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 م/ المساهمة الجنائية أو ما تسمى المساهمة في الجريمة :  

 أواًل / تعريف المساهمة الجنائية : 

 يتعاون   أن  هو  ،  الجنائية  المساهمة  البعض،  يسميها  كما  او  الجريمة،  في  بالمساهمة  يقصد
  يرتكبون   الذين  الجناة   تعدد  حالة  فهي   وبالتالي.  واحدة  جريمة  ارتكاب  في  شخص   من  اكثر
  من   بد  ل   الجريمة  ارتكاب  صور  من  الصور  هذه  تحققمن أجل    يعني  مما  ,  الجريمة  نفس

 :  هما امران  يتحقق ان

 . الجريمة مرتكبي الجناة تعدد.1

 . الجريمة وحدة.2

 - : الجريمة مرتكبي الجناة تعدد .1

  على   أشخاص   عدة  يتعاون   بل  الجريمة،   ارتكاب  في   واحد  شخص   ينفرد   ل   عندما  ويتحقق 
  متماثلة   ادوارهم  تكون   قد  الحالة  هذه  وفي  ,  فيها  المساهمة  بدور  منهم  كل  يقوم  نبأ ارتكابها،

  من   واخرجه  المسروق   المال  بعض   السراق  احد  حمل  لو  كما  مختلفة  تكون   وقد  األهمية  في
 . الطريق يراقب الدار باب  في ثالث ووقف منه اآلخر البعض  له  زميل وحمل المنزل

 : المرتكبة الجريمة وحدة .2

  الجريمة   تكون   ان  من  أيضا    لذلك  لبد  بل  الجناة  تعدد  الجريمة  في   المساهمة لتحقق  يكفي  ل 
  وحدة   هو  الجريمة   وحدة  ومعيار  ,   واحدة  جريمة   هي   الجناة  بين  التعاون   هذا  نتيجة  المرتكبة 

  النتيجة   كانت  اذا  ،  واحدا    للجريمة  المادي  الركن  ويعد  ,  المعنوي   الركن ووحدة  المادي  الركن
  مادية   أفعال  او(  سلوك)  واحد  مادي  بفعل  ذلك  كان  سواء  واحدة  الجناة   حققها  التي  الجريمة
  جريمة   ففي   ,   القانون   يحميه   حق  على  يقع   الذي   العتداء  الجرمية  بالنتيجة  ونقصد  ,   متعددة

  السالح  يقدم  واآلخر  الجريمة  على  يحرض  حدهم فأ الجناة   يرتكبها   التي األفعال  تتعدد  قد  القتل 
 يجهز  والخامس  والرابع  المقاومة  من  عليه   المجني  يمنع  والثالث  الجريمة  به  سترتكب   الذي
  واحدة   جرمية  نتيجة  امام  نحن  الحالة  هذه  ففي  ,  القتل  جريمة  تحصل  وهكذا  عليه  المجني  على
 بين تجمع واحدة ذهنية  رابطة  انتك اذا ، واحدا   المعنوي  الركن ويعد  , عليه  المجني  وفاة وهي
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  كل   لدى  الجريمة  في  التداخل  قصد  قام  اذا  الرابطة  هذه  وتتحقق.  الجريمة  في  المساهمين
  ان   القصد   هذا  لتحقيق   ضروريا    وليس   ,   المطلوبة  الجرمية  النتيجة  تحقيق  ألجل  المساهمين

 بطعن  شخص   قام  ذا فإ,  الغلب  العم  هو  هذا  كان  وان  الجناة  بين  تفاهم  حتى  او  اتفاق   يسبقه 
  وعرف   المنظر  شاهد  فعندما  عليه  المجني  يكره  ثالث  شخص   مرور  وتصادف  قتله  بقصد  آخر
  سابق   دون   للجاني  الطعن  عملية  ليسهل   أقدم على تقييد حركة المجنى عليه  عليه  المجني  هوية
, بالرغم من   لديه  التداخل  قصد  لقيام   الجنائية  المساهمة  تتحقق  , هنا  بينهما  تفاهم  او  اتفاق

  للمساهمة   وجود  فال  ،  الجريمة  في  التدخل  قصد  يقم  لم  نفأ  عدم وجود تفاهم أو أتفاق مسبق , 
بقصد    آخر  استوقف  شخصا    ان  فلو  ,  فقط  أعماله  عن  شخص   كل  يسأل  وعندئذ  الجنائية،

  من   مستفيدا  له  عدو  ألنه  عليه  المجني  على   واجهز  ثالث  فجاء   ثم ذهبفعال    وضربه  ضربه
  لعدم  الثاني جريمة  في  مساهما    األول يعد  فال   األول،  أوقعه الذي  للضرب نتيجة حالته  تردي

  بحركته   شعر  فلما  لسرقته  منزل  باب   شخص   كسر  واذ   ,   جريمته  في   لديه  التدخل  قصد  قيام
  عتباره بإ  األول  ليسأ  فال  وسرق   فدخل   مكسور  الباب  كون   فرصة  آخر  فانتهز  خوفا    هرب

  ل يسأ  حيث  ,  جريمته  عن  منهما  كل  ليسأ  بل  الثاني  من  الواقعة  ةالسرق  جريمة  في  مساهما  
  المعنوي،   الركن  ووحدة.  تامة  سرقة  جريمة   عن  الثاني   ويسأل  سرقة  في  شروع   جريمة  عن  األول

  العمدي   غير  الخطأ   شمول  تتطلب  العمدية   غير  الجرائم  في  هذه،   الذهنية  الرابطة  وحدة   أي
  وشمول   الجريمة  في  معه  المساهمون   يرتكبها  التي   األفعال  الجناة   من  كل  لدى   يتوافر  الذي

  بها   المسموح  السرعة  بتجاوز  سيارة  سائق  يأمر  فمن.  األفعال  هذه  على  تترتب  التي  النتيجة
  توافر   الذي  الخطأ  عمدية  غير  جريمة  في  مساهما  يعد  المارة  احد  اصابة  ذلك  على  فيترتب

  وتوارد  المتهمين  إدارة  بين التوافق   مجرد يعتبر  ول . الفعل  هذا ونتيجة  زميله  فعل  شمل قد لديه
  ارتكاب   في  التداخل  قصد  مرتبة  الى   يرقى  ل   انه   كما   بينهم  اتفاقا  العتداء  على  خواطرهم 
 كل  ويكون   متعددة  جرائم  بصدد  نكون   بل  واحدة،  جريمة  في  مساهمين  يجعلهم  مما  الجريمة

 .  بسلوكه  حققها التي النتيجة  عن ول  ؤ مس منهم

 لهم  خصم  على  سابق  مهتفا  او  اتفاق  غير  على  أشخاص   عدة  اعتدى  اذا  هذا  وعلى   
 كل  ويسال  متعددة  جرائم   بصدد  نكون   ننا أف  عليه   المجني  وفاة  العتداء  عن  وتسبب   بالضرب

 . فعله انتجها  التي جريمته عن
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 المساهمين  كافة  اذهان  في  الواحد  القصد  او  الواحدة  الفكرة  تجاوب  يفيد  مان  إ  التداخل  قصد  ان   
  في   غيره  مع  المساهمة  يقصد  وأنه  الفكرة  بهذه  يستقل  ل   انه  المتدخل  يدرك  وان  الجريمة  في

 .  تحقيقها

 

 :من المساهمة الجنائية  العراقي القانون  موقفثانيًا /       

  الثالث   الباب  من  الخامس  الفصل  في  الجنائية  المساهمة  عن  العراقي  العقوبات   قانون   تكلم 
  المادة   وفي  الفاعل  47  المادة  في  حدد   حيث   ,  54  الى  47  من  المواد  في  األول الكتاب  من
  هذا  كل , الشريك عقوبة نفسها هي وجعلها الفاعل عقوبة( 50) المادة في وبين الشريك 48
  الستعارة   مذهب   وأقر  الجريمة   وحدة  بنظام   اخذ   مان  إ   العراقي  العقوبات   قانون   ان  على  يدل

  الفاعل   عقوبة)  فيها  ساهم  التي  للجريمة  قانونا    المقررة  بالعقوبة  الشريك   عاقب  حيث   المطلقة
  التمييز   هذا  على  ورتب  والشريك  الفاعل  بين  التمييز  بضرورة  أخذ  فقد  ذلك  ومع(  األصلي
  ولم   والشريك   للفاعل  بالنسبة  العقوبة  تفريد  حق   للقاضي  ترك   كما(  50  مادة)  خاصة  احكاما
  عالما   كان  اذا  ال   الشريك  على  بالفاعل  الخاصة  للعقوبة  المشددة  الشخصية  الظروف  يطبق

 . النسبية الستعارة مذهب أسس  من وهذه بها

 

 صور المساهمة الجنائية :  ثالثًا /

ويسمى كل من ساهم بإرتكاب الجريمة بهذه الصورة بالفاعل الصورة األولى / المساهمة األصلية :  
 أي قيامه بدور أساسي في تنفيذ الجريمة . , ويسمى عمله بالفعل األصلي بالجريمة ,  

ويسمى كل من ساهم بإرتكاب الجريمة بهذه الصورة بالشريك  الصورة الثانية / المساهمة التبعية :  
 . , أي قيامه بدور ثانوي في الجريمة 
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 التمييز بين المساهمة األصلية والمساهمة التبعية : /رابعًا 

  طائفتين   بين  الحديثة  العقوبات  قوانين  اغلب  سلكته  ما  على  جريا  العراقي،  العقوبات  قانون   ميز
 فيها  يساهمون   الذين  أولئك  تضم  طائفة(.  54  الى  47  من  المواد)  الجريمة  في  المساهمين  من

  لذلك   وتبعا    ,  ثانوي   تبعي   بدور  فيها  يساهمون   الذين  أولئك   تضم  وطائفة   رئيس   اصلي   بدور
 المساهمة   وصورة  األصلية  المساهمة  صورة  هما  الجريمة  في  للمساهمة  صورتان  ظهرت
  وتتحقق .  الجريمة  في  بعمله  األولى  الطائفة  من  شخص   قيام   عند  األولى  وتتحقق .  التبعية
  التمييز   معيار  هو  ما  ولكن,    الجريمة  في  بعمله  الثانية  الطائفة  من  شخص   قيام  عند  الثانية

 -:هما نظريتان تنازعتها  حيث   الفقه،  في خالف  محل المسالة  هذه ان الطائفتين؟ بين

 :  الشخصية النظرية.1

  المعنوي   الركن  في   يكمن  التبعية   والمساهمة  األصلية   المساهمة   بين  التمييز  في   ومعيارها
 نوع   من  نية  لديه  توافرت  من  نهبأ   التبعي  المساهم  عن  األصلي  المساهم  تميز  اذ.  للجريمة
  التمييز   في  مؤثرا    فيه  ترى   ل   وبالتالي  مطلقا    به  تهتم  ل   فهي  المساهم  عمل  نوع   اما  خاص،
  إرادة   الى  مردها  شخصية  اعتبارات  على  هذا  تمييزها  في  النظرية  هذه  وتعتمد,    البحث  موضوع 

