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 المقدمة:
يتفرع مف عمـ الجريمة والعقاب عموـ عديدة تدخؿ في اطار الجريمة والمجـر والعقوبة  

ومف بيف ىذه المواضيع القانونية المساىمة الجنائية وىذا ما سوؼ يكوف محور بحثنا ىذا وقد 
والعقاب؛ وقع اختيارنا ليذا الموضوع ألىميتو العممية وألنو يدخؿ في نطاؽ عالـ الجريمة والمجـر 

فالمساىمة الجنائية تعني تعدد الجناة في الجريمة والواحدة، فيي بيذا الوصؼ تتكوف مف 
 عنصريف اساسيف ىما: تعدد الجناة، ووحدة الجريمة.

فتعدد الجناة، يأخذ صور عديدة بسحب الدور الذي يقوـ بو المساىـ في الجريمة، فقد  
لفاعؿ في الجريمة، وقد يكوف دورًا ثانويًا فيسمى يكوف دور احدىـ اساسيًا في الجريمة فيسمى ا

شريكًا ليا، وقد يتعدد الفاعموف وحدىـ دوف الشريؾ أو ينفذ فاعؿ مع شريؾ أو شركاء او يتعدد 
الفاعموف أو الشركاء في الجريمة الواحدة، ووحدة الجريمة تتحقؽ في وحدتيا المادية والمعنوية وقد 

لمفاىيـ وحاولوا وضعيا ضمف اطار نظري صرؼ؛ فيما ذىب خاض الباحثوف والفقياء في ىذه ا
بعض الشراح إلى الخوض في مفيوـ المساىمة مستعينيف بالقضاء وبالقرارات القضائية فكانت 
لمساىمتيـ اثرًا بيننا وواضحًا في بمورة مفيوـ عممي واضح اسيـ اسيامًا فعااًل في اثراء االحكاـ 

ي الجريمة تتعدد افعاليـ ويرتبط فعؿ كؿ منيـ بتمؾ الجريمة القضائية وىكذا يتعدد المساىموف ف
برابطة السببية بحيث لواله ما وقعت الجريمة أو كانت ستقع في مكاف أو زماف غير الذي وقعت 

 فيو.

وعمى أيو حاؿ، اذا كانت افعاؿ المساىميف تتساوى مف حيث أىميتيا السببية فيي ليست  
فبعض االفعاؿ يفوؽ في االىمية البعض اآلخر، جريمة كذلؾ مف حيث االىمية في تحقيؽ ال

فتواجد افعاؿ اصمية أو رئيسية أو افعاؿ ثانوية تبعية، ويتفاوت تبعًا لذلؾ دور كؿ مساىـ في 
ارتكاب تمؾ الجريمة وبناًء عمى ذلؾ تتنوع المساىمة إلى مساىمة أصمية أو رئيسية، ومساىمة أو 

لى مساىميف ثانوييف أو تبعية أو غير اصمية، ويتنوع المساى موف إلى مساىميف اصمييف وا 
تبعييف، ويطمؽ عمى المساىـ االصمي اسـ الفاعؿ أو المتدخؿ، ويطمؽ عمى المساىـ الثانوي أو 

 التبعي أسـ الشريؾ.
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وعميو سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا البحث إلى اربعة مباحث نتكمـ فييا في المبحث االوؿ عف  
مطمبيف نتكمـ في المطمب االوؿ عف مفيوـ الجريمة وفي المطمب الجريمة  واركانيا وذلؾ في 

الثاني نتكمـ عف اركاف الجريمة، أما المبحث الثاني فسوؼ نتكمـ عف المساىمة االصمية في 
الجريمة وذلؾ في مطمبيف نتكمـ في المطمب االوؿ عف مفيـو االشتراؾ االصمي في الجرمية وفي 

شتراؾ االصمي عف االشتراؾ التبعي، وفي المبحث الثالث المطمب الثاني نتكمـ عف تمييز اال
نتكمـ عف الفاعؿ االصمي )المادي( في ارتكاب الجريمة، وذلؾ في مطمبيف نتكمـ في المطمب 
االوؿ عف مفيوـ الفاعؿ االصمي المادي، وفي المطمب الثاني نتكمـ عف صور ارتكاب الجريمة 

الرابع فسوؼ نتكمـ عف المشترؾ االصمي  مف قبؿ الفاعؿ االصمي المادي؛ أما المبحث
)المتدخؿ( في ارتكاب الجرمية وذلؾ في مطمبيف نتكمـ في المطمب االوؿ عف مفيـو التدخؿ، 

 وفي المطمب الثاني نتكمـ عف دور التدخؿ في ارتكاب الجريمة.
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 المبحث االول

 مفيوم الجريمة واركانيا

كاف االنساف القديـ قبؿ نشوء الدوؿ يعيش في الكيوؼ والمغاور والغابات، وكاف يخرج  
بيف الحيف واالخر مف مكانو طمبًا لمصيد والقنص ابتغاء توفير العيش لو ولعائمتو ونتيجة لصراعو 
مع الحيوانات ومطاردتو اياىا كانت تحدث الكثير مف المنازعات بينو وبيف غيره مف بني البشر 

ى صيد أو نحوه، وكانا كثيرًا ما يتقاتالف عميو، والفائز مف اجيز عمى صاحبو أو ىزمو، اال عم
أف اشير الجرائـ التي روتيا لنا كتب التاريخ باإلضافة إلى أنو ورد ذكرىا في القرآف الكريـ وىي 

ا كاف أوؿ جريمة وقعت، حيث قتؿ قابيؿ اخاه ىابيؿ وىما مف أوالد أدـ عميو السالـ بحجر عندم
االخر نائمًا تحت جبؿ مف الجباؿ فمات ألنو رفض أف يسمح ألخيو أف يتزوج بأختو الحسناء 
اقميمًا مقابؿ أف يتزوج ىو أختو القبيحة بمبوثا، وكاف تزوج االخوات جائزًا في العصور االولى، 

تؿ وىو أوؿ قتؿ حصؿ ظممًا فمما قتمو بقي متحيرًا كيؼ يصنع بو حتى بعث اهلل غرابيف وق
احدىما االخر، ثـ حفر االرض بمنقاره ورجمو ووضعو في حفرة ورد عميو التراب فعند ذلؾ قاؿ 

 .(7)قابيؿ يا ويمتاه عجزت أف أكوف مثؿ ىذا الغراب فأورى سوأة أخيو فأصبح مف النادميف

وعميو سوؼ نقوـ بتوضيح مفيوـ الجريمة بصورة عامة مع بياف اركانيا وذلؾ مف خالؿ  
 لتالييف:المطمبيف ا

 المطمب االوؿ: مفيـو الجريمة

 المطمب الثاني: اركاف الجريمة
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 المطمب االول

 مفيوم الجريمة

 الجريمة في القانون:

جاءت غالبية قوانيف العقوبات الحديثة خالية مف تعريؼ لمجريمة وىو مسمؾ سميـ ذلؾ  
المشرع تطبيقًا لمبدأ قانونية أف وضع تعريؼ عاـ لمجريمة في القانوف أمر ال فائدة منو طالما أف 

الجرائـ والعقوبات يضع لكؿ جريمة نصًا خاصًا في القانوف يحدد اركانيا ويبيف عقابيا، بؿ أف 
محاولة وضع تعريؼ عاـ لمجريمة في القانوف ال يخمو مف ضرر، ومرد ذلؾ أنو ىذا التعريؼ 

ف جاء ذلؾ في زمف ميما بذلت في صياغتو مف جيد لف يأتي جامعًا لكؿ المعاني المطم وبة، وا 
 .(7)فال يستمر في زمف أخر

بناًء عميو، لـ يتضمف قانوف العقوبات العراقي وال قانوف العقوبات المصري أو المبناني  
تعريفًا لمجرمية، وذلؾ اتباعًا لمنيج الذي اتبعو المشرع الفرنسي واغمب التشريعات الجنائية 

و الف وضع تعريؼ عاـ لمجريمة في صمب القانوف الحديثة، وىو نيج صائب ويحمد عمى اتباع
أمر محفوؼ بالخطر والحرج اذا كاف غير دقيؽ فمف يكوف جامعًا مانعًا، يجمع كؿ العناصر 

 .(6)المطموبة فييا، كما أنو لـ يمنع مف دخوؿ عناصر خارجية عما يراه المشرع

ـ لمجريمة، كقانوف في حيف ذىبت قوانيف عقوبات أخرى باتجاه احتوائيا عمى تعريؼ عا 
(، والسويسري 7246(، والبولندي الصادر عاـ )7261العقوبات االسباني الصادر في عاـ )

 .(4) (7291(، والسوفيتي الصادر عاـ )7241الصادر عاـ )

  

                                                           

، دار 7د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، ط ((7
 .74، ص 6179السنيوري، بغداد، 

القسـ العاـ "دراسة مقارنة"، منشورات الحمبي الحقوقية،  –د. عمي عبد القادر القيوجي، شرح قانوف العقوبات  ((6
 .34، ص 6111

، 7212د. عمي حسيف الخمؼ، المبادئ العامة لقانوف العقوبات العراقي، مف دوف ذكر دار ومكاف النشر،  ((4
 .764ص
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 المطمب الثاني

 اركان الجريمة

المادي كاف الفقو التقميدي مستقرًا في تحميمو لمجريمة عمى انيا تتكوف مف ركنيف، الركف  
والركف المعنوي، اال أف ىذا الفقو قد اضاؼ بعد ذلؾ ركننًا ثالثًا وىو الركف الشرعي، والذي يعني 
توافر نص التجريـ الواجب التطبيؽ وقد انتقد بعض الفقو ىذه االضافة عمى اساس أنو مف 

تصور الصعب اعتبار نص التجريـ ركنًا في الجريمة؛ في حيف أنو خمقيا ومصدر وجودىا وال ي
اعتبار الخالؽ مجرد عنصر فييا، خمؽ ىذا فضاًل عمى أنو ىذا العنصر ىو الذي يعطي لمواقعة 

 .(7)صفة عدـ المشروعية وليست مف المنطؽ اعتبار ىذا الوصؼ عنصرًا مف عناصر الواقعة

 اواًل: الركن المادي:

الخارجي الذي يقصد بالركف المادي لمجرمية ) الواقعة االجرامية( وىو السموؾ المادي  
ينص القانوف عمى تجريمو اي كؿ ما يدخؿ في كياف الجريمة وتكوف لو طبيعة مادية فتممسو 
الحواس وىو ضروي لقياميا، اذ ال يعرؼ القانوف جرائـ بدوف ركف مادي لذا سمي بماديات 

ونوازع الجريمة وبالتالي ال يعتبر مف قبيؿ الركف المادي ما يدور في االذىاف مف افكار ورغبات 
 .(6)طالما لـ تتخذ سبيميا إلى الحيز الخارجي بمظير ممموس النعداـ الركف المادي فييا

( عمى أنو: "سموؾ 7222( مف قانوف العقوبات العراقي لسنة )61وقد عرفتو المادة ) 
اجرامي بارتكاب فعؿ جرمو القانوف أو االمتناع عنو فعؿ أمر بو القانوف"، ويتكوف الركف المادي 

ريمة مف ثالث عناصر ىي: السموؾ االجرامي، والنتيجة الجرمية، والعالقة السببية بيف لمج
 السموؾ والنتيجة.

