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 المقدمة 

 
ان جرٌمة السرلة هً لٌست ولٌدة العصر الحدٌث او المعاصر وانما تعتبر من الدم واشهر واخطر       

من الناحٌة المانونٌة  لغٌر خفٌة تترتب علٌه اثارا سلبٌةعلى االموال وبما ان اخذ مال ا ةالجرائم الوالع

-434لً احكام وعموبة جرٌمة السرلة من المواد )واالجتماعٌة واالخاللٌة والدٌنٌة فمد عالج المشرع العرا
المعدل لذا اردت ان ابحث على من لانون المذكور  1464لسنة  111لً رلم من لانون العموبات العرا (446

منمول مملون )اختالس مال السرلة  434ولمد عرف المادة ، احكام السرلة من الناحٌة المانونٌة والشرعٌة 

لٌه نرى بان السرلة تنصب على اخذ المال وٌشترط ان ٌكون هذا المال منموال وان .( علغٌر الجانً عمدا .
الجوهري للركن المادي لجرٌمة السرلة وٌعبر عن كل ذلن باالختالس ٌكون مملوكا للغٌر هذا هو العنصر 

ٌأخذ ماال فان اخذ مال الغٌر خلسة دون رضاه ٌكون الركن المادي لجرٌمة السرلة بحٌث ان ٌعلم الجانً بانه 
ارادته تنصب الى تحمٌك النتٌجة الجرمٌة وهو بالتالً ٌشكل الركن  منموال مملوكا للغٌر دون رضاه وعلٌه فان
بانه اخذ مال الغٌر خفٌة ظلما ... ولد حرم المشرع  –شرعا السرلة  تالمعنوي فً جرٌمة السرلة حٌث عرف

 االسالمٌة الغراء هو لطع الٌد الشرٌعةلسرلة فً من كبائر الذنوب وان عموبة ا واعتبرهاالسماوي السرلة 
فالطعوا  السارق والسارلةو)  بسم ميحرلا نمحرلا هللا سواء كان السارق رجال ام امرأة كما جاء فً المرآن الكرٌم

ولمد اجمع  (33اآلٌة ) سورة المائدةصدق هللا العظٌم ( جزاء بما كسبا نكال من هللا وهللا عزٌز حكٌم اٌدٌهما

وان  الشرٌعة االسالمٌة نظرمدسٌة الملكٌة فً اء االسالم على تحرٌم السرلة وعلى وجوب لطع الٌد نظرا لفمه
عضو الفاسد من جسم السارق او السارلة جزاء وردعا وبما ان السارق الٌد السارق هو بتر الحكمة فً لطع 

اشار  ولمدمع بانه سارق تللمج هو بالتالً عضو فاسد فً المجتمع علٌه وجب العموبة بمطع ٌده لكً ٌظهر
الشرٌعة االسالمٌة الغراء على الامة الحد على السارق والسارلة بشرط ان ٌكون اخذ المال على وجه الخفٌة 

عً باالختالس( وان ٌكون السارق كامل االهلٌة وان ٌكون مختارا ولٌس مشرع الوض)وهذا ما شار الٌه ال
ن امتالن المال حك من حموق االنسان لذا فان الحكمة فً لطع الٌد هو وان ٌكون عالما بالتحرٌم وبما امكرها 

اهرا للعٌان فً المجتمع جزاءا له وردعا لغٌره وبالرجوع الى عنصر ظلكً ٌظهر السارق او السارلة 
االكبر االختالس فً نظر المشرع الوضعً هو عنصر جوهري وكامل فً جرٌمة السرلة وانها تشكل الثمل 

 المادي فً جرٌمة السرلة . لتحمٌك الركن
تناولت حٌث  علٌه فانً سوف اتناول فً هذا البحث ركن االختالس فً جرٌمة السرلة فً ثالث مباحث    

فً المبحث االول مفهوم االختالس وعناصره وفً المبحث الثانً محل االختالس وفً المبحث الثالث اوجه 
على  المارىءوذلن لٌكون رلة وجرائم االموال االخرى الشبه واالختالف بٌن ركن االختالس فً جرٌمة الس

      شبه بٌن ركن االختالس فً جرٌمة السرلة وجرٌمة خٌانة االمانة .البٌان اوجه  ثمدراٌة بمفهوم االختالس 
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 المبحث االول 

 همفهوم االختالس وعناصر 

 

سٌطرة الجانً على شًء المسروق والظهور علٌه  غٌر المشروع الذي ٌؤدي الى النشاطهو  –االختالس     

 . (1)  المالن بمظهر

المانونً بجرٌمة السرلة وال ٌتحمك االختالس اال بتوافر  البنٌانوهً العنصر االساسً الذي تموم علٌه     

 -عنصرٌن :

ثانً هو عدم رضاء الحٌازة ، والالمال بمصد االول ٌتمثل بالنشاط االجرامً المتمثل بفعل االستٌالء على     

 . (2) هو اما صاحب المال او الحائز لهالمجنى علٌه و

علٌه سوف نتناول فً هذا المبحث من مفهوم االختالس فً المطلب االول ونتطرق فٌه الى النظرٌات     

  -الفمهٌة بشأن فعل االختالس وكذلن عناصر االختالس فً المطلب الثانً وعلى النحو االتً :

  المطلب االول

 مفهوم االختالس 

نمسم هذا المطلب الى فرعٌن نتناول فً الفرع االول ، تعرٌف االختالس ومن ثم نتناول فً الفرع الثانً      

 -النظرٌات الفمهٌة التً لٌلت بشأن تحدٌد مفهوم االختالس ، وعلى النحو االتً :

 الفرع االول

 تعريف االختالس

 اوال : فعل االختالس لغة 

لشًء واختلسته وتخلسته اذا استلبته والتخالس : التسالب . واالختالس كالخلس ولٌد االختالس خلست ا     

 . (3) اوحى من الخلس واخص . والخلسة ، بالضم النهزة . ٌمال الفرصة خلسة

 ثانيا : االختالس اصطالحا

العرالً فعل االختالس بالرجوع الى نصوص لانون العموبات العرالً فاننا ال نجد نصا ٌعرف به المشرع     

. (4)لٌس المشرع االختالس من مهمة الفمه و كما هو الشأن بالنسبة الغالبٌة الموانٌن العربٌة ، فتعرٌف
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2002، القدع الخاص ، الجدء الثاني ، الجخائع الػاقعة عمى االمػال ، الصبعة االولى ، ، شخح قانػن العقػبات  سعيج نسػرد. دمحم  (1)
 22 ص

30ًَور ، انًصذر انسابق ، ص  دمحم سعيذ 0د (2)

بيررتث  2007بٍ يكرو ابٍ يُظور ، نساٌ انعرب ، انًجهذ انخايس ، انطبعت انرابعت ، دمحم االياو انعاليت ابي انفضم جًال انذيٍ  (3)

125ص

 260، انًكتبت انقاَوَيت ، بغذاد ، ص 2009انطبعت االتنى  – انقسى انخاص -ياهر عبذ شويش انذرة شرح قاَوٌ انعقوباث  0د (4)
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يازة شيء بغيخ رضى مالكو او حائده ، فيػ نقل حالسال بقرج الاما الفقو فقج عخفو بانو االستيالء عمى     

 الذيء او ندعو مغ السجشى عميو وادخالو الى حيازة الجاني بغيخ عمع السجشى عميو وبجون رضاه .
وبالتالي نالحع مغ خالل ىحا التعخيف ان لالختالس عشرخيغ ، االول مادي وىػ الفعل او الحخكة السادية    

ء او اخحه او ندعو مغ مالكو او حائده ، وانتقال ىحه الحيازة الى الجاني والعشرخ التي يتع بيا نقل حيازة الذي
عجم رضاه عمى انتقال حيازة الثاني ىػ السعشػي الستسثل بعجم رضى مالظ الذيء او حائده عمى الفعل )أي 

 . (1)( الذيء
الدخقة  السعجل بان 1969لدشة  111رقع مغ قانػن العقػبات العخاقي  439كحلظ فقج تع تعخيفيا في السادة     

الشبات وكل ما ىػ لتصبيق احكام الدخقة  عسجا" . ويعتبخ السال مشقػال اختالس مال مشقػل مسمػك لغيخ الجاني
مترل باالرض او مغخوس فييا بسجخد فرمو عشيا والثسار بسجخد قصفيا والقػة الكيخبائية وكل شاقة او قػة 

س السشقػل السحجػز عميو قزائيا او اداريا او مغ هية مخترة اخخ  محخزة . ويعج في حكع الدخقة اختال
كان االختالس قج وقع مغ مالظ السال وكحلظ اختالس مال  ولػوالسال السػضػع تحت يج القزاء باي وهو 

 .(2) مشقػل مثقل بحق انتفاع او تأميغ عيشي او بحق حبذ او متعمق بو الغيخ ولػ كان ذلظ حاصال مغ مالكو
مغ قانػن العقػبات السرخي الدخقة بقػليا كل مغ اختمذ مشقػال مسمػكا لغيخه  311حلظ عخفت السادة وك   

 . (3)فيػ سارق 
مالكو او حائده وتعخيف االختالس ىػ  اعتجاء عمى حيازة الغيخ بجون رضاواالختالس معخوف عمى انو     

ادي لمدخقة ايزا الشتيجة االهخامية  ليحا الفعل بيان لمفعل الحي تقػم بو الدخقة ، ويجخل في كيان الخكغ الس
انتقال حيازة الذيء مغ السجشى عميو الى شخز آخخ ، الى هانب عالقة سببية بيغ فعل الستسثمة في 

االختالس وتمظ الشتيجة ، واذا كان التحميل السشصقي يتصمب التسيد بيغ الفعل والشتيجة ، اال انيسا يشجمجان مغ 
طيخ اىسية التفخقة بيشيسا اال في حالة الذخوع في الدخقة ، حيث يختكب الفعل وال تتحقق حيث التصبيق وال ت

 . (4)الشتيجة 
الذارع  . وقج عخفممكية مشقػل وحيازتو بشية تسمكو الدخقة بانيا اعتجاء عمىمفيػم وكحلظ يسكغ ان نبيغ     

 دخقة ىػ اخح مال الغيخ السشقػل دون ال 1967لدشة  95رقع  مغ قانػن العقػبات 635المبشاني في السادة 
  رضاه، والتعخيف الحي وضعو لمدخقة

 
 
 

260ماىخ عبج شػير الجره ، السرجر الدابق ، ص  0د (1)

الجخائع الساسة بحخمة  –الجخائع الساسة بحياة االندان وسالمة بجنو القدع الخاص  –دمحم نػري كاضع ، شخح قانػن العقػبات  0د (2)
191، ص 1977ة عمى السال ، بغجاد االندان الجخائع الػاقع

نة والذيظ بجون رشيج ، شبعة هخائع الدخقات وخيانة االما –الكتاب الثاني  –احسج ابػ الخوس ، السػسػعة الجشائية الحجيثة  (3)
15، ص 1996
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شرب ، خيانة االمانة عبجالخحسغ دمحم خمف ، شخح قانػن العقػبات ، القدع الخاص ، هخائع االعتجاء عمى االمػال ، الدخقة ، ال 0د (4)
 32، القاىخة ، ص

يذيخ في تعبيخ مػهد الى الحقػق والسرالح السعتج  عمييا بالدخقة ويدسح باستخالص اركانيا عغ شخيق    
 . (1)ىحه االشارة ، فالدخقة اعتجاء عمى السمكية والحيازة معا 

لحي يقػم بو الجاني ويؤدي الى انتداع ويتسثل الخكغ السادي لمدخقة باالختالس او بفعل االخح وىػ الفعل ا   
 .(2)الذيء مغ حيازة السجشى عميو بغيخ رضائو ونقمو الى حيازتو 

بان اختالس السال في حالة الدخقة ىػ العشرخ االساس الحي  نبيغبشاء عمى ما تقجم مغ تعاريف لمدخقة    
الجاني  السذخوع الحي يؤدي الى سيصخة يقػم عميو البشيان القانػني ليحه الجخيسة ، االختالس ىػ الشذاط غيخ

 . (3)عمى الذيء السدخوق والطيػر عميو بسطيخ السالظ 
 الفرع الثاني

 الشظريات الفقهية في تحديد االختالس
بحل الفقو مجيػدات كبيخة لتحجيج مفيػم االختالس وبيان المحطة التي يتع فييا ىحا العشرخ الجػىخي ، وقج    

      -ية والثانية:االختالس وتعخف بالشطخية الكالسيكتزيق في نصاق  -يتان االولى :ضيخت بشاء عمى ذلظ نطخ 
تػسع مغ نصاقو ليذسل كافة الرػر التي يدعى فييا الجاني الى تسمظ مال الغيخ بصخق غيخ مذخوعة    

  -لتالي :فقخة مدتقمة وعمى الشحػ اف نتشاول بالجراسة كل مشيسا في وتعخف بالشطخية الحجيثة ، عميو سػ 
 الشظرية الكالسيكية في تحديد االختالس   -اوال :
وفقا لسا هخ  عميو اصحاب الفقو التقميجي ، فان االختالس في الدخقة يعشي نقل الذيء او ندعو مغ    

السجشى عميو وادخالو في حيازة الجاني بقرج تسمكو بغيخ عمع مغ السجشى عميو وبجون رضاه . وال شظ ان ىحا 
لسعشى االختالس قج اد  الى حل بعس الرعػبات القانػنية في مجال هخيسة الدخقة فأوهج فػارق التحجيج 

محجدة بيغ هخيسة الدخقة وكل مغ هخيستي االحتيال واساءة االئتسان ، فالجاني في هخيسة االحتيال يدتعسل 
ان الجاني في هخيسة اساءة وسائل احتيالية مع السجشى عميو مسا يجفع ىحا االخيخ لتدمع السال بخضاه ، كسا 

االئتسان يتدمع السال مغ السجشى عميو عمى سبيل االمانة فيحتفع بو لشفدو ، اما الدخقة فان الجاني ال يتدمع 
السال مغ السجشى عميو ، وانسا يأخحه مشو ، بانتداع السال ونقمو مغ مكانو ، أي باخخاج السال مغ حػزة السجشى 

