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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَو }

ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم 

 {(188َوَأنُتْم َتْعَلُموَن )

 ]188: البقرةسورة [

 صدق اهلل العلي العظيم 
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 -هداء اإل -

 

 لى المعبود حقاً المستتر إ -

 وسلم(اب االجل ِّ المحترم، محمد االمين )صلى هللا عليه وآله لى جنإ -

 كامل كاظم الدامرجيم.م المشرف  لى االستاذ إ -

 لى من نشأت بكنفهم، وترعرعت تحت ظلهم.إ -

و مفهوم في دعم هذا العمل وتسهيل كل ذي قلم أسهم بنص، أو جملة، ألى إ -

 اتمامه على الوجه الحالي.

 

 

 

-   
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 -شكر وعرفان  -

هِّ َوَمْن يَْشُكْر فَإِّنََّما يَْشُكُر  }قال تعالى:   ]13سورة لقمان: [ {لِّنَْفسِّ

هِّ تعالى ُشْكُر أناٍس كان لهم الفضُل في إتمام هذا العمل، وأخصُّ  وجب بعد حمدِّ

منهم بالذكر أُستاذي المشرف ، الذي غمرني بفضله ورعايته؛ اذ لم يد خر جهداً في 

 توجيهي وإرشادي وإبداءِّ نصائحهِّ القيمة وآرائِّه الدقيقة.

الشكَر والعرفان، وحمَد الَمسعى يؤدي حقَّ أساتيذي الذيَن تشرفُت وال أظنُّ أنَّ 

بالتل مذةِّ على أيديهم  سائالً المولى العلَي القديَر أن يجزيهم عن ِّي وعن طلبة العلم 

 الجزاء األوفى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 المحتويات

 الصفحة العنوان

 2 االية

 3 االهداء

 4 شكر وتقدير

 5 المحتويات 

 6 مشكلة البحث

 6 اهمية البحث

 7 المقدمة

 7 صفات المرتشي

 8 المبحث االول : ماهية جريمة الرشوة 

 8 تعريف جريمة الرشوة:الفرع االول 

 10 اطراف جريمة الرشوة:  الفرع الثاني

 11 تكييف جريمة الرشوة:  الفرع الثالث

 12 اركان جريمة الرشوة:  المبحث الثاني

 13 الركـــــن المادي:  الفرع االول

 15 الركـــــن المعنوي :  الفرع الثاني

 18 عقوبة جريمة الرشوة:  المبحث الثالث 

 18 :للمرتشي ثالث عقوبات:  الفرع االول 

 19 عقوبة الراشي والوسيط كشريكين في الرشوة: الفرع الثاني

 21 الخاتمة

 23 المصادر 

 

 



6 
 

 البحث مشكلة

ة وارباب السوابق االجرامية او حتى القد شاعت حكايات حول اطالق سراح الجن

اي تقديم الرشوة الى المسؤولين والموظفين مما  عدم مسائلتهم بعد قيامهم بدقع المال

تقدم في كثير من مجاالت الحياة واصبحت الرشوة مصدر ثراء  ادى الى عدم احراز

لكثير من المسؤولين مما ادى الى ازدياد انتشار هذه الظاهره في جميع مفاصل الدول 

تيار جريمة واصبحنا نرى هذه الظاهره في حياتنا اليومية وهذا ما دفعني الى اخ

الرشوة وكتابة بحث حولها الني رايت الكثير من الناس يعتبرون هذه الظاهره 

وغيرها من الظواهر وقائع عادية ويعطونها اسماء مختلفة لغرض اعطائها الشرعية 

وشعرت حينها بالمشكلة الكبيرة التي نواجهها والحاجة الى دراسة هذه الجريمة 

هذه الجريمة والمساهمة ولو بجزء بسيط في واخيرا  اتمنى التمكن من توضيح 

القضاء على هذه الظاهره المنشرة باسماء واشكال مزينة وامل ان نستطيع جميعا من 

 كشف النقاب عنها .

  البحث اهمية

يكتسب هذا البحث اهميته من خطورة الموضوع الذي يتناوله فالرشوة تؤثر سلبا 

وذلك لخطورتها ، باعتبار ان اثرها  على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل

يمس المجتمع باسره اضافة الى ما يمس االفراد من الضرر بسببها اذا يضطر الفرد 

بخدمات المرفق العام ، بينما ال يفرض نظام هذه  الى دفع مقابل من اجل انتفاعه

المرافق دفع هذا المقابل وال شك ان تفاعل الظروف االقتصادية واالجتماعية 

افية المحيطة بافراد المجتمع والموظف او المسؤول قد ادت بدروها الى انتشار والثق

هذه الظاهره وبالتالي ان االهمية تكمن في التصدي لها ومكافحتها وان يضاعف من 

اهمية هذا البحث ويجعل موضوعه حيا هو تزامنه مع ظهور االهتمام الواسع 

قضاء على الفساد الكائن في لمحاوالت االصالح المالي واالداري ومحاولة ال

 االجهزة االدارية المختلفة سواء في بلدنا العراق او البلدان االخرى .
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 المقدمة

