
 المرحمة الثانية -القسم العام -العقوبات قانون  محاضرات في
 الخالد مسممإعداد المدرس أسيل عمر 

 الجريمة في المساهمة :المحاضرة األولى
 )ساعة واحدة( 8/3/2020األحد/ 

 عمػ  وصػمـ اإلجرامػ  بدلمشػروع وحػة  فكػر إذا واحػة شػص  قبػ  مػف الجريمػ  تقػ  مػد عػدةة  
 مف مجموع  مف الجريم  تق  أصرى  حدالت وف  .الجريم  إل  المؤةي  المدةي  الوقدئ  ونفذ تنفيذ 

 أو مدةيػ  نشدطدت مف به يقوموف  ومد أةوارهـ تتمدث  وقة ارتكدبهد عم  معد   يتعدونوف  األشصد 
 التهيئػ  عمػ  مػنهـ الػبع  ةور يقتصػر فقػة ،تصتمػ  وقػة الجرميػ  النتيجػ  تحقيػ  فػ  معنويػ 

 فيمد الجريم  عم  بدلتحري  البع  يقوـ قة كمد المدةي ، بدألفعدؿ اآلصروف  يقوـ فيمد والتحضير
 الغيػر هػذا ويكػوف  جريم  الرتكدب غير  شص  يستصةـ ربمد أو التحري ، موضوع البدقوف  ينفذ
 شػص  مػف أكثػر فيهػد يسػدهـ التػ  األصيػرة هػ  الحدالتو  ،الجريم  هذ  عف جزائيد   مسؤوؿ غير
 األصػر الػبع  يسػميهد كمػد أو ،الجندئيػ  بدلمسػدهم  تسػم والتػ   واحػةة جريمػ  ارتكػدب فػ 

 .فيهد االشتراؾ أو الجريم  ف  بدلمسدهم 
 كيف تتحقق المساهمة في الجريمة؟

 هما: شرطان يتوافر من البد   المساهمة تتحققل 
  الجناة تعدد :الشرط األول

أةوار  تمدثمػت سػوا  مػد، جريمػ  تنفيػذ فػ  غيػر  مػ  بدلتعػدوف  شػص  يقػوـ أف ُيقصػة بػذلؾو     
 فػررةو  عميػه المجنػ  شػص  عمػ  النػدر بػططقؽ مػنهـ كػ  قػدـ لػو كمػد الجريمػ  فػ  هؤال  الجندة

 كػ  وحمػ  المػدؿ بسػرق  شصصػدف قػدـ لػو كمػد ،الجريمػ  فػ وتتبػديف  أةوارهػـ تصتمػ  وقػة. قتػيق
 .الطري  بمراقب  الثدلث قدـ فيمد المسروؽ  المدؿ مف جز  منهمد

وبذلؾ نقحظ برف المهـ ف  المسدهم  ف  الجريمػ  هػو اشػتراؾ أو مسػدهم  أكثػر مػف شػص      
 التصطػي  فػ  جميعػد   اشػتركوا أوK التنفيػذ ةوف  التصطػي  فػ  بعضػهـ اشػترؾ سػوا  مػد جريمػ ف  

 .والتنفيذ
 الشرط الثاني: وحدة الجريمة

 الجريم  وحةة هو آصر شرط تحق  مف البة   ب  الجندئي  المسدهم  لقيدـ األوؿ الشرط يكف  ال   
 ثدلػث قتػ  عمػ  شصصػدف تعػدوف  لػو كمػد ،الجنػدة بػيف المشػترؾ التعػدوف  نتيجػ  وتكػوف  المرتكبػ ،
 النتيجػ  تحقيػ  فػ  منهمػد كػ  ةور عػف النظػر بغػ  التعػدوف، هػذا نتيجػ  روحه إزهدؽ تـ وفعق  

 .الجرمي 
إف وحةة الجريم  تتحق  بوحةة الركف المػدة  ووحػةة الػركف المعنػو ، فدلوحػةة المدةيػ  لمجريمػ  

الػػػػركف المػػػػدة  لمجريمػػػػ  بوحػػػػةتهد المدةيػػػػ  ويقتضػػػػ  ذلػػػػؾ وحػػػػةة النتيجػػػػ  الجرميػػػػ   تعنػػػػ  احتفػػػػد 



دنػت واف ك الت  ارتكبهد الجنػدة لتحقيػ  النتيجػ  الجرميػ  هػذ  دطهد بعقق  السببي  بك  األفعدؿوارتب
متفدوتػػػ  فػػػ  أهميتهػػػد مدةامػػػت جميعهػػػد كدنػػػت ضػػػروري  ألحػػػةاث النتيجػػػ  الجرميػػػ  وبدلصػػػورة التػػػ  
تمػت، كػرف يحػػر  كأ  كػ  مػػف كب و جػػ  عمػػ  قتػ  كة  فيمسػػكه كب  ويطعنػه كجػػػ  طعنػ  قدتمػػ  

  بدألفعدؿ الت  قدـ بهد الجندة طبروح المجن  عميه كة  وه  مرت إزهدؽفدلنتيج  هند واضح  وه  
 عم  مصمح  واحةة وه  ح  اإلنسدف ف  الحيدة. الثقث ، وه  نتيج  واحةة واعتةا 

 الجريمػ  فػ  المسػدهميف بػيف تػرب  التػ  التػ  الذهنيػ  العققػ  فهػ  المعنػو   الػركف وحػةة إمػد  
،  الجرميػ نتيجتهػد لتحقيػ  الجريمػ  فػ  التػةاص  المسػدهـ قصة الذهني  العقق  تعنيه ومد  .الواحةة
 وحػةة تحققػت ومف ثـ ،بينهـ الذهني  الرابط  قدمت المسدهميف ك  لةى التةاص  قصة توفر فمت 
بشػك   مسػب  اتفػدؽ هنػدؾ يكػوف  أف التػةاص  قصػة يتحقػ  كػ  يشترط وال .لمجريم  المعنو   الركف
 المسػدهميف لػةى التػةاص  قصػة يتػوفر أف فػيمكف  .ؾكػذل األغمػب كػدف واف الجنػدة بػيف صػري 
كػرف يكػوف االتفػدؽ ضػمنيد  ال  االتفػدؽ نتيجػ  ولػيس المصػدةف  نتيجػ  الجندئيػ  المسػدهم  لتتحقػ 
 هو الذ  ) ج ( مرور ذلؾ فصدةؼ قتمه قدصةا   بسكيف ) ب ( طعف ) أ ( أراة لو كمد  صريحد .

 التةاص  قصة ) ج ( لةى فتحق  وقتمه عميه اإلجهدز ) أ ( عم  سه  ممد يةيه فقي ة ) ب ( عةو
 . مسب  اتفدؽ بينهمد يكوف  أف ةوف  الجريم  ف 
 ،الجندئيػ  المسػدهم  تحقػ  فػ  األسػدس التػةاص  قصػة يحققهػد التػ  الذهنيػ  العققػ  تعتبػرإذ    

 بصػةة كنػد المسػدهميف بػيف الذهنيػ  الرابطػ  قدمػت مػد فػطذا ،وعػةمد   وجػوةا   معهػد المسػدهم  فتػةور
 الحدلػ  فػ  وُيسػرؿ ، متعػةةة جػرائـ أمدـ فنكوف  انعةامهد حدل  وف  الجندة، مسدهم  تنتجهد جريم 
 واحػة آف فػ  شصصػدف وجػة لػو كمػد المدةيػ  األفعػدؿ تشػدبهت سػوا   هفعمػ عػف فدعػ  كػ  األصيرة
 المنزؿ ذات ف  مصدةف  وجوةهمد إذ قة يكوف ، السرق  عم  يتفقد أف ةوف  واحة منزؿ ف  يسرقدف
 أطمػ  شصصػد   إف لػو كمػد ،المدةيػ  قػة تصتمػ  األفعػدؿ أو، ةالجنػد بهػد يقػوـ الغػر  التػ  ولػذات
 اإلصػدب  تكػف فمػـ يػة  فػ  أصػدبه النػدر   الطمػ  إف إال قتمػه قدصةا   آصر شص  عم  ندريد   عيدرا  
 يعتبػر فػق ، األوؿ الجػدن  مػ  اتفػدؽ ةونمػد عميػه المجنػ  محفظػ  فسػرؽ  ثدلػث جػد  فيمػد قدتمػ ،
نمد ،األوؿ م  مسدهمد   الثدن  يعتبر ال كمد الثدن ، جريم  ف  مسدهمد   األوؿ الجدن   كػ    ُيسػرؿ وا 
 يحقػ  ولػـ فعمػه صػدب حيػث ،القتػ  فػ  الشػروع عػف األوؿ ُيسػرؿبشػك  مسػتق  إذ   هجريمتػ عػف

 الواقع  ف  الجندئي  المسدهم  تحق  عةـ وسبب السرق  جريم  عف الثدن  ُيسرؿ حيف ف  نتيجته،
 ، فضق  عفالمدةييف الفعمييف ف  واحةة تكف لـ النتيج  الف المدة  الركف وحةة عةـ هو المذكورة

 .الجندة بيف الذهني  الرابط  يعن  الذ  المعنو   الركف وحةة تحق  عةـ
 
 
 



 المذاهب المختمفة في المساهمة الجنائية
 .أواًل: مذهب وحدة الجريمة مع التفريق بين الفاعل والشريك

الجريمػػػػػ  تبقػػػػػ  محتفظػػػػػ  بوحػػػػػةتهد بػػػػػدلرغـ فػػػػػ  تعػػػػػةة  إف إلػػػػػ يشػػػػػير أصػػػػػحدب هػػػػػذا المػػػػػذهب 
 لكونهد تبق  وحةة قدئم  بذاتهد مف الندحيتيف المدةي  والمعنوي . ارتكدبهدالمسدهميف ف  
فػػرف كػػ  مسػػدهـ فيهػػد يكػػوف مسػػؤوؿ مسػػؤولي  قدنونيػػ   ومػػف ثػػـذلػػؾ فيمػػد تقػػةـ،  إلػػ كمػػد اشػػرند 

