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كانت بداية السموك اإلجرامي في تاريخ اإلنسانية متمثمة في قصة قابيل وىابيل من       
 تتحكم اجتماعية ومنذ ذلك الوقت عرفت الجريمة كظاىرة ،خالل إقدام قابيل عمى قتل أخيو

 وىذا ما يؤدي إلى اختالفيا ،فييا عدة عوامل من حضارات وزمان ومكان والمعتقدات الدينية
. وتغير في المضمون ومدى شموليتو خاصة االختالف الذي يشمل األنظمة القانونية السائدة

وباعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي فيو ال يخمو من التأثر والتأثير في أي مجتمع       
 وبصورة أخص عالقتو من الناحية الجنائية ،من التغيرات الموجودة فيو خاصة القانونية منيا

 وىي أفعال يعتبرىا ،لقيامو بأفعال مخالفة لمقانون سواء عن طريق الخطأ أو عن قصد
 فيي ،القانون جرائم تمس بأمن األفراد وسالمتيم بمختمف المستويات والشرائح المتعمقة بيم

. تمس المجتمع ككيان في أمنو ومصالحو

وبالتالي فيي أفعال يمنعيا القانون ويقرر لمرتكبيا عقوبة متالئمة مع درجة الجرم       
 ومنو فالجريمة ىي فعل أو امتناع ، التي يعاقب عمييااالمتناعالمرتكب وبعض حاالت 

. يحضره القانون ويقر عقوبة لمن ارتكبو

أصبحت الجرائم ال ترتكب من طرف شخص واحد بمفرده مثمما كان معروفا في       
 حيث أصبحت ترتكب من طرف عدة أشخاص ،السابق فتقع المسؤولية الجنائية عميو وحده

. وتقع عمييم المسؤولية الجنائية كميم وىو ما أصبح يعرف بالمساىمة الجنائية

يمكن أن تكون ىذه المساىمة مجرد اتفاق مؤقت من شخصين أو أكثر الرتكاب جريمة 
وقد تكون نتيجة اتفاق مسبق من صنع جمعية تشكمت من أجل تحقيق نشاط جنائي ، معينة

تساؤالت في تحميل كل المشاركين في الجريمة المسؤولية وىو ما أثار عدة . متفق عميو
 وقد حاول الفقياء باإلجابة عنيا واختمفت وتعددت ىذه ، ال زالت تطرح إلى يومنا ىذاالجزائية

 لذلك سنقوم ،اإلجابات الختالف المجتمعات والعوامل التي تحكمو واختالف نظرة الفقياء
. بدراسة ىذا الموضوع وبيان ظروفو وأحكامو بعنوان المساىمة الجنائية في التشريع الجزائري
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 ج
 

 في اختيار العقوبة األنسب واألمثل وصعوباتارت المسؤولية الجنائية عدة مشاكل ثأ      
الواجب تطبيقيا عمى كل شخص ومساىم وفي مقدار التمييز بين المساىمين وأسس المساواة 

نتباه إلى إلزامية دراسة ىذا الموضوع لمتطرق ألىم التفاصيل المحيطة االوىو ما أثار . مبينو
 .بو في التشريعات بصفة عامة وما تطرق إليو التشريع الجزائري بصفة أخص

 بالغة وذلك لما تتصف بو من مرونة من الناحية أىميةتعرف المساىمة الجنائية       
 باإلضافة إلى أن المساىمة الجنائية تيدف إلى معرفة أنواع المساىمين في ،النظرية والعممية

 بالنظر إلى أن المشروع اإلجرامي لم يعد كما كان ،الجريمة والتعرف إلى دور كل واحد منيم
 وفي المساىمة تتضافر ،في السابق بل أصبح أكثر توسطا بشمل أساليب وأفعال حديثة

جيود المساىمين وتختمف أدوراىم وتصبح أكثر خطورة وتعقيدا مما يؤدي إلى سيولة ارتكاب 
الجريمة وضعف المجني عميو وعدم قدرتو عمى المقاومة وليذا تطرقنا إلى دراسة موضوع 

  .المساىمة الجنائية من أجل منح توضيح مفصل وبطريقة أوضح عنو

خالل قيامنا بالدراسة ليذا الموضوع والبحث في حيثياتو تعرضنا لبعض الصعوبات        
 المتوفرة في المكتبات وخاصة المراجع  المتخصصةوالضغوطات من أىميا قمة المراجع

 باإلضافة إلى الوضع ،الجزائرية منيا التي صعبت من عممية البحث وجمع عن المعمومات
السياسي القائم في البالد حيث أن المسيرات اليومية عرقمت من التنقل بين المكتبات المختمفة 

 وأيضا ضعف الجانب المادي ، عمى مستوى الوالية من أجل جمع المراجع المطموبةةالمتواجد
  .الذي خمق نوع من الضغط والصعوبة في عممية البحث

ما المقصود بالمساىمة الجنائية وكيف تعامل معيا يدفعنا إلى طرح اإلشكال  وىذا ما      
 المشرع الجزائري ؟ 

 األسس التي ارتكز عمييا في ظل قانون العقوبات أىم ماعن باإلضافة إلى التساؤل      
 .؟الجزائري
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ومن أجل تقديم إجابة عن اإلشكالية المطروحة قمنا باالعتماد عمى المنيج الوصفي       
لمعالجة ماىية المساىمة الجنائية ودراسة أىم المذاىب والنظريات التشريعية من خالل 

 باإلضافة إلى اعتمادنا عمى المنيج االستقرائي في الفصل الثاني من أجل ،الفصل األول
 .دراسة أنواع المساىمة الجنائية

بحيث , ولقد اعتمدنا خالل دراستنا البسيطة عمى تقسيم موضوع بحثنا إلى فصمين      
 ،يكون الفصل األول تحت عنوان ماىية المساىمة الجنائية الذي نعالجو من خالل مبحثين

خصصنا . فتطرقنا في المبحث األول إلى تعريف المساىمة الجنائية الذي يتناول مطمبين
 التشريعية االتجاىات أما المطمب الثاني فيحتوي ،المطمب األول ألركان المساىمة الجنائية

 فيعالج ، أما المبحث الثاني تضمن مذاىب ونظريات المساىمة الجنائية في مطمبين،السائدة
 أما المطمب الثاني تطرقنا فيو لنظريات ،المطمب األول مذاىب التمييز بين المساىمين

 .المساىمة الجنائية

ما يخص الفصل الثاني تعرضنا فيو إلى أنواع المساىمة الجنائية بتقسيمو إلى  في      
 ، فقمنا بتناول المساىمة األصمية في المبحث األول الذي انقسم بدوره إلى مطمبين،مبحثين

 والمطمب الثاني فنبين فيو عقاب ،حيث أن المطمب األول يشرح أركان المساىمة األصمية
ما يتعمق بالمبحث الثاني فندرس من خاللو المساىمة التبعية في  وفي. المساىمة األصمية

مطمب األول شروط قيام االشتراك وعالجنا في المطمب الثاني عقاب ل حيث بينا في ا،مطمبين
. المساىمة التبعية



 
 الفصل األول 

 ماهية المساهمة الجنائية
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ماهية المساهمة الجنائية : الفصل األول 

 تصبح  و تنفيذىا بمفردهىترتكب الجريمة عادة من قبل شخص واحد، يصمم عل     
 لوحدهعن ارتكابو لركنيا المادي والمعنوي جنائيا  اإلجرامي ، وىو الوحيد المسؤول مشروعو

وتصبح مشروعيم    ىناك جرائم ترتكب من قبل أكثر من شخصأن إالدون مساعدة أحد ، 
جرامي بحيث يصدر عن كل واحد منيم فعل أو أفعال تحقق ىذا المشروع ويسأل جنائيا اإل

  1. الجريمة هكل من ساىم في ىذ

وعمى ىذا سنقوم بتقسيم فصمنا إلى مبحثين يتضمن المبحث األول تعريف المساىمة     
 أما المبحث الثاني ندرس من خاللو أىم المذاىب والنظريات المتعمقة بالمساىمة ،الجنائية
. الجنائية

  المساهمة الجنائيةمفهوم :األولالمبحث 

 بالمساىمة الجنائية ىيسم عندما ترتكب جريمة من قبل أكثر من شخص نصبح أمام ما     
ويقصد بيما ارتكاب جريمة واحدة  ى،أو االشتراك الجنائي وىم مصطمحات ليما نفس المعن

بواسطة عدد من األشخاص يكون لكل منيم دور في تنفيذ ىذه الجريمة تختمف طبيعة 
  2.أخرى  إلىوتفاوت درجتو من حالة 

     كما انو ىناك تعابير أخرى مختمفة عن ىذين التعبيرين ليم نفس المعنى استخدميا كل 
 فالفقياء يفضمون تعبير االشتراك الجرمي بدال من تعبير المساىمة .من الفقو والتشريع

" محمود نجيب حسني"الجنائية لعدم شيوع ىذا المصطمح في الفقو العربي، ويعتبره الدكتور 
                                                           

 459 ص ،2008، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، لقسم العام، ا شرح قانون العقوبات، القيوجيرعبد القادعمي   1
               الجديدة لمنشر،ةعامر، سميمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعحمد زكي أبو م   2
 442، صفحة 2002اإلسكندرية    
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ىو المصطمح األكثر دقة في داللتو، ذلك ألن داللة االشتراك تنصرف أصال إلى نشاط 
الشريك وىو المساىم في الجريمة ومساىمتو تكون تبعية، وتنصرف بعد ذلك إلى الداللة 

الواسعة التي أرادىا الفقو والتي تشمل كل من ساىم في الجريمة، سواء مساىمة أصمية أو 
 1.تبعية

اشتراك "     في ما يتعمق بالتشريع لقد خصص القانون المصري لممساىمة الجنائية عبارة 
 من قانون العقوبات المصري 34ونص عميو في المادة " عدة أشخاص في جريمة واحدة

من اشترك في جريمة فعمية عقوبتيا ولو كانت غير التي تعمد ارتكابيا متى :"التي جاءت ب
كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتممة لمتحريض أو االتفاق أو المساعدة التي 

، وبذلك نجد أن القوانين العربية لم تجمع عمى تعبير واحد، فذىب المشرع العراقي ." حصمت
في قانون العقوبات وقد تناول القانون المبناني والقانون " المساىمة في الجريمة"إلى استعمال 

االشتراك "السوري   باإلضافة إلى القانون األردني أحكام المساىمة الجنائية تحت عنوان 
 ". الجرمي

