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  المقدمة

ال ��في لردع الجر�مة ومنع انتشارها وتفاقم اثارها ان �الح� الجناة لینالوا جزائهم العادل ، بل یتوجب منعهم من 

التمتع �المردوات المال�ة لجرائمهم من خالل تعقب وحجز وتجمید ومصادرة واسترداد تلك العائدات االجرام�ة ، اذ ان 

د من االموال واالصول المتأت�ة من مصادر غیر جرائم الفساد هو المز� امن معظم الجرائم خصوص –�ا غال –الغا�ة 

  مشروعة ،وال یتحق� ردع شامل لتك الجرائم اال من خالل حرمان الجناة من تلك االموال .

الموال عبر الحدود وسرعتها ولعل التدو�ل المتزاید لمالحقة الجر�مة وردعها ، و�النظر للتطور الكبیر في مجاالت نقل ا

انما یتطلب تعاون دولي م�ثف في تعقب االصول واالموال غیر المشروعة واتخاذ اجراءات مصادرتها واعادتها الى 

  دولتها االم او تعو�ض ضحا�ا الجر�مة منها .

  -وتتراتب مراحل مالحقة عائدات الجر�مة من اجل استردادها الى ار�عة مراحل هي :

  تعقب عائدات الجر�مة . -لى :المرحلة االو 

  عائدات الجر�مة والتحف� علیها . او تجمید حجز -المرحلة الثان�ة :

  مصادرة عائدات الجر�مة . -المرحلة الثالثة :

  . او تقاسمهااعادة الممتلكات المصادرة  -المرحلة الرا�عة :

  -: هذه الطرق  احدالستعادتها من دول اخر� عن وقد تتم مراحل مالحقة عائدات الجرائم 

. وهو یختلف في اسانیده القانون�ة �االنا�ة القضائ�ة الجنائ�ة الدول�ةدولي اطار قانوني جنائي  -الطر�� االول :

  واجراءاته عن التعامل مع القضا�ا الجنائ�ة الداخل�ة العاد�ة .

، واستحصال ح�م  خارج العراقة  رفع دعو� امام المحاكم العراق�ة المدن�ة على اساس جر�مة مرتك� - الطر�� الثاني :

  مدني ثم تنفیذه وفقا للقانون العراقي .

  تنفیذ ح�م اجنبي في العراق . -الطر�� الثالث :

استرداد عائدات الجر�مة الواقعة خارج العراق من و  مصادرة وهذا الدلیل هو عرض استداللي عام الح�ام وقواعد وال�ات

  . بناء على طلب دولة اخر�  - رهاسواء اكانت جر�مة فساد او غی - العراق
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  الفصل االول

  استرداد عائدات الفساد �المساعدة القانون�ة الدول�ة 

  في القضا�ا الجزائ�ة

یتبنى العراق اطارا عاما لتقد�م المساعدة القانون�ة للدول االخر� في القضا�ا الجزائ�ة في قانون اصول المحاكمات 

انواع من  شمل تنفیذ�عنوان ( االنا�ة القضائ�ة ) ، وهو ال�ات وقواعد ت المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣الجزائ�ة رقم 

  .التحق�ق�ة �مناس�ة الجرائم بناء على طل�ات الدول االجنب�ة  القضائ�ة االجراءات

اال انه �عتمد الق�ام �اجراءات لتنفیذ طل�ات مصادرة واسترداد العائدات االجرام�ة بناء على طلب دولة اخر� وفقا 

عد المنصوص علیها في االتفاق�ات الدول�ة خصوصا اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد ، واتفاق�ة االمم للقوا

  المتحدة لم�افحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة .

  الم�حث االول

  ( الدول�ة ) االنا�ة القضائ�ة

  المطلب االول

  ( الدول�ة )الجزائ�ة النا�ة القضائ�ة االطار العام ل

في اتخاذ االجراءات من اجل استعادة االموال واالصول من العراق ان تتوافر امواال او اصول لها عالقة بجر�مة  �شتر�

  ارتكبت خارج العراق ، �غض النظر عن نوع الجر�مة ومقدار جسامتها ، او الطر�� القضائي المنتهج فیها .

، اذ ال ط�قا الح�ام قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة وتنفذ الجهات العراق�ة المختصة انا�ات قضائ�ة جنائ�ة دول�ة 

  یتطلب القانون العراقي وجود اتفاق�ات دول�ة �شر� مسب� لتنفیذ االنا�ات القضائ�ة .

  المطلب الثاني    

  االسانید القانون�ة

   -: المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة العراقي رقم  ) ٣٥٢المادة ( نصت 
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�ع في االنا�ة القضائ�ة وتسل�م االشخاص المتهمین والمح�وم علیهم الى الدول االجنب�ة االح�ام المنصوص علیها تت (

  ) . في هذا ال�اب مع مراعاة اح�ام المعاهدات واالتفاق�ات الدول�ة وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة �المثل.

  -: من القانون ذاته ) ٣٥٣المادة ( ونصت 

اذا رغبت احد� الدول االجنب�ة في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقی� في جر�مة ما بواسطة السلطات القضائ�ة في ( 

و�جب ان ��ون الطلب مصحو�ا  ،١ مجلس القضاء االعلىلطرق الدبلوماس�ة الى فعلیها ان ترسل طل�ا بذلك �ا ، العراق

وتحدید دقی� لالجراء ، والنصوص القانون�ة المنط�قة علیها ،  وادلة االتهام فیها ، بب�ان واف عن ظروف الجر�مة

  ) . المطلوب اتخاذه.

