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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي
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ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 حكام جرمية االختالسشكاليات يف َأاإِل

ال حممد قادر رجبعبد 


 

15/8/2021 تأريخ القبول:       8/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الموظف العام او المكلف بالخدمة العامة واألموال العامة الموجودة في  يعد    
من ممارسة وظائفها بغية  مات األساسية التي تمكن الدولةاحيازتهم من الوسائل والدع

تحقيق أهدافها. لذلك يحظى الموظف او المكلف بالخدمة العامة باهتمام كبير من جانبها 
توازي دورهم في تحقيق المصلحة العامة. لذا فقد أحاطهم المشرع بقواعد قانونية ضمانًا 

ومنها  ق. ع. ع(، 341-307لحمايتهم من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة في المواد )
الرغم من ذلك فهناك إشكاليات تكتنف على (. ف317-315االختالس في المواد )جريمة 

أحكام جريمة االختالس منها ما يتعلق بالشروع الشروع في الجريمة ينعكس ذلك على 
تتعلق بالمساهمة صعوبة اإلثبات وتطبيق النص بين الشروع والجريمة التامة، ومنها ما 

ذي ال يحمل صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة، ومن ناحية غير المن ناحية تدخل 
عدم كفاية العقوبة المقرر للجريمة في حالة تعدد المساهمين أو في حالة ارتباط االختالس 

 . وحدة المشروع اإلجرامي بجريمة أخرى تجمعهما
  الجريمة. الكلمات المفتاحية: المساهمة، الشروع، 

 مقدمة:

آفة عصرنا فإن من أهم جرائم الفساد ظهورًا في الوقت  إذا كان الفساد يعتبر
هتمام واالنشغال بمعالجتها هو بالمال العام وأكثرها اثارة لال الحاضر وأخطرها اضراراً 

اختالس األموال العمومية واالستحواذ عليها بهدف حرمان الدولة منها، وما لها من 
 االختالس جريمة وتعد هذه الظاهرة ها المهدد بفعلاتتداعيات على منظومات الدول وكيان

 من لها لما ،االفراد وكذلك الدولة كيان على أثرا أبعدها و خطرا الفساد جرائم أكثر من
 الفوضى إثارة على وتبعث اقتصادها انهيار إلى تفضي قد سلبية انعكاسية آثار

                                                 

 إقليم كوردستان العراقدهوكالتقنية جامعة ال/ مدرس مساعد /. 
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 فراتو  بتتطل ألنها اثباتها يصعب االختالس جريمة أن سيما ال،المجتمع في واالضطراب
 أساساً  هي كما عامة، بخدمة المكلف أو العام الموظف صفة وهو فاعلها في خاص ركن
 عارضة أو ناقصة حيازة الحائز من نيته االختالس محل للمال الحائز تغيير على تقوم
   .المالك الى

 أهمية البحث:  أواًل:

نبًا كبيرًا جاتشكل  الَّتي جريمة االختالس تتضح من خالل انتشارأهمية البحث 
جرائم الفساد، التي أصبحت ظاهرة عالمية، تهدد كيانات الدول باالنهيار، وينعكس  من

 نعدام أو ندرةكذلك اذلك في مساعي الدول على المستوى الداخلي والدولي لمكافحتها، 
المساهمة، السيما فيما يتعلق بالشروع و جريمة في مجال شرح وتفصيل هذه ال الدراسات

تها وتطبيقها، كما أن أهمية هذا الموضوع تتجلى في أثر الجريمة في أنها وصعوبة اثبا
على إرادتها  ل الثقة بالوظيفة العامة والتجر تهز صورة الموظف العام وهيبة الدولة واخال

 وأموالها وممتلكاتها. 

 هدف البحث: ثانيًا: 

ي الشروع ختالس في مجالاليات التي تكتنف أحكام جريمة االدراسة حقيقة اإلشك
في التشريع العراقي مقارنة بالتشريعات األخرى، والبحث عن جوانب القصور  والمساهمة

التي ت دي الى صعوبة اثبات وتطبيق النص الخاص بهذه الجريمة، ومحاولة الوصول 
التي من شأنها معالجة تلك اإلشكاليات،  تجسد اآللية القانونية الى إيجاد صيغة تشريعية

  .تها والحد منهامواجهقانون في النص الجزائي لهذه الجريمة بما يكفل وسد الثغرات ال

 اشكالية البحث:ثالثًا: 

وكذلك ، الشروع في جريمة صعوبة اثبات وتطبيقتتمثل اشكالية البحث في 
اإلشكالية التي تثيرها المسائل المتعلقة بالمساهمة الجنائية في جريمة االختالس كمساهمة 

وانعكاس ذلك على تطبيق فة الموظف أو المكلف بخدمة عامة، الذي ال يحمل ص غير
أوجه التشابه  تجمعهاتعدد الجناة مقارنة بالجرائم التي  نص جريمة االختالس، وحالة
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ك عدم كفاية العقوبة المقررة لجريمة االختالس في كذلو كجريمة السرقة وخيانة األمانة، 
بالعقوبة المقررة لهذه الحالة في مقارنة  فحالة ارتباطها بجريمة أخرى تجمعهما وحدة الهد

 التشريعات المقارنة.  بعض

 رابعًا: فرضية البحث: 

تكمن فرضية في الحاجة الى إعادة النظر في النص التشريعي المتعلق بجريمة 
االختالس من قبل الموظف والمكلف بخدمة عامة، سواء بخصوص مدى كفايته لمعالجة 

ال الشروع والمساهمة الجنائية، وافتراض إدخال تعديالت هذه الجريمة، ال سيما في مج
على النص السيما في مجال المساهمة عند تعدد المساهمين في هذه الجريمة، والمساواة 
في العقاب بين المحاولة والشروع والجريمة التامة، والتشدد في حالة ارتباط جريمة 

 مي.االختالس بجريمة أخرها تجمعهما وحدة المشروع االجرا

 نطاق البحث :

يتحدد نطاق البحث بحدود الشروع والمساهمة في االختالس في القانون العراقي  
 والمسائل التي تترتب على المساهمة في جريمة االختالس.

اتبعنا في دراستنا هذه المنهج التحليلي المقارن، من خالل تحليل  البحث جيةمنهخامسًا: 
ئم التي تتشابه معها في القانون العراقي من حيث قواعد تنظيم جريمة االختالس والجرا

التجريم والعقاب، وكذلك المقارنة مع قواعد تنظيمها في بعض القوانين المقارنة مثل 
 . في حدود مقتضيات هذه الدراسةالقانون والفرنسي المصري والجزائري 

   خطة البحث:

 ي:البحث من ثالثة مباحث وكما يأت يتكون

ية جريمة االختالس، ويتكون من مطلبين: المطلب األول: مفهوم المبحث األول: ماه
 جريمة االختالس. والمطلب الثاني: ذاتية جريمة االختالس.
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المبحث الثاني: الشروع في جريمة االختالس: ويتكون من مطالبين، المطلب األول: 
 ذاتيته، المطلب الثاني: مدى تصور الشروع في جريمة االختالس.و  ماهية الشروع

المبحث الثالث: المساهمة في جريمة االختالس، ويتكون من مطلبين: المطلب األول: 
في المساهمة ماهية المساهمة الجنائية وعناصر وصوره ، المطلب الثاني: إشكاليات 

 .جريمة االختالس

  المبحث األول                                      
 ماهية جريمة االختالس

تثير إشكاالت و س تعد من الجرائم التي تضر بالوظيفة العامة جريمة االختال    
أن المشرع العراقي كغيره قد عالج فكرة االختالس في أكثر من موضع واحد رغم عديدة، 

جريمة  دفي قانون العقوبات، من ذلك جريمة السرقة، وجريمة خيانة األمانة، وتع
ألنها من أخطرها إضرارًا  م أيضًا،المال العااالختالس من أخطر الجرائم التي تقع على 

مفهوم جريمة مطلبين، نبّين في المطلب األول  . لذلك قسمنا هذا المبحث الىبها
 ونتطرق في المطلب الثاني لذاتيتها ودوننا ذلك: االختالس

 :مفهوم جريمة االختالس:  المطلب األول
يم القانونية األخرى اختالطه بالمفاهمن تحديد مفهوم االختالس وحصره منعًا لمن أجل 

المشابهة له، نتطرق في الفرع االول لتعريف االختالس لغة في الفرع األول، واصطالحًا 
 تي:الفرع الثاني وفق الترتيب اآل في

 :جريمة االختالس لغة معنىالفرع األول: 
ختالس أصلها من" الَخْلس أخذ الشيء عن غفلة، يقال خلس الشيء أو اكلمة 
، )بمعنى( َخَلَسُه َيْخلُسُه َخْلسًا، وَخلَسُه إّياُه فهو (1)َبه في ُنزهة ومخاتلةأسَتلَ  اختلسه، أي

، اْخَتَلَس الشيْء: َخَلَسُه، )َتخاَلَس( القوم (1)والَتخاُلُس: الَتساُلبُ ، ((2))خالْس، وخاّلس
                                                 

 .65، ص6لسان العرب البن منظور مادة خلس، ج - (1
، مطبعة دارالكتب العالمية، بيروت، 5، ج 1لحميد هنداوي، المحكم والمحيط األعظم ، طعبا -(2

 . 76، ص2000
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رد في و ، وبنفس المعنى (2)النفوَس على غفلة الشيَء: َتَساَلُبوه، وَمْوٌت خاِلس: َيْخَتِلس
مختار الصحاح )َخَلَس( الشيء من باب ضرب و)أْخَتَلَسُه( أي أْسَتَلَبُه، واالسم )الَخْلسُة( 

. فاالختالس والخلسة في اللغة أخذ الشيء مخادعة عن ((3))بالضم يقال: الُفرصُة ُخْلَسةّ 
 غفلة، أو هو أخذ الشيء جهرًا والهرب به، وحكمه الشرعي أنه ليس على خائن وال منتهب

في الحديث النبوي، عن عبداهلل بن عبدالصمد بن علي، عن فقد ورد  وال مختلس قطع.
" َلْيَس  }مخلٍد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن الرسولَ }صلى اهلل عليه وسلم

نه ، ألنه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه م((4))َعلى َخاِئِن َوال ُمْنَتِهٍب َواَل ُمْخَتِلٍس َقْطٌع"
استخدم المشرع ، وقد (5)باالستعانة بالناس وبالسلطات فلم يحتج في ردعه الى القطع

( من قانون العقوبات الى جانب كلمة اختلس كلمة أخفى إذ 315العراقي في المادة )
، إذ جعل يقول: )يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى ...(

 مة االختالس.صورة من صور جريإخفاء المال 
ويتحقق االختالس واالخفاء بكل فعل من شأنه اظهار الموظف أو المكلف بخدمة       

عامة على المال بمظهر المالك و لو لم يترتب عليه خروج المال من حيازته فعال، إال أن 
إخفاء المال قد يرتبط بارتكاب جريمة أخرى، كما لو ارتكب الموظف المختلس تزويرًا 

                                                                                                                         

العالمة مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز اآلبادي، معجم القاموس المحيط، ترتيب وتصحيح - (1
 . 401، ص2012، 1إبراهيم شمس الدين، شركة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

 . 258، ص1993ة العربية/ المعجم الوسيط، الطبعة الثالثة، مجمع اللغ (2
، 1989، دار الكتب العلمية ، بيروت:لبنان، 1، مختار الصحاح، ط محمد بن أبي بكر الرازي -(3

 .77ص
 .4، ص 1989. دار المعرفة بيروت: لبنان، 1مكتب تحقيق التراث اإلسالمي، ُسَنُن الَنَسائي. ط  -(4
حي، الموسوعة الجنائية في الفقه االسالمي، الجزء االول، دار النهضة العربية بهنسي أحمد فت - (5

 .77، ص199للطباعة والنشر، بيروت، 
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قام به من اختالس أو استخدم محررًا مزورًا لذات الغرض وهو إخفاء  إلخفاء ما
 .((1))االختالس

 :تعريف جريمة االختالس اصطالحاً :  الفرع الثاني
التشريع العراقي اسوة بالتشريعات المقارنة لم يتعرض لتعريف  التعريف القانوني: -أواًل 

بقوله:  1/فقرة315ي المادة جريمة االختالس، واكتفى بوضع االطار القانوني لها ف
)يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مااًل أو متاعًا أو 

من نفس المادة نص  2ورقة مثبة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته(، وفي الفقرة 
 على حاالت تشديد عقوبة الجريمة.

