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 المقدمة 

اشكااًل و  تأخذحيث  لإلنسانالجريمة ظاىرة اجتماعية لم تكن وليدة عصر من العصور و انما ىي مالزمة 
صور مختلفة تبعاً لنوعية النظام االجتماعي الى ان ظاىرة االجرام مهما تغيرت و تنوعت و اختلفت باختالف 
المجتمعات فان بعض الجرائم تبقى معروفة في كل المجتمعات و معاصرة لها في احقابها المختلفة تأسيسًا 

ح و تركز البحث في حدود جريمة السرقة . بالرغم على ذلك فقد وقع اختيارنا على نمط من السلوك الجان
كان نوعها ألن السرقة   أيامن االساءة الى كيان المجتمع و االضرار بو خاصية مشتركة بين كل الجرائم 

جريمة تنطوي على ضرر مادي و ضرر معنوي فقد يتعدى اثرىا طرفي الفعل االجرامي )السارق و الضحية ( 
الى المجتمع و تقضي بالنتيجة الى اإلخالل بالنظام العام و قلق االفراد على اموالهم كما ان خطر جريمة 

تتعدى المال لتمس حياة االنسان و سالمتو خصوصًا اذا  افإنهبالعنف السرقة تكمن في انها اذا ما اقترنت 
ما داىم السارق الخطر او ان الضحية لم تطاوعو بالتنازل عما بحوزتها من مال . و من مالحظة ان جريمة 
السرقة كمشكلة اجتماعية في تزايد خطورتها و ارتفاع معدالتها في بعض الدول بالرغم من الجهود التي 

قد تكون ىذه الزيادة مرتبطة بالمشكالت االجتماعية التي ترافق اوضاع التغيير التي مرت  تبذل لمعالجتها و
بها المجتمعات كالبطالة و الهجرة ومشكلة االسكان . إضافة الى ازدياد مطالب الفرد و تصرفو بمغريات 

م و جرائم البيع الحضرية التي ىيأت فرصة جديدة إلنحراف الصغار و ارتفاع نسبة جرائمهم بشكل عا
 السرقة بشكل خاص .

بناءًا على ما تقدم سنعمل على تقييم البحث الى ثالثة مباحث , حيث سيخصص المبحث االول الى بيان 
ماىية جريمة السرقة , و المبحث الثاني سنخصصو لبيان النظام القانوني لجريمة السرقة , أما المبحث 

 م .1961ي قانون العقوبات العراقي لسنة الثالث فسوف نخصصو لبيان عقوبة جريمة السرقة ف
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 المبحث األول 

 ماىية جريمة السرقة

السرقة و االحتيال و النصب و خيانة االمانة تشترك معًا في انها اعتداء على حق الملكية حيث ان مادتها 
تنطوي على حرمان المالك من المزايا التي يخولها القانون لو حق الملكية و ىي اعتداء عليو من حيث ان 

يو و يؤدي ذلك الى تقارب بينهما تنطوي على نية ان مرتكبها يمتلك المال الذي ينصب الفعل عل معنوياىا
. و (1)ا من حيث الشروط المتطلبة في موضوع االعتداء و من حيث تحديد عناصر القصد المتطلب منه

التي ارتكبت  الظروفيعاقب المشرع على جريمة السرقة بعقوبات مختلفة تتفاوت شدًة و تخفيفًا حسب 
فيها الجريمة . و حسب طريقة ارتكابها , فنجد ان المشرع يفرض عقوبة االشغال الشاقة لبعض السرقات 
التي ترتكب من قبل شخصين فأكثر و تتم عن طريق تسلق السور او ىدم الحائط او كسر االبواب او 

و كذلك في حالة السلب الذي  السالح او باستعمال العنف على االشخاص بإشهارالشبابيك او بالتهديد 
يقع على الطريق العام , كما نجد ان المشرع في احيان اخرى يفرض عقوبات جناحية على بعض جرائم 
السرقة التي تقع عن طريق االخذ او النشل و سرقة المزروعات . و قد الحق المشرع بالسرقة جرائم اخرى 

لعناصر . اذ ان بعضها ىو محصلة جريمة السرقة مثل تشترك معها في بعض ا ألنهااعتبرىا في حكم السرقة 
 جريمة اغتصاب السندات و جريمة التعامل بمال مسروق .

 المطلب األول

 تعريف جريمة السرقة 

 .(2)السرقة لغة : ىي اخذ الشيء خفية من حرز او اخذه في خفاء و حيلة 

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م , 1982, دار النهضة العربية , سنة  5د. محمود نجيب حسني , قانون العقوبات , قسم الخاص , ط  -1
 .671ص

 . 651, ص 1تاني , محيط المحيط , قاموس مطول اللغة العربية , جبطرس البس -2
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 . (1)السرقة فقهاً : ىي استيالء على شيء على وجو االستخفاء اي دون علم المجني عليو او رضاه

 .  (2)بانها اختالس مال منقول مملوك للغير بنية تملكهاتعرف السرقة ايضاً : 

( من قانون العقوبات العراقي بانها )اختالس 439أما المشرع العراقي فقد عرف جريمة السرقة في المادة) 
 .(3)مال منقول مملوك لغير الجاني عمدًا( 

من ىذا التعريف يتضح الفرق بين جريمة السرقة و جريمة النصب و خيانة االمانة فاذا كانت ىذه الجرائم  و
قوعها على مال منقول مملوك للغير اي ان محل الجريمة فيها جميعًا واحد . الثالثة تتشابو من حيث و 

وكذلك قصد الجاني فيها واحد و ىو ضم المال الى ملكو اي نقل ملكية المال الى ذمتو المالية . فان ىذه 
ن الجرائم تختلف من حيث وسيلة ارتكاب كل منها . ففي جريمة السرقة ينتزع الجاني حيازة المال من دو 

رضا صاحبو . أي ان الجاني يستولي على المال المملوك للغير دون موافقة المجني عليو . في حين يتم نقل 
المال في جريمة النصب من صاحبو باختياره و لكن الجاني يستخدم طرقًا احتيالية أي ان انتقال حيازة 

 . (4)الى الجاني  المال تكون باستخدام طرق احتيالية و خدع المجني عليو بحيث يسلم مالو

اما في جريمة خيانة االمانة فان حيازة المال تنتقل بناءًا على عقد من العقود التي حددىا القانون كاإلعارة 
مثاًل ثم يغير الجاني من حيازة الشيء حيازة وقتية او ناقصة الى حيازة كاملة و ذلك بنية تملك ذلك المال . 

بناءًا على عقد صحيح ثم يغير الجاني نيتو و تنصرف ارادتو الى ضم  أي ان المال تنتقل حيازتو الى الجاني
 المال الى ملكو. اي الى عدم اعادتو الى صاحبو في الموعد المحدد في العقد .

