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 بِسْمِ الل َّهِ الرََّحْمَهِ الرََّحٍِمِ

  

)وَالَ تَأْكُهُىاْ أَيْىَانَكُى بٍَْنَكُى بِانْبَاطِمِ وَتُدْنُىاْ بِهَا إِنَى انْحُكَّاوِ 

 نِتَأْكُهُىاْ فَرٌِقاً يٍِّْ أَيْىَالِ اننَّاسِ بِاإلِثْىِ وَأََتُىْ تَعْهًَُىٌَ (

 

 

 

ه انْعَظٍِْىصَدَق انْهَّ                                                                            

                                                                                    سىرة انبقرة

                                                                                      االٌت )811(
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 اهداء

حدودي ...اىل السند الذي احتضن وجودي و رسم يل كل   

  ال جلياىل الذي كابر االمل 

 ايب اغببيب اطال اهلل عمره

اىل اليت ضبليت بُت احشاءىا رمز العطاء و نبع اغبب اىل زىرة قليب و بسمة و فرحة 
 ايامي

 امي الغالية حفظها اهلل

 و اىل قرة عيٍت يف اغبياة

 اخواين االعزاء

 اىل زىرات و امَتات قليب

 اخوايت اغببيبات

قواتنا االمنية حبشدىا و جيشها و شرطتهااىل   

 ريب وبفظهم و اىل شهداء العراق الذين بذلوا دمائهم من اجل ضبايتنا

اؼبكتبة اليهم  وموظفياىل كل من اساتذة و موظفُت كلية القانون و العلوم السياسية 
 صبيعا

 اىدي شبرة جهدي اؼبتواضع
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 الشكر و التقدٌر

 بالعقل و االختيار ...اغبمد هلل الذي اكرم بٍت ادم 

 و الذي ال كبصي نعمو و لو كان مدادنا البحار ...

اقدم شكري و تقديري اىل كل من ذلال يل الصعاب بدعوانبا و دعمهما امي الغالية 
 و ايب العزيز

اىل كل اساتذيت  كل من علمٍت حرفا و زادين يف علمياىل   و اقدم شكري و تقديري
 طيلة مرحلة الدراسة

ذكر االستاذ اؼبشرف ) قائد ىادي ( الذي اثرى البحث دبالحظاتو القيمة واخص بال
قدمو  ان هبزيو خَت اعبزاء و هبعل كل مااليت كان ؽبا بالغ االثر فيو اسال اهلل العظيم 

يل من هنج و جهد يف ميزان حسناتو انو ظبيع ؾبيب. و اقدم شكري اىل اخواين و 
ي و صديقي و ابن خايل العزيز ضبزة شامل و لتقدم بشكري ايل اخاخوايت االعزاء 

 الذي قدم يل اؼبساعدة طيلة كتابيت البحث.
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 المقدمة

اغبمددددددددددددد هلل رب العددددددددددددداؼبُت ل و الصددددددددددددالة و السدددددددددددددالم علددددددددددددد  رسددددددددددددولو خدددددددددددددَت االنددددددددددددام و الدددددددددددددو و صدددددددددددددحبو 
 .اؼبنتجبُت الكرام

فمهما تنوعت اشكال اعبهود اليت تبذل يف بناء الوطن لعل من ادقها و الطفها اعبهد العلمي ل و 
ل و من جانب اخر فان  اػبطوات اؼببكرة يف العلم اساس للعقل الصاحل و نشئ سليم ىذا من جانب

االقتصادي و اعبانب االجتماعي . فصار لزاما عل   العوؼبة اؼبعاصرة و االنفتاح اغبضاري يهدد اعبانب
 اؼبثقفُت ان يتبنوا دراسة الظروف اؼبالئمة غبياة االجتماعية و االقتصادية.

ية واالجتماعية يف اي دولة وقد وبذلك يشكل الفساد اكرب اؼبشكالت اليت تواجو التنمية االدارية واالقتصاد
عاش العراق كغَته من دول العامل من مشاكل الفساد االداري واؼبايل  والذي انعكست اثاره عل  كافت 
نواحي اغبياة من اشكال الفساد استغالل النفوذ الذي يعٍت  االستفادة من السلطة  وقدره التأثَتي بصورة 

عة مادية او معنوية اواي  غاية معينة من اجل ربقيق مصلحة غَت قانونية وغَت شرعية للحصول عل  منف
الفاعل او مصلحة الغَت وان جريبة استغالل النفوذ باهنا واضحة اؼبعامل يف مؤسسات العراق وان استغالل 
النفوذ يودي اىل انعدام اؼبساواة الذي يعفي التعاون والتساوي بُت اؼبواطنُت ووضع اعبميع امام طائلة 

و من ىذا اؼبنطق فقد اصبح موضوع ان استغالل النفوذ يؤدي اىل زبطي صبيع القوانُت يف الدولة  القانون و 
و يتكون من ثالثة مباحث يف اؼببحث االول نتناول ماىية جريبة حبثي ىو ) جريبة استغالل النفوذ ( 

منظمة االمم اؼبتحدة و   استغالل النفوذ يف القانون العراقي اعبديد و القانون اؼبصري و القانون الفرنسي و
كذلك سبيز جريبة استغالل النفوذ عن اعبرائم اؼبتشاهبة يف كل من جريبة الرشوة اليت تتشابو مع جريبة 
استغالل النفوذ اليت اطلق عل  جريبة استغالل النفوذ جبريبة االذبار بالنفوذ لتشاهبها مع جريبة رشوة اؼبوظف 

. و كذلك تتشابو مع جريبة الواسطة . اما اؼببحث الثاين فقد كان العام اليت ىي اذبار بالوظيفة العامة
يتحدث عن اركان جريبة استغالل النفوذ اؼبتمثل يف الركن اؼبادي و الركن اؼبعنوي. اما اؼببحث الثالث فانو 

 يتحدث عن عقوبة جريبة استغالل النفوذ.
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 المبحث االول

 ماهية جريمة استغالل النفوذ

 اؼبقدمة 

نتناول يف ىذا اؼببحث ماىية جريبة استغالل النفوذ يف كل من القانون العراقي و اتفاقية االمم اؼبتحدة 
ؼبكافحة الفساد اليت مت توقيعها مع العراق و كذلك يف القانون اؼبصري و كذلك يف القانون الفرنسي و  

من جريبة الرشوة و جريبة الوساطة كل كذلك سبييز جريبة استغالل النفوذ عن غَتىا من اعبرائم اؼبتشاهبة يف  
 .وعناصر جريبة استغالل النفوذ  وجريبة استغالل النفوذ

 معنى جريمة استغالل النفوذ-1

 ;8;8ان القانون الذي كان سائدا يف العراق قبل االستقالل ل و ىو قانون اعبزاء العثماين الصادر سنة 
قبد انو خاليا من حكم  فإننالفرنسي القدًن. و عليو الذي كان اغلب مواده مستمدة من قانون العقوبات ا