في أكثر من موضع في قانون المشرع العراقي  هقد استخدمفأما كلمة االختالس      
والذي يعبر عن انتزاع الحيازة  :معنيين هما: المعنى العام لالختالس وفقالعقوبات 

الحيازة المادية للشيء من يد صاحبه الى يد الجاني، وهذا المفهوم لالختالس هو الذي 
قد عرف ، ف(2)عناه المشرع بوصفه سلوكًا اجراميًا مكونًا للركن المادي في جريمة السرقة

بأنها: )اختالس مال منقول مملوك قانون العقوبات ( من 439جريمة السرقة في المادة )
الحيازة التامة قيام الشخص بنقل  هو فعللغير الجاني عمدًا(. فاالختالس بهذا المعنى 

 .(3)شيء معين من مالكه الى حيازتهل
كن المادي في عدد من الفعل المكون للر عن تعبير لالختالس كوالمعنى الخاص         

 وبهذا المعنى، (320-315الوظيفة العامة في المواد في المواد )جرائم االعتداء على 
االجرامي، ولكن هذه  هلنشاطالجاني يفترض وجود حيازة سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب 

الذي  المعنىن للحائز العنصر المادي للحيازة دون المعنوي، هذا هو ألالحيازة ناقصة 
                                                 

د. عمر الفروق الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على المصلحة  -(1
، www.pdffactory.com. منشور على الرابط 1، ص2009العامة، طبعة منقحة، دون جهة الطبع، 

 .29/6/2021تأريخ الزيارة 
بليل زوبيدة، اختالس األموال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة الدكتور   - (2

 .10، ص2018كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم الحقوق،  -سعيدة  –طاهر موالي 
، مكتبة النهضة 1كرم عبدالواحد، معجم المصطلحات القانونية )عربي، فرنسي ، انجليزي(، ط -(3

 .33، ص1987العربية، بيروت، 
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صده المشرع بالنظر الى السلوك االجرامي المكون لجريمتي االختالس وخيانة يق
المعنى يتحقق االختالس اذا كان المال مااًل عامًا، وخيانة األمانة اذا  بهذا، و (1)األمانة

السرقة أحيانًا يكون حيازة و االختالس  تيإاّل أنه في جريم ،2كان المال مااًل منقواًل خاصاً 
الجاني بأي سلوك يضيف به  ويقوم جرد حيازة عرضية وليست ناقصةالجاني للمال م

 . 3المال الى حيازته الكاملة كما لوكان ملكًا له

تعددت التعاريف الفقهية لجريمة اختالس األموال ختالس: التعريف الفقهي لال -ثانيًا 
اسية العامة حيث حاول كل فقيه إعطاء تعريف أكثر شمولية لها من خالل العناصر األس

المكونة لها، إاّل أنه رغم االختالف المتباين بينها، فإن جل التعاريف تصب في إطار 
ختالس جريمة اال تواحد، وتكاد تتفق في ذكر جميع العناصر المكونة للجريمة، فقد عرف

جاني، و يعبر عنها مجموعة األعمال المادية أو التصرفات التي تالزم نية ال"على أنها: 
ستيالء التام على المال الذي بحوزته، و ذلك بتحويل حيازته للمال من في محاولته اال

 .(4)حيازة ناقصة و موقوتة إلى حيازة تامة ودائمة"
كما عرف االختالس بأنه " كل سلوك يأتيه الموظف لتحويل مال يحوزه بحكم       

" استيالء  نه:، وعرف جانب من الفقه االختالس بأ(5) الوظيفة من حيازة م قتة إلى دائمة"

                                                 

، دار هومة للطباعة 2نوفل علي عبداهلل صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة، ط -(1
 .210، ص2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 2011يق محمد سالم، الجديد في جرائم المال العام، المركز المصري للبحوث والمراجع، رف - 2
 .122،القاهرة، ص

عيفة محمد رضا، المواجهة الجنائية العتداء الموظف على المال العام، دار النهضة العربية،  - 3
 .146، ص  2009القاهرة، 

، ديوان المطبوعات 1جزائري، القسم الخاص،  جعبداهلل سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات ال -(4
  .93، ص 2006الجامعية، الجزائر، 

 .8، ص 2012، دار العلوم، الجزائر،1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال واألعمال، ج - (5
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الموظف بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة، وجدت في عهدته بسبب أو 
  األخير . ونحن نتفق مع التعريف(1) بمقتضى وظيفته"

هو أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرًا  :في الشريعة االسالميةتعريف االختالس  -ثالثًا 
  .(2)مع الهرب به سواء جاء المختلس جهارًا أو سراً 

هو أخذ الموظف أو  واصطالحًا:: هو اخذ الشيء من حيازة شخص اخر، الختالس لغةً فا
م الموظف ، وتقع الجريمة بأن يقو همة الشيء الموجود اصاًل في حيازتالمكلف بخدمة عا

ضافة المال المودع لديه الى ملكه والتصرف به تصرف المالك إِ او المكلف بخدمة عامة ب
ناولت المعنى اللغوي لجريمة االختالس لذلك فمحلها )سبق ان ت وحرمان مالكه منه

 .هناك(
 

 :ذاتية جريمة االختالس:  المطلب الثاني
بين جريمة االختالس والجرائم الملحقة بها كجريمة  أوجه التشابه الكثيرة هنالك

االستيالء أو جريمة االضرار بالمصلحة العامة في عقد للجهة التي يعمل فيها الموظف 
كل واحدة   جريمة االختالس تختلف عن ولكنة األمانة، نها وجرائم السرقة وخيانعام، وبيال

 ي:وهي كما يأتمنها في جوانب عديدة 

 تمييز جريمة االختالس عن الجرائم الملحقة بها :الفرع األول
المادة  وفقتعتبر جريمة االستيالء  أواًل: تمييز جريمة االختالس عن جريمة االستيالء:

ن العقوبات العراقي من الجرائم الملحقة باالختالس، وفي كلتا الجريمتين من قانو  316
وجود ركن خاص يتمثل في صفة الفاعل، وهو أن يكون )موظفًا أو مكلفًا بخدمة  يفترض

 و نزاهة الوظيفة العامة، وأن ،عامة(، كما أن الجريمتين تمسان الثقة العامة الممنوحة له

                                                 

سليمان بارش. محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، )القسم الخاص(، طبعة أولى، دار  - (1
 .60ص  ، 1995لجزائر، البعث، ا

، وبداية المجتهد 239، ص10، والنظر المغني البن قدامة ج160، ص 9المبسوط للسرخسي ج -(2
  .436، ص2البن رشد ج
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. إاّل أن (1)ا واحد، من حيث كونه نقودًا أو أوراقًا أو أمتعةفيهمالجريمة طبيعة المال محل 
، فجريمة االستيالء هي استغالل الموظف العام أو الجريمتان تختلفان في جوانب أخرى

 ، أي أنه في جريمة االستيالء(2) المكلف بخدمة عامة وظيفته للوصول الى المال،
فعاًل  ال ظف ليست في حيازته ابتداءً المو عليها  التي يستولييفترض أن االموال العامة 

نما هو يستغل وظيفته ويتخذ منها جسرًا للوصول ال وال في جريمة  بينما، يهاحكمًا، وا 
االختالس يكون المال محل الجريمة تحت يد وعهدة الموظف المختلس، وهو يقوم بنقل 

انون التالزم من حيازة ناقصة أو عارضة الى حيازة كاملة، بمعنى يشترط الق لهاحيازته 
، ولكن ال يشترط ذلك في االستيالء، كما أعتبر المشرع (3)بين االختالس وقصد التملك

 .   (4)تسهيل االستيالء فعاًل إجراميًا مساويًا لفعل االستيالء ذاته، 

ثانيًا: تمييز جريمة االختالس عن جريمة االضرار بالمصلحة التي يعمل فيها الموظف: 
ين جريمتي االختالس واالستيالء التي سبق ذكرها تشترك معهما أغلب أوجه التشابه ب

نص  الَّتيجريمة االضرار بالمصلحة التي يعمل فيها الموظف أو المکلف بخدمة عامة 
تكمن في: فالفرق بينهما أوجه ( منه، أما 318عليها قانون العقوبات العراقي في المادة )

لوقوعها حصول المشرع ل والمصالح يشترط مواجريمة االضرار بسوء نية باألَ في  :أوالً 
أن يتسبب  يها الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أفيضرر فعلي للجهة التي يعمل 

على منفعة لنفسه أو لغيره، أما جريمة  ئهالفاعل في ذلك الضرر بهدف الحصول من ورا
نما الضررفاالختالس  االضرار ي مفترض قانونًا، ثانيًا: أن محل الجريمة ف غير مشترط وا 

                                                 

، 2القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ط-فتوح الشادلي، قانون العقوبات  -- - (1
عطية، جرائم الموظفين المضرة بنزاهة الوظيفة  وما بعدها؛  وأنظر د. حمدي رجب  179، ص 1996

 .87، ص2006العامة وبالمال العام، دون مكان النشر، 
، مطبعة جامعة القاهرة، 8د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط - (2

 . 74، ص1984
، 2015ة، االسكندرية، د. محمد مردان، المصلحة المعتبرة في التجريم، دار الجامعة الجديد – (3

 .227-226ص
أحمد أمين، شرح قانون اللعقوبات، القسم الخاص، مكتبة النهضة العربية، بيروت، دون سنة الطبع،  - (4

 .97ص
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أو المكلف بخدمة عامة يكون صفقة أو قضية تدخل  بالمصلحة التي يعمل فيها الموظف
 .  (1) في صلب وظيفته أو العمل الذي كلف به

 الفرع الثاني: تمييز جريمة االختالس عن جرائم السرقة وخيانة األمانة
ن حيث هناك تتشابه الجريمتان م أواًل: تمييز جريمة االختالس عن جريمة السرقة:

 اختالس للمال محل الجريمة، ولكنهما تختلفان في عدة أوجه: 
في جريمة اختالس المال أو الشيء محل االختالس موجود فعاًل أو حكمًا في حيازة  -1

نية بالعنصر المعنوي المتمثل  خالية منحيازة مادية ولكن حيازته لها ، (2)المختلس
ن نية الحيازة الناقصة أو العارضة الى نية الحيازة التملك، وهو يقوم بتغيير هذه النية م

أما في السرقة فالمال محل االختالس موجود في حيازة مالكه ويقوم السارق  ،الكاملة
 .(3) بانتزاعه منه خفيًة أو عنوةً 

على و المصالح القانونية، بجريمة االختالس من ضمن جرائم الفساد المضرة  تعد -2
ح وتعد السرقة من الجرائم الواقعة الوجه الصحي حسن أدائها على و نزاهة الوظيفة العامة، 

 . (4)على األموال

، بخدمة عامة ركنًا خاصًا في جريمة االختالس اأو مكلفً  ا كانموظفً صفة الفاعل تعد  -3
جريمة السرقة  ال تقع إاّل من الموظف او المكلف بخدمة أثناء شغله لوظيفته، لذلك فإنها

                                                 

د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد،  - (1
 .93. ص2014

الدرة، قانون العقوبات، القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون د. ماهر عبد شويش  - (2
 .259سنة طبع، ص

