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 الممخص:  
القوى المحرزة من جريمة خيانة األمانة، عمى ينطمق البحث في معالجتُو إلشكالية حماية الطاقات أو 

أساس أن ىذه الحماية الزالت تشيد غموض النص التشريعي وعدم دقتُو في شمول الطاقات أو القوى 
( من 439المحرزة بالحماية المقررة لألموال من جريمة خيانة األمانة، خصوصًا وأن نص المادة )

المعدل اقتصر اعتبار الطاقات أو القوى المحرزة مااًل  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 
منقواًل لتطبيق احكام جريمة السرقة ولم يمد حكميا لتشمل جرائم األموال األخرى ومنيا جريمة خيانة 

( 439األمانة، وبذلك نقترح قيام المشرع العراقي بالعمل عمى ىذه المسألة وصواًل الى تعديل المادة )
وشمول الطاقات أو القوى المحرزة بالحامية المقررة من خالل اعتبارىا مااًل منقواًل  من قانون العقوبات

في جميع الجرائم التي تقع عمى األموال المنقولة ومنيا جريمة خيانة األمانة، وعدم االقتصار عمى 
 جريمة السرقة.

 خيانة أمانة الطاقات، القوى المحرزة(. الكممات المفتاحية: )الجريمة،
The crime of betraying the trust of the energies or the forces achieved 

Dr. eaqil eaziz eawda                   biaism eawdat waran 

Dhi Qar University / College of Law 

ABSTRACT: 

    The research begins in its treatment of the problem of protecting the 

energies or forces achieved from the crime of breach of trust, on the basis 

that this protection still witnesses the ambiguity of the legislative text and its 

inaccuracy in the inclusion of the energies or forces achieved with the 

protection prescribed for funds from the crime of dishonesty, especially since 

the text of Article (439) of the Law The amended Iraqi Penalty No. 111 of 

1969 was limited to considering the acquired energies or forces as movable 

money for the implementation of the provisions of the crime of theft and did 

not extend it to include other money crimes, including the crime of breach of 

trust. The energies or forces achieved with the prescribed protection against 
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all crimes that fall on movable property, including the crime of breach of 

trust. 

Keywords: (crime, betrayal of energies, achieved powers). 

 :المقدمة
لقد أولى المشرع الجنائي ممكية المنقوالت بنصيب من الحماية الجزائية يطغى        

يجعل لمحقوق المالية المتنوعة نسقًا واحدًا من حيث  أنُو لمكما عما تحظى بِو غيرُه، 
الحماية الجزائية، فالحقوق العينية تنال نصيبًا أوفر من الحقوق الشخصية والمعنوية، 
والحقوق العينية نفسيا تختمف من حيث درجة الحماية، فحق الممكية الذي يكون محمُو 

ذا المطمق نجد إن المشرع الجنائي منقواًل يكون حظُو أوفر من الحماية الجنائية، ومن ى
بنصُو  العراقي أعتبر الطاقات أو القوى المحرزة مااًل منقواًل لتطبيق أحكام السرقة

)ويعتبر مااًل منقواًل لتطبيق أحكام السرقة النبات وكل ما ىو متصل باألرض أو 
ئية وكل مغروس فييا بمجرد فصمُو عنيا والثمار بمجرد قطفيا والقوى الكيربائية والما

 1طاقة أو قوة محرزة أخرى(
كما أن جرائم االثراء تشترك في عدة أحكام منيا كون جميع ىذه الجرائم تمثل     

اعتداء عمى حق الممكية إذ تقوم عمى حرمان المالك من المزايا التي يخوليا لو حق 
 الممكية، ومن حيث القصد الجرمي فإن جميع ىذه الجرائم عمدية.

وتعد جريمة خيانة األمانة من الجرائم الخطرة التي تتصل بالثقة واالئتمان، وىي        
تحتل قمة االعتداء عمى األموال إلنيا خيانة لمثقة التي أوالىا الشخص المعتدى عمى 

 .مالُو لممؤتمن
ىل ان الطاقات أو القوى المحرزة تعتبر مااًل منقواًل في ومن إشكالية البحث        

 بيق احكام جريمة خيانة األمانة أم أن ىذا الحكم يقتصر عمى جريمة السرقة؟تط
 .بحث: أيمية الأولا 

جريمة خيانة األمانة لمطاقات أو في تسميط األضواء عمى  بحثتكمن أىمية ال       
اذ انو نتيجة التطور التكنموجي اصبح باإلمكان احرازىا، ونقميا من مكان  القوى المحرزة

عمى البث التميفزيوني  يالءر مثل نقل الطاقة الكيربائية والطاقة الجنسية، واالستالى اخ
المشفر، وغيره من الطاقات أو القوى المحرزة األخرى، وان إمكانية االعتداء عمى تمك 
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جرائم األموال، تحتم عمينا إعطاء الموضوع أىمية قصوى في لالطاقات وتعرضيا 
ية، ومن ثم التعرف عمى الحماية القانونية المقررة ليا وفيما دراستُو وبيان طبيعتيا القانون

اذا كانت تمك الحماية التي ينص عمييا المشرع كافية ألن تكون الرادع عمى سبيل 
 .خالل جريمة خيانة االمانةمواجية االعتداء عمييا من 

 ثانياا: نطاق البحث.
ة لمطاقات أو القوى المحرزة ينحصر نطاق بحثنا في بيان الحماية الجزائية المقرر      

، كون المشرع الجنائي العراقي نص من جريمة خيانة األمانة في غياب النص القانوني
عمى اعتبار كل طاقة أو قوة مااًل منقواًل لتطبيق احكام جريمة السرقة ولم يتطرق الى 

 جرائم األموال ومنيا خيانة األمانة.
 .بحثرابعاا: إشكالية ال

 تكمن مشكمة الدراسة في عدة تساؤالت من أىميا:     
نص المشرع الجنائي العراقي عمى اعتبار الطاقات أو القوى المحرزة مااًل  -1

منقواًل لتطبيق احكام جريمة السرقة ولم يتضمن نصًا خاصًا يوضح موقف 
 المشرع من جريمة خيانة األمانة الواقعة عمى تمك الطاقات.

