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  القصد الجنائي

   في جريمة خيانة األمانة

  "دراسة مقارنة"

  

  دكتور

  محمد أحمد محمد منتصر

  عضو هيئة التدريس األسبق

  والدراسات اإلسالمية  بكلية الشريعة

   جامعة القصيم

  



 ٢٣١٣

  مقدمة البحث

  :موضوع البحث

كز عليها المسئولية الجنائيـة،     فترض فكرة اإلثم أو الذنب التي ترت      ت

 لـيس فقـط أن يـساهم        مبادئ المستقرة تقليديا في قانون العقوبات،     وفقًا لل 

الشخص بسلوكه إيجابيا أي بإتيان الفعل أو السلوك اإلجرامـي، أو سـلبيا             

باالمتناع عن مباشرة ذلك السلوك واإلحجام عنه وقـع بالمخالفـة لـنص             

 بل يجب أن تتوافر عالقة ذات طابع نفسي بـين هـذا الـشخص               )١(عقابي

 هذه العالقة تتحقق في أخطـر صـورها         ئع المادية التي ساهم فيها؛    والوقا

حينما يعلم األمين وقت تصرفه بأن حيازته للشيء هي حيـازة ناقـصة أو              

ه نيته للظهور عليـه بمظهـر       مؤقتة بناء على عقد من عقود األمانة وتتج       

  ).٣( القصد الجنائيالنفسيةويطلق على هذه الصورة من العالقة ) ٢(المالك

                                        
ق المـستحدث مـن     ٧٣ لـسنة    ٣٧٣٩٢ الطعن رقـم     ٧/٥/٢٠٠٥نقض جنائي   (١) 

    ١٥١، ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 

عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن رسـالة       /  د (٢)

 الطعن رقم   ١٥/١١/١٩٩٤وأجع نقض جنائي    . ٣٢١ ص ١٩٥٩دكتوراه القاهرة   

 الجنائية، المـستحدث مـن القواعـد       ق، المجموعة العشرية   ٥٩ لسنة   ٢٧٣٥٤

ص ١٩٩١/٢٠٠١القانونية التي قررتها محكمة النقض فـي المـواد الجنائيـة            

٨٥٧   .  

الوجيز في شرح قانون العقوبات القـسم الخـاص دار          : محمود نجيب حسني  /  د (٣)

 ,levasseur (G) , Chavannes (A).٨٥١ ص ١٩٩٣النهـضة العربيـة   

moreil (j), bouloc (B), droit penal general et procedure penal, 

١٣ed sirey ١٩٩٩, p.٦٤, merle (R) vitu (A), traite de droit 



 ٢٣١٤

ن نوع القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة مختلف ن ناحية فإ وم

فيه، فهل هو قصد عام أو قصد خاص، وإذا كان قصد خاص فما هو ذلـك              

بل أكثر من ذلك فإنه قد يثار من المتهم أمام المحكمـة موضـوع              . القصد

 الشيء المسلم إليـه لحـين       امتناعه عن الرد لكون القانون يسمح له يحبس       

   .حقهاستيفاء 

  : أهمية الموضع وأسباب اختياره

تتلخص أهمية الموضع واألسباب التي دفعتني إلى اختياره بالنقـاط      

  : التالية

 هـو   – وباعث أحيانًـا     –  علم وإرادة     -ن القصد الجنائي بعناصره      إ  -١

رتكاز الحقيقية في دراسة نفسية المجرم غير متأثرة بجسامة         نقطة اإل 

مين والظروف اللصيقة بشخـصه     فإذا كان األ  ) ١(فعل المادي المؤثم  ال

 هو ذاته فإن توافر القصد فإنه يكـون         تهعتبار فإننا نعتقد بنفسي   محل إ 

  .جديرا بالمسئولية وللعقاب

                                                                                           
criminal ,t.٢.caujas.١٩٩٧.p.١٢٢٤, pradel (j), droit penal 

general, led. Cavjas.١٩٩٦,p.٣٢٩.     

١) (Bernardini (B), L'intention Coupable en droit penal, these, 

nice, ١٩٧٦.p.٥٢٦. rassat (M.L), Droit Penal general, 

١٩٩٧.p.٣٤٨.    



 ٢٣١٥

إن القصد الجنائي موضع دقيق التصاله بمعنويات الجريمة وجذورها           -٢

مكن وال ي , ) ١( التي توجه الجاني في نشاطه     الدفينة في اإلرادة اآلثمة   

أن يتم التغاضي بمن يعبث بأوامر القانون ونواهيه، فإرادة الجـاني           

 فالشخص الذي ينتهك حق ملكية    ) ٢(في الخروج على القانون   واضحة  

لثقة التي أودعت فيه دل على عـدم        شخص آخر عن طريق خيانة ا     

  .حكام القانون بأ– عن قصد –كتراث إ

  : تقسيم البحث

  :  النحو التاليبناء على ما سبق يقسم البحث على

ريمة خيانة األمانة في اللغة      التعريف بالقصد الجنائي في ج     :مبحث تمهيدي 

  .صطالح الشرعيواإل

  .  حقيقة القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة:فصل أول

  .  نوع القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة:الفصل الثاني

  .نتفائه إثبات القصد الجنائي والدفع با:الفصل الثالث

  مبحث تمهيدي

  التعريف بالقصد الجنائي

  في جريمة خيانة األمانة في اللغة واالصطالح الشرعي

  : تمهيد وتقسيم

                                        
رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة دار الفكـر             /د(١)

   . ٢٧٥ ص ١٩٧٩العربي 

(٢) (Larguier (j), Droit Penal general, ouatorzim, ed ١٩٩٣,p.٣٣. 

  



 ٢٣١٦

عن التعريف بالقصد الجنائي لغـة      نتناول في هذا المبحث الحديث      

  .بينلصطالحا، كما نتناول بيان ماهية خيانة األمانة وذلك في مطوإ

  المطلب األول

  نائي لغة واصطالحاماهية القصد الج

  :التعريف بمصطلح القصد: أوالً

  :  في اللغة-١

فالعمد ). ١(القاف والصاد والدال، أصول ثالثة يدل أحدها على االعتماد واألم         

قصد قصدا  : ، ويقال ) ٢(هإتيان الشيء، وقصده أي نحا نحو     : أو القصد يعني  

) ٤(طلبته بعينة .. .قصدت الشيء : وإليه توجه إليه عامدا، ويقال    ) ٣(فهو قاصد 

  .ووجه إرادته نحوه

  :  في االصطالح الفقهي-٢

أوهي تعمد النتيجة المترتبة علـى الفعـل        ) ٥(ة المقترنة بالفعل  القصد اإلراد 

  . )٦(المادي

  التعريف بمصطلح الجناية: ثانيا

  :  في اللغة-١

                                        
   . ٩٦ ص٥ر ج لسان العرب البن منظو(١)

   . ٥٠٥، ٥٠٤  المصباح المنير للفيومي ص(٢)

  . ٣٥٢ ص٨  تهذيب اللغة لألزهري ج(٣)

  .٧٧٦ ص٢ المصباح المنير للفيومي ج(٤)

 ٦  حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير األبـصار اليـن عابـدين ج                (٥)

   . ١٦٩ص

ارنًا بالقـانون الوضـعي دار      عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مق      /   د  (٦)

   . ٣٠٨، ص١٤٣٠/٢٠٠٩، ١الحديث ج



 ٢٣١٧

 الذنب والجرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقـاب           :الجناية

بجناية غيره مـن    أنه ال يطالب    : والمعني.  واآلخرة  في الدنيا  صأو القصا 

أقاربه وأباعده، فإذا جني أحدهم جناية ال يطالب بها اآلخر لقولـه تعـالي              

   .)١()والتزر وازرة وزر أخري(

والجناية مأخوذة من جني، تقول جني على قومه جناية، أي أذنـب            

جر جريرة يجني جناية على     ، وجني فالن على نفسه إذا       )٢(ذنبا يؤاخذ عليه  

  .)٣("اإل علي نفسهال يجني جان ": وفي الحديث. قومه

اكتسيه، وأصله من جني الثمـر       المرء من شر  سم لما يجنيه    وهي إ 

مثل التجرم، وهـو أن يـدعي       : ، والجناية والتجني  )٤(وهو أخذه من الشجر   

  . )٥(أجناؤها أبناؤها: عليك ذنبا لم تفعله وفي المثل

   : الفقهيطالح  في االص-٢

أسم لفعـل   : والجناية. يعبر الفقهاء كثيرا عن الجريمة بلفظ الجناية      

كل فعل عدوان على    : قال ابن نجيم  ) ٦(محرم شرعا سواء حل بمال أو نفس      

النفوس واألطراف من اآلدمي،لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل بـه           

                                        
، المجمـوع شـرح     ٢٥٢ ص ٣ع للبهـوتي ج   ن  الروض المربع شرح زاد المستق      (١)

  .    م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب ٢٠المهذب للشيرازي ج

   . ١١٢ ص١  المصباح المنير للفيومي ج(٢)

   ".  نيج" مادة ٥١٩ ص١  لسان العرب البن منظور ج(٣)

   .  ٢٨٦ ص٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم ج) (٤

   . ٢٣٠٥، ص٦الصحاح للجوهري ج) (٥

   . ٨٤ ص٢٧المبسوط لشمس الدين السرخسى ج) (٦



 ٢٣١٨

 غصبا ونهبا أو إتالفًا والجناية الواقعة في المال تسمي) ١(التعدي على األبدان

  .)٢(وخيانة

وعلى هذا األساس فلفظ الجناية في االصطالح الفقهي مرادف للفظ          

كل فعل محظور : وبناء عليه يكون تعريف الجرجاني للجناية بأنها. الجريمة

يتضمن ضررا على النفس أو غيرها شامالً لكل ضرر وقع على الشخص            

فكل جريمة هـي جنايـة سـواء        . )٣(خال...  أكان في النفس أو المال     سواء

  . عوقب عليها بالحبس أو الغرامة أم بأشدهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
   . ٥ ص٥منتهي اإلرادات للقنوجي ج) (١

   . ٢٨٧ ص٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم ج) (٢

      .١٠٧التعريفات للجرجاني، ص) (٣



 ٢٣١٩

  المطلب الثاني

  ماهية جريمة خيانة األمانة

  لغة واصطالحا 

  : التعريف بمصطلح الجريمة: أوالً

  :  في اللغة-١

وهـي  . )١(جرائم، وجريمة القوم كاسـبهم    : الجريمة الذنب والجمع  

أذنب ويقال جـرم    : ال جرم فالن  بمعني أذنب وكسب، نق   رم  مأخوذة من ج  

          .   جني جناية: نفسه وفالن جريمة أهله، وجرم عليهم، وإليهم

 وقيل الجر٢( والجريمة والتعدي وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب        م( .

 ِجِدولَا يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم َأن صدوكُم عِن الْمـس وقيل في قوله تعـالي  

ولَا تَعاونُوا علَى الْـِإثِْم   ۖ وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوٰى ۘالْحراِم َأن تَعتَدوا 

أي ال يحملنكم بغض قـوم  ) ٣("ِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب ۖ واتَّقُوا اللَّه ۚوالْعدواِن 

  . ال يكسبنكم: ويقال. على االعتداء عليهم

كل أمر إيجابي يعاقب عليه القـانون، سـواء         : يمة بوجه عام  فالجر

  .كانت مخالفة أم جنحة أم جناية

  

  

  

    

  :  في االصطالح الفقهي-٢

                                        
   .  ١٠٨٧، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص٨٨ ص٥الصحاح للجوهري ج) (١

   .  ٤٤٥ ص١، لسان العرب البن منظور ج٦٤ ص١١ تهذيب اللغة لألزهري ج(٢)

   .  ٢ سورة المائدة اآلية رقم (٣)



 ٢٣٢٠

أو ) ١(الجريمة محظور بالشرع زجر اهللا تعالي عنها بحد أو تعزيـر  

هي ما يمكن أن نطلق كلمه الجريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق              

  .)٢(قيموالعدل والطريق المست

  : التعريف بمصطلح الخيانة: ثانيا

  :  في اللغة-١

خان الحق، وخـان العهـد      ) ٣( اإلنسان فال ينصح    أن يؤتمن  :ونخال

وتخون، صار خائنًا، وفالنًا أتهمه بالخيانة .. )٤(لم يؤدها أو بعضها: واألمانة

أسم بمعني الخيانة، وهو من المصادر التي جاءت        : وتلمس خيانته والخائنة  

يعلم خائنة األيمن ومـا     (–وفي التنزيل العزيز    ) ٥(ى لفظ الفاعلة كالعاقبة   عل

  ). تخفي الصدور

راه خص  الخائن والخائنة، قال أبو عبيد نوفي الحديث أنه رد شهادة

به الخيانة في أمانات الناس دون ما أفترض اهللا على عباده وائتمنهم عليـه              

   ) امنوا ال تخونوا أماناتكميا أيها الذين(فإنه قد سمي ذلك أمانة فقال 

  

  

  :  في االصطالح الفقهي-٢

                                        
   .  ٢١٩ األحكام السلطانية للماوردى، طبعة ثالثة، ص(١)

   .  ٢٤ة، طبعة دار الفكر العربي، ص اإلمام محمد أبو زهرة، الجريم(٢)

   .  ٤٩٩ ص٢٣ تاج العروس ج(٣)

   .  ١١٤٩ القاموس المحيط للفيروز أبادي ص(٤)

   .  ٢٦٣ ص١ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ج(٥)



 ٢٣٢١

أو ) ١(الخيانة هي أن يخون المودع ما في يده من الشيء المـأمون           

   . )٢(هي األخذ مما في يده على وجه األمانة

  : التعريف بمصطلح األمانة: ثالثاً

  :  في اللغة-١

مستجير األمانة مشتقة من األمن التي هي ضد الخوف، ولهذا يقال لل   

رجل أمـان، إذا كـان أمنيـاً،        : ليقا. من على نفسه  ألنه استجار ليأ  " آمن"

   .)٣(واألمانة ضد الخيانة: منه؛ إذا كان يأمنه الناس وال يخافون عائلتهورجأل

 الحافظ الحارس والمأمون وهو من يتولي رقابـة شـيء           :واألمين

  . )٤(والمحافظة عليه

 " مكان األمن ومنه قول تعـالي       الوفاء والوديعة، والمأمن   :واألمانة

يسمع كَلَام اللَِّه ثُم َأبِلغْـه   وِإن َأحد ِمن الْمشِْرِكين استَجارك فََأِجره حتَّٰى

 نَهْأمۚمذَِٰلك  ونلَمعلَا ي مقَو م٥("  ِبَأنَّه(.  

  :  في االصطالح الفقهي-٢

حمل صاحبه على حفظ الحقوق      بها خلق كريم ي    األمانة تطلق ويراد  

ألصحابها، أو استعداد المؤتمن لحفظ الحقوق التي يوكل إلى الشخص فـي            

ِإن اللَّه يـْأمركُم َأن تُـَؤدوا       " حفظها من ودائع وغيرها ومنه قوله تعالي      

                                        
   .  ٣٧٣ ص٥ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج(١)

    .  ٥٥ ص٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم ج(٢)

، القـاموس المحـيط للفيـروز أبـادي         ١٣٣ معجم مقاييس اللغة البن زكريا ص      (٣)

   .  ١١٧٦ص

   .  ٢٦، المعجم لوجيز، ص٢٨ ص١ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ج(٤)

   .  ٦ سورة التوبة اآلية رقم(٥)



 ٢٣٢٢

اللَّـه    ِإنۚعدِل وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْ الَْأمانَاِت ِإلَٰى َأهِلها

ِإنَّـا   " وقولـه تعـالي   ) ١("  ا بِصيرا ِإن اللَّه كَان سِميعِۗنِعما يِعظُكُم ِبِه 

والِْجباِل فَـَأبين َأن يحِملْنَهـا    عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض

  .)٢(" ا ِإنَّه كَان ظَلُوما جهولًۖان وحملَها الِْإنْس وَأشْفَقْن ِمنْها

ومن خالل ما تقدم يمكن القول بأن القصد الجنائي األمانة هو اتجاه            

الجاني إلى استعمال الشيء المسلم له أو إلى التصرف به مع علمه إن              إرادة

هذا االستعمال والتصرف مخالف ألحكام الشرع سالكًا طرقًا ملتوية ينتفـي           

   .)٣(عنها األمان

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  حقيقة القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة

  : تمهيد وتقسيم

 باعتباره   في خيانة  في هذا الفصل بيان حقيقة القصد الجنائي      نتناول  

عمل إرادي إجرامي يترتب عليه اعتبار صاحبه مسئوالً عن فعله المـادي            

ي القانون الجنـائي     في جريمة خيانة األمانة ف     عمديةالصادر منه مسئولية    

                                        
   .  ٥٨  سورة النساء اآلية رقم (١)

   .  ٧٢  سورة األحزاب اآلية رقم (٢)

د عليوي ناصر، خيانة األمانة وأثرها في العقود الماليـة فـي الـشريعة              محم/ د (٣)

   .  ٤٢، ص٢٠٠١اإلسالمية، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، الطبعة األولي 



 ٢٣٢٣

ولذا نقسم هذا الفصل إلـى      . الوضعي، كما نتناول بيانه في الفقه اإلسالمي      

  : مبحثين

  المبحث األول

  ماهية القصد الجنائي

  : تمهيد

لتحديد ماهية القصد الجنائي يجب التعرف على القـصد الجنـائي           

  : قه اإلسالمي وذلك في مطلبينبصفة عامة في القانون الوضعي والف

  طلب األول الم

  تعريف القصد الجنائي بصفة عامة 

ئي، إذ تقتضي الدقة في ليس من المالئم أن نبدأ بتعريف للقصد الجنا

ولـيس هـذا التحليـل      ليل فكرة القصد واستخالص عناصره،      التعريف تح 

 ولـم يـضع     ،ميسورا، إذ أن تحديد عناصر القصد محل للخالف الفقهـي         

ا للقصد الجنائي بل أشار إلى لزومـه        التشريع المصري وال الفرنسي تعريفً    

  .)١(ركنًا للمسئولية في جرائم متعددة

 نظريتان إحداهما نظريـة العلـم واألخـرى         أما في الفقه فيتنازعه   

والجامع بين هذين النظريتين اعتـدادهما بـالعلم واإلرادة         ) ٢(نظرية اإلرادة 

                                        
السيد عتيق، شرح قـانون العقوبـات القمـم العـام دار النهـضة العربيـة                / د) (١

  . ٢٤٠ ص٢٠٠٥/٢٠٠٦

المصري القسم العام دار النهـضة العربيـة        عمر سالم، شرح قانون العقوبات      / د  

  .٣٥٣، ص٢٠١٠

 Grifon, De lintention en matiereأنظر في عرض هذه النظريات تفصيالً،)(٢

Penal, these, ١٩٩١,p.٤٠, Bernardini (R), 

Droitpenal general, paris ٢٠٠٣,p.٣٨١. 



