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 وزارة التعلين العايل و البحث العلوي

 جاهعت دياىل              

 كليت القانوى و العلوم السياسيت

 قسن القانوى            

 

 

 

ظروف اجلرائم ومدى تأثريها يف تقدير العقوبة 
 يف قانون العقوبات العراقي 

 )جرمية السرقة امنوذجا(
الى كلية القانون و العلوم السياسية كجزء من (  ديهجران هاتف جمبحث تقدمت به الطالبة ) 

 متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون

 االشراف 

 خليفة ابراهيم عودة التميمي .دأ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
المًذينى زنيىارًبيوفى الٌلوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ِف األىٍرًض فىسىادنا أىف يػيقىتػمليوٍا أىٍك ييصىلمبيوٍا أىٍك ًإدنمىا جىزىاء 

نٍػيىا كىذلىيٍم ِف   تػيقىطمعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم مٍِّن ًخالؼو أىٍك يينفىٍوٍا ًمنى األىٍرًض ذىًلكى ذلىيٍم ًخٍزمه ِف الدُّ
 ذىابه عىًظيمه اآلًخرىًة عى 

 صدؽ اهلل العظيم

 (ّّادلائدة )ايو 
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 االىداء

 اذل من كلت اناملو ليقدـ لنا حلظة السعادة

 اذل من حصد االشواؾ عن دريب ليمهد رل طريق العلم

 اذل القلب الكبَت )اخي العزيز(

 كاذل من بقى شذاىم ِف ذاكرٌب كيبقى ذلم احلب كاالحًتاـ

 ))كالدم ككالدٌب((

 اذل مشوع طريقي ))اخوٌب((

 ))كاذل كل من اعانٍت ِف كتابة ىذا اجلهد ادلتواضع((

 د. خليفة إبراىيم عودة التميمي

 موضوع البحث

)ظركؼ اجلرائم كمدل تأثَتىا ِف تقدير العقوبة ِف قانوف العقوبات العراقي كجرشنة السرقة 
 وذجان(ادن

 االسم: ىجراف ىاتف رليد

 الباحث
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 شكر كتقدير

البد لنا كحنن خنطو خطواتنا األخَتة ِف احلياة اجلامعية من كقفو نعود اذل أعواـ قضيناىا ِف 
رحاب الكلية مع اساتذتنا الكراـ الذين قدموا لنا الكثَت باذلُت بذلك جهودان كبَتة ِف بناء جيل 

كاحملبة اذل  الغد لتبعث االمة من جديد كقبل اف دنضي نقدـ أمسى آيات الشكر كاالمتناف كالتقدير
 فة اذل مجيع اساتذتنا االفاضلالذين مهدكا لنا طريق العلم كادلعر 

كباالخص اذل االستاذ الفاضل ـ.د خليفة ابراىيم عودة الذم اعانٍت ِف كتابة ىذا اجلهد  
ادلتواضع كدلا قدمو رل  من عوف كنصح شديدين  ِف كتابة ىذا البحث كادامك اهلل سراجا ينَت 

 ليم العارلطريق طالب التع

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث
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 المقدمة

كموادىا لذلك  وضوعات اليت ينظمها القانوف اجلنائي ىي أكثر مواضيع القانوف أذنية حيث تتعرض نصوصهاتعترب ادل    
و مرتكبيو عن أصوؿ احلياة اجلماعية كما تفرضو احملافظة على اجملتمع كنظمو ادلختلفة االجتماعية السلوؾ اإلنساشل زنيد ب

من السلوؾ اإلنساشل الذم يقع عدكانان على ادلصاحل القانونية اليت ىي زلل احلماية القانونية كاالقتصادية حبيث سبس دنطان 
اجلنائية كىي ادلصاحل اليت يتوقف على محايتها بقاء اجملتمع كاستقراره كاف للظركؼ بنوعيتها ادلشددة ك ادلخففة تأثَت كبَتان 

سواء كانت مشددة اك صف ها كما تسبغو على العقوبة من ك على تقدير على العقوبة سواء من حيث تشديدىا اك زبفيض
سلففة للعقوبة كجرائم االعتداء على األمواؿ ىي اجلرائم اليت تناؿ باالعتداء اك التهديد باخلطر على احلقوؽ ذات القيمة 

مواؿ كاف للظركؼ ادلشددة ل ِف أمواذلم كاحلق ِف امتالكهم لألف باحلماية لألفراد كحريتهم بالتعامادلالية كقد اعًتؼ القانو 
 كادلخففة اثر كبَت ِف تقدير عقوبة السرقة.

  أهمية البحث:

كمدل تأثَتىا ِف تقدير العقوبة أذنية كبَتة دلعرفة العقوبة ماذا سوؼ تكوف كما ىو كمن الوضح اف البحث ِف الظركؼ 
أذنية كبَتة ِف احلث على عدـ ارتكاب اجلرشنة مقدارىا سواء اكاف ذلك بعد توافر الظركؼ ادلخففة اك ادلشددة كىذا لو 

ثانية كفيها تأثَت كبَت بالنسبة للجاشل فإذا كاف تشديدان للعقوبة فاف ذلك يبعث ِف نفس اجلاشل اخلوؼ من تكرار اجلرشنة 
 كاف كاف زبفيفان رأفة بظركفو فلو أثر كبَت على اجلاشل.

من ىذا البحث ىو النظر اك االطالع على مجيع الظركؼ كمدل إشكالية البحث اك مشكلة البحث: اف اذلدؼ الرئيسي 
من كصف اجلرشنة اـ ال عند  لك الظركؼ كىل اف ىذه الظركؼ تغَتتأثَتىا على تقدير العقوبة كدلاذا هنج ادلشرع ت

 توافرىا.

 أسباب اختيار البحث:

دير العقوبة ككذلك ألنو موضوع قمت باختيار ذلك البحث ألنو يتناكؿ الظركؼ بشكل عاـ كمدل تأثَتىا على تق 
 جامع كلكثرة ادلصادر ادلتوفرة ِف ادلكاتب العامة اك اخلاصة اليت تتناكؿ ىذا البحث بشكل عاـ.
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 هيكلية البحث:

بعد اف تكلمنا فيما سبق عن كل جزيئات البحث كاذنيتو فقد قررنا تقسيم ىذه البحث اذل ثالث مباحث فقد تناكلت  
ِف ادلبحث األكؿ ماىية الظركؼ كانواعها كِف ادلبحث الثاشل جرشنة السرقة كِف ادلبحث الثالث أثر توافر الظركؼ كمدل 

 تأثَتىا ِف تقدير العقوبة.
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 المبحث األول

 ماهية الظروف 

 

زبتلف الظركؼ اليت ربيط باجلرشنة باختالؼ اجلرائم ككذلك باختالؼ طريقة ارتكاهبا كاف الظركؼ  بشكل عاـ ىي 
اسباب ربيط باجلرشنة فتؤثر على تقدير العقوبة كقد قررت اك قرضت تلك الظركؼ لتوفَت احلماية داخل اجملتمع كاف 

اجلاشل كعدـ ارتكابو للجرشنة مرة وجيو القضاء لتنفيذ العقوبة كفرضها بالقدر ادلناسب  كذلك لردع للظركؼ اذنية كبَتة ِف ت
الظركؼ ِف تعريف الظركؼ كِف ادلطلب الثاشل انواع الظركؼ  جبميع  ثانية ككذلك لتوفَت جزء من احلماية لو عند توافر

 انواعها ادلشددة للعقوبة كادلخففة  للعقوبة كادلعفية من العقوبة كعلى النحو االٌب:

 المطلب األول
 تعريف الظروف

كؼ ادلشددة كادلخففة ِف ايراد تعريفا للظركؼ بشكل عاـ كعلى اختالؼ انواعها للظر اختلفت التشريعات كالقوانُت      
ايضا  ِف كضع تعريفا ذلا  فمنهم من ينظر اذل الظركؼ على اهنا متحصلة من كادلعفية من العقوبة كقد اختلف الفقهاء 

اجلرشنة كمنهم من يرل على اهنا  ال ربصل من اجلرشنة كاف الظركؼ تعترب عناصر تبعية تلحق باجلرشنة فقد تتطلب تشديد 
 اك زبفيف العقوبة.

 لغةالتعريف ال:او 

 الظركؼ مجع ظرؼ
 الظرؼ: كل ما يستقر غَته فيو، كمنو ظرؼ الزماف كظرؼ ادلكاف كظرؼ احلاؿ.

 كِف القانوف ظرؼ مشدد: كىو ظرؼ اجلرشنة الذم يؤدم اذل تشديد العقوبة.

 كعكسو الظرؼ فهو ادلخفف الذم يؤدم اذل زبفيف العقوبة.
 زبفيف احلكم على ادلتهم.كمعٌت الظركؼ ادلخففة: مالبسات تستدعي 

 .(ُ)كالظركؼ ادلشددة: مالبسات تؤدم اذل تشديد العقوبة

 

                                                           

 .َُِٕ/ِ/ُتاريخ الوصوؿ   - www.almaany.com،َُِ-َُُكاللغة العربية ادلعاصرة ص  - ادلعجم الوسيط( ُ(

http://www.almaany.com/
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 اصطالحا  التعريف  ثانيا:

تعريف الظركؼ يتوقف على ربديد طبيعة تلك الظركؼ، كىناؾ مذىباف ِف الفكر القانوشل اجلنائي حوؿ ربديد تلك  
اجلرشنة ادلقًتنة هبا جرشنة مستقلة عن اجلرشنة البسيطة،  الظركؼ، ادلذىب األكؿ: ينظر اذل الظركؼ على اهنا ربصل من

فحقيقة اجلرشنة البسيطة شيء كحقيقة اجلرشنة ادلقًتنة بالظركؼ شيء اخر، فالظركؼ ِف ىذا ادلذىب عنصر من عناصر 
 اجلرشنة.

اجلرشنة البسيطة عكس  ادلقًتنة هبا جرشنة مستقلة عنكادلذىب الثاشل: ينظر اذل الظركؼ على اهنا ال ربصل من اجلرشنة 
ادلذىب األكؿ بل تكوف تلك اجلرشنة ادلقًتنة بالظركؼ تابعة للجرشنة البسيطة، كىذا ىو التعريف الذم استقر عليو الفكر 

 القانوشل.

كعلى ذلك يكوف تعريف الظركؼ اصطالحان: ىي عناصر تبعيو للجرشنة زنددىا القانوف ذبعل اجلرشنة جسيمة كتكشف 
للجرشنة تتطلب الرأفة كزبفيف  يةيها كينتج عنها تشديد العقوبة، اك تكوف مالبسات اك عناصر تبععن خطورة مرتكب

 العقوبة اك احلكم على ادلتهم.
 