 . (4)رضاء مغ السجشى عميو  عميو وادخالو في حػزتو دون 
وهج وفق ليحه الشطخية في انتداع الذيء او نقمو او اخحه دون رضاء مالكو بقرج  مغفي حيغ ان مغ الفقو    

تسمكو ، تحجيجا ضيقا لسعشى االختالس ويسيد بيغ الدخقة وكل مغ هخيستي الشرب وخيانة االمانة، حيث ال 
انة( ندع الذيء او نقمو مغ حيازة صاحبو بل يجسع ىاتيغ الجخيستيغ يذتخط في أي مشيسا )الشرب وخيانة االم

تػافخ التدميع مغ هانب السجشى عميو ، اما في الدخقة فالجاني ال يتدمع السال السدخوق مغ السجشى عميو وانسا 
 هزي مشصق ىحتيشتدعو ويأخحه او بشقمو مغ حيازة السجشى عميو الى حيازتو دون رضاء السجشى عميو ، ويق

 
28محسػد نجيب حدشي ، هخائع االعتجاء عمى االمػال في قانػن العقػبات المبشاني ، دراسة مقارنة ، بيخوت ، ص 0د (1)

387، االردن ، ص 2003دمحم احسج السذيجاني ، الػسيط في شخح قانػن العقػبات ، الصبعة االولى  0د (2)
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،  2012حكػماتيا وحكاميا ، شبعة  ثػرات البمجان العخبية عمى ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، هخائع االختالس والغجر كأحج اسباب 0د (3)
17ص 

24-23دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)

الشطخية استبعاد وقػع االختالس وبالتالي عجم وقػع الدخقة ، اذا لع يرجر عغ الذخز افعال ايجابية في    
ج لسعشى االختالس الى نتائج غيخ مقبػلة في حاالت الذيء او انتداعو وقج اد  ىحا التحجيصػرة اخح او نقل 

عجيجة نحكخ مشيا عمى سبيل السثال حالة البائع الحي يدمع السال الى مغ يخغب في الذخاء لكي يتفحرو فيغافل 
 . (1)البائع ويفخ بالذيء 

عشي ازالة ترخف كسا وقج اخح بالشطخية التقميجية قانػن العقػبات االردني ، فكمسة اخح السال اختالسو ت   
السالظ فيو بخفعو مغ مكانو ونقمو واذا كان مترال بغيخ مشقػل فبفرمو عشو فرال تاما ونقمو . وىحا ما نرت 

 مغ قانػن العقػبات االردني ويتع فعل االخح دون رضاء السجشى عميو . 399/2عميو السادة 
االئتسان وتتصمب افعاال ايجابية ترجر عغ اذن فالدخقة هخيسة متسيدة قانػنا عغ هخائع االحتيال واساءة    

 . (2)الجاني في صػرة اخح او نقل الذيء او انتداعو او رفعو او فرمو عسا يترل بو 
ان تحجيج معشى االختالس وفقا لسفيػم الشطخية التقميجية ، قج اضيخ قرػرا ، واد  الى نتائج خصيخة في    

ي قج تدمع السال مغ السجشى عميو لسجخد رؤيتو فاستػلى عميو، حاالت كثيخة فعمى سبيل السثال اذا كان الجان
فانو ال يدال عغ الدخقة الن الجاني ، وفقا لسفيػم الشطخية التقميجية لع يشتدع السال مغ صاحبو ولع يأخحه مغ 
تشع الجاني ، كسا ىػ الحال حيغ يقػم البائع بتدميع السال لسغ يخغب بذخائو كي يصمع عميو قبل الذخاء ، فيغ

الفخصة وييخب بالسال ، ووفقا لسفيػم التقميجييغ في تحجيج معشى االختالس ، فان مثل ىحا الذخز سػف 
يشجػ مغ العقاب وال يدال عغ هخيسة الدخقة ، تأسيدا عمى ان اخح السال لع يتع ، مسا يسشع قيام االختالس 

تدميع االضصخاري والتي تقػل بان تدميع الذيء وازاء ىحه الثغخة فقج لجأ اصحاب ىحه الشطخية الى القػل بفكخة ال
التعامل بيغ الشاس ال يسشع قيام االختالس ، كالبائع الحي يزع شيئا بيغ يجي مغ يخغب الحي تقتزيو ضخورة 

بالذخاء ليعايشو ، فيأخحه وييخب بو دون ان يجفع ثسشو ، فان ىحا الشػع مغ التدميع تقتزيو ضخورة التعامل بيغ 
 .( 3)لحلظ تدميسا اضصخاريا ويقػم بو فعل االختالس   الشاس ويعتبخ

يخ  في التدميع االضصخاري نطخية مدتقمة بحج ذاتيا وال يعتبخونيا فكخة لجأ الييا التقميجيػن  مغ ومغ الفقياء   
مغ اهل ازالة الثغخة في مجال العقاب بالشدبة لسغ يدمع الذيء مزصخا الى اخخ بسا تقتزيو ضخورة التعامل ، 
بل يخون في ىحا التدميع نطخية مدتقمة ، وفقا ليحه الشطخية ليذ كل تدميع لمذيء بسعخفة السجشى عميو يستشع 

 -وىسا :.  (4)معو االختالس ، اذ يمدم التفخقة بيغ نػعيغ مغ التدميع 
 
 
 

33عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص 0د (1)

الجخائع السخمة بالسرمحة العامة والثقة العامة والجخائع الػاقعة عمى  –لخاص القدع ا –دمحم صبحي نجع ، قانػن العقػبات  0د (2)
124، ص 2006االمػال وممحقاتيا ، عسان ، الصبعة االولى ، االصجار الثالث 

 24دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص  0د (3)
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34عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)

 
 

ما تفخضو ضخورة التعامل واستسخاره بيغ الشاس ، وال يحػل ىحا الشػع مغ  وىػ -: التدليم االضطراري  -1
ويتفحرو ليقخر شخاءه مغ عجمو التدميع دون وقػع االختالس ، فاذا سمع البائع السذتخي شيئا ليعايشو 

ففخ بو دون دفع الثسغ ، فان ىحا الشػع مغ التدميع تفخضو ضخورة التعامل بيغ الشاس ، ولحلظ يعتبخ 
يسا اضصخاريا ال يحػل دون وقػع االختالس .تدم

وىػ تدميع ال تفخضو ضخورة التعامل وبالتالي فانو يحػل دون وقػع االختالس   -التدميع االختياري : -2
. (1)وقيام هخيسة الدخقة  

في حيغ انو يسكغ االشارة الى انو قج يحرل تدميع اختياري في ضاىخ االمخ ولكغ ال يتزسغ ىحا التدميع    
 . (2) شاصخ الحيازة السادي او السعشػي شقل لمحائد الججيج . أي ال يتزسغ أي عشرخ مغ عالفكخة 
وقج اخح عمى فكخة التدميع االضصخاري انيا ال تقػم عمى اساس قانػني سميع ، فميذ ىشاك في الػاقع      

دميع مالو رغع ارادتو ، وفزال ضخوف قيخية او ضخورية بالسعشى القانػني الجقيق تكخه االندان او تزصخه الى ت
عغ ذلظ فان فكخة ضخورة التعامل فكخة واسعة وغيخ محجودة فيي تذسل حاالت مغ السدمع بو انيا تعتبخ 

 . (3)سخقة
مثال ذلظ اذا سمع البائع السبيع الى السذتخ  عمى اساس ان يدمسو الثسغ فيستشع السذتخي عغ الػفاء وىػ دفع 

  . (4) السذتخي سارقا النو اخح مال عيخه دون رضاه  يعتبخما بحمتو الى البائع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص 0د (1)

391دمحم احسج السذيجاني ، السرجر الدابق ، ص  0د (2)

18ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، السرجر الدابق ، ص  0د (3)

391دمحم احسج السذيجاني ، السرجر الدابق ، ص 0د (4)
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 الشظرية الحديثة في تحديد االختالس -ثانيا :
هارسػن ان حل السذكمة يجب ان يبحث عشو في نطخية الحيازة السجنية فيشا ، القانػن العالع الفخندي يخ     

ان ىحا السحىب يؤدي و السجني يتالحع تالحسا قػيا مع القانػن الجشائي الن نفذ السباد ء تييسغ عمييسا معا ، 
  . (1)سية كسا يؤدي ايزا الى اعصاء سشج قانػني لشطخية الدخقة الى كافة الحمػل العم

اخح السال او ندعو مغ صاحبو دون رضاه ، او نقمو مغ مكانو، ال  ىػهارسػن بتعخيف االختالس  يقػل   
يكفي لبيان حكيقة االختالس ، واقتخح حتى يكػن معيار االختالس محجدا ، ان يتع الخبط بيغ فعل اخح السال 

عمى اعتبار ان ىحه الشطخية تحقق حدب رأي )اميل نطخية الحيازة القانػنية السعخوفة في القانػن السجني . وبيغ 
هارسػن( كافة الحمػل العسمية لمسذاكل التي تعخض عمى القزاء ، ىحا باالضافة الى انيا تعتبخ اساسا قانػنيا 

ة التي تعصي لمذخز سمصة او مكشة مادية عمى قػيا لتحجيج فكخة االختالس . ويقرج بالحيازة الحالة الػاقعي
 . (2)الذيء 

ويخ  البعس ان الشطخية التقميجية لع تفمح عشج تعخيفيا لالختالس في حل السذاكل التي تثار امام القزاء ،    
كسا لع تغغ في ذلظ فكخة التدميع االضصخاري ، لحا اهتيج الفقو في ايجاد تعخيف اكثخ دفة وشسػال وتحجيجا 

مسذاكل عجيجة وتقػم ىحه الشطخية عمى ان لختالس فطيخت الشطخية الحجيثة التي وهج القزاء فييا حال لال
االختالس ال يسكغ تحجيج معشاه في هخيسة الدخقة اال بالخهػع الى السباد ء السدتقخة في القانػن الػضعي بذأن 

  . (3)الحيازة وبرفة خاصة القانػن السجني 
بيغ مفيػميغ لمتدميع غيخ االختياري الحي ال يشفي فعل االخح وبالتالي تتحقق هخيسة  مغ ميد اءومغ الفقي   

يع االضصخاري )الشطخية التقميجية( التي سبق وان تصخقشا ػميغ ىسا ، نطخية التدمالدخقة بسػهبيا وان ىحيغ السفي
لحيازة السصبقة في القانػن السجني الييا ، وكحلظ نطخية الحيازة السجنية حيث ان بسػهبيا قج تع الخبط بيغ فكخة ا

وبيغ فعل االخح ، فالحيازة في القانػن السجني ىي عبارة عغ حالة واقعية تخػل الذخز قجرة او سمصة مادية 
 عمى الذيء فيدتخجمو او يشقمو او يتمفو . 

سفيػميا الجدائي اما االخح فيػ سمب حيازة الذيء دون عمع او رضاء الحائد الدابق لو . لحا فان الحيازة ب   
ال تعتبخ حقا بل ىي عبارة عغ مخكد او سمصة يباشخىا الحائد ضسغ شخوط محجدة مغ الشاحية القانػنية . فقج 
تكػن حيازة مذخوعة النيا تدتشج الى سبب صحيح . وقج يكػن حيازة غيخ مذخوعة كحيازة االشياء السدخوقة 

 .( 4) او السغتربة 
 
 
 

هخائع االعتجاء عمى االمػال دراسة تحميمية مقارنة، الجدء الثاني ، الصبعة الثانية  –ن العقػبات الججيج حسيج الدعجي ، شخح قانػ  0د (1)
1976، مصبعة السعارف ، بغجاد 

26-25دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص 0د (2)
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35عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)

392-391دمحم احسج السذيجاني ، السرجر الدابق ، ص (4)

 
الء عمى الحيازة الكاممة لمسال، يوىشاك مغ يفدخ ىحه الشطخية في تحجيج االختالس الى ان االخح ىػ االست   

الء عمى الحيازة الكاممة لمذيء بعشرخييا السادي والسعشػي بغيخ يأي االخح او االختالس تعخف بانيا االست
 .( 1)رضاء مالكو او حائده 

يل هارسػن( عمى الخأي الحي ساد في الفقو والقزاء بانو لع يػضح معشى كسا واعتخض العالمة )ام   
 االختالس تػضيحا كافيا . النو عخف االختالس بانو اخح ونقل وسمب ... الخ .