ية لمطاقة أو القوة ومدى انضوائيا ضمن عداد األشياء ما ىي الطبيعة الماد -2
المادية ام انيا مجرد منافع؟ وماىي الطبيعة القانونية ليا في ظل التطبيقات 
المعاصرة ومنيا الطاقة الكيربائية، الطاقة الجنسية، وخدمات الياتف، والبث 

لواقعة الفضائي المشفر، وىل ىي أموال منقولة تنطبق عمييا احكام الجرائم ا
أم انيا مجرد  وبالتالي تخضع ألحكام جريمة خيانة األمانة؟ عمى األموال

 منفعة.
 خامساا: منهجية البحث. 

نظرًا لطبيعة اإلشكالية المطروحة وتحقيقًا لميدف المنشود كان من األنسب        
مع  سنتناول الموضوع من خالل عقد المقارنة لذااالعتماد عمى المنيج المقارن،  بحثنال

 بحث.قوانين الدول التي تصدت لممشكمة التي يثيرىا موضوع ال
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 اا: خطة البحث. دسسا

وجود محل الجريمة وىو  -1جريمة خيانة األمانة تتكون من عدة اركان وىي:        
او التصرف في ستعمال الالركن المادي الذي يتمثل با -2المال المنقول الممموك لمغير 

وىناك من يضيف ركنًا خامسًا وىو ان  ،القصد الجنائي -4التسميم  -3المال المنقول 
سنقوم بتقسيم بحثنا ىذا الى ثالثة مطالب نتناول في ، لذا يمحق المجني عميو ضرر

األول محل جريمة خيانة األمانة وكيفية تسميمُو الى الجاني وفي الثاني الركن المادي 
لجريمة والضرر الناتج عن خيانة ويتضمن عناصر التسميم واستعمال المال محل ا

 األمانة، ومن ثم القصد الجنائي والعقوبة المقررة لمجريمة في مطمب ثالث.
 األول مطمبال

 محل جريمة خيانة األمانة وكيفية تسميم المال
جريمة خيانة األمانة ىو محميا التي تقع عميو، وان معظم الشروط موضوع        

في جريمة خيانة األمانة مشتركة مع بقية جرائم األموال،  الذي يتطمبيا القانون الجنائي
فجريمة خيانة األمانة شانيا شأن جريمة السرقة تقع عمى مال منقول ممموك لغير 
الجاني، وقد افرد المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات حكمًا اعتبر فيو الطاقات 

 السرقة. أو القوى المحرزة مااًل منقواًل بشأن احكام جريمة
فثمة سؤال مفادُه ىل أن ىذا الحكم يمتد ليشمل جريمة خيانة األمانة؟ ىذا ما       

سنحاول توضيحُو من خالل شروط المحل وذلك في الفرع األول، كما أن محل الجريمة 
يشترك مع سبق تسميم المال كونيما سابقين الرتكاب الفعل المؤدي الى نتيجة الجريمة 

 تسميم المال في جريمة خيانة األمانة في فرٍع ثاٍن وكما يأتي:   لذا سنتناول كيفية
 الفرع األول

 محل جريمة خيانة األمانةالطاقة أو القوة 
محل جريمة خيانة األمانة ىو المال الذي يسمم الى المتيم تسميمًا ناقاًل لمحيازة          

محل جريمة خيانة الناقصة بأية كيفية كانت وألي غرض كان، لذا فإنو يشترط في 
 األمانة أن يكون مااًل منقواًل، وأن يكون ممموكًا لغير الجاني.
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 اولا: أن يكون محل خيانة األمانة مالا منقولا.
يتطمب ان يكون موضوع أو محل خيانة األمانة مااًل ذا طبيعة مادية، وعمة ذلك     

ية وىذا الحق يرد عمى تكمن في كون ان خيانة األمانة تمثل اعتداءًا عمى حق الممك
مال ذي طبيعة مادية ىذا من جانب، ومن جانب آخر أن خيانة األمانة تفترض تسميمًا 
يرد عمى موضوعيا فينقل حيازتو، وىذا التسميم يفترض عماًل ماديًا يخرج بو الشيء من 

  (2)حيازة الشخص المالك ليصبح في حيازة شخص آخر
وأن القول بإمكانية امتداد احكام الحماية الجنائية المقررة في نصوص جرائم      

األموال، لمطاقات أو القوى المحرزة يقتضي بادئ ذي بدء التقرير بإمكانية وصف المال 
عمى الطاقات أو القوى المحرزة، إال أن التشريعات الجنائية لم تأِت متساوية في موقفيا 

( من قانون العقوبات 439مك الطاقات، ففي ضوء نص المادة )من مادية ومنقولية ت
العراقي التي اعتبرت الطاقات أو القوى المحرزة مااًل منقواًل لتطبيق أحكام السرقة، تثار 

نص ليشمل جريمة خيانة األمانة بخصوص الطبيعة المادية لتمك الإشكالية امتداد 
السرقة، ومن ثم ىل باإلمكان الطاقات، والواضح من النص أنيا تختص في جريمة 

امتداد الحكم ليشمل خيانة األمانة أم انُو يكون عمى حساب المبادئ القانونية، 
 وبالخصوص شرعية الجرائم والعقوبات؟ 

وكذلك قانون العقوبات المصري النافذ  (3)بدايًة أن قانون العقوبات الفرنسي الممغى    
القوى المحرزة، اال أن الفقو والقضاء في لم ينصا عمى مادية ومنقولية الطاقات أو 

ىذين البمدين أول من تصدى الى الموضوع وأخضع الطاقات المحرزة الى جرائم 
 (4)األموال ومنيا خيانة األمانة استنادًا الى التفسير الموسع لمنص

وقد أورد المشرع الجنائي األردني في النص الخاص بجريمة السرقة عبارة )وتشمل    
القوى المحرزة( وىي عبارة مطمقة لم يقتصرىا عمى جريمة السرقة ومن ثم  ة ماللفظ

 (5)جميع القوى تخضع الن تكون محاًل لجريمة خيانة األمانة وجرائم األموال األخرى
كما أن المشرع الجنائي المبناني كان موفقًا عند صياغتُو لمنص الخاص بالطاقات      