 .(ُ)كالظركؼ ادلشددة: ىي عناصر إضافية تتعلق احيانان باجلرشنة كيقدر ادلشرع خطورهتا فيشدد العقوبة ادلقررة للجرشنة
للعقاب اليت نعنيها ىي الظركؼ ادلشددة اليت ينصب أثرىا على الوصف القانوشل احملدد للجرشنة الظركؼ القانونية ادلشددة 

دكف اف شنس امسها القانوشل، فيعدؿ ذلك الوصف على النحو الذم يزيد من شدة اجلرشنة حبيث زندد ادلشرع ذلا عقوبة 
 .(ِ)اشد

باجلرشنة اك اجلاشل كاليت يًتتب عليها تشديد العقوبة ادلقررة  كالظركؼ ادلشددة: ىي تلك الظركؼ احملددة بالقانوف كادلتصلة
 .(ّ)للجرشنة اذل اكثر من احلد األعلى الذم قرره القانوف

الظركؼ ادلشددة: عناصر إضافية تابعة تلحق باجلرشنة اك تقًتف بأحد العناصر ادلكونة ذلا فتضفي عليو كصفان جديدان يرتب 
 .(ْ)كعقوبتهااثران مشددان ِف جسامة اجلرشنة 

                                                           

 - ٗص - ََِٗ  -الظركؼ ادلشددة للعقوبة  -رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة ادلاجستَت -زلمود بن زلمد ادريس حكمي ( (ُ
 . www.mohamah.com  -َُِٕ/ِ/ُتاريخ الدخوؿ اك الزيارة 

 .ُْٕص  -ُٗٔٗبغداد،  -  موجز االحكاـ العامة ِف قانوف العقوبات العراقي، مطبعة ادلعارؼ  - د. اكـر نشأت إبراىيم( (ِ

-َُِّبغداد،  -السنهورم  مكتبة - امة ِف قانوف العقوباتعلي حسن خلف، ادلبادئ الع  - أ. سلطاف عبد القادر الشاكم( (ّ
 .ْْْص  -َُِْ

 .ّٓص  -ََِِ  -ادلكتبة القانونية، بغداد  -ُط  -الظركؼ ادلشددة ِف العقوبة  -د. صباح عريس( (ْ

http://www.mohamah.com/
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الظركؼ ادلخففة: عناصر اك كقائع عرضية تبعيو تضعف من جسامة اجلرشنة، كتكشف عن ضالة خطورة فاعلها، كتستتبع 
 زبفيف العقوبة اؿ اقل من حدىا األدسل، اك احلكم بتدبَت يناسب تلك اخلطورة.
العقوبة االصلية ادلقررة للواقعة، بل عقوبة الظركؼ القضائية ادلخففة: ىي نظاـ يسمح للقاضي باال يوقع على اجلاشل 

 أخف منها كثَتان اك قليالن.

كيقتصر نطاؽ الظركؼ ادلخففة على اجلنايات، كتقـو خطة الشارع على زبويل القاضي اف يهبط بالعقوبة درجة اك 
 .(ُ)درجتُت حسب تقديره إال إذا كانت عقوبة اجلرشنة السجن فال يهبط هبا إال درجة كاحدة

ؼ الظركؼ ادلخففة باهنا اخلصائص ادلوضوعية اك الشخصية غَت احملدكدة كاليت شنكن اف تسمح ِف زبفيف العقوبة كتعر 
 .(ِ)ادلقررة قانونان للجرشنة كفقان للمعيار الذم نص عليو القانوف

تكوف ظركفان كمن ذلك شنكن اف نعرؼ الظركؼ بشكل عاـ بأهنا تلك احلاالت اك األسباب اليت نص عليها القانوف فقد 
سمى اك حاالت تشدد معها العقوبة على اجلرشنة كاليت تسمى بالظركؼ ادلشددة كقد تكوف أسباب لتخفيف العقوبة كت

 للعقوبة. بالظركؼ ادلخففة كقد تكوف معفية

 المطلب الثاني
 أنواع الظروف

ِف اجلرشنة يتطلب   اف الظركؼ اليت ربيط باجلرشنة فقد تكوف على انواع سلتلف فقد تكوف مشددة كعند توافرىا     
كىي اسباب تتطلب الرأفة  باجلاشل زبفف  العقوبة اذل اقل من احلد تشديد العقوبة على اجلاشل كمنها سلففة فعند توافرىا 

 الظركؼ معفية من العقاب كحُت توافرىا تسقط العقوبة عن اجلاشل.االدسل مع بقاء مسؤكلية اجلاشل كقد تكوف ىذه 
 

 الفرع األول
 الظروف المشددة 

الظركؼ ىي عناصر طارئة تلحق باجلرشنة كمن الظركؼ اليت تلحق باجلرشنة الظركؼ ادلشددة كاليت عند توافرىا تشدد 
العقوبة اذل اكثر من حدىا االعلى كقد تقسم الظركؼ ادلشددة اذل قسمُت ظركؼ عامة كظركؼ خاصة كالظركؼ العامة 

                                                           

  -ٗص  -ََِٗ  -للعقوبة ادلشددة الظركؼ  -ادلاجستَت درجة على للحصوؿ مقدمة رسالة  -حكمي ادريس زلمد بن زلمود( (ُ
 . www.mohamah.com  -َُِٕ/ِ/ُ الزيارة اك الدخوؿ تاريخ

 .ْٕٓص   -مرجع سابق  -د. سلطاف عبد القادر الشاكم( (ِ
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م اما الظركؼ ادلشددة اخلاصة زنددىا القانوف كال تسرم على كىي اسباب ينص عليها  القانوف كتسرل على مجيع اجلرائ
 مجيع اجلرائم كادنا ىي خاصة ببعض اجلرائم

 الظركؼ ادلشددة العامة اوال :
 الظركؼ ادلشددة اخلاصة ثانيا :     
اجلرائم كقد كىي تلك الظركؼ اليت ينص عليها القانوف كاليت تسرم بالنسبة اذل مجيع الظركؼ ادلشددة العامة:  اوال :

 ( من قانوف العقوبات العراقي ِف أربعة ظركؼ.ُّٓحددهتا ادلادة )
الغاية اليت يرتبط هبا، فاذا كاف  بارتكاب اجلرشنة بباعث دشلء: يوصف الباعث بأنو دشلء اك شريف على حس .ُ

انت تافهة، الشخص يهدؼ بسعيو اذل غاية انانية فهو انساف منعزؿ عن اجملتمع تعنيو مصاحلو الشخصية كاف ك
فادلصلحة اخلاصة ِف نظره ىي ادلصلحة العامة كمن الصور الواضحة للباعث الدشلء ارتكاب جرشنة سبهيدان 
الرتكاب جرشنة أخرل، كمن يقتل شخص ليقيم عالقة غَت مشركعة مع زكجتو، كيعترب الباعث دنيئان كلو كانت 

 .(ُ)ائدة كالقتل ثاران يعده الباعث دشلء ايضان الغاية مشركعة لكنها دنيئة ِف عرؼ القاعدة األخالقية الس
ضعف ادراؾ اجملٍت عليو اك عجزه عن ادلقاكمة اك ِف ظركؼ ال شنكن الغَت من ارتكاب اجلرشنة بانتهاز فرصة  .ِ

الدفاع عنو: فرصة ضعف ادراؾ اجملٍت عليو مدلوؿ عاـ فقد يشمل مجيع حاالت انعداـ االدراؾ كحاالت نقصو 
بب. اما العجز عن ادلقاكمة فادلراد بو العجز اجلسدم كقد يرجع اذل الشيخوخة كىي عامل بصرؼ النظر عن الس

طبيعي يصادؼ كل انساف كقد يرجع اذل ادلرض، كقد يكوف مرجعو اذل تعدم على اجملٍت عليو من فاعل صَته 
ارة اك ظركؼ أخرل ال ِف حالة عجز، كوجود اجملٍت عليو ِف مكاف يبعد عن العمراف اك ظرؼ الليل اك انقطاع ادل

سبكن اجملٍت عليو من الدفاع عن نفسو فهذه الظركؼ مجيعها تكوف على درجة من األذنية، كذلك الف اجملـر 
الذم يستغل ظركؼ خاصة باجملٍت عليو اك ظركؼ عامة كاحلرب كالفتنة كاالضطرابات حبيث يكوف اجملٍت عليو 

اع عنو، ادنا ىو رلـر شرير يدؿ سلوكو على قسوة الطبع كضعف عاجزان عن الدفاع عن نفسو كسبنع الغَت من الدف
 .(ِ)الواعز األخالقيِف 

استعماؿ طرؽ كحشية الرتكاب اجلرشنة اك التمثيل باجملٍت عليو: رنـر القانوف افعاالن كنتائج إجرامية بصرؼ النظر  .ّ
عن الطريقة اليت عوؿ عليها اجملـر ِف ارتكاب اجلرشنة اف الذم يهم ادلشرع ىو االعتداء كليس الطريقة اليت اتبعها 

ع ِف بعض احلاالت انو يتطلب اف ترتكب اجلرشنة بطريقة معينة اجملـر ِف االعتداء. على انو يالحظ على ادلشر 
( من قانوف العقوبات حيث تعاقب كل من اذاع َّْحبيث تعد الطريقة ركنان ِف اجلرشنة كمن ذلك مثاؿ ادلادة )

                                                           

 .ْٖٔص  -مرجع سابق  -علي حسُت خلف  -أ.د سلطاف عبد القادر الشاكم( (ُ
 .ّٗٔ، ص -بغداد  -توزيع ادلكتبة القانونية  -شرح قانوف العقوبات العاـ  -د. فخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي( (ِ
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يعلم بتلفيقها اك بكذهبا ككأف من شأف ذلك اف بطريقة من طرؽ العالنية كقائع متعلقة اك مزاعم كاذبة كىو 
( اليت تعاقب باإلعداـ اك السجن ادلؤبد كل من خرب اك ىدـ ُٕٗدث ىبوط ِف أكراؽ النقد الوطٍت كادلادة )زن

اك اتلف اك اضر اضرار بليغة عمدان مباشل اك امالكان عامة كقد تكوف العقوبة اإلعداـ اذا استخدـ اجلاشل 
فاجلرشنة القاسية كاليت تؤذم اجملتمع فكيف  ة تدؿ على قسوة الطبعيالوحشرقعات ِف ارتكاب اجلرشنة كالطرؽ ادلف

اذا ارتكب بطرؽ كحشية كعدـ ادلباالة حبياة الناس كمن تطبيقات ىذا الظرؼ اعماؿ العنف، كالتعذيب، 
كالشراسة، كعدـ ادلباالة حبياة الناس ككذلك حرؽ اجملٍت عليو قبل قتلو كتقطيع أعضائو كتكرار صعقو بالتيار 

 التمثيل باجملٍت عليو كىذه التطبيقات مجيعها تؤدم اذل تشديد العقوبة. كحبسو ِف مكاف مغلق اك
استغالؿ اجلاشل ِف ارتكاب اجلرشنة صفتو كموظف اك اساءتو استعماؿ سلطتو اك نفوذه ادلستمدين من كظيفتو:  .ْ

ارتكاب معٌت ىذا الظرؼ اف تقع اجلرشنة من شخص اعتمادان على صفتو الوظيفية فهذه الصفة من شأهنا تسهيل 
، احتجاز األشخاص كتوقيفهم، السرقة، بعض اجلرائم مثل انتهاؾ حرمات ادلساكن كتفتيشها بغَت مربر قانوشل

ناس اعتمادان على استخداـ األشخاص سخرة ِف اعماؿ غَت متعلقة بادلنفعة العامة، استعماؿ القسوة مع ال
ل بالوظيفة عما ينسب اليها كيضعف شرع بأف ينأل صفة الوظيفة ظرفان مشددان تبدك ِف رغبة ادلالوظيفة كعلة جع

ثقة الناس بالدكلة كأجهزهتا كبالقائمُت على تكاليفها فالوظيفية خدمة عامة كالغرض منها اهنا مشرفة دبا زنتم 
احًتامها كتنفيذ كاجباهتا ِف االذباه احملدد ذلا كالذم يتمثل ِف اشباع احلاجات كاخصها اشباع احلاجة اذل االمن 

 . (ُ)طمئناف على احلقوؽ كاحلرياتكاال
ِف القانوف كاليت ليست ذلا صفة العمـو ِف مجيع اجلرائم الظركؼ ادلشددة اخلاصة: كىي الظركؼ ادلنصوص عليها  ثانيا :