 تتوافر  من  نظرها  في  األصلي  فالمساهم.  الجريمة  ارتكاب  في  به  ساهم  الذي  الفعل  اقترف  من
 من  هو  األول  ,  الشريك   نية   لديه   تتوافر  من  فهو  التبعي   المساهم  اما  األصلي،   الفاعل  نية  لديه

  مجرد   زمالئه  من  غيره   ويعتبر  سيده  هو  ،   جراميال   مشروعة  عتبارهابأ  الجريمة  الى  ينظر
  اما   غيره،  مشروع   عتبارهابإ  ليهاإ  ينظر  من  هو:    والثاني.  لحسابه  يعملون   الجريمة  له  اتباع 

 .  لحسابه وعامل المشروع  لصاحب معضد فمجرد هو

 :  الموضوعية النظرية.2

  للجريمة   المادي  الركن  في  يكمن  التبعية  والمساهمة  األصلية  المساهمة  بين  التمييز  في  ومعيارها
  حيث   ,  القانون   يحميه   الذي  الحق  على   خطواته  ومقدار  المتهم   يرتكبه  الذي   السلوك   نوع   في  أي

.  الجرامية  النتيجة   احداث   في   المادية  الناحية   من  الفعل  مساهمة   مقدار   هو   المعيار  هذا   تجعل
  في   اصليا  مساهما  مقترفه  يجعل  النتيجة  احداث  في  مساهمة  والقوى   خطورة  الكثر  فالفعل

 مساهم  غير  يكون   ان  مقترفه  يعود  فال  مساهمة  والضعف  خطورة  األقل  الفعل  اما .  الجريمة
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  تنفيذيا    عمال    يعد  سلوكا    يرتكب  من  هو  األصلي  المساهم  ان  بعضهم،  قال  ولذلك.  تبعي
  به   يتيح  او  التنفيذي  للعمل  به  هدم  ي    سلوكا    يرتكب  من  فهو  التبعي  المساهم  اما  ،  للجريمة
 والعمل.  للجريمة   التحضيرية  األعمال  التحديد  وجه  على  وهو  يتمه،  كي  لمرتكبه  الفرصة

  من   عمال    او منه  جزء او  للجريمة   المادي  الركن به يقوم الذي  الفعل  هو  نعلم،  كما  التنفيذي، 
  على   عتماداأل   ان   وعندنا .  مباشرة  إليه   مؤدي   ولكنه  ذلك  من  ليس   عمال    او  له  نةالمكو    األعمال

  والمساهمة   األصلية  المساهمة  بين  للتمييز  معيار  قامةل   كاف  غير  الشخصية  عتباراتاأل 
  بالستناد   قولها  التحديد  وجه  وعلى  الموضوعية  النظرية  تأييد  الى  نميل  نحن  ولذلك.  التبعية

  الى   التحضيري   والعمل  التنفيذي  العمل  الى   الجريمة  في  المساهمة  صورتي   بين  التمييز  في
  به   اخذ  ما  وهو.  تبعي مساهم  الثاني وصاحب  اصلي   مساهم  األول صاحب  واعتبار  الجريمة

 .  48و47 المادتين في  العراقي العقوبات  قانون 
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 م/ المساهمة األصلية : 

  القائم   فيكون   ,   تنفيذها  في   يرئيس  بدور  القيام  هو  الجريمة،  في  األصلية  بالمساهمة  يراد   
  الحديثة   العقوبات قوانين من كثير  اتجهت   وقد ,  الجريمة في  األصلي المساهم   هو الدور  بهذا
  قانون   ومنها,    من المساهمين التبعيين  غيرهم  عن  وتمييزهم  صلييناأل   المساهمين  تحديد  الى

  المساهم الحالت أو األدوار التي يكون فيها    محددة(  47)  المادة   نصت  حيث   العراقي   العقوبات 
 - : بقولها( الفاعل) ب سمته ان  بعد أصلي

 - ( :للجريمة فاعال يعد)

 . غيره مع او  وحده ارتكبها من.1

  من بعمل ارتكابها أثناء عمدا   فقام أفعال جملة من تتكون  كانت اذا ارتكابها في ساهم من.2
 . لها نةالمكو   األعمال

  غير   الشخص   هذا  كان  اذا   للجريمة  ن المكو    الفعل  تنفيذ  على  شخصا    وسيلة  بأية  دفع  من.3
 (.  سبب ألي عنها جزائيا مسئول

  من   واحد  هو  القانون   هذا  في(  الفاعل)  أي  الجريمة  في  األصلي  المساهم  ان  يعني  مما   
 :  هم أربعة

 : غيره مع او وحده الجريمة يرتكب من .1

 : هما الجريمة   في األصلية  للمساهمة صورتين الفقرة هذه وتتضمن

  وفيها  , الجريمة لرتكاب المعتاد الصورة هي وهذه -:  وحده الجريمة يرتكب من صورة( أ)
  بمفرده   لنشاطه   راجعة  تكون   بحيث  للجريمة   نةالمكو    األعمال  بجميع  واحد  شخص   يضطلع

  يقال  قدو   ,  رادته إ   عن  خارج  لسبب  اثره   خاب  او اوقف  او الجرمية  النتيجة  سلوكه حقق  سواء
  حشرت   فلماذا   فيها  المساهمين  تعدد  ركن  تحقق   لعدم   الجنائية   للمساهمة  صورة   ليست  هذه  ان
  المساهمة   كانت  ذاإ  ما  حالة  لتغطي  هنا  بها   أتى  مان  إ  المشرع   ان  هو  الجواب  ؟  الموضع  هذا  في

  لو   كما  ثانويين  مساهمين  عتبارهمبأ   شركاء  عاونه  واحد  اصلي  فاعل  وجود  أساسها  الجنائية
  الجريمة   لرتكاب  جاسم  له  اعاره  الذي  السالح  ستعمالبأ  فقتله  قاسم  قتل  على  عمرو  زيد  حرض 
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  معه   ساهم   وقد   للجريمة  واحد (  فاعل)  فيها  جنائية   مساهمة   حالة  مام أ  نحن  المثال  هذا   في  ,
 . شركاء  عتبارهمبأ اثنين

  أشخاص   عدة  ما إذا كان  حالة   الصورة  هذه  وتشمل  :  غيره  مع  الجريمة  يرتكب  من  صورة  (ب)
  واحد   فعل  من  نا  متكو    الركن  هذا  اكان   سواء  المادي  ركنها  بإتيان  وذلك  الواحدة  الجريمةأرتكبوا  
  عدم   رغم  النص   في  بين  وهذا  منها  واحدا    منهم  كل  ارتكب  أفعال  عدة  او  جميعا    فيه  ساهموا

)   التالي  الشكل  على  غهيصو    نأ  به  أجدر  وكان  صياغته  في  واضعه  توفق   فاعال    يعد  : 
 ( الجريمة عناصر بسلوكه يحقق من للجرمية 

 - : شكلين  بأحد الصورة هذه وتتحقق 

  الجريمة  لوقوع   ا  قانون يكفي  حدة على المساهمين من كل اقترفه  الذي الفعل يكون  ان / األول
 المتاع   من   قسما    منهم  كل  فحمل  منزل  سرقة  على  أشخاص   عدة  تعاون   لو  كما  ,  وتحققها
 .  السرقة جريمة في صليينأ فاعلين جميعهم يعتبر الحالة هذه ففي  , فيه  المتواجد

  غيره   فعل  تماما    يماثل  اكان  سواء المساهمين،  من  كل  اقترفه الذي  الفعل  يكون   ان  /  والثاني
 األفعال  جميع  اجتماع   نتيجة  تقع مان  إ الجريمة،  وتحقق  لوقوع   لوحده  كاف  غير  يماثله،  ل   او

  أشخاص   عدة   أراد  لو  كما   ,  للجريمة  المادي  للركن  بمجموعها  نةوالمكو    المساهمون   ارتكبها  التي
  مسك   او  وفاته،  الى  ادى  له   نزيف  حدوث   الى   أدى   مما  بالعصي   ضربا    عليه   نهالوافأ   آخر  قتل

  غرقا    فمات  القتل بقصد  البحر  في  والقياه  رجليه  من  خرواآل   يديه  من  احدهما  بآخر  شخصان
  مساهمة   امام  نحن  المثلة  هذه  في  ,  عيالتوق  صاحبه  روزو    ورقة ضمان دين  شخص   زور  او  ،

 . للجريمة  المادي الركن في يدخل المساهمين من كل سلوك  كان حيث  جنائية 

  المكونة   األعمال  من  بعمل   ارتكابها  أثناء  عمدا  يقوم  نبأ  ،  الجريمة  ارتكاب  في   يدخل  من .2
 .لها

  فاعال    النص   هذا   يعتبر  حيث   الذكر  نفة آ   47  المادة  من  الفقرة  الحالة   هذه  على  نصت   وقد  
  ارتكابها   أثناء  عمدا    لها  نةالمكو    األعمال  من  بعمل  يقوم  نأب  ارتكابها  في  يدخل  من  كل  للجريمة

  في   تدخل  التي  األعمال  هي  للجريمة  نةالمكو    باألعمال  المراد  ان  فقها    عليه  المتفق  ومن,  
  التي   األعمال  وكذلك  للجريمة  المادي  الركن  في   تدخل  التي  األعمال  هي  وهذه  ,   الجريمة  تنفيذ 
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  األخيرة،   بهذه   عني أ   ,   الجريمة  في  للشروع   المحقق  بالتنفيذ   البدء  حقق ت    ولكنها   فيه   تدخل  ل 
  أي   به،  متصلة  نهاأف  للجريمة  المادي  للركن  المحققة  األعمال  من  تكن  لم  ان  التي  األعمال

  بالتنفيذ  البدء  عن  الكالم  عند   ذلك اوضحنا   كما   مباشرة،  إليه ومؤدية  للجريمة،   المادي   بالركن
 . تحققه ومعيار المحقق

  دورا    تمثل  انها  غير  للجريمة  المادي  الركن  في  تدخل  ل   كانت  وان  األعمال  هذه  نأل   ذلك  
  بها  يرد لم المشرع  ان يجد معانأب  الفقرة هذه نص  يدرس من ان والواقع,  تنفيذها فيأساسيا  

  الصليين   الفاعلين  عداد   في  منه   جزء    وأ  للجريمة  المادي  الركن  يرتكب   من  دخالأ   الى   شارة ال 
.  الصليين  الفاعلين  بعداد  تدخلهم  التي  وهي  آنفا    نا بي    كما  السابقة  الفقرة  تشملهم  هؤلء  نأل   ذلك
  في   دخولهم   دون   الجريمة   ارتكاب  في   يدخلون   الذين  أولئك   تشمل   ان بها المشرع   أراد   فقد   اذن