خاص جبريبة استغالل النفوذ او اشار اليها لعدم وجود نص خاص هبا يف القانون الفرنسي القدًن. و قد 
( و ;8>8وجدت جريبة استغالل النفوذ مكانا ؽبا يف قانون العقوبات البغدادي اؼباضي الصادر سنة )

جاء يف باب الرشوة ل حيث نصت اؼبادة  بصورة غامضة يشوهبا اللبس و ضمن ابواب ـبتلفة منها ما
( عل  ان : كل موظف عمومي او مندوب عن اغبكومة طلب او قبل لنفسو او لغَته ىبة او ىدية او 9>)

عمل من اعمال وظيفتو او االمتناع عن اداءه  ألداءلو حق فيهال غبملو او مكافئتو  ليسوعدا او فائدة ما 
الوظائف  ألحدىاغبكومة او استعمال سطوة وظيفتو يف التعيُت  عل  سلوك مصلحة من مصاحل التأثَتاو 

 .( 8)العمومية 

 
 
 

                                                           

 .;8-:8ل ص 1;>8ل  8صباح كرم شعبان ل جرائم استغالل النفوذ ل اؼبكتبة الوطنية ل بغداد ل ط(8) 



1 
 

كما وردت االشارة اىل بعض صور ىذه اعبريبة ضمن باب االخالل بواجبات الوظيفة و بدون ان يعٍت 
و كذلك يف باب النصب و االحتيال ل حيث قبد اشارة اىل ( 8)( ;89-:89بذلك و منها اؼبواد ) 

يف قانون ( و قد جاء اول اشارة خاصة اىل جريبة استغالل النفوذ ::7النفوذ اؼبزعم يف اؼبادة )استعمال 
( ل حيث نصت يف اؼبادة االوىل فل ج عل  19>8( الصادرة سنة )>9انضباط موظفي الدولة رقم )

 888قي رقم )االمتناع عن استعمال النفوذ الرظبي لتسوية اؼبسائل اػبصوصية( اما قانون العقوبات العرا
فال قبد فيو اية اشارة اىل جريبة استغالل النفوذ بصورة جريبة ل و لكنو عاجل احكام  >9>8الصادر سنة 

ضمن ابواب ـبتلفة شانو شان قانون العقوبات البغدادي اؼبلغ ل و نستطيع ان نقول ان جريبة استغالل 
 .( 7)اؼبستمدة من الناحية الوضعية فقط ة النفوذ تقتصر يف قانون العقوبات العراقي عل  سوء اساءة السلط

اليت مت التوقيع عليها من قبل  7998كذلك كما وردت يف اتفاقية االمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد سنة 
تعترب ميثاقا دوليا بالغ االنبية لسببُت اوؽبما : اهنا اتفاقية عاؼبية النطاق اشًتك يف  :799/;/19العراق يف 

اىل العديد من  باإلضافةو عشرين دولة اعماؽبا التمهيدية يف اؼبفاوضات اليت سبق اقرارىا اكثر من مئة 
شامل ؼبكافحة الفساد تعتمد عل  ازباذ  ةاسًتاتيجياؼبنظمات الدولية. ثانيهما : ان ىذه االتفاقية سبثل 

ؾبموعة من التدابَت التشريعية و غَت التشريعية و تنشا لنفسها الية ؼبراقبة التنفيذ من خال مؤسبر دول اطراف 
ضائي بُت الدول االطراف عل  كافة اصعدة مكافحة الفساد. ان التشريع العراقي و تستهدف التعاون الق

مدعو اىل االستجابة التشريعية ؽبذه االتفاقية لكي يبدو اكثر توافقا او اتساقا مع احكامها و لعل ىذه 
اؼبتحدة ل  االستجابة التشريعية اؼبوجودة يفرضها عامل قانوين مهم و ان انضمام العراق اىل اتفاقية االمم

ؼبكافحة الفساد و التصديق عل  اؼبعاىدة الدولية حبكم ما تنص عليو الدساتَت و القوانُت هبعل من ىذه 

                                                           

كل موظف حكومي استغل سلطة وظيفتو يف توقيت تنفيذ االوامر الصادرة من اغبكومة او تنفيذ   :89نصت اؼبادة (8) 
ربصيل االموال و الرسوم اؼبقررة قانونا او تنفيذ حكم اوامر او طلب من  تأخَتاحكام القوانُت و االنظمة اؼبعمول هبا او 

جهة ـبتصة يعاقب باغببس مدة ال تزيد عن ثالث سنُت. كامل احملكمة او اي اجراءات قانونية اوامر صادرة من 
 .7>-8>ل ص 91>8ل بغداد ل  شفيقل قانون العقوبات البغدادي و تعديالتو و ذيوالتو موحدال مطبعة السامرائي 

كل من سع  من ارباب الوظيفة العمومية او غَتىم بطريقة الغش يف اضرار او تعطيل سهولة   ;89نصت اؼبادة (7) 
اؼبزايدات اؼبتعلقة باغبكومة يعاقب باغببس مدة ال تزيد عن سنتُت او بالغرامة او كلتا العقوبتُت مع الزامو بان يدفع للخزينة 
العمومية بدل اػبسائر اليت نشئت عن فعلو اؼبذكور. كامل السامرائي ل قانون العقوبات البغدادي ل و تعديالتو و ذيوالتو 

 .7>-8>ل ص 91>8ل موحدال مطبعة سفُتل بغداد 
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و اؼبواؼبة من النظام القانوين الوطٍت و يًتتب عل  ذلك ضرورة ربقيق االستجابة  يتجزأاؼبعاىدة جزء ال 
 . (8)لواردة يف التشريع العراقي التشريعية بُت ما تضمنو احكام اؼبعاىدة و بُت االحكام ا

ل عل  اثر اغبوادث اؼبعروفة  >;;8يوليو  1وقد ادخلت جريبة االذبار بالنفوذ يف القانون الفرنسي يف 
بقضايا النياشُت. فقد حصل عضو دبجلس الشيوخ عل  مبالغ مالية من بعض االشخاص مقابل العمل 

ذ فعلي لذا مل يكن ذا نفو  ألنوعل  منحهم نياشُت. فلما قدم للمحاكمة فهي باعتبار فعلة نصب ل 
كان يتلق  مبالغ ـبتلفة للتوسط ؾبلس النواب  السلطة اليت سبنح ىذه النياشُت . و حدث ان احد اعضاء 

بنفوذه يف منح نيشان ) اللجيون دوتَت (ل و كان لو نفوذ حقيقي مستمد من صلة القرابة اليت تربطو برئيس 
دانتو اذ مل تتوفر عناصر النصب . كما جرى اعبمهورية ل فلما قدم للمحاكمة مل يرى القاضي سبيال اىل ا

