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 شكر وتقدير
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 ررررري وروعرررررة الت ررررررف ل والررررر  مرررررن  رررررالل مالزمتررررري لش 
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لررري ا  ررروات الموة رررات وررري مكتبرررة كليرررة  يو  انسرررى مرررا يدمتررر

 القررانون  مررن مسرراعدة ييمررة وكبيرررة والترري مررن دونهررا لررم يكررن مررن

الممكررررن انجرررراز هرررراا العمررررلل ولهررررم شرررركر  وامتنرررراني وعرورررراني 
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 (( المقدمة)) 

تان لوووونت الوووو تبلرا وووواتللوووو  بت اعنوووواتل يوووو الاتل,لايحلوووواتعوووو تلوووو تنر وووو تب  وووو ت  وووورن 
بلفقوووو تبعت ووووو ح تل   نلووووواتنبلووووالتفب لووووواتليوووووا لاتع وووووا تعوووو ت ووووو ب  ت لنووووو تبلل ووووو تب ت
بلوووووالتنرووووولتل  نلووووواتبليووووو الات نلنلوووووات ا ووووواتلووووو ترنووووو ت نل ووووواتبلووووو يتبل ووووو ب  تبل,ووووو ت
,يوووووونفتعوووووو تبلل ,لوووووو تعوووووو تل , وووووواتب يلووووووا تنتلقووووووف تب لنوووووواتبل قنلوووووواتبل,وووووو ت,فوووووو  ت

يت لووووووايتح وووووورتبليووووووا ةتع لووووووايتب لنوووووواتلقيوووووولاعتبل,وووووو تفح,ووووووالتبلوووووورتبليوووووو الاتن وووووو ل
نووووات لنوووو فتل لروووو تعوووو تبيوووولاعتل م,ووووالتنل وووولتبلوووو يتبل وووو ب  تبل,وووو ت,رووووف ت وووولتنوووون تب ل

ن,لوووووو ت لنوووووو تع ووووووا تبلل ,لوووووو تنيلقا,ووووووالتلةوووووو تبلل وووووو تحوووووو تليوووووو,ننا,  تبل,  نلنووووووات
نل ب وووووي  تب  ,لاحنوووووا تل وووووفت ووووو ب  تبليووووو الا تلملنبح ووووواتنبليووووو الات ووووو ت  نلووووواتلوووووو ت

لوووووو ت وووووو بتع لوووووووالت تبل وووووو ب  تبللايوووووواتلووووووا لنبلتريووووووعتل ووووووون تالووووووالن تبل قنلووووووا تنت
ن وووووافتن  ووووونتبذتلنووووو تلووووو ت ووووو بتبليووووو نيتبل وووووا   تب تلووووو تل ووووو تالوووووفتلالةلووووواتعووووو ت ووووو بت

نبلنوووووا تع الووووواتل روووووفتلووووو تتبلن وووووا تنالوووووفتلوووووا تليبلووووواتح نلووووواتبللرووووو تحووووو تلن ليلوووووا 
نتيووووووناتل,لووووووانلتعوووووو ت وووووو بتبللروووووو ت . ين , وووووواتن,ف وووووون اتعوووووو تبلنيوووووويتب  ,لوووووواح 

بلل لوووووووونذت للروووووووو تبنلتنتبل,  نوووووووواتل  نلوووووووواتبليوووووووو الاتللنلوووووووون ت  لن وووووووواتبللووووووووافذتنت
حقنلوووواتبل  نلوووواتلوووو ت  نع وووواتبلل ووووففات للروووو تئووووال تنت,لني وووواتحوووو تل وووو ت وووو ب  ت

تب لنبلتبلل,لئ اتل  نلات نالاتب لالاتنت  نلاتب ر,نالت للر تئال ت.
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 االهداء:                   

 و الى والتي و ا وتي   اهد  هاا البحث الى رور والد  رحمي ل

 وجمي  احبا ي واياربي 

 و الى جمي  ا ديا ي
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 المبحث االول

 ماهية جريمة السرية

( 451-431تكلم المشرع العرايي عن جريمة السرية و بين احكامها وي المواد )

( من يانون العقوبات العرايي جريمة السرية بأنها )ا تالس 431ويد عروت المادة )

مال منقول ل ير الجاني عمدا(
(1)

  

 المطلب االول

 تعرٌف جرٌمة السرقة

"ا ا المال   ية" السرية ل ة :
(2)

 

مملو  ل ير الجاني عمدا.السرية يانونا: هي ا تالس مال منقول 
(3)

 

 ةهرت العديد من التعاريف ال قهية للسرية :السرية وقها: 

ومنهم من عروها بأنها "ا تالس منقول مملو  لل ير بنية تملكي"
(4)

وعروت اي ا  

ا تالس مال منقول لل ير بنية امتالكي "بأنها "
(5)

وعروها الدكتور م ط ى وهمي  

بأنها "سلو  يحاول السارق من  اللي ان يمتل  ما يمنحي القوة لمواجهة يلقي الناتج 

عن وقدان تأثير ااتي "
(6)

 

_____________________________________________ 

والنشر  لدار الكتب للطباعة2لقسم ال اص لط(د.ماهر عبد شويش لشرر يانون العقوبات ا1)
 251لص1111لجامعة المو ل ل 

 251(د. ماهر عبد شويش ل الم در السابقل ص2)

 11613لسنة  111( من يانون العقوبات العرايي ريم431المادة )(3)

 214لص1121(د. عوض محمد لجرا م ا ش اص و ا موالل القاهرةل4)

يل القسم د. عبد المهيمن بكر سالم لالوسيط وي شرر يانون الجزاء الكويت(5)
 211لص1123ال اصل

 13لص1126د. م ط ى وهمي لمجالت علم الن سل المجلد ا ولل مكتبة م ر ل القاهرةل(6)
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 المطلب الثانً

 اركان جرٌمة السرقة

( من يانون العقوبات 431جريمة السرية وي المادة)تكلم المشرع العرايي عن 

العرايي وبين اركانها و هي الركن الماد  المتمثل ب عل ا  تالس و الركن المعنو  

المتمثل بالق د الجرمي 
(1)

 

 الركن المادي لجرٌمة السرقة : \الفرع االول                       

عرايي وأن جريمة السرية تتحقق (من يانون العقوبات ال431بمقت ى نص المادة )

من  الل وعل ا  تالس الا  ين ب على مال منقول مملو  ل ير الجاني لااا 

 ا للجاني ومحال لهاا النشاط والسرية تتطلب نشاط

 اوال: فعل االختالس )نشاط الجانً(

يتحقق ا  تالس ااا يام الجاني بحركة مادية تنقل المال من حيازة  احبي الى 

جاني الش  ية أيا كانت الوسيلة المست دمة وي ال  حيازة ال
(2)

ان  و من المالحة 

المشرع اورد وعل ا  تالس دون ان يعروي ولكن ال قي الجنا ي تناول معنى 

ا  تالس وهنا  من عروي بأني )ا راج الشيء من حيازة المجني عليي دون ر اه 

و اد الي وي حيازة ا ر (
(3)

وهنا  من عروي بأني )ا ستيالء على حيازة الشيء  

بعن ريها الماد  و المعنو  بدون ر ا المال (
 (4)

 

 

 

 .1161للسنة 11( من يانون العقوبات العرايي لريم 431(المادة )1)

  261( د ماهر عبد شويش لم در سابقل ص2)

بعة جامعة القاهرة ل مط2ط ( محمود محمود م ط ى لشرر يانون العقوبات القسم ال اصل3)
 .442ل ص1125ل 

 32صل 1126ل مطبعة المعارفل ب دادل 2حميد السعد  لجرا م ا موالل ط (د4)
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من هاه التعاريف يت ش ان لال تالس عن رين ا ول ماد  وهو ال عل او و

الحركة المادية التي يتم بها نقل حيازة الشيء او ا اه او نزعي من مالكي او حا زه 

الحيازة الى الجاني اما العن ر الثاني وهو العن ر المعنو  وهو عدم وانتقال هاه 

ر ا مال  الشيء او حا زه على ال عل ا  عدم ر اه عن انتقال حيازة الشيء 
(1)

 

نتزاع المال من المجني عليي دون ر اه و   تالس متحققا ااا يام الجاني باويكون ا

يترتب على ال  نتيجتان 
(2)

 

   يمكن ان يتوور ااا كان المال وي حيازة الجاني ا ال . ا ولى : ا  تالس

الثانية : تتمثل وي ان التسليم يمن  ييام ركن ا  تالس ا  عندما يكون المال  او 

 الحا ز هو الا  سلم المال الى الجاني والتسليم هنا ين ي ا  تالس .