و ىكذا تفترق السرقة اساسيًا عن الجريمتين و مع ذلك ينبغي ان نعلم ان القانون الجنائي ال يعاقب مباشرة 
ما انو ال يعاقب على التنفيذ المغش في خيانة االمانة . انما يعاقب علية في على التدليس في النصب ك

 ىاتين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتحي صالح, اركان جريمة السرقة )عقوبات الحد في الشريعة االسالمية( , مجلة الشرطة لدولة االمارات  -1
 . 22م , ص1982, سنة  143المتحدة العدد 

 . 665م , ص1971د. فوزية عبد الستار , القسم الخاص , القاىرة , سنة  -2
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 ( المعدل .1969( لسنة ) 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -3
 . 259م , ص1988ماىر عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص, سنة د.  -4

و في جريمة السرقة ىو االعتداء الغير مشروع على ملكية الغير الخاصة و ىو انتهاك حق  الجريمتين
ان القانون الجنائي يبين الصلة الوثيقة الموجودة بين الجرائم الثالثة عندما ينظر اليها نفس  .الملكية

النضرة في تقدير العود و عندما يعلق اتخاذ االجراءات بشأنها على اشخاص معينين و تبدو ىذه الصلة 
ها يعتبرون خطيرين فيما بينها ايضًا من حيث انو جميعًا تكون خطرًا جديًا على المجتمع و الجناة في

 .(1)اجتماعياً . و من ىنا عناية المشرع بخطورتو تحتل المكانة االولى في التشريع العقابي 

 المطلب الثاني

 أركان جريمة السرقة

من خالل التعريف بجريمة السرقة بانها اخذ مال منقول مملوك الى الغير دون رضاه و بقصد تملكو 
 يتبين ان لها اركان ثالثة ىي :

 . (الركن المادياألول ) لفرعا

الركن المادي في جريمة السرقة ىو كل فعل يقوم بو الجاني و يترتب عليو انتزاع الشيء من حيازة 
المجني عليو بغير رضاه و نقلو الى حيازة الجاني و لكي يقع االختالس الذي يسلب الحيازة من 

ذه الحيازة  المجني عليو يجب ان يثبت ان الشيء كان في حيازة المجني عليو وقت الفعل و ان انتزاع ى
 . (2)كانت بفعل رضاء المجني عليو 

اذًا فعل االختالس ىو اىم ما يميز السرقة عن غيرىا من جرائم االموال و معنى االختالس ىنا نقل 
الجاني الشيء من حيازة الغير الى حيازتو و النقل يعني تخويل السلطة على الشيء من الحائز السابق 

الشيء تحت سيطرة الجاني المباشرة فاذا لم يتم اخراج المال من الى الجاني أي ان الفعل قد جعل 
 .(3)حيازة المجني عليو اصبح الفعل مشروعاً في سرقة و ليس جريمة سرقة تامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8م , ص2225, دار الشرق العربي , 2و اغتصاب السندات و التهديد , ط معوض عبد التواب , السرقة -1
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 . 26م , ص1962د. علي حسن الخلف , جريمة السرقة مطبوعة على الروينو ,  -2
 و ما بعدىا . 21, ص 2د. سعد ابراىيم االعظمي , موسوعة مصطلحات القانون الجنائي , ج -3

فاذا كان الشيء بين يدي حيازة المتهم من بادئ االمر و ايضًا ال يتصور االختالس مع وجود الشيء في 
رفض ان يرده الى مالكو الحقيقي او تصرف فيو حرزًا بذلك . فال يعد مختلسًا و ال يكون  ابتداءً المتهم 

فعلو ىذا سرقة و كذلك فانو يشترط لقيام الركن المادي في جريمة السرقة ان يتوفر امران أولهما قيام 
من حوزة المجني عليو و االمر  بإخراجوالمال و اختالسو , و ذلك  بأخذامي يتمثل الجاني بنشاط اجر 

 . (1)الثاني ان يتم فعل االخذ بغير رضاء حر من المجني عليو 

 )محل السرقة(الفرع الثاني 

و لهذا الركن شقان األول ان يكون محل السرقة مااًل منقواًل و الثاني ان يكون ىذا المنقول مملوك لغير 
 الجاني و كما يلي :

ان يكون محل السرقة مااًل منقواًل . ال يصلح الشيء محاًل لالختالس اال اذا كان مااًل و المقصود  -أواًل :
وافر في محل ق المالية . ويعني ذلك وجوب ان يتبالمال كل شيء يمكن ان يكون محاًل لحق من الحقو 

 -السرقة امران و ىما :

ال يمكن ان يكون محاًل للسرقة ألنو ليس شيئاً  فاإلنساناًل للتملك على ذلك االول : ان يكون شيئًا قاب
يمكن تملكو وان كان يمكن ان يكون محاًل لجريمة اخرى كالقبض او الحبس بدون وجو حق أو الخطف 

(2). 

تقع على االشياء التي  فإنهاالثاني : كون المال مملوك لغير الجاني . ان السرقة اعتداء على الملكية لذلك 
يمارس عليها الشخص سلطات فعلية فالشخص ال يعتبر سارقًا اال اذا أخذ مااًل مملوكًا للغير فقد يكون ىذا 
المال غير مملوك ألحد كما لو كان مااًل مباحًا او مستودعًا و عندىا ال يعتبر اخذه سرقة و الفصل في 

 .(3)الذي يدعي بسرقتو  االدعاء بالسرقة يقضي الفصل في ملكية المال

ان يكون مملوكًا للغير . ان علة اشتراط عائدية المال للغير تكمن في ان السرقة ىي اعتداء على  -ثانياً:
 الملكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . 857بيروت لبنان , ص 3ك , شرح قانون العقوبات االىلي , الدار العربية , المجلد الثالث , طأحمد امين بي -1
 وما بعدىا . 318م, ص1978د. رؤوف عبيد , جرائم االعتداء على االشخاص و االموال , دار الفكر , سنة  -2
 م .1997, عمان , سنة  2د. عادل ابراىيم العاني , جرائم االعتداء على االموال , ط -3

 

بشكل خاص و اعتداء على المال بشكل عام بقصد تملكها و لذلك يتصور ىذا االعتداء إاال اذا نال الفعل 
مااًل مملوكًا للغير أي ال يعد سارقًا من استولى على مال يعود لو و لو كان يعتقد خطأ أنو مملوك للغير اي 

 .(1)استعمال لحقو 

 الفرع  الثالث )الركن المعنوي(

ل الركن المعنوي بالخطأ و ىذا الخطأ اما ان يكون عمدي و يسمى بالقصد الجنائي او يكون غير يتمث
عمدي , فاذا كان الخطأ عمدي )قصد جنائي( فهو الركن المعنوي في الجرائم العمدية .و اذا كان الخطأ 

ي من الجرائم العمدية غير عمديًا فهو الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية . و بما ان جريمة السرقة ى
فان الركن المعنوي فيها يتمثل بالقصد الجنائي و يتمثل القصد العام في جريمة السرقة بتوافر العلم باركان 
الجريمة و اتجاه االرادة الى الفعل و النتيجة الجرمية و المدعي عليو يجب ان يكون عالمًا بانو يأخذ مااًل 

