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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ةالمقدمــ

 

الحمددهلل ر  ا اللددنلم ا ح الحمددهلل ر الدد و اددهللا ن هتددن والددن لالانددهللو لددتم ام اددهللا ن ار ه  ددنمهلل تالدد   

 . هال الم علی س هلل ن تحمهلل صلى ار عل   هسلم هعلی ال  ه صحب  هسلم   اللتم هام شند هالصالة

نية ام  نم هسالتن  البهلل  ة فح ب هإ مدن وفدف فد     ام القتا  ا اللقنب ة لم تالفرد بنلالص على حم

 فس التقت على حمنية اتتال  تا وف اعنهللاء هاعنبدر امعندهللاء علدى ونفدة الحقدتي الند  لادن ق مدة تنل دة          

 نحق ترتكبان اللقنا بنمضنفة الى ذلك فقهلل ذاب المشرع الى اعنبدن  امعندهللاء علدى امتدتا      يجريمة 

ل ال ا اه حصت  امعنهللاء ف  اهقنت تل الة ظرفدن انصدن هتخنلدذ اد       اه الممنلكنت تا قبف اشخنص ت

الظرهف بنانالف الجدرامم فاالدنظ ظدرهف تشدهللدة هاالدنظ ظدرهف تخففدة هود لك االدنظ ظدرهف عنتدة            

نصدة فد  جريمدة ال درقة تتضدتعن      خهاالنظ ظرهف انصة هقهلل اانرت تتضتع الظدرهف المشدهللدة ال  

                                               . لبحث  ا ا 

لقددهلل تددم بحددع تتضددتع ال ددرقة فددی الق ددم الخددنص تددا قددن تم اللقتبددنت هح ددع ام الجددرامم           

هقهلل   اه فی تنل   المالصتص عل ان ف  ذلك الق م تنلهللدة األ تاع فقهلل تقع الجريمة  علی الفرد فی شخص 

 .تقع على الجمنعة اه علی الهللهلة  والظنم  س نسی اه وشخص تلالتي 

علی عهللد وب ر ( 444ه 444ه 444ه 442ه 441ه444)ع اللراقی فی المتاد هقهلل  ص المشر

تا الحنمت الظرهف المشهللدة هالنی يكتم فی بلد  الحدنمت تدتافر احدهللان ونف دن لنشدهلليهلل اللقتبدة هفدی         

 .  حنمت اارو يلزم تتافر اثال ا اه اوثر تالان لكی تشهللد اللقتبة 

ب ا وف تالامن قنسم تشدنرظ ودنلظرهف المشدهللدة الندی      هيمكا تق  م أسبنا النشهلليهلل الی تجمتعنت يتجهلل

ت نالهلل الدی هسد لة ا تكدنا الجريمدة اه تكن ادن اه اتن ادن اه بلدهللد ترتكب ادن اه صدفة الجدن ی اه المجالدى            

 .عل   ف ان اه ال  المن  الم رهي 

  عل   ستف اتبع فی وننبة بحثد  اد ا علدی النق د م المد وت  فاللدرل فدی المبحدع امه  تنا د          

هف هفددی المبحددع الثددن ی الظددرهف المشددهللدة الراجلددة الددی هسدد لة ا تكددنا الجريمددة هفددی المبحددع  الظددر

الثنلع الظرهف المشهللدة الراجلة الی تكنم ا تكنا الجريمة هفی المبحع الرابع الظرهف الراجلة الی 

الدی   اه الراجلدة   اتا ا تكنبان هاا رأ ستف  نالنه  الظرهف الراجلة الی صفة الجن   هالمجالدى عل د   

تن  الم رهي فی المبحع الخنتس هأتف تا ار أم يتفقالی ف  تقهلليم اد ا البحدع المنتاضدع هام ي دنفند     

 .....تا يقرأ  هتا ار النتف ق   تال 
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 المبحث االول

 وانواعهاالتعریف بالظروف 

 

    تدا المللدتم أم ال ددرقة تنكدتم تددا ا ودنم اسنسدد ة بح دع ا اددن م تقدتم ام اذا تددتافرت لادن ادد       

ام ونم القن ت  ة النی  ص عل ان القن تم فإذا ا نفى  وا تا ا   ام ونم تفقهلل الجريمة و ن ادن القدن ت     

فنل رقة تنكتم تا الروا المندو هادت امادنالو هالدروا الملالدتو هادت القصدهلل       . هيصبح الفلف تبنحن 

ومدن فدی   . اه ظرهف اادر    ام ا   قهلل يح ط بنل رقة عالنصر . جالنمی هتا تحف هات المن  الم رهيال

اه  ا تكدن ا ال درقة فدی هقدت     . حنلة وتم ال ن ي اندتدن لدهللو الشدخص الد و هقلدت فدی دا   ال درقة        

. اه ونم تكنم هقتعان تحف لل كا اه تحف لللبندة اه ام ترتكبان يحمف سالحن ظنارا اه تخبئدن  . الل ف 

الندی ادی عبدن ة عدا ظدرهف الجريمدة هبد ا         ف قنض  النم  ز  عالهلل م  ب ا ا   اللالنصدر القن ت  دة    عل  

يقنض  البحع االن علی تلرفدة الظدرهف هتنا نادن هسدالنالنه  ذلدك        عل  . ا ون ان امسنس ة المكت ة لان 

 .علی الالحت امت  

 

 المطلب االول

 التعریف بالظروف  

 تعریف الظروف: اواًل

حد ط   تكدتيا الجريمدة ها مدن    الظرهف ای تلك اللالنصر اللرض ة اه الثن تية النی م تهللاف فی 

بان فنؤثر على ج نتنان بنلزيندة اه الالقصنم
(1)

  . 

تنديدن هتبدرا الدی اللدنلم الخدن جی       بنلجريمدة هعرفت  ايضدن بن ادن عبدن ة عدا تالب دنت تحد ط       

  هتأث راددن لدد س هاحددهللا فادد  قددهلل تددؤدو الددی تشددهلليهلل اللقددنا هقددهلل يكددتم تددا شددأ ان تخف فدد  . بشددكف تلمددتو 

نم ن ا  هاح ن ن  فل 
(2)

    . 

هالظرهف متلنبر عالنصر تكت ة للجريمة هم تللدب ده ا فدی هجدتد الجريمدة تدا عهللتد  ح فدنلظرهف        

ه النخف ذتلحق بنلجريمة الننتة الكنتلة النكتيا فنؤثر  ف ان بنلنشهلليهلل ا
(3)

    . 

 

                                                 
(1) 

 .114ص حبال سالة طبع حدا  الجنتل ة للطبنعة هالالشر حالق م اللنم  حقن تم اللقتبنت  حالهللونت  جال  ثرهت 

(2)
  ح1791 حبغدهللاد  حتطبلة الملدن ف  حالطبلة الثن  ة حالجزء الثن   حتم اللقتبنت الجهلليهللشرح قن  حالهللونت  حم هلل ال لهللي 

 .174ص 

(3)
 حبدال سدالة طبدع    حبدال تكدنم تطبدع    حشرح قن تم اللقتبدنت الق دم اللدنم فد  الجريمدة هاللقدنا       حالهللونت  تصطفى ونتف  

 .429ص
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الجريمة م     الفن ي التاضح ب ا ا ونم الجريمة هظرهفان ا   اذا اانف احهلل ا ونم الجريمة فنم ا  هام

يكتم لان هجتد ب المن اذا اانلت الظدرهف فنلجريمدة تتجدتدة   اذ ام الظدرهف تدؤثر فدی تغ  در ج دنتة         

الجريمة
(1)

  . 

 

 تمييز الظروف عن االعذار القانونية: ثانيا 

 ز ب ا الظرهف عا امع ا  القن ت  ة فال بدهلل تدا تلريدذ امعد ا  القن ت  دة هالند         لملرفة النم

ن تلك الظرهف الن  تل الان القن تم هينرتب على اقنرا ان بنلجريمة تخف ذ اللقنا المقر  لان تلرف بن ا

اه امعفددنء تالاددن هجتب ددن 
(2)

هقددهلل سددم ت الظددرهف الندد  تتجددب تخف ددذ اللقتبددة اه امعفددنء تالاددن عالددهلل      .

هامع ا  قهلل تكتم تندية هقهلل تكتم شخص ة. اقنرا ان بنلجريمة بنمع ا  
(3)

. 

ف  الجريمة ظرهف تندية تا شأ ان تشهلليهلل اللقتبة اه تخف فادن سدرت اثن ادن علدى      فنذا تتافرت

اتدن اذا تدتافرت ظدرهف تشدهللدة      علدم بادن اه لدم يللدمح     حوف تا سدنام فد  ا تكنبادن فدنعال ودنم اه شدريكن      

عدهللا ذلدك تدا    اتدن تن . ام اذا ودنم عنلمدن بادن     شخص ة سالت ا تكنا الجريمة فدال ت دري علدى صدنحبان    

 ينلهلل  اثران شخص تا تللقت ب  ستاء ون ت ظرهفن تشهللدة اه تخففةالظرهف فال
(4)

 . 

اتن اذا تتافرت اع ا  شخص ة تلف ة تا اللقنا اه تخففة ل  تا حق احهلل الم دنام ا فدنعال اه   

 دة تدا   فاتدن امعد ا  المنديدة المل   . شريكن تا ا تكنا الجريمة فال ينلهلل  اثران الى غ در تدا تللقدت بد      

خففة ل  فن ان ت ري ف  حق تا سنام ف  ا تكنا الجريمةاللقنا اه الم
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 حتطنبع الرسنلة ف  الكتيت حنتة ف  قن تم اللقتبنتالمبندئ الل حسلطنم الشنهيهالهللونت الهللونت  عل  ح  ا الخلذ  

 . 441ص  ح1792

(2)
 .241ح المصهلل   ف  ح صسلطنم الشنهيهالهللونت  الهللونت  عل  ح  ا الخلذ  

(3)
 .244ح المصهلل   ف  ح صسلطنم الشنهيهالهللونت  الهللونت  عل  ح  ا الخلذ  

(4)
  .1717ل الة  111تا قن تم اللقتبنت اللراق   قم ( 41)المندة  

(5)
 .1717ل الة  111تا قن تم اللقتبنت اللراق   قم ( 42)المندة  
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 المطلب الثاني

 الظروف انواع

 

 :هظرهف شخص ة( تندية)تالق م الظرهف تا ح ع تنا نان الی ظرهف تتضتع ة : اهًم

هاددی تلددك الظددرهف النددی تنللددق بددنلروا المتضددتعی للجريمددة  : الظررروف الموعرروعية او الما یررة -1

الـننث ر ف  ج نتة الجريمة هاللقتبة ح هي أ  جم دع الم دنام ا فدی الجريمدة ح هفقدن للدرأي        هتؤدو الی

الغنلب ح فنعل ا ون تا اه ت نام ا عا ا ا الالتع تا الظرهف تنى اقنر ت بنلجريمة سدتاء علمدتا بادن    

اه لم يللمتا بان
(1)

 . 

لجن   اه تنللق بد  هيلندهلل   های امهصنف هالظرهف النی تنتافر فی شخص ا :الظروف الشخصية  -2

بان القن تم هيرتب عل ان اثرا تغ را لج نتة الجريمة هاللقتبة وصفة الخندم فی ال رقة
(2)

 . 

الظدرهف المنديدة ي درو     أمهاام ة النم ز بد ا الظدرهف المنديدة هالظدرهف الشخصد ة تظادر       

تدن الظدرهف الشخصد ة    اثران علی الفدنعل ا هالشدرونء جم لدن م ادن شدي  لصد ق  بمنديدنت الجريمدة ح أ        

تا الفنعل ا اه الشرونء دهم غ ر  تدا    ف قنصر اثران فی النخف ذ اه النشهلليهلل على تا تتافرت ف  حق 

الجالنة
(3)

 . 

هتق ددم الظددرهف ح ددب امثددر المنرتددب عل اددن الددی الظددرهف المخففددة ها ظددرهف المشددهللدة ح         

لطفلادن حدهلليع الدتمدة الد و حملند       فنلظرهف المخففة اثران علی اللقتبة ادت افضدان هتثنلادن قندف األم     

سفنحن
(4)

 . 

اتددن الظددرهف المشددهللدة  ف قصددهلل باددن تلددك الظددرهف المحددهللدة بنلقددن تم هالمنصددلة بنلجريمددة اه        

بنلجددن ی هالنددی ينرتددب عل اددن تشددهلليهلل اللقتبددة المقددر ة للجريمددة اوثددر تددا الحددهلل امعلددی الدد و قر تدد            

القن تم
(5)

                                     .           

 .هالظرهف يالق م تا ح ع  طني تطب قان الی الظرهف المشهللدة اللنتة ح هالظرهف المشهللدة الخنصة 

هالظرهف المشهللدة اللنتدة ادی تلدك الظدرهف الندی يدالص عل ادن القدن تم هالندی ت دري بنلال دبة            

 .لجم ع الجرامم 

 :های تا قن تم اللقتبنت اللراقی بن بلة حنمت ( 144)هقهلل حهللدتان المندة 

 .ا تكنا الجريمة ببنعع د  ء  -1

                                                 
(1)

 .41ص ح2442 حبغهللاد حدا  الكنب هالتثنمق حالطبلة امهلى حالهللونت  صبنح عريس حالظرهف المشهللدة ف  اللقتبة   

(2)
 .  فس الصفحة الهللونت  صبنح عريس حالمصهلل   ف   ح 

(3)
 .119ح ص نبقالمصهلل  ال  حال  ثرهتالهللونت  ج  

(4 )
 .114ص  ح ف  المصهلل   حالهللونت  جال  ثرهت

(5 )
 .441الهللونت  علی ح  ا الخلذ سلطنم الشنهوح المصهلل  ال نبقح ص 
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 ا نانا الجن ی فرصة ضلذ اه اد اظ المجالی عل   اه عجز  عا المقنهتة اه   -2

 .ا تكنا الجريمة بحقة فی ظرهف م تمكال  تا الهللفنع عا  ف         

 .اسنلمن  الطري التحش ة أل تكنا الجريمة اه النمث ف بنلمجالی عل    -4

 ومتظذ اه إسنءت  اسنلمن  سلطن    فی ا تكنا الجريمة صفن  اسنغال  الجن ی -4

 .اه  فتذ  الم نمهلليا تا هظ فن       

اتن الظرهف المشدهللدة الخنصدة هادی الظدرهف الندی  دص عل ادن فدی الق دم الخدنص تدا قدن تم             

اللقتبدنت هتطبدق علددی جريمدة تل الددة بد اتان اه علددی تجمتعدة تددا الجدرامم ح وظددرف ا تكدنا جريمددة        

ل أل اه ا تكنبان بنمورا  ال رقة
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .427ص حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  تصطفى ونتف 
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 ثانيالمبحث ال