حيازة وهاه الحيازة و التسليم الا  ين ي ركن ا  تالس وي الجريمة هو الا  ينقل ال

والحيازة  اما ان تكون كاملة او ناي ة اما الحيازة العر ية وال تن ي ا  تالسل

م  نية  الكاملة تعني السيطرة ال علية على الشيء ومباشرة سلطات المال  عليي

هور عليي بمةهر المال  اما الحيازة المؤيتة وتكون للحا ز دون ا ست ثار بي و الة

الحا ز يحوز الشيء ولكني   يزال على امة مالكي ولال  تتطلب هاه المال  ا  ان 

الحيازة عقد يعترف بملكية الشيء ل ير حا زه كعقد ا يجار او الرهن او الوديعة 
(3)

 

اما بالنسبة للحيازة العار ة وهي التي   تن ي وعل ا  تالس ألنها ليست حيازة 

لحيازة   تنشئ ا  حق للحا ز و  بالمعنى الحقيقي و يترتب على ال  ان هاه ا

ت   عليي التزاما معينا 
(4) 

 

 

 

 

 .261(د. ماهر عبد شويشل الم در السابقل ص1)

 .443د. محمود محمود م ط ىل الم در السابقل ص(2)

 د. ماهر عبد شويش لالم در ن سي.(3)

 .263-263د. ماهر عبد شويشل الم در السابقل ص(4)
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كما ان التسليم المشوب بال ش ين ي بدوره ركن ا  تالس  ن التسليم يد وي  

ية من يبل الجاني و هاه الطرق ست دام طرق احتيالاو الحا ز وبابا تيار المال  

تحقق ركن ا  تالس الا   حتيال لكنها  وا تقوم عليها جريمة الن ب  ا حتيالية

تقوم بي السرية 
لمو وع الشروع وي السرية وأن البحث ويي يجب اما بالنسبة  (1)

ان يكون من  الل بيان مويف ال قي وكال  مويف المشرع العرايي وقد  هر وي 

ن بهاا ال  وص و هما ا تجاه الماد  وا تجاه الش  ي اال قي الجنا ي اتجاه

الجاني بتن يا ال عل الماد  المكون  اه ا ول يتطلب وي الشروع ان يبدئوا تج

لجريمة)ا  تالس( و يؤ ا على هاا ا تجاه بأني يح ر الشروع وي نطاق  يق ل

جدا و من ثم   يوور حماية كاوية للمجتم  و يؤد  الى اوالت العديد من الجناة من 

 العقاب
(2) 

وال  ألني بمقت ى هاا ا تجاه   يعتبر شروعا وي السرية من يتسور 

ام لم ي   يده على ا موال المراد سريتها منز  او يد ل منز  بق د السرية ما د

حيث ان من يتسور مكانا من اجل السرية كال  اني يؤد  الى الت رية بين الجرا م 

يعد شارعا ويها ولكن من يتسور دارا من اجل ارتكاب جريمة يتل   يعد شارعا وي 

القتل  ن التسور ليس  روا مشددا وي جريمة القتل
(3)

ي وهو اما ا تجاه الثان ا

ا تجاه الش  ي وبعتد بمد   طورة الجاني وااا يام الجاني بأ  وعل يدل على 

على ارتكاب الجريمة وهاا ال عل و ان لم يت ل بماديات الجريمة وأني عزمي النها ي 

يعد بدءا وي التن يا والشروع ووقا لهاا ا تجاه هو السلو  الا  يؤد  حا  ومباشرا 

 الى الجريمة
(4)

 

 

__________________________________________________ 

 451-451(د. محمود محمود م ط ىل الم در السابقلص1)

 321لص2115د. جمال ابراهيم الحيدر ل شرر احكام القسم ال اص من يانون العقوباتل بيروتل (2)

العقوباتل مطبعة الرسالةل ل المبادئ العامة وي يانون و علي حسين  لفد. سلطان عبد القادر الشاو  (3)
 164لص1112الكويتل 

 321صد. جمال ابراهيم الحيدر ل الم در السابق ل(4)
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كما لو تم  بط المتهم وهو دا ل الدار ويقوم ب تش باب الدار او وتش باب السيارة 
و ي هاا السياق ي ت محكمة جنش النا رية بأني)تبين من سير التحقيقات ان المتهم 

" ب رة 22214اب السيارة البرازيلي العا دة للمشتكي و المريمة"" " يام ب تش ب
وكان م مورا ويام بسحب ياعدة المسجل بيده و ا راجها محاو  و عها وي كيس 
نايلون و عندها ح ر المشتكي وعليي وأن ا دلة كاوية ألداني المتهم ووق المادة 

(عقوبات 31\446)
(اني 31ووق المادة)اما بالنسبة للمشرع العرايي ويت ش  (1)

تبنى ا تجاه الش  ي وهاا وا ش وي عبارة) البدء بتن يا وعل بق د ارتكاب جناية 
او جنحة......( وعلى هاا ا ساس وأن جريمة الشروع وي السرية   بد لها من 
ثبوت ييام الجاني بعمل يشير الى شروعي بالسرية كد ولي للدار او المرعى او 

ي هاا السياق ي ت محكمة التمييز بأن )د ول المتهم الى التسور بق د السرية وو
بق د السرية ثم  روجي من دون ان يجد شي ا ليسريي يعد مكتب المشتكي ليال 

 شروعا بالسرية(
(2)

 
اما د ول ش ص لمحل ال ير ليال ولم يثبت ييامي بعمل يشير 

(من يانون 421)الى ي د السرية ويعد وعلي انتهاكا لحرمة مل  ال ير ووقا للمادة 
يعد شروعا وي السرية وبناء على هاا ي ت محكمة التميز  العقوبات العرايي و 

ان )مجرد القبض على المتهمة دا ل بناية الشركة   يك ي كدليل على سريتها 
للنقود من جيب المشتكي(
(3)

 
 

 ثانٌا: محل االختالس

المعتد  عليها و ان محل السرية هو الشيء الا  تتعلق بي الحقوق والم الش 

 -ين ب عليي وعل ا عتداء و يتطلب شروط معينة :

ان يكون ما :   يق  وعل ا  تالس ا  على المالل وعلة هاا الشرط تكمن وي -1

لاا يتعين ان يكون مو وعها محال للملكية ا  ان ان السرية اعتداء على الملكية 

ق من الحقوق المالية و يكون ما  والمال هو كل شيء يمكن ان يكون محال لح

بالاات حق الملكية
(4)

 

 

 لغير منشور1112\11\1وي12\ج\ 444(يرار محكمة جنش النا رية ريم1)

