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 بسم هللا الرحمن الرحيم

)وال تأكهىا ايىانكى بيُكى بانباطم وتدنىا بها انى انحكاو 

 نتأكهىا فريقا يٍ ايىال انُاس باالثى واَتى تعهًىٌ(

 (811)انبقرة:

 

 

 

)وال تؤتىا انسفهاء ايىانكى انتي جعم هللا نكى قيايا وارزقىهى 

 يعرفا(فيها واكسىهى وقىنىا قىال 

 (5)انُساء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االىداء

 الى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح...

 أبً

 وٌا من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف...

 أمً

 والى رفٌق دربً عمً ...

الشهٌد البطل ))حسام(( الذي تعلمت منه الصبر والقوة واحبب فً نفسً حب 

 الدراسة
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 المقدمة

تعد جرائم االختالس من اخطر جرائم الفساد يف وقتنا احلاضر وبالرغم من اهنا ليست جردية حديثة , اال اننا نالحظ     
تعود اىل الًتىل يف القطاع العاـ و تكدس ادلوظفُت وعدـ اعتماد على ادلعايَت  اف ىذه اجلردية يف تزايد مستمر السباب

 الشفافة يف تويل الوظيفة العامة .

من الواضح اف تزايد يف ارتكاب ىذه جلردية تسبب بالضرر الكبَت على مؤسسات الدولة واشاع حالة من عدـ الثقة بُت 
 ويف ىذه احلالة تلجا االدارة اىل تضمُت ادلوظفالس اضرارا تلحق بالدولة االدارة و ادلواطن غالبا ما يصاحب جردية االخت

اذا مثل الفعل ادلرتكب من ادلوظف جردية  باطية حبقو واحالتو اىل احملاكم ادلختصةادلخالف وقد توصي بفرض عقوبة انض
الفعل و الضرر ىنا يثَت مسؤولية يعاقب عليها القانوف , ويف حالة التضمُت فهذا يعٍت وجود ضرر حلق بالدولة من جرائم 

ادلوظف ادلدنية واجلزائية ويف بعض االحياف قد ينص ادلشرع على لفظ الضرر كركن من اركاف وفق النموذج القانوين , 
وكذلك للماؿ العاـ امهية كربى اذ يعد العصب الرئيسي لنظاـ االقتصادي للدولة ويتوقف على محايتو ربقيق ادلصلحة 

ق مبدا ضماف استمرار ادلرفق العاـ باستمرار وانتظاـ وىذا ينعكس بصورة كبَتة على رفاىية اجملتمعات العامة من ربقي
وتطورىا وتقدمها وانسجاما مع ىذه االمهية الكبَتة اليت يتمتع هبا ادلاؿ العاـ , نصت اغلب القوانُت ادلنشاة للجهات 

عاـ واحليلولة دوف االعتداء عليو واالضرار بو وبسبب انتقانا ذلذا الرقابية يف القانوف العراقي على امهية محاية ادلاؿ ال
العراقي مل يؤؿ مطلقا ذلذه اجلردية على الرغم من  لدراسة كهذا والفقو وضوع جاءا بسبب افتقار ادلكتبة القانوف العراقيادل

 امهيتها ودقة مشاكل القانونية تثَتىا دراستها يف الوقت احلاضر. 

 اىل امهية وتقسيم البحث :وسوؼ يتم التطرؽ 

 امهية البحث : .1

ادلؤسسات اليت تساىم الدولة  تبدوا امهية ىذا ادلوضوع من امهية زلل اجلردية ىو ادلاؿ العاـ الذي يعود اىل احد الوزارات او
جبزء من امواذلا ويهدؼ ادلشرع لتوفَت احلماية للماؿ العاـ من العدواف عليو , للدور الذي يقـو بو كونو احد وسائل 
االدارة يف اشباع احلاجات العامة وتقدًن اخلدمات للجمهور فضال عن اف اجملٌت عليو يف ىذه اجلرائم ىو الدولة او احد 

 نوف  العاـ او اخلاص كما انو يربز امهية تكييف نشاط اجلاين , واعطاء الوصف الدقيق للواقعة زلل التجرًن .اشخاص القا
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 تقسيم البحث : .2

 بناءا ماتقدـ يتحتم علينا تقسيم ىذا البحث اىل خطة توزعت اىل ثالث مباحث.

 ادلبحث االوؿ : ماىية جردية اختالس االمواؿ العامة .

 ركاف جردية اختالس االمواؿ العامة .ادلبحث الثاين : ا

 ادلبحث الثالث : عقوبة جردية االختالس االمواؿ العامة .
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 المبحث االول 

 ماهية جريمة اختالس االموال العامة

 مقدمة : 

االوؿ االعتداء على جردية اختالس االمواؿ العامة من اجلرائم اليت تقع يف الغالب على االمواؿ العامة فهي سبثل يف ادلقاـ 
االمواؿ تعود للمجتمع و ادلخصصة اما دلشاريع انتاجية او خلدمات رلانية فهي من اجلرائم اليت تضر بادلصلحة العامة 
وتنصب على امواؿ الدولة , ومل تكن ذلذه اجلردية امهية خاصة يف العراؽ قبل تطبيق النظاـ االشًتاكي ذلك النظاـ الذي 

بتوسع بالقطاع العاـ وانشاء مرافق عامة ال يكاد يدركها احلصر  ل يف حياة االفراد , و الذي سبثلواقيم على اساس التدخ
مع ما استتبع من زيادة يف عدد العاملُت من ادلوظفُت وغَتىم فيها , ودلا كانت جردية اختالس االمواؿ العامة بصورىا 

 رائم وظيفة .تقع اال من موظف او يف حكمو فهي يف رلموعها ج ادلتعددة ال

 .ُتتاالتيتناوؿ ىذا ادلبحث يف نقطتُت  وسوؼ يتم

 : تعريف جردية اختالس االمواؿ العامة . اوال

 : سبييز جردية االختالس االمواؿ العامة . ثانيا
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 تعريف جريمة االختالس االموال العامة اوال : 

او من يف حكمو على االمواؿ وجدت ربت حيازتو بصفتو  تتميز ىذه اجلردية بصورىا ادلتعددة اهنا ال تقع اال من موظف
من صفقة او  ا ال يكوف ادلاؿ ربت حيازتو او انتفع ىذه او استوىل عليها استغالال على امواؿ الدولة , وذلك عندم

اؿ لو اشغاؿ او مقاوالت او تعهدات لو الشأف يف اعدادىا او احالتها او تنفيذىا او االشراؼ عليها او احتجز اجور عم
الشأف يف استخدامهم , فاذا ذبرد الشخص من صفتو كموظف او من يف حكمو وستوىل على ماؿ شللوؾ للدولة او 

 .( 1)االفراد فاف فعلو اليكوف اخالس امواؿ عامة بل يكوف سرقة او خيانة امانة او نصبا على حسب االحواؿ 

اخلاصة باالفراد وسواء كاف ادلاؿ منقوال او عقارا وسواء كاف وىكذا ديكن القوؿ اف االختالس يقع على االمواؿ العامة او 
القيمة ادلالية مادية للماؿ كبَتة اـ ضئيلة او كانت قيمتو اعتبارية ومن مث ال يشًتط لقياـ جردية االختالس اف يكوف ادلاؿ 

ا , بل تقـو اجلردية حىت لو  ادلختلس خاصا بالدولة او احد ادلؤسسات او اذليئات اليت تساىم الدولة يف ماذلا بنصيب م
كاف موضوع االختالس شللوكا حلد االشخاص وىذا ماذىبت اليو زلكمة التمييز العراؽ يف حكمها ذلا وىي تقوؿ " اف 

