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 الشكر والتقدير

والمرسلين  األنبياء أشرفالحمد لله رب العالمين أهل المجد والثناء، والصالة والسالم على 

 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

توفيقه بإتمام هذه الرسالة، فهو عز وجل أحق فإنني اشكر الله العلي القدير أوال وأخيرا على 

بالشكر والثناء وأولى بهما، فالحمد لله الذي وفقني بإنجاز هذا العمل المتواضع فان أصبت فمن 

 الله وان أخطأت فمن نفسي، وما توفيقي إال من الله تعالى

كان صاحب  الذياللوزي أحمد  رفان واالحترام ألستاذي الدكتورالشكر كل الشكر مقرون بالع

 الفضل األول بعد الله سبحانه وتعالى ، في انجاز هذه الرسالة وعلى سعة صدره وغزارة علمه.

والتقدير لقبول مناقشة الرسالة وتعهدي  بالشكر،وإذ أتقدم ألساتذتي أعضاء لجنة المناقشة 

 لألخذ بكل مالحظاتهم الهادفة إلى تصويبها وإثرائها .

برئاستها  الشرق األوسطوالمقام يتسع ألن أسجل ألهل الفضل فضلهم ، وهم هنا جامعة 

 .واإلداريةوكوادرها وهيئاتها المشرفة والتدريبية 

 والله ولي التوفيق
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 الملخص    
تكمننننننن  ذهمانننننننة هنننننننتن الدراضنننننننة  ننننننن  لو  نننننننا تتنننننننناو   و نننننننو  قنننننننا و   هنننننننا   ننننننن   ننننننن   
اضنننننتاراي ا لاننننناة الدضنننننتورية والقا و انننننة للجنننننراي  الوما انننننة الو ارينننننة والتننننن  تاننننند  ننننن  الموا نننننا  

 المسنننننننلولاة الجلايانننننننة للنننننننو راء و  نننننننا مت   االمتجننننننندده اننننننن  اقنننننننل القنننننننا و  الدضنننننننتور  والجنننننننناي   
تسنننننننلاو ال نننننننوء لننننننتل  قا نننننن  الدراضننننننة  ذ الشنننننننفالاة والنلاهنننننننة  دم ننننننل   اننننننل ا ننننننتا اإلعننننننراء  ات ننننننر 
 و قار ت نننننننا الاراقننننننن انننننننن  الندننننننننا  الدضننننننننتور  المسنننننننلولاة الجلايانننننننة للنننننننو ير  علنننننننن  ذ ننننننننر  عوا ننننننن 

  وقننننننند تورنننننننل  الدراضنننننننة  لننننننن  حيننننننننه  اهيت ننننننننا وو اات ننننننننا القا و يننننننننةبالتشنننننننريااة ا  نننننننر   ننننننن  
 دننننننرا  لانننننند  وعننننننود قننننننا و   ننننننا  بم ا مننننننة با ننننننل   جموعننننننة  نننننن  النتننننننايا والتنننننن  يتم نننننن  ذهم ننننننا

النننننو راء اننننن  الانننننراو اقننننند ار ننننن  الاقووننننناة بموعننننن  قنننننا و  الاقووننننناة و نننننمل  عماننننن   رتك ننننن  
 هتن الجراي  بغض الندر ردرة ع  الو ير ذو غيرن.

 عنننناده الندننننر انننن  عقووننننة ذ ننننا ذ ننننر  التورننننااة التنننن  قنننند ت ا الدراضننننة اتتم نننن  ب ننننروره  
ااننننننن    جر نننننننا  ب كننننننن  ومافتنننننننل لنننننننا  ت   ذو الر نننننننوه ذو اضنننننننت مار  النننننننو ير اننننننن  حنننننننا  ارتكابنننننننل

 .الومافة ويج  تشديدها لت ء  الص حااة الممنوحة لل بموع  ومافتل

 المسلولاة الجلاياة  الو ير  المسلولاة الو ارية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The importance of this study lies in the fact that it deals with an important 

legal topic by reviewing the constitutional and legal mechanisms for 

ministerial functional crimes, which are among the renewed topics in the 

jurisprudence of constitutional and criminal law. The criminal 

responsibility of ministers and their trial, this procedure is considered to 

reinforce the principle of transparency and integrity, so the study shed light 

on the most prominent Aspects of the minister's criminal responsibility in 

the Iraqi constitutional system and its comparison with other legislation in 

terms of their essence and legal nature, and the study reached a set of 

results, the most important of which is that, due to the absence of a law for 

the trial of ministers in Iraq, penalties were imposed under the penal code 

and included all the perpetrators of these crimes regardless. Issued by the 

minister or someone else. 

As for the most prominent recommendations presented by the study, they 

are represented in the necessity of reconsidering the minister's punishment 

in the event that he commits a criminal act by virtue of his position, such as 

embezzlement, bribery, or job investment and it must be tightened to suit 

the powers granted to him under his position. 

Key words: criminal responsibility, minister, ministerial responsibility. 
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 الفصل األول

 خلفية الّدراسة وأهميتها

 الُمقدمةأواًل: 
 المنصننننننو  وا  دمننننننة للقننننننوا ي   خننننننال  اانننننن  بنننننن   قننننننا   ننننننخص ذ   لنننننن  ا ت ننننننا  لاننننننوع   ت

 الدولنننننة دا ننننن   نننننخص ولننننن   آ نننننر  قنننننا و   ذ  ذو الاقووننننناة قنننننا و   ذو الدضنننننتور  نننننم  علي نننننا

 الننننو ار    نصنننن ل تولاننننل  نننن    نننننل المقتراننننة الجننننراي  عنننن   سننننلو    الننننو ير  كننننو   لقا و  ننننا  خ نننن 

 ات ا نننننل عننننند  اننننن  الو ارينننننة بال صنننننا ة تمتانننننل  ننننن   ارنننننة و اانننننة ذاة عنننننراي  عن نننننا تننننننتا والتننننن 

 .   تل   ارة ورو            و ساءلتل

الاراقينننننننو  بننننننن  :  (  ننننننننل 14) المننننننناده  نننننننم  الانننننننراقيي   ننننننني  المسننننننناواه   فننننننن  الدضنننننننتور ذ  وومنننننننا

اللنننننو   تسننننناوو  ذ نننننا  القنننننا و  دو  تميينننننلق بسننننن   الجننننننأ ذو الانننننرو ذو القو انننننة ذو ا رننننن  ذو 

  وعلننننننن  ."ذو الننننننندي  ذو المنننننننته  ذو الماتقننننننند ذو النننننننرذ  ذو الو ننننننن  ا قتصننننننناد  ذو ا عتمننننننناع 

  ذا يرتك  ننننا التنننن  ا ااننننا  عنننن  عناياننننا    سننننلو     انننند ضااضنننن  ولرعنننن   مننننواو  الننننو ير انننن  ذلنننن  

 ذ   مكننننننن  الجلايانننننننة المسنننننننلولاة وإ  ومايفنننننننل  ت د نننننننة عننننننن   اتجنننننننة ذو الشخصننننننناة بصنننننننفتل  ا ننننننن 

 .ذل  اقت    ذا والسااضاة المد اة المسلولاة ل ا يت  

  علنننننن  الننننننو راء ا لتننننننلا  بانننننند  2555(  نننننن  الدضننننننتور الاراقنننننن  لسنننننننة 122 مننننننا  صنننننن  المنننننناده )

اضننننننتغ    فننننننوذه   نننننن  ذعنننننن  ا ننننننرا   اننننننا  ة  انننننن  ذو  ننننننراء ذو  قا  ننننننة انننننن  ذ ننننننوا  الدولننننننة ذو 

 الد و   ا ا ا  التلا اة عقد ة.

 ذو بننننننل القاننننننا  تا نننننند بمننننننا الشننننننخص التننننننلا : هنننننن  الاننننننا    ننننننا ف و  انننننن  المسننننننلولاة انننننن   وحتمننننننا  

 ل ننننا  التاباننننة النتننننايا ووت منننن  الجلاياننننة للمسنننناءلة تاننننري  تا نننندن ذ نننن   ذا حتنننن  عنننننل  ا  تنننننا 
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  ريطا اننننا  انننن  عشننننر الرابنننن  القننننر    لنننن  التنننناريخ  ذرننننل ا انننن  للننننو ير الجلاياننننة المسننننلولاة وترعنننن 

  جلنننننأ ذ نننننا  و  نننننا مت   الننننننواب لمجلنننننأ ا ت نننننا  حننننن  اننننن  تتجلننننن  المسنننننلولاة هنننننتن  ا ننننن  اقننننند

 .  الشيوخ

 المجتمننننننن   ذانننننننراد  ننننننني  المسننننننناواه   فلننننننن  قننننننند الدضنننننننتور هننننننن  للدولنننننننة ا ضاضننننننناة القاعنننننننده ذ  وومنننننننا

 التننننن  باإلعمنننننا  اإل ننننن    تاجنننننة عنننننراي   ننننن   لننننني   ينسننننن   نننننا علننننن  النننننو راء   ا منننننة وقنننننررة

  لننننننن  تفتقنننننننر و  علي نننننننا  ننننننن     الجلايانننننننة المسنننننننلولاة    ذ   ومنننننننايف   ت د نننننننة اننننننن    نننننننا قنننننننا وا

 تط اقنننننننل وإ كا انننننننة القنننننننا و   روح  لننننننن  تفتقنننننننر وإ منننننننا الجلايانننننننة للمسنننننننلولاة واإل كا اننننننناة المقو ننننننناة

 ننننننا   ارننننننة وذ  الدضننننننتور الاراقنننننن   نننننن   نننننن   لاننننننل  اإلضنننننن اب و  لل نننننن   ع نننننناي دو   عملاننننننا  

ة ا تصنننننننا  الم كمنننننننالاراقننننننن  قننننننن  حننننننندد  /ضادضنننننننا (  ننننننن  الدضنننننننتور 63المننننننناده )علانننننننل    صننننننن

ورينننننناأ  جلننننننأ  الالاننننننا بالفصنننننن  انننننن  ا ت ا نننننناة الموع ننننننة  لنننننن  رينننننناأ الجم وريننننننة  ا ت اد ننننننة

لتنننن   جننننر  اي ننننا الت قينننن   الننننو راء والننننو راء. وعلقنننن  ا  ننننر علنننن   رنننندار قننننا و  يننننند  الكا اننننة

   .والم ا مة

وعلننننن  ذلننننن  ضنننننيت   ننننن   ننننن   هنننننتن الدراضنننننة  انننننا  ا حكنننننا  القا و انننننة الناممنننننة لقانننننا  المسنننننلولاة 

 الجلاياة للو ير ولا اة   ا مت  .

 ثانيًا: مشكلة الدراسة
تتم نننن    ننننكالاة الدراضننننة انننن  ذ ننننل علنننن  الننننرغ   مننننا يتننننراء  للوهلننننة ا ولنننن   نننن  تانننناري  نننني  

  ا مننننة الننننو ير  نننن    نننندذ ال صننننا ة    ذ  هننننتا القننننو  غيننننر رنننن ا  علنننن   و قننننل  انننن  يوعنننند 

ذ تانننند الم ا مننننة الوعننننل ا  ننننر لل صننننا ة تنننن     نننني    ا مننننة الننننو ير وال صننننا ة الممنوحننننة لننننل   

لكننننن  ا  نننننر لننننناأ   المقينننننده للنننننو ير  وتورننننن  الم ا منننننة ب   نننننا ا ضنننننت ناء النننننوارد علننننن  ال صنننننا ة

  ننننتن السنننن ولة لامننننا يتالنننن  بمنننند  الننننت     نننني  المسننننلولاة الجلاياننننة ووعننننود  ننننص دضننننتور   جننننر  
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ا و    منننننن   ننننن   انننننا  ااننننن  النننننو ير  االقاعنننننده الاا نننننة اننننن  هنننننتا الشننننن   هننننن  عننننند  وعنننننود  نننننا   قننننن

المسنننننننلولاة الجلايانننننننة للنننننننو ير و  ا متنننننننل   سنننننننتو  اننننننن  ذلننننننن  ذ   كنننننننو   نصورنننننننا  علانننننننل اننننننن  

الدضنننننننتور ذو القنننننننوا ي  المكملنننننننة لنننننننل     ذ  المشنننننننكلة التننننننن  ت نننننننار لامنننننننا يتالننننننن  باننننننند  الت ديننننننند 

وعلانننننل  الدضنننننتور  ل ضننننن اب الموع نننننة للم ا منننننة  وعننننند  وعنننننود قنننننا و   نننننا  لم ا منننننة النننننو ير 

 جزائيففففاً  لففففوزيركيففففف يففففتم مسففففاءلة اشننننكلة الدراضننننة انننن  اإلعابننننة عنننن  التسننننا   الننننرياأ  تكمنننن   

 في القانوني العراقي؟".

 ومن هذه اإلشكالية تتفرع التساؤالت اآلتية:

 ؟ ا هو  طاو المسلولاة الجلاياة الو ارية .1

 ا ضا  القا و   لمسلولاة الو ير الجلاياة؟  اف يت  ت ديد .2

 ااق  علي ا علاياا ؟ و ا ه  المسنلولاة المترت نة الت   قو    ا الو ير ذااا   ااا   ت  تات ر ا .3

 عل  الو ير ا  حا  القاا    ا؟

 الجلاياة ب ق  ؟ ة ا ه   عراءاة ا ت ا  وذرو    ا مة الو راء باد  اا  المسلولا .4

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 ت ديدي ر  ال د  ا ضا  ل تن الدراضة ا    كا اة ت قي  ال د  الم ور  التال :     

اياا  ا  حا  عد  وعود قا و   ا  ا  الاراو  اإلعراءاة المط قة لم ا مة الو ير المسلو  عل 
 .وه   ريه ا  ت    الجلاياة الو ير لمسلولاة القا و   ا ضا  اا    ااة  ل  

 الدراسةرابعًا: أهمية 

   لو  ا تتناو   و و  قا و   ها         اضتاراي ا لااة تكم  ذهماة هتن الدراضة 

الدضننتورية والقا و اننة للجننراي  الوما اننة الو اريننة والتنن  تانند  نن  الموا ننا  المتجنندده انن  اقننل القننا و  
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 ننن   ا  ل ينننر  رادا اننن  و ت ينننر اننن   فننن   للنننو راء و  نننا مت  الجلايانننةالمسنننلولاة االدضنننتور  والجنننناي   

المسنننلولاة  ذ الشننننفالاة والنلاهننننة  وذ  تسننننلاو ال ننننوء علنننن  ذ ننننر  عوا ننن دوهننن   انننل ه لم ننن ا رتاننناح 

حيننننه  اهيت ننننا الاراقننن  و قار ت نننا بالتشنننريااة ا  نننر   ننن  انننن  الندننننا  الدضننننتور  الجلايانننة للنننو ير 

ال احنه للورنو   ل   عنراء   ا منة للننو راء وو اات نا القا و ينة و دا  نا القا و ن  لُااند   اولنة  ن  

 ننا عننن  ا تصنننا  السنننلطة الق ايينننة  افننن  هنننتا ع خر    ا منننة ذرولينننة واننن  تشنننري   امننن  ل نننا  

 . مكن  الندنر الي نا  ورف نا  كننة  ن   كنناة ت قين  الادالنة والنلاهنة

 خامسا : ُمصطلحات الّدراسة

نننننن  النتننننننايا القا و اتننننننة المترتت ننننننة علنننننن  تننننننواار ذرلننننننا  ا  :الجزائيففففففةالمسففففففؤولّية  - لتننننننلا   ت مت

الجريمننننننننة  و و ننننننننو  هننننننننتا ا لتننننننننلا  هننننننننو الاقووننننننننة ذو التنننننننند ير ا حتننننننننرا   الننننننننت  ُينللننننننننل 

ذ  نننننننننا  ب   نننننننننا:  تانننننننننر  المسنننننننننلولاة الجلايانننننننننةو . (1)القنننننننننا و  بالمسنننننننننلو  عننننننننن  الجريمنننننننننة

رنننن حاة الشننننخص لت منننن  الاقووننننة التنننن   قررهننننا القننننا و  لنننن  ر للجريمننننة التنننن  ارتك  ننننا   

وقننننند عرا نننننا آ نننننرو  ب   نننننا ذهلانننننة الشنننننخص الااقننننن  لت مننننن  الجنننننلاء النننننت   قنننننررن قنننننا و  

 .(2)الاقوواة

 قصننننند بنننننالو ير واقنننننا  للملانننننار المو نننننوع  الم منننننة السااضننننناة واإلدارينننننة التننننن  ينننننت   الفففففوزير: -

والقاننننا  ب ه اي ننننا  وذلنننن  با ضننننتناد  لنننن   رعلاننننة الدضننننتور والندننننا  ا تاننننار  ننننخص لتولي ننننا 

السااضنننننننن  الننننننننت  تقننننننننو  علاننننننننل الدولننننننننة ولننننننننتل  اضننننننننتنادا   لنننننننن  الواقنننننننن  ا عتمنننننننناع  السننننننننايد 

 .(3)وا عرا  المامو    ا

                                                            
م 8991السعععيدم مفععطلس السعععيدم االعععا  العامععة لععو اععانوص العدوبععام المفععرقم دار المعععار م الدععا ر م (  1

 .453ص
 .052( سرورم ألمد لتلوم مرجع سابقم ص 2
 .  80م ص0282( ملمدم ملمد ألمدم الوزير لو النظ  السياسية المعافر : دراسة مدارنةم دار النهضة العربيةم الدا ر م 3
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 سابعًا: الدراسات السابقة

ومحمففد سففالم كففريم، المركففز القففانوني للففوزير فففي ظففل دسففتور  ، مهففا بهجففتيففونس، دراسففة: 

 .: دراسة مقارنة"5002جمهورية العراق لسنة 

ذ نننننارة الدراضنننننة  لننننن  ذ نننننل    خفننننن  علننننن  ذحننننند الننننندور النننننت   قنننننو  بنننننل النننننو ير اننننن  ال اننننناه  

الاا ننننة و صورننننا  انننن  منننن  الندننننا  ال رلمننننا    حيننننه  ات ننننر ضننننلطة ضااضنننناة عننننند ا  شننننار  انننن  

اتخنننننناذ القننننننراراة الاا ننننننة  وضننننننلطة تنفيت ننننننة  وانننننن  ذاة الوقنننننن   ات ننننننر ضننننننلطة  داريننننننة يتننننننول   داره 

المرااننننن  الاا نننننة الخا ننننناة لسنننننلطتل بصنننننفتل ريننننناأ ال نننننر  اإلدار    صنننننال  الدولنننننة وتننننن  ي  عمننننن 

اننننننن  النننننننو اره التننننننن  يرذضننننننن ا     ذ  دور النننننننو ير ينننننننرت و بالم ننننننناد  الاا نننننننة التننننننن  تنننننننند  السنننننننلطة 

التنفيت نننننة وع قت نننننا بالسنننننلطة التشنننننريلاة  وذلننننن   ننننن   ننننن   الصننننن حااة السااضننننناة الناعمنننننة عننننن  

لتننننن  قننننند تشنننننك  تننننن  يرا    جا انننننا  ذو ضنننننل ا  علننننن   وقننننن  و اانننننة الا قنننننة  ننننني  الملضسننننناة الدضنننننتورية ا

 الو ير ا  السلطة التنفيت ة  والمرلل المتميل الت  يتمت  بل الو ير ا  الندا  ال رلما  .

 2002وعل  ذل  هدا  الدراضة  ل   اا   رلنل النو ير ان  من  دضنتور عم ورينة الانراو لسننة 

قننة بمنصنن  الننو ير  ورننفل ضننلطة ضااضنناة وإداريننة   ن   اويننة النصننو  الدضننتورية والتشننريلاة المتال

وواا   وقال  ي  السلطاة الاا ة ا  الدولة ودا ن  السنلطة التنفيت نة  ن   ن   ت ديند  ند  ارت نا  

  رلل الو ير بالتندا  الدضتور  للسلطة التنفيت ة وع قت ا بالسلطة التشريلاة.

  2002تور ضنلنل القنا و   للنو ير ان  من  دوقد قسم  الدراضة  ل    ث   اور ا و  لدراضة المر 

وال ا   لا اة تايي  الو ير ا  من  الدضنتور الاراقن   وحقنوو النو ير والتلا اتنل ان  الدضنتور الاراقن  

2002 . 
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: فففي القففانون العراقففي ، بعنففوان "المسففؤولية الوزاريففة ميففثم حسففينالشففافعي، دراسففة: 

 .(1)دراسة مقارنة"

اننند المسنننلولاة الو ارينننة واحنننده  ننن  الموا نننا  الدضنننتورية ال الغنننة ذ نننارة الدراضنننة  لننن  ذ نننل ت  

فننن  الندنننا    امنننة الدضنننتوريةا همانننة والتننن  تنننرددة  ننني  الننننص علي نننا وعننند  ا  ننناره  لي نننا اننن  ا  د

ذعمننال    ال رلمننا    نن ت  النننص وا نن ا  ورننري ا  علنن   سننلولاة رينناأ وذع نناء  جلننأ الننو راء عنن 

انن  الندننا  الرياضنن  حيننه ينفننرد رينناأ الدولننة  تاينني  الننو راء   تنننص ذ ننا   السااضنناة ذ ننا  ال رلمننا 

الدضاتير ان  من  هنتا الندنا  علن  المسنلولاة الو ارينة ولكن  هنتا    انن  عند   سنلولاة النو ير عن  

ذعمالل الخاوئة  ن   ف ن   نمنا  ذ  النو ير  سنلو  عن  ذعمالنل ا نا   ن  اضنتق   تاييننل ويف ن   نمنا  

 حاة التايي  لل ر اة اإلقالة.ذ  ا  ذ     لل ر 

و نننن  الدضنننناتير  نننن   مننننار    ننننا  الننننو ير  جننننرد ضننننكرتير ذو  انننناو  لننننرياأ الدولننننة لمننننا 

 . ولكنننننن  هننننننتا   1171هننننننو ال ننننننا  انننننن  الو  نننننناة المت ننننننده ا  ريكاننننننة انننننن  منننننن  دضننننننتور عننننننا  

 اننننن  ذ  المانننناو  ذو السننننكرتير غيننننر  سننننلو  عنننن  ذعمالننننل  نننن  هننننو   اضنننن  عن ننننا ذ ننننا  رياسننننل 

 هميتنننننننل المسنننننننلولاة الو ارينننننننة و نننننننو  ولقننننننند تناولننننننن  هنننننننتن الدراضنننننننة   لننننننن  )ريننننننناأ الدولنننننننة(.ا ع

  الجوا ننننن  ا ضاضننننناة لانننننل عننننناء الم  نننننه التم يننننند   شنننننيرا   لننننن   شننننن ه اذ نننننر  و ننننن  اعننننن الدضنننننتورية 

المسننننلولاة الو اريننننة   تنننندذ بالشننننرياة ا ضنننن  اة  ننننارا    ريطا اننننا وار سننننا و صننننر و نت اننننا  بننننالاراو. 

لدراضننننة ذ ننننوا  و طنننناو المسننننلولاة الو اريننننة ولكنننن  تنننن ت  الدراضننننة ذ  ننننر  تنننن  تكريسننننل و والم  ننننه ا 

  فاا  وعد ة ب  نا تط اقاة المسلولاة الو ارية ا  الاراو و صص  الم  ه ال ا   لتل .

                                                            
الشالعوم ميث  لسيصم المسؤولية الوزارية: دراسة مدارنةم مجلة أ ل البيمم جامعة أ ل البيمم العراقم العدد  (1
 .0282م 80م اإلفدار 9
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مهفففدي جليفففل ، بعنفففوان "مسفففؤولية الفففوزير الجزائيفففة ففففي القفففانون األردنفففي  ،خضفففيردراسفففة 

  (1)والكويتي"

 سنننننننلو   عننننننن  الجنننننننراي  المقترانننننننة  ننننننننل  ننننننن   تولانننننننل  كنننننننو    النننننننو ير الدراضنننننننة  لننننننن  ذ يننننننن  

 نصننننن ل النننننو ار   والتننننن  تننننننتا عن نننننا عنننننراي  ذاة و اانننننة  ارنننننة  ننننن  تمتانننننل بال صنننننا ة الو ارينننننة 

انننن  عنننند  ات ا ننننل و سنننناءلتل     نننن   نننن   وننننرو  ارننننة  ننننتل . وومننننا ذ  الدضننننتور لفنننن  المسنننناواه 

. ا رد يننننننو  ذ ننننننا  1ادضنننننة التنننننن  تنننننننص اننننن  اقرت ننننننا ا ولننننن :   ننننني  ا رد ينننننني   نننننم  المنننننناده الس

القننننننا و  ضننننننواء   تمييننننننل  يننننننن   انننننن  ال قننننننوو والواع نننننناة وإ  ا تلفننننننوا انننننن  الاننننننرو ذو اللغننننننة ذو 

الننننندي    اننننن   النننننو ير لمنننننواو  ولرعننننن  ضااضننننن   اننننند  سنننننلو   عنايانننننا  عننننن  ا اانننننا  التننننن  يرتك  نننننا 

 مكننننن  ذ   الجلايانننننةمايفنننننل  وإ  المسنننننلولاة  ذا لا ننننن  بصنننننفتل الشخصننننناة ذو  اتجنننننة عننننن  ت د نننننة و 

( 7.1  )يت ننننن  ل نننننا المسنننننلولاة المد انننننة والسااضننننناة  ذا اقت ننننن  ذلننننن   نننننناء  علننننن   نننننص المننننناده رقننننن

وومنننننا ذ  ا ت نننننا   سننننن قل  جموعنننننة  ننننن  اإلعنننننراءاة وال نننننما اة     ننننن  قنننننا و    ا منننننة النننننو راء

وا ضنننننتد   والت قيننننن   ا  نننننل تننننن  تو نننننا  اإلعنننننراءاة وا رنننننو  ال   نننننة لجمننننن  ا دلنننننة والت نننننر  

 .ا ول 

اقننننند تننننن   2011 نننننا لامنننننا  خنننننص ا ضنننننتجواب ا  نننننل وونننننناء  علننننن  التاننننندي ة الدضنننننتورية لانننننا  

ردهننننا وإضنننننادها  لنننن  الناابننننة الاا ننننة. وإ  ننننا رنننناح ة ا  تصننننا  ا رنننني  انننن  ذلنننن  حسنننن   ننننص 

 اة (  نننن  قننننا و  ذرننننو  الم ا منننناة الجلاياننننة  و نننن  هننننتا للننننل انننن  يننننت  تجاهنننن  ال ننننما2المنننناده )

الااد ننننة التنننن  لفل ننننا المشننننر  للمننننت     نننن  تولينننن    ننننا ق وتقنننند   ال يننننناة الدااهاننننة وغيرهننننا والتنننن  

                                                            
مسؤولية الوزير الجزائية لو الدانوص ااردنو والعويتوم رسالة ماجستيرم جامعة خضيرم مهدق جليلم  (1

 .8999اليرموكم اربدم ااردصم 
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 جنننننن  ذ  تقنننننند  للننننننو ير باعت ننننننارن  خصننننننا  و واونننننننا  ذرد اننننننا  يتمتنننننن  بكااننننننة ال قننننننوو القا و اننننننة    

 . واو  عاد 

 اننننننن  1522ا  نننننننل  نننننننر   سنننننننلولاة النننننننو ير  ننننننننت عنننننننا   ا رد ننننننن  مشنننننننر الذ نننننننا بالنسننننننن ة  لننننننن  

الدضننننتور وانننن  قننننا و    ا مننننة الننننو راء  والننننت  ذعطنننن  حنننن  ا ت ننننا   لنننن   جلننننأ النننننواب   لكنننن  

(  ننننن  الدضنننننتور القننننناي  باننننند تصنننننوي  ذغل انننننة  ل ننننن  22  نننننا  النننننو ير  نننننناء علننننن   نننننص المننننناده )

ذع نننننناء المجلننننننأ علنننننن  اإلحالننننننة  لنننننن  السننننننلطة الاا ننننننة الق نننننناياة   الم ننننننا   الندا اننننننة   والتنننننن  

ي . ووانننننندها  جننننننر  الت قينننننن  وا ضننننننتجواب  نننننن  ق نننننن  الناابننننننة هنننننن  رنننننناح ة ا  تصننننننا  ا رنننننن

(  نننن  قننننا و  ذرننننو  2(  نننن  الدضننننتور ا رد نننن  و ننننص المنننناده )25الاا ننننة بموعنننن   ننننص المنننناده )

(  ننننننن  الدضنننننننتور وونننننننناء علانننننننل ي نننننننور 21.41.42الم ا مننننننناة الجلايانننننننة  لمنننننننا  صننننننن  المننننننناده )

 .؟ السلا  التال  ه  يت  تفاي  قاعده   خصاة الاقووة   ذ   ..

 لننننن  ب نننننه  و نننننو  اضنننننتقالة وإقالنننننة النننننو ير وإ قاانننننل عننننن  الامننننن  وهننننن   منننننا تطرقننننن  الدراضنننننة 

(  نننننن  21لننننننتل  تنننننن  ير علنننننن  ات ا ننننننل عناياننننننا ؟ لقنننننند ذعا نننننن  عنننننن  هننننننتا التسننننننا    ننننننص المنننننناده )

بمنننننا ذ  هنننننتن ا عمنننننا  هننننن  عنننننراي   اتجنننننة عننننن    الدضنننننتور باننننند  تننننن  ير ذلننننن  علننننن  ات نننننا  النننننو ير

 واضنننن   ت ننننا  الننننو ير حسنننن  القننننرار التفسننننير  للمجلننننأ الاننننال  رقنننن ت د ننننة ومايفننننلد وهننننتا  نننندلو  

ة  ننننا عنننناء اي ننننا بمننننا عنننناء انننن  القنننننا و   قار نننننن الدراضننننة . ويننننت   نننن   نننن   هننننت1550( لسنننننة 1)

 الكويت .



6 
 

 
 

للفففففوزراء ففففففي النظفففففام  الجزائيفففففةسفففففعود ففففففالح ، بعنفففففوان "المسفففففؤولية  ،الحربفففففيدراسفففففة: 

الدسففففففتوري السففففففعودي: مقارنففففففة باألنظمففففففة المشففففففابهة فففففففي كففففففل مففففففن الكويففففففت واألردن 

 .(1)وفرنسا"

  ان  اود  تتم   الندا  السلو راء ا الجلاياةلولاة  كالاة الرياسة الت  ت يرها المستقو  اإل

  ل     الكوي  المو و  اريااة الناانته ل نتا  افينة تندا  المقن  الساود  ل نا  قار نة بالتشن

تادق عل  عم  ا  هيئناة  ختلطة للنو راء ذ  الجلاياةرد  وار سا  وهن  ُ اد  عراء الم ا مة  وا

السلطة الق اياة إل راع ا    رقا ت ا  وه  المخولة  ندرها ذر    وه  ات ا  الو راء عناياا     

لتل  لا  ال د  ة  بم دذ الفص   ي  السلطا ق   ذ ة ع ة لا   غير الناابة الامة  اد عم    خ   

للو راء  وواا  ذ  هتن الوضيلة  الجلاياةالرياأ    هتا ال  ه هو عري ذ ر ت ري  المسلولاة 

 اعاة عدا   ذا  ا اضتخد   بالشك  الص ا   وي ت  ذل  ا   وار دراضة ت ليلاة  قار ة للمسلولاة 

ساود   وعل  ا      عقد باض المقار اة ا  ل     للو راء ا  الندا  الدضتور  ال الجلاياة

 الكوي  وا رد  وار سا.

المسلولاة الجلاياة للو ير  و ا  ميل هتن الدراضة ع  الدراضاة السابقة ذ  ا تسلو ال وء عل  

حينه  اهيت نا الاراق  و قار ت ا بالتشريااة ا  ر       عوا   نا ان  الندنا  الدضنتور  اذ نر و 

نا القا و ينة و دا  نا القا و ن  لُااند   اولنة  ن  ال احنه للورنو   ل   عنراء   ا منة للنو راء وو اات 

 ا عن  ا تصنا  السنلطة الق ايينة  افن  هنتا ع خر    ا منة ذرولينة وان  تشنري   امن  ل نا  

 . مكن  الندنر الي نا  ورف نا  كننة  ن   كنناة ت قين  الادالنة والنلاهنة

                                                            
اللربوم سعود لالحم المسؤولية الجنائية للوزراء لو النظا  الدستورق السعودق: مدارنة باانظمة المشابهة لو  (1

منشورم مجلة جامعة الشاراة للعلو  الشرعية والدانونيةم عل مص العويم وااردص ولرنسام بلث منشورم 
 . 0282م 8م العدد83المجلد
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 الفصل الثاني

 للوزيرالمسؤولية الجزائية  ماهية

قننننند يرتكننننن  النننننو ير ذو ريننننناأ النننننو راء وعلننننن  حننننند السنننننواء  ننننن  ا انننننراد ااننننن    ااقننننن  علانننننل  

ذ دمت نننننا   نننننت   ا  نننننا  الننننندو  علننننن  وقننننند قنننننا و  الاقووننننناة او القنننننوا ي  الاقا انننننة ا  نننننر . 

اع ننننننناء ال كو نننننننة والسنننننننلطة التشنننننننريلاة لمسننننننناءلة القنننننننا و  عنننننننند ارتكنننننننا    ااننننننن    ااقننننننن  علانننننننل 

عمننننن   بالم ننننندذ الدضنننننتور  التقليننننند  ذلننننن  القنننننا و  ولننننن  تتنننننرد اننننن  تط يننننن  الاقوونننننة المقينننننده لل رينننننة و 

الننننننت  يننننننته   لنننننن  المسنننننناواه  نننننني  لااننننننة المننننننواوني  ذ ننننننا  القننننننا و  والموع ننننننة للت ننننننة المالاننننننة ذو 

  ولت دينننننند  اماننننننة المسننننننلولاة الجلاياننننننة (1)للاقووننننننة انننننناه  تنننننن    نننننن  ارتكننننننا    الفانننننن  الموعنننننن  لل

حينننننه  ف و  نننننا وذضنننننا   اا  نننننا  و ننننن   ننننن   انننننا  ا اانننننا  المااقننننن  علي نننننا النننننو ير  ننننن   الو ارينننننة 

 تيي  : تقسا  هتا الفص   ل  الم   ي  ا ضيت     الناحاة الجلاياة  

 وذضاض االمسلولاة الجلاياة الم  ه ا و : التاريف ب

  اماة المسلولاة الجلاياة للو يرالم  ه ال ا  : 

 

                                                            
( زعوم إيهابم الراابة السياسية علس أعمال السلطة التنليذية لو النظا  البرلمانوم دار الجرير للنشر والتوزيعم بيرومم 1

 .858م ص8991لبناصم 
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 المبحث األول

 التعريف بالمسؤولية الجزائية وأساسها

  المسلولاة الجلاياة باعت ارها  سلولاة قا و اة  قصد   ا   نوة الجريمنة  لن  الشنخص النت         

الشخصننناة  للاقوونننة التننن  قررهنننا القنننا و    ذ ذ سنننت قا ذرتكننن  ااننن  غينننر  شنننرو   صننن   بمقت نننان  

و الاننننُا ذو  انويننننا  لطننننر  لل نننن   ولكنننن  ا  ننننر  ختلنننن   نننني  الشننننخص القا و اننننة تفتننننري  خصننننا  

الط ااننن  والماننننو   افكنننره المسنننلولاة الجلايانننة تاننند الم نننور ا ضاضننن  النننت  تننندور حولنننل السااضنننة 

ينن   حيننه م ننرة اكننره المسننلولاة انن  الاصننور والفلسننفة  لمننا ذ  ننا تانند الامننود الفقننر  للقننا و  الجلا

القد مننة التنن  لا نن  تاتمنند بشننك  ذضاضنن  علنن  الفانن  المرتكنن   نن  الشننخص الط اانن  لاااقنن  علاننل 

بشخصننل علنن  ذضننا  ذ ننل هننو وحننده المخاونن  بننالجلاء  و نن   نن  تطننورة المسننلولاة الجلاياننة لاد ننر 

لإللقاء ال وء عل   ف نو  المسنلولاة   و  آ ر    المسلولاة وه  المسلولاة ع  اا  الغير  وعلال

 ننن   ننن   تقسنننا  الم  نننه  لننن  ووانننا  ذضاضننن ا و نننروو ا  وذلننن   الجلايانننة ضننناقو  ال احنننه  تاريف نننا

 المطل ي  ا تيي : 

 المطل  ا و : تاريف المسلولاة الجلاياة.

 .المطل  ال ا  : ذضا  المسلولاة الجلاياة
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 األول المطلب

 تعريف المسؤولية الجزائية 
نننننن  ب   ننننننا المسننننننلولاتة  وعننننننل عننننننا عرانننننن      النتننننننايا القا و اتننننننة المترتت ننننننة علنننننن  ا لتننننننلا   ت مت

تنننننواار ذرلنننننا  الجريمنننننة  و و نننننو  هنننننتا ا لتنننننلا  هنننننو الاقوونننننة ذو التننننند ير ا حتنننننرا   النننننت  ُينللنننننل 

ت ميننننن  بشنننننك  عنننننا  ب   نننننا  لمسنننننلولاتة عنننننر  الفقنننننل ا  لمنننننا (1)القنننننا و  بالمسنننننلو  عننننن  الجريمنننننة

  ذ ننننننا لاءوينننننندور الماننننننن  السننننننا   حننننننو  الجنننننن   (2) ت اننننننة ضننننننلو  رنننننندر  نننننننل حقاقننننننةالشننننننخص 

اقننننننند ُعراننننننن  ب   نننننننا  هننننننن  ذهلانننننننة  ضنننننننناد ت قننننننن   ذا بالفاننننننن   تمتانننننننا  ل دنننننننة  المسنننننننلولاة الجلايانننننننة

ذ نننننننل وعلانننننننل ينننننننر  ال احنننننننه    (3) ا  تانننننننارارتكا  نننننننا با هلانننننننة والنننننننوع  واإلدرا  ووالقننننننندره علننننننن  

 تتوار المسلولاة الجلاياة وودو  ذحداهما تنتف .بالوع  و اإلدرا  وا  تاار 

وياننننننننننر  اإلدرا  ب  ننننننننننل  تمييننننننننننل اإل سننننننننننا   نننننننننني  ا عمننننننننننا  المشننننننننننروعة وا عمننننننننننا  غيننننننننننر      

المشننننروعة وتقنننندير  تننننايا عملننننل ذو هننننو المقنننندره علنننن  ا نننن   اماننننة الفانننن  وو ااتننننل وتو انننن  ا  ننننار 

 .(4)الت         ا  حدا  ا 

 نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة  (22)وقنننننند عننننننر  المشننننننر  الاراقنننننن  المسننننننلولاة الجلاياننننننة انننننن  المنننننناده    

   سننننننن   علايانننننننا   ننننننن  لنننننننا  وقننننننن  ارتكننننننناب الجريمنننننننة ااقننننننند  التننننننن  عننننننناء اي نننننننا  8929 الاراقننننننن 

اإلدرا  واإلراده لجننننننو  ذو عاهنننننة اننننن  الاقننننن  ذو بسننننن   لو نننننل اننننن  حالنننننة ضنننننكر ذو تخننننندير  تجننننن  

عنننن   ننننواد  سننننكره ذو  خنننندره ذعطينننن  لننننل قسننننرا  ذو علنننن  علنننن   نننننل   ننننا  ذو    ضنننن   آ ننننر  قننننرر 

لنننن  الااهننننة انننن  الاقنننن  ذو المنننناده المسننننكره الالنننن  ذ ننننل  فقنننند اإلدرا  ذو اإلراده ذ ننننا  ذا لنننن  يترتنننن  ع

                                                            
 .9م ص0221لو الشريعة اإلسالميةم مطبعة أسعدم بغدادم  ( الزلموم مفطلس إبرا ي م المسؤولية الجزائية 1
اللديثوم لخرق عبد الرزاق فلبوم المسعؤولية الجزائيعةم دار السعنهورق الدانونيعة والعلعو  السياسعيةم بيعرومم ( 2

 .33م ص0282
 .052( سرورم ألمد لتلوم مرجع سابقم ص3
 .451( السعيدم مفطلس السعيدم مرجع سابقم ص 4
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ذو المخنننننندره ذو غيرهننننننا ضننننننو   قننننننص ذو  ننننننا  انننننن  اإلدرا  ذو اإلراده وقنننننن  ارتكنننننناب الجريمننننننة 

 . عد ذل  عترا   خففا  

النن   اننر  المسننلولاة الجلاياننة بشننك   ننا  وإ مننا ذورد  جموعننة  نن  ذ ننا المشننر  ا رد نن  

(  ن  قنا و  الاقووناة 14ياة حينه ذ نارة المناده )الشرو  الت   ج  ذ  تتواار ا  المسلولاة الجلا

  ل    1550ا رد   لسنة 

     ك  عل  ذحد باقووة  ا ل   ك  قد ذقد  عل  الفا  ع  وع  وإراده. -1

 ات ننر الشننخص المانننو  باضننت ناء النندايره ال كو اننة ذو الملضسننة الرضننماة ذو الاا ننة  سننلو    -2

علاياننا  عنن  ذعمننا  رياسننل ذو ذ   نن  ذع نناء  دارتننل ذو  ديريننل ذو ذ   نن   م لاننل ذو عمالننل 

 عند ا   تو  هتن ا عما  باضمل ذو ب حد  وضايلل بصفتل  خصا   انويا    

 ننن  قنننا و   14/1والنننت  ذ نننار  لننن   ذ  المننناده  وهنننتا  نننا ذ ننندن قنننرار   كمنننة التميينننل ا رد انننة      

الاقوواة قد ذرض  قاعده  ين  اي ا ذضا  المسلولاتة  وهو ذ      قد  عل  الفا  عن  وعن  وإراده 

انويتنننة  ااقننن  علننن  االنننل بالاقوونننة المقنننرره اننن  القنننا و  وإ  ال نننند ال نننا    ن نننا قننند اعت نننر ال يئننناة الم

 سننلولة علاياننا  عنن  ذعمننا   ننديري ا  وذع نناء  دارت ننا  و م تلي ننا وعمتال ننا عننند ا  نن تو  هننتن ا عمننا  

الماا  ة علاياا  باضم ا ذو ب حد  وضايل ا بصفت ا  خصا   انويا   وقند قصند الشنار   ن  ذلن  و ن  

اده لاإل سنا  ذ     وهن  حدت للجد  الفق   الت  لا  يدور حو   نا  ذا لا ن  للشخصناتة المانويتنة  ر 

  (1) س   علاياا غير اإل سا  .

المسننننلولاة الجلاياننننة هنننن  ذ   سنننن   علاياننننا  عنننن  ذ  عمنننن   قننننو  بننننل وعلاننننل يننننر  ال احننننه ذ   

 ب رادتل ووع  لا  .
                                                            

المنشور  1/9/8995) يئة خماسية( تاريخ  871/8995ملعمة التمييز ااردنيّة بفلتها اللدوايّة را  ( )ارار  1
 (8/8/8997مص عدد مجلة ندابة الملاميص بتاريخ  972علس الفللة 
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 المطلب الثاني

 أساس المسؤولية الجزائية

 تقنننننو  المسنننننلولاة الجلايانننننة علننننن  ذضنننننا   نننننا  ي نننننرر  شنننننروهاة تو اننننن  الجنننننلاء ت انننننا  

ل نننننتن المسنننننلولاة   ذ  قت ننننن  المنطننننن  والماقنننننو  علننننن  ذ  ت مننننن  الفاعننننن   تنننننايا تصنننننرااتل 

ال ننننناره ضنننننواء  لا ننننن  ذعمنننننا    د انننننة ذ  عنننننراي  علايانننننة  والتننننن  تقنننننو  علننننن  حرينننننة ا  تانننننار  

(  نننن  قننننا و  50المنننناده )   وانننن  ذلنننن  ذ ننننار المشننننر  الاراقنننن   نننن   نننن   (1)اننننالمجر   سنننن   

 سنننننن   علاياننننننا   نننننن  لننننننا  وقنننننن  ارتكنننننناب الجريمننننننة ااقنننننند    اي ننننننا  عنننننناءالاراقنننننن  والتنننننن  الاقوونننننناة 

 وعلال ا   المسلولاة الجلاياة تقو         الوع  واإلراده .  اإلدرا  واإلراده ....  