-4س-1ع-ل النشرة الق ا ية1123\3\24وي  22\جنايات \2111يرار محكمة التميز ريم(2)
 241ص

 -5س -1عالنشرة الق ا ية  1124\3\21وي  23\جنايات\3111يرار محكمة الميز ريم (3)
 364ص

 .342(د جمال ابراهيم الحيدر ل الم در السابقلص4)
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ويستو  ان تكون حيازة المال مشروعة او غير مشروعة وهاا يعني اني ااا كانت 

حيازة المجني عليي للشيء غير مشروعة وأني ي لش ان يكون محال للسرية كحيازة 

ا سلحة ال ير المر ص بها او المواد الم درة
(1)

ان تكون للمال محل  ويستو   

ا  تالس ييمة مادية او معنوية وبال  وأن جريمة السرية تتحقق ااا وي  وعل 

ا  تالس على الرسا ل العادية او ال ور العا لية ال ا ة ألنها يابلة للتمل  ال اص 

و لها ييمة ادبية 
(2)

 
ويت ش من تعريف المال ان ا نسان تن ى عني   ة المال و 

الن ي ان جسمي   يعد ما  لكن ا ع اء ال ناعية كالساق المعدنية يبنى على هاا 

تعد اموا  و من ثم ت لش ان تكون محال للسرية كما ان ا ع اء الطبيعية ت بش 

ما  ااا ان  لت عن الجسم الحي وت بش ملكا ل احب هاا الجسم كما لو يام 

الجاني بقص شعر امرأه رغما عنها واستولى عليي 
(3)

اما بالنسبة لجثث الموتى  

ولكن ا ستيالء عليها   يحقق يكون لها حكم ا شياء الجامدة لتجردها من الحياة 

السرية ألنها ليست لها   ة المال وانما ا عتداء عليها يحقق جريمة انتها  حرمة 

الموتى و القبور
(4)  

ي جمي  ا موال التي ان يكون المال منقو  :و يعد منقو  وي حكم القانون الجنا  -2

لويتطلب محل ا  تالس ان يكون المال منقو  اا يمكن نقلها من مكان الى ا ر 

طبيعة مادية ا  لي كيان ملموس يابل للحيازة متى ما يمكن ان يتحقق ا عتداء على 

حيازتي
(5)

 

 

 461(د. محمود محمود م ط ىل م در سابقل ص1)

ل القاهرة عقوبات القسم ال صل دار النه ة العربية(د. ووزية عبد الستار لشرر يانون ال2)
 .212لص1112ل

 .343د. جمال ابراهيم الحيدر ل الم در السابقل ص(3)

 .1161لسنة 111(من العقوبات العرايي ريم324-323نص المادة)(4)

 .343د. جمال ابراهيم الحيدر ل الم در السابقل ص(5)
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 ن ليس لها على ال  وأن ا شياء المعنوية   يمكن ان تكون محال للسرية  وبناء

يمكن انتزاعها  ومن ثم   يوام محسوس لومتجردة من الطبيعة المادية
(1)

 

ا او التي تت ل بها كوسيلي تسجيلها او م در الح ول عليه ولكن ا شياء المادية

 ن لها كيان ماد   ون محال للسريةاداة اثباتها كسندات المثبتة للحقوق يمكن ان تك

محسوس 
(2)

 
 -هي : وان ا موال التي تكون محل للسريةااا 

 ا ر  وهي كل مال يمكن نقلي من مكان الى لطبيعتها: ا/ا موال المنقولة

ب/العقار بت  يص: وهو المنقول الا  ي عي مالكي وي عقار مملو  لي وير ده 

  لل دمة هاا العقار

نواوا وهو المنقول المثبت وي عقار بحيث ي بش جز ا مني كال با ت ال:ج/العقار 

ي حكم القانون منقولة من ا رض وهاه ا شياء تعد و وا بواب وا حجار المت رعة

و لة عن العقار  متى تم ل رض السرية
(3)

 

يي ي ا يا او اداريا او من ا  ا تالس المنقول المحجور عل د/يعد وي حكم السرية

ا ر  لوالمال المو وع تحت يد الق اء حتى ولو كان هاا ا  تالس من يبل  جهة

 مال  المال 

وكل طايي او  القوه الما ية والكهربا يةمنقو  وتتطبق عليي احكام السرية ا/يعد ما  

يوه ا ر 
 
(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 1151(للسنة41ريم )من القانون المدني العرايي  ا ولى(وقره 61الماده )(1)

 111لص1126لمطبعي المعارف لب داد ل2لطحميد السعد  لجرا م ا موال  (د:2)

 221ماهر عبد شويش ل م در سابق لص (د:3)

 215ووزيي عبد الستار الم در السابق ل ص (د:4)
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ن وي ان مكلل ير تليي اشتراط عا ديي المال ان يكون المال مملوكا لل ير :ان ع-3 

بشكل  اص واعتداء على مال بشكل عام ي قد تملكي  سريي اعتداء على الملكية

لل ير ا    يعد ساريا ومن وبال    يت ور هاا ا عتداء ا  ااا نال ما  مملوكا 

على مال يعود لي ولو كان يعتقد  طأ اني مملو  لل ير واوعل هنا هو  استولى

على مال  ااا استولى ش ص تتحقق السرية كما لن (1).استعمال لحقي وي المال

الش ص للمال بحكم ي ا ي. هاا متنازع عليي وثبتي ملكية
(2)

 

ل يعد مشتر  بينهما وأن ال اع ةهاا المال ملكا لل  م او بأعتبار ولكن ااا ثبت ان

 تتحقق حتى ااا كان لي   مملوكاتلس الش ص ما  ساريا وسريي وي حالي ااا ا 

 . الش ص سيء النيةهاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 محمود نجيب حسني : الجرا م الم رة بالم لحة العامة لدار النه ة العربيةد. (1)
 42لص 1122للالقاهرة

لالقاهرةل  :شرر يانون العقوبات القسم ال اصل دار النه ة العربيةرم ان  السعيدعمر  (د.2)
 422ص
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 الثانً  الفرع

  الركن المعنوي فً الجرٌمة

عنها تتطلب توور الق د  الجزا يةلاا والمسؤولية  لسرية من الجرا م العمديةا جريمة

 .الجرمي وهاا الق د يقسم الى ي د عام وي د  اص 

 والعلم  لعام يقوم على عن رين هما ا رادةالق د ا

م الق د الجرمي وال بد يك ي لوحده لقيا   او  :ا رادة :ان العلم بماديات الجريمة

 ةراف اراديوالا  يتمثل بان  ت الجريمةمن توور ا تجاه ا راد  نحو ماديا

حا ز المال  او ال   تالس وهو ا راج المال من حيازةالجاني الى القيام ب عل ا

ال ير  واد الي الى حيازتي او حيازة
(1)

 

حره ومعتبره يانونا وان يتوور ا درا  والتمييز لد  الجاني  ةا رادتكون ويجب ان 

دم تعتبر من يي وينع ةرادعل مكرها اكراها معنويا واأل اوبناء على ال  ااا كان ال

ا  من ال رور  ان لسرية الق د العام المتطلب لقيام جريمة ا بال  احد عنا ر

. ي الى احداث النتيجة الجرميةهجمت تكون ا رادة
(2)

 

 

 

 

 

 

 111لصسابق محمود نجيب حسني م در د.(1)

 224شويش لم در سابقلصماهر عبد  (د.2)
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ل ير وعلمي ان هاا المال وي يقوم على مال ا وعلي العلم :يتعين علم الجاني باني ثانٌا:

