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[أ.د .خالد الزبيدي]

دور القضاء يف مكافحة الفساد
*
(دراسة حتليلية يف ضوء القانون العراقي)

أ .د .خالد الزبيدي



ملخص البحث
ِ
شر ْت منذ فترة غير بعيدة ظاهرةُ الفساد في أغلب دول العالم ومنها
اْ
ستَ َ
العراق ،فكانت سبباً رئيساً في الثورات واالنتفاضات التي شهدها عدد من الدول
العربية ،فيما سمي بالربيع العربي.

واذا كان للفساد أسبابه وصوره وآثاره المختلفة ،فإن مواجهته يمكن ان تتم

بوسائل وأساليب متعددة ،يأتي في مقدمتها إرساء أسس الحكم الرشيد ،استخدام
اآلليات القانونية منها والعالجية ،والتركيز على دور القضاء الذي يتوقف نجاحه

إلى حد كبير على توفير عدد من الضمانات .منها كفالة استقالله وعدم التدخل
في شؤونه من كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ،تحصينه من الفساد،

توفير منظومة قانونية متكاملة بما يشكل ترسانة ضد أفعال الفساد ،إنفاذ

مايصدره من أحكام وق اررات بحق الفاسدين ،فضالً عن انضمام باقي السلطات في

الدولة إلى جهود القضاء في هذا المجال .إن هذه المسائل ومايتفرع عنها من
تفاصيل نظرية وتطبيقية تمثل محور دراستنا التي تستهدف تعزيز دور القضاء

العراقي في مكافحة هذه الظاهرة.

 أجيز للنشر بتاريخ .2013/11/14
 أستاذ القانون العام -كلية القانون – جامعة اليرموك -المملكة األردنية الهاشمية.
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]
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املقدمة:
تبدددو رةددورا اليسدداد بيمددا يترتددس بليددا مددن ألفددار سددلبية س دوا بل د األب دراد أم

المجتمعددا  ،بددع وبل د سددةمة الدولددة ذاتهددا .إذ تةدداع ددذر امفددار جمي د الجوانددس
والمقوما

السياسية واالقتصدادية واالجتمابيدة واألمنيدة ويير دا .وبالنسدبة إلد ألبدراد

بدنن اليسداد يديد إلد إبد ار الققدوا السياسدية واالقتصدادية واالجتمابيدة المقدررا بد
الدستور من مضمونها.

ومن الناقية االقتصادية ،يتقمع األبدراد – وبراصدة بد الددوع الناميدة -ومنهدا

العدراا تكداليا اليسدداد مدرتين ،األولد مقابددع مدا يلقدا االقتصدداد الدوةن مدن رسددارا
ومددا ييوتددا مددن كسددس بسددبس أبعدداع اليسدداد ،والفانيددة تبدددو بيمددا يددتم ترصيصددا مددن

إي درادا

لجهددود مكابقددة اليسدداد ،والت د قددد ال تدديت أكلهددا ب د تقلي دع نسددبتة أو قت د

القيدداع بلد معدلددا فابتددا( ،)1لددذلك بددنن تكليددة مكابقددة اليسدداد د بد ت ازيددد مسددتمر
ريم ما يبذع من جهود ب مكابقتا.

()2

بي ددد أن ددذر الققيق ددة ال تعند د بق ددا ال دددوع مكتوب ددة األي ددد إ از اس ددتيقاع ددذر

العا را ،لذلك بقد بن المترصصون بوض استراتيجيا
لتنييذ ا من ألليا

لمكابقة اليسداد ومدا يلدزم

ووسائع تتعدد وتتنوع بتعدد أوجا ومعا ر وألفار اليساد.

وال شك أن وجدود اررادا السياسدية والددبم القكدوم يعدد مدن العوامدع األساسدية

لجهود مكابقة اليساد .إال أن مجرد وجود ذر اررادا ال يكي لبلو أبضع ما يمكن
م ددن نت ددائذ بد د

ددذا المج دداع ،ب ددع يتع ددين تعزي ددز تل ددك اررادا ب ددالربرا اليني ددة القربي ددة

( )1د .أد م مقمد قشيش ،المجتم األ ل ومكابقة اليساد ب ضو مبادى قانون التنمية ،المجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد ،28سنة  ،2010ص.77
( )2يقوع األمين العام للمنعمة العربية لمكابقة اليساد السيد بامر رياة أن اليساد يكلا الدوع
العربية سنويا مايقارس ألا مليار دوالر بما يمفع 30بالمائة من تكلية اليساد ب العالم ،انعر ببيدل
العبيدل  ،تكلية اليساد ،صقيية العرس اليوم األردنية.2012/4/7 ،
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المترصصة ب مرتلا المجاال .
وم ددا يهمن ددا بد د

ددذر الد ارس ددة ،ددو بق ددا دور القض ددا وبراص ددة الع ارقد د بد د

مكابقددة اليسدداد ،بوصدديا الضددمان النزيددا ،الددذ يلددوذ بددا األب دراد دبابددا بددن ققددوقهم

وقريدداتهم ،التد د ينتهكه ددا الياس دددون .و ددو بد د الوقد د

ذات ددا ،الس ددلةة المي ل ددة قانون ددا

لضددمان تققيددا أسددم القكددم الرشدديد ،بمقاسددبة مددن يقددوم بددن بعددع مددن شددننا القيدداد

بن أ من تلك األسم ،ومنهم إن لم يكونوا من أرةر م مرتكبو أبعاع اليساد.

ولكن يبق البقا ب دور القضدا بد مكابقدة دذر العدا را قاصد ار إن لدم يدتم

بد إةددار نعدرا شدداملة لدددور القددانون بمومددا بد تققيددا القوكمددة و مكابقددة اليسدداد،
بابتبار أن اليساد يعدد واقددا مدن أ دم التقدديا

ذاتا بنن مكابقتا تعد من امليدا

التد تواجدا القوكمدة ،و بد الوقد

الضدرورية ررسدا دبدائم القكدم ال ارشدد ولبلدو مدا

يرم إليا من أ داا ،دذا مدن جاندس ،ومدن جاندس ألردر بدنن القضدا

دو جدز مدن

منعومة قانونية متكاملة ،ال يمكن أن يكتس لجهدودر النجدام مدا لدم تعدزز بجملدة مدن

ارج ار ا

والضمانا

وامليا

الت تتضابر للوصوع إل الهدا المنشود.

وتبدددو رةددورا المشددكلة بصددورا راصددة ب د الع دراا الددذ شددهد صدديقا

ضرمة ،ومنها بل سبيع المفاع ال القصر أكبر قضية بسداد دوليدة تمفلد

بسدداد

بصديقة

ال ددنية مقاب ددع الل ددذا التد د أش ددار إليه ددا تقري ددر منعم ددة الش دديابية الدولي ددة لع ددام 2007

برصوص اليساد ب األنعمة القضائية ( ،)3مرو ار بصيقة األسلقة األوكرانية وبقود

شددركا

الكهربددا الو ميددة وقضددية البنددك المركددز وأريد ار ولدديم ألرد ار بضدديقة صدديقة

األسلقة الروسية.

لقد اقتع العراا ولسنوا

متتالية مراكز متقدمدة بد ميشدر مددركا

اليسداد الدذ

يصدددر بددن منعمددة الشدديابية الدوليددة سددنويا ،و ددو يقتددع امن وبقسددس التقريددر السددنو

للمنعمدة لعدام  2012تسلسدع 169مددن مجمدوع  176دولدة قيددا جدا بدالمركز الفددامن
( )3التقرير منشور بل الموق االلكترون لمنعمة الشيابية الدولية ،ومتام بالللة العربية بل
موق جمعية الشيابية الكويتية ،تاريخ الزيارا .2013/9/27
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]
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برصدديد  18نقةددة والتصددنيا القددال للعدراا ددو ذاتددا الددذ اقتلددا بددام  2011بندددما

جا ب المركز 175من مجمدوع  182دولدة بد ميشدر مددركا

اليسداد ،وكدان مركدز
()4

العدراا قددد تقسددن قينهددا تقسددنا ةيييددا بمقدددار رمددم درجددا

مقارنددة بسددنة ، 2010

مراتس الدوع ضمن بهرسها ،يتم بلد أساسدها وضد درجدا

تتدراوم بدين صدير للددوع

والد ارسددا

وتسددتردم المنعمددة مجموبددة مددن المسددوقا

قابدددا تسددتند إليهددا ب د وض د

الياسدا جدا و  100للدوع النعيية جدا .والشك أن الميش ار الت بينا ا تدع بوضدوم

بلد أن العدراا لددم يددزع بد ةليعددة الدددوع األكفددر بسددادا . .كمددا تعهددر تلددك الميشد ار

بجددة بجد ادز إن لددم نقددع بش دع تلددك الجهددود المتواضددعة الت د بددذلتها الدولددة ب د سددبيع
مكابقة اليساد .من جهة أررى بنن انضمام العراا إل اتياقية األمم المتقددا لمكابقدة

اليساد لعدام  2003يلقد بلد باتقدا الت ازمدا

قانونيدة بتنييدذ مدا ورد بد

من أقكام ،بما ب ذلك مايتعلا بدور القضا ب
ومددن نددا كان د

ذر المنازلة.

دذر االتياقيدة

أ ميددة ددذر الد ارسددة الت د تهدددا إل د بيددان دور القضددا ب د

مكابقة اليساد بشكع بام وب العدراا بشدكع رداص وسدبع تعزيدز دذا الددور .وبندا

بل ذلك نقسم دراستنا ذر إل مباقا فةفة نرصص أولها لبيان امليا

القانونية

لمكابقددة اليسدداد ،ونيددرد فانيهددا لبق دا وسددائع تعزيددز دورالقضددا ب د مكابقددة اليسدداد،
ونرصص فالفها لدور قضا مكابقة اليساد ب إنياذ قكم القانون.

املبحث األول
اآلليات القانونية ملكافحة الفساد

تسددتعين الدولددة بد تنييددذ اسددتراتيجيتها الموجهددة نقددو تققبددا القوكمددة ومكابقددة

اليس دداد بمجموب ددة م ددن ارجد د ار ا

السياس ددية واالقتص ددادية وارداريد دة ويير ددا .ولكد د

تضمن الدولة سةمة ومشروبية أبمالها تلك بننها تمارسها من رةع ألليا

قانونيدة

واضددقة ومقددددا ،منهددا مددا و وقددائ  ،ومنهددا مددا و بةج د ولكددن قبددع الدددروع ب د

بقددا ددذر امليددا
( )4انعر موق
.2012/4/7
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يتعددين أن نتةددرا -ولددو بنيجدداز -إل د التعريددا باليسدداد وأ ددم مددا

يئة الن از ة العراقية بل

[مجلة الشريعة والقانون]

شبكة االنترن  ،www.nazaha.comتاريخ الزيارا
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يتصا با من رصائص ،فم إل التعريا بالقوكمة وبيان أفر ا ب مكابقة اليساد.

وبنددا بل د ذلددك نقسددم ددذا المبقددا إل د مةالددس فةفددة ندددرم ب د أولهددا القوكمددة
مكابقددة اليسدداد ونيددرد

ومكابقددة اليسدداد ،ونبددين ب د فانيهددا موق د القضددا بددين ألليددا
فالفها ألسم نجام القضا ب مكابقة اليساد.

املطلب األول
احلوكمة ومكافحة الفساد

أو ًال :التعريف بالفساد
تتعددد وتتنددوع تعرييددا

اليسدداد بمنهددا مدا ابتمدتددا المنعمددا

المترصصة ،ومنها ما اقترقتا الدراسا

واألبقاا الت تناول

يعربددا كددع باقددا مددن منعددور معددين ويوعيددا لردمددة اللددر

مقع البقا.

()5

واالتياقيددا

الدوليددة

ذر العدا را ،قيدا

مددن د ارسددتا ،والجوانددس

بعل سبيع المفاع بربتا منعمة الشيابية الدولية بنندا كدع بمدع يتضدمن سدو

استردام المنصس العام لتققيا مصلقة راصدة( ،)6وبربدا البندك الددول بنندا إسدا ا
استعماع الوعيية العامة للكسس الراص(.)7

و ناك من يعربا بننا (إسا ا اسدتعماع األدوار والمدوارد العامدة للقصدوع بلد

م ازيددا راصددة)( ،)8يتمفددع ب د (...اسددتردام السددلةة العامددة مددن أجددع كسددس أو رب د

شرص د أو مددن أجددع تققيددا يبددة أو مكانددة اجتمابيددة أو مددن أجددع تققيددا منيعددة

لجمابد ددة ممد ددا يترتد ددس بليد ددا رد ددرا القد ددانون أو مراليد ددة التش د دري ومعد ددايير الس د ددلوك
( )5انعر ب تعريا اليساد اردار د .بامر الكبيس اليساد والعولمة تزامن ال تيامة ،المكتس
الجامع القديا ،لم يذكر مكان النشر ،2002 ،ص ،11-8د .لي اديس سلمان العيس اليساد
اردار والبةالة ،لم يذكر مكان النشر ،2009 ،ص ،27-15د .صةم الدين بهم مقمود اليساد
اردار كمعوا لعمليا التنمية االجتمابية واالقتصادية ،دار النشر بالمركز العرب للدراسا األمنية
والتدريس ،الريا  1994 ،ص.40-38
( )6راج موق منعمة الشيابية الدولية بل شبكة االنترن .www.transparency .org
( )7انعر تقرير التنمية الصادر بن البنك الدول بام .1997
( )8مايكع جونستون متةزما اليساد ،ترجمة د .نايا الياسين ،ة ،1العبيكان للنشر ،ص.35
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]
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األرةق د د  ،وبهد ددذا يتضد ددمن اليسد دداد انتهاك د دا للواجد ددس العد ددام وانق ارب د دا بد ددن المعد ددايير
األرةقية ب التعامع ،ومن فم يعد ذا السلوك يير مشروع من ناقية ويير قانون
من ناقية أررى).

()9

القيام بنبماع

أما اتياقية األمم المتقدا لمكابقة اليساد لسنة  2003بقد بد

تمفع أدا يير سليم للواجس أو إسا ا استلةع لموقد أو سدلةة بمدا بد ذلدك أبعداع

اريياع توقعا لمزية يوبد بها ،أو تعر  ،أو تةلدس بشدكع مباشدر أو ييدر مباشدر،

أو ألفر قبوع مزيدة ممنوقدة سدوا للشدرص ذاتدا أو لصدال شدرص ألردر ،شدكة مدن
أشددكاع اليسدداد .كمددا أدرل د

ضددمن أبعدداع اليسدداد الرشددوا واالرددتةم وريانددة األمانددة

واستلةع نيوذ الوعيية ،وارف ار يير المشروع ويسيع العائدا

الجرمية.

ونقن نميع إل تعريا اليساد تعرييا واسعا ليشمع كع قاال

الفقددة العامددة تققيقددا لمصددلقة راصددة ،قيددا ينضددو تقد

()10

إسا ا استعماع

ددذا التعريددا كددع صددور

اليسد دداد جسد دديمة كان د د

أو بسد دديةة ،ويشد ددمع مرتكبد ددو أبعد دداع اليسد دداد مد ددن الم د دوعيين

ومج د ددالم المقابع د ددا

والمج د ددالم المقلي د ددة بد د د األقض د ددية والند د دواق  ،أ منتس د ددبو

العمد ددوميين بمد ددابيهم القضد دداا ،والمكلي د دون بردمد ددة بامد ددة ،وأبضد ددا مجلد ددم الن د دواس
السد ددلةا

الد ددفةا التش د دريعية والتنييذيد ددة والقضد ددائية ،كمد ددا يشد ددمع مد ددن يعملد ددون ب د د

القةددابين المرددتلة والتعدداون  ،إضددابة إل د العدداملين بد القةدداع الردداص ومنعمددا
المجتم المدن بما بيها النقابدا

واالتقدادا

المهنيدة ،ونشدير ندا إلد قدرار مجلدم

شددورى الدولددة الع ارق د الددذ أبت د بارتصدداص يئددة الن از ددة ب د التققيددا ب د قضددايا

اليساد ب جمعية الهةع األقمر العراقية أو منعما

المجتم المدن .

()11

( )9د.السيد بل شتا اليساد اردار ومجتم المستقبع لم يذكر مكان النشر 1999 -ص.44-43
also see Susan Rose and Ackerman , Corruption Astudy in political economy , Academic press
, New Yourk – 1978 pp. 1-10, D.Osterfeld, Corruption and Development, Journal of Economic,
Growth, 1989, p: 1 4.

موق منعمة الشيابية الدولبة وبل

( )10انعر نص االتياقية منشور بل
العراقية.
( )11رقم القرار  2008/54ب  2008/5/7مجموبة المجلم لعام  2008صادر بن و ازرا العدع
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ثانياً :خصائص الفساد:
يتميز اليساد بعدد من السما

يمكن إجماع أ مها ب ماينت :

()12

 .1السرية :بما أن أبعاع اليساد تتسدم بعددم المشدروبية ومجابداا األردةا ،بدة

يمكن ممارستها إال ب أجوا من السرية .لذلك يمكدن القدوع إن جدو ر اليسداد يكمدن

ب د الس درية ،ويصدددا ذلددك بشددكع ردداص ب د الدددوع الت د تمتل دك منعومددة تش دريعية
متكاملددة وميعلددة ضددد اليسدداد ،ييددر أن الس درية تنتي د بددن ممارسددة أبعدداع اليسدداد إذا

أصبق

سيةرا الدولة بل أراضيها ضعيية ،أو إذا كاند

من النعام السياس  ،أو إذا كان

السلةة القاكمة

الجمابدا

الياسددا أقدوى

من يمارم تلك األبعاع.

 .2تعدد األطراف :يالبا مايشترك ب السلوك الياسدد أكفدر مدن شدرص ،بهنداك

متعدداةو اليسدداد ،وقسددم كبيددر مددنهم يشددللون وعددائا بليددا بلد الصددعيد السياسد أو

اردار  ،والوس ددةا أو السماسد درا وال ددوكة مم ددن ددم دار ددع الجه دداز اردار أو م ددن
رارجا ،وتربة بينهم بةقا

مناب والتزاما

متبادلة و متشعبة.

()13

 .3سررررعة اال نتشرررار :باليس دداد متد د م ددا وج ددد األجد دوا المةئم ددة بنن ددا يستش ددر

ويتوةن ويتشعس بازدياد نيوذ الياسدين وتنفير م ب اتراذ القرار.

 .4العالمية :لم يعد اليساد قاص ار بلد الشدنن المقلد  ،بدع أصدب الكفيدر مدن

دابر للقددود الوةنيدة ألسدباس كفيدرا كالعولمدة والسدوا الميتدوم وتةددور
جدرائم اليسداد ب ا
وسائع االتصاع.

ص.153-151
( )12يراج ب رصائص اليساد ناصر ببد الناصر عا را اليساد مقاربة سوسيولوجية اقتصادية،
دار المدى للفقابة والنشر ،دمشا 2002 ،ص ،70الكبيس  ،مرج سابا ،ص  ،46 -42ببد
المجيد قراقشة ،اليساد اردار دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،ص 41ومابعد ا،
د .مقمود مقمد معابرا ،اليساد اردار وبةجا ب الشريعة ارسةمية ،ة ،1دار الفقابة ،بمان،
 ،2011ص.103-100
(13) S.H.Alatas, The Sociology of corruption, Times Books, International, 1980,PP: 32-33
United Nation, Corruption in Government, Report on the International seminar held in The
Hague Netherlands on December11-15-1989, NewYourk.
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ثالثاً :التعريف بالحوكمة:
كتابدا

لقد عهر مصةل القوكمة أوع مرا أوارر الفمانينيا

من القرن الماض بد

البنددك الددول  .والقوكمددة والقكمانيددة والقكدم ال ارشددد أو الرشديد جددا

ترجمددة

لمص د ددةل واق د ددد و د ددو ( ،)Good Governanceوق د ددد ب د ددرا برن د ددامذ األم د ددم المتقد د ددا

ارنم ددائ القوكم ددة بننه ددا (ممارس ددة الس ددلةة االقتص ددادية والسياس ددية وارداريد دة ردارا
شيون الدولة بل المستويا

كابة ويشدمع امليدا

رةلهددا يعبددر المواةنددون والمجموبددا

والعمليدا

والميسسدا

التد مدن

بددن مصددالقهم ويمارسددون ققددوقهم القانونيددة،

ويوبون بالت ازمداتهم ويتقبلدون الوسداةة لقدع رةبداتهم ( ،)14بالقوكمدة بلد وبدا دذا

البرنددامذ إنمددا تعكددم تقدددم اردارا وتةور ددا مددن إدارا تقليديددة إل د إدارا تتجدداوس م د
المواةنين باستردام ما و مناسس من ألليا

إقتياجا

لبلو ماتتورار من أ داا.

ولعل من أهم المؤشرات التي تعد بمثابة سمات أو خصائص مميرزة للحوكمرة

مايلي-:

 .1المشاركة :وذلك بنسهام قمي أبراد المجتم إسهاما بابة ب اتراذ القرار،

األمددر الددذ يتةلددس تبن د الديمقراةيددة و ضددمان قريددة التعبيددر وابدددا ال د أر وسددائر

الققوا والقريا

ةبقا للمعايير الدولية لققوا ارنسنن.

()15

 .2الشدديابية :وتعند وضددوم وبهددم القوابددد التشدريعية والتنعيميددة و ضددمان قددا

الجمي ب الوصوع إل المعلوما
معلوما

وتبادلها وسهولة تدبقها ( ،)16مما يتةلدس تدوبير

كابية وشاملة ومنعمة بن بمع الميسسدا

سدوا كاند

قكوميدة أو ييدر

قكوميددة (باسددتفنا األسدرار الشرصددية والمهنيددة وتلددك المتعلقددة بددنمن الدولددة) ،بضددة

( )14انعر د .ز ير ببد الكريم الكايد القكمانية قضايا وتةبيقا  ،المنعمة العربية للتنمية اردارية،
القا را  ،2003-ص.238
( )15المرج السابا ،ص ،246-236دينا قسن وبا ،المواةنة واردارا العامة ب القالة المصرية،
مجلة النهضة تصدر بن كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القا را ،المجلد  ،12العدد الراب ،
أكتوبر  ،2011ص.53-48
(16) Jegouzo Yves , Le droit a la Transparance Administrative , EDCE,1991, No.43pp199-200
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بن تسبيس ماتترذر اردارا مدن قد ار ار وبراصدة االقتصدادية منهدا ،وتلدك التد تديفر

سلبا ب ققوا وقريا

األبراد.

 .3المسدا لة :أ أن يكددون جميد المسدديولين بددن اتردداذ القدرار والعدداملين سدوا

بل صعيد الدولة أو القةاع الراص بما بيها ميسسا

للمسا لة ،وبراصة بن االنق اربا

المجتمد المددن راضدعين

أو اليساد اردار والمال دارع الميسسة.

