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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 المقدمة 

    أن الجرٌمة تشكل خطراً اجتماعٌا ألنها تمثل مساساً بحقوق أو مصالح جدٌرة 

بالحماٌة الجنائٌة ولكنها تصبح أكثر خطورة أذا ساهم فٌها عدة أشخاص فال تكون 

الجرٌمة ثمرة نشاط فردي بل نتاج تعاون أكثر من شخص فٌجد كل منهم من 

ٌساعده وٌعاونُه وٌقوي إصراره على ارتكاب الجرٌمة التً قد تحققت لها الفرصة 

األوفر من النجاح بسبب تضافر الجهود المشتركة المبذولة فً سبٌل تحقٌقها لذلك 

كان موضوع االشتراك فً الجرٌمة وما ٌزال من أكثر المواضٌع فً قانون 

العقوبات أهمٌة نظر للطبٌعة الخاصة التً ٌتمٌز بها الشرٌك كون النشاط الذي ٌأتٌه 

ال ٌجرمه القانون لذاتِه وإنما بسبب ارتباطه بالجرٌمة التً ٌرتكبها المساهم األصلً 

فنشاط الشرٌك ال ٌتضمن تنفٌذاً للجرٌمة أو قٌاماً بدور رئٌسً فٌها بل هو  (الفاعل)

 .دون ذلك 

     وهنا تكمن أهمٌة البحث فً مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة باعتبارها 

استثناء من القواعد العامة للمسؤولٌة الجزائٌة والمشاكل القانونٌة والخالف الفقهً 

الذي أثارتُه المسؤولٌة موضوع البحث وهو خالف ٌجد مبرراتِه فً الدقة التً 

ٌتمٌز بها هذا الموضوع واآلثار الكبٌرة المترتبة على تكٌف المسؤولٌة التً تتراوح 

بٌن الفاعل األصلً والشرٌك واألساس القانونً الذي ٌمكن أن تستند إلٌه وتتمثل 

إشكالٌة البحث فً مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة فً عدم تصور قٌام 
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الجرٌمة بغٌر أركانها فالمسؤولٌة محل البحث فكرة معقدة مركبة ألنها مسؤولٌة عن 

لدى الشرٌك  (القصد الجنائً)جرٌمة ٌفترض فٌها المشرع توفر الركن المعنوي 

وهذا االفتراض ٌعد قرٌنة قانونٌة قاطعة على توفر العمد لدى الشرٌك بالنسبة 

 .(النتٌجة المحتملة)للجرٌمة المغاٌرة 

     وعلٌه فأن منهجٌة البحث سوف تكون على ثالثة مباحث ٌتعلق المبحث األول 

مفهوم مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة وهو على ثالثة مطالب األول تعرٌف 

الشرٌك والثانً تعرٌف النتٌجة المحتملة والمطلب الثالث الطبٌعة القانونٌة لمسؤولٌة 

الشرٌك عن النتٌجة المحتملة موضوع البحث من خالل المذاهب الفقهٌة التً تناولت 

هذا الموضوع أما المبحث الثانً قد تناولنا األساس القانونً لقٌام مسؤولٌة الشرٌك 

وذلك من خالل االتجاهات الفقهٌة ثم أساس المسؤولٌة فً التشرٌع العراقً عن 

النتٌجة المحتملة أما المبحث الثالث فبحثنا فٌه عن شروط قٌام مسؤولٌة الشرٌك عن 

النتٌجة المحتملة وذلك من خالل توافر أركان االشتراك فً الجرٌمة وذلك مطلب 

 .          واحتمالٌة النتٌجة فً مطلب ثانً 
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 المبحث االول 

 مفهوم مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة 

االصل فً المسؤولٌة انها شخصٌة اي ال تقوم اال بالنسبة لمن ساهم بالجرٌمة 
والعقوبة بالتالً ال تنال اال من ٌسأل عن الجرٌمة لكن قد تقع الجرٌمة غٌر تلك التً 

كان الشرٌك قصد االسهام فٌها بوصفها جرٌمة محتملة لذلك سوف نبحث فً 
 :تعرٌف الشرٌك وتعرٌف النتٌجة المحتملة 

 المطلب األول

 تعرٌف الشرٌك 

     الجرٌمة قد ٌرتكبها فرد واحد وقد ٌكون عدة اشخاص لذلك فان االشتراك هو 
تعبٌر اصطالحً للمساهمة فً الجرٌمة بصفة ثانوٌة والشرٌك وصف مقصور على 

الفاعل الذي ٌختار لنفسه فً الجرٌمة موقفاً اجرامٌاً ثانوٌاً لذلك ٌرى جانب من 
 ــ :(48)الفقهاء ان الشرٌك طبقاً لنص المادة 

 .من حرض على ارتكابها فوقعت بناءاً على هذا التحرٌض  .1
 .من اتفق مع غٌره على ارتكابها فوقعت بناءاً على هذا االتفاق  .2

من اعطى الفاعل سالحاً او االت او اي شًء اخر مما استعمل فً ارتكاب  .3
الجرٌمة مع علمه بها او ساعده عمداً بأي طرٌقة اخرى فً االعمال 

.المجهزة او المتممة ألرتكابها 
()

 

من حرض على , ع ٌعد شرٌكاً فً الجرٌمة .ع .ق (48)     بمقتضى المادة 
ارتكابها فوقعت بناءاً على هذا التحرٌض وٌقع هذا التحرٌض عن طرٌق اعطاء 

                                                           

 ــ 1969, بغداد , مطبعة االزهر , شرح قانون العقوبات العراقً الجدٌد القسم العام , عباس الحسنً . د 

  .141ص , 1970
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هدٌة او الوعد او الوعٌد او الدسٌسة او استعمال السلطة او الصولة وهذا هو 
االشتراك بالتحرٌض الذي ٌمكن اجماله بأنه كل اغراء على ارتكاب جرٌمة بالتاثٌر 

على الشخص بأٌة  طرٌقة كانت اذا وقعت بناءاً على هذا التأثٌر وٌعتبر شرٌكاً  
.اٌضاً 

()
  

ــ هو الذي لم ٌقم مباشرة بالتنفٌذ :     وٌرى جانب اخر من الفقهاء ان الشرٌك 
المادي للجرٌمة ولكنه اشترك فٌها بصورة غٌر مباشرة وبالتبعٌة عن طرٌق بعض 

.االفعال التً حرضت او ساعدت على تحقٌقها 
()

 

 

     وٌرى اخرون ان الشرٌك فً الجرٌمة هومن ساهم فٌها بجزء ال ٌصل الى حد 

ركنها المادي او اعمالها التنفٌذٌة بخالف الفاعل االصلً الذي ٌقع منه الركن  

.المادي كامالً او ٌرتكب جزء منه او ٌأتً عمالً من االعمال التنفٌذٌة للجرٌمة 
()

 

     ففً جرٌمة القتل مثالً ال بد لتنفٌذ الجرٌمة من وقوع اعتداء فعلً على المجنً 

علٌه من شأنه ان ٌؤدي الى القضاء على حٌاته ولهذا فكل من ٌقوم بهذا االعتداء 

الفعلً شخصاً واحداً كان ام عدة اشخاص متفقٌن معاً اصبح فاعالً اصلٌاً اما من لم 

ٌباشر عملٌة االعتداء وانما قام بأمر ممهد ألرتكاب الجرٌمة كأن قام بشراء السالح 

.الالزم لتنفٌذها فال ٌعد فاعال أصلٌا بل هو متدخل فٌها 
()

  

 

 

 

 

 

                                                           

  .204ص , 1969, قانون العقوبات القسم العام , حمٌد السعدي . د 

  .203ص, المصدر نفسه  , حمٌد السعدي. د 

القصد الجنائً والمساهمة والمسؤولٌة الجنائٌة والشروع والدفاع الشرعً وعالقة , احمد ابو الروس . د 

 .313ص , 2001, االسكندرٌة , المكتب الجامعً الحدٌث , سببٌة 

  .146ص, مصدر سابق , عباس الحسنً . د 
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 المطلب الثانً

 تعرٌف النتٌجة المحتملة

     تعتبر النتٌجة الجرمٌة عنصراً مهماً فً تكوٌن الركن المادي للجرٌمة التً ال 

ٌمكن ان تتحقق تامة ما لم تحمل نتٌجة وهً الضرر الذي ٌنجم عن الفعل الجنائً 

لذلك ٌرى جانب من الفقهاء ان النتٌجة الجرمٌة من حٌث مدلولها المادي    

 ــ:والقانونً 

النتٌجة الجرمٌة من ناحٌتها المادٌة عبارة عن التغٌر الذي ٌطرا فً العالم  .1

 .الخارجً ــ خارج شخص الفاعل بتاثٌر الفعل الذي ارتكبه 

النتٌجة الجرمٌة من ناحٌتها القانونٌة فهً عبارة عن االعتداء الذي ٌقع على  .2

.المصلحة او الحق الذي ٌسبغ علٌه القانون الحماٌة الجنائٌة 
()

