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                                                                                               :مقدمة

  الرشـوة ياا، ومن بني هذه الظـواهر  قتصادلقد عرفت اتمعات والدول منذ القدم ظواهر خمتلفة سامهت بشكل أو بآخر يف إضعاف ا    

والشك هذه األخرية تعد من أخطر اجلرائم املخلة حبسن سري األداة احلكومية، وذلك ملا يترتب عليها من إخالل بالثقة بني احلكام واحملكومني، 

                                                     .يف عدالة األداة احلاكمة يف الدولة ونزاهتها، كما تؤدي إىل اإلخالل باملساواة بني املواطنني

 ألجل ذلك فقد سعى املشرع اجلزائري على غرار باقي األنظمة إىل جترمي الصور املختلفـة للرشـوة، محايـة لرتاهـة الوظيفـة العامـة          

 ،املتضـمن قـانون العقوبـات    156-66وصيانة لألداة احلكومية مما ميكن أن يلحق ا من خلل أو فساد، وكان ذلـك يف أمـر رقـم    

إال أنه ونتيجة اختاذ هذه اجلرمية منحى آخر وتشعبها، وعدم قدرة النصـوص القانونيـة ارمـة هلـا يف ثنايـا قـانون العقوبـات علـى         

هـذا القـانون   التصدي هلا، كان البد من سن قانون يعيد تنظيم جترمي هذه اجلرمية مبا يتوافق والتطـورات احلاصـلة يف مجيـع امليـادين، و    

والذي أصبح يشكل تقنينا خاصا موعـة مـن اجلـرائم ومنـها الرشـوة، نتيجـة لتميـز         )1( هو املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

ـ ب االقتصـادية للدولـة، وذلـك الرتباطهـا    هذه اجلرائم االقتصادية بعدم الثبات، وقابليتها للتغري بتغري الظروف     . امل املـال واألعمـال  ع

على أساس ذلك تبدو أمهية دراسة هذه اجلرمية، من جانب ارتباطها بعنصر غايـة يف األمهيـة، وهـو املـال العـام واخلـاص، إضـافة           

املتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، ومـدى اعتبـار         01-06إىل السعي احلثيث للتعرف على اجلديد الذي جاء به قانون رقم 

ظاهر الفساد، لذلك فإن هـذا العمـل سـيدرس إمكانيـة مسـامهة هـذا القـانون يف احلـد أو         ذلك خطوة جدية للقضاء على مجيع م

ن البسـيط إىل أعلـى   اإلنقاص من جرمية الرشوة وتفشيها يف اتمع، واليت أصبحت تشكل اهلاجس األكرب لـدى اجلميـع، مـن املـواط    

                                                                                                                      .هرم يف السلطة

.ولإلجابة على ذلك مت تقسيم البحث إىل مبحثني، خصص األول ملفهوم جرمية الرشوة، يف حني خصص الثاين لقمع جرمية الرشوة   

املرتبطة باألموال واملصاحل العامة، وذلك نظرا ملا تشكله من تعترب جرمية الرشوة من أقدم وأخطر اجلرائم  .مفهوم جرمية الرشوة: املبحث األول

ها عن مساس ملبدأ من أهم املبادئ اليت تسري عليه املرافق العامة، ومفهوم جرمية الرشوة يتحدد أساسا مـن خالل التعريف ذه اجلرمية ومتييز

أشكاهلا وتعددها،وهذا حسب ماجاء يف قانون الوقاية من الفساد  ، كما حتدد كذلك من خالل تنوع)املطلب األول(بعض اجلرائم املشاة هلا 

  .)املطلب الثاين(ومكافحته 
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تتشابه وجرمية الرشوة هلذا البد من متييز  توجد بعض اجلرائم .تعريف جرمية الرشوة، ومتييزها عن بعض اجلرائم املشاة هلا: األول ملطلبا

املسماة يف قانون  عن بعض اجلرائمها ، مث إىل متييز)األولالفرع (بعضها عن البعض حىت يتسىن معرفة وحتديد جرمية الرشوة من خالل تعريفها 

  ).الفرع الثاين(الوقاية من الفساد ومكافحته جبرائم الفساد 

إن قيام املوظف بأداء مهامه، واألعمال املنوطة به، إمنا يكون بناء على اتفاق بينه وبني الدولة، فإن  : ةتعريف جرمية الرشو: األولالفرع 

حاول هذا املوظف استغالل وظيفته، واحلصول من طالب خدمة ما على مقابل آلداء هذه اخلدمة، فإن ذلك يصيب اإلدارة يف الصميم، ألنه 

وتبعا  .ل احلصول على اخلدمة أو املصلحة قاصرا على القادرين من أفراد اتمع دون غري القادرينيعرقل سريها، ويشكك يف نزاهتها، وجيع

بوظيفته أو استغالهلا بأن يطلب أو يقبل أو حيصل على عطية أو ) أو القائم خبدمة عامة(اجتار املوظف العام " لذلك فإن الرشوة تعرف بأا 

   )2( ".االمتناع عنه أو اإلخالل بواجباته  وعد ا ألداء عمل من أعمال وظيفته أو

تتمثل يف االجتار بأعمال الوظيفة أو اخلدمة أو استغالهلا بأن يطلب اجلاين أو يقبل أو حيصل على عطية أو وعد ا أو أية " كما تعرف بأا   

  )3(".منفعة  أخرى، آلداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عنه 

  سلوك ينطوي على طلب أو قبول أو أخذ نقود أو أية فائدة أخرى من جانب موظف، أو من يف حكمه" كذلك بأا كما تعرف الرشوة   

فجرمية الرشوة عموما ، )4(".وذلك لنفسه أو لغريه مقابل أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل أو اإلخالل بواجبات الوظيفة مع علمه بذلك 

  : تفترض مسامهة شخصني

  و من يف حكمه يطلب أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو وعد ا مقابل قيامه بعمل، أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفتهـ موظف أ 1

  ".املرتشي"أو اإلخالل بواجباته، ويسمى 

ي له العمل، أو ـ والشخص اآلخر، وهو صاحب املصلحة أو احلاجة الذي يتقدم بالعطية أو الوعد ا إىل املوظف أو من يف حكمه، ليؤد 2

االتفاق  إمتامكن قد يتوسط بني املرتشي والراشي طرف ثالث يسعى يف ل )5( ".الراشي"ليمتنع عنه، أو يقبل ما يطلبه املرتشي منه، ويسمى 

  .(7) الذي يكون مبثابة رسول أحد الطرفني إىل اآلخر، كما قد يكون رسوال لكل منهما الرائش أو(6) وسيطا لرشوة، ويسمىابينهما على 

واليت جاء ا قانون الوقاية  اجلرائم اليت تعد كثرية الشبه جبرمية الرشوة بني من: متييز جرمية الرشوة عن بعض اجلرائم املشاة هلا: الفرع الثاين

