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Abstract 
 
It is known that the concept of crime according to criminal means 

the act of free will decided to criminal law, punishment for the perpetrator 

or a measure commensurate with the gravity of the act and the 

surrounding circumstances. 

And crime in accordance with the above may be committed by one 

person, a simple case of the crimes, or committed more than one person, 

with each of them a specific role and, if that be the picture of a complex 

in the commission of the crime of multiple perpetrators and many 

arguments around, This is contributing to the crime that were not on a 

single image, but we find it represents two and depending on the role of 

shareholders, they are either original and one who does is called the 

principal perpetrator, and the subordination of (secondary) and the 

perpetrator is called an active secondary or partner, and in any case, 

representing more cooperation from someone in the commission of one 

crime. 

Which provides clear that contribute to crime is not limited to the 

image contribute to the original are committing the physical act of crime 

or the original act, but it also includes a picture to contribute to 

dependency, which is originally represented actions permissible non-

criminal in nature, but stripped of its contacts are already criminal the 

original perpetrator of the actor, Where crime is assisted by an active 

partner contributing to the achievement and the specific means 

exclusively in the law, and this dependency is the contribution of each 

activity is associated with the criminal act and its result without causation 

that includes the implementation of a crime or a major role in fulfilling 

the commission. 
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That most of the penal laws, including the Iraqi law No. 111 of 

1969, as amended did not give a definition of the contribution of 

dependency common sense of the definition, but identified the means to 

enter the shareholder partner in crime and some considered this as a 

definition of those contributing to this trend, in fact represents the 

direction of many of the penal laws of modern Which identified the 

legislature means to engage in crime just as is the case for the Iraqi 

legislature, where is a partner in crime instigated or agreed to the crime 

and signed on this incitement or agreement, as well as helped to the fact 

the work processed or laxatives, or complement them and signed on the 

assistance. 

On the way past (assistance) will be restricted our search, which 

will be the topic of this thesis as they explained the means to participate 

in the crime and the most dangerous because it is one of the means of 

participation of the actor and so we find that all penal legislation 

recognized that important and widely. 

Expression of this fact as the capacity, scope and coverage of all 

cases in which the shareholder accessory role in the commission of the 

crime, and that this consensus is not limited to all legislation, but included 

an agreement by the scholars, too, This is verified to confirm the Seventh 

International Conference of Penal Law held in Athens in 1957 and the 

recommendations that came out of the fact that (in the strict sense is the 

partner of the co-assistance). who did the actor in most cases, what comes 

out, those acts did participate on the nature of assistance, and calls from 

the status of the boundary between the act of a partner and do the 

principal perpetrator. 

 The fact that the scientific applications of the judiciary and 

the ways of overcoming the common mistake in the application when you 

B 



refer to the appropriate legal basis of the fact of participation, where we 

often find articles on inferred by the participation comes in the material. 

Objectives of the research and its importance 
 on the basis of the above is clear that the way to help represent the 

general rule for participation in the crime, which applied to the true state 

of active help for the original and help him to commit the crime. 

Due in the presence of some assistance cases fall outside the scope 

of this rule in comparative law in general and the Iraqi Penal Code, 

particularly where the legislature has singled out the Iraqi special 

provisions, considering it a separate crime in itself an exception to the 

general rule separated   Some of the original act of the perpetrator, once 

located and carried out independent of the outcome of the criminal act of 

the principal perpetrator, and arranged a special penalties depending on 

the amount of dangerous criminal and an exceptionally well, which 

requires identifying the detailed provisions of the general rule to 

participate in this way As well as a means of assistance as a separate 

crime in the pictures, holding distinguish implicitly between the two 

modes, add to that that the cases not many are located between some of 

the acts of assistance relating to acts of processing and facilitation of the 

crime and the business completed its provided by the partner to the 

principal perpetrator and get from the overlap between them and the 

actions of the latter because the time of their occurrence .  

Contribution in general, whether shareholders principals or 

Consequential , while contributing to their criminal who commits the act 

with others and all of them be a principal actor and some of them 

committed the physical act of a crime shared by people not associated 

with the element material of the crime, but their secondary roles, and here 

are different signal to support the legal between the two cases , On the 

basis of that, we find that the objectives of this study work to avoid this 

error by establishing rules detailed in each case the above-mentioned . 
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As that of the subject of the importance of other destination 

Applied considering that serious crimes have become take the form of 

organized crime for the time being committed by organized criminal 

gangs for each of its members have a role to play and most of those roles 

the role of assistance to the commission of such crimes, and that 

perception research carefully reveals how difficult and rugged Search in 

the subject because of the nature of the act of assistance and the diversity 

of forms and methods. 

Method of data collection  

We will take all method of data analysis and detail a method to 

search Fsntmay to analyze every bit of Dziyate trying to reply to the 

origin of every idea, even to finish in the format for a way to help as one 

of the important means to contribute to dependency. 

As the method of analysis and detail the above-mentioned is in 

addition to the followers of comparative approach to the study, taking 

into account that the comparison is a general sense is consistent doctrinal 

and legislative because the subject majority of the provisions of section 

General Penal Code and the supposed introduction of amendments to 

these provisions consistent with the nature of contributing to the 

dependency in the crime, Especially when taking a picture of this 

contribution to help, and we will follow the curriculum compromise in 

this study because it allows us to discuss crime, the place to participate as 

a fact of legal assistance and realistic at the same time. 

The limits of the study 

 as a means of assistance that will help us in this study is to help as 

a means of participation in the crime and therefore out of the scope of this 

study any other concept to help beyond this scope of this general 

framework for identifying the subject of the message, As for the question, 

we will follow the idea of participation to help in various ways and forms 
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of assistance and we will discuss all of the provisions governing the 

assistance as a contribution to dependency. 
 

Hypotheses of the Research  

 that the research on the subject of assistance as a means to 

contribute to the dependency is set to the hypothesis that this assistance 

comes by extension to distinguish it from the original contributors, who is 

also a dependency analysis to the problem of assistance to active partner 

in the corners of the physical and moral crime. 

It is physically need to prove a causal relationship between the 

activity of partner assistance and crime that the shares, because the causal 

relationship is of great significance in drawing the contribution of partner 

assistance, and set on the extent of his responsibility for the crime . 

As for the moral, the Association of the moral elements that 

combine to help partner with other shareholders in the crime of important 

liquid that need further study. 

Sample the actual approved 

 To determine the true scope of assistance specifically lead to the 

proper application to subscribe to the idea of assistance, but the practice 

in the application of justice, we see the difference made in the 

applications This idea is not to adjust the concept which leads to different 

provisions and abuse of justice, and this leads to the disruption of controls 

of criminal responsibility, and on the basis of that research in appropriate 

judicial samples to prove the importance and purpose of the study. 
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ةــــاملقدم  
من المعلوم ان الجريمة طبقاً للمفهوم الجنائي تعني ، الفعل الـصادر عـن              

إرادة حرة جنائية ، يقرر القانون لمرتكبه عقوبة أو تدبير يتناسب مع خطورة هذا              

  .)1(الفعل وما يحيط به من ظروف

هي الحالة البسيطة    والجريمة على وفق ما تقدم قد ترتكبها شخص واحد و          

للجرائم ، وقد يرتكبها أكثر من شخص ، حيث يقوم كل من هؤالء بدور محدد فيها 

، وعند ذلك نكون أمام صورة أخرى مختلفة عن الصورة األولى ، يطلق عليهـا               

صورة المساهمة في الجريمة وهي صورة معقدة في ارتكاب الجـرائم ، وكثـر              

ن حالة واحدة بل نجد أنها تمثل صورتين تبعاً         الجدل حولها ، وهذه المساهمة لم تك      

الفاعـل  (لدور المساهمين في الجريمة ، فهي إما ان تكون أصلية وفاعلها يـسمى      

على أنها في كل األحـوال      ) الشريك(وفاعلها يسمى   ) ثانوية(وإما تبعية   ) األصلي

.تمثل تعاون أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة   

قهاً وتشريعاً في تسمية صورة المساهمة ، فقسم يـرى           لقد اختلفت اآلراء ف    

االشـتراك فـي    ( ، وآخرون يطلقون عليها تسمية       )2()بالمساهمة الجنائية (تسميتها  

المـساهمة فـي    (أو  ) المـساهمة اإلجراميـة   (، وقسم ثالث يـسميها      )3()الجريمة

.)4()الجريمة  

قة بوصف ان تسمية إننا نرى ّأن التسميتين األولى والثانية منتقدة وغير موف 

تقصر مدلولها على الجرائم التي تشكل جناية فقط ، مـن دون          ) المساهمة الجنائية (

بقية الجرائم األخرى ذات الجسامة األقل ، واعني الجنح والمخالفات التي يتسع لها             

                                                 
 النظريـة العامـة     – القسم العام    – ، نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات         محمود: ينظر   )1(

  .45 ، ص4 ، القاهرة ، ط1977 –للجريمة 
 النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف باالسـكندرية ،           –رمسيس بهنام   : ينظر   )2(

  .640 ، ص1965
ي العقاب ، رسالة ماجستير ، كليـة        محمد علي سالم ، االشتراك بالمساعدة وأثره ف       : ينظر   )3(

  .20 ، ص1979 جامعة بغداد ، –القانون 
 1969 لـسنة    111ما جاء في الفصل الخامس من قانون العقوبات العراقي رقـم            : ينظر   )4(

 .المعدل من تسمية المساهمة 



االشـتراك فـي    (أما التسمية الثانية والتي أطلق عليها       . مصطلح الجريمة عموماً    

خرى معيبة الن داللة االشتراك تنصرف أصـالً إلـى نـشاط            فهي األ ) الجريمة

الشريك ، ذلك الشخص الذي يكون دوره في الجريمة تابعاً للفاعل األصـلي ، أي               

وبالتالي فهي ) الفاعل(ان التسمية تنصرف للشريك دون ان تشمل المساهم األصلي 

المساهمة (ثة وهي   تسمية لم تعط الداللة الصحيحة للمقصود منها ، أما التسمية الثال          

المساهمة في الجريمة فإنني أرى بأنها تسمية صـحيحة وموفقـة           ) أو(اإلجرامية  

ألنها أدق من حيث المعنى وتنصرف داللتها مباشرة إلـى صـورتي المـساهمة              

وما يؤيد هذا الترجيح تبنى اغلب التشريعات لهذه        . األصلية والتبعية في آن واحد      

 1969 لـسنة    111ا قانون العقوبـات العراقـي       التسمية في صلب القوانين ومنه    

.المعدل   

مما تقدم يتضح لنا بأن المساهمة في الجريمة ال تقتـصر علـى صـورة                 

المساهمة األصلية التي تمثل ارتكاب العمل األساسي أو الفعل األصلي فيها ، بـل              

 أنها تشمل أيضاً صورة المساهمة التبعية التي هي في األصل تمثل أعماالً مباحـة             

غير مجرمة بطبيعتها ، ولكنها جرمت التصالها بالفعل الجرمي المرتكـب مـن             

الفاعل األصلي ، حيث يعاون الشريك فاعل الجريمة ، بالمـساهمة فـي تحققهـا               

بوسائل محددة حصراً في القانون ولهذا فإن المساهمة التبعية تمثل كل نشاط يرتبط             

ن ان يتضمن تنفيـذاً للجريمـة أو        بالفعل اإلجرامي ونتيجته برابطة السببية من دو      

.)5(قياماً بدور رئيس في ارتكابها  

ان القانون العراقي لم يورد تعريفاً للمساهمة التبعيـة بـالمعنى الـدارج               

، واعتبره  )6(للتعريف إنما حدد الوسائل التي يدخل بها المساهم شريكاً في الجريمة          

 اتجاه كثيـر مـن القـوانين        البعض بمثابة تعريف ، وهذا االتجاه في الواقع يمثل        

                                                 
يب حسني ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، جامعـة الـدول          جمحمود ن : ينظر   )5(

  .227 ، ص1961لسنة، ، القاهرة ، دار النهضة العربية 
 المعـدل بكافـة     1969 ،   111من قانون العقوبات العراقي رقم      ) 48(يالحظ نص المادة     )6(

 .فقراتها 



، إذ يحدد المشرع وسائل الدخول في الجريمة فقط فيعد شـريكاً            )7(العقابية الحديثة 

من حرض أو اتفق على إيقاع الجريمة بشرط وقوعها بناء على هذا التحريض أو              

االتفاق ، وكذلك من ساعد على وقوعها عمداً باألعمال المجهـزة أو المـسهلة أو               

.)8(ط وقوعها بناء على تلك المساعدةالمتممة لها بشر  

ومن تتبعنا للوسيلتين األولى والثانية ، واعني وسيلتي التحريض واالتفاق ،  

نجد التشريعات اختلفت بشأنهما ، فمنها ما يعد التحريض فـي عـداد المـساهمة               

األصلية ، وبالتالي فالمحرض في حكم الفاعل األصلي للجريمة ، باعتبـاره هـو              

 والمسؤول األول عن وقوعها ، لكونه يدفع الفاعل للجريمة بإغرائه على المدبر لها

إتيان الفعل المكون لها إذ اصطلحت تلك التشريعات تسمية الفاعل األدبـي علـى              

المحرض ، ومن بين تلك القوانين قانون العقوبات البلجيكـي وقـانون العقوبـات              

أمـا   . )9(بـات اللبنـاني   السويسري وكذلك قانون العقوبات السوري وقانون العقو      

بالنسبة لوسيلة االتفاق فقد سلكت بعض القوانين سلوكاً يختلف عن مسلك القـانون             

العراقي حيث تبنت الرأي القائم على اعتبار تلك الوسيلة من وسائل المساهمة في             

الجريمة بحجة ان جميع حاالت المساهمة تقتضي بادئ ذي بدء اتفاقاً صـريحاً او              

. )10(تعدى أمر االتفاق لكونه تحصيل حاصل لجميع حاالت المساهمةضمنياً ، وال ي

ومن هذه القوانين قانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات البلجيكـي وقـانون            

العقوبات السويسري وكذلك األلماني واالسباني والروسي وقانون العقوبات الليبي         

  .1883وقانون العقوبات المصري القديم الصادر في عام 

                                                 
) 48(مـصري ، والمـادة      ) 40(من قانون العقوبات الفرنسي والمادة      ) 60(يالحظ المادة    )7(

 .كويتي 
من (من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تنص على         ) 48(مادة  من ال ) 3(الفقرة  : ينظر   )8(

أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في األعمال المجهـزة أو المـسهلة أو              ... أعطى الفاعل   

 ) .المتممة الرتكابها
 ) .لبناني) 217(سوري و) 216(سويسري و ) 24(بلجيكي و ) 66(يالحظ المادة  )9(
 ،  354ص،  1966 ادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري        ينظر رؤوف عبيد ، مب     )10(

  .1962القاهرة ، وفي طبعة عام 



أما الوسيلة الثالثة من وسائل االشتراك في القانون العراقي فهـي وسـيلة               

المساعدة وهي الوسيلة التي أجمعت عليها كافة التشريعات الجنائيـة ، حيـث ال              

يوجد تشريع يستبعدها ، بخالف الوسيلتين السابقتين ، إذ تستبعد بعض التشريعات            

 هذا اإلجماع التشريعي، وكـذلك      ، وبسبب )11(التحريض والغالبية استبعدت االتفاق   

الفقهي كما سنرى ستكون وسيلة المساعدة موضوعاً لبحثنا هـذا، فهـي أوضـح              

وسائل االشتراك واجداها للفاعل ، ولذلك تجد التشريعات قد اعترفت لهـا بتلـك              

األهمية على نطاق واسع تعبيراً عن هذه الحقيقة بوصف ان نطاقها واسع يـشمل              

. )12(دور في ارتكاب الجريمة   ) الشريك(ون للمساهم التبعي    جميع الحاالت التي يك   

ولم يقتصر اإلجماع على تلك الوسيلة من لدن التشريعات فقط بل شمل ذلك اتفاق              

الفقهاء عليها أيضاً ، وهذا متحقق من تأكيد المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات             

الـشريك  (الذي جاء فيها     في توصياته التي خرج بها و      1975المنعقد في أثينا عام     

.)13(....)بالمعنى الدقيق هو من يشترك بالمساعدة  

وعلى أساس ما تقدم تأتي أهمية الدراسة لهذه الوسيلة بالتفصيل على اعتبار            

أن المساعدة تمثل القاعدة العامة لالشتراك في الجريمة والتي يصلح تطبيقها على            

ريمته بشكل عام ، وبالنظر لوجود      أية مساعدة تقدم للفاعل إلعانته على ارتكاب ج       

بعض حاالت المساعدة خارج نطاق هذه القاعدة في القانون العراقي ، حيث افـرد             

لها المشرع نصوصاً خاصة معتبراً إياها جرائم مستقلة بذاتها استثناء من القاعـدة             

العامة ينفصل بعضها عن فعل الفاعل األصلي ، وتقع بمجرد القيام بها مستقلة عن              

ورتب المشرع لها عقوبات خاصة تبعـاً لمقـدار         . يجة الجرمية لفعل الفاعل     النت

خطورتها اإلجرامية بشكل استثنائي ، وهذا كله يستوجب التعرف علـى األحكـام             

                                                 
 ، القـاهرة ،     4ينظر رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري ، ط             )11(

1979 ، 445.  
سع فيه كما   يالحظ المشرع العراقي لم يكتف بالتعبير عن هذه الوسيلة بلفظ المساعدة بل و             )12(

إسماعيل يوسف صادق ، المساهمة     : ينظر  . منه  ) 48(من المادة   ) 3(جاء في صدر الفقرة     

  .165 ، ص1988، ) الدراسة المتخصصة(التبعية ، بحث مقدم إلى المعهد القضائي 
  .362 ، ص1966رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، : ينظر  )13(



التفصيلية للقاعدة العامة في االشتراك إلى جانب األحكـام التفـصيلية للمـساعدة             

.ء مقارنة بين النشاطين الخاصة التي جاءت استثناء من تلك القاعدة ، وإجرا  

مـن  ) 48(من المـادة  ) 3(يضاف إلى ما تقدم اننا وجدنا بأن نص الفقرة           

قانون العقوبات نص معيب صياغياً وبحاجة إلى إعادة النظر في مفـردات تلـك              

الفقرة للتخلص من االستزادة التي تكتنفها ، وهذا يستدعي بحث موضوع المساعدة            

اغة المناسبة ، كما ان من الجدير بالذكر القول بأن          بتعمق بغية الوصول إلى الصي    

كثيراً من اللبس يحصل في بعض أعمال المساعدة التي يقوم بها المساعد وبخاصة             

في األعمال المسهلة والمتممة التي يقدمها للفاعل حيث يحصل التداخل بينها وبين            

 اغلـب   فعل الفاعل األصلي نظراً لزمن وقوعها الذي يعاصر فعل الفاعـل فـي            

األحيان مما يخرج تلك األعمال عن طبيعة فعل االشتراك بالمساعدة ، مما يتطلب             

.وضع الحدود الفاصلة بين فعل الشريك وفعل الفاعل األصلي   

كما ان الواقع العملي يظهر لنا أهمية البحث في هذا الموضـوع بـشكل                

قي يغلـب   خاص ، حيث ان نسبة كبيرة من القرارات الصادرة عن القضاء العرا           

عليها خطًأ شائعاً وهو عدم الدقة في اغلب األحيان التي تكتنف تلك القرارات مـن     

حيث اإلسناد غير السليم لنصوص القانون في مجال المساهمة عموماً واالشـتراك            

بوسائله الثالث على وجه الخصوص ، فكثيراً ما نرى أية قضية تظهر فيها حالـة               

انت تخص فعل الفاعل أو فعل الشريك تسند        من حاالت المساهمة بض النظر ان ك      

 48 و   47اليها نصوص المواد المتعلقة بعموم المساهمة حيث اإلشارة إلى المواد           

 من قانون العقوبات رغم عدم وجود وقائع في القضية تقابل هـذه اإلشـارة              49و  

يمكن االستدالل بها إزاء تلك المواد ، حيث اغلبها تقع زائدة ولـيس لهـا محـل                 

ومن اجل اغناء المكتبـة العربيـة عمومـاً         . بيق وهذا ما سنفعله في حينه         للتط

والمكتبة العراقية خصوصاً ببحوث على قدٍر عاٍل من الدقة واإلسـناد القـضائي             

.يستفيد منها الباحث ومطبق القانون   

خصصت هذا البحث لموضوع المساعدة كوسيلة من وسائل االشتراك في            

ة معمقة لتلك الوسيلة مغلبـاً فيهـا الطـابع العملـي            الجريمة حيث سأقوم بدراس   

الستجالء ماهيتها وطبيعتها وخصائصها وأركانها وصورها مستخلصاً هذا من نهج 

قانون العقوبات العراقي والقانون المقارن منطلقاً في ذلك من حقيقة قانونية مفادها            



د المنظمة لوسيلة   ان القواعد العامة التي تحكم االشتراك بشكل عام هي ذات القواع          

االشتراك بالمساعدة ، فان ما يصح على االشتراك عموماً ينسحب ذاته إلى تلـك              

.الوسيلة ، فهي واحدة من حيث الطبيعة والخصائص واألركان   
:خطة البحث   

وعلى أساس ما تقدم سنعرض لموضوع البحث من خالل اربعـة فـصول             

اء نظرة تاريخية عـن تطـور   رئيسة يسبقها فصل تمهيدي بعد المقدمة يكرس إللق    

التطـور التـاريخي    (فكرة االشتراك عموماً عبر حقب زمنية منتخبة تحت عنوان          

أما الفصول األربعة ، فسنتناول في الفـصل        ) . والتشريعي لالشتراك في الجريمة   

األول منها مفهوم وسيلة المساعدة من خالل ثالثة مباحث ، األول يخصص لبحث             

شتراك الجنائي ويكون ذلك من خالل ثالث مطالب ، األول          ماهية المساعدة في اال   

يتعلق بنظرية المساعدة والثاني لموقف الفقه من مفهوم المساعدة والثالث لموقـف            

أما المبحث الثاني فخصص للبحث في موضوع       . التشريعات من مفهوم المساعدة     

ع مطالـب   األسس التي تقوم عليها فكرة المساعدة وسيتم تناول ذلك من خالل أرب           

األول منها يبحث في طبيعة فعل المساعدة والخصائص التي تتميز بهـا والثـاني              

لتأشير االتجاهات الفقهية في تحديد أساس قاعدة المساعدة في االشتراك ويتم ذلـك     

من خالل ثالث فروع ، الفرع األول منها يكرس لمذهب وحدة الجريمة ، والفرع              

لمساهمين ، وفي الفرع الثالث فنتنـاول مـذهب         الثاني تناول تعدد الجرائم بتعدد ا     

.استقالل المساهمين في جريمة واحدة   

أما المطلب الثالث فسيخصص لموقف المؤتمر الـدولي الـسابع لقـانون            

 من المذاهب الفقهية في تحديد أساس فكـرة         1957العقوبات المنعقد في أثينا عام      

ع العراقي فـي تحديـد      في حين خصص المطلب الرابع لموقف المشر      . المساعدة  

األساس القانوني لفعل المساعدة ، وفي المبحث الثالث نتناول تمييز فعل الـشريك             

بالمساعدة عن فعل الفاعل األصلي ومن خالل أربع مطالب ، المطلب األول لبحث             

االتجاه الموضوعي والثاني لبحث االتجاه الشخصي والثالث لبحث االتجاه المختلط          

أما الفصل الثاني فسيتم بحث األركـان       . يم االتجاهات الثالث    والرابع سيكرس لتقي  

العامة للمساعدة ومن خالل ثالث مباحث المبحث األول يبحث فيه الركن المـادي             

وهو وقوع فعل يعاقب عليه القانون ، ويكون ذلك من خالل ثالث مطالـب األول               



من خالل أربع   لبحث التالزم بين فعل الشريك وفعل الفاعل األصلي ، وسيتم ذلك            

فروع األول منها يخصص للبحث في اإلجراءات القانونية والمحاكمـة والعقـاب            

والثاني لالشتراك في المخالفات والثالث متعلق بموضوع عـدول الفاعـل عـن             

أما الفرع الرابع فيبحث في موضوع عدول الـشريك بالمـساعدة عـن             . جريمته

شـتراك فـي االشـتراك ،       أما المطلب الثاني فيخصص لموضوع اال     . مساهمته  

والمطلب الثالث لموضوع التقادم وأثره على أفعال المساهمين ، وفـي المبحـث             

الثاني سيبحث موضوع الركن المادي للجريمة ويعني ذلـك وقـوع نـشاط فـي               

المساعدة مرتبط بفعل الفاعل ويتم بحث ذلك من خالل ثالث مطالب األول يكـون              

لبحث النتيجة اإلجرامية والمطلـب الثالـث   لنشاط شريك المساعد والمطلب الثاني  

وفي المبحث الثالث سيبحث موضوع الركن المعنوي لفعل        . لبحث العالقة السببية    

المساعدة والذي يعني قصد التدخل لدى الشريك بالمساعدة ويكون ذلك من خـالل             

ثالث مطالب ، األول يتناول الموضوع في الجرائم العمدية ويكون ذلك من خالل             

 تمثل اشتراطات توفر القصد الجنائي ، ففي الفرع األول يبحث شرط العلم             فرعين

أما المطلـب الثـاني سـيكون للبحـث         . وفي الفرع الثاني يبحث شرط اإلرادة       

بموضوع القصد الجنائي في الجرائم غير العمدية ، وفي المطلـب الثالـث فانـه               

.رائم غير العمديةسيفرد لبحث موقف المشرع العراقي من وقوع المساعدة في الج  

أما الفصل الثالث فسنبحث فيه صور االشتراك بالمساعدة وتمييزهـا عمـا            

يشابهها ويكون ذلك من ثالث مباحث األول منها يكون لصور المساعدة من حيث             

زمن وقوعها ومن خالل ثالث مطالب األول يكون للمساعدة باألعمال المجهـزة            

سهلة للجريمة والثالث للمساعدة باألعمـال      للجريمة والثاني للمساعدة باألعمال الم    

أما المبحث الثاني فيخصص لصور المساعدة باإلمتناع ، فـي          . المتممة للجريمة   

حين سيتم تناول موضوع تمييز االشتراك بالمساعدة عما يشابهها فـي المبحـث             

الثالث ومن خالل سبع مطالب األول سيكون للمساعدة في ارتكاب جريمة االتفاق            

 والثاني للمساعدة على الجرائم الماسة بأمن الدولـة الـداخلي والجـرائم             الجنائي

اإلرهابية والثالث للمساعدة على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخـارجي والرابـع            

للمساعدة على تمكين المحكوم عليهم في الهرب والخامس لمساعدة المقبوض عليهم  



جرائم الفسق والفجور والسابع أو المحجوزين على الهرب والسادس للمساعدة على 

.للمساعدة على االنتحار   

أما الفصل الرابع فسيخصص للبحث فـي الجـزاءات وتـأثير الظـروف             

واألعذار والنتائج المتوقعة عليها من خالل ثالث مباحث األول في تحديد عقوبـة             

الشريك المساعد ويكون ذلك بمطلبين األول سيبحث في مسلك التشريعات المختلفة           

تحديد عقوبة الشريك المساعد وبفرعين األول لعقوبة الجريمة المقررة قانونـاً           في  

أما المطلب الثاني فسنبين    . والثاني لعقوبة اخف من عقوبة الجريمة المقررة قانوناً         

أما المبحث الثاني   . فيه مسلك المشرع العراقي في تحديد عقوبة الشريك المساعد          

لى عقوبة الشريك المساعد ، ويكون ذلك من        فسيكون للظروف واألعذار وأثرها ع    

خالل ثالث مطالب األول يكون للظروف وأثرها على عقوبة المساعد وسيتم ذلك            

أما المطلب الثـاني    . بفرعين األول للظروف المادية والثاني للظروف الشخصية        

فنتناول فيه األعذار القانونية وأثرها على عقوبة المساعدة وبفرعين األول يكـون            

أما المطلب الثالث فـسيكون خـاص       . عذار الشخصية والثاني لألعذار المادية      لأل

وفي المبحث الثالث سـيبحث     . بالتمييز بين الظروف القضائية واألعذار القانونية       

موضوع اثر اختالف القصد وكيفية العلم في عقوبة المساعد ، وفي المبحث الرابع             

عن وقوع جريمـة غيـر التـي    فسيكون خاص ببحث مسؤولية الشريك المساعدة      

ويتم ذلك من خالل مطلبـين األول       ) الجريمة المحتملة (وقعت المساهمة من اجلها     

لبحث األساس القانوني لمسؤولية الشريك بالمساعدة عن الجريمة المحتملة والثاني          

.يبحث في أحكام النتيجة المحتملة ومسؤولية الشريك المساعد عنها  

 البحث بتطبيقات قضائية وافية قدر المـستطاع        لقد عقدنا العزم على تعزيز    

للقضاء العراقي والقضاء المقارن وسنقرنها بتعليقاتنا وآرائنا حول كل نقطة نجدها           

.بحاجة إلى بيان للرأي   

ان البحث في موضوع المساهمة عموماً لم يكن أمره يسيراً ، فكيف الحال             

 الكتابة المعمقة فيها ، فكل      في بحث يتعلق بجزئية من جزئيات المساهمة الذي تندر        

ما كتب عن المساهمة عموماً جاء ضمن سياق الدراسة والبحث في القسم العام من              

القوانين العقابية وليس كدراسة متخصصة ومعمقة لهذا الموضوع الحيوي سـيما           

وان نهجنا في هذا البحث لم يكن نهجاً للبحث في جوهر الجريمة ذاتها والمسؤولية              



ارتكابها ، وإنما هو بحث يدور خارج نطاق الجريمة ، وينصب على            الجنائية عن   

مرتكب فعل المساعدة فيها ، باعتباره شريكاً لمرتكبها الفعلي وما يترتب على هذا             

.من آثار قانونية بشأن هذا الشريك   

لقد آليت على نفسي الكتابة في هذا الموضوع رغـم صـعوبته وتـشعبه              

من موضوعات قانون العقوبات والتي سـنعرج       وعالقته بأكثر من موضوع واحد      

عليها في ثنايا البحث كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتتجسد الـصعوبة فـي ذلـك     

لصعوبة الحصول على الكم الذي يتناسب مع موضوع البحـث مـن القـرارات              

القضائية العراقية والقضاء في الدول األخرى ، ففي سبيل الحصول عليها استدعت            

األحيان مراجعة محاكم الموضوع المختصة بغية الوقوف علـى         الحاجة في بعض    

الحيثيات من مصادرها متوخياً في ذلك الدقة العلمية والمنهجيـة الـصحيحة فـي              

البحث ، وكلي أمل ان أكون عند حسن ظن من يعنيهم أمر هذه الدراسـة والتـي                 

ـ            ن البحـوث   أجدها تمثل اسهامة متواضعة لرفد المكتبة القانونية بما تفتقر إليه م

.المتخصصة المعمقة لتكون بمتناول طالبيها ومن اهللا العون والسداد   

 

 

 

 

 متهيد
 التطور التارخيي والتشريعي لالشرتاك يف اجلرمية

لباحث عنها التتبع ألصول تلـك      إن اإلحاطة بأية فكرة قانونية تستلزم من ا       

فـة مـا إذا   رة في بطون التاريخ بغية الوقوف على مصادرها وجذورها ومعر       الفك

كانت هذه الفكرة ذات جذور تاريخيـة أم ال ، ثـم متابعـة مراحـل تطورهـا                  

وصيرورتها قاعدة عامة من خالل دراسة حقب تاريخية متتالية ، وعلـى أسـاس              

ذلك فإن البحث في موضوع المساعدة في الجريمة يقتضي منا إلقاء نظرة تاريخية             

نتعرض له من خالل معرفـة      ا ما س  كرة الموضوع عبر فترات مختلفة وهذ     على ف 

موقف الشرائع العراقية القديمة من فكرة المـساعدة ، وكـذلك موقـف القـانون               



الروماني والشريعة اإلسالمية ، وكذلك قانون الجزاء العثماني وقانون العقوبـات           

:البغدادي وفقاً للفقرات اآلتية   
: في الشرائع العراقية القديمة –أوًال   

دالة والحرية مفاهيم كانت سائدة في الشرائع العراقية          ان القانون والع   يبدو 

القديمة، بل إنها سمات أساسية للفكر في بالد وادي الرافدين من الناحية الفطريـة              

والعملية منذ القدم ، بحيث شملت هذه السمات جزءاً كبيراً من حيـاة الـسومريين               

ـ    نيواآلثـار االجتماعية واالقتصادية ، حيث عثر المنقبون        ضون القـرن    فـي غ

الماضي على آالف األلواح الطينية المدونة بـشتى أصـناف الوثـائق القانونيـة              

السومرية ، كالعقود والوصايا والـصكوك الخاصـة واالتفاقيـات والكمبيـاالت            

والوصوالت وقرارات المحاكم وعلى ما يبدو ان العاملين في مجال القضاء مـن             

حاكم والتي اكتسبت صـفة الـسوابق       السومريين كانوا يهتمون كثيراً بقرارات الم     

القضائية ، إذ كانت مثل هذه الحاالت تدون بعدة نسخ ليسهل الرجوع إليهـا عنـد                

.الحاجة   

العثور على   لها للداللة على ما تقدم من قول        ومن الوثائق التي يمكن تسجي     

حكم من أحكام المحاكم السومرية القديمة إذ نجد فيه حضوراً لفكرة المساعدة فـي              

، واعتبار من يقوم بها هو شريك في الجريمة وحكمه حكم الفاعـل ،              )14(جريمةال

وهذا مستخلص من فحوى القرار المذكور ، وحيثياته التي جاءت تعبر عن وجود             

الفكرة موضوعة البحث في أذهان رجال القضاء في ذلك الزمن ، ومن المحتمـل              

 بدليل تدوينها بأكثر مـن       في هذه الوثيقة قد اعتبر سابقة قضائية مهمة         ما ورد  أن

.نسخة   

 قبل الميالد ، وفي بالد سومر ، حصل          1850لقد جاء في الوثيقة في عام        

حادث قتل ألحد موظفي المعبد واتهم ثالثة رجال بقتله ، وألسباب غير معروفـة              

ولكن الغريب في األمر ان الزوجة      . اخبر هؤالء القتلة زوجة القتيل بمقتل زوجها        

قتلة ، ولم تبلغ السلطات المختصة باألمر ، بيد ان العدالـة كانـت             احتفظت بسر ال  
                                                 

 ما سنرى هو بمثابة رد على من يدعي خـالف            على نحو  األدلةوهذا الرأي الذي تدعمه      )14(

سالم ، االشتراك بالمـساعدة     علي   محمد   األستاذذلك من الباحثين ومن بينهم ما ورد برسالة         

  .10 ، ص1979،  جامعة بغداد –بغداد ، كلية القانون  في العقاب وأثره



حتى في تلك األزمان الموغلة في القدم مهيمنة وقادرة وبخاصة فـي بـالد وادي               

فأحال القـضية   ) آيسن(لى علم ملك ساللة     ين المتمدنة ، فبلغ خبر الجريمة إ      الرافد

 المجمع الذي كـان يمثـل       وهو) نفر(في مدينة   ) مجمع المواطنين (للنظر فيها إلى    

 رجـال   هيئة المحكمة هناك للفصل في القضايا ، وفي ذلك المجمع نهض تـسعة            

ش القضية كون الجريمة ال تقتصر على     ا هؤالء في نق   ليقاضوا المتهمين ، حيث بدأ    

، بل يلزم أيضاً مقاضاة الزوجـة       ) األصليون(الرجال الثالثة وهم القتلة الفاعلون      

اتمة لألمر بعد ان علمت بالجريمة األمر الذي يجعلها شريكة          بسبب بقائها ساكتة ك   

،  المحكمة رجالن للدفاع عن المرأة     وعلى اثر هذا االتهام انبرى في     . في الجريمة   

. ينبغي تبرئتها فال ينالها العقابفدافعا بأن المرأة لم تشترك في مقتل زوجها ولذلك   

ان العقوبة ينبغـي أال     "القول  بفأقر أعضاء المحكمة حجج الدفاع مبررين قرارهم        

إال على الرجـال    ) نفر(محكمة  ذلك لم تحكم    وبموجب  " تشمل سوى القتلة الفاعلين   

  .)15(الثالثة

رم علـى    قة يكشف لنا بأن فكرة مساعدة المج      إن ما تقدم من أمر هذه الوثي       

جريمته كان لها حضور في أذهان السومريين وأحكامهم ويتضح بأن هذه الفكـرة             

نات أفكار القدامى من العراقيين وليس فكرة جاء بها علينا الفكر القـانوني             وليدة ب 

العربي الحديث ، مما يعني ذلك مدى تطور الفكر القانوني لدى مجتمعـات بـالد               

.وادي الرافدين األوائل والسيما السومريين   

                                                 
) نفـر (مدينـة   فـي  األمريكيـة م في تنقيبات البعثة 1950عثر على هذه الوثيقة في عام  )15(

 مـا   قرار الحكم الوارد فيها وبـين      بين   ايقارنو ان   أرادواوالعلماء الذين دارسوا هذه الوثيقة      

 ترجمة  أرسلواولذلك  . يكون عليه الحكم في العصور الحديثة في قضية مماثلة          = =يمكن ان 

 األمريكيةة   عميد كلية الحقوق في بنسلفانيا وعضو المحكمة العليا للواليات المتحد          إلىالوثيقة  

 بان ان القضاة    إذا خاصة   أهمية القانوني فكان جوابه ذا      رأيه م واستفتوه    1945 -1930عام  

 قـال بـالحرف     إذ. المتحدثين يتفقون مع القضاة السومريين القدامى ويحكمون بالحكم نفسه          

ن ما  فا.  قوانيننا   أحكامان تلك الزوجة ال يمكن ان تعد شريكة في الجريمة بموجب            " الواحد  

بل يجب ان يكون قـد       ينبغي ان يعد شريكا في الجرم ليس من علم ارتكاب الجريمة فقط ،            

–فـوزي رشـيد     . ينظر ذلك تفصيليا د   ".  ساعده أو زين له    أو أسعفه أو المجرم القاتل    آوى

 .  وما بعدها1979 بغداد سنة –الشرائع العراقية القديمة 



أما بالنسبة لفكرة المساعدة في القوانين والشرائع العراقية القديمة األخرى            

 ،  )16(لم يتم العثور على الفكرة في تلك القوانين ، إذ لم يعثر في قانون اورنمـو               ف

 على أية إشارة للمساعدة في ارتكاب الجريمـة         )18(ت عشتار  ولب )17(اوقانون اشنون 

 إشارة إلـى    )19(بشكل واضح غير انه وجد في بعض المواد من شريعة حمورابي          

إذ اتسمت العقوبات لهذه الجريمـة      عقوبة من يساعد عبداً على الهرب او إيوائه ،          

إذا ساعد رجل أمـا     " من قانون حمورابي على انه      ) 15(بالشدة فقد نصت المادة     

عبداً يعود للقصر أو أمة تعود للقصر أو عبداً يعود لمولى أو أمة تعود لمولى على              

ومن هذا األثر يمكننا القول إن فكرة       " . الهروب من بوابة المدينة ، فيجب أن يعدم       

يضاً في شريعة حمورابي ، غير أنها لـم         مساعدة على الجريمة كانت معروفة أ     ال

  .)20(تكن بذلك الوضوح الذي وجد لدى السومريين
: في القانون الروماني -ثانيًا  

لقد عرف القانون الروماني فكرة االشتراك بالجريمة من خـالل وسـيلة              

حـدهما المـساعدة الماديـة      المساعدة إذ وجد ان القانون حدد نوعين للمساعدة ، أ         

واألخرى المساعدة المعنوية ، كما وجد بأن هذا القانون حدد عقوبة المساعدة فـي              

بعض الجرائم وليس في جميع الجرائم ، مما أدى ذلك إلى اخـتالف فـي الفقـه                 

الجنائي الروماني حول جواز إيقاع العقاب لمساعد بشكل عام أم قصر العقاب على 
                                                 

ة في الوقت الحاضر وسميت باسم الملك اورنمو         الشرائع المعروف  أقدمشريعة اورنمو من     )16(

قانون –حمد سالم زناتي    م. ينظر ذلك د  . م. ق 2003 -2111 الثالثة سنة    أورمؤسس ساللة   

 1971عـام     ينـاير  األولالعـدد   ية واالقتصادية السنة الثالثة     مجلة العلوم القانون  –حمورابي

 .  3ص
 اشـنونا والـذي سـبق شـريعة      مدينـة ملك)بيالالما( اشنونا في عهد الملك دون قانون )17(

 1975 الكويـت عـام    – تاريخ النظم والشرائع   – ينظر ذلك عبد السالم الترمانيني     .حمورابي

 .  153ص
ينظر ذلك في محمـود  . م.  ق1794-2017من سنة ) آيسن(عشتار خامس ملوك ساللة  )18(

 . 3 ص– المرجع السابق –م زناتي الس
مـن قبـل الملـك    . م. ق1892-1794ذي وضع سنة شريعة حمورابي وهي القانون ال )19(

 .122 وص106 ص– المرجع السابق –فوزي رشيد . ينظر ذلك د. حمورابي ملك بابل 
  ..122و 106فوزي رشيد ، المرجع السابق ، ص. د )20(



رائم المعاقـب علـى أفعـال المـساعدة فيهـا والمحـددة             المساعد في حدود الج   

.)21(بالقانون  

إن القانون الروماني اشترط لعقاب المساعد أن يكون عالماً بالغرض الذي             

يقدم من اجله المساعدة وأدى ذلك إلى ارتكاب الجريمة ، وما عدا ذلـك يعاقـب                

كبها هذا المساهم   المساهم الجريمة عن الجريمة التي ساهم فيها كما لو كان قد ارت           

أما قانون األلواح االثني عشر فقد اعتبر إخفـاء األشـياء المـسروقة             . )22(بمفرده

جريمة مستقلة قائمة بذاتها وليس اشتراكاً بالمـساعدة الالحقـة علـى ارتكـاب              

.)23(الجريمة  

                                                 
 بالعقـاب ، رسـالة ماجـستير ،    وأثرهـا محمد علي سالم ، االشتراك بالمساعدة : ينظر  )21(

  .1100 ص مصدر سابق ،،1979
ة اطروح – في الجريمة األصليةفوزية عبد الستار ، المساهمة . تفصيل ذلك في د: ينظر  )22(

 وكذلك مدونة جوسـتنيان فـي الفقـه     12 -11 ص 1967دكتورة دار النهضة العربية سنة      

 . 49 ص ،1946 ، القاهرة ، 1 نقلها للعربية عبد العزيز فهمي ط–الروماني 
 1968 ، مطبعة شفيق ، بغداد سـنة  1ي ، القانون الروماني ، جصبيح مسكون. د: ينظر  )23(

 .426ص



: في الشريعة اإلسالمية -ثالثًا  
ورتيها األصـلية  لقد عرفت الشريعة اإلسالمية فكرة المساهمة الجنائية بص       

يطلق عليـه   " بالفاعل األصلي "  إذ ان ما تطلق عليه القوانين الوضعية         )24(والتبعية

فان " الشريك " كما ان ما تطلق عليه القوانين تسمية " المباشر " في الشريعة تعبير  

" أو  " غير المباشر   " أو  " المعاون  "  أو   )25("المتسبب  " الشريعة تطلق عليه تعبير     

، ألن المسميات األربعة تعود لمسمى واحد هو الشريك في الجريمـة            )26("المسبب  

وهو من يقتصر دوره على تقديم المعونة لمن يباشر الجريمة سـواء كـان ذلـك                

.)27(باالتفاق معه أو بمساعدته أو تشجيعه  

ان القاعدة في الشريعة اإلسالمية تقضي اعتبار حالـة تقـديم العـون أو                

 جريمة مستقلة قائمة بذاتها ، إذ يعاقب المـساعد سـواء            المساعدة لفاعل الجريمة  

وسند ذلك ان الشريعة تـدعو إلـى تحـريم          . وقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع     

ان " المنكرات ، والجرائم تعد من أشدها ، فضالً عن ذلك فالقاعدة األصولية تقول              

  .)28("ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم 

 بالنشاط االيجابي ، فإنما تقر تحقيق الجريمة         والشريعة مثلما تعترف أصالً    

ن قواعـد   بدور سلبي وبالتالي يصبح االشتراك بالمساعدة السلبية في أحكامهـا ال          

ة على القرآن الكريم والسنة النبوية تتسم بالطابع األخالقي         ينالشريعة اإلسالمية المب  

                                                 
 هي القرآن الكريم والسنة النبويـة وقـضاء   اإلسالميةمصادر حكم المساهمة في الشريعة  )24(

 المسئولية الجنائية فـي     –مصطفى الزلمي   .  ينظر تفاصيل ذلك د    واإلجماعالخلفاء الراشدين   

 .172ص 1982 سنة 1 جاإلسالميةعة يالشر
 2 القسم العام ط– مقارنا بالوضعي اإلسالميعبد القادر عودة ، التشريع الجنائي : ينظر  )25(

 .377 ص1959 سنة – القاهرة –
 احمد ابن   واإلمام مالك   واإلمام حنيفة   أبو، وقال   2/374في بداية المجتهد ونهاية المقتصد       )26(

 ) :9/149(وفـي المبـسوط     " بة  راح حكم يتعلق بال   ألنهالمعاون في قطع الطريق كالمباشر      

 . المباشر في قطع الطريق سواء عندنا 
  .377عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص: ينظر  )27(
 .377المرجع السابق ، ص)28(



قف متفرجاً ولـم    فكل من رأى ارتكاب جريمة ، او المحاولة لها فو         . )29(واإلنساني

يحاول منع الجاني من تنفيذ الجريمة مع استطاعته ومكنته ، يعد مـساهماً تبعيـاً               

ويعاقب بعقوبة تعزيرية في ضوء ظروف تلك الجريمة ومدى إمكانيـة المتفـرج             

.)30(واستطاعته في منعها  

فالشريعة توجب على اإلنسان أن يدافع عن نفس الغير كما يدافع عن نفسه               

غير وعرضه كما يدافع عن ماله وعرضه ، فإذا تمكن من ذلك وامتنع             وعن مال ال  

واتخذ موقفاً سلبياً متفرجاً يعد مساهماً فـي الجريمـة مـساهمة تبعيـة بطريقـة                

.)31(سلبية  

(والرسول العظيم     ρ انصر  (يأمر بمناصرة اإلنسان ألخيه اإلنسان ويقول       ) 

ن تمنعه مـن الظلـم وان كـان         ، فإذا كان ظالماً عليك ا     ) أخاك ظالماً أو مظلوماً   

ومنع المجرم من تنفيذ عمل إجرامي يعد مـن         . مظلوماً عليك ان تمنع الظلم عنه       

وَتعـاوُنوْا عَلـى    ((أعمال البر التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى          
ــمِ    ــى اِإلْثـ ــاوُنوْا عَلـ ــوى وال َتعـ ــرب والتَّْقـ اْلـ

(بي ويقول الن. )32())واْلعدواِن ρ من شهر على المسلمين سيفاً فقد احل دمه ) 

                                                 
من انه لـو نقـب   ) " 7/66(ومن تطبيقات المساهمة االيجابية ما قاله الكاساني في البدائع  )29(

ان :  السكة حمـاله جمعـا ينظـر         إلىمتاع فلما خرج به     رجالن ودخل احدهما يستخرج ال    

ويعـزر  .  منـه  واإلخـراج  األخـذ  هو السارق لوجود     ألنهعرف الداخل منهما بعينه فقطع      

 . اعان على المعصية وهذه المعصية ليس فيها حد مقدر فيعزرألنهالخارج 
ص فأمـسكه  لو اجتمعت جماعة على قتل شـخ ) :" 2/12(جاء في مباني تكملة المنهاج  )30(

، وعلى الممـسك الحـبس      ) القصاص( ثالث فعلى القاتل القود      إليه ونظر   آخراحدهم وقتله   

 إجرامـي فالناضر هنا لم يقدم أي نـشاط        ".  عيناه   أداً حتى يموت وعلي الناضر ان تفق      مؤب

 من تنفيـذ الجريمـة يعتبـر        اآلخرين فلم يمنع الجناة     اًبيابي ولكن بما انه اتخذ موقفا سل      ايج

 .ما فيها مساهمة جنائية تبعية مساه
 1 ج82 سـنة  -اإلسـالمية  الجنائية في الشريعة ليةومصطفى الزلمي ، المسؤ. د: ينظر  )31(

 .184ص
  .2اآلية: المائدة سورة  )32(



، وبنى على هذا النص بعض الفقهاء وجوب منعه من الجريمة إلى درجة أن قالوا               

.)33(بقتله إن لم يمتنع عن إجرامه  

  بمثابة الفاعل المباشر للجريمـة      ويعد الشريك المتسبب في بعض األحيان        

المادي للجريمة في نظر غالبية فقهاء      أكثر من ذلك ، رغم عدم قيامه بإتيان الركن          

–الشريعة اإلسالمية ، في حالة ما إذا كان الفاعل المباشر الحقيقي ما هو إالّ أداة                

وهذه الحالة تقابل حالة الفاعل المعنوي في القوانين       (يستخدمها المتسبب كيفما يشاء     

ـ         : الحديثة الذي عرف كونه      ة ،  من يدفع شخصاً غير مسؤول عن تنفيـذ الجريم

وهي الحالة التي ال زالت محل خالف في الفقه والقـوانين الجنائيـة الحديثـة ،                

باعتباره قام بتنفيذ الفعل المكون للجريمة ولكنه غير مسؤول جزائيـاً عنهـا ألي              

.)34(سبب  

ان المتتبع للفقه اإلسالمي يجد ان اهتمام الباحث اإلسالمي في موضـوع              

در األهمية التي يوليها إلى الفاعل المباشر ،        ليس على ق  ) الشريك(الفاعل المتسبب   

إذ لم ينل المتسبب العناية التي حظي الفاعل المباشر للجريمة ، ومرد ذلك ناشـئ               

من حقيقة ثابتة وهي إن عقوبة الشريك المتسبب ال تتعدى بأي حال عقوبة التعزير              

وظـروف  مة الجريمـة ،      ، إذ يراعي فيها جسا     )35(الذي يترك تقديرها إلى اإلمام    

الجاني والمجني عليه ، ولألمام سلطة تقديرية مطلقة في هذا الصدد ، فـي حـين                

نجد ان عقوبتي الحد والقصاص توقع على الجرائم البالغـة الخطـورة ، والتـي               

وردت على سبيل الحصر ، إذ ان تلك العقوبات ثابتة ال تتغير ومن الجدير بالذكر               

                                                 
) ρ(من شهر سيفاً على المسلمين وجب قتله لقول الرسول ) :" 2/92(ورد في منال خسرو  )33(

 "  دفع الضرر واجب أن  وجبوإنما) أي هدره ( حل دمه من شهر على المسلمين سيفا فقد ا
 ، 1976 ، بغـداد ،  2 ط- 1، طحميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديـد  : ينظر  )34(

 سـنة   – العامة في قانون العقوبات      األحكام ، شرح    إسماعيل إبراهيم؛ وكذلك محمد    212ص

 .302 ص1959
 كل معصية ليس ي فآلدمي أوأن عقوبته تجب حقاً هللا التعزير يعني التأديب ويعرفه الفقه ب )35(

ينظر ذلك فـي    .  الربا ومال اليتيم     أكل ، مثل    اإلسالميلها عقوبة مقدرة من قبل المشروع       

 .  421 ص1976 مؤسسة الرسالة عام –عبد الكريم زيدان مجموعة بحوث فقهية 



يرتها لألوضاع االجتماعية المتغيرة بتغيـر      هنا أن نظام يكفل لألحكام الجنائية مسا      

.األزمان والمكان   

تفرض بمقتضى القاعدة العامة في      ) الحد والقصاص (أما العقوبات المقدرة     

الشريعة اإلسالمية على الشريك المباشر دون الشريك المتسبب باعتبار ان عمـل            

 عليه عقوبة   ، فمن الممكن ان تفرض    )36(األخير يعد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات     

تعزيرية بدالً من العقوبة المقررة للحد ، يضاف إلى ذلك انه مما يجـافي العـدل                

وعلى أساس هذه المبـررات يـرى اهتمـام         . )37(والمنطق المساواة بين مختلفين   

الباحث اإلسالمي في موضوع الفاعل المباشر أكثر من اهتمامه بموضوع الشريك           

وعيها لها حضور في الشريعة اإلسالمية ،       المتسبب ، ورغم ذلك فأن المساهمة بن      

بل أنها تتميز بخصوصية منطلقاتها ، وهذا نابع مـن إحاطتهـا بكـل األفعـال                

.والتصرفات اإلنسانية   
: في قانون الجزاء العثماني –رابعًا   

عالج قانون الجزاء العثماني موضوع االشتراك الجرمي في الفصل الرابع            

 وطبقاً للمادة المذكورة يكون االشتراك على نوعين ،         )45(منه إذ ذكر ذلك بالمادة      

النوع األول هو االشتراك األصلي والذي يتحقق بصورة مباشرة ، إذ يقـدم عـدة               

أشخاص متحدين على ارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة ، والنوع الثاني هو              

اتهـا  ددت المادة ذ  الذي يتحقق بصورة غير مباشرة ، وح      االشتراك الفرعي ، وهو     

عدة بتقـديم   ئل التدخل الفرعي المحقق لالشتراك بالتحريض واإلرشاد والمسا       اوس

، واالشـتراك الجرمـي    )38(اء وإخفاء ما ينتج عن الجريمـة      السالح واإلمداد بالغذ  

بنوعيه يقتصر على الجنايات والجنح دون المخالفات ، كمـا ان المـساعدة فهـي          

                                                 
 مبـدأ دم نفس التعبير حيث يقابلـه   القوانين الجنائية الحديثة بهذا المبدأ وان لم يستخأخذت )36(

 سـنة   اإلسالميةالعزيز في الشريعة     ،   ينظر عبد العزيز عامر   . الشك يفسر لمصلحة المتهم     

  36 ص1957
  .35عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص: ينظر  )37(
 ، مطبعة الجامعـة الـسورية ،   5عبد الوهاب حومد الحقوق الجزائية العامة ، ط: ينظر  )38(

  .298 ، ص1959



وممـا يالحـظ ان     . )39( بنسبة معينـة   هاالجريمة التي تدخل فيها بعد تخفيف     عقوبة  

القانون العثماني لم يعالج اثر الظروف الخاصة بالفاعلين على المـشاركين فـي             

الجريمة لذلك تولى القضاء بيان حكم هذه الظروف في القضايا التي تعرض عليه             

.)40(وفقاً الجتهاده  

:)41()الملغي( في قانون العقوبات البغدادي -خامسًا  

الفـاعلون   (ن موضوع االشتراك في الجريمة تحت عنوان        عالج هذا القانو   

وفي نطاق ذلك عد القانون المساعدة وسيلة مـن وسـائل           ) . األصليون والشركاء 

) 3(منه على سبيل الحصر ، وجاء بالفقرة        ) 54(االشتراك، إذ حدد ذلك في المادة       

حاً أو آالت  من أعطى الفاعل أو الفاعلين سـال       -ثالثاً:(من المادة المذكورة ما يلي      

أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأيـة                

) .المتممة الرتكابها(طريقة أخرى في األعمال المجهزة أو السهلة أو   

الواردة في   " يعد شريكاً في الجريمة     "إذ يستفاد من استعمال المشرع تعبير        

غدادي ان يشمل االشتراك في المخالفات      من قانون العقوبات الب   ) 54(صدر المادة   

أيضاً خالفاً التجاه القانون العثماني الذي قصر االشتراك على الجنايـات والجـنح       

م خاص اعتبرت فيـه الـشريك فـاعالً    منه فقد جاءت بحك  ) 55(أما المادة   . فقط  

 م  وبينت الفقرتان الثانية والثالثـة    . صلياً إذا حضر مسرح الجريمة أثناء ارتكابها        أ

من القانون تأثير األحوال بالفاعل على الشريك أو ما تسمى بالظروف           ) 56(المادة  

.الشخصية وتأثيرها على باقي المساهمين   

ص إلى القول بأن فكرة االشتراك في الجريمة بـشكل           مما تقدم جميعاً نخل    

عام والمساعدة فيها بشكل خاص كانت فكرة قديمة ، بل إنها موغلة القـدم ، وان                

ثابت تاريخياً يثبت أن فكرة المساعدة في الجريمة نشأت في بالد العرب وتحديداً             ال
                                                 

بعة دار الـسالم ،  تفصيل ذلك رشيد عالي الكيالني ، مسالك قانون العقوبات ، مط: ينظر  )39(

  .93 ، ص1924، بغداد
  .328عبد الوهاب حومد ، المرجع السابق ، ص: ينظر  )40(
 وأصـبح  21/11/1918وضع القانون المذكور من قبل سلطات االحتالل البريطاني في           )41(

م توسـع   ثمن هنا جاءت تسميته بالبغدادي ،        وطبق ابتداء على بغداد و     1/1/1919نافذاً في   

 .تطبيقه على جميع مدن العراق 



في بالد وادي الرافدين ، ولقد تجسدت الفكرة وتبلورت أكثر عبر مراحل التاريخ             

حيث تناولتها التشريعات بعد ذلك لتصوغ منها قاعدة عامة تحكم جميع الحـاالت             

ذه القاعدة عامة تحكم جميع الحاالت التي       التي تدخل في نطاقها ، فنجد اليوم ان ه        

وها نحن اليوم نجد ان هذه القاعدة وقد أجمعت عليهـا كافـة             . تدخل في نطاقها    

القوانين الجنائية الحديثة ، إذ لم نجد قانوناً عقابياً واحداً لم يأخذ بقاعدة المـساعدة               

ف بطريقـة   في الجريمة واعتبارها وسيلة من وسائل االشتراك فيها ، مع االختال          

.المعالجة لهذا الموضوع في التشريع والقضاء وكما سنرى   



 
 الفصل األول

 مفهوم املساعدة
 

    الثابت في الفقه القانوني أن    ـ     المساعدة وسيلة أساسي تراك  ة من وسائل االش

     في الجريمة ، وهي بهذا تعد      مثلما هـي أداة     أداة من أدوات المساهمة بشكل عام ، 

 مـن   م البـد   ، وألجل التدليل على ما تقد      مة التبعية بشكل خاص   من أدوات المساه  

    ف على مفهومها ، وتحقيقاً لذلك سنعرض في هـذا          سبر غور هذه الوسيلة والتعر

علـى ماهيـة    به  عرف  ة من خالل مباحث ثالثة ، األول نت       البحث مفهوم المساعد  

 فكرة المساعدة ،    االشتراك بالمساعدة ، والثاني نبحث فيه األسس التي تقوم عليها         

  أما الثالث فسنخصز فعل المساعد في االشـتراك عـن فعـل الفاعـل     صه لما يمي

: ، وكما يأتياألصلي   



 املبحث األول
 ماهية املساعدة يف االشرتاك

ان تعبير المساعدة في االشتراك يعني مساعدة الشريك للفاعل األصلي بأي  
ـ تقديم األعمال المج  ة من صور المساعدة ،      صور ه   زة أو المـسه  مـة  لة أو المتم

      ر صورة من صـور      للداللة على توفّ   للجريمة ، وهذا التعبير هو تعبير اصطالحي
المساهمة التبعية المنصوص عليها في القانون ، فالشريك مـا هـو إالّ وصـف                

قسم هـذا   ه موقفاً تبعياً في الجريمة ، وسن      مقصور على الشخص الذي اختار لنفس     
: الثالث اآلتية بحث إلى المطالبمال  

 املطلب األول
 نظرية املساعدة

شتراك بالمساعدة على وجه  واالنظرية االشتراك في الجريمة بشكل عامان  
تعني مجموعة القواعد القانونية التي اقرها المـشرع        .  وفقاً للمعنى المتقدم     خاص

تحكم األفعـال الداخلـة ضـمن       بشأن إجرام الشريك ، وصيرورتها قاعدة عامة        
  تجريم نشاط الشريك يثير عدداً من المـسائل التـي ال منـاص             نقها، ذلك أل  نطا

ع من أن يتّ   للمشر       خذ موقفاً بشأنها ، وهذا ما فعله المشر ع العراقي    عنـدما نـص  
    مرتكبها شريكاً في الجريمة والتـي وردت علـى          صراحة على األفعال التي يعد 

. )42(سبيل الحصر  
 ور قيام اشتراك في جريمة من الجرائم ، إذا وعلى أساس ذلك فال يمكن تص
لم يكن هناك نشاط صادر من الشريك ، وان هذا النشاط يجب أن يكون من بـين                 

   دة حصراً في هذا القانون ، وهذا المبدأ ثابت في القضاء           الوسائل أو الصور المحد
.)43(العراقي والمقارن  

 عليه ، وتتحـدد      عانة ، فساعد على الشيء أي أعان       اإل المساعدة لغة هي   

تعضيد أياً   المساعدة اصطالحاً بهذا المعنى ، فهي تعني اصطالحاً تقديم العون أو          
                                                 

من قانون العقوبات العراقي بفقراتها الثالث التي حددت فيها الوسـائل  ) 48(نالحظ المادة  )42(
 التي يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وهي االتفاق و التحريض والمساعدة ز

ـ أكدت )43( رارات ومـن بينهـا القـرار     محكمة التمييز في قضائها هذا المبدأ بالعديد من الق
/ 33 المنشور في الوقائع العدليـة العـدد       20/9/1980 في 1980/مة هيئة عا  33و32المرقم

فـي   المنشور19/3/33في1932/ت/106وكذلك القرار المرقم  32السنة الثالثة ص  2/1981ك
ـ /األولالمجلـد   /الفقه الجنائي  ـ   /سم العـام  الق  79/جنايـات /699والقـرار ات ،   سـلمان بي

 56الـسنة الثانيـة ص    1980/شـباط /10العدد ائع العدلية قور في الو  منش /11/12/1979في
 1979هيئة عامـة    /1376وكذلك  ) لم ينشر  (2/10/84 في   1/1984ج/1823وكذلك القرار 

 /1950نـوفمبر / 27 قرار محكمة الـنقض المـصرية نقـض        أيضاًويالحظ  ) غير منشور (
 . 229 ص 88 رقم 2 النقض سأحكاممجموعة 



     على هذا العون        كانت صورته إلى فاعل الجريمة األصلي إذ يرتكب جريمته بناء ، 

         ومن دون أن يأتي الشريك بأي عمل من األعمال التنفيذي الن  )44(نـة لهـا   ة المكو ،

، ل من هذا القبيل سينقلب إلى فاعل أصلي ال شريك بالمساعدة          مالشريك إذا جاء بع   

وعلى أساس ذلك فان المساعدة تتحقق عندما يقوم الشريك بأي عون في التجهيـز              

.في إتمامها بعد البدء في تنفيذهاللجريمة أو التسهيل الرتكابها أو   

لتي تهيئ له م للفاعل الوسائل واإلمكانيات ا المساعد يقدا تقدم أنضح ممويتّ 

هم في إزالة العقبات التـي تعتـرض        لجريمة ، أو تسهل له ذلك ، أو تس        ارتكاب ا 

  ا يعني   . )45(عف منها طريقه أو تضممنه من القيام   ر للفاعل أو يمكّ    المساعد يوفّ  أن

 العقبات التي تعترض نشاطه اإلجرامي أمراً       عله أو يسهل له ذلك ، أو يجعل أثر        بف

 اًيسيراً وثانوي .    قة بموضوع الجريمة   ا أن تكون متعلّ   والمساعدة على هذا األساس أم

، أو متعلقة بوسيلتها     مقاومته ويمكن الفاعل من قتله     كمن يمسك بالمجني عليه ليشلّ    

     وقـد  . تها  ة التي ترتكب الجريمة بوسـاط     كتزويد الفاعل باألسلحة أو المواد السام

  ئ  تكون المساعدة مادوقـد تكـون     )46(ارتكاب الجريمـة    للفاعل محلّ  ية كمن يهي ،

قدماً في تنفيذ الجريمة، وتبعـاً        ة كمراقبة الطريق للفاعل لشد أز     معنوي ره للمضي
                                                 

. د:  ؛ وينظـر  716 ، ص1931،  1لملك ، الموسوعة الجنائية ، ججندي عبد ا: ينظر  )44(

، 1989ام ، دار النهضة بالقاهرة ،       محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الع         

  .441ص
 1961سـنة  ،التشريعات العربيـة   الجنائية في محمود نجيب حسني ، المساهمة. ينظر د )45(

ر ا وكذلك ينظر قـر    455 ص -1962سنة  – القسم العام    – وشرح قانون العقوبات     276ص

 108 ص   24 رقـم    20 النقض س  أحكاممجموعة  / 69/يناير/ 13محكمة النقض المصرية    

انه يتحقق بتدخل الـشريك مـع الفاعـل تـدخال           ( الذي عرفت االشتراك بالمساعدة بقولها      

اوب صداه فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الـشارع             مقصودا يتج 

 ، القسم العام    –ون العقوبات   قان   ، مبادئ  احمد عوض بالل  . وينظر د ) شريكمناطا لعقاب ال  

هـدى  .  و ينظـر د    473 ص 2005العربية بالقاهرة   النهضة  رية العامة للجريمة، دار     ظالن

 نظرية المـساهمة الجنائيـة ونظريـة        -ات القسم العام   شرح قانون العقوب   –حامد قشقوش   

 .   1999 دار الثقافة الجامعية –لية والمسؤ
 ، 10 ، ط1983محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبـات ، القـسم العـام ،    . د: ينظر  )46(

  .352صالقاهرة ، 



حـسب ظروفهـا وأسـلوب      ب المساعد يختلف من جريمة إلى أخرى        لذلك فإن أثر  

.ارتكابها   

ومن صور المساعدة األخـرى إعطـاء الـشريك للفاعـل المعلومـات               

ة ، أو طريـق     ة الـسام  ة صنع الماد  د المال ، أو كيفي    واإلرشادات عن محل وجو   

قة بتهيئة واسطة نقل لتسهيل ارتكاب الجريمة أو لنقل الفاعل          ها متعلّ ق ، أو إنّ   التسلّ

ة ان القانون أعطـى بعـض       والمالحظ. )47(إلى مكان الجريمة في الوقت المناسب     

للقاضي يقدرها في كـل  ما تركها دها وإنّ ه لم يحد   صور المساعدة ولكنّ   األمثلة على 

 هذه المساعدة يجب أن تـأتي قبـل إتمـام            ما في األمر أن     ، وكلّ  حالة على حدة  

     وهـذه الحـاالت ال      ل أو تكمل ارتكابها ،    ارتكاب الجريمة في األعمال التي تسه 

تحصى فمنها إعارة السالح أو إيواء الفاعل حتى تتاح له فرصة ارتكاب الجريمة             

 سرقته أو معاونتـه     تسليمه المفاتيح المصطنعة للمنزل المنوي    أو تقديم المال له أو      

. على معرفة أحوال أهل المنزل ومتى يعودون ومتى ينامون ، وغير ذلك كثيـر               

، وان )48( بأنه يساعد في الجريمةويشترط في المساعدة أن يكون صاحبها على علمٍ  

   يكون هناك سلوك إجرامي معاقب عليه يرتبط مع فعله بال       أصلي  ة ، إذ   عالقة السببي

ة يكون لفعله دخل في تحقيق النتيجة اإلجرامي.  

 

                                                 
 ، 1974 ،  النظريةوأصولمدخل  ال،علي راشد، القانون الجنائي .  دبهذا المعنى: ينظر  )47(

 .465القاهرة ، ص
مطبعـة الجامعـة    ، 1983عبد الوهاب حومد ، شرح القانون الجزائي الكويتي ، : ينظر  )48(

  .198صالسورية ، 



 املطلب الثاني
 موقف الفقه من مفهوم املساعدة

   المساعدة مثلما تقع بفعل إ اح  يذهب بعض الشر إلى أنها قد تقـع   فإنّيجابي
 بطريق سلبي    فإذا كـان هنـاك      )49(ى بالمساعدة عن طريق االمتناع     ، أو ما يسم ،

 أو اتفاق يفرض على المساعد الحيلولة دون وقوع الجريمة ، ولـم             ب قانوني واج
 على ارتكابهـا لعـدم      اعده يكون قد س   نّذ هذا االتفاق فإ   يقم بهذا الواجب أو لم ينفّ     

 ، وهو بذلك يكون قد أسهم بإزالة هـذه العقبـة مـن            محاولته منع وقوع الجريمة     
لذي كان القانون أو االتفاق قد فرض       الفاعل إذ جعل الطريق إلى ارتكاب الجريمة ا       

          وبهـذا  . )50(عليه واجب حراسته ، من السهل عليه سلوكه لتنفيذ نشاطه اإلجرامي
من العقبات ياًهداً وخاٍليجعل الطريق إلى الجريمة مم .  

     المساعدة تختلف عن التحـريض ، فـالمحرض          وعلى أساس ما تقدم فإن 
 إلى درجة حمله على االعتقاد بها والعمـل         ها لدى الفاعل  يخلق فكرة الجريمة ويبثّ   

المساعد فهـو يعـاون أو      ا  ض ، أم  وفق ما رسمه المحر   على  مطلقاً على تنفيذها    
ه بذلك ال يخلـق فكـرة       نّ ليس إالّ ، وعليه فإ     ل على نشاطه اإلجرامي   يساعد الفاع 

   مساعدته تتحقّ  الجريمة ، بل إن  ق بأي     ملمـوس فـي     ة وسيلة لها مظهر خـارجي 
.)51(البالغ  

                                                 
 ،ب حـسني    محمود نجي . يؤيد جواز المساعدة بأعمال سلبية العديد من الفقهاء من بينهم د           )49(

،  المرجـع الـسابق      ، محمـود محمـود مـصطفى      الدكتورو؛   458ص،  المرجع السابق   
،  1970،    وتحلـيالً  تأصـيالً  ، الجنائيـة    ، اإلجراءات والدكتور رمسيس بهنام    ؛  345ص
 -1982 ،  3 ط ، القسم العـام     –قانون العقوبات   ، محمد سالمة    مأمونوالدكتور  ؛   717ص

 . 463ص ، 1983
رية العامة ،    النظ – القسم العام    –محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات        . د: ينظر   )50(

 1983 ، القسم العام    –نون العقوبات    قا ،عوض محمد   .  وكذلك د  ؛459 ، ص  1977 ،   4ط
-1982 ، قانون العقوبات القسم العام   –مة   محمد سال  مأمون .وكذلك د ؛   375 ص 289فقرة  

 القـسم   – 1ج،   الوسيط في قانون العقوبات      ،وكذلك احمد فتحي سرور   ؛   463 ص ، 1983
 .641 ص، 1981،العام 

 النظريـة العامـة ،   –وبات علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العق. د: ينظر  )51(

  .683 ، ص1968، 1، ط1ج



  أما المحر ض فإن    ونطاقه متعلّ   نشاطه ذو طابع نفسي   ق بالجانب المعنوي . 

