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  مشروع 

  الدول�ة والمساعدة القانون�ة قانون استرداد عائدات الفساد

 

  الفصل االول

  التعارف واالهداف

  -عاني المبینة ازائها :مال –الغراض هذا القانون  –�قصد �الكلمات والع�ارات التال�ة  -) : ١المادة ( 

  هیئة النزاهة . -الهیئة : -اوال :

لجنة تش�ل برئاسـة و�یـل وزارة الخارج�ـة  -عائدات الجر�مة : لتفاوض �شأناللجنة العراق�ة العل�ا ل -ثان�ا :

او ممثل عنها ال تقل درجته عن مدیر عام وممثلین عن جهاز االدعـاء العـام والبنـك المر�ـز� العراقـي وهیئـة 

لمطلـوب النزاهة والجهة العراق�ة المعن�ة �العائدات المستردة للتفـاوض واالتفـاق علـى تحدیـد مصـیر االمـوال ا

  استردادها او تقاسمها وتعیین جهات او موارد انفاقها .

  اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد . -االتفاق�ة : -ثالثا :

هي االفعال التي نصت االتفاق�ة على تجر�مها ، وا� جر�مـة اخـر� یـنص القـانون  -جرائم الفساد : -را�عا :

  العراقي على اعت�ارها جر�مة فساد . 

هــي االمــوال واالصــول والموجــودات والممتلكــات المتأت�ــة او المتحصــل علیهــا  -عائــدات الفســاد : -:خامســا

  �ش�ل م�اشر او غیر م�اشر من ارتكاب جر�مة فساد .

هي االمـوال واالصـول والموجـودات والممتلكـات المتأت�ـة او المتحصـل علیهـا  -عائدات الجر�مة : -سادسا :

  �ة جر�مة .�ش�ل م�اشر او غیر م�اشر من ا

  -یهدف هذا القانون الى : -) : ٢المادة ( 

استرداد عائدات الفسـاد المهر�ـة للخـارج ، وتحدیـد الجهـات المسـؤولة عـن ذلـك ومنحهـا الصـالح�ات  -اوال :

  الالزمة لتنفیذ مهامها .
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  ت الفساد .تنفیذ التزامات العراق الدول�ة وفقا لالتفاق�ة في میدان استرداد الموجودات وعائدا -ثان�ا :

ــا : ــدول االخــر� فــي م�ــادین مالحقــة  الدول�ــة تنظــ�م عمل�ــات تقــد�م المســاعدة القانون�ــة -ثالث المت�ادلــة لل

  وتحدید الجهات المعن�ة ومنحها الصالح�ات الالزمة .  وعائدات الجر�مة واسترداد عائدات الفساد

  الفصل الثاني

  استرداد عائدات الفساد

ــدابیر واالجــراءات الالزمــة لجمــع المعلومــات ومالحقــة واســترداد تتخــذ الهیئــ -) : ٣ المــادة (  عائــداتة الت

  -الصالح�ات االت�ة :ممارسة الفساد المهر�ة للخارج ولها في سبیل ذلك 

العـراق  ما تعل� منها �حر�ة االموال الـى خـارج اطلب المعلومات من جم�ع الجهات الرسم�ة خصوص -اوال :

الفســاد  � �عائـداتبتزو�ـدها �ا�ـة معلومـات تتعلـ - ا البنـك المر�ـز� العراقـي�ضـمنه -، وتلتـزم تلـك الجهـات 

  . وحر�ة االموال بین العراق والدول االخر� مهما �انت درجة سر�تها 

اســترداد حجــز وتجمیــد ومصــادرة و تعقــب و لطلــب المســاعدة القانون�ــة المت�ادلــة مــن الــدول االخــر�  -ثان�ــا :

  .فقا الح�ام االتفاق�ة و عائدات الفساد المهر�ة للخارج 

ــدعاو� المدن�ــة او الجزائ�ــة  علــى مرتكبــي جــر  -:ثالثــا  ــداتاقامــة ال الفســاد امــام  ائم الفســاد او حــائز� عائ

