
نجاة باشا

مستشار مقرر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

حول تجريم الكسب غير المشروع



أخالقيةمخاوفتثيراالنتشارواسعةكظاهرةالفساد•

لحكمايقوضالفسادلكونواعتباراوسياسية،واقتصادية

كماعدالة،الويضعفالمنافسةويشوهالتنميةويعيقالرشيد،

فقر،المنللتخفيفعائقاويشكل،اإلنسانحقوقيقوض

فيالشكوكويدخلباألعمال،القيامتكلفةمنويزيد

يقللووالخدمات،السلعتكلفةمنويزيدالتجارية،المعامالت

المؤسساتفيالثقةويدمروالخدمات،المنتجاتجودةمن
.األسواقتشغيلكفاءةووالطلبالعرضفيويتدخل



بكلادالفسةمكافحالمتوجبمنكانبسطهسبقمالواعتبارا•

اداتكمضتعتمدتشريعيةمنظومةارساءبينهامن،الوسائل

جريمتالنطاقبتوسيعمظاهرهمنالحدفيتساهموللفساد

هامنزجرية،نصوصغيابمنتشكوأخرىأفعاالليشمل

.المشروعغيرالكسبأواإلثراءلتجريمقانونسن

2011مارس14في13عددالمرسومصدوررغمو•

لألشخاصوالعقاريةالمنقولةاألمالكبمصادرةالمتعلق

قائمةالفيالتوسعبابفتحمعبملحقه،اسمائهمالمضمنة
.كسبهمتجريمدون



2011لسنة120عدداإلطاريالمرسوميجرملمكما•

روع،المشغيراإلثراءأوالكسبالفسادبمكافحةالمتعلق

المتحدةاألمماتفاقيةمن20المادةأنمنالرغمعلى

علىحثت2008سنةعليهاوالمصادقالفسادلمكافحة
.تجريمه



المراجعةظلتالمشروع،غيراالثراءتجريمغيابوأمام•

اسطتهابويمكنالتياألدواتأهمالماليةوالتحاليلالجبائية

كسبهمفييشتبهالذيناألشخاصثروةمصادرفيالتقصي

نصوصأنخاصةبها،مصرحغيرمداخيلأولثروات

قلبدةقاععلىقائمةتبدوالجبائيةواإلجراءاتالحقوقمجلة

ليهم،عاألداءتوظيفيتمالذيناألشخاصعلىاإلثباتعبء

متعتتالماليةللتحاليلالتونسيةاللجنةأنالىاضافة

تمر  يالتالماليةالتدفقاتحولللتحريواسعةبصالحيات
.البنكيةالمنظومةعبر



تمرللتطويالحاليالتشريعياإلطارقابليةادراكولغاية•

غيربالكسأواإلثراءليشملالتجريمتوسيعنحوىاالتجاه

التشريعاتتغطيهاالالتياألفعالمنوغيرهالمشروع

افواهدمحتوىمعالتشريعمواءمةمنهجيةاطارفيالحالية

.2003لسنةالفسادلمكافحةاالمميةاالتفاقية

كانتالماضي،وانتهاكاتتجاوزاتتكرارمنعولغاية•
:ينهابمنالقوانينمنجملةمشاريعمقترحبتقديمالمبادرة



مشروع قانون يتعّلق بتجريم اإلثراء غير المشروع•

الفصل األول•

ف يهدف هذا القانون إلى تجريم اإلثراء غير المشروع للموظ
.العمومي



المالحظات

والجريمةالحيث،العقوباتوالجرائمشرعيةبمبدأعمال•
.صالنهذاوضعتمالوضعسابققانونيبنصاالعقوبة



عينةمفئةليشملالعموميالموظفعلىالتجريماقتصر•

ضمنتوسعالذيالسوريالمشرععكسعلىغيرها،دون

غيربالكسبالمتعلق"1958لسنة64رقمالقانون

أيعليهحصلمالكلمشروعغيركسبايعد"المشروع
"...التواطؤطريقعناعتباريأوطبيعيشخص



يدوبالتحدالفسادمكافحةجهوددعماطارفيالمشروعجاء*

ةالمتعلقتلكومنهاالعامالمالعلىاالعتداءجرائممكافحة

شروع،مغيركسبعلىللحصولالعموميةالوظيفةبإستثمار

.وطنيالاالقتصادعلىوخيمةسلبيهآثارمنالجريمةلهذهولما

الجرائمعنختلفتخاصطابعذاتجريمةلكونهااضافة
.اعنهالناجمالضررأومرتكبيهاحيثمنسواءالتقليدية