 .4س دديادا الق ددانون :بموج ددس ددذا المب دددأ يلت ددزم الجميد د  ،قكام ددا -بم دداب ذل ددك

س د ددلةا

وميسس ددا

الدول د ددة ال د ددفةا التشد د دريعية والتنييذي د ددة والقض د ددائية  -ومقك د ددومين -أبد د درادا

– ب دداقترام مب دددأ المش ددروبية والرض ددوع لقك ددم الق ددانون .بلد د أن تنس ددجم

قوابد ذا القانون م المعايير الدولية .وأن يمكن األبراد بوسائع مشروبة مدن رقابدة

الدولدة بد أدائهدا لوعييتهددا ،ليردو دا إلد جدادا الصدواس كلمدا بددن لهدا أن ترددر بددن
قدددود القددانون بددن بمددد أو إ مدداع .ووسددائع تققيددا مبدددأ المشددروبية بديدددا أ مهددا

فةفة-:

ا  -الةعن بعدم دستورية القوانين واألنعمة.
س -ضمان القا ب رب دبوى إللا ق ار ار اردارا المعيبة.
 -قا ةلس التعوي

بن تصربا

اردارا المعيبة.

()17

 .5المساواا :أ بدم التمييز بين األبراد والمساواا بينهم بد الققدوا والقريدا

واالمتيدا از مدن جهدة ،والتكداليا العامدة مدن جهدة أردرى ،والشدك أن المسداواا نسدبية
وليس

مةلقة ،بمعن المساواا بين ذو المراكز القانونية المتمافلة.

 .6الةمركزية :و

توزي سلةة اتراذ القرار سوا بلد صدعيد مقلد بنتاقدة

المجاع لألبراد كع ب قدود منةقتا الجلرابية بنن يديروا شيونهم بننيسدهم ،أو بلد

صددعيد مربق د بتققي ددا مشدداركة الع دداملين ب د إدارا المرب ددا وب د اتر دداذ الق درار ،بم ددا

( )17مركز القياا لتنمية المجتم المدن (القاكمية الرشيدا جدع لم يقسم بعد) ،متام بل الموق
االلكترون www.hayatcenter.com
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]
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يتضمنا ذلك من رضوع يال بدور م للرقابة بمرتلا صور ا ،ومدا يديد إليدا مدن

مزايا ب التقليع من االنقراا واليساد الذ قد يصاقس التيرد ب اتراذ القرار.

 .7العدالة االجتمابية-:وذلك بما يتي المجاع ألبراد المجتم بيئاتهم المرتليدة

لتقسين أوضابهم االجتمابية وبراصة اليئدا

االجتماب .

المقرومدة والمهمشدة وضدمان أمدنهم

 .8الريي ددة االس ددتراتيجية :وتتقق ددا بع دددا وس ددائع لع ددع م ددن أ مه ددا الشد دراكة ب ددين

ميسسددا

الدولددة والقةدداع الردداص مددن رددةع رةددة بلميددة بمددديا

لتققيا التنمية.

واذا أمعنا النعر ب

ذر الميش ار

زمنيددة مرتليددة

والرصدائص للقوكمدة لتبدين لندا أنهدا تعدالذ

بصورا جذرية األسباس األساسية لمشكلة اليساد اردار سياسية كاند

أو إقتصدادية

أو اجتمابي ددة .ومنه ددا بلد د س ددبيع المف دداع ض ددعا المش دداركة بد د القي دداا السياس ددية،
والمباللة ب السرية والكتمان بد أبمداع اردارا ،وابدة

كبدار المسديولين وأصدقاس

الق د درار مد ددن المسد ددا لة ،وييد دداس العدالد ددة االجتمابيد ددة ،وتيش د د عد ددا را البيروقراةيد ددة

ارداريد دة ،والمل دداالا بد د مركزي ددة اردارا ،وض ددعا أدا الس ددلةا

ال ددفةا التشد دريعية

والتنييذية والقضائية .ذا بضدة بدن األسدباس االقتصدادية واالجتمابيدة المتمفلدة بد

البةالة واليقر وارتياع مستوى األسعار ،والتهميش وارقصا .

وللتدددليع بل د أ ميددة ددذر األسددباس نستشددهد نددا بنتددائذ د ارسددة قددام بهددا مركددز

الد ارسددا

االسددتراتيجية بد الجامعددة االردنيدة بددام ،2006بمددن رددةع اسددتةةع أل ار

المواةنين وقادا ال أر العام بن أسباس انتشدار اليسداد بد القةدابين العدام الرداص،

بد از المسددتجيبون ذلددك إلد اليقددر بالدرجددة األولد  ،فددم إلد ممارسددا

كبددار المددوعيين

ب د القةددابين العددام والردداص ،فددم بالدرجددة الفالفددة إل د ضددعا القضددا وقلددة تنييددذ

األقكام( ،)18ومن نا تبددو أ ميدة القوكمدة بمدا تقدمدا مدن قلدوع واقعيدة تعمدع بلد
( )18مصةي
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الملقداا بلد

تجييا الموارد الت يتلذى بليها اليسداد .كمدا تتضد جسدامة المهمدا

بداتا القضدا بد ترجمدة القوكمدة إلد واقد بملد  ،وذلدك مدن رددةع مايصددرر مددن

أقكام ومايستقر بليا من مبادى وبراصة ب المجاع الدسدتور واردار  ،لتققيدا
وتجسيد المسداواا و سديادا القدانون والمسدا لة والشديابية والمشداركة ويير دا مدن دبدائم

القكم الرشيد ،ومن أ انتهاك لهدا أو انقدراا بنهدا ،األمدر الدذ يدنعكم إيجابدا –
بالضرورا – بل جهود مكابقة اليساد .بة قوكمدة إذن والمكابقدة لليسداد مدن دون
قماية قضائية.

املطلب الثاين
موقع القضاء بني آليات مكافحة الفساد

الشك أن مايترذر القضا من إج ار ا

ار
ومايصدر بنا من قر ا

الياسدين بما يترتس بليها من ألفار قانونية رادبة ،يعد من أ م امليا

بقا

القانونية

المتبعة ب مكابقة اليساد ،إن لم يكن أ مها بل ارةةا .ولبيان موق أبماع

القضا بين تلك امليا  ،بنننا نقسم ذا المةلس إل اليربين امتيين.

الفرع األول
اآلليات القانونية الوقائية ملكافحة الفساد

إبماال لمبددأ الوقايدة ريدر مدن العدة  ،كدان ال بدد مدن توجيدا ضدربا

اسدتباقية

لليس دداد بمرتل ددا الوس ددائع ،منه ددا تنع دديم وتيعي ددع الرقاب ددة الس ددابقة بمرتل ددا ص ددور ا،

واص دددار قزم ددة م ددن التشد دريعا

التد د تس ددهم بد د تقل دديص ع ددا را اليس دداد ،كقد دوانين

الشدديابية ،وتقسددين العةقددة بددين اردارا والجمهددور ،ومكابقددة يسدديع األم دواع وقمايددة
الصددقييين إضددابة إل د قددانون االنترابددا

تش دريعيا لتشددمع كددع صددورر ،جسدديمة كان د

ويير ددا .م د ضددرورا تقديددد أبعدداع اليسدداد

أو بسدديةة .واأليلبيددة الععم د مددن ددذر

القوانين تيتقر إليها المنعومة القانونية العراقية.

ولكن البد ب مجاع المكابقة من التمييز بين مرتلدا درجدا
العربية ،مركز دراسا

اليسداد ،بقسدس

الوقدا العربية ة ،2بيرو  ،2006 ،ص.685-682
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جسددامة الرةددورا الناتجددة بنهددا ،ومقدددار مددا ينيددا ب د

ددذا السددبيع ،ومدددى المنيعددة

الناتج ددة ب ددن ذل ددك ،بمع ددا ر اليس دداد البس دديةة يمك ددن للدول ددة أن تكابقه ددا م ددن ر ددةع
الصياية الواضقة للقوانين ،كيالة مبدأ المساواا وتكابي اليدرص بد جميد الميدادين،

إتباع سياسة البداس الميتدوم ،إبدادا تنعديم ،و ندسدة اردارا العامدة (الهنددرا) ،تقلديص

ارج د ار ا  ،اسددتردام الوسددائع التكنولوجيددة ب د اردارا وص دوال إل د األرددذ بالقكومددة
ارلكترونيددة ،التشددديد بل د دور أجه دزا الرقابددة السددابقة ،بضددة بددن وض د ج د از ا
إدارية مشددا بقا المراليين.

()19

ومددن أمفلددة تلددك المعددا ر مراليددة الموعددا واجبددا

وعييتددا اريجابيددة منهددا أو

السلبية ،تعمدر تيسير القوانين أو تةبيقهدا تةبيقدا راةئدا ،أو إصددار قد ار ار أو إبدرام
بق ددود أو القي ددام بتصد دربا

تنق ددرا ب ددن الص ددال الع ددام ،أو بلد د العك ددم م ددن ذل ددك

إمتنابا بن إصدار ما يتوجس إصدارر من ق ار ار أو بدم ممارسة مدا دو مندوة بدا

قانونا من صةقيا

أو قت تراريا يير المبرر.

أما اليساد الجسيم الذ يترذ صو ار جنائيدة كالرشدوا واالردتةم ورياندة األماندة

واستلةع نيوذ الوعيية من رةع العقود والصيقا

والمناقصا

ويير ا ،بة بد مدن

إرضد ددابا ألشد ددد العقوبد ددا  ،بضد ددة بد ددن إبةد دداع تلد ددك الق د درار ارداري د دة و العقد ددود
والصديقا

واالتياقدا

بمدا يترتددس بليهدا مدن ألفدار( ،)20وبد

دذا الصددد يشدير رئدديم

دي دوان المقاسددبة االردن د إل د أن الق د ار ار ارداري دة الراةئددة يددنجم بنهددا بسدداد إدار

ددو أرةددر مددن اليسدداد المددال ألن األريددر قددد يكددون لمدرا واقدددا بد قددين أن اليسدداد

اردار يمتددد ليت د ار الققددة ويدديد إل د االسددتمرار ب د

دددر الم دوارد لقددين تصددويس

( )19انعر معابرا ،مرج سابا ص 308ومابعد ا ،د .داود ببد الرقمن الباز ،اردارا العامة
(القكومة) االلكترونية وأفر ا ب النعام القانون للمربا العام وابماع موعييا ،مجلم النشر العلم ،
الكوي  2001 ،ص ،269-213 ،142-141د .بشير بل الباز ،دور القكومة االلكترونية ب
صنابة القرار اردار والتصوي االلكترون  ،دار الكتس القانونية ،القا را 2009 ،ص.20-17
( )20انعر بالنسبة للعقود اردارية ،د .أقمد ببد العا ر ،أفر الرشوا بل العقد اردار  ،دراسة
مقارنة ،ص ،5-4متام بل الموق االلكترون  ،kenanaonline.comتاريخ االةةع .2012/4/5
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القرار اردار .

()21

واذا كددان م ددن واج ددس األجهد دزا المرتصددة بمكابق ددة اليس دداد أن تقارب ددا بمرتل ددا

صددورر ،إال أن الضددرورا تقضد بددنن تركددز بلد صددور اليسدداد الجسدديم وأال تنشددلع-

ولو ميقتا -باليساد البسية ،الدذ يمكدن إن تدتم السديةرا بليدا وتقجيمدا مدن جهدا
الرقابدة األردرى سدوا كاند

دارددع الجهداز اردار أو رارجدا ،إذ يتعدين تقدديم األ ددم

بل المهم ،واألرةر بل الرةر ،ألن إمكانيا
مادية لم تزع مقدودا.

()22

تلك األجهزا سدوا كاند

بشدريةأم

الفرع الثإين
اآلليات القانونية العالجية ملكافحة الفساد

ال يمك ددن لالي ددا القانوني ددة الوقائي ددة بميرد ددا أن ت ددنج بد د مكابق ددة اليس دداد م ددا ل ددم

تعضددد بيليددا بةجيددة ،ت دنت ب د مقدددمتها جهددود القضددا قددارم المشددروبية ،والمددداب

بددن ققددوا األبدراد ،بمددا يتددوابر لددا مددن قيدداد واسددتقةع وقددوا إنيدداذ لمددا يصدددرر مددن أقكددام
وق ار ار  .و و ما تشدد بليا التشريعا الوةنيدة واالتياقيدا الدوليدة وبد مقددمتها اتياقيدة

األمم المتقدا لمكابقة اليساد .و وما أكدتا تجارس بدد من الدوع ب

()23

ذا الصدد.

يير أن القضا  ،ال يمكن أن ييد ما و مةلوس منا ،ويبلد اممداع المعقدودا

بليددا ،مددا لددم تتددوابر مجموبددة مددن الضددمانا

الت د تعددزز دورر وتععددم جهددودر ب د

مقاربة اليساد ،و و ما نوضقا ب المةلس التال .

تشير الدراسا

املطلب الئالث
أسس جناح القضاء يف مكافحة الفساد
المترصصة الت تناول
السيد مصةي

تجارس دوع العالم ب مجاع مكابقة

البرار  ،مقابلة معا نشرتها صقيية الدستور

( )21رئيم ديوان المقاسبة األردن
األرنية بتاريخ .2011/6/25
( )22القاض رقيم العكيل معايير تمييز اليساد الجسيم بقا متام بل موق

يئة الن از ة العراقية:

www.nazaha.com.
(23)David Nelken , The Judges and Political Corruption in Italy ,Journal of Law and Society
,vol 23 no 1 , 1996 p.95-108
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اليساد إل

الضمانا

ضرورا إبتماد جملة من ارج ار ا

والرةوا  ،وتوبير بدد من

الت يمكن أن تسهم ب إنجام جهود القضا ب مقاربة ذر امبة ،و و

ما نبقفا ب بربين متتاليين.

الفرع األول
كفالة استقالل القضاء

ممددا الشددك بيددا أن القملددة المنا ضددة لليسدداد اليمكددن أن يكتددس لهددا أ نجددام

مالم يقد ا قضا نزيا مستقع ،بع إن النجام ب مكابقدة اليسداد يتناسدس ةرديدا مد
اربةنددا

اسددتقةع القضددا  .وقددد أكددد

والموافيددا الدوليددة ضددرورا ددذا االسددتقةع

ومنها اربةن العدالم لققدوا ارنسدان الصدادر بدام  ،1948وابدةن ميةندو لسدنة

 ،1985وابددةن بي ددرو لس ددنة  ،1999كم ددا ض ددمنتا النص ددوص الدس ددتورية و منه ددا
نص المادا (/14س) من الدستور العراق لسنة .2005

واسددتقةع القضددا (....يتكامددع بتكامددع بنص درين اليقددوم أقددد ما دون امرددر

أولهما أن تقوم بل القضا سلةة مستقلة بدن يير دا مدن سدلةا

أن يتمت كع من أبضا

واصدار أقكاما).

()24

الدولدة ،وفانيهمدا

ذر السلةة القضائية باالستقةع الكامع بد اترداذ ق ار ارتدا

بددة بددد لنجددام القضددا بد أدا دورر وبلددو أ دابددا ،مددن التركيددز بلد العنصددر

البش ددر م ددن قض دداا وأبض ددا ادب ددا ب ددام ومع دداونيهم ألن اس ددتقةع القض ددا  -كم ددا

نعتقددد -يكمددن بد نيددم القاضد قبددع أن يسددةر بد نصددوص تشدريعية ،لددذلك يجددس

توابر بدد من الشروة ومراباا بع

الضوابة برصوص ذر المةكا

ومنها:

أوال :تعزيد ددز القضد ددا الع ارق د د بمومد ددا وقضد ددا مكابقد ددة اليسد دداد بشد ددكع رد دداص
( )24المستشار مقمد قسام اللريان  ،استقةع القاض  ،مجلة القا تصدر بن اتقاد المقامين
العرس ،العدد ،1سنة  ،1991ص  ،67وانعر أيضا د .بادع بمر شريا ،د.نافان .براون،
استقةع القضا ب العالم العرب  ،دراسة مقدمة إل برنامذ إدارا القكم ب العالم العرب التاب
لبرنامذ االمم المتقدا ارنمائ  ،ترجمة بزيز الناصر إسمابيع ،ص.2
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بالعناصر البشرية الكييا ،من رةع ابتماد أسم ومعايير بلمية وبنية وقيمية دقيقة

ب تعيين القضاا وأبضا االدبا العدام ،بمدا يضدمن ارتيدار أبضدع العناصدر ،بدة

يجوز أن يتقلد ذر المهنة النبيلة وبراصة قضا مكابقة اليساد إال من دو مشدهود

لددا بالكيددا ا العلميددة ،وسددمو األرددةا وقددوا الشرصددية ،بضددة بددن الن از ددة والقيدداد
والموضوبية.

()25

إذ تتةل ددس ددذر المهن ددة ب دديمن يتص دددى له ددا أبلد د درج ددا

الكي ددا ا األرةقي ددة

والعلميدة بمدا بد ذلدك القددرا بلد إبمدداع اليكدر واالجتهداد .لدذا يجدس الندن بالقضددا
والقضداا بدن المقسدوبيا

والدوال ا

السياسدية والةائييدة والعشدائرية والعنصدرية .بيدد

إن مددا يقدددا بلد صددعيد الواقد بد العدراا اليضددمن برصددا متسدداوية بد االرتيددار

للتعي ددين بمع ددزع بد ددن الت ددنفي ار السياسد ددية ب ددع والةائييد ددة أقيان ددا( ،)26رصوص د دا وأن

الدستور رسخ ذر التنفي ار بندما أوجدس موابقدة مجلدم الندواس بلد تعيدين القضداا
ب د المناصددس القضددائية العليددا (رئدديم وأبضددا مقكمددة التمييددز االتقاديددة ورئدديم

االدبددا العددام ورئدديم يئددة ارش دراا القضددائ ) وذلددك بموجددس اليق درا (أ) مددن البنددد
رامسا من المادا ( )58من الدستور.
وبما أن المعهد القضائ

وقيددا إن الترددر بد

و المسيوع بن إبداد وتدريس المةكا

القضائية،

ددذا المعهددد يعددد شددرةا لتعيددين أيلددس القضدداا ولضددمان تققددا

الشروة والمعدايير المةلوبدة بد القاضد بلد المقبدولين بد المعهدد بوصديهم قضداا

المستقبع ،كان البد من بك ارتباةا بو ازرا العدع والقاقا بمجلم القضا األبل .

ثانيراً :بددالنعر إلد الةبيعدة الراصددة لجدرائم اليسدداد التد تتسددم بالسدرية وبسددربة

التةددور وبالقدددرا بلد التكيددا والتسددتر رلددا أشددكاع وصددور متعددددا ،وبلد توعيددا

( )25اللريان  ،مرج سابا ،ص  ،71-70شريا وبراون ،مرج سابا ،ص.16-11
( )26القاض بتق الجوار  ،دور السلةة التنييذية ب ضمان استقةع القضا  ،بقا منشور ب
مجلة التشري والقضا االلكترونية ،السنة األول  ،بدد  ،2سنة .2009
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التقدددم العلمد والتقند ألي ارضددها قتد عهددر مددا يعددرا باليسدداد ارلكتروند ( ،)27بقددد

أص ددب م ددن الص ددعوبة بمك ددان إفب ددا

تل ددك الجد درائم ،باتب دداع ة ددرا ووس ددائع التققي ددا

التقليدية المعروبة ،ال سيما أن مرتكبيها م ب اللالس أشراص مقتربون بل قدر
كبير من الد اريدة والمعربدة بفلد ار القدانون ،وكيييدة االلتيداا بلد نصوصدا ،ممدا قدد

يدديد إلد بشددع الجهددا

المرتصددة ،وضددقايا اليسدداد بد إفبدا

الددذ يتةلددس إبدددادا وتددن ية وتدددريبا سددابقا ومسددتم ار للمةكددا

المسابدا ،بل أسداليس التقدر والكشدا والتققيدا وةدرا إفبدا

تلددك الجدرائم ،األمددر

القضددائية والوعيييددة
تلدك الجدرائم .و دذا

مددا أكدتددا منعمددة الشدديابية الدوليددة مددن رددةع تقرير ددا الصددادر بددام  2007والمتعلددا

باليساد ب األنعمة القضائية
وب د

)28( .

ددذا الرصددوص يقددوع السدديد قاض د تققيددا مقكمددة الن از ددة ب د الرصددابة

(إن استكماع األدلة ب جرائم اليساد بيا بع

الصعوبا

بليم من السهولة كشا

الققددائا بددن س دراا مقت دربين للمدداع العددام وبالتددال تكددون الجهددود مضددابية القتيددا

ققيقة األمر واصدار قرار بادع بل وبا القانون ،لذلك بدنن قضداا مقكمدة الن از دة

تم ارتيار م لما لهم من ربرا بالية وممارسة ب جمي مجاال

القضدا ألن مليدا

اليس دداد الم ددال واردار تس ددتوجس ددذا الن ددوع م ددن القض دداا)( ،)29ويق ددوع رئ دديم يئ ددة
مكابقة اليساد االردن ب

وال ميس د ار ألن بع د

ذا الصدد (إن مليا

اليساد بت بعضدها لدم يكدن سدهة

الياسدددين اسددتعانوا ب د قبددك بس دند م برب د ار مدداليين وقددانونيين

( )27انعر بشان اليساد االلكترون  ،صال دوام سالم الروالدا ،موا مة االتياقية الدولية لمكابقة
اليساد م التشريعا األردنية وأللية تةوير وتيعيع القةاع اردار  ،دراسة بين النعرية والتةبيا،
رسالة دكتورار مقدمة إل معهد البقوا والدراسا العربية بجامعة الدوع العربية ،2011 ،ص-57
 ،58ص.62
( )28التقرير منشور بل الموق االلكترون لمنعمة الشيابية الدولية ،ومتام بالللة العربية بل
موق جمعية الشيابية الكويتية .تاريخ الزيارا  2013/9/27ص .61-58
( )29تققيا للكاتس إيام قسام الساموك بعنوان القضا يكشا إقصائيا جديدا تيكد تراج
اليساد ب العراا متام بل الموق االلكترون .www. Iraqiq.iqview
تاريخ االةةع )2013/1/20
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واسددتفمروا مددا وصددل

إليددا التقنيددا

القديفددة مددن وسددائع رريددا معددالم بسدند م)(،)30

و نا يتعين التعاون مد الددوع والميسسدا

منها بالذا

القضدائية والقانونيدة الدوليدة والمترصصدة

لإلستيادا من تجاربها وربراتها ب

ذا المجاع.