ال ريب ان الرشوة قديمة قدم االنسان ، في موجودة ما دام هناك قوي وضعيف وغني 

وفقير وسيد وعبد من ذلك ذلك اصبح واضحة عند الجميع يعرفها المتعلم وغير 

بدوي والحضري والحاكم والمحكوم فضال عن الراشي والمرتشي ، فهي المتعلم وال

ما يعطيه الشخص للمحاكم او لغيره ليحكم له او يحمله على ما يريد او هي ما يعطى 

 البطال حق او الحقاق باطل .

وهي ممارسة قبيحه وفعل مشين . الن خطرها كبير على االفراد والمجتمعات فهي 

وتهدد كيان المجتمع فاذا ما انتشرت في مجتمع ما فانها تنطوي على اخطار كبيرة 

تقوض دعاماته وتؤذن بفساده ودماره وانهياره وللرشوى عدة القاب واسماء متنوعه 

والفاظ جميلة مثل هديه او اكرامية او مكافئة او بدل اتعاب او مجازاة على خير 

ها وتلونت ولكنها تبقى )رشوة( قبيحه من حيث مضمونها مهما تعددت اسماؤ

َوإِنِِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهم بَِهِديٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم مظاهرها .ووردت بلفظ الهدية في قوله تعالى )

 (يَْرِجُع اْلُمْرَسلُونَ 

  المرتشي صفات

المرتشي شخص متلوث منافق فصفته قبل احد الرشوة هي الغلظه والتململ من 

الرشوة االنبساط والشفافية والسهولة العمل وعدم االستجابة به وصفته بعد اخذ 

مرتشي بائع لكرامتهليس في قلبه رحمه او دين . وللرشوة دوافع والترحيب فان ال

متعددة في مقدمتها ضعف الوازع الديني واالخالقي وانخفاظ مستوى المعيشه عند 

بعض الناس او الجشع وحب الثراء الفاحش السريع ومن اسبابها ضعف السلطة 

وخاصة في االنظمة التي ال تتمتع بقدر من الديمقراطية والثقافية والمسائلة السياسية 

وال تسمح بحرية الراي والتعبير والمواجهة  الصريحة بتبيان االخطاء والتجاوزات 

 وعند ذلك يبرز اشخاص فوق القانون لتطالهم يد العدالة وال تجرا على محاسبتهم .
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  االول المبحث

  الرشوة جريمة ماهية

تعرف الرشوة : بانها اتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف او مكلف بخدمة 

عامة على فائدة او منفعة مقابل عمل او امتناع عن عمل يدخل في اختصاص 

الموظف او ماموريته يتضح من هذا التعريف ان جريمة الرشوة جريمة خاصة 

ن الطرف بالموظف العام او المكلف بخدمة عامة تقوم بعرض من طرف وقبول م

االخر وتعتبر الرشوة من قبل اعفاء امتاجرة بالوظيفة من اجل التماس او قبول 

المنفعة من موظف او لغيره لقيام عمل شرعي من اعمال وظيفيه او بعمل مناف له 

او يدعي جريمة الرشوة ان تقوم بين طرفين الراشي والمرتشي فالراشي هو صاحب 

و وعده بالمنفعة او يبادر بعرض المنفعة او الحاجة الذي يقبل بالتماس الموظف ا

وعده على الموظف فيقبل هذا االخير بها اما المرتشي فهو الموظف الذي يبادر الى 

التماس منفعه لقاء القيام بعمل شرعي من اعمال وظيفته او بعمل مناف لها او يقبل 

 (1)المنفعه ممن يعرضها عليه مستغال بذلك صفته الوظيفة 

  االول الفرع

  الرشوة جريمة تعريف

  (2)بعض التعاريف التي قيلت في المحاباة والجعل تعريف الرشوة لغة : 

طلبها  سترشيالجعل ورشاه اعطاه وارتشى اخذها وافقد قيل ان الرشوة مثلة 

والفصيل طلب الرضا والرشاء ككساء . الحبل : وزاد صاحب اللسان عليها وقال هي 

ماخوذة من رشا الفرخ ؛ اذ امد راسه الى امه لتزقه كما ان ابن االثير قال الرشوة 

الى الحاجة بالمصانعه واصله عن الرشاء الذي يتوصل به الى الماء الوصلة 

الباطل ، والمرتشي االخذ ، والرائش الذي يسعى فالراشي الذي يعطي من يعينه على 

                                                           
د.علي محمد جعفر ، قانون العقوبات جرائم الرشوة واالختالس واالخالل بالثقة العامة واالعتداء على االشخاص  ( 1)