وخبرةميوعلثقافيبمستوىيتمتعونالجريمةهذهفمرتكبي•

عنمعالمهاوإخفاءإرتكابهامنتمكنهمعملهممجاليف
.الرقابيةاألجهزة

يلوتعطوتفكيكالفسادمكافحةانالىاالشارةضرورة•

اتواإلجراءالمؤسساتيالبناءاستهدافتستوجبآلياته
.األشخاصإلىتصلأنقبلالمتبعة



(الفقرة ) الفصل األول

كل،القانونهذامعنىعلىالمشروع،غيرباإلثراءُيقصد•

ائهأبنأوقرينهأوالعموميللموظفالماليةالذمةفيزيادة

جاوزتتلفائدته،أوأحدهمجانبمنتتمنفقةكلأوالقصر،

ي،العمومللموظفالسنويةالمداخيلأضعافخمسةقيمتها
.معقولةبصورةمصدرهامشروعيةتبريريمكنوال



المالحظات

مداخيلعلىزادماهوالمجالهذافيالشبهةيثيرما•

الزوجةجانبمنأوجانبهمنانفاقهيتممااوالموظف

المداخيلاضعاف5يتجاوزلفائدتهماوالقصرواالبناء
.بهاالمصرحالسنوية



مدالمعتالمعيارهوما،القصراالبناء+القرين+الموظف•

واجبيكونقد؟المشموليناالشخاصقائمةتحديدفي

.المساكنةاواالنفاق

عالقاتاومصاهرةاوقرابةذوياشخاصايكونونوقد•
.المكاسببتلكينتفعونقدحميمية



ادزماهوالمشروعغيراالثراءتحديدفيالمعتمدالمعيار•

اتتقنيمنانحينفي،السنويةالمداخيلاضعاف5على

بينالتوازنعدمهوالماليالفسادحاالتفييالتقص

صيالتقبعمليةالمعنيالشخصانفاقمستوىوالمداخيل

.الدوليالمستوىعلىمعتمدةتقنيةوهي

اضعاف5نفقاتهتتجاوزالشخصكلعكسيةبصورةاي•

.عالمشروغيرالكسبجريمةاجلمنفيهيشتبهالدخله



فيادةالزيليثبتالشبهةيثيرمنبينموزعاالثباتعبء•

،المداخيلاضعاف5تتجاوزبنسبةالنفقاتاوالمداخيل

اضعاف5علىزادماانيثبتانعليهبهوالمشتبه

.مشروعةةطريقباكتسبهانفقاتهاومداخيله

.ليهعوالمدعىالمدعيبيناالثباتعبئتوزيعاعتمادتم



نمصورةحقيقتهافيهيالمشروعغيراالثراءجريمةف•

الساالختجرائممنهاالوظيفةبواجباتالمخلةالجرائمصور

هذهبينالفرقولكن،السلطةاستعمالوإساءةوالرشوة

طريقةفيهوالمشروعغيراالثراءوجريمةالجرائم
.عالمشروغيرالكسبتحققكيفيةفيوليساالثبات



يرغبطريقةةالثروفيالزيادةاوالمشروعغيرفاإلثراء•

هذالنطاقخاضعالالعموميللموظفحققتستمشروعة

أركانققفتح.لمنصبهاولوظيفتهاستغاللهخاللمنالقانون

الىنادااستةيمموالعالنيابةعاتقعلىاثباتهيكونالجريمة

لحقاماواحترالجزائيالقانونفيالمفترضةالبراءةقرينة
.دستوري



يابةالنقيامدونتلكالبراءةقرينةدحضمكنيالوعليه•

درجةوتهاقتبلغانيجبالتيالكافيةاالدلةبتقديمعموميةال

ركانأمنركنكللقيامواقعةكلإثباتيتمحيث،اليقين

يفبهالمشتبهوحقالبراءةمبدأينهدمالوحتىالجريمة

اموهوالدستور،يقتضيهماطبقومنصفةعادلةمحاكمة