 

 ــ:بٌنما ٌرى جانب اخر من الفقهاء ان النتٌجة الجرمٌة 

النتٌجة كظاهرة مادٌة هً التغٌر الذي ٌحدث فً العالم الخارجً كأثر  .1

 .للسلوك اإلجرامً 

                                                           

  .151ص, مصدر سابق   ,حمٌد السعدي. د 
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النتٌجة كفكرة قانونٌة هً العدوان الذي ٌنال مصلحة او حقاً قدر الشارع  .2

جدارته بالحماٌة الجنائٌة وفً هذا نقول ان النتٌجة فً جرٌمة القتل هً 

.العدوان على الحق فً الحٌاة 
()

 

 

 

 

 

     لذلك ان النتٌجة اإلجرامٌة قد تكون محتملة احتماالً كبٌراً وقد تكون مجرد 

.محتملة وقد تكون هذه أٌضا النتٌجة ممكنة وقد تكون اقل إمكاناً 
()

 

 ــ:     الفقه الفرنسً ٌرى ان هناك فً طٌات قانون العقوبات طائفتٌن من الجرائم 

طائفة الجرائم المادٌة التً ال تعتبر تامة اال اذا تحقق نتٌجتها الضارة ومثالها  : اوالًال 

القتل والضرر فٌه هو حرمان االنسان من حقه فً الحٌاة فهذه الجرائم وكثٌر غٌرها 

 .ٌقوم كٌانها على اساس وجوب ضرر معٌن اي نتٌجة معٌنة 

طائفة الجرائم الشكلٌة وهً تعتبر تامة بصورة مستقلة عن النتٌجة التً قد : ثانٌاًال 

تترتب علٌها ولقد سمٌت شكلٌة اشارة الى ان القانون ٌجرم مجرد الوسٌلة المستعملة 

بدون ان تكون للنتٌجة محل اعتبار فً هذا التجرٌم سواء ظهرت ام لم تظهر ومثال 

ذلك جرٌمة التسمٌم فً القانون الفرنسً التً تعتبر تامة بمجرد دس العقاقٌر السامة 

                                                           

, مطبعة سلمان االعظمً , قانون العقوبات القسم العام , عباس الحسنً و عامر جواد علً المبارك . د 

  .195ص , 1968, بغداد 
النظرٌة العامة للعقد الجنائً مقارناًال بكل من القصد االحتمالً والقصد المتعدي والقصد  , نبٌه صالح . د 

  .187ص , 2004, دار الثقافة للنشر , الخاص 
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فً طعام المجنً علٌه او شرابه والتً ٌعاقب علٌها القانون مهما كانت النتٌجة حتى 

.ولو لم تحصل وفاة 
()

  

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 الطبٌعة القانونٌة لمسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة 

     لقد تعددت المذاهب الفقهٌة فً تحدٌد الطبٌعة القانونٌة لمسؤولٌة الشرٌك اال أن 

باالمكان ردها الى ثالثة مذاهب رئٌسٌة هً مذهب االستعارة المطلقة ومذهب 

االستعارة النسبٌة وأخٌرا مذهب المساواة ومن ثم تقدٌر ما جاءت بِه هذِه المذاهب 

 .فً تحدٌد الطبٌعة القانونٌة 

 :ـ مذهب االستعارة المطلقة :أوالًال 

     ٌستند هذا المذهب إلى نظرٌة تعادل األسباب مؤداه أن كل جانً من المساهمٌن 

فً الجرٌمة ٌكون فاعالً ال فرق بٌن من قام بفعل تنفٌذي وبٌن من أشترك فً 

الجرٌمة باتفاق أو تحرٌض أو مساعده وذلك على أساس أن الشرٌك فً الجرٌمة  

                                                           

 . 150ص, مصدر السابق   ,حمٌد السعدي. د 
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وان كان مجرماً بفعل ال ٌدخل فً تكوٌن الركن المادي ولٌس فً ذاته معاقباً علٌه 

إال أنُه ٌستعٌر أجرامه من فعل الفاعل األصلً استعارة مطلقة ومن ثم مسئوال بنفس 

.القدر وٌعاقب بالعقوبة المقررة للجرٌمة التً وقعت ممن قاَم بالفعل التنفٌذي 
( )

 

     كما ٌترتب على استعارة المتدخل بجرٌمته من جرٌمة الفاعل انه اذا لم ٌكن 

فال ٌجوز  (كما لو كان مجنوناً او غٌر ممٌز)الفاعل معاقباً لسبب ٌتعلق بشخصه 

معاقبة المتدخل كما ان الظروف الشخصٌة التً ٌتأثر بها المتدخل هً ظروف 

الفاعل الشخصٌة ال ظروفه هو ومن باب اولى ال ٌتاثر الفاعل بظروف الفاعل 

بظروف المتدخل الشخصٌة إما بالنسبة للظروف المادٌة فتسري على جمٌع 

.المشتركٌن فً الجرٌمة 
()

 

وٌؤخذ على هذه النظرٌة انها تتعارض فً بعض نتائجها مع القواعد الجنائٌة 

الحدٌثة فالقول ان المتدخل ٌستعٌر اجرامه من اجرام الفاعل على اطالقه قول ال 

ٌستقٌم مع المنطق وال تقره السٌاسة الجنائٌة الحدٌثة كما ان االخذ بهذا االتجاه ٌؤدي 

الى نتائج غٌر مقبولة فهً تحمل المتدخل المسؤولٌة الكاملة عن ظروف الفاعل 

.الشخصٌة رغم انتفائها فٌه 
()

 

 ــ:مذهب االستعارة النسبٌة : ثانٌا ًال 

     ٌسلم هذا المذهب بأن المتدخل ٌستعٌر اجرامه من اجرام الفاعل ولكنها استعارة 

نسبٌة فالفاعل هو الذي ٌقوم بدور رئٌسً فً تنفٌذ الجرٌمة اما المتدخل فهو من 

ٌاتً نشاطاً اقل اهمٌة من نشاط الفاعل االصلً وٌستوي ان ٌكون نشاط المتدخل 

سابق على مرحلة التنفٌذ او معاصراً لوقت تنفٌذها اما من ٌاتً نشاطاً الحقاً على 

                                                           

 , 1992, بغداد , توزٌع المكتبة القانونٌة , شرح قانون العقوبات القسم العام , فخري عبد الرزاق .د 

  .235ص

  .363ص , 1998, مكتبة دار الثقافة ,  شرح قانون العقوبات القسم العام, نظام توفٌق المجالً . د  
  .264ص,  المصدر السابق ,نظام توفٌق المجالً  
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تنفٌذ الجرٌمة وٌستهدف الحصول على ثمرات الجرٌمة او االحتفاظ بها فهذا النشاط 

.ٌشكل جرٌمة مستقلة عن الجرٌمة السابقة علٌه 
( )

 

     وٌقٌم انصار هذا المذهب التفرقة بٌن الفاعل والشرٌك ٌكفً معاقبة الشرٌك ان 

ٌقع الفعل المكون للركن المادي ولو كان فاعل الجرٌمة غٌر معاقب لسبب من 

االسباب التً ٌبٌنها القانون وباستثناء الظروف المادٌة المشددة والمخفضة حٌث 

تطال الفاعل والشرٌك على السواء فان كالً من الفاعل والشرٌك ٌستقل بظروفه 

الشخصٌة ومع ذلك فالظروف الشخصٌة الخاصة بالفاعل والتً تغٌر نوع الجرٌمة 

فانها تسري على الشرٌك اذا كان عالماً بها وكذلك الحال فٌها ٌتعلق باختالف القصد 

.فكل منها ٌؤاخذ على حسب قصده او كٌفٌة علمه 
()

  

 

 

 

 مذهب المساواة : ثالثاًال 

    بٌد أن ابسط المذاهب الفقهٌة والحلول التشرٌعٌة هو الذي ٌقر بمبدأ معاملة 

المساهمٌن فً الجرٌمة على قدم المساواة بال تفرقة بٌنهم وتخضع مسؤولٌتهم 

ألحكام واحدة وٌقرر لهم العقاب ذاته كأصل عام سواء كان المساهم فً الجرٌمة 

فاعالَ او شرٌكاَ ام متدخالَ وجهة هذا الرأي ان الفعل الذي قام بِه كل من المشتركٌن 

كان ضرورٌاَ لوقوع الجرٌمة بالصورة التً تمت بها فاألفعال المرتكبة وان كانت 

تختلف فً قٌمتها ومساهمتها فً أتمام الجرٌمة اال أنها تتساوى من مبدأ لزومها ألن 

اقل االفعال أهمٌة الزم لزوم الفعل االكثر اهمٌة فأذا اثبتت المساواة بٌن االفعال من 

حٌث اللزوم لم ٌعد بالتالً اي مبرر للتمٌز بٌن مرتكبٌها من حٌث العقاب 

                                                           

  . 364ص, المصدر نفسه , نظام توفٌق المجالً  

  . 235ص, مصدر سابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
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والمسؤولٌة وٌمتاز هذا المذهب بسهولة تطبٌقه وال ٌثٌر اي مشكلة للتفرقة بٌن 

طوائف المشتركٌن فً الجرٌمة ولكن االخذ بهذا المذهب على أطالقه ال ٌخلو من 

مجافاة المنطق والوقت ذاتِه ألنُه ٌغفل العناصر القانونٌة االخرى التً تحدد القٌمة 

القانونٌة لنشاط كل مساهم فنشاط الفاعل والشرٌك أشد ضرراً وأكثر خطراً على 

مصلحة المعتدي علٌها من نشاط زمٌلة االخر كالمتدخل فالمساواة فً القٌمة السببٌة 

ال تبرر القول للمساواة فً العقاب والمسؤولٌة 
(.)