فتوح عبداهلل الشاذلي، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - (3
 .400، ص2001

المضرة بالمصلحة العامة،  د. سليمان عبد المنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم-  (4
 32.، ص 2002القاهرة، 
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غض النظر عن صفته بصة في مرتكبها، فقد تقع من أي شخص فال يشترط صفة خا
 . (1) .يمكن أن ترتكب جريمة السرقة في أي زمان أو مكان

تتفق جريمة خيانة األمانة مع  تمييز جريمة االختالس عن جريمة خيانة األمانة: ثانيًا:
جرامي ختالس في كون المال في الجريمتين في حيازة الفاعل، وفي النشاط اإلاالجريمة 
ذلك المال من نية الحيازة الناقصة الى الحيازة الكاملة، تجاه نيته لبتغيير الحائز المتمثل 

الركن )أواًل(:  أما أوجه لالختالف بينهما فهي:.(2)والجريمتان تعدان من جرائم الخطر
االختالس ولكن هذا الركن غير متطلب في جريمة خيانة  ركن أساسي فيالمفترض 

للمال تكون بمقضى وظيفته أو  العامحيازة الموظف أو المكلف )ثانيًا(: . (3)األمانة
ئتمان كعقود تيجة التسليم وفق عقد من عقود االتكون نفبسببها، أما حيازة خائن األمانة 

في جريمة خيانة األمانة   حيازة الشخص...ونحوها )ثالثًا(: الوديعة، عارية االستعمال
للمال الذي في  العامة االختالس حيازة الموظف أو المكلف في جريمو دائمًا حيازة ناقصة، 

 )رابعًا(: جعل. (4)حوزته في الغالب حيازة ناقصة، ولكن أحيانًا تكون حيازة عارضة
 بينما، 5المشرع العراقي استعمال الشيء بسوء قصد صورة من صور جريمة خيانة األمانة

 العامالمكلف و الموظف ة حياز  الموجود فيالسيء للمال ستعمال المشرع اال عللم يج

                                                 

رنا عبدالمنعم يحيا حمو الصراف، المصلحة المعتبرة في تجريم االعتداء على األموال، دار الجامعة  - (1
 .81، ص2015-2014الجديدة، االسكندرية، 

، 1983،  مطبعة جامعة، 10د. محمود محمود مصطفى قانون العقوبات، القسم العام، ط - (2
 .327ص
، جزء أول، دار هومة للنشر والتوزيع، 15أحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ط - (3

 .408، ص 2013الجزائر، 
مثال ذلك موظف الحسابات الذي يستلم رواتب الموظفين لغرض توزيعها عليهم تكون حيازته لذلك - (4

يستلم أجهزة و آالت لغرض توزيعها على فروع تلك المال حيازة عارضة، وكذلك موظف المديرية الذي 
 .33-32المديرية؛ حميد السعدي، المصدر السابق، ص

 .910، ص1977د.عبدالمهيمن بكر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، - 5
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أن يجرم االستعمال بسوء قصد في  نهيب بمشرعنا، (1)صورة من صور جريمة االختالس
  أيضًا. جريمة االختالس

 
 المبحث الثاني

 الشروع في جريمة االختالس                    
 يترتب عليها إذ ال ،الشروع بوجه عام أما جريمة موقوفة وتسمى شروعًا ناقصاً 

ما جريمة خائبة ال يترتب عليها ضرر أو يترتب عليها ضرر أقل من الضرر ا  و  ،ضرر
كما أن مشرعنا كغيره من المشرعين قد عد الجريمة المستحيلة صورة الذي قصده الفاعل، 

من صور الشروع في الجريمة أيضًا، وللوقوف على مفهوم الشروع وعلة العقاب عليه 
 نتناول مفهوم الشروع وعلة العقاب ذا المبحث الى مطلبين،وبيان أركانه وذاتيته، قسمنا ه

الثاني: مدى تصور الشروع في مطلب الفي و ، األول مطلبالفي  تهذاتيو وأركانه عليه 
 :   االختالس على وفق الترتيب اآلتي جريمة

 : ماهية الشروع المطلب األول: 
ويترك ذلك  ،للموضوعات بَينا فيما تقدم أن المشرع غالبَا ما يتجنب إيراد تعريفات

ليجنب  ،معينتعريف موضع األمر للفقه، ومع ذلك قد يجد المشرع نفسه مضطرًا الى 
( بالنسبة 30في المادة )مشرعنا فعل  هذا، في تطبيق األحكام مطبقي القانون التفاوت

أن نتعرض بالبحث في هذا المطلب الى مفهوم الشروع وعلته  وعليه لتعريف الشروع،
 . يوذاتيته وكما يأت وأركانه

 مفهوم الشروع وعلته: الفرع األول:
 تناوله وفق الترتيب اآلتي: رتأيناابغية الوصول الى مفهوم الشروع الشروع: معنى  أواًل:

                                                 

أو األجهزة  مثال على استعمال المال الموجود في حيازة الموظف أو المكلف العام استعمال المركبات- (1
العائدة للدائرة أو المصلحة التي يعمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي اولغير الغرض المخصص له أو 

 األثنين معًا.



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 

 
409 

يختلف التعبير االصطالحي الدال على جريمة الشروع في  مدلول الشروع اصطالحًا: -1
ومنها القانون العراقي عبرت عنه بمصطلح  القوانين العقابية العربية، فبعض هذه القوانين

(، والليبي )المادة 68( واألردني )المادة 45( والمصري )المادة 30في المادة ) )الشروع(
(، أما التشريعات األخرى فقد أطلقت مصطلح )المحاولة( للداللة على الشروع كقانون 59

( والمغربي 30ائري )المادة ( والجز 199( والسوري )المادة 200العقوبات اللبناني )المادة
 (.114)الفصل 

 ءاألكثر داللة على فكرة البدتعبيرًا و  ومن الفقهاء من يجد مصطلح )الشروع( أدق  
لكون مصطلح المحاولة يحتمل و ، منه في ارتكاب الجريمة وعدم بلوغ النتيجة المقصودة

ن هذا الجانب أ فضاًل عندخول أفعال في مفهومه تسبق الشروع كاألعمال التحضيرية، 
، ونحن مع (1)من الفقه يرى في المحاولة مرحلة تلي األعمال التحضيرية وتسبق الشروع

 هذا الرأي.

يختلف موقف الفقه من الشروع باختالف زاويتي النظر اليه، : مدلول الشروع فقهاً  -2
وزاوية أخري شخصية أي معنوية تتصل  ،وهما زاوية موضوعية مادية تتصل بماديات

لذلك يختلف تعريف الشروع بين أنصار المذهب المادي وبين  ،ول النفسية للفاعلباألص
 أنصار المذهب الشخصي:

يشترط المذهب المادي في الشروع أن يقوم الفاعل تعريف المذهب المادي للشروع:  -أ
لركن  المكونةرتكاب فعل من األفعال الركن المادي للجريمة، أي البدء ببالبدء بارتكاب ا

الفعل في هذا المذهب له قيمة ذاتية، لذلك ال يعتد بأي فعل يسبق هذا فمة المادي، لجريا
ن ارتبط مع  الفعل ألنه يدخل ضمن مرحلة األعمال التحضيرية الرتكاب الجريمة حتى وا 

 .(2)أفعال الركن المادي بروابط ال تكشف عنها سوى النفس
الشخصي في البحث عن  . يتجه أنصار المذهبتعريف المذهب الشخصي للشروع: -ب

الخطر الى الشخص، فهو من وجهة نظرهم مصدر الخطر، هذا المذهب يعتد بنية 

                                                 

د. ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، بحث منشور في الموسوعة الصغيرة،  - (1
 .14-13، ص2001، دار الش ون الثقافية العامة، بغداد، 450العدد 

 .15المصدر نفسه، ص - (2



 عبد ال حممد قادر رجب                                                                           اإلشكاليات يف أحكام جرمية االختالس

 

 
410 

كونه قرينة لديهم سوى ال يعد فالفعل أما  ،الفاعل أكثر من اعتداد المذهب المادي بها
على خطورة الشخصية الجرمية، عليه ال يشترط في فعل الجاني لكي يعتبر بدًأ في تنفيذ 

ن يكون خطرًا في ذاته، مادام أنه يكشف عن خطورة شخصية الجاني ونيته الجريمة أ
، يكتفي أنصار هذا المذهب لحصول الشروع أن يأتي الجاني فعاًل ي دي (1)اإلجرامية

في التنفيذ  ءر هذا المذهب صياغات لمعيار البدمباشرة الى ارتكاب الجريمة، وقدم أنصا
فيذ حيث يدل على عزم إجرامي الرجعة فيه ويكون )) أن الفعل يعد بدءًا في التن :منها

 .(2)ي وشأنه لخطاها((نقريبًا من الجريمة ال يفصله عنها إاّل خطوة يسيرة لو ترك الجا
تتفق بعض القوانين العقابية العربية المقارنة في إيراد تعريف : مدلول الشروع قانونًا – 3

العراقي ، والمصري ، واألردني ، القانون كللشروع يقوم على مفهوم المذهب الشخصي، 
ع وهو)) البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو و للشر  اً واحد اً تعريف أن يكونكاد والذي ي

رادة الفاعل فيها((. أما القوانين األخرى وقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلِ جنحة اذا أ
والمغربي، التي استعملت المحاولة بداًل عن الشروع كالقانون البحريني، 

مباشرة الى اقتراف  -فإنها تدخل في الشروع قيام الفاعل )بأفعال ترمي ...وغيرها،والسوري
   .  (3)الجناية(

يعاقب القانون على الجريمة التامة، ألنها تقع عدوانًا على مصلحة أو ثانيًا: علة الشروع: 
وع حيث يفترض فيها حق جدير بالحماية الجزائية، ولكن هذا االعتداء ال يتحقق في الشر 

ل التجريم جعلم يالمشرع أن  بمعنىأن ال تتحق النتيجة الجرمية التي تمثل فيها االعتداء، 
جريمه على عل يلما جرم الشروع، ولكن المشرع وأاّل على الحق  يرهنًا باالعتداء الفعل

 فإناعتداء محتمل،  الخطرحيث أن أخرى هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده، و 
ال بد من تجريم الشروع، و حماية الكاملة للحق يقتضي حمايته من كل صور االعتداء ال

                                                 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 3د. محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط - (1
 .464بيروت، دون سنة الطبع، ص

، 2018د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، قانون العقوبات القسم العام، دار السنهوري، بيروت،   -(2
 .  227ص
 .14-13المصدر السابق، صضاري خليل، د.  (3
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، لذا فإن المشرع ال يقتصر (1)ن الشروع له خطورته بالرغم من عدم تحقق تمام الجريمةأل
العقاب على االعتداء الفعلي فقط، إذ يتعدى ذلك الى السلوك الخطير الذي يهدد مصالح 

بذلك يبنى تجريم  ،ن أفعال المجرم ونيته ويعتد المشرع بكليهماالمجتمع، وللخطر مصدرا
 الشروع على على خطورة السلوك وخطورة الجاني.