ىذه الوقائع شعور الراي العام ل و تدخل اؼبشرع الفرنسي فجرم االذبار  فأثارتغَت ذلك من اغبوادث . 
 ثالثمن قانون العقوبات  ::8اؼبذكور ل و الذي اضاف بو اىل اؼبادة 1;>8يوليو  1بالنفوذ بقانون 

ب االذبار بالنفوذ لدى السلطة العامة سواء حصل من ذوي الصفة ( تناول بالعقا 9ل  8ل  1فقرات ) 
النيابية او من احد الناس ل و سواء كان ىذا النفوذ حقيقي او مزعوما و يف قانون حكومة فيشي سنة 

من قانون العقوبات الفرنسي و نصت ىذه اؼبادة عل  تشديد  ;:8افراد ؽبذه اعبريبة اؼبادة  11>8
خطوة اخرى اكمل هبا  18>8فرباير سنة  ;يف ين موظفا عام. مث خطا االمر الصادر العقاب اذا كان اعبا

بالنفوذ لدى السلطات العامة ) ولدى االدارات او  لإلذبارنطاق اغبماية اعبنائيةل اذ جعل العقاب شامال 
 . (7)اؽبيئات اػباصة لرقابتها( 

ل و الذي  >7>8لسنة  :8اما يف التشريع اؼبصري فقد بدء بتجرًن االذبار بالنفوذ اؼبرسوم بقانون رقم 
. و كان التجرًن قاصرا عل  :89اضاف اىل ابواب الرشوة مادة جديدة مساواة يف قانون العقوبات اؼبادة 
حيث  :89كررا ؿبل اؼبادة م >89ذوي النفوذ و الصفة النيابية دون عداىم. و يعد الثورة حلت اؼبادة 

جعل العقاب شامال كل من يتجر بنفوذ حقيقي او مزعوم. سواء كان اؼبتجر ذوي الصفة النيابية او كان 
عل  جريبة  899كذلك نص قانون العقوبات اؼبصري يف اؼبادة  (1)موظفا او كان فردا من احاد الناس 

عل  من طلب لنفسو او لغَته او قبل او اخذ عدا  استغالل النفوذ و اعتربىا يف حكم الرشوة اذ نص بان )

                                                           

 .79-8ل ص  7987ل  (8)العددعبد الرسول تقي ل ؾبلة النزاىة و الثقافة ل السنة الثالثة ل  قر ط(8) 
 .;11ل ص  ::>8ل  :عبد اؼبهيمن بكر ل القسم اػباص يف قانون العقوبات ل دار النهضة العربية ل ط(7) 
 .>11عبد اؼبهيمن بكر ل اؼبصدر السابق ل ص ر ينظ(1) 



11 
 

او عطية الستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او حملاولة اغبصول من اي سلطة عامة عل  اعمال او 
اوامر حكم او قرارات او نياشُت او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او عل  وظيفة او خدمة او 

 . (8)يف حكم اؼبرتشي (  مزية من اي نوع بعد اية

فاؼبوظف اؼبستغل لنفوذه ىبتلف عن اؼبوظف اؼبرتشي يف انو امبا يتاجر بنفوذه ال بوظيفتو ل ليحصل او 
انو ال شان ؽبا باي عمل او  بأدائووباول اغبصول لصاحب اؼبصلحة عل  ميزة من السلطة العامة مفروض 

 امتناع داخل يف حدود الوظيفة .

ال يبنع من توفر اعبريبة ان ال يكون يف استطاعة اؼبوظف حقيقة اغبصول عل  ىذه اؼبيزة لطالبها ل فالنص 
 . (7)يقرر العقاب سواء نفوذ اؼبوظف حقيقيا او مزعوما. و كذلك اغبال بالنسبة للفاعل الغَت اؼبوظف 

 

 تمييز جريمة استغالل النفوذ عن غيرها من الجرائم المتشابهة  -2

 التمييز بُت جريبة الرشوة و جريبة استغالل النفوذ -أ

) الفرق بُت اعبريبتُت ان الرشوة االذبار يف عمل وظيفي حيث ان استغالل النفوذ ىو اذبار يف سلطة 
تيجة حقيقية او موىومة للجاين عل  اؼبختص بالعمل الوظيفي. ان كانت تتشابو معها فيما تؤدي اليو من ن

 .  (( 1)ات العامة السلط لبإكماىي اخالل الثقة 

) حيث اختلف الفقو يف تكييف اعبريبة نظرا اىل انو ىناك اذباىُت ل االول يذىب اىل ان جريبة الرشوة ىي 
جريبة واحدة رغم وجود طرفُت نبا الراشي و اؼبرتشي ل بينما الثاين يذىب اىل ان جريبة الرشوة تتكون من 

 .( 1)يبة اؼبرتشي ( جريبتُت منفصلتُت ل جريبة الراشي و جر 

جريبة استغالل النفوذ مع جريبة الرشوة من حيث اقتضائها وجود شخصُت : احدىم  زبتلفكذلك 
ل و ىو الذي  إلشرافهاصاحب النفوذ اغبقيقي او اؼبزعوم لدى السلطات العامة او اعبهات اليت زبضع 

                                                           

 .;:8ل ص  7991ؿبمود نصر ل اعبرائم اؼبضرة باؼبصلحة العامة ل مطبعة عصام جابر ل ر  ينظ(8) 
 .;89شركة االسكندرية ل ص  ل(بدون سنة )للطباعة والنشر  رمسيس هبنام ل القسم اػباص يف قانون العقوبات ل(7) 
 .:78ل ص 7989االسكندرية ل فرج علواين ىليل ل جريبة االموال العامة ل دار اؼبطبوعات اعبامعية (1) 
-:1ل بغدار ل ص  9;>8ل  7ر ل صباح كرم شعبان ل جريبة استغالل النفوذ ل دار الشؤون الثقافية العامة ل طينظ(1) 
1;. 
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العطية او قبول الوعد ل او طلب العطية او الوعد هبا مقابل استغالل نفوذه ل لقاء اغبصول  بأخذيقوم 
مكررا فانو يعد يف حكم اؼبرتشي ل و  899للطرف الثاين عل  اي من االمور اليت وردت يف نص اؼبادة 

من  أيالتحقيق  الطرف الثاين ىو مقدم العطية او الوعد هبا مقابل قيام الطرف االول باستغالل نفوذه ل
ل و ىو يعد يف حكم الراشي كما زبتلف جريبة استغالل مكررا 899االمور اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

النفوذ مع جريبة الرشوة من حيث صور الفعل اؼبادي ل لذلك اورد اؼبشرع النص اػباص هبا ضمن باب 
 . (8)جريبة الرشوة ل و جعل عقوبة اؼبستغل نفس عقوبة اؼبرتشي 

 زبتلف جريبة استغالل النفوذ عن الرشوة من جهتُت : 

من االمور اليت وردت يف  أيااالوىل : ان الغرض منها او مقابل السعي للحصول عل  مزايا او خدمة او 
 مكررا ل ال تقع ضمن االعمال اؼبستغل للنفوذ. 899نص اؼبادة 

عمل يدخل يف اختصاص اؼبوظف العمومي او  اما يف جريبة الرشوة فان مقابل الفائدة او العطية ل ىو اداء
 بو بتونبو.من حكم او يزعم 

انددددددددددو ال يلددددددددددزم يف جريبددددددددددة اسددددددددددتغالل النفددددددددددوذ ل ان يكددددددددددون اعبدددددددددداين موظددددددددددف عمددددددددددومي او مددددددددددن الثدددددددددداين : 
 يف حكمو او مستخدما.