  من القول إ   وأخيراً ال بد ق المساعدة مسألة يعـود تقـديرها إلـى قاضـي            تحقّ ن

 يستخلصها من وقائع القضية وظروفها ، على أن يراعـي فـي              الذي   الموضوع

    المساعدة دالة بذاتها علـى وقـوع        أن تكون : لهما  سبيل ذلك أمرين أساسيين، أو 

أن ال تكون المساعدة إالّ بأعمـال سـابقة او          : االشتراك بهذه الوسيلة ، وثانيهما      

.)52(معاصرة الرتكاب الجريمة  
 املطلب الثالث

 موقف التشريعات من مفهوم املساعدة

 أ إن   غلب التشريعات العقابي    داً للمساعدة ، بل جـاءت    ة لم تضع تعريفاً محد

طتها فقط ، ويرجع السبب في ذلك إلـى         ام بوس صرة على بيان وسائلها التي تتّ     مقت

          د طـرق   طبيعة فعل المساعدة الذي يأبى التحديد الختالف وسائل المساعدة وتعـد

          لـسنة   111 رقـم  تقديمها ، ومن بين تلك التشريعات قانون العقوبـات العراقـي 

1969)53( ل إذ عالج في الفقرة       المعد)المساعدة على ارتكـاب    ) 48(من المادة   ) 3

.)54(الجريمة  
د للمساعدة ينسجم مع ما درجت عليه        نا نرى بأن عدم وضع تعريف محد      إنّ 
الصياغة التشريعية السليمة من حيث الشكل والمضمون تاركاً تحديد ذلـك للفقـه             

، ، تحقيقاً لمبدأ التفريد العقابي هاومالبسات والقضاء لتحديده طبقاً لظروف كل قضية 
المـشار  ) 48(من المادة   ) 3(ن الجدير بالذكر ان النص الذي جاءت به الفقرة          وم

                                                 
 ، 123، ص1923 القسم العام ، –محمد كامل مرسي ، شرح قانون العقوبات . د: ينظر  )52(

، رة    القـاه ، 2 ط ،رية العامة   ظ الن وأصول المدخل   ،القانون الجنائي ،  علي راشد . وكذلك د 

الوجيز في شرح المبادئ العامة في قـانون        ،عدنان الخطيب   . وكذلك د ؛   466ص،   1974

 وينظر كذلك قرار محكمة االستئناف العليا       422 ص 1956 سنة   - دمشق – 2 ج –العقوبات  

 منشور في المجلة العربية للفقـه       28/12/1981 جزائي في    81 – 339في الكويت المرقم    

 األحكام ،السعيد مصطفى السعيد    . ر وكذلك د  ينظ . 1986 –يسان   ن –والقضاء العدد الثالث    

 .317ص ،  1962 ، 4 ط،العامة في قانون العقوبات 
 .15/9/1969  ، في 1778يدة الوقائع العراقية ، العددجر )53(
) 218/2(و 1960 لسنة 16رقم كويتي ،) 48/3(عقوبات عراقي و) 48/3(حظ المادة نال )54(

 .ليبي ) 10/2(مصري و) 40/3(تونسي و ) ثانياً/32(ي وجزائر) ب/42(سوري و



أعاله هو بحد ذاته نصاً منتقد إذ جاء في مستهله بمفردات توحي بالتعريف            في  إليه  
أو يفهم منها ذلك ، حتى جاء عجز الفقرة الذي كان المشرع موفقاً فيه عندما عمم                

ان النص المذكور   ) الخ  ...  وبأية طريقة    ...بأي شيء آخر    (فعل المساعدة بقوله    
جاءت زائدة وسأبين ذلك تفـصيلياً      بحاجة إلى إعادة صياغة إلزالة المفردات التي        

. ة في موضع الحق من هذه االطروح  
بالتعبير عن وسيلة المساعدة بلفـظ المـساعدة         ولم يكتف المشرع العراقي    

نون العقوبات ، بل وسع فيهـا       من قا ) 48(من المادة   ) 3(الواردة في نص الفقرة     
وهذا ) بأي شيء آخر  (وتعبير  ...) من أعطى   (على النحو الوارد بيانه فيها بقوله       

امة مثالً  يعني ان المساعدة قد تكون بغير األسلحة واآلالت الجارحة كتقديم مادة س           
يعني المساعدة في كل صورها ، إذ       ) ... بأي طريقة أخرى   اًدمأو ساعد ع  (وقوله  

تقد إن  شريكاً ، كمن يعي        شيء و  يم أي ر منزلـه لترتكـب فيـه       لو كان عقاراً يعد
الجريمة باستثناء إعارة محل للحبس أو الحجز غير الجائزين قانوناً ، إذ يعد فاعالً              

.)55(أصلياً في هذه الحالة وليس مساعداً  
 1957لقد عني المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا عام  

  الشريك بالمعنى الدقيق هو من يشترك بالمساعدة السابقة علـى           بهذه الوسيلة وعد 
. ق عليها قبيل ارتكاب الجريمـة       ه ، وقد تكون الحقة إذا اتف      التنفيذ أو المعاصرة ل   

وقات وإخفـاء    عليها قبل ارتكاب الجريمة كإخفاء المسر      أما المساعدة التي لم يتفق    
ا في هذه الفرضية ان المؤتمر      واهم م . مة خاصة   جريالجثة فيعاقب عليها بوصفها     

ومن الجدير بالذكر ان كـالً  . )56( الشريك من يساعد فقط على ارتكاب الجريمة  عد
من قانون العقوبات المصري الحالي وقانون العقوبات الليبي النافذ لم يوردا تعريفاً            

. المشرع العراقي في ذلك داً للمساعدة ، بل إنهما نحيا منحىمحد  

                                                 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سـبع        (عقوبات عراقي على ما يلي      ) 425(نصت المادة    )55(

 .ر محالً للحبس او الحجز غير الجائزين قانوناً مع علمه بذلك ا بالحبس من اعأوسنوات 
والشريك ، المجلة الجنائية القوميـة ،  محمود محمود مصطفى ، فكرة الفاعل . د: بنظر  )56(

  .3 ، ص1959 ، 1 ، ع1 ، مج31ص



 املبحث الثاني
 األسس اليت تقوم عليها فكرة املساعدة

لقد اختلفت آراء الفقهاء حول تحديد األسس التي تقوم عليها فكرة المساعدة              

   اتـه   هذا االختالف راجع إلـى طبيعـة فعـل المـساعدة ذ            في االشتراك ، ومرد

يـة فـي     لذلك فلقد تباينت التشريعات الجزائ     نتيجةًوالخصائص التي يتميز بها ، و     

 موضوع ، فاختلفت الحلول التشريعية    أحكامها ومعالجاتها هي األخرى بشأن ذلك ال      

    تمحـورت عليهـا    ى ذلك إلى ظهور مذهبين رئيـسين ،         بصدد تلك الفكرة مما أد

 بة للفقه ومسالك التشريعات المختلفة ، وللوقوف على هذه االختالفات          اآلراء المتشع

 أربعـة مطالـب األول      في أثناء للموضوع  ل بصددها سنعرض    يوأسبابها ، وما ق   

ـ            نتعر ز بهـا ،    ف من خالله على طبيعة فعل المساعدة ، والخصائص التـي تتمي

  والمطلب الثاني نخص  ة التي قبلت في تحديد أساس القاعدة ، أما         صه للمذاهب الفقهي

أما مذهب  . رس لموقف المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات        المطلب الثالث فيكّ  

المشرع العراقي في تحديد األساس القانوني لفكرة المساعدة في االشتراك فسيكون           

.ب الرابع من هذا المبحث لموضوعاً للمط  

 
 املطلب األول

ز هبا طبيعة فعل املساعدة واخلصائص اليت يتمي
 املساعد

 

تصر على صورة المساهمة     علمنا فيما سبق أن المساهمة في الجريمة ال تق         

هـا أيـضاً    نّساس أو الفعل األصلي فحسب ، بل إ       ي ارتكاب العمل األ   ، أ األصلية  

تشمل صورة الدخول في ارتكاب الجريمة عن طريق القيام بعمل ثانوي هو فـي              

األصل وقبل الدخول في الجريمة من األعمال المباحة وهـذه الـصورة تـسمى              

 بوسـائل   م االشتراك يـت   أنوصاحبها يسمى الشريك ، وعرفنا      ) المساهمة التبعية (

محددة في القانون ، من بينها وسيلة المساعدة التي أجمعـت عليهـا التـشريعات               

ة بال  ت الوسيلة الوحيدة التي تقترن بها المساهمة التبعي       نائية الحديثة كافة ، وعد    الج

، ومن يقوم بهذه الوسيلة في الجريمة يطلق عليه الـشريك بالمـساعدة ،              )57(جدال
                                                 

  .1957 عام أثيناالحظ  قرارات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في ي )57(



يعني كل نشاط يرتبط بالفعـل اإلجرامـي        : ك بالمساعدة   وعرفنا كذاك ان االشترا   

 رئـيس    قياماً بأثر  ونتيجته برابطة السببية من دون ان يتضمن تنفيذاً للجريمة ، أو          

. في ارتكابها   

تعني كونه مجرم تبعي ألنـه       تضح أن الصفة التبعية للشريك ،       ا ي ذومن ه  

القته بالفعل اإلجرامـي الـذي      يقوم بسلوك ال يعاقب عليه القانون لذاته ، ولكن لع         

ق مساهمة الشريك التبعية بمساهمة الفاعل      يرتكبه الفاعل األصلي ، وهذا يعني تعلّ      

 االشتراك بالمساعدة   ن برابطة السببية وعلى أساس ذلك فإ      إذ ترتبطان . )58(األصلية

ـ ن وسائل االشتراك األخرى ، لذا فإ       طبيعة خاصة شأنه في ذلك شأ      ذا ـ  نّ ز ه يتمي

بحـسب  يز بها المساهمة وهـي      ة هي ذات الخصائص التي تتم      طبيعي بخصائص

  :اآلتي

 يقوم به الفاعـل     جانب فعل إجرامي   إلى    ال يتحقق االشتراك بالمساعدة إالّ     –أوالً  

     هو المصدر الذي تستمد منـه مـساهمة         األصلي ، الن فعل الفاعل األصلي 

  المساعد صفتها اإلجرامي     لشريك بالمـساعدة إالّ    ر فعل ا  ة ، إذ ال يمكن تصو

   قانوناً فبدون هذه الخصائص يصبح      اً وأن يكون مجرم   إلى جانب فعل أصلي 

ي ا يؤد ق حالة مساهمة ، مم    نشاط المساعد غير ذي صلة بالجريمة ولم تتحقّ       

    ذلك إلى عدم قبول المسؤولي ة الجزائي     ة ، وهذا يشكل الركن الشرعي والماد ي 

تتحقق المساعدة إالّ بتحقق القصد ويمثـل ذلـك         لالشتراك بالمساعدة كما ال     

.الركن المعنوي لها  

ذات بشكل خـاص     ، ووسيلة المساعدة منها       تعد المساهمة التبعية بشكل عام     -ياًثان

د  مجاالً خصباً الختالف التشريعات بشأنها ، بسبب تجرمن ثمطبيعة خاصة و

    نشاط المساعد من الصفة اإلجرامي ة ، مما يس   ة الذاتي  خل الـشارع   توجب تـد

، ذه الصفة من نـشاط المـساهم األصـلي        لتحديد الشروط التي يستمد بها ه     

ل وجهة النظر التي يغلبها التشريع في هذا الشأن وفقاً لالتجـاه             تتدخّ وعندئٍذ

ـ تشريع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ     الذي تتطلبه السياسة الجنائية لكل       ه نّ

                                                 
علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، النظريـة  . بهذا المعنى د: ينظر  )58(
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ة لتدخل المشرع أصبح من خصائصها      وبسبب خضوع تحديد المساهمة التبعي    

ها الشارع على سبيل الحصر      عن طريق وسائل معينة يحدد     ق إالّ تحقّتأنها ال   

ال وسيلة لالشتراك في الجرائم إالّ في حدود الوسائل والـصور المحـددة             إذ  

.)59(قانوناً  

ة ، قليل   راً ثانوياً في ارتكاب الجريم    اعدة في االشتراك ال تمثل إالّ أث       ان المس  -ثالثاً

األهمية إذا ما قورن بدور المساهمة األصلية ، ومعيارها هو خروج األفعال            

 أي خروجهـا مـن األفعـال        التي يقوم بها من نطاق المساهمة األصـلية ،        

،  األصـلي  فعل الفاعل خطورة  ها أفعاالً ذات خطورة اقل من       الرئيسة، بوصف 

نها في رسـم الحـدود      فالتشريعات العقابية الحديثة وان كانت تختلف فيما بي       

         األفعـال   الفاصلة بين المساهمة األصلية والتبعية إال أنها تعترف جميعاً بأن 

فعال تخضع بـذاتها لتجـريم      األصلية هي تنفيذ للجريمة ، وأنها تقوم على أ        

، ية بوسائلها كافة عن الدور التنفيـذي       في حين تتجرد المساهمة التبع     القانون

د ما كما ذكرنـا تـستم     ها لتجريم القانون، وإنّ   وتقوم بأفعال ال تخضع في ذات     

60(ة من صلتها بنشاط المساهم األصليصفتها الجرمي(.  

ة لوسيلة االشتراك بالمساعدة تعني بأن نشاط المساعد إنما          الصفة التبعي   إن -رابعاً

يكتسب الصفة غير المشروعة حالما يرتكب الفاعل األصـلي الفعـل غيـر             

 المساعد يعد غيـر     اهمة فيه ، مما يعني ان نشاط      المشروع التي وقعت المس   

صاف نشاط الفاعل بهذه الصفة ، كما ال يكفي إلمكان معاقبة           مشروع تبعاً إلت  

ـ            ة أو صـورة    الشريك ان تقع الجريمة التي ساهم فيها بالفعل في صورة تام

أن تبقى هذه الجريمة معاقباً عليها في ذاتها ، إلى أن            الشروع فيها ، بل يلزم    

حاكم الشريك ، إذ تظل كذلك ما دام لم يصدر عفو شامل يمحو آثارها ، أو                ي

ة عنها ، ولكن إذا      المسقطة للدعوى الجنائي   - إن وجدت  – مدة التقادم    لم تمضِ 

وقعت الجريمة التي ساهم فيها الشريك بالمساعدة وبقيت معاقباً عليها علـى            

ي معلوماً أو مجهـوالً ،      هذا النحو ، فال عبرة بعد هذا إن كان الفاعل األصل          

                                                 
  .641علي حسين الخلف ، المرجع السابق ، ص. د: للمزيد ينظر  )59(
  .641المرجع السابق ، ص )60(



دعوى حركّـت    ال ، كما ال عبرة إن كانت ال         كان حياً أو   نإوال عبرة أيضاً    

بل انه ال عبرة كذلك إن كان الفاعل        .  لم تحرك بعد     على الفاعل األصلي أو   

وناً عن الجريمة التي ارتكبها أو ال ألسباب تتعلق بشخصه ، ذلـك             معاقباً قان 

اط الشريك بالمساعدة وان كانت مستمدة من الصفة         الصفة اإلجرامية لنش   نأل

 بمجـرد وقـوع    االرتباط باإلعارة يـتم   جرامية لفعل الفاعل األصلي ، إذ     اإل

قاً للعقاب من دون أن يـرتبط فـي هـذا            يصبح الشريك مستح   الجريمة ، إذ  

  صف به المـساعدة     لما تتّ  ةج، ونتي )61( من هذه الناحية   بمركز الفاعل األصلي

 يجـوز محاكمـة     –أنـه   من الخصائص المتقدم ذكرها ، نجد       ك  في االشترا 

      للجريمة مجهوالً أو غير     الشريك بالمساعدة ومعاقبته ولو كان الفاعل األصلي 

ة من  ه إالّ بناء على شكوى خاص      أو ال تحرك الدعوى بحقّ     وجود أو متوفى  م

المجنية  عليه أو المتضرر من الجريمة ألسباب عائلي .  
قرار الذي أصدرته محكمة التمييـز      ت القضائية على ذلك ، ال     ومن التطبيقا 

وفق المادة  ) غ(ن إدانة المتهم    دقت فيه على قرار محكمة الجنايات المتضم      االتي ص 
 لقيامه باالشتراك في قتل     49 و   48 و   47أ عقوبات بداللة مواد االشتراك      /406/1

ع( عليه   المجني (         إلـى كـشف    صـل   مع جماعة آخرين معـه مـن دون أن تتو
إذا تعدد المساهمون فـي     (جاء فيه   آخر  اتخذت قراراً   نفسه  االتجاه  ، وب )62(تهمهوي

الجريمة فال يحول عدم محاكمة بعـضهم مـن دون محاكمـة البـاقين والحكـم                
وز محاكمة   جميعها تج   نفسه االتجاهلقضاء المصري تطبيقات كثيرة ب    ول. )63()عليهم

ه  غير موجود أو لم تحرك الشكوى ضد       يالشريك ومعاقبته ولو كان الفاعل األصل     
ه ليس من العـدل أن      نّأنا لتأييد هذا االتجاه     وتسويغ. )64(ى أو متوف  مجهوالًكان  أو  

                                                 
 ، 1974 النظريـة ،  وأصـول علي راشد ، القانون الجنائي ، المدخل . د: للمزيد ينظر  )61(

  .470-469ص
 ).غير منشور(21/5/1983 في 82/83/ ، موسعة 722القرار : ينظر  )62(
  القضائية ،األحكاممنشور في مجلة 11/10/1953 في 953/جنايات /280القرار : ينظر  )63(

  .237 ، ص1953 ، 1 ، ت1، م6ع
ـ إليهشـار   أ1942/مايو/4 و1940/يناير/22و 1910/يناير/قض مصري ن: ينظر  )64(   ، ام

، 1953 /يونيه /17و63/يونيه/25وكذلك. 37 العامة،ص األحكامالسعيد مصطفى السعيد،  . د



     ته أو عدم وجوده سبباً إلباحة ما قـام بـه           يكون موت الفاعل األصلي أو مجهولي
       يك  ، كما إنني أرى بأن معاقبة الشر       الشريك أو الفاعل مع غيره من فعل إجرامي

أوقعه المـساهم   رغم عدم محاكمة الفاعل مسألة يقررها القانون ، ألن الفعل الذي            
       النظر عن صفة مرتكبـه وهـو مـا          الشريك هو فعل معاقب عليه في ذاته بغض 

من القانون العراقي ، وهذا مـا نجـده         ) 50(أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة       
إذا كان احد المتهمين بالسرقة ابـن       "يه  أيضاً في قرار لمحكمة التمييز الذي جاء ف       

المشتكي الذي سرق منه فإن عدم تقديم الشكوى ضده ال يمنع محاكمة غيره مـن               
  .)65(المساهمين بارتكابها

 املطلب الثاني
االجتاهات الفقهية يف حتديد أساس قاعدة املساعدة يف 

 االشرتاك
 ة بشكل عام كانت وما      طبيعة ال  إنموضـوع خـالف      زالت   مساهمة التبعي

      ة ، وظهـرت     ة في الق  الفقهاء ، وتبعاً لذلك تباينت االتجاهات التشريعيوانين الجنائي
ـ        ثل اتجاهاً مع  ة كل منها يم   مبادئ عديد  ة يناً لتحديد األساس الذي تقوم عليـه نظري

 ـ     ) نظرية االشتراك (ة  المساهمة التبعي  مبـادئ   ةويمكن إجمال هذه االتجاهات بثالث
ة للفقه ومذاهب التشريعات المختلفـة تبعـاً        حولها اآلراء المتشعب  ئيسة تمحورت   ر

: يأتي ة فروع وبحسب ما، وهذه المبادئ سنتناولها بثالث)66(لذلك  
 الفرع األول
 وحدة اجلرمية

      ويقوم هذا المبدأ على أساس مادذي وقع ، بوصفه مكوناً       قوامه الفعل ال   ي

 فيها وقام كل منهم بعمل في سبيلها        ساهموا متعددون    أرادها أشخاص  التي للجريمة

                                                                                                                                            
علـي حـسين    : وينظـر    . 346محمود محمود مصطفى ، القسم العام ، ص       .  د إليها أشار

  .158 ، ص1 ، ط1967 ، األمانةالخلف ، بحث جريمتي السرقة وخيانة 
 األحكـام ، مجلـة  27/10/1953 فـي  953/جنايات/1469قرار محكمة التمييز : ينظر  )65(

  .231 ، ص1ه الجنائي ، مج ، الفق321 ، ص5القضائية ، ج
 النظريـة  – عبد اهللا فايد ، شرح قانون العقوبات القسم العام أسامة. بهذا المعنى د: ينظر  )66(

،  ؛ محمد العساكر   293-291 ، ص  2002 العامة للجريمة ، دار النهضة العربية بالقاهرة ،       
 رسـالة دكتـوراه ،      المقارن ، ونظرية االشتراك في الجريمة في قانون العقوبات الجزائري         

احمد فتحـي   . ؛ د 30، ص 1978 والسياسية بجامعة الجزائر،   واإلداريةمعهد العلوم القانونية    
 .638، ص1،1996بات دار النهضة العربية بالقاهرة،جالوسيط في قانون العقوسرور،



د  تحـد  م الذي قام به ومقدار أهميته ثُ      لك يسأل عنها كّل منهم تبعاً لألثر      ومن اجل ذ  

عقوبته تبعاً لذلك ، وفي حدود هذا المبدأ اختلفت اآلراء حول تحديد عقوبة كل من               

ساهم من المساهمين بالقياس إلى الجريمة التي وقعـت فظهـرت مـذاهب عـدة               

ة ومـذهب   تناولها تباعاً وهي مذهب االستعارة المطلقة ومذهب االستعارة النسبي        سن

:التفرقة بين الفاعل والشريك   
: مذهب االستعارة المطلقة –أوًال   

وهو أقدم المذاهب ، ويرى أصحابه ان عقوبة الجريمة كاملة تنسحب على              

من يباشر  : ن هما    المساهمين في الجريمة نوعا    نوذلك أل  ،)67(كل من يساهم فيها   

 الفعل المادالمكّ ي   ون للركن المادي   جني ى الفاعل ، كمن يطعن الم      للجريمة ، ويسم

إذا كـان   . ة فيها   ي ، أو يباشر فعالً من األفعال الماد       عليه الطعنة القاتلة في القلب    

 ركنها المادي   يتكون من عد   ور ويتـرك  ة أفعال ، كمن يكتب مضمون السند المـز

أمـا  . ، وهذا هو الفاعل للجريمة مع غيره حسب التسلسل          )68( التوقيع عليه  لغيره

    سهم في الجري  النوع الثاني فهو من ي         عاقـبمة بأعمال ال تدخل في تكوينهـا وال ي 

عليها لذاتها ، بل يعاقب عليها التصالها بالجريمة التي وقعت ، كأن يكون اتفاقاً أو               

ها فتنسحب عليها الـصفة اإلجراميـة للفعـل         باتحريضاً أو تسهيالً للغير من ارتك     

وعقوبته هـي ذات العقوبـة       )69( ، وهذا المساهم هو الشريك في الجريمة       األصلي 

المقررة للجريمة التي وقعت من الفاعل ، وان كان هناك محل للتفريق بينهم فـي               

  للعقوبة وضمن   يعود إلى قاضي الموضوع عند تحديده      تقدير ذلك    العقاب غير أن 

ة بمساواة  ة أصحاب هذه النظري    حج إن. مح له القانون من حرية في التقدير        ما يس 

   رة قانوناً ، هي كون الشريك ارتضى بدخوله عامداً         الفاعل والشريك بالعقوبة المقر

                                                 
  .80محمد علي سالم ، المصدر السابق ، ص: ينظر  )67(
علي حـسين  .  ؛ كذلك د283المرجع السابق ، ، صالسعيد مصطفى السعيد ، . د: ينظر  )68(

  .561الخلف ، المرجع السابق ، ص
.  ذلك د  تفصيل: ينظر  . يطلق الفقه في ايطاليا والمانيا على هذه النظرية مصطلح التبعية            )69(

 ) .1(، هامش رقم 119، ص، القاهرة  1970لى الجريمة ، عوب ، التحريض ذاحمد المج



 ما تنتجه األحداث ، والعدل والمنطق يقتضيان المساواة بينهما من           في الجريمة بكلّ  

.)70(حيث العقاب  

ومـن   .  والشريك   دم تتساوى مسؤولية الفاعل األصلي    وعلى أساس ما تق    

تطبيقات القضاء العراقي بشأن ذلك ما قضت به محكمة التمييـز االتحاديـة فـي               

أما بالنـسبة للعقوبـة     " العراق عند تصديقها لقرار محكمة جنايات الكرادة بقولها         

 بالمـادة   د استدالالً وهي السجن المؤب  ) ل(الملقبة  ) م (المقضي بها على المحكومة   

من قانون العقوبات فإنها جاءت مناسبة ومتوازنة مع دورها في الجريمة لم ) 132(

  .)71("يكن دوراً رئيساً لذلك قرر تصديق فرض العقوبة بحقهما 

ه ، فالجريمة التي قصدها المـساهمون         ما يسوغ  وبرأينا ان هذا المسلك له     

ة للتمييز بين   تكن هناك أهمي  وتضامنوا من اجل ارتكابها توجب وحدة العقوبة ولم         

 فاعالً للجريمة أو شريكاً فيها       من يعد  .    إجرامه  طبقاً لهذه النظرية فالشريك يستمد 

   ويعاقب للصلة التي تربطه بالجريمـة التـي يرتكبهـا            من فعل الفاعل األصلي ، 

.)72(األخير  

 هذا المذهب يرجع إلى القانون الروماني والقـانون الفرنـسي القـديم              إن 

 والقـانون   ، وقد اخذ به قانون العقوبات الفرنسي الحالي       ) السابق للثورة الفرنسية  (

م  1883 الصادر عام    المصري . كما أن المشر  منه ) 50/1( وفي المادة    ع العراقي

.نص على ذات االتجاه  

                                                 
 . 412 ، ص1963 ، لجاسم ، شرح قانون العقوبات البغدادي ، بغدادحمودي ا. د: ينظر  )70(

ت محكمة التمييز عندما ساوت في حكمها بين الفاعل والشريك في العقوبة            قضوبهذا االتجاه   

المقررة لها قانوناً وجعلت عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل وهو تطبيق لمبـدأ وحـدة                

 ) .غير منشور (2001/هيئة عامة/86 القرار التمييزي: ينظر . الجريمة 
: وبنفس االتجاه ينظر ) غير منشور (17/12/1989هيئة عامة ، في /117القرار : ينظر  )71(

هيئـة  /86؛ وكـذلك القـرار      ) ورغير منـش   (15/1/1989في  88/هيئة عامة /305القرار  

 ) .غير منشور (2001/عامة
عبـاس  .  ؛ د  366م العـام ، ص    القـس  –مأمون محمد سالمة ، قانون العقوبات       : ينظر   )72(

 بن صالح ، شـرح  وإسماعيل ؛ و عبد العزيز العوادي      139، المرجع السابق ، ص    حسني  ال

  .261 ، ص1 القسم العام ، ج–قانون الجزاء التونسي 



ي إلى اإلسراف والقصور     كونه يؤد لوقد وجهت انتقادات إلى هذا المذهب        

حد ، فهو يؤدي إلى اإلسراف في العقاب ألنه يقضي بتحميل           في العقاب في آن وا    

 ال تتـوافر   ظروف الشخصية للفاعل األصلي   الالشريك مسؤولية التشديد الناتج عن      

فيه ، كصفة الخادم في السرقة ، وفي تحميله بعقوبة الجريمة كاملة رغـم ان مـا                 

له تافهاً بالقياس   يقوم به من أفعال هي بطبيعتها أفعال غير مجرمة ، وقد يكون فع            

.إلى ما وقع من الفاعل األصلي   

  ه يعلق عقاب الشريك على وقـوع        ي إلى القصور في العقاب ألنّ     وهو يؤد

الجريمة من الفاعل األصلي ، وفي حدود ما يرتكبه هذا األخير ، األمر الذي قـد                

اً إذا لم تقع متناع عقابه نهائيأقّل مما أراد الدخول فيه ، أو ايؤدي إلى عقابه بعقوبة 

ه ال يعاقب الشريك على محاولته حمـل غيـره         نّثم إ  . )73(الجريمة ولو رغماً عنه   

.  لم يستجب لـه       بذل في سبيل ذلك مادام هذا اآلخر       على ارتكاب الجريمة ، وما    

كما انه ال يحمل الشريك مسؤولية ظروفه المشددة الخاصة التي تجعله اشد إجراماً             

 على اغتصاب ابنته ، والخادم الذي       هغيرب الذي يساعد    اعل األصلي ، كاأل   من الف 

.)74(يساعد في سرقة منزل مخدومه  

ومن التطبيقات القضائية بشأن النظرية ما قـضت بـه محكمـة التمييـز            

محكمة األحـداث   ادانة  قرر تصديق    "االتحادية العراقية بأحد قراراتها إذ جاء فيه        

راج المجني عليه إلى دار احدهم وهناك       لقيامه مع متهمين بالغين باستد    ) ن(للحدث  

ناولوه الخمرة على نحو لم يستطع معه السيطرة على نفسه واالسـتنجاد بـالغير              

بقطع اليد اليمنى للمجني عليه بمساعدة احد       ) ن(فطعنه احدهم بالسكين وقام الحدث      

.)75(" المتهمين البالغين ثم اشتراك بقية المتهمين بقطع أوصاله ارباً اربا  
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يعتبر فاعالً أصلياً ال شريكاً من       " ا قضت ذات المحكمة المذكورة بأنه       كم 

 المحكمة ذهبـت     أي ان  )76("قام بعمل من أعمال السرقة يسهل عمل الفاعل األخر        

  المساهم مع الفاعل في جريمة السرقة عند قيامه بعمل من أعمالها            بقرارها إلى عد 

.طلقة وليس شريكاًفاعالً مع غيره تطبيقاً لنظرية االستعارة الم  

ما قضت به بالتصديق على قرار محكمة الجنايات نفسه االتجاه ولها أيضاً ب 

باإلعدام عن جريمـة تـتلخص      ) خ(وعشيقها  ) أ(القاضي بإدانة المتهمين كل من      

على قتل زوجها   ) خ(بمساعدة عشيقها   ) أ(وقائعها قيام المتهمة زوجة المجني عليه       

تدرجته إلى ساحة النصر في بغداد حيث مكان تواجـد          بعد ان اس  ) و(المجني عليه   

هناك بسيارته حسب االتفاق ، إذ اصعدا المجني عليه داخـل الـسيارة         ) خ(المتهم  

وعلى الطريق الخارجي السريع تظاهرت الزوجة بالغثيان فأوقفوا السيارة ونـزل           

لمحكمة فـي    اتجاه ا  إن. )77(وأطلق عليه النار وقتله   ) خ(المجني عليه فتبعه المتهم     

 الزوجـة    أن راقي بمذهب االستعارة المطلقة إذ    هذا القرار يمثل تمسك القضاء الع     

هي شريكه ، وان عقوبتها التي صادقت محكمة التمييز عليها وهي عقوبة اإلعدام             

وهي ذات العقوبة المفروضة على الفاعل ، وهذا يمثل تطبيقاً لنظرية االسـتعارة             

مسرح الجريمة وأثناء ارتكابها قلب صفتها الـى        المطلقة رغم ان حضور الزوجة      

.من قانون العقوبات ) 49(فاعل بحكم المادة   

ة إذ قضت محكمة     لمصري بشأن هذه النظرية فكثير    أما تطبيقات القضاء ا    

بأن عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة ال يـستطيع           " النقض المصرية   

، ويفهم من هذا القـرار      )78("شتراك في حقه  براءة الشريك ما دام الحكم قد اثبت اال       

انه طالما ان الشريك يستمد صفته اإلجرامية من فعل الفاعل األصلي وليس مـن              
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شخص الفاعل ، فانه بذلك ال يتأثر بما يتخذ من قـرار بـشأن الفاعـل ألسـباب             

شخصية لم تكن متعلقة بفعله وإنما لها عالقة بشخصه ، وهذا النهج هـو تطبيـق                

بـأن ال مـصلحة     "أيضاً ما قضت به بالقول      . ة االستعارة المطلقة    واضح لنظري 

للمحكوم عليه باعتباره فاعالً ان يطعن في الحكم الذي أدانه محتجاً بأنـه مجـرد               

.)79("شريك   

إذا كان صحيحاً ان االشتراك ال يتحقق إالّ في "وقضت كذلك في قرار آخر  

 الشريك ال يجوز عقابه إذا كان       واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل األصلي ، وان        

ومـا جـاء بـالقرار      . )80("الخ  .... ما وقع من الفاعل األصلي غير معاقب عليه         

 بوصـف المذكور يؤكد الصلة التي تقرن مسؤولية الشريك بفعل الفاعل األصـلي            

. اإلجرامية من فعل الفاعل للصفة اًستمدمالشريك   

    المذهب ما نجده فـي القـرار          الذي يؤيد هذا   ومن تطبيقات القضاء الليبي 

الشريك "  والذي جاء فيه     1970/ابريل/7الصادر من المحكمة العليا الليبية لجلسة       

شروع فيها ، أي دخول     الشتراك تمام الجريمة أو تمام ال      في العقاب على ا    ياألساس

األفعال التي قام بها الفاعل األصلي مرحلة التنفيذ ، ويكون عقاب الشريك في هذه              

.)81("ة العقوبة المقررة للجريمة التي تم االشتراك بصددهاالحال  
) المقيدة( مذهب االستعارة النسبية -ثانيًا  

 العقوبة التي تفرض أنرة معدلة للمذهب السابق إذ نادى أصحابه وهو صو 

على الشريك هي في األصل ذات العقوبة المقررة لفعل الفاعل األصلي ، غير أنهم              

الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة أو المعفية عنها ال تؤثر          أضافوا إلى ذلك بأن     

أما إذا كانت ظروفـاً  . على الشريك ، إالّ إذا كانت ظروفاً مادية متصلة بالجريمة     

شخصية خاصة بالفاعل فال تأثير لها ، وكذلك الشأن فيما يتعلق باختالف القصد ،              
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 الخاصة بالفاعل تـسري     إذ كل منهما يؤاخذ بقصده ومع ذلك فالظروف الشخصية        

ن دخوله في الجريمة قائم على أساس       ألعلى الشريك إذا كان عالماً بها ومريداً لها         

.وجودها   

وهو بهذا علم بها وأراد المساهمة فيها بظروفها المعروفـة لـه مقـدماً ،          

 أساسـها علـى ان      ساعدة تبعاً لهذا المذهب تقوم في     ويتضح مما تقدم ان فكرة الم     

قـد أراد لنفـسه     له في الفعل الجرمي ،      يره في ارتكاب الجريمة ودخو    المساعد لغ 

.االشتراك فيها كما لو كان فاعلها من حيث علمه بها وإرادته تحقق نتيجتها   

إن ما يؤخذ على هذا المذهب هو ذات النقد الموجه إلى مذهب االسـتعارة                

صل استثناء ما يت  القصور في العقوبة ب   المطلقة ، إذ يكتنف هذا المذهب اإلسراف و       

لقـد اخـذ    . منها بظروف الفاعل الشخصية وقد سبق اإلشارة إلى هذه االنتقادات           

المشرع العراقي بما ذهبت إليه هذه النظرية إذ أشار صراحة إلى حكم الظـروف              

تلـك  . )82(المادية وبسريانها على كل من ساهم في الجريمـة فـاعالً أو شـريكاً             

قوبة أو تخفيفها ، ولم يشر القانون إلى الظروف         الظروف التي من شأنها تشديد الع     

المادية التي تعفي من العقاب ، والتي من شانها جعل النشاط من الفاعل األصـلي               

فعالً غير معاقب عليه كحالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة ، ولكن األمـر لـم               

الماديـة  الظروف  يكن بالعسير فإذا كان المشرع قد قرر في هذه المادة امتداد اثر             

، فإن الظرف المادي المعفي من العقوبة يسري عليه         كافة  المساهمين  المخففة إلى   

أيضاً من باب أولى وعلى أساس ذلك نرى ان ال عقاب على من يساعد الفاعل في                

الدفاع عن نفسه ، كأن يعطيه سالحاً لرد االعتداء ، وكذلك الحال فيما لو سـاعد                

. )83(اخر وهو في حالة ضرورة  

ة أخرى سنبينها تفصيلياً في موضع آخر من هـذا           ذا الرأي وآراء كثير   وه 

.البحث عند الكالم عن اثر الظروف واألعذار على عقوبة الشريك المساعد   

                                                 
 .من قانون العقوبات العراقي ) 51(يالحظ نص المادة  )82(
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بقي ان نقول بأن الظروف في عقوبة الشريك بالمساعدة طبقـاً لنظريـة               

ـ          ة بالجريمـة   االستعارة المقيدة تعني تلك العناصر أو الوقائع والمالبسات المقترن

المرتكبة والتي من شأنها التأثير في جسامة الجريمة تشديداً أو تخفيضاً ، والكشف             

 تحديد مقدار العقوبة له بما يتناسب مع تلـك          ى خطورة مرتكبها ، ومن ثُم     عن مد 

  .)84(الخطورة

ومن تطبيقات القضاء العراقي نستل قرار لمحكمة التمييز االتحاديـة ، إذ              

ة المذكورة كانت قد الحظت بأن محكمة الجنايات قد حكمت علـى            نجد ان المحكم  

واتجهت الى نقض هذا القرار إذ      ) الفاعل(الشريك أكثر من عقوبة المتهم األصلي       

:جاء في قرار النقض   

ان األسباب التي استند إليها ال تبرر تخفيف العقوبة فالمتهم هو الفاعـل              ( 

الخبث والغدر ، وقـبح الغـرض ، وال         للقتل وقد اقترن فعله بسبق اإلصرار مع        

يخفف من مسؤوليته ما زعمه من تهديد المتهمة إياه بأن تنتحر وتلقيه في البلـوى               

الن االنتحار أمر يعنيها لذلك قرر إعادة األوراق إلى محكمتها إلعادة النظر فـي              

 قرار عقوبته بغية معاقبة باإلعدام ، وإرجاء النظر في قرار العقوبة الصادرة على            

  .)85()إلى نتيجة القرار الذي ستصدره المحكمة) ل(المتهمة 

وفي قرار آخر لها بينت المحكمة المذكورة بأن ظروف الجريمة الماديـة              

تسري على كل من ساهم في الجريمة بوصفه فاعالً أصلياً أو شريكاً ، وهو تطبيق           

لظروف المادية  تسري ا (عقوبات آنفة الذكر إذ جاء بالقرار       ) 51(سليم لحكم المادة    
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للجريمة التي من شأنها تشديد أو تخفيف العقوبة على كل مـن سـاهم فـاعالً او                 

  .)86()شريكاً علم بتلك الظروف أو لم يعلم

وللقضاء المصري تطبيقات بشان مذهب االستعارة النسبية التي تأخذ بعقاب  

ـ            ر االعتبـار   الشريك بذات العقوبة المقررة للفاعل األصلي قانوناً ، مع األخذ بنظ

لمـا كـان    (الظروف المادية للجريمة ، إذ جاء بقرار لمحكمة النقض المـصرية            

القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بنـاء علـى اشـتراكه              

ويجعله مسؤوالً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كـان             

انت غير تلك التي قصد ارتكابها لمجرد       يجهلها ، ويحاسبه على كل جريمة ولو ك       

.)87()الخ.... كونها نتيجة محتملة لفعل االشتراك الذي قارنه   
: مذهب التفرقة بين الفاعل والشريك في العقوبة –ثالثًا   

يرى أصحاب هذا المذهب ان صفة الفاعل األصلي لم تقتصر علـى مـن     

بكل من يباشر عمـالً مـن       يرتكب الجريمة مادياً ، بل يلحقون هذه الصفة أيضاً          

 منـه ان    كن المادي للجريمة ذاتها وال بجزء     األعمال المادية التي ال تدخل في الر      

 به ومـّؤدٍ  كان ركنها المادي متكون من عدة أجزاء ، ولكنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً             

 ان عدم وجوده يعني عدم وقوع الجريمة لما يشكله هذا العمل من             إذإليه مباشرة ،    

. مجال الجريمة أهمية في  

وعلى أساس ذلك يرى أصحاب هذا المذهب أن الفاعل يجـب أن ينفـرد                

ريمـة   يتساوى لديهم في المسؤولية الفاعل المـادي للج        لة ، إذ  بعقوبة الجريمة كام  

      فاعالً أصلياً للجريمة ،      والفاعل المعنوي لها بوصفه ان كليهما يعد      فـي حـين أن

وعهـا عـن     ثانوي في الجريمة سواء قبل وق      رالشريك في رأيهم هو من يقوم بأث      

لفاعل األصلي أو مد الجاني بالسالح ، أو أثناء ارتكابها كحراسة           طريق تحبيذها ل  

الطريق أثناء قيام الفاعل بفعل السرقة فمن يعطل مقاومة المجني عليـه ليـتمكن              
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 ،  الفاعل من قتل المجني عليه يعد فاعالً للجريمة ألهمية هذا الفعل في الجريمـة             

يذها إذ  وكذلك يعد فاعالً أصلياً في نظرهم من يدبر الجريمة ويحمل الغير على تنف            

فاعلها األدبي ـ ويعد شريكاً في نظر أصحاب هذه النظرية من يقـوم بعـد    يعد 

. وقوع الجريمة بإخفاء األشياء المتحصلة من الجريمة   

من مذاهب نظرية  اتجاه أصحاب هذا الرأي في الحقيقة يشكل مذهباً ثالثاً        نإ

بين السابقين من حيث    وحدة الجريمة المرتكبة ، إذ يتفق أصحابه مع أصحاب المذه         

 أنهم يختلفون   ل بوحدة الجريمة التي تسند الى الفاعلين والشركاء ، إالّ         األساس القائ 

معهم فقط من حيث العقوبة التي تفرض على  الشريك ، إذ يـرى أنـصار هـذا                  

تفرض على الشريك يجب ان تكون اخف من العقوبة التي          المذهب ان العقوبة التي     

  .)88(تفرض على الفاعل األصلي إذ يجب فرضها على األخير كاملة

 ع لدائرة الفاعل األصلي فـي       ي ما جاءت به هذه النظرية يعد بمثابة توس        إن

الجريمة، وقد تأثرت بعض التشريعات الجنائية بهذا المذهب إذ اعتنقتـه بعـضها             

 ولكن من تأثر به من 69-66ك التشريعات القانون البلجيكي في المواد      ومن بين تل  

.التشريعات كان قليل جداً   

إننا ال نؤيد االتجاه الذي جاء به هذا المذهب ألنه ورغم استحسانه نظريـاً                

، إذ جـاء بأحكـام      )89(يبقى مؤاخذاً عليه عملياً لصعوبة تطبيقه في بعض نواحيه        

الشريك في آن واحد ، فهو يوجب اسـتقالل الفاعـل           متطرفة بشأن الفاعل وشأن     

بعقوبة الجريمة التي ارتكبها كاملة ، رغم ان من بين الفاعلين ما يتمتع بظـروف               

قضائية أو أعذار قانونية مخففة او معفية ، وهو أمر ال يستقيم تطبيقـه عمليـاً ،                 

 ، ثم قد    وهناك من الشركاء ما يكتنف اشتراكه ظروف تستدعي التشديد في العقاب          

                                                 
 بالمـساعدة ، دار      ابراهيم ، المسؤولية الجنائية للشريك     يزعبد العز مدحت  ترجمة  : ينظر  )88(

بهذا االتجاه القرار التمييـزي     :  ؛ وينظر    26 ، ص  2004 ،   1، القاهرة ، ط   النهضة العربية 

فـي  1979/هيئـة عامـة   /316؛ وكذلك القـرار     ) غير منشور  (88-87/هيئة عامة /124

غيـر   (16/6/1986 فـي  1986/هيئة عامـة  /160؛ والقرار) غير منشور  (10/2/1979

 ) .منشور
م في بـاب    1904في ذلك تعليقات الحقانية لقانون العقوبات المصري الصادر في          : ينظر  )89(

 .االشتراك 



يكون هناك من الشركاء ما هو أكثر خطراً من الفاعل على الهيئة االجتماعية ، أو               

على المصلحة التي يحميها القانون، فقد يكون الفاعل قد ساقته الظـروف اآلنيـة              

 يـصعب   راًاالرتكاب الجريمة ، لذا نجد ان المعيار الذي جاء به هذا المذهب معي            

ض األحيان ، والدليل على صحة ذلك عدم األخذ بـه      تطبيقه ويجافي العدالة في بع    

.من لدن اغلب التشريعات الجنائية ومعظم الفقهاء   
كما تفتقر التطبيقات المقارنة إلى مثل هذا المنحى بالقـدر الـذي أمكننـا                

 بصدد هذا المذهب هو القرار الـصادر        عثرنا عليه والقرار الذي   . االطالع عليه   
الذي لم يكشف صراحة عن نهج هذا المذهب ، بـل           من محكمة النقض المصرية و    

ان المشتركين في القتل الـذي يـستوجب        (يمكن اإلفادة منه ذلك داللة إذ جاء فيه         
ومن ....) . الحكم على فاعله باإلعدام يعاقبون باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة         

ـ                روف الجدير باإلشارة هنا ان المحكمة لم تجنح إلى التخفيـف تحـت تـأثير ظ
بان ال تكون تلك (موضوعية استدعت التخفيف، بل انها بررت ما جاءت به بقولها           

.)90()العقوبة الفادحة قضاء محتماً على الشريك  
    ومع ذلك يبقى أن  بعض التشريعات أعطـت الخطـوط العامـة           نقول إن 
للسياسة التي يجب على القاضي إتباعها عند توفر ظروف تستدعي تخفيف العقاب            

تحقه تاركة أمر تقدير ذلك للقاضي في اختيار العقوبة الالزمة في حدودها            لمن يس 
هل تطبيقها بحقه فتطبق عليـه ، بمـا فـي ذلـك             وان من يتسأ   . )91(الدنيا والعليا 

عة الفعل الذي ارتكبـه الـشريك       الشركاء في الجرائم عندما يجد القاضي بأن طبي       
ات يستوجب أخـذه بنظـر      ه في الجريمة وما اكتنف فعله من ظروف ومالبس        وأثر

االعتبار عند فرض العقوبة ، وبهذا يمكن ان نحد من غلواء مذهب التفرقة بـين               
الفاعل والشريك في العقاب الذي يرى أصحابه ان يكون ذلك وجوباً ، ونعني بذلك              
ان تقدير التشديد او التخفيف في مجال الظروف القضائية بترك أمرها إلى محكمة             

وبة بما يتناسب وكل حالة وفقاً للمبادئ العامة ، سـيما وان            الموضوع لتقدير العق  

                                                 
 ، 281 ، الـرقم  2ج/عة القواعد القانونيـة مجمو/1931/نوفمبر/2نقض مصري : ينظر )90(

  .348ص
فقهـاً   والمخففة فـي قـانون العقوبـات ،    السيد حسن البغال ، الظروف المشددة: ينظر  )91(

  .17 ، ص1957، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ، اءوقض



ال تحـصى وال    التـي   عدم النص عليها من قبل المشرع مرده إلى هذه الظروف           
وهذا األمر سنتناوله تفصيلياً في مواضع الحقة مـن هـذا           . )92(يمكن اإلحاطة بها  

.البحث   
 الفرع الثاني

 تعدد اجلرائم بتعدد املسامهني فيها

 ونتيجة لالنتقادات التي وجهـت  )93(ر هذا المبدأ الحقاً للمبدأ السابق    لقد ظه  

، فقد انتقد بعض الكتاب المبدأ السابق ، ونعني به مبدأ وحدة الجريمـة ، إذ ان                 له

تحديد عقوبة الشريك على أساس الفعل يقع تبعاً لوحدة الجريمـة يـستتبعه عـدم               

كاملة أو في صورة الـشروع      معاقبة المحرض إذا لم تقع الجريمة في صورتها ال        

ن اشـد   على األقل وهو ما ال يصح التسليم به ، والسيما وان المحرض قد يكـو              

كما ان مبدأ وحدة الجريمة فـي جميـع   .  تحريضه على الجريمة   إجراماً ممن أراد  

مظاهرة ، ال يعتد بظروف الشريك المشددة التي كانت تسري عليه لو انـه كـان                

لتفادي هذه النتائج يرى هؤالء الكتاب من أصحاب مبـدأ          و. فاعالً أصلياً للجريمة    

تعدد الجريمة بتعدد المساهمين فيها ، وجوب نبذ الفكرة القديمـة القائلـة بوحـدة               

تعـدد مـن    الجريمة بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، واألخذ بفكرة تعدد الجريمة ب          

اوي عدد مـن    وفي ذلك يكون لدينا من الجرائم ما يس       . ساهم فيها وحسب قصدهم     

 كل منهما    ، بل يعد   ساهم فيها ، وبذا يصبح بأن ال محال للتفرقة بين فاعل وشريك           

بمقدار ما ارتكب ووفقاً ومرتكباً لجريمة مستقلة ويعاقب كل منهم بمقتضى ما قصد      

لظروفه هو وذلك على أساس ان كالً منهم كان سبباً مستقالً في إحـداث النتيجـة                

.عليها القانون التي وقعت والتي يعاقب   

ومن القوانين التي تأثرت بهذا المبدأ قانون العقوبات االيطـالي الـصادر              

، أورد لهـا    )94(، فهو بعد ان قرر وحدة العقوبة لكل من ساهم في الجريمة           1930
                                                 

. لك د  ؛ وكذ  344 ، المرجع السابق ، ص     إسماعيل إبراهيممحمود  . بهذا المعنى د  : ينظر   )92(

  .300 ، ص1938 ، 1علي بدوي ، االحكام العامة في القانون الجنائي ، ج
 المـساهمين   أفعـال  التي بموجبها تكون     األسباب نظرية تعادل    أساسيقوم هذا المبدأ على      )93(

محمد محي الـدين    . د: ينظر  .  النتيجة وبالتالي لها نفس القيمة القانونية        أحداثمتساوية في   

  .125 ، ص1970قوبات السوداني معلقاً عليه ، عوض ، قانون الع
 .عقوبات ايطالي ) 110(تالحظ المادة  )94(



 قامت مجتمعة بتعطيل القاعدة عملياً ، كما ان القـانون البولـوني             عدة استثناءات 

، )96(1933ركي الـصادر عـام      لعقوبات الـدنم  وقانون ا . )95(1931الصادر عام   

هـذه  جميعهـا    أخـذت    ، قد )97(1937وقانون العقوبات السويسري الصادر عام      

.)98(القوانين بهذا المبدأ  

ويؤخذ على هذا المبدأ تجاهله للحقائق ، إذ يغفل الروابط التي تجمع بـين                

 ال يقـوم علـى      المساهمين في الجريمة ، وأهمها وحدة الغاية اإلجرامية ، كما انه          

أساس من المنطق القانوني السليم ، إذ ان هناك بعض األفعال ال تظهر خطورتها              

إال إذا ربطت بأفعال أخرى ، كصنع سلم أو سالح أو غيره مـن األدوات التـي                 

، ثم ان األساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ وهـو نظريـة             )99(تستعمل في الجريمة  

رض مع ما تقتضيه السياسة الجنائية الحديثـة        أساس منتقد ويتعا  ) تعادل األسباب (

القائمة على مبدأ التفريد العقابي، كما ان عقوبة الشريك في حالة اسـتقاللها عـن               

عقوبة الفاعل قد تصل العقوبة فيها حداً أعلى من عقوبة الفاعل أو مساوية لهـا ،                

ال رغم وجود فروق جوهرية واضحة من الناحيتين الموضوعية والشخصية والتي           

  .)100(يمكن إغفالها أو تجاهلها

كما إن األخذ بهذا المبدأ يعطي السلطة المطلقة للقاضي في تقدير العقوبـة               

للمساهمين في الجريمة ، وهذا أمر غير مقبول إذ ان وضع قاعدة ليـستعين بهـا                

. )101(القاضي عند تقرير العقوبة أمر مطلوب لضمان تحقيق العدل القانوني العـام           

                                                 
 .وما بعدها عقوبات بولوني ) 28(نالحظ المادة  )95(
 .ركي عقوبات دنم) 23(تالحظ المادة  )96(
 .وما بعدها قانون العقوبات السويسري ) 24(تالحظ المادة  )97(
 .265 ، المرجع السابق ، صالسعيد مصطفى السعيد: ينظر  )98(
محمود نجيب حـسني ،  .  ؛ ود355احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )99(

 .36المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، المرجع السابق ، ص
 ؛ وينظر بهذا    290رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام ، المصدر السابق ، ص          . د: ينظر   )100(

 ، دار النهضة العربيـة      3ون محمد سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط          مأم. المعنى د 

  .410 ، ص2001بالقاهرة ، 
  .415حمودي الجاسم ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )101(



لمذهب يؤدي إلى التوسع في نطـاق التجـريم إذ يعاقـب الـشريك              كما ان هذا ا   

ذاتها خطورة إجرامية   بالمساعدة الذي يقوم بأعمال تحضيرية والتي ال تشكل بحد          

 أصحاب هذا المبدأ بالتفريق بين أعمال المساهمين تبعـاً لغايـات            كما ان مسوغ  . 

ئد في التشريعات الجنائية  المبدأ العام الساكل منهم ، ال يمكن التسليم به إذ  وبواعث  

يقضي بعدم اعتدادها بالباعث أو الغاية ابتداء عند البحث في موضوع توافر أركان 

الجريمة أو احد عناصرها فكيف يصار إلى تطبيق ذلك ابتداء قبل ثبـوت وقـوع               

ي إلى التعارض مع المبـادئ التـي        ان أعمال هذا المذهب يؤد    . الفعل اإلجرامي   

، وهو أمر ال يمكن التسليم به على اإلطالق         )102(ريعات الجنائية استقرت عليها التش  

. 

                                                 
) 38(المـادة   ؛ ينظـر  271 ، المرجع الـسابق ، ص إسماعيل إبراهيممحمود : ينظر  )102(

 .تداد بالباعث ما لم ينص القانون على خالف ذلك قضي بعدم االعتعقوبات عراقي والتي 



 الفرع الثالث
 استقالل املسامهني يف جرمية واحدة

 تداركاً منهم للعيوب التـي شـابت         لقد نادى الفقهاء االيطاليون بهذا المبدأ       

لنظريات التي سبقته ، إذ اقر أصحاب هذا المبدأ بمبدأ وحدة الجريمـة ، ولكـنهم        ا

لسببية في أحداث النتيجـة     ن المساواة بين نشاط المساهمين من حيث الفاعلية ا        يرو

األول يتعلق بعدم جدوى التفرقة      :  أساسين ، ويستند أنصار هذا المبدأ إلى     الجرمية

 ان كل مساهم يرتبط نشاطه بالنتيجـة التـي          وصفبين المساهمين في الجريمة ب    

عد فاعالً ، سواء أكان النشاط الذي يأتيه        يعاقب عليها القانون برابطة السببية فانه ي      

داخالً في نطاق األعمال التنفيذية المكونة للجريمة ، أم مقتـصراً علـى وسـائل               

.االشتراك الثالث كالً أو جزءاً   

أما األساس الثاني فيرتبط باألساس األول ، وان استقالل المساهمين يعـد               

اتها ، وعلى أساس ذلك فان كان       نتيجة منطقية لوصف كل مساهم فاعالً للجريمة ذ       

كل مساهم يستمد صفته الجرمية من نشاطه مـستقالً دون أن يتبـع غيـره فـي                 

ويرى أنصار هذا المبدأ بأنه يتعذر إيجاد معيار واضح وحاسم للتمييـز            . )103(ذلك

بين المساهمين ، فالمساعد قد يكون أثره رئيساً في ارتكاب الجريمة ، فـي حـين                

.نوياً فيها يكون أثر المنفذ ثا  

إن ما تمتاز به هذه النظرية حسب رأي مؤيديها هـو سـهولة تطبيقهـا                  

وبتفاديها للصعوبات المترتبة بصدد التمييز بين أفعال المساهمين في الجريمـة ،            

كما أنها تتيح للقاضي استعمال سلطته التقديرية في التفريق بين المـساهمين مـن              

  .)104(ى ذلكحيث العقاب عند توافر أسباب تدعو إل

أما االنتقادات التي توجه إلى هذا المبدأ فهي عـدم تمييـز هـذا المبـدأ                   

باالستقالل بشكل واضح ، إذ ال جديد فيما ينادي به أنصاره ، كما أن النتائج التي                

تقضي إليها هي ذات النتائج المترتبة على نظرية االستعارة النسبية ، إذ أنها على              

لمادية والعناصر الشخصية المكونة للجريمة ، وهـي        أساس الفصل بين العناصر ا    

                                                 
عقوبات ) 38(وانظر المادة   271محمود إبراهيم إسماعيل ، المرجع السابق ، ص       : ينظر   )103(

  .عراقي والتي تقضي بعدم االعتداء بالباعث ما لم ينص القانون على خالف ذلك 
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تأخذ أيضاً بتبعية نشاط الشريك المساعد لنشاط المساهم األصلي ، ولكن الفـراق             

الوحيد الذي يميزها عن نظرية االستعارة المطلقة يكمن فـي االسـتقالل النـسبي       

عناصـر  للمساهمين في الجريمة الواحدة ، ومع ذلك فهذا االستقالل يقتصر على ال           

الشخصية فقط ، من دون أن يمتد إلى العناصر الموضوعية التي يبقـى المـساعد              

مرتبطاً بها وتابعاً لها ، وهذا يكشف بطبيعة الحال عن تناقض وقعت فيـه هـذه                

النظرية ، بتعليقها توقيع العقاب على المساعد على تحقيق ماديات الجريمة ، وهذا             

وأخيراً فقد انتقدت هذه النظريـة      . المطلقة  هو نفس ما تقول به نظرية االستعارة        

لغموضها وعدم دقتها الستنادها إلى نظرية منتقدة أصالً ، وهي نظريـة تعـادل              

  .)105(األسباب
  

 املطلب الثالث
 موقف املؤمتر الدويل السابع لقانون العقوبات

  1957اصدر المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا عام            

ياته واقر بموجبها بمبدأ وحدة الجريمة مع التمييز بين طوائف المساهمين في            توص

متى كانت النتيجـة الجرميـة      انه  " الجريمة والحقيقة كما يقول بها مقرر المؤتمر        

 وتحققت الرابطة الذهنية بين الجناة ، فان وحدة الجريمة تـصبح حقيقـة              واحدة ، 

م التي يرتكبها أشخاص ال يتوافر بينهم       واحدة يستحيل تجاهلها ، فشتان بين الجرائ      

 ، وبـين جريمـة    )106(التعاون في السلوك ، وال الرابطة المعنوية كجرائم الجموع        

، )107(واحدة يساهم فيها عدد من الجناة خططوا لها ووزعوا على أنفـسهم األدوار            

طالقها ، فجاءت توصياته كما     كما اخذ المؤتمر بفكرة االستعارة على ان يحد من إ         

:ييأت  

                                                 
  .163 المرجع السابق ، ص–احمد المجدوب ، التحريض على الجريمة . د: ينظر  )105(
  .81مدحت محمد عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص. يالحظ بهذا الصدد د )106(
نوري الحسيني ، االشتراك الجرمي في قانون العقوبات الـسوري والمقـارن ،   : ينظر  )107(

  .85، ص6 و 5، ع 31مقال منشور في مجلة المحامون السورية ، س



قد يتعدد المساهمون في جريمة واحدة ، وأياً كان النظام القانوني ، فيجـب               .1

ان يكون محالً لالعتبار ما قد يختلف فيه هؤالء في العمل الذي يقوم به كل               

 .وفي خطئه الشخصي وفي كل ما يتعلق بشخصه . منهم 

مهم ، ال يسأل المساهمون وال يكونوا بالتالي محالً ألي جزاء إالّ إذا ثبت عل .2

بأن العناصر المكونة للجريمة أو المشددة لها سوف تتم بواسطة احدهم أو             

 .عن طريق الجميع 

ال تأثير لألحوال والظروف الشخصية البحتة إالّ بالنسبة لمن توافرت لديـه       .3

  .)108(سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسؤولية أو مانعة من العقاب
 املطلب الرابع

راقي يف حتديد األساس القانوني موقف املشرع الع
)109(لفعل املساعد  

تناول قانون العقوبات العراقي المساهمة في الجريمة عموماً في الفـصل             
" المساهمة في الجريمة    " وان  الخامس من الباب الثالث من الكتاب األول تحت عن        

ي منه الفاعل األصلي ، وف    ) 47(عرف في المادة    . )110( خصص لها ثماني مواد    إذ
 خصصت هذه المادة بفقراتها الثالثـة للوسـائل      منه عرف الشريك إذ   ) 48(مادة  ال

 يام بها مجتمعاً أو منفرداً ، إذ      التي بموجبها يتم االشتراك في الجريمة من خالل الق        
تنهض صفة االشتراك عند القيام بأية وسيلة من تلك الوسائل وقد أسـس أحكامـه               

 فالمساهم في الجريمة أما ان يكون فاعالً        على فكرة التفرقة بين الفاعل والشريك ،      
منه الشريك بنفس العقوبـة     ) 50(أو ان يكون شريكاً ، ثم عاقب القانون في المادة           

المقررة قانوناً للجريمة التي ساهم فيها ، أي انه ساوى في العقوبـة قانونـاً بـين                 
لجريمـة  الفاعل األصلي والشريك ، ويبدو ان القانون العراقي اخذ بمذهب وحدة ا           

بشكل عام وبمبدأ االستعارة المطلقة منها في بعض مواده بالنسبة لجميع المساهمين            
                                                 

احمـد  . ود . 82 سابقاً ، صإليهمحمد الفاضل ، تقريره عن المؤتمر المشار . د: ينظر  )108(
محمـود محمـود    .  ؛ د  1969 ،   264ص ، شرح قانون العقوبات الليبي       األلفيعبد العزيز   

 الشرق   مجلة – االتجاهات الجديدة في مشروع قانون الجمهورية العربية المتحدة          –مصطفى  
 . وما بعدها 202 ، ص1968 ، بيروت ، دنىاأل

 ، وحل محـل  15/9/1969 في 1969لسنة ) 111(صدر قانون العقوبات العراقي برقم  )109(
 . الموجبة األسبابنظر ي 15/12/1969 نافذ في وأصبحقانون العقوبات البغدادي الملغي ، 

 . من القانون 54-47المواد من : ينظر  )110(



) 53(آنفة الـذكر وكـذلك المـادة        ) 50(حيث تبين ذلك بما جاء في نص المادة         
ان المشرع العراقي تأثر كذلك بمبدأ االستعارة النسبية أيضاً والـدليل   إالّ  ،  )111(منه

.منه ) 54(على ذلك هو نص المادة   

 و  50/2(إذ رتب أحكاماً خاصة في بعض الحاالت التي تناولتها  المـواد             

منه ، واتجه في هذه المواد نحو مبدأ االستعارة         ) 54( إضافة الى المادة     52 و   51

تعدد الجناة في الجريمة     الحاالت االستثنائية لفكرة وصف   النسبية ، كما اقر بعض      

لعقاب أي اقر في بعض الجرائم مبدأ التشديد        رفاً مشدداً يستوجب تشديد ا    الواحدة ظ 

 و  440 وارد فـي المـواد        أي مساهمة جنائية في ارتكابها كما      تاستثناء إذا وقع  

.479/2 و 478/1 و 444/4 و 443/3 و 442 و441  

أما من حيث األعمال التي يعاقب عليها الشريك بصفته كشريك ، فقد اخـذ              

 السابق على ارتكاب الجريمة والذي يـتم        قانون العقوبات العراقي بفكرة االشتراك    

بواسطة التحريض أو االتفاق أو المساعدة باألعمال المجهـزة للجريمـة وبفكـرة     

االشتراك المعاصر الرتكاب الجريمة الذي يتم بطرق المساعدة باألعمال المسهلة          

أو المتممة للجريمة ، أما االشتراك الالحق الذي يتم بطريق أعمال الحقـة علـى               

 الجريمة كإخفاء الجاني أو إخفاء ما تحصل من الجريمة فقد استبعده القـانون              تمام

) 420،  273المـادة (فجعل من فعل اإلخفاء هذا جريمة خاصة مستقلة قائمة بذاتها           

وهو بهذا  منه وفي هذا تطبيق محدود لفكرة وصف عمل الشريك جريمة مستقلة ،             

 اختط لنفسه منهجاً جديداً وسار      ذ، إ )112(كله يكون قد اخذ بالنظريات السابق ذكرها      

المعنـوي  عليه ومن الجدير بالذكر بان القانون العراقي قد اقر نظريـة الفاعـل              

منه ، ويالحظ كذلك بأنه أعطى مفهومـاً        ) 47(من المادة   ) 3(للجريمة في الفقرة    

 رئيس في الجريمة فاعالً أصلياً لها ، وان كـان           إذ عد من يقوم بأثر    واسعاً للفاعل   

مـن  ) 49(له ال يدخل في تنفيذ الركن المادي للجريمة وهذا ما بينتـه المـادة               فع

                                                 
يعاقب المساهم في جريمة فاعالً وشريكاً بعقوبـة        " ع بقولها   .  ع .ق) 53(نصت المادة    )111(

الجريمة التي وقعت فعالً ، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانـت الجريمـة التـي                  
وبهذا فان المساهم عموماً والمساعد خـصوصاً       " وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت     

  .لألمورعانت متوقعة وفقاً للمجرى العادي يسأل أيضاً عن النتائج المحتملة متى ما 
  .567، المرجع السابق ، ص، الوسيط علي حسين الخلف : ينظر  )112(



إذ عدت  وهذا االتجاه مأخوذ من مذهب التفرقة بين الفاعل والشريك          . )113(القانون

بالتحريض أو االتفاق أو المساعدة ويحضر إلى مسرح الجريمـة فـاعالً            الشريك  

لـيالً لنـسجل   ان نتوقـف عنـدها ق  نا هوبمناسبة ذكر هذه المادة البد لنا     . أصلياً  

 ان الذي جاءت به هذه المادة محل نظر ، ذلك ألنه جاء مطلقاً              مالحظاتنا بشأنها إذ  

 كل شريك كان حاضراً أثناء ارتكاب الجريمة أو ارتكاب أي فعل عدفي صياغته و

من األفعال المكونة لها يصبح فاعالً لتلك الجريمة وبذلك يدخل في تفـسير هـذا               

 حتى الذي يحضر من الشركاء عن طريق المصادفة إلى محـل الجريمـة              النص

 رئيس بـل    يقم بأي أثر في التنفيذ أو بأي أثر       لينقلب إلى فاعل أصلي رغم انه لم        

مجرد حضوره العرضي ، وهذا بحد ذاته أمر ال يمكن التسليم به ألنه ال يتفق مع                

ط حضور الـشريك    علة إيجاد النص ، وارى ان يكون شرط تطبيق النص هو شر           

إلى مسرح الجريمة بسبب تلك الجريمة وليس بطريق الصدفة ، وعليه اقتـرح ان              

تعاد صياغة النص على الشكل الذي سيأتي بيانه بما يـستوعب هـذه المالحظـة               

بيـق نـص المـادة      والمالحظات األخرى كما إننا نتساءل عن كيفية اسـتقامة تط         

  تكاب الجريمة يعـد فـاعالً فـصفة        ها كل شريك يحضر أثناء ار     المذكورة في عد

الفاعل هذه في إطالقها قد تتعارض مع طبيعة بعض الجرائم التي تتطلب منه صفة     

  فليس من المقبول منطقياً احتساب     )114(خاصة ، كما هو الحال في الجرائم الجنسية       

المرأة التي تساعد رجالً على مواقعة أنثى بدون رضاها وكانت حاضـرة أثنـاء              

. )115(جريمة فاعالً أصلياً للجريمةارتكاب تلك ال  

 الشريك الـذي يحـضر علـى        يسوغ عد  بأن ليس هناك ما      همبعضويرى  

مسرح الجريمة فاعالً لها طالما ان المشرع تبنى المعيار المـادي للتمييـز بـين               

المساهمين في الجريمة وعليه فان اعتناق المعيار الشخـصي كفيـل بحـل هـذا               

هو كل من اشترك بصورة رئيسة في اتخاذ القرار أو          التناقض الن الفاعل طبقاً له      
                                                 

  .راقيمن قانون العقوبات الع) 49(ة ينظر بهذا الصدد نص الماد )113(
رية العامة للقـانون الجنـائي ،   رمسيس بهنام ، النظ. د: عراقي ؛ وينظر ) 393(المادة  )114(

 .790، ص 1971، 3ط
 1977 ، 1 ، ط1سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبـات ، ج . د: ينظر   )115(

  .261، ص



العزم الرتكاب الجريمة ، أو ساهم في تنفيذها ، ويستوي في ذلك ان يكون نشاطه               

ولكن هذا المعيـار هـو      . )116(مما يدخل في نطاق األعمال المكونة للجريمة أم ال        

بأنها لـم  اآلخر هو معيار منتقد فهو يقوم على النظرية الشخصية التي يعاب عليها  

تضع معياراً حاسماً ، وملموساً للتمييز بين المساهمين في الجريمـة ، ونـرى ان               

المشار إليها آنفاً هو الحل االوفق واالستعاضة عليهـا بـإجراء     ) 49(حذف المادة   

ابعـة لهـا   الحالية فقرة ر) 49(التي سبقتها لتصبح المادة     ) 48(تعديل لحكم المادة    

ويعد في حكم الفاعل للجريمة كل شـريك بحكـم           " :على تعاد صياغتها لتصبح     

الفقرة أوالً من هذه المادة حضر بسبب الجريمة وأثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل              

تفيـد ان هـذا     ) ويعد في حكـم الفاعـل     (إذ ان جملة    . " من األفعال المكونة لها     

قامة الـنص  الشخص ليس فاعالً حقيقياً ، بل انه في عداد الفاعل ويفيد ذلك في است       

لنا العلة المتوخاة وهي امتـداد عقـاب       يحقق  القانوني مع المنطق السليم ، كما انه        

حكمه طبقاً للنص المقترح ، فالمرأة التي تساعد رجالً على          في  الفاعل إلى من يعد     

مواقعة أنثى بدون رضاها ، وتحضر أثناء ارتكاب الفعل إلى محـل ارتكابهـا ،               

ت بحكـم الفاعـل   إذ عد. ها بعقوبة الفاعل نفسه     معاقبتفطبقاً للنص المقترح يمكن     

وليس فاعالً ، وبذلك نكون قد عالجنا األمر الذي يحتج به مـن ان طبيعـة تلـك                  

كما ان الشريك الذي يحضر مكان       . )117(الجريمة تقتضي صفة خاصة في الفاعل     

لفعـل  الجريمة ويعطي دفعاً وزخماً قوياً للفاعل يؤكد رغبته الجامحة في تحقيـق ا         

ه بحكم الفاعل على الرغم من انه لـم يقـم           ا يتطلب األمر تغيير صفته واحتساب     مم

.بأي عمل تنفيذي يدخل في عداد الركن المادي   

 

                                                 
  .87 و 76 ، ص1970عبد الستار الجميلي ، جرائم الدم ، بغداد ، . د: ينظر  )116(
  .102ينظر بهذا المعنى محمد علي سالم ، المرجع السابق ، ص )117(



 املبحث الثالث
متييز فعل الشريك باملساعدة عن فعل الفاعل 

 األصلي

ـ       من الصفات التي يتصف بها فع       ة  ل الشريك بالمساعدة هي صـفة التبعي

ل األصلي شأنه في ذلك شأن بقية وسائل االشتراك األخـرى ، ممـا              لنشاط الفاع 

يترتب على ذلك ان فعل الشريك المساعد متعلق بفعل الفاعل وجـوداً وعـدماً ،               

 مشروعاً بحد ذاته لـو جـرد        و ان نشاط الشريك بالمساعدة يعد     والسبب في هذا ه   

 تبعاً لوقوع الفعـل      فانه ال يخضع للعقاب إالّ     من ثُم و. عن نشاط الفاعل األصلي     

الذي قصد الشريك المساهمة فيه ، وبمعنى آخر ان هذا الفعل لو جرد عـن فعـل                 

الفاعل لوجد انه ال يتعدى مرحلة األعمال التحضيرية ، وان مجرد اجتيـاز هـذه               

 يصبح آنذاك فـاعالً     ساعد إلى مرتبة الفاعل األصلي إذ     المرحلة يرفع من فعل الم    

.)118(مع غيره  

 فيصل التفرقة بين فعل الفاعل األصلي وفعل الشريك هو نـوع           نوعليه فإ  

. العمل الذي يقوم به المساهم من حيث كونه عمالً من األعمال التنفيذية للجريمـة        

وبهذا قضت محكمة التمييز االتحادية . )119(أو ما إذا كان مجرد عمالً تحضيرياً لها 

من قام بعمل من أعمال الـسرقة       يعتبر فاعالً أصلياً ال شريكاً      " في العراق بقولها    

.)120("ليسهل عمل الفاعل اآلخر  

أي ان هذا القرار اعتبر الشريك بالمساعدة في األعمال السهلة أو المتممة              

غالباً ما تختلط باألفعال التنفيذية إذ يصبح الشريك فاعالً مع غيره وليس شريكاً ،              

اراتها ومن بين تلك     من قر  ضت محكمة النقض المصرية في الكثير     وبنفس المال ق  

 ، والقرار المرقم في     )121(1941/مايو/26 في   269/941القرارات القرار المرقم    

                                                 
القسم العام / عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات . و عامر ودمحمد زكي اب. د: ينظر  )118(

  .279 ، ص1984بيروت ، ، 
 ، 1968القسم العام ، /علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات . د: ينظر  )119(

  .590ص
قـرارات   منشور في 24/2/1966في 1965/جنايات/2008ينظر قرار محكمة التمييز  )120(

 .566 ، ص1969 ، بغداد ، اإلرشادمجلد الثالث ، مطبعة اليز العراق ، محكمة تمي
  .526 ، ص269 ، برقم 5مجموعة القواعد القانونية ، ج: ينظر  )121(



إذ  . )123(1951/مارس/6 في   273/951 ، وكذلك القرار رقم      )122(1940/يناير/8

 جميعها أي الشريك الذي يقوم بعمل من األعمال التنفيذية مع الفاعـل فـي             دت عد 

 ان القضاء الفرنسي    وليس شريكاً فيها ، فضالً عن      للجريمة   الجريمة يصبح فاعالً  

استقر على اعتبار من يقوم بعمل من األعمال المكونة للجريمة فاعالً مع غيـره ،               

حتى وان كان شريكاً بالمساعدة الن نشاطه يدخل في األعمال التنفيذية للجريمـة             

بالمساعدة الشريك  (وليس عمالً تحضيرياً وفي هذا قضت محكمة التمييز الفرنسية          

في األعمال المتممة للجريمة يعتبر فاعالً مع غيره الن نشاطه يدخل في األعمـال              

ان مـن   "  نفس االتجاه قالـت      ، وفي قرار آخر له    )124()التنفيذية المكونة للجريمة  

يراقب الطريق في الوقت الذي يقوم زميله بالسرقة يعتبر فـاعالً للجريمـة مـع               

.)125("السارق   

   بأن أعمال المساعدة التي تجعل صاحبها فاعالً أصلياً          احويرى بعض الشر 

مكان وقوعها على وجه العموم ، فـي  هي التي تحدث وقت ارتكاب الجريمة وفي       

 المساهم الذي قدم مساهمته للفاعل قبل ذلك أو قدمها في غير مكان وقوع              حين أن 

 فـاعالً   كاً بالمـساعدة ال   الجريمة ولو كان ذلك أثناء ارتكابها فانـه يعـد شـري           

.)126("للجريمة  

ان مسألة التمييز بين فاعل الجريمة والمساعد على ارتكابها تعتبـر مـن               

المسائل الدقيقة والمعقدة في القانون الجنائي والتي ال تزال حتى الوقت الحاضـر             

                                                 
 .67 ، ص45 ، برقم 5مجموعة القواعد القانونية ، ج: ينظر  )122(
 ، ويالحـظ قـرار الـنقض    723 ، ص273 ، رقم 2 النقض سأحكاممجموعة : ينظر  )123(

  .402 ، ص80 ، رقم 11 ، نفس المصدر السابق ، س1960/مايو/20
  .738ص ، 1931في جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، : ينظر  )124(
  .738ص ، 1931في جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، : ينظر  )125(
 ، 10 القـسم العـام ، ط  –وبـات  محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العق. د: ينظر  )126(

  .354، ص1983



، لما يترتب على ذلك من آثار قانونيـة متعـددة ،            )127(دون حلول جذرية حاسمة   

.، وسريان الظروف وأمور أخرى يتصل بعضها بتقدير العقوبة   

وعليه فان اغلب القوانين الجنائية في العالم درجت على عدم إيراد تعريف              

 وحسناً فعلت الن وضع التعريفات ليس من مهمة المشرع ، فضالً عن             )128(الفاعل

تقده في التكييف ، ومع ذلك      ان هذا األمر يقيد القضاء ويحد من قناعته وتكوين مع         

خر من التشريعات الجنائية قد حسمت األمـر ووضـعت تعريفـاً             اآل همبعضنجد  

ومع هذا كله نجد اختالفاً فـي اآلراء الفقهيـة          . )129(للفاعل ونصت عليه صراحة   

 من بلـدان العـالم      في االجتهادات القضائية في كثير    والتشريعات الجنائية وكذلك    

د حول هذا الموضوع ، ويبدو أن سبب االختالف مـرده صـعوبة رسـم الحـدو             

وبينه وبين فعل الشريك . )130(الفاصلة بين فعل الفاعل األصلي والشريك بوجه عام       

القانون بـشكل   بالمساعدة بوجه خاص ، األمر الذي أدى إلى عدم معالجة ذلك في             

تباس والغموض في هذا المجال سيما في مجـال األعمـال           صريح وبما يزيل االل   

 التمييز بـين فعـل الفاعـل        ن ، أل   التي يقدمها المساعد للفاعل    المسهلة والمتممة 

األصلي وفعل الشريك بالمساعدة في حدود األعمال المجهزة مسألة ميسورة وذلك           

لوقوعها مطلقاً بوقت سابق على وقوع الجريمة ، ولكـن تـدق التفرقـة وتثـور                

الصعوبات ويحصل الخلط في مجال األعمال المسهلة والمتممة التـي يقـوم بهـا            

.ت معاصر لوقوع الجريمة المساعد لوقوعها بوق  

                                                 
رؤوف .  ؛ د250 ، ص1971سمير الشناوي ، الشروع في الجريمة ، القاهرة ، : ينظر  )127(

 .4474 ، ص1979عبيد ، مبادئ القسم العام ، 
 والفرنسي والجزائري ؛  والفلندي واليوناني والمغربيواأللمانيقانون العقوبات الفرنسي  )128(

 ، هامش   89 على الجريمة ، المرجع السابق ، ص       احمد احمد المحجوب التحريض   .د: ينظر  

 ) .2(رقم
 .سوري ) 211(مصري و ) 39(عقوبات عراقي و ) 47(المادة : ينظر  )129(
  .683علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، ص. د: ينظر  )130(



أي انها غالباً ما تتم أثناء ارتكاب الفاعل للجريمة وما يقتضي ذلك أحيانـاً                

 ينقلـب   النتيجـة وب. )131( فيهـا  يك على مسرح الجريمة مع قيامه بأثر      ظهور الشر 

   ليس بسبب ظهوره على مسرح الجريمة وإنمـا بـسبب           الشريك إلى فاعل أصلي 

في هذا المجال يرى القضاء العراقي بأنه ال يكتفـي          و. )132(صلته بالدور التنفيذي  

 فاعالً أصلياً فيها ما لم يساهم لمجرد على مسرح الجريمة لكي يعدبحضور المتهم ا

.)133(بنشاط في وقوعها  

ليس شريكاً على اإلطـالق      ويفهم من هذا القرار تثبيت لنصوص القانون         

 ه  ، كما ال يجـوز احتـساب       جريمةه فاعالً أصلياً بمجرد حضوره مسرح ال      لكي نعد

 من األعمال التنفيذية للجريمة     فاعالً رغم حضوره مكان الجريمة ألنه لم يقم بعمل        

نتيجة لهذا االختالف تبلورت ثالثة اتجاهات في الفقه الجنائي لكل اتجـاه منهـا              و

حجته وأسانيده بخصوص التفرقة بين الفاعل األصلي وفعل الـشريك بالمـساعدة            

.من خالل هذا المبحث بثالثة مطالبوتقييمها سنعرض لها تباعاً وهذه االتجاهات   

 

                                                 
 والـشريك فـي القـانون    صـلي األمحمد محي الدين عوض ، النظرية الفاعل : ينظر  )131(

 ؛ وكذلك احمد    146 ، ص  1956 والثاني ،    األول، مجلة القانون واالقتصاد ، العدد       السوداني

 ،  371صفوت ، شرح القانون الجنائي ، القسم العام ، مطبعة حجازي ، بال سنة طبع ، ص                

 ، وعلي راشد،    282 ، ص  1938 ،   1ي ، ج  جنائ العامة في القانون ال    األحكاموعلي بدوي ،    

  .466المرجع السابق ، ص
 وفعـل  األصـلي  الخلط بين الفعل إلىيأخذ على هذا المعيار انه غامض فضفاض يؤدي  )132(

رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقـابي المـصري ،             . د: ينظر  . االشتراك  

 ، كما ان من التشريعات ما تعتبر مجرد حضور الشريك           335-334 ، ص  1966القاهرة ،   

 .عراقي ) 49(ة العتباره فاعالً للجريمة مثل المادة  مسرح الجريمة كافيإلى
 كركوك منشور في سلمان بيات ، المرجع 1946/ جنايات  / 203القرار المرقم  : ظرين )133(

  .109 ، ص3السابق ، ج



 املطلب األول
 االجتاه املوضوعي

 رجال الفقه والقضاء هذا االتجاه والذي أصبح الحقاً هو االتجاه           تبنى أغلب 

، ومعيار التمييز بين فعل الفاعل األصلي وفعل الشريك بالمساعدة لدى           )134(السائد

 في نوع الفعل الذي يرتكبه المساهم ومقدار خطورته على أصحاب هذا المبدأ يكمن

الحق الذي يحميه القانون ، إذ يعتمد هذا المعيار على مقدار مساهمة الفعـل مـن                

، )135( ناقصة الجرمية سواء كانت بصورة تامة أوالناحية المادية في أحداث النتيجة  

تيجـة يجعـل    فالفعل األكثر خطورة على الحق واألقوى مساهمة في أحـداث الن          

مرتكبه مساهماً أصلياً في الجريمة ، أما الفعل األقل خطورة واألضعف مـساهمة             

.)136(اً تبعياً مساهم يكون مرتكبه إالّفال يعدو أن  

عد  ه إلى معيار آخر للتمييز بين ما ي       وذهب بعض الفقهاء ضمن هذا االتجا      

اً ، وان كـان     فعله بالمساعدة ضروري للجريمة عد الشخص القائم به فاعالً أصلي         

فعل المساعدة غير ضروري وثانوي فعندها يعتبر القائم به شـريكاً بالمـساعدة ،              

رغم أن القانون لم يحدد نوع هذه األفعال ، وال طبيعتها ، ولكن يجب أن يفهم منها    

 فإنـه يعـد      النموذج القانوني وبالنتيجة   أن كانت ضرورية أم ال ، ومثال ذلك أن        

.)137(اشتراكاً  

 بأن المساعدة التي تقع قبل ارتكاب الجريمـة          همبعضمعيار يعتقد   وبهذا ال  

ومن وبعدها أو في غير مكان وقوعها ، ما هي إالّ أعماالً مساعدة غير ضرورية               

                                                 
نوري الحسيني ، االشتراك الجرمي في القانون الـسوري والمقـارن ، مجلـة    : ينظر  )134(

محمود محمود مصطفى،   . كذلك د . 89 ، ص  1974 ،   7 و 5 ، ع  39المحامون السورية ، س   

  .25فكرة الفاعل والشريك في الجريمة ، ص
 – بن صالح ، شرح القانون الجنـائي التونـسي   وإسماعيلعبد العزيز العوادي : ينظر  )135(

  .268 ، ص1القسم العام ، ج
 ، 1983،  3ط القـسم العـام ،   –مأمون سالمة ، قانون العقوبات . ينظر بهذا المعنى د )136(

 .422ص
 التحضيرية والبدء في التنفيذ األعمالمحمد رفعت خفاجي ، معيار التفرقة بين . د: ينظر  )137(

  .1201 ، ص9 ، ع37، مجلة المحاماة المصرية ، س



فـي حـين أن     . )138( شريكاً في الجريمة وليس فـاعالً أصـلياً         فاعلها يعد  نثًُم فإ 

    كاً في الجريمة فلـو تـشاجر       فاعالً وليس شري  بها  القائم  المساعدة الضرورية تعد

شخص مع آخر ورماه أرضاً وارتمى فوقه ليمنعه من الحركة فرفع لـه شـخص               

ثالث السكين الواقعة على األرض بجانبه والتي ال تصل إليها يده فتناولها وقتل بها              

 فاعالً أصلياً برأي أصـحاب هـذا المبـدأ ،           صمه ، فان الذي دفع بالسكين يعد      خ

فعل القتل ، الن مساعدته هنا كانت ضرورية ، وتمت أثناء           وحكمه حكم من باشر     

 صاحبه مـن ان يخـتلس       الجريمة ، كذلك إذا شاغل احد األشخاص البائع ليمكن        

139( فاعالً أصلياً رغم انه لم يباشر السرقة بنفسهالبضاعة يعد(.  