  .  المحاكم االجنب�ة المختصة للمطال�ة �التعو�ض او او �استرداد عائدات الفساد

قدم معلومـات جد�ـة و�اف�ـة عـن عائـدات منح الم�افئات �ما ال یز�د على خمسة مالیین دینار لمن � -را�عا :

  وما زاد عن ذلك ��ون �موافقة مجلس الوزراء . .الفساد المهر�ة للخارج 

ــادین -خامســا : ــات المنــاظرة فــي م� ــة المختصــة والهیئ ــدولي مــع الجهــات االجنب� ــاون ال ــب وحجــز  التع تعق

  وعائدات الفساد .  استرداد الموجودات وت�ادل المعلومات عن حر�ة االموالوتجمید ومصادرة و 

یجـوز للهیئــة تقاسـم المعلومــات المتـوفرة لــدیها مـن نظـام الكشــف عـن الذمــة المال�ـة ومــن  -) : ٤المـادة ( 

ــي اطــ تعقــب وحجــز وتجمیــد ومصــادرة ار التعــاون تحق�قاتهــا المختلفــة مــع الســلطات االجنب�ــة المختصــة ف

  الفساد . عائدات واسترداد
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  الفصل الثالث

  لقانون�ة المت�ادلة في استرداد عائدات الجرائمتقد�م المساعدة ا

�شـأن  فـي مجـال اسـترداد عائـدات الجر�مـة ول االجنب�ـةیجوز تقد�م المساعدة القانون�ة للد -) : ٥ (المادة 

   -:رض من االغراض التال�ة أ� غ

  تنفیذ اوامر الحجز او التجمید . -اوال :

  مواقع .تنفیذ اوامر التفت�ش وفحص االش�اء وال -را�عا :

  تقد�م المعلومات واالدلة وتقار�ر الخبراء . -خامسا :

�مـا فیهـا السـجالت الح�وم�ـة او المصـرف�ة او  ، تقد�م اصول المسـتندات والسـجالت ذات الصـلة -سادسا :

  المال�ة او سجالت الشر�ات او المنشآت التجار�ة او نسخ مصدقة منها .

  .وعائدات الفساداالجرام�ة اثر العائدات  وتعقب �شف واقتفاء -تاسعا :

  . وعائدات الفساد استعادة او استرداد العائدات االجرام�ة -عاشرا :

  أ� نوع اخر من المساعدة ال یتعارض مع القانون العراقي. -احد عشر :

) مـن هـذا  ٥غـراض المنصـوص علیهـا فـي المـادة ( یرسل طلب المساعدة القانون�ة في اال -) : ٦( المادة 

  -:متضمنا ما �أتي  م�اشرة الهیئة عن طر�� وزارة الخارج�ة العراق�ة او الى لطرق الدبلوماس�ةالقانون �ا

 هو�ة السلطة مقدمة الطلب . -اوال :

موضـوع وطب�عـة التحقیـ� او المالحقـة او االجـراء القضـائي الـذ� یتعلـ� �ـه الطلـب واسـم ووظـائف  -ثان�ا :

  االجراء القضائي .السلطة التي تتولى التحقی� او المالحقة او 

  . ملخصا للوقائع ذات الصلة -ثا :ثال

  وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصیل أ� اجراءات تود الدولة الطال�ة ات�اعها . -را�عا :

  هو�ة أ� شخص معني وم�انه وجنسیته حیثما ام�ن ذلك . -خامسا :
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  . الغرض الذ� تلتمس من اجله االدلة او المعلومات او التدابیر -سادسا :

للهیئة او المح�مة المختصة طلب معلومات اضاف�ة اذا �انت ضرور�ة لتنفیذ اح�ام القـانون ،  ) ٧( المادة 

  او لتسهیل تنفیذ المساعدة القانون�ة الدول�ة المطلو�ة.

