
الفاعل األصلي 
والشريك في فقه 
ي القانون الجنائي الدول

والمقارن 

الدكتور محمد بدار: إعداد

سمامية  أستاذ القانون الجنائي الدولي والمقارن والشريعة اإل



المواد العلمية وصفحات البحث اإللكترونية المستخدمة في اعداد تلك المحاضرة 

ولية أحكام المحاكم الجنائية الدولية المتعلقة بالمسئ
ة انظر آلية البحث اإللكتروني الخاص–الجنائية 

أضغط هنا–بالمحكمة الجنائية الدولية 
ي نظرية القصد الجنائي في القانون الجنائ

الدولي

دراسة مقارنة من أجل توحيد المفاهيم 
٢٠١٥الطبعة األولي 

بدار  عليوهاألستاذ الدكتور محمد 

https://www.legal-tools.org/
https://www.legal-tools.org/


حصلت علي ارشادات قانونية من قضاة دوليين وأخص اثناء االعداد لتلك المحاضرة
:بالذكر



ي  تطور المسئولية الجنائية الشخصية في الفقه الجنائي الدول

عن من المبادئ الراسخة منذ محاكمات نورمبرج ان الجرائم الدولية ترتكب•
.طريق أشخاص طبيعيين وليست كيانات مجردة أو معنوية

–يا يوغسماف)منذ محاكمات نورمبرج مروراً بالمحاكمات الجنائية الدولية •
دوائر توسعت ال( والمحكمة الجنائية الدولية–لبنان –سيراليون –رواندا 

لمساهمة الجنائية و في تفسير اشكال ا( التمييز/النقض)االبتدائية واالستئنافية 
.الجريمة الدولية" مرتكبي"

تطور مفهوم المسئولية الجنائية عبر السنين وتطورت معه نظريات•
المساهمة الجنائية ونظراً لكون القانون الجنائي الدولي حديث العهد

لية الي مقارنةً بالقوانين الوضعية فكثيراً ما لجأت المحاكم الدو( ١٩٤٥)
اعدة قانونية االحكام والتشريعات الوطنية لتفسير قاعدة قانونية أو لتأصيل ق

.وادماجها في فقه القانون الجنائي الدولي



ألحكام أسباب التوسع في مفهوم الفاعل األصلي والشريك وفقا  
المحاكم الجنائية الدولية  

عادة ما يكون كبار القادة السياسيين والعسكريين بعيدون جغرافيًا عن مسرح
الجريمة حال وقوعها وليس لديهم اتصال مباشر مع األعضاء ذوي المستوى 

.المنخفض في منظماتهم الذين يرتكبون تلك الجرائم

نماط ونتيجة لذلك ، فإن خطورة أفعالهم أو امتناعاتِهم ال تنعكس بشكًل جيد في األ
ى ألنها ال ترقى إلالقانون الجنائي الوطني التقليدية للمسئولية  الجنائية في 
.مستوى الركن المادي للجريمة

بشكل خاص على تطوير مفاهيم معينةالقانون الجنائي الدولي وبالتالي ، ركز 
والتي من شأنها ان تعكس الدور المركزي والهام الذي يلعبه كبار القادة 

.السياسيين والعسكريين بشكل أفضل



المحاضرةتلك بعض االشكاليات التي سيتم مناقشتها خالل

مجرائهي،اإلنسانيةضدوالجرائمالحربوجرائمالجماعيةاإلبادةجرائموخاصةالدولية،الجرائمان-

ذابحمالمثالسبيلعلي)األفرادمناالالفاألحيانبعضفيبلمئاتعدةمشاركةطريقعنتتحقق

قائدالامالجنديهوهلالتسميهتلكعليهيطلقانالمفترضاواألصليالفاعلهومن-(١٩٩٤رواندا

؟(عسكريااوكانمدنيا)