 . 17، ص  1995واالموال ، الطبعه االولى ، 

 . 132، ص  2010ر ، بيروت ، محمد ابن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد االول ، در صاد ( 2)
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بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا ومن االلفاظ المرادفه للرشوة : البحث والبرطيل 

والسحت لغه الحرام. وسمي بذلك النه يسحت البركه ويذهبها : يقال ) سحته هللا ( اي 

( اي يتساطكم اهلكه ويقال اسحته وقرى بهما في قوله تعالى ) فيسحتهم بعذاب

وعض زمان يا ابن فروان لم يدعمن المال اال ويهلككم واستدل له الفرزدق بقول ر

   (1)مستحثا او مجلف 

عرفت الرشوة : وهي اتجار باعمال الوظيفة او الخدمة وتعرف بانها اتفاق بين 

شخصين وموظف او من في حكمه على جعل او فائدة مقابل اداء عمل او امتناع عن 

 (2)ل في وظيفته المرتشي او ماموريته عمل يدخ

كما عرفت ايضا : بانها نوع من اتجار الموظف باعمال وظيفته او استغاللها على 

نحو معين او انتهاز ما يتصل بها من سلطة او عمل لالستفادة بغير حق عن طريق 

االتفاق بين الموظف وصاحب الحاجة او التفاهم معه او قبول ما عرضه االخير من 

لق بالوظيفه او الخدمة العامة او االمتناع فائدة او عطيه او وعد بها مقابل عمل يتع

وظيفته الموظف او دائرة  عن اداء عمل من االعمال التي تدخل في نطاق

 (3)اختصاصه

وعرفت ايضا على انها : اتجار موظف في اعمال وظيفته ، عن طريق االتفاق مع 

نظير صاحب الحاجة او التفاهم معه على قبول ما عرض االخير من فائدة او عطيه ، 

 (4)او امتناع عن اداء عمل يدخل في نطاق وظيفته او دائرة اختصاصه اداء 

 

 

                                                           
 . 176، ص  1985 – 1980، مطبعه عصام ، بغداد ،  8ابراهيم السامرائي ، معجم العين ، م  ( 1)

 . 3، ص  1941جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع ، مطبعه االعتماد ، مصر  ( 2)

 .48القانونية ، بغداد ، دون سنة ص د. ماهر عبد شويش الدره ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، توزيع المكتبة  ( 3)

منتصر النواسه ، جريمة الرشوة في قانون العقوبات ودراسة مقارنة ، دار النشر والتوزيع ، االردن ، الطبعة االولى ،  ( 4)

 . 16، ص  2012
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 الثاني الفرع

 اطراف جريمة الرشوة

 سنتناول في هذا الفرع اطراف جريمة الرشوة وكما يلي :

 اوال : الراشي :

وهو صاحب المصلحة الذي يقدم بالعطاء او المنفعة او الوعد بها الى الموظف او 

( من قانون العقوبات 310يقبل بطلبها كما نصت المادة )بخدمة عامه اوالمكلف 

( المعدل ركل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان 111رقم ) 198العراقي لسنة 

(عدا 308يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامه شيئا مما نص عليه في المادة )

تذهب جريمة الراشي ضمن اتجاه يتبين فكرة ) ثنائية الرشوة ( حيث يصطلح راشيا( 

عليها االرشاء وتمثل الرشوة االيجابية وتتحقق بنشاط صاحب المصلحة والمتمثل 

باعطاء الفائدة الى الموظف او المكلف بخدمة عامة او عرضه الفائدة عليهما او 

 (1)يعدهما بها 

 ثانيا : المرتشي : 

العام الذي ياخذ العطيه من الراشي او يقبل الحصول عليها اذا  وهو الموظف

مه بعمل من اعمال وظيفته او عرضت عليه ، او يطلبها من الراشي في مقابل قيا

 (2)امتناعه عن القيام بعمل من اعمال وظيفته 

 ثاليا : الوسيط :

هو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي فاما ان يكون ممثال عن المرتشي 

فيقوم بدوره وهو طلب او قبول الفائدة المعروضة عليه او الوعد بها او يكون ممثال 

                                                           
 . 74، ص  1996فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ،  ( 1)

 . 69ابراهيم الحيدري ، المصدر السابق ، ص د. جمال  ( 2)
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عن الراشي فيقوم بدوره وهو عرض الفائدة او المنفعه على الموظف او المكلف 