 
 : ذاتية الشروعالفرع الثاني

النتيجة فيي الشيروع مميا يجعليه محيل تشيابه ميع المراحيل التيي عدم تحقق وبما أن 
هيذا  ،عن كل ميا ذكرنياهلشروع اختلف يمع جرائم الخطر، ولكن في الحقيقة أحيانًا و  ،تسبقه
   في هذا المطلب: تناوله ما ن

 : : تمييز الشروع عن العزم والتصميم وعن األعمال التحضيريةأوالً 

عليه جميع التشريعات  وتعاقبالشروع جريمة  العزم والتصميم :  تمييز الشروع عن -1
ن اختلفت في تحديد نوع الجرائم المعاقب عال الجنايات والجنح، أما بين  لشروع فيها منوا 

يقوم العزم والتصميم فهي المرحلة التي تتضمن أولى الخطوات في نشاط الجاني، حيث 
مرحلة داخلية غير  فهي ا،ھذه المرحلة بالتفكير في الجريمة والتصميم اقترافھالجاني في 

دة كقاع عليها القانونيعاقب مرئية ال تظهر في الحيز الخارجي بأعمال مادية، لذلك ال 
حتى ولو أثبت أّ ن الجاني عقد العزم على ارتكابها أو اعترف على نفسه أو  ،عامة

كان القانون يعاقب  ذاوهذه القاعدة مطردة ال استثناء عليها، وا  أخطر السلطات أو غيره، 
على مجرد التفكير  يسل ن الجريمتينعاقب في هاتيفالعلى االتفاق الجنائي والتهديد، 

نما على و والعزم،  الركن  الذي يكّونالسلوك الخارجي الذي حقق االتفاق أو التهديد، و ا 
 .(2)المادي للجريمة الواقعة، التي هي جريمة االتفاق أو التهديد

                                                 

علي حسين الخلف  وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، شركة العاتك  - (1
 .461: د. نجيب محمود حسني، المصدر السابق، ص153لصناعة الكتاب، القاهرة، دون سنة طبع، ص

 174شرح قانون العقوبات ، ص ؛ وانظر: د. حميد السعدي،157المصدر نفسه، ص - (2
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انتهاء األعمال التحضيرية،  فور: الشروع يبدأ تمييز الشروع عن األعمال التحضيرية -2
بعد تبلور فکرة  تأتيلتحضيرية ، فاألعمال ا(1)ويرتقي في نفس اللحظة الى مرتبة الجريمة

على ارتكاب  قد يظهر الجانيفالجريمة عند الشخص ويعزم أمره ويصار الى التحضير، 
كشراء السم أو السالح لغرض ، األعمال التحضيريةب تسمىالجريمة بأفعال خارجية 

، (2)أو السلم الذي سيتسلق به الجدار للدخول الى المنزل للسرقة ،استخدامه في القتل
في  كما هو عليه وتتفق القوانين العقابية على أنه ال عقاب على األعمال التحضيرية، 

...ال يعد شروعًا مجرد العزم على ارتكاب "العراقي بقوله العقوبات قانون من  30المادة 
 . "الجريمة وال األعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خالف ذلك 

نها بذاتها ال تدل على أتجاه ألعلى األعمال التحضيرية هو  علة عدم العقابأما        
غير قادرة على و  اجرامي معين بالذات،  وألن األعمال التحضيرية أعمال قابلة للتأويل

فالسالح مثلما يستعمل في ارتكاب جريمة القتل يستعمل في الدفاع ، (3)اثبات نية الفاعل
الحتمال عدول الشخص عن يها هو ب علعن النفس أو للتهديد به، كما أن عدم العقا

هناك أعمال تحضيرية يعاقب  ولكن .(4)طالما أمامه متسع من الوقت أيضاً  تنفيذ الجريمة
شراء السالح بغرض ك ا،جريمة خاصة قائمة بذاته ت تلك األعمالإذا كون ا القانونعليه

ه القانون بهذا استعماله في جريمة قتل انسان عمدًا يعد عمل تحضيريًا، وال يعاقب علي
ن جريمة حيازة سالح بدون إجازة فيعاقب عليه القانون الوصف، لكن هذا العمل يكوّ 

، واألهم من كل ما تم (5)باعتبار هذا العمل يشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها ،بوصفه هذا
مرحلة العزم والتصميم غير قادرة على اثبات نية كن مرحلة األعمال التحضيرية أذكره 
 رتكابها.إلل بارتكاب الجريمة التي يظن أنه حضر كل هذه األعمال الفاع

                                                 

عبدالفتاح الصيفي، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الماسة بأمن الدولة،منشأة المعارف،  - (1
 .33، ص2000االسكندرية، 

 .158د. علي حسين الخلف، و زميله، المضدر السابق، ص - (2
 . 28د. ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص - (3
 .223عبدالرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق. صد. فخري  - (4
 .159د. علي حسين الخلف، و د.سلطان عبدالقادر الشاوي، المصدر السابق، ص - (5
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بعض بالمفهوم الذي أخذت به المحاولة  أواًل ال نقصد : تمييز الشروع عن المحاولة:اً ثاني
بل نقصد القوانين العقابية العربية بداًل عن الشروع كالقانون اللبناني والجزائري...الخ، 

الشروع في مرحلة تتوسط مرحلة األعمال التحضيرية و مرحلة التي الهنا  المحاولةب
تلي األعمال التحضيرية، هي مرحلة دقيقة يفصلها خيط و تسبق الشروع  فهيالجريمة، 

المحاولة  في عكسهارفيع عن األعمال التحضيرية التي تبدو ساكنة غير متحركة، وعلى 
للشروع،  ةب األفعال الم ديالمادية للجريمة وهي في حالة الحركة نحو ارتكا تبدو المظاهر

وبمعنى آخر يمكننا القول بأن المحاولة هي الجزء النهائي والمتحرك من مرحلة األعمال 
 .(1)التحضيرية

أ( -8/1ومثال ذلك المادة ) نادراً تعاقب التشريعات الجنائية على المحاولة إاَل ال 
عاقبت على لتي االمعدل،  1955لسنة 66من قانون جوازات السفر العراقي المرقم 

وبطبيعة الحال فإن المشرع  ،( منه4و 2محاولة مغادرة العراق خالفًا ألحكام المادتين )
المحاولة الشروع  وأال فأنه كان قد نص على ذلك. ومثال ذلك الشخص ب يقصدال  هنا

الذي يقبض عليه في منطقة حدودية ال صلة وال حاجة وال عهد له بها، وهو يحمل 
على بأنه توحي كلها درة من عملة نقدية أجنبية ووثائق الدراسة وأمتعة مستلزمات المغا

الرحيل، هذا الشخص هو في حالة محاولة على المغادرة وليس في حالة شروع، وشك 
من قانون جواز السفر. وعلى عكس ذلك ليس من  8/1المادة  نصويخضع الى 

حدود إذا باع داره أو محله المنطقي تطبيق هذه المادة على شخص في مدينة بعيدة عن ال
وجود الشخص في منطقة حدودية، عدم  وأمتعته و غادر قبله بعض أبناء أسرته، بسبب 

برغم المظاهر المذكورة لم يكن قد أوصل الشخص المذكور الى مرحلة المحاولة مع أن 
    . (2)األعمال التحضيرية بالنسبة له كانت واضحة

 لخطر )الجرائم الشكلية أو جرائم مبكرة األتمام(.: تمييز الشروع عن جرائم ااً ثالث

                                                 

 .32د. ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص - (1
 .35-34د. ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص - (2
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وهي جرائم ال يمكن تحسس ضررها ألول وهلة، ولكنها تسبب خطرًا على 
التشريعات، وهذا الخطر يحتوي على التهديد بحدوث  حميهاالحقوق والمصالح التي ت

ر جرائم الفقه من قبيل الجرائم ذات الخطر أو الضرر المحتمل وتعتب لذلك تعتبرهالضرر، 
إحتمال وقوع إعتداء على حق يحميه عن  يكشفتامة بمجرد وقوع السلوك الذي 

تتشابه . لذلك . وال ينتظر تحقيق النتيجة الجرمية في هذه الجرائم لتقرير عقوبتها(1)القانون
. ولكن االختالف بينها في كليهما في عدم تحقق النتيجة الجرمية جرائم الخطر مع الشروع

جرائم  أمالتحقق الشروع، أساسي والزم ركن الجرمية عدم تحقق النتيجة اًل()أو  :يكمن في
نماال يعد عدم تحقق النتيجة ركنًا فيها، فالخطر  . تحقق النتيجة فيها مفترض أصالً  وا 
جريمة الشروع إما تكون في صورة الجريمة الموقوفة أو الجريمة الخائبة أو )ثانيًا(: 

تكون إما في صورة جرائم الخطر المجرد أو جرائم الخطر المستحيلة، أما جرائم الخطر ف
عقوبة الشروع: أخف من عقوبة الجريمة )ثالثًا(: .(2)الملموس)جرائم الضرر المحتمل(

لغالبية القوانين الحديثة، أما عقوبة جرائم الخطر فهي عقوبة الجريمة التامة،  اً وفقالتامة 
 .(3)غالبية القوانين العقابية بل وأشد في

                                                 

صة بالجرائم مبكرة اإلتمام، بحث منشور في مجلة د. آدم سميان ذياب التكريتي، األوصاف الخا - (1
د. . وينظر 7، ص2017كانون األول   1(، الجزء 2(، العدد )2جامعة تكريت، السنة الثانية المجلد )
 8002، دار الثقافة، عمان 1الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ط -كامل السعيد، شرح قانون العقوبات 

 .8،ص
من ق.ع.ع، التي تقوم  28/1مثالها جريمة تقليد العمالت الواردة في المادة  جرائم الخطر المجرد - (2

بمجرد حيازة الشخص ألدوات التقليد ، بمعنى ال يقع على القاضي عبء اثبات تعريض أمن وأقتصاد 
 مثالها جريمةالدولة للخطر، إنما يكفيه أن يعلن عن قيام الجريمة بعد اثباتها. أما جرائم الخطر الملموس 

ن الفرق بينهما 371-370االمتناع عن تقديم اإلغاثة الواردة بالمواد ) ( من قانون العقوبات العراقي. وا 
)جرائم خطر مجرد، جرائم خطر ملموس( يكمن في أن الضرر المحتمل يمثل عنصرًا من عناصر جرائم 

الدولة من جهة الخطر الملموس. ينظر في ذلك محمود محمد سالمة، األحكام العامة في جرائم أمن 
، كذلك ينظر آدم سميان ذياب 18، ص1977الخارج ومن جهة الداخل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 9-8الغريري، المصدر السابق، ص
( من قانون العقوبات العراقي بأنه "يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح 31حيث نصت المادة ) - (3

السجن الم بد إذا كانت العقوبة المقررة  -أ -انون على خالف ذلك":بالعقوبات التالية مالم ينص الق
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 مدى تصور الشروع في جريمة االختالس :نيالمطلب الثا

ينقسم الفقه الجنائي حول إمكانية تحقق الشروع في جريمة االختالس من عدمه، الى 
اتجاهين كل اتجاه يدعم رأيه بمبررات، في هذا المطلب نبحث آراء االتجاهين في فرعين 

 : ما يليوفق 

يذهب م يدو  قق الشروع في جريمة االختالس:: االتجاه الفقهي المؤيد لتحاألول  الفرع
هذا األتجاه الى إمكانية تحقق الشروع في األختالس، ألنهم يعتبرون أن االختالس ليس 

ألن نية التملك،  فضاًل عنمجرد نية داخلية بل هو عمل مركب يتطلب فعل مادي، 
في  وجود لديهالمذلك ضبط الموظف العام اثناء اخراجه المال  الفعل يكشف عن النية ،

، فإن االستيالء على المال في هذه الحالة دون أساس قانوني تمهيدًا لخروجه خزينته
الفعل الذي يتحقق به االختالس هو اخراج المال من الخزينة  ألنيعتبر شروعًا ناقصًا، 

بنّية تملكه، فإذا ضبط قبل إتمامه عدت الواقعة هذه شروعًا ألنه لو ترك الموظف دون 
 .(1)حيازة تامة لحازهتم االستيالء على المال و ضبطه أل

أن على قيام الشروع في جريمة االختالس  تأكيدهم علىفقهاء هذا األتجاه يبني 
هذه الجريمة ال تقع إاّل بالفعل الذي يقوم به الجاني وي دي الى نقل وتحويل حيازته 

بمعنى تملكه له، الناقصة للشيء الموجود في حيازته الى حيازة كاملة يعبر عن نية 
ذا كانت النتيجة متوقف على نّية الجاني في تملك  ةيفترض في الجريمة السلوك والنتيجة وا 

الشيء، فإن القانون ال يعاقب على النوايا بل يعاقب على السلوك واألفعال التي تصدر 
الموظف  قيام، مثال ذلك (2)عن النية  تفصحو األفعال هي التي تعبر فمن الجاني، 

ص في دائرة التنفيذ والذي سلمت له مفاتيح سيارة محجوزة وضعت لديه في ساحة المخت

                                                                                                                         

السجن لمدة ال تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن  -للجريمة األعدام. ب
 الم بد.....الخ.