()31

فالفددا :تنكيددد ن از ددة القضدداا ،ومن د وصددوع اليسدداد إل د القضددا ذاتددا( ،)32وذلددك

بوس ددائع مرتلي ددة ،منه ددا قس ددن ارتي ددار م م ددن ر ددةع مع ددايير موض ددوبية دقيق ددة ،ربد د
مس ددتوا م المعاشد د بم ددا يتناس ددس وس ددمو مهن ددتهم وم ددا يتعرض ددون ل ددا م ددن إيد د ار ا

وضلوة وتهديد .وتكريم ومن المقي از للمميزين منهم ،وبالمقابع يجس إرضدابهم
لمتةلبا

الكشا بن الذمدة الماليدة ،مد ضدرورا تشدديد العقوبدة لصدية القاضد بد

المةك دا

الوعيييددة المسددابدا للقضدداا واال تمددام بتقسددين مسددتوا م المعاش د بضددة

ج درائم اليسدداد ،ددذا مددن جهددة ،ومددن جهددة أرددرى ،يجددس التركيددز بل د قسددن ارتيددار
بن الجانس المعنو والقيم  ،بما يمكن من تقصينهم ضد تنفي ار اليساد.

الفرع الثاين
توفري الضمانات املادية والقانونية الستقالل القضاء

إن نج ددام القض ددا بد د مهمت ددا بد د مكابق ددة اليس دداد يقتضد د ت ددوبير الض ددمانا

القانونية والمادية الةزمة الستقةلا ،ويتعين نا بددم االكتيدا بالنصدوص الدسدتورية
والقانونية الت تيكد وتكرم ذلك ،بع ال بد من ترجمتها بل صعيد الواق  .ويتةلس

ذلك من بين ما يتةلبا-:

( )30تصري السيد سمي بينو رئيم يئة مكابقة اليساد إل وكالة بت ار لألنبا بتاريخ .2012/5/4
( )31المستشار سر مقمود صيام دور أجهزا القضا والتنييذ ب مكابقة اليساد ،بقا مقدم إل
الميتمر العرب الدول لمكابقة اليساد المنعقد ب الريا لليترا من 2003/10/8-6ص.17-16
( )32انعر ب بساد السلةة القضائية تقرير منعمة الشيابية الدولية برصوص اليساد ب األنعمة
القضائية مرج سابا ص 3ومابعد ا ،د .سعيد بل الراشد اردارا بالشيابية ة ،1كنوز المعربة،
بضائ بساد القضاا منها ماقدا بام
بمان2007-ص ،194ويشير الدكتور الكبيس إل بع
 1982قين تقاض بدد كبير من من القضاا األمريكيين الرشوا مقابع إصدار اقكام لصال
المتهمين ب القضايا المربوبة أمامهم ،مما دبا الكونلرم إل إصدار قانون لمقاسبة القضاا بن
بسند م ،وكذلك بساد القضاا ب والية كالييورنيا بندما بريوا رجاع الشرةة المتورةين ب تعذيس
أقد المواةنين السود وتسبس قرار م ب يجان الشعس ضد قكومة بوش مما اضةر م إل إبادا
المقاكمة .د .بامر الكبيس مرج سابا ص . 58
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أوال -اسددتقةع القضددا كسددلةة ،إذ وبقددا لمبدددأ اليصددع بددين السددلةا

ال يجددوز

أل مددن السددلةتين التشدريعية أو التنييذيددة ،التدددرع بد بمدع القضددا بددن وجددا مددن

الوجور( ،)33وتضمن الدساتير بادا ذا االستقةع( ،)34ومنهدا الدسدتور الع ارقد الدذ

نددص ب د المددادا ( )87بل د أن (السددلةة القضددائية مسددتقلة وتتوال ددا المقدداكم بل د

ارتةا أنوابها ودرجاتها وتصدر أقكامها وبقا للقانون) .ونشير نا إلد قكدم مهدم
لمقكمة العدع العليا االردنية أكد ذا االستقةع جدا بيدا (إن قدوع وكيدع المسدتدب
بننددا بد

ددذر الدددبوى يتصدددى للدددباع بددن القضدداا كقضددا ولدديم مجددرد الدددباع بددن

المسددتدب بهددذا القددوع مددردود إذ أنددا اليملددك قددا الدددباع إال بددن المسددتدب إسددتنادا

لوكالتد ددا ،والقضد ددا مسد ددتقع بد ددنص الدسد ددتور ولد دديم بقاجد ددة ألقد ددد بد ددنن يد ددداب بد ددن

اسددتقةلا ...والقضددا كمهنددة بهد أسددم مهنددة بربتهددا البشدرية دددبها إقامددة العدددع،

والقضدداا رجدداع يعربددون ققيقددة ارسددرة ب د ضددمائر م إنددا ال يقمددد قضددا مددالم يكددن

العد د دددع مبند د ددار ،وال بد د دددع إال بقضد د ددا  ،وال صد د ددقة لقضد د ددا إال بالعد د دددع،)35() . . .
والستكماع استقةع السلةة القضائية العراقية ،ونع ار أل مية كع من مقكمة القضا

اردار ومجلم االنضباة العام بوصيهما يمفةن جهة القضا اردار ب العدراا،

نقتد ددرم بد ددك ارتباةهمد ددا بد ددو ازرا العد دددع ،وربةهمد ددا بمجلد ددم القضد ددا األبل د د  ،ضد ددمانا

الستقةليتهما بن السلةة التنييذية.

فانيا -استقةع القضا كنشراص ،وذلك باستقةع القضاا ب شيونهم اردارية

والماليددة والوعيييددة ،وبدددم التددنفير ب ديهم بنيددة ةريقددة مددن ةددرا التددنفير مددن السددلةتين

المشددار إليهمددا وبراصددة السددلةة التنييذيددة ،بددع أكفددر مددن ذلددك يجددس أن تنتقددع مددن

الدور السلب باالمتناع بن التنفير ب القضاا إل الدور اريجاب بنن تعمع ضامنا
( )33المستشار سر مقمود صيام ،مرج سابا ،ص.16-15

(34) Barbara Hinkson Craig and Robert s Gilmour The constitution and Accountability for
public Functions , Governance , vol. 5 no.1 1992 p.62
ر مركز بدالةwww. Adala. Net. ،
( )35بدع بليا رقم  2007/264ب  ،2007/9/4منشو ا
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له ددذا االس ددتقةع( ،)36وبد د ذل ددك ت ددنص الم ددادا ( )88م ددن الدس ددتور الع ارقد د بلد د أن
(القضاا مستقلون ال سلةان بليهم ب قضائهم لليدر القدانون ،وال يجدوز أليدة سدلةة
التدرع ب القضا أو ب شيون العدالة) .وريم وجود دذر النصدوص الدسدتورية إال

أن الواق يشير – كما يقوع رئيم يئة الن از ة السابا -إلد وجدود ضدلوة سياسدية

بلد بمددع الهيئدة تعيددا إنجداز مهماتهددا وممارسددة ارتصاصداتها و د بد شددا منهددا

قضائية.

()37

أما بل صعيد القانون ،بنن مما يرع بهذا االستقةع  -بد تقددير  -مداورد

بد د اليقد درا (رامس ددا) م ددن الم ددادا ( )61م ددن الدس ددتور التد د أناةد د

بمجل ددم الند دواس

االرتصاص بالموابقة بل تعيين كع من رئيم وأبضدا مقكمدة التمييدز االتقاديدة
ورئيم االدبا العدام ورئديم يئدة ارشدراا القضدائ باأليلبيدة المةلقدة ،بندا بلد

اقترام مجلم القضا األبل .

وكان من األول أن يتدرك أمدر تعيدين قيدادا

السدلةة القضدائية للسدلةة ذاتهدا

ممفلد ددة ب د د مجلد ددم القضد ددا األبل د د  .ألن إناةتد ددا بمجلد ددم الن د دواس يجعلد ددا برضد ددة

للمسدداوما

والتجاذبددا

والصدديقا

السياسددية ،ويققددم القضددا بد رضددم الص درابا

السياسد ددية الجاريد ددة ب د ددين الكتد ددع المتن د دداقرا ،ويةبعد ددا بة د دداب المقاصصد ددة الةائيي د ددة
والعنص درية الددذ ييددر اسددتقةع القضددا مددن جددو رر (ويض د القاض د تق د

رقمددة

السياس )( ،)38لذلك بة بجس إن بلمنا أن مجلم النواس لم يوابا منذ بام 2006

 2006ولقددد امن ( )2013بل د تعيددين أ بضددو ب د مقكمددة التمييددز االتقاديددة

ريم القاجة الماسة إل تعيين أبضا جدد .وقد قذر تقرير منعمة الشيابية الدولية

قددوع اليسدداد ب د األنعمددة القضددائية مددن رةددورا ددذا التدددرع بل د اسددتقةع القضددا
( )36اللريان مرج سابا ص .77-71
( )37تصري رئيم يئة الن از ة السابا القاض
2012/12/28بل موق الشبكة االلكترون .
( )38ببد الرزاا البيرقدار ،المتقدا الرسم باسم مجلم القضا األبل
بتاريخ  ،2012/4/17انعر موق العدع نيوز ،تاريخ الزيارا .2012/1/22
رقيم العكيل

لشبكة إيةا ،نشر يوم الفةفا
سابقا ب
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وبل بابليتا ب مقاربة اليساد.
فالفد ددا -ضد ددمانا

()39

سد ددةمة العمد ددع القضد ددائ  :إذ ينبل د د القد ددرص بل د د سد ددةمة

ومش د ددروبية أبم د دداع وقد د د ار ار وأقك د ددام القض د ددا  .و ن د ددا نيك د ددد ض د ددرورا األر د ددذ بمب د دددأ

الترصص ب القضا  ،لما لا من مزايا بدا منها تراكم الربدرا ،وارتقدان ،وارتصدار

الوق د

والجه ددد وس ددربة القس ددم( ،)40بم ددن الض ددرور أن ي ددورد المش ددرع الع ارقد د نص ددا

صد دريقا يقضد د بترص ددص القض دداا بقس ددس ريب ددتهم وم دددى القاج ددة إلد د مج دداال

القض ددا المرتلي ددة كد داردار والج ازئد د والم دددن  ،وأن يعتم ددد الترص ددص بد د قض ددايا
مكابقة اليساد أسدوا بمكابقدة ارر داس بوصديهما وجهدين لعملدة واقددا ( ،)41وباليعدع

بقد تم استقداا مقاكم مترصصة بالتققيا ب الدباوى الجزائية الت تنةو بل
قضايا بساد وبقا لقانون يئة الن از ة بنسدم مقداكم تققيدا الن از دة بد بمدوم رئاسدا
مقد دداكم االسد ددتئناا ب د د الع د دراا ،بعد ددد أن كاند د د

التققيا(يير المترصصين ب قضايا اليساد)

()42

تلد ددك الد دددباوى تقد ددام لد دددى قض د دداا
وتقاع الدباوى إل

ذر المقكمة

إما بن ةريا يئة الن از ة أو لجنة الن از ة ب مجلم النواس التد تقدوم بددور ا بعدد

اسددتكماع ارج د ار ا

التققيقيددة بنقالتهددا إلد المقكمددة الجزائيددة المرتصددة (الجددن أو

الجنايد ددا ) .وتعزي د د از لهد ددذا االتجد ددار ند ددرى أن مد ددن الميي د دد إنشد ددا مقد دداكم أو يئد ددا

مترصصددة بمكابقددة اليسدداد ضددمن مقدداكم الجنايددا  ،وال يريد مددا لهددذا الترصددص

من مزايا ب مواجهة ذر امبة.

رابعددا– إن إصدددار قددانون المقكمددة االتقاديددة العليددا الجديددد ليقددع مقددع قانونهددا

القال رقم 30لسنة  2005الذ صدر ب عع قانون إدارا الدولة للمرقلة االنتقالية
( )39راج التقرير مرج سابا ص. 324 ،16-11
( )40انعر ب مزايا الترصص ب القضا  ،صيام مرج سابا ص ،19-18القاض مقمد قسن
الزبيد  ،ضمانا القاض ب العراا ،ة  ،1مةبعة الشعس ،بلداد  ،1985-ص.44
( )41لقد أكد منعمة الشيابية الدولية أ مية الترصص ب مكابقة اليساد .انعر تقرير اليساد ب
األنعمة القضائية ،مرج سابا ،ص  59ومابعد ا.
()42انعر بتوى مجلم شورى الدولة رقم 69ب  ،2007/10/7منشورا ب ق ار ار وبتاوى المجلم
لعام  ،2007صادر بن و ازرا العدع ،ص.206
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لسنة  2004الملل  ،تلك المقكمة التد تتربد بلد قمدة الجهداز القضدائ الع ارقد ،
يعد من الضمانا

القانونية المهمة السدتقةع القضدا  .وال يجدوز بقدا موضدوع بدال

األ ميددة كهددذا برضددة للتجاذبددا
أد

والمسدداوما

السياسددية بددين الكتددع البرلمانيددة والت د

إل بدم إق اررر لقد امن ريم تقديم مشروع القانون منذ بترا ةويلة.

رامسددا -الددنص ص دراقة ب د قددانون السددلةة القضددائية بل د قددا القضدداا ب د

ممارسددة قريددة التعبيددر وال د أر وبل د ققهددم ب د تكددوين الجمعيددا
الدباع بنهم وقماية مصالقهم ومصال مهنهم.
سادسا -من الضمانا

الت د تهدددا إل د

المادية المهمة الستقةع القضدا تدوبير المدوارد الكابيدة

لتمكينددا مددن أدا مهمتددا بل د النقددو السددليم وبراصددة ب د مجدداع مكابقددة اليسدداد

()43

وذلك بنبراد ميزانية مستقلة للسلةة القضائية الت يمفلها مجلم القضا األبل و و

مددا أكدددر الدسددتورب البنددد فالفددا مددن المددادا ( )88مددن الدسددتور بندددما أندداة بمجلددم

القضا األبل إقترام موازنتا السنوية وبرضها بل مجلم الندواس للموابقدة بليهدا،

إال أن الواق د يشددير إل د كددون ددذر الموازنددة مجددرد بدداس مددن أب دواس الموازنددة العامددة
للدولة كميزانية أية ميسسة تابعة للسلةة التنييذية ،وقت ب

ذا البداس بدنن مجلدم

القضدا األبلد اليمتلددك القريدة الكابيددة بد تقدددير اقتياجاتدا الماليددة والتصدرا بهددا،

بددع بليددا أن يرجد إلد و ازرا الماليددة بد ذلددك ،التد بددادا ماتقدددد ا بسددقا أبلد ال
يجوز تجاوزر ،ويتم التصدرا بهدذر المبدال بلد وبدا األبدواس واليصدوع بد الموازندة

االتقاديدة .مددن جهددة أرددرى ،بددنن  87بالمائدة مددن المبددال المرصددودا للمجلددم تددذ س
للرواتس ومدايتبق منهدا اليكيد لسدد بداق اقتياجاتدا( ،)44و دو مدا انعكدم سدلبا لديم
بل جهود القضا ب مكابقة اليساد قسس ،بع قت بل بنيتا التقتية.

()45

( )43انعر قوع أ مية ذلك تقرير اليساد ب األنعمة القضائية ،مرج سابا ،ص.57-54
( )44القاض منير قداد ،موق كتابا .kitabat@kitabat.com
( )45يشير القاض منير قداد الناةا السابا باسم مجلم القضا األبل إل أن أيلس بنايا
المقاكم متهالكة التليا بان تكون دوائر قضائية ،كما أن المقابعا التتعاون م المجلم ب تشييد
ابنية للمقاكم بالريم من أن ذلك يق ضمن واجباتها بتشييد األبنية لدوائر الدولة المرتلية ،وقد اتجا
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وبد د نهاي ددة ددذا المبق ددا الب ددد لن ددا م ددن التنكي ددد ب ددنن تعزي ددز اس ددتقةع القض ددا

وبراصة قضا مكابقة اليسداد ،يمفدع ضدمانة جو ريدة لتمتد ارنسدان بسدائر ققوقدا

الت ينتهكها الياسدون ،وبذلك بهو موجا أساسا ليم من أجع القضا ذاتا ،بع من

أجددع المجتم د  ،كم ددا أن لهددذا االس ددتقةع أف درر الب ددال ب د إرس ددا االسددتقرار السياسد د

وتققي ددا التنمي ددة االقتص ددادية واالجتمابي ددة ،التد د اليمك ددن أن تد دتم بش ددكلها الص ددقي

والسليم ب عع استش ار عا را اليساد.

املبحث الثاين
تعزيز جهود القضاء يف مكافحة الفساد

ال شك أن العةقدة بدين السدلةا

الدفةا بد الدولدة د بةقدة تكامدع تنعمهدا

القوابددد الدسددتورية للعمددع معددا مددن أجددع تققيددا المصددلقة العامددة .كمددا أن الهيئددا
الرقابية المسدتقلة تمفدع بيندا وبوندا للقضدا لمواجهدة مرتلدا التقدديا

اليساد ،و و ما نوضقا بيما يل :

بمدا بيهدا ألبدة

املطلب األول
دور السلطة التشريعية يف تعزيز جهود القضاء

يمك ددن للبرلمان ددا

أن تلع ددس دو أر مهم ددا بد د مكابق ددة اليس دداد إذا امتلكد د

اررادا

السياسية لذلك ،ببنمكانها باسدتردام وعييتيهدا التشدريعية والرقابيدة أن تلدزم القكومدا
بمقاربة اليساد واتباع الشيابية ب أبمالها ومقاسبتها إن

تلكن

أوتعفر أو لم

تبددد الريبددة الصددادقة بد القددد مددن ددذر امبددة .وقددد رصددص الدسددتور الع ارقد بصددة

ك ددامة بد د المد دواد( )65-48للس ددلةة التشد دريعية ممفل ددة بد د مجل ددم الند دواس ومجل ددم

االتقاد ،وقدد  -من بين أمور أررى -أللية انعقاد مجلم الندواس وارتصاصداتا بد

التش د دري والرقابد ددة ،وبند ددا بل د د ذلد ددك يمكد ددن للسد ددلةة التش د دريعية أن ت د ديازر نعيرتهد ددا

القضائية ب جهود ا لمكابقة اليساد.

المجلم للبقا بن قة أ ار والةلس من المقابعا إبادا تسجيلها باسم المجلم فم تشييد أبنية
المقاكم بليها ،إال أن بدم تجاوس تلك الجها و ضعا ارمكانيا المالية للمجلم قاع دون ذلك،
المصدر السابا.
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ولكددن لك د تكددون ددذر السددلةة مي لددة للنهددو

بهددذر المهمددة يجددس أن يكددون

وجود ا بد ذاتدا مشدروبا بمعند أن تكدون العمليدة االنترابيدة التد جدا
المجلددم النيدداب قددد تم د

بنبضدا

بشدديابية بنش دراا جهددة مسددتقلة مقايدددا مسددتندا إل د قددانون

انتردداب وقددانون لألق دزاس السياسددية تددم إقرار مددا بيليددا

ديمقراةيددة ،بابتبددار أن ددذر
وقوابددد

العمليددة د القجددر األسددام بد بنددا الدولددة القانونيددة التد تتصدددى قيددادا

لمقارب ددة اليس دداد .وبد د العد دراا أنش ددن الدس ددتور بموج ددس الم ددادا ( )102جه ددة مس ددتقلة
مترصص ددة بارشد دراا بل د د االنتراب ددا

تق د د

مس ددم الميوضد ددية العلي ددا المسد ددتقلة

لإلنترابددا  ،الت د يقكمهددا امن القددانون رقددم ( )11لسددنة  ،2007وقددد أش درب
الهيئة بل انترابا

مجلم النواس القال بام .2010

ددذر

إن التعداون بددين السددلةة التشدريعية ممفلددة بد مجلددم الندواس الع ارقد والقضددا ،

بد د مقارب ددة اليس دداد ي ددتم م ددن ر ددةع ممارس ددة المجل ددم ارتصاص دداتا الدس ددتورية بد د

التشري والرقابة ويترذ معا ر بدا منها-:

أوال -المراجع ددة الدوري ددة للقد دوانين التد د تج ددرم اليس دداد ،والعقوبد دا

المق ددددا لتل ددك

الجدرائم ،بليددة شددموع مددا قددد يسددتجد مددن أشددكاع لليسدداد بنقكامه دا ،لمددا تتسددم بددا ددذر
الجرائم من تلير وتةدور مسدتمرين ،بمدفة يجدس وضد النصدوص القانونيدة الراصدة

التد د تكي ددع رض ددوع الموع ددا الع ددام األجنبد د وم ددوعي الميسس ددا

الدولي ددة ألقك ددام

القددانون الع ارق د بنددد ارتكددابهم أل بعددع مددن أبعدداع اليسدداد اتسدداقا م د ماتقض د بددا

اتياقية األمم المتقدا لمكابقة اليساد الت انضم إليها العراا.

فاني ددا -تشد دري قزم ددة م ددن القد دوانين الةزم ددة لمكابق ددة اليس دداد ،بعلد د ال ددريم م ددن

انضمام العراا منذ وق

مبكر إل اتياقية األمم المتقدا لمكابقة اليسداد والمصدادقة

بليهددا بموجددس القددانون رقددم  35لسددنة  ،2004وانشددا

يئددة الن از ددة (و ددو ماسددنبقفا

الققددا) ،إال أن المنعومددة التشدريعية لددم تددزع تعددان نقصددا كبي د ار ،ممددا يسددتلزم تلةيددة
ددذا الددنقص بتشدري بدددد مددن القدوانين المهمددة ،بنضددابة إلد النصددوص التد تقضد
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بالكشا بن الذمة الماليدة بالنسدبة لدبع

اليئدا

كنبضدا مجلدم الندواس والهيئدا

المس ددتقلة وال ددوز ار  ،ينبلد د أن يمت ددد ددذا االلتد دزام إلد د س ددائر الم ددوعيين العم ددوميين،

وبراصة من يتقلدون مناصدس مهمدة ومديفرا بد اترداذ القدرار .ونشدير ندا إلد قدرار
مجلم شورى الدولة العراق برصوص ةلدس لجندة الن از دة البرلمانيدة تعمديم اسدتمارا

ةل ددس معلوم ددا

تتعل ددا بالجوان ددس المالي ددة ليئ ددا

معين ددة م ددن الم ددوعيين بلد د دوائ ددر

الدولة .قيا بد ذا الةلس ال أسام لا من القانون ورلص إلد أندا اليجدوز ةلدس
تتعر

معلوما

للقالة الشرصية إال بقدانون( ،)46كمدا ينبلد بددم االكتيدا بمجدرد

تقدددبم اسددتمارا المعلومددا

المعلوما

الت د نددص بليهددا القددانون ،بددع ينبل د التققددا مددن صددقة

المفبتة بيهدا ،واترداذ ارجد ار ا

القانونيدة بقدا مدن يددل بمعلومدا

ييدر

صقيقة بن ذمتدا الماليدة وذلدك بتقريدك الددبوى الجزائيدة بققدا أمدام مقداكم تققيدا

الن از ة .ونشير ب

ذا الصددد إلد مداورد بد بيدان لهيئدة الن از دة نشدر بلد موقعهدا

ارلكترون بتاريخ  2013/1/20بن إريا أكفر من  650مسيوال براقيدا كبيد ار بد

الدولدة ،معلومددا
أن برقها «نيذ

بددنهم بشدنن تضددرم فددرواتهم بد العدام الماضد  .وأوضددق

الهيئددة

ردةع العدام الماضد ( )72زيدارا إلد المصدارا والددوائر التد لهدا

بةقة بمصدال كبدار المسديولين بد الدولدة المكليدين بكشدا ذممهدم الماليدة ،ووقيد

بل مئدا

المراليدا » .وان «الزيدا ار اسدتهدب

بالهيئددة مةابقددة المعلومددا

كمدا جدا بد تقدارير دائدرا الوقايدة

الت د فبتهددا المكليددون ب د اسددتمارا الكشددا بددن ودائعهددم،

وودائ زوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقا ار واألسهم والسيا ار ،

مد د م ددا و مس ددجع بنس ددمائهم ل دددى المص ددارا القكومي ددة واأل لي ددة ودوائ ددر التس ددجيع

العقد د ددار والمد د ددرور والشد د ددركا

«المقارنا

كشي

وسد د ددوا األوراا الماليد د ددة» .وذكد د ددر بيد د ددان الهيئد د ددة أن

إن ( )565من بين ( )2953مسيوال تدم التقدر بدن ممتلكداتهم،

قدموا ب استمارا الكشا معلوما

ملايرا لما و مسجع لهم لدى تلك الدوائر ،بيما

( )46رقم القرار  2008/75ب  ،2008/5/29مجموبة ق ار ار
2008منشو ار و ازرا العدع ،ص .208
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لم يتجاوز بدد المراليا

بام  )350( 2011مكليا.