 (1)بخدمة او يقبل بطلبها او الوعد بذلك 

قد يتوسط الراشي والمرتشي شخص ثالث وهو الرائش وقد سماه القانون )الوسيط( 

وهو يعتبر ممثال لمن كلفه بالوساطة فليس له عمل مستقل في جريمة الرشوة فهو في 

يعينه مركز الشريك وقد يتوافر في جريمة الرشوة ما سمى )بالمستفيد( وهو شخص 

يمة بفعل من افعال االشتراك فيعتبر شريكا المرتشي كما يساهم هذا المستفيد في الجر

فيها ، ويتعين مسائلته عن جريمة خاصة وقد يكون المستفيد شخصا حسن النيه وال 

يعلم بخلقيات النفع الذي تحصل عليه من المرتشي وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية 

 (2)الجنائية لعدم تحقق الركن المعنوي للجريمة الخاصة 

 الثالث الفرع 

 جريمة الرشوة تكييف

لم تنتهج التشريعات نهجاً واحداً في تكييفها لجريمة الرشوة ، بل انقسمت الى مذهبين 

جريمة واحدة ، اي ان العرض والقبول مكونات لجريمة االول يرى ان الرشوة 

واحدة تقع من الراشي والمرتشي كفاعلين اصليين ، او من المرتشي كفاعل اصلي 

جوهرها حسب هذا المذهب والراشي كشريك له باالتفاق والتحريض فالرشوة 

واجب االتجار بالوظيفه وهذا االتجار ال يقع اال ممن يملك سلطان الوظيفه ويلتزم ب

المحافظة على شرفها ونزاهتها وهذا هو الموظف وحده ، اما الراشي فهو ليس اال 

ً في الرشوه ومن الموظف  يتغير صاحب الحاجة اجرامه باعتباره شريكا مساهما

باالتفاق او التحريض كما ذكرناه. وقد اخذ المشرع العراقي في قانون العقوبات بهذا 

فقد اعتبر الرشوه كشتمله على ا المذهب الثاني (. ام310 -307المبدا في المواد )

فقد اعتبر الرشوة مشتمله على جريمتين مستقلتين جريمة جريمتين مستقلتين االولى 

                                                           
د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح احكام قانون العقوبات القسم الخاص دار السنهوري ، بغداد ، شارع المتنبي ، سنة  ( 1)

 . 76، ص  2013

 . 78، ص  1996د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  ( 2)
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تقع من جانب الموظف االولى جريمة المرتشي تسمى )الرشوه السلبيه( وهو التي 

الثانيه جريمة العام غتدما يطلب او يقبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او وعد بشي و

او المنفعه باعطائه المقابل للموظف الراش وهي التي تقع من جانب صاحب الحاجة 

عليه او يوعده بشي ما . وتسمى بالرشوة او المكلف بخدمة عامة او عندما يعرض 

االيجابية وتنتقل كل من الجريمتين عن االخرى ولذلك فان فعل الراشي ال يعد 

هو جريمة مستقله يعاقب عليها على حده وهذا يعني  اشتراكا في جريمة الراشي بل

مسؤولية االخرى وبالتالي فان انه من الممكن ان تتوافر اركان هاتين الجريمتين دون 

هذا المذهب )مذهب ثنائية المرتشي تنتقل عن مسؤولية الراشي ويطلق على 

  (1)الرشوة(

 المبحث الثاني

 جريمة الرشوة اركان

كل موظف  1969(لسنة 111( من قانون العقوبات اعراقي رقم )307نصت المادة )

او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او وعد 

او االخالل بواجبات بشي من ذلك الداء عمل من اعمال الوظيفته او االمتناع عنه 

رة ( سنين او الحبس والغرامة على ان الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن )عش

عما طلب او اعطى او وعد به وال تزيد باي حال من االحوال على خمسمائة ال تقل 

دينار وتكون العقوبة السجن مدة السجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات او بالحبس اذا 

حصل الطلب او القبول او االخذ بعد اداء العمل او االمتناع عنه بعد االخالل 

 (2)لك وقع من ذبواجبات الوظيفة بقصد المكاة على ما 

( من القانمون اعاله. كل موظف او مكلف بخدمه عامة طلب او 308وتنص المادة )

قبل لنفسه او قبل لغيره عطيه او منفعه او وعده بشب من ذلك الداء عمل من اعمال 

                                                           
العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة توزيع المكتبة د. ماهر عبد شويش الدره ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  ( 1)

