف عن  التحقيق:
 . (1) دة كفلها القانون ْلجراء التحقيقزلد  غموض واقعة معينة ويتم استعمال طرق ووسائل

 ق يف اجلرائم يكون بداية يف ربريك الدعوى اجلزائيةوان التحقي

من ىؤالء االطراف )االدعاء ىي ربريك الدعوى من قبل عدة اشخاص يشتبو حبصول جردية و -ربريك الشكوى : -1
العموميُت او اي شخص ربقق علمو بوقوع اجلردية وادلخالف لذلك االمر يتعرض  او ذويهم ,ادلوظفُتالعام ,اجملٌت عليهم 

 اىل ادلساءلة القانونية 

بعد اجراء ربريك الشكوى اما ان حيظر ادلشكو منو من تلقاء نفسو او تنفيذ امر القبض -مرحلة التحقيق االبتدائي : -2
زلاميو  حضورنسوبة اليو اما باالعًتاف او االنكار ولو ان يطلب بواسطة الشرطة مث تدوين اقوالو االبتدائية عن التهمة ادل

 اخلاص وال يلزم ضباط الشرطة بانتداب زلام لو على نفقة الدولة

 

 وتقصي ما يرتبط هبا يعرف احملقق لغة بانو الشخص ادلكلف بالتثبت من حقيقة معينة بالبحث العلمي -دور احملقق :

                                                           
باب –,بغداد 7188مكافحة الفساد, الطبعة الثانية ,مكتبة صباح بغداد الكرادة ,سالم رضوان الموسوي: دور القانون والقضاء في  8

 . 875المعظم,ص
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اما اصطالحا فهو الشخص الذي يباشر رلموعة من االجراءات الالزمة قبل احملكمة بقصد الوصول اىل احلقيقة عن طريق 
 التثبت من االدلة القائمة على ارتكاب اجلردية ونسبتها اىل فاعل معُت 

 او ىو الشخص الذي خول صالحية اجراء التحقيق على وفق احكام القانون 

 ائم االموال والفساد االداري وادلايل يتميز عن اقرانو من احملققُت بعدد من اخلصوصيات منها :اال ان احملقق يف جر 

 انو زلدد االختصاص باجلرائم ادلالية او اليت تقع على ادلصاحل ادلالية لألشخاص الطبيعية وادلعنوية -ا

ان عملو يكون ربت اشراف زلكمة التحقيق ادلركزية حصرا حيث ان جرائم الفساد االداري من اجلرائم اليت تقع  -ب
 ضمن اعمال زلكمة اجلنايات ادلركزية 

 احملقق ديارس عملو دون اشراف قاضي ربقيق  -ج

 . (1) ومن ىنا يتضح ان للمحقق دور مهم يف التحقيق اجلنائي ويف توجيو التحقيق

اليت سبيزه عن سواه ْلنو ديارس التحقيق احيانا خارج سلطة  ان احملقق يف مفوضية النزاىة يتمتع ببعض اخلصوصيات اال
 واشراف قاضي التحقيق عندما ترغب ادلفوضية يف ربمل مسؤولية التحقيق 

يع ان يسحب يد اذ عند ذلك حيول القاضي ملف القضية اىل ادلفوضية ويتوقف ىو عن التحقيق فيها على وفق يستط
 5قاضي التحقيق ويوقفو عن عملو يف متابعة التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف اختصاص عمل ادلفوضية وفق احكام الفقرة 

 55من القسم الرابع من االمر 

 -اال ان ىذا االمر خلف بعض االشكالية يف التطبيق وظهر اكثر من تفسَت وتبلور يف اذباىيُت :

ربت سلطة القاضي حىت وان سحبت القضية من احملكمة الن العمل يرى ان يبقى التحقيق -االول : االذباه -1  
بقرار من قاضي التحقيق ادلختص واساس ىذا القول ان  حقوق ادلواطن مصونة  قيقي ال يكتسب ادلشروعية مامل يتمالتح