نتفاء مملوكًا لو او انو مااًل مباحًا او متروكًا فال يسأل عن جريمة السرقة إلمملوكًا لغيره فاذا اعتقد ان المال 
ركن من اركانو االساسية كذلك يحب ان يكون الجاني عالمًا بعدم رضاء المجني عليو ألن رضاء ىذا االخير 

مالكها ال يعتبر مرتكباً لجريمة السرقة الى  بإذنينفي على الفعل صفتو الجرمية فالشخص الذي يستغل أرضاً 
تتحقق النتيجة الجرمية و  بإتماموجانب ذلك يجب ان تتجو ارادة المدعي عليو الى )فعل االخذ( الذي 

تعني ىذه الشيء من حيازة المجني عليو و ادخالو في حيازة شخص أخر و على ىذا ان فعل االخذ بحد 
 .(2)تملك ذاتو فعاًل مادياً مجرد من قصد ال

اذن القصد الجنائي العام لوحده ال يكفي لقيام جريمة السرقة فال بد من توافر القصد الجنائي الخاص و 
يتحقق القصد الخاص بتوافر نية التملك لدى الجاني بغض النضر عن توافر نية االثراء و االفتقار للمجني 

على حساب المجني عليو و لكن مع ذلك  عليو و لو ان االصل ان يسعى الجاني في السرقة الى االثراء
فان نية التملك ال تنتفي اذا كانت ارادة الجاني متجهة الى استعمال سلطات المالك على المال في صورة 
ال تحقق لو نفعًا مايًا الن استعمال ىذه السلطات باي صورة توفر نية التملك تعد متوافرة اذا كان الجاني 



 
8 

يهبو على الفور الى شخص محتاج اليو ذلك الن الهبة و سائر التصرفات ال  يريد باستيالئو على المال ان
 تصور اال من يعد نفسو في مركز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .347م , ص2214, بغداد , سنة 1القسم الخاص , طد. جمال ابراىيم الحيدري , قانون العقوبات ,  -1
د. علي محمد جعفر , قانون العقوبات , جرائم الرشوة و االختالس و االخالل بالثقة العامة و االعتداء على  -2

 و ما بعدىا . 226م , ص1995, بيروت لبنان , سنة  1االشخاص و االموال , ط

المالك كما ان نية التملك تعد متوافرة اذا كانت نية الجاني التخلي عن المال او اتالفو بعد استعمال او 
استنفاذ غرضو كذلك تتوافر نية التملك على الرغم من انتفاء نية افتقار المجني عليو بل حتى لو كانت نتيجة 

اني على المال المملوك للغير الذي يعتز بو و المجني علية الى ذلك كما في الحالة استيالء الج إلثراءالفعل 
يرفض التصرف فيو تاركًا لو مبلغًا من النقود يعادل ىذا المال او يزيد عليو و قد تكون نية التملك معلقة 
على شرط فان تحقق الشرط توافرت على و جو نهائي و بتلك يتحقق القصد الخاص و ان لم يتحقق فانا 

 ية و من ثم ال يتحقق القصد الخاص و ال يسأل الجاني عن السرقة .تعد كان لم تنشأ منذ البدا

أما القصد الخاص فان المسؤولية الجزائية عن جريمة السرقة ال تنهض اال بتوافر القصد الخاص الذي يمثل 
بنية التماك و التي تتجسد بانصراف نية الجاني الى ان يحوز المال بحيازة كاملة و يباشر عليو جميع 

ت التي يملكها المالك و يحول تبعًا لذلك دون ان يباشر المالك حقوقو على ىذا المال إذن السلطا
فالقصد الخاص ىو ارادة الضهور بمظهر المالك اي ارادة السلوك تجاه المال المستولى عليو كما يسلك 

 -:(1)المالك ازاء ملكو و يتضح من ذلك ان نية التملك تقوم على عنصرين 

و يتمثل في ارادة الظهور على الشيء بمظهر المالك الحقيقي من سلطات المالك على  العنصر االول :
الشيء اما العنصر الثاني يتمثل في ممارسة من يستولي على الشيء سلطات المالك الحقيقي و بذلك 

ني يتحقق القصد الخاص بتوافر نية التملك لدى الجاني بغض النظر عن توافر نية االثراء او افتقار المج
عليو و لو ان االصل ان يسعى الجاني في السرقة الى االثراء على حساب المجني عليو و لكن مع ذلك 
فان نية التملك ال تنتفي اذا كانت ارادة الجاني متجهة الى استعمال ىذه السلطات على المال في صورة ال 

نية التملك و تطبيقًا لذلك فان نية  باي صورة يعني توافرتحقق لهم نفعًا مادياً  الن استعمال ىذه السلطات 
على المال ان يهيو على الفور الى شخص محتاج اليو  باستيالئوالتملك تعد متوافرة اذا كان الجاني يريد 
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ذلك الن الهبة و سائر التصرفات ال تصدر اال من يعد نفسو في مركز المالك كما ان نية التملك تعد 
 .  (2)غرضو فاذناستعن المال او اتالفو بعد استعمالو و  متوافرة اذا كانت نية الجاني التخلي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 377د. جمال ابراىيم الحيدري , مصدر سابق , ص -1
م , 1981, دار النهضة العربية القاىرة ,سنة  2االموال , طمحمود نجيب حسني , جرائم االعتداء على  -2

 .122ص

 المبحث الثاني

 النظام القانوني لجريمة السرقة 

بعض الصور االستثنائية يمكن ان تكون من السرقة جريمة ليست مستمرة و انما جريمة متتابعة االفعال كما 
ما يعتبر معاقبًا عليو في السرقة ىو االختالس في حالة اختالس الماء او الكهرباء او الغاز ولكن حيث ان 

الذي ىو غالبًا فعل مؤقت فالسرقة بعكس الحبس ىي جريمة وقتية ألنها تتكون من توافر ركن االختالس و 
ليس من حالة حيازة الشيء المختلس ولهذا أىمية خاصة فيما يتعلق بالتقادم ألنو ابتداء من يوم ارتكاب 

الزمان و ذلك في البالد التي تأخذ بقاعدة التقادم كفرنسا مثاًل و ىناك فائدة الجريمة يبدأ حساب مرور 
السارق لم يسرق بعض االشياء ولم يتم جريمتو اخرى من ناحية عدول الفاعل عن جريمتو و ندمو فمادام 
مجرد الشروع بالسرقة فقط و انما ىذا الشروع فاذا عدل عن مشروعو االجرامي فال يترتب على ذلك قيام 

نفسو غير معاقب عليو ايضًا ولكن بالعكس اذا تمت الجريمة و اخذ الفاعل يسعى إلصالح الضرر الذي 
احدثو كما لو اعاد الشيء الذي سرقو الى مكانو فيتوفر عندئذ ندم حقيقي و ىذا ال يغير من االمر شيئًا ألن 