ان كاندددددددددت يف نطدددددددددداق االعمدددددددددال العامدددددددددة فددددددددددال بدددددددددد ان يكدددددددددون اؼبرتشددددددددددي  فإهنددددددددداامدددددددددا يف جريبدددددددددة الرشددددددددددوة 
 . (7)موظف عمومي او من يف حكمو 

ان استغالل النفوذ ىبتلف عن الرشوة يف نقطتُت ل االوىل : ترتكب جريبة الرشوة دبعرفة طائفة معينة من 
 لصفة اعباين عن التجرًن. االشخاص ل بينما تقًتف جريبة استغالل النفوذ دبعرفة اي فرد ل دون ادىن اعتبار

الثانية : اختالف اؽبدف يف اعبريبتُت ل يف استقالل النفوذ يقصد اعباين استعمال نفوذه اغبقيقي او اؼبزعوم 
اىل اداء اعمال من اعمال وظيفتو او االمتناع عنو او للحصول عل  مزية للغَت اما يف الرشوة فاؼبرتشي يرمي 

                                                           

 .811ل ص  ;799ل  باإلسكندريةر ل ياسر كمال الدين ل جرائم الرشوة و استغالل النفوذ ل منشاة اؼبعارف ينظ(8) 
 .811الدين ل مصدر سابق ل صياسر كمال (7) 
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ك يف تغيَت فائدة معينة وبصل عليها ل دبعٌت ان جريبة استغالل النفوذ االخالل بواجبات الوظيفة ل و ذل
 . (8)تنطوي عل  التجار هبذا النفوذ بينما جريبة الرشوة تتضمن اذبارا بالوظيفة العامة نفسها 

 جريبة الوساطة و جريبة استغالل النفوذ -ب

من قانون العقوبات عل  ) يعاقب باغببس كل موظف او مكلف خبدمة عامة امتنع بغَت  119تنص اؼبادة 
حق عن اداء عمل من اعمال وظيفتو او اخل عمدا بواجب من واجباهتا نتيجة لرجاء او توصية او وساطة 

 سبب اخر غَت مشروع (. ألياو 

 يؤديو الغَت اىل صاحب اغباجة.ؼبوظف لرجاء او لتوصية ان جريبة الوساطة يف اغبقيقة ما ىي اال استجابة ا

و تتحقق الوساطة يف حالة تدخل شخص لو مكانة لدى اؼبوظف طالبا يف حالة التوصية و راجيا يف حالة 
الرجاء تنفيذ موضوع معُت. و تتحقق جريبة الوساطة بتوافر ثالثة اركان. ركن مفًتض ) موظف عام و من 

 يف حكمو (.

قوامو استجابة اؼبوظف للرجاء او التوصية او الوساطة و قيامو بالعمل او االمتناع او ركن مادي  -
 االخالل.

 ركن معنوي و ىو العهد اعبنائي. -

و بعد ان وقفنا عل  مفهوم جريبة الوساطة لبلص اىل القول بان لكل جريبة من اعبريبتُت ذاتية خاصة 
 تتجل  يف :

 استغالل النفوذ يفًتض اؼبقابل حتما. –جريبة الوساطة تفًتض زبلق اؼبقابل اخالقا -8

 جريبة الوساطة تقع من شخص لو مكانة لدى موظف عام او من يف حكمو.-7

جريبة الوساطة غالبا ما تكون عل  شكل رجاء او توصية ل و يبكن ان تستجاب و قد ال تستجاب . -1
 رة امر و مستجاب دائما.و استغالل النفوذ يقع عل  صو 

 .( 7)استغالل النفوذ يكون يف ؾبال الوظيفة و غَته  جريبة الوساطة تقع يف ؾبال الوظيفة العامة.-1
                                                           

ل :8>8ل  8اضبد رفعت خفاجي ل جرائم الرشوة يف التشريع اؼبصري و القانون اؼبقارنل مكتبة النهضة اؼبصريةل ط(8) 
 .1;ص 
 .19-1ل بغداد ل ص 9;>8ل  7ؤون الثقافية العامة ل طصباح كرم شعبان ل جريبة استغالل النفوذ ل دار الش (7) 
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 عناصر جريمة استغالل النفوذ :-2

االول : النفوذ اغبقيقي او اؼبزعوم : هبب ان يكون اعباين من حكم اؼبرتشي . متمتعا بنفوذ فعلي لدى 
السلطات العامة او احد اعبهات اػباضعة لرقابتها االدارية. و يقصد بالنفوذ ان يكون للشخص نوع من 

لو من ضبلها عل   فبا يبكن الشأنالتقدير لدى بعض رجال السلطة الذين بيديهم ربقيق مصلحة ذي 
قضاءىم . و قد يكون ذلك رجعا اىل مركزه العام يف اجملتمع. و قد يكون بسبب صلة خاصة تربط بعض 
رجال السلطة كالقرابة و الصداقة او ما شابو. و ال يتطلب القانون يف اؼبتجر بنفوذه. صفة اؼبوظف او من 

يتطلب فيو ان  >7>8( لسنة :88لقانون )و يكفي انو من احاد الناس . و قد كان احبكمو فيصبح اذن 
يكون من ذوي الصفة النيابية اما النص اغبايل فقد جعل العقاب شامال لكل من يتجر او من يستغل 
نفوذه سواء كان من ذوي الصفة النيابية ل او كان موظف عام ل ام كان فردا من احاد الناس ل غَت انو 

 عقوبات ظرفا مشددا للعقاب. 888ا طبقا لنص اؼبادة جعل من صفة اؼبوظف العمومي او ما يف حكمه

تلقي الفائدةل او القبول وعد هبا ل مقابل  يأتيوثانيا : القصد اعبنائي : و يقضي ان يكون اعباين عاؼبا دبا 
اغبصول للراشي عل  مزية لدى السلطة العامة من اي نوع ل و ان يكون غرضو من ذلك ل اما االذبار 

قيقة استعمال ما يتمتع بو من نفوذ فعلي لتحقيق رغبة اغباجة و ما االستغالل و بنفوذ عل  مستوى ح
اػبداع اذ مل ينوي اغبصول عل  الفائدة دون ان يقوم بشيء فبا يتطلب منو. و يتوفر قصد الراشي اذا كان 