 ٢٣٢٤

وقائع المكونـة    الجنائي، فكالً منهما يستلزم العلم بال      كعنصرين لبناء القصد  

للجريمة، ولكن إحداهما نظرية العلم فيكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلـى            

الفعل، وأن يحاط علما بالوقائع المتصلة به اتصاالً يحدد داللته اإلجراميـة،   

  . )١(وأن يتوقع النتيجة اإلجرامية المترتبة على سلوكه اإلجرامي

يجة لى العلم وإرادة النت   أما الثانية وهي نظرية اإلرادة فإنها تعول ع       

  .)٢(طي الفعل داللته اإلجراميةاإلجرامية وإرادة كل واقعة تع

ونظرية اإلرادة هي النظرية السائدة في الفقه المصري والفرنسي،         

ي اتجاه إرادة الجـان : "وعلى هذا األساس يجري تعريف القصد الجنائي بأنه      

لعلم بكافـة مكونـات      وإرادة نتيجة مع ا    إلى ارتكاب سلوك مخالف للقانون    

 وبعبارة أخري العلم المقترن بـإرادة النـشاط المـادي المكـون             ،الجريمة

 أي توجيـه    رفهـا القـانون،   ، فهو تعمد ارتكاب الجريمة كما ع      )٣(للجريمة

  عن علم بالفعل ومع العلم بتحريمه      اإلرادة إلحداث أمر يعاقب عليه القانون     

   . )٤(قانونًا

                                                                                           
ـ          / د يلية مقارنـة   محمود نجيب حسني، النظرية العامة القصد الجنائي دراسـة تأص

 ومـا  ٢٨ ص١٩٨٨للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهـضة العربيـة     

   .  بعدها

عمـر  / إبراهيم عيد نايـل، د    / د ٢٩٢عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ص     / د)(١

محمد محمد سالم، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، دار النهـضة العربيـة،              

   .  ٢٩٢، ص٢٠٠٧

العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامـة           عبد  / د) (٢

   .  للجريمة طبعة ثانية

القصد الجنائي في القانون المصري والمقارب، رسالة       : عبد المهمين بكر سالم   /  د (٣)

   .   ١،ص١٩٥٩دكتوراه، 

عارف، طبعة  السعيد مصطفي السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، دار ال         /  د (٤)

   .  ٣٨٦، ص١٩٦٢رابعة، 



 ٢٣٢٥

  

  موقف محكمة النقض 

مة النقض فقد اتجهت في العديد من أحكامها إلى القول بأن           أما محك 

وقضت بأن المناط في قيـام      ) ١(القصد الجنائي هو تعمد الجاني إتيان الفعل      

. )٢(الجريمة باقتراف الفعل المادي ويكفي أن يتم الفعل عـن علـم وإرادة            

وقضت بأن الركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط المشرع لقيـام            

ي أن يتوافر القصد الجنائي العام وهو يتحقـق         مة قصدا جنائيا بل يكف    الجري

الـنقض  وقد قضت محكمة    . )٣(بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه      

بأن القصد الجنائي في الجريمة العمديه يقتضي اقتـراف الفعـل المـادي             

 وقالت صراحة . )٤(ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل        

في أحد أحكامها بأنه في الجرائم التي يتطلب فيها ثبوت قصد خـاص فـال        

ضـات  افترع في ثبوت هذا القصد باعتبـارات وا       يتصور فيها اكتفاء الشار   

  .)٥(قانونية

                                        
ق، المجموعة العشرية   ٦٨ لسنة   ١٤١٣٦، الطعن رقم    ٤/١/٢٠٠١ نقض جنائي    (١)

الجنائية، المستحدث من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في المـواد    

   .  ٨٤، ص١٩٩١/٢٠٠١الجنائية، 

مـستحدث مـن    ق، ال ٦٥ لسنة   ١٤٣٤٨، الطعن رقم    ١٨/١/٢٠٠٤ نقض جنائي    (٢)

   .  ٨٤، ص٢٠٠٣/٢٠٠٤المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 

ق، مجموعة أحكـام    ٦٧ لسنة   ٢٩٦٥٣، الطعن رقم    ١٠/٣/١٩٩٨ نقض جنائي    (٣)

 وأقطـر   ٧٨، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦النقض الـدوائر الجنائيـة بمحكمـة الـنقض          

Crim٤octobre ١٩٨٢, B. N٢٠٣ p. ٥٣٣.  .   

ق، المـستحدث مـن     ٦٩ لسنة   ٢٦٦٨٢ الطعن رقم    ٣/١٠/٢٠٠٥نقض جنائي    (٤)

 – ٧٨ ص   ٢٠٠٥/٢٠٠٦المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض        

   .  واألجنسبى

   .  ٩، ص٢٠٠٥/٢٠٠٦األحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، (٥)



 ٢٣٢٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  تعريف القصد الجنائي في جريمة خيانة

  األمانة في القانون الجنائي الوضعي والفقه اإلسالمي

جريمة خيانة  في  اول في هذا المطلب بيان مفهوم القصد الجنائي         نتن

األمانة في القانون الجنائي الوضعي، لم بين موقف الفقه اإلسالمي وذلك في   

  :فرعين مستقلين 

  الفرع األول

  في القانون الجنائي الوضعي



 ٢٣٢٧

 أن جريمـة خيانـة      امع) ١(من المقطوع بصحته في الفقه والقضاء     

ية، وأنها ال يمكن أن تقع عن خطـأ غيـر عمـدي أو               عمد األمانة جريمة 

فال يغني عن توافر القصد ارتكاب الشخص خطأ ولو كان جـسيما            . إهمال

  .)٢(إذا ترتب عليه هالك الشيء المسلم له أو ضياع المال المؤتمن عليه

والقصد الجنائي يستفاد من طبيعة الجريمة التي تتطلب أن يستعمل          

 المال المسلم إليه والموجود في حيازته وذلك بنيه         أو يبدد أو يختلس الجاني    

تملكه إضراراً بالمالك، كما يستدل عليه من إخالل الجـاني بالثقـة التـي              

  .)٣(يضعها المجني عليه فيه

ومن ناحية أخري فإن هذه الجريمة تفترض فعل مادي يستلزم العلم           

لم الجاني أن   بأركان الجريمة وإرادة تحقيق نتيجتها اإلجرامية، فضالً عن ع        

المال الذي يختلسه أو يبده هو مال منقول مملوك لغيره، وأنه ملتزم بـرده              

  . )٤(إلى صاحبه

                                        
ر النهضة عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دا/  د(١)

 Cass Crim Arril ٦٥٤، ص١٩٨٦العربية، 

١٩٦٧.D. ١٩ ,٤٣٢ .١٩٨٧ Ayril ١٩٨٧. 

١٢٥. .  

طارق سرور، شرح قانون العقوبات، جرائم األشخاص واألموال، دار النهضة          /  د (٢)

   .  ١٠١٩، ص٢٠١٠العربية، 

هدي حامد قشهوش شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جـرائم االعتـداء            /  د (٣)

   .  ٦٧٨، ص٢٠١٢ى األموال، عل

نور الدين هنداوي، األحكام الخاصة لقانون العقوبات، جرائم االعتـداء علـى            /  د (٤)

    .  ٤٣١، ص٢٠٠٣األشخاص واألموال، دار النهضة العربية، 



 ٢٣٢٨

وباإلضافة إلى ذلك، فالقصد يتحقق بإحاطة علـم الجـاني وقـت            

ارتكاب الفعل بجميع عناصر الجريمة كما يحددها القانون، مع إرادة السلوك 

، وأن هذه الجريمة    يد أو االستعمال  في االختالس أو التبد   اإلجرامي المتمثل   

   .)١( التملك لدي الجانيةتتحقق بالقصد الخاص في الجريمة ويقوم بتوافر ني

وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي في جريمـة           

التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكـه          

وافره أو عدم توافره مـن سـلطة محكمـة          واختالسه لنفسه، والبحث في ت    

الموضوع التقديرية التي تنأي عن رقابة النقض متى كان استخالصها سليما        

    . )٢(مستمدا من أوراق الدعوي

وقضت محكمة النقض بضرورة العمد عند إتيان الجريمة وأنه يحق       

عمـد  للقاضي أن يستمد توافره من طبيعة الفعل الذي أتاه الجاني، فاقتران ال           

  . )٣(بالركن المادي أمر الزم ومجمع عليه

                                        
عبد الرحمن محمد خلف، شرح قانون العقوبـات، القـسم الخـاص، جـرائم              /  د (١)

   .  ٣٣٧، ص٢٠١٠العربية االعتداء على األموال، دار النهضة 

ق، مجموعة أحكـام    ٦٣ لسنة   ٦٤٩٥، الطعن رقم    ٢١/١٠/١٩٩٧ نقض جنائي    (٢)

رباب عنتر السيد، جريمة تبديد منقـوالت       / ، د ١١٤، ص ١٧١ ق ٤٨النقض، س 

   .  ٦٥الزوجية بين الشريعة والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، ص

ق مجموعة أحكـام    ٦١لسنة   ١٥٢٧٦، لطعن رقم    ٢١/١٢/١٩٩٣ نقض جنائي    (٣)

  . ٢٦ ص١٨ رقم٤٤النقض س

Merle (R) Vitu (A), traite droit 

criminal,t.٢,١٩٨٩ p. 

٢٣٧٤   



 ٢٣٢٩

 وقضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة         

ال يتحقق بمجرد تصرف المتهم في المال المسلم إليه وخلطه وإنما يتطلـب             

  .)١(فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  في الفقه اإلسالمي

 إتيان الفعل المحرم أوترك الواجـب مـع         – بالقصد الجنائي    يقصد

فمن أستعار متاع فجحده أو عنده      ) ٢(العلم بأن الشارع يجرم الفعل أو يوجبه      

ولـذلك فـإن    . )٣(وديعة فجحدها وهو يقصد أن يخون األمانة فقد تعمـدها         

فإن قصد الجاني العـصيان     المسئولية تختلف بحسب درجة هذا العصيان،       

العصيان عامل أولـي فـي      ،)٤(قوبة، وإن لم يقصد خففت العقوبة     شددت الع 

  أمـا    -تعيين عقوبة الجاني، وهناك فرق بين العصيان وقصد العـصيان           

                                        
ق، مجموعة أحكـام    ٥٩ لسنة   ١٣٣٢٣ الطعن رقم    ٢١/١١/١٩٩١نقض جنائي    (١)

   .  ١٢٢٧ ص١٦٨ رقم٤٢النقض س

   .  ٣٢٨، ٣٢١ ص٩، المغني البن قدامه ج٥، ٣ ص٤ معني المحتاج للشربيني ج(٢)

 ٤، مواهب الجليل من أدلة خليل للـشقنيطي ج        ١٥١ ص ٥ األم لإلمام الشافعي ج    (٣)

   .  ٣٥٦ص

   .  ٣٠٤ ص١ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي ج(٤)



 ٢٣٣٠

العصيان فهو إتيان الفعل المحرم أو االمتناع عن الفعل الواجب، فـإذا لـم              

  . يتوافر عنصر العصيان في الفعل فهو ليس بجريمة

فره في جريمة خيانة األمانة باعتبارها جريمة       أما قصد العصيان، فيجب توا    

عمدية، ويعني اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بأن الفعـل أو           

الترك محرم، كمن ائتمن على شيء سلم إليه كالمستعير والمستأجر والمودع 

والمرتهن ليرده إلي من ائتمنه عليه فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان             

  . )١(يعة أو عارية، فإنه بذلك يكون قد أرتكب معصية قاصدا فعلهاعنده ود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
عبد الخالق النواروي، التشريع الجنائي في الـشريعة اإلسـالمية والقـانون            / د) (١

 ٥تح القدير للكمـال بـن الهمـام ج         شرح ف  ٢٣٧الوضعي، المكتبة العصرية ص   

   .  ٣٥٥ص



 ٢٣٣١

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ماهية خيانة األمانة

  : تمهيد وتقسيم

لم يتطرق المشرع المصري إلى تعريف خيانة األمانـة، ويمكـن           

القول ابتداء وإجماال، أن جريمة خيانة األمانة تتمثل في اغتيال الجاني شيًئا            

منقوالً سلم إليه على سبيل األمانة أو تصرف فيه تصرف المالك إضـرارا             

وهو ما يقود إلى البحث في مفهـوم خيانـة          ) ١(بمالكه أو صاحب اليد عليه    

األمانة في القانون الوضعي، ثم بيان موقف الفقه اإلسـالمي، وذلـك فـي             

  : مطلبين مستقلين

  المطلب األول

  في القانون الجنائي الوضعي

  : تقسيم

نتناول في جريمة خيانة األمانة موقف المشرع المـصري والفقـه           

  : والقضاء وذلك في الفروع الثالثة اآلتية

  الفرع األول

                                        
مجدي محمود محب حافظ، خيانة األمانة والجرائم الملحقة بها، بدون ناشـر،            / د) (١

   .  ٦، ص٢٠٠٦طبعة 



 ٢٣٣٢

  موقف المشرع

تناول المشرع المصري جريمة خيانة األمانة والجرائم الملحقة بها         

كل مـن   " عقوبات أورد ذكره أنه      ٣٤١، وفي المادة    ٣٤٢،  ٣٤١في المواد   

 مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقـود أو تـذاكر أو             استعمل أو بدد   أو   أختلس

كتابات أخري مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضـراراً بمـا              

لكيها وأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت األشياء المذكورة لم تسلم له            

 وجه الوديعة أو اإلجارة أو علي سبيل عادية االستعمال أو الـرهن   يإال عل 

أو كانت سلمت بصفة كونه وكيالً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيـع أو              

بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكـم عليـه               

  .بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز مائة جنية مصري

 عقوبات على أنه يحكم بالعقوبات السابقة على        ٣٤٢ونصت المادة   

 المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليهـا قـضائيا أو إداريـاً إذا              المالك

 لـسنة   ٢٩  المعدلة بالقانون رقم      - ٣٤٣ونصت المادة   . أختلس شيئاً منها  

كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا " على أن ١٩٨٢

 سـتة   أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة ال تتجـاوز             

  ". أشهر

ومؤدي ذلك، أن المشرع إذ يتدخل في الحاالت التي يري فيهـا أن             

فيرصد عقوبة الجنحة لمن يعتدي على      المجني عليه جدير بالحماية الجنائية      

الثقة واالطمئنان في المعامالت الذي هدف إليه من وراء صـياغة جـرائم             

  . )١( األمانةخيانة األمانة، تلك الثقة التي تتولد بناء على أحد عقود

                                        
إبراهيم عيد نايل، أثر العلم في تكوين القصد الجنائي رسالة دكتـوراه حقـوق    / د) (١

   .  ١١٥، ص١٩٨٩عين شمس 



 ٢٣٣٣

فجريمة خيانة األمانة ال تقوم إال في حالة التسليم الناقل للحيـازة الناقـصة              

بحيث يحوز المتسلم المال على ذمة مالكه مع االلتزام برده إلى المالك سواء 

  .  )١(أكان أجالً أم عاجالً

  الفرع الثاني

  موقف الفقه

ل ويمكـن   جريمة خيانة األمانة من جرائم االعتداء علـى األمـوا         

تعريفها بأنها استيالء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حـدده             

القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلـك             

  . )٢(لتحويله صفة من حائز لحساب مالكه إلى مدع ملكتيه

 بأنها اختالس أو استعمال أو تبديد مال منقـول          اوهناك من يعرفه  

للغير سلم إلي الجاني إضراراً بمالكيه أو أصحابه أو واضـع اليـد             مملوك  

  .)٣(عليه مع توافر القصد الجنائي

وهناك من يعرفها بأنها اغتيال الثقة في الحفاظ على المال أو تبديده            

بسوء نية من جانب من عهد إليه به والذي كان عليه االلتزام بالحفاظ عليه              

    .)١(عماله على نجو معين بذاتهورده أو تقديمه عند طلبه أو است

                                        
مقارنا بكل من القـص اإلختـالي       (ة العامة للقصد الجنائي     نبيه صالح، النظري  / د) (١

الطبعة األولي، دار الثقافـة للتنـر والتوزيـع         ) والقصد المتعدي والقصد الخاص   

   .  ٤٢٠، ص٢٠٠٤

محمود نجيب حسني، الوجيز في شرح قانون العقوبات القـسم الخـاص دار             / د) (٢

   .  ٨٠١ ص١٩٩٣النهضة العربية 

عبد النبي محمد محمود، محاضرات فـي جـرائم         / د طه و د   أحمد حسني أحم  /  د (٣)

طارق سـرور،   / ، د ٢٥٢ ص ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧األموال، بدون ناشر    

  .   ٩٨٦المرجع السابق،ص



 ٢٣٣٤

وعلي هدي ما تقدم يمكننا تعريفها بأنها عبارة عن إتيان فعل مـن             

منيا عليه وإنكار حق المالك عليه      أ  بصفته شأنه تغيير صفة من تسلم منقوالً     

  . وإدعاء حق ملكتيه لنفسه إضراراً بصاحبه

  الفرع الثالث

  موقف القضاء

ة األمانة في مناسبات عديدة،     ض القضاء المصري لجريمة خيان    تعر

 يـدل   بكل فعل أن جريمة خيانة األمانة تتحقق      _ فقد قضت محكمة النقض     

على أن األمين أعتبر المال الذي أثمتن عليه مملوكًا لـه يتـصرف فيـه               

وأن القانون ال يعاقب على اإلخالل تنفيذ عقد االئتمان في . )٢(تصرف المالك

تعمله فـي  ية الشيء الذي سلم له ولم يـس  بملكذاته وإنما يعاقب على العبث  

  . )٣(األمر الذي أراده المجني عليه بالتسيلم

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  في الفقه اإلسالمي

                                                                                           
(١)  Michel Verson, Droit penl Special, ٣ed, ١٩٩٤,p.٤٠.     