 األعمال  بها  وأعني  الجريمة  في  المحقق   التنفيذ  في  البدء  تحقق  ولكنها  المادي  الركن  ارتكاب
  هذا   ويؤيد  ,  مباشرة  إليه  ومؤدية  به  متصلة  ولكنها  للجريمة  المادي  الركن  من  تكن  لم  التي

  ولو    ,عمدا    تاه أ  قد  بأنه   الحالة  هذه  في   الفاعل  به   يقوم  الذي   للعمل   الفقرة   نص   وصف  المعنى، 
  قد   نهبأ  مرتكبه  يصف  ان  المشرع   احتاج  لما  للجريمة  المادي  الركن  في  يدخل  العمل  كان

  باب   يكسر  من  لذلك وتطبيقا    ,  الجريمة  هو  نهأل   الجريمة  في  الدخول  قاصد  أي  عمدا    ارتكبه
الثاني  اصلي  فاعل  كالهما  ويسرق   زميله  ويدخل  السرقة  بقصد  بيت   الركن   ارتكب  ألنه  , 

  الركن   من  يكن  لم   وان  عمال    تىأ   بأن  ارتكابها  في   عمدا    دخل  ألنه  ولواأل   للجريمة،  المادي
  حال    إليه  يومؤد  المادي  بالركن  متصل  ألنه  فيها،  بالتنفيذ  للبدء  محقق  ولكنه  للجريمة  المادي

  للجريمة   فاعل   كالهما  ن فأ  معه  كان  آخر  ويقتله  فيها  من  قتل  بقصد  عربة  يوقف  من  وكذلك  ,
  صاحبه   فجاء  المقاومة  من  ليمنعه  يده   على  ضربه   او  عليه  المجني  عين  عصب  من  وايضا  
  ل   تحضيرية  أعمال  غير  تكون   ان  تعدو   ل   المرتكبة   األعمال  او   العمل  كان  ذا إ   اما .  وقتله  
  كما   بالمساعدة  شريكا    بل  اصليا    فاعال    يعد   ل   بها  يقوم   من  نفأ  التنفيذ  في   البدء  في  تدخل
 . حينه في ايضاحا    ذلك سنزيد
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 :   للجريمة المعنوي  الفاعل . 3

 على  نص   حيث  لها  اصليا    فاعال    للجريمة  المعنوي   الفاعل  العراقي  العقوبات  قانون   يعتبر  
 :  للجريمة فاعال  يعد:   بقوله الذكر  آنفة( 47) المادة  من( 3)  الفقرة  في ذلك

 غير الشخص  هذا  كان ذا إ  للجريمة ن المكو    الفعل تنفيذ  على  شخصا    وسيلة بأية  دفع  من.  3
 (. سبب  ي ل  عنها جزائيا مسئول

  كحسن   فيه   ضعف  نقطة  منتهزا    الجريمة  رتكاب ل   غيره  يسخر  من  المعنوي   بالفاعل  ويقصد  
  على   فيحرضه  عقلية  عاهة  يةأ  او  صابهأ  عته  او  جنون   او  سنه  لصغر  ادراكه  عدم  او  نيته

  وجهة   المعنوي   الفاعل  نظرية  مؤيدو  ويبرر  ,  التحريض   هذا  على  بناء  وتقع  الجريمة  ارتكاب
  ارتكاب   في  المستخدمة  الوسائل  كافة   بين  صلاأل   بحسب  يسوي   القانون   نبأ  بالقول  نظرهم 

  في   ض حر  الم    استخدمها  أدوات  ال   هم  ما  النية  حسن  او  الصغير  او  المجنون   وان  الجريمة،
 .  جرامي ال  غرضه تحقيق

  للجريمة،   المعنوي   الفاعل  بنظرية  بأخذه التوفيق  كل  موفقا    كان  العراقي  المشرع   ان  والواقع   
 كان  وان  ألنه  ذلك  ،أي مساهم أصلي    للجريمة  فاعال  التحريض   بهذا  يقوم  من  اعتباره  وبالتالي

  ارتكاب   في  المعنوي   السبب  كان  لكنه  الجرمي  للفعل  المادية  األعمال  بإنجاز  بنفسه  يقوم  ل 
(  وسيلة بأية دفع من: ) عبارة نصه تضمن عندما موافقا   كان كما , الغير بواسطة الفعل هذا

  وسيلة   بأية  يحمل  من  كل   تتضمن  حيث  التحريض   من  اوسع  معنى  العبارة  هذه  تشمل  حيث
  للجريمة   فاعال  يعتبر  كذل  الى  واستنادا  .  التحريض   درجة  الى  ذلك  يصل  لم  وان  الفعل  على  اخر
  صغيرا    يسلم  ومن  رسمي،   محرر  في   لتحريرها   كاذبة   بمعلومات   عمومي  موظف   امام  يصرح  من
  فتودي   ويتناولها  عليه   المجني  فيتسلمها  ثالث  شخص   الى  ليقدمها  مسمومة  حلوى   نية  حسن  او

 .  بحياته 

  الفاعل   ان  ذلك(  الشريك)  ض حر  والم    المعنوي   الفاعل  بين  الخلط   عدم  الضروري   ومن   
  المحرض   اما,   النية  حسن  شخص   او  ولمسؤ   غير  شخص   بواسطة جريمته يرتكب  المعنوي 

اي ل مجنون ول صغير غير مميز ول حسن نية وإن ما   ولمسؤ  شخص  بواسطة يرتكبها نهفأ
  الجريمة   ويريد  الجرامي  المشروع   على  يسيطر  ان  ينوي   المعنوي   الفاعل  ان  ثم  شخص عاقل ,
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  لحساب   ويرتكب  غيره  مشروع   نهبأ  الجرامي  المشروع   الى  ينظر  الممرض   ان  حين  في  لحسابه
 . الغير ذلك

 :  ارتكابها أثناء الجريمة مسرح يحضر الذي الشريك.4

  مسرح الجريمة   يحضر  الذي  فيها  الشريك   للجريمة  فاعال    العراقي  العقوبات  قانون   اعتبر  كذلك  
  اشتراكه   بعد هذا  حضوره ان  ذلك  , لها  نةالمكو   األفعال من فعل أي ارتكاب   او ارتكابها  أثناء

  ارتكابها   في  دخوله  على  يدل  القانون،  عليها  نص   التي  الشتراك  وسائل  من  بوسيلة  ارتكابها   في
  دللته   له   هذا   حضوره   ان   أخرى   بعبارة   , ارتكابها  في   الدخول  في   رغبته   على   األقل  على   او

  ويكفي   ,  منفذها  بمؤازرة  وذلك   الشتراك  مجرد   من  أبعد  أخرى   خطوة  يخطو  نبأ  رغبته  على
  فاعال  الحاضر الشريك  لعتبار الجريمة  ارتكاب محل الى الحضور  مجرد المادة نص   حسب
 وقع قد الحضور يكون  ان شرط للجريمة   التنفيذية األعمال من عمل أي يباشر لم ولو اصليا

  تقول  ذلك  وفي, صدفة ل  ارتكابها أثناء  الجريمة مسرح الى   الحضور  في ورغبته  الشريك   بعلم
(  48) المادة بحكم شريك كل للجريمة فاعال يعد : ) العراقي  العقوبات قانون  من( 49) المادة

 (. لها المكونة األفعال من فعل أي  ارتكاب  او ارتكابها  أثناء حاضرا   كان

 القطن يجمعون   زمالؤه   كان  بينما  الطريق   ليرقب   يقف   من  للجريمة   فاعال   يعتبر  لذلك  وتطبيقا
  صاحب   إلهاء  دوره  كان  من  وكذلك  لعدوهم،  زراعة  يحرقون   وهم   الطريق  يرقب  ومن  لسرقته، 
(  49)  المادة  به  جاءت   الذي  الحكم  ان  والحق.  السرقة  فرصة  لزمالئه   لتسنح  حارسه  او  المنزل

  الشخصية   النظرية  أصحاب  به  نادى   حيث  العراقي  المشرع   خلق  من  ليس  عراقي  عقوبات
  الجاني  قصد  من  يثبت  ما   قوامه  شخصيا    معيارا  الشريك  او  الفاعل  بين للتمييز وضعوا  الذين
  بل   الجريمة  تنفيذ   في   يساهم  ان  فاعال    الشريك   لعتبار  النص   هذا   حسب   يشترط   ول   ،   بعمله
  شرط   لها   المكونة  األفعال  من  فعل  ارتكاب  او  ارتكابها  أثناء   ارتكابها  مكان  حضوره   مجرد   يكفي

 .صدفة ل  ارتكابها حضور  يقصد وهو حضر قد الحاضر الشريك يكون  ان

 

 م/ القيد الوارد على فكرة الفاعل األصلي : 
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القاعدة العامة تقضي بأن المساهم الذي يقوم بدور تنفيذي أي يقوم بإرتكاب الفعل المادي    
ن للواقعة الجرمية يعتبر مساهما  اصليا  أي فاعال  للجريمة دون قيد أو شرط , أما المساهم   المكو 

رتكب الفعل  الذي ل يرتكب الفعل التنفيذي وإن ما يرتكب فعال  ممهدا  لتنفيذ الجريمة , أي ل ي
ن للواقعة الجرامية وإنم ا يرتكب فعل ل يدخل  ضمن الركن المادي   المادي أو جزء منه والمكو 
للجريمة ولكنه يحقق البدء بتنفيذ الجريمة , فهذا الفعل أو األفعال وأن لم تكن جزء  من الركن  

ع العراقي في )  للمادي للجريمة ولكنها متصلة به ومؤدية إليه مباشرة   والذي قصده المشر 
( من قانون العقوبات العراقي , فهنا حتى يعتبر فاعال  للجريمة    47الفقرة الثانية من المادة  

أي مساهم أصلي ل بد أن يكون هذا الفعل الممهد لتنفيذ الجريمة هو قد تم ارتكابه وقت تنفيذ  
أثناء تنفيذ الجريمة  الجريمة أي هذه الفعل أو األفعال الممهدة لتنفيذ الجريمة قد وقعت مبا شرة   

, وإل في حالة تبين من خالل ظروف الواقعة أن هناك فترة زمنية بين تلك األفعال وبين تنفيذ  
الجريمة حينئذ ل يعتبر من أرتكبها مساهما  أصليا ) فاعل( وإنم ا يعتبر مساهما  تبعيا  أي شريك  

. 