 . ( 8)الغرض من تقدًن العطية ضبل صاحب النفوذ عل  االذبار 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111-118ل ص  :بكر ل القسم اػباص و قانون العقوبات ل دار النهضة العربية ل طعبد اؼبهيمن (8) 
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 ثالثا : الفعل اؼبادي :

( يف بيان معٌت :89نصت عليو اؼبادة )ىو االخذ او القبول او الطلب او الفائدة وعده هبا طبقا ؼبا 
الفائدة اؼبستفيد منها و ام مقابل الفائدة او سبب العطية ل فهو اغبصول او ؿباولة اغبصول من اي سلطة 

حبصول الفعل اؼبادي يف احد  ةاعبريبعامة وطنية او اي ىيئة عامة خاضعة لرقابتها و اشرافها و تتم ىذه 
صورة االخذ او القبول او الطلب العطية او الوعد هبا او مقابل اغبصول او ؿباولة اغبصول من اي سلطة 
عامة عل  ميزة من اي نوع للراشي ل حتة ولو مل يستعمل جانب النفوذ فعال يف تنفيذ الغرض الذي تناول 

و العطية او الوعد هبا فيقبل منو ل او بقبولو تقديبو عل  العطية من اجلو و تتم مسانبة الراشي بتقديب
 .  الطرف االخر و ال ىبتلف ىذا الفعل يف ىذه اعبريبة عن جريبة الرشوة 

وقد قضي بند يف ىذه اعبريبة يف حال االذبار بالنفوذ للحصول عل  اقرار من النائب العام باالفراج من 
از سفر  او اوراق  يكسب اعبنسية ل ويف رغم اغبصول  عل  جو منهم افراج احتياطي  ويف اغبصول 

احملكوم  عليو  يف جريبة الغش اليات عل  االعضاء  من العقوبة  او وقف التنفيذ  ويف ؿباولة اغبصول عل  
ترخيص  بلعب القمار  ل واغبصول  عل  رخصة قيادة   ويف الزعم  بالنفوذ لدى  قاضي للحصول عل  

ل ولكن النص ال يطبق  اذا كان مقابل  العطية اي السعي  لتحقيق  ميزة لدى  حكم  لصاحل ذي الشان  
مؤسسة  غَت حكومية  او شرعية  غَت خاضعة  الشراف السلطة  العامة  لو لدى سلطة  اجنبية   وان  

 .(8) كان شبة  ؾباالت  يقع الفعل  ربت طائلة  العقاب اذا توفر  فيو عناصر جريبة النصب 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .117-118عبد اؼبهيمن بكر ل مصدر سابق ل ص (8) 
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 اػباسبة

نستنتج فبا تقدم يف ىذا اؼببحث  ان القوانُت اػباصة  الصادرة يف العراق  قد اعارت انبية كبَت ة اىل     
جريبة استغالل النفوذ وعارضة احكامها  خبالف القوانُت اعبنائية  العامة الذي مل يلتفت  اىل انبية  ىذه 

 اعبريبة  وخطورهتا  اال يف السنوات االخَتة .

كما نستنتج بان الغموض ال زال سائد  احكام ىذه اعبريبة  وان اطارىا  غَت ؿبدد  اؼبعامل  واضحة 
االبعاد  ومل تتبلور  فكرهتا  يف التشريع اعبنائي  العراقي ل وعرفة اتفاقية االمم اؼبتحدة  ؼبكافحة الفساد  

ثاقا  دوليا  وكذلك عرفو  جريبة تعترب مي  :799/;/19واليت مت التوقيع عليها  من قبل العراق  يف 
استغالل النفوذ  يف كل من القانون اؼبصري   والقانون الفرنسي  كذلك سبيزت جريبة استغالل النفوذ عن 
غَتىا  من اعبرائم اؼبتشاهبة  كل من جريبة الرشوة  ترد من موظف عام  مكلف  خبدمة عامة  اما جريبة 

  يف الدولة  وغَتىم ل اما جريبة  الوساطة  ما ىي اال استجابة استغالل النفوذ  فاهنا ترد من العاملُت
اؼبوظف  اىل رجاء او توصية  يؤديو الغَت  اىل صاحب اغباجة  كذلك بُت عناصر  جريبة التغلل  النفوذ  

 اؼبتمثلة  يف عنصرىا االول النفوذ اغبقيقي او اؼبزعوم وكذلك القصد اعبنائي  والفعل اؼبادي .
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 مبحث الثانيال

 اركان جريمة استغالل النفوذ

 المقدمة 

سنتناول يف ىذا اؼببحث اركان جريبة استغالل النفوذ فان جريبة استغالل النفوذ تتطلب ركنُت الركن اؼبادي 
لو او االخذ للوعد او العطية و الركن اؼبعنوي فان الركن اؼبادي يتمثل فيما يصدر من جانبيو من طلب او قب

 اما اركن اؼبعنوي اؼبتمثل يف العلم و االدارة 

 النفوذ  لكن المادي لجريمة استغالالر -1

وعد او عطية يف  يأخذينحصر الركن اؼبادي فهذه اعبريبة ان مرتكبها يطلب لنفسو او لغَته او يقبل او 
مقابل التذرع بنفوذ حقيقي او اؼبوىوم للحصول او ؿباولة اغبصول عل  ميزة من اي سلطة عامة او جهة 

و يقصد بالنفوذ ان يكون للشخص مركزه االجتماعي او الوظيفي او من صالتو وزنا هبعلو  إلشرافوخاضعة 
 .( 8)لتنفيذ ما يطلبو ثقيال يف الضغط عل  عامليو يف اجهزة الدولة او عل  بعضها 

و قد ذكر اؼبشرع امثلة ؽبذه اؼبزايا اليت يسع  اؼبستغل اىل ربقيقها لنفوذه اغبقيقي او اؼبزعوم فذكر اغبصول 
عل  اعمال او اوامر او احكام او قرارات او التزامات او ترخيصات او اتفاق توريد او مقاولة او عل  

ؼبيزة تتسع لتشغل كل ما يبكن اغبصول عليو من سلطة عامة وظيفة او خدمة او اي ميزة من اي نوع و ا
يف مصلحة صاحب اغباجة فيعد استغالل يف النفوذ العمل عل  خفض ربقيق قضائي و العمل عل  نقل 

 . ( 7)موظف 

: الفعل او السلوك االجرامي و النتيجة االجرامية و العالقة السببية اليت تربط و للركن اؼبادي عناصر ثالث
 . (1)بُت الفعل و النتيجة 

 

                                                           

 .9:ل ص ل بدون سنة فرج ل جرائم االحوال ل دار الكتب القانونية ل مصر وجدي شفيق (8) 
اضبد ابو الروس ل جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و االختالس اؼبال العام ل اؼبكتبة اعبامعية اغبديث ل الكتاب (7) 

 .99: – >>9اػبامس ل ص 
 .;9صباح كرم شعبان ل مصدر سابق ل ص (1) 
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 فيما يلي : بإهبازو ؽبذا العنصر مقومات نبينها 

 استغالل النفوذ :-أ

يقصد بالنفوذ ان تكون للجاين صلة خاصة ببعض اجهزة الدولة ذبعلو ذو حظوة لدى العاملُت فيها سبكنو 
ما يريد اذباره عن طريقهم. و ال يشًتط القانون حقو خاصة يف  إلقبازمن فبارسة نوع من الضغط عليهم 

النفوذ من صلة قربو او  اعباين ل فقد يكون موظفا عاما يستمد نفوذه من مركزه الوظيفي ل و قد يستمد
كزوجة اؼبوظف و ابيو و صداقة تربطو بذي جاه . و قد يكون اعباين شخصا عاديا لو مثل ىذا النفوذ ل  

 اخوتو و بنيو . 

