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 المقدمة

لم تبرز جريمة االحتيال اال بعد قيام الثورة الفرنسية فكانت قبل ذلك تكيف عمى انيا جريمة      
سرقة فكان يعاقب عمى أساس استعمال أسماء أو صفات كاذبة عمى أساس جريمة تزوير بعدىا 
أصبحت جريمة مستقمة بذاتيا عن غيرىا من الجرائم الشبيية بيا وضو ليا نص خاص في 

واعتبرت جريمة االحتيال قائمة بذاتيا ليا خصائص ومميزات تميزىا عن  1791 تشريع سنة
جريمة السرقة والتزوير وخيانة االمانة . ولحق بجريمة االحتيال تطور كبير وىائل مع تطور 

وتطورت مع مرور الزمن واتخذت عدة  الرتكابياالعصر ولم ترتكز عمى اتباع الوسائل التقميدية 
 ب النصابين ووسائميم االحتيالية . صور وتنوعت أسالي

لم تكن جريمة االحتيال معروفة في التشريعات القديمة ولقد كانت في القانون الروماني صورة     
لتعريف جريمة من صور جريمة سمب المال الغير من بينيا جريمة السرقة وخيانة االمانة . 

م التعريف في االصطالح ومن ثم في االحتيال ينبغي ان نتطرق الى تعريف االحتيال لغة ومن ث
وجودة النظر والقدرة عمى دقة التصرف ويقال حول رجل ذو  قالقانون واالحتيال لغة ىو الحذ

حيل ويقال ىو احول منك اي أكثر حيمة والحيمة لغة وعرفا والخديعة والكيد لكل فعل يقصد 
االحتيال رغم نص عمييا  فاعمو بو خالف ما يقضيو ظاىرة . لم يعرف المشرع العراقي جريمة

( اما الفقو العراقي فناك من يعرف جريمة االحتيال بأنيا االستيالء عمى شيء  456في المادة ) 
 تيال التي ذكرىا القانون . حممموك لمغير بنية تممكو وذلك بواسطة وسائل اال

( 111رقم )  ( 458,  457,  456لقد عالج المشرع العراقي جريمة االحتيال في المواد )      
من خالل النصوص نجد ان القانون فرق بين جريمة االحتيال والجرائم  1969المعدل لسنة 

القانون العراقي من قبل الجرائم التي تمحق باالحتيال  حالمعمقة باالحتيال ومن بين ما عدىا شرا
 ىي جريمة التصرف بمال منقول او عقار ال يممك المتصرف الحق القانوني فيو . 

ارضى نجد ان المشرع لم يحدد الطرق االحتيالية وىذا مسمك ايجابي فالطرق االحتيالية ىي      
 الى التغير بين الحين واالخر بما يتفق مع التطور السريع الذي يشيده العالم .
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 : أىمية البحث 

تكمن أىمية البحث في ىذه الجريمة ألىميتيا االجتماعية واالقتصادية ولما تعالجو من    
موضوعات نعيشيا في حياتنا اليومية تقريبًا فيي كونيا من أكثر الجرائم خطورة حيث أنيا تعتبر 
من جرائم االموال الحديثة التي تطورت كما وكيفما بالتطور المدني والحضاري واالقتصادي 

وما رافق ذلك من استحداث أساليب جنائية جديدة فتحت المجال أمام ارتكاب الجرائم  لممجتمع
وأمام ىذا التطور الكبير في أساليب االحتيال يظير المشرع في حالة قصور في مواكبة التطور 
الحاصل في مجال ارتكاب ىذه الجرائم وعدم وضع العقوبات الرادعة والكفيمة لمحد من ىذه 

محل االحتيال في تحديد  الماللمستوى الوطني حيث لم يتطرق الى اختالف قيمة الجرائم عمى ا
 العقوبة ليذه الجريمة . 

 مشكمة البحث :  

تكون مشكمة البحث في كون النصوص القانونية التي فعل االحتيال لم يتطرق الى قيمة المال    
متيمة حيث سادت بين جميع محل جريمة االحتيال ودوره في تحديد العقوبة والوصف القانوني ل

قيم المال ميما قل وارتفع بمعنى لم تحدد النصوص القانونية نصاب مالي من اجل تحديد العقوبة 
وكذلك اغفال بعض النصوص القانونية عن ذكر االموال غير المنقولة وكذلك اغفال بعض 

من بين االموال التي  النصوص القانونية عن ذكر االموال غير المنقولة ) العقارات ( ولم تجعميا
تصمح ان تكون محاًل لجريمة االحتيال وىناك صعوبة في التميز والتكيف القانوني بين جريمة 

 االحتيال وبعض الجرائم االخرى والتي محميا االعتداء عمى االموال . 

 ىدف البحث :  

د من وقوعيا ىدف ىذه الدراسة في بيان جميع الجوانب المحيطة بجريمة االحتيال وذلك لمح   
ونشر الوعي بين افراد المجتمع لتجنب الوقوع فييا وان جريمة االحتيال أصبحت كثيرة الوقوع في 
مجتمعنا والوقوف عمى الطرق االحتيالية الحديثة والتي يمكن أن تكون وسيمة إلتمام فعل 



8 
 

ة اخرى االحتيال بالرغم من عدم النص عمييا صراحة من ناحية وجيل افراد المجتمع من ناحي
ضعف الرقابة واالشراف من قبل الجيات االمنية وكذلك البد من التأكيد عمى ان العقوبة الشاممة 
والموحدة ليذه الجريمة بحدييا االعمى واالدنى بغض النظر عن قيمة المال محل االحتيال ميما 

  قل أو كثر غير كافي والبد من وضع نصاب مالي يميز بين الفعل والعقوبة المقررة .

    تقسيم البحث : 

ومن خالل ىذا البحث سنتناول جريمة االحتيال في ثالثة مباحث في المبحث االول     
سنتحدث عن ماىية االحتيال وفي المبحث الثاني عن اركان جريمة االحتيال وفي المبحث الثالث 

 عن اثار جريمة االحتيال وسوف تكون لنا خاتمة ايضًا . 
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 االولالمبحث 

 ال ــــــة االحتيــــــــماىي

لغرض االحاطة بمفيوم االحتيال وماىيتو نرى من الضرورة تحديد تعريف ىذا المصطمح في    
المغة وفي االصطالح وفي القانون ومن ثم نبين خصائص االحتيال واالحكام المشتركة مع 

 بينيما وتميزه عن غيره من أوضاع قانونية اخرى مشابية . جريمة االحتيال والفرق 

 

 المطمب االول

 ال ــــــــــف االحتيـــــتعري

: ىو الحذق وجودة النظر والقدرة عمى دقة النظر , ويقال رجل حول :  االحتيال في المغة:  اوالً 
أي أكثر حيمة , وما أحولو , ورجل حول , بتشديد الواو اي ذو حيل ويقال : ىو أحول منك 

 يصير بتحويل االمور . ويقال تحول الرجل وأحتال اذا طمب الحيمة . 

: ىو نوع من العمل يتحول بو فاعمو من حال الى حال ثم غمب  االحتيال في االصطالحثانيًا : 
حصول الغرض حيث ال يتفطن ليا  عرفًا في سموك الطرق الخفية التي تحول بيا الىاستعماليا 

 .  (1)والفطنة ذكاءاال بنوع من ال

الحيل التي تقدم  ) وقد عرف بعض فقياء المالكية االحتيال فقال أبو اسحاق الشاطبي .   
ابطاليا وذميا والنيي عنيا ما ىدم اصاًل شرعيًا وناقض مصمحة شرعية فأن فرضنا ان الحيمة 

 .  (2)تيدم اصاًل شرعيا وال تناقض مصمحة شيد الشرع باعتبارىا تغير داخمو في النيي (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  1988جريمة االحتيال في القانون العراقي دراسة مقارنة  , مطبعة عصام , بغداد , لسنة  ,اياد حسين عباس العزاوي ( 1)

 .  31ص
 .  29497م , ص  1966ه   1386, بيروت , لسنة  1تاج العروس شرح القاموس , ط ( 2)
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 ثالثًا : االحتيال في القانون : 

( من قانون العقوبات العراقي  458تعرف جريمة االحتيال منصوص عمييا في المادة )     
مو حمبأنو االستيالء عمى مال ممموك لمغير بطريقة الحيمة والخداع بنية تممكو و  1969لسنة 

الممكية سواء كان ذلك في عمى تسمم ذلك برضاه . وىذا يعني ان االحتيال ينصب عمى حق 
ممكية المنقول ام العقار ويمتاز بأنو يصدر عن المحتال فعل خداع يترتب عميو وقوع المجني 

و في مصمحتو أو ان بتعقيدمو مالي قد أوصى بو اليو المحتال وحم عميو في الغمط وقيامو بتصرف
 االحتياليةفي مصمحة غيره برضاه ولكن تحت تأثير الحيمة والخداع وىو ما يعبر عنو بالطرق 

 .  (1)في القانون العراقي

( من قانون العقوبات العراقي  456وتعرف جريمة االحتيال منصوص عمييا في المادة )    
 رالمحددة عمى سبيل الحص يسلبأنو ىو استعمال الجاني وسيمة من وسائل التد 1969لسنة 

 .  (2)وجعل المجني عميو بذلك عمى تسمم الجاني مااًل منقواًل لمغير

 

 المطمب الثاني

خصائص جريمة االحتيال واالحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجريمة السرق 
 واساءة االئتمان والفرق بينيما 

الفرع االول ( ومن ثم نبين االحكام  سنبين في ىذا المطمب خصائص جريمة االحتيال في )   
ساءة االئتمان في ) الفرع الثاني ( .   المشتركة والفرق بينيما في جريمة االحتيال والسرقة وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتيا معززًا بالقرارات التميزية , المكتبة القانونية , بغداد ,  ,( جمعة سعدون الربيعي 1)

 .  188ص
بمس فمسطين  جريمة االحتيال دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , جامعة النجاح الوطنية في نا ,( محمد ىشام صالح عبدالفتاح 2)

 .  7, ص 2998لسنة 
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 الفرع االول

 خصائص جريمة االحتيال 

 

وذلك ألن الجاني سيستيدف من ارتكابو لجريمة انيا من جرائم االعتداء عمى االموال :  -1
االحتيال التوصل الى تسمم أو نقل حيازة مال منقول ممموك لمغير لنفسو او لغيره أو ان يتوصل 