 الظروف المشد ة الراجعة الی وسيلة ارتكاب جریمة السرقة

 

اللقتبددنت اللراقددی علددی بلدد  الظدرهف المشددهللدة هالنددی ترجددع الددی التسدد لة النددی   قددن تم دص  

ا تكنا الجريمة تع حمف ال الح ي نخهللتان الجن ی فی ا تكنا الجريمة ح ها   الظرهف ای امورا  ه

ظنارا اه تخبأ ح ها تكنا الجريمة بتاسطة ت ت  جهللا  أه و ر بنا اه اسدنلمن  تفدنت ح تصدطاللة أه    

عل د  سددالنالنه  د اسدة اد   الظدرهف فددی     ( أحدهلل ال دنوال ا  )ا نحدن  الجدن ی صدفة عنتدة  أه بددنلنتاطؤ تدع      

 :المطنلب الثالث الننل ة 

 

 

 المطلب االول

 .ة عن الطریق االكراه أو حمل السالح ظاهرا أو مخبأارتكاب السرق

 

قهلل ترتكب جريمة ال رقة بتس لة تب ا اطدت ة الجدن   هتدهلل  اسدنلهللاد  لالعندهللاء علدى المجالدى        

اسنلمن  الجن    ف عل   صنحب المن  ف  سب ف ا نزاع المن  المراد سرقن  تا يهلل حنمز  ومن ات الحن  

اللراقدی    الح ظدنارا اه تخبئدن هاد ا تدن  دص عل د  قدن تم اللقتبدنت        القتة اه ال الح اه حمف الجن   لل

( 2ه1)فددی الفقددرت ا ( 442)ة ودد لك المددند( 2ح4)فددی الفقددرت ا ( 441)علددى ظددرف اموددرا  فددی المددندة  

عل د  فقدهلل تدم د اسدة المتضدتع بنق د م       .فدی الفقدرة الخنت دة    ( 444)ه( 444/2)ال   ايضن المندة  هاشن 

 :المطلب الی فقرت ا 

تلريفددن لالوددرا  ح اذ وددنم تددا الممكددا أم    ح ددالن فلددف المشددرع اللراقددی للددهللم هضددل    :وأل ؛ االكــررـراه ا

يحصددر  فددی اطددن  ضدد ق يغددف يددهلل القضددنء عددا تقددهللير حددنمت وث ددرة تددا صددت  اموددرا  النددی م يمكددا    

م ات اجبدن  شدخص بغ در حدق علدی ا د  يلمدف عمدال ده        ,امورا  [.هقهلل عرفان القن تم المهلل   .حصران 

] ضن 
(1)

 . 

م ي أ  جالنم ن تا اوران  )هامورا  بمتجب قن تم اللقتبنت يلنبر تن لن تا تتا ع الم ـؤهل ة 

تدا قدن تم اللقتبدنت     12بمتجدب المدندة   ( علی ا تكنا الجريمة قتة تندية أه تلالتية لدم ي دنط ع دفلادن   

 . 1717ل الة  111اللراقی المرقم 

- :الملالتي  ا هاورالمندي  اورا  حهامورا   تعنم 

                                                 
(1)

 . 1741ل ــالة  44تا القن تم المهلل ی اللراق   قم ( 112)المندة : يالظر   
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ينضدما اعمدن  اللالدذ الد ي يمكدا تمن سدنان علدى امشدخنص اتدن الالدتع الثدن               والنوع االول

الناهلليهلل بإصنبة المجال  عل   بضر  تلالتي م يصف حهلل امعنهللاء الفلل  على ج م  ف قصهلل ب 
(1)

 . 

- :هامن  المندي هاالنظ ا بع شرهط مبهلل ام تنتفر ف  امورا 

- :ى االنسان  ان یقع االكراه عل -1

لنحقق امورا  ام تتج  اعمن  اللالذ الى ا  دنم حندى تنحقدق علدة  تشدهلليهلل اللقدنا المنمثلدة فد          

هقتع امعنهللاء على المن  هالشخص ف  هقت هاحدهلل عل د  فدال تندتافر امودرا  اذا هجادت اعمدن  اللالدذ         

م وضددرا ولددب  الددى قطلددة اثددنث وك ددر الخزا ددة اه الددهللهال ب اه و ددر المصددبنح هودد لك الددى الح ددتا       

الحراسة اه قنل  متمنم ال رقة
(2)

. 

هيكف  تتافر  وا امورا  ف  جريمة ال رقة ام ي نلمف الجن   القتة متمدنم ال درقة اه للفدرا     

بمن سرق  هلت لم تنرظ القتة اصنبنت بنلمجالى عل  
(3)

  . 

ي الد ي يجنبد    هالحكمة تا تشهلليهلل عقتبة ال رقة ف  حنلة ا تكنبادن بفلدف امودرا  اد  ام ال دن      

شخص تالحقد  بنسدلتا اللالدذ    . بنلقتة حنمز المن  ل أا  تال  المن  عالتة اه ال ي يجنب  هالمن  ب ا يهللي 

اشهلل اطت ة تا سن ي . على ج م  اه تاهلليهلل  بنسنلمن  ال الح و  ي نبقى ذلك المن  ف  حتات  عالتة 

اه الناهلليهلل ل  بنل الح فنمه  اشهلل  اارج تنم تا حتاة حنمز  اف ة اه بغنة بغ ر عالذ على ج م الحنمز

اطت ة تا الثن   م   ي نحف لالف   ف  سب ف اوف تن  الالنو بنللهللهام على اماريا 
(4)

 . 

بنم ق نم المنامد ا بنمتفدني هامشدنراظ ب درقة سد ن ة       اقل م وردسننمهقهلل قضت تحكمة النم  ز 

فنم فللام تحكتم بنلالص الفقدرت ا امهلدى ه   المشنك  بطريقة امورا  هالناهلليهلل بنسنلمن  ال الح الالن ي 

تا قن تم اللقتبنت ( 441)الثنلثة تا المندة 
(5)

 . 

ام ا    ي نتي لق نم عالصر امورا  ام يقع على أي شخص ودنم سدتاء ودنم ا لمنلدك اه الحدنمز      

  الدى  كا ل  صدلة بنلمدن  المدراد سدرقن  ونمعندهللاء علدى بدتاا المالدز  ل دنمكا الجالدنة تدا الدهللات            ياه لم 

                                                 
(1)

دا  الفكدر للطبنعدة    حالطبلدة امهلدى   حالدتج ز فد  الجدرامم التاقلدة علدى امتدتا         حالرحما صدنلح  الهللونت   نمف عبدهلل   

 .111ص  ح1771 حعمنم  حهالالشر هالنتايع 

(2)
 ح2444 حدا  الالاضدة اللرب دة   حالطبلدة الثن  دة   حالق دم الخدنص   - شدرح قدن تم اللقتبدنت    حالهللونت ة  فتاية عبهللال نن   

 .944ص

(3)
المشددن  ال اددن فدد  الكنددنا النلل ددق المتضددتع علددى القددن تم      44/14/1747فدد  جل ددة   7سددالة  1111 القددرا  المددرقم  

 ح2444 حامسددكالهلل ية حالحم ددهلل الشددتا ب  الالنشددر تالشددأة الملددن ف   للددهللونت  عبددهلل حالكنددنا الثنلددع هالرابددع  حاللقتبددنت

 .447ص

(4)
 .1149ص  حامسكالهلل ية حتالشأة الملن ف تطبلة حجرامم الق م الخنص –قن تم اللقتبنت ح  ت  س باالنم الهللونت   

(5) 
 .194ص  2444ل الة  7تالشت  ف  تجلة ترااهه اللهللد  24/2/2444ف   2444/ا ئة جزام ة /24 قم القرا  
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هامسنو ات ام يقدع امودرا  علدى شدخص قدنهم تحنهلدة        حالم كا المراد الهللات  ال   ل رقة تن بهللاال  

الجالنة ما  المن 
(1)

  . 

 

د بددنمورا  المددندي هسددنمف اللالددذ ايددر: لق ددنم اموددرا  اددت ام يكددتم ادد ا اموددرا  تنديددن الشرررا الثرراني -2

هم يشدنرط فد     حاضدلنف تقنهتند  للدنمكا تدا ال درقة       م ا  نم بقصهلل جالمندية المتجاة تبنشرة الى 

ح نتد  اه يلحدق بد  اذا بل غدن فدأي د جدة تدا اللالدذ تكفد  هعلدى ذلدك يلدهلل              فد  امورا  ام يادهللد ام  دنم   

اورااددن ضددرا المجالددى عل دد  اه صددهلل  بددنللالذ اه إلقددنء  علددى ام ل اه وددم فمدد  حنددى م ي ددنغ ع اه     

 .ا نزاع الش ء الم رهي تا يهلل  ق را 

يلهلل تا قب ف امورا  ايضن اعطنء تتاد تخدهلل ة للمجالدى عل د  تفقدهلل  شدلت   هتلطدف بد لك قدتة         ه

هلكدا ال درقة تدا شدخص ادال   تتد  م تلدهلل سدرقة          حهو لك حدري تدتاد تحدهللث لهلليد  دها ا      حتقنهتن  

بنورا  هوف تن االنلك ام الرضن ياللهللم هات شرط اسنس  ف  ال درقة  ها مدن امودرا  شد ء اادر يشدنرط       

ام يأت  الفنعف عمال تندين يص ب ب  ج م المجال  عل   بقصهلل اضدلنف تقنهتند  هادت تدن م يندتافر       ف  

ف  ا   الصت ة
(2)

. 

 

ام يكتم االنظ ا تبنط ب ا امورا  هال رقة بح ع ينخد  امودرا  هسد لة متمدنم غدرل       الشرا الثالث-3

الو فال ينتافر الظرف المشهللد ومدن اذا  الجن   ف  امانالو فنذا لم تكا االنظ عالقة ب ا امورا  هامان

لرل ثم ا تكبت ال رقة عرضن اه ومن اذا اعنهلل  ال ن ي بنلضدرا علدى   الا تكب امورا  بقصهلل انك 

شريك  ف  ال رقة بلهلل ام تب ا اسنئثن   بنلمن  الم رهي
(3)

 . 

هجدة  ها   الصلة يفرضان ده  امورا  فد  ال درقة ها د  ودنم هسد لة تالف د ان هاد   الصدلة تزد        

فا  صلة سبب ة  ف  ة تفنرل ام امورا  ونم ف  اطة ال ن ي هس لة تالف د  ال درقة هاد  ود لك صدلة      

اتال ة تفنرل ام امورا  قهلل عنصر ا تكنا ال رقة
(4)

. 

 

أي تددا هقددت الشددرهع ف اددن حنددى    حاموددرا  سددنبقن اه تلنصددرا م تكددنا ام يكددتم والشرررا الرابررع  -4

تا امشخنص الن  تقدع اثالدنء امعمدن  النحضدرية م تصدلح سدببن       فنعمن  اللالذ على شخص  حاتمنتان 

                                                 
(1) 

 .412ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت   نمف عبهللالرحما صنلح 

(2)
 .1149ص  حالمصهلل  ال نبق حم ت  س باالن .ه د 414ص حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى  

(3)
جدرامم امعندهللاء   )المجلدهلل الثدن     / الق م الخدنص  / شرع قن تم اللقتبنت اللراق  هتلهلليالت   حالهللونت  عبنو الح ال    

 .449ص  ح1794 حبغهللاد  حتطبلة اللن   حعلى امشخنص هامتتا  

(4)
 حالقدنارة  حدا  الالاضدة اللرب دة   ح ق دم الخدنص  ال –المدتجز فد  شدرح قدن تم اللقتبدنت      ح الهللونت  تحمتد  ج ب ح ا  

 .942ص
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للنشهلليهلل هو لك امعنهللاء ال ي يقع تا الجن   بلهلل النخل  عا المن  الم رهي اه قبف النمكا تا  قل  بغ ة 

الفرا  بالف   فح ب فال يلهلل اوراان
(1)

  . 

تدا المحدف الم دكتم اه     ه لفت الالظر الى ام امورا  يلهلل قنممن طنلمدن لدم يخدرج ال دن ي بنلمدن      

فددنلمام اددت ام  حالملددهلل لل ددكا اه تددا أي تددا امتكالددة الندد  تحددهللث المشددرع عالاددن فدد   صددتص ال ددرقة  

 حبح ع تصبح الح ناة ت دنقرة لد     حينخلص الجن   تا تقنهتة المجال  عل   هيخرج المن  تا ح نات  

هم ي دنط ع   حالجدن   ينلدرل للننبدع     اتن اذا ظف المجال  عل   يننبع ال ن ي فنلجريمة لم تنم بلهلل تدن دام 

تبنشرة سلطنت الح ناة هم يمكا القت  بنم المن  ارج تا ح ناة المجالى عل   
(2)

 . 

 

 االكراه المعنوي : النوع الثاني 

تضمت   الناهلليهلل بنصنبة المجالى عل د  بضدر  تلالدتي م يصدف الدى حدهلل امعندهللاء الفللد  علدى          

ودرا  الملالدتي فد  سدب ف النغلدب علدى المجالدى عل د  هتدا ثدم           ج م  هاالدنظ حدنمت ي دنلمف الجدن   ام    

التصت  الى اهللف  تدا ا ندزاع المدن  المدراد تدا ح ناتد  ومدن ادت الحدن  فد  تاهلليدهلل المجالدى عل د  شدفا ن               

ونعنهللاء على عفة اترأة اه بنفشنء اسرا  تخلة بنلشرف هال ملة فا ا الالدتع تدا امودرا  يلنبدر اوراادن      

المجالى عل   تندين ها من يؤثر على ا ادت  ف ضلفان تلالتين م   م يمس ج م
(3)

 . 

هقدهلل اشدن  القدن تم الدى اد ا امودرا  الملالدتي وظددرف تشدهللد فد   دص الفقدرة الثن  دة تدا المددندة              

بلبدن ة الناهلليدهلل    (444)بص غة الناهلليهلل بنسدنلمن  ال دالح هود لك فد  الفقدرة الخنت دة تدا المدندة          (442)

  ال دك ا فد  هجد  المجالدى عل د  لنختيفد  هتاللد  تدا طلدب الالجدهللة اه           بنمورا  ومن ات الحدن  فد  اشدان   

اطالي الالن  ف  الاتاء بقصهلل النختيذ هام انا للمجالى عل   هتا ثم سدرقة اتتالد  هود لك الحدن  فد       

 .تاهلليهلل المرأة بنلقنف اه امغنصنا ف  سب ف ا نزاع اتتالان 

 

 و مخبأارتكاب جریمة السرقة مع حمل السالح ظاهرا ا: ثانيا 

الللة الن  تا اجلان شهللد المشرع اللقنا على ال رقة ف  حنلدة حمدف ال دالح ظدنارا اه تخنبئدن      

ا  ام تجرد حمف ال الح يكشذ عا اطت ة الجن   هاصرا   على تالف   الجريمة هلت لم يكدا يقصدهلل   

                                                 
(1)

المكنددب الجددنتل   حجددرامم ال ددرقنت هالالصددب ها ن ددة امتن ددة هالشدد ك بددهللهم  صدد هلل     حالددهللونت  احمددهلل ابددت ابددرهو    

 .44ص  ح1771 حامسكالهلل ية حالحهلليع

(2)
دا  الالاضددة اللرب ددة  حللبالددن  جددرامم امعنددهللاء علددى امتددتا  فدد  قددن تم اللقتبددنت ا  حالددهللونت  تحمددتد  ج ددب ح ددال    

 .117ص ح1794 حب رهت حللطبنعة هالالشر 

(3)
 .221الهللونت  حم هلل ال لهلليح المصهلل  ال نبقح ص  
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المجالدى   تا حمل  امسنلن ة ب  اه اسنخهللات  ف  الجريمدة مم ذلدك يلقدى بمجدرد حملد  الرعدب فد   فدس        

عل  
(1)

  . 

