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 المقدمة

مة لعالقات البشرٌة تحاول منذ امد بعٌد الوصول الى افضل القواعد المنظان المجمعات 

ٌم حسن استعمالها ً تحدٌد الحقوق المشروعة لهم وتنظاالفراد فً المجتمع وتجسد ذلك ف

تكون الغلبة للقوة وٌسود المجتمع شرٌعة الغالب ونما  لكً ٌنال كل ذي حق حقه ولكً ال

لمراعاة مصالح  للقانون العادل الذي تضعه السلطة التشرٌعٌة تكون السٌادةٌجب ان 

 المجتمع .

ٌات على ٌم مرافق الحٌاة اصبح من الضروري تقسٌم الصالحٌات والمسؤلومن اجل تنظ

مها ، وٌفترض بهؤالء االفراد من موظفٌن ومكلفٌن بخدمه عامه االفراد بموجب قوانٌن تنظ

مثل ووفق ما رسم لها بموجب حٌات القٌام بها على الوجه االصالوالمناطة بهم تلك ال

 القانون . 

الرشوة هً حجر العثرة والعائق امام تطبٌق القانون فهً المرض الذي ٌنخر  اال ان جرٌمة

ركائز المجتمع وان تفشٌها وتحت مسمٌات عدة تؤدي الى تدمٌر مجتمع بأسره وقد ٌتعدى 

والفساد ، وٌدفع الى هذه  سساتها بالكامل بسبب الرشوةومؤ انهٌار الدولةاالمر ذلك الى 

بها فً مستنقع الرذٌلة فٌقوم باألتجار سوء فتوقع اصحاالضعف النفس االمارة ب الجرٌمة

الخطٌرة التً تعتبر  ذلك البد من البحث فً هذه الجرٌمةٌفته وكأنها مصدر رزق له ، لبوظ

ومؤسساتها  رد والمجتمع بأسره وعلى الدولةالفعلى  من افات المجتمع واثارها السلبٌة افه

 .وادراك عواقبها 

بٌن القانون العراقً والقوانٌن  المنهج التحلٌلً المقارنبحثنا هذا على قد اعتمدنا فً كتابة و

 الوضعٌة االخرى.

علٌها والجزاء الذي فرضه المشرع على  لذلك ستناول جرٌمة الرشوة واالثار المترتبة

الرشوة والتكٌف صنا المبحث االول للتعرٌف بجرٌمة مرتكبها بثالثة مباحث ، حٌث خص

اما المبحث الثانً خصصناه لبٌان اركان هذه الجرٌمة ، اما المبحث الثالث  ، القانونً لها

وما فرضه علٌها  ر المترتبةتً تدفع الى ارتكاب جرٌمة الرشوة واالثافتناولنا به االسباب ال

 المشرع العراقً من عقوبة على مرتكبها.

 

 

 المطلب االول



 ا  صطالحوا تعرٌف الرشوة لغة

 :ةً الرشوة لغت

: الحبل ورسن الدلو الذي ٌتوصل به الى الماء وارتشى الدلو اي جعل له رشاء اي الرشاء 

 . (8)حبال والجمع ارشٌة

: فلم ٌحصل االتفاق بٌن الفقهاء على وضع تعرٌف محدد للرشوة وانما هً  اما اصطالحاً 

 مسألة خالفٌة بٌنهم.

 . (7)فقال البعلً )ما ٌأخذه المرشو لٌمٌل مع الراشً(

اداء عمل او االمتناع عن مقابل وذهب بعض الفقهاء الى تعرٌفها )اتفاق على جعل او فائدة 

 . (4)عمل ٌدخل فً وظٌفة المرتشً(

حٌن ذهب البعض االخر الى انها )متاجرة الموظف او المكلف بخدمة عامة بالمهام فً 

الموكلة الٌه مقابل قٌامه بعمل او االمتناع عن عمل من اعمال وظٌفته او االخالل بواجباتها 

)(3). 
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( من قانون العقوبات العراقً 412اما بالنسبة لموقف المشرع العراقً فقد تناولت المادة )

كل موظف او مكلف بخدمة عامة  جرٌمة الرشوة حٌث قالت )ان 8969لسنة   888رقم 

داء عمل من ًء من ذالك ألطلب أو قبل لنفسه أو لغٌره عطٌة أو منفعة أو مٌزة أو وعد بش

 .(8)اعمال وظٌفته أو االمتناع عنه أو االخالل بالواجبات الوظٌفٌة (
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 المطلب الثانً 

 جرٌمة الرشوة ل لقانونًالتكٌٌف ا

 

الرشوة فٌما اذا كانت تمثل جرٌمة واحدة او  رٌعات فً التكٌٌف القانونً لجرٌمةالتشاختلفت 

 جرٌمتٌن فظهر لنا نظامٌن ، االول هو نظام ازدواج الجرٌمة والثانً نظام وحدة الجرٌمة . 

 

 النظام االول :ـ نظام ازدواج الجرٌمة 

تقلتٌن تختلف الواحدة ت جرٌمة الرشوة تتكون من جرٌمتٌن مسفً ضل هذا النظام اعتبر

 عن االخرى .

 الجرٌمة االولى : 

التً ٌطلق علٌها مصطلح )الرشوة السلبٌة( وهذه الجرٌمة ٌقوم بها وهً جرٌمة المرتشً 

 .اوعطٌة او القبول سواء كانت وعداً الموظف سواء بالطلب 

 اما الجرٌمة الثانٌة : 

هً جرٌمة الراشً وتسمى هذه الجرٌمة )بالرشوة االٌجابٌة( وهً الجرٌمة التً ٌرتكبها 

 الراشً حٌث ٌعطً المقابل للموظف أو ٌعده بشًء . 

