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 شكر وامتنان                   

 

بعد ان وفقنً هللا سبحانه وتعالى الى إتمام هذا البحث ال ٌسعنً الى ان أتقدم 

 عبد الرزاق طالل جاسم السارة المساعد  بجزٌل الشكر واالمتنان الى األستاذ 

وجمٌع أساتذتً فً هذه الكلٌة والى جمٌع من ٌعمل بها من اجل الخٌر وعمٌدها  

من ساعدنً على إتمام هذا العمل كما اخص منهم األستاذ عبد الجبار وجمٌع 

 0وعلى من ساعدنً واعطانً من علمه فجزأهم هللا خٌرآ
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 المقدمة

الن حفظ االمانة  1صادقا وحافظا ألمانته  األصل فً اإلنسان ان ٌكون امٌنآ

واجب أخالقً ودٌنً أوصت به الشرائع السماوٌة واكثر من اوصى بها دٌننا 

؛  اإلسالمً الحنٌف  فٌكفً ان نعلم كم هً صفة رذٌلة ومقللة من قٌمة اإلنسان

ذه صفات المسلم وهً الصدق واالمانة وه لوهذا الن دٌننا الحنٌف بٌن أفض

فان األمانة عكس الخٌانة فال بد من  ا محمد صل هللا علٌه وسلم وعلٌهأخالق نبٌن

على المجتمع من  األمانة وخطورتهاوالهمٌة جرٌمة خٌانة المحافظة على األمانة 

وهً من بواعث اختٌارنا  واألخالقٌةكافة النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ماهً جرٌمة  األوللمبحث لموضوع البحث الذي تناولناه فً مبحثٌن تناولنا فً ا

وٌة لجرٌمة خٌانة االمانة وتعرٌفها لغة واصطالح وبٌان المتطلبات المادٌة والمعن

خٌانة االمانة ومٌزناها عن فً المبحث الثانً عقوبة جرٌمة  خٌانة االمانة وتناولنا

من ثم جرٌمة االحتٌال كما اننا قمنا والجرائم المشابهة لها مثل جرٌمة السرقة 

توصٌات وذلك الن جرٌمة خٌانة االمانة من المواضٌع المهمة والتً بوضع 

ل هذه الجرائم فً الوقت الحالً فال بد من بٌان مضارها على المجتمع زادت مث

وعلى المعامالت بٌن االفراد النها تقلل من الثقه بٌن االفراد والمجتمع وهو بدوره 

هذا الموضوع وقد اهتم ٌنعكس سلبآ على المجتمع وهذا ما دعانا للبحث فً 

المشرع العراقً بدوره فً هذه الجرائم لعلمه بخطورتها الن غالبٌه المعامالت 

وسنوضح  311و 313و  314مبنٌة على الثقة لذلك فقد خصص لها فً المواد 

  1فً هذا البحث رأي المشرع العراقً 

 

                              8 

 



 

 األولالمبحث 

 خٌانة األمانةماهٌة جرٌمة 

 

الفصل الثالث من األموال فٌعلى خٌانة األمانة الواقعة  موضوعلقد نضم المشرع العراقً 

لذلك سؤبٌن فً  هذا ( من قانون العقوبات العراقً ؛ 313( و) 314الثالثفً المادتٌن ) الباب

لجرٌمة ومن ثم سنعمل على بٌان المتطلبات المادٌة والمعنوٌة  البحث تعرٌف خٌانةاألمانة

بٌان علة التجرٌم كما سؤبٌن ما ٌشابهها من الجرائم الواقعة على  باإلضافةإلى؛  األمانةخٌانة 

 وتصنٌفهموقف المشرع العراقً  أبٌنمثل جرٌمة السرقة وجرٌمة االحتٌالومن ثم  األموال

 لهذه الجرٌمة

 األولالمطلب 

 األمانةتعرٌف خٌانة 

فخان خٌانة من الخون  –فً اللغة : خان  األمانةجرٌمة خٌانة فً اللغة : تعرف  األمانةخٌانة 

سارق هو من ال؛ و نؤ؛ والخائن هو الذي خان ما جعل علٌة امٌ ٌتعدىبنفسهفعل  ومخانةوخونا

سارق خائن دون العكس  ؛ وربما قٌل كل إلٌهممنوع من الوصول  كاناخذ خفٌة من موضع 

) تنقصهإي الشًءل سارق خائن ؛ وتخونت : اي لٌس ك
8)

 

باألمانة؛ولم ٌرع لعهده واصل المعنى النقص والتفرٌط  أتمنهوقٌل خان لم ٌنصحه حٌن 
(7)

 

 812(  البقرة :  تختا نونؤنفسكمفً الخٌانة هً خٌانة للنفس كما فً قولة تعالى )   أنكما 
(4)

 

 

 811, مختار الصحاح,ص    11, ص3( لقاموس المحٌط, ج8)

ٌانة االمانة و اثرها فً العقود المالٌة فً الشرٌعة االسالمٌة, (د. محمد علٌوي ناصر, خ7)
 74دراسة مقارنة , رسالة دكتوراء ,ص

  812( سورة البقرة , األٌة 4)
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 اصطالحا األمانةخٌانة 

   