ق مجموعـة أحكـام     ٥٨ لسنة   ٤٥٩٥ الطعن رقم    ٢٧/١٢/١٩٨٩نقض جنائي    (٢)

   .  ٦ ص٢١٦ ق ٤٠قض سالن

ق مجموعـة أحكـام     ٥٣ لـسنة    ١٧٧٥ الطعن رقم    ٢٢/٣/١٩٨٤ نقض جنائي    (٣)

   .  ٣٢٠ ص١٦٧ ق٣٥النقض س



 ٢٣٣٥

  : تمهيد

تعد الجريمة إفساد للمجتمع وتفويت للمصالح المقررة فـي الفقـه           

 اهللا عنهـا    ات بالشرع زجر  حظوراإلسالمي المطلوب حمايتها، فالجرائم م    

وإذا كانت الشريعة اإلسالمية تقـسم األفعـال اإلجراميـة      . )١(يربحدا وتعز 

لحدود وجرائم القصاص وجـرائم  جرائم ا : المعاقب عليها إلى ثالثة طوائف    

ونتناول . ير األمانة تعتبر من جرائم التعز     ير، فستري أن جريمة خيانة    التعز

  . فيما يلي تفصيل ذلك

  الفرع األول

  جرائم الحدود

في ) ٢(عقوبة مقدرة واجبه حقا هللا تعالي عز شأنهالحدود جرائم ذات    

وجرائم الحدود ال تجوز فيها الزيادة      . )٣(معصية ليمنع من الوقوع في مثلها     

والنقصان وهي ملزمة للقاضي بمعني أنه ملزم بتوقيعها متى ثبت مقتضاها           

وتوافرت شروط توقيعها وليس له سلطه تقديرية في أن يستبدل بها غيرها            

ير فإنه لـيس بمقـدر، وبخـالف        عزويتميز الحد عن الت   . )٤(اتمن العقوب 

 يجري حقاً للعباد ويجري فيـه       القصاص، فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه      

                                        
   .  ٢٥٧األحكام السلطانية للقاضي أبي علي ص(١) 

   .  ٤٢١٨، ص٩ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني ج(٢)

 ٢، للشيخ مرعي بـن يوسـف ج        غاية المنتهي في الجمع بين اإلقناع والمنتهي       (٣)

   .  ٢٩٣ص

عبد الفتاح مصطفي الصيفي، األحكام العامة للنظام الجنـائي فـي الـشريعة             /  د (٤)

   .  ٤٧٧م، ص٢٠١٣/ هـ١٤٣٤اإلسالمية والقانون، دار المطبوعات الجامعية 



 ٢٣٣٦

وجرائم الحدود هي حد الزنا، الردة، القـذف، الـسرقة، الحرابـة،            ) ١(العفو

  .)٢(الشرب

وشرعت الحدود لمصلحة تعود إلى الناس كافة فـشرع القـصاص         

الزنا حفظًا للنسب وحـد القـذف        وحد   فس وفعل الردة حفظًا للدين    حفظًا للن 

  .)٣(حفظًا للعرض وحد السرقة حفظًا للمال وحد الشرب حفظًا للعقل

  الفرع الثاني

  جرائم القصاص

هي التي تقع على حق أغلبه للعبد، مثل القتل العمد، وشبه العمـد،             

عاقـب الـشريعة    ، وت )٤(والخطأ، والجناية على مادون النفس عمدا وخطـأ       

  : تعاليقولهاإلسالمية على القتل العمد بالقصاص، وسند عقوبة القتل العمد        

 الْحر ِبالْحر والْعبد ۖالْقَتْلَى  يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي

ِبـالْمعروِف   ن َأِخيِه شَيء فَاتِّباع فَمن عِفي لَه ِمِۚبالُْأنْثَٰى  ِبالْعبِد والُْأنْثَٰى

 فَمِن اعتَدٰى بعد ذَِٰلك ۗربكُم ورحمةٌ   تَخِْفيفٌ ِمن ذَِٰلكۗوَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن 

ذَابع فَلَه وتخل الدية محل القصاص إذا عفا أولياء القتيـل عـن   . )٥( َأِليم

  . يح الجرالحق في القصاص أو عفا عنه

  الفرع الثالث

                                        
إبراهيم حامد طنطـاوي، الـصلة بـين        /  د ١٣٩ البحرالزخار البن المرتضي ص    (١)

ة في الفقه اإلسالمي والعقوبات في القانون الجنـائي المـصري،     التعازير الشرعي 

   .  ٣٢ ص٢٠٠٨طبعة أولي دار النهضة العربية 

   .  ٣٥٢ - ٣٠١ ص٤ جر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردي(٢)

   .  ٣٩ ص٥، البحر الرائق البن نجيم ج١٤٢ ص٤ إعانة الطالبين للسيد البكري ج(٣)

   .  ٣٥٢ - ٣٠١ ص٤ جر الشرح الكبير للدردي حاشية الدسوقي على(٤)

   .  ١٧٨ سورة البقرة اآلية رقم (٥)



 ٢٣٣٧

  جرائم التعزير

 )١(يهي تأديب على ذنب ال حد فيه وال كفارة غالبا وهو هللا أوال دم            

) ٢(أو هي جرائم معاقب عليها بالحد أو القصاص إن تخلف ركن من أركانها          

ويعرفها فقهاء الشريعة بأنها عقوبة غير مقدرة تجب حقاً هللا أوال دمي فـي              

 وال كفارة، وهو كالحدود في أنه تأديب استصالح         كل معصية ليس فيها حد    

وقد سنميت العقوبات تعزيرا ألن من شـأنها أن تـدفع الجـاني             . )٣(وزجر

  .  )٤(وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها

والتعزير ليس فيه شيء مقدر بل هو مفوض لرأي األمام على مـا             

لعقوبة المالئمة لكل جريمة حـسب      يقتض جنايتهم تاركًا له اختيار وتقدير ا      

اجتهاده الذي ال يخالف فيه نصوص الشريعة وقواعدها العامـة المتعلقـة            

   .  بالعقاب

  

  

  الفرع الرابع

   جرائم التعزير منخيانة األمانة

يتضح مما تقدم بيانه، أن جريمة خيانة األمانة تعد مـن الجـرائم             

ة معينة فكل مـن أرتكـب       التعزيرية، ألن الشارع الحكيم لم يقرر لها عقوب       

                                        
   .  ٢٠٥ ص٤ حاشية قليوبي وعميدة على شرح منهاج الطالبين للبرلسي ج(١)

أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه اإلسالمي دراسـة فقهيـة مقارنـة دار              / د(٢) 

   .  ٢٤٥ ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٩للشروق طبعة سادسة، 

عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة اإلسالمية طبعة رابعة، دار الفكر العربي            / د(٣)

   .  ٥٢م ص١٩٦٩ – ١٣٨٩

   .  ٨٩ ص٢ المهذب للشيرازي ج (٤)



 ٢٣٣٨

محرما ليس فيه حد مقدر فهؤالء يعاقبون تعزيرا والرأي في مقدار ذلك إلى             

  . )١(اإلمام على قدر جريمته

) ٢(فسبب وجوب التعزير ارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع

والمعاصي هي إتيان ما حرمتـه      . )٣(أي يفعل معصية ال حد فيها وال كفارة       

  .)٤(محرمان وترك ما وأجتبه من واجبات كأداء األماناتالشريعة من ال

وِإن كُنْتُم علَٰى سفٍَر ولَم     ومن أمثله التكليف بأداء فعل قوله تعالي        
انا فَِرهوا كَاِتبةٌ  تَِجدوضقْبالَِّذيۖم َؤدا فَلْيضعب كُمضعب َأِمن فَِإن   اْؤتُِمن

 ۗ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبـه  ۚالشَّهادةَ   ولَا تَكْتُمواۗاللَّه ربه َأمانَتَه ولْيتَِّق 
اللَّهو ِليمع لُونما تَعوقوله تعالي) ٥( ِبم   كُملَـيع نُوا كُِتـبآم ا الَِّذينها َأيي

 فَمـن  ِۚبالْـُأنْثَٰى   ِبالْعبِد والُْأنْثَٰى الْحر ِبالْحر والْعبد ۖالْقَتْلَى  الِْقصاص ِفي
اعفَاتِّب ءَأِخيِه شَي ِمن لَه ِفياٍن    عـسـِه ِبِإحِإلَي اءَأدوِف ورعِۗبالْم ذَِٰلـك  

ةٌ  تَخِْفيفٌ ِمنمحرو كُمبۗرذَابع فَلَه ذَِٰلك دعٰى بتَدِن اعفَم  ٦( َأِليم(.  

  .)٧( والَِّذين هم ِلَأمانَاِتِهم وعهِدِهم راعون: الي  وقوله تع

 وقد بين الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما جاء في القران الكـريم             

فأورد أحاديث تحض على أداء األمانات وعدم خيانة األمانة، قال صلى اهللا            

                                        
   .  ٣٦ ص٢٣ المبسوط، لشمس الدين السرخسى ج(١)

   .  ٤٢١٨ ص٩ بدائع الصنائع للكاساني ج(٢)

   .  ١٩ ص٨لي ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،للرح(٣)

أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه اإلسالمي طبعة سادسـة دار الـشروق             /  د (٤)

   .  ١٢٩، ص١٩٨٩/ هـ١٤٠٩

   .  ٢٨٣ سورة البقرة اآلية رقم (٥)

   .  ٧٥ سورة آل عمران اآلية رقم (٦)

   .  ٣٢ سورة المعارج اآلية رقم (٧)



 ٢٣٣٩

النبي  دهاكما ع. )١("ن من خانكأد األمانة إلي من ائتمنك وال تخ"عليه وسلم  

روى عبـد اهللا بـن       صلى اهللا عليه وسلم خصلة من خصال المنافقين، فقد        

أربع من كـن    : "عمرو رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال          

فيه كان منافقًا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 

ـ   إذا أتنمن خان وإذا حدث كذب       : حتى يدعها   وإذا خاصـم    دروإذا عاهد غ

  . )٢(فجر

والخالصة إذن، أن ما ينكر في ذمة الجاحد وأمانته أو أن لم يمتثل             

 عليه مع القدرة على أراء ذلك إلى        ائتمنهمن ائتمن على مال فيرده إلى من        

الجريمة تستوجب التعزير لعدم وجود عقوبـة       ومرتكباً  ) ٣(خائنًاأربابه كان   

دي ما يجب عليه، إال أن جريمة خيانة        فالعقاب حتى يؤ  . بشأنهمقدرة مقدما   

  .)٤(األمانة في حالتنا هذه من حيث كونها تابعة السرقة محل خالف فقهي

  

  الفصل الثاني

  نوع القصد الجنائي

  في جريمة خيانة األمانة

  : تمهيد وتقسيم

                                        
لرجل يأخذ حقه من تحـت يـده،         كتاب البيوع، باب في ا     ٣/٢٩٠ سنن ابي داود     (١)

   ".  ٣٥٣٤"الحديث رقم 

   ".  ٣٤"، باب عالمة المنافق، حديث رقم ١/٢١ متنفق عليه، رواه النجارى (٢)

، األحكـام الـسلطانية للمـاوردى       ٢١٨ ص ٢٠١ تبصرة الحكام البن فرحـون ج      (٣)

   .  ٢٣٧ص

   .  ٣٠٣٤ ص٩ كشاف القناع للبهوتي ج(٤)



 ٢٣٤٠

خيانة األمانة جريمة عمدية، بما يعني قيام ركنها المعنـوي علـى            

، والقصد الجنائي إما    )١(مثلين في العلم واإلرادة   القصد الجنائي بعنصريه المت   

ا، فإن نوع القصد مختلف فيه، فإذا كان        إما أن يكون خاص   أن يكون عاما و   

ونبين في هذا الفصل القصد العام والقصد       . خاصا فما هو ذلك القصد    قصدا  

  :الخاص المتمثل في نية التملك وذلك في المبحثين اآلتيين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولالمبحث األ

  القصد الجنائي العام

  : تمهيد

من التجليل السابق، تبين لنا أن القصد الجنائي يقوم على عنصرين           

العلم واإلرادة، علم من الجافي بأن المال الذي يختلسه أو يبددها هو مـال              

                                        
دة، قانون العقوبات، الـركن المعتـوي للجريمـة، دار          على محمود على حمو   /  د (١)

 Wilfrid jeandider, droitpenal ٣٢ ص٢٠٠٠/ ١٩٩٩النهضة العربية 

general. Paeis. ١٩٨٨, p. ٢٩٨.  .   



 ٢٣٤١

منقول مملوك لغيره، وأنه ملتزم برده إلي صـاحبه، وإرادة متجهـة إلـي              

  .)١(االستيالء على المال بسوء نية

وعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين نتناول فـي األول            

  . عنصر العلم وفي الثاني لعنصر اإلرادة

  المطلب األول

  العلم

ندرس في هذا المطلب العلم بالعناصر األساسية التي نقوم عليهـا            

  : جريمة خيانة األمانة، وذلك في الفروع التالية

  الفرع األول

  العلم بالشرط المفترض

شترط القانون توافر واقعة معينة قبل وقوع الجريمة، وهو مـا           اا  إذ

يسمي بالشرط المفترض تعين العلم به حتى يتوافر القصد في مسلك الجاني، 

  . )٢(فجريمة خيانة األمانة تتطلب التسليم الذي ال تقع بدوته

                                        
عمـر الفـاروق    / د:  و أنظـر   ٤٣١نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص     /  د (١)

م االعتداء على األشخاص    الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائ       

   .  ٢٩٢، ص ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨واألموال، دار النهضة العربية، 

عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المقرضة في الجريمـة، دراسـة تحليليـة             /  د (٢)

 Egarcon, Code penal. ٦٠، ص١٩٨٣تأصيليه، دار النهـضة العربيـة،   

annote art٣٠٣ n قيام جريمة خيانة  وتطبيقا لذلك لم تر محكمة النقض.٢٣٦ 

األمانة النتفاء التسليم في واقعة أتهم فيها بتسليم منقوالت الزوجية بمقتض عقد            

أمانة واعتبرت عدم ردها عند المطالبة بها يعد اختالسا وأن الحكم المطعون فيـه      

. قد خال من بيان األساس الذي أستمد منه واقعة تسلمه المنقوالت استالما فعليـا             

ق مجموعة أحكـام    ٥٨ لسنة   ٨٤٢٢ الطعن رقم    ٩/٣/١٩٨٩ي  راجع نقض جنائ  

   .  ٣٨٧ ص٦٣ رقم ٤.النقض س



 ٢٣٤٢

. )١(وعلى ذلك فالتسليم شرط أساسي لقيام جريمة خيانـة األمانـة          

 القضاء المصري أنه يجب أن يكون هذا العقـد مـن عقـود    وكثيرا ما أكد 

األمانة، أي تلك العقود التي ينص عليها المشرع في قانون العقوبات علـى             

لذلك قررت محكمة النقض المصرية بأن منـاط جريمـة          . )٢(سبيل الحصر 

خيانة األمانة أن يكون المال قد سلم بمقتضي عقد من عقود االئتمان المحددة 

وأكدت على أن العبـرة فـي       .  عقوبات ٣٤١الحصر في المادة    علي سبيل   

وعقود االئتمان هي الوديعة واإليجار     ) ٣( هي بحقيقة الواقع   تحديد ماهية العقد  

  . )٤(والرهن والوكالة وعارية االستعمال

                                        
(١).Vouin (R)., Droit Penal Special, 

٥ed., Paris ١٩٩٦, p. ٨١.   

.  فالتسليم الذي يصح أن تقوم به خيانة األمانة هو التسليم الناقل للحيازة المؤقتة            

 يد الشريك على مال شريكة يد وكيل       راجع حكم محكمة النقض المصرية حيث تقرر أن       

فإذا تصرف في المال الذي سلم إليه بهذه الصفة وإضافة إلي ملكه عد مبددا وخائنـاً                

ق مجموعة أحكـام    ٦٠ لسنة   ٦٥٧٣ الطعن رقم    ٣/١٠/١٩٩٦لألمانة نقض جنائي،    

   .  ١٤٥٠ص ٢٠٨ رقم ٤٧النقض س 

مجموعـة أحكـام    ق،  ٦٧ لسنة   ٣٠٠٣٧ الطعن رقم    ١٦/٤/٢٠٠٧ نقض جنائي    (٢)

   .  ٤٣٢، ص٢٠١٠النقض، المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، 

ق، مجموعة أحكام النقض   ٥٦ لسنة   ٥٧٦٥ الطعن رقم    ٨/٢/١٩٨٧ نقض جنائي    (٣)

   .  ٢٣٥ ص٣٤ رقم ٣٨س

أنظـر  . ١٩٩١أحمد فتحي سرور، الوسيط قانون العقوبات القـسم الخـاص           /  د (٤)

قـانون  . عبد الفتاح الصيفي  / د. هذه العقود إلشارة في أوجه اإلختالف في تعداد       

 ولـم يقـصد الـشرع       ٨٢٩ ص ٢٠٠٠العقوبات القسم الخاص منشأة المعارف      

 Michel: الفرنسي خيانة األمانة على عقود محددة على سبيل الحـصر راجـع  

veron, Droit Penal special, ١٩٩٤, p. ٢٠٤ .٢٠٣, Bovloc (B), les 
information contre les bins dans le nouveau code penal. R. S. 