بل اهنا خاصة ببعض اجلرائم أم ال تسرم سريانان عامان على مجيع اجلرائم كما ىو شأف الظركؼ ادلشددة العامة بل اهنا 
ببعض اجلرائم كمن اجل ذلك ذكرىا القانوف ِف مواد متفرقة ِف ادلواضيع اليت قررىا فيها كظرؼ كقوع السرقة ليالن خاصة 

كالظركؼ ادلشددة بشكل عاـ بعضها ما يتصل بنفس الواقعة االجرامية كظركؼ ارتكاهبا كيطلق عليو  اك كقوعها باإلكراه.
ارج كالبعض االخر يتصل بشخص اجلاشل كال شأف ذلا بالفعل ادلادم الظركؼ ادلشددة ادلادية كالتسور كالكسر من اخل

 .(ِ)ادلكوف للجرشنة كيطلق عليو الظركؼ الشخصية كسبق اإلصرار ِف جرائم القتل كصفة اخلادـ ِف السرقة
 
 
 

                                                           

 .ُْٕ-َْٕ-ْٗٔص  -سابق  مرجع   -د. فخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي( (ُ
 .ْْٔص  -مرجع سابق  -علي حسُت خلف  -أ. سلطاف عبد القادر الشاكم( (ِ
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 الفرع الثاني
 الظروف المخففة

الشخصية غَت احملدكدة كاليت شنكن اف تسمح ِف شنكن اف تعرؼ الظركؼ ادلخففة باهنا تلك اخلصائص ادلوضوعية اك     
فالظركؼ ادلخففة تتفق مع االعذار ادلخففة  زبفيف العقوبة ادلقررة قانونان للجرشنة كفقان للمعيار الذم نص عليو القانوف.

االعذار  ِف اف كال النوعُت سلفف للعقوبة. كىي أسباب تستدعي الرأفة باجملـر كفقان للحدكد اليت رمسها القانوف كاف
القانونية ادلخففة فقد ذكرىا ادلشرع على سبيل احلصر، كالتخفيف فيها كجويب ِف احلدكد اليت بينها ِف النص اما الظركؼ 
ادلخففة فهي غَت مبينو بل اف القاضي ىو الذم يقدرىا كالتخفيف فيها جوازم، كنظاـ الظركؼ ادلخففة كبَت الفائدة اذ 

ة ادلالئمة لكل منهم على انفراد، تبعان حلالتو كظركؼ اجلرشنة كمن ادلعلـو اف ظركؼ ارتكاب انو شنكن القاضي تقدير العقوب
اجلرائم كظركؼ جنايتها ليست كاحدة فليس من العدؿ اف تكوف العقوبة كاحدة كاال كانت العقوبة ظادلة ِف بعض 

رشنة كظركؼ اجلاشل ىو الوسيلة جلعل صورىا، كسبكُت القاضي من التصرؼ ِف العقوبة شلا رنعلها مالئمة مع ظركؼ اجل
كالسبيل ِف ذلك ىو تقرير نظاـ الظركؼ ادلخففة كذلك النصوص القانونية ِف شأف العقوبة متمشية مع متطلبات الواقع، 

( "اذا رأت احملكمة ِف جناية ُِّ( من قانوف العقوبات العراقي كادلادة )ُّّ_ُِّكفقان للحدكد ادلرسومة ِف ادلادتُت )
 ركؼ اجلرشنة اك اجملـر تستدعي الرأفة جاز ذلا اف تبدؿ العقوبة ادلقررة ِف القانوف" على الوجو االٌب:اف ظ

 عقوبة اإلعداـ بعقوبة السجن ادلؤبد اك ادلؤقت مدة ال تقل عن مخسة عشر سنة. .ُ
 عقوبة السجن ادلؤبد بعقوبة السجن ادلؤقت. .ِ
 تة أشهر.عقوبة السجن ادلؤقت بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن س .ّ

كقد نص القانوف على بعض ىذه الظركؼ دكف اف يلـز احملكمة االخذ هبا كقد ترؾ البعض االخر لتقدير احملكمة كيتمثل 
النوع األكؿ ِف ظرؼ ذباكز الدفاع الشرعي كالظركؼ ادلنصوص عليها ِف ادلواد األخرل كاليت يعترب من الظركؼ ادلخصصة  

ة، كالركابط العائلية، ككوف اجلاشل شخص ساذج كليس لو سوابق، كىركب ادلتهم، كبَت السن، ارتكاب اجلرشنة ألكؿ مر 
كحالة شك ادلتهم باف زكجتو على عالقة غرامية مع غَته، كطلب ذكم اجملٍت عليو الرأفة باجلاشل كتنازذلم عن حقوقهم 

 كغَتىا كثَت.
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 الفرع الثالث
 االعذار المعفية

العقوبات االعذار ادلخففة عرفت باهنا حاالت ذكرىا اك عينها القانوف على سبيل ( من قانوف ُِٖدبقتضى ادلادة )
  .(ُ)احلصر كرنب على احملكمة عند توافرىا اف زبفف العقوبة كفقان لقواعد معينة ِف القانوف

العقوبة عن اما االعذار ادلعقبة من العقوبة: ىي أسباب اك ىي الظركؼ اليت ينص عليها القانوف كاليت من شأهنا رفع 
الفاعل مع قياـ ادلسؤكلية. كاالعذار القانونية ادلعقبة اليت من ىذا النوع مفرز ألسباب سلتلفة كاليت نص عليها القانوف اك 

اك تسهيل أكردىا ادلشرع على سبيل احلصر فقد تكوف مقابل اخلدمة اليت يقدمها اجلاشل للمجتمع بالكشف عن اجلرشنة 
اء من عقوبة الضبط اجلاشل بالنسبة دلن يبادر من اجلناة بإخبار السلطات . كذلك كاألعفلفاعلُت االخرين ذلاضبط ا

احلكومية بوجود االتفاؽ اجلنائي كعن ادلشًتكُت فيو قبل كقوع أية من اجلرائم ادلتفق على ارتكاهبا كقبل قياـ تلك 
. ككذلك أعضاء الراشي اك الوسيط من السلطات بالبحث فال يعفى من العقاب إال إذا سهل القبض على أكلئك اجلناة

العقوبة إذا بادر بإبالغ السلطات اإلدارية اك القضائية باجلرشنة اك اعًتؼ هبا قبل اتصاؿ احملكمة بالدعول. كقد يكوف 
االعفاء مقرر للرغبة ِف احملافظة على صلة القرىب كالوشائج العائلية. كما ىو احلاؿ ِف أعضاء أصوؿ اك فركع الشخص 

 رب اك زكجتو اك اخوه اك اختو من عقوبة إخفاء اذلارب.اذلا
كاالعذار ادلخففة ايضان: ىي ظركؼ نص عليها القانوف كاليت تستوجب زبفيف العقوبة ادلقررة قانونان للجرشنة كمن ىذا 

( كاليت تقوؿ )يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث َْٗاالعذار ادلنصوص عليها ِف قانوف العقوبات العراقي كادلادة )
لة تلبسها بالزنا اك كجودىا ِف فراش كاحد مع شريكها فقتلها ِف احلاؿ اك ِف حاسنوات من فاجأ زكجتو اك احدل زلارمو 

قتل احدذنا اك اعتدل عليهما اك على احدذنا اعتداء اقضى اذل ادلوت اك اذل عاىة مستدشنة...اخل( ىذا ِف الوقت الذم 
م من اجلو خففت عقوبة ( بالسجن ادلؤبد اك ادلؤقت كالسبب الذَْٓاف القتل العمد معاقب عليو دبوجب ادلادة )

( ىو حالة االستفزاز اليت يكوف فيها الشخص عند مفاجئتو لزكجتو اك احدل َْٗالقتل ِف ىذه احلالة كفقان للمادة )
 . (ِ)زلارمو حاؿ تلبسها بالزنا كما ينتابو من ثورة نفسية ال يستطيع معها اف يضبط نفسو

 
 
 
 

                                                           

 .ّْٓص  -بغداد  -ادلكتبة القانونية  -شرح قانوف العقوبات القسم اخلاص  -ليب احلديثيصد. فخرم عبد الرزاؽ ( (ُ
 .ْٔٓ-ْٓٓص مرجع سابق - علي حسُت خلف  -أ. سلطاف عبد القادر الشاكم( (ِ
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 لمبحث الثانيا
 ماهية جريمة السرقة واركانها

اختلفت التعريفات حوؿ جرشنة السرقة بُت القوانُت كىس من اجلرائم اليت ذلا تأثَتا كبَتا داخل اجملتمع كذلك خلطورهتا على 
النظاـ كاجلرشنة بضورة عامة كىي تتمثل  اك عبارة عن القياـ بعمل اك االمتناع عن عمل جرمو القانوف  كاف جرشنة السرقة  

ترتكب داخل اجملتمع كاليت تتمثل بقياـ شخص اك رلموعة من االشخاص باختالس امواؿ  اليت تعترب احدل اجلرائم اليت
منقولة  للغَت كبدكف رضا مالكها كبدكف علمو كلذبك ال بد من دراسة جرشنة السرقة بركنيها ادلادم كادلعنوم  كمدل تأثَت 

 الظركؼ عليها كعلى النحو االٌب :

 المطلب األول
 تعريف جريمة السرقة 

 
ن خالؿ النظر ِف جرشنة السرقة كمعرفة مفهومها  ال بد من البحث ِف االركاف االساسية ِف جرشنة السرقة كاليت تتمثل م

ادلادم اك ما يسمى بادلتطلبات ادلوضوعية  كالذم يشمل فعل االختالس كزلل االختالس  كالركن ادلعنوم  اك بالركن 
ئي القصد العاـ الذم يتمثل بالعلم كاالرادة كالقصد اخلاص الذم يتمثل بنية ادلتطلبات  ادلعنوية اليت تتمثل بالقصد اجلنا

 التملك.
 

جريان على اخلطة اليت انتهجها القانوف الفرنسي كالقانوف ادلصرم كمعظم القوانُت احلديثة دل يعرؼ قانوف العقوبات 
ف ذكر مثل ىذا التعريف ال شنكن اف يلغي جرشنة البغدادم اجلرشنة ألنو ال فائدة من ايراد تعريف للجرشنة ِف القانوف اذ ا

أكردىا القانوف اك يضيف جرشنة دل ترد ِف القانوف. بل العكس قد يكوف ذكر مثل ىذا التعريف مضران فيما لو جاء غَت 
معان. اما دقيق دل رنمع ادلعاشل ادلطلوبة اك دل شننع دخوؿ معاف غَت مطلوبة، اك ضم النقيض معان فلم يكن ال مانعان كال جا

التعاريف اليت كضعها فقهاء القانوف للجرشنة، فهي متعددة من حيث الصياغة، كاف كانت معظمها تكاد تكوف متفقة من 
 حيث ادلعٌت فقد عرفها بعضهم باهنا: ))كل فعل اك امتناع عن فعل صادر من انساف كيقرر لو القانوف عقابان جنائيان((

 . (ُ)ألنساف سواء سبثل ِف فعل اك امتناع عن فعل يفرض لو القانوف عقابان  كعرفها اخركف باهنا: كل نشاط خارجي
كيتضح من ذلك شنكن اف نعرؼ اجلرشنة بشكل عامان ىي سلوؾ اجرامي يتكوف من القياـ بفعل اك االمتناع عن فعل 

 جرمو القانوف كيفرض لو القانوف عقوبة.