  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

 األساس القانونً لقٌام مسؤولٌة الشرٌك

     النتٌجة المحتملة انها تتعلق بالركن المادي ألن القانون ٌتطلب توفر العالقة 

السببٌة بٌن فعل االشتراك والنتٌجة المحتملة لذلك سوف نبحث فً االتجاهات الفقهٌة 

التً كانت مدار خالف الفقهاء ثم نوضح األساس القانونً لمسؤولٌة الشرٌك عن 

 ـــ: النتٌجة المحتملة وذلك تباعاً 

 المطلب األول 

 االتجاهات الفقهٌة 
                                                           

 361ص,  المصدر السابق ,نظام توفٌق المجالً  
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     إن تحدٌد األساس القانونً الذي تقوم علٌه مسؤولٌة الشرٌك محل خالف الفقهاء 

لكون مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة جاءت استثناء عن القواعد العامة 

للمسؤولٌة فمن الفقهاء من أقامها على اساس القصد االحتمالً ومنهم من اقامها على 

 .أساس القصد المتعدي وأسندها البعض األخر إلى الخطأ غٌر ألعمدي 

 ــ القصد االحتمالً :الفرع األول 

     على انه قد تعرض فً الفقه والقضاء صعوبة تحدٌد متى ٌعتبر الشخص مرٌداً 

النتائج المترتبة على فعله ؟  وذلك على انُه كثٌراً ما ٌاتً الشخص فعالً من االفعال 

.عالماً بالنتائج المترتبة علٌه ولكنه مع ذلك ال ٌرغب فً النتٌجة التً وقعت 
()

 

     القصد االحتمالً هو وصف ٌطلق على نوع من القصد الجنائً ٌقع على 

الحدود بٌن العمد والخطأ فهو اما ان ٌفصل بٌنهما واما ان ٌجمع فً واقعة واحدة 

وبعبارة أخرى انه فً بعض صوره ٌمثل عمداً مبنٌا على إرادة نتٌجة معٌنة بل على 

.مجرد قبولها أو مكان توقعها 
()

 

     وتكون النتٌجة محتملة إذا كان من الممكن حذرها وتوقع حصولها وٌكفً ان 

تكون محتملة عقالً بأن ٌؤدي إلٌها المجرى العادي لألمور ولٌس من الضروري ان 

ٌثبت أن الشرٌك عن النتائج المحتملة حتى ولو كان قصده غٌر محدد كما لو حرض 

شخص أخر على إن ٌثأر لُه من عدوه فذهب وطعنُه طعنة ممٌتة أساس مسؤولٌة 

.الشرٌك هنا اخذ بمبدأ القصد االحتمالً 
()

  

 الفرع الثانً

 القصد المتعدي 

                                                           

نظم القسم العام فً قانون العقوبات النظام القانونً الجنائً نظرٌة الجرٌمة نظرٌة , جالل ثروت . د 

  .182ص , 1999, دار الهدى للمطوعات , المسؤولٌة الجنائٌة 

  .92ص, مصدر سابق , عباس الحسنً . د 

المكتبة القانونٌة , المبادئ العامة فً قانون العقوبات , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د  

  .224ص , 2006, 
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     تعرٌف القصد المتعدي هو الركن المعنوي فً تلك الطائفة من االجرام التً 

ٌعرفها الفقه الحدٌث بأسم الجرائم المتعدٌة قصد الجانً المقصود بهذا االصطالح 

االشارة الى تلك الجرائم التً ٌتولد من الفعل او االمتناع فٌها نتٌجة اشد جسامة من 

.تلك التً انصرف قصد الجانً الى ترتٌبها اصالً 
()

 

     لو فرضنا الجرائم المتعدٌة إن هذا الجرائم ٌمكن ان تقع نتٌجة محتملة 

على ضرب  (ب)و  (أ)للتحرٌض واالتفاق او المساعدة فلو ان هناك اتفاقاً ما بٌن 

و  (أ)فإن كل من  (جـ)او جرحه ثم افضى هذا الضرب او الجرح الى وفاة  (جـ)

ٌسأالن عن هذه الجرٌمة المتعدٌة القصد وذلك ألنها نتٌجة محتملة االتفاق على  (ب)

جرٌمة الضرب او الجرح ونرى انُه كلما كانت النتٌجة الجسمٌة فً الجرٌمة 

المتعدٌة ال ترتبط بسلوك الشرٌك او المساهم برابطة احتمال فإن هذا الشرٌك ال 

على اٌذاء  (ب)و  (أ)ٌسأل عن هذه النتٌجة من حٌث المبدأ فمثالً لو اتفق كل من 

واثناء نقل المصاب الى المستشفى دهسته سٌارة فقضت علٌه ففً هذه الحالة  (جـ)

عن هذِه النتٌجة وذلك ألنها ال ترتبط بالفعل برابطة  (ب)و  (أ)ال ٌسأل كالً من 

.احتمال 
()

  

     كون النتٌجة المحتملة من الجرائم المتعدٌة القصد وقٌام مسؤولٌة الشرٌك تبعاً 

لذلك على اساس القصد المتعدي ٌنافً المنطق القانونً السلٌم فً الواقع ان الجرائم 

فً  (النتٌجة المحتملة)المتعدٌة القصد تختلف عن الجرٌمة المغاٌرة لقصد الشرٌك 

.الجانب المادي والمعنوي لكل منها 
( )

 

 الفرع الثالث 

 الخطأ غٌر العمدي 

                                                           

  .209ص, مصدر سابق , جالل ثروت . د 

النظرٌة العامة للقصد الجنائً مقارناًال بكل من القصد االحتمالً والقصد المتعدي والقصد , نبٌه صالح . د 

  .315ص , 2004, عمان , دار الثقافة للنشر والتوزٌع , الخاص 

  .486ص, نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصد , جالل ثروت . د 
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     ٌبرر جانب من الفقه الخطأ غٌر العمدي اساساً لمسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة 

المحتملة بتشابه فكرتً استطاعة التوقع التً ٌقوم على اساسها الخطأ غٌر العمدي 

ووجوب التوقع التً ٌقوم علٌها مسؤولٌة الشرٌك ومن الصعوبة التسلٌم بهذا الرأي 

فمن المعلوم ان للخطأ غٌر العمدي صورتٌن هما الخطأ الواعً والخطأ غٌر 

الواعً فأمكان التوقع غٌر كافً ألن ٌرتب المسؤولٌة على النتٌجة ما لم تكن النتٌجة 

إهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم )التً حصلت بسبب صورة من صور الخطأ 

كذلك فإن مسؤولٌة الشرٌك هً مسؤولٌة عن  (احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن

جرٌمة عمدٌة ولٌست جرٌمة غٌر عمدٌة فإذا اسكت المشرع عن بٌان صورة 

الركن المعنوي فً جرٌمة من الجرائم كان معنى ذلك انُه تطلب العمد فٌها اما اذا 

.كان اكتفى بالخطأ غٌر العمدي تعٌن ان ٌنص على ذلك صراحة 
()

 

 

 المطلب الثانً

 أساس المسؤولٌة فً التشرٌع العراقً

    لم ٌحظ هذا الموضوع باالهتمام والمناقشة فً الفقه العراقً إذ لم ٌتناول الفقه 

موضوع األساس القانونً لمسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة وهو الوضع الذي 

أستمر فً ظل قانون العقوبات البغدادي الملغً والحالً لذلك سوف نبحث فً 

 ـ:أساس المسؤولٌة فً التشرٌع العراقً 

    القاعدة فً القانون العراقً أن الشرٌك ال ٌتحمل عقوبة الجرٌمة التً أرادها 

فحسب وإنما عقوبة الجرٌمة التً وقعت بالفعل أٌضا متى كانت نتٌجة محتملة 

الشتراكه بالتحرٌض أو االتفاق أو المساعدة إما الفاعل مع غٌرِه فال ٌنص القانون 

على مساءلتِه عن الجرٌمة التً ارتكبها زمٌله حتى وان كانت نتٌجة محتملة 

للجرٌمة التً تعمد ارتكابها ومعنى هذا تطبٌقاً لوضع القانون لزوم تجرٌم الشرٌك 
                                                           

جامعة , كلٌة القانون , رسالة ماجستٌر , مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة , منى محمد عبد الرزاق  