نزلة األشياء المنقولة في تطبيق النصوص إذ نص عمى )تنزل الطاقات المحرزة م
وبذلك نجد أنُو كان أكثر وضوحًا في صياغة عباراتُو إذ اعطى بعدًا واسعًا  (6)الجزائية(
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بإضفاء صفة المال المنقول عمى الطاقات المحرزة في تطبيق جميع النصوص الجزائية 
 (7)جنائي العراقيولم يقتصرىا عمى النص الخاص في جريمة السرقة كما فعل المشرع ال

 وبذلك فانُو لم يدع مجااًل لالجتياد. 
وبالعودة الى اإلشكالية التي تم طرحيا بخصوص شمول جريمة خيانة األمانة      

( من 439في نص المادة ) ةبحكم اعتبار الطاقات أو القوى المحرزة مااًل منقواًل الوارد
قانون العقوبات فان الفقو والقضاء في كل من فرنسا ومصر ذىب الى اتجاىات عدة 
منيا أتجاه يعترف لمطاقات بماديتيا ومنقوليتيا ولُو ادلتو ومبرراتو واتجاه منكر لذلك، 
وأن ىنالك رأي بينيما يقول بإن الطاقات أو القوى المحرزة القانون ىو من اعتبرىا 

القائل باتخاذ معيار القيمة  اال أن الرأي الراجح من وجية نظرنا ىوأموال مجازًا 
 االقتصادية لمشيء إلضفاء وصف المال عميو. 

( الذي يصرح بمادية الطاقات 439وثمة سؤال في إمكانية انطباق نص المادة )    
كذلك يتطمب ألغراض السرقة عمى خيانة األمانة من عدمو؟ كون جريمة خيانة األمانة 
 أن يكون محميا مااًل منقواًل، ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ىنالك عدة اراء.

ذىب بعض فقياء القانون الجنائي الى القول إن كل ما يصمح أن يكون محاًل        
وبذلك تصمح القوى  (8)لجريمة السرقة يصمح كذلك أن يكون محاًل لجريمة خيانة األمانة

قة الكيربائية موضوعًا لخيانة األمانة، كما لو أودعْت لدى والطاقات وخاصة الطا
شخص بطارية مشحونة بالكيرباء فاستيمك جزءًا منيا دون أن يكون مصرحًا لُو بذلك 

  (9)فيعد مرتكبًا لجريمة خيانة االمانة
( يفضي الى 453كما قد يقال بأن مدلول المال المنقول الوارد في نص المادة )     

قات أو القوى المحرزة مااًل منقواًل يمكن أن تقع عمييا جريمة خيانة األمانة، اعتبار الطا
التحاد المحل فيما بينيما إذ أن كمييما محميما مال منقول ومن ثم ما يصمح ألن يكون 

 محل لجريمة السرقة يصمح ألن يكون محل لجريمة خيانة األمانة.
حل المادي والمحل القانوني لمجريمة ولمرد عمى ىذا القول ينبغي التفرقة بين الم    

فعمى المحل المادي ينصب نشاط الجاني، في حين يمثل المحل القانوني منيا 
المصمحة التي ييدف المشرع الى حمايتيا جزائيًا بواسطة نص التجريم، فالمحل المادي 
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زائية قد يتحد ألكثر من فئة من الجرائم ال ترتبط فيما بينيا وحدة العمة، فالقاعدة الج
التي تجرم السرقة والقاعدة الجزائية التي تجرم خيانة األمانة المحل المادي لمفئتين واحد 
)مال منقول( اال ان المحل المادي ال يصمح أن يكون معيارا لتحديد تعدي عمة الحكم 
او قصورىا، اما المحل القانوني لمجريمة فانو واحد في جريمتين أو اكثر كانت العمة 

ومن ثم يجوز االلتجاء الى القياس في المحل القانوني، اما أذا اختمف  فييا واحدة
المحل القانوني فان ذلك يحول دون القياس، وعمى ذلك فأن معيار تعدي العمة أو 

 (10)قصورىا يمكن في المحل القانوني لمجريمة
الى أن التطور الحاصل في مجال العموم االقتصادية  الذي نرجحوُ  رأيالوذىب       

ومنيا الطاقات أو القوى المحرزة يتطمب معيارًا جديدًا غير معيار مادية الشيء لغرض 
إسباغ صفة المال عمى األشياء المعنوية يتم المجوء الى معيار القيمة االقتصادية 
لمشيء، إذ يعتبر الشيء مااًل بالنظر الى قيمتو االقتصادية ال بالنظر الى مالو من 

يكون منفصاًل عن الواقع إذا لم يسبغ صفة المال عمى األشياء كيان مادي، وأن القانون 
 .(11)ذات القيمة االقتصادية

أن القول الذي يتبنى معيار القيمة االقتصادية لمشيء لُو رجاحتو ويصمح أن ف لذا    
يكون معيارًا في جميع األحوال ويغني عن المجوء الى القياس أو التفسير الموسع لمنص 
وندعو المشرع العراقي الى اعتمادِه في بيان تعريف المال المنقول، وقطع الطريق امام 

 االجتيادات المتضاربة. 
 .أن يكون المال محل خيانة األمانة ممموك لمغير -ياا ثان 

يشترط أن يكون المال موضوع جريمة خيانة األمانة ممموكًا لغير الجاني إذ أن       
ىدف المشرع في العقاب عمى الجريمة شانيا شأن جريمة السرقة حماية الثروة غير 

بالميراث ولكنُو ال يعمم بذلك ال المنقولة، فإذا كان المال ممموكًا لمفاعل، كما إذا تمقاه 
وقد استثنى  (12)تقوم الجريمة قبمُو حتى ولو كان معتقدًا أن المال ال يزال في ممكية غيرهُ 

المشرع العراقي من شرط كون المال محل خيانة األمانة ممموكًا لمغير حالتين ىما: 
لموضوع تحت يد األولى. مالك المال المنقول المحجوز عميو قضائيًا أو اداريًا أو ا

  (13)القضاء، والثانية حالة. مالك المال المنقول المرىون إذا ائتمنُو عميو المرتين
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 الفرع الثاني
 تسميم المال المنقول

البد لقيام جريمة خيانة األمانة من حصول التسميم السابق لالستعمال أو التصرف      
إذ ال يمكن أن نتصور قيام األمين باستعمال المال أو التصرف فيو إذا لم يكن المال 
في حيازتو قبل ارتكاب الجريمة، وىو ال يكون في حيازتو إال إذا كان قد سمم اليو، 

ل المجني عميو أم من قبل شخص أخر غيره يقوم مقامو وسواء تم التسميم من قب
 (14)كالوكيل
ان يكون التسميم سابقا عمى التصرف او االستعمال ولصحة التسميم البد  ويشترط     

  من توافر شروط معينة ىي:
 أولا: ان يكون التسميم صحيحاا.