 إلػػػ هػػػد المسػػدهموف فػػػ  الجريمػػػ  فػػرنهـ ُيقسػػػموف عنهػػد إال  انػػػه ونظػػرا  لتفػػػدوت األةوار التػػػ  يقػػوـ ب
تنفيذ الجريم  ب  أةوارهـ: فري  الذيف يقوموف فريقيف يضـ ك  منهمد المسدهميف الذيف تتعدةؿ أهمي

   الشػػركدك ويسػػموف كالفػػدعموف  وفريػػ  الػػذيف يقومػػوف بػػةور ثػػدنو  ويسػػموف  أصػػم بػػةور رئيسػػ  
الصػف  الجرميػ  األصػمي  لقيػدمهـ بدلفعػ  المػدة  المكػوف لمجريمػ  أو بفعػ   أصػحدبوالفدعموف هـ 

عمػػ   االسػػتيق مػػف األفعػػدؿ المدةيػػ  المكونػػ  لهػػد كتوجيػػه طعنػػه قدتمػػ  لممجنػػ  عميػػه فػػ  القتػػ  أو 
يػةص   فػ  الجريمػ  بفعػ  ال الممموؾ لمغير فػ  السػرق . أمػد الشػركد  فهػـ مسػدهموف  المدؿ المنقوؿ

الجريمػػػػ  أو  ارتكػػػػدبيكػػػػوف معدقبػػػػد  عميػػػػه فػػػػ  ذاتػػػػه كتحػػػػري  الفدعػػػػ  عمػػػػ   ال فػػػػ  تكوينهػػػػد وقػػػػة
 أصػػػرى عمػػػيهـ الصػػػف  الجندئيػػػ  لمفعػػػ  األصػػػم ، وبعبػػػدرة  فتنسػػػحب ارتكدبهػػػدبفعػػػ  ُيسػػػه  لػػػه  القيػػػدـ

المشػدرك  يتجػه  أووبصصو  مةى هذ  المسدهم   يستمةوف صفتهـ الجرمي  مف الفدع  الرئيس 
يستعيروف صفتهـ الجرمي  مف الفدع   إنهـالمطمق  أ   بدالستعدرةاألصذ  إل هذا المذاهب  أنصدر

 الرئيس .
هػػذا  ينقسػػـالنسػػبي  وتبعػػد  لػػذلؾ  االسػػتعدرةويتجػػه آصػػروف مػػف أنصػػدر هػػذا المػػذهب لؤلصػػذ بمبػػةأ 

طمػػ  عميػػه يُ  أفالمطمقػػ  واآلصػػر يمكػػف  االسػػتعدرة احػػةهمد مػػذهب :أسدسػػيف اتجػػدهيف إلػػ المػػذهب 
 .النسبي  االستعدرةمذهب 
المذهبيف ف  الفقه الجنػدئ  الػذ   أو االتجدهيفنمق  بع  الضو  عم  هذيف  إف إذا  مف والبة  

األصػػذ  إلػػ اآلصػػر  االتجػػد األصػػذ بدالسػػتعدرة المطمقػػ  فيمػػد ينحػػ   إلػػ الميػػ   إلػػ  هيػػذهب قسػػـ منػػ
 النسبي . بدالستعدرة
 المطمقة االستعارةمذهب 

وبمقتضػػػ  هػػػذا المػػػذهب يسػػػتعير الشػػػريؾ صػػػفته الجرميػػػ  اسػػػتعدرة مطمقػػػ  مػػػف الفدعػػػ  بحيػػػث 
تتسدوى مسؤوليتهمد عف الجريمػ  ويعدقػب كقهمػد بػنفس العقوبػ  المقػررة لمجريمػ  مػ  امتػةاة تػرثير 

 .شركد  أـك  المسدهميف ف  الجريم  فدعميف كدنوا  إل الظروؼ المدةي  لمجريم  
الشػريؾ ةوف أف يكػوف لمظػروؼ  إلػ ترثير الظروؼ الشصصي  الصدصػ  بدلفدعػ   امتةاةوكذلؾ 

  .ترثير عم  الفدع  أ الصدص  بدلشريؾ 
 النسبية االستعارةمذهب 



 أفوأسػدس ذلػؾ  الفقه  فرف الشريؾ يستمة إجرامه مف الفدع  بنسب  مصففػ  االتجد وطبقد  لهذا 
يكوف لهد اعتبدر ف  تقةير مسؤوليته وف  تصفي  عقوبته وهػو يتػرثر  أفيقوـ برعمدؿ ثدنوي  يجب 

نمػػػد يتػػػرثر  المدةيػػػ  لمجريمػػػ  ولكنػػػه ال بػػػدلظروؼ يتػػػرثر بػػػدلظروؼ الشصصػػػي  الصدصػػػ  بدلفدعػػػ  وا 
بقصػػػػة  هػػػػو وال بقصػػػػة الفدعػػػػ  وهػػػػذ  مسػػػػرل   بػػػػدلظروؼ الشصصػػػػي  الصدصػػػػ  بػػػػه كمػػػػد أنػػػػه يؤاصػػػػذ
والوقػػػدئ  المعروضػػػ  أمػػػدـ  األةلػػػ وع عمػػػ  ضػػػو  موضػػػوعي  يتػػػرؾ الفصػػػ  فيهػػػد لمحكمػػػ  الموضػػػ

 .المحكم 
 مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين: –ثانيًا 

يعترفوف بوحةة الجريم   وحةة الجريم  فهـ ال القوؿ برف  فكرة إل  ويذهب أتبدع هذا المذهب
نمد يعتبروف ك  مف سدهـ فيهد ُيع ة مرتكبد  لجريم  قدئم  بذاتهد مت  توافرت  الني  اإلجرامي  لةيه وا 

والنوايػػد الجرميػػ  التػػ  تػػوافرت  كالقصػػة الجرمػػ   وبػػذلؾ تتعػػةة الجػػرائـ بتعػػةة األفعػػدؿ التػػ  ارتكبػػت
ػ .لةيه مسػتقق  عػف غيػر  مػف المسػدهميف  أفعػدؿمػف  د ارتكبػه فيسرؿ ك  مػف سػدهـ فػ  الجريمػ  عم 

عمػ  ارتكػدب  مػ  غيػر فمف حر   عم  ارتكػدب الجريمػ  ُيسػرؿ عػف جريمػ  التحػري  ومػف اتفػ  
المسدعةة سوا   إبةا ومف سدعة عم  ارتكدب الجريم  ُيسرؿ عف جريم   االتفدؽيسرؿ عف  جريم 

وةوف أف يترثر أ  مف المسدهميف ف   أـ لـ ُتنفذ المذكورة مف هذ  الحدالت أ نفذت الجريم  ف  
 .ةية الت  تتوافر لةيهأو برسبدب التصفي  أو التش اآلصريفمف المسدهميف  أ الجريم  بجريم  

 موقف المشرع العراقي
  54-47إمد المشػرع العراقػ  فقػة عمػ  عمػ  تنظػيـ أحكػدـ المسػدهم  فػ  الجريمػ  فػ  المػواة ك   

المعػػةؿ ومنهػػد يتضػػ  برنػػه قػػة أصػػذ بنظػػدـ  1969  لسػػن  111مػػف قػػدنوف العقوبػػدت العراقػػ  رقػػـ ك
وحػػػةة الجريمػػػ  ولكنػػػه اصػػػت  لنفسػػػه وضػػػعد  وسػػػطد  بػػػيف مػػػذهب االسػػػتعدرة المطمقػػػ  وبػػػيف مػػػذهب 

بي  إال أنه اقرب لؤلصيرة، فعم  الػرغـ مػف نصػه عمػ  أف عقوبػ  الشػريؾ هػ  نفسػهد االستعدرة النس
عقوبػػػ  الفدعػػػ  األصػػػم  إال أنػػػه قػػػة أعطػػػ  لمقدضػػػ  سػػػمط  تقريػػػر العقوبػػػ  بػػػيف الفدعػػػ  األصػػػم  
والشريؾ، كذلؾ ن  عم  أف الظروؼ الشصصي  المشةةة التػ  تسػه  ارتكػدب الجريمػ  والصدصػ  

 عم  الشريؾ إال إذا كدف عدلمد  بهد.  بدلفدع  األصم  ال تسر  
 الجريمة في المساهمة صور
 إشػكدؿ وال  .تصتمػ  وقػة تتمدثػ  قػة الواحػةة الجريمػ  فػ  المسػدهميف اةوار إف ذكرند فيمد تقػةـ   
 الجريم ، وقوع إل  يؤة  واحة مدة  فع  مف يتكوف  الرئيس  الةور كدف إذا مد األول  الحدل  ف 
 تعةة حدؿ ف  حت  إشكدؿ وال . رئيس  غير ثدنو  أو بةور يقوـ شريؾ جدنبه إل  يكوف  إف عم 

 الحدل  هذ  ف  فتعتبر ، واحةة جرمي  نتيج  إل  جميعهد تؤة  بحيث الرئيسي  المتشدبه  األةوار
 إذا مػد حدل  ف  اإلشكدؿ يظهر ولكف . األصمييف بدلمسدهميف بهد القدئموف  سم ويُ  مي أص أفعدال  



، وفػ  هػذ  الحدلػ  ثدنويػد   ةورا   يكػوف  صػرواآل رئيسػيد   يكػوف  فبعضػهد المسدهميف بيف األةوار اصتمفت
 يثور التسدؤؿ اآلت :

 النوعيف بيف الفص  أهمي  ومد  ؟الثدنوياألةوار و  الرئيسي  األةوار بيف الفدصم  الحةوة ه  مد   
 مػف أمػد ،األصػميوف  المسػدهموف  عمػيهـ طمػ يُ  الرئيسػي  بدلنشػدطدت القػدئميف إف حيث األةوار مف