النفوذ اغبقيقي و النفوذ القانون بُت وى و ليس من الالزم لوقوع اعبريبة ان يكون النفوذ حقيقيا فقد س
ما فليس من شروطو ان يقًتن بوسائل احتيالية تعززه ل بل يكفي فيو القول اؼبزعوم و اذا كان النفوذ مزعو 

اؼبرسل واالدعاء اجملرد . و ال يلزم فيو الزعم ان يكون صروبا ل فيصح ان يكون ضمنيا . غَت ان الزعم ال 
شيئا يتحقق اال اذا امكن نسبتو اىل اؼبتهم نفسو ل فان مل يكن لو حظ من نفوذ و مل يكن قد زعم لنفسو 

من ذلك فان اعبريبة ال تقع لتخلق احد عناصرىا ل و ليس من عناصر اعبريبة ان يقوم اعباين ببذل مساعيو 
و استغالل نفوذه ان كان ذو نفوذ ل الن ىذا العمل ال يعترب جزاء من النشاط الذي ياشبو القانون ل امبا ىو 

اغباجة . و ىذا التقابل يتحقق مىت كان  ؾبرد مقابل للفائدة اليت يطلبها اعباين او يقبلها من صاحب
 ( 8)استغالل النفوذ ؿبل اعتبار لدى الطرفُت ل سواء بذل اعباين مسعاه بعد ذلك او مل يبذلو. 

 الغرض من استغالل النفوذ -ب 

الغرض من االتفاق عل  استغالل النفوذ ىو اغبصول عل  بعض اؼبزايا من السلطة العامة. و قد تضمن 
النص قائمة ؼبا يصح ان يكون ميزة لفذكر االعمال و االوامر و االحكام و القرارات و النياشُت و 

و ىذا البيان سبثل ال االلتزامات و الًتخيص و اتفاق التوريد و التعيُت يف الوظائف و اػبدمات العامة. 
حصر للمزايا ل فكل وجو من اوجو النشاط العام يصلح ان يكون غرض يتجو اليو صاحب اغباجة و 

بعد ىذا التعداد عبارة : ) او اية ميزة من اي  فأضافمستغل النفوذ ل و قد احتاط النص لذلك صراحة 
 نوع كانت (.
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امة. و ىنا تكمن علة التجرًن ل الن بذل اؼبساعي و و ال تقع اعبريبة اال اذا كانت جهة اؼبسع  سلطة ع
لدى اعبهات اػباصة ال يثَت من الفساد ما يثَت ىذا االمر يف ؿبيط السلطات العامةل اذ  النفوذاستغالل 

االصل ان يتساوى االفراد امامها و ان سبارس اعماؽبا ربقيقا للصاحل العام وحده ال خدمة لذوي النفوذ و 
ظوة. و يشًتط ان تكون السلطة العامة وطنية ال اجنبية ل فال تقع اعبريبة فبن وبصل عل  اغب ألىلمراضاة 

فائدة الستغالل نفوذه لدى دولة اجنبية او لدى سفارة يف مصر لتحقيق منفعة لغَته يف مقابل الفائدة. و 
 .  ( 8) إلشرافهايعترب يف حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة 
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 الركن المعنوي لجريمة استغالل النفوذ -2

سوف نتناول يف ىذا اؼببحث الركن اؼبعنوي عبريبة استغالل النفوذ حيث ان جريبة استغالل النفوذ من 
اعبرائم العمدية. اليت يشًتط لوقوعها ان يتوفر القصد اعبنائي يكفي لذلك القصد العام اؼبتمثل بالعلم و 

 دة اىل فعل يعلم انو ـبالف للقانوناالرادة اي ان اعباين يوجو ارا

جريبة استغالل النفوذ جريبة عمدية يتعُت فيها توفر القصد اعبنائي العام الذي يتمثل يف العلم بوجود النفوذ 
اغبقيقي او كذب االدعاء بالنفوذ اؼبزعوم و العلم بنوع اؼبزية اليت يعد باغبصول عليها او ؿباولة ذلك و بان 

او ان نتيجة ارادة اعباين اىل  إلشرافسلطة عامة وطنية او ؽبجة خاصة خاضعة  االختصاص دبنحها ىو
 .( 8)فعل االخذ او القبول او الطلب 

و يذىب الراي اىل ان القصد اؼبطلوب ىو القصد العام ل ان اؼبشرع قد ساوى بُت النفوذ اغبقيقي و النفوذ 
اؼبزعوم ل دبا يعترب ضمن انو ينوي لديو ان يتجو نية اعباين اغبقيقية اىل استعمال النفوذ اغبقيقي او النتيجة 

لك ان االستعمال الفعلي للنفوذ ليس عنصرا اىل ذلك كما يف حالة التذرع بالنفوذ اؼبزعوم ل يضاف اىل ذ
لدى اعباين ما يتلقاه من وعد او عطية مقابل استعمالو نفوذا يف الركن اؼبادي . فيجب ان يتوفر العلم 

سواء كان حقيقيا او مزعوما.و مل وبدد اؼبشرع مراده بلفظ النفوذ ل و يبكن القول بانو يعجز عن كل 
العامة فبا هبعلها تستجيب ؼبا ىو مطلوب. و ىو ال يبكن حصرىا. و ما لدى السلطة  تأثَتامكانية ؽبا 

 .( 7)مكرر عقوبات مل يرد عل  سبيل اغبصرل امبا عل  سبيل اؼبثال  899ورد يف نص اؼبادة 

و ىذه اعبريبة عمدية يلزم ؽبا القصد اعبنائي و ىو يتمثل يف عنصر العلم بالواقع ل و اذباه ارادة اعباين اىل 
 .( 1)النتيجة اؼبعاقب عليها قانونا ربقيق 

يلزم لقيام جريبة استغالل النفوذ توفر العلم باركان اعبريبة وقت ارتكاهبا اي يعلم الفاعل بان اؼبقابل الذي 
وبصل عليو امبا ىو نتاج عن اعتماد نفوذ لدى جهة اخرى فان كان هبعل ذلك معتمدا انو حيصل عل  

 . (1)ىذا اؼبقابل بسبب عمل مشروع يقوم بو طبقا ؼبهنتو فال عقاب 

                                                           

 .771سابق ل ص  مصدرعلواين ىليل ل  د. فرج(8) 
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ك اذباىُت يف افًتاض توفَت القصد اػباص يف جريبة استغالل النفوذ و كبن نعلم بان القصد اػباص ىو ىنا
اذباه نية الفاعل اىل ربقيق غاية معينة او ان يكون الدفع دبقتضاىا ىو استغالل النفوذ مصلحة و يف ىذا 

 الصدد اذباىُت كما ذكرنانبا . 