،مصر،   د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية - (1
 . 244، ص 1985

 .77بليل زوبيدة، مصدر سابق، ص - (2
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المحكمة بالعودة مساء بعد انتهاء الدوام والدخول الى ساحة المحكمة، محاواًل قيادتها 
وسياقتها الى الخارج من أجل استعمالها أو تأجيرها، والظهور بمظهر مالكها ولكن اثناء 

، وهنا بدأ الموظف بتنفيذ فعل من االفعال الظاهرة التي ت دي عملية التشغيل يقبض عليه
الى ارتكاب جريمة االختالس، إاّل انه لم يحقق النتيجة ألسباب خارجة عن إرادته. وعليه 
ال يمكن تصور قيام جريمة اختالس تامة اعتماداً على اتجاه النية الى الحيازة الكاملة 

، وفي حكم لمحكمة النية تعبر عن تغيير تلكدون القيام بأي فعل من االفعال التي 
 .(1)النقض المصرية ما يدعم هذا االتجاه

كما يرى أن أنصار هذا االتجاه أن جريمة االختالس تتطلب فيها توافر القصد 
الخاص لدى الجاني المتمثل بنّية التملك، فإذا لم تتوفر نية التملك فال يقوم االختالس، 

قد فعلى المال لمجرد استعماله أو االنتفاع به ثم رّده،  والمثال على ذلك من يستولي
يشكل فعله هذا جريمة أخرى كاالحتجاز بدون وجه حق أو أستعمال على نحو غير 

، وقد جرم قانون العقوبات العراقي استعمال المال العام على نحو غير شرعي (2)شرعي
ة عامة على أموال ( ضمن تجريم استيالء الموظف أو المكلف بخدم316في المادة )

وكذلك جرمه في خيانة األمانة، نرى أنه ال بد من  الدولة أو تسهيل االستيالء عليه
 . تجريمه في االختالس أيضأً 

وهو الفرع الثاني: االتجاه الفقهي الرافض إلمكانية تحقق الشروع في جريمة االختالس: 
أن النشاط في جريمة  الىاالتجاه الغالب في فقه القانون الجنائي ويعزي سبب ذلك 

االختالس كما في جريمة خيانة األمانة يتمثل في تغيير النية وهو أمر باطني ال يمكن 

                                                 

، 1958-06-24،  بتأريخ 743صفحة رقم  09مكتب فني  38لسنة  0914الطعن رقم  - (1
من قانون العقوبات أنه يرى  46أعلن المشرع صراحة بايراده المادة 2الموضوع : االختالس، فقرة: رقم  

ولو شاء أن يلحق بالمحکوم عليه فی الجريمه جريمة األصلية، عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة ال
المشروع فيها عقوبه الغرامه التی يقضي بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 

 سالفة الذكر، ومن ثم فإن جريمة الشروع في االختالس ال تقتضي توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها. 46
عبداهلل صفو الدليمي، الحماية الجنائية للمال العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، نوفل علي  - (2

 .221، ص2006الجزئار، 
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الكشف عنه، االختالس وسوء القصد هناك تالزم بينهما ألن االختالس في معناه يشمل 
ذلك القصد، حيث أن االختالس يتحقق بمجرد تغيير الموظف أو المكلف بخدمة عامة 

حيازة المال الم تمن عليه حيازة وقتية على سبيل األمانة الى حيازة نهائية على نيته من 
سبيل التمليك، وبما أن تغيير القصد أو النية شيء داخلي يبطنه الجاني يستدل عليه 
بأعمال مادية ظاهرة، فهذه الجريمة كخيانة األمانة من االجرائم الوقتية تتم وتنتهي بمجرد 

الذي سلم اليه الى ملكه، أي أن الجريمة تقع حال تغيير نية  إضافة المختلس الشيء
الحيازة الم قتة الى الحيازة التامة فمن المستحيل تصور الشروع فيه، اما السلوك الظاهر 

 .(1)الذي يستدل عليه ليس أكثر من اكتشاف لجريمة االختالس عندما يتم اثباتها
ى أن االختالس يتحقق بكل ع في االختالس علو البعض عدم تصور الشر  ويبني 

سلوك يشير بشكل قاطع تغيير نية الموظف الحائز للشيء الى تملكه، ويستندوا الى أن 
سيطرة الجاني الفعلية على الشيء متاحة أصاًل، لذلك فإن نية حيازته له هي التي تبّين 

لنية على وجه اليقين وقوع االختالس من عدمه، وهو أمر ال يقبل التجزئة، فإذا سارت ا
ذا لم تسير باتجاه تملكه فال تكون الجريمة واقعة،  باتجاه تملك الشيء تمت الجريمة، وا 

 .(2)فأساسًا ال يمكن تصور الشروع في جريمة االختالس فإنها ال تقع إاّل تامة
وفي نظر البعض أن النية تمثل القصد الخاص في جريمة االختالس ويربط   

، فمتى هاتامة، معتبرًا نية التملك العنصر االساسي فيبينها وبين وقوع جريمة االختالس 
توافرت هذه النية لدى الجاني وقعت الجريمة بصورتها التامًة، أما إذا تصرف الفاعل بغير 
ن كان ذلك ال يمنع  نما بنية االستعمال فقط فال تقوم جريمة االختالس، وا  قصد التملك وا 

ته قرينة على التملك، إاّل أنها قرينة قابلة مساءلته تأديبيًا، كما أن االستعمال بحد ذا
 إلثبات العكس وهو تخلف نية التملك. 

                                                 

، مطبعةجامعة القاهرة، 3د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، ط  - (1
 .  64-63، ص 1984

، 2004حة العامة، منشأة المعرف، االسكندرية، محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصل - (2
؛ بكوش مليكة، جريمة االختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة  262ص

 .108، ص2013الماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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جريمة االختالس في الفصل الثاني من الباب السادس  هوضعبالمشرع العراقي  
المخصص للجرائم المخلة بالوظيفة العامة ضمن الكتاب الثاني المشتمل للجرائم المضرة 

ن فإلم يجعلها من الجرائم الواقعة على األموال، لذا  باتبالمصلحة العامة في قانون العقو 
التي تقوم نزاع  جرائم التعد من  التي تجمعهما باب واحد جريمة االختالس كجريمة الرشوة

وهذا النزاع يفضي الى إشكالية  ، فقهي حول إمكانية تصور الشروع فيها من عدمه
بسبب صعوبة االستدالل عليه من الصعوبة في اثباته، ألن المشرع لم يصرح بوجوده، و 

مظاهره التي ال تعبر عنه بشكل واضح، مقارنة بالشروع في الجرائم األخرى كجريمة القتل 
أو السرقة على سبيل المثال، ال سيما أن المشرع لم يجرم استعمال المال الموجود في 

تطلب حيازة الموظف أو المكلف العام بسوء نية ضمن قواعد جريمة االختالس مما ي
 تدخالً  تشريعيًا لحسم هذه اإلشكالية.

لذا نقترح تشديد عقوبة جريمة االختالس من خالل المساواة بين الشروع و الجريمة التامة، 
 (:315ومن خالل تجريم االستعمال بسوء نية وذلك باضافة هذه الفقرة الى نص المادة )

ظيفته فاستولى أوشرع ) ... يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل و 
في االستيالء بغير حق ... ويعاقب بالحبس اذا استعمل بسوء قصد شيء مما ذكر 

 لفائدته أو فائدة غيره(
 

 المبحث الثالث 
 المساهمة الجنائية في جريمة االختالس

المساهمة الجنائية كإحدى صور ارتكاب الجريمة يمكن ان تتحقق في جريمة 
بعض االشكاليات في المساهمة في االختالس، تتعلق بوصف ولكن هنالك ، (1)االختالس

الذي ال يحمل صفة الموظف أو المكلف العام ونحوها،  غيرالجريمة في حالة مساهمة 
، نوضح في المطلب األول ماهية المساهمة الى مطلبينهذا المبحث  تقسيمأرتأينا  لذلك

                                                 

يث أن المبلغ ، )... ح21/1/2019، في 603قرار الهيئة الجزائية األولى في أربيل ، العدد- (1
المختلس كان في حيازة المتهم في حينه كونه أمين صندوق دائرة كهرباء بنصالوةأي أن المبلغ المختلس 

 كان بذمة المتهم وشريكته المتهمة الهاربة...(
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إشكاليات لتناول  اهثاني فقد خصصنالمطلب الاما ، هاصور ها و عناصر و ، اونطاقه
 : المساهمة في جريمة االختالس وحسب الترتيب التالي

 ونطاقها وصورها وعناصرها ماهية المساهمة الجنائية المطلب األول:
المساهمة واالشتراك مفهومان وتعبيران مترادفان وغالبية التشريعات العقابية  

ماهية المساهمة الجنائية  اولتنتستعمل التعبيرين مع فارق في محل االستخدام، ومن أجل 
 :ودوننا ذلك ، قسمنا هذا المطلب الى فرعينو نطاقها وعناصرها وصورها

 مفهوم المساهمة الجنائية الفرع األول:
)سَاَهَمُه( مساَهَمًة، وسهمًا: قاَرَعُه وغاَلَبُه وباراُه في الَفْوِز  تعريف المساهمة ُلَغًة:أواًل: 

قاَسَمُه؛ أْي َأَخَذ َسْهَمًا : -يز}َفٌساَهَم فكاَن ِمَن الُمدَحِضيَن{ وبالٌسهام، وفي التنزيل العز 
 .(1)أيء َنصيَبًا َمَعهُ 

: المساهمة واالشتراك الجرمي مترادفان، التشريعات صطالحاً ا تعريف المساهمةثانيًا: 
، وقد (2)الجنائية استخدمت التعبيرين ولكن األول من الناحية العلمية أدق من الثاني

)الفاعل في  تخدم المشرع العراقي مصطلح المساهمة األصلية والمساهم األصلياس
)الشريك(، وقد أعطى الفقه عدة  الجريمة(، والمساهمة التبعية )االشتراك( والمساهم التبعي

هي الحالة التي يساهم عدة "تعريفات للمساهمة أخترنا منها تعريفين هما: المساهمة: 
يمة، أو المساهمة هو سلوك أجرامي ال يقع بفعل فاعل أشخاص في ارتكاب ذات الجر 

نما ارتكابها يكون نتيجة مساهمة عدد من األشخاص  .(3)"واحد وا 

 الفرع الثاني: نطاق المساهمة الجنائية في جريمة االختالس

                                                 

 .476المعجم الوسيط، مصدر سابق، ص - (1
معدلة ومنقحة،  3اني، طد. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم االعام، المجلد الث - (2

 .775منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دون سنة طبع، ص
 .245د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص- (3
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قواعد المساهمة الجنائية في القانون الجنائي هي قواعد عامة، مع بعض االستثناءات 
االختالس  جريمة بعض الحاالت في نطاق المساهمة فيوهنالك  في حاالت معينة، ،

 وهذه الحاالت هي التالية:ت تثير تسا ال

عندما  يحصلو  االشتراك في االشتراك )التدخل في التدخل( في جريمة االختالس:أواًل: 
يدفع الشريك شخصًا ثانيًا لكي يقوم بنشاط يحقق به المساهمة التبعية، وفي النهاية تقع 