دٌدة  فً الفقه فقد عرفها فقهاء القانون تعارٌف ع األمانةسنعمل على بٌان تعرٌف خٌانة 

استٌالء شخص على الحٌازة الكاملة    بؤنهاالحٌدري ) إبراهٌم"فقد عرفها الدكتور جمال 

1( األمانةلمنقول موجودا لدٌه  على سبٌل 
(8)

 

مال المنقول الذي ٌكون بحوزة فً ال  األمانةمن خالل هذا التعرٌف ٌتبٌن لنا  ان خٌانة 

 األمانةٌكون  تحت حٌازته على سبٌل  األساستمن  تكون حٌازة ناقصة  الن المال فً المإ

تصرف المإتمن فً المال  الموجود لدٌه  فً غٌر ماخصص له فانه فً هذه   فإذاومن ثم 

1فٌه أودعتالتً  األمانةٌكون قد خان الحالة 
(7)

 

لم ٌضعوا له حد  األساتذةموضوع واسع الن اغلب  األمانةموضوع خٌانة  إنوهذا ٌعنً 

الدكتور محمد مصطفى القللً كما ان  ماسار علٌه المشرع العراقً معٌن فلم ٌحددوه وهو 

واالستاذ الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري وغٌرهم من االساتذه عرفوها بشكل واسع الن هذه 

الجرٌمة وحسب رأٌهم ال ٌمكن حصرها فً موضوع معٌن وال ٌمكن تحدٌدها وذلك الن 

ٌن بل جعلها واسعة وخٌرآ فعل فً ذلك المشرع العراقً نفسه لم ٌحددها فً موضوع مع

 جرم الن القاعده القانونٌة تقول بعض االفراد وٌدعون بؤن هذا الفعل غٌر محتى ال ٌستغلها 

ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص 
 (4)

 

وعلٌه سنوضح بعض تعارٌف فقهاء وهذا هو سبب عدم حصر المشرع لهذا الموضوع 

 فً هذا الموضوع  القانون ومعرفه ارائهم

شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات  –الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري  (8)

  381ص  –بٌروت  –العراقً 

  381ص –المصدر نفسه  (7)

 7183بغداد لسنه  –جرٌمة خٌانة االمانة  –القاضً عدنان زٌدان حسون العنبكً  (4)

 34ص  –

 

                                            4 



 

عن  أخرانتهاك شخص حق ملكٌة شخص  بانها) فقد عرفها الدكتور محمد مصطفى القللً 

(  أودعتفٌهالتً  الثقةطرٌق خٌانة 
(8)

 

 الحٌازة) االستٌالء على  بؤنها األمانةالدكتور حسن صادق المرصفاوي  عرف خٌانة  أنكما 

 رارا به متى كان المال قد سلمعلٌة حق الملكٌة او وضع الٌد أض ألخرالكاملة لمال منقول 

( الى الجانً بوجه من وجوه االئتمان
(7)

 

من جرائم االعتداء على االموال  جرٌمة)  بؤنها شوعرفها اٌضا الدكتور ماهر عبد شوٌ

اعتداء على مال مملوك  بؤنهاوجرٌمة النصب واالحتٌال  السرقةتتفق مع جرٌمة  فإنهاولذلك 

ٌجب ان تكون على مال وٌجب ان ٌكون هذا المال مملوك للغٌر وانه على  أنها إيللغٌر 

( األمانةسبٌل 
(7) 

 الء شخص على مال منقول ٌحوزه بناء  استٌ بؤنهاعرفها )  الدكتور عباس الحسنً إنكما 

هذا العقد وذلك  بمقتضى فٌه تأودعالقانون عن طرٌق خٌانة الثقة التً  هعلى عقد مما حدد

لملكٌته  مدع   إلى من حائز لحساب مالكه بتحوٌل صفته
(3)

  

من خالل اراء فقهاء القانون فؤننا توصلنا الى ان جرٌمة خٌانة االمانة هً من الجرائم 

 العمدٌة والتً ٌوجد فٌها القصد الجرمً وذلك من خالل رأي فقهاء القانون النهم جمٌعآ

تطرقوا لهذا الموضوع وبٌنوا وجود القصد الجرمً ومن ثم فان جرٌمة خٌانة االمانة ال تقع 

 اال بالتسلٌم الن جمٌع الفقهاء قالوا بالتسلٌم حتى تكون جرٌمة من جرائم الخٌانة 

 

السرقة  –الجرائم الواقعة على األموال فً قانون العقوبات  اإلماراتً  –(ممدوح خلٌل البحر 8)

  724إثراء للنشر والتوزٌع األردن ص –تٌال وخٌانة األمانة واالح

–مطبعة النهضة القاهرة  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  –(حسن صادق المرصفاوي7)
  741ص

  482المكتبة القانونٌة ص  –شرح قانون العقوبات القسم الخاص  –(ماهر عبد شوٌش4)

القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات العراقً الجدٌد المجلد الثانً  –(الدكتور عباس الحسنً 3)
 ( 774ص – 824) –مطبعة اإلرشاد  –جرائم االعتداء على األشخاص واألموال  –
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 :التشرٌعفً  األمانةخٌانة  

 ( لسنة 888فقد اكتفى فً قانون العقوبات العراقً رقم )  ٌهمناالمشرع العراقً وهو ما  إما