. و غالبًا ما يضن السراق عندما يعيدون االموال (1)نذ ان قام ركن االختالس واقعة الجريمة قد تحققت م
المسروقة الى أصحابها ال يسألون بعد ذلك عن اية مسؤولية . قد يصح ىذا الضن على الصعيد المدني 
ولكن بالنسبة الى تحريك الدعوى العمومية بالنسبة الى الضرر الذي اصاب المجتمع من جراء الفعل 

ي فان المالحقة الجنائية تظل مستمرة و احيانًا على المجني عليهم انفسهم ال يعرفون ىذه القاعدة الجرم
فعندما يستدعون للمثول امام المحاكم ألداء الشهادة يتذمرون من ازعاجهم بالحضور ألنهم يحبسون ابتداًء 
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ى حين ان االمر من الناحية من اللحظة التي اعيد فيها اليهم مالهم المسروق يكون كل شيء قد انتهى عل
القانونية ليس كما يضنون ذلك ألنو بمجرد ان تكون السرقة قد تمت اي بتوافر ركن االختالس و قيام 
القصد الجنائي فإن اعادة الشيء المسروق بعد ذلك ليس اال من باب الندم و حسب ما سيكون لو ربما 

من االشكال اي تأثير على المالحقة قضائيًا فينبني اعتبار عند تحقيق العقوبة ولكن لن يكون لو بأي شكل 
الفرنسي ان يكون فعل الجاني في نطاق البدء بالتنفيذ لكي يكون للعدول االرادي وفقًا التجاه القضاء 

 اعتبار فالشخص الذي كان قد وضع في حقيبتو االمتعة التي اختلسها و الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مطبعة المعارف ,  2, جرائم االعتداء على االموال , ط 2د. حميد سعدي , شرح قانون العقوبات الجديد , ج -1
 و ما بعدىا . 174, ص 1976بغداد سنة

اقعة متصفة بالعدول و اذا كان ىذا ليس ما عدل عن حمل الحقيبة و االنصراف بها يكون قد ارتكب و 
العدول اختيارًا راجعًا الى ارادتو فمن المؤكد انو سيستفيد من خيبة أثر الجريمة أي عدم تحقق نتيجتها التي 

لكن في الوقت الذي يكون فيو العدول قد حصل بعد تمام الفعل المادي فليس  .(1)يسعى اليها الجاني 
عد قيام الجريمة التامة و السرقة قد يقترفها شخص و احد و قد اثر و كل ما حصل ىو ندم حقيقي ب لذلك

تنفذ بمساىمة عدة اشخاص فيها و قد يقترن بها سبب من االسباب التي من شأنها رفع الصفة الجنائية عن 
 الفعل فتتوارى المسؤولية الجنائية عن الفاعل .

ظام القانوني لجريمة السرقة يستلزم البحث في مسألة الشروع من جهة و فينتفع من ىذه التوطئة ان الن
 . (2)مشكلة االشتراك من جهة اخرى 

 

 المطلب األول 

 الشروع في السرقة

ان الحث في الشروع ال بد ان يكون من خالل بيان موقف الفقو و موقف القانون و أخيرًا بيانو من الناحية 
 الواقعية .
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  موقف الفقو  -1

 في الفقو الجنائي اتجاىان بخصوص الشروع و ىما ..ظهر 

. االتجاه المادي : يتطلب ىذا االتجاه في الشروع ان يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المادي المكون للجريمة  -أ
و يتمثل ذلك في جريمة السرقة في فعل االختالس أي الشروع يتحقق عندما يضع الجاني يده على المال 

. ولكن يؤخذ على ىذا االتجاه بانو يحصر الشروع في نطاق ضيق جدًا و بالتالي ال يوفر المراد نقل حيازتو 
 حماية كافية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدىا . 174د. حميد سعدي , مصدر سابق ,ص -1
 . 175, ص  المصدر نفسو -2

للمجتمع و يؤدي الى افالت العديد من الجناة من العقاب و ذلك ألنو بمقتضى ىذا التجاه ال يعد شروعاً 
 في

 السرقة من يتسور منزاًل يقصد سرقتو , وكذلك من يدخل منزاًل يقصد السرقة ما دام لم يضع يده بعد على
المأخذ فقد ذىب انصار ىذا االتجاه الى توسيع نطاق الشروع  االموال المراد نقل حيازتها . و نتيجة لهذا

عل يعده القانون ظرفاً فاعتبروا الشروع متحققًا اذا بدأ الفاعل بفعل االختالس ذاتو او اذا اتى الفاعل أي ف
او الكسر من الخارج ولكن ىذا الرأي ايضًا منتقد ألنو ال يمكن اعتبار مجرد حمل  للعقوبة كالتسور مشدداً 

 .(1)السالح شروعاً فيها 

االتجاه الشخصي : يعتد ىذا االتجاه بخطورة الجاني و على اساس ذلك يعد شروعًا في الجريمة اذا  -ب
ي بأي فعل يدل على عزمو النهائي على أي اذا قام الجاناتى الجاني من االفعال ما يدل على نيتو االجرامية 

ارتكاب جريمة السرقة فهذا الفعل وان لم يتصل بماديات الجريمة فانو يعد بدءًا بتنفيذ الفعل المكون 
للشروع في السرقة . فالشروع اذاً وفقاً لهذا االتجاه ىو السلوك الذي يؤدي حااًل و مباشراً الى الجريمة كما 

خل الدار او يقوم بفتح باب الدار او فتح خزانة النقود , لكن ىذا االتجاه لو تم ضبط الجاني و ىو دا
منتقد من حيث موضوع الحلول ألنو في بعض الحاالت قد تستغرق جريمة السرقة وقتًا ما لذلك ال يمكن 

 ان تقع في الحال كما في حالة سرقة مصرف يتطلب شق نفق من اجل الوصول الى الخزانة .
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 موقف القانون  -2

تبنى موقف االتجاه الشخصي و ىذا واضح عبارة )البدء  ( ق.ع3المشرع العراقي على وفق المادة ) ان
... ( و على ىذا االساس فان البدء بتنفيذ أي فعل و لو لم يكن  قصد ارتكاب جناية او جنحةبتنفيذ فعل ب

الى ارتكاب جريمة السرقة و تطبيقاً متصاًل بالركن المادي يعد شروعًا اذا ثبت ان نية الجاني كانت منصرفة 
لذلك فان الشروع في السرقة ال بد لها من ثبوت قيام الجاني بعمل يشير الى شروعو بالسرقة كالدخول في 

( , أما دخول شخص محل الغير لياًل و 57الدار او في مراعي االغنام أو نحو ذلك كالتسور بقصد السرقة )
( 428السرقة , فيعـد فعلو انتهاكًا لحـرمة ملك الغير وفقًا للمـادة )لم يثبت قيامو بعمل يشير الى قصد 

 ق.ع ال شروع في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بغداد شارع المتنبي , سنة 1العقوبات , طد. جمال ابراىيم الحيدري , شرح احكام القسم الخاص من قانون  -1
 و ما بعدىا . 533م , ص1988