ويعني أن يكون من ذي صفو كالمالك أو الحائز لممال، وصادر عن إرادة      
صحيحة غير معيبة باي عيب، ويعني صدوره عن إرادة حرة اتجيت الى نقل الحيازة 
الناقصة لمشيء، إما إذا كانت اإلرادة معيبة لخضوعيا لإلكراه فإن استيالء المستمم 

  (15)ريمة خيانة االمانةعمى الشيء تقوم بو جريمة السرقة وليس ج
 
 

 ثانياا: ان يكون التسميم ناقالا لمحيازة الناقصة. 
ويعني ذلك أن المتيم تسمم المال لحفظو أو استعمالو في أمر معين بصفو مؤقتة      

عمى ذمة مالكو، ثم يرده، اليو بعد ذلك، ويترتب عمى ىذا الشرط أن جريمة خيانة 
لمال ينقل الحيازة الكاممة أو بقصد تمكين اليد األمانة ال تقوم إذا كان تسميم ا

 (16)العارضة
والتسميم عمى نوعين النوع االول التسميم الحقيقي كالمناولة اليدوية اما النوع الثاني      

 .فيو التسميم الحكمي كتسميم المفتاح بالنسبة لمحرز المغمق
 ثالثاا: أن يكون التسميم بناءاا عمى عقد من عقود األمانة.
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نما      المشرع العراقي لم يشترط أن يكون التسميم بناءًا عمى عقد من عقود األمانة وا 
وعمة ذلك تكمن في أن المشرع أراد إحكام الحماية  (17)بأي تسميم عمى سبيل األمانة

الجزائية لمال الغير إذ وسع من نطاقيا وحال دون إفالت الجناة من العقاب، ألنو لو 
د األمانة ألدى ذلك الى خروج العديد من الحاالت من نطاق اقتصر التسميم عمى عقو 

 (18)جريمة خيانة األمانة
ويترتب عمى شرط التسميم بناءًا عمى عقد من عقود األمانة الذي نص عميو       

بإن ال تقوم جريمة خيانة األمانة إذا  التشريع في الدول المقارنة عمى سبيل الحصر،
ني عميو عقد لم ينص عميو الشارع، ولو تم بناءًا عمية كان ما يربط بين المتيم والمج

 (19) تسميم ناقل لمحيازة الناقصة
ذا كان من المتفق عميو بأن التسميم ركن في جريمة خيانة األمانة تنتفي بانتفائُو،      وا 

وان يكون ىذا التسميم صحيحًا، فثمة تساؤل مفاده: ىل يصح التسميم غير المادي 
ومنيا بعض لمطاقات أو القوى المحرزة فمن يصرح آلخر بالرمز لألشياء المعنوية 

السري لياتفُو النقال أو رمز الحساب الشخصي دون أن يسممو الياتف لغرض تحديث 
البرامج عن بعد أو اإلفصاح عن رمز التشفير لمقنوات الفضائية ىل ينطبق عمى مثل 

مانة، في حال االستعمال أو ىذه الحاالت معنى التسميم، ومن ثم وقوع جريمة خيانة األ
 التصرف في الجياز من قبل المتيم؟

الواقع أن التسميم ال ينظر اليو عمى انُو واقعة مادية تتمثل بالمناولة اليدوية التي ترد     
عمى الشيء الذي ينقمُو المجني عميو من سيطرتو الى حوزة الشخص االخر المؤتمن، 

قانوني ناقل لمحيازة قوامو ارادتان انعقدتا عمى ولكن يتعين النظر اليو عمى انو عمل 
تغيير الحيازة، فسواء أن يصطحب التسميم بمظيره المادي فيتخذ صورة المناولة اليدوية، 

 (20)أو أن يكون تسميمًا حكميًا فحسب
ال يشترط أن يتم التسميم بحركة مادية ينقل بيا المال من يد حائزه الى يد بذلك و     

مجرد وجود المال في يد الشخص عمى وجو األمانة فكانُو قد سمم اليو  األمين، بل يكفي
اعتبارًا، فالميم أن المال يصبح في حوزة الفرد عمى وجو من وجوه األمانة، وال يشترط 
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حصول التسميم المادي من المجني عميو الى الجاني، بل يكفي في بعض األحوال 
 (21)وجود التسميم المعنوي

الفرنسي أقر بأن مجرد القيد الكتابي الذي ال يقضي تسميم شيء كما أن القضاء     
مادي أيًا كان يعد من قبيل التسميم المعادل، الذي صيغ بمناسبة االحتيال عمى ضريبة 

 (22)( وعمى عداد موقف انتظار السيارات، والتميفونT.V.Aمبيعات )
فإذا أخذنا بيذا المعنى لمتسميم فإنُو ال تثار أي مشكمة في حاالت تسميم الطاقات      

أو القوى المحرزة التي ال تنطوي عمى تسميم مادي لمطاقة أو القوة محل جريمة خيانة 
األمانة، فالتسميم ال يعني دائمًا المناولة اليدوية فقط بل يتجاوز ذلك الى الحاالت التي 

ناولة اليدوية، وأن جوىر التسميم في جريمة خيانة األمانة لمطاقات أو القوى ال تحقق الم
المحرزة أن يكون المجني عمية قد اتجيت أرادتو الى وضع الشيء في متناول الشخص 

 الجاني أو تحت أمرِه عمى سبيل األمانة.
 المطمب الثاني

 الطاقة أو القوة أمانة الركن المادي لجريمة خيانة
اقتصر المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات صور الركن المادي لقد       

لجريمة خيانة األمانة عمى صورتين ىما: االستعمال والتصرف إذ يقوم الركن المادي 
لمجريمة بتوفر أحدىما فال تنيض جريمة خيانة األمانة اال عندما يقوم الجاني 