فرنسي في اغلب    إن هذا االتجاه نادى به الفقهاء الفرنسيون وتبناه القضاء ال          

 المساعدة الضرورية من األفعال األصـلية ، وصـاحبها يجـب            اراته ، إذ عد   قر

أصدرت محكمة النقض الفرنسية     فاعالً أصلياً ، وعلى أساس هذا االتجاه         حتسابها

 الجزائر مـن قبـل      ها الشهير المتعلق بواقعة قتل محام جزائري أثناء ثورة        قرار

اب وبعد فتحه لهم ضـربه احـد         ذهبوا إلى بيته وطرقوا عليه الب      رجلين وامرأة إذ  

ها قامـت بغلـق     نّاخه ، أما المرأة فإ    الرجلين وكتم اآلخر نفسه حتى ال يسمع صر       

 فمـات   الباب بالمزالج لكي ال يتمكن احد من تلبية االستغاثة في حالـة سـماعها             

    ت المحكمة األشخاص الثالثة فاعلين أصليين ، وقـد         المحامي تحت الضرب ، فعد

 مساعدة ضرورية النجـاز     ا بالنسبة للمرأة كون عملها يعد     بررت المحكمة حكمه  

.)140(الجريمة ، ثم أنها وقعت أثناء ارتكاب الجريمة  

 المـساعدة    ت االتجاه عندما عـد    كما ان القانون الكويتي اخذ صراحة بذا       

 فأنها تعتبـر مـساهمة      الضرورية مساهمة أصلية ، أما المساعدة غير الضرورية       

                                                 
. ينظـر د .  هذا االتجاه يقوم في حكم العمل التنفيذي أصحاباالشتراك الضروري لدى  )138(

قرار محكمـة التمييـز     : وبهذا االتجاه ينظر     . 423 ، ص  مأمون سالمة ، المرجع السابق    

 2005/هيئـة جزائيـة     /1256وكذلك القرار   ) غير منشور  (2005/هيئة عامة /963المرقم  

 ) .غير منشور (2005/هيئة جزائية /260، والقرار ) غير منشور(
  .336رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام ، المصدر السابق ، ص. د: ينظر  )139(
. من مؤلف د) 1( في الهامش رقم إليه مشار 26/1/1962 في 78نقض فرنسي : نظر ي )140(

  .185 ، ص3 ، ط1983عبد الوهاب حومد ، الوسيط ، 



، كما نجد ان القضاء الـسوري       )141(شريكاً وليس فاعالً أصلياً    يعتبر   تبعية وفاعلها 

اخذ بهذا االتجاه أيضاً المساعدة التي لوالها ما ارتكبت الجريمة يعد صاحبها فاعالً             

 الـنقض الـسورية فـي احـد         إذ قضت محكمـة   . وحكمه حكم الفاعل األصلي     

طى بندقية إلى المتهم    إالّ انه لما تبين ان المتهم بالتدخل الفرعي ، أع         (.... "أحكامها

ـ        ... القاتل لتنفيذ فكرة القتل مع العلم بها       وال فإنه متدخل كالفاعـل األصـلي إذ ل

كما اخذ بهذه النظرية القانون البلجيكي في المادة        . )142()إعطاؤه البندقية إلى القاتل   

.عقوبات ) 66(  

فوا ومع ذلك فإن أنصار هذا االتجاه لم يحافظوا على وحدة اتجاههم بل اختل 

يمثل المـذهب الـشكلي ضـمن       : ضمن معيارهم الموضوعي إلى مذهبين األول       

فهم أصحاب المذهب المادي ، إذ يرى أصـحاب        : االتجاه الموضوعي ، أما الثاني    

ب فعالً يعـد عمـالً تنفيـذياً        ان المساهم األصلي هو من يرتك     : المذهب الشكلي   

 يمهد للعمل التنفيذي أو يتيح      ، أما الشريك بالمساعدة فانه من يرتكب عمالً       للجريمة

الن العمل التنفيذي هو الفعل الـذي       . له الفرصة لمرتكب العمل التنفيذي كي يتمه        

يقوم به الركن المادي للجريمة كله أو جزءاً منه ، أو عمالً من األعمال المكونة له                

ان كان يتكون من جملة أعمال ، أو حتى جزء منه ، بل ان العمل التنفيـذي فـي                   

ومـا دون ذلـك وهـي       . يهم هو البدء في تنفيذ الجريمة طبقاً لقواعد الشروع          رأ

بالتأكيد ال تتعدى األعمال التحضيرية للجريمة فهي مجال المساهمة التبعية ونطاق           

  .)143(وجودها وفاعلها يعتبر شريكاً

ومن بين القوانين التي أخذت بالمذهب الشكلي قانون العقوبات العراقي في             

أما التطبيقـات   . منه  ) 40(منه وقانون العقوبات المصري في المادة       ) 48(المادة  

القضائية التي أخذت بهذا االتجاه فنجد ان محكمة التمييز العراقية سارت باتجـاه             

 محكمة التمييز في احـد قراراتهـا        في العديد من قراراتها فقد عدت     هذا المذهب   
                                                 

 .من قانون العقوبات الكويتي ) 47(رة ثانياً من المادة قنالحظ الف )141(
عبـد الوهـاب حومـد ،    .  في دإليه مشار 22/10/1952 في 706ينظر نقض سوري  )142(

  .408 ، ص1959 ، 5حقوق الجزائية العامة ، دال
علي حسن الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، المرجـع الـسابق ،   . د: ينظر  )143(

  .603ص



"  قضت بـأن     فاعالً أصلياً إذ   يعد شريكاً ال     الشخص الذي يراقب الطريق عن بعد     

األدلة تثبت ان األولين قاما بارتكاب السرقة بنفسهما وان األخير كان شريكاً لهمـا   

غير انه لم يحضر محل الجريمة ، وإنما ظل مراقباً لهما على التل فيكون كل من                

نون من قا ) 53( والثاني فاعالً أصلياً بداللة الفقرة األولى من المادة          ولالمتهمين األ 

.... منه فقط   ) 54(العقوبات البغدادي وان المتهم الثالث شريكاً لهما بداللة المادة          

ويتضح من ذلك ان العمل الذي قام به المتهم األخير ليس من األعمـال              . )144("الخ

 الحادث ووظيفته   التنفيذية لجريمة السرقة ، وإنما وقوفه على التل البعيد من محل          

  لمحكمة آنذاك عمل من األعمال التنفيذية كما انه ال يـشكل            بنظر ا  بالمراقبة لم يعد

 لقواعـد التنفيـذ المحققـة       برأيها عمل من األعمال المكونة للركن المادي طبقـاً        

حل وجوده أثناء   موبرأينا ان مسالة قرب المتهم وبعده من محل الحادث و         . للشروع

الموضـوع  مسالة موضوعية تقدرها محكمـة      ) مسرح الجريمة (ارتكاب الجريمة   

طبقاً للوقائع والظروف الخاصة بكل قضية وال أرى موجباً لرقابة القضاء األعلى            

.عليها   

أما القضاء المصري فانه اتجه في وقت ما إلى ان المساعدة المعاصـرة               

للجريمة تجعل صاحبها شريكاً ال فاعالً ، ألنها ال تدخل في تنفيذ الجريمة ، ولكنه               

، بأن من يساهم بفعله وقت ارتكاب الجريمة يعد فاعالً          استقر بعد ذلك على القول      

جلـوس  (أصلياً ، ألنه يرتكب عمالً من األعمال المكونة للجريمة ، فقد قضى ان              

احد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشيء الذي سرق ، لكي يـسهل لزميلـه               

                                                 
 المنشور في القضاء الجنائي العراقي 1937/ج/1358ينظر قرار لمحكمة التمييز المرقم  )144(

 28/9/1953في  1953/نايات  ج/ 1367 ، وكذلك القرارات     76 ، ص  1، سلمان بيات ، ج    

 ، الفقـه    15/3/1964 في   1964/جنايات/271 و   20/8/1958 في   1958/جنايات/837و  

هيئـة  /124 ؛ وكـذلك     288-285 ، ص  األولالجنائي من قرارات محكمة التمييز ، المجلد        

هيئـة  /316وبنفس االتجاه القـرار     ) غير منشور  (17/1/1988 في   1988-1987/عامة  

 16/6/1986 فـي    1986/هيئة عامة  /160وكذلك) لم ينشر  (10/2/1979 في   1978/عامة

  .)غير منشور(



مت الجريمـة   السرقة يعد من األعمال المكونة للجريمة وبالتالي يعد فاعالً ، متى ت           

. )145()بأخذ المسروق وإخراجه من حيازة صاحبه  

إذا كان المحكوم فيه حين ادان المتهمين في تهمة جناية           (وحكم أيضاً بأنه     

،  كان معه سالح وقت مباشرة السرقة      سرقة بحمل سالح قد أثبتت عليهم ان احدهم       

ل كـان   بالمسروق ، ب  فال يصح االعتراض عليه بأن من كان معه سالح لم يتصل            

 زمالئه ، ذلك النه ال يشترط في القانون لمعاقبة المتهمين في جنايـة              واقفاً ينتظر 

السرقة بحمل السالح أن يكون حامل السالح قد باشر جميع األعمال التي اتفق هو              

وزمالؤه على القيام بها لتنفيذ الجريمة ، فإذا كان المتهم قد وقف لهم على مقربـة                

ح اعتبـاره   تمكنوا من نقل المسروقات فأنه يـص      تى ي من مكان الحادث يحرسهم ح    

معهم فاعالً للسرقة على أساس ان العمل الذي قام به من األعمال التي اتفقوا على               

ان من يرافق الجناة المتعددين ويساهم معهـم        " ولها أيضاً   . )146(إتمام السرقة بها  

 اإلجرامـي   فيضرب المجني عليه بالعصي أو باالعيرة النارية تنفيـذاً للمـشروع          

المشترك المتفق عليه مقدماً بينهم ، ويستوي في هذه الحالة ان يتوفى المجني عليه              

من بعض الضربات دون األخرى ، أو من بعض االعيرة دون باقيها فجميع الجناة              

فاعلون أصليون في القتل العمد ، أو في الضرب المفضي إلى الموت بـال حجـة                

قاتلة ومن الذي أطلق العيارات غيـر القاتلـة ،          لتحديد من الذي أطلق العيارات ال     

ألنهم جميعاً باشروا أفعاالً داخلة في تكوين الجريمة التي اتفقوا عليها طبقاً للمـادة              

.عقوبات ) 36(  

، ولم تكتـف     )147(ر ، وال تردداً عند احد     كذتا الفرض ال يثير صعوبة      ذوه 

الفاعـل والـشريك    محكمة النقض المصرية بمعيار الشروع كضابط للتفرقة بين         

بالمساعدة ، بل وضعت إلى جانبه معياراً آخر أوسع منه وهو معيار القيام بـدور               
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ما على مسرح الجريمة ووقت ارتكابها ، إذ كثيراً ما تستهدي إليـه فـضالً عـن         

وقد تستغني عن بعض األمور ، وعلى أساس ذلك قـضت           . معيار الفعل التنفيذي    

إذا كان المتهم قد وقف ليراقب      "ر لها بالقول    محكمة النقض المصرية في قرار آخ     

الطريق بينما كان زمالؤه يجمعون القطن لسرقته فأنه مثل زمالئه سيكون فـاعالً             

.)148("الن هذا الذي فعله هو من األعمال المكونة لها . أصلياً في السرقة   

متى كان المتهمون في جريمة قد ساهم كل منهم بفعـل            " وقد قضت أيضاً     

إذا " وقضت أيضاً   . )149("عال المكونة لها فذلك يكفي العتباره فاعالً أصلياً          األف نم

كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي ان المتهم اتفق مع زمالئه على السرقة وذلك بـأن               

يدخل الزمالء المنزل ألخذ المسروق منه ويبقى هو على مقربة مـنهم يحرسـهم              

ه يكون فاعالً فـي الـسرقة ال مجـرد          ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فأن      

.)150("شريك فيها  

ان المتهم الذي يقف إلى جوار زمالئه ليحرسهم وهم " وقالت بنفس االتجاه  

وقـضت فـي    . )151(يتلفون الزراعة يعتبر فاعالً أصلياً في هذه الجريمة ال شريكاً         

مـتهم  متى كان الثابت من مدونات الحكم ان العمل الذي قام بـه ال            " حكم آخر لها    

الثالث هو وجوده بمسرح الجريمة وإطالقه النار على كل من يحاول االقتراب منه             

يكون بحسب ظروف ارتكابهـا وتوزيـع األعمـال         ) قتل وسرقة (وقت ارتكابها   

المكونة لها بين المتهمين قام بدور مباشر في تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها             
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 اًاني ، فهو بهذا يعتبر فاعالً أصـلي        والث للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين األول      

  .)152("من قانون العقوبات) 39(وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فانه واجه صعوبات في تكييف أعمال الشريك             

بالمساعدة فمع تسليمه بأن وصف الفاعل األصلي ينطبق على من يقوم باألعمـال             

الشريك بالمساعدة في   (ال ان محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت       المكونة للجريمة ، إ   

األعمال المتممة للجريمة فاعالً مع غيره الن نشاطه يدخل في األعمال التنفيذيـة             

بأن من يراقـب    (، كما قضت محكمة التمييز الفرنسية أيضاً        )153()المكونة لجريمة 

.)154() مع السارقالطريق في الوقت الذي يقوم زميله بالسرقة فاعالً لجريمة  

  ةإن حجة أصحاب المذهب الشكلي وسندهم في ذلك هو ان األعمال التنفيذي            

هي التي يسبغ عليها القانون الصفة غير المشروعة ويجعلها محالً للتجريم ولـذلك             

أما األعمال التحضيرية فهي    . شرع  ميكون مرتكبها قد أمعن في عصيان أوامر ال       

وبالتالي فهي ال تكتسب الصفة غير المشروعة       األصل من األعمال المشروعة     في  

إال بالنظر إلى عالقتها باألعمال التنفيذية للجريمة ، لذلك يكـون مرتكبهـا اقـل               

إجراماً ممن ارتكب أعماالً غير مشروعة في ذاتها ، ومن الجدير بالذكر ان هـذا               

.)155(المذهب أصبح سائداً في اغلب التشريعات الجنائية في حينه  

وهو المذهب الثاني من مـذاهب االتجـاه         :  المذهب المادي    أما أصحاب  

عد سبباً للنتيجة في    األصلي هو من ارتكب فعالً ي     الموضوعي ، فلديهم ان المساهم      

 أن يكون غير مجرد شـرط       لتبعي هو من يرتكب فعالً ال يعدو      حين ان المساهم ا   
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سببية القائمة بين   ، وهؤالء في الحقيقة هم أنصار االعتماد على عالقة ال         )156(للنتيجة

النتيجة وكل فعل من األفعال التي ساهمت في أحداثها ألغـراض التمييـز بـين               

المساهمة األصلية والتبعية بوجه عام ، ويراد بالسبب لديهم كونه العامل األهم بين             

أما الشريك فهو مرتكب عمل من العوامل األخرى ،         . العوامل في أحداث النتيجة     

ك بالمساعدة عن فعل الفاعل األصلي هو ان من يأتي نشاطه           كما أن ما يميز الشري    

اطه معاصراً  قبل أو بعد تنفيذ الجريمة فانه يعد شريكاً ، وفي حين ان من كان نش              

، وقد اعتنقـت    )157( لها مع غيره   للجريمة يكفي احتسابه فاعالً للجريمة وهو فاعلٌ      

ن قانون العقوبات   بعض القوانين هذا المذهب وضمنته نصوصها ، ومن هذه القواني         

منه طبقاً لمعيار النظرية    ) 47(العراقي ، فبعد ان عرف المشرع الفاعل في المادة          

صحاب النظرية  الموضوعية الشكلية نص على حالة جديدة ، تعد اتجاهاً مسايراً أل          

   عدفاعالً للجريمة كل شريك حضر أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل            المادية ، إذ ي 

، كما اخذ بهـذه     )158(منه) 49(لمكونة لها وهو ما نصت عليه المادة        من األفعال ا  

منه ، أما على صعيد القـضاء       ) 89(النظرية قانون العقوبات السوداني في المادة       

 القـانون   أمـا  . )159(فقد اعتنق القضاء الفرنسي هذه النظرية أيضاً في أحكامـه         

  عدالتجاه النظرية المادية هو من       الفاعل من الدرجة الثانية تطبيقاً     االنجليزي فانه ي 

                                                 
، )57(هامش رقـم   380مأمون سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ص. د: ينظر  )156(

  .1976، 2ط
 36 في العقاب ، بغداد ، مصدر سـابق ، ص وأثرهامحمد علي سالم ، المساعدة : ينظر  )157(
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من قانون العقوبـات  ) 48(شريك الموصوف بالمادة ان ال" ويعني نص المادة المذكورة  )158(

 المكونة لهـا    األفعال ارتكاب أي فعل من      أو ارتكابها   أثناء مسرح الجريمة    إلىالذي يحضر   

 كـان حـضور     إذا وبهذه الصفة يكون النص قد جاء مطلقاً ولم يفرق مـا             أصلياًيعد فاعالً   

 آخـر  أي قـصد     أو الفاعل   أزرلشد  الشريك بسبب الجريمة ذاتها لالطمئنان على تنفيذها او         

 ان بعدل الـنص لتـضاف عليـه عبـارة           أرى كان الحضور مصادفة واني      أو. بصددها  

  بعد كلمة لها حتى يحقق النص الغاية من تشريعه وكما بينا ذلك سابقاً )وبسببها(
 ؛ والدكتورة فوزيـة عبـد الـستار ،    56احمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص: ينظر  )159(

  .115-113ع السابق ، صالمرج



يقدم المساعدة إلى الفاعل من الدرجة األولى أو يكون مستعداً لتقديمها في الوقـت              

الذي يطلب منه ذلك من دون ان يدخل نشاطه فـي تنفيـذ الجريمـة ، وبـشرط                  

. حضوره وقت التنفيذ   

     وا المساهم األصلي هو من كانت سببية فعلـه          ان أصحاب هذه النظرية عد

للنتيجة سببية مادية ، أما المساهم التبعي فهو من كانت سببية فعله للنتيجة سـببية               

 فيولـد التـصميم     هغيـر  أي ان فعل المساهم التبعي ينتج أثراً نفسياً لـدى            نفسية،

.)160(اإلجرامي والجرأة لإلقدام على الجريمة أو االستمرار فيها  

ا قضت به محكمـة      ومن تطبيقات القضاء العراقي بخصوص هذا المبدأ م        

ان ما  " إذ قالت    6/12/1978 في   78/تميزية/2350/1848التمييز بقرارها المرقم    

بمبادرة من هذا   ) ك(هو انه كان قد أعطى سترته إلى المتهم         ) م(نسب إلى المتهم    

) . ص(وإصابة  ) أ(ليدفع عنه صاعقة البرد وذلك قبل حصول واقعة طعن القتيل           

) ك(لمذكور بأنه أشار عند حصول المنازعـة إلـى          وورد عنه أيضاً في القرار ا     

فعالً فاستعملها هذا في حادثـة      ) ك(بوجود السكين في سترته التي كان قد ارتداها         

بأن ليس من الصحة    " واستطردت المحكمة في قراراها قائلة      .... الشروع  والقتل  

 اصلياً او عن هاتين الجريمتين فاعالً) م(في شيء جعل تلك الواقعة أساساً لمساءلة 

شريكاً ، الن ما اسند اليه ال يعد من قبيل ارتكاب أي فعل من األفعـال المكونـة                  

لهاتين الجريمتين وال المساهمة فيها بأي حال من األحوال السـيما وان مـا ورد               

ضده ال يعدو ان يكون مجرد إطالقه الكالم من دون ان يثبت بأنه كان قد أوعـز                 

ي ارتكاب جريمة القتل والشروع بالذات ، أو كان قد          باستعمالها ف ) ك(إلى المتهم   

.)161("ساعده فعالً على استعمالها في هاتين الجريمتين   

ان ما جاء بالقرار انف الذكر حسب تقديري كان غير صحيح الن ما ورد                

عند حصول المنازعة بوجود سكين في سـترته        ) ك(عن المتهم كونه قد أشار إلى       
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ما وان فعل القتل قد تم بـنفس الـسكين ، ان إرشـاد              يكفي أن يحقق المساعدة سي    

ن القـرار   ة يعني تقديم المساعدة المادية له في الحادث ، ثم ا          لألداة الجرمي الفاعل  

شريكاً بحجة ان ما اسند إليه ال يعد من قبيل          ) م( المتهم   كان يفهم منه عدم احتساب    

 ينطبق عليـه المـادة       ال فعال المكونة للجريمتين وبالنتيجة   ارتكاب أي فعل من األ    

من قانون العقوبات ، ألن في حالة اعتباره شريكاً وحضوره محل الحـادث             ) 49(

. لب بحكم القانون إلى فاعل أصلي ء ارتكاب جريمة القتل والشروع سينقأثنا  

شريكاً فـي الجريمـة      ) م(ولكن محكمة التمييز استبعدت أن يكون المتهم         

ال يعدو ان يكون مجرد إطالقه كالم من دون         انتهت بحكمها إلى ان ما ورد ضده        

ي تأويل للواقعة وإخالل    ية وهذا برأ  للمتهم باستعمال األداة الجرمي   أن يثبت إيعازه    

 هذا القرار   بسالمة تطبيق القانون ، ومن الجدير بالذكر القول ان القصد من إيراد           

موضوعه القرار باألكثرية إذ االختالف في      صدور  سب  بع ، كان ب   في هذا الموض  

يدور بين اعتبار المتهم المعني فاعالً في الجريمة أم شريكاً فيها ، وان كان شريكاً               

من قانون العقوبات بحقه ، ومع ذلك لم نالحظ هذا        ) 49(فيها يقتضي تطبيق المادة     

ه غير مسؤول عن الجريمـة      دى محكمة التمييز االتحادية ، إذ قضت بعد       االتجاه ل 

. كما ورد ذلك بالقرار آنف الذكر بصفة فاعل وال بصفة شريك  

وبهذا الرأي يتبين لنا ان القضاء العراقي استقر على مـسايرة المـذهب               

المادي إلى تمييزه بين الفاعل والشريك بالمساعدة ، وحسناً فعل مـشرعنا حينمـا              

 أغنـى بـذلك     من قانون العقوبات إذ   ) 49(لمادة  حسم الموقف عندما جاء بنص ا     

ولكن فـي قـرار آخـر للمحكمـة         . )162(بحث في الموضوع  القضاء من مشقة ال   

) ر(المذكورة صدقت فيه على قرار محكمة الجنايات الذي يقضي بإدانة المتهمين            

من قانون العقوبات ، نجـد ان       ) 47(وبداللة المادة   /ح/406/1وفق المادة   ) س(و  

 استدلت  إذة القانونية الخاصة بالمساهمة     المحكمة المذكورة أخطأت االستدالل بالماد    

) 49 و   48(عقوبات في حين ان الصحيح هو االستدالل بالمـادتين          ) 47(بالمادة  

 تتلخص وقـائع   تفرض هذا االستدالل كما سنرى إذ      عقوبات ذلك ان وقائع القضية    

اللبنـاني  ) ب(قد اتفقا على قتل المجنـي عليـه         ) س(و  ) ر(القضية ان المتهمين    

                                                 
  .693وسيط ، المرجع السابق ، صعلي حسين الخلف ، ال. د: ينظر  )162(



 قاما باالتفاق مع المجني عليه للحضور إلـى         الجنسية في شقته طمعاً بماله ، ولهذا      

بتسليم المـسدس   ) س(م  وبعد حضور الجميع قا   شقته لوجود روابط صداقة معه ،       

النار على  ) ر(ينفذ بواسطته جريمة القتل ، فأطلق       ) ر(العائد له إلى المتهم الثاني      

 أصابه فـي رأسـه وفـارق الحيـاة فـي            لمجني عليه من المسدس المذكور إذ     ا

. )163(الحال  

دور المساعد كان في الجريمة ) س(ومن هذه الوقائع يظهر بأن دور المتهم  

فقط الذي كان حاضراً أثناء ارتكابها ومنه تبين ان اإلسناد القانوني في االسـتدالل              

كان غير صحيح بالشكل الذي ذكرته آنفاً وكان على محكمة التمييز إشعار محكمة             

رار تعديالً لتجعل مادة اإلدانة للمتهم تكون       الموضوع بذلك عن طريق تصديقها للق     

 من قانون العقوبات بـدالً      49و48 تي االشتراك وبداللة ماد /ح/406/1وفق المادة   

. منه 47/ح/406/1من   

ونرى ان مسالة االستدالل بالمادة المناسبة من مواد االشتراك أمر قد يبدو              

 مـن   ن العقوبة واحدة لكل   للوهلة األولى غير مهم والسيما في القانون العراقي ال        

 يتحمالن عقوبة الجريمة المرتكبة على حد سواء ،         الفاعل والشريك في الجريمة إذ    

ولكنني أرى أهمية قصوى لهذه المسألة وسأبين ذلك في موضوع الحق من هـذا              

.البحث   

ومن تطبيقات القضاء في الكويت نجد ان ما استقر عليه هذا القضاء هـو                

 من لكثير عليه القضاء العراقي ، إذ اخذ بالنظرية المادية في انفس النهج الذي سار

المتهمـة  ( قالـت    ت به المحكمة الكلية الكويتية إذ     تطبيقاته القضائية ومنها ما قض    

الثانية هي التي استدرجت المجني عليها إلى منزلها ، وانها أمسكت بيـدها منعـاً               

إنها تعـد فـاعالً      فارقت الحياة ف   لمقاومتها في أثناء قيام المتهم األول بخنقها حتى       

..... مـن قـانون الجـزاء     ) 47(صلياً في جناية القتل نزوالً على حكم المـادة          أ

.)164(الخ  

                                                 
 ).غير منشور (17/1/1988في / 87/88هيئة عامة /117القرار : ينظر  )163(
 ، منشور فـي  10/11/1968 جنايات في 559/68قرار المحكمة الكلية الكويتية : ينظر  )164(

  .األولىمجلة القضاء والقانون في الكويت ، العدد الثالث ، السنة 



 خروجاً عن إرادة المشرع الـذي        ة المادية التي تقدم ذكرها تُعد     ان النظري  

غالباً ما نجدها مكرسة بالقوانين الجنائية ، إذ تحدد تلـك القـوانين ابتـداء فـي                 

  .)165(وصها من يكون فاعالً للجريمة ومن يكون شريكاً فيهانص

 عالج هذا األمر - )166( ومنها المشرع العراقي–غير ان بعض التشريعات  

باستيعاب حالة االستثناء التي جاءت النظرية المادية بها وضـمنتها إلـى جانـب              

الف النصوص األخرى المنظمة للمساهمة ، وبهذا يكون المشرع قد حسم بذلك الخ           

الذي قد يثار بالموضوع فحينئٍذ يكون تطبيق هذا المبدأ ليس اجتهاداً خارجاً عـن              

.إرادة المشرع بل العكس تكريس إلرادة المشرع وتطبيق سليم للقانون   

ز بين فعل الشريك وفعل الفاعـل        يميللت اً المعاصرة معيار  كما ان احتساب   

ل إذ ان هذا المعيـار منتقـد        األصلي ، ال يمكن تصديقه دائماً وفي مطلق األحوا        

أساساً من قبل الفقهاء ، إذ يقول المنتقدين بأن ليس من المنطق اعتبار مـن يقـدم                 

األخيـر مـن جريمتـه فـاعالً        مادة الحبر أثناء قيام شخص بتزوير سند لتمكين         

انتقاد آخر إلـى هـذه النظريـة ، إذ ان           ، إضافة إلى ذلك يمكن أن يوجه        للجريمة

 الفاعل المعنوي شريكاً في الجريمة وليس فاعالً لهـا رغـم             عد التسليم بها يعني  

أهمية دوره وخطورته ، ألن فعله تجسد باستغالل أداة بشرية غير مسؤولة قانوناً             

  .)167(لتنفيذ الجريمة وهذا ال يمكن التسليم به على اإلطالق

 إذا ون المساهم فاعالً أصلياً إالّمن ان أصحاب هذه النظرية ال يعدوبالرغم  

، يار يمتاز بالوضوح والسهولة في التطبيقارتكب فعالً مادياً ، غير أنهم جاءوا بمع

 التبعي هـي    إذ يتوفر السند القانوني له الن التفرقة بين المساهم األصلي والمساهم          

 رئيس في الجريمة فكان إجرامه خطيراً ، ومن قام بـدور            تفرقة بين من قام بأثر    

 فيـه ان مـن يرتكـب العمـل          ومما الشك . اقل خطراً   ثانوي فيها فكان إجرامه     

، إنما يرتكب فعالً غير مشروع لذاته ، وهو امعن في اإلجرام ممن يقترف     التنفيذي

                                                 
 48 و 47 ، ونالحـظ المـواد   57المحجوب ، المرجع الـسابق ، ص احمد . د: ينظر  )165(

 . مصري بشأن الفاعل والشريك 40و 39 فرنسي و 60 و 59عراقي و 
 .من قانون العقوبات العراقي ) 49(نالحظ المادة  )166(
  .57فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )167(



عمالً تحضيرياً ليست له في ذاته صفة غير مشروعة ، إنما اكتسب تلك الـصفة               

.)168(عرضاً لعالقة قامت بينه وبين فعل آخر ارتكبه شخص آخر  

 
ياملطلب الثان  

 االجتاه الشخصي

إن معيار التمييز لدى أصحاب هذا االتجاه بين المساهم األصلي والمساهم             

التبعي يكمن بأنه من توافرت لديه نية من نوع خاص أي ان النية لـديهم محـل                 

أما نوع عمل المساهم فإنهم ال يهتموا به مطلقاً وبالتالي ليس فيه مؤشـر              . اعتبار  

ألصلي والتبعي ، أي ان العمل الذي يأتيه المساهم قـد           للتمييز بين فعل المساهم ا    

تقوم به المساهمة األصلية أو ال تقوم ، ولكن ما يميز نوع المـساهمة هـو نيـة                  

المساهم وهكذا يظهر ان المعيار الذي قامت عليه النظرية هو معيار شخصي بحت             

.)169(قوامه نية المساهم ليس غير  

ون ان مناط التمييـز بـين الفاعـل          وهذا يعني ان أنصار هذا االتجاه ير       

والشريك ليس بالفعل المرتكب وحده ، وإنما يجب ان يرجع فيه إلى أهميـة دور               

، لدور هو العامل األساس في وقوعهاالجاني في تحقيق الجريمة ، إذ قد يكون هذا ا

                                                 
 والتبعية ينحصر في تحديـد  األصلية المساهمة ى بعض الكتاب ان معيار التمييز بينير )168(

طبيعة السلوك الصادر من المتهم ومقابلته مع نموذج الجريمة الموصوف بالنص القانوني ،             

فان كان ذلك السلوك يتطابق ولو جزئياً مع السلوك الموصوف في النموذج فـان صـاحبه                

كان سلوك المتهم ال يتطابق مـع        إذا أما في الجريمة من نظر القانون ،        أصلياًيعتبر مساهماً   

ـ ر تح أو اتفاقـاً    إالّالسلوك المحدد بالوصف القانوني ويخرج عن نطاقه وال يمثـل             أواً  ضي

رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون      . د: ينظر  . مساعدة عليه فان هذا المتهم يعد شريكاً        

  .670 ، ص1965 ، 2الجنائي ، ط
 1977 القسم العام ، القاهرة ، –، شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني . د: ينظر  )169(

 .448، ص



وان خرج عن نطاق األعمال التنفيذية وبعبارة أخرى أن التمييز بين الفعلين يجب             

  .)170( فيه إلى مقدار الخطيئة أكثر من االستناد على الفعل الماديأن يرجع

وكما قلنا أن المعيار األساس ألصحاب هذا االتجاه يقـوم علـى أسـاس                

المعنوي للجريمة مـن دون االعتـداء بـالركن          بحت ، يكمن في الركن       يشخص

 فكرة  ، احدهما تقوم على    وهذا المعيار مرتكز على نظريتين     المادي والمكون لها ،   

ومن أنـصاره   ) فون يوري (ومؤسس هذه النظرية الفقيه     . القصد او اتجاه اإلرادة     

، ومعيار هذه النظرية يقوم على أسـاس        )171()فيختر وشفارتز وبندنج  (المعاصرين  

إرادة المساهمين في الجريمة ، إذ تحدد صفتهم تبعاً لنظرة كل واحد منهم لـدوره               

 دوره فيها ثانوياً ، يقف عند حد المعاونـة          في الجريمة ، فمن أراد منهم إن يكون       

 شريكاً بالمساعدة ، أما من اتجهت إرادته إلى ان يكـون            عدوالتعضيد ، وعندها ي   

نشاطه الجرمي مباشراً وأساسياً فيها فهو فاعل أصلي ، سيان كان نشاطه داخـالً              

ارها على  ب على هذه النظرية عدم اتفاق أنص      فعال التنفيذية أم ال ، ومما يعا      في األ 

معيار لتحديد نية الفاعل ونية الشريك فذهب بعضهم إلى ان الشريك المساعد تكون             

. إرادته مشروطة أما الفاعل فإن إرادته مطلقة   

 لتحديـد    اًمعيارية فإنها تقوم على فكرة المصلحة بوصفها        أما النظرية الثان   

لنظريـة   هذه ا  النية وهي النظرية الثانية ضمن االتجاه الشخصي حيث ان أنصار         

بغي المساهم تحقيقها معياراً للتمييز بين المساهمين في        يتخذون من المصلحة التي ي    

ه في الجريمـة    مة ، فمن أراد تحقيق مصلحته الذاتية من خالل نشاطه وأثر          الجري

ها ، لقد وجه انتقـاد      فهو فاعل لها ، ومن أراد تحقيق مصلحة غيره فهو شريك في           

ة رغم  ها يقوم على تعادل األسباب المؤدية للنتيجة الجرمي       ، إذ ان أساس   إلى النظرية 

.)172(ان نظرية التعادل لم ينعقد عليها إجماع الفقهاء  
                                                 

 ؛ كذلك عبد العزيز 26محمود محمود مصطفى ، فكرة الفاعل والشريك ، ص. د: ينظر  )170(

 ، بـال    1 القسم العـام ، ج     – بن صالح ، شرح القانون الجزائي التونسي         وإسماعيلالعوادي  

  .268سنة طبع ، ص
  .129بد الستار ، المرجع السابق ، صفوزية ع. د: ينظر  )171(
لقـد عيـب    (572-571علي حسين الخلف ، الوسيط ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )172(

 من حيث   األفعال ان تساوي    إذ نظريات السببية    إحدى باعتبارها   األسبابعلى نظرية تعادل    



أما ميزة هذه النظرية فإنها تلبي متطلبات الـسياسة الجنائيـة الحديثـة ،                

إلعطائها األولوية واالهتمام لشخص الجاني الذي هو محل اهتمام السياسة العقابية           

 ، أما ماديات الجريمة فإنها تأتي بمرتبة أدنى فيها ، كما انهـا اسـتطاعت              الحديثة

تبرير فكـرة الفاعـل المعنـوي بوضـوح والـذي عجـزت عنـه النظريـة                 

.)173(الموضوعية  

ومن التطبيقات القضائية طبقاً لالتجاه الشخصي في التمييز بين فعل الفاعل  

 في حكمها الـشهير الـذي       األصلي وفعل الشريك ما حكمت به المحكمة األلمانية       

اعتبرت فيه األخت التي قتلت ابن أختها المولود حديثاً شريكاً وليس فاعالً ، على              

 تجـسيداً   ان هذا الحكـم يعـد     . )174(أساس ان إرادتها اتجهت إلى ان تكون كذلك       

. لمذهب االتجاه الشخصي رغم ان المحكمة المذكورة بالغت فيه إلى درجة كبيرة   

يه المحكمة بقرارها آنف الذكر يمكن ان يكون سبباً للنقـد            إن ما ذهبت إل    

 الفاعلة هنا لم تكن صاحبة مصلحة       هه لتلك النظرية ، ألن اعتبار     الذي يمكن توجي  

بالقتل، بل انها شريكة ، وان صاحبة المصلحة هي والدة الطفـل فكيـف يـستقيم                

تها ، فهـل يـصح       قامت به شقيق   المنطق مع هذا ، إذا تصورنا ان إالم لم تعلم بما          

ها فاعلة وهي ال تعلم بذلك؟ كما ان محكمة النقض الفرنسية هي األخـرى              احتساب

طبقت النظرية ، إذا اعتبرت من يقوم بمراقبة الطريق أثناء قيام زمالئه بارتكـاب              

وبرر هذا االتجاه بأنه ليس تطبيقاً      . )175(جريمة السرقة فاعالً للجريمة وليس شريكاً     

ي فقط بل روعيت فيه المعايير الموضوعية أيضاً إذ طبق          للمذهب لمذهب الشخص  

فيه معيار البدء في التنفيذ على الشريك الذي ظهر على مسرح الجريمـة وقـت               

                                                                                                                                            
نظرية القصد هـي    ان   السببية ال يعني المساواة بينهما من حيث القيمة القانونية ، فظالً عن           

ذاتها تتعارض مع نصوص القوانين الحديثة التي وضعت تعريفاً للشريك وحـددت وسـائل              

 .االشتراك حصراً 
رمـسيس بهنـام ،   .  ؛ د449محمود نجيب حسني ، المرجع الـسابق ، ص . د: ينظر  )173(

 . وما بعدها 656المرجع السابق ، ص
 ) .2( ، هامش رقم 43 ، صمحمد علي سالم ، المرجع السابق: ينظر  )174(
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  .738الموسوعة ، المرجع السابق ، ص



 ، إذ لم يرتكـب      جهة نظرنا المتواضعة بهذا التسويغ    ارتكابها ، وأننا ال نتفق من و      

ي قام به المـتهم     المتهم أي فعل مادي محقق للبدء في التنفيذ إذا ما اخذ العمل الذ            

. لسرقة ومؤدى إليه حاالً ومباشرةً    بحد ذاته فالمراقبة ال تعني كونها عمل مرتبط با        

محكمة كون ما قـام بـه       وما يسند قولنا هذا التبرير اآلخر الذي برر به موقف ال          

 فعالً أصلياً ألنه   المتهم يعد    المساهم فاعالً مع غيره وشريكاً فـي         تطبيق لفكرة عد 

  .الوقت نفسه

 أكدت لحديث إذاالقضاء المصري  لهذا االتجاه حضوراً واضحاً في كما ان 

لكي يعتبر الشخص   " محكمة النقض المصرية هذا االتجاه في احد قراراتها بقولها          

، ويعد هذا القرار    )176(فاعالً ينبغي ان يكون عنده نية التداخل في ارتكاب الجريمة         

ذي جاء مغايراً لنهجها السابق كمـا       من احدث قرارات محكمة النقض المصرية ال      

.الحظنا   

إننا نرى بأن القضاء المصري متمثالً بمحكمة النقض وبموجب القرار آنف  

 فهناك عدة قـرارات سـبق       1978الذكر سجل تحوالً عما استقر عليه حتى عام         

 تناولنا االتجاه الموضوعي من هذا البحث وأخرى سـابقة          داإلشارة إلى بعضها عن   

يها كانت باتجاه المذهب المادي في معيارها للتمييز بين فعـل الـشريك   والحقة عل 

" وفعل الفاعل األصلي ومن بين تلك القرارات قرار محكمة النقض الذي جاء فيه              

يكون فاعالً لجريمة من يكون عمله في ذاته كافياً العتبار مرتكبه انه بدأ في تنفيذ               

من قانون العقوبات على فـرض     ) 45 (الجريمة بحيث يعد شارعاً فيها وفقاً للمادة      

ولها أيضاً ما يؤكد هذا الضابط فـي قـرارات           . )177(" إن الجريمة لم تتم      

                                                 
 الـنقض ،ى  أحكـام ، مجموعة 1980/مارس/17قرار محكمة النقض المصرية : ينظر  )176(

  .407 ، ص75 ، رقم 31س
 402 ، ص80 ، رقم 11 النقض ، سأحكام مجموعة  /1960مايوم/ 20نقض مصري  )177(

. 



عقوبات مصري وتعليقـات الحقانيـة      ) 39(أخرى كانت مستندة على نص المادة       

  .)178(أيضاً

 وانطالقاً من موقفها الجديـد       -في حين اعتبرت محكمة النقض المصرية        

 إن  – للتمييز بين فعـل الفاعـل والـشريك          اًمعياره الشخصي    االتجا المستند إلى 

حضور الشخص مع القاتل في مكان الجريمة ومشاهدته إطالق النار على المجني            

.)179(عليه ال يقوم دليالً على قصد التداخل في الجريمة  

إذا كان المتهمان قـد      (ولها أيضاً قرار آخر ضمن اتجاهها الحديث قالت          

بقصد قتله فاحدثا به اإلصابات التي شوهدت برأسـه فأنـه ال            ضربا المجني عليه    

يؤثر في إدانتهما بجناية القتل بحجة ان بعض الضربات لم تكن له دخل في الوفاة               

 فعل االعتـداء    وا، اذا ما دام كل من المتهمين كانوا ينوون القتل مع اآلخر وباشر            

تل ولو كانت الوفاة لم تنشأ      في سبيل تنفيذ قصدهم المشترك فإنه يعتبر فاعالً في الق         

.)180(...."من فعلته ، بل نشأت من فعلة زميله   

وخالصة القول في مجال االتجاه الشخصي للتمييز بين الفاعل والـشريك             

فإن هذا االتجاه يقوم على تبرير مؤداه انه ما دام التمييز بـين الفعلـين يـصعب                 

الفاعل والشريك تكمـن    تحقيقه على أساس مادي ، فإن الوسيلة التي تكشف صفة           

في الركن المعنوي ، أي انها تقوم أساساً على اعتبارات شخصية مردها إلى إرادة              

مقترف الفعل المحقق للمساهمة، إذ ان المساهم األصلي هو من تتوافر لديـه نيـة               

فهو من تتوافر لديه نية الشريك ، وبعبـارة         ) الشريك(الفاعل ، أما المساهم التبعي      

 هو من ينظر إلى الجريمة باعتبارها مشروعه اإلجرامي ، ويرى           أخرى ان األول  

                                                 
 ، 916 ، ص190 ، رقـم  29 ، سأعـاله  ، المصدر 1978/ديسمبر/11نقض مصري  )178(

، 1974/يونيه/ 17 ، وكذلك    1150 ، ص  235 ، رقم    24 ، س  73/ديسمبر  /4وكذلك نقض   

  .612 ، ص131 ، رقم 25س
 ، 182 ، رقـم  28 س ، مجموعة احكـام الـنقض ،  1977/اكتوبر/23نقض مصري  )179(

، 68 ، رقم    25 ،والمجموعة  س   1974/سمار/18 ، وبنفس االتجاه نقض مصري       881ص

  .311ص
 ، 235 ، رقـم  24 ، المجموعـة س  1973/تـشرين الثـاني  /4نقض مصري : ينظر  )180(

  .1150ص



ون لحسابه ، أما الثاني فهـو        له في الجريمة ويعمل    بأنه السيد وزمالءه مجرد إتباع    

ويرى نفسه مجـرد مـساعد      . )181(من يدخل في الجريمة باعتبارها مشروع غيره      

.)182(لصاحب المشروع وعامل لحسابه  

رية ال تأبه بنوع العمل الذي يأتيه المساهم أو          ويظهر مما تقدم ان هذه النظ      

مقدار خطورته ، فقد يكون عمالً تحضيرياً أو مجر نصيحة وإرشاد ، ولكن متـى               

ما اقترن بنية الفاعل كان مرتكبه مساهماً أصلياً في الجريمة ، وإالّ فأنـه شـريك                

.فيها   

 في تحديد حةإن االعتماد على فكرتي اإلرادة والقصد ، وكذلك فكرة المصل 

ه واضح ، ذلك ألن في القانون من الجرائم ما يبغـي بهـا              نية الفاعل ، أمر خطأ    

مرتكبيها تحقيق مصلحة لغيره وليس لشخصه ومنها على سبيل المثـال جريمـة             

الرشوة ، فالمرتشي أحياناً يشترط العطية او الوعد بشيء لغيره ولـيس لنفـسه ،               

ى حمل المجني عليه على تسليم المال إلى        ومرتكب جريمة االحتيال قد تتجه نيته إل      

شخص ثالث وكالهما في القانون يعدان فاعلين أصليين ، فهل يستساغ القول بـأن              

المرتشي او المحتال ال يعدان كذلك بل إنهما شريكين ألنهمـا اسـتهدفا مـصلحة               

فان قلنا بذلك فمن يكون الفاعل األصلي يا ترى؟ ثم كيف يستساغ القـول              . لغيرها

من استهدف الجاني تحقيق مصلحة له يكون هو الفاعل للجريمة ، سيما وقد ال              بأن  

يكون قد نسب إليه ارتكاب أي نشاط إجرامي في سبيل ذلك ، فلو قتـل شـخص                 

عدواً لصديقه مريداً بذلك تحقيق مصلحة لهذا الصديق كي يخلصه من كيـد ذلـك              

أن الصديق كان هو الفاعـل      العدو فهل يقبل في هذه الحالة عقالً أو قانوناً القول ب          

 نرى بأن المعيار الذي جاء به أصحاب هذا االتجاه          إننا. )183(األصلي لجريمة القتل  

                                                 
محمود محمـود  .  ؛ وكذلك د519احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )181(

اهات الجديدة في مشروع قانون عقوبات الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ،             ، االتج مصطفى

  .219المرجع السابق ، ص
علـي حـسين   .  ؛ وكذلك د449محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )182(

  .656رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص.  ؛ ود570الخلف ، المرجع السابق ، س
  .571لمرجع السابق ، صالي حسين الخلف ، ع. تفصيل ذلك د: ينظر  )183(



هو معيار غير موضوعي ويتقاطع مع مبادئ العدالة وال يستـساغ قولـه علـى               

.اإلطالق   
 املطلب الثالث
 االجتاه املختلط

ـ  يستعين أنصار هذا االتجاه بالمذهبين الشخصي والموضوعي        ي إقامـة     ف

لتمييز بين الفاعل األصلي والشريك المساعد ، إذ يـرون          المعيار الذي ينادون به ل    

عدم كفاية معايير المذهبين المذكورين بحجة جزئيتها وعدم شموليتها ، ويقولـون            

بأنه ولغرض الوصول إلى معيار يعالج التمييز بين المساهمين في الجريمة ويضع            

ن المزج بـين معـايير المـذهبين واألخـذ بمعيـار            الحلول الحاسمة ، لذلك يتعي    

، إذ يمكن بهذا المعيار الوصول إلى سهولة التمييز بين الفاعل األصلي            )184(مختلط

نظريتين ذه النظرة ظهرت وضمن هذا المذهب       والشريك بكل يسر ، وفي سبيل ه      

.وهما نظرية تقسيم العمل ، ونظرية السيطرة على الفعل :   
مل جاءت بمعيار للتمييز بين فعل الشريك وفعل الفاعل إن نظرية تقسيم الع 
األصلي ، يقوم على أساس المزج بين معيار التالزم الزمني الذي اخذ به االتجـاه               
الموضوعي ، وبين معيار القصد أو اتجاه اإلرادة من االتجاه الشخـصي ، طبقـاً               

كاً ، على أساس    لهذا المعيار تتحدد صفة المساهم في الجريمة ، فاعالً كان أم شري           
وضع خطة الجريمة وتوزيع األدوار بين المساهمين فيها، ثم قيام كل واحـد مـن               
المساهمين بدوره المرسوم وفقاً للخطة الموضوعة وقت ارتكاب الجريمة ، وعلى           
أساس ذلك يمكن التفرقة والتمييز بين المساهمين ، إذ يـرى الـبعض فـي هـذه                 

ييز بين الفاعل والشريك بل انها تقتصر على حالة         النظرية انها ال تقدم معياراً للتم     
واحدة هي حالة الفاعل مع غيره، حيث يقوم كل مساهم في الجريمة بتنفيذ الـدور               
المرسوم له ، الذي يمثل تنفيذاً لجزء من الفعل اإلجرامي ومع ذلك فهو يسأل أيضاً             

.)185(من أفعال الرتكاب الجريمةالمساهمين عما ينفذه بقية   
للتميز بين الفاعل    رية السيطرة على الفعل ، فقد قامت بوضع معيار          أما نظ  
والشريك يقوم على ان الفاعل هو من تكون له السيطرة على الفعل الذي يؤدي إلى               

                                                 
محمود محمود مصطفى ، االتجاهات الجديدة في مـشروع قـانون عقوبـات    . د: ينظر  )184(

  .218الجمهورية العربية المتحدة ، ص
 ) .1( هامش رقم 148فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )185(



تحقيق الجريمة ، حتى لو كان هذا الفعل مما ال يدخل في تنفيذ ماديات الجريمة ،                
كه في الجريمة فقط ، ويترتب أما الشريك فهو من تقتصر هيمنته على وسيلة اشترا     

على هذا القول ان عدول الشريك عن تقديم المساعدة في المشروع اإلجرامـي أو              
.)186(تقديمها سواء ، إذ ليس من شأن ذلك التأثير على تنفيذ الجريمةلاستعداده   

ومما يؤخذ على هذه النظرية كونها لم تضف جديداً على المـذاهب التـي              
يطاً بين المذهبين المذكورين ، بل انها جاءت مؤثرة علـى           سبقتها ، وإنها تمثل خل    

أوضاع المساهمين لعدم دقتها وغموضها وقلبها لألوضاع ، إذ يعتبر طبقاً لمعيار            
هذه النظرية شريكاً وليس فاعالً للجريمة من ينفذ الفعل الذي يقوم به الركن المادي              

لمـسيطر علـى  المـشروع       للجريمة ، إذا قام بهذا الفعل وفقاً ألوامر الـرئيس ا          
اإلجرامي ، كما ان معيار السيطرة على الفعل يتوافر أيضاً لدى المحرض ، ومع              
ذلك نجد ان بعض التشريعات تعتبر شريكاً في الجريمة وليس فاعالً لها كما هـو               

. الحال في القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي   
 تعني إمكانية العدول فأن هـذا العـدول         أما القول بأن السيطرة على الفعل     

كما يعاب على هذه    . )187(يتوافر أيضاً لدى الشريك بالمساعدة وضمن حدود معينة       
النظرية من حيث تصورها في تبرير حالة تعدد المساهمين في الجريمة ، إذ قـد               
يتعدد الفاعلون في الجريمة الواحدة ويقوم كل منهم بجزء من العمل المكون لها ،              

ما يقوم به من نشاط فقط ، إالّ ان هذا ال يحول مـن     على  ها تقتصر سيطرته    وعند
  .)188(دون اعتباره فاعالً

 املطلب الرابع
 تقييم االجتاهات الثالثة

بعد ان استعرضنا االتجاهات الثالثة والنظريات التي قامت في ظلها بصدد             

جـاه الموضـوعي    الشريك والفاعل األصلي ، نجد ان االت      فعلي  معيار التمييز بين    

لت بالموضوع ، حيث فرق أصحاب هذا       أفضل االتجاهات والنظريات التي قي    يمثل  

                                                 
ى الجريمة ، من منشورات المركـز القـومي   احمد المجدوب ، التحريض عل. د: ينظر  )186(

  .81 ، ص1970للبحوث االجتماعية ، القاهرة ، 
  .218محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )187(
 ، وقارن بين ما ذهبت اليه وما 161فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )188(

 .بخصوص ذات الموضوع  83سابق ، ص المجدوب ، المرجع الاحمد. ذهب اليه د



االتجاه بين األعمال التنفيذية واألعمال التحضيرية واتخذوا ذلك معياراً قائماً على           

.)189(أساس قواعده التنفيذ المحققة للشروع  

م مع نصوص  وواضحة تنسجةوان األخذ بهذا المعيار يؤدي إلى حلول دقيق 

التشريعات الجنائية ، وهي بهذا تجد إليها مرتكزاً قانونياً سليماً ومما الشك فيه ان              

هناك فروق جوهرية واضحة بين عمل الفاعل وعمـل الـشريك مـن الناحيـة               

الموضوعية ، باعتبار ان نشاط الفاعل ينطوي على خطورة ابعد مدى من خطورة             

إالّ الرتباطه بنشاط الفاعل ، حيث يـصبح        نشاط المساعد الذي لم يجرم بحد ذاته        

.)190(معاقباً عليه التصاله بجريمة وقعت مع غيره  

كما ان المذهب الموضوعي لما يمتاز به من رجحان على بقية المـذاهب               

، وهذا دليـل  )191(أصبح هو السائد للتشريعات الجنائية ، واعتنقه اغلب رجال الفقه 

طق القانوني والعقلي السليم ، يـضاف       على صحة ما ذهب إليه النسجامه مع المن       

م تبنيه في مقـررات المـؤتمر الـدولي         قدم ان ما ذهب إليه هذا االتجاه ت       الى ما ت  

 في  اًأساس المار ذكره واعتماده     1957ا عام   السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثين     

التمييز بين الفاعل والشريك ولم يأخذ بأي مذهب آخر من المذاهب التـي قبلـت               

  .)192(بصدد التفرقة بين الفاعل األصلي والشريك في الجريمة
 
 

                                                 
 الجاني عمالً يفصح به عن إتيانان معيار الشروع حسب الرأي الراجح فقهاً وقضاء هو  )189(

عدي ،  حميد الـس  . د: ينظر  .  وعزمه النهائي الوشيك على ارتكاب الجريمة        اإلجراميةنيته  
 . 229، ص1974 القسم العام،–محمود محمود مصطفى. ود. 18-188المرجع السابق،ص

 ، دار 69محمد عثمان الهمشري ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغيـر ، ص . د: ينظر  )190(
  .1969الحمامي للطباعة ، 

 ، 1923 ، 2 القـسم العـام ، ط  –محمد كامل مرسي ، شرح قانون العقوبـات  : ينظر  )191(
لـك ،  وجندي عبـد الم  257ع في الجريمة ، صوسمير الشناوي ، الشر . ؛ وكذلك د  98ص

علـي  .  ؛ ود329، صرؤوف عبيد ، مبادئ القسم العـام . ؛ ود  552المصدر السابق ، ص   
  .576حسين الخلف ، الوسيط ، 

 ؛ 84-83محمد الفاضل ، تقرير حول المؤتمر الدولي لقانون العقوبات ، ص. د: ينظر  )192(

  .20محمود محمود مصطفى ، فكرة الفاعل والشريك ، المرجع السابق ، ص. ود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
لمساعدة العامة لاألرآان  

سبق أن بينا في الفصل األول بان االشتراك بالمساعدة ما هـو إال نـشاط          

يرتبط بالفعل الذي جرمه القانون في نتيجته برابطة سببية دون ان يتضمن تنفيـذا              

 أو قياما بأثر رئيس في ارتكابها ، وعليه فليس من المتصور وجود حالة              للجريمة

اشتراك بالمساعدة دون وجود فعل غير مشروع في نظر القـانون ، الن إجـرام               

الشريك بالمساعدة غير متصور إالّ إلى جانب إجرام شخص آخر يرتكـب فعـال              

تعين التحقق مـن    غير مشروع بصفته فاعالً أصلياً له ، وعلى هذا فان أول ركن ي            

توافره في هذا المجال هو وقوع فعل غير مشروع يتدخل فيه الشريك بالمـساعدة              

، وهذا الركن يطلق عليه اسم الركن الشرعي إذ  سمي بهذا االسم             )المساهم التبعي (

الن وجوده هو الذي يكسب الشريك بالمساعدة أهميته في نظر القانون، فيرقى من             

 بشيء إلى نشاط ذي صفة إجرامية يخـضع لعقـاب    نشاط عادي ال يعني المشرع    

.القانون  



كما انه طبقا لتعريف االشتراك بالمساعدة المشار إليه آنفا نجد من غيـر               

بواسـطته    المتصور قيام حالة اشتراك بالمساعدة إالّ إذا اتخذ الشريك نشاطا معينا          

فعـل وهـذا    يتدخل في فعل الفاعل األصلي إلعانته أو تعضيده على اتيان ذلك ال           

النشاط ما يطلق عليه الفقهاء الركن المادي لالشتراك بالمساعدة،إذ  سـمي بهـذا              

االسم الن قوامه النشاط الذي يصدر عن المساعد في الجريمة لتجهيز مرتكبها بما             

.تقتضيه من أدوات أو أسلحة وكذلك تسهيال أو تماما الرتكابها  

شتراك بمجرد تحقق الركنين     كما انه من غير المتصور أيضاً قيام حالة اال         

السابقين بل يتعين باإلضافة إليهما توافر قصد المساهمة في الجريمـة أي قـصد              

التدخل بالمساعدة في فعل الفاعل األصلي للجريمة ، وهذا هو الركن الثالث مـن              

.األركان العامة للمساعدة في االشتراك والذي أطلق عليه الفقهاء الركن المعنوي  

جد انه يشترط لتحقق المساعدة في االشتراك في الجريمة تحقق           ومما تقدم ن   

:األركان الثالثة المذكورة والذي يقتضي تناولها بالبحث تباعاً وبحسب ما يأتي   



 املبحث األول
)الرآن الشرعي(وقوع فعل يعاقب عليه القانون  

والمراد بهذا الركن هو تحقق الصفة غير المشروعة لنشاط المساعد،باعتبار  

ان نشاط الشريك غالبا ما يكون مشروعا بحد ذاته،ولكنه يصبح ذو صفة جرميـه              

نتيجة التصاله بنشاط غير مشروع يقوم بـه الفاعـل األصـلي ويعاقـب عليـه                

القانون،وبهذا يعتبر نشاط الفاعل هو المصدر الذي يستمد فعل الشريك منه الصفة            

.الجرمية  

ـ          ر الزم لتحقـق الجريمـة       إن الصفة غير المشروعة لفعل الفاعل هي أم

وبالنتيجة قيام المساهمة التبعية ، إذ  يرقى نشاط الشريك من مجرد نشاط مادي ال               

يعني المشرع في شيء إلى نشاط ذي صفة إجرامية يخضع لعقاب القانون ، وبذلك 

يمكن ان يرد إلى نشاط الفاعل وصفه الصحيح، إذ انه لم يكن في ذاته ركنا فـي                 

و مصدر ألحد أركانه ، ويمكن أن يطلق على الـصفة غيـر             االشتراك ، وإنما ه   

، وإننـي أؤيـد     )193(المشروعة لنشاط الفاعل بالركن الشرعي لجريمة المـساعد       

احتساب هذا الركن من بين األركان العامة المساعدة،إذ  ال يمكـن تـصور قيـام                

اشتراك بالمساعدة دون ان يكون هناك فعل يعاقب عليه القانون قام بـه الفاعـل               

قاعدة (األصلي وارتبط به فعل الشريك بالمساعدة ، وهذا أمر واجب توفره لتطبيق    

والذي سيأتي  ) المادي والمعنوي (إلى جانب الركنين اآلخرين     ) االشتراك بالمساعدة 

.بيانهما الحقاً  

ومن هذا يتبين ان نشاط الفاعل األصلي للجريمة هو المصدر واألساس في  

غير المشروعة المحققة للركن الشرعي للمـساهمة       اكتساب نشاط الشريك للصفة     

التبعية عموما والمساعدة منها على وجه الخصوص ، األمر الذي جعـل تحقـق              

الركن الشرعي للمساعدة في االشتراك يرتبط وجوداً وعدماً مـع تحقـق وقـوع              

                                                 
ويالحـظ   ، 490ص -القسم العام-شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني   . د :نظري )193(

 األمـر  وجود ركن شرعي لالشتراك عموما على اعتبار ان هذا           أنكرواان قسم من الفقهاء     

ولكننا نرى بان هـذا      ،  اقره القانون ابتداء وبالتالي فان مصدر التجريم هو القانون         أمرهو  

 .  طبيعة فعل االشتراك وخصائصه تقتضيهأمرالركن هو 



ومن هنـا    . )194(النشاط غير المشروع المكون للجريمة التي وقعت فيها المساعدة        

:  بأنه يشترط لتحقق الصفة غير المشروعة للفعل توافر عنصرين أساسيين          يتبين لنا 

احدهما أن يخضع نشاط الفاعل لنص تجريم في القانون ، والثاني ان ال يخـضع               

.)195(هذا الفعل لسبب من أسباب اإلباحة  

ففي مجال العنصر األول فإن يشترط أن يكون النشاط خاضعا لنص تجريم  

نص القانون العقابي على تجريمه بنص صريح معتبرا إياه         في القانون ، يعني أن ي     

جريمة سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، وسواء كانـت هـذه                

، مما يترتب على ذلك أن مـن يـساعد علـى            )196(الجريمة تامة أم شروعا فيها    

ارتكاب جريمة سرقة بسيطة وهي جنحة ، وكذلك من يساعد على جريمة كـسر              

ضاءة الطريق العام وهي مخالفة سيعتبر شريكا بالمساعدة شأنه في ذلـك     مصباح إ 

شأن من يساعد شخصاً آخر على جريمة القتل العمد،كما يعد شريكاً بالمساعدة من             

يساعد في جريمة الشروع بالقتل العمد إذ  المجني عليه ينجو من المـوت بـسبب              

.خارج عن إرادة الجاني  
ي قام به الفاعل األصلي خاضعا لنص تجريم في          أما إذا لم يكن النشاط الذ      

فـإن  ) المباحـة (القانون ، أي لم يكن محتسباً جريمة ألنّه من األفعال المشروعة            
  فاالنتحـار    )197(المساهمة التبعية فيه تفقد ركنها الشرعي وبالتالي ال تتحقق أصالً         

                                                 
  .647ص-المرجع السابق-الوسيط-علي حسين الخلف.نظر دي )194(
  .74ص-المرجع السابق-األلفياحمد عبد العزيز .نظر دي )195(
 فيـه صـراحة     أشير إذ  نون العقوبات العراقي    امن ق  )30( لدينا في العراق نص المادة     )196(

جيز وقوع المـساهمة   ت 48و47 ولكن المادتين    على عدم العقاب على الشروع في المخالفات      

 فـي   1883ويالحظ ان قانون العقوبات المصري القـديم الـصادر عـام             .في المخالفات 

ومن القوانين   ،  قصر االشتراك في الجنح والجنايات فقط      إلى صراحة   أشارمنه   )97(المادة

 )219( فـي المـادة    تقر االشتراك في المخالفات قانون العقوبات الـسوري        العربية التي ال  

 مشروع قانون عقوبات الجمهورية العربية المتحدة لسنة        أما ، منه) 80( في المادة  واألردني

 كليا من   إخراجها القسم الخاص بل     أحكام فقد نص على استبعاد المخالفات من نطاق         1966

 .منه )14/1(  القانون في المادةأحكام
محمود محمود مصطفى المرجـع     .و د ؛   274ص-المرجع السابق - علي البدوي  :نظري )197(

 و 404ن345ص-المرجع الـسابق  . علي احمد راشد .وكذلك د  . 245ص251ن –السابق  



ـ                      دم ال يعده القـانون جريمـة ، إذ ال يعاقـب مرتكبـه عليـه ، ممـا افقـده ع
المشروعية،وتلك الصفة الالزمة لقيام الركن الشرعي للمـساهمة التبعيـة،ويترتب          
 على ذلك ان المساعدة على االنتحار قد فقدت ركنها الشرعي بالتبعية وبالنتيجـة              
ال اشتراك بالمساعدة فيها ، لكون فعل االنتحار أصبح مباحا بحـد ذاتـه ، لعـدم                 

ستمد منه فعل االشتراك بالمساعدة صفته      تجريمه بموجب قانون العقوبات والذي ي     
الجرمية، لذا فأن هذا الفعل يقع مباحا طبقا للقواعد العامة مـا لـم يقـر القـانون      

من قـانون   ) 408(احتساب ذلك جريمة مستقلة بحد ذاتها،كما هو الشأن في المادة           
 )198(العقوبات العراقي التي عاقبت من يساعد بأية وسيلة على االنتحار وتم بنـاء            
.)199(على ذلك  

إن تحديد الصفة غير المشروعة للفعل أو النشاط الذي يقوم به المـساعد               
يتطلب من القاضي الرجوع التي نص القانون ليتبين حكمـه مـسترشدا بقواعـد              

 ، ففي مثالنا المتقدم بـشان       )200(التفسير المعمول بها في نطاق التشريعات العقابية      
في اغلب التشريعات الجزائية يميل إلى عـدم         االنتحار ، نالحظ ان االتجاه السائد     

                                                                                                                                            
المبادئ العامة في قـانون  -محمد الفاضل.وكذلك د 305ص-المرجع السابق -رؤوف عبيد  .د

 .2ط-370ص-1963-العقوبات
االنتحار صاغ ذلك بنص      المشرع العراقي تجريم المساعدة على     أرادولهذا السبب عندما     )198(

ـ            خاص واعتبر  ذكـره  ا  ها جريمة مستقلة قائمة بحد ذاتها استثناء من القواعد العامة وهو م

ات مـن حـرض     تزيد عن سبع سـنو     عقوبات بقولها يعاقب بالسجن مدة ال      )408( بالمادة

ـ   .  تم االنتحار بناء على ذلك     إذايلة على االنتحار     وس بأية ساعده   أوشخصا   ة وتكون العقوب

 الشروع فيه   أو لم يتم االنتحار ولكن شرع فيه ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا             إذاالحبس  

 .اإلرادة أو اإلدراك كان المنتحر فاقد إذا األحوالبحسب 
 المشرع العراقي تجريم المساعدة على االنتحار صاغ ذلك بنص          أرادولهذا السبب عندما     )199(

ـ        خاص واعتبراها جريمة مستقلة قائمة       ذكـره  ا  بحد ذاتها استثناء من القواعد العامة وهو م

ات مـن حـرض     تزيد عن سبع سـنو     عقوبات بقولها يعاقب بالسجن مدة ال      )408( بالمادة

وتكون العقوبـة    . ار بناء على ذلك    تم االنتح  إذايلة على االنتحار     وس بأية ساعده   أوشخصا  

 الشروع فيه   أو بعقوبة القتل عمدا      لم يتم االنتحار ولكن شرع فيه ويعاقب الجاني        إذاالحبس  

 .اإلرادة أو اإلدراك كان المنتحر فاقد إذا األحوالبحسب 
المرجـع  -المساهمة الجنائية فـي التـشريعات العربيـة       -محمود نجيب حسني  . د :نظري )200(

 .236ص-السابق



تجريمه،كما هو الحال بالنسبة للمشرع العراقي إذ  لم يرد في قـانون العقوبـات               
العراقي يجرم فعل االنتحار، وكما قلنا بان القواعد العامة تدلنا بان المساعدة على             

االشتراك العمل المباح ال تعد جريمة بشرط ان ال يتعدى الشريك بالمساعدة نطاق             
، كما لو أحاط بالحبل عنق المنحر تلبية لرجائه ، إذ يعد في هذه الحالـة أصـليا                  
لجريمة منه طبيعية أخرى وهي جريمة القتل العمد ، وليس شريكا فـي انتحـار               

 ان وجوب تحقق الركن الشرعي في االشتراك بالمساعدة ، يستلزم تناول            )201(مباح
لركن وهي ما سنتناوله من خـالل المطالـب         بعض المسائل التي تثار تبعا لهذا ا      

-:الثالثة اآلتية  
 املطلب األول

 التالزم بني فعل الشريك وفعل الفاعل
لما كان الركن الشرعي في جريمة المساعدة في االشتراك قائم على أساس              
وجود فعل غير مشروع يرتبط به فعل المـساعد مـن حيـث التجـريم وجـودا                 

 ارتباطاً مطلقاً؟ أم انه محكوم بـشروط البـد مـن            وعدما،فهل يعني هذا االرتباط   
.توافرها لغرض تحققه  

ولغرض اإلحاطة بهذه الموضوعات نجدها في التساؤالت التي نثيرها على  
:وفق الفروع األربعة اآلتية   

                                                 
 ،25ص987سـنة   1 ج واألمـوال   واألحوال األشخاص جرائم     -عوض محمد . د :نظري)201(

-علي الحسين الخلـف   . وكذلك  د   289المرجع السابق ص  -إسماعيل براهيمإوكذلك محمود   
 .650ص -الوسيط المرجع السابق



 الفرع األول
 اإلجراءات القانونية واحملاآمة والعقاب

مطلقا،إذ  ال وجود للتالزم إن االرتباط بين الفاعل والشريك لم يكن ارتباطا  
المطلق بينهما، في مجال اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أي من المساهمين وكذلك            
.بالنسبة إلى المحاكمة والعقاب  

وآية ذلك ان تبعية الشريك ال تبنى أساساً على شخص الفاعل بل أنها بنيت          
ان الشريك المساعد   على أساس ما قام به األخير من فعل جرمي، إذ  القاعدة تقول              

.)202(يستمد صفته الجرمية من فعل الفاعل المجرم وليس من شخصه  

وهذا يعني بأنه ال يشترط ألجل محاكمة الشريك أن تكون محاكمة الفاعل              

ممكنة، وبالنتيجة تجوز محاكمة المساعد ومعاقبته ولـو كـان الفاعـل األصـلي              

ان الدعوى ال تحرك بالنسبة له      للجريمة مجهوال، أو غير موجود ، أو متوفياً ، أو           

إال بناء على شكوى ولم يصر إلى تحريكها ، وللقضاء العراقي والمقارن الكثيـر              

من القرارات في هذا المجال نورد نماذجاً منها للتدليل على صحة قولنا المتقـدم،              

فمن تطبيقات القضاء العراقي نجد ان محكمة التمييز االتحادية قد أصدرت قـرار             

ة منظورة من احد محاكم الجنايات وعرضت عليها تمييزا ووجدت بان           بشان قضي 

عقوبـات  )آ/406/1(وفق أحكام المادة  ) غ(محكمة الجنايات كانت قد أدانت المتهم       

مع جماعـة   ) ع(منه لقيامه بقتل المجني عليه    ) 47/48/49(بداللة مواد االشتراك  

مة التمييز قرار   آخرين ، دون ان يتوصل إلى الكشف عن هويتهم،إذ  صدقت محك           

وبهذا القـرار   )203(عقوبات) 132(المحكمة المذكورة بعد حذف االستدالل بالمادة       

نجد ان محكمة التمييز قد أقرت ضمناً اتجاه محكمة الموضوع في محاكمة عـدد              

.  من المساهمين دون التوصل إلى هوية المساهمين اآلخرين  

                                                 
 وعلى سبيل المثـال مـن   اقراراته محكمة النقض المصرية في العديد من      أكدتهوهذا ما    )202(