�ضمنها تعقب وحجز  -التي �صح تنفیذها في العراق بناء على طلب دول اخر�  الدول�ة فجم�ع انواع االنا�ات القضائ�ة

  قانون�ة هما :تخضع لثالثة انواع من القواعد ال -وتجمید ومصادرة واسترداد عائدات الجرائم 

لسنة  ٢٣العراقي رقم  الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة الوطن�ة خصوصا النصوص القانون�ة -١

 . المعدل ١٩٧١

ا�ة القضائ�ة الدول�ة االح�ام الواردة في المعاهدات واالتفاق�ات الدول�ة التي ��ون العراق والدولة طال�ة االن -٢

منها اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة العامة العدید من االتفاق�ات الدول�ة طرفا فیها ، اذ صادق العراق على 

) ،  UN TOCواتفاق�ة االمم المتحدة  لم�افحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة (  )   UN CACالفساد ( 

ة مجلس �ما انضم لعدد من االتفاق�ات االقل�مة منها اتفاق�ة الر�اض للتعاون القانوني والقضائي ، واتفاق�

 التعاون العر�ي ، وله العدید من االتفاق�ات الثنائ�ة  ) .

 قواعد القانون الدولي العام . -٣

  �ة الدول�ة تعامل العراق �المثل .و�شتر� دائما ان تكون الدولة طال�ة االنا�ة القضائ

  المطلب الثالث

  تهاومتطل�اوجهاتها المختصة االنا�ة القضائ�ة الدول�ة طرق طلب 

من اجل اتخاذ اجراء من اجراءات  - ارسال طل�ات االنا�ات القضائ�ة الدول�ة -�ش�ل عام  -انون العراقيیتطلب الق

 للعراق �الطرق الدبلوماس�ة ل�حال الى من الدول االخر�  -التحقی� في جر�مة ما بواسطة السلطات القضائ�ة العراق�ة 

  مجلس القضاء االعلى . 

  -: و�جب ان ��ون الطلب مصحو�ا �االتي

 ب�ان واف عن ظروف الجر�مة التي �طلب اتخاذ اجراء من اجراءات التحقی� �شأنها . -١

                                                             
 .٢٠٠٤) لسنة  ١٢حل ( مجلس القضاء االعلى ) محل وزارة العدل بموجب مذكرة سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم (  -  ١
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 ب�ان واف عن ادلة االتهام في الجر�مة . -٢

 النصوص القانون�ة للدولة طال�ة االنا�ة القضائ�ة الدول�ة المنط�قة على الجر�مة . -٣

  تحدید دقی� لالجراء المطلوب اتخاذه . -٤

  المطلب الرا�ع

 ا�ة القضائ�ة الدول�ةتنفیذ االن

بتوس� من مجلس ،  تنفیذ االنا�ة القضائ�ة الدول�ة داخل العراق من قبل المحاكم العراق�ة المختصة او �امر منهایتم 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة  ٣٥٤االل�ات والقواعد المنصوص علیها في المادة (  وف�،  القضاء االعلى

ان الطلب مستوف شروطه القانون�ة وان تنفیذه ال یخالف النظام العام  لس القضاء االعلى� مجاذا را –( -التي تنص :

في العراق احالته الى قاضي التحقی� الذ� �قع تنفیذ االجراء في منطقته النجاز االجراء المطلوب و�جوز حضور ممثل 

   عن الدولة طال�ة االنا�ة عند الق�ام �ه.

لب الى ممثل الدولة طال�ة االنا�ة ایداع مبلغ مناسب لحساب مصار�ف الشهود ط�ان  مجلس القضاء االعلىل –ب 

  واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على االوراق وغیر ذلك.

   . ) .اذا تم الق�ام �االجراء المطلوب ف�قدم القاضي االوراق الى وزارة العدل الرسالها الى الدولة االجنب�ة -جـ 

  - یتم وف� المراحل االت�ة :االنا�ة القضائ�ة الدول�ة  ووفقا لهذا النص فأن تنفیذ

�قوم مجلس القضاء االعلى �التحق� من   -شروطه القانون�ة : من است�فاءه الطلب االدار�  التحق� -المرحلة االولى :

ال یخالف فیذ وان ال ��ون تن –�ضمنها شر� المقابلة �المثل  –شروطه القانون�ة  است�فاء طلب االنا�ة القضائ�ة الدول�ة

النظام العام في العراق . فاذا وجده مستوف�ا لشروطه احاله الى قاضي التحقی� ( مح�مة التحقی� ) التي یتوجب تنفیذ 

  االجراء في المنطقة التي تت�عها .

ائ�ة الدول�ة �قوم قاضي التحقی� الذ� احیل ال�ه طلب االنا�ة القض -القضائ�ة الدول�ة : تنفیذ االنا�ة -الثان�ة :المرحلة 

فاذا �لفت اجراءات  تنفیذ الطلب وف� ما ورد ف�ه . و�جوز ان �حضر ممثل عن الدولة طال�ة االنا�ة عند الق�ام بذلك .