ال ير للمال  ن وعلي ا عتداء على ملكية وحيازةال ير وعلم ال اعل بان من شا حيازة

المال  او الحا ز  زةا  ان من شان وعلي ان يترتب عليي ا راج المال من حيا

واد الي وي حيازتي 
(1)

وكال  علم ال اعل بان المجني عليي غير را ي بانتقال 

ا  علمي بعدم ر ى المجني عليي عن وعل ا  تالس  ازةالحي
(2)

ويترتب على 

 ي الق د ومن ثم غلط يكون من شاني ن عن ر العلم ان ويوع الجاني وي جهل او

 انت اء المسؤولية عن السرية
(3)

للق د ال اص متمثل بنيي التمل   اما بالنسبة

  تنهض ا  بتووره  الجزا ية والمسؤولية
(4)

تتجسد وي ان راف الجني الى  والتي

كاملي ويباشر عليي جمي  السلطات التي يملكها المال  ويحول  حيازة المال حيازة

دون ان يباشر المال  حقويي على المال 
(5)

قي على هاا ويد تكون نية التمل  معل 

ق د ال اص لوان على وجي نها ي وبال  يتحقق ال شرط وان تحقق الشرط تواورت

  يتحقق الق د ال اص ن ثم وم لم يتحقق الشرط وأنها تعد كان لم تنشئ منا البداية

 و  يسأل الجاني عن السرية
(6)

د المال ووي ا نت اع هو عزم الجاني على ر ونية

يعد الدا ن ساريا ااا ثبت ان استيال ي على  التميز باني )  هاا السياق ي ت محكمة

اموال مديني ويد تم ل رض حبسها تامينا  ستي اء ديني منها (
(2)

 

 

 

____________________________________ 

 .325م در سابقلص جمال ابراهيم الحيدر ل (د.1)

 .11محمود نجيب حسني ل م در سابق لص (د.2)

 .111محمود نجيب حسني لم در سابق لص د.(3)

 .356لص1113مطبعي ال تاة ب داد ل (عبد العزيز محمدل يانون العقوبات العراييل4)

 .111السابقلصمحمود نجيب حسني لالم در  (د.5)

 .322جمال ابراهيم الحيدر ل م در سابقل ص (د.6)

 . 2/2/1116وي  16-15/جنايات ثانيي /66التميزلريم (يرار محكمة2)
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 المبحث الثانً 

 جرٌمة السرقة عقوبة

من يانون  441/446وي المواد  لسريةاص المشرع العرايي على عقوبة جريمة ن

ونص وحددها بالحبس  ا عتيادية للجريمة قوبات العرايي حيث نص على العقوبةالع

 يانون العقوبات العراييمن ( 441/445)وي المواد  على الةروف المشددة للجريمة

.
(1)

 

 المطلب االول

 رقةجرٌمة السعتٌادٌة لاال العقوبة

وي يانون  446 نص المشرع العرايي على عقوبة جريمها لسريي وي المادة

ي يرار محكمي التميز باني الحال و هوالعقوبات العرايي وحددها بالحبس كما 

 من(446) ا مين وي الشارع تنطبق على المادةعلى احد الن )السرية الوايعة

العقوبات(
(2)

ة الحبس وهاا يعني ان ومن هاا النص يت ش ان المشرع يد اطلق ل 

ساعي 24الحبس بين حديها  ن تق ي بعقوبةللمحكمة المو وع سلطي تقديرية وي ا

تنح ر بين   مس سنوات ولكن لكون جريمة السرية من الجنش وان مدة العقوبةو

عقوبات العرايي من يانون ال 26 ثة اشهر الى  مس سنوات ووق المادةاكثر من ثال

 تعد من و ف الجنحة لسريةا ن جريمةبالنص وا دةالمحد وعلى اساس العقوبة
(3)

تزيد عن الف  التي   ز المشرع للمحكمة الم ت ة ان تحكم بال رامةويد اجا

ارين هاا يعني ان المشرع جعل دينار ااا كان ييمت المال المسروق   تزيد عن دين

مة    ا مالم تقترن جريتزيد عن دينارين عارا م المال المسروق التي   ييمة

 (445-441المن وص عليها وي المواد ) بةرف من الةروف المشددة لسريةا
(4)

 

 

 

____________________________________________ 

 .1161سنة  111(يانون العقوبات العرايي ريم 1)

 3س 4النشرة الق ا ية ع 1121\12\21وي  22جنايات \2144يرار محكمة التمييز ريمل( 2)
 . 115ص

 .311السابقلصجمال ابراهيم الحيدر  لالم در  ( د.3)

 .326(د. ماهر عبد شويشل الم در السابقل ص4)
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 المطلب الثانً

 روف المشددة لجرٌمة السرقة الظ

سوف نتناول الةروف المشددة لجريمة السرية وي عدة وروع وسوف ن  ص 

( من يانون العقوبات العرايي 441ال رع ا ول لدراسة الةروف الواردة وي المادة )

 ةروف وي وروع ا ر .وسوف نتناول بايي ال

 ال رع ا ول 

 (441جناية السرية المن وص عليها وي المادة ) 

تجتم  ( على عقوبة السجن المؤبد لمن يرتكب جريمة السرية 441ن ت المادة )

 ويها الةروف ا تية :

او : ويوع السرية بين غروب الشمس وشرويها : هاا يعني ويوع السرية ليال 

يل هو ال ترة التي لبال ترة بين غروب الشمس وشرويها و الحيث حدده المشرع 

يل هو ال ترة التي تبدا ب ياب لي يم ويها الةالم لويد اهب جانب من ال قي الى ان ل

التي تقل ويها الحركة بشكل  الش ق وتنتهي بطلوع ال جر و ال   ن هاه ال ترة هي

ملحوة
(1)

الليل كليا او وي  جز ا منها  و يتحقق التشديد سواء ويعت السرية وي وترة 

وي الليل و الجزء ا  ر وي النهار لاا ان علة التشديد تكون متحققة و عليي ينطبق 

حكم السرية الوايعة ليال على حالة بدء الجاني بارتكاب السرية وي النهار و 

يل و انتها ها وييل او حالة ارتكاب السرية وي اوا ر لاستمراره ويها حتى حلول ال

يل وا ستمرار ويها حتى طلوع النهارالل
(2)

  

 

 

 461ص  لم در سابقلن ا(د. عمر السعيد رم 1)

ل 1126مطبعة المعارفل ب دادلل 2ل ط2د. حميد السعد ل شرر يانون العقوبات الجديدل ج(2)
 .213ص
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:والعلة وي النص على هاا الةرف تعود  ثانيا : ارتكاب السرية من اكثر من ش ص

اور جهودهم ويزيد من ايدامهم وشعورهم بالقوة كما ة يؤد  الى تةاالى ان تعدد الجن

ي اعف من جرأتهم و بالتالي يسهل لهم تن يا الجريمة كما ان تعددهم يثير الرعب 

الا  و ال زع وي ن س المجني عليي وي عب عليي مقاومتهم والدواع عن مالي ا مر 

يتطلب ا ا الجناة بالشدة
(1)

 و ان تحقق هاا الةرف يتطلب امرين:

تعدد ال اعلين وي الجريمة : ان النص  ريش وي د لتي يتطلب ارتكاب السرية -1

سرية ش ص واحد ك اعل و   يتحقق الةرف المشدد ااا ارتكب الش  ين وأكثر 

عتبارهم مساهمين ر باش ص او اكثت اق او بالتحريض او بالمساعدة وساهم معي با

تبعين وتطبيقا لال    يتحقق الةرف المشدد ااا ساهم وي السرية ش ص كانت 

مهمتي مرايبة الطريق او تلهية المجني عليي كي يسهل لزميلي السرية او حراستي 

اثناء تن يا الجريمة 
(2)