التمييز انما اعتبرت قبض الجاني في المكان المسروق قبل السرقة و ما نالحظو بخصوص اتجاه محكمة 
خروجو من المكان و المسروق بحوزتو سرقة تامة و ليست شروعًا في السرقة . و لكن في قرارات أخرى 

  حكمة التمييز قد ذىبت باتجاه آخر و اعتبرت الواقعة المذكورة شروعاً في السرقة.نالحظ ان م

 الشروع من الناحية الواقعية  -3

المال من حيازة المجني عليو و  بإخراجتعد جريمة السرقة تامة اذا تحققت جميع مادياتها و التي تتمثل 
 -ادخالو في حيازة الجاني أو شخص غيره . و يترتب على ذلك نتيجتان ىما :

اذا ارتكب السرقة في مسكن او مكان ما فال تعد تامة اال اذا استطاع الجاني مغادرة المسكن او  -أ
مسكن . اذ ىو يحوز المسكن او في حيازة حائز المكان او ال المكان فان المسروقات التي يحملها ال تزال

 المكان و كل ما فيو .
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ال تتم السرقة فيما اذا اعترضت فعلب الفاعل مقاومة المجني عليو اال اذا استطاع الفاعل التغلب على  -ب
ىذه المقاومة و خلص بالمال لنفسو ألنو طالما يقاوم المجني عليو فالمجني عليو يتمسك بسلطانو على مالو 

(1). 

 

 الثانيالمطلب 

 االشتراك في السرقة 

بصفة شركاء . و من المعلوم ان المساىمة ان جريمة السرقة التي يساىم في اقترافها عدد من الجناة 
الجنائية قد تكون أصلية و قد يتحقق عندما يباشر بارتكاب الركن المادي للسرقة أو يبدأ بارتكابو شخصان 

سرقتو فكسر احدىم باب سلم السطح و راح الثاني يفتح او اكثر كما لو سطا ثالثة اشخاص على منزل ل
ابواب الدواليب بينما عكف الثالث على جمع االموال في حقيبة ثم الذوا بالفرار ففي ىذه الحالة يصبح كل 

 جان فيها فـاعالً 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . و ما بعدىا 535, ص شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوباتد. جمال ابراىيم الحيدري ,  -1

مساىمة أصلية . أما  أصليًا لها و يعاقب بالعقوبة المقدرة للجريمة التي ارتكبها او ساىم بارتكابها
بعية فهي تتحقق عندما يقتصر دور الجاني على أفعال ال تصل الى حد البدء بالتنفيذ و انما المساىمة الت

الفاعل االصلي الرتكاب الجريمة أو مساعدتو على تحقيقها دون الدخول معو في تنحصر في تحريض 
عاونة تنفيذىا مباشرة و يطلق على ىذا النوع من المساىمة اسم االشتراك الذي يمكن تعريفو بأنو الم

على ارتكاب الجريمة بإحدى الوسائل المبينة في القانون فاالشتراك بهذا المعنى صورة من صور تعدد 
الجناة و بحثو في مجال السرقة يتطلب أواًل : تحديد من يعد شريكًا في الجريمة . و ثانيًا : بيان 

 .(1)الشروط المطلوبة لحصول االشتراك 
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 الفرع االول 

 من يعد شريكاً في السرقة 

( من قانون العقوبات العراقي الجديد االشخاص الذين يصبحون شركاء في الجريمة , 48بينت المادة )
 و ىؤالء االشخاص ىم ..

 على ىذا التحريض .فوقعت بناًء  أوالً : من حرض على ارتكابها

فهو  التحريضعلى ىذا  ا بناءً ا . أما الشخص الذي ينفذىفالمحرض على اقتراف السرقة ىو شيرك فيه
مبلغ او ىدية او بأي وعد او  بإعطاءالفاعل االصلي لها . و يقع ىذا التحريض عادة عن طريق االغراء 

 وعيد يتحقق التأثير المطلوب .

 على ىذا االتفاق .  وقعت بناءً ثانياً : من اتفق مع غيره على ارتكابها ف

فكل من يتفق مع آخر على اقتراف جريمة السرقة أي تجتمع ارادتو مع صاحبو او اصحابو فتقع السرقة 
اذا ساىم و بدأ بالتنفيذ  ألنوتنفيذاً لهذا االتفاق يصبح شريكاً فيها اذا لم يسهم مع المنفذين في تنفيذا 

 فعندئذ يصبح فاعالً اصلياً لها و ليس شريكاً فيها . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ما بعدىا . 186د. حميد سعدي , مصدر سابق , ص -1

ثالثًا : من اعطى الفاعل سالحًا او آالت أو اي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة مع 
طريقة أخرى في االعمال المجهزة او المسهلة او المتممة علمو بها او ساعده عمدًا بأي 

 الرتكابها

فالشخص الذي يقدم مساعدة للجاني الذي ينفذ السرقة اثناء استعداده و تحضيره لها يصبح شريكًا و 
 .(1)صورة اشتراكو ىي انو يقدم مساعدتو كأن يعطي الخادم المعلومات الضرورية عن المزل الذي يخدم فيو 
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 لثاني الفرع ا

 في السرقة شروط توفير االشتراك

ية بالسرقة التي مساىمة تبع يجب ان يساىم المتهملكي يتحقق االشتراك الجنائي أي الخاضع للعقاب 
يرتكبها شخص آخر و بالتالي فهو ال يصبح شريكًا من الناحية القانونية إال اذا وجد فعل اساسي موصوف 

ية فاالشتراك القصد الجنائي و قيام رابطة السبببسرقة سواء كانت جناية أم ضحية أم مخالفة و توافر لديو 
 يتطلب إذن توافر الشروط التالية ..

 جريمة السرقة :وقوع  –الشرط االول 

توافر جريمة سرقة و تكون الواقعة سرقة اذا قامت اركانها االساسية المكونة لها و ىذا الشرط معناه وجوب 
 و بهذه الواقعة يصبح الشريك مساىماً فيها مساىمة تبعية اذا توافرت الشروط االخرى لالشتراك .