  

                                                           

، 7212القسـ العاـ، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  –د. محمد زكي ابو عامر، قانوف العقوبات  ((7
 .37ص
 -741د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، ص ((6

742. 
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 السموك االجرامي:  -7

وىو النشاط المادي الخارجي المكوف لمجريمة وبالتالي فال جريمة مف دونو، ذلؾ أف 
 .(7)القانوف ال يعاقب عمى مجرد النوايا وخفايا النفس

السموؾ مف أىـ عناصر الركف المادي لمجريمة؛ ألنو ال يمثؿ القاسـ المشترؾ ويعد ىذا  
بيف جميع انواع الجرائـ سواء تمؾ التي يكفي لوقوعيا ارتكاب السموؾ االجرامي فقط أو تمؾ التي 
يمـز لقياميا ضرورة تحقؽ نتيجة اجرامية معينة إلى جانب السموؾ االجرامي وسواء كانت تامة أـ 

فال قياـ لمركف المادي وال قياـ لمجريمة اذا تخمؼ ىذا السموؾ طبقًا لمقاعدة )ال جريمة غير تامة 
 .(6) مف غير سموؾ(

اي اختراقًا، ويتحقؽ عند قياـ الجاني بعمؿ والسموؾ االجرامي قد يكوف  نشاطًا ايجابيًا  
د يكوف موقفًا يرحمو القانوف كإطالؽ رصاص أو السرقة أو الضرب، وىو شأف غالبية الجرائـ وق

سمبيًا اي تركًا، ويتحقؽ عند امتناع الجاني القياـ بو، كامتناع الشاىد عف الحضور أماـ المحكمة 
 .(4)إلداء الشيادة، واالمتناع عف تقديـ بياف الوالدة أو الوفيات إلى السطات الخاصة

معيف وعميو لكي يتحقؽ االمتناع كسموؾ في الجريمة ينبغي االحجاـ عف اتياف فعؿ  
ووجود واجب قانوني يمـز بيذا الفعؿ واستطاعة ارادتو، وتجدر االشارة إلى أف ثمة سموؾ اجرامي 
يتسوط المظيريف االيجابي والسمبي، وىو الذي يرتكب بالترؾ أو باالمتناع المفضي لنتيجتو 

ذه الجرمية والذي يعبر عنو بالجريمة التي تقع باالمتناع أو الجريمة التي باالمتناع حيث تتميز ى
بأنيا ايجابيو أي يتطمب القانوف فييا نتيجة معينة تظير في العالـ الخارجي، سبب االمتناع، 
وليست ىي مجرد حالة امتناع سمبية معاقبة ألنيا كذلؾ، كحالة االب الممـز قانونًا بالعناية بأوالده 

 .(3)الصغار، فال يقدـ الطعاـ والدواء ليـ فيصابوف بمرض أو يموتوف

  
                                                           

 .742د. عمي حسيف الخمؼ و د. سمطاف عبد القادر الشاوي، مصدر سابؽ، ص  ((7
 .412، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ، ص د. عمي عبد القادر القيوجي ((6
 .742د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، مصدر سابؽ، ص ((4
القسـ العاـ "دراسة مقارنة"  –د. سمير عالية والمحامي ىيثـ سمير عالية، الوسيط في شرح قانوف العقوبات  ((3
 .634، ض 6171يروت، ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والتوزيع، ب7ط
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  النتيجة االجرامية: -6

النتيجة االجرامية "ىي االثر الذي يترتب عمى السموؾ االجرامي، وىي العدواف الذي يناؿ  
المصمحة أو الحؽ الذي يقرر لو القانوف حماية جنائية"، والفقو الجنائي يقدـ مدلوليف لمنتيجة 

 .(7)االجرامية، مدلوؿ مادي، ومدلوؿ قانوني

 لمنتيجة: أواًل: المدلول المادي

قد ينظر إلى النتيجة عمى أنيا ظاىرة مادية فيرمز بيا إلى التغيير الذي يحدث في العالـ  
الخارجي والذي يمكف أدراكو بإحدى الحواس، ففي جريمة القتؿ كاف المجنى عميو حيًا قبؿ أف 

تيجة في يطعنو الجاني بالسكيف واصبح ميتًا بعد ارتكاب ىذا الفعؿ، فموت المجني عميو ىو الن
جريمة القتؿ ونزع حيازة الماؿ المنقوؿ جريمة السرقة أو المرض أو العجز عف ممارسة االشغاؿ 
المعتادة في جريمة الضرب والجرح العمد أو االصابة الخطأ، فالواقع كاف عمى نحو معيف قبؿ 

يجة وقوع الفعؿ الجرمي وصار عمى نحو أخر بعده فالتغيير مف حاؿ إلى حاؿ مغيارة ىو النت
 .(6)بالمعنى القانوني

وما تنبغي االشارة إليو، اف النتيجة في مدلوليا المادي ليست عنصرًا الزمًا في جميع  
الجرائـ بمعنى أنيا توجد جرائـ ال يتطمب المشرع لتمثميا أو لتماثميا تحقؽ نتيجة معينة بؿ تكوف 

تقييـ الجرائـ إلى طائفتيف الجريمة متحققة بمجرد حدوث السموؾ االجرامي ما درج الفقو عمى 
ىما: جرائـ ذات النتيجة وىي ما يطمؽ عمييا الجرائـ المادية وىي التي يتطمب المشرع فييا تحقؽ 
نتيجة مادية ممموسة، وبالتالي ال تكوف الجريمة تامة اال بوقوع النتيجة المنصوص عمييا قانونًا 

رائـ الشكمية وىي التي يطمؽ عمييا جرائـ ألنيا عنصرًا مف عناصر الجريمة كالقتؿ والسرقة ثـ الج
السموؾ المجرد وىي التي تعتبر تامة بمجرد ارتكاب السموؾ االجرامي دوف استمزاـ النتيجة بمعنى 

                                                           

القسـ العاـ "دراسة تحميمية في النظرية العامة لمجريمة  –د. نظاـ توفيؽ المجاؿ، شرح قانوف العقوبات  ((7
 .679، ص6171والمسؤولية الجزائية" دار الثقافة، عماف، 

 .712، ص 7226القسـ العاـ، بغداد،  –د. فخري عبد الرزاؽ حمبي الحديثي، شرح قانوف العقوبات  ((6
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أف الركف المادي فييا يتكوف مف عنصر وحيد وىو السموؾ االجرامي، ومف امثمة ذلؾ جرائـ 
 .(7)حمؿ السالح بدوف ترخيص أو جريمة احراز المخدرات

 ثانيًا: المدلول القانوني لمنتيجة:

النتيجة مف ناحيتيا القانونية ىي عبارة عف االعتداء الذي يقع عمى المصمحة أو الحؽ  
الذي يسبغ عميو القانوف الحماية الجنائية، ويالحظ أف اكثر الجرائـ ليا نتيجة جرمية بمدلوليا 

والسرقة واالتالؼ والزنا وفي كثير المادي الصرؼ كالقتؿ وااليذاء واالغتصاب والنصب 
 .(6)غيرىا

فالنتيجة القانونية في جريمة القتؿ ىي االعتداء عمى حؽ األنساف في الحياة، وفي  
جريمة السرقة ىي االعتداء عمى حؽ الممكية والقانوف ال يعفيو مف االثار المادية التي تترتب 

ء عمى حؽ يحميو القانوف فما يعنيو في عمى السموؾ االجرامي أو تمؾ التي يمثؿ فييا االعتدا
جريمة القتؿ ىو وفاة المجنى عميو، أما ما يترتب عمى السموؾ االجرامي مف اثار مادية أخرى 
كتشويو الجثة أو دفنيا فميس ذات شأف لدى المشرع ولكف ىذا ال يمنع مف أف تكوف ليا أىمية 

 .(4)في جريمة أخرى مستقمة

 عالقة السببية: -3

ا الصمة التي تربط ما بيف السموؾ االجرامي والنتيجة الجريمة الضارة كرابطة العمة يراد بي 
بالمدلوؿ بحيث تثبت أف السموؾ االجرامي الواقع ىو الذي ادى إلى حدوث النتيجة الضارة؛ 
ولمسببية ىذه أىميتيا فيي التي تربط بيف عنصري الركف المادي فتقيـ بذلؾ وحدتو وكيانو، 

دونيا ال قياـ، فأف مرتكب السموؾ ال يسأؿ اال عف شروع في الجريمة اذا كانت وبالتالي فمف 

                                                           

 .672القسـ العاـ، ص  –د. نظاـ توفيؽ المجالي، شرح قانوف العقوبات  ((7
، ص 7222القسـ العاـ، مف دوف ذكر دار النشر، بغداد،  –د. حميد السعدي، شرح قانوف العقوبات  ((6

797. 
 .672د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((4
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الجريمة عمدية مقصودة، أما اذا كانت غير عمدية فال يسأؿ اطالقًا، ألنو ال شروع في الجرائـ 
 .(7)غير العمدية

 )معيار تحقق عالقة السببية(

الصعوبة؛ الف في اغمب  أف تحديد توافر رابطة السببية وانتفائيا أمر ال يخمو مف 
االحواؿ تشترؾ عوامؿ أخرى في سموؾ الجاني في احداث النتيجة االجرامية مما يصعب معو 
القوؿ بتوافر رابطة السببية أو عدـ توافرىا بيف سموؾ الجاني والنتيجة التي حدثت فال تثور 

وحيد في احداث مشكمة بالنسبة لتوافر رابطة السببية حيث يكوف سموؾ الجاني ىو العامؿ ال
النتيجة االجرامية كمف ييوى عمى عدوه بعصى غميظة ويصيبو في مقتؿ مما يؤدي إلى وفاتو أو 
كمف يطمؽ نحو عدوه رصاصة قد يكوف واضحًا في الحالتيف السابقتيف أف يكوف سموؾ الجاني 

 .(6)ىو سبب لحدوث الوفاة

لؾ باف تجمع مع فعؿ الجاني عمى أنو توجد حاالت اكثر تعقيدًا حيث تتعدد العوامؿ وذ 
اسباب اخرى سابقة أو معاصرة أو الحقة، ويكوف ليا اثر في احداث النتيجة ىذه النتيجة منيا ما 
يكوف طبيعيًا كضعؼ بنية المجنى عميو، ومنيا ما يرجع إلى فعؿ شخص أخر كإىماؿ الطبيب 

في جروحو وقد تسمسؿ ومنيا ما يرجع إلى فعؿ المجنى عميو نفسو كما لو أىمؿ في العناية 
الحوادث عمى نحو يباعد بيف النتيجة التي وقعت وفعؿ الجاني بحيث يصبح مف غير المعقوؿ 
نسبة النتيجة إلى فعمو في ىذه الحاالت تبدو الصعوبة في تحديث السببية، وقد اختمفت اآلراء في 

قو المعصار، وىي الموضوع فذىب مذاىب مختمفة وسنكتفي لدراسة أىـ النظريات التي تسود الف
 .(4)نظرية تعادؿ االسباب ونظرية السبب الكافي ونظرية السبب المباشر

  

                                                           

 .737ي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، مصدر سابؽ، صد. عم ((7
القسـ العاـ "الكتاب االوؿ"، أولويات القانوف الجنائي، النظرية  -د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، قانوف العقوبات ((6

 .411العامة لمجريمة، بدوف ذكو دار ومكاف النشر، ص
 .724القسـ العاـ، ص –العقوبات  د. فخري عبد الرزاؽ حمبي الحديثي، قانوف ((4
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 أواًل: نظرية تعادل االسباب:

تقرر ىذه النظرية المساواة بيف جميع العوامؿ التي ساىمت في احداث النتيجة الجريمة  
عمى القانوف يقتضي القوؿ ما يعني قياـ عالقة السببية بيف كؿ منيا ويبيف النتيجة وتطبيؽ ذلؾ 

بيف عالقة السببية تقوـ بيف السموؾ االجرامي والنتيجة الجرمية اذا ثبت أف ىذا السموؾ كاف 
عاماًل ساىـ في احداثيا ولو كاف نصيبو في الساىمة محددًا بأف شاركت معو في ذلؾ عوامؿ 

 .(7)تفوقو في االىمية عمى نحو ممحوظ

مع سموؾ الجاني عوامؿ طبيعية كضعؼ صحي أو  مما يترتب عميو، أف اذا ساىمت 
 .(6)مرض كاف المجنى عميو يعانيو سابقًا، فعالقة السببية تظؿ قائمة بيف ىذا السموؾ والنتيجة

 ثانيًا: نظرية السبب المالئم )الكافي(:

تتفؽ ىذه النظرية مع نظرية تعادؿ االسباب في فيميا لمدلوؿ السبب فيي تفيمو ايضًا  
موعة العوامؿ التي تتضافر معًا في احداث النتيجة غير انيا ترفض المساواة فيو في معنى مج

بيف كافة العوامؿ وتميؿ عمى العكس إلى المفاضمة والتميز بينيما وترجح بعضيا عمى البعض 
 .(4)االخر تبعًا ألىميتيا القانونية

يجة االجرامية اال اذا فعالقة السببية ال يمكف أف تعد متوافرة بيف السموؾ االجرامي والنت 
اثبتت أف مقدار مساىمة السموؾ االجرامي في احداث النتيجة تمثؿ بالنسبة لمعوامؿ االخرى قدرًا 

مف االىمية وىو أف السموؾ كاف يكمف فيو عند ارتكابو امكانية احداث النتيجة وتحقؽ ىذه  معييناً 
ادي المألوؼ لألمور يتضمف اتجاىًا االمكانية اذا تبيف أف ىذا السموؾ المقترؼ حسب المجرى الع

 .(3)واضحًا نحو احداث النتيجة أي انو صالح بحكـ طبيعتو ألحداث ما حدث

                                                           

 .736د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص  ((7
 736د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر نفسو، ص  ((6
 .669-663د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((4
 .411القسـ العاـ، ص  –د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، قانوف العقوبات  ((3
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وقد اخذ المشرع العراقي بيذه النظرية عندما اشار إلى أنو اذا كاف السبب وحده كافيًا  
 .(7)ارتكبوألحداث النتيجة الجرمية فال يسأؿ الجاني في ىذه الحالة اال عمى الفعؿ الذي 

 ثالثًا: نظرية السبب المباشر:

تقيـ ىذه النظرية معيارًا لمسببية يمتفت لممدلوؿ الفمسفي لمسبب ويعتد ببعض عوامؿ  
النتيجة دوف البعض االخر عمى اساس أف ىذه العوامؿ تختمؼ باختالؼ مقدار مساىمتيا في 

لموضوعي يبرر المفاضمة حدوثيا فثمة تفاوت كمي في حجـ ىذه المساىمة، وىذا التفاوت ا
والتمييز بينيما فال يعد سببًا لمنتيجة بذا المعنى غير اكثر العوامؿ فاعمية في حدوثيا أو باألحرى 

 .(6)أقواىا مساىمة في احداثيا وما عداه فال يعداف أف يكوف مجرد ظرؼ وشرط مالبس لحصوليا