وىحه االلفاظ ىي بحج ذاتيا تحتاج الى تعخيف فسغ الديل ان يقال ان االختالس ىػ نقل الذيء ، ولكغ    
ج لمتدائل عغ دالة تحتاج الى تحجيج ، وبحلظ نعخ نو نقل لمذيء او سمب لو ؟ ممتى يسكغ ان يػصف الفعل با

 معشى االختالس . 
فقام )هارسػن( ببشاء نطخيتو في االختالس عمى اساس فكخة الحيازة في القانػن السجني . ولع يجعي لشفدو    

احكام ىحه الشطخية وهعميا اساسا  انو ابتكخىا ابتكارا اذ قج وهج اسديا في بعس االحكام ، ولكغ لو الفزل في
 . (2) ، تفديخا قانػنيا صحيحا هقانػنيا سميسا يفدخ ما عجدت عشو الشطخية التقميجية )الكالسيكية( مغ تفديخ 

ويفخق هارسػن في معخض شخحو لشطخيتو بيغ نػعيغ مغ الحيازة القانػنية وىسا الحيازة التامة والحيازة    
 لييا صػرة ثالثة مغ صػر الحيازة اال وىي اليج العارضة . الشاقرة او السؤقتة ويزيف ا

ادي والسعشػي لج  الحائد الحي ىػ في تحقق بتػافخ عشرخييا السوىي التي ت -: الحيازة الكاملة -1
الغالب السالظ لمذيء السحػز بحيث انو استشادا الى العشرخ السادي يديصخ عمى الذيء سيصخة فعمية 

و او التحػيل او التغيخ أستفادة مشو باي شكل مغ االشكال ، بالحبذ تامة يدتصيع بػاسصتيا اال
االتالف. واستشادا الى العشرخ السعشػي يتسكغ مغ اضيار نيتو حيال الذيء كسالظ لو فيترخف بو 

.(3)لحدابو كسا يترخف بحق مغ حقػقو السفخعة مغ حق السمكية  
الذخز باعتباره مالكا لو او مجعيا ممكيتو ويتػافخ فييا وتفتخض الحيازة الكاممة ان يكػن الذيء في حػزة    

عشرخان االول عشرخ مادي وىػ مجسػعة االفعال التي تكػن الحيازة ، كحبذ الذيء واستعسالو ونقمو، 
 . (4)والثاني عشرخ معشػي وىػ ارادة الطيػر عمى الذيء بسطيخ السالظ والترخف فيو لحدابو الخاص 

ة لمسالظ الذخعي او القانػني او لسغ يعتقج انو السالظ دون غيخه ويتستع ػن الحياز ومشيع مغ يخ  ان تك     
 .( 5) الحائد في ىحه الحالة بعشرخي الحيازة السادية والسعشػية 

 
 
 

125دمحم صبحي نجع ، السرجر الدابق ، ص  0د (1)

، مصبعة الخشيج ، بغجاد ،  1943-1942خالصة محاضخات سشة  –القدع الخاص  –حدغ ابػ الدعػد ، شخح قانػن العقػبات  (2)
15-14ص

31حسيج الدعجي ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)
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19ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)

الخشػة والجخائع  –اساءة االنتسان  –االحتيال  –نائل عبجالخحسغ صالح ، الػهيد في الجخائع الػاقعة عمى االمػال الدخقة  0د (5)
  41السمحقة بيا ، ص

لحا فالسذتخي الحي يدتمع الذيء السباع ويمتدم بجفع الثسغ عمى دفعات ثع يخفس دفع االقداط السدتحقة     
 .( 1) عميو ال يعتبخ سارقا الن فعل االخح ال يقع مغ السالظ عمى مالو 

سادي ان يكػن الذيء في حيازة الذخز بالفعل او يديصخ عميو ، تتػفخ فيو عشرخي الحيازة الاذن يجب     
 والسعشػي.

بحيث يتحرل العشرخ السادي في وهػد الذيء تحت سيصخة الذخز بذكل يسكشو مغ مداولة حقػق السالظ 
 كاممة مغ استعسال واستغالل وترخف . 

 (2).اما العشرخ السعشػي فيتحرل في ضيػر الذخز عمى الذيء بسطيخ السالظ والترخف فيو لحدابو      
حيازة تامة ، فانو ال يترػر ان يقػم باختالسو ، الن وهػد السال في حػزتو  واذا كان الذخز حائدا لمذيء

يجعل مغ السدتحيل ارتكابو لفعل اخح السال فال يتػافخ االختالس ، وبالتالي ال يعج سارقا مغ كان يحػز السال 
ن كان حائدا لو حيازة تامة ابتجاء كسا ىػ الحال بالشدبة لسغ يخفس تدميع الذيء الى مغ حكع لو بسمكيتو ا

 . (3)قيام الشداع عمى السمكية وقت 
ىحا ويالحع ان الحائد حيازة كاممة مذخوعة قج يكػن مالكا لمذيء استشادا الى عقج ناقل لمسمكية بصبيعتو     

كالبيع او اليبة او السقايزة وقج يكػن حائدا لو بدبب مجني كالتقادم او السيخاث ولكغ مغ السسكغ ان يعتبخ 
كان حدغ الشية ام سيئيا ، ومثالو الدارق ومخفي االشياء  ا"ائدا حيازة كاممة لمذيء مجعى السمكية سػاءايزا ح

 يديصخ عمى الذيء سيصخة فعمية ويشكخ لمغيخ أي حق او صفة عميو . والستحرمة عغ هخيسة الن
ة وىػ تتحقق عشج الذخز عشجما يشتقل اليو عشرخ واحج مغ عشرخي الحياز  -: الحيازة الشاقرة -2

العشرخ السادي بحيث ال يحػز الذيء اال مغ الػهية السادية فيكػن السال تحت يجه يديصخ عميو 
. (4) العشرخ الثاني أي السعشػي لع يشتقل اليو بل ضل عشج السالظ الحكيقي لمذيءسيصخة فعمية ، ولكغ 

الحيازة فقط ، دون ان يكػن تكػن لسغ يحػز الذيء بسقتزى سشج مغ القانػن يخػلو الجانب السادي في     
 ولكغلجيو قرج امتالكو ، كالسدتأهخ والسدتعيخ فيؤالء يكػن ليع سيصخة فعمية عمى الذيء بسقتزى العقج 

 . (5)بحق السمكية  لودون االعتخاف 
فاذا رفس احج ىؤالء الحائديغ ان يخد الذيء الحي كان في حػزتو ، فان فعمو ال يعج سخقة ، وذلظ مغ     

ان الحائد في مثل ىحه االحػال انسا يحػز الذيء لحداب الغيخ يجعل مغ السدتحيل عميو ارتكاب فعل  مشصمق
 االخح او االختالس .

 
 
 

. 392دمحم احسج السذيجاني ، السرجر الدابق ، ص  0د (1)
. 36-35عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص  0د (2)
. 27دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)
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. 31حسيج الدعجي ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)
 . 20ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، السرجر الدابق ، ص 0د (5)
وانسا يسكغ في مثل ىحه الحالة ان يدأل الحائد عغ هخيسة اساءة االنتسان ، ان تػافخ لجيو عشرخ سػء      
  . (1)الشية
ن السالظ . وتتحرل في وهػد الذيء تحت وبالتالي فان الحيازة الشاقرة او السؤقتة تكػن لمحائد دو      

سيصخة الذخز في وضع يسكشو مغ مداولة بعس حقػق السالظ عميو دون البعس االخخ ، فيػ يداول 
 .( 2) يدتبعج أي ادعاء بالسمكية لمحائداالستعسال او االستغالل دون الترخف بشاء عمى عقج 

اليج وصػال ماديا مجخدا مغ أي حق ايا  الىوىي التي تتحقق عشجما يرل الذيء  -: اليد السعارضة -3
كان نػعو او مرجره فيي مجخد وضع اليج السادي عمى الذيء فسثل ىحه اليج العارضة لديت اال 
واقعة مادية مجخدة ال تخػل واضع اليج فييا أي حق مغ حقػق الترخف ال بأسسو وال بالشيابة عغ غيخه 

دو لشفدو او لغيخه النتفاء صفتو عميو ، ليحا ال تعتبخ بحيث ال يدتصيع ان يدتغمو او يشتفع بو او يحب
.(3)حالة اليج العارضة نػعا مغ الحيازة وانسا ىي فكخة قانػنية 

،  حق السباشخة باية ترخف لحدابو او لحداب غيخهيفتخض ان الذيء السػهػد بيغ يجي الذخز دون     
 . (4)فال يتػافخ لمحيازة أي مغ عشرخييا السادي او السعشػي 

لمذيء يقترخ اثخىا عمى الدساح لمستدمع ان يعايغ ىحا الذيء ويتفحرو  مجاولةان التدميع فييا ىػ مجخد     
دون ان يكػن لو عميو أي صفة قانػنية ، وشالسا ان ىحا الشػع مغ الحيازة ال يخػل لمحائد عمى الذيء أي حق 

لى الذخز صاحب اليج السعارضة عمى السال مغ الحقػق ، فانو ال يحػل دون وقػع االختالس ، فاذا استػ 
 . (5)الحي تحت يجه عج سارقا 

ويالحع ان حالة اليج العارضة تتذابو مع الحيازة الشاقرة مغ حيث الجانب السادي فقط اذ في كمتا     
ى الرػرتيغ يكػن الذيء ماديا بيج الحائد ولكشيسا تختمفان في ان الحائد حيازة ناقرة يدتشج في حيازتو ال

سا في حالة اليج العارضة السجخدة ان واضع اليج ال يدتشج في ، بيش صفة او سشج او عقج يخػلو سيصخة وترخفا
وضعو ليجه الى أي سبب قانػني فال تكػن لو صفة تخػلو حق الترخف في الذيء السػهػد عخضا في يجه ، 

دون ان تشتقل اليو الحيازة ال كاممة  وفييا يكػن واضع اليج قج مدظ الذيء ماديا تحت اشخاف صاحبو ومخاقبتو
   . (6) وال ناقرة

 
 
 
 

. 28دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص 0د (1)
. 36عبجالخحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص  0د (2)
.  32حسيج الدعجي ، السرجر الدابق ، ص  0د (3)
. 21ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)
. 29-28السرجر الدابق ، ص دمحم سعيج نسػر ، 0د (5)
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. 33حسيج الدعجي ، السرجر الدابق ، ص 0د (6)
 
ومغ االمثمة عمى ىحه الحيازة )اليج العارضة( زبػن الفشجق الحي يدخق االشياء السػضػعة في الغخفة تحت    

عسل ترخفو وكحلظ العامل الحي يدخق ادوات والسعجات التي يدتخجميا في العسل الحي يقػم بو لرالح رب ال
 .( 1)وتحت اشخافو 

سمصة عميو  أيبسا ان ىحا الشػع مغ الحيازة تفتخض ان الذيء مػهػد بيغ يجي الذخز دون ان يكػن لو    
لحدابو وال لحداب غيخه ، بل مجخد يج مػضػعة عمى السشقػل بصخيقة عابخة دون مباشخة سمصة  بواو الترخف 

قانػن السجني ، اال انيا ذات اىسية خاصة في هخائع االعتجاء معيشة ، فيي ال تثيخ  اىتساما يحكخ في نصاق ال
 .( 2)عمى السال 

خ ال يسكغ ان يعتبخ وتصبيقا لحلظ اذا اشتخ  شخز بزاعة وسمسيا البائع الى السذتخي فان ىحا االخي   
خ سارقا لمبزاعة كحلظ الحال ال يعتبلع يدجد الثسغ السؤهل النو اصبح حائدا حيازة كاممة  سارقا حتى ولػ

السدتعيخ لمذيء اذا امتشع عغ اعادتو النو لع يشتدع الحيازة وانسا الحيازة انتقمت اليو ناقرة االمخ الحي تتحقق 
 . (3) معو هخيسة خيانة االمانة اذا تػافخت اركانيا 

يا الء عمى حيازة الذيء بعشرخييوانتيى هاسػن بعج عخض ىحه الحاالت الى تعخيف االختالس بانو االست   
 السادي والسعشػي في وقت واحج دون رضاء السالظ او الحائد الدابق . 

فاذا استػلى شخز عمى شيء في حيازة غيخه عج سارقا ، اما اذا استػلى شخز عمى شيء في حيازتو    
 الء عمى الحيازة القانػنية لمذيء دون يفانو ال يعج كحلظ ، فالزابط في وهػد االختالس يتسثل في تحقيق االست

 . (4)رضاء السالظ او الحائد ، سػاء كان الذيء في حيازة السجشى عميو او كانت تحت اليج العارضة لمجاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
. 393دمحم احسج السذيجاني ، السرجر الدابق ، ص 0د (1)
. 36خحسغ دمحم خمف ، السرجر الدابق ، ص عبجال 0د (2)
. 34حسيج الدعجي ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)
   . 307-29نسػر ، السرجر الدابق ، ص دمحم سعيج 0د (4)
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 السطلب الثاني
 عشاصر االختالس

 
 -ال تتحقق االختالس اال بتػافخ عشرخيغ :   
االول يتسثل بالشذاط االهخامي الستسثل بفعل االستيالء عمى الحيازة ، والثاني ىػ عجم رضا السجشى عميو    

 وىػ اما صاحب السال او الحائد لو . 
 -تشاول بالجراسة ىحيغ العشرخيغ كل في فخع مدتقل وعمى الشحػ التالي :وسػف ن   

 الفرع االول
 االستيالء على الحيازة الكاملة

 
يتسثل الشذاط االهخامي في هخيسة الدخقة بفعل اخح مال الغيخ دون رضاه ، واالخح بسجلػلو القانػني يتحجد    

اخح السال النو يذكل اعتجاء عمى الحيازة وذلظ بانياء  في ضػء العمة مغ تجخيع الفعل ، فالسذخع يجخم فعل
الحيازة الثابتة التي تكػن لمحائد عمى الذيء وانذاء حيازة هجيجة ، أي استبجال حيازة بحيازة ، فال يكفي مجخد 
اخح الذيء مغ حيازة صاحبو حتى يتع ارتكاب الدخقة ، بل يشبغي ايزا ان يعقب ذلظ ادخال الذيء السدخوق 

 .( 1)ازة هجيجة في حي
الدخقة )اختالس مال مشقػل مسمػك  -( مغ قانػن العقػبات العخاقي الدخقة بسا يمي :439السادة ) عخفتلقج    

  . (2)لغيخ الجاني عسجا(
وتعشي اخح مال الغيخ السشقػل دون رضاه ، ان كمسة اخح السال يعشي ازالة ترخف السالظ فيو بخفعو مغ    

مترال بغيخ مشقػل فبفرمو عشو فرال تاما ونقمو مغ مػضعو حتي يتع عشرخ االخح  مكانو ونقمو واذا كان
قانػنا . اما الزابط في دخػلو في الحيازة الججيجة ىػ استصاعة الحائد الججيج ان يباشخ وحجه الدمصات التي 

 . (3)تشصػي عمييا الحيازة  
بو دون ادخالو في حيازة اخخ  ، فانو ال يعج اما اذا اقترخ فعل الستيع عمى اخخاج الذيء مغ حيازة صاح   

جم الذيء في مكانو وان و حخيتو وكحلظ ال يعج سارقا مغ ييسارقا . مثال ذلظ مغ يصمق شائخا مغ قفز ليخد ل
اعتبخ فعمو اتالف ، غيخ ان السدألة تختمف عشجما يقػم الجاني باتالف الذيء نتيجة الستيالكو ، فمػ كان 

وانياء لحيازة صاحب  مادية هجيجة عمى الذيء قام بذخبو فيحا يعج مباشخة لدمصةشخابا ف شعاما فقام باكمو او
 .(4) الذيء عميو

 
 

31-30دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص  0د (1)

259بج شػير الجرة ، السرجر الدابق ، ص ماىخ ع 0د (2)
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126-125دمحم صبحي نجع ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)

22و ، السرجر الدابق ، صندخيغ عبجالحسيج نبي 0د (4)

