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 شكر وتقدير 

احلًد هلل زة انؼبملني ًانصالح ًانسالو ػهَ سْدَب حمًد  ) صهَ اهلل ػهْو ًسهى ( 

انسًبء ًثبسط األزض ًانو انطْجني انطبىسٍّ ًصحجو ًسهى . احلًد هلل زافغ 

أَبز انٌجٌد ثطهؼزو خري انربّخ  ًزاشق كم شِء ثفضهو ًجٌده ، احلًد هلل انرُ

 ًاحلًد هلل انرُ جؼم حمْمخ ًجٌده يف مسبء لهٌة انؼبزفني .

اهلى اجؼم أًل ػًهِ ىرا إصالحب ًأًسطو فالحب ًأخسه جنبحب ، ًأرمدو 

ثبنشكس اجلصّم ًانزمدّس انرُ نٌْصف إىل يٍ كنذ حمظٌظب ثإشسافو ػهِ 

ب ّسؼدَِ أٌ أسجم آّبد أسزبذُ انكجري ) و.و.جنبح اثساىْى سجغ ( كً

انشكس ًانزمدّس إىل األسبررح ًأػضبء جلنخ املنبلشخ احملرتيني ملب أثدًه يٍ 

 يالحظبد سدّدح ًأزاء ػهًْخ دلْمخ أغنذ انجحث ، فجصاىى اهلل خري اجلصاء .
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 ةــــالمقدم

           المرسدددددمين محمددددددالحمدددددد   عمدددددال نعمدددددة االسدددددالم و الصدددددالة و السدددددالم عمدددددال خددددداتم 
الددد  و صدددحب  ومدددن اتبددد   وعمدددال ( المبعدددوث رحمدددة لمعدددالمين صدددمال ا  عميددد  وسدددمم )

 طريق  وسار عمال نهجة الال يوم الدين , اما بعد:

اندد  يكددون فددي  اهميتدد  العمميددة وان محددور بحثنددا و اختيارنددا لهددوا المو ددوع يكمددن فددي 
نطدداع عددالم الجريمدددة و المجددرم و العقدداب فالمسددداهمة الجرميددة يتعدددد الجنددداة فيهددا فدددي 

الجريمدة الواحددة وان ارتكاب الجريمة الواحدة وان المساهمة في الجريمة تعني ارتكاب 
المسدداهمة فددي الجرميددة تعنددي ارتكدداب الجريمددة مددن عدددة اشددخان سددوا  كددانوا فدداعمين 

فتعددددد الجنددداة فدددي ارتكددداب الجريمدددة مدددن افعدددال  مسددداهمين تبعيدددين او معددد   اصدددميين 
عديدددة كددل بحسددب الدددور الددوي يقددوم بدد  كددل مسدداهم فددي ارتكدداب الجريمددة وقددد يكددون 
احدددهم الفاعددل االصددمي فددي الجريمددة وقددد يكددون الشددريك هددو المتدددخل فددي ارتكابهددا و 

ة لددددل الفاعدددل فدددي ارتكددداب جريمدددة وحددددة الجريمدددة تتحقدددع بوحددددتها الماديدددة و المعنويددد
 واحدة.

  اهمية البحث

الددوي اعدتدد  استعر ددت مندد  اعطددا  فكددرة وا ددحة ومددوجزة عددن المسدداهمة هددوا البحددث 
الجرميدددة بسدددبب الجدددرارم التدددي ترتكدددب فدددي المجتمددد  مدددن قبدددل المسددداهمين فدددي ارتكددداب 

 جريمة واحدة او عدة جرارم مثل جرارم القتل و السرقة.

 هدف البحث 

هددو لبيدددان مدددل خطدددورة المسدداهمة الجرميدددة التددي يقدددوم فيهددا المسددداهمون االصدددميون و 
   وسالمتها.عند ارتكابهم العديد من الجرارم التي تهدد امن الدولة المساهمين التبعيين 
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 البحث   خطة 

 ماهية المساهمة الجرمية  المبحث االول 
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 المبحث االول

 الجرمية ماهية المساهمة   

سنتناول في المطمب مطمبين  قسمنا هوا المبحث ماهية المساهمة الجرمية  لبيان
اما المطمب الثاني فسنتناول في  شروط  االول من  تعريف المساهمة الجريمة,

 المساهمة الجريمة وكاالتي:

 المطمب االول
 تعريف مساهمة الجريمة

االشددتراك الجرمددي( ارتكدداب يقصددد بمسدداهمة الجريمددة )او مددا يطمددع عميدد  احيانددا      
جريمدددة واحددددة بواسدددطة عددددد مدددن االشدددخان لكدددل مدددنهم دور فدددي تنفيدددو هدددو  الجريمدددة 

المسداهمة الجريمدة اون  رتختمف طبيعت  و تتفاوت درجت  من حالة الال اخرل , فجوه
يختمددف الدددور  و يمثددل فددي تعدددد الجندداة مددن ناحيددة , وفددي حالددة وحدددة الجريمددة اخددرل,

ن هؤال  الجناة ويترتب عمال هو  االختالف في الدور اخدتالف فدي الوي يقوم ب  كل م
حكدم القددانون واجددب التطبيددع قددد يكددون دور المسداهم رريسدديا فددي تنفيددو الجريمددة و يبقددال 

 .  ثانويا  وقد يكون دورا معنويا

يقتصر فحسب عمال االيعاز لمفاعل بتنفيو الجريمة و تصريف  عمال والك ,فمن      
ناحية االولال تكون المساهمة اصمية اوا كان لممساهم دور رريسي في تنفيوها .ويسمال 
المساهم في هو  الحالة بالفاعل او الشريك ,فالفاعل وحد  هو من يستقل بتنفيو الجريمة 