فالفددا -ومددن القدوانين المهمددة األرددرى ذا

()47

األفددر البددال بد مكابقددة اليسدداد تلددك

المتعلقددة بقمايددة المبللددين والشددهود والربد ار والضددقايا بد قضددايا اليسدداد .إذ يةقددع

أن التشريعا

العراقية تيتقر إل امليا

الواضقة ب قماية يال أو أقاربهم أومن

م وفيقو الصلة بهم ،من أ ابتددا أو انتقدام أو تر يدس ،و بداألرص بددم الكشدا

بددن ويدداتهم وكيالددة س درية مقدداع إقددامتهم ومايدددلون بددا مددن أق دواع وتددوبير القمايددة
األمنية الةزمة لهدم وتعويضدهم بمدا يلقدا بهدم مدن ضدرر مدن جد ار قيدامهم بدالتبلي

أوبالشهادا ،مما يسابد ب جم األدلة وتقدديم المتهمدين باليسداد للمقاكمدة واداندتهم.

و دو مدا أكدتدا المادتدان  33 ،32مدن اتياقيدة األمدم المتقددا لمكابقدة اليسداد .وبددون
ددذر القمايددة اليمكددن لجهددود مكابقددة اليسدداد أن يكتددس لهددا النجددام .وال بددد لنددا مددن

ارش ددارا إلد د أن ن دداك مش ددروع ق ددانون لقماي ددة الش ددهود والمربد درين وض ددقايا اليس دداد
مربوبا إل مجلم النواس منذ بدا سنوا
القماية وقدد الجها

كبيد درا لمتةلب ددا

لم يقر لقد امن ،بالذ إج ار ا

المرتصة بتنمينها ووض امليا

وتددابير

الةزمة لذلك وبيا استجابة

اتياقي ددة األم ددم المتق دددا لمكابق ددة اليس دداد لع ددام  ،)48(2004ويش ددير

القاض د رئدديم مقكمددة اسددتئناا الرصددابة ب د

الن از ددة تقددرص بلد د تددوبير الضددمانا

ددذا الصدددد إل د أن مقكمددة تققيددا

كاب ددة للشددهود السدديما بد د القضددايا المهم ددة

بصورا تمن الكشا بن ويداتهم مد التنكدد بد الوقد

ذاتدا مدن صدقة مايددلون بدا

( )47راج موق الهيئة  www.nazaha.comوتبين الهيئة من رةع موقعها أن برا تقص الققائا
العاملة ب الهيئة نيذ ( )95زيارا رةع شهر شباة من العام ،2013إل دوائر وميسسا بدا
للتفب من دقة إق ار ار كبار المسيولين بن تياصيع فرواتهم وممتلكاتهم ب استمارا كشا الذمم
المالية .وضم جدوع زيا ار برا دائرا الوقاية بالهيئة سوا العراا لألوراا المالية ومجموبة من
المصارا القكومية واأل لية ودائرا مسجع الشركا ومديرية المرور العامة .ويجر موعيو التقص
تدقيقا للتياصيع المفبتة ب استمارا كشا المكلا م ما يمتلكا وزوجتا وأبناير ضمن إبالتا من
ودائ مالية وفروا وأسهم وبقا ار وبجة لتقديد االرتةبا او التةابا بين الواق وارقرار
وتنشير قجم تضرم تلك الممتلكا رةع بترا تول المسيوع مهام منصبا وتقر قانونية الزيادا
الةارئة بل االصوع.
( )48قسن أقمد كاعم ،قماية الشهود والمربرين والضقايا ب جرائم اليساد ،بقا منشور بل
ز ةwww.nazaha.com .
موق يئة الن ا
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من أقواع مدن ردةع دبمهدا بندلدة أردرى ،وبعكسدا بدنن إبادتدا تعدد مجدرد إربدار(،)49

وبالمقاب د ددع يتع د ددين معالج د ددة ق د دداال

الشرصية.

اررب د ددار الك د دداذس والتبليل د ددا

الكيدي د ددة وايتي د دداع

رابعا -ومن القوانين المهمة األررى الت يتوجس تشريعها ،قوانين الشيابية الت

تتضمن قا االةةع والوصوع للمعلوما  ،والقصدوع بلد الوفدائا ارداريدة ونشدر

المعلومددا

ارداري دة( )50ومكابقددة يسدديع األم دواع ،وتلددك المتعلقددة بتمويددع القمددة

االنترابي د دة ،إضد ددابة إل د د قد ددانون األق د دزاس السياسد ددية الد ددذ يد ددنعم مركز د ددا القد ددانون

ومايتصع با من مسائع وأ مها مسنلة التمويع .بمن المةقع أن األقزاس السياسية

العراقيدة بضددة بدن كونهددا تعمدع مددن دون أ إةدار قددانون  ،بننهدا بد أيلبهدا كاند
أق ازب ددا بقيد درا ،التمتل ددك م ددن األمد دواع م ددايكي لس ددد نيقاته ددا ،بنص ددبق

القاض ددر -تمتل ددك مئ ددا
شبها

 -بد د الوقد د

امالا إن ل ددم نق ددع المةي ددين م ددن ال دددوال ار ( )51مم ددا يفي ددر

بساد قولهدا ،األمدر الدذ يسدتدب اترداذ ارجد ار ا

القانونيدة بققهدا لمعربدة

مصدددر ددذر األم دواع بمددا يترتددس بل د ذلددك مددن ألفددار قانونيددة ،كمددا يتعددين من د

ددذر

األقزاس وأبضائها من القيام بمشداري اقتصدادية رروجدا بدن األ دداا التد أسسد

من أجلها ،بضدة بدن إلزامهدا بترليدة ماتشدللا مدن مبدان بائددا للدولدة مدن دون سدند

قانون .

مددن جهددة أرددرى وب د نةدداا منعومددة الشدديابية يلددزم إق درار تش دري يوجددس بل د

اردارا تسددبيس ق ارراتهددا ،وبراصددة تلددك الت د تمددم ققددوا وقريددا
ذا

الةاب االقتصاد والمال  ،والزام الجها

األب دراد ،والق د ار ار

اردارية قانونا بتقليص نةاا السرية

( )49إيام قسام الساموك ،التققيا سالا الذكر.

( )50انعر برصوص الشيابية والقصوع بل الوفائا اردارية كقا من ققوا األبراد Maisl H ,
Une Nouvelle Liberté Publique , La Liberté d'accès aux Documents Administratifs, ed Saint
Paul , Paris , 1981,P. 831

( )51النائس ببد الرقمن اللويز
. 2012/3/13
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ب د أبمالهددا ،وذلددك بقصددر مددا يعددد س د ار مددن أمددور الدولددة بددنص ردداص ب د أضدديا
نةد دداا ممكد ددن ،كاسد ددتفنا وارد بل د د األصد ددع و د ددو العةنيد ددة ،وقصد ددر الس د درية بل د د
المعلوما

العسكرية واألمنية المهمة وتلك الت تتعلا بالقياا الشرصية لألبراد ،م

كيالد ددة قد ددا الةعد ددن ب د د الق د د ار ار الت د د تقجد ددس المعلومد ددا

الشنن

()52

بد ددن األشد ددراص ذو

بما يجعع اردارا بيتا مدن زجدا اليريد بلد مدن رارجدا مايددور دارلدا.

ألن يي دداس الش دديابية يزي ددد م ددن تي دداقم اليس دداد

()53

ل ددذلك الي ارب ددة إن س ددارب

ال دددوع

المتقدمة ب مجاع مكابقة اليسداد إلد إقدرار قدوانين الشديابية مندذ بتدرا ةويلدة ،ندذكر
منهددا بلد سددبيع المفدداع قددانون قريددة المعلومددا

األمريكد لسددنة  .1966وقددد وس د

المشددرع ددذا القددا بموجددس القددانون رقددم  42لسددنة  2008الددذ أضددي مزيدددا مددن
الشيابية بل أبماع اردارا ،و و جز من منعومة قوانين تسم بقوانين الضديا أو

أشعة الشمم ( )54()sun shine lawsو و مابعلا المشرع اليرنس كذلك( ،)55من جهة

أررى يجس بدم ربة تشري

ذر القوانين باالتياقا

والصديقا

بدين الكتدع السياسدية

دارع البرلمدان .وريدم ذلدك ومد أ ميدة دذر القدوانين ،بدنن مدا دو أ دم مدن تشدريعها،
توابر اررادا الصادقة لتةبيقها.

رامسا -بالنعر لما تتسم با بقود اردارا من أ مية لتعلقها بالمصلقة العامدة،

ولمدا كشدا بندا التةبيدا مدن ت ازيدد قداال

اليسداد اردار والمدال التد رابقد

إبدرام

وتنييددذ ددذر العقددود بد العدراا سدوا كددان مقلهددا مقاولددة أشددلاع بامددة ،أو توريددد ،أو

يير ذلك ،والت يقكمها قاليا قانون العقود القكومية وتعليما

تنييذ ا رقم  1لسنة

( )52د .مقمد ببد الواقد الجميل من السرية إل الشيابية اردارية ،دار النهضة العربية ،القا را،
2000 ،1999ص107ومابعد ا ،د .رالد الزبيد التزام الموعا العام بكتمان أسرار الوعيية العامة
ب القانون األردن  ،دراسة مقارنة ،بقا منشور ب مجلة الققوا ،تصدر بن مجلم النشر العلم
ب جامعة الكوي  ،العدد ،3السنة  ،36سبتمبر  ،2012ص.582-581
( )53سعيد بل الراشد  ،اردارا بالشيابية ،مرج سابا ،ص .60كذلك:
Robert B Cunningham, Yasin k. sarayrah , Wasta , The hidden force in middle eastern
society, westpart Connecticut ,London -1993 P. 7 etc
زرا الرارجية األمريكية بل ارنترن America. Gov .
( )54متاقة بل موق و ا
(Peiser Gustave , Droit de la fonction publique , 7edt Dalloz-2003 p.71 )55
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 ،2008بقد أصب من الضرور تنعيمها وبا قوابد قانونية مقكمة تتسم بالشيابية
ذر القوابد بالقانون النموذج الذ وضعتا

والوضوم .ويمكن االسترشاد ب وض

لجن ددة مترصص ددة بد د األم ددم المتق دددا والمس ددم بق ددانون اليونس ددتراع

()UNCITRAL

واشددتمع بلد قوابددد توجيهيددة لتبند أقكامدا .وكددان الهدددا مددن إصدددار ددذا القددانون

النمددوذج قددا الدددوع  -ومددن ضددمنها الع دراا -بل د إبددادا النعددر ب د تش دريعاتها
المنعمة لهدذر العقدود التد يشدوبها الدنقص وتوصدم مواد دا بداللمو

وتيتقر إل الشيابية والتبسية والعدالة.

()56

وبددم الوضدوم

سادسددا -االمتندداع بددن تندداوع أ قضددية معروضددة أمددام القضددا بالتش دري  ،أو

إصدار قدوانين تنداق

أوتقدو

األقكدام القضدائية السدابقة الصددور ،لمدا يمفلدا ذلدك

من تدرع صارخ ب أبماع القضا .

س ددابعا -ممارس ددة الس ددلةة التشد دريعية دور ددا بد د الرقاب ددة بلد د أبم دداع القكوم ددة

بمرتلا الوسائع الدستورية (السياع ،االستجواس ،سقس الفقة) ،و و ما نص

المادا ( )61من الدستور العراق  ،وذلك للكشدا بدن معدا ر وممارسدا
بل أن ال توعا ذر الرقابة أل أي ار

بليا

اليسداد

()57

أررى سياسية أو قزبية أو يير ا .و ندا

نشددير إل د رةددورا تقددالا السددلةتين التش دريعية والتنييذيددة ب د قمايددة اليسدداد .بيجددس
مواجهددة الددوزير والمسدديوع بمددا ددو منسددوس إليددا مددن بسدداد أو قصددور أو ييددر ذلددك

بقيدداد وموضددوبية ،وأن التقددوم الكتددع السياسددية واألق دزاس دارددع البرلمددان ،و الت د

( )56انعر د .قسن ببد الرقيم السيد الشيابية ب إج ار ا التعاقد القكوم ب دولة قةر دراسة
مقارنة م قانون  UNCITRALورقة مقبولة ب ميتمر مكابقة اليساد ب ألسيا المنعم من قبع اللجنة
الوةنية للن از ة والشيابية بدولة قةر المنعقد ب  11-9يونيو .2008
( )57انعر بصدد ذر الوسائع الدستورية د.نعمان أقمد الرةيس الوسية ب النعم السياسية والقانون
الدستور ة  ،1دار الفقابة ،بمان1999-ص ،386-383د .بل يوسا شكر األنعمة السياسية
المقارنة ة ،1البراك للنشر ،القا را 136 2003-ومابعد ا كذلك دور البرلمانا العربية ب مكابقة
اليساد ،الدورا التاسعة واألربعون لمجلم االتقاد البرلمان العرب المنعقد ب مدينة العقبة لليترا من
 27-26شباة  2007الموق االلكترون  www.arab. Ipu.org ,وانعر بصدد الممارسة العملية لهذر
الوسائع من قبع مجلم النواس األردن قلم ببد الرقمن الدرباش الرقابة البرلمانية بل أبماع
الو ازرا دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير كلية الققوا –جامعة االس ار  2007ص 54ومابعد ا.
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ينتمد إليهددا الددوزير أو المسدديوع بقمايتددا ألنددا ينتمد إليهددا بتقددوع دون مقاسددبتا أو

بزلا  -تيضية للمصلقة القزبية بل مصلقة الوةن  -األمر الذ يجعع لهديال

(قص ددانة واقعي ددة) تماف ددع قص ددانة الند دواس إن ل ددم تيقه ددا ،أو بلد د العك ددم م ددن ذل ددك

االستقوا بل ألررين -ولو بلير قا -ممن الينتمون إل كتع وأقزاس تضمن لهدم

القمايددة ،أو قددد ينتمددون إل د كتددع وأق دزاس ضددعيية وييددر مدديفرا
الع ارقد تجددارس بديدددا بد

()58

ولمجلددم الن دواس

ددذا المجدداع ،منهددا بلد سددبيع المفدداع اسددتجواس كددع مددن

وزيددر التجددارا األسددبا الددذ أبي د مددن منصددبا بق درار مددن رئدديم الددوز ار فددم لوقددا

قضائيا بعد ذلك ،ووزير الكهربا األسبا ربد شةع الدذ أقيدع مدن منصدبا بد ألس

 ،2011ورئيم يئة الن از ة األسبا راض ال ارضد الدذ بدر إلد الواليدا

المتقددا

األمريكيددة بعددد االسددتجواس .ورئدديم وأبضددا الهيئددة المسددتقلة لةنترابددا  ،و أمددين
بل د ددداد الس د ددابا الل د ددذان ل د ددم يقعي د ددا بالنس د ددبة الةزم د ددة م د ددن األصد د دوا
بالمستجوبين لرب

الكتع الت ينتم إليها يال التصوي

لس د ددقس الفق د ددة

بسقس الفقة بنهم.

فامنددا -بدددم التهدداون ب د رب د القصددانة البرلمانيددة بددن النائددس المددتهم باليسدداد،

أوقمايتا أل سبس من األسباس الت سبا ذكر ا ليتسن للقضا إج ار مقاكمتا.

تاسددعا– الددنص ص دراقة ب د النعددام الدددارل لمجلددم الن دواس بل د إل دزام الن دواس

ب ددالتبلي ب ددن جد درائم اليس دداد التد د اتص ددع بلمه ددم به ددا بني ددة ةريق ددة سد دوا بد د أفن ددا

ممارس ددتهم وعيي ددتهم الرقابي ددة بسد دياع واس ددتجواس ال ددوز ار والمس دديولين ،أو م ددن ر ددةع

بضويتهم ب مرتلا لجان المجلم ،أو بن ةريا مايرد إليهم من شكاوى ومايرب

إليهم مدن تقدارير للهيئدا
أ م واجبا

الرقابيدة كهيئدة الن از دة وديدوان الرقابدة الماليدة .وابتبدارر مدن

النائس بوصيا ممفة للشعس .بل أن يتم ذلك بقياد وموضوبية بعيدا

بن االرتةبا

والمناكيا

والضلوة والصيقا

المتبادلة بين الكتع السياسية.

( )58ذا ماصرم با النائس ب مجلم النواس العراق بها األبرج لبرنامذ جدع براق قلقة يوم
الفةفا الموابا  2012/3/13بل قناا السومرية اليضائية.
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باش ار  -التعاون والتنسيا بين لجنة الن از دة بد مجلدم الندواس الع ارقد  ،و يئدة

الن از ددة والجهددا

الرقابيددة األرددرى مفددع دي دوان الرقابددة الماليددة وجهدداز الميددتش العددام

ويير مددا ،لتوقيددد الجهددود بد مجدداع مكابقددة اليسدداد .وكددان مجلددم شددورى الدولددة قددد

أبتد د ب ددنن رقاب ددة مجل ددم الند دواس بلد د مج ددالم المقابع ددا

والمج ددالم المقلي ددة بد د

المقابعة والت ترولا إقالة المقابع لعدا أسباس منها ،فبو بدم الن از ة واستلةع

المنصددس الددوعيي أو التسددبس بد

دددر المدداع العددام ،وكددذلك قددع مجلددم المقابعددة

أوالمجالم المقلية ب األقضية والنواق ألسباس من بينها إرةلها الجسيم بنبمالها

والمهام الموكلة إليها ،التتعار

م رقابة وتدقيا ديوان الرقابة المالية.

()59

أقددد بشددر– بمددا أن العةقددة بددين مجلددم الن دواس والقضددا

د بةقددة ش دراكة

بددين أ ددم سددلةتين ب د الدولددة إل د قددد التندداقر والتشددهير واالتهامددا

المتبادلددة بل د

وتعاون ب مقاومة اليساد ،لذلك أرى أن من المستهجن بع والمعيس أن يصع األمر
المددأل باليسدداد مددن رددةع وسددائع اربددةم والقن دوا

اليضددائية( )60لددذلك بددة يددرو أن

يقصع العراا بل ذلك المركز الدول المتقدم ب مستوى اليساد.

وبد رتدام دذر اليقدرا البدد لنددا مدن ارشدارا إلد أن ضدعا دور البرلمدان الع ارقد

ب إسناد جهود القضا ب مكابقة اليساد ،يعود إل بدا أسباس ،لعدع مدن أ مهدا مدا
يشهدر مجلم النواس من تعةيع لجلساتا نتيجة للرةبدا
تعكددم ألفار ددا بل د مواقيهددا مددن مشددروبا

قيا تمتن بع

الكتع بن قضور جلسا

بدين الكتدع السياسدية ،والتد

الق دوانين المعروضددة للمناقشددة والتصددوي ،
مناقشدة أو إقدرار مشدروبا

قدوانين ريدم

أ ميتهددا لقيدداا المدواةنين وضددرورتها رنجددام جهددود القضددا وبدداق األجهدزا المرتصددة
بد د مقارب ددة اليس دداد .وذل ددك إم ددا ألنه ددا التيي ددد ا أو ألنه ددا يي ددر مقتنع ددة به ددا ،وربش دداع
 2009/9/13مجموبة ق ار ار

( )59رقم القرار 2009/75ب
(.)221-220
( )60و و ماقصع بعة بين كع من النائس المستقع صبام السابد رئيم لجنة الن از ة ب مجلم
النواس وببد الستار البيرقدار الناةا الرسم باسم مجلم القضا األبل بل قناا البلدادية
اليضائية بتاريخ .2012/1/23
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النصاس القانون المةلوس رقرار ا ،و ذا مابعلتا جمي الكتدع دون اسدتفنا ييدر مدرا.
لذلك بقد جرى العمع بل أن يتم اللجو إل التوابدا بدين الكتدع بلد إقدرار قزمدة مدن
القدوانين مدرا واقدددا ،بتصددو

ددذر الكتلددة بلد قددانون معددين ريددم بدددم قنابتهددا بددا ب د

مقابددع أن تصددو الكتلددة األرددرى بل د قددانون ألرددر ريددم معارضددتها لددا ،بتللددس الكتددع

السياسددية الت د يتكددون منهددا البرلمددان مصددالقها القزبيددة والةائييددة والعنص درية الضدديقة

بل مصلقة الشعس .و كذا  -لألسدا  -لدم يسدتة

دذا المجلدم أن يرتقد بجهدودر

إلد مواجهددة االرتيدداع الهائددع بد مسددتوى اليسدداد ،بضددة بددن بشددلا ب د تققيددا ش دراكة
استراتيجية مد القضدا لبلدو الهددا المنشدود .البدع إن فمدة مدن يدرى أن دذا المجلدم
ما و إال جز من منعومة اليساد .بمجلم النواس الذ يقاع بنا إنا مجلم منتردس،

يشير الواق إلد أندا جدا بمقاصصدة سياسدية ةائييدة وبنصدرية .بهدو معدين مدن قبدع

ق ددادا الكت ددع السياس ددية ال ددذين قص ددلوا بلد د الكفي ددر م ددن األصد دوا

ف ددم

بد د االنتراب ددا

وزبو ددا بلد د أتب ددابهم بد د ع ددع نع ددام انتر دداب يجي ددز ذل ددك .و ددذا ددو ق دداع األيلبي ددة

السدداققة مددن أبضددا المجلددم ،الددذين بقدددوا اسددتقةلهم بنصددبقوا ي دنتمرون بددنوامر قددادا

العدذر

كتلهم ،ويدينون بالوال إل أولئك القادا وليم إلد الشدعس .وقدد يلدتمم الدبع

له ديال األبضددا بابتبددار أن الرلددع ددو ب د القددانون ذاتددا مددن جهددة ،ولقدافددة التجربددة

الديمقراةيددة بد العدراا مددن جهددة أرددرى .ولكددن يددرد بلد ذلددك بشدوا د مددن قد ار ار
المجلم ،بمفة يسارع النواس بد إصددار التشدريعا

إال أنهددم يتباةددنون ويرتليددون بل د التش دريعا

ددذا

التد تققدا مصدالهم الشرصدية،

الت د تهددم بامددة الشددعس ،وال أدع بل د

ذلددك مددن إقدرار المجلددم زيددادا رواتددس وامتيددا از الندواس والقكومددة بد جلسددة واقدددا لددم
()61

تشهد أية معارضة.