تسمم سند ذو قيمة مالية كم ال تقع جريمة االحتيال اذا أعرض الجاني ل الغير عمى حمالى 
 .  (1)الحصول عمى منفعة محضة دون ان يستمم شيء ولو ليذه المنفعة قيمة مالية

ان االحتيال من ناحية ىو سموك مادي ذو مضمون انيا من جرائم السموك المتعدد :   -2
ة اخرى ىو سموك مادي بحت يتمثل في التوصل نفسي يتمثل في االحتيال عمى الغير ومن ناحي

الى االستيالء عمى مال الغير اي ان جريمة االحتيال تقوم عمى تغير الحقيقة باستعمال احدى 
وسائل الخداع التي نص عمييا القانون والتي يكون قواميا الكذب اما االحتيال يقوم عمى تغير 

الجاني فأنيا ذات طابع ذىني فال يمجأ الجاني الحقيقة ولذلك فجريمة االحتيال تعتمد عمى ذكاء 
 ,  (2)الى استعمال العنف والقوة في التوصل الى تسمم المال

ان وسائل الخداع التي يتخذىا الجاني عمى ان جريمة االحتيال تقوم عمى تغير الحقيقة :  -3
مو عمى حما يالكذب والتي تؤدي الى ايقاع المجني عميو في الغمط وتشويو الحقائق في ذىنو مم
  .   (3)القيام بالتصرف وتسميم المال الى المحتال ولو عمم بحقيقة ىذا االساليب لما قدم عميو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  39مصدر سابق , ص ,اياد حسين عباس العزاوي ( 1)

 .  442, ص 2914, لسنة  1, ط مكتبة النيوري بغدادالوافي في قانون العقوبات القسم الخاص ,  ,( جمال ابراىيم الحيدري 2)

 .  11مصدر سابق , ص  ,( محمد ىشام صالح عبدالفتاح 3)
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الحتيال جريمة مركبة باعتبارىا تفرض فا انيا جريمة مركبة ولكن مع ذلك جريمة وقتية : -4
 مسببية تربط بينيما وفي أغمب حاالتيا تصدر عن الجاني افعااًل يدع وعالقة فعاًل ونتيجة

بعضيا البعض ويقوم بيا التدليس في مجموعيا , اما كونيا وقتية الن تحقق مادياتيا ال يستغرق 
 .  (1)في الغالب زمنًا طويالً 

ونقصد بالتخصص ان مرتكب جريمة االحتيال غالبًا ما يكون من المتخصصين العائدين :  -5
ىنا ىو اقبال المجرم عمى الجريمة من نوع معين يرتكبيا بطريقة معينة تحقق الغرض من 

ما يدل عن شخصيتو فنجد مثاًل ان بعض  راءهارتكابيا وتسيل لو اليرب دون ان يترك و 
في االحتيال عمى طوائف ومين معينة كالميندسين والمقاولين اما من المحتالين قد تخصصوا 

جريمة  يوناحية العود فنعني بو ىو العود الخاص ويتحقق عندما يرتكب الجاني بعد الحكم عم
 ةمماثمة او مشابية لمجريمة االولى التي سبق الحكم عميو من اجميا وان تخصص الجاني وعود

 .   (2)يث ال يترك لممجني عميو لمشك في امرهلإلجرام يزيد حذقًا ونكرًا بح

تتميز جريمة االحتيال بأنيا تنتشر في الغالب في المدن والمناطق المتقدمة حضاريًا والتي  -6
اليائل يزيد تزدىر بالنشاط الصناعي واالقتصادي والتجاري والسبب في ذلك ىو ان ىذا التقدم 

يشغمون النشاط السريع في المعامالت وخاصة من مغريات الحياة بحيث اضاف الى المحتالين 
التجارية التي تعتمد عمى الثقة والتي تكون مجااًل خصبًا لألنشطة االحتيالية التي تحقق لممحتالين 

 ارباحًا ىائمة . 

جريمة االحتيال من الجرائم القصدية التي ال يكفي الخطأ لقياميا قانونًا ويترتب عمى ذلك ان  -7
 .  (4)كفي لقياميا بل يتوجب توافر نية خاصةالقصد العام ال ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 442مصدر سابق , ص  ,( جمال ابراىيم الحيدري 1)
 . 42مصدر سابق , ص  ,( اياد حسين عباس العزاوي 2)
 . 331, ص 1988, لسنة  1, القسم الخاص , المكتبة القانونية , طشرح قانون العقوبات  , ةشويش الدر ( ماىر عبد 3)
 .  12( محمد ىشام صالح عبد الفتاح , مصدر سابق , ص 4)
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 الفرع الثاني

 االحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجريمة السرقة واساءة االئتمان والفرق بينيما 

تعتبر جرائم االحتيال والسرقة واساءة االئتمان كما ىو معروف من جرائم االعتداء عمى    
تنطوي غالبًا عمى االعتداء عمى حق الممكية وىو حق عيني بنية االموال فيي جرائم اثراء والتالي 

 ان سيتأثر الجاني بالسمطات والمزايا التي خوليا القانون لممالك .

ق تعريف جريمة بم المشتركة بين ىذه الجرائم يجدر التعريف بيا وقد سقبل بيان االحكا     
 حملو  راالحتيال وىي استعمال الجاني وسيمة من وسائل التدليس المحددة عمى سبيل الحص

. بينما جريمة السرقة تعرف بأنيــــــا  (1)المجني عميو بذلك عمى تسمــــــم الجاني مااًل منقواًل لمغيــــــــر
 .  (2)تالس مال منقول لغير الجاني عمدًا ((اخ ))

حدده اما جريمة اساءة االئتمان فيي )) استيالء شخص عمى منقول بحوزة بناء عمى عقد     
عن طريق خيانة الثقة التي اودعت فيو بموجب ىذا العقد وذلك بتحويمو نيتو في حيازة القانون 

اب سقصد التممك فيحول صفتو من حائز لحالتي من حيازة وقتية او ناقصة الى حيازة كاممة ب
. تشترك ىذه الجرائم جميعيا في كونيا من الناحية المادية فييا  (3)((مالكو الى مدع لممكيتو

اعتداء عمى حق الممكية حيث تنطوي عمى حرمان المالك من مزايا حق الممكية ومن الناحية 
المعنوية تنطوي ىذه الجرائم عمى نية مرتكبيا في تممك المال الواقع عميو الفعل الجرمي وان ىذه 

  :لناحيتين يخمق بينيما تقارب في امرين وىما الجرائم تشترك في ىاتين ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  12( محمد ىشام صالح عبدالفتاح , مصدر سابق , ص1)
 .  239( جمال ابراىيم الحيدري , مصدر سابق , ص2)
 .364ي , جرائم االعتداء عمى االموال في قانون العقوبات المبناني , بيروت , دار النيضة العربية , ص( محمود نجيب حسن3)
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 اواًل : من حيث شروط موضوع االعتداء :  

ىذه الشروط تنتج من فكرة واحدة ىي وجوب ان يكون الشيء الواقع عميو الفعل الجرمي     
 محاًل لحق الممكية بمسألة االعتداء بارتكاب ذلك ولذلك يجب : 

 محاًل لمحق .  العتبارهان يكون ذلك الشيء مااًل حتى يكون صالحًا  -1

ىناك اعتداء المجرم عمى  ان يكون ذلك الشيء ممموك لغير مرتكب الجريمة حتى يكون -2
 .  (1)ممكية غيره

 ثانيًا : من حيث تحديد عناصر القصد : 

ىناك تماثل في عناصر القصد بين ىذه الجرائم وىي توافر ارادة االعتداء عمى الممكية وبناء    
 عمى ذلك : 

 ان جميع ىذه الجرائم قصدية حيث ال يكفي الخطأ لقيام أي منيا قانونًا . -1

في في القصد العام لقيام اي واحدة منيا بل البد من نية خاصة ىي نية التممك اي ال يك -2
محل المالك والتمتع بجميع سمطاتو عمى الشيء  حمولالقصد الخاص وىو نية المجرم في ال

فالقصد المطموب اذن في ىذه الجرائم ىو القصد الخاص . ان الفعل الجرمي في جرائم االحتيال 
ئتمان ىو فعل غير مشروع ال يمكن ان يكون سببًا في انياء او انشاء حق والسرقة واساءة اال

حق الممكية وتضيعو بل ىي تيديد لممكية المجني عميو  رفمن الخطأ الضن ان ىذه الجرائم تيد
لحق الممكية  نسبةبالخطر اذا ما اخفى المجرم الشيء بحيث ال يستطيع المالك استرداده ام بال

اي تعديل بالنسبة لصاحبو ومن الخطأ ايضًا اعتبار نية المجرم في ان ذاتو فال يظير عميو 
يصبح مالكًا شرعيًا لممال الذي اعتدى عميو ىي نية تممك الن نية التممك ىي نية جرمية ال 

   .  (2)يترتب عمييا القانون اثرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13-12, ص 1993شرح قانون العقوبات , دار النيضة العربية , بيروت , سنة  ,( وزير عبدالعظيم مرسي 1)
 .  23,26مصدر سابق , ص ,( محمود نجيب حسني 2)
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من جية اخرى رغم وجود االحكام فرق بين االحتيال من جية السرقة واساءة االئتمان اما ال   
المشتركة بين جرائم االحتيال والسرقة واساءة االئتمان والتي سبق عرضيا ورغم ان ىذه الجرائم 
الثالث تنطوي عمى اعتداء عمى حق الممكية وتؤدي الى االثراء غير المشروع اال ان ىنالك 

ينيا تجعل من االحتيال جريمة ذاتية بالنسبة لمسرقة واساءة االئتمان بحيث تبرز الفرق اختالفًا ب
 بينيما استغالل كل واحدة منيا بالنسبة لألخرى ويمكن رد ىذه الفروق الى اربعة نواحي : 

في جريمة االحتيال يقع االعتداء عمى من حيث الممكية التي يقع عمييا االعتداء :   -1
المنقولة والمقاربة عمى السواء بينما في جريمة السرقة واساءة االئتمان يقتصر االعتداء الممكية 