د في حيازتو عمى سبيل األمانة أو باالستعمال او التصرف في المال المنقول الموجو 
عيد بو اليو بأي كيفية كانت خالفًا لمغرض الذي عيد بو اليو، بينما أورد التشريع في 

دول المقارنة عدة أنواع لصور الركن المادي لجريمة خيانة األمانة منيا )االختالس ال
  (23)والتبديد واالستعمال والكتم واالتالف والتمزيق والتبديل(

وسنتناول صور الركن المادي لجريمة خيانة األمانة في الفرعين اآلتيين. إذ     
المتمثل في  المنقولنخصص الفرع األول الستعمال المال والثاني لمتصرف في المال 

 الطاقات أو القوى المحرزة.
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 الفرع األول
 )الطاقة أو القوة( استعمال المال المنقول

يقصد باالستعمال استخدام الجاني لممال المنقول المؤتمن عميو لنفسو أو لفائدتو       
  (24)أو لفائدة شخص اخر خالفًا لمغرض الذي عيد بِو اليو من اجمو

وثمة سؤال مفاده إذا كان المعنى العادي لالستعمال ىو مجرد االنتفاع بالشيء دون     
صدُه المشرع العراقي في قانون العقوبات دون نية نية تممكو فيل ىذا المعنى ىو الذي ق

 التممك؟
( التي تنص عمى )فاستعممو بسوء قصد خالفا 453عند التمعن في نص المادة )      

لمغرض الذي عيد بو اليو وسمم لو من اجمو حسبما ىو مقرر قانونا أو حسب 
من ىذه العبارات  (25)التعميمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سممو إياه ....(

يتضح أن المعنى الذي أراده المشرع من االستعمال ىو استعمال الشيء بصفو مؤقتة 
وليس بنية التممك فاالستعمال كصورة من صور الركن المادي في خيانة األمانة يعني 
االستعمال الذي ال يصدر اال من المالك نظرًا لما يترتب عميو من استنزاف قيمة الشيء 

عضيا، وأن كان في الوقت ذاتو ال يدل عمى اتجاه نية المؤتمن الى حبس كميا أو ب
الشيء نيائيًا عن صاحبة وعدم ردُه اليو، أي أن نية الجاني تنصب عمى قيمة الشيء 
فقط دون مادتو إذ أن الجاني ينوي رد الشيء الى صاحبة لكن بعد أن يكون قد 

  (26)استخدمو عمى نحو يجرده من قيمتو كميا أو بعضيا
فقد ذىب الى أن االستعمال ىو  في كل من فرنسا ومصرأما الفقو والقضاء       

صورة من صور الركن المادي لمجريمة يتمثل في أضافة الجاني شيئًا منقواًل في حوزتو 
الى ممكُو الشخصي، حالة كون ىذا الشيء ممموكًا لغيره ومعيودًا بو اليو عمى وجو 

ال ىو ذلك الذي يصدر عن الجاني مصحوبًا بنية تغيير ، وقالوا إن االستعماألمانة
  (27)الحيازة الناقصة الى حيازة كاممة والظيور بمظير المالك

 الفرع الثاني
 )الطاقة أو القوة( التصرف في المال المنقول
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يقصد بالتصرف فضاًل عن تغيير الحائز ليدُه عمى المال من حيازة ناقصة الى       
فعل يخرج بو الفاعل المال المسمم لو من حيازتو كاًل أو بعضًا  حيازة أخرى كاممة كل

وادخالُو في حيازة الغير ويدخل في معناه جميع التصرفات كالبيع والمقايضة واليبة 
والوصية واجراء أي حق عيني متفرع عن حق الممكية كالرىن، فيتحقق التصرف بفعل 

اثباتو، ويستوي أن ينصب التصرف  ظاىر سواء أكان تصرفًا ماديًا أو قانونيًا ليسيل
 . (28)عمى كل المال موضوع األمانة أو جزء منو

كما يدخل في معناه اإلتالف إذ يتمف األمين المال الذي أؤتمن عميو بسوء        
قصد، فإنما يعد فعمُو تصرفًا بالمال عمى خالف الغرض الذي عيد بو اليو، أو سمم لو 
من اجمو حسب ما ىو مقرر قانونًا أو حسب التعميمات، وذلك الغرض ىو المحافظة 

تكبًا لجريمة خيانة األمانة وعميو يتضح االختالف عمى المال، وبذلك يكون األمين مر 
بين التصرف واالستعمال الذي يقصد بو االنتفاع بالشيء أو المال فقط دون تغيير 
ممكيتو أي دون أن تنصرف إرادة الفاعل الى نقل حيازتو من مالكُو الى ممك الجاني 

الجاني نفسو أو نفسو أو الى شخص آخر غير الجاني، ويستوي أن تعود الفائدة عمى 
عمى غيره، فاألمين الذي يقوم بيبة الشيء المؤتمن عميو لمغير يعد مرتكبًا لجريمة 

بينما التصرف يخرج  (29)خيانة األمانة ألنُو قام بعمل ال يمكن أن يأتيو اال مالك الشيء
بو الفاعل المال من حيازتو عمى نحو يفقد أو يضعف بو المجني عميو االمل في 

يكشف نية تغير الحيازة، وأن التصرف يتضمن بالضرورة االختالس إذ استرداده، و 
يفترض فعاًل ال يصدر اال من المالك، فاالختالس ىنا فعل يباشر بو الفاعل سمطات 
عمى المال ال تدخل إال في نطاق سمطات المالك، ومن ثم كان كاشفًا عن نية تغير 

عل المال من حيازتو وىذا ما يميزُه الحيازة ولكن ال يتجاوز االختالس الى اخراج الفا
  (30)عن التصرف

كما أن صور االستعمال والتصرف في الطاقات أو القوى المحرزة في جريمة        
خيانة األمانة عديدة منيا: عمى سبيل المثال ال الحصر من اودعت لديو بطارية 

فائدة غيره دون أن مشحونة بالطاقة الكيربائية فأستيمك جزءًا أو كل شحنيا لفائدتو أو 
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يكون مصرح لُو بذلك، يكون قد ارتكب جريمة خيانة األمانة ركنيا المادي استعمال 
  (31)الطاقة الكيربائية في البطارية