  .  52ص , 2005, بابل 
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عن الجرٌمة المحتملة دون الفاعل مع غٌرِه مثال ذلك فً السرقات إن ٌشترك 

شخص فً جرٌمة سرقة فٌرتكب الفاعل األصلً لها جرٌمة قتل أو جناٌة إٌذاء 

فٌسأل الشرٌك عن جرٌمة القتل أو جناٌة اإلٌذاء ألنها نتٌجة محتملة للسرقة التً 

.اشترك فٌها بفعل من أفعال االشتراك 
()

 

    من المقرر فً فقه القانون أن الفاعل أو الشرٌك ٌتحمل مع فاعل الجرٌمة 

المسؤولٌة الجنائٌة من الجرٌمة التً ٌرتكبها هذا األخٌر ولو كانت غٌر التً قصد 

ارتكابها وتم االتفاق علٌها حتى كانت الجرٌمة التً وقعت بالفعل نتٌجة محتملة 

للجرٌمة األخرى التً اتفق الجناة على ارتكابها فاعلٌن كانوا أم شركاء ومن ثم ما 

ٌثٌرهُ الطاعن الثانً من اقتصار المسؤولٌة عن النتائج المحتملة على الشرٌك دون 

.الفاعل ال ٌكون سدٌداً فً القانون 
( )

 

من  (58)عاقب المشرع العراقً على النتائج  االحتمالٌة فً عدة أحوال ففً المادة 

من اشترك فً جرٌمة فعلٌة عقوبتها ولو كانت " قانون العقوبات البغدادي ٌقرر إن 

غٌر التً تعمد ارتكابها متى كانت الجرٌمة التً وقعت بالفعل نتٌجة محتملة 

" .للتحرٌض أو االتفاق أو المساعدة التً حصلت 
()

  

ٌعاقب المساهم فً جرٌمة فاعالً أو شرٌكاً بعقوبة  (53)     وقد نصت المادة 

الجرٌمة التً وقعت فعالً ولو كانت غٌر التً قصد ارتكابها متى كانت الجرٌمة التً 

.وقعت نتٌجة محتملة للمساهمة التً حصلت
()

 

من قانون العقوبات على انُه أذا أختلف قصد أحد المساهمٌن فً  (54)نصت المادة 

الجرٌمة فاعال أو شرٌكا أو كٌفٌة علمِه بها عن قصد غٌره من المساهمٌن أو عن 

كٌفٌة علم ذلك الغٌر بها عوقب كل منهم بحسب قصدِه أو كٌفٌة علمِه فقد ٌحصل فً 
                                                           

 جرائم االعتداء على األشخاص دراسة تحلٌلٌة 3حمٌد السعدي, شرح قانون العقوبات الجدٌد, ج . د 
 .307, ص1967ــــ 1976مقارنة, مطبعة المعارف ــــ بغداد, 

 .403احمد أبو الروس, مصدر سابق, ص. د 
أكرم نشأت إبراهٌم , موجز األحكام العامة فً قانون العقوبات العراقً , مطبعة المعارف , بغداد . د 

 .92, ص1969
محروس نصار إلهٌتً , النتٌجة الجرٌمة فً قانون العقوبات , مكتبة السنهوري , منشورات زٌن  .د

 .146الحقوقٌة , بال سنة , ص
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الواقع أن ٌكون قصد المساهم احد المساهمٌن فً الجرٌمة أو كٌفٌة علمِه بها مختلفِا 

عن قصد المساهم األخر أو كٌفٌة علمِه بها وٌترتب على هذا االختالف إن تصبح 

الجرٌمة بالنسبة إلى المساهم األول محكومة بنص ٌختلف عن النص الذي ٌحكم 

الجرٌمة بالنسبة للمساهم الثانً ومثال حالة اختالف القصد أن ٌتوافر لدى مرتكب 

جرٌمة القتل سبق اصرار على حٌن لم ٌتوافر هذا الظرف لدى الشرٌك فٌعاقب 

أما الشرٌك  (406)الفاعل األصلً عن جرٌمة قتل مع سبق اإلصرار طبقاً للمادة 

( .405)فٌعاقب جرٌمة قتل العمد البسٌط طبقاً للمادة 
()

 

    أَن لما كان القانون ٌعاقب الشرٌك بالعقوبة المقررة للجرٌمة التً تقع بناءاً على 

اشتراكه وٌجعلُه مسئوال عن جمٌع الظروف المشددة التً تقترن بنفس الجرٌمة ولو 

كاَن ٌجهلها وٌحاسبُه على كل جرٌمة تقع ولو كانت غٌر التً قصد ارتكابها لمجرد 

كونها نتٌجة محتملة لفعل االشتراك الذي قارفه وجب القول بأن االشتراك باالتفاق 

على استعمال ورقة مزورة بطرٌقة تقدمها فً دعوى مدنٌة توصالً إلثبات حق ال 

وجود لُه ٌتناول بالبداهة كل النتائج الحتمٌة التً ٌقتضٌها تقدٌم الورقة المزورة 

كمستند فً الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذِه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء 

.الدعوى نفسها أو بتنازل صرٌح مقدم الورقة
()

  

     هناك عدة أراء بشأن األساس القانونً لمسؤولٌة الشرٌك عن النتائج المحتملة 

فرأي وهو المستقر علٌه فقهاً وقضاءاً ٌقول أن أساس مسؤولٌة  الشرٌك هو وجود 

القصد االحتمالً بالنسبة إلى النتٌجة المحتملة إي أن مسؤولٌة الشرٌك قائمة عن 

النتٌجة المحتملة التفاقها مع القواعد العامة لتوافر كافة أركان االشتراك فً النتٌجة 

المحتملة وقد ذهب رأي آخر إلى القول بقٌام مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة 

                                                           

  .264ص, مصدر سابق , فخري عبد الرزاق  صلٌبً الحدٌثً.د 
 

 .393احمد أبو الروس, مصدر سابق, ص. د 
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على أساس القصد الجنائً المتجه إلى الجرٌمة التً أراد المساهمة فٌها زائداً الخطأ 

.غٌر ألعمدي المتوفر فً الجرٌمة المحتملة 
()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 شروط قٌام مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة

    طبقا لنصوص التشرٌعات التً ٌسأل فٌها الشرٌك عن الجرٌمة المغاٌرة توافر 

أمرٌن استقر علٌها الفقه والقضاء توافر صفة الشرٌك إي قٌام االشتراك فً حق 

الشخص وان تكون الجرٌمة المرتكبة نتٌجة محتملة لفعل االشتراك وهو ما سنتولى 

 ـ:بحثه فً مطلبٌن األول توافر أركان االشتراك والمطلب الثانً احتمالٌة النتٌجة 

 المطلب األول 

 توافر أركان االشتراك

                                                           

إسماعٌل ٌوسف صادق , المساهمة التبعٌة فً تطبٌقات القضاء العراقً , رسالة ماجستٌر , قاضً محكمة  

  254ظن ص1988تلعفر , 
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    ٌشترط كً ٌكون الشرٌك مسؤوالً عن النتٌجة المحتملة ان ٌكون مساهماً فً 

فعل وٌعتبر جرٌمة ومتى ارتكب الفاعل فً الجرٌمة المحتملة اشترط القانون 

لمساءلة الشرٌك عن هذه الجرٌمة توافر اركان االشتراك من ارتباط فعل الشرٌك 

بفعل اصلً معاقب علٌه وصدور نشاط عن الشرٌك ٌتخذ صورة احدى وسائل 

االشتراك واشتراط توافر عالقة سببٌة بٌن فعل الشرٌك والنتٌجة وتوافر الركن 

 ـــ:المعنوي لألشتراك التً سٌتم توضٌحها تباعاً 

 الفرع االول

 ارتباط فعل الشرٌك بفعل اصلً معاقب علٌه

     ان الشرٌك فً الجرٌمة ٌفترض وجود فاعل اصلً ٌستمد الشرٌك اجرامُه منه 

والفاعل االصلً هو من ٌكون مكلفاً بأرتكاب فعل غٌر مشروع وٌترتب على ذلك 

ان وجود الشرٌك ٌفترض ارتكاب فعل غٌر مشروع ساهم فً ارتكاب شخص اخر 

.بصفة فاعل للجرٌمة 
()

 