اصلٌاً واالخر  لك تكون كل جرٌمة مستقلة عن االخرى وال ٌكون احدهما فاعالً وبذ

 .(8)شرٌكاً 
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واغلب التشرٌعات الجنائٌة تأخذ بهذا النظام حٌث تعتبر الرشوة جرٌمتٌن مستقلتٌن مثال 

( وقانون العقوبات اللبنانً فً المواد 824-821قانون العقوبات المصري فً المواد ) ذالك

 (.435-438( وقانون العقوبات السوري فً المواد )858-855)

الملغً قد اختط لنفسه منهجا  8926اما قانون العقوبات الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة لسنة 

 اما جرٌمة صاحب المصلحة مختلفا حٌث وصف جرٌمة الموظف ) باالرتشاء ( 

 ) بالرشوة ( .

 

وفً جرٌمة االرتشاء قد مٌز هذا القانون بٌن االرشاء البسٌط واالرتشاء الجسٌم حٌث قرر 

لألول عقوبة اخف من عقوبة االرتشاء الجسٌم وجعل معٌار التمٌٌز بٌنهما هو تفاهة الفعل 

 .(8)(789-782ذلك فً المواد ) وحجم العطٌة فاذا كانت بالغة ٌعتبر االرتشاء جسٌم وجاء 

ووفقا لهذا النظام فأن الموظف اذا ما طلب الرشوة ورفض صاحب الحاجة االستجابة لطلبه 

قامت جرٌمة الرشوة السلبٌة وٌسأل عن جرٌمة تامة واذا قام الراشً بعرض الرشوة على 

 الموظف ورفضها قامت جرٌمة الرشوة االٌجابٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................... 

 .51ص: ،8911القسم الخاص  ، (ماهر عبد شوٌش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، 8)

6 



 النظام الثانً : نظام وحدة الجرٌمة 

ة الموظف الذي الرشوة جرٌمة واحدة وٌتمثل ذلك بجرٌمبموجب هذا النظام تعتبر جرٌمة 

والشرٌك حسب القواعد الفاعل االصلً اما الراشً فٌعد شرٌكا له ،  ٌتاجر بوظٌفته فهو

 . (8)العامة ٌستمد اجرامه من الفاعل االصلً 

لسنة  888وقد اخذ بهذا النظام الكثٌر من التشرٌعات منها قانون العقوبات العراقً رقم 
 ( منه . 483-412فً المواد ) 8969

فهذا النظام ٌقوم على جرٌمة واحدة وال توجد جرٌمة  اٌجابٌة واخرى سلبٌة ، والركن 
كان موظف  ر مالجرٌمة الرشوة غٌ االساس فً هذه الجرٌمة هو الموظف ، فال ٌعد فاعالً 

 كان نشاطه .  اما غٌر الموظف فانه مجرد شرٌك اٌاً 

وقد خصص المشرع العراقً لجرٌمة الرشوة الفصل االول من الباب السادس فً المواد 

 كما ذكرنا سابقا .  8969لسنة  888( من قانون العقوبات رقم 412-483)

بر جرٌمة الرشوة هً جرٌمة وقد اخذ قانون العقوبات العراقً بنظام وحدة الجرٌمة واعت

كل من الراشً والوسٌط  لف بخدمة عامة ، وجعلواحدة تتمثل بجرٌمة الموظف او المك

انه لم ٌترك معاقبتها للقواعد العامة لالشتراك ، وانما نص صراحة على له ، غٌر  شرٌكاً 

 ( .481معاقبتها بالعقوبة المقررة للمرتشً فً المادة )

ذلك فً  ن المشرع العراقً اخذ بنظام ازدواج الجرٌمة معلالً وقد ذهب البعض بالقول ا

 . (7)وحدة العقوبة التً فرضها المشرع على كل من الراشً والمرتشً

 اال ان الثابت لدى جمٌع شراح قانون العقوبات ان المشرع اخذ بنظام وحدة الجرٌمة.
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 المبحث الثانً 

 اركان جرٌمة الرشوة

 

ٌستلزم لوقوع جرٌمة الرشوة تحقق االركان العامة للجرٌمة والتً تتمثل فً ركنٌن هما 

 الركن المادي والركن المعنوي .

 -عناصر االتٌة :الاوال : الركن المادي ٌتكون من 

 .نشاط ٌقوم به الجانً المتمثل فً الطلب ، القبول  -8

لغٌره  موضوع الرشوة الذي ٌنصب علٌه النشاط الجرمً وهو العطٌة أو المنفعة له أو -7

 أو وعد بشًء .

 تعهد الموظف فً القٌام بعمل أو االمتناع عن عمل من االعمال الوظٌفٌة . -4

 الرشوة والمتمثل  ثانٌا : الركن المعنوي وهو الركن الثانً لتحقق جرٌمة

 .العلم  -8

 .(8)االرادة -7
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 المطلب االول 

 الركن المادي

 . (8)هو الواقعة التً تظهر من خالل الجرٌمة الماثلة للعٌان ولها حٌز فً الوجود

 االتٌة : توفر عناصره الثالثةهذا الركن فً وٌتمثل 

 .مثل فً صورتٌن هما الطلب والقبولالعنصر االول : النشاط الذي ٌقوم به الجانً وٌت

تعبٌر الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته فً الحصول على وهو  -الطلب : -8

 تناع عنه أو االخالل به سواء أكان الطلب قوالً مقابل لقاء قٌامه بالعمل الوظٌفً أو االم