 
وكحلظ عبخ السذخع المبشاني عغ الخكغ السادي باخح السال خفية او عشػة ، وال ييع بعج ذلظ الػسيمة    
كانت يج االندان او وسيمة اخخ  مشفرمة عغ هدسو ، كاستعسال آلة معيشة لسدتعسمة لتحقيق فعل االخح سػاء ا

حدغ الشية في تحقيق الفعل ذاتو ، او استعسال حيػان مجرب في تحقيق فعل االخح ، او استعسال اندان 
 . (1) تجريب قخد عمى استخخاج نقػد السارةكلتحقيق الغخض نفدو ، 

ان اىع ما يسيد الدخقة عغ غيخىا مغ هخائع االمػال ىػ فعل االخح )الحي يدسى خصا باالختالس( . ومعشى    
لى حيازتو الخاصة . والشقل يعشي تحػل الدمصة عمى الذيء مغ االخح ىشا نقل الجاني الذيء مغ حيازة الغيخ ا

 الحائد الدابق الى الجاني أي ان الفعل قج هعل الذيء تحت سيصخة الجاني السباشخة .
فاذا لع يتع اخخاج السال مغ حيازة الحائد الى حيازة الجاني اصبح الفعل شخوعا في سخقة وليذ هخيسة سخقة    

رق وىػ يجسع االشياء السدخوقة قبل ان يتخك مدخح الجخيسة فال يسكغ القػل بان تامة . فمػ قبس عمى سا
 .(2)هخيسة الدخقة قج تست ويؤاخح الجاني عغ الذخوع في الدخقة فقط 

ومجلػل الحيازة في هخيسة الدخقة يقرج بو الحيازة الكاممة أي الديصخة الفعمية عمى الذيء ومباشخة سمصات    
 -االستئثار بو والطيػر عميو بسطيخ السالظ وىي بيحا السعشى تتكػن مغ عشرخيغ :السالظ عميو مع نية 

عشرخ مادي يتسثل في مجسػع االفعال او الدمصات التي يباشخىا مالظ الذيء كحبدو واستعسالو والترخف    
اص بالذيء بو بكافة انػاع الترخفات السادية والقانػنية وعشرخ معشػي ىػ عبارة عغ نية الحائد في االختر

 .(3)واالستئثار بو وانرخاف ارادتو الى مباشخة سمصاتو عميو باعتباره مالكا لو 
كحلظ يذتخط ان يشقل الجاني الذيء الى حيازتو فاذا اعجمو في مكانو وقبل ان يشقمو الى حيازتو اعتبخ الفعل    

 ( 4) هخيسة تخخيب او اتالف مال .
ي يسكغ مغ خالليا تحجيج االستيالء عمى الحيازة والتي يتحقق بيا االخح يسكغ ان نبيغ الحاالت السختمفة الت   

في هخيسة الدخقة ، وبسا ان فعل االخح يذكل اعتجاء عمى حيازة الغيخ ، فيعشي وهػد عالقة واضحة بيغ االخح 
  -والحيازة ويتختب عمى ىحه الرمة نتيجتان :

 يرجر عشو فعل اختالس لو .ان مغ كانت لو حيازة الذيء ال يترػر ان  -: االولى
فيي مغ لع تكغ لو حيازة الذيء وانسا كانت الحيازة لغيخه ويترػر ان يرجر عشو فعل اختالس ليحا  -: الثانية

 الذيء . 
 
 
 

عمي دمحم هعفخ ، قانػن العقػبات ، هخائع الخشػة واالختالس واالخالل بالثقة العامة واالعتجاء عمى االشخاص واالمػال ،  0د (1)
224، لبشان ، ص 1955عة االولى الصب

197، صالسرجر الدابق دمحم نػري كاضع ،  0د (2)

127دمحم صبحي نجع ، السرجر الدابق ، ص  0د (3)
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198دمحم نػري كاضع ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)

 
 وبالتالي اذا استػلى عميو ال يعتبخ سارقا . فاذا انتقلففي الحالة االولى حيث يعتبخ الذخز حائدا لمذيء    

حقو الى شخز اخخ وامتشع مغ تدميسو لو فال يعج سارقا ، كالبائع الحي يخفس تدميع السبيع الى السذتخي ، 
وقج تكػن الحيازة ناقرة كحيازة السدتأهخ والسدتعيخ فاذا امتشع أي مغ ىؤالء عغ رد الذيء السػهػد لجييع الى 

 صاحبو ال يعتبخ سارقا لعجم وهػد اعتجاء عمى الحيازة .
ما في الحالة الثانية ان يكػن الذيء في حيازة غيخ الجاني وتحت يجه ، وفي ىحه الحالة اذا وقع استيالء ا   

 . (1)عمى حيازة الذيء عج الفعل اختالسا 
  -وخالصة القػل ان فعل االخح الحي يكػن الشذاط االهخامي لمدخقة البج وان يتػافخ فيو عشرخان ىسا :   

الجاني او أي شخز اخخ ليذ لو الحق  في حيازة سجشى عميو ، وادخال ىحا السالاخخاج السال مغ حيازة ال
في ذلظ . أي ان ىشاك نذاط يقػم بو الجاني بفعل مادي ، ونتيجة متختبة عمى ىحا الشذاط وىي اخخاج السال 

 . (2)محل الجخيسة مغ حػزة صاحبو وادخالو في حيازة اخخ  
 الفرع الثاني
 ائز الدابقعدم رضى السالك او الح

ان يتختب عمى فعل االختالس خخوج الذيء مغ حيازة صاحبو و ال يكفي العتبار ركغ االختالس متحققا    
ودخػلو في حيازة الجاني فقط ، وانسا يذتخط باالضافة الى ذلظ ان يكػن انتقال الحيازة عمى ىحا الشحػ بغيخ 

افقة صاحبو او حائده ، فاذا وقع الفعل بخضاه رضى مالظ الذيء او حائده أي ان يقع فعل االختالس دون مػ 
  . (3) خقة الن الخضى يشفي ركغ االختالسأي بارادتو فال تػهج هخيسة الد

 يء ان يقع ىحا االستيالء دون رضاحيث انو يجب لتػافخ ركغ االخح ، فزال عغ االستيالء عمى حيازة الذ   
الحي يتحقق بو معشى سمب الحيازة او ندعيا ، وتصبيقا  ، فعجم رضاء السالظ او الحائد ىػ حائدالسالظ او ال

كان ىحا الخضا صخيحا او ضسشيا ولكغ مسمػكا لغيخه بخضاء صاحبو سػاء  لحلظ ال يختكب سخقة مغ اخح شيئا
يذتخط في الخضا الحي يشفي هخيسة الدخقة ان يكػن ىػ الخضاء السعاصخ لدمب الحيازة . اما الخضاء الالحق 

 . (4) عشج القاضي اثشاء تقجيخ العقػبة يام االختالس وان هاز ان يكػن لو اعتبارفال يؤثخ في ق
الدخقة ىي اخح مال الغيخ السشقػل دون رضاه ، وىحا يعشي بالزخورة ان اخح مال الغيخ بخضاء صاحبو او    

كيام هخيسة شبغي تػافخىا لحائده ال يذكل سخقة باي حال مغ االحػال ، وذلظ لتخمف احج العشاصخ التي ي
 ، الن الخكغ السادي في ىحه الجخيسة يقػم عمى عشرخيغ احجىسا مػضػعي يتسثل باخح السال مغ هانبالدخقة

 
 
 
 

24ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، السرجر الدابق ، ص 0د (1)

31دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص 0د (2)
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265ماىخ عبج شػير الجرة ، السرجر الدابق ، ص 0د (3)

          128جع ، السرجر الدابق ، ص دمحم صبحي ن 0د (4)
غ وراء واالخخ شخري يتعمق بالسجشى عميو وىػ عجم رضاه عغ االستيالء عمى السال . والعمع مالجاني ،    

مال الغيخ ىػ في حكيقتو اعتجاء عمى حيازة الغيخ ليحا السال ، وال يتحقق مثل ىحا تصمب ىحا العشرخ ىي اخح 
اذا تع الفعل دون رضاء الحائد . مسا يجعل مغ عجم رضا السجشى عميو عشرخا  االعتجاء عمى الحيازة اال

 .(1)هػىخيا في الخكغ السادي لجخيسة الدخقة  
فالدخقة اعتجاء عمى مال الغيخ واالعتجاء ال يدتسج صفتو مغ شبيعة سمػك السعتجي فقط بل يدتسجىا اساسا    

خل عجم الخضا ضسغ العشاصخ السكػنة لخكشيا السادي ويخ  مغ عجم الخضا بيحا الدمػك ففي هخيسة الدخقة يج
البعس ان عجم الخضا ال يكفي وحجه العتبار الفعل اختالسا بل يذتخط كحلظ ان يقع االستيالء عمى السال 

 . (2) بغيخ عمع السجشى عميو والبعس يخ  االكتفاء باحج االمخيغ عجم الخضا او عجم العمع 
ج اثخىا بسجخد تحققيا دون تػقف عمى عمع بيا وتصبيقا لحلظ فان مغ يدتػلي عمى عشاصخ الخكغ السادي تشت   

شيء معتقجا انو يفعل ذلظ ضج ارادة الحائد ال يعتبخ اخحا لو ان كان الحائد في الحكيقة راضيا عغ فعمو وال 
عل ال يغشي يغشي عغ الخضاء العمع بالفعل وعجم الحيمػلة دونو عمى الخغع مغ استصاعة ذلظ فالعمع بالف

الخضابو، فقج يدكت الحائد اختبارا لمسجعي عميو او استجراها لو وعسال عمى ضبصو في حالة الجخم السذيػد، 
يشصػي عميو مغ اعتجاء  مساوالعمع السجخد ال يتزسغ تعبيخا عغ ارادة ، ومغ ثع ال يشفي عغ تبجيل الحيازة 

 . (3)عمييا
حائده( سببا الباحة الدخقة ، ولكغ عجم رضائو عشرخ في ليذ رضا السجشى عميو )مالظ الذيء او    

تصمب ىحا العشرخ ان تاالختالس ومغ ثع يعتبخ رضاؤه نافيا ليحا العشرخ ونافيا االختالس تبعا لحلظ ، وعميو 
االختالس اعتجاء عمى حيازة الغيخ ، وال يتحقق ىحا االعتجاء اال اذا ارتكب الفعل بجون مػافقة الحائد عميو ، 

نو اذا كان بسػافقتو فيػ صػرة لسباشخة الدمصات التي تشصػي عمييا الحيازة ، ويجب التفخقة بيغ عجم رضا ال
السجشى عميو بػقػع فعل االستيالء عمى الحيازة وبيغ عمسو بحلظ ، فعجم الخضاء ال عجم العمع ىػ الحي ييع في 

 . (4) هخيسة الدخقة
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 السبحث الثاني
 محل االختالس

 
 ان يكػن )مال مشقػل مسمػك لغيخ الجاني( .  439يذتخط في محل االختالس كسا ورد في السادة    

مشقػال وكحلظ  ان يكػن محل االختالس شيئا وىساىحيغ الذخشيغ تػضيح السقرػد بكل مغ الذخوط  اذن يجب
 لمغيخ ، كل مشيا في مصمب خاص بيا . االسسمػك

 السطلب االول
 مسلهكا لغير الجاني مشقهال ماالان يكهن محل االختالس 

 
لظ كػنو مشقػال ، فانو نقػم بجراسة كل مشيا في بسػهب ىحا الذخط الستسثل بكػن محل االختالس شيئا وكح   

 فخع خاص بيا .
 الفرع االول

 ماالان يكهن الذيء محل االختالس 
 
يكػن ماال ماديا . ولبيان كػن محل االختالس شيئا  أي انان يكػن محل االختالس شيئا  السذخع اشتخط     

 -لذيء ماال ماديا كاالتي:يجب تقديع ىحا الذيء الى مال ندتػضحو بذكل مدتقل عغ كػن ا
لسا كانت هخيسة الدخقة تشصػي عمى اعتجاء عمى السمكية فيي تتصمب ان  -: ان يكهن الذيء ماالاوال" : 

يكػن محميا شيئا يرمح ان يكػن مػضػعا لحق السمكية وىحا الذيء ىػ الحي لو خاصية السال السقخرة 
. (1)بسقتزى القانػن 

كل شيء قابل لمتسمظ الخاص ، أي كل شيء يسكغ ان يكػن محال لحق مغ  ويقرج بالسال قانػنا ىػ    
 .( 2) الحقػق السالية ، فالسال ىػ كل حق لو قيسة مادية 

عخف السال بانو كل شيء مادي قابل لمتسمظ وتكػن لو قيسة مادية ويجخل في عشاصخ الحمة فقج اما الفقو      
 . (3) السالية لمذخز 

، وعمى وهو التحجيج حق السمكية،  يسال في هخيسة الدخقة كل شيء يرمح محال لحق عيشكحلظ يخاد بال      
وعمة ىحا الذخط ان الدخقة هخيسة اعتجاء عمى السمكية ، ومغ ثع تعيغ ان يكػن مػضػعيا صالحا كسحل 

 . (4) لمسمكية ، وال يرمح محال لمسمكية اال شيء لو صفة السال وفقا لمقانػن 

 
 

113ي ، السرجر الدابق ، ص حسيج الدعج 0د (1)
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   30محسػد نجيب حدشي ، السرجر الدابق ، ص 0د (4)
حلظ اذن محل االختالس يجب ان يكػن شيئا قابال لمتسمظ اوال ، أي ان االختالس ال يقع اال عمى شيء ، ل   

فاالختالس ال يسكغ ان يقع عمى االندان النو ليذ شيئا يسكغ تسمكو ، وان امكغ ان يكػن محال لجخيسة اخخ  
كالحبذ او الخصف او حجد الحخية ، كسا وان السحل يجب ان يكػن ذا قيسة ، فاذا تجخد السحل مغ الكيسة ال 