 . 49القانونية ، بغداد ، ص 

 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 307المادة )  ( 2)
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وظيفته او االمتناع عن عمل ال يدخل في اعمال وظيفته لكن رغم ذلك او اعتقده خطا 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة على ان ال تقل عنا 

 (1)طلب او اعطى او وعد به وال تزيد باي حال من االحوال على خمسمائة دينار 

 الفرع االول

 الركـــــن المادي 

يتحقق الركم المادي في جريمة الرشوة حيث يتوفر عنصران : العنصر االول هو 

الموضوع الذي ينصب عليه هذا النشاط . النشاط االجرامي والعنصر الثاني هو 

يقصد بالركن المادي ) هو كل فعل مادي قوامه ان يطلب الموظف او من في حكمه 

را ان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل وعدا بها سواء لنفسه او لغيره نظيهديه او يقبل 

يدخل في اختصاصه ( اذن فالركن المادي يتكون من القبول او الطلب يقابله العمل او 

االمتناع الذي يدخل في االختصاص( اذن فالركن المادي يتكون من القبول او الطلب 

كن الذي يدخل في االختصاص الفعلي للموظف . يتمثل الريقابله العمل او االمتناع 

المادي في جريمة الرشوة في قبول او طلب او اخذ الموظف او المكلف بخدمة عامة 

او الوعد بها حيث جائب نصوص القانون واسعة بحيث تشمل او العطية او المنفعة 

كل صور االتجار بالوظيفة او باعمالها او مجرد محاولة وذلك اذا يعد الفعل تاما 

دمة عامة شيئا مما ذكرته النصوص ولم بمجرد ان يطلب الموظف او المكلف بخ

 (2)يالق قبوال من صاحب الحاجة وكذلك اذا قبل من ذلك او قبل الوعد به او اخذه 

اوال : النشاط االجرامي ويتحقق هذا النشاط باحدى الصور التالية هي الطلب ، االخذ 

، القبول هذه الصور التي يتخذها النشاط االجرامي في جريمة الرشوة وقد اوردها 

ذلك من السعة بحيث تشمل جميع امور االتجاه المشرع كل سبيل الحصر وهي مع 

 (3)الوظيفي 

                                                           
 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 308المادة )  ( 1)

  . 74، ص  1999، بغداد ، د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الزمان  ( 2)

 . 75د. فخري عبد الرزاق الحريثي ، مصدر سابق ، ص  ( 3)
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ظف العمومي يعبر فيه عن ارادته في طلب مقابل الطلب هو مبادرة من المو - أ

الداء وظيفته او خدمته او االمتناع وهذا يكفي لقيام بجريمة الرشوة حتى 

توافرت باقي االركان حتى ولم يصدر قبول من طرف صاحب الحاجة 

او ضمنيا من عدة هي شفاهية او كتابة او قد يكون صريحا والطلب له اشكال 

ع ذلك وبكل االحوال ال يتحقق الطلب قانونيا اال تصرفات الموظف ولكن م

 (1)بوصوله الى علم صاحب المصلحة 

في قبول الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته القبول: هو تعبير   - ب

وجود العرض مقابل قيامه بعمله الوظيفي او االمتناع او االخالل وهذا يعني 

  (2)عرض سابق للقبول وبشرط ان يكون القبول جديا حقيقيا 

االخذ : هو تسلم الموظف العطيه اذا كانت شيئا ماديا او الحصول على  - ت

 المنفعة اذا كانت العطية مجرد منفعة .

وقد يكون الموطف قد تسلم العطية او حصل على المنفعة من الراشي نفسه او من 

شخص اخر كلفه الراشي الوسيط وقد تكون العطية مبلغ من النقود او اوراق مالية او 

شي ذا قيمة مادية فاذا كان مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية فان االخذ يعني االستالم 

لحيازة بنية ممارسة السلطات التي تنطوي وهو فعل يحصل عليه المرتشي على ا

عليها. اما اذا كان المقابل شي غير مادي فاالخذ يتحقق حين يحصل المرتشي على 

 (3)المنفعة المقصودة 

 ثانيا : الموضوع الذي ينصب عليه هذا النشاط ) مقابل الفائدة ( 

شي ومهما ان المقصود بمقابل الرشوة هي كل فائدة يحصل عليها المرتشي من الرا

كان اسمها او نوعها سواء كانت مادية اوة معنوية فيمكن ان تكون الفائدة في صورة 

او يوعد به او يقدم اليه او تكون في صورة اتفاق على سداد مال يطلبه الموظف 

                                                           
 القاضي لطيف شيخ طه محمود البرزنجي ، الجرائم المخلة بالثقة ، والمصلحة العامة  ( 1)