تفٌد معنى الطلب أو فتح درج مكتبه  او حتى اشارة كأن ٌشٌر بٌده بحركة أو كتابتاً 

فٌه وال ٌهم فً كون الطلب قد تم من الموظف وٌشٌر الى داخله بما ٌفٌد وضع المقابل 

 . (7)لواسطة وسواء كان هذا الطلب لنفسه او لغٌرهااو المكلف بخدمة عامة مباشرة أو ب

ٌتطلب بطبٌعته وجود طرفٌن الراشً والمرتشً  واذا كانت جرٌمة الرشوة عمالً 

ب على هذه قبول االخر كً تعتبر الجرٌمة تامة فانه ٌترتوحصول اٌجاب من احدهما و

من صاحب  ان لم ٌصادف قبوالً  ان مجرد الطلب من قبل الموظف ٌعتبر شروعاً  النتٌجة

مجرد الطلب ( ٌنم عن بالمصلحة . ولكن المشرع العراقً رأى فً فعل الموظف ) 

نه ٌمثل اقصى طر صور الركن المادي فً الرشوة ألخطورة كبٌرة اذ ان الطلب هو اخ

ٌفة العامة ثم ان ظٌفة مما ٌفقد الثقة الواجبة ألعمال الوظالودرجات العبث والتالعب ب

نه ٌملك امرها بٌده وبذلك ألالرشوة جرٌمة تجعل من الوظٌفة سلعة ٌتاجر بها الموظف 

ن بتصرف الموظف لذلك ٌعتبر مجرد الطلب من ال شأن لصاحب الحاجة فٌه فالعبرة اذ

 . (4)قبله جرٌمة
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هو ان ٌعبر الموظف عن ارادته المتجهة الى تلقً المقابل نظٌر القٌام بالعمل  -القبول : -7

الوظٌفً او االمتناع عنه او االخالل بالواجبات الوظٌفٌة ولكن قبول الفائدة من جانب 

شفاهه اي المصلحة ، وقد ٌكون القبول الموظف ٌقضً وجود عرض سابق من صاحب 

وذلك بأن ٌعبر الموظف عن قبوله  ل العطٌة بالتفوه ، أو ٌكون كتابةان الموظف ٌقب

الٌد او الرأس والقبول قد ٌكون  بالكتابة على الورق وقد ٌكون باألشارة وذلك بحركة

 العطٌة على شرط اي أن الموظف المكلف ٌقبل اً بدون شرط أو ٌكون القبول معلق ناجزاً 

 .(8)الجرٌمة قٌن وفً الحالتٌن تتحقاذا تحقق امر مع

ٌستلم ثمن ما ٌؤدٌه  واذا قبل الموظف بالعطٌة أو المنفعة أو المٌزة فً هذه الحالة ال

ٌتقدم به الراشً  وانما ٌكتفً بقبول الوعد بالشًء وهو ٌفترض ان ٌكون وعداً  معجالً 

ٌمة اال اذا وال تتم الجر اي صدور اٌجاب منه فٌصادف لدى الموظف المرتشً قبوالً 

قابل المرتشً ذلك الوعد اي ٌجب ان ٌلتقً القبول مع االٌجاب على الرشوة وان جرٌمة 

الرشوة تقوم بمجرد القبول سواء اوفى الراشً بوعده او نكل عنه اي ٌستوي ان ٌتقدم 

 .(7)للمرتشً ما وعده اٌاه او نكل عن ذلك بعد ان قضى مصلحته 

للقانون  فعل المطلوب اداؤه من قبل الموظف موافقاً ولكن الصعوبة تثور عندما ٌكون ال

اذ ان قٌامه بهذا العمل قد ٌكون الدافع الٌه هو االلتزام بما تفرضه علٌه واجبات وظٌفته 

وما تأمره االنظمة والتعلٌمات لذلك ٌجب ان تراعى الدقة والحٌطة عندما ٌرد اعتبار 

المر فً كل االحوال متروك لتقدٌر على قبول الموظف بذلك الشًء وأن ا سكوت دلٌالً ال

 .(4)محكمة الموضوع التً لها اثبات ذلك بجمٌع طرق االثبات 

............................................................................................................... 

،  7185العقوبات ، بٌروت ،  د. جمال ابراهٌم الحٌدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون (8)

 (.24-27ص:)

حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي ، فً جرائم الصك ، االسكندرٌة ، منشأ المعارف ،  (7)

 .56ص: 

،  8918القسم الخاص ، الدار الجامعٌة  ، بٌروت ، ،محمد زكً ابو عامر ، قانون العقوبات  (4)

 .49ص:
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 معجلالوعلٌه سواء اقترن بأخذ  وقد ٌرد القبول لعطاء فوري او لموعد بالعطاء

 وحقٌقٌاً  ؤجل  ٌعتبر مكون للركن المادي لجرٌمة المرتشً متى كان جدٌاً ملموعد الاأو ب 

                     صاحب الحاجة لم ٌكن جاداً  وال ٌحول دون تحقق جرٌمة المرتشً كون

مساعدة السلطة العامة لضبط الموظف المرتشً  فً عرضه للمقابل وانما قام بذلك محاوالً 

 .(8)عامة متى اقترن هذا العرض بقبول حقٌقً من الموظف او المكلف بخدمة 
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العنصر الثانً : موضوع الرشوة هو العطٌة أو المنفعة أو المٌزة أو الوعد بشًء من ذلك 