اضننننتنادا  لمننننا ضنننن   اا رنننن  انننن  المسننننلو  عناياننننا  وو قننننا   حكننننا  القننننا و  ذ   كننننو   خصننننا  

ننننن  هنننننتن  آد اتنننننا   ننننن  ل ننننن  ود  ويمتلننننن  اكنننننرا  و ننننناورا  وإراده  علننننن  ذ ت القنننننا و  رغننننن  ذلننننن  قننننند   مت

المسننننننننلولاتة لغيننننننننر آد نننننننن   سننننننننم   الشننننننننخص المانننننننننو    لاسننننننننويل باإل سننننننننا  ويخ ننننننننال لقواعنننننننند 

وو ننننتا ا تلفنننن   دننننره القننننا و  عنننن   دننننره علنننن  الط ااننننة الكو اننننة الننننت   نننن     المسننننلولاتة والاقنننناب 

اراقنننن  انننن  قننننا و  الاقوونننناة   وهننننو  ننننا االننننل المشننننرت  الجلاينننن  الغيننننر و اانننن ذ   ات ننننر  خصننننا  

 .التلر نل ضابقة  14/2رد   ا  الماده (  نل  وا  قا و  الاقوواة ا 70ا  الماده )

الاقووننننناة علانننننل    ننننند  ننننن  ذ   كنننننو  ذهننننن   للتكلانننننف ولمسننننناءلة ذ ت  نننننخص علايانننننا  وتو اننننن  

تنطنننننننو  علننننننن  ع قنننننننة الشنننننننخص  الجلايانننننننةالجلايننننننن   وقننننننند ضننننننن ق  اإل ننننننناره  لننننننن  ذ  المسنننننننلولاتة 

                                                            
 .259( نجيبم ملمود لسنوم مرجع سابقم ص 1
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ب ااالننننل  وهننننتا  ننننا ارننننطل  علاننننل ب ضننننا  المسننننلولاتة الجلاياتننننة  والننننت  تنننننا   انننن  ت دينننند و ااتننننل 

 ا  عده  تاه   والت  ضيت  تو ا  ا لما يل : 

 :هب حرية االختياراألول: مذ

 ات ر  ته  حرية ا  تاار المته  التقليد  ا  ت ديد ذضا  المسلولاة الجلاياة  والت   قنو  علن  

المسننلولاة  ال ريننة الكا لننة والمطلقننة با  تاننار  ووالتننال  انن   هننتا المننته   شننتر  ا هلاننة انن   اننا 

بمننا ذقننرن القننا و  المنند     نن  ذهلاننة  ووننالرعو   لنن  قننا و  الاقوونناة ا رد نن   جنند ذ ننل ذقننر الجلاياننة 

ن  علانل  ل  خا  المانويتة  رت   سلوليتت ا الجناياة با ضتناد  ل  هتن ا هلاة  ودلي  ذل   نا  صت

( حيه عناء اي نا      كن  علن  ذحند باقوونة  نال   كن  قند ذقند  علن  الفان  عن  وعن  14/1الماده )

 وإراده .

لنن  واضننتنادا  ل ننتا النننصت ذ كنن   ننناء الم سننلولاتة الجلاياتننة للشننخص المانننو   اضننتنادا  ل كنن  الفقننره ا وت

ننل  ن   الت  ا ترو  ردور الفا  عن  وعن  وإراده و   ملن  النوع  واإلراده     ن   ملن  ذهلانة تمكت

 درا  وا تاننار ذااالننل  وو ننتا انن  ت المشننرت  الجلاينن  قنند احتننر  هننتا ا اتننراي الننت  رنننال   راهاننا  ذ  

نننل اننن  ذوا نننرن و وامانننل  لننن  اإل سنننا   اقننند قيتننند انننري الاقوونننة المفرو نننة علننن  قنننا و  الاقووننن اة  وعت

 ا  خا  المانويتة بالغرا ة والمصادره  واقا  للفقره ال ال ة    الماده  فس ا.

  ويشننننننير هننننننتا ه  الو ننننننا تويسننننننم  هننننننتا المننننننته  بالمنننننن)الحتميففففففة(: ثانيففففففًا: مففففففذهب الجبرية

االجريمنننننة   يرتك  نننننا المننننته   لننننن  هنالننننن  عوا نننن  ذدة  لننننن   ع نننننار اإل سننننا  علننننن  ااننننن   انننني   

الشننننخص بم ننننض ا تاننننار   نننن  ذ  ننننا  قنننندرن علاننننل  وقنننند دااتننننل  لي ننننا الاوا نننن  المختلفننننة الم اطننننة 

التنننن  ت نننناو بننننل وتكاننننف تصننننرااتل  و نننن  هننننتن الاوا نننن   ننننا هننننو لننننا   انننن   خصننننل ب كنننن  تكوينننننل 

و ن ننننا  نننننا يرعنننن   لنننن  ال يئنننننة او الوضننننو الننننت  ولننننند لاننننل و شنننن   االمسنننننلولاة وانننن  هنننننتا  ذو الورا ننننة
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المنننننننته  تقنننننننو  علننننننن  ذضنننننننا  المسنننننننلولاة ا عتماهانننننننة والجنننننننلاء لننننننناأ     جنننننننرد وضنننننننيلة لنننننننداا  

الجماعننننة عنننن   فسنننن ا  نننند الجريمننننة  ول ننننتا    سننننم  الجننننلاء و قننننا  ل ننننتا المننننته  )عقووننننة(  نننن  

ذ ننننا  هننننتن المسننننلولاة ضننننواء   اننننرو  نننني  عاقنننن  وغيننننر عاقنننن    )وضنننناي  داننننا  اعتمنننناع ( وا اننننراد

 .(1)رغير ذ   س   اك   ن    سلو  عما االل

وهنننننننا   ننننننته  وضننننننو  نننننني  المننننننته ي   هننننننو المننننننته  المخننننننتلو ذو : ثالثففففففًا: المففففففذهب المعتففففففدل

الماتنننند  الننننت   قننننو  علنننن    نننندذ حريننننة ا  تاننننار  ولكنننننل يننننته   لنننن  ذ  هننننتن ال ريننننة غيننننر  طلقننننة 

وية عنننننننند عماننننننن  ا  نننننننخا   وقننننننند ذ نننننننت قنننننننا و  الاقووننننننناة ا رد ننننننن    نننننننتا المنننننننته  و   تسنننننننا

 نننننل     ذ تننننل  14/1ا  يننننر  انننن قرت   نننندذ المسننننلولاتة ا    اتننننة حسنننن   ننننا ورد انننن   ننننصت المنننناده 

ذقنننرت بننن  ت هنننتن ال ريتنننة التننن  ذ نننت   نننا لننن  تكننن   طلقنننة  ننن   قيتنننده باوا ننن  الوار نننة وال يئنننة والتكنننوي   

ا  بننننل ذرنننن اب المننننته  الو ننننا   وقنننند لننننا   نننن  ذ ننننر ذلنننن  تقريننننر ا تنننننا   نسننننجما   نننن   ننننا قنننن

ه  (   حالننننة 77هننننتن المسننننلولاتة عننننند ا تفنننناء ذحنننند  ننننروي ا  لمننننا انننن  حالننننة اإل ننننران المانننننو  )المننننادت

ه  ه75ال روره )المادت  .(2)(52(  ذو الجنو  )المادت

الشننننننخص  ذ ننننننا المشننننننر  الاراقنننننن  اقنننننند ت ننننننن   ننننننته  حريننننننة ا  تاننننننار ذضاضننننننا  لمسننننننلولاة 

الجلاياننننة     ذ ننننل لنننن     ننننت   ننننتا المننننته  علنننن   و قننننل   نننن  حنننناو  التخ اننننف باننننض الشنننن ء  نننن  

تشنننننددن  وذلننننن  ب د نننننا  بانننننض التاننننندي ة علانننننل   ذ حننننناو  ا ضنننننتفاده  منننننا قالننننن  بنننننل المنننننتاه  

و االجت ننننننننا  ا  ننننننننر  )ال تماننننننننة  السنننننننن  اة   ننننننننته  التواينننننننن (  نننننننن  ا هتمننننننننا  بال الننننننننة الخطننننننننره

ا يننننننننة انننننننن  حالننننننننة عنننننننند   سننننننننلولاة رنننننننناح  ا عناياننننننننا   ذو  سننننننننلوليتل  سننننننننلولاة بالتنننننننندا ير ا حتر 

 .(3) خففة

                                                            
 .591( نجيبم ملمود لسنوم مرجع سابقم ص 1
 .051ص ( المجالوم نظا م مرجع سابقم2
( العبادقم نضال ياسيص اللاجم المسؤولية الجزائية لو الدانوص العرااو والبلرينوم دار العتب الدانونيةم الدعا ر م 3

 .15م ص0283
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وحريننننننة   الجلاياننننننة علنننننن  عنصننننننري  همننننننا)ا درا القنننننند اقننننننا  المشننننننر  الاراقنننننن  المسننننننلولاة 

 ذ  ننننننص   مخالفننننننة لنننننن اض  صننننننو  قننننننا و  الاقوونننننناةويد ننننننر ذلنننننن   نننننن   ف ننننننو  ال  ا  تاننننننار(

الجريمنننننة ااقننننند ا درا  واإلراده لجننننننو  ذو عاهنننننة علننننن      سننننن   علايانننننا  ننننن  لنننننا  وقننننن  ارتكننننناب 

انننننن  الاقنننننن  ذو بسنننننن   لو ننننننل انننننن  حالننننننة ضننننننكر ذو تخنننننندير  تجنننننن  عنننننن   ننننننواد  سننننننكره ذو  خنننننندره 

ذو    ضننن   آ ننننر  قننننرر الالننن  ا ننننل  فقنننند ا درا    ذعطيننن  لننننل قسنننرا  ذو علنننن  غيننننر علننن   نننننل   ننننا

المسنننننكره ذو المخننننندره ذو غيرهنننننا ذ نننننا  ذا لننننن  يترتننننن  علننننن  الااهنننننة اننننن  الاقننننن  ذو المننننناده اإلراده  ذو 

   ذلننننن  عنننننترا   خففنننننا  ضنننننو   قنننننص ذو  نننننا  اننننن  ا درا  ذو ا راده وقننننن  ارتكننننناب الجريمنننننة عننننند 

يت نننن  علاننننا  ذ  المشننننر  قنننند اضننننت اد المسننننلولاة الجلاياننننة انننن  ال ننننا ة التنننن  تنتفنننن  اي ننننا حريننننة و 

 .ا  تاار

 سننننن   علايانننننا   ننننن  علننننن  ذ نننننل      (20الاقووننننناة الاراقننننن  المننننناده ) قنننننا و  تل   نننننص ولننننن

وهنننننتن المننننناده تشنننننير .  ذ رهتنننننل علننننن  ارتكننننناب الجريمنننننة قنننننوه  اد نننننة ذو  انوينننننة لننننن   سنننننتطا  داا نننننا

 وعننننناء اننننن   نننننص آ نننننر   لننننن  ا اننننندا  المسنننننلولاة الجلايانننننة   اننننندا  حرينننننة ا  تانننننار بسننننن   ا  نننننران 

   ننننننل     سنننننن   علاياننننننا   نننننن  ذرتكنننننن  عريمننننننةب (  نننننننل24 نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن  المنننننناده )

الج تننننل الي ننننا  ننننروره وقا ننننة  فسننننل ذو غيننننرن ذو  الننننل ذو  ننننا  غيننننرن  نننن   طننننر عسننننا  و  نننندو لننننو 

يتسنننننن   هننننننو لاننننننل عمنننننندا  ولنننننن   كنننننن  انننننن  قدرتننننننل  ناننننننل  وضننننننيلة ذ ننننننر  ووشننننننر  ذ   كننننننو  الفانننننن  

المكنننننننو  للجريمنننننننة  تناضننننننن ا  والخطنننننننر المنننننننراد اتقنننننننا ن و   ات نننننننر اننننننن  حالنننننننة  نننننننروره  ننننننن  ذوعننننننن  

وهنننننا  شننننير المشننننر   لنننن  ال تماننننة السنننن  اة)حالة ال ننننروره(    خطننننرع ننننة ذلنننن  الالقننننا و  علاننننل  وا

 .الت  تاد  حرية ا  تاار اتنتف  المسلولاة الجلاياة

وعلننننن  النننننرغ   ننننن     المشنننننر  الاراقننننن  قننننند  نننننا  بشنننننك  وا ننننن  لمنننننته  حرينننننة ا راده ذ  

  ذ ننننننل اضننننننتمد  نننننن   ننننننته  ال تماننننننة باننننننض  عننننننراءاة الننننننداا  ا عتمنننننناع  لالتنننننندا ير ا حترا يننننننة
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لننننال جل انننن   نننن و  ع عنننن  بقننننرار  نننن    والتنننن  اصننننل ا  لنننن  تنننندا ير ضننننال ة لل ريننننة ذو  قيننننده ل ننننا

  (1)و را  ننننننة الشننننننروة  و ننننننن  ا قا ننننننة انننننن  ا ننننننا    اينننننننة  وحدننننننر ارتانننننناد ال ا نننننناة  الم كمننننننة

  وحدننننننر  مارضننننننة عمنننننن   انننننني   ل ضننننننقا  الو  ننننننة والورننننننا ة والقوا ننننننة  وتنننننندا ير ضننننننال ة لل قننننننوو 

لننننننننتل  التنننننننندا ير (  و 885-888ذلنننننننن  وانننننننن   ننننننننا ورد انننننننن  المننننننننواد )و  وضنننننننن   اعننننننننا ه السننننننننوو 

 ووقننننن  الشنننننخص الماننننننو  وحلنننننل  وغلننننن  الم ننننن   لالمصنننننادره والتا ننننند ب سننننن  السنننننلو   الماد نننننة

 (    قا و  الاقوواة الاراق .808-881وا   ا ورد ا  المواد )

ن والم كمنننننة تسنننننتطا  التاننننننر  علننننن  الاوا نننننن  وا ضننننن اب التنننننن  قننننند تنننننندي  المنننننت   ذو ت ننننننرذ 

 منننننا هنننننو  نسنننننوب  لانننننل ووالتنننننال  تسنننننتطا  اتخننننناذ القنننننراراة والتننننندا ير ال   نننننة بشننننن   المنننننت   وومنننننا 

ينننننت ء   ننننن  حالتنننننل ا عتماهانننننة والصننننن اة والاقلانننننة  ننننن   ننننن   ا  نننننر    نننننه  خصننننناة المنننننت   

النننننت   انننننن  ب نننننه  خصننننناة المنننننت   ودراضنننننت ا  ننننن  الناحانننننة النفسننننناة والاقلانننننة وا عتماهانننننة  ننننن  

المالو ننننننناة التننننننن  تو ننننننن  اننننننن   لننننننن   نننننننا  بنننننننالمت    سنننننننم     لننننننن  ذعننننننن  ال صنننننننو  علننننننن  

امننننننن   ننننننن    لننننننن  الشخصننننننناة ذ   سننننننناعد   الشخصننننننناة   يو ننننننن   لننننننن  عا ننننننن   لننننننن  الننننننندعو  

القا نننن  انننن  التاننننر  علنننن   نننند   سننننلولاة المننننت   و ننننا هنننن  ا ضنننن اب المننننل ره علنننن   خصننننيتل 

ناضننننن  لشخصننننناة و الجنننننلاء المويسننننناه  لنننننتل  اننننن  ت ديننننند التننننند ير ذ  والتننننن  تداانننننل  لننننن  ا عنننننرا 

  ويشننننم  ب ننننه  خصنننناة المننننت   ب ننننه حالتننننل ا عتماهاننننة والط اننننة والنفسنننناة والاقلاننننة   نننن   ننننت  

 الجلايانننننة  قواعننننند ا عنننننراءاة وعمننننن  ا دلنننننة الخارنننننة بالم كمنننننة (  ننننن٧٤امننننن     صننننن  القاعنننننده )

علننننن  الف نننننص الط ننننن  للمنننننت   بقول نننننا   لم كمنننننة الجنا ننننناة  ٥٠٠٢الارا انننننة الالانننننا المنشننننن ه عنننننا  

  .للمت    الساكولوعذو بطل     ا ورا  ذ  تقرر  عراء الف ص الط   النفس  ذو 

                                                            
 ( مص اانوص العدوبام العرااو. 882-821( وذلك ولق ما ورد لو الماد  )1
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 الجلاياننننننة ننننننم   صننننننو  قننننننا و  الاقوونننننناة الناممننننننة للمسننننننلولاة ذ ننننننا المشننننننر  ا رد نننننن  

  ولكنننننن  لنننننن     ننننننت (1)علنننننن  هننننننتا ا ضننننننا  الجلاياننننننةالمسننننننلولاة ب ريننننننة ا  تاننننننار وذقننننننا  اقنننننند ذ ننننننت 

المشننننر  ا رد نننن  ب ريننننة ا  تاننننار علنننن   و ق ننننا  نننن  قينننندها ذضننننوه بالتشننننريااة الجلاياننننة ال دي ننننة 

ا رد نننن    وو ننننتا اقنننند اعتننننر  المشننننر  (2)( الفقننننره ال ا اننننة  ن ننننا علنننن  ذلنننن 90القنننند  صنننن  المنننناده )

  ننننن  ذ نننننوا  ال ما نننننة للمجتمننننن  والتننننن   ننننناد    نننننا  نننننته  بالتننننندا ير ا حترا ينننننة للمجننننننو  وهنننننتا  نننننو 

الج ريننننننة   نننننن  تننننننواار  ننننننرو  المسننننننلولاة الجلاياننننننة وهمننننننا الننننننوع  واإلراده والتنننننن   صنننننن  علي مننننننا 

  (3)(    قا و  الاقوواة73الماده )

 شنننننننترلة  ننننننني   نننننننته  حرينننننننة ا  تانننننننار و نننننننته   ا   ذ  المشنننننننر  ا رد ننننننن   لننننننن  عسنننننننور 

ذضننننا  المسننننلولاة الجلاياننننة  نننن   ننننته  حريننننة ا  تاننننار  نننن  الج ريننننة وهننننتا ينننندلنا علنننن  ذ ننننل ذ ننننت 

ا  ننننننت  نننننن اض ذاكننننننار  ننننننته  الج ريننننننة بمننننننا يننننننران  ناضنننننن ا ذ  ا  ننننننت ب ريننننننة ا  تاننننننار ل ضننننننا  

الجلاياننننة  ذا ا تفنننن  حريننننة المسننننلولاة  دولكنننن  بشننننك  غيننننر  طلنننن   والنننندلي  علنننن  ذلنننن  ذ ننننل اضننننت ا

 ا نننننننئة عننننننن  الك نننننننو  ذو عقننننننناقير شننننننناور لغي وونننننننة الا  تانننننننار لننننننند  الجنننننننا   لنننننننالمجنو  وااقننننننند 

اإل ننننران المانننننو  وحالننننة ال ننننروره التنننن  تصنننني  اإل سننننا  وذلنننن  لتخلنننن  و  خنننندره ذو القننننوه الغال ننننة 

الانصننننننر ا ضاضنننننن  للمسننننننلولاة الجلاياننننننة وهننننننو حريننننننة ا  تاننننننار والننننننت  يتم نننننن  بنننننناإلراده الكا لننننننة 

لنننن  المجتمنننن   ولقنننند   وو نننن  تنننندا ير احترا يننننة ل ننننتا الخطننننر ع(4)والننننوع  النننن    لفانننن  ذلنننن  الجننننر 

    قا و  الاقوواة ا رد  . 19 - 11 - 94 - 90 ص  عل  ذل  المواد رق  

  
                                                            

المفللة العامة والثدة العامة والجرائ  اانوص العدوبامم الدس  الخاص والجرائ  المخل ب ( نج م ملمد فبلو1
 .020م ص  0222م دار الثدالةم عماصم 8الوااعة علس ااموال ومللداتهام ط

وتعديالته: "عل مص أعلو مص العداب  8928لسنة  82مص اانوص العدوبام ااردنو را   90( نص الماد  2
يثبم بتدرير لجنة طبية شلاؤه وأنه ل  يعد خطرا بمدتضس اللدر  السابدة يلجز بمستشلس اامراض العدلية إلس أص 

 علس السالمة العامة".
 اللدر  ااولس: ال يلع  علس ألد بعدوبة ما ل  يعص اد أاد  علس اللعل عص وعو واراد ". 73( نص الماد  3
 .024نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص  (4



21 
 

 
 

 المبحث الثاني

 المسؤولية الجزائية للوزير نطاق

 قصننننننند بالمسنننننننلولاة الجلايانننننننة  ا لتنننننننلا   ت مننننننن  النتنننننننايا القا و انننننننة علننننننن  تنننننننواار ذرلنننننننا  

التننننننند ير ا حتنننننننرا   النننننننت  ينللنننننننل القنننننننا و  الجريمنننننننة  و و نننننننو  هنننننننتا ا لتنننننننلا  هنننننننو الاقوونننننننة ذو 

بالمسنننننننلو  عننننننن  الجريمنننننننة  والمسنننننننلولاة الجلايانننننننة  وعنننننننا : عقا انننننننة واحترا ينننننننة  توعننننننن  ا ولننننننن  

 انننننري الاقوونننننة لجنننننلاء عنننننناي   ا نننننر عن نننننا  وتفنننننري اننننن  ا رننننن  علننننن  ا  نننننخا  الط اايننننني 

ة  وتقنننننو  حتننننن     ينمنننننا تفتنننننري ال ا انننننة الخطنننننوره اإلعرا انننننواضنننننت ناء  علننننن  ا  نننننخا  الماننننننويي 

و ننننا ي منننننا انننن  هننننتا المجننننا  المسننننلولاة   لننننو لنننن  تتننننواار الخطيئننننة التنننن  علنننن  ذضاضنننن ا يننننت  الاقنننناب

الجلاياننننة التنننن  تقنننن  علنننن  ائننننة  اينننننة  و تاجننننة لدننننرو   اينننننة  وهنننن  ائننننة ذع نننناء ال كو نننناة انننن  

جنننننراي    اتقنننننو  المسنننننلولاة الجلايانننننة للنننننو ير اننننن  حنننننا  ارتكابنننننل  حننننند  ال)الو راء(النننننند  ال رلما انننننة

المنصننننننو  علي ننننننا اننننننن  قننننننا و  الاقووننننننناة  ذو انننننن  القنننننننا و  الخننننننا  بم ا منننننننة الننننننو راء ذ نننننننناء 

 .الو اريةتولي    نار    الو ارية ذو بمناض ة ذداي     ا    

و دنننننرا  للخصورننننناة التننننن  تتمتننننن    نننننا هنننننتن الجنننننراي  )الواقانننننة  ننننن  النننننو راء( اننننن   المشنننننر  

الاننننننراو لكنننننن  انننننن  انننننن  ل يننننننر  نننننن  النننننندو    الدضننننننتور  ذحاو ننننننا  نننننننو   نننننن  ال ننننننما ة وا  تاننننننا 

ا رد نننننننن  الننننننننو راء انننننننن  السننننننننلطة التنفيت ننننننننة الاراقنننننننن  و ا رد  اقنننننننند  ننننننننص المشننننننننر  الدضننننننننتور  و 

 عنننن  الجننننراي  الناتجننننة عنننن  ت د ننننة ومننننايف    الجلاياننننةبنننن عراءاة  ارننننة لامننننا يتالنننن  بمسننننلوليت   

الم كمننننننننة تخننننننننتص /ضادضننننننننا (  نننننننن  الدضننننننننتور الاراقنننننننن  علنننننننن  ذ ننننننننل: 53حيننننننننه  صنننننننن  المنننننننناده )

الفصننننن  اننننن  ا ت ا ننننناة الموع نننننة  لننننن  ريننننناأ الجم ورينننننة  وريننننناأ   :ا ت اد نننننة الالانننننا بمنننننا  ننننن ت 

  . جلأ الو راء والو راء  ويند  ذل  بقا و  
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  نننننا   عننننن  الجنننننراي  المتالقنننننة  ومافتنننننل ذ نننننا  الم نننننا   الندا انننننة  ا رد النننننو ير اننننن  ذ نننننا 

هننننن  المجلنننننأ الانننننال  لتفسنننننير  2011اننننن  الاارنننننمة باننننند ذ  لا ننننن  ع نننننة الم ا منننننة ق ننننن  عنننننا  

( لسنننننننة 32(  ننننن  قننننننا و    ا مننننننة الننننننو راء رقنننننن  )2الدضنننننتور  وذلنننننن  وانننننن   ننننننا ورد انننننن  المنننننناده )

والماننننننند  حينننننننه  صننننننن  المننننننناده علننننننن  ذ نننننننل:    نننننننا   النننننننو راء ذ نننننننا  الم نننننننا   الندا انننننننة  1522

-1المختصنننننة انننننن  الاارنننننمة  ذا ارتك ننننننوا احننننند  الجننننننراي  ا تانننننة الناتجننننننة عننننن  ت د ننننننة ومننننننايف  : 

  واع  الومافة . ا    -3اضتاما  السلطة.   ضاءه-2الادم .  لخاا ةا

  ا رد الانننننننراو و انننننننة للننننننو راء انننننن  وإللقنننننناء  لينننننند  نننننن  التفصننننننني  علنننننن  المسننننننلولاة الجلاي

يتوعننننن  التطنننننرو  لننننن  ا رنننننو  المت انننننة اننننن  الم نننننا   والاقووننننناة التننننن  تفنننننري علننننن  النننننو راء  

وذلنننننن  انننننن  المطالنننننن   آ ننننننار ب نننننن  الننننننو راء اة الجلاياننننننة  نننننن و ننننننا يترتنننننن  علنننننن  ت رينننننن  المسننننننلول

 التالاة:

 وذضاض اير لو  لالمسلولاة الجلاياة  طاو المطل  ا و : 

 .التمييل  ي  المسلولاة الجلاياة للو ير وغيرها    المصطل اة المشا  ةالمطل  ال ا  : 

 المطلب األول

 يرلوز ل المسؤولية الجزائية أساس

ل حننننند   الجلايانننننة   النننننو ير لغينننننرن  ننننن  المنننننواوني  دا ننننن  المجتمننننن   خ ننننن  للمسنننننلولاة 

ل نننننناة ال اكننننن  القنننننا و   النننننت   ط ننننن  علننننن  لاانننننة ذانننننراد المجتمننننن  لتط يننننن    ننننندذ ضنننننااده القنننننا و   

عننننن  ذااالنننننل المقترانننننة  ننننننل بصنننننفتل الشخصننننناة وهنننننتا ينننننندر  ت ننننن   وو نننننتا  ات نننننر النننننو ير  سنننننلو   

  عننننناد   ذا تنننننواارة ذرلنننننا  الجريمنننننة و نننننرو  المسنننننلولاة الجلايانننننة  منننننواو المسنننننلولاة الشخصننننناة
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ولنننننن   كنننننن  هنالنننننن  ذ   ننننننا    نننننن   وا نننننن  المسننننننلولاة  ذ   ذا اقتننننننر  هننننننتن ا ااننننننا  بماننننننل  عنننننن  

  ولكنننننن   ذا اقترانننننن  (1)ومافتننننننل ا  ننننننل  سنننننن   لشننننننخص عنننننناد  و ننننننم  قننننننا و  الاقوونننننناة الفاننننننا 

ا ا  ننننننل  سنننننن   عنننننن  هننننننتن ا ااننننننا  لصنننننناقة   ننننننعلنننننن  ذعمننننننا  ومافتننننننل ولا نننننن   ي   ننننننناء  هننننننتن الجننننننرا

المخالفننننننة والتنننننن   ننننننكل  عريمننننننة  اينننننننة وذلنننننن   ننننننم  القننننننا و  الخننننننا  وهننننننو قننننننا و    ا مننننننة 

السنننننننننال  النننننننننتلر ذو     0283وتادي تنننننننننل لانننننننننا   8950 ( لسننننننننننة45رقننننننننن  )ا رد ننننننننن  النننننننننو راء 

والنننننت   ينننننن  لانننننل الجنننننراي  والاقووننننناة  8922( لسننننننة 82القنننننا و  الانننننا  لقنننننا و  الاقووننننناة رقننننن  )

   المقرره لتل  ا ااا  المجر ة.

والجننننندير بالنننننتلر ا نننننل اننننن  الانننننراو   يوعننننند قنننننا و   نننننا  بم ا منننننة النننننو راء لمنننننا هننننننو 

ال ننننننا  انننننن  ا رد  لننننننتل   تمننننننن  علنننننن  المشننننننر  الاراقنننننن  ضنننننند هننننننتا النننننننقص التشننننننريا   ولننننننتل  

شنننن    كننننو  ال ننننا  انننن  الاننننراو اللجننننوء  لنننن  القواعنننند الاا ننننة  نننن  ذعنننن   قا ننننة المسننننلولاة الجلاياننننة ب

 الو ير لاما يرتك     ذااا   ااق  علي ا ا  قا و  الاقوواة الاراق .

ذ نننننا اننننن  الانننننراو  جننننند ذ نننننل  ننننن   ننننن   الدضننننناتير المتاا  نننننة ب  نننننل ذقنننننر القنننننا و  ا ضاضننننن  

(  نننننننل والتنننننن   صنننننن  علنننننن  ذ ننننننل:   جلننننننأ الننننننو راء هننننننو 25انننننن  المنننننناده ) 8905الاراقنننننن  لاننننننا  

رينننناأ النننو راء لاقنننرر  ننننا  جننن  اتخنننناذن  ننن  اإلعننننراءاة القننناي  بننن داره  ننننلو  الدولنننة وياقنننند  رياضنننة 

انننن  ا  ننننور المتالقننننة بنننن   ر  نننن  و اره واحننننده وي  ننننه انننن  عمانننن  ا  ننننور الخطيننننره التنننن  تقننننو    ننننا 

 ننننص علنننن  هننننتا ا ضننننا  بشننننقي    0225الننننو اراة . ذ ننننا  ننننا يتالنننن   دضننننتور الاننننراو الننننداي  لاننننا  

ال رلمننننننا   الاراقنننننن  الننننننت  ذقا ننننننل الشنننننن  ا و   نننننننل  خننننننص رينننننناأ  جلننننننأ الننننننو راء انننننن  الندننننننا  

(  ننننننننل والتننننننن   صننننننن  علننننننن  ذ نننننننل:  ريننننننناأ 71ذاتنننننننل والنننننننت  ذو ننننننن تل المننننننناده ) 0225دضنننننننتور 

 جلننننننأ الننننننو راء هننننننو المسننننننلو  التنفيننننننت  الم ا ننننننر عنننننن  السااضننننننة الاا ننننننة للدولننننننة  والقاينننننند الاننننننا  

                                                            
 .873صم 0288ار النهضة العربيةم الدا ر م نطاق المسؤولية الجزائية للموظ  العا م دعتيقم السيدم  (1
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 راء للقننننننواة المسننننننل ة  قننننننو  بنننننن داره  جلننننننأ الننننننو راء ويتننننننرذ  اعتماعاتننننننل ولننننننل ال نننننن  ب قالننننننة الننننننو 

بموااقننننة  جلننننأ النننننواب   ذ ننننا الشنننن  ا  ننننر ايتجلنننن  انننن   رلننننل  جلننننأ الننننو راء انننن   داره  ننننلو  

الدولننننننة الارا اننننننة وذلنننننن  عنننننن  ورينننننن  الصنننننن حااة التنننننن  يتمتنننننن    ننننننا  جلننننننأ الننننننو راء وهننننننتا  ننننننا 

 .(1) 0225(    الدضتور الاراق  الداي  لاا  12ذو  تل الماده )

تد نننننر وتكشننننن  عننننن  ارتكابنننننل  رتكابنننننل ذاانننننا   هننننن  ا الجلايانننننة ذ   ننننننا   سنننننلولاة النننننو ير 

وروعننننن    نننننتن النصنننننو  الجنننننراي  الخارنننننة بنننننالو راء التننننن    عنننننراي  تاننننند  خالفنننننة  داينننننل لومافتنننننل

   (2)السننننننلطةاقترا ننننننا   طنننننناء  خصنننننناة لصنننننناقة بم ننننننا  المنصنننننن  الننننننو ار  ذو ب ضنننننناءه اضننننننتاما  

علي نننننا وقنننننو  عريمنننننة  ذ  ذ  ا اانننننا  التننننن  اقترا نننننا  نننننم  ذداء ومافتنننننل  نننننكل   خالفنننننة ترت ننننن  

ووننننننناء علاننننننل  سنننننن   عن ننننننا  ذا اقترا ننننننا  نفسننننننل ولكنننننن   ننننننم   ننننننوابو و ننننننرو   اينننننننة ل ت ننننننا  

 والم ا مة ضو  يت   رح ا  حقا.

و ننن  هنننتا اننن   النننو ير  سنننلو  عننن  لننن   نننا  جنننر  اننن  و ارتنننل ا نننو  قنننو  بكننن  ا عمنننا   

للنننننرذ  النننننت  ينت جنننننل اننننن   جنننننر  ذ   ننننن ء دو   وااقتنننننل و طالاتنننننل  و  رذ  للمر وضننننني    انننننا 

الننننو ير اقنننند  كننننو  ل نننن  آراء ولكنننن     سننننتطااو   ذاعت ننننا ذو تنفيننننتها     ننننناء علنننن  رذ  الننننو ير  

وهنننننتا  جاننننن  المسنننننلولاة المترت نننننة علننننن  هنننننتن ا اانننننا  غينننننر  لقننننناه علننننن  عنننننات  المنننننومفي   ولكننننن  

 هننننننننتن التقناننننننننة اإلداريننننننننة انننننننن  ا  تصننننننننا  الننننننننوماف  ذدة  لنننننننن   سنننننننناءلة الننننننننو ير بالمسننننننننلولاة

 وذل  عل    دذ  خصاة الاقووة. الجلاياةالسااضاة اقد دو  المسلولاة 

لجنننننلاء للجنننننراي     ولكننننن  لننننن  ينننننرو للق ننننناء الجنننننناي  و  للفقنننننل هنننننتن المسنننننلولاة السااضننننناة

ا  دمننننننة وإضنننننناءه اضننننننتاما  السننننننلطة بننننننا     ب  ر وضنننننني    التنننننن  تقتننننننر   نننننن  الننننننو راء ذو  نننننن 

                                                            
( مص دستور العراق الدائ  لعا  12 م ونص الماد  )8905( لو الدانوص ااساسو العرااو لعا  25نص الماد  ) (1

   والتو تناولم فالليام مجلس الوزراء. 0225
 .32م مرجع سابقم ص 42رسالة مجلس اامةم المجلد السابعم العدد  (2
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طة  لننننننتا تنننننن   لقنننننناء ال ننننننوء علنننننن  المسننننننلولاة السننننننل وغيرهننننننا    المسننننننلولاة توعنننننند حيننننننه توعنننننند

للننننو ير عنننن  اانننن  الغيننننر  و نننن  ذ  هننننتن المسننننلولاة تات ننننر تجنننناو ا علنننن  قواعنننند   مننننة  نننن   الجلاياننننة

     ذ  الجلاياننننننننة خصنننننننناة الاقووننننننننة  و   خصنننننننناة المسننننننننلولاة  قواعنننننننند القننننننننا و  الجننننننننناي  وهنننننننن  

لننننو ير  القنننند ذوعنننند التطننننور الدننننرو  الم اطننننة ذع ننننرة القننننا و  علنننن   دراع ننننا  ننننم   سننننلولاة ا

التكنولننننوع  انننن  الملضسنننناة الاا ننننة باننننض الخروقنننناة لم نننندذ  خصنننناة الاقووننننة  اقنننند تنننن   سنننناءلة 

عمنننننا  تار نننننوا لننننن ذ  اننننن   لضسنننننتل  تاجنننننة عننننند  التقيننننند بالتالامننننناة ذ عننننن   ا  ريننننناأ  نننننرلة عناياننننن

ق نننن  التنننن  ت ننننم  السنننن  ة ل نننن   رغنننن  ذ ننننل اتخننننت عمانننن  ا حتااونننناة ال   ننننة  نننن  تالاقننننل  ااطننننة 

وقنننن  وقننننو  ال ننننادث  ايننننو ي   نننن  ال ننننادث وحسنننن   يتننننل وتنفيننننت واع اتننننل     ذ ننننل لنننن   كنننن   وعننننود

اجر تننننننننل   كمننننننننة التمييننننننننل الفر سنننننننناة وذلنننننننن  لانننننننند  حررننننننننل الشننننننننديد علنننننننن  تط ينننننننن   ر وضننننننننال 

 .(1)لتالاماة وذوا ر الخد ة المتالقة ب ما  ا    والس  ة الشخصاة

)الدضنننننتور ا ضاضننننن  ا و   دنننننا  ا ضاضننننن ذ نننننا اننننن  مننننن  المشنننننر  ا رد ننننن  الننننن   انننننر  الن

المسنننننلولاة الو ارينننننة  ننننن   الاشنننننر ضننننننواة ا ولننننن   8901الصنننننادر عنننننا   إل ننننناره  نننننرو ا رد (

 8937و نننننن   اتننننننره الندننننننا  ا ضاضنننننن  الصننننننادر عننننننا   لامننننننا بانننننند علنننننن  رنننننندورن  ولنننننن  تاننننننر 

القنننناي  لنننن  بالصننننوره الناا اننننة المتوا  ننننة  انننن   هننننتن ا  دمننننة ا رد اننننة السننننابقة علنننن   دا نننننا ال ننننال  

ذ ننننل قننننرر  8950دضننننتور عننننا   لمشننننرعنا انننن  دالو اريننننة     ذ ننننل   منننن الجلاياننننةالمسننننلولاة تاننننر  

 .(2)لو راء ل  المسلولاة المد اة لالسااضاة  اا باإل ااة  الجلاياةالمسلوليتي  

                                                            
 م 0221دساتير الدول العربيةم منشورام الللبو اللدوايةم بيرومم الطبعة ااولسم إسماعيلم عفا  نعمهم  (1

 .04 -08ص
الوسيط لو النظ  السياسيةم العتاب الثانوم النظا  السياسو للدستور ااردنوم دراسة ( العواملةم منفور فالحم 2

 .818صم 8995لطالبيةم تلليليةم المجلد الرابعم المرعز العربو للخدمام ا
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  علننننن  (1)8950القننننند  صننننن  المننننناده الخا سنننننة والخمسنننننو   ننننن  الدضنننننتور ا رد ننننن  لانننننا  

ذ نننننل تنننننت    ا منننننة النننننو راء علننننن   نننننا ينسننننن   لننننني    ننننن  ذعمنننننا  تاننننند عنننننراي   تجننننن  عننننن  الامننننن  

قننننن  وذل الجلايانننننةالمولننننن   لننننني   ذ نننننا  المجلنننننأ ا علننننن   وهنننننتن المننننناده حنننننددة  سنننننلولاة النننننو راء 

( 45ال ننننوء علي ننننا  وتنننن  تقننننني  قننننا و   ننننا  ل ننننتن الفئننننة ضننننم  بقننننا و    ا مننننة الننننو راء رقنننن  )

و شنننننننر اننننننن  الجرينننننننده  0283  و ننننننن   ننننننن  تننننننن  تاننننننندي  هنننننننتا القنننننننا و  اننننننن  عنننننننا  (2)8950لسننننننننة 

  وضنننننننار ا رد  باننننننند ذلننننننن   لننننننن  تطنننننننوير 82/0/0283(  تننننننناري  5078الرضنننننننماة اننننننن  الاننننننندد )

المرادانننننة  الجلايانننننةلننننن  المجتمننننن  المتمننننند   وهنننننتن المسنننننلولاة المسنننننلولاة الجلايانننننة للنننننو ير لاصننننن   

للصنننن حااة الواضنننناة التنننن  يتمتنننن    ننننا الننننو ير وحتنننن   كننننو  لننننل راد  علنننن  ذعمالننننل و   كننننو  لننننل 

وهننننتا و اننننا  ننننا  قت ننننال المنطنننن  والاقنننن  انننن  ت ملننننل   (3)ا تاننننا  ق نننناي  عنننن  بنننناق  ذاننننراد الشننننا 

 ق    دذ المساواه الجلاياة واإلعراياة.لنتاجة ا ااا  الجر اة الت  ارتك  ا حت    

الانننندد انننن  تنننن  تانننندي   ننننواد الدضننننتور والمنشننننوره انننن  الجريننننده الرضننننماة  0288وانننن  عننننا  

 نننننص المننننناده الخا سنننننة  ي    و نننننم  هنننننتن التاننننندي ة تننننن  تاننننند8/82/0288تننننناري   5887رقننننن  

التانننننندي  علنننننن   ننننننوادن   صننننننرا للنننننننور انننننن   انننننند  حيننننننه بقنننننن  الدضننننننتور القنننننناي  ب(4)والخمسنننننني   نننننننل

الفقنننننل ال نننننديه  وذلننننن  ب حنننننالت   للم ا منننننة  لننننن  الم نننننا    سنننننايرهاننننن    الجلايانننننة سنننننلولاة النننننو راء 

 هنننن   ننننما ة   مننننة لل رينننناة الاا ننننة وتط ينننن  لم نننندذ المسنننناواه التنننن   ننننص علي ننننا  الندا اننننة  والتنننن

 الدضتور ا  الماده السادضة  نل ضالفة التلر.

                                                            
مص الجريد   3/5/8951تاريخ  8412( مص الدستور ااردنو بموجب التعديل المنشور لو العدد 55( الماد  )1

 الرسمية: "يلاع  الوزراء أما  مجلس عال علس ما ينسب إليه  مص جرائ  ناتجة عص تأدية وظائله ".
المنشور لو الجريد  الرسمية عدد  0283ته لعا  وتعديال 8950( لسنة 45( اانوص ملاعمة الوزراء را  )2
 .82/0/0283( سنه 5078)
 .47م مرجع سابقم ص 42( رسالة مجلس اامةم المجلد السابعم العدد 3
مص الجريد   8/82/0288تاريخ  5887( مص الدستور ااردنو بموجب التعديل المنشور لو العدد 55الماد  ) (4

ا ينسب إليه  مص جرائ  ناتجة عص تأدية وظائله  أما  الملاع  النظامية المختفة الرسمية: "يلاع  الوزراء علس م
 لو العافمة ولدا العا  الدانوص".
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 المطلب الثاني

 للوزير المسؤولية اإلداريةو التمييز بين المسؤولية الجزائية 

ووانننننننند ذ   ينننننننننا ذضننننننننا  المسننننننننلولاة الجلاياننننننننة للننننننننو ير وذضاضنننننننن ا انننننننن  الدضننننننننتور الاراقنننننننن  

لتفريق ننننا عنننن  وا رد نننن  حيننننه ضننننيت   نننن   نننن   هننننتا المطلنننن   اننننا  المسننننلولاة اإلداريننننة للننننو ير  

لدولنننننة للقننننند لا ننننن  الفكنننننره السنننننايده )حتننننن  ذوا نننننر القنننننر  التاضننننن  عشنننننر( ذ  ا سنننننلوليتل الجلايانننننة. 