 ثانيًا: الركن المعنوي:

نماالركف المعنوي ضروري لقياـ الجريمة قانونًا فال يكفي مجرد توافر الركف المادي،    وا 
ف تكوف الماديات التي يتكوف منيا ىذا الركف ليا انعكاس في نفسية الجاني أي يجب أف يمـز أ

توجد رابطة نفسية بيف النشاط االجرامي ونتائجو وبيف الجاني الذي صدر عنو ىذا النشاط وىذه 
 .(4)ابطة النفسية ىي التي يعبر عنيا بالركف المعنوي، بالقاعدة أف ال جريمة بدوف ركف معنويالر 

وقد عرؼ المشرع العراقي الركف المعنوي )القصد( عمى أنو توجيو الفاعؿ ارادتو إلى  
ارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة ىادفًا إلى النتيجة الجرمية التي وقعت أو اي نتيجة جرمية 

 ولمركف المعنوي لمجريمة عنصراف اساسياف ىما العمـ واالرادة: ؛(3)أخرى

: العمـ حالة نفسية تقوـ في ذىف الجاني جوىرىا الوعي بحقيقة الوقائع التي يشكؿ منيا العمم -7
الركف المادي لمجريمة مع تمثيؿ أو توقع النتيجة الضارة التي يعد مف شأف الفعؿ االجرامي 

 .(9)احداثيا اثر لو

                                                           

 (.7222( لسنة )77( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )62/6ينظر المادة ) ((7
 .661د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .427د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص  ((4
 (7222( لسنة )777( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )44/7ينظر المادة ) ((3
 .634القسـ العاـ، ص  –د. محمد زكي أبو عامر، قانوف العقوبات  ((9
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عناصر العمـ في الركف المعنوي ىو أف يعمـ الجاني بموضوع الجريمة، ونعني بو  وأىـ 
محؿ الحؽ المعتدى عميو، أي الحؽ الذي يحميو القانوف عف طريؽ تقرير العقاب عمى االعتداء 
الواقع عميو والذي ينص عميو فعؿ الجاني، ففي جريمة القتؿ يجب أف يعمـ الجاني بأنو يوجو 

المجـر قانونًا إلى انساف حي، فإذا اعتقد أف فعمو ينصب عمى انساف قد فارؽ  فعمو أو امتناعو
الحياة )كالطبيب الذي يشرح انساف لفظ انفاسو االخيرة بينما ىو ال يزاؿ عمى قيد الحياة(، فيؤدي 
ف كاف مف المتصور اعتبار فعمو مقترف  إلى وفاتو، فإف القصد الجرمي ال يكوف متوافرًا لديو وا 

 .(7)غير المقصود بالخطأ

بماىية الفعؿ وبنوع كما يجب أف يعمـ الجاني وقت ارتكاب فعمو أو االمتناع عف الفعؿ  
االثار التي يحتمؿ أف تنشأ عنو أي أف يعمـ بأف نشاطو الجرمي يمثؿ خطرًا عمى الحؽ المعتدى 

ًا عف فرحتو في عميو فإف انتفى عممو بذلؾ انتفى القصد لديو، فمف يطمؽ النار في اليواء تعبير 
زفاؼ صديؽ فيصيب احد المدعوييف ويقتمو ال يتحقؽ القصد لديو وكذلؾ يجب اف يتوقع الجاني 
النتيجة الجرمية التي تنجـ عف ىذا االعتداء، فمف يطمؽ النار عمى كائف متحرؾ في الظالـ 

سأؿ عف قتؿ يضف أنو حيواف صيد فيصيبو ويقتمو ثـ يتضح أنو انساف، ال يتوافر لو القصد وال ي
ف جاز مسائمتو عف قتؿ خطأ اذا توافرت كافة شروطو  .(6)مقصود وا 

ىي عبارة عف قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجو كؿ اعضاء الجيـ أو بضعيا نحو : اإلرادة -2
، (4)تحقيؽ عرض معيف غير مشروع اي نحو المساس بحؽ أو بمصمحة يحمييا القانوف الجنائي

الركف المعنوي، لذا اجاز القوؿ أف االرادة ىي جوىر الركف المعنوي، وتعتبر االرادة احد عناصر 
وال تكفي اي االرادة لمقوؿ بتوافر الركف المعنوي، وانما يمـز أف تتجو ىذه االرادة إلى الماديات 
غير المشروعة لمجريمة )الركف المادي( أي لـز أف تكوف غير مشروعة أي اثمة أو خاطئة أو ما 

 .(3)دة االجراميةيعبر عنو باإلرا

                                                           

 .462د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((7
 .441د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .311جي، المصدر السابؽ، ص د. عمي عبد القادر القيو  ((4
 .344د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، المصدر السابؽ، ص ((3
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تنصب عمى السموؾ االجرامي والنتيجة المعاقب عمييا فيي ، واإلرادة في القصد الجرمي 
جريمة القتؿ المقصود يجب أف يثبت أف المتيـ أراد السموؾ المؤدي إلى الوفاة وىو اطالؽ العيار 

اتخاذ السموؾ الناري أو الطعف بالسكيف وعبارة ادؽ يتعيف أف تكوف اإلرادة ىي المحرؾ نحو 
االجرامي سواء كاف سمبيًا أو ايجابيًا وسواء بالنسبة لمجرائـ ذات السموؾ المجرد أو المحض كما 
يتعيف أف تكوف ىي المحرؾ نحو تحقيؽ النتيجة باإلضافة إلى السموؾ االجرامي بالنسبة لمجرائـ 

السموؾ االجرامي ذات النتيجة فاإلرادة كعنصر في القصد الجرمي يجب أف تنصرؼ إلى كؿ مف 
والنتيجة االجرامية فاذا اتجيت اإلدارة إلى السموؾ دوف النتيجة فإف ذلؾ يؤدي إلى عدـ تحقيؽ 

 .(7)القصد الجنائي

 ثالثًا: الركن الشرعي لمجريمة:

الجريمة في جوىرىا سموؾ غير مشروع وتأتي عدـ المشروعية مف انطباؽ السموؾ سواء  
في القانوف يجرمو والركف الشرعي لمجريمة ىو ىذه الصفة غير كاف فعاًل أو امتناع عمى نص 

المشروعة فيو أذف مجرد وصؼ أو تكييؼ يضيفو القانوف عمى السموؾ وبيذا يتميز الركف 
 .(6)الشرعي عف كؿ مف الركف المادي والركف المعنوي

 ولمركف الشرعي عنصريف ىما: 

 ايجابية اي عمى نص تجريـ.انطباؽ السموؾ عمى قاعدة قانونية جزائية  -7

 .(4)عدـ توافر سبب مف اسباب االباحة بالنسبة ليذا السموؾ اي عدـ انطباؽ قاعدة مبيحة لو -6

  

  

                                                           

 .436د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((7
 .734د. عمي حسبف الخمؼ، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .734د. عمي حسيف الخمؼ، المصدر نفسو، ص  ((4
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 المبحث الثاني

 ماىية االشتراك االصمي وتمييزه عن االشتراك عن االشتراك التبعي

فاعميا أو ذات شخص واحد فيو قد يرتكب الجريمة شخص واحد فنكوف أماـ جريمة  
مبرزىا إلى حيز الوجود وحدة، وقد يرتكب الجريمة الواحدة عدة اشخاص فنكوف أماـ جريمة 
متعددة االشخاص وىذا التعدد في االشخاص بتطمب منا بياف دور كؿ شخص في ارتكاب 
الجريمة وىذه ىي نظرية المساىمة في الجريمة، وبناء عمى ذلؾ نستنتج أف المساىمة في 

 ب ما يمي:الجريمة تتطم

 تعدد الجناة؛ -7

وحدة الجريمة بأركانيا الثالث واذا انتفى انتفت المساىمة الجنائية، وىذه المساىمة تشمؿ  -6
 .(7)المساىمة االصمية والتبعية

وعميو سوؼ نقوـ بتوضيح مفيوـ االشتراؾ االصمي بصورة عامة، مع بياف كيفية تمييز  
 وذلؾ مف خالؿ المطمبيف التالييف:االشتراؾ االصمي عف االشتراؾ التبعي، 

 فيـو االشتراؾ االصمي في الجريمةالمطمب االوؿ: م

 المطمب الثاني: تمييز االشتراؾ االصمي عف االشتراؾ التبعي

  

  

                                                           

القسـ العاـ "النظرية العامة لمجريمة، منشورات الجامعة االردنية،  –د. محمد صبحي نجـ، قانوف العقوبات  ((7
 .461، ص6171
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 المطمب االول

 مفيوم االشتراك االصمي في الجريمة

المساىـ يقصد بالمساىمة االصمية القياـ بعمؿ رئيسي في تنفيذ الجريمة، ويطمؽ عمى  
( مف قانوف العقوبات االردني فاعؿ 19في الجريمة بفعؿ اصمي )بالفاعؿ(، وقد عرفت المادة )

الجريمة بما يمي: "فاعؿ الجريمة ىو مف ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلؼ الجريمة أو 
 .(7)ساىـ في تنفيذىا"

ة ويسمى عممو بالفعؿ ويسمى كؿ مف ساىـ في ارتكاب الجريمة بػ )الفاعؿ( في الجريم 
 .(6)االصمي في الجريمة، وتحقؽ بقياـ المساىـ بدور اساس في الجريمة

وتفرض فكرة االشتراؾ االصمي في الجريمة توافر عدة عناصر والتي يميزىا عف مفاىيـ  
 قانونية أخرى تختمط معيا ويمكف اجماؿ ىذه العناصر بما يمي:

 أوال: تعدد الجناة مرتكبي الجريمة:

ويتحقؽ عندما ال ينفرد شخص واحد في ارتكاب الجريمة بؿ يتعاوف عدة   
اشخاص عمى ارتكابيا، بأف يقوـ كؿ منيـ بدور المساىمة فييا، في ىذه الحالة قد تكوف ادوارىـ 
متماثمة في االىمية وقد تجوف مختمفة كما لو حمؿ احد السراؽ بعض الماؿ المسروؽ واخرجو 

لبعض االخر منو ووقؼ شخص ثالث في باب الدار يراقب مف المنزؿ وحمؿ زميؿ لو ا
 .(4)الطريؽ

وجدير بالذكر، أف تعدد الجناة الواجب لتحقيؽ االشتراؾ االصمي الجرمي ىو التعدد  
لمجناة الذي يمكف أف تقوـ بو الجريمة فقد تقع مف قبؿ جاٍف واحد فقط أو يشترؾ )االحتمالي( 

بؿ ىذه الجرائـ بطبيعتيا أف ترتكب مف قبؿ فاعؿ واحد : أذ تقالسرقة، مثالً فييا عدة جناة كالقتؿ و 
كما يمكف أف تقع مف قبؿ جانب عدة اشخاص يشتركوف فييا بأدوار متباينة فاذا وقعت جريمة 

                                                           

 .441القسـ العاـ، ص –د. محمد صبحي نجـ، قانوف العقوبات  ((7
 .712د. حسيف عمي الخمؼ ودكتور سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص ((6
 .711لشاوي، ص د. عمي حسيف الخمؼ ودكتور سمطاف عبد القادر ا ((4
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ة أخر كنا يصدد اشتراؾ جرمي وذلؾ الف تعدد الذي نفذىا بمساعد شخص غيرقبؿ  القتؿ مف
ؿ مف قبؿ احتماؿ وقوع القت وقابؿ لمتحقيؽ كما أفالمشتركيف في جريمة القتؿ أمر احتمالي 

 .(7)شخص واحد أمر وارد أيضاً 

وعميو فال يقصد بتعدد الجناة مرتكبي الجريمة ىنا التعدد الضروري الالـز لقياـ الجريمة  
ذاتيا أذ أف ثمة طائفة مف الجرائـ ال تتوافر اال بتعدد الجناة ويطمؽ عمييا الجرائـ المتعددة 

رشوة التي ال تقع اال مف قبؿ شخص عمى االقؿ الراشي والمرتشي، وكذلؾ جريمة الزنا كجريمة ال
التي ال تقوـ اال بوجود الزوجة والشريؾ معًا، فال يشكؿ اشتراكًا جرميًا بالمعنى القانوني ألنو تعدد 
مفترض وضروري لقياـ الجريمة الواحدة قانونًا ويترتب عمى تخمفو عدـ وجود ىذه الجريمة 

 .(6)الاص

 ثانيًا: وحدة الجريمة:

يراد بيا وجود رابطة تضامف أو مشاركة أو مساىمة بيف الجناة حيث ال يكفي لتحقيؽ  
المساىمة في الجريمة تعدد الجناة، بؿ ال بد ذلؾ أيضًا مف أف تكوف الجريمة المرتكبة نتيجة ليا 

تتحقؽ فيما لو جمعت بيف اشتراؾ والتعاوف بيف الجناة ىي جريمة واحدة، واف ىذه النتيجة 
عناصرىا وحدة الجانب الماجة ووحدة الجانب المعنوي، ليذا تفترض المساىمة الجنائية أف 
يصدر عف كؿ جاٍف نشاط معيف يسعى مف خاللو لالشتراؾ في الجريمة وىذه النشاطات تغطي 