يامو بأجراء تصرؼ ادلتهم دببلغ من االوراؽ او بعض ادلواد العينية اليت سلمت اليو بسبب الوظيفة من احد ادلتهمُت عند ق
 .( 2)يف زلضر التحري يعترب اختالسا"دارة دوف اف يسجلها ي يف التفتيش والتحر 

من قانوف العقوبات العراقي " باف كل موظف او مكلف يف خدمة عامة اختلس ماال او متاع او  315كما عرفت ادلادة 
"يعاقب بالسجن  من قانوف العقوبات العراقي  316ورقة مثبتو حلق او غَت ذلك شلا وجد يف حيازتو ". عرفت ايضا ادلادة 

كل موظف او مكلف خبدمة عامة استغل وظيفتو فستوىل بغَت حق على ماؿ او ورقة مثبتو حلق او غَت ذلك شللوؾ 
 . (3) للدولة او حلد دلؤسسات او اذليئات اليت تساىم الدولة يف ماذلا بنصيب ما او سهل ذلك لغَته "

واالختالس الذي يقع من ادلوظفُت او ادلكلفُت يف خدمة عامة يف دوائر الدولة على امواذلا , عرفت ادلادة الثانية من قانوف 
ادلعدؿ ادلوظف " بانو كل شخص عهدت اليو وظيفة دائمة داخلة يف مالؾ الدولة  1961لسنة  24اخلدمة ادلدين رقم 

من قانوف العقوبات العراقي رقم  19مة فقد عرفت الفقرة الثانية من ادلادة اخلاص بادلوظفُت " , اما ادلكلف خبدمة عا
ادلكلف خبدمة عامة " كل او مستخدـ او عامل انيطت بو مهمة عامة يف خدمة احلكومة و دوائرىا   1969لسنة  111

                                                             
 .37, ص 1991, مطبعة اجلاحظ ,  امة يف التشريع والقضاة العراقي جردية اختالس االمواؿ الععبد الرمحن اجلوراين  ,  (1)
 , 2117\2\15 تاريخ الدخوؿ , مفهـو االختالس واركانو زلمد صاحل امُت ,  (2)

www.altaak hipress.com. 
 .1969, لسنة  111رقم قانو العقوبات العراقي  (3)
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ي الدولة او ادلكلفُت احملافظة على الرمسية و الشبو الرمسية وادلصاحل التابعة ذلا او موضوعة ربت رقابتها " وادلعروؼ اف موظف
يئوف اىل الوظائف ادلناطة هبم ويتصرفوف باالمواؿ خالفا للغرض الذي امواؿ الدولة وخيضعوف للمسؤولية اجلنائية عندما يس

  .( 1)من اجلو وضعت ربت ايديهم 

ايضا اف االختالس " ىو عبارة عن انتزاع احليازة دبعٌت اف اجلاين ينتزع حيازة ادلنقوؿ من حيازة اجملٍت عليو اىل  ؼويعر 
  .( 2)حيازة اجلاين بدوف رضاه , فأف فعل ذلك يكوف سلتلسا " 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .172, مكتبة بغداد , بال سنة طبع , ص مجعة سعدوف الربيعي ,  ادلرشد اىل الدعوى اجلزائية   (1)
(2)

 .173مجعة سعدوف الربيعي , ادلصدر السابق , ص   
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 تمييز جريمة االختالس االموال العامة عن الجرائم : ثانيا 

 : ؿ العامة عن اجلرائم , وسيقسم اىل نقطتُتاىل سبييز جردية االختالس االموا ىذه النقطةسوؼ يتم التطرؽ يف 

   سبيزىا عن جردية خيانة االمانة . .1

 سبييزىا عن جردية النصب ..2 

 

 ال العامة عن جريمة خيانة االمانة :االمو تمييز جريمة االختالس .1

يبدو من التماثل بُت اجلرديتُت سواء ما اتصل بركنها ادلادي او ادلعنوي او ما تعلق باالجراءات االصولية اليت تربط بينهما  
اف الصلة بينهما وثيقة اىل حد اعتربت معها بعض صور جردية اختالس االمواؿ العامة , صورة مشددة من جردية خيانة 

 .( 1)االمانة 

يث صفة الفاعل يف كل منهما , جلردية اختالس االمواؿ العامة تعترب من "اجلرائم الوظيفة " واليت غَت اهنا زبتلفاف من ح
تقع اال من موظف او من يف حكمو يف حُت صلد ف خيانة االمانة ديكن اف ترتكب من اي شخص ومع ذلك يالحظ 

اعتربت ارتكاب الفعل من شخص معُت بأمر عقوبات  453بالنسبة ذلذه اجلردية اف الشارع يف الفقرة الثانية من ادلادة 
احملكمة ظرفا مشددا ذلذه اجلردية ويف ىذه احلالة نكوف بصدد وصفُت قانونُت لفعل جرمي واحد او نصيُت قانونُت 

 .( 2)حيكمها فعل جنائي واحد

 

 

 

 

                                                             
 . 111, ص  1958, بال مطبعة , سنة زلمد نوري كاظم ,  السرقة ليست اختالسا  ( 1)
 .311( عبد الرمحن اجلوراين , ادلصدر السابق , ص 2)
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 :  االموال العامة عن جريمة النصب ستمييز جريمة اختال.2

كما زبتلف اجلرديتاف من صفة الفاعل زبتلف اجلرديتاف من حيث االجراءات ادلتعلقة بالتهمة و ماىيتها وكيفية توجيهها ,  
فالفاعل يف جردية اختالس االمواؿ العامة جيب اف يكوف موظفا او من يف حكمو فهذه اجلرية التقـو اال بتوفرىا يف حُت 

خص اال اف احملكمة التمييز اعتربت فعل ادلوظف الذي يتخذ النصب وسيلة اف جردية النصب ديكن اف ترتكب من اي ش
لالستيالء على امواؿ الدولة مكونا جردية نصب وليس اختالس لالمواؿ العامة والواقع اف ىذا االذباه غَت سديد , فجردية 

باالستيالء عليها فازباذ اختالس االمواؿ العامة ىي جردية موظف عاـ او من يف حكمو يعتدي على االمواؿ العامة 
التدليس وسيلة ذلذه االستيالء ال يغَت الوصف القانوين جلرديتو بأعتبارىا جردية اختالس لالمواؿ العامة وجيعلها جردية 
نصب اذ اف جردية االختالس ىذه كما ترتكب لذات الفعل ادلادي ادلكوف جلردية السرقة وخيانة االمانة فهي ترتكب 

  . (1)ادلكوف جلردية النصب  لذات الفعل ادلادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .313ص-312الرمحن اجلوراين , مصدر سابق , ص عبد (1)
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 خاتمة :

بعد اف انتهينا من دراسة ماىية جردية اختالس االمواؿ العامة لقد تناولنا فيها , تعريف جردية اختالس االمواؿ العامة 
او وتتميز ىذه اجلردية اهنا ال تقع اال من موظف او من يف حكمو على االمواؿ اليت وجدت ربت حيازتو بصفتو ىذه 

 استوىل عليها استغالال على امواؿ الدولة .