كذلك قيام شخص بمراجعة المختبر الطبي إلجراء الفحص الخاص بالخصوبة      
لغرض اجراء  والطاقة الجنسية وعند وضع كمية من السائل المنوي في عبوة متاحة

الفحص، وتسميميا الى صاحب المختبر، لكن قيام صاحب المختبر باستعمال كمية 
منيا في إجراء تجربة عممية، دون رضاء أو عمم الشخص، وخالفًا لمغرض الذي عيد 

 (32)بو اليو أو سمميا من اجمو
 باإلضافة الى تسميم شخص الياتف النقال الخاص بو الى زميمو لغرض إصالحو أو   

شحنو، وقيام األخير بإدخال برامج والعاب تحتوي عمى فيروسات مدمرة أو خطيرة تؤدي 
الى تعطيل الياتف أو اتالف خالياه أو ممفاتو بصورة كمية أو جزئية مع عممُو بذلك 

(33) 
أما فيما يخص شرط الضرر فقد ذىب جانب من الفقو الى اعتبار الضرر من      

كونُو يمثل النتيجة الجرمية، أي األثر الذي يترتب عمى ماديات جريمة خيانة األمانة 
االستعمال أو التصرف، ويتمثل فيو االعتداء عمى الممكية والثقة التي أودعيا المجني 

 (34)عميو في الفاعل، وعميو إذا لم يترتب عمى الفعل ضرر فال محل لمعقاب
أن يكون الضرر  وال يشترط تحقق الضرر فعاًل، وانما المتفق عميو أنو يكفي    

محتماًل، وال يمنع رد األشياء من قيام الجريمة، كون الضرر كان محتماًل، يستوي أن 
يكون الضرر فادحًا أو أن يكون ضررًا يسيرًا وسواء حقق المتيم فائدة أم لم يحقق، بل 
أن جريمة خيانة األمانة تقع ولو كان الضرر قد حدق بكل من المجني عميو والجاني، 

في حصول الضرر أو عدم حصولو مسألة موضوعية يفصل فييا قاضي والبحث 
 (35)الموضوع

كما ذىب رأي آخر الى أن اشتراط الضرر عمى الوجو المذكور ال يضيُف جديدًا     
الى الجريمة، ويتعين االستغناء عنُو، وعمة ذلك أن الركن المادي لمجريمة يتحقق بتغيير 

 (36)عمى تعريض مصمحة المجني عميو لمضررالحيازة وىذا التغيير ينطوي حتمًا 
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كما أن المشرع الجنائي العراقي لم يشترط في الركن المادي لجريمة خيانة األمانة       
( من قانون العقوبات تحقق الضرر، وانما بمجرد 453المنصوص عمييا في المادة )

لمادي االستعمال أو التصرف في المال خالفًا لما عيد بو اليو يتحقق الركن ا
 (37)لمجريمة

 
 لثالثا المطمب
 وعقوبة الجريمةالركن المعنوي 

يضم الركن المعنوي لمجريمة عناصرىا النفسية، ذلك كون الجريمة ليسْت كيانًا       
ماديًا خالصًا قوامُو الفعل وآثاره، وانما ىي كذلك كيان نفسي قوامو العناصر النفسية 
المكونة ليا وىو ما اصطمح عمى تسميتو بالركن المعنوي لمجريمة، ويراد بِو األصول 

 (38)يمةالنفسية لماديات الجر 
لذا سنتناول في ىذا المطمب الركن المعنوي لجريمة خيانة األمانة الواقعة عمى    

الطاقات أو القوى المحرزة وذلك في فرع أول ومن ثم نبين العقوبة المقررة لمجريمة في 
 فرع ثاٍن وكما يأتي:

 
 الفرع األول

 الركن المعنوي
لمعنوي صورة القصد الجنائي خيانة األمانة جريمة عمدية، يتخذ ركنيا ا       

والمسؤولية عنيا ال تنيض اال بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل، وتكمن اىمية القصد 
في خيانة األمانة انيا ال تقوم عند انتفائُو ولو توافر لدى المتيم خطأ جسيمًا كما لو 
أىمل الوكيل في القيام بالعمل المكمف بو أو صدر عنُو خطأ فاحش فأضاع عمى 

 القصد العام والقصد الخاص. ن من القصد ىمايوىناك نوع (39)الموكل مالوُ 
 أولا: القصد العام.

 يقوم القصد العام عمى عنصري العمم واإلرادة، إذ يفترض عمم الفاعل بعائدية       
المال موضوع الخيانة وبأن المال ممموك لغيره، فاذا جيل ذلك ألنُو خمط بينو وبين 
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المال الذي يممكو، فاعتقد حين يتصرف فيو بانُو يتصرف في مالُو ينتفي القصد ومن ثم 
ومجرد خمط الجاني المال موضوع األمانة      (40)تنتفي المسؤولية عن خيانة االمانة

ردُه أو التصرف فيو متى كان ذلك غير قاطع بانصراف نيتُو  مع مالُو أو التأخير في
 (41)الى اضافتو الى ممكو أو اختالسُو لنفسو فال يتحقق الركن المعنوي لخيانة االمانة

فمن يودع بطارية مشحونة لدى اخر ويقوم األخير بوضعيا في مخزن لدية مع 
المشحونة ضنًا منُو  بطاريات فارغة من الشحن ومن ثم يقوم بالتصرف في البطارية

بانيا من البطاريات الفارغة ال تنيض بحقو جريمة خيانة األمانة النتفاء عنصر العمم 
 في القصد الجرمي.