 هذا التمييز؟  فدئةة ومد ف،يبعيالت المسدهميف عميهـ طم فيُ  الثدنوي  دلنشدطدتيقـو ب
 :وفقد  لآلت واإلجدب  عم  هذا التسدؤؿ سنوضحه     

 التبعيةالمساهمة و  األصمية المساهمة بين التمييز
 رئيسػ  ةور بدلجريمػ  لممسػدهـ كدف مد إذا المسدهم  مف النوع هذا ويتحق   :األصمية المساهمة

 .الفدع  أو األصم  بدلمسدهـ الةورهذا  صدحب سم يُ إذ  فيهد،
 الػةور صػدحب سػم فيُ  ،ثدنويػد   ةورا   الجريمػ  فػ  المسػدهـ ةور كػدف إذا أمػد  :التبعياة المسااهمة
 .التبعي  بدلمسدهم  لةور  تبعد   مسدهمته سم وتُ  التبع  المسدهـ أو بدلشريؾ

مان خا ل النظاريتين  فتظهار التبعياة همةوالمساا األصامية المسااهمة باين التميياز معاايير أماا 
 اآلتيتين:

 الشخصية النظريةأواًل: 
 األصػمي  المسػدهم  بػيف لمتمييػز معيػدرا   لمجريمػ  المعنػو   الػركف النظريػ  هػذ  اعتمػةت    
 وانه الصد ، فعمه مف الجريم  كدنت إذا مد ني  لةيه تتوفر مف هو الفدع  الف التبعي المسدهم  و 

 لحسدبه يعمموف  له تدبعيف فهـ الجريم  ف  معه اشتركوا الذيف اآلصروف  ومد المشروع صدحب هو
نمد فعمه ليست الجريم  يعتبر مففهو  الشريؾ أمد ،الجرم  مشروعه إتمدـ ف  ويسدعةونه  هػ  وا 

 .المشروع صدحب مسدنةة هو الجريم  ف  وةور  غير  فع 
ؿ الشصصي  النظري  إف يتض  مف ذلؾ     المسػدهمتيف بػيف التمييػز ف  المعنو   الركف عم  تعو 

 فػ  الفدعػ  ةور عمػ  تعػوؿ فهػ  .المجػدؿ هػذا فػ  بػه تهػتـ وال، لمجريمػ  المػدة  الػركف وتغفػ 
 يحصػ  ومػف بنػؾ لسرق  صط  يض  فمف .فيهد تنفيذ  عم  بر  يقـ لـ لو حت  الجريم  تحقي 
ذا ، المشروع صدحب هو يعتبر المسروق  األمواؿ مف حص  اكبر عم   الفدع  فهو كذلؾ كدف وا 
 مشػروعه المشػروع إف قصػة لةيػه نيػ  أو إف  يكػوف  إف فيكفػ  .التنفيػذ فػ  يشػترؾ لػـ لػو حتػ 

 . الواق  ار  عم  المشروع ينفذ له تدب  فهو معه يعم  ومف الصد 
نمػد المسػدهمتيف، بػيف التمييػز معػه يسػه  واضػحد   معيػدرا   تتػبف   لػـ ألنهػد النظريػ  هػذ  ُتنتقػة     وا 

 المسدهميف بع  تجبر قدهرة ظروؼ تتحق  فقة .بينهمد التمييز معه يصعب واس  بمعيدر أصذت
 آصػر مسػدهـ مشػروع الحقيقػ  فػ  وهػو مشػروعهـ، انػه عم  اإلجرام  المشروع تبن  إل  التدبعيف
 أو المػدة ، اإلغػرا  وطػرة تحػت يق  انه أو ، الحقيقي نيته صقؼ فيظهر بطشه مف األوؿ يصدؼ
 فيػةع  ابنػه عم  الرأف  فترصذ  الشريؾ، ابف هو المشروع صدحب يكوف  كرف القرب  عقق  بةاف 



 يحػوؿ أو العةالػ  سػير عمػ  سػمبد   يػؤثر ممػد الحقيقػ  صػقؼ يظهػر وبػذلؾ المشروع، صدحب برنه
 .الموضوعي  النظري  تبن  تـ لممسدهميف الشصصي  االعتبدرات تحةية ولصعوب  .تحققهد ةوف 
  )المادية ( الموضوعية النظرية: ثانياً 
 المػدة  الػركف الموضػوعي  النظريػ  تبنػت فقػة الشصصػي  النظريػ  إليػه ذهبػت مػد عكػس عمػ    

 فػ  لػةور  معيػدرا   المسػدهـ ونشػدط فع  يكوف  وبهذا .المسدهم  نوع  بيف لمتمييز كمعيدر لمجريم 
 إذا إمد ،أصم  مسدهـ فيعتبر الجريم  تنفيذ أعمدؿ مف يعة   فعق   المسدهـ ارتكب مد فطذا .الجريم 
 لمجريمػ  واألعػةاة التحضػير أعمػدؿ مػف عمػق يكػوف  كػرف آصػر فدعػ  لسػموؾ ممهػةا   سػموكه كػدف
  )شريؾ ( تبعيد   مسدهمد األصيرة الحدل  ف  فيكوف 
 الشصصػي  االعتبػدرات األولػ  تعتمػة حيػث السػدبق ، النظريػ  مػف ةقػ  أكثػر النظري  هذ  تعتبر   
 يكػوف  مػد غدلبػد   الػذ  المػدة  الفعػ  المدةي  النظري  تعتمة بينمد ،ذكرند كمد تحةيةهد يصعب الت 
 ال األصيػرة النظريػ  إف عمػ  .الجريمػ  فػ  ةور  تحةيػة ومػف ثػـ الفدعػ  نيػ  تشػصي  إلػ  وسػيم 
 ال ذلػؾ مػ  ،فيهػد المسػدهـ ةور لمعرف  المدة  الركف اعتمدة ةائمد   يمكف ال حيث النقة، مف تصمو
 ف  انه آصر بمعن    .الجريم ف  المسدهـ ةور تحةية ف  النظريتيف مف إ  عف االستغند  يمكف
 نغفػ  ال أف عمينػد الجريمػ  فػ  ةور  تحةيػة فػ  المسػدهـ ونشػدط بسػموؾ نرصػذ الػذ  الوقػت

 برحػة أصػذند لػو ممػد لمعةالػ  قربػد   أكثػر نكوف  وبذلؾ ،ـالمسده بذلؾ المتعمق  الشصصي  االعتبدرات
 . ذكرند كمد النقة مف صموهمد لعةـ الثدني ، وأهممند النظريتيف

نقحظ برف قدنوف العقوبػدت العراقػ  قػة أصػذ بدلنظريػ  المدةيػ  أو الموضػوعي  ذلؾ  وعم  أسدس     
  مػػف قػػدنوف 49، 47،48وهػػذا واضػػ  مػػف نػػ  المػػدةة ك لمتمييػػز بػػيف الفدعػػ  األصػػم  والشػػريؾ

 المعةؿ. 1969  لسن  111العقوبدت العراق  رقـ ك
 أهمية التمييز بين الفاعل األصمي والشريك في الجريمة

 مف صقؿ النقدط اآلتي : أهمي  التمييز بيف الفدع  األصم  والشريؾ ف  الجريم تظهر    
 ...العقوب  -1
 ...بع  الجرائـ أركدفتوافر  -2
 ...تعةة الجندة -3
 ...ف  الجريم  ترثير الظروؼ -4
  ...أسبدب اإلبدح  -5

 
 
 
 



 في الجريمة والمساهمة التبعية المساهمة األصمية :حاضرة الثانيةالم
 )ساعتين(2020/ 9/3 االثنين

قدنوف العقوبدت العراقػ   ن  عميه مف التوق  عنةهد بحسب مد لممسدهـ األصم  حدالت البة     
  تتمث  ف  اآلت :  وهذ  الحدالتالمعةؿ  1969  لسن  111رقـ ك

 حاالت المساهم األصمي:
عػػف أنػػه ُيعػػة فػػدعق   1969  لسػػن  111رقػػـ ك مػػف قػػدنوف العقوبػػدت العراقػػ   47كالمػػدةة نصػػت 
 لمجريم :
  لوحة  أو م  غير . أرتكبهدمف  -1
بعم  مػف  إذ كدنت تتكوف مف جمم  أفعدؿ فقدـ عمةا  أثند  ارتكدبهد ارتكدبهدمف سدهـ ف   -2

 األعمدؿ المكون  لهد.
مف ةف  بري  وسيم  شصصد  عم  تنفيذ الفع  المكوف لمجريم  إذا كػدف هػذا الشػص  غيػر  -3

 مسؤوؿ جزائيد  عنهد أل  سبب.
ارتكدبهػػد أو  فػػ  الجريمػػ  الػػذ  كػػدف حدضػػرا  أثنػػد  منػػه الشػػريؾ  49كالمػػدةة  اعتبػػرتفيمػػد  -4

 .فدع  أصم  ف  الجريم  أ  فع  مف األفعدؿ المكون  لهد أرتكب
  لوحده: مرتكب الجريمة -أوالً 
وبرحػةاث النتيجػ  الجرميػ  وهػ   الجريمػ  بدرتكػدبشػص  واحػة  بػرف يقػوـ المعتػدةةوه  الحدل     

وف  السرق  يكوف مف  ،فيرةيه قتيق   ك  الندر عم  رأس  كس حدل  القت  العمة مثق  كرف يطم  
فػدعق  لهػد مػف  وفػ  حدلػ  االمتنػدع ُيعػة   ،لمجريمػ  أصػميد  بػق رضػد  فػدعق   عم  مدؿ الغيػر استول 

، مرمور السجف الػذ  يمتنػ  عػف ذلؾ لقيدـ به ومثدؿيمزمه القدنوف القيدـ بواجب فدمتن  عمةا  عف ا
 .تقةيـ الطعدـ لمسجيف فيموت جوعد  