  :يلي ما من الفساد ومكافحته
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كل موظف "  على أا 01-06من القانون رقم 2فقرة  32عليها من خالل نص املادة نص املشرع  :ـ جرمية استغالل النفوذ أوال

عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غري مباشر بطلب أو قبول أية مزية غري مستحقة لصاحله، أو لصاحل شخص آخر، لكي 

                وذه الفعلي و املفترض دف احلصـول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غري مستحقة يستغل ذلك املوظف العمومي أو الشخص نف

  : من خالل نص هذه املادة يتضح ما يلي

ـ أن املشرع ال يشترط صفة معينة يف اجلاين، حبيث قد يكون موظفا عموميا أو أي شخص آخر غري املوظف العمومي، وهذا خالفا جلرمية  1

  .الرشوة اليت يشترط فيها أن يكون اجلاين موظفا عموميا

بالطلب أو القبول من صاحب املصلحة عطية أو وعد ا، أو هبة أو أية منفعة ) مستغل النفوذ(ـ كذلك تقتضي هذه اجلرمية قيام اجلاين  2

   .أخرى، كما هو احلال بالنسبة جلرمية الرشوة

أما املستفيد من املزية قد يكون اجلاين نفسه، أو أحد أفراد . مقررة قانونا لصاحل من طلبها أو قبلهاتكون هذه املزية غري مستحقة، أي غري و 

   .أسرته أو أهله و أصدقائه أو أي شخص آخر يعينه

اجة أو ـ يشترط كذلك يف هذه اجلرمية أن يتذرع اجلاين يف طلب املزية أو قبوهلا بنفوذه احلقيقي أو املفترض لقضاء حاجة صاحب احل 3

فالفرق األساسي بني جرمييت الرشوة واستغالل النفوذ أن الرشوة هي اجتار بالعمل الوظيفي، يف حني أن استغالل النفوذ هو اجتاه  )8( .املصلحة

متنحه اجلرمية أن يسيئ اجلاين استعمال النفوذ الذي هذه تقتضي كما ،  )9( سلطة حقيقية أو مفترضة للجاين على املختص بالعمل الوظيفي

   .إياه وظيفته أو صفته، كاملسؤول السامي يف الشرطة الذي يتدخل لدى ضابط لشرطة حلفظ حمضر إثبات جرمية

واملشرع .)10( ـ أما عن الغرض من هذه اجلرمية يتمثل يف احلصول من اإلدارة أو السلطة العمومية على االمتيازات املراد احلصول عليها 4

مية، وهو احلصول على منافع غري مستحقة، ومن مث تنتفي اجلرمية إذا كان القرار املطلوب من اجلاين قد نص على الغرض من هذه اجلر

   )11( .استصداره مشروعا كما لو تدخل اجلاين لدى قاضي التحقيق لإلفراج عن احملبوس بعدما انتهت مدة احلبس

كل موظف عمومي أساء استغالل "  01-06من القانون  33 يف املادة هذه اجلرميةجاءت : جرمية إساءة استغالل الوظيفة  ـ  ثانيا

خيرق القوانني والتنظيمات، وذلك  وظائفه أو منصبه عمدا من أجل آداء عمل أو االمتناع عن آداء عمل يف إطار ممارسة وظائفه على حنو

  :يشترطويتضح من هذا أن املشرع  ."بغرض احلصول على منافع غري مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر
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  .على حنو خيرق القوانني والتنظيمات هئأداـ أن يكون اجلاين موظفا عموميا وأن يقوم هذا األخري بآداء عمل أو االمتناع عن  1

ه أو االمتناع عنه من األعمال اليت خيتص ا، وأن ئداأـ كما تقتضي هذه اجلرمية كذلك أن يكون العمل املطلوب من املوظـف العمومي  2

   .السلوك املادي املخالف للقانون قد صدر منه أثناء ممارسة وظيفتهيكون 

ـ كما تقتضي هذه اجلرمية كذلك أن يكون الغرض من السلوك املادي للموظف العمومي هو احلصـول على منافع غري مستحقة، أيا  3

  .كان املستفيد منها

زية، بل تقوم اجلرمية مبجرد آداء عمل أو االمتناع عن امل قبولطلب اجلاين أو  حتقق يف عدم اشتراطرمية عن الرشوة ، اجل غري انه ختتلف هذه   

  .)12( .الفعل إىل رشوة حتول وإالعلى حنو خيرق القوانني واللوائح التنظيمية  أدائه

تعد هذه اجلرمية صورة جديدة مل تكن جمرمة قبل صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حبيث نص : ـ جرمية اإلثراء غري املشروع ثالثا

كل موظف عمومي ال ميكنه تقدمي تربير معقول للزيادة املعتربة اليت طرأت يف ذمته املالية مقارنة مبداخيله املشروعة "  37يف املادة عليها 

  : فهذه اجلرمية تقتضي توافر العناصر اآلتية ... ".

  .ـ أن يكون اجلاين موظفا كما هو احلال بالنسبة جلرمية الرشوة 1

ـ حصول زيادة يف الذمة املالية للموظف العمومي مقارنة مبداخيله، حبيث تكون هذه الزيادة معتربة، أي أن تكون ذات أمهية وملفتة  2

   .ادة ظاهرة من خالل تغري منط عيش اجلاينللنظر، والغالب أن تكون هذه الزي

  )13( .وهو عنصر أساسي يف اجلرمية تنتفي بعدم توافره: ـ العجز عن تربير الزيادة 3

لعل أهم ما مييز جرمية الرشوة يف ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هو تعدد أشكاهلا، حبيث  :أشكال جرمية الرشوة :املطلب الثاين

ا ـواألشكال املستحدثة هلذه اجلرمية اليت جاء  )الفرع األول( العقوباتسيتم التطرق إىل أشكال جرمية الرشوة اليت كان يشملها قانون 

  ).الثاين الفرع(
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 تتمثل أشكال جرمية الرشوة اليت كان يشملها قانون العقوبات. أشكال جرمية الرشوة اليت كان يشملها قانون العقوبات: األول الفرع

، والرشوة يف )أوال(، واليت كرسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع إدخال بعض التعديالت عليها يف رشوة املوظفني العموميني )14(

  ).ثانيا(عمومية جمال الصفقات ال

  .تظهر رشوة املوظفني العموميني يف صورتني ومها الرشوة السلبية، والرشوة اإلجيابية.رشوة املوظفني العموميني:أوال

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه من  2فقرة  25املادة  وهو الفعل املنصوص عليه يف ):جرمية املوظف املرتشي(الرشوة السلبية : أ

موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة، سواء لنفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي  كل"

  :وما يستخلص من نص هذه املادة ما يلي ."يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته

إال وأنه نظرا لضيق مفهوم املوظف العمومي وفقا للقانون األساسي  تقتضي هذه اجلرمية أن يكون اجلاين موظفا عموميا، :ـ صفة اجلاين 1

، فإن املشرع يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد سلك اجتاها آخر لتحديد مدلول املوظف العمومي مبفهومه  )15( للوظيفة العمومية