 .(8)اذا تسلمها المرتشً فً الحال اي عاجالً  وقد ٌكون حاالً 

وقد ٌكون  لموظف ) النفع ( من حساب صاحب المصلحةأو هو المقابل الذي ٌحصل علٌه ا

أو غٌر مشروع حال أو مستقبل أو موعود به قلٌل  اً مشروع اً أو مقنع اً ظاهر أو معنوٌاً  مادٌاً 

 .(7)أو كثٌر

وٌعتبر من قبٌل العطٌة أو المنفعة أو الوعد بها الفائدة التً تعود على الموظف من بٌع 
 من صاحب الحاجة بثمن اقل حاجة له بثمن حقٌقً او شرائه شٌئاً  العقار او السٌارة أو اي
اي ال تقوم بالمال كما لو حصل  مكن ان تكون الفائدة معنوٌةمن الثمن الحقٌقً كما ٌ

حصل على ترقٌة ، وال ٌشترط فً الفائدة الالموظف على توظٌف احد ابنائه او اقاربه أو 
ة تقع وان كانت العطٌة التناسب مع العمل أو االمتناع الذي ٌنجزه لصاحب الحاجة فالرشو

 .(4) ئٌلةاو ض او المنفعة تافهة

 القٌام بعمل أو االمتناع عن عمل من اعمال الوظٌفة. الموظف فًالعنصر الثالث : تعهد 

ٌكفً لتحقق الركن المادي لجرٌمة الرشوة ان ٌطلب الموظف او المكلف بخدمة عامة من  ال

بشًء من ذلك وانما ٌقتضً ان ٌكون لهذه  اً صاحب الحاجة عطٌة أو منفعة أو مٌزة او وعد

الفائدة مقابل معٌن وهو قٌام الموظف بعمل أو االمتناع عن عمل من اعمال وظٌفته او 

االخالل بواجباتها وأن لم ٌنفذ ذلك ، وحتى لو كان من البداٌة ال ٌقصد تنفٌذه الن مجرد 

نه أو االخالل بواجبات وظٌفته ٌدل لعمل أو االمتناع عاطلبه أو قبوله او اخذه الفائدة للقٌام ب

 .( 3)  على اتجاره بوظٌفته فٌكون مرتكبا لجرٌمة الرشوة

.................................................................................................................... 

 .35حسن صادق المرصفاوي ، مصدر سابق ، ص:  (8)

لمرشد فً قانون العقوبات الخاص ، االسكندرٌة ، دار المطبوعات الجامعٌة ، احمد ٌحٌى ، ا (7)

 (.71-89، ص: ) 7115

 .41حسن صادق المرصفاوي ، مصدر سابق ، ص:  (4)

 .36،ص: 8973، ، القاهرة  7القسم الخاص ، ط،د. احمد امٌن ، قانون العقوبات االهلً   (3)
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اداء عمل من اعمال الوظٌفة : وهً االعمال والتصرفات القانونٌة االٌجابٌة التً ٌقوم  -8

بها الموظف بشكل مشروع او غٌر مشروع والتً تتطلبها المباشرة الطبٌعٌة للوظٌفة 

 .(8)فً حدود اختصاص وظٌفته 

  فة العامةومقتضٌات الوظٌ ٌتنافى مع الذمة وٌتحقق ذلك بقٌام الموظف بواجب ال 

جب ان ٌكون هذا العمل على للتحدٌد كما ٌ أو قابالً  وٌجب ان ٌكون هذا العمل محدداً 

ختصاص الموظف الحقٌقً المزعوم مثال على ذلك ان ٌقبل عضو الضبط صلة با

القضائً الرشوة من اجل ان ٌقوم بالتحري وجمع االدلة عن الجرٌمة وان هذا العمل من 

 .(7)واجبه اصالً 

تً الموظف بفعل سلبً ٌهدف من ن اعمال الوظٌفة: وهو ان ٌأعمل م االمتناع عن -7

او غٌر مشروع والتً ال تتطلبها  خالله االمتناع عن تأدٌة العمل بشكل مشروع

، وٌتحقق مقابل الرشوة فً صورة االمتناع عن اعمال  المباشرة الطبٌعٌة للوظٌفة

الوظٌفة الذي ٌتعٌن علٌه القٌام به حسب مقتضٌات وظٌفته ومثال ذالك ان ٌقدم شخص 

 .(4)عطٌة الى ضابط الشرطة من اجل عدم تحرٌر محضر فً جرٌمة وقعت

 

 

 

 

.................................................................................................................... 

 .15، 8917(مصطفى الشاذلً ، مدونة قانون العقوبات ، دار المطبوعات الجامعٌة ، االسكندرٌة ،8) 

 .6(ماهر عبد شوٌش الدرة ، مصدر سابق ، ص:7)

، دار النهضة العربٌة ،  4فتحً سرور ، الوسط فً قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط (احمد4)

 .839، ص: 8915
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 المطلب  الثانً

 الركن المعنوي                                  

لذا ٌتطلب لقٌامها توفر القصد الجرمً وهو ركنها المعنوي ان الرشوة من الجرائم العمدٌة 

لسنة  888( من قانون العقوبات العراقً رقم 44الجرمً كما عرفته المادة )، والقصد 

نتٌجة الجرٌمة الى ال ) توجٌه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة هادفاً  8969

 التً وقعت أو اي نتٌجة جرمٌة اخرى ( .

ٌتحقق بتوفر علم ومن خالل هذا التعرٌف ٌتبٌن لنا ان القصد الجنائً فً جرٌمة المرتشً 

 ع عنهو مقابل القٌام بعمل او االمتنا حصل علٌه الموظف أو المكلف بخدمة عامة بأن ما

 عمل أو االخالل بواجبات الوظٌفة.