( )61د .مدق القريش  ،اليساد اردار والمال ب العراا ،بقا متام بل الموق االلكترون
لشبكة االقتصاديين العراقيين WWW)..IRAQIECONOMISTS.COM
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املطلب الثاين
دور السلطة التنفيذية يف تعزيز جهود القضاء

تتكون السلةة التنييذية بموجس الدستور العراق من رئديم الجمهوريدة ومجلدم

الوز ار وقد نعمهدا بد المدواد ( ،)86-66قيدا قددد شدروة تدول
إضددابةإل شددروة تددول منصددس الددو ازرا ،وصددةقيا

وتك دداد أن تك ددون رمزي ددة ،و ص ددةقيا

دذين المنصدبين

رئدديم الجمهوريددة و د ضدديقة

ك ددع م ددن مجل ددم ال ددوز ار  ،و رئ دديم مجل ددم

الوز ار بوصيا المسيوع التنييذ المباشر بن السياسة العامة للدولة .أما بشنن دور
السلةة التنييذية ب دبم جهود القضا ب مكابقة اليساد بيمكن أن يدتم مدن ردةع

بدا وسائع منها-:

 .1االمتناع بن تسييم القضا أو التدرع ب أبمالا أو ب تعيين القضاا أو

ارتيدار م أوتدنديبهم أو بد سددائر شديونهم الوعيييددة كالنقدع والندددس وارجدا از ويير ددا
وكذلك شيونهم المالية ،للضلة أو التنفير بيهم()62سدوا كدان ذلدك أليد ار

أو قزبية أو ةائيية أو بنصرية ،أو للير تلك األي ار

 ،وترك المجداع للقضداا بد

تسيير شيونهم بننيسهم مدن ردةع مجلدم القضدا األبلد الدذ أناةد

( 90و )91مددن الدسددتور إدارا شدديون القض ددا والهيئددا

سياسدية

بدا المادتدان

القضددائية ،وأن ينتق ددع دور

السددلةة التنييذيددة مددن الدددور السددلب المتمفددع بعدددم التدددرع ب د شدديون القضددا  ،إل د

الدور اريجاب الملتزم بتدوبير الضدمانا

للقاضد لكد يمدارم بملدا بقيداد ومهنيدة

بعيدا بن أ تنفي ار ( ،)63وتوبير القماية الةزمة لا من أية مراةر قد يتعر
من قبع اليساد أو ارر اس أو يير ما.

 .2ارتيددار المددوعيين العمددوميين السدديما مددن يشددلع مددنهم الدددرجا

لها

العليددا ب د

( )62اللريان  ،مرج سابا ،ص ،77-69د .شريا وبراون استقةع القضا ب العالم العرب
مرج سابا ص ،16 -12د .بيصع شةناو ب النعام الدستور األردن  ،مةاب الدستور
التجارية ،ة  ،1بمان 2003 ،ص.304-303
( )63انعر بصدد وجوس توبير ذر الضمانا  ،تقرير اليساد ب األنعمة القضائية مرج سابا
ص.16-4
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الس ددلم اردار وذو ال دددرجا

الراص ددة ،وبق ددا لمع ددايير موق دددا تس ددتند إلد د الكي ددا ا

والن از ة والمهنية بما يضمن الشيابية وتكابي اليرص بعيدا بن أ من الوال ا

أشدرنا إليهدا وبراصدة القزبيددة منهددا والتد كددان لهدا أفر ددا السددي

الت

بد تسددنم أشددراص

ييددر أكيددا مناصددس وعيييددة ابتدددا مددن الوعددائا األدن د بد السددلم اردار وص دوال

إل المناصس القيادية بقع التعيدين بلد أسدام القزبيدة والةائييدة والعنصدرية مقدع
التعي ددين بلد د أس ددام الكي ددا ا( ،)64ل ددذا ن دددبو إلد د ض ددرورا ارسد دراع بننش ددا مجل ددم
الردمة العامة ارتقاد الذ نص

بل إنشائا المادا ( )107من الدستور ليتدول

تنعدديم شدديون الوعييددة العامددة االتقاديددة بمددا بيهددا التعيددين والترقيددة ،والددذ لددم ييسددم

بعليدا لقددد امن بلد الددريم مددن صدددور قانونددا رقددم  4لسددنة  2009الددذ نددص بلد
إنشا

ذا المجلم ،لك ينرذبل باتقا تنعيم شيون الوعيية العامة وتقرير دا مدن

التسييم والتقزس ،وبندا دولدة الميسسدا  .إن الوعدائا العليدا -كمدا جدا بد قكدم
لمقكمد ددة الجي د دزا المص د درية ب د د قضد ددية قريد ددا قةد ددار الصد ددعيد الشد ددهيرا  -تتةلد ددس

(...ارتيددار األصددل لهددذر المواق د سدديما المتصددلة بجمهددور الم دواةنين بيضدداا إل د
الشيابية والةهارا والكيا ا ،القدرا بل إدارا األزمدا

المقكمد ددة أن ( ....الكد ددع ب د د

ومواجهدة المشداكع ) ....وتدرى

د ددذا السد ددياا مسد دديوع القيد ددادا الت د د ارتد ددار

د ديال

المسدديولين الياشددلين والقكومددة ....وكبددار المسدديولين) ( ،)65وقددد أكددد مجلددم شددورى

الدولددة ب د إقدددى بتدداوار أن صدداقس الصددةقية ب د تعيددين ذو الدددرجا

الراصددة

()64بل ببد القسين مقسن ألليا التعيين ب الوعائا العامة بقا منشور بل موق يئة
الن از ة العراقية ص 63ومابعد ا .ونشير نا – بل سبيع المفاع إل بدد من المعايير الت
ابتمد ا مجلم الوز ار األردن للتعيين ب الوعائا القيادية و معيار المعربة الينية المترصصة
الذ يشمع الربرا ب مجاع العمع الترصص المةلوس وانسجام الترصص والدرجة العلمية للمتقدم
لهذا النوع من الوعائا م ةبيعة الوعيية .والقد ار اردارية والقيادية والذ يشمع ربرا المتقدم
للوعيية ب المواق القيادية أو ارشرابية .والربرا ب مجاال الترةية االستراتيج وادارا البرامذ
والمشاري والقدرا بل تقديد أولويا العمع واتراذ الق ار ار المناسبة ب األوقا المناسبة ،بضة
بن معيار المها ار الذ يشمع مها ار االتصاع والتياو وادارا االجتمابا ومها ار التيكير
المنةق والتقليل واتقان الللا والتكنولوجيا.
( )65قكم مقكمة الجنايا ب قضية قريا قةار الصعيد الصادر بتاريخ  2002/9/29موق
قضايا واصدا ار ققوا ارنسان بل االنترن .
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والمد ددديرين العد ددامين د ددو مجلد ددم الد ددوز ار  .وقيد ددا إن رئد دديم الد ددوز ار

د ددو المسد دديوع

التنييذ المباشر بن السياسة العامة للدولة بموجس المدادا ( )78مدن الدسدتور ،بدنن

ددذر المس دديولية تتةل ددس معرب ددة رئ دديم مجل ددم ال ددوز ار بن از ددة وكي ددا ا وارتص دداص

المرش رشلاع الوعائا المهمة ب الدولة ومنها وعيية معاون المدير العام.

()66

 .3بدم مكابنا اليساد بقماية الموعا الياسد والتلةية بل بسادر مهمدا بلد

درجتا ب السلم اردار أو السياس أل سبس من األسباس المشار إليها ألنيدا ،ألن

ذلددك يرددع باسددتقةع القضددا ويشددع بملددا ويعددوا جهددودر ب د مكابقددة اليسدداد .بمددن
المةقع أن الوز ار ب العراا يتمتعدون بقصدانة واقعيدة مدن ردةع األقدزاس والكتدع

السياس ددية التد د ينتم ددون إليه ددا بقي ددا ل ددم يع ددد بارمك ددان مقاس ددبتهم قتد د م ددن رئ دديم

الوز ار  .وباالستناد للقصانة ذاتها تقبة أية مقاولدة مدن مجلدم الندواس السدتجوابهم
أو سقس الفقة منهم ،مما يجعع الوزير يتصرا ب الو ازرا وكننها ملدك شرصد لدا

لتيقن ددا م ددن ب دددم إمك ددان مقاس ددبتا ،وبالمقاب ددع ي ددتم إس ددتجواس وس ددقس الئق ددة واتر دداذ

ارج ار ا

القانونية بقا المسيولين الذين الينتمون إل أقزاس أو كتع سياسية توبر

لهم القماية .وبد بعد

األقيدان يكدون الدوزير مرلصدا ونزيهدا ،إال أن اليسداد الدذ

نرر جسد الو ازرا ذاتها يعوا أو يشع الجهود الت يبذلها الوزير ب مكابقتا.

()67

 .4التعاون م قضا مكابقة اليساد ،بند إقالة الموعا المدتهم باليسداد إلد

المقاكمة وبراصة تزويد المقكمة بما لدى الجها
بددا أو أيددة أدلددة مددن شددننها المسددابدا ب د إفبددا

شكع وفائا أو مستندا

اردارية من وفائا رسمية تتعلا

الددتهم المسددندا إليددا س دوا كان د

بد

أو معلوما أو يير ذلك ،وبدم إريائها قماية للياسد أل

من األسباس الت سبا ذكر ا .ويةقع أن ذر المشكلة مستيقلة إلد قدد كبيدر بد

الع دراا ،يقددوع قاض د تققيددا مقكمددة الن از ددة إن بل د دوائددر الدولددة ارجابددة س دريعا
( )66قرار المجلم  93ب  2008/6/23مجموبة المجلم لسنة  2008ص.247-245
( )67النائس بها األبرج تصريقا ب برنامذ جدع براق بل قناا السومرية اليضائية بتاريخ
.2012/3/13
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بل ةلبا

القضا بشنن موعييها المتهمين باليساد معربا بن أسيا ألن بددا مدن

دوائددر الدولددة التمتلددك الوفددائا الرسددمية الفبوتيددة لموعييهددا ويعلددا بل د ذلددك بددالقوع

( نقددن نسددتلرس كيددا كان د

تصددرا لهددم الرواتددس ة دواع اليت درا الماضددية ممددا جعلنددا

نقاض د تلددك الدددوائر)( ،)68أمددا رئدديم يئددة الن از ددة السددابا القاض د رقدديم العكيل د

بيصددرم بددالقوع (إن التنييددذيين ييددر جددادين بد مكابقددة اليسدداد ،وأقيانددا يعتقدددون إن
ري ددر تعام ددع مد د اليس دداد ددو التلةي ددة بلي ددا ...وقينم ددا يتس ددلمون مس دديولية تنييذي ددة
يعتقدددون أنهددا ملددك لعددائلتهم ،لددذلك يمنعددون امر درين مددن الدددروع إليهددا أو مكابقددة

اليسدداد بيهددا وقتد يقدداولون قمايددة المددوعيين الياسدددين ،)69()...وتشددير الوقددائ إلد

أن القضا يقا باج از ب كفير من األقيان بن مقاسبة الياسد بسبس بددم تعداون

الجها

اردارية ذا

العةقة (الت قصل

ناقصة بة تربا بها بمدا الوفائا والمستندا

ليتدرا ةويلددة ،كمددا أن بعد

يةلبا من وفائا ،وب بع

بيها أبعاع اليساد) به قد تقدم المليا

الت تدينا بدع وقدد يتدنرر تزويددر بهدا

دوائددر الدولددة التسددتجيس لةلددس القضددا بد تزويدددر بمددا
األقيان ترتي تلك الوفائا بعمع من الياسدد وأبواندا،

بع قد يصع األمر أقيانا – كما قصع ب بع

دوائر الدولة -إل ابتعاع قوادا

إقراا متعمد من أجع إريا تلك الوفائا والمستندا .

()70

 .5للميتشين العموميين دور كبير وميفر ب مكابقة اليساد من رةع تواجد م

ب الو از ار

والهيئا

الت تقد ضدمن ارتصاصدهم ،وبمدالهم مدن صدةقيا

بد التققيدا واالةدةع والتيتدديش وتلقد الشدكاوى والبةيدا
ذلددك مددن الصددةقيا

واسدعة

بددن أبعداع اليسداد وييددر

التد نددص بليهددا القددانون (و ددو أمددر سددلةة االئددتةا المنقلددة

رقددم  57لسددنة  2004وتعديةتددا ،وال ددذ مددن المنتعددر أن يق ددع مقلددا قددانون يئ ددة
( )68إيام قسام الساموك التققيا سالا الذكر.
( )69تاريخ التصري  2011/6/14منشور بل موق مركز العراا للدراسا :
 info@markkazzaliraq.netتاريخ االةةع .2012/4/8
( )70إيام قسام الساموك التققيا سالا الذكر.
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]
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الميتش العام االتقادية المةروم للقد ار ا أمدام مجلدم الندواس) .ولكدن فمدة ميردذ بددا
بل

ذا األمر لعع من أ مها و بدم وجود ضمانا

ألن رئيم الوز ار

و الذ يعينا بنا بل ترشي

للميتش العام تجار القكومدة

يئة الن از ة و و الذ يقيلا بنا

بل اقترام الهيئة ذاتها .األمدر الدذ يردع باالسدتقةع المةلدوس للميدتش العدام تجدار

القكومة مما يعرضا للضلوة وييفر من فم ب قياديتا ب اتراذ القرار .لذلك بدنن

مددن األبضددع أن يندداة تعيددين الميددتش العددام بمجلددم الن دواس بنددا بل د اقت درام يئددة

الن از ة ،وأن يقاع من المجلم بنا بل ةلس من الوزير المعن واقترام مسبس من
الهيئ ددة بس ددبس ب دددم الكي ددا ا أو التقص ددير بد د أدا مه ددام وعييت ددا أو إس ددا ا اس ددتردام
منصبا.

()71

 .6نش ددر المعلوم ددا

واألرق ددام والتق ددارير ارداريد دة بب ددر وس ددائع ارب ددةم وبلد د

المواق ارلكترونية لإلدا ار المعنية وبدم االقتما بالسرية اردارية.

 .7تيعي ددع السد ددلةة الرئاسد ددية بد د نةد دداا الوعييد ددة العام ددة مد ددن رد ددةع المتابعد ددة

المسددتمرا واليابلددة مددن ال درئيم ألبمدداع المددريوم ،لةةددةع بل د مدددى كيا تددا ب د
قياما بمهام وعييتا ،ومكابنا الموعا المجد والمميز ب أدا واجبا

وعييتا ،وب

المقابع معاقبة الموعا المقصر أو المهمع وبراصة إذا كان ار ماع جسيما مض ار
بالمصلقة العامة .ونشير نا إل قرار مجلم ارنضباة العام ب الدبوى المربوبة
مددن أقددد المددوعيين الددذ يشددلع درجددة مدددير ب د

يئددة جمددارك مةددار بلددداد الدددول

للةعددن ب د الق درار اردار الصددادر بنقلددا إل د مددةك شددركة التددنمين الوةنيددة ،نع د ار
للمراليددا

المنسددوبة للمددوعيين العدداملين تق د

إدارتددا والمتمفلددة (....بتسددلمهم مبددال

أجنبي ددة ب ددن قيم ددة رس ددم إبم ددار العد دراا ،إض ددابة إلد د قي ددامهم بنر ددذ إكرامي ددا
المعامة

الت تقة الوصوال

بنها ،وأن ما ينسدس للمددب

ب ددن

دو إرةلدا بد إدارا

( )71بل ببد القسين مقسن الرزبل  ،بقا بعنوان شرم قانون يئة الن از ة ،منشور بل موق
يئة الن از ة العراقية .
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من يتول مسديولية ارشدراا بلديهم مدن المدوعيين وان لدم يكدن بالضدرورا قدد ارتكدس

تلك المراليا  )72() ....ريم انتقادنا لقرار النقع الةعين ألندا تضدمن بقوبدة مقنعدة.
كمددا نشددير إل د الق درار الددذ أصدددرر مقددابع القددا را السددابا بعددزع رئدديم ق د بددين

شددمم مددن منصددبا واقالتددا للنيابددة ارداري دة بسددبس تددرد قدداع الش دوارع ب د المنةقددة
الت تق ضمن ارتصاصا ،وا مالا ب تندية واجبا

وعييتا.

()73

 .8تشديد الرقابة الدارلية ورقابة األجهزا اردارية المستقلة ،مفدع جهداز الميدتش

العام ،وديوان الرقابة المالية ويير ما والتنسيا بيما بينها لمند االزدواجيدة بد العمدع
ك د اليددنعكم ذلددك سددلبا بل د جهددود مكابقددة اليسدداد .وتددنمين المعلومددا
والتققيقددا

والوفددائا

وربعهددا إل د القضددا قدداع ةلبهددا .ونددورد نددا ق درار مجلددم شددورى الدولددة

العراق الذ جا بنا بل ةلس األمانة العامة لمجلم الدوز ار قدوع مددى قانونيدة

تشكيع مجلم مكابقة اليساد بنمر صادر من مجلم الدوز ار و دع يتعدار
م وجود وارتصاصا

يئة الن از ة ،بلما بنن ير

إنشدا ر

المجلدم التنسديا بدين أجهدزا

الدولددة التنييذيددة والقضددائية بليددة القضددا بلد بددير اليسدداد ،وقددد أبتد مجلددم شددورى

الدولددة بمددايل (...وقيددا إن رئدديم مجلددم الددوز ار معن د بموجددس بمكابقددة اليسدداد
اردار والمال  ،وألن ير

المجلم التنسيا بين أجهزا الدولدة التنييذيدة والقضدائية

والشيابية من أجدع النهدو

بدالبةد والقضدا بلد بدير اليسداد وتنسيسدا بلد ماتقددم

بلية تنييذ سياسة القكومة االقتصادية واالجتمابيدة بلد أسدم مدن الكيدا ا والن از دة

يرى المجلم أن األمر الديوان  . . .لا سند من القانون)( ،)74ومن جانبنا نعتقدد أندا

إذا ك ددان التنس دديا ب ددين األجهد دزا الرقابي ددا أم ددر ب ددال األ مي ددة ،ب ددنن العبد درا ل دديم بكفد درا
األجهزا الرقابية بع بمدى نجاقها ب تقليص قجم اليساد.

( )72قرار المجلم  735ب  2009/10/11مجموبة المجلم لسنة  2009ص .459
( )73جريدا اللد االلكترونية ب .2010/10/30
( )74رقم القرار 2008/23ب  ،2008/2/17مجموبة ق ار ار وبتاوى المجلم لسنة  ،2008ص
.86-84
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 .9جد ار التققيقددا

الجهد ددا

ارداريدة المتعلقددة بنبعدداع اليسدداد بسددربة ودقددة واقالتهددا إلد

المرتصد ددة ألن القضد ددا  -كمد ددا يقد ددوع القاض د د رئد دديم اسد ددتئناا مقكمد ددة

الرصابة -يتنرر بد إج ار اتدا يالبدا بنددما يجدد أن التققيقدا

ارداريدة التد تجريهدا

الدددوائر الرسددمية ناقصددة ومبهمددة ،إمددا بددن بدددم د اريددة ،كددنن يتوال ددا موعددا ققددوق

بس ددية ل دديم ل ددا ربد درا بمفد دع ددذر التققيق ددا  ،أو ب ددن س ددو ني ددة .كم ددا أن ب ددددا م ددن
الميتشددين العمددوميين اليمتلكددون الربدرا بددالتققيا اردار أو أنهددم يوكلددون األمددر إلد

أقددد مددوعي مكدداتبهم األمددر الددذ يدددب القاض د إل د إ مالهددا .ويستشددهد القاض د
بنقدددى الوقددائ قيددا قامد
موعييها لكنها تراجع

إقدددى ميسسددا

الدولددة بربد تقريددر بتقصددير فةفددة مددن

بعد بترا قصديرا بتقريدر ألردر ينيد الدتهم الموجهدة لهدم وييكدد

أن المقصددر ددو شددرص اربد ويعلددا بلد ذلددك قددائة إن (بدددم الدقددة بد مفددع كددذا

إج ار ا  ..يعرقع بمع المقكمة والجها
لتبدع القرار من اردانة إل الب ار ا).

()75

 .10المراجع ددة الدوري ددة للتشد دريعا

التققيقيدة بالددائرا المعنيدة لدم تعدة معدايير

لتش ددريص مواضد د الرل ددع أو اللم ددو

أو

الفل ار الت قد يستللها أو ينيذ مدن رةلهدا مرتكبدو أبعداع اليسداد ،وذلدك مدن ردةع

صددةقيا

مجلددم الددوز ار ب د اقت درام مشددروبا

الق دوانين بموجددس اليق درا فانيددا مددن

المادا ( )80من الدستور .ومن األمفلدة بلد ذلدك إللدا المشدرع الع ارقد ندص اليقدرا
(س) مددن المددادا ( )136مددن قددانون أصددوع المقاكمددا

لسددنة  1971الت د كان د

الجزائيددة الع ارق د رقددم ()23

تشددترة استقصدداع إذن الددوزير المرددتص رقالددة الموعددا

إل د المقاكمددة ب د جريمددة ارتكب د

ب د أفنددا تنديددة وعييتددا أوبسددببها ،وكددان مجلددم

شددورى الدولدة قددد أبتد قبددع إللددا الددنص بوجددوس استقصدداع ددذا ارذن قتد لوكددان
الموعا قد أقيع إلد التقابدد ،مادامد

الجريمدة قدد ارتكبد

بد أفندا تنديدة وعييتدا

أوبسببها( ،)76ذر الفلرا التشريعية التد نيدذ مدن رةلهدا الكفيدر مدن الياسددين ،قيدا
( )75إيام الساموك التققيا المشار إليا ألنيا.
( )76مجموبة ق ار ار وبتاوى المجلم لسنة  ،2009ص.58-57
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امتن بدد من الوز ار بن إبةا
ومند بددن الددبع

بددنبة للددبع

ذا ارذن ومارسوا ذر الصدةقية بشدكع انتقدائ

امرددر .ممددا بددد تدددرة سدداب ار بد بمددع القضددا

وارددةال باسددتقةلا قيددا يقددوم أبضددا السددلةة التنييذيددة بتعةيددع ارتصدداص القضددا
بعدم من ارذن المةلوس قانونا

()77

ومن النصوص األررى الت مازال

بقاجة إل

تعددديع ،بقوبددة جريمددة التوسددة ال دواردا ب د الم دواد ( )297 ،234 ،233 ،230مددن
قانون العقوبا

أو التمام.