مية، وهذا استجابة ملا تقتضيه جرائم الفساد فمصطلح املوظف الواسع، حبيث مشل الفئات اليت استثناها يف القانون األساسي للوظيفة العمو

  :العمومي حسب هذا القانون يشمل الفئات التالية

 .والقضائية أو يف أحد االس الشعبية احمللية املنتخبة واإلداريةـ ذوو املناصب التشريعية والتنفيذية 

   .أو ذات رأس مال خمتلط ـ من يتوىل وظيفة أو وكالة يف مرفق عام أو يف مؤسسة عمومية

  )16(.ـ كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه

وهو بذلك جتنب عيوب التشريع القدمي اليت كانت تتنوع  ولقد بسط املشرع من مفهوم املوظف فأصبح له مفهوم موحد يف جرمية الرشوة  

   .فيه صفة اجلاين بشكل مفرط ومبهم

  :الركن بتوفر عدة عناصرذا يتحقق ه :ـ الركن املادي 2

يف طلب مقابل ألداء   إرادتهيعرب فيه عن  العموميالطلب وهو مبادرة من املوظف ف .الطلب والقبول يشمل :اإلجراميـ النشاط  2-1

 وظيفته أو خدمته، أو االمتناع عنه، وهذا الطلب يكفي لقيام اجلرمية مىت توافرت باقي األركان، حىت ومل يصدر قبول من طرف صاحب
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كما كتابة،  أو وال عربة بشكل الطلب، فقد يكون شفاهة .حىت ولو رفض هذا األخري الطلب وسارع بإبالغ السلطات العمومية احلاجة، بل

كما يستوي أن يطلب املوظف الرشوة لنفسه أو لغريه، سواء قام اجلاين  .قد يكون الطلب كذلك صرحيا أو مستفاذا من تصرفات املوظف

ويف مجيع األحوال ال يتحقق الطلب قانونا إال بوصوله إىل علم صاحب  .نفسه بالطلب أو أن يقوم شخص آخر مبباشرته بامسه وحلسابه

، والقبول موافقة املوظف العمومي املرتشي على رغبة صاحب املصلحة يف ارتشائه يف املستقبل نظري العمل الوظيفي بول يعينالق أما .املصلحة

وبالتايل ال  أما بالنسبة للراشي فيلزم أن يكون العرض جادا وحقيقيا على األقل يف مظهره.يف جوهره إرادة ينبغي أن تكون جادة وصحيحة

والقبول قد يكون  حال قبول املوظف عرض الراشي إعطاءه كل ما ميلك نظري قيامه بعمل ما ألن عرضه أشبه باهلزل، تقوم جرمية الرشوة يف

جرمية الرشوة تتحقق يف صوريت الطلب والقبول بصرف النظر عن ف )17(.صرحيا كما قد يكون ضمنيا يستنتج من ظروف احلال

   )18(.النتيجة

 والذي حدده.مبحل النشاط اإلجرامي، املوضوع الذي ينصب عليه أو يرد عليه نشاط املرتشييقصد : اإلجراميـ حمل النشاط  2-2

، وقد تكون املزية صرحية ظاهرة، أو  )19( معنوية أو املشرع مبزية غري مستحقة، وهذه األخرية تأخذ عدة صور، فقد تكون ذات طبيعة مادية

رع مل يشترط حدا معينا لقدر املال أو املنفعة الذي حيصل عليه املوظف العمومي املشو .وقد تكون مشروعة أو غري مشروعة.ضمنية مستترة

، حبيث ال تقوم جرمية  )20( األصل أن تكون هلا قيمة أو تكون على األقل قيمتها متناسبة مع أمهية العمل الذي يقوم به املوظف  املرتشي

  .الرشوة إذا كان ما قدم ضئيال، وذلك على سبيل ااملة

  .إن الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو االمتناع عنه، وذلك تنفيذا لرغبة الراشي: ـ الغرض من الرشوة  3 -2

مبعىن أن ، )21(يشترط لقيام اجلرمية أن يكون طلب املزية أو قبوهلا قبل أداء العمل املطلوب أو االمتناع عن أدائه: ـ حلظة االرتشاء  4- 2

زية ــاق احلاصل بني املرتشي والراشي سابقا ألداء العمل حمل املكافأة أو االمتناع عنه ومن مث فال حمل للرشوة إذا كان طلب امليكون االتف

  )22(.أو قبوهلا الحقا

لرشوة أو قبوهلا الرشوة جرمية عمدية يشترط لتوافرها القصد اجلنائي، ويتوافر هذا القصد باجتاه إرادة اجلاين إىل طلب ا :ـ الركن املعنوي 3

  )23().أداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عنه(عاملا بأا مقابل االجتار بالوظيفة 

كل من وعد موظفا عموميا مبزية "  1فقرة 25يف املادة الرشوة اإلجيابية جرمية لقد نص املشرع على  )جرمية الراشي(الرشوة اإلجيابية : ب

منحه إياها بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء كان ذلك لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان غري مستحقة أو عرضها عليه أو 
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ولقيام هذه .صفة معينة فيه  والذي ال تشترطبشخص الراشي  تتعلقرمية اجل فهذه ."آخر، ألداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته 

  : اجلرمية يقتضي توافر األركان التالية

ته ـويتحقق بوعد املوظف العمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيف: ـ الركن املادي 1

  :أو االمتناع عنه، وهذا الركن بدوره يتحلل إىل العناصر اآلتية

د ـية أو عرضها أو منحها، كما يشترط أن يكون الوعويتحقق باستعمال إحدى الوسائل التالية، وهي الوعد مبز :ـ السلوك املادي 1-1 

، وأن يكون حمددا، ويستوي )24( بواجبات وظيفته اإلخاللأو العرض أو املنح جديا، وأن يكون الغرض منه حتريض املوظف العمومي على 

أو منحها بشكل مباشر أو غري مباشر  ويستوي أن يكون الوعد باملزية أو عرضها.اجلرمية إن قوبل الوعد بالرفض فمجرد الوعد يكفي لتمام

  )25( .فسيان مل مت الوعد أو العرض مباشرة للموظف أو عن طريق الغري

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جند أن املستفيد من املزية، وهو املوظف من  1فقرة  25املادة بالرجوع إىل  :ـ املستفيد من املزية 1-2

  .ومع ذلك ميكن أن يكون املستفيد شخص آخر غري املوظف العمومي شخصا طبيعيا أو معنويا فردا أو كيانا العمومي املرتشي،

  يتمثل يف محل املوظف العمومي على أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته ويدخل يف اختصاصاته :ـ الغرض من املزية 1-3

   .)26(وال يهم إن أدى سلوك الراشي إىل النتيجة املرجوة أو مل يؤد.لبية يف الغرضوبذلك تشترك الرشوة االجيابية مع الرشوة الس

  )27(.إن جرمية الرشوة االجيابية تتطلب نفس القصد اجلنائي الذي تتطلبه جرمية الرشوة السلبية: ـ الركن املعنوي 2