ضنننننننلطة عا نننننننة تتمتننننننن  بالسنننننننااده المطلقنننننننة  وتلنننننننل  الجماننننننن  دو  ذ  تلتنننننننل   تانننننننويض ذحننننننند  ننننننن  

 واوني ننننا عنننن  ا  ننننرار التنننن   سنننن   ا  ومفوهننننا  اضنننننتنادا  لنننن  اكننننره عنننند   سننننلولاة الدولننننة عننننن  

 .(1)تادن عل  ض ي  الت ر  والتسا   ذعما   ومفي ا  و ا لا   تداال للمت رري 

و تاجنننننة للتطنننننوراة ال دي نننننة المتم لنننننة  تننننند   الدولنننننة اننننن  ذوعنننننل النشنننننا  الينننننو   ل انننننراد  

ت نننننو    ننننندذ عننننند   سنننننلولاة الدولنننننة عننننن  ذعمنننننا   ومفي نننننا تننننندريجاا   حتننننن  ورننننن   لننننن   سنننننلولاة 

لق ننننننناء الدولنننننننة بشنننننننك  لا ننننننن  عننننننن  ذعمنننننننا   ومفي نننننننا  ويخنننننننتص  تقرينننننننر المسنننننننلولاة اإلدارينننننننة ا

اإلدار  النننننت   نننننيد الك ينننننر  ننننن  قواعننننند المسنننننلولاة اإلدارينننننة التننننن  لننننن  تكننننن   اروانننننة اننننن  ا  دمنننننة 

لمراقننننن  والخطننننن  الشخصننننن  واكنننننره المسنننننلولاة علننننن  ذضنننننا  ذمد انننننة  و ن نننننا التفرقنننننة  ننننني  الخطننننن  ال

 .(2)المخاوره

وتسنننننننتند اكنننننننره المسنننننننلولاة اإلدارينننننننة  لننننننن  الخطننننننن  ويمينننننننل الفقنننننننل  ننننننني  الخطننننننن  الشخصننننننن  

والخطنننننن  المراقنننننن   وعلنننننن  ذضننننننا  هننننننتا التمييننننننل  د ننننننر ال نننننند الفارنننننن   نننننني  المسننننننلولاة اإلداريننننننة 

والمسنننننلولاة المد انننننة  وا تصنننننا  لننننن   ن منننننا  وتقننننن   سنننننلولاة التانننننويض علننننن  عنننننات  القا ننننن  

                                                            
 . 842م ص0220م م دار اللعر العربيةم الدا ر 4الطماوقم سليماص ملمدم الوجيز لو نظ  اللع  واإلدار م ط( 1
لو المملعة العربية السعوديةم دراسة تلليلية مدارنهم معهد  شليقم علوم الراابة الدضائية علس أعمال اإلدار ( 2

 .875م ص0220اإلدار  العامةم مرعز البلوثم 
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ة الصننننننننناووة و ننننننننن   لانننننننننار  مينننننننننل  ننننننننني  الخطننننننننن  اإلدار   النننننننننت  يتمتننننننننن  بصننننننننن حااة واضنننننننننا

 .(1)الشخص  والخط  المراق  وذل  باتفاو الفقل

ويقصنننند بالخطنننن  الشخصنننن  الخطنننن   الننننت  ينسنننن   لنننن  المومنننن  بصننننفة  خصنننناة  و   كننننو      

بمناضنننن ة  مارضننننة ذعمننننا  ومافتننننل  ويلتننننل  وحنننندن بالمسننننلولاة  والتاننننويض عنننن  ال ننننرر ال ارنننن  

 ننننننن    تصنننننننا  الق ننننننناء الاننننننناد   اننننننن  حننننننني     الخطننننننن   كنننننننو   ننننننن  ذ والنننننننل الخارنننننننة  ويخ

المراقننننن   كنننننو   مننننن   المراننننن  الانننننا   ذ   تاجنننننة لقانننننا  المومننننن   ومافتنننننل ذو بمناضننننن ت ا  وتقننننن  

المسننننننلولاة علنننننن  عننننننات  اإلداره انننننن  التاننننننويض  ويخ نننننن    تصننننننا  الق نننننناء اإلدار . ولكنننننن  

لغيننننر  وحتنننن  تسنننن    سنننن   المومنننن   خصنننناا    نننند ذ   قننننو  بامنننن  غيننننر  شننننرو   سنننن    ننننررا ل

اإلداره عنننننن  هننننننتا المومنننننن      نننننند ذ   كننننننو  الامنننننن  ال ننننننار  تصنننننن  بالومافننننننة التنننننن   شننننننغل ا  

وا انننننندا  هننننننتن الصننننننلة  جانننننن  الامنننننن  باينننننندا عنننننن  لو ننننننل ارتكنننننن   نننننننل لمومنننننن   ووالتننننننال  ي انننننند 

 سننننننلولاة الدولننننننة عنننننن  ذلنننننن  الامنننننن   االمسننننننلولاة اإلداريننننننة تننننننرت و وعننننننودا وعنننننند ا  نننننن  الشننننننروي  

 .(2)السابقي 

وحتنننن  تت قنننن  المسننننلولاة اإلداريننننة  انننن   نننند  نننن  ت قنننن  ذرلا  ننننا التنننن  تسننننتند  لي ننننا وهنننن : 

الخطنننننن   وال ننننننرر  وع قننننننة السنننننن  اة ويقصنننننند بالخطنننننن  الننننننت  يرتك ننننننل المومنننننن  ذ ننننننناء عملننننننل انننننن  

 .(3)المراا  ذو بمناض ة الام  لصال  ا

                                                            
م 8999الخطيبم نعماصم الوسيط لو النظ  السياسية والدانوص الدستورقم عماصم دار الثدالة للنشر والتوزيعم ( 1

 .837ص
م  أخطاء موظليهام دار الثدالة للنشر والتوزيعم عماصعادل ألمدم المسؤولية المدنية للدولة عص ( الطائوم 2

 . 31م ص 0221
م 0223م الغويرقم المد عودهم الدضاء اإلدارق ااردنوم اضاء اإللغاء والتعويضم دار الثدالةم عماص( 3

 .011ص
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  انننن  وذضننننا  التاننننويض عنننن  ال ننننرر الننننت  تلتننننل  بننننل الدولننننة  قننننو  علنننن  الخطنننن  المراقنننن

القنننننننراراة اإلدارينننننننة  ويتم ننننننن  اننننننن  عننننننند   شنننننننروهاة القنننننننرار اإلدار   ذ  ذ نننننننل  شنننننننوول عيننننننن   ننننننن  

عينننننوب عننننند  المشنننننروهاة وهنننننو: عيننننن  عننننند  ا  تصنننننا   وعيننننن  الشنننننك  واإلعنننننراءاة  وعيننننن  

 .(1) خالفة القا و   وعي  الس   وإضاءه اضتاما  السلطة

 نننننننا ال   نننننننة السنننننننابقة )الخطننننننن  وإذا لا ننننننن  المسنننننننلولاة اإلدارينننننننة تقنننننننو    ذا ا تملننننننن  ذرلا 

 طنننننناو  سننننننلولاة الدولننننننة عنننننن  ذعمننننننا   ومفي ننننننا    شننننننم   ذ تم نننننن  وال ننننننرر وع قننننننة السنننننن  اة( 

عماننننن  ا عمنننننا  حتننننن  لنننننو ضننننن     نننننررا للغينننننر  اننننن  تسننننن   ) م ننننندذ عنننننا ( الدولنننننة عننننن  ذعمنننننا  

ذعمنننننا  السنننننلطة التشنننننريلاة   ننننن  القنننننوا ي  وا عمنننننا  ال رلما انننننة  و  تلتنننننل  الدولنننننة بنننننالتاويض عننننن  

 السلطة الق اياة.

وترانننن  دعننننو  التاننننويض واقننننا لشننننرو  وإعننننراءاة   نننندده انننن  القننننوا ي   و واعينننند   نننندده 

ذ  نننننا ذ نننننا  الق ننننناء اإلدار . ويقننننن  علننننن  المت نننننرر عننننن ء    ننننناة ال نننننرر ال ارننننن   ولنننننل ذ  

يلجننننن   لننننن  الوضننننناي  القا و انننننة لاانننننة التننننن  تمكننننننل  ننننن  ذلننننن      الخطننننن  ذو الفاننننن  ال نننننار واقانننننة 

 مكننننن     ات نننننا بجماننننن  ونننننرو اإل  ننننناة  ويكفننننن  ذ  يت قننننن  ال نننننرر  ضنننننت قاو التانننننويض   اد نننننة

 .(2)حت  لو لا  الفاع  غير  ميل

وينننننننتلر ا  تقرينننننننر المسنننننننلولاة اإلدارينننننننة اننننننن  الننننننندو  المقار نننننننة  نننننننما ة ل نننننننر  وحقاقانننننننة  

لانننند  ا  ننننرا  الننننو ير ذو المومنننن  عنننن  عنننناده عملننننل  ضننننواء دانننن  التاننننويض  نننن   الننننل الخننننا   

مسنننننلولاة المد انننننة  ذو التل ننننن  بنننننل الدولنننننة واقنننننا لقواعننننند المسنننننلولاة اإلدارينننننة  وتتنننننول  ع نننننة واقنننننا لل

                                                            
 .801صم 0225م أبو العث م لهد عبد العري م الدضاء اإلدارق بيص النظرية والتطبيقم دار الثدالةم عماص( 1
 ( مص الدانوص المدنو ااردنو.051م ونص الماد  )850( نص الدانوص المدنو العرااو 2
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الق ننننناء اإلدار  ا تصنننننا  التانننننويض وإلغننننناء القنننننراراة اإلدارينننننة غينننننر المشنننننروعة   جاننننن   ن نننننا 

 ع ة ذاة ا تصا  ان  ودقي  ت م  حقوو ا اراد  د تاس  اإلداره.

مارضنننننة ال رلما ننننناة دورهنننننا الرقنننننا   ت قننننن  المسنننننلولاة واننننن  الن ا نننننة ا  نننننل   يترتننننن  علننننن         

ذو اإلداريننننننة ذو المد اننننننة بطريقننننننة حتماننننننة  بماننننننن  ذ ننننننل قنننننند تكننننننو   تاجننننننة  الجلاياننننننةالسااضنننننناة ذو 

الرقابنننننة ال رلما انننننة  رننننن ح ال نننننرر ال ارننننن   ننننن  النننننو ير ذو ال كو نننننة دو  ت ريننننن  المسننننننلولاة 

ل النننندور ال كو ننننة  وذلنننن  بشننننكرها علنننن  ب  واع ننننا لااننننة تجاه ننننا  وقنننند تكننننو   تاجننننة الرقابننننة تالينننن

 ضااضت ا الت  تنت ج ا.

وقننننند تكنننننو   تاجنننننة  مارضنننننة الرقابنننننة لفننننن   دنننننر ال كو نننننة  لننننن  تجننننناو اة  دارينننننة و الانننننة 

 ايننننننة  تقننننند   لننننن  ال كو نننننة علننننن  ضننننن ي  التاننننناو   ننننني  ال رلمنننننا  وال كو نننننة  وقننننند تنننننلد  الرقابنننننة 

ي نننننندي ا ذع نننننناء  جلننننننأ النننننننواب  لنننننن    مننننننا  النننننننقص التشننننننريا   نننننن   نننننن   الم حدنننننناة التنننننن  

علننننن   نننننا  شنننننوب القنننننوا ي   ننننن   قنننننص  اتقنننننو  ال كو نننننة بالتاننننناو   ننننن  المجلنننننأ   منننننا  الننننننقص 

التشننننننريا  ال ارنننننن   وقنننننند ينننننننتا عنننننن   مارضننننننة الرقابننننننة ال رلما اننننننة المالاننننننة عنننننند  الموااقننننننة علنننننن  

ة  وعنننند   يلا اننننة الدولننننة  ووالتننننال   ضننننقا  ال كو ننننة عنننن  ورينننن  عنننند  الموااقننننة علنننن   يلا اننننة الدولنننن

 تمرير القوا ي  المتالقة بال راي  وغيرها.

الدضننننننتور الاراقنننننن  المنننننناده  و جنننننند ذ  ذضننننننا  المسننننننلولاة اإلداريننننننة للننننننو راء  ننننننا ورد انننننن  

(  ننننننل والتننننن   صننننن  علننننن  ذ   ننننن  ا تصنننننا   جلنننننأ الننننننواب الاراقننننن   الرقابنننننة علننننن  ذداء 50)

(  نننننل والتنننن  عنننناء 21الدضننننتور ا رد نننن  انننن  المنننناده ) السننننلطة التنفيت ننننة   ولننننتل   ننننا  ننننص علاننننل

رينننناأ الننننو راء والننننو راء  سننننلولو  ا ننننا   جلننننأ النننننواب  سننننلولاة  شننننترلة عنننن  السااضننننة  اي ننننا:  

 . .الاا ة للدولة لما ا  ل  و ير  سلو  ا ا   جلأ النواب ع  اعما  و ارتل
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 اقنننننننن الار  ووننننننننناء  علنننننننن  النصننننننننو  السننننننننابقة  كننننننننو  لنننننننن  ع ننننننننو انننننننن   جلننننننننأ الننننننننو راء

ا رد نننننننن  تترتنننننننن  علاننننننننل  سننننننننلولاة ضااضنننننننناة وإداريننننننننة )ارد ننننننننة ذو ت ننننننننا ناة( عنننننننن  لا اننننننننة ذداء و 

الواع نننناة التنننن  ذوللنننن  لننننل انننن  تسننننيير المراانننن  الاا ننننة و  اضنننن تل انننن  حننننا  تجنننناو  الصنننن حااة 

التنننننن   ن نننننن  لننننننل ذو ذ طنننننن  انننننن  ت د ننننننة الواع نننننناة والممارضنننننناة التنننننن   قننننننو    ننننننا هننننننو وذع نننننناء 

 و ارتل.

دور ال رلمنننننا  وال كو نننننة اننننن  ا  دمنننننة الد مقراوانننننة  قنننننو  علننننن  التكا ننننن  لامنننننا  وينننننر  ال احنننننه  ذ 

لانننننننل  صنننننننل ة للنننننننوو  والمنننننننواو   و   قنننننننو  علننننننن  التنننننننناار وال ساضننننننناة غينننننننر الم نننننننرره  ين منننننننا  

اانننننند ا تشنننننار ال كو نننننة  وعنننننود  رلمنننننا  قنننننو   قنننننو   واع اتنننننل  ينننننر  انننننا   تت نننننو   درعنننننة ذ  نننننر 

   رننننندار ذ  قننننرار  مسننننن    اننننن  حنننني  ذ  عننننند  ااالانننننة لل فنننناى علننننن  حقننننوو ا انننننراد  وتتننننن    انننن

الرقابننننننة ال رلما اننننننة  نننننن  ق نننننن  ذع نننننناء ال رلمننننننا   كننننننو    فننننننلا    ت ينننننند ال كو ننننننة عنننننن   سننننننارها 

ال قاقننننن   وتتاسننننن  باتخننننناذ قنننننراراة  ننننند ا انننننراد  كنننننو   نننننررها   ققنننننا علننننن   سنننننيره اإلرننننن ح 

ت نننننا التكا لانننننة  ننننن  ال رلمنننننا  والتقننننند  اننننن  الدولنننننة  وتسنننننتطا  ال كو نننننة ذ  تسنننننتفيد  ننننن   ننننن   ع ق

 نننننن  المالو نننننناة التنننننن   قنننننند  ا ل ننننننا ذع نننننناء  جلننننننأ النننننننواب  علنننننن   ننننننك   مارضننننننات   حقننننننوق   

الدضنننننتورية  و ننننن   ننننن    تابات نننننا لتلننننن  المالو ننننناة وتاق  نننننا وتصننننن ا   نننننا هنننننو  خنننننال   تاجنننننة 

لتلننننننن  المالو ننننننناة   جاننننننن   ننننننن  ذع ننننننناء ال كو نننننننة ضنننننننندا حقاقانننننننا لننننننندا   سنننننننيره ال كو نننننننة  لننننننن  

 ا  ا .
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 الفصل الثالث

 صور الجرائم التي يرتكبها الوزير والمسؤولية الجزائية المترتبة عليها

   جالنننننننننا   نننننننن   بالمسنننننننناواه  ا   الرغ ننننننننة انننننننن    ا مننننننننة الننننننننو راء و سنننننننناءلت   عنايانننننننن

والنلاهننننننة انننننن   الننننننو ير  ننننننواو  دا نننننن  الدولننننننة لغيننننننرن  نننننن  المننننننواوني  لكنننننن  تنننننن  تكلافننننننل بمنصنننننن  

ضااضننننننن   دار  اننننننن  الدولنننننننة  و ننننننن  ذ  هنننننننتن الجنننننننراي  ل نننننننا ذهمانننننننة ل ينننننننره لننننننناأ  همانننننننة الجنننننننر  

علننننن  الدولنننننة  والنننننت  الجنننننر  وذهميتنننننل وتننننن  يرن ارتكننننن   ضنننننا  وإ منننننا لمنصننننن  الشنننننخص النننننت  با

ذ ننننل ا   الجريمننننة عنننن  ذ   ننننخص آ ننننر انننن   كا ننننل الط اانننن  انننن  المجتمنننن اقترااننننل ل ننننتن ختلنننن   

ا  نننننخا  الط اايننننني    نننننل بشنننننر ولننننن   ا نننننا   مكننننن  التشنننننديد علانننننل اننننن  لننننن  الجنننننراي  التننننن   قتر 

 ال شر  طايي .

تقننننو  المسننننلولاة الجلاياننننة للننننو ير انننن  حننننا  ارتكابننننل ذحنننند الجننننراي  المنصننننو  علي ننننا انننن  قننننا و  و 

وننننناة الاراقننننن  والمتالقنننننة با اانننننا  التننننن   قنننننو    نننننا المومننننن  الانننننا  وعر  نننننا القنننننا و   وذلننننن  الاقو 

بخننننن   القنننننا و  ا رد ننننن  النننننت   نننننص علننننن   جموعنننننة  ننننن  الجنننننراي  يرتك  نننننا النننننو ير اننننن  قنننننا و  

وعلننننن     ا منننننة النننننو راء ذو اننننن  قنننننا و  الاقووننننناة ا رد ننننن  وذلننننن  ذ نننننناء تولانننننل  نصننننن ل النننننو ار .

لفصننننن  لدراضنننننة الجنننننراي  المرتك نننننة  ننننن  ق ننننن  النننننو ير والمسنننننلولاة المترت نننننة ذلننننن  ضنننننيت  تقسنننننا  هنننننتا ا

 علي ا ضواء عراي  تنداماة ذو ضلولاة  وذل  وا  التقسا  ا ت :

 المسلكاة والمسلولاة الجلاياة المترت ة علي ا  المخالفاةالم  ه ا و : 

 والمسلولاة الجلاياة المترت ة علي ا الجلاياةالجراي  الم  ه ال ا  : 
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 األول المبحث 

 السلوكية والمسؤولية الجزائية المترتبة عليها  الجرائم

هننننننا   جموعنننننة  ننننن  الجنننننراي  الت لانننننة يرتك  نننننا النننننو ير والمومننننن  الانننننا  ويااقننننن  علي نننننا 

ضنننننلولاة اننننن  الومافنننننة الاا نننننة   ن نننننا اإلهمنننننا  النننننوماف   و ن نننننا عننننند   تم ننننن  ا  رااننننناةوذغل  نننننا 

رننننننور  ننننننا الم اادنننننة علنننننن  لرا ننننننة الومافننننننة  و ن ننننننا ضننننننوء اضنننننتاما  السننننننلطة  وضننننننيت  ال  ننننننه اي

 عا  عل  الن و ا ت :ات 

 المطل  ا و : اإلهما  الوماف 

 المطل  ال ا  : ضوء اضتاما  السلطة )اضتغ   النفوذ الوماف (
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 المطلب األول

 اإلهمال الوظيفي

 واع ننننناة  تاننننندده ت ننننندذ  ننننن  تننننناري  تسنننننلمل  والنننننو ير بشنننننك   نننننا  يلتنننننل  المومننننن  الانننننا 

الامنننن   ب يننننه  ذا  ننننر  عنننن  هننننتن الواع نننناة ذ كنننن   سنننناءلتل ت دي اننننا   و نننن  رننننور هننننتا الخننننرو  

اإلهمنننننا  اننننن  ذداء الومافنننننة  والنننننت   قصننننند بنننننل:  ترا ننننن  المومننننن  الانننننا  عننننن  القانننننا  بالواع ننننناة 

وهنننننتا اإلهمنننننا   قننننن   .(1)ال اطنننننة وال نننننتر المولولنننننة  لانننننل ب كننننن  ومافتنننننل  ووالقننننندر الواعننننن   ننننن  

عنننن  عمنننن    جننننا   لننننا   جنننن   نج ب ااننننا   تانننندده   جا اننننة ذو ضننننل اة  وذغلنننن  رننننورن وذحوالننننل تنننن

علانننننل اإلقننننندا  علانننننل  ااإلهمنننننا  اننننن  عنننننوهرن  وقننننن  ضنننننل      ا نننننل يتصنننننور ذ   قننننن  اننننن  ذحنننننوا  

 .  (2) ادره ب ااا    جا اة

 ننننة رليننننله ذضاضنننناة للوعننننود ا عتمنننناع  وهنننن  وتاننننود علننننة تجننننري  اإلهمننننا  الننننوماف   لنننن  حما

 نننننن  الاننننننا لي  عنننننن  ا ضننننننت تار بالمننننننا  الاننننننا  الما ننننننود  لنننننني   بصنننننناا تل ذو اضننننننتخدا ل لصننننننال  

الشننننا   ولنننننف ا ضنننننت تار ب سننننن  ضنننننير اإلداره  وال ننننرب علننننن  غفلنننننت   وعننننند    نننننا ت   ب سننننن  

ال فنننننناى علنننننن  ضنننننير ذداء الامنننننن  الننننننوماف  المسننننننخر اننننن  ضنننننن يلل  وعلنننننن  تننننننوا ي   وتكاضنننننل   انننننن  

 صننننننل ة اإلداره الاا ننننننة لدرعننننننة تاطنننننن  ا  تفننننننا  بالمننننننا  الاننننننا   ذو الت دينننننند بننننننالخطر ضنننننن  تل ذو 

 .(3)ض  ة ا رواح  ذو  ل او ا  رار بمصال  ا  ة

انننننالموم  ذ نننننا  لا ننننن  درعتنننننل  ومننننن  عننننناد  ذ  و ينننننر  جننننن  ذ  ينننننلد    نننننا   ايننننننة ل سننننن  

لواع نننناة المومنننن   و  نننند  نننن  اإل نننناره  لنننن  ضننننير الومافننننة الاا ننننة وقنننند تاننننري المشننننر  الاراقنننن  
                                                            

( عبععععد اللطيعععع م ألمععععد ملمععععدم جععععرائ  اإل مععععال لععععو مجععععال الوظيلععععة العامععععة لععععو اععععانوص العدوبععععامم معتبععععة 1
 .392م ص0280الرسالة الدوليةم الدا ر م 

م 8999الخعععععاصم منشعععععأ  المععععععار م اإلسععععععندريةم ( بهنعععععا  رمسعععععيسم اعععععانوص العدوبعععععام جعععععرائ  الدسععععع  2
 .301ص

 .371( عبد اللطي م المرجع السابق نلسهم ص3
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ذ  هنننننتن الواع ننننناة لاسننننن    ننننندده علننننن  ضننننن ي  ال صنننننر وإ منننننا هننننن  واع ننننناة عا نننننة  اتجنننننة عننننن  

و اانننننة الومافنننننة الاا نننننة  ذا  نننننا  الف نننننا ا  نننننل  انننننري  فسنننننل للمسنننننايلة  ودليننننن  ذلننننن   نننننا ورد اننننن  

لاراقننننن   منننننار  (  ننننن  الدضنننننتور الاراقننننن  النننننداي  والتننننن  ذ نننننارة ذ   جلنننننأ النننننو راء ا12المننننناده )

رننننن حااة تخطننننناو وتنفينننننت السااضنننننة الاا نننننة والخطنننننو الاا نننننة واإل نننننرا  علننننن  عمننننن  النننننو اراة 

 وهتا  رذ  ال احه واع اة عا ة غير   دده.

(  نننن  قننننا و  ا  نننن ا  4لكنننن   ننننص المشننننر  الاراقنننن  علنننن  الواع نننناة ا ضاضنننناة انننن  المنننناده )

الومافننننننننة ب  ا ننننننننة و نننننننناور ذداء ذعمننننننننا   -8 ننننننننومف  الدولننننننننة والقطننننننننا  الاننننننننا  و نننننننن  ذهم ننننننننا: )

واعننننننة ذوا ننننننر الر ضنننننناء المتالقننننننة بنننننن داء واع اتننننننل انننننن  حنننننندود  ننننننا تق نننننن  بننننننل  -0بالمسننننننلولاة  

احتننننننرا  القننننننوا ي   -4القننننننوا ي  وا  دمننننننة والتالامنننننناة واحتننننننرا    والتننننننلا  اللااقننننننة انننننن   خنننننناو ت  . 

 -2  الم اادنننننة علننننن   نننننر  ولرا نننننة الومافنننننة -5عننننند   اشننننناء ذضنننننرار الومافنننننة.  -3واللنننننواي . 

الم اادنننننة علننننن  ذ نننننوا  الدولنننننة التننننن  اننننن  حو تنننننل ذو ت ننننن  تصنننننرال واضنننننتخدا  ا بصنننننوره ر نننننيده. 

 ا  تنا  ع  اضتغ   الومافة لت قي   نفاة ذو رو   خص  لل ذو غيرن( -7

 ت نننننا  القواعننننند القا و انننننة ذو الفنانننننة التننننن   الانننننا  المومننننن علننننن  ذلننننن  عننننن   خالفنننننة النننننو ير ذو و 

  اننننننالتلا  المومنننننن    ننننننتن  فسننننننل للمسننننننايلة الت دي اننننننة والجلاياننننننة اننننننري  تكفنننننن  حسنننننن  ذداء الامنننننن 

المواعينننند لنننناأ التلا ننننا   ننننكلاا  وإ مننننا هننننو التننننلا   و ننننوع  لنننناأ ال نننند  تواعنننند المومنننن  انننن  ع ننننة 

اإلداره   ننننن  ال ننننند  ا ضنننننا   ننننننل  انننننا  المومننننن  با تصارنننننل  ننننن   هنننننتن الفتنننننره  دقنننننة و شنننننا  

لماقننننو   راهاننننا  انننن  ذلنننن   صننننل ة اإلداره اد وضننننرعة وذ ا ننننة  اي ننننت  لاننننل ع نننندن وواقتننننل انننن  حنننندو 
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  وانننننن  عمانننننن  ا حننننننوا   جنننننن  ا   كننننننو  الامنننننن  الننننننت  ا تننننننن  (1)ال   ننننننة ل سنننننن  ضننننننير الامنننننن 

 الموم  ع  ادايل ذو ت  ر ا  تنفيتن  ما يد   ا   جا  ا تصارل.

المومننننن  الانننننا  ينننننل ر علننننن  النننننو ير بشنننننك   نننننا  و ولمنننننا لنننننا  اإلهمنننننا  النننننت  يرتك نننننل 

ذداء الامننننن   اقننننند رتننننن  المشنننننر  علننننن  هنننننتا المومننننن  النننننت  ذهمننننن  اننننن  ذداء ومافتنننننل المسنننننلولاة 

:  نننن  ذ  اإلهمننننا  انننن  ذداء الومافننننة يننننلد   لنننن  المسننننلولاة والم ا مننننة الت دي اننننة    ا ننننل الجلاياننننة

هننننننتن ذ  ننننننا   و نننننن  رننننننور اإلهمننننننا  الننننننت  يترتنننننن  علاننننننل  الجلاياننننننةقنننننند يننننننلد   لنننننن  المسننننننلولاة 

 ل نننننناو ال ننننننرر بمصننننننال  الدولننننننة والمسننننننا  بننننننال   انننننن  ال انننننناه وضنننننن  ة  الجلاياننننننةالمسننننننلولاة 

الجنننننراي  الواقانننننة اننننن   جنننننا ة ال نننننناء    ننننن  الجسننننن  ذو اننننن   جنننننا    ا نننننره بانننننض الم ننننن  الفنانننننة 

 .  (2)والط  والتس   ا  ال ري  وحوادث السااراة

الصننننننوره  نننننن  رننننننور  قنننننند عننننننر  هننننننتنذ  ننننننا  وانننننن  هننننننتا الصنننننندد  جنننننند ذ  المشننننننر  الاراقنننننن  

( والتننننن  عننننناء 423 نننننص المننننناده )اننننن  ا   نننننرا  النننننوماف   ننننن   ننننن   قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  

اي ننننننا:   ااقنننننن  بننننننال  أ  ننننننده   تلينننننند علنننننن  ضنننننننتي  ووغرا ننننننة   تلينننننند علنننننن   ننننننايت  دينننننننار ذو 

ب حننننننند  هننننننناتي  الاقنننننننووتي  لننننننن   ومننننننن  ذو  كلننننننن  بخد نننننننة عا نننننننة تنننننننر  عملنننننننل ولنننننننو بصنننننننوره 

عمننندا عنننن  واعنننن   ننن  واع نننناة ومافتننننل ذو عملنننل  تنننن  لننننا   ننن   ننننا  التننننر  ا ضنننتقالة ذو ا تننننن  

ذو ا  تننننننا  ذ   جاننننن  حاننننناه الننننننا  ذو رننننن ت   ذو ذ نننننن   اننننن   طنننننر ذو لنننننا   ننننن   نننننا  ذلننننن  

 ".ذو اتنة  ي  النا  ذو  ذا عط   راقا عا ا      دث ا طرابا  

                                                            
م 0280( لمعععععاد م ملمعععععد انعععععورم اللمايعععععة الجنائيعععععة للمعععععوال العامعععععةم دار اللععععععر الجعععععامعوم اإلسععععععندريةم 1

 .080ص
 .05( بهنا  رمسيسم مرجع سابقم ص2
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  ينننننن  انننننن  انننننن  ا رد  والننننننت    يوعنننننند لننننننل  قننننننا و    ا مننننننة الننننننو راءبذ ننننننا لامننننننا يتالنننننن  

 صنننننن  علنننننن  عننننننراي   ضنننننناءه اضننننننتاما  السننننننلطة واإل نننننن   (  نننننننل 3/4الاننننننراو  جنننننند ذ  المنننننناده )

واعنننننن  الومافننننننة المنصننننننو  علي ننننننا انننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة والننننننت   دم ننننننا  نننننن   نننننن   المننننننواد  

(  ننننننل  ولكننننن   نننننا ي مننننننا اننننن   و نننننو  دراضنننننتنا هنننننتن  نننننا يتالننننن  بمسنننننلولاة 813ولغا نننننة  810)

وحينننننننننه    المننننننننناده  ننننننننن  قنننننننننا و  الاقووننننننننناة   814والمننننننننناده  810النننننننننو ير ذ   نننننننننم  المننننننننناده 

(  يننننننن  بنننننن   اضننننننتاما  السننننننلطة بالومافننننننة لغا ننننننة  عاقننننننة ذو تنننننن  ير تنفيننننننت ذحكننننننا  القننننننا و  814)

( اعت نننننرة بنننن   لنننن   ومنننن  ت ننننناو   نننن  ضنننن    شننننرو  اننننن  814تات ننننر عريمننننة وذ  ننننا المنننناده )

ا  علاننننل   نننن  هننننل ء المننننومفي  القاننننا   واع اتننننل الوما اننننة تات ننننر عريمننننة انننن   الننننو ير  مكنننن  القانننن

انننن ذا ا ط قنننن  علاننننل ذ   نننن  هننننتن الجننننراي  ا  ننننل  ااقنننن  ولمننننا هننننو  نصننننو  علاننننل  ننننم  المننننواد 

 .ذع ن
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 نيالمطلب الثا

 )استغالل النفوذ الوظيفي( سوء استعمال السلطة

تتطلننننننن  حما نننننننة اإلداره ال كو انننننننة  ننننننن  ا   نننننننرا  والفسننننننناد حدنننننننر اضنننننننتغ   المومننننننن  

 فننننننوذ وضننننننلطة ومافتننننننل لت قينننننن   صننننننال ل  ذو لخد ننننننة ذهنننننندا   ذو  صننننننال  حلواننننننة  ذو بقصنننننند 

اإل نننننرار بنننننالغير  حقننننناد  خصننننناة  ذو الت ايننننن  علننننن  ا  دمنننننة بقصننننند ت قيننننن   صنننننل ة لنننننل ذو 

ل وضنننننلطت ا ينننننلد   لننننن   علعنننننة  قنننننة المنننننواوني    اضنننننتغ   المومننننن  لنفنننننوذ ومافتنننننذلغينننننرن  ذلننننن  

اننننن   لاهنننننة وذ ا نننننة المومننننن    منننننا ينننننلد   لننننن  تصننننند  ا و نننننا  الوما انننننة المختلفنننننة واإل ننننن   

 .(1) و را ابكرا ة الومافة وضمات ا 

بالواع نننننناة الوما اننننننة عمانننننن  ا عمننننننا  التنننننن  تنننننند    ننننننم      ولكنننننن  هنننننن   ات ننننننر   نننننن 

ومافنننننننة النننننننو ير بصنننننننوره   ا نننننننرن ذ  ذ  نننننننا تشنننننننم  عماننننننن  ا اانننننننا  الجر انننننننة المرتك نننننننة  ننننننننل اننننننن  

 وعلنننن  اإل نننن   بالواع نننناة للننننو ير اقننننالاراقنننن   اننننري  مارضننننتل لم ا ننننل؟ لقنننند اقتصننننر المشننننر  

  صنننن  المننننادهحيننننه  اننننة للننننو ير  الواع نننناة الوماوالتنننن  حننننددة  / ذو  (12) ننننتلرن لنننننص المنننناده 

 ذو  : منننننننار   جلنننننننأ النننننننو راء الصننننننن حااة ا تانننننننة/ ذو  (  ننننننن  الدضنننننننتور الاراقننننننن  ب  نننننننل:   12)

عمنننننن  الننننننو اراة   تخطنننننناو وتنفيننننننت السااضننننننة الاا ننننننة للدولننننننة  والخطننننننو الاا ننننننة  واإل ننننننرا  علنننننن 

 والج اة غير المرت طة  و اره .

والقننننننوا ي   ينننننن  ا  دمننننننةالدولننننننة وتط  علنننننن  ذلنننننن   جنننننن  ذ  يتننننننول  الننننننو راء  داره  صننننننال 

وذلنننن   نننن   نننن   القننننوا ي   ننننص بننننل   نننن  و يننننر بمننننا يتالنننن  بننننا  ور الاايننننده  لنننن  و ارتننننل وومننننا 

                                                            
م دار الثدالعععععة للتوزيعععععع والنشعععععرم عمعععععاصم 0ق ااردنعععععوم ج( عنععععععاصم نعععععوا م العععععوجيز لعععععو الدعععععانوص اإلدار1

 .851م ص0282
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 ننننن   ننننن   ا لتنننننلا  بجنننننوهر   ا نننننل الو ارينننننة تكنننننو    والقواعننننند وا  دمنننننة المرهانننننة اإلعنننننراء والتننننن

والمسننننلولااة ا  ننننر   ياننننةالجلاوالط ااننننة السااضنننناة لاملننننل  وهننننتا ينننند  علنننن  ذ ننننل ينننند   بالمسنننن لة 

تكننننو   ننننم  رنننن حااتل   ا ننننره دو  تلنننن  التنننن   قننننو    ننننا انننن   اننننري  مارضننننتل  تنننن ا عمننننا  ال

 .(1)لم ا ل والمرتك ة  نل ا  حااتل الخارة

 ويتم ننننن  ضنننننوء اضنننننتاما  السنننننلطة اننننن  ال نننننا ة التننننن  يتنننننر  اي نننننا المشنننننر  للمومننننن  قننننندرا  

 نننن  ال ريننننة انننن   مارضننننة ضننننلطاتل لاقننننرر انننن  حنننندود الصننننال  الاننننا   ننننا يننننران   ققننننا ل ننننتن الغا ننننة. 

اننننننالفكره الجوهريننننننة انننننن  ضننننننوء اضننننننتاما  السننننننلطة تت قنننننن  انننننن  ا  المومنننننن  ي نننننند   نننننن   مارضننننننة 

ا تصارننننننل ت قينننننن  غا ننننننة  ختلفننننننة عنننننن  تلنننننن  التنننننن  حننننننددها القننننننا و  لل قننننننوو التنننننن  تنننننند   انننننن  

خويننننننن  المومننننننن  ل نننننننتن السنننننننلطة ت قيننننننن  المصنننننننل ة ا تصارنننننننل  حينننننننه ي ننننننند  المشنننننننر   ننننننن  ت

الاا نننننة  انننننا  ا تغننننن  ت قيننننن   صنننننل ة  خالفنننننة لمنننننا حنننننددن القنننننا و  لنننننل  كنننننو  قننننند ذضننننناء اضنننننتاما  

  ولننننو لننننا  ال نننند   نننننل  صننننل ة عا ننننة   ننننا دا  ا ننننل  ننننر  عنننن  روح التشننننري  والغا ننننة (2)ضننننلطتل

المصننننل ة الاا ننننة  لمننننا التنننن  اضننننت دا ا المشننننر  الننننت  ير نننن  انننن  عمانننن  التشننننريااة  لنننن  ت قينننن  

 سنننننتو  اننننن  ذلننننن  للنننننل حسننننن  النانننننة وضنننننو ها لننننند  المومننننن  اننننن  ضنننننوء اضنننننتاما  ضنننننلطتل التننننن  

 .(3) ول ا المشر  لل

  نننننا  ف ننننن   ن نننننا حدنننننر الواضنننننطة اقننننند عننننناء اننننن   نننننصالاراقننننن  واننننن   صنننننو  الدضنننننتور 

لاراقينننننننو   تسننننننناوو  ذ نننننننا  القنننننننا و  دو  تميينننننننلق ا (  ننننننن  الدضنننننننتور الاراقننننننن  ب  نننننننل:  83المننننننناده )

بسننننن   الجننننننأ ذو الانننننرو ذو القو انننننة ذو ا رننننن  ذو اللنننننو  ذو الننننندي  ذو المنننننته  ذو الماتقننننند ذو 
                                                            

ظعععالرم إسعععماعيل نجععع  العععديصم إضعععراب الموظععع  الععععا  ععععص العمعععل: دراسعععة تلليليعععة مدارنعععةم مجلعععة عليعععة  (1
 .015م ص 0280م جامعة عرعوك.00م اإلفدارم 2الدانوص للعلو  الدانونية والسياسيةم المجلد 

م 0220للمايعععععة الجنائيعععععة للمعععععوال العامعععععةم دار اللععععععر الجعععععامعوم اإلسععععععندريةم ( لمعععععاد م ملمعععععد انعععععورم ا2
 .12ص

 .853م ص0 م العدد 8979م مجلة ندابة الملاميصم 48/71( عدل عليا أردنية 3
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انننننننن   الفصنننننننن  ال ننننننننا     ولننننننننتل   ننننننننا ورد انننننننن  .الننننننننرذ  ذو الو نننننننن  ا قتصنننننننناد  ذو ا عتمنننننننناع 

(  ننننننا يلنننننن :  ا رد يننننننو  2/8 قننننننوو ا رد ينننننني  وواع ننننننات   المنننننناده )الدضننننننتور ا رد نننننن  المخننننننتص ب

تميينننننل  ينننننن   اننننن  ال قنننننوو والواع ننننناة  وا  ا تلفنننننوا اننننن  الانننننرو ذو اللغنننننة  ذ نننننا  القنننننا و  ضنننننواء  

 ذو الدي  . 

حيننننه  جنننند ذ  القصنننند الننننت  ذرادن المشننننر  الاراقنننن   نننن   نننن    ننننا  ننننص علاننننل الدضننننتور 

ب نننننروره ذداء القسننننن   ننننن  ق ننننن  ذع ننننناء  جلنننننأ الننننننواب ) نننننو   جلنننننأ النننننو راء ضننننناكو  ال نننننلب 

نننننننا  اضننننننتغ   المنارنننننن  الوما اننننننة  حيننننننه  صنننننن  الفننننننايل ب غل اننننننة المقاعنننننند( حتنننننن     كننننننو  ه

لد  ع ننننو  جلننننأ النننننواب الامنننني  الدضننننتورية ينننن (  نننن  دضننننتور الاننننراو النااننننت ب  ننننل:  52المنننناده )

ُاقسننننن  باللنننننل الالننننن  الادنننننا   ذ  ذ د    :ذ نننننا  المجلنننننأ  ق ننننن  ذ  ي ا نننننر عملنننننل  بالصننننناغة ا تانننننة

علننننن  اضنننننتق   الانننننراو وضننننناادتل    منننننات  و سنننننلولاات  القا و انننننة   تفنننننا ق وإ ننننن    وذ  ذحننننناا  

وذرعنننننننن   صننننننننال   ننننننننل ل  وذضنننننننن ر علنننننننن  ضنننننننن  ة ذر ننننننننل وضننننننننمايل و ااهننننننننل و رواتننننننننل و دا ننننننننل 

الننننننننند مقراو  ا ت ننننننننناد   وذ  ذعمننننننننن  علننننننننن  رننننننننناا ة ال ريننننننننناة الاا نننننننننة والخارنننننننننة  واضنننننننننتق   

 ."الق اء  والتل   تط ي  التشريااة ب  ا ةق وحااد  واللل عل   ا ذقو     

اانننن  ضننننوء اضننننتاما  السننننلطة واضننننتغ ل ا الاراقنننن   قننننا و  الاقوونننناةقنننند عننننر  علنننن  ذلنننن  و 

ولنننننتل   جنننننند هنننننتا التجنننننري  والاقنننننناب اننننن  قنننننا و  الاقوونننننناة  المرتكننننن   ننننن  ق ننننن  المومنننننن  الانننننا 

( با نننننل:   ااقننننن  بنننننال  أ لننننن   ومننننن  او 442الاراقننننن   ننننن   ننننن    نننننا ورد اننننن   نننننص المننننناده )

 نننننن  عمنننننندا ذومافتننننننل ذو   كلنننننن  بخد ننننننة عا ننننننة ا تننننننن  بغيننننننر حنننننن  عنننننن  اداء عمنننننن   نننننن   عمننننننا 

  .  ض   آ ر غير  شرو ذ واع     واع ات ا  تاجة لرعاء او توراة او وضاوة او 
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لننننننن   -8( علننننننن   نننننننا يلننننننن :   810المننننننناده )   صنننننننواننننننن  قنننننننا و  الاقووننننننناة ا رد ننننننن   

 ومنننن   سننننتام  ضننننلطة ومافتننننل   ا ننننره ذو بطرينننن  غيننننر   ا ننننر لااننننوو ذو يننننل ر تنفيننننت ذحكننننا  

المامنننننو    نننننا ذو ع ا نننننة الرضنننننو  وال نننننراي  المقنننننرره قا و نننننا ذو تنفينننننت قنننننرار القنننننوا ي   ذو ا  دمنننننة 

ق ننننننناي  ذو ذ  ذ نننننننر رنننننننادر عننننننن  ضنننننننلطة ذاة رننننننن حاة  ااقننننننن  بنننننننال  أ  ننننننن   ننننننن ر  لننننننن  

و نننننن  عنننننند   ننننننص قننننننا و  الاقوونننننناة ا رد نننننن  علنننننن  عقووننننننة الواضننننننطة    ا  ننننننا تشننننننك   ضنننننننتي  .

 .(1)ك  ا  ساءلة  دارية      واع اة الومافة  و مك   ساءلة الموم  الت  يرت

التننننن  تكنننننو   ا نننننئة جنننننراي  للنننننو ير  مكننننن  ذ  تت ا نننننا بانننننض ال السنننننلولاة   الجنننننراي   منننننا 

للنننننننو ير  اقننننننند  صننننننن  المننننننناده  الجلايانننننننةذو  نفصنننننننلة عن نننننننا لكننننننن  ل نننننننا رنننننننلة و اقنننننننة بالمسنننننننلولاة 

 تانننند   نننن    واعنننن  الومافننننة  علنننن   ننننا يلنننن : انننن  ا رد  الخا سننننة  نننن  قننننا و    ا مننننة الننننو راء

 ا ااا  ا تاة:

ذ نننن   الدولننننة ولننننو   ذا ا ننننتر  ذحنننند الننننو راء ذ ننننناء تولاننننل ال كنننن  ذو اضننننت عر  ننننيئا  نننن  .8

 بالملاد الالن .

 لضسنننننة تابانننننة   ذا د ننننن  اننننن  تا نننننداة ذو  ناقصننننناة تاقننننندها ذ نننننة  داره عا نننننة ذو ذ نننننة .0

 إلداره عا ة ذو  ا اة لمراق ت ا.

 تااو  التجاره .  وذا لا  ع وا ا   جلأ  داره  رلة ذو ولي  عن ا ذذ .4

اقنننننننو عننننننن  الجنننننننراي   او ننننننند ا اويسنننننننتفاد  ننننننن  الننننننننص السنننننننا   ذ  النننننننو راء  سننننننن لو  عناياننننننن

الننننن  ث السنننننابقة  ويسننننن لو  عننننن  بننننناق  الجنننننراي  ذ نننننا  الق ننننناء بصنننننفت   الشخصننننناة ل قانننننة ا انننننراد 

                                                            
م 0220( سععععععجهام باسععععع م الواسعععععطة لعععععو ااردص "السعععععر المعلعععععص" مؤسسعععععة اإلرشعععععي  العربيعععععةم عمعععععاصم 1

 .808 -889ص
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وهننننننتن المننننننواد  قا ل ننننننا انننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن   ننننننص المنننننناده  .(1) الو اريننننننةدو  ال صننننننا ة 

( والتننننن  عننننناء اي نننننا:   ااقننننن  بالسنننننج  لننننن   ومننننن  ذو  كلننننن  بخد نننننة عا نننننة ع ننننندة  لانننننل 481)

الم اادنننننة علننننن   صنننننل ة الج نننننة التننننن   امننننن  اي نننننا اننننن  رنننننفقة ذو ق ننننناة ا  نننننر بسنننننوء  انننننة ذو 

 غيرن .تس   باإل رار ل تن المصل ة لا ص  عل   نفاة لنفسل ذو ل

ولننننتل  عننننر  المشننننر  الاراقنننن  اضننننتغ   النفننننوذ الننننوماف   نننن   نننن    ننننا ورد انننن  المنننناده 

(  ذا ا تفننننن  النننننو ير ذو المومننننن  الانننننا   ننننن  ا  نننننغا  ذو المقننننناو ة ذو التا نننننداة التننننن  لنننننل 489)

( 489ع قننننننة   ننننننا بشننننننك   نننننن  ا  ننننننكا  ا  ننننننل  اننننننري  فسننننننل للاقنننننناب حيننننننه  صنننننن  المنننننناده )

لسنننننج   نننننده   تليننننند علننننن  عشنننننر ضنننننني  ذو بنننننال  أ لننننن   ومننننن  ذو المنننننتلوره ب  نننننل:   ااقننننن  با

 كلنننن  بخد ننننة عا ننننة ا تفنننن    ا ننننره  ذو بالواضننننطة  نننن  ا  ننننغا  ذو المقنننناو ة ذو التا ننننداة التنننن  

لننننننل  نننننن   انننننن   عنننننندادها ذو  حالت ننننننا ذو تنفيننننننتها ذو اإل ننننننرا  علي ننننننا ويااقنننننن  بالاقووننننننة ذات ننننننا  ذا 

شننننلو  المتقد ننننة . و نننن   نننن    ننننا ضنننن    جنننند حصنننن  علنننن  عمولننننة لنفسننننل ذو لغيننننرن بشنننن    نننن  ال

ا  هننننتن المخالفنننناة  مكنننن  ذ  تقنننن  بشننننك  ل يننننر  نننن  ق نننن  الننننو راء    نننن   ملكننننو  ضننننلطة واضنننناة 

انننن   جننننا  التصننننر  انننن  ذ ننننوا  الدولننننة لاإل ننننرا  وإعطنننناء قننننرار اإلحالننننة للاطنننناءاة والتا ننننداة 

 ال كو اة.