 ( منه 311( و )  313( و  314فً المواد ) األمانةبالنص على جرٌمة خٌانة (  8464)

 عقد من العقود بؤيولم ٌحددها   سبب االمانة أطلقا فعل فً ذلك كما انه ٌعرفها  وحسنولم  

 وان المشرع بذلك قد وسع من  الجناةوذلك لتوسٌع الحماٌة الجنائٌة وحتى ال ٌفلت احد من  

نةمااألرٌمة خٌانة المفهوم لج
(8)

 

ستطٌع معرفة خٌانة ( المعدل ن 8464( لسنة )888رقم ) ومن خالل قانون العقوبات العراقً

كٌفٌة  الٌه باي  أو عهد بهعلى مال منقول مملوك للغٌر  األمانة فنقول هو كل من اوئتمن

لمنفعة غٌره لشخصٌة او ا تهلمنفعاألمانة فاستعمله بسوء قصد كانت او سلم الٌه على سبٌل 

له من اجله حسب ما هو مقرر  او سلم لغرض الذي عهد بهخالفا  لبسوء قصد  او تصرف به

ٌة التً وجدت فً االتفاق الحاصل بٌن او حسب االتفاق والتعلٌمات الصرٌحة والضمنآ قانون

من  ألنهشخصٌن او اكثر وال ٌهم فً كون الشخص هل هو شخص معنوي ام شخص طبٌعً 

 ون بٌن شخص طبٌعً واخر او بٌن شخص طبٌعً والدولةالممكن ان ٌك
(7) 

(  314وهذا هو رأي المشرع العراقً فً موضوع خٌانة االمانة والذي بٌنه فً المواد ) 

 ( من قانون العقوبات العراقً وهً الجرائم التً تقع على االموال 311( و )  313و)

----------------------------------------------------------------------------- 

 8464( لسنة 888( قانون العقوبات رقم )8)

 ( المعدل  8464( لسنة )888قانون العقوبات العراقً رقم )من  314(انظر المادة 7)

   

           1 

 



 

 المطلب الثانً

 

 لخٌانة االمانةالمتطلبات المادٌة والمعنوٌة 

األمانة خالف الغرض من اإلٌداع  
(7)

أن جرٌمة خٌانة  األمانة تكون على األموال والتً 

( من قانون العقوبات العراقً رقم 311-313-314بٌنها المشرع  العراقً فً المواد )

( المعدل لذلك فان خٌانة األمانة تكون على األموال واألموال تكون  8464( لسنه )888)

منقولة 
(8)

 ة لجرٌمة خٌانة األمانة لذلك سوف نبٌن المتطلبات  المادٌة والمعنوٌ  

                         الفرع األول  

 (المتطلبات المادٌة ) الركن المادي   

لم ٌوجد فً هذه الجرٌمة  فإنها  بالتسلٌم الن التسلٌم اذا أن جرٌمة خٌانة األمانة ال تتم أال  

تعتبر سرقة حٌث أن محكمة التمٌٌز قضت بؤنه )تختلف جرٌمة خٌانة األمانة عن السرقة 

فً ان ركن السرقة هو اختالس المال ونقله من مكان وجوده بقصد االستٌالء علٌه 

غٌر مشروعة منذ والتصرف فٌه تصرف المالك وبذلك تكون ٌد السارق على المال 

تداء فً حٌن ان ٌد مرتكب جرٌمة خٌانة األمانة تكون مشروعة منذ االبتداء   ومن ثم االب

 (7ه)تنقلب غٌر مشروعة بعد التصرف فٌ

وعلٌه فان االختالف بٌن جرٌمة خٌانة االمانة وغٌرها من الجرائم المادٌة الواقعة 

سلٌم وانما على االموال تكون فً ركن التسلٌم حٌث ان فً جرٌمة السرقة ال تتم بالت

باختالس المال ونقله من مكان وجوده بقصد االستٌالء علٌه اما فً خٌانة االمانة 

فٌكون فً بداٌة االمر بالتسلٌم ومن ثم تنقلب الى خٌانة امانة الن فً وقت التسلٌم لم 

 ٌكن حٌازه كاملة وانما حٌازة ناقصة اي ال ٌجوز ان ٌتصرف بها تصرف المالك 

 

 ( المعدل 8464( لسنة )888عراقً رقم )قانون العقوبات ال (8)

 344النشرة القضائٌة  ص  84/88/8424فً  24 –جناٌات  – 8111قرار رقم  (7)
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ال ٌكون فٌه  لسرقةإن افً  السرقةوجرٌمة  األمانةمن ذلك ٌتضح الفرق بٌن جرٌمة خٌانة 

وعلٌة فان المتطلبات المادٌة هً  أوالفتكون بتسلٌم المال المنقول  األمانةتسلٌم اما خٌانة 

والتسلٌم ونشاط الجانً  الجرٌمةمحل 
(8)

 

 محل الجرٌمة :اوآل

ٌكون فً المال المنقول المملوك للغٌر اي لغٌر الجانً وهو  األمانةالخٌانة  جرٌمةان محل 

وهو بذلك ال ٌختلف عن محل ( من قانون العقوبات العراقً 314) المادةما وجد فً نص 

جرٌمة السرقة فٌجب ان ٌكون المال منقوال  وهو نفسُه فً خٌانة األمانة وفً السرقة ومن 