ويفترض العمم بنوع الحيازة، أي انُو يعمم وقت التصرف في المال انُو يحوزهُ          
لمحافظة عمية او لغرض اعمى سبيل األمانة،  فمن سمم ىاتفًا نقاالً حيازة ناقصة، 

اصالحُو واستعممُو المؤتمن في امر معين أضر بالياتف، اال انو لم يدرك ان استخدامُو 
يمحُق ضررًا بالياتف كمن يقوم بإدخال تحديثات او العاب وال يعمم انيا تحتوي عمى 
فايروسات تؤدي الى تعطيل الخط أو استيالك الرصيد وال يعمم ان حيازتو لمياتف 

 (42)ال يمكن ان يسال عن جريمة خيانة االمانة كانت ناقصة
كما يتطمب العمم بماىية الفعل المتمثل باالستعمال او التصرف واثرُه المحتمل        

في ممكية المجني عميو وحيازتُو، إذ يمزم عممُو بما ينطوي عميو فعمُو من تغيير نوع 
بر من المراجع ان يضع فاذا طمب صاحب المخت (43)الحيازة من كونيا ناقصة الى تامة

كمية من سائمو المنوي في عبوة إلجراء فحص الخصوبة الجنسية، وقام صاحب 
المختبر باستعمالُو إلجراء تجربة او في التمقيح االصطناعي، دون رضا او عمم 

صاحب المختبر في جريمة خيانة األمانة لعممُو بماىية فعمُو  ةالشخص، تنيض مسؤولي
  (44)وتغيره لنوع الحيازة

باإلضافة الى العمم يشترط وجود إرادة إذ يتعين أن تتجو إرادة األمين الى تغيير      
كما يجب أن تنصرف إرادة الجاني لمقيام باستعمال او  (45)الحيازة من ناقصة الى كاممة

التصرف في المال فإذا ىمك المال نتيجة اىمال الفاعل او عدم احتياطو انتفت الجريمة 
  (46)القصد الجنائي لدى الفاعلوذلك بانتفاء 
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 ثانياا: القصد الخاص. 
القصد الخاص بنية تممك المال، وىي تعني إرادة السموك إزاء المال كما  يتمثل      

  (47)يسمكُو مالكو، أي إرادة الحمول محل المالك في سمطاتو عمى المال
تعني إرادة وال تختمف ىذه النية في عناصرىا عن نية التممك في السرقة فيي    

السموك إزاء الشيء، فالمتيم يريد أن يباشر السمطات التي تنطوي عمييا حق الممكية 
باسمة ولحسابو غير محترف لممالك بالحقوق والسمطات التي كان سند حيازتو يفرض 

كما يخضع اثبات  (48)عميو االعتراف بيا، فاذا انتيت ىذه النية فال يتوافر القصد
إال انو قد تثور بعض الصعوبات العممية، كون االمر يختمف  القصد لمقواعد العامة

حسبما يكون الفعل المادي المسند لممتيم، فاذا كان الفعل المادي ىو استعمال الشيء 
 (49)فيجب إقامة الدليل عمى انصراف نية الحائز الى حرمان صاحب المال منو

وذىب رأي الى أن القصد الجنائي العام يكفي لجريمة خيانة األمانة دون أتجاه     
النية الى التممك إذ تتحقق خيانة األمانة حتى أذا كانت نية الجاني اتجيت الى 
االستعمال الوقتي طالما انو استعمل المال خالفًا لمغرض الذي سمم من أجمُو، ويستدل 

العراقي أراد في االستعمال، ىو استعمال الشيء بصفو أصحاب ىذا الرأي بإن المشرع 
  (50)مؤقتو وليس نية التممك

وعند الخالصة أن القول بأن القصد الجنائي العام يكفي لجريمة خيانة األمانة دون     
جريمة خيانة األمانة عندما يكون استعمال  ماتجاه نية الجاني الى التممك يكفي إلتما

لمحرزة المودعة عمى سبيل األمانة، اما في حال التصرف بيا فقط لمطاقات أو القوى ا
تصرف المالك فإن ذلك يتطمب نية التممك وبالتالي اشتراط القصد الخاص إلتمام 

 الجريمة.
 الفرع الثاني

 عقوبة جريمة خيانة األمانة
 يحددُ  اً المعدل نص 1969لسنة  111لم يتضمن قانون العقوبات العراقي رقم       
 جريمة خيانة األمانة لمطاقات أو القوى المحرزة، وبذلك يتم الرجوع الىل خاصة عقوبة
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( من 453العقوبة المقررة لجريمة خيانة األمانة بمقتضى المادة )الخاص ب النص
 . القانون وىي الحبس أو الغرامة

نما جعميا سمطة تقديرية ا  كما لم يتضمن القانون حدود ىاتين العقوبتين، و         
أن المشرع العراقي شدد عقوبة جريمة خيانة  وجدير بالذكر (51)كمة الموضوعلمح

ة لدى شخص الفاعل ناألمانة في بعض الحاالت التي تعتمد اساسًا عمى صفات معي
من  أم المحرزة وال عالقة ليا بموضوع المال محل الجريمة سواء كان من الطاقات

  (52)األموال األخرى
نسي عقوبة خيانة األمانة الحبس لمدة ثالثة سنوات وغرامة جعل المشرع الفر وقد       
( يورو وفي حال وجود ظرف مشدد فتزداد لتصل الى خمس سنوات 375000قدرىا )

 (53)( يورو750,000او سبع سنوات وغرامة )
الحبس ويجوز أن تضاف عمييا غرامة مالية ال  المشرع المصري فقد جعميا اما       

ويسري عمى جريمة  (54)م ينص عمى ظروف مشددة لمجريمةتتجاوز مائة جنيو، ول
خيانة األمانة القيد الذي يرد عمى الدعوى الجنائية إذا ربطت بين المتيم والمجني عميو 
صمة االبوة أو البنوة أو الزوجية وىو القيد المنصوص عميو في جريمة السرقة وذلك 

 (55)لتوافر عمتو في خيانة االمانة
وفقًا لمرأي القائل بشرط غير متصور فيو أما الشروع في جريمة خيانة األمانة         

ألنيا اما تقع كاممة او ال تقع كون الجريمة تتم متى اظير األمين توافر القصد الخاص 
نيتو لتممك الشيء ولما كان اتجاه النية الى التممك أمرا ال يتحمل التجزئة فال يتصور 

 (56)الشروع في ىذه الجريمة
في  يرجعغير متصور في جريمة خيانة األمانة والسبب ن الشروع با عتقدأننا ن إال    

ولو كانت ، وليس خارج عن حيازتو الى كون المال موجود اساسًا في يد الجاني ذلك
مؤقتة وبالتالي عند استعمالو او التصرف بو تقع الجريمة كاممة وال توجد فسحة حيازة 

 أساسا.لمبدء باالعتداء عميو كونو بيده 
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 الخاتمة
( جريمة خيانة أمانة الطاقات أو القوى المحرزةبعد أن انتيينا من بحثنا الموسوم )   

كان لزامًا عمينا أن نبين ثمرة البحث من خالل استعراض النتائج التي توصمنا الييا 
 والتوصيات التي يتم اقتراحيا وكما يمي: 

 أولا: النتائج.
المنقولة  لالمشرع الجنائي العراقي انزل الطاقات أو القوى المحرزة منزلة األموا -1

لتطبيق احكام جريمة السرقة ولم ينص عمى إمكانية تطبيق الحكم عمى جرائم 
 األموال األخرى ومنيا جريمة خيانة األمانة.