يخة فسيسا كانت قيستو ضئيمة تتحقق هخيسة تقع هخيسة الدخقة ، وال يذتخط ان تكػن قيسة محل االختالس كب
الدخقة ، والخأي الدائج ان السال قج تكػن لو قيسة مادية او مجخد قيسة معشػية ففي كمتا الحالتيغ يتحقق ركغ 
السحل وتقػم هخيسة الدخقة اذا وقع فعل االختالس عمى الػسائل العادية النيا قابمة لمتسمظ الخاص وليا قيسة 

 . (1) كغ ان تكػن محال لمدخقة الرػر العائمية الخاصة ادبية وكحلظ يس
، وبالتالي يجب ان يكػن السال ذي قيسة في التعامل بشطخ حائده  بسا انو ال تقع الدخقة اال عمى السال   

االصمي او الذخعي . فاذا انتفت الكيسة عغ السال فال يتعبخ ماال أي تشتفي عشو صفة السال وبالتالي يخخج مغ 
 . (2) دائخة التعامل وال يكػن سخقة 

ليػاء ولكغ اذا كان القانػن السجني يشفي ويتفق الفقو عمى عجم وقػع الدخقة عمى شيء مباح مثل الساء وا   
، ع حجودا اكثخ اتداعا لسعشى السالصفة السال عسا ال يجػز التعامل فيو بيغ االفخاد ، فان قانػن العقػبات يز

فال تشتفي صفة السال عغ االشياء التي تكػن حيازتيا محخمة او غيخ مذخوعة كالسخجرات . نفيع انو في 
محل الجخيسة مغ السػاد السسشػع حيازتيا او التعامل فييا ، فان كان الذيء يسكغ تسمكو الدخقة ال ييع ان يكػن 

ولو قيسة، فانو ال يشطخ فيسا اذا كانت حيازتو مباحة او محخمة او فيسا اذا كان الحائد لمسال قج حرل عميو 
 .(3)بصخق مذخوعة او غيخ مذخوعة  

شي فيػ مال في عخف هخيسة الدخقة ، ولػ كان القانػن واذا كان الذيء صالحا بصبيعتو محال لحق عي   
القانػن السجني يحطخ التعامل فيو كالسخجرات او االسمحة السسشػعة ويشكخ عميو تبعا لحلظ صفة السال ، ذلظ ان 

حطخ التعامل في شيء يعشي انكار ان يكػن لفخد حق عيشي عميو ، ولكشو ال يعشي انكار ان يكػن لمجولة مثل 
عميو ، ويعشي ذلظ ان ىحا الذيء يرمح برفة عامة محال لحق عيشي ، ومغ ثع يرجق عميو  ذلظ الحق

تعخيف السال . وعمى سبيل السثال فانو ان انكخ القانػن عمى حائد السخجرات ان يكػن ذا حق عمييا فان مؤدي 
ذلظ بان ليا صفة  ذلظ مرادرتيا ، أي ان تؤول ممكيتيا الى الجولة ، فتعتبخ ذات حق عيشي عمييا، ويقصع

 السال.
وبشاء عمى ذلظ فان اخح السخجرات بغيخ رضاء حائدىا يعتبخ سخقة . ويعمل االختالف بيغ نطخيتي القانػن    

السجني وقانػن العقػبات ان االول يشطع التعامل بيغ االفخاد فيشفي صفة السال عسا ال يجيد التعامل فيو، اما 
ولػ كان الفخد ال يرمح الكتدابو وانسا كانت الجولة وحجىا ىي ذات قانػن العقػبات فيحسي الحق لحاتو 

 . (4)الرالحية لحلظ والذخط االساسي لرالحية الذيء محال لحق عيشي ىػ كػنو نافعا لالندان  
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   32-31محسػد نجيب حدشي ، السرجر الدابق ، ص  0د (4)

ىشا يثػر سؤال وىػ ىل يذتخط في السال ان يكػن ذا شبيعة خاصة ؟  -ان يكػن الذيء ماال ماديا :" : ثانيا
لسادي ىػ ذلظ الذيء الحي يرح ان يقع عميو فعل االختالس ا الستفق عميو فقيا وقزاءا ان الذيءمغ 

. (1)السدخوق ذا شبيعة مادية  وبكمسة اخخ  يجب ان يكػن الذيء
ال تقع الدخقة اال عمى مال مادي فيػ كل شيء ذي كيان ممسػس يرمح في نطخ القانػن الن    

 . (2)لمتسمظ . يكػن محال 
 اثارهاو لسذ يسكغ لسدو مباشخة فبالذيء السادي الذيء الحي يشتسي الى عالع السحدػسات  يخاد   

دقة ندتصيع القػل بان  اكثخ واستغالليا عمى الػهو الحي يحقق مشفعة مالكو او حائده ، وفي عبارة اخخ  
. وعمى ىحا السمكية والحيازةالدمصات السادية التي تشصػي عمييا يسارس عميو الذيء الحي الذيء السادي ىػ 

 . (3)ية عميو  الشحػ فان مشاط الرفة السادية لمذيء ىػ امكان الديصخة الساد
احج وىحا غيخ يسارسو صاحبو بجون وساشة والعمة في تصمب ىحا الذخط واضحة الن الحق العيشي    
ا كان الذيء مشفرال عغ شخز االندان او يكػن االعتجاء مشرب عمى شيء مادي او ان ذاال ا مترػر

 . (4)يدتصيع الفاعل مباشخة الدمصات السادية عمى الذيء الحي انتدع حيازتو 
صػر مادة الذيء سػاء لج  القانػن : فاالهدام الرمبة والدػائل والغازات هسيعا  كحلظ نالحع بان   

عمى اختالف انػاعيا  فالدػائلذات كيان مادي وان اختمفت مادتيا ، ومغ ثع ترمح هسيعا مػضػعات لمدخقة 
حا ، اال انو اذا استػلى عميو شخز ليا كيانيا السادي . وعمى سبيل السثال فالساء وان كان في شبيعتو مبا

كان سارقا . كحلظ يعتبخ سارقا الذخز الحي يتفق مع حازه بحلظ وممكو ، فسغ اعتج  عمى ممكيتو وحيازتو 
ىيئة لتشكية السياه وتػزيعيا عمى استيالك كسية محجدة مغ السياه نطيخ مبمغ متفق عميو بيشيسا ثع يجاوز 

 .( 5)ائيا  الذخز ىحه الكسية بغيخ عمسيا ورض
وعمى ىحا االساس يفقج الذيء صفة السال اذا كان خارها عغ دائخة التعامل بصبيعتو او بحكع    

القانػن اذا كان ال يرمح الن يكػن محال لحق عيشي كاالندان والسياه في البحار او اليػاء في الجػ ، او 
تكارات والحقػق الذخرية والسشافع . النيا ال هثث السػتى . وكحلظ ال ترمح محال لمدخقة االفكار واالراء واالب

مغ آخخ ، كسغ  تحخك وال يسكغ حيازتيا او نقميا ، كحلظ ال يعج سارقا مغ يحرل بغيخ وهو حق عمى مشفعة
 .( 6)مة الشقل العام خمدة  يخكب القصار او حاف
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تبعا لحلظ ال  والسشافع والحقػق مغ مجال الدخقة ، ذلظ انيا متجخدة مغ الصبيعة السادية ، وىيتخخج االفكار    
سمصات الحيازة السادية ، ومغ ثع فيي ليدت محال لمحقػق  ترمح محال لمحقػق العيشية ، وال تترػر ازاءىا

 والسدايا التي تشاليا هخيسة الدخقة . 
ولكغ يتعيغ التسييد بيغ االفكار والحقػق والسشافع مغ ناحية وبيغ االشياء السادية التي قج تختبط بيا ارتباشا    
يقا مغ ناحية اخخ  ، فاذا خخهت االولى عغ مجال الدخقة لتجخدىا مغ الكيان السادي فان الثانية ترمح وث

 .(1)مػضػعا لمدخقة الن ليا ىحا الكيان 
اما اذا كان الذيء ماال ماديا فانو يرمح محال لمدخقة بغس الشطخ عغ شكمو أي سػاء اكان هدسا صمبا    

خة بكيسة الذيء السدخوق فالػضع واحج سػاء كان ثسغ الذيء السدخوق باىع او سائال او غازا . كحلظ ال عب
الكيسة او ضئيل الكيسة . وكحلظ يدتػي ان تكػن قيسة الذيء مادية او معشػية بحتة فدخقة الخصابات العائمية 

ط اما اذا كانت والتحكارات التي ال تكيع بالشقػد تعتبخ هخيسة سخقة معاقب عمييا حتى لػ ان ليا قيسة معشػية فق
 .( 2) ىحه الخصابات والتحكارات عجيسة الكيسة فانيا ال تكػن محال لمدخقة 

وابخز انػاع القػ  السحخزة واكثخىا تعخضا لمدخقة ىي القػ  الكيخبائية وقج ثار خالف في الفقو حػل مج     
ج شبيعة الكيخباء ، وىػ صالحية الكيخباء مػضػعا لمدخقة ، وكان مخد ىحا الخالف الى الشداع حػل تحجي

مػضػع تتقاسسو الشطخيات الستشازعة في عمع الصبيعة التي يحىب بعزيا الى اعتبار الكيخباء مجخد حالة لمسادة 
تتجخد مغ الكيان السادي . ويحىب بعزيا الى اعتبار الكيخباء تيارا ماديا التي تدخي خالليا ، وفي ىحا الخاي 
مجخ  خالل الجدع الحي يختخقو . والحكيقة ان ىحه الخالفات ال يجػز ان وان كان غيخ ذي وزن يتخح لشفدو 

حا الزابط تذغل رهال القانػن ، فميذ مغ اختراصيع البحث عغ مالية الكيخباء . وبالتالي فان تصبيق ى
عاقب عمييا محال لمدخقة ويكيان السادي وبالتالي ترمح بان لمكيخباء  االعتخاف يقػد مغ غيخ صعػبة الى

 .( 3)قانػن  ال
لحلظ يذتخط في الذيء الحي يكػن محال لجخيسة الدخقة ان يكػن ماال ماديا أي ان يكػن لو وهػد مادي    

ممسػس يرمح ان يكػن محال لمتسمظ قانػنا حتى يكػن ىجفا لفعل االخح وبالتالي محال لجخيسة الدخقة . ومغ 
انات ، االالت ، االهدام الرمبة والسػاد الدائمة والغازات، االمثمة عمى ىحه االمػال : الشقػد ، السخكبات ، الحيػ 
 . (4)فيحه االشياء ترمح ان تكػن محال لجخيسة الدخقة 

عمة ىحا الذخط ان الذيء السادي وحجه ىػ الحي يرمح مػضػعا لمحق العيشي برفة عامة ، وحق السمكية    
مالو دون وساشة شخز تشرب مباشخة عمى  برفة خاصة : ذلظ ان السمكية باعتبارىا سمصة شاممة لمسالظ

 البج ان يكػن  ، وىحا الذيءغ شخرية أي اندانترػر اال عمى شيء لو انفرالو التام عفال ن يسكشو مغ ذلظ.
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كيان مادي ، واذا كانت الدخقة اعتجاء عمى السمكية فيي ال تترػر اال عمى شيء مادي باعتباره الذيء  لو   
الحي يرمح محال لمحق السعتجي عميو . وباالضافة الى ذلظ فان الحيازة التي تشاليا الدخقة باالعتجاء يخاد بيا 

لحيازة السادية التي تتسثل في سيصخة الحائد عمى الذيء ومباشختو عميو سمصات مادية ، وىي بجورىا ال ا
 . (1)تترػر اال ازاء شيء مادي 

 الفرع الثاني
 ان يكهن الذيء ماال مشقهال

( مغ قانػن العقػبات والتي عخفت الدخقة 439اشتخط السذخع العخاقي ىحا الذخط صخاحة في السادة )   
 ختالس مال مشقػل مسمػك لغيخ الجاني عسجا" .ا

يذتخط في محل االخح او االختالس ان يكػن ماال مشقػال . ولمسشقػل في هخيسة الدخقة )بل في هخائع    
 .(2) السعشى السعخوف بو في القانػن السجني  مغاالمػال برفة عامة( معشى اوسع 

عمى ان االختالس يجب ان يقع عمى مال مشقػل وىػ كل قمشا ان قانػن العقػبات العخاقي قج نز صخاحة    
ما يسكغ نقمو مغ مكان الى اخخ سػاء بتمف او بجون تمف والسشقػالت السادية عجيجة كاالثاث السشدلية والسالبذ 

  . (3)والشقػد والحيػانات والقػارب والديارات 
الخخ دون تمف . أما في القانػن الجشائي السشقػل في القانػن السجني كل شيء يسكغ نقمو مغ مكان فيقرج ب   

فيقرج بو كل شيء مادي يسكغ نقمو مغ مكان الخخ . وىػ بيحا السعشى يذسل في عخف القانػن السجني 
السشقػل بصبيعتو ، والعقار بالتخريز والعقار باالترال والعقار بصبيعتو اذا امكغ نقمو ، اما السشقػل بصبيعتو 

ثاث والحيػانات والسحخرات التي تثبت فييا الحقػق . وعمى ىحا يذسل السشقػل في فيػ واضح كالشقػد وقصع اال
 .(4) الدخقة كل شيء يسكغ نقمو مغ مكان سػاء اصابو التمف او لع يربو وسػاء تغيخت ىيئتو ام لع تتغيخ

 . (5) اما العقار بصبيعتو فال يرمح الن يكػن محال لجخيسة الدخقة
كان العقار الحي انتدع مشو الذيء مػهػدا سابقا في حػزة الفاعل ، ففي ىحه الرػرة ان الدخقة ال تقػم اذا    

يسكغ اعتبار الػاقعة خيانة امانة او هخيسة اتالف حدب تػافخ االركان ، اما حالة شخد حائد العقار او السحل 
خاصة بانتياك الام او السعج لمدكشى والحمػل فيو محمو فال تعتبخ هخيسة سخقة وانسا تخزع لالحكالسدكػن 

 .( 6) حخمة السداكغ وممظ الغيخ 
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عمة اشتخاط كػن مػضػع الدخقة مشقػال ان الدخقة حدب كيانيا القانػني ىي اعتجاء عمى ممكية السشقػالت    
السشقػل ىػ الحي تتعخض حيازتو وممكيتو لمسخاشخ العجيجة باالضافة الى  دون العقارات ، ويفدخ ذلظ ان الحائد