 الجريمة مع غيره:حالة مرتكب  -ثانياً 
لوقػػوع  هػػذ  الحدلػػ  عنػػة تعػػةة الجنػػدة ويكػػوف الفعػػ  الػػذ  قػػدـ بػػه كػػ  مػػنهـ يكفػػ  لوحػػة  وتحقػػ    

عم  سرق  مصزف وحم  ك  واحة منهـ شيئد  فيكػوف مػد قػدـ بػه كػ   أشصد ة الجريم  كتعدوف عة  
جعػػ  الفعػػ  الػػذ   وهػػذا األمػػر هػػو ،واحػػة مػػنهـ جريمػػ  سػػرق  وذلػػؾ التفػػدقهـ فػػ  القصػػة الجرمػػ 

 .المعدقب عميه قدنوند  واحةا  م  تعةة الجندة
 أشػػصد ثقثػػ   أطمػػ المكػػوف لمجريمػػ  كمػػد لػػو  وقػػة يكػػوف الجنػػدة كمهػػـ قػػة ارتكبػػوا الفعػػ  نفسػػه   

بميغ  نشر عنهد نزي  حدة أوةى بحيدته،  رصدصدت صوب شص  قدصةيف قتمه فرصدبو  بجروح
ي  ك  واحة مف الجندة عػف جريمػ  القتػ  العمػة أف تكػوف يستمـز لقيدـ مسؤول هند ف  هذ  الحدل  ال

فػدعق  ولػو كدنػت الوفػدة  بدعتبػدر الوفدة قة وقعت بفع  واحة منهـ ب  تقـو مسؤولي  ك  واحة منهـ 
   .قة حصمت جمم   بند   عم  فع  احةهـ وفع  مف معه معد  



 حالة مرتكب لعمل من األعمال المكونة لها: -ثالثاً 
ؿ تصػػور توزيػػ  األعمػػدؿ الجرميػػ  بػػيف عػػةة فػػدعميف فكػػ  مػػف يقػػـو بفعػػ  مػػف األفعػػدهنػػد يمكػػف    

كأف يتفػ  شصصػدف عمػ  تزويػر وصػ  فيقػـو أحػةهمد بتحريػر  :ذلػؾ المكون  لهد ُيعة فػدعق  ومثػدؿ
حدلػ  مػد إذا قػدـ احػةهـ بصطػ  شػص  مػف  أوالوص  ويقوـ اآلصر بتقمية إمضد  المجن  عميػه  

قدـ احة المتهميف بكسر بدب  إذاحدل  مد  أو ،المكدف المراة إصفدؤ  فيه إل ه منزله ثـ قدـ آصر بنقم
جه   إل المنزؿ المراة سرقته وقدـ اآلصر بنق  األثدث والمواة المسروق  األصرى مف مكدف الحدةث 

 .فدعميف أصمييف بدعتبدرهـأصرى، فك  هؤال  يعدقبوف بدلعقوب  المقررة لمجريم  
 الحاضر في مسرح الجريمة الشريكحالة  -رابعاً 
والػذ   ،جدنػب الفدعػ  األصػم  لمجريمػ  قػة يكػوف هنػدؾ شػريكد  حدضػرا  فػ  مسػرح الجريمػ  إل    

مػف مسػرح الجريمػ   االنسػحدبومػف ثػـ  ،مكػدف الحػدةث إلػ الطريػ  المػؤةى  تندط به مهم  مراقب 
أمدكنهـ المعتدةة هذا الشريؾ هو  إل لمجريم  وترميف وصولهـ  مف صقؿ نق  الفدعميف األصمييف 

فػػ  قػػدنوف العقوبػػدت العراقػػ  واعتبرتػػه فػػدعق  لمجريمػػ  أسػػوة بدلفدعػػ    49كمػػد تحػػةثت عنػػه المػػدةة 
أو ارتكػػػدب أ  فعػػػ  مػػػف األفعػػػدؿ  ،حضػػػور الشػػػريؾ أثنػػػد  ارتكػػػدب الجريمػػػ  إفالرئيسػػػ  لهػػػد ذلػػػؾ 

يمػػػػ  وحرصػػػػه عمػػػػ  الحضػػػػور التبعيػػػػ  فػػػػ  الجر  بمسػػػػدهمته اكتفػػػػد  المكػػػػوف لهػػػػد يػػػػةؿ عمػػػػ  عػػػػةـ 
لتعزيػز موقػػ  منفػذيهد معرضػػد  نفسػػه لؤلصطػدر اآلتيػػ  المحتممػػ   ارتكدبهػػد أثنػػد مسػػرح الجريمػ   إلػ 

أثنػػد  التنفيػػػذ وذلػػؾ عنػػػة التصػػػة  لمفػػدعميف ومقػػػدومتهـ سػػوا  مػػػف قبػػػ  السػػمطدت األمنيػػػ  أو ممػػػف 
يصػب   ومػف ثػـالجريمػ ،  ارتكػدبوهذا مد يجعمػه قػة أسػهـ بػةور رئيسػ  فػ   ،وقعت عميه الجريم 

 .كمد  فدعق  لهد حُ 
 -الشريك –المساهمة التبعية لمجريمة 

إف صػ  التعبيػر كهػو مػف يسػدهـ فػ  ارتكػدب  -الشػريؾ–المسػدهـ التبعػ   أوالمسدهم  التبعي     
  الجريم  عف طري  فع  يرتب  بدلفع  الجرم  تنفيذا  لمجريم  

المكونػ  لمجريمػ  سػوا  أكػدف فعػق  ممهػةا   األفعػدؿمسدهم  الشريؾ بفعػ  مػف أةؽ تكوف  وبعبدرة   
فعػػ  الشػػريؾ  ةاصػػق   أ فػػ  تنفيػػذ الجريمػػ  ةوف أف يكػػوف هػػذا الفعػػ  ك األصػػم أو مسػػهق  لمفدعػػ  

نمدذاته غير مشروع  يكوف غدلبد  ف  حة   ف  نطدؽ الركف المدة  لمجريم  كوالذ  ال يستمة عةـ  وا 
 الفع  الجرم  الذ  ارتكبه الفدع  مشروعيته مف 

 1969  لسػػػػن  111رقػػػػـ ك مػػػػف قػػػػدنوف العقوبػػػػدت  48كوقػػػػة أورة المشػػػػرع العراقػػػػ  فػػػػ  المػػػػدةة    
كػػ  مػػف حػػر  عمػػ   : كفػػ  الجريمػػ  فػػرعتبر شػػريكد   تعريفػػد  لممسػػدهـ التبعػػ  أو الشػػريؾ، المعػػةؿ

ومف اتف  م  غير  عم  ارتكدبهد فوقعت بند  عمػ  هػذا  ،ارتكدبهد فوقعت بند   عم  هذا التحري 
صػػر ممػد اسػػتعم  فػ  ارتكػػدب آأ  شػ    أوسػقحد  لمفدعػػ  أو أةوات وآالت  أعطػػ ومػف  ،االتفػدؽ



المتممػػ   أوالممهػػةة أو المسػػهم   األعمػػدؿفػػ   أصػػرى سػػدعة  بريػػ  طريقػػ   أوالجريمػ  مػػ  عممػػه بهػػد 
 . الرتكدبهد

المتقػػةـ لمشػػريؾ كالمسػدهـ التبعػػ   الػػذ  ورة فػ  الػػن  أف لممسػػدهم  ويسػتصم  مػػف التعريػ     
 وكدآلت :دف، شرع  ومدة  ومعنو  التبعي  ثقث  أرك

 
 -الشريك –الركن الشرعي لممساهمة التبعية أواًل: 
سػموؾ  إفوقواـ هذا الركف هو الصػف  غيػر المشػروع  لسػموؾ المسػدهـ التبعػ  كالشػريؾ  ذلػؾ ك   

نمدذاته غير مشروع  المسدهـ التبع  ال يكوف غدلبد  ف  حة   يكتسب عةـ مشروعيته مػف عققتػه  وا 
  .بدلفع  الذ  اقترفه الفدع  

ولػػـ يكػػف صدضػػعد  لسػػبب مػػف  ،صضػػ  لػػن  قػػدنون  عقػػدب  إذاوُيعػػة فعػػ  الفدعػػ  غيػػر مشػػروع    
دم  وهػ  الحدلػ  الشػدئع  كمػد يمكػف يكوف هندؾ اشتراؾ ف  الجريم  الت أفويمكف  .اإلبدح  أسبدب

يكوف االشتراؾ ف  الشروع ف  الجريم  فمف يحر  شصصد  عم  قت  آصػر فػروق  هػذا الفعػ   أف
فػ  جريمػ  الشػروع كالشػروع فػ  القتػ    شػريكد   الفدع  فيه، ُيعػة   إلراةةةص   صدب  أثر  لسبب ال أو

ػػةؿ الفدعػػ  عػػف ارتكػػدب الجريمػػ   إذاأمػػد  فعةولػػه االصتيػػدر   ،اقترافهػػدحرضػػه الشػػريؾ عمػػ   التػػ ع 
 ينف  مسدئمته وتبعد  لذلؾ تنتف  مسؤولي  الشريؾ.