C. ١٩٩٣. p. وأكد القضاء المصري على الحكم الصادر باإلدانة أن يحدد ٤٨١ 

القدر الذي تسلم بمقتضاه الشيء المدعي تبديده حتى يتـسنى لمحكمـة الـنقض          

راجع نقض جنائي جلسة    . مراقبة ما إذا كان يدخل عقود االئتمان واإل كان قاصرا         



 ٢٣٤٣

وتتحقق الجريمة في حالة أن يكون الشخص الطبيعي قد استلم مـاالً مـن              

ذا المال بعينه، وأنه تطبيقا لذلك تقوم        يكون قد ألتزم برد ه     وأنآخر  شخص  

جريمة خيانة األمانة إذا كان المتهم ألتزم بالحفاظ على المال، ولقد أعملـت          

 امحكمة النقض المصرية مدلول هذه القاعدة بصدق ودقة حيث قالت محكمتن 

الشرط األساسي في عقد الوديعة كما هو معروف به في القانون           : العليا أن 

  . )١(تزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودعالمدني هو أن يل

معاقبـا   ال يمكن أن يعد تبديـدا        االختالسوقد قضت المحكمة بأن     

عليه إال إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تـصبح يـد               

  .)٢(الحائز يد أمانة ثم يخون هذه األمانة باختالس الشيء الذي اؤتمن علية

 فيه قضي بتبرئـة المطعـون       ان الحكم المطعون  وقضي بأنه إذا ك   

تهمه تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقوله أن الثابت           ضده من   

من عبارات اإليصال أن الشيء المودع لدية وهو مبلغ مـن النقـود مـن               

المثليات ولم ينص في اإليصال على رده بذاته وأن اإليصال ال يعد عقـدا              

وكان هذا القـول مـن      .  عقوبات ٣٤١واردة في الماجة    من عقود األمانة ال   

المحكمة غير سديد إذ أنه ال يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع اإليـصال              

كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقـود ينـوب              

بعضها عن بعض مادام أن المطعون لم يكن مأذوناً له في اسـتعمال هـذا               

                                                                                           
 ٤٣ق مجموعة أحكام الـنقض س       ٥٩ لسنة   ٢٠٠١لطعن رقم    ا ٢١/١٠/١٩٩١

     .  ١٠١٢ ص ١٣٩رقم 

ق، المـستحدث   ٦٧ لـسنة    ١٨٤٩٠ الطعن رقـم     ١٥/١٠/٢٠٠٣ نقض جنائي    (١)

   .  ٥٥، ص٢٠٠٣/٢٠٠٤

ق مجموعـة أحكـام     ٦١ لـسنة    ٤٢٢٥ الطعن رقم    ٢١/٩/١٩٩٤ نقض جنائي    (٢)

   .  ٧٩٣ ص١٢٣ رقم ٤٥النقض س



 ٢٣٤٤

 ثم فإن ما أنتهي الحكم إلى أن مبلغ النقود ال يـصلح             المبلغ من النقود ومن   

للوديعة وإلي أن اإليصال موضوع الجريمة ال يعد عقدا مـن عقـود             محالً  

  . )١(األمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

وقضي بأنه إذا كان ما استطردت إليه المحكمة في شـأن عاريـة             

لزوجية من المثليات التي    االستهالك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز ا       

 فيه ال تكون إال لالستهالك والـصحيح  يقوم بعضها مقام بعض وأن العارية 

أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كافي ألن اشتراط             

رد قيمة الشيء ال يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة              

كون عند الفقد لما يرشح إلى أن الرد يكون         متى كان النفي على رد القيمة ي      

وما ذكرته بصدد التسليم الـذي ينفـي ركـن          . ا مادام الشيء موجودا   عين

االختالس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عنـدما نقلـت               

زته للزوج وأنه أصبح صاحب   جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيا       

  . )٢(الً عليهاليد فع

ن الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة األمانة هو          وقضي بأ 

الرهن الحيازى دون الرهن الرسمي والمتعاقد في الرهن الحيـازى الـذي            

يتصور ارتكابه لجريمة خيانة األمانة هو المرتهن الـذي يتـسلم الـشيء             

المرهون بناء على عقد الرهن بعد استيفاء حقه فيستولي عليه مدعيا ملكيته            

را ملكيه الراهن عليه، وعلى ذلك فإن اختالس الطـاعن للـشيء         لنفسه منك 

المرهون يكون مؤثما وال يغير من ذلك أن يكون العقد المبرم بين الطرفين             

                                        
ق المـستحدث   ٦٦ لـسنة    ١٩٨٧ الطعـن رقـم      ٢١/١٢/٢٠٠٥ نقض جنـائي     (١)

   .  ٧٧ ص٢٠٠٤/٢٠٠٥

ق مجموعـة أحكـام     ٥٣ لـسنة    ١٨٦٠ الطعن رقم    ١٢/٢/١٩٨٤ نقض جنائي    (٢)

   .  ١٤٥ ص٢٨ رقم ٣٥النقض س 



 ٢٣٤٥

 فيه على حق الطاعن في التصرف في الشيء المرهون عند عـدم             أتفققد  

  . )١(استيفاء الدين

لى الجاني  وقضي بأن المال المنقول المملوك للمجني عليه قد سلم إ         

لكي يستعمله لمنفعة المالك أو غيره وهو في حقيقته عمل مادي ال يـصلح              

  لذلك   -ألن يكون محالً للوكالة ألن محل الوكالة عمل قانوني وليس مادي            

فإن ما غير هذا العقد االستعمال لمنفعة المالك هو أن محله مادي ويدخل في 

 العبارة من النص حكم هذه نطاقه ما يطلق عليه عقد االستصناع، ومفاد هذه      

المادة ال ينصرف إلى حالة عقد الوكالة بل يندرج تحت حكمها أيضا حالـة           

ومن ثم فإن   . الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة المالك للشيء أو غيره         

اختالس أو تبديد العامل لألشياء المسلمة إليه لتضييعها أو إصالحها لمنفعة           

  . )٢(مالكها أو لغيرة يكون مؤثما

ويستوي في هذا الصدد أن يكون التسليم فعليا بل يحدث بالتـسليم            

وإذا وقـع التـسليم     ) ٣(االعتباري إذا كان المودع لدية حائزا الشيء من قبل        

إرادياً صح نشوء الجريمة دون أهمية في هذا الصدد أن يكـون مـن ذات               

                                        
ق المـستحدث   ٦٦ لـسنة    ١٣٠٣٠ الطعـن رقـم      ٢٨/٥/٢٠٠٦ نقض جنـائي     (١)

   .  ٨٨ ص٢٠٠٥/٢٠٠٦

ق مجموعة أحكـام الـنقض      ٥٣لسنة  ٥٨٦٠ الطعن رقم    ١٢/٢/١٩٨٤ نقض جنائي    (٢)

   .  ١٤٤ ص٢٨ رقم٣٥س

ق مجموعة أحكـام الـنقض      ٥٦ لسنة   ٤٨٥٩ الطعن رقم    ٢٩/٣/١٩٨٧ نقض جنائي    (٣)

   .  ٥٠٩ ص٨٢ رقم٣٨س



 ٢٣٤٦

م المجني عليه إنما يستوي أن يكون حاصالً منه أو من شخص آخـر قـا              

  . )١(بالتسليم لحسابه

  الفرع الثاني

  العلم بمكونات الركن المادي

فيجب أن يعلم الجاني أنه يرتكب النشاط اإلجرامي المكون لجريمة          

وعلى ذلك فالشرط الالزم توافره قانوناً هو تـوافر علـم           . )٢(خيانة األمانة 

ـ               ال، الجاني بأنه ينكر على المجني عليه حقه في ملكية ما مسلمه إليه من م

ويتصرف إزاء هذا المال تصرف المالك، فيخون بذلك الثقة التي وضـعها            

أو بمعنـي آخـر     ) ٣(فيه المجني عليه ابتداء حينما سلمه ماله طائعا مختاراً        

يجب علمه بمكونات الواقعة اإلجرامية بأن يعلم أن المال المملـوك لغيـره             

نه يلتزم برده عيناً    حيازة ناقصة على سبيل األمانة وأ     وأنه سلم إليه ليحوزه     

 ٣٤١إلي المالك وفقًا ألحد العقود المنصوص عليها حصرا بـنص المـادة             

                                        
ق مجموعـة أحكـام     ٥٩ لـسنة    ٥٨٩ الطعن رقم    ٢٧/١٢/١٩٩٠ نقض جنائي    (١)

 وحيث تقرر محكمة النقض في هذا الحكـم         ١١١٩ ص   ٢٠١ رقم   ٤١النقض س 

نه إذا كان الطاعن ال ينازع في أنه تسلم المال لم يسلم إليه من شخص المجنـي         أ

   .  عليه ألنه بغرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة

  . وراجع. ١٠٢٠طارق سرور، المرجع السابق، ص/  د(٢)

Colombet, lintention en faute lorde dans labus de confiance, 

R. S. C, ١٩٦٧. P. ٦١٩.    

محمد أبو العال عقيدة، شرح قانون العقوبات، جرائم االعتداء على األشخاص           / د (٣)

   .  ٢٣١، ص٢٠٠٧واألموال الطبعة الثالثة 



 ٢٣٤٧

كما يجب أن يعلم بماهية فعلة من تغيير حيازة المال من حيازة            . )١(عقوبات

  . )٢(ناقصة إلي حيازة كاملة

وعلى ذلك إذا أنتقي علم األمين بوجود عقد األمانة ألي سبب مـن             

م كأن يعتقد أن المال سلم إليه على سبيل الهبة أو القرض            أسباب انتفاء العل  

أو أن المال المبدد مملوكًـا      . )٣(فال تقوم الجريمة النتفاء القصد الجنائي لدية      

  . له

كذلك إذا أعتقد الشخص بطبيعة الورقة التي يختلسها وأن سبق لـه            

   . )٤(تقديمها أمام الهيئة القضائية

                                        
   .  ٦٧٨هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص/ د(١)

محمـود نجيـب حـسني،    / ، د٦٥٦عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص / د(٢)

جريمة تسليم الورقة الممضاه على بياض       وال ريب أن     ٨٥٢المرجع السابق، ص  

يجب علم الجاني بأنه يتسلم الورقة على سبيل األمانة وأن يحيط علما بأنه يقـوم        

بإضافة بيانات مخالفة لما إتفق عليه صاحب التوقيع أو الختم وأن مـن شـأنها               

 وراجع حكم   ١٠٢٩طارق سرور، المرجع السابق، ص    / راجع د . إحداث ضرر له  

 المصرية حيث تقول أن جريمة تبديد المحجوزات تتم بمجرد عـدم       محكمة النقض 

تقديمها ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد بقصد عرقلة التنفيـذ          

وأن يعلم بأن هذا االمتناع ينطوي على اإلضرار بالحاجز وعلى اإلخالل بـااللتزام             

 الطعـن رقـم   ١٩/٥/١٩٨٧نقـض جنـائي   : ألوامر السلطة التي أو قعته راجع 

ولكن هذا  . ١٨٩ ص ١٢٢ رقم ٣٨ق، مجموعة أحكام النقض س    ٥٦ لسنة   ٦٧٢٤

ال يعني ضرورة أن يكون اإلعالن بيوم البيع قد وقع في مواجهة المتهم فـيمكن               

محمود نجيب حـسني، المرجـع الـسابق        / علمه بيوم البيع بأية طريقة كانت د      

   .  ١٢٣٦ص

ق المـستحدث   ٦٧ لـسنة    ١٨٤٩٠ الطعـن رقـم      ١٥/١٠/٢٠٠٣نقض جنائي   ) (٣

   .  ٥٥ ص٢٠٠٣/٢٠٠٤

   .  ٢٣٧، ص٢٠٠٧أحمد صبحي العطار، القسم الخاص في قانون العقوبات، / د) (٤



 ٢٣٤٨

  الفرع الثالث

  ضرار بالمجني عليه كأثر لسلوكهتوقع الجاني اإل

الضرر هو النتيجة اإلجرامية في جريمة خيانة األمانة، لذلك فيجب          

علم الجاني أو يتوقع أن من شأن فعله اإلضرار بالمجني عليه ولو كان هذا              

) ١(لضرر محتمال في ذهنه، بل لو كانت إرادته لم تتجه إلى إحداث الضرر            ا

بأن مجرد إخالل الطاعن بمـا فـرض        وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض      

عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقوالت لحين ردها ال يفيد            

 لهذا األمـر قـد      هتبذاته ارتكاب جريمة التبديد بل البد أن يثبت أن مخالص         

  .  )٢(أماله عليها سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليه

تبديد احتمال حصول الـضرر، وأن      نه يكفي لتكوين جريمة ال    وأكدت على أ  

 مسألة البحث في حصوله من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا نهائيـا            

  .)٣(ذلك تحت رقابة محكمة النقضقاضي الموضوع وال يدخل حكمه في 

  المطلب الثاني

  اإلرادة

القاعدة أنه ال يرتكب سلوكًا إال ما كـان يجـد لـه مـصدر مـن اإلرادة                  

تجه إلي ارتكاب الفعل المادي الذي تقـوم عليـه          تفيجب أن   . )١(اإلجرامية

                                        
نائل عبد الرحمن صالح، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة علـى             ) (١

   .  ٢٦٣ ص١٩٨٩األموال 

ق مجموعـة أحكـام     ٥٩ لـسنة    ٢٢٤١١ الطعن رقم    ٦/٥/١٩٩٣ نقض جنائي    (٢)

   .  ٥٤٥ ص٦٣ رقم٤٤النقض س

ق مجموعـة أحكـام     ٥٨ لـسنة    ٧٢٩٣ الطعن رقم    ٢٩/٣/١٩٩٠ نقض جنائي    (٣)

   .  ٥٦٥، ص٦٩ رقم٤١النقض س



 ٢٣٤٩

يصدر عـن وعـي وإدراك      واإلرادة نشاط نفسي    . )٢(جريمة خيانة األمانة  

فيفترض علما بالغرض المستهدف وبالوسيلة التـي يـستعان بهـا لهـذا             

فيلزم أن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المتمثل في االسـتعمال       . )٣(الغرض

 غير المشروعة باستيالئه على المال المسلم       تهد ونتيج أو االختالس أو التبدي   

  .)٤(إليه بإرادته ويرفض رده إلى صاحبه إضرارا بملكية المالك

عنصر نفسي، عنصر : ويذهب جانب من الفقه إلي أن لإلرادة عناصر ثالثة  

  . )٥(مادي، وعنصر ثالث يتعلق بحرية االختيار

  

  

  

  

  

  

                                                                                           
ق، المجموعة العـشرية  ٦٨ لسنة ٢٠٨٩٤ الطعن رقم    ٥/٤/١٩٩٩ نقض جنائي    (١)

ق، ٦٥ لـسنة  ٩٣٦٧ الطعن رقم  ٢١/٢/١٩٩٧، نقض جنائي    ٦٠٩الجنائية، ص 

   .  ٢٢٩ص

فتوح عبد اهللا الشاذلي، شرح قانون العقوبـات القـسم الخـاص دار الهـدي               /  د (٢)

رباب عنتر السيد، المرجع الـسابق،      / ، د ١١٠٠ ص ١٩٩٦للمطبوعات الجامعية 

   .  ٦٤ص

   .  ١٨٣محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص/  د(٣)

 ١١/٦/١٩٨٧ وراجع فقض جنائي     ١٠٢٠طارق سرور، المرجع السابق، ص    /  د (٤)

 ٧٩٣ ص ١٢٣ رقم   ٤٥ق مجموعة أحكام النقض س    ٥٥ لسنة   ٥١٩١الطعن رقم   

/ د. وراجع في اتجاه اإلرادة صوب عرقله التنفيذ على الشيء المحجـوز عليـة            

   .  ٢٩١مجدي محمود محب حافظ، المرجع السابق، ص

   .   وما بعدها١٣٩عمر الشريف على الشريف، المرجع السابق، ص/  د(٥)



 ٢٣٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  نائي الخاصالقصد الج

  )نية التملك(

نتناول في هذا المبحث بيان القصد الجنائي الخاص فـي القـانون            

ولذا نقسم هذا المبحث إلى     . الجنائي الوضعي، ونبين موقف الفقه اإلسالمي     

  : مطلبين

  المطلب األول

  في القانون الجنائي الوضعي



 ٢٣٥١

 عرفنا أن القصد الجنائي العام يقوم علـى عنـصرين معـا همـا العلـم               

إال أن اإلرادة قد تتجه إلى غاية محددة أو يتوافر لهـا باعـث              . )١(واإلرادة

معين وذلك استثناء من األصل العام الذي ال يعتد بالباعث أو الغايـة فـي               

ذلك أن الباعث هو األسباب الشخصية التي تدفع الفاعل         . )٢(القصد الجنائي 

  . )٣(إلى ارتكاب الجريمة

ألصل السابق، فال أهمية للباعث الدافع      وال تشذ جريمة األمانة عن ا     

  . إلى ارتكابها، ومن ثم يستوي أن يكون هذا الباعث نبيالً أو غير مشروعا

ومن األمور المسلم بها في فقه القانون الجنائي أن البواعث ليـست            

ركنًا من أركان الجريمة وال عنصرا من عناصرها، فالبواعث مهما تنوعت         

تي قام القصد الجنـائي فـال   فه) ٤(ر مؤثرة فيه فهي خارجة عن القصد وغي 

عبرة بالبواعث أو النوايا التي دفعت إلى هذا السلوك وال بالغاية التي كـان              

ضـع  وإن كان من الجائز أن يكون الباعث مو       ) ٥(يرمي إليها من وراء ذلك    

                                        
، ١٩٩١/ ١٩٩٠ر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظريـات العامـة،           يس/  د (١)

   .  ٣١٠ص

(٢) Pradel (j), Droit Penal general, Cujas, ٤٤٢ ,٢٠٠٣ /٢٠٠٢, 

Conte (PH), etmaistre du chambon (P.), Droitpenal general, 

٢٠٠٢, P.٦٨   .  