هقهلل يكتم الناهلليهلل تتجان الى شخص المجالى عل   اه شدخص اادر وشدخص تتجدتد فد  تكدنم       

الحندث اه عنبر سب ف ف  الطريق م تربط  ب  اية عالقة ف نقهللم للهللفنع عال  اه حنى شخص تتجدتد فد    

 تكنم الحندث يلنقهلل الجن   عا غلط ا   س  نغ ع اه س نقهللم للهللفنع عا المجالى عل 
(2)

  . 

 تعنم سالح بطب لن  هتثنل  البالهللق ة هالم هللسنت هالحربة هال  ذ الى امسلحة  هقهلل ق م فقانء القن تم 

اميد اء  تدا شدأ      ام امهال الح بنمسدنلمن  هاد ا الالدتع تلدهلل فد  امصدف مغدرال ام  دنم الح نت دة          

و ك ا المطبخ هتالجف الفالحبنم  نم ك نالفه
(3)

.  

م ونم سالحن بطب لن  فدنم تجدرد حملد  اثالدنء ال درقة ودنف لندتافر الظدرف         فن حهعلى وف حن  

اسدنخهللات  فد  ا تكدنا     أي سدتاء اتجادت   دة حنتلد  الدى      حء المشهللد هلت ونم حمل  لمجرد غدرل بدري  

اه حندى هلتودنم حملد      حهي نتي ام يكتم قهلل قصهلل حمل  اه هجهلل ب ا يهللي  عرضدن   حال رقة اه لم تنج  

تا تقنض نت التظ فة
(4)

 . 

اتددن بشددأم حكددم ال ددالح بنلنخصدد ص اددت ام الظددرف المشددهللد م ينددتافر بحملاددن ام اذا ثبددت ام    

الجن   ونم ياهللف تا ذلك اسنخهللاتان ف  امعندهللاء اذا لدزم امتدر فحمدف امسدلحة بنلنخصد ص م يكفد         

ن ها مدن ينلد ا   ب ات  اثالنء ا تكنا جريمة ال رقة لنشهلليهلل عقتبنان ومن ات الحن  ف  حكم امسلحة بطب لنا

هامتدر ترجلد  فد  الالانيدة الدى       حاثبنت اتجن    دة الجدن   الدى اسدنخهللاتان اذا دعدت الظدرهف الدى ذلدك         

تقهللير تحكمة المتضتع 
(5)

 . 

هتا الجهللير بنل ور االن ام المشرع اللراقد  
(6)

هالقضدنء اللراقد  لدم يأاد ا بنق د م ال دالح الدى         

تد وت  اعدال  هلدم  جدهلل اي قدرا  تم  دزي يدالص علدى          ال الح بطب لن  اه ال دالح بنلنخصد ص ومدن ادت    

 .تشهلليهلل عقتبة الجن   ه اعنبن  ظرهف الجريمة تشهللدة ف  حنلة حمل  ال الح بنلنخص ص اثالنء ال رقة

                                                 
(1)

 .274ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  عبهللالما ما بكر سنلم  

(2)
المكنددب الفالدد   ح الجددزء الثددن  حالمتسددتعة الشددنتلة فدد  جددرامم امشددخنص هامتددتا   ح الم نشددن  ابددراا م عبددهللالخنلق  

 .147ص  حامسكالهلل ية حللمتسنعنت القن ت  ة

(3)
 حالقدنارة  حدا  الالاضدة اللرب دة   ح2444 حالطبلدة امهلدى   حالق دم الخدنص   –قدن تم اللقتبدنت    حالهللونت  طدن ي سدره     

 .929ص

(4)
 .414ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  فخري عبهللالرااي جلب  الحهلليث    

(5)
جدرامم امعندهللاء علدى ام  دنم هالمدن        - الق دم الخدنص   -قدن تم اللقتبدنت اللبالدن       حالقادتج    الهللونت  عل  عبهللالقند 

 .444ص ح1777 حب رهت حالهللا  الجنتل ة للطبنعة هالالشر حهالمصلحة اللنتة 

(6 )
 :على المقصتد بنل الح على 1774ل الة ( 14) ص المندة امهلى تا قن تم امسلحة المرقم 

الم هللو هالبالهللق ة امعن ندية غ ر ال ريلة الطلقدنت هبالهللق دة الصد هلل هم يشدمف الم هللسدنت الند        : الالن ي ال الح: اهًم     

 =.ت نلمف ف  امللنا الرينض ة هالبالندي الاتام ة
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 المطلب الثاني

 ارتكاب جریمة السرقة بانتحال الجاني صفة عامة او التواطؤ مع احد الساكنين

 

علددى التسددنمف الندد  ي ددنلملان الجددن    ( 444)لمددندة تددا ا( ثن  ددن)لقددهلل  ددص المشددرع فدد  الفقددرة  

  بدزي تتظدذ اه الند  ع بدأتر تدا ال دلطة اه       يبن نحن  الصفة عنتة اه اسنلمن  اية ح لة اار  ونلنز

النتاطىء تع احهلل المق م ا متمنم سدرقن  عل د  سدالنالنه  اد   الحدنمت بشد ء تدا النفصد ف علدى الالحدت           

- :امت  

 

 او باستعمال حيلة قة بانتحال صفة عامة او اال عاء با اء خدمة عامةارتكاب الجاني السر:اوال

ن نحن  صفة ونذبة ات اتخنذ الجن   صفة م ينمنع بان ف  التاقع ات اه شدريك  لغدرل تمكالد     ف

قة تا بهللااف المكنم ف  دمح لد  بنلدهللات  بالدنء علدى ذلدك ومدن ادت الحدن  فد  ا نحدن             ثتا الحصت  على 

المدنء اه الكاربدنء اه  جدف شدرطة ح دع ام اد   الصدفة هاد  الضدنبط تدا           ال ن ي صفة وشدنف عدهللاد   

فنذا ودنم الشدخص ينمندع باد   الصدفة فلدال هودنم تكلفدن بدنداء اللمدف           . تحهلليهلل تهلل  تتافر الظرف المشهللد

هلكدا ينحقدق    ح أعدال   الظدرف  ال ي تتاجهلل تا اجل  دااف المكنم فنسدنغف اد ا النتاجدهلل لل درقة م يطبدق     

أم ال رقنت الن  تقع تا تكنم ت دكتم اه تلدهلل لل دكا اذا ودنم داتلد  بقصدهلل تحق دق        الظرف المشهللد بش

ا ا األتر أيضن
(1)

 . 

 لك تلنبدر الطريقدة امحن نل دة فد  الدهللات  الدى المحدف ظرفدن تشدهللدا للقتبدة ال درقة ح هذلدك             هو

ع بصدفة  بتصذ الح لة تا غ در الطدري اللنديدة اه المألتفدة فد  الدهللات  الدى تلدك الغ در فنلجدن   يند             

تل الة قهلل يكتم عمتت ة ح هيلهلل ح لة ف  الهللات  النزيى بزي جاة  سم ة اه امدعدنء بمطدن دة تجدرم ح    

اه هجتد حريق ف  ب ت الج رام اه ابراا اتر تزه  يقض  بنفن ش المحف الى غ ر ذلك تا الح ف
(2)

  . 

ة هالخدهللاع ي داف   هام علة تشهلليهلل عقتبة ال درقة المقنر دة بلالصدر الح لدة هالخدهللاع ادت ام الح لد       

على الجن   ا تكنب  لجريمن  اه يحرم المجالى عل   تا فرصن   اللندية ف  الهللفنع عدا  ف د  ح اه حندى    

اونشنف بتاد  الجريمة قبف هقتعادن اضدنفة الدى ذلدك فدنم اد   الظدرهف تكشدذ عدا طب لدة المجدرم ح            

مثدف فد  تشدهلليهلل اللقتبدة     هاقهللات  على الجريمدة بنخطد ط ه هيدة ح ت دنتجب اتخدنذ تتقدذ حدنام تالد  هين        

عل  
(3)

 . 

                                                 

 .تا ا   المندة( اهًم)ال الح الم نلمف تا قبف القتات الم لحة عهللا تنات تب ا ف  البالهلل : ال الح الحرب : ثن  ًن =    

(1)
 حالقدنارة  حدا  الالاضدة اللرب دة   ح2444 حالطبلدة امهلدى   حالق دم الخدنص   –قدن تم اللقتبدنت   ح طدن ي سدره    الهللونت   

 .921ص

(2 )
 .419ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  فخري عبهللالرااي حلب  الحهلليث  

(3 )
 .149ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  صبنح عريس 
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هعلة تشهلليهلل اللقتبة ف  ا   الحنلة ات ام ال دن ي ي دنغف الثقدة الند  يضدلان المجالدى عل د  فد          

حندرام هيلنبدر  ف د  تلزتدن بادن اااءادم هال دن ي بد لك         مال لطنت اللنتة هتدا يمثلت ادن تدا الطنعدة ها    

 تكنا الجريمةاذ ي نغف الثقة المرتبطة بان محي نا ا با   ال لطنت 
(1)

. 

 

 .حالة تواطؤ السارق مع احد المقيمين في المنزل على السرقة : ثانيا 

هف  ا   الحنلة ينم دات  الجن   الدى المحدف الم دكتم اه المكدنم الم دت  بطريقدة شدنذة هاد          

  النتاطؤ تع احهلل المق م ا هات امتفني ب ا الجن   هالمق م على اتدر تلد ا هادت ت دا ف اتدر الجدن   فد       

ن ة احهلل بهلل. الهللات  بقصهلل ال رقة ونم ينرظ ل  البنا اه الشبنظ تفنتحن اه ي نقبل  هبلهللان تنم ال رقة 

المق م ا تلالى هاسع بح ع يشمف وف تق م ف  المحف ستاء ونم بصفة داممة اه تؤقنة ونلضد ذ اه احدهلل   

امقن ا
(2)

  . 

 

 الثالثالمطلب 

 عمال مفاتيح مصطنعةارتكاب السرقة بواسطة كسر او تسور او است

 

ت دت  بحدنمط اه سد نج دادف      تكدنم  للجريمدة تدا    شهللد المشرع عقتبة ال ن ي ف  حنلة ا تكنبد 

 دن   ة اه بنسدنلمن  تفدنت ح تصدطاللة هاد   ال   الجن   بتاسطة و ر البدنا اه ت دت  جدهللا  اه احدهللاث فجدت     

ات الم وت ةتفص ف للفقر
(3)

. 

 حالمندي ف  ايجند تالف  للدهللات  الدى المكدنم المدراد سدرقن       يقصهلل بنلك ر اسنخهللام اللالذ  :الكسر  -اواًل

وك ر البنا اه الالنف ة اه احهللاث فجتة بنلجهللا  اه ا نزاع الم نت ر المثبت بان القفف اه و در الزجدنج اه   

احهللاث ثقب ف  ال ت  اه و ر اجنج  نف ة لفنح تزال جان اه و ر قفف بنا لفنح 
(4)

 . 

هبدنللكس م يلنبدر    حهلت ونم االنلدك بدنا يمكدا الدهللات  تالد       هيهللاف الك ر ف  ح نا النشهلليهلل 

 حو ددرا فددنح البددنا بددنلطريق اللددندي وناالددة المددزمج اه بنداددن  الدد  امع تددا فجددتة هااالددة الحددنجز           

ظرفددن تشددهللدا ام اذا  لك ددرهم يلنبددر ا فنلمقصددتد بنلك ددر وددف طريددق غ ددر عددندي ف دد  شدد ء تددا اللالددذ 

فك در امبدتاا الهللاال دة اه ابدتاا الدهللهال ب هالخدزاما المحنتيدة         ححصف ف  المحد ط الخدن ج  للمكدنم    

على امتنلة م يشهللد اللقتبة
(5)

 . 

                                                 
(1) 

 .212ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  عبنو الح ال 

(2)
 .241ص حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  حم هلل ال لهللي  

(3 )
 .1717ل الة ( 111)الفقرة امثال ة تا قن تم اللقتبنت اللراق  المرقم ( 444)المندة 

(4) 
 .274ص حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  عبهللالما ما بكر سنلم 

(5) 
 .441ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى
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هي نتي ام يحصف الك ر الخن ج  بقصهلل الهللات  اه بقصدهلل الخدرهج ف ندتافر الظدرف المشدهللد      

 ف  حنلدة تدن اذا دادف ال دن ي تدا بدنا هجدهلل  تفنتحدن فلمدن ا اد الخدرهج هجدهلل  تغلقدن ففنحد  بدنللالذ اه              

هلكا يشنرط ام يكتم الك در سدنبقن اه تلنصدرا لل درقة      حاحهللث و را ف  ال ت  الخن ج  تا الهللااف 

هقدهلل ينصدت  تمدنم ال درقة تدع هجدتد الجدن   فد  المكدنم           حفنلك ر الحنصف بلهلل تمنتان م يشهللد عقتبنان 

الحدن  اه اذا ودنم   ومن اذا القى بنلم رهي الى شريك  تا الالنف ة اه ونم تشرهبن اه تدأوتم فنسدنالك فد     

اد   الصدت ة هتدن شدنباان م يشدهللد اللقدنا علدى        ب فنلك در  حجم لن هاغلق البنا عل د   ل  شرونء ارجتا 

ال ن ي
(1)

 . 

 

 التسور او التسلق  -ثانيًا

ف دهللاف فد  اد ا    . هيلال  الن ت  اجن نا ال ت  تا غ ر المدهللاف اللدندي هدهم اسدنلمن  اللالدذ     

ومدن  . اه بنمسدنلن ة بشد ء و دلم اه ورسد  اه علدى ظادر شدريك لد           الملالى ت لق الجن   ال ت  بالف  

يهللاف ف   اجن نا ال ت  بأي طريق اادر القفدزة عبدر  الدى المكدنم الم دت  تدا سدطح تالدز  تجدنه  اه           

الفق  ف  الن ت  بل  الجاهلل فنذا اال تا ذلك م يلدهلل ت دت ا هلد لك     هير . ت لق عا طريق المتاس ر 

هللات  تا البنا المفنتح اه تا ثغرة ف  ال ت يخرج تا تلالى الن ت  ال
(2)

  . 