 في القانون : صول االشتراك بإحدى الطرق المبينةح –الشرط الثاني 

عقوبات( عندما قرر ان االشتراك يتحقق -48-و ىذه الطرق قد ذكرىا القانون على سبيل الحصر )م
 بالتحريض او باالتفاق او بالمساعدة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ما بعدىا . 187د. حميد سعدي , مصدر سابق , ص -1

 القصد الجنائي : –الشرط الثالث 

و ىذا شرط اساسي تقتضيو طبيعة االشتراك نفسو و ىو التفاىم السابق على ارتكاب جريمة السرقة 
فالشخص الذي يحرض صديقو على سرقة محل صائغ او متفق معو على اقترافها او يقدم المساعدة 

 .(1)لتنفيذىا انما ىو عالم بدون شك بأنو يحملو على اتيان فعل يحرمو القانون و يعاقب عليو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و ما بعدىا .  189د. حميد سعدي , مصدر سابق , ص -1
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 المبحث الثالث 

 عقوبة جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي 

( ق.ع.ع و حددىا بالحبس اذا 446-439نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في المواد )
( ق.ع ومن ىذا النص يتضح ان المشرع قد 445-442لم تقترن باي من ظروف التشديد الواردة في م)

ما بين اطلق لفظ الحبس وىذا يعني ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ان تقضي بعقوبة الحبس 
ساعة( و األعلى )خمس سنوات( ولكن لكون جريمة السرقة من الجنح فان مدة العقوبة 24حديها األدنى )

 .(1)( ق.ع 26تنحصر بين أكثر من ثالثة اشهر الى خمس سنوات على وفق م)

تعد من وصف الجنحة و يالحظ ان المشرع قد و على اساس العقوبة المحددة بالنص فان جريمة السرقة 
ز لمحكمة الموضوع تبديل عقوبة الحبس بالغرامة التي ال تزيد عن عشرين دينار اذا كانت قيمة المال أجا

المسروق ال تزيد عن دينارين و ىذا بمعنى انو ال يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة اذا كانت قيمة المال 
دينارين( لم يكن لو أىمية تذكر بعد المسروق تزيد على دينارين . وال بد من التنويو ان المبلغ المذكور )

 .(2)حيث ال وجود للمبلغ المذكور في التعامل انخفاض قيمة العملة العراقية 

 

 المطلب األول

 عقوبة جريمة السرقة المشددة 
( و التي 1969( من قانون العقوبات العراقي لسنة )442بين المشرع ظروف ىذا التشديد في المادة )

 العقوبة بحيث توصف السرقة بانها جناية تقتضي اجتماع أربعة ظروف ىي ...يتضح منها ان تشديد 

 وقوعها بين غروب الشمس و شروقها . -1
 من شخصين فأكثر . -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ما  544, ص شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, مصدر سابقد. جمال إبراىيم الحيدري ,  -1
 بعدىا .
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 ( المعدل .1996( سنة )111قانون العقوبات العراقي ) -2
 أن يكون أحد الفاعلين حامالً سالحاً ظاىراً أو مخبأً . -3
ملحقاتو و أن يكون دخولو أن ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد  -4

تسور جدار او كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انحال صفة عامة أو  بواسطة
 االدعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال أية حيلة . 

و يتضح بذلك أن الظرف االول يتعلق بزمان الجريمة , و يتعلق الثاني بتعدد الجناة , في حين يتعلق الثالث 
 .(1)بحمل السالح , و الظرف الرابع يتعلق بمكان الجريمة 

و على ىذا فإذا ارتكبت جريمة السرقة في مكان مسكون او معد للسكن ...الخ , اعتبر ذلك ظرفًا مشدداً 
التشديد واجب اذا ارتكبت السرقة لياًل إضافة الى الوسائل التي استعملت في السرقة كاإلكراه  و كذلك أن

و التهديد باستعمال السالح أو حملو أو إذا حصلت السرقة بعد كسر أبواب أو تسورىا أو استعمال مفاتيح 
 .(2) مصطنعة ...الخ , و أيضاً صفة الجاني كالخادم الذي يسرق سيده يعد ظرفاً مشدداً 

 وقوع السرقة بين غروب الشمس و شروقها : -1

تفيد عبارة المشرع ارتكاب السرقة )لياًل( و علة التشديد لسبب ىذا الظرف ان من يرتكب جريمة سرقة 
ففي ىذا الوقت تصادفو سهولة و امكانية الفرار يضاف الى ذلك الصعوبة التي يصادفها المجني عليو في 

بأن المشرع ال ة االستعانة بالغير في وقت الليل على انو يجب ان نالحظ حماية نفسو و أموالو و صعوب
عقوبة جريمة السرقة لمجرد وقوعها بين غروب الشمس و شروقها و انما يتطلب وقوعها في ىذا يشدد 

 الوقت و اقترانها بظروف مشددة اخرى على حسب الحاالت التي ترد نصوص بشأنها .

 من شخصين فأكثر : -2

علة التشديد تكمن في الكثرة فهي عامل مشجع على االقدام على ارتكاب السرقة نظرًا لسهولة التنفيذ 
فالعدد يلقي الرعب في نفس المجني عليو على عكس ما يكون عليو الحال لو كان السارق واحدًا . و 

 المراد من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 311د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , بغداد , ص -1
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 . 181, ص 1946, مطبعة المعارف , بغداد , سنة  2د. حميد سعدي , شرح قانون العقوبات الخاص , ج -2

االصليين . و عليو ال يتحقق الظرف المشدد اذا كان عبارة )شخصين فأكثر( تعد الجناة , تعدد الجناة 
 و ان تعدد الشركاء .الفاعل االصلي واحداً 

 ان يكون احد الفاعلين حامالً سالحاً ظاىراً او مخبأً  : -3

ان علة تشديد العقوبة بالنظر لما تحدثو ىذه الوسيلة في نفس المجني عليو و بالنظر لما يتولد عنها من 
 .(1)تشجيع للجاني , اذ ىي تزيده جرأة و اقدماً . و االسلحة نوعان , سالح بطبيعتو و سالح باالستعمال 

 نأ و ملحقاتو أحد في أو للسكن معد أو مسكون محل في السرقة ترتكب أن -4
 أو مصطنعة مفاتيح استعمال أو نحوه أو باب كسر او جدار تسور بواسطة دخولو يكون
 المحل في الساكنين احد مع بالتواطؤ أو عامة خدمة بأداء االدعاء أو عامة صفة انحال

 . حيلة أية باستعمال او

المحل المسكون ىو كل مكان مخصص بطبيعتو للسكن فيو لياًل و نهارًا لمدة من الزمن ال يهم ان تكون 
طويلة او قصيرة كالمنازل و الفنادق و المستشفيات و يدخل فيها االماكن التي لم تخصص للسكن اال انها  

محاًل مسكونًا اذا كان فيها  كانت مسكونة ساعة وقوع السرقة فالمدرسة مثاًل و كذلك تعتبر بناية الشركة
 .(2)حارس دائمي و يعتبر الكراج محاًل مسكوناً اذا كان قد خصص لو حارس 

او في  و المشرع العراقي شدد العقوبات على السرقات التي تحصل في المحل المسكون أو المعد للسكن
( من قانون العقوبات العراقي و حكمة 442احدى ملحقاتو و اشار الى ذلك في الفقرة الرابعة من المادة )

ان مثل ىذا الفعل ينطوي على نوعيهن من االعتداء فهو انتهاك لحرمة المسكن فضاًل عن االعتداء على 
ة للمكان المسكون وقد تكون المال باختالسو . و كذلك تتوافر ظروف التشدد على الملحقات التابع