                                                           

 .ُُص  -ُٗٔٗ  -بغداد  -مطبعة ادلعارؼ  -موجز االحكاـ العامة ِف قانوف العقوبات العراقي  -د. اكـر نشأت إبراىيم( (ُ
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 كان للغَت بدكف رضاه.جرشنة السرقة: يعد سارقان كل من اختلس منقوالن شللو 
ككذلك عرفت السرقة باهنا استالب احليازة بدكف علم اك رغم مشيئة ادلالك اك اخلائن السابق، كىو اختالس حقيقي 

 .(ُ)للحيازة بعنصريها ادلادم كادلعنوم، ىذا تعريف العالمة جارسوف
 .(ِ)كالسرقة: اذف ىي اختالس شيء منقوؿ شللوؾ للغَت

 .(ّ)هنا: اختالس ماؿ منقوؿ شللوؾ لغَت اجلاشل عمدان ككذلك السرقة عرفت بأ
 ككذلك عرفت السرقة بأهنا: ىو كل من اختلس ماالن منقوالن للغَت دكف اذنو كعلمو.

كمن خالؿ ذلك شنكن اف نعرؼ جرشنة السرقة: بأهنا قياـ شخص اك رلموعة من األشخاص باختالس أمواؿ منقولة تعود 
 علمهم.لغَت اجلاشل عمدان كبدكف 

 المطلب الثاني

 اركان جريمة السرقة

رشنة السرقة من ركناف ذنا الركن ادلادم اك ما يسمى بادلتطلبات ادلوضوعية كالركن ادلعنوم اك ما يسمى بادلتطلبات تتكوف ج
 ادلعنوية.

 الفرع األول

 الركن المادي

( من قانوف العقوبات العراقي فأف جرشنة السرقة تتحقق من خالؿ فعل االختالس الذم ينصب ّْٗدبقتضى نص ادلادة )
على ماؿ شللوؾ منقوؿ لغَت اجلاشل. فأف جرشنة السرقة لكي تتحقق رنب اف يكوف نشاط من قبل اجلاشل كزلل ذلذا النشاط 

تعلق بو احلقوؽ كادلصاحل ادلعتدل عليها كينصب عليو فعل االعتداء. فمحل االختالس ِف جرشنة السرقة ىو الشيء الذم ت
كقد تطلب ادلشرع توافر شركط معينة ِف ىذا الشيء ادلعتدل عليو كلكي تعترب السرقة اعتداء على ملكية ادلنقوالت لذا 

، كاف يكوف شللوكان لغَت ذا كياف مادمرنب اف يكوف من األمواؿ ادلنقولة كيكوف لو صفة ادلاؿ ككذلك اف يكوف ادلنقوؿ 
 اجلاشل، كاعتبار السرقة اعتداء على احليازة لذا يتعُت اف يكوف موضوعها ِف حيازة غَت اجلاشل.

                                                           

 .ِْ-ِِص  -جرشنة السرقة  -محدم السعدمد. ( (ُ
 .ٖص  -ََِٔ  -دار الكتب القانونية  -جرشنة السرقة  -عدرل خليل( (ِ
 .ُُٖص -ادلكتبة القانونية  -د. فخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي، شرح قانوف العقوبات القسم اخلاص( (ّ
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اكالن: اف يكوف ماالن: ال يقع فعل االختالس إال على ادلاؿ كعلة ىذا الشرط تكمن ِف اف السرقة اعتداء على ادللكية. أم 
شيء شنكن اف يكوف زلالن حلق من احلقوؽ ادلالية كبذات حق ادللكية. أم كل شيء اف يكوف ماالن كيقصد بادلاؿ: كل 

كل شيء ال سنرج عن التعامل بطبيعتو اك القانوف ادلدشل العراقي على اف )( من ُٔقابل للتملك. كبذلك نصت ادلادة )
ل بطبيعتها كىي اليت ال يستطيع احد حبكم القانوف يصح اف يكوف زلالن للحقوؽ )ادلالية(. كاالشياء اليت زبرج عن التعام

اف يستأثر حبيازهتا ال تكوف زلالن للحقوؽ ادلالية كمن ٍب ال توصف بكوهنا ماالن )كادلياه ِف البحار، كاذلواء ِف اجلو، كاشعة 
مواالن  كاف تكوف زلالن للحقوؽ ادلالية كتعد ا ألستئثار األشخاص هباالشمس( ككذلك اذا ربددت ىذه األشياء تكوف زلالن 

كما لو احتجز شخص كمية من ماء البحر اك اذلواء ككذلك احلاؿ بالنسبة لألشياء اليت زبرج من التعامل حبكم القانوف 
كىي اليت ال رنيز القانوف االستئثار هبا كاف تكوف زلالن للحقوؽ ادلالية كعلى ىذا األساس اف كل شيء نافع لإلنساف 

كن االستئثار بو كانشاء احلقوؽ عليو كمن ٍب يعد ماالن. كبذلك فأف زلل كيشبع حاجاتو يصلح اف يكوف ىدفان كشن
االختالس رنب اف يكوف شيء قابل للتملك كيستوم بذلك اف تكوف حيازتو مشركعة اك غَت مشركعة. كىذا يعٍت اف 

لكن ال يشًتط اف ادلاؿ زلل االختالس رنب اف يكوف ذا قيمة فاذا ذبرد من القيمة ال يصلح اف يكوف زلالن للسرقة ك 
كاف فعل كانت قيمتو مادية اك أدبية.   إذايكوف ذا قيمة كبَتة فمهما كانت ضئيلة فالسرقة تتحقق بشأنو كيستوم بذلك 

االختالس ال يقع إال على شيء قابل للتملك كعليو ال شنكن اف يقع فعل االختالس على االنساف ألنو ليس شيئان شنكن 
 .(ُ) يصلح اف يكوف زلالن للسرقة الف صفة ادلاؿ منتفية عنوسبلكو كعلى ىذا اف االنساف ال

ثانيان: اف يكوف زلل السرقة منقوالن: ىذا العنصر ذكر صراحة ِف كثَت من النصوص كهبذا زبرج االمواؿ الثابتة عن نطاؽ 
للمنقوالت ادلادية كاحليوانات يتسع جرشنة السرقة. كادلنقوؿ ىو كل ماؿ شنكن نقلو من مكاف اذل اخر دكف تلف. كادلنقوؿ 

كاثاث ادلنزؿ كتتصل لتشمل العقار بالتخصيص كاألدكات كادلكاف ككذلك العقار باالتصاؿ كاألبواب كالشبابيك كغَت 
ذلك كتعترب أمواؿ منقولة لتطبيق احكاـ السرقة. كالثبات كل ما مغركس باألرض اك متصل فيها دبجرد فصلو عنها كالثمار 

رج عن نطاؽ ادلاؿ ذم الطبيعة ادلادية احلقوؽ الشخصية كاحلقوؽ العينية كحق االرتفاؽ كحق السكن بقطفها. كقد سن
كلكن السند ادلثبت حلق من ىذا النوع يعترب منقوالن كمن يتم فاف اختالسو يشكل جرشنة سرقة ككذلك األشياء ادلعنوية 

من طبيعة مادية فأف دكنت ِف كتب كالواح فاف األكراؽ  األفكار كاالحلاف فهذه ال تصلح زلالن للسرقة ألهنا ليست دباؿ
 .(ِ)تكوف ماالن من طبيعة مادية كتصلح بالتارل زلل للسرقة

                                                           

  .ِِْص  -مرجع سابق  -أ. مجاؿ إبراىيم احليدرم( (ُ
 .ِٕٗ-ِٔٗص  -مرجع سابق  -احلديثيصليب د. فخرم عبد الرزاؽ ( (ِ
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اف يكوف زلل السرقة شللوكان لغَت اجلاشل: إلصل اف االنساف ال يستطيع اك ال يسرؽ ماؿ نفسو كعليو ال تكوف  ثالثان:
ئد لو كلو كاف يعتقد حُت اخذ ادلاؿ انو يعتدم على ماؿ غَته. ألنو ال بصدد جرشنة سرقة إذا اختلس الشخص ادلاؿ العا

يكوف بفعل االخذ متعديان على الغَت كادنا يعترب فعلو استعماالن دللكيتو. على انو يالحظ اف ادلشرع العراقي استثٌت بعض 
 ِف حكم السرقة اختالس _فقد اعتربُاحلاالت العتبارات خاصة: فعاقب مالك الشيء إذا اختلسو ِف ثالث حاالت: 

_كاعترب كذلك ِف حكم السرقة اختالس ادلاؿ ادلنقوؿ ِادلنقوؿ احملجوز قضائيان اك اداريان اك من جهة متخصصة أخرل.
كاعترب ايضان ِف حكم السرقة ّادلوضوع ربت يد القضاء بأم كجو حىت لو كاف االختالس كاقعان من مالك ادلاؿ نفسو. 

حبق انتفاع اك بتأمُت عيٍت اك متعلق بو حق الغَت كلو كاف حاصالن من مالكو. كعدـ ملكية اختالس ماؿ منقوؿ مثقل 
اجلاشل للماؿ ادلختلس كىذا يعٍت اف السرقة من اجلرائم اليت تطوؿ ادلاؿ ادلنقوؿ العائد لغَت اجلاشل بقصد سبلكو. كحُت 

ة كلو كاف للجاشل دين ِف ذمة اجملٍت عليو يزيد ِف قيمتو يكوف ادلنقوؿ شللوكان لغَت اجلاشل فإف اختالسو يشكل جرشنة السرق
عن قيمة ادلاؿ ادلسركؽ على انو ال يعد الدائن سارقان إذا ثبت استيالءه على أمواؿ ادلدين قد ًب لغرض حيها الستيفاء 

ىنا ادللكية ليست خاصة استوذل على ماؿ ليس لو كحده كادنا يشاركو فيو الغَت الف  إذادينو منها. كاف ادلتهم يكوف سارقان 
بو. ككذلك ال يكفي اثبات اف ادلاؿ ما كاف يعود لغَت اجلاشل بل رنب اثبات اف ادلاؿ شللوؾ لغَت اجلاشل كقت االختالس 
كاف األشياء اليت ال مالك ذلا ال تصلح اف تكوف زلالن للسرقة كاألمواؿ ادلباحة كاألمواؿ ادلًتككة، كاألمواؿ ادلباحة: ىي اليت 

الك ذلا كالذم زنرزه بقصد سبلكو رنوز اف يتملكو كبالتارل ال تعد حيازهتا اختالس كاذلواء كادلياه العامة كالطيور الغَت ال م
شللوكة كغَتىا إال اف أمواؿ الدكلة ال تعد كذلك فأف الدكلة سبلكها ملكية عامة اك خاصة كال رنوز لألفراد حيازهتا ألهنا 

ىي األمواؿ ادلنقولة اليت تصبح مباحة إذا زبلى عنها مالكها بقصد النزكؿ عن ملكيتو ذلا  كاألمواؿ ادلًتككة: تعد سرقة.
 .(ُ)فاذا استوذل عليها شخص ال يعد سارقان ذلا

 فعل االختالس:
يتحقق ىذا الفعل إذا قاـ اجلاشل حبركة مادية ينقل هبا الشيء من حيازة صاحبو اك حائزة اذل حيازة اجلاشل الشخصية، كأيان  
كانت الوسيلة السلب اك اخلطف اك ينقل الشيء اك نزعو من صاحبو اك غَت ذلك ككل ما يشًتط ِف ىذا العنصر ىو 