حرضينبالموصفهميكتفيأمأصليون،فاعلونأنهمعلىالجرائملتلكالمدبرةالعقولمحاكمةيجبهل-

المسميات؟لتلكوفقًاومعاقبتهموالمساعدين

فاعلونيسولالجرائمتلكفيمشاركونمجردانهمعليالدوليةللجرائمالمدبرةالعقولمحاكمةافترضنالو-

وفقاجريمةللالماديللركنالمكونةاألفعالاحديبإتيانقيامهمأولعدمالجريمةبمسرحتواجدهملعدماصليون

تلكوهللجرائماتلكضحاياعليالمسمياتتلكتأثيرما–الجنائيةللمسئوليةوالتقليديةالعامةللنظريات

فيقادةالهؤالءبهقامالذيوالهامالرئيسيالدورتعكس(باالتفاقشريكاوبالمساعدةشريك)المسميات

!؟(الجرائمتلكوجدتلمالوالهم)الجرائمتلكوخلقواالعدادالتخطيط



حاضرةالمتلك بعض االشكاليات التي سيتم مناقشتها خالل 

فاعل األصلي ما هي النظريات التي استندت اليها المحاكم الجنائية الدولية في التفرقة بين ال•
والشريك؟ 

ائي ام هل تلك النظريات تمثل القانون العرفي الدولي ام بمثابة قواعد عامة للقانون الجن•
اجتهادات قضائية؟ 

مسئولية الجنائية هل هناك خطوات علمية قانونية اتبعتها تلك المحاكم لتفسير المواد المتعلقة بال•
من ( ١)٢٥من النظام األساسي لمحكمة يوغسمافيا والمادة ( ١)٧كما هي مدونة بالمادة 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؟

عين بالفقه هل يجوز للنائب العام أو لقاضي التحقيق الوطني حال اعداده لقرار االتهام ان يست•
نائية؟الجنائي الدولي خاصة عندما يتعلق األمر بنظريات أو مفاهيم دولية للمسئولية الج

يعات وقضايا هل يجوز للقاضي الجنائي ان يتوسع في تفسير قاعدة قانونية بناء علي تشر•
دولية كانت او وطنية؟ 



لمحاضرةاتلك بعض االشكاليات التي سيتم مناقشتها خالل 

ثمة الركن المادي والمعنوي للصور المختلفة لماشتراك في الجريمة الدولية وهل هناك•
صر ومنها علي سبيل المثال وليس الح-اختمافات بينها وبين التشريعات الوطنية 

التخطيط-١

التحريض -٢

االمر -٣

المساعدة   -٤



من اتفاقية منع جريمة ٣صور المساهمة الجنائية وفقا  للمادة 
١٩٤٨اإلبادة الجماعية 

هل التآمر او التحريض المباشر و العلني علي ارتكاب -١

اإلبادة الجماعية جريمة في حد ذاتها أو صورة من صور 

المساهمة الجنائية؟



من نظامي المحكمة الجنائية (  ١)٦و ( ١)٧المساهمة الجنائية وفقا  للمادتين 
الدولية لدولة يوغسالفيا السابقة و رواندا 

ساعدأوارتكبأوأمرأوحرضأوخططمنكل"
أواإلعدادأوالتخطيطفياألشكالمنشكلبأي
منادالموفياليهاالمشارالجرائممنجريمةتنفيذ

عنمسئواليعد،األساسيالنظامهذامن٥الي٢
".ارتكابها

من أين جاء قضاة محكمتي يوغسمافيا ورواندا بمفهوم 
وان كان النص " المشروع االجرامي المشترك"

الصريح للمادة جاء خاليا من أي إشارة اليه؟ 



تاديتشقضيةفياالستئنافدائرة

يرتكبالذيالشخصعليفقط "للجريمةكمرتكب"الجنائيةالمسئوليةوصفإختزالأوإقتصارفإن،الظروفهذهظلفي"

مسرحليعالمتواجدين)للجناةمابطريقةأتاحواالذيناآلخرينللجناةالهامالدوريتجاهلأنشأنهمنماديًااإلجراميالفعل