 

 :  الجرمي في المساهمة األصلية م/ القصد

  الفاعل  حالة لتحقيق   منه بد  ل  شرطالجنائي  القصد البعض   يسميه  كما أو  لجرميا والقصد  
  سموا   حين  في  األصلية   للمساهمة  المعنوي   بالركن  البعض   سماه   ولذلك   الجريمة  في  األصلي
  في (  التداخل)  نية  تحقق  عند  الشرط  هذا  ويتحقق,  لها  المادي  بالركن  المساهمة  هذه  ماديات
  اصليا    فاعال   الجريمة  في  ادخلته   التي  الماديات   مرتكب   أي  فيها  األصلي  المساهم   لدى  الجريمة

  الرابطة  الذهنية  العالقة   من نوعا   بينهم  يولد  إنما   الجريمة  في الفاعلين  لدى النية  هذه  وتحقق ,
  بينهم   تقم   ولم   األصلية  المساهمة  بماديات   أشخاص   عدة  قام   اذا  انه   عليه   يترتب   مما,    بينهم

  مساهمة   امام   نكون   ل   فإننا  الجريمة  تنفيذ   في  التداخل  في   منهم  كل  نية   أساسها  ذهنية  عالقة
  ارتكبها   متعددة  جرائم  امام  نكون   إنما   واحدة   جريمة  في  اصليين  مساهمين  امام  وبالتالي  أصلية

 .ارتكبها   التي الجريمة عن منهم كل ليسأ متعددون  أشخاص 
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  فعله   على   الفاعلين  من   كل  علم  ينصب  عندما  العمدية   الجرائم   في   هذه  التدخل   نية   وتتحقق   
  ذلك   عن  رعب    وقد  ,  أيضا    الجرمية  للنتيجة   ومريدا    جميعا    لها  مريدا    ويكون   خريناآل   وافعال
  عمدا   فقام : )....  بقوله   الذكر  مارة( 47) المادة  من الثانية  الفقرة   في العراقي   العقوبات قانون 

  لمنعه   عليه   المجني  كمس   على  احدهما  دور  اقتصر  شخصان  القتل  جريمة  ارتكب   ذا فإ......(  
 األول  الفاعل  لدى  توافره  يتعين  الذي  القصد  نفأ  عليه   لنارا  الثاني  اطلق  بينما   المقاومة  من

  جسم  في  السالح  سيعمل زميله ان  حتما يعلم كان زميله ارتكبها التي األفعال يشمل ان يجب
  وكذلك   الفعل  هذا  على  بناء    عليه  المجني  وفاة  ويريد  الفعل  هذا  وقوع   يريد  وان  عليه  المجني 

  المنزل   باب  احدهم  كسر  اذا  وبخالفه  ,   األول  الفاعل  أفعال  اتجاه  الثاني  للفاعل  بالنسبة  األمر
  ننا فأ  فسرق   ودخل   مكسورا   الباب   فوجد   آخر   جاء  ثم   وهرب   اصواتا    سمع  انه  غير  السرقة   بقصد

  جريمته  عن منهما كل ليسأ وبذلك التداخل  نية  وجود لعدم  أصلية  مساهمة امام هنا نكون  ل 
  وليس .   تامة   سرقة  جريمة  عن  الثاني   لويسأ  السرقة،   في   الشروع   جريمة  عن  األول  لفيسأ

 لن ذلك   سابق تفاهم   حتى  او المساهمين بين سابق  اتفاق  قيام هذه التداخل  نية لتحقق  بشرط 
  الجريمة   مكان  في  تالقيهم   فور  تتحقق   قد(  الذهنية  الرابطة)   بينهم  الجامع   المعنوي   الرابط 

  يتطابق   ما الى بالذات  اللحظة  تلك في  ارادته  وانصراف  معه اآلخر  بوجود  منهم  كل واحساس 
  شخصا    المتهم  رأى  فاذا.  الجريمة حول  مشترك   قرار  بينهم  ينعقد  لم ولو  خراآل   هذا   ارادته  مع

( الطاعن)   الجاني  وحتى ي مكن  المقاومة  من  ليمنعه  عليه  بالمجني  مسكفأ  خرآ  يطعن  ان  يوشك
  وبين   بينه   يكن  لم  انه  ثبت  ولو  العمد  القتل  جريمة  في  اصليا    فاعال    يعد   نه فأ  عليه  الجهاز  من

 .  سابق  تفاهم او  اتفاق  أي الطاعن

 

 :  األصلية المساهمة في المحتملة م/ النتيجة

  جريمة   بعضهم  او  احدهم  يرتكب  قد  األصلية  المساهمة  في  صلييناأل   الفاعلين  تعدد  عند   
  المحتملة   النتيجة  جريمة  عن  يسأل  فهل  لها  محتملة  نتيجة  ولكنها  ارتكابها  ارادوا  التي  غير  أخرى 
  ساهم   لو  كما  منهم؟   ارتكبها   من  على   عنها   المسئولية  تقتصر  ام  الصليين  الفاعلين   جميع

  الحالة  هذه  في  ,  اأحده  فقتله  المنزل  صاحب  عليه  المجني  فداهمهما  منزل  سرقة  في  فاعالن
  فقط   مقترفها  من  ل يسأ  م أ  أيضا    القتل  جريمة  عن  السرقة  جريمة  في   الفاعلين  من   كل  ليسأ  هل
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:    بقوله  العقوبات قانون  من 53 المادة  في  فعالجها الحالة هذه  الى العراقي  المشرع   تنبه لقد  ؟
  غير   كانت  ولو  فعال  وقعت  التي   الجريمة  بعقوبة  ،شريكا    او  فاعال    جريمة،  في  المساهم  يعاقب)

(  حصلت  التي   للمساهمة  محتملة  نتيجة   وقعت   التي  الجريمة   كانت   متى   ارتكابها   قصد  التي 
  غيرها   فوقعت  صليينأ  كمساهمين جريمة   ارتكاب   أشخاص   عدة  قرر ذاإ نهأ عليه  يترتب   مما
  ل يسأ عندئذ  ارتكابها  قرروا التي للجريمة   محتملة نتيجة  كانت اذا   ل إ فقط مرتكبها عنها ليسأ

 . ارادوها   وكأنهم المساهمين جميع عنها

  له   عدوا  شاهد  احدهما  ان  غير  الجريمة  لتنفيذ  فذهبا  منزل  سرقة  على  شخصان  اتفق  فلو   
  ل  والصورة الدوافع  وبهذه هنا القتل لن فقط  القاتل سوى   القتل عن ليسأ  ل  فقتله الطريق في

  صاحب   هو  المقتول  كان  اذا   اما  ,  لها   محتملة   نتيجة   يعتبر  ل   وبالتالي  بالسرقة  له  عالقة
  المتعة  نقل يحاولن وهما بهما عليه المجني  احس عندما القتل وقع وقد سرقته  المراد المنزل
 يكون   الحالة  هذه  ففي   بالغنيمة،   يظفرا   لكي  منه  تخلصا    أحدهما  فقتله   فداهمها  سرقتها  بقصد

  للسرقة   محتملة  نتيجة  ألنها  القتل  جريمة  عن  ول مسؤ   القتل  يباشر  لم  الذي  خراآل   الفاعل
 . حصلت  التي للمساهمة وبالتالي

  دام   ما , يتوقعها  لم  ام  نفسه المساهم توقعها سواء  ذاتها  في متوقعة النتائج تكون  ان  ويكفي  
 .لألمور العادي المجرى  اليها يؤدي

 ( : الفاعل) األصلي المساهم م/عقوبة

  او   غيره   مع  او  لوحده  ارتكبها  سواء  لها   قانونا  المقررة   بالعقوبة  الجريمة   في  الفاعل  يعاقب    
  شخصا   دفع  او  احداها  بارتكاب  عمدا  فقام   أعمال  جملة   من  تتكون   كانت  اذا  ارتكابها  في  ساهم
  حتى  وقعت التي  الجريمة على يؤاخذ وهو , لها المكون  الفعل تنفيذ على جزائيا   ولمسؤ  غير
 شخصان  اتفق  ذافإ   ,  بمفرده  اخذ   لو   ارتكابها  في   شروعا  يكون   ان  يعدو  ل   هو  أتاه  ما  كان  ولو

  عوقب   بحياته،  أودى  واحدا   عيار  صابهفأ  عليه  ناريا   عيارا  منهما   كل  واطلق   آخر   قتل  على
 ل   لسبب   اثره  خاب  او  الفاعل  سلوك  اوقف  فاذا  ,  العمد  القتل  لجريمة  اصلي  كفاعل  منهما  كل

  العقوبات   قانون   من(  50)  المادة  تقول  ذلك   وفي.  الشروع   بعقوبة   عوقب  فيه   رادته أل   دخل
  المقررة   العقوبة  يعاقب  جريمة   ارتكاب  في   شريكا  او  فاعال  بوصفه  ساهم  من  كل: )  العراقي
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  تعدد   من   العراقي  العقوبات  قانون   يجعل   ول (.  ذلك  خالف  على  القانون   ينص   لم   ما   لها،
  جعل   ذلك   مع  انه   غير,    عامة  كقاعدة   للعقاب  مشددا    ظرفا    الجريمة  في  الصليين  الفاعلين

  قانونيا   مشددا  ظرفا  السرقة،  جريمة  في  الشأن  هو  كما  المعينة،  الجرائم  بعض   في  الفاعلين  تعدد
  اعتبار   هو   فيه  الغالب التجاه  حيث الحديث الجنائي  الفقه قبل  من  منتقد   اتجاه   وهذا .  للعقوبة

  الجماعة،   على  خطورة  من  التعدد  عليه  ينطوي   لما  مشددا  ظرفا  الجريمة  في  الفاعلين  تعدد
  وميلهم   الجناة  جرأة   زيادة  الى  وسبيل  المساهمين  في  الجرام  تأصل  على  دليل  انه  الى  بالضافة
  وبالتالي   عليه  المجني  نفس  في  الرعب  ادخال  الى  وأداة   الجريمة  على  القدام   الى  واندفاعهم

  تعددهم   عند  الجريمة،  في  الصليين  الفاعلين  عقوبة  تكون   ان  شرطا  وليس.  للجريمة  تسليمه
  ارتكابه   عند  به  احاطت  التي   وظروفه  تتفق  عقوبة  فاعل  لكل  يحدد  ان  للقاضي  انما  وادة،

  وردت  كما للعقوبة القانونية الحدود  ذلك في يتعدى ال   شرط  العقوبة تفريد بمبدأ   اخذا الجريمة
 . النص  في
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 م/ المساهمة التبعية أو ما تسمى باإلشتراك : 

ويسمى    تنفيذها   في  ثانوي   بدور  القيام   هو  الجريمة   في(  الشتراك )  التبعية  بالمساهمة  يراد  
  الدخول   عند  ذلك  ويتحقق  ,  الجريمة  في  الثانوي   المساهم  او  التبعي  المساهمب  الدور  بهذا  القائم

  الجريمة   في  دخوله  وقبل  صلاأل   في  هو  ثانوي   بعمل  القيام  طريق  عن  الجريمة  ارتكاب  في
من  من عمله  أي    ولكنه   المباحة   األفعال  يعتبر  الفاعل  نفذها  بجريمة  أرتباطه  بسبب  ج ر م 