ار عمال اخر فيردي  قتيال (, اما الشريك يقال عن  المعروفة)لمن يطمع الن بأركانها
م  فاعل اخر او م  مجموعة من الفاعمين احيانا الفاعل م  غير  فهو الوي يقتسم 

          (1)لمجريمةاالفعال المكونة  االخرين تنفيو الركن المادي لمجريمة اي يرتكب فعال من
                                                           

(1)
منشورات الحلبً  –, ط بٌروت دراسة مقارنة د. سلٌمان عبد المنعم : النظرٌة العامة لقانون العقوبات  

 .630,ص  2003 سنة ,الحقوقٌة
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او اكثر ب رب شخن حتال الموت او يدخل مجموعة  ان يقوم شخصان)ومثال والك 
و يطمع عمال هو  النوع المساهمة  (من المصون منزال و يقومون م  بسرقة محتويات  

: المساهمة االصمية وهي تعني حقيقة االمر ان يشترك اكثر من شخن في ارتكاب 
من هو   الجريمة بحيث يطم  كل منهم بدور رريسي في عممية تنفيو الجريمة , ودورهم

 الزوايا متساويا و تصبح مسؤوليتهم الجناري بالتالي متساوية.

ومددن ناحيددة ثانيددة تكددون المسدداهمة التبيعددة اوا اكددان دور المسدداهم او الشددريك فددي تنفيددو      
و المساهمة التبيعة وهدي التدي نقصددها فدي الحقيقدة االمدر حدين نتحددث  الجريمة دورا ثانويا.

االصمية التي سبع االشارة اليها , فهي ليست اكثر مدن اشدتراك  عن المساهمة اما المساهمة
شخصان او اكثر في تنفيو الجريمة بحيث يصل دور كل منهم .مستقال عدن دور االخدر فدي 

فانا المساهم التبعي الوي يسمال المتدخل ال يصمح فعمد   اقامة الجريمة . وعمال خالف ولك,
ن المساهمة التبيعة ال يعاقب عميها قانوندا اال اوا الجريمة , فا إلقامةاستقالال عن فعل غير  

وقعت الجريمة اصمية )و مثال ولك من يساعد الفاعل االصمي عمال ارتكاب الجريمدة بتقدديم 
 وفددي عبددارة اخددرل ال سددالح لدد  او يشددد مددن عزيمددة الفاعددل ,او يعطددال لدد  ارشددادات ....الدد (

ومدن ناحيدة  دا  فاعدل اصدمي لمجريمدةن هنداك ابتديجوز الحديث عن المساهم تبعيا اال اوا كدا
اخيرة ينحصر دور المساهم فدي خمدع فكدرة ارتكداب الجريمدة فدي زمدن فاعمهدا .و يطمدع عميد  

قبدددل المسدداهمة المعنويددة فدددي ارتكدداب الجريمدددة و    المحددرو ويعتبددر التحدددريو بالتددالي مددن
فددي دفدد  الفاعددل الرتكدداب جريمتدد  فقددد افددرد لدد  المشددرع الجندداري  دور المحددرو ألهميددةنظددرا 

 مبناني( من قانون العقوبات ال 712) نصا خاصا جاعال من  جريمة مستقمة في المادة 

احددهم  انوا فداعمينالمساهمة في الجريمة : تعني ارتكاب الجريمة من عددة اشدخان سدوا  كد
 (1)او مع  شركا  

                                                           
 .131د المنعم , المصدر السابق , صسلٌمان عب  (1)
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حالة تعدد الجناة الوين ارتكبوا نفدس الجريمدة وبدولك لدم وهي المساهمة الجنارية      
تكن الجريمة ثمرا لنشاط شخن واحدد و لدم تكدن وليددة ارادتد  وحدد  و تقابدل المسداهمة 

 (1)الجنارية بولك ماوا انفرد شخن واحد الرتكاب الجريمة.

  تهمين تجريم الم 1221-17-72ي  القرار : قررت محكمة الجزا  الكبرل لمحافظة بابل بتار 

( من قانون العقوبات الشتراكهما م  سبع  - 64 – 62 – 11 – 614وفع المادة )
االصرار و الشروع بقتل المجنال عمي  )ت( بطعن  بالخنجر بسبب نزاع سابع حدث بين 

المتهمين حول نوبة الميا  و حكمت المحكمة عميهما بداللة المادة و والد المجنال عمي  
لدل التدقيع و المداولة وجد ان بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات من ع.ع.ع  117المادة 

لس هناك ما يقط  بوقوع الحادث عن سبع اصرار اوا المالحظ من سير التحقيع و 
المرافعة ان المتهمين االثنين صادفا المجني عمي  الجريح )ت( في سوع الهندية وهجما 

قوع الحادث امرا بعيد االحتمال عمما عمي  بالخنجر وطعنا  ب  ولوال هو  المصادفة لكان و 
ان المتهمين باعتبارهما من اهل القرل يحمالن عادة الخنجر في تحويمهما اما وان الحادث 

وحدة التحقيع وجود سبع وق  نتيجة نزاع سابع بين الطرفين قبل ب عة ايام فهوا ال يكفي 
ليهما النزاع السابع الوي اصرار او الغالب بان المتهمين لما صادفا المجنال عمي  توارد ا

كان شاغال بالهما دون انتهار  بالمصالحة لوا قرر اعادة الق ية الال محكمتها العادة 
 – 62 – 11 – 614بداللة المواد  – 614النظر في قراراتها بغية اصدارها وفع المادة 

-1-14وصدر القرار باالكثرية في  1242لسنة  111(  من قانون العقوبات رقم  - 64
1221(7)   

                                                           
 . 273,ص 1191, لسنة 1عبدالستار البرزكان , قانون العقوبات , القسم العام بٌن التشرٌع و القفه و القضاء , ط (1)
(2)