إن الصفقات العمومية تشكل الفئة األكثر استعماال يف  :)العموميةقبض العموالت من الصفقات (الرشوة يف جمال الصفقات العمومية : ثانيا

وبالرجوع إىل قانون الوقاية  )29(.، إذ تعد من أمهها وذلك نظرا حلجم املبالغ الكبرية اليت تستعمل يف هذا اإلطار )28( جمال العقود اإلدارية

كل موظف عمومي "...اليت تنص، 27يف املادة  جمال الصفقات العموميةمن الفساد ومكافحته جند أن املشرع قد نص على جرمية الرشوة يف 

 إجراءيقبض أو حياول أن يقبض لنفسه أو لغريه بصفة مباشرة أو غري مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها مبناسبة حتضري أو 

، أو اإلداريأو املؤسسات العمومية ذات الطابع  مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو اجلماعات احمللية

  :رمية تقتضي توافر األركان اآلتيةفهذه اجل ."املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية االقتصادية

   ..ومكافحتهتتمثل صفة اجلاين يف املوظف العمومي وهذا مبفهوم قانون الوقاية من الفساد : صفة اجلاين: أ
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  .الركن املادي إىل عنصرين ومها النشاط اإلجرامي واملناسبةيتحلل  :الركن املادي: ب

عليها املشرع تسمية األجرة أو املنفعة، حبيث تكون هذه األخرية  أطلقيف قبض أو حماولة قبض عمولة، اليت  ويتمثل: ـ النشاط اإلجرامي 1

املشرع مل يكتف بذلك بل جرم كذلك حماولة احلصول على هذه األجرة أو املنفعة والصورة الظاهرة لكن  )30(.ذات طبيعة مادية أو معنوية

  )31(.هي أن هذا الفعل إذا ما وقع يشكل جرمية تامة

مباشرة أو غري  غريه بطريقةإىل أو ) املوظف العمومي مبفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(وتقدم هذه األجرة أو املنفعة إىل اجلاين نفسه  

  )32(.مباشرة

صفقة أو  تنفيذأو  إبراممبناسبة حتضري أو إجراء مفاوضات قصد ) األجرة أو املنفعة(تقتضي هذه اجلرمية أن يقبض اجلاين عمولته : ـ املناسبة 2

، واملؤسسات اإلدارياهليئات التابعة هلا، وهي اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع  إحدىعقد أو ملحق باسم الدولة أو 

وسع جمال هذه احلماية ليشمل إضافة إىل  املشرع قد إن )33(.العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، واملؤسسات العمومية االقتصادية

، املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، واملؤسسات اإلداريية ذات الطابع واملؤسسات العموم الدولة واجلماعات احمللية

  )34(.العمومية االقتصادية

 إلبراماملكلفة بالتحضري واهليئات واليت سبق ذكرها  إحدىيقوم الركن املعنوي هلذه اجلرمية على علم اجلاين بأنه ميثل  :الركن املعنوي: ج

فقة ـعقد الصفقة ابتداء أو تنفيذ بنود الص إلبرامصفقات عمومية، أو إجراء التفاوض إلبرام هذه الصفقات، سواء كان التحضري أو التفاوض 

رمة اآلمثة لتلك النشاطات ا إرادتهالصفقة أو تنفيذها ونتيجة  بإبرامأو ملحقا له ارتباط  تنفيذهاالصفقة أو  بإبرامعقد له عالقة  إبرامأو 

 إضرارا باملصلحة العامة ويسعى لتحقيقها من خالل هذه الصفقة، وهذا هو القصد العام، ويشترط زيادة على ذلك توافر القصد اخلاص املتمثل

ملوظف مكلف يف املتاجرة بالوظيفة العامة، واملشرع مل يشترط أن تكون هذه الوظيفة تدخل ضمن اختصاصه بل اكتفى بأن يكون هذا ا

، فالقبض أو حماولة القبض ألجرة أو منفعة بشكل مباشر أو غري مباشر لفائدة املرتشي أو لغريه دف املتاجرة ذه أو التفاوض بالتحضري

  )35.(الوظيفة كاف لقيام الركن املعنوي

الرشوة على املوظفني العموميني نتيجة المتداد التجرمي للمعامالت الدولية، أسقط املشرع جرمية  :جرائم الرشوة املستحدثة: الثاين فرعال

األجانب، وموظفي املنظمات الدولية العمومية، وبسبب تطور القطاع اخلاص ارتأى املشرع كذلك إىل ضرورة محايته جزائيا من جرمية 

  ).ثانيا(القطاع اخلاص  ، والرشوة يف)أوال(وسيتم التطرق إىل رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية  .الرشوة
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وهي صورة مستحدثة للرشوة ومميزة هلا تتفرع عنها صورتني :رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية: أوال

أجنيب أو موظف يف ، هذا ومع مراعاة أن جرمية الرشوة يف هاته احلالة تتعلق مبوظف عمومي  (36)ومها الرشوة السلبية، والرشوة اإلجيابية

غري أنه .املنظمات الدولية العمومية والنموذج القانوين هلذه اجلرمية يتشابه إىل حد بعيد مع النموذج القانوين لرشوة املوظف العمومي الوطين

  .ا هذه اجلرميةورغم التشابه بني اجلرميتني إال أن بينهما فروقا مهمة واليت ميكن معرفتها من خالل دراسة األركان اليت تقوم عليه

  :تقتضي هذه اجلرمية يف صورا السلبية، أن يكون للجاين إحدى الصفتني :صفة اجلاين: أ

يذيا ــكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنف"األجنيب على أنه  عرف املشرع املوظف العمومي: ـ صفة املوظف العمومي األجنيب 1

عمومية لصاحل بلد أجنيب مبا يف ذلك لصاحل  معينا أو منتخبا، وكل شخص ميارس وظيفةأو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء كان 

  "هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية

كل مستخدم دويل أو كل شخص " عرف املشرع املوظف يف املنظمات الدولية العمومية :صفة املوظف يف املنظمات الدولية العمومية -2

، مبا  )38(...وليس املوظف العمومي... ، فاملشرع يتحدث عن املوظف )37("يتصرف نيابة عنها تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن 

   )39(حيمل على االعتقاد أن املقصود هو املوظف يف نظر املنظمات الدولية العمومية

ترتكب من قبل املوظف العمومي  املشرع قد نص على جرميتني ومها الرشوة السلبية، والرشوة اإلجيابية فاألوىل واليت :الركن املادي: ب

ها عند األجنيب أو من قبل املوظف يف املنظمات الدولية العمومية فعنصراها املاديان مها إما الطلب أو القبول، وهي نفس العناصر اليت سبق شرح

العمومية، تتفق مع رشوة املوظفني وموظفي املنظمات الدولية  األجانبدراسة رشوة املوظفني العموميني، وذلك أن رشوة املوظفني العموميني 