(٣)  Capogne (M.N), droit penal geneeal, lhermas ٢ eme ed. 

١٩٩٣. P. ويري البعض أن الباعث هو الرغبة في تحقيق غاية معينة لدي .٦٨ 

الجاني والتوصل لنتيجة أبعد من النتيجة إلى يتطلبها القانون لتوافر الركن المادي            

   .  ٥٧٧أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د. للجريمة

تحدث مـن المبـادئ     ق، المس ٧٥، الطعن رقم لسنة     ١٥/٢/٢٠٠٦  نقض جنائي     (٤)

   .  ٢١٠، ص٢٠٠٧/ ٢٠٠٦الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، 

ق، مجموعـة أحكـام     ٥٩ لسنة   ٢٨٦٣ الطعن رقم    ١٤/٢/١٩٩٣  نقض جنائي     (٥)

   .  ١٨١ ص٢١ رقم٤٤النقض، س



 ٢٣٥٢

 لـسلطة   ير العقوبة أن يخفف العقوبة تبعـاً      اعتبار إذا وجد القاضي عند تقد     

  . وفي حدود ما يسمح به القانونالتقديرية 

وتؤكد محكمة النقض عندنا على عدم االعتـداد بالباعـث علـى            

ال اعتداد بها شريفة . أن البواعث على ارتكاب الجريمة  " إذ قالت    –الجريمة  

  . )٢( وال تأثير لها على القصد الجنائي والمسئولية الجنائية)١(كانت أم ممقوتة

ناً بالباعث ويجعل له أثر في قيـام        ومع ذلك، فقد يهتم الشرع أحيا     

الجريمة، وذلك في األحوال االستثنائية التي ينص عليهـا ويـشترط فيهـا             

الباعث على نحو معين، وعندئذ يدخل الباعث في عناصر القصد الجنـائي            

  . )٣(ويسمي حينئذ بالقصد الخاص

فجريمة خيانة األمانة تقوم على خيانة الثقـة الممنوحـة لـشخص            

على الحيازة الكاملة لمال الغير المنقول الذي سلمه إليه على سبيل           باستيالئه  

وبالمثل صرحت المحكمة ) ٤(الحيازة الناقصة بناء على عقد من عقود األمانة 

 بـأن القـصد الجنـائي يتحقـق         ٥/٦/٢٠٠٦العليا في حكم حديث لها في       

                                        
ق مجموعة أحكـام    ٤٦ لسنة   ٢٢٢٠٤ الطعن رقم    ١٢/١٠/١٩٩٨ نقض جنائي    (١)

   .  ٦٠ ص١٤٢ رقم ٤٩النقض س

ق، المـستحدث   ٧٥ لـسنة    ٢٨٠٥٧ الطعـن رقـم      ١١/٣/٢٠٠٧ نقض جنائي    (٢)

   .  ٨٥، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧

شريف سيد كامل، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمـصلحة     /  د (٣)

/ ، د ١٩٦ ص ٢٠٠٨العامة وجرائم االعتداء على األشخاص دار النهضة العربية         

ائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية، دار      حسيني إبراهيم صالح عبيد، القصد الجن     

   .  ٣١ -٢٧ ص ١٩٨١النهضة العربية القاهرة طبعة أولي 

محمد سعيد غور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم االعتداء علـى            /  د (٤)

   .  ٣٤٨، ص٢٠٠٢األموال دار الثقافة، 



 ٢٣٥٣

بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكـه واختالسـه             

  .)١(نفسهل

ويستخلص من ذلك أن جريمة خيانة األمانة تتطلب قصدا جنائيـا           

وهذه النية اإلجرامية   ) ٢(خاصا قوامه نية تملك الشيء موضوع هذه الجريمة       

الخاصة التي تمثل القصد الخاص في الجريمة الذي يضاف إلى عنـصري            

  . )٣( العلم واإلرادة–القصد الجنائي العام 

  المطلب الثاني

  لفقه اإلسالميفي ا

علوم أن جريمة خيانة األمانة جريمة عمدية يقصد الجـاني          ممن ال 

  . )٤(فيها إتيان الفعل المحرم وهو عالم بتحريمه ومختارا في قصده

فالقصد العام يعني تعمد إتيان الفعل المحرم أو ترك الواجب مع العلم بـأن              

  . )٥(الشارع يحرم الفعل أو يوجبه

                                        
فني لهيئـة  ق، المكتب ال ٦٦ لسنة   ١٦٣٣٢ الطعن رقم    ٥/٦/٢٠٠٦ نقض جنائي    (١)

قضايا الدولة، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية مجموعـة أحكـام الـنقض            

   .  ٣٧٥ ص٢٠٠٧طبعة ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(

   .  ٨٥١محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص/  د(٢)

 ١٩٤٨محمد مصطفي القللي في المسئولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد األول  /  د (٣)

   .  ٤١٤ص

مد إسماعيل، الجنايات في الشريعة اإلسالمية دار األنـصار طبعـة           رشدي مح /  د (٤)

   .  ١٩٠ ص١٩٨٣أولي 

 - ٣٢١ ص٩، المغنـي إلبـن قدامـه ج   .٥، ٣ ص٤ مغني المحتاج للشربيني ج   (٥)

٣٢٨  .   



 ٢٣٥٤

دية ال يكتفي فيها القصد العام وتحتاج إلى        غير أن هناك جرائم عم    

وحرمـان  قصد خاص يتعمد فيه نتيجة معينة أو ضرر خاص بمالك الشيء  

   .  قيام للقصد العام دون القصد الخاصوال) ١( منهصاحبة

أو الوديعـة  فالجاني يتسلم الشيء المؤتمن عليه بطريـق العاريـة         

 بأنه  ل لذا قي  )٢( أو عارية  فيأخذه ويدعي ضياعه أ ينكر أنه كان عنده وديعة        

ال يقطع من يخون األمانة، ألن شرط الحرز غير متوافر، فضالً عن عـدم            

 عن ى سبيل االستخفاء واالستسرار وروىتوافر ركن السرقة وهو األخذ عل

  . )٣("ليس على خائن قطع" النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

) ٤(عاريـة وجاء في األحكام السلطانية ألبي يعلي يقطـع جاحـد ال          

) ٥(سم السرقة ألنه هو والسارق ال يمكن االحتراز منهما        فالجاحد داخل في إ   

أن امرأة كانت   "روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي اهللا عنها           لما

وقد ورد . تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها  

  . )٦(سرقة وجحد العاريةأنه يمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين ال

لذا يري البعض أن جريمة خيانة األمانة القصد الجنائي فيها قصد جنـائي             

  . )٧(خاص يتمثل في نية تملك الشيء وحرمان صاحبة منه

                                        
   .  ١٨٩ ص٤ اإلقناع، للحجاوى ج(١)

   .  ٣٧٣ ص٥ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج(٢)

   .  ١٧١ ص٤ي ج مغني المحتاج للشربين(٣)

   .  ٢٦٧ األحكام السلطانية للماوردي ص (٤)

   .  ٤٤ ص٨، نيل األوطار للشوكاني ج٣٠٣٤ ص٩ كشاف القناع للبهوتي ج(٥)

   .  ٤٠٦ ص٢ الروضة الندية شرح الدرر البهية للقنوجي ج(٦)

أحمد فتحي بهنسي المسئولية الجنائية فـي الفقـه اإلسـالمي طبعـة ثالثـة               / د (٧)

   .  ١٥٤ ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٩



 ٢٣٥٥

  :الفرق بين القصد والباعث في الفقه اإلسالمي

لقد فرقت الشريعة اإلسالمية بين القصد والباعث علـى ارتكـاب           

للباعث أثر علي ارتكاب الجريمـة أو علـى العقوبـة         الجريمة، ولم تجعل    

  . المقررة لها

ولكن يمكن أن يعتد بالباعث في عقوبة التعازير، ألنها عقوبة ترك           

والباعث علـى   تقديرها لألمام على ضوء حالة الجاني، وظروف الجناية،         

ارتكابها، وما تحققه العقوبة من ردع وزجر، فتقدير هذه العقوبة يمكـن أن             

  .  )١(فيه الباعث على الجناية كما وكيفًايؤثر 

وإذا كان الفقهاء متفقون على أن جريمة خيانـة األمانـة جريمـة             

تعزيرية ترك الشارع للقاضي الحرية في اختيار العقوبة وتقـديرها ممـا            

  .)٢(يجعله يستطيع أن يجعل للباعث محل اعتبار في تقدير العقوبة

ة غير مقـدرة، وللقاضـي      وعلة ذلك أن عقوبات الجرائم التعزيري     

فـإذا راعـي    . هـا يختار نوع العقوبة ويعين كم    حرية واسعة فيها، فله أن      

وال  القاضي الباعث فخفف العقوبة أو شددها، فإنه يفعل ذلك في نطاق حقه           

  . )٣(يخرج عن حدود سلطاته

                                        
عـادل  / د. ٣١١، الطـرق الحكميـة ص     ٢٣٦ األحكام السلطانية للما وردي ص     (١)

ـ ١٤٢٤محمود على إبراهيم، النظرية العامة للبواعث اإلجرامية،         م، ٢٠٠٣/ هـ

   .  ٣١١ص

   .  ١٩٤ معين الحكام للطرابلسي ص(٢)

 مقارنـة  أحمد حسني أحمد طه، الوسائل وأثرها إثبات القصد الجنائي دراسـة     /  د (٣)

   .  ١١٩ ص١٩٩٦الطبعة الثانية بدون ناشر 



 ٢٣٥٦

 إن العقوبة التعزيرية – رحمه اهللا تعالي –وفي ذلك يقول أبن تيمية 

ومن . )١(لجرم وصغره وبحسب الجاني في الشر وعدمه      تقدر بحسب عظم ا   

 أن الباعث قد يكون عنصرا في القـصد الجنـائي مـن الوجهـة               يتبينثم  

  .الشرعية، وذلك في الصور التي يشترط فيها المشرع توافر نية خاصة

                                        
   .  ٥٤ السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ألبن تيمية ص(١)



 ٢٣٥٧

  الفصل الثالث

  إثبات القصد الجنائي والدفع بانتفائه

  : تمهيد وتقسيم

مستقرة في الجرائم العمدية قبـول الـدفع        لقد أصبح من القواعد ال    

المستمد من حسن النية وقت ارتكاب الفعل فبانتفاء هـذه النيـة ال يتـوافر              

القصد، ويقتضي هذا أن نبين إثبات هذه النية أو القصد الجنائي، ثم نبـين              

  : انتفاء القصد الجنائي وذلك في المبحثين

  المبحث األول

  إثبات القصد

حث إلي مطلبين نتناول في األول إثبات القصد        يمكن تقسيم هذا المب   

  . في القانون الجنائي الوضعي، ونبين في الثاني موقف الفقه اإلسالمي

  المطلب األول

  في القانون الجنائي الوضعي

ال يكفي إلدانة المتهم مجرد إثبات أن الفعل أو االمتناع من جانبه،            

أو االمتناع كان بمحـض  وإنما يجب باإلضافة إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل      

فالعمد أو القصد يعني العلـم بعناصـر      )١(إرادته، أي أرتكبه عمدا أو قصدا     

الجريمة وإرادة تتجه إلى كل من السلوك أألجرامي والنتيجـة اإلجراميـة            

                                        
هاللي عبد ألاله أحمد، النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دار النهـضة العربيـة     /  د (١)

   .  ٧٥٥ص



 ٢٣٥٨

المترتبة عليه، لهذا البد أن تتجه نية الجاني إلى تغيير حيازته من حيـازة              

  . )١( حق صاحبة عليةناقصة إلى حيازة كاملة مع إنكار

ويخضع إثبات القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانـة للقواعـد           

ـ      العامة في اإلثبات في المواد الج      ا كـي   نائية، فاألصل أن القصد يكون ثابت

  .)٢(يعاقب المتهم عن هذه الجريمة فالقصد الجنائي ال يفترض

 الـدليل   ويقع عبء اإلثبات على النيابة العامة، فيتعين عليها إقامة        

، كذلك في حالـة     )٣(على توافر القصد الجنائي لدي الفاعل األصلي للجريمة       

االشتراك، فإنه يتعين على سلطة االتهام إقامة الـدليل علـى تـوافر نيـة               

  .)٤(المشاركة في تحقيق الجريمة المرتكبة

 –على أن المشرع قد يخرج عن األصل فـي حـاالت اسـتثنائية              

م، وهو بذلك ينقـل      توافر القصد لدي المته    – العتبارات قدرها    -فيفترض

 إلى عاتق المتهم الذي عليـه أن        االتهامعبء اإلثبات من على عاتق سلطة       

ن الرد كان ألسـباب     م أن يثبت أن امتناعه ع     كأن يتيح للمته  . يثبت العكس 

                                        
ولي دار الثقافة للنـشر     نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة األ       /  د (١)

رؤف عبيد، جرائم على األشخاص واألموال، دار       / ، د ٤٢٠، ص ٢٠٠٤والتوزيع  

   .  ٥٨٥، ص١٩٨٥الفكر العربي، 

(٢)Jacques Henri Rober, Droit Penal 

general, ١٩٩٩, P.الطعـن رقـم   ٢٠/٢/٢٠٠٧ راجع نقـض جنـائي   .٣٣ 

   .  ١٦٨ ص٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ق، المستحدث ٦٧ لسنة ٢٥٥٧٠

 وأثره في تسبب    يمحمد عيد الغريب حرية القاضي الجنائي في االمتناع اليقين        /  د (٣)

   .  ٢٧ ص٢٠٠٨األحكام الجنائية، دار النهضة العربية، 

محمد رشاد أبو عرام، المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمـة، دار            /  د (٤)

 Conte (philippe) et maistre du، ١٤، ص٢٠٠٣النهـضة العربيـة،   

chambon (patrick) , droit penal generl, ٦emede armand 

colin, ٢٠٠٢, p. ٢٢٦.     



 ٢٣٥٩

ع األمين عن رد األمانة بسبب مشروع كوجـود مقاصـة           مبررة، فقد يمتن  

    . )١(األمينبينهما، وبين دين له على 

ولما كان القصد أمر خفي يضمره الجاني، فهو من األمور الباطنية           

رك بالحس الظاهر وإنما يـدرك أو يـستدل عليـه بـالظروف             تدالتي ال   

واألمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يـضمره فـي            

وقـائع  نفسه فإنه يسوغ للقاضي أن يتلمس عناصره بإقامة الدليل علـى ال           

ولكنها ترتبط به ارتباط لـزوم، ويستخلـصه مـن          المادية التي نتميز عنه     

  . الموضوع من فعل الجاني

 ذلك ال تقيد المحكمة بقواعد اإلثبات المدنية عنـد قـضائها            وعلى

لك القواعد عند القضاء بإالدانـة      تبفي جريمة خيانة األمانة، تقيدها      بالبراءة  

محكمة الجنائية تلتزم بقواعد اإلثبـات      في خصوص إثبات عقد األمانة، وال     

 فيخـتص بالمسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للـدعوي الجنائيـة،            

القاضي الذي ينظر الدعوي الجنائية بجميع الدفوع التي تثور أمامه أتنـاء            

  . )٢(نظرها

فر القصد الجنائي وإذا كان من السهل على القاضي أن يستخلص توا

مانة إذا أتخذ الركن المادي صورة التبديـد، إذ يعتبـر            جريمة خيانة األ   يف

                                        
ق، مجموعة إحكام   ٦٧ لسنة   ١٧٩، الطعن رقم    ٢٥/٥/١٩٩٨راجع نقض مدني     (١)

مـصطفي  / توفيـق حـسن فـرج و د       / د. ٤٥٥، ص ١٠٩، رقم   ٤٩النقض، س 

ـ          ة، طبعـة أولـي،      الجمال، مصادر وأحكام االلتزام، منـشورات الجلـي الحقوقي

   .  ٦٣٥ص

محمد عبد الحميد مكي، المسائل الفرعية أمام المحكمـة الجنائيـة، دراسـة             / د (٢)

مدحت رمضان، / محمود كبيش، د/، د٩، ص٢٠٠٧مقارنة، دار النهضة العربية، 

 وراجـع  ٦١، ص٢٠٠٥شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربيـة،     

ق، المـستحدث   ٦٧ لـسنة    ١٤١٨٤ رقـم     الطعن ٢١/١٢/٢٠٠٣نقض جنائي   

   .  ١١، ص٢٠٠٤/ ٢٠٠٣



 ٢٣٦٠

التصرف بالبيع أو الهبة أو ألمقابضه كافيا للقول بتوافر هذا القصد، إال أنه             

أحيانا نثير بعض الصعوبات كما إذا أتخذ الفعل صورة االختالس حيث تتم            

يـازة  الجريمة بمجرد تغيير نية الحائز من الحيازة الناقصة المؤقتة إلى الح          

ويستنتج القصد حينئذ من أي فعل يدل على هذا التغييـر كإنكـار             . الكاملة

الشيء أو إدعاء سرقته أو الفرار، وأكثر األفعال على تغيير نيـة الحيـازة             

  . )١(لدي الجاني هو امتناعه عن رد الشيء عند مطالبته بذلك

وال يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة أن ينص           

ليه في الحكم بعبارات صحيحة مستقلة بل يكفي أن يكون مـستفادا مـن              ع

ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني أرتكب الفعل المكون للجريمة وبنيـه            