, العدد النشرة القضائٌة , السنة الرابعة,  1173-4-1تارٌخ  1172, جناٌات   2611نقض عراقً رقم  
   . 432الثانً ,ص
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 طمب الثانيمال

 شروط المساهمة الجرمية 

مدن ارتكبهدا وحددة  التي اعدد فيهدا الجداني فداعال لمجريمدة ان من شروط المساهمة     

مددن سدداهم فددي ارتكابهددا اوا كانددت تتكددون مددن جممددة افعددال فقددام عمدددا اثنددا   واو غيددرة 

مدن دفد  بدداي وسديمة , شدخن عمدال تنفيددو  اوارتكابهدا بعمدل مدن االعمدال المكونددة لهدا 

 .  سبب  أليالفعل المكون لمجريمة اوا كان هوا الشخن غير مسؤول جزاريا عنها 

 يعددددد شددددريكا فددددي الجريمددددة مددددن حددددرو عمددددال ارتكابهددددا فوقعددددت بنددددا  عمددددال هددددوا      

التحريو من اتفع م  غير  عمال ارتكابهدا فوقعدت بندا ا عمدال هدوا االتفداع مدن اعطدال 

او اي شي  اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة م  عمم  بهدا او  آلالتاسالحا او 

ساعد  عمدا باي طريقة اخرل في االعمدال المجهدزة او المسدهمة او المتممدة الرتكابهدا 
( كدان حا درا اثندا  ارتكابهدا او 64) يعد فاعال لمجريمة كل شريك بحكدم المدادة )  (1)

 . (7)ة لهاارتكاب اي فعل من االفعال المكون

 
 
 
 

                                                           
 .26-25,ص1161السنة  95737غداد , ب–د. كامل السامرائً , قانون العقوبات الجدٌد ,  مطبعة االزهر  (1)
 . 16,ص 1175وزارة العدل : قانون العقوبات , نشر القوانٌن و االنظمة ,  (2)
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معنال وحدة الجريمة ولك ان ترتكب جريمة واحدة   :وحدة الجريمة الفرع االول
عندها متعددة ولك لتعدد الجناة م  تعدد الجرارم تقوم نظرية اجتماع الجرارم ,  إلجرام

تتعدد مسؤولية كل فاعل بحدود الفعل الوي ارتكب  بمعزل عن مكان و طبيعة الفعل 
الوي ارتكب  الفاعل االخر وال يحول دون انطباع نظرية اجتماع الجرارم ارتكاب جرارم 

           ولك متعددة من شخن واحد 
ان العبدددرة هندددا ليسدددت شدددخن مرتكدددب جريمدددة بدددل لمجدددرارم المرتكبدددة . و المقصدددود     

ال تقدددوم الجريمدددة اوا انتفدددال ركنيهدددا بوحددددة الجريمدددة الواحددددة ركنيهدددا المدددادي والمعندددوي , 
المددوكورين وان تتواصددل االفعددال التددي يمارسددها الجندداة الددال نتيجددة واحددد  و هددي الغايددة 

فدي الجريمدة , فهدوا يعندي ان العالقدة السدببية متهم التي استهدفها هؤال  مدن ورا  مسداه
يجددب ان تقددوم عمدددال المثددابرة الفعددل المرتكدددب مددن كدددل واحددد مددن المسددداهمين مددن اجدددل 
 الظفر بالنتيجة , فمن يمد اخدر بسدالح جدارح مدن اجدل ان يطعدن المجندال عميد  و يعدد 

ندا لغدرو مكا يهيد ا في ارتكاب جريمدة القتدل المجندال عميد  وكدولك الحدال لمدن مساهم
   .اخفا  او خزن مواد حربية

او متفجددرة فيدد  تسددممها مددن شددخن الددال اخددر لغددرو القيددام بارتكدداب جددرارم مخمددة     
باالمن  ولكي تقوم الجريمة محممة بوحدة الركن المعنوي ينبغي ان تجم  الجنداة رابطدة 

 وهبية واحدة يسودها نشاط جرمي واحد يوصمهم اليها .
     الجريمة بقصد مباشر وكانت حصيمة قصد وال فرع في المساهمة الجزارية ان تق  

( فالشريك يكون مسؤوال عن جريمدة السدرقة ولدك غير مباشر ) الجريمة االحتمالية     
انمدا تمتدد الن المسؤولية المساهمين ال تتعدد بالنتيجة المباشرة لمفعل الجرمي المرتكدب 

      (1)لألمدوركدان توقعهدا ينبندي عمدال السدير العدادي طالمدا حتمالية الال النتارج االخرل اال
ان وكولك الحال يكون الشريك مسؤوال عن وفداة المجندال عميد  اوا كدان قدد مهدد لمفاعدل 

ل درب المجندي عميد  الن الوفداة فدي هدو  الحالدة تعدد نتيجدة محتممدة وسديمة  بأيةيعتدي 
                                                           

 .274المصدر السابق ,ص عبدالستار البزركان :  (1)
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او عندددد حدددد لفعددل ال دددرب و تعمدددل المسدداهمة فدددي الجريمدددة اوا كانددت قدددد وقعدددت تامددة 
 الشروع وال تقتصر المساهمة االصمية عمال الجرارم العمدية وحدها . 