ةبقيخاللمنالمشروعغيراالثراءقانونمشروعكرسه

.فصوله



متقديعدمصورةعنسكتالذياالردنيالمشرععكسعلى

ليهالتنسبمكاسبهفيالزيادةمشروعيةعلىدليالالمتهم
.مشروعغيرثراءاإلجريمة



خلهدفيالزيادةمشروعيةإثباتعنالشخصعجزيعتبر•

أنلكذ."مشروعغيراثراء"الزيادةهذهالعتباركافيادليال

في(اضعاف5)زيادةايأنمفادهاقرينةأفترضالقانون

معتتناسبالحكمهفيهومنأووميالعمالموظفثروة

ةينقربإيجاديتعلقنصوهو،مشروعغيرإثراءتعددخله

(بالمكاستلكمصدرشرعيةاثبات)دحضهايجوزقانونية
.االثباتلعبءقلبااعتبارهيمكنالماوهو



اضيالقوأنخاصةذاتهالقانونيجيزهاهذهاإلثباتريقةطف•

.(قولةمعبصورة)الدليلتقديرفيمطلقةحريةلهالجزائي

5فوقيبماالثروةفيالزيادقرينةأعتبرنفسهالقانونو•

لدليالتصريحعدمبتعمدواقترانهالموظفدخلأضعاف

."المشروعغيراالثراء"جرمارتكابعلى



2الفصل 

المشروعغيراإلثراءيتعّمدعموميموظفكلُيعاقب•

لتصماليةوبخطّيةسنواتعشرةإلىخمسمنبالسجن
.اإلثراءقيمةإلى



وع،المشرغيراإلثراءمنالمتأتيةاألموالالدولةإلىُتعاد•

ريرتبيمكنالالقُّصرواألبناءللقرينأخرىأموالوأية

حقوقمراعاةمعمعقولة،بصورةمصدرهامشروعية

.النيةحسنالغير

لواجبالخاضعبتعّمدالجريمةاقترنتإذاالعقوبةوتضاعف•

فيجوهريةمعلوماتأيةإخفاءالماليةبالذمةالتصريح
.تصريحه



المالحظات

رغيالكسبأواالثراءجريمةفيالجنائيالقصدتوفر•

.المشروع

ثراءاالجريمةصنفتالنصبمشروعالمضمنةالعقوبةمدة•

روةالثقيمةعنالنظرعبقطالجناياتضمنالمشروعغير
.مشروعةغيربصفةالمكتسبة



ظاهرةمنلحداهيكجنايةالجريمةتكييفمنالغايةف•

اوالعامبالمالتالعبالمنوللحدالمشروعغيراالثراء

صلبيمصرالالمشرعانتهجهماوهو.الدولةبمصالح

حين1975لسنة62رقمالمشروعغيرالكسبقانون

بةالعقوخاللمنالجناياتصنفمنالجريمةتلكاعتبر

منضالمؤقتةالشاقةاالشغالوهيمرتكبيهاعلىالمسلطة

.18المادة



تحددلمنهااال.الماليةالعقوبةوللحريةالسالبةالعقوبةتالزم•

يثحبالعقوبات،المتعلقالفصلضمننقداالخطيةقيمة

تمادعاالخطيةمقداريحددلالجزائيللقاضيالمجاليفسح

كونتفقد،"االثراءقيمةالىتصل"لــنصالبوردماىلع

دارمقسقفالىتصلاوالمشروعغيراالثراءقيمةمناقل

.المشروعغيراالثراء

لكسباأواالثراءجريمةإعتبارعلىالتشريعاتجلاتفقت•

يمةقبردالحكمالىإضافةالجناياتقبلمنالمشروعغير

ضفرمعالمشروعغيرالكسبفعلعنالمتحصلالمبلغ
.لهمساويةغرامة



مشروعالغيرالكسبقانونفانفلسطينبتجربةومقارنة

رــذكحينالجريمةارتكابزمنحدد2005لسنة1رقم

طرأتالثروةفيزيادةكلمشروعغيركسباويعتبر..."