ومن مث تناولنا يف دراسة اجلردية على اجلرائم االخرى منها جردية خيانة االمانة يبدو من التماثل بُت اجلرديتُت اال اهنا 
بالتهمة زبتلفاف من حيث صفة الفاعل , اما سبييزىا عن جردية النصب زبتلف اجلرديتاف من حيث االجراءات ادلتعلقة 

 وماىيتها وكيفية توجيهها .
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 المبحث الثاني 

 اركان جريمة االختالس االموال العامة

 مقدمة: 

 .يتطلب قياـ جردية اختالس ادلاؿ العاـ توفر ثالثة اركاف:

 ف العاـ.س ادلاؿ العاـ ال تقع االمن ادلوظيف اجلاين ,فجردية اختال الصفة اخلاصة :اوال 

 . ع على ماؿ حيوزه اجلاين بسبب الوظيفةفعل االختالس الذي يق الركن ادلادي ,وىو : ثانيا

 الركن ادلعنوي. : لثاثا

 في الجاني: الصفة الخاصة:  اوال    

العقوبات خيتص حبكم مكررا من القانوف  119 اين موظفا عاما ,وفقا لنص ادلادةتفًتض جردية االختالس كوف اجل
خدـ عمومي خيتلس ماال شلا ربت يده مىت كاف الختالس حبيث يشمل كل موظف او مستادلاؿ موضوع ا وظيفتو حبيازة

ليحفظو  يازة ادلاؿ ,فهو عنصر مكمل للصفة اخلاصةاما اختصاص ادلوظف حبادلاؿ ادلختلس مسلما اليو بسبب وظيفتو 
لذي يتسلم من مور الضرائب غَت ادلختص ابها مأمو على عقد البيع ,واف يرتكلديو اىل حُت دفعو للبائع بعد التوقيع اما

ذوف الذي تفوضو  ,وال يرتكبها ادلأ د سداد الضريبةعلى سبيل الوديعة ليحفظو لو حلُت حلوؿ موع ادلموؿ مبلغ الضريبة
بسبب ,ففي كل ىذه االحواؿ ال تكوف حيازة ادلاؿ  الحتفاظ بو لديو على سبيل االمانةاو وكيلها يف قبض ادلهر وا وجةالز 

 .( 1)وظيفة فحسب فال يطبق نص االختالسالوظيفة ,وامنا دبناسبة ال

ب وجودة سلفا قبل تعد وضعا قانونيا جي ائم ذوي الصفةختالس حبسب النموذج القانوين ذلا تعد من اجلر اف جردية اال
 . (2)اجلردية اـ من اركاف اخلاصة لقياـيف الفاعل يف اجلرائم ادلاؿ الع العمومية اجلردية والصفة  ودوج

 

                                                             

 .226_225ص , بال سنة طبع  ,  لدار ادلطبوعات ةمكتبو القانوني ,قانوف العقوبات  شرحعلي عبد القادر القرحي ,  ( 1)
 .176, ص 2112 جامعة ادلوصل,اطروحة دكتوراه , ,للماؿ العاـ ئيةاجلزا ةاحلماي نوفل علي عبداهلل صفو الدليمي,( 2)
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يتطلب لتحقيق ىذا الركن اف يكوف مرتكب اجلردية االختالس موظفا عاما او من يف حكمو وقت ارتكاب اجلردية وتتعلق 
وظيفتو مباشرة حبفظ االمواؿ فاذا انتفت ىذه الصفة تتغَت وصف اجلردية , ىذا وقد وردة يف قانوف العقوبات ضمن 

يف ارتكاب اجلردية صفتو كموظف او اساءتو استعماؿ سلطتو او الظروؼ ادلشددة العامة واليت تشمل استغالؿ اجلاين 
 .( 1)نفوذه ادلستمدين من وظيفتو 

وتفًتض ىذه اجلردية اف ادلوظف العاـ حيوز بأسم الدولة وحلساهبا ماال فحيازتو ذلاذا ادلاؿ حيازة ناقصة ولكنو حيوذلا اىل 
اال من موظف عمومي او من يف حكمو على االمواؿ يف حوزتو حبكم  حيازة تامة اف اختالس ادلاؿ العاـ اهنا التقع

 .( 2)الوظيفة 

في الصغار و وىو نص عاـ ومطلق يشمل مجيع موظف العاـ دلوظيشًتط يف جردية االختالس اف تكوف للشخص صفو ا
او  سواء من الدولةيكلف خبدمو عامو  الدائمُت و ادلؤقتُت وبذلك يطبق على كل شخص ُت و ادلنتدبُتالكبار االصلي

يدخلوف يف في االوقاؼ قاؼ وضمن ىذا ادلفهـو فاف موظبلديات و االو دلصلحة العامة زبضع ألشراؼ الدولة كالا
 اجملالس البلدية والعربة اف تتوفر ىذه الصفةفي موظرؤساء و اعضاء و  ـ كما ينطبق ىاذا ادلفهـو علىف العامدلوؿ ادلوظ

م ُت اف تكوف االمواؿ موضوع جـر االختالس قد وخدت بُت يدي ادلوظف حبكوقت ارتكاب فعل االختالس ويتع
دبعرض القياـ هبا وبذلك فاف استيالء على االمواؿ العامة اليت مل يوكل اليها امرىا حبكم وضيفتو وال ىي وليس  الوظيفة

قوع ادلاؿ او تسلمو داخلو يف اختصاصو الوظيفي ال يشكل جـر اختالس ويتحقق ذلك عندما هتيء الوظيفة فرص و 
للموظف ,ويتعُت يف تسلم دلاؿ اف ينقل اىل ادلوظف سلطة احليازة الناقصة على ىذ ادلاؿ سواء كاف التسليم حقيقا او 
رمزيا او حكميا و ادلاؿ ادلقصود كل ما يصلح زلال حبق من حقوؽ سواء كاف من النقود او اشياء كالتحف و اجملوىرات 

تالس لؤلمواؿ سواء كانت ذات قيمو ماديو اـ غَت ماديو يشًتط اف يكوف من امواؿ يتحقق اخو االثاث و بذلك 
 (3)مصلحو عامو من ادلصاحل اليت للدولة االشراؼ عليها

 

 

                                                             

 . 323مكتبة زين , بال سنة طبع , ص,  ة يف الشريعة االسالمي والقانوف جرائم االمواؿ العامة والوظيفة العام,  نديمو اذل  نوري ( 1)
  .232بال سنو طبع,ص ,دار ادلطبوعات اجلامعية  , جرائم االمواؿ العامة ىليل, فرج علواف (2)

, مطبعة اجلامعية , بال االعتداء على االشخاص و االمواؿ العامة  و   لثقةقانوف العقوبات  جرائم الرشوة  و االختالس  و االخالؿ  با (  علي زلمد جعفر ,(3
 .42ص – 41سنة طبع , ص
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 الركن المادي :ثانيا : 

غَت  ويتحقق ىذا الركن بقياـ ادلوظف او ادلكلف يف خدمة عامة بأختالس االمواؿ او اخفا ماؿ او متاع او ورقة او شي
 ذلك على اف تكوف حيازتو ذلذه االشياء بسبب الوظيفة وبذلك يتضح ف ىذا الركن يقـو على عنصرين :

وىو االختالس او االخفاء وادلقصود  ذا العنصر على اتياف الفاعل سلوكا مادياى: يقـو  االخفاء او فعل االختالس _1
 ة اليو اىل ملكو اخلاصـ ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة بأضافة االمواؿ او االشياء ادلسلمىو اف يقو ختالس ىنا بفعل اال

فتها اىل ملكو ضايف حيازة ادلوظف وقاـ باىي يف االصل  ف االمواؿ او االشياء زلل اجلردية,دبعٌت اف ىذا السلوؾ يفًتض ا
او االشياء تصرؼ ادلالك ,اي يأيت  مواؿ او االمتعةاالخفاء بقياـ اجلاين بالتصرؼ باأل اخلاص ويقـو فعل االختالس او

او احملصلُت ال يكفي لقياـ الدليل التصرؼ وكأنو ملكو ولذلك رلرد وجود عجز يف حسابات احد موظفي احلسابات 
عن خطآ يف احلساب كما اف االختالس ال يثبت يف حالة تأخر  ختالس اذ قد يكوف ىذا العجز ناشئاعلى وقوع اال