اال دبوجب قرار قضائي وان احملقق التفتيش  وحريتو مكفولة دبوجب الدستور الذي قضي بعدم جواز القبض او التحري او
يف مفوضية  النزاىة ال ديلك السلطة اليت زبولو ذلك دبا يوجبان يكون خاضع لرقابة القاضي حىت وان اودعت الدعوى او 

 القضية لديو 

                                                           
0
 . 879سالم رضوان الموسوي , مصدر سابق ,ص 
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جتهاد صرحية وواضحة بان يد القضاء تسحب وال رلال لال 4من االمر  5يرى ان نص الفقرة  -لثاّن : االذباه -2
يف عملو اال ان يشاء احملقق على طلب احملقق وال جيوز التدخل  لوضوح النص ويبقى القاضي يقدم العون للمحقق بناءاً 

من االمر  4من القسم  5وىذا االذباه يعمل ضلو العزل التام والقطع بُت العمل القضائي وعمل احملقق الن النص .ذلك 
تشاء ان تتحمل ىي مسؤولية التحقيق فاذا اختارت ادلفوضية ان تتحمل ىذه  )للمفوضية ان زبتار يف وقتورد فيو  55

ادلسؤولية حيول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل اىل ادلفوضية فورا ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن 
 . (1) القيام بالتحقيق الذي كان جيريو (

سياسية وقانونية ومجاىَتية لذلك الغرض ونظام قانوّن ودديقراطي يوفر العدالة تتبع ىيئة النزاىة يف مكافحة الفساد وسائل 
 وادلساواة وتكافؤ الفرص .ويقوم على مبدا الفصل بُت السلطات .

بناء جهاز قضائي مستقل قوي ونزيو وابعاده عن كل ادلؤثرات اليت تؤثر على عملو .مع االلتزام من قبل السلطة  -1
 احلكومة على احًتام وتنفيذ احكام القضاء .التنفيذية ادلتمثلة ب

 صياغة القوانُت   اليت ربارب الفساد جبميع مستوياتو. -2

 تفعيل الرقابة من السلطة التشريعية .كقيام اجمللس التشريعي دبساءلة ومناقشة ادلسؤولُت يف جلسات الربدلان    -3

 كومة والوزراء .دعم وتعزيز دور اذليئات الرقابية العامة على اعمال احل -4

 الًتكيز على البعد االخالقي يف زلاربة الفساد القائمة على النزاىة والشفافية . -5

تنمية دور اجلماىَت يف مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية اليت تنشر عن طريق وسائل االعالم ادلختلفة  -6
 لفساد واثاره السلبية على اجملتمع .ومؤسسات اجملتمع ادلدّن وادلؤسسات التعليمية .لتوضيح سلاطر ا

 -ومت استحداث اجهزة عدة دلكافحة الفساد ومنها :

 ديوان الرقابة ادلالية . -3 دائرة ادلفتش العام  -2  ىيئة النزاىة  -1

 . (2) نة مكافحة الفساد (رللس احملافظة ) جل -5   رللس النواب ) جلنة النزاىة ( -4

 

 

                                                           
0
 .877 871 872الموسوي , مصدر سابق , ص  سالم رضوان  

 82باسم محيسن جاسم ,مصدر سابق ,ص 7
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الصادرة يف جرائم الفساد احصائيات االحكام القضائية  

احكام االدانة واالفراج: -أ  

 االحكام الصادرة 1961 
%55 حكما باإلدانة  1181  

%45 حكما باْلفراج منها  
 

881 

 

ادلدانون و ادلفرج عنهم: -ب  

 ادلدانون و ادلفرج عنهم 2583 
%51 مدان  1313  

%49 مفرج عنو منهم  
 

1271 

 

ادلدانون حضوريا و غيابيا  -ت  

 ادلدانون 1313 
%85 حضوريا  1117  

%15 غيابيا منهم  
 

196 

 

 

_____________________ 

2,ص2115تقرير صادر عن ىيئة النزاىة ,مؤشرات الفساد ,  
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الخاتمة   

 اوال : االستنتاجات

وتبادل ادلعلومات فيما بينها.ان من اىم ادلشكالت اليت تواجو االجهزة الرقابية ىو ضعف التنسيق  -1  

ضعف االجهزة القائمة على تنفيذ االحكام القضائية حبق مسؤولُت رفيعي ادلستوى رغم ادانتهم من قبل القضاء  -2
 شجع االخرين على خرق القوانُت والتورط بقضايا فساد مايل واداري.