ً اإلجراميالعملهذاتنفيذ (الجريمة .ماديا

ئوليتهممسدرجةمنيقللقدأومحرضينكمساعديناألشخاصهؤالءوصففإن،الظروفعلىاعتماًدا،نفسهالوقتفي

"الجنائية

Prosecutor v Tadić (Appeals Chamber Judgment) ICTY-94-1-A (15 July 1999) para. 192.

https://www.youtube.com/watch?v=4qiU9bWurCw


ة وفقا ألحكام محكم( مرتكب الجريمة)التوسع في تفسير مفهوم 
رواندا

ين لتشمل من قبل دوائر االستئناف في كلتا المحكمت" مرتكب أو أرتكاب"تم تعريف كلمة •
نة ، أولئك ، ولكن ، في ظروف معي" جسديًا"ليس فقط الجناة الذين يؤدون السلوك اإلجرامي 

"عمل إجرامي مشترك"أو لغرض إجرامي مشترك الذين يساهمون في ارتكابها تنفيذاً 

رى ، المتهم قد شارك ، جسديًا أو بطريقة أخ"يجب إثبات أن :  " لالرتكاب"الركن المادي •
(  األنظمة)المنصوص عليها في النظام في العناصر المادية للجريمة بشكل مباشر ، 

"األساسية ، من خمال األفعال اإليجابية أو اإلمتناع

التي توصلت ألغت دائرة االستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، باألغلبية ، النتيجة•
اعد وحرض سإليها الدائرة االبتدائية بأن سيرومبا ، وهو قس كاثوليكي في نيانج باريش ، 

جريمة بدالً من ذلك اإلبادة الجماعية وكذلك اإلبادة كارتكبعلى اإلبادة الجماعية ورأت أنه 
.ضد اإلنسانية ، بحكم دوره في تدمير الكنيسه في تلك البلدة



وفقا ألحكام محكمة ( مرتكب الجريمة)التوسع في تفسير مفهوم 
رواندا

األفعال ال يقتصر على ارتكاب فعل مادي أو مباشر وأن" اإلرتكاب"وأشارت دائرة االستئناف إلى أن •
رة ووجدت أن الدائ. األخرى يمكن أن تشكل ارتكابًا مباشًرا في ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية

ا مباشًرا االبتدائية قد طبقت المعيار القانوني الخاطئ عندما رأت أن ارتكاب الجريمة يتطلب ارتكابً 
ت أفعاله من وجهة نظر دائرة االستئناف ، المتهم هو الجاني الرئيسي لإلبادة الجماعية إذا كان. وجسديًا

"جزء ال يتجزأ من اإلبادة الجماعية"

صلت دائرة عند تطبيق هذا المعيار القانوني على الوقائع التي توصلت إليها الدائرة االبتدائية ، تو•
جئي التوتسي ولم قراره بتدمير الكنيسة لقتل ال" وافق واعتنق"االستئناف إلى استنتاج مفاده أن سيرومبا 

.يكن مساعًدا ومحرًضا فحسب ولكنه أصبح الجاني الرئيسي

سيرومبا المهم هو أن. ورأت أنه ليس من المهم أن سيرومبا لم يقود بنفسه الجرافة التي دمرت الكنيسة•
.الذي قبل سيرومبا كسلطة وحيدة واتبع توجيهاته" مارس نفوذه الكامل على سائق الجرافة"

توتسي ، كما أنه أما بالنسبة للقصد الجنائي ، فقد وجدت دائرة االستئناف أن سيرومبا كان يقصد قتل ال•
ذا ، وهك. المتطلب لتدمير مجموعة التوتسي كليًا أو جزئيًاspecific intent))تصرف بالنية المحددة 

تى وقت ، وهو أسلوب من المسؤولية كان ح" اإلرتكاب"وسعت دائرة االستئناف في سيرومبا من نطاق 
"للجناة الفعليين"قريب مخصًصا بشكل أساسي 



األستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني
٢٠١٧-١٩٣٧

برج اإلجراءات القانونية التي أُتُبِعَت في محاكمات نورم”
و طوكيو و يوغسمافيا ورواندا كانت في اغلب القضايا 
طريقة بديهية اتبعها القضاة للوصول الي المبادئ العامة 

"للقانون

أن القضاة في قضية معينة (  بديهة)يعني مصطلح "
ون يتصرفون على أساس معرفتهم والبحث الفردي يتوصل

ون القانإلى نتيجة دون اتباع طريقة معترف بها في تقنية 
."الجنائي المقارن

ومع ذلك ، فإن الطبيعة العشوائية للعملية لم تستبعد"
مع بالضرورة الوصول إلى النتائج الصحيحة التي تتوافق

ولكن هذا يعني . ما كانت ستصل إليه المنهجية المناسبة
ق أيًضا أن العملية كانت غير متوقعة وأن النتائج ال تتف

."*دائًما مع نظرية معينة في القانون

 *M. Cherif Bassiouni, Introduction to International 
Criminal Law, (New York: Transnational Publisher, 
2012)



بة المبادئ ما هي الخطوات العلمية الواجب اتباعها لتأصيل قاعدة قانونية حتي ترقي الي مرت
شرعية ؟ العامة للقانون ومن ثـَم يمكن ضمها الي الفقه الجنائي الدولي دون انتهاك لمبدأ ال

ة اعداد دراسات مقارنة للتشريعات الجنائي
الوطنية 

لك البحث عن المبادئ المشتركة في ت
التشريعات

قه ادماج تلك القاعدة القانونية في الف
الجنائي الدولي 

Alain Pellet, ‘Applicable Law’, in Antonio Cassese et al., (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court:  
Commentary, Oxford: Oxford University Press, (2002) 1051- 1084, at 1073.

لكن فقط وهذا يعني أنه ليس من الضروري إجراء مقارنة منهجية لجميع النظم القانونية الوطنية في العالم ، و"

".  في العالمالنظم القانونية الرئيسية"للتأكد ، من خمال المقارنة ، أن القواعد المعنية موجودة بشكل فعال في 

انون ، والق( المدني)أسرة دول القانون الماتيني : ربما يمكن اختزالها إلى عدد صغير في العالم المعاصر

."، وربما القانون اإلسمامياألنجلوسكسوني

ام أستاذ القانون الدولي الع

پيليتآاليندكتور  



الجماعيجرم النظريتين رئيسيتين في القـانون الجنـائي الدولي للتعامل مع هناك

االرتكاب المشترك عن طريق السيطرة على

الجريمـة 

ة الجنائية في في اثبات المسئوليالمحكمة الجنائية الدوليةتبنته •
.لوبانجااغلب القضايا منذ قضية 

أصلي كفاعلوفقا لتلك النظرية يعامل كل مساهم في الجريمة •
شريطة أن يكون قد أدي دورا هاما في ،وليس كشريك

حد بغض النظر عما إذا كان ارتكب بنفسه اارتكاب الجريمة 
األركان المادية للجريمة   

يركز علي العمل المشترك بين المساهمين •

المشروع االجرامي المشترك

لجنائية في في اثبات المسئولية امحكمة يوغسالفيا تبنته •
.اغلب القضايا منذ قضية تاديتش

فاعل كوفقا لتلك النظرية يعامل كل مساهم في الجريمة •
شريطة أن يكون قد أدي دورا ،وليس كشريكأصلي 

بغض النظر عما إذا كان هاما في ارتكاب الجريمة 
ارتكب بنفسه احد األركان المادية للجريمة   

المشترك بين المساهمين القصد يركز علـى •

جرامي الاال يعتبر المتهم جانيا ً رئيـسيا ً في المشروع•
كالمشترك، إال إذا كان لديه القصد الجنـائي المـشتر