 . المساهم األصلي وهذا األرتباط يتمثل بالتحريض أو األتفاق أو المساعدة 

  السببية   برابطة  ونتيجته  الجرامي  بالفعل   يرتبط  نشاط  كل  نهابأ  المساهمة التبعية  فتر  ع    ولهذا  
  المساهم   نشاط  نفأ  وهكذا  ,  ارتكابها  في  رئيسي  بدور  القيام  وأ  للجريمة  تنفيذا    يتضمن  ان  دون 

  نشاط   تصاف أل   تبعا    مشروع   غير  يصبح  مان  إ  مباح  صلاأل   في  هو  الذي  )الشريك(  التبعي
 .  المشروعة غير بالصفة  األصلي  المساهم

  المشروعة   غير  صفته  من  األصلي  المساهم  نشاط  يجرد   سبب   ظهر  ذاإ   نهأ   عليه  يترتب  مما  
 كثير  تجهتأ  وقد,  مشروعا    نشاطا    فصار  التبعي  المساهم   نشاط  على   حتما    السبب  هذا   انعكس

 الحصر  سبيل  وعلى   بالنص   التبعيين  المساهمين  تحديد  الى   الحديثة   العقوبات  قوانين  من
  والمصري (  60  مادة)  الفرنسي   العقوبات  قانون   ومنها   التبعية المساهمة  صور  تحديد  وبالتالي

  المساهم   أطلقت على   ان  بعد  األخيرة  المادة   هذه  جاءت   فقد (  48  مادة)  والعراقي(  40  مادة)
 ( :  الجريمة  في شريكا يعد ) تقول بالشريك , حيث التبعي 

 . التحريض هذا على بناء فوقعت ارتكابها على حرض من.1

 .االتفاق هذا على بناء فوقعت ارتكابها على غيره مع اتفق من.2

  مع   الجريمة  ارتكاب  في  استعمل   مما   خرآ  شيء  أي  او  تآال   او  سالحاً   الفاعل   عطىأ   من.3
 المتممة  او  المسهلة  او  المجهزة  األعمال  في  أخرى   طريقة  يبأ  عمداً   ساعده  او  بها  علمه

 .الرتكابها

  في   التبعية  للمساهمة  دقيق  بشكل  تحديدها  الى  بالضافة  انها  يظهر  المادة  هذه  دراسة  من
 :  التالية الحقائق  لنا  تكشف  نهافأ الجريمة
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 وقوع   قبل  اما  تكون   المادة  هذه  نص   حسب(  الشتراك)  الجريمة  في  التبعية  المساهمة  ان.1
 . فيها المساهمة  تتحقق فال  الجريمة  اتمام  بعد ما أ , فقط  تنفيذها  وقت او الجريمة

  للوسيلة   تبعا    صور  ثالث  في  الجريمة  في  التبعية  المساهمة  صور  حصر  المادة   هذه  نص   ان.2
  المساعدة   او  التفاق  او  بالتحريض   اما  يكون   وهو  الجريمة  في  الجاني  به  يساهم  الذي  العمل  او
  هذا   في  نإ  فيه  شك  ل   ومما  ,  التبعية  المساهمة  تتحقق  ل   الصور هذه  بغير  نهأ   يعني  مما  ,

 . لتقديره  ترك ذلك في األمر نأ  لو القاضي تعسف من يحتمل  ما ضد فرادلأل ضمانا  

  نظر   في  مشروع   غير  فعل  في  ال   تتصور  ان  يمكن  ل   الجريمة  في  التبعية  المساهمة  ان.3
 شخص   جرامأل   بالنسبة  ال   متصور  غير  التبعي  المساهم  جرامأ  ألن  ذلك  ،   العقوبات  قانون 
  المساهم  وجود  ثم ومن ( , اصلي مساهم  أي ) له  فاعال بصفته  المشروع  غير الفعل يأتي  آخر

 . جانبه الى( فاعل أي ) اصلي  مساهم وجود حتما   يفترض ( الشريك) التبعي 

 العناصر  تتحقق  نأ  الجريمة  في(  الشتراك)  التبعية  المساهمة  لتحقيق  نشاط  يشترط  نهأ.4
 :  التبعية  المساهمة بأركان يسمى  ما وهي التالية( األركان)

 يسمى ما وهو( الشريك) التبعي المساهم  فيه يتدخل( جريمة) مشروع غير نشاط وقوع –  أ
 . التبعية للمساهمة الشرعي بالركن

  المبينة   الوسائل  بإحدى  المشروع  غير  النشاط  في  التبعي  المساهم  تدخل  يكون   ان  –  ب
 . التبعية للمساهمة المادي بالركن يسمى ما وهو. القانون  في حصرا

  ما   وهو  بنشاطه  قيامه  عند  التبعي  المساهم  لدى  الجريمة  في  التدخل  قصد  تحقق  -  جـ
 . التبعية للمساهمة المعنوي  بالركن يسمى

 

 

 

 : (جريمة) مشروع غير نشاط وقوع / الشرعي الركن -أواًل 
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 المشروع   غير  بالنشاط   يسمى  ما  وهو  القانون   عليه  يعاقب   نشاط   وقوع   الشتراك   لتحقق   يشترط  
 حيث  شروعا    تكون   ان  يكفي  بل  تامة  الواقعة  الجريمة  تلك  تكون   نأ  بشرط  وليس  ,  الجريمة  أي

  معاقبا    نشاطا    بكونه  أي  المشروعية  عدم  بصفة  النشاط  افتصوأل   ,  الشروع   في  الشتراك   يتحقق
 .   اباحة لسبب يخضع وأل  القانون  في  تجريم لنص   النشاط  هذا يخضع نأ  يشترط عليه

 صريح  بنص   وباتالعق  قانون   عليه  نص   اذإ  القانون   في  تجريم  لنص   خاضعا    النشاط  ويكون   
  شروعا    او  تامة  جريمةال   , وسواء أكانت   مخالفة  م أ  جنحة   مأ  جناية  كانأ  سواء  جريمة   معتبره

 . والتزوير والسرقة كالقتل أي جريمة ناقصة ,

 منف  ,   الجنائية  المساهمة   يحقق  ل   المباحة  النشاطات  في  الشتراك   ان  عليه  يترتب   مما   
  على   عانهأ   نه أل   الجريمة في  شريكا   يعد  ل   ثاثه أ   نقل على  او بيته  باب  فتح  على   آخر  يساعد

  لم   من حر ضه  ولكن  جريمة  ارتكاب  على  آخر  حرض   من  شريكا    يعد  ل   كذلك ,    مباح  فعل
  صفة   منه  التحريض   يكتسب   كي  يقع   لم  المشروع   غير  النشاط  نأل   وذلك  عنها  عدل  ذ إ  يرتكبها 

وعليه ل تتحقق المساهمة التبعية لتخلف ركنها الشرعي أل وهو وقوع نشاط    التبعية  المساهمة
يعاقب الم حر ض فقط    وبالتالي   الشتراك  في  شروع   ل   )   قيل  ولذلك غير مشروع ) جريمة (  

 على جريمة التحريض بأعتبارها جريمة مستقلة بحد ذاتها ( .

  بصفته   عليها   يؤاخذ  بل  الجريمة  وقعت  اذا   يفيد  ل   عدوله  نفأ  نفسه   الشريك  عدل  ذا إ  ماأ  
  لو   امك  وقوعها  قبل  الجريمة  ارتكاب  في  لتدخله  ثرأ   كل  يزيل  ان  ستطاع أ  ذاإ  ل  إ  اللهم ,  شريكا  

  قتل  الجاني   ان غير الجاني  من السالح   وسحب عدل ثم  الجريمة  رتكابأل  سالحا   للجاني  مقد  
 .   لنفسه هو به  جاء بسالح  او اغراقا   او خنقا    عليه المجني 

 

 

 

 المشروع : غير  النشاط في التبعي المساهم تدخل المادي/ الركن -ثانيًا 
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  المشروع   غير  النشاط   وأعني  الجريمة  وقوع   الى  بالضافة  الشتراك  لتحقق  يشترط  كذلك  
  هو   الواقع  في   هذا  وتدخله   ,  الجريمة  هذه   في  التبعي   المساهم   يتدخل  انسابقا     إليه   المشار

(  الشريك)  التبعي المساهم يدخل عندما  التدخل هذا ويتحقق , فيها لمساهمته المادي األساس
  مما   ,  هذا  تدخله   على  بناء    الجريمة  فتتحقق   التبعي  بنشاطه  الجريمة  في  المساهمة  في  طرفا  
  التبعي   المساهم   يأتيه  الذي  النشاط  مجرد  من  يتكون   ل   التبعية  للمساهمة  المادي  الركن  ان  يعني
  التي   السببية  وعالقة  ،   النشاط  لهذا  الجرامية   النتيجة  هما   آخران  عنصران  له  يضاف  إنما

  : تباعا   بالبحث  سنتناوله  ما وهو , النتيجة   بهذه  تربطه

 :  التبعي المساهم نشاط – أ

 قانون   حدد  وقد  ,   الجريمة  وقوع   سبيل   في   التبعي  المساهم  يأتيه   الذي  النشاط   ذلك  به   ويراد   
  نطاق   تحديد  على  منه  حرصا    القانون   في  وحصرها  النشاط  هذا  وسائل  العراقي  العقوبات
  هي   بثالث  الوسائل هذه  تحدد  منه(  48)  المادة   جاءت   حيث  ,  الجريمة   في   التبعية   المساهمة 
 , حيث نصت نص المادة أعاله بما يلي :  والمساعدة والتفاق التحريض 

 - : الجريمة في شريكا يعد )

 . التحريض هذا على بناء فوقعت ارتكابها على حرض من.1

 .االتفاق هذا على بناء فوقعت ارتكابها على غيره مع اتفق من.2

  مع   الجريمة  ارتكاب  في  أستعمل   مما   آخر  شيء  أي  أو  آالت  او  سالحاً   الفاعل   أعطى  من.3
 المتممة  المسهلة أو  المجهزة أو  األعمال  في  أخرى   طريقة  بأي  عمداً   ساعده  او  بها  علمه

 (.إلرتكابها

 هذا  يكون   وان  الشريك  من  صادر  نشاط  بغير  التبعية  للمساهمة  وجود  ل   ان  عليه  يترتب  مما  
 على  يوجب  الذي  األمر  ,  القانون   في  نةالمبي    التبعية  المساهمة  وسائل  من  بوسيلة  النشاط

 كان وإل  حكمه في المساهمة وسيلة بيان التبعية بالمساهمة  بالدانة الحكم حالة في القاضي
 . للنقض   وقابال   معيبا   الحكم



 للدكتور محمد الشوك                                   المبادئ العامة لقانون العقوبات 
 

19 
 

  والمساعدة   والتفاق  التحريض   وهي  الجريمة  لرتكاب  سابقة   اما  التبعية  المساهمة  وسائل  وتكون   
 ،  المفاتيح  وصنع  بالمقذوف  وحشوه  السالح  عدادكأ  للجريمة  مجهزة  وأ  ،  التحضيرية  األعمال  في