 .  (19)عمى الممكية المنقولة فقط

فاالحتيال يقوم عمى فعل الخداع باستخدام اساليب من حيث الركن المادي في كل منيما :  -2
عميو المال الى الجاني ورابطة تدليس تعيب ارادة المجني عميو ونتيجة جرمية ىي تسميم المجني 

مع ىذا الفعل بل  يتنافربينو وىي الغمط الناتج عن الخداع والتصرف المجني عميو والتسميم ال 
ىو نتيجة جرمية وىو تسميم صادر عن ارادة فاسدة لكن االمر في جريمة السرقة يختمف حيث 

الحيازة واخراج المال  ان الركن المادي يقوم عمى فعل االخذ الذي يتحقق عن طريق اصدار
. اما الركن المادي في جريمة  (2)في حيازة ثانية دخالوموضوع السرقة من حيازة المجني عميو وا

اساءة االئتمان يقوم عمى فعل يخون فيو المجرم الثقة التي وضعيا فيو المجني عميو عندما سممو 
جني عميو . وبداًل من االقرار فيحتم الجاني او يختمس او يتمف المال الذي سممو لو المالمال 

بحق الممكية لممجني عميو يجدد ذلك الحق ويتصرف في المال تصرف المالك بالرغم من المجني 
 ةـــــــعميو كان قد سمم الجاني سيء االئتمان المال تسميمًا ناقاًل لمحيازة حسب عقد من عقود االمان

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  2996قانون العقوبات القسم الخاص , بيروت , المؤسسة الجامعية لمدراسات العميا والتوزيع , لسنة  ,( جعفر عمي محمد 1)

 .  338ص
 .  367, ص 2993قانون العقوبات المبناني القسم الخاص , الدار الجامعية , بيروت , لسنة  ,( عمي عبدالقادر القيوجي 2)
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والتسميم في جريمة اساءة االئتمان ليس نتيجة جرمية بل ىو عمل سابق عمى الفعل الجرمي ال 

 .  (1)صادر عن ارادة صحيحة بموجب عقد قانونييتنافر معو بل يعترضو وىو تسمم 

في جريمة االحتيال فإلرادة المجني عميو دور أساسي اذ عن  المجني عميو :من حيث دور  -3
ومن ىنا فان إلرادة المجني طريق الخداع يوجو المحتال ارادة المجني عميو الى تسميمو المال 

غير سميمة لما شابييا من  عيبةعميو دورًا في تحقيق بعض عناصر الركن المادي ولكنيا ارادة م
غمط بين خداع المحتال . وفي جريمة اساءة االئتمان فان إلرادة االئتمان فان المجني عميو دورًا 

سيء االمانة ارتكاب الفعل الجرمي حيث يسمم المجني عميو مالتي اتاحت ل لظروفا ييئةفي ت
ة االستيالء عمى المال المال الى الجاني ويصبح تحت يده وبذلك قد يكون قد اتاح لو فرص

والتحول من امين الى خائن ويترتب عمى ذلك ان ىذه االرادة وبالرغم من انيا لم تكن تتجو الى 
تحقيق ماديات الجريمة اال انيا وفرت بعض الشروط المطموبة لقيام الجريمة وىي ارادة صحيحة 

ي المشروع الجرمي ألن عمى خالف ذلك في جريمة السرقة ينعدم اي دور إلرادة المجني عميو ف
 السارق يأخذ الشيء خمسة . 

من حيث الوسيمة التي يمجأ الييا الجاني لمحصول عمى مال الغير ففي السرقة ينتزع الجاني  -4
رضاء صاحبيا وفي االحتيال يحصل الجاني عمى المال من صاحبو باختياره ولكن  غيرياالموال 

او ناقصة  وقتيوفي الحيازة من حيازة  توني نياالج غيربتأثير طيق احتيالية وفي اساءة االئتمان ي
 . (2)الى حيازة كاممة بنية تممكو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  2993القسم الخاص , االسكندرية , دار المطبوعات الجامعية , لسنة , شرع قانون العقوبات  ,( فتوح عبداهلل الشاذلي 1)
 .  365ص
   .  16مصدر سابق , ص ,( محمد ىشام صالح عبدالفتاح 2)
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 المطمب الثالث
 مشابيةتميز االحتيال عن غيره من أوضاع قانونية 

 

في الحصول  تمثلفي السرقة واالحتيال فيي تمن حيث الغاية التي يسعى الييا الجاني :  -1
عمى مال بنية تممكو وحرمان صاحبو منو اما في خيانة االمانة العامة : فأن الجاني يستيدف 
استعمال المنقول لفائدة او لفائدة شخص اخر او يستيدف بو لمغرض الذي عيد بو أو سمم لو 

 من اجمو . 

ال يأخذ المال عمدًا  تتميز جريمة االحتيال من حيث ان الجانيمن حيث اسموب االعتداء :  -2
بدون رضا صاحبو او حائزه كما ىو الحال في السرقة انما يتوصل الى نقل حيازتو برضاء 

( عقوبات  456المجني عميو ولكن تأثير احدى وسائل التدليس المنصوص عمييا في المادة ) 
الحيمة والخداع يال : ىو االستيالء عمى مال الغير بطريقة االمر الذي يمكن معو القول بان االحت

بنية تممكو . اما في جريمة خيانة االمانة العامة : فالمجني عميو يتسبب بتييئة الظروف التي 
تمكنو من ارتكاب الجريمة وذلك الن ارادتو اتجيت الى تسمم المال الى الجاني فصار بيده االمر 

 الذي اتاح لو الفرصة في استعمالو والتصرف بو . 

ان جريمة االحتيال تقوم عمى المجيود المعنوي الذي يبذلو اط : من حيث طبيعة النش -3
ل المجني عميو عمى تصديقو وتسممو المال اما في السرقة وخيانة االمانة العامة : حمالجاني في 

فانيما يتوقفان عمى المجيود العضمي اي عمى الحركة العضوية والذي يبذلو الجاني في سبيل 
 . ( 2)االستيالء عمى المال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  1996, لسنة  1شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , مطبعة الزمان ببغداد , ط ,مبي الحديثي ص( فخري عبدالرزاق 1)

 .  389ص
 .  441صمصدر سابق ,  ,( جمال ابراىيم الحيدري 2)
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تقوم جريمة السرقة باالستيالء عمى مال المنقول دون رضا المجني عميو من حيث التسميم :  -4
نفسو , نتيجة الخداع , يعمد الى تسميم المال الى الجاني راضيًا مختارًا اي انو سمم المال عن 
عمم وارادة . اما جريمة خيانة االمانة العامة فان التسميم فييا يعتمد عمى االرادة الحرة لممجني 

ال يشوبيا اي عيب فالتسميم فييا بيدف نقل الحيازة الناقصة لمشيء عمى الجاني  عميو والتي
اما جريمة خيانة االمانة العامة : تكون ارادة المجني عميو فالتسميم فييا سابقًا عمى االستيالء 

مشوبة بعيب الغش وان المجني عميو يسمم الشيء الى الجاني تسمم ناقاًل لمحيازة الكاممة وان 
 .  (1)يم فييا يكون بحد ذاتو عنصر االستيالء عمى المالالتسم

اليدف الذي يراد تحقيقو من وراء الجريمة حيث ان من حيث القصد الذي يريده الجاني :  -5
عكس السرقة باالحتيال يكون باالستيالء عمى المال برضاء المالك ولكن بطريقة الحيمة والخداع 

عن مالكو بالقوة او التيديد دون رضاه  زعماً حيث يكون االستيالء فييا عمى المال العائد لمغير 
بخالف خيانة االمانة العامة فان تسمم المال فييا يكون من المالك الى خائن االمانة لالحتفاظ بو 

المالك لمنفعتو فيو تصرف معين غير ان الخائن يستعممو او يتصرف  في غرضاو الستعمالو 
او لمنفعة شخص اخر وىنا يكون تسميم المال من قبل المجني عميو الى الجاني بكامل رضا 

قرير صاحب المال ودون استعمال طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او ت
 .  (2)امر كاذب

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  332مصدر سابق , ص ,( ماىر عبد شويش الدرة 1)
   .  189مصدر سابق , ص ,( المحامي جمعة سعدون الربيعي 2)
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 المبحث الثاني

 ال ــــة االحتيـــــان جريمــــــأرك

 -( من قانون العقوبات العراقي عمى انو : 456تنص المادة )     

) يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسمم او نقل حيازة مال منقول ممموك لمغير لنفسو الى  -1
  -شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية :

 باستعمال طرق احتيالية . -أ

باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من  -ب
 شأن ذلك خداع المجني عميو وجعمو عمى التسميم . 

يعاقب بالعقوبة ذاتيا كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى محل اخر عمى تسميم او نقل  -2
مى اي سند اخر يمكن استعمالو إلثبات حيازة سند موجود لدين او تصرف في حالة او ابداء ع

حقوق الممكية او اي حق عيني اخر , او توصل بإحدى الطرق السابقة الى محل اخر عمى 
 .  توقيع مثل ىذا السند او الغائو او اتالفو او تعديمو

وسوف نتحدث في ىذا المبحث عمى اركان جريمة االحتيال الركن المادي وذلك من خالل    
 .  (1)الركن المعنوي المتمثل بالقصد العام والقصد الخاصعرض عناصره و 

 ولالمطمب اال 
 ادي ــــــــن المـــــــــــــــالرك

الطرق التي حددىا القانون  بإحدىتتطمب جريمة االحتيال ركنا ماديًا قوامو فعل االحتيال     
الى الجاني والعالقة السببية البينية  والنتيجة التي تترتب عميو وتمثل في تسميم المجني عميو ماالً 

 بين الفعل المادي وصور االحتيال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 333-332مصدر سابق , ص  ,( ماىر عبد شويش الدرة 1)
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وبين النتيجة وىو االستيالء عمى مال الغير وجريمة من الجرائم االيجابية التي يتألف ركنيا    
المادي من ارتكاب فعل يحضره القانون ولكي يقوم الركن المادي ليذه الجريمة قانونًا يجب توافر 

. وسوف  (1)ةثالثة عناصر رئيسية ىي الفعل الجرمي والنتيجة والعالقة السببية بين الفعل والنتيج
نتحدث في ىذا المطمب عن الفعل الجرمي لجريمة االحتيال وتسميم بدون وجو حق والرابطة 

 السببية . 