ملحقات المسكن تعتبر متممة و مكملة لو بحيث يمكن النظر اليها جميعًا كأنها مكان واحد و يعرف الفقو 
الفرنسي الملحقات بأنها ىي التي يحيطها مع المكان سياج واحد و من امثلتها الحديقة و الكراج و غرفة 

 .(3)الملحقات النوم أو البوب و المطبخ كل ىذه تعتبر من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدىا . 312د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي , مصدر سابق , ص -1
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 . 315, ص المصدر نفسو -2
 857,صمصدر سابق ن بك, د.أحمد امي -3

 الثاني المطلب

 بالوسيلة المتعلقة المشددة الظروف

 العقاب تشديد يستلزم ظرف المشرع اعتبرىا لذا مستعملها خطر عن تنذر بوسيلة السرقة جريمة ترتكب قد
 عشر على تزيد ال مرة بالسجن يعاقب( 443)المادة نص في العراقي العقوبات قانون في جاءت كما ,

 ... االتية الظروف احدى في تقع التي السرقة على سنين

 .  بإكراه ارتكبت اذا - اوال

 . مخبأ او ظاىراً  سالحاً  يحمل شخص وشروقها الشمس غروب بين ارتكبت اذا - ثانياً 

 . ملحقاتو احد او للسكن معد أو مسكون محل في وشروقها الشمس غروب بين ارتكبت اذا - ثالثاً 

 السارق دخلو مستودع او مخزن او حانوت او مصرف في وشروقها الشمس غروب بين ارتكبت اذا - رابعا
 انتحال او مصطنعة مفاتيح باستعمال ذلك نحو أو فجوة احداث او باب كسر او جدران تسور بواسطة

 حيلة باستعمال او المحل في المقيمين احد مع بالتواطؤ او عامة خدمة بأداء االدعاء او عامة صفة
 (. 1) النوع ىذا من ىي التي والظروف

 . باإلكراه المقترنة السرقة : اوال

 اعدامها او المقاومة قوة لتعطيل االشخاص على تقع التي القسرية الوسيلة السرقة الى بالنسبة باإلكراه يقصد
 . للسرقة تسهيالً  عندىم

 بالتهديد معنويا او والجرح بالضرب ماديا اعتداء شخصو على يعتدي ذلك عقاب تشديد في العلة ويترجح
 خطر ىو انما النفس وسالمة وحقو ملكيتو في الغير يصيب الذي فالمجرم القوة باستعمال التخويف او

 ويستحق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 263د. حميد السعدي , المصدر السابق , ص -1

 

 فال جماد او حيوان على وقع فاذا انسان على واقعا يكون أن باإلكراه لتحقيق ويشترط شديدا عقابا الشك 
 اذا الحال وكذلك باإلكراه سرقتو تعتبر فال كلبو قتل مع الغير مال اللص سرق فاذا المشدد الظرف يتوافر

 اي مادياً  اإلكراه يكون وان قائما, االكراه يعتبر فال دكانو واجهة تحطيم مع اخر بضاعة السارق اختلس
وسائل العنف المادية كالضرب والجرح وتهديد من  وسيلة باستعمال غيره او عليو المجني جسد على واقعا

حياتو ,و الشرط الثالث لتوافر االكراه ان توجد رابطة بين االكراه و السرقة وىذه الرابطة تكون سببية تتحقق 
أما اذا انتفت صلة السببية  لإلكراه بقصد السرقة اي عندما تكون السرقة سبباً  باإلكراهعندما يقوم الجاني 

معها ثم سرق  لآلدابىذه كما لو اعتدى الجاني بالضرب على المجني عليها بقصد ارتكاب فعل مخالف 
لم  ساعة او اي متاع أخر منها فال تعتبر ىذه السرقة مقترنة بظرف مشدد الن االكراه الذي وقع من الجاني

 يكن

 . (1) بقصد السرقة بل بقصد االغتصاب اي ىتك العرض

 ثانيا : السرقة تحت تأثير السالح 

نص المشرع العراقي على ظرف التشديد بسبب حمل السالح عند ارتكاب جريمة السرقة في عدة مواد 
بحولو  الجانيوخطورة  (۱۱6۱)السنة  (۱۱۱)( من قانون العقوبات العراقي رقم 442-441-443)

على تقوية عزيمة  تأثيرالسالح عن اقترانو للسرقة واضحة وتكمن ىذه الخطورة في ان السالح بما لو من 
الجاني في مضيو في االجرام و االعتداء على النفس فضال عن ذلك المال و األسلحة نوعان , سالح 

يس لها استعمال اخر وال تحمل بطبيعتو كالبندقية و المسدس و الرشاش و الحربة والسيف و الخنجر التي ل
أخرى  ألغراضاالحوال العادية وىي تعد اسلحة في كل االحوال و الثاني يشمل االسلحة التي تحمل 

االنسان اليومية ومن شأنها الفتك   ألغراضوتسمى ) اسلحة االستعمال ( وىذا النوع معد في االصل 
حال فان السالح بطبيعتو مجرد حملة اثناء كالسكين الطبخ ومنجل الفالح و العصا الغليظة وعلى كل 

 والسرقة كان لتوافر الظرف المشدد ولو كان حملة لمجرد غرض بري ولو كان السارق شرطيا يحمل سالح
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بحكم وظيفتو الن القانون عد حمل السالح ظرفا مشددا للسرقة بغض النظر عن صفة حاملو أو لم يستعمل 
 السالح الن مجرد حملة قرينة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۱۱۱ – ۱۱۱۱, بغداد قسم الخاص د. واثبة داود السعدي, قانون العقوبات, -1

على نية استعمالو اما اذا كان السارق يحمل من النوع الثاني فال تعد السرقة مقترنة بظرف مشدد اال اذا ىدد 
باستعمالو او استعملو فعال وفى الصورة االولى تكون الجريمة مصحوبة بالتهديد باستعمال السالح وفي 

 . (۱) بإكراهالثانية سرقة 

 : يلي ما السالح حمل بسبب السرقة عقاب تشديد يشترط

 تشديد امتنع العلم ىذا انتفى فاذا السرقة ارتكاب اثناء سالحا يحمل بانو الجاني يعلم ان -1
 الذي المعطف جيب في السالح شخص يقع ان ذلك مثال السالح حمل بسبب العقاب
 . السالح بوجود يعلم أن دون السرقة ارتكاب اثناء السارق ارتداد

 في المشدد في يتوافر ال لذلك وتطبيقا غايتها وليس السرقة وسيلة ىو السالح حمل يكون ان -2
 . السرقة ارتكاب اثناء سالحاً  يحمل يكن لم اذا سالح يسرق من حق

 السالح حمل بين المعاصرة شرط تحقق ان اي السرقة تنفيذ اثناء السالح حمل يكون ان -3
 منو سرق لكنو السرقة تنفيذ في بو يستعين سالحا اشترى قد السارق كان فاذا السرقة وتنفيذ

 كان اذا المشدد الظرف يتوافر ال كما المشدد الظرف بانتفاء علمو دون التنفيذ في البدء قبل
 .(2) منها االنتهاء عقب استرده ثم السرقة مكان خارج سالحو ترك قد السارق

 ثالثاً : السرقة من مكان مسور .