النشهلليهلل ف  هاقلة الن ت  هاضحة مم ا ا امسلتا ينخطى امجتاء امعن ندية الن  يحنمى  نات

الند  قدهلل تحصدف ل دنوال  الدهللا        حهيالطدتي علدى عالصدر المبنغندة هالمفنجدأة       حالفان ام  نم ف  ت كال  

اضدنفة الدى ذلدك ق دنم تثدف اد ا امسدلتا تصدلب          حالجدهلل ام    ن جة اقنحنتادن تدا قبدف سدراي ين دت هم     

تقنهتن  م م تا يقت  على ت ت  الجهلل ام هل  امسنلهللاد البهلل   للق نم  بد لك يشدكف اطدرا شدهلليهللا علدى      

تصدت  الدى الم دنوا هامتدنوا الم دت ة ام الخدتف تدا        الالمجنمع للهللم هجتد هس لة فلنلدة تماللد  تدا    

ا يقنرم الفلف بتاقلة الن ت اللقنا ال ي ينت  تشهللدا ح 
(3)

 . 

 

 : استعمال مفاتيح مصطنعة  -ثالثًا

يقصهلل بنسدنلمن  تفدنت ح تصدطاللة ودف اداة اسدنغلان الجدن   فد  فدنح بدنا المكدنم الند  تقدع ف د               

ح الحق ق  ال ي ي نلمل  حنمز المكنم    فنسدنلن ة الجدن   بنيدة اداة اه  لدة تمدن      ننال رقة على االف المف

هلكدا يشدنرط عدهللم تحطدم القفدف اه  زعد  تدا         حفنح امقفن  يلنبر اسنلمنم لمفننح تصدطالع  ي نخهللم ف  

تكن   اذ يكتم الفلف ف  ا   الحنلة و را تا الخن ج
(4)

 . 

                                                 
(1)

 .292ص  حالمصهلل  ال نبق حت  تنار عبهلل شتيش الهلل ة الهللون  

(2)
 44.1ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى  

(3) 
 .949ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت ة  فتاية عبهللال نن  

(4)
 .129ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  صبنح عريس 
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م هيالبغدد  فدد  اسددنلمن  المفددنت ح المصددطاللة ام يقددع ذلددك ايضددن علددى البددنا الخددن ج  للمكددن        

فدال يج دز تطب دق الدالص طبقدن      ( الكالندت  تدثال  )لخزا ة اه ا حاتن هقتع  على قفف البنا الهللاال   حالم ت 

ح الحق ق  للقفدف م ينحقدق   اسنلمن  المفنن ومن ام الراجح ف   أيام ام حلمن ات الراجح ف   أي الشراح 

ب  الظرف المشهللد حنى هلت حصف عل   الجن   بطريقة غ ر تشرهعة هينحقق ظرف النشهلليهلل االن ستاء 

اللة تا الخن ج اه تا الهللااف الى الخن ج لغرل الادرا بنلم درهقنت   اسنلمف الجن   المفنت ح المصط

هقدهلل اادهلل     حهذلك مم الجن   يكتم ف  الحنلن ا قهلل اسنلنم بنلتس لة المشهللدة لللقتبدة فد  اتمدنم جريمند      

هتكشذ فلل  عا  فس الهلل جة تا الخطت ة حالح طة الن  اتخ ان المجالى عل   
(1)

  . 

اذا ونم ال ن ي قهلل فنح البنا بنلمفننح ال ي ي نلمل  عدندة صدنحب   هلكا م تشهللد عقتبة ال رقة 

اه بطريق غ ر تشرهع حالمكنم هونم قهلل اسنحصف عل   بطريق تشرهع ومن اذا ونم اندتن 
(2)

 . 

تحكمة النم  ز ف  امقل م على تشهلليهلل عقتبة ال ن ي لهللاتلد  دودنم المشدنك      ها ا تن ذابت ال  

بنسنلمن  تفننح تصطالع
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .244ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  عبنو الح ال    

(2)
 .449ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى  

(3)
 .241ص  2442ل الة  14تالشت  ف  تجلة ترااهه اللهللد  2/2/2442النن يخ  2442/ج.ت/14 قم القرا    
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 المبحث الثالث

 الظروف المشد ة الراجعة الى مكان الجریمة

 

يقر  المشرع اعنبن  حصت  ال رقة تا تكنم ت كتم اه تلدهلل لل دكالى اه فد  احدهلل تلحقنتد  اه      

هسدنمف الالقدف المنم دة     فد  طريدق اللدنم ادن ج المدهللم هالقصدبنت اه      فد  ال محدالت الملدهللة لللبدندة اه    التا 

ات ال كك الحهلليهلل ظرفن تشهللدا للقتبة جريمة ال رقة ومن ات تالصتص عل   ف  قدن تم  هالبرية اه قطن 

عل د  سدالنالنه  ودف حنلدة تدا الحدنمت        444ه 444ه 441تدا المدتاد    1717ل دالة   111اللقتبنت  قدم  

 :على الالحت الننل ه ف  تطلب ا اثال ا الم وت ة بش ء تا النفص ف

 

 

  المطلب االول

 المسكون او المعد للسكن او محل العبا ة السرقة الواقعة في المحل

 

  ن او المعد للسكن او احد ملحقاتهالسرقة الواقعة في المحل المسكو: اوال 

فقاددنء  قددن تم اللقتبددنت اللراقدد  تلريددذ للمحددف الم ددكتم اه الملددهلل لل ددكالى ام ام  لددم يددرد فدد  

ع الخلدتد الدى الراحدة هالخلدت الدى      بن   ات المكنم ال ي يق م ف   ام  نم ح  القن تم هشراحان قهلل عرفت 

الالفس هتبنشرة تظنار الح نة الطب ل ة ونم وف هالراحة هالالتم
(1)

 . 

هم  حات المالزل دة  ات المحف الد ي ومدف تشد  هلل  ههضدع ف د  امثدنث هامده       :المحل المعد للسكن : ثانيا 

فنلمام ام المحف تلهلل  حنمبن من اذا ونم المجالى عل   تتجتد هقت هقتع ال رقة اه ونم غعبرة بلهلل ذلك ف 

فدد  الصدد ذ اه الشددننء هقددهلل يكددتم المحددف ب نددن فدد  تز عددة ينددردد ال دد    حلل ددكا هلددت لفنددرات تددا ال ددالة 

هاذا ودنم المحدف انل دن تدا امثدنث هتلدهللا لاليجدن  م يح دب تحدال تلدهللا            حالمجالى عل   ب ا ح ا هاار 

لل كا
(2)

 . 

 

تحددالت ال ددكالى الددتا دة ذوددر  فدد  الظددرهف المشددهللدة   ام تلحقددنت -:ملحقررام محررالم السرركنى : ثالثررا 

لجريمة ال رقة فاد  علدى سدب ف المثدن  م الحصدر هتثنلادن الكدراج هالحدهللامق هغرفدة الخدهللم اه البدتاا            

                                                 
(1)

 حالقدنارة  حدا  الالاضدة اللرب دة   حالطبلدة الثن  دة   حالق دم الخدنص   - شدرح قدن تم اللقتبدنت   ح الهللونت ة فتاية عبهللال نن   

 .927ص  ح2444

(2)
 حتهلليريددة دا  الكنددب للطبنعددة هالالشددر  حالق ددم الخددنص -شددرح قددن تم اللقتبددنت  حالددهللونت  تددنار عبددهلل شددتيش الددهلل ة    

 .291ص  ح1799 حالمتصف
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هحظ رة الح تا نت هيشنرط ف  ا   الملحقنت ام تكتم جدزءا تدا ال دكا هام تكدتم تنصدلة بادن علدى        

نج هاحهلل حت م تلنبر هحهللة ت نقلة بنم يضمان س 
(1)

. 

هي نثالى تا ذلك الل ندات الطب ة لكت ان ل  ت بمثنبة دا  ال كا ها مدن تنخد  ع دندة يمدن و ف ادن اللمدف       

ل نعنت اتال ة تحهللدة
(2)

 . 

ام علة النشهلليهلل ف  الجرامم ال رقة التاقلة ف  امتدنوا الم دكت ة اه الملدهللة لل دكا ادت ام اد         

 الة هاسنقرا  يقتل دعنممادن الفلدف الجرتد  التاقدع عل ادن      المحالت يروا ال ان ام  نم ف  دعة هطمأ 

اضنفة الى ذلك فنم اقنحنم امتنوا الم دكت ة لغدرل سدرقنان يالطدتي علدى جدرأة انصدة ينصدذ بادن          .

اذ ام الجددن   عالددهلل اقنحنتدد  لالتددنوا   حتضددف  علددى شخصدد ن  صددت ة تددا صددت  امجرات ددة    حالجددن   

اه فد  الفدرا  تدا     حهللاد مسنلمن  اللالدذ فد  تالف د  ال درقة     الم كت ة يكتم ف  اغلب امح نم على اسنل

تكنم الجريمة امتر ال ي ي نتجب بتاقع الحن  تشهلليهلل اللقتبة بحق 
(3)

 . 

 

 : السرقة الواقعة في محل العبا ة : ثانيا 

على الرغم تا ام المحالت الملهللة لللبندة تنمنع بلكس الم دنوا بنلصدفة اللمتت دة  ظدرا م ادن      

ح للجمات  النتاجهلل ف ان دهم تم  ز تا اهقنت تحهللدة ام ام لان حرتة تفدتي حرتدة الم دنوا    اتنوا ت م

هالجن   عالهلل ا تكنب  جريمن  ف  ا ا المكنم م يانم با   الحرتة 
(4)

 . 

ه يقصددهلل بنلمحددف  الملددهلل لللبددندة المكددنم الما ددأ مقنتددة الشددلنمر الهلليال ددة ونلم ددجهلل اه الكال  ددة اه الملبددهلل       

ومدن لدت اصدبح     حفنذا لم تبنشر ف   اللبندة  حف اللبندة ام تمن و ف   الشلنمر الهلليال ة فلال هيشنرط ف  تح

االت عال  صفة  النشهلليهلل. تجرد اثر تن يخ  
(5)

 . 

ح ع ام ا   امتنوا الملهللة لللبندة هالصالة هالنضرع هالخشتع ر  ا اللنلم ا هام ام  نم 

هال الم هالراحة هالثقة هامتف بنلتجتد ل ا فما الطب ل  ام يشلر ح ا ادام  ا   الشلنمر بالفس تطمئالة 

النشدهلليهلل تكمدا تدا ام     ةفللد .يلنتف ال ن ي هات يلنهللي علدى تدن  الغ در باد   امتدنوا بملنتلدة صدن تة        

الجن   م يكنف  بنمعنهللاء على تلك ة الغ ر ها من يالناك حرتة المكدنم المقدهللو ايضدن هم يادم ام يكدتم      

المحف ال ي ي ري ف   ام م هم يام ايضن ام تقع ال رقة على تدن  محدهلل الزامدريا اه     الجن   يهلليا بهلليا

                                                 
(1)

 .142ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  صبنح عريس   

(2)
ص  2441ل الة  14ترااهه اللهللد  تالشت  ف  تجلة 19/12/2444النن يخ  2444/الا ئة الجزام ة /191 قم القرا    

171 . 

(3)
 .144ص  ح ال نبقالمصهلل   حالهللونت  صبنح عريس   

(4 )
القنارة  –دا  الالاضة اللرب ة  2444الطبلة امهلى ( ق م الخنص –قن تم اللقتبنت )الهللونت  طن ي سره  

 .944ص

(5) 
 .444ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى 
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على تن  عنمهلل للمحف اللبندة ذات  و جند اه  قتد النبرعدنت الخ ريدة هم يادم ايضدن ام يكدتم الجدن   اه       

المجالى عل   تا القنمم ا بنلمحف اه تا امجن ب عال 
(1)

  . 

المكدنم الملدهلل لللبدندة لكدا اد ا م يمالدع ام يصدن  الدى النشدهلليهلل          هالغنلب ام يهللاف ال دن ي داادف   

هالحكمدة تدا النشدهلليهلل     ححنى لت ونم الجن   لم يهللاف المكنم بف اسنلمف اطنف اه عصن اه أداة حهلليهلليدة  

بنلال بة لا   ال رقة ام الجن   قهلل ضرا بلرل الحنمط بقهللسد ة هتكن دة هحرتدة اتدنوا اللبدندة هب دتت       

ومن ام ا   ال رقة ينم ز بنل اتلة ام ي نغف الجن   ا صراف  حا ا يلنهللي على المن  ار ومن ا   بفلل  

هغفلن  عا  عنية أتتال  هأغراض  المجالى عل   الى اللبندة ف  ا ا المكنم
(2)

 . 

 

 المطلب الثاني 

 القانون خصوصية  منحهاكن اخرى السرقة الواقعة في اما 

 

 : لحوانيت والمخازنالسرقة الواقعة في المصارف وا: اوال 

يقصهلل بنلمصن ف البالتظ هالمحدالت الند  تنلدنطى ف ادن الصد رفة أي اعمدن  المبدندمت الالقهلليدة         

هونفددة امعمددن  اماددر  الندد  تددهللاف فدد   شددنط المصددن ف هالندد  تحددهللد بطب لناددن صددفة الحنصددف الدد ي  

تصددرفن بددنلملالى   سددتاء وددنم تنبلددن للهللهلددة اه للقطددنع المخددنلط اه الخددنص الماددم ام يكددتم      حيمن سددان 

القن ت   يقتم بكنفة امعمن  المصرف ة تا ح ع طب لة اللمف
(3)

 . 