حققيا الجناة  في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ نتيجة جرمية واحدة وقد تكوف النتيجة الواحدة التي
 .(4)بفعؿ مؤدي واحد أو عدة افعاؿ جنائية

اذف تحتفظ الجريمة بوحدتيا اذا اجمعت بيف عناصرىا وحدة مادية ووحدة معنوية، اي  
 كاف ركنيا المادي محتفظًا بوحدتو، وكاف ركنيا المعنوي محتفظًا بوحدتو المعنوية كاالتي:

                                                           

 .496القسـ العاـ، ص –د. سمير عالية والمحامي ىيثـ سمير عالية، قانوف العقوبات  ((7
 .727، ص7212القسـ العاـ، الدار الجامعية، بيروت،  -د. جالؿ ثروت، قانوف العقوبات ((6
، مكتبة السنيوري، بغداد، 7د. جماؿ ابراىيـ الحيدري، الوافي في شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، ط ((4

 .332، ص 6176
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لمادية لمجريمة الرباط المادي بيف نشاط كؿ مساىـ الوحدة المادية لمجريمة: ويقصد بالوحدة ا -7
والجريمة التي وقعت نتيجة ليذا النشاط، ففي المساىمة الجنائية يسعى كؿ مساىـ بسموكو الى 

 .(7)جريمة معينة، أي يرتبط سموكو بتمؾ الجريمة برابط السببية ارتكاب

ارتبطت افعاؿ المساىميف وتتحقؽ الوحدة المادية أو وحدة الركف المادي لمجريمة، اذا  
فييا برباط سببي بالجريمة التي وقت اي يجب أف تتوافر عالقة سببية مادية بيف فعؿ كؿ مساىـ 
والجريمة بدوف ىذه العالقة يفقد الركف المادي وحدتو، وتفقد المساىمة الجرمية احد اركانيا 

 .(6)وتنتفي تبعًا لذلؾ

"تعدد االفعاؿ الصادر عف المساىميف" الجرمي في جريمة القتؿ تفترض  فاالشتراؾ 
ويفترض مف ناحية اخرى أف تكوف ىذه االفعاؿ قد افضت إلى نتيجة جرمية واحدة ىي وفاة 
المغدور كما أنو يستمـز توافر عالقة لمسببية بيف كؿ فعؿ صدر مف المساىميف، ويبيف النتيجة 

قة السببية بيف كؿ فعؿ مف اتفؽ الجرمية التي افضت الييا تمؾ االفعاؿ، وعمى ذلؾ تتوافر عال
 .(4)مع اخر عمى قتؿ عدوه اذا قاـ بقتؿ ىذا العدو بناء عمى ذلؾ االتفاؽ

الوحدة المعنوية لمجريمة: لكي تتحقؽ لمجريمة وحدتيا ال يكفي أف يكوف الركف المادي قد  -6
ىو ما يتحقؽ إلى ذلؾ أف يحتفظ الركف المعنوي بوحدتو و  باإلضافةاحتفظ بوحدتو، وانما يمـز 

 .(3)بقياـ رابطة ذىنية تجمع بيف المساىمة في الجريمة

والرأي مستقر عمى ضرورة توافر تمؾ الرابطة، ولكف تحديد مصدرىا أو مضمونيا ليس  
 .(9)محؿ اتفاؽ

فذىب رأي أف الرابطة الذىنية أو المعنوية بيف المساىميف في الجريمة ال تتحقؽ اال اذا  
وجد "اتفاؽ سابؽ" بيف ىؤالء المساىميف، أو في القميؿ "تفاىـ سابؽ" بينيـ عمى ارتكابيا ولو 
 ببرىة وجيزة أو التفاىـ عمى ذلؾ اثناء ارتكابيا بالفعؿ صراحة أو ضمنًا، الميـ أف يكوف مظير

                                                           

 .321د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، المصدر السابؽ، ص  ((7
 .322د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .617د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص ((4
 .647د. فخري عبد الرزاؽ حمبي الحديثي، المصدر السابؽ، ص ((3
 .321د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص  ((9
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تمؾ الرابطة ىو ادراؾ كؿ مف المساىميف أنو تضامف مع االخريف في ىذا العمؿ، وأنو ال يستقؿ 
بو لحسابو الخاص، وليس مف سبيؿ إلى قياـ ىذه الرابطة المعنوية بيف عدد مف الجناة اال 

ى يؤدي إل ألنوباتفاقيـ في ما بينيـ عمى وجو مف وجوه االتفاؽ، أف ىذا االتجاه تعرض لالنتقاد 
افالت بعض المساىميف مف العقاب عف جرائـ ارادوا الدخوؿ فييا وسعوا الييا وتعاونا عمى 

أو تفاىـ بينيـ وبيف غيرىـ مف المساىميف وىو أمر خارج تحقيقيا بسبب عدـ وجود اتفاؽ سابؽ 
كما ىو واضح عف نشاطيـ االجرامي الخاص الذي ارادوا بو المساىمة في جريمة الغير، فال 

مف يشاىد عدوه وىو يقاوـ شخص يحاوؿ قتمو فيسمؾ عدوه ويشؿ مقاومتو ويتمكف ىذا يعاقب 
 .(7)الشخص مف القضاء عمى العدو لعدـ وجود اتفاؽ أو تفاىـ بينيـ

أما االتجاه السائد في الفقو، فيو ال يشترط اتفاؽ أو تفاىـ بيف المساىميف لتحقيؽ  
شترطو ا قض المصرية، حيث قضت أف كؿ ماالمساىمة الجنائية، وىذا ما تؤيده محكمة الن

القانوف لتحقيؽ االشتراؾ بالمساعدة أف يكوف الشريؾ عالمًا بارتكاب الفاعؿ لمجريمة، وأف يساعد 
بقصد المعاونة عمى اتماـ ارتكابيا في االعماؿ المجيزة أو المسيمة أو المتممة الرتكابيا، وال 

في ىذه الحالة اذ لو كاف ذلؾ الزمًا لما كاف ىناؾ معنى  يشترط قياـ اتفاؽ بيف الفاعؿ والشريؾ
الف ينفرد القانوف فقرة خاصة يعني فييا طرؽ المساعدة وشروط تحقيؽ االشتراؾ بيا مع سبؽ 

 .(6)النص في الفقرة الثانية عمى تحقيقو بمجرد االتفاؽ مع الفاعؿ عمى ارتكاب الجريمة

تراؾ الجرمي كما نظميا المشرع أف تكوف ىناؾ جريمة وقوع الجريمة: البد لوجود حالة االش  -4
وقعت سواء كانت ىذه الجريمة تامة أو في صورة ناقصة طالما أف الفعؿ الذي وقع يعاقب عميو 

 .(4)القانوف

بيد أف ثمة استثناء عمى ىذا بأف المشرع العراقي ال يتطمب وقوع الجريمة بصورة فعمية  
الذي يعد جريمة مف نوع خاصة ليا عناصرىا وعقوباتيا طبقًا  كما ىو الحاؿ في االتفاؽ الجنائي

                                                           

 .323 – 326د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، المصدر السابؽ،  ص  ((7
 .317ابؽ، ص د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر الس ((6
، دار الثقافة، بدوف ذكر مكاف 6القسـ العاـ، ط –د. فخري عبد الرزاؽ وحميد الزغبي، شرح قانوف العقوبات  ((4

 .749، ص 6171النشر، 
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( مف قانوف العقوبات العراقي ال شأف ليا بأحكاـ المساىمة 92 -99لنصوص المواد )
 .(7)الجنائية

  

                                                           

 .397د. جماؿ ابراىيـ الحيدري، الوافي في شرح احكاـ القسـ العاـ، ص ((7
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 المطمب الثاني

 تمييز االشتراك االصمي في الجريمة عن االشتراك التبعي

مف  فئتيفحديثة بيف وانيف السمكتو اغمب القميز قانوف العقوبات العراقي، جريًا عمى ما  
 :(7)في الجريمة المساىميف

األولى: تظـ اولئؾ الذيف يقوموف بدور رئيسي في الجريمة ويسموف بػ )الفاعؿ( وتسمى 
ىذه الصورة بالمساىمة )االصمية(، والثانية: تظـ فئة يقوموف بدور ثانوي في الجريمة ويسموف 

 .(6) بػ )المساىمة التبعية( )الشركاء( وتسمى ىذه الصورة

ويتنازع التمييز بيف االشتراؾ االصمي وبيف االشتراؾ التبعي عدة نظريات احداىما 
 شخصية، واالخرى موضوعية، ثالثة مختمطة كاالتي:

ويرى انصار ىذه النظرية أف المعيار الذي يصمح لمتمييز بيف نشاط أوال: النظرية الشخصية: 
الثاني، ىو معيار شخصي بحت كامف في شخص الجاني ومبناه  المساىـ االصمي والمساىـ

ارادة المشترؾ نفسو وكيفية اتجاىيا، فالمساىـ االصمي ىو مف ينظر إلى الجريمة باعتبارىا 
مشروعو االجرامي ونشاطًا خاصًا بو، أما المساىـ التبعي ) المتدخؿ( ما ىو اال مساىـ تبعي 

 .(4)ب الجريمة لحساب المساىـ االصميلحساب غيرىف فإرادتو تتجو نحو ارتكا

                                                           

 (.7222( لسنة )777( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )93 -31ينظر المواد ) ((7
تجدر االشارة إلى أف بعض قوانيف العقوبات العربية تستخدـ لفظ )فاعؿ( لمداللة عمى المساىمة االصمية،  ((6

؛ أما قانوف العقوبات (37(، والجزائري )المادة 22(، والميبي )المادة 42(، والمصري )المادة 31كالعراقي )المادة 
(، فإنيا اطمقت عمى المساىمة االصمية 12(، واالردني )المادة 26(، والسوري )المادة 676المبناني )المادة 

( مف المسطرة 761مصطمح )الشريؾ( بينما اطمؽ المشرع المغربي عمييا مصطمح مساىـ مف خالؿ الفصؿ )
تخدـ لفظ الشريؾ لمداللة عمييا في قوانيف العقوبات العراقي )المادة الجنائية، وفيما يتعمؽ بالمساىمة التبعية، اذ يس

(، 762(، والمغربي )الفصؿ 36(، والجزائري )المادة 711(، والميبي )المادة 31(، والمصري )المادة 31
سوري (، وال672(؛ بينما تستخدـ قانوف العقوبات المبناني )المادة 42(، والبحريني )المادة 46والتونسي )الفصؿ 

( لفظ المتدخؿ لمداللة عمييا؛ في حيف يستخدـ قانوف العقوبات السوداني 19(، واالردني )المادة 671)المادة 
وما بعدىا( لفظ التحريض لمداللة عمييا؛ ينظر د. جماؿ ابراىيـ  99وما بعدىا(، والقطري )المادة  16)المادة 

 .322 -321الحيدري، المصدر السابؽ، ص 
 .619فيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص د. نظاـ تو  ((4
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يعيب ىذه النظرية، اعتمادىا الكامؿ عمى االعتبارات الشخصية، وىذا الموقؼ يقود إلى  
نتائج ال يقبميا المنطؽ القانوني، فال مسوغ لمسائمة شخص عمى مجرد نيتو، وال يصح اعتبار 

صعوبة اثبات اتجاه االرادة في شخص متدخاًل لمجرد أنو يعمؿ لحساب غيره، ويضاؼ إلى ذلؾ 
النظرية الشخصية، فالقاضي يستظير االرادة عادًة مف النشاط االجرامي الذي يقوـ بو الشخص 

 .(7))اي قاضي(، اذ فعؿ ذلؾ فأنو يتخمى عف المعيار الشخصي، ليعود إلى المعيار الموضوعي

االصمية والمساىمة التبعية، ومعيارىا في التمييز بيف المساىمة ثانيًا: النظرية الموضوعية: 
يكمف في الركف المادي لمجريمة أي مف نوع السموؾ الذي يرتكبو المتيـ ومقدار خطورتو عمى 

 .(6)الحؽ الذي يحميو القانوف

فالفاعؿ في الجريمة ىو مف يرتكب الفعؿ المكوف لمجريمة أو جزء منو، كما يحدده  
اىـ التبعي( فيو يرتكب افعااًل اقؿ أىمية صمًة النموذج القانوني لمجريمة، أما المتدخؿ )المس

 .(4)بالركف المادي

ونحف نميؿ إلى تأييد النظرية الموضوعية وعمى وجو التحديد قوليا باالستناد في التمييز  
بيف صورتيف: المساىمة في الجريمة إلى العمؿ التنفيذي، والعمؿ التحضيري في الجريمة واعتبار 

وصاحب الثاني مساىـ تبعي، وىو ما اخذ بو قانوف العقوبات في صاحب االوؿ مساىـ اصمي، 
إلى وضوحيا وسيولة  باإلضافة(، وذلؾ أف النظرية الموضوعية تمتاز 31و  31المادتيف )

تطبيقيا فإف ليا سندىا القانوني، حيث أنو التفرقة بيف المساىمة االصمية، والمساىمة التبعية، 
بدور رئيسي في الجريمة، فكاف اجرامو خطيرًا ومف قاـ بدور ثانوي فييا  ىي تفرقة بيف مف قاـ