ريمة مباشرة بناًء على نشاط الشريك الثاني الذي تدخل في العالقة بين الشريك األول الج
هو حكم  ماهو حكم الشريك األول الذي حرض الشريك الثاني وماف، (1)والفاعل األصلي

ظهر وفق القواعد العامة للمساهمة األخير الذي اتصل عمله مباشرة بالفاعل األصلي، 
 في هذا الصدد رأيان:

ارتباط نشاطه اإلجرامي يعتبر الشريك األول مساهمًا في الجريمة لعدم  ال :ي األولالرأ
، ويسند أنصاره رأيهم الى نصوص القانون في تحديدها بنشاط الفاعل األصلي مباشرة 

الشخص الذي يحرض أو يتفق أو يساعد الفاعل األصلي مباشرة، وقد مالت  :للشريك بأنه
، أما الرأي اآلخر والذي يمثل غالبية (2)أحكامها الى هذا الرأيمحكمة التمييز الفرنسية في 

ن كانت أن  فيعتبرالفقه الجنائي في فرنسا ومصر أو غيرها،  االشتراك يتحقق حتى وا 
الرابطة غير مباشرة بين الفاعل األصلي والشريك ما دامت هي عالقة مساهمة في 

جريمة ومنها جريمة االختالس كل شريك الشريك في  فيعتبرالجريمة التي حصلت، 
طالما هناك عالقة سببية بين نشاطه والجريمة التي اتجه نشاطه ها، مساهمًا تبعيًا في

      :، ونحن نرجح الرأي الثاني (3)اليها

                                                 

كما لوحرض شخص آخرًا على أن يعطي للجاني سالحًا ليرتكب بها الجريمة فيتمثل الثاني  - (1
كنتيجة مباشرة لذك. للمزيد انظر د. علي سالم  للتحريض األول ويعطي السالح للجاني فتقع الجريمة

 .217الخلف وزميله، مصدر سابق، ص
 . 359-358د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص -(2
، القسم العلم، مطبعة القاهرة، 1الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ج - (3

 .502د.س.ط، ص



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 

 
421 

يرى االتجاه الراجح في الفقه الى أن االشتراك  االشتراك السلبي بطريق االمتناع: -ثانيًا 
، أما النشاط السلبي الذي يتمثل في الحيلولة دون وقوع فقط ابييتحقق بإتيان النشاط االيج
ال يكفي فقبل وقوعها لمنعها عنها السلطات العامة  ِإبالغالجريمة أو االمتناع عن 

العتبار الممتنع شريكًا فيها، ويحتج ه الء بنصوص القانون التي حددت وسائل االشتراك 
، في االمتناع االتجاه اآلخر يرىو ، (1)اليهاال يسمح باضافة االمتناع و على سبيل الحصر 

وسيلة للمساعدة، وتفسيره في ذلك أن المساعدة ال تشترط أن تكون بتقديم االمكانيات 
للفاعل، إذ يمكن أن تكون في صورة ازالة العوائق التي تعترض طريقه في تنفيذ الجريمة، 

جريمة، سواء بنشاطه  فمتى ما كان الشخص ملزمًا وفق القانون بالحيلولة دون وقوع
 عإن امتنففي طريق تنفيذ الجريمة،  عائقاً التزامه  يعدالسلطات عنها،  ِإبالغالمباشر أم ب

هذا بمثابة إزالة هذه العقبة وتسهياًل للجاني على  ه اعتبر امتناعهعن تنفيذ التزام
   ونحن نرجح هذا الرأي. .(2)تنفيذها
ق.ع.ع(:  80نصت المادة ) االختالس: مساهمة الشخص المعنوي في جريمةثالثًا: 

)األشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مس ولة 
 جزائيًا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكال ها لحسابها أو باسمه(. 

ية المقررة للجريمة وال يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير االحتراز 
قانونًا... وال يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيًا بالعقوبات المقررة للجريمة في 

 القانون. 
أنه وفق القانون العراقي يمكن مساءلة األشخاص من النص أعاله يظهر 

 المعنوية الخاصة فقط عن الجرائم التي ترتكبها، ومن المتصور قيام المس ولية الجنائية
، كما أن المس ولية ومنها جريمة الفساد لهذه االشخاص في مسائل الفساد بشكل عام

                                                 

  .841، مصدر سابق، ص2محمود نجيب حسن، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مج-(1
 .842المصدر نفسه، ص -(2
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الجزائية للشخص المعنوي تشترط أن ترتكب لحسابه من جانب أجهزته كالرئيس أو المدير 
 .(1) العام أو مجلس إدارة الشركة أو الشركات المساهمة أو من يمثله قانوناً 

 اهمة الجنائية.المس وصورعناصر :  الثاني فرعال
عناصر يجب أن تتوافر فيها لكي توصف بهذا الوصف، كما مساهمة الجنائية لل

 أن للمساهمة صورتين وهنالك معايران فقهيان لتمييز هاتين الصورتين، وهي :
 لكي تتحقق المساهمة الجنائية يتطلب توافرعنصرين  أواًل : عناصر المساهمة الجنائية:

 وحدة الجريمة وتعدد الجناة:  وهما  في الجريمة أساسين
هو وحدة ركني ها لتحقق المساهمة الجنائية، ومعيار  عنصر أساسي: وحدة الجريمة -1

الجريمة المادي والمعنوي، أي أن يحتفظ كل من ركنيها العامين بوحدته، ووحدة الركن 
فعال المادي للجريمة يعني وحدة النتيجة التي تحققت من الجريمة وارتباطها بجميع األ

التي ارتكبت في سبيل تحقيقها برابطة السببية، وهذا يعني تعدد األفعال بتعدد األشخاص 
 الفعل الذي ساهم بهالذين ساهموا في ارتكاب الجريمة، فكل شخص له دور من خالل 

.كما أن وحدة الركن المادي للجريمة يتطلب وجود العالقة السببية بين فعل (2)في الجريمة
في جريمة  جريمة وبين النتيجة التي حصلت، وهي وفاة المجنى عليهكل مساهم في ال

 .(3)القتل
حدة الركن المعنوي عند قيام رابطة ذهنية تجمع بين األشخاص المساهمين فيها، وتقوم و 

بقيام قصد التداخل لدى كل المساهمين في الجريمة لتحقيق النتيجة  تكون وهذه الرابطة
تفاهم مسبق بين الجناة على السلوك المكون للجريمة، أو  اتفاقالمرجوة منها، بناء على 

                                                 

، مشورات الحلبي 3، ط1د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مج  - (1
، 14زائي العام، ط؛ وينظر أحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الج667الحقوقية، بيروت، د.س.ط، ص

 . 285، ص2014دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، 129. السنة الحادية والعشرون1966القضاء/العدد األول/ آذار/ 3/8/1963في  217قرار رقم  - (2

 .143، السنة الحادية والعشرون 1965/ حزيران 23/1/1965في  1966والقرار رقم 
 .181-180ن عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، صد. علي حسين الخلف و د. سلطا - (3
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وجود للمساهمة الجنائية  فال (1)أو اتفاقهم على ذلك وقت اقترافها بالفعل صراحة أو ضمناً 
اذا لم يقم قصد التداخل بين مرتكبي الجريمة، أي بدون أن يدرك كل جان بأنه ليس 

التعاون مع اآلخرين في تحقيقها  مستقاًل في هذا العمل أو بهذه الفكرة، بل يقصد
 . (2)فقط فعله الجرميولحسابهم جميعًا، وبخالف ذلك يسأل كل شخص عن 

 ،الثاني في المساهمة الجنائيةاألساسي العنصر  هو: تعدد المساهمين في الجريمة -2
نما أن يكون ارتكابها بتعاون أكثر من أهو  ن ال ينفرد شخص لوحده على ارتكابها، وا 

أدوارهم متماثلة أو متباينة في  سواء كانتهم كل منهم بحسب دوره فيها، شخص يسا
هناك جرائم ال يتصور تحققها دون تعدد الجناة كما في جريمة الرشوة ، إذ و األهمية، 

ركنًا فيها، ،  فال بد من وجود الراشي والمرتشي، وكذلك جريمة و  اً يكون التعدد ضروري
نما الزنا، وليس هذا هو المقصود من ا المقصود أن يكون لتعدد في المساهمة الجنائية، وا 

هو و عرضيًا، أي يمكن أن تقع الجريمة من شخص واحد دون ضرورة تعدد الجناة، التعدد 
ونظرًا الختالف أدوار المساهمين في  .(3)المقصود بالتعدد كركن في المساهمة الجنائية 

جريمة أو تعدد الجرائم وكذلك الجريمة فقد تعددت االتجاهات الفقهية بصدد وحدة ال

                                                 

، السنة الحادية عشرة 2، مجموعة األحكام العدلية، عدد340قرار محكمة التمييز العراقي، رقم - (1
 .22، ص1980

مثال ذلك إذا كسر شخص باب منزل لسرقته فلما استشعربحركة أو صوت وهرب خوفا، فجاء آخر (2
فدخل وسرق، في هذه الحالة يسأل األول عن الشروع في جريمة السرقة وانتهز فرصة كون الباب مفتوحًا، 

في حين يسأل الثاني عن سرقة تامة ، ونكون أما جريمتين متميزتين لكل منهما فاعلها الذي يسأل عنها 
وحدها، والحكم ال يتغير اذا كانت الجريمة غير عمدية فاذا قاد شخص سيارته بسرعة تجاوز القدر 

أصاب شخصًا، ونقل على أثر ذلك الى المستشفى ولكن الطبيب أقترف خطًأ فاحشًا أدى المسموح به، ف
الى وفاته، عندئذ يسأل كل من السائق والطبيب عن جريمة غير عمدية قائمة بذاتها، وال يعتبران 

-784. للمزيد انظر د. محمود نجيب حسني، المصدرالسابق، صمساهمين في جريمة غير عمدية واحدة
785. 

فالك مراد، المساهمة الجنائية في القانون الوطني والدولي، مذكرة ماجستير مقدمة الى جامعة  - (3
 .4-3، ص 2011-2010قاصدي مرباح/ ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم الحقوق، 
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تعود الى  الَّتياختلفت اساليب التشريعات الجنائية في معالجتها لقواعد المساهمة الجنائية، 
 نظامين أساسيين هما: نظام وحدة الجريمة ونظام تعدد الجرائم.