و ادلكلف خبدمة عامة عن رد الشيء يف ادليعاد ادلقرر لرده ,وامنا جيب لثبوتو اف يقـو االمتناع عن الرد بعد ادلوظف ا
ثبت االختالس فال  هر انو من ادلستحيل رد الشيء او ادلتاع اىل صاحبو ,واذابة بو كما يثبت االختالس عندما يظادلطال

, ويقـو  (1)يمتو فاجلردية تعترب متحققة تقاـ ادلسؤولية اجلنائية واف قاـ بالردق او ادلتاع اوامهية اذا قاـ الفاعل برد الشيء 
فعل االختالس يف جوىرة على تغيَت نية من حاز ادلاؿ من ادلوظفُت حيازة ناقصة حبكم الوظيفة اىل حيازتو حيازة كاملة 

ىذه النية تدلل عليها مظاىر مادية اي صدور اي اذباه النية اىل سبلك ادلاؿ والتصرؼ فيو على اعتبار انو شللوؾ للموظف و 
جرامي يف االختالس ويتعُت اف تكوف االمواؿ موضوع جـر االختالس بُت ايدي الفعل يعرب عنها ويدؿ على النشاط اال

 . (2)ادلوظف 

: يقصد دبحل االختالس ىو ماؿ حيوزه ادلوظف حيازة ناقصة حبكم وظيفتو ,  زلل االختالس )موضوع االختالس( -2
يف موضوع االختالس اف  112يصلح الف يكوف زلال حلق من احلقوؽ , وقد اشًتط ادلشرع يف ادلادة  ءادلاؿ ىو كل شي

مة من ذبرًن االختالس يكوف امواال او اورقا او غَتىا , ويشًتط يف ادلاؿ موضوع االختالس اف يكوف منقوال , واحلك
بُت يديو من امواؿ وال امهية لشخص مالك ادلاؿ الذي تقع عليو جردية  االمواؿ اليت حيوزىا ادلوظف وىي احملافظة على ما

من قانوف  119االختالس موضوع جردية االختالس ىو ادلاؿ العاـ حسب االصل طبقا للمدلوؿ الذي حددتو ادلاؿ 

                                                             

 . 86ص_85بال سنة طبع ,ص , ةالقانونيمكتبو  , شرح القانوف العقوبات اخلاص , ماىر عبد الشويش الدرة (1
 . 49علي زلمد جعفر , ادلصدر السابق , ص  (2)
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ولقد عرب , ( 1)بح زلل االختالس ليس فقط ادلاؿ العاـ وامنا كذلك يصلح للماؿ اخلاص العقوبات لكن ادلاؿ الذي يص
عقوبات باشًتاطو اف يكوف موضوع اجلردية ماال او متاعا او ورقة مثبتة  315الشارع عن زلل احلماية اجلنائية يف ادلادة 

 او غَت ذلك الذي اردفو ادلشرع ذلذا البياف والحلق او لغَت ذلك وىذا البياف وردة على سبيل ادلثاؿ وذلك واضح من لفظ 
يشًتط يف ادلاؿ اف يكوف من االمواؿ العامة فيستوي اف يكوف زلل اجلردية ماال عاما او خاصا واالصل اف يكوف ادلاؿ 

ادلوظف بسبب الوظيفة فعلة التجرًن يف محاية امواؿ الدولة او االشخاص  جد يف حيازةعاما ولكن قد يكوف خاصا وو 
دلعنوية العامة من اجل ربقيق االغراض اليت خصصت ذلا او االستمرار يف ربقيقها اذا كاف ادلاؿ عاما ومحاية ثقة االفراد ا

يشًتط يف زلل التجرًن اف تكوف لو قيمة مادية فقد  يف امانة ادلوظف الذي يعمل باسم الدولة اذا كاف ادلاؿ خاصا وال
ا اف من اجلائز اف يكوف زلل االختالس ماال غَت مشروع كادلخدرات او اخلمور او قيمة ادبية او اعتبارية كم ءيكوف للشي

يتحقق اال  االسلحة احملظور حيازهتا كما يصح اف يكوف زلل االختالس القوة ادلختلفة والطاقة الكهربائية اال اف ذلك ال
اف تكوف لو قيمة مالية بل يكفي اف يشًتط يف زلل االختالس  باالستحواذ على الشي مصدر الطاقة او القوة كما ال

شياء افمحل اجلردية جييب اف يكوف تقع اال على ادلنقوؿ  ربقق لو قيمة مستقبال اال اف جردية اختالس ادلاؿ العاـ ال
, وجيب اف يكوف ( 2)منقوال لو قيمة مادية وذلك يتفق مع حكمة التجرًن ىي احملافظة على االمواؿ اليت يف حيازة ادلوظف 

ظف قد تسلم االمواؿ او االمتعة او وجدت يف حيازتو بسبب وظيفتو ويستوي اف تكوف االمواؿ قد سلمت اليو ادلو 
تسليما ماديا او وجدت بُت يديو دبقتضى وظيفتو اذا قد يكوف ىو الذي اخذة ذلك ادلاؿ حبكم وظيفتو استنادا اىل 

ـو بتفتيش منزؿ ادلتهم بسرقة او بضبط مبلغ من النقود القضائي الذي يق طالسلطة ليت زبولو اياىا الوظيفة كعضو الضب
اف يكلف احد افراد الشرطة حبراسة سلزف فيو ادوات  او بعض اجملوىرات كما يكوف التسلم حكميا وليس ماديا مثاؿ ذلك 

ليم , اما اذا كانت وظيفتو الفاعل تقتضي عدـ تس315كهربائية فيقـو باختالس ىذه االجهزة فيخضع الحكاـ ادلادة 
الشي اليو وسلم اليو على الرغم من ذلك او قاـ ىو باخذه مث اختلسو فال تقـو جردية اختالس وامنا ديكن اف يساؿ عن 

 .  (3)جردية سرقة او خيانة امانة حبسب االحواؿ 

 

 

                                                             
 .231ص – 229علي عبد القادر القرحي , ادلصدر السابق , ص  (1)
 . 191ص– 189نوفل علي عبد اهلل , ادلصدر السابق , ص (2)
 .  87ماىر عبد شويش الدرة , ادلصدر السابق , ص  (3)
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 ثالثا : الركن المعنوية : 

القصد اجلنائي فينبغي اف تتجو ارادة اجلاين اىل تعترب جردية اختالس ادلاؿ العاـ من اجلرائم العمدية يتعُت لقيامها توافر 
فعل االختالس اي اىل التصرؼ يف الشي تصرؼ ادلالك سواء كاف ذلك متمثال يف حيازة ادلاؿ ادلختلس حلسابو 
الشخصي  او بنقل حيازتو للغَت , وىكذا ما اكدتو زلكمة النقض يف حكم ذلا " باف القصد اجلنائية يف جنائية 

من القانوف العقوبات يتحقق من صراؼ نية احلائز للماؿ اىل التصرؼ فيو " ,  112ص عليها يف ادلادةاالختالس منصو 
كما اكدت زلكمة النقض يف حكم ذلا يف ادلاؿ ادلعهود اليو التصرؼ ادلالك لو بنية اضاعة عليو كما جيب اف يكوف 

هم اف ادلاؿ يف حيازتو الناقصة كما لو اعتقد اف النقود اجلاين عادلا باف ىذا الشي ملك للدولة حلد االفراد فاذا جهل ادلت
جزء من مرتبة الذي وضعة مع النقود ادلؤسبن عليها يف خزانة واحدة او اعتقد اف ادلاؿ يف حيازتو الناقصة لسبب ال يتصل 