املوظف العمومي الوطين قد  العموميني يف صورا السلبية، وإن كان من اجلائز أن ختتلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات

أشخاص ومؤسسات القطاع أما عن الرشوة اإلجيابية وهي جرمية الراشي، واليت تقع من جانب  ختتلف مع واجبات املوظف العمومي األجنيب

فتتمثل عناصرها املادية يف النشاطات الثالثة وهي الوعد، العرض، املنح، واليت سبق التطرق إليها عند دراسة رشوة  )40(.اخلاص اجلزائري

دولية ــالتجارة الغري أن الغرض من هذه اجلرمية فهو احلصول أو احملافظة على صفقة أو امتياز غري مستحق ذي صلة ب  .املوظفني العموميني

   )41(أو بغريها

يشترط لقيامه القصد اجلنائي العام من خالل العلم بأنه خيالف قواعد قانونية  جلرمية الرشوة السلبيةالركن املعنوي  إن :الركن املعنوي: ج

والنشاطات اإلجرامية، وذلك غري كاف بل يشترط القصد اجلنائي اخلاص القائم على  حينما يقوم ذه الوقائع املاديةمعاقب عليها جزائيا 
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أنه موظف أجنيب أو موظف يعمل لدى هيئة دولية، وأن صفته هذه هي حمل اعتبار عند الطلب والقبول ملزية غري مستحقة لنفسه أو  إدراكه

جلرمية الرشوة الركن املعنوي  أما .الفعل يدخل يف نطاق واجباتهكان  لصاحل شخص أو كيان آخر وأن تصرفه هذا متاجرة بوظيفته مىت

  يشترط لقيامه توافر القصد اجلنائي العام وهو علم الراشي بالعناصر املادية للجرمية من وعد وعرض أو منح هلذه املزية غري املستحقةاإلجيابية 

املعاقب عليه قانونا، وهذا غري كاف بل ال بد أن  اإلجراميق فيها النموذج وأا متس مبصلحة حيميها القانون، وأن هذه الوقائع املرتكبة يتحق

إىل محل املوظف األجنيب أو املوظف يف منظمة  إرادتهيعلم الراشي بأن الذي يتعامل معه موظف أجنيب أو يعمل لدى هيئة دولية، وأن تتجه 

متناع عن القيام بعمل من واجباته، وأن يكون العمل أو االمتناع يدخل يف بالتزام قانوين وهو القيام بعمل أو اال اإلخاللدولية عمومية على 

  )42(.جمال احلصول واحملافظة على صفقة أو امتياز غري مستحق متعلق بالتجارة الدولية أو غريها

 كافحتهمالوقاية من الفساد واملشرع قد استحدث حكما مميزا للرشوة يف القطاع اخلاص وذلك يف قانون   :الرشوة يف القطاع اخلاص: ثانيا

حبيث تضمن النص على جرميتني مستقلتني ومها الرشوة السلبية اليت يرتكبها من يدير الكيان التابع للقطاع اخلاص يف مواجهة أي شخص 

ملالية واملادية لألفراد ، وهذا من أجل محاية املصاحل ا)43(آخر، والرشوة اإلجيابية اليت يرتكبها أي شخص يف مواجهة كيان تابع للقطاع اخلاص

وسيتم التطرق إىل األركان اليت تقوم  )44(.وذلك لضمان حسن سري ذلك القطاع اهلام خلاصة سواء كانت فردية أو مجاعيةواملشروعات ا

  :عليها هذه اجلرمية كما يلي

تقتضي جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص يف صورا السلبية أن يكون للجاين صفة معينة، وهي أن يكون شخصا يدير كيانا  :صفة اجلاين: أ

ويقصد بالكيان جمموعة من العناصر املادية، أو من األشخاص الطبيعيني أو  )45(.تابعا للقطاع اخلاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت

  .)46( غ هدف معنياالعتباريني املنظمني بغرض بلو

ترط فصفة املرتشي مناطها أن يكون الفاعل يدير هذا الكيان التابع للقطاع اخلاص، حيث أن املعيار املعمول عليه هو املال حبد ذاته الذي يش  

بتطـبيق اجلرمية مفتوحا مبا يسمح  الكيان ترك جمال كما،) 47(فيه أن يكون ماال خاصا تابعا للقطاع اخلاص، وليس من األموال العمومية

اجلمعيات،والنقابات،واالحتادات  ،وعلى كل من يدير أو يعمل يف جتمع مهما كان شكله القانوين أو غرضه كالشركات التجارية واملدنية

الذي ومن جانب آخر يتبني أن تعريف الكيان، ال ينطبق على الشخص  .اخل، ومهما كانت وظيفة اجلاين فيه مدير أو مستخدم...والتعاونيات 

يرتكب اجلرمية وهو ال ينتمي إىل أي كيان كمن يعمل مبفرده وحلسابه اخلاص، فمثل هذا الشخص يفلت من العقاب إذ هو طلب أو تلقى 

  .)48( أما عن الرشوة اإلجيابية، فال يشترط فيها أن يكون للراشي صفة معينة، فالكل معين ا .مزية ليقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أدائه
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عناصر الركن املادي يف جرمية الرشوة السلبية سلوك، والذي يتمثل يف طلب أو قبول ملزية غري مستحقة، سواء كان ذلك  :الركن املادي: ب

، وهذا على النحو الذي سبق بيانه عند )49(لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أدائه

أما عن الرشوة اإلجيابية فيتحقق فيها السلوك اإلجرامي باللجوء إىل الوعد مبزية غري .وظفني العموميني يف صورا السلبيةدراسة رشوة امل

ة عليه أو املمنوحة له، وهو الشخص الذي يدير الكيان التابع ن املزية املوعود ا أو املعروضمستحقة أو عرضها أو منحها ليقوم املستفيد م

، وهنا يكمن االختالف بني الرشوة يف )50(أو يعمل لديه بأية صفة كانت بأداء أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته للقطاع اخلاص،

فالركن املادي جلرمية .القطاع اخلاص ورشوة املوظفني العموميني يف صورا اإلجيابية اليت تقتضي أن يكون املستفيد من الرشوة موظفا عموميا

اص ال ختتلف عن الصور املادية للجرمية اليت تقع يف القطاع العام، وهي دائما الوعد أو العرض أو املنح ملزية غري مستحقة الراشي يف القطاع اخل

أو  لكيان تابع للقطاع اخلاص، ونفس العناصر املادية جلرمية املوظف العمومي املرتشي يتطلبها املشرع فيمن يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص

هي الطلب والقبول  لكن يشترط أن يكون ذلك مقترنا بإخالل بالتزام تعاقدي أو قانوين، فإذا مل يقع عنصر اإلخالل فال تقع يعمل لديه، و

يدخل اجلرمية خالفا للقطاع العام، واملوظف العمومي الذي ال يشترط فيه اإلخالل بااللتزام، بل يشترط أن يكون العمل أو االمتناع عن العمل 