 مننننننا ينننننند   ذ  ننننننا  انننننن  عريمننننننة اضننننننتغ   النفننننننوذ وإضنننننناءه اضننننننتاما  السننننننلطة  نننننن  ق نننننن  

(  ننننن  قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  والتننننن  تناولننننن  ذحكنننننا  402النننننو ير   نننننا  صننننن  علانننننل المننننناده )

عريمننننة تشننننغي  الامننننا  ذو اضننننتخدا    بطرينننن  السننننخره وهنننن  ذ ننننور ذ  ننننر  ننننا تقنننن   نننن   ننننومفي  

ه عنننناء انننن   ننننص المنننناده ذ ننننل:   ااقنننن  بالسننننج   ننننده   ل نننن  ضننننلطة واضنننناة وضننننااد ة لننننالو ير  حينننن

                                                            
 .34م مرجع سابقم ص 42ةم المجلد السابعم العدد رسالة مجلس اام ( 1
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تلينننند علنننن  عشننننر ضننننني  ذو بننننال  أ لنننن   ومنننن  ذو  كلنننن  بخد ننننة عا ننننة لننننل  نننن   انننن  اضننننتخدا  

الامنننننا  اننننن  ذ نننننغا  تتالننننن   ومافتنننننل احتجنننننل لنفسنننننل لننننن  ذو بانننننض  نننننا  سنننننت قل الامنننننا  النننننتي  

ذو قينننند انننن  دانننناتر  اضننننتخد     نننن  ذعننننور و  وهننننا ذو اضننننتخد  عمننننا   ضننننخره وذ ننننت ذعننننوره  لنفسننننل

ال كو نننننة ذضنننننماء ذ نننننخا  وهميننننني  ذو حقاقننننني  لننننن   قو نننننوا بننننن   عمننننن  اننننن  ا  نننننغا  المنننننتلوره 

 واضتول  عل  اعوره  لنفسل ذو ذعطاها ل ل ء ا  خا     احتسا  ا عل  ال كو ة .
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 نيالمبحث الثا

 المترتبة عليهاجزائية والمسؤولية ال الجزائيةلجرائم ا

الاا ننننننة علنننننن  المومنننننن  ضننننننلطة  طيننننننره   سننننننندها لنننننن   ننننننا للدولننننننة  نننننن   تسنننننن ي الومافننننننة

ضنننننلطا  وتمن نننننل  فنننننوذا  اننننن   طننننناو ا تصارنننننل   ننننن  واننننن   ارعنننننل. وهنننننتن السنننننلطة ذ ا نننننة علننننن  

المومننننن  الانننننا  ا  يلدي نننننا علننننن  وعنننننل   قننننن  للمصنننننال  الاا نننننة ذو الخارنننننة التننننن  ولننننن  ذ رهنننننا 

ن المصنننننننال   انننننننا  ذ ننننننن   لانننننننل  دو  ومننننننن  اننننننن   غنننننننن  لنفسنننننننل ذو لغينننننننرن  ننننننن  وراء ت قيننننننن  هنننننننت

المومننننن    نننننتا الواعننننن  لنننننا  ذلننننن   اا نننننة لومافتنننننل واضنننننتغ   لصنننننال ل الخنننننا   و ننننن  ذ طنننننر 

 ننننروب هننننتن الخاا ننننة: ا   جانننن  المومنننن   نننن  ضننننلطتل و فننننوذن تجنننناره  فينننند  نننن  وراي ننننا  اد ننننا او 

ذد اننننا  لاقننننو  بمننننا  طلنننن   لاننننل ذو  متننننن  عمننننا  جنننن  علاننننل انننن  حنننن  ذو انننن  غيننننر حنننن  لقنننناء اايننننده 

  (2)  ذو ا  يننننند   اننننن  ذ تنننننل  نننننا  وعننننند اننننن  حاا تنننننل ب كننننن  ومافتنننننل(1)اها لنفسنننننل ذو لغينننننرنيتقا نننن

 .(3)ذو ا   غير ا  ال قاقة المقرره ا  القا و  الت  لا  ين غ  علال ا  يلدي ا لما ه 

التننننن  ترتكننننن   ننننن  ق ننننن  النننننو ير ذو ذ   ومننننن   الجلايانننننةا   رااننننناة ويقصننننند بنننننالجراي  ذو 

تصنننندر  نننن  المومنننن  ذ ننننناء ومافتننننل التنننن  تتالنننن  بنننن     ال قننننة الاا ننننة تلنننن  الجننننراي  التنننن  عننننا  

تناو  ال احننننننه يوالمصننننننل ة الاا ننننننة وواع نننننناة الومافننننننة الاا ننننننة وتقنننننند   المصننننننل ة الخارننننننة  وضنننننن

وهنننننن  الر ننننننوه  والتلويننننننر   الجلاياننننننةا   راانننننناة الجننننننراي  و الم  ننننننه  نننننن ث رننننننور  نننننن   اانننننن  هننننننت

                                                            
( خلععععععاجوم المععععععد رلعععععععمم جععععععرائ  الرشععععععو  لععععععو التشععععععريع المفععععععرق والدععععععانوص المدععععععارصم دار ابععععععاءم 1

 .9م ص 8999الدا ر م
م مؤسسععععة الععععوراق للنشععععر والتوزيعععععم 8( المشععععهدانوم ملمععععد المععععدم الوسععععيط شععععرح اععععانوص العدوبععععامم ط2

 .543م ص0224عماصم 
 .542السابق نلسهم ص  ( المرجع3
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 قننننة الاا نننننة والمصنننننل ة الاا ننننة وواع ننننناة الومافنننننة وا  ننننت    باعت ارهنننننا  نننن  الجنننننراي  المخلنننننة بال

   وذل  وا  التقسا  ا ت :(1)الاا ة الت  تق     الموم  الاا 

 المطلب األول

 الرشوةجريمة 

ا اانننننا  التننننن  يرتك  نننننا المومننننن  الانننننا   وتاننننند لنننننتل   ننننن  ذ طنننننر  الر نننننوه هننننن  ذ طنننننر

 نننننوا  الفسننننناد النننننت   صننننني  الومننننناي  الاا نننننة وينخنننننر ع نننننا  ال كننننن   ويايننننن  القنننننايمي   تاسنننننير ذ

. ا نننن   فسننننده لننننإلداره وللمومنننن   وتاننننود علننننة تجننننري  الر ننننوه (2)  ننننلو    صننننال  النننننا  وتنننند ير 

  ل   ا يل :

حما نننننة الومافنننننة  ننننن  ذ  تاا ننننن  علننننن  ذضنننننا  ذ  نننننا ضنننننلاة تجننننند  امت نننننا علننننن  ذضنننننا   ننننن   -8

 .(3) ا واع  عل  الموم   ج  علال القاا  بلالاري والطل    ذ 

يننننننلد  هننننننتا الامنننننن   لنننننن  اإل نننننن    نشننننننا  اإلداره الاا ننننننة انننننن   واحاننننننل لااننننننة  و ننننننا ينطننننننو   -0

علاننننننننل  نننننننن   سننننننننا    ي ننننننننة اإلداره الاا ننننننننة  مننننننننا  فقنننننننند الدولننننننننة و ومفي ننننننننا ا حتننننننننرا   نننننننن  

 .(4)المواوني 

ضنننننن    شننننننرو  علنننننن  باإل ننننننااة  لنننننن   ننننننا  مكنننننن  ذ    ققننننننل عمننننننا  الدولننننننة  نننننن    ننننننراء  نننننن   -4

 حساب المواوني          ما يتقا و  ذتاابا لاأ ل   ح  اي ا.

                                                            
( نجععع م ملمعععد فعععبلوم اعععانوص العدوبعععامم الدسععع  الخعععاص والجعععرائ  المخعععل بالمفعععللة العامعععة والثدعععة العامعععة 1

 . 08 م ص 0222م دار الثدالةم عماصم 8والجرائ  الوااعة علس ااموال ومللداتهام ط
 .9( خلاجوم مرجع سابقم ص2
 .325( المشهدانوم ملمد ألمدم مرجع سابقم ص3
م 0222( نجعععع م ملمععععد فععععبلوم اععععانوص العدوبععععامم الدسعععع  الخععععاصم دار الثدالععععة للتوزيععععع والنشععععرم عمععععاصم 4

 .03ص
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اإل نننننن   بم نننننناد  الادالنننننننة وت قينننننن  المسننننننناواه  نننننني  المننننننواوني   ذ   صننننننن  المننننننواو  علننننننن   -3

الخد ننننة   باعت ارهننننا حقننننا لننننل وواع ننننا علنننن  الدولننننة وإ مننننا باعت ننننار ا ننننل قننننادر علنننن  ال صننننو  

  علي نننننا  ننننن  لنننننل حننننن  اي نننننا ب كننننن  و نننننال المنننننال  علي نننننا ب كننننن  و نننننال المنننننال   و    صننننن

 .(1)ذ  ا

(  نننننننن  قننننننننا و  483-427المشننننننننر  الاراقنننننننن   و ننننننننو  الر ننننننننوه انننننننن  المننننننننواد )وقنننننننند  دنننننننن  

 نننن   ومنننن  او  كلنننن   – 1(  نننننل:  427الاقوونننناة الاراقنننن   اقنننند عنننناء انننن   ننننص المنننناده )

 ننننن  بخد نننننة عا نننننة ولننننن  او ق ننننن  لنفسنننننل او لغينننننرن عطانننننة او  نفانننننة او  ينننننله او وعننننندا بشننننن ء 

داء عمننننن   ننننن  اعمنننننا  ومافتنننننل او ا  تننننننا  عننننننل او اإل ننننن    واع ننننناة الومافنننننة  ااقننننن  ذلننننن   

تقنننن  عمننننا ولنننن  او  بالسننننج   ننننده ا  تلينننند علنننن  عشننننر ضننننني  او بننننال  أ والغرا ننننة علنننن  ا   

 ."تليد ب   حا     ا حوا  عل   مسماية دينار  ذاعط  او وعد بل و 

التننننن  تقننننن   ننننن  المومننننن  الانننننا  وهننننن    نننننا ااننننن   منننننا حننننندد المشنننننر  الاراقننننن  رنننننور الر نننننوه 

  جننننننا    قننننننو  بننننننل المومنننننن   قا نننننن  ولنننننن  ذو ا ننننننت عطاننننننة ذو  نفاننننننة ذو  يننننننله  ذو اانننننن  ضننننننل   

ا تننننننننا  عننننننن  ااننننننن   قا ننننننن  ال صنننننننو  علننننننن  تلننننننن  ا عطانننننننة او المنفانننننننة. وقننننننند رتننننننن  المننننننناده 

ده (  نننن  قننننا و  الاقوونننناة الاراقنننن  الاقووننننة المقننننرره للر ننننوه حيننننه عنننناء انننن   ننننص المننننا427/0)

وتكنننننننو  الاقوونننننننة السنننننننج   نننننننده   تليننننننند علننننننن  ضننننننن   ضننننننننواة او بنننننننال  أ اذا المنننننننتلوره ب  نننننننل:  

حصننننننن  الطلننننننن  او الق نننننننو  او ا  نننننننت بانننننننند اداء الامننننننن  او ا  تننننننننا  عننننننننل او باننننننند اإل نننننننن   

  . واع اة الومافة بقصد المكاا ه عل   ا وق     ذل 

                                                            
 .322م ص0221( سعيدم عاملم شرح اانوص العدوبامم دار الثدالة للتوزيع والنشرم عماصم 1
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 ننننوه التنننن  قنننند تقنننن  المومنننن  وحررننننا   نننن  المشننننر  الاراقنننن  علنننن  ا  ننننوا  الاا ننننة و ننننن  الر 

الانننننننا  اقننننننند اعت نننننننر ذداء ا عمنننننننا  التننننننن    تننننننند    نننننننم  ا تصنننننننا  المومننننننن  الانننننننا  بقصننننننند 

الر ننننننوه  نننننن  اااننننننا    ااقنننننن  علي ننننننا حتنننننن  لننننننو ارتك نننننن  بطرينننننن  الخطنننننن   حيننننننه ورد انننننن  المنننننناده 

 ننننن   ومننننن  او  كلننننن  بخد نننننة عا نننننة ولننننن  او (  ننننن  قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  ب  نننننل:  421)

عنننن   ا  تنننننا غيننننرن عطاننننة او  نفاننننة او وعنننندا بشنننن ء  نننن  ذلنننن  الننننداء الامنننن  او ق نننن  لنفسننننل او ل

  طنننن   ااقنننن  بالسننننج   ننننده   ناعتقنننندعمنننن  ا  ينننند   انننن  اعمننننا  ومافتننننل ولكنننننل  عنننن  ذلنننن  او 

تقننننن  عمنننننا ولننننن  او اعطننننن  او وعننننند  تليننننند علننننن  ضننننن   ضننننننواة او ال ننننن أ والغرا نننننة علننننن  ا   

  .  .ية دينارحوا  عل   مسما تليد ب   حا     ا بل و 

(  نننن  قننننا و  الاقوونننناة 872رننننور الر ننننوه انننن  المنننناده )اقنننند حنننندد المشننننر  ا رد نننن  ذ ننننا 

ا رد نننن  حيننننه  صنننن  علنننن   ننننا يلنننن :   نننن   ومنننن  ولنننن   ننننخص  نننندب  لنننن   د ننننة عا ننننة ضننننواء 

با  تخننننناب ذو التايننننني   ولننننن   نننننخص للننننن  بم منننننة رضنننننماة لنننننالم ك  والخ ينننننر والسنننننند   ولننننن  

ذو وعنننننند ذو ذ ننننننة  نفاننننننة ذ ننننننر    و مننننننا ين غنننننن  التن اننننننل علاننننننل ا  ذو ق نننننن  لنفسننننننل ذو لغيننننننرن هد ننننننة 

 دننننننا  الخد ننننننة المد اننننننة ا رد نننننن  قنننننند اضننننننت اد  ننننننا  قنننننندر للمومنننننن   مننننننا  انننننند  ننننننم  الماننننننايير 

  لالاطاننننننة ذو ال د ننننننة التنننننن  تقنننننند  (1)الط الاننننننة المتاننننننار  علي ننننننا ل حتننننننرا   نننننن  اعت ارهننننننا ر ننننننوه

الميننننندالااة  ذو الكتننننن   و ننننن   ذلننننن   منننننا   تنننننو  بقصننننند التكنننننري    ننننن : ا وضنننننمة والننننندرو   ذو 

تا ينننننرا عننننن  ا حتنننننرا  والتقننننندير واإلعجننننناب  ولننننناأ ل نننننا ع قنننننة بمنننننا ذدان المومننننن   ننننن  عمننننن  ذو 

 .(2)   ا  حكمل

                                                            
  .0284( لسنة 10( لدر  )د( مص نظا  الخدمة المدنية ااردنو را  )821( الماد  )1
 .45نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص( 2
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ا   كنننننننننو  الامنننننننننن  ذو ا  تننننننننننا  عننننننننن  الامنننننننننن   و  يلنننننننننل   عت نننننننننار المومنننننننننن   رتشننننننننناا  

  ذو ا  تننننننا  عننننننل  شنننننروعا ذو المطلنننننوب  ننننننل  خالفنننننا  لواع ننننناة ومافتنننننل  اقننننند  كنننننو  هنننننتا الامننننن

 طابقنننننا للقنننننا و   و ننننن  ذلننننن  يرتكننننن  المومننننن  عريمنننننة الر نننننوه  ذا ولننننن  ذو ق ننننن  ذو ذ نننننت  قنننننا   

  وقننننند قنننننا  قنننننا و  الاقووننننناة ا رد ننننن  اننننن  تجريمنننننل للر نننننوه علننننن  اعت ارهنننننا )عريمنننننة (1)للقانننننا  بنننننل

  وهنننننو  نننننا (2)(. ذ نننننتا  ننننن    ننننندذ )وحنننننده الر نننننوه(874  870  878  872واحنننننده( اننننن   نننننوادن )

يتفنننن   نننن  المنطنننن  والم نننناد  القا و اننننة   ذ ا   نننن   اننننري الر ننننوه و نننن   ق ل ننننا همننننا وراننننا  انننن  

تكنننننو  يتنننننل اار قعريمنننننة واحنننننده  لاجننننن  ا   كنننننو  عقا  منننننا واحننننند     الفاننننن  النننننت  ا نننننترلا اننننن   

 حتما    عنصري : الاري والق و . 

  و ق ننننننن  الانننننننريولننننننن  ذوا  الر نننننننوه   يتصنننننننور وعودهنننننننا لجريمنننننننة تا نننننننل ا  اذا ق ننننننن  

ولننننننتل  ال ننننننا  بالنسنننننن ة للوضنننننناو  ذ يتانننننني  اعت ننننننارن  ننننننريكا للرا نننننن  والمرتشنننننن  ذو انننننناع  ذرننننننلاا 

 ا مننننا انننن  عريمننننة واحننننده  انننن   مكنننن  اعت ننننار االننننل عريمننننة  نفصننننلة   ذ لنننناأ لننننل عمنننن   سننننتق  

  االر نننننوه  ذ  عريمنننننة واحنننننده (3)اننننن  عريمنننننة الر نننننوه  ننننن  هنننننو رضنننننو  ذحننننند الطنننننراي   لننننن  ا  نننننر

ضاضنننن  هننننو المومنننن  الاننننا  المرتشنننن . ا نننن  انننن  ا رنننن  عريمتننننل وهنننن  عريمننننة ااعنننن  رلن ننننا ا 

 .(4)و ري   ات ر راح  ال اعة ذو الرا   عنصرا  روريا لت قاق ا

                                                            
 .445( بهنا  رمسيسم اانوص العدوبامم مرجع سابقم ص1
(ثمعععة نظامعععاص تشعععريعياص يتنازععععاص االععععا  الدانونيعععة للرشعععو  علعععس النلعععو التعععالو: النظعععا  ااول: يميعععز بعععيص 2

ابعععل أو يطلبعععه أو جعععريمتيص معععص الرشعععو م الرشعععو  السعععلبيةم و عععو التعععو يرتعبهعععا الموظععع  الععععا  ليعععث يأخعععذ المد
يدبعععل الوععععد بعععهم والرشعععو  اإليجابيعععة: و عععو التعععو يرتعبهعععا فعععالب اللاجعععة لعععيص يعطعععو الموظععع  الععععا  المعععال 
أو يععععده بعععه أو يعرضعععه عليعععهم وتطبيدعععا لهعععذا النظعععا  لعععاص الموظععع  يعااعععب ععععص جريمعععة الرشعععو  السعععلبية إذا 

الب اللاجععععة عععععص الرشععععو  طلععععب المدابععععل او رلععععض فععععالب اللاجععععة االسععععتجابة إلععععس طلبععععهم ويسععععال فعععع
اإليجابيعععة إذا ععععرض المدابعععل علعععس الموظععع  الععععا  لعععرلض عرضعععه. النظعععا  الثعععانو: يعتبعععر الرشعععو  جريمعععة 
والععد  يرتعبهععا الموظعع  العععا  و ععو ولععده الععذق يعععد لععاعال لهععام أمععا الراشععو لهععو مجععرد شععريك لععو الرشععو م 

ارععععاص االشعععتراك لعععو لدعععه لهعععذا النظعععا  وععععذلك يععععد شعععريعا الوسعععيط بعععيص المرتشعععو والراشعععوم إذا تعععوالرم 
 .05يدو  علس مبدأ ولد  الرشو  أشار له: نج م ملمد فبلوم مرجع سابق ص

 .1- 7م ص0227( بكم جندق عبد الملكم الموسوعة الجنائيةم مطبعة االعتمادم مفرم 3
 .02( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص4
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(  نننن  قننننا و  الاقوونننناة ا رد نننن  ذلننننر عقووننننة الر ننننوه اجنننناء 872وقنننند عنننناء انننن  المنننناده )

اي نننننا:   ننننن   ومننننن  ولننننن   نننننخص  ننننندب  لننننن   د نننننة عا نننننة ضنننننواء با  تخننننناب ذو بنننننالتايي  ولننننن  

الشننننخص للنننن  بم مننننة رضننننماة لننننالم ك  والخ يننننر والسننننند   ولنننن  ذو ق نننن  لنفسننننل ذو لغيننننرن هد ننننة 

منننن  حنننن  ب كنننن  ومافتننننل عوقنننن  بننننال  أ  ننننده   تقنننن  عنننن  ذو وعنننندا ذو ذ ننننة  نفاننننة ذ ننننر  لاقننننو  با

ضنننننتي  ووغرا ننننة تانننناد   امننننة  ننننا ولنننن  ذو ق نننن   نننن   قنننند ذو عنننني  . والر ننننوه   تملنننن  ب ننننا   و  

(  نننن  القننننا و  092ت ننننرذ   ننننا ذ ننننة ق نننن  الغيننننر  وللننننداا  اضننننتردادها  وهننننتا  ننننا  سننننتفاد  نننن  المنننناده )

ل   ننننن  ت ننننني  عننننند  وعوونننننل النننننل اضنننننتردادن المنننند   ا رد ننننن :   ننننن  ذد   نننننيئا ما نننننا ا نننننل واعننننن  علاننننن

  م     ل ا  لا  قايما و  لل ذو  امتل ا  ل   ك  قايما .
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 المطلب الثاني

 التزويرجريمة 

لجنننننراي  التلوينننننر اننننن  الم نننننرراة ذهمانننننة  ارنننننة   ذ ذ  ال ننننن   سنننننج  علننننن  النننننورو ذقنننننو  

 ننننننل  طوينننننا اننننن  الصننننندور  وا  ال قاقنننننة المسنننننطوره بالكتابنننننة ذدعننننن   لننننن  ال قنننننة وذبقننننن  علننننن   نننننر 

الاصننننور  ل الكتابننننة ت نننن و ع قنننناة ا اننننراد و اننننا  ت    لمننننا ت نننن و   ننننا الا قنننناة لامننننا  نننني  

د ال قنننننوو والواع ننننناة لامنننننا  ننننني  الجماننننن  علننننن  السنننننواء. و ننننن  الننننندو  با ننننن ا  ننننن اض وو نننننا تت ننننند

ذعننننن  ذهمانننننة ذلننننن  ا اقننننندة تشنننننريااة الننننندو  عماانننننا لمكاا نننننة ارنننننطنا  ذو تلوينننننر ذ    نننننرر ذو 

 .(1) عراء ذ  ت ريف وا  ت اين  الطراي  وذضالي  الاقاب

( 012قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  واننننن   نننننا ورد اننننن  المننننناده )  قصننننند بنننننالتلوير لمنننننا عرانننننل

 نننننل ب  ننننل:  تغييننننر ال قاقننننة بقصنننند الغننننم انننن  ضننننند ذو و اقننننة ذو ذ    ننننرر آ ننننر ب حنننند  الطننننرو 

الاننننناد  والمانوينننننة التننننن  ي ين نننننا القنننننا و  تغيينننننرا   ننننن   ننننن  ل  حنننننداث  نننننرر بالمصنننننل ة الاا نننننة ذو 

الاراقننننن  اقننننند  صننننن  علننننن  ونننننرو  (  ننننن  القنننننا و  017بشنننننخص  ننننن  ا  نننننخا    ذ نننننا المننننناده )

 التلوير الااد ة والمانوية.

( با نننننننل:  ت رينننننننف  فتاننننننن  022قنننننننا و  الاقووننننننناة ا رد ننننننن  اننننننن  المننننننناده ) وعرانننننننل لنننننننتل 

لل قاقننننة انننن  الوقنننناي  وال اا نننناة التنننن  يننننراد    ات ننننا بصنننن  ذو  خطننننو    ننننتا   مننننا  جنننن  ذو  مكنننن  

المشننننننر  ا رد نننننن  عننننننراي  ا  ينننننننج  عنننننننل  ننننننرر  نننننناد  ذو  انننننننو  ذو اعتمنننننناع  . وقنننننند تننننننناو  

                                                            
م دار اللعععععععر الجععععععامعوم 8طبيداتهععععععا العمليععععععةم ط( سعععععععيعرم ملمععععععد علععععععوم جععععععرائ  التزييعععععع  والتزويععععععر وت1

 .23 م ص0221اإلسعندريةم 
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-022التلوينننننر اننننن  قنننننا و  الاقووننننناة اننننن  الفصننننن  ال نننننا    ننننن  ال ننننناب الخنننننا أ  نننننم  المنننننواد )

070). 

ا رد نننننن  تمييننننننلن الاننننننراو والمشننننننر  ويمكنننننن  اضننننننتخ    لانننننناري  ذقننننننا  علي مننننننا المشننننننر   

 :(1) ي  عراي  التلوير وعقووات ا

   اننننني   ننننن  الم نننننرراة  اكلمنننننا ا داد ويتم ننننن  اننننن   قننننندار ال قنننننة التننننن  لفل نننننا لننننننو  المعيفففففار األول:

 قنننندار هننننتن ال قننننة ا دادة الجريمننننة  طننننوره انننن   دننننر الشننننار . وعلنننن  ذضننننا  هننننتا الملاننننار  يننننل 

 الشار   ي  التلوير ا  ا وراو الرضماة  والتلوير ا  ا وراو الخارة ذو الارلاة.

 نننننرراة التننننن  ايتم ننننن  اننننن   قننننندار  سنننننلولاة المنننننلور عننننن  حما نننننة ال قنننننة اننننن  الم المعيفففففار الثفففففاني:

ُغيننننرة اي ننننا ال قاقننننة  اكلمننننا ا دادة  قنننندار هننننتن المسننننلولاة  ا دادة الجريمننننة انننن   دننننر الشننننار  

وا دادة عقووت نننننا  وعلننننن  ذضنننننا  هنننننتا الملانننننار  ينننننل الشنننننار   ننننني  التلوينننننر اننننن  ا وراو الرضنننننماة 

النننننت  يرتك نننننل المومننننن  الانننننا  المخنننننتص  ت ريرهنننننا  والتلوينننننر النننننت  يرتك نننننل  نننننخص آ نننننر ضنننننوان 

انننننننن  تلويننننننننر الم ننننننننرراة الرضننننننننماة  و فنننننننن  عقووننننننننة التلويننننننننر انننننننن  ا وراو الخننننننننا  ذو اشنننننننندد 

 .(2)الارلاة

ة التنننننن  تت ننننننمن ا الم ننننننرراة   قننننننتتم نننننن  علننننننة تجننننننري  التلويننننننر انننننن  ذ  التلويننننننر   نننننندر لل

وهنننننننتا  خننننننن  ت انننننننا بال نننننننما  والاقننننننني  اننننننن  المانننننننا  ة وضننننننناير  دننننننناهر ال اننننننناه القا و انننننننة اننننننن  

الم ننننرراة المكتووننننة و ننننا تت ننننمنل  نننن   اا نننناة ذو وقنننناي   المجتمنننن   اجم ننننور النننننا   اتمنننند علنننن 

                                                            
 .53( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم 1
( الملععرر الرسعععمو:  عععو ععععل ملععرر يفعععدر أو معععص شعععانه اص يفعععدر مععص موظععع  مخعععتص بتلريعععره وإعطائعععه 2

تتعععوالر ليعععه الفعععلة الرسعععمية. امعععا الملعععرر العرلعععو:  عععو ععععل ملعععرر ال يعععدخل ضعععمص الملعععررام الرسعععمية و
 .321فلة المستند. بهنا م اانوص العدوبامم ص 
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إل  ننناة  نننا  قنننو   ينننن    ننن  حقنننوو ويترتننن  علننني    ننن  واع ننناة  والدولنننة تاتمننند علي نننا ذ  نننا اننن  

 مارضننننة ومايف ننننا وا تصارننننات ا المتنوعننننة  وا دلننننة الكتا اننننة انننن  المننننواد ال قو اننننة هنننن   نننن  اهنننن  

   حس  الخ ااة الت  تقو   ي  النا .وضاي  اإل  اة القا و اة  ا   وضيلة الق اء ا

ا رد ننننن  ونننننرو الاراقننننن  وقنننننا و  الاقووننننناة حننننندد قنننننا و  الاقووننننناة  منننننا ذلر نننننا ا  نننننل قننننند و

التلوينننننر بطنننننريقتي  علننننن  ضننننن ي  ال صنننننر همنننننا التلوينننننر المننننناد  والتلوينننننر الماننننننو . اكننننن  تلوينننننر 

. (1)ا  ننننننا علاننننننللل قاقننننننة   صنننننن   وضننننننيلة ذو وريقننننننة غيننننننر هنننننناتي  الطننننننريقتي     ات ننننننر تلويننننننرا  ا

وترعنننننن  علننننننة هننننننتا ال صننننننر  لنننننن  ال ننننننر  علنننننن  ا  تو نننننن  للتلويننننننر ال نننننندود الماقولننننننة التنننننن  

تقت ننننننني ا المصنننننننل ة ا عتماهانننننننة  وعلننننننن  تفننننننناد  ا  تننننننند   اننننننن   طننننننناو الاقننننننناب حنننننننا ة  ننننننن  

 .(2)ت ريف ال قاقة   تقت   المصل ة الاقاب علي ا

(  نننننن  قننننننا و  020 مننننننا حنننننندد المشننننننر  ا رد نننننن  وننننننرو التلويننننننر المنننننناد  انننننن  المنننننناده )

الاقوونننناة ا رد نننن  انننن  تقريننننر عقووننننة المومنننن  الننننت  يرتكنننن  تلويننننرا  اد ننننا حيننننه  ننننص علنننن   ننننا 

 ااقنننن  با  ننننغا  الشنننناقة الملقتننننة  مننننأ ضنننننواة علنننن  ا قنننن  المومنننن  الننننت  يرتكنننن   -8يلنننن :  

ة    ننننننا ب ضنننننناءه اضننننننتاما     نننننناء ذو  ننننننت  ذو بصننننننمة تلويننننننرا  اد ننننننا انننننن  ذ ننننننناء  اا ننننننل بالومافنننننن

 رنننننن   ذو  عمننننننا   تو ااننننننل    نننننناء  ننننننلورا  وإ ننننننا بصننننننن  رنننننن  ذو  خطننننننو  و ننننننا يرتك ننننننل  نننننن  

تط نننننن  ذحكننننننا  هننننننتن المنننننناده انننننن   -4حننننننت  ذو   ننننننااة تغييننننننر   ننننننمو  رنننننن  ذو  خطننننننو .... 

 حا   ت   السند  ت اا للاا ذو علياا .

                                                            
 .7( سعيعرم مرجع سابقم ص 1
 .24( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص 2
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تغييننننننر لل قاقننننننة انننننن    ننننننرر ب حنننننند  الطننننننرو  و   كفنننننن  لت قنننننن  عريمننننننة التلويننننننر وقننننننو 

  ذو ذ  (1)المنصننننننو  علي نننننننا اننننننن  القنننننننا و    ننننننن   جنننننن  ذ  يترتننننننن  علننننننن  هنننننننتا التغيينننننننر  نننننننرر

 كنننننننو   ننننننن   نننننننا  هنننننننتا التغيينننننننر  حنننننننداث  نننننننرر للغينننننننر  ضنننننننواء ذ نننننننا  بالمصنننننننل ة الاا نننننننة  ذو 

. وعلانننننل:   (2)بشنننننخص  ننننن  ا  نننننخا   وضنننننواء ذ نننننا  ال نننننرر  اد نننننا  ذو  انوينننننا  ذو اعتماهانننننا

تتطلنننن  اكننننره ال ننننرر ذ   م نننن  عسننننا ة  اينننننة ا قنننن  ا  ننننرار حساضنننناة  قننننو  بننننل التلويننننر  لمننننا 

  يتطلنننن  ذ    نننن  ال ننننرر بننننالمجن  علاننننل اانننن    نننن   كفنننن  ذ   كننننو  ال ننننرر   تمنننن  الوقننننو  

وقننننن  ارتكننننناب الجريمنننننة  وهنننننتا  نننننا تننننند  علانننننل ه ننننناره  ...  جننننن  ذو  مكننننن  ذ  يننننننج  عننننننل  نننننرر 

  لننننتا تورنننن  عريمننننة التلويننننر ب   ننننا  نننن  عننننراي  الخطننننر     ننننا (3) نننناد  ذو  انننننو  ذو اعتمنننناع 

 .(4)تق  باحتمالاة ال رر

والتلوينننننر  ننننن  الجنننننراي  الامد نننننة  الت قيننننن  عريمنننننة التلوينننننر والاقننننناب علي نننننا  كنننننو     ننننند 

ا  الفاعنننننن  )المومنننننن  الاننننننا ( قارنننننندا الفانننننن  المكننننننو  للجريمننننننة  وهو ننننننا  سننننننم  بالقصنننننند الاننننننا   

بقصننننند اضنننننتاما  الم نننننرر المنننننلور لامنننننا  ور  ننننن  ذعلنننننل  وهنننننو  نننننا وا   كنننننو  قننننند ارتكننننن  الفاننننن  

. (5) سنننننم  بالقصننننند الخنننننا   و  يتصنننننور  انننننا  القصننننند الخنننننا  دو  اضنننننتناد  لننننن  القصننننند الانننننا 

                                                            
( يدفعععد بالضعععرر: ععععل مسعععاس بلعععق او مفعععللة يلميهعععا الدعععانوصم أق  عععو إ عععدار للعععق وإخعععالل بمفعععللة 1

. 79مشعععععروعة يعتعععععر  بهعععععا الدعععععانوص ويعلعععععل لهعععععا اللمايعععععةم نجععععع م اعععععانوص العدوبعععععامم الدسععععع  الخعععععاصم ص
 .530المشهدانوم الوسيط لو شرح اانوص العدوبامم ص

( أمعععا بديعععة فعععور 022العدوبعععام ااردنعععوم لعععو مادتعععه ) ( و عععذه الفعععور الثالثعععة  عععو التعععو نعععص عليهعععا اعععانوص2
 الضرر  و:

 الضرر اللعلو أو اللال أو الملدق.  .8
 الضرر الملتمل.  .0
 الضرر اللردق.  .4

و ععععذه الفععععور تتسععععاو  لععععو الدععععانوص عععععرعص الجريمععععةم لععععال لععععرق بععععيص الضععععرر المععععادق أو المعنععععوق او بععععيص 
. 1لسعععععيدم شععععرح اععععانوص العدوبععععامم صضععععرر جسععععي  وأخععععر يسععععير او بععععيص ضععععرر لعلععععو و خععععر ملتمععععل. ا

 .534المشهدانوم الوسيط شرح اانوص العدوبامم ص 
 ( اانوص العدوبام ااردنو.022( الماد  )3
 .  829( االمشهدانوم مرجع سابقم ص 4
 . 05( السعيدم عاملم مرجع سابقم ص5
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و تننننن  تنننننواار القصننننند الجنننننناي  بشنننننرواة الانننننا  والخنننننا  اننننن  ع نننننره  ننننننو  ال اعنننننه علننننن  ارتكننننناب 

 .(1)الجريمة

  نننن  قننننا و  الاقوونننناة  لنننن    017منننناده ذ ننننا المشننننر  الاراقنننن  اقنننند ذ ننننار  نننن   نننن   ال

   : ق  التلوير الماد  باحد  الطرو التالاة

و ننننن  ا  ننننناء او بصنننننمة ا  نننننا  او  نننننت   نننننلور او تغيينننننر ا  ننننناء او بصنننننمة ا  نننننا  او  -8

 . ت  ر ا ة

ال صنننننننو  بطريقنننننننة الم اغتنننننننة او الغنننننننم علننننننن  ا  ننننننناء او بصنننننننمة او  نننننننت  لشنننننننخص    -0

 . ال    مو  الم رر عل  حقاقتل

 م نننننننناه او   صننننننننو ة او  ختو ننننننننة علنننننننن   انننننننناي بغيننننننننر قننننننننرار رنننننننناح   نننننننن ء ورقننننننننة  -4

ا   ننننننناء او ال صنننننننمة او الخنننننننت . ولنننننننتل  اضننننننناءه اضنننننننتاما  ا   ننننننناء او ال صنننننننمة او 

 .الخت 

اعنننننراء ا  تغيينننننر با  نننننااة او ال نننننت  او التاننننندي  او بغينننننر ذلننننن  اننننن  لتابنننننة الم نننننرر   -3

 .او ا رقا  او الصور او الا  اة او ا  ا ر ا ر      لال

 .رطنا    رر او تقليدنا -5

 :يق  التلوير المانو  ب حد  الطرو التالاةو 

 .تغيير اقرار اول  الش   الت  لا  الغري    ت رير الم رر ادراعل لال -ذ

 .عا  واقاة  لوره ا  روره واقاة ر اة    الال   تلويرها –ب 

                                                            
 .90( سعيعرم مرجع سابقمم ص 1
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 .عا  واقاة غير  اتر    ا ا  روره واقاة  اتر    ا - 

ا ت نننننننا   خصننننننناة الغينننننننر او اضنننننننت دال ا او ا تصنننننننا  بصنننننننفة غينننننننر رننننننن اة وعلننننننن  وعنننننننل  –د 

  إل  اتننننلالامننننو  ت ريننننف ال قاقننننة انننن    ننننرر او اغفننننا  ذلننننر  اننننا  لاننننل حننننا  ت ريننننرن لامننننا اعنننند 

 092 – 019 - 011وقننننند ا نننننار القنننننا و  الاراقننننن  الننننن  تلوينننننر الم نننننرراة الرضنننننماة اننننن  المنننننواد

الم ننننننرر الرضننننننم  هننننننو (  لنننننن  ذ  011ذ ننننننارة المنننننناده ) حيننننننه نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن  

و قنننننا  الشننننن  النننننت  ي  ننننن  لانننننل  ومننننن  او  كلننننن  بخد نننننة عا نننننة  نننننا تننننن  علننننن  يد نننننل  ننننن  ذو  

القا و انننننننة واننننننن  حننننننندود ضنننننننلطتل او تننننننند   انننننن  ت رينننننننرن علننننننن  ا نننننننة رنننننننوره او تننننننند    ل و ننننننا 

ذ نننننارة   لمنننننا ةالصنننننفة الرضنننننماة  ا نننننا عننننندا ذلننننن   ننننن  الم نننننرراة ا ننننن    نننننرراة عاد ننننن ب عطاينننننل

انننن   غيننننر ال ننننا ة التنننن  ينننننص القننننا و  اي ننننا علنننن  حكنننن   ننننا   ااقنننن  بالسننننج   289المنننناده 

  وذ نننندة المنننناده  نننده   تلينننند علننن   مننننأ عشنننره ضنننننة لننن   نننن  ارتكننن  تلويننننرا اننن    ننننرر رضنننم 

(   ااقنننن  بالسننننج   ننننده   تلينننند علنننن   مننننأ عشننننره ضنننننة لنننن   نننن  حمنننن   ومفننننا او  كلفننننا 290)

را  نننن  ا تصننننا  ومافتننننل ا ننننا با ت ننننا  اضنننن   ننننخص ا ننننر او بخد ننننة عا ننننة ا ننننناء تدوينننننل   ننننر 

با تصننننا  بصننننفة لاسنننن  لننننل او  تقريننننر وقنننناي  لاذبننننة او بغيننننر ذلنننن   نننن  الطننننرو علنننن  تنننندوي  او 

 ا  اة واقاة غير ر ا ة بخصو  ا ر     ا  المستند ا  اتل .