ال  عاماً  والقصد الجنائً المتطلب لدى الموظف المرتشً لكً تقوم جرٌمة الرشوة قصداً 

صر الركن الفائدة مع علمه بكافة عناو قبول اي ٌكفً اتجاه ارادة الموظف الً طلب أ خاصاً 

 .(8)على علم وارادة فً الرشوةالقصد الجنائً  المادي للرشوة وبذلك ٌقوم
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ٌجب ان ٌنصرف علمه  ٌجب ان ٌنصرف علم الجانً الى اركان الجرٌمة اي -العلم : -8

او  للعمل او مقابالً  التً اتجهت ارادته الى قبولها او طلبها لم تكن اال ثمناً  الى ان العطٌة

 االمتناع المطلوب منه القٌام به .

اذا سلم الراشً العطٌة الى زوجة الموظف أو الى ابنه دون فال تقوم جرٌمة الرشوة 

ا من صدٌق ولٌس لهعتقد الموظف ان ما قدم الٌه هدٌة ان ٌعلم الموظف بذلك أو ا

 عمال الوظٌفة.عالقة بأ

ٌجب ان تنصرف ارادة الموظف الى طلب أو قبول الفائدة أو الوعد بها اي  -االرادة : -7

ام القصد الجنائً اذا لمكون للركن المادي للرشوة فال ٌقٌجب اتجاه االرادة الى الفعل ا

 اً تظاهر الموظف بقبول الرشوة من اجل تسهٌل مهمة القبض على الراشً متلبس

 .(8)بالجرٌمة

هذا ومن الجدٌر بالذكر ان اثبات القصد الجرمً ٌتم بجمٌع طرق االثبات ولٌس من 

ف ودل ضرتابه بل ٌكفً ان تلراشً بقول أو كالضروري ان ٌفصح عنه المرتشً أو ا

الحال على توفر هذا القصد ، فللقاضً اذا لم ٌفصح الجانً عن قصده بقول أو كتابة ان 

 .(7)ٌستدل على توفره بظروف العطاء ومالبساته
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 المطلب االول

 الرشوةاسباب 

ان ضعف االٌمان باهلل تعالى واجتناب المحرمات من اهم  -ضعف الوازع الدٌنً : -8

عوامل ارتكاب جرٌمة الرشوة وكما هو معروف فأن ضمٌر االنسان اشد رقٌب علٌه ، 

وضعف هذا الرقٌب ٌجعله عرضه ألغراءات الدنٌا من قبل الراشٌن والرائشٌن ) 

 الوسطاء ( . 

ٌالحظ فً ان اغلب رواتب الموظفٌن ال تواكب  -ظف :ضعف الوضع المادي للمو -7

االرتفاع المتزاٌد فً االسعار وبالتالً فهً ال تفً بأحتٌاجاتهم المعٌشٌة الشخصٌة 

 .(8)والعائلٌة  فنجد ان الموظف قد ٌطالب بالرشوة وكأنها حق مشروع له نضٌر خدماته 

هذا من الدوافع المغرٌة و -وجود بعض العناصر الفاسدة فً مراكز ومناصب حكومٌة : -4

لألنسان المنحرف الن ٌدفع الرشوة ، فاذا وجد السبب ووجد االشخاص الذٌن ٌأخذون 

الرشوة مع المسؤولٌن ومن فً حكمهم من اصحاب المناصب اصبحت الرشوة امراً 

عادٌاً لدٌهم كان هذا دافعاً للمرتشً والراشً والرائش الن ٌساٌرو هذا الواقع الفاسد النه 

ع رشوة والسٌما اذا اصبحت الرشوة وكأنها ضرورة من الضرورات فً مؤسسة ما واق

 .(7)، فٌكون الوصول الى ما ٌرٌدون سهالً عن طرٌق الرشوة

 

 

............................................................................................................... 

كافحة الرشوة ، بحث تقدم به القانونً أحسان علً عبدالحسٌن الى هٌئه النهج االسالمً فً م (8)
 ( على الموقع التالً  71 – 89، ص ) 7181النزاهة ، 
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وٌأتً ذلك فً كون الحكومة فً الدولة  -دفع الرشوة للحصول على منفعة حكومٌة : -3

تقوم بأنشطة تحفز لدفع الرشوة للحصول علٌها ، فهً تقوم بشراء وبٌع السلع والخدمات 

وتقدٌم االمتٌازات وتنظٌم خصخصة المؤسسات الحكومٌة ، وغٌرها من النشاطات وفً 

على امتٌازات فً مجال ارساء عقود التورٌدات  هذا المجال تقدم الرشاوى للحصول

الحكومٌة ، وفً مجال عقود بٌع المنشأة المملوكة للدولة أو بٌعها لها واٌضاً قد تدفع 

 الرشاوى فً سبٌل حصول على المعروض من السلع الخاضعة لسٌطرة الحكومة . 

ل على حٌث ٌتم تقدٌم الرشاوى بهدف الحصو -الدفع للحصول على مناصب رسمٌة : -5

 الوظائف فً القطاع الحكومً .

وقد استثنى المشرع االردنً فً نظام الخدمة المدنٌة ما ٌقدم للموظف مما ٌعد ضمن 

 .(8)رشوة المعاٌٌر الطبٌعٌة المتعارف علٌها لالحترام من اعتبارها 
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 المطلب الثانً

 أثار الرشوة

فة الى للرشوة الكثٌر من االثار السلبٌة على الفرد والمجتمع الذي تنتشر فٌه ، هذا بااالظا
اثارها السلبٌة والمضرة بعملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً الدولة ، وهذا ما سنبٌنه فً هذا 

 المطلب .