يكوف الفع  معدقبد  عميه ويثور سؤاؿ هند مد  أفانه يستمـز لتطبي  القدنوف  ومف الجةير بدلذكر   
أو ف  حدل  غيرا  ص أوكدف الفدع  غير مسؤوؿ عف الجريم  الت  ارتكبهد لكونه مجنوند   إذاالحكـ 

مػػػدن  مػػػف موانػػػ  المسػػػؤولي ؟ هػػػ  يفمػػػت الشػػػريؾ مػػػف العقػػػدب فػػػ  هػػػذ  الحدلػػػ  مدةامػػػت  وجػػػوة أ 
يكوف له  أفيمكف  ال األصم وهند يمكف القوؿ برف صةور حكـ ببرا ة الفدع   ؟بدلتبعي مسؤوليته 

عػةـ تحقػ  الػركف المػدة  لمجريمػ  أمػد  إلػ كدنػت البػرا ة تسػتنة  إذا إالاثر مدن  لمسؤولي  الشريؾ 
عػػػػةـ تػػػػوفر الػػػػركف المعنػػػػو  كالقصػػػػة الجرمػػػػ   لوجػػػػوة مػػػػدن  مػػػػف موانػػػػ   إلػػػػ اسػػػػتنةت البػػػػرا ة  إذا

المسػؤولي  الجندئيػ  لػةى الفدعػ  او لتػوفر عػذر مػدن  مػف العقػدب لةيػه فػرف مسػؤولي  الشػريؾ تظػػ  
  ةوف أف تترثر ببرا ة الفدع .قدئم  
 -لمشريك –ي لممساهمة التبعية الركن المادثانيًا: 
الركف المدة  لممسدهم  التبعي  مف سموؾ الشريؾ والنتيج  الجرمي  والعقق  السببي  بيف  يتكوف    

 هذا السموؾ والنتيج .
    منػػػه48فػػػ  المػػػدةة ك المعػػػةؿ 1969  لسػػػن  111رقػػػـ ك وقػػػة حػػػةة قػػػدنوف العقوبػػػدت العراقػػػ    

  هذ  الصور بدآلت :ف  الجريم  وتتمث  صور االشتراؾ 
 التحريض -أوالً 



ارتكدبهد وهو  إل يتـ التحري  بصم  التصميـ عم  الجريم  لةى الفدع  وةفعه بند  عم  ذلؾ    
نفسػػػي  وهػػػ  تتضػػػ  فػػػ  اتصػػػدذ الفدعػػػ  قػػػرار  وتصػػػميمه عمػػػ   أحػػػةاهمدنتيجتػػػيف  إلػػػ بػػػذلؾ يػػػؤة  

ارتكدب الجريم  والنتيج  الثدني  مدةي  تظهر فػ  انةفدعػه وعزمػه عمػ  ارتكػدب الجريمػ  بنػد   عمػ  
 قرار اتصذ  هو بهذا الشرف.

 أوالوعيػة  أوالوعػة  أوتقةيـ الهةايد فقة يكوف بمعين  لمتحري   المشرع العراق  طريق شترط ي الو  
 استعمدؿ مد لممحر  مف هيمن  عم  مرتكب الجريم . أو اإلرشدة أوالمصدةع  

 االتفاق -ثانياً 
تكونػدف بمسػتوى واحػة  واإلراةتدفعم  ارتكدب الجريم   أكثر أو إراةتيف بدتفدؽيتحق  االتفدؽ، ك   

واحػػة يقػوـ بتنفيػذ  احػة المتفقػيف فيصػػب  فػدعق  رئيسػيد  وذلػؾ صقفػػد   إجرامػ وتمتقيػدف عمػ  مشػروع 
 ارتكدب الجريم   إل   فتةفعه عدالف إراةةالشريؾ عم   إراةةلمتحري  حيث تعمو 

توافقػػد  وتفدهمػػد سػػدبقد  عمػػ  ارتكػػدب الجريمػػ  ولػػو بفتػػرة  إراةتػػيفواالتفػػدؽ الجنػػدئ  يقتضػػ  التقػػد     
، بقيػدـ اإلجػراـ مث  فػ  تػوارة الصػواطر عمػ صتم  عف التواف  الذ  يتقصيرة وهو وسيم  اشتراؾ ي

وصطػرت ألصػر  صصػمهبذاتهد عنػة شػص  فػركثر كمػد لػو صطػرت لشػص  فكػرة قتػ   اإلجراـفكرة 
بني  الثػدن  وتصػميمه عمػ  اقتػراؼ الفعػ  الجرمػ  ثػـ  األوؿيعمـ  أفنفسه ةوف الشص  فكرة قت  

 شريكد ف  الجريم .  قدـ احةهمد بتنفيذ الجريم  فرف اآلصر ال يعة  
 المساعدة -ثالثاً 
كػػ  معدونػػ  عمػػ  ارتكػػدب الجريمػػ  أيػػد  كػػدف شػػكمهد وطبيعتهػػد وتػػتـ المسػػدعةة فػػ   :المسػػدعةة هػػ   

 مرحمتيف: أوحدلتيف  إحةى
المجهػػزة لهػػد  األعمػػدؿبػػرف تػػرة المسػػدعةة عمػػ   :وقااوع الجريمااة المرحمااة السااابقة عمااى -1

تقػةيـ معمومػدت عػف كيفيػ  ةصػوؿ المسػكف  أو ،كتقةيـ السػقح الػذ  يسػتعم  فػ  الجريمػ 
 المراة سرقته.

المسػػهم  لمجريمػػ   األعمػػدؿبػػرف تػػرة المسػػدعةة عمػػ   المرحمااة المعاصاارة لوقااوع الجريمااة: -2
الهػػػػدت   أسػػػقؾقطػػػ   أوكتػػػرؾ الصػػػدةـ بػػػػدب سػػػية  مفتوحػػػد  لتمكػػػػيف السػػػدرؽ مػػػف ةصولػػػػه 

 .لمحيمول  ةوف استنجدة المجن  عميه بدلشرط  هدتفيد  
كمػػد هػػو الحػػدؿ فػػ  إعػػدرة الفدعػػ   :لمجريمااة المتممااة األعمااالتاارد المساااعدة عمااى  وقااد -3

 سيدرة ليستصةمهد ف  نق  المسروقدت.
 السببية بسموك الشريك ةالجرمية وع قالنتيجة 

مف اكتمدؿ هذا الركف بوقػوع الجريمػ  التػ  حػر   تتـ المسدهم  الجندئي  بشكمهد القدنون  البة  ل   
سػػدعة عمػػ  ارتكدبهػػد وثبػػوت العققػػ  السػػببي  بػػيف سػػموؾ هػػذا الشػػص  وهػػذ  النتيجػػ   أوأو ُأتفػػ  
وعققتػػه السػػببي  هػػذ  بػػيف سػػموؾ الشػػريؾ والنتيجػػ  الجرميػػ  تتػػوافر كاذا ثبػػت لممحكمػػ  أنػػه  الجرميػػ 



لوال سموؾ الشريؾ مد كدنت ترتكب الجريم  عم  النحو الذ  ُأرتكبت بػه أو أنػه بغيػر هػذا السػموؾ 
كػػدف لهػػذا السػػموؾ ةور فػػ   أوكدنػػت ترتكػػب ولكػػف بصػػورة تصتمػػ  عػػف الصػػورة التػػ  ُأرتكبػػت بهػػد 

 الجريم  صور معين  . اتصدذ 
 مف توضي  النقدط اآلتي : وف  هذا الصةة ال بة     
 : االشتراك في االشتراكوالً أ

عمػػػ  قيػػػدـ األصيػػػر بدلتػػػةص  المبدشػػػر مػػػ  الفدعػػػ  وُيقصػػػة بػػػه قيػػػدـ شػػػص  عمػػػ  حمػػػ  اآلصػػػر    
ة حػدالت لقشػتراؾ فػ  االشػتراؾ يمكػف تصػور عػة  فتتـ الجريمػ  بنػد  عمػ  هػذا التػةص . و  األصم 
بزميمػػػه ب  كأ اسػػػتعدن   أوُيحػػػر  كأ  كب  عمػػػ  تحػػػري  كج  عمػػػ  ارتكػػػدب جريمػػػ   أفومثدلػػػه 

  تسدعة  عم  ارتكدب الجريم . كج لمحصوؿ عم  معمومدت مف 
 عن االشتراكثانيًا: العدول 

المسػه  لمفدعػ  فػ  تنفيػذ الجريمػ   أويعةؿ الشريؾ عف مواصم  سموكه الممهة  أفقة يصدةؼ    
الصشػي  مػف عواقػب الفعػ  الجرمػ  ولكػف الفدعػ  ال يربػه بهػذا  أوواصتيدر  لسػبب مػد كدلنػةـ  بطراةته

التػػػرةة والعػػػةوؿ مػػػف الشػػػريؾ ويقػػػةـ هػػػو لوحػػػة  بدرتكػػػدب الجريمػػػ ، هنػػػد فػػػ  هػػػذ  الحدلػػػ  ال تنتفػػػ  
 أفبعةوله  استطدع إذا  الشريؾ تنتف  مسؤولي أفمسؤولي  الشريؾ عف اشتراكه ف  الجريم  كغير 
تهةيػػػة   أوالمقػػػرر اسػػػتصةامهد فػػػ  الجريمػػػ   اآللػػػ يحػػػوؿ ةوف تنفيػػػذ الجريمػػػ  كدسػػػترةاة السػػػقح أو 

عمػ  الفعػ  الجرمػ  وبػذلؾ تكػوف العققػ   إقةامهف  حدل   األمني الجهدت  بطصبدر األصم لمفدع  
 السببي  انقطعت بيف سموؾ الشريؾ وجريم  الفدع .

 ثالثًا: الشروع في االشتراك
مػف تحػري  أو أتفػدؽ  هو قيدـ شػص  بكػ  مػد يممػؾ مػف جهػة :قصة بدلشروع ف  االشتراؾويُ    

إال إف النتيجػػ  ال تتحقػػ  بسػػبب صػػدرج عػػف لػػةف  شػػص  آصػػر عمػػ  ارتكػػدب الجريمػػ   أو مسػػدعةة
  إراةته كمد لو لـ ترتكب مف قب  الشص  اآلصر.