الت وخيضع بوظيفتو كما لو ظن اف صاحب ادلاؿ قد اعطاه كوديعة خاصة فال يتوفر القصد اجلنائية يف كل ىذه احلا
القصد اجلنائي يف جردية االختالس ادلاؿ العاـ لقاعدة اف الباعث ليس من عناصره كما لو استهدؼ اجلاين من اختالس 

 . ( 1)العاـ اعانو زلتاج او مساعدة يف مشروع خَتي فالقصد اجلنائي يعد مع ذلك متوفرا لديو  ادلاؿ

القصد العاـ اي علم ادلوظف بأف ادلاؿ الذي سلم اليو كاف حبكم ويقـو الركن ادلعنوي يف جردية االختالس على توفر 
وظيفتو وليس لو اال حيازة الناقصة عليو , كما جيب اف تتجو ارادتو اىل االختالس اي اخذ ادلاؿ و الظهور دبظهر ادلالك 

الحظ اف الركن ادلعنوي يف ىذه فاذا انصرفت ارادتو اىل استعماؿ ادلاؿ مث رده فال تعترب اركاف اجلردية متوافرة يف حقو و ي
اجلردية يتمثل بعنصر شخصي يصدر عن اجلاين وىذا العنصر ىو نية التملك اي اذباه نية اجلاين اىل االستيالء على 
احليازة الكاملة  للشيء فاالمتناع عن رد الشيء الذي حيوزه اجلاين بصفة عارضة اىل ادلالك ال يكفي لتحقق اجلردية طادلا  

ال ينوي سبلك الشيء , فنية التملك ىي عنصر يف االختالس ال ديكن تصور النتيجة يف ىذا النطاؽ بدوف  كاف اجلاين
توافر تلك النية ويتجو الراي يف مصر وفرنسا اىل اعتبار نية التملك قصدا خاصا ولو اف خصوصية جردية االختالس 

وافر نية التملك فدور االرادة قد يتضاءؿ يف جرائم تقتضي باف يكوف احلصوؿ على احليازة الكاملة للشيء يتالـز مع ت
االختالس بسبب الطبيعة ركنها ادلادي الذي يتم باالعتداء على احليازة الكاملة وىو ما ال يتصور اال باالستعانة بعنصر 

 . (2)نفسي ىو نية التملك 

                                                             

 . 37ص  – 35, ص  2111العامة , دار النهضة العربية ,  محاية القانونية لالمواؿ زلمد ابراىيم الدسوقي علي ,  ( 1)
 . 44زلمد جعفر , ادلصدر السابق , صعلي   (2)
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االختالس جردية عمدية بذلك يتخذ الركن ادلعنوي فيها صورة القصد اجلنائي ومن مث التقـو ىذه اجلردية باخلطأ غَت 
العمدي فاخلطأ مهما كاف جسيما ال يكفي لتحقق الركن ادلعنوي ذلذه اجلردية وبالتايل ال يكفي امهاؿ ادلوظف ولو كاف 

ضو للهالؾ اىل قياـ الركن ادلعنوي جلردية االختالس , ومن مث يلـز لقياـ جسيما اذ ادى اىل سرقة ادلاؿ او فقده او تعر 
جردية االختالس ضرورة توافر القصد اجلنائي لدى ادلوظف اجلاين وخيتلف الفقو يف نوع القصد اجلنائي ادلتطلب لقياـ 

رة توافر القصد اجلنائي جردية االختالس فمنهم من يتطلب فيكتفي لتوافر القصد اجلنائي العاـ ومنهم من يرى ضرو 
, والقصد العاـ يقصد بو " اذباه ارادة ادلوظف اىل فعل االختالس وىو عامل بكافة اخلاص اىل جانب القصد اجلنائي العاـ 

عناصر الركن ادلادي جلردية االختالس " , فالعلم بالفعل ىنا يٌت العلم بكافة ماديات الركن ادلادي اليت سبقت عرضها 
ادلوظف اجلاين باف ادلاؿ او الشيء ادلوجود يف حيازتو امنا ىو بسبب الوظيفة فاذا كاف ادلوظف جاىال فيجب اف يعلم 

بطبيعتو حيازتو للماؿ او الشيء  انتفى لديو القصد اجلنائي كمن يعتقد باف ادلاؿ سلم ليو على سبيل عارية االستعماؿ او 
سبب وظيفتو كما جيب اف يعلم ادلوظف اجلاين باف حيوز ادلاؿ القرض او الوديعة من صاحب ىذا ادلاؿ او الشيء وليس ب

او الشيء حيازة ناقصة فاذا اعتقد اف يده على ادلاؿ يد احلائز ال حائز بصفة مؤقتة فال يتوفر القصد اجلنائي لديو ويف 
الكاملة من خالؿ ظهوره مجيع االحواؿ السابقة جيب اف تتجو ارادة ادلتهم اىل نقل ادلاؿ من حيازتو الناقصة اىل حيازتو 

عليها دبظهر ادلالك باتياف اي تصرؼ يدؿ على ذلك , واما القصد اخلاص فيتحقق اذا كاف اجلاين مدفوعا اىل مقارفتها 
ىنا اليكتفي بتوافر القصد اجلنائي العاـ بعنصري العلم واالرادة بل البد من توافر بباعث معُت او كاف ربدوه غاية معينة 

واضاعتو على الدولة دبمارسة سلطات ادلالك عليو فاذا كاف سلوؾ اجلاين ذباه ادلاؿ او الشي ىو سلوؾ  نية سبلك ادلاؿ
 .(  1 )ادلالك فاف ذلك يفًتض اذباه نيتو اىل ىذا ادلسلك وىذه النية ىي اليت سبثل القصد اخلاص

حلصوؿ على النفع لو او لغَته او بنية و يعترب القصد اجلنائي متوفر دبجرد ظهور تصرؼ ادلتهم بالشيء ادلختلس بقصد ا
حرماف ادلالك منو اما اذا اثبت اف التصرؼ مل يكن هبذا القصد او النية كما لو انفق ادلتهم االمواؿ اليت ربت يده على 

و يؤذف لو بصرفها عليها فال يعاقب جبردية االختالس النتفاء القصد اجلنائي لديو كاف اف يستويل ادلوظف اوجوه عامو مل 
ادلكلف خبدمة عامة على ماؿ او متاع او ورقة مثبتة حلق بطريقة االحتياؿ كأف يقدـ استيالء دببالغ غَت مستحقة او دببالغ 
تزيد عما ىو مستحق لو فعال و االستالء عليها او قبضو من اخلزينة نقودا بطريق اخلطأ اذا مل يردىا للحكومة دبجرد 

  (2)اطالعو على ذلك 

                                                             
 . 343ص – 338, مكتبة دار النهضة العربية , بال سنة طبع , صتطبيقية  جرائم االمواؿ العامة  دراسة ربليلية تاصيليةامحد عبد اللطيف ,   (1 )
 .  32, ص 1989 -1988, توزيع مكتبة القانونية , بغداد سنة  واثبة داود السعدي ,  قانوف  العقوبات القسم اخلاص   (2)
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يتحقق القصد اجلرمي بانصراؼ ارادة الفاعل اىل االستيالء على ادلاؿ الداخل يف حوزتو بسبب الوظيفة ويعترب القصد 
نفع لو او لغَته اوبنية متحققا دبجرد ظهور تصرؼ الفاعل بالشيء ادلختلس تصرؼ ادلالك سواء كاف ذلك لتحقيق 