شٌوع جرٌمة الرشوة فً المجتمع ٌؤدي الى قطع العالقات بٌن افراده اذ ٌصبح  -8
التعامل مادٌاً جافاً وتشٌع فً المجتمع روح المنفعة ال روح الواجب ، وهذا ما ٌتنافى 

 تعالٌم االسالم على التسامح والتعاون قال تعالىمع 

 .(8))) وتعاونوا على البر والتقوى ((

وباالظافة الى ذلك ٌصبح المال بالرشوة وسٌلة للعظمة والكبرٌاء واستعباد خلق هللا 

واذاللهم فٌرشً الحاكم لٌحكم لٌحكم له بما ٌرٌد وٌنفق المال ألٌذاء من ٌرٌد اٌذائه أو 

 التنكٌل بخصمه ظلماً وعدواناً .ٌنفقه من اجل 

ان المجتمع الذي ٌحس بأنه ال ٌنال حقه اال بالرشوة تضٌع فٌه الموازٌن وتنهار الثقة  -7

وٌزداد فٌه الشك وٌصبح ناقماً على حكومته وغٌر واثق بها مما ٌسهل زوالها 

وانهٌارها . لذا وجب على الدولة حماٌة ثقة االفراد بأعمال السلطات حتى تستقٌم 

امورهم فً هدوء و اطمئنان . هذا باالضافة الى ان المجتمع الذي ٌسمح بالرشوة 

تضٌع فٌه الحقوق وٌأكل القوي فٌه الضعٌف فحق الدولة ٌصبح لألفراد وحق االفراد 

 .(7)ٌنتقل الى غٌرهم بطرٌق غٌر مشروع 

اس وان هدر حقوق الناس وتضٌعها عن طرٌق تقدٌم الرشاوي لمن وكلت لهم مصالح الن
 .(4)وانحرافه  من قضاة وحكام ومسؤولٌن ٌؤدي الى خراب المجتمع 

 

 

............................................................................................................... 

 .7/اٌة /  سورة المائدة (8)     

 (.64-67،مصدر سابق ، ص:) (د. مجٌد صالح ابراهٌم الكرطان7ً) 

 ، 8997(د. فاروق عبد الرحمن مراد ، الرشوة وخطورتها على المجتمع ، الرٌاض ، 4) 
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الرشوة تؤدي الى تدمٌر حٌاة افراد المجتمع ، وذلك عندما تحدث الرشوة فً قطاع  -4

تدمٌر صحة افراد  انتاج دواء او غذاء على سبٌل المثال فأن االثر ٌتجه مباشرة الى

المجتمع وقد ٌظهر االثر المدمر للرشوة فً مشارٌع البناء الكبٌرة حٌث ٌتم رشوة 

المهندس المشرف على البناء فتسقط البناٌة على من فٌها بسبب مخالفة قواعد البناء 

 السلٌم . 

الرشوة تدمر اخالق افراد المجتمع ، حٌث انها تكون كفٌلة بتدمٌر اخالق افراده  -3

تشر االهمال واالمباالة والتسٌب وضعف الوالء واالنتماء واالحباط فً العمل فٌن

 .(8)وكل ذلك ٌعتبر عقبة امام انجاز التنمٌة وما تتطلبه من جهد بشري مكثف 

الرشوة واثرها على كفاءة الجهاز االنتاجً ، حٌث التقف الرشوة عند الحصول على  -5

المال أو عدم مال مستحق وانما تتعدى ذلك الى الرشوة للحصول على مركز أو 

عمل أو موضع وٌترتب على هذا النوع من الرشوة انها تشغل الوظائف بأفراد لٌس 

نتاجٌة االزمة ، فهم بٌن فاقد للقدرة أو بالمستوى المطلوب وال ٌتمتعون بالكفاٌة اال

فاقد لألمانة واالخالص والقٌم المطلوبة ، وهذا ٌعنً ان الجهاز االداري قد شغل 

بأفراد غٌر مكتملً الصفاة الضرورٌة واالزمة لتأمٌن المستوى المطلوب والكفاٌة 

لذا ان  االنتاجٌة مما ٌؤدي الى التخلف والبعد على التقدم االقتصادي والحضاري ،

 .(7)وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب من اهم عوامل التنمٌة 
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 المطلب الثالث

 الجزاء المفروض على الرشوة )عقوبتها(

بالمرتشً وبنفس الوقت عاقب الراشً نص المشرع العراقً على عقوبة خاصة 

 والوسٌط بنفس العقوبة كما نص على عقوبة المستفٌد وهذا ما سنبٌنه فً هذا المطلب .