ة تغيخ مػضع الذيء باعتبار ذلظ يذلظ فان فعل االخح وىػ قػام الخكغ السادي لمدخقة يعشي في صػرة الغالب
سكغ يالػسيمة الى اخخاهو مغ حيازة السجشى عميو وتحقق االعتجاء عمى الحيازة الحي تفخضو الدخقة ، وال 

 .( 1)ترػر ذلظ اال بالشدبة لمسشقػل 
وخالصة القػل ان أي مال ميسا كانت شبيعتو يرح الن يكػن محال لجخيسة الدخقة في اية لحطة يتسكغ    

 .( 2)خالليا الدارق مغ رفع ىحا السال ونقمو مغ مكانو ولػ اد  ذلظ الى كدخه او تمفو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57لسرجر الدابق ، صمحسػد نجيب حدشي ، ا 0د (1)

64دمحم سعيج نسػر ، السرجر الدابق ، ص 0د (2)
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 السطلب الثاني
 ان يكهن الذيء محل االختالس مسلهكا للغير

فان تعحر امتالكو لعجم قابميتو ، فبحكع شبيعتو عمى الخزػع  ال تقع الدخقة اال عمى شيء قابل لمتسمظ   
ندان فيػ في العرخ الحجيث ال يدخق أي ال يسكغ ان يكػن لمسمكية فال يسكغ ان يرمح مػضػعا لمدخقة كاال

محال لمدخقة الن عيج الخق قج مزى ولغ يعػد . انسا يرح ان يكػن مػضػعا لمخصف وبالتالي تعتبخ 
 . (1) الشافحالجخيسة الػاقعة ضجه بيحه الرػرة هخيسة خصف تدخي بذأنيا مػاد خاصة في قانػن العقػبات 

( ان يكػن السال السشقػل مػضع االختالس مسمػكا لغيخ الجاني فالدخقة هخيسة 439)لقج اشتخشت السادة    
مغ هخائع االعتجاء عمى السال بقرج تسمكو لحلظ ال يعتبخ سارقا مغ استػلى عمى مال يعػد لو ، أي مسمػك 

 لشفدو ولػ كان يعتقج خصأ انو مسمػك لغيخه .
يسمكيا وان لع يعمع ذلظ ال يعتبخ سارقا الن احج عشاصخ فالذخز الحي استػلى عمى ىحه االمػال التي    

الخكغ السادي في الدخقة قج انعجم وىػ ان تكػن ممكية السال لذخز اخخ غيخ السدتػلي ، اذن حتى وان كان 
 . (2)الفاعل سيء الشية وقت االستيالء عمى السال فان فعمو ال يعتبخ سخقة اذا ثبت انو يسمظ ذلظ السال  

مغيخ ذلظ انو اذا وقع لاعتجاء عمى السمكية وال يترػر ىحا االعتجاء اال اذا شال الفعل ماال مسمػكا  فالدخقة   
الفعل عمى مال يسمكو الستيع فيػ استعسال لحقو عميو واذا انرب عمى مال غيخ مسمػك الحج فيػ اكتداب 

 لسمكية . والفعل في الحالتيغ مذخوع ، فال تقػم بو الدخقة .امذخوع 
ما السال السسمػك لمغيخ فيػ الحي يرمح الن يكػن محال لجخيسة الدخقة ، ويجب ان تقػم ممكية الغيخ ا   

لمسال لحطة قيام فعل االخح العشرخ االساسي لمدخقة الحي يخخهيا الى حيد الػهػد . ومثل ىحا الػصف 
 . (3) او السفقػدة واالمػال السسمػكة  عةالزائيشصبق عمى االمػال 

ان يكػن السال مسمػكا لذخز اخخ وقت االختالس بحيث ال يكفي ان يكػن السال السختمذ غيخ  ويذتخط   
مسمػك لمذخز العتباره سارقا . مسا يتختب عمى ذلظ االمػال السباحة او الستخوكة ال تكػن محال لمدخقة، اما 

 -لزائعة . فبالشدبة الى :االمػال التي تخخج مغ حيازة مالكيا تكػن محال لمدخقة كاالشياء السفقػدة او ا
-: االمهال السفقهدة او الزائعة - أ
التخمي عشو وعغ ممكيتو لو،  الذيء الزائع ىػ الحي فقج صاحبو الديصخة عميو دون ان يشرخف قرجه الى   

ي ىحا يختمف عغ االشياء السباحة او الستخوكة التي ال مالظ ليا ، كسا ان لراحبو الحق في استخداده وىػ ف
 ج لجيو ولػ كان قج اشتخاه مغ الغيخ بحدغ نية ، واذا كان السال السفقػد ال يدال مسمػكا لسالكو فان مسغ يػه
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الجانب هخيسة الدخقة ، فاالمػال  بخ اعتجاء عمى ممكيتو ويحقق مغ ىحايو يعتستيالء ممتقصو عمالا     
)االشياء( الزائعة يختمف حكسيا عغ االشياء السباحة او الستخوكة التي ال مال ليا . فان الذيء الزائع لو 

بسزيء السجة  مشومالظ يخػلو القانػن حق استخداده ولػ مغ يج مغ اشتخاه بحدغ نية اال اذا كان قج سقط حقو 
 .(1). يؤدي بشا القػل ان مغ وهج شيئا ضائعا والتقصو ال يجػز لو ان يستمكو بػضع اليج  

لسقخر فقيا وقزاءا ان تدخي اقبل العاثخ فسغ مغ ففي حالة العثػر عمى الذيء ضائع واالستيالء عميو    
يختمذ الذيء الحي يعثخ عميو فيػ يأخحه  مغ الشاحية السادية ان الفاعل عميو احكام الدخقة العامة ، وذلظ النو

، يخصفو او يدمبو بقرج تسمكو ، ان ىحا الذيء ليذ بجون مالظ الن صاحبو قج احتفع بحق استخداده ، وىحا 
الحق محسي بجعػ  خاصة وىي دعػ  االستخداد خالل ثالث سشػات مغ الحائد حدغ الشية وخسذ عذخة سشة 

ان العاثخ عمى الذيء يعمع هيجا ان الذيء ال يعػد لو وبيحا السعشى  مغ الحائد سيء الشية ومغ هية اخخ  
يدتحػذ عميو ، فالذخز الحي يجج شيئا مفقػدا ويمتقصو بشية تسمكو يعتبخ مختكبا لجخيسة الدخقة في فخندا الن 

ىحه الحالة  محل الدخقة ليذ شيئا مغ االشياء السباحة او الستخوكة ، اما القانػن الجشائي العخاقي فقج نز عمى
بشز خاص ولع يعتبخىا هخيسة سخقة لمفخق الحاصل بيغ مغ يحىب باحثا عغ الذيء بقرج سخقتو وبيغ مغ 
ياتي الذيء اليو عخضا وبالتالي فان خصػرة الثاني تبجو اقل هدامة مغ خصػرة االول لحلظ عاقب عميو السذخع 

اقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة وبغخامة ال تديج ( مغ قانػن العقػبات العخاقي بانو يع450العخاقي بالسادة )
 . (2)عمى مائة ديشار او باحج  ىاتيغ العقػبتيغ 

 -: مسلهك الحدالسال غير  - ب
ال تتحقق هخيسة الدخقة اذا استػلى الذخز عمى مال غيخ مسمػك الحج الن اىع عشرخ مغ عشاصخ    

مغيخ ، وبالتالي اذا كان السال او الذيء غيخ مسمػك هخيسة الدخقة ىػ ان يكػن السال السدتػلي عميو مسمػك ل
 .(3)الحج واستػلى عميو الذخز ال تقع هخيسة الدخقة 

عل ال ال تعتبخ هخيسة سخقة اذا قام الذخز باالستيالء عمى مال غيخ مسمػك الحج ، الن مثل ىحا الف   
اصمو واما  بحدباذا كان مباحا اما  غيخ مسمػك الحجمكيو الغيخ . ويكػن السال يتزسغ فكخة االعتجاء عمى م

خوكة ، فاالمػال السباحة السال بالتخك او التخمي عشو ، لحلظ يشبغي التسيد بيغ االمػال السباحة واالمػال الست
غيخ السسمػك الحج ىي تمظ االمػال التي ال مالظ ليا ويجػز ان تكػن ممكا الول واضع يج عمييا بشية التسمظ 

البخية واالسساك السػهػدة في البحار واالنيار والبحيخات العامة وغيخىا . ان ىحه االشياء كالحيػانات والصيػر 
 . (4)التي ال تكػن ممكا الحج فان االستيالء عمييا واحتجازىا ال تكػن هخيسة سخقة لعجم ممكيتيا الحج 
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اما اذا اصصاد شخز شيخا بخيا او سسكة مثال وهاء اخخ واخحىا مشو بجون رضاه فان فعل ىحا االخيخ    
ة الن الصيخ او الدسكة اصبحت في حيازة الرائج وممكا لو ولحلظ فان اخحىا مشو يعتبخ اخح السال يعتبخ سخق

 .( 1) يعػد لمغيخ وبالتالي يعتبخ سخقة 
مسمػكة في االصل ثع تخمى عشيا صاحبيا بارادتو  تي االمػال التي كانا بالشدبة الى االمػال الستخوكة ىام   

تعة وغيخىا ، ان ىحه االمػال ال مالظ ليا اذ ان مالكيا قج تخكيا وتخمى عغ كفزالت الصعام والسالبذ واالم
 .(2)ممكيتو ليا ، وبالتالي فسغ يحػزىا بشية التسمظ يربح ىػ السالظ ليا  

ان السال الستخوك ياخح حكع السال السباح النو بسجخد التخمي عغ حيازتو يربح غيخ مسمػك الحج . ويجػز    
ه عميو وحيازتو والترخف فيو وال يذتخط ان يكػن السال الستخوك عجيع الكيسة او تافيا شخز ان يزع يجالي 

 . (3) صو ان يدتفيج مشو برػرة مغ الرػربل انو يعج كحلظ حتى ولػ كانت لو قيسة تحكخ وامكغ مغ التق
سارقا حتى ولػ وبالشدبة لمسال السسمػك عمى الذيػع فان استػلى الجاني عمى ىحا السال او هدء مشو عج    

كان ىحا الذيء ال يجاوز حرتو في السال السذتخك ، وتفديخ ذلظ ان ممكية السال عمى الذيػع تجعل لكل 
شخيظ نريبا شائعا في كل هدء مغ اهداء ىحا السال بحيث اذا استػلى احجىع عمى أي هدء مشو كان سارقا 

م هخيسة الدخقة ان يكػن السشقػل غيخ السسمػك لشريب بكية شخكائو وكان فعمو بالتالي سخقة ، وال يكفي لكيا
لمجاني وقت االستيالء عميو ، وانسا يمدم ان تكػن ممكية ىحا السشقػل ثابتة لذخز اخخ في الػقت ذاتو حتى 
يكػن في االستيالء عميو اعتجاء عمى السمكية . ويجب عمى قاضي السػضػع ان يتحقق مغ تػافخ ىحا الذخط 

معيبا . وشالسا ان السال السشقػل الحي وقع عميو فعل االستيالء مسمػك لذخز اخخ واال كان حكسو باشال و 
وسبب ذلظ ان ىػية السجشى عميو ال تعتبخ  غيخ الجاني فانو ال ييع ان يكػن ىحا السالظ معمػما او مجيػال ،

 . (4)مغ عشاصخ هخيسة الدخقة 
سػدع لجيو ، ال يعتبخ سارقا وكحلظ ال يعج سارقا وتختيبا عمى ذلظ فان السػدع اذا استخهع الػديعة مغ ال   

السؤهخ الحي يدتخد مالو مغ السدتأهخ رغع ارادتو وبغيخ سبب ، ويتختب عمى ذلظ اذا دفع الستيع بسمكيتو 
لمذيء السختمذ وهب ايقاف الجعػ  العسػمية حتى يفرل في السمكية ، متى ثبتت السمكية وهبت التبخئة ، 

نيجا مختمفا حيث انو بعج ان ذكخ بعس الحاالت التي يعتبخ فييا االختالس سخقة نيجة ولكغ السذخع العخاقي 
وضع قاعجة عامة تخالف ما تقجم بيانو بذأن االختالس الػاقع مغ مالظ الذيء نفدو ، وىحه الحاالت ىي التي 

 -( وىي :439( مغ السادة )2هاءت بيا الفقخة )
شقػل السحجػز عميو قزائيا او اداريا او مغ هية مخترة ، اعتبخ السذخع في حكع الدخقة اختالس الس -1

سال السػضػع تحت يج القزاء الأي حتى وان كان السختمذ ىػ مالظ الذيء فيػ سارق . كسا ان 
. (5)صػرة كانت فان اختالس مالكو لو يعتبخ سخقة ايزا   وبأيةسبب كان  ألي
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قام مالظ بحق انتفاع لذخز اخخ ، او بتاميغ عيشي ، او بحق حبذ ، و  مثقالكسا انو اذا كان السال  -2
السال باختالسو فانو يعتبخ سارقا .