األموال المنقولة  ) النقود واألمتعة والمالبس والسندات والحٌوانات والعقارات ( 

وغٌرها  بالتخصٌص كاآلالت الزراعٌة وآالت المصانع
1 (7)

ما وٌدخل فٌه العقارات ك 

أي شًء ٌدخل ضمن المبنى مثل الشبابٌك ومصابٌح االناره واللوحات   باالتصال  ٌعنً

باع اي الفنٌة وغٌرها فً حال تسلٌم البٌت على أساس األمانة فإذا اخل المإتمن فً عملة و

1علٌها  ائتمنٌعد خائن لؤلمانة التً  شًء دون حق او موافقة فؤنه 
(4)

 

من ذلك فانه ٌُعلم بان اي شً عائد الى ملحقات المنزل مثال  او ملحقات االالت الزراعٌة او 

االدوات فانه ٌعد من االمانة فاذا قام احد ممن وكل الٌهم الحفاظ على االمانة وقام بالتصرف 

وان فعله هذا  بهذه الملحقات فانه ٌعد خائن لالمانة وللثقة التً اودعت فٌه او وكل بحفظها

ٌحاسب علٌه القانون الن تصرفه فً هذه الملحقات بغٌر حق وذلك النه حائز لها حٌازة 

ناقصة وهً التإهله الصالحٌات بالتصرف فٌها تصرف المالك مثل البٌع او الهبة او 

التبرع واي شًء ٌدخل ضمن هذه االعمال او التصرفات وهً تصرفات فقط من حق 

 المالك 

-------------------------------------------------------------------------- 

العاتك -شرح قانون العقوبات القسم الخاص-(الدكتور فخري عبدالرزاق صلبً الحدٌث8ً)
 462ص –القاهرة 

 387ص  –الدكتور جمال إبراهٌم الحٌدري ؛ المصدر سابق (7)

 384ص–( المصدر نفسه 4)
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كما ان المشرع العراقً لم ٌؤخذ باألفكار و االبتكارات و المنافع و سر براءة اختراع      

المادٌة كما ان القانون قد ساوى فً نوع  باألموالفقط  اخذ ولكنه المعنوٌة األموالاي فً 

ادٌة والصور ام معنوٌة مثل ) مثل الرسائل الع مادٌة قٌمتهقٌمة المال سواء كانت 

( الفوتوغرافٌة
 (8)

 

من ٌسًء  ( من قانون العقوبات العراقً حٌث قال : 314)وعلٌه ٌخضع لحكم المادة

كالبٌع   –او اذا تصرف بها بسوء قصد  إلٌةللمحافظة علٌهااستعمال صورة تذكارٌة عهد بها 

 سلمت الٌه  أجلةالرهن او الهبة ؛ على خالف الغرض الذي من او 

ٌر االتفاق او بغ استعملهثم  تمن علٌهاو لشًءمن ٌتصرف بسوء قصد  من خالل ذلك فانه

البد من التسلٌم للمال اي أنه وٌعنً هذا  لؤلمانةعد خائن ه ٌفان أودعت فٌهخان للثقة التً 

لة فً ذلك هً فً االعتداء على المال المملوك للغٌر للغٌر وان العالمال المملوك 
(7)

من  

الشٌاء التً لها قٌمة معنوٌة وهً التً اهذا نعلم بان المشرع العراقً تطرق اٌضا  الى 

على سبٌل القٌمة المادٌة او المعنوٌة وهو بهذا ساوي بٌن األموال التً لها قٌمة مادٌة تكون 

 314واألشٌاء التً لها قٌمة معنوٌة وذلك من خالل القٌمة المادٌة له وذلك من خالل المادة 

اقب علٌها المشرع العراقً فً حال من قانون العقوبات العراقً التً بٌنت ذلك والتً ع

 خان من أودعت فٌه هذا الشخص للثقة 

 ( 384ص ) –المصدر السابق  –الحٌدري  إبراهٌمال جم (8)

 464ص –المصدر السابق –الدكتور فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً  (7)
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 : التسلٌم ثانٌا                 

 

األمانة هو التسلٌم وعلٌه فان جرٌمة خٌانة االمانة ان من المتطلبات المادٌة لجرٌمة خٌانة 

وذلك الن المال  حٌازة ناقصة  حٌازتهفان  تكون  ض التسلٌم قبل وقوع الجرٌمة وعلٌه فترت

قام  فإذاوعلٌة باي كٌفٌة كانت   األمانة او ٌعهد به إلٌهٌكون على سبٌل  الذي سلم الٌه 

لؤلمانةوفً هذا قضت ال ٌعد هذا خٌانة ف اتٌالء على مال لم ٌسلم إلٌهإطالقاالسبشخص 

المتهم فال ٌتحقق ركن االختالس  إلىكان المشتكً قد سلم المال  إذا)  محكمة التمٌٌز فً انه

( عقوبات بتنازل المشتكً عنها (314وفق المادة ) أمانةوتكون الجرٌمة خٌانة 
 (8) 

 ثالثا : نشاط الجانً 

والتً  ل التً  تحقق جرٌمة خٌانة االمانةحددت األفعا ( من قانون العقوبات 314ان المادة )