 

 الفرع االول

 الفعل الجرمي لجريمة االحتيال 

تقوم جريمة االحتيال عمى فكرة خداع المجني عميو فالبد من الكذب لالحتيال عمى المجني     
ف لمحقيقة غير ان الكذب لوحده ال يعتد طريقة من طرق االحتيال ذكر الشيء مخال نيعميو ويع

وال ييم اذا كان الكذب شفويًا او تحريريًا فاذا كان الكذب مجرد ال يشكل خطرًا جديًا ييدد 
المجتمع وان جريمة االحتيال تتم بعد ان يترتب عمى الوسيمة التي استخدميا الجاني معًا ورد 

( عقوبات ان يكون موضوع االحتيال مااًل ومااًل منقواًل ومال  456النص عميو في المادة ) 
 .  (2)منقول لمغير

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, المؤسسات الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع , بيروت , لسنة  1شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , ط ,( سمير عالية 1)
 .  299, ص 1998

العاني : جرائم االعتداء عمى االموال في  ابراىيم وعادل عبد 387مصدر سابق , ص ,مبي الحديثي ص( فخري عبدالرزاق 2)
  .  144, ص 1997ثقافة والنشر والتوزيع , عمان , لسنة , مكتبة دار ال 2قانون العقوبات , ط
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 الفرع الثاني

 تسميم المال بدون وجو حق 

يكون التسميم بوضع الشيء تحت تصرف الجاني بحيث يتمكن من حيازتو بغير عائق ولو لم     
لشيء فيو او يتولى عميو استيالء ماديًا يتم التسميم بالمناولة او بتسميم مفاتيح المكان الذي يوجد ا

ل المجني عميو حمسوى بتحويل سند االيداع والتخزين ولكن وسيمة االحتيال قد ال يكون شائنيا 
 .  (1)عمى تسمم المال لمجاني بنية نقل الحيازة الناقصة او تمكين اليد العارضة

عنصر التسميم اىم ما يميز جريمة االحتيال عن جريمة السرقة التي تتم بأخذ مال المجني    
عميو اختالسًا بينما في جريمة االحتيال يتم ىذا االخذ من خالل المجني عميو حيث يقوم بتسميم 

عراقي مالو الى الجاني طوعًا واختيارًا تحت تأثير الغمط الذي وقع فيو وفي ىذا يختمف المشرع ال
عن غيره من بعض القوانين العربية التي تشترط صراحة لقيام جريمة االحتيال من خالل استخدام 

 .  (2)احدى وسائل االحتيال

وتعد السندات التي تتضمن تعيدًا او ابداء موضوعًا لالحتيال وىذه االوراق تتوافر فييا    
ة االحتيال والسندات ىي الصكوك الطبيعة المادية التي ينبغي ان يتصف بيا المال محل جريم

او المحررات ذات القيمة المالية وىي تعد اداة إلثبات التعيد او االبداء وان الحصول عمييا 
وسائل االحتيال تعد احتيااًل ألن الجاني بحصولو عمى سند دين من المجني عميو بما  بإحدى

ثبات ىذا الدين فيختمس ىذا استعممو نحوه من اسالب الخداع يكون بذلك قد حصل عمى وسيمة ا
اء مكتوب بر الدين بسيولة كذلك يعد مرتكبًا لجريمة االحتيال الذي يتمكن من الحصول عمى ا

 .     (3)و بإحدى طرق االحتيال انو سدد لو ىذا الدينصفبو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 499, ص 1985جرائم االشخاص واالموال , دار المطبوعات الجامعية , لسنة  ,( عوض محمد 1)
 . 281, ص 1989-1988قانون العقوبات , القسم الخاص , بغداد , المكتبة الوطنية ببغداد لسنة  ,السعدي  واثبة( 2)
 .  281, ص 2997شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار الثقافة لمنشر والتوزيع , لسنة  ,ور م( محمد سعيد ن3)
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 الفرع الثالث

 ة ـــــــــــــــة السببيــــــــــالعالق

ال يكفي لقيام جريمة االحتيال التامة ان يصدر من الجاني فعل االحتيال وان يسمم المجني     
عميو المال بل يمزم ان تتوافر صمة ما بين فعل االحتيال وتسميم المال بأن يكون الثاني ثغرة او 

ل وتسميم نتيجة االول او يكون االول سبب الثاني اي يمزم ان تتوافر رابطة ما بين فعل االحتيا
كل من الجاني والمجني عميو في الغمط فيدفعو  رالمال ولتوثيق ىذه العالقة سيتعين تصور دو 

الى تسميم المال الى الجاني ولتحقيق عالقة سببية ما بين فعل االحتيال وتسمم المال تستمزم ثانيًا 
ان يكون الغمط الذي وقع فيو المجني عميو ىو الذي دفعو الى تسميم المال الى الجاني وتمتزم 

 .  (1)المالثالثًا ان سيبق فعل االحتيال تسميم 

لتحقيق جريمة االحتيال يجب ان توجد عالقة سببية بين اواًل : وقوع المجني عميو في الغمط : 
فعل االحتيال والغمط اي ان يكون وقوع المجني عميو في الغمط ناتجًا عن وسائل االحتيال التي 

الجاني مجرد استخدميا الجاني في تدعيم كذبة حيث ال تحقق جريمة االحتيال اذا ما قام بو 
كذب دون ان يستخدم احدى وسائل االحتيال وسمم المجني عميو الى الجاني رغم ذلك فان 

يوجد رابطة بين فعل االحتيال وتسميم المال وقد يتوافر فعل  العالقة السببية تنتيي ألنو ال
مدعمًا  االحتيال ولكنو ال يؤدي الى وقوع المجني عميو في الغمط كما اذا صدر من الجاني كذباً 

وسائل االحتيال ولكن المجني عميو لم يقع في الغمط لكشفو خداع الجاني وسممو مالو رغم  بإحدى
ولكنو يسممو المال الذي طمبو عمى سبيل االحسان او لمتخمص من  خداعةفيكشف كشفو لخداعة 

العالقة الحاجة ال يرتكب جريمة االحتيال ألن صاحب المال لم يقع في الغمط مما يترتب انتياء 
 .  (2)السببية بين الفعل وتسميم المال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 496, ص 2993قانون العقوبات المبناني القسم الخاص , الدار الجامعية , بيروت ,  ,( عمى عبدالقادر القيوجي 1)
  .268جرائم االعتداء عمى االموال في قانون العقوبات المبناني , بيروت , دار النيضة العربية ,ص ,( محمود نجيب حسني 2)
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لمجني عميو في الغمط وقد اختمف الفقو حول معيار الغمط الذي يعتد بو عند تحديد وقوع ا    
ويذىب الى االسناد بسبب فعل االحتيال بمعيار موضوعي ومعيار شخصي فناك رأي عمى 

اي ان وقع المجني عميو في الغمط يقاس عمى اساس المعيار الموضوعي قوامو الرجل العادي , 
ويسأل ن شأنو ايقاع الرجل العادي في الغمط مرجل متوسط الذكاء والمرض فاذا كان االحتيال 

الجاني في ىذه الحالة اما اذا كان ال يؤثر عمى الرجل العادي ويحممو عمى الوقوع في الغمط فأن 
ذلك يعني ان المجني عميو ما كان يجب ان يقع في الغمط وبالتالي ال يسأل الجاني عن جريمة 

 .  (1)االحتيال حتى لو سممو المجني عميو المال نتيجة الغمط

ي حيث ىذا الرأي كثير الوقوع وذىب رأي اخر بالغمط بدرجة فطنة وذكاء اما المعيار الشخص   
يمة فالخداع تقوم لو جريمة االحتيال اذ كان من شأنو التأثير عمى المجني قمن استعمل الخداع 

عميو بالذات ولكن يشترط ان ال يكون المجني عميو مفرط باالستسالم ألكاذيب الجاني اذا لو كان 
 .  (2)ن يكشف لو بذل القميل من العناية والحيطةمن اليسير عميو ا

والرأي الراجح المعيار الشخصي ىو المعيار الصحيح ألنو يحقق الحماية لفئة من الناس وىو    
البسطاء اولى بالحماية القانونية من غيرىم ألنيم يمثمون في الغالب ىدف المحتالين وان ىذه 

اذا كان من وسائل التدليس المستعممة خداع المجني عميو وتترتب عمى استعماليا  حققالعالقة ت
بالفعل وتنتقي العالقة السببية تبعًا لذلك اذا تخمف احدى االمرين بأن كانت الوسيمة  خداعة

 نخدعالمستعممة ليس من شأنيا خداع المجني عميو او كان من شأنيا ذلك لكن المجني عميو لم ي
 .  (3)بيا
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 .  87, ص 1977القسم الخاص في قانون العقوبات , القاىرة , دار النيضة العربية , سنة  ,( عبدالمييمن بكر 1)

 .  222مصدر سابق , ص ,( محمود نجيب حسني 2)

 .  335مصدر سابق , ص ,عباس العزاوي  ( اياد حسين3)
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يتعين حصول التسميم لسبب االحتيال بحيث ان ثانيًا : أن يكون تسميم المال نتيجة غمط :  
المجني عميو ينخدع في احتيال الجاني فيسمم مالو نتيجة لذلك فالمجني عميو كان سيرفض تسميم 

من تسميم المال في ىذه الحالة انو تم المال لو لم يقع ضحية احتيال الجاني , وعميو فالغرض 
( من  456بناء عمى مطمع الجاني ولم يكن حاصاًل بصورة تمقائية يستوي في حكم المادة ) 
 .  (1)قانون العقوبات العراقي ان يكون الجاني ىو الذي تسمم المال او تسممو شخص سواه

و التدليس كان ىو الذي دفعو تتحقق ىذه العالقة اذا اثبت ان خداع المجني عميو الذي سبب   
اما اذا ثبت ان المجني عميو حين سمم المال الى المتيم لم يكن الى تسميم المال الى الجاني 

مدفوعًا بالخداع الذي خمفو التدليس لممتيم وانو كان سوف يسمم المال حتمًا ولم ينخدع بالتدليس 
م جريمة النصب ويحدث ذلك حين تكون فان العالقة السببية بين الخداع والتدليس تنقطع وال تقو 