ربققت اجلردية بصرؼ النظر عن الدوافع اليت دفعت ادلوظف اىل حرماف ادلالك منو وعليو ىذا ومىت ربقق القصد اجلرمي 
 االختالس كما اف رد اجلاين للماؿ بعد ثبوت اختالسو ال يؤثر يف ادلسؤولية اجلنائية اذ تبقى اجلردية قائمو ويبقى ادلوظف

احليازة ادلادية ادلوجودة اصال  مسؤوؿ عنها فجردية االختالس تتم دبجرد استيالء ادلوظف على احليازة ادلعنوية واضافتها اىل
 .(  1)صرؼ بو تصرؼ ادلالكلديو اي دبجرد استيالئو على ادلاؿ ادلسلم لو حبكم وظيفتو وت

ويتجسد الركن ادلعنوي يف القصد اجلنائي الذي يستلـز عنصري العلم واالرادة الرتكاب جردية االختالس حيث اهنا جردية 
فر عنصري القصد فاذا انتفت تلك النية ) نية التملك ( اي ظهور ادلتهم دبظهر عمدية وينبغي على احملمة اف تثبت تو 

ادلالك والتصرؼ بادلاؿ حلسابو اخلاص كأف يقـو بالتصرؼ بو وانفاقو يف وجوه عامة كشراء اثاث او تقدًن مواد ضرورية 
ذا قد اليتحقق االختالس وامنا قد لتيسَت عمل دائرة من دوف وجود قرار اداري يسمح لو بالصرؼ او الضوابط الرمسية وى

يشكل جردية اخرى كاالضرار بامواؿ الدولة او االمهاؿ بتسبب بضرر جسيم يلحق بادلاؿ العاـ وجردية االختالس من 
اجلرائم الوقتية اليت تبدأ وتنتهي دبجرد تغيَت نية ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة ولذلك اليتصور فيها الشروع ويتعُت اف 

كأف ية االختالس وقت فعل االختالس لكي نكوف اماـ جنائية االختالس و ال تأثَت للباعث يف ارتكاب اجلردية  تتوافر ن
يدعي اجلاين اف قيامو بالتصرؼ باالمواؿ ىو دلصلحة الدائرة وتسيَت عملها يف مثالنا اعاله فالباعث ديكن اف يسهم يف 

ؽ . ع  اىل ظرؼ قضائي سلفف سبثل جبواز احلكم على اجلاين  317زبفيف العقوبة كما اشار ادلشرع اىل ذلك يف ادلادة 
باحلبس بدال من السجن اذا كاف موضوع اجلردية قيمة ادلاؿ ادلختلس يقل عن مخسة دنانَت , وعدـ جواز التصرؼ بادلاؿ 

 .( 2)العاـ خالفا للغرض ادلخصص لو  

 

 

 

                                                             

 .141بال سنة طبع ,ص , محادة للدراسات والنشر والتوزيع ,القسم اخلاصالوجيز يف شرح قانوف العقوبات االردين  داود السعدي , وثبة  ( 1

 

 .124ص – 123, ص, سنة السادسة , العدد التاسع  2116رللة النزاىة والشفافية للبحوث والدراسات , حزيراف  (2)
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 :خاتمة 

من دراسة اركاف جردية االختالس االمواؿ العامة وجدنا اف ال ديكن ربقق جردية االختالس االمواؿ العامة بعد اف انتهينا 
الف الصفة تعد وضعا قانونيا جيب وجوده سلفا قبل وجود اجلردية والصفة اال من قبل ادلوظف ادلكلف خبدمة عامة 

بقياـ اجلردية اي جيب اف  تتوفر فيو الصفة ادلوظف العاـ او  العمومية يف الفاعل يف جرائم ادلاؿ العاـ من االركاف اخلاصة
ركن ادلادي بقياـ ادلوظف او ادلكلف خبدمة عامة , وكذلك التتحقق  اجلردية اال بتوفر ركنيها ادلادي وادلعنوي ويتحقق ال

الوظيفة , وجيب توفر يف ف خبدمة عامة باالختالس االمواؿ او االخفاء على اف يكوف حيازتو ذلذا االشياء بسبب ادلكل
الركن ادلادي عنصرين مها فعل االختالس و زلل االختالس , اما الركن ادلعنوي فيعترب من اجلرائم العمدية حيث ينصب 
لقيامها توافر القصد اجلنائي فينبغي اف تتجو ارادة اجلاين اىل فعل االختالس اي التصرؼ بالشيء تصرؼ ادلالك وجيب 

 توفر نية التملك .
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 المبحث الثالث

 بة جريمة االختالس االموال العامةعقو 

 مقدمة:

ولؤلسف الشديد وعدـ تطبيق العقوبات لقد وقعت عمليات وجرائم االختالس كبَتة على ادلاؿ العاـ يف ادلرحلة ادلاضية 
الضرر الذي حلق بادلاؿ العاـ  الرادعة الشديدة ادى اىل ازدياد حجم ىذه اجلرائم وبالتايل حجم االمواؿ ادلختلسة وحجم 

العقوبة يف القانوف  عقاب مع اجلردية .وسوؼ يتم تناوؿ كما شجع الغَت على اختالس وخلف ثقافو عدـ التناسب ال
 . ادلصريالقانوف  العراقي و

  العقوبة في القانون العراقياوال : 

كل موظف او مكلف خبدمو عامو اختلس او "يعاقب بالسجن   من قانوف العقوبات العراقي على 315لقد اكدت ادلادة
اكدت على "يعاقب كل  316واف ادلادة , اخفى ماال او متاعا او ورقو مثبتو حلق او غَت ذلك شلا وجد يف حيازتو"

او متاع او ورقو مثبتو حلق او غَت ذلك موظف او مكلف يف خدمو عامو استغل وظيفتو فاستوىل بغَت حق على ماؿ 
وتكوف العقوبة ه, حدى ادلؤسسات او اذليئات اليت تسهم الدولة يف ماذلا بنصيب ما او سهل ذلك لغَت شللوؾ للدولة او ال

غَته من ذكر يف الفقرة ادلتقدمة, اما السجن مدة ال تزيد على عشر سنُت اذا كاف ادلاؿ او ادلتاع او الورقة او غَته شللوكا ل
( تقل قيمتو عن مخسة دنانَت جاز للمحكمة اف ربكم  316 – 315اذا كاف موضوع اجلردية يف ادلادتُت )  317ادلادة 

حيكم فضال عن عقوبات ادلبينة  321عن اجلاين باحلبس بدال من العقوبة ادلقرر يف ادلادتُت ادلذكورتُت اعاله, اما ادلادة 
 . 1) )ة او ربحيف ادلواد اعاله برد ما اختلسو اجلاين او اوستوىل عليو من ماؿ او قيمة ما حصل عليو من منفع

دى ذلك الشخص وفق االجراءات احملدد واذا انتقلت ملكية االمواؿ موضوع اجلردية اىل شخص اخرى فيجوز حجزىا ل
, ولقد اقر ادلشرع عقوبة الفصل من وظيفة يف قانوف انضباط   اصواؿ 183يف قانوف اصواؿ احملاكمات اجلزائية ادلادة 

من قانوف على فصل  8من ادلادة   7حيث نصت الفقرة ب| 1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع االشًتاكي رقم 
ادلوظف مدة بقائو يف السجن اذا حكم عليو باحلبس او السجن عن جردية غَت سللة بالشرؼ وذلك اعتبارا من صدور 

 8من قانوف العقوبات كما نصت الفقرة الثامنة  من ادلادة  96حلكم عليو وىذا نفس احلكم الذي نصت عليو ادلادة ا

                                                             
 . 1969, سنة  111وف العقوبات العراقي , رقم قان 1) )
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على عزؿ الذي يكوف بتنحية ادلوظف عن الوظيفة هنائيا وال جيوز اعادة توظيفو يف دوائر الدولة والقطاع االشًتاكي 
ف فعال خطَتا جيعل بقائو يف خدمة الدولة مضرا بادلصلحة العامة , وبذلك بقرار مسبب من الوزير يف حالة ارتكاب ادلوظ

اىل اف احلكم بعقوبة جردية االختالس  1993\2\11الصادر بتاريخ  18ـ ذىب قرار رللس قيادة الثورة ادلنحل رقم 
 . (1)شًتاكي يستتبعو حبكم القانوف عزؿ ادلوظف من اخلدمة وعدـ جواز اعادة تعيينو يف دوائر الدولة والقطاع اال

 
  وكذلك نشَت اىل قرار التمييزي .