 -لمشريك –بعية الركن المعنوي لممساهمة الت
كقصػػة  أو القصػػة الجرمػػ  الػػركف المعنػػو  لممسػػدهم  التبعيػػ  وهػػو مػػد يعبػػر عنػػه بدلقصػػة الجنػػدئ 

، الجرمي مف عممه بمدهي  سموكه ونتيجته  الجرم  لةى الشريؾ البة   ولك  يتوافر القصة التةاص  
 .بعبدرة أصرى كأف يكوف القصة م  الفدع  تحقي  النتيج  الجرمي  

ويتػػػوفر القصػػػة الجنػػػدئ  لػػػةى الشػػػريؾ بػػػدلتحري  أو االتفػػػدؽ ألف طبيعتهػػػد تتضػػػمف وجوةهػػػد    
الفدعػػ  لػػذلؾ اشػػترط  إلػػ يتػػوافر هػػذا القصػػة لػػةى مػػف يقػػةـ المسػػدعةة  بدلضػػرورة فػػ  حػػيف قػػة ال

  مػػف قػػدنوف 48/3كالمػػدةة  أشػػدرت، إذ القػػدنوف صػػراح  تػػوافر هػػذا القصػػة لػػةى الشػػريؾ بدلمسػػدعةة
ممػد  آصػرش    أ  أوالفدعميف سقحد   أومف أعط  الفدع   )) :ذلؾ بدلقوؿ إل  اق العقوبدت العر 

 .((أصرى طريق   بري استعم  ف  ارتكدب الجريم  م  عممه بهد أو سدعة  عمةا  



كػػدف يعمػػـ أف مػػف يرصػػذ  إذا إالفػػ  جريمػػ  القتػػ   ال يعتبػػر شػػريكد   غيػػر  سػػقحد   أعطػػ ذف مػػف إ  
 إلػػ ومػػف يصػن  مفػدتي  مقمػةة ويبيعهػد ، وهػو كػذلؾ يقصػة ذلػؾ إنسػػدفالسػقح سيسػتعممه فػ  قتػ  

شػػريكد فػػ  جريمػػ   يعػػة   يسػػتعممهد فػػ  ارتكػػدب جريمػػ  سػػرق  مػػ  عممػػه بػػذلؾ ال أفشػػص  يحتمػػ  
مرتكبد  لجريم   لـ يكف قدصةا  معه ارتكدب الجريم ، وقة يعة   السرق  الت  يرتكبهد ذلؾ الشص  مد

 .جريم  تقمية المفدتي  م  توقعه استعمدلهد ف  ارتكدب جريم  يعدقب عميهد القدنوف ه  أصرى 
 المساهمين في الجريمة تأثير الظروف واألعذار القانونية عمى :المحاضرة الثالثة

 (ة)ساعة واحد 15/3/2020األحد  
، ظػػروؼ مدةيػػ  وظػػروؼ شصصػػي  فػػدلظروؼ المدةيػػ  لمجريمػػ  هػػ  هنػػدؾ نوعػػدف مػػف الظػػروؼ   

المػػدة  لمجريمػػ  أ  بموضػػوع الجريمػػ  منهػػد المشػػةةة لمعقوبػػ  كدلتسػػم  وكسػػر التػػ  تتعمػػ  بػػدلركف 
وحػػوؿ ، ؿ زهيػػةاألقفػػدؿ وحمػػ  السػػقح فػػ  السػػرق  ومنهػػد المصففػػ  لمعقوبػػ  كوقػػوع السػػرق  عمػػ  مػػد

   مػػػف قػػػدنوف 51كالمػػػدةة  أشػػػدرتمػػػةى تػػػرثير هػػػذ  الظػػػروؼ عمػػػ  المسػػػدهميف فػػػ  الجريمػػػ  فقػػػة 
إذا تػػوافرت فػػ  الجريمػػ  ظػػروؼ  ))عمػػ  أنػػه  المعػػةؿ 1969  لسػػن  111العراقػػ  رقػػـ ك عقوبػػدتال

فػدعق  أو  ارتكدبهػدمدةي  مف شرنهد تشةية العقوب  أو تصفيفهد سرت أثدرهػد عمػ  كػ  مػف سػدهـ فػ  
 .((شريكد  عمـ بهد أو لـ يعمـ

المتف  عميػه تشػريعد  وأمد بصةة ترثير الظروؼ الشصصي  عم  المسدهميف ف  الجريم  فدف مف   
تسػػر  عميػػه وحػػػة  ةوف صػػي  البحتػػ  المتصػػم  بشػػص  المجػػـر وفقهػػد  وقضػػد   أف الظػػروؼ الشص

، أو مسػػؤولي  الجندئيػػ  أو المصففػػ  لهػػدغيػػر  مػػف المسػػدهميف فػػ  الجريمػػ  كػػدلظروؼ المدنعػػ  مػػف ال
 .دب والظروؼ المشةةة كدلعوة مثق  المدنع  مف العق

قػػػدنوف    مػػػف52فػػػ  المػػػدةة ك فقػػػة نػػػ  عميهػػػد  فػػػ  الجريمػػػ  لقانونياااةألعاااذار ابالنسااابة ل إماااا   
 شصصػػي  مػػف العقػػدب أو مصففػػ  لػػه فػػ  حػػ  احػػة أعػػذارتػػوافرت  إذا ))العقوبػػدت العراقػػ  بػػدلقوؿ: 

المعفيػ  ، أمػد األعػذار المدةيػ  غير مف تعمقت بػه إل المسدهميف فدعق  أو شريكد  فق يتعةى أثرهد 
 .((ح  ك  مف سدهـ ف  ارتكدب الجريم ، فرنهد تسر  ف  مف العقدب أو المصفف  له

 اتصػػدلهدهػػ  التػػ  تتعمػػ  بػػدلركف المػػدة  لمجريمػػ  أ  بموضػػوعهد مػػف حيػػث  الماديااة فاألعااذار   
، وتسػػػر  أثػػػدر هػػػذ  األعػػػذار إذا موؾ اإلجرامػػػ  أو بنتيجتػػػه الجرميػػػ بػػػدلمجن  عميػػػه أو بػػػذات السػػػ

، ريكد  سوا  كدنت معفي  مف العقدبارتكدبهد فدعق  أو شتوافرت ف  جريم  عم  ك  مف سدهـ ف  
مرتكػػب جريمػػ  التقميػػة أو التزويػػر أو التزييػػ  مػػدةة الجريمػػ  قبػػ  اسػػتعمدلهد وقبػػ  الشػػروع  كػػطتقؼ
أو كدنت مصفف  لمعقدب كدلصط  الذ  لـ يحةث أذى بدلمصطوؼ وتركه  ،ث عف مرتكبهدف  البح
 إلػ مػف وقػت الصطػ  فػ  مكػدف أمػيف يسػه  الرجػوع منػه  سػدع  وأربعػيفمةة ثمدنيػ   انقضد قب  
 .أهمه



فه  المتصم  بشص  المجـر وال يتعةى أثرهد عم  غير مف تعمقت به  أما األعذار الشخصية   
مػف  كدإلعفػد ، وقة تكوف معفي  مػف العقػدب شركد  مف المسدهميف ف  ارتكدب الجريم  فدعميف أو

بػػدةر المجػػػـر برصبػػػدر السػػمطدت العدمػػػ  بوجػػػوة االتفػػدؽ الجنػػػدئ  وعػػػف  إذاعقوبػػ  االتفػػػدؽ الجنػػػدئ  
 األمنيػ المشدركيف به قب  وقػوع أيػ  جريمػ  مػف الجػرائـ المتفػ  عمػ  ارتكدبهػد وقبػ  قيػدـ السػمطدت 

أو  كػطبقغكمد قة تكوف األعذار الشصصي  مصفف  لمعقوب  ، لئؾ الجندةبدلبحث واالستقصد  عف أو 
 .نتهد  المحدكم  فيهدوقب  ا بدلةعوى  المحكم وسي  بدلجريم  بعة اتصدؿ الراش  أو ال اعتراؼ

 في الجريمة مدى تأثير النتائج المحتممة لمجريمة المرتكبة عمى المساهمين األصميين والشركاء
تػػرثير النتػػدئم المحتممػػ  مػػةى  المعػػةؿ 1969  لسػػن  111أوضػػ  قػػدنوف العقوبػػدت العراقػػ  رقػػـ ك  

  53ك المػػدةةمػف صػقؿ نػ   فػ  الجريمػ  عمػ  المسػدهميف األصػمييف والشػػركد لمجريمػ  المرتكبػ  
يعدقب المسدهـ ف  الجريم  فدعق  أو شريكد  بعقوب  الجريم  الت  وقعت فعق  ولػو  )) :وكدآلت  همن

نتيجػػ  محتممػػ  لممسػػدهم  التػػ  كدنػػت الجريمػػ  التػػ  وقعػػت  متػػ كدنػػت غيػػر التػػ  ُقصػػة ارتكدبهػػد 
 .((حصمت

كمد لو ذهب كأ  وكب  وكج  لسرق  منػزؿ وأنفػرة كب  بقتػ  صػدحب المنػزؿ : ومثال عمى ذلك   
ففػ  هػذ  الحدلػ  ُيسػرؿ كػ  مػف كأ  وكب  وكج  عػف جريمػ  القتػ  إضػدف  إلػ  جريمػ  السػرق  ألف 

 جريم  القت  ه  جريم  محتمم  لجريم  السرق . 
ففػػ  هػػذ   الجريمااة عاان قصااد األخااراخاات ف القصااد ماان أحااد المساااهمين فااي إمااا فااي حالااة    

مػف قػدنوف   54هػذا مػد أورةتػه المػدةة كو الحدل  يعدقب ك  منهـ بحسب قصػة  أو كيفيػ  عممػه بهػد 
فػدعق   –اصتم  قصػة أحػة المسػدهميف فػ  الجريمػ   إذا )) اآلت :نصت عم   إذالعقوبدت العراق  

، ؾ الغيػر بهػدأو كيفي  عممه بهد عف قصة غير  مف المسدهميف أو عف كيفيػ  عمػـ ذلػ –أو شريكد  
 .((كيفي  عممه عوقب ك  منهـ بحسب قصة  أو

وهػو ظػرؼ  اإلصػرارقصة الفدع  قت  المجن  عميه م  سب   إذا – مثال عمى اخت ف القصد   
مشةة بينمد اقتصر قصة الشريؾ والفدع  األصر عم  القت  العمة لعةـ وجوة تصميـ سدب  لةيهمد 

وعوقػػب كػػ  مػػف الفدعػػ  اآلصػػر  ،اإلصػػرارعوقػػب الفدعػػ  األصػػم  بعقوبػػ  القتػػ  العمػػة مػػ  سػػب  
 والشريؾ بعقوب  القت  العمة.