  .له أو جزء منه يدخل يف اختصاصه على األقلضمن اختصاصه ك

يتحقق الركن املعنوي جلرمية الراشي من خالل علمه أنه وحني يقوم ذه النشاطات املادية املكونة للركن املادي للجرمية  :الركن املعنوي: ج

أن فعله هذا يضر مبصلحة حيميها القانون يقرر هلا جزاء وهو القصد العام، وضرورة توفر القصد اخلاص  .وفقا للنموذج القانوين املعاقب عليه

 ذلك لقيام هذه اجلرمية، وهو املتاجرة ذه الوظيفة أو العمل مقابل مزية لنفسـه أو لغريه غري مستحقة قانونا، وأن إرادته احلرة اجتهت إىل

أو االمتناع عنه مىت كان فيه إخالل بواجب حسب ما يقرره العقد أو االتفـاقات أو القانون، ويقوم الركن  النشاط املتمثل يف القيام بالعمل

جبه املعنوي جلرمية ارتشاء املسري أو العامل لدى الكيان التابع للقطاع اخلاص من خالل علمه بأنه يدير أو يعمل حلساب هذا الكيان، وأن وا

االمتناع عنه، فإذا خالف ذلك االلتزام أو الواجب حتقق النموذج القانوين هلذه اجلرمية وقام بنياا القانوين مىت  يتطلب منه القيام بعمل معني أو

ل كان هذا اإلخالل قد اجتهت إليه إرادة الفاعل الواعية، مع علمه بعناصر اجلرمية مقابل مزية غري مستحقة لنفسه أو لغريه، فعنصر اإلخال

  )51( .و املعول عليه باعتباره يفيد املتاجرة ذا العملبالواجب مقابل مزية ه

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته العقوبات املقررة جلرمية الرشوة يف  01-06لقد تضمن القانون رقم : قمع جرمية الرشوة: املبحث الثاين

إن املالحظة األولية .لعقوبات، وخصص هلا قانونا مستقالالباب الرابع منه، وبذلك يكون املشرع قد أخرج هذه اجلرائم من مدونة قانون ا

وتطبق على جرمية الرشوة مبختلف أشكاهلا .بالنسبة للعقوبات املقررة جلرمية الرشوة هي جتنيح هذه اجلرمية، وذلك العتبارات سياسية وقانونية
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، وبالنسبة للشخص املعنوي )األول ملطلبا(الطبيعي للشخص  العقوبات املقررة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بالنسبة

  ).الثاين طلبامل(

إىل عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية هذا إن العقوبات املقررة للشخص الطبيعي تنقسم : العقوبات املقررة للشخص الطبيعي: األول طلبامل

  .باإلضافة إىل أحكام أخرى خمتلفة لتطبق على هذه اجلرمية 

العقوبات األصلية جلرمية الرشوة هي تلك اليت جيوز فيها احلكم دون أن تقترن ا أية عقوبة : العقوبات األصلية جلرمية الرشوة: الفرع األول

  .ويبدو من األمهية مبكان التمييز بني العقوبات األصلية املتعلقة بالرشوة السلبية، وتلك املتعلقة بالرشوة اإلجيابية ،)52( أخرى

  إن الرشوة السلبية ميكن مالحظتها بالنسبة لفئات خمتلفة تنتمي إىل القطاعني العام واخلاص :األصلية يف الرشوة السلبيةـ العقوبات  أوال

  :ونفصل ذلك كما يلي

ـ يعاقب كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشـر أو غري مباشر مزية غري مستحقة لنفسه أو لصاحل شخص آخر أو كيان آخر  1

دج إىل  200.000، وبغرامة من )10(إىل عشر سنوات ) 2(االمتناع عن آداء عمل من واجباته باحلبس من سنتني آلداء عمل أو 

  )53(.دج 1.000.000

ـ يعاقب ويف جمال الصفقات العمومية، كل موظف عمومي يقبض أو حياول أن يقبض لنفسه أو لغريه بصفة مباشرة أو غري مباشرة أجرة  2

لية ـة أو اجلماعات احملصفقة أو عقد أو ملحق باسم الدول ها مبناسبة حتضري أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذأو منفعة مهما يكن نوع

بس أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات العمومية االقتصادية باحل

  )54(.دج 2.000.000دج إىل  1.000.000، وبغرامة من )20(عشرين سنة سنوات إىل ) 10(من عشر 

 ـ يعاقب كل موظف عمومي أجنيب، أو موظف يف منظمة دولية عمومية يطلب أو يقبل مزية غري مستحقة، بشكل مباشر أو غري مباشر 3

إىل عشر ) 2(من واجباته، باحلبس من سنتني  سواء لنفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل

  )55(.دج 500.000دج إىل  200.000، وبغرامة من )10(سنوات 
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ـ يعاقب كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص أو يعمل لديه بأية صفة يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري  4

يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخالال بواجباته باحلبس  مستحقة سواء لنفسه أو لصاحل شخص آخر أو كيان لكي

  )56(.دج 500.000دج إىل  50.000، وبغرامة من )5(أشهر إىل مخس سنوات ) 6(من ستة 

إن املشرع وعلى الرغم من عدم اشتراطه لصفات حمددة يف الراشي، إال أنه رتب عقوبات  :ـ العقوبات األصلية يف الرشوة اإلجيابيةثانيا 

  : على فعله هذا، مماثلة لتلك اليت قدرها للمرتشي، وذلك العتباره لكل من جرمييت الراشي واملرتشي جرميتان مستقلتان، ونفصل ذلك كما يلي

أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء كان ذلك ـ يعاقب كل من وعد موظفا عموميا مبزية غري مستحقة  1

إىل ) 2(لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته، باحلبس من سنتني 

  )57(.دج 1.000.000دج إىل  200.000، وبغرامة من )10(عشر سنوات 

مة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل ب كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا يف منظـ يعاق 2

مباشر أو غري مباشر، سواء كان ذلك لصاحل املوظف نفسه أو لصـاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بأداء عمل أو االمتناع 

باحلبس  وذلك بغرض احلصول أو احملافظة على صفقة أو أي امتياز غري مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغريها عن أداء عمل من واجباته،

  )58(.دج 1.000.000دج إىل  200.000، وبغرامة من )10(إىل عشر سنوات ) 2(من سنتني 

لى أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ـ يعاقب كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة ع 3

اخلاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتـناع عن أداء عمل 

  )59(.جد 500.000دج إىل  50.000وبغرامة من )  5(إىل مخس سنوات ) 6(ما، مما يشكل إخالال بواجباته، باحلبس من ستة أشهر 

إضافة إىل العقوبات األصلية السابقة الذكر ميكن للجهة القضائية املختصة أن حتكم على  :العقوبات التكميلية جلرمية الرشوة: الفرع الثاين

اليت ال والعقوبات التكميلية هي تلك  )60(.اجلاين بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف قانون العقوبات، وهي جوازية

