
 )المسؤولية الجنائية لموظفي الجهات االدارية في القانون الجنائي لالتحاد الروسي(

 
  

 1996-6-13في ز(  -)ف 63لالتحاد الروسي النافذ حاليا رقم الجنائي  القانون من خالل دراسة وتحليل نصوص
بتنظيم وتحديد المسؤولية القانونية الجنائية عن ، نالحظ اهتمام المشرع الجنائي في روسيا االتحادية 2018والمعدل في عام 

ومسؤولي االدارة العامة  جانب موظفي منوالفردية ايضا المصالح الحكومية  وأتشكل اعتداء على الوظيفة العامة االفعال التي 
المستويات  اختالفب ، وبمستوى عقابي يتشددالمؤقتمن كان على المالك  وحتىالمحلية على المالك الدائم الجهات االدارية و 

 الى منحتى نزوال و او الرئيس االداري ابتداءا من قمة الهرم الوظيفي لمن يشغل المنصب الوظيفية لمرتكب الفعل المجرم قانونا 
الغرامات تتراوح بين ماهو مقيدا للحرية وبين متنوعة ومختلفة ، والعقوبات المحددة لكل فعل مجرم يشغل ادنى درجة وظيفية

وغيرها، وتتحدد العقوبات بهذا الجانب وفقا لنوع الفعل والجسامة ومدى تاثيرة على المصالح الحكومية او االضرار المالية 
 بالمصالح الفردية.

اهمية في وقتنا الحاضر ويتطلب الكثير من التفصيل والتعليقات القانونية، ان هذا الموضوع له  ،وهنا البد من االشارة
ضع هنا التسمح بهذا التحليل وااليضاح لجميع النصوص القانونية التي تنظم هذا الجانب، ولذلك ولكن مساحة مقالنا المتوا

سيقتصر التحليل والتحديد من جانبنا على بعض النصوص القانونية التي نرى اهية لالشارة اليها بهدف اعمام الفائدة والثقافة 
 القانونية خدمة للعلم والتعليم. 
القانون المحدد سابقا المسؤولية عن التعسف باستعمال  ان يع الجنائي لالتحاد الروسي، نالحظوبالعودة الى متن التشر 
والتي  293 -285، وحدد المشرع لهذا التنظيم نصوص قانونية خاصة بالمواد (30)رقم بالالسلطة ضمن فصل خاص 

وعلى  ،تضمنت فقرات قانونية تحكم الخطأ والفعل المجرم والعقوبة بشكل مستقل على اساس نوع الجريمة وبعناوين متنوعة
 النحو االتي:

 .اساءة استخدام السلطة او المنصبعن  /285م  -
 الميزانية.المحددة في  مخالفة تخصيص االهداف والشروط لالموال العامةاستغالل و عن / 1ف-285م  -
  .اموال الدولة خارج حدود الميزانية مخالفة تخصيص االهداف والشروط لالموال العامةاستغالل و عن / 2ف-285م  -
 .اضافة معلومات خاطئة او كاذبة في سجالت الدولةفي حاالت / 3ف-285م  -
 .االمن العام في الدولةاساءة او استغالل السلطة في حاالت الدفاع عن نظام فيما يتعلق ب/ 4ف -285م  -
 .في استخدام الصالحيات والسلطات)االفراط( ة التعسف او الزيادعن / 286م  -
 .االمتناع عن تنفيذ االوامر الداخليةبخصوص / 1ف-286م  -
 .االمتناع او رفض تقديم المعلومات الى الجهات المختصة/ 287 م -
 .الرسمية الصالحيات/ بخصوص التنازل عن االختصاص او 288م  -
 / المشاركة غير المشروعة او غير القانونية في المشاريع او االعمال التجارية.289م  -
 .الرشوةالحصول على / 290م  -