ىناك اعتبارات اخرى عبر تأثير خداع المجني عميو ىي التي دفعتو الى تسمم مالو ومن ىذه 
االعتبارات الخوف من االشخاص الذين استعان بيم المتيم لتأكيد مزاعمة فان توصل شخص 

الفقراء فان العالقة  من المال لمساعدة التبرع بمبمغعن طريق خداع المتيم الى حممو عمى 
 .  (2)السببية بين الخداع والتسميم ستتوافر

ان يكون التسميم قد استخدم وسيمة خداع صالحة إليقاع المجني عميو في الغمط وتكون وسيمة    
الخداع صالحة إليقاع المجني عميو في الغمط اذا توافرت فيو الشروط , فمثاًل اذا ما استخدم 

حتيالية فأنو ينبغي ان يتوافر وفق ىذه الوسيمة الى جانب الكذب وظير الجاني وسيمة الطرق اال
اكثر قوة مما يحممو المجني عميو عمى الوقوع في الغمط . اما اذا استخدم الجاني مجرد الكذب 
غير معزز بمظير خارجي فال يعتبر مستخدمًا الوسيمة الطرق االحتيالية حتى ولو سمم المجني 

 ا الكذب وال محل الرابطة السببية في ىذه الحالة . عميو اموالو نتيجة ىذ
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 . 392مصدر سابق , ص ,مبي الحديثي ص( فخري عبدالرزاق 1)
 . 579, ص 2992جرائم االعتداء عمى االشخاص واالموال , دار المطبوعات الجامعية , لسنة  ,فتوح عبداهلل الشاذلي ( 2)
      . 123مصدر سابق , ص ,( اياد حسين عباس العزاوي 3)
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يتعين قبل تسميم المال الى الجاني ثالثًا : ان يكوع وقوع المجني عميو في الغمط قبل التسميم : 
الحتيال اما اذا كان تسميم المال الى الجاني قد حصل بوقت بوقت الحق عمى استعمالو وسيمة ا

سابق عمى استعمالو وسيمة االحتيال ومن ثم وقع االحتيال بقصد تممك المال وعدم رده لصاحبو 
امانة عامة ألن الطرق االحتيالية المستعممة بعد تسميم فأن الواقعة ال تعد احتيااًل وانما خيانة 

مجني عميو عمى تسميم المال انما يقصد بيا التحمل من االلتزام برد المال ال يقصد بيا جعل ال
المال ثم ان تسمم المال قد حصل دون استعمال وسيمة مما تطمبو القانون اي ان الوسيمة لم تكن 

 .  (1)سبب التسميم

يقع المجني عميو في الغمط فعاًل قبل التسميم كما يمكن الذىاب الى ابعد من ذلك والقول انو   
يكفي ان يكون استخدام وسيمة الخداع معاصرة الوقوع في الغمط ومن ثم التسميم اما اذا كان 

بية استخدام الجاني لوسيمة الخداع وقوع المجني عميو في الغمط الحق التسميم فأن الرابطة السب
في ىذه الحالة مثاُل لو حصل التسميم من قبل المدعي عمى سبيل نقل اليد العارضة او تنقطع 

المتيم بعد ذلك باستخدام وسائل الخداع  مالحيازة الناقصة قبل استخدام المتيم لوسائل الخداع فقا
ال تتوفر بذلك قبل المجني عميو لكي يحول لو اليد العارضة او الحيازة الناقصة الى حيازة كاممة ف

صفة  غيرجريمة االحتيال فان التسميم ىنا كان سابقًا عمى استخدامو وسيمة الخداع وال يعيد ت
( من قانون  456الحيازة لدى المتيم ىنا نقاًل لمحيازة بالمعنى المنصوص عميو في المادة ) 

 .  (2)العقوبات العراقي فينا المتيم ال يريد تسميمًا جديدًا الن المال موجود اصالً 
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  .  349اياد حسين عباس العزاوي , مصدر سابق , ص( 2)
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 المطمب الثاني

 وي ـــــنـــــن المعــــــــــالرك

جريمة االحتيال من الجرائم المعدية يتطمب تحقيقيا توافر القصد الجرمي اي اتجاه نية الفاعل    
الى القيام بعمل االحتيال ىدافًا لمتوصل الى تسمم او نقل حيازة المال المنقول الممموك لغير نفسو 

ويمو مالفو او تتو او ااو الى شخص اخر او الى تسمم او نقل حيازة السند او الى التوقيع عمي
وىذا يعني وجوب انصراف ارادة الفاعل الى القيام بفعل االحتيال كما يجب ان يكون اليدف من 
االحتيال ىو تسمم او نقل حيازة مال الممموك لمغير الجاني او الى شخص اخر اي ان ييدف 

شخص اخر  الجاني من االحتيال تممك او تمميك شخص اخر اي ان ييدف الجاني الى تمميك
 .  (1)لممال المنقول العائد لمغير فان لم تنصرف نيتو الى ذلك فال تعتبر جريمة احتيال

ي فييا وىو يتكون من عنصرين العمم ئاناالحتيال من الجرائم المعدية البد من توافر القصد الج  
لقصد واالرادة بوجو عام سوف نتحدث في ىذا المطمب عن القصد العام في ىذه الجريمة ثم ا

 الخاص فييا .  

 الفرع االول

 القصد العام لجريمة االحتيال 

ال تقع ىذه الجريمة اال اذا كان فعل االستيالء قد اقتران بالقصد الجنائي وىو اتجاه ارادة      
الفاعل الى االستيالء عمى المال او تمكين الغير منو مع عممو ان الممموك لمدولة او احدى 

اذا ما انصب االستيالء  تي تيم الدولة في ماليا وكذلك تقوم ليذه الجريمة ال المؤسسات والييئات
( من قانون العقوبات  316)  ادة ـــــوىذا ما تضمنتو الم اموااًل تعود لفرد او مشروع خاص

 و ـــــــــــــــود لـــــــــــــال يعــــــــــل ان المـــــــــــد الفاعــــــــــــــــفاذا اعتق ةـــــــــــــرة الثانيــــــــــــــــــــــي الفقــــــــــــي فــــــــــــالعراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 217مصدر سابق , ص ,( واثبة داود السعدي 1)
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كمن يعتقد بان المال لمعمل االضافي الذي قام بو  المال اخذ لو جوز القانون ان اعتقد او    
اجورًا اضافية في وقت لم تخصص ليذا العمل اي اجور اضافية فان الفعل ال يقع تحت طائمة 

ام  وظفالعقاب المنصوص عميو في الجريمة ولقيام ىذا القصد ايضًا يجب ان يعمم الفاعل انو م
المفروض ان يعمم الشخص بالصفات التي يتصف بيا اال انو يجوز اثبات  في حكمو اذا كان من

 .  (1)عكس ىذا االفتراض وفي ىذه الحالة ينفي القصد

العراقي بوضوح توافر القصد الجنائي في جريمة االحتيال فقد جاء في نص ان شرط المشرع     
توصل الى تسمم او نقل حيازة ( الفقرة االولى من قانون العقوبات بأن ) كل من  456المادة ) 

مال منقول او ممموك لمغير لنفسو او الى شخص اخر بإحدى الوسائل التالية ... ( ويظير من 
ىذا النص بأن المتيم يجب ان يقصد احدى وسائل الخداع لغرض الحصول عمى تسمم او نقل 

جرمة االحتيال حيازة مال الغير . وان المشرع العراقي افصح عن توافر القصد الجنائي في 
( من قانون العقوبات وجاء فييا ) يعاقب بالحبس من تصرف في مال  457بموجب المادة ) 

او ليس لو حق التصرف فيو ( اذن نستنتج مما تقدم ان القصد  مكومنقول او عقار يعمم انو ال يم
وعناصرىا الجنائي يتضمن عنصرين ىما العمم واالرادة . فان القصد العام في جريمة االحتيال 

بتسميم  المتمثمةارادتو الى اتيان وسائل الخداع ىدف الى تحقيق نتيجتيا االجرامية وجو  مع ذلك
 .  (2)مال الغير دون وجو حق

وبما ان عنصر القصد الجنائي في جريمة االحتيال ىما العمم واالرادة سوف نعالج كل عنصر   
 من ىذه العناصر . 
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جريمة اختالس االموال العامة في التشريع والقضاء العراقي , دراسة مقارنة , مطبعة الجاحظ ,  ,( عبدالرحمن الجوراني 1)
 . 356, ص 1999بغداد, لسنة 

 .  356مصدر سابق , ص ,( اياد حسين عباس العزاوي 2)
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 اواًل : العمم باالحتيال :  

العمم ينبغي ان يعمم الجاني بأنو يرتكب فعاًل من افعال الخداع واالحتيال من شأنو ان يخدع    
, ويعترض عمم الجاني بكذب ادعائو وافعالو . فاذا كان مو عمى تسميم مالو حمالمجني عميو وي

كما لو كانت وسيمة  منتفياً  ل فأن القصد الجنائي يعتبريعتقد صحة ىذه االدعاءات او االفعا
الخداع اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة فال يتوافر القصد الجنائي لديو اذا كان يعتقد 

 .  (1)صحة ىذا االسم او تمك الصفة

ان يأتي الجاني بأفعال الخداع والمزاعم الكاذبة وىو يعرف انو ال  عناهالعمم باالحتيال م    
أساس ليا من الصحة . فاذا كان يعتقد بصحتيا فال تقوم الجريمة وعمى ذلك فأنو ال مسؤولية 
عمى خادم الطبيب الروحاني اذا كان ال يعمم بأن مخدومو يستيل طرق احتياليو ألنو لم يكن قد 

توافر القصد  ينبغيضحية الجيل وسوء التقدير . و  نفسواستغل سذاجة المجني عميو بل كان ىو 
الجنائي ان يكون الجاني عممًا بما يقوم بفعل االحتيال وعالمًا كذلك بأن المال الذي ييدف الى 
الحصول عميو ىو مال ممموك لغيره اما اذا كان يعتقد ان ىذا المال ممموك لو وسعى لمحصول 

 .  (2)ال تقوم الجريمةعميو او استرداده بإحدى وسائل الخداع فان القصد الجرمي ال يكون متوافرًا ف