يذهب م يدوا هذا التجاه الى أن الجريمة التي ارتكبها  :نظام وحدة الجريمةنتائج  -أ
من تأتي مس ولية الشركاء  و أنعلين األصلين بمساعدة الشركاء هي جريمة واحدة، الفا

أفعالهم التي قاموا بها  إذ أناستعارتهم الجرمية فيها من الفاعلين األصلين استعارة مطلقة، 
الجريمة مرتكبي نها بعد أن تعلقت بأفعال الفاعلين األصلين لكفي األصل مباحة، 
، وينقل اليه يكل هذا المذهب جرمية الفاعل األصلي الى الشر ينق حيثأصبحت مجرمة ، 

  .(1)الظروف المادية المشددة، إاّل أن للقاضي في حدود سلطته التقديرية أن يمّيز بينهما
، فهو يخفف من عقوبة الشريك  ضمن نظام وحدة الجريمةمذهب االستعارة النسبية أما 

ض القوانين، ومنها من جعل التخفيف الزاميًا مقارنة بعقوبة الفاعل األصلي، وأخذت به بع
ينتقل الى الشريك فقط الظروف ا المذهب (، وفق هذ49كالقانون األلماني في المادة )

المادية للجريمة وبعض الظروف الشخصية، ولكن يعاب عليها أنها )أواًل(: تعتبر أفعال 
  .(2)الشريك دومًا وبشكل مطلق أخف من أفعال الفاعل األصلي

ينكر مبدأ و يذهب الى أن الجرائم تتعدد بقدر تعدد الجناة نظام تعدد الجرائم: نتائج  -ب
وحدة الجريمة، فهناك تعدد في األفعال وفي الركن المعنوي بقدر تعدد الجناة، ويترتب 
على هذا االستقالل أن كل من أسهم في الجريمة بنشاط خارج عن التنفيذ يسأل عن 

ن كان الفا ال تثار مسألة الفاعل و )المنفذ( عديم األهلية أو مخطًأ،  علالجريمة حتى وا 
ن قصدها أحدههما واآلخر  المعنوي، كما يمكن معاقبة شخصين على نفس النتيجة وا 
ن كانت نتيجة  تسبب فيها باهماله، كما ال يسأل شخص عن جريمة اقترفها غيره حتى وا 

رابطة الذهنية بين الجناة وكانت متى ما تحققت ال ولكن .(3)محتملة لما تم المساهمة فيه
يمكن تجاهلها، فهناك فرق كبير بين  النتيجة الجرمية واحدة تصبح وحدة الجريمة حقيقة ال

ن وقعت في مكان وزمان واحد  الجرائم التي يرتكبها أشخاص ال تربطهم وحدة ذهنية، وا 
                                                 

؛ وينظر فرج القصير، مركز النشر الجامعي 791د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص - (1
 .189-188، ص 2006ة، تونس، بسوس

 .184د. علي حسين الخلف و د. سلطا ن عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، ص - (2
 . 330د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص - (3
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وارهم عليها عدد مثل جرائم الجموع وبين الجريمة الواحدة التي ارتكابها وخططها ووزع أد
 .(1)من األشخاص

تتفق الفقه والقانون على وجود صورتين للمساهمة وهما : صور المساهمة الجنائية :ثانياً 
وفيما يلي نبين معيار التمييز بين الصورتين، ومن المساهمة األصلية والمساهمة التبعية: 
  ثم صور المساهمة في القانون العراقي.

معيار التمييز بين المساهمين  :تي المساهمة الجنائيةمعيار التمييز بين صور  -1
المذهب الشخصي:  تنازعها مذهبان:و األصليين والمساهمين التبعيين محل خالف فقهي، 

، فيعتبر )نية المساهم( الركن المعنوي هو معياره في التمييز بين صورتي المساهمة
عل األصلي، ألنه يعتبر وهي نية الفا ةالمساهم األصلي هو من توافرت لديه نية خاص

الجريمة مشروعه اإلجرامي ويعتبر غيره من المساهمين في الجريمة مجرد اتباع له 
أي على ، أما المذهب الموضوعي: فيعتمد أنصاره على الركن المادي (2)ويعملون لحسابه

ماديًا في احداث النتيجة الجرمية  همقدار مساهمة فعلو  نوع السلوك الذي يقوم به المتهم
، هذا المعيار يعتمد على (3)ومدى خطورته على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون

فالعمل األقوى مساهمة في إيقاع النتيجة واألكثر خطورة على الحق  نوع العمل الجرمي
 فيعديكون مرتكبه مساهمًا أصليًا)فاعاًل( في الجريمة، أما الفعل األقل خطورة على الحق 

 . (4)ياً مقترفه مساهمًا تبع
 صورالمساهمة الجنائية في القانون العراقي: -2
غالبية القوانين الحديثة المساهم األصلي )الفاعل  حددت: المساهمة األصلية: (أوالً )

( منه، 47زه عن المساهم التبعي، ومنها قانون العقوبات العراقي في المادة)األصلي( وميّ 
 عاًل للجريمة:حيث حدد الفاعل األصلي للجريمة بقوله يعد فا

                                                 

 .331المصدر نفسه، ص - (1
 . 256د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي،  مصدرسابق، ص- (2
، 1967األصلية في الجريمة، جرسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  د.فوزية عبدالستار، المساهمة - (3

 .88ص
 .188د. علي حسين الخلف وزميله، المصدر السابق، ص - (4
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 من ارتكبها وحده أو مع غيره. -(1)
من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدًا أثناء ارتكابها  -(2)

 بعمل من األعمال المكونة لها.
من دفع بأية وسيلة شخصًا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص  -(3)

 ألي سسب أو إذا كان حسن النية. غير مس ول عنها جزائياً 
: "يعد ا(بقوله49المادة )وفق الشريك الذي يحضر مسرح الجريمة أثناء ارتكابها  -(4)

( كان حاضرًا أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل 48فاعاًل للجريمة كل شريك بحكم المادة )
 من األفعال المكونة لها".

ر من القوانين العقابية الحديثة المساهمين وحددت الكثي : المساهمة التبعية:(ثانياً )
(، إذ سمت 48التبعيين على سبيل الحصر ومنها قانون العقوبات العراقي في المادة )

المساهم التبعي بالشريك في الجريمة، وقد حصر فيها المشرع العراقي وسائل االشتراك في 
ا جعل المشرع ثالث صور وحسب الترتيب وهي التحريض واالتفاق والمساعدة، وبهذ

وسيلة االشتراك ركنًا في جريمة الشريك، لذلك فإن أي فعل ال يدخل في اطار الوسائل 
وتقول هذه المادة: يعد شريكًا  ،(1)المذكورة ال يصبح مقترفه شريكًا في الجريمة التي وقعت

 في الجريمة:
 من حرض على ارتكابها فوقعت بناًء على هذا التحريض. -(1)
 ع غيره على ارتكابها فوقعت بناًء على هذا االتفاق.من اتفق م -(2)
من أعطى الفاعل سالحًا أو آآلت أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب  -(3)

الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدًا بأي طريقة أخرى في األعمال المجهزة أو المسهلة 
 أو المتممة الرتكابها.

االشتراك ال يقع بأعمال الحقة على وقوع (. أن 48ويمكن أن نستخلص من المادة )
 الجريمة.

 
 

                                                 

 .262د.فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص - (1
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  :جريمة االختالسفي المساهمة ثاني : إشكاليات المطلب ال
عدة إشكاليات تشريعية وتطبيقية في جريمة االختالس،  تثير المساهمة
أو . العامالموظف أو المكلف  الذي ال يحمل صفة غيرساهمة م كاالشكالية التي تثيرها

ارتباط جريمة  حالةال يكون المال محل الجريمة في حيازته، و ه الصفة و يحمل هذالذي 
نتناول هذه المسائل من خالل  ،االختالس بجريمة أخرى تجمعهما أوالمشروع االجرامي

الفرع الثاني: حالة ، الفرع األول: ارتباط جريمة االختالس بجريمة أخرى الفروع التالية:
 .ار المساهمة ظرفًا مشددًا لجريمة االختالساعتب: الفرع الثالث، تعدد األوصاف

 الفرع األول: ارتباط جريمة االختالس بجريمة أخرى
والمشروع  تجمعهما وحدة الهدفبجريمة أخرى أحيانًا االختالس ترتبط جريمة   

، كأن تركب جريمة تمهيدًا أو وسيلة الرتكاب جريمة االختالس أو إخفائها بعد اإلجرامي
تستر على ليقوم شخص بتزوير محرر أو استعمال محرر مزور ل ذلكومثال ارتكابها، 

يتم  (142المادة )في وفق القواعد العامة لقانون العقوبات العراقي  .(1)جريمة االختالس
أنه:" إذا وقعت عدة على تنص  إذينفذ العقوبة األشد، و بالعقوبة المقررة لكل جريمة  الحكم

ا مرتبطة ببعضها ارتباطًا ال تقبل التجزئة ويجمع جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنه
بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة واألمر بتنفيذ العقوبة األشد 

 دون سواها...".

ظرفًا مشددًا الحاالت المشابه لما ذكر  بعضفي  العقوبة جعل المشرع العراقي
سرقة بجريمة الكسر من الخارج أو باستعمال للجريمة التي تكون عقوبتها أشد، كإقتران ال

المادة األخيرة فبموجب (، 444/2مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة في المادة )
هي أشد من عقوبات الكسر من  الَّتييعاقب المتهم بعقوبة السرقة المقترن بظرف مشدد 

 أن مشرعنا لم الخارج أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو السرقة العادية كل لوحدها، إالّ 
 حالة ارتباط جريمة أخرى بجريمة االختالس كمثالنا السابقفي  ينص على الظرف المشدد

أن التشريعات األخرى غير )بتزوير محرر أو استعمال محرر مزور لستر االختالس(، 

                                                 

 .74-73محمود محود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،مصدر سابق، ص- (1
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، فقد استحدث القانون المصري رقم (1)المقارنة كالتشريع المصري والجزائري فعلت ذلك
منه الظرف المشدد في حالة ارتباط جريمة االختالس  32/2في المادة  1975لسنة  43

فرض عقوبة الجريمة و بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا ال يقبل التجزئة: 
 األشد التي هي عقوبة االختالس مع الظرف المشدد فأصبحت األشغال الشاقة الم بدة.

ويحذو حذو المشرع المصري في  نهيب بمشرعنا أن أن يستجيب لهذا الفرض 
هذا االتجاه، ونقترح عليه هذا النص: ".... من ارتكب جريمة أخرى ترتبط  بجريمة 

 االختالس ويجمعها وحدة الهدف يعاقب بعقوبة الجريمة األشد مع الظرف المشدد".

ثير اعتبار صفة الموظف العام ركنًا في جريمة يالجريمة:  الفرع الثاني: تعدد أوصاف
عدة اشكاليات ونزاعات فقهية حول تطبيق النص الخاص بجريمة االختالس  ختالساال

 وهي كاآلتي: 

تثير مسألة اعتبار  في حالة المساهمة: جريمة االختالسب تطبق النص الخاص -1
صفة الموظف أو المكلف العام  إشكالية فيما إذا ساهم أكثر من شخص في إرتكاب 

 الشريك وحالة توافرها في، ر هذه الصفة في الفاعلفي حالة تواف  جريمة االختالس،
 بصددهاظهر وتثير نزاعًا فقهيًا حول تطبيق النص الخاص باالختالس وقد   .(2)فقط

يرى أنصار الرأي األول بأنه لتطبيق النص الخاص بجريمة االختالس  رأيين مختلفين:
همين في هذه يكفي أن تتوفر صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة في أحد المسا
لتطبيق النص الجريمة، أما أنصار الرأي اآلخر فهم يذهبون الى عكس ذلك، ويرون بأنه 

في حالة المساهمة الجنائية من الضروري أن تتوفر صفة الموظف الخاص باالختالس 
نرى أن هذه يحتاج الى التدخل التشريعي ونقترح هذه  .(3)العمومي في الفاعل األصلي

رتكاب العقوبات. " ويطبق هذا النص عند ا( من قانون 315دة )نص الما فضاًل عن

                                                 

الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص بالجرائم الوافعة على المصلحة العامة،  عمر فاروق- (1
 .www.pdffactory>com، منشور على الالنترنيت، على الرابط 51، ص2009طمنقحة، 

 .161، ص215، بيت الحكمة، الجزائر، 1محمد رضا عفيفة، جريمة اختالس المال العام، ط- (2
ذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم لسياسية، عبداهلل بو ساحة، م - (3

 .48الجزائر ، ص -أ م البواقي –جامعة العربي بن مهيدي 
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الجريمة من أكثر شخص واحد يحمل أحدهم صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة 
 عامة".