(2 )  www.aazaman.com  

 . 73د. فخري عبد الرزاق الحريثي ، مصدر سابق ، ص  ( 3)

http://www.aazaman.com/


15 
 

الراشي دينا على المرتشي . ويجوز ان تكون الفائدة مستتره في تعاقده فتعد قبيل 

راء مال منقول او عقار يعود التي تعود على الموظف من ش العطيه او الوعد كالفائدة

 (1)له بثمن يزيد على قيمته او بيعه ماال يثمن يقل عن ثمنه 

ان القانون في جريمة الرشوة ال يفارق بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه 

والفائدة التي يطلبها لغيره حيث يعتب الموظف او المكلف بخدمه عامة مرتشيا في 

حالة طلبه او قبوله لنفغسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او وعد بشي من ذلك 

ان الفائدة المتناع عنه او االخالل بواجبات الوظيفه الداء عمل من اعمال وظيفته او ا

المادية قد تكون  نقدية او عينة وتتمثل فيها يسلمه الراشي الى المرتشي من اموال 

ورة السعي الى ترقية الموظف. ولم ياخذ كما ان الفائدة قد تكون معنوية في ص

رتشي ويعتبر المشرع العراقي بهذه الصورة من صورة الركن المادي بجريمة الم

هذا نقص في التشريع العراقي حيث لم ينص على هذه الصورة انما فقط نص على 

 (2)القبول و الطلب حالة 

 الفرع الثاني

 (3)المعنوي الركـــــن 

ان جريمة الرشوة من الجرائم العمدية لذا تحقق المسؤولية الجزائية عنها يتطلب 

يتجسد في عنصري العلم واالرادة وهو توافر القصد الجرمي ويتمثل بالقصد العام 

اتجاه ارادة الموظف او المكلف الى طلب العطيه او قبولها او الوعد بها مع العلم بانها 

 مقابل القيام بعمل او االمتناع عنه او االطالل بواجبات الوظيفة .

اوال : ) العلم ( يتمثل العلم ف جريمة الرشوة في ان يحاط علم المرتشي بعده امور 

 هي :

                                                           
 . 31، ص  2013جديدة ، بيروت ،  ، شرح قانون العقويات ، القسم الخاص ، طبعةد. نشات احمد نصيف  ( 1)

  . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 1/  307المادة )   ( 2)

،  2013،  1د. جمال ابراهيم الحيدري ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار السنهوري ، بغداد ، شارع المتنبي ، ط ( 3)

 . 84ص 
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 علمه بصفته موظف او مكلف بخدمة عامة . -1

 عمل المرتشي بانه مختص بالعمل المطلوب منه .  -2

 علم المرتشي بان المقابل ) العطيه ( هو نظير القيام بالعمل او االمتناع عنه .  -3

 عن جريمة الرشوة تتطلب ما ياتي :اما مسؤولية الراشي الجزائية 

واالبتغاء هذا العلم عامة علمه بصفة المرتشي كونه موظفا او مكلفا بخدمة  -1

 ينتفي القصد الجزمي لديه .

علمه بان لديه العطيه التي قدمها وعرضها على الموظف او المكلف هي  -2

 مقابل قيامه بها مطلوب منه من عمل او االمتناعه عنه .

عن جريمة الرشوة تتطلب ايضا علمه اما بخصوص الوسيط فان مسؤوليته الجزائية 

بما يعلمه الراشي في حالة كونه ممثال الراشي وبذلك ما اشرنا اليه بخصوص علم 

الراشي ينطبق حكمه على الوسيط كونهما شركاء في جريمة الرشوة لذا يقتضي 

تحقق المساهمة الجنائية من فعل اصلي معاقب عليه صادر عن المرتشي ووسيلة 

  (1)االتفاق والتحريض مساهمة تتمثل ب

ثانيا : ) االرادة ( : يجب ان تنصرف ارادة الموظف الى طلب او قبول الفائدة او 

اتجاه االرادة الى الفعل المكون للركن المادي للرشوة ، فال قيام الوعد بها اي يجب 

للقصد الجنائي اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة من اجل تسهيل مهمة القبض على 

تلبسا بالجريمة واذا دس الراشي العطيه في جيب الموظف او دسها في الراشي م

مظروف بين االوراق او اسقاطهما في درج المكتب دون ان تنصرف ارادة الموظف 

   (2)الى قبولها

تمثل االرادة العنصر الثاني للقصد الجرمي . بل هي جوهر هذ القصد ويتعين اتجاه 

للعطية او الوعد بها . فاذا لم يثبت هذا االتجاه  ارادة المرتشي الى الطلب او القبول

                                                           
،  2013،  1قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار السنهوري ، بغداد ، شارع المتنبي ، طد. جمال ابراهيم الحيدري ،  ( 1)