عنننوهر التلوينننر هنننو الكنننتب المكتنننوب  والكنننتب فتتمثفففل بأنفففه  اآلثفففار المترتبفففة علفففى التزويفففرأمفففا 

بصننننفة عا ننننة ضننننلو   نننناي      فنننن  بننننل الندننننا  القننننا و   ذحاا ننننا ولننننو ترتنننن  علاننننل  ننننرر للغيننننر 

 تنننن  لننننا   وضنننن  المكننننتوب علاننننل ا   ف صننننل ويت نننني  عنننند  رنننندقة. وقنننند   دننننر الندننننا  القننننا و   

ي  ا انننننننراد  الكننننننتب اننننننن  بانننننننض ال نننننننا ة  قنننننننررا عنننننننلاء  نننننند اا بمناضننننننن ة الا قننننننناة الخارنننننننة  ننننننن

االقننننا و  المنننند    نننن    جانننن   نننن  التنننندلاأ عي ننننا  شننننوب ر نننناء المتااقنننندي   جيننننل للمنننندلأ علاننننل 
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 بطننننا  الاقنننند. وقنننند يتنننند   القننننا و  الجننننناي  لاجانننن   نننن  الكننننتب عريمننننة  سننننت   ااعل ننننا الاقنننناب 

اننننن  حنننننا ة يرتئننننن  المشنننننر  اي نننننا ا   منننننة  صنننننل ة اعتماهانننننة قا و انننننة عنننننديره بال ما نننننة ي ننننندرها 

 .(1)ذو  ار  ا للخطر. و   الكتب الت   ااق  علال عناياا: التلوير الكتب

لننننتا اننننا  القننننا و  اإلدار  يننننر  واقننننا لقاعننننده  ا  الغننننم  فسنننند لنننن  التصننننرااة  ا  القننننرار 

علي ننننا قا ننننن  للطانننن  ب لغاينننننل   الشننننن  الننننت   صننننندر عنننن  اإلداره  تاجنننننة لغننننم ذو تننننندلاأ رنننناح  

و  الطانننننن  لاننننننل باإللغنننننناء وضنننننن  ل انننننن  ذ  وقنننننن   و  يتقينننننند الطانننننن  ب لغايننننننل بماانننننناد  حيننننننه  جنننننن

  هننننتا القننننرار غيننننر عنننندير بال ما ننننة وذلنننن  حتنننن     سننننتفيد المنننندلأ  نننن  غشننننل وتدلاسننننل   دننننرا  

الق ننننناياة المم لنننننة اننننن  ت صننننننل  ننننند اإللغننننناء  ويسنننننر  حكننننن  الطاننننن  باإللغننننناء والسننننن   اننننن  ذ  

 تاجننننننة لتصننننننر   نننننن  وقنننننن  دو  التقينننننند بماانننننناد السننننننتي  يو ننننننا  علنننننن  القننننننرار اإلدار  الصننننننادر 

رننننناح  الشننننن     يرقننننن   لننننن   رت نننننة الغننننننم ذو التننننندلاأ ولكننننننل ذوقننننن  اإلداره اننننن  غلنننننو داا ننننننا 

إلرننننندار هنننننتا القنننننرار  ويخ ننننن  تقننننندير  نننننا  ذا لنننننا  تصنننننر  رننننناح  الشننننن   هنننننو النننننت  ذوقننننن  

 .  (2)اإلداره ا  غلو داا ا إلردار القرار لتقدير القا    قدرن ا  ل  حالة عل  حده

(  نننننن  قننننننا و  ال يننننننناة حيننننننه  صنننننن  علنننننن   ننننننا يلنننننن : 2/8المنننننناده )وهننننننتا  نننننن   ف ننننننو  

 ضناد الرضماة: ا 

ا ضنننننناد التننننن  يندم نننننا المومفنننننو  النننننتي   ننننن  ا تصارننننن   تندام نننننا و قنننننا ل و نننننا   -ذ

القا و اننننة وي كنننن    ننننا دو  ذ   كلنننن    ر هننننا    نننناة  ننننا  ننننص علاننننل اي ننننا ويامنننن    ننننا 

تنننننننص علنننننن  ذ :  تكننننننو   (  نننننن  القننننننا و   فسننننننل7/8 ننننننا لنننننن  ي  نننننن  تلويرهننننننا. والمنننننناده )

                                                            
 .051( المشهدانوم مرجع سابقم ص1
العزيععععز عبععععد المععععنع م دعععععو  إلغععععاء الدععععرار اإلدارق )ااسععععباب والشععععروط(م مطععععابع جامعععععة  (خليلععععةم عبععععد2

 .749م ص0227المنوليةم 
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اإلضننننناد الرضننننماة المندمننننة حجننننة علنننن  النننننا  لااننننة بمننننا دو  اي ننننا  نننن  ذااننننا   اد ننننة 

قننننننا    ننننننا المومنننننن  الاننننننا  انننننن  حنننننندود ا تصارننننننل  ذو وقانننننن   نننننن  ذو  الشنننننن   انننننن  

 .  (1)ح ورن وذل   ا ل  يت ي  تلويرها بالطرو المقرره قا و ا 

ذرواننننننة ذ ننننننوا : )ا و : التلويننننننر الجننننننناي . قسنننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة ا رد نننننن  التلويننننننر  لنننننن  وقففففففد 

رابنننننننننن : التلويننننننننننر انننننننننن  ا وراو . ال الننننننننننه: ا ت ننننننننننا  ال ويننننننننننة. ال(2)اة الكاذبننننننننننةدقال ننننننننننا  : المصنننننننننن

 .(الخارة

وي حننننننن   ننننننن  ذلننننننن  ذ  المشنننننننر  ا رد ننننننن  لننننننن   جاننننننن  التلوينننننننر اننننننن  الم نننننننرراة عريمنننننننة 

واحنننده  وإ منننا  ينننل  ننني  ذ نننوا  التلوينننر  وعاننن   ننن  لننن   نننو  عريمنننة  تمينننله  لمنننا ا نننل قننند  ينننل اننن  

الاقنننناب  ين ننننا حيننننه اننننري عقوونننناة علنننن  با نننن ا ذ نننند  نننن  ا  ننننر  ااتجننننل  لنننن  تشننننديد الاقووننننة 

و فنننننن  انننننن  حالننننننة التلويننننننر انننننن  ا وراو الخارننننننة ذو  انننننن  حالننننننة التلويننننننر انننننن    ننننننرراة رضننننننماة

الارلاننننة  وذلنننن  لجسننننا ة ال ننننرر الننننت    تمنننن  ت قاقننننل انننن  تلويننننر الم ننننرراة الرضننننماة  لمننننا قنننند 
                                                            

 (.8950( لسنة )42( اانوص البينام ااردنو را  )1
 واد ميز اانوص العدوبام ااردنو بيص التزوير والمفداام العاذبة وذلك علس النلو اآلتو:( 2
( مععص اععانوص العدوبععام ااردنععوم لعع ص التزويععر  ععو تلريعع  ملتعععل لللديدععة لععو الواععائع والبيانععام التععو يععراد 022)والً: ولدععاً للمععاد  أ

إثباتهعععا بفعععك أو مخطعععوط يلعععتو بهمعععا نجععع  أو يمععععص أص يعععنج  عنعععه ضعععرر معععادق أو معنعععوق أو اجتمعععاعو. وبالتعععالو لععع ص التزويعععر 
 .أو لذله أو تغييره أو إضالته علس سند أو فك أو مخطوط عمل مادق ملتعل مثل تلري  التوايع أو افطناعه أو شطبه

( مععععص اععععانوص العدوبععععام ااردنععععوم لعععع ص مععععص أاععععد  لععععال ممارسععععته وظيلععععة عامععععة أو 4-8-022وولدععععاً للمععععاد  )
خدمعععة عامعععة أو مهنعععة طبيعععة أو فعععلية أو أيعععة جهعععة أخعععر  علعععس إعطعععاء مفعععاداة عاذبعععة مععععد  لععععو تدعععد  إلعععس 

أص تجعععر لنلسعععه أو إلعععس ةيعععره منلععععة ةيعععر مشعععروعة أو تللعععق الضعععرر بمفعععالح  السعععلطام العامعععة أو معععص شعععأنها
ألعععد النعععاس ومعععص اختلعععق بانتلالعععه اسععع  ألعععد ااشعععخاص المعععذعوريص  نلعععاً أو زور تلعععك المفعععداة أو اسعععتعملهام 

 .يعااب باللبس مص ستة أشهر إلس سنتيص
ورلعععععم دعععععو  لععععد   هزوجتعععع بعمععععل ر ععععص مععععزور بديمععععة ديععععص علععععس أمععععالك اععععا  زوجوعلععععس سععععبيل المثععععال 

 .البص أخته بخلق عالاه مديونيه بالعذب والزورزوجته  موجب وعالة عامةم ر ص أمالكبالملاع  
ليعااععب بععاللبس مععص ثععالث أشععهر إلععس سععنةم  وإذا ارتعععب  ععذه الجريمععة ألععد النععاس خععال  مععص ذعععر ليمععا سععبق

الوعالععة مععنح اللععق لععو التفععر  أو ولععو  ععذه  هععابتوايععع وعالععة عامععة لزوجالزوجععة اامععم  وبالتععالو طالمععا أص
زوج نالععذ اانونعععاً وفععليح طالمعععا أص التفعععر  العععالمندولعععة والغيععر المندولعععة لععع ص تفععر   المععواابيععع أو ر عععص 

 .ت  لو ضمص المد  الزمنية الملدد  لو الوعالة العامة
جلعععب منلععععة ةيعععر المندولعععة أو الغيعععر مندولعععة البعععص أختعععه اجعععل اخعععتالق أو هعععا بعععر ص أموالهعععا أمعععا أص يدعععو  زوج

لعع ص ذلععك يعتبععر جريمععة مفععاداة عاذبععةم وبالتععالو يبطععل الععر ص ويعععود اللععال عمععا عععاص عليععه لععو  مشععروعة لععه
لمعنعععوق إص وجعععدم واعععرار اللعععع  النهعععائو ععععص الضعععرر المعععادق وا بعععالتعويض المطالبعععةلزوجعععة السعععابق. ويلعععق ل
 يعود للملعمة

 

https://legaladviceme.com/legal-dictionary/424/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6
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 نننندد ذ  ننننا الاقووننننة علنننن  التلويننننر الننننت  يرتك ننننل المومنننن  الاننننا  المخننننتص    ننننل ذ  ننننر  طننننوره 

 .(1)وعسا ة  ما  ذا ت     ارد عاد 

 دراضة هو التلوير الواق     الموم  الاا  ووناء علال:والت   انينا ا  هتن ال

  وقننننند انننننرو (2): اقننننند عاننننن  المشنننننر  ا رد ننننن  عقوونننننة التلوينننننر اننننن  الم نننننرراة الرضنننننماة عنا نننننةأوال

  ي  الاقاب  ي  حالتي     التلوير  ذا ارتك  ما الموم  الاا  ذ ناء ومافتل:

نننننننناء ومافتنننننننل لمنننننننا  صننننننن  المننننننناده : ارتكننننننناب المومننننننن  الانننننننا  تلوينننننننرا  اد نننننننا ذ الحالفففففففة األولفففففففى

 (  لاااق  با  غا  الشاقة الملقتة لمده   تق  ع   مأ ضنواة ل د ذد  .020/8)

التننن   امننن    ننننا  لننن  ذ  يننندع  تلويرهننننا  : ذ   كننننو  السنننند المنننلور  نننن  السننننداة الحالفففة الثانيفففة

 صننننن   لاااقنننن  المومنننن  الانننننا  با  ننننغا  الشنننناقة الملقتنننننة لمننننده   تقننننن  عنننن  ضنننن   ضننننننواة لمننننا

 (.020/0علال الماده )

( لننننننن  024-020ويننننننننل   نللنننننننة المنننننننومفي  الامنننننننو يي  لتط يننننننن   صنننننننو  المنننننننادتي  )

 ننننننن  انننننننوي  لانننننننل المصنننننننادقة علننننننن  رننننننن ة ضنننننننند ذو    ننننننناء ذو  نننننننت  وذلننننننن  بمقت ننننننن  المننننننناده 

 قا و  الاقوواة ا رد  . (   023)

ويقصننننننننند   نننننننننل ء ا  نننننننننخا  النننننننننتي   اننننننننندو  بقنننننننننوه القنننننننننا و  اننننننننن   نللنننننننننة المنننننننننومفي  

الامننننو يي  وا  لنننن  تكنننن  ل نننن  هننننتن الصننننفة ضننننواء ارتك ننننوا التلويننننر المنننناد  ذو المانننننو   ولننننو  هننننتا 

                                                            
 . 809( السعيدم عاملم مرجع سابقم ص 1
 . 828( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص 2



56 
 

 
 

الننننننص ا ضنننننت ناي  لمنننننا ذ كننننن  اعت نننننار هنننننل ء  سنننننلولي  عننننن  التلوينننننر الماننننننو  ذو المننننناد  النننننت  

 .(1)تصار       ا ر  اي ا ارتكا  ا    ق   المومفي  قو  بل المومفو  ا  حدود ا 

ذ نننننا عقوونننننة التلوينننننر الصنننننادر  ننننن  المومننننن  الانننننا  اننننن  المصننننندقاة الكاذبنننننة  اقننننند اعت نننننر  ثانيفففففا:

  حيننننننه عانننننن  (2)المشننننننر  ا رد نننننن  عقووت ننننننا عن ننننننة  لمننننننا هننننننو ال ننننننا  انننننن  الم ننننننرراة الارلاننننننة

 عقووة المصدقاة الكاذبة لما يل :

 ااقنننن  بننننال  أ لمننننده  نننن   نننن ر  لنننن  ضنننننة لنننن   نننن  ذقنننند  حننننا   مارضننننتل ومافننننة عا ننننة   -8

ذو  د نننننة عا نننننة ذو   ننننننة و انننننة ذو رننننن اة علننننن   عطننننناء  صننننندقة لاذبنننننة لتقننننند م ا  لننننن  

السنننننلطاة الاا نننننة ذو  ننننن   نننننا  ا ذ  تجنننننر لنفسنننننل ذو لغينننننرن  نفانننننة غينننننر  شنننننروعة  ذو ذ  

صنننندقة ذو اضننننتامل ا  وذلنننن  تل نننن   ننننررا بمصننننال  ذحنننند النننننا   ولنننن   نننن   ور تلنننن  الم

 (.  022/8وا   ا  ص  علال الماده )

 ااقننننن  بنننننال  أ لمنننننده   تقننننن  عننننن     نننننة ذ ننننن ر  ذا ذعننننندة المصننننندقة الكاذبنننننة لتقننننند م ا  -0

ذ ننننننا  الق نننننناء  ذو لت ننننننرر اإلعفنننننناء  نننننن   د ننننننة عا ننننننة  علنننننن   ننننننا  صنننننن  علاننننننل المنننننناده 

 020  )ويااقنننننننن  لننننننننتل  المومنننننننن  الاننننننننا  بالاقوونننننننناة ذات ننننننننا انننننننن  المننننننننادتي (.022/0)

 .(3)(    قا و  الاقوواة  ذا لا  التلوير  انويا024و

                                                            
 .840(السعيدم عاملم مرجع سابقم ص1
 . 558( المشهدانوم مرجع سابقم ص2
 .828( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص3
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 المطلب الثالث

 االختالسجريمة 

  ننننند  ننننن  التنوينننننل ذ   نننننا ينط ننننن  علننننن  المومننننن  الانننننا  ينط ننننن  علننننن  النننننو ير   نننننل  ننننن  

 قصننننننند بنننننننا  ت  :  ذ  يننننننند   الممكننننننن  ذ   قننننننن  هنننننننتن الجريمنننننننة  ننننننن  النننننننو ير  ووشنننننننك  عنننننننا  

المومننننن  الانننننا  اننننن  ذ تنننننل  نننننا  وعننننند اننننن  حاا تنننننل ب كننننن  ومافتنننننل  ضنننننواء لنننننا  المنننننا   ملولنننننة 

للدولنننننننننة  ذو  حننننننننند الننننننننننا   ذو ذ نننننننننوا  تانننننننننود لخنننننننننلاي   ذو رننننننننننادي  ال ننننننننننو   ذو  لضسننننننننناة 

 .(1) الاا ةاإلقراي المتخصصة  ذو الشرلاة المساهمة 

  النننننننت   كنننننننو  (2) ذ حقاقنننننننة عريمنننننننة ا  نننننننت   ذ  نننننننا   تقننننننن      ننننننن  المومننننننن  الانننننننا 

  بمقت نننن  القننننوا ي  ذو ا  دمننننة بج ا ننننة المننننا   ضننننواء ذ ننننا  هننننتا المننننا  عقننننار ذ   نقننننو     ختصننننا  

ذ  ذ نننننااء ذ نننننر  للدولنننننة  ذ   حننننند ا  نننننخا   ا ننننن  تشنننننم  لننننن   ننننن ء ذا  امنننننة قننننند يوعننننند   قننننندا  

   ننننننا دا  لننننننا  هننننننتا المننننننا  واقاننننننا ت نننننن    ننننننرا  عمننننننا  (3)تننننننل نننننني  ينننننند  المومنننننن  بسنننننن   وماف

 الدولة المختصي  ب ك  ومافت    ب دارتل  ذو ع ايتل  ذو حفدل.

و   شننننننتر  ذ   كننننننو  المومنننننن   ختصننننننا ذرنننننن  بقنننننن ض الم ننننننالي   نننننن   كفنننننن  ذ   كننننننو  

 نننني   ننننا  الدولنننة و ننننا  ذحنننند النننننا    الاراقننن  ننن   قت ننننااة ذعمننننا  ومافتنننل  اقنننند ضنننناو  المشننننر  

                                                            
  .8922لسنة  82( اانوص العدوبام را  873/8الماد  ). 543( المشهدانوم مرجع سابقم ص 1
( للموظععع  الععععا  لعععو جريمعععة االخعععتالس المعنعععس نلسعععه لعععو جريمعععة الرشعععو  باسعععتثناء أمعععر والعععد و عععو: اص 2

المعلععع  بمهمعععة رسعععمية ععععاللع  أو الخبيعععر يعتبعععر موظلعععا لعععو جعععرائ  الرشعععو م ولعنعععه ال يعتبعععر موظععع  لعععو 
اص المععععدلول الجنععععائو للموظعععع  والععععد. و ععععو مععععا نفععععم عليععععه المععععاد  جععععرائ  االخععععتالس. وليمععععا عععععدا ذلععععك لعععع

 .392( مص اانوص العدوبام ااردنو. السعيدم عاملم مرجع سابقم ص829)
 .73( نج م مل  فبلوم مرجع سابقم ص 3
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دا  ذلننننن  المنننننا  ت ننننن    نننننراا ا  ذو  دارت نننننا  ذو حفد نننننا واو ننننن   لننننن  المومننننن  التصنننننر    نننننا

 لال  اابة عن ا وا  القا و .

انننننا  ت   اننننن  قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  هنننننو  انننننا  المومننننن  بخاا نننننة ا  ا نننننة الوما انننننة 

 ننننا  وا تننننداد ينننندن  لنننن  ا  ننننوا  التنننن  ب و تننننل والمسننننلمة  لاننننل ب كنننن  ومافتننننل وا ت ضنننن ا وذلنننن  وانننن 

و ذاقنننننن  بالسننننننج  لنننننن   ومنننننن  (  نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن :  تا485ذ ننننننارة لننننننل المنننننناده )

و غيننننر ذلنننن   مننننا ذو ورقننننة    تننننة ل نننن  ذ و  تاعننننا  ذ و ا فنننن   ننننا   ذ كلنننن  بخد ننننة عا ننننة ا ننننتلأ 

 . وتكنننننو  الاقوونننننة السنننننج  الملوننننند ذو الملقننننن   ذا لنننننا  المومننننن  ذو المكلننننن  وعننننند اننننن  حاا تنننننل

الت صننننني  ذو المنننننندووي  لنننننل ذو ا  نننننناء علننننن  الودايننننن  ذو الصنننننااراة بخد نننننة عا نننننة  ننننن   ننننن  ور  

 وا تلأ  يئا   ما ضل  لل   تن الصفة .

 ننننن   نننننم  ا اانننننا  انننننالموم   م ننننن  الدولنننننة و ا نننننر عننننن   رادت نننننا  انننننا  لننننن   كننننن  ذلننننن  

بننننننالمان  المنصننننننو  علاننننننل انننننن   انننننند اانننننن  المومنننننن  ا ت ضننننننا     انننننن  السننننننابقة التنننننن  تنننننن  ذلرهننننننا

 (1) ا  ننننوا ا و  الاقوونننناة ا رد نننن   وإ مننننا  انننند  نننن  عننننراي  ا عتننننداء علنننن  (  نننن  قنننن873المنننناده )

حسننننن  ت قننننن   نننننرو  ا عتنننننداء علننننن  ا  نننننوا   ولنننننتل   شنننننتر  ذ  تكنننننو  اإلداره ذو الملضسننننناة 

 الت   ام    ا الموم  الاا  حكو اة.

                                                            
( تعععععر  جععععرائ  االعتععععداء علععععس اامععععوال بأنهععععا: "الجععععرائ  التععععو تنععععال باالعتععععداء او التهديععععد بععععالخطر علععععس 1

اللدععععوق ذوام الديمععععة الماليععععة وال يدتفععععر نطععععاق جععععرائ  االعتععععداء علععععس اامععععوال علععععس الجععععرائ  التععععو تنععععال 
ة اللدعععوق الثابتعععة للمجنعععو أق مجموعععع -باالعتعععداء او تهديعععد بعععالخطر علعععس الجانعععب االيجعععابو معععص الذمعععة الماليعععة 

ولعنهععا تتسععع أيضععا للجععرائ  التععو تمععس الجانععب السععلبو للذمععة لتزيععد دوص لععق مععص الععديوص الملتععز  بهععا  -عليععه 
المجنععو عليععهم عععبعض فععور الغععأ لععو عميععة أو نععول البضععاعةم للععو اللععالتيص ينععال االعتععداء او الخطععر لدععا 

م معتبعععة نهضعععة الشعععرقم 8الس لعععو الدعععانوص الجنعععائوم طماليعععا. انظعععر: رشعععدقم معععرادم النظريعععة العامعععة لالخعععت
 .2م ص 8972الدا ر م 
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انننننا  لننننن   كننننن  ذلننننن  لنننننتل   ذ  لننننن   كننننن  المنننننت    ومفنننننا عنننننا  ذو ذ  اإلداره ذو الملضسنننننة 

 امنننن    ننننا المسننننتخد  حكو اننننة  اننننا  ورننننفل بكو ننننل  ختلسننننا و رتك ننننا لجريمننننة ا  ننننت     التنننن  

 .(2)  وهو  ا اضتقر علال ق اء   كمة التمييل ا رد اة(1) كو   تواارا

وعريمننننننة ا  ننننننت   عريمننننننة عمد ننننننة   تقنننننن  عنننننن  ورينننننن  الخطنننننن   ا نننننن  تت قنننننن  بمجننننننرد 

   نانننننة التملننننن  دو  ذ  يتوقننننن  ذلننننن  تنفينننننت ااننننن  ا  نننننت   القننننناي  علننننن  القصننننند الخنننننا  المتم ننننن

علننننننن  ت قيننننننن   نننننننرر االننننننن  للدولنننننننة ذو الفنننننننرد  وت ضاسنننننننا علننننننن  هنننننننتا  امتننننننن  ت ققننننننن  عريمنننننننة 

ا  ننننننننت   قا نننننننن  الجريمننننننننة  بصننننننننر  الندننننننننر عنننننننن  ال واعننننننننه التنننننننن  داانننننننن  المومنننننننن   لنننننننن  

  لننننو  الجلاياننننةا  ننننت    و  يننننل ر رد المخننننتلأ للمننننا  بانننند   ننننوة ا ت ضننننل لننننل انننن   سننننلوليتل 

 (3)هتن الجريمة قد ت قق  ذرلا  ا

 منننننننا    افننننننن  المومننننننن  الانننننننا   ذا ارتكننننننن  عريمنننننننة ا  نننننننت    ننننننن   الننننننن  عننننننننل رنننننننفة 

ب كنننننن  القننننننا و    نننننن  ي قنننننن  المومنننننن   (4)المومنننننن  الاننننننا  باللننننننل ذو اضننننننتقالتل ذو    نننننناء  د اتننننننل

بالفانننن    سننننلو  عنننن  عريمننننة ا  ننننت    ننننا دا  لننننا   تمتاننننا االاننننا بصننننفتل الوما اننننة عننننند  اا ننننل

. و  تن سننننر هننننتن الصننننفة ا  لننننا  المومنننن  انننن   عننننا ه ر ننننص لننننل   ننننا  تنننن  لننننا  قنننند (5)الجر نننن 

 .(6)تسل  الما  بمقت   ومافتل و رفتل

و منننننا ين غننننن  ذلنننننرن ا  المومننننن     اننننند  ختلسنننننا  ذا اضنننننتول  علننننن   تنننننا  لنننننل ولنننننا  قننننند 

 انننند  ختلسننننا و ننننال انننن   كننننا  عملننننل  ولننننو ذدر  هننننتا المتننننا   طنننن   ننننم  ع دتننننل  لمننننا ا ننننل   

                                                            
 . 391( السعيدم عاملم مرجع سابقم ص 1
 .18م ص8927(م مجلة ندابة الملاميص ااردنيةم سنة 22/ 800( تمييز جزاء )2
 .479 -477( بهنا  رمسيسم مرجع سابقم ص3
 .32( نج م ملمد فبلوم مرجع سابقم ص 4
 .41مرجع سابقم ص  ( السعدقم5
 .522( السعيدم عاملم مرجع سابقم ص 6
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 ذا اضنننننتول  لنفسنننننل علننننن  بانننننض الم مننننناة التننننن  تخلننننن  عن نننننا ع نننننة الامننننن  وذضنننننندة  لانننننل   منننننة 

وترعننننن  علنننننة تجنننننري  ا  نننننت    لننننن  ا   .(1) عننننندا  ا      نننننا اضنننننتول  علانننننل  نننننا  بغينننننر  الننننن 

ا  ننننننت   يت ننننننم  اعتننننننداء علنننننن  المننننننا   ويلينننننند  نننننن   طننننننوره هننننننتا ا عتننننننداء ا  للمننننننا  رننننننلة 

   شننننغل ا الجننننا     ذ   ننننو ن بسنننن   ومافتننننل  ويالنننن  هننننتا التجننننري  لننننتل  ا  و اقننننة بالومافننننة التنننن

الفاننننن  ينطنننننو  علننننن   اا نننننة ل  ا نننننة التننننن  حملت نننننا الدولنننننة للمومننننن   وال قنننننة التننننن  و نننننات ا لانننننل 

 .(2)حينما ع دة  لال ب اا ه الما  ل سا  ا

ي نا وعندها لاراقن  عللخطوره عريمة ا  ت   اقند  نص قنا و  الاقووناة اوير  ال احه ذ ل 

القصنند الجر نن   عريمننة وعننر  اال ننا  باعت ارهننا عريمننة  قصننوده   تقنن  عنن  ورينن  الخطنن    ذ تننواار

الاا   وال د     هتا التجري  والتشديد هنو حما نة ا  ن  المنال  النت   جن  ا  يتنواار ا اء ا  نوا  

تسننلم ا المومنن  بسنن   الاا ننة والخارننة بننا اراد وال نننو  والشننرلاة الاا ننة المسنناهمة.. النن  التنن  ي

 ومافتل

ذ ار المشر  الاراق  عل  ذ  ا  ت    ستلل  ا  ي ا ر الجا   اان    اد نا   ن   نا ل   ما

ا   مكنل    الما  اا  ت    قو  عل  عنصر  اد  وعنصنر  فسن  ...االانصنر المناد  يت قن  

المالنن  حننايلا   نفسننل لننتل   باضننتي ء الجننا   علنن  ال اننا ه الكا لننة للشنن ء المملننو  للغيننر ضننواء لننا 

ا نننا الانصنننر النفسننن  ويقصننند بنننل  انننة التملننن  ويسنننتلل  هنننتا     الشننن ء او لا ننن  ال انننا ه بالواضنننطة

الانصننر ا  ي ا ننر الجننا   علنن  الشنن ء اضننتاما  السننلطاة التنن  قررهننا القننا و  للمالنن  لا نن    لننل 

ه  سننت د  اي ننا ا نناعة انن    ا ننرت ا ذ   د ننر علاننل بمد ننر المالنن  او تمكنني  الغيننر  نننل بصننور 

 الما  عل   الكل   اياا   ر  ا   ال  الجا   ا  الما  لاأ  لكا  لل .
                                                            

م 0225( ملمععععدم عععععوضم الجععععرائ  المضععععر  بالمفععععللة العامععععةم دار المطبوعععععام الجامعيععععةم اإلسعععععندريةم 1
 .848م ص4ط
 .391( السعيدم عاملم مرجع سابقم ص 2
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لننتا اننا  عريمننة ا  ننت     تقننو  بالفانن  المنناد  وحنندن  ننال   قتننر   ناننة الجننا   النن  تملنن  

المنننا  المخنننتلأ وهنننتا  شنننم  الجنننراي  التننن  يرتك  نننا المومننن  او  ننن  اننن  حكمنننل با ت ضنننل ا  نننوا  

عننوده ت نن  حاا تننل او التنن   سننتول  علي ننا ب كنن  ومافتننل او بسنن   ا او اضننتغ     نننل ل ننا ضننواء المو 

نصن  او ي ا   هنتن ا  نوا   ملولنة للدولنة او ال يئناة او الملضسناة التن  تسن   الدولنة ان   ال نا 

 شننر  الاراقنن  عقووننة رادعننة ل ننتن الجريمننة اذا ارتك نن   نن   ومنن  او  نن  انن ما اننراد وقنند و نن  ال

لمنننا  8929( لسننننة 888(  ننن  قنننا و  الاقووننناة )402-485ج  حسننن  المنننواد )سنننحكمنننل وهننن  ال

 ننن  قنننا و   ( 2|ذ | 00اعت رهنننا المشنننر  الاراقننن   ننن  الجنننراي  المخلنننة بالشنننر  حسننن   نننص المننناده )

ااقننن  بالسنننج  لننن   ومننن  او  ( علننن  ذ نننل:  485)  حينننه  صننن  المننناده ا  ننن ا   نننومف  الدولنننة

او ا فن   نا  او  تاعنا او ورقنة    تنة ل ن  او غينر ذلن   منا وعند ان   كل  بخد ة عا نة ا نتلأ 

 . حاا تل
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 الفصل الرابع

 اآلثار اإلجرائية والموضوعية لقيام المسؤولية الجزائية للوزير

  نن  و  نند الادالننة   قت ننااة ذهنن   نن  والمجننر ي   الجريمننة  نن  المجتمنن  حما ننة   

ننة تقننو  السننلطة دعننةار  وضنناي  وعنود  وتشننك  الجننا    علنن  الاقووننة انن  تتجسنند  تط اق ننا  الاا ت

للقنا و    المخالفنة ذاانال   علن  الجنناه لماا  نة   نا اإل سنا  التنل  التن  التاريخانة الوضنيلة الاقوونة

 اإلعرا نن   الفانن  ارتكنناب عنن   سننلوليتل ت  نن   نن  علنن   نناد   ننرر   قننا  تاننن  والاقووننة

 علنن  ينننص ذ   شننتر  والننت  للقننا و   المخننال  الفانن  عسننا ة  نن  هننتا ال ننرر ويتناضنن 

 .قا و    ص بموع     عقووة و    عريمة  ذ  اات  قا و    ص تجريمل

والتشننننننريااة عماا ننننننا عر نننننن  ا ااننننننا  التنننننن  تمننننننأ الومافننننننة الاا ننننننة  وعاق نننننن  علي ننننننا  

    جنننننناح اإلداره انننننن  ذداء ومافت ننننننا علنننننن   نننننند  لفنننننناءه  ومفي ننننننا و نننننناوره  بالمسننننننلولاة وعنننننند  

لد   لنننننن  اإل ننننننرار بالمصننننننل ة الاا ننننننة   صننننننال  ذو  نننننن رب  خصنننننناة  نننننن   نننننن   ا ذ  تننننننت قينننننن  

 علانل  توقن  لمن  ب ن  المسنا  ورين  عن  اإلين   ويت قن  بنل  تننل  لمن   قصنود  ين   االاقوونة

 اضنتامالل  حني  علانل قينود انري ذو –  ننل عنلءا   ذو  لنل -  ننل ال ر نا  بنال   ويانن  المسنا 

 ال نن  ذهماننة ووقنندر اإلينن    رننوره هننو   ننا المسننا   كننو   ذ  التنن  يتصننور ال قننوو  وتتنننو 

 وقند اإلعندا   رنوره اتتخنت ال اناه الاقوونة تمنأ اقند عسنا ة الاقوونة تت ندد بنل المسنا  ودرعنة

 الغرا ننة ذو رننوره اتتخننت المننا  تمننأ وقنند ال نن أ  ذو ا  ننغا  رننوره اتتخننت ال ريننة تمننأ

 .(1)المصادره

                                                            
 .88 ص ٠٢٠٢روممبي اللدوايةم الللبو منشورام الجنائوم الجزاء دمملمو بد العري م ع( سامو1
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 قننننننو  الننننننو ير ب عمننننننا  ل يننننننره و تانننننندده و تنوعننننننة ذ ننننننناء   و ننننننل با عمننننننا  المناوننننننة بننننننل 

 ننننو ير  وومننننا ذ ننننل بشننننر غيننننر  نننننلن اقنننند  صنننني  وقنننند  خطنننن   وقنننند تقنننن   نننننل ذااننننا  غيننننر  شننننروعة 

تسننننننتدع  الم حقننننننة والم ا مننننننة وإ قننننننا  الجننننننلاء الننننننراد  حننننننا    ننننننوة الفانننننن  المسننننننند  لاننننننل  وانننننن  

قيننننن  ذ نننننار  عرايانننننة تتم ننننن  بمارانننننة ونننننرو الت للنننننو ير يننننننتا عن نننننا  حنننننا   انننننا  المسنننننلولاة الجلايانننننة

  ا ننننننننا ا  ننننننننار عناياننننننننة  ااقنننننننن  علي نننننننناالمرتكنننننننن  عريمننننننننة  وعمنننننننن  ا دلننننننننة والم ا مننننننننة للننننننننو ير

 ت اينننن  قننندتتم ننن   دراضنننة الاقووننناة المقنننرره للنننو ير علننن  ارتكابنننل عنننراي  عنايانننة  االمو نننوهاة ا

ره حيننه  نن  ة وا عن انن  ن ننا الارواننة الاقا اننة  التشننريااة    لنن اضاي  الننو يرلجننر  الاقووننة المقننرت

 .(1)الو ير  مارضل الت  الوماف  النفوذ عل  اإلعرا   الفا  قصرة التشريااة

  ت ا  الو ير الم  ه ا و : ا  ار اإلعراياة

 لم ا مة الو يرالم  ه ال ا  : ا  ار المو وهاة 

  

                                                            
( بعيعععرم سعععلو  توليعععقم جريمعععة التعععربح معععص أعمعععال الوظيلعععة: دراسعععة مدارنعععةم دار اللطعععر للطباععععة والنشعععر 1

 .88م ص0282والتوزيعم بيرمم 
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 المبحث األول

 اآلثار اإلجرائية التهام الوزير

عا نننننا   ذ  ا   علننننن   رلنننننلن القنننننا و    ورنننننفل  ومفنننننا  للنننننو ير كأ المسنننننلولاة الجلايانننننة تننننننا

لي ننننننا  نننننن  آ ننننننار قا و اننننننة بالنسنننننن ة الخطوره لمننننننا يترتنننننن  علننننننو ير تتصنننننن  بننننننالمسننننننلولاة الجلاياننننننة ل

ارتكننننننناب المومننننننن  الانننننننا    نننننننة عريمنننننننة ي ينننننننر  سنننننننلوليتل القا و انننننننة  وقننننننند تكنننننننو  هنننننننتن ي   ا لننننننن

لايانننننة او  د انننننة  وذلننننن  ب سننننن   نننننو  الجريمنننننة التننننن  ارتك  نننننا  االجريمنننننة او ع ت دي انننننةالمسنننننلولاة 

  تكنننننو   خالفنننننة ا  ننننن اواة ت ينننننر علانننننل ذ نننننا   آ نننننر عنننننا  ومننننن  النننننو ير ذو ذ  التننننن  يرتك  نننننا 

  نننناء ع قتننننل  قنننند  صنننن   لنننن  حنننند  ا  نننن اواا   المسننننلولاة ا   نننن اواة التنننن  يترتنننن  علي ننننا عقابننننا  

  نننناء هننننتن   نننن   نننن  ل   ننننرا  ذالوما اننننة ذو عريمننننة علاياننننة رتنننن  المشننننر  علنننن  ارتكا  ننننا وال كنننن  اي ننننا 

  نننننناء الا قننننننة الوما اننننننة بال ننننننروره علنننننن  لنننننن  عريمننننننة يرتك  ننننننا المومنننننن   الا قننننننة  و  يترتنننننن  

الانننننا   اذ  اتمننننند ذلننننن  علننننن   نننننو  الجريمنننننة وعسنننننا ت ا و ننننند  ع قت نننننا بالومافنننننة ولو  نننننا  خلنننننة 

ولننننننننتل    اذا لا نننننننن  الجريمننننننننة علاياننننننننة”الشننننننننر  ا    و ننننننننو  الاقووننننننننة ا رننننننننلاة الم كننننننننو    ننننننننا ب

عننننن  الجريمنننننة  ننننن   نننننرر  ننننن   ننننن   تانننننويض المت نننننرر  شننننن المسنننننلولاة المد انننننة إلرننننن ح  نننننا  

 .(1)   الجريمة

مومنننن  عننننا  الننننو ير ل   لكنننن  اانننن  علاينننن  ا ننننارا  علاياننننة تت اننننل  لنننن  ك  و ااننننة عمنننن  انننن

الننننة  اننننا  المومنننن  ح ا لتننننلا    ننننا و  دننننوراة يلتننننل  بانننند   خالفت ننننا  وانننن علاننننل واع نننناة  جنننن  

ذو المكلننننن  بخد نننننة عا نننننة بارتكننننناب عريمنننننة عنايانننننة ا نننننناء ت ديتنننننل لواع اتنننننل الوما انننننة ذو بسننننن   ا 

اي  وت ضاسنننننننا  علننننننن  ذلننننننن  اننننننن   ا  نننننننار الجلايانننننننة لجنننننننر   تكنننننننو  عريمنننننننة تسنننننننت   الجنننننننلاء الجنننننننناي 

                                                            
بخيعععمم نافعععر خلععع م اللمايعععة الجنائيعععة للمعععال الععععا م أطرولعععة دعتعععوراهم مددمعععة إلعععس عليعععة الدعععانوصم جامععععة ( 1

 .824م ص0221الدا ر م 
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علننننن  المنننننت   وا  ت ريننننن  هنننننتن الشنننننكو  ينننننت   ننننن  ق ننننن   تتم ننننن   ت ريننننن   نننننكو  يرتك  نننننا النننننو ير 

ع نننننناة  اينننننننة ب كنننننن  القننننننا و  ولننننننتل  ا ننننننا  ع نننننناة ق نننننناياة  اينننننننة  وإذ  يترتنننننن  علي ننننننا اننننننري 

 .(1)عقووة علاياة ب   المت   ضواء لا   هتن الاقوواة ذرلاة ذو ت لاة ذو التكميلاة

 ننننن   ت ريننننن  الننننندعو  يتماي  التننننن  يرتك  نننننا النننننو ير جنننننر الا  دراضنننننة ا  نننننر ا عرايننننن  اننننن  

الجلايانننننة ولا انننننة تسنننننييرها ذ نننننا  الج نننننة القا و انننننة المختصنننننة بالفصننننن    نننننا لنننننتل  ضنننننتتو   الدراضنننننة 

  وإعننننننراءاة الت قينننننن  الج نننننناة المختصننننننة  ت رينننننن  النننننندعو  الجلاياننننننة  ننننننه لتننننننناو  انننننن  هننننننتا الم

 اي ا وعم  ا دلة والفص  اي ا  وضيت  تناو  ذل  عل  الن و ا ت :

 ب   الو يرلج ة المختصة  ت ري  الدعو  الجلاياة المطل  ا و : ا

 .   الو ير لمطل  ال ا  : الج ة المختصة بالت قي ا

 

 

 

  

                                                            
 . 00م سلو  توليقم مرجع سابقم ص( بعير1
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 المطلب األول

 بحق الوزير الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية 

 ننننننننل ذ  ي ننننننندد المجتمننننننن  اننننننن  تاكينننننننر ذ ننننننن   ننننننن  ل  ا سنننننننا اا   ا    الجريمنننننننة تم ننننننن  ضنننننننلول 

وضننننن  تل ويانننننري  صنننننال ل ل  ت نننننا   منننننا حننننندا بالمشنننننر   لننننن  ت ديننننند ذلننننن  السنننننلو  والماا  نننننة 

علانننننننل والقنننننننا و  النننننننت  يتنننننننو ن بنننننننالتندا  هنننننننو قنننننننا و  الاقووننننننناة غينننننننر ا  ت ديننننننند الاقننننننناب النننننننت  

يتناضننننن  بشننننندتل  ننننن   طنننننوره السنننننلو  المجنننننر  والوضنننننيلة التننننن  ينننننتمك   ننننن    ل نننننا المجتمننننن   ننننن  

 .(1)و  الجلاياةتو ا  الاقاب ه  الدع

الخصنننننو ة و اناهنننننا راننننن   بننننن عراءاةة هننننن  ال ننننندء و انننننالام علانننننل اننننن   ت ريننننن  الننننندعو  و 

النننننندعو   لنننننن  ضننننننلطة الت قينننننن  ذو ضننننننلطة ال كنننننن  و تابات ننننننا حتنننننن   صنننننندر ال كنننننن  اي ننننننا  ا  ا  

الج نننناة التنننن  ت ننننر  النننندعو  بصننننوره عا ننننة هنننن  الج نننناة التنننن  حننننددها القننننا و  افنننن  النننندعاو  

الاننننننا  هنننننننو النننننننت    تننننننا   لننننننن   نننننننكو   نننننن  المجنننننننن  علاننننننل  كنننننننو  ا دعننننننناءالجلاياننننننة التننننننن    ت

 ٨٥٢١وهنننننتا  نننننا ذهننننن  الانننننل المشنننننر  الفر سننننن  اننننن  قنننننا و  ا عنننننراءاة الفر سننننن  لانننننا      رل نننننا

 .(2)اعط  ا دعاء الاا  ح  ت ري  و  ا ره الدعو  حيه 

 ٨٥٤٨لسننننننننة ( ٥٢رنننننننو  الم ا مننننننناة الجلايانننننننة رقننننننن  )ذاننننننن  الانننننننراو اننننننن   قنننننننا و  ذ نننننننا 

 اقنننننند حننننننددوتادي تننننننل  انننننند اإل  ننننننار بجا نننننن  الشننننننكو   نننننن  وضنننننناي  ت رينننننن  النننننندعو  الجلاياننننننة  

                                                            
( الز يععععرقم مهععععدق لمععععدقم أثععععر اللععععع  الجنععععائو المنهععععو للعالاععععة الوظيليععععة لععععو اععععوانيص العععععراقم بلععععث 1

 .309م ص0283م 0م عدد4منشورم مجلة علية الدانوص للعلو  الدانونية والسياسيةم مجلد 
( تعععاج العععديصم معععدنو عبعععد العععرلمصم جريمعععة اسعععتغالل النلعععوذ لعععو الدعععانوص المدعععارص والنظعععا  السععععودقم بلعععث 2

م 0225منشعععور لعععو مجلعععة اإلدار  العامعععةم الريعععاضم المجلعععد الخعععامس وااربععععوصم الععععدد الثالعععثم أةسعععطسم 
 . 324ص
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الج نننناة التنننن    نننن  ل ننننا ت رينننن  النننندعو  الجلاياننننة عنننن  ورينننن  الشننننكو   المشننننر  الاراقنننن  حصننننرا  

 .ذو اإل  ار وحدد ذ  ا الج اة الت  تقد   لي ا تل  الشكو  ذو اإل  ار

ا رد ننننننن  قننننننند ذعطننننننن  ال ننننننن  لمجلنننننننأ الننننننننواب ب حالنننننننة واننننننن  ا رد   جننننننند ذ  الدضنننننننتور 

(  ننننننن  الدضنننننننتور ا رد ننننننن  علننننننن  ذ نننننننل: 50النننننننو ير  لننننننن  الناابنننننننة الاا نننننننة حينننننننه ذ نننننننارة المننننننناده )

 لمجلننننأ النننننواب حنننن   حالننننة الننننو راء    الناابننننة الاا ننننة  نننن    ننننداء ا ضنننن اب الم ننننرره لننننتل    و نننن  

ذ    صنننننننننر ا تصنننننننننا   ننننننننن   الننننننننننص الدضنننننننننتور  ا رد ننننننننن   جننننننننند ذ  المشنننننننننر  ا رد ننننننننن  ذراد 

 جلننننننأ النننننننواب اقننننننو انننننن  اإلحالننننننة  لنننننن  الناابننننننة الاا ننننننة دو  ذ   قننننننو  بنننننن    عننننننراء   حقننننننة ذو 

ت قيننننننن  ذو حتننننننن   ت نننننننا      هنننننننتا ا  تصنننننننا  هنننننننو رنننننننل  ا تصنننننننا  الناابنننننننة الاا نننننننة  و  

 كنننننو  حننننن  اإلحالنننننة     نننننناء علننننن  ذضننننن اب   نننننرره وضنننننايغة ينننننر   جلنننننأ الننننننواب ذ  نننننا تسنننننتوع  

 الاا ة. اإلحالة للناابة 

  ذ    يوعننننند لنننننل  قا ننننن  اننننن  الدضنننننتور الاراقننننن  النننننداي  الدضنننننتور  ا رد ننننن  وهنننننتا الننننننص

ذ  ت رينننن  النننندعو  الجلاياننننة  نننند الننننو ير انننن  الاننننراو تخ نننن  للقواعنننند الاا ننننة الننننوارده انننن  قننننا و  

 ذرو  الم ا ماة الجلاياة. 

   ذضننننننا  ا ت ننننننا  الجننننننناي   اننننننود  لنننننن   صننننننو  الدضنننننناتير  حيننننننه ذ  وعلنننننن  ذلنننننن  انننننن

(  ننننننل علننننن  المسنننننلولاة الجلايانننننة للنننننو راء ذ ر هنننننا 21-22الدضنننننتور ا رد ننننن   نننننص اننننن  المنننننواد )

  ننننا   الننننو راء علنننن   (  نننن  الدضننننتور ا رد نننن  والتنننن  عنننناء اي ننننا:  22 ننننا عنننناء انننن   ننننص المنننناده )

 ننننا ينسنننن   لنننني    نننن  عننننراي   اتجننننة عنننن  ت د ننننة ومننننايف   ذ ننننا  الم ننننا   الندا اننننة المختصننننة انننن  

 (  نننننن  الدضننننننتور ا رد نننننن  ب  ننننننل:  25 حكننننننا  القننننننا و    لمننننننا  صنننننن  المنننننناده )الاارننننننمة  واقننننننا  

لمجلنننننأ الننننننواب حننننن   حالنننننة النننننو راء  لننننن  الناابنننننة الاا نننننة  ننننن    نننننداء ا ضننننن اب الم نننننرره لنننننتل  و  
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 صننننندر قنننننرار اإلحالنننننة    ب غل انننننة ا ع ننننناء النننننتي  يتننننن ل   نننننن    جلنننننأ الننننننواب . ذ نننننا المننننناده 

يوقنننننن  عننننن  الامنننننن  الننننننو ير النننننت  تت مننننننل الناابننننننة  ذ ننننننل:   (  ننننن  ذاة الدضننننننتور ذ ننننننارة  لننننن 21)

الاا نننننة ذ نننننر رننننندور قنننننرار اإلحالنننننة عننننن   جلنننننأ الننننننواب و  تمنننننن  اضنننننتقالتل  ننننن   قا نننننة الننننندعو  

 علال ذو ا ضتمرار ا    ا متل . 

حننننننو  الدضننننننتور الاراقنننننن  لمننننننا ذ ننننننر ا وانننننن  المقا نننننن    يوعنننننند ذ   صننننننو   قا لننننننة انننننن  

يانننننننة ودور  جلنننننننأ الشنننننننور  لانننننننل وهنننننننتا بالفاننننننن   اننننننند  قنننننننص  سنننننننايلة النننننننو ير  ننننننن  الناحانننننننة الجلا

 تشريا    د     االجتل  هميتل ا  تقرير   دذ الندا  ال رلما   و  اديل.

 ننننص الدضننننتور ا رد نننن  بشننننك  وا نننن  علنننن  ضننننلطة  جلننننأ النننننواب بفننننري الرقابننننة  اقنننند

السااضنننننناة علنننننن   جلننننننأ الننننننو راء  و نننننن   ننننننم  هننننننتن الرقابننننننة ضننننننلطة  حالننننننة الننننننو راء انننننن  حننننننا  

ارتكننننننناب بانننننننض الجنننننننراي   لنننننننتل   جننننننند ذ  الو ننننننن   ختلننننننن  اننننننن  ا رد  بخصنننننننو  المسنننننننلولاة 

اا ننننننة ضننننننلطة ا ت ننننننا  انننننن  المجننننننا ة الجلاياننننننة للننننننو راء  حيننننننه ذ  ا رنننننن  ذ  تملنننننن  الناابننننننة ال

الجر انننننننة لم ننننننندذ عنننننننا   واضنننننننت ناء  ننننننن  هنننننننتا ا رننننننن   مكننننننن  ذ  تملننننننن  ضنننننننلطة ا ت نننننننا  ع ننننننناة 

 ارننننة  انننن   واع ننننة ائننننة  ارننننة  لمننننا ذ ننننتة   ننننتا ا ضننننت ناء  ادنننن  الدضنننناتير  حيننننه وعنننندة 

ع ننننناة غينننننر الناابنننننة الاا نننننة  ختصنننننة بات نننننا  النننننو راء  وع نننننة  ارنننننة تقنننننو  بم نننننا مت  . وذلننننن  

  ا رننننن  الانننننا  اننننن  الم ا منننننة ذ نننننا  الم نننننا   الندا انننننة وا ضنننننت ناياة. وهنننننتا  نننننا ذ نننننت بنننننل بخننننن 

 (  نل.25الدضتور ا رد   وا   ا عاء ا  الماده )

وتاطنننن   ادنننن  الدضنننناتير  جلننننأ النننننواب ال نننن  انننن  ات ننننا  رينننناأ الدولننننة ذو الننننو ير لامننننا 

ا  ننننننننت   وإضنننننننناءه ينسنننننننن   لاننننننننل  نننننننن  عننننننننراي  عناياننننننننة تننننننننرت و  ومافتننننننننل لالخاا ننننننننة الادمنننننننن   و 

واننننن  ا رد  انننن   ضنننننلطة ات نننننا  الننننو راء علننننن   نننننا   اضننننتاما  السنننننلطة واإل ننننن    واعنننن  الومافنننننة



22 
 

 
 

يرتك ننننننو   نننننن  عننننننراي   اتجننننننة عنننننن  ت د ننننننة ومننننننايف      صننننننوره انننننن   جلننننننأ النننننننواب دو   جلننننننأ 

ا ع ننننناء النننننتي  يتننننن ل   نننننن    جلنننننأ الننننننواب   ةب غل انننننا هانننننا   و   صننننندر قنننننرار ا ت نننننا     

مجلننننأ ذ   انننني   نننن  ذع ننننايل  نننن  يتننننول  تقنننند   ا ت ننننا  وت يينننندن ذ ننننا  المجلننننأ الاننننال  وعلنننن  ال

 (.25)الدضتور ا رد   الماده وا   ا ورد ا   المختص بم ا مة الو راء

و روعننننننا علنننننن    نننننندذ المسنننننناواه  نننننني  المجلسنننننني  )النننننننواب وا هاننننننا ( ي حنننننن  ذ  المشننننننر  

لو نننننن  انننننن    جلتننننننرا وانننننن   صننننننر  ا رد نننننن  ذعطنننننن  حنننننن  ا ت ننننننا  النننننن   جلننننننأ النننننننواب  نننننن   ا

 شننننننتروا ذغل اننننننة  ارننننننة  وهنننننن   ل ننننننا ذع نننننناء المجلننننننأ بالكا نننننن  لصنننننندور قننننننرار ا ت ننننننا . ووانننننند 

رنننننندور قننننننرار ا ت ننننننا   تانننننني  لجنننننننة  نننننن  ذع نننننناء المجلننننننأ لتتننننننول  تقنننننند   ا ت ننننننا  ذ ننننننا  ع ننننننة 

 الم ا مة.