موتػػه  إلػػ حػػر  كأ  كب  عمػػ  ضػػرب كج  مػػ  عممػػه انػػه مصػػدب بمػػر  يػػؤة   إذا كااذلكو     
عم  ضربه عوقب كأ  المحر  بعقوب  القتػ   أقةـ، وكدف كب  يجه  ذلؾ عنةمد ف  حدل  ضربه

 .الموت إل العمة وعوقب كب  الفدع  بعقوب  الضرب المفض  
  أشػيد  متحصػم  مػف جريمػ  كأ  و كب أصفػ  إذا وكمثال عمى اخت ف كيفية العمم بالجريمة    

متحصػم  مػف  إنهػدسرق  وكدف كأ  يعمـ برف تمػؾ األشػيد  متحصػم  مػف سػرق  بسػيط  و كب  يعمػـ 
 .جريم دلحسب كيفي  عممه ب وكب  كأ ك  مف جريم  سرق  مقترن  بظرؼ مشةة عوقب 



 المحاضرة الرابعة: أسباب اإلباحة 
 )ساعتين( 16/3/2020: االثنين

 :اإلباحةماهية أسباب  
أف لمركف الشرع  شقدف، ش  إيجػدب  يتمثػ  فػ  صضػوع الفعػ  لػن  التجػريـ، ذكرند فيمد تقةـ    

 وش  سمب  يتمث  ف  عةـ صضوع هذا الفع  أل  سبب مف أسبدب اإلبدح .
وبعة أف تندولند الش  اإليجدب  مف صقؿ إقرار الن ، سوؼ نتندوؿ فػ  هػذ  المحدضػرة الشػ     

سػػبب مػػف أسػػبدب اإلبدحػػ  أو كمػػد السػػمب  لمػػركف الشػػرع ، والمتمثػػ  فػػ  عػػةـ صضػػوع الفعػػ  أل  
هد المشرع الجزائر  بػ األفعدؿ المبررة، والت  نرصذ منهد عم  سػبي  المثػدؿ الطبيػب الػذ  يقػوـ يسم
 لممري . ذا  مي  جراحي  إنقدبعم
، بعبػدرة ف حدلػ  التجػريـ إلػ  اإلبدحػ قمػه مػعمػ  نػ  التجػريـ فتن قيوة تػرة :هيوأسباب اإلباحة   

عم  ن  التجريـ تستبعة منه بند  عم  قيوة ترة لمجريم   انتفد  الركف الشرع أصرى ه  حدالت 
كػػ  العندصػػر العتبدرهػػد جريمػػ  الواقعػػ  مػػف حيػػث الظػػدهر مسػػتجمع  تبػػةو فيهػػد و بعػػ  الحػػدالت. 

ارتكدب الفعػ  فػ  تمػؾ األحػواؿ أو  تبي جريم ، وذلؾ لوجوة قدعةة قدنوني   ولكنهد م  ذلؾ ال تعة  
 توجبه.

ف مػ، ولهذا فهو يجـر الضرب والجرح ويعدقػب عمػ  مثق   فدلقدنوف يحم  الح  ف  سقم  البةف  
يعرقػػ  الطبيػػب أثنػػد  ممدرسػػ  مهنتػػه، وربمػػد يرتكػػب هػػذا الفعػػ  أو ذاؾ، لكنػػه فػػ  الوقػػت نفسػػه ال 

اقتضد  ذلؾ أف يجر  عممي  جراحيػ  لمػري  قػة تػؤة  إلػ  بتػر عضػو مػف أعضػدئه، وهػو يجيػز 
 كذلؾ لؤلب أف يؤةب أوالة  وقة يستةع  ذلؾ ضربهـ لتقويمهـ.

  أف تبػي  لكػ  منهمػد بشػروط معينػ ،واألب ف  الحدل  الثدنيػ  ،فصف  الطبيب ف  الحدل  األول    
 ين  القدنوف عم  عقدب مرتكبهد ف  الظروؼ العدةي . يرتكب أفعدال  

إذف أسػػبدب اإلبدحػػ  ظػػروؼ مدةيػػ  تضػػدؼ إلػػ  الفعػػ  المجػػـر وتسػػحب عنػػه الصػػف  الجرميػػ ،    
تمػػؾ األسػػبدب التػػ  مػػف ك :وتضػػف  عميػػه الصػػف  الشػػرعي ، ومػػف كػػ  مػػد سػػب  يمكػػف تعريفهػػد برنهػػد

 . أفعدؿ سب  أف جرمهد المشرعيـ عف شرنهد إزال  صف  التجر 
 :)عمى اإلباحة( األساس القانوني لإلباحة

تكمف العم  مف اإلبدح  ف  انتفد  العم  مف التجريـ، فدلقدعةة أف المشرع إنمد يجـر مف األفعدؿ    
مػف هػذ   مد يهةة الحقوؽ والمصدل  االجتمدعي  الت  يرى ضػرورة حمديتهػد، فػطذا تبػيف لػه أف فعػق  

ف كػػدف يضػػر األفعػدؿ  ال يػػؤثر فػػ  ظػػروؼ معينػػ  عمػػ  تمػػؾ الحقػػوؽ والمصػػدل ، أو ثبػػت لػػه أنػػه وا 
أول  بدلرعدي  منهػد، فطنػه يغمػب جدنػب اإلبدحػ  عمػ   ببعضهد إال أنه يكف  الحمدي  لغيرهد ممد يعة  

 جدنب التجريـ.



فدلضػػػرب والجػػػرح كقهمػػػد اعتػػػةا  عمػػػ  سػػػقم  البػػػةف، ومػػػف حػػػ  المجتمػػػ  بػػػ  مػػػف واجبػػػه أف    
يحػػدفظ عمػػ  سػػقم  أبػػةاف أفػػراة  وأف يجػػـر العػػةواف عمػػ  هػػذا الحػػ ، غيػػر أنػػه إذا وقػػ  الفعػػ  مػػف 

عةواند عم  سقم  البةف،  طبيب عم  مري  لةر  عم  فطف هذا الفع  ف  ظروؼ ارتكدبه ال يعة  
بػػ  هػػو عمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ صػػيدن  لػػه ممػػد يقتضػػ  إبدحتػػه، والطبيػػب كػػذلؾ الػػذ  يعطػػ  ةوا  

أو رائـ إعطػػد  مػػواة ضػػدرة أو سػػدم  و يتسػػبب فػػ  إحػػةاث عدهػػ  لػػه ال يعتبػػر مرتكبػػد لجػػأمريضػػه ل
لػػه بممدرسػػتهد، وكػػدف قيدمػػه بهػػذا  إحػةاث عدهػػ  مسػػتةيم  متػػ  التػػـز برصػػوؿ مهنتػػه وكػػدف مرصصػػد  

فعمػه  العم  نتيج  لظروؼ معين ، والموظػ  الػذ  ينفػذ حكػـ اإلعػةاـ فػيمف حكػـ عميػه والػذ  يعػة  
بحػػػ  اإلنسػػػدف فػػػ  الحيػػػدة فطنػػػه يحمػػػ  حقػػػد آصػػػر هػػػو مػػػف الندحيػػػ   يػػػه مسدسػػػد  بحسػػػب الظػػػدهر ف

االجتمدعيػػػ  أغمػػػ  وأهػػػـ و هػػػو حػػػ  المجتمػػػ  فػػػ  إقػػػرار األمػػػف و تطبيػػػ  القػػػدنوف وتنفيػػػذ أحكػػػدـ 
 القضد .

فػػ   ومػػف كػػ  ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ أف الفعػػ  الػػذ  يعدقػػب عميػػه فػػ  األحػػواؿ العدةيػػ  يكػػوف مبدحػػد     
 حدلتيف.

مػف كػ   تجػرة  تمدمػد  ه ظػروؼ مػف شػرنهد ةائمػد أف إذا أحدطت بدلفع  وقػت ارتكدبػ :لىالحالة األو 
معنػػػ  مػػػف معػػػدن  العػػػةواف، أ  انتفػػػد  الضػػػرر الػػػذ  كػػػدف يمكػػػف أف يمحقػػػه بػػػدلح  أو بدلمصػػػمح  

 الجةيرة بدلحمدي ، ومثدؿ عم  ذلؾ مد طرحند  حوؿ الطبيب مف أمثم .
إذا وقػػ  التعػػدر  بػػيف حقػػيف اجتمػػدعييف واسػػتحدؿ صػػيدن  أحػػةهمد ةوف اآلصػػر،  :الحالااة الثانيااة

وكدف ذلؾ الفع  يهةر أةن  الحقيف قيم ، فف  هذ  الحدل  يفض  المشػرع حمديػ  الحػ  األوؿ عػف 
الح  الثدن ، مثػ  حدلػ  الػةفدع الشػرع  إذ يقػوـ شػص  بدالعتػةا  عمػ  نفػس أو مػدؿ الغيػر، فػق 

مواجهػ  المعتػة ، فدلمشػرع هنػد يفدضػ  بػيف   ميه سػوى الػةفدع عػف نفسػه فػيكوف أمدـ المعتةى ع
حقيف ح  المعتػة  وحػ  المعتػةى عميػه وال يممػؾ سػوى حمديػ  حػ  الثػدن  ولػو بدلتضػحي  بػدلح  