اتن الحتا  ت هالمحالت النجن ية فاد  المحدالت النجن يدة بغد  الالظدر عدا حجمادن اه سدلنان         

امسدم تامدن ون دت    فاد  ونفدة الملدن ل النجن يدة الند  تحمدف اد ا         .هاتدن المخدنام  .ه تع النجدن ة ف ادن   

صددنص النجدددن ي اه  تعدد  هاتددن الم دددنتدعنت فادد  امتددنوا المخصصدددة لخددزم ال دددلع       ة امانطب لدد 

هالبضددنمع هامتنلددة هغ ددر ذلددك تددا امتددتا  ونلم ددنتدعنت المتجددتدة فدد  تحطددنت ال ددكك الحهلليهلليددة      

الطب دة هام القدن تم قدهلل  دص علدى ذلدك علدى         هلألغدرال هالم نتدعنت الننبلة للمؤس نت امقنصدندية  

هم يجتا النتسع ف ان هام الظرهف الخنصة بنلمكنم ا  ظرهف تنديدة تنصدف   سب ف الحصر هالنحهلليهلل 

ب ات الجريمة تتضتع ن ههفقن للقتاعهلل اللنتة ت ري على وف تا سنام ف  ا تكنا الجريمة فنعال ونم 

                                                 
(1)

 .249ه 241ص  حالمصهلل  ال نبق  ح هلل ال لهللي دونت  حم  

(2)
الق م الخدنص الجدرامم المخلدة بنلمصدلحة اللنتدة هالثقدة        -تشرع قن تم اللقتبنت  حالهللونت  تحمهلل صبح  تحمهلل  جم   

 ح1774 حام دم حعمددنم  حتكنبددة دا  الثقنفددة للالشددر هالنتايددع    حاللنتددة هالجددرامم التاقلددة علددى امتددتا  هتلحقنتاددن   

 .149ص

(3) 
 .191ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  دا  ة ال اهللي 
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اه شريكن هستاء ونم يللم بان ام م هو لك ستاء ونم الجالنة يلملتم ف   فس امتكدنم ونللمدن  ام ودن تا    

لكغ ر ذ
(1)

 . 

هف  ا ا الصهللد قضت تحكمة النم  ز ف  امقلد م بدنم تحدالت الحدهللادة هالالجدن ة هعمدف ا نب دب        

تددا قددن تم  444النأس  ددنت لددم يددرد ذوراددن ضددما المحددالت الندد  حددهللدتان الفقددرة الخنت ددة تددا المددندة      

اللقتبنت الن  ه دت حصرا هم يجتا النتسع ف ان
(2)

  . 

قة التاقلة ف  المصن ف هالحتا  ت هالمخدنام هالم دنتدعنت   هام الللة ف  تشهلليهلل عقتبة ال ر 

ات ام ا   امتنوا ينصف بان الالفع اللنم هبنلننل  فنم امعنهللاء عل ان بجرامم ال رقة يشكف اعنهللاء هاسع 

ومددن ام الضددر  الدد ي ينرتددب علددى ال ددرقة     . الالطددني هاضددطرابن اجنمنع ددن ي ددنتجب تشددهلليهلل اللقتبددة     

ف تبنشر هغ ر تبنشر بنقنصدند الدبالد هيدؤدي الدى اعزعدة الثقدة بنممنمدنم        للمصرف تثال قهلل يمس بشك

امتر ال ي تالجم عال  ااطن  وب رة اضنفة الى ام تثف ا   المحالت لان حرتة انصة حالمصرف  
(3)

  . 

 

 السرقة الواقعة في الطریق العام : ثانيا 

هبغ در ق دهلل سدتاء اون دت      هالطريق اللنم ات وف طريق يبنح للجمات  المره  ف   فد  ودف هقدت   

ا ض  تملتوة للهللهلة ام لالفراد
(4)

. 

هيلنبر الطريق عنتن اذا اتنهلل ان ج الم نوا ب ا المهللم هالقدر  هودنم سدب ف تتاصدالت تلندند      

سددتاء بق ددتد اه بددهللهم ق ددتد هيلالدد  ذلددك ام اه  عالصددر فدد  فكددرة     حب الاددن يبددنح اسددنخهللات  للالددنو ونفددة  

لد لك   حق بل هللة عدا اللمدرام هتجمدع ال دكنم ه عنيدة سدلطنت امتدا        الطريق اللنم ات اتنهللاد  ف  تالنط

بدف   حفنم ال رقنت الن  ترتكب ف  شتا ع اه سنحنت تهلليالة اه قرية م تلنبر ترتكبة علدى طريدق عدنم    

ام ال رقنت الن  ترتكب على الطريق اللنم ذات  هلكدا فد  تالطقدة قريبدة تدا ت دنوا المهلليالدة اه القريدة         

ذلدك ام اد   المالطقدة غ در بل دهللة عدا        حا ستاان م تلنبر ترتكبدة علدى طريدق عدنم     الن  يصف ب الان هب 

ومددن ام ال ددرقنت الندد  ترتكددب فدد  تالطقددة صددحراهية اه جبل ددة  نم ددة م تلنبددر ترتكبدد  علددى  حاللمددرام 

طريق عنم هفق المفاتم الم وت 
(5)

 . 

ا تكددنا الجريمددة هتكمددا علددة النشددهلليهلل فدد  ال ددرقة الندد  تحددهللث فدد  الطريددق اللددنم وددتم تكددنم   

بل هللا عا النجمع ال كن   تمن ي اف تامة الجن   هيجلف امتدر صدلبن بنلال دبة للمجالدى     ( الطريق اللنم)

                                                 
(1)

 . 249ص  حالمصهلل  ال نبق حالهللونت  حم هلل ال لهللي   

(2)
 174ص  14/2441تالشت  ف  تجلة ترااهه اللهللد  14/12/2444النن يخ  2444/الا ئة الجزام ة/199 قم القرا    

 .49ص حمقل م اعهللاد القنض  عبهللار عل  الشرفن  هتالشت  ايضن ف  المبند ء القن ت  ة لقرا ات تحكمة النم  ز ا

(3)
 . فس الصفحة حالمصهلل   ف    حالهللونت  صبنح عريس   

(4)
 .1112ص  حتطبلة تالشأة الملن ف بنمسكالهلل ية حجرامم الق م الخنص –قن تم اللقتبنت ح الهللونت   ت  س باالنم  

(5)
 . فس الصفحة حالمصهلل   ف    حالهللونت  تحمتد  ج ب ح ال    
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ومن ام المشدرع  غدب فد  تدنت ا حريدة النالقدف علدى الطريدق اللدنم          . عل   ف  طلب الالجهللة تا اماريا 

ا تكدنا ال درقة علدى اد   الطدري      اذ ام  حبح ع تكتم هس لة  تالة للمتاصدالت بد ا ونفدة ا حدنء الهللهلدة      

يخف بنمتا هسالتة امفراد هالحني الضر  بنمقنصند التطال 
(1)

  . 

 :ومحطام السكك الحدیدیة  اموالمطار الموانيءالسرقة الواقعة في : ثالثا 

 حات المكنم المخصص لرست البتاار هالمراوب الخنصة بنلشحا هبالقف امشد نء هالم دنفريا    :الميناء

هالمطن   حم الم النء على  ار ام على بح رة داال ة اه على بحر تقع على ستاحل  ده  عهلليهللة هستاء ون

هيقصددهلل بمحطددة ال ددكك الحهلليهلليددة امتددنوا الندد  تقددذ ف اددن      ت الددنء جددتي تحددط الطددنمرات علددى أ ضدد    

 تي ام يكدتم اسنقبن  الم نفريا اه ا دزالام هي دن  القطن ات بصت ة طب ل ة ستاء ونم لنزهيهلل التقتد اه 

ال ن ي تا اللنتل ا فد  تلدك امتدنوا ام م هينحقدق الظدرف المشدهللد بصدرف الالظدر عدا عنمهلليدة المدن             

الم رهي اه تكنم تتاجهلل المن  ستاء تم سرقنان تا ج ب احهلل الم نفريا اه حق بن 
(2)

  . 

هالللة تا تشهلليهلل اللقتبة ف  ا   الحنلة ات ام الجالدنة ي دنف هللهم تدا فرصدة ا نظدن  الم دنفريا       

ريا تددا اجددف اسددنقبنلام اه  وام ألتنلددنام فدد  ادد   امتددنوا اه عالددهلل ا نظددن  بلدد  امفددراد للم ددنف     هتددر

هل لك يجب ام تشهللد عقتبة الجالنة تتديلامح
(3)

. 

اعنبر المشرع هقتع الجريمة ف  احهلل  ا    :السرقة الواقعة في وسائل النقل البریة والمائية : رابعا 

ا اتدن اذا ا تكبدت جريمدة ال درقة فد  احدهلل  هسدنمف الالقدف هاد           التسنمط بل هللا عا اللمرام ظرفدن تشدهللد  

قصبنت فال ينحقق الظرف المشهللددااف المهللم اه ال
(4)

 . 

البريدة هالمنم دة اد  ا ادن تخدف بدأتا        الالقدف  لة ف  تشدهلليهلل عقتبدة ال درقة التاقلدة فد  هسدنمف      هالل

هيصد ب   حا الدهلله  امادر    هسنمف المتاصالت اللنتة هيلرقف امتصن  ب ا اجزاء الهللهلة اه ب الان هبد  

تبلن ل لك الرانء امقنصندي ال ي يلنمهلل فد  شدق اسنسد  تالد  علدى تدأت ا هسدنمف الالقدف ها نظنتادن بد ا           

ومدن ام ال درقة التاقلدة فد  هسدنمف الالقدف البريدة هالبحريدة          حبقنع الهللهلة المخنلفدة هب الادن هبد ا الخدن ج     

ال  ظرهف انصة للمجال  علد ام هبنلندنل  م يجدهلل    بل هللة عا اللمرام تنم ز بنل اتلة الراجلة الى اسنغ

 حهف  الالانية ينصذ ترتكبتا ا   ال رقنت بنلجرأة  حالمجال  عل ام اذ ينلرضتم لالعنهللاء تا يالجهللام 

بنمضنفة الى ام ا   امتنوا قهلل تكتم  حاذ ي رقتم تا اتنوا تنحروة اه قهلل تكتم حرونان سريلة جهللا 

وثر اطت ة تما يرتكبتم جرامم سرقة عنديةهتا ثم فام ا حتحنطة بنلحراسة 
(5)

 . 

 المبحث الرابع

 الظروف المشد ة الراجعة الى زمان ارتكاب الجریمة

                                                 
(1)

 .124ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت   نمف عبهللالرحما صنلح  

(2)
 .444ص حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  فخري عبهللالرااي حلب    

(3)
 .291ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تنار عبهلل شتيش الهلل ة   

(4)
 .294ص  ح ال نبقالمصهلل   حالهللونت  سنار عبهلل شتيش الهلل ة   

(5)
 .144ص  ال نبقحالمصهلل   حح ال  الهللونت  تحمتد  ج ب   
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قن تم اللقتبنت علدى الظدرهف المشدهللدة الراجلدة الدى اتدنم ا تكدنا الجريمدة فد  المدتاد            ص 

بنجنمنعدد  تددع تضددمالت الددالص فدد  ظددرف الل ددف   ( 444)ومددن ام المددندة  حالندد  تالنهلددت جريمددة ال ددرقة  

 صدت علدى هقدتع    ( 444)ن تدا المدندة   سدنبل )راتادن الخم دة ومدن ام الفقدرة     ظرهف اار  هذلدك فد  فق  

تدا  فدس   ( عنشدرا )ال رقة ف  فنرة ق نم حنلة ا نج اه فنالة اه حريق اه اية ون ثة اار  اشن ت الفقدرة  

المشدهللدة الراجلدة الدة     المندة الى ا تكنا الجريمة اثالنء الحرا هعل   سدتف يدنم النطدري الدى الظدرهف     

 :الننل ة  الثالث اتنم ا تكنا الجريمة ف  المطنلب

 

 المطلب االول 

 وقوع الجریمة في الليل

  

لم يضع القن تم تحهلليهللا لملالى الل دف هلد لك اانلدذ الفقد  حدت  اد ا النحهلليدهلل فد اب  أي الدى ام          

قت ال ي تزه  ف د  فندرة الشدفق    فنرة الظالم فح ب ف بهللأ تا الغ ق الى الفجر هالغ ق ات الت ا الل ف 

هالفجر ات الفنرة الن  يبهللأ ف ان الضتء ف  البزهغ قبف الشرهي . الن  يكتم الضتء تالنثرا بلهلل الغرها 

الشددفق هالفجددر هيؤيددهلل ادد ا الددرأي ام الحكمددة الندد  قددر  المشددرع  ي الل ددف فنددرةهبدد لك يخددرج تددا  طددن ح

هء الدد ي ي ددتد اثالددنء الظددالم بح ددع ي دداف تلدد  النشددهلليهلل تددا اجلاددن ادد  وددتم الجددن   يالناددز فرصددة الاددهلل

نهذاب  أي اار الى ام الل ف يمنهلل تال  غرها الشمس الى شرهقا. ا تكنا الجريمة 
(1)

 . 

هبا ا الرأي اما ر اا  المشرع اللراق  هالللة تا النشهلليهلل على ال رقة التاقلة ل ال الدى ودتم   

ها ا ي داف للجالدنة    حالراحة هالالتم هال ك الة الل ف ظرف تتحش تظلم تخ ذ يأهي ف   الالنو عندة الى 

الفرصة لل رقة دهم ضبطام هي اف لام الفرا  هعهللم تتاجاة أي عنمق يحت  دهم ا تكنا ال رقة
(2)

 . 

تشدهلليهلل عقتبدة الجدن      حدت   قرا اتادن   عدهللد تدا  فد    اقل م وردسننمتحكمة النم  ز ف   ذابتفقهلل 

رف الل فالجريمة ف  ظ م تكنب 
(3)

. 

 

 

 

 الثاني  المطلب

 وقوع الجریمة في فترام الكوارث والفتن

                                                 
(1)

  944ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت ة فتاية عبهللال نن    

(2)
 .144ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمهلل صبح  تحمهلل  جم   

(3)
 .244ص  2441ل الة  11 ااهه عهللد   ت  تالشت  ف  تجلة  14/12/2441تن يخ  2441/ج4ت/12 قم القرا    



 22 

 

ا  ظرف شنذ اه غ ر تألتف ف  تجر  الح نة اللنديدة يادهللد بدنلخطر عدهللد غ در تحدهللد فد           -:الكارثة 

امفراد
(1)

  . 

هقهلل ه د ا ا النلهللاد على سب ف  حهقهلل ذور المشرع حنلة الا نج هالفنالة هالحريق هغري ال ف الة 

هبالدنء   ح( ايدة ون ثدة اادر    )بهللل ف ام المشرع قدهلل تبدع اد   المصدطلحنت بلبدن ة       حالمثن  هل س الحصر 

ت  جن فدة اه فد  هقدت ا نشدن      النء ثت ة اه برونم اه ف ضنم اه سد  على ذلك فنم ال رقة الن  ترتكب اث

 .هبنء تلنبر تقنر ة بنلظرف المشهللد 

بنا ذلك وث رة قهلل تكتم هقتع اضطراا يصند  الاهللهء هامسنقرا  هاس: هالمراد بحنلة الا نج 

اه طب ل ة اجنمنع ة اه اقنصندية اه س نس ة
(2)

  . 

 حا  صت ة للمتاجاة ب ا فئنت الشلب هبل  ا   امسبنا عرق ة اه ديال ة اه طنمف ة : اتن الفنالة 

اتن غري ال ف الة ف قصهلل ب  ابتط تروبة تن ف    حهالحريق ات ا هللمع الالن  على  حت ياهللد بخطر تنم 

ت  المنء على هج  ياهللد بفقهللان هفقهلل اش نء هاشخنصدهم ت ن
(3)

  . 