 اوالً: عقوبة المرتشً 

( سنوات أو الحبس 81العقوبات االصلٌة : وتتمثل بعقوبة السجن لمدة ال تزٌد على ) -8
ه وال تزٌد بأي حال من والغرامة على ان ال تقل عما طلب أو اعطً أو وعد ب

( دٌنار فً حال كان الموظف مختص بالعمل . اما اذا كان 511االحوال على )
العمل ال ٌدخل فً اختصاص الموظف ولكنه زعم ذلك أو اعتقد خطأ فعقوبته تكون 

( سنوات أو الحبس والغرامة على ان ال تقل عما طلب 2السجن مدة ال تزٌد على )
 .(8)( دٌنار 511زٌد بأي حال من االحوال على )أو اعطً أو وعد به وال ت

اما اذا ارتكبت الجرٌمة اثناء الحرب فتكون عقوبة السجن المؤبد ومصادرة االموال 
المنقولة وغٌر المنقولة للجانً ، اي ان المشرع قدر ضرف الحرب الذي تكون فٌه كل 

 .(7)السلطات منصرفة الى الحرب لذلك شددها المشرع 

 بعٌة تتمثل بما ٌأتً : العقوبات الت -7

( ق. ع والتً 96الحرمان من بعض الحقوق والمزاٌا المنصوص علٌها فً المادة ) - أ

تستتبع الحكم بالسجن من ٌوم صدوره وحتى اخالء سبٌل المحكوم علٌه من السجن 

ومن ذلك الحرمان من الوظائف والخدمات التً كان ٌتوالها والحرمان من ان ٌكون 

 فً المجالس التمثٌلٌة وبعض الحقوق االخرى .ناخباً أو منتخباً 
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( ق .ع وبمقتضاها ٌوضع المرتشً بحكم 99مراقبة الشرطة ونصت علٌه المادة )  - ب

القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوٌة لمدة العقوبة على 

 ( سنوات .5ان ال تزٌد على )

 التكمٌلٌة : وتتمثل بما ٌأتً : العقوبات -4

الغرامة النسبٌة : وهً الغرامة التً ال تقل عما طلب الموظف أو اعطً أو وعد  - أ

( دٌنار وٌحكم بها على جمٌع المساهمٌن فً الجرٌمة 511به وان ال تزٌد على )

 بالتضامن سواء أكانوا فاعلٌن ام شركاء . 

رها وهذا ما نصت علٌه المادة المصادرة : حٌث ٌتم مصادرة العطٌة بكافة صو  - ب

( ق . ع حٌث تتم المصادرة عند ضبط العطٌة اما اذا لم ٌتم ضبطها أو 483)

كانت غٌر مادٌة فال ٌجوز الحكم بالمصادرة . كما ال ٌجوز ان تمس المصادرة 

حقوق الغٌر الحسن النٌة الذي ال ٌكون  مساهماً فً الجرٌمة ، كالشخص الذي 

ة للموظف المرتشً . اما اذا كان سًء النٌة اي ٌعلم بأن ٌسرق ماله وٌقدم كعطٌ

ماله قد اعطى كرشوة ولم ٌبلغ السلطات المختصة فً هذه الحالة ٌجوز 

 .(8)مصادرته النه ٌعد مساهماً فً الجرٌمة 

ومن البدٌهً ان المصادرة هنا تنصب على كل من الراشً والمرتشً معاً فهً تصٌب 

وسٌلة لتحقٌق مصلحة له وهٌه تصٌب المرتشً اٌضاً فٌما الراشً فً ماله الذي اتخذه 

 .(7)كان ٌصبوا الٌه من فائدة محرمة 
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 عقوبة المستفٌد وذلك فً حالتٌن  ثانٌاً :

كل من اخذ عطٌة أو منفعة أو مٌزة بزعم انها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة  -8

 وهو ٌنوي االحتفاظ بها .

كل شخص اخذ عطٌة أو منفعة أو مٌزة أو قبل شًء من ذلك مع علمه بسببها ولو لم  -7

ٌكن الموظف أو المكلف بخدمة عامة المقصود بالرشوة قد عٌنه أو قد علم به ما لم ٌكن 

 .(8)وسٌطاً فً الرشوة 
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 الخاتمة

لقد تناولنا فً بحثنا هذا جرٌمة الرشوة وما تسببه من اثار سلبٌة على الفرد والمجتمع 

غٌر مخل ، وتبٌن لنا أن جرٌمة الرشوة من الجرائم الخطٌرة التً تشكل اعتداء  بأٌجاز

على المصلحة العامة فهً مرض خطٌر ٌنخر مفاصل الدولة شٌئاً فشٌئاً ، وتزداد البلٌة 

عضمة عندما ٌكون المؤتمن على المسؤولٌة هو السبب االساس فً تفكٌك مؤسسات 

 الى النتائج والتوصٌات االتٌة . الدولة ، ومن خالل هذا البحث توصلنا

 النتائج :

من خالل تعرٌف الرشوة لغتاً واصطالحاً تبٌن لنا أن الرشوة فعل مؤثم ومحرم فً  -8

 جمٌع التشرٌعات .

ان جرٌمة الرشوة من جرائم الوظٌفة العامة اي البد ان ٌكون المرتشً موظفاً أو مكلفاً  -7

عادٌاً غٌر موظف أو مكلف بخدمة بخدمة عامة فال ٌجوز ان ٌكون المرتشً شخصاً 

 عامة .

ان ٌتم دفع الرشوة مقابل القٌام بعمل أو االمتناع عنه أو االخالل به سواء قام بالعمل  -4

 فعالً أو لم ٌقم به وسواء وفى الراشً بوعده بالعطٌة أو المنفعة أو نكل .

لجرٌمة ان العقوبة التً فرضها المشرع العراقً ال تنسجم مع  واقع وخطورة هذه ا -3

 واثرها على المجتمع وما تسببه من هدم هٌكلٌة مجتمع بأسره .
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 التوصٌات :

االخذ بمبدأ ومعٌار الكفاءة والنزاهة فً اختٌار الموظفٌن وتعٌنهم فً مؤسسات الدولة  -8

 واالبتعاد عن االجراءات الروتٌنٌة والشكلٌة .

بل استالمهم لواجباتهم الوظٌفٌة جرد اموال وممتلكات الموظفٌن والمكلفٌن بخدمة عامة ق -7

 لمعرفة مصدر الزٌادة فٌها عند فتح التحقٌق مع اي موظف فً الدولة .