الشريك يستمد صـفة    (  القانوني لصفة الشريك الجرمية    األساسقالته بشان    تلك القرارات ما  
ـ    الفعل م  نظـر  ، ي)الـخ ...صده مـن الجريمـة التـي وقعـت    ن االشتراك ذاتـه ومـن ق
 . 591ص ، 223رقم22ق20 النقض سأحكاممجموعة  28/4/1969القرار

 

  .)غير منشور(21/5/1983في82/83/موسعة/622القرار: نظر ي )203(



إذا تعدد الفاعلون    ( بقولها   وفي قرار آخر لمحكمة التمييز أيضاً ما يفيد ذلك         
األصليون لجريمة فال يحول عدم محاكمة بعضهم  دون محاكمة الباقين والحكـم             

.)204()عليهم  
وبرأينا ان هذا االتجاه هو االتجاه الصوب فضالً عن ان منطـق العدالـة                
يقتضي ذلك ، فان المنطق القانوني يقتضيه أيضاً إذ  نجد جواز ذلك في القـانون                

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  ، ومع        ) 148(وهو نص المادة    العراقي ،   
ذلك نجد ان محكمة التمييز في احد قراراتها القديمة كانت قد أصدرت قراراً جاء              

  .)205()ليس للزوج ان يرفع الشكوى ضد الزاني بزوجته بعد وفاتها(فيه 
ت شخص   ويمكن القول بصدد هذا القرار انه ليس من العدالة أن يكون مو            
الفاعل مدعاة إلباحة ما قام به الشريك أو الفاعل اآلخر من فعل جرمي ، فإذا كان                
المشرع لم يتحدث عن حق الزوج في رفع الدعوى على من زنا بزوجته ، فلـيس             
معنى ذلك انه لم يعترف له بذلك الحق إذ  ان للمتضرر مـن الجريمـة أن يقـدم                   

)206(الشكوى  
قضت به محكمة التمييز في قرار لها صـدر          وتأييداً لصحة رأينا ذلك ما       

ان األدلة المتيسرة بحق كل من صاحب       (الحقا على القرار آنف الذكر إذ  جاء فيه          
ح تكفي إلدانتهما عن التهم المسندة إليهما ألنه ثبـت مـن            .ع والدالل أ  .السيارة أ 

اد إقرارهما في التحقيق والمحاكمة أنهما اتفقا مع موظف شرطة النقليات في بغـد            
الذي اظهر انه   (ع من الرسوم في بغداد      .لتخليص صاحب السيارة المحكوم عليه أ     

، لذلك يكون قرار التجريم الصادر بحقهما من محكمة امن الدولة الثانيـة             ) مزور
ان العقوبة المفروضة علـى     :ثم مضت محكمة التمييز تقول    ..صحيح فقرر تصديقه  

لمرتكب من قبلهما النـه يظهـر مـن         المحكوم عليهما شديدة بالنسبة لذات الفعل ا      
قد أغرى بعض الموظفين الذين خانوا واجبهم الرسمي        ) ع.أ(الدعوى  ان المحكوم     

                                                 
، 6ع/ القـضائية  األحكاممنشور في مجلة    11/10/53في53/جنائية/1280القرار: نظر  ي )204(

  .237ص ، 1953، 1م
، 1م ،   6 ع  القـضائية ،   األحكاممنشور في مجلة    5/10/53في53/ت/329القرار: نظر  ي )205(

  .235ص ، 1953
- القضائية األحكاممجلة  -تعليق على قرار  -مصطفى كامل ياسين  .بنفس المعنى د  : نظر  ي )206(

  .253ص، 1945،  األولالمجلد -العدد السادس



ويتضح من هذا    . )207(ولم يتمكن التحقيق من كشف هوياتهم وتخلصوا من العقوبة        
القرار انه تضمن مبدأ جواز محاكمة الشريك ومعاقبته ولو كان الفاعل األصـلي             

 ، كما أجازت محكمة التمييز بقرار لها آخر محاكمة الشريك رغم           للجريمة مجهوالً 
عدم محاكمة الفاعل،وسندها في ذلك حكم القانون ، على احتساب ان الفعل الـذي              

مـن  ) 50/2م(حدث االشتراك فيه معاقب في ذاته بغض النظر عن صفة مرتكبه            
التي قالت فيـه    قانون العقوبات العراقي وهذا مستخلص من قرار لمحكمة التمييز          

إذا كان احد المتهمين بالسرقة ابن المشتكي الذي سرق منـه فـان عـدم تقـديم                 (
 ، والعلة في    )208()الشكوى ضده ال يمنع من محاكمة غيره من المساهمين بارتكابها         

ذلك كما قلنا آنفا كون الفعل غير المشروع للفاعل هو الذي يعتد به القانون وليس               
.شخص الفاعل  

 )209(المصري فانه سار على نفس االتجاه في الكثير من قراراتهأما القضاء  
يكفي لتشديد العقـاب للتعـدد مجـرد        (فقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية      

ارتكاب الجريمة من عدد من األشخاص ولو كان بعضهم مجهوالً أو كان قد توفى              
ها أيـضاً    ول )210()أو كان ممن ال يجوز تحريك الدعوى قبله إال بعد تقديم شكوى           

ان الشريك ال يجوز عقابه ، إذا كان ما وقع من الفاعل األصلي غير معاقـب                (...
عليه ، إالّ ان ذلك ال يستلزم ان تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل               

  .)211(...)األصلي والحكم عليه بالعقوبة 

                                                 
، القـسم العـام     -منشور في الفقه الجنائي   -13/4/968في  68/تمييزية/12 القرار :نظري )207(

  .200ص، 1968
القـسم  -منـشور فـي الفقـه الجنـائي       -13/4/1968في68/تمييزية/12 القرار :ينظر   )208(

 .200ص968العامسنة
 األحكاممنشورة في   42/مايو/4و1910/يناير/22و1910/يناير/24 نقض مصري  ينظر   )209(

ـ محمـود مح  .دينظـر   و1963/نيـو يو/17و37ص-السعيد مصطفى السعيد  .د-العامة ود م
 أحكـام مجموعـة   -69/ديسمبر/8 نقض مصري  ينظر  و . 346ص-القسم العام -مصطفى
 .1392ص، 1148رقم20س39النقض ق

 56ص29رقـم 1ج/مجموعة القواعـد القانونيـة    1928/1928/نوفمبر/29نقض مصري )210(
 . 158ص ، 1976-األمانةجريمتي السرقة وخيانة خلف العلي حسين .دينظر و

  .257ص ، 12س1206رقم2ج/مجموعة القواعد القانونية/1942/مايو/4 نقض مصري)211(



ـ               ي  كما أن القضاء التونسي تبنى ذات االتجاه الذي سار عليه القـضاء ف
عدم تتبع  (التونسية بقولها   /الدائرة الثالثة /العراق ومصر إذ  قضت محكمة التعقيب      

الفاعل األصلي ال يمنع قانوناً من تتبع الشريك ، فتقدير العقاب مـن اختـصاص               
  .)212()محكمة الموضوع مادام العقاب في حدود النصوص القانونية

 في مجـال عقـاب      ونعود إلى القضاء العراقي لنورد أحكاماً أخرى كثيرة       
الشريك ومدى تالزمه مع عقاب الفاعل إذ  نطلع على بعض القرارات التي جـاء               
بها القضاء العراقي متمثال بقضاء محكمة التمييز بهذا الصدد بمناسبة البحث فـي             
الركن الشرعي لفعل المساعد ، فالقاعدة التي تقول بان ال يمنع محاكمة الـشريك              

ابق على الفاعل األصلي ، على عـد ان القاعـدة           ومعاقبته بصدور حكم نهائي س    
مبنية على أساس تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما منسوب إليـه ، قبـل                 
الحكم عليه، ولكي ال يجابه المتهم بمضمون حكم صادر بناء على إجـراءات لـم               

 مطلـق   - وهو يحاكم هذا المتهم      -تتخذ في حقه، فطبقا لهذه القاعدة يكون للقاضي       
حرية من دون ان يتقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر ولو في ذات الواقعة على               ال

نقول بصدد هذه القاعدة اتخذ القضاء العراقي اتجاها مغـايرا إذ             . )213(متهم آخر 
الفاعل األصلي في   (اعتبرت محكمة التمييز الحكم الصادر ببراءة احد المساهمين         

قوة الشيء المحكوم فيـه بالنـسبة       استناداً إلى سبب موضوعي ، حائزا       ) الجريمة
إذا لم تقم   (في ذات الجريمة إذ  ذكرت ما نصه         )الشركاء(لبقية المساهمين التبعين    

األدلة إلدانة الفاعل األصلي للجريمة وصدر الحكم ببراءته فال يمكن الحكم علـى             
  .)214()الشركاء استنادا إلى نفي األدلة واألسباب

المبدأ إذ  قضت في قرار حديث لها مـا           وقد أكدت هذه المحكمة على هذا        
يؤكد قاعدة حجية الحكم الصادر باإلدانة بالنسبة إلى من صدر بحقه إذ  جاء فـي                

آمن قانون أصول المحاكمات الجزائية     /227ان الحقيقة المستقاة من المادة    (القرار  

                                                 
منشور في المجلة العربيـة     /5/3/1980في4476قرار محكمة التعقيب التونسية   : ينظر   )212(

 . ابريل ونيسان م1987سنة/5ع/للفقه والقضاء
 إليهـا  ارأش إذ  346ص ،   محمود محمود مصطفى  .د/القسم العام / هذه القاعدة في   :ينظر   )213(

 .1945/ابريل/2بمعرض عرضه لقرار محكمة النقض المصرية
المجلـد  - في الفقه الجنـائي    إليهمشار  2/7/62في62/ج/950قرار محكمة التمييز  :ظر  ين )214(

 .157ص-القسم العام-األول



عيـين  هي ان األحكام والقرارات الباتة باإلدانة أو البراءة تكون حجة فيما يتعلق بت            
الواقعة المكونة للجريمة ووصفها القانوني بالنسبة إلى مرتكب الجريمـة أو لمـن             
قضى عليه بالبراءة فقط وال تسري هذه الحجة على غيره من المتهمين بأي حـال               
من األحوال ، ولو كان األمر يتعلق بتواجد أكثر من متهم واحد في قضية واحـدة                

 إذا قضت المحكمة على احد المتهمين       وعلى هذا األساس  : ومضت المحكمة بالقول  
بهدي من تلك الركائز والمؤشرات فان قرارها يصبح بما قضي فيه حجة على من              
صدر بحقه دون سواه من الجناة ولو كان اكتسب الدرجة القطعية بان استنفد كافة              
الطرق الطعن القانونية أو مضت المواعيد المقررة للطعن فيه ، وان قرار محكمة             

 المطلوب تصحيحه قد نحا منحاً آخر لم يكـن علـى وفـاق مـع حكـم                  التمييز
هذا ومن الجدير بالذكر  )215()الخ...أ األصولية لذلك قرر قبول التصحيح     /227المادة

) خ(بأن محكمة التمييز كانت قد صدقت قرار للمحكمة الكبـرى بإدانـة المـتهم               
ة على وفق المادة    ب والثاني .ع.ق) 212(بموجب تهمتين اثنتين احدهما وفق المادة       

ب والحكـم عليـه     .ع.من ق ) 33( والمادة   57/54/55منه وبداللة المواد  ) 212(
 وفقهما على أساس ان المحكمة الكبرى المذكورة سبق وان كيفـت وقـائع هـذه              

وفقا لتلك المواد إدانة وعقوبة عند إجراء       69/ح/140في الدعوى المرقمة     القضية
وقـضت محكمـة التمييـز بـان        ) ب و ح   (محاكمة المتهمين اآلخرين فيها وهما    

 المذكورة أصبحت   69/ح/140القرارات الصادرة من المحكمة الكبرى في الدعوى      
فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة، أي ان محكمـة          ) خ(حجة على المدان    

التمييز كانت قد عدت قراري اإلدانة والعقوبة المكونة للجريمة الصادرين بحق كل            
الن القرار كان قد اكتسب الدرجة القطعية،وهو       ) خ(حجة بحق المتهم    ) ح ب و (من

قرار يحرم المتهم من حق الدفاع عن نفسه تجاه ما هو منسوب إليه ولكي ال يجابه                
.بحكم صدر بناء على إجراءات اتخذت بحق غيره كما سبق بيانه  

                                                 
 .)غير منشور(25/11/978في978/هيئة عامة )297( القرار:ينظر  )215(



 الفرع الثاني
 االشرتاك يف املخالفات

ول من عناصر الركن الـشرعي الواجـب         ونحن بصدد بحث العنصر األ     

تحققه في الصفة غير المشروعة للفعل الذي يرتكبه الفاعل حتى يـستمد الـشريك              

بالمساعدة صفته اإلجرامية منه،ينبغي بيان موقف الفقـه والقـانون مـن مـسالة              

 وهو أمر ال يخلو التعريج عليه من فائدة فـي هـذا             )216(االشتراك في المخالفات  

مسالة االشتراك في المخالفات تنازعتها وجهتي نظر في نطـاق          ان  :البحث فنقول 

الفقه الجنائي،إذ يرى أصحاب الرأي األول عدم جواز العقاب على االشتراك فـي             

المخالفات نظراً لضآلة أهميتها وتفاهتها باعتبارها أنها ال تشكل أي خطورة مـن             

لذلك ال يتـصور    جانب الفاعل، يضاف إلى ذلك ان المخالفات ذات طبيعة مادية و          

.)217 (االشتراك فيها  

أما الرأي الثاني فهو يوجب العقاب على االشتراك في المخالفات ، إذ  يرى  

أصحاب هذا الرأي بان ما ذهبوا إليه يتفق مـع المبـدأ الحـديث الـذي تعتنقـه                  

التشريعات الجنائية المتمثل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، كما ان النص علـى       

شتراك في المخالفات من شانه ان يحد من التحكم القضائي ويحصره في            معاقبة اال 

.)218(أضيق الحدود  

أما التشريعات الجنائية فقد اختلفت هي األخرى حول مشكلة االشتراك في             

المخالفات ، إذ  ظهرت ثالثة اتجاهات، األول ال يعاقـب علـى االشـتراك فـي                 

نون اليوغـسالفي والقـانون     المخالفات بصورة مطلقة ومن هذه التشريعات القـا       

السوفيتي والقانون البولندي ، وتسويغ هذه االتجاه أن هـذه التـشريعات تخـرج              

.المخالفات من نطاق قانون العقوبات  

                                                 
 بإحـدى يهـا   الجريمـة المعاقـب عل    "بأنهامخالفة  عقوبات عراقي ال   )27( عرفت المادة )216(

الغرامـة  -2.أشهر ثالثة   إلى وعشرين ساعة    ربعأالحبس البسيط من    -1:العقوبتين التاليتين 

 . دينارألفيزيد مقدارها عن ثالثين  التي ال
 254ص-المرجع السابق-التحريض على الجريمة-احمد المجدوب .د: ينظر  )217(
 .256ص-لمرجع السابقا-احمد المجدوب .د :ينظر )218(



أما االتجاه الثاني فان تشريعاته تتضمن نصا صريحا يقضي بالعقاب على             

سباني والمـادة   من قانون العقوبات اال   ) 12(االشتراك في المخالفات مطلقا كالمادة      

من قانون الجـزاء التركـي      ) 64(من قانون العقوبات السويسري والمادة      ) 102(

.1926الصادر  

أما االتجاه الثالث فان تشريعاته ال تعاقب على االشتراك فـي المخالفـات               

 ، إالّ أنها لم تأخذ به على إطالقه إذا اسـتثنت بعـض المخالفـات                )219(كمبدأ عام 

من قـانون   ) 483والمادة479/8(الشتراك فيها، كالمادة    لخطورتها وعاقبت على ا   

الفقرة الـسادسة   ) 316( والمادة )220(العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات البلجيكي    

يعاقب مرتكبـو كثـرة الحـس       (من القانون الجنائي التونسي التي تنص على ان         

...).والغوغاء أو المشاركون لهم في ذلك مما من شانه تكدير راحة السكان  

أما بالنسبة ألحكام قانون العقوبات العراقي،فان المشرع جاء بنص مطلق            

الـخ فكلمـة    ...من قانون العقوبات بقوله يعد شريكا في الجريمة       ) 48(في المادة   

الجريمة تضم في نطاقها الجناية والجنحة والمخالفة ويفهم من هذا اإلطالق طبقـا             

 ومـع ذلـك نجـد ان    )221(الفاتلمذهب المشرع العراقي جواز االشتراك في المخ 

المشرع أجاز هذا من حيث المبدأ إالّ انه استثنى المخالفات من الخضوع لمعظـم              

القواعد العامة المقررة في القانون مثل قاعدة الشروع،إذ  ال شروع في المخالفات             

وال اتفاق جنائي في المخالفات ، وال وقف تنفيذ في المخالفـات،و ال عـود  فـي      

نرى ان العلة التي استثنت المخالفات من هذه القواعد، هـي ذاتهـا             المخالفات ، و  

تستدعي إخراج المخالفات أساساً من نطاق قانون العقوبات باعتبار ان المخالفة ما            

هي إال أفعال تعكس مواقف سلبية إزاء الضبط االجتماعي وتضع العراقيل أمـام             

ان كانت ال تخرق بـشكل      نشاط السلطة العامة وتعميق تطور الحياة االجتماعية و       

 وان حل هذه المخالفات ال يتـأتى مـن          )222(ملموس مصالح المجتمع والمواطنين   
                                                 

 .من القانون الجنائي التونسي )35(يالحظ نص المادة )219(
-احمـد المجـدوب    .ود ؛   104ص -المرجع السابق - محمود عثمان الهمشري   :ينظر   )220(

 .257المرجع السابق ص
 .منه )23(  من قانون العقوبات بداللة المادة48نالحظ المادتين )221(
 .70ص ، 977لسنة 30 رقم يقانون النظام الإصالح قانون :ينظر  )222(



إجراءات تأخذ شكل دعوى جزائية بل بالتثقيف والتنبيه وفرض عقوبات خاصـة            

.)223(مع اخذ ظروف القضية وظروف مرتكبها بنظر االعتبار  

من قـانون    ) 23(وعلى أساس ما تقدم يمكن إعادة النظر في نص المادة            

العقوبات العراقي ، إلخراج المخالفات من نطاق الجريمة الوارد ذكرها في المادة            

الجـرائم مـن حيـث جـسامتها        (المذكورة ونقترح صـياغتها بالـشكل اآلتـي         

الجنايات والجنح ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة األشد المقررة لها فـي            :نوعان

) .الخ...القانون  
 الفرع الثالث

ل الفاعل عن جرميتهعدو  

من الجدير بالذكر هنا ان نتعرف على موقف التشريعات والفقه من مسالة              

عدول الفاعل عن جريمته ، أو ما يسميها الفقهاء بصورة الشروع باالشتراك قياسا             

ان الفاعـل   (على أثرها المتعلق بالشريك ، يقول الدكتور علـي حـسين الخلـف              

 التي وقعت المساهمة فيها بمساعدة الشريك،فان       األصلي إذا عدل عن إتمام جريمته     

المساعد فيها ال يعد مساهماً تبعياً الن مساهمته جاءت في عمل لم يعد بعـد مـن                 

 )224()األعمال غير المشروعة إذ لم تقع الجريمة ال بشكل تام وال مـشروعا بهـا              

ويؤيده فقهاء آخرون في ذلك ويضيفون بـان ال شـروع فـي االشـتراك إذ  ان        

  .)225(وع في االشتراك ال عقاب عليهالشر

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك شريطة ان ال يكون الفاعل األصلي  

قد شرع بأعمال تنفيذية محققة للشروع،إذ  تتغير طبيعة الفعل ألنه يصبح مجـرم              

طبقا للقانون وان عدم جواز الشروع في االشتراك ال يعني صحة العكس ، إذ  ال                

دم جواز االشتراك في الشروع ، الن الجريمة التي يرتكبها الفاعل قد            يعني ذلك ع  

تكون تامة ، وقد تكون مشروعا فيها وفي كلتا الحالتين قد تتحقق مسؤولية الشريك              

عن فعله الذي ساهم في تلك النتيجة ، الن مسؤوليته وصفته اإلجرامية تتحقق في              

                                                 
 . 70ص ، 977لسنة 30 رقم ي النظام القانونإصالح قانون :ينظر  )223(
 .650ص-المرجع السابق-الوسيط-علي حسين الخلف . د:ينظر  )224(
-وجنـدي عبـد الملـك     284ص-المرجع الـسابق  -السعيد مصطفى السعيد   . د :ينظر   )225(

 .695ص ، 37ن1ج-الموسوعة



 وهنـا تثـار     )226(لركن المـادي  لحظة الشروع ، أي حال البدء بالتنفيذ المكون ل        

المشكلة في تحديد مسؤولية الشريك بالمساعدة في الحالة التي ال يبدأ فيها الفاعـل              

األصلي بتنفيذ جريمته بالطريقة التي وقعت مساهمة الـشريك عليهـا ، ألسـباب              

طارئة ليس إلرادة الشريك دخل فيها ، أي ليس نتيجة عدول اختياري من الشريك              

ة عن إرادته ، فترى التشريعات التي تأخذ بمـذهب االسـتعارة            بل ألسباب خارج  

المطلقة كالقانون الفرنسي والمصري بان ال يعاقب الشريك عـن مـساهمته الن             

المعاقبة مرهونة بارتكاب الفاعل األصلي للجريمة بشكل تام أو شـروعا فيهـا إذ              

تقد اتجـاه   ليس من غير المتصور مسائلته عن جريمة غير موجودة أصالً ، وقد ان            

هذه التشريعات من قبل الفقهاء إذ عللوا هذا النقد بعدم جـواز تعليـق مـسؤولية                

الشريك تبعا لمصير الفاعل األصلي على أساس التبعية ، إذ ان المسؤولية شخصية             

وتكمن في إرادة الشخص ذاته ، ال في إرادة غيره من المساهمين معه في الجريمة               

لشريك اإلجرامية الذي قصد ارتكـاب الجريمـة        كما ان في هذا إهمال لخطورة ا      

ومثال ذلك الشخص الذي يعير مسدسه آلخر الستعماله في قتل عدو لهما ، فانـه               

 في تلك التشريعات التي تأخذ بمبدأ التبعية،        كيفلت من العقاب طبقا ألحكام االشترا     

ة ، وقد   إذا استخدم الفاعل مادة سامة أو سكينا بدال من السالح في ارتكاب الجريم            

ترتب على هذه االنتقادات المناداة بوجوب معاقبة الشريك بالمساعدة فـي الحالـة             

التي ال يترتب على اشتراكه أثر إال أنهم لم يتفقوا على األساس الذي تحدد بموجبه               

مسؤولية الشريك بالمساعدة ، فيرى بعضهم وجوب مساءلته وفقا ألحكام الشروع           

 فيها ، في حين يرى آخرون مساءلة الشريك طبقا          في الجريمة التي قصد المساهمة    

  .   )227(ألحكام الشروع في االشتراك

إننا في الوقت الذي نؤيد منطلق فكرة مساءلة الشريك عن فعله الذي قام به    

وقدمه إلى الفاعل من اجل المساعدة على ارتكاب جريمته والتي لم ترتكب ألسباب             
                                                 

-المرجع السابق -المساهمة الجنائية في التشريعات العربية    -يب حسني محمود نج  :ينظر )226(
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 نتفق على القول بمعاقبتـه وفقـا ألحكـام          خارجة عن إرادة الشريك ، إال أننا ال       

الشروع المنوه عنها أعاله ، بل نجد ان عقوبته تكون قائمة على أساس ما قام بـه                 

.من فعل، وجعل هذا الفعل جريمة بنص القانون  

وبمعنى آخر ان الجريمة التي وقعت المساهمة فيها إذا لم يكتـب لهـا ان                 

 فان األخير يسأل عن مساهمته على       تتحقق ألسباب تخص الفاعل وليس الشريك ،      

أساس انها تشكل فعالً آخر مستقل له عقوبته الخاصة وان تحققت أصل جريمتـه              

الذي ساهم فيها فانه يخضع لعقوبتها المحددة بالقانون وارى أيـضاً بأنـه يـصح               

االشتراك في الشروع،إذ  يكفي لتحقيق الجريمة وبالنتيجة مسؤولية الشريك وقوع           

.ريمة التي ساهم بهاشروع في الج  

وهذا األمر يتفق مع األساس الذي بنيت عليه فكرة المساعدة في االشتراك،  

أما بالنسبة لفكرة الشروع في االشتراك فأنني ال اتفق مع من ينادي بها ، إذ كيف                

يصار إلى تطبيق هذه الفكرة والجريمة التي قصد الشريك المساهمة فيها لم ترتكب             

.شروعا بهاال بشكل تام وال م  

إن عدم اتفاقنا مع أصحاب هذا الرأي ال يعني ترك الشريك يفلـت مـن                 

المساءلة والعقاب ولكن هذه المساءلة وذلك العقاب مبنيان على أساس ان الـشريك           

.قام بفعل يشكل جريمة مستقلة بحد ذاتها تستحق العقوبة عليها ينص القانون  

مـن قـانون     ) 48( في المادة    إن االتجاه الذي سار عليه المشرع العراقي       

العقوبات قائم على اشتراط ان الشريك ال يعد شريكا في الجريمـة مـا لـم تقـع                  

الجريمة وفق مساهمته فيها سيان كان ذلك باالتفاق أو بالتحريض أو بالمـساعدة             

وبديهي ان وقوع الجريمة يعني وقوعها بشكلها التام أو مشروع فيها إذ  ال شروع               

قانون العراقي وهذا الرأي أيده كثيرا من الفقهاء ، وهو ما سارت            باالشتراك في ال  



 في حين ان المنادين بعقوبـة الـشريك علـى           )228(عليه اغلب التشريعات الجنائية   

   . )229(يشكلون األقلية) الشروع في االشتراك(أساس
 الفرع الرابع

 عدول الشريك املساعد عن مسامهته

ساهمته نتيجة لندمه أو لخوفه من       أما مسألة عدول الشريك المساعد عن م       

العقوبة أو عدم إتاحة الفرصة المناسبة ، أو غير ذلك من األسباب فان هذا العدول               

إذا ترتب عليه عدم وقوع الجريمة،فان هذا األمر يمحو االشتراك ، إذ  ال اشتراك               

.في الموضوع أساساً ، الن الجريمة التي قصد المساهمة فيها لم تقع أصالً  

ريك بالمساعدة الذي يقدم سالحه للفاعل ويستطيع العدول عن مساهمته فالش 

وان يسترد السالح أو اآللة التي أعطاها للفاعل رغم ان الفاعل قد يمضي قدما في               

تنفيذ الجريمة ولكن بوسيلة أخرى غير الوسيلة التي قدمها المساعد واسترده قبـل             

لية فعله دون الشريك ، ما لم يـسأل         البدء بالتنفيذ ، فهنا يتحمل الفاعل وحده مسؤو       

أما  . )230(الشريك هنا عن جريمة االتفاق الجنائي إذا ما توافرت شروطها القانونية          

إذا عدل الشريك بعد تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها فال يعتد بعدوله ، إذ ان أركان                

امي من  االشتراك تتوافر بمجرد إتيانه األفعال المكونة لها وهي وقوع الفعل اإلجر          

قبل الفاعل بناء على تلك المساعدة التي قصدها الشريك في مساهمته بهـا سـيان               

وقعت تامة أو مشروعا فيها،كما ان الشريك إذا استطاع ان يزيل كل اثر الشتراكه              

ويثبت ان الجريمة قد ارتكبت بصرف النظر عن اشتراكه فهنا يتحمل مـسؤولية             
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 ، ويالحظ ان العدول الذي يعتد به )231(كالجريمة الفاعل األصلي وحده دون الشري   

القانون هو الذي يتم قبل تنفيذ الجريمة وان التحقق من ذلك يترك تقديره لمحكمـة               

الموضوع باعتباره مسالة موضوعية تتعلق بوقائع الدعوى وظروفها وبالتـالي ال           

  .  )232(تخضع هذه المسالة لرقابة المحكمة العليا
 املطلب الثاني

الشرتاكاالشرتاك يف ا  

المسألة األخرى التي تثار هنا وضمن مجال تحقق عنصر الفعـل غيـر               

المشروع وهو العنصر األول من عناصر الركن الشرعي للمساعدة في االشتراك           

والذي الزلنا بصدد بحثه فهي مسالة ما إذا كان يصح االشتراك في االشتراك؟ أم              

ل بان المراد مـن مـصطلح       ال يصح ، وقبل اإلجابة على هذه المسألة يجدر القو         

االشتراك في االشتراك ، هو توسط نشاط الشريك الثاني بين نشاط الشريك األول             

وفاعل الجريمة ، كما لو استعان شخص بآخر لغرض الحصول على معلومات من             

شخص تساعده في تنفيذ الجريمة التي عزم على ارتكابها ، فيقدمها الشخص الثالث          

ك لو وسط شخص صديقا له لدى حداد لتزويده بمفـاتيح           بقصد المعاونة فيها،وكذل  

مصطنعة ، وكان الحداد يعلم بان هذه المفاتيح ستستعمل في جريمة سرقة ، فهـل               

يعتبر الحداد في هذه الحالة شريكاً ،على الرغم من انه لم يرتبط بفاعل الجريمة إالّ            

.)233(بطريق غير مباشر  

فكـرة   المسالة فمنهم مـن ال يؤيـد  لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين حيال هذه       

االشتراك في االشتراك ومنهم من يؤيد ذلك ، فاالتجاه األول يـرى عـدم جـواز            

عقاب شريك الشريك بحجة ان التفسير الظاهري لنصوص االشتراك تقتضي بـان            
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 ثم ان الشريك يستمد صـفته       )234(تكون العالقة مباشرة بين فاعل الجريمة وشريكه      

اعل، فكيف الحال إذا استمد صفته من قبل الشريك الذي هو           اإلجرامية من فعل الف   

  .)235(باألساس غير مجرم لذاته إذ  ان فاقد الشيء ال يعطيه

أما االتجاه الثاني وهو االتجاه الراجح في الفقه فيرى جواز العقـاب علـى          

االشتراك في االشتراك إذ ليس هناك ما يحول دون ذلك طالما تـوافرت عالقـة               

نشاط الشريك غير المباشر والجريمة التي وقعـت، فـضالً عـن ان             السببية بين   

القانون ال يشترط الصفة المباشرة للشريك إذ يكفي ان يكون الـشريك قـد أسـهم           

بصورة ما في وقوع النتيجة المعاقب عليها ، والقول بخالف ذلك يتعـارض مـع               

جرامية أكدت  فكرة االشتراك ويصطدم بالنص القانوني،كما ان نظرية االستعارة اإل        

استعارة الشريك إجرامه من فعل الفاعل األصلي وليس من الفاعل ذاته كما سـبق              

.القول إلى ذلك في مواضع سابقة  

إننا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب الرأي القائل بإمكانية وقوع االشتراك فـي               

االشتراك،والذي يمكن أن نطلق عليه التسمية التي تكون مناسبة أكثر من سـابقتها             

هي حالة االشتراك غير المباشر مع الفاعل الن المسوغات التي جاء بها أصحاب          و

هذا الرأي تتفق مع اإلطالق الوارد في النصوص القانونية ذات العالقة، فضالً عن             

.ان العلة في تجريم االشتراك هي ذاتها متحققة باالشتراك غير المباشر  

ثير هذه اآلراء ارتـأت      ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات وتحت تأ        

باالشـتراك فـي االشـتراك       حسم الموقف وقطع الشك باليقين والنص على األخذ       

  .)236 (صراحة
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أما موقف القضاء من هذه المسالة فلقد استقر قـضاء محكمـة الـنقض                

المصرية على عقاب االشتراك في االشتراك إذ  صدرت أحكام كثيرة بهذا الصدد             

 كمن قانون العقوبات التي قررت االشـترا  ) 40(ادة  حكم لها ان الم    فقد ذكرت في  

في الجريمة ال تشترط في الشريك ان تكون لـه عالقـة مباشـرة مـع الفاعـل                  

للجريمة،وكل ما توصيه هو ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه علـى              

ارتكاب الفعل المكون لها،وبناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهمـا              

انت صفته ، أو بناء على مساعدته في األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممـة               ك

لها ويستوي في هذا كله ان يكون اتـصاله بالفعـل قريبـا ومباشـراً أو بعيـدا                  

على عالقة المـتهم بـذات      -كما هو ظاهر النص   –وبالواسطة، إذ المدار في ذلك      

ـ         ه فيها،والـشريك يـستمد    الفعل الجنائي المكون للجريمة ال بأشخاص ساهموا مع

صفته بحسب األصل من فعل االشتراك الذي ارتكبه ، ومن قصده منـه ، ومـن                

الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فهو على األصح شريك فـي الجريمـة ال               

.شريك مع فاعلها  

وإذن فمتى وقع فعل االشتراك في الجريمة كما هو معروف بالقـانون ال               

عليه بمقولة انه لم يقع مع الفاعل بل وقـع مـع شـريك              يصح القول بعدم العقاب     

.)237(له  

االشتراك إنما يكون في الجريمة ذاتها،ووجود عالقة مباشرة (وقضت أيضاً  

)238()بين الشريك والفاعل األصلي غير الزم  

  فإنها سارت بـنفس االتجـاه إذ  قـررت انـه              ةالعليا الليبي  أما المحكمة  

ه بارتكاب الفعل لعقاب شريكه،بل يكفي في ذلك        ال يشترط ان يقوم المحرض نفس     (

    )239()ان يحرض غيره كذلك فيعاقب المحرضين كشريكين للفاعل األصلي
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أما القضاء الفرنسي فقد صدرت عنه أحكام قديمـة عاقـب فيهـا علـى                  

سـواء  (االشتراك في االشتراك، إذ ذهبت محكمة التمييز الفرنسية في حكم لها انه             

، ومع ذلـك    ) رشاداته للفاعل بنفسه وان يكلف آخر بتقديمها له       ان يقدم الشخص بإ   

فقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية فيما بعد على عدم العقاب على االشتراك             

بان الشخص الذي أقام بين المـرأة الحامـل         (في االشتراك إذ  ذهبت في حكم لها         

اإلجهاض ال يعاقـب    وشخص ثالث قام بإرشادها إلى القابلة التي أجرت لها عملية           

، أما القضاء فـي المغـرب      )240()ألنه ليس شريكا للفاعل وإنما هو شريك للشريك       

فانه اقر مبدأ االشتراك في االشتراك الذي يسميه االشتراك غير المباشر فقـضى             

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من       (المجلس األعلى للقضاء في احد قراراته       

ها ، ولكنه أتى على احد األفعال المنصوص عليها فـي           لم يساهم مباشرة في تنفيذ    

القانون التي ساعدت أو أعانت الفاعل األصلي على ارتكاب الفعل المادي للجريمة            

فال تتصور المشاركة في الجريمة بعد ارتكابها ، ولهذا ال يعتبـر مـشاركة فـي                

.)241()السرقة القيام باستبدال النقود األجنبية المسروقة بالنقود الوطنية  

 

                                                 
محكمـة   إليهذهبت    ما إلى أشار إذ   277ص-المرجع السابق -احمد المجدوب  .د :ينظر )240(

 . آنفاًاإليهمها المشار يالتمييز الفرنسية في قرار
ــر  )241( ــس  :ينظ ــرار المجل ــى ق ــراره   األعل ــرب بق ــي المغ ــضاء ف ــي الق  ف

 .451ص987-نيسان-5ع-المجلة العربية للفقه والقضاء9/2/981في129رق



 املطلب الثالث
 التقادم وأثره على أفعال املسامهني

،عن مدى تأثير التقـادم المـسقط        في مجال هذا الموضوع قد يثار تساؤل       

للدعوى الجزائية أو المسقط للعقوبة بحق الفاعل،وأثر ذلك على الركن الـشرعي            

  لفعل الشريك بالمساعدة؟

على نوعين،فهو أما مـسقط      ولإلجابة نقول ، ان من المعروف بان التقادم          

للدعوى العامة ، وهذا هو التقادم الذي تسري مدته بصدد جريمة ارتكبت دون ان              

 ، ويترتب على هذا النوع انقضاء حق الدولة نهائيا          )242(يصدر حكم نهائي بشأنها   

في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمجازاة مقترف الجريمة ، أما النوع الثاني للتقادم فهو             

بعد صدور حكم قطعي في الدعوى العامـة ويـسمى التقـادم المـسقط              الذي يتم   

للعقوبة،ويقتصر أثره على إنهاء سلطة الدولة في تنفيذ العقوبـة علـى المحكـوم              

.)243(عليه  

إن لنوعي التقادم المذكورين إثرهما فـي الـركن الـشرعي لالشـتراك               

ميع المساهمين في   بالمساعدة، إذ  ان تقادم الدعوى العامة له اثر عيني يمتد إلى ج            

والعالقة المميزة لتقادم الدعوى العامة هي عـدم        -فاعلين كانوا أم شركاء   -الجريمة

ان الجريمة تعتبر   (تجزئتها وبذلك تقول محكمة النقض المصرية في احد قراراتها          

في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلـة للتجزئـة ، ال فـي حكـم تحديـد                   

يقطع التقادم من إجراءات،ولهذا كان مبدأ احتساب مدة تقادم         التقادم،وال في حكم ما     

الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيها فاعلها األصلي بعملـه الختـامي المحقـق               

أما تقادم العقوبة فأثره     . )244()لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين      

                                                 
 دراسة مقارنـة - وتحليالًتأصيالً الجنائية  اإلجراءات-رمسيس بهنام . تفصيل ذلك د   :ينظر  )242(

 .379ص ، 1977، 
علـي  .ود567ص-القسم العام -شرح قانون العقوبات  -محمود محمود مصطفى   .د : ينظر)243(

 )166(هامش رقـم  654ص-الوسيط-علي حسين الخلف  .ود663ص-المرجع السابق -راشد

-القـاهرة -رسـالة دكتـوراه   -انقضاء سلطة العقـاب بالتقـادم     -محمد عوض االحول   .ود

  .403ص965سنة
 .248ص182ن3ج-موعة القواعد القانونيةمج-1934يناير/11 نقض مصري:ينظر  )244(



نقض المـصرية    ولمحكمة ال  )245(شخصي إذ  ال يمتد إلى غير من تقادمت عقوبته         

ان تقادم العقوبة يحول دون تنفيذها فحسب       (قرار بشان ذلك أيضاً إذ  قضت بالقول       

.)246()وال يمنع سريان اآلثار الجنائية األخرى للحكم  

ومع ذلك فبالرغم من ان التقادم يمحو الدعوى الجنائية ، إال انه ال يؤثر في  

التي تنقضي بمضي المدة،    الجريمة، إذ ليست الصفة الجرمية للفعل المرتكب هي         

وبهـذا   . )247(وإنما الحق في توقيع العقاب على الجاني هو الذي ينقضي بالتقـادم           

نكون قد فرغنا من بحث العنصر األول من عناصر الركن الشرعي لفعل الشريك             

.بالمساعدة  

أما العنصر الثاني من عناصر الركن الشرعي في فعل الشريك بالمساعدة ،  

ط الفاعل غير خاضع لسبب من أسباب اإلباحة، ذلك ان الـصفة            فهو ان يكون نشا   

الموضوعية ألسباب اإلباحة من شانها ان تزيل عن فعـل الفاعـل صـفة عـدم                

.المشروعية وتحوله إلى نشاط مشروع ومباح  
وهكذا يظهر تأثير سبب اإلباحة على المـساهمة التبعيـة عمومـا،وعلى              

هو إذا ما تعـرض لنـشاط الفاعـل    االشتراك بالمساعدة على وجه الخصوص ، ف      
األصلي جرده من صفة الفعل غير المشروع وبذلك يفقـد االشـتراك بالمـساعدة              
للمصدر الذي يستمد المساعد منه صفة اإلجرامية إذ  يفقدها ركنها الـشرعي،فمن             
يقتل او يجرح او يضرب وهو في حالة الدفاع الشرعي يكون قـد أتـى نـشاطا                 

باب اإلباحة وهو الدفاع الشرعي،ونـشاطه بـدوره        مشروعا لتمتعه بسبب من أس    
يصبح مشروعا أيضاً ، كذلك األمر بالنسبة لمن يساعد شخصا على أداء واجبه أو              
استعمال حق القانون له ، فالممرضة التي تساعد الطبيب وهـو يجـري عمليـة               
جراحية لمريض بتسلمه اآلالت واألدوات التي يباشر بها العملية الجراحية ، تكون            
قد ساهمت في عمل مشروع، إذ  أباح القانون للطبيب إجراء العمليات الجراحية ،              
وبالتالي فان عملها بالتبعية يعتبر مشروعا لفقدان الفعل األصلي الذي اتـصل بـه              
عمل الممرضة صفته غير المشروعة لتحقيق الركن الشرعي للمساعدة ، وكـذلك            
                                                 

 .654ص-الوسيط-علي حسين الخلف .د  :ينظر )245(
الـسنة الـسابعة    - مجموعة القواعـد القانونيـة     1966/ديسمبر/19نقض مصري  :ينظر )246(

 .1264العدد الثالثص-عشرة
 .368ص-المرجع السابق-األحولمحمد عوض  .د : ينظر )247(



نفيذ حكم اإلعدام في المحكوم عليـه  الحال بالنسبة لمن يساعد الموظف المنوط به ت    
ألنه يكون قد قام بعمل مشروع للسبب ذاته ، وبذلك قضت محكمة التمييز بقـرار               

 )248()ال جريمة وال مسؤولية إذا ارتكب الفعل أثناء حق الدفاع الشرعي          (لها بالقول 
. 
كما قضت محكمة التمييز في قرار الحق لها بنقض القرار الصادر مـن                

عقوبـات بداللـة    ) 405(وفق المادة   ) ج(رى والقاضي بإدانة المتهم     المحكمة الكب 
منه عن قتله المجني عليه عندما كان األخير يهاجم شقيقة المتهم ذاته          ) 130(المادة  

) ج(بهدف مواقعتها جنسيا من غير رضاها ، إذ  اعتبرت محكمة التمييز المـتهم               
اإلكراه لشقيقته مما يكون فعله     مستهدفا من فعله الجرمي دفع مواقعة المجني عليه ب        

من قانون العقوبات،وعليه قـررت     ) 43(من المادة   ) 2(هذا مشموال بحكم الفقرة     
محكمة التمييز عدم مسؤوليته لتمتعه بسبب من أسباب اإلباحة لكونـه كـان فـي               
.موقف يمثل دفاعا شرعيا عن نفس شقيقته  

ر المحكمة المتعلـق     وكنتيجة لهذا االتجاه صادقت محكمة التمييز على قرا        
بشقيقة المتهم والتي كانت المحكمة الكبرى قد أفرجت عنها عن تهمة اشتراكها مع             
شقيقها في القتل أصالً ، فقد جاء قرارها متطابقا من حيث النتيجة مع اتجاه محكمة               

   .)249 (، والقاضي بعدم مسؤوليته) ج(التمييز الخاص بالمتهم 
 قضت بهذا االتجاه منذ أمد بعيد ومن بين          هذا وان محكمة التمييز كانت قد      
قراراتها التي سبق لها ان قـضت فيهـا بـنفس االتجـاه هـو القـرار المـرقم                   

 55/ج /1413 ، وكــذلك القــرار المــرقم)250(18/11/947 فــي47/ج/1148
  .)251(14/11/1955في

   

                                                 
في محكمـة   اراً  قرمنشور في الفقه الجنائي      8/9/68في68جنايات/1418 القرار :ينظر   )248(

 .371القسم العام ص-األولالمجلد -التمييز
 ).غير منشور(5/7/979في1979/ج/61المرقم  قرار محكمة التمييز:ينظر )249(
 .258ص-المرجع السابق-القسم العام-األولالمجلد -القرار منشور في الفقه الجنائي )250(
 .346ص-المرجع السابق-القسم العام-األولالمجلد -القرار منشور في الفقه الجنائي )251(



 املبحث الثاني
 وقوع نشاط من املساعد مرتبط بفعل الفاعل

 (الرآن املادي)

 بالمساعدة في الجريمة المرتكبة من قبـل الفاعـل هـو             خل الشريك ان تد  

األساس المادي لمساهمته فيها ، وهذا ما يطلق عليه بالركن المادي للمساعدة فـي              

االشتراك، إذ  يتحقق عندما يدخل الشريك بالمساعدة طرفا مساهما في الجريمـة             

 إذ يكون لـه ضـلعا       بنشاطه التبعي والتي تتحقق الجريمة بناء على تدخله هذا ،         

فيها،وهذا يعني ان الركن المادي للمساعدة ال يتكون من مجرد تـدخل المـساعد              

فحسب،بل البد من ان ينتج هذا النشاط الذي قام به آثاره ، ويأتي ثمرته الجرميـة                

.  )252(فيها،إذ  يساهم في تحقق الجريمة ووقوعها  

ـ           تراك عمومـا ال     ويترتب على ذلك ان الركن المادي بالمساعدة في االش

يتكون من مجرد النشاط الذي يأتيه المساعد، إنما يضاف إليه عنصران آخران هما          

.النتيجة اإلجرامية لهذا النشاط ، وعالقة السببية التي تربطه بهذه النتيجة  

وغني عن البيان ان عدم توافر هذا الركن بعناصره الثالثة ، يعني قيـام                

لك الن الشريك بالمساعدة لم يأت بنـشاط يخـل          االشتراك بالمساعدة أساساً ، وذ    

 ، وعليه سنتناول عناصر هذا الركن    )253(بالمصالح التي أسبغ عليها القانون حمايته     

-:تباعا من خالل ثالثة مطالب وكما يلي  

                                                 
وكذلك الدكتور محمود    . 661ص-المرجع السابق -الوسيط-علي حسين الخلف   .د:ينظر  )252(

 ينظـر  و261ص-المرجع الـسابق  -المساهمة الجنائية في التشريعات العربية    -نجيب حسني 

مجموعـة  34س125رقـم مصري   نقض   كوكذل1983/مايو/11التجاه نقض مصري  بهذا ا 

ــام ــنقضأحك ــ/11 ال ــويتي 624ص،1983/ايوم ــض ك ــذلك نق ــي  6/85وك جزائ

مجلة القضاء والقانون مجلة تصدر عن المكتب الفني محكمـة          324ص،  11/3/1985جلسة

 .األولالسنة الثالثة عشر العدد 1989االستئناف العليا بدولة الكويت فبراير
 .يضاً أ261ص-المرجع السابق-ود نجيب حسنيمحم. بهذا المعنى د:ينظر )253(



 املطلب األول
 نشاط الشريك املساعد

 النشاط في نطاق قانون العقوبات عن مفهومه العام إذ ينطوي يختلف مفهوم 

لنشاط بمفهومه العام على كل ما يمارسه الشخص من عمليات سواء كانت ذهنية             ا

أو حسية أو نفسية وال فرق في ذلك ان تكون هذه العمليات قد قام بهـا الـشخص                  

بصورة إرادية أو غير إرادية ، وعليه فللنشاط بهذا المعنى مظهران مادي ونفسي             

قوبات يكتسب مظهرا ثالثا هو     في حين نجد ان هذا النشاط وضمن نطاق قانون الع         

المظهر القانوني فكون النشاط ذا مظهر مادي فألنـه يـستلزم ان يـتم بحركـة                

 وهو ذو مظهر نفسي     )254(عضوية، إذ  ان المشرع ال يعاقب على النوايا المجردة         

، ألنه يجب ان يتم بصورة إرادية، أما كونه ذا مظهر قـانوني فالنـة يجـب ان                  

لمساعدة باعتبارها وسيلة من وسائل المساهمة التبعية        وا )255(يتصف بالالمشروعية 

التي أجمعت التشريعات على إيرادها حصراً في القانون ، وهو ضمانا ال يستهان             

به لألفراد ضد ما يحتمل ان يواجهوه من تعسف لو ان األمر ترك كليـا لتقـدير                 

در مـن   المحكمة، مما يترتب عليه ان ال وجود للمساهمة التبعية بغير نشاط صـا            

.الشريك  

وفي هذا المجال قضت محكمة التمييز العراقية وفي قرارات عديدة ما يؤكد  

هذا االتجاه،إذ  جاء في احد قراراتها الذي صدقت فيه على قرار محكمة جنايـات               

 47/آ406/1(وفـق المـادة     ) آ(و) ش(و) ص(نينوى القاضي بإدانة المتهمـين      

باالتفاق واالشـتراك  ) خ(المجني عليه من قانون العقوبات لقتلهم  ) 49/132و48و

عـن  ) آم(و ) ج(و) م(والتصميم السابق ، وبتصديق قرار اإلفراج عن المتهمـين   

لعدم كفاية األدلة ضدهم ألن أي واحد منهم لم يعترف          ) خ(تهمة قتل المجني عليها     

بارتكابه ألي فعل من األفعال المكونة لجريمة القتل،وان ما ورد ضـد بعـضهم              

 المتهمين اآلخرين ال يصلح دليال إلدانتهم الن االعتراف دليل قاصر على            بإفادات

ال يتصور قيـام مـساهمة      (الخ وانتهت المحكمة إلى المبدأ التالي     ...من يصدر منه  

                                                 
 يعاقب فيها القانون على النوايـا المجـردة         إذ   تعتبر حالة استثنائية     ق الجنائي  حالة االتفا  )254(

 .مصري)48( وعراقي)55(وهو ما نصت عليه المادة
 . 291ص-المرجع السابق-احمد المجدوب .د: ينظر )255(



تبعية من غير نشاط صادر من الشريك وان يكون نشاطه من بـين الوسـائل أو                

ي قرار آخـر لهـا       وقضت ف  )256()الصور المحددة على سبيل الحصر في القانون      

بان وجود شخص مع أشخاص آخرين ال ينهض دليال على اعتباره شريكا معهم             (

ان (...وقضت أيـضاً  . )257()ما لم يثبت اتفاقه و إياهم مبدئيا على ارتكاب الجرائم 

ما ورد في القضية من وقائع لم تجد المحكمة فيها وفيمـا ورد بـأقوال المتهمـة                 

) ر(ير إلى جعل المتهمة ذات صلة بجريمة قتـل          المدونة تحقيقا ومحاكمة ما  يش     

فاعالً أصلياً أو شريكا وان ما استندت إليه المحكمة الكبـرى كـان مبينـا علـى                 

 ثـم   )258()الـخ ...االستنتاج والتأويل الذي ال ينطبق على أي دليل مأخوذ به قانونا          

فاية خلصت إلى إصدار قرارها المتضمن إلغاء التهمة واإلفراج عن المتهمة لعدم ك           

كما اتخذت محكمة التمييز قرارات     ) د(األدلة ضدها عن تهمة قتلها للمجني عليها        

 ومن بينها القرار الذي نقضت بموجبـه        )259(أخرى عديدة جميعها على نفس المبدأ     

 الذي كانت محكمة    12/3/988في87/ج/274قرار محكمة جنايات نينوى المرقم      

عقوبـات  ) 49و48و47/ز/406/1(دة  وفق الما ) ح(الجنايات قد أدانت فيه المتهم      

) خ(في جريمة قتل المجني عليهم      ) مفرقة قضاياهم (الشتراكه مع متهمين آخرين     

.وحكمت عليه  شنقا حتى الموت) ع(و) س(و  

هذه األقاويل والقرائن غير القاطعة ليس صحيحا (....وجاء في قرار النقض 

ها اإلعدام خاصـة وان أي      جعلها مصدراً التخاذ القرار باإلدانة عن جريمة عقوبت       

لم يذكر انه شاهد المتهم قد ارتكب فعل من األفعال الداخلة بـالركن             ...من الشهود 

المادي للجريمة أياً كان مستواها كما وان األدلة لم تتوفر على مشاركته بأي طريق 

األمر الذي يرد معه القول بان الـذهاب        ...قانوني من طرق االشتراك في الجريمة     
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ذلك واالتجاه إلى اإلدانة في هذه الحالـة معنـاه التـشبث باالسـتنتاج         إلى خالف   

قرر نقض القرار الصادر   ...لذا...والتأويل المعزول عن مصدره الواقعي والقانوني     

  .)260(الخ..بإدانته وإلغاء التهمة واإلفراج عنه

لما كان العلم بوقوع الجريمـة       (كما قضت محكمة النقض المصرية بقولها          

 في القانون أساسا لمسائلة جنائية على اعتبار ان العلم بوقوعها يعد شريكا             ال يعتبر 

في مقارفتها ، إذ ان االشتراك في الجريمة ال يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة               

من تحريضه إياها على ارتكابها او مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل علـى              ) 40(

 كشريك في جريمة التزوير على مجـرد        إن الحكم الذي يرتب مسائلة المتهم     . ذلك

علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه ، إذ ان مجرد العلم ال يكفي بذاتـه               

  .)261()لثبوت االتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة

إذا كان الحكم قد أدان المتهم باالشتراك في القبض على المجني (ولها أيضاً  

ى ذلك بطلب المتهم الفدية إلعادة المجني عليه وقبضه الفدية          عليه وحجزه ودلل عل   

بالفعل والتراخي في تبليغ الحادث فان ذلك ال يؤدي إلى قيام االتفاق والمساعدة في              

  .)262()مقارفة الجريمة

ان تدخل المشرع في تحديد وسائل االشتراك في الجريمـة علـى سـبيل                

فعال التي تقع تحت نطاقه وبـذلك       الحصر يجعل من القانون مصدرا في تجريم األ       

لم يعطي اية سلطة تقديرية للقاضي في نطاق تلك الوسائل،في حـين ان وسـيلة               

المساعدة لم تكن كذلك بسبب طبيعتها التي تأبي التحديـد واإلحاطـة ممـا حـدا                

بالتشريعات مجتمعة تناول هذه الوسيلة دون تحديد نطاقها، ولذلك بدت هذه الوسيلة            

ئل المحققة لالشتراك في الجريمة والتي جاءت مطلقة المحتوى إذ          من اخطر الوسا  

 أعطى المشرع لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لبيان ما إذا يتوافر في فعـل             
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الشخص ما يحقق فعل المساعدة من عدمه وبتقديري ان إعطاء سلطة التقدير إلـى   

تلك المحكمة،الن  محكمة الموضوع ال يعني حجب رقابة محكمة التمييز على قرار           

سلطة المحكمة العليا في الرقابة إزاء هذا الموضوع تـأتي للتأكـد مـن سـالمة                

التطبيق، وعدم التأويل في سرد الوقائع وما يتحصل من ذلـك بالنـسبة لإلسـناد               

الصحيح للنصوص القانونية ، إذ  ان األمر يبقى خاضعا للرقابة تحقيقـا لـسعي               

كم العادل ومما سبق بيانه من قرارات محكمة        القضاء الحثيث في الوصول إلى الح     

التمييز يتجلى لنا أهمية دورها الرقابي خصوصا بالنسبة لوسيلة المساعدة كوسيلة           

من وسائل االشتراك في الجريمة،وان سارت عليه محكمتنا العليا في هذا المجـال             

مصرية له ما يشابهه تماما في القضاء المقارن فقد جاء في قرار لمحكمة النقض ال             

يتعين على القاضي أيضاً ان يبن الوقائع التي استدل منها على وسيلة االشـتراك              (

على ان يكون استخالصه لها سائغا متفقا مع المنطق والقانون،ومؤديا الى النتيجة            

  .)263()التي انتهى إليها، وإالّ كان الحكم معيبا ويستوجب نقضه

النقض المـصرية التـالي      ومن المناسب هنا أيضاً ان نورد قرار محكمة          

بان االشـتراك   (والذي سبق اإلشارة إليه في موضع آخر من هذا البحث إذ  تقول            

بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخال مقصودا يتجاوب صداه مع فعله،            

ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكـاب الجريمـة ، الـذي جعلـه الـشارع مناطـا                 

.)264()للعقاب  

لتقديرية الممنوحة للقاضي في تقدير وسـيلة المـساعدة          ويبدو ان السلطة ا    

أولهما مـستمد مـن     :يفترض ان يراعي في سبيل أدائها على الوجه األمثل أمرين         

كون المساعدة تتم بأي وسيلة لها مظهر خارجي ودالة بذاتها على نوع االشـتراك              

و تقـديم   بهذه الوسيلة ، كإعطاء مادة سامة أو سالح الستعماله في جريمة القتل أ            

معلومات أو إرشادات عن كيفية دخول الدار والوصول إلى محل األشياء المـراد             
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سرقتها في جريمة السرقة وثانيهما ان المساعدة ال تكون إالّ بإعمـال سـابقة أو               

  .)265(معاصرة الرتكاب الجريمة

ويمكن القول بان المساعدة توصف طبقا للوقت الذي تحدث فيه فتوصـف              

ارتكاب الجريمة كالمساعدة في األعمال التحضيرية أو المجهـزة         انها سابقة على    

لها، وتوصف أنها معاصرة للجريمة إذا كانت تحدث أثناء وقوع الجريمة أو أثناء             

إتمامها، ومثالها إشغال صاحب المنزل وهو في مكان بعيد عن منزله كي ال يعود              

لحاالت التي توصف بها    إليه ليتسنى للفاعل إتمام سرقته ويطلق القانون على تلك ا         

  .)266(المساعدة بأنها أفعال مجهزة للجريمة أو مسهلة أو متممة للجريمة

أما األفعال الالحقة للجريمة فأنها ال تدخل في تكوين المساهمة أصالً ولكن              

قد يعاقب عليها كجرائم مستقلة بذاتها ، فإذا تمت الجريمة بتحقيق نتيجتها أصبحت             

ورة ، وعندئذ كل نشاط يبذل لتمكين الفاعل من االحتفاظ          المساعدة فيها غير متص   

بثمرة الجريمة أو إخفاء أدلتها قد يعتبر جريمة خاصة قائمة بذاتها إذا نص القانون              

على ذلك بنص صريح،كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي الذي ذكر بـان              

ة عن الجريمـة أو     المساهمة الالحقة الرتكاب الجريمة في إخفاء األشياء المتحصل       

استعمال السند المزور أو مساعدة المجرمين على الفرار فهي جرائم خاصة قائمة            

  )267(بذاتها وليس مساهمة في ارتكاب الجريمة األصلية
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إذا وصـفت    . وبهذا االتجاه قضت محكمة النقض المصرية عندما قالـت         

اب الجريمة كان   المحكمة تهمة المتهم بالمساعدة ودللت على ذلك بفعل الحق الرتك         

 ويفهم من هذا القرار انـه ال يجـوز          )268()ذلك خطأ جوهريا في الحكم مبطال له      

وصف الفعل الذي يقوم به المتهم بالمساعدة التي هي صورة من صور المـساهمة   

في الجريمة فيما إذا كان الفعل الموصوف قد ثبت ارتكابه بعد ارتكاب الجريمـة              

.وليس أثنائها أو قبل وقوعها  
طلب الثانيامل  

 النتيجة اإلجرامية

ونعني بها الواقعة اإلجرامية التي حصلت نتيجة تدخل الشريك بالمساعدة             

.)269(فيها  

إن أمر معرفة تحقق النتيجة اإلجرامية ال يحتاج إلى عناء كبير،إذ  تكفـل                

القانون ببيان أركان كل جريمة على حدة وحدد العناصر المحققة لها ومـا هـي               

لحق المعتدى عليه والذي يكون محال للحماية من قبل المشرع مثـل            المصلحة أو ا  

.الخ...حق الحياة وسالمة البدن  

لقد اختلف الفقه الجنائي حول تحديد ماهية النتيجـة اإلجراميـة وتبلـور               

األول ينظر إلى النتيجة الجرمية إلـى انهـا حقيقـة           : االختالف عن ظهور رأيين   

هذا الرأي التغيير الذي يطرأ في العالم الخـارجي          ، إذ  يقصد بها تبعاً ل       )270(مادية

بتأثر الفعل المرتكب من قبل الفاعل ، أما الرأي الثاني فيرى بان النتيجة الجرمية              

 ، إذ  ان النتيجة الجرمية تبعاً لهـذا الـرأي تمثـل              )271(ما هي إال حقيقة قانونية    

تب على الـرأي    ، إذ تر  )272(االعتداء على المصالح والحقوق التي يحميها القانون      

األول ان النتيجة تصبح فكرة نسبية تختلف باختالف الجرائم،فما يعده القانون مـن             
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الوقائع ركنا في جريمة ما،قد ال يكون سوى ظرف مشدد أو مجرد عمل تحضيري 

في جريمة أخرى، ومثال ذلك حمل السالح فهو يكون النتيجة في جريمـة حمـل               

 مشددا في جريمة السرقة وقد يكون حمـل         السالح بدون إجازة ولكنه يعتبر ظرفا     

.)273(السالح عمال تحضيريا في جريمة أخرى،كما هو الحال في جريمة القتل  

أما النتيجة الجرمية تبعا للرأي الثاني بمدلولها القانوني فانه يـساعد فـي               

تحديد اآلثار التي يراعيها المشرع ويعلن المسؤولية عن حدوثها وذلك بعزلها عن            

اآلثار التي ال يرتب الشارع عليها أهمية ، فعلى سبيل المثال ان النتيجة             غيرها من   

التي تعني المشرع في جريمة القتل العمد،وفاة المجني عليه ،أما التمثيـل بالجثـة              

وتشويهها فالتهم المشرع ولكن هذا ال يحول دون اعتبار هذه اآلثار موضع اهتمام             

.)274(مستقل في جريمة أخرى  

عد يترتب عليه قيام الفاعل بارتكاب الجريمة وهذه الجريمة          ان نشاط المسا   

ولتحديـد ماهيـة    . )275(بجميع عناصرها تمثل النتيجة اإلجرامية لنشاط الـشريك     

النتيجة يقتضي الرجوع إلى النص القانوني الذي يبين أركان الجريمة ، وذلك الن             

 عناصر النتيجـة    تحديد هذه األركان ومعرفة األحكام التي تخضع لها كفيل بتحديد         

فالنتيجة الجرمية تمثل المرحلة النهائية للسلوك اإلجرامـي الـذي           . )276(الجرمية

يعاقب عليه القانون،ويبدو مما تقدم ان هناك صلة ظاهرة بين السلوك والنتيجـة ،              

ولكن الواقع ان السلوك والنتيجة كالهما منفصل عن اآلخـر، ومـا يؤيـد هـذا                

، إذ عاقب علـى     )277(قي فرق بين السلوك والنتيجة    االنفصال هو ان المشرع العرا    

الجريمة الموقوفة التي ال يصل فيها الجاني إلى نهاية نشاطه المطلوب كما عاقـب   
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على الجريمة الخائبة التي يخيب فيها ظن الجاني بسبب خارج عن إرادتـه فـي               

  .)278(الحالتين رغم انه قام بجميع األفعال المادية التي تضمن وقوع الجريمة

لقد اهتم المشرع في بعض الحاالت عند صياغته للنص القانوني الخـاص              

بالجريمة وبالنتيجة التي تترتب على ارتكاب األفعـال التـي تمـس الحقـوق أو               

المصالح المحمية بموجب القانون ومثال ذلك فقدان المال في السرقة والمرض أو            

مشرع في جرائم أخرى التعطيل عن العمل في جرائم اإليذاء، في حين يالحظ ان ال     

ال يهتم كثيرا بالنتيجة وإنما يقرر العقاب عليها بصرف النظـر عـن األضـرار               

 كاالمتناع عن الشهادة ، وكالشروع      )279(المترتبة عليها ومثال ذلك الجرائم الشكلية     

.بارتكاب الجريمة والحرق العمد وتزييف المسكوكات  

والتي تمثل سـلوك     (عدة  والخالصة ينبغي أن تكون نتيجة المساهمة بالمسا       

هي وقوع الجريمة التي ساهم فيها المساعد ، سواء وقعت تلك           ) الشريك بالمساعدة 

الجريمة على الصورة التامة أو الناقصة ، وبمعنى آخر ال تتوفر عناصر المساهمة  

التبعية بمجرد ان يصدر عن الشريك المساعد سلوكا مما نص عليه القانون، بـل              

جرمية معينة من جهة وان ترتبط هذه النتيجة مع سلوك الشريك       يلزم أن تقع نتيجة     

، فالبد ان يكون هنـاك      )سيأتي الحديث عنها الحقا   (برابطة سببية من جهة أخرى      

مجال للحديث عن اشتراك جرمي عند عدم وقوع النتيجة الجرمية الالزم تحققهـا             

.كأثر لالشتراك بالمساعدة  
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 العامـة   حكاماأل- في الدول العربية     مجموعة قوانين العقوبات  -ويوسف الياس حسو  117ص

 .بغداد59ص973سنة
 أو كـان فعـالً    من نشاط مجرد سواءاإلجراميةالجريمة الشكلية هي التي تكون واقعتها    )279(

ـ أي أو ،  نتيجة ضارة ينص عليها القانون  ألي دون اعتبار    امتناعاً ة متوقعـة كحمـل    نتيج

د والسببية فـي    علي راشد ، اإلرادة ، والعم     .  د  تفاصيل ذلك في   ينظر   .إجازةالسالح دون   

نطاق المسؤولية الجنائية ، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية التي يصدرها أسـاتذة كليـة              

 .7 ، ص1966 ، مطبعة جامعة عين شمس ،1 ، ع8الحقوق بجامعة عين شمس ، س



 املطلب الثالث
 عالقة السببية

د بها قيام صلة السبب بالنتيجة ، أي ارتبـاط بـين نـشاط الـشريك       ويرا 

بالمساعدة والنتيجة اإلجرامية التي حصلت بفعل الفاعل األصلي ، ويقتضي ذلـك            

ان تكون النتيجة اإلجرامية قد وقعت بسبب ذلك النشاط إذ  لواله لما وقعت بالشكل               

.الذي وقعت فيه  

لمساعدة في االشـتراك وقـد       وهذا شرط ضروري لتحقق الركن المادي ل       

حرص المشرع على النص صراحة على ذلك إذ  نرى اشتراط القـانون لجميـع               

من قانون  ) 48(وسائل االشتراك توفر عالقة السببية ، وهو ما نصت عليه المادة            

  .)280(العقوبات العراقي بكافة فقراتها على ذلك

انتفى توفر الـركن     ويترتب على ما تقدم انه إذا انتفت عالقة السببية هذه            

.المادي لالشتراك وبالتالي فال محل لمسائلة الشريك بالمساعدة  

) ب(ثم عدل ) ج(سالحا ليقتل الشخص    ) ب(الشخص) آ(فلو أعار الشخص     

فـي هـذه    ) آ(فأن  ) ج(عن استعمال هذا السالح واستعمل السم بدال منه في قتل           

قتل ما لم يكن قد اتفق معـه        في جريمة ال  ) ب(الحالة ال يعد شريكا بالمساعدة إلى       

.على القتل أو حرض عليه  

وتعد عالقة السببية متحققة بين نشاط الشريك بالمساعدة والجريمة التـي             

وقعت إذا ثبت انه ما لم يرتكب المساعد نشاطه هذا فان الجريمة ما كانت ترتكب               

ا كانـت   على هذا النحو الذي ارتكبت به ، أي ان الفاعل ما كان ليأتي بنشاطه ولم              

النتيجة بالصورة التي تحققت بها، أو أنها قد تقع ولكنها في صورة مختلفـة عـن                

.الصورة التي ارتكبت فيها  

ويتطلب اعتبار عالقة السببية عنصرا أساسـياً فـي تحقـق االشـتراك               

بالمساعدة،ان يكون نشاط المساعد سابقاً على لحظة إتمام الجريمة وتحقق نتيجتها           

 هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة سواء          ويكون ذلك إذا كان   

                                                 
 من المادة اشترطت ان تكون الجريمة قد وقعـت بنـاء علـى              األولىيالحظ ان الفقرة     )280(

 الثانية من المادة اشترطت ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على االتفـاق              التحريض والقفرة 

 .والفقرة الثالثة اشترطت ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على المساعدة



كان سابقا على البدء في تنفيذها او معاصرا له ، وذلـك الن الـسبب ال يمكـن                  

  .)281(تصوره إال سابقا على المسبب

إن تقدير قيام عالقة السببية من عدمه مسالة موضوعية يترك تقديرها إلى               

 ، وهو أمر البد من إثباته ال مكـان التـسليم            قاضي الموضوع للتحقق من توفرها    

 )282(بتحقق االشتراك بالمساعدة وال تخضع المحكمة في ذلك لرقابة المحكمة العليا          

. 