()78

العراق رقم  111لسنة  ،1969سوا اترذ

شكع رجا أو توصية

 .11مددن المقي د از للمددوعيين المبللددين بددن قضددايا بسدداد أو المتعدداونين مدد

قضددا مكابقددة اليسدداد ،ووجددوس قمددايتهم مددن أيددة تصدربا

ذلك .وب

قددد يتعرضددون لهددا جد ار

ذا الصدد قض مجلم االنضباة العام ب دبوى مربوبة مدن المددب

الذ يشلع درجة مدير تدقيا بنللا قرار نقلا إل رار دائرتا بما يل ( . . .وجد

أن المدددب بليددا يشددير إلد أن النقددع تددم بنددا بلد توجيددا الددوزير ولددم يتضددمن أمدرر

اردار أ سبس ألرر .وقيا أن النقع قد جدا بلد رلييدة كتداس لجندة الن از دة بد

مجلددم الن دواس المعنددون إل د وزيددر الددنية رددوع بيددا المدددب بمتابعددة قضددايا اليسدداد

المددال و اردار بيكددون األمددر بددذلك رددار نةدداا السددلةة التقديريددة لددإلدارا ويدددرع
ضمن باس التعسا ...لذلك قرر المجلدم باالتيداا إللدا األمدر اردار  . . .لكوندا

نقة تعسييا.)...

()79

 .12توسي وتيعيع ارتصاصا

بد ابتمدداد مبدددأ تيددوي

االرتصاص دا

القكوما

المقلية بد المقابعدا  ،والتوسد

ارداري دة بمددا يعنيددا ذلددك مددن توسددي قابدددا

( )77انعر لمزيد من التياصيع القاض سالم روضان الموسو دور القانون والقضا ب مكابقة
اليساد ،ة ،2مكتبة صبام ،بلداد ،2011 ،ص. 172-164
( )78القاض سالم روضان الموسو جريمة التوسة والرجا صورا من صور اليساد اردار  ،بقا
منشور ب مجلة قموراب تصدر بن جمعية القضا العراق  ،العدد الفان سنة  ،2009ص43
ومابعد ا.
( )79رقم القرار /425انضباة 2006/ب  ،2006/12/3ق ار ار وبتاوى مجلم شورى لسنة
 ،2006ص .343-342
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اتردداذ الق درار والددترلص مددن القلقددا

ارداري دة ال ازئدددا وتقلدديص قدداال

القرار وما ييض إليا من تزايد اقتماال

وقوع أبعاع اليساد.

التيددرد باتردداذ

املطلب الثالث
دور اهليئات الرقابية املستقلة يف تعزيز جهود القضاء

لعددع مددن أ ددم الهيئددا

المسددتقلة ذا

الن از ة وديوان الرقابة المالية.

أوالً:هيئررة النزاهررة :أنشددئ

العةقددة بمشددكلة اليسدداد د كددع مددن يئددة

ددذر الهيئددة بموجددس األمددر الم درقم ( )55تقد

إسددم

(الميوضد ددية العراقيد ددة المعنيد ددة بالن از د ددة العامد ددة) ،وبل د د وبد ددا دسد ددتور سد ددنة 2005
أصبق

من ضمن الهيئا

المستقلة تق

اسم يئة الن از ة .وبموجس قانونها النابذ

رقددم  30لسددنة  2011تتمتد بشرصددية معنويددة ولهددا اسددتقةع مددال وادار وترضد
لرقابددة مجلددم الن دواس ،وتتمت د الهيئددة بارتصاصددا

أبرز ددا اسددتةم الشددكاوى برصددوص قدداال

ارج ار ا

واسددعة ألدا مهامهددا لعددع مددن

اليسدداد ب د دوائددر الدولددة واتردداذ جمي د

القانونية الةزمة المتعلقة بمعربة أةرابهدا وتددوين إبداداتهم وارباقهدا بكامدع

ماييي ددد ا مد ددن تقد ددارير ومس ددتندا  ،فد ددم اترد دداذ ق د درار بنقالتهدددا إل د د مقكمد ددة التققيد ددا

المترصصدة بالن از ددة وذلددك وبقددا ألقكددام قدانون أصددوع المقاكمددا

الجزائيددة .وكددذلك

متابعدة قضددايا اليسدداد التد ال يقددوم مقققددو الهيئددة بددالتققيا بيهدا ،بددن ةريددا ممفددع

ق ددانون ب ددن الهيئ ددة .إض ددابة إلد د الجان ددس الوق ددائ المتمف ددع بد د  -تنمي ددة فقاب ددة بد د

القة ددابين الع ددام والر دداص تق دددر االس ددتقامة والن از ددة الشرص ددية واقتد درام أرةقي ددا

الردمددة العامددة ،وابتمدداد الشدديابية والرضددوع للمسددا لة واالسددتجواس ،ببددر الب درامذ
العامدة للتوبية والتفقيا والتعاون م السلةة التشريعية بن ةريدا إبدداد مشدروبا

ق د دوانين بيمد ددا يسد ددهم ب د د من د د اليسد دداد أو مكابقتد ددا وربعهد ددا إل د د السد ددلةة التش د دريعية
المرتص ددة ب ددن ةري ددا رئ دديم الجمهوري ددة أو مجل ددم ال ددوز ار أو ب ددن ةري ددا اللجن ددة

البرلماني ددة المرتصد ددة بموضد ددوع التشد دري المقتد ددرم ،إل د د جان ددس ذلد ددك تصد دددر الهيئد ددة
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التعليمد ددا

المتعلقد ددة بالكشد ددا بد ددن الد ددذمم الماليد ددة للمكليد ددين بتقد ددديمها ةبقد ددا للقد ددانون

(المواد 14 ،11 ،10 ،3 ،2من القانون) ،وبنا بل ماتقددم يةقدع أن بمدع يئدة

الن از د ددة يقتد ددرس إل د د قد ددد كبيد ددر مد ددن مهد ددام القضد ددا  ،إال أند ددا أوس د د مند ددا ألن مهد ددام
وصددةقيا

الهيئددة تشددمع الجددانبين الوقددائ والعةجد  .األمددر الددذ يوجددس التنسدديا

والتكامد ددع بد ددين د دداتين الجهتد ددين اللت د ددين تسد ددعيان إلد د د تققيد ددا د دددا نهد ددائ واق د ددد

و ومكابقددة اليسدداد .وبد

ددذا المجدداع نقتددرم إدردداع تعددديع بلد قددانون يئددة الن از ددة

بمنقها قا الةعدن أمدام المقداكم المرتصدة ،بيمدا يصددر بدن الجهدا
تصد دربا

تص دربا

قانوني ددة سد دوا كاند د

ارداريدة مدن

بد د ش ددكع قد د ار ار إداري ددة أو بق ددود إداري ددة أو قتد د

ماديددة ،إذا كددان يترتددس بليهددا ضددرر بددنمواع الدولددة .وكددان مجلددم شددورى

الدولة العراق قد ابت بنن اليوجد سند قانون لهيئة الن از ة ب الةعدن أمدام مقكمدة

القضددا اردار بد القد ار ار التد تصدددر مددن المددوعيين والتد يترتددس بليهددا ضددرر
()80

بنمواع الدولة لعدم توابر شرة المصلقة الشرصية المباشرا ب الهيئة.

ثانيررراً -ديررروان الرقابرررة الماليرررة :يع ددد العد دراا أوع دول ددة بربي ددة أنش ددن

مترصصددا بالرقابددة الماليددة وتدددقيا قسددابا

جه ددا از

الدولددة وذلددك بموجددس القددانون رقددم 17

لسددنة  1927بعددد تنسدديم القكددم الددوةن واسددتنادا إل د المددادا ( )104مددن القددانون
األساسد الع ارقد لسددنة  .1925وبصدددور دسدتور سددنة  2005النابددذ أصددب الددديوان

يئة مستقلة مرتبةة بمجلدم الندواس بموجدس المدادا ( )103مدن الدسدتور .و دو يعدد

السلةة الرقابية المالية العليا للدولة ،ويتمت بالشرصية المعنوية وباالستقةع المدال

واردار .

وللددديوان بموجددس قانونددا النابددذ رقددم  31لسددنة  2011ارتصاصددا

رقابيددة واسددعا للقيددام بمهامددا الرقابيددة ،ومنهددا بقددص وتدددقيا معددامة
( 2007/83 )80ب
.237

 2007/12/16مجموبة ق ار ار

ارنيدداا العددام

وبتاوى المجلم لعام  2007ص-236

[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]

41

وس ددلةا

397

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 62 [2015], Art. 6

[دور القضاء يف مكافحة الفساد -دراسة حتليلية يف ضوء القانون العراقي]

للتنكددد مددن سددةمتها وبدددم تجاوز ددا االبتمددادا

المقددررا لهددا ب د الموازنددة واسددتردام

األمواع العامدة بد األيدراص المرصصدة لهدا وبددم قصدوع ددر أو تبدذير أو سدو
تصرا بيهدا وتقدويم مردوداتهدا .كمدا تشدمع رقابدة الدديوان بقدص وتددقيا المعدامة

والتصد دربا

لةيد درادا

والنيق ددا

العام ددة وااللت ازم ددا

المالي ددة كاب ددة ترةية ددا وجباي ددة

وانياقا .ولا بند اكتشاا مرالية أن يةلس مدن الميدتش العدام أو يئدة الن از دة إجد ار

التققيا واتراذ ارج ار ا

الةزمة وا ازلدة المراليدة وألفار دا .كمدا يلتدزم الدديوان بنربدار

االدبا العام أو يئة الن از ة أو الجها

بك ددع مرالي ددة مالي ددة يكتش دديها إذا م ددا ش ددكل

القددانون) ،وترض د لرقابددة الددديوان قسددابا

التققيقية المرتصة كع قسدس ارتصاصدا
جريم ددة( .المد دواد 16 ،14 ،10 ،6م ددن

االتقددادا

والنقابددا

بموجددس ق دوانين راصددة ،و ددو مددا أبت د بددا مجلددم شددورى الدولددة

المهنيددة الميسسددة

()81

والددديوان ملددزم

بموجس المادا ( )21من قانون يئة الن از ة بالتعاون م الهيئدة .كمدا إن كدع قضدية

بساد تقاع إل مقكمة تققيا الن از ة يجس أن يربا بها تقرير ديوان الرقابدة الماليدة
بوصيا الدليع األقوى ب تنكيدد الدتهم الموجهدة إلد الشدرص المدتهم باليسداد .والشدك

إن إبددداد ددذا التقريددر الددذ ال يكددون للدددبوى أسددام مددن دونددا ،يتةلددس وقتددا ييددر
قصددير بددع يسددتلرا ب د بع د

القضددايا سددنة أو سددنتين ألنددا يتعلددا بقسددابا

دقيقددة

ويعتمد بل األرقام ويكشا ما إذا قصع نقص ب األمواع لذلك بدنن إتاقدة الوقد

الكاب لموعي الديوان المرتصين أمر ضرور ك ال تقد أرةدا بد التقريدر

(.)82

ويبدددو مددن تقليددع النصددوص القانونيددة المنعمددة لعمددع كددع مددن يئددة الن از ددة ودي دوان

الرقابة المالية أن المشرع العراق يهدا من رةلها إلد تنسديا جهود مدا مد جهدود
القضددا مددن أجددع بلددو

دددبهم المشددترك ب د مكابقددة اليسدداد .ولكددن ريددم وجددود ددذر

النصوص ،بنن ما و أ م من ذلك و تيعيع تلك النصدوص ،ألن التةبيدا العملد

( )81القرار  140ب  ،2008/11/27مجموبة ق ار ار وبتاوى المجلم لسنة ،2008ص-357
 ،358وكذلك القرار  38ب  2009/4/29مجموبة المجلم لسنة  2009ص.100-98
( )82إيام الساموك التققيا سالا الذكر .
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يشير إل أن التنسيا والتعاون لم يرتا إل المستوى الذ تليار المشرع .لذلك ننمدع

أن يقوم مجلم مكابقة اليساد  -الذ سبا ذكرر -بممارسة ذر المهمة بل الوجا

األكمددع .وبددالنعر إل د رةددورا الدددور الددذ تلعبددا ددذر الهيئددا  ،بددنن مددن الضددرور

توبير القماية القانونية لمنتسبيها بما يضمن قدرتهم بل أدا واجباتهم دون تردد أو

رشية من إنتقام ذو السلةة والنيوذ والمتهمين بقضايا اليساد ومن الدباوى الكيدية.

اذا كان

املبحث الثالث
دور قضاء مكافحة الفساد يف إنفاذ حكم القانون

قيمة النصوص القانونية بموما تتقدد بمدى تةبيقها بمليا ،بنن ذر

الققيقة د أ دم مدايعوع بليدا بد جهدود مكابقدة اليسداد بشدكع رداص ،بمداب ذلدك

تنييدذ مايصددرر القضددا مدن إجد ار ا

والبد لنا ب

وقد ار ار وأقكدام إنيداذا للقددانون بقدا الياسدددين.

ذا المجاع من ارشادا بما يبذلا كع من القضا العراق و يئدة الن از دة

من جهود مميدزا بد مقاربدة دذر امبدة ريدم صدعوبة التقدد بسدبس استشد ار اليسداد
بد جددز كبيددر مددن اردا ار العامددة ومقدوديددة ارمكانددا

لهددذر المهمددة ،بضددة بددن تعددر
رةر ارر اس( ،)83بقد أقال

الماديددة والبشدرية الموجهددة

القددائمين بليهددا إل د مردداةر بدددا لعددع أ مهددا ددو

يئدة الن از دة إلد المقداكم بد بمدوم العدراا باسدتفنا

إقلدديم كردسددتان بددام  )4365(2011قضددية بسدداد وبل د مجمددوع المقددالين ()5682
مددتهم .بينمددا قسددم

المقدداكم المرتصددة ( )1535قضددية مددن القضددايا الت د أقالتهددا

إليها الهيئدة وذلدك بقدا ( )1661متهمدا .وبد بدام  2012أقالد

القضددا نق دو  6ألالا مددتهم ،وقدددر مبددال التعددامة

الت د وقع د

الهيئدة ذاتهدا إلد
بيهددا ممارسددا

بساد بنكفر من ترليون و( )335مليار و( )74مليون دينار براق  .أمدا ردةع اليتدرا

مددن  2013/1/1للايددة  7/31مددن العددام ذاتددا بقددد أصدددر المقدداكم المرتصددة ب د

( )83من بين ماتعر لا موعيو يئة الن از ة العراقية من قوادا إر ابية نشير إل التيجير الذ
قصع يوم الرميم الموابا  2011/12/22والذ أدى إل استشهاد وجرم بدد من موعي الهيئة.
راج موق يئة الن از ة العراقية ،تاريخ االةةع .2012/4/9
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قضد ددايا الن از د ددة  769قك د دا بد ددالقبم أو بالسد ددجن لمد دددد مرتليد ددة بقد ددا  856متهمد ددا

مليار و 427مليون دينار إل رزينة الدولة قبع ارب ار بنهم
ا
وألزمتهم برد مبل 33
بعد إنتها مقكومياتهم

(.)84

ددذا المجداع ،وماقققددا مددن

ولكدن بلد الدريم مددن أ ميدة مددا أنجدزر القضددا بد

أفددر إيجدداب ب د تقلدديص عددا را اليسدداد ولددو بنسددبة بسدديةة ،بددنن المنازلددة بينددا وب دين

الياسدددين لددم تددزع بل د أشددد ا ،ممددا يتةلددس تعزيددز دورر وتعضدديد جهددودر مددن رددةع
تةبيددا بدددد مددن القوابددد ارجرائيددة و ضددمان سددربة تنييددذ مايصدددرر مددن أقكددام بقددا

الياسدين من جهة ،والتعاون م بدد مدن الجهدا

العةقدة مدن أجدع إنيداذ قكدم

ذا

القانون من جهة أررى .و و ما ندرسا ب مةلبين متتاليين.

املطلب األول
اإلجراءات واألحكا القضائية

يمكن تيعيع دور القضا إذا ما تم إبتماد بع

القوابد بد مجداع ارجد ار ا

القضائية ،واألقكام الصادرا ب قضايا اليساد ،كما يل :

الفرع األول
إجراءات قضاء مكافحة الفساد

بد

أوال -بةنية ارج ار ا

والشيابية ب قضايا اليساد كنصع ،إذ ينبلد ارشدهار

دذر الجدرائم ،لكد يتققدا القصدد مددن العقوبدة و دو الددردع العدام والدردع الردداص.

والعةنية د القجدر األسدام الدذ ال تقدوم لجهدود مكابقدة اليسداد مدن دوندا قائمدة،

ألنهددا أسددام بنددا الفقددة العامددة .والعةنيددة يجددس أن تشددمع جهددود واج د ار ا

السددلةا

جمي د

ب د الدولددة كنصددع ،ومددن تةبيقاتهددا بةنيددة نشدداة قضددا مكابقددة اليسدداد،

و يئ ددة مكابق ددة اليس دداد ( يئ ددة الن از ددة) ،وبةني ددة اررادا السياس ددية وال دددبم القك ددوم

للجهود المبذولة ب

ذا المجاع ،وبةنية التقويم الذ يجر لجهود مكابقة اليساد،

وتشددير تجددارس دوع العددالم إل د أن العةنيددة د المددنهذ الددذ ابتمدتددا إقدددى أكفددر

( )84انعر موق
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دوع العالم نجاقا ب

( ون كون )(.)85

ذا المضمار و

فانيددا -السددربة ب د إج د ار ا

التقاض د بتقلدديص وتجدداوز مددا ددو ييددر ضددرور

منهددا ،وابتبددار قضددايا اليسدداد مددن القضددايا المسددتعجلة ،وكددذلك السددربة ب د القسددم

واصدددار األقكددام ب د ج درائم اليسدداد ،وبدددم السددمام للمتهمددين أو وكةئهددم بالمماةلددة
والتسد ددويا ب د د ارج د د ار ا
بضمانا

والةلبد ددا

وتك د درار التد ددنجية  ،كد ددع ذلد ددك بمد ددا ال يرد ددع

المتهم .لما للعدالة السدريعة مدن م ازيدا بد

دذر الجدرائم بشدكع رداص ،وقدد

أكددد ذلددك تقريددر منعمددة الشدديابية الدوليددة لعددام  2007المتعلددا باليسدداد ب د األنعمددة

القضددائية ،الددذ انتقددد ت ارر د القضددا ب د بع د
قسدم قضددايا اليسدداد( ،)86وبد

إن أيلس قاال

لةلبددا

دذا الصدددد يددرى السدديد قاضد تققيددا مقكمددة الن از ددة

التنرير ب قسم دباوى اليساد إنمدا يعدود إلد أسدباس رارجدة بدن

يد القضا كعدم استكماع مليا

إبددادا

الدباوى باألدلة والمسدتندا

المةلوبدة وبددم تددوين

أة دراا العةقددة وبددة االسددتجابة وأقيانددا بدددم االسددتجابة مددن دوائددر الدولددة
القضددا برصددوص تزويدددر بالمسددتندا

و دو ييكددد أن المقكمددة ملتزمددة بتوصدديا

الدددباوى بنسددرع وق د
بقوبا

أو البيانددا

أو اسددتكماع ارج د ار ا

المةلوبددة.

مجلدم القضددا األبلد بد ضددرورا قسددم

ممكددن بصددورا التتقدداة م د أصددع الققددوا ومبددادى العدالددة

بت ددوبير جميد د الض ددمانا

بر

الدددوع ومنهددا القضددا الهنددد ب د

القانوني ددة ألةد دراا ال دددبوى( ،)87و ن ددا يتع ددين ال ددنص بلد د

جزائية مشدددا بقدا الجهدا

التد تمتند بمددا بدن تقدديم المعلومدا

أو الوفددائا الراصددة بقضددايا بسدداد ،أو تتباةددن ب د ذلددك مددن ييددر مسددو

مشروع ،بابتبار ا شريكة ب جرائم اليساد.

( )85د .أد م قشيش مرج سابا ص 15و و المهذ الذ افن بليا منعمة الشيابية الدولية ب
تقرير ا بن اليساد ب األنعمة القضائية ،مرج سابا ص ،216-213كذلك:

Amborse Lee , The Public as our Partner in the fight against corruption , 2006 p 221226.

( )86اليساد ب األنعمة القضائية مرج سابا ص  242ومابعد ا.
( )87إيام الساموك ،مصدر سابا.
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فالفا -أن يتم القكم بالقد األبل للعقوبة ب جرائم اليساد بمرتلا صدور ا مدا

لم يتوابر من العروا ما يقتن با القاض للقكم بنقع من ذا القد .وبراصة قاع
تعدداون المددتهم مدد السددلةا

المرتصددة ب د الكشددا بددن الجريمددة واالبتددراا بل د

شركائا ،أو اررشاد إل مصدير األمدواع المتقصدلة بنهدا .ونشدير ندا إلد بددد مدن

أقكددام اربدددام الت د أصدددرتها المقدداكم الصددينية ،منهددا القكددم الددذ أصدددرتا إقدددى
المقدداكم شددماع شددرا الصددين ،والقاض د بنبدددام مسدديولة أ ارض د سددابقة بعددد إدانتهددا
باالس ددتقواذ بلد د أص ددوع بللد د

قيمته ددا مايع ددادع نق ددو ( )8.9ملي ددون دوالر بع ددد أن

بج ددز ب ددن بي ددان مص دددر فروته ددا .والقك ددم بيم ددا س ددم بيض دديقة القلي ددس المل ددوا
بد ددالميةمين( ،)88بضد ددة بد ددن ألالا األقكد ددام السد ددالبة للقريد ددة الت د د ةال د د

القضد دداا

الياسدين ،والت أشار إليهدا تقريدر منعمدة الشديابية الدوليدة لعدام  2007قدوع اليسداد

ب األنعمة القضائية

(.)89

رابعددا -ضددرورا القكددم بددالتعوي

بنددا بلد ةلددس األشددراص المضددرورين مددن

جرائم اليساد سوا كانوا أشراصا ةبيعيين أم ابتباريين ،إن كان لذلك مقتض .

رامسددا -قيددام المقدداكم المرتصددة ،بمددا بيهددا مقكمددة القضددا اردار  ،ومجلددم

ارنضددباة العددام (بد العدراا) كددع قسددس ارتصاصددها بتزويددد يئددة الن از ددة ومقكمددة
تققيد ددا الن از د ددة المرتصد ددة بصد ددورا مد ددن األقكد ددام النهائيد ددة الت د د تقض د د بد ددالتعوي

والصددادرا ضددد الدولددة ،أو بنللددا قد ار ار إداريددة ،أو بيسددخ بقددود أبرمتهددا ،إذا تقققد

مددن سددو نيددة مددن أصدددر ا أو أبرمهددا أو مجانبتددا للمصددلقة العامددة تققيقددا لمصددلقة

راصة .وذلك التراذ التعقيبا

القانونية بقا الموعيين المراليين.