   .   )٢(حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

                                        
ق، المكتب الفني لهيئة    ٦٦ لسنة   ١٩٨٣١ الطعن رقم    ١٩/٧/٢٠٠٦نقض جنائي    (١)

   .  ٣٧٩قضايا الدولة، ص

ق، مجموعة أحكـام الـنقض      ٥٩ لسنة   ٦٢٥ الطعن رقم    ٢٩/١/١٩٩١نقض جنائي    (٢)

   .  ١٩٦ ص٢٥، رقم ٤٢س



 ٢٣٦١

  في الفقه اإلسالمي

والبينة أسـم لمـا يبـين الحـق         . لبينةيقصد باإلثبات في الفقه اإلسالمي ا     

وشرعا إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة         . )١(ويظهره

  .)٢(على حق أو واقعة تترتب عليها اآلثار

ة تملك الشيء موضوع جريمة خيانة األمانة        ني والقصد الجنائي أو  

إال بمظـاهر  من األمور الداخلية التي يضمرها الجاني وال يمكن معرفتهـا    

وإذا كان األصل في المتهم البراءة، فـإن مـن          . خارجية تكشف عن قصده   

، فقد وضع فقهاؤه    )٣(يدعي على غيره حق يتعين عليه إقامة الدليل على ذلك         

قاعدة تبين من هو المكلف باإلثبات، تأسيسا على قول الرسول صـلى اهللا             

النيـة  "لهم، ولكن   عي رجال وأموا  لو يعطي الناس بدعواهم إلد    "عليه وسلم   

البينة على المـدعي واليمـين      " صلى اهللا عليه وسلم      وقوله" أدعيعلى من   

  .)٤("على من أنكر

ويمكن القول بأن الفقه الجنائي اإلسالمي أخذ بنظام اإلثبات الحرفي          

فالقاضي له سلطة   . جرائم خيانة األمانة باعتبار أنها من الجرائم التعزيرية       

 وكماً، سواء في الجريمة أو العقوبة فـي اإلثبـات،     واسعة في تقديرها كيفًا   

وفي بحث الدليل المقدم في الدعوي التي ينظرها ومدي تأثيرة فـي إثبـات         

                                        
   .  ٦٨، ص١ون جالبن فرح: تبصره الحكام (١)

، دار النهـضة    ١حسنى الجندي، أصول اإلجراءات الجزائية فـي اإلسـالم، ط         / د (٢)

   .  ٢٢٥م، ص٢٠٠٩العربية 

عبد العزيز محمد محمد محسن، حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائيـة      / راجع د  (٣)

فرحلة ما قبل المحاكمة في الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي دار النهـضة               

   .   وبعدها١٥٢ية، بدون سنة نشر، صالعرب

   .  ١٣ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لمحمدين قيم الجوزية، ص(٤



 ٢٣٦٢

وِإذَا  ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا الَْأمانَاِت ِإلَٰى َأهِلهـا " لقوله تعالي )١(الحقيقة

كُمتَح النَّاِس َأن نيب تُمكَمِل حدۚوا ِبالْعِبِه   ِإن ِعظُكُما يِنِعم ۗاللَّه  اللَّـه ِإن 

ِصيرا بِميعس ٢(" اكَان( .  

لطة القاضي في قبول أي دليل يراه موصالً للحقيقة أبـا كـان             سف

الدليل، إال أن هذه السلطة المخولة للقاضي في العقوبة التعزيريـة ليـست             

وَأنْزلْنَا ِإلَيك الِْكتَـاب ِبـالْحقِّ      "وله تعالي   مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط لق     

نيا بقًا ِلمدصِه  ملَيِمنًا عيهمالِْكتَاِب و ِه ِمنيدۖيمنَهيب كُمفَاح   َل اللَّها َأنْزِبم

ۖكاءا جمع مهاءوَأه لَا تَتَِّبعقِّ   والْح لْنَـا  ِۚمنعـ  ِلكُلٍّ ج نْكُم ِشـرعةً  ِم

  . )٣("وِمنْهاجا

وأن ) ٤(كما أن على القاضي أن ينظر إلي شخص المجرم وجريمته         

ير، فيختار الدرجة المناسبة، فإذا ما تبين له عليه أن يتدرج في أساليب التعز   

 بعقوبة أشد، ألن في تجاوزه هذا هنيعاقيزجر بعقوبة، فال يجوز مأن الجاني 

لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي تنص على معاقبة كل        تحكيماً لهواه ومخالف    

  . جان وبالقدر الكافي لزجره

  

  

  

                                        
محمد سيد حسن محمد، ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة دراسة            / د (١)

   .  ٤٥٠، ص٢٠٠٧مقارنة بالشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، 

   .  ٥٨ة رقم سورة النساء اآلي (٢)

   .  ٤٨ سورة المائدة اآلية رقم (٣)

عادل محمود علـى إبـراهيم،      / ، د ٥٤، ص ٤سبل السالم، شرح بلوغ المرام، ج      (٤)

   .  ٣٨٨المرجع السابق ص



 ٢٣٦٣

  المبحث الثاني

  انتفاء القصد

  : تمهيد وتقسيم

يقوم مبدأ حسن النية على انتفاء القصد الجنائي، ففي هذه الـصورة         

غير بتملكه ال يرتكب األمين خيانة األمانة ألنه لم يقصد االعتداء على مال ال      

  .ي تخلف القصد وجب اقتراض حسن النيةاه بغير وجه حق، فمتإي

لذا تقسم هذا المبحث إلي مطلبين، نتناول في األول حسن النية في            

  . القانون الوضعي، وفي الثاني لبيان موقف الفقه اإلسالمي

  المطلب األول

  في القانون الحنائي الوضعي

فـاء القـصد    يتمثل مبدأ حسن النية في القانون الجنـائي علـى انت          

الجنائي، ذلك أن القصد هو علم الجائز بأنه يتصرف في المال المسلم إليـه              

زته على سبيل األمانة بنية إضاعته على ربه، وإرادة متجهة إلى تغيير حيا           

قاء عين ما تسلمه تحت يده، فمنتي أنتفت هذه         الناقصة إلى ملكية كاملة مع ب     

انون واالعتداء على حقوق المالـك      اإلرادة لديه فلم يكن مستهدفاً مخالفة الق      

أو . )١(واإلضرار به، فقد أنتفت لديه النية السيئة وتوافر لديه حـسن النيـة            

                                        
محمد محمد مصباح القاضي، مبدأ حسن النيـة فـي قـانون العقوبـات، دار               / د (١)

 الطعن رقم   ١٢/١/١٩٩٨، وراجع نقض جنائي     ٣٢ ص ١٩٩٧النهضة العربية،   

 ٨٨/٨٩، ص١٢، رقـم  ٤٩ق، مجموعة أحكـام الـنقض، س      ٦١ لسنة   ١٠٤٣٩

Pradel (j), droit penal, op. cit. P ٣٢٩.  .   



 ٢٣٦٤

فحـسن  . )١(عني آخر يفيد عدم وجود الرغبة النفسية في مخالفة القـانون          بم

  . النية أن يبغي الجاني بعمله أو نشاطه ذات الغرض الذي أراده القانون

ة المستقرة في الجـرائم العمديـة ومنهـا    لقد أصبح من القواعد شب 

جريمة خيانة األمانة يقبل فيها الدفع المستمد من حسن النية بمعني أنه يجوز 

) ٢(اإلدعاء بأنه حسن النية وقت ارتكاب الفعلللجاني في سبيل دفع مسئوليته 

فكما أن لسوء النية دوره في توافر القصد الجنائي، فإن لحسن النيـة دورا              

  . ي استبعاد المسئولية الجنائيةكبيرا ف

وفي جريمة خيانة األمانة باعتبار أنها عمدية تتطلب قصدا جنائيـا           

خاصا سواء تمثل ذلك القصد في نية تملك المال المسلم للجاني على سـبيل            

األمانة، أم أنحصر في نتيجة محددة يرمي إليها الجاني من جريمته بحرمان            

  . صاحبه منه

يفترض العلم بعناصر الجريمة، وهذا العلـم هـو         فالقصد الجنائي   

أساس القصد الجنائي باإلضافة إلى إرادة ارتكابها، قمتي تخلـف القـصد            

الجنائي لعدم العلم من بين عناصـر الجريمـة، وبالتـالي بنفـي الـركن               

  .)٣(المعنوي

                                        
علي عبد اهللا حسن الشرفي، الباعث وأثره فـي المـسئولية الجنائيـة             / راجع د  (١)

، ١٩٨٦دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه جامعة األزهر          

   .  ١٩٠ص

حسنى الجندي،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم األمـوال، دار           / د (٢)

حسن صادق الرصفاوي ، المرصفاوي فـي    /  د ٤٢٩، ص ١٩٨٥النهضة العربية   

   .  ٥٤٨، ص١٩٩١قانون العقوبات الخاص، مكتبة منشأة المعارف باإلسكندرية، 

 التشريعات العربية، منشورات جامعة     محمود نجيب حسني، أسباب اإلباحة في     / د (٣)

  .٣٨ – ٣٣ ص١٩٦٢الدول العربية 



 ٢٣٦٥

من األمثلة الدالة على وجود حسن النية، إيداع الشخص مستند أمام           

عمد إلي الحصول عليه خفية، فإذا كان قد أخذ الورقة كي           هيئة قضائية ثم ي   

بقوم بتصورها ثم فقدت منه أو وضعها في جيبـه فـضاعت منـه تلـك                

وذات الوضع في جريمة تسليم الورقة على بيـاض فـإن كـان             ) ١(األخيرة

الجاني حسن النية بأن كان يعتقد على خالف الواقع بأن البيانات التي يدونها 

) ٢( أو الختم فإن القصد ال يتوافر لديـه        اإلمضاء صاحب   تتفق مع ما قصده   

إذا  المحجوز عليهـا     أشيائهوفي جريمة اختالس المالك المعين حارسا على        

كان مريضا أو هلك الشيء المحجوز عليه لقوة قاهرة أو إهمال الحارس في 

المحافظة عليه، أو نفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجـوزات           

 يوم البيع أو أنه ال يعلم بأنه عين حارسا ولم يخاطب بالحجز أننقي      وتقديمها

  .)٣(القصد لدية

وقضي بأنه متى كان الحكم قد أكتفي في بيان الدليل باإلحالة إلـى             

محضر ضبط الواقعة دون أن يورد في مضمونة أو بين وجه استدال له به              

المنقوالت ال حيازة   على ثبوت عقد األمانة بالمعني المعروف به قانونا وانتق        

إلى الطاعن على نحو يغل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياه              

وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه فإنه يكون 

ير استعمال وقضي بأن للمستع. )٤(قاصرا في بيان التهمة بعناصرها القانونية

ن في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو         الشيء المعار على الوجه المعي    

                                        
  .٤٢٩جدي محمود محب حافظ، المرجع السابق، صم/ د (١)

  .١٠٢٩ارق سرور، المرجع السابق صط/ د (٢)

ق، مجموعة أحكام النقض، ٥٣ لسنة   ٢٣٦٢ الطعن رقم    ٥/٣/١٩٨٤ قض جنائي    (٣)

  .٢٨٠، ص٧٥، رقم٣٥س

ق، مجموعـة أحكـام     ٦١ لسنة   ٢٤٢٢٥ الطعن رقم    ٢١/٩/١٩٩٤نقض جنائي   (٤) 

  .٧٩٣،ص١٢٣، رقم٤٥النقض، س



 ٢٣٦٦

يعينه العرف وال يكون مسئوالً عما يلحق مـن تغييـر أو تلـف بـسبب                

االستعمال الذي تنتجه العارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الـرد             

على دفاع الطاعن المار بيانه بانتقاء القصد الجنائي لديه في شأن عـرض             

ير الشيء المعـار   قد اشترط أن يرد المستع–عليها المتقوالت على المجني    

بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية فإنه  يكون قد خالف القانون هذا              

إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقوالت المعروضة من الطاعن هي ذات             

ا بموجب عقد العارية أم ال، كما لـم يـستظهر           همتي كان استل  المنقوالت ال 

  . )١( الجنائي لدي الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمةالقصد

 علـى   عتديا إذا   األمانةوقضي بأن الوكيل يرتكب جريمة الخيانة       

 األشياء التي سلمت له بصفته وكيالً لكي يستعملها في مصلحة موكله            ملكية

صـورة  تخـذ   ي أو كي يسلمها للموكل فيما بعد وأن فعله يجب أن            ولحسابه

كان الحكم لـم    تمن عليه لحساب موكله، وإذا      يء الذي أؤ  االستيالء على الش  

تنقبض عقود الوكالة التي أبرمهـا    يتضمن أن الطاعن تسلم أمواال بمقتضي       

مع المدعين بالحقوق المدنية ثم منبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجـاوز              

   .  )٢(لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد

ء قصد اإلضرار فإذا انعدمت النية اإلجرامية       بحسن النية انعدا  وكذلك يلحق   

بالتالي انعدمت الصفة اإلجرامية عن الفعل، فقد يكون مبني حـسن النيـة             

استعمال لحق الشخص في حدود الغاية التي شرع من أجلها الحـق، ممـا              

) ٦٠( يقضي بإباحة الفعل واإلعفاء من المسئولية الجنائية تطبيقاً لنص المادة

                                        
ق، مجموعـة أحكـام     ٦٤ لـسنة    ١٤٩٦١ الطعن رقم    ٧/٣/١٩٩٩نقض جنائي    (١)

  .١٥٣، ص٣٤رقم ٥٠النقض، س

ق، المـستحدث،   ٧٣لـسنة   ٣٢٧٥٠، الطعـن رقـم      ٣٠/٩/٢٠٠٤ نقض جنائي    )٢(

  .٩٤ ص٢٠٠٣/٢٠٠٤



 ٢٣٦٧

ال تسري أحكام هذا القانون علـى       "من قانون العقوبات التي تنص على أنه        

فامتنـاع  " كل فعل ارتكب بنية سلمية عمالً بحق مقرر بمقتضي الـشريعة          

المؤتمن عن رد الشيء محل األمانة، ليس بقصد تملكـه وإنمـا احتباسـه              

ل متوافرة  بمقتضي حق مقرر بمقتض القانون، ال يتوافر لديه نية التملك للما          

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الـنقض بـأن        . )١(لدية وال يعد مرتكبا الجريمة    

بامتناعها عن رد المبلغ المقول باختالسه من البداية وتمسكا به من وجـود             

 يـستوفيا  يصف بعد ومن حقهما حبس المبلغ حتـى حساب بين الطرفين لم   

 شخصية، وما    من مصاريف  بل الجني عليه من عموالت وما إتفقاه      حقهما ق 

المبلغ حزينة المحكمة لحين تصفيه الحـساب،       أبداه من استعداهما ال يداع      

ال حفظ حق له ما يبرره قانوناً       وأنهما ما هدفا من قعود هما عن الرد فترة إ         

  . )٢(يهماد على انتفاء القصد الجنائي لالًودا

  

  

  

  : مفهوم الحق في الحبس

                                        
د، الجرائم التي تقع على األموال في قانون العقوبـات          عبد الرحمن توفيق أحم   / د (١)

  .٢٠٠٥، دار وائل للنشر طبعة أولي، ياألردن

ق، مجموعـة أحكـام     ٥٢ لسنة   ٢٤٦٠ الطعن رقم    ١١/١١/١٩٨٢نقض جنائي    (٢)

  .٨٦٩، ص١٧٨، رقم٣٣النقض، س



 ٢٣٦٨

المدين أن يمتنع عـن  ول خ مدني قاعدة عامة ت  ٢٤٦وضعت المادة   

الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هـذا             

  . )١(المدين كان مرتبطًا به

فحق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعـدم             

وهو بذلك يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون         ) ٢(تنفيذ التزامه المقابل  

الـدينين بقـدر األقـل      حاالً ومعين المقدار وتكون سببا في انقضاء        الحق  

    .)٣(منهما

  موقف القضاء

الواقع أن حسن النية ناشي عن حق الملتزم بأداء الشيء أن يمتنـع             

عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزامه في ذمته نشأ بسبب الدين وكان              

  . مرتبطًا به

ة إلى مفهوم حسن النية بقولهـا       وقد أشارت محكمة النقض المصري    

بأن التأخير في رد الشيء أو االمتناع عن رده إلى حين ال يتحقق به الركن               

المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونًا بانصراف نية الجاني إلى إضـافة             

                                        
ق، مجموعة أحكام النقض    ٦٧ لسنة   ٥٨٥ الطعن رقم    ١٥/٣/١٩٩٨نقض مدني    (١)

، وراجع عبد الرازق السنهوري، الوسـيط فـي شـرح           ٢٣١ص ٥٧ رقم ٤٩س

  .١١٣٢ ص٢٠١١ نظرية االلتزام منشورات الحلبي،٢القانون المدني الجديد ج

ق، مجموعة أحكام النقض ٦٤ لسنة ٢٨٩ الطعن رقم   ١٦/٥/١٩٩٥ نقض مدني     (٢)

  . ص٢ رقم٥٠س

قض، ، مجموعة أحكام الن   ٦٧ لسنة   ٢٧٩ الطعن رقم    ٢٥/٥/١٩٩٨ نقض مدني     (٣)