وجعلت الفقرة الرابعة من  من الوسائل التي ترتكب فيها السرقة ويعد من الظروف المشددة لها . التسور
من وقوع السرقة من مكان مسور  1969لسنة ( 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 442المادة )

فا مشددا بواسطة كسر ابواب الخارج أو تسور جدار أو استعمال مفاتيح مصطنعة او بطرق االحتيال ظر 
 يقع التسور اال ال و ووترجع . الحكمة التشديد الى خطورة الوسيلة التي استعملها الجاني في ارتكاب جريمت

ير الطرق التي تستعمل للدخول بغولهما( أن يكون السارق قد توصل الى محل المكان أباجتماع امرين )
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وال يشترط ان .  لق شجرة أو جدار ..الخاالعتيادي عادة كان يكون قد استعان لذلك بسلم او حبل او بتس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قد يكون

 . 2موسوعة مصطلحات القانون الجنائي , ج سعد ابراىيم االعظمي , -1
, ۲۰۰۲, جرائم االعتداء على االشخاص و االموال , دار المطبوعات الجامعية  د. فتوح عبداهلل الشاذلى -2

 . 446-445ص

تبعد كثيرا عن سطح االرض يعد تسورا  استخدم في سبيل ذلك وجهودا عنيفا فدخول منزل من نافذة ال 
يعد تسور دخول منزل من باب عادي مفتوح او من فتحو في جدار او من جزء متهدم في سور  ال ولكن

)وثانيهما( ان يكون السارق قد استخدم التسور للدخول الى المنزل مكون او في مكان مسور وعليو فان 
جزء من  يكون ظرفا مشددا اال في ىاتين الحالتين فقط أن يكون قد استعمل من الخارج او من التسور ال

 . (1)الداخل المنزل او المكان الى جزء اخر منو ال يعد ظرف مشدداً 

وحتى يقوم الظرف المشدد ينبغي ان يكون دخول السارق الى المكان عن طريق وسائل معينة وقد اشار 
المشرع الى الوسائل االتية كسر باب او سور جدار أو احداث فجوة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو 

خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية  ءداأصفة عامة او االدعاء ب انتحال
الوسائل غير  حيلة وقد ذكر المشرع ىذه الوسائل على سبيل الحصر ذلك ان ىذه الوسائل تعتبر من

 . (2) مكنة المسورة بحائط أو بسياجالمألوفة في الدخول الى األ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 917احمد أمين بك , المصدر السابق , ص  -1

 334, ص مصدر سابقد. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ,  -2
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 الخاتمة 

 النفسية وابعادىا الموضوعية و الذاتية اسبابها لها مجتمع اي منها يخلو ال اجتماعية مشكلة السرقة جريمة
 من اال ىذا يتم وال ملموس واقع الى ترجمتها بالضرورة تتطلب دراستها ان غير االجتماعية و التربوية و

 نعطي ولكي السلبية وفعاليتها الجريمة ىذه من للحد العملية و التطبيقية المعالجات وتحديد تقديم خالل
 اليها توصلت التي االستنتاجات اىم تقديم المفيد من وجدنا فقد المشكلة ىذه طبيعة على واضحة صورة

 . التوصيات من مجموعة إلى اضافة الدراسة

 ... يأتي وكما ومكافحتها لها التصدي و ومعالجتها منها للوقاية

 اوالً : االستنتاجات

 للغير مملوك منقول مال على وقوعها حيث من االمانة وخيانة االحتيال وجريمة السرقة جريمة تتشابو  -1
 . منها كل ارتكاب وسيلة حيث من تختلف انها اال

ان جرائم السرقة متعددة الصور كما انها ترتكب بطرق واساليب مختلفة فمنها جرائم سرقة المساكن و  -2
السرقة الداخلية و التي ترتكب من سرقة المحالت الخاصة و العامة و االبنية وسرقة المصارف و البنوك 

المحل كالخادم أو الموظفين او المستخدمين او احد افراد االسرة   فيين نالساك قبل احد الموجودين أو
 لسرقة في الطريق العام . ا وجريمة سرقة المحالت المعدة للعبادة وجرائم السرقة في وسائل النقل وجرائم

من المتغيرات  مجموعةديد الظروف المشددة لجريمة السرقة وفق اىتم المشرع العراقي على تح لقد -3
او الوسيلة  ارتكابها فيأو تعدد المشاركين  يمةيتعلق بمكان الجر  ذات العالقة بهذه الجريمة سواء ما
 . المستخدمة في ارتكابها وصفة الجاني

جريمة السرقة و تهديدىا لسالمة خطورة  مدىان الظروف التي أوجبت تشديد عقاب السارق تبين لنا  -4
إن سادت كما نستدل بان القانون االفراد و اموالهم و اشاعتها لجو من الفوضى و االضطراب في المجتمع 

 . الذي يولده الفعل االجرامي ساتو على مدى الضرر االجتماعيستدل في قيايتقديره للعقوبة انما  في

 

 



 
26 

 ثانياً : التوصيات

الطرق واالساليب التربوية  باعتمادم المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية من الضروري ان تسه -1
السليمة في توجيو المواطنين صغارًا وكبارًا بما يعمل على حمايتهم من الضغوط وتقلبات الحياة االجتماعية 

 اآلتية  المؤسساتمع االخرين ويمكن ان تساىم في تخفيف ذلك  واستقامة سلوكهم

 سائل االعالمية ( الو  أ )

 )ب( المدارس والمعاىد العالية 

 )ج( المساجد والجوامع و الكنائس

لما كانت البطالة من االسباب الرئيسية لدفع البعض الى ىذا السلوك المنحرف لذا نجد ان من  -2
و الصناعية و العمل  اإلنتاجية المؤسساتت التي اتخذت بغلق معظم االضروري جدًا اعادة النظر في القرار 

عددىا بعد االحتالل وادت الى عزل  ضاعفملة و التي تالعا األيديعلى تشغليها من اجل امتصاص ىذه 
 . هم و اعمالهمئفمن وظا نينالمواط نلة مئالها داالعدا

 . الحد من ظاىرة الهجرة من الريف الى المدينة للبحث عن العمل -3

ز المعني بمكافحة جرائم السرقة والعمل على تطوير فعالية ىذا تنشيط جهاز الشرطة وخاصة الجها -4
الجهاز في القاء القبض على جميع المجرمين العائدين من الذين اطلق سراحهم من مرتكبي جريمة السرقة 
واحالتهم الى القضاء واصدار االحكام بحقهم وايداعهم في مؤسسات دور االصالح وعدم شمولهم بأي 

 ام .خاص او ع قرار عفو

عن كل مرتكبي جرائم السرقة لكي  باإلخبارالعمل على تنشيط دور الجمهور بالتعاون مع جهاز الشرطة  -5
 جزاءىم وفق القانون . ينالوا
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