االنا�ة مصار�ف او نفقات �اجور نقل الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة وغیرها فیجوز لمجلس القضاء االعلى 

  القضائ�ة الدول�ة ایداع مبلغ یتناسب مع تلك المصار�ف والنفقات .ل�ة االنا�ة الطلب من الدولة طا

یودع قاضي التحقی� االوراق التي انجزها تنفیذا لطلب االنا�ة  -الى الدولة االجنب�ة :ایداع االواق   -المرحلة الثالثة :

ا الى الدولة االجنب�ة طال�ة القضائ�ة الدول�ة الى مجلس القضاء االعلى حال اتمامه االجراء المطلوب من اجل ارساله

  االنا�ة القضائ�ة الدول�ة .
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  الم�حث الثاني

  سترداد الموجوداتالمساعدة القانون�ة المت�ادلة ال

  في جرائم الفساد 

  االول طلبلما

  السانید القانون�ةا

االمین العام  واشعر ٢٠٠٧لسنة  ٣٥صادق العراق على اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد �موجب القانون رقم 

  . ٢٠٠٨لالمم المتحدة بذلك في اذار / 

  و�لتزم العراق بتقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة للدول االخر� وف� اح�ام تلك االتفاق�ة .

  الثاني مطلبال

  الجهات المختصة

) من  ٤٦ة ( ) من الماد ١٣تنفیذا للبند (  –االمین العام لالمم المتحدة  ت السلطات العراق�ة المختصةاشعر 

هي السلطة  -الجهة الرئ�س�ة المعن�ة �م�افحة الفساد في العراق  – �ان هیئة النزاهة ( االتحاد�ة ) –) ٢االتفاق�ة(

ا الى المر�ز�ة التي تسند الیها مسؤول�ة وصالح�ة تلقي طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة وتنفیذ الطل�ات او احالته

  في حدود ما یتعل� بجرائم الفساد واتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد . السلطات المعن�ة لتنفیذها 

وما عدا ذلك فیتوجب طلب حجز او تجمید او مصادرة عائدات الجر�مة �الطرق الدبلوماس�ة عن طر�� وزارة الداخل�ة 

  و�توس� مجلس القضاء االعلى وف� ال�ات االنا�ة القضائ�ة الدول�ة .

ة �احالة طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة الى السلطة الوطن�ة المعن�ة بتنفیذها وتتا�ع معها وتحثها وتلتزم هیئة النزاه

  وتشجعها على تنفیذ تلك الطل�ات �سرعة و�طر�قة سل�مة .

  الثالث المطلب

  طل�ات المساعدةتقد�م طرق 

الى  –تجمید ومصادرة عائدات جرائم الفساد �ضمنها تعقب وحجز و  -�م�ن توج�ه طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة 

                                                             
٢

( تسمى كل دولة طرف سلطة مركزیة تسند الیھا مسؤولیة وصالحیة  -تحدة لمكافحة الفساد :) من اتفاقیة االمم الم ١٣/  ٤٦تنص المادة (  -  

 تلقي طلبات المساعدة القانونیة المبادلة وتنفیذ تلك الطلبات او احالتھا الى السلطات المعنیة لتنفیذھا ... ) .
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  هیئة النزاهة م�اشرة ، او �الطرق الدبلوماس�ة عن طر�� وزارة الخارج�ة العراق�ة .

�ان تنتج سجال م�تو�ا في ظروف واالصل ان تقدم طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة �تا�ة ، او �ا� طر�قة �فیلة 

  فرص التحق� من صحته . یت�ح

  ي الحاالت العاجلة تقد�م الطل�ات شفو�ا على ان تؤ�د �تا�ة على الفور .و�صح ف

�اللغة  من اجل الحجز او التجمید او المصادرة او االسترداد طل�ات المساعدة القانون�ة الدول�ة المت�ادلة العراقو�قبل 

لى ان تترجم الحقا من قبل الدولة طال�ة او الكرد�ة . وتقبل �اللغة االن�لیز�ة ا�ضا في الحاالت العاجلة فق� ع العر��ة ،

  المساعدة القانون�ة المت�ادلة .

  -و�جوز للدول طلب تعقب و�شف او اقتفاء او حجز او تجمید او مصادرة او استرداد االصناف االت�ة :

 عائدات الجرائم ، او ممتلكات تعادل ق�متها . -١

  و �انت معدة لالستخدام في ارتكاب الجر�مة .الممتلكات او المعدات او االدوات االخر� التي استخدمت ا -٢

  الرا�ع طلبالم

  مضامین طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة

هو�ة الجهة االجنب�ة طال�ة الحجز او التجمید او المصادرة او االسترداد وطر�قة االتصال السر�ع بها وعنوانها  -١

 واسم ممثلها القانوني .

 وب تنفیذه في العراق .موضوع وطب�عة االجراء القضائي المطل -٢

اسم واختصاص الجهة االجنب�ة التي تتولى التحقی� او المالحقة او االجراء القضائي في الجر�مة المطلوب  -٣

 الحجز او التجمید او المصادرة او االسترداد �مناسبتها .

دلة القانون�ة ، واالملخص وقائع الجر�مة المطلوب الحجز او التجمید او المصادرة او االسترداد �مناسبتها  -٤

 المتوفرة �شأنها ، ونسبتها الى المتهمین بها .