( )88نشر الربر ب صقيية الوةن االلكترونية نقة بن وكالة االنبا الصينية ب ،2011/11/23
وصدر قكم باربدام أيضابل مدان بيما سم بقضية القليس الملوا بالميةنين والذ أدى إل
مو ستة أةياع واصابة امالا ،جريدا الشرا األوسة االلكترونية ،كما صدر قكم ألرر باربدام
م وقا التنييذ لمدا سنتين بل شرصين أدينا بقضايا بساد ،موق االئتةا من أجع الن از ة
والمسا لة (أمان) بتاريخ .3010/7/25
( )89اليساد ب األنعمة القضائية مرج سابا ص .126-120
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سادسددا– نشددر األقكددام القضددائية المتعلقددة باليسدداد س دوا كان د باردانددة أو بددالب ار ا

إبمدداال لمبدددأ العةنيددة ب د قضددا مكابقددة اليسدداد .وذلددك للتشددهير بالياسدددين مددن جهددة،

ولدب شبهة اليساد بن األبريا من جهدة أردرى .وتقدوم يئدة الن از دة بد العدراا قاليدا -

وقسنا تيعع  -بنشر أسما المدانين بجرائم بساد بل موقعها ارلكترون .

الفرع الثاين
تنفيذ القرارات واألحكا القضائية

تعدد عدا را االمتندداع بدن تنييدذ قد ار ار وأقكدام القضدا بمومددا ،وتلدك الصددادرا

بق ددا مرتكبد د أبع دداع اليس دداد بص ددورا راص ددة ،واق دددا م ددن أرة ددر المش ددكة

اسددتيقل

التد د

ب د اردا ار العامددة ،لمددا تمفلددا مددن رددرو بل د مبدددأ المشددروبية وسدديادا

القددانون ،وألنهددا تددنم بددن بدددم اقتدرام القضددا  ،ولكونهددا تيددر قددا التقاضد المكيددوع
دس ددتوريا م ددن مض ددمونا ،بض ددة بم ددا يمك ددن أن ت دديد إلي ددا م ددن اتب دداع ة ددرا يي ددر

مشددروبة للوصددوع إلد القددا .وتتبد اردارا بد إمتنابهددا بددن تنييددذ األقكددام وسددائع

بدددا وتتددذرع بمسددويا

شددت  ،ومددن تلددك الوسددائع ال درب

الص دري للتنييددذ ،تعةيددع

تنييددذ القكددم القضددائ بق درار إدار بددرد  ،شددع أفددر القكددم بق درار تنعيم د  ،الت ارر د

والمماةلة ب التنييذ ،التنييذ الجزئ .

()90

و د بهددذر المفابددة تع دد صددورا مددن أرةددر صددور اليسدداد اردار  ،األمددر الددذ

يسددتلزم تعدداون السددلةا

الددفةا ب د مواجهتهددا ،وتددوبير الضددمانا

تلدك القد ار ار واألقكدام .إذ ينبلد بلد الجهدا

الةزمددة القت درام

ارداريدة تقريدك ارجد ار ا

بقددا مددن يمتن د مددن موعييهددا بددن التنييددذ دون وجددا قددا ،وبددر

التنديبيددة

أقس د الج د از ا

( )90انعر بصدد االمتناع بن تنييذ األقكام القضائية والقلوع العملية لهذر المشكلة د .بصم
ببد اهلل الشيخ الوسائع القانونية لضمان تنييذ االقكام اردارية ،دار النهضة العربية ،القا را-
2005ص 240ومابعد ا ،د .صةم يوسا ببد العليم أفر القضا اردار بل النشاة اردار
للدولة ،رسالة دكتورار جامعة بين شمم ،بة تاريخ ص 339ومابعد ا ،وانعر برصوص استيقاع
ذر العا را ب العراا القاض نعمان بتق الراو دور القضا ب قماية النعام القانون بقا
منشور ب مجلة قموراب  ،تصدر بن جمعية القضا العراق  ،العدد الفان سنة 2009ص-82
.83
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ارداريد دة بققه ددم بمد ددا بيهدددا بقوب ددة العد ددزع ،واق ددالتهم إلد د المقد دداكم الجزائي ددة رج د د ار
مقاكمتهم بن تلك األبعاع الت جرمتها المادا ( )329مدن قدانون العقوبدا

الع ارقد

رق ددم 111لس ددنة  ،1969بض ددة ب ددن ق ددا المض ددرور بد د مراجع ددة المق دداكم المدني ددة
رقامة الدبوى والمةالبة بالتعوي
ولعددع م ددن المييددد بد د

.

ددذا المجدداع ،إنش ددا جه دداز مترصددص مد درتبة بقض ددا

مكابق ددة اليس دداد لتنيي ددذ م ددا يص دددرر ددذا القض ددا م ددن أقك ددام أو قد د ار ار أو إجد د ار ا

قضدائية بقدا مرتكبد جدرائم اليسداد ولمةققدة مددن يمتند بدن تنييددذ تلدك األقكدام أيددا

كاند

درجتددا بد السددلم اردار بابتبددارر شدريكا بد تلددك الجدرائم ،وتددوبير الضددمانا

الةزمددة لددا ألدا وعييتددا بنقصد سددربة ممكنددة مددن جهددة وباسددتقةع وتجددرد ومهنيددة

من جهة أررى.

وبالنس ددبة إلد د الس ددلةة التشد دريعية ،بنش ددير ن ددا إلد د وج ددوس ت ددوابر الض ددمانا

القانونية الةزمة لتنييدذ أقكدام القضدا  ،ونعتقدد أن العقوبدة الدواردا بد المدادا ()329

ألنية الذكر ،و

القبم واللرامة أو إقدى اتين العقوبتين جا

رييية ال تتناسس

م جسامة الجرم المرتكس ،وال تكي لتققيدا الدردع المةلدوس .لدذلك نقتدرم تشدديد ا

إل القبم مددا ال تقدع بدن فدةا سدنوا

والل ارمدة التد ال تقدع بدن بشدرين مليدون

دينددار ،إضددابة إلد العددزع مددن الوعييددة دون اررددةع بنيددة بقوبددة أشددد للمتنعددين بددن
تنييذ األقكام الصادرا ب جرائم اليساد.

أما بن دور القضا ب إنيداذ أقكامدا ،بينبلد بلد المقداكم المرتصدة تيعيدع

تلك النصوص القانونية بننزاع أشد العقوبا ؛ أ القكم بالقد األقص للعقوبة بل

أولئك الموعيين مهما بل

درجاتهم ب السلم اردار  ،ونشير نا إل قكم مقكمة

جن بابدين ب مصر الصدادر بتداريخ  2010/10/31الدذ قضد بقدبم مقدابع

القا را مدا سنة م الشلع وبزلا مدن وعييتدا وال ازمدا بددب تعدوي

قددرر ( )5ألالا

جنيددا المتنابددا بددن تنييددذ قكددم صددادر بددن مقكمددة القضددا اردار بوقددا إبددةن
404
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نتيجة انترابا

أقد المجالم المقلية

()91

كما قض

المقكمة ذاتها بد قكدم ألردر

بقددبم وزيددر التعلدديم العددال السددابا لمدددا بددام ،وقددبم مقددابع القددا را بالمدددا ذاتهددا

وبعزلا من الوعيية ،المتنابهما بن تنييذ قكم صدادر بدن مقكمدة القضدا اردار
بتسليم بقار استول

بليا الو ازرا وقولتا إل مدرسة رةبا للقانون( ،)92وقبم وزير

التعليم العال أيضا مدا سنة المتنابا بن تنييذ قكم مقكمة القضا اردار بشدنن
قبوع رريج الفانويدة األجنبيدة بالجامعدا ( ،)93ونشدير ندا إلد بتدوى مجلدم شدورى

الدولددة الت د جددا بيهددا (....إن األقكددام والق د ار ار الصددادرا بددن المقدداكم المكتسددبة

درجة البتا

ملزمة وواجبة التنييذ بما بصل

با من الققوا)( ،)94وقد جا ب قرار

تيسددير للمقكمددة االتقاديددة العليددا العراقيددة بددنن األقكددام الصددادرا ب د ج درائم اليسدداد

المال واردار مستفناا من العيو الراص المروع لرئيم الجمهورية بموجدس المدادا

/73أوال م ددن الدس ددتور( )95األم ددر ال ددذ يعك ددم رة ددورا ددذر الجد درائم ووج ددوس تنيي ددذ
ماصدر بقا مرتكبيها من أقكام.

املطلب الثاين
التعاون مع اجلهات غري الرمسية والدولية يف تنفيذ القانون

البددد لنجددام قضددا مكابقددة اليسدداد بد إنيدداذ قكددم القددانون بقددا الميسدددين مددن

التعاون م الجها

م د جهددود الميسسددا

والهيئا

والميسسا

والمنعمددا

الدارلية يير الرسمية ،وأن تتةق جهودر

ارقليميددة والدوليددة وسددائر الدددوع ،و ددو مددا أكدتددا

اتياقية األمم المتقدا لمكابقة اليساد ،و ذا مانبينا ب اليربين التاليين.

( )91صقيية اليوم الساب االلكترونية ب .2010/10/24
( )92المرج السابا ب .2011/2/6
( )93صقيية الوبد االلكترونية .2011/4/2
( )94رقم القرار 2006/62ب  ،2006/8/24ق ار ار وبتاوى المجلم لسنة  ،2006ص .179
( )95رقم القرار /28اتقادية 2007/ب 2007/1/8انعر المقام بة صبر التميم  ،ق ار ار
وا ار المقكمة االتقادية العليا ،مكتبة صبام ،بلداد 2009 -ص . 256
[العدد الثاني والستون -جمادى اآلخرة 1436هـ إبريل [ ]2015السنة التاسعة والعشرون]

49

405

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 62 [2015], Art. 6

[دور القضاء يف مكافحة الفساد -دراسة حتليلية يف ضوء القانون العراقي]

تمفع الجها

الفرع األول
اجلهات غري الرمسية الداخلية

يير الرسمية ردييا وبونا للسلةا

جهود ا لمكابقة اليساد ،ونبين بيما يل بع

معا ر ذا التعاون-:

أوال -تعددد وسددائع اربددةم واقدددا مددن أ ددم قندوا

ب الوق

الرسمية بما بيها القضدا بد

التعبيددر بددن الد أر  ،و د تدديد

ذاتا دو ار بل جانس كبير من األ ميدة بد تشدريص األرةدا واالنق اربدا

اليسدداد .لددذلك كددان ال بددد مددن توعيددا مددا تبذلددا مددن

ومددن ضددمنها أبمدداع وممارسددا

جهود لتتضابر م جهود القضا الراميدة إلد مكابقدة اليسداد .وبد المقابدع ،يجدس أال
يكددون اللددر

مددن ذلددك ددو التشددهير أو ايتيدداع الشرصددية تققيقددا للايددا

سياسددية أو

قزبية أو ةائيية ،ذا من جهة ومن جهة أررى بنن بل الدولة أن توبر مدا يلدزم مدن

الض ددمانا

المادي ددة والقانوني ددة لرج دداع ارب ددةم والص ددقييين ليقومد دوا بمهم ددتهم بقيادي ددة
()96

وتجددرد ودون رددوا أو وجددع

وتشددير يئددة الن از ددة العراقيددة إل د أن قضددايا اليسدداد

ومشددكةتا وانعكاسدداتا بل د جوانددس القيدداا العامددة ب د الع دراا أرددذ

مسدداقا

مد ددن تلةيد ددة الصد ددقا والمواق د د االلكترونيد ددة رد ددةع بد ددام  ،2012إذ رصد ددد

( )2254ربد د ار وتقريد د ار ومق دداال ةلعد د

واسددعة

الهيئد ددة

به ددا ( )18ص ددقيية بق ددة ،بيم ددا نش ددر المواقد د

ارلكترونية رةع العام ذاتا ( )1534موضوبا .وكان قاسدمها المشدترك مد الصدقا
و تناوع األربار المجردا ومقداال

النقدد ومعلومدا

بدن بضدائ بسداد تردص أسدما

كفيرا بعضدها بد مواقد قياديدة أو مسديولة بمناصدس ربيعدة بد مرتلدا أجهدزا الدولدة.

كما بقد

وب

يئة الن از ة بددا ورش بمدع برصدوص دور اربدةم بد مكابقدة اليسداد.

ذا المجاع نرى ضرورا أن تنرذ قضايا مكابقة اليساد ماتستققا من إ تمام بد

وسدائع اربددةم المرتليددة وأن تقددوم الدولددة بددنةةا بدرامذ إبةميددة بد مرتلددا القندوا

اليضائية راصة بالن از ة ومكابقة اليساد.

( )96اليساد ب األنعمة القضائية مرج سابا ص ،126-120د .لي أديس إسمابيع العيس ،
اليساد اردار والبةالة ،مرج سابا ص.94
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فانيد ددا -ال يري د د دور ميسسد ددا

بالن از ددة ومقاربددة اليسدداد والجمعيددا

المجتم د د المد دددن كالمنعمد ددا

واالتقددادا

المترصصد ددة

الشددعبية والمهنيددة والنقابددا

ويير ددا

ب الرقابة بل أبماع اردارا وتشريص مكامن الرلع واليساد .ومن المهم أن نشير
نا إل أن دور ذر المنعما

لم يزع ضعييا إل قد كبير ب العراا .وال شدك أن

تيعيع ذا الدور من شدننا تقويدة وتعزيدز بمدع القضدا بدن ةريدا مدا تقدمدا لدا مدن

ربدرا تسددابدر بد قسددم مداينعرر مددن دبداوى بسدداد ،وماتربعدا مددن شدكاوى وبةيددا ،

وما تقدما من دبم ومشورا قانونية واسناد لضقايا وشهود اليساد والمبللين بنا ومدا
تنش درر مددن بيان ددا

وتقددارير ومعلوم ددا

قددوع أبع دداع اليسدداد ،يمك ددن أن تترددذ أساس ددا

لتقريك الدباوى ،أو تسدهم بد تقدديم أدلدة إداندة للميسددين ( ،)97بضدة بمدا تقدوم بدا
من بقوا ودراسا
اسددتراتيجيا

المنعمددا

ميدانية قوع اليساد ،واسهامها م الجها

مكابقددة اليسدداد وص ددياية النصددوص القانونيددة بد د

المرتصة ب وض

ددذا الصدددد .وم ددن

المترصصددة بد العدراا نددذكر رابةددة الشدديابية العراقيددة وتقددالا مددن أجددع

الن از ة واالئتةا التشدريع الدوةن لمكابقدة اليسداد .ومدن المييدد أن نشدير ندا إلد
أن ددذر الميسس ددا

التد د يقكمه ددا قالي ددا الق ددانون رق ددم  12لس ددنة  2010ينبلد د أن

ترض بدور ا للرقابة من أجع التاكد من سير أبمالها بشكع مشروع وسليم والتققا

من بدم وقوع أبعاع بساد دارلهدا .ونشدير ندا إلد أن مجلدم شدورى الدولدة كدان قدد

ابت د بددنن لهيئددة الن از ددة صددةقية التققي دا ب د أيددة قضددية بسدداد مرتكبددة ب د جمعيددة
الهددةع األقمددر العراقيددة أو منعمددا
ذا

الصلة ب قانون العقوبا

المجتم د المدددن ممددا تنةبددا بليددا النصددوص

رقم 111لسنة .1969

()98

فالفا  -ينبل بدم إيياع دور األبراد ب ممارسة الرقابة الشعبية ،ولي

الجهددا

أنعار

المرتصددة س دوا بددن ةريددا شددكوى أو إبددة أو شددهادا ،إل د جوانددس وبددير

اليساد الت تعشعش ب اردا ار المرتلية ،و ذر الصورا من صور الرقابة تعد بينا

( )97د .لي أديس إسمابيع العيس  ،مرج سابا ،ص.94
( )98رقم القرار  2008/54ب  2008/5/7مجموبة المجلم لعام  ،2008مصدر سبا ذكرر،
ص (.)153-151
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وبونا للقضا ب مكابقة اليساد.
رابعددا  -للميسسددة الدينيددة ممفلددة بد رجدداع الدددين دور ددا المهددم بد نشددر الددوب

الدين واألرةق برةدورا اليسداد لددى األبدراد بلد اردتةا معتقدداتهم .وبيدان مددى
مراليتا للقيم والتعاليم الدينية واألرةقية ،وتنفيما شدربا ،وبيدان مدا يترتدس بلد ذلدك

من ج از ا
الجها

أرروية ،إضابة إل ما ينزلا القضا من ج از ا

إن جهود الجها

دنيوية.

المشار إليها ب أبةر ،إذا ما تضابر وتكاملد

مد جهدود

الرسمية ،يمكن أن تسهم إل قدد كبيدر بد تقلديص عدا را اليسداد ،وترييدا

العس بن كا ع القضا .

الفرع الثاين
التعاون مع الدول واملنظمات الدولية

تبق الجهود الوةنية قاصرا بميرد ا بن مواجهة مشكلة اليساد التد تجداوز بد

كفيددر مددن األقيددان القدددود الوةنيددة وأرددذ بعدددا دوليددا ألسددباس بدددا كالعولمددة والتقدددم

التقند د وم ددا يد درتبة بهم ددا م ددن تس ددهيع وس ددائع االتص دداع والت ددداوع وت دددبا األمد دواع والس ددل
والمعلومد ددا ويير د ددا .ممد ددا يتةلد ددس تعاوند ددا بد ددابة م د د الد دددوع والمنعمد ددا الدوليد ددة ذا

العةقددة ،و ددو مددا أكدتددا اتياقيددة األمددم المتقدددا لمكابقددة اليسدداد (الم دواد ،46 ،44-43

 )54-53 ،48بة بدد لضدمان نجدام جهدود مكابقدة اليسداد بد إنيداذ قكدم القدانون ،مدن
أن يج ددرى تنس دديا وتع دداون ب ددين الجه ددا الوةني ددة المرتص ددة ،بم ددا بيه ددا قض ددا مكابق ددة

اليساد ،والجها المناعرا ب الدوع األررى ،والهيئا والمنعما الدولية ،الرسمية منهدا
كد دداألمم المتقد دددا واالتقد دداد األوروب د د  ،اللد ددذين ينعمد ددان ويم د دوالن ب د درامذ تن يد ددع وتد دددريس
مترصصة ب

ذا المجاع ب بدد مدن الددوع العربيدة ومنهدا األردن ومصدر وبلسدةين،

وييددر الرسددمية مفددع منعمددة الشدديابية الدوليددة .ددذا إضددابة إل د ضددرورا بقددد المعا دددا

واالتياقي ددا مد د ال دددوع األر ددرى ،وتيعي ددع م ددا ددو ناب ددذ منه ددا ،بد د مج دداع الق ددب

المتهمين ،وتسليم المجرمين ،وضبة وقجز وابادا األمواع المتقصلة بن اليساد،

بلد د

وبالرجوع إل قانون يئة الن از دة الع ارقد لسدنة  2011نجددر قدد أنشدن أوع مدرا

دائ درا راصددة ضددمن تشددكية
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الم ددادا ( – )10س ددابعا من ددا لتت ددول مس دديولية جمد د المعلوم ددا

ومتابع ددة المتهم ددين

المةل ددوبين للهيئ ددة م ددن ر ددار العد دراا واس ددترداد أمد دواع اليس دداد المهرب ددة إلد د الر ددار
بالتعداون والتنسديا مد الجهدا

المعنيدة ،وتضدم مدديريتين؛ األولد السدترداد األمدواع

والفانية السترداد المتهمين .و نا البد لندا مدن تنكيدد ضدرورا وضد أةدر قانونيدة لهدذا

التعاون من رةع وض النصوص القانونية المنعمدة للمسدابدا المتبادلدة بدين الددوع
ب جرائم اليسداد بشدكع رداص وذلدك بد تبليد المسدتندا

التيتدديش والقجددز والتجميددد وتبددادع تقددديم المعلومددا

المسد ددتندا
والمنشي

والسد ددجة

القضدائية وتنييدذ بمليدا

والم دواد واألدلددة وتقددديم أصددوع

القكوميد ددة أو المص د دربية أو الماليد ددة أو سد ددجة

التجاريدة وتقديدد العائددا

ارجراميدة أو الممتلكدا

األررى أو اقتيا أفر ا واسترداد ا وتسليمها لمستققيها.

أو األدوا

الشد ددركا

أو األشديا

ومن التةبيقا العملية للتعاون بين العراا والدوع األررى ب مكابقة اليساد،

نشير نا إل إقدى القضايا الت لوقق

بيهدا إقددى الموعيدا

قضدائيا الرتةسدها

مبددال ماليددة كبي درا مددن دائرتهددا ب د أمانددة بلددداد والهددرس بهددا إل د بيددرو  ،قيددا تددم

القب

بليها وابادا ما ربتا من أمواع بالتعاون بدين العدراا ولبندان وقدد قكدم بليهدا

مير ار بالسجن الميبد ،كما نشير إلد أن المقداكم المرتصدة قدد أصددر ردةع بدام

 )1245( 2012قكمدا بقدا ( )1330متهمدا أديندوا بالتةبدس بالمداع العدام وألزمد

مليار و ( )621مليون دينار إل رزينة الدولة
ا
تلك األقكام المدانين برد مبل ()68

قبع ارب ار بنهم بعد إنقضا مقكومياتهم( ،)99ولكن بالريم من أ مية ذر الجهود،
بة بدد لندا مدن االبتدراا بدنن قجدم مداتم اسدتردادر بعدة مدن أمدواع ال يمفدع إال نسدبة

ضئيلة جدا بالقيام إل قجم األمواع المتقصدلة مدن أبعداع اليسداد والتد تدم تهريدس

أيلبها رار البةد ،كما أن األيلبية الععم من المتهمين بتلك القضايا ممن ربوا

 -وبعضهم شلع مناصس قيادية ربيعة بد الدولدة  -لدم يدتم اسدتردأد م ريدم صددور

أقكام قضائية باتة بقا البع

منهم .ونشير نا بل سبيع المفاع ال القصر إل

العقدددين المبددرمين بددام  2005بددين و ازرا الدددباع العراقيددة واقدددى الشددركا

( )99موق

يئة الن از ة.
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العدين الجاريددة لتوريددد أسددلقة ومسددتلزما

إلد و ازرا الدددباع العراقيددة قيددا تددم بموجددس

العقد األوع دب كامع مبل العقدد وقددرر أربعدة مةيدين ومائتدان وفةفدة وسدبعون ألدا

دوالر أمريك د  ،بيمددا تبل د قيمددة العقددد الفددان مبل د فمانيددة مةيددين وأربعمائددة وفةفددة

وسبعين دوالر أمريك تدم دبد المبلد بالكامدع أيضدا ،إال أن الشدركة لدم تنيدذ التزامهدا

بتوريد المواد المتيا بليها األمر الذ قدا بالو ازرا إل إنذار ا بواسدةة دائدرا الكاتدس
العدددع وذلددك بموجددس ارنددذارين الم درقمين  11276و 11277بتدداريخ 2011/5/10

بل د إب درام العقددد وتسددليم المبل د بالكامددع ( ،)100ومددن

أ بعددد مددرور رمددم سددنوا

األمفلددة األرددرى األشددد ي اربددة (ارتيددا ) مبل د ( )18مليددار دوالر مددن أم دواع صددندوا

إبددادا إعمررار العدراا الددذ كاند
برايمر ،و ذا يي

من بي

.