وىو ما يجعمو مختمفا عن " الجريمة الجماعية"     أما بالنسبة لمقانون الفرنسي استخدم عبارة 
باقي التشريعات كم أنو قام باستعمال مصطمحات أخرى ليا نفس المعنى مثل تعدد 

   2.المساىمين في الجريمة، والفاعل، والشريك

                                                           

    1992 ، القاىرة، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، المساىمة الجنائية في التشريعات العربية،محمود نجيب حسني1 
 .3 ص     

    ،2002 ، الجزائر، جامعة بن عكنون، مذكرة ماجستير، المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري،فغول عربية2  
 37  ص    
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 بحيث ،ومن أجل الوقوف عمى أىم النقاط وشرحيا سنتطرق إلى ذلك في مطمبين     
 المساىمة الجنائية والمطمب الثاني نشرح من خاللو أىم تعريفيتناول المطمب األول 

.  المتعمقة بيا األحكاممتضمنة جميع   التشريعية السائدةاالتجاىات

 تعريف المساهمة الجنائية وأركانها : المطمب األول

     إن المقصود بالمساىمة الجنائية أو ما يطمق عمييا باالشتراك الجنائي ىو ارتكاب 
جريمة واحدة بواسطة عدد من األشخاص، بحيث يكون لكل شخص دور في تنفيذ ىذا الفعل 
اإلجرامي، ومن ىذا المنطمق توصمنا إلى أن المساىمة الجنائية ىي نتيجة تعاون بين العديد 
من األشخاص ولكل شخص دوره المادي الذي ساىم بو، ولكل منيم إرادتو اإلجرامية عمى 

 . نحو ينتيك حقوق المجتمع

    ومنو سنقوم بتعريف المساىمة الجنائية من خالل الفرع األول، وتخصيص الفرع الثاني 
 . من أجل دراسة أركان المساىمة الجنائية عمى النحو التالي

 تعريف المساهمة الجنائية : الفرع األول

     وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد وضع أحكام المساىمة الجنائية تحت عنوان 
 و 41في قانون العقوبات معرفا كل من الفاعل والشريك في المادة " المساىمة في الجريمة"

   1. من ىذا القانون42

                                                           

  بتاريخ،07 العدد ،ج.ج.ر.ج. المعدل والمتمم، يتضمن قانون العقوبات،1966 يونيو 08 مؤرخ في 66-156أمر رقم 1 
 . 2014ر  فبراي16   
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يعتبر فاعال كل من ساىم مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو  " 41    حيث نصت المادة 
حرض عمى ارتكاب الفعل باليبة أو الوعد أو التيديد أو إساءة استعمال السمطة أو الوالية أو 

 ". التحايل أو التدليس الجرمي

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنو "  ب42    وجاءت المادة 
ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعمين عمى ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسيمة 

 ". أو المنفذة ليا مع عممو بذلك

 الجريمة ارتكابن المساىمة الجنائية ىي وليدة نشاط عدة أشخاص في فإوبالتالي      
 ، نحو يجعل القانون يحدد أثر ىذا التفاوتىواحدة بحيث يكون نشاطيم متفاوت ومختمف عل

" ى ذو أىمية يسم مما يكون ىو ىؤالء األشخاص ىم المساىمون ومن كان دورىم أساسي و
 "الشركاء " وأصحاب الدور الثانوي اقل أىمية ىم " المساىم األصمي " أو " بالفاعل األصمي 

.  بالتفصيل فيما بعد من خالل بحثنا ىذا ه وىو ما سيتم شرح، 1

 بالمساىمة الضرورية والمساىمة ىيسم  انو ىناك ماإليكما أنو يجدر بنا اإلشارة     
 ىناك جرائم نوعيا يتطمب مساىمة ضرورية وذلك وفق نموذج القانوني أنالعرضية ، بحيث 

 مثل جرائم الرشوة التي تتطمب ا،ليا ، ويقصد بيا ضرورة مساىمة أكثر من شخص الرتكابو
 وبالتالي فقيام ىذه الجرائم قانونا البد من تعدد الجناة فييا وىو نوع من ،راش ومرتش

  . المساىمة الذي يحدده القانون عمى أساس النموذج القانوني لكل جريمة

يعرف بالمساىمة العرضية وتكون في الجرائم التي يرتكبيا شخص واحد كجريمة   ماأما    
 شخص وليذا سميت بالعرضية إذ يمكن  من إال أنو يمكن أن يساىم في وقوعيا أكثر،القتل

                                                           
 369عامر، سميمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، صفحة حمد زكي أبو م  1
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جرائم القتل بحيث يتم التحريض عمى :  مثلارتكابيا،أن تتعاون جيود أكثر من شخص في 
ارتكابيا وتقديم المساعدة المادية مثل السالح فيما يتولى البعض تنفيذ الجريمة وبالتالي يتعدد 

  1 .  وتتولد الرابطة السببيةأفعاليمالمساىمون في الجريمة وتتعدد 

 في الكتاب ،     ولقد عالج المشرع الجزائري المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري
 41من المادة " المساىمون في الجريمة "  تحت عنوان األول الفصل ، الباب الثاني،الثاني
  .46 غاية المادة إلى

 

: أركان المساهمة الجنائية: الفرع الثاني 

  من خالل تعريف المساىمة الجنائية عمى أنيا ارتكاب جريمة واحدة بتعدد األشخاص    
 فييا فيتم استخالص أركان المساىمة المتمثمة في تعدد األشخاص أو الجناة و وحدة الجريمة 

فبدون وجود أحد الركنين تنتفي المساىمة الجنائية والتوضيح أكثر نطرح مثالين عمى ذلك 
 : كالتالي

    المثال األول يتمثل في شخص يقوم بالسرقة والقتل في نفس الوقت باإلضافة لمضرب 
واالغتصاب، فينا اقترف الشخص عدة جرائم لوحده في ىذه الحالة ال تعد حالة مساىمة 

جنائية بل حالة تعدد الجرائم بحيث يرتكب الجاني عدة جرائم من دون الفصل بينيما ، وىو 
 . ما يتنافى مع المساىمة التي تقر تعدد الجناة مع وحدة الجريمة 

                                                           
 460 ص  السابق، المرجعالقيوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، رعبد القادعمي   1
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    كما ىو الحال بالنسبة لممثال الثاني في حالة تعدد الجناة وتعددت جرائميّم، فينا يستقل 
ن ارتكبت  كل جان بجريمتو عن الجناة اآلخرين، فيي مشروعو اإلجرامي الخاص بو حتى وا 

 ىذه الجرائم في مكان واحد و زمان واحد  

 بالتطرق إلى ركن تعدد الجناة عمى حدى وشرح  بالتفصيل أركان المساىمةوسيتم شرح    
 .ركن وحدة الجريمة عمى حدى

 الجناة تعدد  : األول البند

إذا ارتكب الجريمة شخص واحد حتى لو تعددت جرائمو فال تتحقق المساىمة الجنائية     
 إذا تعدد الجناة وتعددت جرائميم إذ يستقل كل واحد بجريمتو من جرائم تتحقق أيضاكما ال 
                                                                          . اآلخرين

وبالتالي فمن أجل أن تتحقق المساىمة الجنائية البد من تشارك وتعاون ومساىمة أكثر      
  1.  "بتعدد الجناة"من شخص في ارتكاب جريمة واحدة وىو ما يسمى 

بحيث ، ن مجموعة من األشخاص عمى ارتكاب جريمة واحدةو يقصد بتعدد الجناة تعا  
 متساويا أو متفاوتا مما ينتج فاعمين إمايكون كل شخص مسؤوال جنائيا ويكون نشاطيم 

  2 .  أصميين وشركاء

، فالتعدد "احتمالي"وتعدد " ضروري"     إن تعدد الجناة نوعان كما سبق لنا الذكر، تعدد 
الضروري أو ما يعرف بالمساىمة الضرورية ىو التعدد الحتمي لوقوع الجريمة قانونيا، إذ ال 

 . يمكن وقوعيا من طرف شخص واحد
                                                           

 .398عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، المرجع السابق، ص    1
     ، 2011 كامل السعيد، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،  2
 .308ص    
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    أما التعدد االحتمالي فيو التعدد الغير الالزم لقيام الجريمة بذاتيا، وىو الذي لم يتطمبو 
النص القانوني فال يترتب عمى تخمفو تخمف قيام الجريمة، إذ يمكن قياميا بفاعل وحيد وىو 

 . ما يسمى بالمساىمة العرضية

    ومنو يتوجب النظر في النص القانوني الخاص بكل جريمة، من أجل البحث عن عنصر 
التعدد والوقوف عنده من ما إذا كان ضمن النص أم ال، فإذا لم يتطمبو المشرع فيكون تعدد 

الجناة في ارتكاب الجريمة مع وحدتيا ىو الالزم لتطبيق األحكام القانونية لممساىمة 
 1.الجنائية

 

وحدة الجريمة :  الثاني البند

لكي نكون أمام مساىمة جنائية فيجب أن تتوافر جريمة واحدة مرتكبة من طرف عدة      
 بحيث إذا تعددت ىذه الروابط ،أشخاص تربطيم رابطة مادية واحدة ورابطة معنوية واحدة

تتعدد الجرائم بتعدد الجناة ويستقل كل واحد بجريمتو عن اآلخرين وبالتالي فمن أجل تحقيق 
. وحدة الجريمة فيجب تحقيق وحدة الركن المادي والركن المعنوي ليا 

  :وحدة الركن المادي لمجريمة : أوال
أو ما تعرف بالوحدة المادية لمجريمة التي تتمثل في الرابط المادي بين نشاط المساىم    

  2 . والجريمة التي وقعت نتيجة لذلك

                                                           

   , 2009, عمان, دار الثقمفة لمنشر والتوزيع, الطبعة األولى, القسم العام, شرح قانون العقوبات, نظام توفيق المجالي 1  
 .280ص      

 .466 ص ، المرجع السابق،القسم العام،  شرح قانون العقوبات، القيوجيرعبد القادعمي   2
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 وتكون وحدة الركن المادي لمجريمة بعناصره الثالثة المتمثمة في السموك والنتيجة والرابطة    
  1.  السببية فإذا تخمف أحدىما ال تتحقق الجريمة أو تتحقق بشكل مختمف

إن وحدة النتيجة الجرمية تتحقق بقيام كل مساىم بنشاط يسعى بو إلى تحقيق نتيجة     
 كما أن سموك المساىم يرتبط بالجريمة برابطة سببية فيجب أن تتوافر العالقة السببية ،واحدة