  المتممة   او  هلةس  الم    األعمال  وهي  ارتكابها  أثناء  تقع   التي  وهي   الجريمة   رتكاب ل   معاصرة   وإما
  تكوين   في   تدخل   ل   الجريمة  لرتكابها  الالحقة  األعمال  ان  عليه  يترتب  مما  ,   الجريمة   رتكابل 

  جثة   خفاءأ   كجريمة  بذاتها  قائمة  مستقلة  كجرائم  عليها  القانون   يعاقب  قد  مان  وإ  التبعية  المساهمة
  على   مساعدتهم   او   الجناة   اخفاء  جريمة  او  جريمة  من  المتحصلة   األموال  اخفاء   جريمة   او   القتيل
 . الفرار

  المساهم   نشاط  ان   المصريين  الشراح   اغلب  لدى  وكذلك   الفرنسيين   والقضاء  الفقه   في   السائد   والرأي   
  مجرد   نفأ  وبالتالي(  امتناع   أي)  سلبيا    موقفا    ل   يجابياإ  نشاطا    يكون   ان  يجب  الجريمة  في  التبعي
  في   الجاني   مضي   دون   للحيلولة  تدخله   وعدم   الجريمة  ارتكاب   أثناء  سلبيا   موقفا  الشخص   وقوف

  امتناعه   نوأ  تنفيذها  منع  استطاعته  في  كان  نهأ  ثبت  ولو  حتى  فيها  منه   مساهمة  يعد  ل   تنفيذها 
, وفي رأينا أن نشاط المساهم التبعي ل نتصوره    تنفيذها  في  الجاني  يمضي  أن  في  رغبته  يعني  كان

من قانون العقوبات العراقي عندما   48إل إذا كان نشاطا  إيجابيا  وهذا ما ي ستشف من نص المادة  
نص على وسائل المساهمة التبعية وهي التحريض واألتفاق والمساعدة فتلك الوسائل ل نتصور 

 تنفيذها إل بنشاط إيجابي بحت . 

 : يضالتحر  .1

 لتقدير  ذلك ترك مان  إ  ، تحققه وسائل يحدد ولم التحريض   العراقي العقوبات قانون  يعرف لم  
  اتبعت   فقد  ذلك  ومع  ,  شاء  مصدر  أي  من  عقيدته  استنتاج  في  حر  ذلك  في  والقاضي  القاضي،

  الحصر،   سبيل  على  وتعينها  التحريض   وسائل  تحديد  مسلك  الحديثة   العقوبات  قوانين  بعض 
  في   حصرا  وعينها  التحريض   وسائل  الفرنسي  العقوبات  قانون   حدد  فقد  ,  الفرنسي  كالقانون 

  او   ارشاد   او  دسيسة  او   مخادعة  او   وعيد   او   وعد  او   بهدية   يكون   نبأ: )..    بقوله   القانون 
)  نهبأ  التحريض   تعريف  ويمكن(.  مرتكبها  على  سلطة  من  للمحرض   ما  ستعمالبأ   دفع   : 

 ( . المحرض  يريدها التي الوجهة  وتوجيهها رادتهإ  في بالتأثير الجريمة  ارتكاب الى الجاني
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  سواء   عنه  التعبير  سبل  اختلفت  مهما   القانون   امام   واحد  التحريض   في  المحرض   ونشاط   
  عن   تعبيرا    فيها  يصلح  واضحة  دللة  له  دامت  ما  اليحاء  او  القول  او  الكتابة  طريق  عن  أكان

  ويعطيه  سفاحا   يستأجر  كمن ضمنا    او  صراحة   التحريض   يكون  ان  بين فيه  فرق  ل  كما  الفكر
 .  له عدو من لينتقم المال من مبلغا  

 امر على  منصبا    أي   مباشرا    يكون  ان  التبعية  المساهمة  يحقق   لكي   التحريض  في  ويشترط   
  ولكنه   جرامية إ  صفة  ذي  غير  موضوعه  كان  ما   وهو  مباشر  غير  كان  فإذا   ,   جريمة  يعتبر

  نه فأ لألمور،  العادي  السير  مع متفقا   التحريض  لحظة  وقوعها كان  جريمة ارتكاب   الى فضىأ
  او   البغضاء  إثارة  او  الكراهية  على  فالتحريض   ,  التبعية  للمساهمة  وسيلة  يكون   ان  يصلح  ل 

  حد أ  قتل  ذا إ  فيما   العمد   القتل   جريمة  في   التبعية   المساهمة   يحقق   ل   شخصين   بين  العداء 
 هذه  في  التحريض   محل  نأل   ،  يذاء إ  وأ  عمد  حريق  جريمة  الى  دىأ  وأ  خراآل   الشخصين

 .القانون  يتطلب كما معينة جريمة  ليست

  معين   شخص   الى   جه المو    التحريض   وهو  شخصي او  فردي  تحريض   ,  نوعان  والتحريض    
  وتحريض   ,  الذكر  مارة  العقوبات  قانون   من(  48)  المادة  عنته  ما  وهو  معينين  أشخاص   او

  بوسيلة   الناس  من  جمهور  الى  ماوإن    معين  شخص   الى   جها  مو    يكون   ل   الذي  وهو  علني   او  عام
  وقد   ,  نطاقه   تساع أل   الشخصي  من  اخطر عادة  العام  التحريض   يكون , و   العالنية  وسائل  من

  الجريمة   ينتج  لم  لو  حتى  عقابه  على   فينص   خطورة  من  للتحريض   ما  أحيانا    المشرع   يقدر
  المساهمة   نطاق   من  يخرجه  وبالتالي   بذاتها  قائمة  خاصة   جريمة  منه   يجعل  , وبهعليها  المحرض 

  نظام   قلب على  التحريض   وجريمة المسلح  العصيان  او  التمرد  على التحريض  كجريمة  التبعية
 . الحكم

 الموضوع   محكمة  فيها  تفصل  بالوقائع  تتعلق  موضوعية  مسألة   وقيامه  التحريض   تحقق  وتقدير  
 التحريض   ان  وحيث  ,  حصوله  بحقيقة  اعتقادها  تسوغ   بطريقة  تستنتجه  ما  تعلل  دامت  ما  نهائيا  

  ،   لثباته  القرائن  على  العتماد  منل بد    لذلك  الحواس  تلمسه  مظهر  له  ليس  صورة  أغلب  في
 .  عليه الدليل لستخالص  الجريمة  في لحقة وقائع الى الركون  يجوز كما
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 اإلشتراك في اإلشتراك : م/ 

أن المساهمة التبعية سواء أكانت تحريضا  أم أتفاقا  أم مساعدة  , تتحقق بالوضع العام بشكل     
مباشر للجريمة التي ينفذها المساهم األصلي , أي يقوم الشريك بالمساهمة في الجريمة المرتكبة  

 بينهما شخص ثالث . من قبل الفاعل ) المساهم األصلي ( مباشرة  ودون أن يتوسط 

ولكن قد يتوسط بين المساهم التبعي أي الشريك والمساهم األصلي أي الفاعل , شخص ثالث    
كأن يقوم شخص بتحريض شخص آخر على أن يحرض المساهم األصلي في إرتكاب جريمة ,  
فنكون أمام ثالثة اشخاص ) الم حر ض األول الذي حر ض الثاني على تحريض ثالث لينفذ هذا  

وهنا ليس عندنا مشكلة بالنسبة للمحرض الثاني فنشاطه أرتبط مباشرة  بالفاعل  الخير الجريمة ( , 
 األصلي وعليه يعتبر شريكا  في الجريمة المرتكبة من قبل المساهم األصلي أي الفاعل . 

ولكن السؤال الذي ي ثار ما هو صفة الم حر ض األول فهل يعتبر شريكا  في هذه الجريمة شأنه     
ني الذي أتصل نشاطه بالجريمة بشكل مباشر ؟ أم ل يعتبر شريكا  ومن ثم ل  شأن الشريك الثا 

يعاقب على الجريمة التي ن فذ ت من قبل الفاعل وإن ما يعاقب على فعله بأعتباره جريمة مستقلة بحد  
 ذاته أي يعاقب على جريمة التحريض فقط . 

ذا أرتبط نشاط الشريك سواء أكان ذهب رأي الى القول بأن المساهمة التبعية ل تتحقق إل إ   
م حر ضا  أو متفقا  أو مساعدا   بشكل مباشر بالجريمة التي نفذها الفاعل , بعبارة أخرى ل بد من  
أن تكون هناك عالقة مباشرة بين المساهم التبعي والمساهم األصلي , وعليه وفقا  لهذا الرأي ل 

تي نفذها الفاعل أي المساهم األصلي ومن ثم ل  يعتبر الم حر ض األول شريكا  بهذه الجريمة وال
يعاقب عليها وإن ما يعاقب على فعله بأعتباره جريمة مستقلة بحد ذاتها أي يعاقب فقط على التحريض  

. 

وذهب رأي آخر بأنه ل يشترط لتحقق المساهمة التبعية أن يرتبط نشاط الشريك بشكل مباشر    
) الفاعل ( , أي ل يشترط أن تكون هناك عالقة مباشرة بين بالجريمة التي نفذها المساهم األصلي  

الشريك والفاعل , ومن ثم يعاقب المحرض األول شأنه شأن المحرض الثاني بأعتباره شريكا  في  
هذه الجريمة , فالعبرة هي تحقق العالقة السببية بين نشاط الشريك والجريمة التي أرتكبت من قبل 
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األول لما قام المحرض الثاني بتحريض الفاعل من أجل أن يرتكب    الفاعل , فلول نشاط المحرض 
 جريمة . 

 م/ الشروع في اإلشتراك :  

ل بد أن نعلم أنه المساهمة التبعية أي الشتراك أما أن تتحقق أو ل تتحقق مطلقا  وعليه ل وجود   
ب جريمة قتل  ما يسمى بالشروع في الشتراك , فمثال   لو قام شخص بتحريض آخر على إرتكا

ولكن لم يستجب هذا األخير الى التحريض أو أستجاب لهذه الفكرة أبتداء  ولكنه بعد ذلك عدل  
عنها , فهنا المساهمة التبعية لم تتحقق لتخلف الركن الشرعي في هذه المساهمة أل وهو ) وقوع  

ف تقع  لم  الجريمة  أي  النشاط  هذا  دام  فما   ,  ) الفاعل  قبل  ل وجود  نشاط غير مشروع من  هنا 
للمساهمة التبعية ول وجود للشروع في هذه المساهمة أيضا  , ومن ثم ل يعاقب المحرض على  
يعاقب على   ذاتها أي  بأعتباره جريمة مستقلة بحد  شروعه في الشتراك وإن ما يعاقب على فعله 

 جريمة التحريض على القتل .  