     ال ٌعاقب القانون على اعمال االشتراك لذاتها وانما ٌعاقب علٌها لتعلقها 

بالجرٌمة التً تقع بناءاً علٌها فان الشرٌك ال ٌرتكب الجرٌمة بنفسه ولكنُه ٌعمل 

على دفع الغٌر ألرتكابها او تمكٌنُه من ارتكابها فعمل الشرٌك فً ذاتِه ال عقاب علٌه 

ولكنه ٌستمد العقاب من الجرٌمة التً ادى الٌها وحٌنئذ فعقوبة االشتراك هً عقوبة 

وقوع الجرٌمة بالفعل ألعتبار  (40)مستعارة ال عقوبة اصلٌة ولذلك تشترط المادة 

.الشخص شرٌكاً 
(  )

  

     وهذه الجرٌمة قد تكون جناٌة او جنحة او مخالفة فاالشتراك ٌكون فً كل 

جرٌمة وال ٌشترط ان تكون تامة بل ٌكفً ان ٌحصل بدء بتنفٌذها وٌكفً ان ٌكون 

                                                           

  .254ص, مصدر سابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
القسم         , 1ج, التعلٌق على قانون العقوبات فً ضوء الفقه والقضاء , مصطفى مجدي هرجة . د  

  272ص , 1987, دار المطبوعات الجامعٌة , العام 
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الفعل الذي وقع االشتراك به معاقباً علٌه فً ذاتِه ولو كان مجهوالً او كان قد توفً 

.او غٌر معاقب لسبب عدم توفر القصد الجرمً لدٌه 
()

  

     وعلى ذلك فإذا كان الفعل الذي وقع ال ٌعد جرٌمة فال عقاب على االشتراك فٌه 

االنتحار مثالً ال ٌعاقب علٌه القانون فال عقاب على من ٌشارك المنتحر بأن قدم لُه 

السالح او الجوهر السلم الذي انتحر به مع علمه بقصده او مرضه او اتفق معه على 

.االنتحار 
()

 

     وٌترتب على اشتراط وقوع فعل اصلً معاقب علٌه انًه اذا عدل الفاعل على 

ارتكاب الجرٌمة بعد ان اتفق مع الشرٌك واعد العدة ألرتكابها فإن الشرٌك ٌستفٌد 

من هذا العدول ولو كان رغماً عنه وٌنبنً على القاعدة العامة ان مؤاخذة الشرٌك 

تستلزم ان ٌكون سلوك الفاعل االصلً مما ٌسري علٌه قانون العقوبات العراقً ألن 

هذا القانون ال ٌسري على فعل االشتراك الذي وقع فً العراق اذا كانت الجرٌمة قد 

ارتكبت فً الخارج ولم تكن من جرائم االختصاص العٌنً على انُه ٌسري القانون 

ىالعراقً على فعل الشرٌك الذي وقع فً الخارج اذا كانت الجرٌمة قد وقعت كلها 

.او بعضها فً العراق 
( )

  

     والخالصة لٌس هناك ما ٌمنع من ان ٌكون التدخل فً الجرٌمة معاقباً علٌه ولو 

كانت معاقبة الفاعل االصلً تستلزم صفة خاصة غٌر متوفرة فً المتدخل كما     

لو تدخل شخص عادي فً جرٌمة االختالس التً ال ٌتصور وقوعها اال من      

.موظف 
()

 

 الفرع الثانً

 النشاط االجرامً

                                                           

  .255ص, المصدر السابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
  .228ص,  المصدر سابق ,مصطفى مجدي هرجة . د  
  .256 – 255ص, المصدر السابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
  .105ص, مصدر سابق , عباس الحسنً . د 
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     وٌراد به مجموعة االفعال الجرمٌة المكونة للجرٌمة فال جرٌمة دون سلوك 

اجرامً وذلك ألن القانون ال ٌعاقب على مجرد النواٌا والرغبات والسلوك 

االجرامً بوصفه نشاطاً مادٌاً ٌختلف من جرٌمة ألخرى فهو فً جرٌمة القتل ٌتمثل 

بفعل ازهاق روح انسان وفً جرٌمة السرقة ٌتمثل فً فعل االختالس المتضمن 

.االستٌالء على مال الغٌر 
()

 

     والرأي السائد فً الفقه والقضاء الفرنسٌٌن وكذلك لدى اغلب الشراح 

المصرٌٌن ان نشاط المساهم فً الجرٌمة ٌجب ان ٌكون نشاطاً اٌجابٌاً او موقفاً 

سلبٌاً اي امتناع وبالتالً فإن مجرد وقوف الشخص موقفاً سلبٌاً اثناء ارتكاب 

الجرٌمة وعدم تدخله للحٌلولة دون مضً الجانً فً تنفٌذها ال ٌعد مساهمة منه فٌها 

ولو ثبت انُه كان فً استطاعته منع تنفٌذها وان امتناعِه كان ٌعنً رغبته فً ان 

.ٌمضً الجانً فً تنفٌذها 
()

 

      

 الفرع الثالث

 النتٌجة الجرٌمة لالشتراك

ٌقصد بالنتٌجة الجرمٌة لالشتراك االثر المترتب على اتٌان الشرٌك لسلوكه      

االجرامً الذي ٌقصده المشرع بالعقاب وٌتمثل هذا االثر فً الجرٌمة التً ارتكبها 

الفاعل االصلً التً تم االشتراك فٌها ومن ثم كانت هذه الجرٌمة هً النتٌجة 

.اإلجرامٌة لالشتراك 
( )  

     وعلٌه فأن دراسة موضوع النتٌجة الجرمٌة لالشتراك ٌثٌر مشكلتٌن هما 

 ــ:االشتراك فً االشتراك والشروع فً االشتراك 

                                                           

  .59ص , 2002 , 1ط, البسٌط فً شرح قانون العقوبات القسم العام , ضاري خلٌل محمود . د 

  .210ص, مصدر سابق , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د  

  .77ص, مصدر سابق , رسالة ماجستٌر , منى محمد عبد الرزاق  



21 
 

االشتراك فً االشتراك القاعدة ان الشرٌك ٌستمد اجرامه من الفاعل االصلً : اوالً 

وهنا ٌثور السؤال عما اذا كان من الالزم ان ٌكون االشتراك مع الفاعل االصلً 

مباشرة او انه ٌصح ان ٌكون مع الشرٌك لهذا الفاعل مثال ذلك من ٌستعٌن بشخص 

فً الحصول على معلومات من ثالث تساعده فً ارتكاب جرٌمة السرقة والغرض 

فً هذه الحالة ان الوسٌط والشخص الثالث ٌحٌطان علماً بالمشروع االجرامً ومن 

.ٌحرض صدٌقُه على تحرٌض ثانً على ارتكاب جرٌمة قذف 
()

 

     اثٌر البحث فٌما اذا كان ٌلزم ارتباط االشتراط بفعل اصلً معاقب علٌه ارتباطاً 

على ضرب المجنً  (ب)حرض المتهم  (أ)مباشراً ام ال فمثالً نفترض ان المتهم 

بدالً من ان ٌضرب بنفسه المجنً علٌه حرض بدوره شخصاً  (ب)ولكن  (ج)علٌه 

وال استئذانه فهل ٌعتبر  (أ)الذي قام بتنفٌذ هذه المهمة بغٌر رجوع الى  (د)اخر هو 

شرٌكاً بالتحرٌض فً هذه الجرٌمة ام ال ؟ فً الواقع فإن الشرٌك انما  (أ)المتهم 

ٌستمد صفته بحسب االصل من فعل االشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن 

الجرٌمة التً وقعت بناء على اشتراكه فهو على االصح شرٌك فً الجرٌمة ال 

شرٌك مع فاعلها واذن فمتى وقع االشتراك فً الجرٌمة كما هو معروف بالقانون 

.فال ٌصح القول بعدم العقاب علٌه بمقولة انُه لم ٌقع من الفاعل بل مع شرٌك له 
()

 

الشروع فً االشتراك ٌتحقق الشروع فً االشتراك اذا اتى  الشرٌك نشاطه : ثانٌاً 

ولكن لم ترتكب الجرٌمة بناءاً علٌه ولذلك صورتان فقد ال ترتكب الجرٌمة على 

االطالق وقد ترتكب بناءاً على اسباب لٌس من بٌنها نشاط الشرٌك حكم الشروع فً 

االشتراك هو عدم العقاب علٌه وتعلٌل ذلك انُه اذا لم ترتكب الجرٌمة او لم تتوفر 

عالقة السببٌة بٌنها وبٌن نشاط الشرٌك فإن هذا النشاط ٌفقد المصدر الذي ٌستمد منه 

صفته غٌر المشروعة فٌنتفً بذلك الركن الشرعً للمساهمة التبعٌة وبعبارة اخرى 

فإن الشروع ٌتعٌن ان ٌكون فً جرٌمة واالشتراك ال ٌعد جرٌمة واذا كان القانون 

ٌعاقب الشرٌك فهو ال ٌعاقبه على ذات فعلِه بل على ما ٌؤدي الٌه هذا الفعل فإذا كان 

                                                           