ك اف يستخدـ اجلاشل يديو بل بأم كسيلة نقل احليازة اذل االستيالء على الشيء قد حصل بفعل اجلاشل، كال يشًتط بذل
اشل عليو على القياـ بالسرقة. كال يشًتط اف زنتفظ اجلاشل حبيازة أخرل تقـو بنقل الشيء اذل اجلاشل، مثالن اف يدرب اجل

الشيء بل قد يتخلى عن حيازتو اذل شخص اخر اك قد يقـو باستمالكو ِف احلاؿ كأف يكوف طعامان. فهنا يقـو بالعمل 
ٍت عليو. ىنا تربز الذم زنقق االختالس. كقد يكوف االختالس متحققان إذا قاـ اجلاشل بانتزاع الشيء ))ادلاؿ(( من اجمل

                                                           

 .ِٗٗ-ِٖٗص  -مصدر سابق  -احلديثي صليب د. فخرم عبد الرزاؽ ( (ُ
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نتيجتُت األكذل: االختالس ال شنكن اف يتوافر إذا كاف ادلاؿ ِف حيازة اجلاشل مسبقان اك ابتداء فالشخص الذم رنوز شيئان 
اذل مالكو اك حائزه كانصرفت ارادتو اذل اف زنتفظ بو لنفسو اك ضمو اذل ملكو فال يعد سارقان ألنو دل يقع كشنتنع عن رده 

ككذلك الشخص الذم رنوز شيئان دبوجب عقد من عقود األمانة كاإلعارة اك الوديعة اك ككالة فاف ذلك  منو اختالس
تعترب خيانة امانة كليست سرقة كالنتيجة الثانية ىي: تتمثل بالتسليم شننع من قياـ ركن االختالس أم عندما يكوف الشيء 

سليمو إياه )ادلالك( فالتسليم ىنا ينفي االختالس كيستوم ِف ))ادلاؿ((ِف حيازة اجلاشل كلكن التسليم اليو شلن شنلك ت
ذلك اذا كاف التسليم صحيح أكقع بناء على غش اك خطأ. ففي احلالتُت ال يتحقق فعل االختالس. كلكن يشًتط اف 

التجارية كاحملاؿ كاف صادر من غَتذنا ال عربة فيو كللخدـ كالعاملُت ِف ادلصانع   إذايتم التسليم من احلائز اك ادلالك الف 
يد على األشياء اليت تسلم ذلم لكنها يد عاضة. كتعترب يد االبن على ادلنقوالت ادلملوكة لوالده يدان عارضة الف حيازتو ال 
تكوف حيازة كاملة كال ناقصة كلذلك إذا احتفظ هبذه األمواؿ يعد سارقان، اما إذا سلم اليو الشيء لغرض بيعو فإذا بدد 

 .(ُ)ئنان لألمانةالشيء يعترب خا

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي

السرقة جرشنة عمدية كلذلك رنب اف يتمثل ركنها ادلعنوم ِف القصد اجلنائي كال يكتفي بالقصد العاـ كادنا يشًتط فيو 
توافر نية خاصة لدل اجلاشل كىذه النية ىي نية التملك اليت تكشف عن إرادة اجلاشل ِف حيازة الشيء زلل السرقة. 
كالقصد اجلنائي ىو علم اجلاشل ِف جرشنة السرقة كقت ارتكاب فعلو بأنو سنتلس ادلنقوؿ ادلملوؾ للغَت كىو يقـو باختالسو 

 بنية سبلكو كالركن ادلعنوم ىنا يتكوف من القصد العاـ كالقصد اخلاص

 اوال : القصد العام:
فعل االختالس كاذل النتيجة علم، كاإلرادة منصرفة اذل يقـو القصد العاـ ِف جرشنة السرقة على عنصرين ذنا اإلرادة كال 

 ة كالعلم باركاف اجلرشنة.اجلرمي
اإلرادة: رنب اف تنصرؼ إرادة اجلاشل اذل القياـ بفعل االختالس كىو اخراج ادلاؿ من حيازة مالكو اك حائزه كادخالو ِف 
حيازتو ىو أم اضافتو اذل ملكو دكف رضا اجملٌت عليو كرنب اف تكوف إرادة اجلاشل معتربه قانونان أم تكوف ارادتو حرة سلتارة 

ف يتوافر االدراؾ فيها كالتمييز لدل اجلاشل قاذا كاف الفاعل اك اجلاشل مكرىان على اثبات أم رنب اف تكوف اإلرادة حرة كا
االختالس اكراىان معنويان فاف اإلرادة تعترب منتفيو كلذلك ينعدـ احد عناصر القصد العاـ اليت رنب توفرىا بقياـ جرشنة فعل 

                                                           

 .ِّٕ-ِِٕص -ـُٖٖٗ  -جامعة ادلوصل  -دار الكتب للطباعة كالنشر  -شرح قانوف العقوبات اخلاص  -د. ماىر عبد شويش( (ُ
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تياف بفعل االختالس كما رنب اف تنصرؼ اذل اخراج ادلاؿ السرقة اذف اإلرادة ِف جرشنة السرقة رنب اف تنصرؼ اذل اال
 من حوزه مالكو اك حائزه كادخالو اذل حوزة اجلاشل أم اف تكوف ارادتو منصرفة اذل النتيجة اجلرمية كذلك.

رشنة العلم: ال يكفي لقياـ القصد اجلنائي انصراؼ اإلرادة اذل الفعل كالنتيجة كادنا رنب اف يكوف عادلان بكل اركاف اجل
فيجب اف ينصرؼ علم اجلاشل اذل انو يقـو بفعل االختالس. أم رنب اف يعلم اجلاشل بأف الشيء ال يزاؿ ِف حيازة الغَت. 

ازل يًتتب عليو اخراج الشيء من حيازة الغَت اذل حيازة اجلاشل، كاف كرنب اف ينصرؼ علمو اذل اف من شأف فعلو 
لوؾ لو ال يعترب يسارقان، كما اف الشخص الذم يعتقد انو يستورل على الشخص الذم يستورل على شيء معتقدان انو شل

حاؿ مباح اك مًتكؾ ككاف اعتقاده مبنيان على أسباب )معقولة( جديو كمقبولة ال يعترب سارقان كرنب اف يكوف اجلاشل عادلان 
ليو راض عن الفعل فاف جرشنة السرقة ال بأف اجملٍت عليو غَت راض بانتقاؿ حيازة ادلاؿ، كاذا كاف الفاعل يعتقد اف اجملٍت ع

تقـو أركاهنا. كال يكفي لنفي القصد اجلنائي ثبوت اعتقاد الفاعل بأف اجملٍت عليو كاف على علم بفعل االختالس. بل ال 
بد من ثبوت انو، أم اجملٍت عليو كاف راضيان عن الفعل كمن ذلك اف علم اجلاشل رنب اف زنيط بفعل االختالس كما رنب 

 .(ُ)ينصرؼ اذل اف فعلو ينصب على منقوؿ شللوؾ للغَت اف

 ثانيا : القصد الخاص:

اذل جانب القصد العاـ ِف جرشنة السرقة رنب توافر القصد اخلاص كالذم يتمثل ِف نسبة التملك، كىذه النسبة تتمثل ِف 
اليت يتمتع هبا مالك الشيء. فإذا ثبت يازة كاملة كيباشر عليو. مجيع السلطات ؼ نية اجلاشل اذل اف رنوز الشيء حانصرا

اف نية الفاعل انصرفت اذل رلرد حيازة ناقصو زبلف القصد اجلنائي لديو فال تقـو جرشنة السرقة كمن يتوذل على كتاب 
لغرض قراءتو كمن ٍب يعده اذل صاحبو ال يعترب سرقة. كما اف القصد اجلنائي ال يتحقق إال اذا كانت نية الفاعل قد 

 اذل رلرد كضع يده للعرضو على الشيء كمن يأخذ شيئان لفحصو كرده حاالن ال يعترب سارقان.انصرفت 

كالقصد اخلاص ِف جرشنة السرقة ىو نية التملك للشيء ادلسركؽ اما اذا كانت نية اجلاشل منصرفة اذل شيء اخر فال يقـو 
 .(ِ)القصد اجلنائي كبالتارل ال تقـو جرشنة السرقة

وف ِف جرشنة السرقة نية التملك كهبا يقـو القصد اخلاص الف سبلك السارؽ للشيء ادلسركؽ ليس من _كقد يتطلب القان
 .(ّ)اركاف السرقة اليت تستكمل مادياهتا دبجرد اخذ ادلاؿ

                                                           
 . ِٖٕص  -مصدر سابق   -د. ماىر عبد شويش  ((ُ
 .َِٖ-ِٕٗص  -مصدر سابق  -د. ماىر شويش( (ِ
  -َُِْ  -ُط  -ادلنشورات احلقوقية  -قانوف العقوبات القسم العاـ النظرية العامة ِف اجلرشنة  -د. زلمد زلمد مصباح القاضي( (ّ

 .ُّْص
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 المبحث الثالث

 أثر توافر الظروف في تقدير العقوبة

اف للظركؼ بشكل عاـ تأثَت كبَت ِف تقدير العقوبة ادلقررة للجاشل اك ادلرتكب للجرشنة فقد تصبح العقوبة  اشد اك اكثر 
من احلد االعلى ادلقرر ذلا عند توافر ظركؼ اك اسباب تتطلب التشديد دبوجب القانوف  كعند توافر الظركؼ  ادلخففة  

باجلاشل فقد زبفف  العقوبة  اذل اقل من احلد ادلقررذلا مع بقاء مسؤكلية اجلاشل  اليت ىي عبارة  عن اسباب  تتطلب الرأفة 
عن الفعل ادلرتكب كقد تكوف تلك الظركؼ معفية من العقوبة كمع توافرىا يعفى  اجلاشل من العقاب  كتسقط مسؤكليتو 

لظركؼ ادلشددة كِف ادلطلب الثاشل اثر اجلاشل فقد سنتص  ادلطلب االكؿ  اثر توافر  ا عن الفعل احلراـ ادلرتكب من قبل
 توافر الظركؼ  ادلخففة.