ومن التطبيقات القضائية التي يمكن إثارتها في هذا المجال نأخذ أوالً مـا               

قضت به محكمة التمييز في قضية عرضت عليها ملخص وقائعهـا ان شخـصين              

د اتفقا على قتل شريكهما الثالث في التجارة على ان ينفذ احدهما فعل القتـل               كانا ق 

بعد ان يزوده اآلخر بمسدس لهذا الغرض والخطة التي وضعت هـو اسـتدراج              

الشريك بإقناعه على السفر معهما من محافظته إلى مدينة بغداد لقـضاء بعـض              

يك الثالـث علـى     األعمال التي تخص مصلحتهم المشتركة ، وبالفعل وافق الـشر         

مرافقتهما، ووصلوا إلى بغداد إذ  المكان المتفق عليه لتنفيذ جريمـة قتلـه فيـه ،          

فحصل ان تراجع الشريك صاحب المسدس وعدل عن تنفيذ الجريمة للندم الـذي             

أصابه وبشاعة ما قد يحدث ، فاقنع زميله اآلخر بالعدول عن التنفيذ،فاخذ المسدس             

انوا قد جاؤوا بها واطمئن إلى موافقة زميله علـى          منه ووضعه في سيارته التي ك     

فكرة العدول الكلي عن الجريمة وفي طريق عودة الشركاء الثالثة طلب الـشريك             

من شركائه التوقف عن السير لقضاء حاجته وبعـد نزولـه           ) المجني عليه (الثالث  

عائـد  وأثناء ما كان جالساً اخذ الشخص الذي كان ينوي تنفيذ فعل القتل المسدس ال             

لصاحبه دون ان يشعر األخير بذلك ونزل خلف صاحبهما أثناء جلوسـه وأطلـق              

.  عليه النار وأرداه قتيال في مكانه ودون أن يعلم صاحبه إالّ بعد ارتكاب الفعل  

هذه القضية كانت موضوعة لتدقيقها من قبل محكمة التمييـز ، بعـد ان                

القاتـل وصـاحب    أصدرت محكمة الموضـوع فيهـا قـراراً أدانـت بموجبـه             

                                                 
  .703ص-المرجع السابق-الوسيط-ن الخلفيعلي حس .د: ينظر  )281(
شرح علي المتون   - العامة في قانون العقوبات    األحكام- بهذا االتجاه محسن ناجي    :ينظر   )282(

 .189ص1974بغداد سنة/1ط



آ من قانون العقوبات وبداللـة      /406/1(وفق المادة   ) المتهمين في القضية  (المسدس

وحكمت عليهما باإلعدام شنقا حتى الموت جاعلـة كـل          )  منه 49و48و47المواد

منهما فاعال أصليا،دون ان تراعي المحكمة ان المتهم صاحب المسدس ابتداء مـا             

عن القتل واقنع صاحبه على إلغاء الفكرة واخذ        هو إالّ شريك بالمساعدة وانه عدل       

.مسدسه منه وقفال عائدين إلى مدينتهم  

أما وان الفاعل قد أخفى نيته وارتكب فعل القتل دون معرفة صاحبه فـان                

هذا الشريك كما نرى مثله مثل شخص سرق مسدساً من آخر خلـسة وقتـل بـه                 

ة عائدية المسدس له؟ ثم     ثالث،فهل يعد صاحب المسدس شريكا معه بالمساعدة بحج       

أننا اشترطنا كما سبق بيانه في هذا المبحث ان تتوفر في الركن المادي لالشتراك              

بالمساعدة ثالثة عناصر وهي فعل المساعدة والنتيجة وعالقة السببية،وهنا نرى ان           

فعل المساعدة قد انتفى بالعدول النهائي كما انتفت عالقة السببية الن الفعل سـيقع              

ن قبل الفاعل إلخفاء نيته وارتكابه للفعل بشكل مفاجئ ، ومع كل ذلك نجد              حتما م 

ان محكمة التمييز االتحادية كانت قد صدقت القرار ، وان كـان قرارهـا جـاء                

.)283 (باألكثرية  

ولتأييد وجهة نظرنا المتقدمة نورد قراراً كانت قد اتخذته محكمة الـنقض              

 القانون لتحقق االشتراك بالمـساعدة ان      بان كل ما يشترطه   (المصرية إذ  جاء فيه      

يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده بقصد المعاونـة علـى             

 وهناك قرار آخر يدعم ما ذهبنا إليه صادر من الـنقض            )284()الخ...إتمام ارتكابها 

بان االشتراك في الجريمـة ال يتحقـق إالّ إذا كـان            (المصري أيضاً إذ  جاء فيه       

فاق أو المساعدة قد تم قبل وقوع تلك الجريمة ، وان يكون وقوعها ثمرة لهـذا                االت

  .)285()االشتراك

                                                 
 ؟)لم ينشر(15/12/988في87/988/هيئة عامة/175 يالحظ القرار)283(
 .343ص128رقم31منشور في مجلة المحاماة س1950/مايو/30يالحظ نقض مصري )284(
وكـذلك  264ص79 النقض رقـم   أحكاممجموعة  1956/فبراير/27يالحظ نقض مصري   )285(

 .79ص ، 8رقم9س985/يناير14



كما نورد قراراً آخر يدعم اتجاهنا المتقدم كانت المحكمة الليبية العليا قـد               

اتخذته للتأكيد على وجوب توفر العالقة السببية بـين فعـل الـشريك والجريمـة               

ادي من أركان االشتراك بالمساعدة إذ  جاء فيـه          المرتكبة لغرض تحقق الركن الم    

بان استحقاق العقاب في القانون الجنائي رهين دائما بقيام الرابطة الماديـة بـين              (

نشاط الجاني وبين الواقعة اإلجرامية التي تستوجب العقاب،وذلك في معنى عالقة           

  .)286(السبب بالنتيجة أو العلة بالمعلول

 القضائية المتقدم ذكرها والتي آثرنا إيرادها هو         إن المستفاد من التطبيقات    

للتدليل على ان االشتراك بالمساعدة يتطلب دائما رابطة سببية تصل بـين نـشاط              

الشريك المساعد والفعل المادي المكون للجريمة مع النتيجة المترتبة عليه،اي صلة           

راك والذي ينبغي   السبب بالنتيجة بغية قيام وحدة الركن المادي لهذا النوع من االشت          

توفره في بقية وسائل االشتراك األخرى ، وغني عن البيـان القـول ان العالقـة                

السببية معناه ان ال صلة للشريك بالجريمة المرتكبة أو الشروع فيها ويترتب على             

  .)287(ذلك عدم قيام مسؤوليته عنها

لـذلك   لقد تعددت المعايير التي قيلت بشان تحديد العالقـة الـسببية،وتبعا             

 ، والذي   )288(اختلفت وجهات النظر الفقهية والتشريعية وكذلك التطبيقات القضائية       

.يهمنا هنا مذهب المشرع العراقي ، وكذلك القضاء العراقي من هذه المسألة  

                                                 
منشور في  -1956/يونيو27 يوم    الصادر من المحكمة المذكورة في جلسة      ررا الق :ينظر   )286(

 .581ص ، 100 رقماألول المحكمة العليا الجزء أحكام
-1المسؤولية الجنائية عن فعل الغيـر ط      -محمود عثمان الهمشري  . بهذا المعنى د   ينظر   )287(

ـ      .ود ؛   82ص ،   1969،  دار الحمامي للطباعة     شـرح قـانون    -سنيمحمـود نجيـب ح

 .1962، 311ص-المرجع السابق-القسم العام-العقوبات
 الموائمـة  أو الـسببية النـسبية   وأخرىهناك عدة نظريات منها نظرية السببية المباشرة       )288(

-المرجـع الـسابق   -رؤوف عبيـد   . تفاصيل ذلك د   ينظر   . األسبابوثالثة نظريات تعادل    

مطبعة جامعة فـؤاد    -المسؤولية الجنائية -حمود مصطفى العكيلي  .وكذلك د  ومابعدها،13ص

-المرجـع الـسابق   -عدنان الخطيب .بعدها،وكذلك د  وما 33ص ،   1948 ،   القاهرة-األول

القـسم العـام    -قانون العقوبات الليبـي   -بعدها وكذلك احمد عبد العزيز االلفي       وما 310ص

 = كـذلك  ينظرو؛   215ومابعدها215ص ،   1969،  المكتب المصري الحديث للطباعة   -1ط



لقد سبق ان بينا ان أسلوب المشرع العراقي كان واضحا فـي مـا أورده                 

 العقوبات ، التي استوجبت تـوفر       من قانون ) 48(بالفقرات الثالثة الخاصة بالمادة     

العالقة السببية بين فعل الشريك بالمساعدة المرتبط بفعل الفاعل األصـلي وبـين             

النتيجة الجريمة التي وقعت ، أي ال اشتراك في التحريض أو االتفاق أو المساعدة              

ما لم تقع الجريمة بناء على تلك الوسائل ، وبمعنى آخر ال يمكن تـصور وقـوع                 

 اتفاق أو مساعدة دون ان تقع النتيجة الجرمية بناء على هذا التحريض             تحريض أو 

أو االتفاق أو المساعدة ، والذي قام به الشريك ، وهذا المنهج يمثل تبني المـشرع                

  .)289(العراقي لنظرية السببية المباشرة

من قانون العقوبات فقد شكل مضمونها       ) 29(غير انه وعند إيراده للمادة       

تجاه المشرع إذ انه تحول طبقاً لها إلى تبني نظرية أخرى وهي نظرية             تحوالً في ا  

تعادل األسباب ، إذ لم يكن هناك نص مشابه له في قـانون العقوبـات البغـدادي                 

، ويبدو أن المشرع العراقي اقتبس نص المادة المـذكورة مـن قـانون              )الملغي(

.منه) 41(العقوبات االيطالي في المادة  

لبية التشريعات الجنائية العربية استلزمت توافر العالقة        في حين نجد ان غا     

  .)290 (السببية المباشرة بين نشاط الشريك والجريمة المرتكبة من الفاعل

وهذا مستخلص ضمنيا من النصوص القانونية وليس صراحة،وقد واجـه            

ة األنفة الذكر انتقادا من قبل الفقهاء بحج      ) 48(منهج المشرع الذي جاءت به المادة       

ان وضع معيار في القانون للعالقة السببية من شانه شل حركة القاضي مما يحول              

دون إعطائه المجال للتحري عن األسباب والحكم وبالتالي عدم اتفاق ذلـك مـع              

                                                                                                                                            
 ،  1977سـنة -دراسـة مقارنـة   -شرح قانون العقوبات العراقـي    -ذنون احمد الرجبو  . د=

 النظرية العامـة للمـسؤولية الـشرطية جنائيـاً        -الشهاوي-حاقدري عبد الفت  .ود ،   120ص

 .بعدها وما 74ص، 1974-منشاة المعارف باالسكندرية-وإدارياً
 . وسيلة االشتراك وجريمة الفاعلالسببية المباشرة في االشتراك تعني عالقة متصلة بين )289(
مـن مـشروع     )58( ليبي والمادة  )100(عقوبات مصري والمادة   )40(  المادة :ينظر   )290(

 .جزاء كويتي )48( قانون عقوبات الجمهورية العربية المتحدة والمادة



العدالة، كما أن اي معيار ومن أي نظرية كانت ال يحل مقدما كل المسائل واألمور        

  .)291(التي قد تثار أمام القاضي

 نتفق مع ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي في انتقادهم الموجه إلـى               إننا ال  

مسلك المشرع العراقي عند وضعه لمعيار العالقة السببية فـي صـلب القـانون              

سالفة الذكر، ذلك الن وضع المعيار بهذه الكيفية ال         ) 48(بالشكل المبين في المادة     

 الحقيقة بكافة الوسـائل     يجرد القاضي من سلطته التقديرية مطلقا بل له ان يتحرى         

سعيا منه للوصول إلى الحكم العادل يضاف إلى ذلك ان للقاضي سلطة تقديرية في              

مـن  ) 29(تقييمه لظروف كل قضية بشان المسالة ذاتها منحت له بموجب المادة            

  .)292(.قانون العقوبات ، وبإمكانه استعمالها بكل حرية

 النهج الذي كان قد سار عليه        أما القضاء العراقي فيبدو انه سار على نفس        

إذ أخـذ أيـضاً بنظريـة الـسببية         ) الملغي(المشرع في قانون العقوبات البغدادي      

.المباشرة في تطبيقاته العملية  

بان العالقة السببية بين الفعل والنتيجة       (وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز     

تقارير الطبيـة   تعتبر متحققة في كل ضرب أنتج الوفاة ويقع على شخص أثبتت ال           

)293()انه ال يقوى على أية شدة خارجية  

وفي معرض تأكيدها على وجوب العالقة السببية إلمكان المسائلة قـضت             

يجب على المحكمة التحقق من العالقة الـسببية        (محكمة التمييز في قرار آخر لها       

                                                 
-بغـداد -اإلرشـاد مطبعـة   -جرائم الـدم  -عبد الستار الجميلي  . تفاصيل ذلك د   :ينظر   )291(

 .109ص970سنة
ل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة       أيس ال-1(عقوبات عراقي على ان    )29( نصت المادة  )292(

 أحداثها في   اإلجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه            اإلجراميلسلوكه  

 كان ذلك السبب وحده كافيـا       إذا أما-2 الحق ولو كان يجهله    أو معاصر   أو سابق   آخرسبب  

 )ل الفاعل عن هذه الحالة اال عن الفعل الذي ارتكبهأسي  الجريمة فالألحداث
الفقـه الجنـائي المرجـع الـسابق        /5/3/1967فـي 1967/جنايات/259 القرار :ينظر   )293(

المرجـع  -حميد السعدي .دينظر  نفس المصدر و  14/4/1968في1968/جنايات/535والقرار

 .180ص، السابق 



ل قتالً  انه لغرض اعتبار الفع   ( ولها أيضاً    )294()بين الفعل المخالف للقانون والنتيجة    

 ،  )295()تسببياً يجب ان تتوافر العالقة السببية بين ذلك الفعل ووفاة المجني عليـه            

ومن تطبيقات القضاء المصري المماثلة إلى ذات االتجاه نـورد نمـاذج منهـا إذ                

إذا كان الحكم بالبراءة استنادا إلى انعـدام العالقـة          (قضت محكمة النقض بالقول     

ف يمكن  أن يقع الحادث بدون الخطأ الذي ارتكبـه  السببية فانه يجب أو يوضح كي 

ان المتهم يسأل   ( ، ولها أيضاً     )296()المتهم وإغفال ذلك يجعله معيبا قابال للطعن فيه       

عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة لسلوكه اإلجرامي ، ما لم تتداخل عوامل             

  .)297()جةأجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتي

 

                                                 
المـصدر الـسابق    -ه الجنـائي   الفق 20/6/1949في1949/ جنايات 355 القرار :ينظر   )294(

 .465ص
المـصدر الـسابق    -الفقـه الجنـائي   19/3/1964في1964/جنايات671 القرار :ينظر   )295(

 .449ص
 .620ص479رقم6ج-مجموعة القواعد1945/ يناير26نقض مصري  )296(
 . 380ص2703رقم50ق32س-مجموعة احكام النقض-1981/ابريل/19نقض مصري)297(



  الثالثاملبحث
  التدخل لدى الشريك باملساعدةقصد

  املعنويالرآن

 المعلوم بان ماديات الجريمة ال تنشئ مسؤوليته وال تستوجب عقاب،ما            من 

التي يتطلبها كيان الجريمـة     )الركن المعنوي (لم تتوافر إلى جانبها العناصر النفسية     

.لدى الفاعل  

تي حددها المبدأ المتقدم البد مـن تـوفر           أساس ذلك ولنفس العلة ال     وعلى 

المعنوي عند الحكم في مسؤولية الشريك بالمساعدة،حيث ال تكفـي          الركن  العنصر  

 يجـب ان تعـضدها مـساهمة         إنما المساهمة المادية لتحقيق االشتراك بالمساعدة،    

 للجريمـة   األصـلي تجمع بين الفاعل    )معنوية(معنوية عن طريق قيام رابطة ذهنية     

  )298(بالمساعدة فيهاوالشريك 

 مـادي  أساسيين على جانبين إجرامه تماما يقوم  األصلي كالفاعل   والشريك 

،وبالواقعـة  اإلجراميةومعنوي،والفرق بينهما بالنسبة للجانب المعنوي يتحدد بالنية        

 بالنيـة االجراميـة لـدى       دكما بينا سابقا بالنسبة للجانب المادي،ونقص     -االجرامية

حال قيامـه بنـشاطه     -خاص حيث ال يكفي ان يعلم الشريك      د ال قصالشريك توفر ال  

بانه يسهم في وقوع الجريمة،بل البد فضال عن ذلك من ان يتمثـل هـذه               -المادي

الجريمة امرا واقعا،بمعنى ان تكون الجريمة غاية له ومطلبا كالفاعـل تمامـا،أي             

 يجب ان ينصب قصد االشتراك على عمل معين،كالقتل او الجرح او الـسرقة او             

 ما يسمى بالقصد الجنائي في الجـرائم العمديـة،وهو شـرط            ،وهذا)299(غير ذلك 

لمسؤولية المتهم عنها فاعال كان ام شريكا،فاذا انتفى القصد الجنائي لدى الـشريك             

فيصبح غير مسؤول عن الجريمة،ولو كانت افعاله قد ساهمت من الناحية الماديـة             

    )300(في وقوعها

                                                 
 .704ص-السابق المرجع-الوسيط-الخلف ينحس علي.د المعنى بهذا:  نظري )298(
 العراقـي  العقوبات قانون من العام القسم في مذكرات-ياسين كامل مصطفى .د : نظري )299(

 .126ص-947 سنة
 العامـة  النظريـة -العـام  القسم-العقوبات قانون شرح-حسني نجيب محمود .د : نظري )300(

 .464ص977سنة4ط-للجريمة



عالقة تربط بـين ماديـات       ( للجريمة بانه   البعض الركن المعنوي   ويعرف 

الجريمة وشخصية الجاني،وهذه العالقة محل للوم القانون،وتتمثـل بهـا سـيطرة            

الجاني على الفعـل وآثاره،وجوهرهـا اإلرادة،ومـن ثـم كانـت ذات طبيعـة               

 يمثل االتجاه اآلثم لـإلرادة      عنوي من هذا التعريف إن الركن الم      ويتبين)301()نفسية

 اشترط لتحققه رابطة او صلة نفـسية بـين          ،والبعض)302(د القانونية لمخالفة القواع 

الفاعل وبين الواقعة التي يعاقب عليها القانون والتي تتخذ احدى صـورتين همـا              

)303(القصد او الخطأ  

 المعنوي وفقا الختالف الجرائم العمدية فيهـا         ركن معيار تحقق ال   ويختلف 

هي عما اذا كان يصح االشـتراك       أثيرت مشكلة تبعا لذلك،   حيث  عن غير العمدية    

في الجرائم غير العمدية من عدمه،وهو ما سنوضحه تباعا مع بيان موقف المشرع             

-: التالية وكما يأتيةالعراقي من ذلك في المطالب الثالث  
  االولاملطلب

  اجلرائم العمديةيف

 الركن المعنوي لالشتراك بالمساعدة صورة القصد الجنائي،أي تقصد          يتخذ 

ك بالمساعدة الدخول في الجريمة،االمر الذي يجعل تحقق مسؤولية المـساعد     الشري

 ساهم شخص في الجريمة     ،فاذا)304( يقوم على تحقق هذا القصد وجودا وعدما       نهاع

ماديا وكان غير قاصد الدخول فيها،ال يسأل باعتباره شريكا حتـى ولـو كانـت               

 يعتبـر شـريكا     ،فال)305( على خطأ غير عمدي    مبنيةاالفعال المادية التي قام بها      

                                                 
-العربيـة  النهـضة  دار-الجنائي للقصد العامة النظرية-حسني نجيب محمود .د : نظر )301(

 .9ص1974سنة2ط
 .295ص-السابق المرجع-الجريمة في االصلية المساهمة-الستار عبد فوزية .د نظري )302(
 جامعـة -دكتـوراه  رسـالة -للمخالفات المعنوي الركن-رمضان السعيد عمر .د: رنظي )303(

 61ص1959سنة-القاهرة
 .578ص111ن14س القانونية القواعد مجموعة-963/ويوني/25مصري نقض :نظري )304(
 الخطا تعني فانها ومطلقة مجردة جاءت اذا الخطأ كلمة ان نبين ان هنا بالذكر الجدير من)305(

 فـي  الـواردة  الخطـا  القتـل  عبارة ومثالها والتقصير االهمال يعني والذي العمدي غير

 ذلـك  تفاصـيل :  نظر ي .تقصير او باهمال القتل بها يقصد عراقي عقوبات)411/1(المادة

 . 245ص-السابق المرجع-السعدي حميد.د



 ساعد على فتح باب الدار للسارق،وهو يعتقد انه         نبالمساعدة في جريمة السرقة م    

فتح الباب لصاحب الدار الذي أضاع مفتاح الباب،وليس لسارق جاء ليسرق ما في             

 بمعلومـات عـن     أدليالدار،وكذلك الخادم الذي ادلى بمعلومات عن المكان الذي         

دومه نقوده،فاستعان السارق بتلك المعلومات عن تنفيـذ        المكان الذي يخفي فيه مخ    

الجريمة إذا كان الخادم اليعلم بالنوايا االجرايمة لدى من استمع الى حديثه،وكذلك            

ايضا الخادم الذي فتح الباب للسارق وادخله الدار،معتقدا انه المستأجر او المشتري            

. محتويات الداراهدةوقد جاء لمش  

ا بالمساعدة في جريمة القتل العمد من ترك مادة سامة            شريك يعتبر وال   كما 

 شخص وارتكب بها جريمة قتل عمد حتى        فأخذهااو سالحا في مكان ما ناسيا ذلك        

)306( جسيمإهمالولو كان نسيانه منطويا على   

 المعنوي في الجرائم العمدية عنصران وهما العلم واالرادة ويشترط وللركن 

ف العلم الى االحاطة بكل ماديات الجريمـة امـا          لتحققه تحققهما معا حيث ينصر    

االرادة فتتجه الى النشاط المادي المحقق لوسيلة المساعدة والنتيجة االجرامية التي           

لـم يتـوفر     وجود للركن المعنوي لالشتراك بالمساعدة ما فال)307(تترتب على ذلك  

ودوره لدى المساعد العلم بمساهمته مع الفاعل االصلي الرتكاب جريمـة معينـة،           

)308(فيها،وارادته لنتيجتها  

 الضرورة العلمية تقتضي بحث هذين العنصرين في شئ من التفـصيل             ان 

اتماما للفائدة وعليه سنعرض كالً منهما بشكل مستقل في الفرعين التـاليين وكمـا              

-:يلي  
  االولالفرع
مــــالعل  

                                                 
 . 519ص السابق المرجع-الجنائية المساهمة-حسني نجيب محمود .د: نظري)306(
 . 705ص السابق المرجع-الوسيط-الخلف حسين علي .د المعنى بهذا:  نظري)307(
-العـام  القـسم -العقوبـات  قـانون -ابوعـامر  زكـي  محمـد .د المعنـى  بهذا :نظري )308(

 .237ص986سنة



لة   وهو حا  )309( بالعلم التصور لحقيقة الشئ على نحو مطابق للواقع        يقصد 

)310(تنشئ عالقة بين امر ما وبين النشاط الذهني لشخص من االشخاص  

 يجب ان ينصب علم الشريك المساعد على جميـع ماديـات هـذه               وعليه 

المساهمة،حيث يجب ان يكون عالما بماهية نشاطه،ومدركا التجاهه نحو المساهمة          

.في الجريمة  

،ويكـون    حقـاً  ذلك تبرز كشرط لتصور االرادة المتجهة اليهـا ال         واهمية

المساعد عالما بماهية نشاطه كما لو علم من ساعد على ارتكـاب جريمـة بـان                

يساعد على ارتكاب الجريمة،فيـدرك ان المـادة التـي          )أي عمل المساعدة  (نشاطه

 الجاني فارتكـب بـه      إلى المحرر الذي قدمه     أن أويعطيها للقاتل هي مادة سامة،    

.ه خداع من يطلع عليهجريمة االحتيال هو محرر مزور وان من شان  

 ذلك ال يعتبر العلم متحققا وبالتالي ال يعتبر القصد الجنائي قائمـا              وبخالف 

مما يترتب عليه عدم تحقق االشتراك بالمساعدة في الجريمة اذا كان معطي المادة             

 كـان مقـدم     أو للفاعل غير ضارة،   أعطاهافي المثال المتقدم يعتقد بان المادة التي        

. غير ما يطابق الحقيقةيتضمن محرر صحيح ال أنهبالمحرر يعتقد   

 ان يكون المساعد مدركا التجاهه نحو المساهمة في الجريمة فذلك يعني اما 

كونه عالما بنتيجة نشاطه وهي المساعدة على وقوع الجريمة التي يرتكبها الفاعل            

 علـى العلـم اذا مـا انـصرف الـى واقعـة مـستقبلية                ،ويطلـق )311(االصلي

 الينسب اليه قصد االشتراك     سالحا،فالشريك المساعد ان اعطى غيره      )قعالتو(تعبير

في القتل،اال اذا توقع ان من تسلم السالح سوف يستخدمه في االعتداء على حيـاة               

انسان،وان وفاة المجني عليه سوف تتحقق نتيجة لهذا الفعل،ومن اعطى غيره اداة            

اذا توقع ان متسلم هـذه اآللـة         اليه قصد االشتراك في السرقة اال        ينسبللكسر ال   

                                                 
 والمقـارن  المـصري  القـانون  فـي  الجنائي القصد-سالم بكر المهيمن عبد .د :نظري )309(

 .دكتوراه رسالة-القاهرة-959سنة197ص
 .49ص1988سنة-الجنائي للقصد العامة النظرية-حسني نجيب محمود .د )310(
 .706ص السابق المرجع-الوسيط-الخلف حسين علي.د المعنى بهذا نظري )311(



 العلم واجب الن    ،وشرط)312(سوف يستخدمها في الكسر ليتبعه باختالس مال الغير       

 يكـون   ،اذانتفاءه يعني عدم قيام قصد المساعدة لدى المساعد في الجرائم العمديـة           

 بحقيقة ما يسعى إليه الجناة،فمن يـسلم الغيـر اآلالت     مالمساعد حسن النية وال يعل    

ثاث بيته،اليمكن مساءلته كشريك بالمساعدة في جريمة الـسرقة التـي           إلصالح أ 

.)313(ترتكب بواسطة هذه اآلالت من الجناة  

 اشارت محكمة التمييز في احدى قراراتها الى ذلك صراحة حيث تقول وقد 

فقد وجد ان اسباب االشتراك غير متوافرة ضد المتهم بـالنظر الن            (...في القرار 

اليكفـي سـببا    -ج-ناء النزاع الحاصل بينه وبين المـتهم      مجرد مسكه المشتكي اث   

العتباره شريكا في الجرم،اذ ال يستبعد من ان المسك المذكور كان يقصد التفريق             

 ومـن )314()بين المتنازعين وذلك النعدام دليل على انه كان يفيد قصد المـساعدة           

واعتباره في  الجريمة  العلم ب ن اهمية عنصر    أالتطبيقات االخرى لمحكمة التمييز بش    

بعض االحيان قرينة على انصراف نية المساعد الى المساهمة في الجريمة حيـث             

باطالقه الرصاص فـي بـادئ      -ش-ان المتهم (قضت محكمة التمييز في قرار لها     

اطالق الرصاص نحو المجني عليه،اذ قرب له المدى ومكنـه          -ز-االمر سهل الى  

رتكاب الجريمة مع علمه بهـا      قد ساعد في ا   -ش-من االصابة وبذلك يكون المتهم    

)315()الخ....وهو نوع من انواع االشتراك  

 عنصر العلم لدى الشريك بالمساعدة       وفر ايضا في مجال وجوب ت     وقضت 

 لتحقق القصد الجنائي،حيث اكدت على هذا المبدأ بقرارها الذي امتنعت فيه            طكشر

ـ            ق كـل   عن تصديق قراري التجريم والحكم الصادرين من المحكمة الكبـرى بح

                                                 
-الـسابق  المرجـع -العـام  القسم-العقوبات قانون شرح-حسني نجيب محمود .د :نظري)312(

 . 466ص
 .475ص العامة النظرية واصول المدخل-الجنائي القانون-راشد علي .د : نظري )313(
 2ع1 القضائية االحكام مجلة في منشور21/4/1953في1953/جنائية/167القرار:  نظري )314(

 فـي  984/985/جنايـات  1550القـرار  فـي  ايضا هتاتج المعنى وبنفس 58ص 28ن

 )منشور غير( 28/12/1985
 الـسنة -2ع العدليـة  االحكام مجموعة-11/4/977في976/جنايات/225القرار:  نظري )315(

 .233ص977سنة-الثامنة



من قـانون العقوبـات     )171/53/54/55(من المادة )1( الفقرة وفق)م.ح(و)م.آ(من

البغدادي عما نسب اليهما من انهما حمال باالتفاق واالشتراك كاتب ناحيـة الفـاو              

خالفـا  23/4/962والمؤرخة في )91(على اصدار التصريحة في االجازة المرقمة     

 االجازة،فقد اظهرت محكمة    حباص)ع.خ(اسم المدعو )م.ح(للحقيقة والواقع بانتحال  

قد قدم الطلب باعتبار ان االجازة عائدة للحانوت الذي اصبح لـه            )م.ج(التمييز بان 

،الـذي كانـت االجـازة قـد        )المشتكي(على وجه االستقالل لشرائه حصة شريكه     

صدرت باسمه،على هذا وقع العريضة باسم شريكه الـسابق صـاحب االجـازة             

لذا انتفى القـصد    (ه شراء،وخلصت المحكمة الى القول    باعتبار ان االجازة آلت الي    

)316(..)الجرمي الذي هو ركن من اركان الجريمة  

ـ         ومن   المـصرية    نقض تطبيقات القضاء المصري ماقضت به محكمـة ال

ان االشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تـدخال مقـصودا            (بقولها

ل ارتكاب الجريمـة الـذي جعلـه        يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهي       

  )317()الشارع مناطا لعقاب الشريك

ان كل ما يشترطه القـانون لتحقيـق االشـتراك    ( قرار اخر قالت فيه    ولها 

بالمساعدة ان يكون الشريك عالما بارتكاب الجريمة وان يساعد بقـصد المعاونـة             

حتما علـم   االشتراك في التزوير يفيد     ( كذلك وقضت)318()الخ...على اتمام ارتكابها  

المتهم باالشتراك بان الورقة التي يستخدمها مزورة،ومن ثم فال يعيب الحكم عـدم             

تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمـشترك فـي              

)319()تزويرها  

 ثبت ان الشريك قـصد       ذاان االشتراك بالمساعدة اليتحقق اال ا     ( ايضا ولها 

عالم بها،وانه ساعد في االعمال المجهزة او المـسهلة         االشتراك في الجريمة وهو     

الرتكابها،ولذا فانه اذا كان الحكم قد ادان المتهم باالشتراك في جريمـة التزويـر              
                                                 

-العـام  القـسم -1م الجنـائي  الفقـه -29/8/64فـي 964/جنايات/1435القرار:  نظري )316(

 ).منشور غير(28/12/985في84/85/جنايات/1550القرار المعنى وبنفس579ص
 سابقا اليه مشار969/يناير/13مصري نقض )317(
 .220ص20رقم2ج-القانونية القواعد مجموعة-1950مايو/30مصري نقض )318(
 .1392ص1184رقم39ق20س-النقض احكام مجموعة-1969/ديسمبر/8مصري نقض )319(



بطريقة المساعدة على ارتكابها،لم يورد االدلة على ذلك فانه يكون قاصر البيـان             

)320()بما يستوجب نقضه  

نه اذا كان الفعل االصـلي يـستلزم          مؤداها،ا ةار جاء مؤكدا لحقيق   ر الق هذا 

قصدا خاصا فينبغي ان يتوافر نفس القصد لدى الشريك فالـشريك بالقتـل العمـد        

ينبغي ان يتوافر لديه قصد ازهـاق روح المجنـي عليـه عنـدما يـساهم فـي                  

.الجريمة،واال فيعامل كل من الجناة المتعددين بحسب قصده الخاص  

اذا كان ماقاله الحكم المطعون      (انه ذهبت محكمة النقض المصرية الى       كما 

 منه ان امساك الطاعن الثالث بالمجني عليه عندما طعنه المـتهم االول             يبينفيه ال   

في ظهره،قد قصد به مساعدة القاتل بتعطيل مقاومة المجني عليه وبنيـة الطـاعن    

 ولهـا )321()االول على ارتكاب جريمته فانه يكون قاصر البيان بما يتوجب نقضه          

 لمــستفاد مــن مطالعــة نــصوص القــانون العامــة فــي االشــتراكا(ايــضا 

من قانون العقوبات يجد انها تتضمن ان قصد االشتراك يجب ان   43و41و40المواد

ينصب على جريمة او جرائم معينة،فاذا لم يثبت االشتراك في جريمـة معينـة او          

.)322(اكالشترلفعل معين فال تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة   

اذا خـال    ( تواترت احكام محكمة النقض المصرية على القول بانـه         وهكذا 

الحكم من بيان قصد االشتراك في الجريمة التي ادان المتهم بها،وانه كـان وقـت               

)323(وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها،فانه يكون قاصرا مما يستوجب نقضه  
  الثانيالفرع

 االرادة

يام القصد الجنائي لدى المساعد بل يـشترط تـوافر            العلم وحده لق   اليكفي 

االرادة لديه ايضا،ويجمع الفقهاء على ضرورة توافر االرادة لقيام القصد في حالة            

                                                 
 .439ص144رقم6س-النقض احكام-11/1/1955مصري نقض )320(
 نقـض  وكـذلك -1531ص450رقـم 6س الـنقض  احكام-26/12/1955مصري قضن )321(

 818ص154رقم17س14/6/1966مصري
 1975 سـنة  4ج-القانونيـة  القواعـد  مجموعـة  ،   25/6/1963مصري نقض:  نظري )322(

 .237ص، 42رقم
 264س79رقم7س-النقض احكام-27/2/1956مصري نقض:  نظري )323(



 في القصد الجنائي،ذلك النشاط النفـسي       رادة باال ونعني)324(المساهمة في الجريمة  

الذي يتجه بصاحبه الى تحقيـق غـرض معـين بوسـيلة معينـة عـن وعـي                  

 يتحقق اذا ما اتجهت ارادة الشريك بالمساعدة الى النشاط الـذي            وهذا)325(وادراك

وقـد   ،   التي ارتكبها الفاعل  )أي الجريمة ( تتمثل به مساهمته والى النتيجة الجرمية     

قصد المعونة  (او )قصد المشاركة في الجريمة   ( عبر عن ذلك بعض الكتاب بعبارة     

 عنصر االرادة هذا انما يتحقق فيما     ،مما يترتب عليه ان   )نية المساهمة فيها  (او )فيها

 كـذلك الجريمـة التـي       واراد ، ريمةاذا اراد الشريك عمله الذي ساهم به في الج        

اليعد )شخص( وقعت بناء على مساعدته،فمن يعطي غيره سالحا فيستعمله في قتل         

شريكا بالمساعدة في هذه الجريمة وانما يجب ان تكون ارادته قـد اتجهـت الـى                

ازة هذا السالح وادخاله في حيازة القاتل والى انه يريد مـن ذلـك              التخلي عن حي  

.تحقق جريمة القتل الواقعة  

 ، من  كان القاتل قد انتزع السالح او استولى عليه بالقوة او خلسةً        إذا كذلك 

 ولـو   ،حتى شريكا لعدم تحقق قصد االشتراك لديه      حيعد صاحب السال   فالصاحبه  

 حيازته باحتمال ان يستعان به على قتل شخص         ثبت علمه وقت انتزاع السالح من     

يعلم انـه مـن المحتمـل ان        ألشخاص   يصنع مفاتيح مقلدة ويبيعها      ومن)326(معين

 لالشتراك،وبالتالي  اًقصدهذا  يعد   الفيستخدموها في ارتكاب جريمة سرقة،لكن هذا       

وقعـت عـن طريـق اسـتخدام تلـك           اذا مـا    في جريمة السرقة،   ايعد شريك  ال

                                                 
 الـسابق  المرجع-راشد علي.د وكذلك345ص-السابق المرجع-عبيد رؤوف .د : نظري )324(

-حـسني  نجيب محمود.د وكذلك379ص السابق المرجع-الفاضل محمد.د وكذلك476ص

 الفعل نظرية-عوض الدين محي محمد.د وكذلك586ص-العام القسم-العقوبات قانون شرح

 جامعـة  طبعة-2و1ع-واالقتصاد القانون مجلة-السوداني القانون في واالشتراك االصلي

-الـسابق  المرجـع -الوسـيط -الخلـف  حسين علي.د وكذلك294ص1956سنة-القاهرة

 .781ص-السابق المرجع-بهنام رمسيس.د وكذلك307ص
 نجيب محمود.د وكذلك302ص-السابق المرجع-الستار عبد فوزية.د المعنى بهذا:  نظري )325(

 .27ص1974سنة العربية النهضة دار-2ط-الجنائي للقصد العامة النظرية-حسني
 والذي)منشور غير(15/2/1988في 87/88/عامة هيئة/175التمييز محكمة قرار يالحظ )326(

 .اليه االشارة سبق



ن ارادته لم تتجه الى ارتكاب تلك الجريمة،انما اتجهت فقط الى تـسليم             المفاتيح،ال

يمنع من مساءلة بائع المفاتيح عن جريمـة اخـرى           لكن هذا ال  (المفاتيح لقاء ثمن  

)327() فيها وهي جريمة صنع المفاتيح المصطنعةمستقلة يكون فاعال اصلياً  

 الى ارتكاب يصرح الشريك بالجريمة قوال،فقد يتجه قصده  بشرط انوليس 

 يسلم مادة سامة الى اخر ويـشير        ،فمن)328(جريمة تفصح عنها الظروف والقرائن    

الى محل مواشي خصمه الريب انه كان يقصد مساعدة الجاني على التسميم،واالب            

الذي يسلم بندقيته محشوة بالرصاص الى ولده بعد ان قتل ابنه االخر وفي حضور              

.ن ذلك اال المساعدة والتحريض على القتل ميقصد كان يه،ماالقاتل وهو يشير ال  

 تطبيقات القضاء العراقي بشان استخالص القصد الجنائي من ظروف           ومن 

قضت به محكمة الثورة الملغاة حين اعتبـرت المـتهم            ما االقضية والعلم بوقوعه  

قـد   )س( شريكا بالتزوير لمجرد علمه بتزوير جواز السفر حيث قالت ان المتهم          

التزوير واعترف انه اطلع على جواز السفر والحظ بـان الجـواز             عالقته ب  أنكر

ومع ذلك لم يخبر الـسلطات المختـصة         )ج( صادر باسمه ويحمل صورة المتهم    

 للنظر،وذلـك الن    حل البعض في هذا القرار انه م      ويرى)329(...بموضوع التزوير 

انه في هـذا     كما أسلفنا بي   يكفي لقيام االشتراك في الجريمة،     العلم المجرد لوحده ال   

 تحقيق ارتكـاب الجريمـة مـع        إلى التثبت من انصراف قصده      الفرع حيث يجب  

                                                 
 العقوبـات  قـانون  من447المادة ،نصت709ص-الوسيط-الخلف حسين علي .د : نظري )327(

 -:سنتين على التزيد مدة بالحبس يعاقب-:يلي ما على العراقي

 جريمـة  ارتكـاب  في ذلك استعمال توقع مع ام آلة صنع او فيها غير او مفاتيح قلد من-اوالً

 علـى  تزيـد  ال مدة الحبس العقوبة تكون االشياء هذه صنع محترفا الجاني كان فاذا سرقة

 .سنوات ثالث
 حـسين  علـي  وكـذلك 288ص-العقوبات قانون في العامة االحكام-بدوي علي:  نظري )328(

 710ص-الوسيط-الخلف
 عبـد  للطالـب  ماجـستير  رسالة في اليه ارمش10/4/976في976/ج/61القرار:  نظري )329(

 .162ص-1977سنة-بغداد-المحررات تزوير جريمة-يوسف الجبار



 ان  إلـى  اإلشـارة ،ولكن البد مـن     الرأي نتفق مع هذا     واننا ،)330(األصليالفاعل  

 إرادةالمحكمة في اتجاهها المتقدم ربما اعتبرت ان العلم يـنهض كقرينـة علـى               

 بمسالة موضوعية تقدرها    ق يتعل نهأل يصح قبوله    أمرالمساهمة في الجريمة،وهذا    

وليس بالزم لتحقيق القصد الجنائي ان يكون سابق اتفاق بـين            محكمة الموضوع، 

 بأنـه  وهو يعلم   األصلي والشريك على الجريمة فمن يساعد الفاعل        األصليالفاعل  

يرتكب عمال مكونا لجريمة ويريد بمساعدته تحقيق تلك الجريمة يعد شريكا فيهـا             

 للجريمة،فالخادم الذي يعلم ان  األصلي عمله اتفاق او تفاهم مع الفاعل        ولو لم يسبق  

لصوصا عزموا على التسلل الى منزل مخدومه فيترك باب المنزل مفتوحـا كـي              

 اتفاق بينه وبينهم يعتبر شريكا في       أويسهل لهم ارتكاب الجريمة دون سابق معرفة        

 الـسرقة ورغـم ان      اكبـو  وارت ب دخل اللصوص من ذلك البا     إذاجريمة السرقة   

 الخادم لم تكن قد اتجهت      إرادة اليسير باعتبار ان     باألمر ليس   األمرالتحقق من هذا    

 وقوع فعل السرقة لمال مخدومه انتقامـا منـه          أراد فعل السرقة بذاتها بل انه       إلى

 ان  إلى اإلشارة ومن الجدير بالذكر هنا البد من        بالخادم خاصة   ألسبابوتشفيا به   

 تحقق القصد الجنائي توفر االتفـاق       ألغراض بالمساعدة ال يستلزم     فعل االشتراك 

 والمساعد على ذات الباعث فقد يقع فعل السرقة مـن           األصليالمباشر بين الفاعل    

 ساعده على هذا الفعل قد يكون فعلـه         ومنقبل الفاعل بباعث الحصول على المال       

 اختالف الباعث لدى كل     بباعث االنتقام وبهذا تقع جريمة االشتراك بالمساعدة رغم       

فعـل الـسرقة ببـاعثين      وقوع  هما على   ي اتحدت ارادت  أو توافقا   إنهمامنهما غير   

 والمـساعدة   اإلرادة االتحاد في    أومختلفين ووقعت الجريمة بناء على هذا التوافق        

. اللصوصإلىالتي قدمت بشكل غير مباشر من الخادم   

جوب وقوع اتفاق مسبق      تطبيقات القضاء المصري بشان مبدأ عدم و       ومن 

بين الفاعل والشريك بالمساعدة في الجريمة كشرط لتحقق القصد الجنـائي فيهـا             

 العراقـي  لقـضاء  في ذلك شان ا   شانها )331(خالفا لما كانت قد استقرت عليه سابقا      

                                                 
، سنة بغداد-ماجستير رسالة-المحررات تزوير جريمة-محمد يوسف الجبار عبد:  نظري )330(

 .162ص ، 977
 .653ص القانونية القواعد مجوعة-962رقم7ج/1947/نوفمبر/15مصري نقض:  نظري )331(



كمـا  - خفف من تمسكه بهذا الشرط     ولكنه )332(الذي كان مستقرا على نفس االتجاه     

 واتجه باتجاه جواز تحقق القصد الجنائي بمجـرد         في قرارات عديدة  -سنرى الحقا 

.    او توافقإرادات اتحاد أوحصول تفاهم   

ان كل مـا اشـترط       ( قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها       لقد 

 ان يكون الشريك عالمـا بارتكـاب الفاعـل          مساعدةالقانون لتحقيق االشتراك وال   

 أو المنجـزة    األعمال ارتكابها في    إتمام،وان يساعد بقصد المعاونة على       للجريمة

 المتممة الرتكابها،وال يشترط قيام االتفاق بين الفاعل والشريك في هذه           أوالمسهلة  

 لو كان ذلك لزاما،لما كان هناك معنى الن يفرد القانون فقرة خاصـة               إذ ، الحالة

يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط االشتراك بها مع سبق النص في الفقـرة              

)333(ثانية على تحققه بمجرد االتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمةال  

 بالنسبة للقضاء العراقي فمن القرارات التس شكلت تحوال في االتجـاه             أما 

ان المحكمة الكبرى قد قضت الى كـون        (السابق ما قضت به محكمة التمييز بقولها      

يكـن الفعـل بـسابق      النزاع آنيا وأدى الى استعمال الطرفين السالح الناري ولم          

دون ان تالحظ المحكمة المذكورة بان المتهمين عندما نزحـوا          ...تصميم او تدبير  

بحيواناتهم وأهليهم الى الهور طلبا للكأل ورعي حيواناتهم انما نزحوا على اسـاس             

ومن ذلك يظهر جليا اتحـاد      ...جماعي توحد فيما بينهم المصلحة المشتركة والغاية      

مما يوجب تطبيق مواد    ...اشتراكا فعليا ...السالح وهذا يكون  ارادتهم على استعمال    

الرصاص نحو المجني عليه فـي      -ش-ان اطالق المتهم  ( ايضا ولها)334()االشتراك

اطالق الرصاص نحو المجني عليه،اذ قرب لـه        -ز-بادئ االمر سهل الى المتهم    

قـد سـاعد فـي ارتكـاب        -ش–المدى ومكنه من اصابته،وبذلك يكون المـتهم        

 ذلك فان االشتراك يتحقق في حالة تواجد اكثر من          س اسا وعلى)335()الخ...الجريمة

سارق في مكان بدون تفاهم سابق بينهم على السرقة متى ماتحقق ذلك فور تالقيهم              
                                                 

 )منشور غير(19/4/978في78جنايات/7التمييز محكمة قرار منها )332(
 .709ص230رق1س النقض احكام مجموعة/1950/مايو/30مصري نقض )333(
 عبـاس .د-االول المجلـد -الجنائي الفقه-31/8/64في64/جنايات/1206القرار:  نظري )334(

 .153ص السامرائي وكامل الحسني
 .183ص-السابق المصدر-28/11/967في67/جنايات/2251القرار:  نظري )335(



واحساس كل منهم بوجود االخر معه وانصراف االرادات بالتطابق في تلك اللحظة          

)336(ولو لم ينعقد بينهم قرار مشترك  

 يريد قتل شخص اخر،فيضع سالحا في المكان         اًشخص م بان  ان من يعل   كما 

الذي يعلم ان الجاني اختاره الرتكاب الجريمة حتى يستعملها في ارتكابهـا،يعتبر            

شريكا في جريمة القتل العمد اذا ما وقعت تلك الجريمة واستعمل الجاني فيها نفس              

سبق في وسـيلة     نرى شرط وجود االتفاق الم     ،واننا)337(السالح الذي تركه الشريك   

المساعدة بين الفاعل والشريك على اتيان الفعل الجرمي ال مسوغ له وليس بشرط             

 حيث ان كان االمر كذلك فما معنى ان يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيهـا                زمجا

مـن  )3(ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق االشتراك بموجبهـا وهـي الفقـرة           

من المـادة ذاتهـا علـى تحقـق         )2(رةعقوبات مع سبق النص في الفق     )48(المادة

االشتراك بمجرد االتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة،كما وال يـشترط لكـي             

يعتبر الشخص شريكا ان يكون لدى الفاعل االصلي قصد جنائي وقـت ارتكـاب              

الجريمة فالشريك يتحقق اشتراكه ويعاقب حتى ولو كان الفاعل االصلي للجريمـة            

  وقد نص  إلرادته فقدانه   أود آلة في يد الشريك لصغر سنه         كان مجر  أوحسن النية   

يعاقـب  (منه بـالقول  )50/2( قانون العقوبات العراقي في المادة     صراحة  ذلك على

 الجريمـة غيـر معاقـب       فاعلالشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان        

 وهنـا يكـون   )  خاصة به  أخرى ألحوالأو  بسبب عدم توفر القصد الجنائي لديه       

من قانون العقوبـات    )47/3(الشريك فاعال معنويا بحكم القانون تطبيقا لنص المادة       

 القصد الجنائي لدى دان عدم وجو(ولمحكمة النقض المصرية تأكيد على ذلك بقولها

 براءة الشريك مادام الحكم،قـد اثبـت االشـتراك فـي            يستطيعفاعل الجريمة،ال   

ققه لدى الشريك كيما يكون مستحقا       ان القصد الجنائي الالزم تح     واالصل)338()حقه

                                                 
-الحقـوق  مجلة-الجنائية المساهمة نظرية في الحديث االتجاه-بهنام رمسيس .د: نظري )336(

 267ص1990سنة-2و1ع9س-االسكندرية
 .711ص-السابق المرجع-الوسيط-الخلف حسين علي .د : نظري )337(
 .339ص90رقم ش-النقض احكام مجموعة1957/ابريل/12مصري نقض )338(



 جـرائم   اوللمساءلة والعقاب هو القصد المباشر،ذلك القصد المنصب على جريمة          

)339(مقصودة بذاتها  

 ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يشر صراحة  في الفقرتين              هذا  

من قانون العقوبات وجـوب تـوافر العلـم لـدى           )48(االولى والثانية من المادة   

 ان طبيعـة كـل مـن هـاتين           ورغم لمحرض او المتفق على ارتكاب الجريمة،     ا

 حين نجده في الفقرة الثالثة من المادة        ،في )340(الوسيلتين تفترض العلم بالضرورة   

اعد على ارتكاب الجريمة،وذلك الن مسذاتها ينص على ضرورة توافر العلم لدى ال

لم بـالغرض الـذي يـسعى       المساعد قد يقدم العون والتعضيد عن حسن نية واليع        

مساعدته في فتح    )ب( من)آ( الجاني الى تحقيقه عن طريق المساعدة،كما لو طلب       

يعلم بانه يساعد على ارتكاب جريمة        ال وهو) آ( منه طلبهما  )ب(باب المنزل وينفذ  

ـ شريكا بالمساعدة فـي جريمـة       )ب(،ففي هذا المثال اليمكن اعتبار    سرقة   سرقة ال

  )341(لتالي عدم قيام القصد الجنائي لديهالنتفاء عنصر العلم وبا

 ان ما استقر عليه القضاء العراقي هو عدم تـصور قيـام اشـتراك                كما   

سبق االستدالل عليه عند   وهذا مامساعدبالمساعدة اال بتوافر القصد لدى الشريك ال

عنصر العلم المكون للقصد    ض عدة قرارات لمحكمة التمييز عند البحث في         ااستعر

كيد للموقف المشار اليـه فـي قـضاء         أهي ت  ومن بين تلك القرارات التي       الجنائي

                                                 
 شرح-امين احمد وكذلك701ص1ج-السابق المرجع-الموسوعة-الملك عبد نديج :نظري )339(

 القـسم -العقوبات قانون شرح-صفوت واحمد99ص طبع سنة بال-االهلي العقوبات قانون

 .375ص-العام
-الـسابق  المرجـع -العامـة  االحكـام  شـرح -اسـماعيل  ابـراهيم  محمـود :  نظري )340(

 الـسابق  المرجع-بدوي وعلي220ص-السابق المرجع-السعيد مصطفى السعيد.ود317ص

 .286ص
-الـسابق  المرجـع -الجريمـة  علـى  التحريض-المجدوب احمد.د المعنى بهذا :نظري )341(

 .24ص-السابق المرجع-حسني نجيب محمود.د وكذلك451ص



ال يتحقق االشـتراك    ( حيث جاء فيه   امحكمة التمييز ما ذهبت اليه في احد قراراته       

  )342()بالمساعدة اال اذا ثبت قصد المساعدة

 ومن الجدير بالذكر هنا ان الباعث على ارتكاب الجريمة لدى كل من              هذا 

 ليس له أي اثر على تحقق القـصد الجنائي،فبالنـسبة لالشـتراك     الفاعل والشريك 

بالمساعدة يتحقق حال تقديم الشريك مساعدته للفاعل ووقوع الفعل الجرمي بعلم و            

ارادة الشريك،حيث ال يشترط لتحقيق المساعدة معرفة الـشريك بالباعـث الـذي             

ـ             ديـوان  (ن  يضمره الفاعل عند ارتكابه للجريمة وهنا نطلع على قرار صـادر م

الباعث الشان له او    (يخص ذات الموضوع حيث جاء في القرار      )المظالم السعودي 

اثر على القصد الجنائي،فتقديم المساعدة على ارتكاب الجريمـة يعاقـب عليهـا             

)343()القانون  

                                                 
-القـضائية  االحكـام  مجلة في منشور-21/4/1953في 53/جنائية/167القرار:  نظري )342(

 .58ص2ع1م
ــري )343( ــرار:  نظ ــوان ق ــالم دي ــسعودي المظ ــرقم-ال ــة1400/ق/430/1 الم  هجري

ـ 15/4/1400في ـ  رقـم  تحـت  هـ  للفقـه  العربيـة  المجلـة  فـي  منـشور 1/27/هـ

 شـرح  فـي  الـوجيز -الخطيب عدنان.د الصدد بذات وانظر م1987نيسان/5ع/والقضاء

 قـانون  شـرح -مصطفى محمود محمود.د وكذلك394ص-السابق المرجع-العامة ئالمباد

 .418ص-مالعا القسم-العقوبات



  الثانياملطلب
  اجلرائم غري العمديةيف

اد الفقـه    حيث يك ،   تثير المساهمة االصلية في الجرائم العمدية صعوبة         ال 

الجنائي متفقا على جوازهـا ولكـن المـسالة تثـور عنـد وقـوع المـساهمة                  

 ،حيث البد من معرفة ان كان يشترط في مديةفي الجرائم غير الع  )االشتراك(التبعية

وبمعنى آخر هل     ال؟ مالنتيجة التي تترتب على اعمال االشتراك ان تكون عمدية ا         

ير العمدية؟ من الممكن ان يقع االشتراك في الجرائم غ  

 البحث في هذا االمر متعلق بطبيعة فعل الشريك،فهل يقتصر على القصد ان 

 الجنائي،ام انه يمتد ايضا الى الخطا غير العمدي؟

 اختلف الرأي في االجابة على هذه المـسالة،فذهب الـبعض الـى ان               لقد 

 بنـاء   االشتراك يفترض اتجاه نية الشريك الى النتيجة التي تقع من الفاعل،وذلـك           

على وجوب اتفاق الشريك او تفاهمه مع الفاعل،وهو ما ال يتيسر اال في الجـرائم               

يتصور قانونا اال اذا انـصرف قـصد          بناء على ان االشتراك ال     او )344(العمدية

 الى انه اذا تدخل الشريك في االعمال        الرأي هذا   ويذهب)345(الشريك الى الجريمة  

كون مسؤوال عنها بوصفه فاعال مع غيره       فانه ي  التي ادت الى جريمة غير عمدية،     

يعتبر ( المصرية بهذا االتجاه بقولها    ماكحمال بعض   أخذتبوصفه شريكا فيها،وقد     ال

 اللقـاء بعـض     فأمرهمفاعال صاحب المنزل الذي يشتغل العمال على سطح داره          

 االمـر بالنـسبة     وكذلك)346() شخصا عند سقوطها   فأصابتاالخشاب على االرض    

 القيـادة   يحسناذا سلم مفاتيحها الى شخص غير مرخص له وال          ة  رلصاحب السيا 

)347( فأماتهإنساناًفصدم   

                                                 
 503ص-السابق المرجع-راشد علي .د :نظري )344(
 .303ص-السابق المرجع-السعيد مصطفى السعيد.د:  نظري )345(
-الرسـمية  المجموعـة -1915/يونيـو /4فـي  الكليـة  طنطـا  محكمـة  قرار يالحظ )346(

 .215ص108رقم
 المصدر نفس-1945/يناير/29و38رقم2ج القواعد مجموعة-930/مايو/1مصري نقض )347(

 620ص479 رقم6ج



 لذلك يرى البعض تصور االشتراك في الجرائم غير العمدية،فليس           وخالفا 

 يكتفي بمجرد قـصد     بلصحيحا برأيهم ان القانون يشترط االتفاق بين المساهمين         

لشريك نحو القيام باعمال االشـتراك  يتطلب اتجاه قصد ا التداخل،كما ان القانون ال  

واقحامها في اعمال الفاعل االصلي،فان كانت جريمة الفاعل االصلي من الجرائم           

العمدية وجب لمسائلة الشريك عنها ان يعلم بها وان يقصد باحداثها واذا كانت من              

 يتوقع ما يترتـب     انالجرائم غير العمدية فيكفي ان يعلم الشريك باعمال الفاعل و         

يها من نتيجة،ولكنه اليبذل االحتياط نحو منعها،او ان يستطيع هذا التوقع ولكنه            عل

.ال يتوقعه فعال  

انه اذا سار سائق سـيارة       ( هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية      وفي 

قررته اللوائح فنشا عـن ذلـك قتـل           بسرعة تزيد على ما    هبناء على امر مخدوم   

 ومخدومــه شــريكا اصــلياًانــسان عــن غيــر عمــد كــان الــسائق فــاعال 

 مـع   ة ارادة المخدوم الى مجرد القيادة بـسرع       ويعني ذلك اتجاه  ،)348()بالتحريض

 بوجوب هذا التوقع مما يكفـي       ملتزماًو للنتيجة   يجعله متوقعاً   ما وهذا...علمه بذلك 

.العتباره شريكا مع الفاعل االصلي  

ائم غير    لتصور وقوع االشتراك في الجر     تأييدهم ايضا في معرض     وقالوا 

العمدية ان الركن المعنوي في المساهمة الجنائية يختلف باختالف مـا اذا كانـت              

 بها عمدية ام غير عمدية،حيث ان الرابطة الذهنية التي تجمع بين            المساهمالجريمة  

المساهمين في الجريمة العمدية هي مجرد اتجاه االرادة نحو الفعل مع العلـم بمـا              

ث النتيجة او يستطيع توقعها،وبناء على ذلك تسقط        يصدر من عمل يتوقع منه احدا     

.الحجة القائلة بوجوب توافر القصد الجنائي عند الشريك في جميع االحوال  

 عن القول بان الشريك في الجريمة غير العمدية يصبح فاعال اصليا فانه اما 

 يوسـع مـن     وليتجاهل نص القانون الذي أوضح ماهية وسائل االشتراك وهو ق         

لفاعل االصلي ويخلط بينه وبين الشريك دون سند من القانون،يضاف الى           مدلول ا 

ما تقدم ان نصوص اغلب القوانين العقابية الخاصة باالشتراك جاءت عامة بحيث            

                                                 
 .179ص100رقم17س الرسمية المجموعة-1910/يونيو/9مصري نقض )348(



تتسع لتشمل جميع الجرائم دون تفريق بين العمدية منها وغير العمدية وليس مـن              

)349(المقبول تقييد مطلق النص دون سند قانوني  

ن الجدير بالذكر ان المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد            وم هذا 

بحث هذه المشكلة واستمع الى وجهة نظر كل من الفريقين الذي عـزز             1957عام

 نكل منهما رايه بحجج قوية ولكن المؤتمر عجز عن التوصية لصالح احد الـرأيي             

عليـق علـى االراء      وفي ضوء م تقدم ال بدلنا من ت        .واكتفى بعرضها بدون تعليق   

التي طرحت بشأن تصور وقوع فعل االشتراك بالجرائم غير العمدية من عدمه ،             

ولكننا اثرنا تناول هذا الموضوع في المطلب الالحق اكماالً لتلك اآلراء واتمامـا             

ً للفائدة 
  الثالثاملطلب

 من وقوع املساعدة يف اجلرائم ي املشرع العراقموقف
 غري العمدية

ان نبين موقف القانون العراقي وكذلك القضاء في العراق من هذه  لدينا بقي 

المعدل اثـار بعـض     969لسنة111 العراقي رقم  العقوباتالمسالة فنقول ان قانون     

الصعوبات فيما يتعلق بمسألة االشتراك في الجرائم غير العمديـة وذلـك بـسبب              

د يستفاد من هذا    اذ ق  منه لفظة عمدا،  )48(من المادة )3(استعمال المشرع في الفقرة   

اللفظ ان الشارع اراد قصر احكام االشتراك على الجرائم العمدية فقط والحقيقة انه             

اعدمسلم يكن كذلك،فالعمد هنا ينصرف الى النشاط الذي ياتيه الشريك ال  

 دون ان يعني ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا النشاط،فلو اعار شخص آلخـر      

احد الحاضرين فان الشخص المعيـر يعلـم بداللـة          سالحا في حفلة زفاف،فيقتل     

اعارته ويريدها ويعلم كذلك ان مستعير السالح سوف يستعمله ليعبـر بهـا عـن               

فرحته،بان يطلق عيارات نارية منه ابتهاجا بالمناسبة،واذا كان صاحب السالح لم           

. كان ذلك باستطاعتهفقديتوقع وفاة احد الحضور،  

                                                 
 الـسابق  المرجـع -العقوبـات  قـانون  اصول-سرور فتحي احمد.د المعنى بهذا:  نظري )349(

-الـسابق  الرمجـع -صـفوت  واحمـد 723ص-الوسيط-الخلف حسين علي.ود 570ص

-المـصري  يالعقـاب  التـشريع  مـن  العام القسم-السابق المرجع-عبيد ورؤوف376ص

 .347ص



دة المعبر عنها بالخطأ ال يقتصر على المساعد         اواالر  القدر من العلم     وهذا 

 اًفي الجريمة غير العمدية،وانما يشترك فيها الفاعل االصلي،وبذلك يكون هذا محقق          

 غير العمدية التي تكون االسـاس فـي تحقـق           يمة الذهنية بينهما في الجر    للرابطة

ه الخـر    اذا اعار هذا الشخص سالح     اما)350(الركن المعنوي للمساهمة التبعية فيها    

 ان يعتبر شريكا بالمساعدة لـه       مكن ي ،فال غرض سوف يستعمله   ألييعلم   وهو ال 

في جريمة قتل اذا استعمل المستعير في قتل عدو له،ولكنه يعاقب علـى مقتـضى       

)351(فعله،اذا كان هذا الفعل يعتبره القانون جريمة في حد ذاته  

 النتيجة المترتبة    دةا الى ذلك انه اذا كان المشرع ال يتطلب توافر ار          يضاف 

 ال)أي المـشرع  ( على فعل الفاعل في الجرائم غير العمدية،فمن باب اولـى انـه           

)352(يتطلب ارادة تلك النتيجة بالنسبة للشريك بالمساعدة ايضا  

بالمساعدة علـى    االشتراك   ذلك يتضح ان المشرع العراقي لم يقصر         ومن 

.الجرائم العمدية فقط  

 في الجرائم غيـر      اكعراقي من مسالة االشتر    بالنسبة لموقف القضاء ال    اما 

قـرت محكمـة التمييـز       أ  موقفه يتسم بعدم االستقرار اذ     بانالعمدية،فيمكن القول   

 صريحة وحاسمة مبدأ عدم جواز االشتراك في هذا النوع مـن الجـرائم              بعبارات

 بـأي يتصور االشتراك    ال( محكمة المذكورة جاء فيه   للحيث ثبت هذا المبدأ بقرار      

)353()كان في الجرائم التي يشترط فيها عدم وجود القصد الجرميوجه   

                                                 
 .726ص-الوسيط-الخلف حسين علي.د المعنى هذا في:  نظري )350(
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-الـسعدي  حميـد  .ود ،   293ص-السابق المرجع-ناجي محسن وكذلك199ص1972سنة
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 .424ص-السابق
 المرجـع -اسـماعيل  ابـراهيم  ومحمـود 376ص-السابق المرجع-صفوت احمد :نظري )352(

 .236ص-السابق
 القـضاء  فـي  الجنائية الموسوعة-18/10/1946في1946/تمييزية/181القرار:  نظري )353(

 .456ص1961سنة1ط3ج العراقي



 قضية عرضت على محكمة جزاء كركـوك،تتلخص وقائعهـا بـان             وفي 

 لغرض غسلها وتنظيفها،وفي اثنـاء      انعهصاحب سيارة كان قد اعطى سيارته لص      

بـان  (قيادة الصانع للسيارة دهس امراة وقتلها خطأ،فقضت المحكمـة المـذكورة          

رة ليس له دخل في الحادث،السيما وال يوجد اشـتراك فـي جـرائم      صاحب السيا 

من قانون العقوبات البغـدادي تنطبـق       55و54االهمال،وان مانصت عليه المادتان   

ونظرا لموافقة قرار المحكمة للقانون فقد صـدق        )على الجرائم التي ترتكب قصدا    

)354(تمييزا من قبل محكمة التمييز  

راقي بحاجة الى اعادة النظر فيه ذلـك الن           نجد بان موقف القضاء الع     اننا 

 اللفـظ ومـن     أطلـق المشرع لم يقصر االشتراك على الجرائم العمدية فقط وانما          

 ما لم يقم الدليل على      إطالقهالقواعد المسلم بها في التفسير ان المطلق يجري على          

تقييده صراحة او ضمنا،ولكن يبدو ان قضاء محكمة التمييز اسـتمر عنـد رايـه               

 القائل بجواز االشتراك في الجـرائم غيـر         بالرأي األخذ بعدم   أخرى فترة   ابقلسا

 لمحكمة التمييز وجدنا تغير في اتجاهها باالتجـاه         أخرىالعمدية،ولكن في قرارات    

الذي يؤيد وقوع االشتراك في تلك الجرائم ففي قرارات حديثة لمحكمة التمييز تبين             

يحاكم سائقا السيارتين   (قضت بما نصه  استمرار المحكمة على نهجها السابق حيث       

بدعوى واحدة لعدم وجود اشتراك في الجرائم        المتصادمتين بدعوتين منفصلتين ال   

)355()غير العمدية  

 سجلت المحكمة تحوال في اتجاهها من خالل عدة قرارات حيث لمحت             ثم 

ة كان على محكم  (بجواز االشتراك في الجرائم غير العمدية فقالت في احد قراراتها         

الموضوع ان تستعين بخبراء فنيين في قضايا السير والمرور وتقف على رايهـم             

 تهم سليم يحدد مدى مسؤولية كل من الم       رأيفي كيفية وقوع الحادث لتخلص الى       

والمجني عليه،هل يشتركان في الخطأ وايهمـا يـستغرق االخر؟ومـا اذا كانـت              
                                                 

 المجلـد -الجنائي الفقه في منشور12/1954في1954/تمييزية/20التمييزي اررالق :نظري )354(

 .235ص-السابق المرجع-3/1954في54/س/19،20القرار نظريو . 234ص
 الثـاني  العـدد -العدلية االحكام مجموعة في منشور-1977/تمييزية/448القرار :نظري )355(

 االحكـام  مجموعة/1981/اولى جزاء/2011(القرار وكذلك224ص977سنة الثامنة السنة

 .174ص ، 1981-12س 44العدلية



 غيـر ان المحكمـة      ،)356()الـخ ...أحدهما تقع على    واألساسيةالمسؤولية الكبرى   

 الرشاشة من   بإنزالالذي قام   -م-ان اعتبار المتهم   (المذكورة قضت بقرار اخر لها    

الذي ضغط بـدوره    )خ(بين طيات الفراش وسحب اقسامها واعطاها لولده الصغير       

على الزناد وانفجرت طلقة اصابت المجني عليها وقتلها في الحال مـساهما فـي              

ي عليهــا ممــا يــستوجب ادانتــه وفــق  اودى بحيــاة المجنــلــذيالخطــأ ا

)357(منه)405(عقوبات بدال من المادة)411/1(المادة  

والمتهم )ل( ايضا ضمن اتجاهها الجديد ان سائق السيارة زوج المدان   وقالت 

سائق السيارة تويوتا قد اشتركا فـي الخطـأ الـذي نجـم عنـه               )ح(المفرج عنه 

)358(دثمسوؤلين عن الحا)ح(و)ل( كل منيصبحوعليه ...الحادث  

ان فعل الموما اليه ينطبـق       ( عادت في قرار لها الى رايها السابق بقولها        ثم 

عقوبات دون االستدالل بمواد االشتراك النه من       -411-من المادة -2-على الفقرة 

غير المتصور وجود االشتراك في الجرائم غير العمدية خالفا لمـا ذهبـت اليـه               

ود عالقة سـببية مـابين ايـذاء        انه اذا ثبت وج   ( ايضا وقضت)359()محكمة الجزاء 

المجني عليه من قبل المتهمين كما مر وتزحلقه واصابته بكسر في جمجمته افضى             

مـن  )218(كون حينذاك منطبقا على احكام المـادة      يالى موته فان فعل المذكورين      

منـه التـي    )217(  المـادة  الب أي التسبب من غير قصد في قتل شخص          .ع.ق

ان ما اسند الـى     (  ايضا وقالت)360(الى الموت عمدا  تشترط ارتكاب الفعل المفضي     

المتهمات االربع ضربهن المجني عليها بقصد مداواتها من مرضها العقلي فقتلـت            
                                                 

 والرابع الثالث العدد القضاء مجلة9/7/977في1977/ثانية عام هيئة/1553القرار:  نظري )356(

 . 314ص977سنة
 الـسنة 2ع العدلية االحكام مجموعة-15/5/977في976/اولى/تمييزية/42القرار:  نظري )357(

 .235ص977سنة الثامنة
 415ص973سنة4س2ع-ةالقضائي النشرة-972تمييزية/1345القرار :نظري )358(
-العدليـــة االحكـــام-21/1/976فـــي75/تمييزيـــة/1173القـــرار: نظـــري )359(

 .267ص976سنة7س1ع
 الثـاني  المجلـد -التمييـز  محكمـة  قـضاء -19/3/64فـي 964/ج/671القرار: نظري )360(

 470ص964سنة



منـه  )224/223(وليس المادة التي حكمت بها المحكمـة الكبـرى        )من غير قصد  

)361(باالشتراك في جريمة ايذائهن المجني عليها  

راقي اسوةً بالقضاء المقارن لم يستقر تقدم يتضح ان القضاء الع  كل ماومن 

 في هذه المسالة،ومع تقديرنا العالي لما ذهبـت اليـه محكمـة             تبعد على مبدأ ثاب   

يتطلب عنـاء    التمييز في احكامها المنوه عنها آنفا،فاننا نرى بتواضع ان االمر ال          

يق كبير للبت بصورة نهائية فيه ضمانا لوحدة االحكام القضائية وتوفيرا لحسن تطب           

يتعدى اعمال النصوص التي جاء بها القانون وعدم         القانون،وكل ما هو مطلوب ال    

 تناولها للمـساهمة فـي      في)362(اهمالها،حيث جاءت تلك النصوص باحكام مطلقة     

 ،النصيوحي الى قصرها على الجرائم العمدية،فقط لعمومية         الجريمة،وال يوجد ما  

نون،كمـا ان مـن يحـتج        اطالقـه مـالم يقيـد بـنص القا         لىفالمطلق يجري ع  

من قانون العقوبات كونها تعبيـر      )48(من المادة )3(الواردة في الفقرة  )عمدا(بكلمة

عن قصد المشرع في قصر الفقرة المذكورة على الجرائم العمدية،فهذا االحتجـاج            

غير صحيح الن كلمة عمدا المشار اليها اُريد بها االشارة الى اتجاه ارادة الشريك              

ا النوع من الجرائم الى الفعل المكـون للجريمـة دون النتيجـة             بالمساعدة في هذ  

 ومـا  ، الجرمية المترتبة عليه تمييزا للجريمة العمدية عن الجريمة غير العمديـة          

سارت عليه محكمة النقض المصرية في قـرارات قديمـة            هو ما  الرأييدعم هذا   

 الى  يضاف )364(ذاته المبدأ ان القضاء الفرنسي والبلجيكي كانا قد اقرا         كما )363(لها

                                                 
 الـسادس  المجلـد -التمييـز  محكمة قضاء-30/12/69في1969/ج/1907القرار :نظري )361(

 969سنة690سنة
 رسـالة -العمـدي  غيـر  الخطـأ  عـن  الجنائية المسؤولية-حسو الياس يوسف:  نظري )362(

 87ص1971سنة-بغداد-ماجستير
 179ص100رقم18س/الرسمية المجموعة-1917/يونيو/9مصري نقض:  نظري )363(
 كتـاب  فـي  اليهمـا  مشار-والبلجيكية الفرنسية النقض لمحكمة القرارات بعض :نظري )364(

-الهمـشري  عثمـان  محمـود  وبكتاب511ص-السابق مرجعال-المجدوب احمد الدكتور
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 722ص-الوسيط-الخلف



الذين قـالوا بـأن     .  )365(الرأي  ذلك كله اتجاه غالبية كبار فقهاء القانون الى هذا          

االشتراك بالمساعدة ممكن ان يتحقق بالجرائم غير العمدية كما هو فـي الجـرائم              

.العمدية   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  الثالثالفصل

  باملساعدة ومتييزها عما يشاهبهاك االشرتاصور
 

ر المساعدة عديدة،اذ تختلف باختالف ظروف كل جريمـة وفـي             صو ان 

مواضيع سابقة بينا بان المساعدة تعني تقديم العون من قبل الـشريك ايـا كانـت                

فيرتكب الفاعل جريمته بناء على ذلك العون،وتقديم        صورته الى الفاعل االصلي،   

ل ارتكاب الجريمة   العون هذا،كما يكون بتقديم الوسائل واالمكانيات التي تهيئ للفاع        

                                                 
 الخلـف  حسين علي.د العمدية غير الجرائم في االشتراك بجواز المنادين الفقهاء بين من )365(

 الملـك  عبـد  وجنـدي  عبيـد  فرؤو.ود سرور فتحي احمد.ود حسني نجيب محمود.ود

 .وغيرهم مصطفى محمود ومحمود بهنام ورمسيس



او تسهل له ذلك يكون ذلك بازالة عقبات كانت تعترض طريقـه فـي ارتكـاب                

 بانه ليس بشرط ان     ايضا الجريمة،او على االقل تضعف من هذه العقبات،كما بينا       

تكون المساعدة باعمال مادية،فقد تكون بتقديم معلومات تـساعد علـى ارتكـاب             

تتحقق باي وسيلة لهـا مظهـر خـارجي          مساعدةالجريمة او تسهل ذلك،أي ان ال     

.ملموس في الغالب  

 هذا يتبين ان للمساعدة صور متعددة فان نظرنا اليها من حيث زمن              ومن 

وقوعها نجد انها تتكون من اعمال مجهزة او مسهلة او متممة وان نظرنا اليها من               

 جميع   فهي اما تكون مساعدة ايجابية او سلبية،وعليه فسنتناول        قديمهاحيث طريقة ت  

هذه الصور في مباحث ثالث االول نخصصه لصور المساعدة من حيـث زمـن              

وقوعها والثاني لبحث صورة المساعدة باالمتناع اما الثالث فسيكون الجراء مقارنة 

. وفقاً لما يأتي بين المساعدة في االشتراك وصور المساعدة الخاصة  



ول االاملبحث  
  املساعدة من حيث زمن وقوعهاصور

قلنا ان وسيلة المساعدة في االشتراك اذا مانظر اليها من حيث زمـن               كما 

وقوعها أي من حيث زمن تقديمها فهي اما تكون مـساعدة باالعمـال المجهـزة               

.للجريمة او المسهلة او المتممة الرتكابها  

 قـانون العقوبـات      من)48(من المادة )3( التقسيم جاء به نص الفقرة     وهذا 

)ةيعد شريكا في الجريم(وهو  

من اعطى الفاعل سالحا اوآالت او أي شئ آخر مما اسـتعمل فـي ارتكـاب                -3

الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في االعمال المجهـزة او               

.المسهلة او المتممة الرتكابها،لذا فاننا سنعرض تلك الصور تباعا  

في المطالـب     المقصود بكل منها وبيان طبيعتها واثرها القانوني         ولمعرفة 

-:الثالت التالية وكما يلي  
  االولاملطلب

  باالعمال اهزة للجرميةاملساعدة

ـ تمثل  يو  نشاط سابق على البدء في تنفيذ الجريمة،       وهو  سائر االعمـال    ب

التحضرية التي يقدمها الشريك المساعد للفاعل،حيث يشترط ان ال تتجـاوز هـذه             

دخـل فـي    كون قد   يتبع هذه االعمل ي    االعمال نطاق االعمال التحضيرية الن ما     

 وهي   اصلياً ،  وان من يقوم باالعمال التنفيذية يعد فاعالً      ،  مجال االعمال التنفيذية    

اعمال معاقب عليها بمجرد الشروع فيها،اما من يقوم باالعمال التحضيرية فيعتبر           

 ا ذاته شريكا عند توقفه الى هذا الحد من االعمال والتي اليعاقب مرتكبها عليها بحد            

والمساعدة في هذه االعمال قد تكون مادية وقد تكون معنوية ومثال مـا تقـدم ان                

يعطي الشخص لغيره سالحا ليقتل به عدوه،او يقدم له سـيارة ليـستخدمها فـي               

.او يعيره بيته ليرتكب فيه جريمة مواقعة او اجهاض/التهريب  

 عليها اذا    عقاب جميعا تدخل في باب التحضير او التجهيز،وال         األفعال هذه 

وقعت الجريمة بناء على هذه االعمال فان صاحبها يعد ما  اذا   ف توقف االمر عندها،  

شريكا بالمساعدة ويتعين عقابه على هذا االساس ومن االمثلـة االخـرى علـى              

االعمال المجهزة تقديم البيانات والمعلومـات للجـاني ليتـدبر كيفيـة ارتكـاب              

 ة الستعمالها في فتح باب منزل لغرض سرقته،       الجريمة،او اعطائه مفاتيح مصطنع   



 تحضير المادة السامة التي تستعمل في القتل،وكثيرة هي صور االعمال التـي             او

اليمكن االحاطة بها جميعا،وان تقدير هذه االعمال وتمييزها مـسالة موضـوعية            

.قائعهاوتقدرها محكمة الموضوع من مجمل ظروف القضية المعروضة عليها و  

ذا المجال اكدت محكمة النقض المصرية واجب محكمة الموضوع           ه وفي   

 عن وسيلة االشتراك من الواقعة المطروحة امامها وتطبيق حكم القانون           لكشففي ا 

ان محكمة الموضوع مكلفة بتمحـيص الواقعـة        (عليها حيث جاء في احد قراراتها     

يها حكم القانون واوصافها القانونية وان تطبق علمكوناتها المطروحة امامها بجميع  

 االشتراك كما هي معرفـة     أحكامفقد كان على المحكمة ان تجري       ..تطبيقا صحيحا 

متى دان الحكم المتهمـين     (... ايضا ولها)366(...)به في القانون على واقعة الدعوى     

في جريمة االشتراك في القتل بطريقي االتفاق او المساعدة فان عليه ان يـستظهر              

يقته وان يبين االدلة على ذلـك بيانـا يوضـحها           عناصر جريمة االشتراك وطر   

ار ر كذلك الق  ولها)367()الخ..ع الدعوى وظروفها  ائويكشف عن قيامها وذلك من وق     

يتعين على القاضي ايضا ان يبن الوقائع التي استدل منهـا علـى             ( الذي جاء فيه  

وسيلة االشتراك،على ان يكون استخالصـه لهـا سـائغا متفقـا مـع المنطـق                

ؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها،واال كان الحكـم معيبـا ويـستوجب             والقانون،وم

)368()نقضه  

 القضاء في الكويت ماقضت به محكمة االستئناف العليا حيث ت تطبيقاومن 

ان االشتراك في جرائم التزوير غالبا دون مظـاهر خارجيـة           (قالت في قرار لها   

 محكمـة الموضـوع     واعمال مادية محسوسة تدل عليه،ولهذا يكفي ان تستخلص       

حصوله من ظروف الدعوى ومالبساتها ما دام في وقائعهـا مايـسوغ االعتقـاد              

      )369()بوقوعه

                                                 
 .238ص1783رقم975سنة4ج-القواعد مجموعة-14/5/963مصري نقض:  نظري )366(
 .237ص480رقم975سنة4ج-القواعد مجموعة-26/10/964مصري نقض:  نظري )367(
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 .986/نيسان/3ع/والقضاء للفقه العربية المجلة في منشور



 مايشترط في المعلومات والبيانات التي يقدمها الشريك الى الفاعل فـي             ان 

 الجريمة ان تكون مفيدة للتجهيز والتحضير لتلك الجريمة،وان         وعمرحلة ماقبل وق  

تطبيقهـا لـذلك    في  من الوضوح بحيث ال يشوبها الغموض،     تكون على قدر كاٍف     

ال يعتبر شريكا بالمساعدة الخادم الذي ينـصح        (قضت محكمة التمييز الفرنسية بانه    

)370()سيدته بإجهاض نفسها عن طريق الحقن دون بيان آخر  

 المساعدة مثلما تقدم باالعمال المجهزة للجريمة بمظهرهـا المـادي أو            ان

المتقدم ذكره،فانها تصح ايضا ان تتم باعمال التتضمن اعطاء         جه  والمعنوي على ال  

 الـدار لـتمكن     حراسـة  قيام المساعد بإشغال كالب      الهاشئ مادي او معنوي ومث    

 الفاعل من الدخول الى داخل الدار دون ان يشعر به احد بغيـة سرقته،والمـساعد              

. هيأ للمتهم الفرصة قبل ارتكابه لفعل السرقةبذلك  

 عندما ذكر في صدر الفقـرة     العراقي  الذكر هنا ان المشرع      الجدير ب  ومن 

االسلحة واالالت قد جاء ذكرهـا علـى        من قانون العقوبات    ) 48( من المادة  )3(