(  ننننننن  الدضنننننننتور  25وقننننننند ذ ينننننننرة عنننننننده تسنننننننا  ة لامنننننننا يتالننننننن   تفسنننننننير  نننننننص المننننننناده )

اننننننة  ننننننا  ذا لا نننننن  رنننننن حاة  جلننننننأ النننننننواب تقتصننننننر علنننننن  ات ننننننا  الننننننو راء اقننننننو  وتقنننننند م   لمار 

ذ ننننا  المجلننننأ الاننننال  لم ننننا مت   وت يينننند ا ت ننننا  ذ ا ننننل  ذ  تشننننم  رنننن حاة  جلننننأ النننننواب انننن  

الت قيننننن  وعمننننن  ا دلنننننة. و ننننناذا لنننننو لننننن  تكننننن  رننننن حاة المجلنننننأ  نننننا لة الت قيننننن  وعمننننن  ا دلنننننة 

(  نننننن  الدضننننننتور  ذو بنننننناللجوء 25  تصننننننا   تانننننندي  المنننننناده )ا نننننن   جننننننو  ت دينننننند الج ننننننة ذاة ا

  ل  تادي  قا و    ا مة الو راء.

عننننننري ا  ننننننر علنننننن  الم كمننننننة الدضننننننتورية )المجلننننننأ الاننننننال  لتفسننننننير الدضننننننتور ضننننننابقا ( 

وذرننننندر قنننننرارن با غل انننننة بننننن    جلنننننأ الننننننواب  ملننننن  رننننن حاة ا ت نننننا  وتقننننند   النننننو راء وت يينننننده  

م  رننننن حاة  جلنننننأ الننننننواب الت قيننننن  وعمننننن  ا دلنننننة  سنننننتندي   لننننن  ذ نننننا  المجلنننننأ الانننننال  وتشننننن

ذ  الت قينننن  وعمنننن  ا دلننننة    ننننا  ل ت ننننا   وإذا  ننننا ذ ننننا  المشننننر  ذ ننننر بسننننلطة  اينننننة  كننننو  قنننند 
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 ننننن  بنننناق  السننننلطاة  نننن   مارضننننت ا  وهننننتا  ننننا حنننندث اانننن  بنننن   المشننننر  ذ ننننا  ا ت ننننا  بمجلننننأ 

علنننننن  ذ  تمننننننار  الم ننننننا   حنننننن  الق نننننناء النننننننواب  و مننننننا يلينننننند ذلنننننن  ذ  الدضننننننتور عننننننند ا  ننننننص 

علننننننن  عماننننننن  ا  نننننننخا  اننننننن  المنننننننواد المد انننننننة والجلايانننننننة  لننننننن  يتطنننننننرو  لننننننن  ذلنننننننر تفصننننننني ة 

ا  تصننننننا   وتننننننر  ا   ريننننننة  ذا ذرينننننند تغييننننننر ا تصننننننا  المجلننننننأ وضننننننلطتل وإعننننننراء الت قينننننن  

(  ننننن  الدضنننننتور اننننن   ذلننننن  ينننننت   تاننننندي  25 تخننننناذ قنننننرار ا ت نننننا  المنصنننننو  علانننننل اننننن  المننننناده )

لمنننناده  فسنننن ا  ولنننناأ  تانننندي  قننننا و    ا مننننة الننننو راء انننن  حنننني  ذ نننند رذ  المخالفننننة ذ  الدضننننتور ا

الننننت  قننننا  علنننن    نننندذ الفصنننن   نننني  السننننلطاة   ننننن  السننننلطة الق نننناياة  م لننننة بالم ننننا   والنننندواير 

الادلانننننة التابانننننة ل نننننا  حننننن  الق ننننناء علننننن  عماننننن  ا  نننننخا  اننننن  المنننننواد الجلايانننننة عمننننن  ب حكنننننا  

الدضننننننتور  وهننننننتا  ننننننا  سننننننم  بالو  ننننننة الاا ننننننة للم ننننننا   الندا اننننننة  وتشننننننم   (  نننننن 102المنننننناده )

ضننننننلطة الت قينننننن  وضننننننلطة ا ت ننننننا  التنننننن  تتو هننننننا الناابننننننة الاا ننننننة  وضننننننلطة ال كنننننن  التنننننن  تتو هننننننا 

(  نننننن  الدضننننننتور اضننننننت ني  ضننننننلطة ا ت ننننننا  25 -22الم ننننننا    ووننننننالرعو   لنننننن  ذحكننننننا  المننننننادتي  )

و  ننننة الناابننننة الاا ننننة  وذعطينننن   لنننن   جلننننأ النننننواب   لفئننننة  اينننننة  نننن  ا  ننننخا  )الننننو راء(  نننن 

واضنننننت ني  ضنننننلطة ال كننننن  بشننننن   ائنننننة  ايننننننة )النننننو راء( وذعطيننننن   لننننن  المجلنننننأ ا علننننن  لتفسنننننير 

الدضننننتور  ولننننتل     نننند  نننن  اضننننت ناء ضننننلطة الت قينننن  بصننننري  النننننص  وإ  بقينننن   ننننم  الو  ننننة 

  الم حقنننننننة واإلح نننننننار الاا نننننننة للناابنننننننة الاا نننننننة  ا ننننننن  عننننننن  ذ  ضنننننننلطة الت قيننننننن  تشنننننننم  حننننننن

والقنننننن ض وا ضننننننتجواب وعمنننننن  ا دلننننننة وحجننننننل ال ريننننننة والتو اننننننف والتفتننننننام  وهننننننتن الصنننننن حااة 

ل نننننا  سنننننا    ا نننننر بال ريننننناة وحقنننننوو اإل سنننننا   و   ننننند  ننننن  وعنننننود  نننننص رنننننري  لممارضنننننت ا  

ووالتننننال  انننن    جلننننأ النننننواب  ملنننن  ضننننلطة الت قينننن  وعمنننن  ا دلننننة  ويجننننو   ننننن  هننننتن الصنننن حاة 

 .(1)ناابة الاا ة بمقت   تادي  قا و    ا مة الو راء و  اض ت  لرياأ ال
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وي حنننن  ذ  رذ  المخالفنننننة  سنننننتند  لننننن  حجنننننا قويننننة تجالنننننل   ننننن  تقننننندير واحتنننننرا   ارنننننة 

 ذا  ننننننا اعت ر نننننننا ذ  الدضنننننننتور ا رد ننننننن   سنننننننتند  لننننننن  الفصنننننن  المنننننننر   ننننننني  السنننننننلطاة   ننننننن  عننننننند  

حننننن   قننننند   جننننن  ذ   سنننننتند   سنننننا  لننننن  ضنننننلطة بصننننن حااة السنننننلطاة ا  نننننر   وذ  الق ننننناء

 لنننننن    ننننننراة قا و اننننننة  تمرضننننننة  ا نننننن  عنننننن  ذ   ضننننننناد   مننننننة ا ت ننننننا  و  ا مننننننة الننننننو راء  لنننننن  

 جلننننأ النننننواب والمجلننننأ الاننننال  لتفسننننير الدضننننتور  لاضننننت ناء  نننن  القواعنننند الاا ننننة   نننن  ا تقننننناد  

و   نننند  نننن  ا تصننننا  الق نننناء بصننننفة ذضاضنننناة للفصنننن  انننن  النلاعنننناة وتط ينننن  القننننا و   وتشننننم  

 .(1) لمة و ير الو ير الاا   وغير الاا   المستقي 

قنننننوا ي  هيئننننناة رقا انننننة لل فننننناى علننننن      ا نننننل و ننننن  التطنننننور التشنننننريا  المتم ننننن  بصننننندور

اننننن   ينننننه ذرننننن   ل نننننتن ال يئننننناة  لننننن  عا ننننن  ا دعننننناء الانننننا  دورا    حاننننن  الانننننراو ا  نننننوا  الاا نننننة

  نننننناراة عن ننننننا ذو ت رينننننن  دعنننننناو  الفسنننننناد الجلاياننننننة او ا  اننننننا   ت ريك ننننننا  نننننن   نننننن   تلقنننننن  اإل

 اا  ننننننا  نفسنننننن ا بجمنننننن  المالو نننننناة والو نننننناي  عنننننن  تلنننننن  الق ننننننا ا لل فنننننناى علنننننن  ا ننننننوا  الدولننننننة  

علننننن  ذلننننن  ضنننننو   قنننننو   دراضنننننة دور الج ننننناة الرقا انننننة والمتم لنننننة اننننن  ا دعننننناء الانننننا   وت ضاسنننننا  

ديننننوا  الرقابننننة المالاننننة و كاتنننن  المفننننتم الاننننا  انننن  ت رينننن  النننندعو  الجلاياننننة انننن  وهيئننننة النلاهننننة و 

 :ت عل  الن و ا وذل  الجراي  الت  ترتك     ق   الو ير والموم  الاا   

 

  االدعاء العام في تحريك الدعوى الجزائيةالفرع األول: صالحية 

   ذ   طنننننننناو   ل  الاننننننننا يتننننننننول  ا دعنننننننناء الاننننننننا  انننننننن  ذغلنننننننن  دو  الاننننننننال  حما ننننننننة الصننننننننا      

 مننننا  جانننن  الصنننن حااة الممنوحننننة ل ننننتا الج ننننا     ختلنننن   نننن  دولننننة  لنننن  ذ ننننر   الصننننال  الاننننا 
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 ختلفنننننة ت انننننا  لنننننتل  وقننننند اضنننننتقرة المجتماننننناة علننننن  قاعنننننده وعنننننوب حصنننننر الننننندعو  الاا نننننة  يننننند 

ضننننننلطة ذو مانننننن ه  ارننننننة تتننننننول  ت ريك ننننننا و  ا ننننننرت ا حتنننننن  رنننننندور القننننننراراة وا حكننننننا  الن اياننننننة 

 .المجتم  ا  دعو  ال   الاا  وهتن ال ا ه ذر    بم ابة الوليلة ع     ا

التشنننننريااة لننننن  تتفننننن  علننننن  تسنننننميت ا افننننن  ار سنننننا و صنننننر ولي انننننا تسنننننم  )الناابنننننة    ذ  

لننننتل    الاننننراو )ا دعنننناء الاننننا (انننن  و   (ا رد  )الناابننننة الاا ننننة طلنننن  علي ننننا انننن     ينمننننا الاا ننننة

  ل ننننا الجمنننن  ااننننال اض عنننن  ا تلفنننن  تلنننن  التشننننريااة انننن  ضننننلطاة هننننتن ال يئنننناة وا تصارننننات ا

حيننننه ذ  الناابننننة الاا ننننة انننن  رد نننن  ا  نننني  ضننننلطة ا ت ننننا  والت قينننن  لمننننا هننننو ال ننننا  انننن  التشننننري  

التشننننري  المننننتلور هنننن  السننننلطة ا رننننلاة المختصننننة انننن  الت قينننن  وتتننننول  ذ  ننننا    ا ننننره ا ت ننننا  

 . صال  المجتم  وح  الدولة ا  الاقاب  ل  عا   ضلطت ا ا  الت قي  بالداا  ع 

 ننننا النننن اض ا  ننننر  نننن  التشننننريااة ذ ننننا  الت قينننن  بم ننننا   الت قينننن  لامننننا ذضننننند ا ت ننننا  ذ

  وذ  اإلدعننننناء الانننننا  عنننننند (1)الانننننا  لمنننننا هنننننو ال نننننا  اننننن  الندنننننا  القنننننا و   الاراقننننن  ا دعننننناء لننننن  

م ننننن  حننننن  الدولنننننة اننننن  اقت ننننناء حق نننننا اننننن  الاقننننناب  ننننن  ت ديتنننننل لم متنننننل اننننن  ت ريننننن  واضنننننتاما   

تفنننننننوي الدولنننننننة ذ خارنننننننا   ننننننن  ذ  غينننننننر ذ  هنننننننتا    منننننننن   ننننننن  ذ  الننننننندعو  الاا نننننننة   الجنننننننا  

لجلاياننننة انننن  ا رننننن  ا  ذ ذ  النننندعو  ة. آ ننننري  غيننننر اإلدعنننناء الاننننا  حنننن  ت رينننن  النننندعو  الاا نننن

علنننن   وقوع ننننا ذو ت ننننر   نننن  المت ننننرر  نننن  الجريمننننة ذو  نننن   قننننو   قا ننننل قا و ننننا  ذو ذ   ننننخص 

 ا  ا دعننننناء الانننننا  غينننننر   ننننندد با تصنننننا   اننننني  ذو عنننننراي و   ب   نننننار  قننننند   ننننن  اإلدعننننناء الانننننا 

 .(2) اينة وإ ما  م   الداا  ع  ال   الاا  واقت اء ح  الدولة ا  الاقاب

                                                            
( فععععالوم طععععه زاعععععوم االتجا ععععام اللديثععععة للملاعمععععام الجزائيععععةم المؤسسععععة الجامعيععععة للدراسععععام والنشععععر 1
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م مطبعععععععة دار السععععععال م بغععععععدادم 8ملاعمععععععام الجزائيععععععةم جالنفععععععراوقم سععععععاموم دراسععععععة لععععععو أفععععععول ال (2

 .39م ص8911
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الجننننراي  التنننن  يرتك  ننننا المومفننننو  ذ ننننا بالنسنننن ة لنننندور ا دعنننناء الاننننا  انننن  ت رينننن  دعنننناو  

ا عتنننننداء علننننن  ا  نننننوا  الاا نننننة ل   ق ننننن  النننننو ير ذو المومننننن  الانننننا  الاننننناد ضنننننواء  ننننن الامو ينننننو  

اننننننن   دورن  ات نننننننر ذو ذ  عريمنننننننة ذ نننننننر  يرتك  نننننننا المومننننننن   تاجنننننننة اضنننننننتغ   النفنننننننوذ النننننننوماف  

اننننن  الانننننراو ذ  قنننننا و  ا دعننننناء الانننننا  الاراقننننن  الننننندور ا ضاضننننن  وا هننننن  اننننن  ذلننننن  حينننننه   حننننن  

لانننننا  اننننن  الت قينننننن  اننننن  لاانننننة الجنننننراي  التنننننن  علننننن  ا تصننننننا  المننننندع  ا 2512لسننننننة  46رقننننن  

 قا نننننننة با دعننننننناء الانننننننا  يرتك  نننننننا المومننننننن  الامنننننننو    تاجنننننننة اضنننننننتغ لل لومافتنننننننل  حينننننننه  قنننننننو  

الننننندعو  بنننننال   الانننننا  وق نننننا ا الفسننننناد المننننننال  واإلدار  و تابات نننننا اضنننننتنادا  الننننن  قنننننا و  ذرننننننو  

اننننننن  عنننننننراي  الفسننننننناد  الت قيننننننن   ولنننننننتل  الماننننننند  1971( لسننننننننة 23الم ا مننننننناة الجلايانننننننة رقننننننن  )

قننننا و   المننننال  وا دار  ولااننننة الجننننراي  المخلننننة  واع نننناة الومافننننة الاا ننننة المنصننننو  علي ننننا انننن 

ا و  ارننننننننو  الم ا منننننننناة قنننننننن   حكننننننننا  )المانننننننند ( و قننننننننا   1961( لسنننننننننة 111الاقوونننننننناة رقنننننننن  )

( اروننننن  وعشنننننري  24الماننننند  علننننن  ا    يننننن  الننننندعو   ننننن   ) 1971( لسننننننة 23الجلايانننننة رقننننن  )

 .(1)  قا   الت قي  المختص    تاري  تو اف المت  ضاعة ال

و نننن   نننن   النصننننو  القا و اننننة السننننابقة  جنننند ذ  المنننندع  الاننننا  هننننو الج ننننة المختصننننة 

المومننننن  النننننو ير ذو   ننننناراة بشننننن   ذ  عريمنننننة ترتكننننن   ننننن  ق ننننن  ا اننننن   قا نننننة الننننندعو  وتلقننننن  

   ننننننمنا  انننننن  عننننننراي     تلنننننن  الجننننننراي  تنننننند  اا ننننننل بنننننن   عريمننننننة تتالنننننن   ومافتننننننل الاننننننا   تاجننننننة 

التنننننن  ت ننننننر بالمصننننننل ة الاا ننننننة للدولننننننة  وذلنننننن  علنننننن   نننننن    ننننننا هننننننو الفسنننننناد اإلدار  والمننننننال  

 امننننننو  بننننننل انننننن  ا رد  حيننننننه ذ ننننننار الدضننننننتور ا رد نننننن   لنننننن  حنننننن   جلننننننأ النننننننواب انننننن   حالننننننة 

 الو ير  ل  ا دعاء الاا .

                                                            
 0287لسنة  39/ اللدر  أوالًم ثانو عشر( اانوص االدعاء العا  العرااو را  5( نص الماد  )1
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)المفوضففففففية القوميففففففة للشفففففففافية واالسففففففتقامة دور هيئففففففة النزاهففففففة العامففففففة الفففففففرع الثففففففاني: 

 في تحريك الدعوى الجزائيةومكافحة الفساد( 

 منننننا ذ نننننر ا ضنننننابقا  ذ  ا  تصنننننا  ا رننننني  اننننن  ت ريننننن  الننننندعو  بشننننن   الفسننننناد المنننننال  

المومننننننن  الانننننننا   تاجنننننننة اضنننننننتغ لل لنفنننننننوذ النننننننو ير ذو ذو اإلدار  ذو ذ  عريمنننننننة ذ نننننننر  يرتك  نننننننا 

   ا نننننننل و ننننننن  التطنننننننور التشنننننننريا  المتم ننننننن  ع  الانننننننا   ومافتنننننننل تكنننننننو   ننننننن  ا تصنننننننا  المننننننند

لقننننننا و  هيئننننننة النلاهننننننة الاراقنننننن    قننننننوا ي  هيئنننننناة رقا اننننننة لل فنننننناى علنننننن  ا  نننننوا  الاا ننننننة بصننننندور

ينننننننه ذرننننننن   ل نننننننتن ال يئننننننناة  لننننننن  عا ننننننن  حوقنننننننا و  هيئنننننننة النلاهنننننننة و كاا نننننننة الفسننننننناد ا رد ننننننن   

ا  اننننا   ت ريك ننننا  نننن   نننن   تلقننننن  انننن  ت رينننن  دعنننناو  الفسنننناد الجلاياننننة او  ا دعنننناء الاننننا  دورا  

  نننناراة عن ننننا ذو  اا  ننننا  نفسنننن ا بجمنننن  المالو نننناة والو نننناي  عنننن  تلنننن  الق ننننا ا لل فنننناى علنننن  اإل

 .ا وا  الدولة

هيئننننة النلاهننننة الت قينننن  انننن  عننننراي    نننندده علنننن  ضنننن ي  ال صننننر ت نننن  وعلنننن  ذلنننن  تتننننول  

ارضنننننننو  اإلعنننننننراءاة المخنننننننتص  ووواضنننننننطة الم ققننننننني  التنننننناباي  ل نننننننا والنننننننتي   م   ننننننرا  القا ننننننن 

ال يئننننننة الت قاقنننننن  انننننن  ق ننننننا ا الفسنننننناد يننننننرع   ا تصننننننا   ذوالصنننننن حااة المخولننننننة ل نننننن  حيننننننه 

ة ا  نننننننر  ب نننننننمن ا الج ننننننناة الت قاقانننننننة الاسنننننننكرية وقنننننننو  انننننننالج ننننننناة الت قاق ا تصنننننننا علنننننن  

 .(1) ال يئة ذل ا تارةا    الدا ل   ت  

انننننن  لنننننن  ق نننننناة اسنننننناد و نننننن   ننننننم  ق ننننننا ا الفسنننننناد  انننننن   ال يئننننننة تكننننننو  وراننننننا  وعلاننننننل 

 بنننننا  وا عريمنننننة ا  نننننرار الامننننند  اضنننننتغ   المومننننن  لومافتنننننل   نننننا بارتكابنننننل اإلدار  والمنننننال  

الاا ننننة  ذو ا ضننننتي ء علنننن  عقننننار ذو غيننننر ذلنننن   نننن  الجننننراي  المنصننننو  علي ننننا انننن   والمصننننال 

                                                            
 0288لسنة  42( مص اانوص  يئة النزا ة العامة العرااو را  88( اللدر  )أوالً وثانياً( مص الماد  )1
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ايننننننره الت قاقنننننناة  ول ننننننا حنننننند   ققنننننن  دذ  والتنننننن   جننننننر  الت قينننننن  اي ننننننا  واضننننننطة قننننننا و  الاقوونننننناة

 .(1) تابات ا  واضطة  م   قا و    ولالة رضماة

مننننن     ب  نننننل تا2511وهنننننتا  نننننا ذ نننننار لنننننل لنننننتل  قنننننا و  هيئنننننة النلاهنننننة اننننن  الانننننراو لسننننننة 

ال يئنننننة علننننن  المسننننناهمة اننننن   نننننن  الفسننننناد و كاا تنننننل  واعتمننننناد الشنننننفالاة اننننن   داره  نننننلو  ال كننننن  

هنننننتا   حكنننننا الت قيننننن  اننننن  ق نننننا ا الفسننننناد و قنننننا و : :   ذعلننننن  عماننننن  المسنننننتوياة  عننننن  وريننننن 

قننننننا و    حكننننننا القننننننا و    واضننننننطة   ققنننننني   ت نننننن  ا ننننننرا  قا ننننننن  الت قينننننن  المخننننننتص  وواقننننننا 

:  تابانننننننة ق نننننننا ا الفسننننننناد التننننننن     قنننننننو    ققنننننننو ال يئنننننننة  ا انننننننا  . ارنننننننو  الم ا مننننننناة الجلايانننننننة

 .(2) ع  رياس ا بالت قي  اي ا  ع  وري   م   قا و   ع  ال يئة  ولالة رضماة تصدر

 حنننننند   بارتكننننننابعلنننننن  ذلنننننن  انننننن    اننننننا  المومنننننن  الاننننننا  او  نننننن  انننننن  حكمننننننل  ا  سننننننوت ضا

   نننننند  نننننن  اتخنننننناذ اإلعننننننراءاة القا و اننننننة  الجننننننراي  التنننننن  تنننننند    ننننننم  ا تصننننننا  مانننننن ه النلاهننننننة

بجمنننننن   ذو المفو نننننناة وت رينننننن  النننننندعو  الجلاياننننننة اي ننننننا ويننننننت  ذلنننننن    ننننننا  نننننن   نننننن    اننننننا  ال انننننن ه

ق نننننا ا والطلننننن   ننننن  قا ننننن  الت قيننننن  اتخننننناذ اإلعنننننراءاة القا و انننننة ب ننننن  المالو ننننناة عننننن  تلننننن  ال

المت منننني  ذو  نننن   نننن   تلقنننن  ال انننن ه ل   نننناراة عنننن  تلنننن  الجننننراي  ب  ننننة وضننننيلة ووننننتل  انننن   دور 

ال انننن ه  كننننو   نننن   نننن   عننننده   نننناور ا نننن  تقننننو   تلقنننن  اإل  ننننار عنننن  ق ننننا ا الفسنننناد ال كننننو   

 ا اراة واإلحكنننننا  التننننن  تصننننندر اننننن  تلننننن  الق نننننا   هنننننتن الجنننننراي  والطاننننن  اننننن  القنننننر اننننن والت قيننننن 

                                                            
 .0288مص اانوص  يئة النزا ة العرااو لسنة  (83( نص الماد  )1
م بنعععاء علعععس معععا ااعععره مجلعععس 0288لسعععنة  42( معععص اعععانوص  يئعععة النزا عععة العرااعععو راععع  88( نعععص المعععاد  )2

( مععععثص الدسععععتور العرااععععوم 73( والبنععععثد )ثالثععععثاً( المععععثاد  )61النععععواب طبدععععا العععععا  البنععععد )أوالً( مععععص المععععاد  )
 ٠٢/٠٢/٠٢٠٠( بتاريخ 04)ارار رئيس الجمهورية را  
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 نننننتل  انننننا  قا ننننن  ت قيننننن  عنننننند ا  منننننار  الت قيننننن  اننننن  ق ننننناة دا لنننننة اننننن  ا تصنننننا  ال اننننن ه 

 .(1) قو  ب   غ الدايره القا و اة ا  ال ا ه ويطلا ا عل  ضير الت قي 

ذرننننن     حننننند  الج ننننناة التننننن    ننننن  ل نننننا ت ريننننن  الننننندعو   ونننننتل  انننننا  هيئنننننة النلاهنننننةو 

  ويوعنننننند ذ  ننننننا    ننننننااة  لنننننن  هننننننتن التنننننن  يرتك  ننننننا الننننننو يرالننننننوماف     عننننننراي  الفسننننننادالجلاياننننننة انننننن

، ا ع نننننله ع ننننناة ذ نننننر  تامننننن  علننننن  ت ريننننن  الننننندعو  الجلايانننننة بشننننن   اضنننننتغ   النفنننننوذ النننننوماف 

 لضسنننننة علانننننا للمراعانننننة المالانننننة اننننن  الانننننراو  ات نننننر الاراقننننن  والنننننت   دينننننوا  الرقابنننننة المالانننننة ن نننننا 

وال نننننننار  الانننننننا  علننننننن  ذ نننننننوا  الدولنننننننة عننننننن  وريننننننن  الكشننننننن  عننننننن  ا حتانننننننا  والت نننننننتير وضنننننننوء 

ا ضنننننننتغ   للمنننننننا  الانننننننا  والتنننننننرويا لمكاا نننننننة الفسننننننناد اننننننن  ال كو نننننننة و مارضنننننننة النلاهنننننننة وو انننننننة 

 (31)  ننننننننننما  اضننننننننننتق لاة وااالاننننننننننة ديننننننننننوا  الرقابننننننننننة المالاننننننننننة اقنننننننننند رنننننننننندر القننننننننننا و  المننننننننننرق 

النننننننت  ذعننننننناد تشنننننننكي  النننننننديوا   ورنننننننفل  لضسنننننننة عا نننننننة  خولنننننننة لتقرينننننننر لفنننننننناءه    2011لسننننننننة

و نننننننما  اضنننننننتمرار ا  ا نننننننة والشنننننننفالاة اننننننن   لضسننننننناة ال كو نننننننة   ال كو نننننننة الارا انننننننة واااليت نننننننا

 .(2)الارا اة

  هنننند  ديننننوا  الرقابننننة المالاننننة ا ت نننناد  ال فنننناى علنننن  المننننا  الاننننا   نننن  ال نننندر ذحيننننه 

 ننننننن   (14ضنننننننوء التصنننننننر  و نننننننما  لفننننننناءه اضنننننننتخدا ل  حينننننننه  صننننننن  المننننننناده )ذو الت نننننننتير ذو 

 تشنننننا   خالفنننننة ا   طلننننن   ننننن  اللنننننديوا  عنننننند ب  نننننل:   قننننا و  دينننننوا  الرقابنننننة المالانننننة ا ت ننننناد 

 الننننننة المخالفننننننة إالمفننننننتم الاننننننا  ذو هيئننننننة النلاهننننننة ذعننننننراء الت قينننننن  واتخنننننناذ ا عننننننراءاة ال   ننننننة و 

 . وذ ارها

                                                            
م دار اليعععععااومم بغعععععدادم 0( معععععرادم عبعععععد اللتعععععاحم أفعععععول أعمعععععال النيابعععععام والتلديعععععق الجنعععععائو العملعععععوم ط1

 .0288( مص اانوص  يئة النزا ة العرااو لسنة 83. وعذلك أنظر الماد  )387م ص8991
وراهم عليععععة الدععععانوصم ( الخلععععاجوم علععععو لمععععز  عسععععلم اللععععق العععععا  لععععو الععععدعو  الجزائيععععةم أطرولععععة دعتعععع2

 .52م ص0280جامعة بغدادم 
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لننننرياأ الننننديوا  ا   طلنننن   نننن  الننننو ير او :   صنننن  علنننن  ذ ننننل نننننل اقنننند ( 15ذ ننننا المنننناده )

  عننننننن  المخالفنننننننة  لننننننن  و حالنننننننة المومننننننن  المسنننننننل ا -1 : ننننننن  ريننننننناأ الج نننننننة الخا ننننننناة للرقابنننننننة

قا نننة الننندعو  المد انننة لامنننا ينشنننق للدولنننة  ننن  حقنننوو   2- الت قيننن  ولنننل ا   طلننن  ضننن   يننندن 

دت ا الج نننننة الخا ننننناة ت نننننمي  المومننننن  الانننننا  ا  نننننرار التننننن  تك ننننن-3عننننن  المخالفننننناة المالانننننة 

 . ل  الرقابة

 المكتشنننننفة المالانننننة المخالفننننناة اننننن  اإلدار   الت قيننننن  المالانننننة الرقابنننننة دينننننوا  ويتنننننول  هنننننتا

  كتنننن  تخلنننن  الاننننا  ذو اذا للمفننننتم  كتنننن  اي ننننا   يوعنننند التنننن  انننن  الج نننناة   ا ننننر بشننننك   نننننل

 ذ نننناارن تنننناري   نننن  ( يو ننننا90) لمننننده اي ننننا الت قينننن   مننننا ا الماناننننة عنننن  الج ننننة انننن  الاننننا  المفننننتم

 الج ننننناة  لننننن  ا  انننننا  علننننن   قتصنننننر ا ت ننننناد  الرقابنننننة دينننننوا  دور بننننن   يت ننننن   نننننتل   وهكنننننتا

  د الموم  الت  ي    ذ ل اضتغ   فوذ ومافتل. الدعو    ت ري  المختصة

 المطلب الثاني

 بالتحقيق الجهة المختصة 

  ننننننااة  لنننننن  دور ا دعنننننناء الاننننننا  انننننن  الاننننننراو انننننن  الت قينننننن  انننننن  الجننننننراي  لااننننننة ضننننننواء 

وقاننننن   ننننن  المنننننواو  الاننننناد   ذو  ننننن  المومننننن  الانننننا  الاننننناد  ذو النننننو ير  واننننن  مننننن  التطنننننور 

التننننن  حصننننن  اننننن  التشنننننريااة الارا انننننة الخارنننننة بم ارونننننة الجنننننراي  الوما انننننة والج نننننة المختصنننننة 

ذو ق نننننا ا الفسننننناد اإلدار  والمنننننال  بصنننننوره ذ النننننوماف  اضنننننتغ   النفنننننو الت قيننننن  اننننن  عنننننراي  اننننن  

الاراقننننن  ا  قنننننا و  هيئنننننة النلاهنننننة الاا نننننة انننننعلانننننل و   (1)هيئنننننة النلاهنننننة ا تصنننننا عا نننننة هنننننو  ننننن  

دعننننناو  علايانننننة  جنننننر  الت قيننننن  اي نننننا بشننننن   عريمنننننة  ننننن  الجنننننراي  :  عنننننر  ق نننننا ا الفسننننناد ب   نننننا

                                                            
 2011./ أوالً( مص اانوص  يئة النزا ة العامة العرااو لسنة 11( نص الماد  )1
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المنننننومفي  حننننندوده  وذ نننننة عريمنننننة المخلنننننة  واع ننننناة الومافنننننة وهننننن  الر نننننوه وا  نننننت   وتجننننناو  

-276 -225 -222  271-- 234-233 ننننننن  الجنننننننراي  المنصنننننننو  علي نننننننا اننننننن  المنننننننواد )

يتننننننننواار  وتادي تننننننننل ذو ذ  عريمننننننننة ذ ننننننننر   (  نننننننن  قننننننننا و  الاقوونننننننناة الاراقنننننننن 290-293-260

( 135 نننننن  المنننننناده )( ٤و٦و٢(اي ننننننا ذحنننننند الدننننننرو  المشنننننندده المنصننننننو  علي ننننننا انننننن  الفقننننننراة 

 .الناات   قا و  الاقوواة 

تختلننننن  عننننن  اإلعنننننراءاة التننننن   ذ نننننا عننننن  اإلعنننننراءاة المت انننننة  ننننن  ق ننننن  ال يئنننننة ا ننننن   

 ذ    ذ تت نننننن  بشنننننن   الت قينننننن  اي ننننننا  جموعننننننة  نننننن  اإلعننننننراءاة  تتخننننننت بالنسنننننن ة للجننننننراي  ا  ننننننر  

يتننننننول  الت قينننننن  اي ننننننا قا نننننن  الت قينننننن  المخننننننتص وانننننن  ذحكننننننا  القننننننا و   سننننننم  قا نننننن  ت قينننننن  

وينسننننن  حصنننننرا   ننننن  ريننننناأ  جلنننننأ الق ننننناء ا علننننن  للت قيننننن  اننننن  هنننننتن الجنننننراي  وقننننند   النلاهنننننة

 2004لسننننننننننة  (٨٢)تتننننننننول  الت قيننننننننن    كمننننننننة الت قيننننننننن  المرلليننننننننة المشنننننننننكلة بموعنننننننن  ا  نننننننننر 

 (.ا يت   الملقتة )المن لة( 155)والصادر ع  ضلطة 

ة انننننن    عنننننن  الجنننننراي  وعمنننننن  ا دلننننننتم ننننن  ا  ننننننار الجلاياننننننة ا عراياننننننة اننننن   رحلننننننة الت ننننننر 

انننن  ال  ننننه والت ننننر  عنننن  ذرنننن  هننننتن الجننننراي   نننن  ق نننن  الج نننناة اي  الننننو ير والمومنننن  الاننننا  عننننر 

تالامنننننناة رنننننن حاة الت ننننننر  عنننننن  هننننننتن الجننننننراي   لنننننن    ققنننننن  مانننننن ه الذ اونننننن  المختصننننننة  حيننننننه 

 اننننند  رتك  نننننا  ومننننن  ذو  كلننننن  بخد نننننة عا نننننة باننننند تلقننننن  ال اننننن ه  الو ننننناة عننننن  التننننن  النلاهنننننة 

وضنننناي    صننننا  المالو ننننة عماا ننننا لننننالمخ ر السننننر  ذو ال ننننات    نننن   نننن   ننننلاع  اسنننناد  رتك ننننة 

لكترو نننننن  ذو ذ   نننننن  وضنننننناي  اإلعنننننن   المختلفننننننة   ذ يتننننننول  الم قنننننن  هننننننتن الم مننننننة ذو ال رينننننند اإل

اننننن ذا وعننننند ذدلنننننة عننننن  وعنننننود عريمنننننة  ننننن  عنننننراي    نفسنننننل ذو  وضننننناوة الت نننننريي  المنسننننن ي  بمايتنننننل 

خننننننتص ليننننننت  بانننننندها ت رينننننن  النننننندعو  الفسنننننناد يننننننت  عننننننري المو ننننننو  علنننننن  قا نننننن  الت قينننننن  الم
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الجلاياننننة  ذ ننننا  ذا لنننن   جنننند الم قنننن  ذ  ذدلننننة علنننن  وعننننود عريمننننة اسنننناد ايورنننن   لنننن  رينننناأ مانننن ه 

 .(1)النلاهة ب ف  اإل  ار

 مننننار   ومفننننو مانننن ه النلاهننننة ذعمننننال   اضننننتنادا  :  د ااتنننن   جلننننأ الدولننننة الاراقنننن  ب  ننننلوقنننن

اننننن  الق ننننناة المنننننراد الت نننننر  والت قيننننن   2011لسننننننة  ٢٠ لننننن  احكنننننا  قنننننا و  ماننننن ه النلاهنننننة رقننننن  

والملضسننننننننناة الرضنننننننننماة واحتنننننننننرا  رننننننننن حااة  اي نننننننننا  ننننننننن  دو  التننننننننند   اننننننننن  عمننننننننن  النننننننننو اراة

 .(2) وا تصاراة  اادت ا و ومفي ا القا و اة

عريمننننة    ج ننننة الت قاقاننننة المختصننننة انننن  الت قينننن  بننننال تات ننننر هيئننننة النلاهننننةوعلنننن  ذلنننن  

 ننننننن  ا  نننننننت  ندنننننننر ا عت نننننننار رننننننن ة ا عنننننننراءاة   النفنننننننوذ النننننننوماف  يرتك  نننننننا النننننننو ير لاضنننننننتغ 

المتخنننننننته  ننننننن  ق ننننننن    نننننننا   الت قيننننننن  المختصنننننننة واع ننننننناء ال ننننننن و الق ننننننناي  وهننننننن  الم نننننننا   

المختصننننننة انننننن  الت قينننننن  بق ننننننا ا النلاهننننننة  ذ ننننننا عنننننن  القيننننننود التنننننن  تننننننرد علنننننن  ت رينننننن  النننننندعو  

ال  اقنننند ذ ننننار الدضننننتور وواننننض الجلاياننننة  نننن  ق نننن  مانننن ه النلاهننننة انننن  عننننراي  الفسنننناد ا دار  والمنننن

ب  ننننننل :     2555  نننننن  دضننننننتور عم وريننننننة الاننننننراو لاننننننا “ / ا اننننننا  ٦٢”القننننننوا ي   ن ننننننا  ننننننص المنننننناده 

يتمتنننننن  ع ننننننو  جلننننننأ النننننننواب بال صننننننا ة...و  يتاننننننري للمقا نننننناه ذ ننننننا  الم ننننننا  ...و   جننننننو  

 .(3)بجنا ة  لقاء الق ض علال    باد را  ال صا ة عنل با غل اة المطلقة  ذا لا   ت ما  

عنننننند  اتخنننننناذ ب  ننننننل:    نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن  (14/1)المنننننناده   ولننننننتل   صنننننن

التاقي نننناة القا و اننننة علنننن   نننن  يرتكنننن  عريمننننة  ننننار  الاننننراو    بنننن ذ   نننن  و يننننر الانننند    ولننننتل  

                                                            
( سعععععدوصم ملمععععد عبععععد الملسععععصم إجععععراءام مععععا ابععععل الملاعمععععة لععععو جععععرائ  اللسععععاد اإلدارق والمععععالو لععععو 1

 .88م ص0285م 8م العدد0لمجلد الدانوص العرااوم بلث منشورم المعهد التدنو لو النج م ا
م منشعععور لعععو مجموععععة ااعععرارام مجلعععس الدولعععة لععععا  ٠٠/٠٠/٠٢٠٠لعععو  ٧٢( اعععرار مجلعععس الدولعععة بالععععدد 2

 .٠١العدل العراايةم ص الفادر  عص وزار  ٠٢٠٠
( اللععععديثوم لخععععرق عبععععد الععععرزاقم أفععععول اإلجععععراءام لععععو الجععععرائ  االاتفععععاديةم شععععرعة اللععععر للطباعععععة 3

 .81م ص8991 اللنيةم بغدادم
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الماننننننند  لامنننننننا  1979لسننننننننة ( 160) ننننننن  قنننننننا و  التندنننننننا  الق ننننننناي  رقننننننن  ( 64) نننننننص المننننننناده 

   تتخننننننت اإلعننننننراءاة القا و اننننننة ب ق نننننن     بانننننند : ق نننننن  الق نننننناه  ذ  خننننننص الجننننننراي  المرتك ننننننة  نننننن 

 ." وااقة رياأ  جلأ الق اء ا عل 

 قن  علن  عنات  هيئنة النلاهنة لنو  الجراي  الوما اة التن  يرتك  نا النو ير الدور الم   ا     

 رتك  الجريمة  وم  ذو  كل  بخد ة عا ة وا  ل يئة النلاهة ال    ت ري  الدعو  الجلاياة عن  

 ننن   ننن    اا  نننا   قنننا و  ارنننو  الم ا مننناة الجلايانننة  ننن    1 ضنننتنادا للمننناده ا  ايجنننر   ننن  تلننن  ال

ا عننن  وريننن  وضننناي    صنننا  بنننالت ر  عننن  الجريمنننة التننن  تقننن   نننم  ا تصارننن ا وعلم نننا  وقوع ننن

المالو نننة لال نننات  وال ريننند اإللكترو ننن  ذو وضننناي  ا عننن      ت نننا تاننند ورانننا  اننن  لننن  ق ننناة اسننناد  

وتمننار  ال انن ه و كات  ننا  عننراءاة الت ننر   وضنناوة عنندد  نن  الت ننريي  انن  اإل  نناراة والمالو نناة 

ير لنندايره  ننا  سننتغ   ضننلطتل الم الننة  لي ننا  وإذا  ننا ت نني  وعننود  نن  ة اسنناد لمننا لننو لننا  هنننا   نند

 .(1)الوما اة لاج  عري المو و  عل  قا   الت قي  المنس  للندر ا  اي ا

و همانننة  رحلنننة الت نننر  اقننند حملننن  تالامننناة اضنننت    نننلاع  الفسننناد المسنننلولاة للم قننن  اننن  

  ذا  ننا قننا  باننري اإل  ننار علنن  قا نن  الت قينن   نن  دو  التنناق   نن  وعننود عريمننة  ننا( ٨١)المنناده 

 /الكننرخ ا ت اد ننة–ووعننود ذدلننة ذو قننراي  تشننير  لنن   رتك ي ننا. افنن  قننرار لم كمننة اضننتئنا  بغننداد

ولنننة وعننند ا  الطاننن  التميينننل   قننند   نننم   دتنننل اباننند التننندقي  والمد:  بصنننفت ا التمييلينننة عننناء لانننل

  القا و اة اقرر ق ولل  ك  وعند عط  الندر عل  ال ك  المميل اقد ت ي  ا ل غير ر ا  و خنال

ا دلنننة المت صنننلة  ننن  ضنننير الت قيننن  والم ا منننة الجارينننة  ننند المنننت   المفنننر  عننننل  للقنننا و  ذلننن  ذ 

والمتم لنننة بنننالت قي  ا دار  النننت  عنننر   انننل واضنننتماره  نننن  المالو ننناة النننوماف  الموقانننة  ننن  ق لنننل 

                                                            
 .23م ص8991( عزيزم ملمدم االستجواب لو مرللة التلديق االبتدائوم مطبعة بغدادم بغدادم 1
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... لالاننة  24/1/2008والطلنن  المقنند   نن  ق لننل  لنن  و يننر ال لنند اة  تنناري   24/8/2008 تنناري  

 .(1) .… قض ال ك     قا و  الاقوواة لتا قرر” 245” دا تل واقا  حكا  الماده 

اضنتغ   النفنوذ اإلعراءاة ا   رحلة الت ر  ع  الجنراي  وعمن  ا دلنة ان  عريمنة  يت ي  ذ 

 غينر ذ “ قنا و  ارنو  الم ا مناة الجلايانة”تخ   لإلعراءاة الاا نة  فسن ا المقنرره ان  الوماف  

لقنننا و  ذعطننن  ل يئنننة النلاهنننة المتم لنننة  ننندايره الت قاقننناة رننن حاة الت نننر  وعمننن  ا دلنننة عننن  عنننراي  ا

 نن  عننراي  الفسنناد المننال  وا دار  لكننو  اضننتغ   النفننوذ الفسنناد اإلدار  والمننال  والتنن  تات ننر عريمننة 

النلاهنة رقن   ن  قنا و  هيئنة “ /ذو   10” رتك  ا  وم  ذو  كل  بخد ة عا ة  وذل  بموعن  المناده 

 نن  القننا و   فسننل ب  كا اننة ال انن ه اضننتاما  وضنناي  ” 12” ولننتل  ذ ننارة المنناده  2011لسنننة ” 30”

التقد  الالم  لغري الت ر  عن  الجنراي   وذوعن  القنا و  علن  رياسن ا تنواير هنتن الوضناي  للكشن  