 المطلب األول

 أثر توافر الظروف المشددة

العقوبة ِف اللغة: لفظة تأٌب دبعٌت اجلزاء، قاؿ ايب منظور: العقاب كادلعاقبة اف ذبزم الرجل دبا فعل سواء، كعاقبو بذنبو 
 .(ُ)بذنب كاف منو معاقبو كعقابان اخذ بو كتعقبت الرجل إذا اخذتو

 .(ِ)العقوبة: ىي اجلزاء الذم يفرضو قانوف العقوبات على من يرتكب احدل اجلرائم ادلبينو فيو

كالعقوبة ىي اجلزاء الذم يقرره القانوف اجلنائي دلصلحة اجملتمع تنفيذان حلكم قضائي على من تثبت مسؤكليتو عن اجلرشنة 
 .(ّ)اجملـر نفسو اك من قبل بقية ادلواطنُتدلنع ارتكاب اجلرشنة مرة أخرل من قبل 

 .(ْ)ككذلك عرفت العقوبة: بأهنا اجلزاء الذم يفرضو القانوف على مرتكب اجلرشنة دلصلحة اذليئة االجتماعية

اذف العقوبة: ىي اجلزاء اك العقاب الذم يفرضو القانوف على مرتكب اجلرشنة كذلك لردعو كردع ادلواطنُت عن ارتكاب 
 لذم يكوف مقرر دبوجب القانوف.اجلرشنة كا

                                                           

 .ّٔص  -ـََِٕ  -ُط  -مسقطات العقوبة ِف جرائم احلدكد  -د. ىاشم فارس اجلبورم( (ُ
 .ُُّص  -ُٗٔٗبغداد، -مطبعة ادلعارؼ  -موجز االحكاـ العامة ِف قانوف العقوبات العراقي  -د. اكـر نشأت إبراىيم( (ِ

 .َْٓص  -لسنهورم مكتبة ا  -علي حسُت خلف، ادلبادئ العامة ِف قانوف العقوبات  -د. سلطاف عبد القادر الشادم( (ّ
 -ُْٕٗ  -ُط -مطبعة العاٌب بغداد -االحكاـ العامة ِف قانوف العقوبات شرح على متوف االحكاـ اجلزائية  -احملامي زلسن ناجي( (ْ

 .ّٕٗص
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 الفرع االول

 أثر توافر الظروف المشددة في العقوبة

كقد ينص اف للظركؼ ادلشددة تأثَت على العقوبة ادلقررة دلرتكب اجلرشنة كاف ىذا التشديد يكوف مقرر دبوجب القانوف 
التشديد الذم يًتتب عليو كعلى احملكمة القانوف على الظركؼ ادلشددة لعقوبة جرشنة معينة كبُت ِف الوقت نفسو مقدار 

( من قانوف العقوبات تعاقب باحلبس كبغرامة َُِٖف ىذه احلالة اف تطبق على النحو الذم نص عليو القانوف. فادلادة )
اك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل مواطن اذاع عمدان ِف اخلارج اخبار اك بيانات اك اشاعات كاذبة اك مفرضو حوؿ األكضاع 

خلية للدكلة ككاف من شأف ذلك اضعاؼ الثقة ادلالية بالدكلة اك النيل من مركزىا الدكرل كاعتبارىا اك يأثر بأية طريقة  الدا
كانت نشاطان من شأنو االضرار بادلصاحل الوطنية كتكوف العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا كقعت اجلرشنة 

ب باحلبس من قبض على شخص اك حبسو اك حجزه اك حرمو من حريتو بأم ( تعاقُِِْف زمن احلرب، ككذلك ادلادة )
كسيلة كانت بدكف امر من سلطة سلتصة ِف غَت األحواؿ اليت تصرح هبا القوانُت كاألنظمة بذلك، كتكوف العقوبة السجن 

 مدة ال تزيد على عشر سنوات ِف األحواؿ االتية:

 مي احلكومة.إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدكف حق بزم مستخد . أ
 هتديد بالقتل اك تعذيب بدشل اك نفسي.إذا صحب الفعل   . ب
 إذا كقع الفعل من شخصُت اك أكثر اك من شخص زنمل سالحان ظاىران. . ج
 إذا زادت مدة القبض اك احلجز اك احلرماف من احلرية على مخسة عشر يومان. . د
 االنتقاـ منو اك من غَته. إذا كاف الغرض من الفعل الكسب اك االعتداء على عرض اجملٍت عليو اك . ق
 إذا كقع الفعل على موظف اك مكلف خبدمة عامة اثناء تأدية كظيفتو اك خدمتو اك لسبب ذلك. . ك

اما إذا دل زندد النص مقدار التشديد كلكنو يكتفي بالقوؿ بتشديد يعترب ظرفان مشددان ِف ارتكاب اجلرشنة فقد زنيل اذل 
على قاعدة عامة ِف التشديد كمقداره فهي تنص على ))انو إذا توافر ِف جرشنة  ( حيث اف ىذه ادلادة تنطومُّٔادلادة )

 ظرؼ من الظركؼ ادلشددة رنوز للمحكمة اف ربكم على الوجو االٌب:

 إذا كانت العقوبة ادلقررة للجرشنة ىي السجن ادلؤبد جاز احلكم باإلعداـ. .ُ
من احلد األقصى للعقوبة ادلقررة للجرشنة بشرط إذا كانت العقوبة السجن ادلؤقت اك احلبس جاز احلكم بأكثر  .ِ

عدـ ذباكز ضعف ىذا احلد على اف ال تزيد مدة السجن ادلؤقت ِف أم حاؿ من االحواؿ عن مخس كعشرين 
 سنة كمدة احلبس على عشر سنوات.
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شنكن اف  مدة رنوز اف تبلغ ضعف ادلدة اليتإذا كانت العقوبة ادلقررة للجرشنة ىي الغرامة جاز احلكم باحلبس  .ّ
( على اف ))ال تزيد مدة احلبس ِف مجيع األحواؿ ّٗ( من ادلادة )ِزنكم هبا طبقان للمقياس ادلقرر ِف الفقرة )

ي فقط بالعقوبات االصلية. كالظركؼ ادلشددة ال أثر ذلا على سنوات(( كاف ىذا النص يوضح كيكتف على أربع
عقوبة االصلية ادلقررة للجرشنة حبيث يستبدؿ هبا عقوبة اصلية التدابَت االمًتازية. كحيث يغَت الظرؼ ادلشدد من ال

يكوف من خالؿ تأثَته على العقوبة أخرل تتبعها عقوبة تبعية، فاف تأثَت الظرؼ ادلشدد على العقوبة التبعية ادنا 
لتبعيو االصلية اما العقوبات التكميلية فهي جوازية كاحملكمة سبلك استبعادىا ِف مجيع احلاالت كالعقوبات ا

 . (ُ)كالتكميلية ىي عقوبات تلحق بالعقوبات االصلية كالعقوبات التكميلية فقد تكوف كجوبيو كجوازيو
اف الظركؼ ادلشددة للعقوبة فقد يكوف ذلا اثر على اجلرشنة فتقسم اذل قسمُت: أ_ الظركؼ ادلشددة اليت يقتصر  .ْ

القانوشل احملدد للجرشنة ذاهتا كالباعث الدشلء على أثرىا على تشديد عقوبة اجلرشنة دكف ادلساس بالوصف 
االرتكاب، كيعترب ىذا الظرؼ ادلشدد منصرفان اذل كافة اجلرائم ادلنصوص عليها ِف القوانُت العقابية. ب_ 
الظركؼ ادلشددة اليت ينصرؼ أثرىا اذل الوصف القانوشل احملدد للجرشنة دكف اف شنس امسها القانوشل فيؤدم 

د اذل تعديل الوصف على النحو الذم يزيد من جسامة اجلرشنة حبيث زندد ادلشرع ذلا عقوبة الظرؼ ادلشد
 .(ِ)مشددة كظرؼ سبق اإلصرار

عقوبة جرشنة السرقة فأف ادلشرع حددىا باحلبس إذا دل تقًتف بالظركؼ ادلشددة كاف ادلشرع اطلق لفظ احلبس كىذا يعٍت 
ساعة( كاالعلى )مخس ِْضي بعقوبة احلبس حبديها األعلى كاالدسل )اف حملكمة ادلوضوع سلطة تقديرية ِف اف تق

سنوات( كلكن لكوهنا من اجلنح فأف مدة العقوبة تنحصر بُت اكثر من ثالثة اشهر اذل مخس سنوات كاف ادلشرع أجاز 
ادلسركؽ ال تزيد على حملكمة ادلوضوع تبديل عقوبة احلبس بالغرامة اليت ال تزيد على عشرين ديناران إذا كانت قيمة ادلاؿ 

 دينارين، كىذا يعٍت انو ال رنوز استبداؿ عقوبة احلبس بالغرامة إذا كانت قيمة ادلاؿ ادلسركؽ تزيد على دينارين.

حاالت تشديد العقوبة ِف جرشنة السرقة: فأف ادلشرع شدد عقوبة جرشنة السرقة ِف حاالت معينة حبيث عدت السرقة من 
 قوبة ادلقررة ذلا كحاالت التشديد ىي: كصف اجلنايات على أساس الع

 حالة اجتماع عدة ظركؼ: فمن ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظركؼ االتية يعاقب بالسجن ادلؤبد كاحلاالت ىي: اوال :

: كىذا يعٍت كقوع السرقة ليالن. كالليل ىو الفًتة اليت سنيم فيها الظالـ كقوع السرقة بُت غركب الشمس كشركقها .ُ
ليت تقل فيها احلركة بشكل ملحوظ. كيتحقق التشديد سواء كقعت السرقة ِف فًتة الليل كليان اك كىي الفًتة ا

                                                           

 .ِْٕ-ُْٕص  -مرجع سابق  -احلديثي صليبد. فخرم عبد الرزاؽ ( (ُ
 .ْٓص  -ََِِ  -ُبغداد، ص  -ادلكتبة القانونية  -بةالظركؼ ادلشددة ِف العقو   -د. صباح عريس( (ِ
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جزئيان، كاف حكمة ادلشرع من النص على ظرؼ الليل يكمن ِف اف جلوء اجلاشل اذل جنح الظالـ الرتكاب فعلو 
عب التعرؼ عليو، اك ىو بقصد تسهيل ارتكاب السرقة. كما يسهل مهمة قراره ربت جنح الظالـ كبذلك يص

 القاء القبض عليو إذا شاىده احد، فضالن عن ذلك اف الليل ىو الوقع الذم يهجع فيو الناس اذل الراحة.

: كاف ِف ذلك لكي يعترب ظرؼ مشدد رنب اف يكوف ىناؾ اكثر من أكثرإذا ارتكبت السرقة من شخصُت اك  ثانيا :
، كاحلكمة من النص على أكثرجاشل ككذلك اف تكوف جرشنة كاحدة. كاف النص على ارتكاب اجلرشنة من شخصُت اك 

ة كإرىاب تعدد اجلناة كالعلة ِف تشديد العقاب عليهم تكمن ِف األثر الذم يرتبو تعدد الفاعلُت ِف سهولة تنفيذ اجلرشن
كزبويف اجملٍت عليو، كلذلك ال يتحقق ىذا الظرؼ إذا ارتكبت السرقة من شخص كساىم معو اخرين باالتفاؽ اك 
ادلساعدة اك التحريض كمن يساىم مع الفاعل ِف مراقبة الطريق اك تلهية اجملٍت عليو ال يتحقق ظرؼ التشديد ِف ىذه 

م ارتكاب عدة جناة جرشنة سرقة كاحدة على رلٍت عليو كاحد. كِف ىذا كحدة اجلرشنة أاحلالة كذلك رنب اف يكوف ىناؾ 
احلالة يتحقق التشديد كال يؤثر ِف ذلك جهل أحد ادلساذنُت ِف السرقة اك عدـ قياـ مسؤكليتو بسبب صغر السن اك 

دىم كيزيد من اقدامهم اجلنوف. كاف العلو من تشديد العقوبة ِف ىذه احلالة تكمن ِف اف تعدد اجلناة يؤدم اذل تظافر جهو 
على تنفيذ اجلرشنة كاف تعددىم يؤدم اذل رىبة اجملٍت عليو كاضعاؼ قوتو كالدفاع عن مالو االمر الذم يتطلب تشديد 

 العقوبة.
اف يكوف أحد الفاعلُت حامالن سالحان ظاىريان اك سلبأ: كلكي يكوف ذلك فقد يتطلب ظرؼ التشديد اف يكوف  ثالثا :

ل سالحان ظاىريان اك سلبأ كأف يكوف قد خبأه ربت مالبسو كالسالح ىو كل أداة من شأهنا لو احد الفاعلُت زنم
استعملت اف سبس سالمة اجلسم كقد تكوف أسلحة طبيعية كاسلحة بالتخصيص فاألسلحة الطبيعية: ىو سالح معد 

مرخص اـ ال ككذلك سواء كاف  اصالن لغرض االعتداء اك الدفاع كاألسلحة النارية كيستوم ِف ذلك سواء كاف السالح
معد لالستعماؿ كقت محلو اـ غَت معد لذلك كقد يستوم ِف ذلك ايضان اف يكوف السالح شللوكان للسارؽ اك غَته كسواء  