وضع قانون خاص لجرٌمة الرشوة ٌتولى معالجتها بشكل علمً ووضع عقوبات رادعة  -4

بحق ضعاف النفوس من الموظفٌن وذلك بتشدٌد العقوبة وجعلها تتناسب مع الضرر 

 الجرٌمة .الذي تسببه هذه 

انشاء دائرة للرقابة على سلوك الموظفٌن ، وتعزٌز الدور االعالمً والتعلٌمً فً ابراز  -3

 مساوئ الفساد عموماً والرشوة خصوصاً .

ٌجب اعادة النظر فً رواتب الموظفٌن ألن الحاجة وقلت الراتب الذي ال ٌنسجم مع  -5

 وة .الحاجات الضرورٌة للمعٌشة قد تدفع الى ارتكاب جرٌمة الرش
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 المبحث االول 

 واصطالحا  والتكٌٌف القانونً لها تعرٌف الرشوة لغة

 

 سنتناول فً هذا المبحث تعرٌف الرشوة فً اللغة واالصطالح فً المطلب االول منه 

 اما المطلب الثانً سنبٌن فٌه التكٌٌف القانونً لهذه الجرٌمة الذي ٌتكون من نظامٌن ،

: نظام ازدواج الجرٌمة وبموجبه تتكون جرٌمة الرشوة من جرٌمتٌن مستقلتٌن  النظام االول

 هما الرشوة االٌجابٌة والرشوة السلبٌة .

اما النظام الثانً : فهو نظام وحدة الجرٌمة الذي تكون جرٌمة الرشوة بموجبه جرٌمة  

 واحدة .
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 المبحث الثالث

 اسباب الرشوة واثارها والجزاء المفروض علٌها 

سنتناول فً المطلب االول من هذا المبحث االسباب الدٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  التً 

 تدفع الشخص الى ارتكاب جرٌمة الرشوة سواء أكان المرتشً أو الراشً .

د والمجتمع واثرها اما فً المطلب الثانً منه سنبٌن فٌه اثار الرشوة السلبٌة على الفر

 المضر بعملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً الدولة .

اما فً المطلب الثالث سنتطرق الى الجزاء الذي فرضه المشرع على المرتشً وكذلك 

 المستفٌد من الرشوة .

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم

 اوالً : الكتب 

 . 8973، القاهرة ،  7د. احمد امٌن ، قانون العقوبات االهلً ، القسم الخاص ، ط -8

رة ، الجرائم المض 8د. احمد امٌن ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ج  -7

 بالمصلحة العامة .

 . 8915،  4احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط -4

 . 7115احمد ٌحٌى ، المرشد فً قانون العقوبات الخاص ، االسكندرٌة ،  -3

د. جمال ابراهٌم الحٌدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، بٌروت  -5

 ،7185 . 

 . 8938،  8، ط 3الموسوعة الجنائٌة ، ججندي عبد الملك ،  -6

حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي فً جرائم الصك ، االسكندرٌة ، منشأة  -2

 المعارف .

 . 8913عبد الستار البرزركان ، محاضرات فً قانون العقوبات ،  -1



 عبد الستار البرزركان ، قانون العقوبات ، القسم العام بٌن التشرٌع والفقه والقضاء . -9

عبد المهٌمن بكر ، القسم الخاص فً قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة -81

 . 8921العامة ، القاهرة ، 

 . 7116د. علً الربٌعً ، احكام جرٌمة الرشوة بٌن الشرٌعة والقانون ، -88    

 د. فاروق عبد الرحمن مراد ، الرشوة وخطورتها على المجتمع ، الرٌاض-87    

        ، 8997 . 

 . 8911ماهر عبد شوٌش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ،  -84    

 ماهر عبد شوٌش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، بغداد ، -83    

 . 7112طبعة منقحة ،          
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 ،                    مجٌد صالح ابراهٌم الكرطانً ، الرشوة واحكامها فً الفقه االسالمً  -85    

 . 7111،  8ط          

 . 8918محمد بن ابً الفتح البعلً ، المطلع على ابواب الفقه ، بٌروت ،  -86   

 . 8918محمد زكً ابو عامر ، قانون العقوبات، القسم الخاص ، بٌروت ،  -82   

 8ٌة ، طمحمود محمد معابرة، الفساد االداري وعالجه فً الشرٌعة االسالم -81   

          ،7188 . 

 محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، القاهرة ،  -89   

         8961 . 

 . 8917مصطفى الشاذلً ، مدونة قانون العقوبات ، االسكندرٌة ،  -71   

 د. نبٌل مدحت سالم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم  -78   

 . 8914،  7المضرة بالمصلحة العامة ، ط         

 واثبة السعدي ، قانون العقوبات ،القسم الخاص ، مطابع التعلٌم العالً ،  -77   

         8919  



 ثانٌاً : الرسائل 

عدنان علً كاظم ، جرٌمة الرشوة فً القانون العراقً ، رسالة ماجستٌر مقدمة  -8

 . 8922لجامعة بغداد ، كلٌة القانون ، 

 االنترنتمصادرثالثا : 

(النهج االسالمً فً مكافحة الرشوة ، بحث تقدم به القانونً احسان علً عبد الحسٌن 8)

 ، على الموقع التالً 7181الى هٌئة النزاهة، 

http://www.nazaha.iq/pdfup/1039nislamk.pdf  

 (مقال نشر على النت للشٌخ صالح نجٌب الدق على الموقع التال8ً)
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