 ص.ص  :دلميز 
 إضافة لوظيفتو /وزير الكهرباء  :ادلميز عليو 

 

 )/ادلميز عليو(ص الدعوى أماـ زلكمة قضاء ادلوظفُتً  مدعيا فيها بأف ادلدعى عليو .ص  )ادلميز(أقاـ ادلدعي 
 ادلتضمن فصلو من الوظيفة لصدور احلكم26/6/2012يف 2617) (إضافة لوظيفتو اصدر االمر االداري ادلرقم 

 عقوبات فقدـً  طلبا لغرض اعادتو اىل الوظيفة فرفض طلبو316) (حببسو دلدة سنة واحدةً  استنادا الحكاـ ادلادة 
 ادلتضمن رفض طلبو باعادتو اىل الوظيفة , لذا فقد طلب دعوة ادلميز12/5/2013يف 5765) (بالكتاب ادلرقم 

 وبنتيجة ادلرافعة12/5/2013يف , 5715)(فعة واحلكم باعادتو اىل الوظيفة والغاء الكتاب ادلرقم عليو للمرا
 رد الدعوى لعدـ2013) /ـ527/(وبعدد اضبارة 10/10/2013قررت زلكمة قضاء ادلوظفُت بقرارىا ادلؤرخ 

 لدى احملكمة االدارية العليا يف "وجود سند ذلا من القانوف , ولعدـ قناعة ادلميز بالقرار ادلذكور تصدى لو سبييزا
لدى التدقيق وادلداولة من  القرار طالبا نقضو لؤلسباب الواردة فيها6/11/2013رللس شورى الدولة بالئحتو ادلؤرخةً  .

احملكمة االدارية العليا يف رللس شورى الدولة وجد اف الطعن التمييزي مقدـ ضمن ادلدة القانونية فقرر قبولوً  شكال , 
عريضة دعواه بأف مت احلكم عليو من زلكمة  ادعى يف )ادلعًتض(ى عطف النظر على احلكم ادلميز وجد اف ادلميز ولد

 من316) (جنايات بابل باحلبس البسيط دلدة سنة وفق ادلادة 
 وقررت دائرتو فصلو من الوظيفة دبوجب االمر االداري2012) /ج536/(قانوف العقوبات , بالدعوى ادلرقمة 

 وبعد اهنائو مدة احلكم رفضت ادلديرية العامة لتوزيع كهرباء بابل بكتاهبا ادلرقم4/5/2013 .يف 444) ( ادلرقم
 فقررت زلكمة قضاء .لذا طلب احلكم باعادتو اىل الوظيفة  .قبوؿ مباشرتو بالوظيفة 7/5/2013يف 6256) (

                                                             

 . 91ماىر عبد شويش الدرة , ادلصدر السابق , ص  (1) 
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 ا يف احلكم وفحواىا عدـ جواز اعادةادلوظفُت يف حكمها ادلميز رد دعوى ادلدعي لالسباب اليت استندت اليه
 ادلوظف اىل الوظيفة الف اجلردية احملكـو عنها سللة بالشرؼ وجدت احملكمة االدارية العليا بأف الثابت يف

 اذليئة االوىل , حكمت على ادلدعي باحلبس البسيط دلدة سنةً  استنادا اىل/اوراؽ الدعوى اف زلكمة جنايات بابل 
 وبعد اف اهنى8/5/2012بتاريخ 2012) /ج536/(من قانوف العقوبات بالدعوى ادلرقمة 316) (احكاـ ادلادة 

 ادلدعي زلكوميتو طلب من دائرتو ادلباشرة بالوظيفة , فلم سبانع قدر تعلق االمر هبا وأيدت احلاجة اىل خدماتو ,
 عدـ قبوؿ التحاقو7/5/2013يف 6256) (لكن ادلديرية العامة لتوزيع كهرباء بابل قررت بكتاهبا ادلرقم 

 ترى احملكمة االدارية العليا بأنو من الواجب على االدارة يف حالة احلكم على ادلوظف بعقوبة احلبس .بالوظيفة 
 ذلك اف قرار رللس .من قانوف العقوبات , اف تعزلو من الوظيفة 316) (دلدة سنة عن جردية اختالس وفق ادلادة 

 احلكم بالعقوبة يف جرائم الرشوة او االختالس او(نص على اف 1993لسنة 18) (رقم  )ادلنحل(قيادة الثورة 
 السرقة يستتبعو حبكم القانوف عزؿ ادلوظف من اخلدمة وعدـ جواز اعادة تعيينو يف دوائر الدولة والقطاع

 نص عليهاشلا يعٍت اف عقوبة العزؿ ىي عقوبة تبعية تلحق احملكـو عليو حبكم القانوف دوف احلاجة اىل ال )العاـ
 وبذلك ال جيوزاعادة ادلوظف احملكـو عن جردية اختالس اىل الوظيفة وحيث اف ادلدعي طلب يف .يف احلكم 

 دعواه احلكم باعادتو اىل الوظيفة ورفضػػػت دائرتو ذلك فأف قرار الدائرة بالرفض صحيح , شلا يتعُت رد دعوى
رض تسبيبها احلكم ادلميز من اف اجلردية احملكـو عنها ادلدعي اما ما ذىبت اليو زلكمة قضاء ادلوظفُت يف مع .ادلدعي 

 االختالس وىي من اجلرائم ادلخلة بالشرؼ اليت تستوجب اهناء خدمة ادلوظف فهو غَت صحيح , اذ ال
 يوجد يف القانوف نص يقرر اهناء خدمة ادلوظف عند احلكم عليو عن جردية سللة بالشرؼ , امنا ىناؾ حالة اذا

 8/(وظف عن جناية ناشئة عن وظيفتو او ارتكبها بصفتو الرمسية وىو ما منصوص عليو يف ادلادة حكم على ادل
 وحيث اف احلكم من حيث1991.لسنة 14) (من قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقم  )ب/ًً ثامنا

 كمة االدارية العليا تصديقو مناالساسً  صحيحاً  وموافقا للقانوف بانتهاءه اىل رد دعوى ادلدعي , لذا قررت احمل
 ىػ1436/رمضاف1/حيث النتيجة ورد الطعوف التمييزية وربميل ادلدعي رسم التمييز وصدر القرار باالتفاؽ يف 

 (1)مادلبدأ القانوين احلكم على ادلوظف عن جردية اختالس يستتبعو حبكم القانوف عزلو من الوظيفة18/6/2015ادلوافق 

 

 

                                                             
 .2114, 173العليا رقم قرار سبييزي صادر من زلكمة االداريو(1)
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 القانوف ادلصري العقوبة يفثانيا : 

غَتىا وجدت يف حيازتو  من قانوف العقوبات على اف "كل موظف عاـ اختلس امواال او اوراقا او 112نصت ادلادة 
 :(1)وتكوف العقوبة االشغاؿ الشاقة ادلؤبدة يف االحواؿ االتية, ادلؤقتة سبب وظيفتو يعاقب باالشغاؿ الشاقةب