وال تنتفي ىذه العالقة بين فعل المساىمة والنتيجة  ،المادية بين فعل كل مساىم والجريمة
الجرمية إال إذا ثبت أن النتيجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت بو وفي المكان والزمان الذي 

وبالتالي فبدون ىذه العناصر . وقعت فيو حتى ولو لم يقم المساىم بأي نشاط من جانبو
  2.ووحدتيا تفقد المساىمة أحد أركانيا وذلك لفقدان الركن المادي لمجريمة وحدتو

  الوحدة المعنوية لمجريمة : ثانيا 

باإلضافة لوحدة الركن المادي لمجريمة البد من إضافة وحدة الركن المعنوي لقيام     
 أفضل الصور االتفاقالجريمة والذي يقصد بو الرابطة الذىنية التي تربط بين الجناة ويعتبر 

 وعميو فقد ظير اتجاىان من الفقو من أجل معالجة الرابطة المعنوية بين ليذه الرابطة
 :المساىمين المتمثالن في

 

 

 

 

                                                           
 .399 ص  السابق،المرجعقانون العقوبات، النظرية العامة،  ، مصطفى الصيفي حعبد الفتا  1
  .309 ص ، المرجع السابق،,العقوبات األحكام العامة في قانون حالسعيد، شركامل   2
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  االتجاه األول -1
 فأخذو بأن الرابطة الذىنية أو المعنوية بين المساىمين 1 نادى بو القميل من الفقياء     

بين ىؤالء المساىمين أو تفاىم عمى الجريمة ولو بعد ارتكابيا أو " اتفاق سابق"تحدث بعد 
البدء في تنفيذىا، واألىم أن يكون مظير الرابطة ىو إدراك كل المساىمين تضامنو مع 

اآلخرين في ىذا العمل و أنو ال يستقل بو لعممو الخاص، وليس ىناك سبيل إلى قيام الرابطة 
  2.المعنوية بين عدد من الجناة إال باتفاقيم فيما بينيم عمى وجو من وجوه االتفاق

 عمى أن ىذا الرأي لو نتائج سممية في أغمب األحوال إذا كان ىناك 3    وقد اتفق الفقياء
اتفاق سابق بين المساىمين، ويمجأ بعضيم إلى بعض كي يتعاونوا في التنفيذ، إال أن ىذا 
االتجاه لم يسمم من النقد من طرف الفقياء عمى أساس انو ينفي توافر المساىمة الجنائية 

برغم من وجودىا، وذلك في األحوال التي يثبت فييا التعاون المساىمين في الجريمة أو في 
  4.المشروع اإلجرامي الواحد، دون أن يكون ىذا التعاون مسبوقا باتفاق أو تفاىم

كما أن األخذ بالرأي المنتقد يؤدي إلى إفالت بعض المساىمين من العقاب عن جرائم     
أرادوا الدخول فييا وسعوا إلييا وتعاونوا عمى تحقيقيا بسبب عدم وجود اتفاق سابق أو تفاىم 

 بينيم وبين غيرىم من المساىمين، وىو أمر خارج كما ىو واضح عن نشاطيم اإلجرامي
  5.الخاص الذي أرادوا بو المساىمة في جريمة الغير

 
                                                           

     ص , 1998, لبنان, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, القسم العام, شرح قانون العقوبات, سمير عالية1   
   125. 
 .428المرجع السابق، ص , عمي عبد القادر القيوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام2 
 .127 ص ، نفس المرجع،سمير عالية3  
 42فغول عربية، المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 4  
 .430 ص ،المرجع السابقشرح قانون العقوبات، القسم العام،  ،عمي عبد القادر القيوجي 5 
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  االتجاه الثاني  -2
    وىو رأي األغمبية الذي يقر بأن الرابطة المعنوية التي تجمع بين المساىمين تتحقق متى 

اتجيت إرادة المساىم إلى ما يتفق مع إرادة المساىمين اآلخرين، ولو لم يكن ىناك اتفاق 
سابق عمى تنفيذ الجريمة حول توزيع األدوار بين المساىمين، كذلك ال يتطمب تبادل التعبير 

نما يكفي مجرد تقابميا، وقد تختمف الرابطة المعنوية في  عن اإلرادات كما في االتفاق وا 
  1.الجريمة العمدية عن ما في الجريمة غير العمدية

لذلك البد من تقديم توضيح بسيط لكل عنصر عمى حدى من أجل إدراك االختالف المتواجد 
 .في الجريمة العمدية والغير عمدية من حيث الرابطة المعنوية لكل واحدة منيما

  في الجريمة العمدية  - أ

    إذا ارتكب الشخص جريمة عمدية فيتوجب أن يقتصر القصد الجنائي عمى عنصري 
العمم واإلرادة، ألنو يتعين عمى كل مساىم أن يعمم باألفعال التي يرتكبيا غيره من 

المساىمين، باإلضافة إلى شرط إرادة الفعل الذي صدر عن المساىم لتحقيق نتيجة إجرامية 
 2.واحدة

    ومثال ذلك إذا عمم خادم بأن لصوصا عزموا عمى سرقة المسكن الذي يعمل فيو فيترك 
الباب مفتوحا كي يمكنيم من السرقة، وفي ىذه الحالة يصبح الخادم مساىما في جريمة 
السرقة ولو لم يكن ىناك اتفاق وتفاىم بينو وبين المصوص، فالرابطة المعنوية ىنا متوفرة 
وبالرجوع إلى قصد الخادم فيو ال يقتصر عمى فعمو فقط، بل امتد إلى أفعال المصوص 

                                                           

 .43ص  السابق، المرجعالمساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري،  ،فغول عربية 1 
 . 28، ص  المرجع السابق، المساىمة الجنائية في التشريعات الجنائية،محمود نجيب حسني 2 
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باعتباره قد عمم بيا ويريد حدوثيا، وامتد أيضا إلى النتيجة التي تترتب عمى فعمو وأفعال 
 . المصوص إذ توقع ىذه النتيجة وأرادىا

 في الجريمة الغير عمدية - ب

    إذا كانت الجريمة المرتكبة غير عمدية، فإن الوحدة المعنوية لمجريمة تتطمب شمول 
الخطأ الغير عمدي الذي يتواجد عند كل مساىم إلى فعمو وفعل غيره والنتيجة التي تترتب 

 مثل من يأمر سائق سيارة بتجاوز السرعة المسموح بيا فيترتب عمى ذلك إصابة 1 عمييما،
أحد المارة، فيعد مساىما معو في جريمة الغير عمدية، والخطأ الذي توافر لديو قد شمل فعمو 
وفعل صديقو، إذ ىو يعمم بما ينطوي عميو فعل السائق بخروجو عن قواعد الحذر واالحتياط 

ويريد عمى الرغم من ذلك وقوعو، باإلضافة إلى أنو كان بإمكانو وباستطاعتو عندما أمر 
 .بذلك أن يتوقع إصابة أحد المارة، وأن يحول دون حدوثيا بعدم إصدار األمر

   ومنو فإذا انتفت الرابطة المعنوية فقدت الجريمة وحدتيا المعنوية مما يؤدي إلى ما يعرف 
بتعدد الجرائم بتعدد األفعال الصادرة من كل الجناة، ألن كل فعل في ىذه الحالة يكون 

   2.صادرا لحساب من ساىم فيو ولو كان ىذا النشاط قد سيل نشاط غيره

   وبعد التطرق إلى االتجاه الفقيي الذي استنتجنا من خاللو أىم األركان المعتمدة في 
المساىمة الجنائية، سنتطرق في المطمب الثاني من ىذا المبحث لما جاء بو مختمف 

 .التشريعات من اتجاىات المممة لموضوعنا

 

 
                                                           

 .43 ص ، المرجع السابق،ي قانون العقوبات الجزائريالجنائية ف المساىمة ،فغول عربية 1 

 .30 ص ، المرجع السابق،في التشريعات العربيةالجنائية  المساىمة ،محمود نجيب حسني2  



ل األول                                                                   ماهية المساهمة الجنائيةصالف  

 

13 
 

 

  في المساواة بين المساهميندةئ التشريعية السااالتجاهات: المطلب الثاني 

إن المساىمة الجنائية تقوم عمى تعدد الجناة و وحدة الجريمة كما سبق وذكرنا ذلك وىذا    
ما قد يترتب عميو تفاوت سموك المساىمين في الجريمة الواحدة وبالتالي تفاوت درجة 

 ضرورة إلى مما أدى إلى اختالف بين الفقياء فمنيم من رأى ،الخطورة اإلجرامية بينيم
 . عكس ذلكإلىالمساواة بين المساىمين حيث ذىب البعض األخر 

الفرع األول ،  سنضع فرعين لممطمباالتجاىات إليوومن أجل التعرف إلى ما توجيت     
 المعاكس الذي ينكر االتجاه أما الفرع الثاني يشمل ، المقر بمساواة المساىميناالتجاهيشمل 

 .قيام المساواة بين المساىمين

:  مع إقرار المساواة بين المساهمين 1التسميم بقيام االشتراك الجرمي: الفرع األول 

 أنو ال يوجد فرق بين المشتركين أي المساىمين سواء كان الفاعل أصمي االتجاهيرى ىذا    
 عمى االتجاه وبالتالي ضرورة المساواة العقابية بينيم وذلك باعتماد ىذا ،أو شريك أو محرض

 فكل فعل يساىم في تحقيق النتيجة الجرمية فيو يعتبر سببا ليا متعادل مع ،نظرية األسباب
 سواء أصاب ىذا الفعل الركن المادي أو بدأ في تنفيذه أو كان مجرد ،األفعال األخرى

 صعوبة التفرقة بين المساىم األصمي والمساىم االتجاهكما يرى ىذا . دخل تتحريض أو 
 نية التعاون فإذا قبل كل شخص وأراد المساىمة في إلى باإلضافة ،التبعي في بعض األحيان

 2.الجريمة فيتوجب عميو تحمل جميع النتائج 

                                                           

 . يقصد بو المساىمة الجنائية أنوىو مصطمح أطمقو المشرع المصري عمى المساىمة في الجريمة أي: االشتراك الجرمي 1 
  . 313ص السابق، المرجع شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،  ،كامل السعيد 2 
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 التفاوت الموجود بين عامل وأخر الذي أدى إلي إحداث االتجاه لقد أىمل ىذا :النقد 
 باإلضافة إلى ،الجريمة إذ أنو يقيم فكرة المساواة بين المساىمين عمى أساس العالقة السببية