 

لى وحدة الجريمة المرتكبة : يعني ان يرتكب عدة جناة جريمة سرية واحدة و ع -2

ااا يام يتحقق هاا الةرف   مجني عليي واحد لكي تتحقق العلة وي التشديد وعليي 

واحد ينت ي رتكاب عدة سريات كل منها مستقل عن ا  ر وي ويت عدة جناة با

جريمة مستقلة بااتها   ةرف التشديد وتعتبر كل
(3)

 

 

 

 

 

 22(د. ماهر عبد شويش ل الم در السابق لص1)

 313الحيدر ل الم در السابقل ص (د. جمال ابراهيم2)

 313(الم در ن سة لص3)
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ثالثا: ان يكون احد ال اعلين يحمل سالحا ةاهرا أو م بأ :والحكمة من ييام الةرف 

المشدد من حالة حمل السالر مما للسالر من  طورة واني يعطي يوة اكبر و عزم 

للسالر تلقي  الى ان رؤية المجني عليي اوةو  على ارتكاب الجريمة ل با  اي

الرعب وي ن سة وتشعره بعجزه عن المقاومة و الدواع عن مالي ل و ا سلحة اما ان 

تكون اسلحة بطبيعتها او اسلحة بالت  يص 
(1)

و ال رق بين النوعين هو ان السالر  

بطبيعتي بمجرد ثبوت ان الجاني يحمل سالر من هاا النوع يتحقق الةرف المشدد 

سالرل اما بالنسبة للسالر بالت  يص وال يك ي بمجرد حملة ايا كان ي د است دام ال

ييام الةرف المشدد و انما يجب ان يثبت ان ارادة الجاني كانت من روة الى 

است دامي وي السرية حتى يتحقق الةرف المشدد
(2 )

 

رابعا: مكان ارتكاب الجريمة : ا  المحل الا  تق  ويي السرية و الوسيلة التي 

ي للد ول الى هاا المكان و يد حدد المشرع المحل او الطريقة يست دمها الجان

 بال ور ا تية :

مكان السرية :يتمثل وي المحل المسكون او المعد للسكن او وي احد ملحقاتي -1

والمحل المسكون يت من عن ر الت  يص ال علي و الحالي للسكن و المق ود 

التي يحرص كل ش ص على  اهر الحياةكن ا يامة ل ا  ت  يص المكان لمةبالس

 ان يكون وي عزلة حين يباشرها و بال    يشترط ان يكون المكان م  ص

اهر السكنى كا بنية الحكومية و المقاهي للسكنى ح را و انما تتوور ويي مة
(3 )

ووي ها السياق ي ت محكمة التميز )تعد بناية الشركة محال مسكونا ااا كان ويها 

حارس دا مي(
(4)

  

 211(د. ماهر عبد شويش ل الم در السابقل ص1)

 252(د. ووزية عبد الستار ل الم در السابق ل ص2)

 315(د. جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابق ل ص3)

ل النشرة  1121\11\14وي  21\جنايات\ 1635(يرار محكمة التميز ريم 4)
  236ل ص1ل س4الق ا ية ع
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ن كل ما هو معد للسكن او أليواء الناس ولو هاا ويق   من مدلول المحل المسكو

ل ترة محددة 
(1)

اما بالنسبة لملحقات المكان المسكون ويشترط ويها ان تكون جزء  

من السكن او مت لة بي على نحو   تعد وحدة مستقلة وال  بأن ي مها سياج 

واحد
(2)

 . 

تكون طريقة الد ول الى المحل المسكون : حدد المشرع طرق الد ول بأن  -2

بتسور الجدار او كسر باب او استعمال م اتيش م طنعة او انتحال   ة رسمية او 

عامة او بالتواطؤ م  احد الساكنين وي المحل او باستعمال ا  حيلة
(3)

  

 الفرع الثانً

 مكان الجرٌمةالظروف المشددة الراجعة الى 

 الحا ت ا تية:اعتد المشرع وي مكان ارتكاب السرية وي اكثر من نص و ووق 

الحالة ا ولى: شدد المشرع العقوبة وي حالة ويوع السرية وي الطريق العام او وي 

وسا ل النقل بم تلف انواعها حيث جعلها السجن المؤبد او المؤيت ووق 

( من يانون العقوبات العرايي ان ح لت السرية من ش  ين او اكثر 441المادة)

و م ب ا تطبيقا لال  ي ت محكمة التميز بأني اهريا اة وكان احدهم يحمل سالحا

)ااا ات ق المتهمان على سلب المارة و تر دا وي الطريق العام لهاا ال رض 

وسحب احدهما مسدسي على ش  ين طالبا منهما تسليم ساعتيهما بينما مد ا  ر 

يده وي جيوب المجني عليهما م رجا ما ويها من نقود وتعد الحادثة جريمة سرية(
(4) 

 

 252( د. ووزية عبد الستار لالم در السابقل ص1)

 215ص (د. عمر السعيد رم ان ل الم در السابق ل2)

 316جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابق ل ص (د.3)

 -11س -4مجموعة ا حكام العدلية ع  1111\1\6وي \314يرار محكمة التميز ريم (4)
 26ص
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اهريا او او من ش ص يحمل سالحا ةة ا كراه او من ش  ين او اكثر بطريق

م بأ بين غروب الشمس و شرويها ويد جعل المشرع عقوبة السرية ت ل الى 

ا عدام وي حالة ااا كان الجاني يد عاب المجني عليي او عاملي بمنتهى القسوة ووق 

( من يانون العقوبات العرايي 441المادة)
(1)

وسنتناول الطريق العام و وسا ل النقل 

 على حدا :كال 

الطريق العام :ويراد بي الطريق ال ارجيل والحكمة من اعتبار جريمة  -1

هي ان الجاني وي هاا المكان السرية التي تق  وي الطريق العام ةروا مشددا 

يشعر بأطم نان اكثر وعزم وا رار اكبر على اتمام جريمتي 
(2)

و ال عن  

الموا الت بين ان السرية وي الطريق العام تهدد على نحو  طير امن 

اجزاء الدول والمدن
(3) 

على است دامها وي التنقل ويتحقق وسيلة النقل : هي كل اداة تعارف الناس  -2

رف التشديد ااا ويعت السرية وي احد  وسا ل النقل البرية او الما ية بعيدة ة

او  عن العمران ويستو  وي ال  ان تكون الوسيلة معدة لنقل ا ش اص 

الب ا   او البريد ويستو  اي ا ان تكون وسيلة نقل عامة او  ا ة
(4)

  

على عقوبة ( من يانون العقوبات العرايي 444الحالة الثانية :ن ت المادة)

ويعت السرية وي ا ماكن  السجن مدة   تزيد عن سب  سنوات او الحبس ااا

ا تية
(5)

 

حد  وسا ل الد ول أحا ط او سياج ود ل اليي السارق بمكان مسور ب -1

 المن وص عليها.

محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاتي لاو محل للعبادة او محطة سك   -2

حديد او ميناء او مطارل وي هم من هاا النص ان جريمة السرية تكون من 

بموجب  الجريمة الوايعةو ف جناية و اكدت ال  محكمة التميز بقرارها )

 ( تعد حناية ولو اشتملت على عقوبة الحبس(.444المادة)

 

 311( د.جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابق ل ص1)

 215(د. ماهر عبد شويش ل الم در السابق لص2)

  122ل ص1115ل دار النه ة العربيةل 3(د. احمد وتحي سرورل القسم ال اصل ط3)

 312السابقل ص يم الحيدر ل الم در(د. جمال ابراه4)

  2س  3النشرة الق ا ية  ع 1121 \1\12وي \253( يرار محكمة التميز ريم 5)
 155ص
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 الفرع الثالث

 الظروف المشددة الراجعة الى زمان الجرٌمة 

ا ا المشرع بتشديد الحكم على اساس الزمان وي اكثر من نص وال  وي 

  رف الليل ووترات ا  طراب و ال تن  والكوارث.