اي دا فمدن الممكدن ان يسدهم اثندان فدي قطد    ة فدي الجدرارم الخطيردةور صولكنها مت    
نددار ثددم يف ددالن عمددال اتخدداو او فددي اشددعال   شدجرة او فددي هدددم جدددار او فددي حفددر برددر

نتيجددة اجراميددة يسددأالن عنهمددا عمددال وجدد    االحتياطددات الالزمددة فيددتمخو فعمهمددا عددن 
الخطددأ بوصددفهما فدداعمين وقددد يسددهم اثنددان او اكثددر فددي ارتكدداب عمددل اجرامددي ويتددوافر 
 العمد لدل بع دهم و الخطدأ لددل االخدرين و فدي هدو  الحالدة تخدرج الواقعدة عدن نطداع

عدددد مسددؤولية كددل جددانبي بالجريمددة التددي تددتالرم مدد  عممدد  او خطرددة الن المسدداهمة و تت
االصدددل الدددركن المعندددوي ال يسدددتعار فدددال يسدددأل خددداط  عدددن عمدددد غيدددر  تكدددون الجريمدددة 

ثمدددة فدددي االعتددددا  عمدددال الحدددع الدددوي منتيجدددة المتواحددددة اوا اتجددد  الجنددداة الدددال تحقيدددع ال
افعال المسداهمين االخدرين يصون  القانون ولو كانت افعال بع هم تختمف عن طبيعة 

فمددن يصددن  النددار الحارقددة ومددن يمددد االخددر بهددا ومددن يقددوم باشددعال النددار فيهددا ورميهددا 
حرقا هؤال  يسألون عن جريمدة القتدل المجندال عميد  عمددا طالمدا عمال الغير بقصد قتم  

كدددان هدددددفهم مددددن القيددددام بتمدددك االفعددددال هددددو الوصددددول الدددال النتيجددددة و هددددي ازهدددداع روح 
 . (1)حرقا  المجنال عمي 

 
 
 
 
 

                                                           
  276عبدالستار البزركان ,  المصدر السابق ,ص (1)
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رد شخن واحد في ارتكاب فو يتحقع عندما ال ين  : تعدد الجناة الفرع الثاني
يتعاون عدة اشخان عمال ارتكاب ادوارهم متماثمة في االهمية وقد الجريمة , بل 

بعو المال المسروع واخرج  من المنزل تكون مختمفة كما لو حمل احد السراع 
  (1)وحمل زميل ل  البعو االخر من  و وقف شخن ثالث في الباب يراقب الطريع 

يقصد بولك اال يكون هوا التعدد محتما الن  : الفرع الثالث التعدد االحتمالي لمجناة
المتعدد الفاعل لو كان كولك النتفت المساهمة و الصبحنا امام جرارم اخرل تسمال 

بواسطة اكثر من شخن) التعدد الحقيقي (  فمن الجرارم ما ال يتصور وقوعها اال
وجريمة التعامل بالمخدرات فهو  الجرارم ال ومثال ولك جريمة الزنا و جريمة الرشوة 

ا ليس حتما ولكن  تعدد يتصور ارتكابها من شخن واحد اما المساهمة فالتعدد فيه
وم وتو يحا لولك يمكن القول ان الزنا ال يق  اال من رجل احتمالية قد يقوم او ال يق

و امرأة و الرشوة كولك ال يق  اال من موظف مرتشي و صاحب المصمحة راشي و 
عمال سبيل التعامل بالمخدرات ال يق  اال من بار  او مشتري اما الجريمة كالسرقة 

وكولك جريمة المثال فقد يرتكبها شخن واحد وقد يقوم عمال تنفيوها شخن واحد 
 .  (7)القتل و التزوير 

 

 

 

 

 
                                                           

,  2010, 1د. علً حسٌن الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي , فً المبادئ العامة لقانون العقوبات ,ط (1)
 . 190ص  2010الناشر العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , توزٌع المكتبة القانونٌة , بغداد , سنة 

 . 636د.سلٌمان عبدالمنعم ,  المصدر السابق , ص (2)
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 المبحث الثاني

 المساهمة االصمية 

ماهية المساهمة االصمية في المطمب االول و سنتناول في المطمب الثاني بيان ل
 الفاعل المادي لمجريمة اما المطمب الثالث الفاعل المعنوي لمجريمة .

 

 المطمب االول

 ماهية المساهمة االصمية 

( 41بالمساهمة االصمية وهو القيام بدور رريسي في تنفيو الجريمة فالمادة )يقصد 
 عرفت الفاعل االصمي بقولها يعتبر فاعال لمجريمة : عراقيمن قانون العقوبات ال

 من يرتكبها وحد  او م  غير   -1
من جممة اعمال فيأتي عمدا عمال من من يدخل في ارتكابها اوا كانت تتكون  -7

  (1)االعمال المكونة لها 
وسيمة شخصا عمال تنفيو الفعل المكون لمجريمة اوا كانا هوا  بأيةمن دف   -1

 الشخن غير مسؤول جزاريا عنهما الي سبب .
(  كان 64( ) يعد فاعال لمجريمة كل شريك بحكم المادة )62بمقت ال المادة) -6

 .(7)رتكاب اي فعل من االفعال المكونة لها حا را اثنا  ارتكابها و ا

 

                                                           
بغداد  –قانون العقوبات القسم العام , مطبعة سلٌمان االعظمً  :د. عباس الحسٌنً  وعامر جواد علً مبارك (1)

 . 201, ص 1169, السنة 
سنة طبع ,  دون , القانونٌةالمكتبة شرح قانون العقوبات القسم العام , : د. فخري عبدالرزاق صلبً الحدٌثً (2)

 . 231, بغداد , ص 
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و في الثانية يرتكب الجريمة م  غير  و في هو  الصورة قد يكون الفعل الوي      
قرف  كل مساهم كافيا في حد وات  لوقوع الجريمة كان يتعاون عدة اشخان في سرقة 
امتعة باعتبارها ما يرتكب  يكفي لتكوين الجريمة وكأن ينهال عدة اشخان  ربا 

الال المساهمة في ارتكاب وانصراف  عمال المدني عمي  ولكن اتحاد القصد لديهم  
يجعل الفعل الوي وق  واحدا م  تعدد فاعميت  وقد يرتكب الجناة الجريمة هو الوي 

جميعهم نفس الفعل المكون لمجريمة كما لو اطمع عدة اشخان اعيرة نارية عمال 
 .(1)جميعا ومات من جرا  ولك فأصابو شخن قاصدين قتم  