أنو يمغي التفرقة بين مساىم وأخر مما يؤدي إلى إلغاء وعدم القدرة عمى تطبيق مبدأ تفريد 
 تنتيي االتجاه كما أن نتائج ىذا ،العقاب والمعاممة الجزائية وفق خطورة سموك كل مساىم

.  إلى تعدد الجرائم بتعدد المساىمين فييا

 

مع عدم اإلقرار بالمساواة بين المساهمين   الجرمياالشتراكالتسليم بقيام : الفرع الثاني 

 الجرمي في الجريمة مع مبدأ االشتراك األول في كون أن قيام االتجاه ع ماالتجاهيتفق ىذا   
. وحدة الجريمة إال أنو اختمف معو من حيث المساواة بين المساىمين 

بحيث يرى أن المساىمين بالدرجة األولى ىم أصحاب النشاط األكثر أىمية وىم ما   
ساىمين التبعيين أصحاب م أما أصحاب الدرجة الثانية ىم ال،يعرفون بالفاعمين األصميين
في عقوبة كل مساىم كل تفاوت    ومنو وفق ىذا التدرج ينتج،النشاط الثانوي واألقل أىمية

باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار الظروف الشخصية لكل مساىم ، حسب دوره في الجريمة
 .وبالتالي يتحقق مبدأ التفريد والمعاممة الجزائية

   ويرى ىذا االتجاه انو البد من التمييز بين المساىمين بحيث تكون عقوبة المساىم 
األصمي أشد من عقوبة المساىم التبعي نظرا ألىمية الفعل الذي قام بو المساىم األصمي 

  1. المعمول بو في أغمب التشريعاتودوره األساسي في ارتكاب الجريمة، ويعتبر ىذا االتجاه

                                                           
 . وما يمييا401 ص ،2006 ، عنابة،دار العموم لمنشر والتوزيع  العام، الوجيز في القانون الجنائي رحماني،منصور  1
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  بعد دراسة تعريف المساىمة الجنائية بكل عناصره الثانوية في المبحث األول فالبد من 
 .تناول أىم المذاىب أبرز النظريات المتعمقة بالمساىمة من خالل إجماليا في المبحث الثاني

 

 مذاهب ونظريات المساهمة الجنائية: المبحث الثاني 

إن المساىمة الجنائية قائمة عمى تعدد الجناة أي ما يسمى بالمساىمين في الجريمة ومن    
ىذا المنطمق نجد أنو يجب التمييز بين المساىمين وذلك لتفاوت أدوارىم واختالفيا من حيث 

 من سندرسو وىو ما ، ومنو ظيرت عدة مذاىب ونظريات من أجل ىذا الغرض،األىمية
 أما المطمب ،خالل المطمبين حيث نتطرق في المطمب األول مذاىب التمييز بين المساىمين

  .الثاني فيكون تحت عنوان نظريات المساىمة الجنائية 

  
 مذاهب التمييز بين المساهمين: المطلب األول 

، إن دور المساىمين ليس عمى درجة واحدة من األىمية والخطورة في ارتكاب الجريمة   
 ومنو فإن من لو دور رئيسي ،فيناك مساىمين ليم دور أساسي وىناك من ليم دور ثانوي

ولقد اختمف الفقياء حول . فيو المساىم األصمي ومن لو دور ثانوي فيو المساىم التبعي 
معيار التفرقة بينيم فمنيم من اعتمد عمى المعيار الشخصي ومنيم من تبنى المعيار 

الموضوعي وذىب جانب آخر إلى المناداة بالمعيار المختمط الجامع لممعيارين وسنشرح كل 
. معيار بالتفصيل من خالل وضع كل واحد في فرع كاآلتي 
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 المذهب الشخصي: الفرع األول 

يقوم ىذا المذىب عمى أن التمييز بين المساىمين يكون عمى أساس الركن المعنوي      
 ساىم في  بو و الذي الفعل وبالتالي فيو يعتمد عمى إرادة الشخص الذي ارتكب،وعناصره
 بحيث أن المساىم األصمي ىو الذي يرى بأن الجريمة ىي مشروعو اإلجرامي ،الجريمة

 أما المساىم التبعي فمو نية التدخل في الجريمة و المشاركة في ،وتتوافر لديو نية الفاعل
  1.ارتكابيا باعتبارىا مشروع غيره وىو مجرد تابع وعامل لحساب صاحبيا 

    وقد انقسم أنصار ىذه النظرية فريقين يتبع احدىما نظرية القصد والفريق الثاني نظرية 
 . المصمحة وسنقوم بالتطرق لشرح مبسط لكل نظرية

 نظرية القصد :  البند األول

تقوم ىذه النظرية عمى أن معيار التمييز بين الفاعل األصمي والمساىم التبعي يكون     
بتوافر اإلرادة والنية ، ومن خالليا يمكن القول أنو حسب كل من أراد أن يكون فاعال أو 

شريكا، وعميو فإن المساىم األصمي ىو من توافرت لديو نية الفاعل باتجاه إرادتو إلى تحقيق 
الجريمة عمى اعتبارىا مشروعو اإلجرامي، أما من يعتبر مساىما تبعيا ىو من امتمك نية 

الشريك ويعتبر نفسو مساىما تبعي وفعمو ىو مجرد فعل مساعد يدعم أعمال الفعل األصمي، 
  2.فالجريمة ال ترتكب إن لم ينفذىا غيره

 فيرى البعض أن ، عمى المقصود بنية الفاعل والشريكىذه النظريةولقد اختمف أنصار     
 أما نية الشريك فيي ،نية الفاعل ىي اإلرادة المطمقة التي تتحرك تمقائيا نحو ارتكاب الجريمة

                                                           
 .315ص ،  المرجع السابق، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،كامل السعيد  1
       ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجريمةاألول،الجزء ،  القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري،اهلل سميمان عبد 2 
 .190، ص 1995ئر،  الجزا   
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رادة الشريك  اإلرادة المقيدة ألنيا مقيدة بإرادة الفاعل األصمي فيو من يريد حدوث الجريمة وا 
.  تتجو نحو الجريمة من خالل إرادة الفاعل 

   ومثال ذلك في جريمة السرقة يعتبر فاعال أصميا من يضع خططا ويوزع األدوار عمى 
المجموعة، في حين يعتبر شريكا من يشترك في اخذ األموال المسروقة، يعتبر شريكا أيضا 
في جريمة قتل من يقتل شخصا مقابل أجر، ويعتبر دافع األجر فاعال أصميا وىذا الن من 

  1.ارتكب الجريمة ارتكبيا لغيره، فيعتبر ىذا الغير صاحب الجريمة وتنتسب لو

    وىذه النظرية واجيت مشكمة صعوبة التمييز بين نية كل من الفاعل والشريك وصعوبة 
إثباتيا، ذلك الن اإلرادة ىي أمر باطني نفسي من الصعب الكشف عنو فيي نظرية اعتمدت 
ن ما يصرح  عمى االعتبارات الشخصية، وىي نتائج ال يمكن أن يتقبميا المنطق القانوني، وا 

  2.بو كل من  الجناة ال يحمل الثقة وال يمكن االعتماد عميو

   نظرية المصمحة:  البند الثاني

المصمحة المراد تحقيقيا     يعتمد أنصارىا في التمييز بين الفاعل والشريك عمى معيار 
 بحيث تتمثل مصمحة ،فالمساىم األصمي ييدف إلى تحقيق مصمحة خاصة بارتكابو لمجريمة

  3.المساىم التبعي في تحقيق مصمحة غيره والمساىم األصمي ىو صاحب المصمحة الرئيسية

                                                           

 دار الثقافة والنشر،  الطبعة األولى،"دراسة مقارنة"، القسم العام،  شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،كامل السعيد 1 
 .360ص ، 2002 ، عمان،والتوزيع

 .191 ص السابق، المرجع ، شرح قانون العقوبات، القسم العام،عبد اهلل سميمان 2 
         منشورات حمبي ، الطبعة الثالثة، المجمد الثاني،القسم العام،  شرح قانون العقوبات المبناني،محمود نجيب حسني  3

  .798  ص،1998 ، لبنان،الحقوقية    
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    ورغم ذلك لم تمقى تأييدا من الفقو فيي تقوم عمى أساس ليس من الممكن التسميم بو، فال 
يمكن اعتبار فاعال أصميا كل من يكون لو مصمحة في الجريمة، والشريك ىو من يعمل من 

 1.اجل مصمحة غيره

 انتقد ىذا المذىب عمى أنو غامض بحيث أنو من الصعب التمييز بين نية الفاعل :النقد 
والشريك و ىذا الغموض ينتج أحد األمرين و ىما إما أن نأخذ بأقوال المتيم إذا اتجيت نيتو 
إلى السيطرة عمى الجريمة وبالتالي يخضع تطبيق القانون ألقوال المتيم الذي يمكن أن ينكر 

أو استنتاج نية الفاعل من خالل فحص أفعالو واستخالص داللتيا وبالتالي . نية الفاعل لديو 
 2. نكون أمام تطبيق المعيار الموضوعي 

 المذهب الموضوعي : الفرع الثاني 

وىو ما يعرف بالنظرية المادية وتعتمد عمى الركن المادي لمجريمة من أجل التمييز بين    
 لمجريمة فالمساىم األصمي ىو من ارتكب األفعال المكونة لمركن المادي ،الفاعل والشريك
 3.  أما المساىم التبعي فعمو يكون أقل صمة بالركن المادي لمجريمة،كمو أو جزء منو

ومن أجل تحديد مضمون عناصر الركن المادي لمجريمة ظيرت نظريات مكونة ليذا     
التي سيتم توضيحيما في الشكل المذىب المتمثمة في النظرية الشكمية والنظرية المادية 

 :التالي

 

 

                                                           

 .106  صالمرجع السابق، ، النظرية العامة، قانون العقوبات،عبد الفتاح مصطفى الصيفي  1 
 .799ص السابق، المرجع، القسم العام،  شرح قانون العقوبات المبناني،محمود نجيب حسني  2
 .315 ص، المرجع السابق، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،كامل السعيد  3
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 النظرية الشكمية: البند األول

وىي تقوم عمى أن الفاعل ىو من ارتكب فعال يعتبر عمال تنفيذيا لمجريمة سواء ارتكبو    
 أما المساىم التبعي ىو الشخص الذي يرتكب فعال مميدا لمعمل التنفيذي ،كمو أو جزءا منو

 فإذا كان مكون من عدة ،الذي يعتبر ىذا األخير الفعل الذي يقوم بو الركن المادي لمجريمة
أما المساىم ، أفعال فإن المساىم األصمي ىو الذي يرتكب أحد ىذه األفعال أو جزءا منيا