يجب توافر القصد الجنائي في جريمة االحتيال ان يكون الجاني عالمًا وقت ارتكابو لجريمة    
االحتيال بل االركان والعناصر الالزمة لتحقيقيا والعمم بأركان الجريمة وعناصرىا ال يعني العمم 

يعمم بأنو يستخدم وسيمة الخداع وان  بتجريم الواقعة من الناحية القانونية . والعمم يقتضي منو ان
 يعمم بأنيا موجية التيام المجني عميو وايقاعو في الغمط وان من شأن ىذا الغمط ان يدفع المجنــي 
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 . 356, صمصدر سابق  ,( ماىر عبد شويش الدرة 1)

  288مصدر سابق , ص ,ور م( محمد سعيد ن2)
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 المــال ىذا بأن الجاني يعمم ان ينبغي كما القانون حدده ىما سند او منقول مال تسمم الى عميو   
السند الذي يروم تسممو ممموك لمغير وال حق لو   ارتكابو وقت عالماً  الجاني يكون ان يجب  او
 .  (1)تسمموب

يجب ان يكون الجاني عالمًا وقت ارتكابو لجريمة االحتيال بماديات الواقعة االجرامية    
والعناصر الالزمة لتحقيقيا ومن ثم ينبغي ان يعمم ان ما صدر عنو ىو نوع من االحتيال وان 
 يعمم بأنيا موجية التيام المجني عميو الى تسمم المال فمن يعتقد ان الشركة التي يقوم بتأسيسيا

 .  (2)سوف تحقق أرباحًا ال يتوفر لديو القصد اذا لم تحقق ىذه الشركة ارباحًا كثيرة

 

 ثانيًا : االرادة : 

ىي قوة نفسية محركة لسموك الجاني قصد تحقيق النتيجة االجرامية التي توقعيا ال يكفي     
جو ارادة الجاني عنصر العمم السابق لتحقيق القصد الجنائي في جريمة االحتيال بل البد ان تت

الى ماديات الجريمة وىي االحتيال واخذ مال الغير وفييا يخص ارادة االحتيال ان يكون الجاني 
قد اراد استعمال أحد اساليب االحتيال التي نص عمييا القانون أي ان تتجو ارادتو الى اتيان 

نطوي عمى الكذب نشاط ايجابي او سمبي ) االمتاع او الكتمان ( ويتمثل ذلك بقول او فعل ي
وسائل الخداع المنصوص عمييا في القانون وان تتجو ارادة الجاني الى فعل ويشكل احدى 

 .  (3)المجني عميو عمى تسممو المال

ويشترط القول بأن الجاني قد ارتكب جريمة االحتيال بإرادتو الحرة وان الجاني مدركًا ال عالمًا   
 بتصرفاتو اي بحرية االدراك وحرية االرادة قد تختمف احدىمـــــــــــــا وانعدمت المسؤوليــــــــــة الجزائيــــــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 362مصدر سابق , ص ,( اياد حسين عباس العزاوي 1)
 . 283مصدر سابق , ص ,( محمود نجيب حسني 2)
   .  183مصدر سابق , ص ,( عادل عبد ابراىيم العاني 3)



31 
 

 . (1)ماديًا او معنوياً من ارتكب جريمة االحتيال تحت تأثير االكراه فال يسأل جزائيًا  

 نمخص مما سبق ان ىناك ثالثة شروط يجب توافرىا في القصد العام لجريمة االحتيال : 

 عمم الجاني بأن االسموب المستخدم ىو اسموب احتيالي من شأنو جعال الغير عمى تسمم مالو  -1

 عمم الجاني بأن المال الذي يسعى الى الحصول عميو ممموك لمغير .  -2

 نصراف ارادة الجاني الى اتيان فعل ايجابي قائم عمى أساليب ثقافية . ا -3

 الفرع الثاني

 القصد الخاص لجريمة االحتيال 

يقصد بالقصد الخاص في جريمة االحتيال ىو : اتجاه نية الجاني لالستيالء عمى مال    
المجني عميو الذي سممو لو , فأن لم تتوافر لديو نية التممك وسمب مال الغير فال يسأل جزائيًا 

عنصر القصد الخاص , مثال ذلك ان يقوم الجاني باستخدام وسائل تدريسية لحصولو  الستيفاء
ل المجني عميو لالنتفاع منو فترة من الزمن ثم يعيده اليو فينا القصد الخاص غير متوفر عمى ما

وبالتالي ال تقوم جريمة النصب لنفس الشيء ان كان الجاني ييدف من وراء استعمالو لموسائل 
االحتيالية لالستيالء عمى مال المجني عميو من اجل المزاج والمداعبة دون اتجاه نية ىذا االخير 

 في الخاص القصد تماماً  يماثل االحتيال جريمة في الخاص والقصد  . (2)الذي تممك ذلك المال
 المال عمى يباشر ان في نيتو اي المال تممك الى الجاني نية بانصراف ويتحقق السرقة جريمة
من أي سمطة عميو بصورة نيائيًا  المال ليذا الحقيقي المالك وحرمان االستشارية المالك سمطة

 ة الجانيـــــــت نيـــــــــال اذا كانـــــة االحتيـــــد متوافر وال تقوم جريمـــــــــد ال يعــــــــــــــأن القصـــــــوعمى ذلك ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 367مصدر سابق , ص ,( اياد حسين عباس العزاوي 1)
 .  153, ص 1999( محمد صبحي نجم , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , لسنة 2)
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ىي االطالع عمى المال او االنتفاع ثم رده ثانية الى صاحبو . كما ال يتوفر القصد الخاص اذا 
انتفاء نية التممك ألن الفاعل في ىذه الحالة لم كان االستيالء بقصد الدعاية او المزاج مع ثبوت 

تنصرف نيتو الى االعتداء عمى ممكية الغير لممال وانو لم يكن ينوي تممك ىذا المال او حرمان 
    .  (1)مالكو منو

( من قانون العقوبات العراقي  456ويتثمل القصد الخاص في جريمة االحتيال طبقًا لممادة )    
بنية تممك المال الذي يسعى الجاني الى تسممو وحرمان المجني عميو من مباشرة اي سمطة مما 
ل يتفرع من حق الممكية وىذه النية يدلل عمييا عزم الجاني عمى عدم رد المال الى تسممو او نق

حيازتو وحيث ال يتوفر لدى المتيم بجريمة االحتيال بنية تممكو المال الذي تسممو فالقصد 
البائع عمى يبيعو  اقنعوتصفيًا لذلك ال يتوفر القصد الخاص لدى شخص الخاص ال يتوفر لديو 

سمعة يدفع ثمنيا اقساطًا وقد سدد بعض االقساط وعجز عن تسديد بعضيا االخر اذا لم تتجو 
  (2)الى تممك مال البائع وانما كانت قد اتجيت الى مجرد اقناعو بثمن يروي اقساطيانيتو 

وبطبيعة الحال ان تحقيق القصد الخاص يترتب عميو قيام المسؤولية عن جريمة االحتيال    
بغض النظر عن الباعث الذي دفع الجاني الى ارتكاب الجريمة سواء كان الباعث شريفًا ام دنيًا 

( ال يعتد بو عمى  38مى حسب القاعدة العامة من قانون العقوبات العراقي المادة ) ث ععفالبا
اذا انو ليس من عناصر القصد فانو ال ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون عمى خالف ذلك . 

باعث من نوع اخر ال ينفي القصد اذا كان االصل ان يدفع االثراء عمى االحتيال فانو تؤلف 
يال . كما لو كان الباعث تخصص المال لمشروع خيري او انفقو في مصمحة ينفي قصد االحت

المجني عميو نفسو كعالجو او تعميمو وابرز تطبيقًا لذلك ىو اعتبار قصد االحتيال متوافر لدى 
مو عمى تسميم مال سداد لدينو وذلك ان استيفاء الدين حمالدائن الذي يستعمل التدليس قبل مدينو ل

 .  (3)من شأنو نفي القصد مجرد باعث وليس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 283مصدر سابق , ص ,ورم( محمد سعيد ن1)
 . 395مصدر سابق , ص ,مبي الحديثي ص( فخري عبدالرزاق 2)
 .  695مصدر سابق , ص ,( جمال ابراىيم الحيدري 3)
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 المبحث الثالث

 ال ــــــــــة االحتيــــــــــــاثار جريم

اذا ما تحققت جريمة االحتيال تترتب عمييا اثار جنائية واثار مدنية ونتيجة تترتب عمى ىذه    
وفي  تحريك الدعوى الجزائيةاالثار والعقوبة المقررة ليذه الجريمة وليذا سنبين في المطمب االول 

 . العقوبة المترتبة لجريمة االحتيال المطمب الثاني 

 االول المطمب

 تحريك الدعوى الجزائية 

تحرك الدعوى الجزائية والتي يعبر عنيا أحيانًا برفعيا او اقامتيا يقصد بو البدء في تسيرىا     
امام الجية المختصة ويتم ذلك متى ما توافرت العناصر الرئيسية لوجودىا كالمدعي والمدعي 

 .  (1)بو

والتحرك بالمفيوم المتقدم يختمف عن مباشرة الدعوى او استعماليا لكون مفيوم مباشرة الدعوى    
او استعماليا أوسع مدلواًل من التحريك أو الرفع فيو يتضمن التحريك كما يتضمن ايضًا متابعة 

تو وحده بصفالسير في الدعوى حتى الفصل فييا بحكم نيائي والمباشرة من حق االدعاء العام 
. فالمشرع العراقي لم يعط حق تحريك الدعوى الجزائية اساسًا لالدعاء العام  (2)ممثل لممجتمع

 159من قانون االدعاء العام رقم  2وانما اشرك معو جيات عدة في ىذا الحق فقد نصت المادة 
الدعوى لالدعاء العام باإلضافة الى الجيات االخرى التي ينصيا القانون اواًل اقامة  1979لسنة 

 بالحق العام ما لم يتطمب لتحريكيا شكى او اذنًا من مرجع مختص ويتبين لنا ان القانون العراقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مطبعة المعارف ,  1, ط 1اصول المحاكمات الجزائية , جـ ( عبد االمير العكيمي , اصول االجراءات الجنائية في قانون1)
 .  512, ص 1975بغداد , لسنة 

 . 512, ص 1995, دار الفكر العربي , لسنة  5( رؤوف عبيد , جرائم االعتداء عمى االشخاص واالموال , ط2)
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يا قد اعطى حق تحريك الدعوى الجزائية لالدعاء العام ولممتضرر من الجريمة ولمن عمم ب
وكذلك ألي جية اخرى ينص عمييا القانون وان من أىم الجيات التي اعطاىا المشرع الحق في 
تحريك الدعوى الجزائية في مجال جريمة االحتيال ىي المحكمة التي ترتكب جريمة االحتيال في 

 جمستيا ومنيا تحريك الدعوى الجزائية من قبل االدعاء العام. 