هلنشهلليهلل ال رقة ف  ا   الحنلة يجب ام تقع ال رقة اثالنء الكن ثة اه الظرف امسنثالنم  حنى 

فال ينتافر ا ا الظرف  حيمكا القت  ام الجن   قهلل ا ناز ا ا التضع امسنثالنم  م تكنا جريمن  

هث الظرف امسنثالنم  اه بلهلل اهال المشهللد اذا هقلت ال رقة قبف حهلل
(4)

  . 

نلددرل لاددن يهالللددة فدد  تشددهلليهلل اللقتبددة فدد  ادد   الحنلددة اددت ام ال ددن ي ي ددنغف ظددرهف سدد ئة    

فد  تخف دذ عدبء اد ا الظدرهف هالملنه دة علدى         امفبهللم تدا ام ي دن   حالمجنمع فنزيهلل تا هطأتان عل   

بنمضدنفة الدى    حامادريا هع علدى ح دنا    دبن غ در تشدر   طران ي نغلان بأ ن  ة ل جالد  تك الالجنة تا تخن

المجال  عل   هستا  تدا الالدنو الدى اد ا      ا صرافذلك فا   ال رقنت سالة النالف   اذ ي نف هلل ال ن ي تا 

ب لك عا  عنية اتتالام مالظرف امسنثالنم  ها شغنلا
(5)

 . 

 

  

 

 المطلب الثالث 

 وقوع جریمة السرقة في فترام الحرب 

                                                 
(1)

 .449المصهلل  ال نبق ص  حاللزيز حلب  الحهلليث  الهللونت  فخري عبهلل  

(2)
 . فس الصفحة حالمصهلل   ف    حالهللونت  فخري عبهللالرااي حلب  الحهلليث    

(3)
 .149ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد  ج ب ح ال    

(4)
 .444ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  عل  عبهللالقند  القاتج    

(5)
 .149ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد  ج ب ح ال    
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ة فنل رقة الن  ترتكدب  يحصف ب ا دهلن ا تنمنلنم بنل  ند لم لح ال يالحرا ا  حنلة الالزاع ا

فللدة النشدهلليهلل اد  ام الجدن   ي دنغف التقدت       . اثالنء ذلك تلنبر ذات ظرف تشهللد ات حنلة الحرا القنممة 

. ال  ء ال ي تنلرل ل  البالد فبهللم تا ق نت  بتاجب المتاطا الصنلح ف  الدهللفنع عدا ح دنل الدتطا     

ة الخطدر لك دب تالددنفع انصدة بنمعندهللاء علددى تلك دة الغ در امتددر الد ي ي دنتجب تشددهلليهلل         ا د  يالنادز حنلدد  

ة الجن   ف  ا   الحنلةتبعق
(1)

  . 

تكتم البالد ف  حرا فلل ة تع دهلة اار  ل لك فمن تقع تا ا   امعمن  دهم  اي يجب ام

ن ف  اتا الحرايلنبر تا الالنح ة القن ت  ة هاقل اعالم حنلة الحرا م
(2)

. 

كتم اتنم حرا هبنلننل  اتنم تشهلليهلل عقتبة ال رقة اذا تن حصف جريمة ال رقة اثالنء  هو لك م 

اشنبنظ ت لح ف  دهلة التاحهللة ب ا قتاتان الم لحة هبل  اللالنصر الثنمرة ف ان اذ يشنرط ق نم حنلة 

الحرا ب ا الهلله 
(3)

  . 

لجريمة ال رقة ح ع م تنتفر هاتا هقتع ال رقة ات الللة ف  اعنبن  القن تم ظرفن تشهللدا 

ا ا الظرف ام اذا ا تكبت ف  اتا انص هات اتا الحرا اه اثالنء حهللهث غن ة جتية هذلك م   

يصنحب ا   الحنمت تا ارج هترج ب ا الالنو اذ يارعتم تا الفزع الى امانبنء المفنجي دهم اا  

بر  عقنب  بشهللة هلت سري تا امحن نطنت تا هقتع ال رقنت ها نانا ال ن ي ا   الفرص اتر ي

المجالى عل   تحفظن  بطريق الالشف
(4)

  . 

تل  زاعدن ت دلحن تدع    خد ام الللة ف  تشهلليهلل عقتبة ال رقة ف  ا   الحنلة ات ام البالد فد  اد   الفندرة ت   

دهلة اار  هتمر ف  ترحلة صلبة ها ا ينطلب ام ي نام جم ع المتاطال ا ف  الهللفنع عا التطا هفد   

المدتاطال ا بنلدهللفنع عدا     ا شدغن   ة هشدرف الدتطا لد لك فدنذا اتدى الجدن   فللد  ت دنغال        الهللفنع عدا وراتد  

اجرات ة وب رة هعا تتقذ جبنم ه فس شريرة هس ئة اذا اسنفند  اطت ةالتطا يكتم ب لك قهلل عبر عا 

الجددن   غ ددنا المجالدد  عل دد  عددا دا   اه تحلدد  هيقددتم بنمسددن الء علددى اتتالدد  
(5)

هح ددالن فلددف المشددرع  

 .  بنلالص على اعنبن  ال رقة التاقلة ف  ا ا الفنرة ظرفن تشهللدااللراق

 المبحث الخامس

 الظروف المشد ة الراجعة الى صفة الجاني او المجني عليه او المال المسروق

                                                 
(1)

 ح1791 حبغهللاد حتطبلة الملن ف حالطبلة الثن  ة حالجزء الثن   حشرح قن تم اللقتبنت الجهلليهللح الهللونت  حم هلل ال لهللي  

 .214ص 

(2)
 . 1119ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت   ت  س باالنم   

(3)
 .114ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  صبنح عريس   

(4)
 . فس الصفحة حالمصهلل  ال نبق  حبنح عريس الهللونت  ص  

(5)
 .299انتش ص حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تنار عبهلل شتيش الهلل ة   
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ح دع  صدت    444ه 444ه 444ه 442ه 441ن  القن تم الى اد   الظدرهف فد  المدتاد     لقهلل اش

اذا ا تكب تا اندم بنمجرة اضدرا ا بمخهللهتد  اه ت دنخهللم    )  ف  فقرتان ال ندسة على ا ( 444)المندة 

ومن  صت الفقرة ( اه صن ع اه عنتف ف  تلمف اه حن تت تا اسنخهللات  اه المحف ال ي يشنغف ف   عندة

اذا ا تكدب تدا تتظدذ اه تكلدذ بخهللتدة عنتدة اثالدنء تأديدة عملد  اه تدا           )الثنتالة م  فس المندة على ا   

علدى ا د    ( 444)ومدن  صدت المدندة    ( ادعى ا   قنمم اه تنللق بخهللتدة عنتدة  شخص ا نحف صفة عنتة اه 

يلنقب بنل جا تهللة م تزيهلل على امس عشرة سالة عا ال رقة الن  ترتكب ف  اثالنء اطر عنم اه ا نج )

اه فنالددة اه ون ثددة تددا قبددف احددهلل افددراد القددتات الم ددلحة اه الحددراو الل ل دد ا المكلفدد ا بحفدد  امتددا اثالددنء  

الفقددرة عنشددرا علددى حنلددة هقددتع الجريمددة علددى الجرحددى اثالددنء   444ه صددت المددندة ( اجبددنتامق ددنتام بت

الحرا اه هقتعان على الشخص المري  اه اللدنجز ب دبب حنلند  الالف د ة اه الصدح ة اه اللقل دة عل د         

- :ستف  نالنه  ا   المتاض ع بش ء تا النفص ف هعلى الالحت امت  

 

 المطلب االول

 المجنى عليهاوصفة الجاني  لظروف الراجعة الى

 

هلله ان اتن  اجلة الى شخص الجن   تا ح ع صفن  بنعنبن   اندم اه تتظذ بها   الظرهف 

اه تكلذ بخهللتة عنتة اه وت   تا افراد القتات الل كرية اه امتال ة هو لك فد  حنلدة ا تكدنا الجريمدة     

لدة الدى ظدرهف الخنصدة بدنلمجالى      تلدهللد الجالدنة اه  اج   ايتا قبف عهللد تا الجالدنة علدى هجد  امشدنراظ     

  -:عل   هف من يل  اسنلرال لنلك الحنمت 

  -:الظروف الراجعة الى صفة الجاني : اوال 

 ال رقة التاقلة تا الخهللم بنمجرة اه تا الم نخهللم اه الصن ع اه اللنتف  -1

ف دد  بح ددع يحددتا ثقددة عنتددة تددا   الخددندم اددت شددخص يددؤجر اهللتنتدد  ماددر علددى هجدد  يالقطددع     

تخهللهت 
(1)

اه ام امشخنص القنممتم بخهللتة شدخص المخدهللهم اه بقضدنء حنجنتد  لقدنء اجدر ينقنضدت          . 

هيشدنرط لندتافر    حونلطنا  هالبتاا هال دتفرج  هال دنمق هالمرضدلة هترب دة امطفدن        ح قهللا اه ع الن 

تمدا   فال ي ري النشدهلليهلل اذا ودنم الجدن      حصفة الخهللتة ام يكتم المنام تا تالقطلن لخهللتة المجالى عل   

الد ي يمدر سدنعة ودف يدتم اه الغ دنلة الند          ولنتدف الب دننم  يؤدهم الخهللتة للمجالى عل   تدا هقدت مادر    

تلمف يتتن ف  امسبتع
(2)

  . 

                                                 
(1)

 .192ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد  ج ب ح ال    

(2)
 .477ص   حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى   
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و لك يشنرط ام تكتم الخهللتة بأجر فال تشدهللد اللقتبدة علدى تدا ينطدتع للخهللتدة بغ در اجدر هم         

فنللالقدة بد ا ادؤمء     حبلد  امعمدن     على القريب الفق ر ال ي يل ش ف  والذ قريب  الغالد  هيدؤدي لد    

هبدد ا المجالددى عل دد  ل  ددت عالقددة اددندم بنلمخددهللهم هالقددن تم يشددنرط صددراحة ام تقددع ال ددرقة اضددرا ا    

بنلمخهللهم ف لزم ام يقع الفلف على تن  المخهللهم فال تشهللد اللقتبة اذا هقلت ال درقة تدا ادندم علدى تدن       

هتا جاة اار  م يكف  ام تقدع ال درقة علدى     حالض ذ اه اندم اار هلت حصف ذلك ف  تحف الخهللتة 

تن  المخهللهم ها من يشنرط عالهلل ذلك ام يكتم الخندم عنلمن هقت امانالو ام المن  للمخهللهم هام ا نفت 

حكمة النشهلليهلل هي نتي ام تقع ال رقة ف  تالز  الخهللتة اه ان ج 
(1)

 . 

ا   يض ذ الدى اعنهللامد  علدى    هعلة تشهلليهلل المشرع اللقنا على ال رقة الن  يرتكبان الخندم ا  

سدالة   تكدتم  ا ا تا  نح ة هتدا  نح دة اادر  فدنم ال درقة      حتن  تخهللهت  ااالم بنلثقة الن  هضلان ف  

النالف   فنلخندم تتضع ب ا يهللي  اشد نء تحزهتدة ل  دنل ا بادن فد  عملد  هيصدرح لد  بنلدهللات  فد  ا حدنء            

لن  هضلت ف   امش نء الثم الةالب ت المخنلفة هامطالع على تفنص ل  هتلرفة امتنوا ا
(2)

 . 

هات تا يشنغف لح نا صنحب المصالع لقنء اجر ينقنضى اه تا ينلقى تمريالن تاال ن لهلل   -:اتن الصن ع 

ا بنا اللمف هل س امجدر عالصدرا جتاريدن فد  صدفن  اذ قدهلل م ينقنضدى شد ئن بدف ا د  قدهلل يدؤدي تقدنبال              

ينهلل ا عل   هتن اذا ونم  ا اللمف شخصدن طب ل دن اه    ستاء ونم  تع اللمف ال ي حللنمريا ال ي ينلقن  

فنللالصر الجتاري ف  ا   الصفنت ات اداء اللمف ف  صت ة تا امعن ند اذ ام اد ا امعن دند    حتلالتين 

يدهللاف فد  حريدة الدى امتدنوا الند  يجتااددن        مادت الد ي يمدالح القدنمم بنللمدف ثقدة  ا اللمدف هيند ح لد  ا         

المجالى عل  
(3)

 . 

فات تا يقتم بلمف يهللهي لح نا اار هينقنضى اجدرا عدا عملد  هسدتاء يكدتم اد ا        اتن اللنتف

اتدن الم دنخهللم فادت     حاللمف صالنع ن اه تجن ين ام ا اع ن ستاء ونم لح دنا شدخص تلالدتي اه طب لد      

ال ي يقتم بلمف ذاال  لح نا اار هينقنضى اجرا عا عمل  هات يشمف ال كرت ر هالكنتب هالمحنسدب  

الجنب  هالم نعهلل هالبنمع ستاء ونم عملام لح نا شخص تلالدتي اه طب لد  بشدرط    هات ا الصالهللهي ه

ام م يكت تا تا ت نخهللت  الحكتتة هالمصنلح الننبلة لان
(4)

  . 

                                                 
(1)

 . فس الصفحة ح المصهلل   ف   حالهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى   

(2) 
 .171ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  عبنو الح ال  

(3)
 .179ص  ح  ف  المصهلل   حالهللونت  عبنو الح ال   

(4)
 . فس الصفحة حالمصهلل   ف    حالهللونت  عبنو الح ال   
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ام اافدنء عنتدف الفالدهللي الالقدتد     )احهلل  قرا اتان  اللراي ف  هقهلل اوهلل على ذلك تحكمة النم  ز ف 

 ف  الغرفة يلنبر سرقة تالطبقة علدى الفقدرة ال ندسدة تدا     الن  عثر عل ان تا فراش احهلل الالزمء عالهلل تالظ

تا تلك المندة( 1)عقتبنت هل س الفقرة  444المندة 
(1)

  . 