تشددرا بليددا سددلةة االئددتةا الميقتددة برئاسددة بددوع

( )100قناا البلدادية اليضائية ،برنامذ ستوديو التاسعة ،قلقة يوم . 2013/1/24
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خامتة

إيمانا بدور القضا ب مكابقة مشكلة اليساد -امبة التد تعدان منهدا الكفيدر

مددن دوع العددالم وب د مقدددمتها الع دراا -بقددد جددا

جملددة مددن المب دادئ واألبكددار واالقت ارقددا
الجها

الت يعوع بليها لمن استش ار

ولقد أفبتد

ددذر الد ارسددة المتواضددعة لتبقددا

الهادبددة إل د تعزيددز دورر بوصدديا أقددد أ ددم

ذر العا را والقد من ألفار ا.

الد ارسدة أن نجدام القضدا بد مهمتدا دذر ر دن – إلد قدد كبيدر-

بت ددوابر اررادا السياس ددية و الني ددة الققيقي ددة والريب ددة الص ددادقة بد د القض ددا بلد د

امبددة ،وبمدددى مددا يتددوابر مددن ضددمانا
باق السلةا

ب الدولة.

ويجددر بنددا بد

ددذر

السددتقةلا ،وبمسددتوى التعدداون والم ديازرا مددن

ددذا المقدام ،ونقددن نشددارا بلد االنتهددا مدن البقددا ،أن ننبددا

إل أن بشع القضا أو تلكير ب أدا مهمتا ،سوا كان بائدا إلد تددرع السدلةا
األررى ب شيونا ،أو إل بدم توبير ما يلزم من ضمانا

لممارسة بملدا ،أو إلد

يياس التنسيا والتعاون م باق السلةا  ،سييد إل نتائذ سلبية جمة.

وال نريددد ونقددن ننه د د ارسددتنا ددذر أن نكددرر ماسددبا ورلصددنا إليددا مددن أبكددار

ونتائذ تم بيانها ب مواضعها من البقدا ،ولكدن قسدبنا ذكدر بعد

التوصد دديا

االسدتنتاجا

و

الت د د أفرند ددا إيراد د ددا ند ددا لعلهد ددا تسد ددهم-إل د د جاند ددس ماسد ددبا بياند ددا مد ددن

مةقعددا  -بد الترييددا بددن كا ددع القضددا مددن جهددة ،و تعزيددز دورر بد مكابقددة

اليساد من جهة أررى ،يمكن إجمالها بما يل -:
أو ًال :االستنتاجات-:

 .1إن عد ددا را اليسد دداد اردار ب د د الع د دراا عد ددا را قديمد ددة ،إال أنهد ددا اتسد ددع
واستشددر بعددد االقددتةع األمريك د بددام  ،2003قت د بات د

الدولة.

 .2إن تشددكيع القكومددا

والمجددالم النيابيددة العراقيددة بعددد بددام  2003بل د
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وبا مقاصصة سياسية تقوم بل أسم ةائيية وقومية وقزبية ،أدى إل

يد

النعدر بدن أبعداع اليسداد بدع وتلةيدة دذر األبعداع قمايدة للياسدددين

الد ددذين ينتمد ددون إل د د تلد ددك الةوائد ددا أو القوميد ددا

لمصالقها بل المصلقة العامة للشعس العراق .

 .3إن مقاربة اليساد تتم من رةع ألليا

أو األق د دزاس ،تيضد ددية

وقائية وأررى بةجية .وال شك أن

در ا  ،ومددا يصدددرر مددن أقكددام بقددا الياسدددين،
مددا يترددذر القضددا مددن إجد ا

يعد واقدا من أ م ألليا

اليساد وردع الياسدين.

المكابقة العةجيدة ،وأشدد ا صدرامة بد مقاربدة

 .4قدد أسدهم القضدا الع ارقد وبداألرص قضدا مكابقدة اليسداد مدن ردةع مددا
أصدددرر مددن أقكددام ،إسددهاما بددابة بد تعزيددز جهددود مكابقددة اليسدداد وردع

الياسدين ،إال أن دورر لم يرتا لقدد امن إلد مدا يتناسدس مد رةدورا دذر
امبة الت استشر ب جسد اردارا العامة العراقية.

 .5إن تيعيددع دور القضددا ب د مكابقددة اليسدداد يتةلددس تددوبير البيئددة الةزم دة
لنجاقددا بد بلددو

ددذا الهدددا ،ومنهددا تددوبير الضددمانا

الةزمة لكيالة استقةلا من جهة ،وتعاون بداق السدلةا

القانونيددة والماديددة
معدا بد قملتدا

المنا ض ددة لليس دداد م ددن جه ددة أر ددرى ،و ددو م ددالم يتقق ددا للقض ددا الع ارقد د

بالشكع الصقي والمقبوع.

 .6م أن وجود قضا مترصص ب مكابقة اليساد يعد رةوا أول ومهمة
لنجام القملة الت يقود ا القضدا بد

يتققددا ب د الع دراا إال ب د وقد د

مرقلة التققيا.

دذا المجداع ،إال أن دذا األمدر لدم

متددنرر وبصددورا جزئيددة اقتصددر بلد د

 .7قصددور السددلةة التش دريعية بددن تعضدديد دور القضددا الع ارق د ب د مكابقددة
اليساد ،سوا من قيا ضدعا بابليدة الرقابدة بلد أبمداع القكومدة ،بمدا
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ب د ذلددك الكشددا بددن أبعدداع اليسدداد ،أو مددن قيددا بشددلها ب د اسددتكماع

المنعومة التشريعية الةزمة للن از ة ومكابقة اليسداد ،و دو مايددرع ضدمن
وعييتها التشريعية ،وذلك لألسباس الت أشرنا إليها ألنيا.

 .8قص ددور الس ددلةة التنييذي ددة ب ددن تعزي ددز دور القض ددا الع ارقد د بد د مكابق ددة
اليساد ،بع إنها بل العكم من ذلك لعب

بع والملة ب أقيان كفيرا ألبعاع اليساد.

دور المعةع والمعرقع لعملا،

 .9يمدارم كددع مددن ديدوان الرقابددة الماليددة و يئددة الن از دة مددن رددةع وعييتيهمددا
الرقابية دو ار مهما ب تعزيز دور القضا العراق بد مكابقدة اليسداد ،إال

أن األمدر لددم يددزع بقاجددة إلد مزيدد مددن التعدداون والتنسدديا المشددترك ر ازلددة
أوج ددا الت دددارع و االزدواجي ددة والتض ددارس بد د االرتصاصد دا

م ددن جه ددة،

وتققيا التكامع بين بمع ذين الجهازين ،والقضا من جهة أررى.

 .10فم ددة مةقع ددا

تتعل ددا بتسد دري ارجد د ار ا

وبت ددوبير الض ددمانا  ،وبتنيي ددذ

مايصدرر القضا من أقكام ب قضايا اليسداد ،تقتضد وضد مدايلزم مدن

قلوع تشريعية وبملية لمواجهتها.

 .11اليشددع الددذري ب د اسددترداد أيلددس المقكددومين بددن ج درائم بسدداد وبراصددة
أولئك الذين سبا وشللوا مناصس قيادية ب الدولدة العراقيدة فدم ربدوا إلد

ردار البلدد ،أو بد اسدترداد أمدواع الشددعس الع ارقد التد تدم تقصديلها مددن

تلك الجرائم.
التوصيات-:

 .1نبذ أسلوس المقاصصة الةائيية والعنصرية والقزبية ب
السلةا

العامة ب الدولة.

 .2ت د ددوبير الض د ددمانا

القانوني د ددة والمادي د ددة الةزم د ددة الس د ددتقةع القض د ددا ب د ددن
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الس ددلةتين التشد دريعية والتنييذي ددة ،و اتب دداع أس ددلوس الترص ددص بد د قض ددا
مكابقة اليساد بل الوجا الذ سبا إيضاقا من رةع البقا.

 .3وض بقوبا

رادبة بقا كع من يتدرع ب أبماع القضدا مهمدا بلد

درجتا ب السلم اردار أو المنصس العام.

 .4ابتبار من يلة أويعضد أبعاع اليساد –مهما بل

درجتا – شريكا ب

الجريمددة يعاقددس بالعقوبددة ذاتهددا المقددررا لليابددع األصددل  ،س دوا اسددتند ب د

ذلك إل وال ا

سياسية أو ةائيية أو بشائرية أو بنصرية.

 .5ابتبار المنصس الوزار أو الدرجة الوعيييدة الراصدة أو بضدوية مجلدم
النواس أو مجدالم المقابعدا

اليساد.

أو صدية القاضد  ،عربدا مشدددا بد جدرائم

 .6النص بلد وجدوس سدقس يدد الموعدا بدن الوعييدة (وقيدا اقتياةيدا بدن
العمع) بند إتهاما أو التققيا معا بجريمة بساد.

 .7الددنص بل د ابتبددار جريمددة اليسدداد بمرتلددا صددور ا مددن الج درائم المرلددة
بالشدرا بمددا يترتدس بلد ذلدك مددن ألفدار ،وبراصددة العدزع مددن الوعييددة أو
المنصس العام كعقوبة تبعية للعقوبا

 .8الددنص ب د التش دريعا

ذا

الجزائية األصلية.

العةقددة بل د إل دزام الموعددا العددام والمكلددا

بردمدة بامدة بمدا بديهم أبضدا مجلدم الندواس بداربة بدن أ بعدع مدن

أبعداع اليسدداد بلدم بددا بد أفنددا أو بسدبس أدائدا لوعييتدا .وبالمقابددع تددوبير
مايلزم من قماية قانونية للمبللين.

 .9الددنص بلد بةددةن التصدربا

التد أجرتهددا الجهددا

وبقددود ومددايتعلا بهددا مددن أبمدداع واج د ار ا

بساد ،واتراذ التعقيبا
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 .10النص بل

وقا تنييذ أ

الن از ة التققيا ب

الةعن بارللا ب

قرار إدار يباشر القضا أو تباشر يئة

شبهة بساد بشننا ،وابتبار ذلك سببا لوقا مدا
المدا .وكذلك القاع

القرار ،رشية تقصنا بمض

بالنسبة إل العقود الت تبرمها الدولة والت تقوم قولها شبهة بساد لقين

الب

ب الموضوع قضائيا.

 .11ضرورا استكماع بنا المنعومة التشريعية لمكابقة اليساد ،وبراصة
قوانين الشيابية مفع قانون قا القصوع بل المعلوما

ب تمويع القمة

وقانون الشيابية

االنترابية وقانون األقزاس السياسية وقانون الكشا

بن الذمة المالية ،وتقديفها دوريا بما يمكنها من متابعة التةو ار
المتساربة والمتةققة لصور وأساليس اليساد ،ذا إضابة إل

ارسراع بنصدار القوانين األررى ذا

العةقة ومنها قانون األقزاس

السياسية وقانون المقكمة االتقادية العليا ،وقانون تعوي

من أبماع اليساد تنييذا لما قض

اليساد .بل

المضرورين

با اتياقية األمم المتقدا لمكابقة

أن تتسم الصياية القانونية لمرتلا التشريعا

والدقة ،واالبتعاد بن اللمو

ضرورا

بالوضوم

واربهام ،و و ما يستللا الياسدون

وينيذون من رةلا الرتكاس أبعاع اليساد.

 .12ابتمدداد الشدديابية التد تسددتند إلد معددايير بلميددة وأرةقيددة وقيميددة .إضددابة
إلد د الكي ددا ا وق ددوا الشرص ددية بد د ارتي ددار المةك ددا
القض دداا وأبض ددا االدب ددا الع ددام وذو ال دددرجا

أ ميددة ددذر الوعددائا مددن قيددا الصددةقيا

أكفددر تعرضددا مددن ييددر م ري د ار ا

الوعييي ددة وبراص ددة

الراص ددة ،ب ددالنعر إلد د

والمسدديوليا  ،وألن شددايليها

اليسدداد ،و ددم يمفلددون اقتياةيددا يجددس

تنميتا لةستيادا منا ب إشلاع الوعائا األبل مستقبة.

 .13التنسديا والتكامددع بددين الجهددا

المكليدة بمكابقددة اليسدداد والقضددا تشدريعيا
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وبمليا لمن تدارع االرتصاصدا

أو ازدواجهدا أو تضداربها .وبد الوقد

ذاتددا ال يوجددد مددا يمند مددن إللددا أو دمددذ أو اسددتقداا أجهدزا جديدددا ألن
العبرا ليم بعدد تلك الجها

بع بنتائذ بملها.

 .14ضرورا ارسراع بننشدا القكومدة ارلكترونيدة العراقيدة بمدا يعكسدا إنشداي ا
مددن ألفددار إيجابيددة بد المجدداال

كابددة ،بمددا بيهددا القددد مددن اليسدداد ومددن فددم

الترييددا بددن كا ددع القضددا  .ولكددن يتعددين أن يسددبا ذلددك وض د القوابددد

القانونيددة الةزمددة لقكددم ددذا الجهدداز تنعيمددا ونشدداةا وبدداملين ال سدديما أن
مععم الدوع –بما بيها العربية – قد سبق

العراا إل ذلك أشواةا.

 .15المراجع د ددة الدوري د ددة و التقد د ددويم المس د ددتمر السد د ددتراتيجيا

مكابق د ددة اليسد د دداد

وبراصددة مددا يتعلددا بدددور القض ددا  ،بمددا تتضددمنا مددن تش دريعا

ورة ددة

وبدرامذ وألليددا  ،وتةوير ددا بمددا يتناسددس مد تةددور أنمدداة وصددور ووسددائع

اليساد.
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أو ًال -الكتب والرسائل

املصادر باللغة العربية

 .1د .بشير بل الباز ،دور القكومة االلكترونية ب صنابة القرار اردار
والتصوي

ارلكترون  ،دار الكتس القانونية ،القا را2009 -

 .2قلم ببد الرقمن الدرباش  ،الرقابة البرلمانية بل أبماع الو ازرا دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير كلية الققوا –جامعة ارس ار 2007

 .3د .داود ببد الرقمن الباز ،اردارا العامة (القكومة) االلكترونية وأفر ا

بل النعام القانون للمربا العام وأبماع موعييا ،مجلم النشر العلم ،
الكوي 2001-

 .4د .ز ير ببد الكريم الكايد ،القكمانية قضايا وتعبيقا  ،المنعمة العربية
للتنمية اردارية ،القا را 2003-

 .5د .سعيد بل
2007

الراشد  ،اردارا بالشيابية ة ،1كنوز المعربة ،بمان-

 .6القاض سالم روضان الموسو  ،دور القانون والقضا ب مكابقة اليساد
ة ،2مكتبة صبام ،بلداد – 2011

 .7صال دوام سالم الروالدا ،موا مة االتياقية الدولية لمكابقة اليساد م
التشريعا

األردنية و أللية تةوير وتيعيع القةاع اردار دراسة بين

النعرية والتةبيا ،رسالة دكتورار مقدمة إل

العربية بجامعة الدوع العربية2011 ،
 .8د .صةم الدين بهم

معهد البقوا والدراسا

مقمود ،اليساد اردار كمعوا لعمليا

االجتمابية واالقتصادية ،دار النشر بالمركز العرب
والتدريس ،الريا

1994-

للدراسا
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 .9د .صةم يوسا ببد العليم ،أفر القضا اردار بل النشاة اردار
للدولة ،رسالة دكتورار جامعة بين شمم ،بة تاريخ.

 .10د .بامر الكبيس  ،اليساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتس الجامع
القديا -لم يذكر مكان النشر.2002 ،

 .11ببد المجيد قراقشة ،اليساد اردار دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير،
جامعة اليرموك.

 .12د .بصم

ببد اهلل الشيخ ،الوسائع القانونية لضمان تنييذ األقكام

اردارية ،دار النهضة العربية ،القا را.2005-

 .13المقام بة صبر التميم  ،ق ار ار
مكتبة صبام ،بلداد.2009 -

 .14د .بل

القا را.

و أل ار المقكمة االتقادية العليا،

يوسا شكر  ،األنعمة السياسية المقارنة ة ،1البراك للنشر،

 .15د .بيصع شةناو  ،ب

النعام الدستور

التجارية ة  ،1بمان.2003-

االردن  ،مةاب

الدستور

 .16د .لي أديس سلمان العيس  ،اليساد اردار والبةالة ،لم يذكر مكان
النشر .2009-

 .17مايكع جونستون ،متةزما
العبيكان للنشر.

 .18القاض

اليساد ،ترجمة د .نايا الياسين ،ة،1

مقمد قسن الزبيد  ،ضمانا

مةبعة الشعس ،بلداد –.1985

القاض

ب

العراا ،ة ،1

 .19مصةي قمارنة وبايز الصبا  ،دراسة قالة األردن ،ندوا اليساد والقكم
الصال ب البةد العربية ،مركز دراسا
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.2006
 .20ناصر ببد الناصر ،عا را اليساد مقاربة سوسيولوجية اقتصادية ،دار
المدى للفقابة والنشر ،دمشا.2002-

 .21د .نعمان أقمد الرةيس ،الوسية ب النعم السياسية والقانون الدستور ،
ة  ،1دار الفقابة ،بمان1999-

ثانياً -األبحاث والتقارير:
 .1د .أقمد ببد العا ر ،أفر الرشوا بل
متام بل الموق االلكترون

العقد اردار –دراسة مقارنة،

kenanaonline. com

 .2د .أد م مقمد قشيش ،المجتم األ ل ومكابقة اليساد ب ضو مبادئ
قانون التنمية ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد 28سنة 2010

 .3قسن أقمد كاعم ،قماية الشهود والمربرين والضقايا ب جرائم اليساد،
بقا منشور بل موق

يئة الن از ة

 .4د .قسن ببد الرقيم السيد ،الشيابية ب

إج ار ا

التعاقد القكوم

ب

دولة قةر دراسة مقارنة م قانون  UNCITRALورقة مقبولة ب ميتمر

مكابقة اليساد ب ألسيا المنعم من قبع اللجنة الوةنية للن از ة والشيابية

بدولة قةر المنعقد ب  11-9يونيو 2008

 .5د .رالد الزبيد  ،التزام الموعا العام بكتمان أسرار الوعيية العامة ب

القانون االردن – دراسة مقارنة ،بقا منشور ب مجلة الققوا ،تصدر

بن مجلم النشر العلم ب جامعة الكوي  ،العدد 3السنة  36سبتمبر

2012

 .6دينا قسن وبا ،المواةنة واردارا العامة ب

القالة المصرية ،مجلة

النهضة تصدر بن كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القا را،
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المجلد  12العدد الراب أكتوبر .2011
 .7القاض
موق

رقيم العكيل  ،معايير تمييز اليساد الجسيم ،بقا متام بل

يئة الن از ة العراقية.

 .8القاض سالم روضان الموسو  ،جريمة التوسة والرجا صورا من صور
اليساد اردار  ،بقا منشور ب

مجلة قموراب

القضا العراق  ،العدد الفان سنة .2009

تصدر بن جمعية

 .9المستشار سر مقمود صيام ،دور أجهزا القضا والتنييذ ب

مكابقة

اليساد ،بقا مقدم إل الميتمر العرب الدول لمكابقة اليساد المنعقد ب
لليترا من .2003/10/8-6

الريا

 .10د .بادع بمر شريا ،د .نافان  .براون ،استقةع القضا ب العالم
العرب  ،دراسة مقدمة إل

برنامذ إدارا القكم ب

العالم العرب

لبرنامذ األمم المتقدا ارنمائ  ،ترجمة بزيز الناصر إسمابيع.

التاب

 .11بل

ببد القسين مقسن الرزبل  ،شرم قانون يئة الن از ة ،بقا

 .12بل

الوعائا العامة ،بقا

يئة الن از ة العراقية

منشور بل موق

ببد القسين مقسن ،ألليا

منشور بل موق

 .13القاض

بتق

التعيين ب

يئة الن از ة العراقية.

الجوار  ،دور السلةة التنييذية ب

القضا  ،بقا منشور ب
سنة .2009

ضمان استقةع

مجلة التشري والقضا السنة األول

بدد 2

 .14المستشار مقمد قسام اللريان  ،استقةع القاض  ،مجلة القا ،تصدر
بن اتقاد المقامين العرس العدد 1سنة .1991

 .15د مدق
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الموق االلكترون لشبكة االقتصاديين العراقيين:
IRAQIECONOMISTS. COM. WWW

 .16منعمة الشيابية الدولية ،تقرير ا لعام  2007بن اليساد ب
القضائية.

 .17القاض

نعمان بتق

بقا منشور ب

الراو  ،دور القضا ب

األنعمة

قماية النعام القانون ،

مجلة قموراب  ،تصدر بن جمعية القضا العراق ،

العدد الفان سنة . 2009
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ثالثاً :التحقيقات والتصريحاًت
 .1إيام قسام الساموك ،تققبا بعنوان القضا
جديدا تيكد تراج اليساد ب

العراا متام بل

يكشا إقصائيا

الموق االلكترون

 www. Iraqiq. iqviewتاريخ االةةع 2013/1/20
 .2القاض

رقيم العكيل

رئيم يئة الن از ة السابا ،تصريقا لشبكة

إيةا نشر يوم الفةفا 2012/12/28بل موق الشبكة االلكترون

 .3السيد سمي بينو ،رئيم يئة مكابقة اليساد ،تصري إل وكالة بت ار
لألنبا بتاريخ 2012/5/4

 .4النائس ببد الرقمن اللويز  ،برنامذ جدع براق بل قناا السومرية
اليضائية بتاريخ 2012/3/13

 .5ببد الرزاا البيرقدار ،المتقدا الرسم باسم مجلم القضا األبل

تصري لا بتاريخ  .2012/4/17انعر موق العدع نيوز

سابقا ب

تاريخ الزيارا 2012/1/22

 .6مصةي البرار  ،رئيم ديوان المقاسبة االردن  ،مقابلة معا نشرتها
صقيية الدستور االردنية بتاريخ 2011/6/25

 .7القاض

منير قداد الناةا السابا باسم مجلم القضا األبل ،

موق كتابا

kitabat@kitabat. com

المصادر باللغتين االنجليزية والفرنسية-:
1. Barbara Hinkson Craig and Robert s Gilmour , The constitution and
Accountability for public Functions , Governance , vol. 5 no. 1 1992
2. D. Osterfeld, Corruption and Development, Journal of Economic,
Growth, 1989
3. Jegouzo Yves , Le droit à la Transparance Administrative, EDCE,1991
4. Maisl H , Une Nouvelle Liberté Publique , La aux Documents
Administratifs, ed Saint Paul , Paris , 1981
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