  . 251ص, مصدر سابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
  .230ص, مصدر سابق , مصطفى مجدي هرجة . د  
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الفعل عقٌماً فال عقاب علٌه شروعاً ذلك ألن سلوك الشرٌك ال ٌحقق اثراً اال من 

خالل سلوك الفاعل ولهذا كان تجرٌم فعل الشرٌك وعقابه رهناً بوقوع الفعل من 

جانب الفاعل فإذا استنفذ الشرٌك نشاطه ثم لم تقع جرٌمة الفاعل او وقعت ولكن 

العالقة السببٌة كانت منتفٌة بٌنها وبٌن سلوك الشرٌك فإن السلوك هذا االخٌر ال 

.ٌمكن عده شروعاً فً االشتراك 
()

 

     وقد ٌاتً الشرٌك نشاطه فً المساهمة فً الجرٌمة وتقع الجرٌمة غٌر انه ٌظهر 

ان وقوع الجرٌمة كان ٌرجع ألسباب لٌس من بٌنها نشاط الشرٌك كما لو اعطى 

شخص سالحاً ألخر لٌقتل به ثالثاً ولكن الفاعل انما قتله بالسم فً هذه الحالة ال 

وجود للمساهمة التبعٌة وال ٌعتبر معطً السالح شرٌكاً فً الجرٌمة ألن الجرٌمة لم 

تقع بناء على مساعدته حٌث لم تكن المساعدة سبباً فً تمامها وقٌام عالقة السببٌة 

.بٌن المساعدة وتمام الجرٌمة شرط التحقق المساهمة التبعٌة 
()

 

 

 الفرع الرابع 

 العالقة السببٌة 

     وٌراد بها قٌام حالة ارتباط السبب بالنتٌجة بٌن نشاط الشرٌك من تحرٌض او 

اتفاق او مساعدة وبٌن الجرٌمة المرتكبة بأن تكون هذه االخٌرة قد وقعت بسبب ذلك 

النشاط  ولواله لما وقعت بالشكل الذي وقعت به وهً شرط ضروري لتحقق الركن 

.المادي للمساهمة التبعٌة وبالتالً تحقق المساهمة التبعٌة 
()

 

     كما تتطلب الوحدة المادٌة للجرٌمة ان تكون هناك عالقة سببٌة بٌن الفعل الذي 

ارتكبه كل واحد من المساهمٌن فً الجرٌمة وبٌن النتٌجة التً تحققت من افعالهم 

فقد قضت محكمة النقض المصرٌة ان االشتراك فً الجرٌمة ال ٌتحقق اال اذا     
                                                           

  .231ص, المصدر نفسه  , مصطفى مجدي هرجة. د  

  .220ص, مصدر سابق , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د  

  .220ص, المصدر السابق , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د  
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كان االتفاق او المساعدة نشأ قبل وقوع الجرٌمة وان ٌكون وقوعها ثمرة لهذا    

.االشتراك 
()

 

ٌعاقب المساهم فً الجرٌمة فاعالً او شرٌكاً بعقوبة  (53)     وقد نصت المادة 

الجرٌمة التً وقعت فعالً ولو كانت غٌر التً قصد ارتكابها متى كانت الجرٌمة التً 

.وقعت نتٌجة محتملة للمساهمة التً حصلت 
()

   

     اما اذا انتفت العالقة السببٌة بٌن النشاط الذي بذل من اجل ارتكاب الجرٌمة 

والنتٌجة التً حصلت فذلك ٌعنً عدم قٌام الشخص بأي دور فً الجرٌمة ولو كانت 

قد تحققت النتٌجة ألحتمال ان تكون حصٌلة اسباب وعوامل لٌس من بٌنها نشاطه 

.وبالتالً ال ٌعتبر ذلك مساهمة فً تلك الجرٌمة 
( )

 

مثالً اذا اعار شخص اخر سالحاً لٌقتل به ثالثاُ فلم ٌستعمل القاتل السالح بل استعمل 

السم فال ٌعتبر معٌر السالح فً هذه الحالة شرٌكاً فً جرٌمة القتل بالسم ما لم ٌكن 

.قد اتفق مع القاتل على القتل او حرضه علٌه 
( )

 

 الفرع الخامس 

 توافر القصد الجرمً 

     ٌلزم لقٌام االشتراك فً الجرٌمة ان ٌتوافر القصد الجرمً لدى الشرٌك 

بوصفها  (48)باالضافة الى االعمال المادٌة التً اورد المشرع صورها فً المادة 

وسائل االشتراك فمن ٌحرض أو ٌتفق أو ٌساعد ٌجب ان ٌتوافر لدٌه قصد المشاركة 

.فً الجرٌمة وهذا القصد ٌلزم قٌامه وقت ارتكاب الفاعل للجرٌمة 
()

 

                                                           

  .21ص, مصدر سابق , اسماعٌل ٌوسف صادق  

  .142ص, مصدر سابق , حمٌد السعدي . د 

  .23ص, مصدر سابق , اسماعٌل ٌوسف صادق  

  .221ص, المصدر السابق , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د  

  . 252ص, مصدر سابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
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     والمراد بالقصد فً باب االشتراك هو العلم بالجرٌمة وقٌام نٌة إٌقاعها على ٌد 

الفاعل بحٌث ٌرتبط ارتكابها مع فعل االشتراك برابطة السببٌة وعلى هذا فإذا كان 

قصد االشتراك قصداً عمدٌاً إال أن الجرٌمة التً ٌرتكبها الفاعل واسم فٌها الشرٌك 

بطرٌقة التحرٌض أو االتفاق والمساعدة قد ٌكون جرٌمة عمدٌه أو غٌر عمدٌه أو 

.متعدٌة القصد 
()

   

     المشكلة ال تثور بصدد االشتراك فً جرٌمة عمدٌة فالقصد متوفر على اٌة حال 

واذا انتفى القصد انتفى االشتراك فالخادم الذي ٌترك الباب مفتوحاً فٌدلف منه لص 

وٌسرق ما بالمنزل من اشٌاء ثمٌنة ال ٌعد شرٌكاً فً السرقة ألنه لم ٌقصد اال التدخل 

.فً جرٌمة السرقة 
()

  

 

     إنما تثور الصعوبة بصدد االشتراك فً الجرائم غٌر العمدٌة ٌثور السؤال حول 

ما اذا كان متصوراً ان ٌقع االشتراك فً الجرائم غٌر العمدٌة وعلى رأي ان هذه 

الجرائم مستبعدة من نطاق االشتراك بأعتبار ان القصد الجنائً من اركان االشتراك 

االمر الذي ال ٌمكن توافره فً هذا النوع من الجرائم واذا حصل تداخل الشرٌك فً 

االعمال التً ادت الى النتٌجة التً ٌعاقب علٌها القانون ٌصبح عندها  مسئوالً عن 

هذه النتٌجة حٌث تكون مسببة بخطه انما ٌسئل بوصفه فاعالً للجرٌمة ال بوصفه 

شرٌكاً فٌها وعلى رأي اخر ان االشتراك كما ٌقوم فً الجرائم العمدٌة ٌقوم فً 

الجرائم غٌر العمدٌة وعلى هذا الرأي ان نصوص القانون الخاصة بالشرٌك وردت 

بصٌغة تطوي جمٌع الجرائم بصرف النظر عن كونها عمدٌة او غٌر عمدٌة ولٌس 

فً طبٌعة الجرائم غٌر العمدٌة ما ٌتعارض وقواعد االشتراك ثم ان القانون ال 

ٌتطلب اكثر من ان ٌقوم فً شخص الشرٌك العناصر المعنوٌة المتطلبة لقٌام 

الجرٌمة واعتقد ان الرأي الصحٌح والذي ٌنسجم مع نصوص قانون العقوبات 

هو من ٌتفق  (48)العراقً هو االتجاه االول بأعتبار ان الشرٌك على مقتضى المادة
                                                           

  .232ص, مصدر سابق , مصطفى مجدي هرجة . د  
  .232ص, المصدر نفسه , مصطفى مجدي هرجة . د  
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على جرٌمة او ٌحرض علٌها او ٌساعد على ارتكابها ووفقاً لهذا القانون ان الشرٌك 

ال ٌحضر مسرح الجرٌمة فإذا حضر بقصد الدخول فً ارتكابها انقلبت صفته الى 

ٌعد فاعالً للجرٌمة كل "حٌث تقول  (49)فاعل اصلً وهو ما نص علٌه فً المادة 

كان حاضراً اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من االفعال  (48)شرٌك بحكم المادة 

.وهو اتجاه القضاء العراقً " المكونة لها 
()

   