هو  الحالة تق  جممة افعال من شخن او اكثر من يساهم في ارتكابها في     
بقصد تحقيع جريمة معينة ولو ان من هو  االفعال ما يخرج عن الركن المادي 

ويدخل زميم  و يسرع لمجريمة كما عرفها القانون , كمن يكسر باب بقصد السرقة 
كل منهما يعد فاعال لجريمة السرقة يكسر من الخارج ومن يوقف عربة بقصد قتل 

و يقتم  اخر كان مع  فكالهما فاعل لجريمة القتل م  مالحظة ان يكون فيها من 
فعل االول منهما في المثالين يدخل في تكوين الجريمة باعتبار ان ما قام ب  ينطبع  

 .عمي  وصف الشروع

مما تقدم يت ح ان  يشترط لكي يعد المساهم فاعال اصميا في الجريمة ان يرتكب 
الفعل المكون لركنها المادي وانما يكفي حسب النن العتبار  فاعال اصميا في 
الجريمة ان يكون ما وق  من  مكونا لمشروع فيها اما اوا كان ما وق  من  ال يعد بد ا 

عمال التح يرية و بالتالي ال يكون من قرف  في التنفيو فعندرو يدخل في نطاع اال
فاعال اصميا اوا وقعت الجريمة وانما هو شريك اوا قامت في  شروط االشتراك طبقا 

 . (1)(  62(ولم يكن حا را و وقعت الجريمة )المادة64لممادة )

                                                           
  240مصدر السابق ص:د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً  (1)
 231المصدر السابق ص :د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً  (1)
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 الثاني  المطمب
 الفاعل المادي لمجريمة 

يعتبر القانون فاعال اصميا قبل كل شي  من يرتكبها ماديا وحد  ايا من يقوم 
المكونة لمجريمة كما حددها القانون فالشخن الوي يفتح قاصة  باألعمالشخصيا 

ماديا لجريمة السرقة الغير و يختمس النقود الموجودة فيها بقصد سرقتها يعتبر فاعال 
و الشخن الوي يطمع بنفس  النار عمال غريم  بقصد ازهاع روح  يعتبر فاعال 
ماديا في جريمة القتل العمد و اليهم ان يكون قد فكر منفردا باقتراف الجريمة ام 
باالتفاع ما اخر او ان  قام بتنفيوها وحد  وبمساعدة ثاني وهوا يعبر عمي  النن في 

يعد فاعال لمجريمة من يرتكبها وحد  اوم  غير  وصورة تعدد الفاعمين ( ) 62المادة )
ان يتم عدة اشخان عمال سرقة امتعة مسافر فيحمل كل منهم قسم منها ان كل 
واحد يعتبر فاعال لجريمة السرقة الن ما ارتكب  كل منهم كان كافيا وحد  لتكوين هو  

 الجريمة . 
عمي  و يطمقان عمي  مقووفين معا  ومثال اي ا ان يهرب شخصان نحو المجنال

 . (1)فيموت في الحال 
والفاعل المادي لمجريمة هو من يرتكب الجريمة وحد  فهو من يحقع بنشاط  وحد  

هو من يرتكب الجريمة  النتيجة الجرمية عمال النحو الوي يحدد  القانون فاوا كان 
الوي يحدد  القانون وحد  فهو من يحقع بنشاط  و حد  النتيجة الجريمة عمال النحو 

فاوا كان الركن المادي لمجريمة يتكون من فعل واحد فيكون الفاعل هو من ارتكب 
فعال هوا الفعل عمال نحو يتحقع بنشاط  النتيجة الجريمة و يفارع االخير الحياة 

بنا ا عمال هوا النشاط كما يعد فاعال ماديا و وحيد في الجريمة المادي اوا كان 
يتطمب ولك كما في جرارم االعتياد و الجرارم المتتابعة فمن ينفرد  نمووجها القانوني

                                                           
 . 111 – 119ص -1161طباعة , لسنة  مكان دون: قانون العقوبات القسم العام , د. حمٌد السعٌدي  (1)
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في ارتكاب هو  االفعال لوحد  يعد فاعال في الجريمة و ال فرع في هوا الشأن  بين 
فرع اي ا بين الجرارم الوقتية و الجرارم  الجرارم االيجابية و الجرارم السمبية وال

واوا كان القانون يتطمب صفة خاصة في مرتكب جريمة ما كصفة الموظف  المستمرة
في جريمة الرشوة فال يعد فاعال لمجريمة اال اوا ارتكبها الشخن الوي يحمل هو  

معينا يتطمب  القانون بصدد جريمة ما الصفة او الشخن الوي يحتل مركز قانونيا 
القانون عمال عاتق  الواجب القانوني ان جرارم االمتناع ال يعد فاعال لها اال من يمقي 

 . (1)الوي تقوم ب  الجريمة باالحجام عن ادار  
 

  المطمب الثالث

 الفاعل المعنوي لمجريمة  

يطمددع عمددال الفاعددل المعنددوي اسددم الفاعددل  غيددر المباشددر او الفاعددل بالواسددطة وهددو كددل     

جزاريدددا او شخصدددا حسدددن النيدددة ال يتدددوافر لديددد  القصدددد  شدددخن يسدددخر شخصدددا غيدددر مسدددؤول

الجرمي لتنفيو الجريمة و تفترو الجريمة في هو  الحالدة وجدود فداعمين احددهما فاعدل مدادي 

قددددام بتنفيددددو الجريمددددة دون ان تتددددوافر لديدددد  المسددددؤولية الجزاريددددة و ثانيهمددددا فاعددددل معنددددوي قددددام 

اة لتحقيدددع هدددوا الغدددرو وهدددوا يتحقدددع مددد  بتسدددخير االول لمقيدددام بهدددوا التنفيدددو واسدددتعمال  كددداد