، واماكن وجودها ، وحائز�ها وصف لالموال واالصول المطلوب حجزها او تجمیدها او مصادرتها او استردادها  -٥

ء اجر�مة المطلوب االجر ، واما معلومات اخر� عنها قدر ام�ان توفرها ، مع ب�ان ادلة وجود عالقة لها �ال

 ناسبتها .�م

 هو�ة االشخاص المعنیین وعناو�نهم وجنس�اتهم حیث ام�ن ذلك . -٦

 الغرض الذ� یلتمس من اجله االجراء المطلوب . -٧
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اذا تعل� الطلب �انفاذ قرار او امر صادر من جهة مختصة في الدولة طال�ة المساعدة القانون�ة الدول�ة  -٨

في حود ما تعل� منه �مصادرة االموال واالصول  دهاالمت�ادلة �مصادرة االموال او االصول اوحجزها او تجمی

مع ما یؤد� �ونه نهائي  فیتوجب تقد�م صورة رسم�ة مصدقة من االمر او الح�م او القرار المتعلقة �الجر�مة ،

وقابل للتنفیذ ، مع ب�ان �حدد التدابیر التي اتخذتها الدولة الطال�ة لتوج�ه اشعار مناسب لالطراف الثالثة 

 �ة .حسني الن

وال �شتر� العراق لتنفیذ اجراءات الحجز والتجمید والمصادرة واالسترداد على عائدات الجرائم وجود معاهدة بهذا 

  الشأن .

  الخامس مطلبال

  المساعدة القانون�ة المت�ادلة لالسترداد تنفیذ طل�ات

تها القانون�ة ، واال تولت عرضه تنفیذ الطلب من قبلها اذا �ان داخل في صالح�اتها واختصاصا تتولى هیئة النزاهة

الى الجهة  من قبلها احالة الطلب على الجهة القضائ�ة المختصة التخاذ قرار �شأنه لتقوم بتنفیذه . و�م�ن

  ة ناجعة وسل�مة .ــــوتقوم �متا�عتها وحثها لتنفیذه �اسرع وقت و�طر�قالمختصة  او االدار�ة العراق�ة القضائ�ة

ي العراقي یوفر معلومات رسم�ة مسجلة عن ملك�ة الكثیر من االموال المهمة �ضمنها ورغم ان النظام القانون

العقارات والمر��ات والم�ائن والشر�ات والعالمات التجار�ة والصناع�ة واالسماء التجار�ة واالرصدة في البنوك 

م المعلومات المتوفرة عن على � –الى حد �بیر  -وغیرها ، اال ان حجز او تجمید او مصادرة تلك االموال یتوقف

القض�ة وعن االموال او االصول المطلوب اتخاذ االجراء �شأنها ، اذ ین�غي ان توفر الدولة الطال�ة ب�انات �اف�ة 

او االوضاع المختلفة لذلك وتوار�خ الم�الد وتفصیل�ة عن االشخاص المعنیین والش�ل الصح�ح لكتا�ة اسمائهم 

  حق� من الشخص�ة .ومحله او ا� معلومات تصلح للت

و��ون من المستحسن ان �شتمل طلب المساعدة القانون�ة اسم المسؤول او المحق� المختص �القض�ة  و��ف�ة 

االاتصال �ه هاتف�ا او عن طر�� البر�د االلكتروني ومعلومات عن اللغات التي یجیدها ، الن من شأن ذلك ت�سیر 

   لمطلو�ة �طر�قة سر�عة ودق�قة .وتسهیل التعاون وانجاز المساعدة القانون�ة ا

 وتشعر هیئة النزاهة الدولة الطال�ة بتقد�م االجراءات والتطورات �ش�ل دور� . 

  سادسالمطلب ال

  ارجاع عائدات الجرائم والتصرف بها

  -یتم التصرف �االموال التي تم مصادرتها �قرار من الجهة القضائ�ة العراق�ة المختصة وف� المعاییر االت�ة :

�انت االموال او االصول ناتجة عن اختالس اموال عامة او غسل اموال عموم�ة مختلسة ، فتعاد االموال  اذا -١
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الى الدولة التي اختلست منها تلك االموال بناء على ح�م نهائي �مصادرتها من الجهة القضائ�ة المختصة في 

الح�م النهائي �المصادرة من محاكم  الدولة الطال�ة ، و�جوز للمح�مة الوطن�ة اعادتها الیها بدون اشترا�

 الدولة الطال�ة .

اذا �ان ناتجة او متعلقة بجر�مة فساد اخر� غیر اختالس اموال  -تعاد االموال واالصول الى الدولة الطال�ة  -٢

 -اذا تحق� ا�ا من الفرضین االتیین : -عموم�ة 

  عندما تثبت الدولة الطال�ة ملكیتها السا�قة لتلك االموال واالصول .  - أ

 اذا لح� الدولة الطال�ة ضرر من الجر�مة و�ما یتناسب ومقدار ذلك الضرر .   - ب

 .اعادة الممتلكات الى اصحابها الشرعیین  -٣

 استخدام االموال المصادرة او ق�متها في تعو�ض ضحا�ا الجر�مة . -٤

من الفروض اعاله فیتم اقتسام االموال واالصول التي تمت مصادرتها او یتم التصرف بها وف� اذا لم تتوفر ا�ا  -٥

اتفاق�ات وترتی�ات تبرم بین العراق والدولة الطال�ة وفقا للمعاییر واالسس المنصوص علیها في االتفاق�ات 

  والمعاهدات لدول�ة . 