ف االجهزة الرقابية وسيطرة احملاصصة اظهرت نتائج البحث ان ىناك تعدد وتنوع يف حاالت الفساد بسبب ضع -3
 عليها باإلضافة اىل عدم اختيار العاملُت ادلؤىلُت علميا وعمليا.

غياب القوانُت االتية ىو احد االسباب اليت ادت اىل استشراء الفساد االداري وادلايل ومنها )قانون خاص بتنظيم  -4
النتخابية وقانون محاية الشهود وادلخربين (.ادلناقصات وادلشًتيات وقانون االحزاب وسبويل احلمالت ا  

تبديد االموال العامة وزيادة االنفاق على قطاعات غَت منتجة سيؤدي اىل اتاحة رلال اكرب للسرقة واالختالس  -5
 وسيكون داعما جلوانب عديدة من الفساد.

 ثانيا: التوصيات

الفساد.ة مهمتها االساسية مكافحة تشكيل مؤسسة رقابية وجهة قضائي -1  

ضرورة تعاون مجيع اجلهات احلكومية مع اجلهات الرقابية يف تطوير االداء احلكومي وادلؤسسي.-2  

وضع ادلناىج الًتبوية والثقافية عرب وسائل االعالم ادلختلفة ال نشاء ثقافة النزاىة وحفظ ادلال العام عن طريق -3
ُت الفرد والدولة حيث ان القانون ليس ىو الرادع الوحيد للفساد ادلدى لغرض ربقيق الوالء واالنتماء بعاسًتاتيجية طويلة 

 وامنا جيب ان تكون ىناك ثقافة النزاىة وحفظ ادلال العام. 

اعطاء صالحيات اوسع للقضاء للبت السريع يف جرائم الفساد ادلايل واالداري وبشكل اوسع.-4  

والنزاىة حسب االختصاصات ضمن الوزارات ادلعنية. تفعيل دوائر ادلفتشُت العمومُت واللجان الفرعية للمراقبة-5  
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 المصادر

 اوال: الكتب

 . د. امحد عبد الرزاق السنهوري: الوسيط يف شرح القانون ادلدّن العراقي, احلقوق العينية االصلية, دار احلرية للطباعة,1
 1973بغداد, 

 2111,الطبعة الثانية , مكتبة بغداد الكرادة , سامل رضوان ادلوسوي :دور القانون والقضاء يف مكافحة الفساد  -2

 1968لنهضة العربية, القاىرة , د. سعد العلوش : نظرية ادلؤسسة العامة, دار ا  -3

 1973د. سليمان زلمد الطماوي , مبادئ القانون االداري , الكتاب الثالث , دار الفكر العريب ,  -4

 223ص,1998لة احلقوق , العدد الثاّن ,لعامة واخلاصة , رلد. عبد الرسول عبد الرضا, اموال الدولة ا -5

 1967ون ادلدّن , اجلزء الثامن,د. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط يف شرح القان  -6

 , 1993د. علي زلمد بدير, د. عصام الربزصلي, مبادئ واحكام القانون االداري, بغداد,   -7

 2114-2111الوطنية دلكافحة الفساد , نشر يف ىيئة النزاىة , للفًتة علي زلسن امساعيل , االسًتاتيجية  -8

  ثانياً: البحوث

 لقانون االداري )دراسة مقارنة(حسن جلوب كاظم, ماىية ادلال العام يف ا -1

 ثالثاً: المحاضرات 

يف باسم زليسن جاسم, التعريف جبرائم الرشوة واالختالس اليت تقع ضمن اختصاص ىيئة النزاىة, زلاضرات القيت  -1
 2112فرع دياىل,  -ىيئة النزاىة

 رابعاً: المواقع االلكترونية
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