 تكون عن طرٌقٌن 

 االستعمال  –أ 

 صرفتال -ب

 

-------------------------------------------------------------  

 النشرةا386ص  1/1/8424فً 24 –جزاء تمٌٌزٌة (314ز رقم )قرار محكمه التمٌٌ(8)

 القضائٌة

4 

 



 

فً ما ٌكون قابآل للحصول على  الشًء: اما االستعمال فٌكون باالستخدام  االستعمال -أ 

الماصة  المضخةكما فً استخدام  اإللهاو باستخدام  منفعة كركوب السٌارة اي استعمالها 

فٌه  أودعتالتً  األمانةقد خان بدون علم صاحبها او بدون موافقته فان فً هذه الحالة 

1ون االتفاق واستعملها دون علم صاحبها ود
(8)

 

لما ٌترتب علٌه  نظرامن المالك  إالوفقآ لما تقدم ٌعنً الفعل الذي ال ٌصدر  الستعمالافاذا 

نزاف قٌمة المال كلها او بعضها من است
(7) 

ب: االستغالل او التصرف: وذلك فً ان ٌقوم من تسلم إلٌه المال على سبٌل األمانة وٌقوم 

ه وإدخاله فً حٌازة الغٌر كما لو باعه او وهبه او اوصى ب ظابعبإخراج ما فً أمانته كآل او 

او قام بمقاٌضته او قام برهنه 
(4)

 

من خالل نشاط الجانً والذي بٌناه فً االستعمال والتصرف والذي ٌقوم به من خان لالمانة 

 على بعد ان وكلت الٌه المحافظة على االموال المنقولة الننا قلنا سابقا  بان الخٌانة التكون اال

مال وٌجب ان ٌكون هذا المال مملوك وٌجب اٌضا  ان ٌكون مملوكا  للغٌر النه فً حالة عدم 

 واال فال وخود لخٌانة االمانة فً هذا  اي وجود عائدٌة للمال فانه الٌاخذ حكم خٌانة االمانة 

 374ص  –السابق المصدر  –الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري  (8) 

 371-ص–المصدر نفسه (7)

 348-ص –المصدر السابق  –الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري (4)
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و كآل فانه ٌعد تصرف فً االمانة وهو ا ا  للملكٌة ضمن الناقلة األفعالن اي فعل من هذه ا 

عرف ومن الممكن ان ت األمانةفً خٌانة  إفصاحوهنالك خٌانة االمانة  أركانالركن الثانً من 

كما لو قام شخص بالتصرف فً ه فٌ أودعتالتً  المإتمن باألمانةذلك من خالل تصرف 

ستطٌع معرفه ذلك من ن الحالةمنها ففً هذه  عنده وقام بصنع ثوب لهُ  أودعتقطعة قماش 

الودٌعةخالل تصرفه فً هذه 
(8)

 

 الفرع الثانً

 (المتطلبات المعنوٌة ) الركن المعنوي

الجزائٌة عنها تتطلب توافر  المسإلٌةان  جرٌمة خٌانة االمانة من الجرائم العمدٌة ؛ وعلٌة فان 

1القصد الجرمً لدى الفاعل 
(7)

 

عمدٌة وذلك بٌنه المشرع  انها بانها جرٌمةمن المعلوم فً جرٌمة خٌانة االمانة وفً ارك

مال او استغالل الودٌعة فانة العراقً فً ان ٌكون القصد الجرمً وعلٌة فاذا قام شخص باستع

علٌة وذلك من  دون توافر القصد الجرمً فال عقوبةقد خان االمانة ؛ وعلٌة فانة اذا استعملها 

خالل قرار تمٌٌزي 
(4)

 

 كما اننا من خالل  هذا القرار نستطٌع معرفة  ان جرٌمة خٌانة االمانة هً من الجرائم العمدٌة 

 اننا النستطٌع القول بوجود هذه الجرٌمة الن من المعلوم وفً حال عدم وجود القصد الجرمً ف

 وحسب وجود قرار تمٌٌزي هو وجوب وجود القصد الجرمً حتى تعتبر هذه جرٌمة خٌانة 

 

 428ص     –لدكتور فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً المصدر السابق (8)

 344ص  –المصدر السابق  –الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري (7)

  464 صالنشرة القضائٌة  7/2/8424فً 24 –تمٌٌزٌة  – 141قرار محكمة التمٌٌز رقم (4)
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 فً نٌه الفاعل فانة ال تقوم علٌهمن ذلك نعلم بانه اذا لم ٌكن القصد الجرمً متوفر االمانة 

جنائٌة وال مدنٌة الن الغاٌة هً القصد الجرمً وعلٌة فالبد من توافر القصد وٌقسم  مسإلٌة

 1القصد الى نوعٌن 

 

 القصد العام والقصد الخاص

 