هعلة تشهلليهلل اللقتبة على ال رقة الن  يرتكبان الصن ع اه اللنتف اه الم دنخهللم فد  المكدنم الد ي     

ها  ثقة اضطرا ية تالبع تا لان ف    ا عمل  ضيشنغف ف   عندة ها  تالطتي على اسنءة الثقة الن  ي

 .طب لة اللالقة ب الامن 

 

 :السرقة الواقعة من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة  -2

  .داممة داالة فد  تدالظ الهللهلدة الخدنص بدنلمتظف ا       المتظذ ات وف شخص عاهللت ال   هظ فة

هللتدة الحكتتدة   اتن المكلذ بخهللتة عنتة فات وف تتظذ اه ت نخهللم اه عنتف ا  طت ب  تامة عنتة فد  ا 

هدهامران الرسم ة هشب  الرسم ة هالمصنلح الننبلة لان اه المتضتعة تحت  قنبنان هيشمف ذلدك  مد س   

الددتا اء ه تابدد  هالددتا اء هاعضددنء المجددنلس الال نب ددة هامدا يددة هالبلهلليددة ومددن يشددمف الخبددراء ههوددالء  

اللمتم ودف تدا يقدتم بخهللتدة      هعلى ح بالص ب اه اسامالهللامال ا هالحراو القضنم  ا هاعضنء المالظمنت 

هم يحدت  دهم تطب دق احكدنم القدن تم بحدق المكلدذ بخهللتدة عنتدة اه ا نادنء           حعنتة بنجر اه بهللهم اجر 

هظ فندد  اه اهللتندد  اه عملدد  تنددى هقددع الفلددف الجرتدد  اثالددنء تددتافر صددفة تددا الصددفنت المبال ددة فدد  ادد       

الفقرة
(2)

  . 

ط لنحقق اد ا الظدرف ام يرتكدب المتظدذ اه     فقرة الثنتالة اشنر( 444)هيالح  ام  ص المندة 

المكلذ بخهللتة عنتة ال رقة اثالنء تأدية عمل  اتن اذا ا تكبان ف  هقت اار فال ينحقق ا ا الظرف
(3)

  . 

ادؤمء امشدخنص    صدفة هالللة تا اجلان اعنبدرت اد   الصدفة فد  الجدن   ظرفدن تشدهللدا تنمثدف فد           

لطة ه فتذ ح دن  افدراد المجنمدع يجللادم تتضدع ثقدة       الرسم ة هتروزام التظ ف  هتن ينمنلتم ب  تا س

المجنمع هب لك تزه  تا اتنتام عقبدنت وث درة فد  سدب ف ا تكدنا الجريمدة اد ا تدا  نح دة هتدا  نح دة            

اار  ا ام قهلل أسنءها الى الثقة الن  اهدعت ف ام
(4)

  . 

ة الدى  ظريددة  هلنم دز ال درقة التاقلدة تدا قبدف المدتظف ا عدا جريمدة امادنالو فدال بدهلل تدا امشدن              

جن ستم ف  تف  ر امانالو وروا تا ا ونم جريمة ال رقة هذلك مم هاقلة اسن الء المتظدذ علدى   

امتتا  اللنتة اه الخنصة المتجتدة تا تحت يدهلل  بحكدم هظ فند  ت دنلزم النأودهلل عمدن اذا ودنم الفنعدف قدهلل          

                                                 
(1)  

اللدهللد الثدن      –تالشت  فد  تجلدة امحكدنم اللهللل دة      4/4/1794تن يخ القرا  ف   1794/جالنينت ثن  ة/249 قم القرا  

 .ل الة الحندية عشر

(2)
 .1717ل الة  111المندة الننسلة عشر الفقرة الثن  ة تا قن تم اللقتبنت اللراق   قم  

(3)
 .174ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  هاثبة ال لهللي  

(4)
 .444ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  تنار عبهلل شتيش  
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ندزاع ح دناة المدن  المالقدت  تدا      اانلس ا   امتتا  هبنلملالى الهللق ق ام م لكتم امانالو عبن ة عا ا 

ح ناة المجالى عل   بهللهم  ضنم  اتن ف  جريمة امانالو فنم المن  ت لم الى المتظذ ت ل من  ضنم ن 

بف اصحنبان هات تؤتما عل ان هام يهلل  يهلل اتن ة هبنلننل  يصلب تصت   ودا امادنالو تدا فللد      قتا 

ن م تنتفر ف  فلل  جريمة ال رقةالجالنم  تم
(1)

. 

تددا قددن تم اللقتبددنت علددى جريمددة اماددنالو بددنلالص   414 ددص المشددرع اللراقدد  فدد  المددندة   هقددهلل

يلنقب بنل جا وف تتظذ اه تكلذ بخهللتة عنتة اانلس اه اافى تنم اه تننعن اه ه قة تثبن  لحق اه )

غ ر ذلك تمن هجدهلل فد  ح ناتد  هتكدتم اللقتبدة ال دجا المؤبدهلل اه المؤقدت اذا ودنم المتظدذ اه المكلدذ            

هللتة عنتة تا تأتت ي النحص ف اه المالهللهب ا ل  اه امتالنء علدى التدامدع اه الصدن فة هاادنلس شد ئن      بخ

تمن سلم ل  با   الصفة
(2)

 . 

 

 .السرقة الواقعة من قبل القوام المسلحة والحراس الليليين - 3

يشمف تا قن تم اللقتبنت اثالنء ق نتام بتاجبنتام  444ص القن تم على ا ا الظرف تا المندة  

تلب ر القتات الم لحة الج ش هقت  امتا الهللاال  هحرو الحدهللهد هايدة جادة  سدم ة يدالص قن ت ادن اه       

 .أي قن تم اار على اعنبن ان تا القتات الم لحة 

اتددن الحددراو الل ل دد ا فاددم اشددخنص يتوددف الدد ام  سددم ن اتددر الحراسددة الل ل ددة هم يكفدد  لنحق ددق  

احهلل ادؤمء ها مدن يشدنرط ام يرتكبد  الجريمدة اثالدنء اداء هاجبد          ا تكنا الجريمة تا قبفظرف النشهلليهلل 

ت نغال هجتد اطر عنم اه ا نج اه فنالة اه ون ثة
(3)

 . 

ام ا تكنا الجريمة تا قبدف ادؤمء هادم بحكدم هظدنمفام تكلفدتم بحمنيدة الالدنو هبحفد  امتدا           

لدى تشدهلليهلل اللقدنا فد      هاسننبنب  يش ر الى اطت ة اجرات ة ت نتجب تشهلليهلل اللقنا تمدن دعدى المشدرع ا   

 .تثف ا ا الظرف 

 

 :الظروف المشد ة الراجعة الى تعد  الجناة :  ثانيا

علددى اددالف عددهللد  ( 444ه 442ه 441)اشددن  قددن تم اللقتبددنت الددى ادد ا الظددرف فدد  المددتاد     

ا تكنا الجريمة تا شخص ( 1)الفقرة ( 442)ه( 2)فقرة ( 441)امشخنص فف  ح ا اعنبرت المتاد 

فقدرة  ( 444) جهلل ام المندت ا  حا تكنا الفلف تا شخص ا يكف  لنحق ق الظرف المشهللد  اه اوثر أي ام

هبد لك فدنم الحدهلل     حتنطلدب هقدتع الجريمدة تدا ثدالث اشدخنص اه اوثدر        ( 14)فقرة ( 444)هالمندة ( 4)

 .ق للظرف المشهللد ا  ثالثة اشخنص قامد ى لنلهللد الجالنة المح

                                                 
(1)

 .71ص حم هلل ال لهلليح المصهلل  ال نبقحالهللونت   

(2)
 .1717ل الة ( 111)تا قن تم اللقتبنت اللراق   قم ( 414)المندة  

(3) 
 .174ص  حالمصهلل   ف   حالهللونت  هاثبة ال لهللي



 29 

علدى تشدهلليهلل اللقتبدة فد  حنلدة       اقلد م وردسدننم  فد    هقهلل تضما عهللد تا قرا ات تحكمدة النم  دز  

ا تكنا الجريمة تا قبف المنام بنمشنراظ هامتفني تع شخص اار اه بنمشنراظ تع شخصد ا اادريا   

عالهلل ا تكنا جريمة ال رقة
(1)

  . 

( 444)ل ا  جهلل ام ظرف تلهللد الجالنة لتحهللة ينحقق تنى تا ودنم عدهللد الجالدنة اوثدر تدا ثالثدة اشدخنص م       

اتن اذا ونم عهللد الجالنة اقف تا ثالثة اشخنص ف شنرط للنشهلليهلل ام يجنمدع تلد  ظدرهف اادر      ( 4)فقرة 

 . (1) فقرة  442هالمندة ( 2)ه( 1)فقرة ( 441)هالمندة ( 2)فقرة ( 444)ومن جنء ف  المندة 

هلد س المقصدتد هجدتد عدهللد تدا الجالدنة        حهالنلهللد يلالد  ا تكدنا الجريمدة تدا شخصد ا فدنوثر       

م فئدة تدا   هاحهلل تح  الصهللفة اه تتا د الختاطر ومن يحهللث تدثال عالدهلل اجدت    تكنمقة ف  يرتكبتم ال ر

ها مدن   حالابتم تال  اثالنء تظنارة ح ع يلمف ودف هاحدهلل تدالام لح دنا  ف د       الغتغنء على تحف تجن ي ي

أي ال ي يربط  امتفدني هالنفدنام ال دنبق     حالمقصتد ات النلهللد ال ي يفنرل النلنهم ب ا ترتكب  الفلف 

عل د  لدت ودنم الفنعدف يلمدف ت دنقال فد  جريمند           ح  ة ا الجالنة على الم نامة الجالنم ة ف  ذات الجريمد ب

فنم ذلدك م يكفد  عالدهلل ن     حهقهلل ينصندف هجتد  تل  تا قب ف النتافق  حدهم ت نامة تع اطراف اار  

لق نم النشهلليهلل م نفنء علن 
(2)

  . 

- :ها ا الظرف ينطلب اتريا 

 فاعلين االصليين في الجریمة هو تعد  ال: االول 

فال ينحقق ا ا الشرط اذا قنم بنلجريمة شخص هاحهلل أي فنعف اصدل  هاحدهلل هسدنام بدنلنحري      

ذلك مم الدالص صدريح   ( تبل  اأي ت نام ا )اه الم نعهللة اه بنتفني شخص اه اوثر بنعنبن ام شرونء 

                                                 
(1)

ام ق نم المنام بنمتفني هامشنراظ تع شخص اار ب درقة  ) 24/1/1779ف   1779/الا ئة الجزام ة /9القرا  المرقم  

ل لة هاقرا   بنلجريمة اتدنم حدنوم النحق دق علدى هجد  النفصد ف هتطنبقدن لتقدنمع          تبلغ تا الالقتد تا دا  المشنك  ذات

الحندث هعزا بشاندة المشنك  هتحضر الكشدذ علدى تحدف الحدندث هتخططد  هتحضدر وشدذ الهللملدة تمدن يصدبح           

ل ددالة  1141عقتبددنت الملددهلل  بددنلقرا  المددرقم   444/4معنمددند  لم ددنءلن  عددا جريمددة سددرقة تحكتتددة بددالص المددندة   

ام ق ددنم  29/1/1779فدد   1779/الا ئددة الجزام دة /11هالقددرا  المدرقم   (عقتبدنت  47ه49ه49هبهللملدة المددتاد   1794

المنام بنمتفني هامشنراظ تع شخصد ا اادريا ب درقة بقدرة تدا دا  المشدنك ة ح دع شدن ظ المدنام فد  هضدع اطدة             

م احضدن  لحدم البقدرة بلدهلل ذبحادن الدى دا        للمل ة ال رقة هجاز اماريا ب ك الة للغرل الم وت  هاتفق تلام بدنم يدن  

عل د  تحقدق    حهالهللت  الن  ونم ات تنتاجهللا تلادن فد  ل لدة الحدندث هقدهلل تدم فلدال ضدبط لحدم البقدرة فد  الدهللا  بلدهلل ذلدك               

 444/4عقتبدنت فد  الفلدف المرتكدب فد   طدني جريمدة ال درقة الند  يحكمادن  دص المدندة              49تنطلبنت احكنم المندة 

المبدنديء القن ت  دة تدا قدرا ات تحكمدة تم  دز       )المالشدت ام فد     1794ل دالة   1141را  المدرقم  عقتبنت الملهلللة بدنلق 

 O.P.L.Cطبع تؤس دة   –القنض  عبهللار عل  الشرفن    –اعهللاد ( تحكمة اسنئالنف تالطقة ا ب ف –وت دسننم  ماقل 

 .47ه 41ص  2449ل الة 

(2)
 .297ص  حالمصهلل  ال نبق  حعبهللالما ما بكر سنلم الهللونت   
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هالللة ف  تشهلليهلل اللقنا علد ام لمدن    ف  دملن  على ا ا القصهلل ومن ام الحكمة تا الالص على تلهللد الجالنة

ها ا ينطلب الفنعل ا امصل  ا مجريمنالينرو  تلهللد الفنعل ا امصل  ا تا ساتلة ف  تالف   
(1)

  . 

اذا هقلدت ال درقة  ادن ا فد  دا  سدكا هتدا قبدف        ) اقلد م وردسدننم  هقهلل اوهلل على ذلك تحكمة النم  دز فد    

 ابلدن عقتبدنت    –اهم /444الى تطب دق احكدنم المدندة     ثالثة اشخنص فنوثر يكتم اتجن  تحكمة امحهللاث

اتجن  صح ح هتتافق للقن تم
(2)

 . 

 

 هو وحدة السرقة المرتكبة: الثاني 

هعل   م ينحقق ا ا الظدرف تدن لدم ينحقدق شدرط هحدهللة الجريمدة هتطب قدن لد لك اذا تلدهللد الجالدنة            

هام اجنملت ب ا اد   ال درقنت    بح ع ونم لكف فنعف سرقة ي نقف بان عا ستا  فال ينحقق ا ا الظرف

صالت هث قة وزتنم ام تكنا اه امتنلة اه تمنثف الهللهافع
(3)

  . 

 .هالللة ا   يهلل  دملة هاضحة على النرت ب هالنصم م ال نبق ا 

 

 :الظروف المشد ة الراجعة الى صفة المجنى عليه : ثالثا 

ا تكب اثالنء الحرا على الجرحى اذا )على ا   الظرهف ( عنشرا)ف  الفقرة ( 444) صت المندة 

حنى تا امعهللاء اه اذا اسنغف الفنعف ترل المجالى عل   اه حنلة عجز  عا حمنية  ف   اه تنل  ب بب 

 :ينضح تا ا ا الالص ا   ذه شق ا ( حنلن  الصح ة اه الالف  ة اه اللقل ة

 ال رقة التاقلة على جرحى الحرا -1

 ال رقة التاقلة على المرضى هاللجزة  -2

ينللق بجرحى الحرا فنلمقصتد بنلحرا ا  حنلة  دزاع ت دلح بد ا دهلند ا اه اوثدر هالجدن          ف من

هقدهلل اعنبدر المشدرع ال درقة      حال ي ي نغف ا ا الظرف لنالف   تقصهلل  ف  امعنهللاء على اتدتا  امادريا   

هللدا سدتاء ودنم اد ا الجدريح ع دكرين ام تدهلل  ن فد         الدنء الحدرا علدى جرحدى الحدرا ظرفدن تشد       التاقلة اث

 دهللام القندن  ام فد  المددهللم الند  تنلدرل الدى القصددذ هسدتاء ودنم اد ا الجددريح تدا المدتاطال ا اه تددا            ت

هال بب ف  ذلك ات عهللم قهلل ة المجال  عل   تا الهللفنع عا اتتال  ب بب الجرهح الن  اصد ب   حامعهللاء 

دي بادن تددا  نح ددة هتددا  نح ددة اادر  اسددنغال  ال ددن ي لمثددف ادد ا الظدرف يددهلل  علددى د ددنءة الددالفس هتددر   

                                                 
(1)

 .274ص  حالمصهلل  ال نبق  حتنار عبهلل شتيش الهلل ة الهللونت   

(2)
( 442)تالشت  ف  تجلة  سنلة القضدنء اللدهللد    14/4/2414النن يخ  2414/احهللاث –الا ئة الجزام ة /12 قم القرا    

 .449ص 2414ل الة 

(3) 
 .274ص ح ال نبقالمصهلل   حتنار عبهلل شتيش الهلل ة الهللونت  
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اماالي هيشنرط ام تقع ا   الجريمة اثالنء الحرا هام تقدع علدى الجرحدى اه المصدنب ا تدا اللمل دنت       

الل كرية هم فري ب ا ام يكتم المجالى عل   هطال ن اه اجالب ن
(1)

 . 