إمكانية أن تكون الطاقات أو القوى المحرزة محاًل لجريمة خيانة األمانة استنادًا  -2
لعراقي ينص الى معيار القيمة االقتصادية لمشيء لعدم وجود نص في التشريع ا

 .ة مادية ومنقولية الطاقات أو القوى المحرزة في غير جريمة السرقةعمى معالج
التسميم الحكمي لمطاقات أو القوى المحرزة يكفي لتحقق التسميم المنصوص  -3

 عميو كشرط لتحقق جريمة خيانة األمانة. 
عة لم يفرد المشرع الجنائي العراقي عقوبة خاصة لجريمة خيانة األمانة الواق -4

 عمى الطاقات أو القوى المحرزة. 
 المقترحات. ثانياا: 
نقترح عمى المشرع الجنائي العراقي أن ينص عمى عقوبة مشددة لجريمة خيانة  -1

 الىميتيا. األمانة الواقعة عمى الطاقات أو القوى المحرزة
( الفقرة الخاصة بالطاقات أو القوى المحرزة وعدم 439تعديل نص المادة ) -2

اختصارىا عمى جريمة السرقة وانما شمول جرائم األموال ومنيا جريمة خيانة 
األمانة، ليكون النص كاالتي: )ويعتبر مااًل منقواًل الطاقات أو القوى المحرزة 

 الخاصة( والقوانينلتطبيق احكام ىذا القانون 
منى عمى القضاء العراقي عدم التردد في تكييف الطاقات أو القوى المحرزة نت -3

عمى انيا أموال واخضاعيا الى جريمة خيانة األمانة استنادًا الى معيار القيمة 
 االقتصادية لمشيء وليس الى الوجود المادي الممموس.
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 الهوامش

                                                           
 المعدل 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 439ينظر نص المادة )  - 1
، 6د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات، االسكندرية، ط -2

 1273، ص2019
( عمى )أن الطرح االحتيالي 311/2يذكر أن قانون العقوبات الفرنسي النافذ قد نص في المادة ) -3

 لمطاقة عمى حساب االخرين يعتبر بمثابة السرقة(
 1274د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص -4
 المعدل 1960لسنة  16العقوبات االردني رقم ( من قانون 399/3ينظر نص المادة )  -5
 المعدل   1943لسنة  340( من قانون العقوبات المبناني رقم 635ينظر نص المادة ) -6
يذكر أن المشرع الجنائي الميبي أورد نصًا مشابو لمنص الجنائي المبناني إذ نص في المادة  -7
مموكًا لغيره يعاقب بالحبس. ويعد من ( من قانون العقوبات عمى )كل من اختمس منقواًل م444)

األموال المنقولة في حكم قانون العقوبات الطاقة الكيربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة 
 االقتصادية(

بيروت،  ،قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحمبي الحقوقيةد. عمي عبد القادر القيوجي،  -8
رح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، و د. محود نجيب حسني، ش 830ص 2002

دار النيضة العربية، ود. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص،  913ص
شرح قانون العقوبات القسم الخاص، بغداد، ، و د. ماىر عبد شويش الدرة، 981، ص1985، 3ط

 321، ص1997
، مكتبة السنيوري، تالقسم الخاص من قانون العقوباشرح احكام د. جمال ابراىيم الحيدري،  -9

ود. محود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر  413، ص205بيروت، 
 1273سابق، ص

تفسير النصوص الجزائية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كاظم عبد اهلل حسين الشمري،  -10
 328، ص2001كمية القانون جامعة بغداد، 

الوافي في شرح جرائم القسم الخاص، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، د. سمير عالية،  -11
 643، ص2020

د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف،  -12
 464، ص1978االسكندرية، 
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 المعدل  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 454ينظر نص المادة ) -13
د. واثبة السعدي، قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة طبع،  -14
 190ص
 322د. ماىر عبد شويش الدرة مصدر سابق، ص -15
جرائم االعتداء عمى االشخاص واالموال، دار المطبوعات الجامعية، د. فتوح عبد اهلل الشاذلي،  -16

 609، ص2002االسكندرية، 
 المعدل 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 453ينظر نص المادة ) -17
 418د. جمال ابراىيم الحيدري، مصدر سابق، ص -18
( من القانون 422( من قانون العقوبات المصري وتقابميا المادة )341ينظر نص المادة ) -19

 ( من قانون العقوبات المبناني670االردني والمادة )
 1279د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص -20
 467د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص -21
 644د. سمير عالية، مصدر سابق، ص -22
( من قانون العقوبات 670( من قانون العقوبات المصري وكذلك المادة )341ينظر نص المادة ) -23

 قانون العقوبات االردني ( من422المبناني والمادة )
 187د. واثبة داود السعدي، مصدر سابق، ص24
 المعدل 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 453ينظر نص المادة ) -25
 320د. ماىر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص -26
و د.  990د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص -27

، 1984، 8شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة جامعة القاىرة، طمحمود محمود مصطفى، 
قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، االسكندرية، و د. رمسيس بينام،  596ص

نقاًل عن محمود  1968لسنة  10كذلك قرار محكمة النقض في فرنسا رقم  1261، ص1999
 596، ص1984، 8شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة جامعة القاىرة، ط، فىمحمود مصط

 521د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص -28
 321د. ماىر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص -29
 40د. جمال ابراىيم الحيدري، مصدر سابق، ص -30
 1273صدر سابق، صد. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، م -31
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