فكاف اجرامو اقؿ خطرًا، فإف مف يرتكب العمؿ التنفيذ، أنما يرتكب عمؿ غير مشروع لذاتو، وىو 
بالتالي امعف في االجراـ ممف يقترؼ عماًل تحضيرًا ليست لو في ذاتو صفة غير مشروعة، وانما 

 .(3)عرضًا لعالقة قامت بينو وبيف فعؿ أخراكتسب ىذه الصفة 

                                                           

7))  
 .711د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .612د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ ص  ((4
 .712د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص  ((3
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ويستند ىذا المعيار إلى السيادة أو السيطرة عمى المشروع االجرامي، ثالثا: النظرية المختمطة: 
فالفاعؿ ىو صاحب السيادة أو السيطرة عمى المشروع االجرامي، وىو يكوف كذلؾ اذا اتجيت 

ة عمى فعمِو أو نشاطِو وتوجييو إلى تحقيؽ تمؾ ارادتو إلى تحقيؽ غاية معينة مف ناحيتِو والسيطر 
الغاية مف ناحية أخرى، فيو مف يسيطر عمى الفعؿ ويوجو إرادتو نحو تحقيؽ غاية معينة ولو 
كاف دوره المادي يقتصر عمى مجرد التحضير لمجريمة أو المساعدة عمى ارتكابيا، أما الشريؾ 

رت سيطرتو عمى وسيمة اشتراكِو فقط ألعمى فيو مف حبذ أو سيؿ الوصوؿ إلى ىذه الغاية واقتص
 .(7)الفعؿ المكوف لمجريمة

يؤخذ عمى ىذا المعيار ما يؤخذ عمى المعيار الشخصي مف صعوبة تطبيقو أو تطبيقو،  
كما أنو مف الناحية المادة محؿ نقد الف فكرة السيطرة عمى الفعؿ المادي فكرة غامضة يصعب 

يز بيف المساىميف في الجريمة عمى اساس أىمية دور كؿ تحديدىا كما أف ىذا المعيار ال يم
منيـ بؿ أنو يجعؿ االعماؿ التحضيرية في بعض االحواؿ أىميتو تفوؽ االعماؿ التنفيذية ال 

 .(6)لشيء سوى القوؿ بالسيطرة عمى الفعؿ المكوف لمجريمة

ة في مف جانب أخر، تظير أىمية التمييز بيف المساىمة االصمية والمساىمة التبعي 
 (4)الجريمة حتى في قوانيف العقوبات التي ساوت في العقاب بيف صورتي المساىمة في عدة نقاط

 ابرزىا:

 من حيث العقاب: أوال:

تقرر كثير مف قوانيف العقوبات لممساىـ التبعي في الجريمة نفس عقوبة الجريمة التي  
ومنيا قانوف العقوبات العراقي  ساىيـ فييا وبذلؾ تساىـ بينو وبيف المساىـ االصمي في العقاب،

وقانوف العقوبات المصري، ومع ذلؾ فإف ىذه المساواة في العقاب ليست مطمقة حيث ىناؾ 
 .(3)حاالت يقرر فييا لممساىـ التبعي، عقوبة تختمؼ عف عقوبة الجريمة

                                                           

 .911 -322لشاذلي، المصدر السابؽ، ص د. فتوح عبد اهلل ا ((7
 .311د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 (.7222( لسنة )777( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )91ينظر المادة ) ((4
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 ثانيًا: من حيث اعتبار تعدد الجناة ظرفًا مشددًا:

يكوف اال في حالة تعدد الفاعميف في الجريمة، وقد  أف اعتبار التعدد ظرفًا مشددًا ال 
قررت ىذا األمر العديد مف قوانيف العقوبات، حيث شدد بموجبو العقوبة كما ىو الحاؿ في قانوف 

 .(7)العراقي بالنسبة لجرمية السرقة العقوبات

المساىميف ويذىب الرأي الراجح في الفقو إلى أف ىذا الظرؼ ال يعد متوافرًا اال اذا تعدد  
االصميوف في الجريمة )اي اذا تعدد الفاعموف(، فمو ارتكب الجريمة فاعؿ واحد ساىـ معو اكثر 

 .(6)مف متدخؿ ال يتوافر الظرؼ المشدد

 ثالثًا: من حيث تأثير الظروف:

يختمؼ تأثر الظروؼ الشخصية لممساىـ عميو وعمى غيره مف المساىميف بحسب صفتو،  
 .(4)شريكاً  وما اذا كاف فاعاًل أو

 رابعًا: من حيث توافر اركان بعض الجرائم:

ىناؾ بعض الجرائـ ال يتصور ارتكابيا اال مف قبؿ شخص ذي صفة معينة، وتصبح  
ىذه الصفة عندئذ ركنًا مف اركاف الجريمة، كجريمة الرشوة، حيث ال يرتكبيا اال موظؼ، وجريمة 

تحقيؽ ىذه الصفة المساىـ االصمي في الجريمة الزنا حيث ال يرتكبيا اال زوج، وما يترتب عميو 
 .(3)أمر ضروري لقياميا بخالؼ ذلؾ في المساىـ التبعي

  

                                                           

 (7222( لسنة )777( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )333، 337، 331ينظر: المواد ) ((7
 .326د. عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .977د. فتوح عبد اهلل الشاذلي، المصدر السابؽ، ص  ((4
 .7221د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص  ((3
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 المبحث الثالث

 الفاعل االصمي )المادي( في ارتكاب الجريمة

أف الفاعؿ االصمي )المادي( لمجريمة ىو مف يتولى تنفيذ االفعاؿ المادية المكونة ليا أي  
ابراز الجـر إلى حيز الوجود، نتيجة لتوافر النية الجرمية لديو، أما في في أنو مف يعمؿ بنفسو 

الجـر غير القصدي فيو مف صدر عنو خطأ شخصي أو اىماؿ ادى إلى حدوث النتيجة 
 .(7)الجرمية

 وعميو سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى المطمبيف التالييف: 

 المطمب االوؿ: مفيـو الفاعؿ االصمي )المادي(

 ي: صور ارتكاب الجريمة مف قبؿ الفاعؿ االصمي )المادي(المطمب الثان

  

                                                           

، المسؤولية الجنائية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 6د. مصطفى العوجي، القانوف الجنائي، ج ((7
 .762، ص6172
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 المطمب االول

 مفيوم الفاعل االصمي )المادي(

اتجيت العديد مف قوانيف العقوبات الحديثة، إلى تحديد المساىميف االصمييف وتمييزىـ  
لت ( وتعديالتو، حيث تناو 7222( لسنة )777عف غيرىـ، ومنيا قانوف العقوبات العراقي رقـ )

( منو بفقراتيا الثالث المساىميف االصمييف واطمقت عمييـ )الفاعميف( بنصيا يعد 31المادة )
 "فاعاًل لمجريمة:

 مف ارتكبيا وحده أو مع غيره؛ -7

مف ساىـ في ارتكابيا اذا كانت تتكوف مف جممة افعاؿ فقاـ عمدًا اثناء ارتكابيا بعمؿ مف  -6
 االعماؿ المكونة ليا؛

بأية وسيمة شخصًا عمى تنفيذ الفعؿ المكوف لمجريمة اذا كاف ىذا الشخص غير مف دفع  -4
 مسؤوؿ عنيا ألي سبب".

يتضح مف ىذا النص أف المشرع العراقي عرؼ الفاعؿ بطريؽ تعدد االفعاؿ التي يرتكبيا  
بصورة حصرية، وىي طريقة تمتاز بالوضوح مع االخذ في االعتبار اف العديد مف قوانيف 

لـ تعرؼ الفاعؿ في الجريمة تاركة ذلؾ لمفقو والقضاء، واكتفت بتعريؼ )االشتراؾ(  العقوبات
 .(7)فقط، مثؿ القانوف التونسي والفرنسي وااللماني والبولندي

، لـ يقصر صفة الفاعؿ االصمي في الجريمة عمى مف غير أف قانوف العقوبات العراقي 
( منو 31ليـ شخصًا أخر بموجب المادة )( انفة الذكر فحسب، بؿ واضاؼ 31ذكر في المادة )

وىو )شريؾ( الذي يحضر مكاف الجريمة اثناء ارتكابيا أو ارتكاب أي فعؿ مف االفعاؿ المكونة 
( كاف حاضرًا اثناء 31ليا، حيث نصت عمى أنو "يعد فاعاًل لمجريمة كؿ شريؾ بحكـ المادة )

أف الفاعؿ االصمي عمومًا ىو مف يرتكب ارتكابيا او ارتكاب أي فعؿ مف االفعاؿ المكونة ليا"، ف
الجريمة وحده أو مع غيره، وكذلؾ مف يسيـ في ارتكابيا بعمؿ تنفيذي ال يكتفي بذاتو لتحقيؽ 
الركف المادي لمجريمة، فإذا اقترفيا وحده كاف في مركز يخرج عف اطار موضوع بحثنا ىذا، 

                                                           

 .727د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص ((7
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جريمة، اما اذا اقترفيا مع غيره وذلؾ الف المساىمة تعني اسياـ اكثر مف شخص في ارتكاب ال
فإننا نكوف بصدد الصورة المطموبة لموضوعنا، وىي صورة تعدد المساىميف في الجريمة بشرط 
أف يكوف كؿ مساىـ قد اسيـ اسيامًا اصميًا في ارتكابيا مف خالؿ قيامو بدور رئيسي في 

 .(7)تنفيذىا

لجريمة ىو مف أف )فاعؿ اى ( مف قانوف العقوبات المبناني عم676كما نصت المادة ) 
ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلؼ الجريمة أو ساىـ بمباشرة في تنفيذىا(، يتضح مف 
ىذا النص أف الفاعؿ الذي يتحقؽ عمى يده الركف المادي في المساىمة االصمية ىو الفاعؿ 

الجرية إلى حيز الوجود، والفاعؿ الذي يساىـ مباشرة في  غيره الذي يبرزالوحيد أو الفاعؿ مع ف
 المساىـ الذي يقـو مباشرة في تنفيذ الجريمة لفظ )الشريؾ(رع المبناني عمى تنفيذىا ويطمؽ المش
ة "أواًل: مف يرتكبيا وحده لمجريم ( مف قانوف العقوبات المصري يعد فاعالً 42وبمقتضى المادة )

ؿ في ارتكابيا أذا كانت تتكوف مف جممة أعماؿ فيأتي عمدًا عماًل مف أو مع غيره؛ ثانيًا: مف يدخ
الفاعميف تقتضي وصؼ الجريمة  بإحدىاالعماؿ المكنونة ليا ومع ذلؾ اذا وجدت أحواؿ خاصة 

أو العقوبة بالنسبة لو، فال يتعدى اثرىا إلى غيره منيـ وكذلؾ الحاؿ اذا تغير باعتبار قصد 
 .(6)ممو بيامرتكب الجريمة أو كيفية ع

وىكذا حدد المشرع المصري حاالت المساىمة االصمية في الجريمة اي تمؾ التي يقـو  
فييا المساىـ )الفاعؿ( بدور أصمي أو رئيسي في تنفيذ الجريمة بناًء عميو يتميز وضع الفاعؿ 

لجريمة حددت عنو شخصيًا فقاـ االصمي )ألمادي( لمجريمة بأف االفعاؿ التي ابرزت عناصر ا
توجب أف ال يسير وصؼ الفاعؿ في ىذا الصدد عمى أنو الفاعؿ االصمي ويبتحقيقيا  بنفسو

لمجريمة أي التباس مع وضع مف كاف مجرد أداة في حصوؿ جريمة لـ تتوافر لديو نية الرتكابيا 

                                                           

االسالمي، معيد االدارة  د. عبد الفتاح خضر، الجريمة "احكاميا العامة في االتجاىات المعاصرة في الفقو ((7
 .711، ص7219العامة، المممكة العربية السعودية، 

( مف قانوف العقوبات الميبي الفاعؿ االصمي لمجريمة بقوليا: "يعد 22فقد عرفت الفقرة األولى مف المادة ) ((6
تتكوف مف جممة أعماؿ،  فاعاًل لمجريمة: أواًل: مف يرتكبيا وحده مع غيره؛ ثانيًا: مف يدخؿ في ارتكابيا اذا كانت

 فيأتي عمدًا عماًل مف االعماؿ المكونة ليا".
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مثابة أداة تنفيذ فقط كمف يصدـ بسيارتو عابر سبيؿ بفعؿ سيارة أخر دفعو مف الخمؼ بيف بفكاف 
 .(7)توقفًا عمى االشارة الحمراءكاف م

اذف يقصد بالفاعؿ االصمي )المادي( بأف الشخص الذي يتولى وحدة تنفيذ كافة االفعاؿ  
المكونة لمجريمة بحيث ال يكوف مف أحد غيره عمى مسرح الجريمة مما يعني أ، الفاعؿ االصمي 