 . 84ص 

 .  72د. ماهر عبد شويش الدره ، مصدر سابق ، ص   ( 2)
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االرادي انتفى القصد الجرمي لديه ومن ثم تنتفي مسؤولية الجزائية من جريمة 

 (1)الرشوة

ال يشترط لتوافر القصد الجرمي في جريمة الرشوة ان تكون  ارادة الموظف قد 

ي ذلك ان تنصرف اتجهت الى تنفيذ ما طلب منه والذي تقاض من اجله انما يكفي ف

ارادة الموظف او المكلف بخدمة عامة الى استيالء على العطيه او المنفعة مع العلم 

بالغرض من تقديمها سؤاء بعد ذلك الجان الموظف يقصد القيام بالعمل باالخالل 

 (2)بواجبات الوظيفة ام كان يقصد عدم القيام بذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  78د. جمال ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص   ( 1)

 .  78، مصدر سابق / ص عبد الرزاق د. فخري   ( 2)
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  الثالث  المبحث

  الرشوة جريمة عقوبة

لقد حد المشرع لجريمة الرشوة ثالث عقوبات هي العقوبة االصلية والتكميلية 

والتبعية سوف بيبن هذه العقوبات الثالث فغي المطلب االول ونبيت في المطلب 

 الثاني عقوبة الراشي والوسيط .

  االول الفرع

 للمرتشي ثالث عقوبات هي :

( في الفقرة االولى عقوبة 307اوال : العقوبات االصلية لقد حدد المشرع في المادة )

المرتشي وجعلها السجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان ال 

وكذلك تقل ما طلب او اعطى او وعد وال تزيد في اي حاله على عشرة االلف دينار. 

مصادره االموال المنقولة اذا  وقعهت هذه الجريمة العقوبة السجن المؤبد مع تكون 

ال يدخل ضمن اعمال وظيفة اع عن العمل ب . اما اذا كان العمل او االمتناثناء الحر

الموظف او المكلف ولكن رغم ذلك او اعتقد خطا فتكون العقوبة البحث مدة ال تزيد 

من قانون العقوبات  (308على سبع سنوات بالحبس عن خمس سنوات في المادة )

(1)  

ثانيا : العقوبات التكميلية لقد فرض القانون عقوبيتن تكميليتين وهما الغرامة 

 والمصادرة

( تنص على فقرتها االولى على 307)الغرامة النسبية : لقد كانت المادة  -1

عقوبة الغرامة النسبية حيث حددت الغرامة على ال تقل عما طلب او اعطى 

 وال تزيد باي حتال من االحوال عن خمسمائة دينار. او وعد به الموظف

( عقوبات على انه ) يحكم فضال عن العقنوبات 314المصادرة تنص المادة ) -2

المبينة بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة والتي 

                                                           
 المعدل . 1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )قانون  ( 1)
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عرضت عليه ( تتصرف الى النقود والى كل عطيه يقدمهخا الراشي او 

او الموظف او المكلف بخدمة عامة مهما كانت طبيعتها والمصادرة الوسيط 

عقوبة تكميلية ال يحكم بها اال اذا حكم بالعقوبة االصلية على المرتشي فيجب 

الحكم بمصادرة العطية ولو كان اراشي او الوسيط غير مسؤول جنائيا وال 

ها اال اذا بعد ذلك للراشي بان يطلب برد العطيه والمصادرة ال يحكم بيجوز 

تم ضبط العطية المقدمة للمرتشي سؤا كانت قد ضبطت اثناء اخذها في حالة 

بالمصادرة اذا لم يتم ضبطها او التلبس او بعد تسليمها لذلك ال يجوز الحكم 

 (1)كانت العطيه او الفائدة غير مادية 

نون دون ثالثا : العقوبات التبعية وهي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القا

( من قانون العقوبات العراقي ويترتب 95الحاجة الى نص عليه فغي الحكم )المادة 

 الحكم بالعقوبة االصلية لجريمة الرشوة )السجن( 

( عقوبات وهي 97،  96اذا تلحق عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد )

مراقبة الشرطة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كما نلحقه بقوة القانون عقوبة 

 (2)مساوية لمدة العقوبة يشرط ان ال تزيد عن خمس سنوات مدة 

 الثاني الفرع

 الرشوة كين فيالراشي والوسيط كشري عقوبة

في فقرتها االخيرة على انه )يعاقب الراشي والوسيط بالعقفوبة  (310تنص المادة )