تقع الجريمة غير أنه يظهر بعد ذلك أن وقد يأتي الشريك نشاطه في المساهمة في الجريمة و   
وقوع الجريمة كان يرجع ألسباب ل عالقة لها بنشاط الشريك , كما قام الشريك بإعطاء سالح  
آلخر من أجل تنفيذ جريمة قتل ولكن تبين بعد ذلك أن القاتل أستخدم المادة السامة في تنفيذ عملية  

أ  يعتبر من  ل  فهنا   , السالح  ولم يستخدم  ألنقطاع القتل  الجريمة  في هذه  السالح شريكا   عطى 
المساهم   تدخل  المادي أل وهو  الجريمة وبالتالي تخلف الركن  بين نشاطه وبين  العالقة السببية 
الوسيلة لتي   ن ف ذت بوسيلة غير  الجريمة قد  أن  أعتبار  المشروع , على  التبعي في النشاط غير 

 أعطاها هذا الشخص وعليه ل يعتبر شريكا  . 
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 الركن المعنوي / قصد التداخل لدى المساهم التبعي أي الشريك في إرتكاب الجريمة:  -ثالثًا 

  الجريمة   صعيد   على  والشريك   األصلي  الفاعل  تجمع(  معنوية)  ذهنية  رابطة  بقيام  هذه  وتتحقق    
  الجرائم   في   التبعية  للمساهمة  المعنوي   الركن  تحقق   معيار   وبالتالي   الرابطة   هذه   تحقق  معيار  ويختلف 
 -:  العمدية غير الجرائم في عنها  العمدية

 :  العمدية الجرائم ففي –1

  الدخول   التبعي   المساهم   تقصد:    أي   الجنائي  القصد  صورة   التبعية  للمساهمة  المعنوي   الركن  يتخذ   
  ,   التبعية  المساهمة  بالتالي  نعدمتوأ  المعنوي   الركن  نعدمأ   القصد  هذا  له  يكن  لم  نفأ  الجريمة  في
  الركن   تحقق  لعدم  شريكا    يعتبر  ل   فيها  الدخول  قاصد  غير  وكان  جريمة  في  ماديا    شخص   ساهم  ذافإ

  للسارق   الدار  باب  فتح  من  السرقة  جريمة  في  شريكا    يعتبر  فال  ,  الجنائي  القصد  عنيوأ   المعنوي 
 .  الباب مفتاح اضاع  الذي لصاحبه  الدار  باب يفتح نهيعتقد أ  وهو

  العلم  ينصرف  وفيه ،معا   تحققهما من لتحققه   بد ل  والرادة العلم هما عنصران الجنائي وللقصد   
  تترتب   التي  والنتيجة  التبعية  المساهمة  به  تقوم  الذي  الفعل  الى  رادةال   وتتجه  الجريمة  اركان  الى

  في   التبعية  المساهمة  في  المعنوي   الركن  تحقق  نأ  يعني  مما  ,  ذاتها  الجريمة  أي  الفعل  هذا  على
  المساهمة   هذه  ماديات  بكل  محيطا    علما    يتطلب  مان  إ  ،  فيها  الجنائي  القصد  وهو  العمدية  الجرائم

 من  المرتكبة   الجريمة  وأعني  الواقعة،  الجرمية  وللنتيجة  المساهمة  لهذه  المحقق  المادي  للنشاط  وارادة 
 .  األصلي الفاعل قبل

  من   ان  توقع  اذا  ل  إ  العمد  القتل  جريمة   في   الشتراك  قصد  إليه   ينسب  ل   سالحا    غيره  أعطى  فمن   
  تتحقق   سوف  عليه  المجني  وفاة  وان  إنسان  حياة  على  العتداء  في  يستخدمه  سوف  السالح  تسلم

  في  الشتراك قصد إليه  ينسب ل  األبواب لكسر  آلة شخصا   أعطى  من وكذلك,  الفعل لهذا  كنتيجة 
  يعطي   ومن.  السرقة  ستتبعه  الذي  الكسر  في  يستعملها  سوف  اللة  متسلم  ان  توقع  ذاإ  ل  إ  السرقة

  قد   رادته إ  تكون   ان  يجب   الجريمة   هذه  في  شريكا    يعتبر  ان  جلأل   قتل   في   فيستعمله  سالحا    غيره
  تحقق   ذلك  من  يريد  نهأ   والى  القاتل  حيازة  في  وإدخاله  السالح  هذا  حيازة  عن  التخلي  الى  اتجهت
  صاحب   يعد  فال  خلسة  او  بالقوة  منه  السالح  انتزع   قد  القاتل  كان  اذا  اما  الواقعة،  القتل  جريمة
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  حيازته  من السالح انتزاع  وقت علمه ثبت ولو حتى لديه شتراكال  قصد تحقق لعدم شريكا   السالح
 .معين شخص  قتل في به  يستعان  ان باحتمال

  صورة   في  صراحة   عليه  نص   بل  هذا  الجنائي  القصد  ركن  العراقي  العقوبات  قانون   يغفل  ولم   
  فلم   والتفاق  التحريض   صورتي  في  أما......(  بها  علمه  مع)...    بقوله  المساعدة  بطريق  المساهمة

  بشرط   وليس   ,   ضمنا    تستلزمانه   ألنها  فيهما   ذكرها  الحاجة  وجود  لعدم   النص   في   الصراحة   تلك   ترد
  القاضي   وعلى   والقرائن  الظروف  من  الشتراك  قصد  يستنتج  فقد    , قول    بالجريمة   الشريك   يصرح   ان
 . الحكم  في الشتراك قصد توافر  يثبت ان

 - : االشتراك في المحتملة النتيجة •

  وقعت   او  اصال    الجريمة   تقع  لم  ذا فإ  ,  األصلي  الفاعل  جرامإ  من  مستمد  الشريك  جرامإ  نإ  صلاأل   
  شتراك لإل  وجود حينئذ  فال  عليه  المساعدة  او التفاق  او  التحريض   حصل  لما  مغايرة  أخرى   جريمة

وعليه يعاقب    لالشتراك  وجود  فال  منزل  أحرق   بل  يقتله  فلم  ثالث  قتل  على  آخر  شخص   ض حر    فلو  ،
 على التحريض على القتل بأعتبارها جريمة مستقلة بحد ذاتها . 

  تحددت   فيها   يشترك   ان   الشريك   قصد  التي  الجريمة  من  اخف  وقعت   التي  الجريمة   كانت  ذاوإ   
  الخف   الجريمة  تكون   ان  شرط   فيه   الشتراك  قصد  لما   ل   جريمة   من  فعال    وقع  لما   تبعا    مسؤوليته 

  ويتحقق   القصد  فيشملها  الشريك  قصد  ضمن  تدخل  وان  الشتراك  على  بناء  وقعت  مان  إ  الواقعة
  سرقة   ارتكاب  على  آخر  شخص   حرض   فلو  ,مادياتهما  أغلب   في  الجريمتان  اشتركت  اذا  الشمول

 .   عن جريمة السرقة البسيطة شريكا   عتبارهبأ  عنها المحرض   ي سأل بسيطة  سرقة  رتكبفأ بإكراه 

  ينظر   فهنا فيها يشترك  ان  الشريك قصد التي   الجريمة  من أشد  وقعت التي  الجريمة كانت  اذا   اما  
  ول  غيرها أخرى   جريمة انها ام حصلت  التي للمساهمة  محتملة نتيجة الواقعة الجريمة  كانت اذا ما

  او   التحريض   او  التفاق  جرى   لما  محتملة  نتيجة  المرتكبة  الجريمة  كانت  نفأ  ,  فيها  لها  عالقة
  دامت   ما   فيها  الشتراك  أراد  التي   غير  كانت   ولو  المرتكبة  الجريمة  عن  الشريك  سألي    عليه  المساعدة

:   تقول  التي العراقي  العقوبات  قانون   من  53  للمادة  تطبيقا  حصلت  التي  للمساهمة  محتملة  نتيجة
  التي   غير  كانت  ولو  فعال  وقعت  التي  الجريمة  بعقوبة  شريكا،  او  فاعال  جريمة،  في  المساهم  يعاقب)

قام    فلو  ,  حصلت  التي  للمساهمة  محتملة  نتيجة  وقعت  التي  الجريمة  كانت  متى  ارتكابها  قصد
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 الفاعل  لي سأ  الضرب  نتيجة   عليه   المجني  فمات   ثالث  ضرب  شخص بتحريض شخص آخر على 
  موت  الى المفضي الضرب جريمة أيضا   المحرض  لوي سأ موت الى المفضي الضرب جريمة عن

  الشريك   لي سأ  فقتله  المنزل  صاحب  فقاومه  السرقة  على  حرض   اذا  وكذلكبأعتباره مساهما  تبعيا  ,  
 بأعتباره مساهم تبعي.  والقتل السرقة في الشتراك عنحينئذ 

وليس    عليه  الشتراك  حصل  التي  الجريمة  غير  أخرى   الجريمة  هي   الواقعة  الجريمة   كانت   اذا  اما    
  ذا , فإ  عنها  الشريك  ل ي سأل  أي ل تعتبر نتيجة محتملة للمساهمة التبعية حينئذ  بهالها عالقة  

  المحرض   يسأل  ال ف  األخير   الشخص   هذا  منزل  الجاني   حرق فأ  ثالث   ضرب  على   آخر  شخص   حرض 
حصلت   عن التي  فيسأل  الضرب  على   للتحريض   محتملة  نتيجة   يكن  لم  الحريق  نأل   الجريمة   ,

   المحرض عن فعله فقط إذا كان القانون ي جر م فعله .