و اذا كانت الجريمة تتكوف )المادي( ىو الذي يقترؼ الجريمة عمى النحو الموصوؼ قانونًا أي ان
مف فعؿ واحد يكوف ىو الشخص الذي اقترؼ ىذا الفعؿ فإذا كانت الجريمة قتاًل فيو الذي يطمؽ 

ى عميو وتحدث بذلؾ الوفاة، أو مف يضع يده عمى نالنار عمى أخر أو يضع السـ في طعاـ المج
ا فيما لو كانت الجريمة المنقوؿ الممموؾ لغيره ويخرجو مف حيازتو ويجعمو في حيازة أخرى، أم

تتكوف مف عدة أفعاؿ كما في جرائـ االعتياد والجرائـ متشابية االفعاؿ فإف الفاعؿ االصمي 
ؼ كافة االفعاؿ التي تتكوف منيا الجريمة قانونًا كمف يقـو اقترا)المادي( ىو الذي يقـو بنفسو ب

 .(6)راباةة المفعميف أو اكثر مف افعاؿ االقراض بالربا الفاحش في جريم بإتياف

  

                                                           

 .741-762،  ص6د. مصطفى العوجي، القانوف الجنائي، ج ((7
د. سمماف عبد المنعـ ود. عوض محمد عوض، النظرية العامة لمقانوف الجزائي المبناني "نظرية الجريمة  ((6

"، ط  .611، ص 7222، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 7والمجـر
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 المطمب الثاني

 صور ارتكاب الجريمة من قبل الفاعل االصمي )المادي(

غير مشروع ترتب عميو نتيجة  الصمي في الجاني اذا اقترؼ سموكاً تتوافر صفة الفاعؿ ا 
يجرميا المشرع وارتبط ىذا السموؾ بالنتيجة االجرامية مف خالؿ رابطة السببية، اضافة إلى قيامو 

تطابؽ ىذه الواقعة بذلؾ السموؾ سواء عمدًا أو خطأ مما يتكوف معو الركف المعنوي لمجريمة وأف 
 .(7)يمةلمجر  ية والمعنوية مع النموذج الثانويةدبعناصرىا الما

ويعتبر الجامي فاعاًل لمجريمة في حالتيف: االولى: حالة تنفيذه لمجريمة وحده، والحالة  
 .(6)الثانية أف يرتكب الجاني لمجريمة مع غيره

 أواًل: ارتكاب الجريمة منفردًا:

أوؿ حاالت الفاعؿ االصمي )المادي( لمجريمة والتي اشار الييا المشرع العراقي بقولو:  
 .(4)فاعاًل لمجريمة مف ارتكبيا وحده أو مع غيره"يعد 

يسيـ دوف أف في الجريمة والتحضير والتأىب لتنفيذىا  بالتفكيراي ىو الذي يقوـ بمفرده  
بالدور الرئيسي في تنفيذىا فإذا كانت الجريمة  ينفردمعو غيره  في ىذا المجاؿ بأي دور أي انو 

ر عنو ىذا الفعؿ الذي يقوـ بو الركف المادي تتكوف مف فعؿ واحد فيكوف ىو وحده الذي صد
لمجريمة وتحقؽ عمى اثره النتيجة الجرمية التي يحددىا القانوف أو اف يكوف الركف لمجريمة قد 
تحقؽ عمى يده، وقد تختمؼ النتيجة الجرمية فيقؼ عند مرحمة الشروع في الجريمة اذا كاف 

 .(3)عميو يعاقبالقانوف 

بيكوف الفاعؿ االصمي )المادي( ىو الذي اطمؽ الرصاصة  عمى ففي االشتراؾ في القتؿ  
المجنى عميو فيقتمو وفي السرقة الجريمة تتكوف مف جممة افعاؿ أو جريمة المادة فالفاعؿ وحده 

                                                           

 .341، ص 6119ة، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىر  –د. حسني أحمد الجندي، قانوف العقوبات  ((7
 .627د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((6
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مزمو القانوف بالواجب االفعاؿ وفي جريمة االمتناع يعد فاعاًل ليا مف ي ىذهىو مف يقوـ بجميع 
 .(7)الذي امتنع عف القياـ بو

واذا كاف القانوف يتطمب صفة خاصة في مرتكب جريمة ما )كصفة الموظؼ في جريمة  
يي يحمؿ ىذه الصفة أو الشخص 7الذ الشخصالرشوة(، فال يعد فاعاًل لمجريمة اال اذا ارتكبيا 

 .(6)الذي يحتؿ مركزًا قانونيًا معيينًا يتطمبو القانوف بصدد جريمة ما

ا لو قاـ الجاني بجميع االفعاؿ المكونة لمجريمة حتى كما يدخؿ ضمف ىذه الحالة في م 
ولو لـ تحقؽ النتيجة الجرمية وانما اوقؼ أو خاب اثرىا  لسبب خارج عف ارادتو لذا قد يقاؿ أف 
ىذه الحالة ليست صورة لممساىمة الجنائية لعدـ توافر ركف تعدد المساىميف فييا، فمماذا تتـ 

 دمجيا في ىذا الموضع؟

ى ذلؾ ىو أف المشرع أنما جاء بيا لكي يغطي حالة ما اذا كانت المساىمة فالجواب عم 
في الجريمة اساسيا وجود فاعؿ واحد وعاونو شركاء باعتبارىـ مساىميف ثانوييف كما لو حرض 
زيد عمر قتؿ قاسـ وقتمو باستعماؿ السالح الذي عاره جاسـ الرتكاب الجريمة ففي ىذا المثاؿ 

ة الجنائية والفاعؿ االصمي فييا واحد بالجريمة وقد ساىـ معو اثناف نحف أماـ حالة المساىم
 .(4)باعتبارىـ شركاء

والجدير ذكره، أف صفة الفاعؿ االصمي )المادي( لمجريمة ال تتوافر لممتيـ اال اذا تتوافر  
ما لديو القصد او الخطأ طبقًا لما يحدده القانوف مف أحكاـ وتوقع عمى الفاعؿ عقوبة جريمتو بكؿ 

يقرره القانوف في شأنيا مف أحكاـ مع االخذ في الحسباف أف القوانيف العقابية ال تتضمف نصوصًا 
تحدد االرادة االثمة لدى الفاعؿ أو عقوبتو ومرد ذلؾ إلى أف األمريف مف الوضوح والبديييات 

 .(3)بحيث ال يحتاجاف إلى نصوص
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المساىمة الجنائية االصمية الف  وعميو تقتضي الدقة عدـ اعتبار ىذه الحالة مف حاالت 
تمؾ المساىمة تفترض أكثر مف فاعؿ يساىـ في ارتكاب الجريمة وال ينطبؽ ىذا األمر عمى حالة 
الفاعؿ االصمي )المادي(، واذا ساىـ معو متدخؿ أو شريكًا نكوف عندئذ أماـ مساىمة تبعية ال 

 .(7)مساىمة اصمية

 ثانيًا: ارتكاب الجريمة مع غيره:

الركف  تتحقؽ ىذه الحالة بمساىمة جميع الجناة بأدوار رئيسية في الفعؿ الذي يقوـ عميو 
سواء كانت ىذه  ارتكاب مادياتالمادي لمجريمة أي ارتكاب عدة جناة جريمة واحدة مف خالؿ 

ة افعاؿ ارتكب كؿ منيـ واحدًا جميعًا أـ مف عدالماديات تتكوف مف فعؿ واحد ساىموا فيو 
 .(6)منيا

ناًء عمى ما سبؽ يتضح أف حالة ارتكاب الجريمة مف قبؿ الفاعؿ االصمي )ألمادي( مع ب 
 ىاتيف الطريقتيف: بإحدىالغير تتحقؽ 

عندما يكوف الفعؿ الذي ارتكبو كؿ مف المساىميف في الجريمة عمى حده كافيًا لوقوعيا  -7
منزؿ وسرقتو فحمؿ كؿ  وتحققيا مف الناحية القانونية كما لو تعاوف عدة اشخاص عمى اقتحاـ

واحد منيـ بعضًا مف االمواؿ المنقولة المتواجدة فيو، ففي ىذه الحالة يعتبر جميع المساىميف 
 .(4)فاعميف في جريمة السرقة

بيد أف اتحاد القصد الجنائي لدى كؿ واحد منيـ وانصرافو إلى المساىمة الجنائية في  
 .(3)وقع واحدًا مع تعدد فاعميوارتكاب الجريمة ىو الذي يجعؿ مف الفعؿ الذي 

في الجريمة وذلؾ بغض النظر عما  المساىميفعندما يكوف الفعؿ الذي اقترفو كؿ واحد مف  -6
اذا كاف يتماثؿ فعؿ غيره مف زمالئو أو ال يماثمو غير كاؼ في حد ذاتو لوقوع الجريمة وتحققيا 
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ىموف في الجريمة والتي تتكوف في وانما تحدث نتيجة اجتماع جميع االفعاؿ التي اقترفيا المسا
المحصمة ماديات الجريمة مثؿ حالة اقتراؼ شخص ما افعاؿ العنؼ ضد المجنى عميو ثـ 
اختالس أخر مالو، وحالة أـ يمسؾ شخصاف بأخر احدىما مف يده واالخر مف قدمو ويمقاه في 

تدعيميا  شخص أخرالنير بقصد قتمو فمات غرقًا، وحالة ادالء شخص ما بأقواؿ كاذبة ثـ تولي 
 .(7)بمظاىر خارجية فيعداف فاعالف اصمياف في جريمة االحتياؿ
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 المبحث الرابع

 المشترك االصمي )المتدخل( في ارتكاب الجريمة

أف جميع صور المساىمة الجنائية االصمية في الجريمة تفترض ارتكاب الجاني فعاًل أو  
تنفيذىا لذا فقد اعتبر المشرع العراقي أف مف يدخؿ عدة افعاؿ اتاحة لو  أف يقـو بدور رئيسي في 

 .(7)في ارتكاب الجريمة إلتيانو عماًل مف االفعاؿ المكونة ليا فاعاًل اصميًا في ارتكابيا

وعميو سوؼ نقوـ بتوضيح مفيوـ التدخؿ بصورة عامة مع بياف كيفية اعتبار المتدخؿ  
 مطمبيف التالييف:فاعاًل اصميًا في ارتكاب الجريمة وذؿ كمف خالؿ ال

 المطمب االوؿ: مفيـو التدخؿ

 المطمب الثاني: دور التدخؿ في ارتكاب الجريمة
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 المطمب االول

 مفيوم التدخل

لـ يعرؼ المشرع العراقي المتدخؿ كما عرؼ الفاعؿ، لذا يمكف القوؿ بصورة عامة أف  
اقترافيا دوف أف يشترؾ المتدخؿ ىو ذلؾ الشخص الذي يسيؿ ارتكاب الجريمة أو يساعد عمى 

 .(7)مباشرًة بصورة مادية في تنفيذ االفعاؿ الجرمية ذاتيا

بناًء عميو فإف المتدخؿ يختمؼ عف الشريؾ، حيث أنو يفترض أف يقترؼ الشريؾ فعاًل  
تنفيذيًا أو فعاًل مكوننًا لمركف المادي لمجريمة، أما المتدخؿ فيكوف دوره مساعدًا في الجريمة وال 

الفعؿ مف االفعاؿ التنفيذية أو مف االفعاؿ المكونة لمركف المادي فييا وكذلؾ يختمؼ  يكوف ىذا
دور المتدخؿ عف دور المحرض عمى الجريمة حيث نشاط ىذا االخير يتمثؿ باإليحاء والحث 

 .(6)عمى ارتكاب الجريمة دوف المساعدة أو التدخؿ فييا

القوانيف  تدخؿ في الجريمة اسوًة بسائروفي ىذا السياؽ، فغف المشرع االردني لـ يعرؼ ال 
خرى  فكاف أف اضمع الفقو بتعريؼ التدخؿ عمى أنو: ارتكاب عمؿ يساعد عمى وقوع العقابية اال

مؿ الذي يؤدي عمى أنو العىذا االخير  مفيوماً الجريمة دوف أف يشكؿ ىذا العمؿ عماًل تنفيذًا ليا 
 .(4)ـ يكف مف االعماؿ المكونة لمركف المادي لياعمى ارتكاب الجريمة حتى ولو ل ومباشرةً حااًل 

والمساعدة قد تكوف سابقة عمى التنفيذ أو متزامنًة معو أو الحقو لو متى كاف االتفاؽ  
عمييا قبؿ ارتكاب الجريمة، أما المساعدة الالحقة إلتماميا والتي لـ يكف قد اتفؽ عمييا قبؿ 
ارتكابيا فيعاقب عمييا باعتبارىا جريمة خاصة ال ضربًا مف ضروب االشتراؾ في الجريمة ومف 

( مف 13/7( و )14يا جريمة اخفاء االشياء واالشخاص المنصوص عمييما في المادتيف )أمثمت
( مف المادة 6قانوف العقوبات االردني، عمى أف ىذا القانوف واف لـ يعرؼ التدخؿ اال اف الفقرة )
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( مف قانوف العقوبات حددت صور التدخؿ ووسائمو بقوليا: )يعد متدخاًل في جناية أو 11)
 جنحة:

 ف ساعد عمى وقوع جريمة بإرشاداتو الخادمة لوقوعيا؛م -أ

 مف اعطى الفاعؿ سالحًا أو ادوات أي شيء أخر مما يساعد عمى ايقاع الجريمة؛ -ب

مف كاف موجودًا في المكاف الذي ارتكب فيو الجـر بقصد ارىاب المقاوميف أو تقوية تصميـ  -ج
 الفاعؿ االصمي أو ضماف ارتكاب الجـر المقصود؛

 ف ساعد الفاعؿ عمى االفعاؿ التي ىيأت الجريمة أو سيمتيا أو ساعدت عمى ارتكابيا؛م -د

وساىـ في اخفاء معالميا أو  مف كاف متفقًا مع الفاعؿ أو المتدخميف قبؿ ارتكاب الجريمة -ىػ
أو تصريؼ االشياء الحاصمة بارتكابيا جميعًا أو بعضيا أو اخفاء شخص أو اكثر مف  تخبئة

 ا فييا عف وجو العدالة؛الذيف اشتركو 

مف كاف عالمًا بسيرة االشرار الجنائية الذيف رأييـ قطع الطريؽ وارتكاب اعماؿ العنؼ ضد  -و
أمف الدولة أو السالمة العامة أو ضد االشخاص أو الممتمكات وقدـ ليـ طعامًا أو مأوى أو مخبأ 

 .(7) أو مكانًا لالجتماع(

( عمى سبيؿ الحصر، 672لمبناني في المادة )وىذه الوسائؿ ذكرىا أيضًا المشرع ا 
 وسنشرحيا عمى التوالي:

 القتراف الجريمة وأن لم تساعد ىذه االرشادات عمى الفعل:أوال: اعطاء االرشادات 

كؿ فعؿ شفيي أو كتابي أو حركي يتضمف معمومات أو  باإلرشاداتوىنا يقصد  
 .(6)الفاعؿ عمى اقتراؼ الجريمةدات تنبييية وتحذير مف شأنو مساعدة اتوجييات أو ارش

ويشترط وقوع الجرمية بناًء عمى ىذه الوسائؿ لكي يمكف مسائمة المتدخؿ أي انو يمـز  
ترط تقديرىا شقياـ عالقة سببية بيف وسيمة االرشاد وبيف الجريمة التي وقعت، وتمؾ مسئمة واقع ي
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يتعيف عمى المحكمة التثبت  لمحكمة الموضوع مف ظروؼ الواقعة الجرمية غاية وافي االمر أنو
مف قياـ عالقة السببية بيف وسيمة االرشاد التي تدخؿ بيا المتدخؿ والجريمة التي ارتكبيا الفاعؿ 
فإذا تبيف انتفاء قياـ ىذه العالقة بيف نشاط المتدخؿ والجريمة التي وقعت فال محؿ لمسئمة 

بيذه الوسيمة ال يكوف اال  ( صريحة بأف تدخؿ11/6المتدخؿ الف الفقرة )أ( مف المادة )
باإلرشادات الخادمة لوقوع الجريمة في حيف أف خطة التشريعيف السوري والمبناني ال يشترطاف أف 
تكوف وسيمة المساعدة باإلرشاد خادمة لوقوع الجريمة فالتدخؿ يتحقؽ عف طريؽ وسيمة االرشاد 

ة بيف نشاط المتدخؿ والجريمة وأف لـ تساعد االرشاد عمى الفعؿ، أي ولو انتفت عالقة السببي
 .(7)غاية ما في االمر ىو أف تقع الجريمة في جميع االحواؿ

ومثاؿ عمى ذلؾ اذا ارشد المتدخؿ المص إلى مدخؿ المجنى عميو، ولكف المص اختار  
طريقًا اخر غيره فال محؿ لمسائمة المتدخؿ وفؽ خطة المشرع االردني، ولكف يعاقب وفؽ خطة 

لما ارشده اليو السوري والمبناني اذا ارتكب المص السرقة ولكف سمؾ مدخاًل مغاير قانوف العقوبات 
 .(6)عد المساىمةاالمتدخؿ وبعد ذلؾ ويحؽ مف وجية نظر بعض الفقو ال يتفؽ وقو 

 و أي شيء أخر مما يساعد عمى ايقاع الجريمة:من أعطى الفاعل سالحًا أو أدوات أثانيًا: 

يتسع نص ىذه الفقرة ليشمؿ صور المعاونة عمى ارتكاب الجريمة بجميع الوسائؿ  
المعطاة حتى ولو لـ تكف داخمو في مفيوـ السالح بطبيعتو أو باالستعماؿ كالفؤوس والمطارؽ 

يء أخر" وليذا يعد متدخاًل مف الفقرة بعبارة "أو اي شوالمناجؿ وغيرىا، وذلؾ ألف الشارع قد ختـ 
سامة ألخر بقصد قتؿ المجنى عميو، وكذلؾ مف يقدـ ماجة مخدرة بقصد اغتصاب فتاة ـ مادة يقد

او مف يقدـ الييا ىذه المادة بقصد تمكيف أخر مف اغتصابيا، ونص ىذه الفقرة مأخوذ عف قانوف 
الجزاء العثماني، وال تكوف ىذه الوسيمة اال مادية، أذ نفترض شيئًا ذا كياف مادي يسممو المتدخؿ 

 .(4)لفاعؿإلى ا
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ثالثًا: من كان موجودًا في المكان الذي ارتكبت فيو الجرم بقصد ارىاب المقاومين أو تقوية 
 تصميم الفاعل االصمي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود )تشديد عزيمة الفاعل(

 ويتطمب تحقيؽ ىذه الوسيمة أمريف متالزميف: 

الوجود أوليما: الوجود المتعمد مف المتدخؿ في مكاف الجريمة، والثاني: أف يكوف اليدؼ مف ىنا 
تحقيؽ أحد االغراض المحددة وىي أما إلرىاب المقاوميف أو تصميـ الفاعؿ، وأخيرًا أف يكوف 
اليدؼ مف تواجد المتدخؿ في مكاف ارتكاب الجـر بقصد ضماف ارتكاب ذلؾ الجـر وتعد ىذه 

 .(7)يمة مف وسائمة المساعدة النفسية اليادفةالوس

وىنا البد مف التمييز بيف التدخؿ في الجريمة عف طريؽ تجديد عزيمة الفاعؿ وبيف  
يمة، فيأتي المحرض ر التحريض حيث يفترض التحريض أف يكوف المحرض خالي الذىف مف الج

فيو أف يكوف الفاعؿ قد صمـ مف ليخمؽ فكرتيا لديو أما المتدخؿ بتجديد عزيمة الفاعؿ، فيشترط 
قبؿ عمى ارتكاب جريمتو، اال أنو متردد في االقداـ عمييا، فيأتي شخص أخر ليشد عزيمتو، 
وشحذ ىمتو، والياب حماسو مستعماًل وسيمة مف الوسائؿ، وىذا الشخص يعد متدخاًل ال 

 .(6)محرضاً 

 أو ساعدت عمى ارتكابيا: رابعًا: من ساعد الفاعل عمى االفعال ىيأت الجريمة أو سيمتيا

وتتضمف ىذه الوسيمة جميع صور العوف المادي الذي يقدـ لمفاعؿ )تقديـ السالح، ادوات  
المادية متجية الى االفعاؿ (، سواء أكانت تمؾ المساعدة سر، المادة السامة، مطبعة التزييؼالك

مساىـ كاف سابقًا عمى الجريمة، كمد الفاعؿ بسالح، وىذه تفترض أف نشاط ال الرتكابة المييأ
ارتكاب الجريمة أو االفعاؿ المسيمة الرتكاب الجريمة )كترؾ باب المنزؿ مفتوحًا أماـ المصوص 

مة الرتكابيا، متو إلى االفعاؿ المأو ترؾ سمـ عمى سور بقصد تسييؿ البدء فيو أو استمراره أ
رًا لتنفيذ بقصد انيائو كمده بعربة لنقؿ المسروقات( وىذه تفترض أف نشاط المساىـ كاف معاص

 .(4)وتحقيؽ النتيجة الجرمية

                                                           

 .412ص  د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ((7
 .412د. سمير عالية والمحامي ىيثـ سمير عالية، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .796القسـ العاـ، ص –د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي ود. خالد حميد الزغبي، شرح قانوف العقوبات  ((4
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خامسًا: من كان متفقًا مع الفاعل أو المتدخمين قبل ارتكاب الجريمة وساىم في اخاف معالميا 
جميعًا أو بعضيا أو اخفاء شخص أو اكثر  بارتكابياأو تخبأت أو تصريف االشياء الحاصمة 
 من الذي اشتركوا فييا عن وجو العدالة:

فترض اقداـ المتدخؿ عمى طمس اثارىا المادية كإزالة بصمات يأف اخفاء معالـ الجريمة  
الفاعؿ مكاف الجريمة أو اخفاء جثة القتيؿ أو تخبأت االشياء الناجمة عف الجرية أو تصريفيا 
فيعني ابعادىا عف وجو العدالة حتى ال يـ اكتشافيا وكذلؾ اخفاء الفاعؿ والشريؾ عف 

 .(7)االنظار

ال تتحقؽ ىذه الوسيمة اال اذا كاف ىناؾ اتفاؽ بيف الفاعؿ والمتدخؿ )اي تالقي ارادتيف(  
وأف يكوف ىذا االتفاؽ مف جية اخرى قبؿ ارتكاب الجريمة وغالبًا ما يتحقؽ االتفاؽ اذا كاف سابقًا 

وفي عمى اتماـ ركف الجريمة المادي كما يكوف االتفاؽ كذلؾ اذا تحقؽ بعد البدء في تنفيذىا 
اذا تـ االتفاؽ  اثنائو ماداـ قد تـ في أي لحظة سابقة عمى استكماؿ الركف المادي لعناصره أما

العناصر المشكمة لركنيا المادي( فال يكوف المتفؽ مع الفاعؿ  باستكمالوبعد تماـ الجريمة )
انوف مف ق 13، 14 الموادمتدخاًل )وأف جاز أف تقوـ بو جريمة أخرى كما ورد النص عمييا في 

 .(6) العقوبات االردني(

سادسًا: من كان عالمًا بسيرة االشرار الجنائية الذين دأبيم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف 
ضد أم الدولة أو السالمة العامة أو ضد االشخاص أو الممتمكات وقدم ليم طعامًا أو مأوى أو 

 مخبأ أو مكانًا لالجتماع:

وىـ مف  لألشراروف المتدخؿ قد قدـ المعونة السابقة يشترط لتحقيؽ ىذه الوسيمة أف يك 
ضد  ولة أو السالمة العامة أوارتكاب  اعماؿ العنؼ ضد أمف الد كاف دأبيـ قطع الطرؽ أو

أو مكاف  والمخبأاالشخاص والممتمكات وأف تمثيؿ تمؾ المعونة في تقديـ الطعاـ أو المأوى 

                                                           

 .719د. مصطفى العوجي، المصدر السابؽ، ص ((7
 .412د. نظاـ توفيؽ المجالي، المصدر السابؽ، ص  ((6



 

39 
 

اب الجريمة فال  ؾ المعونة بعد ارتكيتـ تقديـ تم االجتماع، وأف يكوف عالمًا بصفتيـ كأشرار وأف
 .(7)كاإلخفاءيكوف في االمر تدخاًل وأف جاز أف تقوـ بو جريمة أخرى 

والجدير ذكره أنو ال تشكؿ اكثر وسائؿ التدخؿ التي استعرضناىا انفًا جرائـ بحد ذاتيا  
االشخاص ىي مف أمور فإف إعطاء ارشادات بكيفية فتح الخزائف الحديدة أو إعارة سمـ الحد 

ت حياة العادية التي ال يعاقب عمييا القانوف بيد أف ىذه الوسائؿ تصبح جرائـ تبعية اذا ارتبطلا
بفعؿ مجـر قانونًا، كما أف الفعؿ المجـر االصمي الذي يتـ التدخؿ فيو يجب أف يكوف مف نوع 

في التشريع المبناني اال اذا الجناية أو الجنحة، أما المخالفات فالمتدخؿ فييا غير معاقب عميو 
 .(6)ورد نص خاص بشأنيا

  

                                                           

 .791د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي ود. خالد حميد الزغبي، المصدر السابؽ، ص ((7
 .712د. مصطفى العوجي، المصدر السابؽ، ص  ((6
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 المطمب الثاني

 دور التدخل في ارتكاب الجريمة

قد يتكوف الركف المادي لمجريمة مف عدة افعاؿ كما ىو موصوؼ في نموذجيا القانوني  
كجريمة السرقة واالغتصاب في احدى صورىا، ففي مثؿ ىذه الجرائـ يكوف فاعاًل لمجريمة كؿ 

ة ليتمكف االخر مف ة ليا، فمف يرتكب العنؼ عمى امرأاتى عجًا فعاًل مف االفعاؿ المكون مف
االغتصاب ففي ىذه الحالة أف الفاعؿ مع غيره يقوـ بدور  عاًل في جريمةاغتصابيا يكوف فا

 .(7)عف طريؽ ابراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود لجريمةرئيسي أو اصمي في تنفيذ ا