فادلهم اف زنمل اجلاشل السالح اثناء ارتكاب السرقة كعليو إذا كاف قد ترؾ كانت حيازتو مشركعة اك غَت مشركعة 
كبذلك ال يعد ظرؼ مشدد للعقوبة   سيارة مثالن فهنا ال يعترب حامالن للسالح عند ارتكابو للسرقةسالحو ِف مكاف ما كال

كال يشًتط من محل السالح استعمالو لتسهيل ارتكاب السرقة اك للتغلب على مقاكمة اجملٍت عليو اك ارىابو اك كاف محلو 
الح اجلاشل ِف السرقة الف مهنتو تفرض عليو ذلك  بسبب اخر ال اتصاؿ لو بالسرقة كقد يستوم ِف ذلك اف زنمل الس

كاجلندم اك احلارس اك الف عادتو جرت حبمل السالح كالذم يسكن ِف مكاف ناء. كقد يكوف سالحان بالتخصيص 
فإنو باألصل ليس معدان لالعتداء أم للجرح اك القتل كادنا الستعماالت االنساف ِف حياتو العادية كالسكاكُت اليت 

ادلطبخ كالفأس اليت تستخدـ ِف ادلزرعة إذ انو يستخدـ عرضان لالعتداء لذلك اف رلرد محلو ال يعترب ظرفان  تستعمل ِف
مشددان كادنا رنب اثبات اف إرادة اجلاشل انصرفت اذل استعمالو لتهديد اك لتسهيل ارتكاب جرشنة السرقة كرنب اف يكوف 
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ي اف يكوف اجلاشل حامالن للسالح قبل ارتكابو للجرشنة السرقة اك ذلك السالح معاصران الرتكاب جرشنة السرقة فال يكف
عقب ارتكابو ذلا كعلة ذلك تكمن ِف اف ادلشرع عد محل السالح كسيلة لتنفيذ السرقة كِف مجيع احلاالت لكي يعترب 

قان لذلك ال يسأؿ عن حبمل السالح كتطبيمحل السالح ظرفان مشددان للعقوبة ِف جرشنة السرقة رنب اف يكوف اجلاشل عادلان 
 .(ُ)سرقو مشددة السارؽ الذم كاف جيبو سالحان اثناء السرقة كضعو شخص اخر دكف علمو

مكاف ارتكاب السرقة: فإف دلكاف ارتكاب جرشنة السرقة دكران كبَتان ِف تقدير العقوبة ككذلك تشديدىا كىو احملل  رابعا :
الذم تقع فيو جرشنة السرقة اك الطريقة اليت سلكها اجلاشل للدخوؿ اذل ىذا ادلكاف، فقد يكوف زلل مسكوف اك معد 

عالن للسكن أم اإلقامة أم زبصيص ذلك ادلكاف دلظاىر احلياة اليت للسكن اك ملحقاتو كيراد بالسكن ىذا ادلكاف ادلعد ف
زنرص كل شخص على اف يكوف سلصصان للسكن كادنا تتوافر فيو مظاىر السكٌت كاألبنية احلكومية اليت يناـ فيها احلارس 

مساكن إذا قاـ هبا الشخص كادلقهى ككذلك ال يشًتط ِف ادلكاف اف يكوف ثابتان فالسفينة كالسيارة الكبَتة اك اخليمة تعد 
كقد يضم ايضان الفنادؽ كادلستشفى كاالقساـ الداخلية كدكر العجزة كغَتىا اك كمشىت لقضاء العطل كغَت ذلك من 
األماكن اليت تكوف سلصصة للسكن كاف خلت فًتة من الزمن من الساكنُت فيها فالسرقة ِف ىذه األماكن تعد ظرفان 

كاف سبب تشديد ك ادلكاف ادلسكوف فيشًتط فيها اف تكوف متصلة بادلكاف ادلسكوف مشددان اما ادللحقات بالسكن ا
اما بالنسبة اذل  ادلشرع للعقوبة ِف ىذه احلالة كذلك دلا يتمتع بو ادلكاف ادلسكوف من حرمة كال رنوز االعتداء على احليازة.

بواسطة تسور جدار اك كسر باب اك  طريقة الدخوؿ اذل احملل ادلسكوف: فقد حدد ادلشرع طرؽ الدخوؿ باف تكوف
بإستخداـ مفاتيح مصطنعة، اك انتحاؿ صفة عامة، اك االدعاء بأداء خدمة عامة اك التواطؤ مع احد الساكنُت ِف احملل، 

 اك باستعماؿ أم حيلة أخرل.
كوف الوصوؿ اذل التسور: فإف ادلكاف ادلسكوف اك ادلعد للسكن فقد يكوف مسوران بسياج بسيط من مجيع جوانبو حبيث ي

ادلكاف صعبان كال يأٌب إال حبمل شيء من ادلشقة كالتعب كيتم التسور بأم كسيلة من كسائل بدكف عنف كأستعماؿ السلم 
اك احلبل اك الصعود اك الدخوؿ من النافذة اك غَت ذلك كاف احملل الذم يكوف مسوران من بعض جهاتو ال يعقد مسوران 

ر إذا كاف من كراء تسلق اجلاشل للجدار ارتكاب جرشنة السرقة ِف ذلك ادلكاف كرنب اف بالكامل كاف ظرؼ التشديد يتوف
يكوف ذلك التسور سابق على تنفيذ جرشنة السرقة اك معاصران ذلا اما إذا كاف التسور الحقان جلرشنة السرقة فال يتحقق 

ا يعانيو من تعب كمشقة ىو بال شك على الظرؼ ادلشدد كتكمن علة التشديد ِف ذلك اف اجلاشل الذم يتسلق اجلدار كدب
جانب كبَت من اجلرأة كاخلطورة كىنا اجلاشل قاـ بفعلُت ذنا تسلق السور كالدخوؿ من غَت ادلكاف الطبيعي ككذلك اختالس 
أمواؿ اجملٍت عليو. ككذلك كسر السياج أم زبطيو ببذؿ جهد من قبل اجلاشل للقياـ بعملية السرقة كىو غالبان ما يتسم 

العنف كاستعماؿ اآلالت لتحطيم السياج كالكسر يتضمن عنصرين العنف ككقوعو على السياج اخلارجي للمحل ب

                                                           
1
 . 31-36ص  -مرجع سابق  -( د. صباح عربس (
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ادلسكوف كىنا يتطلب التشديد اف يكوف القصد من ذلك ىو الدخوؿ اذل داخل ادلكاف ادلسور كالوصوؿ ادلاؿ ادلراد سرقتو 
كاف دكف اف يكسر احلائط كونو خادمان يعمل فيو، كقد كيتحقق ظرؼ التشديد ايضان إذا كاف احد السارقُت داخل ادل

يكوف باستعماؿ مفاتيح مصطنعة: كقد يتم ذلك باستعماؿ اجلاشل مفتاحان اخر اك آلة لفتح الباب كاف استعانة اجلاشل بأم 
رب ظرفان أداة اك مفتاح اخر لفتح الباب يعد سارقان كلكن ال يشًتط اف زنطم القفل اك ينزعو من مكانو كاف ذلك يعت

عد ادلشرع استعماؿ الطرؽ مشددان للعقوبة، كقد يكوف بانتحاؿ صفة عامة اك االدعاء بأداء خدمة عامة: كبذلك 
االحتيالية للدخوؿ اذل ادلكاف لسرقتو ظرفان مشددان كأف يكوف موظف ِف دائرة اك قد يكوف قد ارتدل زيان للشرطة يدعي 

قياـ جبرشنة السرقة كاف ذلك يعد ظرفان مشددان ككذلك عن طريق التواطؤ مع احد بأنو من احلكومة كيوىم افرادىا كلذلك لل
الساكنُت ِف احملل ادلسكوف اك ادلعد للسكن اك احد ملحقاتو حيث يتم التواطؤ بُت اجلاشل كاحد الساكنُت كأف يًتؾ لو 

مة اك مؤقتة كاف ىذا يعترب ظرفان مشددان بصورة دائ الباب اك الشباؾ مفتوحان ليتم السرقة كيستوم ِف ذلك إذا كاف ساكنان 
للعقوبة ِف جرشنة السرقة *كقد شدد ادلشرع العراقي فجعلها اإلعداـ إذا كاف اجلاشل حامالن سالحان كقد عذب اجملٍت عليو اك 

كاف ( مدة ال تزيد على سبع سنوات اك احلبس إذا  ْْْ( كقد نص ادلشرع ِف ادلادة )ُْْعاملو دبنتهى القسوة ادلادة )
ادلكاف مسوران حبائط اك سياج اك استعمل مفاتيح مصطنعة اك انتحل صفة عامة كاف يكوف ِف زلل مسكوف اك معد 

 للسكن كايضان إذا كاف من دكر العبادة اك الكنائس.
عشر سنة إذا كانت  ُٓكقد شدد ادلشرع عقوبة السرقة ِف الليل كاعتربه ظرفان مشددان كقد عاقب عليو السجن دلدة 

إذا كاف ذلك من قبل شخصُت اك اكثر بطريق االكراه اك التهديد سرقة قد ارتكبت بُت غركب الشمس كشركقها ال
( عقوبات عراقي كقد جعلها عشر سنوات ِف بعض الظركؼ إذا ارتكبت بُت ِِْباستعماؿ السالح كذلك كفق ادلادة )

ارتكبت بُت غركب الشمس كشركقها من ثالثة غركب الشمس كشركقها من شخص حامالن سالحان ظاىران اك سلبأ كإذا 
 اشخاص فأكثر كإذا ارتكبت ِف مكاف مسكوف اك معد للسكن بُت غركب الشمس كشركقها.

 المطلب الثاني
 أثر الظروف المخففة

 اف للظركؼ ادلخففة أثر كبَت ِف تقدير العقوبة كزبفيفها 

العراقي تأثَت الظركؼ ادلخففة على العقوبة االصلية ِف ادلادتُت عند توافر أسباب تتطلب رأفة باجلاشل فقد حدد ادلشرع 
من قانوف العقوبات، كأف احلدكد ادلرسومة للتخفيف دبقتضى ىاتُت ادلادتُت يتعُت االلتزاـ هبا حيث رناكز  ُِّ،ُّّ

 التخفيف سلطة احملكمة ِف تقدير العقوبة ضمن احلدين األدسل كاالعلى.
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لعقوبات تنص على انو ))إذا رأت احملكمة ِف جناية اف ظركؼ اجلرشنة اك اجملـر تستدعي الرأفة ( من قانوف اُِّفادلادة )
 جاز ذلا اف تبدؿ العقوبة ادلقررة للجرشنة كعلى الوجو االٌب:

 عن مخس عشر سنة.عقوبة اإلعداـ بعقوبة السجن ادلؤبد اك ادلؤقت مدة ال تقل  .ُ
 عقوبة السجن ادلؤبد بعقوبة السجن ادلؤقت. .ِ
 .أشهرعقوبة السجن ادلؤقت بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة  .ّ

( من قانوف العقوبات تنص على انو إذا توافر ِف اجلنحة ظرؼ رأت احملكمة انو يدعو اذل الرأفة بادلتهم جاز ُّّكادلادة )
 ( كاليت تدعو على أساسها:ُّّذلا تطبيق احكاـ ادلادة )

 احملكمة ِف تقدير العقوبة. فال تتقيد بو أدسلإذا كاف للعقوبة حد  .ُ
 كإذا كانت العقوبة حبسان كغرامة معان حكمت احملكمة بإحدل العقوبتُت فقط. .ِ
 حكمت احملكمة بالغرامة بدالن منو. أدسلكإذا كانت العقوبة حبسان غَت مقيد حبد  .ّ

كمن ذلك يتضح اف االعذار كالظركؼ ادلخففة على مديات متساكية من حيث زبفيف العقوبة ِف رلاؿ اجلرائم من نوع 
اجلنح، اما عن العقوبات التبعية كالتكميلية فليس للظركؼ ادلخففة عليها أم تأثَت كعليو يتعُت احلكم بالعقوبة التبعية 

ة احملكـو عليو بالرأفة كحكم عليو بعقوبة اصلية سلففة، اما العقوبة التكميلية كالعقوبة التكميلية الوجوبية، كلو جرت معامل
اجلوازية فاحملكمة سبلك سلطة االعفاء منها ِف حالة عدـ توافر ظرؼ سلفف، كاف الظركؼ ادلخففة قد يكوف ذلا تأثَت غَت 

ف من بعض احلقوؽ كادلزايا، فهذه العقوبات مباشر ِف العقوبات التبعية اليت تًتتب على احلكم بعقوبة اصلية، مثل احلرما
 ال تًتتب إال على احلكم بعقوبة جناية. فإذا نزلت احملكمة اذل عقوبة احلبس فإف ىذه العقوبات ال تلحق احملكـو عليو.