 (8)اوال  :  القصد العام :وٌقوم القصد العام على عنصرٌن العلم واالرادة 

العلم : هو ان ٌعلم الفاعل بانه ٌتصرف بمال مملوك للغٌر وانه لٌس من حقه التصرف  –أ 

 1فٌه 

ب: االرادة : وهو ان ٌقوم الفاعل بالفعل وهو بان استعماله او تصرفه غٌر صحٌح ولكنه 

 1مع ذلك ٌصر على عمله اي هو ٌعلم بانه ٌستعمل او ٌستغل ذلك الشًء المودع عنده 

لخاص : وٌكون القصد الخاص بنٌه تملك المال اي انه ٌضع نفسه محل  ثانٌا  : القصد ا

الملك الحقٌقً للمال 
(7)

 

خٌانة االمانة ووجود القصد فً توافر اركان جرٌمة فال بد من وجود القصد الخاص  وعلٌه

العام الن البد من وجود النٌة فً التملك لالموال  فً قصد خاص ووجود القصد العام 

جانً بانه ٌكون اعتداء على غٌر حقه ورغم ذلك فانه تكون لدٌه ارادة فً وٌكون بعلم ال

ارتكاب هذا العمل واتمام جرٌمته فً ارتكاب خٌانة االمانة وهذا مابٌنه المشرع العراقً فً 

انه البد من وجود العلم واالرادة ووجود القصد الخاص  الرتكاب الجرٌمة فاذا انعدمت هذه 

 انة االمانة االركان انعدم وجود خٌ

 

  341 –ص –المصدر السابق  –جمال ابراهٌم الحٌدري (8)

 484ص – 8414-8411-بغداد–قانون العقوبات القسم الخاص –(واثبة داود السعدي 7)
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 المبحث الثانً

 وتمٌٌزها األمانةجرٌمة خٌانة  عقوبة 

 ٌشابههاعما  

ان جرٌمة خٌانة االمانة من الجرائم العمدٌة وان المشرع العراقً وضع لها حدود وبٌن 

تكون جرٌمة خٌانة االمانة الحبس اذا كان المشرع حٌث نص )عقوبتها وذلك كما قول 

لجرٌمة من محترفً نقل االشٌاء برا  او بحرا  او جوآ اواحد تابعٌه وكان المال قد مرتكب ا

ة (  بهذه الصفسلم الٌه 
(8)

هً صفة جرٌمة خٌانة االمانة وهل هً  ماٌن ل ذلك سنبمن خال 

من الجناٌات ام من الجنح ام من المخالفات وحاالت العقوبة ومده عقوبتها وحاالت التشدد 

 ا من جرائم األموالزها عن ماٌشابههومن ثم امٌ

 األولالمطلب                                              

 عقوبة جرٌمة خٌانة االمانة                                 

خٌانة  وبات العراقً والذي بٌن بان جرٌمة( من قانون العق314من خالل نص المادة )

االمانة هً الحبس او الغرامة فانه ٌتبٌن لنا بان الجرٌمة هً من الجنح وذلك الن العقوبة 

المقررة هً الحبس او الغرامة 
(7)

بعض الحاالت التً سوف نؤتً على ذكره من خالل  اال فً

بحثنا هذا ونبٌن االسباب التً جعلت المشرع العراقً ٌحدد هإالء القسم من المجتمع او 

 العاملٌن وذلك بسبب الصفة التً ٌحملونها او التً اوكلت الٌهم او قاموا هم بحمل هذه الصفة  

____________________________________ 

 8464( لسنة 888ن العقوبات العراقً رقم )قانو(8)

 476-ص –المصدر السابق  –الدكتور ماهر عبد شوٌش(7)
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هً ومن ذلك نعرف بان قٌمة العقوبة او مقدارها ٌكون من ثالث اشهر الى خمس سنوات 

وبهذا فان المشرع العراقً هً خمس سنوات قل مقدار هو ثالث اشهر واكثر مدة بذلك فان ا

للقاضً سلطة تقدٌرٌة لتحدٌد مدة العقوبة كما ان المشرع قال الحبس او الغرامة قد اعطى 

1وبهذا ال ٌجوز الجمع بٌن العقوبتٌن الن قرار المشرع واضح بالحبس او الغرامة 
(8)

 

ولكن المشرع العراقً قد شدد العقوبات فً حاالت 
(7)

 

 اذا كان مرتكب الجرٌمة من محترفً النقل او احد تابعٌه  -8

 اذا كان محامٌا  او دالال  او حرفٌآ   -7

 اذا كان مرتكب الجرٌمة كاتب او مستخدم او خادم  -4

بامر من المحكمة بخصوص مال عهدت به الٌه  معٌنآ اذا كان مرتكب الجرٌمة شخصآ -3

 المحكمة

اذا كان مرتكب الجرٌمة شخصآ من هإالء االشخاص مثل الوصً او القٌم او المسإل عن  -1

 \بشان اموال المإسسة ادارة مإسسة خٌرٌة 

( 314ان المشرع العراقً شدد العقوبات فً هذة الحاالت والتً ذكرها المشرع فً المادة )

ن الحبس او السجن لمدة سبع سنواتووضع لها فً بعض االحٌا
(4) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 -ص–المصدر السابق  –القاضً عدنان زٌدان حسون العنبكً(8)
 

 المعدل  8464( لسنة 888(قانون العقوبات العراقً رقم )7)

 424 –ص –المصدر السابق  –(ماهر عبد شوٌش4)
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هإالء وماذا تكون  لعراقً فًماذا حصرها المشرع  اكن ماهً العلة من تشدٌد العقوبة ولل