 الفرع االول

 الجزائيةاقامة الدعوى 

ان االدعاء العام يعتبر من الجيات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية في حالة قيام جريمة    
خرقًا ألمن المجتمع  االحتيال باعتبار ان ىذه الجريمة تتعمق بالدرجة االولى بالنظام العام وتشكل

لدعوى ال تتأثر بعد ذلك واستقراراه ىذا وان االدعاء العام اذا ما حرك الدعوى الجزائية فان ىذه ا
 .  (1)بحصول المصالحة المدنية بين المجني عميو والجاني

وتحرك الدعوى الجزائية من قبل االدعاء العام عادة يكون عن طريق اختيار يصدر من    
االدعاء العام الى جيات التحقيق او الشرطة أو أي من اعضاء الضبط القضائي بوقوع جريمة 

بعض االحياء ال يستطيع االدعاء العام تحريك الدعوى الجزائية بالرغم من االحتيال . ولكن في 
قد يغير حرية االدعاء العام في تحريك الدعوى عممو بوقوع جريمة االحتيال وذلك لكون المشرع 

وال معينة فقد يتطمب القانون من اجل اطالق يد االدعاء العام في تحريك الدعوى حالجزائية في ا
.  (2)ى من المجني عميو في بعض الجرائمو ل عمى اذن من جية مختصة او شكالجزائية الحصو 

 وان المشرع العراقي قد اشترط حصول االدعاء العام عمى اذن وزير العدل لغرض تحريك الدعوى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .514, ص 1959, مطبعة المعارف , بغداد , لسنة  1شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , جـ ,( عبدالجبار عريم 1) 

,  1976, مطبعة دار الســـــــالم , بغداد , لسنة  1دراسة في اصول المحاكمات الجزائيــــــــة , جـ ,سامي النصراوي  (2)
 .  517-516ص
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الجزائية عن الجرائم التي ترتكب خارج العراق فمو ارتكب عراقي جريمة احتيال في دولة اجنبية 
ىذا المتيم في العراق وفقًا لقانون  معافيةوكان قانون تمك الدولة يعاقب عمييا فانو يجوز 

 . (1)العقوبات العراقي

 

 الفرع الثاني

 اقامة الدعوى المدنية :

من لحقو ضرر مادي اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة العاشرة منو الى ان    
ارادي من أي جريمة يستطيع ان يدعي بالحق المدني ضد المتيم والمسؤول مدنيًا عن فعمو اذن 
يشترط ان تقام الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة ويشترط لقبول دعوى المتضرر 

او مفقودة فان  مدنيًا اما اذا كانت اىميتو ناقصة الناقضيدني ان تكون لو اىمية اكمدعي م
الدعوى المدنية في ىذه الحالة ال تقبل اال من يمثمو قانونًا كولية او وصية او القيم عميو واذا لم 
 يوجد من يمثمو قانونًا فعمى حاكم التحقيق او المحكمة تعين من يتولى االدعاء بالحق المدني

. وان المشرع العراقي لم يسمح لالدعاء العام بإقامة الدعوى بالحق المدني انما جعل (2)نيابة عنو
ىذا الحق قاصر عمى المتضرر من الجريمة وقد اعطى المشرع العراقي لمتضرر من الجريمة 

مام الخيار بين ان يقم دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية كدعوى جزائية او بين ان يرفعيا ا
المحكمة المدنية كعريضة وعميو ان يراعى االصول التي يحددىا القانون فاذا رفع المدعي المدني 
دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز لو ان يدعي بالحق المدني امام 
 المحكمة الجزائية بشرط ان يطمب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه وليس لو في ىذه

 .  (3)الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  517( اياد حسين عباس العزاوي , مصدر سابق , ص 1)
 695( اياد حسين عباس عزاوي , مصدر سابق , 2)
 .  696( رؤوف عبيد , مصدر سابق , ص3)
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وان مجرد تقديم الشكوى من المتضرر من الجريمة الى المحكمة الجزائية اعتبرىا القانون قرينة    
عمى االدعاء بالحق المدني مالم يصرح المشتكي بخالف ذلك ولكن يالحظ ان المحكمة الجزائية 

لدعوى جزائية يقتضي منيا اجراء  بالتبعيةيا ب مقد ترى بأن الفصل في الدعوى المدنية التي تقد
المزيد من التحقيق واالجراءات المطولة مما يوفر الفصل في الدعوى الجزائية لذا اجاز ليا 
المشرع العراقي في ىذه الحالة ان ترفض الدعوى المدنية عمى ان يكون لممتضرر من جريمة 

م المدنية ولكن في حالة رفع الدعوى االحتيال في مثل ىذه الحاالت الحق في مراجعة المحاك
المدنية امام المحكمة المدنية وفي نفس وقت الدعوى الجزائية مرفوعة امام القضاء الجزائي فيجب 

القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن  يكتسبوق الفصل في الدعوى المدنية حتى 
تقرر ما تراه  نجوز لممحكمة المدنية االفعل الذي اسست عميو الدعوى المدنية درجة الثبات وي

 .  (1)من االجراءات االحتياطية والمستعجمة
 

 الثانيالمطمب 
 ال ــــــــة االحتيــــــة جريمـــــــعقوب

سنتناول في ىذا المطمب عقوبة االحتيال في بعض التشريعات وىي عقوبة االحتياط البسيط     
وعقوبة االحتيال المشدد وظروف االعفاء والتخفيف من العقوبة حيث حددت معظم التشريعات 
الجزائية عقوبة االحتيال في نصوصيا بالحبس والغرامة او أحدىما أو كالىما وىناك تشريعات 

 عقوبة في طروف معينة واعفت من العقوبة في ظروف اخرى . شددت ال

 الفرع االول
 ط ــــــال البسيـــة االحتيــــــــعقوب

( اكتفى بمفظ الحبس في عقوبة جريمة االحتيال  456ان المشرع العراقي في نص المادة )    
البسيط وبذلك اعطى لقاضي الموضوع سمطة تقديره واسعة في تحديد مقدار عقوبة الحبس بين 

ىذه السمطة التقديرية وفقًا لمقواعد العامة وتطبيق ىذه القواعد عمى  تستعملحدييا العامين و 
 محكمة فكان من العسير عمى المجني عمييم كشفيا . فرضياالحتيال  جريمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  698 – 697( اياد حسين عباس العزاوي , مصدر سابق , ص1)
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ين يحتمل وقوعيم ضحية ىذه االساليب وكمما 1اد عدد الضحايا الذوعميو ان يرتفع بع كمما ازد
 .  (1)زاد االضرار التي ينزليا بيم والمكاسب التي يحققيا لنفسو

اما المشرع العراقي فانو حدد عقوبة جريمة االحتيال بالحبس فقط سواء في نص المادة    
ن المشرع لم يحدد حد ادنى ( اي ان جعميا من عداد الجنح وا 457( ام في المادة ) 456)

لمدة الحبس وفقًا لمقواعد العامة في قانون العقوبات يختمف باختالف خاص او حد اعمى خاص 
كونو شديدًا او بسيطًا ففي حالة الحبس الشديد نجد ان مدة العقوبة ال تقل عن ثالثة شيور وال 

في الحبس البسيط فأنيا  تزيد عن خمس سنوات مالم ينص القانون عمى خالف ذلك وحده العقوبة
ال تقل عن اربع وعشرين ساعة وال تزيد عن سنة مالم ينص القانون عمى خالف ذلك وال يكمف 

 .  (2)المحكوم عميو بيذا الحبس القيام بأي عمل خالل مدة الحبس
 

 الفرع الثاني

 دد ـــال المشـــة االحتيـــــعقوب

ال في ــــــــــــسنتناول أواًل عن الحاالت التي تشدد فييا عقوبة االحتيال ثم نتناول عقوبة االحتي   
 القانون العراقي . 

 اواًل : حاالت التشديد : 

االحتيال التامين وظيفة عامة : ان ىذه الفروق نصت عميو بعض التشريعات كقانون  -1
العقوبات االردني والسوري حيث ضاعفت عقوبة االحتيال بينيا حدييا االدنى واالقصى في ىذه 

العامة  ظروفان يخل بالثقة التي يجب ان تتوفر في ال لظرفوعمى التشديد في ىذا ا الظروف
 المجني عميو ان في استطاعتو تعينو في احدى ىذه الوظائف مقابل مال يسمم اليو فالمحتال يوىم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 287( محمود نجيب حسني , مصدر سابق , ص1)
 المعدل . 1969( لسنة  111العقوبات العراقي رقم ) ( من قانون  88( المادة ) 2)
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االحتيال اضرار بالدولة او ىيئة عمومية نص عمى ىذا المشدد قانون العقوبات المبناني في  -2
( وبنيت المحكمة العميا ان الفعل الذي يقع اضرار بالدولة والمنصوص عميو  649نص المادة ) 
قائم بذاتو  باريي يقع عمى اموال الدولة كشخص اعت( ) ىو الفعل الذ 461/  2في المادة ) 

دون ان يكون بيذا المال داخل في ممكية أي شخص سواء كان من امواليا العامة او الخاصة 
سواء كان من اشخاص القانون العام او الخاص وعاقب عمى ىذا الفرق المشدد بالحبس  بارياعت

 .  (1)مدة ال تزيد عن خمس سنوات

( اصدر مجمس قيادة الثورة  238اما قانون العقوبات العراقي حيث نص في المادة )    
اذا ادى الفعل  –) نص البند الثاني  1995/ 16في  16)المنحل( قرارًا تشريعيًا عقابيًا برقم 

المنصوص عميو من ىذا القرار الى تخريب اقتصادي او ارتكب اثناء الحرب يعاقب المخالف 
 . (2)صادرة اموالو المنقولة والغير المنقولةباإلعدام وم