مف ناحية أخرى ىو مف يدخؿ في ارتكاب الجريمة بإتيانو عمدًا عماًل مف  بيد أف الفاعؿ 
االعماؿ المكونة ليا بحسب خطة تنفيذىا ال بحسب طبيعة الركف المادي ليا، ومثمو يكوف في 

يقوـ بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة عف طريؽ فعؿ ال يدخؿ في تركيب الركف  ألنوالقانوف فاعاًل 
ف ارتبط مف حيث كونو في ذاتو بشكؿ بدءًا في تنفيو أو شروعًا في ارتكاب المادي لمجريمة، وأ

 .(6)الجريمة

المكونة لمجرمية ىي االعماؿ التي تدخؿ في  باألعماؿومف المتفؽ عميو فقيًا أف المواد  
تنفيذ الجريمة، وىذه االعماؿ تشمؿ تمؾ التي تدخؿ ضمف ماديات الجريمة، وكذلؾ التي ال تدخؿ 
فييا ولكنيا تحقؽ البدء بالتنفيذ المحقؽ لمشروع في الجريمة اي االعماؿ المتصمة بماديات 

ف كانت ال تدخؿ في الركف المادي لمجريمة ذلؾ ألف ىذه االع الجريمة ومؤدية الييا مباشرةً  ماؿ وا 
 .(4)إال انيا تمثؿ دورًا رئيسيًا في تنفيذىا

والجدير ذكره، فإف ثمة حاالت ال تصؿ باألفعاؿ التي ترتكب الى درجة الشروع واعتبرىا  
القضاء المصري مساىمة اصمية ألنيا تمثؿ ادوارًا فعالة في تنفيذ الجريمة، كمف يراقب الطريؽ 
لكي يتمكف الجاني إلتماـ الجريمة ومف يشغؿ الحارس أو المجنى عميو حتى يتمكف الجاني مف 

                                                           

 .421د. محمد زكي أبو عامر، المصدر السابؽ، ص ((7
 .421د. محمد زكي أبو عامر، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .723د. عمي حسيف الخمؼ ود، سمطاف عبد القادر الشاوي، المصدر السابؽ، ص ((4
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التنفيذ، وطبيب التخدير في عممية االجياض حيث يقتصر دوره عمى مجرد اعطاء الحقنة 
 .(7)المخدرة دوف أف يأتي اي عمؿ مف االعماؿ المكونة لماديات جريمة االجياض

ب الجريمة مف خالؿ القياـ بعمؿ مف االعماؿ المكونة ليا اذف فإف الدخوؿ في ارتكا 
 :(6)يأخذ وضعيف مختمفيف ىما

 الدخوؿ في ارتكاب الجريمة بعمؿ فيعد شروعًا وفقًا لضابط الشروع؛ -7

ف كاف يمثؿ دورًا فعااًل في  -6 الدخوؿ في ارتكاب الجريمة بعمؿ ال يرقى إلى درجة الشروع وا 
 عمى مسرح الجريمة وقت ارتكابيا مع الجناة االخريف. تنفيذ الجريمة ويقضي وجوده

في ىذا السياؽ، فقد اعتبر المشرع العراقي عمى غرار المشرع المصري فاعاًل اصميًا  
يقوـ بعمؿ مف االعماؿ المكونة ليا عمدًا اثناء ارتكابيا  بافلمجريمة كؿ مف يدخؿ في اقترافيا 

( مف قانوف العقوبات والتي 31وقد اكد عمى ذلؾ صراحة مف خالؿ الفقرة الثانية مف المادة )
نصت عمى أنو "يعد فاعاًل لمجريمة: مف ساىـ في ارتكابيا: اذا كانت تتكوف مف جممة افعاؿ فقاـ 

 .(4)االعماؿ المكونة ليا"عمدًا اثناء ارتكابيا بعمؿ مف 

ح في اداء المعنى المقصود منو حيث و وضىذا النص يكتنفو الغموض وعدـ ال يبدو أف 
قد يحمؿ عمى أف المشرع يريد بو ما اذا كاف الفعؿ المكوف لمجريمة يتكوف مف عدة اعماؿ عأف 

لو أتفؽ شخصاف  كميا الزمة لوجوده بحيث ال يمكف أف يتحقؽ فعميا المادي اال بيا جميعًا كما
العبارة الواردة بصمبو وقاـ االخر بتقميد االمضاء،  وعمد احدىما إلى كتابةعمى تزوير ايصاؿ 

ىذه الحالة تدخؿ ضمف عبارة )مف ارتكباىا مع غيره(  الفلكف يبدو وأف ىذا ليس غرض المشرع 
ذلؾ، حيث تقع  االمر الذي يدؿ عمى أف المشرع اراد بالحالة التي نحف بصددىا معنى أوسع مف

                                                           

 .716د. عبد الفتاح خضر، الجريمة "احكاميا العامة في االتجاىات المعاصرة والفقو االسالمي، ص ((7
 .714 -716د. عبد الفتاح خضر، المصدر السابؽ، ص ((6
 ( مف قانوف العقوبات المصري.42/6الجدير ذكره أف ىذه المادة تقابؿ المادة ) ((4
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عدة افعاؿ مف قبؿ اشخاص متعدديف بقصد تحقيؽ جريمة معينة، ولو أف ىذه االفعاؿ ما يخرج 
 .(7)عف الفعؿ المكوف لمركف المادي لمجريمة كما عرفيا القانوف

قاف بمدى وعميو فإف مف يدرس نص الفقرة السابقة بإمعاف يجد نفسو أماـ فرضيف يتعم 
 ريمة التي يساىـ فييا أو خارجًا عنو وىما:ضمف ماديات الج اعتبار فعؿ الجاني داخالً 

 فعل الجاني داخل ضمن ماديات الجريمة: الغرض األول:

يقتضي ىذا الغرض أف ترتكب الجريمة مف قبؿ عدد مف الجناة يعد فعؿ كؿ واحد منيـ  
غيره( وذلؾ ب الجريمة مع وىذا الغرض يتعمؽ بحالة )مف يرتكداخاًل في الركف المادي لمرجيمة 

كالفاعميف الذيف يطمقوف اعيرة نارية عمى المجنى عميو، فإف فعؿ كؿ واحد منيـ عمى حده يدخؿ 
 .(6)ضمف ماديات جريمة القتؿ، وال تثار أي مشكمة اعتبار كؿ واحدًا منيـ فاعاًل في الجريمة

 الغرض الثاني: فعل الجاني خارج ماديات الجريمة:

يتعمؽ بحالة التدخؿ في ارتكاب الجريمة بإتياف المتدخؿ ىذا ىو الغرض االساسي الذي  
عمدًا عماًل مف االعماؿ المكونة ليا، حيث يفترض أف الجاني الذي يأتي نشاطًا خارج ماديات 

 .(4)الجريمة اال أنو مؤثرًا في اتماـ الركف المادي لمجريمة وتحقيقيا

سرقة بعض محتوياتو  ومف أمثمة ىذا الغرض، كسر باب منزؿ حتى يتمكف االخر مف 
أو أيقاؼ عربة بقصد قتؿ مف فييا ويقتمو شخصًا أخر كاف معو أف فعؿ الكسر الباب المنزؿ 
وايقاؼ العربة ال يدخالف ضمف عناصر الركف المادي لجريمة السرقة أو القتؿ ومع ذلؾ ليما 

عتا في الزماف أو في دورًا فعااًل في وقوع الجريمتيف، بحيث لوالىما ما وقعت الجريمتيف أو لما وق

                                                           

د. محمود محمد عبد العزيز الزيتي، نظرية االشتراؾ في الجريمة في الشريعة والقانوف الوضعي، مف دوف  ((7
 .723، ص 7224ذكر دار النشر، االسكندرية، 

، مف دوف ذكر دار النشر، 7القسـ العاـ "نظرية الجريمة"، ط –د. اميف مصطفى محمد، قانوف العقوبات  ((6
 .611، ص 6171بيروت، 

 .611د. اميف مصطفى محمد، المصدر نفسو، ص  ((4
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المكاف أو بالكيفية التي وقتا بيما، وليذا يعتبر ىذاف الفعالف مساىمة اصمية في جريمة القتؿ أو 
 .(7)السرقة ويعتبر مرتكباىا مساىماف اصمياف اي فعاالف في جريمتي السرقة أو القتؿ

ي دوره ىذا ولكف ثمة قيد يرد عمى فكرة الفاعؿ يتمثؿ في كوف الفعؿ الذي ساىـ بو ف 
معاصرًا لتنفيذ الجريمة وىذا أمر واقع ومتحقؽ دائمًا فيما اذا كاف الفاعؿ في الجريمة قد دخؿ في 
ارتكابيا عف طريؽ ارتكاب مادياتيا أو جزء منيا غير أف األمر يختمؼ فيما اذا كاف الفاعؿ قد 

في التنفيذ المحقؽ في الشروع  طريؽ قيامو بفعؿ يعد محققًا لمبدءدخؿ في ارتكاب الجريمة عف 
اذ أف في ىذه الحالة يشترط أف يعد المساىـ في الجريمة فاعاًل ليا أف يكوف قد ارتكب فعمو وقت 

 .(6)تنفيذ الجريمة

وعميو لو كسر شخص باب المنزؿ مساىمة منو في جريمة السرقة ودخؿ زميمو في  
ي جريمة السرقة أما لو كسر الباب في وقت الوقت ذاتو وسرقو فأنو يعد كؿ منيما فاعاًل اصميًا ف

ودخؿ االخر في وقت أخر غير وقت كسر الباب وسرقو ففي ىذه الحالة يعد االوؿ شريكًا 
 .(4)بالمساعدة والثاني بعد فاعاًل في جريمة السرقة

وبترتب عمى ذلؾ، أنو اذا كاف الفعؿ أو االفعاؿ المرتكبة ال تعد وأف تكوف غير افعاؿ  
 تدخؿ في البدء في التنفيذ فإف مف يقوـ بيا ال يعدو فاعاًل اصميًا بؿ شريكًا تحضيرية ال

( مف قانوف 31بالمساعدة كمف يعطي السالح إلى زميمو فيرتكب بو جريمة قتؿ طبقًا لممادة )
 .(3)( مف القانوف ذاتو32العقوبات العراقي، ولـ يكف حاضرًا وقت ارتكاب الجريمة طبقًا لممادة )

  

                                                           

 .322عمي عبد القادر القيوجي، المصدر السابؽ، ص   د. ((7
 .313د. جماؿ ابراىيـ الحيدري، المصدر السابؽ، ص  ((6
 .313د. جماؿ ابراىيـ الحيدري، المصدر السابؽ، ص  ((4
 .637د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي، المصدر السابؽ، ص ((3
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 ة:الخاتم
 وتتضمف أىـ النتائج والتوصيات: 

 اواًل: النتائج:

 أف غالبية قوانيف العقوبات جاءت خالية مف تعريؼ الجريمة. .7
أف الجريمة ال تتحقؽ اال اذا توافرت االركاف الثالثة، وىي )الركف المادي، والمعنوي،  .6

 والشرعي(
جناة عمى جريمة أف الفعؿ المرتكب ال يعد مساىمة جنائية اال اذا وقع مف قبؿ عدة  .4

 واحدة.
أف المعيار الموضوعي ىو المعيار الراجح في تمييز االشتراؾ االصمي عف االشتراؾ  .3

 التبعي.
أف قانوف العقوبات العراقي لـ يقصر صفة الفاعؿ االصمي في الجريمة عمى ما ذكر في  .9

( الشريؾ الذي يحضر مسرح الجريمة 32(، إنما اضاؼ إلييا نص المادة )31المادة )
 عمدًا اثناء ارتكابيا فأنو ايضًا يعتبر فاعؿ اصمي.

اف المشرع اعتبر حالة ارتكاب الفاعؿ الجرمية بمفردِه مساىمة جنائية لتغطية حالة ما  .2
اذا كانت المساىمة في الجريمة اساسيا وجود فاعؿ واحد وعاونو شركاء باعتبارىـ 

 مساىميف ثانوييف.
 كما في حالة تعريفو لمفاعؿ االصمي. اف المشرع لـ يعرؼ المتدخؿ في الجريمة .1

 ثانيًا: التوصيات:

عدـ قصر تحقؽ الجريمة عمى توافر االركاف الثالث، بؿ يكفي تحقؽ الجريمة  .1
 والمسائمة عنيا عند توافر الركف المادي والمعنوي.

كاف عمى المشرع العراقي أف يذكر الشريؾ الذي يحضر مسرح الجريمة فاعاًل اصميًا  .2
 (.32( وليس بنص مستقؿ كما في نص المادة )31)ضمف المادة 
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كاف عمى المشرع العراقي أف يعرؼ المتدخؿ بنص صريح كما في حالة تعريفو  .3
 لمفاعؿ االصمي المادي.
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 قائمة المراجع 

 ءان الكريمالقر  -

 الكتب القانونية: -

، بيروت، 7القسـ العاـ، نظرية الجريمة، ط –د. أميف مصطفى محمد، قانوف العقوبات  .1
6171. 

دار النيضة العربية، ، د. السعيد مصطفى السعيد، االحكاـ العامة في قانوف العقوبات .2
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