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 احتمالٌة النتٌجة

     النتٌجة المحتملة تقع ضمن نطاق جرائم الخطر والراجح فً الفقه هو االستناد 

الى االحتمال باعتباره معٌار للخطر لذلك سوف نبحث فً معٌار االحتمال وطبٌعته 

 ـــ: معٌار األحتمال تباعاً 

ــ القصد االحتمالً ال ٌكون على صورة القطع او الجزم :      معٌار االحتمال 

وانما على صورة االحتمال حٌث تتعدد االحتماالت الدائرة فً ذهن الفاعل فالنتٌجة 

المقصودة فً ذهنه لٌست حتمٌة الفعل الذي ٌقوم به على ان استبعاد النتائج غٌر 

.الحتمٌة من مجال القصد المباشر وضمها للقصد االحتمالً 
()

 

     تعد النتٌجة المحتملة اذا كانت متوقعة وفقاً للمجرى العادي لألمور اي ان 

الشرٌك ٌتحمل تبعها دون ان ٌكون قد توقعها فعالً اذ ٌكفً ان تكون متوقعة فً 

                                                           

  . 252ص, المصدر السابق , فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً .د 
  .119ص, مصدر سابق , محروس نصار الهٌتً .د 
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ذاتها فالمشرع ٌكتفً اذن بإمكان التوقع ولٌس بالتوقع الفعلً فالمعٌار موضوعٌاً 

مفاده الشخص المعتاد اي ان النتٌجة تعد محتملة اذا كان بإمكان الجانً او كان من 

واجبِه ان ٌتوقع حصولها وفقاً للمجرى العادي لألمور كنتٌجة تترتب على الجرٌمة 

.التً اراد االشتراك فٌها 
()

  

     وٌتمثل معٌار التفرقة بٌن االحتمال واالمكان ان االحتمال ٌمثل الدرجات العالٌة 

من االمكان او بمعنى اخر ان االحتمال هو االمكان الذي ٌكون قد بلغ قدراً من 

االهمٌة فمثالً اذا تصورنا ان ىتوقع النتٌجة كأمر غٌر الزم مجاالً ٌجاوز مجال 

التوقع كأمر الزم اي بمعنى اخر ان مجال التوقع كأمر غٌر الزم ٌلتصق مباشرة 

هذا الجزء من االلتصاق هو ما نسمٌه باالحتمال فً حٌن , بمجال التوقع كأمر الزم 

نرى األجزاء البعٌدة من االحتمال نرى ان الفرق بٌنهما وبٌن مجال التوقع كأثر 

.الزم هو اإلمكان لمجرد االحتمال واإلمكان هما فكرتان لهما طابع شخصً 
()

 

     اما الفقه الفرنسً فإنه ٌجعل القصد االحتمالً درجة متوسطة وهو عندهم ٌقوم 

على معٌار موضوعً اي على حسب إمكانٌة توقع النتٌجة الجرٌمة طبقاً للمجرى 

العادي لألمور فتكون النتٌجة عندهم ضمن القصد االحتمالً اذا كان وقوعها طبٌعٌاً 

.ومألوفا اي متى كان بإمكان الجانً توقعها او كان ٌجب علٌه توقعها 
( )

  

     ولذلك فإنه ٌمكن ان ٌدخل ضمن نطاق مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة 

على سرقة مخزن  (ب)مع  (أ)من القانون مثل اقتران القتل بجنحة هو ان ٌتفق 

 (ب)سالح وعند انصرافهما بالمسروقات ٌالحق الحارس  (ب)فٌدخالن لٌالً ومع 

جرٌمة  (أ)فٌطلق علٌه النار و ٌردٌه قتٌالً فً هذا المثال فقد تحققت بالنسبة الى 

.مغاٌرة لتلك التً انصرف الٌها قصده اال وهً جناٌة السرقة 
( )

   

                                                           

  .147ص, المصدر نفسه , محروس نصار الهٌتً .د 

  .313ص, مصدر سابق , نبٌه صالح .د 

  .129ص, المصدر السابق , محروس نصار الهٌتً .د 

 313ص, مصدر سابق , نبٌه صالح . د 
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     وقد استقر الرأي على ان جرٌمة الفاعل تعد نتٌجة محتملة ألفعال االشتراك اذا 

كانت متوقعة وفقاً للمجرى العادي لالمور اال ان المعٌار ال ٌعتبر شخصٌاً وال 

موضوعٌاً صرفاً انما معٌار موضوعً فً اصلِه لكنه تدخل فً تكوٌنه عناصر 

شخصٌة وهنا ٌتوجب التساؤل عما اذا كان هناك شخص معتاد ام ال أحاطت به 

ظروف الشرٌك ٌتوقع ارتكاب الجرٌمة التً اقدم علٌها الفاعل والتً لم ٌكن متفقاً 

علٌها فالقتل ٌعد نتٌجة محتملة لالشتراك فً السرقة او اإلتالف او الوقاع ولكن    

ال ٌعد القذف او السبب او هتك العرض نتٌجة محتملة لالشتراك فً السرقة    

.واإلتالف 
()

 

 

 

     وعلى هذا األساس فإن معٌار االحتمال ٌجب إن ال ٌكون معٌاراً شخصٌاً بل 

معٌاراً مختلطاً شخصٌاً وموضوعٌاً فال ٌرتكن لقصص نفسٌة المساعد لمعرفة ما إذا 

كان قد توقع النتٌجة فعالً أم فعل االشتراك والجرٌمة بل ٌجب لتحدٌد الجرٌمة 

المحتملة معرفة مدى استطاعة المساعد توقع الجرٌمة ووجوب ذلك علٌه وهذا 

ٌستلزم اإلحاطة بالظروف التً اقترف المساعد فٌها نشاطِه وفٌما إذا كان سمح له 

باستطاعة التوقع وعلى ذلك فإذا كان المعٌار الذي تحدد بموجبه الجرٌمة المحتملة 

ٌعتمد تطبٌقه على اإللمام بالظروف التً أحاطت بنشاط المساعد فإن الفعل فٌما إذا 

كانت الجرٌمة التً وقعت نتٌجة محتملة لفعل االشتراك ام غٌر محتملة ٌكون   

فصالً فً الوقائع إي مسألة موضوعٌة ٌترك أمره لمحكمة الموضوع وفً        

ذلك تقول محكمة النقض المصرٌة بأن االحتمال أمر ٌتعلق بالوقائع تفصل فٌه 

                                                           

  .252ص, مصدر سابق , إسماعٌل ٌوسف صادق  



28 
 

محكمة الموضوع  بغٌر معقب وال رقابه لمحكمة النقض علٌها ما دام حكمها    

.ٌساٌر التطبٌق المنطقً السلٌم 
()

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

أما وقد أفرغنا من بحثنا بفضل هللا تعالى ونعمه منُه ورحمة نضع قطراتنا األخٌرة 

إن لكل مجهود حصٌلة من االستفادة وزٌادة الخبرة فقد أثرنا إن نجعل ثمار ما 

 :توصلنا إلٌه من نتائج نعرض بصدد االستنتاجات والتوصٌات وهً كاألتً 

 ـ االستنتاجات :أوالًال 

أن مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة كما أوضحنا تتطلب إن ٌرتبط  .1

نشاط الشرٌك بالجرٌمة برابطة سببٌة دون إن ٌشكل تنفٌذ للجرٌمة أو قٌامها 

 .بدور رئٌسً فٌها 

                                                           

جامعة     , رسالة ماجستٌر , االشتراك بالمساعدة وأثره فً العقاب دراسة مقارنة , محمد علً سالم  

  .263ص , 1979, بغداد 
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لذلك فأن نقطة االنطالق فً دراسة نطاق مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة  .2

المحتملة إنما تتمثل فً اإلقرار بأنها استثناء من المبادئ العامة للمسؤولٌة 

 .الجزائٌة ألنها مسؤولٌة تقام على أساس العمد المفترض من قبل القانون 

لقد ظهرت نظرٌات متعددة اجتهدت فً البحث عن أساس المسؤولٌة  .3

موضوع البحث فمنهم من أقامها على أساس القصد االحتمالً ومنهم من 

أقامها على أساس القصد المتعدي وذهب البعض إقامتها على أساس الخطأ 

 .غٌر ألعمدي أساسا للمسؤولٌة 

وقد خلصت الدراسة إلى أن مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة هً  .4

مسؤولٌة استثنائٌة قامت فً ظل النص القانونً وبسببه خروجاً على المبادئ 

 .العامة فً القانون ولذلك فأن وجودها أساسُه النص القانونً فهً مرهونة بهِ 

وعلٌه فأن نطاق تطبٌق المسؤولٌة موضوع بحثنا توجب توافر شرطٌن  .5

حددهما القانون ومن دونها ال تقوم مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة ان 