 .(2)ع  تل  الجراي 

اف  والت قنن   نن  وعننود عريمننة ووانند الت ننر  وعمنن  ا دلننة عنن  عريمننة اضننتغ   النفننوذ الننوم

 قنو  بنل بالفا  وقا     ق    وم  ذو  كلن  بخد نة عا نة   لن   رحلنة الت قين  ا  تنداي  والتن  

الغا ة الرياسة    الت قين   إ   و الت قي  والم ق   ذ    جو  لسواهما القاا  بل لقاعده عا ة قا  

 لنن  المننت   وتم اصنن ا للت  نن   نن  لفايت ننا ا  تننداي  هنن  تاليننل ا دلننة القايمننة علنن   سنن ة الجريمننة 

تكننو   سننتنده  لنن  ذضننأ قويننة  نن  الوقنناي  والقننا و   وعننند  حالت ننا  لنن    كمننة المو ننو   جنن  ذ 

                                                            
لعععععو  0280/ج/895الععععععرح االتلاديعععععة بفعععععلتها التمييزيعععععة بالععععععدد  –( اعععععرار ملعمعععععة اسعععععتئنا  بغعععععداد 1

 م ةير منشور“0280/42/1٨
 3”معععص الدسععع  ”4”ها اسعععتنادا الععععا  البنعععد ( اسعععتلدثم  يئعععة النزا عععة بموجعععب الفعععالليام المخولعععة لرئيسععع2
شععععبة ”المنشعععه لهيئعععة النزا عععة شععععبة سعععميم  0223لسعععنة ” 55”المللعععق بعععاامر  معععص الدعععانوص التنظيمعععو”

لعععو مدعععر الهيئعععة لعععو بغعععداد وتعععرتبط بمعتعععب رئعععيس الهيئعععة إذ تععع  تجهيز عععا بعالعععة الوسعععائل “ العمليعععام الخافعععة
المتهمععععيص وتفععععوير   بموجععععب اععععرارام اضععععائية ومععععص  ععععذه اللديثععععة بغيععععة اسععععتخدامها لععععو عمليععععام ضععععبط 

معععص تعليمعععام اسعععتال  معععزاع  ” ٧٩-٨١”ااجهعععز  ععععاميرام مراابعععة وأجهعععز  تنفعععم فعععغير  اللجععع م المعععواد 
 .اللساد والتلديق ليها
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تندر ا  الدعو  وقند ذت ن   عنارنرها وتكشنف  ذدلت نا لان ت  حكم نا  تفقنا   اتستطا  الم كمة ذ 

 .(1)   الادالة

قننار انن   الت قينن   كننو  اي ننا  نن  ا تصننا  لامننا  خننص عريمننة اضننتي ء المومنن  علنن  ع

ل يئة النلاهنة وت ن    نرا  قا ن  الت قين  المنسن  للندنر ان  ق نا اها  ويكنو   الم ققي  التاباي 

لقنننا و   ل نننل ء الم ققننني  الصننن حااة المكفولنننة للم ققننني  التننناباي  لمجلنننأ الق ننناء ا علننن  اضنننتنادا  

النلاهة يتمينل باندد  ن  المينلاة   ن نا ذ تنل  خنتص  ق       ذ الاراق   ارو  الم ا ماة الجلاياة

ع ننة ارت اوننل  داريننا    انن ه النلاهننة ولنناأ بمجلننأ الق نناء  بجننراي  الفسنناد اإلدار  والمننال  حصننرا  وذ 

  قن  النلاهنة يتمتن  رن حااة   قن  الم كمنة  فسن ا لتكلانف المنت    ا عل   ا    ع  ذل  ا  

ذو اضتجواب المت   ذو ق نو  الشنكو  ذو  رغنا  المنت   بالكشن  ذو الشاهد بال  ور ذو  دب الخ راء 

المنند  ( ٢٢)ا  نر ع  عسمل وذ ت تصويرن وغير ذل     الص حااة المنصو  علي ا  وقند عند

والقننا و  الجدينند النااننت مانن ه    الاراقنن“ قننا و  ارننو  الم ا منناة الجلاياننة” انن  غنن لملا”ل انن ه النلاهننة 

لل انن ه حنن  الطانن  انن  قننراراة قا نن  الت قينن  ذ ننا   اسنناد ووننتل  انن  النلاهننة وراننا  انن  لنن  ق نناة 

  كمننة الجنا نناة بصننفت ا التميليننة ووالتننال  انن   لل انن ه  ننا  وننرا  النندعو   نن  حنن  حيننه ذ  ل ننا 

 .(2)علءا     ر حااة ا دعاء الاا  ا   ر حاة  شترلة  ي  ال يئة وا دعاء الاا 

                                                            
م 0225( الربيعععععوم جمعععععة سعععععدوصم الععععدعو  الجزائيععععة وتطبيداتهععععا الدضععععائيةم مطبعععععة الجععععالظم بغععععدادم 1

 .47ص
( اععععرار الملعمععععة التمييععععز االتلاديععععة إذ جععععاء لععععو ارار ععععا أنععععه: " لععععد  التععععدايق والمداولععععة وجععععد أص الطعععععص 2

لععععو  0222/م/252بطريععععق التععععدخل أنفععععب علععععس اععععرار ملعمععععة جنايععععام بابععععل بفععععلتها التمييزيععععة راعععع  
ولععععد  وضععععع اضععععبار  الععععدعو  موضععععع التععععدايق والمداولععععة وجععععد اص ملعمععععة جنايععععام بابععععل  48/1/0222
رار ععععا أعععععاله اععععد ردم الطعععععص المدععععد  مععععص ابععععل  يععععأ  النزا ععععة علععععس اععععرارق ااضععععو تلديععععق النزا ععععة وبد

علععس أسعععاس انععه اعععد  مععص جهعععة لععيس لهعععا  “أ وب”الداضععو بعععاإللراج عععص المتهمعععيص 7/1/0222و2المععؤرخيص 
اعععد ” 8/3”الدسععع   0223لسعععنة ” 55”لعععق الطععععص بعععالدرار دوص أص تاللعععظ أص اعععرار سعععلطة االئعععتال  راععع  

بعععر إص الملوضعععية طرلعععاً لعععو الدضعععايا المتعلدعععة باللسعععاد اإلدارق عليعععه وبنعععاء علعععس معععا تدعععد  واسعععتناداً الععععا  اعت
مععععععص اععععععانوص اافععععععول الجزائيععععععة اععععععرر التععععععدخل بدععععععرار ملعمععععععة الجنايععععععام بابععععععل المععععععرا  ” 023”المععععععاد  

مدععععد  وندضععععه وإعععععاد  االضععععبار  إلععععس ملعمتهععععا للنظععععر لععععو الطعععععص ال48/1/0222لععععو “  0222/م/252”
 ععععث الموالععععق  8307/ذق الدعععععد /٤مععععص ابععععل ملوضععععية النزا ععععة ولععععق اافععععول وفععععدر الدععععرار باالتلععععاق لععععو 
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ن  هننتن الصنن حاة ل يئننة انن  هننتا المجننا   لو ننل  ننوقنند لننا   سننل  المشننر  الاراقنن  حسنننا 

    نااة  لن  ذ نل ت تا   لن   عنراءاة اضنت ناياةاضتغ   النفوذ الوماف   النلاهة      كاا ة عريمة

 ننن  التننن  ير علننن  الق ننناء و ننن  ذعننن  الت  يننند علننن   تابانننة اإلعنننراءاة الق ننناياة اننن  ق نننا ا   خشننن 

عوو  ا  ل  قرار رادر بغل  الدعو  ذو اإلارا  ولتل  الفساد     الطا     ق   هيئة النلاهة و 

ذلل  القا و  قا   الت قي    ناار الندايره القا و انة ان  ال يئنة عنند اضنت  ل ذ  ق ناة اسناد وإذا  نا 

ا تارة ال يئة   ما  الت قي  وع  عل  القا    يدا  الدعو  لد  هيئة النلاهة ووخ   ذلن  ان   

 .(1) امييل بقرار قا   الت قي   را ل ول ح  الطا  بطري  الت لل يئة

 ن  قنا و   (130)وواد ا ت اء  رحلة الت قين  ا  تنداي   صندر قا ن  الت قين  واقنا للمناده 

 نراض الشنكو  وغلن  الندعو    ايانا اذا وعند ا  الفان   قنرارا -ذ  : ب  نل الجلايانة ارنو  الم ا مناة

   ااق  علال القا و  ذو ا  المشتك  تنا   ع   وان ولا   الجريمة  منا  جنو  الصنل  عن نا دو  

  .بس   رغر ضنل  وااقة القا   ذو ا  المت   غير  سلو  قا و ا  

... ا  اانن  المننت     :لووننتل  ق نن    كمننة اضننتئنا  با نن  ا ت اد ننة بصننفت ا التمييليننة ب  نن

 خر  عن  داينره التجنري   لن  التصنرااة المد انة التن   مكن  المطال نة   نا ا نا  الم نا   المد انة وومنا 

الغناء  ا ل   يوعد  نص عقنا   ينط ن  علن  الواقانة وا نل   عريمنة و  عقوونة ا   ننص  منا  قت ن 

 .(2) الت مة الموع ة للمت   ووراءتل  ن ا

حينه ذ   هنتن المرحلنة      الت قي  ا  تداي  تنتق   ل   رحلة الم ا منة  وواد ا  ت اء  

ضااضننة علاياننة  سننت د ة باضننت ناء ح ننور وننر   نن  مانن ه النلاهننة  عننراءاة الم ا مننة تت ننم  ذ  
                                                                                                                                                                              

 / م0222/جزائيعععة/  5135”" اعععرار ملعمعععة التمييعععز االتلاديعععة لعععو ارارا عععا ذق الععععدد 03/80/0222
 "5028” لو  0222/80/03.
 .0288( مص اانوص  يئة النزا ة العرااو لسنة 83( و ذا ما اعدته الماد  )1
م “08/1/0282لعععععو  0282/م ج  548بفعععععلتها التمييزيعععععة بالععععععدد  –( اعععععرار ملعمعععععة اسعععععتئنا  بابعععععل 2

 منشورام وزار  العدل العرااية.
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   سننند  لاننل ذ  عمنن  ضننو   تاباننة  عننراء النندعو  ولننل حنن  الطانن  انن  قننرار اإلاننرا  ذو  علنن  ذ 

ووننتل  ق نن    كمننة التمييننل ا ت اد ننة انن  قننرار     كننو  انن    ا ننة الم ا مننةال ننراءه وهننتا عنناده   ننا 

ولنة وعند ا  ولن  التند   التميينل  المقند   ن  ق ن  ريناأ مان ه الند  التندقي  والمد:  ل ا  ذ عناء لانل

النلاهة ا ااة لومافتل ا ص  عل  قرار   كمة عنا اة ... بصفت ا التمييلية والمت م  رد الطان  

الندعو  التن   جنر  الت قين  اي نا  ن  ق ن    قن  النلاهنة  المقد   ن  مان ه النلاهنة  نك      التمييل 

القنرار المنتلور عناء   انا لمنا  ووالتال     جو  الجم   ي  رفت  الطان  والت قين   انا ... وإذ ا 

عننر  اضننتقر علاننل ق نناء هننتن الم كمننة  نن  ا  ل يئننة النلاهننة  راعاننة وننرو الطانن  القا و اننة ضننواء ذ

القرار المطلوب التند    ندن عناء   انا لمنا  الت قي     ق   احد   ققي ا ذ     غيرها ... وإذ   

اضننتقر علاننل ق نناء ال انن ه الموضنناة الجلاياننة علاننل قننرر ق ننو  الطلنن  والتنند   تمييننلا  بقننرار   كمننة 

 .(1) الدعو  الي ا ب اة  در الطا   و وعا   عنا اة ... المشار الال و ق ل واعاده 

                                                            
 7/2/0285لو  0285/الهيئة الجزائية/2281”( ارار ملعمة التمييز االتلادية بالعدد 1
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 المبحث الثاني

 ثار الموضوعية لمحاكمة الوزيراآل

 ننننننن  المالنننننننو  ذ  الومافنننننننة ضنننننننواء لا ننننننن  عا نننننننة ذ   ارنننننننة هننننننن  ذ ا نننننننة ينننننننلتم  علي نننننننا 

ضنننننواء رننننناح  ا ولنننننتا    ننننند علانننننل ا  ينننننلد  حق نننننا لمنننننا يريننننندها ذرننننن ا  ا  ولنننننتا انننننا  المومننننن  

قصنننننار  ع ننننندن  نننننت  يذ ننننني  علننننن  ومافتنننننل وعلانننننل  جننننن  ا  ذ نننننا  و ينننننر ذ   ومننننن  عننننناد  هنننننو 

اننننن  عملنننننل لكننننن   خنننننر  علننننن  ذ مننننن  وعنننننل  انننننالموم   سنننننتمد  ننننن  ومافتنننننل اننننن  ذغلننننن  ا حانننننا  

  و ننننن   ننننن  ين غننننن  علانننننل ا   سنننننتفيد  ننننن  ذلننننن  اننننن  القانننننا  بم نننننا  ومافتنننننل  وذداء (1) رلنننننل ا و فنننننوذ ا

واع اتنننننل علننننن  ذا ننننن  وعنننننل  مكننننن  دو  ا تدنننننار ذ   قا ننننن  لاملنننننل ضنننننو   نننننا  صنننننص لومافتنننننل 

لنننننو عنننننل  عننننن  هنننننتا السننننن ي  وت نننننو  لت قيننننن   ننننن رب  ارنننننة ذ نننننر    ننننن   رتننننن   سنننننت قل  ذ نننننا

 اد ننننة لا نننن  ذو  انويننننة عنننن  ورينننن     لننننل  واع نننناة ومافتننننل اا ننننل  صنننن    طننننر ا علنننن  الج ننننا  

 .(2)الت  ينتم   لال وعل  ذر اب المصال  وعل  المجتم  
تسننننن ي الومافنننننة الاا نننننة علننننن  المومننننن  ضنننننلطة  طينننننره   سنننننندها لننننن   نننننا للدولنننننة  ننننن   منننننا  

  وتمن نننننل  فنننننوذا  اننننن   طننننناو ا تصارنننننل   ننننن  واننننن   ارعنننننل. وهنننننتن السنننننلطة ذ ا نننننة علننننن  ضنننننلطا

المومننننن  الانننننا  ا  يلدي نننننا علننننن  وعنننننل   قننننن  للمصنننننال  الاا نننننة ذو الخارنننننة التننننن  ولننننن  ذ رهنننننا 

 لانننننننل  دو  ومننننننن  اننننننن   غنننننننن  لنفسنننننننل ذو لغينننننننرن  ننننننن  وراء ت قيننننننن  هنننننننتن المصنننننننال   انننننننا  ذ ننننننن  

ل واضنننننتغ   لصنننننال ل الخنننننا   و ننننن  ذ طنننننر المومننننن    نننننتا الواعننننن  لنننننا  ذلننننن   اا نننننة لومافتننننن

 ننننروب هننننتن الخاا ننننة: ا   جانننن  المومنننن   نننن  ضننننلطتل و فننننوذن تجنننناره  فينننند  نننن  وراي ننننا  اد ننننا او 

ذد اننننا  لاقننننو  بمننننا  طلنننن   لاننننل ذو  متننننن  عمننننا  جنننن  علاننننل انننن  حنننن  ذو انننن  غيننننر حنننن  لقنننناء عانننن  
                                                            

عبعععد اللعععالظم الواسعععطة لعععو اإلدار : الواايعععة والمعاللعععةم الريعععاضم المجلعععة العربيعععة ( الشعععيخلوم عبعععد الدعععادر 1
 .034م ص0285م 41م عدد82للدراسامم مجلد

 .12م ص0220( لماد م ملمد انورم اللماية الجنائية للموال العامةم دار اللعر الجامعوم اإلسعندريةم 2
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اننننن  حاا تنننننل ب كننننن    ذو ا  يننننند   اننننن  ذ تنننننل  نننننا  وعننننند (1)ذو ااينننننده يتقا ننننناها لنفسنننننل ذو لغينننننرن

  ذو ا   غينننننر اننننن  ال قاقنننننة المقنننننرره اننننن  القنننننا و  التننننن  لنننننا  ين غننننن  علانننننل ا  يلدي نننننا (2)ومافتنننننل

 .(3) ما ه 

عر ننننن   رد ننننن  بمنننننا اي نننننا التشنننننري  الاراقننننن  والتشنننننري  ا  عماننننن  التشنننننريااة وعلننننن  ذلننننن  اننننن 

ا ااننننننننا  التنننننننن  تمننننننننأ  لاهننننننننة الومافننننننننة الاا ننننننننة وعاق نننننننن  علي ننننننننا      جنننننننناح اإلداره انننننننن  ذداء 

ت قينننننن  اضننننننتغ ل ا لومافت ننننننا يتوقنننننن  علنننننن   نننننند  لفنننننناءه  ومفي ننننننا و نننننناوره  بالمسننننننلولاة وعنننننند  

علاننننننل و  صننننننال  ذو  نننننن رب  خصنننننناة  نننننن   نننننن   ا ذ  تننننننلد   لنننننن  اإل ننننننرار بالمصننننننل ة الاا ننننننة  

الاقوونننننة ا رنننننلاة والت لانننننة الج نننننة المختصنننننة بالم ا منننننة  دراضنننننة اننننن   ا  نننننر المو نننننوع  يتم ننننن  

 ضتغ   النفوذ الوماف   وضيت  دراضة ذل         المطال  التالاة:والتكميلاة لجريمة ا

 ا و : الاقوواة ا رلاة المطل 

  المن ووة( اضترداد ا رو  وا  وا المصادره و الاقوواة الت لاة )المطل  ال ا  : 

 األولالمطلب 

 العقوبات األصلية 

الننننننت  ينننننننص المشننننننر  علنننننن   ننننننروره   لالننننننل   لاقووننننننة ا رننننننلاة هنننننن  الجننننننلاء ا ضاضننننننا

 بفاعننن  الجريمننننة عنننند ارتكابننننل ل نننا ويشننننتر  انننن  هنننتن الاقووننننة   نننوة  دا ننننة المنننت   لل كنننن    ننننا  وذ 

                                                            
رق والدععععانوص المدععععارصم دار ابععععاءم الدععععا ر م ( خلععععاجوم المععععد رلعععععمم جععععرائ  الرشععععو  لععععو التشععععريع المفعععع1

 .9م ص8999
م مؤسسععععة الععععوراق للنشععععر والتوزيعععععم 8( المشععععهدانوم ملمععععد المععععدم الوسععععيط شععععرح اععععانوص العدوبععععامم ط2

 .543م ص0224عماصم
 .542( المرجع السابق نلسهم ص 3
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هننننننو ذ  ننننننا تقننننننرر   ت لاننننننل ذو تكميلاننننننة  رننننننلاة ذو غيننننننر ذرننننننلاةذعقووننننننة اعت ننننننار ذ  ل ننننننابو انننننن  ا

 (1).اء ذري  للجريمة دو  ذ   ال  تو اا ا عل  ال ك  باقووة ذ ر   جل 

وح  نننننني  ال نننننن أ اتتنننننر  الاقوونننننناة  وعنننننند ال  ننننننه اننننن  التشننننننريااة ذاة ا  تصننننننا   جننننند

 نننا  لنننل دا  ورد الشننن ء  والسنننج  و نننا يترتننن  علننن  ارتكننناب الجريمنننة  ننن   نننروره التانننويض   

وعلنننن  ذلنننن   صنننن  المنننناده    كنننن  رننننال ا  لنننن   المسننننتول  علاننننل عينننننا  ا  لننننا   وعننننودا  و امتننننل   

 ب حننننند  ااقننننن  بنننننال  أ ووالغرا نننننة او (  ننننن  قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  والتننننن  عننننناء اي نننننا:  334)

هنننناتي  الاقننننووتي  لنننن   ومنننن  او  كلنننن  بخد ننننة عا ننننة اضننننتغ  ضننننلطة ومافتننننل اا ننننتر  عقننننارا او 

ر بغيننننر حنننن  او ق ننننرا عنننن   الكننننل او اضننننتول  علاننننل او علنننن   نفاننننة او ا  حنننن  آ ننننر للغينننن  نقننننو 

ا ننننرن  الكننننل علنننن  اعننننراء ا  تصننننر   مننننا ذلننننر لشخصننننل او لشننننخص آ ننننر او علنننن  تمكينننننل  نننن  

وي كننن   نننرد الشننن ء المغتصننن  او  امتنننل ا  لننن  يوعننند عيننننا  .بنننل بننن   وعنننل  ننن  الوعنننون ا  تفنننا 

  .لا  لل دا   ذاع  ال ك  ووالتاويض لم  ل قل  رر    الجريمة  ا    

  ااقنننننن   ذ ننننننل:  نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن  علنننننن  (335)وعلنننننن  ذلنننننن   صنننننن  المنننننناده 

بالسننننج  لننننن   ومننننن  ذو  كلنننن  بخد نننننة عا نننننة اضننننتغ  ومافتنننننل ااضنننننتول  بغيننننر حننننن  علننننن   نننننا  

ذو  تنننننا  ذو ورقنننننة    تنننننة ل ننننن  ذو غينننننر ذلننننن   ملنننننو  للدولنننننة ذو  حننننند  الملضسننننناة ذو ال يئننننناة 

ووننننة السننننج   ننننده   وتكننننو  الاق لغيننننر.لالتنننن  تسنننن   الدولننننة انننن   ال ننننا  نصنننني   ننننا ذو ضنننن   ذلنننن  

تليننننند علننننن  عشنننننر ضنننننني   ذا لنننننا  المنننننا  ذو المتنننننا  ذو الورقنننننة ذو غينننننرن  ملولنننننا لغينننننر  ننننن  ذلنننننر 

 .ا  الفقره المتقد ة 

                                                            
 .02صمرجع سابقم ( سعدوصم ملمد عبد الملسصم 1
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 ا ضننتي ء  نني  ضنناو   قنند الاراقنن  المشننر  و نن   نن    ننص المنناده السننابقة يت نني  لنننا ذ 

  سنتقلة عقوونة  ن منا لكن   جان  لن   ذ الاقووناة الاراقن  قنا و    ن  ( 335 )المناده ان  وتسن يلل

 بغنداد عنا ناة   كمنة اقند ق ن  ا ضنتي ء وتسن ي  ا ضنتي ء اان   ني  الاقناب ان  ضناو    ن 

 و 48 و 47 ”وود لنة المنواد ” 316 “ المناده احكنا  وان  علن  ” . . “ المت منة تجنري  ”ن ن

 ال ننارب المننت    لنن  التسنن ي ة  تقنند   لقاا  ننا وذلنن   ”الاراقنن  الاقوونناة قننا و  “  نن ” 49

 ان  ل نارب المنت    ن  با  نترا  آ فنا المنتلوره للمناده واقنا    جنر  اال نا ان   لنتا ...   ” . . “

 حالنة ان  ضننواة عشنره تتجناو     نده الاقوونة عان  قند الاراقن  المشنر  ذ  غينر ”الجريمنة هنتن

 تسنن   التنن  ال يئنناة ذو الملضسنناة  حنند  ذو للدولننة  ملننو  غيننر عقننار ا ضننتي ء علنن  وقن 

 .1 ا  نصي   ال ا ا  الدولة

 ا انراد وذ نوا  الدولنة ذ نوا   ني  المسناواه  عند  ان   واقنا    نا  الاراقن  المشنر  و نر  ذ  

   ندذ ذ نل    اانراد   جموعنة ا  هنو  نا الدولنة  نو   النت  ذ  المجتمن   ن  النرغ  علن  الخارنة

 ذ  وقن   نا  ذا الاقوونة وتشنديد و نقنو ة الاا نة عقناراة ا  نوا  حما نة الاقا انة والسااضنة يتفن 

 كنن   ارننة  ذا  المجتمنن  وذهماننة ت نن   نند اة  نن  الاقنناراة هننتن تلد ننل لمننا علي ننا اضننتي ء

 وقا      وم  عا  اضتول  عل  هتا الاقار ب ك   فوذن الوماف .

المشنننننر  الاراقننننن  قننننند  نننننص ا ضنننننتي ء هننننننا بنننننا  وا   و ننننن   ننننن    نننننا تقننننند  ي حننننن  ذ 

المنننننا  هننننننا عننننناء  طلقنننننا   شنننننم     المطلننننن   جنننننر  علننننن  او قنننننل اننننن للدولنننننة   ذ   المملولنننننة 

 ننننن  ( 87)المننننناده  الاقننننناراة والمنقنننننو ة   ذا عاننننن  الاقوونننننة السنننننج  دو  ت ديننننند المنننننده   ذ   

قننننا و  الاقوونننناة الاراقنننن   صنننن  علنننن   السننننج  هننننو اينننندا  الم كننننو  علاننننل انننن  احنننند  المنشنننن ة 

                                                            
م ةير منشورم أشار له: العبيدقم بشر م التبعام الجزائية المترتبة علس المخاللام 145/2555 ( ملعمة جنايام بغدادم ارار را 1

  .112م ص2515الوظيلية: دراسة ليما يعد لساداً إدارياً ومالياًم بلث منشورم مجلة العلو  الدانونيةم جامعة بغدادم 
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غننننري لمننننده عشننننري  ضنننننة ا  لننننا   لونننندا  والمنننندد الم ينننننة انننن  الاقا اننننة المخصصننننة قا و ننننا  ل ننننتا ال

ال كنننن     لننننا   لقتننننا . و ننننده السننننج  الملقنننن  ذ  ننننر  نننن   مننننأ ضنننننواة  لنننن   مننننأ عشننننره ضنننننة 

 ننننا لنننن  ينننننص القننننا و  علنننن   نننن   ذلنننن . و  يلينننند  جمننننو   نننندد الاقوونننناة السننننال ة لل ريننننة علنننن  

ذلنننن  ضننننجنا   فنننن  السننننج  عنننند مننننأ وعشننننري  ضنننننة انننن  ا حننننوا  عماا ننننا وإذا ذولنننن  القننننا و  ل

 لقتنننننا . ويكلننننن  الم كنننننو  علانننننل بالسنننننج  الملوننننند ذو الملقننننن  بننننن داء ا عمنننننا  المقنننننرره قا و نننننا  اننننن  

 .المنش ة الاقا اة 

وعلاننننننل انننننن    ننننننده السننننننج  تكننننننو   نننننني   مننننننأ ضنننننننواة  لنننننن   مننننننأ عشننننننره ضنننننننة اتانننننند 

   نننننن  قننننننا و ” 335-334”الاقووننننننة السننننننج  الملقنننننن  وذلنننننن   ونننننن و لفنننننن  السننننننج  انننننن  المنننننناده 

الننننننت  للم كمننننننة السننننننلطة التقديرينننننة انننننن  ال كنننننن  علنننننن  المومنننننن   الاقووننننناة  ويف نننننن   نننننن  ذلنننننن  ذ 

 نننني   مننننأ ضنننننواة  لنننن   مننننأ عشننننره ضنننننة ب سنننن  ا حننننوا  ووقنننناي  لنننن  اضننننتغ   فننننوذ ومافتننننل 

 ننننن  قنننننا و  الاقووننننناة الاراقننننن  ا ننننن  عننننن  عقوونننننة السنننننج  ( 321)عريمنننننة  لمنننننا ذوع ننننن  المننننناده 

ل  علانننل  ننن   نننا  ذو  امنننة  نننا حصننن  علانننل  ننن   نفانننة ذو   كننن  علننن  الجنننا    نننرد  نننا اضنننتو  ذ 

رونننن  وإذا لنننن   سننننترد  نننن  الجننننا   الاقننننار المسننننتول  علاننننل انننن   طلنننن  ضننننراحل عننننند ق ننننايل المننننده 

 .(1)الم كو    ا

                                                            
مععععة اسععععتئنا  المثنععععس االتلاديععععة ( مععععص اععععانوص العدوبععععام العرااععععو اضععععم ملع482( وتأعيععععد للععععع  المععععاد  )1

لععد  التععدايق والمداولععة وجععد اص الطعععص التمييععزق مدععد  ضععمص المععد  الدانونيععة ولععد  عطعع  النظععر علععس  "بانععه
 2013/م ج/163اتباععععا لدعععرار  عععذه الهيعععأ  بالععععدد  اعععرار االدانعععة وجعععد بأنعععه فعععليح وموالعععق للدعععانوص وجعععاء

 16  82/182انشعععائه داراً علعععس العدعععار المعععرا   “ق ح ل”اادلعععة المتلفعععلة عاليعععة إلدانعععة المعععداص  إذ إص
ةيعععر فعععليح ومخعععال  للدعععانوص إذ ال مبعععرر إليدعععا   ... امعععا بخفعععوص اعععرار اللعععع  بالعدوبعععة المميعععز لأنعععه

العدعععار موضعععول العععدعو  تععععود ملعيتعععه للدولعععة ... لعععذا اعععرر تفعععديق اعععرار اللعععع   تنليعععذ العدوبعععة خافعععة وأص
للععععع  بالعدوبععععة واعععععاد  ااوراق إلععععس ملعمتهععععا اتبععععال مععععا ذعععععر ..." ويجععععب باإلدانععععة المميععععز وندععععض اععععرار ا

تتلدععق مععص عائديععه العدععار المسععتولس عليععه للدولععة ا  لللععراد  بععأص“ جنايععام أ  جععنح”علععس ملعمععة الموضععول 
 ا  للموظ  ذاته عما لو خفص العدار له مص ابل دائرته لو لتر  سابدة الرتعاب الجريمة
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(  نننننننن  قنننننننننا و  الاقووننننننننناة ذوردة عقووننننننننة ذ  نننننننننا  ال ننننننننن أ 336 مننننننننا  جننننننننند ذ  المننننننننناده )

 فننننننوذن الننننننوماف  المسننننننا  ب ريننننننة والغرا ننننننة علنننننن  المومنننننن  الننننننت   مكنننننن  عنننننن  ورينننننن  اضننننننتغ   

الصننننفقاة الاا ننننة والمناقصنننناة المتالقننننة بال كو ننننة  نننن  ذعنننن  حصننننو  علنننن   صننننل ة  وقنننند رتنننن  

 ( ب  ل:  336المشر  الاراق  ل تا التصر  عقووة         ا ورد ا  الماده )

 ننن   ومننن  او  كلننن  بخد نننة  :هننناتي  الاقنننووتي  ب حننند  ااقننن  بنننال  أ ووالغرا نننة او   -1

وضننننننيلة ا ننننننر  غيننننننر  شننننننروعة ب ريننننننة او ضننننننالمة  ب  ننننننةطرينننننن  الغننننننم او ب ذ نننننن عا ننننننة 

الملايننننننداة او المناقصنننننناة المتالقننننننة بال كو ننننننة او الملضسنننننناة او الشننننننرلاة التنننننن  تسنننننن   

 .ال كو ة بمال ا  نصي  او الت  تجري ا الدواير الرضماة او   ل الرضماة

ه المتقد ننننة  نننن  ويااقنننن  بالاقووننننة ذات ننننا  نننن  ارتكنننن  الفانننن  المنصننننو  علاننننل انننن  الفقننننر   -2

  .غير المومفي  او المكلفي  بخد ة عا ة

  . ك   رد الخساره الت   ش ة ع  الفا  المنصو  علال ا  هتن الماده  -3

الرعو   لنننننن   صننننننو  قننننننا و  الاقوونننننناة الاراقنننننن  التنننننن  عاق نننننن  المومنننننن   مننننننا ذ ننننننل وونننننن 

  يننننننص لننننن   حننننن  ذ نننننل ذو ذ  عريمنننننة ذ نننننر  يرتك  نننننا بفاننننن  ومافتنننننل باضنننننتغ    فنننننوذن النننننوماف 

اي نننننننا علننننننن  الاقووننننننناة الت لانننننننة والتكميلانننننننة  ولكننننننن  بنننننننالرعو   لننننننن  الم ننننننناد  الاا نننننننة اننننننن  قنننننننا و  

ال كننن  بالسنننج  الملوننند ذو الملقننن   سنننتت ال ب كننن  القنننا و  و ننن  ينننو    جننند ذ الاقووننناة الاراقننن  

رنننندورن حر ننننا  الم كننننو   نننن  حقننننوو و لا ننننا عننننددت ا المنننناده المننننتلوره و ن ننننا حر ا ننننل  نننن  تننننول  

الخنننننند اة الاا ننننننة  انننننن ذا لننننننا  الم كننننننو   شننننننغ  ومافتننننننل وقنننننن  رنننننندور ال كنننننن  علاننننننل الومنننننناي  و 

 ا ونننن و الننننوارد انننن  النننننص ذ  حننننر   نننن  الامنننن  بمجننننرد رنننندور ال كنننن  علاننننل  وي نننندو  نننن 
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 نننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة ( 96)المنننننناده وذلنننننن  وانننننن   ننننننا ورد انننننن   ننننننص  .1ال ر ننننننا   كننننننو   لونننننندا

الملوننننند او الملقننننن   سنننننتت ال ب كننننن  القنننننا و  ل كننننن  بالسنننننج  ا والتننننن   صننننن  علننننن  ا نننننل:   الاراقننننن 

ء ضنننن ي  الم كننننو  علاننننل  نننن  السننننج  حر ا ننننل  نننن  ال قننننوو والملا ننننا  نننن  يننننو  رنننندورن وحتنننن    نننن 

 :التالاة

 <ا  المجالأ التم يلاة هاالوماي  والخد اة الت  لا  يتو   -1

 ا  المجالأ التم يلاة.  ا  ذو  نتخ  ذ   كو   ا  ا    -2

اإلدارينننننة ذو ال لد نننننة ذو احننننند  الشنننننرلاة ذو لنننننا   نننننديرا  ذ   كنننننو  ع نننننوا  اننننن  المجنننننالأ  -3

 ل ا.

 ذ   كو  وراا  ذو  اما  ذو ولي  . -4

 حد  الص  .  ذ   كو   الكا  ذو  ا را  ذو رياسا  لت رير  -5

/ذ(  ننننن  قنننننا و  النلاهنننننة و كاا نننننة الفسننننناد اننننن  ا رد  ب  نننننل:  ات نننننر 82اقننننند ذ نننننارة المننننناده )

الجنننننراي  المخلنننننة  واع ننننناة الومافنننننة والجنننننراي  المخلنننننة  -8 اسنننننادا  لغا ننننناة هنننننتا القنننننا و   نننننا يلننننن : 

 ضنننننناءه اضننننننتاما  السننننننلطة   اننننننا   حكننننننا   -2بال قننننننة الاا ننننننة الننننننوارده انننننن  قننننننا و  الاقوونننننناة.....

ق نننننننو   نننننننومف  اإلداره الاا نننننننة للواضنننننننطة والم سنننننننوواة التننننننن  تلغننننننن  حقنننننننا  ذو ت ننننننن   -7القنننننننا و . 

ومافنننننة لت قيننننن   نننننناا   ارنننننة . وقننننند رتننننن  اضنننننتخدا  المالو ننننناة المتاحنننننة ب كننننن  ال -1بننننناو  . 

القنننننا و  المنننننتلور  سنننننلولاة علايانننننة وعقوونننننة علننننن  المومننننن  الانننننا   رتكننننن  هنننننتا الفاننننن  واننننن   نننننا 

/ذ(  نننننن  القننننننا و  المننننننتلور ب  ننننننل:  دو  اإل نننننن   بنننننن   عقووننننننة ذ نننننند ورد النننننننص علي ننننننا 04ورد )

                                                            
المنشعور لعو  887عدلم الماد  أعاله بدعرار مجلعس ايعاد  الثعور  راع   اانوص العدوبام العرااو( مص ٧١الماد  )( 1

 .7/1/8871لو  0997الواائع العرااية عدد 
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ارلنننن  ذ ننننا   انننن  ذ  تشننننري  آ ننننر  ااقنننن  بننننال  أ  ننننده   تقنننن  عنننن  ذرواننننة ذ نننن ر ....... نننن   نننن 

(  نننننن  هننننننتا القننننننا و  وانننننن  حننننننا  82 نننننن  ا ااننننننا  والتصننننننرااة المنصننننننو  علي ننننننا انننننن  المنننننناده )

 التكرار   ا  للاقووة  صف ا .

ذ  لننننننن   ومننننننن  ولننننننن   – عقووننننننناة - ننننننن  القنننننننا و  ا رد ننننننن    872 منننننننا عننننننناء اننننننن  المننننننناده  

 ننننننخص  نننننندب  لنننننن   د ننننننة عا ننننننة ضننننننواء با  تخنننننناب ذو بننننننالتايي  ولنننننن   ننننننخص للنننننن  بم مننننننة 

رضننننماة لننننالم كت  والخ يننننر وولنننن  ذو ق نننن  لنفسننننل ذو لغيننننرن هد ننننة ذو وعنننندا  ذو  نفاننننة ذ ننننر  لاقننننو  

بامنننن  حتنننن    كنننن  ومافتننننل عوقنننن  بننننال  أ   تقنننن  عنننن  ضنننننتي  ووغرا ننننة تانننناد   امننننة  ننننا ولنننن  

 .(1)د ذو عي ذو ق       ق

ننننن  المننننناده )  (  ننننن  قنننننا و  الاقووننننناة ا رد ننننن  علننننن  ذ  لننننن   ومننننن  عمنننننو   873ولقننننند  صت

حفدننننننل  نننننن   قننننننود  ذد نننننن  انننننن  ذ تننننننل  ننننننا ذولنننننن  الاننننننل ب كنننننن  الومافننننننة ذ ننننننر  دارتننننننل ذو ع ايتننننننل ذو

وذ نننننااء ذ نننننر  للدولنننننة ذو  حننننند الننننننا  عوقننننن  با  نننننغا  الشننننناقة الملقتنننننة ووغرا نننننة تاننننناد   امنننننة 

ننننن  الفقنننننره ال ا انننننة  ننننن  المننننناده ) منننننا   نننننا ا نننننتلأ(. ( عقووننننناة علننننن   نننننا يلننننن  ) ننننن   ننننن  873 صت

ا ننننننننتلأ ذ ننننننننوا  تاننننننننود لخننننننننلاي  ذو رنننننننننادي  ال نننننننننو  ذو  لضسنننننننناة اإلقننننننننراي المتخصصننننننننة ذو 

الشنننننننرلاة المسننننننناهمة الاا نننننننة ولنننننننا   ننننننن  ا  نننننننخا  الانننننننا لي  اي نننننننا ) ننننننن   نننننننن    امننننننن  اننننننن  

 (.الملضسة الت   ام    ا( عوق  بالاقووة المقرره السابقة

( عقوواة ذرد   بفقرتي ا ا ول  وال ا اة  جد ذ  ا حددة 873وورعوعنا ال   ص الماده )

عريمة ا  ت   ب   ا عنا ة ولاس  عن ة وذل  بالندر ال  عقووة هتن الجريمة وه  ا  غا  

الشاقة الملقتة  ده   تق  ع     ة ضنواة و  تليد عل   مسة عشر عا ا. و جد ذ  ا        
                                                            

( العوجيز لعو الجعرائ  الوااععة علعس 8992ق. ل . أ(م فالحم نائل عبد العرلمص )  08م  85م  87م  830) ( 1)
م دار اللععر للطباععة والنشعر 0الرشو  والجعرائ  المللدعة بهعام ط –إساء  االئتماص  –االلتيال  – السراة -ااموالم 

 4والتوزيعم عماصم ص
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طالاة هتن الماده ا  ا ت من  عقووتي :  حداهما عقووة ضال ة لل رية وه  عقووة ال  أ     

تق  ع    ث ضنواة وا  ر  عقووة  الاة وه  اري غرا ة عل  الجا    ا  غا  الملقتة بما  

 (1)وهتن الغرا ة تااد   امة الما  الت  ا تلسل الجا   .

    اري الاقووة المالاة عل  الجا   بما  ااد   امة  وير  ال احه ذ  المشرت  ا رد     

 ا ا تلأ ذ  يوار ذ  ر حما ة  مكنة للما  الاا  وذ     سم  للجا   ب    ستفيد    الما  

المختلأ باد تنفيت الاقووة السال ة لل رية حيه ذ  هتا الجا    كو  قد دا   امة الما  الت  

الت  ار   علال    ق   القا و  وو ك  ق اي   ذ  بمان    اادلل بس   الغرا ة ا تلسل ذو  ا

ذ  الما  الاا  الت  ا تلسل الجا   )الموم  الاا (  كو  قد رد ال   لينة الدولة ذو ال  راح ل 

( عقوواة  جد ذ  ا  صت  عل  873       تل  الغرا ة. و        طالاتنا لنص الماده )

اقة الملقتة والغرا ة بما  ااد   امة الما  المختلأ وهتا  ان  لنا الاقووة وه  لما قلنا ا  غا  الش

 ا ال    دا  التاويض  بالمف و  الاا  ذ  اري هتن الغرا ة عل  الجا   )الموم  الاا (  

المد   للج ة الت  ا تلأ  ال ا. وا  حالة  اا  تل  الج ة  را  دعو   د اة للمطال ة   تا 

لخساير وا  رار الت  ل ق    ا  تاجة ا ت    ال ا    ق   التاويض وذل  لك  تاوي ا

الموم  الاا  الت   ام    ا وهتا ا  ر وهو  عطاء ال   للج ة الت  ا تلأ  ال ا    ق   

الموم  الاا  )الجا  (  را  دعو   د اة للمطال ة بالتاويض ع  الخساير الت  ل ق    ا  ات ر 

ضاة الت  تجا  الموم  الاا   فكر ل يرا ق   ارتكاب تل  ا  اعتقاد     ا عت اراة ا ضا

 الجريمة.

                                                            

م  اذا تع  00/4/0227) يئعة عامعة( تعاريخ  479/0222( ارار ملعمة التمييز االردنية بفلتها الجزائيعة راع  1)
ر اعرار معص النائعب الععا  باتهعا  المميعزيص بتهمعة جنايعة تعديل الجر  مص جنلة الس جنايعة بلعق المميعزيص ولع  يفعد

معص اعانوص أفعول لملاعمعام الجزائيعة  لع ص الدعرار المميعز يععوص  022/8التعدخل بعاالختالس لسعب الععا  المعاد  
 بالنسبة لهما سابداً اوانه ومستوجباً للندض .
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عل   ا يل : ) ذا وق  الفا  الم ي   ذرد   ( عقوواة873 صت  الفقره ال ال ة    الماده ) ما 

ا  الفقرتي  السابقتي   تلوير الشاكاة ذو السنداة ذو  د  لتاباة غير ر ا ة ا  القيود ذو 

الت ريف ذو حت  ذو  ت   ال ساباة ذو ا وراو وغيرها    الصكو  الدااتر ذو السج ة ذو 

ووصوره عا ة ب   حيلة تر    ل   ن  ا تشا  ا  ت   عوق  الفاع  باإل غا  الملقتة  ده   

تق  ع   مأ ضنواة ووغرا ة تااد   امة  ا ا تلأ(.         طالاتنا ل تن الفقره  جد ذ  

قووة عل  الجا   ا  عريمة ا  ت   ب يه ذ  المشرت  اري عل  المشرت  قد تشدد ا  اري الا

الجا   عقووة اإل غا  الشاقة الملقتة  ده   تق  ع   مأ ضنواة ووغرا ة تااد   امة  ا ا تلأ 

 ذ  ا ل وا  هتن الاقووة را  ال د ا د   للاقووة ب يه   تق  ع   مأ ضنواة.

ن الفقره ذ  الجا   ا  عريمة ا  ت   وا      هتن والالتة ا  تشديد المشر  للاقووة ا  هت

ال ا ة الت  ذلرت ا تل  الفقره ارتك   ل  عا   عريمة ا  ت   عريمة ذ ر   ااق  علي ا 

 التلوير ذو ا حتاا  ذ  بمان  ذ  الجا   ا      هتن ال ا ة  كو  قد ارتك  عريمتي  ذحدهما 

ذو احتاا  وعاده  ا يرتك  الجا   عريمة التلوير ذو عريمة ا ت   وا  ر  عريمة التلوير 

ا حتاا  إل فاء  اال  الجريمة ا رلاة الت  ارتك  ا وه  عريمة ا  ت   و ناا   تشا  هتن 

الجريمة ا رلاة و ال  عمااا ذ  عريمة التلوير ذو ا حتاا  ه  عريمة قايمة و ستقلة ب د ذات ا 

الس   الت  دا  بالمشر  ال  تشديد الاقووة عل  عريمة ا  ت   ويج  الماا  ة علي ا  وهتا هو 

  ذا ارت ط    ا عريمة ذ ر  لالتلوير ذو ا حتاا .