سدابقا مدن ان القاتدل التعريف الوي صدر عدن المدؤتمر الددولي لقدانون العقوبدات المشدار اليد  

المعنوي هو) يعد فاعال بالواسطة كل من يحمل عمال ارتكاب اية جريمدة لهدا غيدر مسدؤول ( 

مددن عناصددر الددركن  اي ال يقددوم بدداي عنصددر اون الفاعددل المعنددوي ال يرتكددب الجريمددة بيديدد 

                                                           
, مكتبة الثقافة للنشر و التوزٌع ,عمان , 1د. نظام توفٌق المجالً : شرح قانون العقوبات القسم العام ,ك (1)

  37, ص 1119لسنة 
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المددادي لمجريمددة بددل اندد  يسددخر شخصددا سددوا  الرتكدداب الجريمددة ويكددون هددوا الشددخن بمثابددة 

بالغددا سددن الرشددد لكندد  حسددن اداة او وسدديمة يتوصددل بهددا لتنفيددو الجريمددة وهددوا المنفددو قددد يكددون 

النية خالي الوهن عن اي فكرة تتعمدع بالجريمدة ومثدال ولدك مدن يغدري فدال بحدرع مندزل جدار  

   (1) و من يسخر مجنونا لقتل شخن اخر فتق  الجريمة بنا ا عمال هواا

الال ارتكاب الجريمة منفوا غير مسؤول يعد فاعال معنويا من يدف   الفاعل المعنوي
هو الشخن الوي ينفو الجريمة بواسط  شخن جزاريا يعني ولك ان الفاعل المعنوي 

اخر حسن النية بواسطة انسان ال تتوافر لدي  االهمية الجنارية بعبارة اخرل الفاعل 
الوي يقوم ب  الركن المعنوي ال يرتكب الجريمة بيدي  و ال يصدر عن  الفعل الجرمي 

فاليكون انون النتيجة الجرمية المحددة  في القالمادي لمجريمة و يتحقع عمال اثر  
الشخن حسن النية او غير اهل لممسؤولية اال ال  مسخرة بيد  يقوم ما يطمب الي  

بها كمن يغري طفال بحرع منزل ارادة من  ودون عمم بطبيعة االفعال التي يقوم دون 
في رم الطفل النار في المنزل بنا ا عمال هوا االغرا  ومن يطمب من خادم في 

د الزبارن موهما ايا  ان  معطف  فيسمم  ايا  بنا ا عمال مقهال ان يسمم  معطفا الح
هوا االيهام و في هو  االمثمة جميعا وق  الفعل الجرمي من المجنون و الصغير 
الخادم حسن النية اما من حرو المجنون واغرل الصغير و اوهم الخادم فمم يصدر 

مجنون و الخادم و عن  نشاطا جرميا لكن الواق  ان الجريمة و ان وقعت ماديا من ال
يقف ورارهم سخرهم تسخيرا لتنفيو مشيرت  الصغير اال انها معنويا و قعت من شخن 

  (7)االجرامية عمال نحو كانوا في  مجرد اداة لتنفيو الجريمة 

                                                           
 .33م , ص  2010 -هـ  1431التوزٌع , دار الثقافة للنشر و 3د. محمد صبحً نجم , قانون العقوبات القسم العام ,  (1)
, دار الثقافة 1خالد حمٌد الزغبً , شرح قانون العقوبات القسم العام , طد. فخري عبد الرزاق الحدٌثً و  (2)

 . 146م , ص  2010-هـ  1431للنشر و التوزٌع , 



21 
 

 المبحث الثالث

 المساهمة التبعية 

التفرقددة ماهيددة المسدداهمة التبعيددة فددي المطمددب االول ونتندداول فددي المطمددب الثدداني بيددان ل
او التمييددددز بددددين الفاعددددل والشددددريك فددددي الجريمددددة ونبددددين فددددي المطمددددب االخيددددر اركددددان 

 المساهمة التبعية .

 المطمب االول

 ماهية المساهمة التبعية

يقصد بالمساهمة التبعية : وهي تمك التي يتحدد فيا الجناة فدي مرحمدة سدابقة عمدال     
التفكيددددر والعددددزم عمددددال ارتكدددداب الجريمددددة مرحمددددة التنفيددددو المددددادي لمجريمددددة وهددددي مرحمددددة 

والمساهمون عمال هوا النحو ال يقومون في تنفيوها بدور رريسي او اصدمي وانمدا بددور 
تبعددي او ثددانوي , ويطمددع عمدديهم المتددداخمون فددي الجريمددة وبهددوا يختمددف المتدددخل عددن 

فدي الشريك . فهوا االخير يفترو ان يرتكب فعال تنفيدويا , وان يكدون لد  دور رريسدي 
 ابراز عناصر الجريمة الال حيز الوجود.

 يعتبر فاعال لمجريمةالمعدل  العراقي من قانون العقوبات 41وكولك نصت المادة 

مدن تددخل فدي ارتكابهدا اوا كاندت مدن جممدة اعمدال و ) من يرتكبها وحدد  او مد  غيدر   
 (1) فيأتي عمدا عمال من االعمال المكونة لها ( .