مشدد خاص لجريمة االحتيال  ظرفاما بالنسبة لقانون العقوبات العراقي فانو لم ينص عمى    
مشددة  ظروف( وان اغمب التشريعات المقارنة قد نصت عمى عدة  457 – 456المادة ) 

ن الفروق من الضروري ان يدخميا نعتقد بأن ىناك جممة م فأننالجريمة االحتيال وبناء عميو 
 ىي :  ظروفمشددة ال تكفي عقوبة االحتيال البسيط لمواجيتيا وىذه ال ظروفالمشرع العراقي ك

 ارتكاب جريمة االحتيال من قبل عدة اشخاص بناء عمى اتفاق مسبق .  -1

 لسمطة العامةاذا كان مرتكب جريمة االحتيال قد أوىم المجني عميو بأنو مكمف بتنفيذ اوامر ا -2

 اذا كان الجاني قد وجو وسائل الخداع الى الجميور مستعينًا بوسائل النشر واالعالم .  -3

 .  (3)اذا كان االحتيال ييدد كل اقتصاد الدولة -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
, دار الجماىرية لمنشر  2, ط 2قانون العقوبات القسم الخاص , جرائم االعتداء عمى االموال , مج ,ارة محمد رمضان ب( 1)

 . 175, ص  1998والتوزيع , 
 .  27/2/1995( في  3552( قرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد ) 2)
 .  595اياد حسين عباس العزاوي , مصدر سابق , ص( 3)
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مشددًا وليا او  ظرفوالعقوبة المقررة ليذا النوع من االحتيال فيي الحبس وقد اعتبر القانون    
 ا اعطى المجني عميو او مكمفًا بأي صفة برعاية مصالحو سواء كان بمقتضىياو في وصياً 

حكم او اتفاق خاص وان الجريمة تعتبر جنائية اذا ارتكب من احد ىؤالء والعقوبة  القانون او
 .  (1)مقررة تكون السجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات او الحبسال

وان نوع الجريمة يجري تحديده بحسب العقوبة االشد المقررة ليا في القانون فالجريمة تنقمب    
حتى لو حكمت المحكمة بالحبس بداًل من السجن ويعاقب المشرع بالشروع بالحبس  جنايةالى 

لعود يجوز لمقاضي ان يحكم باإلضافة الى تشديد العقاب لمدة ال تزيد عن سنة وفي حالة ا
الحبس بسبب العود وان يحكم بالعقوبة تكميمية ىي الوضع تحت مراقبة البوليس مدة ال تقل عن 

 سنة وال تزيد عن سنتين . 

وقانون العقوبات العراقي حدد عقوبة االحتيال في عدة نصوص وسوف نوضح كل نص من     
 النصوص : 

( تنص ىذه المادة عمى انو ) يعاقب بالحبس من تصرف في مال  457نصت المادة )  :اواًل 
منقول او عقار يعمم انو ال يممكو او ليس لو حق التصرف فيو او تصرف في ىذا المال مع 
عممو بسبق تصرف فيو او التعاقد عميو وكان من ذلك االضرار بالغير ( ويتضح من ذلك ان 

 ن اربعة ىي : متكونة مجريمة االحتيال 

 التصرف في منقول اة عقار . -1
 ان يكون المنقول او العقار مموك لغير الجاني . -2
 ان يترتب عمى التصرف في المال ضرر يصيب الغير . -3
 القصد الجرمي  -4
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 223( واثبة داود السعدي , مصدر سابق , ص1) 
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( تنص الفقرة االولى من ىذه المادة ) يعاقب بالحبس من انتيز حاجة  458: المادة )  ثانياً 

ل منو اضرار بمصمحة حمقاصر لم يتم الثامنة عشر من عمره او استغل ىواه او عدم خبرتو و 
في حكم المعتوه  رغيره عمى مال او سند او مخالفة او عمى الغاء ىذا السند او تعديمو ( ويعتب

 .  (1)المجنونوالقاصر و 

( ىذه الجريمة جنحة باعتبار العقوبة المقررة ليا في ىذه  459: عقوبة الجريمة ) المادة  ثالثاً 
مشدد يتمثل بصفة  ظرفالنصوص ىي الحبس حتى ) خمس سنوات ( لكن المشرع جعل 

برعاية عمى المجني عميو او كان مكمفًا بأي صفة  يماً او ق وصياً الفاعل ىذه الصفة كونو وليا او 
 م او اتفاق خاص فاذا توفر ىذا الظرفمصالحو سواء كان ذلك بمقتضى قانون ام بمقتضى حك

العقوبة تكون السجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات او الحبس حتى خمس سنوات وان نوع ف
الجريمة يجري تحديده بحسب العقوبة االشد المقررة والجريمة تنقل الى جناية حتى ولو حكمت 

 المحكمة بالحبس بداًل من السجن . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  494مبي الحديثي , مصدر سابق , صص( عبدالرزاق  1) 
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 الخاتمة

دارت ىذه الدراسة حول جريمة االحتيال التي تعد من أىم جرائم االعتداء عمى االموال حيث    
 أصبحت تمثل ظاىرة عالمية تنتشر في جميع المجتمعات وتتطور اساليبيا بتطور الحياة . 

 

 االستنتاجات : 

ان جريمة االحتيال تمتاز بعدة خصائص وىي انيا من جرائم االموال بحيث تقع عمى  -1
االموال المنقولة وغير المنقولة وأي شيء لو قيمة مالية وىي أيضًا ذات طابع ذىني حيث تقوم 
ىذه الجريمة عمى استخدام الجاني لذكائو ودىاءه في ارتكابيا دون استخدام وسائل العنف والقسوة 

ن جريمة االحتيال تقوم عمى تغيير الحقيقة وانيا جريمة قصدية البد من توافر القصد كما ا
الى القصد العام وال يكفي لقياميا الخطأ انما إلرادة المجني عميو دور  باإلضافةالجنائي الخاص 

 اساسي في تحقيق عناصر الركن المادي لكنيا ارادة غير سميمة .

ع غيرىا من الجرائم مثل جريمة السرقة واساءة االئتمان فقد تشترك فييا جريمة االحتيال م -3
توصمت الى انيا تشترك معيا من الناحية المادية بأنيا اعتداء عمى الممكية ومن الناحية المعنوية 

 تنطوي عمى نسبة مرتكبيا في تممك المال .

عن جريمة تميز االحتيال عن غيره من اوضاع قانونية مشابية وميزت جريمة االحتيال  -4
السرقة وخيانة االمانة من حيث الغاية التي يسعى الييا الجاني ومن حيث اسموب االعتداء ومن 

 حيث طبيعة النشاط ومن حيث التسميم والقصد الذي يريده الجاني .

بحيث لكي ان جريمة االحتيال ىي جريمة ايجابية البد من توافر الركن المادي والمعنوي  -5
في جريمة االحتيال البد من توافر الفعل الجرمي والعالقة السببية بين الفعل  يتحقق الركن المادي

الجرمي والنتيجة االجرامية والمتمثمة بوقوع المجني عميو في الغمط وان يدفع ىذا الغمط الى تسميم 
 المال وان يكون ىذا التسميم الحق لفعل االحتيال . 
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لركن المعنوي فييا وىو القصد الجنائي حيث ال عمدية البد من توافر ا ان جريمة االحتيال -6
يكفي القصد الجنائي العام بعنصري العمم واالرادة بل البد من توافر القصد الجنائي الخاص وىو 

 اتجاه نية الجاني الى تممك الشيء الذي تسممو من المجني عميو .

وى المدنية وتناولت الحديث ومنيا اقامة الدعوى الجزائية واقامة الدع لجريمة االحتيال اثارىا -7
عمى العقوبة المقررة لجريمة االحتيال فبعض التشريعات اكتفت بعقوبة واحدة والبعض االخر من 
اوجد عقوبة االحتيال البسيط وعقوبة االحتيال المشدد ومنيا من اعفى من العقاب بينما خففت 

 بعض القوانين العقوبة في ظروف معينة . 

 

 التوصيات : 

الجريمة باالحتيال ىي التسمية السميمة من الناحية المغوية والقانونية حيث وجدنا  تسمية -1
بعض التشريعات الجزائية تطمق عمييا تسمية النصب وىذه التسمية ليا معاني لغوية عديدة خالفًا 

 لما ىو مقصود من ىذه الجريمة .

صيا ألن تعريف جريمة اغمب التشريعات لم تورد تعريفًا لجريمة االحتيال في متن نصو  -2
االحتيال ميما بذل في صياغتو من جيد ودقة فمن يأتي جامعًا لكل المعاني المطموبة وان جاء 

 كذلك في زمن فقد ال يستمر في زمن اخر .

بالرغم من وجود تشابو بين جريمة االحتيال وبين جرائم السرقة واساءة االئتمان كونيا من  -3
اال انو يوجد فرق بينيما من حيث نوع المال والركن المادي ومن جرائم االعتداء عمى االموال 

حيث دود المجني عميو ومن حيث الوسيمة التي يمجأ الييا الجاني لمحصول عمى المال وىذه 
 الفروق تميز جريمة االحتيال عن غيرىا من جرائم االعتداء عمى االموال . 

لمال من المجني عميو الى الجاني تحت النتيجة الجرمية في جريمة االحتيال ىي تسميم ا -4
 تأثير االحتيال وال يتصور تحقيق الجريمة اال بتسميم المال .

الى القصد العام يجب توافر قصد خاص اال وىو اتجاه نية  باإلضافةفي جريمة االحتيال  -5
طوي الجاني الى تممك الشيء الذي تسممو من المجني عميو ويباشر عميو مظاىر السيطرة التي ين
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عمييا حق الممكية اما الباعث فال عبره وال تأثير لو عمى جريمة االحتيال حيث ال يعتبر الباعث 
 عنصر من عناصر الجريمة . 

ان التشريعات الجزائية لم توجد في نصوصيا ما يشير الى نصاب مالي لجريمة االحتيال  -6
ا قمت او عمت وبقيت العقوبة في وعالقتو بتحديد العقاب حيث سادت بين جميع القيم المالية ميم

 اطار الحديث االعمى واالدنى لعقوبة الجنح وايضًا كذلك االمر في حالة تعدد المجني عمييم . 
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