مصطفي الجمـال، مـصادر    / توفيق حسن فرج، د   / ، د ٤٥٥، ص ١٠٩، ق ٤٩س

  .٦٣٥، ص٢٠٠٨وأحكام االلتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 



 ٢٣٦٩

، إذا المقرر   )١(المال الذي تسلمه إلى ملكه واختالسه لنفسه إضراراً بصاحبه        

ي هذه الجريمة ال يتحقق بمجرد فعود الجاني عن الرد          أن القصد الجنائي ف   

وفي حكم آخـر    ) ٢(ويتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه        

 مدني يبـيح للطـاعن      ٢٤٦بأنه حق الحبس المقرر بمقتضي المادة       قضت  

حتى يستوفي مـا هـو      " الكمبيا الث مثار االتهام   "االمتناع عن رد الشيء     

ه وبـين المـدعي بـالحقوق       بقاً لالتفاق المحرر بين    قيمتها ط  مستحق له في  

 المـسئولية    انعـدام  – إن صح وحسنت نيتـه       –المدنية، وهو ما من شأنه      

بـأن  وقـضت   . )٣( من قانون العقوبات   ٦٠الجنائية بالتطبيق ألحكام المادة     

تقاض أجر البناء الـذي أقامـه       حتى ي ) مواد البناء ( عن رد الشيء     االمتناع

 بمجرد القول بأنـه تـسلم       إدانتهجتزأ الحكم المطعون في     للمجني عليها، وا  

وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصر فـي           مواد البناء   

اد البناء مع ما أبداه بيان أركان جريمة التبديد ألن مجرد االمتناع من رد مو        

جنائي لديه ا لذلك ال يكفي العتباره مبددا والقول بقيام القصد البريرتالطاعن 

                                        
ق، مجموعة أحكـام    ٥٤ لسنة   ١٢٢٠، الطعن رقم    ١٤/١١/١٩٨٤نقض جنائي    (١)

 لـسنة  ١٧٤٧، الطعن رقـم  ٢٨/١٠/١٩٨٢ونقض , ٧٧١، ص  ٣٥النقض، س 

 لـسنة   ١٤٦٩٣، لطعـن رقـم      ١٦/٥/١٩٩٣ ونقض   ٩٢٨، ص   ٣٣ق، س ٥٢

  .٤٨٥ ص ٧١، رقم ٤٤ق، س ٦٠

ق، مجموعة أحكام   ٦١ السنة   ٥٢٧٦، الطعن رقم    ٣٢١/١١/١٩٩٣نقض جنائي    (٢)

  .١٠٤، ص٥٩، رقم ٤٤النقض س

ق، مجموعـة أحكـام     ٦٠ لـسنة    ١٤٦٩٣، الطعن رقـم     ١٦/٥/١٩٩٣نقض جنائي    (٣)

  .٤٨٥، ص ٤٤النقض، س 



 ٢٣٧٠

وهو انصراف نيته إلى إضافة مواد البناء إلى ملكه واختالسـه إضـراراً             

  .)١(بالمجني عليه

وقضي بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنـة بقولـه             

وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من استيالء المتهم على المحجوزات            "

وهـذا  . المحددتقديمها في اليوم    المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها و      

الذي أورده الحكم وبني عليه إدانة الطاعنة بجريمة التبديد ال تتحقـق بـه              

أركان هذه الجريمة كما هي معرفه به في القانون وال يكفي في بيان توافر              

القصد الجنائي لدي الطاعنة ألن هذا القصد ال يتحقق بمجرد التـأخر فـي              

 الشيء المسلم إليه بل بتعين أن يقتـرن ذلـك           الوفاء أو بتصرف المتهم في    

بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختالسه لنفسه إضـراراً            

  .)٢(بصاحبه

وقضي بأنه إذا كان الحكم البتدائي المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون          

د ما أورده   فيه إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن على مجر           

له دعـوى علـى      المجني عليه لقطعة أرض ليرفع       لم عقد ملكية  من أنه تس  

البائعة بإلزامها بتوصيل المرافق العامة لألرض المبيعـة، إال أن الطـاعن            

يا، لما كان ذلك، وكان     قد للمجني عليه حتى يستأدى منه د      أمتنع عن رد الع   

 كما من المقرر أنه ال يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة        

هو معروف به في القانون مجرد االمتناع عن رد المال المختلس بل يجب             

                                        
ق، مجموعـة أحكـام   ٥٣ لـسنة   ٥٩١، الطعن رقم    ١٥/٣/١٩٨٤نائي   نقض ج   )١(

  .٢٨٨ ص ٥٩ رقم ٣٥النقض س 

ق، مجموعة أحكـام    ٦٣ لسنة   ١٥١٢٣ الطعن رقم    ٢٤/١١/٢٠٠٢نقض جنائي    (٢)

النقض والمبادئ القانونية، المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، مجموعـة أحكـام            

  .٨٧٧، ص)٢٠٠٤ - ٢٠٠٢(النقض 



 ٢٣٧١

أن يقترن االمتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضرارا            

ـ             د بصاحبة، وكان للحكم رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عـن رد العق

بما يفنـده    منه، ولم يرد هذا الدفاع       نهيلصاحبه برغبته في الحصول علي د     

رغم أهمية وأثره في مصير الدعوى وقصر في استظهار القصد الجنـائي            

وهو ركن أساسي في أركان الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيبا             

  . )١(بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه

فمجرد التأخير أو امتناع المتهم عن الرد ال يستلزم حتمـا تـوافر             

يانة األمانة، فقد يكون هناك مبرر يستند إليـه         القصد الجنائي في جريمة خ    

  .)٢(المتهم في امتناعه، يؤدى لوضح إلى انتفاء القصد الجنائي

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  في الفقه اإلسالمي

أن مـسائل   : من خالل التعريف السابق للقصد الجنائي يمكن القول       

ليه، وتحـدد    والجرائم والمقاصد التي تقترن بسلوك الخائن، أو تدفع إ         اآلثام

                                        
ق، مجموعـة أحكـام     ٥٥ لسنة   ٤٩٥٥ الطعن رقم    ١٥/١/١٩٨٦ نقض جنائي     (١)

  .٨٦، ص ١٩، رقم ٣٧النقض، س 

رضا محمد إبراهيم الشاذلي، مدى تأثير قواعد القانون المدني فـي تفـسير             /  د  (٢)

، نقـض   ٤٥٢، ص   ٢٠٠٥النصوص الخاصة بجرائم األموال، الطبعـة األولـي         

، نقض جنـائي    ٣٧٩ق، س   ٦٦ لسنة   ١٩٨٣١ الطعن رقم    ١٩/٧/٢٠٠٦جنائي  

  .٤٤١ق، المرجع السابق ص ٦٧ لسنة ١٣٢١٣ الطعن رقم ١١/٤/٢٠٠٧



 ٢٣٧٢

 أهمية في حياته، فعليهـا يثـاب   من الهدف والغاية منه، وذلك نظرا لما لها   

  . وعليها يعاقب، وبها تقبل األعمال، وبها ترد

إنما األعمال بالنيات   " وانطالقا من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم         

 والذي وضع الفقهاء على أساسة قاعدة فقهيـة         )١("وإنما لكل امرئ ما نوى    

أن تقاس األعمـال واألقـوال      :  ويراد منها  بمقاصدهارف بقاعدة األمور    تع

وهذا يعني أن األحكام الشرعية في . )٢(بمقياس النوايا الحسنة والسيئة للفاعل

  . )٣(أمور الناس تتكيف حسب قصدهم من إجرائها

وعلى هذا فالخائن وهو يأخذ المال خفية ويظهرا النصح كالوكيـل           

  . إذا قام بواجبه ملتزماً حدوده فإنه يكون قصده مشروعاوالمودع والمستعير 

. )٤(فالنية أو القصد تجعل الشيء حالالً أو حراما، طاعة أو معصية          

فكل من أبتغي في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة،             

وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن أبتغي في التكاليف ما لـم              

  .  )٥(مله باطلتشرع له فع

 – الـذي يعنـي هـذا        –النيـة   وعلى ذلك، فإذا كان المتهم حسن       

استهداف نفس الغاية التي توخاها الشارع عندما أمر بذلك الواجب، أي أن            

                                        
  .١ باب البدء الوحي، حديث١/٦صحيح البخاري  (١)

 ١٩٧٩/ ه١٣٩٩يوسف قاسم، مبادئ الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربيـة،          / د (٢)

  .٢١٨ص 

ة القدس، مؤسسة   عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مكتب       / د (٣)

  .٩١الرسالة ص 

  .٩٥ ص ٣إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم الجوزية ج (٤)

  .١٩٤عادل محمود على إبراهيم، المرجع السابق، ص / د (٥)



 ٢٣٧٣

يكون الباعث على القيام بأداء الواجب الحرص على تنفيذ أمر اهللا كما شرع     

  . ولما شرع

ر ثالثة، تعمـد لهـا       البد لها من توافر عناص     دهفالجريمة المقصو 

فالجاني الذي يتسلم شـيء برضـاء       ) ١(وإرادة حرة مختارة وعلمه بالذهي    

تند فـي امتناعـه أو      المجني عليه ويمتنع عن الرد للشيء لوجود مبرر يس        

األمانة نتفي لدية القصد الجنائي، وهذا يعني أن المكلف بأداء          استيفاء لحقه ي  

حسنة فقد تخلف القصد لقصد أو النية نيته، وإذا كان ايكون معاقباً إذا ساءت 

  . الجنائي

  

                                        
  .١٣٥األمام محمد أبو زهره، الجريمة السابق، ص  (١)



 ٢٣٧٤

  خاتمة البحث

" القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة     "ولنا في هذا البحث      تنا لقد

  : ويمكن إجمال أهم نتائج البحث في النقاط التالية

خيانة األمانة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيهـا صـورة          أن جريمة      -١

ض علما من الجاني بعناصر الجريمة التـي        القصد الجنائي التي يفتر   

  . أرتكبها وإرادة تحقيق هذه العناصر وأنها ال تقع عن خطأ أو إهمال

ال يكفي لوقوع جريمة خيانة األمانة أن يكون الشيء المسلم للجاني               -٢

قد سلم بناء على عقد من عقود االئتمان المحددة على سبيل الحـصر           

ن والوكالة وعارية االستعمال ألن ذلك      وهي الوديعة واإليجار والره   

 وتـضي بحـاالت   لمن شأنه أ يصيب النص بالقصور وعدم شموله         

المنطق والمصلحة فيها بوجوب العقاب، ويؤدي إلى وجود ثغـرات          

  . إلفالت المجرمين

وقد كان للنظام الجنائي اإلسالمي قصب السبق في هذا المجال، فمن           

 ومن ناحيـة     في عقود محددة،   األمانة ناحية لم يحصر جريمة خيانة    

التعزيرية لمن أتي معـصية ال      أخرى، فإن هذه الجريمة من الجرائم       

ها وال كفارة، ويعزر على ما يراه السلطان لما يـراه مالئهـا             حد في 

  .  عن مقتضيات العدالةجللمصلحة وبال خرو

كشفت هذه الدراسة أيضا أن جريمة خيانة األمانـة تتطلـب قـصدا                -٣

 خاصا قوامة نية تملك الشيء موضوع الجريمة، أما بالنـسبة           جنائيا

الجنائي عنـه فـي القـانون      للفقه اإلسالمي فال يختلف معني القصد       

 لم ينص على تعريف اصطالحي      الوضعي، فإذا كان الفقه اإلسالمي    

 ال سعني أنه ال يعرفه، فالواقع أنه قد         نائي الخاص فإن ذلك   للقصد الج 

 تطبيقات له وذلك منذ وقت طويل حتـى         عرف القصد الخاص وذكر   



 ٢٣٧٥

راح القانون الوضعي، ذلك أنه أشترط في جريمـة         قبل أن يعرفه ش   

خيانة األمانة أن يتعمد أو يقصد الجاني الفعل المحظور ويأتيه قاصدا           

  .يسأل عنهاحتى نتيجته أو ضرراً خاصا 

ـ                 -٤ ه أن مجرد التأجير في رد الشيء أو االمتناع عن رده ال يتحقـق ب

القصد الجنائي، فقد يكون هناك مبرر يستند إليه المتهم في امتناعـه،            

 الجنائي النتفاء سوء النية وتوافر حسن النيـة لـدى            القصد لذا ينتفي 

  . الحابس للمال

  ..تم بحمد اهللا وتوفيقه



 ٢٣٧٦

  قائمة المراجع 

  : اللغة العربية: الًوأ

  :  القرآن الكريم-١

  :  كتب اللغة-٢

  

  مطبوعات مجمع اللغة العربية   المعجم الوجيز 

ــسان  ل

  العرب 

أبن منظور طبعـة    

ــل، دار  دار الجيـ

لسان العرب بيروت   

  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨

المصباح 

  المنير

ألحمد بن محمد بن على المقـري       

هــ  ٧٧٥الفيومي المتوقي سـنة     

  . طبعة دار المعارف

إلسماعيل بن حماد الجوهري دار       الصحاح 

ــن   ــالم للمالي ــ١٩٩٩الع / ـه

  . م١٩٧٩

المعجـم  

  الوسيط

إدارة إحيـاء   . مجمع اللغة العربية  

  . التراث اإلسالمي

ــاج  تـ

  العروس 

ـ       ي لإلمام اللغوي محب الـدين أب

ـ     د مرتـضي   الفيض الـسيد محم

، الحــسيني الواســطى الزبيــري

المطبعة الخيرية الطبعة األولـي     

  .  هـ١٣٠٦سنة 



 ٢٣٧٧

  

  :  كتب الحديث وعلومه-٣

 الحافظ أبي   سنن أبو داود لإلمام     أبو داود 

ــعث داود ــن األش ــليمان ب  س

ستاني، دار إحياء الـسنة     السج

  .   النبوية

صحيح البخاري بشرح صحيح      البخاري 

البخاري لإلمام أبـي عبـد اهللا       

محمد بن إسـماعيل البخـاري      

  ).هـ٢٥٦ –م ١٩٤(

سبل السالم شرح بلوغ المـرام        الصنعاني

من جمع أدلة األحكـام للـشيخ      

ميـر  محمد بـن إسـماعيل األ     

اليمني الصنعاني المتوفي سـنة    

/ هــــ١٣٦٩هــــ، ١١٨٢

  . م١٩٥٠

  : مراجع الفقه اإلسالمي-٤

  :  كتب الفقه الحنفي) أ(

العالمة السيد أحمد الـصاوي       الطحطاوى  

حاشية الطحاوي على الـدار     

/ ه١٣٥٥المختار دار المعرفة    

١٩٧٥.  

اإلمام العالمة الدين أبو بكـر        الكاساني  



 ٢٣٧٨

لكاسـاني  بن مسعود أحمـد ا    

 بدائع  -هـ  ٥٨٧المتوفي سنة   

الصنائع في ترتيب الـشرائع،     

  . الناشر زكريا على يوسف

اإلمام العالمة زين العابين بن       يم أبن نج

 بابنإبراهيم بن محمد الشهير     

، ٩٧٠نجيم المتـوفي سـنة      

البحر الرائـق شـرح كنـز       

  . الدقائق، الناشر سعيد كميني

محمد بن  العالمة كمال الدين      بن الهماما

ــد الواحــ  ــسيواسي دعب  ال

المعروف بابن الهمام المتوفي    

هـ، شـرح فـتح     ٨٦١سنة  

القدير مطبعة مصطفي ألبابي    

  .م١٩٧٠/ هـ١٣٨٩الحلبي 

اإلمام فخز الدين عثمان بـن        الزيلعي

على الزيلعى المتـوفي سـنة      

هـ، تبيين الحقائق شرح    ٧٤٢

كنز الدقائق المطبعة الكبـرى     

  . هـ١٣١٥باألميرية 

اإلمام أبو بكر محمد بن أحمد        سرخسيال

بن سهل السرخسي المتـوفي     

هـ، المبـسوط دار    ٤٩٠سنة  

  المعرفة الجزء الخامس 



 ٢٣٧٩

  

  :  كتب الفقه المالكي) ب(

العالمة أبو بركات محمد بن أحمد      الدردير  

هـ، ١٢٠١الدردير المتوفي سنة    

حاشية الدسوقي علـى الـشرح      

الكبير مطبعة إحياء الكتب بـدون   

  .خ نشرتاري

أبـــن 

  فرحون  

القاضي برهان الدين إبراهيم بن     

على بن فرحون المتـوفي سـنة       

تبصره الحكـام فـي     هـ،  ٧٩٩

ية ومناهج األحكـام   أصول األقض 

/ هــ   ١٤٢٨دار الكتب العلمية    

  . م٢٠٠٧

  

  :  كتب الفقه الشافعي) ج(

اإلمــام محمــد بــن إدريــس   الشافعي  

هـ، ٢٠٤الشافعي المتوفي سنة 

ــز ــامس دار األم، الج ء الخ

  . المعرفة بدون تاريخ نشر

أبي إسحاق إبراهيم بن على بن        الشيرازي  

ــادي    ــروز أب ــف الفي يوس

ــنة  ــوفي س ــشيرازي، المت ال

هـ، المهذب فـي فقـه      ٤٧٦



 ٢٣٨٠

ــة   ــشافعي، مطبع ــام ال اإلم

ــي   ــابي الحلب ــصطفي ألب م

  . م١٩٥٩/ هـ١٣٧٩

المجموع شرح المهذب الجزء      األنصاري

  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣العشرون 

للشيخ شمس الدين محمد بـن        األنصاري

أبي العباس أحمد بن حمزة أبن      

شهاب الدين الرملي المنـوفي     

المصري األنصاري المتـوفي    

ــنة  ــة ١٠٠٤س ـــ مطبع ه

ــي   ــابي الحلب ــصطفي ألب م

  . م١٩٦٧هـ، ١٣٨٦

األمام أبو الحسن علـى بـن         الماوردي 

حبيب البـصري المـاوردي     

هـ، األحكام  ٤٥٠المتوفي سنة   

ية والواليات الدينيـة،    السلطان

مطبعة مصطفي ألبابي الحلبي    

  . م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣

ــوبي  قلي

  وعميرة 

حاشتيان لشهاب الدين أحمد بن     
سالمة القليوبي المتوفي سـنة     

هـ، مطبوع مع حاشية    ١٠٦٩
شهاب الدين أحمـد البرلـسي      
الملقب بعميرة المتـوفي سـنة      