ٌكون الشرٌك مساهماً فً فعل غٌر مشروع إما إذا كان الشرٌك قد ساهم فً 

فعل مشروع ارتكب جرٌمة تعد نتٌجة محتملة فال ٌسأل عنها الشرٌك ألن 

 .صدر عنه النشاط المشروع وال ٌوصف بالشرٌك 

أن تكون الجرٌمة التً ٌرتكبها الفاعل نتٌجة محتملة لفعل االشتراك وتعد  .6

الجرٌمة المغاٌرة التً ٌرتكبها الفاعل نتٌجة محتملة لالشتراك إذا كانت 

متوقعة وفقاً للمجرى العادي لألمور وتوصلنا إلى أن معٌار االحتمال ال 

ٌعتبر شخصٌاً وال موضوعٌاً صرفاً أنما هو معٌار موضوعً فً أصله لكن 

 .    تدخل فً تكوٌنه عناصر شخصٌة 
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 المقترحات 

 ـ:وقد خلصنا فً بحثنا هذا إلى بعض التوصٌات نوردها تباعاً 

بحٌث ٌصبح  (54م )و (53م)نقترح على المشرع ضرورة الجمع بٌن نصً  .1

إذا اختلف قصد احد المساهمٌن "النص الموحد للمادتٌن المذكورتٌن كاألتً 

فً الجرٌمة فاعالً أو شرٌكاً أو كٌفٌة علمِه بها عن قصد غٌرِه من 

المساهمٌن أو عن كٌفٌة علم ذلك الغٌر بها عوقب كل منهم بحسب قصدِه او 

كٌفٌة علمِه وٌفترض إن المساهم عندهُ قصد الفاعل أو علمِه عند ارتكاب 
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األخٌر لجرٌمة مغاٌره لقصد المساهم متى كانت نتٌجة محتملة للمساهمة التً 

 " .حصلت 

على ارتباط فعل الشرٌك  (48م )نقترح على المشرع النص صراحة فً  .2

بفعل أصلً معاقب علٌه بدال من االستدالل على هذا االرتباط ضمناً من 

من ارتبط )كاألتً  (48م)خالل ما تضمنتُه المادة وذلك بأن تكون صٌاغة 

 (فعلُه بفعل أصلً معاقب علٌه ٌعد شرٌكاً فً الجرٌمة

إذ إن  (47/3م)و (50/2م)نقترح على المشرع العراقً إزالة التناقض بٌن  .3

المسئول جزائٌاً عن الجرٌمة شرٌكاً  (50/2م)المشرع العراقً اعتبر فً 

فٌها مع عدم قٌام مسؤولٌة الفاعل األصلً مع انُه فً الحقٌقة لٌس بشرٌك 

 ( .47/3م)وإنما هو الفاعل المعنوي الذي تكلم علٌه فً 

 

 

 المصادر 

 القرآن الكرٌم 

 الكتب : أوالًال 

القصد الجنائً والمساهمة والمسؤولٌة الجنائٌة والشروع , احمد أبو الروس . د   .1

 .2001, اإلسكندرٌة , المكتب الجامعً الحدٌث , والدفاع الشرعً وعالقة سببٌة 

أكرم نشأت إبراهٌم , موجز األحكام العامة فً قانون العقوبات       .   د .2

 .1969العراقً , مطبعة المعارف , بغداد 
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نظم القسم العام فً قانون العقوبات النظام القانونً الجنائً , جالل ثروت . د   .3

 .1999, دار الهدى للمطوعات , نظرٌة الجرٌمة نظرٌة المسؤولٌة الجنائٌة 

 جرائم االعتداء على 3حمٌد السعدي, شرح قانون العقوبات الجدٌد, ج . د .4

 .1967ــــ 1976األشخاص دراسة تحلٌلٌة مقارنة, مطبعة المعارف ــــ بغداد, 

 , 1ط, البسٌط فً شرح قانون العقوبات القسم العام , ضاري خلٌل محمود . د .5

2002.  

مطبعة , شرح قانون العقوبات العراقً الجدٌد القسم العام , عباس الحسنً . د .6

  .1970 ــ 1969, بغداد , األزهر 

قانون العقوبات القسم         , عباس الحسنً و عامر جواد علً المبارك . د .7

  .1968, بغداد , مطبعة سلمان االعظمً , العام 

المبادئ العامة فً قانون , علً حسٌن خلف وسلطان عبد القادر الشاوي . د   .8

  .2006, المكتبة القانونٌة , العقوبات 

شرح قانون العقوبات القسم           , فخري عبد الرزاق صلٌبً ألحدٌثً. د .9

  .1992الناشر العاتك القاهرة, , بغداد , توزٌع المكتبة القانونٌة , العام 

محروس نصار إلهٌتً , النتٌجة الجرٌمة فً قانون العقوبات , مكتبة .د .10

  .السنهوري , منشورات زٌن الحقوقٌة , بال سنة

التعلٌق على قانون العقوبات فً ضوء الفقه , مصطفى مجدي هرجة . د  .11

  .1987, دار المطبوعات الجامعٌة , القسم العام  , 1ج, والقضاء 

النظرٌة العامة للقصد الجنائً مقارناً بكل من القصد , نبٌه صالح . د .12

  .2004, دار الثقافة للنشر , االحتمالً والقصد المتعدي والقصد  الخاص 

مكتبة دار , شرح قانون العقوبات القسم العام , نظام توفٌق المجالً . د  .13

  .1998, الثقافة 

 

 ـ الرسائل:ثانٌاًال 
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إسماعٌل ٌوسف صادق , المساهمة التبعٌة فً تطبٌقات القضاء العراقً    .1

 .1988رسالة ماجستٌر , قاضً محكمة تلعفر , 

االشتراك بالمساعدة وأثره فً العقاب دراسة مقارنة  , محمد علً سالم  .2

  .1979, جامعة     بغداد , رسالة ماجستٌر 

مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة المحتملة , رسالة , منى محمد عبد الرزاق  .3

  .2005 كلٌة القانون , جامعة بابل , ,ماجستٌر 
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اإلٕداء 

 

 إىٚ قدٗذٜ فٜ اىذٞاج          

  ٗاىدٛ اىذثٞة إمساٍاً ىقدز االت٘ٓ                               

      إىٚ سثة ّجادٜ عيَٞاً ٗعَيٞاً  

  ٗاىدذٜ اىذثٞثح إجالالً ىقدز األٍٍ٘ح                                  

        إىٚ ٍِ أشُد تٌٖ أشزٛ ٗأق٘ٙ  

        تٌٖ عصَٝرٜ إخ٘ذٜ األعصاء                           

 

 

 

 

 ٍسٗج
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شنس ٗذقدٝس 

زتٜ أٗشعْٜ اُ أشنس ّعَرل اىرٜ أّعَد عيٜ ٗعيٚ ٗاىدٛ ٗأُ أعَو "

" صاىذاً ذسضآ ٗأدخيْٜ تسدَرل فٜ عثادك اىصاىذِٞ 

ِٓ ٝسرفرخ مو مراب        ٝرْعٌ ٗتذَدٓ ٝصدز مو خطاب ٗترمسٓاىذَد هلل اىرٛ ترذَٞد

ِٔ ٗسيٌ  ِٔ صيٚ هللا عيٞ . إٔو اىْعٌٞ فٜ داز اىث٘اب ٗأصيٜ ٗأسيٌ عيٚ ّثٞ

ـ :أٍا تعد

 اىفاضو األسراذٝقرضٜ اى٘فاء ٗاىعسفاُ تاىجَٞو أُ أذقدً تاىشنس ٗاىرقدٝس اىٚ      

 اىثذث ٗذناٍو اسرقاًٗىقد ماُ ٍراتعا ٗقازئا ٍٗسشدا درٚ  (صفاء دسِ ّصٞف)

ٍْٖجُٔ ٗأشنس مو ٍِ ٍد ٝد اىعُ٘ ىٜ فٜ ّجاح ٗذقٌٞٞ ٕرا اىثذث ٗاىذص٘ه عيٚ 

.  اىرٛ سٖو فٜ ذغطٞح ٕرا اىثذث اىَصادز

 

ٍِٗ هللا ذعاىٚ ّطية اىر٘فٞق ٗاىْجاح 

 

 ٍسٗج

 

 قائَح اىَذر٘ٝاخ

رقم الصفحة  اىعْ٘اُ

 المقدمة 

مفهوم مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة ــ :المبحث االول 

1-2 

 



36 
 

 المحتملة 

 تعرٌف الشرٌك  ــ:المطلب االول 

 ــ تعرٌف النتٌجة المحتملة :المطلب الثانً

ــ الطبٌعة القانونٌة لمسؤولٌة الشرٌك عن :المطلب الثالث 
 النتٌجة المحتملة

 األساس القانونً لقٌام مسؤولٌة الشرٌكــ :المبحث الثانً 

 ــ االتجاهات الفقهٌة:المطلب األول 

 ــ أساس المسؤولٌة فً التشرٌع العراقً:المطلب الثانً 

ــ شروط قٌام مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة :المبحث الثالث 

 المحتملة

 ــ توافر أركان االشتراك:المطلب االول 

 ــ احتمالٌة النتٌجة:المطلب الثانً 

 الخاتمة

 المقترحات

 المصادر
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