  

  الم�حث الثالث

  تزاحم االجراءات الجزائ�ة الوطن�ة 

  طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة مع

قد تكون الجهات الجزائ�ة العراق�ة قد بدأت مالحقات واجراءات جزائ�ة عن ذات الجر�مة المطلوب �شأنها المساعدة 

القانون�ة المت�ادلة ، او قد یؤد� طلب المساعدة نفسه الى الكشف عن اختصاص الجهات العراق�ة �مالحقة الجر�مة 

، ال� سبب قانوني ، ت�� بها �غسل االموال او االخفاء ( ح�ازة اموال متحصلة من جنا�ة او جنحة ) نفسها او جرم مر 

 قد تنهض �ه اختصاص الجهات القضائ�ة العراق�ة في تعقب الجر�مة مثل ارتكاب الجر�مة �ال او جزءا في العراق او في

عت الجر�مة في م�ان یخضع لس�ادتها �الم�اة االقل�م�ة تحققت نتیجتها ف�ه او �ان یراد تحقی� تلك النتیجة ف�ه ، او وق

والفضاء الجو� الذ� �علوها او في سفینة او طائرة عراق�ة وغیرها من صور سر�ان قانون العقو�ات العراقي المنصوص 

  ) . ١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٧و ٦علیها في المواد ( 

�مة ذاتها اذا �ان المتهم قد تمت معاقبته عن نفس الجرم في ورغم ان القانون العراقي �منع ازواج المعاق�ة عن الجر 

دولة اخر� ، اال ان وجود تعقی�ات قانون�ة اجنب�ة لم تصل الى حد الح�م الفاصل في القض�ة ال �منع من مالحقة الجناة 
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  داخل العراق .

ساعدة القانون�ة الم�ادلة فأن االولى فاذا تزاحمت االجراءات الجزائ�ة الوطن�ة مع االجراءات الجزائ�ة  المطلو�ة في الم

ترجح على الثان�ة سواء ما تعل� منها �حجز اموال واصول او تجمیدها او مصادرتها او غیرها من االجراءات الجزائیــــة 

، ولو �ان االجراء الجزائي الوطني �ان قد بدأ �سب طلب المساعدة القانون�ة المتابدلة �ما لو �شف الطلب عن حدوث 

  ة غسل اموال او جر�مة �سب غیر مشروع .جر�م

التجر�م من اجل االستجا�ة الى طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة  نصا �شتر� ازدواج�ة القانون العراقي ال یتضمنو 

   �ضمنه ما تعل� منها �حجز وتجمید ومصادرة واسترداد االموال والموجودات واالصول المتصلة �الجرائم . 

  الفصل الثاني

  وتنفیذ االح�ام االجنب�ة �الطر�� المدني ستردادالا

استرداد عائدات الجرائم المهر�ة للخارج من الدول االخر� �غیر طر�� المساعدة القانون�ة المت�ادلة في القضا�ا الجزائ�ة 

تنفیذ  ، او او ح�م اجنبي مدني قد یتم عن طر�� اقامة دعاو� مدن�ة ، وقد ��ون عن طر�� تنفیذ ح�م اجنبي مدني

  �المصادرة .�قضي �التعو�ض او ح�م اجنبي جزائي 

  الم�حث االول

  استرداد الموجودات �الطر�� المدني

�أن �ق�م الدعو� امام المحاكم المدن�ة ( مح�مة �ح� لكل متضرر من جر�مة الم�اشرة �اتخاذ خطوات قانون�ة مدن�ة 

جراء ارتكاب المدعى عل�ه او المدعى علیهم جر�مة  البداءة ) للمطال�ة �التعو�ض عن االضرار التي لحقت �ه من

مة ما في صورة تعو�ض �عاقب علیها القانون ، اذ �م�ن استرداد االموال او االصول المسلو�ة من االموال العامة بجر�

) من القانون  ٢٣٣ – ١٨٦عن االضرار ط�قا لالح�ام العامة في العمل غیر المشروع المنصوص علیها في المواد ( 

  . ١٩٥١سنة  ٤٠لمدني رقم ا

و��ون هذا مم�نا �غض النظر عما تقوم �ه اجهزة المالحقة الجزائ�ة من اجراءات وتدابیر لم�الحقة الجناة ، النه �صح 

سلوك الطر�� المدني للمطال�ة �التعو�ض الى جانب الطر�� الجزائي في مالحقة الجناة وانزال العقاب القانوني المالئم 

  بهم .

ل�ة رفع الدعو� المدن�ة وتحمل تكال�فها من رسوم ومحامین واث�ات وغیرها هي من واجب اطراف الدعو� وال و�قع مسؤو 

عالقة للجهات الح�وم�ة العراق�ة فیها ولو �انت متعلقة او مرت�طة بجر�مة ، اذ یتعین على المتضرر رفع الدعو� 

اث�ات وجود اصول او اموال مسلو�ة وتحدید اوصافها وعرض حیث�اتها على المح�مة المختصة ، وتقد�م ادلة اث�اتها و 
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  .من تلقاء نفسها  ال تجر� التحق�قات ��ل ذلك المدن�ة وق�مها واث�ات وجود الضرر وغیرها الن المح�مة

اال ان الطر�� المدني السترداد االصول المسلو�ة �فعل مجرم تتمیز �انها تت�ح فرصة للمتضرر للتح�م �االجراءات 

  المطال�ة �الحقوق �طر�قة م�اشرة من الجناة .القضائ�ة و 

دعاو� یتحدد في ضوء �ون المدعى عل�ه عراقي او اال ان اختصاص المحاكم العراق�ة المدن�ة في نظر مثل تلك ال

  اجنبي .