 األوؿ.
 :طبيعة أسباب اإلباحة

أسػػبدب اإلبدحػػ  ذات طبيعػػ  موضػػوعي  ال شصصػػي ، فهػػ  تنػػتم أثرهػػد بصػػرؼ النظػػر عػػف  تعػػة     
الموق  النفس  لمفدع ، أ  سػوا  عمػـ بوجػوة أسػبدب اإلبدحػ  أو كػدف يجهمهػد، ويترتػب عمػ  ذلػؾ 
أف أثرهد ال يترتب عم  الفدع  وحة  ب  يمتة كذلؾ إل  شركدئه، ألنه إذا كدف مد وق  مػف الفدعػ  

ويترتػب عمػ  ذلػؾ أنػه إذا أجػرى الطبيػب  فعػ  شػريكه، التجػريـفق يمكف أف يمح   د  األصم  مبدح
فعػػ  الممػػر  جراحػػ  لمػػري  فػػطف اإلبدحػػ  ال تقتصػػر عمػػ  فعػػ  الطبيػػب وحػػة  بػػ  تشػػم  كػػذلؾ 

 .الذ  سدعة 



، د لتهويترتػػػب كػػػذلؾ عمػػػ  أسػػػبدب اإلبدحػػػ  حصػػػوؿ الفدعػػػ  عمػػػ  البػػػرا ة، كمػػػد ال يمكػػػف مسػػػ   
ف  كوف هذ  األصيرة تمنػ  المسػد ل  الجزائيػ   موانع المسؤوليةبدب اإلبدح  عف وتصتم  بذلؾ أس

 ولكف ال تمن  المسد ل  المةني  أ  يمكف طمب التعويضدت مف المسؤوؿ.
بحيػث تقتصػر هػذ  األصيػرة عمػ  إعفػد  الجػدن   مواناع العقاابكمد تصتم  أسبدب اإلبدح  عػف    

مف العقوب  رغـ بقد  مسػؤوليته الجزائيػ  والمةنيػ ، ويترتػب عمػ  ذلػؾ أف شػريكه يعدقػب وال يسػتفية 
 ممد استفدة منه الفدع  األصم .

فػ  نػ   المعػةؿ 1969  لسػن  111العراقػ  رقػـ ك ورةت أسبدب اإلبدح  فػ  قػدنوف العقوبػدت   
 .منه  40كو   39كالمدةة 
 سـ أسبدب اإلبدح  إل  اآلت :تق   

 من الناحية الموضوعية 
 تبي  كدف  الجرائـ كدلةفدع الشرع . عامةإباحة أسباب  -1
كح  الةفدع أمدـ المحدكـ فهو ال يبي  سػوى  تبي  جرائـ محةةة فق  خاصةإباحة أسباب  -2

 الجرائـ القولي  والكتدبي .
 من الناحية الشخصية  

 .كدلةفدع الشرع  يستفية منهد كدف  األفراة ةاص  المجتم  أسباب أباحة مطمقة -1
أيضػد  كحػ  الػةفدع أمػدـ يستفية منهػد بعػ  األفػراة ةوف الغيػر  أسباب اإلباحة النسبية -2

فػػػق يسػػػتفية مػػػف هػػػذا الحػػػ  سػػػوى الصصػػػوـ فػػػ  الػػػةعدو  كدلمػػػةع  والمػػػةع  المحػػػدكـ 
 عميه.
 مصادر اإلباحة

كأةا  الواجػػػب، اسػػػتعمدؿ  وهػػػ  ثقثػػػ ورةت أسػػػبدب اإلبدحػػػ  فػػػ  القػػػدنوف عمػػػ  سػػػبي  الحصػػػر    
سػػبب  اسػػتظهدر، إال أنػػه يمكػػف التوسػػ  فيهػػد، ومػػف ثػػـ ال يجػػوز لمقدضػػ  الحػػ ، الػػةفدع الشػػرع  

 .مصدةر القدنوف والقيدس والعرؼ اإلبدح  مف
  آثار اإلباحة

، ومػف ثػـ يسػتفدة فيصب  مشػروعد   إل  إطدر اإلبدح  التجريـن  هو صروج السموؾ مف نطدؽ    
فػػ  أسػػبدب إذا  منػػه كػػ  مػػف سػػدهـ فػػ  فيػػه أ  يكػػوف عممػػه مبدحػػد  فػػق تتحقػػ  المسػػدهم  الجندئيػػ  

  اإلبدح .
 الجهل باإلباحة والغمط فيها

ولكػػف مػػف يسػػتعم  القدنونيػػ   ووجػػوة  بكدفػػ  شػػروطههػػو تػػوافر سػػبب اإلبدحػػ   الجهاال باإلباحااة:   
، هنػػد صػػحي  معتقػػةا  برنػػه بدطػػ  أمػػر قػػب ، كضػػدب  الشػػرط  الػػذ  ينفػػذ الحػػ  يجهػػ  وجػػوة هػػذا 

 يسدو  سبب اإلبدح  عم  أف يتوافر شرط حسف الني  ف  الجه  بسبب اإلبدح . الجه  بدإلبدح 



هػػذا السػػبب يعتقػػة  غيػػر أنػػه مػػف يسػػتعم هػػو إف سػػبب اإلبدحػػ  غيػػر موجػػوة الغمااط فااي اإلباحااة: 
الذ  ينفذ أمر قب  غير موجوة، وهند الغم  ف  اإلبدح  ال يسدو   الشرط  ضدب بوجوة  كحدل  
  وؾ مجرمد .مإذ يبق  السسب اإلبدح  

فتوجػػة فيػػه بعػػ  التطبيقػػدت لحدلػػ  الغمػػ  فػػ  اإلبدحػػ  كمػػد هػػو إمااا قااانون العقوبااات العراقااي    
وقػ  الفعػ  مػف موظػ  ال جريمػ  إذا ))  منه والت  نصت عم  اآلتػ : 40الحدؿ ف  ن  المدةة ك

 ف  الحدالت التدلي :  أو شص  مكم  بصةم  عدم 
  .إجرا   مف اصتصدصه إفإذا قدـ بسقم  ني  بفع  تنفيذا  لمد أمرت به القوانيف أو أعتقة  أوال :
إذا وقػػ  الفعػػ  منػػه تنفيػػذا  ألمػػر صػػدةر إليػػه مػػف رئػػيس تجػػب طدعتػػه أو أعتقػػة أف طدعتػػه  ثدنيػػد :

 .((واجب  عميه
  الصدصػػ  بحدلػػ  الػػةفدع الشػػرع ، إذ سػػدوى المشػػرع العراقػػ  فػػ  46و 33فضػػق  عػػف المػػدةة ك   

 وأةا  الواجػػباإلبدحػػ  نفسػػهد فػػ  الػػةفدع الشػػرع   هػػذ  المػػواة بػػدلحكـ بػػيف الغمػػ  فػػ  اإلبدحػػ  وبػػيف
   ف  الةفدع الشرع  وبحسف الني  ف  أةا  الواجب.بدلصطر الموهـو  حيث أعتة  

 ق بين أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية الجزائية وموانع العقاب.سؤال/ بين الفر
، أمػػد موانػػ  المسػػؤولي  أسػبدب اإلبدحػػ  هػػ  أةا  الواجػػب واسػػتعمدؿ الحػػ  والػػةفدع الشػػرع  -1

الجزائي  فهػ  فقػة اإلةراؾ أو اإلراةة كػدلجنوف أو العدهػ  العقميػ ، تنػدوؿ المػدةة المسػكرة أو 
، اإلكػػرا  المػػػدة  أو صصدئصػػهدبأو عمػػ  غيػػر عمػػـ بهػػد و المصػػةرة فػػ  حدلػػ  أصػػذهد قسػػرا  

إمػػد موانػػ  العقػػدب فقػػة ورةت فػػ  مواضػػ  متفرقػػ   المعنػػو ، حدلػػ  الضػػرورة، صػػغر السػػف،
صف  زوجهد والعتبدرات مصتمف  كحمدي  الرواب  األسري  مثق  فيعف  القدنوف الزوج  الت  ت

 الهدرب مف وجه العةال .
تتعمػػػػ  بػػػػدلركف الشػػػػرع  لمجريمػػػػ ، إمػػػػد موانػػػػػ  ضػػػػوعي  أسػػػػبدب اإلبدحػػػػ  ذات طبيعػػػػ  مو  -2

المسؤولي  فهػ  ذات طبيعػ  شصصػي  تتعمػ  بشػص  الجػدن ، وموانػ  العقػدب أيضػد  ذات 
 نفسه. بشص  الجدن  شصصي  تتعم طبيع  

أسبدب اإلبدح  تسر  عم  ك  مػف سػدهـ فيهػد، أمػد موانػ  المسػؤولي  فػق يسػتفية منهػد إال  -3
وال إال مػف تحقػ  لةيػه مػدن  العقػدب ال يسػتفية منهػد مف توافر فيه المػدن ، وموانػ  العقػدب 
 يسر  أثرهد عم  بدق  المسدهميف.

فتبػػةأ بعبػػػدرة ال ُيسػػػرؿ  أسػػبدب اإلبدحػػػ  غدلبػػػد  تبػػةأ بعبػػػدرة ال جريمػػػ ، أمػػد موانػػػ  المسػػػؤولي  -4
 جزائيد ، ف  حيف تبةأ موان  العقدب بعبدرة أمد ال عقوب  أو يعف  مف العقدب.

يػػ  فػ  أسػػبدب اإلبدحػ  تنتفػػ  المسػؤولي  الجزائيػػ  والمةنيػػ ، إمػد فػػ  موانػ  المسػػؤولي  الجزائ -5
الجريمػػ  بقػػ  المسػػؤولي  المةنيػػ ، وفػػ  موانػػ  العقػػدب تبقػػ  فتنتفػػ  المسػػؤولي  الجزائيػػ  وت

  قدئم  بكدف  أركدنهد.