بل ,المشروع االجرامي المشترك ال يعد بحد ذاته جريمة •
ان كل من ساعد وآزر الجاني األساسي في ارتكاب 

الجريمة يعد وكأنه ارتكبها  



المشروع االجرامي المشترك في اتفاقيات األمم المتحدة
*إلتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابلا

:تنص علي( ٣)٢المادة •

...يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه االتفاقية -

كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد ( ج-
من هذه 2أو الفقرة 1مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 

المادة؛ ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط 
اإلجرامي العام أو الغرض اإلجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب 

.الجريمة أو الجرائم المعنية

٢٠١٣يوليو ٣٠العراق انضمت لتلك االتفاقية في * -

- Art. 6 of the Nuremberg Charter: Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common
plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan.



بالمحكمة الجنائية العراقية الخاص ٢٠٠٥لسنة ١٠من القانون رقم ١٥المادة 
تضمنت نص قانوني خاص بالمشروع االجرامي المشترك العليا

في قضية الدجيل؟" المشروع االجرامي المشترك"ما هي اشكاليات تطبيق مفهوم 

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=290320063454599


كهناك ثالث فئات من المشروع االجرامي المشتر

تصميم تتطلب أن يكون لدي المشاركين خطة أو: الفئة األولي
أو هدف مشترك

ة مشتركة المسئولية عن المشاركة في خطة جنائي: الفئة الثانية
(  معـسكر اعتقال أو احتجاز)في إطار مؤسسي 

–وعي للخطر المسئولية الجنائية القائمة علي التوقع واالفتراض الط: الفئة الثالثة

يرتكب أحد الجناة قضايا تتضمن تصميما ً مشتركا ً في تنفيذ فعل واحد حيث'تـشمل 
م من أن هذا علي الرغ،فعـما ً يكون نتيجة طبيعية ومتوقعة لتحقيق الهدف المشترك

الفعل خارج عن التصميم المشترك



ما يجب علي سلطة االدعاء اثباته في الفئات الثالث للمشروع االجرامي المشترك

الجريمةارتكابفيمتعددينأشخاصتورط

الدافعيكونمشتركهدفأوتصميمأوخطةوجود
ارتكابهافياالشتراكأوالجريمةهذهارتكابإلى

المشتركاالجراميالمشروعفيالمتهماشتراك
الجريمةإرتكابفيكبيربشكليساهمبحيث



كعنصر أساسي في المشروع اإلجرامي (significant contribution)" المساهمة الهامة أو الفعالة"
المشترك 

(conspiracy)مرآجرامي المشترك عـن المفـاهيم المتعلقة بالتإليميز المشروع االمساهمة الهامة عنصر إن•

(member of criminal organisation)واالنتماء إلى تنظيم إجرامي

االتفاق على ارتكـاب جريمة ىسو" التآمر"، ال يتطلب "جرامي المشتركإلالمشروع ا"علي عكس •
.ويعاقب عليه بغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد اكتملـت فـي نهايـة المطاف

ة طريقة من طـرق ارتكاب الجرائم في جريم" المشروع االجرامي المشترك"يُعد ،ومن ناحية أخري•
من ضـافة إلـى القـصد الجنـائي المشترك، أن تكون مساهمة المتهم على قدرالمكتملة، ويتطلب، با

.همية في ارتكـاب الجريمـةالا

د االنتماء إلى إطـار مؤسـسي أو تنظيم معين  ال يعتبر رمججرامي المشترك، إنإلبالنسبة للمشروع ا•
نظيم إجرامي جريمة االنتماء إلى تجرامي المشترك عن إلوبالتالي، يمكن تمييز المشروع ا. كافيا ً لمادانة

.  رجالمنصوص عليها فـي ميثـاق نـورمب

ريمة مستقله كج" التآمر"مع تطور القانون الجنائي الدولي خلَت المواد المتعلقة بالمسئولية الجنائية من •
.بذاتها