يعتبر الشخص  اتجاه في الفقه: هناك في جريمة االختالس اآلخرصورة مساهمة   -2
ن كان الفعل الجرمي الذي  الذي يساهم مع الموظف العام في جريمة االختالس شريكاً  وا 

أتاه يعتبر من األفعال الداخلة في نطاق المساهمة األصلية المباشرة، أما الموظف العام 
أو المكلف بخدمة عامة فهو يعتبر فاعاًل اصليًا حتى لو كان الفعل الذي أتاه يدخل 

غير الموظف . نرى بأنه لتحديد صورة المساهمة الجنائية ل(1)ضمن نطاق المساهمة التبعية
-47الذي ساهم في جريمة االختالس نلجأ الى القواعد العامة في المساهمة وفق المواد 

 من ق. ع.ع.  54

ومساهم في  صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة يحملالذي ال  اآلخرجريمة  -3
اتجاه يرى جريمة االختالس التي  اتجاهين فقهيين: هذه الحالة أيضاً  تنازع: االختالس

الصادر من  مساهمةهم فيها الشريك غير الموظف لها صفة مزدوجة، ويصف فعل اليسا
الموظف أو المكلف بخدمة عامة باالختالس، أما فعل االشتراك الصادر من غيره فيصفه 

، مع أن هذا االتجاه ينسجم مع (2)بجريمة سرقة أموال عامة أو خيانة األمانة أو نحوها
العام في  صالحذ به يترتب عليه آثارًا قانونية ال تخدم الإاَل أن األخ ،المنطق القانوني

مكافحة الفساد، من حيث العقوبة التي تكون غالبًا أقل من عقوبة جريمة االختالس، ومن 
 حيث رد المال المختلس واآلثار القانونية األخرى. 

أما االتجاه الثاني فهو على العكس من سابقه يرى أن جريمة االختالس جريمة 
ن لم يكن موظفًا أو مكلفًا بخدمة مادام أحد واح دة، ويعاقب المساهم فيها بعقوبتها وا 

ينسجم مع من حيث العقوبة ، مع أن الرأي األخير (3)المساهمين معه يحمل تلك الصفة

                                                 

 . 165-164محمد رضا عفيفة، المصدر السابق، ص - (1
بحث  ملتقى الفكر القانوني، الشريك غير الموظف في جريمة االختالس وفق القانون العراقي، -(2

-https://arعلى الرابط  18/3/2018منشور على االنترنيت في 
ar.facebook.com/152643848478828  20/5/2021، تأريخ الزيارة.  

 المصدر نفسه. - (3
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تقول  الَّتي( منه، 50/1العامة للمساهمة في قانون العقوبات العراقي وفق المادة ) ئالمباد
فاعاًل أو شريكًا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون "كل من ساهم بوصفه 

جريمة يتعارض مع نص  أنهعلى خالف ذلك"، وكذلك وفق قاعدة وحدة الجريمة، إال 
التي اعتبرت االختالس جريمة الموظف العام ومن في حكمه،  315المادة االختالس في 

راحنا الى ما بيناه في الفقرة األولى ونحيل اقت حسم هذا االشكالنهيب بمشرعنا التدخل و 
 .أعاله

المساهم في جريمة االختالس وال وصف جريمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة  -4
االختالس ، لم يثره الفقه ونرى أنه ال ينطبق عليه حكم جريمة محل  المال يحوز

ن انطبق علي(1)االختالس ألنه ينقصه الحيازة المادية والمعنوية للشيء ه حكم جريمة ، وا 
. وهذه الحالة أيضًا يحتاج الى التدخل التشريعي، أخرى كاالستيالء وفق قانوننا العراقي

 ونرى أن ما اقترحناه في الفقرة األولى أعاله يحل هذه اإلشكالية أيضًا.

 اعتبار المساهمة ظرفًا مشددًا لجريمة االختالس: الفرع الثالث 
األول ينكر تأثير المساهمة على الجريمة،  فقهيان:ظهر في هذا المجال أيضًا رأيان     

يكون ويبرر ذلك بأن كل من يساهم في الجريمة اتجهت ارادته اليها يأتي فعاًل لتحقيقها 
وضعه هو كما لو ارتكبها لوحده، فمن جهة خطورتها على المجتمع ال فرق بين الحالتين. 

مقترفوها، وحجتهم في ذلك أن  أما الرأي الثاني فهو مع تشديد عقاب كل جريمة يتعدد
تعدد الجناة ينطوي على خطورة الجناة ويسهل تنفيذها، ألنه يزيد من امكاناتهم ويرعب 

وميلهم في اقتراف األفعال  ة مرتكبي الجريمةالمجنى عليه، كما أن التعدد يزيد من جرأ
جح هذا ، ونحن نر (2)الخطرة، فالمساهمة في الغالب يكون بين من تأصلوا في االجرام

جعل من تعدد الجناة ظرفًا مشددًا، أما مشرعنا تالرأي والمتتبع يرى أن أغلب التشريعات 
العراقي وكمبدأ عام لم يجعل المساهمة ظرفًا مشددًا، إاًل استثناًء في بعض الجرائم ، وأن 
التعدد الذي قصده بالتشديد هو تعدد الفاعلين األصليين، كما هو الحال في جرائم أمن 

                                                 

، 2001محمد علي سكيكر، الوجيز في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دون ذكرجهة الطبع،  (1
 .73ص
 . 794-793السابق، ص  محمود نجيب حسني، المصدر - (2
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رتكبت من اجريمة تزوير العملة الورقية إذا (، و 196، 190ولة الداخلي المادتان )الد
(، وجريمة االعتداء على 282عصبة يزيد عدد أفرادها على ثالثة أشخاص )المادة 

(، وجريمة القبض على االشخاص وخطفهم وحجزهم بموجب 414)المادة  األشخاص
/رابعًا(، وجريمة 444/أواًل، 442، 440/2)المواد  (، وجرائم السرقة421/1المادة )

 (.148/1االتالف والتخريب)
تعدد الجناة في جريمة االختالس ظرفاً مشددًا أيضًا، لكونه التدخل وجعل مشرعنا ب نهيب 

يعتبر من جرائم االعتداء على الوظيفة العامة، كذلك هي من جرائم الفساد الخطرة بل 
ونقترح هذا النص )... ويعد ظرفًا مشددًا  حاضريمكننا القول بأنها أخطرها في وقتنا ال

  مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب جريمة االختالس (
 
 

 الخاتمة

االستنتاجات والتوصيات  بعضمن خالل بحثنا هذا في جريمة االختالس توصلنا الى  
 وهي:

 االستنتاجات: -أواًل 

يتها واستقاللية المادة تتميز جريمة االختالس عن الجرائم المشابهة لها في خصوص -1
 التي تنظمها.القانونية 

وفق  عد مشرعنا جريمة االختالس ضمن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة -2
( من ق.ع.ع، إاّل أن لها خطرًا مزدوجًا على الوظيفة العامة وعلى األموال 315المادة )

 ا في عدة أوجه.أيضًا، كونها تشترك مع جرائم السرقة وخيانة األمانة ونحوه
إخفاء الموظف أو المكلف بخدمة عامة للمال العام تعد وجهًا أو صورة من أوجه  -3

 وصور جريمة االختالس.
في جريمة االختالس من عدمه، في الحقيقة إنها  تصور الشروعالنزاع الفقهي حول  -4

 .ناتج عن صعوبة اثبات الشروع في هذه الجريمة 
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رات المزورة ستعمال المحر اس بجريمة تزوير المحررات أو قد ترتبط جريمة االختال -5
يتطلب   الرتكاب جريمة االختالس أو إخفائها بعد ارتكابها وسيلةً أو بجريمة التهديد، 

 .تعديل النص بتشديد العقاب في هذا الجانب
يمكن أن يهدف مرتكب جريمة االختالس فقط استعمال المال المختلس بسوء نية  -6

خارج  تملكه نهائيًا، كما في حالة المركبات واألجهزة التابعة لدوائر الدولةدون أن يهدف 
أوقات الدوام أو لغير الغرض المخصص ألجله، مما يتطلب تجريم هذه الصورة 

 .لالستعمال 
مساهمين بوصفهم كثر من شخص في جريمة االختالس من المتصور أن يساهم أَ  –7

خفائهاتسهيل  على خطورةذلك ينطوي ، أصليين وتبعيين مما يتطلب تشديد  ارتكابها وا 
 .العقوبة في حالة المساهمة في جرمية االختالس

تعدد المساهمين في جريمة االختالس يثير اشكالية وصفها، بالنسبة للمساهم  -8
الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي ال يحوز المال محل االختالس، وكذلك بالنسبة 

وكل ذلك يثير اإلشكالية في اثبات  مكلف بخدمة عامةللمساهم غير الموظف أو ال
وتطبيق النص الجزائي المتعلق بهذه الجريمة في هذه األحوال، مما يستدعي التدخل 

 التشريعي لمعالجتها. 

من دراستنا هذه في موضوع جريمة االختالس توصلنا الى مجموعة التوصيات:  -ثانيًا 
المشكورة التي يبذلها الخيرين في مسيرة مكافحة توصيات نقدمها، مساهمة منا في الجهود 

 جريمة االختالس، وجرائم الفساد بصورة عامة وهذه التوصيات:

تشديد عقوبة االختالس من خالل المساواة بين الجريمة التامة والشروع في  -1
االختالس، كذلك تجريم االستعمال بسوء قصد.  ونقترح هذين التعديلين في النص )يعاقب 

 شرع في االستيالء أون كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بالسج
بغير حق...(، )ويعاقب بالحبس اذا استعمل بسوء قصد مال أو أي شيء وجد في 

 حيازته  لمنفعته أو منفعة غيره(.
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، تشديد عقوبة جريمة االختالس عند ارتباطها بجريمة أخرى تجمعهما وحدة الهدف -2
 .التعديل  ونقترح هذا

"من ارتكب جريمة  ترتبط  بجريمة االختالس ويجمعها وحدة الهدف يعاقب بعقوبة 
 .الجريمة األشد مع الظرف المشدد"

جعل تعدد المساهمين في جريمة االختالس ظرفًا مشددًا وعدم اقتصار التشدد على  -3
من ددًا مساهمة أكثر ونقترح هذا التعديل: ) يعتبر ظرفًا مشتعدد الفاعليين األصليين فقط. 

 . (شخص في ارتكاب جريمة االختالس
النص على معاقبة كل مساهم في جريمة االختالس بالعقوبة المقررة لها سواًء كان  -4

ونقترح هذا التعديل:  المساهم يحمل صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أم ال.
حمل أحدهم صفة الموظف )يطبق نص جريمة االختالس إذا ارتكبها أكثر من شخص ي

 العام أو المكلف بخدمة عامة(.
 ِإبالغالذي يبادر بإعفاء المساهم في جريمة االختالس على المشرع العراقي  نقترح -5

، وتخفيف عقوبته الدعوىالمحكمة ب اعترف بها قبل علم واالجريمة السلطات المختصة ب
 ونقترح هذا النص:نهائي فيها. تسهيل كشف الجناة قبل صدور الحكم ال وأعند االعتراف 

السلطات القضائية أو االدارية  ِإبالغاذا بادر بإعفاء المساهم في جريمة االختالس )
يعتبر عذرًا مخففًا اذا وقع الدعوى، و المحكمة ب اعترف بها قبل اتصال واالجريمة ب

 .ا(أو االعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيه بالغاإلِ 
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Problems in the provisions of the crime of embezzlement 
ABDAL MOHAMMED QADIR RAJAB 

Abstract 

           The public employee or the person assigned to a public 

service as well as the public funds in their possession are deemed to 

be among the fundamental  means which enable the state to carry 

out its functions in order to achieve its end goals. That being said, 

the state employee or the person assigned to a public service 

receives a tremendous attention from the state parallel to their role 

in achieving the public interest. For these reasons, the legislator has 

passed legal rules to ensure their protection from crimes committed 

against public office in Articles (307-341), including the crime of 

embezzlement in Articles (315-317). However, there are certain 

issues related to the provisions of the crime of embezzlement, 

including these related to the crime of attempt which is reflected in 

the difficulty of providing a proof, and the application of the legal 

rule between the attempted crime and the complete crime as well as 

these provisions related to the criminal accomplice either an 

accessory or an abettor who is not an employee or a person assigned 

to a public service, and the inadequacy of the penalty prescribed for 

the crime in the case of multiple accomplices or if the 

embezzlement is associated with another crime. 

    Key words  ;Contribution/ Getting started /The crime. 
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