وتتمثل هذه  )61(.جيوز احلكم ا مستقلة عن عقوبة أصلية فيما عدا احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية

 رة اجلزئية لألموالالعقوبات يف احلجز القانوين، احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية، حتديد اإلقامة، املنع من اإلقامة، املصاد

أو استعمال بطاقات /املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق مؤسسة، اإلقصاء من الصفقات العمومية، احلظر من إصدار شيكات و
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 الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها  مع املنع من إستصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار

   .)62( اإلدانة

مل يكتف املشرع بالنص على العقوبات األصلية والتكميلية جلرمية الرشوة، بل أورد  :أحكام أخرى متعلقة جبرمية الرشوة: الفرع الثالث

  : جمموعة من األحكام املختلفة املتعلقة ذه اجلرمية واليت سيتم التطرق إليها كما يلي

لقد أورد املشرع جمموعة ظروف وأعذار من شأا أن ترفع العقوبة أو ختفض  :ـ الظروف املشددة واألعذار املعفية واملخففة للجرائم أوال

  .منها أو تعفى منها أصال

دون التشديد يف الغرامة، إذا كان مرتكب اجلرمية قاضيا، أو ) احلبس(شدد املشرع من العقوبات السالبة للحرية  لقد :ـ الظروف املشددة أ

عون شرطة  أو موظفا ميارس وظيفة عليا يف الدولة  أو ضابطا عموميا، أو عضوا يف اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أو ضابطا

) 10(وبة السالبة للحرية احلبس من عشرحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، حيث جعل العقممن ميارس بعض صال قضائية، أو

وما يالحظ على هذا التشديد أنه ال يشمل صورة الرشوة يف جمال  )63(.سنة، وبنفس الغرامة املقررة للجرمية املرتكبة) 20(سنوات إىل 

سنة، وهي نفس عقوبة ) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(هلذه األخرية هي احلبس من عشر  ألن العقوبة األصلية املقدرة الصفقات العمومية

لكون العقوبة املقدرة هلذه األخرية  )الرشوة اإلجيابية(التشديد، من جهة أخرى يبدو هذا التشديد أكثر وقعا بالنسبة للرشوة يف القطاع اخلاص 

اإلجيابية مل تشترط فيها صفات خاصة بالراشي مما يورد احتماال أن يكون أحد الفئات غري مرتفعة من ناحية، من ناحية أخرى كون الرشوة 

  .املعنية بالتشديد

سبق القول قد شدد يف جرمية الرشوة على النحو الذي سبق بيانه، إال أنه  املشرع وكما إن: ـ األعذار املعفية واملخففة جلرمية الرشوة ب

وبة  ــدة من بعض أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل إمكانـية اإلعفاء من العقومن جانب آخر قد فتح اال لالستفا

  .أو إنقاصها إىل النصف يف حالتني

عذار ـ إذا بادر مرتكب جرمية الرشوة، وقبل مباشرة إجراءات املتابعة باإلبالغ عن اجلرمية  وساعد على معرفة مرتكبيها، فإنه يستفيد من األ1

  .ية من العقوبةاملعف
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ـ إذا قام مرتكب اجلرمية أو املشارك يف ارتكاا، وبعد مباشرة إجراءات املتابعة باملساعدة يف القبض على شخص أو أكثر من األشخاص  2

   )64(.الضالعني يف ارتكاا، فإنه يستفيد من ختفيض العقوبة إىل النصف

هذا  لألشخاص الذين ضلعوا يف هذه اجلرائم من أجل التراجع عن ذلك قبل فوات األوانوتبدو غاية املشرع من تكريسه هلذه األخرية حافزا   

من جهة، ومن جهة أخرى فإن أفعال مرتكيب جرائم الرشوة، واليت جتعلهم يستفيدون من التخفيف مثل اإلبالغ عن شركائهم قد تساعد يف 

  .ف وجهات أخرى مسامهة يف هذه اجلرائمعمليات املتابعة والتحري للكشف عن باقي املالبسات، ورمبا أطرا

الناجتة عن ارتكاب جرمية الرشوة يف خمتلف أشكاهلا، مع مراعاة حاالت استرجاع  :ـ مصادرة العائدات واألموال غري املشروعة ثانيا

  .األرصدة أو حقوق الغري حسن النية

اجلهة القضائية عند إدانة اجلاين برد ما أخذه نتيجة ارتكابه جرمية الرشوة مبختلف أشكاهلا، أو برد قيمة ما حصل عليه من  حتكم :ـ الرد ثالثا

ال منفعة أو ربح، وينطبق هذا احلكم يف حالة انتقال األموال إىل أصول اجلاين أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك األمو

  )65(.وقع حتويلها إىل مكاسب أخرىعلى حاهلا أو 

أجاز املشرع يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للجهة القضائية اليت تنظر يف  :ـ إبطال العقود والصفقات والرباءات واالمتيازات رابعا

  )66(.إحدى جرائم الفسادالتصريح ببطالن كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب  الدعوى العمومية

لقد نص املشرع يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة تطبيق : ـ العقوبات املقررة يف حالة املشاركة والشروع خامسا

ومكافحته، مبا فيها األحكام املتعلقة باملشاركة املنصوص عليها يف قانون العقوبات على اجلرائم املنصوص عليها يف قانون الوقاية من الفساد 

جرمية الرشوة، كما نص كذلك على معاقبة من يرتكب الشروع يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك جرمية الرشوة مبثل 

  )67(.عقوبة اجلرمية نفسها

  : مومية وتقادم العقوبة كما يليمتتاز جرمية الرشوة عن باقي جرائم الفساد يف مسأليت تقادم الدعوى الع :ـ خصوصية التقادم سادسا

ال تتقادم الدعوى العمومية يف جرائم الفساد بصفة عامة، وجرمية الرشوة بصفة خاصة إذا مت حتويل عائدات  :ـ تقادم الدعوى العمومية أ

ال تنقضي الدعوى " ويف غري ذلك من احلاالت جند أن املشرع قد نص يف قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه  )68(.اجلرمية إىل اخلارج
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أو الرشوة  العمومية بالتقادم يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية، وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،

  .وبذلك تعد الرشوة جرمية غري قابلة للتقادم حىت ولو بقيت عائدات اجلرم داخل الوطن )69(..."مية أو اختالس األموال العمو

لقد نص املشرع كذلك على عدم تقادم العقوبة يف جرائم الفساد، مبا فيها جرمية الرشوة يف حالة ما إذا مت حتويل  :ـ تقادم العقوبة ب

ل ال تتقادم العقوبات احملكوم ا يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية، وتلك ويف املقاب )70(.عائدات اجلرمية إىل اخلارج

وبالتايل تعد العقوبات املنطوق ا فيما خيص جرمية الرشوة عقوبات غري قابلة  )71(.املتعلقة باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة

  . للتقادم

إن االجتاهات احلديثة يف الفقه والقانون يف الوقت احلاضر ترى ضرورة االعتراف  .العقوبات املقررة للشخص املعنوي: الثاين طلبامل