فاذا �ان عراق�ا فأنه �قاضى امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج ط�قا لنص 

  . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم  ١٤المادة ( 

) من  ١٥ط�قا لنص المادة (  –اما اذا �ان المدعى عل�ه اجنب�ا ف�قاضى امام المحاكم العراق�ة في االحوال التال�ة 

  -القانون المدني العراقي :

 اذا وجد في العراق . -١

 العراق او �منقول موجود ف�ه وقت رفع الدعو� . اذا �انت المقاضاة في ح� متعل� �عقار موجود في -٢

اذا �ان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او �ان واجب التنفیذ او �ان التقاضي عن حادثة وقعت  -٣

  في العراق ،

وتعتبر محاكم البداءة المنتشرة في �ل ارجاء العراق هي المح�مة المختصة بنظر �مثل تلك الدعاو� و�تحدد 

، واذا لم  ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدن�ة رقم  ٤٣ – ٣٦ها الم�اني وفقا الح�ام المواد اختصاص

��ن للمدعى عل�ه موطن وال س�ن في العراق فتقام الدعو� في المح�مة التي تقع دائرتها في موطن المدعي او 

)  ٤١محاكم �غداد ط�قا لنص المادة ( س�نه ، فأن لم ��ن للمدعي موطن وال س�ن في العراق فتقام الدعو� في 

  من قانون المرافعات المدن�ة .

) من اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد  ٥٣ورغم ان القانون العراقي خال من نص وطني یترجم نص المادة ( 

االطراف في  -� ، اال انه �م�ن العمل بنص االتفاق�ة داخل العراق ولو �ال نص وطني ، و�التالي �م�ن للدول االخر 

  -اقامة نوعین من الدعاو� المدن�ة : -اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد 

دعاو� مدن�ة لتثبیت ح� الدولة في ممتلكات اكتسبت �ارتكاب فعل مجرم وفقا لالتفاق�ة او لتثبیت  -النوع االول :

وذ والرشوة في القطاع الخاص ورشو وارتشاء ملك�ة تلك الممتلكات ، ولو �ان العراق ال یجرم الفعل �استغالل النف

  الموظف الدولي .

دعاو� المطال�ة �التعو�ض  عن اضرار نتجت من افعال مجرمة وفقا لنصوص االتفاق�ة ، ولو  -النوع الثاني :

  �انت تلك الجرائم او االفعال غیر مجرمة في العراق .

شروع بتنفیذه جبر�ا ، فاذا ارتاب �ان المح�وم عل�ه فاذا استحصل ( المدعي ) المتضرر على ح�م فانه �ح� له ال
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�حاول تهر�ب امواله خارج العراق جاز له طلب وضع الحجز علیها ( حجز احت�اطي او حجز تنفیذ� حسب االحوال 

واالسترداد لالموال موضوع الدعو� المدن�ة او حجز والتجمید ( منع التصرف ) اجراءات الون ) لضمان حقه / اذ تك

لسنة  ٨٣المدعى عل�ه الصالحة الست�فاء ح� المدعي منها خاضعة الح�ام قانون المرافعات المدن�ة رقم اموال 

  .  ١٩لسنة  ٤٥،  وقانون التنفیذ رقم  ١٩٦٩

  الم�حث الثاني

  ح�م اجنبياالسترداد بتنفیذ 

  -االسترداد عن طر�� تنفیذ االح�ام االجنب�ة في العراق یتصور �طر�قین هما :

  االسترداد عن طر�� تنفیذ ح�م اجنبي مدني. -ول :الطر�� اال 

  .  جزائي االسترداد عن طر�� تنفیذ ح�م اجنبي -الطر�� الثاني :

  االول المطلب

  بتنفیذ ح�م اجنبي مدنياالسترداد 

یذ طلب تنفیذ ح�م اجنبي في العراق �قرار تنف ١٩٢٨لسنة  ٣٠رقم العراقي  قانون تنفیذ االح�ام االجنب�ةیجوز ط�قا ل

یجوز ان ینفذ الح�م االجنبي في العراق وفقا الح�ام (  -نصت :) منه التي  �٢صدر من مح�مة البداءة ط�قا للمادة ( 

  ) . (قرار التنفیذ).  ة عراق�ة �سمى هذا القانون �قرار �صدر من مح�م

طلب اصدار قرار التنفیذ وتكون مح�مة البداءة في المحل الذ� �ق�م ف�ه المح�وم عل�ه هي المختصة م�ان�ا بدعو� 

/ ب ) من  ٣واذا لم ��ن له ملح اقامة ففي المحل الذ� ف�ه االموال المطلوب وضع الحجز علیها ط�قا للمادة ( 

  القانون .