خطورة  اما التدابَت االحًتازية، فهي تواجو خطورة إجرامية كترتبط هبا اف كجودان كاف عدمان، كحيث يًتتب اف اجملـر شنثل
 . (ُ)إجرامية هتدد اجملتمع على الرغم من زبفيف عقوبتو االمر يقتضي انزاؿ التدبَت االحًتازم هبذا اجملـر درئان خلطورتو

 الفرع االول

 أثر توافر الظروف المخففة على عقوبة السرقة

اف للظركؼ ادلخففة أثر كبَت ِف تقدير العقوبة ادلقررة جلرشنة السرقة فقد تطرؽ ادلشرع العراقي اذل السرقات الطفيفة اك 
احلبس ادلقررة قانونان ِف تلكا ادلادتُت ( من قانوف العقوبات العراقي ))رنوز تبديل عقوبة ِٕٔالبسيطة ِف ادلادة )

                                                           

 .ْٔٔ-ْٓٔص  -مرجع سابق  -د. فخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي( (ُ
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نانَت إذا دل تزد قيمة الشيء ادلسركؽ عن نصف دينار(( كاف علة التخفيف بدفع غرامة ال تتجاكز مخسة د ِٔٔ_ِٓٔ
ِف تقدير العقوبة ترجع اذل ضالة قيمة ادلاؿ ادلسركؽ كليس العتبارات تتعلق باجلاشل كلكي تطبق تلك العقوبة اك التخفيف 

كىذا يعٍت اف السرقة حىت كاف  ( ِٓٔهبا ال بد اف تكوف السرقة الواقعة ِف احدل السرقات اليت تصف عليها ادلادة )
 كانت جناية ِف األصل يطبق عليها عقوبة ادلخالفة اك اف تكوف سرقة بسيطة.

ككذلك رنب اف قيمة األشياء ادلسركقة ال تتجاكز نصف دينار كىنا ال يهم ادلكاف الذم كقعت فيو اجلرشنة اك الوسيلة اليت 
( إذا كانت ِٓٔمحكمة اف تستبدؿ العقاب ادلنصوص عليو ِف ادلادة )استعملها اجلاشل ِف ارتكاب جرشنة السرقة كرنوز لل

اجلرشنة كاقعة ربت نصفها كىو احلبس مدة ال تزيد عن مخس سنُت_بالغرامة اليت ال تتجاكز مخسة دنانَت اك يستبدؿ 
عن ثالث سنوات ( إذا كانت اجلرشنة كاقعة ربت نصفها كىو احلبس مدة ال تزيد ِٔٔالعقاب ادلنصوص عليو ِف ادلادة )

يعاقب ( ِْٔ(_)ِّٔ. كرنوز تبديل العقوبة ادلقررة ِف القانوف حسب ادلادة )(ُ)بالغرامة اليت ال تزيد عم مخسة دنانَت
باحلبس على السرقة اليت تقع ِف غَت األحواؿ ادلنصوص عليها ِف ادلواد األخرل اليت تشدد هبا العقوبة ))فقد رنوز 

ة احلبس كقد ح من ىذه ادلادة اف ادلشرع قرر عقوبغرامة اليت ال تزيد على دينارين(( كقد يتضللمحكمة اف تبدؿ العقوبة بال
 جاء مطلق كاف للمحكمة السلطة ِف تقديرىا.

كعلى ذلك ذلا اف ربكم باحلد األعلى للحبس كىو مخس سنوات ككل ذلك يكوف على أساس الظركؼ اليت تصاحب 
ؿ اف من ىذه الظركؼ ما يتساىل احلكم بعقوبة خفيفة كمنها ما يستوجب تشديد اجلرشنة السرقة البسيطة. كبطبيعة احلا

العقوبة، فمن يسرؽ بدافع احلاجة ليس كمن يسرؽ لدكافع دنيئة مثل لعب القمار اك الًتدد على زلالت الدعارة، اك 
لسرقة اك ادلكاف كسن اجلاشل، لالثراء على حساب الغَت، كقد تأخذ احملكمة بنظر االعتبار ظركؼ الزماف اليت تقع فيها ا

، فالباعث بام كصف كِف قياـ القصد اجلرمي ِف جرشنة السرقة العربة بالباعث الدافع اليها سواء اكاف شريفان اـ دنيئان 
( من قانوف العقوبات، على اف اثر الباعث ّٖفيو ِف قياـ اجلرشنة مادل ينص القانوف على خالؼ ذلك ادلادة ) العربة

يتحدد بالتعديل من مقدار العقوبة حبسب ما إذا كاف شريفان اـ دنيئان، فمن يسرؽ ليشًتم الدكاء المو ادلريضة ىو جدير 
  .(ِ)العقوبة بالتخفيف، كمن يسرؽ خبثان كجشعان ىو جدير بتشديد

 

 

                                                           

 .َْٕص  -جرشنة السرقة  -د. زلمد السعدم( (ُ
 .َّٕص  -مصدر سابق  -د. فخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي( (ِ
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 الخاتمة

اف البحث ِف ادلواضيع اجلنائية ىي أكثر ادلواضيع تداكالن ِف القانوف كمن خالؿ البحث ِف الظركؼ اليت ربيط باجلرشنة 
كمدل تأثَتىا ِف تقدير العقوبة ذلا أثر كبَت من حيث تشديد العقوبة اك زبفيفها فعند توافر الظركؼ ادلشددة فاف ذلك 

تشديد العقوبة كعند توافر الظركؼ ادلخففة فأف ذلك يؤدم اذل زبفيف العقوبة عند توافر األسباب اليت تتطلب يؤدم اذل 
 الرأفة باجلاشل كمن خالؿ البحث ِف ىذا ادلوضوع فقد توصلنا اذل النتائج االتية:

 النتائج اوال:

بشديد العقوبة اك زبفيفها اك االعفاء اف للظركؼ بشكل عاـ تأثَت كبَت على تقدير العقوبة سواء أكاف ذلك  .ُ
 منها إذا توافرت تلك الظركؼ.

اف للمحكمة سلطة تقديرية ِف منح الظركؼ ادلخففة كىناؾ ظركؼ أكردىا ادلشرع على سبيل احلصر كقد ترؾ  .ِ
 البعض االخر لتقدير احملكمة.

اجلرشنة ِف نفس الوقت اك  اف تكوف تلك الظركؼ معاصرة للجرشنة عند ارتكاهبا أم اف الظرؼ عاصر ارتكاب .ّ
 قبل ارتكاهبا بوقت قصَت جدان شلا يؤدم توافره أم ))الظرؼ(( اذل تغيَت العقوبة.

اف للظركؼ ادلشددة ِف جرشنة السرقة أكثر اثران من الظركؼ ادلخففة ككذلك تطبيقات كحاالت الظركؼ ادلشددة  .ْ
 أكثر اثران من كركد الظركؼ ادلخففة فيها.

 التوصياتثالثا: 

 رنب على احملكمة اإلحاطة علمان جبميع الظركؼ اليت ربيط باجلرائم كالبحث كالتحقيق فيها بدقة كبَتة. .ُ
ككذلك رنب على احملكمة االخذ جبميع الظركؼ عند توافرىا سواء أكانت تلك الظركؼ مشددة اـ سلففة  .ِ

لذم سوؼ ربققو ِف داخل كالتغَت الذم سوؼ زندث بالعقوبة كاعالمو للجمهور دلعرفة مدل مستول الركع ا
 اجملتمع.

عند البحث ِف الظركؼ اليت ربيط جبرشنة السرقة رنب ايراد الظركؼ ادلخففة بشكل فصالن أكثر الف ؿ ايراد فيها  .ّ
 سول معلومات قليلة جدان كدل يعتد بالباعث ِف تقدير العقوبة ِف ىذه اجلرشنة.
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 المصادر

 القران الكريم 

 اوال: الكتب

 .ُْٕ، صُٗٔٗإبراىيم، موجز االحكاـ العامة ِف قانوف العقوبات العراقي، مطبعة بغداد، أكـر نشأت  .ُ
/ السنهورم سلطاف عبد القادر الشاكم/علي حسُت خلف/دلبادئ العامة ِف قانوف العقوبات/مكتبة  .ِ

 .ْْْ، صَُِْبغداد،
 .ّٓ/صََِِ/ادلكتبة القانونية بغداد/ُصباح عريس/الظركؼ ادلشددة ِف العقوبة/ط  .ّ
 .ْٗٔاحلديثي/شرح قانوف العقوبات العاـ توزيع ادلكتبة القانونية/بغداد/ص صليبفخرم عبد الرزاؽ   .ْ
اخلاص من قانوف العقوبات/مكتبة الشهورم،  القسمرم، شرح احكاـ مجاؿ إبراىيم احليد .ٓ

 .ِّْ/صَُِْبغداد/
 .ِٕٗ-ِٔٗفخرم عبد الرزاؽ حليب احلديثي/شرح قانوف العقوبات القسم اخلاص/ادلكتبة القانونية/بغداد/ص  .ٔ
، ُٖٖٗشويش/شرح قانوف العقوبات اخلاص، دار الكتب للطباعة كالنشر/ جامعة ادلوصل/ عبد ماىر  .ٕ

 .ِّٕ-ِِٕص
اـ، النظرية العامة ِف اجلرشنة، ادلنشورات /قانوف العقوبات القسم العزلمد زلمد مصباح القاضي  .ٖ

 .ُّْ/صَُِْ/ُطاحلقوقية/
 .ّٔ/صََِٕ،ُىاشم فارس اجلبورم، مسقطات العقوبة ِف جرائم احلدكد،   .ٗ

االحكاـ اجلزائية، مطبعة  ِف قانوف العقوبات شرح على متوف احملامي زلسن ناجي، االحكاـ العامة .َُ
 .ّٕٗ/صُْٕٗ/ُطالعاٌب/بغداد/

 .َْٕجرشنة السرقة ص محيد سعدم،د. .ُُ

 ثانيا: االنترنت

ُِ. www.almaany.com .تعريف كمعٌت كلمة ظركؼ، ادلعجم، الوسيط، اللغة ، 
ُّ. www.mohamah.com  

 

http://www.mohamah.com/
http://www.mohamah.com/