هـ، على منهاج الطالبين    ٩٥٧
  ثالثة الجزء الرابع الطبعة ال



 ٢٣٨١

  

  :  كتب الفقه الحنبلي) د(

ــن  أبـ

  تيمية   

السياسة الشرعية في إصـالح     

الراعي والرعية ألبن تيميـة      

الحرانـي، المطبعـة الـسلفية    

ــنة   ــاهرة س ــا بالق ومكتبته

  . هـ١٣٨٧

أبو النجا شرف الدين موسـي        المقدس  

الحجاوي المقـدس، اإلقنـاع     

لطالب االنتفاع دار عالم الكتب     

  . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩

منــصورين يــونس إدريــس   البهوتي

هــ،  ١٠٥١البهوتي المتوفي   

 اإلقناعكشاف القناع عن متن     

ـ ١٤٢٣دار عالم الكتب     / هـ

ــع . م٢٠٠٣ ــروض المرج ال

ــستقنع،الجزء  ــرح زاد الم ش

الثالث مكتبة الرياض الحديثـة     

  . بدون سنة نشر

القاضي أبي يعلي محمد بـن        الفراء 

الحسين الفراء المتـوفي سـنة      

 األحكام الـسلطانية،    هـ،٤٥٨

دار الكتب العلمية بدون سـنة      



 ٢٣٨٢

  . نشر

ــن  أبـ

  قدامة 

موفق الدين أبي محمد عبد اهللا      

بن أحمد بن محمود بن قدامـة       

هـ ٦٥٢المقدسي المتوفي سنة    

المغني، عالم الكتب بدون سنة     

  . نشر

ــن  أبـ

  القيم

أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر       

بن أيوب المعروف بابن القـيم      

ــة ا ــنة  الجوزي ــوفي س لمت

هـ، إعالم الموقعين عن    ٧٥١

رب العالمين الطبعة األولـي     

  . هـ١٤٢٣

  

  :  كتب الفقه الزيدي) هـ(

أحمد بن يحـي المرتـضي        المرتضي  

هـ، البجر  ٨٤٠المتوفي سنة   

الزخار الجامع لمذاهب علماء    

األمصار مؤسـسة الرسـالة     

  .  م١٩٧٥هـ، ١٣٩٤

السيد ألو الطيب صديق بـن        القنوجي  

ن بن علي بـن حـسين       حس

القنوجي، الروضـة النديـة     

يشرح الـدرر البهيـة، دار      



 ٢٣٨٣

إحيــاء التــراث اإلســالمي 

  . م١٩٨٩هـ، ١٤١٧

  

  :  كتب الفقه الظاهري) و(

ــن  أب

  حزم  

اإلمام أبو محمد بن سـعيد بـن        

حزم الظاهري المتـوفي سـنة      

ــة  ٤٥٦ ــي مكتب ـــ، المحل ه

ـ ١٣٨٩الجمهورية العربية    / هـ

  . م١٩٦٩

  :  لحات والفقه العامكتب المص) ز(

التعريفات تأليف العالمة على      الجرجاني   

بن محمد الشريف الجرجاني    

مكتبة دار الكتاب ألفرمـي،     

 ١١بيروت الطبعة األولي ج     

  . هـ١٤٠٥

  

  :  كتب فقهية حديثة) ٥(

الصلة بين التعازير الشرعية      طنطاويإبراهيم 

في الفقه اإلسالمي والعقوبات    

ي المصري  في القانون الجنائ  

  . ٢٠٠٨األولي 

الجرائم في الفقه اإلسالمي     -  أحمد فتحي بهنسي

دراسة فقهية مقارنـة دار     



 ٢٣٨٤

ــشروق  ـــ، ١٤٠٩ال ه

  .م١٩٨٨

المسئولية الجنائيـة فـي      -

الفقه اإلسالمي الطبعـة    

ــشروق  ــة دار ال الرابع

 . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩

العقوبة في الفقه اإلسالمي     -

/ هـ١٤٠٩دار الشروق    

١٩٨٩ .  

أصول اإلجراءات الجزائيـة      يحسني الجند/ د

في اإلسالم دراسة مقارنـة     

الطبعة األولي دار النهـضة     

  . ٢٠٠٩العربية 

رشـــدي محمـــد / د

  إسماعيل

ــشريعة   ــي ال ــات ف الجناي

ــصار  ــالمية، دار األن اإلس

  .م١٩٨٣طبعة أولي 

التشريع الجنائي في الشرعية      عبد الخالق النواوي/ د

 والقانون الوضعي   اإلسالمية

  . المكتبة العصريةمنشورات 

ــشريعة    عبد العزيز عامر/ د ــي ال ــر ف التعزي

اإلسالمية طبعة رابعـة دار     

ـ ١٣٨٩الفكر العربـي     / هـ

  . م١٩٦٩



 ٢٣٨٥

عبد الفتاح مصطفي   / د

  الصيفي

األحكام العامة للنظام الجنائي    

ــالمية  ــشريعة اإلس ــي ال ف

والقانون، دار المطبوعـات    

/ هــــ١٤٣٤الجامعيـــة 

  . م٢٠١٣

التشريع الجنائي اإلسـالمي      دةعبد القادر عو/ د

مقارنًا بالقـانون الوضـعي     

  . م٢٠٠٩مؤسسة الرسالة 

الجريمة والعقوبة في الفقـه       اإلمام محمد أبو زهرة

اإلسالمي، دار الفكر العربي    

  . بدون سنة نشر

مصطفي محمد عبد   / د

  المحسن

 –النظام الجنائي اإلسـالمي     

 – العقوبـة    –القسم العـام    

ر النهـضة   الكتاب الثالث دا  

  .٢٠٠٩العربية 

  

  :  الكتب القانونية) ٦( 

عمر محمـد محمـد     / د  عيد نايل   إبراهيم / د

ســالم، شــرح قــانون 

العقوبات، القسم العـام    

ــة  دار النهــضة العربي

  . م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

عبــد النبــي محمــد / د  أحمد حسني أحمد طه/ د



 ٢٣٨٦

محمود، محاضرات في   

جرائم األموال، بـدون    

/ هـــ١٤٢٧ناشــر 

  . م٢٠٠٧ /٢٠٠٦

القسم الخاص في قانون      أحمد صبحي العطار/ د

العقوبات، بدون ناشـر    

  . م٢٠٠٧

اإلثم الجنـائي الطبعـة       أحمد عوض بالل / د

ــضة   ــي دار النه األول

  . ١٩٨٨العربية 

ــانون   أحمد فتحي سرور/ د ــي ق ــيط ف الوس

العقوبات القـسم العـام،     

  . م٢٠١٠بدون ناشر، 

ــانون  ــي ق ــيط ف الوس

سم الخـاص   العقوبات الق 

ــة  ــضة العربي دار النه

  .م١٩٩١

شرح قانون العقوبـات      السيد عتيق/ د

القسم العام، دار النهضة    

ــة  / ٢٠٠٥العربيـــ

  . م٢٠٠٦

األحكام العامة في قانون      السعيد مصطفي السعيد / د

العقوبات طبعة رابعـة،    



 ٢٣٨٧

  . م١٩٦٢دار المعارف 

/ توفيق حسن فـرج، د    / د

  مصطفي الجمال

لتزام، مصادر وأحكام اإل  

دراسة مقارنة منشورات   

  .٢٠٠٨الحلبي الحقوقية 

شرح قانون العقوبـات      الجنديحسني / د

القسم الخاص في جرائم    

ــضة  ــوال دار النه األم

  . م١٩٨٥العربية 

المرصفاوي في قـانون      حسني المرصفاوي/د

العقوبات الخاص منشأة   

  . م١٩٩١المعارف 

القصد الجنائي الخاص،     حسنين عبيد / د

ة تحليلية تطبيقيـة،    دراس

ــة،  دار النهــضة العربي

  . م١٩٨١الطبعة األولي 

رضـا محمـد إبـراهيم    / د

  الشاذلي

ــد  ــأثير قواع ــدي ت  م

القانون المدني في تفسير    

ــة   ــصوص الجنائي الن

  .م٢٠٠٥لجرائم األموال 

جريمة تبديد منقـوالت      رباب عنتر السيد / د

الزوجية بين الـشريعة     

والقانون الوضـعي، دار    

  . ة العربيةالنهض



 ٢٣٨٨

مبادئ القسم العـام     -  رؤف عبيد /د

من التشريع العقابي   

دار الفكر العربـي    

  . م١٩٧٩

جرائم االعتداء على    -

األشخاص واألموال  

دار الفكر العربـي    

١٩٨٥ .  

قانون العقوبات القسم    شريف سيد كامل/ د

ــرائم  ــاص الج الخ

المصنرة بالمصلحة  

ــرائم   ــة وج العام

االعتــداء علــى  

ــخاص دار  األشــ

ــة  ــضة العربي النه

  .م٢٠٠٨

شرح قانون العقوبـات      طارق سرور / د

جـــرائم األشـــخاص 

واألموال دار النهـضة    

  . م٢٠١٠العربية 

ــرح   عبد الرازق السنهوري/ د ــي ش ــيط ف الوس

القانون المدني الجديـد،    

طبعة ثالثة منـشورات    



 ٢٣٨٩

الحلبـــي الحقوقيـــة 

  . م٢٠١١

قيـق  عبد الـرحمن تو   / د

  أحمد 

ـ     ى الجرائم التي تقع عل

ــانون  ــي ق ــوال ف األم

العقوبات األردنـي دار    

  . م٢٠٠٥وائل للنشر 

شرح قانون العقوبـات،      عبد الرحمن محمد خلف/ د

جـــرائم األشـــخاص 

واألموال، دار النهـضة    

  . م٢٠١٠العربية 

شرح قانون العقوبـات،      عبد العظيم مرسي وزير/ د

النظرية العامة للجريمة    

ــة  ــضة العربي دار النه

  .م٢٠٠٣

لمفترضة فـي   الشروط ا 

الجريمــة دار النهــضة 

  .  م١٩٨٣العربية 

قانون العقوبات الـركن      علي محمود على حمودة/ د

دار "المعنوي للجريمـة    

/ ١٩٩٩النهضة العربية   

  . م٢٠٠١

  عمر السعيد رمضان/ د

  

شرح قانون العقوبـات    

القــسم الخــاص دار  



 ٢٣٩٠

  . م١٩٨٦النهضة العربية   عمر الفارق الحسيني / د

لعقوبـات  شرح قانون ا  

ــاص، دار   ــسم الخ الق

/ ٢٠٠٨النهضة العربية   

٢٠٠٩.  

شرح قانون العقوبـات      عمر سالم / د

المصري القسم العام دار    

  . م٢٠١٠النهضة العربية 

قانون العقوبـات القـسم      عوض محمد / د

الخاص دار المطبوعات   

  . م١٩٨٥الجامعية 

شرح قانون العقوبـات      الستار  فوزية عبد /د

 جـرائم   القسم الخـاص،  

ــضة  ــوال دار النه األم

  . م١٩٨٣العربية 

شرح قانون العقوبـات      فتوح عبد اهللا الشاذلي / د

القسم الخاص دار الهدي    

للمطبوعــات الجامعيــة 

  . م١٩٨٥

شرح قانون العقوبـات      محمد أبو العال عقيدة/ د

القسم الخـاص جـرائم     

 على  األشخاصاالعتداء  

ــوال دار الفكــر   األم



 ٢٣٩١

  . م٢٠٠٧العرفي 

 مجدي محمـود محـب      /د

  حافظ 

خيانة األمانة والجـرائم    

الملحقة بها بدون نأشـر     

  . م٢٠٠٦سنة 

المـــساعدة كوســـيلة   محمد رشاد أبو عرام / د

للمساهمة التبعيـة فـي     

الجريمــة دار النهــضة 

  . م٢٠٠٣العربية 

شرح قانون العقوبـات      محمد سعيد نمور / د

القسم الخاص الجـرائم    

 الواقعة على األموال دار   

  . م٢٠٠٢الثقافة 

المسائل الفرعيـة أمـام       محمد عبد الحميد نكي / د

المحكمــة الجنائيــة دار 

  . م٢٠٠٧النهضة العربية 

حرية ألمقاض الجنـائي      محمد عيد الغريب / د

في االقتناع النقيين وأثره    

ــام  ــسبب اإلحك ــي ت ف

ــضة  ــة دار النه الجنائي

  .   م٢٠٠٨العربية 

محمد محمـد مـصباح     / د

  ألقاض

دأ حسن النية في قانون مب

العقوبات دار النهـضة    

  .  العربية



 ٢٣٩٢

المسئولية الجنائية مطبعة     محمد مصطفي القللي/ د

جامعــة فــؤاد األول  

  . م١٩٤٨

  

مـدحت  /، د كبيشمحمود  /د

  رمضان

شرح قانون اإلجـراءات   

ــضة  ــة دار النه الجنائي

  . م٢٠٠٥العربية 

الوجيز فـي شـرح      -  محمود نجيب حسني/ د

ات القسم  قانون العقوب 

الخاص دار النهـضة    

  . م١٩٩٣العربية 

النظرية العامة للقصد    -

الجنائي دراسة مقارنة   

دار النهضة العربيـة    

 . م١٩٨٨

أسباب اإلباحـة فـي      -

التشريعات العربيـة   

ــة " ــشورات جامع من

الـــدول العربيـــة 

  . م١٩٦٢

شرح قانون العقوبـات      نائل عبد الرحمن صالح / د

القسم الخاص الجـرائم    

علـى األمـوال    الواقعة  



 ٢٣٩٣

  . م١٩٨٩

دراسـة  "القصد الجنائي     نبيل مدحت سالم / د

 مقارنة للـركن    تأصيليه

المعنوي فـي الجـرائم     

  م١٩٨٩العمرية 

 النظرية العامة للقـصد     نبية صالح/د

ــة  ــائي، دار الثقاف الجن

  . ٢٠٠٤للنشر التوزيع 

األحكام الخاصة لقـانون      نور الدين هنداوي/ د

ء العقوبات جرائم االعتدا  

على األشخاص واألموال   

ــة  ــضة العربي دار النه

  . م٢٠٠٣

شرح قانون العقوبـات      هدي حامد قشقوش/ د

جـرائم  "القسم الخـاص    

االعتداء على األمـوال    

شرح قـانون   . م٢٠١٢

العقوبات القـسم العـام،     

٢٠٠٩ .  

النظرية العامة لإلثبـات      هاللي عبد الاله أحمد / د

الجنــائي، دار النهــضة 

  . العربية

شرح قانون العقوبـات       يسر أنور علي /د



 ٢٣٩٤

" النظريــات العامــة "

  .م١٩٩٠/١٩٩١

  

  : سائل الدكتوراهر -٧

 أثر العلم في تكوين القصد الجنائي رسـالة دكتـوراه           :إبراهيم عيد نايل  / د

  . ١٩٨٩جامعة عين شمس 

 النظرية العامـة للبواعـث اإلجراميـة فـي     :عادل محمد على إبراهيم   / د

تجريم والعقاب دراسـة مقارنـة      مجاالت اإلباحة وال  

ـ ١٤٢٤بالفقه اإلسـالمي، جامعـة األزهـر         / هـ

  . م٢٠٠٣

 القصد الجنائي في القانون المصري المقـارن  :عبد المهيمن بكر سـالم  / د

  . م١٩٥٩رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 

 الباعث وأثره في المسئولية الجنائية دراسة       :على عبد اهللا حسن الشرفي    / د

 الشريعة اإلسالمية، جامعـة األزهـر      مقارنة بأحكام 

١٩٨٦ .  

  :  الدوريات-٨

  .  مجموعة أحكام النقض الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض-

 المستحدث من القواعـد القانونيـة التـي         – المجموعة العشرية الجنائية     -

  . م٢٠٠١/ ١٩٩١قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 

 المكتـب الفنـي     – مجموعة أحكام النقض     –  مجموعة المبادئ القانونية   -

  . لهيئة قضايا الدولة

  .  المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض-

  : اللغة األجنبية: ثانيا



 ٢٣٩٥

*Bernardin (R), l'intention coupable en Droit Pénal, Thèse, 

Nice, ١٩٧٦.  

- Droit Penal general, Paris. ٢٠٠٣.   

* Bouloc (B), les infraction contre les bins le nouveau code 

Pénal, R.S.C. ١٩٩٣.  

* Conte (P.H), et Maistre du Chambon ( ). Droit Pénal 

général, ٢٠٠٢. 

* Ga pogné (M.N), Droit pénal général, lHermes ٢eme 

١٩٩٣.   

       * Garcon (E), code Pénal annote art٣٠٣.  

* Grifon, de l'intention en matière Pénal, ١٩٩١. 

* Grifon, De l'intention en faute lorde dans labus de 

confiance R.S.C. ١٩٦٧.  

* Jacques (H.R), droit Pénal général, ١٩٩٩. 

* larguier (j), Droit Pénal général Quitorism ١٩٩٣.   

* Levasseur (G) Chavannes (A) Moreuil (j) Bouloc (B), 

Droit Pénal General et Procédure Pénal Sire ١٩٩٩.  



 ٢٣٩٦

* Merle (R) Vitu (A), traité dé droit criminel caujas ١٩٩٧. 

* Michel vérson, Droit Pénal Spécial ٣éd ١٩٩٤. 

* Pradel (j), droit Pénal général Caujas. ١٩٩٦. 

* Rassat (M.L), Droit Pénal général, ١٩٩٧.  

* Salignac, lelement moral dans l'information en droit 

Pénal, thèse, Nancy ١٩٥٥. 

* Vouin (R), Droit  Pénal Spécial ٥ed Paris ١٩٩٦.  

* Wilfrid jeandidier, droit Pénal général, Paris ١٩٨٨. 

  
   