 
  -) من القانون الشرو� التال�ة لقبول تنفیذ الح�م االجنبي هي : ٦وتشتر� المادة ( 

 
    مقامة لد� المح�مة االجنب�ة �طرق معقولة و�اف�ة للتبل�غ.(ا) �ون المح�وم عل�ه مبلغا �الدعو� ال 

   ) من هذا القانون.٧(ب) �ون المح�مة االجنب�ة ذات صالح�ة �المعنى الوارد في المادة ( 

الح�م االجنبي  او �ون المح�وم �ه تعو�ضا مدن�ا فق� اذا �ان  ، (ج) �ون الح�م یتعل� بدین او �مبلغ معین من النقود 

   في دعو� عقاب�ة.صادرا 
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   . (د) ان ال ��ون سبب الدعو� بنظر القوانین العراق�ة مغایرا للنظام العام 

   . (هـ) ان ��ون الح�م حائزا صفة التنفیذ في ال�الد االجنب�ة 

من القانون على الحاالت التي تعتبر �موجبها المح�مة االجنب�ة مختصة بنظر الدعو� موضوع  ) ٧ ونصت المادة (

 -: المطلوب تنفیذه في العراق وهي الح�م

   (ا) �ون الدعو� متعلقة �اموال منقولة او غیر منقولة �ائنة في ال�الد االجنب�ة. 

   یتعل� �ه الح�م. (ب) �ون الدعو� ناشئة عن عقد وقع في ال�الد االجنب�ة او �ان �قصد تنفیذه هناك �له او قسما منه  

  �لها او جزء منها في ال�الد االجنب�ة. (ج) �ون الدعو� ناشئة عن اعمال وقع 

ف�ه  (د) �ون المح�وم عل�ه مق�ما عادة في ال�الد االجنب�ة او �ان مشتغال �التجارة فیها في التار�خ الذ� اق�مت  

   الدعو�.

   (هـ) �ون المح�وم عل�ه قد حضر الدعو� �اخت�اره. 

  ة في دعواه.(و) �ون المح�وم عل�ه قد واف� على قضاء المح�مة االجنب� 

 -) من القانون : ١٠ونصت المادة (  

 
 ) . �ستوفى من الدعاو� التي تقام �مقتضى هذا القانون نصف الرسوم المتعلقة �الدعاو� المدن�ة.(  

 -: منه ) ١١المادة ( ونصت 

صارت  خر �لما �طب� هذا القانون على االح�ام الصادرة من محاكم اجنب�ة تعین �انظمة خاصة تصدر من وقت ال(  

�مقتضى القوانین  اح�ام المحاكم العراق�ة قابلة للتنفیذ في ال�الد االجنب�ة �مقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراق�ة او 

  )  من حیث النتیجة. المرع�ة في تلك ال�الد سواء �ان ذلك �اصدار قرار التنفیذ او �اجراءات اخر� تماثله 

  الثاني المطلب

  ذ ح�م اجنبي جزائيبتنفیاالسترداد 

قد ��ون الح�م الجزائي االجنبي المطلوب تنفیذه في العراق القاضي �استرداد عائدات الجرائم هم ح�م اجنبي جزائي 

  �قضي �التعو�ض ، او ح�م اجنبي جزائي �قضي �المصادرة . 
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  االولالفرع 

  تنفیذ ح�م اجنبي جزائي �التعو�ض

 ٣٠الجزائي االجنبي في العراق ، اال ان قانون تنفیذ االح�ام االجنب�ة رقم ( االصل العام هو عدم جواز تنفیذ الح�م 

/ ج )  ٦اجاز تنفیذ الجزء المدني من الح�م الجزائي الصادر في دعو� عقاب�ة �موجب المادة  (  ١٩٢٨) لسنة 

  منه ووفقا للقواعد واالل�ات المنصوص علیها في ذلك القانون ( راجع المطلب الساب� ) .

ابرم العراق عدد من االتفاق�ات االقل�م�ة والثنائ�ة التي نصت على ام�ان�ة تنفیذ االح�ام الجزائ�ة االجنب�ة في  وقد

در من المحاكم العراق�ة المختصة العراق في حدود الش� المدني منها المتعل� �التعو�ض �موجب قرار تنفیذ �ص

معاهدة تسل�م المجرمین وتنفیذ االح�ام واالنا�ات القضائ�ة  منها المادة االولى من ( اتفاق�ة تنفیذ االح�ام ) من

) لسنة  ٣٥وجنس�ة ابناء الدول العر��ة بین دول الجامعة العر��ة المصادق علیها في العراق �القانون رقم ( 

�ل ح�م نهائي مقرر لحقوق مدن�ة او تجار�ة او قاض بتعو�ض من المحاكم الجنائ�ة  ( -التي نصت : ١٩٥٦

ئ�ة) او متعل� �الحوال الشخص�ة صادر من هیئة قضائ�ة في احد� دول الجامعة العر��ة ��ون قابل للتنفیذ (الجزا

  ) . في سائر دول الجامعة وفقا لهذه االتفاق�ة

) لسنة  ١١٠التي صادق علیها العراق �القانون رقم (  ١٩٨٣منها ا�ضا تفاق�ة الر�اض للتعاون القضائي لعام 

 -) : "قوة األمر المقضي �ه") تحت عنوان (  ٢٥ ( مادةلاالتي نصت في ١٩٨٣

�صدر بناء على إجراءات قضائ�ة  -أ�ا �انت تسمیته -�قصد �الح�م في معرض تطبی� هذا ال�اب �ل قرار - أ