ما هي أوجه الخماف بين 

المشروع اإلجرامي المشترك و

التآمر؟ 

ما هي أوجه الخماف بين

المشروع اإلجرامي 

المشترك و جريمة 

االنتماء الي تنظيم 

اجرامي؟



ت المحاكم صور االشتراك في الجرائم الدولية وفقا لتطبيقا
الجنائية الدولية 

:التخطيط•
يمة في يعني أن شخًصا واحًدا أو عدة أشخاص يخططون الرتكاب جر" التخطيط"مفهوم 

.مرحلتي اإلعداد والتنفيذ

او -عال يجب أن يرقي مستوى المشاركة في التخطيط الرتكاب جريمة الي المستوي الف
.كصياغة خطة فعلية أو المصادقة على خطة مقترحة من قبل شخص آخر-الهام  

رتكاب ومع ذلك ، ال يلزم تنفيذ الجريمة من قبل المخططين ، وال يتطلب تدخلهم في ا
.الجريمة بأي طريقة أخرى

ياً من ال يشترط تواجد المخطط في مسرح الجريمة حال ارتكابها وال يعتبر ركناً ماد
أركان  التخطيط



القصد الجنائي الواجب توافره في التخطيط كصورة من صور 
في الجريمة اإلشتراك

نمليس،لجريمة"التخطيط"عنجنائيًامسؤوالً الفرديكونلكي•
النيةملديهكانالخطةينفذونالذيناألشخاصمنأيًاأنإثباتالضروري
.المرتكبةللجريمةالمطلوبةاإلجرامية

،بعيدانمكمن،المستوىرفيعيوعسكريينسياسيينقادةأنلنفترض•
منطقةفيالمدنيةوالمدارسللمستشفياتالنطاقواسعلتدميريخططون

المسؤولينالجنودمشاركةدون،العدومعنوياتإضعافأجلمنمعينة
ذاتاألهدافطبيعةمعرفةحتىأو،المعنيالهدففيالهجماتتنفيذعن

.الصلة

سكريونوالعالسياسيونالقادةيتحملأنيجب،االفتراضيالمثالهذافي•
عدممنالرغمعلى،التخطيطعنالجنائيةالمسؤوليةالمستوىرفيعو
.طةالخبتنفيذيتعلقفيماالجنائيةالمسؤوليةقواتهممنأيتحمل



بارتكاب الجريمة كصورة من صور االشتراك " األمر"

وقع شخص في ميتطلب أن يقوم " األمر"لـ اديالفعل اإلجرامي أو العنصر الم•
.شخص آخر الرتكاب جريمةبإرشادسلطة 

د أو ال يوجد شرط أن يكون الشخص الذي يصدر األوامر هو صانع القرار الوحي•
.أن يكون الشخص األعلى أو الوحيد في سلسلة القيادة



ال يوجد أي شرط بخصوص الشكل الذي يمكن إعطاء األمر به ؛•
يمكن إثباته من خمال األدلة المباشرة أو األدلة غير "وجوده 

"أدلة ظرفية"المباشرة   

للجريمة تعتبر العماقة السببية بين فعل األمر واالرتكاب المادي•
المعنية أحد مكونات الركن المادي لألمر

بارتكاب الجريمة كصورة من صور " األمر"
االشتراك 



"لألمر"الركن المعنوي أو القصد الجنائي 

فيا السابقة في وفقاً لدائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسما•
:قضية بماشكيتش

بير احتمال كالشخص الذي يأمر بفعل أو اإلمتناع عن فعل مع إدراكه بوجود ➢
( ١)٧المادة الرتكاب جريمة تنفيذاً لذلك األمر ، يعتبر مسئوالً جنائيا بموجب

هذا المقدار من الوعي أو االدراك يجب أن يُنظر إليه على أنه قبول لتلك➢
.الجريمة

دى تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي ل: من قانون العقوبات العراقي٣٤المادة 

:فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك

مة التي اذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجري–ا 

.نشات مباشرة عن هذا االمتناع

.اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابما المخاطرة بحدوثها–ب 



:عند إعطاء األمر ، يمكن التفكير في سيناريوهين•

تصاص ان يكون الشخص الذي اصدر األمر لديه القصد الجنائي المتطلب لجريمة تدخل في اخ-١
المحكمة وأمر بارتكاب هذه الجريمة ، أو

ة التي وفقًا لشروط صارمة ، يكون للمتهم القصد الجنائي المطلوب ، حتى لو كانت الجريم-٢
ناريو من خمال يمكن توضيح هذا السي. ارتكبت في النهاية مختلفة عن تلك التي أمر بها في البداية

.المثال االفتراضي التالي

لقتل العمد با" األمر"لقرية بالقوة ، فيمكن تحميله مسؤولية " التطهير العرقي"إذا أمر المتهم بـ •
بوقوع ضحايا علم بوجود احتمال كبيرألي من المدنيين الذين قُتلوا تنفيذاً للخطة ، إذا كان على 

.في تنفيذ هذا األمر

رقى عماوة على ذلك ، فإن إصدار األوامر لوحدة معينة مع علمه بوجود مجرمين في رتبتها ، ي•
.إلى قبول خطر حدوث جريمة عنيفة نتيجة مشاركة تلك الطائفه في الهجمات

"لألمر"الركن المعنوي أو القصد الجنائي 



.الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون: ٢٨المادة •

اهم مع ال يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه االجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد س–١:   ٢٩المادة •
.سلوكه االجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او الحق ولو كان يجهله

.ارتكبهاما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا الحداث نتيجة جرمية فما يسال الفاعل في هذه الحالة اال عن الفعل الذي–٢

٣٣المادة •

قعت او اية القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي و-١
.نتيجة جرمية اخرى

.القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق االصرار–٢
.و الهياج النفسيسبق االصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب االني ا-٣
جده يتحقق سبق االصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين و–٤

.او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط

:تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك-٣٤المادة •
ن هذا اذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة ع–ا 

.االمتناع
.اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابما المخاطرة بحدوثها–ب 

انون لفاعل األصلي والشريك في قباالمتعلقةبعض المواد 
وتعديالته ١٩٦٩لسنة ( ١١١)العقوبات العراقي رقم 

ما هي أوجه التشابه والخماف

بين المشروع اإلجرامي 

المشترك في فقه القانون

الجنائي الدولي و المواد 

المتعلقة بالفاعل األصلي

بات والشريك في قانون العقو

العراقي؟ 



لسنة ( ١١١)لفاعل األصلي والشريك في قانون العقوبات العراقي رقم ا
وتعديالته ١٩٦٩

:يعد فاعال للجريمة-٤٧المادة •
.من ارتكبها وحده او مع غيره–١
ها بعمل من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكاب–٢

.من االعمال المكونة لها
لشخص من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا ا–٣

.غير مسؤول جزائيا عنها الي سبب

:يعد شريكا في الجريمة-٤٨المادة •
.من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض–١
.من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا االتفاق–٢
ة من اعطى الفاعل سماحا او االت او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريم–٣

مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في االعمال المجهزة او المسهلة او 
المتممة الرتكابها

اثناء ارتكابها او حاضراكان48المادة كل شريك بحكميعد فاعال للجريمة٤٩المادة •
.ارتكاب اي فعل من االفعال المكونة لها

https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120074152317


٥٣المادة •

قعت فعما بعقوبة الجريمة التي و–يعاقب المساهم في جريمة فاعما او شريكا 
تيجة ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت ن

.محتملة للمساهمة التي حصلت

٥٤المادة •

ية علمه او كيف–اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعما او شريكا 
ب كل بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوق

.منهم بحسب قصده او كيفية علمه

لفاعل األصلي والشريك في قانون العقوبات العراقيا



ه االتفاق الجنائي في قانون العقوبات العراقي ومقارنت
بالمشروع االجرامي المشترك في الفقه الجنائي الدولي