 .الصيارفة وسلم اليو ادلاؿ هبذه الصفة ادلندوبُت عنو او االمناء على الودائع او اذا كاف اجلاين من مأموري التحصيل او أ_

 . اذا ارتبطت جردية االختالس جبردية تزوير او استعماؿ زلرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة ب_

 . ة ذلااذا وقعت اجلردية يف زمن احلرب وترتب عليها اضرارا دبركز البالد االقتصادي او دبصلحة قومي ج_

نصت على كل رئيس او عضو رللس ادارة احد الشركات ادلسامهة او مدير او عامل هبا اختلس امواال او  113ادلادة 
ه بأية طريقة كانت يعاقب غَت استوىل بغَت حق عليها اسهل ذلك لاوراقا او غَتىا وجدت يف حيازتو بسبب وظيفتو او 

والغرامة اليت ال تزيد على مائيت  عقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنتُت بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنُت , وتكوف ال
 .( 2)جنية او احدى ىاتُت العقوبتُت اذا وقع فعل االستيالء غَت مصحوب بنية التملك 

 . (3)وعقوبة جردية اختالس ادلاؿ العاـ حالتاف

 .احلالة االوىل : عقوبة اختالس ادلوظف ادلاؿ العاـ بصورتو البسيطة

بسجن ادلشدد واف ادلشرع الف حيدد احلد العقوبة االصلية : يعاقب ادلشرع ادلوظف ادلتهم باختالس ادلاؿ العاـ  - أ
 .االدىن واالقصى ذلذا العقوبة ومن مث يكوف للمحكمة استعماؿ سلطتها التقليدية يف تقدير العقوبة ادلالئمة

لنسبية ادلساوية لقيمة العزؿ او زواؿ الصفة والغرامة اة: احلقا ادلشرع بالسجن ادلشدد عقوبيت يالعقوبات التكميل - ب
 .ردال وزاء  مدنيا ىتلس واحلقا هبا كذلك جادلاؿ ادلخ

 احلالة الثانية : عقوبة اختالس ادلوظف بصورتو ادلشددة : قرر ادلشرع عقوبة السجن ادلؤبد .

 

                                                             

 . 823, مكتبة اجلامعي احلديث , بال سنة طبع , ص مواؿ العاـ من الوجهة القانونية جردية تزييف والتزوير والرشوة واالختالس اال امحد ابو الروس ,  (1)
 . 184, دار الكتب القانونية , بال سنة طبع , ص دلاؿ العاـ والعدواف عليو والغدرجرائم االمواؿ العامة الرشوة واالختالس اوجدي شفيق فرج ,  (2)
 . 38ص  – 83ص  يم الدسوقي علي, ادلصدر السابق ,زلمد ابراى ( 3)
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يف اجلردية الغَت احملرضُت عليها وذلك ببالغ اعفاء من العقوبة: اجاز ادلشرع االعفاء من العقوبات بالنسبة للشركاء 
القضايا واالدارية للجردية بعد سبامها وقبل اكتشافها وجيوز االعفاء من العقوبة اذا حصل االبالغ بعد اكتشاؼ اجلردية 

 .( 1) يود اىل رد ادلاؿ موضوع اجلردية وقبل صدور احلكم النهائية وال اعفاء ادلبلغ للجردية من العقوبة اذ مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 43زلمد ابراىيم الدسوقي علي, ادلصدر السابق ,ص(1)
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 :خاتمة 

 315يف ادلادة  ا اف ادلشرع العراقي مل يكن موفقاهينا من دراسة عقوبة جردية اختالس االمواؿ العامة وجدنبعد اف انت
بل جيب عليو اف يكوف اكثر شدة بالعقاب اجلاين الكثرة انتشار ىذا اجلردية يف الوقت احلاضر واتساعها يف  316وادلادة 

 .وس الفساد واف ادلشرع ادلصري كاف اكثر شدة يف العقاب ر رؤ الًتىل يف قطاع الدولة وانتشاالبالد بسبب 
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 الخاتمة                                                

خنص بالذات موظفي بعد اف انتهينا من دراسة جردية االختالس االمواؿ العامة تبُت لنا اهنا جردية ذات البعد الوظيفي 
الدولة واهنا ال ربقق اال من قبل ادلوظف العاـ او ادلكلف خبدمو عامو واهنا جردية تشكل يف الوقت احلاضر اعتداء صارخ 

سف الشديد كثرة انتشار ىذه اجلردية بعد يضعف الثقة ادلوطن يف الدولة ولآلعلى امواؿ الدولة وسبس امنها الداخلي شلا 
دوائر الدولة شلا ادى اىل ازدياد حجم االمواؿ ادلختلسة وخلق ثقافو عدـ التناسب العقاب مع وانتشارىا يف  2113
 اجلردية.

 ومن خالؿ ىذا البحث توصلنا اىل مجلة من التوصيات واالستنتاجات.

 تاجات.االستن اوال:

كاف يعتمد يف ادلعاجلة  2113اف ظاىرة االختالس وجدت مع وجود اجملتمعات القددية واف ادلشرع العراقي قبل عاـ  .1
 يف الفساد االداري وادلايل على قانوف العقوبات.

 زبتلف جردية االختالس مع جردية خيانة االمانة بركنيها ادلادي وادلعنوي. .2
 زبتلف ىذه اجلردية مع جردية النصب واالحتياؿ من حيث اجراءات ادلتعلقة بالتهمة وماىيتها وكيفية توجيهها. .3
 ختالس االمواؿ العامة ربقق ركنيها ادلادي وادلعنوي .يتطلب لقياـ جردية ا .4
اف تشريع قانوف اذليئة النزاىة اضافة جرائم جديدة من جرائم الوظيفة و من ضمنها جردية الرشوة واالختالس االمواؿ  .5

. 

 ثانيا : التوصيات : 

مع جردية اختالس االمواؿ العامة بعد اف اصبحت ظاىرة منتشرة يف العراؽ خصوصا  تشريع قانوف خاص يتالئم .1
 . 2113بعد عاـ 

التأكيد على اجراء تغيَتات يف ادلوظفُت وعدـ بقاء ادلوظف لفًتة طويلة يف الوظيفة وخصوصا ادلسؤولُت عن  .2
اف جل الدوائر االخرى ومسؤويلاالمواؿ العامة و موظفي دوائر ادلرور و اجلوازات و التسجيل العقاري و 

 . ادلشًتيات و موظفي ادلاليُت و احملاسبُت
ضرورة تشديد عقوبة جرائم الفساد وخصوصا جردية الرشوة و االختالس وتعديل القوانُت العقابية خلطورة اجلرائم  .3

 ادلرتكبة وذلك للحد من ارتكاب مثل ىذه اجلرائم .
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اد من خالؿ االبالغ عن جرائم الفساد ادلايل وتشجيع ادلواطن يف جيب اف يكوف للمواطن دور يف مكافحة الفس .4
 اف يكوف لو الدور االجيايب يف مكافحة الفساد وخاصا جردية اختالس االمواؿ العامة .

تعزيز ثقافة النزاىة واحًتاـ ادلاؿ العاـ والتعريف بأمهية احلفاظ عليو , ومن خالؿ تدريس مادة النزاىة يف سلتلف  .5
دراسية و منذ الطفولة فال بد من بناء انساف واعي متفهم حريص على ادلاؿ العاـ و تشجيع ادلراحل ال

 النشاطات اليت ربارب الفساد ادلايل .
 
 

 هذا ماوفقنا  اهلل لكتابة هذا البحث 
 واهلل من وراء قصد 
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