 ةرف الليل: عد المشرع ةرف الليل ةروا مشددا وي حالتين:او : 

ثانيا(: حيث بمقت اها تكون عقوبة السجن مدة   تزيد عن \442المادة )-1

 مسة عشر سنة وي حالة السرية الوايعة بين غروب الشمس وشرويها و ارتكبت 

متوورا  ويعد ا كراه ستعمال السالر  ين او اكثر لاو بطريق ا كراه بامن يبل ش 

بالمسروق و ال رار بي  بعد ارتكاب السرية بق د ا حت اة ال اعل و لو است دمي

ا ي و وكما ي ت محكمة جنايات الب رة )تبين من سير التحقيق ا بتدا ي و الق 

 د كل من المتهمين )ر()ا(كاوية ومقنعة على ييامهما  ا دلة القانونية المتوورة

المتهمين ا  رين الهاربين الم رية ي يتهم ب عل با ت اق وبا شترا  م  بقية 

تسليب سيارة المشتكي ليال بطريق التهديد باستعمال السالر  مما يقرر على كل 

منهما بالسجن المؤبد (
(1)

  

( من يانون العقوبات العرايي حيث بمقت اها  443ن ت عليها المادة) -2

وي حالة ارتكاب السرية بين تكون العقوبة هي السجن مدة   تزيد عن عشر سنوات 

غروب الشمس وشرويها من ش ص يحمل سالحا او من يبل ثالثة اش اص او 

اكثر او وي محل مسكون او احد ملحقاتي
(2)

 

ثانيا : وترات الكوارث و ال تن :كال ي انات او الحرا ق او غيرها و العلة 

وي التشديد ان ا ش اص يكونون مش ولين وي معالجة الكارثة
(2)

  

 

 

 

 316-315(د. جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابقل ص1)

 (د.جمال ابراهيم الحيدر ل الم در ن سة 2)

 212(د. ماهر عبد شويشل الم در السابقل ص3)
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 الفرع الرابع

 الظرف المشدد الراجع الى تعدد الجناة 

 

-443-442-441اشار يانون العقوبات العرايي الى هاا ال رف وي المواد)

( وي 442(وي ال قرة ثانيا و)441(على  الف وي عدد الجناة حيث ان المواد )444

( وي وقرتها الثالثة 443ال قرة او  تعتبر عدد الجناة اثنين وأكثر بينما المواد)

من ثالثة اش اص او اكثر (وي وقرتها الرابعة تتطلب ويوع الجريمة 444و)
(1)

 

و بال  وأن الحد ا دنى لتعدد الجناة هو ثالثة اش اص ل والعلة وي التشديد هو ما 

و اثارة الرعب و ال زع وي يترتب على الجريمة من ايدام اكثر و سهولة وي التن يا 

ن س المجني عليي مما ي عف مقاومتي وي الدواع عن اموالي 
(2)

 

 

 الفرع الخامس

 المشدد الراجع الى الوسٌلة رفالظ

اعتد المشرع وي الوسيلة المست دمة وي ارتكاب السرية وي اكثر من مو   لو من 

الوسا ل التي اعتد بها المشرع هي ا كراه حيث نص عليي القانون وي المواد 

(444,442,441)
(3)

 

 

  

 1161لسنة  111( من يانون العقوبات العرايي ريم 444-441( المواد )1)

 212الم در السابقل ص¸(د. ماهر عبد شويش 2)

  411(د. جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابقل ص3)
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ولم يعرف القانون ا كراه و يق د بي وي نطاق جريمة السرية توور يوة مادية او 

او تعطلها عن  شأنها ان تتسلط على ارادة المجني عليي وت ع ها معنوية يكون من

المقاومة 
(1)

و ا كراه يد يكون ماد  وهو يتمثل وي عمل من اعمال العنف المادية  

يرتكبي الجاني على ش ص المجني عليي او غيره بق د تعطيل مقاومتي و الو ول 

الى اتمام السرية 
(2)

اما ا كراه المعنو  وهو الا  يتحقق بتهديد المجني عليي بشر  

د بي القانوناو اا  يؤد  الى انعدام حريتي على نحو   يعت
(3)

  

 الفرع السادس

 , المجنً علٌه, المال المسروق(الجانً)الظروف المشددة الراجعة الى صفة 

المشرع ب  ة الجاني كةرف  الةرف المشدد الراج  الى   ة الجاني :اعتد او :

العامل وي ال قرة سادسا من  واني نص على   ة ال ادم وال ان   مشدد حيث نجد

ف و المكلف على   ة الموة (من يانون العقوبات العرايي ونص444المادة )

ب دمة عامة وي ال قرة ثامنا من المادة ن سها و كال  اوراد القوات المسلحة 

(445والحراس الليلين وي المادة)
(4)

و العلة وي تشديد العقوبة وي هاه ا حوال ان  

ها الجاني سهلت عليي ارتكاب الجريمة ال  ة التي يحمل
(5)

 

 

  

 

 215,216د. حميد السعد ل الم در السابقل ص( 1)

 416د. عمر السعيد رم انل الم در السابقل ص(2)

 211د. ماهر عبد شويش ل الم در السابقل ص(3)

 412د. جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابقل ص(4)

  213ل الم در السابقل ص د. ماهر عبد شويش(5)
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اعتد المشرع بهاه الةروف  ثانيا :الةروف المشددة الراجعة الى   ة المجني عليي:

( ال قرة العاشرة على حالة السرية المرتكبة اثناء 444و نص عليها وي المادة)

لو ااا است ل الجاني مرض المجني عليي او الحرب على الجرحى حتى من ا عداء 

عجزه وي حماية ن سي او مالي 
(1)

ووي هاا السياق ي ت محكمة التميز )  تعد  

السرية وايعة با كراه ااا ارتكبها السارق بعد مناولتي للمسروق مني حلو  ويها 

عليي  م در و اكلها ا  ير با تياره بل تعد السرية وي است الل الجاني عجز المجني

(444ها ال قرة عاشرا من المادة)وي حماية ن سي و مالي وينطبق علي
(2)

  

ل ثالثا: الةرف المشدد الراج  الى   ة المال :اعتد المشرع وي هاه الحالة با موا

ل و يد نص على ال  وي ال قرة   دة الى القطاع الم تلط االعامة و ا موال الع

( 444الحادية عشر من المادة )
(3)

هاا السياق ي ت محكمة التميز بأني )ااا  ووي

ارتكب عامل وي احد  مؤسسات القطاع العام سرية وي المحل الا  يعمل ويي 

(من يانون العقوبات 444ويطبق عليي ال قرتين السادسة و الحادية عشر من المادة )

العرايي
(4)

 

 

 

 

 

 411(د. جمال ابراهيم الحيدر  لالم در السابقل ص1)

 -5س -4النشرة الق ا ية   ع 1124وي  24 \جنايات\ 1311(يرار ريم 2)
 244ص

 411السابقلصد. جمال ابراهيم الحيدر  لالم در(3)

 -1لمجموعة ا حكام العدلية  ع 1126\2\25وي  26\جنايات\ 211يرار ريم (4)

  216ص -2س
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 المبحث الثالث

 تمٌز جرٌمة السرقة عن غٌرها من جرائم االموال

روها وي ع(حيث 451-431تكلم المشرع العرايي عن جريمة السرية وي المواد )

( ونص على عقوبتها وي المواد ا  ر  الماكورة لكما نص على 431المادة )

( وتكلم عن جريمة ا حتيال وي 454,453جريمة  يانة ا مانة وي المواد)

(456المادة)
(1)

ول  اص بتميز لال  سوف نتناول وي هاا المبحث مطلبين ا  

 جريمة السرية عن جريمة  يانة ا مانة والثاني تميزها عن جريمة ا حتيال.