عنهسكتماوهو"...الصفةقيامأوالخدمةتوليبعد

.الحاليالنصمشروع



عقوبةهاباعتبارالدولةلفائدة’’تصادر‘’عبارةاعتماديتملم•

عمنواالرهابوقانونالجزائيةالمجلةتضمنتهاتكميلية

13عددالمصادرةومرسوم2003لسنةاالموالغسيل

غرارعلى‘’ترد‘’عبارةاعتمادتمبل،2011لسنة

.رنةالمقاالعربيةالتشريعاتجلفيالمستعملةالعبارة

منةالمتأتياالموالرد‘’عندالنيةحسنالغيراستثناءتم•

الىالعودةتتمالمنحىهذافيو،المشروعغيراالثراء

.النيةحسنالغيرهممنتحديدفيالعامةالقواعد



لواجبللخاضعبالنسبةللحريةالسالبةالعقوبةتضاعف•

اخاللهبمجردسنوات10الى5منالماليةبالذمةالتصريح

ماوهوالجزائي،القصدوفرتمعاالخفاءوهوالواجببذلك

ةقصديجريمةالمشروعغيرالكسبجريمةاعتباريدعم

أيةفاءإخالماليةبالذمةالتصريحلواجبالخاضعبتعم د...)
(...معلومات

غيرثراءاالتجريموبالمكاسبالتصريحبينوثيقارتباط•
المشروع



شخاصاالمنمعينةفئةعلىفقطاقتصرتالعقوبةمضاعفة•

التصريحبواجبالمشموليناالشخاصوهمغيرهمدون

حالتصريقانونبمشروعحصراوالمذكورينبمكاسبهم

.الماليةبالذمة

التصريحبتتعلقجوهريةمعلوماتاخفاءفيهالمشتبهتعمدف•

.لعقوبةاةضاعفمالجزاءليكونتشديدظرفيصبحمكاسبهب



غيراالثراءيقترنممارسةاواثارةكانسواءالتتبععندف•

ريحبالتصتتعلقمعلوماتاخفاءفيالتعمد+المشروع

تظافرفب،جوهريةالمعلوماتتلكتكونوأن+الماليةبالذمة

عتباراواللحرية،السالبةالعقوبةتتضاعفالعناصرتلك

داعتماتمجنايةتعدالمشروعغيراالثراءجريمةلكون

لواقعينااالشخاصبحريةالمسألةلتعلقاثباتهافيالتشدد
.المشروعهذاطائلةتحت



3الفصل 
اتالشكايتلقيالفسادبمكافحةالمكلفةالهيئةتتولى•

منيلزمماكلوتتخذالمشروع،غيرباإلثراءالمتعلقة

منبذلكهدتتعأنوللهيئة.بشأنهاوالتحّققللتقصيتدابير

روعالمشغيراإلثراءشبهةلديهاتوفرتإذانفسهاتلقاء

بةبمناسأوالماليةبالذمةالتصاريحعلىرقابتهاأثناء

.لهاتبًعاأواألخرىاعمالهامنبأيقيامها

إلىلفالمالهيئةُتحيلالجريمة،علىأدلةتوفرصورةوفي•
.عملالبهالجاريالتشريعوفقالنظرذاتالقضائيةالجهة