تمس العمل التنفيذي وىي ما تسمى باألعمال التحضيرية لمجريمة وىي  التبعي فأعمالو ال
أعمال مشروعة في األصل إال أنيا تكتسب الصفة اإلجرامية وفق عالقتيا بالعمل التنفيذي 

  1 .لمجريمة الذي يحوز عمى الصفة اإلجرامية وفق القانون

 لنظرية الماديةا: البند الثاني

 ،وىي نظرية تتجاوز األفعال التي نص عمييا القانون والمكونة لمركن المادي لمجريمة   
وتمتد إلى غيرىا من األفعال التي تساىم في تحقيق النتيجة اإلجرامية باعتمادىا عمى 

، وتتمثل في معيار الضرورة، معيار السببية المباشرة، ومعيار اختالف مجموعة من المعايير
 .المراكز، ومعيار التالزم الزمني، ومعيار السبب ومجرد الشرط

  معيار الضرورة: أوال

الذي يقوم بأن كل من يقدم مساىمة ضرورية فيو الفاعل األصمي بحيث ال يمكن تنفيذ    
  .الركن المادي لمجريمة بدونو

فيذا المعيار أخذ بمضمون النظرية الشكمية في بدايتو ألن معيار الضرورة يرى بأن ىذه    
النظرية غير كافية مما أذى بو إلى إضافة تحديد أخر، ليذا فيي تعتبر أن المساىم األصمي 

                                                           
 .800 صالسابق، المرجع ، شرح قانون العقوبات المبناني، القسم العام، نجيب حسنيدمحمو  1
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في الجريمة لم يعد فقط من يأتي بنفسو الفعل المكون في التعريف القانوني لمجريمة، بل كل 
من يقدم مساىمة ضرورية في سبيل تحقيق النتيجة الجرمية، ذلك ألنو لوال ىذه المساىمة ما 

  1.كان يمكن تنفيذ الفعل اإلجرامي نفسو

 أما في ما يخص المساىم التبعي والذي يعرف بالمساىم الغير الضروري فيو كل شخص   
إذا استبعدنا نشاطو فإن الجريمة تقع في الوقت والظروف غير التي وقعت فييا، وكمثال ذلك 

كأن يقوم شخصين بالذىاب إلى محل المجوىرات فيقوم أحدىما بمفت انتباه البائع، حتى 
يتمكن الشخص الثاني من سرقة المجوىرات، في ىذه الحالة يعتبر كل من الشخصين 

فاعمين أصميين في الجريمة، والفعل الذي قام بو الشخص الثاني توافر فيو الركن المادي 
  2.لمجريمة كما يقره القانون

    ويمتمك ىذا المعيار مزايا عديدة فمن الناحية المنطقية فيو يمتاز بابتعاده عن الشكمية 
القانونية واتصالو بالطابع الموضوعي، وىو ما يعرف المساىمة األصمية بنطاق أوسع مما 

جاءت بو النظرية الشكمية، ومع ذلك لم يسمم ىذا المعيار من النقد بحيث يمكن إجمال 
االنتقادات الموجية لو في كونو معيار غير سميم، ووجود صعوبة في تطبيقو، كما أنو عاجز 

  3.في تفسير فكرة الفاعل المعنوي

معيار السببية المباشرة  :ثانيا  

 الذي يرى بأن الشخص الذي أدى إلى حدوث النتيجة بفعمو مباشرة ىو وىو المعيار     
 والشريك ىو الذي يكون فعمو يؤدي إلى تحقيق النتيجة بعد تدخل فعل أخر ،الفاعل األصمي

                                                           

   ،1967، مصر، جامعة القاىرة، رسالة دكتوراه،دراسة مقارنة،  في الجريمةاألصمية المساىمة ،الستار عمي فوزية عبد 1 
 .98 ص    
 .56 ص ، المرجع السابق، المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري،فغول عربية 2 

 .وما يمييا 100 ص ،  السابق المرجع، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،فوزية عبد الستار 3 
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، أي انو يعتبر المساىم األصمي ىو من يحرك بفعمو تسمسال سببيا أدى كوسيط بينيما
مباشرة إلى تحقيق النتيجة الجرمية، أي من كان الفعل الذي قام بو يتصف بالفعالية 

المباشرة، أما المساىم التبعي فيو الشخص الذي توسط في التسمسل السببي بين فعمو 
 . والنتيجة الجرمية لفعل شخص أخر، أي صاحب الفعل ذو فاعمية غير مباشرة

  والفاعمية المباشرة تعرف عمى أنو إذا كان االعتداء عمى الحق الذي يحميو القانون ىو   
الموضوع المباشر ألثار الفعل، أما الفاعمية الغير  المباشرة تكون في حالة ما إذا كانت أثار 
الفعل تتجو إلى االعتداء عمى الحق في حاجة إلى وساطة فعل شخص أخر حتى  يتحقق 

بتوسيع ىذا المعيار من أجل تحديد نطاق المساىمة " ىورن"ىذا االعتداء، ولقد قام الفقيو 
  1.الجنائية، فقام بتعديل يضمن من خاللو إدخال مفيوم الفاعل المعنوي في ىذا النطاق

    يتميز ىذا المعيار باستناده عمى أساس منطقي ويظير ذلك من خالل التفرقة بين كل 
من النشاط الذي لو صمة مباشرة بالنتيجة وبين النشاط الذي ال يكون لو صمة مباشرة 

بالنتيجة، كما أنو معيار لم يسمم من االنتقادات باعتباره قدم تبرير ضعيف في ما يخص 
  2.الفاعل المعنوي باإلضافة عمى النطاق الجزئي الذي جاء بو

  معيار اختالف المراكز: ثالثا

حيث يعتبر التمييز بين المساىم األصمي والمساىم " ريشارد"  جاء بيذا المعيار الفقيو   
التبعي واقعي لكل جريمة عمى حدة، وىو من اختصاص القاضي لذلك يتوجب عميو أن يبين      

ذا تبين  إذا ما كان المساىمون في نفس المراكز أو بعضيم أدنى مركزا من البعض األخر، وا 
لمقاضي بعد تقديره لجميع الظروف المتعمقة بالجريمة أن ىؤالء المساىمين ليم نفس المراكز 

                                                           

    .104ص , المرجع السابق, المساهمة األصلية في الجريمة, فوزية عبد الستار 1 
 .58 ص ، المرجع السابق، المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري،فغول عربية 2 
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فيعتبرون جميعا مساىمين أصميين، أما من كان منيم أدنى مركزا من اآلخرين فيعتبر مجرد 
 . مساىم تبعي

  كما أضاف الفقيو أنو يجب األخذ بما إذا كان المساىمون يعتقدون المساواة في ما بينيم  
 .أم أنيم يعتبرون أحدىم أدنى مركزا منيم

  من أىم ما يتميز بو ىذا المعيار أنو قام بتفادي المعايير العامة والمجردة، وامتيازه  
بالمرونة التي تجعمو متالئم مع جميع الحاالت التي تعرض في الواقع، إال أنو واجو مجموعة 
من االنتقادات منيا، أن ىذا المعيار يفتقر إلى ما يمكنو من تقدير قيمة نشاط معين مقارنة 

  1.بنشاط أخر عن طريق تحديد المرتبة التي يتواجد فييا

 معيار التالزم الزمني:  رابعا

 إلى ضرورة التمييز بين الوقت السابق عمى تنفيذ الجريمة  ىذا المعيارفذىب أنصار     
أي النظر عمى وقت ارتكاب الجريمة واألخذ بو في التفرقة  ،والمعاصر ليا والالحق عمييا

 . بين المساىم األصمي والتبعي، ومنو وجدت ثالث حاالت متفرقة

أما ، فإذا كانت مساىمة الشخص سابقة أو الحقة عمى تنفيذ الجريمة فيو مساىم تبعي    
  2.  مساىما أصميا  مرتكبيا فاعال وإذا كانت معاصرة لتنفيذ الجريمة فيعتبر

   ومن المزايا التي يتصف بيا أنو سيل التطبيق لوضوحو، باعتباره يستند إلى تحديد الوقت 
الذي ارتكب فيو المتيم نشاطو ومقارنتو بالوقت الذي ارتكب فيو الفعل المحدد في النص 

                                                           

 .110 ص ، المرجع السابق، في الجريمةاألصمية المساىمة ،فوزية عبد الستار عمي 1 
 .308 ص ، المرجع السابق،النظرية العامة،  قانون العقوبات،عبد الفتاح مصطفى الصيفي  2
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إال أنو عيب عمى ارتكازه عمى افتراض ضعيف الصحة وقصر نطاقو رغم . القانوني لمجريمة
 . االعتراف بحالة الفاعل المعنوي

 معيار السبب ومجرد الشرط:  خامسا

   يرى ىذا المعيار أن محل البحث عن التمييز بين المساىم األصمي والتبعي ىو العالقة  
السببية القائمة بين النتيجة اإلجرامية وكل فعل من األفعال التي ساىمت في إحداثيا، ونظرا 

" السبب"ألىمية بعض عوامل النتيجة عن غيرىا من العوامل األخرى فأطمق عمى تعبير 
 . عمى العوامل األقل أىمية من األولى" مجرد الشرط"عمى العامل األىم، ومصطمح 

  ومنو فإن مقترف الفعل الذي يعتبر سببا لمنتيجة اإلجرامية فيو المساىم في الجريمة  
  1.فيو المساىم التبعي في الجريمة" مجرد الشرط"مساىمة أصمية، ومن ارتكب فعل يكون 

    إال أن تحديد معنى كل من السبب والشرط خمق اختالف بين الفقياء وىذا ما يؤدي إلى 
اختالف الحمول المقترحة، فظيرت معايير أخرى مختمفة منيا معيار السبب األخير لمفقيو 

، باإلضافة إلى معيار "بيركمبير"، ومعيار السبب األقوى الذي جاء بو الفقيو "أورتمان"
   2".ماير"التمييز بين العوامل المتحركة والعوامل الثابتة لمفقيو 

تم نقد ىذا المذىب عمى أن أعمال المساىمين تتعاون من أجل وقوع الجريمة : النقد
 واألعمال المصاحبة لتنفيذىا ال تعدو أن تكون مساعدة أثناء ذلك وباعتبار أن المساعدة 
ىي أحد األعمال التي تحقق التدخل في الجريمة فيعتبر من يقدميا أثناء تنفيذ الجريمة 