رائم العمدية اليت يشًتط لقيامها توفر القصد اعبنائي العام فقط ) يعترب ان جريبة استغالل النفوذ من اعب-8
 العلم و االرادة ( و ال يلزم ان تتجو نية اعباين اىل استعمال نفوذه الذي تذرع بو لتحقيق مصلحة عامة

(8).  

يلزم لقيام جريبة استغالل النفوذ توافر القصد اعبنائي اػباص اضافة اىل القصد اعبنائي العام فيوجو -7
الفاعل ارادتو كبو نشاط يعلم انو مقابل استعمال نفوذ حقيقي او مزعوم هبدف اغبصول عليو او ؿباولة 

 .( 7)اغبصول عل  منفعة 

اىل القصد  باإلضافةعبريبة توافر القصد اعبنائي اػباص و كبن نتفق مع االذباه الثاين الذي يلزم لقيام ا
اعبنائي العام و ىو انصراف نية و ارادة الفاعل كبو نشاط ؾبرم قانوين و ىو استخدام النفوذ بنية اغبصول 

و يرى جانب من الفقو ان جريبة استغالل النفوذ من اعبرائم اليت يتطلب عل  مقابل من اي جهة كانت.
ائيا و ىو ال اذباه ارادة الفاعل اىل االذبار بنفوذه او اىل استغاللو فالقانون ال يعاقب لقيامها قصدا جن

تلق  الفائدة لذاهتا و امبا باعتبارىا مقابال الستغاللو لنفوذه يف سبيل اغبصول عل  مزية من  ألنواؼبستقل 
من تلق  الفائدة و ىذه الغاية احد السلطات العامة اؼبلحوظ يف ذبرًن استغالل النفوذ ىو الغاية او الغرض 

 . (1)ىي االذبار بالنفوذ او استغاللو 
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 اػباسبة

نستنتج من ىذا اؼببحث بان جريبة استغالل النفوذ باهنا تكون من ركنُت ركن مادي و ركن معنوي     
يتمثل الركن اؼبادي يف جريبة استغالل النفوذ النشاط الذي يصدر من اعباين من طلب او قبلو او اخذه 

طلب العطية  فال يشًتط يف ربقيقها قبول العطية  او اخذىا فحسب  بل ان ؾبردللوعد او العطية. 
فان جريبة استغالل النفوذ و جريبة الرشوة تتفقان عل  صورة الطلب او القبول او تتوفر بو ىذه اعبريبة 

االخذ و اليت هبب ان تنصب عل  العطية او الوعد واحدة يف اعبريبتُت . فان جريبة استغالل النفوذ ال 
ىو الركن اؼبعنوي اؼبتمثل بالقصد  تقوم عل  الركن اؼبادي فحسب فيجب ان يكون ىناك ركن اخر و

اعبرمي فان جريبة استغالل النفوذ من اعبرائم العمدية اليت يتوفر فيها القصد العام اؼبتمثل يف العلم و 
 ما.ء كان نفوذا حقيقيا او نفوذا مزعو االرادة اي علم اعباين بان عملو ـبالفا القانون سوا
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 المبحث الثالث

 جريمة استغالل  النفوذالعقوبة في 

 المقدمة 

رة عل  جريبة استغالل النفوذ فان العقوبة يف ىذه اعبريبة زبتلف يف ىذا اؼببحث العقوبة اؼبقر  سنتناول 
يف حالة اذا وقعت اعبريبة من اؼبوظف و يف حالة اذا وقعت من غَت اؼبوظف لذلك سوف نتناوؽبا يف 

 ىذا اؼببحث.

 العقوبة :

رصد القانون عل  ىذه اعبريبة عقوبة اغببس و الغرامة اليت ال تقل عن مائيت جنيو و ال تتجاوز 
طبسمائة جنيو او احدى ىاتُت العقوبتُت فضال عن عقوبة اؼبصادرة و ىي عقوبة وجوبية منصوص 

ليو عقوبات و نص الشارع عل  تشديد العقوبة اذا كان اعباين موظفا وقعت ع 889عليها يف اؼبادة 
عقوبات اي السجن اؼبؤبد و ضعف الغرامة اؼبقررة للرشوة فضال عن  891العقوبة الواردة يف اؼبادة 

 . (8)اؼبصادرة و العزل 

عقوبات ل و يعاقب صاحب اغباجة يف  78و كذلك اغبرمان من اغبقوق اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
عقوبة اؼبقررة للمتجر بنفوذه ل و يعف   جريبة استغالل النفوذ ) الراشي ( و الوسيط ان وجد بنفس ال

كل منهما اذا اخرب السلطات او اعًتف باعبريبة شان الراشي و الوسيط يف جريبة الرشوة ل وفقا لنص 
مكرر عقوبات ل يف حال رفض صاحب النفوذ ؼبا عرض عليو يطبق اغباجة نص اؼبادة  :89اؼبادة 
 .  (7)مكررا عقوبات  899

 ة باختالف عقوبة اعباين  :زبتلف عقوبة ىذه اعبريب

موظفا عاما كانت عقوبتو االشغال الشاقة اؼبؤبدة و غرامة ال تقل عن الفي جنيو و ال تزيد عل  -أ
 ضعف ما طلبو او اخذه او وعد بو ل و ذلك فضال عن العقوبات التبعية.
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و ان مل يكن موظفا عاما كانت عقوبتو اغببس و غرامة ال تقل عن مئيت جنيو و ال تزيد عن -ب 
 .( 8)طبسمائة جنيو او احدى ىاتُت العقوبتُت 

و العلة يف تشديد العقوبة اذا كان اعباين موظفا عاما ىو ضباية الوظيفة العامة و من العبث هبا و صونا 
هبا عن غايتها و تدعيما لثقة االفراد يف االدارة اغباكمة و حيادىا ؽبا و للقائمُت عليها من االكبراف  

(7) . 