المالحظات

سادالفجرائممنالمشروعغيراالثراءجريمةلكوناعتبار•

يةالقضائللجهةواحالتهاحولهاالتقصياختصاصاسند

.الفسادمكافحةبالمكلفةهيئةالالىالمختصة

يرغاالثراءبجريمةالمتعلقةالشكاياتتتلقىفالهيئة•

التقصيبالتلقائيالتعهداختصاصاليهااسندكماالمشروع،

القةعفيوذلكالشبهةلديهاتوفرتكلماالجريمةذاتفي

صاختصاوهوالمالية،بالذمةالتصاريحمراقبةبتوليها

بمكافحةالمتعلق120عدداالطاريالمرسومبدورهكرسه
.الفساد



المشروعغيرالكسباواالثراءتجريممشروعوسع•

قصيبالتتعهدهاليضيفالجانبهذافيالهيئةاختصاص

لهااتبع  أوأخرىاعمالايبمناسبةالشبهةذاتمنوالتحقق
.مشموالتهامنتكون

ئةهيهيالفسادبمكافحةالمكلفةالهيئةلكونواعتبارا•

هذااسنادهاتمااليامقادمفيالنورسترىدستورية

دوليةوالالوطنيةالجهودتدعيماطارفيالموسعاالختصاص
.الفسادلمكافحة



4الفصل 

نسخةبإرسالالمركزيبالبنكالماليةالتحاليللجنةتلتزم•

إلىالمسترابةوالمعامالتالعملياتحولالتصاريحمن
.منتظمبشكلالفسادبمكافحةالمكلفةالهيئة

يئةالهمعالعموميةوالهياكلالعامةالسلطاتكافةوتتعاون•

اإلثراءبالمتعلقةأعمالهاجميعفيالفسادبمكافحةالمكلفة
.المشروعغير



المالحظات

المركزيبالبنكالماليةالتحاليللجنةاناليهاالشارةيمكنما•

العملياتحولالتصاريحمننسخةبإرسالملزمة

افحةبمكالمكلفةالهيئةإلىالمسترابةالماليةوالمعامالت

منىاالولالفقرةخصتهالتزاموهو،منتظمبشكلوالفساد

يئاتهمنغيرهادونالماليةالتحاليلبلجنةالرابعالفصل

قاتالتدفمراقبةفيالمؤسسةهذهلدورنظراوذلكالرقابة،
.المالية



اقيبليشملالفصلنفسمنالثانيةالفقرةواستدركت•

اوالزامدون-عليهاالتيالعموميةوالهياكلالسلطات

جميعيفالفسادبمكافحةالمكلفةالهيئةمعالتعاون-وجوب

.المشروعغيرباإلثراءالمتعلقةلعمااأل

ثناءاالهيئةاعماليعيققدالوجوبأوااللزامصيغةفغياب•

لتحققواالتقصيوهيقانوناعليهاالمحمولةللمهاممباشرتها

.الفسادحاالتمن



5الفصل 

بهالجاريالتشريععليهاينصّ التيالحصانةتحولال•

جريمةبالمتعلقةوالتحّققالتقصيبأعمالالقياممنالعمل

كابارتعلىقرائنتوفرصورةوفيالمشروع،غيراإلثراء
.هابالمعمولاإلجراءاتوفقالحصانةبرفعيؤذنالجريمة



المالحظات

ممارسةدونتحولالالحصانةأنهومالحظتهيمكنما•

حققوتتقصيمنألعمالهاالفسادبمكافحةالمكلفةالهيئة

وبالتاليالمشروع،غيرالكسبجريمةاطارفيتدخل

االعمالممارسةالىالحصانةبهذهالمتمتعيناخضاع

نالمتمتعيكونالىاعتباراوهذامكاسبهم،علىالمذكورة

اءاعضاوالشعبنواببمجلسنواباكانواسواءبالحصانة

يسرئالىصعوداغيرهموالقضاةاوالديبلوماسيالسلك

،الماليةبالذمةالتصريحواجبالىخاضعينالجمهورية

.لواجبالذلكمخالفتهمصورةفيجانبهمفيالشبهةوتوفر



عديالمشروعغيرالكسبأواالثراءلكونكذلكواعتبارا•

تكابارعلىالقرائنتوفرشرطترفعالحصانةفانجريمة
.الجزائيةالمادةفيبهمعمولهومثلماالجريمة،تلك



6لفصل ا

إكتشافتاريخمنسنة20بمرورالعموميةالدعوىتسقط•
.مشروعغيرإثراءيشكلعملآخر

الحكمصدورتاريخمنسنة20بمرورالعقوبةوتسقط•
.البات



المالحظات 

العديدتثيرسنة20بـالعموميةالدعوىسقوطمدةتحديدان•

غيراالثراءأوالكسبجريمةأنذلكاالشكاالتمن

ذههعالقةالىاضافةالعمومي،بالموظفتعلقتالمشروع

لىعتعديمنذلكيسببهانيمكنوماالعامبالمالالجريمة

واستنزافالدولةلكاهلوانهاكالوطنيةالمجموعةحقوق

.لمصالحهاوتهديدالمواردها



عمالالزمنبمرورتسقطالالتيالتعذيبجريمةكانتفان•

المعنويةالحقوقمنتمسوالتيالدستورمن23بالفصل

سابحعلىستكونالمشروعغيراالثراءجريمةفانللفرد،

ىوحتالماديةحقوقهعلىبالتعديالمجتمعفيفردكل

نملذلك.الثرواتفيالقادمةاالجيالحقوقعلىاالعتداء

أوالكسبجريمةسقوطعدمقاعدةاعتماديتماناولىباب

اسدالفبالماليتعلقاالمروانخاصةالمشروعغيراالثراء

الدعوىسقوطبعدليظهرسنة20منألكثريختفيقدالذي

.يكنلمشيءوكأنالعقوبةسقوطبعدوحتىالعمومية



شكرا على تظافر الجهود لمكافحة 

الفساد