المقررة قانونا للمرتشي( ان توقيع العقوبات المقررة للرشوة على الراشي والوسيط 

انما يكون باعتباره شريكيين في جريمة الرشوة طبقا للقواعد العامة في المساهمة 

يع اركان االشتراك في الجريمة التبعية لذلك يجب ان تقوم لدى الراشي والوسيط جم

وهي فعل اصلي معاقب عليه وتم وسيلة من وسائل االشتراك واخيرا يجب تحقق 

                                                           
 .  76 – 75د. شويش الدره ، المصدر السابق ، ص  ( 1)
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الركن المعنوي فاذا رفض الموظف هذا العرض الذي تقوم به الراشي او وسيطه فال 

او وسيطة باعتباره شريكا في جريمة الرشوة انما يسئل عن يمكن مساله الراشي 

ايجابيا جريمة اخرى عرض الرشوة ويجب كذلك ان ياتي الراشي او الوسيط فعال 

يتخذ اما بصورة تقديم عطيه او منفعة او وعد بها او يتخذ صورة االستجابة لطلبها 

جاد في عرضة المرتشي فاذا كان صاحب الحاجة او الوسيط غير من قبل الموظف 

العطيه او المنفعه او كانت قد رفضها عند طلبها منه الموظف ففي هذه الحالة ال يعد 

صاحب الحاجة او الوسيط شريكا في جريمة الرشوة واخيرا يجب ان يعلم صاحب 

 (1)الحاجة بصفة المرتشي بانه موظف عام 
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 الخاتمة  

الباحث الى عدة استنتاجات  بعد االنتهاء من دراسة موضوع البحث توصل

 وتوصيات بينها على التوالي :

 اوال : االستنتاجات 

وفقا لظروف يبدوا من كل ما تقدم ان الرشوة ظاهرة تاريخية مرت في حياة الشعوب 

سياسية واقتصادية واجتماعية والذي يدفع على الرشوة في معظم الشعوب هو الحاجة 

اخر ذاتية االنسان وحبه لنفسه ومن ذاك الى اشباع رغباته من جانب ومن جانب 

 نستطيع القول ما يلي :

ال تتوقف الرشوة في المجتمع دون غيره فهي ظاهرة تشترك فيها جميع   -1

 الشعوب.

ان عدم وجود روادع قانونية واضحة تعد دافعها من دوافع ممارسة ظاهرة   -2

 الرشوة.

والحكومية الى المناصب االدارية ان وصول اشخاص ضعاف النفوس   -3

 فيمارسون ظاهرة الرشوة . هاالمهمة تجعلهم يتعسفون في استخدام

يلعب االعالم دوراً كبيراً في ممارسة الرشوة من عدمه حيث ان فضح بعض   -4

  .الظواهر وتسليط الضوء عليها بشكل او باخر في الحد من هذه الظاهرة 

لمارسي يعمل بعض رؤساء الدول من كبار المسؤولين على غض الطرف ل  -5

 الى تفشي هذه الظاهرة .هذه الظاهرة السباب وعوامل شخصية مما يؤدي 

غياب الحماية القانونية لمن يتصدى  لفضح ظواهر الرشوة في الدوائر و   -6

 المؤسسات الحكومية .

ان في الساحة العراقية تفشي واضح لظاهرة الرشوة والسبب يعود الى وجود   -7

 م دوائر الدولة .االدارية في معظخلل في المنظومة 

الرشوة في اي مجتمع تؤدي الى انهيار االخالق وذهاب ان تفشي ظاهرة   -8

 .المودة والرحمة وعدم الثقة بين افراده 
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ان ظاهرة الرشوة ظاهرة سيئة جرمها القانون االلهي وجميع القوانين   -9

 المجتمع .الوضعيه لما لها من اثار سلبيه على افراد 

 ثانيا : التوصيات

 البحث الحالي ما يلي : يوصي

تتبنى فكرة البحث في تشجيع البحوث والدراسات ذات القيمة والعلمية والتي   -1

 معالجة هذه الظاهرة .

 الرائع بين االجهزة المسؤولة والعمل على فضح المرتشين .التعاون   -2

 رفع الرواتب العاملين في هيئة النزاهة من اجل اكتفائهم ماديا .  -3

معافبة ممارسي هذه العمل على سند قانون عقوبات صارم ياخذ على عاقته   -4

 الظاهرة السيئة .

تحتضر عند العديد من العمل على احياء الروح الوطنية التي بدات   -5

 المسؤولين.

متابعة الشخصيات التي تتولى مناصب مهمة في الدولة السيما المالية وبعد    -6

التي بحوزتهم من خالل اجراء االموال توليهم للمنصب يجب معرفة 

 الكشوفات الدورية على ممتلكاتهم .

لجميع المواطنين والعمل على تفعيل الرادع الديني رفع المستوى المعيشي  -7

 .واالخالقي 
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