 المطلب االول

 تمٌز جرٌمة السرقة عن جرٌمة خٌانة االمانة

بأنها )ا تالس مال منقول ( 431عرف المشرع العرايي جريمة السرية وي المادة)

ا مانة استيالء ش ص على مملو  ل ير الجاني عمدا( وي حين تعرف جريمة  يانة 

الحيازة الكاملة لمال منقول موجود لديي على سبيل الحيازة الناي ة  يانة للثقة التي 

اودعت ويي و ال  بتحويل   تي من حا ز لحساب مالكي الى مدع للملكية لا  

بتحويل   تي على الشيء من امين لحساب  احب الحق الى م ت ب للملكية
(2)

 

 

 

 

 

 

 1161(لسنة 111عقوبات العرايي ريم )(يانون ال1) 

 411د. جمال ابراهيم الحيدر  ل الم در السابقل ص(2) 
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و من هاه التعاريف يت ش ان جريمة  يانة ا مانة تت ق م  جريمة السرية وي ان 

محلهما واحد وهو مال منقول مملو  لل ير لو ت تلف جريمة  يانة ا مانة عن 

يكون التسليم ركن من اركانها حيث ان المال هو وي جريمة السرية وي ان ا  يرة 

على عقد من عقود  مال يد مؤيتة بن اا  ل وي حيازة الجاني ولكن يده على هاا ال

ا مانة كعقد الوديعة او العارية ثم تن رف ارادة الجاني الى ان يستولي على المال 

ا  ان يحول حيازتي على المال الى حيازة تامة 
(1)

ووي سياق ال  ي ت محكمة 

التميز بأني)ت تلف جريمة  يانة ا مانة عن السرية وي ان ركن السرية هو ا تالس 

المال ونقلي من مكان وجوده بق د ا ستيالء عليي و الت رف ويي ت رف المال  

منا ا بتداء وي حين ان يد مرتكب وبال  تكون يد السارق على المال غير مشروعة 

تكون مشروعة ابتداء ثم تنقلب الى يد غير مشروعة بعد الت رف وي   يانة ا مانة

مانة  الف ال رض من ا يداع(ا 
(2)

اي ا ا وعال المكونة للسرية تعد جرا م سرية  

متعددة و بال  توجي بشأنها عدة تهم وي حين ان وي جريمة  يانة ا مانة وا  تالس 

ريات تتعدد بتعدد المجني عليهم هو ال عل الوحيد وي الجريمة ل علما بأن الس

(3)
وت تلف الجريمتان وي علة التجريم حيث ان علي التجريم وي جريمة السرية 

حماية المال بينما وي  يانة ا مانة تكمن العلة وي حماية الثقة التي اودعها تكمن وي 

المجني عليي الى الجاني و التي وردت على مال معين 
(4)

 

 

 

 

 312ل الم در السابق ل ص(د. ماهر عبد شويش 1)

 -4النشرة الق ا ية ع 1123\11\13وي  23\جنايات\ 1555(يرار محكمة التميز ريم 2)
 433ص -4س

  411(د. جمال ابراهيم الحيدر  لالم در السابق لص3)

 415(د. محمود نجيب حسني لالم در السابقل ص4)
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وان جريمة  يانة ا مانة ت رض ان يكون المال الا  استولى عليي الجاني وي 

حيازتي ا  يجب ان يكون المال يد سلم للجاني يبل ارتكاب ال عل المكون للجريمة 

وبال  وأن  يانة ا مانة هي اعتداء على الملكية دون الحيازة  ن المال مو وع 

وي جريمة السرية يكون ا عتداء على حقي الملكية هو وي حيازة الجاني ا ال بينما 

 ن المال ينتقل من المجني عليي الى الجاني عند ارتكاب الملكية و الحيازة معا 

ال عل المكون للسرية 
(1)

و وي ال  ي ت محكمة التميز)ااا كان المشتكي يد سلم  

المال الى المتهم وال يتحقق ركن ا  تالس وتكون الجريمة  يانة امانة ووق 

( من يانون العقوبات العرايي(453المادة)
(2)

و ت تلف جريمة السرية عن  يانة  

ا مانة من حيث الركن المعنو  للجريمة من حيث الق د العام و ي كلتا الجريمتين 

يجب ان يعلم الجاني بعا دية المال وي السرية المال يكون مملوكا لل ير ووي حيازة 

كما ان المال مملوكا لل ير ووي حيازة الجاني ال ير ام وي  يانة ا مانة ويكون 

الجاني وي كلتا الجريمتين يجب ان يكون عالما بماهية ال عل الا  يتمثل بالسرية 

ا تالس ووي  يانة ا مانة ا ستعمال و الت رف وكال  علم ال اعل وي السرية وي 

ال اعل يجب  ان المجني عليي غير راض بأنتقال  الحيازة اما وي  يانة ا مانة وأن

ان يعلم بنوع الحيازة ا  اني يحوز المال حيازة ناي ة 
(3)

اما وي عن ر ا رادة   

الى ارتكاب وعل ا  تالس اما و ي جريمة السرية يجب ان تن رف ارادة الجاني 

الت رف اهب الى ارتكاب وعل ا ستعمال اووي  يانة ا مانة وأن ارادة ال اعل ت
(4)

 

 

 

 

 415م الحيدر ل الم در السابقل ص(د. جمال ابراهي1)

 416ص -4س -2النشرة الق ا ية ع 1123\5\1وي  23\415(يرار محكمة التميز ريم 2)

 444(د. جمال ابراهيم الحيدر ل الم در السابقل ص3)

 325(د. ماهر عبد شويش لالم در السابقل ص4)
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بتمل   اما من حيث الق د ال اص وأني يتمثل وي جريمة السرية وي ي د الجاني

المال وحيازتي حيازة كاملة اما وي  يانة ا مانة وأن الق د ال اص يتمثل بنية تمل  

المال
(1)

اما من حيث العقوبة وأن المشرع عايب على  يانة ا مانة بمقت ى  

(من يانون العقوبات العرايي بالحيس او ال رامة ولم يحدد حدود هاتين 453المادة)

( بالحبس و 446وأن المشرع عايب عليها وي المادة) العقوبتين اما جريمة السرية

حدد الحبس بين ثالثة اشهر و  مس سنين مالم تقترن يةرف مشدد من الةروف 

(445-441المن وص عليها وي المواد)
(2)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 222(د. ووزية عبد الستار ل الم در السابقل ص1)
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 المطلب الثانً                                       

 االحتٌال تمٌز جرٌمة لسرقه عن جرٌمة                       

( وي يانون العقوبات 456ا حتيال وي الماد) تكلم المشرع العرايي عن جريمة

العرايي ويعرف ا حتيال باني ا ستيالء على مال منقول مملو  لل ير بنية تملكي 

وال  بواسطي ا حتيال المن وص عليها وي القانون
(1)