، ونظرا ملا يتمتع به هذا األخري من أمهية بالغة يف حياة الناس، والذي أصبح يقوم مبا يقوم به )72(باملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي

واألفراد ويف أحيان كثرية ال يقدر على القيام ا شخص طبيعي واحد  . كما يقوم كذلك بارتكاب أفعال قد تضر بالدولة الشخص الطبيعي،

تقرير املسؤولية اجلنائية  )74(اتبولقد تضمن قانون العقو )73(.الشيء الذي جعل مقتضيات العدالة تستلزم معاقبة الشخص املعنوي

صراحة  )76(املتضمن قانون العقوبات 15-04يث أقر القانون حب ،)75(.تبناها يف بعض القوانني اخلاصة لألشخاص املعنوية صراحة بعد أن

  .مسؤولية الشخص املعنوي اجلنائية عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك

ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك على نفس األفعال فإن املشرع قد وإذا كانت مسؤولية الشخص املعنوي اجلنائية   

، كما أضاف هذا القانون تقرير املسؤولية اجلنائية للشخص )77(استثىن الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام

األخري لقانون العقوبات قد عمم املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي على  2006عديل غري أن ت )78(.املعنوي على مجلة من األفعال ارمة

مت تعميم املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي كذلك يف قانون الوقاية من الفساد  كما )79(.اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات

 جنائيا عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك وفقا للقواعد ومكافحته، حبيث نص املشرع على أن الشخص املعنوي يكون مسؤوال

  :وبذلك حىت تتقرر مساءلة الشخص املعنوي جنائيا جيب )80(.املقررة يف قانون العقوبات

  ليهـ أن ترتكب من طرف املمثل الشرعي للشخص املعنوي، حيث أن املشرع اشترط وجوب ارتكاب اجلرمية من طرف أجهزته أو ممث 1

وهو ذلك الشخص الذي ميلك سلطة ممارسة نشاط الشخص املعنوي بامسه مثل املدير أو رئيس جملس اإلدارة، ولكن هذا ال مينع مساءلة 

  )81(.الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك يف نفس األفعال
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  .ـ أن ترتكب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي 2

اجلنائية من األشخاص التابعة للقانون اخلاص، ولقد استثىن املشرع الدولة واجلماعات احمللية  ـ أن يكون الشخص املعنوي حمل املساءلة 3

هذا وقد نص املشرع كذلك على العقوبات املقررة للشخص املعنوي املدان بارتكاب جنحة .واألشخاص املعنوية العامة من املساءلة اجلنائية

  :كما يلي )82(الرشوة

كجزاء عن )83(.تعد الغرامة من أهم العقوبات املالية اليت تصيب الشخص املعنوي يف ذمته املالية :)كعقوبة أصلية(الغرامة : الفرع األول

لزم جرمية الرشوة اليت يسعى من خالهلا إىل حتقيق الربح غري املشروع ومن مث كانت الغرامة تشمل يف ذلك املبلغ املايل احملكوم به والذي ي

والغرامة تعترب هي العقوبة األكثر تطبيقا وانتشارا بالنسبة للشخص . اخلزينة وذلك نتيجة ارتكابه جلنحة الرشوةالشخص املعنوي بدفعه إىل

 إجراءاتاملعنوي وهذا لكوا أكثر ردعا وأقل ضررا من الناحية االقتصادية، كما أا سهلة التطبيق سواء من حيث التحصيل أو من حيث 

ولقد حدد املشرع مبلغ الغرامة الذي ميكن أن .)84( ثر جناعة وفائدة بالنسبة للدولة ألا توفر هلا أمواال كثريةالتنفيذ وهذا األمر جيعلها أك

   .)85(حيكم به بني حدين أدىن وأقصى وذلك من مرة واحدة إىل مخس مرات كحد أقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي على نفس اجلرمية

حل :قد تطبق على الشخص املعنوي الرتكابه جنحة الرشوة عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية :التكميليةالعقوبات : الفرع الثاين

اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس ، غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس سنوات، الشخص املعنوي

مصادرة ، أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر ائيا أو ملدة ال تتجاوز مخس سنواتاملنع من مزاولة نشاط أو عدة ، سنوات

الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز مخس سنوات، ، نشر وتعليق حكم اإلدانة، الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها

  )86( .ى إىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبتهوتنصب احلراسة على ممارسة النشاط الذي أد

اخلامتة: نظرا خلطورة جرمية الرشوة وتأثريها السليب على االقتصاد الوطين والثقة العامة لدى املتعاملني مع املرافق املخولة لتقدمي خدمات هلم  

من مضمون قانون  إخراجهامن  ابتداءواكرب هلذه اجلرمية  أوسعمنح اهتمام  إىلسعى املشرع اجلزائري سواء كانت مرافق عامة أو خاصة، 

وصورها وكرس هلا أساليب حديثة للبحث  أنواعهاالعقوبات وإدراجها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حبيث حصر خمتلف 

وضع تدابري كما  ،احتياليةلتعقيد وإتباع أساليب والتحري  تتوافق مع خصوصية اجلرائم االقتصادية عامة، وجرمية الرشوة خاصة، واليت تتميز با

توسيع مفهوم املوظف العام لضمان انطباق أحكامه على فئة أكرب من  إىل ةهذا باإلضاف .وقائية كمحاولة لتوقي حدوث جرمية الرشوة أصال
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سيس من جهة، وحتفيزهم على اإلبالغ إشراك اتمع املدين يف عمليات مكافحة جرمية الرشوة، وذلك من خالل التوعية والتحو.األشخاص

.جتنيح جرمية الرشوة، ويف املقابل التشديد يف العقوبة املقررة هلاو .عن أي ممارسة يالحظوا من جهة أخرى  

هذه الردع العام، والقضاء على مظاهر  إن هذه اإلجراءات واملبادرات اجلديدة اليت حواها قانون مكافحة الفساد قد تكون فعالة يف حتقيق  

فكان من األحسن أن يعيد تكييف هذه اجلرمية من جنحة اىل  .اجلرمية إذا أحيطت بآليات جدية لتطبيقها، وكانت اإلرادة حقيقية للقضاء عليها

وية العامة اذ جعلها تقتصر على الشخص خاص بعدم املساءلة اجلنائية  للدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعن استثناءاتجناية وعدم وضع 

         ...                                                                                                                          املعنوي اخلاص

املتضمن قانون العقوبات قد ساهم من جانبه  156-66املعدل واملتمم ألمر رقم  23-06من جانب آخر جتب اإلشارة إىل قانون رقم    

يف التشديد من عقوبة جرمية الرشوة من خالل توسيعه ال العقوبات التكميلية اليت قد حيكم ا على مرتكب جرمية الرشوة، إىل جانب 

                                                                                             .العقوبات األصلية املقررة له يف قانون مكافحة الفساد
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