  3. متدخال شريكا وليس فاعال
                                                           

 .64 ص ، المرجع السابق، المساىمة الجنائية في التشريعات العربية،محمود نجيب حسني 1 
 .60 ص ، المرجع السابق، المساىمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري،فغول عربية 2 
 .477 ص ، المرجع السابق،القسم العام، شرح قانون العقوبات،  القيوجيرعبد القادعمي   3
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   المذهب المختلط: الفرع الثالث  

  بعد دراسة كل من مزايا المعيارين السابقين والتعرف عمى االنتقادات الموجية ليما يرى  
الفقو أنو من الضروري إيجاد حل أو معيار يحل مشكل التمييز بين المساىمين القائم، فظير 

 .ىذا المذىب المختمط كمعيار بديل 

ذىبين أي جمع المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي فيو مأخذ ىذا المذىب بكل من ال   
 ،يركز عمى الجانب الموضوعي لمجريمة وييتم بالجانب الشخصي لمجاني في نفس الوقت

 :   تقسيم العمل ونظرية السيطرة عمى الفعلمما أدى إلى وجود نظريتي

 نظرية تقسيم العمل: البند األول

التي ترى أن الفاعل األصمي ىو الواضع لمخطة التي توزع األدوار وقت ىي نظرية    ىذه 
فيو يعتبرىا أفضل " زاال تاريس"، وىي نظرية تسند لمفقيو ارتكاب الجريمة وتنفذ بمقتضاىا

معيار لمتمييز بين المساىم األصمي والمساىم التبعي، باعتبارىا منطقية وتتفق مع واقع 
الحياة، فكل األعمال والمشاريع المشتركة التي تنجز عن طريق تقسيم العمل بين المساىمين 
في الجريمة تنسب إلييم جميعا دون استثناء، وىي تعتمد عمى بعض القيود الواجب تطبيقيا 
في مجال المساىمة الجنائية من أىميا أن تكون مساىمة الشخص فعمية ومادية عند ارتكابو 
لمجريمة، وىذا حتى نتمكن من التمييز بين المساىم التبعي والفاعل، وأيضا القيام بفعل مادي 

 : ال يعرفو النص القانوني وىو يتمتع بثالث شروط وىي

وجود اتفاق بين المساىمين عمى تحقيق النتيجة الجرمية بطرق مشتركة ويريد كل  -1
 . مساىم أن تكون الجريمة جريمتو

 . أن يتم توزيع ادوار المساىمين وفق خطة مشتركة بينيم -2
 . ارتكاب الجريمة بقيام كل مساىم بمساىمتو الفعمية -3
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      وتتميز ىذه النظرية بمحاكاتيا لواقع الحياة ذلك ألنيا تقوم عمى انو تنجز الكثير من 
األعمال المشتركة وىو األقرب لمصواب، رغم ذلك فيي لم تسمم من النقد وانتقدت عمى أنيا 
غير كافية فيي استبعدت التحريض من مجال التمييز بوضع شرط ارتكاب الفعل المادي من 

 1.قبل الفاعل

 نظرية السيطرة عمى الفعل : البند الثاني

نظرية السيطرة عمى الفعل تعتبر الفاعل األصمي ىو الذي يسيطر عمى الفعل ويوجو    
ن تمثمت أفعالو في أعمال تحضيرية لمجريمة  أما الشريك ىو ،إرادتو نحو غاية معينة حتى وا 

  2. الشخص الذي تكون سيطرتو عمى الفعل أو الوسيمة التي اشترك بيا في ارتكاب الجريمة

    وىي نظرية تأخذ بالمزج بين العناصر الشخصية والعناصر الموضوعية، فتعتبر الفاعل 
صاحب السيطرة أو السيادة عمى المشروع اإلجرامي، باإلضافة إلى اتجاه إرادتو إلى تحقيق 
غاية معينة والسيطرة عمى نشاطو وتوجييو إلى تحقيق تمك الغاية، حتى وان كان يقتصر 

دوره المادي عمى مجرد التحضير لمجريمة أو المساعدة عمى ارتكابيا، أما الشريك فيو من 
سيل الوصول إلى تمك الغاية، فسيطرتو مقتصرة وكامنة عمى وسيمة اشتراكو فقط إال عمى 

  3.الفعل المكون الجريمة

   اتخذت ىذه النظرية صورا عديدة نظرا الختالف أنصارىا في صياغة و استظيار 
 : وتطبيقاتيا األساسية وىي كاألتي

                                                           

       رعة الجزائم جا، رسالة دكتوراه، نظرية االشتراك في الجريمة في قانون العقوبات الجزائري المقارن،محمد العساكر 1 
 .113 ص ،1978   
 .309 ص  السابق،المرجعقانون العقوبات، النظرية العامة،  ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي  2
 .435 ص ،المرجع السابق، سم العامق ال، شرح قانون العقوبات،عمي عبد القادر القيوجي 3 
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 "فمتسل " نظرية : أوال

 اعتمد الفقيو فمتسل في نظرية السيطرة عمى الفعل عمى ما اعتمده في نظرية الغائية، وىو   
يعتبر أن فكرة الفاعل في الجرائم العمدية تختمف عن ما ىي عميو في الجرائم الغير عمدية، 
فبالنسبة لمجرائم العمدية المعيار يعتبر واضح لمتمييز بين المساىم األصمي والمساىم التبعي، 

فالفاعل بالنسبة ليذا المعيار ىو من يمتمك السيطرة الغائية عمى الفعل ويتم ذلك أن قام 
بالفعل ووجيو إلى غرض معين و يكون عمى عمم بيذا الغرض، والشريك ىو من ال يدخل 
في الفعل المكون لمجريمة ويكتفي بالسيطرة عمى وسيمة اشتراكو فقط ، أما في ما يتعمق 
بالجرائم الغير عمدية فال مجال لمتفرقة بين المساىم األصمي والمساىم التبعي ما دام انو 

  1.يسمم بنظرية تعادل األسباب

 " ماوراخ" نظرية : ثانيا

عمى الجرائم العمدية فقط لمتمييز بين الفاعل والشريك، فيو يرى أن " موراخ"  ارتكز الفقيو  
صاحب سير األحداث اإلجرامية ىو الفاعل أي انو الشخص المتحكم في زمام التسمسل 

السببي الذي تقوم عميو الجريمة، فمو كامل الحرية واإلرادة إما في إيقاف حركة التسمسل أو 
 . تغيير  اتجاىيا أو يجعل ىذه الحركة موضع التنفيذ

باعتماده عمى معيار " فمتسل"منطقيا أكثر مما جاء بو " ماوراخ"  ويعتبر الفقيو ما جاء بو  
التسمسل السببي، وىكذا يكون من يستمم طمك بين يديو فاعال مع الغير حتى ولو لم يقم بأي 

 . فعل من اجل تحقيق الجريمة ولو كان مجرد عمل تحضيري

 

                                                           

 .105 ص ، المرجع السابق، نظرية االشتراك في قانون العقوبات الجزائري المقارن،محمد العساكر 1 
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 "جاالس " نظرية : ثالثا

فكرتو من النظرية الشكمية فيي نقطة بداية لو، فقام بعد ذلك " جاالس" لقد بدأ الفقيو   
بالمزج بينيما كما أضاف نظرية الغائية إلييا، وقام بعد ذلك بالربط بينيم وبين النظرية 

 . المالئمة

 وباعتبار أن النظرية الشكمية ىي نقطة بداية لو، فاقر أن الفاعل ىو من يقوم بالفعل   
 . المكون لمركن المادي لمجريمة، ومن يقوم عكس ىذا الفعل فيعتبر شريكا

  أما بالنسبة لمفاعل في الجرائم العمدية فاستند إلى النظرية الغائية بتقييده لو، فيو يعتبر 
 . الفاعل ىو كل شخص توافر لديو االتجاه الغائي في تحقيق النتيجة اإلجرامية

  ومع ذلك فيو يعتمد أيضا عمى نظرية المالئمة ألنو ال يعتبر الفاعل كل من كان عمى  
  1.عمم باختالف أساسي بين التسمسل السببي الذي توقعو ولذي تحقق فعال

 وجيت مجموعة من االنتقادات ليذا المذىب عمى أساس انو ال يعتمد عمى أىمية دور :النقد
كل مساىم في الجريمة لمتمييز بينيم، فيو يجعل األعمال التحضيرية في بعض الحاالت 

ذات أىمية بالغة عن التي تتمتع بيا األعمال التنفيذية وذلك يظير في تجسيد فكرة السيطرة 
 .عمى الفعل المكون لمجريمة سواء كان الفعل من األعمال التنفيذية أو التحضيرية

وانتقد عمى صعوبة تطبيق المعيار الشخصي، باإلضافة إلى غموض فكرة السيطرة عمى    
  2.الفعل المادي وصعوبة تحديدىا

 
                                                           

 . ومايمييا156 ص ، المرجع السابق، المساىمة االصمية في الجريمة،فوزية عبد الستار عمي 1 
 .435 ص ، المرجع السابق، القسم العام، شرح قانون العقوبات،عمي عبد القادر القيوجي 2 
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 :موقف المشرع الجزائري : الفرع الرابع

يعتبر فاعال كل من " الج التي جاءت ب.الع. من ق41     يتبين لنا من خالل نص المادة 
ساىم مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض عمى ارتكاب الفعل باليبة أو الوعد أو 

 ". تيديد أو إساءة استعمال السمطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس الجرمي

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنو "  القائل 42     ونص المادة 
ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعمين عمى ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسيمة 

 ." أو المنفذة ليا مع عممو بذلك

      فإن المشرع من أجل التمييز بين المساىم األصمي والمساىم التبعي، قد تبني المذىب 
رادة المساىمين في الجريمة ، وذلك بحسب الخطورة التي  الشخصي فيو يعتمد عمي نية وا 

تتضمنيا ، فيعتبر كل من ساىم مساىمة مباشرة الفاعل وكل من ساىم مساىمة غير مباشرة 
فيو شريك ، واإلضافة إلي أن المشرع نص عمى عقوبة  المحرض حتى لو لم ترتكب 

الجريمة ، فالمشرع ىنا يعتمد عمي العنصر النية لدي المحرض والنتيجة لذلك تكون الجريمة 
 46 والمادة 45المرتكبة نتيجة نواياىا واتجاىا إلرادتو ، ويتجمي ذلك من خالل نص المادة 

 . الج .الع.من ق

من يحمل شخصا ال يخضع لمعقوبة بسبب وضعو أو صفتو  " 45    فتنص المادة 
:  بما يمي46، كما جاءت المادة "الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة ليا

إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابيا بإرادتو وحدىا فإن المحرض عمييا يعاقب رغم ذلك " 
 ".بالعقوبات المقررة ليذه الجريمة
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      ويجدر بنا اإلشارة انو قد اختمف الفقو حول تبني المشرع الجزائري لممذىب الشخصي 
عمى الرغم من اعتماده معيار التفرقة بين الفاعل والشريك الذي يكمن في األفعال المساعدة 

والمعاصرة الرتكاب الجريمة والتي يعتبر الشخص فاعال بارتكابيا، فظير رأيان في ىذا 
 : المجال كالتالي

 :الرأي األول: البند األول

    يعتمد ىذا الرأي عمى معيار التفرقة بين المساىم األصمي والمساىم التبعي عمى أن 
الفاعل ىو من يتواجد عمى مسرح الجريمة ، باعتباره من يقوم بالفعل المكون لمركن المادي 

  1.لمجريمة باإلضافة إلى قيامو باألفعال المساعدة والمتممة لمجريمة عمى مسرح الجريمة

  :الرأي الثاني: البند الثاني

    يعتمد ىذا الرأي عمى الركن المعنوي لممساىمة كمعيار لمتفرقة، ومنو فان من توافر لديو 
الركن المعنوي لممساىمة األصمية فيو الفاعل، ومن توافر لديو الركن المعنوي لالشتراك فيو 
المساىم التبعي، ذلك لقيام العنصر المعنوي عمى عنصر العمم وعنصر اإلرادة وىما يختمفان 
من حيث المدى والنطاق عند كل مساىم، الن إرادة الفاعل األصمي تتجو مباشرة إلى ارتكاب 

الجريمة بينما تنصرف إرادة المساىم التبعي إلى معاونة ومساعدة الفاعل عمى تنفيذ 
 2.الجريمة

                                                           

 .298 ص ،2009 ، الجزائر، موفم لمنشر، دون طبعة، القسم العام،شرح قانون العقوبات الجزائري، وىايبيةأعبد اهلل  1 
 .117 ص ، المرجع السابق، نظرية االشتراك في قانون العقوبات الجزائري المقارن،محمد العساكر 2 
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     وىنا نستنتج أن إرادة الشريك ىي إرادة غير مباشرة وبالتالي ىي تعتبر إرادة تبعية لعدم 
وقوعيا عمى الفعل األصمي مادام أن الشريك ال يرتكب الجريمة بنفسو وال يممك قرار ارتكابيا 

 .  بل الفاعل ىو من يممك ذلك ويقرره

    ويظير االختالف بين الرأي األول والثاني في معيار التفرقة بين المساىم األصمي 
والمساىم التبعي، فالرأي الثاني ال يشترط تواجد الفاعل عمى مسرح الجريمة باعتباره معيار 
غير كاف من اجل التفرقة بينو وبين الشريك، فإرادة المساىم قد تتعدى االنصراف الرتكاب 
الجريمة بمفرده وتتجو نحو تقديم المساعدة والمعاونة لمفاعل، وىذا ما يتناسب مع ما جاءت 
بو النظرية الشخصية التي تقوم عمييا المساىمة الجنائية، ويتفق مع التعريف القانوني لمفاعل 
األصمي القائم عمى انو كل من يساىم مساىمة مباشرة عكس الشريك الذي تكون مساىمتو 

 .  مساىمة غير مباشرة

    بعد الفحص والدراسة المفصمة لما جاء بو كل من المذاىب والنقد الموجو لو مع إبراز 
موقف المشرع الجزائري في ىذا المطمب يتوجب إبراز أىم النظريات التي جاءت لمعالجة 
موضوع المساىمة الجنائية وذلك في المطمب الثاني مع الوقوف عمى ما اتجو إليو المشرع 

  . الجزائري
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 نظريات تقسيم أدوار المساهمين: المطلب الثاني 

     تقوم ىذه النظريات عمى االختالف في مدي أىمية األدوار التي قام بيا المساىمون في 
إلى تقسيم المساىمين إلى طوائف وكل طائفة تتميز بتعادل ارتكاب الجريمة، فمجأ الفقياء  

أىمية األدوار المساىمين ، واتجاه الغالب ىو الذي يميز بين طائفتين أوليما تضم من يقوم 
في تنفيذ الجريمة بدور رئيسي والثانية اجتمع فييا من ليم دور ثانوي ، إال أنو ظير خالف 

حول الصفة الجرمية ألصحاب الطائفة الثانية أي المساىمين التبعيين فظيرت كل من نظرية 
 بحيث سنشرح كل واحدة عمى حدى االستقالليةباإلضافة لنظرية  والنظرية التبعية االستعارة

                     .بتقسيم المطمب إلى ثالثة فروع كل فرع يشمل نظرية والنقد الموجو ليا
                                                     

                                               النظرية االستعارة: الفرع األول 

وىي تقوم عمي أن الشريك يستمد إجرامو من الفاعل أي أنو يستعيره من نشاط الفاعل      
ذلك ألن نشاط الفاعل ىو عبارة عن أفعال مجرمة قانونيا بينما أفعال الشريك ال تكون بحد 

نما تكتسي الطابع اإلجرامي وفق عالقتيا بأفعال أو نشاط الفاعل اإلجرامي ومنو فإن  ذاتيا وا 
عالقة االستعارة ىي مصدر الصفة اإلجرامية لنشاط الشريك ، ولقد ظير اتجاىين أحدىما 

 . قام عمي االستعارة المطمقة واألخر اكتفي باعتبارىا استعارة نسبية

 المطمقة  االستعارة: البند األول

     يرى أنصار ىذا االتجاه أن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل وبالتالي، فإنو يتوجب 
 معاقبة الشريك بنفس العقاب المقرر لمفاعل، أي المساواة الكاممة بين الفاعل والشريك ،
بحيث يرتبط مصير الشريك بمصير الفاعل ويعاقب بنفس عقوبتو مع إمكانية أن يميز 
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القاضي بينيما وفق الظروف ودرجة مساىمة الشريك في الجريمة في نطاق سمطتو 
  1 .التقديرية

    ويعتمدون أنصار االتجاه عمى حجية مفادىا أنو في حالة تدخل الشريك في جريمة الغير 
فقد تبناىا واعتبرىا جريمتو وبالتالي يتحمل كل النتائج الصادرة عن نشاط الفاعل المجرم، 

كما أن الشريك يتأثر بالظروف الشخصية لمفاعل وال يتأثر بظروفو الشخصية والفاعل أيضا 
 أما الظروف المادية فيي سارية عمى كمييما معا سواء ،ال يتأثر بالظروف الشخصية لمشريك

  2. فاعال كان أو شريكا

 النسبية  االستعارة: البند الثاني

    يعتمد ىذا االتجاه عمى الدور الذي قام بو كل من الفاعل والشريك، فالفاعل ىو الذي 
كان فعمو سببا كافيا في تحقيق النتيجة في حين المساىم الذي اقتصر دوره عمى المساعدة 
فقط ولم يتعدى ذلك إلى ارتكاب فعال تنفيذيا فيعتبر شريكا، بالتالي فإن عقوبتو أخف من 

 . عقوبة الفاعل

 ال يربطون الشريك بالفاعل بصورة مطمقة بحيث يعاقب الشريك  ىذا االتجاهأنصارف    
بعقوبة أقل شدة من عقوبة الفاعل و ال يتأثر الشريك بظروف الفاعل الشخصية بل يتأثر 

 أما بخصوص الظروف الشخصية لمفاعل التي تغير من 3،بظروفو الشخصية الخاصة بو

                                                           
 .514 ص ، المرجع السابق،القسم العام،  شرح قانون العقوبات، القيوجيرعبد القادعمي   1
 .316 ص ، المرجع السابق، العقوباتقانون شرح األحكام العامة في ،كامل السعيد  2
 .516 ص  نفسو، المرجع، القيوجيرعبد القادعمي   3
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 أما الظروف المادية فيتأثر ، نشاطو من الفاعلالستعارةوصف الجريمة فيتأثر بيا الشريك 
 1.بيا كل من الفاعل و الشريك

 انتقدت ىذه النظرية عمى أنيا تربط عقوبة الشريك بالفاعل ففي حالة عدم معاقبة :النقد
 فال يعاقب الشريك أيضا الذي ،الفاعل لمانع من موانع العقاب أو لعدم وجود الركن المعنوي

يمكن أن يكون نشاط ىذا األخير أكثر خطورة من نشاط الفاعل الذي استحق عقوبة أشد 
 2.االستعارةوىو ما يتعارض مع نظام 

 

                                                       االستقالليةنظرية : الفرع الثاني

 بفرعييا االستعارةتنطمق ىذه النظرية من عدم قبوليا بالنتائج التي جاءت بيا نظرية      
 يظير ذلك من ، باعتبارىا نتائج غير منطقية وغير عادلة في نفس الوقت،المطمقة والنسبية

 فعل الشريك لمصفة الغير المشروعة من فعل الفاعل األصمي وعقابو عمى أساس استعارة
 فقد يكون أىال لعقاب أشد أو أخف من العقاب الذي يطبق عميو ،مساىمتو في فعل مجرم

 فالذي يساعد فرعا في قتل أحد أصولو يعاقب بعقوبة جريمة قتل االستعارة،طبقا لنظام 
 في نفس الجريمة يؤاخذ عمى جريمة قتل الفاعلاألصول المشددة في حين عندما يكون ىو 

 باإلضافة عدم عقاب المحرض في حالة تخمي من كان ينوي ارتكاب الجريمة ،عادية
 عمى أساس االستقالليةومنو جاءت نظرية . المحرض عمييا رغم توافر النية اإلجرامية

 فطبقا ليذه ،استقالل كل من ساىم في الجريمة عن بقية المساىمين بظروفو الشخصية

                                                           
 .317 ص  السابق، المرجع، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،كامل السعيد  1
 792 ص ، المرجع السابق،القسم العام، شرح قانون العقوبات المبناني،محمود نجيب حسني  2
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 ، كجريمة قائمة بذاتيااالشتراكالنظرية تعتبر المساىمة جريمة متميزة عن طريق تجريم 
  1.واستقالل مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل األصمي

 انتقدت ىذه النظرية عمى أنيا أغفمت عن الروابط التي تربط بين المساىمين في :النقد
 وىي نظرية ، وىي رابطة ذىنية أو معنوية تجمعيم حول مشروع إجرامي واحد،جريمة واحدة