  او آلـة معينـة      معيناً سبيل المثال وبصيغة مطلقة،حيث لم يشترط المشرع سالحاً       

ن الفاعل على   وإنما يشمل ذلك كافة انواع االسلحة واالالت التي من شانها ان تعي           

)371(ارتكاب الجريمة  

                                                 
-مصطفى محمود محمود.د كتاب في اليه مشار1942/ديسمبر/24فرنسي نقض:  نظري )370(

 )1(رقم هامش350ص-السابق المرجع-العام القسم-العقوبات قانون شرح
 المرجـع -سرور فتحي احمد.ود684ص-السابق المرجع-الخلف حسين علي .د: نظري )371(

 .563ص-السابق



  الثانياملطلب
ة باألعمال املسهلة للجرمياملساعدة  

 اذا كانت المساعدة      إالً  في القانون ان االشتراك بالمساعدة ال يتحقق       االصل 

التي يقدمها الشريك سابقة او معاصرة الرتكاب الجريمة،وان يكون وقوع الجريمة           

)372( ان تكون الجريمة وقتية او مستمرةثمرة لتلك المساعدة،يستوي في ذلك  

 فان جميع االعمال التي يقدمها الشريك المساعد للفاعل والتي من شانها             لذا 

ان تجعل ارتكاب الجريمة امرا ميسورا يطلق عليها القـانون تـسمية االعمـال              

المسهلة للجريمة،وهي اعمال تكون عادة معاصرة الرتكاب الجريمة،اذ قد يبقـى           

مرحلة التجهيز بحاجة الى تسهيالت اخرى تعينه على االستمرار فـي           الفاعل بعد   

 يترك الخادم باب المنـزل      ،كأن)373(تنفيذ الجريمة او تمكنه من التخلص او الهرب       

المراد سرقته مفتوحا لتمكين السارق من الدخول الى الدار او الخروج بالمسروقات 

تمام جريمته من   ات بعد   او ينصب المساعد سلما لتسهيل هروب الفاعل بالمسروقا       

سطح المنزل،ومن هذا يتضح بان القصد من االعمال المسهلة هو اما تسهيل البدء             

)374(في تنفيذ الفاعل للجريمة او الستمراره في التنفيذ  

ن اعتبار االشتراك بالمـساعدة      شأ التطبيقات العملية للقضاء العراقي ب     ومن 

اعـل وكـون االشـتراك بالمـساعدة        متحققا باتيان المساعد افعاال تسهل مهمة الف      

اليتحقق اال باالعمال السابقة او المعاصرة للجريمة،فمن هذه التطبيقات ماقضت به           

واضح بـان مجـيء     (...محكمة التمييز العراقية في احد قراراتها والذي جاء فيه        

وهـم منهكمـون فـي الحـصد        ) ف (جماعة اوالد على  المتهمين وهم مسلحون    

طالق النار عليهم كل من سـالحه النـاري الـذي معـه              با درتهموالتكديس ومبا 

                                                 
-القانونيـة  القواعـد  مجموعـة -28/5/945مـصري  نقـض  المعنـى  بهـذا :  نظري )372(

ــذلك719ص583ق6ج ــض وكـ ــارس/13 نقـ ــة/67/مـ ــام مجموعـ  احكـ

69/ابريل28وكذلك284ص59رقم19س67/فبراير/26وكذلك392ص73رقم18س/النقض

 .590ص142رقم20س
 .309ص-السابق المرجع-اسماعيل ابراهيم محمود:  نظري )373(
 ، القـاهرة ،     العـام  القـسم -العقوبـات  قـانون -رعـام  ابـو  زكـي  محمـد .د:نظري )374(

 .410ص،986سنة



لى والجرحى واقتصار اصابتهم هم على قتيل واحد        تواسقاطهم العدد الكبير من الق    

وجريحين ال يمكن بأي حال من االحوال اعتبار افعال المهاجمين فردية واذا قيـل              

ث علـى   بعدم وجود سبق االصرار بافتراض ان القتل العمد كان متوفرا يوم الحاد           

استمرار ممانعة المجني عليهم من ترك االرض فال يمكن الذهاب الى عدم وجود             

االتفاق واالشتراك فيما بين المتهمين في قتل المجني عليهم قـصدا وقـد جـاؤوا               

 كان نتيجة محتملة    وقع وما   أخرىخصيصا ومسلحين لهذه الغاية فعال دونما غاية        

فعـال  فـي األ   نهم وتسهيله مهمة االخر   لما قدموا من اجله وقد ثبت مساعدة كل م        

)375()الخ..المرتكبة لذا فالحكم ببراءة المتهمين غير صحيح  
  الثالثاملطلب

ة يف األعمال املتممة للجرمياملساعدة  

 االعمال التي يأتيها الـشريك بالمـساعدة اثنـاء ارتكـاب الفاعـل               وهي 

ـ         ريمته،حيثج ارة المـساعد    تكون مساعدته متممة الرتكاب الجريمة ومثالهـا اع

سيارته الى الفاعل الستعمالها عند نقل المسروقات من المكان الذي يحوزها فيـه             

المجني عليه،وهنا يالحظ ان العبرة في تلك الوسيلة من حيث ماتفيده من اثر،وهو             

ان  هنـا   لسرقة،وليس العبرة في لحظة تقديمها حيث نجـد         لنقل المسروقات،تتمة   

 البـدء بهـا   بعدقة ولكن غرضها هو اتمام السرقة المساعدة قدمت قبل وقوع السر 

وهناك مالحظة اخرى يجب االنتباه اليها ايضا ان المساعد لو تقدم بسيارته الـى              

 شريكا في السرقة بـل فـاعال        يعتبرالفاعل وقادها بنفسه لنقل المسروقات فانه ال        

 أي)376( مع غيره،متى ماتم ذلك قبل ان تستتب الحيازة الهادئـة للـسارقين            أصليا

عنصريها المادي والمعنوي،ومثالها ايضا من يعطي      ببمعنى انتقال الحيازة الكاملة     

االشارة للقاتل الطالق النار على المجني عليه،او من يراقب الطريق اثناء ارتكاب            

ر اصوات اثناء قيام الفاعل     ا احداث ضجيج من آلة موسيقية او اصد       او)377(الجريمة

                                                 
 159ص العـام  القـسم -االول المجلد-الجنائي الفقه في منشور-62/ج/57القرار :نظري )375(

 .664ص-لرابعا المجلد-التمييز محكمة قضاء وفي
 .639ص-1ج1981سنة-العغقوبات قانون في الوسيط-سرور فتحي احمد .د:  نظري )376(
 .420ص-السابق المرجع-دحوم الوهاب عبد: نظري )377(



 إتمامـا   ونجدتـه   دون سماع استغاثة المجني عليه      القتل للحيلولة  جريمةبارتكاب  

.)378(للجريمة  

 المسهلة او المتممة للجريمة اليمكن تصورها اال في          عدة ان المسا  ويالحظ 

 فاعـل   يبدأ يقوم المساعد بعمله في المساعدة حين        ،حيث)379(وقت معاصر للتنفيذ  

اتمامهـا علـى     من االستمرار فيها،و   ينهالجريمة باالعمال التنفيذية لها لغرض تمك     

 النحو الذي يحقق النتيجة االجرامية المطلوبة

 بين المساعدة في االعمال المسهلة للجريمة او المساعدة في االعمال والفرق 

 الى نـشاط    النسبةالمتممة لها فرق زمني يتعلق بالوقت الذي يتدخل فيه المساعد ب          

ممة حيث الفاعل ال    الفاعل،فاالعمال المسهلة تفترض وقتا مبكرا عن االعمال المت       

يزال في المراحل االخيرة من تنفيذ الجريمة،وغرضها تمكينه من انهاء هذا التنفيذ            

 ان االفعال المتممة الرتكـاب الجريمـة تعنـي          أي)380(وتحقيق النتيجة االجرامية  

المتممة الرتكاب الفعل الجرمي او الفعل التنفيذي أي متممة للسلوك الجرمي الذي            

من قانون العقوبات   )48(من المادة )3( الفقرة دتهصلي وهذا ما اك   يقوم به الفاعل اال   

.العراقي التي جاء في اخر الفقرة جملة المسهلة او المتممة الرتكابها  

  لكـي  باالعمال المتممة قد تكون مادية مثل فتح الباب للسارق           والمساعدة 

في حمل يتمكن من الهرب بالمسروقات مع توفر نية مساعدته في ذلك،او مساعدته       

 اال تنتهـي  ال   رقة ان الـس   ،حيـث )381(المسروقات والخروج بها من مكان السرقة     

بدخول المسروقات في حيازة الجاني بشكل تام يباشر عليها مظاهر السيطرة التي            

                                                 
 السابق المرجع-بدوي وعلي294ص-السابق المرجع-مصطفى محمود محمود .د: نظري )378(

 .216ص-السابق المرجع-السعدي وحميد281ص
 جـع مرال-الـسعيد  مـصطفى  والسعيد327ص-السابق المرجع-عبيد رؤوف .د: نظري )379(

 .350ص-العام القسم شرح- مصطفىمحمود  ومحمود318ص-السابق
-4ط977سـنة -العـام  القـسم -العقوبـات  قانون شرح-حسني نجيب محمود .د: نظري )380(

 اذا المساعدة من الصورتين هاتين بين فارق أي وجود عدم البعض يرى حين في456ص

 علي.د ذلك نظر ي .التفريق بينها،فيصعب فيما تتداخل ما كثيرا النها التنفيذ قتو حصلت ما

  .)1(رقم هامش282ص-السابق المرجع-بدوي
 .447ص-979سنة4ط-العام القسم مبادئ-عبيد رؤوف .د:  نظري )381(



 ايضا تسليم عصا لمتشاجر كي يتم بها ضرب         ومثالها)382(تفترضها الحيازة الكاملة  

 وهو يعلم بتزويرها حيث يعد هـذا        غريمه،او كان يشهد انسان على ورقة مزورة      

شريكا بالمساعدة في االعمال المتممة لجريمة التزوير،وهي اعطاء الورقة المزورة 

  )383(شكل الورقة الصحيحة واظهارها كانها صادرة من المجني عليه

 تقع االعمال المتممة في المساعدة بمظهر مادي كما بينا يصح ان تقع وكما 

لجاني وهو يرتكب جريمته الى الطريقة المثلى التمامهـا         باعمال معنوية،كارشاد ا  

)384(حتى النهاية بنجاح  

 المسهلة او المتممة معاصـره الرتكـاب   األعمال كانت المساعدة في    ولما 

 وجود الشريك على مسرح الجريمة فهـي تخـتلط          الغالبوتقتضي في    ، الجريمة

قـوم بهـا الفاعـل      بالضرورة في االعمال التي تعد شروعا في الجريمة والذي ي         

االصلي،وهنا تدق التفرقة بينهما ويتعين ازاء ذلك وضع معيار للتمييز بين نـشاط             

الشريك بالمساعدة في االعمال التي تعد شروعا في االعمال المسهلة او المتممـة             

)385( من نشاط في نطاق الشروعاألصلي به الفاعل يقومللجريمة وبين ما   

لذي يقوم به الفاعل وفعل االشتراك الـذي          التمييز بين الفعل االصلي ا     ان 

يقوم به المساعد في الجريمة امر هام النه يرتب آثارا قانونيـة متعـددة متـصل                

بعضها بتقدير العقوبة،وبعضها االخر بسريان الظروف الخاصة المشددة الخاصـة          

بباقي المساهمين في الجريمة وبعضها الثالث بضرورة ارتباط فعل الشريك بفعـل            

عاقب عليه والتي تسري آثار ذلك على دون سريانها على الفاعل االصلي            اصلي م 

.مع غيره  

                                                 
 .458ص-السابق المرجع-حسني حسني نجيب محمود .د :نظري )382(
 رىوي229ص177رقم3ج-القانونية القواعد ةمجموع-27/12/1923مصري نقض: نظري )383(

 المزورة الورقة على الشهادة اما الورقة تزوير منذ وتنتهي تقع التزوير جريمة ان البعض

-الوسيط-سرور فتحي احمد.نظرد ي . له متممة وليست التزوير اتمام على الحقة واقعة فهي

 )2(رقم هامش639ص السابق المرجع
 .447ص-السابق المرجع-عبيد رؤوف .د: نظري )384(
 .282ص-السابق المرجع-بدوي وعلي371ص-السابق المرجع-صفوت احمد :نظري )385(



 التميز الصعوبة فيه اذا وقع االشتراك بالتحريض او المساعدة فـي             وهذا 

االعمال المجهزة للجريمة أي السابقة عليها،الن المعيار السائد والـذي سـبق ان             

ر الشروع بذاته،فافعال البـدء     اشرنا اليه في موضع سابق من هذا البحث هو معيا         

 نفسها ب هيفي التنفيذ التي تكون الشروع المعاقب عليه اذا ارتكبها الجاني بمفرده،          

التي تجعل منه فاعال اصليا اذا ارتكبها مع غيره،ولكن المـشكلة تـدق اذا وقـع                

االشتراك بالمساعدة في االعمال المسهلة او المتممة للجريمة تلك االعمـال التـي             

مـع  -ان تكون معاصرة لها،النها تقتضي تواجد الشريك في مكان الجريمة         يشترط  

)386(واتصاله بها عن كثب فكيف يميز بينه وبين الفاعلين االصليين-زمالئه  

  مـن قـانون    )48( ان نبين ان وسائل االشتراك التي حددتها المـادة         يبقى 

 لها وهـذا     ينبغي ان تكون اما سابقة على الجريمة او معاصرة         العقوبات العراقي 

يعني عدم وقوع مساعدة باالشتراك باعمال الحقة على اراتكاب الجريمـة،أي ان            

النشاط الذي يقوم به شخص لتقديم مساعدة منه الى الفاعل االصلي في وقت الحق              

 )48(من المادة  )3(الرتكاب الجريمة اليصح اعتباره شريكا بالمساعدة طبقا للفقرة       

 وتطبيـق  ،)387( واقع في جريمة تمت وانجزت     اكرآنفة الذكر وسبب ذلك ان االشت     

هذه القاعدة يتعين تحديد عناصر الركن المادي للجريمة،فاذا ثبت ان المساعد قـد             

اتى نشاطه قبل اللحظة التي تكتمل فيها عناصر الركن المادي للجريمة بحيـث ال              

تكتمل له عناصره اال اذا تحققـت النتيجـة بكـل اجزائهـا عـد ذلـك شـريكا                   

ة،علما ان الجرائم تختلف في ذلك،فالجرائم المستمرة تستغرق فترة مـن           بالمساعد

 الجريمة  ،عكس)388( فيها حتى نهاية هذه الفترة     مساعدةالزمن ولذلك يمكن تصور ال    

.الوقتية التي يستغرق ركنها المادي فترة وجيزة من الزمن  

 جميع المسائل التي اثيرت في هذا المبحـث لـم تثـر صـعوبة فـي                  ان 

ن المشرع العراقي جاء بحلول تشريعية لها سهلت مهمة القـضاء فـي             العراق،ال

                                                 
 الهمية االول الفصل من الثالث المبحث في تفصيال بيناها ان سبق التساؤل على االجابة )386(

 .ذلك الى نحيل وعليه موضوعه
 .457ص-العام مالقس-العقوبات قانون شرح-حسني محمود دزنجيب المعنى بهذا :نظري )387(
 458ص-السابق المرجع-حسني نجيب محمود .د:  نظري )388(



الـشريك  :من قانون العقوبات العراقي يعد فاعال للجريمة      )49(التطبيق فطبقا للمادة  

 ارتكابها او ارتكاب أي فعل من االفعـال المكونـة لهـا،أي ان              اثناءالذي يحضر 

ك التداخل الذي قـد      الحضور الى مسرح الجريمة وعالج بذل      بنظريةالمشرع اخذ   

يحصل بين فعل االشتراك وبيت الفعل االصلي،اما من يقتصر نشاطه على مرحلة            

االعمال التحضيرية التي ال تعتبر شروعا في الجريمة وتقع الجريمة فيعد شـريكا             

فيها،اما بشان بعض افعال المساعدة الالحقة الرتكاب الجريمة فان المـشرع قـد             

  )389(تقلة وفقا لتقديره الخاص خاصة مسماعتبر بعضها جرائ

 العراقي اكد بان االشتراك بالمساعدة اليتحقق اال باالعمال السابقة والقضاء 

او المعاصرة للجريمة،وال يتحقق باألعمال الالحقة،وهذا المبدا اكدته احكام محكمة          

 تبرع لها متضمن لهذا المبدأ بينت فيه ان المتهم الثاني قام بافعال ت           قرارالتمييز ففي   

تسهيال ومعاونة للمحكوم عليه االول على اتمام الجريمة والقضاء علـى المجنـي             

عليها وبالتالي صدقت قرار المحكمة الكبرى الذي ادانه باالشتراك مـع المحكـوم            

رغم انه لم يتأيد للمحكمة باي وجـه   )ن( عليه االول في جريمة قتل المجني عليها      

)390(ع المحكوم عليه في قتلهامن الوجوه كونه كان على اتفاق سابق م  

 ايضا القرار الذي نقضت فيه قرار المحكمة الكبرى المتضمن ادانـة             ولها 

خنقـا   )ر( في قتل المجني عليها    )ع( التهامها باالشتراك مع المدانة    )ن( المتهمة

 )ن(  محكمة التمييـز فعـل المتهمـة       واعتبرت .بالحبل ووضعها في برميل فارغ    

ها داخل كيس ثم رميها وتغطية الجثة بالحنطـة جريمـة            جثة المجني علي   بوضعها

)391(اخفاء الجثة وليس اشتراكا  

                                                 
 . وغيرها عراقي عقوبات420و273/1و461و460المادة نص مثال)389(
-العدليــة االحكــام مجموعــة/79/عامــة هيئــة/304و240و150القــرار:  نظــري )390(

 العـام  القـسم /1م/الجنـائي  الفقـه -62/ج/57القـرار  وكـذلك 92ص979سنة10س4ع

ــر159ص ــات225اروالق ــي976/جناي ــام-11/4/977ف ــة االحك -8س2ع-العدلي

 .233ص977 سنة نيسان،مايس،حزيران
 المـصدر -العدليـة  االحكام مجموعة-11/4/977في976/جنايات/1352القرار:  نظري )391(

 .233ص-السابق



 االسـتئناف    مـة  لمحك رد قراراً و تطبيقات القضاء المقارن عن ذلك ن      ومن 

الشريك اعترف امام القضاء بقيامه بنقل البضائع       (...الجنائي اليمني الذي جاء فيه    

عا ببيع المسروقات على التجار وهذا      المسروقة الى منزل السارق ومن ثم القيام م       

يعتبر فاعل اصلي،حيث ان ماقام به من نشاط اجرامي ابتداء من نقل المسروقات             

الـى   )المطار( بصورة متكرة وبانتظام كبير من المنطقة المالصقة لمحل السرقة        

 الـى   أدى لآلخرفكان كل نشاط من أي منهما مكمال        ...منزل احدهما وتولي بيعها   

 تطبيقـات   امـا  . )392(عقوبـات  )21( ريمة واكتمالها حسب نص المادة    اتمام الج 

القضاء المصري فقد جاءت قرارات محكمة النقض بشان االعمال المتممة مستندة           

عقوبات عراقي حيث قضت    )48(عقوبات مصري المشابهة للمادة   )40(على المادة 

ـ       (محكمة النقض في احد قراراتها     تراك اعمال التحريض واالتفـاق التكـون االش

وعليه فان االشتراك فـي     ...المعاقب عليه اال اذا كانت سابقة او معاصرة للجريمة        

)393()ة ال يكون بأفعال الحقة لوقوعهاانخيانة االم  

 تلك االفعال مساعدة المتهم على التخلص من االمانة اومساعدته في            ومثال 

كان قد ادان اذا كان الحكم ( محكمة النقض الى انهكماذهبت )394(بيع الشئ المختلس  

المتهم باالشتراك في القبض على المجني عليه وحجزه ودلل علـى ذلـك بطلـب        

المتهم الفدية العادة المجني عليه وقبضه الفدية بالفعـل والتراخـي فـي تبليـغ               

)395()الجريمةمقارفة  الى قيام االتفاق والمساعدة في يؤديالحادث،فان ذلك ال   

نة بالنسبة لهذا الموضـوع،فلم تتبـع         موقف التشريعات الجنائية المقار    اما 

التشريعات بشكل عام منهجا واحدا بشان المساعدة باالعمال الالحقة على ارتكاب           

 الصدد،فاعتبر البعض منها هذه االفعال      بهذاالجريمة وانما تباينت وجهات نظرها      

اشتراكا بالمساعدة،كإخفاء األشياء المتحصلة من الجرائم،ومحو ادلة الجريمة بعـد          
                                                 

 المجلـة  فـي  منـشور -978لعام5رق)الديمقراطية اليمن(الجنائي االستئناف قرار: نظري )392(

 .1986-نيسان-الثالث العدد-والقضاء للفقه العربية
 .364ص384رقم7ج-القانونية القواعد مجموعة-7/10/947مصري نقض )393(
 .462ص-السابق المرجع-عبيد رؤوف .د : نظري )394(
 وبـنفس 264ص79رقم7س-النقض احكام مجموعة-27/3/1956مصري نقض:  نظري )395(

 .39ص8رقم المصدر نفس-14/1/1958المعنى



 االتجاه غير سليم الن     ،وهذا ان يكون متفقا مع الفاعل في ذلك       شريطة)396(رتكابهاا

ـ         سذلك اليقوم على اسا     سهيل من قواعد االشتراك التي تتطلب العون والتعضيد لت

بانه اليعد شريكا في الجريمة     (تنفيذ الجريمة وبذلك قضت محكمة التمييز الفرنسية      

 ويـذهب )397()يره جريمـة االجهـاض    من يدفن الجنين في حديقته بعد ارتكاب غ       

البعض االخر من التشريعات الى اعتبـار افعـال المـساعدة الالحقـة التمـام               

 مستقلة قائمة بذاتها،الشان لهـا باحكـام االشـتراك ومـن هـذه              ،جرائمالجريمة

)398(التشريعات قانون العقوبات العراقي والمصري والسوداني والليبي  

                                                 
ـ  هـذه  بين من )396( ـ / 218/  م الـسوري  العقوبـات  قـانون  شريعاتالت  واالردنـي   د/هـ

 .منه)49( الكويتي وكذلك )6، 219/5( واللبناني )د/هـ/75/2م(
 .281ص-السابق المرجع-الجنائية المساهمة-حسني نجيب محمود: تظري )397(
 152ص-السابق المصدر-سالم علي محمد:  نظري )398(



  الثانياملبحث
متناع املساعدة باالصورة  

بانه كل   (من قانون العقوبات العراقي الفعل    )19(من المادة )4( الفقرة عرفت 

 ما لم يرد نص     ناعتصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا او سلبيا كالترك واالمت         

من القانون ذاته الـركن المـادي للجريمـة         )28(على خالف ذلك وعرفت المادة    

او االمتناع عن فعـل امـر بـه    سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون   (كونه

).القانون  

احجام شخص عن ما عن اتيان فعل ايجـابي          ( الفقهاء االمتناع بانه   وعرف 

 واجب قـانوني    يوجد منه في ظروف معينة بشرط ان        ينتظرهع  مشرمعين كان ال  

 من هذا   ويالحظ)399(بارادتهويلزم لهذا الفعل وان يكون في استطاعة الممتنع عنه          

اع ليس عدما وفراغا،وانما هو كيان قانوني،له وجوده وعناصره         التعريف ان االمتن  

.التي يقوم عليها،رغم انه من الناحية المادية يعتبر ظاهرة سلبية  

 احجاما مجردا،بل النه يمثل موقفا       ه عليه بالموقف السلبي ليس لكون     ونطلق 

 ثـم   سلبيا بالقياس الى فعل ايجابي معين،ومن هذا الفعل يستمد االمتنـاع كيانـه            

خصائصه ،وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا بـالنظر الـى ظـروف              

معينة،ويعني ذلك ان الشارع يعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان اقدم الشخص            

 لم يـأت هـذا الفعـل    ق،فانعلى فعل ايجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحقو 

.بالذات فهو ممتنع في نظر القانون  

ـ     إتياني خالل الفترة التي يتعين فيها        كان الجان  فاذا    ذي الفعل االيجـابي ال

 منه دائم القيام بأعمال ايجابية متنوعة ولكنه لم يقم بالفعل المنتظر            مشرع ال ظرهينت

بالذات فهو ممتنع طبقا للقانون،وعلى العكس من ذلك فانه اذا اتخذ موقفـا سـلبيا               

متناع بالمعنى القـانوني فجريمـة      عاما ولكنه قام بهذا الفعل فقط فال ينسب اليه اال         

امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى تفترض احجامه عن القيام باالجراءات التي            

يحددها القانون للنظر في الدعوى والفصل فيها العن فعل سـوى ذلك،وجريمـة             

 المتعلقـة   لامتناع الشاهد عن اداء الشهادة تفترض احجامه عـن االدالء بـاالقوا           

                                                 
 4ط-القـاهرة -العـام  القـسم -العقوبـات  قانون شرح-حسني نجيب محمود .د : نظري )399(

 .284ص 977سنة



وضة على القضاء،واذا قلنا بمسؤولية االم اذا امتنعت عن ارضـاع           بالوقائع المعر 

طفلها فهلك فنحن نعني بامتناعها انها احجمت عن القيام بعملية االرضـاع ذاتهـا              

 تناع اساس ماتقدم نرى بان النتيجة االجرامية لفعل االم        وعلى)400(العن فعل سواها  

تحقيق السلوك المفروض   يمكن ان ترتبط سببا بالسلوك السلبي،الن من يمتنع عن          

يحقق النتيجة عن عدم قيامه باالفعال التي كان        )قانونية كانت ام عقدية   (بقاعدة معينة 

 ان نتصور   نامن شانها ان تحول دون وقوع تلك الجريمة وعلى هذا االساس يمكن           

اع حيثما كان هناك واجب يفرض القيام بعمل لمنع تحقيق           بطريق االمتن  كاالشترا

النتيجة االجرامية وامتنع الشخص عن القيام بما هو واجب عليه وكان من شـان              

 ذلك ان االشتراك عن طريق االمتناع متصور في         ويعني )401(قهايالقيام به منع تحق   

 فالتحريض  الوسائل الثالث المكونة لالشتراك وهي التحريض واالتفاق والمساعدة       

يمكن ان يقع  بطريق االمتناع،فالطبيب الذي يقف ساكتا حيال االسئلة التي توجهها             

 بوفاتها شفقة عليها من آالم المرض الميؤوس منه،يمكن         للتعجيلاليه ابنة المريضة    

 االب الـذي    ،كـذلك )402( المريضة من آالمها بقتلهـا     خليصان يقوي لديها فكرة ت    

رامي افض به اليه ابنه القاصر ودون ان يقدم اليه          اليحرك ساكنا تجاه مشروع اج    

النصيحة الالزمة حيث يعتبر ذلـك بمثابـة تحـريض للفاعل،ولكنـه تحـريض              

باالمتناع،أي ان الواجب االخالقي والمهني يفرض عليه القيام بسلوك وتـصرف            

معين ولكنه يمتنع عن تقديم النصح والمشورة المطلوبة في الوقت المحدد فيـنجم             

 يتوافر بتقابل االرادات فانه يمكن ان       لذي نتيجة جرمية وبالنسبة لالتفاق ا     عن ذلك 

موقف سلبي معبر عن ارادة ارتكاب الجريمـة مـن           المتفقين من    ارادة احد تستفز  

.االخر  

  يتعلق بالمساعدة فان االشتراك بطريق االمتناع يسهل تصوره فيها،         وفيما 

 الذي اتفق عليه اخـرون      االجراميع  كما يحدث كثيرا فالخادم الذي يعلم بالمشرو      
                                                 

-الـسابق  المرجـع -العقوبات قانون شرح-حسني نجيب محمود.د ذلك تفاصيل:  نظري )400(
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والخاص بسرقة منزل مخدومه فيترك باب السكن مفتوحا نكاية بمخدومه يعتبـر             

شريكا بالمساعدة في جريمة السرقة،والشرطي الذي يشاهد اخرين يشرعون فـي           

سرقة احد المحالت فيغير من طريقه حتى يسهل لهم ارتكاب الجريمة عمدا يعتبر             

   )403(في جريمتهمشريكا في المساعدة 

 ان المساعدة غالبا ما تتحقق بنشاط ايجابي يبذله المساعد ويقدم من             صحيح 

ــه ــف   خالل ــا بموق ــن تحققه ــع م ــذا اليمن ــل،ولكن ه ــى الفاع ــون ال  الع

وذلك عندما يمتنع المساعد عن الحيلولة دون وقوع الجريمـة          )باالمتناع(سلبي،أي

 وتحققها،خاصة اذا ما كـان      على الرغم من استطاعته ذلك رغبة منه في وقوعها        

 كوسيلة من وسائل االشـتراك فـي        ةية ذلك ان المساعد   آمنعها امرا واجبا عليه،و   

 وجه الدوام مد الفاعل بالوسائل التي لم تكـن          علىالجريمة اليلزم لقيامها وتحققها     

انما تتحقق كذلك بازالة العقبـات التـي تعتـرض طريقـه لتنفيـذ               متوافرة لديه 

ن المساعدة السلبية قد تكون احيانا اجدى وامـضى اثـرا مـن             جريمته،وعليه فا 

  )404(المساعدة االيجابية

 العالقة السببية بين فعل السماعدة باالمتناع وبين الجريمة المرتكبة           وشرط 

يتحقق حينما يكون هناك واجب قانوني او عقدي يفرض على الشخص القيام بعمل             

م باي سلوك سلبي من شانه ان يـسهل  لمنع تحقق الجريمة ويمتنع عن ادائه،او يقو     

سلوك الفاعل،وهو سلوك يجب ان يشكل بالنسبة للسلوك الالحق عليه العامل الذي            

)405(لواله لما وقع السلوك االخير  

 الدكتور السعيد مصطفى بان الرأي الغالب في الفقه يذهب خالف ما         ويرى 

ساعدة بوصفها وسيلة   تقدم،باعتبار ان نشاط الشريك يجب ان يكون ايجابيا،وان الم        

 في ذلك بان االمتناع ليست      وحجتهممن وسائل االشتراك ال تكون اال بعمل ايجابي         

                                                 
 465ص-السابق المرجع-سالمة محمد مامون .د: نظري )403(
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له فاعلية سببية،والتي هي شرط من شروط الركن المـادي لالشـتراك وبالتـالي              

   )406(اليمكن تصور اشتراك بالمساعدة عن طريق االمتناع

االجرامية يمكن ان تـرتبط       هذا الراي بالقول ان النتيجة       على  الرد ويمكن 

 المفروض بقاعدة معينـة     كسببيا بالسلوك السلبي،الن من يمتنع عن تحقيق السلو       

يحقق النتيجة عند عدم قيامه باالفعال التـي كـان مـن شـانها ان تحـول دون                  

وقوعها،كما يمكن القول ايضا ان المشرع يسبغ حمايته على المصالح التي يراهـا             

امـر والنـواهي التـي تنطـوي علىيهـا القواعـد            جديرة بذلك،عن طريق االو   

القانونية،وهذ القواعد قد تلزم المخاطبين بها القيام بنشاطها وقد تمنعهم من اتيـان             

اعمال تترتب عليها المساس بالمصالح التي يحميها القانون،والفرق بـين جـرائم            

 يضاف الى ذلك عدم تصور الشروع فـي جـرائم           )408( الترك وجرائم )407(الفعل

 في ان الناس تستهجن االولى اكثر من الثانية كما ان جرائم الفعل هي              يكمنك  التر

 اما تقـع    فهي)409(التي يغلب حدوثها في الواقع العملي،اذا ما قيست بجرائم الترك         

 ذلك فـان    ،ومع)410(اذ ان من غير الممكن تصور البدء في التنفيذ         ، تامة او التقع  

 مـن حيـث     قكون واحدة حيث ال فر    النصوص القانونية من حيث القيمة واالثر ت      

والى جانب ذلك كله  وال من حيث مايترتب علي مخالفتها من آثار،  قوتها القانونية، 

فاننا لم نجد في المواد التي تحدد وسائل االشتراك في الجريمة ما يستلزم ان تكون               

هذه الوسائل ايجابية وعليه فليس هناك ما يحول دون مسائلة شخص عن اشـتراك              

بحث وهي  مه الشروط التي بيناها في هذا ال      لاالمتناع متى ما توفرت في فع     بطريق  

شرط االحجام عن اتيان الفعل االيجابي المعين ووجود واجب قـانوني او اتفـاقي              

                                                 
 علي.د ضااي هؤالء بين ومن289ص-السابق المرجع-السعيد مصطفى السعيد .د: نظري )406(
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 السابق المرجع376ص-الجريمة على التحريض-المجدوب احمد .د نظري )409(
 28ص-السابق المرجع-نشات اكرم )410(



وان يكون امتناعه اراديا الن الفعل واالمتناع كالهمـا مـن            ، على عاتق الممتنع  

لسلوك المادي الذي يقر لـه الفقـه      مظاهر االرادة،واالمتناع ما هو اال احد انواع ا       

. الجرميةالنتيجةوالتشريع الحديث بفاعلية سببية في احداث   

  غلبهـا  موقف التشريعات من مسالة االشتراك بطريق االمتناع فـان ا          اما 

اغفلت االشارة الى هذه المسالة تاركة االمر الى اجتهادات الفقه والقضاء،في حين            

واز ذلك فالقانون السوداني الذي نص صراحة       نجد بعضها قد اشار صراحة الى ج      

يعتبـر الـشخص    (من قانون العقوبات على انـه      )82( في الفقرة الثالثة من المادة    

محرضا على فعل الشئ اذا عاون او سهل عمدا فعل ذلك الشئ باجراء أي فعل او                

 قانون الجمهورية العربية المتحدة نص      وع ان مشر  كما)411()اهمال مخالف للقانون  

ـ       (منه على مايلي   )46(ادةالمب  ناذا ارتكبت الجريمة المقصودة بطريق االمتناع مم

 )اوجب عليه القانون او االتفاق اداء ما امتنع عنه عوقب عنها كانها وقعت بفعلـه              

وكذلك المشرع الليبي حيث نص صراحة على المساواة بين الفعل واالمتناع فـي             

ـ  حالة عدم حيلولة الممتنع من وقوع الحادث الـذي          دونرض القـانون عليـه      يف

  )412(وقوعه

بانـه  ل قو موقف القضاء العراقي والمقارن من هذه المسالة فيمكن ان ن         اما 

كان موقفا غير حاسم وغير واضح بالنسبة للقضاء العراقي متمثال بمحكمة التمييز            

كان قد اتخذ قرار يفهم منه ضمنا باتجاهه الى جواز وقوع االشتراك بالمـساعدة              

  المـذكورة  محكمةالالمتناع،وان لم يكن بشكل صريح حيث لوحظ ان         عن طريق ا  

وهو عم   )ن( ادانة المتهم الثاني  المتضمن  كانت قد صدقت قرار للمحكمة الكبرى       

 للمحكمة باي وجه من الوجـوه       يتأيدالمحكوم عليه االول وعم القتيلة،رغم انه لم        

ني عليه حيث عللـت      كان على اتفاق سابق مع المحكوم عليه على قتل المج          هكون

وهـو  )ع(كان قد راى المحكوم عليه االول     )ن(المحكمة الكبرى قراراها بان المتهم    

يقوم باطالق النار فجأة على شقيقته ولم يقم باي عمل يحول دون الجريمة،وهـذا              

                                                 
 القـانون  فـي  واالشـتراك  االصـلي  الفعل نظرية-عوض الدين محي محمد .د: نظري )411(

 64و63ص-السابق رجعالم-السوداني
 ليبي عقوبات )57( المادة: نظري )412(



 جريمته والقضاء علـى المجنـي       اتماميعتبر تسهيال ومعاونة للمحكوم عليه على       

)413(عليها  

 بوقـوع    اًيشكل اقـرار  المحكمة  ا القرار فيما ذهبت اليه       نرى ان هذ   واننا 

للمحكوم  )ن(  المتهمةاالشتراك  بالمساعدة عن طريق االمتناع،حيث ان مجرد رؤي       

عليه االول وهو يطلق النار وعدم اتخاذه مايحول دون قتله للمجني عليها يـشكل              

جريمة،وان تصديق  موقفا سلبيا بحد ذاته تسهيال ومعاونة للمحكوم عليه في اتمام ال          

ـ                ةمحكمة التمييز على هذا القرار يعد موافقة بقانونيـة قـرار المحكمـة ومبارك

التجاهها الذي ذهبت اليه،ولكن محكمة التمييز وفي قرار الحق لها في نفس العام             

وفـق   )و( مـن المحكمـة الكبـرى بحـق المتهمـة          الـصادر  رارقد نقضت الق  

وهـو غريمهـا     )ش( تراك مع المـتهم   عقوبات التهامها باالش   )ج/406/1(المادة

كان يتـردد لـدارها      )ش( بدافع دنئ تخلصا من فضيحتها حيث ان المتهم       )ر(بقتل

لمواقعتها مستغال عدم وجود زوجها في الدار وعللت المحكمة الكبرى قرارها هذا            

 )و( كون جريمة القتل كانت قد حصلت بغرفة تجاور الغرفة التي كانت المتهمـة            

بالجلوس فيها،كما انها لم تبد اية مبادرة لمكافحة الجريمة،وانها          )ش( تشارك المتهم 

السيما وانها كانت على تصميم سابق       )ر( كانت في حالة ترقب وانتباه لنتيجة قتل      

اما محكمة التمييز فانها ذهبت في تعليل نقضها للقرار بانها لم            ،)ش( بالزواج من 

سواء  )ر( تهمة ذات صلة بجريمة قتل    تجد من وقائع القضية مايشير الى اعتبار الم       

 فاعل اصلي او شريك لذا فقد خلصت الى اصدار القـرار بالغـاء التهمـة                صفةب

 هذا القرار ان المحكمة الكبرى قـد اسـتندت فـي            من ويتبين)414( عنها واالفراج

من قتل زوجها وعدم ابداءها ايـة       )و(قرارها الى الفعل السلبي الذي وقفته المتهمة      

لة دون وقوع الجريمة،في حين ان محكمة التمييز لم تر فـي ذلـك              مبادرة للحيلو 

.مايجعل المتهمة شريكة في جريمة القتل وبالتالي اتخذت قرارها باالفراج عنها  

                                                 
 اليه الشارة سبق13/10/79في عامة هيئة-304و240و150القرار :نظري )413(
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 الحال بالنسبة للقضاء المصري حيث ترددت احكام محكمة النقض           وكذلك 

بين جواز وقوع االشتراك بطريق سلبي وعدم جواز ذلك،حيـث كانـت محكمـة              

 لها اجازت فيه وقوع االشـتراك عـن طريـق           اًالنقض المصرية قد اتخذت قرار    

اذ استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارسا على االشياء          (االمتناع بقولها 

المحجوزة،ومن عدم معارضته الخيه في التصرف في تلك االشياء،ان هناك اتفاقا           

 عن كونه مما يدخل في سـلطة        فهذا االستنتاج فضال   بين االخوين على تبريرها،   

قاضي الموضوع فانه الغبار عليه الن االتفاق ال يستلزم حتما عمال ايجابيا مـن              

جانب الشريك بل يكفي لتحققه ان يلتزم الحارس موقفا سلبيا كما هو الحاصل فـي     

 حين انها اتخذت قرارا حاسما بعدم جواز ذلك في فترة الحقة          في)415()هذه الصورة 

 يكـون اال بفعـل     الجدال في ان االشتراك في الجريمـة ال       (قرارحيث جاء في ال   

 يصدر عن الشريك،ومجرد االمتناع اليكفي لوجود االشتراك حتى لو كان           ايجابي

الشخص عالما بالفعل المنوي اجراؤه ولم يسمح في منعه فمجرد حضور اشخاص            

  )416()الخ...وقت ارتكاب جريمة القتل ال يكفي العتبارهم شركاء

كانت قد اصدرت قرارا يؤيد وقـوع       )بورك(قضاء الفرنسي نجد ان محكمة     ال وفي

بان الزوجة العالمة بتصميم عشيقها على      ( حينما قالت  عاالشتراك عن طريق االمتنا   

قتل زوجها اثناء سفرة دعاه اليها والتي ال تقوم باي عمل لمنع وقوع هذه الجنايـة                

ـ   مع علمها بانها ستقع حتما تعتبر متدخلة في جناي          مـن الزوجـة     لة القتل،وال يقب

ادعاؤها ان تنبيهها زوجها للخطر الذي يتعرض له يؤدي الى افتـضاح عالقتهـا              

 منعه عـن الـسفر دون اعـالن تلـك           االغرامية بعشيقها متى ما كان باستطاعته     

 ان محكمة التمييز الفرنسية كانت قد اصدرت قرارا الغت بموجبه           كما)417()العالقة

رتير احدى النقليات شريكا في جريمـة الـضرب التـي           حكما يقضي باعتبار سك   
                                                 

ــري )415( ــض:  نظ ــصري نق ــسمبر17م ــة-1934/دي ــد مجموع ــة القواع -القانوني
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ارتكبها بعض العمال المضربين ضد زمالء لهم رفضوا مشاركتهم اضرابهم،على          

 يمتهماعتبار انه قد وقف دون ان يحرك ساكنا اثناء قيام العمـال بارتكـاب جـر               

.بالرغم مما له سلطة نقابية عليهم كانت كفيلة بمنعهم  

يه من استحسان تجسد في تلك االبتـسامة التـي            الى ذلك مابدا عل    يضاف 

)418(ارتسمت على شفتيه  

 محكمة التمييز كانت قد عدلت اتجاهها المذكور في حكم اخر اعتبرت             لكن 

فيه مدير فرع احد البنوك شريكا في جريمة النصب التي ارتكبها صراف البنـك              

م الـذي سـببه     على احد العمالء،وذلك الن المدير لم يتخذ أي اجراء الزالة الوه          

 يقبلون علـى    جعلهمالصراف لدى العمالء حول قيمة السندات التي يحملونها مما          

نه لم يحـرك    كبيعها باقل من سعرها الحقيقي مع ان هذا قد تم بحضور المدير ول            

)419(.ساكنا   

 فيها الـى ان      ت صدرت احكام كثيرة بعد ذلك عن القضاء الفرنسي ذهب         ثم 

)420(ال يكون بعمل سلبياالشتراك يكون بعمل ايجابي و  

 القضاء البلجيكي فقد اتجه الى عدم العقاب على االشتراك الـذي يقـع               اما 

بطريق االمتناع،في حالة عدم وجود واجب قانوني يلزم الشخص بالقيـام بعمـل             

اخر من االنتحار،اليمكن ان يعد مـسؤوال       يمنع  ما،وتطبيقا لذلك قضى بان من لم       

)421(انونا بتامين الحماية لهعن وفاته اال اذا كان ملزما ق  

 هذا القرار من مفهوم المخالفة بان الشخص الذي اليحول دون وقوع ويعني 

الجريمة رغم كونه ملزم قانونا بذلك فانه يكون مسؤوال عنهـا باالشـتراك مـع               

.فاعلها  
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  الثالثاملبحث
  االشرتاك باملساعدة عما يشبههامتييز

من قانون    )3( الفقرة  ) 48(لمادة   ا  المشرع العراقي حدد بموجب نص     ان 

من يكون شريكا للفاعل عن طريق المساعدة،مبينا كون هـذه الوسـيلة            العقوبات  

تعتبر قاعدة عامة يصح تطبيقها على كل اشتراك يقع بالمـساعدة متـى تـوفرت               

االركان العامة لها،حيث يشترط لتحقق صفة المساعد طبقا لهذا النص ان يقع نشاط 

بل الفاعل االصلي،وان تقع مساعدة من قبل المساهم فـي هـذا            غير مشروع من ق   

بصورة تامة او مـشروعا      النشاط من شانها ان تساعد على وقوع الفعل الجرمي،        

به،كما يستخلص من النص ايضا ان تكون المساعدة عمدية أي ان الشريك قـصد              

.لجريمةالتدخل بها عن طريق االعمال المجهزة او المسهلة او المتممة الرتكاب ا  

 الشروط هي اركان تنهض بتحققهـا المـسؤولية الجزائيـة تجـاه              وهذه 

 للجريمة التـي وقعـت      اً العقوبة المقررة قانون   تالشريك،وبالتالي يتحدد عقابه بذا   

مالم ينص القانون   (...آنفة الذكر حينما قالت   )50/1(المساهمة فيها،طبقا لحكم المادة   

الً ذات طبيعة خاصة ورتب لها عقابـاً        غير ان القانون حرم افعا    )على خالف ذلك  

خاصاً العتبارات قدرها المشرع،على اساس مقدار خطورتهـا علـى مـصلحة            

المجتمع او مساسها بامن الدولة الداخلي أوالخارجي وهذا مبدأ معمول بـه ومقـر         

 اعتبـر مرتكبيهـا فـاعلين       حيث)422()لفعالجزاء من نوع ال   (تطبيقا لقاعدة تقول    

الجرائم ال تتوفر فيها بعض األركان العامة التي جاءت بها          أصليين رغم ان بعض     

. المشار اليها آنفا)48(من المادة)3(القاعدة المنصوص عليها في الفقرة  

صف القانوني لنشاط من يباشر هذه الجرائم بنفسه او و الى وحدة الوبالنظر 

 الخاصـة   عن أي فعل من تلك االفعال     بواسطة غيره،فانه عند الحكم بادانة المتهم       

،ال تكون المحكمة بحاجة الى االشارة       المقررة لتلك األفعال      لمادة من المواد   طبقاًو

 ما دام جميع المتهمـين يعتبـرون   )424( والى بيان طريقته  ا)423(الى مواد االشتراك  
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 لو كان احدهم هـو الـذي باشـر دون غيـره مـن               حتىبمثابة فاعلين اصليين    

والجل معرفة هذه الصور مـن صـور        . )425(الفعل التنفيذي للجريمة  -المساهمين

المساعدة الخاصة وما تتصف به من خصائص ولغرض الوقوف علـى طبيعتهـا             

وشروط تحققها ينبغي علينا تناولها في هذا المبحث اتماماً للفائدة المتوخاة والجـل             

ذلك سنعرض الموضوع بذكر كل جريمة من تلك الجرائم بشكل مـستقل وعلـى              

. الوارد في القانون ومن خالل سبعة مطالب التوالي طبقاً لتسلسلها  
  االولاملطلب

)426( على ارتكاب جرمية االتفاق اجلنائياملساعدة  

يعاقب بالعقوبة المقررة (-:من قانون العقوبات على مايلي)58( المادةنصت 

كل من سهل لالعضاء من االتفاق او لفريق مـنهم          -بحسب االحوال -56في المادة 

).و ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من االتفاقاجتماعاتهم او آواهم ا  

 بمناقشة نص المادة المذكورة من الناحية الموضوعية حري بنا دخول القبل 

ونحن نمر بصورة من صور جريمة االتفاق الجنائي ان نشير الى خطـأ شـكلي               

يقتضي التنويه عنه،حيث فات على المشرع كما يبدو مالحظته مما سبب ذلك عيبا             

 اعادة النظر فيه بغية اصالحه،حيث ان جريمة االتفـاق الجنـائي            ،يقتضياصياغي

والتي نحن بصدد صورة المساعدة عليها كانت قد ذكرت باعتبارها الصورة الثانية            

من صورتي المساهمة في الجريمة التي حددها المشرع بالفصل الخامس من الباب            

 ان خصص القـسم االول      المعدل،بعد969لسنة111 رقم عقوباتالثالث من قانون ال   

وكمـا  -للفاعل والشريك،وهذا امر غاية في الغرابة،الن المساهمة فـي الجريمـة          

لها صورتين أساسيتين وهما المساهمة االصـلية       -أقرتها جميع التشريعات المقارنة   

 صاحبها الفاعل االصلي،والمساهمة التبعية وصاحبها يسمى المـساهم         ىالتي يسم 

ها صورة اخرى ثالثة باستثناء الصور الخاصـة التـي          ولم تكن ل   )الشريك(التبعي

 العراقي والتي ال تعتبر مـن صـور         المشرعجاءت بها بعض التشريعات ومنها      

المساهمة في الجريمة،وفقا للمبدأ العام الذي سبق ذكره والذي شكل النظرية العامة            
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فيـه   ذلك يقتضي اعادة النظر في تبويب هذا الفصل بما يبرز            وازاء)427(للمساهمة

صورتي المساهمة االصلية والتبعية بشكل مستقل،وعدم االشارة الى جريمة االتفاق 

الجنائي كصورة من صور المساهمة العامة في الجريمـة باعتبـار ان االتفـاق              

 ذلك شان الصور االخرى     يالجنائي يمثل صورة خاصة للمساهمة الجنائية شانه ف       

. ستثناء من المبدأ العامالتي سياتي بيانها الحقا،حيث جاءت جميعها ا  

 نعود الى موضوع المساعدة على جريمة االتفاق الجنائي ونقول ان            واالن 

من قانون العقوبات جاء لتجريم الفعل الـذي يـسهل          )58(النص الوارد في المادة   

العضاء االتفاق الجنائي او لفريق منهم اجتماعاتهم او يقدم العون لهم من حيـث              

عدة اخرى الى هؤالء،رغم علمه بغرضهم من االتفاق،ومن        الماوى او يقدم اية مسا    

 على اساس ان فعل االتفاق المجرد علـى         مهذا يتضح بان اركان هذه الجريمة تقو      

منه يعد جريمـة بحـد ذاتـه العتبـارات قـدرها            )55(الجرائم المبينة في المادة   

 فـي   المشرع،وبالتالي فان المساعد على ارتكاب الفعل يكون قد ساهم بفعل اصلي          

ة ويعتبر فاعال اصليا بالمساعدة في جريمة االتفاق الجنائي وليس شـريكا            مالجري

كما يقتضي ذلك طبقا للقاعدة العامة المنـصوص عليهـا بـالفقرة الثالثـة مـن                

من قانون العقوبات الن المساعدة هنا جاءت على فعل يعد بحـد ذاتـه              )48(المادة

 االتفاق بين اثنين او اكثـر       صولح بمجرد   تتحققجريمة،فجريمة االتفاق الجنائي    

على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة او االحتيال او التزوير،متى كان هذا              

االتفاق منظما ولو في مبدأ تكوينه،او مستمرا ولو لمدة قصيرة،فال يـشترط فـي              

الجريمة المتفق عليها ان تقع كاملة او مشروعا فيها النها عند ذلك ترجـع الـى                

العامة،اما المساعدة المقدمة الى المتفقين جنائيا،وباي صورة مـن صـور           القواعد  

المساعدة،فتعد جريمة مستقلة بحد ذاتها ولها عقوبتها الخاصة بها حيث تمتاز هذه            

الجريمة بعدم ارتباطها بعقوبة الجريمة االصلية التي تمت المساعدة عليها وسـواء      

فاق هي جريمة تامة من خـالل تالقـي         وقعت الجرائم المتفق عليها ام لم تقع فاالت       
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وتوافق االرادات على ارتكاب النشاط المحظور والمحدد سلفا بنص القانون بما في            

. النشاطعلى هذاذلك المساعدة   
  الثانياملطلب

 على اجلرائم املاسة بامن الدولة املساعدة
 الداخلي واجلرائم االرهابية

يعاقب بالسجن مدة التزيد     (من قانون العقوبات على ان    )203( المادة نصت 

عن سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من شجع بطريق المـساعدة الماليـة او               

المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا البـاب دون ان    

مـن قـانون    ) 3(من المادة   ) 1( ، كما نصت الفقرة      )يكون قاصدا االشتراك فيها   

كـل فعـل ذو دوافـع       ( علـى ان     2005لـسنة   ) 13( رقـم    مكافحة االرهـاب  

يعد من جرائم امن الدولة بوصفه يمس امنها واستقراراها وسالمة          ) الخ...ارهابية

.امن المجتمع ووحدته الوطنية   

 البـاب الثـاني مـن الكتـاب الثـاني مـن قـانون العقوبـات                  اختص 

،ومنها الشروع بقلب    بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي     دلالمع969لسنة111رقم

نظام الحكم الجمهوري او العصيان المسلح او تولي قيادة العصابات المـسلحة او             

اثارة الحرب االهلية واالقتتال الطائفي او احتالل االمالك والمباني العامة بالقوة او            

اتالف او تخريب االمالك او اشاعة الرعب بين الناس او التحريض على خـروج              

ـ          احد افراد القوا    دت المسلحة عن الطاعة وغيرها من الجرائم االخرى،والتـي تع

وفق ما  على  جميعها ماسة بامن الدولة الداخلي،فالمساعدة على أي من هذه الجرائم           

 بـذاتها مـن حيـث طبيعتهـا         مستقلةقررته المادة المذكورة اعاله،يعتبر جريمة      

. والعقوبة المقررة لمرتكبها  

عن  عقوبة مستقلة عن عقوبة الفاعل االصلي  المشرع افرد لهذه الجريمةان 

 إذ إن وهذا االمر وان كان له ما يسنده في االحكام العامـة ذاتهـا               ، ذات الجريمة 

ما لـم يـنص     ( قانون العقوبات استثنت من حكمها      من )50( من المادة  )1(الفقرة

أي ان هذ الجريمة وبالنظر لنص القانون علـى عقوبـة           )القانون على خالف ذلك   

جريمة خاصـة مـن حيـث     لكونها تخضع للقواعد العامة،   ة بها،لذا فانها ال   خاص

العقاب المحدد لمرتكبها وفق تقدير المشرع وبمـا يـتالءم مـع خطـورة تلـك                



آنفة الذكر اشتراطها بمرتكبها كونه قـد       )203(الجرائم،كما يالحظ على نص المادة    

تكابهـا،وتعني  ساعد على تلك الجرائم دون ان يكون قاصـدا االشـتراك فـي ار             

.أي فاعال في تلك الجرائم)االشتراك في ارتكابها(بارةع  

 من يكون قاصدا الدخول بها بهذه الصفة فان له حكما خاصـا آخـر                الن 

 رتب له عقابـا يتناسـب مـع          إذ ، عالجه المشرع في ثنايا نصوص الباب الثاني      

ب قـانون مكافحـة االرهـا     ل أمـا بالنـسبة   ،)428(درجته ولكل حالة من حاالتـه     

االرهابيـة   المساعد على ارتكـاب الجـرائم         ، فقد اكد على ان     2005لسنة13رقم

منه عن طريق تمويلها يعد شريكاً بهـا ويعاقـب          ) 3(و  ) 2(الموصوفة بالمادتين   

اذا كـان بهـدف اثـارة الرعـب         باالعدام شانه في ذلك شأن الفاعل االصلي ،         

أكيداً منه على خطـورة      وهي اضافة جديدة جاء بها المشرع العراقي ت        .والفوضى

هذه الجرائم على امن المجتمع وسالمة أبنائه وردعاً لمن يساعد على مـن يقـوم               

  . )429(بها
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  الثالثاملطلب
ة بأمن الدولة اخلارجي على اجلرائم املاساملساعدة  

-:يأتي من قانون العقوبات على ما)184( المادةنصت   

  بالسجن المؤبد او المؤقتيعاقب

جاسوسا للعدو أو جنديا من جنوده وهو على بينة من امره أو قدم             كل من آوى    -1

.طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات  

.كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو مع علمه بامره-2  

-:منه على ما يأتي)185( المادةونصت  

ل مـن شـجع     يعاقب بالسجن مدة التزيد عن سبع سنوات او بالحبس والغرامة ك          (

بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة فـي المـواد              

كمـا عاقـب     )المتقدمة في هذا الباب دون ان يكون قاصدا االشتراك في ارتكابها          

 النافذ  رهابمن المادة الرابعة قانون مكافحة اال      )2(المشرع العراقي بموجب الفقرة   

ن عمد أي عمل ارهابي او آوى شخص ارهابي بهدف          بالسجن المؤبد من اخفى ع    

.التستر  

 من النصوص المتقدمة ان المشرع وبالنظر الهمية النتـائج التـي             يتضح  

 تلك النتائج   يها،ومساستترتب على افعال المساعدة التي تقدم الى الفئات المذكورة ف         

ا ارتقـى   بامن الدولة والمجتمع،فقد افرد لتلك الحاالت وحسب االحوال نصا خاص         

 يتناسـب وخطـورة     اً رتب له عقابا خاص     إذ بمرتكبها الى درجة الفاعل االصلي،    

 فان احكام تلك النصوص جاءت اسـتثناء        نتيجةوبالجريمته على االمن والمجتمع     

 القائم بها شريكا فـي      دمن القواعد العامة الخاصة بالمساعدة في االشتراك الذي يع        

ا،علما بان المساعد هنا لم يكن قد قصد االشتراك         فاعال أصليا له   وليستلك الجرائم   

. ومع ذلك فقد جرم فعله هذا لخطورة النتائج المترتبة عليهائمفي تلك الجر  



  الرابعاملطلب
  على متكني احملكوم عليهم من اهلرباملساعدة

-:من قانون العقوبات على ما يلي)268( المادةنصت  

 محكوما عليه باالعـدام     مكن  من كل يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنين       (

 العقوبة السجن مدة ال تزيـد عـن         ن ساعده عليه او سهله له وتكو      اومن الهروب   

سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالـسجن المؤبـد او المؤقـت،وتكون              

العقوبة السجن مدة التزيد عن خمسة عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من              

بالعنف او بالتهديد او باستعمال السالح او بالتهديد باسـتعماله          شخصين فا كثر او     

وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة في االحوال االخرى على ان التزيـد العقوبـة              

)على العقوبة المحكوم بها على الهارب  

 من النص المتقدم ان المشرع تدرج في عقوبة المـساعد علـى جريمـة               المالحظ

ا لخطورة الجريمة وبما يتناسب مـع مقـدار عقوبـة           هروب المحكوم عليهم تبع   

 لهـا   المشرع الهارب،وهي جريمة من جرائم المساعدة الجنائية الخاصة التي اقر        

.حكما خاصا استثناء من القواعد العامة في الجريمة التي تقع بطريق المساعدة  

   الجدير بالذكر هنا ان ننوه الى حالة قد تشكل نوعا من الغرابة،حينما            ومن 

من قانون العقوبات التي بنيـت       )267( قراءة نص المادة  ليتبين من الوهلة االولى     

 عـد  المـشرع    نأ نجـد    إذعليها احكام المادة الالحقة والتي نحن بصدد مناقشتها،       

 او حجزه او توقيفه او حبسه جريمة،ورتب عليها         ههروب الشخص بعد القبض علي    

ليه باالعدام او السجن المؤبد او      ولم ينص على جريمة هروب المحكوم ع       عقوبة،

 جاء القانون خاليا من االشارة اليها رغم أهميتها وتفوقها مـن حيـث               إذ المؤقت،

،والندري علـة هـذا     )267(االهمية على فعل الهرب المنصوص عليه في المادة       

 له مطلقا فان كان مقصودا على اعتبـار ان جريمـة            مسوغاًسكوت،الذي لم نجد    

أي ان  -تعني شيئا قياسا على حكم االعدام او السجن بنوعيـه         الهروب وعقوبتها ال  

فهذا امر مرفوض،الن التعدد فـي الجـرائم        -اهميتها استغرقت الجرائم المذكورة   

 كان هناك من يحـتج      وان . )430(وارد في كافة االحوال حيث نظمت احكامه بدقة       

او المؤقـت    لمؤبدبالقول بان هروب المحكوم عليه باالعدام او المسجون بالسجن ا         
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او حبسه بمقتـضى    (آنفة الذكر حيث تدخل ضمن عبارة     )267(قد استوعبته المادة  

الوارد فيها،فاننا نرد عليه بان ذلك تحميل للنص اكثر مما يـستوعب الن             )القانون

تعبير الحبس ال يفيد من قريب او من بعيد عقوبة االعدام،الن عقوبة الحبس تعني              

م تعني فناء المـتهم مـن الوجـود بازهـاق           سلب الحرية في حين عقوبة االعدا     

روحه،كما ان الحبس اليعني السجن بنوعيه،الن المشرع ذاته فرق بـين الحـبس             

)431(والسجن بمقتضى نص صريح في قانون العقوبات  

من قانون العقوبات والتي هي مدار البحث )268( الى ذلك فان المادةاضافة 

شرع بين عقوبة االعـدام والـسجن       والمتعلقة بالمساعدة على الهروب قد فرق الم      

بنوعيه حيث ذكرها صراحة وحسب مسمياتها وجعل لكل حالة مساعدة بشان كـل       

.منها عقوبة معينة تتناسب وجسامة كل عقوبة نسبت الى الهارب  

  غة بان المشرع كان قد اغفل عن ذلك وعليه نقتـرح اعـادة صـيا              ويبدو 

 مالحظات لمعالجة القصور الذي      ماتقدم من  ستوعبالمنوه عنها بما ي   )267(المادة

.يكتنف المادة  

 لى نعيد تساؤلنا عن ذات الموضوع لنقول،أليس من باب اولى ان يصار اثم 

وضع معالجة تشريعية الفعال هي اكثر جسامة من حيث نتائجها على امن المجتمع 

 ان  يـف ثـم ك   وسالمته من افعال اخرى لم تكن بنفس الدرجة بل هي اقل منهـا؟            

الن هروبـه يـشكل      ، وقيـف ت يطال عقاب القانون من يهرب مـن ال        نتصور ان 

 جريمة،في حين لم يسأل جزائيا المحكوم باالعدام الذي يهرب من محل حفظه؟

المشار اليهـا اعـاله       )267( وبعد ان بينا القصور الذي يكتنف المادة       اننا 

ريمة  لتعلقه بالموضوع الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته وهو ج         لكوالذي جاء ذ  

ـ  المؤقت واال  اوالمساعدة على هروب المحكومين باالعدام او السجن المؤبد          وال ح

من قانون العقوبات حيث نجـد ان المـشرع         )268( ثانية الى المادة   نعود .االخرى

العراقي افرد نصا خاصا لكل من يقدم مساعدة الى المذكورين اعاله وباية صورة             

 العقاب تبعا لجسامة العقوبة االصلية      وتدرج في فرض   ،  لتمكينهم من الهرب   نتكا
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التي عوقب بها الهارب او تبعا الهمية القرار الصادر بحقه اصال،كما نجد ان نص 

المادة المذكورة جاء استثناء من القاعدة العامة المتعلقة باحكـام االشـتراك فـي              

من قـانون العقوبـات      )48( من المادة  )3( الجريمة المنصوص عليها في الفقرة    

 تميزت هذه الجريمة بطيبعة خاصة ووضع لها عقاب خاص،ففي الوقت الذي            حيث

يتوجب في كل جريمة مساعدة في االشتراك بان يتوفر فيها ركن شـرعي الـى               

جانب ركنيها االخريين وان هذا الركن يكون تحققه مرتبط بفعل الفاعل االصـلي             

عل المساعدة على    كان فعل الفاعل االصلي يشكل جريمة فان ف        انوجودا او عدما،ف  

علين كانوا ام شركاء نفس     ااتيانه يعد جريمة ايضا وبالتالي تطبق على المساهمين ف        

 الـشريك بالمـساعدة يـستمد صـفته         ،النالعقوبة المقررة الصل الفعل المرتكب    

االجرامية من فعل الفاعل االصلي،فاذا كان االمر كذلك في جريمة المساعدة طبقا            

بيعتها فإننا ال نجد الجريمة المنـصوص عليهـا فـي           للقواعد العامة من حيث ط    

عقوبات تتفق مع هذه الطبيعة حيث ان فعل المساعدة الـوارد فيهـا             )268(المادة

لم يجرم عليه اصال،وهذا ماسبق ان      االصلي  جرمه القانون رغم ان فاعل الجريمة       

لنقد كـان   تناولناه بالنقد في صدر الموضوع،ثم لو اننا سلمنا جدال بان الفعل مدار ا            

ـ         )267( المادةمجرما بموجب    رة رسالفة الذكر فهل يتصور ان تكون العقوبة المق

بالقانون لفعل المساعد اكثر جسامة من العقوبة المقررة قانونا للفاعل االصلي عن            

ذات الفعل الذي وقعت المساعدة عليه؟وهذا ماحصل في هذه المادة والذي اجاز لنا             

مـن حيـث طبيعتهـا والعقـاب المحـدد          القول بخـصوصية هـذه الجريمـة        

 ان مبدأ تشديد عقوبة المساعد اكثر من عقوبة الفاعـل اقرتـه             علما)432(لمرتكبها

.)433(التشريعات الحديثة لخطورة فعل المساعد في هذه الجرائم  
  اخلامساملطلب

  املقبوض عليهم او احملجوزون على اهلربمساعدة

                                                 
 عن التزيد مدة بالحبس يعاقب عقوبات)267(للمادة طبقا مطلقا الهروب مرتكب ان يالحظ)432(

 عن التزيد مدة بالسجن يعاقب باالعدام عليه المحكوم هروب على المساعد حين في سنتين

 . عقوبات)268(للمادة طبقا سنين عشر
 كتـاب  فـي  ذلـك  تفاصـيل  وانظر العقوبات قانون من142و140و138المواد تالحظ )433(

 .474ص-977سنة4ط-العقوبات قانون شرح-حسني نجيب محمود.د



يعاقب  (-:ي النافذ على مايليمن قانون العقوبات العراق )269( المادةنصت 

بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه    

اذا كان الهارب    او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له           

 االحوال االخرى مدة التزيد على ثالث       في بجريمة عقوبتها االعدام ويعاقب      همامت

مة ال تزيد على ثالثمائة الف دينار او باحدى هاتين العقـوبتين،على            سنوات وبغرا 

ان ال تتجاوز العقوبة في هذه االحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمـة المنـسوبة              

 اذا  الغرامةللهارب،وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين او الحبس و           

تهديد او باستعمال الـسالح او      وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او ال        

)التهديد باستعمالهب  

يعاقـب    (-:من قانون العقوبات ايضا على مـايلي       )270( المادة ونصت 

بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من امـد مقبوضـا عليـه او            

محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او آالت او ادوات لالسـتعانة بهـا علـى                

 وقعت الجريمة   اده على ذلك باي وجه كان وتكون العقوبة السجن اذ         الهرب او ساع  

)من المكلف بحراسته او بموافقته او بنقله  

اعد في   مسبين بان نشاط ال   تاعاله   )269(  معطيات النص الوارد بالمادة    ان 

هذه الجريمة ينحصر في تمكين االشخاص المقبوض علـيهم او المحجـوزين او             

ب القانون على فعل المساعد مسؤولية جزائية وفرض         الهرب ورت  لىالموقوفين ع 

عقوبات تتناسب مع العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للهارب مؤكـدا علـى ان             

التتجاوز تلك العقوبة في تلك االحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمـة المنـسوبة             

ـ           )أي الفاعل (للهارب اءت ومع ذلك نجد ان العقوبات المفروضة على المـساعد ج

 بـذلك   وهيمتفاوتة على أساس كل حالة من الحاالت والظروف التي أحاطت بها            

تكون قد جاءت استثناءاً من االحكام العامة لالشتراك بالمساعدة المنصوص عليها           

من قانون العقوبات ممايؤكد خصوصية تلك الجريمـة        )48(من المادة )3(في الفقرة 

.واستقالليتها  

 فان النص الذي جاءت به هـذه المـادة   لذكرفة اآن)270( بالنسبة للمادة اما 

يجسد لنا صـورة المـساعدة الجنائيـة الخاصـة باوضـح صـورها،حيث ان               

سلحة التي  أليقوم بمد يد العون الى الهارب عن طريق االت او ا          ) المساعد(مرتكبها



تعينه على جريمة الهروب،وان يقدم له اية مساعدة وبـاي وجـه كـان لتـسهيل                

حظ هنا ان المساعد هنا يقع فاعال اصليا وليس شريكا الن المشرع            ارتكابها والمال 

اعتبر فعله جريمة مستقلة قائمة بذاتها بغض النظر عن النتيجـة الجرميـة لفعـل         

 وهذه المساعد وليةاو لم يقع تتحقق مسؤ عليه وقع الهروب السماعدفسيان الهروب 

وعها استثناء من القواعـد     الحالة بحد ذاتها تبرز صفة استقاللية تلك الجريمة ووق        

مـن   )48( من المـادة   )3(العامة لنظرية االشتراك بالمساعدة التي حددتها الفقرة      

.    قانون العقوبات  

كل (-:من قانون العقوبات والتي نصت على مايلي )271( بالنسبة للمادةاما 

موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه             

 من الهرب او تغافل عنه      ه او بمرافقة أي منهم او نقله فمكن       محبوسف او   او موقو 

تراخى في االجراءات الالزمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب           أو  

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عـن        عليه باالعدام    بالسجن اذا كان الهارب محكوماً    

مؤبد او المؤقت او كان متهماً      عشر سنين اذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن ال        

) العقوبة بالحبس في االحوال االخرىوتكونبجناية عقوبتها االعدام ،   

 ماورد في هذه المادة يشكل ايضا فعال من افعال المساعدة الجنائية كما              ان 

انها جاءت باحكام تعد استثناء من القواعد العامة للمساعدة ولكنها جاءت حـصرا             

ف بخدمة عامة المناط به مهمـة القـبض او الحراسـة او             على الموظف او المكل   

من هو بمسؤوليته ومن ورد ذكرهم بالمـادة اعـاله علـى            مكن   النقلالمرافقة او   

.الهرب نتيجة تغافله او تراخيه عنه قاصدا  معاونته على ذلك  

 التراخي او التغافل يشكل صورة من صور المساعدة التي تقـع عـن               ان 

 الصورة التي سبق ان تعرضنا اليها في المبحث السابق          لكت،   )434(طريق االمتناع 

صفة العموميـة   لمن هذه الدراسة،علما ان المشرع شدد عقاب فاعل هذه الجريمة           

. خاصا به للداللة على خطورة هذه الفعلصاالتي يتصف بها،وبذا افرد ن  
  السادساملطلب

  جرائم الفسق والفجورعلى املساعدة

                                                 
 العقوبات،وللمزيـد  قانون من28و19/4المادتين نص الجرائم من النوع هذا بشان نالحظ )434(

 .الدراسة هذه من...ص السابق المبحث يالحظ عنها التفصيل من



يعاقب بالحبس كـل      (-:ون العقوبات على مايلي   من قان )399( المادة نصت 

من حرض ذكرا او انثى لم  يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سـنة كاملـة علـى                  

..)الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك  

 من هذا النص ان المشرع نص على وسيلتين من وسائل االشتراك             يالحظ 

امة لالشتراك في الجريمة،وهما وسـيلتي      في الجريمة التي جاءت بهما النظرية الع      

التحريض ووسيلة المساعدة،فمن يحرض شخصا لم يتم الثامنة عشر مـن عمـره             

على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل هذين االمرين،يعـد فـاعال               

 له نصا خاصا جاعال منه جريمـة        المشرع وليس شريكا بالمساعدة على فعل افرد     

اتها وبالتالي يعاقب من ارتكب هذه الجريمة بعقوبة خاصة تتناسب          مستقلة قائمة بذ  

مع الفعل المرتكب،وهذه الجريمة جاءت ايضا استثناء من القاعدة العامة التي تنظم            

مسؤولية المساعدة او المحرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها           

.نوناقا  



  السابعاملطلب
  على االنتحاراملساعدة

 -:من قانون العقوبـات علـى مـايلي        )408( من المادة  )1(لفقرة ا تنص 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات كل من حرض شخصا او ساعده باية               (

وسيلة على االنتحار بناء على ذلك،وتكون العقوبة بالحبس اذا لم يتم االنتحار ولكن        

...)شرع فيه  

ك بان وسـيلتي التحـريض        المعلوم وطبقا للقواعد العامة في االشترا      من 

والمساعدة وسيلتين من وسائل االشتراك في الجريمة،ويشترط الجل مسائلة القـائم      

بهما وقوع الجريمة التي حرض او ساعد عليها بصورة تامة او مشروعا فيها من              

 يشترط ايضا ان يكون الفعل المرتكب مجرم قانونا لكي تتحقـق            ،كماقبل الفاعل   

ر ان صفة فعله االجرامية مستمدة من فعل الفاعل االصلي          مسؤولية الشريك باعتبا  

في حين نجد ان فعل االنتحار الذي يرتكبه المجني عليه هو فعل لم يجرم اصـال                

ومع ذلـك    ، المعدل وبالتالي فانه فعل مباح    969لسنة111في قانون العقوبات رقم   

نفة الـذكر   آنجد ان المساعدة على هذا الفعل تعد جريمة،وهو مانصت عليه المادة            

استثناء من القواعد العامـة لنظريـة االشـتراك اي ان المـشرع والعتبـارات               

 منها جريمة مستقلة قائمة بذاتها للداللة على اهميتها،حيث         شكلموضوعية وعملية   

رتب جزاء على مقارفها،وهي بذلك تعد صورة اخـرى مـن صـور المـساعدة               

.الخاصة  



  الرابعالفصل
 عقوبة الشريك باملساعدة

 
 في التشريعات الجنائية الحديثة احتواءها على نـصوص          يه المتفق عل  من 

صريحة تبين عقوبة الشريك في الجريمة بخالف االمر بالنـسبة للفاعل،ذلـك الن     

تحديد هذه العقوبة ليس واضحا في ذاته يمكن حسمه دون سـند مـن نـصوص                

 لظهـور )435(عقوبةالقانون،ومع ذلك فقد اختلفت هذه التشريعات في تحديدها لتلك ال         

مشاكل عديدة في عقاب الشريك،ومن هذه المشاكل ما يتعلق بتحديد مقدار العقوبة            

 العقوبة التي يقررها القانون     نفسهل تكون عقوبة الشريك هي       ، التي تنال الشريك  

ام ان عقوبته تقع مختلفة عن عقوبة الفاعل؟كذلك المـدى الـذي تلعبـه               للفاعل؟

وبة التي يقررها القانون اصال بحق الشريك،فهل تبقيها الظروف واالعذار على العق

 الموضـوع تلـك     هذاوهل يبلغ تاثيرها     التخفيف؟ وأام تنالها بالتشديد     دون تعديل 

التي تدور حول بيان حكم الوضع الناشئ عن ارتكاب الفاعل جريمة مختلفة عـن              

 الـشريك   تلك التي ارادها الشريك وقت المساعدة بشان ارتكابها،فهل توقع علـى          

 عقوبة الجريمة التي اراد المـساهمة       مالمساعد عقوبة الجريمة التي ارتكبت فعال؟ا     

 بها؟

 البحث في جملة هذه التساؤالت يستلزم تناولها بشئ من التفصيل،وهذا            ان 

ماسنقوم به في هذا الفصل،حيث سنعرض للموضوع من خـالل التطـرق الـى              

.مايتعلق بتحديد عقوبة الشريك المساعد اوالً  

 نتنناول فيه اثر الظروف واالعذار على عقوبة المساعد وثالثا يتضمن بيـان             وثانيا

اثر اختالف القصد وكيفية العلم على عقوبة المساعد ورابعا سيخـصص لبحـث             

مسؤولية الشريك المساعد عن وقوع جريمة غير التي وقعت المساهمة من اجلهـا             

  -:في المباحث االربع التالية وكما يلي
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  االولحثاملب
  عقوبة الشريك باملساعدةحتديد