وا  هتن ا تجان ق     كمة التمييل ا رد اة ا  عده قراراة ل ا  ورد  ن ا القرار التال  

التلوير ا  هتن ال الة    تقو  لال ) ذا لا  التلوير قد وق  لمن  ا تشا  ا  ت   ا   عريمة
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وا  قرار ل ا تقو  لال: )    .(1) تات ر عريمة  ستقلة    ه  عنصر    عنارر ا  ت  (

اضتاما  اإل صا  الم رت  لمن  ا تشا  الم لي المختلأ    ق   الم اض   جا  عنا ة ا  ت   

د المنصو  علي ا ا  الفقره ) وااره ا  الفا  المرتك  (  ت873(    الماده )4   الدر  المشدت

 .(2)ويكو  ال ك   تجريمل ا  حدودها  تفقا    القا و  

 

 المطلب الثاني

 المنهوبة( استرداد األصول واألموال العقوبات التبعية )المصادرة و 

 ننننن   واضنننننتغ   النفنننننوذ النننننوماف   المللننننند ذ  الاديننننند  ننننن  المتنننننوروي  بق نننننا ا الفسننننناد  ننننن

 لنننننن  ت وينننننن   كتسنننننن ات    نننننن  عننننننراي  الفسنننننناد  لنننننن   ننننننار  حنننننندود دولننننننت    ذو  يلجننننننلو   الننننننو راء

ضلسنننننلة  ننننن  ذ شنننننطة غسننننني    ننننن   ننننن   ا عمنننننا  املنننننو  علننننن    فاي نننننا ذو تنننننداول ا اننننن  ضنننننوو 

وت ول ننننننننا  ذو  يننننننننداع ا انننننننن  ذررننننننننده  نكاننننننننة  المت صنننننننن ةالتنننننننن  تخفنننننننن  هويننننننننة هننننننننتن  ا  ننننننننوا 

المت نننننده  حينننننه  ا  ننننن ار  ندمننننة   صنننننة. هنننننتا  نننننا ذ دتننننل ال  نننننوث والدراضننننناة الماننننده اننننن   وننننن

   ارننننة ينننننت  ت ري  ننننا  لننننن  الفسننننناد يننننت  اي ننننا ت ويننننن   ننننوارد الدولننننة  لننننن  ذ نننن  حننننا ةذ  ذغلنننن  

 .(3) ل المصرلاة الدولاةا يداع ا ا  المر  الخار  عل   ك    الي وايلة  ع  وري 

 اكننره ت لننورة حيننه السننني   آ    لنن  ا رننو   صننادره  ف ننو  تط ينن  ويرعنن 

 الم كننر  المنند   والقننا و   اإل جليننل   الاننا  القننا و    نن   جننلء السننوا   القد مننة   نن  هالمصننادر 

                                                            
 .8822صم 8971 مجلة ندابة الملاميص لسنة75/71تمييز جزاء را  ( 1
 .383ص8919مجلة ندابة الملاميص لسنة 804/19تمييز جزاء را  ( 2
للا م مازصم ونرميص مرمأ و خروصم اإلطار الناظ  السترداد اافعول علعس المسعتو  المللعو والعدولو بلعث  (3

 .00صم 0285منشورم معهد اللدوقم جامعة بير زيمم السلطة الللسطينيةم 
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 ت رينن  لمكاا ننة الاشننري  القننر    نن  ال ما ينانناة  نن    ننتل  التنن  ال  ي ننة للج ننود ولنتاجننة

 ضننواء المصننادره   دننا  الق نناياة باننض الو  نناة وو تقنن  المندمننة  والجريمننة المخنندراة

  رتفننا   تاجننة الج ننود وت نناعف  هننتن وتوالنن  المسننتند  غيننر ذو  دا ننة  حكنن  علنن  المسننتند

 .(1)المسترده بالمقا   ا  وا   س ة وتد   وغيرها  الفساد عراي     ا  وا  ت ري   س ة

 بننا  وا   رت او ننا ا هماننة  ننديده الق ننا ا  نن  ا رننو  اضننترداد ق نناة تات ننر

والتننن  يرتك  نننا اننن  ا غلننن  المنننومفي  ذرننن اب النفنننوذ  الفسننناد عنننراي   ننن  المت صنننلة المن وونننة

  نن  وت نند الاا ننة  ا  ننوا  لتسننرتب عوهريننة  شننكلة تم تنن  يننهح  السااضنن  واإلدار  لننالو راء

 .(2)النا اة الدو  ا  ووخارة الر يد  ال ك  تقويض عل  وتام  الم ل   التطور

 ذونر  لن  وو اعنة ورنل ة   اقنده عملانة ا رنو  اضنترداد عملانة  نو    ن  وا ط قنا

  لن  ت ند  اضنتراتاجااة لو ن  الدولانة الج نود ت ناار  ن   ند    نا   ن نا  الغا نة ت قن  و دن 

 اضننتردادها اتانند ذ ننا  حنناي    تقنن  التنن  القا و اننة الاق نناة ا ضننترداد  وا جننا  عملاننة ت سنني 

 التنن  النندو  انن  ووخارننة   ننره  الممارضنني  ذ  ننر حتنن  علنن  رننل ة ا رننو  اضننترداد عملاننة

 اوريننة   عننراءاة اتخنناذ يتطلنن  المن ووننة ا رننو  تت نن  ذ  حيننه اي ننا   ستشننريا   الفسنناد  كننو  

 الندنا  ان  المن وونة ا  نوا   تاجنة   ند ا   سنت يلة  التت ن  عملانة عان   لنن  غاا  ننا  ف ن 

  تاهننة ع ننر  نن   ت ويل ننا  نن   ختلفننة  ق نناياة و  نناة ع ننر وتمريرهننا النندول   المننال 

 .(3)وا فاي ا اإللكترو اة الت وي ة

                                                            
 وراعة (م"واإلاليمعو الدولو الفعيديص علس اللساد عائدام السترداد المنظ  التشريعو زةابم اإلطار المنف  (1

 العدول جامععة نظمتهعا التو العمل ورشة ضمص تونسم نابلم لو االستئنا  مستشار بملعمة ااض مص مددمة عمل
 .85صم 0282ةير منشور م  :الدا ر  م"الموجودام استرداد" موضول لول العربية

 .00للا م مازصم ونرميص مرمأ و خروصم مرجع سابقم ص (2
البنك الدولو. استرداد اافعول المنهوبعةم دليعل للممارسعام اللسعنة بشعأص مفعادر  اافعول دوص االسعتناد إلعس  (3

 02لع  إدانة. البنك الدولوم ةير منشورم 
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ووشنننن   ذلنننن   جنننند ذ  المشننننر  الاراقنننن  قنننند  ننننص انننن  قننننا و  الاقوونننناة النااننننت علنننن  هننننتن 

عننننن  الاقووننننناة    كننننن  ا ننننن   ( ننننننل:  321الاقوونننننة وذلننننن   ننننن   ننننن    نننننا ورد اننننن   نننننص المننننناده )

الم ينننننة انننن   ننننواد هننننتا الفصنننن   ننننرد  ننننا ا تلسننننل الجننننا   او اضننننتول  علاننننل  نننن   ننننا  او  امننننة  ننننا 

  .لال     نفاة او رو حص  ع

 منننننا  جننننند ذ  ال اكننننن  التندامننننن  ل يئنننننة النلاهنننننة الارا انننننة يت نننننم   ديرينننننة  سنننننتقلة ت ننننن  

 سنننننم  ) ديرينننننة ا ضنننننترداد(   مت نننننا اضنننننترداد ا  نننننوا  المت صنننننلة  ننننن  الااينننننداة الجر انننننة  تاجنننننة 

رينننننة الفسننننناد المنننننال  واإلدار  و ن نننننا عنننننراي  اضنننننتغ   النفنننننوذ النننننوماف   لمنننننا ذرننننندرة هنننننتن المدي

دلينننن  المسنننناعده القا و اننننة  ضننننترداد عايننننداة اإلعننننرا  انننن  الاننننراو  حيننننه ي نننند  هننننتا النننندلي   لنننن  

ذ ننننل انننن  منننن  السننننا  النننندول  لل نننند  نننن  منننناهره اإلضننننتي ء علنننن  ا  ننننوا  الاا ننننة  والسنننناطره علنننن  

ا تقنننننننا  هنننننننتن ا  نننننننوا  والتصننننننند  للفسننننننناد اإلدار  والمنننننننال   والامننننننن  المشنننننننتر  إلعننننننناده ا  نننننننوا  

 ننننننن  تلننننننن  الجنننننننراي    سنننننننا  الانننننننراو ع نننننننر التاننننننناو  الننننننندول  إلعننننننناده المنننننننوا  المن وونننننننة  المت تانننننننة

والم رونننننة  التنننننن  تننننننلد   لننننن  اإل ننننننرار بمصننننننال  الشننننناوب وت نننننندد اقتصنننننناد الننننندو  وذ ن ننننننا  لمننننننا 

يننننوار هننننتا النننندلي   الو نننناة عملاننننة عنننن  اإلعننننراءاة التنننن  تسننننتطا   نننن    ل ننننا عم وريننننة الاننننراو 

علنننننن  اضننننننتااده ذ وال ننننننا الم روننننننة  ن ننننننا  والناتجننننننة عنننننن  ذااننننننا  تقنننننند   المسنننننناعده للنننننندو  ا  ننننننر  

 جر نننننننة اننننننن  القنننننننوا ي  والخطنننننننواة الم ننننننندده التننننننن  تسنننننننتطا  الننننننندو ع نننننننر السنننننننلطاة المختصنننننننة 

 . (1)اتخاذها لل صو  عل  هتن المساعده

والتنن     2010الفسنناد لمكاا ننة الارواننة ا تفا اننة"  لنن  اإل نناره  نن  لنننا  نند  ولننتل  

 ذ  علنن   ن ننا ال ال ننة المنناده انن تلنن  ا تفا اننة    حيننه ذ نندةوا رد الاننراو ا  ننم  ل ننا 

                                                            
دليععل المسععاعد  الدانونيععة السععترداد عائععدام اإلجععرا  لععو العععراقم منشععور علععس المواععع اإللعترونععو لمواععع  يئععة ( 1

  http://www.nazaha.iq/pdf_up/1551/DmsExtr.pdfالنزا ة العرااية علس الرابط اإللعترونو: 

http://www.nazaha.iq/pdf_up/1551/DmsExtr.pdf
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 هننو "الموعننوداة واضننترداد و كاا تننل ولشننفل الفسنناد  نن  الوقا ننة علنن  الارونن  التانناو   تاليننل"

 "(1) الااينننداة الجر انننة " ن نننا ال ا انننة المننناده وعراننن  .ل تفا انننة ا ضاضننناة ا هننندا   ننن 

( 35  26  23  22  2 المنننواد) ا تفا انننة و صننن   (3) والمصنننادره ال جنننل"و (2) التجميننند"و

 .بالتفصي  والمصادره وال جل الموعوداة اضترداد  و و  لتناو   ن ا 

ذع ننننناء  ا رد الانننننراو و  تات نننننر الفسننننناد والتننننن  لمكاا نننننة المت نننننده ا  ننننن  اتفا انننننة  منننننا تاننننند

اي نننننا و صنننننادقي  علننننن  هنننننتن ا تفا انننننة لنننننتا يتوعننننن  علننننن  الننننندولتي  ا لتنننننلا  بمنننننا عننننناء اننننن  هنننننتن 

 الفسننننناد   نننننتن  و نننننو  تناولننننن  التننننن  الوحينننننده الدولانننننة القا و انننننة والتننننن  تات نننننر الو اقنننننة ا تفا انننننة 

 تننننننندا ير باتخننننننناذ ا ونننننننرا   الننننننندو  ا تفا انننننننة تلنننننننل  حينننننننه عالمانننننننا   والقا لنننننننة للتط يننننننن  الشنننننننمولاة

 النندو  تشننريااة علنن  التنندا ير هننتن تننناكأ ب يننه الفسنناد  لمكاا ننة واعراياننة تشننريلاة واداريننة

 .(4) و مارضت ا

 الرا اننة التنندا ير ودعنن  تننرويا اتفا اننة ا  نن  المت ننده لمكاا ننة الفسنناد  لنن   مننا هنندا 

 والمسناعده الندول  التاناو   ودعن  وتاسنير وتنرويا وذ جن   ذ فن  بصنوره الفسناد  كاا نة  نن   لن 

 وتالينل الموعنوداة  اضنترداد  جنا  ان  ذلن  ان  بمنا و كاا تنل  الفسناد  نن   جنا  ان  التقنانة

 الامو اننة  وتم نن  ا تفا اننة والممتلكنناة الامو اننة للشننلو   السننلامة واإلداره والمسنناءلة النلاهننة

 و ارعانننننننة  دا لانننننننة  راعانننننننة آلاننننننناة تت نننننننم  وقايانننننننة وذداه  الموقانننننننة  الننننننندو   ننننننني  رضنننننننماا   اتفاقنننننننا  

                                                            
أق ممتلعام متأتيعة أو متلفعل عليهعام بشععل مباشعر أو ةيعر مباشعرم معص ارتععاب أق معص  اإلجرامية: العائدات (1

 ألعال اللساد المجرمة ولدا لهذه االتلااية.
لرض لظر مؤام علس إلالة الممتلعام أو تبديلها أو التفر  ليها أو ندلهام أو تولو عهد   التجميد أو الحجز: (2

 ها مؤاتام بناء علس أمر فادر عص ملعمة أو سلطة مختفة أخر .الممتلعام أو السيطر  علي
 .التجريد الدائ  مص الممتلعام بأمر فادر عص ملعمة أو سلطة مختفة أخر  :لمصادرةا (3
 الدانونو الطاا  تدريب ضمص مددمة تدريبية ماد  ؛"اللساد لمعاللة الدولية (م االتلاايام0284العمورقم ياسر) (4

 لعو اللسعاد معاللعة رم ا اعد تعزيعز لعو المسعاعد " مشعرول ضعمص الللسعطينيةم اللسعاد معاللعة  يئعة لعو واللنعو
 .880م صبيرزيم جامعة اللدوقم معهد م"للسطيص
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 ع نننننود اننننن  المننننند   المجتمننننن    نننننرا  علننننن  وتننننننص الننننندو   اننننن  النلاهنننننة  دنننننا   ننننن  تقنننننوي  تمكننننن 

 .(1)الفساد  كاا ة

  و ننو  علنن  الخننا أ  الفصنن   نن    نن  وعمينن    ننا   بشننك  ا تفا اننة ورلننلة

  ند ال نرب ان  عدينده آااقنا   انت  قند الندول  القنا و   اق ناء حسن  وهنو  "الموعنوداة اضنترداد"

( 51) المنناده انن  اإلعنن   تنن  عننند ا ووخارننة ا رننو    ننا     ضننترداد  وننارا   وو نن  الفسنناد 

 علن  ا ونرا  الندو  وح ن   "ا تفا انة هنتن ان  ذضاضن    ندذ هنو الموعنوداة اضنترداد:    نلب 

 هننتا يننوار حيننه المجننا   هننتا انن  والمسنناعده  نن  الاننو   قنندر بنن   ر النن اض با نن ا تمنند ذ 

 تقييند -1 :ا ونرا  الندو   ن   قت ن   ن وونة   نا ا  نوا  إلعناده  نا     عمن   ونار الفصن 

 عايننداة  رعننا  -3 .الفسنناد عايننداة  صننادره -2 .تسننري  ا و ننن  وحجلهننا الفسنناد عايننداة

  .الفساد

ب كنننننننننننن  ذ  ننننننننننننا ذوننننننننننننرا  انننننننننننن  هننننننننننننتن ا تفا اننننننننننننة ا رد  ووننننننننننننتل   كننننننننننننو  علنننننننننننن  الاننننننننننننراو و 

بننننننننننا لتلا  بمننننننننننا ورد اي ننننننننننا  نننننننننن  ذحكننننننننننا  وإعننننننننننراءاة  ضننننننننننترداد ا رننننننننننو  وا  ننننننننننوا  المن ووننننننننننة 

اضنننننننتغ   النفننننننننوذ وعنننننننراي  التنننننننن  يرتك  نننننننا الننننننننو راء لاننننننن  ق نننننننا ا الفسنننننننناد والتننننننن   ن ننننننننا ق نننننننا ا 

 .والر وه وا  ت   الما  الاا  الوماف 

 

  

                                                            
 بالمخعدرام المعنعو المتلعد  اامع  معتعب :نيويورك .اللساد لمعاللة المتلد  اام  اتلااية لتنليذ التشريعو الدليل (1

 15ص م2006 والجريمةم
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 الفصل الخامس

 والتوصيات الخاتمة والنتائج

واننننن   اتمنننننة هنننننتن الدراضنننننة التننننن  تننننن   ننننن    ل نننننا  انننننا  المسنننننلولاة الجلايانننننة للنننننو ير اننننن  

القننننننا و  الاراقنننننن   نننننن  المقار ننننننة بمننننننا ورد انننننن  التشننننننري  ا رد نننننن   حيننننننه تنننننن  اضننننننتاراي  ف ننننننو  

المسننننننلولاة الجلاياننننننة بشننننننك  عننننننا  و سننننننلولاة الننننننو ير الجلاياننننننة و طاق ننننننا بشننننننك   ننننننا     ننننننااة 

راي  المرتك نننننة  ننننن  ق ننننن  النننننو ير والتننننن  تقنننننو   ا نننننا  سنننننلوليت ا الجلايانننننة   لننننن  تو نننننا  رنننننور الجننننن

و ننننا يترتنننن  علنننن  هننننتن المسننننلولاة  نننن  آ ننننار  عراياننننة و و ننننوهاة  ووننننناء  علنننن   ننننا تقنننند  تورنننن  

 ال احه  ل   جموعة    النتايا والتورااة  والت   مك   عمال ا عل  الن و ا ت :

 أواًل: النتائج

لمنصننننن  النننننو ير باعت نننننارن  ومفنننننا  عا نننننا  واعت نننننارن ب كننننن  المومنننننن  ذو ذ  التكيانننننف القنننننا و    .8

عننننند  اعت نننننارن  ومفننننننا  علننننن  اإلوننننن و  ننننننا  ا   و ننننن  عننننند   نننننني  اق ننننناء القنننننا و     نننننن  ذ  

 الرذ  الغال  يرع  ذ ل ب ك  الموم  الاا  لو ل يلد   د ة عا ة.

رد   لنننننتل    يوعننننند قنننننا و   نننننا  بم ا منننننة النننننو راء اننننن  الانننننراو لمنننننا هنننننو ال نننننا  اننننن  ا  .0

تخ نننننن  ذحكننننننا  المسننننننلولاة الجلاياننننننة للننننننو ير انننننن  الاننننننراو  لنننننن  ا حكننننننا  الاا ننننننة انننننن  قننننننا و  

 الاقوواة والتشريااة الوما اة ا  الاراو.

    نننننن  لمجلننننننأ النننننننواب الاراقنننننن   حالننننننة الننننننو راء  لنننننن  الناابننننننة الاا ننننننة انننننن  حننننننا  ارتكنننننناب  .4

  ال ننننن  لمجلنننننأ الجنننننراي    ننننن   نننننا هنننننو  نصنننننو  علانننننل اننننن  الدضنننننتور ا رد ننننن  النننننت  ذعطننننن

 النواب ا رد   ح   حالة الو راء  ل  الناابة الاا ة باد ذ داء ا ض اب الم رره.
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ذ  ا  تصنننننا  ا رننننني  اننننن  الت قيننننن  وت ريننننن  الننننندعو   ننننند النننننو ير  انننننود للناابنننننة الاا نننننة  .3

وذلننننن  واننننن   نننننا ورد اننننن  قنننننا و  ذرنننننو  الم ا مننننناة الجلايانننننة الاراقننننن  لكننننن  اننننن  مننننن  تطنننننور 

الارا انننننننة واننننننن   نننننننا ورد اننننننن  قنننننننا و  هيئنننننننة النلاهنننننننة الاراقننننننن  وقنننننننا و  التشنننننننريااة الوما انننننننة 

ا  نننن ا   نننننومف  الدولننننة ذ  تلننننن  ال يئنننناة   ننننن  ل نننننا ت رينننن  الننننندعو  الاا ننننة والت قيننننن  اننننن  

 الجراي  الوما اة والت  ترتك     ق   الو راء ب ك  ا     ومفي  عمو يي .

لنننننرل  المننننناد  المتم ننننن  بسنننننلو  ذ  المسنننننلولاة الجلايانننننة للنننننو ير تقنننننو   تنننننواار ذرلا  نننننا وهننننن  ا .5

النننننو ير بارتكابنننننل عر نننننا   نصنننننو  علانننننل اننننن  قنننننا و  الاقووننننناة   ننننن  علننننن  النننننو ير بننننن   االنننننل 

  شك  عر ا  واتجان  رادتل  ل  ارتكاب     هتا الفا  وهتا  م   الرل  المانو .

قنننند تننننرد المسننننلولاة الجلاياننننة للننننو ير بصننننوره ارد ننننة  ذ   نننن  ق نننن  الننننو ير بمفننننردن  وقنننند تكننننو   .2

  سلولاة ت ا ناة     جلأ الو راء.

 دننننننرا  لانننننند  وعننننننود قننننننا و   ننننننا  بم ا مننننننة الننننننو راء انننننن  الاننننننراو اقنننننند ار نننننن  الاقوونننننناة  .7

بموعنننن  قننننا و  الاقوونننناة و ننننمل  عمانننن   رتك نننن  هننننتن الجننننراي  بغننننض الندننننر رنننندرة عنننن  

 الو ير ذو غيرن.

اننننننراقيي  لنننننن   صنننننندر لغا ننننننة ا   القننننننا و  الننننننت  يننننننند  ا ت ا نننننناة الموع ننننننة  نننننند الننننننو راء ال .1

النااننننننننننت انننننننننن  المنننننننننناده  0225بننننننننننالرغ   نننننننننن  النننننننننننص علنننننننننن  ذلنننننننننن  رننننننننننراحة انننننننننن  دضننننننننننتور 

 /ضادضا (.94)

 ثانيًا: التوصيات
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يورننننن  ال احنننننه المشنننننر  الاراقننننن  الننننننص علننننن  ا تصنننننا   جلنننننأ الننننننواب اننننن  ال ننننن   .8

ذلنننن    يننننل ر علنننن     باإلحالننننة  لنننن  الناابننننة الاا ننننة وإعننننراء ت قينننن    نننندي  علنننن  ا قنننن  

 الناابة الاا ة.ا تصا  ور حااة 

يورننننن  ال احنننننه المشنننننر  الاراقننننن   عننننناده الندنننننر اننننن  عقوونننننة النننننو ير اننننن  حنننننا  ارتكابنننننل  .0

ويجنننننننن  اانننننننن    جر ننننننننا  ب كنننننننن  ومافتننننننننل لننننننننا  ت   ذو الر ننننننننوه ذو اضننننننننت مار الومافننننننننة 

 تشديدها لت ء  الص حااة الممنوحة لل بموع  ومافتل.

علنننننن  ات ننننننا  الننننننداي  النااننننننت  0225دضننننننتور عم وريننننننة الاننننننراو لاننننننا   لنننننن  ينننننننص رننننننراحة   .4

 لنننننتل   جننننن  علننننن   نننننر النننننت  ضنننننو  يترتننننن  علننننن  ات نننننا  النننننو ير ولننننن  ي ننننني  االنننننو ير  

 ذ  ينننننننند  هنننننننتن المسننننننن لة وعننننننند  ترل نننننننا ذو السنننننننكوة عن نننننننا لكننننننن    الدضنننننننتور   المشنننننننر 

 كنننو  ا  نننر  القنننا  هنننت  ننن  عا ننن  و ننن  عا ننن  آ نننر لامنننا لنننو تننن  تنننناو  ا  نننر دضنننتوريا  

 لكا  لال حفاما  ذ  ر عل  لرا ة المنص  السااض  للو ير.

يتمنننننن  ال احنننننه علننننن  المشنننننر  الاراقننننن  ذ   شنننننر  القنننننا و  الخنننننا  النننننت  ينننننند  الفصننننن   .3

 التشريا  لغا ة ا  .با ت ا اة الموع ة للو راء الاراقيي  وعد  تر  هتا الفراغ 

يتمننننن  المشننننر  الاراقنننن  تشننننري  عمانننن  القننننوا ي  ذاة الصننننلة بمرلننننل الننننو ير انننن  التشننننري   .5

الاراقنننننن  و ن ننننننا قننننننا و  تشننننننكي ة الننننننو اراة الارا اننننننة ورنننننن حااة الننننننو ير الننننننت   ننننننص 

 .0225(    الدضتور الاراق  الناات لاا  12علال الدضتور بموع  الماده )
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 درقائمة المراجع والمصا

 أواًل: الكتب

  ذ ننننو الانننن    ا نننند ع نننند الكننننري   الق نننناء اإلدار   نننني  الندريننننة والتط ينننن   دار ال قااننننة  عمننننا  .2

2555. 

 .2552   ط اة ا عتماد   صر  الجلاياةب   عند  ع د المل   الموضوعة  .5

بكيننننننر  ضننننننلو  تواينننننن   عريمننننننة التننننننرو   نننننن  ذعمننننننا  الومافننننننة: دراضننننننة  قار ننننننة  دار الفطننننننر  .1

 .2515والنشر والتو ي    يرة  للط اعة 

  نننننننا  ر سنننننناأ  قننننننا و  الاقوونننننناة عننننننراي  القسنننننن  الخننننننا    نشنننننن ه الماننننننار   اإلضننننننكندرية   .7

1666. 

ال نننننننندي    اخننننننننر  ع نننننننند الننننننننر او رننننننننل    المسننننننننلولاة الجلاياننننننننة  دار السننننننننن ور  القا و اننننننننة  .5

 .2510لالو  السااضاة   يروة  وا

  الجننننننراي  ا قتصنننننناد ة   ننننننرلة ال نننننندي    اخننننننر  ع نننننند الننننننر او  ذرننننننو  اإلعننننننراءاة انننننن .10

 .1663للط اعة الفناة  بغداد  ال ر 

 ط انننننة الل نننننا    ال ننننندي    اخنننننر  ع ننننند النننننر او   نننننرح قنننننا و  الاقووننننناة: القسننننن  الانننننا   .11

 .2551بغداد  

الجنننننننننا ا    ل  نننننننننوا  الاا نننننننننة  دار الفكنننننننننر الجلايانننننننننةحمننننننننناده    مننننننننند ا نننننننننور  ال ما نننننننننة  .12

 .2512اإلضكندرية  

ر الجنننننننننا ا   ل  نننننننننوا  الاا نننننننننة  دار الفكننننننننن الجلايانننننننننةحمننننننننناده    مننننننننند ا نننننننننور  ال ما نننننننننة  .13

 .2552اإلضكندرية  
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الخطيننننننن    امنننننننا   الوضننننننناو اننننننن  النننننننند  السااضننننننناة والقنننننننا و  الدضنننننننتور   عمنننننننا   دار  .14

 .1666ال قااة للنشر والتو ي   

دار  فنننننناع   احمنننننند راانننننن   عننننننراي  الر ننننننوه انننننن  التشننننننري  المصننننننر  والقننننننا و  المقننننننار    .12

 .1666  اء  القاهره 

 لافنننننة  ع ننننند الالينننننل ع ننننند المننننننا   دعنننننو   لغننننناء القنننننرار اإلدار  )ا ضننننن اب والشنننننرو (   .15

 .2552 طاب  عا اة المنولاة  

   ط اننننننة الجنننننناح   الرواانننننن   عماننننننة ضننننننادو   النننننندعو  الجلاياننننننة وتط اقات ننننننا الق نننننناياة .11

 .2555بغداد  

ة    نننننة    كت ننننن1و  الجنننننناي    ر ننننند    نننننراد  الندرينننننة الاا نننننة ل  نننننت   اننننن  القنننننا  .17

 .1620الشرو  القاهره  

 لننننن    ي ننننناب  الرقابنننننة السااضننننناة علننننن  ذعمنننننا  السنننننلطة التنفيت نننننة اننننن  الندنننننا  ال رلمنننننا     .15

 .1663دار الجرير للنشر والتو ي    يروة  ل نا   

 اة   ط اننننننننة الللمنننننننن    صننننننننطف    ننننننننراما   المسننننننننلولاة الجلاياننننننننة انننننننن  الشننننننننرياة اإلضنننننننن  .20

 .2553ذضاد  بغداد  

للتو ينننننننن  السننننننننال     منننننننند علنننننننن    ننننننننرح قننننننننا و  الاقوونننننننناة الاننننننننا    كت ننننننننة دار ال قااننننننننة   .21

 .1662والنشر  عما   

 ال قو انننة  ال ل ننن   نشنننوراة الجنننناي   الجنننلاء د   منننو   ننند الكنننري   عضنننا   .22

 .٥٠٨٠ يروة 

ضننننننرور  ذحمنننننند ات نننننن   ذرننننننو  قننننننا و  الاقوونننننناة الاننننننا : الندريننننننة الاا ننننننة للجريمننننننة  دار  .23

 .1622الارواة  القاهره  الن  ة 
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 .2553ااة للتو ي  والنشر  عما   ضايد  لا     رح قا و  الاقوواة  دار ال ق .24

دار السننننننننايد   صننننننننطف  السننننننننايد  ا حكننننننننا  الاا ننننننننة انننننننن  قننننننننا و  الاقوونننننننناة المصننننننننر    .22

 .1663الماار   القاهره  

ف الارواننننننننة  ضننننننننكج ا  باضنننننننن   الواضننننننننطة انننننننن  ا رد   السننننننننر المالنننننننن    لضسننننننننة اإلر ننننننننا .25

 .2552ما   ع

   دار الفكننننننر1ضنننننكاكر    منننننند علنننننن   عننننننراي  التلياننننننف والتلويننننننر وتط اقات ننننننا الاملاننننننة    .21

 . 2553الجا ا   اإلضكندرية  

 ننننننفي   علنننننن   الرقابننننننة الق نننننناياة علنننننن  ذعمننننننا  اإلداره انننننن  المملكننننننة الارواننننننة السنننننناود ة   .27

 .2552ة   رلل ال  وث  دراضة ت ليلاة  قار ل   ا د اإلداره الاا 

لة   نننننننناهر عننننننننوده وآ ننننننننرو   اإلعنننننننن   واإلرهنننننننناب اإللكترو نننننننن   دار اإلعصننننننننار الشننننننننماي .25

 .2515الاالم  للنشر والتو ي   عما  

رنننننناا   ونننننننل  ا ننننننن   ا تجاهننننننناة ال دي نننننننة للم ا مننننننناة الجلايانننننننة  الملضسنننننننة الجا لانننننننة  .30

 .2550لتو ي   ورا لأ  ل نا   للدراضاة والنشر وا

 –السنننننرقة  -النننننوعيل اننننن  الجنننننراي  الواقانننننة علننننن  ا  نننننوا     رنننننال    ايننننن  ع ننننند النننننرحم  .31

  دار الفكننننننر للط اعننننننة 2الر ننننننوه والجننننننراي  المل قننننننة   ننننننا    – ضنننننناءه ا يتمننننننا   –ا حتاننننننا  

 .1660والنشر والتو ي   عما   

عنننننناد  ذحمنننننند  المسننننننلولاة المد اننننننة للدولننننننة عنننننن  ذ طنننننناء  ومفي ننننننا  دار ال قااننننننة الطنننننناي    .32

   .2553   للنشر والتو ي   عما 

  دار الفكنننننر الاروانننننة  3الطمننننناو   ضنننننلاما    مننننند  النننننوعيل اننننن   دننننن  ال كننننن  واإلداره    .33

   .2552  القاهره
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الل ننننناد     نننننا   اضننننني  ال نننننا   المسنننننلولاة الجلايانننننة اننننن  القنننننا و  الاراقننننن  وال  رينننننن    .34

 .2514دار الكت  القا و اة  القاهره  

لومافنننننة الاا نننننة اننننن  قنننننا و  ع ننننند اللطانننننف  ذحمننننند   مننننند  عنننننراي  اإلهمنننننا  اننننن   جنننننا  ا .32

 .2512الة الدولاة  القاهره  الاقوواة   كت ة الرض

    ط اننننننة بغننننننداد  بغننننننداد  عليننننننل    منننننند  ا ضننننننتجواب انننننن   رحلننننننة الت قينننننن  ا  تننننننداي .35

1663. 

الغنننننننوير   احمننننننند عنننننننودن  الق ننننننناء اإلدار  ا رد ننننننن   ق ننننننناء اإللغننننننناء والتانننننننويض  دار  .31

 .2554  ال قااة  عما 

للتو يننننننننن    دار ال قاانننننننننة 2 نانننننننننا    نننننننننوا   النننننننننوعيل اننننننننن  القنننننننننا و  اإلدار  ا رد ننننننننن     .37

 .2515والنشر  عما   

للتو ينننننن  والنشننننننر  المجننننننال    دننننننا    ننننننرح قننننننا و  الاقوونننننناة: القسنننننن  الاننننننا   دار ال قااننننننة  .35

 .1663عما   

 لاننننننننة    منننننننند  عننننننننوي  الجننننننننراي  الم ننننننننره بالمصننننننننل ة الاا ننننننننة  دار المط وعنننننننناة الجا .40

 .3   2555ة  اإلضكندري

  مننننننند    مننننننند ذحمننننننند  النننننننو ير اننننننن  النننننننند  السااضننننننناة الماارنننننننره: دراضنننننننة  قار نننننننة  دار  .41

 .  2515ن  ة الارواة  القاهره  ال

  دار الااقوة  بغداد  2 راد  ع د الفتاح  ذرو  ذعما  النااباة والت قي  الجناي  الامل     .42
1663 . 

   لضسننننننننة الننننننننوراو 1ة   المشنننننننن دا      منننننننند احمنننننننند  الوضنننننننناو  ننننننننرح قننننننننا و  الاقووننننننننا .43

 .2553للنشر والتو ي   عما   
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    لضسننننننننة الننننننننوراو1المشنننننننن دا      منننننننند احمنننننننند  الوضنننننننناو  ننننننننرح قننننننننا و  الاقوونننننننناة    .44

 .2553للنشر والتو ي   عما  

 جنننننن     منننننند رنننننن     قننننننا و  الاقوونننننناة  القسنننننن  الخننننننا  والجننننننراي  المخنننننن  بالمصننننننل ة  .42

  دار ال قاانننننة  عمنننننا   1ا  نننننوا  و ل قات نننننا   الاا نننننة وال قنننننة الاا نننننة والجنننننراي  الواقانننننة علننننن  

2550   . 

  الط انننننة ال ا انننننة  دار -القسننننن  الانننننا - جيننننن     منننننود   نننننرح قنننننا و  الاقووننننناة الل ننننننا   .45

 .1625لنقر  للط اعة   يروة  ا

 انننننننننة دار    ط1النصنننننننننراو   ضنننننننننا    دراضنننننننننة اننننننننن  ذرنننننننننو  الم ا مننننننننناة الجلايانننننننننة    .41

 .1633الس    بغداد  

 لجامعيةثانيًا: الرسائل ا

للمنننننا  الانننننا   ذوروحنننننة دلتنننننوران   قد نننننة  لننننن   الجلايانننننةبخيننننن    ارنننننر  لننننن   ال ما نننننة  .47

 .2553 و   عا اة القاهره   لاة القا

  نننننننير    ننننننند  عليننننننن    سنننننننلولاة النننننننو ير الجلايانننننننة اننننننن  القنننننننا و  ا رد ننننننن  والكنننننننويت    .45

 .1666رضالة  اعستير  عا اة الير و   ارود  ا رد   

  ال ننننن  الانننننا  اننننن  الننننندعو  الجلايانننننة  ذوروحنننننة دلتنننننوران  الخفننننناع   علننننن  حمنننننله عسننننن  .20

 .2512ا اة بغداد   لاة القا و   ع

المقارننننننناص    منننننننند ضنننننننال  لننننننننري   المرلننننننننل القنننننننا و   للننننننننو ير اننننننن  الندننننننننا  ال رلمننننننننا    .21

 .  2513ر  عا اة بغداد  الاراو  الاراق   دراضة  قار ة  رضالة  اعستي
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 ثالثًا: المجالت واألبحاث والدوريات

النننندي    نننند   ع نننند الننننرحم   عريمننننة اضننننتغ   النفننننوذ انننن  القننننا و  المقننننار  والندننننا   تننننا  .22

 السننننناود   ب نننننه  نشنننننور اننننن   جلنننننة اإلداره الاا نننننة  الريننننناي  المجلننننند الخنننننا أ وا روانننننو  

 .  2555الادد ال اله  ذغسطأ  

للنننننو راء اننننن  الندنننننا  الدضنننننتور  السننننناود :  الجلايانننننةال روننننن   ضننننناود اننننن ح  المسنننننلولاة  .23

 نشننننور  ة با  دمننننة المشننننا  ة انننن  لنننن   نننن  الكوينننن  وا رد  وار سننننا  ب ننننه  نشننننور   قار نننن

 .  2510  1  الادد14  جلة عا اة الشارقة للالو  الشرهاة والقا و اة  المجلد

   سنننننلولاة النننننو ير اننننن  التشنننننري  الاراقننننن : دراضنننننة ت ليلانننننة  قار نننننة  د اسنننننا   رااننننند  ينننننو   .24

 .2554  اإلردار 14ب ه  نشور   جلة عا اة ذ  قار الالماة  المجلد 

 ا  نن   كتنن  : يويننور  .الفسنناد لمكاا ننة المت ننده ا  نن  اتفا اننة لتنفيننت التشننريا  النندلي  .22

 2006 والجريمة  بالمخدراة المان  المت ده

اضترداد ا رو  المن ووة  دلي  للممارضاة ال سنة بش    صادره ا رو   ل ن  الدول .ا .25
 25دو  ا ضتناد  ل  حك   دا ة. ال ن  الدول   غير  نشور  

دلينننن  المسنننناعده القا و اننننة  ضننننترداد عايننننداة اإلعننننرا  انننن  الاننننراو   نشننننور علنننن  الموقنننن   .21

اإللكترو نننننننننننننننننن  لموقنننننننننننننننننن  هيئننننننننننننننننننة النلاهننننننننننننننننننة الارا اننننننننننننننننننة علنننننننننننننننننن  الننننننننننننننننننرابو اإللكترو نننننننننننننننننن : 

http://www.nazaha.iq/pdf_up/1551/DmsExtr.pdf   
  ننننند  حمننننند   ذ نننننر ال كننننن  الجنننننناي  المن ننننن  للا قنننننة الوما انننننة اننننن  قنننننوا ي  اللهينننننر    .27

  2  عننننندد3الانننننراو  ب نننننه  نشنننننور   جلنننننة للانننننة القنننننا و  للالنننننو  القا و انننننة والسااضننننناة   جلننننند 

2514. 

http://www.nazaha.iq/pdf_up/1551/DmsExtr.pdf
http://www.nazaha.iq/pdf_up/1551/DmsExtr.pdf
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ضننننادو     منننند ع نننند الم سنننن    عننننراءاة  ننننا ق نننن  الم ا مننننة انننن  عننننراي  الفسنننناد اإلدار   .25

  2ر  الما ننننننند التقنننننننن  اننننننن  النجننننننن   المجلننننننند والمننننننال  اننننننن  القنننننننا و  الاراقننننننن   ب نننننننه  نشننننننو 

 .2515  1الادد

الشننننننننااا    ينننننننن   حسنننننننني   المسننننننننلولاة الو اريننننننننة: دراضننننننننة  قار ننننننننة   جلننننننننة ذهنننننننن  ال ينننننننن    .50

 .2510  12  اإلردار 6عا اة ذه  ال ي   الاراو  الادد 

الشننننننننناخل   ع ننننننننند القنننننننننادر ع ننننننننند ال ننننننننناا   الواضنننننننننطة اننننننننن  اإلداره: الوقا نننننننننة والمكاا نننننننننة   .51

 .2515  33  عدد10راضاة   جلدلة الارواة للدالرياي  المج

منننننناار   ضننننننماعي   جنننننن  النننننندي     ننننننراب المومنننننن  الاننننننا  عنننننن  الامنننننن : دراضننننننة ت ليلاننننننة  .52

  22دار    اإلرنننننننن0 قار ننننننننة   جلننننننننة للاننننننننة القننننننننا و  للالننننننننو  القا و اننننننننة والسااضنننننننناة  المجلنننننننند 

 .2512عا اة لرلو .

المخالفننننناة الوما انننننة: دراضنننننة لامننننننا الا يننننند   بشنننننر   الت اننننناة الجلايانننننة المترت نننننة علننننن   .53

 .  2515قا و اة  عا اة بغداد   اد اسادا   داريا  و الاا   ب ه  نشور   جلة الالو  ال

تغرينننننند ع نننننند القننننننادر  الت قينننننن  ال رلمنننننننا   انننننن   جلننننننأ النننننننواب الاراقنننننن   ب نننننننه علنننننن    .54

الانننننراو   نشنننننور   جلنننننة الالنننننو  القا و انننننة والسااضننننناة  للانننننة القنننننا و   الجا انننننة المستنصنننننرية  

2515. 

  ننم   قد ننة تدري اننة  نناده  "الفسنناد لمكاا ننة الدولاننة الامننور    اضننر  ا تفا انناة .52

  شننرو   ننم  الفلسننطيناة  الفسنناد  كاا ننة هيئننة انن  والفننن  القننا و   الطنناق  تنندري 

 عا اننة ال قننوو   ا نند  "السننطي  انن  الفسنناد  كاا ننة رة ا قنند تاليننل انن  المسنناعده"

 .  2513   ير ي 
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ل نننننننا    نننننننا    و نننننننر ي   نننننننر م وآ نننننننرو   اإلونننننننار الننننننننام   ضنننننننترداد ا رنننننننو  علننننننن   .55

المسننننننتو  الم لنننننن  والنننننندول  ب ننننننه  نشننننننور   ا نننننند ال قننننننوو  عا اننننننة  يننننننر  ينننننن   السننننننلطة 

 .2515الفلسطيناة  

 الصننايدي  علنن  الفسنناد عايننداة  ضننترداد المننند  التشننريا   غنناب  اإلوننار المنصنن  .51

  ا ن   ان  ا ضنتئنا   ستشنار بم كمنة قناي  ن   قد نة عمنن  ورقنة(  "واإلقلامن  الندول 

 اضننترداد"  و ننو  حننو  الارواننة النندو  عا اننة  دمت ننا التنن  الامنن  ور ننة  ننم  تننو أ 

 .15   2510غير  نشوره   :القاهره  "الموعوداة

 رابعًا: األحكام القضائية

 .31   1602(   جلة  قابة الم ا ي  ا رد اة  ضنة 00/ 122تمييل علاء ) .57

 .414 1636 جلة  قابة الم ا ي  لسنة 123/36تمييل علاء رق   .55

 .1100   1623  جلة  قابة الم ا ي  لسنة25/23تمييل علاء رق   .10

 .2   الادد 1626ة الم ا ي      جلة  قاب31/23عد  علاا ذرد اة  .11

الصننننننننادر  تنننننننناري    1665( لسنننننننننة 1قننننننننرار المجلننننننننأ الاننننننننال  لتفسننننننننير الدضننننننننتور رقنننننننن  )  .12

35/4/1665.  

الصننننننننادر  تنننننننناري    1662( لسنننننننننة 1ار المجلننننننننأ الاننننننننال  لتفسننننننننير الدضننننننننتور رقنننننننن  )قننننننننر  .13

26/2/1662.  

   نشننننننور انننننن   جموعننننننة اقننننننراراة ٨٨/٨٨/٥٠٨٥انننننن   ٥٤قننننننرار  جلننننننأ الدولننننننة بالانننننندد  .14

 .٨٦الاد  الارا اة    الصادره ع  و اره ٥٠٨٥ جلأ الدولة لاا  
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اننننننن   ٥٠٨٦/ة    ٢٢٨بصنننننننفت ا التمييلينننننننة بالاننننننندد  –قنننننننرار   كمنننننننة اضنننننننتئنا  با ننننننن   .12

    نشوراة و اره الاد  الارا اة.“٥٨/١/٥٠٨٦

الكننننننننننرخ ا ت اد ننننننننننة بصننننننننننفت ا التمييليننننننننننة بالانننننننننندد  –قننننننننننرار   كمننننننننننة اضننننننننننتئنا  بغننننننننننداد  .15

   غير  نشور“٢٠/١/٥٠٨٥ا   ٥٠٨٥/ /٨٥٢

اننننننننننن   ٥٠٨٢/ال يئنننننننننننة الجلايانننننننننننة/٦٠٨١”قنننننننننننرار   كمنننننننننننة التميينننننننننننل ا ت اد نننننننننننة بالاننننننننننندد  .11

٥٠٨٢//٤ 

 / ة٥٠٠٦/علايانننة/  ٢١٧٢” اد نننة اننن  قراراهنننا ذ  الاننندد قنننرار   كمنننة التميينننل ا ت .17

  ٢٥٠٨” ا   ٥٠٠٦/٨٥/٥٧.

 خامسًا: القوانين واألنظمة

    .1625القا و  ا ضاض  الاراق  لاا   .15

 .2555الدضتور الاراق  لسنة  .70

 .2511وتادي تل ا  يره لسنة  1652الدضتور ا رد   لسنة  .71

 .وتادي تل 1601لسنة  10قا و  الاقوواة ا رد   رق   .72

 .1606لسنة  111قا و  الاقوواة الاراق  رق   .73

 2514وتادي تننننننننل لاننننننننا   1652( لسنننننننننة 35رقنننننننن  )ا رد نننننننن  قننننننننا و    ا مننننننننة الننننننننو راء  .74

 .10/2/2514( ضنل 5221المنشور ا  الجريده الرضماة عدد )

 2511لسنة  35قا و  هيئة النلاهة الاا ة الاراق  رق   .72

  .2513( لسنة 32  رق  ) دا  الخد ة المد اة ا رد  .75

 