تتولى الهیئة مسؤول�ة تلقي طل�ات المساعدة القانون�ة الدول�ة المنصـوص علیهـا فـي هـذا  -) : ٨( المادة 

مجلـس  المحـاكم لمختصـة و ومتا�عة تنفیذها لـد� الجهـات العراق�ـة المعن�ـة �التنسـی� والتعـاون مـع القانون 

  . وزارة الخارج�ة و وجهاز االدعاء العام القضاء االعلى

ـــة او  -اوال : -) : ٩( المـــادة  ـــة او الكرد� ـــة العر�� ـــة �اللغ ـــة �تا� ـــة الدول� ـــات المســـاعدة القانون� ـــدم طل� تق

  االن�لیز�ة.

یجوز في حاالت االستعجال تقد�م طل�ات المساعدة القانون�ـة الدول�ـة شـفو�ا شـر�طة تأكیـدها �تا�ـة  -:ثان�ا 

  دونما ا�طاء .

  -یجوز رفض تقد�م المساعدة القانون�ة الدول�ة المطلو�ة في احد الحاالت االت�ة: -) : ١٠( المادة 

  اذا لم �قدم الطلب وفقا الح�ام هذا القانون. -اوال :

اذا �ان تنفیذ االجراء المطلوب ماسا �س�ادة العراق او امنه او مصالحه االساسـ�ة او متعارضـا مـع  -ثان�ا :

  النظام العام.

  اذا منع نص في القانون العراقي تنفیذ االجراء المطلوب . -ثالثا :

ق�قـات او یجـوز ارجـاء تنفیـذ المسـاعدة القانون�ـة الدول�ـة المطلو�ـة اذا تعارضـت مـع تح -) : ١١( المادة  

  مالحقات او اجراءات تحق�ق�ة او قضائ�ة جار�ة في العراق لحین زوال العارض  . 

اعطـــاء نســـخا مـــن الســـجالت او للهیئـــة �ـــاذن مـــن قاضـــي التحقیـــ� المخـــتص  -اوال : -) : ١٢(  المـــادة

اطالع العامـة علیهـا الـى دولـة اجنب�ـة  -ط�قا للقانون العراقي  -المتاح  المستندات او المعلومات الح�وم�ة

 طرفا في االتفاق�ة بناء على طلبها .

اعطـاء نسـخا مـن أ�ـة سـجالت او مسـتندات او معلومـات ح�وم�ـة للهیئة �اذن من قاضـي التحقیـ�  -ثان�ا :

  .طلبها  بناء على ة، لدولة اجنب� غیر متاحة للعامة ، ط�قا للقانون العراقي
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متى مـا �انـت  -ما یلي  مصادرةحجز او تجمید او  -�قرار من قاضي التحقی�  -یجوز -) : ١٣ (المادة  

  -:ولو بدون ح�م �االدانة  بناء على طلب دولة اجنب�ة -موجودة في العراق 

  .او ممتلكات تعادل ق�متها  مرتك�ة �الخارج جرائم�ة عن العائدات االجرام�ة المتأت -اوال :

 �ل�ا او جزئ�ا .       جر�مة او عائدات الفسادبدلت بها عائدات الاالممتلكات التي حولت الیها او  -ثان�ا :

  الممتلكات التي اختلطت معها عائدات الفساد في حدود ق�مة العائدات المختلطة .  -ثالثا :

رتكــاب عــدة لالســتخدام فــي االممتلكــات او المعــدات او االدوات االخــر� التــي اســتخدمت او �انــت م -را�عــا :

  .  في الخارج جر�مة

او من الممتلكات التـي  او عائدات الجرائم االیرادات او المنافع االخر� المتأت�ة من عائدات الفساد-خامسا :

  حولت تلك العائدات الیها او بدلت بها او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .

ــرار مــن مح�مــة الجــنح المختصــة  – یجــوز -اوال : -) : ١٤ المــادة ( تنفیــذ امــر حجــز او تجمیــد او  -�ق

متـى مـا تعلقـت �عائـدات او ممتلكـات او  صـة فـي بلـد اجنبـيمصادرة صادر من جهـة قضـائ�ة او ادار�ـة مخت

 . من هذا القانون )  ١٣المادة (  فـيایرادات او منافع مما هو منصوص عل�ه 

او التجمیــد او المصــادرة المقــدم ط�قــا الح�ــام البنــد ( اوال ) مــن یجــب ان یتضــمن طلــب الحجــز  -أ -: ثان�ــا

 اضافة الى ما هو مطلوب في طل�ات المساعدة القانون�ة الدول�ة ، وصـفا للممتلكـات المطلـوب –هذه المادة 

، وم�ـان وجودهـا ، وق�متهـا المقـدرة ، و��ـان �الوقـائع التـي �سـتند الیهـا ،  مصـادرتهاحجزها او تجمیدها او 

  دلتها . وا

ـــــقــدم ط�قــا الح�یجـب ان یتضــمن طلــب تنفیــذ امـر الحجــز او التجمیــد او المصــادرة االجنبـي الم -ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ام ــ

) من هذه المادة اضافة الى مـا هـو منصـوص عل�ـه فـي الفقـرة ( أ ) مـن هـذا البنـد ، ب�انـا �حـدد  اوال( البنـد

حســني الن�ــة ، وضــمان االصــول القانون�ــة ، ومعلومــات عــن  التــدابیر التــي اتخــذت الشــعار االطــراف الثالثــة

المد� المطلوب لتنفیذ االمر ، وان ترف� �ه نسخة مقبولة من امر الحجز او التجمید او المصـادرة المطلـوب 

  تنفیذه ، وما یؤ�د �ون امر المصادرة االجنبي نهائ�ا .
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 او المصـادرة غاء اوامر تنفیذ الحجـز او التجمیـد، او الوز الغاء اوامر الحجز او التجمیدیج ) : ١٥( المادة 

) مــن هــذا القــانون اذا لــم تقــدم الدولــة الطال�ــة ادلــة  ١٤و ١٣(  تینام المــاد، المتخــذة ط�قــا الح�ــاالجنب�ــة 

  .�اف�ة ، او تأخرت في تقد�مها مدة طو�لة دون عذر مشروع 

ـــا  -) : ١٦(  المـــادة ـــة الجن –�فصـــل نهائ� ـــات المخا�قـــرار مـــن مح�م ـــي مصـــیر العائـــدات او  -تصـــة � ف

اوصـدر قـرار عراقـي بتنفیـذ قـرار او امـر  مصادرتهادر قرار عراقي بـالممتلكات او المنافع او االیردات التي ص

ـــبنـاء علـى طلـب دولـة اجنب�ـة ط�قـا الح�جنبي الصادر �شـأنها المصادرة اال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ام هـذا القـانون علـى الوجـه ــ

  -االتي  :

ا الى الدولة االجنب�ة الطال�ة اذا ثبت �انها امـوال عموم�ـة مختلسـة مـن تلـك الدولـة او غسـل اعادته -اوال :

  اموال عموم�ة مختلسة منها .

  اعادتها الى الدولة االجنب�ة الطال�ة اذا ثبتت ملكیتها السا�قة الیها .  -ثان�ا :

  الذ� لح� بها . اعادتها الى الدولة االجنب�ة الطال�ة �تعو�ض لها عن الضرر  -ثالثا :

  تسل�مها الى مالكیها الشرعیین السا�قین . -را�عا :

  استخدامها في تعو�ض المتضرر�ن من الجر�مة . -خامسا :

المختصة احالة امر االتفاق على ��ف�ة التصـرف �ـاالموال المطلـوب اسـتردادها  الجنا�ات لمح�مة -سادسا :

مـع ممثلـي الدولـة  ) للتفـاوضتفاوض �شأن عائـدات الجر�مـة  �ة الى (اللجنة العراق�ة العل�ا للدولة اجنبمن 