 اختلفت التشريعات الجنائية بشان تنظيم االحكام التي تحـدد مـسؤولية         لقد 

)436(الشريك في الجريمة  

 اختط كل تشريع له منهجا مستقال ومتسقا مع  السياسة الجنائية التي              حيث 

ريعات اعتمدها في وضع النصوص العامة،ومع ذلك يمكن تصنيف موقف هذه التش          

 المساعد الى نظامين وهما نظام يقرر للـشريك عقوبـة           الشريكمن مسالة عقاب    

الجريمة التي ساهم فيها ونظام يقرر للشريك عقوبة اخف وسنتناول هذا المبحـث             

في مطلبين االول نبحث فيه النظامين آنفي الذكر لتحديد مسلك التشريعات الجنائية            

 لمسلك المشرع العراقي فـي تحديـد        في تحديد عقوبة الشريك والثاني نخصصه     

.عقوبة الشريك  
  االولاملطلب

 الشريك عقوبةديد  التشريعات املختلفة من حتمسلك
 باملساعدة

 التشريعات في تحديدها لعقوبة الشريك الى نظامين وهما كما مبين          انقسمت 

-:في الفرعين التاليين  
  االولالفرع

  اجلرمية املقررة قانوناعقوبة

يك عقوبة الجريمة التي ساهم فيها وبذلك يساوي بين الفاعـل             للشر يتقرر 

 قانونا للجريمة،وقد اتبع هذا النظام قانون العقوبـات         قررةوالشريك في العقوبة الم   

منه وقانون العقوبات االنجليزي في المادة االولـى مـن           )59( الفرنسي في المادة  

منه  )41( في المادة وقانون العقوبات المصري    1861قانون الشركات الصادر عام   

 منه وقانون العقوبات السوداني في المواد )101( وقانون العقوبات الليبي في المادة

 فـي ومشروع قانون العقوبـات للجمهوريـة العربيـة المتحـدة            )91و90و84(

.منه )50/1( منه وكذلك قانون العقوبات العراقي في المادة )60(المادة  

حاب مذهب االستعارة المطلقة في االجرام        نادوا بهذا النظام هم اص     والذين 

وسبق بيان مذهبهم في هذه االطروحة ويستند هذا االتجاه في دعم خطته الى وحدة              
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المشروع االجرامي الذي تضامن المساهمون في خلقـه و تـساووا فـي حمـل               

 ،مشرعة في نظر ال يتبعته،باالضافة الى ان اهمية افعالهم وخطورة نواياهم االجرام       

ة جريمتهم جميعا ساهموا في وقوعها وارادوها وكان عمل كل واحد منهم            فالجريم

ضروريا لحصولها حيث لواله ماحصلت بالشكل الذي حصلت بـه فعقوبتهـا اذن             

)437(يجب ان تشملهم جميعا  
  الثانيالفرع

  اخف من عقوبة اجلرمية املقررة قانوناعقوبة

 فيها وبذلك يميـز بينـه        للشريك عقوبة اخف من عقوبة الجريمة التي ساهم        يتقرر

وقد اتبع هـذا النظـام قـانون         في العقوبة المقررة قانوناً للجريمة ،        وبين الفاعل، 

منـه وقـانون العقوبـات االلمـاني فـي           )690( العقوبات البلجيكي في المـادة    

منـه  )48و47(منه وقانون العقوبات الدنماركي فـي المـادتين        )49و48(المادتين

ــدي ــات الهولن ــانون العقوب ــادةوق ــي الم ــات )49( ف ــانون العقوب ــه وق من

) الفصل الرابع من الباب الثالث    (وقانون العقوبات السويدي  ) ومابعدها63(االيطالي

منه وقانون العقوبـات اللبنـاني فـي        )219(و قانون العقوبات السوري في المادة     

.منه)76(منه وقانون العقوبات االردني في المادة)220(المادة  

نظام في دعم اتجاههم الى االختالف بين نشاط الفاعل           دعاة هذا ال   يستند و 

ونشاط الشريك من حيث اهمية كل منهما في تنفيذ الجريمة،ذلك ان دور الفاعل في       

الجريمة هو دور رئيسي،بينما يمثل الشريك في الجريمة دورا ثانويا،واذا كان دور            

اللزوم ومن هذا  كل منهما الزما لتمام الجريمة،فثمة اختالف بينهما من حيث درجة

 هذا االختالف ولذلك يكون من االصـوب فـي خطـة            مشرعالعدالة ان اليهدر ال   

التشريع ان يكون مقدار االهمية االجرامية للنشاط ضابطا يحدد جـسامة العقـاب             

. ترتبط درحة الخطورة على المجتمع بمقدار هذه االهميةه،اذالمقرر ل  

ن الفاعل والشريك يناقض السياسة  كذلك بان المساواة في العقاب بيويقولون 

الجنائية السليمة النه يؤدي الى حمل من كانت نيته ان يقف نشاطه عند المـساهمة       
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التبعية على ان يمعن في االجرام،فيقدم على االفعال التـي تدخلـه فـي مرحلـة                

  )438(المساهمة االصلية مادام لم يتعرض من اجل ذلك الى عقاب اشد
  الثانياملطلب

شرع العراقي يف حتديد عقوبة الشريك  املمسلك
 املساعد

 المشرع العراقي من هذه المسالة نجده انه ذهب باتجـاه           سلك بالنسبة لم  اما

 مـن )50/1(المساواة القانونية في العقاب بين الفاعل والشريك حيث نصت المادة         

 من ساهم بوصفه فاعال او شريكا في ارتكاب         كل(قانون العقوبات العراقي على ان    

وهو ( )439( القانون على خالف ذلك    ينصلم  مة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما       جري

بهذا يعد من الطائفة االولى التي سبق االشارة اليها في المطلب االول مـن هـذا                

  .)المبحث

 اساس هذا النص حدد المشرع العراقي القاعدة العامة فـي تحديـد             وعلى

 بصورة عامـة لـذات      ك الشري عقوبة المساهمين وهذه القاعدة تقوم على خضوع      

 المـشرع قـصد المـساواة بـين         ان ذلك   ويعنيالعقوبة المقررة قانونا للجريمة     

 للنص التجريمي الذي وقعت المخالفة      مالمساهمين عن ذات الجريمة حيث اخضعه     

تعني بالضرورة ان تكون العقوبة التي ينطق       ال  له،ومن الجدير بالذكر ان المساواة      

 للفاعل،بـل   العقوبةد الحكم باالدانة على الشريك هي ذات        بها قاضي الموضوع بع   

 يحكـم الجريمـة التـي وقعـت         الذي هي الخضوع للنص     دةان المساواة المقصو  

المساهمة فيها اما العقوبة التي توقع على كل من الشريك والفاعل في قرار الحكم              

ه،فالمساواة  ذات تجريميفانها تخضع للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في النص ال        

 فـال يحـول     ولذلك )440(التي نقصدها اذن هي مساواة قانونية وليس مساواة فعلية        

او  ، المقرر لها االدنى  الحد  بدون المساواة بين الفاعل والشريك ان يحكم القاضي         

بالعكس اذ ان القاضي عند تحديده للعقوبة ينبغي عليه مراعاة اعتبارات عديدة منها 
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 الجرمي المنسوب لكل مساهم والخطورة اإلجرامية الكامنة        يتعلق بجسامة الفعل   ما

 الجريمـة،ويجوز   فـي في شخصية المساهم وكذلك الدور الذي قام به كل مساهم           

وله ان يوقف تنفيذ العقوبة الحد المساهمين        ، للقاضي ان يطبق الظروف القضائية    

 عن علة   ن يفصح في اسباب حكمه    بأ وفي كل ذلك اليلزم القاضي       )441(دون الباقين 

التفريق بين الفاعل والشريك في مقدار العقوبة الـذي يقـضي بـه علـى كـل                 

 ان امـر    حيث ية اليلزم ببيان كيفية استعماله لسلطته التقدير      ي القاض الن)442(منهما

ذلك متروك لفطنته وما يستخلصه من وقائع القضية وظروفهـا باعتبارهـا مـن              

)443(الموضوعالمسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة   

 التطبيقات القضائية لما تقدم ذكره نورد قرار لمحكمة التمييز العراقية           ومن

صادقت فيه على قرار صادر من محكمة الجنايات خاص بفرض العقوبة بالنـسبة             

الحد المحكومين بها عن المساهمين على نحو يختلف عن العقوبة المفروضة على            

اية جريمة عمدية او غير عمديـة       عن   يهبانه لم يسبق الحكم عل    (االخر معللة ذلك  

 ايضا ماقررته بـشان قـضية       ولها )444( )وكون دوره لم يكن رئيسيا في الجريمة      

بان فرض عقوبة االعدام على احد المتهمـين        ( حيث جاء في القرار    عليهاعرضت  

كان له ما يبرره العترافه بارتكاب جرائم قتل اخرى،مما يصبح معه وجوده خطرا 

)445()الخ...على المجتمع  

القرار الصادر من محكمة الجزاء      ( قضية اخرى قالت محكمة التمييز     وفي 

ح وبداللـة مـواد االشـتراك       /406/1وفق احكام المادة  -ع-الكبرى بادانة المتهم  

والحكم عليه  )ح(و)ز(من قانون العقوبات عن اشتراكه لقتل المجني عليهما       48/49

حيح وموافق للقانون والعدالـة     عن كل واحدة منهما باالعدام شنقا حتى الموت،ص       

وان مثل هذا الشخص     ، بالنظر لظروف الجريمة وبشاعتها وارتكابها بباعث دنئ      
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 وهنا البد لنا ان      .)446(المستهتر بأرواح الناس ال يستحق الرأفة وال يستحق الحياة        

 حتـى اليـوحي     قرار تذكر ذلك بهذا ال    أننعلق ونقول ان المحكمة ليست ملزمة ب      

ي من اجل انهاء حياته،في حين ان       أ شخصية وبأنها قد تبنت هذا الر      وكان المسالة 

 العقوبـة  وضوابط موضوعية تتبناها المحكمة وتقرر       سالموضوع يتقرر على اس   

تضمره فـي داخلهـا بـسبب        ماعن   بشكل مجرد دون ان تعبر       فتذكرهاالمناسبة  

.سلوك الجاني في الواقعة محل نظرها  

 الفاعل والشريك في العقاب كما نصت عليه          ذلك نجد ان المساواة بين     ومع 

آنفة الذكر لم تكن مساواة مطلقة كل االطالق،انمـا اسـتثنت منهـا             )50/1(المادة

حاالت معينة تكون فيها عقوبة الشريك مختلفة عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة            

لحد التي ساهم فيها،وقد جاءت هذه االستثناءات وسيلة لتهذيب قاعدة المـساواة،وا          

 نجد القيد الوارد على االطـالق فـي ذات الـنص عنـدما              حيث )447(من غلوائها 

 المادة الرابعـة    نصتوفي هذا الصدد    )مالم ينص القانون على خالف ذلك     (...قال

علـى عقوبـة    2005لسنة13من قانون مكافحة االرهاب في العراق رقم      )1(الفقرة

 من االعمـال االرهابيـة   االعدام لكل من ارتكب بصفته فاعال اصليا او شريك اياً 

الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ويعاقب المحرض والمخطط والممول           

 في هذا القانون بعقوبة الفاعل      الواردةوكل من مكن االرهابيين من القيام بالجرائم        

االصلي وهذا يعني ان المشرع العراقي في هذا القانون قد اخـذ بالمـساواة فـي                

.بين الفاعل االصلي والشريك والممول والمساعدالعقوبة   

 برزت االستثناءات الواردة في قانون العقوبات العراقي في نـصوص            لقد 

منه التي تجعل عقوبة الشريك بالمساعدة على تمكين        )268(ادةمتعددة منها نص الم   

المقبوض عليهم والمحبوسين من الهرب اكثر من عقوبة الفاعل ذاته وكذلك الحال            

المقبوض عليه او المحجوز او الموقوف       بتمكين   منه والخاصة )269(نسبة للمادة بال

.بمقتضى القانون او ساعده او سهل له الهرب  
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 انه لم ينفرد قانون العقوبات العراقي بمبدا االستثناء الوارد في نص            والواقع

تلك انما نجد ذلك في جميع القوانين التي اخذت بقاعدة المساواة او            )150/1(المادة

التي اخذت بقاعدة معاقبة الشريك بعقوبة اخف من عقوبة الفاعل لنفس السبب الذي             

 البد من االشارة بشكل عام الى ان جسامة سلوك المساعد عـادة           وهنا)448(بيناه انفا 

يكون اخف من سلوك الفاعل،وهذا يعني ان الخطورة االجراميـة الكامنـة فـي              

لفاعل االصلي للجريمة،وهذا راجـع     شخصيته هي اقل من الخطورة التي يحملها ا       

الى الشدة والغلظة والقسوة التي يحملها الفاعل والتي هي بالتاكيد اعنف واخطـر             

مما لدى الشريك المساعد،وهذا يكون مجسدا من خالل دور كل منهما على ارض             

.الواقع  
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  الثانياملبحث
  على عقوبة املساعدوأثرها و األعذار الظروف

ريمة ال تقوم اال اذا توافرت لها مجموعة من العناصر            المعلوم ان الج   من 

 على سبيل الحصر،حيث تنقسم هذه العناصـر الـى          لمشرعالقانونية التي يحددها ا   

قسمين وهما اركان الجريمة وظروفها،والذي يهمنا هنا هو القسم الثاني منها وهو            

ريك وماهي تاثيراتها على عقوبة الـش      ظروف الجريمة،فماهي ظروف الجريمة؟   

ثم يقتضي معرفة االعذار القانونية وماهيتها باعتبارها مذكورة من قبل           بالمساعدة؟

من عقد مقارنة بين الظـروف القـضائية واالعـذار          لنا   البد   واخيراً ،   المشرع  

.القانونية إكماال للفائدة  

 لها من خالل هذا المبحث وفق المطالب الثالثة          سنتطرقوعات  ض المو هذه 

-:لييالتالية وكما   
األول املطلب  

  على عقوبة املساعدوأثرها الظروف

-: ماهية الظروف يتعين التمييز بين نوعين منهالتحديد          

:الظروف التي تغير من وصف الجريمة-أوال  

وهي عناصر تدخل في تكوينها كي تحدد وصفها القانوني بين مجموعة من            

 مـن   موعةقة والتي هي مج    تقول جرائم السر   ،حيث)449(الجرائم تحمل اسما واحدا   

 تحمل اسـم    وأخرى القتل التي تحمل اسم القتل،     وجرائمالجرائم تحمل اسم السرقة     

جرائم هتك العرض،وكل مجموعة من هذه الجرائم والتي تحمل اسما تشترك فيما            

 الخاصة،فالسرقة في كل حاالتها تحمل اركان خاصة بها وكذلك          األركانبينها في   

ا انتفى احد األركان الخاصة للجريمة فقـدت تلـك الجريمـة            الخ،فاذ...القتل العمد 

 كما لو انتفـى    اسمها القانوني حتما،وقد يصل الحال الى ان تتحول الى فعل مباح،          

 ركـن  القصد الجنائي في السرقة وقد يعني ان تتحول الى جريمة كما لـو انتفـى           

. احتيال فتتحول الجريمة الى جريمةاالحتيالاالختالس في السرقة وحل محله   
                                                 

-961سـنة -العربيـة  التشريعات في الجنائية المساهمة-يحسن نجيب محمود .د: نظري )449(

 رسالة1966سنة-الجريمة ظروف في العامة النظرية-عازر عادل.وانظرد185ص القاهرة

 النظريـة -عبيـد  صـالح  ابراهيم حسنين .انظرد وكذلك ومابعدها23ص القاهرة-دكتوراه

 .القاهرة-دكتوراه رسالة1970سنة-المخففة للظروف العامة



 التي تحمل اسما واحدا وتشترك في ذات االركان الخاصة تقـسم             والجرائم 

الى صور يحمل في كل منها وصفا قانونيا محددا،ويعبر عن العنصر الذي يحـدد              

هـو عنـصر مـن      والوصف القانوني للجريمة بالظرف الذي يغير من وصـفها          

 عنـه فـي كونـه       عناصرها،وشانه في ذلك شان الركن الخاص بها،ولكنه يختلف       

الشان له باسمها القانوني وانما يقتصر على تحديد وصفها وتكفل التمييـز بينهـا              

وبين الجرائم التي تحمل نفس االسم،فالسرقة لها صورة بسيطة تقوم بمجرد توافر            

اركانها الخاصة،ولكن قد يتوافر لها عنصر اضافي فيكون السارق خادما ارتكـب            

ن قد ارتكبها ليال،فصفة الخادم او الليـل ظرفـان          او كا  السرقه اضرارا بمخدومه  

.للسرقة تغير من وصفها  

 غير الظرف من وصف الجريمة كان لهذا التغيير مظهر يدل عليه،هو واذا 

نة بالظرف لنص قانوني مختلف عن الـنص الـذي كانـت         ترخضوع الجريمة مق  

. ظرفتخضع له وهي متجردة من هذا ال  

لعقوبةالظروف التي تغير من ا-:ثانيا  

 ظروف يقتصر تاثيرها على العقوبة مبقية الجريمة علـى وصـفها             وهي 

وخضوعها لنفس النص القانوني،حيث ال شان لها بعناصر الجريمة،وانما تتـصل           

بمقدار جدارة الجاني بالعقاب كظرف العود،واهليـة الجاني،وصـلة الزوجيـة او            

د من نوع آثارها،وكونها    االبوة او البنوة فالضابط في هذا النوع من الظروف مستم         

غير ذات صلة بعناصر الجريمة واقتصارها تبعا لذلك على تحديد مقدار خطـورة             

الشخص اإلجراميـة سـواء لـصفة عامـة او بالنـسبة لطائفـة معينـة مـن                  

. على مقدار عقوبتهوبالتالي)450(الجرائم  

 تقسيمات الظروف و أنواعها بتعدد األسس التي يمكـن ان تعتمـد              وتتعدد 

،فهناك ظروف مشددة للعقاب وظروف مخففة منه وهنـاك ظـروف عامـة     عليها

تخضع لها كل الجرائم وظروف خاصة يقتصر نطاقها على جريمـة او جـرائم              

معينة وهناك ظروف ذات طبيعة مادية وتسمى بالظروف العينيـة او الظـروف             

الموضوعية وظروف ذات طبيعة شخصية،فاألولى تتصل بالجانب المادي للجريمة         
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ثانية تتصل بالجانب المعنوي لها أي الجانب الشخصي للجريمة وقـد سـميت             وال

الظروف التي توجب تخفيف العقوبة او االعفاء منهـا عنـد اقترافهـا باالعـذار               

.)451(واالعذار قد تكون مادية وقد تكون شخصية  

 ان عرفنا الظروف وبينا تقسيماتها البد ان نبحث في سؤالنا الـسابق              بعد 

ي مقدمة بحث هذا الموضوع وهو مدى تاثير هذه الظـروف علـى             الذي أثرناه ف  

 عقوبة الشريك بالمساعدة المحددة في القانون؟

 االجابة على هذا السؤال ليس باالمر اليسير،حيث الموضـوع محـل             ان 

 وفي الفقه الجنائي الحـديث،فبعض القـوانين   بل ، )452(خالف في القوانين الحديثة   

 صراحة وحاولـت حـسمها بنـصوص صـريحة          العقابية اشارت لهذه المشكلة   

 االلماني والقوانين العربية ومنها القانون العراقي وبعـضها اكتفـى           انونفيها،كالق

بوضع قاعدة عامة ثم ترك للفقه والقضاء مهمة استخالص حكم الظـروف منهـا              

 ذلك ففي المستطاع تصور مذهبين في تحديـد تـاثير           ومع )453(كالقانون الفرنسي 

-:بة الشريك في الجريمةالظروف على عقو  

مذهب استقالل الشريك والفاعل كل بظروفه-1  

 تتـوافر   التي ظروف المذهب يجعل المرجع في تحديد عقوبة المساهم الى ال         وهذا

لديه فتتأثر عقوبته بها أيا كان نوعها سواء أكـان فـاعال أصـليا أم شـريكا،اما                 

.الشريك اطالقاالظروف التي تتوافر لدى الفاعل االصلي فال يتاثر بها   

مذهب تاثر الشريك بظروف الفاعل االصلي-2  

 المذهب يجعل المرجع في تحديد عقوبة الشريك الى الظروف التي تتوفر لدى وهذا

الفاعل،اذ يكون لهذه الظروف تاثيرها على عقوبة الشريك،ويستتبع ذلك عدم تاثره           

توافرة في الوقت   بالظروف الخاصة التي تتوافر لديه اي الظروف التي ال تكون م          

.نفسه لدى الفاعل االصلي  
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 ان كل مذهب من هذين المذهبين مرتبط بالفكرة االساسية التي يقيم             الواقع 

 فالقول بان الجرائم تتعدد بتعـدد       جريمة سياسته تجاه المساهمة في ال     مشرع عليها ال

المساهمين ،على أساس أن نشاط كل مساهم يشكل جريمة على حدة ويعني ذلـك              

 استقالل المساهم بظروفه،اما القول بوحدة الجريمة على الرغم مـن تعـدد           ترجيح

وان نشاط الشريك ال يستمد صفته اإلجرامية من ذاته وإنما مـن             المساهمين فيها، 

 الفاعل دون الظروف    نشاط الفاعل،فيعني ذلك االعتداد بالظروف التي تتوافر لدى       

 المذهبين غير مطلقـين فثمـة        ذلك فان هذين   ومع ،   )454( الشريك التي تتوافر لدى  

 بينهما،فالظروف المادية،وهي التي تتصل بـالركن       الفاعتبارات تضيق شقة الخ   

المادي للجريمة وتفترض ازدياد خطورته او تضاؤلها،يتاثر بها المساهمون جميعا          

طبقا لكال المذهبين،فهي عنصر في جريمة كل مساهم وهي عنصر في الجريمـة             

 قلنا بان المساهم في الجريمة يتاثر بالظروف التـي          ،واذاعنهاالتي يسالون جميعا    

 ان مـشرع تتوافر لدى غيره من المساهمين فهذه القاعدة ليست مطلقة اذ بوسـع ال       

 يشترط العلم بتوافر هذه الظروف وبوسعه ان يضيق مـن           كانيورد القيود عليها،  

ن مـن   نطاق تلك القاعدة،كان يقصرها على ظروف سهلت ارتكاب الجريمة،او كا         

وبوسعه )من قانون العقوبات العراقي   51/2المادة( شانها ذلك او االثنين معا كما في      

ان يستبعد من حكمها ظروفا يحددها على سبيل الحصر،كالظروف التي ترجع الى            

).عقوبات عراقي54المادة(القصد الجنائي او العلم ببعض عناصر الجريمة كما في  

عدم تاثر المساهم بظروف المساهمين      ع فيها   مشر الحدود التي يقرر ال    وفي 

ر دواذا ق  بظروفه،ساهم  االخرين فاعلين ام شركاء فانه يطبق قاعدة استقالل كل م         

 التاثير لها على عقوبته باعتبـاره ال       )الشريك(ظروف المساهم التبعي  بأن  رع  مشال

يستمد االجرام من نشاطه وانما من نشاط الفاعل فهـو اليجعـل هـذه القاعـدة                

مة ظروف ذات طابع شخصي بحت اليها المرجع في تحديد مقدار جدارة            مطلقة،فث

الشريك بالعقاب،فان توافرت لديه لم يكن بد من االعتداد بها والتسليم بتاثيرها على             

عقوبته،ومثال على ذلك ظرف العود والعذر المتعلق بـصغر الـسن،فان تـوافر             

فيفا،وهذه القاعدة مقـررة    احدهما لدى الشريك تاثرت به عقوبته حتما،تشديدا او تخ        
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 قلنا باستقالل   واذا)455(في كل القوانين التي تخضع عقوبة الشريك لظروف الفاعل        

كل مساهم بظروفه فال يعني هذا المبدأ ان الترد عليه االستثناءات فيمتـد تـاثير               

 سـبيل المثـال نـشير الـى ان          لىبعض الظروف الى غير من توافرت فيهم وع       

يرها الى كل المساهمين في الجريمة علـى الـرغم مـن            الظروف المادية يمتد تاث   

التسليم اصال بقاعدة استقالل كل مساهم بظروفه،وباالضافة الى ذلك فقد يكون علم            

.المساهم بتوفر الظرف لدى غيره يكون سببا لكي يمتد تاثيره اليه  

 وبعد ان استعرضنا ما جاء بالمذهبين آنفي الذكر البـد لنـا مـن                واالن 

 فنجد بان مذهب استقالل كل مساهم بظروفه هو المذهب األقـرب            ينهمابالمفاضلة  

الى العدالة،ويقره المنطق،ويمتاز بالسهولة في التطبيق العملي،كما انه يتماشى مع          

االتجاه الحديث الداعي الى مبدأ تفريد العقاب حيث يخضع امر تحديد عقوبة كـل              

ته وظروف قضيته وهذا ال     مساهم الى تقدير محكمة الموضوع تبعا لدوره وخطور       

يتعارض وفكرة وحدة الجريمة الذي ايدناه في الفصل االول من هذه االطروحـة             

 ته كـل مـساهم بمـسؤولي   الل بين وحدة الجريمة ومبدا استق   اًحيث ال نجد تعارض   

. عنها  

 ان من يتتبع نصوص مواد قانون العقوبات العراقي بخصوص ذات والواقع 

يرى بانه كان اقرب الى مـذهب        )54و52و51( وادمالالموضوع وباالخص منها    

 قناعتنـا فـي     يزيد وما ،   )456(استقالل كل مساهم بظروفه منه الى المذهب االخر       

 المنهج الذي سار عليه في تفريد العقاب على نحو          ،هوتقييم اتجاه مشرعنا نحو ذلك    

ينص فيه احيانا على عقوبـة للـشريك،بينما يعفـى القاعـل مـن ذات الفعـل                 

عقوبات الذي افرد عقوبة للمحرض باحدى طـرق العالنيـة علـى            )305(ةكالماد

سحب االموال من المصارف بينما اعفى الفاعل وهو الساحب لتلك االموال مـن             

العقوبة،وفي احيـان اخـرى نجـده يـساوي بـين عقوبـة الفاعـل والـشريك               
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 التي تؤثر في عقوبة الشريك عـن الجريمـة          والظروف)457(عقوبات)294(كالمادة

 تقسيمها الى قسمين سنتناولها بالبحث تفصيال في فرعين وهـي الظـروف             يمكن

 تـاثير تلـك   مـدى المادية والظروف الشخصية ومنهج بحثنا في ذلك هو استبيان      

الظروف على عقوبة المساعد،وعلى اساس الواقع العملي في تطبيق نهج المشرع           

وقـف الفقـه    من قانون العقوبات،وسنـشير الـى م      )52و51(العراقي في المادتين  

-:والتشريع المقارن عند الضرورة وعلى الوجه االتي  
  االولالفرع

 الظروف املادية

 الظروف المادية بانها الظروف التي تتصل بذات الجريمة البـشخص      تعني

الفاعل،ويسميها البعض بالظروف العينية او الموضوعية ويكـون اتـصال هـذه            

 ينال منه ويترتب عليه التـاثير       الظروف بالركن المادي للجريمة وتفترض تعديال     

على مقدار الخطورة الكامنة فيه،وبذلك تصبح بعـد اتـصالها بالجريمـة جـزءا              

 العبـادة   المسكون،ومحلمنها،ومثالها ظرف الليل والطريق العام واالكراه والمحل        

في جريمة السرقة،واستعمال السم في جريمة القتل العمد،وكظرف نقص قيمة المال  

 اثر هذه الظروف الى جميـع       ويمتد)458(نارين في جريمة السرقة   المسروق عن دي  

المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او شركاء،وتعليل ذلـك ان هـذه الظـروف              

.   لجميع المساهميننسبةتتصل بماديات الجريمة،وهي واحدة بال  

وحـدة   ( لفكـرة  حتميـة  الحكم نتيجـة     وهذا يسالون عن نفس الجريمة      اذ 

م من تعدد المساهمين وباالضافة الى ذلك فان اتجاه ارادة كـل            على الرغ )الجريمة

 جملتها يعني في الوقت نفسه اتجاهه الى كل اجزاء ركنها           فيمساهم الى الجريمة    
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 مقارنة دراسة-ومابعدها169ص
 بطبيعة تتعلق التي تلك موضوعية ظروفا تعد(بقوله االيطالي العقوبات قانون عرفها وقد )458(

ـ  صـفة  باي تتعلق او الفعل ومكان وزمان وموضوع ووسائل ونوع  كـذلك  داخرى،وتع

 للمجنـي  الشخصية والصفات باالموال او الخطر او الضرر بجسامة لقعتت التي الظروف

 المرجـع -الوسـيط -الخلـف  حـسين  علي.وانظرد ايطالي عقوبات)70(المادة عليه،انظر

 .484ص974سنة-الجنائي القانون-راشد علي.ود738ص-السابق



 الظروف على الشريك ولـو      سريوت ،   )459(المادي كما تحددها مالبسات ارتكابها    

 المشرع يجعل    القاعدة سندها من نصوص القانون،ذلك ان      ولهذه)460(كان جاهال بها  

تاثير ظروف الفاعل الشخصية التي تغير من وصف الجريمة على عقوبة الشريك            

 المخالفة امتداد اثر الظروف المادية      ممنوطا بعلمه بتوافرها،ويستفاد من ذلك بمفهو     

.اليه ولو لم يعلم بها  

 الشريك بالظرف المادي اذا كان قد استبعده تأثر هنا تساؤل عن مدى ويثار 

في اتفاقه مع الفاعل،او ثبت انه لم يكن في استطاعته توقعه؟يرى بعـض             صراحة  

 مصر أيد عدد من الفقهـاء     الظروف،وفيالفقهاء في فرنسا عدم تأثر الشريك بهذه        

الرأي القائل بعدم تاثر الشريك في مثل هذه الحالة،كما لو اتفق الشريك مع الفاعل              

تكب الفاعل السرقة مقترنة على     على ارتكاب سرقة دون اللجوء الى أي اكراه فير        

وقالوا ان جريمة السرقة نتيجة محتملـة        ، بظرف االكراه  -الرغم من هذا االتفاق   

لالتفاق الذي ابرمه مع الفاعل األصلي،إنما يسال فقط عن الجريمة التـي أرادهـا              

فعال أي التي انصب عليها قصده المباشر وهي جريمة الـسرقة البـسيطة بـدون               

 يلق هذا الراي تاييدا في العراق،رغم استناده الـى تطبيـق            ولم)461(ظرف االكراه 

 هذه الظروف التـي  في .سليم للقواعد العامة في القانون النه يخالف خطة المشرع       

عقوبات وهي خطة خرج فيها على تلك القواعد        )51(نص عليها صراحة في المادة    

يها هذه الظروف   فاالصل وجوب ان يتجه القصد الجنائي الى الوقائع التي تقوم عل          

اذ انها من عناصر الجريمة ولذلك كان التطبيق السليم للمبادئ القانونية مقتضيا اال             

 بها،ويعني ذلم من باب اولـى       عالماري هذه الظروف على الشريك اال اذا كان         ست

و لم يكن باستطاعته توقعها،فال محل      أانه اذا استبعدها الشريك باالتفاق مع الفاعل        

 ولكن المشرع لم يلتزم بهذه القواعد فخطته استبعاد القـصد           اليهرها  ثيأن يمتد ت  ال
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الخطة قد افصح عنها     وهذه ، الجنائي كاساس لمسؤولية الشريك عن هذه الظروف      

بجعله دور العلم مقتصرا على الظروف الشخـصية التـي تغيـر مـن وصـف                

ي خطته   االتجاه نؤيده نحن حيث نرى بان ماذهب اليه المشرع ف          وهذا)462(الجريمة

رغم مخالفته لتطبيق القواعد العامة امر اقتضته مصلحة المجتمع لخطـورة تلـك             

االفعال وعدم التهاون في عقاب مرتكبيها فاعلين كانوا ام شركاء السيما اذا كانت             

 المحتملة الوقوع التصالها بماديـات الجريمـة        األمورالظروف المادية اصال من     

د بان هذه المسؤولية تتفق مع فكـرة وحـدة          طبقا للمجرى العادي لالمور،كما نج    

 الجريمة التي قارفها المـساهمون بظروفهـا        عنالجريمة،حيث يفترض مسائلتهم    

 امتداد الظروف المادية الى الشريك حتى وان كان غير عالما بها            وان )463(المادية

امر يقتضيه المنطق والعدل الن الشريك بدخوله الجريمة قد رضي بكل ما تنتجـه              

اث،وهو امر مطلق فال تفرقة بين هذه الظروف تبعا لها ان كانت مـشددة او               االحد

 السالح  فحمل ،تغير من وصف الجريمة او تغير في العقوبة       كانت   وسواء ،   فةمخف

 الفاعل كان   ان يعتبر ظرفا ماديا مشدد لعقوبة السرقة فيسأل عنه الشريك ولو جهل          

 المسروق تقل قيمته عن دينارين،     كون مال    او ،   )464(يحمل سالحا عند ارتكابه لها    

وهو ظرف مادي مخفف يستفيد منه جميع المساهمين في الجريمة،ولو لم يقتـصر             

 هذا الحكم على الظروف المادية التـي        ،ويسري)465(توقع بعضهم على هذا المبلغ    
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 نفـس  1960/مـايو 2وكـذلك  1561ص 461رقم6س المصدر نفس-1955ديسمبر 27و

 152رقـم  23س الـنقض  مجموعةاحكام-1972مايو/8وكذلك402ص80رقم1س/المصدر

 .31ص26س-النقض احكام مجموعة-12/1/1975وكذلك672ص
 اثرهـا  ويمتـد  العقاب من معفية مادية ظروف بانها االباحة اسباب الفقهاء بعض يصف )465(

-الـسابق  المرجـع -مـصطفى  الـسعيد .انظـرد -الجريمـة  فـي  المساهمين جميع الى

 حيـث  الجريمـة  اركـان  الحد نفي ولكنها ظرفا ليس االباحة اسباب ان والحقيقة310ص

 .532ص-الجنائية السماهمة-حسني نجيب محمود.انظرد مباح الفعل يصبح بوجوده



تتخذ صورة ازدياد جسامة النتيجة االجرامية،كحدوث الموت او العاهة او الجرح           

الموت في الحريق او تهديد وسائل النقل او تعـذيب مـتهم            او الضرب او حدوث     

لحمله على االعتراف فالشريك في الجرح او الضرب او الحريق يسال عن الموت             

.  يتوقع افضاء الفعل اليهموتشدد عقوبته ولو ل  

 قانون العقوبات العراقي اشار صراحة الى حكم الظروف المادية فـي             ان 

اذا توفرت في الجريمة ظروف مادية مـن شـانها          (منه التي تنص على   )51(المادة

 اثارها على كل من ساهم في ارتكابهـا فـاعال او            سرتتشديد العقوبة او تخفيفها     

والمالحظة الوحيدة على هذا النص عدم اشارته لحكـم         (شريكا علم بهذا او لم يعلم     

  اط ية من العقوبة،تلك الظروف التي من شانها جعـل النـش          عفَّالظروف المادية الم

الصادر عن الفاعل االصلي مباحـا كحالـة الـدفاع المنـصوص عليهـا فـي                

 )63( من قانون العقوبات وحالة الضرورة المنصوص عليها في المادة        )42(المادة

منه التي هي حالة من الحاالت التي تنفي المسؤولية الجنائية عن الفاعل ومع ذلك              

 المشرع قـد    نير،حيث اذا كا  نجد ان استنتاج حكم لهذين الظرفين امرا ليس بالعس        

من قانون العقوبات امتداد اثر الظروف المادية المخففة         )51( قرر في ذات المادة   

الى كافة المساهمين،فان الظرف المادي المعفى من العقاب او مـانع المـسؤولية             

وعلى ذلك ال يعاقـب مـن        ، او سبب االباحة يسري عليه من باب أولى       الجنائية  

الدفاع عن نفسه بان يعطيه سالحا لرد االعتداء،كما ال يعاقـب           يساعد الفاعل في    

الفاعل ايضا الن الفعل اليعد جريمة اصال وكذلك الحال فيما لو ساعد اخر وهـو               

.)466(في حالة الضرورة  

 عدم االشارة في نص المادة اعاله الى حكم الظروف المادية المعفيـة              ان 

عملية لسد النقص التشريعي عن طريق للعقاب تكفل به القضاء من خالل تطبيقاته ال

.االجتهاد واالستنتاج  

 تطبيقات القضاء العراقي بشان الظروف المادية ما قضت به محكمة            ومن 

ال عقاب على من ارتكب جريمـة ألجأتـه الـى           (التمييز في قرارها الذي جاء فيه     

                                                 
السعيد مـصطفى الـسعيد ،      .  ود 232ابق ، ص  حميد السعدي ، المرجع الس    . د: ينظر   )466(
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 ارتكابها ضرورة وقاية نفسه من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به ولم             

.  )467()يكن إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخرى  

لقد أثارت ظروف الحادث وخاصة ما       ( لها ايضا القرار الذي بينت فيه      كما 

 قاضي التحقيق بان والد المتهم بعد ان فتح الباب وقف أمامورد بشهادات الشاهدين   

 )ع(  بين ولده المـتهم    عنده للوقوف على ما يريده المجني عليه وجماعته وليحول        

وبين الخروج من الدار لمقابلتهم واالحتكاك بهم وان ما كـشفت عنـه ظـروف               

الحادث من وقائع بدأ بحضور المجني عليه ومن معه بالشكل الذي أشير إليه أعاله              

وما قاموا به من استفزازات واعتداءات بالضرب على باب دار المتهم واهله تشير             

 اعتداء قام به المجني عليه وجماعتـه        عن الدفاع نجمت    الى قيام حالة من حاالت    

يبيح للمتهم وغيره رده ودفعه فـي حـدود الـضرر المحتمـل حـصوله مـن                 

   )468()الخ..االعتداء

 قضاء محكمة التمييز كان قد استقر على ان الظروف الماديـة بكافـة               ان 

غيـر ان   انواعها تسري على كافة المساهمين في جريمة فاعلين كانوا ام شركاء            

هذا ال يعفي ان تفرض محكمة الموضوع العقوبة على الشريك وجوبا بما يساوي             

عقوبة الفاعل حيث ان التساوي في تطبيق الظرف المادي المشدد او المخفـف او              

المعفى ال يعني التساوي في مقدار عقوبة الفاعل والشريك عند تحديدها من قبـل              

ر في قضاء محكمة التمييز العراقيـة       محكمة الموضوع والنطق به،وهذا مبدأ مستق     

وللتدليل على ذلك ما نستخلصه من قرار لمحكمة تمييز كانت قد صادقت فيه على              

 وفـق المـادة    )ف(و )ز( و )ح( قرار محكمة الجنايـات الـذي ادان كـال مـن          

منـه لقيـامهم باالتفـاق      47/48/49عقوبات بداللة مواد االشـتراك     )ز/406/1(

عمدا حيث جاء في قرار التصديق      )ر(و)ح س (و)ع(ليهمواالشتراك بقتل المجني ع   

 )ز( وبالسجن المؤبد على كـل مـن      )ح(اما بشان عقوبة االعدام المقضي بها على      

                                                 
-التمييـز  محكمة قرارات في الجنائي الفقه-27/4/1955 في55/ج/237القرار :نظري )467(

-الجنـائي  الفقه-3/11/1934في934/ج/144القرار وكذلك34ص223رقم-االول المجلد

 .363ص240رقم-االول المجلد
 ).منشور غير(6/2/983في82/83/عامة ئةهي/211و123القرار:  نظري )468(



 حادثـة عقوبات جـاءت متناسـبة مـع وقـائع ال          )132( استدالال للمادة  )ف(و

 يبين لنا ان بامكـان المحكمـة تطبيـق          قرار في هذا ال   ورد ما   ،ان)469(وظروفها

لعامة الخاصة بالتخفيف او بالتشديد كلما وجدت موجبا لذلك وهذا التطبيق           القواعد ا 

.عقوبات انفة الذكر )51(  نصت عليها المادةالتياليخل بالقاعدة العامة   

 على المبدا المتقـدم كانـت قـد          للتأكيد قرار اخر لمحكمة التمييز      وهناك 

ايات تضمن تفريـدا    صادقت فيه محكمة التمييز االتحادية على قرار لمحكمة الجن        

لعقاب الفاعل عن عقاب الشريك رغم ان القضية كانت متعلقة بجريمة ارتكبت من             

قبل الفاعل مقترنة بظرف مادي مشدد،حيث عاقبت الفاعل باالعـدام فـي حـين              

عقوبات وقـد جـاء فـي       )132/1(عاقبت الشريك بالسجن المؤبد استدالال بالمادة     

 بالسجن المؤبد جاء متناسبا مع الدور الذي        ان الحكم عليه  ( حيثيات قرار التصديق  

 جرائم القتل وانما حرض المتهم االخر       يذفلم يكن دوره رئيسا بتنف    -ع-قام به المتهم  

)470()على قتل المجني عليهم،عليه تكون العقوبة متناسبة مع دوره في االشتراك  

 وكونها تعني معنى    المادية تطبيقات القضاء المصري بشان الظروف       ومن

 يسري على الظروف المشددة وكذلك المخففة،ما قضت به محكمة الـنقض            مطلق

فحمل السالح ظرف مادي مشدد لعقوبة السرقة فيضار به الشريك ولـو    (...وقولها

)471(...) كان يحمل سالحاالفاعلجهل ان   

 العديد من القرارات التي اكدت بان الظروف المادية تسري في            أيضا ولها 

فاعلين او شركاء سواء علموا بها ام لم يعلموا،وسـواء          مواجهة جميع المساهمين    

ساهم كل منهم في وجودها ام لم يساهم فيها سوى بعضهم،وسواء سهلت ارتكـاب              

وعلى اساس هذا قضت محكمة النقض المصرية       ،  الجريمة ام لم تؤثر على تنفيذها     

من المقرر ان ظرف االكراه في السرقة ظرف عيني متعلق باالركـان الماديـة              (
                                                 

 2301القرارات وانظر)منشور غير(17/1/988في87/88/عامة هيئة/116القرار :نظري )469(

 فـي  1980/موسعة ثانية /423وكذلك 215ص 4ع 5س القضائية النشرة 1974/جنايات/

 منـشور  غيـر 19/12/1990فـي 1990/موسعة ثانية 159و )منشور غير (17/1/1980

 .منشور غير17/1/1988في88-87/ةعام هيئة/116و
 )منشور غير(17/1/1/988في87/88/عامة هيئة/124القرار:  نظري )470(
 .375ص282رقم3ج-القانونية القواعد مجموعة-1934/اكتوبر29مصري نقض: نظري )471(



المكونة للجريمة ولذلك فهو يسري على كل من اسهم في الجريمة المقترنة بـه ،               

كما صدرت احكام عديدة تمثل      . )472()ولو كان وقوعه من احدهم فقط دون الباقين       

االتجاه القائل عدم استلزام توافر علم المـساهمين بـالظروف الماديـة المقترنـة              

لوها وحجة القضاء المصري في     بالجريمة ، حيث يسأل جميعهم عنها حتى ولو جه        

ذلك ان الظروف المادية تتعلق بماديات الجريمة وتعد فيحكم خصائصها ، ولـذلك             

  .)473(يسأل عنها الشريك بالمساعدة سواء كانت مشددة او مخففة

وفي قرار اخر لها اكدت المحكمة ما يفيد ان سريان الظروف المادية على               

لما كان القـانون    (حتمالي جاء في القرار     المساهمين لكونها تدخل في مقصدهم اال     

يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه تجعله مسؤوالً 

ويحاسب . عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها            

ـ               ة على كل جريمة تقع ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيج

ان ما اتخذه القضاء المصري في       . )474()الخ.. محتملة لفعل االشتراك الذي قارفه      

القرارات المشار اليها جاء رغم خلو القانون المصري من المبدأ الذي جاءت بـه              

من قانون العقوبات العراقي، حيث لم ينص القانون لديهم على حكـم            ) 51(المادة  

جهة الجميع من عدمه ، وقـد انطلـق         الظروف المادية من حيث سريانها في موا      

القضاء المصري كما هو واضح من ان سريانها على المساهمين يستند الـى مـا               

قرره المشرع من تحميل الشريك بالنتائج االحتمالية التي يرتكبها الفاعل حتى ولو            

                                                 
، 50 السنة التاسعة ، رقم –الحكام  مجموعة ا– 1958/فبراير /17نقض مصري : ينظر )472(

 ،  281 ، ص  16 رقـم    16 س – ، المجموعة    1965/مارس/ 23  وبنفس االتجاه  177ص

، 251 العدد العاشر رقم     – 46 ص –ية   مجلة المحاماة المصر   – 1964/ديسمبر/21وكذلك  

 ، وكـذلك    181 ، ص  34 رقـم    11 س – المجموعـة    – 29/2/1960 وكذلك   1104ص

  .848 ، ص166 رقم 15 س- المجموعة21/12/1964
 ، 402 ، ص80 رقـم  11موعة احكام الـنقض س  مج– 960/مايو/2نقض مصري ،  )473(

  .375 ، ص282 رقم 3 المجموعة جـ– 1934/اكتوبر/29وقرارها في 
  .333 ، ص4 جـ-1938/نوفمبر/ 14نقض مصري ،  )474(



لم يتجه اليها ارادته ، فيكون من باب اولى تحميل الشريك بالظروف المادية التي              

  .)475(ارتكاب الجريمة حتى ولو لم يعلم بهااحاطت ب

                                                 
 سـنة  – القـسم العـام   –عقوبات  قانون ال–مأمون محمد سالمة . تفصيل ذلك د: ينظر  )475(

 مجموعة االحكام السنة التاسعة رقم      1958/فبراير/17نقض  :  ، وينظر    487، ص 1983

تـصدر  /  ، مجلة المحاماة المـصرية       1964/ديسمبر/21 ، وكذلك القرار     177 ، ص  50

 ،  1104 ، ص  251رقـم   / عن نقابة المحامين السنة السادسة واالربعين ، العدد العاشـر           

 ،  80 مجموعة احكام النقض السنة الحاديـة عـشر ، رقـم             1960/مايو  /2وكذلك نقض   

  .43ص



 الفرع الثاني
 الظروف الشخصية

الكالم عن الظروف بشكل عام ، ان الظروف الشخصية     عند  ينا  سبق وان ب   

هي ظروف تتصل بالجانب المعنوي للجريمة أي الجانب الشخصي لها وهي بهذا            

، لذا  )476(لقانونترتبط بمقدار خطورة الشخص االجرامية على الحق الذي يحميه ا         

بذات الجريمة ، وهي على نوعين فأما       ال  فان هذه الظروف تتصل بشخص الجاني       

ان تكون ظروف شخصية مشددة لعقوبة الجريمة ، واما ظروف شخصية مخففـة             

والظروف الشخصية المشددة لعقوبة الجريمة اما ان يكون من شأنها تـسهيل            . لها

. في تسهيلها ارتكاب الجريمة او ان تكون ليس ذات شأن  

فان كانت الظروف الشخصية المشددة لعقوبة الجريمة قد سهلت ارتكابهـا             

فان حكمها هو سريانها على صاحبها فقط ، وعدم سـريانها علـى غيـره مـن                 

المساهمين معه فيها اال اذا كان المساهم عالماً بالظرف المشدد هذا ، فـان اتفـق                

رقة بناء على هذا االتفاق فـان       سخادم مع شخص اخر لسرقة مخدومه وقد تمت ال        

يسري على الخادم نفسه وال يسري على الشخص االخـر          ) المشدد(ف الخادم   ظر

المتعاون معه في السرقة فاعالً كان ام شريكاً ، اال اذا كان يعلم بهذا الظرف ، أي                 

يعلم بأنه يعاون خادماً في سرقة مخدومه ، وان يكون هذا العلم متحقق وقت اتيانه               

  .)477(ط الذي تقوم به مساهمته في الجريمةالنشا

                                                 
تعد ظروفاً شخصية تلك التي تتعلق بمدى القصد او درجة " وقد عرفها القانون االيطالي  )476(

، ق بالروابط بيه وبين المجني عليه     الخطأ او باالحوال او الصفات الشخصية للجاني او تتعل        

ة للشخص الجـاني    وتعد كذلك الظروف اللصيقة بشخص الجاني وتتصل بالظروف اللصيق        

 عقوبات ايطالي ) 703 (ودلعبالمسؤولية وا
 القسم –ة متخصصات القيت على طلبة الدراسة ال محاضر–علي حسين الخلف : ينظر  )477(

 2/12/1997 جلسة   1965 لسنة   9886طعن  : وينظر   . 121ص/  ، 989الجنائي لعام   

 =1996بادئ النقض الجديدة مـن      مالفريدة في    عوض حسن ، الموسوعة   . ينظر مؤلف د  

وكـذلك   . 584 ، ص  2000، دار المطبوعات الجامعية ، االسـكندرية ،          1999لنهاية  =

 السنة التاسعة   632 ، وطعن رقم     15/2/2000 جلسة   1961 لسنة   12507طعن  : ينظر  

، تاسـع حدث احكام الـنقض الفـصل ال       موسوعة عبد الفتاح مراد ، ال      8/5/1939جلسة  

  .267 و ص88ص



منها ) الثانية(من قانون العقوبات العراقي الفقرة ) 51(وفي ذلك تقول المادة  

اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فال تسري على             " 

" .غير صاحبها اال اذا كان عالماً بها   

ؤدي اليه اطالق تطبيق القاعدة وعلة هذا النص واضحة وهي تفادي ما قد ي 

المذكورة من تشديد للعقاب بسبب ظروف شخصية يجهلها المساهم االخر ، وقد ال             

يرضى بالدخول في الجريمة لو كان يعلمها ، حيث يـشترط لـسريان الظـروف               

الشخصية على المساهم االخر ، ان يكون المساهم االخر عالماً بها ، وان يكـون               

في ارتكاب الجريمة ، وان يكون عالماً بهذا الظـرف          الظرف الشخصي قد سهل     

. متحققاً وقت مساهمته في الجريمة او قبلها وذلك من باب اولى   

وهذه االمور مسائل موضوعية يتم التثبت منها من قبل محكمة الموضوع ،  

فمن يشترك مع موظف في تزوير محرر رسمي تكون عقوبته اشد اذا كان يعلـم               

فاعل الجريمة هذه ، وكذلك نفس االمر بالنسبة لمن يـشترك           وقت اشتراكه بصفة    

مع طبيب في عملية اجهاض وهو يعلم صفة الفاعل االصلي للجريمة بانه طبيـب              

.عند اشتراكه معه   

اما الظروف الشخصية المشددة لعقوبة الجريمة التي ليس من شأنها تسهيل             

تتعدى في تأثيرهـا    ارتكاب الجريمة ، فتبقى ظروف ذات صفة شخصية بحتة ال           

شخص صاحبها ، حيث ال اتصال لها بعناصر الجريمة وال تأثير لها بالتالي على              

وصفها فظرف العود ال يتعدى اثره شخص من تعلـق بـه هـذا الظـرف مـن                  

من قـانون   ) 51/3(وفي ذلك تقول المادة      . )478(المساهمين سواء علم او لم يعلم     

بـه   يتعدى اثرها شخص من تعلقـت        اما ما عدا ذلك من الظروف فال      " العقوبات  

، ومن تطبيقات القـضاء العراقـي بـشأن         " فاً مشددة او مخففة     وسواء كانت ظر  

لشخصية التي من شأنها تسهيل ارتكاب الجريمة ما قضت به محكمـة            االظروف  

الجنايات إسناد واقعة قتل     لقد فات محكمة  (التمييز في احد قراراتها الذي جاء فيه        

عقوبات ، باعتبار ان المجنـي      ) أ/406/1(من المادة   ) د( الفقرة   المجني عليه إلى  

الفاعلة األصلية حيث انه والدها ، وباعتبار ان قتـل          ) ف(عليه هو أصل للمتهمة     

                                                 
  .122ابق ، صعلي حسين الخلف ، المرجع الس. د: ينظر  )478(



مثلما يسري على الفاعل    ) المتهم ج (األصل وهو ظرف مشدد يسري على الشريك        

مة يمتد أثـره    األصلي ، ان الظرف الشخصي المشدد المساعد على ارتكاب الجري         

إلى الشريك طالما كان هذا عالماً به ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييـز                

في قضايا مماثلة شملت بها محكمة التمييز هذا الظرف الشخصي المشدد أشخاصاً            

آخرين من قبيل الشركاء ولو كان هذا الظرف الشخص المشدد يتصف به حقيقـة              

م الشريك به لذا قرر تصديق القرارات تعديالً        الفاعل األصلي من منطلق تحقق عل     

إننا نعتقد وكما هو شأن غيرنا ، بأن المشرع كـان غيـر موفـق                . )479(الخ...) 

عندما نص على سريان الظروف الشخصية التي تسهل ارتكاب الجريمة إلى غير            

من توافرت لديه ، ألن الحكمة من التشديد مبنية على اعتبارات شخصية مرتبطـة         

. )480( معين دون غيرهبمساهم  

عقوبات برمتهـا لتـصبح      ) 51(وإزاء هذا نقترح ان تعاد صياغة المادة         

بفقرتين األولى منها تبقى كما هي في صدر المادة ، أما الفقرة الثانية فتكون كمـا                

منهـا فـال    ففة لها أو    أما إذا توافرت ظروف شخصية مشددة للعقوبة أو مخ        : يلي  

ونرى بأن هذه الصياغة جـديرة      .  كان ام شريكاً     تسري على غير صاحبها فاعالً    

باستيعاب مالحظتنا السابقة حيث ان األصل في ذلك هـو ان ال تـأثير لظـروف                

الشريك الشخصية المشددة على غيره من المساهمين في الجريمة ، شركاء كـانوا             

أم فاعلين ، إنما تختص بصاحبها فقط ، وهذا الحكم لم يرد به نص فـي القـانون                  

صري على عكس ما جاء به القانون العراقي حينما نص صراحة في ذيل المادة              الم

آنفة الذكر ، ولكنه  حكم مستمد من الفكرة األساسـية التـي تقـوم عليهـا                 ) 51(

المساهمة الجنائية ، وهي فكرة استعارة الشريك إجرامه من نشاط الفاعل األصلي            

.للجريمة المرتكبة ذاتها  
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كـان   كان الشريك محرضاً على عملية اإلجهاض او        وتطبيقاً لذلك ، فإذا      

 فيها طبيباً ومن أجراها ليس بطبيب وال صيدالني وال ممرضـة ، فـإن               المساعد

عقوبة االشتراك في جريمة إجهاض عادية غير مرتبطة بظـرف          بالطبيب يعاقب   

في حين ذهب بعض الفقهاء إلى ان الشريك إذا كان مجرماً عائداً وكان    . )481(مشدد

ل األصلي مجرم ألول مرة فتشدد العقوبة هنا بحق الـشريك دون الفاعـل ،               الفاع

باعتبار ان الشريك يساهم في الفعل المادي المرتكب من قبل الفاعل ، ولذلك إذا لم               

تتوفر هذه الظروف في الفاعل قال يتغير وصف الجريمة ، وحتى ولو كانت تلـك               

التجاه بشكل عـام ، ولكننـي   إني اتفق مع هذا ا  . )482(الظروف قائمة لدى الشريك   

أرى بالنسبة إلى ظرف العود ان يصار إلى اعتباره كالظرف المادي مـن حيـث               

أثره رغم تعلقه بشخص صاحبه ، وذلك الن المجرم العائد فاعالً كان ام شريكاً في    

الجريمة يكون ذو دور أساس في تلك الجريمة بغض النظـر عـن صـفته فيهـا      

همين للعمل معه تحت تأثير تجاربه في هذا الحقـل         متمرس باإلجرام ويغري المسا   

وهو أداة مشجعة للمساهمين على ارتكاب الجريمة حيث يقـوي مـن عـزيمتهم              

وبالتالي فان العائد له خطورة خاصة على امن المجتمع وسالمته وعلى أساس ما             

 على كل من ساهم بالجريمة بشرط       - كظرف مشدد  –تقدم رأينا ان يمتد اثر العود       

ون عالماً بتلك الصفة قبل ارتكاب الجريمة ويمكن ان نذهب الى هذا االتجاه             ان يك 

من قانون العقوبات ، التي خصت الظروف ) 51(مستندين في ذلك إلى نص المادة 

الشخصية المشددة التي من شانها تسهيل ارتكاب الجريمة ، وامتداد أثرهـا علـى              

ان هذا المقترح يـشكل اسـهامة       وبرأينا  . غير صاحبا إن كان األخير عالماً بها        

متواضعة في مجال مكافحة الجريمة والحد من تفاقمها عن طريـق ردع أدواتهـا              

.المؤثرة   

دة نـورد    ومن تطبيقات القضاء العراقي بشأن الظروف الشخصية المـشد         

مبدأ عدم مسألة الشخص عن ظـروف       على  حيث أكدت فيه    قراراً لمحكمة التمييز    

هذه الظروف ال تعكس على الجريمة ، وعليه فإنهـا          لصيقة بشخص آخر ، وبأن      
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وفق المادة  ) م(و  ) ع(صدقت قراراً المحكمة الكبرى الذي يقضي بإدانة المتهمين         

) م(بالحبس الشديد لمدة سنتين وعلى المـدان        ) ع(منه والحكم على المدان     ) 67(

ما المـدان   باألشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات باعتباره من المجرمين العائدين ، أ          

كما قررت محكمة التمييز في قرار آخر لها        . )483(فلم يثبت كونه مجرماً عائداً    ) ع(

ان العود هو سبب من أسباب التشديد بحق من يتـصف           (عن ذات المبدأ ما نصه      

.)484()بها  

أما بالنسبة للظروف الشخصية المخففة فإن تأثيرها يكون معلقاً بمن وجدت     

ومن تطبيقـات   . )485(واملموا بذلك أم لم يع    لسواء ع يه دون غيره من المساهمين      ف

القضاء العراقي األخرى بشأن تلك الظروف نذكر قراراً لمحكمة التمييـز الـذي             

) ش و (و) ش(صدق بموجبه على قرار محكمة الجنايات المتضمن إدانة المتهمين          

عقوبات بداللة مواد االشتراك عن قتلهم المجنـي عليـه          ) ح/406/1(وفق المادة   

تمهيداً لسرقة نقوده ، حيث اعتبرت محكمـة التمييـز اسـتدالل محكمـة              ) ص(

) ش(عقوبات عند فرض عقوبة السجن المؤبد بحق المدان         ) 79(الموضوع بالمادة   

.)486(كان صواباً ألنه لم يتم العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة  

ن  ولمحكمة التمييز قرار آخر صدقت فيه قرار المحكمة الكبرى المتـضم           

بالسجن لمدة سبع سنوات عـن التهمـة األولـى          ) ص(فرض عقوبة بحق المدان     

عقوبات وعن التهمة الثانية بالحبس البـسيط لمـدة         ) 74 و   73(استدالالً بالمادتين   

خمسة أشهر بداللة المادتين المذكورتين أيضاً ولم يستفد بقية الشركاء من ظـرف             

  .)487(غر السنالمتهم المذكور باعتباره ظرفاً شخصياً وهو ص
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 املطلب الثاني

 األعذار القانونية وأثرها على عقوبة املساعد

يقصد باألعذار القانونية تلك الظروف التي يخصها المشرع ينص صريح            

، أو اإلعفاء من    )488(من القانون ويترتب عليها تخفيف عقوبة الجريمة المتصلة بها        

.)489(العقوبة وجوبياً  

 نوعين ، فهي أما أعذار شخـصية ماديـة           واألعذار القانونية تكون على    

) 52(وتأثيرها بالعقوبة يكون أما بالتخفيف أو باإلعفاء منها وهذا ما بينته المـادة              

إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق            " عقوبات بقولها   

إلـى   في ارتكاب الجريمة فال يتعدى أثرهـا         – فاعالً او شريكاً     –احد المساهمين   

" .غير من تعلقت به   

أما األعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له فإنها تسري في حـق                

كل من ساهم في ارتكاب الجريمة ، وعليه سنعرض لموضوع األعذار بنوعيهـا             

:حيث سنتناول كالً منهما بفرع مستقل وكما يأتي   
 الفرع األول

 األعذار الشخصية 

 سببه بشخص المساهم فاعالً كان أم شريكاً وكما إن العذر الشخصي يتصل 

قلنا بأنه أما عذراً مخففاً أو معفياً للعقاب ، ومثال العذر المخفف هو ما نصت عليه                

بحالة مفاجئة الزوج لزوجتـه متلبـسة       المتعلقة  من قانون العقوبات    ) 409(المادة  

فال يعاقب الـزوج    بالزنا ، فان قتلها زوجها في الحال مع عشيقها ، أو أي منهما              

كـان قـد    بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة قانوناً ، وإنما يعاقب بعقوبة اخف ، وان             

 الزوج في قتل الزوجة وعـشيقها فـال يـستفيد           ساهم بالمساعدة شخص آخر مع    

وهـذا مـا يمكـن      . الشريك المساعد من أحكام هذا العذر بأي حال من األحوال           

اقي متمثالً بقضاء محكمة التمييز حيث قضت       استخالصه من تطبيقات القضاء العر    

هذه المحكمة في احد قراراتها بنقض قرار محكمة الجنايات المتـضمن باعتبـار             
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مشمولة بالباعث الشريف ، ألنها ارتكبت غسالً للعار        ) ع(و  ) ح(المتهمين  جريمة  

ة الذي لحق بهما من جراء فعل المجني عليها المخالف لآلداب ، وقد عللت المحكم             

ان المتهمين غريبان عن المجنـي عليهـا وال         (لة  التمييز قرارها بنقض القرار قائ    

يمتان لها بصلة قربى وال يصيبها العار من أي عمل من أعمال المجنـي عليهـا                

وكانت محكمة الجنايـات    . )490()الخ... المعتبرة خرقاً للعادات واألخالق الفاضلة      

وفق ما تقدم ، قد شـملت المتهمـين    من قبل محكمة التمييز قراراها المنقوضفي  

المذكورين أعاله بالباعث الشريف مع شقيقي المجني عليها والذين أقدموا جميعـاً            

لديهم جميعاً ، في حـين      الشريف  على قتل المجني عليها على أساس توفر الباعث         

قضت محكمة التمييز بشمول الشقيقين بالعذر الشخصي المخفف دون من ساهموا           

.رمعهم من الغي  

و  ) 264/2(أما العذر المعفي من العقوبة فمثاله ما نصت عليه المـادتين             

، 2005لسنة ) 13(من قانون مكافحة االرهاب رقم ) 5/1(والمادة عقوبات ) 427(

حيث تتعلق األولى بإعفاء الجاني من العقاب إذا تقدم إلى السلطات واعلمها بمكان             

ك إنقاذ المخطوف والقبض علـى      وجود المخطوف قبل اكتشافه ، وترتب على ذل       

عقوبات فأنها تتعلق بزواج الخـاطف مـن المخطوفـة          ) 427(أما المادة   . الجناة  

يعفى (من قانون مكافة االرهاب فقد نصت على        ) 5/1( اما المادة    زواجاً صحيحاً ،  

من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختـصة قبـل         

ة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض علـى الجانـة او              اكتشاف الجريم 

 ومن الجدير بالذكر هنا القول بأن النص الوارد في المادة           ) .حال دون تنفيذ الفعل   

آنفة الذكر حدد بأن اثر العذر الشخصي ال يتعدي إلى غير من تعلق بـه ،                ) 52(

منها شـمول العـذر     ومع ذلك نجد القضاء العراقي كان قد اصدر عدة قرارات ض          

 الى اشـريك  –من قانون العقوبات ) 427(الشخصي هذا وخاصة في حدود المادة    

إعفاء الخـاطف   (رغم اقتصار النص على الفاعل حيث جاء بقرار محكمة التمييز           

من العقوبة بسبب زواجه من المخطوفة يستلزم إعفاء شـركائه الـذين سـاهموا              

سبب إلى ذلك وهو عدم تعـريض العائلـة         بارتكاب الجريمة إذ العلة واحدة في ال      
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ي اثـر العـذر     إننا ال نرى موجباً لتعـد     . )491()للفضيحة نتيجة لمحاكمة الشركاء   

الشخصي إلى غير من تعلق به من المساهمين بما فيهم الشركاء، والسبب هـو ان               

النص واضح وصريح وال يحتاج إلى اجتهاد في حكمه ، كما ان العلة فـي هـذا                 

م التعريض للفضيحة فقط الذي قدر النص جانبـاً منـه، ولكـن             النص لم يكن لعد   

مقتضيات العدالة تستلزم عدم إفالت المساهمين اآلخرين من العقاب جراء دخولهم           

. النص ة المفهوم المخالف لصراحهووهذا . في هذه الجريمة   

ومن الجدير بالذكر ان اإلجراء الذي يتخذ في حال توفر شروط هذه المادة               

تحريك الدعوى والتحقيق فيها واإلجراءات األخرى ، وإذا كان قد صدر           هو وقف   

اءات الدعوى أو التنفيذ بحـسب      م في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم وتستأنف إجر       كح

ل إذا انتهى الزواج بطالق قد صدر من الزوج بغيـر سـبب مـشروع أو                اواألح

صرفه وذلـك   بطالق قد حكمت به المحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ت           

.قبل انقضاء ثالث سنوات على وقف اإلجراءات   

إذن اإلعفاء من العقوبة هو مؤقت ومرهون بدوام عقد الزواج ولذلك سمي              

.بوقف اإلجراءات وليس اإلعفاء النهائي المطلق   

ومن بين نصوص القانون األخرى التي نصت على العذر الشخصي المعفي مـن             

 المتعلقة بإعفاء من يقوم بإخبار الـسلطات عـن          منه) 59(العقوبة هو نص المادة     

وجود اتفاق جنائي ،حيث يذهب البعض إلى اعتبار هذا العذر من األحوال المادية             

التي تتعلق بذات الجريمة ، حيث يخفف من وقعها ويقلل من جـسامتها ، ولـذلك                

ونرى كما يرى   . )492(يرى هؤالء ان يستفيد منه كل المساهمين فاعلين أو شركاء         

ذا الرأي غير مقبول ألنه مبني على تجاهل لالعتبـارات الشخـصية            هيرنا ان   غ

                                                 
 ، الفقه الجنائي في قرارات محاكم       25/2/1953 في   1953/جنايات  /110القرار  : ينظر )491(

 فـي   1963/جنايـات   / 1070 وكذلك قرارها    529 ، ص  357التمييز ، المجلد الثاني رقم      

 ، 68رات محكمـة التمييـز ، المجلـد األول ، رقـم      ، الفقه الجنائي في قرا  18/7/1963

أعذار شخصية  ة في قانون العقوبات العراقي حددت       ويالحظ ان هناك مواد كثير     . 114ص

اضافة للمواد  ) 311(و  ) 218(و  ) 217(و  ) 273/3(و  ) ب/183(معفية من العقوبة ومنها     

 ,التي ذكرناها في ثنايا البحث في هذا الفرع 
  .371د محمود مصطفى ، القسم العام ، المرجع السابق ، صمحمو: ينظر  )492(



البحتة التي أملت هذا النص فضالً عن ان نتائج األخذ بالرأي تكون غير مقبولـة               

 مقتضيات النص اسـتوجبتها     اضافة الى ان   ،   )493(وفق مقتضيات المنطق والعدل   

  .)494(ة وفتح باب التوبةاعتبارات السياسة الجنائية لغرض تسهيل إثبات الجريم

وهنا يمكن االستدالل الضمني على ذلك بما ذهبت إليه محكمـة التمييـز               

ال يستفيد الشريك األجنبي عن المجنـي       (العراقية في احد قراراتها حيث جاء فيه        

عليها من الظرف المخفف للجريمة الواقعة غسالً للعار إذ ال يمسه عار المجنـي              

.)495()عليها   

عقوبة فهو ما نصت عليه الفقرة الثانيـة مـن المـادة             للمخفف ل أما العذر ا   

يعد عذراً مخففاً من العقوبـة      : (الخامسة من قانون مكافحة اإلرهاب النافذ بقولها        

 تللجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للـشخص إذا قـدم             

الجريمة من قبل   معلمات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف          

السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلـى الـتمكن مـن القـبض علـى         

).المساهمين اآلخرين وتكون العقوبة بالسجن  
 الفرع الثاني
  األعذار املادية

أما بشأن األعذار المادية فهي على عكس األعذار الشخصية حيث يـستفيد     

، وهذا واضح من صـراحة المـادة        منها كافة المساهمين فاعلين كانوا أم شركاء        

 األعذار المادية المعفيـة مـن العقـاب أو           اما "من قانون العقوبات بقولها     ) 52(

وهـي بـذلك    " المخففة له فأنها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة             

                                                 
رؤوف عبيد، جرائم االعتداء علـى األشـخاص        . د, من الناقدين للرأي المتقدم     : ينظر   )493(

 .92 ، ص1974 ، القاهرة ، 6واألموال ، ط
 1967 ةأكرم نشأت إبراهيم ، األحكام العامة في قانون العقوبات العراقي لسن          . د: ينظر   )494(

وعلي حـسين الـشامي ، المرجـع         ؛   316 ؛ علي بدوي ، المرجع السابق ، ص        90، ص 

 ، في القانون المصري المقارن ، رسالة دكتوراه ،          1949، جريمة االتفاق الجنائي ،      السابق

  .218القاهرة، ص
 4 ع 5 ، النشرة القضائية ، س       23/11/1974 في   974/جنايات/ 2301القرار  : ينظر   )495(

  .215، ص



، فلو ساعد شخص شخصاً آخر      )496(تكون أما أعذار معفية من العقاب أو مخففة له        

العائدة للدولة ، ثم اتلف مـن قبـل الفاعـل قبـل             المالية  دات  في تزوير احد السن   

استعماله ، ففي هذه الحالة يعفى كل من الفاعل والمساعد من العقـاب المقـرر ،                

.من قانون العقوبات ) 303(وذلك لتوفر العذر المعفي استناداً لنص المادة   

يس بـشخص    ويعد العذر المتقدم عذراً مادياً لكنه متعلق بجسم الجريمة ول          

أما العذر المادي المخفف للعقوبة ، فهو نوع من المبررات التـي مـن              . مرتكبها  

شأنها لو توافرت تخفيف عقوبة الشخص ، وحكمها حكم األعذار المادية المعفيـة             

من العقاب ، حيث تسري على جميع المساهمين فاعلين كانوا أم شركاء ، وتختلف              

 تخففه فقط ومثالها حالة تجاوز حدود الدفاع        من حيث انها ال تزيل العقاب بل انها       

الشرعي ، وتجاوز حدود تأديب الزوج لزوجته او البنه ، ففي هـذه األحـوال ال                

يتخلص الفاعل من العقوبة بل تبقى مسؤوليته الجزائية ، ولكنه يتعـرض لعقوبـة              

 اخف نسبياً من العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ، نظراً لوجود عذر مادي ينص            

عليه القانون ، رغم تطبيقه جوازي ومتروك أمر تقديره واألخذ به لقناعة المحكمة             

وهذه المسؤولية المخففة المقترنة بالعذر المادي المخفف تشمل الـشريك والفاعـل       

.)497(بدون تمييز  

 قررتـه محكمـة      ومن تطبيقات القضاء العراقي بشأن األعذار المادية ما        

عـن   المتهمون من قبل المجني عليـه ودافعـوا          موجإذا ه ( بأحد قراراتها    التمييز

 احدهم لحق الدفاع الشرعي بمالحقته المجني       أنفسهم دون سابق اتفاق ، فإن تجاوز      

عليه وأصابته من الخلف تجعله لوحده متجـاوزاً حـق الـدفاع الـشرعي دون               

                                                 
يرى البعض ان التفريق بين األعذار والظروف المخففة ال يستند إلى أساس علمي سليم               )496(

فهي تفرقة مصطنعة ، حيث ان األعذار والظروف كليهما من طبيعة واحدة يضاف إلى ذلك               

حسنين . د. ان األعذار المخففة ليست سوى ظروف مخففة أشار إليها القانون بنفس صريح             

 ؛  321 ، ص  1970 – دراسة مقارنـة     –العامة للظروف المخففة    إبراهيم صالح ، النظرية     

ناطق الدوري ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، موجز المذكرات التي ألقيت على              . د

  .71 ، ص1975طلبة كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 
عقوبات عراقي  ) 45(المادة  : ينظر   . 222حميد السعيدي ، القسم لعام ، ص      . د: ينظر   )497(

. 