حمنيدة   اتن بخصتص حنلة المرضى هاللجزة فنذا هقلدت ال درقة علدى المرضدى اه اللدنجزيا عدا      

  يلهلل ظرفدن تشدهللدا هذلدك مم اسدنغال  الجدن        ة فن لصح ة اه الالف  ة اه اللقل ا ما ف ام اه ب بب حنلنا

لمرل اه عجز اؤمء عا حمنية ا ف ام هاتتالام يش ر الى د نءة هتردي الق  لهلل  الفنعدف هاسدنانن    

بكف الق م هام الحنلة الصح ة للمجالى عل   ت اف على الجن   اتمنم الجريمة دهم المقنهتة تمن ي نتجب 

شهلليهلل عقتبة الجن  ت
(2)

  . 

 

 المطلب الثاني

 الظروف المشد ة الراجعة الى صفة المال المسروق

 

اذا ا تكبدت علدى شد ء تملدتظ للهللهلدة اه      )بقتلادن   11الفقدرة   444ها ا تدن  صدت عل د  المدندة     

هسد نم تتضد ح ذلدك    ( تنلادن بالصد ب   فد  احهلل  المؤس نت اللنتة اه احهلل  الشرونت الن  ت نام الهللهلدة  

- :فقرت ا ف  

 

 :السرقة الواقعة على مال مملوك للدولة : اوال 

لقهلل اعنبر المشرع ظرفن تشهللدا هقتع ال رقة على تن  تملتظ للهللهلة هيفندرل فد  اد   الحنلدة     

ن ال دد  ح ددب هاجبددنت المددن  الم ددرهي اه لددم يكددا ت ددلم  ام يكددتم ال ددن ي لدد س تكلفددن بنلمحنفظددة علددى 

 ة اتن ة م سرقةهظ فن  هام عهلل ذلك اانالسن اه ا ن
(3)

. 

هالللة ف  النشهلليهلل ام اتتا  الهللهلة تخصصة لمالفلة هصنلح جم ع امفدراد فد  المجنمدع هبد لك     

 تلدتد تمدا يخدنلس اتدتام     حنية الجالنم ة لان بمن ينالنسب ههظ فنان اللنتة ف  المجنمدع  مينطلب تتف ر الح

الهللهلدة اد  اتدتا  المجنمدع فمدا يلندهللي       للهللهلة يلنبر وأ   اعنهلل  على جم ع افدراد المجنمدع مم اتدتا     

عل   بنمانالو يضر بكف فرد تا افراد المجنمع
(4)

 . 

 

 

                                                 
(1) 

 .44ص  حالمصهلل  ال نبق  حالرهو  الهللونت  احمهلل ابت

(2) 
 .441ص  حالمصهلل  ال نبق  حهالهللونت  تنار عبهلل شتيش  171ص  حالمصهلل  ال نبق  حهاثبة ال لهللي الهللونت  

(3)
 .214ص  حالمصهلل  ال نبق  حعبنو الح ال  الهللونت   

(4)
 .272ص  حالمصهلل  ال نبق  حتنار عبهلل شتيش الهلل ة الهللونت   
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حدى المؤسسرام العامرة او احردى الشرركام التري تسراهم       إلالسرقة الواقعة على شيء مملوك  -:ثانيا 

 .بنصيب  فيهاالدولة 

تؤس دة حكتت دة اه   هالحكمة تا تشهلليهلل المشرع عقتبة ال رقة التاقلة على اتتا  هتتجدتدات  

ادا ة  سم ة اه ا ئة عنتة على اعنبن  ام ا   امتتا  هالمتجتدات ترصتدة لخهللتة اد   امدا ات اه  

م تا ها حالمؤس نت اه الا ئنت اللنتة حنى تنمكا تا امصطالع بتاجبنتان الملقنت على عنتقان قن ت ن 

تددة عددا الق ددنم بتاجبنتاددن تددا  ئددنت اللنلرقددف عمددف تلددك امدا ات اه الايقددتم علددى سددرقة ادد   امتددتا  ي

وددف ادد ا يضددنف الددى  حومددن يالطددتي سددلتو  علددى امسددنانن  بنلهللهلددة هده اددن تددا  نح ددة ااددر    ح نح ددة

ن ي ددنتجب تشددهلليهلل هقددتع ال ددرقة علددى أي تددن  تددا اتددتا  اه     علددى حددق الملك ددة فدد  ذاتدد  ومدد   اعنهللامدد  

تروزيدة ون دت ام تحل دة هاد  اتدتا  اتدن       تتجتدات المؤس نت هامدا ات الحكتت ة اه الا ئنت اللنتة 

ام تكدتم تلدك امتدتا  تملتودة لادن       نت اه امدا ات اه الا ئدنت هين دتي  تملتوة للهللهلة اه لنلك المؤس 

تلك ة عنتة ام انصة
(1)

  . 

ام تشهلليهلل اللقتبة ف  حنلة ال درقة التاقلدة علدى تدن  تملدتظ محدهلل  الشدرونت الند  ت دنام الهللهلدة ف ادن            

بن  ام ا ا المن  المخنلط تلتد تلك ن  ف  الحق قة الى الشلب هب لك فنم الجريمة تكتم بالص ب على اعن

تلرضددت الددى تصددلحة فددرد تلدد ا اه  اذاتلرضددت الددى تصددنلح الشددلب المنديددة تالاددن  اذااوثددر اطددت ة 

تجمتعة تل الة تا امفراد
(2)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) 

 .494ص  حالمصهلل  ال نبق  حلقند  القاتج  عل  عبهللا –الهللونت  

(2)
 .117ص  حالمصهلل  ال نبق  حالهللونت  هاثبة ال لهللي  
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 الخاتمة

 

هالد ي ودنم ينالدنه  تتضدتع الظدرهف المشدهللدة       بلدهلل ام نادنء تدا وننبدة اد ا البحدع المنتاضدع        

 دة لللدنتل ا   ملالخنصة ف  جريمة ال رقة فقهلل تب ا تا اال  البحع اام ة ا ا المتضتع تا الالنح دة الل 

هالمخنص ا ف  تجن  تطب ق القن تم ها   جهللير بنلهلل اسة هالمننبلة الم دنمرة هح دع ام م جريمدة هم    

ف جريمددة عالدهلل ا تكنبادن فدد    ب ددة علدى تقدهللا  اللقتبددة فد  ود    عقتبدة ام بدالص فقددهلل تضدما الالصدتص اللقن    

ديددة ام ام المشددرع عددند هشددهللد اللقتبددة فدد  حنلددة ا تكنباددن تددع تددتفر ظددرهف تل الددة حددهللدان   ظددرهف عن

جن   فد  تلدك الحدنمت اه ب دبب اسدنغال  الجدن   لظدرهف        لالمشرع هذلك ب بب الخطت ة امجرات ة ل

الظرهف هالمالب دنت تنلدهللدة فق دم تالادن تنللدق بطريقدة ا تكدنا         تل الة اه ااالل  بنلثقة الممالتحة ها  

الجريمة ستاء ا تكبت عا طريق امورا  اه تع حمف ال الح ظدنارا اه تخبئدن اه بن نحدن  صدفة عنتدة      

اه بنلنتاطىء تع احهلل المق م ا اه ال نوال ا ف  تكنم ا تكنا الجريمة اه بتاسطة و در اه ت دت  تكدنم    

ان بنسنلمن  تفنت ح تصطاللة هاالنظ ظرهف  اجلة الى تكدنم ا تكدنا الجريمدة    الجريمة اه الهللات  ال 

ومددن اددت الحددن  عددا ا تكددنا ال ددرقة فدد  تحددف ت ددكتم اه تلددهلل لل ددكا اه تحددف لللبددندة اه هقتعاددن تددا  

المصن ف اه الحتا  ت اه المخنام هق م تا الظرهف تنللقدة بتقدت ا تكدنا الجريمدة ومدن ادت الحدن         

رقة ل ال اه ف  اتا الحرا اه الكتا ث هالفنا هالق دم امادر تلدتد الدى الصدفة      ف  ا تكنا جريمة ال 

الن  يحملان الجن   عالهلل ا تكنبان اه حنلة المجالى عل   ومن ات الحن  تدا ا تكدنا ال درقة علدى جرحدى      

الحددرا اه امشددخنص الحنضددريا سددتاء وددن تا تصددنب ا  ف دد ن اه عقل ددن اه ام الظددرف تنللددق بنلمددن       

ح ع عنمهللين  للهللهلة اه احهلل  المؤس دنت الرسدم ة اه الند  تلدتد تلك نادن للهللهلدة هالقطدنع         الم رهي تا

 .الخنص 

القن تم على سب ف الحصر هم يجتا النتسع ف ان اه ايندتان هام  ص  ف هقهلل ه دت ا   الظرهف 

لدك  ى تشهلليهلل عقتبة الجالنة تا قبف المشرع ف  حنلدة تدتافر تلدك الظدرهف اتدر ايجدنب  هضدره ي هذ       عل

للنقل ف تا حنمت جريمة ال رقة تا جن ب هتا الخطت ة امجرات ة للجالنة فد  حنلدة ا تكدنا الجريمدة     

تع تتفر احهلل الظرهف المشهللدة تا جن ب اار ح ع ام اسنغال  الجدن   محدهلل الظدرهف المد وت ة يدهلل       

سددنغالل  لنلددك علددى عددهللم شددلت   بنلم ددؤهل ة الملقددنة علددى عنتقدد  هعددهللم المراعددنة للثقددة الممالتحددة لدد  ها   

  -:الظرهف هاد ن  تالحظنت هاقنراحنت تتصلت ال ان تا اال  وننبة ا ا البحع ها  

اعنبن  ال رقة التاقلة علدى  دنقص امال دة بصدت ة عنتدة ظرفدن تشدهللدا ب دبب الحنلدة الخنصدة            -1

 .امال ة هتالع اسنغاللان الن  ينمنع بان  نقص 

حدهللاث علدى ا تكدنا جدرامم ال درقة      ضره ة تشدهلليهلل عقتبدة المحدرل فد  جريمدة تحدري  ام       -2

 .تا قن تم اللقتبنت  449هالتا دة ف  المندة 
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ضره ة تشهلليهلل عقتبة الجالنة ف  جرامم سرقة ال  ن ات هذلك لخطت ة اد   الجريمدة تدا ح دع      -4

امثر المنرتب عل ادن تدا عدهللم امسدنقرا  هالفدزع هود لك امسدنانن  هعدهللم الخدتف تدا اجادزة            

 . هتؤس نت الهللهلة 

تشهلليهلل اللقتبة ف  الجرامم ال درقة التاقلدة بد ا امقدن ا للهلل جدة الرابلدة هذلدك ب دبب         ضره ة  -4

 .جريمة صلة القربى هالمحنفظة عل ان 

 تا ار النتف قهف  الالانية ا جت 
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ا الخلددذ سددلطنم الشددنهي المبددند ء اللنتددة فدد  قددن تم اللقتبددنت تطددنبع    الددهللونت  علدد  ح دد   -12

 .1792الرسنلة ف  الكتيت 

 .1792الهللونت  عبهللالما ما بكر سنلم التس ط ف  شرح قن تم الجزاء الكتين  الطبلة الثن  ة  -14

الهللونت  عل  عبهللالقند  القاتج  قن تم اللقتبنت اللبالن   الق م الخنص جدرامم امعندهللاء علدى     -14

  .1777  نم هالمن  هالمصلحة اللنتة الهللا  الجنتل ة للطبنعة هالالشر ب رهت ام

الهللونت  تنار عبهلل شتيش الهلل ة شرح قدن تم اللقتبدنت الق دم الخدنص طبدع ه شدرتهلليرية دا         -14

  .1799الكنب للطبنعة هالالشر المتصف 



 44 

لددة الددهللونت  تحمددهلل صددبح  تحمددهلل  جددم تشددرع قددن تم اللقتبددنت الق ددم الخددنص الجددرامم المخ      -11

بنلمصدلحة اللنتدة هالثقدة اللنتدة هالجدرامم التاقلددة علدى امتدتا  هتلحقنتادن تكنبدة دا  الثقنفددة          

 .1774للالشر هالنتايع عمن  ام دم 

 .1797الهللونت ة هاثبة ال لهللي قن تم اللقتبنت الق م الخنص  -19

الدهللونت  تحمدتد  ج دب ح ددا المدتدا فد  شدرح قددن تم اللقتبدنت الق دم الخدنص دا  الالاضددة           -19

 .رب ة القنارةالل

 .الهللونت  تحمتد تحمتد تصطفى المصهلل  ال نبق -17

الدهللونت  تصددطفى ونتددف شدرح قددن تم اللقتبددنت الق دم اللددنم فدد  الجريمدة هاللقددنا بددال تكددنم      -24

 .تطبع بال سالة طبع

الهللونت   نمف عبهللالرحما صنلح التج ز ف  الجرامم التاقلة علدى امتدتا  الطبلدة امهلدى دا       -21

 .1771هالنتايع عمنم الفكر للطبنعة هالالشر 

المبدند ء القن ت  دة للقدرا ات النم  زيدة فد  تحدنوم امقلد م اعدهللاد القنضد  سدره  علد  جلفدر              -22

 .2414هالقنض  جمن  صهلل الهلليا الطبلة امهلى ال ل من  ة 

المبند ء القن ت  ة لقرا ات تحكمدة النم  دز فد  اقلد م وت دسدننم اعدهللاد القنضد  عبدهللار علد            -24

 .الشرفن  

 

 :القوانين: ثانيًا

 .1717ل الة  111القن تم اللقتبنت  قم  -1

 .1772ل الة  14قن تم امسلحة   قم  -2

 .1741ل الة  44قن تم المهلل    قم  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