 حجته فً ذلك ؟

مان جعلهم موضع ثقه وائتترجع الى صفة هإالء النها ت ان العلة فً تشدٌد العقوبات

والى رب العمل ٌستلمون امواال او اشٌاء الى الٌد ا عملهم مستخدمٌهم ولذلك فانهم بطبٌعة

مله ة واالمانة فٌحافظ على ما ٌتسلمه بحكم عمما ٌتطلب ان ٌكون محآل للثق
(8)

 

خص لم ٌحترم قرارات المحكمة وعرقل فً تشدٌد العقوبة الن هذا الشن كما ان العلة تكو

 1اذا المفروض بهذا الشخص ان ٌكون اكثر امانه من غٌرة على هذة االموال تنفٌذها 
(7)

 

 المطلب الثانً

 تمٌٌز جرٌمة خٌانة األمانة عن السرقة

 

 ( فقال بان السرقه هً اختالس مال344لقد عرف المشرع العراقً السرقة فً المادة )

1منقول مملوك لغٌر الجانً عمدآ 
(4)

من خالل ذلك فاننا نعلم بان المشرع العراقً وضح   

 بان السرقة تختلف عن خٌانة االمانة بان السرقة اختالس مال منقول مملوك للغٌر عمدا  

 

– 8414 – 8411بغداد  –قانون العقوبات القسم الخاص  –دي داود السع الدكتورة واثبة(8)
 471 –ص 

 47ص –(المصدر نفسه 7)

 المعدل  8464( لسنة 888(قانون العقوبات العراقً رقم )4)
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مع خٌانة االمانة فً انها تقع على مال منقول  تتشابهنالحظ ان جرٌمة السرقة 

مملوك للغٌر ولكنها تختلف عن خٌانة االمانة فً ان االخٌرة تشترط التسلٌم اما 

السرقة فانها اختالس مال منقول مملوك لغٌر الجانً ؛ كما انها تختلف من حٌث نوع 

 انهى ( والتً نصت عل331الجرٌمة وذلك الن جرٌمة السرقة حسب نص المادة )

ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت من ارتكب جرٌمة السرقة فً ضروف كان تكون 

ذا وقعت بٌن غروب الشمس وشروقها وقعت من شخصٌن او اكثر او ا
(8)

 

 المطلب الثالث

 

 أوجه التمٌٌز بٌن خٌانة األمانة واالحتٌال

 

طرٌق  تتشابه الجرٌمتان فً ان المال موضوع الجرٌمة ٌنتقل  الى الجانً عن

التسلٌم فً كل من الجرٌمتٌن حٌث ٌسلمه له  المجنً علٌه ؛غٌر انها تختلف عن 

خٌانة االمانة فً التسلٌم فً هذه الحالة ٌكون نتٌجة الغش والذي ارتكبه الجانً لكً 

1ٌصل الى الشًء عن طرٌق االعمال االحتٌالٌة 
(7)

   

مانة تتشابه مع االحتٌال فً نعلم من خالل اطالعنا على اراء الفقهاء بان خٌانة اال

 انهما االثنٌن ٌكون انتقال المال فً البداٌة اي بتسلٌم المال الى الشخص الذي ارتكب 

 المعدل8464(  لسنة 888قانون العقوبات العراقً رقم )(8)

 –دراسة قانونٌة –بحث فً الجرٌمتٌن السرقة وخٌانة االمانة  –دكتور علً حسٌن الخلف (7)

 (777)–ص -8462-بغداد –االولى مطبعة الزهراء الطبعة -مقارنة
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فٌكون بان التسلٌم ٌكون اختٌاري فً خٌانة االمانة اي بدون  اما فً االختالف بٌنهما اٌضا  

احتٌال وغش ولكن فً النهاٌة ٌكون عند انكار الجانً لجرٌمتة اي لعدم الموافقة على ارجاع 

االمانة ق فتكون هنا جرٌمة خٌانةالح
(8)

 

كما ان جرٌمة االحتٌال تكون منذ البداٌة غٌر مشروعة النها بنٌت على غش واحتٌال من 

 1اجل استالم المال 

كما انها تختلف اٌضآ عن خٌانة االمانة حٌث ان الجانً تكون غاٌتة فً االحتٌال هً 

وحرمان صاحبه منه ؛ اما فً خٌانة االمانة فان الجانً  الحصول على مال بنٌة تملكة

1ٌستهدف استعمال المنقول لفائدته او لشخص اخر 
(7)

 

كما انهما ٌختلفان من حٌث اسلوب االعتداء فان االحتٌال ٌكون بالتدلٌس وذلك باٌقاع المجنى 

ٌكون بنٌة التملك منذ البداٌة  علٌة بالغلط وتسلٌمة مال الى الجانً ولكن
(4)

 

ومن ذلك ٌتبٌن بان االحتٌال والخٌانة ٌكونان على مال منقول ولكنهم ٌختلفان فً النٌة ووقت 

والتً تطرقنا لها من خالل ا المشرع العراقً وسائل المستعملة فً ذلك والتً بٌنهالتسلٌم وال

 بحثنا والذي بٌنا فٌه التشابه واالختالف بٌن الجرٌمتٌن وكٌفٌة حدوثهما وتصنٌف المشرع