عدم وجود اشتراك في الجريمـة       انه وبالنظر ل    ويفهم من هذا القرار ،     )498()الباقين

ان سريان العذر المادي المخفف المتوفر في القضية وهو حالـة تجـاوز حـدود      ف

الدفاع الشرعي ال يسري على كافة المتهمين حيث ال اتفاق بينهم علـى ارتكـاب               

.الجريمة   

وان احدهم دافع عن نفسه لوحده ولكنه تجاوز حدود الدفاع الشرعي مـن             

 ، ونحن نؤيد هذا االتجـاه ،        ل لوحده مسؤولية فعله   مهمين ويتح غيره من المت  دون  

ذلك الن حالة تجاوز حق الدفاع الشرعي هي حالة موضـوعية وليـست حالـة               

شخصية وبالتالي تسري على كافة المتهمين فـاعلين كـانوا ام شـركاء ، وهـذا                

االستنتاج مأخوذ من مفهوم المخالفة للقرار سالف الذكر ، حيث ان محكمة التمييز             

ن تقول لو كان هناك اشتراك بين المتهمين المـدافعين          المذكورة أرادت بقرارها ا   

وتجاوز احدهم حق الدفاع الشرعي ، ألمكن سريان اثر حالـة التجـاوز لكافـة               

المساهمين ، والعلة في ذلك لم يكن من مطلق المساهمة وأثرها على المـساهمين              

 فحسب ، بل العتقادنا من منطلق كون حالة الدفاع الشرعي وحالة تجاوز حـدوده             

مسألتين موضوعيتين تتعلقان بالجريمة ، فإن توافرت إحدى الحالتين فـي فعـل             

الفاعل يكون أثرها شامل لكافة المساهمين ، شأنها فـي ذلـك شـأن الظـروف                

  .)499(المادية
 املطلب الثالث

القضائية ومتيزها عن األعذار القانونيةالظروف   

 ظروفاً قانونيـة عينتهـا       سبق لنا أن بينا بأن األعذار القانونية ما هي إالّ          

أما الظروف القضائية فهـي      . )500(نصوص القانون ، العتبارات قدرها المشرع     

اضي الموضوع ، حيث لـم يبـين        ظروف ترك المشرع تحديدها وأمر تقديرها لق      

 حكمها وتأثيرها على المساهمين في الجريمة بنص صريح في القـانون ،             المشرع

                                                 
 ، مجلة األحكام العدلية ، العدد الثـاني ، الـسنة            1976/ جنايات  / 288القرار  : ينظر   )498(

  .377 ، ص1977السابعة ، 
  .123علي حسين الخلف ، محاضرات ، المرجع السابق ، ص. بهذا المعنى د: ينظر  )499(
  .123علي حسين الخلف ، الوسيط ، المرجع السابق ، ص. د:  ينظر )500(



وإزاء  . )501(صى وال يمكن اإلحاطة بهـا     ومرد ذلك هو كون هذه الظروف ال تح       

ذلك ترك المشرع لمحكمة الموضوع مهمة بيانها مستخلـصه ذلـك مـن وقـائع               

الجريمة وأحوال المجرم حيث تختلف باختالف كل قضية ، وتكون هذه الظـروف      

وحكمها انها تسري   لها ،   على نوعين ، فهي أما ان تكون مشددة للعقوبة او مخففة            

اعالً كان ام شريكاً ان أراد قاضي الموضوع إدخالهـا فـي            على من يختص بها ف    

حساب العقوبة ، وال اثر لها على غير صاحبها ، ويالحظ ان المشرع وان كان لم                

 رسم الخطـوط الرئيـسة للـسياسة        هينص عليها بسبب استحالة حصرها ، إالّ أن       

ة تقدير  الجنائية التي يجب على القاضي إتباعها عند أخذه بهذه الظروف في مرحل           

العقوبة المناسبة للجريمة المرتكبة ، والمشرع بذلك ترك للقاضي حريـة اختيـار             

 ، حيث رسم المشرع الحدود المـسموح        )502(العقوبة الالزمة وفق ضوابط قانونية    

بها للقاضي عند توفر الظرف في القضية وان يحدد العقوبة وفق ما هو مرسوم له               

  .)503(قانوناً

ضائية ما قضت به محكمة عراقي بشأن الظروف القومن تطبيقات القضاء ال 

ان عدم تمسك المتهم بقواعد األخالق الفاضـلة        ( في إحدى قراراتها بقولها      التمييز

  .)504 ()وعدم مباالته بالقيم اإلنسانية تستوجب أخذه بالشدة

 من الظروف القضائية المخففة كـون        تبريع(وكذلك قراراها الذي جاء فيه       

ومن األمثلة على الظروف     . )505 ()الخ... ذجة وليس لها سوابق     المتهمة امرأة سا  

                                                 
علي بدوي ، المرجع    .  ؛ د  344محمود إبراهيم إسماعيل ، المرجع السابق ،        . د:  ينظر   )501(

  .300السابق ، ص
في هذا المعنى حسن البغال ، الظروف المشددة والمخففة في قـانون العقوبـات              :  ينظر   )502(

بة  من قانون العقوبـات بالنـس      132و  131كذلك المادتين   : ينظر   . 17فقهاً وقضاء ، ص   

 . منه بالنسبة للمشددة منها 136و 135للمخففة منها والمادتين 
 .عقوبات عراقي ) 137و 133( يالحظ المادتين )503(
، منشور في مجلة    1978 هيئة عامة /427 والمرقم   10/2/1979القرار المؤرخ   :  ينظر   )504(

  .197 ، 1979 سنة 2 و1 العدد4القضاء التي تصدرها نقابة المحامين ، س
منشور في قضاء محكمة التمييـز ،        . 12/3/68 في   1969/جنايات/92القرار  : ظر   ين )505(

  .683 ، ص1972المجلد الخامس ، 



ان للقاضـي   القضائية المشددة هو مساعدة االبن شخصاً على ضرب والده ، جاز            

دون الفاعل الذي قام باالعتداء ، ومـن الظـروف          ) الشريك(يشدد عقاب المساعد    

يمة للثأر من قاتل    القضائية المخففة هي كما لو كان الفاعل أو الشريك مدفوعاً للجر          

والده ، وهنا يجوز للقاضي ان يخفف من عقوبة الشخص المعنى بهذا الثأر لكـن               

هذا التخفيف مرده ظرفاً شخصياً قدرته المحكمة ، وبالتالي ال يسري على كل من              

التمييـز بـين    ساهم في الجريمة من غير صاحبه الذي تعلق به هذا الظـرف ، و             

ضائية يسير ، فالظرف القانوني هو ظرف نـص         الظروف الق الظروف القانونية و  

كمـا أن   . عليه القانون صراحة في حين أن الظروف القضائي لم يحدده المشرع            

الظرف القانوني يكون القاضي ملزماً بتطبيقه في حين ان الظرف القضائي أمـر             

والظروف القانونية  . وان شاء أهمله    به  جوازي لقاضي الموضوع إن شاء استدل       

 حيث أثرها على المساهمين بها تبعاً لنوعها فإن كانت ظروفاً مادية أو             تختلف من 

كل منها له حكم خاص به ، أمـا الظـروف القـضائية      ظروفاً شخصية أو أعذار     

.فحكمها يسري على صاحبها فقط ، وال يتعدى أثرها إلى بقية المساهمين مطلقاً   

ضائية نورد هذا    ومن تطبيقات القضاء العراقي األخرى بشأن الظروف الق        

عرض فيه دليالً علـى     د أصدرته محكمة جنايات دهوك حيث ن      القرار الذي كانت ق   

استعمال محكمة الموضوع الظرف القضائي وتدخل محكمـة التمييـز بموجـب            

من قانون العقوبات ، الذي يوجب على       ) 134(سلطتها الرقابية تطبيقاً لنص المادة      

: ، ويمكن تلخيص وقائع القضية بما يلـي          الحكمالمحكمة ان تبين أسباب تخفيفها      

للبحث ) ص خ(و ) ف(ذهبوا إلى دار المجني عليهما     ) ص(و  ) ع(و  ) أ(المتهمين  

وحصلت ) ص خ (و  ) ف(وزوجته ابنة المجني عليهما     ) أ(في الخالف العائلي بين     

بإطالق النـار   ) أ(بين المتهمين وبين المجني عليهم مشاجرة قام على أثرها المتهم           

وقام المتهمين اآلخرين أيضاً بطعنه بالحربة والسكين أدى        ) ف(لى المجني عليه    ع

ص (ذلك إلى وفاته متأثراً بإصاباته المتعددة وعندما حاولت زوجة المجني عليـه             

أطلق عليها المتهم المـذكور النـار       ) أ(االستنجاد بالناس وتعلقها بثياب المتهم      ) خ

حاكمة المتهم األول والثاني غيابياً أصـدرت       وبعد إجراء م  . وقتلها وهرب الجميع    

من قـانون العقوبـات     ) أ/0406/1محكمة الجنايات قرارها بإدانتهما وفق المادة       

ووفـق المـادة    ) ف( منه عن جريمة قتل المجني عليه        47/48/49بداللة المواد   



) ص خ ( منه عن جريمة قتل المجني عليها        47/48/49بداللة المواد   ) ج/406/1(

وبعد إرسال الحكم إلى محكمـة التمييـز صـدق          . ليهما باإلعدام شنقاً    وحكمت ع 

نفسه وأعيدت محاكمتـه مجـدداً      ) ع(القرار الغيابي ، وبعد إعالنه ، سلم المدان         

عقوبـات  ) 132(فأدين بنفس المادة السابقة إالّ ان محكمة الجنايات استدلت بالمادة           

) أ(أمـا المـدان     . تهمين  وحكمت بالسجن خمسة عشرة سنة عن كل تهمة من الم         

وبعد عرض القرار على الهيئـة      . فبالنظر لوفاته أوقفت اإلجراءات القانونية بحقه       

 قرارها بتـصديق قـرار اإلدانـة       ة التمييز أصدرت محكمة التمييز      العامة لمحكم 

.)506(المشار إليه) 132(وحذف االستدالل بالمادة   

ز الموقرة من حيـث النتيجـة     إننا في الوقت الذي نؤيد اتجاه محكمة التميي        

الواردة في قرار محكمـة الموضـوع ألن هـذا          ) 132(بحذف االستدالل بالمادة    

عقوبات أوجبت علـى المحكمـة      ) 134(الحذف له ما يبرره في القانون ، فالمادة         

عند جنوحها للتخفيف في العقوبة ان تبين أسباب حكمها الظرف الذي اقتضى هذا             

ده ال في قرار محكمة الموضوع وال في قـرار محكمـة            التخفيف ، وهذا ما ال نج     

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن االسـتدالل بمـواد االشـتراك             . التمييز أعاله   

لذي استدلت بها محكمة الموضوع وصدقت عليها محكمة التمييـز ،            ا 47/48/49

 فاعلين أصليين وليس من بينهم      المتهمين هم  استدالل غير دقيق ذلك الن       ترى بأن 

من قانون العقوبات وال مسوغ     ) 47(ريك ، والفاعل األصلي تنطبق عليه المادة        ش

 منه ألن المتهمين ساهموا في ارتكاب الجريمـة بإتيـانهم           49و  48لذكر المادتين   

من إطـالق النـار مـن األول        المتكونة  أفعاالً مكونة لركنها المادي وهذه األفعال       

 فال محـل لتطبيـق نـص المـادتين          والضرب بالحربة من المتهم الثاني ، وعليه      

شائع في قضائنا فكثيرة هي القرارات التي       خطأ  المذكورتين ، وهذا األمر يبدو انه       

وجدناها بهذا الشكل والتي يختلط فيها اإلسناد بما ال يجعل أي تمييز بـين فعـل                

ونجد انه من نافلة القول بأن التمييز بين الفاعل والشريك له           . الفاعل وفعل الشريك  

 اعتبار تعـدد الجنـاة      لما في ذلك من اثر في العقاب ، باالضافة الى         همية كبيرة   أ

ظرفاً مشدداً ، وما استقر عليه الفقه هو أن التعدد يعني تعدد الفـاعلين األصـليين                
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حيث ال يمكن تصور التعدد عند ارتكاب جريمة من فاعل أصلي واحد شركاء له              

للتمييز بين الفاعل والشريك أهمية من      ان  بالمساعدة أو باالتفاق أو بالتحريض كما       

حيث توافر أركان بعض الجرائم فهناك جرائم ال يمكن تصور ارتكابها إالّ من قبل              

شخص ذي صفة معينة وبالتالي فإن هذه الصفة تصبح ركناً من أركان الجريمة ال              

 وأهميتها تظهر من حيث   . الخ  ...تتحقق من دون قيامها ، كالرشوة وجريمة الزنا         

تطبيق أسباب اإلباحة ، حيث ال يتمتع بتلك األسباب إالّ من يحمل صـفة معينـة                

كالطبيب الذي أبيح له إجراء عمليات جراحية في جسم اإلنسان ، والتأديب الـذي              

.أبيح لألب أو للزوج   

إننا وبهذه المناسبة نورد نماذج على سبيل المثال ال الحصر لقرارات عديدة  

 من  47/48/49وردت فيها إشارة لمواد المساهمة الثالث       صادرة من القضاء وقد     

، )507(قانون العقوبات رغم أن وقائع القضية المعنية ال تسوغ هذا االستدالل المطلق

.فضالً عن عدد من القرارات التي سبق االستدالل بها في هذا المبحث   

تسود كثيـر مـن      ولكل ما تقدم ينبغي التنويه عن هذه الحالة التي نجدها            

االسـتدالل  تبرز في مجـال     وتشكل قصوراً في حسن تطبيق القانون        ،   القرارات  

فـي أحكـام المحـاكم     يتم االنتبـاه اليهـا      طالب بتواضع أن    المشار إليه آنفاً ، ون    

المناسـبة بمـا يحقـق      اإلشارة الى مواد المساهمة     كلما تطلب االمر    وقراراتها ،   

. لنصوص القانون التطبيق السليم  
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ثالثاملبحث ال  
 اثر اختالف القصد وآيفية العلم يف عقوبة املساعد

إذا اختلـف    " من قانون العقوبات العراقي على ما يلي        ) 54(نصت المادة    

 أو كيفية علمه بها عن قصد – فاعالً أو شريكاً –قصد احد المساهمين في الجريمة 

سب قصده  غيره من المساهمين أو عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بح             

.)508("او كيفية علمه  

يتضح من هذا النص أن المساهم يسأل في حدود قصده وعلمه عن الجريمة             

 فاعالً كـان    –التي ارتكبت حيث الظروف التي تتصل بقصد المساهم في الجريمة           

 أو بكيفية علمه بها يتأثر بها غيره ، سواء كانت هذه الظروف تقتضي              –أم شريكاً   

.م تغيير عقوبتها ، أم امتناع مسؤولية الجاني نهائياًتغيير وصف الواقعة ، أ  

 ينصرف اثر هذه الظروف إلى غير صاحبها الـذي           ال ففي جميع األحوال  

يتصف بها ، وهذا يعني استقالل الشريك عن الفاعل بالنسبة للظروف التـي مـن               

شأنها التأثير على الوصف القانوني للجريمة من حيث تغيير وصـف الواقعـة أو              

، ويرى بعض الفقهاء فـي      )509( عقوبتها أو امتناع المسؤولية عن المعني بها       تغيير

هذا خروج المشرع عن القاعدة بالنسبة للشريك الـذي تقتـضي تبعيتـه للفاعـل               

استعارته إلجرامه من جريمة األخير ومهما كان وصفها ، أن يسأل طبقاً لقـصد              

) 51/1(قاً لنص المادة    الفاعل أو كيفية علمه ، حتى وان اختلف عنه في ذلك ، طب            

 ، بينما يرى آخرون عكس ذلك بسبب ان هـذه القاعـدة             )510(من قانون العقوبات  

باشتراطها علم الشريك بالظرف تقرر اعتبار القصد الجنائي المنسوب إليه ركنـاً            

في مسؤوليته عنه، وهي بذلك تقرر استقالل الشريك في قصده عن الفاعل ، أمـا               

الواقعة على النحو الذي     كيفية العلم ، فإن علم الشريك ب       إذا كان الظرف راجعاً إلى    

. )511(سبب التشديد يجعله مستحقاً للعقاب المشدديقوم به   
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فإذا توافر لدى فاعل في جريمة القتل العمد سبق اإلصرار في حـين لـم               

يتوافر ذلك لدى الشريك المساعد كانت لكل منهما عقوبته طبقاً لقصده ، وإذا علـم       

ريمة إخفاء األشياء المتحصلة عن السرقة أو المتحصلة من جناية أو           الفاعل في ج  

 بذلك كانت لكل منهما عقوبته الخاصة        بمصدرها، في حين لم يعلم المساعد      جنحة

 ، والمهم في هذا ان المساهم في الجريمة يـسأل فـي حـدود               )512(به طبقاً لقصده  

وعلى هذا األسـاس     . )513(قصده وعلمه ترتب على ذلك تشديد العقوبة او تخفيفها        

يمكن ان نتصور عقاباً للشريك اشد جسامة من عقاب الفاعل كما في حالة تـوافر               

ظرف سبق اإلصرار في جريمة القتل لدى المساعد دون عقاب الفاعل وهنا يعاقب             

. الشريك بعقوبة مشددة في حين يكون عقاب الفاعل عن جريمة قتل عمد بسيطة   

لدى احد المساهمين في الجريمة ظرف      يها  فكما يمكننا تصور حالة يتوافر      

) ب(و) أ(متصل بقصده منها يقتضي تغيير وصفها وال يتوافر لدى الباقيين ومثالها 

كـان  ) أ (بالعصي على رأسه وجسمه ، وثبـت ان قـصد         ) ج ( على ضرباًونزال  

كان مجرد إيالمه بالضرب ، فالواقعة      ) ب( وقصد   )ج(إزهاق روح المجني عليه     

ة لألول جريمة قتل عمدية في حالة وفاة المجني عليه ، وإذا نجا مـن               تكون بالنسب 

.الموت فإنها تكون شروعاً في جريمة قتل عمدية   

أما بالنسبة للثاني فهي جريمة ضرب مفضي إلى موت عند وفاة المجنـي             

عليه أو اعتداء بسيط عند عدم وفاته ، وال يغير من ذلك أن كان األول والثاني قد                 

.ى االعتداء تفاهماً عل  

بمـساعدة  ) أ(أما بالنسبة إلى اختالف العلم فيمكن أن نتصور مثلها بقيـام            

يعلم ان الشيء المسروق متحـصل مـن     ) أ(على إخفاء شيء مسروق وكان      ) ب(

يعتقد انه متحصل من جنحة سـرقة فهنـا         ) ب(جناية سرقة باإلكراه في حين ان       

فـي  ) أ(نون العقوبات بالنسبة لــ      من قا ) 460(الجريمة تكون جناية طبقاً للمادة      
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تكون جريمته جنحة طبقاً للشق األخير مـن المـادة ذاتهـا            ) ب(حين ان الشريك    

.وتحدد عقوبة كل منهما تبعاً لذلك   

آنفة الـذكر ،    ) 54(ومما هو جدير بالمالحظة ان النص الوارد في المادة          

ان الحكم الذي   لم يأت بشيء جديد ، حيث        اتسم به من وضوح ،       وعلى الرغم مما  

 المتعلقة بالقصد الجنائي ، حيـث       قررته المادة المذكورة مستفاد من القواعد العامة      

قوم المسؤولية الجنائية طبقاً لهذه القواعد تبعاً لقـصد المـساهم فـي الجريمـة               ت

 ، ورب   )514(والعناصر الذي يتكون منها هذا القصد وهي عنصري العلم واإلرادة         

 صحيحة ، ولكن المشرع أراد في ذلك توكيداً          المالحظة حتج علينا يقول بأن هذه    م

لتلك القواعد في هذا الموضع، فإننا نقول ان هذه المادة ربما تكون زائدة وال مبرر               

لها ظاهرياً سيما أنها جاءت مربكة للمادة التي سبقتها والتي عاقبت المساهم فـي              

 التي قـصد المـساهم      الجريمة بعقوبة الجريمة التي وقعت فعالً ، ولو كانت غير         

ارتكابها متى كانت تلك الجريمة نتيجة محتملة للمساهمة التي حـصلت ، وعليـه              

لتقـرأ كـاالتي    فإنني اقترح تعديل هذه المادة من خالل إضافة شق آخر للمـادة             

وبهـذا فـإن    ) باستثناء النتيجة المحتملة التي وقعت وفقاً للسير العادي لالمـور         (

آنفـة  ) 53(تلك النتيجة على غرار مـا ورد بالمـادة          المساهم يكون مسؤوالً عن     

.الذكر  

ومن بين التطبيقات القضائية التي يمكن اإلشارة إليها في هذا المجـال مـا              

إذا كان الفعل الجنائي قـد تغيـر وصـفه          (قررته محكمة النقض المصرية بقولها      

 على  بالنسبة للفاعل األصلي لظرف خاص به فال يكون المتهم باالشتراك مسؤوالً          

 ان يثبـت    –أساس وجود هذا الظرف إالّ إذا كان عالماَ به ويجب في هذه الحالة              

هي اشـتراكه بطريـق     ) ز(الحكم عليه توافر العلم فإذا كانت التهمة المسندة إلى          

بوصف كونه أميناً لمخزن    ) ب(االتفاق والمساعدة في جناية االختالس التي قارفها        

كان ) ب(انته في هذه الجناية أن يثبت علمه بأن         المهمات بالسكة الحديد فيجب إلد    
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أميناً لمخزن المهمات التي كان يعمل فيها ، وانه اختلس الشيء المسلَّم اليه بهـذه               

)515 ()الصفة  . 

وفي قرار لمحكمة التمييز العراقية كانت قد نقضت فيه قـرار لمحكمـة               

 التكييف ومقدار   الجنايات في واسط نجد ان المحكمة ورغم نقضها للقرار من حيث          

العقوبة إالّ انها صادقت بقية القرارات التي جاءت فيه ومن بين هذه القرارات مـا               

 )كل حسب علمه  ( و )كل حسب قصده  (يخص القاعدة التي نحن بصدد بحثها وهي        

إذا ما اختلف قصد المساهمين أو علمهم عن قصد أو علم بعضهم األخر ، فأصـل         

 عليها مـن قاضـي      ةايات واسط جاءت محال   القضية التي فصلت فيها محكمة جن     

 الذي احيل بموجبـه     17/5/1989 في   1197تحقيق الكوت بقرار اإلحالة المرقم      

على محكمة الجنايات المذكورة إلجراء محاكمتها بدعوى غير        ) و(و  ) د(المتهمين  

 منـه بتهمـة     49و  48و  47أ عقوبات وبداللة المواد     /406/1موجزة وفق المادة    

بحـضور  ) ض(بإطالق النار عليه من قبـل       ) ن(قبل المجني عليه    المساهمة من   

شريكاً إلـى المـتهم     ) و(حيث اعتبرت محكمة التحقيق المتهم      ) و أ (المتهم الثاني   

في جريمة القتل غير ان محكمة الجنايات وانطالقاً من القاعدة التي سبق لنا             ) ض(

وبـات إلحجامـه عـن      عق) 247(وفق المادة   ) و( فعل المتهم الثاني     تذكرها كيف 

اإلخبار عن الجريمة فقط حيث صدق تكييف فعل المتهم الثاني من قبـل محكمـة               

لقاعدة آنفة الذكر والتـي تؤكـد       إقرار با هو  التصديق  ضمناً بأن هذا    التمييز ويفهم   

، ولمحكمة التمييـز قـرار      )516(لة اإلنسان كل حسب قصده وكل حسب علمه       مساء

 في قضية عرضت على المحكمـة المـذكورة         دوقد ور آخر يفهم منه هذا االتجاه      

كان قد شاهد أربعـة أشـخاص ملثمـين         ) ك(تتلخص وقائعها كون المجني عليه      

ويحملون البنادق والرشاشات في المنطقة الواقعة مقابل ناظم القادسية حيث كـان            

وكان الوقـت   ) ر(وجودهم لغرض استرجاع مواشي محجوزة وتعود إلى المدعو         

لنصف بعد منتصف الليل ، وعند االستفسار منهم من قبل المجني           الساعة الثانية وا  
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أطلقوا عليه عدة اطالقـات     ) مفوض شرطة (عليه الذي كان في الواجب الرسمي       

نارية من البنادق التي يحملونها فأصيب باطالقتين سقط على أثرها وهرب الجنـاة     

المتهمين الذين القي وبعد التحقيق تم إحالة . ونقل إلى المستشفى وفارق الحياة هناك

ومعهـم المـتهم الخـامس       ) ع(و  ) م أ (و  ) م(و  ) أ(القبض عليهم وهم كل من        

وا جميعاً على محكمة جنايات رباً حيث تمت إحالته غيابياً واحيلالذي بقي ها ) ع ل (

 49و  48 و   47/هــ   /406/1النجف لمحاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق المادة        

محاكمة أدين المتهمين جميعاً وفق المـادة المـذكورة     من قانون العقوبات ، وبعد ال     

لتمييز صدقت  وصدرت عقوباتهم تبعاً لذلك وبعد عرض الموضوع على محكمة ا         

فقد نقضت  ) م أ (أما بالنسبة للمتهم    ) . م(و  ) أ(إدانة المتهمين   محكمة التمييز قرار    

جريمـة ال   ان مجرد وجوده مع المدانين وقت وقـوع ال        (الفقرة الخاصة له بقولها     

  .)517(يكفي كدليل ضده لعدم ورود ما يعزز كونه قد ساهم في ارتكاب الجريمة

ويفهم من هذا القرار أن المحكمة المذكورة أخذت بالقاعدة التي تقضي ان              

لكل حسب قصده ولكل حسب علمه بالجريمة عند اختالف قصد المساهم أو علمه             

خذت محكمة التمييز أعاله قـرار      كما ات . عن قصد وعلم بقية المساهمين اآلخرين       

ان سبق اإلصرار والترصد قد استنفذ غرضه       (... آخر بهذا االتجاه حيث جاء فيه       

الشخص المستهدف من وراء إطالق النار ، لذلك يصبح         ) ف ج (بقتل المجني عليه    

معزولة ) م ج(مسؤوالً لوحده عن جريمة الشروع بقتل المصاب ) م. ح. ق(المتهم 

قـرر  ...  عقوبات   405/31ر والترصد والمنطبقة عليها المادة       سبق اإلصرا  عن

بموجـب المـادة    ) ق ج (تبديل الوصف القانوني للجريمة المذكورة وإدانة المتهم        

ولعدم تـوفر األدلـة إلدانـة       ...  منه   31/أ  /406/1 عقوبات بدالً من     405/31

ر نقـض   لذا قـر  ) م ج (المتهمين اآلخرين عن جريمة الشروع بقتل المجني عليه         

.... القرارات الصادرة بحقهما عن هذه الجريمة وإلغاء التهمة واإلفـراج عنهمـا         

.)518 ()الخ  
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وفـق   ) خ م (و  ) ق ح (وكانت محكمة الجنايات قد أدانت كل من المتهمين          

الشـتراك   عقوبات عن تهمة ارتكابهم باالتفـاق وا       49 و 48و  47/أ/406/1المادة  

رمياً بالرصاص عمداً مـع سـبق       )  ج م  م(جريمة الشروع في قتل المجني عليه       

ف يختل) خ م (و  ) م م (غير ان محكمة التمييز رأت بأن قصد المتهمين         . اإلصرار  

عمـداً أثنـاء    ) م ج (الذي قام بالشروع بقتـل المـصاب        ) ق ج (عن قصد المتهم    

عن هذه الجريمة بل ان قصدهم      في هذا القصد    مشاجرة آنية حيث لم يشتركوا معه       

.لى أفعال جرمية أخرى تمت محاسبتهم عنها وعلمهم امتد إ  

مـادة   وعلى أساس ما تقدم يمكنني القول بأن الحكم المنصوص عليه في ال            

 استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليهـا        من قانون العقوبات والذي هو    ) 54(

) اعلان الشريك يعاقب بعقوبة الف    (الى   التي أشارت بمضمونها     همن) 50/1(بالمادة  

عتمد في المـذهب    اإلستثناء هو أكثر مسايرة لقواعد المسؤولة الجنائية والتي ت        الن  

الوضعي الحديث على الركن األدبي أو المعنوي ، ومن جهة أخرى فانه تسند إلى              

اعتبارات العدالة حيث من العدل أن تكون  العقوبات مشددة إذا كان القصد الجنائي              

أو مغايرة عن بقية الجناة المساهمين فـي        لدى الجاني ، أو كيفية علمه به مختلفة         

.ارتكابها ، كما أن المصلحة العامة ال تبرر تخفيف العقاب عنه   



 املبحث الرابع
مسؤولية الشريك باملساعدة عن وقوع جرمية غري اليت 

 وقعت املسامهة من اجلها
)اجلرمية احملتملة(  

عاقب المـساهم  ي" من قانون العقوبات العراقي على أن ) 53(نصت المادة    

 بعقوبة الجريمة التي وقعت فعالً ولو كانت غيـر          – فاعالً أو شريكاً     –في جريمة   

لمساهمة التـي   الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة ل     التي قصد ارتكابها متى كانت      

" .حصلت  

 سابقة من هذا البحث ان المساهمة التبعية تقوم علـى            لقد بينا في مواضع    

دونها ال تتوفر المسؤولية الجنائية عن الجريمة المرتكبـة         ثالثة أركان أساسية ، ب    

 فاعالً أم شريكاً فالركن األول فيها هو وقوع نـشاط           –بمساهمة أكثر من شخص     

غير مشروع من قبل الفاعل ، أي وقوع الجريمة التي وقـع فيهـا االشـتراك ،                 

فاعـل  والركن الثاني هو تدخل الشريك في النشاط غير المشروع الذي يقع من ال            

أمـا  . وهذا يعني تدخل الشريك بالجريمة بإحدى وسائل االشتراك المحددة قانوناً           

الركن الثالث فهو قصد التدخل لدى الشريك في الجريمة وهي قيام رابطة ذهنيـة              

تجمع الفاعل األصلي بالشريك على صعيد الجريمة وهذه األركـان مـستقاة مـن            

فاءها أو إحداها إلى انتفـاء المـساهمة        قواعد عامة للمساهمة الجنائية ، يؤدي انت      

  .)519(الجنائية

وعليه فان تطبيق هذه القواعد ومفهوم المخالفة لها يؤدي إلى عدم مساءلة              

وبمعنى ،   )520( ألفعال المساهمة  يتائهتحقيقها بإ بها   التي يقصد    نتيجةالشخص عن ال  

ـ              ا الفاعـل أو    آخر أن النتيجة المختلفة التي يحققها احد الفاعلين ، ال يـسأل عنه

الشريك الذي انصرفت إرادته إلى إحداثها ، وساهم في ذلك بسلوك له فاعلية سببية    

.يرتبط بها برابطة السبب بالمسبب  

                                                 
 ،  3 ، ط  1983- 1982مأمون محمد سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العـام ،            : ينظر   )519(

 .494ص
السعيد مصطفى السعيد ، األحكام العامة في قـانون العقوبـات ،            .  بهذا المعنى د   :ينظر )520(

  .321المرجع السابق ، ص



ظ على وحدة الجريمة ، التـي تقـع          اغير ان اعتبارات معينة تتعلق بالحف      

نتيجة لمساهمة أكثر من شخص فيها ، دفعت بعض التشريعات ومنهـا المـشرع              

 إلى النص على مساءلة بقية المساهمين عن تلك النتيجة ، حتـى ولـو               – العراقي

 متى كانت تلك الجريمة     – فاعالً كان ام شريكاً      –كانت غير التي قصدها المساهم      

، فقد ال يرتكب الفاعل     )521(للمساهمة التي حصلت  محتملة  والتي وقعت فعالً نتيجة     

ة ، إنما جريمة أخرى غيرها ، األصلي نفس الجريمة التي أرادها الشريك بالمساعد 

فما هي مسؤولية هذا الشريك عن الجريمـة        . قد تكون اخف جسامة أو اشد منها        

 المرتكبة هذه ؟

إن اإلجابة على هذا السؤال تسوقنا بادئ ذي بدء إلـى معرفـة األسـاس                 

وعليـه فإننـا    . القانوني لمسؤولية الشريك بالمساعدة عن الجريمة المحتملة أم ال          

األول نبحث فيه األساس القـانوني لمـسؤولية الـشريك          : ل ذلك بمطلبين    سنتناو

بالمساعدة عن الجريمة المحتملة والثاني نخصصه لإلجابة علـى التـساؤل آنـف          

الذكر حول مدى مسؤولية هذا الشريك عن الجريمة المحتملة تحت عنوان أحكـام             

:النتيجة المحتملة ومسؤولية الشريك المساعد عنها وكما يأتي   
 

 املطلب األول
األساس القانوني ملسؤولية الشريك املساعد عن 

 اجلرمية احملتملة
إن تحديد األساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية الشريك بالمساعدة عن             

فمنهم من يرد هذه المسؤولية إلى نظريـة        . الجريمة المحتملة محل خالف الفقهاء      
ولية تتفـق والقواعـد العامـة فـي          ، بحجة ان هذه المسؤ     )522(القصد االحتمالي 

، نتيجة توقع الشريك نتائج إجرامية محتملة من مـساهمته األولـى او             )523(القانون
كان من الواجب عليه توقعها طبقاً للمجرى العادي لألمور ن وان كان لم يتوقعها              
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طبقاً للقواعد العامة في    قانوناً  فعالً ووقعت تلك النتيجة ، وبذا يكون مسؤوالً عنها          
ا الرأي بأنه يمكن قبـول      ويرد على هذ  . القانون دون حاجة إلى نص خاص بذلك      

يل إذا كان الشريك قد قبل مقدماً الجريمة التي توقع حدوثها مع الفاعـل ،               هذا التعل 
ويمكن قبوله كذلك إذا توقعها فعالً ، ولكن ما حكم الشريك الـذي رفـض تلـك                 

ريك لـم يتوقعهـا أصـالً ألسـباب         الجريمة مقدماً مع الفاعل، وكذلك لو كان الش       
شخصية متعلقة فيه فكيف والحالة هذه االستناد إلى نظرية القصد االحتمالي لتحديد            

ورغم االنتقاد الموجه إلى هذا      . )524(أساس مسؤولية هذا الشريك عن تلك الجريمة      
 حيث  االرأي فإننا نجد بأن محكمة النقض المصرية قد تبنته في العديد من أحكامه            

إذ اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين ، فأن (ي قرار لها   جاء ف 
عقوبات ، على هذا الشخص وعلى غيـره مـن         ) 43(القانون يفرض بحكم المادة     

 عـن   يه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً     الشركاء ان يتوقعوا أن يستيقظ المجني عل      
عن إسكاته قـضوا    ماله ، فيحاول اللصوص إسكاته خشية االفتضاح فإذا عجزوا          

تلك حلقات متسلسلة متصلة أخراها بأولها اتصال العلـة         . على حياته ليؤمنوا شره   
 يجعلـه   – وهي حادثة السرقة     –بالمعلول فكل من كانت له يد في أولى الحوادث          

باعتبارهـا  / القانون مسؤوالً بصفته شريكاً عن الحادثة األخيرة وهي حادثة القتل         
ا لم يكن في االستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار          نتيجة محتملة لألولى وإذ   

انه شريك في القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك ، فان وجوده في مكـان         
جريمة السرقة كاٍف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده االحتمالي فيما يتعلـق بجريمـة           

م يكن توقعه فعالً    القتل على اعتبار انه كان يجب عليه ان يتوقع كل ما حصل ان ل             
، ومسؤوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت انه لم يكن يحمـل سـكيناً أو                 

  .)525(ساطوراً أو أية أداة أخرى

ويذهب آخرون إلى ان قيام هذه المسؤولية قائم على أساس مـن القـصد                

 خطـأ   الجنائي المتجه إلى الجريمة التي أراد الشريك المساهمة فيها ، مضافاً إليه           

غير عمدي يتوافر بالنسبة للجريمة المحتملة ناشئ من عدم توقع الـشريك لتلـك              

النتيجة رغم وجوب ذلك عليه طبقاً للمجرى العادي لألمور فيجمع المشرع بـين             
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القصد والخطأ ويقيم عليها ركناً معنوياً مزدوج التكوين تعتمد عليه هذه المسؤولية            

حين يذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى القول        ، في   )526(لتكون األساس القانوني لها   

بأن الجريمة المحتملة ما هي إالّ ظرف عادي للجريمة موضوع المساهمة ، لذلك             

يسأل عنها المساعد طبقاً للقواعد العامة المتبعة بالنسبة لهذا الظرف ، حيث يسري             

.أثرها إلى كل مساهم في الجريمة فاعالً كان أو شريكاً   

خيرين ال يمكن التسليم بهما على اإلطالق ، حيث أن إقامـة             إن الرأيين األ   

مسؤولية المساعد عن الجريمة المحتملة على أساس ركن معنوي مزدوج التكوين           

من القصد الجنائي والخطأ غير العمدي ، ال يمكن قبوله قطعاً الستحالة الجمع بين              

معينة بالذات ،   القصد الجنائي والخطأ غير العمدي في ركن معنوي واحد لجريمة           

كما ان إمكانية التوقع ليس هو الخطأ غير العمدي ، ولو ان هذه اإلمكانية شـرط                

الزم لمسؤولية المساعد ، إالّ انه ال عالقة لها بالركن المعنوي حيـث يجـب ان                

تحدث النتيجة في الخطأ غير العمدي بسبب إهمال أو عدم احتياط أو رعونـة أو               

.)527(مخالفة للقوانين واألنظمة  

أما ما ذهب إليه القسم الثالث من الفقهاء من ان الجريمة المحتملة ليـست                

سوى ظرف مادي فهذا الرأي معيب وال يمكن األخذ به أيضاً ذلـك ان الجريمـة                

المحتملة لها استقاللها القانوني عن الجريمة التي أراد الشريك بالمساعدة الـدخول            

 والتي ال تشترك فيها مع أركان الجريمة        فيها ، إذ ان لكل منهما أركانها الخاصة ،        

األخرى ، وهذا االستقالل ينفي ان تكون احدهما ظرفاً لآلخر ، فالظرف ليس لـه               

كيان مستقل عن الجريمة التي يقترن بها ، وإنما يـدخل فـي تكوينهـا ، أي ان                  

  . )528(الظرف يصبح احد عناصرها

ديد األساس القـانوني    وإزاء هذه اآلراء المختلفة تبلور رأي رابع بشأن تح        

لمسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة التي ارتكبها الفاعل غيـر التـي قـصد              
                                                 

.  ؛ د  348محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية ، المرجع الـسابق ، ص           . د: ينظر   )526(

 .826 المرجع السابق ، صرمسيس بهنام ، النظرية العامة ،
 .445 ، ص1976 ، 2مأمون سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط: ينظر  )527(
محمد نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربيـة ، المرجـع             . د: ينظر   )528(

 .437السابق، ص



الشريك المساهمة فيها ، حيث ذهب أصحاب هذا الرأي إلـى ان المـشرع قـرر                

مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة على أساس من المـسؤولية الموضـوعية            

لدى الشريك توافر العمد بالنسبة للنتيجة      المفترضة ويعني ذلك ان المشرع افترض       

المحتملة المقصودة افتراضاً بقرينة قانونية قاطعة وجعل بـذلك الـنص القـانوني     

أساساً لتلك المسؤولية فهي مرهونة به ليس غيره ، إذ تقوم هذه المسؤولية علـى               

  .)529(الركن المادي وحده أي على السلوك والنتيجة وما بينهما من عالقة سببية

إننا نؤيد ما ذهب إليه الرأي األخير في تحديده لألساس القانوني الذي تقوم             

عليه مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة ، إذ نرى بأن الشريك يـسأل عـن               

الجريمة األخرى التي يرتكبها الفاعل ، دون الحاجة إلى إقامة الدليل على وجـود              

يته عن الجريمة األخـرى ، أن  تعمد لديه او وجود خطأ، حيث يكفي لتحقق مسؤول   

تكون هذه الجريمة نتيجة محتملة الوقوع للجريمة محل االشتراك ، وفقـاً لتقـدير              

المجرى العادي لألمور وبهدى من المنطق السليم واألساس في ذلك هـو الـنص              

القانوني وبذلك قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ضمنته هذا االتجـاه             

 المسؤولية هو افتراض ان إرادة الجاني البد ان تكون قد           ان سند هذه  (حيث قالت   

كما أن اغلب التـشريعات       . )530()صلي ونتائجه الطبيعية  األتوجهت نحو الجرم    

العربية تبنت هذا الرأي وضمنته قوانينها ومن بينها قانون العقوبات العراقي فـي             

ـ     ) 43(والمصري في المادة    ) 53(المادة في المادة     ) 103(ادة  والليبـي فـي الم

حيث لم تشترط هذه التشريعات لمسائلة الـشريك عـن          ) 53(والكويتي في المادة    

سوى ان تكون نتيجة محتملة لمساهمته األصلية ، وبذلك تبقـى           المحتملة  الجريمة  

مسؤوليته عنها قائمة ما دام حدوثها مرتبطاً بنشاطه برابطـة االحتمـال ، حيـث               

.منصرفاً إليها من عدمه يستوي بعد ذلك ان يكون قصد المساعد   
                                                 

المصري والمقارن  جالل ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون          . د: ينظر   )529(

عوض .  ود 448مأمون سالمة ، مرجع سابق ، ص      .  د  ؛ وينظر  585-484، ص 1964،  

علي حـسين   . د: وينظر    ؛ 401محمد  قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص           
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النتيجة المحتملة وقبل بها من خالل استمراره       المساعد  أي بمعنى إذا توقع     

بشكل مؤكد أو ربما توقع النتيجة المحتملة التي حصلت ، ولكنه لم يكن راغباً فيها               

أنه يسأل عنها   مراً حتى النهاية و   إالّ انه لم يتوانى أو يتردد في نشاطه بل ظل مست          

لم يكن لديه الوقت الكافي لمناقشة الفاعل عما يستنتج من نتائج إجرامية            حتى وإن   

كون هذا المانع خارجـاً عـن       قد ي أخرى غير التي قصد المساهمة فيها ، ولربما         

إرادته طالما لم يتخذ من السبل الكفيلة والالزمة لمنع النتيجة التـي رغـب فـي                

.تحقيقها   
 املطلب الثاني

 ومسؤولية الشريك املساعد أحكام النتيجة احملتملة
 عنها

يعاقـب   " من قانون العقوبات العراقـي علـى أن         ) 53(لقد نصت المادة     

 بعقوبة الجريمة التي وقعت فعـالً ولـو         – فاعالً أم شريكاً     –المساهم في جريمة    

كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعـت نتيجـة محتملـة               

" .للمساهمة التي حصلت   

يـسأل   شكل بحد ذاتـه حكـم عـام         ن ما جاء به نص المادة المذكورة ي       إ 

ه عن النتيجة االحتمالية لمساهمتهم المتعمدة،      المساهمون في الجريمة عموماً بموجب    

يمثل هذا الحكم حكماً استثنائياً ، فهو من األحكام التي تنفرد بها نظرية المساهمة              و

يقرر بصريح العبارة المسؤولية الجنائيـة      الجنائية ، ووجه االستثناء فيها ، هو انه         

ورغم ذلك فأن حكم هذه القاعدة له ما يبرره ، ذلـك ان فكـرة               . عن فعل الغير    

المساهمة او المشاركة تعني بطبيعتها شيوع مبـدأ الغـنم بـالغرم علـى جميـع                

المساهمين الذين ارتضوا النفسهم قاصدين الدخول في هـذه المـساهمة وقبـول             

من جهة ومن جهة أخرى يشترط لتطبيق هـذا الحكـم ان تكـون              هذا  . نتائجها  

الجريمة األخرى التي وقعت هي نتيجة محتملة للجريمة التي تعمدها المـساهمين            

في األصل ، وتكون كذلك حتى إذا كان من الممكن حدوثها بنـاء علـى الفعـل                 

 بمجـرد   والوسيلة المبذولتين من قبل المساهمين ، وبأنها ممكنة االحتمال والتوقع         



 ، وهـذا    )531(بذل المساهم قدراً من التبصر ، وألم بالظروف والمالبسات المحيطة         

يعني ان تقدير ما إذا كانت الجريمة التي وقعت بالفعل تعد نتيجة محتملـة أم ال ،                 

نجده مرتبط بالجريمة التي تعمدها المساهم ابتداء وما يحتمل ان ينتج عنها عقـالً              

ر أي انه ال ينظر إلى المساهم نفسه وما توقعه هـو            وحسب المجرى العادي لألمو   

شخصياً بالفعل ، فمقياس االحتمال هو مقياس موضوعي وليس شخصي واقعـي            

فالجريمة تعتبر محتملة إذا كان بوسع الشريك بالمساعدة ان يتوقع حدوثها أو كان             

ـ   ) ب(ساعد  ) أ(واجباً عليه توقعها وفق طبيعة األمور فلو ان          زة باألعمـال المجه

بيقظة آهل الـدار  ) ب(بالسرقة فوجئ ) ب(وعند شروع ) جـ(لجريمة سرقة دار    

فتبادل معهم إطالق النار فقتل صاحب الدار وتمكن من اخذ بعـض المـسروقات              

فهنا يسأل الفاعل عن جريمتي السرقة والقتـل ، كمـا يـسأل الـشريك      . وهرب  

الذي ساعد الفاعل بموجبها    عن الجريمتين اللتين وقعتا نتيجة مساهمته       ) أ(المساعد  

لتحقيق الجريمة األصلية وهي جريمة السرقة وعن جريمة القتل التي تعد نتيجـة             

محتملة للجريمة األصلية بحكم المنطق السليم والسير العادي لألمور ، ولكن فـي             

بعد شروعه بالسرقة امرأة جميلة فـي داخـل         ) ب(نفس مثالنا المتقدم إذا صادف      

سه باالعتداء عليها فقام باغتصابها كرهاً ، فهنا ال يسأل الشريك           الدار وسولت له نف   

حتى ولو ثبت علمـه ابتـداء       ) ب(عن جريمة االغتصاب التي ارتكبها الفاعل       ) أ(

على مقارفـة أمثـال هـذه       ) ب(بوجود هذه المرأة في الدار وعلمه أيضاً باعتياد         

 وذلك ألن    الفاعل فقط ،   عن هذه الجريمة تطال   الجرائم األخالقية بل ان المسؤولية      

جريمة االغتصاب في هذا المثال ، لم تكن نتيجة محتملة لجريمة السرقة المتعمدة             

أصالً والتي انصبت عليها نية الشريك بالذات ، حيث ان النتيجة التي يسأل عنهـا               

الشريك البد ان تكون محتملة الحدوث وغير متجاوزة للغرض األصلي وان تكون            

  .)532(مرتكزة عليه
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ومن هذا المثال يتبين لنا ، ان معيار االحتمال هو معيار موضوعي نسبي ،  

يختلف تطبيقه باختالف ظروف كل واقعة ، وللتدليل على نسبية هذا المعيار نعود             

رى حالة عدم اعتبار جريمة القتل التـي        مثالنا ذاته ، ولكن بظروف أخرى لن      إلى  

لجريمة في كل األحـوال نتيجـة       حصلت نتيجة محتملة للسرقة حيث لم تكن هذه ا        

في مثالنا المتقدم صادف في الدار المـسروقة        ) ب(فلو ان المتهم    . محتملة للسرقة   

 ال يكون القتـل نتيجـة محتملـة          ، فقام بقتله داخل الدار ، فهنا       لصاً آخر عدواً له   

ـ        ) أ(للسرقة التي تعمدها الشريك      ور ألنه ليس من المتوقع طبقاً للسير العادي لألم

  .)533(صادفه أثناء ارتكابه لجريمة السرقة يقتل اللص لصاً آخر ان

ومن كل ما تقدم يمكننا القول انه يمكن مساءلة الشريك بالمـساعدة عـن                

النتيجة المحتملة التي وقعت من الفاعل عند توفر شروط أساسية ، وهذا ما استقر              

االشـتراك  عليه الفقه والقضاء أيضاً ، فالشرط األول هو وجوب تـوافر صـفة              

الجنائي ابتداء ، حيث ال يعتبر شريكاً في الجريمة إالّ من توافرت في فعله أركان               

االشتراك الثالثة التي سبق لنا بيانها بشكل تفصيلي في موضع سـابق مـن هـذا                

  .)534(البحث

والشرط الثاني هو قيام رابطة السببية بين فعل الشريك والجريمـة التـي               

بها من قبله ، أما الشرط الثالث فهو ان تكون الجريمة           وقعت والتي لم يقصد ارتكا    

  .)535(التي وقعت نتيجة محتملة لفعل االشتراك
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ولكي يسأل الشريك عن النتيجة التي حصلت ، يتعين على القاضي ان يبين  

بعد أن يبين توفر صـفة       . )536(في قراره الجريمة التي قصد المتهم المساهمة فيها       

 فعله مرتبط بعالقة سببية مع الجريمة التي وقعت فعالً ،           االشتراك في التهم ، وبأن    

وإنها نتيجة محتملة لما قصده من فعل أصالً ، وهو بهذا يفـصل فـي موضـوع                 

االحتمال وهو فصل بالوقائع ، وبالتالي فال رقابة على محكمـة الموضـوع فـي               

ق فيكون  فصلها هذا ، ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وبهدى من المنط            

محكمة القانون التي تراقب تطبيق القانون كما هـو         لالتقدير لمحكمة الوقائع وليس     

.التمييز في العراق محكمة حاصل في عمل واختصاصات   

ومن التطبيقات القضائية على النتائج المحتملة ومدى مسؤولية المساهمين           

هذا الخـصوص   عنها نورد نماذج من قضاء محكمة التمييز والقضاء المقارن في           

لنتعرف على ما استقر عليه القضاء في العراق والمقارن إزاء هذه المسألة ، ففي              

بان فعل القتل وان وقع من احد المتهمين        (قرار لمحكمة التمييز العراقية قالت فيه       

المتفقين على ارتكاب جريمة السرقة إالّ أنهم يسألون جميعاً ويعتبرون شركاء فيه            

  .)537 ()لجريمة السرقةألنه نتيجة محتملة 

بأن عودة المتهم بعد المشاجرة ومعه (وعلى هذا النحو قضت في قرار آخر  

شخص يحمل سكيناً لالنتقام من المجني عليه تؤيد اتفاقهما على االعتداء ويكـون             

المتهم مسؤوالً عن جريمة الشروع بالقتل الناتجة عن طعن المجني عليه بالـسكين             

الجريمة نتيجة محتملة لمجيء المتهمين معـاً لالعتـداء         من قبل حاملها الن هذه      

وفي قرار آخر لها قضت بعدم مـسؤولية الـشريك           . )538 ()واحدهما يحمل سكيناً  
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بالمساعدة عن النتيجة التي حصلت وكانت غير متوقعة الحدوث طبقـاً للمجـرى             

يـسأل  إذا سرق احد المتهمين بندقية القتيل ف    (حيث جاء في القرار     لألمور  الطبيعي  

وحده عن جريمة السرقة ما دام المتهم لم يتفق معه على ذلك كما انها لـم تكـن                  

  .)539 ()نتيجة محتملة لجريمة القتل التي وقعت

إذا اتفق المتهم مع جنـاة آخـرين علـى           (وقضت أيضاً في احد قراراتها       

ضرب المجني عليه على رأسه بآلة حادة وجارحة وأدى فعلهم إلى تهشيم جمجمته             

ه وعوقب بعضهم بعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق اإلصرار فيعاقب المتهم            وقتل

بالعقوبة ذاتها ولو اقتصر دوره على المراقبة عند التنفيذ لكونه قد توقـع النتيجـة               

وفي قرار آخر لها صدقت فيه علـى قـرار           . )540()الخ....التي حصلت وقيل بها   

زمن قانون  /406/1 وفق المادة    )ع(محكمة األحداث القاضي بإدانة المتهم الحدث       

منه وذلك لمـساهمته مـع الفاعـل        ) 53(العقوبات بداللة مواد االشتراك والمادة      

فأرداه قتيالً في الحـال     ) م(الذي قام بإطالق النار على المجني عليه        ) ز(األصلي  

التي كانت تنام في مهدها والتي توفيت       ) ش( الطفلة   تواخطأ في التصويب فأصيب   

حيـث ان   (ولها أيضاً ما قضت بـه بقولهـا          . )541(تأثرة من إصابتها  في الحال م  

إصابة المجني عليه لم تكن متعددة بل ارتكبت عرضاً عندما كان يرافق المجنـي              

كما جاء في أقواله أو عندما حاول التدخل كما جاء في إقرار المحكـوم              ) خ(عليه  

الرتكاب ( نتيجة محتملة    )إصابة ع (عليهما ، ولما كان ارتكاب هذه الجريمة الثانية         

الجريمة األولى التي اتفقا على ارتكابها لذلك يجب أيضاً إدانتهما عنها وفق المادة             
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منه ، عليه قرر نقـض كافـة القـرارات          ) 53(عقوبات بداللة المادة    ) 405/31(

. )542 ()الخ....الصادرة في القضية   

شخاص مسلحين ان االتفاق على السرقة مع أ(وقضت أيضاً بقرار آخر لها  

يحتمل معه بالنتيجة حصول القتل أو الشروع فيه فكل شريك في تلك السرقة يكون              

 ، ولها أيضاً في هذا الصدد ما نصه         )543 ()الخ... شريكاً في دواعي القتل ونتائجه      

ومما ال يتردد فيه ان االتفاق على السلب والنهب من جانب جماعـة كبيـرة               (...

األصلية منه فقط وإنما حتماً تكون له نتائج فرعيـة          مسلحة ال يقتصر على الغاية      

لـسريان  محتملة من إحراق وإيذاء وقتل النفوس ، وان االتفاق على األصل يكفي             

 والقتل نتيجة   قانون العقوبات البغدادي  من  ) 58(االتفاق على النتائج الفرعية للمادة      

 وكل فرد من أفراد     محتملة للنهب والسلب وقطع الطريق ولو لم يكن المقتول معيناً         

أما بالنسبة للقضاء المصري فأن      . )544(الخ....العصابة المتفقة يكون مسؤوالً عنه    

محكمة النقض المصرية لها قرارات عديدة اتجهت فيها باتجاه مسؤولية الـشريك            

عن الجريمة التي وقعت فعالً غير التي كان قد قصدها الشريك لكنها كانـت مـن                

ته في الجريمة األصلية حيث جرى تطبيق المبدأ المـذكور          النتائج المحتملة لمساهم  

على الفاعل والشريك على حد سواء الذي يرتكب الجريمة مع فاعل آخر فيما لـو               

وفي قرار آخر لمحكمـة الـنقض المـصرية         . )545(ارتكب األخير جريمة محتملة   

 انه إذا لم يكن في االستطاعة مؤاخذة الشريك في السرقة على اعتبار انـه             (قضت  

شريك في القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك ، فأن وجوده فـي مكـان                 

جريمة السرقة كاٍف لوحده لمؤاخذته بقصده االحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتـل ،             
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 )على اعتبار انه كان يجب عليه ان يتوقع كل ما حصل ان لم يكن توقعـه فعـالً                 

)546(.  

العقوبات لم تشترط لمسائلة الـشركاء       من قانون    43أن المادة   (ها أيضاً   ول

في جريمة ، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، ان تكـون               

ح العقاب على الشروع في القتل باعتبـاره جريمـة          األولى لم تتم ، فيص    الجريمة  

وقالـت   . )547 ()تها بالفعل و كانت جريمة السرقة قد تمت مقارف      محتملة للسرقة ول  

وان األصل ان المتهم ال يسأل إالّ عن الفعل الذي ارتكبه أو اشـترك فـي                (أيضاً  

 وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة       لمشرعارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إالّ ان ا       

لذاتها وفقاً للمجرى العادي لألمور خرج عن ذلك األصل وجعل المتهم مـسؤوالً             

كان مـن واجبـه ان يتوقـع        عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في تصوره أو          

البد وان تكون قد توجهـت نحـو الفعـل          ) الفاعل(حصولها على أساس ان إرادة      

  . )548 ()ونتائجه الطبيعية

ولها أيضاً قراراً اعتبرت فيه تقدير االحتمال مسألة مفترضـة ، حيـث ال              

تفي يشترط ان يكون الشريك قد توقع النتيجة فعالً لكي يسأل عنها قانوناً ، كما ال تن

مسؤوليته لمجرد عدم توقعه لها في الحالة محل البحث ، فهو يسأل عنها ما دامت               

ولها أيـضاً مـا     . )549(هي تكون بذاتها نتيجة متوقعة تطبيقاً لسير األمور العادية        

قضت به بصدد كون الجريمة التي وقعت فعالً تعد نتيجة محتملة للجريمة األصلية             
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 برأيها إذا كانت الجريمة األخـرى متوقعـة    التي أرادها الشريك حيث تكون كذلك     

ممن يرتكب الجريمة األصلية وفقاً لما تجري به تجربة الحيـاة ، أي كـان فـي                 

 –استطاعة الشريك او من واجبه ان يتوقعها ولو لم يكن على المستوى الشخصي              

ذلك ان الشريك  (... قد توقعها فعالً حيث قالت محكمة النقض بهذا الصدد ما نصه            

ض عليه قانوناً ان يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقـالً وبحكـم المجـرى               مفرو

  .)550(العادي لألمور ان تنتج عن الجريمة التي أراد المساهمة في ارتكابها

ة يان الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمـة المـسؤول          (وقالت أيضاً   

 تلـك التـي قـصد       الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا األخير لو كانت غيـر          

ارتكابها وتم االتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجـة محتملـة              

للجريمة األخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا ام شركاء ، ومن ثم              

فأن ما يثيره الطاعن الثاني من اقتصار المسؤولية عن النتـائج المحتملـة علـى               

.)551 ()يكون سديداً في القانونالشريك دون الفاعل ال   

لما كان األصـل ان المـتهم ال        (وفي قرار حديث لها قالت محكمة النقض        

يسأل إالّ عن الفعل الذي ارتكبه او اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل ، إالّ ان 

وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي لألمور ، مشرع ال

متى كان  . األصل وجعل المتهم مسؤوالً عن النتائج المحتملة لعمله         خرج عن ذلك    

ساس ان إرادة الفاعل البد     أفي مقدوره او كان من واجبه ان يتوقع حصولها على           

ان تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية ولذا بدأت من المقرر ان المـتهم               

اإلجرامي ، ما لم تتـداخل      يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه         

عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجـاني والنتيجـة ، وإذا               

االنفعال النفساني المصاحب للبحث قـد      (كان التقرير الطبي قد جاء قاطعاً في ان         

أدى إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبيثاوي مما ألقى عبئاً اضافياً             

 القلب والدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصالً بالحالـة المرضـية            على طاقة 

المزمنة المتقدمة بالقلب واألوعية الدموية مما مهد وعمل بظهور نوبة هبوط حـاد       
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فإن في ذلك ما يقطع بتوافره رابطة سـببية بـين الفعـل             ) . بالقلب انتهت بالوفاة  

يحقق بالتالي مسؤولية عن نتيجـة      المسند الى المطعون ضده ووفاة المجني عليه و       

فعله التي كان من واجبه ان يتوقع حدوثها ، خالفاً لما ذهب إليه حكم المطعون فيه                

فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطلـه ويوجـب نقـضه             ( .. في قضائه   

  .)552 ()واإلحالة

يتضح من جميع ما تقدم ذكره من القرارات المـشار إليهـا ان األسـاس               

 عن النتيجة   – فاعلين كانوا ام شركاء      –انوني لمسؤولية المساهمين في الجريمة      الق

المحتملة التي يرتكبها المساهمون اآلخرون ، هو الحكم القانوني الذي جاء مبينـاً             

وهو حكم عام يجب تطبيقـه علـى        . حكم هذه المسائل استثناء من القواعد العامة        

عية المقبولة عقالً ومنطقاً ومن واجب كل       الجميع بشرط أن يكون من النتائج الطبي      

.مدرك بالغ ورشيد أن يتوقع هذه النتائج التي لم تنصرف إرادته إليها بشكل مباشر  
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 اخلــــامتة
بعد ان انهينا بحثنا للموضوع الخاص بالمساعدة كوسـيلة مـن وسـائل               

صـة هـذا    االشتراك في الجريمة وتطبيقاتها القضائية ، كنا نعد أنفسنا لكتابة خال          

البحث في الخاتمة ، ولكننا أدركنا بعد مراجعة ثنايا البحث وموضوعاته بأنه لـم              

يكن بحاجة إلى تلخيص وان قراءته كامالً أجـدى مـن حيـث الفائـدة لـسالمة                 

موضوعاته ، وبساطة مفرداته ، ووجدنا بأن قراءة موضوعات البحـث مباشـرة             

 ، خشية إن يكون على حـساب        جديرة بالتعبير عن ذاتها بشكل أفضل من إيجازها       

المضمون والمحتوى واألفكار وتوخياً للفائدة ، ولذلك ستقتصر الخاتمة على النتائج           

:والمقترحات التي توصلنا إليها من خالل البحث وهي كما يأتي   

: نتائج الدراسة وهي كما يأتي –أوالً   

يلة من وسائل   لقد ثبت لدينا تاريخياً بالدليل المادي بان فكرة المساعدة كوس          .1

 حيث ثبـت لنـا ان لهـا         االشتراك في الجريمة هي فكرة عراقية األصل      

وشرائعها والسـيما الـسومريين      األقوام العراقية القديمة     حضور في فكر  

 .، وبالتالي فهي ليست دخيلة على العرب من بالد الغرب منهم

بشكل أكثر كما ثبت لدينا بأن الفكرة ذاتها عرفتها الشريعة اإلسالمية الغراء     .2

وضوحاً وأكثر عمقاً حيث وجدنا بأن الشريعة نظمـت حـالتي المـساهمة      

األصلية والتي تسمى صاحبها بالفاعل المباشـر والتبعيـة وتطلـق علـى        

) . المـسبب (أو ) المعاون(أو ) غير المباشر (أو  ) المتسبب(صاحبها تسمية   

عدة بل أكثر من ذلك فان الشريعة عرفت قبل غيرها فكرة وقـوع المـسا             

 .باالمتناع 

توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن المساعدة كما تقع بطريق ايجابي فأنها قد تقع              .3

بطريق االمتناع ، ولكن في حدود ما يفرضه القانون مـن واجـب علـى               

 .المكلف أو ما يفرضه االتفاق 

من قانون العقوبـات فيهـا      ) 48(من المادة   ) 3(وجدنا بأن صياغة الفقرة      .4

تها ال موجب لذكرها ، ِلما تسببه من التباس عند التطبيق           استزادة في مفردا  

ونادينا بأن البد من التخلص من هذه االستزادة بالشكل الذي ذكرنا تفصيله            

 .في ثنايا البحث



اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشريك المساعد ومحاكمته وعقابـه حتـى            .5

 كـان مـن      أو ألصلي غير موجود او مجهول أو متوفى      وان كان الفاعل ا   

األشخاص الذين ال تحرك الدعوى العامة ضدهم إالّ بناء على شكوى مـن             

عـدة  المجني عليه او من يقوم مقامه ، وأثبتنا بأن هذا ال يتعارض مع القا             

فته اإلجرامية من فعل الفاعل األصلي ، بل        القائلة ، بأن الشريك يستمد ص     

يك تكون لفعل الفاعـل     هو بمثابة نتيجة لتلك القاعدة ، حيث ان تبعية الشر         

 .وليس لشخصه 

من قانون العقوبات منتقدة لسببين أولهما أن النص جاء         ) 49(صياغة المادة    .6

 حضر إلى   قد) 48(بموجب المادة   مطلقاً في حكمه حيث اعتبر كل شريك        

مسرح الجريمة وأثناء ارتكابها فاعالً للجريمة ، رغم ان حضور الـشريك            

لتنفيذ بل كان مصادفة ، ألن علة تشديد        قد يكون غير مقصود به حضور ا      

النص تكمن في حضور الشريك بقصد وبسبب الجريمة ، أمـا الحـضور             

العفوي الذي يأتي عن طريق الصدفة أو التوافق فنرى بأن النص لم يشمله،           

أما االنتقاد الثاني الموجه الى النص المذكور فهو يتعلق بالجملة التي وردت   

يعتبر فـي   (، ونرى استبدالها بجملة     )  للجريمة يعد فاعالً (في صدر المادة    

ألن كثيراً من الجرائم يكون أشـخاص فاعليهـا ،          " حكم الفاعل للجريمة    

وكذلك أجناسهم محل اعتبار بالنسبة للجريمة التي وقعت المساهمة فيهـا ،            

فال يصح أن نطلق صفة فاعل أصلي لجريمة امرأة ساعدت على اغتصاب            

صلي هو من يرتكب الركن المادي للجريمة ، فكيـف          فتاة ، الن الفاعل األ    

بدور الفاعل لفعل يستحيل عليهـا      ) الشريكة بالمساعدة (نتصور قيام امرأة    

القيام بركنه المادي وإزاء هذين االنتقادين اللتين فصال بشكل أكثـر فـي             

موضعهما من البحث ، اقترحنا إلغاء المادة وإعادة صياغتها مجدداً لتصبح           

 .التي سبقتها وبالشكل المبين في ثانيا البحث) 48(اً للمادة فقرة ثاني

انتهينا إلى نتيجة مفادها ، بأن إرشاد الفاعـل علـى أداة الجريمـة التـي                 .7

استعملت بالجريمة كاٍف لتحقق فعل االشتراك بالمساعدة ، وبالتـالي يعـد            

هذا الرأي جاء بمناسبة عرض احد قـرارات        . مرتكبه شريكاً في الجريمة     



 ووجدنا بأننا على موقف مغاير      –كمة التمييز لالستدالل على مضمونه      مح

 .لما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية في تعليلها للقرار 

لفصل الخاص باألركان العامة للمساعدة أيدنا الرأي القائـل بوجـوب           افي   .8

توافر ركن ثالث إلى جاني الركنين المادي والمعنوي وهو الركن الشرعي،           

 هو عبارة عن وقوع فعل يعاقب عليه القـانون مـن قبـل الفاعـل                والذي

األصلي ، ألن المساعدة في االشتراك ال تتحقق بدون هذا الركن مع بقيـة              

األركان األخرى حيث يشكل فعل الفاعل المصدر للصفة اإلجرامية لفعـل           

الشريك ، فال يوصف فعل الشريك بالصفة اإلجرامية ما لم يكن فعل الفاعل           

 .ي مجرم قانوناً األصل

توصلنا إلى نتيجة مفادها معاقبة الشريك بالمساعدة في حالة عـدم وقـوع              .9

الجريمة التي قدم مساعدته بشأنها الي سبب كان ، بشرط أن يكـون هـذا               

السبب ال دخل الرادة الشريك فيه ، ولكن عقابه كما نرى لـم يكـن عـن                 

وال وفـق فكـرة        حيث لم تقع أصـالً     -الجريمة التي قصد المساهمة فيها    

 ولكن عقابه يتم على اعتبـار مـا         -والتي لم نؤيدها   -شروع باالشتراك   ال

 .شكل جريمة مستقلة قائمة بذاتهاقدمه ي

توصلنا إلى أن االشتراك كما يقع في الجرائم العمدية فأنه مـن الممكـن               .10

لقانون العراقي ودليلنا على ذلك هو      تصوره في الجرائم غير العمدية طبقاً ل      

من قانون العقوبات ، حيث جاء النص       ) 48(انون الوارد في المادة     نص الق 

مطلقاً ، ولم نجد أي مسوغ لقصر االشتراك على الجرائم العمدية فقـط ،              

من المادة المذكورة أعاله أريد به      ) 3(كما أن كلمة عمداً الواردة في الفقرة        

للجريمة التي  اإلشارة إلى اتجاه إرادة الشريك بالمساعدة على الفعل المكون          

وقع االشتراك فيها ، دون النتيجة الجرمية المترتبة عليه ، وهـذا الـرأي              

محل تأييد غالبية الفقهاء ، كما اقره القضاء المقارن وبـاألخص القـضاء             

 .كما بيناه في حينه الفرنسي والبلجيكي والمصري 

 توصلنا إلى ان تبويب الفصل الخامس من الباب الثالث قانون العقوبـات            .11

لمساهمة عيب شكلي يتمثل بأن عنوان الفصل خصص ل       محل انتقاد لوجود    

في الجريمة ولكن نجد المشرع بأنه قسم المساهمة الجنائية إلـى فـرعين             



األول يضم الفاعل والشريك ، أما الثاني فخصصه لالتفاق الجنائي في حين            

استقر ان المساهمة في الجريمة كما أقرتها كافة التشريعات وأيدها العرف و          

عليه القضاء كونها تتكون من صورتين األولى صورة المساهمة األصـلية           

وصاحبها يسمى الفاعل األصلي وثانيها صورة المساهمة التبعية وصاحبها         

أما االتفاق الجنائي فهو ليست حالة من حاالت المـساهمة          . يسمى الشريك   

ات قـدرها   في الجريمة بل انه يشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها العتبـار          

المشرع ، وهي ال تخضع ألحكام المساهمة في الجريمة التي تشكل القاعدة            

 .العامة لها ، وإزاء ذلك ارتأينا التنويه عن هذا العيب لتالفيه 

من قـانون العقوبـات جـرم       ) 267(توصلنا إلى ان المشرع في المادة        .12

الشخص الذي يهرب بعد القبض عليـه او حجـزه أو توقيفـه أو حبـسه                

تضى القانون ، ولم ينص على تجريم الشخص المحكوم عليه باإلعـدام            بمق

 –أو بالسجن المؤبد أو المؤقت وارتكب فعل الهرب مـن محـل إيداعـه               

وتساءلنا عن سبب ذلك ، وانتهينا إلى ان األمر كما يبدو قـد فـات علـى                 

المشرع ، حيث ال مسوغ يدعو إلى عدم النص على ذلك صراحة ، سـيما               

عد هذا الشخص على الهرب وضعت له عقوبة بمادة أخـرى           وان الذي يسا  

مستقلة أكثر من عقوبة الفاعل ، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل للتـدليل علـى              

 . إليه ناصحة ما ذهب

وجدنا أن اغلب التشريعات الجنائية اسـتبعدت المخالفـات مـن أحكـام              .13

المساهمة بشكل عام ومن االشتراك بوجه خـاص ، فـال اشـتراك فـي               

فات لديهم نظراً لضآلة اهميتها وتفاهتها قياساً بـالجنح والجنايـات ،            المخال

 ما لم يـستثن هـذا       المشرع العراقي غير ان   . وعدم تحقق خطورة فاعلها     

النوع من الجرائم من أحكام المساهمة بل نجد ان الـنص الـذي أوردتـه               

يعـد فـاعالً فـي      (من قانون العقوبات استعمل كلمة      ) 48 و   47(المادتين  

جريمة ، ويعد شريكاً في الجريمة مما يعني ذلك عدم استثناء المخالفـات             ال

 ينظر في   المشرع العراقي من أحكام المساهمة بشكل عام ، وحيث ان اتجاه          

الواقع إلى هذا النوع من الجرائم بشكل غير واضح وجرياً على علـة مـا               

ـ          عليه  سار   م المشرع إزاء المخالفات عندما نص على استثنائها مـن معظ



القواعد العامة في قانون العقوبات ومنها االتفاق الجنائي ، وكذلك الشروع           

ولما كانت المخالفات بطبيعتها تمثل أفعاالً تعكس       . فضالً عن إيقاف التنفيذ   

مواقف سلبية إزاء الضبط االجتماعي ال ترقى الى خرق مصالح المجتمـع            

 .والمواطنين بشكل جدي 

 

الذي أوردته فـي نتـائج الدراسـة فـإنني أقـدم            بناء على التشخيص     –ثانياً  

:المقترحات التالية لمعالجة الموضوع وهي ما يأتي   

  من نطاق التجريم في قـانون العقوبـات        ان يصار إلى إخراج المخالفات     .1

في القانون المذكور تبعاً لـذلك ليبقـى        ) 23( نهائياً وتعديل المادة     العراقي

 .نايات فقط نطاق الجريمة مقتصراً على الجنح والج

تقضي بعـد اثـر     العراقي  من قانون العقوبات    ) 51(كما وجدنا بان المادة      .2

الظروف المادية المخففة والمشددة على كل من ساهم في الجريمة علم بتلك            

الظروف أو لم يعلم ، دون ان ينص صراحة على حكم الظروف الماديـة              

ورة وغيرهـا ،    المعفية من العقاب ، كحالة الدفاع الشرعي أو حالة الضر         

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته في البحث انتهينا إلـى ان سـريان تلـك              

الظروف على كافة المساهمين في الجريمة هو أمر من باب أولى رغم عدم  

 .النص عليه لألسباب التي بيناها في ثنايا البحث 

عقوبات بما يـؤمن عـدم سـريان الظـروف          ) 51(إعادة صياغة المادة     .3

علم بها أو لم    لة الرتكاب الجريمة على غير صاحبها سواء        الشخصية المسه 

حكمة من التشديد مبنية على اعتبارات شخصية مرتبطـة         يعلم وبينا بأن ال   

بصاحبها دون غيره ، وألجل ذلك فليس هناك ما يبرر ان يمتد اثـر هـذه                

 .الظروف إلى بقية المساهمين 

احبه وهذا ما استقر عليه     لقد رأينا بأن العود يعتبر طرفاً شخصياً يتعلق بص         .4

الفقه والقانون ، غير إنني اقترح اعتباره ظرفاً خاصاً وان يمتد أثره إلـى              

كافة المساهمين في الجريمة نظراً ألنه يشكل حافزاً لإلقدام على الجريمـة            

لما يتمتع به العائد من خبرة على ممارسة الجريمة وهو عامل مشجع على             



يث يقوى مـن عزيمـة بقيـة المـساهمين          حعلى ارتكاب الجرائم    اإلقدام  

ومصاحبتهم للعائد في ارتكاب الجرائم ، وانه يمكن تعليل تعميم اثر هـذا             

من قانون العقوبـات علـى      ) 51(الظرف باالستناد إلى عجز نص المادة       

أساس انه ظرف شخصي يسهل على ارتكاب الجريمة ، والعلة في ذلك كله             

 .أدواتها المؤثرة هو الحد من الجريمة عن طريق مكافحة 

من قانون العقوبات ، حيث جاءت تكرار لما جاءت بـه    ) 54(تعديل المادة    .5

القواعد العامة الخاصة بالقصد الجنائي ، فضالً عن أنها وبموجـب محـل             

التي سبقتها ، لذلك يكون مقتـرح       ) 53(تدوينها جاءت مربكة لحكم المادة      

 لألمـور فـأن     رى العـادي  لمجالتعديل هو استثناء النتيجة المحتملة وفقاً ل      

 .عقوبات ) 53(المساهم التبعي يكون مسؤوالً على غرار المادة 

وختمنا مالحظاتنا بمالحظة مهمة أخرى جديرة باالهتمام ، وهي أننا وجدنا            .6

بأن قرارات قضائية صادرة عن القضاء العراقي تتضمن خطأ شائع يتمثل           

 47الجنائية عموماً وهي المواد     باإلشارة للمواد القانونية الخاصة بالمساهمة      

 من قانون العقوبات الخاصة رغم أن وقائع القـضية المعنيـة            49 و   48و  

ليس فيها ما يدل على صحة هذا اإلسناد وليس هناك ما يسوغ االسـتدالل              

الذي يشار إليه مطلقاً في كل قضية تتوافر فيها مـساهمة جنائيـة وكـان               

ان اجب يفرضه القـانون فـي حـين         التالزم بين هذه المواد جميعاً أمر و      

ة على الحالة يقضي توفر ما يقابلهـا مـن          اإلسناد الصحيح للمادة المنطقب   

وقائع تتناسب وهذه اإلشارة ، وعليه ننادي مالحظة هذا األمـر ومراعـاة             

 . التطبيق السليم للقانون 

 

هذا وبعد أن عرضنا ما توصلنا إليه من نتائج من خالل هذا البحث ، ومـا   

ء والقانون  حنا من مقترحات ، نكون قد أسهمنا بتواضع بما يفيد القضا          اقتر

 ونأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك بمـا          فيما يتعلق بموضوع هذه االطروحة    

يحقق الغاية التي تمنينا تحقيقها في سبيل العدل والعدالـة واهللا مـن وراء              

.القصد   
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 املراجعة اللغوية
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النحو والصرف، قرأت   /حامل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية     ) حسام غضبان ( 

ـ   اعدة وسيلة من وسائل االشتراك في الجريمـة فـي          المس(الرسالة الموسومة ب

وصـوبت  ) خالد جواد معين  (لطالب الدكتوراه   ) "دراسة مقارنة "القضاء العراقي   

 .أغالطها ، ولذا فإني أويد سالمتها اللغوية وألجله وقعت 
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 قرار اعضاء جلنة املناقشة
 

نحن اعضاء لجنة المناقشة ، نشهد اننا قد اطلعنـا علـى هـذه الرسـالة الموسـومة                
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(          ) صادق مجلس جامعة سانت كليمنـتس بالجلـسة ذات العـدد             
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 اإلهداء
 

 .....إلى 
           من زرع في قلبي اإليمان والمحبة والخير 

م والعمل        ذ آنت صغيراً   م           من أرشدني  ق العل  إلى طري
 ّالجاد 

  طائه مني بفضله وعامتنانًااهرة ،           روح والدي الط
 
 

  هذا الجهد العلميهدي إليهأ
            

 

 

                                                                  
 الباحث

 ب



 شكر وتقدير
 

الحمد هللا لذاته وجميل صفاته والشكر له على آالئه ونعمائه وعطائـه لمـا              

وفقني إلى ما انا فيه راجياً منه جل شأنه دوام نعمه وكرمه ، وهو القائل سـبحانه                 

ــالى   وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدنَُّكمْ     [ َكْرُتْم َألِزي ِئن َش اسب المقام ان أتوجه بالشكر والتقـدير       وبعد فأنه مما ين   ] َل

والعرفان بالجميل ألستاذي الفاضل الدكتور حسن سعيد عداي على تفضله وتكرمه           

مشكورا بقبول اإلشراف على هذه األطروحة وعلى ما أسداه لي من توجيه وعون             

وإرشاد أسهم في إظهار هذا العمل بهذا المظهر والمضمون فجزاه اهللا عني خيـر              

 .ارك اهللا في سعيه وأدام عليه نعمة الصحة والعافية انه سميع مجيب الجزاء وب

وال يفوتني ان أتقدم بالشكر والتقدير أيضاً إلى كل من قـدم لـي العـون                 

والمساعدة وأسدى لي معروفا أو نصحا أو دعاء صالحا في الغيب أو المواجهـة              

م عني خير الجـزاء     وان يجزيه . وأتمنى لهم التوفيق والسداد وان يكألهم برعايته        

 .ويجعل عملهم خالصا لوجهه تعالى وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
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