 : العمدية غير الجرائم وفي – ب

  تجمع   التي   الذهنية  الرابطة  ان  هل  هو  أساسها  البحث  في  الصعوبات  بعض   لة المسأ  تعتري   
  الجرائم  في  الجنائي  القصد  أساسها  التي الجريمة، على  التبعيين  والمساهمين  الصليين المساهمين

  سائق   اتفق  لو  كما  تحققها؟  معيار  هو  فما  كان  وان  العمدية؟  غير  الجرائم  في  وجود  لها  العمدية
  من   خطأ  شخص   قتل  المسابقة  هذه  على  وترتيب   بسيارته  منهما   كل  السرعة  في  التسابق   على  سيارة 

 شخص  اعار او  المارة من شخصا فأصاب السراع  على سائقه السيارة صاحب حرض  او احدهما
  او   الشخاص   احد   األخير  هذا  ودهس  مجاز  وغير  السياقة  يحسن  ل   انه   يعلم  وهو  ألخر  سيارته 

 في فهل. فقتله ثالثا   فأصاب استعماله يحسن ل هو بهو الصيد جل ل  آلخر سالحا شخص  اعار
  الجرائم   استبعاد   الى   البعض   ذهب  الجرائم؟  هذه   في  الذكر  مارة  الذهنية  الرابطة   تقوم  المثلة  هذه
  الجرائم   هذه  في   الجنائي   القصد  وجود  عدم   هي  وحجتهم   التبعية   المساهمة  نطاق   من  العمدية   غير

  األصلية   المساهمة  ويحلون   اصليين  فاعلين  جميعا  المتقدمة  المثلة  في  المساهمة  يعتبرون   هم  ولذلك
  ,   المصري   القضاء  في  الغالب  التجاه  الراي  هذا  ويمثل  ,   الجرائم  هذه  في   التبعية  المساهمة  محل

 غير انه   يعلم لشخص  قيادتها  السيارة صاحب  سلم  اذا: ) بأنه   المصرية النقض  محكمة  حكمت  فقد
 .   (الخطأ  قتل  عن  مسئول   السيارة  صاحب  كان  فقتله  انسانا  الشخص   هذا  فصدم  بالقيادة  له  مرخص 
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  الجرائم   فيها  بما  الجرائم  جميع  على  تسري   عامة  التبعية  المساهمة  قواعد  الى  آخرون   وذهب    
 .  الحديث الفرنسي القضاء الراي  بهذا  اخذ  وقد. العمدية غير

وفي رأينا ل تتحقق المساهمة الجنائية سواء أكانت أصلية أم تبعية في الجرائم غير العمدية     
ألنتفاء القصد الجنائي في هذه الجرائم , فالمساهمة الجنائية بصفة عامة تتحقق فقط في المنطقة  

الجنائية    الجنائية العمدية بسبب تحقق القصد الجرمي فيها , على أعتبار أن من أركان المساهمة
أصلية أم تبعية ل بد من تحقق الركن المعنوي أل وهو قيام قصد التداخل الجرمي ما بين المساهمين  
األصليين وكذلك تحقق قصد التداخل الجرمي لدى المساهم التبعي في الجريمة المرتكبة من قبل  

 المساهم األصلي . 

 

 :  األصلي الفاعل عن مصيره في الشريك االستقالل حالة •

  للجريمة   المقررة   بالعقوبة   معاقبته  دون   يحول  سبب   ( للجريمة  المنفذ  )األصلي  للفاعل  يعرض   قد  
  ذلك   والى  ,   الجريمة  بعقوبة   الشريك   معاقبة  دون   حائال    يصبح  ل   السبب  هذا  نفأ  ارتكبها،  التي 

  بالعقوبة   الشريك   يعاقب   )   بقولها  العراقي  العقوبات   قانون   من(  50) المادة  من  الثانية   الفقرة   أشارت 
  لديه  الجرمي   القصد توفر عدم  بسبب معاقب  غير الجريمة  فاعل كان ولو قانونا   عليها  المنصوص 

  فيهما   يعاقب  ل   النص   هذا   حسب   صورتين  هناك  نه أ  يعني   مما(.    به   خاص   أخرى   حوالأل   وأ
 - :هما الصورتان وهاتان الشريك   فيهما يعاقب فانه ذلك ومع للجريمة  األصلي الفاعل

 . الفاعل لدى الجنائي القصد انتفاء صورة.1

 .األخرى  األحوال صورة.2

 :  األصلي الفاعل لدى الجنائي القصد انتفاء صورة.1

  لية المسؤو   لتحقق  ضروري   عنصر  العمدية،  الجرائم  في  المعنوي   الركن  وهو  الجنائي  القصد  
  لعدم   الجريمة  فاعل  عن  العقاب  امتنع  الركن  هذا  تخلف  نفأ  ,  وفاعلها  الجريمة  لمرتكب  الجنائية

  وذلك  الجنائي   القصد تحقق  لعدم األصلي الفاعل معاقبة  عدم نفأ ذلك ومع. عنها  مسئوليته تحقق 
  احسن   الصورة  هذه  تعتبر  بل  ,  األصلي  الفاعل  عن  مصيره  في  الشريك   استقالل  لقاعدة  تطبيقا  
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 مما  قصده  حسب  والشريك  الفاعل  من  كل   وليةؤ مس  اختالف  يعني  وهذا  ,  الستقالل  هذا  عن  تعبير
  القصد   توفر  من  لدى  وتقوم  قصده  انتفى  من  لدى  تختفي  ان  يتعين  المسئولية  هذه  ان عليه  يترتب

  عالما    الكاتب  يكون   ان  دون   للحقيقة  مخالفة   بيانات  كاتب  على  شخص   أملى  فلو.  عنده  الجنائي
  أملى   من  يعاقب  بينما  لديه  الجنائي  القصد  نتفاءل   الحالة  هذه  في  الكاتب  على  عقاب  فال  بذلك

 . لديه  الجنائي القصد  تحقق عند الجريمة،  في الشريك  وهو عليه،

 :  بالفعل الخاصة األخرى  األحوال صورة.2

  موانع   احدى  توافر  ان ذلك  ولية،ؤ المس وموانع  العقاب  موانع  هي  هنا   األخرى   باألحوال المقصود  
  ومع  عنه العقاب   وتوقف معاقبته من تمنع للجريمة  األصلي الفاعل في  المسئولية موانع او العقاب 

  ذا فإ  ,   المانع  بهذا   متمتعا    يكن  لم   ذا إ  فيما  معاقبته  يجب  بل  الشريك  معاقبة  من  يمنع  ل   هذا  نفأ  ذلك
 من يمنع ل  ولكنه  الزوج معاقبة من يمنع الزواج  هذا نفأ شرعيا   زواجا   خطفها بمن الخاطف تزوج

  الزوجة   اخفت  واذا   له بالنسبة العقاب  مانع   تحقق  لعدم  الخطف  جريمة في  معه  اشترك  من  معاقبة
  من   بمانع  لتمتعها  للعقاب  تخضع  ل   نها فأ  الهرب  على  اعانته  او  العدالة   وجه  من  الهارب   زوجها
  على  المساعدة او  الخفاء  جريمة في معها  اشترك  من معاقبة من يمنع ل  هذا  ولكن العقاب موانع
 ان الموضوع  هذا  في إليه  شارة ال  من بد   ل  ومما ,  العقاب موانع  من بمانع  يتمتعون  ل  ممن الفرار
  قد   كان  شريكا    المتقدمتين  الصورتين  في   جنائيا    المسؤول  اعتبر  عندما   العراقي،  العقوبات  قانون 

  وسيلة   بأية   دفع  من  اعتبار  من  القانون   نفس  من(  47)  المادة  من(  3)  الفقرة   به  جاءت   ما  ناقض 
  مسؤول   غير  الشخص   هذا  كان  ذاإ  فيما  ،اصليا    فاعال    للجريمة،  المكون   الفعل  تنفيذ  على  شخصا  

 .يرفع  ان لبد القانون  في عيب  وهذا. سبب ألي عنها جزائيا  
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 م/ تأثير ظروف الجريمة على المساهمين : 

  تحمل   جرائم  وبين  بينها  التمييز  وتكفل  وصفها  وتحدد  بالجريمة  تتصل  قانونية  عناصر  لظروف  
  قد   هذه  من  وكل  الشخصية   ومنها   المادية  منها   أنواع   على  وهي.  الركان  نفس  وتعتمد   السم  نفس
 . لها مخففة  او للعقوبة مشددة تكون 

 :  المادية الظروف / أوال

  للجريمة   المادي   بالجانب  تتصل  التي  الظروف  تلك   وهي  الموضوعية،  او  العينية  بالظروف  وتسمى  
  الظروف  ومن  ,  لها   مخففة   تكون   وقد  بها   اتصلت   ما  اذا  الجريمة   لعقوبة   مشددة   تكون   قد  وهذه  ,

وأستخدام    العبادة  ومحل  المسكون   والمحل  والكراه   العام  والطريق  الليل  ظرف  للعقوبة  المشددة  المادية
, فظرف أستخدام السالم في    العمد  القتل  جريمة  في  مالس    واستعمال  ,  السرقة   جريمة  فيالسالح  

بالوسيلة   تتعلق  الظروف  فتلك  القتل  جريمة  في  السامة  المادة  وأستخدام  المسلح  السطو  جريمة 
المستخدمة لتنفيذ السلوك الجرمي , والسلوك الج رمي هو أحد عناصر الركن المادي للجريمة وعليه  

  في  ساهم جريمة في توافرت اذا نهأ وحكمها ة ,تسمى بالظروف المادة التي تتعلق بالواقعة الجرمي
 الظروف  بتلكوسواء علموا    شريكا    مأ  كان  فاعال    منهم  كل  على  آثارها  سرت  أشخاص   عدة  ارتكابها

  منهم   كال    نفأ  حا  سال  يحمل  أحدهم  وكان  سرقة  جريمة  أشخاص   عدة  ارتكب  ذافإ  أم لم يعلموا ,
 .  يعلموا لم  او للسالح  صاحبهم بحمل عملوا سواء  السالح حمل  مع السرقة جريمة عن يسأل

 : الشخصية الظروف / ثانياً 

  خطورة   بمقدار  وترتبط  للجريمة(  الشخصي)  المعنوي   بالجانب  تتصل  التي  الظروف  تلك  وهي  
 تكون   وقد   للعقوبة  مشددة   تكون   قد  وهذه  القانون،  يحميه  الذي   الحق  على  الجرامية   الشخصية 

  وصفة   المخدوم  من  السرقة  جريمة  في  الخادم  صفة  المشددة  الشخصية  الظروف  ومن.  مخففة
  الختالس   جريمتي  في   الموظف  وصفة  فيه  يعمل  الذي  المحل  سرقة  جريمة  في  الصانع  او  المستخدم

  الجريمة   لعقوبة  مشددة  كانت  ذاإ  نهاإ  وحكمها  ,  الحامل  اسقاط  جريمة  في  الطبيب  وصفة  والرشوة
  كان   ممن  المساهمين  من  غيره  على  تسري   كما  صاحبها،  على  تسري   نهافإ   ارتكابها  سهلت  وقد

  التفاق  هذا على بناء  السرقة  تمت وقد  مخدومه لسرقة آخر شخص  مع خادم  اتفق  ذا فإ. بها عالما
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  معه  المتعاون  اآلخر  الشخص  على يسري   ول  نفسه الخادم  على  يسري ( المشدد) الخادم  ظرف نفإ
 . مخدومه سرقة  في ما خادما يعاون   نهبأ  يعلم  أي الظروف بهذا يعلم كان اذا ال  السرقة  في

 : األخرى  الظروف / ثالثاً 

  للعقوبة   المخففة الشخصية  كالظروف اعاله،  الفقرتين في ذكر ما  غير متعددة أخرى  ظروف هناك
  وليس  للعقوبة والمشددة الشخصية والظروف حديثا الوليد قتل جريمة في الم وصفة السن كصغر

  شخص  يتعدى  ل  اثرها  ان  الظروف هذه وحكم غيرها  او  كالعود،  الجريمة  ارتكاب  تسهيل شانه  من
 . مخففة  او مشددة ظروفا كانت  سواء المساهمين  من به تعلقت من

 

 