 

 
                                                           

 147فخري عبد الرزاع الحديثي وخالد حميد الزعبي : المصدر السابع , ن   (1)
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خاصة بأحد الفاعمين تقت ي شرط تغيير وصف الجريمدة  م  ولك اوا وجدت اصول 
اثرها الال غير مدنهم وكدولك الحدال اوا تغيدر الوصدف  لاو العقوبة بالنسبة ل  فال يتعد

 (1)باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية عامة بها 

              1242( لسدنة 111رقدم ) المعددل  العراقدي( من قدانون العقوبدات 64ونصت المادة ) 
مدن اتفدع مد  غيدر  عمدال و  )من حرو عمال ارتكابهدا فوقعدت بندا  عمدال هدوا التحدريو

مددن اعطددال الفاعددل سددالحا او االت او أي  وارتكابهددا فوقعددت بنددا  عمددال هددوا االتفدداع 
شي  اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة م  عمم  بها او ساعد  عمدا بداي طريقدة 

 (7)االعمال المجهزة او المسهمة او المتممة الرتكابها ( . اخرل في

) يعددد فدداعال لمجريمددة كددل شددي    ( مددن قددانون العقوبددات العراقددي نصددت62والمددادة ) 
كددان حا ددرا اثنددا  ارتكابهددا او ارتكددب أي فعددل مددن االفعددال المكونددة  64بحكددم المددادة 

   (1) لها 

 

  

                                                           
 .42, ن1246,مطبعة شفيع, بغداد ,  العراقي,كامل السامراري : قانون العقوبات  (1)
 . 1242( لسنة 111العراقي المعدل رقم ) قانون العقوبات (2)
 .166ن  1227, مطبعة االرشاد . بغداد   7عباس الحسني : قانون العقوبات العراقي, ط (3)
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 المطمب الثاني

 التفرقة او التمييز بين الفاعل و الشريك في الجريمة 

من يباشر بنفس  تنفيو كل او بعو الجريمة بعبارة الفاعل االصمي اوا هو 
المكونة لنفس  يرتكب كل او بعو االعمال الماديةالوي  هو اخرل 

رد  او م  غير  فيجوز ان يوجد جممة فاعمين لمجريمة فالجريمة سوا  بم
تكبوها كما الحال اوا دخل المصون منزال وسرقوا االشيا  الواحدة اوا ار 

التي في  واوا ارتكب كل منهم عمال من االعمال المكونة لمجريمة كما اوا 
اتفع شخصان عمال سرقة منزل فكسر احدهما قفل الباب ولكن  لم يدخل 

اوا اوقفت زيد ودخل الثاني و سرع فهما فاعالن اصميان لتمك السرقة كولك 
عمر ثم قتل بكر عمرًا فزيد وبكرهما فاعالن اصميان لجريمة القتل سيارة 

( من قانون العقوبات 44لمادة )واي ا يعتبر فاعال اصميا بمقت ال ا
كل شريك بالتحريو او االتفاع او المساعدة كان حا را وقت  العراقي

  (1)ارتكاب الجريمة 

 

 

 

 
                                                           

, بغداد , لسنة  موجز االحكام العامة فً قانون العقوبات العراقً , مطبعة المعارف :اكرم نشأت ابراهٌم  (1)
 . 61-69ص 1161
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وتعديالت  لسنة  العراقي العقوباتمن  64اما الشريك في الجريمة فقد نصت المادة 
 يعد شريكا في الجريمة : 1221

 من حرو عمال ارتكابها فوقعت بنا ا عمال هوا التحريو . -1
 من اتفع م  غير  عمال ارتكابها فوقعت بنا ا عمال هوا االتفاع  -7
ل فدي ارتكداب الجريمدة مد  عممد  بهدا من اعطال الفاعل سالحا او اآلالت او اي شي  اخر استعم -1

 .  (1) د عمدا باي طريقة اخرل في االعمال المجهزة او المسهمة او المتممة الرتكابهااو ساع
 واهمية التمييز بين الفاعل االصمي او الشريك :

ولددو ان القددانون يقددرر كقاعدددة عامددة عقدداب الشددريك بمقت ددال الددنن القددانوني الددوي يعاقددب  - أ
فددي بعددو االحددوال قددد يجعددل عقوبددة الشددريك اقددل مددن  بمقت ددا  او الفاعددل االصددمي اال اندد 

 عقوبة الفاعل االصمي 
فددداكثر كمدددا فدددي السدددرقات مدددن شخصدددين الجريمدددة يشددددد القدددانون العقوبدددة احياندددا اوا وقعدددت  - ب

مددددن  177مددددن ع .ع.ع و فددددي انتهددددا  حرمددددة ممددددك الغيددددر المددددادة  747 – 741المادتددددان 
ان يكوندددوا فددداعمين اصدددميين ال فاعدددل و فدددي هدددو  الحالدددة يشدددترط  العراقدددي قدددانون العقوبدددات 

 اصميا و شركا   .
و الشركا  فيما يختن بتاثير االحوال الخاصدة ان القانون ال يفرع بين الفاعمين االصميين  - ت

مدددن (  44 -41بأحدددد المجدددرمين عمدددال مدددن يكدددون معددد  فدددي ارتكددداب الجريمدددة  ) المادتدددان 
  قانون العقوبات العراقي .

الشددخن مباحدًا لدد  لتدوافر سددبب مدن اسددباب االباحدة كتأديددب  قدد يكدون الفعددل الدوي يقددوم بد  - ث
الوالدددد لولدددد  بال دددرب الخفيدددف لدددوا ال يعاقدددب مدددن يشدددترك معددد  فدددي ولدددك الفعدددل اال ان هدددوا 
الغير يعاقب اوا قام بنفس  بالفعل بحيث يصبح فاعال اصميا الن مسؤوليت  الجناريدة تسدتمد 

 (7) بة ل .في هو  الحالة من فعم  المباشر وهو شريك بالنس

                                                           
 .  12ص  1173بغداد لسنة  –وتعدٌالته , مطبعة الحكومة العراقً وزارة العدل : قانون العقوبات  (1)
(2)

  71د. اكرم نشأت ابراهٌم : المصدر السابق ص 



24 
 

 المطمب الثالث

 اركان المساهمة التبعية 

 الشريك  –الركن الشرعي لممساهمة التبعية -1
و قددوام هددوا الددركن هددو الصددفة غيددر المشددروعة لسددموك المسدداهم التبعددي ) الشددريك( 