( والتي تحىب الى انو يعتبخ 439( مغ السادة )2قج وضع السذخع العخاقي قاعجة عامة في نياية الفقخة ) -3
.(1)في حكع الدخقة اذا كان السال السختمذ )متعمقا بو حق الغيخ ولػ كان ذلظ مغ مالكو( 

ا لمغيخ ان الدخقة اعتجاء عمى السمكية ، وال يترػر ىحا االعتجاء اال عمة اشتخاط كػن مػضػع الدخقة مسمػك   
اذا نال الفعل ماال يتعمق بو حق ممكية الغيخ ، ذلظ انو اذا انرب عمى مال يسمكو مختكب الفعل فيػ استعسال 

لفعل وفي الحالتيغ الحقو عمى الذيء ، اذا انرب عمى مال غيخ مسمػك الحج فيػ اكتداب مذخوع لسمكيتو ، 
مذخوع فال يترػر ان تقػم بو الدخقة ، ولكغ ان يكػن مػضػع الدخقة مسمػكا لغيخ السجعى عميو بيا يعشي 
ذلظ ان الفرل في االدعاء بالدخقة يفتخض فرال في ممكية السال السجعى بدخقتو ، ويجخي ىحا الفرل وفقا 

مفا لمسمكية ، ووضع ممكية السال مغ السجعى لقػاعج القانػن السجني ، اذ ال يتزسغ قانػن العقػبات تحجيجا مخت
 -عميو بالدخقة ال يعج وان يكػن واحجا مغ ثالثة :

ان يكػن السال ممكا لو ، او اال يكػن ممكا الحج ، او ان يكػن ممكا لغيخه , ففي الػضعيغ االول والثاني ال    
 . (2) يترػر ارتكاب الدخقة ، وفي الػضع الثالث وحجه يترػر ارتكابيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271-270ماىخ عبج شػير الجرة ، السرجر الدابق ، ص  0د (1)

42-41محسػد نجيب حدشي ، السرجر الدابق ، ص 0د (2)
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 السبحث الثالث
 الدرقة وجرائم االمهال االخرى  جريسةبين ركن االختالس في  واالختالفاوجه الذبه 

 السطلب االول
 درقة وخيانة االمانةاوجه الذبه بين ركن االختالس في جريسة ال

ة في الجافع الى ارتكابيا غالبا ىػ الخغب والتي يكػن اذا كانت الدخقة وخيانة االمانة تعتبخ مغ هخائع االمػال    
مغ في ذات الػقت  تخمػاحكام مذتخكة يجسع بيغ ىحه الجخائع ، وان كان ال  ػداالتخاء ، فان ىحا يعشي وه

انو حه الجخائع تسيدىا عغ غيخىا مغ الجخائع فيحه الجخائع تذتخك في وهػد احكام تختز بيا كل هخيسة مغ ى
مسا يقتزي ان يكػن محل االعتجاء فييا حال  سشقػالتال سحل . فيي هسيعا تقع عمى ممكيةيجسعيا وحجة ال

.  نيا مغ الجخائع العسجيةجخائع في ركشيا السعشػي ، فشطخا المشقػل مسمػك لغيخ الجاني . كحلظ تذتخك ىحه ال
ان يأخح ركشيا السعشػي صػر العشرخ الجشائي ويذتخك العشرخ الجشائي ليحه الجخائع في الكثيخ مغ  يتعيغفانو 

،  تػلى عميو بجون رضاء مالكودبسمكية الغيخ لمسشقػل محل الجخيسة وانو سي مقػماتو ، مثل عمع الجاني
 .( 1) وانرخاف نيتو الى تسمظ ىحا السال السشقػل 

الدخقة والشرب و خيانة االمانة تذتخك معا في انيا اعتجاء عمى حق السمكية فيي اعتجاء عميو  وان هخائع   
ػليا لو حق السمكية وىي اعتجاء عميو مغ حيث حخمان السالظ مغ السدايا التي تخ حيث ان مادياتيا تشصػي عمى

ويؤدي ذلظ الى تقارب بيشيسا ان معشػيتيا تشصػي عمى نية ان مختكبييا يسمظ السال الحي بشرب الفعل عميو 
 .(2)مغ حيث الذخوط السصمػبة في مػضػع االعتجاء ومغ حيث تحجيج عشاصخ القرج السصمػب مشيا 

اني الى ان يعتبخىا هسيعا ىحا التذابو في السحل وفي القرج بيغ ىحه الجخائع ىػ الحي حجا بالقانػن الخوم   
الخوماني عغ الدخقة بانيا كل استيالء عمى مال الغيخ  لقانػن بخ اتحسل اسع الدخقة ويع –جخيسة واحجة صػرا ل

 .( 3) بدػء قرج أيا" كانت الػسيمة لمحرػل عمى السال 
وفي كػنيا ال تقع ايزا اال وكحلظ تتذابو تمظ الجخائع في كػنيا صػرة مغ صػر االعتجاء عمى ممظ الغيخ    

 .( 4) عمى السشقػالت 
 .(5) وخيانة االمانة تذتخكان بانيا االعتجاء عمى ممكية الغيخ السشقػل لحلظ تبيغ ان هخيسة الدخقة    
 
 
 

دراسة تأصيمية تحميمية في ضػء اتجاىات الفقو والقزاء  –شخح االركان العامة لجخائع الدخقة  –ابخاليع حامج ششصاوي  0د (1)
4، القاىخة ، ص 1996-1995 – 1ط –السرخي والفخندي 

، الشاشخ مشذأة معارف االسكشجرية ، هالل حخبي  2007،  3واغتراب الدشجات والتيجيج ، ط معػض عبجالتػاب ، الدخقة 0د (2)
، بجون سشة شبع  806، ص 86وشخكاه ، نقال عغ دكتػر دمحم نجيب حدشي ، شخح قانػن العقػبات ، القدع الخاص ، ط

15، ص السرجر الدابق معػض عبجالتػاب ،  0د (3)

  7، ص 2005يانة االمانة ، دار الجامعة الججيجة لمشذخ ، سشة عبجالحسيج السشذاوي ، هخائع خ 0د (4)

، بجون سشة شبع 45السعارف االسكشجرية ، ص ’ دمحم عبجهللا ابػ بكخ سالمة ، هخائع خيانة االمانة ، مشذأ (5)
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لحلظ فان ىحه الجخائع تقع بشقل حيازة السال مغ مالكو االصمي الى الجاني ولكػن مػضػع التقارب الحي     
يجسع بيغ ىحه الجخائع كان الدبب في دمجيا في هخيسة واحجة في اغمب االحيان والتي تجخل في كافة صػر 

     . (1)احتيال السال 
في السال  واحج يتسثلفقياء القانػن بان هخيسة الدخقة تتفق مع خيانة االمانة في ان محميا ويحىب غالبية    

افة الى ا هخائع عسجية لحا يقتزي تػافخ القرج الجخمي العام اضالسشقػل مسمػك لمغيخ ، كسا تذتخك في اني
ع السال الى ممكو وحخمان صاحبو مغ االنتفاع بو سػاء" بحيازة كاممة او يزهشائي القرج الخاص ، وىػ قرج 

  . (2)ضة عار 
ائع التي تشال اتزح لشا بان هخيستي خيانة االمانة والدخقة ىي مغ هخائع االعتجاء عمى السال وىي مغ الجخ    

  بالسشقػل .  ذات الكيسة السالية وىي خاصة تيجد بالخصخ بالحقػق باالعتجاء او 
 

 السطلب الثاني
 اوجه االختالف بين ركن االختالس في جريسة الدرقة وجريسة خيانة االمانة

كغ السعشػي اال انيا في السحل الحي يقع االعتجاء عميو وفي الخ  متحجةاذا كانت هخائع الدخقة وخيانة االمانة    
شيا مغ حيث الػسيمة التي يقع بيا االعتجاء ففي الدخقة يحجث االعتجاء باستيالء الجاني عمى يتتسيد فيسشا ب

حيازة السشقػل دون رضاء السجشى عميو بيشسا في خيانة االمانة بكػن السال في حيازة الجاني قبل الجخيسة بشاء 
  .(3)عمى عقج مغ عقػد االمانة 

فالشذاط االهخامي في هخيسة الدخقة  –لمشذاط او الدمػك االهخامي لكل مشيا تمظ الجخائع تختمفان بالشدبة ف   
دون الخضا الشاقل لمحيازة أي دون ان يدبقو تدميع ناقل الحيازة ، بيشسا في  –ىػ االستيالء عمى الحيازة الكاممة 

ه ىح تكػن لمحيازة يعج عشرخا اساسيا فييا ، وبجونو ال  الشاقل االرادي عغهخيسة خيانة االمانة نجج ان التدميع 
ال ، ثع اليو الحيازة الشاقرة عمى ىحا السيتدمع السال تدمسا قانػنيا بشقل  فاألميغالجخيسة قائسة مغ االساس ، 

 . (4)يغيخ نيتو بعج ذلظ الى حائد حيازة كاممة ليحا السال 
في حيغ ان  بجون رضاء لسالب حيازة الغيخ قة تقػم عمى سميكسغ في ان الدخ وان اوهو االختالف بيشيسا    

( بجون حيازة الخائغ)استيالء الذخز عمى مال الغيخ مػهػد في حيازتو ىػ  هػىخىا ىي خيانة االمانة فان
بو كل هخيسة  الحي يقػمرضا مغ ائتسشو عمى السال ، وىحه الفخوق تتعمق بالخكغ السادي لمجخيسة وخاصة الفعل 

 . (5)لجخائع مغ ىحه ا
 
 

تاريخ  2017-2016ولج قاده اكخام ، هخيسة خيانة االمانة ، كمية الحقػق ، هامعة الجكتػر مػالي الصاىخ سعيجه الجدائخ ، سشة  (1)
pmd.unhvsahde.dz 9/5/2019 الديارة

11/5/2019تاريخ الديارة  https: m. face dook . comالسحامي ضخغام السػسػي ،  (2)

8السرجر الدابق ، صمعػض عبجالتػاب ،  (3)

45دمحم عبجهللا ابػ بكخ سالمة ، السرجر الدابق ، ص (4)

5د. ابخاليع حامج ششصاوي ، السرجر الدابق ، ص (5)
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وفي كػنيا  –وان كان ىشاك تذابو بيغ كال الجخيستيغ في كػنيا صػرة مغ صػر االعتجاء عمى ممظ الغيخ     
قع بػاسصة انتداع حيازة السال بغيخ رضا صاحبو ، وفي خيانة ال تقع اال عمى السشقػالت اال ان هخيسة الدخقة ت

الستدمع الثقة  فيشتيظاالمانة يدمع السجشى عميو مالو الى شخز بشاء عمى عقج مغ العقػد السشرػصة عمييا 
ل ، ففي خيانة االمانة ىشاك عقج قائع مغ قب سػدعة لجيوء عمى الذيء الباالستيالاوكمت اليو وبالتالي يقػم التي 

العقاب عمى خيانة االمانة لػا كثيخا ببالسذخعيغ قجيسا ان ال يغاحج  الجاني والسجشى عميو . وىحا الدبب الحي 
، فكانػا يخون ان في قيام ىحا العقج ضسانا كافيا لمسالظ ليصالب بحقػقو بالصخق العادية امام السحاكع السجنية 

في كل االحػال ، ثع ان عمى السجشى عميو في الحكيقة وليذ ىشاك مغ خصخ يجعػ الى تجخل القانػن الجشائي 
مغ التفخيط وعجم االحتياط اذ قج اودع ثقتو في مغ ىػ غيخ اىل ليا . وقج تبيغ في العسل ان االلتجاء  نريبا
 لزسانوان الحاهة ماسة الى عػن القانػن الجشائي خائشيغ السجنية ليذ بالزسان الكافي لدهخ ال الصخق الى 

وقج نز عمى عقاب مغ سمع اليو السال  الفخندياالمانة حساية لمسمكية . وىحا ىػ ما فعمو السذخع  تشفيح عقػد
عمى سبيل الحيازة السؤقتة لعقج مغ عقػد معيشة ثع اخل بالتدامو الحي يقزي بخد ذلظ السال كسا سار عمى 

 .( 1)  السذخع السرخي  نيجو
خائغ االمانة لسغ اوتسغ عمى مال مشقػل مسمػك او عيج بو وبيحا السعشى ذىب السذخع العخاقي الى عقاب    

بدػء قرج لسشفعتو او فائجة شخز اخخ او اليو باية كيفية كانت او سمع اليو عمى سبيل االمانة فاستعسمو 
( مغ قانػن العقػبات 453نرت عميو )م  حا مغاليو وى عيج بوفا لمغخض التي ترخف بيا بدػء قرج خال

بقخارىا السعجل . وبيحا االتجاه ذىبت محكسة استئشاف دىػك برفتيا التسييدية  1969لدشة  (111العخاقي رقع )
عقػبات  446الستيع وفق السادة  ان قخار تجخيع) بان 28/1/2013تاريخ القخار  2013ج/0/ت16السخقع 

ة الستيع وىػ الن دفتخ البشديغ السدخوق ضبط بحػز  –صحيح ومػافق لمقانػن  –والحكع عميو بالحبذ البديط 
دليل مادي تعدز باعتخاف الستيع امام محقق الذخشة بذكل مصابق لسا اورده السذتكي ، وتأيج ذلظ ايزا 
بسحاضخ الستزسشة انو تع الكبس عمى الستيع  وشخيكو في الداعة الخابعة بعج مشترف الميل وفي مكان 

برفتيا التسييدية  الكخخبغجاد كسة استئشاف وقخار مح الحادث ولػهػد سابقة اهخامية في الدخقة لج  الستيع .
السجانة اعتخفت امام القائع بالتحقيق بتاريخ )ان  السبجأ 1/8/2012تاريخ القخار  2012/هشح/185بقخارىا السخقع 

تػثيق دخػليا وخخوهيا مغ السحل  تعبانيا قامت بدخقة سػار الحىب مغ محل السذتكي كسا  23/10/2011
وقخار  الل الكامخة السشرػبة في السحل وبعج اهخاء عسمية التفخيغ ثبت قياميا بالدخقة(.بعج سخقة الدػار مغ خ

السبجأ  17/3/2013تاريخ القخار  2013/هشح/93محكسة استئشاف بغجاد الكخخ برفتيا التسييدية بقخارىا السخقع 
والستسثمة في اقػال السذتكي )ان االدلة الستحرمة ضج السحكػم وفق لسا اضيختو وقائع الجعػ  تحكيقا ومحاكسة 

 واعتخاف الستيع واقػال الذاىج ومحزخ ضبط هياز السػبايل العائج لمسذتكي كانت كافية ومقشعة 
 
 
، القاىخة  1996-1995 – 1ط – السرجر الدابق –ابخاليع حامج ششصاوي  0د (1)
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وان الدخقة ىي لسعجل(. ا 1969لدشة  111مغ قانػن العقػبات رقع  446لتجخيسو بسقتزى احكام السادة    
شيء سميع  اما خيانة االمانة فتكػن مغ تبجيجاالستيالء السادي عمى شيء يخهع لمغيخ دون مػافقة السالظ 

برػرة ارادية تشفيحا لعقج وان التدميع ىػ ركغ اساسي في هخيسة خيانة االمانة ومغ حيث السبجأ مانع مغ قيام 
واختالف نتيجة  ( 7)مى وهو الجقة اختالسادع ال يسكغ ان يكػن عسدمع او السػ هخيسة الدخقة الن الذيء ال

ففي الخكغ السادي لمدخقة غيخ االختالس فييا واضحا ورئيدا اما  –في ناحية الخكغ السادي  الجخيستيغ تكسغ
فان تبجيج لمذيء بعج ان تع استالمو بارادة السالظ تشفيحا لعقج ما اضافة الى ما تقجم  وفي خيانة االمانة وفي

معيار التدميع يعتبخ شخشا مغ شخوط خيانة االمانة ويكػن بشاء عمى ارادة حخة وفي الدخقة التدميع بشفي 
 .( 1)االختالس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12/5/2019بتاريخ ،  تاريخ الديارة عبػد عمػان مشرػر ، هخيسة الدخقة اسبابيا واالثار الستختبة عمييا  (1)
almerja.com/reading . php

 2017يشايخ  12امل السخشجي ، نقاط االشتخاك واالختالف بيغ هخائع الدخقة والشرب وخيانة االمانة في القانػن الجدائخي ،  (2)
https:// www. Mohamah . net  12/5/2019تاريخ الديارة 
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 الخاتسة
  االستشتاجات  -اوال :

اغمبية وان يحجد معشاه تاركا ىحه السيسة لمفقو ،  االختالس اال انو لعان السذخع حجد الخكغ السادي لمدخقة بانو 
انو اعتجاء عمى حيازة الغيخ بجون رضاء مالكو او  -الفقياء قج اهسعػا عمى تعخيف االختالس بالسفيػم االتي :

حائده .