بين وهنا  ووارق عديده 

بوجي عام تتويف على  ريةلسوهي بان جريمة ا تيال وجريمة السريةجريمة ا ح

جاني وي سبيل ا ستيالء على حيازة الشئ المسروق المجهود الع لي الا  يبالي ال

ا حتيال تقوم على جهد المعنو  الا  يبالي وي حمل المجني عليي على  اما جريمة

 ستيالء على المال المنقول دون ر ابا  ديقي وتسليمي المال لوتقوم السريةت 

عليي يسلم المال الى الجاني ر ا يا  حتيال ان المجنيالمجني عليي بينما ا 

(2)
وت تلف الجريمتان ن حيث ال اية م  جريمة  يانة ا مانة وال اية وي كل من 

ن  احبي مني اما وا حتيال تتمثل بالح ول على المال بنيي تملكي وحرما السرية

ض الا  سلم من اجلي بنية لجاني يت رف وي المال  الوا لل روا وي  يانة ا مانة

 . ملكي ت

ت تلف جريمة ا حتيال عن السرية من حيث التسليم و ي ا حتيال يعد التسليم ويها 

وهو  زم للتمام الجريمة ألني شرط لوجود المو وع ا عتداء بيد الجاني لويتمثل 

بعيب ال ش  بااتي عن ر ا ستيالء على المال ويتحقق بأرادة المجني عليي المشوبهة

ويكون تسليما نايال للحيازة الكاملة وماويا لسقي وان التسليم النايل للحيازة الكاملة او 

الناي ة من المال  او الحا ز وعن وعي وادرا  وحيازة حره ين ي ا  تالف 

جريمة السرية 
(3)

 

 

 441صالحيدر  لالم در السابق لجمال ابراهيم  (د.1) 

 331/332در السابقلصماهر عبد شويشل الم  (د.2)

 441(د. جمال ابراهيم الحيدر  لالم در السابق لص3)
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م احتياليي من  الل است دام اس الى است دام طر وتتحقق جريمة ا حتيال با  اوة

ا حتيال سواء كان ا سم حقيقي او وهمي او  كااب او   ي كاابي وتتحقق جريمة

ا اسم او اللقب او على كليهموي  ا نتحال على 
(1)

ت تلف جريمة ا حتيال عن 

ا حتيال علم  اي ا و ي عن ر العلم تتطلب جريمة من حيث الركن المعنو  السرية

الجاني باني يقوم ب داع المجني عليي وعلمي باني يكاب وعليي واني الق د الجرمي 

ااا كان الجاني يعتقد  حت ادعا ي لبينما وي  ومن ثم تت ي المسؤولية الجزا ية ينت ي

المال المستولى عليي  ا لسريي ويتطلب علم الجاني بماهية وعلي وعلمي بعا ديةجريمت

وكال  عدم ر ي المجني  عل يؤد  الى ا عتداء على الملكيةوعلمي بان و

عليي
(2)

ال وي حيث تتجي اراده الجاني وي ا حتي وكال  ي تل ان وي عن ر ا رادة

ه اراده الجاني الى تحقيق القانون وتجاالتي نص عليي  استعمال الوسا ل ا حتيالية

 وي السرية وهي عمل المجني عليي على تسليم مالي الى الجاني اما النتيجة الجرمية

  وان اراده الجاني تن رف الى وي ا ستيالء الى مال منقول مملو  لل ير وكال

 وسريي جنحي يعايب عليها بالحبس مالم تقترن ت تلف الجريمتان من حيث العقوبة

ايب عليها بةرف مشدد وت ل عقوبتها الى ا عدام كحد اعلى اما ا حتيال يع

 .(31بالحبس حتى  مس سنوات 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 311(د. عبد المهيمن بكرل الم در السابقل ص1)

 311(د. حميد السعد  ل الم در السابقلص2)

 422الم در السابق لصجمال ابراهيم الحيدر  ل  (د.3)
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 الخاتمة

مو وع جريمة السرية وأن الباحث يد تو ل الى اهم بعد ا نتهاء من البحث وي 

 ا ستنتاجات ا تية:

جريمة السرية هي وي ا ساس جنحة حيث نص المشرع على عقوبتها  -1

( و تعتبر جناية وي حال ايترانها بةرف مشدد من 446بالحبس وي المادة )

 .( 445-441الةروف المن وص عليها وي المواد )

 .الشيء محل ا  تالس يجب ان يكون مال منقول مملو  لل ير  -2

تكون للركن المعنو  وي السرية اهمية كبيرة ت اهي اهمية الركن الماد   -3

 .لها حيث يتمثل بالق د العام و الق د ال اص

 . ت تلف جريمة السرية عن جريمة  يانة ا مانة وي عن ر التسليم -4

ان الجاني وي ا حتيال يست دم طرق  ت تلف جريمة السرية عن ا حتيال وي -5

 .احتيالية 

و السرية تتويف على الجهد الماد  للجاني بينما ا حتيال تتويف على الجهد  -6

  . المعنو 

الةروف المشددة وي جريمة السرية اكثر من الةروف المشددة وي بايي  -2

 الجرا م .
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 المصادر

 القرآن الكرٌم 

 اوالً:الكتب

 لالتبل ب ن تبلرنف ذ ت  حتبر ا تبلقي تبل ا تع تالالن تبل قنلا  تت-ف -1

 5115لن ن  

 1976 تليل اتبلل ا ات لةفبف ت5رلنفتبلي فذ ت  ب  تب لنبل تيت-ف -5

 تفب تبلل راتبل  لنات بلقا  ا ت3ف.تبرلفتع,ر تي ن  تبلقي تبل ا ت تي -3

1985 

 تليل اتبلل ا ات5 تي5بل قنلا تبل فنف تجف.ترلنفتبلي فذت ت  حتالالن ت -4

ت1976 لةفبف 

ف.تي يا تحلفتبلقاف تبل انذ تبلللافئتبل الاتع تالالن تبل قنلا  تليل اتت -5

ت1985بل يالات تبل نن  ت

-1976ف.تحلفتبلل نل تل  ت تبلقي تبل ا  تفب تبلل راتبل  لنا تبلقا  ا ت -6

ت1977
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بل قنلا  تليل اتبل يالا تتف.تح  ترين ت  ات بلللافئتبل الاتع تالالن  -7

 1985بل نن  ت

ف.تحل تبلي نفت لرا ت ت  حتالالن تبل قنلا تبلقي تبل ا  تفب تبلل راتت -8

ت1977بل  لنا تبلقا  ا ت

 1978ف.تحن تلرلف ت  ب  تب   ا تنب لنبل تبلقا  ا ت -9

ف.تعنيناتحلفتبلي,ا ت ت  حتالالن تبل قنلا تبلقي تبل ا  تفب تت -11

ت1985لقا  ا تتبلل راتبل  لنات تب

 تفب ت5ف.تلا  تحلفت ننشت ت  حتالالن تبل قنلا تبلقي تبل ا  تي -11

ت1988بل ,عتل يلاحاتنتبلل  ت ت ال اتبللن ل ت

ف.تلرلنفتلرلنفتل يفر ت  حتالالن تبل قنلا تبلقي تبل ا  ت -15

ت1975 تليل ات ال اتبلقا  ات 7ي

 ف.تلرلنفتل نعتريل  تبل  ب  تبللر اتلالل  راتبل الات ت -13

ل يفرتع ل  تل ال تح  تبللف  تبلل  فتب نل تل ,لاتل   تتف. -14

 1976بلقا  ا ت

ت1975فب تبلل راتبل  لنات تبلقا  ا ت

حلفتبل ينيتلرلف تالالن تبل قنلا تبل  بال  تليل اتبلف,اا ت -15

ت198311لةفبف 
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حلفتبلل نل تل  تيال  تبلنينيتع ت  حتالالن تبل يبءتبل نن, تبلقي ت -16

 1973بل ا  ت

 

 القوانٌٌنثانٌاً: 

 .1161( سنة 111يانون العقوبات العرايي )ريم  -1

 

 