ولدددك ان سدددموك المسددداهم التبعدددي ال يكدددون غالبدددا فدددي حدددد واتددد  غيدددر مشدددروع وانمدددا 

يكتسب عدم مشروعية بالفعل الوي اقترف  الفاعل ويعدرف فعدل الفاعدل غيدر مشدروع 

ان يكدون الباحة ويمكن اوا خ   لنن عقابي ولم يكن خا عا لسبب من اسباب ا

هناك اشتراك في الجريمة التامة وهي الحالدة الشدارعة كمدا يمكدن ان يكدون االشدتراك 

هددوا اعددل او  فددأوقفعمددال قتددل اخددر فددي الشددروع فددي الجريمددة فمددن يحددرو شخصددا 

           يعددددد شددددريكا فددددي جريمددددة الشددددروعفيدددد  خدددداب اثددددر  لسددددبب ال دخددددل لدددد  الرادة الفاعددددل 

) الشروع في القتل ( اما اوا عدا الفاعل عن ارتكاب الجريمة الدوي حر د  الشدريك 

عميددددد  فعدولددددد  االختيددددداري ينبغدددددي مسدددددارمة الشدددددريك و تبعدددددا لدددددولك تنتفدددددي مسدددددؤولية 

  (1)الشريك

 
 
 
 

                                                           
 –رسالة ماجستٌر : اعداد الطالب ضٌف هللا بن شبٌب , المساهمة التبعٌة , وعقوبتها , جامعة ناٌف  (1)

  2007السعودٌة , 
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 الركن المادي لممساهمة التبعية  -7
النتيجة  يمكن القول ان الركن المادي لممساهمة التبعية يكون من سموك الشريك و  

خاو الجريمة و العالقات السببية بين هوا السموك و النتيجة و سموك الشريك يكون بات
 احدل وسارل او صور االشتراك :

التحريو : بان  الحمل او الدف  الال ارتكاب الجريمة و تكوين التصميم عميها او  - أ
بث لدل الفاعل وكما يقصد بالتحريو ) حث الجاني عمال ارتكاب الجريمة طريع 

 فكرة الجريمة في وهن  ثم تدعيم هو  الفكرة حتال تق  الجريمة.
االتفاع : يتوافر االتفاع باتحاد ارادتين او اكثر عمال ارتكاب الجريمة بما  - ب

عمال معنال االنعقاد او العزم وقد يق  االتفاع م  التحريو او ينفصل ينطوي 
ي  في المادة  عن  فال يشترط لتوافر  وقت معين وقد نن المشرع العراقي عم

 من ع.ع.ع . 64
لممساهمة التبعية وهي تقديم العون ايا كانت المساعدة : وهي الوسيمة الثالثة  - ت

او االالت صورت  الال الفاعل بصورة من الصور التالية مثل اعطا  السالح 
 الحادة لمفاعمين او اي شي  

 
 الركن المعنوي لممساهمة التبعية -3

م ينصرف الال اركان الجريمة و االرادة ماالرادة فالعالجناري قوام  العمم و القصد 
تتج  الال الفعل الوي تقوم عمي  و النتيجة التي تترتب عمال هوا الفعل وقد حدد 

المشرع في جمي  القوانين العقابية ماديات وسموك الشريك الوي يتخو صورة احدل 
 .(1)وسارل لثالث التي نن عميها القانون المقارن 

  

                                                           
 2011جستٌر : اعداد الطالب قحطان ناظم خورشٌد , المساهمة الجنائٌة فً القانون العراقً ,لسنة رسالة ما (1)
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 ةـــــاتمــــــــــــالخ
 اوال : النتائج 

ظهور العديد من  وقوع الجرارم المنظمة في المجتم  الدولي هي االزمات التي تؤدي الالان سبب  -1
 في  الجرارم في داخل الدول و التي يساهم فيها العديد من االشخان في هو الدول في االشتراك

 البشرية . باألع ا العديد من الجرارم مثل جرارم االتجار 
ان المساهمة االصمية ال تتحقع اال بتوافع الركنين المادي و المعنوي لدل الفاعل الوي يقوم بدور  -7

 رريسي في ارتكاب الجريمة 
ان المساهمة التبعية ال تتحقع اال بتوافع الركنين المادي و المعنوي لدل الشركا  في ارتكاب  -1

 الجريمة
عقوبة عمي  ان يقوم باخبار السمطات المختصة قبل وقوع حتال يتجنب المساهم التبعي من فرو ال -6

 الجريمة حتال يتم اعفا   من العقاب 

  التوصيات ثانيا : 

فرو عقوبة عمال كل من حرو او ساعد او اتفع م  غير  و وقعت الجريمة بنا  عمال هوا  -1
 التحريو او المساعدة او االتفاع.

مشابهة لمعقوبة المفرو ة عمال الفاعل ان تكون العقوبة المفرو ة عمال المساهم التبعي  -7
 االصمي.

ان تكون محكمة الجنايات لها دور فعال في محاسبة كل من حرو او اتفع او ساعد عمال  -1
 التحريو او المساعدة او االتفاع.ارتكاب الجريمة و وقعت هو  الجريمة بنا ا عمال هوا 

ارم داخل المجتم  التي يساهم ان تكون هناك مجموعة من التدابير االحترازية لمن  وقوع الجر  -6
 فيها مجموعة من الفاعمين و الشركا . 

واننا نكون قد انهينا من القا  بعو ال و  عمدال هدوا المو دوع و الدوي نامدل ان يكدون قدد وفقندا 
فددي طرحدد  لمبحددث و المناقشددة عسددال ان يكددون فيدد  نفددد  و فاردددة كبيددرة الددال الجميدد  فددان كنددا قدددد 

 ي القدير وان كنا قد اخفقنا في بعو جوانب من  فالكمال   وحد . اصبنا فولك توفيع ا  العم
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