فيسا يتعمق بالشطخيات الفقيية في تحجيج االختالس ، فان الشطخية الكالسيكية تعبخ عغ االختالس بانو اخح 
لذيء او خصفو بجون رضا صاحب الذيء وال يػهج اختالس في غيخ الخصف او االخح او الدمب لمذيء ا

بجون عمع الحائد فان الدخقة غيخ مػهػدة في حالة اخح الذيء وبخضا السالظ ، وكحلظ الدخقة غيخ مػهػدة 
تالس .عشجما يقػم السالظ بخضاه بتدميع الذيء الى الغيخ ، فالتدميع يسشع مغ قيام االخ

اما بالشدبة لمشطخية الحجيثة في تحجيج االختالس فقج وسعت مغ نصاق االختالس ليذسل كافة الرػر التي 
يدعى فييا الجاني الى تسمظ مال الغيخ بصخق غيخ مذخوعة .

ان مغ عشاصخ االختالس عمى الحيازة الكاممة وذلظ مغ خالل االعتجاء عمى الحيازة بانياء حيازة الحائد عمى 
ذيء وانذاء حيازة هجيجة ، أي استبجال حيازة بحيازة ، فال يكفي مجخد اخح مغ حيازة السالظ حتى يتع هخيسة ال

الدخقة بل يشبغي ايزا ادخال الذيء الحي سخق في حيازة هجيجة . 

ني دون ان هخيسة الدخقة ال تقػم اال اذا انتقل السال محل الجخيسة مغ حيازة السالظ ليحا السال الى حيازة الجا
ان يعمع بحلظ وكحلظ بغيخ رضاء السالظ .

ي اعتجاء عمى السمكية ويتصمب ان يكػن محميا شيئا يرمح ان يكػن ىحا الذيء ىػ الحي لو ان الدخقة ى
خاصية السال السقخرة بسػهب القانػن ، ويعتبخ ماال كل شيء يسكغ ان يتختب عميو حق عيشي حيث يتسكغ 

بو بجون تخخيز او وساشة مغ الغيخ . صاحبو ان يدتعسمو وان يشتفع 

وكحلظ يذتخط في الذيء الحي يكػن محال لجخيسة الدخقة ان يكػن ماال ماديا أي ان يكػن لو وهػد مادي 
ممسػس بحيث يكػن قابال لمتسمظ بسقتزى القانػن حتى يربح ىجفا لفعل االختالس وبالتالي محال لجخيسة 

الدخقة .

تالس في هخيسة الدخقة ماال مشقػال ، وذلظ لكػن السال السشقػل يسكغ ان يشتقل يجب ان يكػن السال محل االخ
حيازتو مغ شخز الى اخخ . 

يجب ان يكػن السال السشقػل محل لجخيسة الدخقة مسمػكا لمغيخ بحيث ان هخيسة الدخقة ال تتع في حق الدارق 
التي ال مالظ ليا فانيا ال تكػن محال لجخيسة  ما لع يكغ السال السدخوق ممكا لالخخ ، اما االمػال الستخوكة او

الدخقة . 
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  السقترحات -ثانيا :
اعتبخ السذخع الدخقة في الميل ضخف مذجد بيشسا في وضح الشيار وعمى مخأ  الجسيع يعتبخ ضخف  -1

غيخ مذجد ، باعتقادنا ان الحي يدخق في وضح الشيار لجيو هخأة اكثخ وخصػرة اكبخ مغ الحي يقػم 
خقة في الميل . لحا نقتخح اعتبار بعس هخائع الدخقة التي تست في وضح الشيار ضخفا مذجدا كباقي بالد

الجخائع التي تست في الميل . 

 1969( مغ قانػن العقػبات العخاقي لدشة 446-439ان هخيسة الدخقة تع تحجيجىا في السػاد ) -2
الخصيخة . لحا نقتخح زيادة السػاد لسعالجة ىحه وباعتقادنا ان ىحه السػاد غيخ كافية لسكافحة ىحه الجخيسة 

الجخيسة وعجم فدح السجال لمشفػس الزعيفة والسجخميغ الستسخسيغ الستغالل نقاط الخمل في السػاد 
التي تعالج هخيسة الدخقة .

ان السذخع العخاقي لع يعخف ركغ االختالس في هخيسة الدخقة ، مسا يؤدي ىحا الى االختالط بيغ ركغ  -3
الس في هخيسة الدخقة وهخيسة االختالس ، عميو اوصي في بحثي ان يتع تعخيف ركغ االختالس االخت

ليكػن اكثخ وضػحا وتسيدا عغ هخيسة االختالس .

ان هخيسة الدخقة مغ الجخائع السخمة بالذخف والتي يشطخ الييا السجتسع بشطخة احتقار ، لسا يتختب عمى  -4
قػق ومالية االفخاد ، عميو مغ واهب الجولة ككل والسشطسات ىحا الفعل مغ اساءة لكيان السجتسع وح

السجنية وأئسة وخصباء السداهج واساتحة السجارس والجامعات ورهال االعالم الكيام بجورىع بتػعية 
السجتسع واالفخاد وبيان خصػرة ودناءة ىحه الجخيسة . 
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 السرادر
 القرآن الكريم * 

  هنية : الكتب القان اوال"
دراسة تأصيمية تحميمية في ضػء  –شخح االركان العامة لجخائع الدخقة  –ابخاليع حامج ششصاوي  0د (1)

، القاىخة  1996-1995 – 1ط –اتجاىات الفقو والقزاء السرخي والفخندي 

يظ ات وخيانة االمانة والذهخائع الدخق –الكتاب الثاني  –احسج ابػ الخوس ، السػسػعة الجشائية الحجيثة  (2)
1996يج ، شبعة بجون رص

،  1943-1942خالصة محاضخات سشة  –القدع الخاص  –حدغ ابػ الدعػد ، شخح قانػن العقػبات  (3)
مصبعة الخشيج ، بغجاد

هخائع االعتجاء عمى االمػال دراسة تحميمية مقارنة،  –حسيج الدعجي ، شخح قانػن العقػبات الججيج  0د (4)
بغجاد 1976 بعة السعارفالجدء الثاني ، الصبعة الثانية ، مص

عبجالخحسغ دمحم خمف ، شخح قانػن العقػبات ، القدع الخاص ، هخائع االعتجاء عمى االمػال ،  0د (5)
 بجون سشة الصبعالدخقة ، الشرب ، خيانة االمانة ، القاىخة 

 2005عبجالحسيج السشذاوي ، هخائع خيانة االمانة ، دار الجامعة الججيجة لمشذخ ، سشة  0د (6)
ي دمحم هعفخ ، قانػن العقػبات ، هخائع الخشػة واالختالس واالخالل بالثقة العامة واالعتجاء عم 0د (7)

، لبشان 1955عمى االشخاص واالمػال ، الصبعة االولى 

1967الصبعة االولى  –دراسة قانػنية  –عمي حديغ الخمف ، هخيسة الدخقة وخيانة االمانة  0د (8)

والسال  هخائع االعتجاء عمى االندان -لخاصالقدع ا –لعقػبات عمي عبجالقادر القيػهي ، قانػن ا 0د (9)
بجون مصبعة وسشة الصبع والسرمحة العامة

،  2009الصبعة االولى  –القدع الخاص  -ماىخ عبج شػير الجرة شخح قانػن العقػبات  0د (10)
السكتبة القانػنية ، بغجاد 

، الشاشخ مشذأة معارف  2007،  3معػض عبجالتػاب ، الدخقة واغتراب الدشجات والتيجيج ، ط 0د (11)
القدع ات ، االسكشجرية ، هالل حخبي وشخكاه ، نقال عغ دكتػر دمحم نجيب حدشي ، شخح قانػن العقػب

2002،  86الخاص ، ط

، الشاشخ مشذأة معارف  2007،  3معػض عبجالتػاب ، الدخقة واغتراب الدشجات والتيجيج ، ط 0د (12)
 2007الصبعة الثانية  ، االسكشجرية ، هالل حخبي وشخكاه

بجون سشة شبعلسعارف االسكشجرية ا مة ، هخائع خيانة االمانة ، مشذأةدمحم عبجهللا ابػ بكخ سال (13)

سعيج نسػر ، شخح قانػن العقػبات ، القدع الخاص ، الجدء الثاني ، الجخائع الػاقعة عمى د. دمحم  (14)
2002االمػال ، الصبعة االولى ، 

القدع الخاص الجخائع الساسة بحياة االندان وسالمة  –انػن العقػبات دمحم نػري كاضع ، شخح ق 0د (15)
 1977لػاقعة عمى السال ، بغجاد الجخائع الساسة بحخمة االندان الجخائع ا –بجنو 
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مبشاني ، دراسة مقارنة ، محسػد نجيب حدشي ، هخائع االعتجاء عمى االمػال في قانػن العقػبات ال 0د (16)
1984بيخوت مصبعة 

، االردن  2003، الصبعة االولى احسج السذيجاني ، الػسيط في شخح قانػن العقػبات  دمحم 0د (17)

الجخائع السخمة بالسرمحة العامة والثقة  –القدع الخاص  –دمحم صبحي نجع ، قانػن العقػبات  0د (18)
2006العامة والجخائع الػاقعة عمى االمػال وممحقاتيا ، عسان ، الصبعة االولى ، االصجار الثالث 

اساءة  –االحتيال  –نائل عبجالخحسغ صالح ، الػهيد في الجخائع الػاقعة عمى االمػال الدخقة  0د (19)
بجون مصبعة وسشة الصبع الخشػة والجخائع السمحقة بيا –االنتسان 

ندخيغ عبجالحسيج نبيو ، هخائع االختالس والغجر كأحج اسباب ثػرات البمجان العخبية عمى  0د (20)
2012بعة حكػماتيا وحكاميا ، ش

 
 : السهاقع االلكترونية "ثانيا
 

امل السخشجي ، نقاط االشتخاك واالختالف بيغ هخائع الدخقة والشرب وخيانة االمانة في القانػن  (1)
  12/5/2019تاريخ الديارة  https:// www. Mohamah . net  2017يشايخ  12الجدائخي ، 

https: m. face dook . com 11/5/2019 الديارة تاريخ السحامي ضخغام السػسػي، (2)

 20عبػد عمػان مشرػر ، هخيسة الدخقة اسبابيا واالثار الستختبة عمييا مدحػبة عمى االنتخنيت ، ص (3)
almerja.com/reading . php 12/5/2019بتاريخ 

ولج قاده اكخام ، هخيسة خيانة االمانة ، كمية الحقػق ، هامعة الجكتػر مػالي الصاىخ سعيجه الجدائخ  (4)
pmd.unhvsahde.dz 9/5/2019مدحػب عمى االنتخنيت بتاريخ  2017-2016ة ، سش



 
 ثالثا : القػانيغ

السعجل 1969لدشة  111قانػن العقػبات العخاقي السخقع  .1

2003لدشة  95بقانػن رقع  السعجل 1937لدشة  58رقع  قانػن العقػبات السرخي  .2

 السعجل  1943لدشة  34قانػن العقػبات المبشاني رقع  .3
 السعجل 1966لدشة  66-156 انػن العقػبات الجدائخي رقعق .4
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 انًقذيت

 ث االول  يفهىو االخخالش وػُاصرِانًبح

 انًطهب االول  يفهىو االخخالش 

 حؼريف االخخالش االولانفرع 

 انفرع انثاَي انُظرياث انفقهيت في ححذيذ االخخالش

 انًطهب انثاَي  ػُاصر االخخالش

 االسخيالء ػهً انحيازة انكايهت   االولانفرع 

 انفرع انثاَي ػذو رضا انًانك او انحائس انسابق

 انًبحث انثاَي يحم االخخالش

 يًهىكا نغير انجاَي يُقىال ياالانًطهب االول اٌ يكىٌ يحم االخخالش 

 ياالانفرع االول اٌ يكىٌ انشيء يحم االخخالش 

 انفرع انثاَي اٌ يكىٌ انشيء ياال يُقىال

 انًطهب انثاَي اٌ يكىٌ انشيء يحم االخخالش يًهىكا نهغير

جريًت بيٍ ركٍ االخخالش في  الخخالفواانًبحث انثانث اوجّ انشبّ 

 انسرقت وجرائى االيىال االخري

انًطهب االول اوجّ انشبّ بيٍ ركٍ االخخالش في جريًت انسرقت 

 وخياَت االياَت 

انًطهب انثاَي اوجّ االخخالف بيٍ ركٍ االخخالش في جريًت انسرقت 

 وجريًت خياَت االياَت

 انخاحًت

 وانًراجغ انًصادر

 

 

 

 