 .تقديم الرشوة واعطاءها للغيرفي / 291م  -       



 .التوسط بالرشوةفي  /1ف-292م  -
 .قبول الرشوة الصغيرة او البسيطة جداعن  /2ف-291م  -
 .التزوير في المحرراتفي اطار / 292م  -
بة في وثائق رسمية مع العلم بها تؤدي اصدار غير قانوني لجواز االتحاد الروسي وادخال معلومات كاذ/ 1ف-292 -

 .كتساب حقوق او الجنسية لالتحاد الروسيالى أ
 .)التقصير، الغفلة(في اداء الواجب االهمال عن / 293 م -

وبمراجعة نصوص التشريع اعاله وتحليل محتوى وجوهر عناوينها، نالحظ انها بمجملها تمثل تحقيق مصالح شخصية 
وهدف خاص لمرتكب الفعل المجرم، وبالنتيجة فان تحقق هذا العمل يؤدي الى االخالل بالعدالة في المجتمع واعتداء على 

العقوبات االنضباطية التي تترتب على الفعل المجرم قانونا، وبعيدا عن مصالح الدولة واالفراد على حد سواء، وبغض النظر عن 
تترتب على االفعال المجرمة اعاله، فقد حدد المشرع لعقوبات التي لتفاصيل صياغة كل نص واركان الجريمة، فاننا يمكن االشارة 

، ان من شغل الوظيفة العامة والعزل وغيرهاالجنائي عقوبات مالية وغرامات او عقوبات مقيدة للحرية او كالهما معا او الحرم
يا ومعنويا فيما يتعلق وفي الواقع فان اغلب العقوبات السابقة هي متشابهة في وصفها القانوني ولكنها مختلفة في شدتها مال

 .او الحرمان من الحقوق العامة والشخصية لحريةبتقييد ا
 1395000)ما يعادل  ة التي تصل إلى ثمانين ألف روبلالغرام، مثالنعطي بعض العقوبات  وللتوضيح بشكل مختصر

أو مبلغ الراتب أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو الحرمان من الحق في شغل  دينار عراقي(
أو  مناصب معينة أو المشاركة في بعض األنشطة لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو العمل القسري لمدة تصل إلى أربع سنوات،

مائة ألف إلى  بغرامة مقدارها منالمدان يعاقب االعتقال لمدة أربعة إلى ستة أشهر، أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد 
او غرامات من مئتان الى خمسمئة الف روبل ، دينار عراقي( 5230000الى  1743000من )ما يعادل  ثالثمائة ألف روبل

خص المدان لمدة من سنة إلى أو في مبلغ الراتب أو أي دخل آخر للشدينار عراقي(،  8720000الى  3488500)ما يعادل 
الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو االنخراط في أنشطة  ، أو العمل القسري لمدة تصل إلى خمس سنوات معسنتين

الحرمان من الحق في شغل مناصب ، أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات مع ثالث سنوات أو بدونهامعينة لما يصل إلى 
يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات دة تصل إلى ثالث سنوات أو بدونها، او قد معينة أو االنخراط في بعض األنشطة لم

 مع الحرمان من الحق في شغل بعض المناصب أو المشاركة في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثالث سنوات.
دينار  52325000الى  17440000)ما يعادل  تتراوح بين مليون وثالثة ماليين روبلايضا يعاقب المدان بغرامة 

أو في مبلغ الراتب أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة من سنة إلى ثالث سنوات مع الحرمان من الحق في شغل  عراقي(،
أربعة ما يصل إلى ثماني سنوات مناصب معينة أو االنخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى عشر سنوات أو السجن لمدة 

، أو في مبلغ الراتب دينار عراقي( 17440000الى  8720000مايعادل ) ح من خمسمائة ألف إلى مليون روبلبغرامة تتراو 
معين أو االنخراط في أنشطة منصب أو أي دخل آخر للمحكوم عليه لمدة ثالث إلى أربع سنوات مع الحرمان من الحق في شغل 

 تصل إلى ثالث سنوات.معينة لمدة 
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