ـــال�ات وقواعد اقتس واالتفاق على الطال�ة ــ ــ ــ   امها والتصرف فیها .ـ

جم�ع النفقـات التـي اقتضـتها تنفیـذ عمل�ـات الكشـف  من الدولة االجنب�ة الطال�ة تستوفى -) : ١٧( المادة 

والمالحقـة وغیرهـا مـن االجـراءات ااو التحقیـ� المصـادرة تجمیـد او الز او حجـالاو او التعقـب و اقتفاء االثر 

المتخذة من قبل الجهات العراق�ة بناء على طلب دولة اجنب�ـة ، المفضـ�ة الـى ارجـاع او اسـترداد الممتلكـات 

ین ، اال اذا تـم االتفـاق بـقبل تسل�مها ، و�خالفه تستوفى تلك النفقات من اق�ام ب�عها وفقـا الح�ـام القـانون ، 

  الدولتین على غیر ذلك .

  



٧ 
 

  الفصل الرا�ع

  تدابیر االسترداد الم�اشر

یجوز للدول االجنب�ة رفع دعاو� امام المحاكم المدن�ة العراق�ة المختصـة لتثبیـت  -اوال : -) : ١٨المادة ( 

  ح� في ممتلكات اكتسبت �ارتكاب جر�مة فساد او لثبیت ملك�ة تلك الممتلكات .

ــا : ــى مرتكبــي جــرائم الفســاد بتعــو�ض عــادل للدولــة یجــوز للمحــاك -ثان� م العراق�ــة المختصــة ان تح�ــم عل

  االجنب�ة التي تضررت من تلك الجرائم . 

  الفصل الخامس

  وحدة االستخ�ارات المال�ة 

تنشأ مدیر�ة عامة لالستخ�ارات المال�ة تتولى مهام تلقي المعلومات والتقار�ر  -اوال : -) : ١٩ المادة (

  لمعامالت المال�ة المشبوهة وتحلیلها وتعم�مها على السلطات المختصة .المتعلقة �ا

�المعامالت  للمدیر�ة العامة لالستخ�ارات المال�ة صالح�ة طلب واالطالع على المعلومات المتعلقة -ثان�ا :

ت مع ، ولها طلب وت�ادل المعلوما�حر�ة االموال داخل العراق وخارجة مهما �انت درجة سر�تها  المال�ة و

  الجهات االجنب�ة المناظرة والبنك المر�ز� العراقي وم�تب اال�الغ عن غسیل االموال .

�حدد بنظام �صدره مجلس الوزراء مهام وصالح�ات وتش��الت وجهة ارت�ا� المدیر�ة العامة  -ثالثا :

  لالستخ�ارات المال�ة . 

  الفصل السادس

  اح�ام ختام�ة

  اح�ام هذا القانون .یتعارض و ال �عمل �ا� نص  -) : ٢٠المادة ( 

  لرئ�س الهیئة اصدار التعل�مات الالزمة لتسهیل تنفیذ اح�ام هذا القانون . -) : ٢١ المادة (

  ینشر هذا القانون في الجر�دة الرسم�ة و�عد نافذا من تار�خ نشره فیها . -) : ٢٢المادة ( 



٨ 
 

  االس�اب الموج�ة

ساد ، وتنظـ�م عمل�ـات اسـترداد عائـدات الفسـاد وتحدیـد الجهـات لترسیخ وتقو�ة تدابیر واجراءات م�افحة الف

ومن اجل تنظـ�م ال�ـات تقـد�م المسـاعدة القانون�ـة الدول�ـة المت�ادلـة المسؤولة ومنحها الصالح�ات الالزمة ، 

غیرهـا مـن الجـرائم لمصـلحة الـدول االخـر� ، ولالسـتجا�ة الــى  ین اسـترداد عائـدات الفسـاد وعائـداتفـي م�ـاد

ــة �موجــب اتفاق�ــة االمــم المتحــدة لم�افحــة الفســاد واتفاق�ــة االمــم المتحــدة لم�افحــة التزامــا ت العــراق الدول�

  الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ، فقد شرع هذا القانون .