) كل موظف توسط لدى قاضي او ؿبكمة لصاحل احد اػبصوم او من   879كذلك نصت اؼبادة 
اضرارا بو سواء بطريق االمر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب باغببس مدة ال تزيد عل  ستة 

 (. (1)تجاوز طبسُت جنيها مصريا اشهر او بغرامة ال ت

مكررا من قانون  899: وفق نص اؼبادة عقوبات  891اوال : تطبيق العقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 من ىذا القانون اذا كان موظفا عموميا. 891العقوبات و يعاقب بالعقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

اذا كان مستغل النفوذ موظفا عاما تطبق عليو العقوبة و معٌت ما ذىب اليو ىذا النص انو يف حال ما 
عقوبات و ىو السجن اؼبؤبد و ضعف الغرامة اؼبقررة عبريبة الرشوة ل و  891اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

معٌت ذلك ان اؼبشرع اعترب استغالل النفوذ من اؼبوظف العام اشد خطورة من جريبة الرشوة يف صورهتا 
بعقوبة الرشوة يف صورهتا اؼبشددة ان الغالب ان يكون اؼبوظف مستغل النفوذ  البسيطة ل فعاقب عليها

رئيسا للموظف اؼبختص ل و من مث لو سلطة امره و توجيهو ل ان عقوبة مستغل النفوذ غَت اؼبوظف 
 اخف بكثَت من عقوبة اؼبوظف .

ىذه الفقرة من نص  مكررة عقوبات و تعاجل 899ثانيا : تطبيق العقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
مكرر عقوبات حالة مستغل النفوذ غَت اؼبوظف . و ىنا اعتربىا اؼبشرع جنحة . و عاقب  899اؼبادة 

ىاتُت العقوبتُت  بإحدىجنيو او  899عليها باغببس او بغرامة ال تقل عن مئيت جنيو و ال تزيد عن 
غَت اؼبوظف و ىو الذي ال يتحمل ولعل االعتبار الذي دعي الشارع اىل زبفيف عقوبة مستغل النفوذ 
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امانة الوظيفة العامة ل و ال يلتزم دبا يلتزم بو اؼبوظف العام من واجبات . و من مث كان جرمو اخف و 
 . (8)اقل خطورة عل  اجملتمع 

  871اؼبادة 

سطوة وظيفتو يف توقيف تنفيذ االوامر الصادرة من اغبكومة او تنفيذ احكام  العقوبة: ) كل موظف
ربصيل االموال و الرسوم اؼبقررة قانونا او تنفيذ حكم او امرا  تأخَتوانُت و االلواح اؼبعمول هبا او الق

 . (7)من احملكمة او اي امر صادر من جهة اختصاصو يعاقب بالعزل و اغببس ( 

 على من توقع العقوبة :

ؽبا. و كذلك صاحب اغباجة يستحق العقوبة يف ىذه اعبريبة اؼبستغل لنفوذه باعتباره الفاعل االصلي 
الذي اعطي اؼبقابل او وعد بو باعتباره شريكا باعبريبة. فيستحق العقوبة ذاهتا اؼبقررة ؽبا ل و اذا كان 
اؼبوظف الذي اريد ان يستغل النفوذ لديو يف حكم اؼبرتشي فان صاحب اؼبصلحة الذي يتدخل 

اغباجة باعتباره راشي. فانو يستحق  اؼبستغل لنفوذه من اجل حكم الراشي. و عل  ذلك فان لصاحب
منهما  ا لتحقق علة االعفاء بالنسبة لكلاالعفاء من العقاب اذا اخرب السلطات باعبريبة او اعًتف هب

(1) . 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .:77-779فرج علواين ىليل ل مصدر سابق ل ص  (8) 
 .887مصطف  السعيد ل مصدر سابق ل ص  يسعيدال (7) 
 .;77فرج علواين ىليل ل مصدر سابق ل ص (1) 



75 
 

 الخاتمة

ما سبق ان ربدثنا يف شان عقوبة جريبة استغالل النفوذ سواء وقعت من اؼبوظف او وقعت من غَت     
االصلية اؼبتمثلة بعقوبة االشغال الشاقة اؼبؤبدة و غرامة ال تقل عن الفي جنيو و اؼبوظف فهي العقوبة 

ال تزيد عل  ضعف ما طلبو او اخذه او وعد بو ىذا يف حال اذا كان موظفا اما اذ مل يكن موظفا 
فتكون العقوبة اغببس و غرامة ال تقل عن مئيت جنيو و ال تزيد عل  طبسمئة جنيو او احدى ىاتُت 

وبتُت ويضاف اليها العقوبة التكميلية و ىي مصادرة ما يدفع اؼبستغل لنفوذ الن مستغل النفوذ يف العق
حكم اؼبرتشي فان اعبريبة تعترب جنحة. يف حال وقوعها من غَت اؼبوظف و تعترب جناية اذا وقعت من 

 من قانون العقوبات. 78موظف يطبق عليو نص اؼبادة 
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 الخاتمة

كان مصدرىا لدى جهة عامة   أياو قد تبُت لنا ان جريبة استغالل النفوذ يقصد هبا استخدام النفوذ    
او خاصة للحصول عل  منفعة مادية او معنوية او غاية معينة و ان ابرز مصادر النفوذ ىو ان يكون 

ستمد من مستمد من الناحية الوظيفية او مستمد من الناحية السياسية او االجتماعية و كذلك م
الناحية االقتصادية و ان الغاية من ذبرًن استغال النفوذ ىي منع االستغالل و اغبيلولة دون اغبصول 
عل  منفعة مادية كانت ام معنوية و ال شك ان ىناك قصور شرعية يف التشريع العراقي حول جريبة 

من الناحية الوظيفية  ةداستغالل النفوذ حيث اقتصرت عل  حالة اساءة اىل استخدام السلطة اؼبستم
البد  >9>8لسنة  888فقط . فان جريبة استغالل النفوذ غَت ؾبرمة يف قانون العقوبات العراقي النافذ 

من ضرورة ادراج جريبة استغالل النفوذ يف قانون العقوبات النافذ . فان اساس ذبرًن استغالل النفوذ و 
يف ضل القوانُت لدراسة عبريبة استغالل النفوذ ذلك من اجل ربقيق العدالة و اؼبساواة و بعد ىذه ا

اؼبختلفة ؼبكافحة ىذه اعبريبة لبلص اىل القول ان مواجهة جريبة استغالل النفوذ تتطلب منظومة قانونية 
متكاملة و ىذا ما سع  اليو اؼبشرع من خالل اصداره قوانُت الرقابة من الفساد و مكافحتو و القواعد 

مدية . و كذلك تبُت لنا ان جريبة استغالل النفوذ غَت قائمة اذ مل يتوفر اركاهنا القانونية اؼبتعلقة بالع
اؼبتمثلة يف الركن اؼبادي و الركن اؼبعنوي و اخَتا ال بد ان تبذل السلطات العامة و القوانُت اؼبطبقة 

 ؼبكافحة الفساد مساعي كبَتة من اجل مكافحة جريبة استغالل النفوذ.
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