٥٥المادة •

ر سواء كانت يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة واالحتيال والتزوي-١
، مستمرا ولو معينة او غير معينة او على االفعال المجهزة او المسهلة الرتكابها متى كان االتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه

.لمدة قصيرة

.روعويعد االتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مش-٢

٥٦المادة •

لى سبع سنوات يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة ال تزيد ع-١
ة وخمسين دينارا وبالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائ. اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية

.وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة لماتفاق. اذا كانت الجريمة جنحة

ما توقع اذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة ف–٢
.عقوبة اشد من ربع الحد االقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة

٥٨المادة •

م كل من سهل لماعضاء في االتفاق او لفريق منهم اجتماعاته–بحسب االحوال –56–المادة يعاقب بالعقوبة المقررة في

.او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من االتفاق

https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120075152700


دال هل يمكن القول علي سبيل الج
من نظام ٢٥ان جوهر المادة 

ئولية روما األساسي المتعلقة بالمس
واعد الجنائية يرقي الي مرتبة الق

العرفية الدولية؟   

من ١٥بنظرة سريعة علي المادة •
الخاص ٢٠٠٥لسنة ١٠القانون رقم 

تضح يبالمحكمة الجنائية العراقية العليا
٢٥لنا ان تلك المادة مقتبسة من المادة 

.من نظام روما االساسي

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=290320063454599


من نظام روما األساسي الخاصة بالمسئولية الجنائية ٢٥هل يمكن القول علي سبيل الجدال ان جوهر المادة 
من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا؟( ١)٧وماذا عن المادة يرقي الي مرتبة القواعد العرفية الدولية؟ 

، في رأيي من شأنه اإلساءة إلى القانون الدولي العرفي25يوجد شيء في المادة ال•
سه إن عنصر المصلحة العامة هذا يربط نف. والهدف هو بوضوح في المصلحة العامة

بار بكل من قانون المعاهدات والقواعد العرفية ، ومن الصعب معرفة سبب عدم اعت
جميع أحكام المصلحة العامة المماثلة في كل من قانون المعاهدات والقواعد العرفية ل

ا األغراض العملية مثل القانون الدولي العرفي ، أو على األقل أن يعامل على هذ
.النحو

ة على من الواضح أنه من مصلحة الجميع أن يكون للمحكمة العراقية العليا عباءة الشرعي•
.  فقهها وإجراءاتها

إثبات توفر ألي مدع عام مختص أساًسا كافيًا لتوجيه االتهام و25استنتاجي هو أن المادة •
إذا كنت لذلك لن أخجل. المسؤولية الجنائية الفردية على افتراض أن األدلة موجودة لدعمها
، فلن ينتهكوا أيًا من 25أنصح قضاة المحكمة العراقية العليا بأنهم ، إذا اتبعوا أحكام المادة 

في حقوق المحاكمة العادلة للمتهم على النحو المنصوص عليه في القانون العرفي ، و
طبيعة الواقع ، ، إذا كان ذلك معروفًا منذ البداية ، فإنه يزود الدفاع بالمعرفة المازمة ل

جنائية الدولية القضية التي يجب أن يلتقي بها موكله ويمنحه الفرصة لدراسة فقه المحكمة ال
بقة امام ومعرفة كيف تمكن محامون الدفاع ان يردوا علي قرارات االتهام في القضايا السا

.المحكمة الجنائية الدولية

تلك المحكمة الجنائية الدولية غير صافية إلى حد ما فيمياهانا علي يقين ان ولكن•
، و مباشرة المشاركة غير الو المشاركة في ارتكاب الجريمة القضايا التي تم فيها استخدام 

بداية 25لكن هذا يبدو لي فرصة إلعطاء المادة آرائي في تلك المجال متاحة للجميع ، 
.جديدة وإن كان ذلك أمام اختصاص قضائي جديد