 .أو والئ�ة من محاكم أو أ�ة جهة مختصة لد� أحد

الصادرة عن   عاقدة �األح�اممن هذه االتفاق�ة، �عترف �ل من األطراف المت ٣٠مع مراعاة نص المادة  - ب

المتعلقة �الحقوق المدن�ة الصادرة عن محاكم   طرف متعاقد آخر في القضا�ا المدن�ة �ما في ذلك األح�ام  محاكم أ�

جزائ�ة، وفي القضا�ا التجار�ة والقضا�ا اإلدار�ة وقضا�ا األحوال الشخص�ة، الحائزة لقوة األمر المقضي �ه و�نفذها في 

المنصوص علیها في هذا ال�اب، وذلك إذا �انت محاكم الطرف المتعاقد  إلجراءات المتعلقة بتنفیذ األح�ام إقل�مه وف� ا

  أصدرت الح�م مختصة ط�قا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة لد� الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه  التي

   النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إل�هاالعتراف أو التنفیذ أو مختصة �مقتضى أح�ام هذا ال�اب، و�ان 

 .االعتراف أو التنفیذ ال �حتف� لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غیرها �االختصاص بإصدار الح�م

 :ال تسر� هذه المادة على - ت

ها االعتراف أو التنفیذ أو ضد أحد موظفی  تصدر ضد ح�ومة الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه  التي  األح�ام- 

 .عن أعمال قام بها أثناء الوظ�فة أو �سببها فق�

األح�ام التي یتنافى االعتراف بها أو تنفیذها مع المعاهدات واالتفاقات الدول�ة المعمول بها لد� الطرف  -

 .التنفیذ  المتعاقد المطلوب إل�ه

  .لرسومالصادرة في قضا�ا اإلفالس والضرائب وا  اإلجراءات الوقت�ة والتحفظ�ة واألح�ام-

  



١٧ 

 

) لسنة  ٥٨و�ذلك اتفاق�ة التعاون القضائي والقانوني بین دول مجلس التعاون العر�ي المصادق علیها �القانون رقم ( 

  -: منها )  ٢٧مادة ( الالتي نصت في ١٩٨٩

لمدن�ة �عتبرف و�نفذ �ل من االطراف المتعاقدة االح�ام الحائزة قوة الشيء المقضى �ه الصادرة في القضا�ا ا -اوال ( 

والتجار�ة واالدار�ة واالحوال الشخص�ة واالح�ام المقررة للتعو�ض في القضا�ا الجزائ�ة، التي تصدر لد� احد االطراف 

  ) .. تفاق�ةال المتعاقدة �عد نفاذ هذه ا

  وتضمنت العدید من االتفاق�ات الثنائ�ة نصوصا مشابهه .

  الثانيالفرع 

  نفیذ ح�م اجنبي جزائي �المصادرةت

�المصادرة ، اال ان  من نص یجیز تنفیذ ح�م جزائي اجنبي -لحد االن  – ن القانون العراقي ظل خال�ارغم ا

وذلك یؤد� الى  ٢٠٠٧) لسنة  ٣٥مصادقة العراق على اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد �القانون رقم ( 

یجیز العمل �اح�ام وص الوطن�ة ، مما ادماج نصوصها التي �م�ن تنفیذها دون تدخل المشرع الوطني �منزلة النص

صادر من مح�مة اجنب�ة في العراق بهدف انفاذه و�م�ن �التالي تنفیذ امر مصادرة  ، ) من االتفاق�ة ٥٥المادة ( 

  �القدر المطلوب طالما �ان متعلقا �عائدات اجرام�ة او ممتلكات او معدات او ادوات اخر� موجودة �العراق .

�اعت�ارها الجهة التي حددها العراق لتقد�م المساعدة القانون�ة  - الى هیئة النزاهة العراق�ةو�ودع طلب المصادرة 

اتخاذ التدابیر المالئمة  –المختصة  العراق�ة تحت اشراف مح�مة التحقی� –لتتولى   -المت�ادلة في جرائم الفساد

الخر� المنصوص في الح�م االجنبي على للكشف عن العائدات االجرام�ة او الممتلكات او المعدات او االدوات ا

مصادرتها واقتفاء اثرها وتجمیدها او حجزها تمهیدا النفاذ ح�م المصادرة علیها ط�قا لما �قضي �ه الح�م الجزائي 

  االجنبي .

   -و�توجب في مثل هذه الحالة تقد�م :

 . نسخة مقبولة قانونا من الح�م او االمر او القرار االجنبي القاضي �المصادرة -١

 ب�انا �الوقائع ومعلومات عن المد� المطلوب تنفیذه . -٢

التدابیر التي اتخذتها الدولة الطال�ة لتوج�ه اشعار مناسب لالطراف الثالثة الحسنة الن�ة ولضمان مراعاة  -٣

 االصول القانون�ة .

  ب�ان �ان امر المصادرة نهائي . -٤
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  نقا� االتصال

   -تحددها الجهات العراق�ة المختصة وهي :

  وزارة الخارج�ة العراق�ة . -ال :او 

  مجلس القضاء االعلى . -ثان�ا :

  هیئة النزاهة االتحاد�ة . -ثالثا :

  

 