 1العراقً لهما  

------------------------------------------------------------------------------ 

 ( 71ص )–المصدر السابق –القاضً عدنان زٌدان حسون العنبكً(8)

 (338ص )–المصدر السابق  –الدكتور جمال ابراهٌم الحٌدري (7)

 338ص –المصدر نفسه (4)
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 الخاتمة 

 من خالل بحثنا فاننا توصلنا الى بعض النتائج التً ٌمكن من خاللها نجد 

 ثمرة بحثنا ونستنتج منها    بعض االمور التً هً موجودة للحلول اي 

 للوصول الى نتٌجة بحثنا   

 الستنتاجاتا

 فأننا توصلنا الى ما ٌلً: فً خالصه هذا البحث 

 المادي و المعنوي. انة االمانة ال بد من توفر الركن فً جرٌمة خٌ-1

 ال تقع جرٌمة خٌانة االمانة اال بالتسلٌم .-2

لقد شدد المشرع العراقً عقوبة الجرٌمة فً حاالت كما لو كان من اصحاب النقل -3

 .البري او غٌره

اال فً بعض ان جرٌمة خٌانة االمانة تعتبر من الجنح وذلك حسب العقوبة المقررة لها -4

 الحاالت التً بٌنها المشرع العراقً.

 ان جرٌمة خٌانة االمانة هً من الجرائم العمدٌة ألنها تتطلب العلم و االرادة.-5
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 لتوصٌاتا                             

 بٌان على ما تقدم فؤننا نوصً بما ٌلً

: البد من زٌادة الوعً بٌن اإلفراد وتنبٌههم لخطورة هذا الموضوع لما فٌه 8

 1من مساوئ على المجتمع وعلى البلد 

: ال بد من زٌادة العقوبة وتشدٌدها لردع المجتمع واإلفراد من ان ٌقدموا لمثل 7

 هذا العمل 

بتعلٌم اإلفراد إخطار هذه الجرٌمة وبٌان مساوئها على : ال بد من القٌام 4

 1المجتمع وعلى أخالقهم وتربٌتهم والقٌام بإنشائهم نشئه صحٌحة 

:ٌتوجب على الدولة زٌادة ان تقوم بزٌادة  الرقابة على تنفٌذ الردع لكل من 3

 1ٌقوم بهذا العمل 
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 المصادر

 القران الكرٌم

 : الكتب  أوالا 
شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات  –جمال ابراهٌم الحٌدري  1د  -8

 1مطبعة السنهوري   7181بٌروت  –

جرائم المال  –شرح قانون العقوبات الخاص  –حسن صادق المرصفاوي 1د  -7

 مطبعة النهضة القاهرة –

   7183جرٌمة خٌانة االمانة بغداد  –القاضً عدنان زٌدان حسون العنبكً –4

شرح قانون العقوبات القسم الخاص  –فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً .د  -3 

 مطبعة الزمان –

دار النهضة  –شرح قانون العقوبات القسم الخاص  –فوزٌة عبد الستار -1

 الطبعة الثانٌة -  7111-العربٌة 

المكتبة  –وبات القسم الخاص شرح قانون العق –ماهر عبد شوٌش الدرة  -د-6

 القانونٌة 

خٌانة االمانة واثرها فً العقود المالٌة فً الشرٌعة  –د محمد علٌوي ناصر -2

   313االسالمٌة دراسة مقارنة المكتبة القانونٌة 

شرح قانون العقوبات جرائم االموال السرقة  –محمد مصطفى القللً -د1

 والنصب وخٌانة االمانة 

الجرائم الواقعة على االموال فً قانون العقوبات  –البحر ممدوح خلٌل -4

 اثراء للنشر والتوزٌع االردن  –االماراتً  السرقة واالحتٌال وخٌانة االمانة 

 8434مطبعة االعتماد مصر  -مكرره 8ط
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-مطبعة بغداد  –القسم الخاص  –قانون العقوبات  –واثبة داود السعدي  -د-81

8411-8414 

 القوانٌن ثانٌا:  



 ( المعدل  8464( لسنة )888)رقم قانون العقوبات العراقً 

 

 

 القرارات 

النشرة القضائٌة ص  8424\4/2فً 24__تمٌزٌة141كمة التمٌز رقمقرار مح-8

467 

النشرة القضائٌة  8424\1\1فً 24جزاء تمٌزٌة  314قرار مكمة التمٌز رقم -7

 386ص

   344النشرة القضائٌة ص 8424\88\84فً  24 -جناٌات– 8111قرار رقم -4
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  -----قال تعالى

 بسم هللا الرحمن الرحٌم         

َماَواتِ  َعَلى اأْلََماَنةَ  َعَرْضَنا إنا))  السَّ

نَ  َواْلِجَبالِ  َواأْلَْرِض  ٌْ ْحِمْلَنَها أَن َفؤََب ٌَ 

هُ ۖ   اإْلِنَسانُ  َوَحَمَلَها ِمْنَها َوأَْشَفْقنَ   إِنَّ

ا َكانَ   ((َجُهوال   َظلُوم 
 

 صدق هللا العظٌم

 

 

 

 

                          

 ( 12-11سورة األحزاب اآلٌة )                                                                       

 

 

 

 

 

 