 المتمثمة في الوحدة المادية والوحدة ،ال تتفق في مضمونيا مع خاصيتي المساىمة الجنائية
  2. فال يمكن تصور قيام مجموعة من الجرائم بعدد المساىمين في الجريمة الواحدة،المعنوية

 

 

النظرية التبعية : الفرع الثالث

إن تجريم نشاط فتقوم ىذه النظرية عمى تبعية نشاط الشريك لنشاط الفاعل وبالتالي      
 وىي تبعية مطمقة التي تعني أنو يجب أن يرتكب الفاعل ،الشريك تابع لتجريم نشاط الفاعل

 بوحدة االحتفاظكما يرى أصحاب ىذه النظرية . الجريمة بأركانيا لكي يعاقب الشريك
 وذلك ألن إجرام الشريك ، إجراميهالجريمة ألن تجريم فعل الشريك يكون لذاتو ألنو نشاط

نابع من فعمو ىو وليس من فعل الجريمة بحيث تعتبر ىذه األخيرة شرطا لعقاب الشريك 
 3.ومنو تقوم تبعية الشريك لمفاعل

 إن النقد الموجو ليا ىو كون الشريك يفمت من العقاب إذا لم يتحقق الركن المعنوي :النقد
 والتي تقوم عمى أن الشريك يعاقب ،لمجريمة مما أدى إلى ظيور اتجاه ينادي بالتبعية المقيدة

 االتجاه وىو ،بمجرد أن يقوم الفاعل بنشاط غير مشروع مطابق لمنموذج القانوني لمجريمة
                                                           

 .287 ص ، المرجع السابق،القسم العام،  شرح قانون العقوبات، اوىايبيةعبد اهلل  1
            ، الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع،األحكام العامة لمجريمة،  شرح قانون العقوبات الجزائري،رضا فرج  2

 .294 ص ،1976 ،الطبعة الثانية     
 .286 ص نفسو،المرجع ،  اوىايبيةعبد اهلل  3
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األصح واألقرب إلى الصواب بحيث يكفي أن يقع نشاط غير مشروع ليعاقب الشريك وال 
ترتبط مسؤوليتو بمزوم توافر الركن المعنوي لمجريمة لدى الفاعل بل يكفي أن يحقق ىذا 

  1.األخير الركن المادي لمجريمة كما حدده القانون

: موقف المشرع الجزائري: الفرع الرابع

 بمعنى أنو االستقاللية أخذ المشرع الجزائري مذىبا وسطا بين النظرية التبعية ونظرية     
:   ويظير ذلك من خالل2، المساىميناستقاللاعتمد عمى طابع يغمب عميو التبعية مع إقرار 

ما يتعمق بنظام التبعية نص عمى معاقبة الشريك في الجريمة بنفس العقوبة المقررة ي ف     
يعاقب "  من قانون العقوبات الجزائري 1/44لمجريمة جناية أو جنحة من خالل المادة 

وال تؤثر الظروف الشخصية  .الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لمجناية أو الجنحة
التي ينتج عنيا تشديد أو تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منيا إال بالنسبة لمفاعل أو الشريك الذي 

والظروف الموضوعية المصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو  .تتصل بو ىذه الظروف
تخفيف العقوبة التي توقع عمى من ساىم فييا يترتب عمييا تشديدىا أو تخفيفيا، بحسب ما 

وال يعاقب عمى االشتراك في المخالفة عمى  . يعمم أو ال يعمم بيذه الظروفكانإذا 
  ".اإلطالق

باإلضافة إلى أنو تسري عميو الظروف المادية أو الموضوعية المصيقة بالجريمة سواء      
 " 3/44كانت المشددة أو المخففة منيا متى عمم بيا المساىم حسب ما نصت عميو المادة 

والظروف الموضوعية المصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع 

                                                           
 .515 ص ، المرجع السابق،لقسم العام، ا شرح قانون العقوبات، القيوجيرعبد القادعمي   1
 .287 ص  السابق ،المرجع، شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام،   اوىايبيةعبد اهلل  2
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 بحسب ما إذا كان يعمم أو ال يعمم ،عمى من ساىم فييا يترتب عمييا تشديدىا أو تخفيفيا
.." بيذه الظروف

 المساىمين نص المشرع عمى استقالل كل من ساىم في استقالليةأما فيما يخص       
وال تأثر الظروف الشخصية التي ينتج  " 2/44الجريمة بظروفو الشخصية من خالل المادة 

عنيا تشديد أو تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منيا إال بالنسبة لمفاعل أو الشريك الذي تتصل بو 
 وأيضا لقد أشار إلى مسؤولية الفاعل المعنوي أو بالواسطة عن الجريمة ،.." ىذه الظروف

من يحمل  "45التي دفع إلييا شخصا أخر غير مسؤول جنائيا من خالل نص المادة 
يخضع لمعقوبة بسبب وضعو أو صفتو الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب  شخصا ال

 وكذلك معاقبة المحرض عمى الجريمة حتى ولو امتنع من كان ينوي ،"بالعقوبة المقررة ليا
 46ارتكابيا بإرادتو المستقمة وبغض النظر عن موقف المحرض عمييا حيث جاءت المادة 

إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابيا لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابيا بإرادتو : " كما يمي
". وحدىا فإن المحرض عمييا يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة ليذه الجريمة

 أين قرر المشرع استقاللية مساىمة األم فاعمة أو شريكة 2/261باإلضافة لنص المادة     
 ، من عشر سنوات إلى عشرين سنةتالمؤقفي قتل ابنيا حديث الوالدة بعقوبة السجن 

تطبق نفس  بخالف عقوبة من ساىم معيا فاعال أو شريكا في ارتكاب نفس الجريمة إذ ال
 حيث نصت المادة  بل تطبق عميو عقوبة مشددة وىي عقوبة اإلعدام،العقوبة المقررة لألم

 :  عمى ما يمي
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ومع ذلك تعاقب . يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جريمة القتل وقتل األصول أو التسميم  " 
األم، سواء كانت فاعمة أصمية أو شريكة في قتل ابنيا حديث الوالدة بالسجن المؤقت من 
عشر سنوات إلى عشرين سنة عمى أن ال يطبق ىذا النص عمى من ساىموا أو اشتركوا 

 ." معيا في ارتكاب الجريمة

    بعد التطرق لمجانب النظري في توضيح مفيوم المساىمة الجنائية وما تتضمنو من 
براز أىم االتجاىات التشريعية وتبيان المذاىب والنظريات التي  تعريف ألركان المساىمة، وا 

 .  تعالج المساىمة، وسنقوم بالتطرق إلى أنواع المساىمة الجنائية في فصمنا الثاني



 

 

 الفصل الثاني 

 أنواع المساهمة الجنائية
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 أنواع المساهمة الجنائٌة: الفصل الثانً

 

 إلى ماىية المساىمة الجنائية تبيف لنا أف قمف خالؿ الفصؿ األكؿ الذم تطرقنا في      
تعدد الجناة في الجريمة : ىناؾ عنصريف أساسييف تقـك عمييما المساىمة الجنائية أال كىما

 باإلضافة إلى معايير التمييز بيف المساىميف التي أخذ بيا الفقياء كمف ىنا يتضح ،الكاحدة
: لنا أف لممساىمة الجنائية نكعيف أك صكرتيف كتتمثؿ في

يقصد بيا المباشرة أم أف يقـك المساىـ بدكر أصمي في تنفيذ : المساىمة األصمية-1
. الجريمة أك جزء منيا كيسمى مرتكبيا بالمساىـ األصمي

كىي المساىمة الغير المباشرة كيتصؼ المساىـ ىنا بصفة المساىـ : المساىمة التبعية-2
التبعي بحيث يقـك بدكر تبعي أك ثانكم في سبيؿ ارتكاب الجريمة كذلؾ بمساعدة أك معاكنة 

. المساىـ األصمي في تنفيذىا

سنتطرؽ إلى شرح كؿ نكع مف أنكاع المساىمة الجنائية بالتفصيؿ مف خالؿ تقسيـ      
فصمنا الثاني إلى مبحثيف كالمبحث يحمؿ عنكاف المساىمة األصمية كالمبحث الثاني تحت 

. عنكاف المساىمة التبعية
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 المساهمة األصلٌة: المبحث األول

إف المساىمة األصمية ىي القياـ بدكر رئيسي في ارتكاب الجريمة بحيث ال تقـك        
الجريمة إال ككاف فييا فعؿ أصمي يرتكب مف طرؼ شخص كاحد بمفرده فتككف ثمرة نشاطو 

إال أنو يمكف أيضا أف يرتكب الفعؿ نتيجة . لكحده كبالتالي يككف الشخص ىك الفاعؿ الكحيد
. نشاط عدة أشخاص بحيث يعتبركف جميعا فاعميف أصمييف أك مساىميف أصمييف

لقد قمنا بتناكؿ في ىدا المبحث األركاف التي تقـك عمييا المساىمة األصمية مف خالؿ 
   .المطمب األكؿ أما المطمب الثاني فقمنا بتخصيصو لعقكبة المساىمة األصمية

  

أركان المساهمة األصلٌة : المطلب األول

 كحتى ، عنيا إف ارتكبيا لكحده أك مع غيرهاألصمييعتبر فاعؿ الجريمة ىك المسؤكؿ       
يتككف الركف المادم  بحيث يكقع عميو العقاب البد مف أف تكتمؿ أركاف المساىمة األصمية

لممساىمة األصمية مف تكاجد عالقة سببية مادية تربط بيف نشاط الفاعؿ كالجريمة كمجمكع 
نشاط المساىميف الذيف تتضافر جيكدىـ في ارتكاب الجريمة أك نشاط كؿ فاعؿ مع غيره 

 1.مف الفاعميف األصمييف

الج تعريفا لمفاعؿ األصمي بحيث .الع. مف ؽ41نص المشرع الجزائرم في المادة      
يعتبر فاعال كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك : "يمي جاءت المادة بما

حرض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أك الكعد أك التيديد أك إساءة استعماؿ السمطة أك الكالية أك 
مف يحمؿ : "الج.الع. مف ؽ45كيضيؼ المشرع في المادة ". التحايؿ أك التدليس الجرمي

                                                           

 .495 ص ، المرجع السابؽ،القسـ العاـ،  شرح قانكف العقكبات،القادر القيكجي عمي عبد 1 
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شخصا ال يخضع لمعقكبة بسبب كضعو أك صفتو الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب 
كمف ىنا نستنتج أف التشريع الجزائرم أخذ بعدة صكر لمفاعؿ . 1"بالعقكبات المقررة ليا

األصمي التي تتمثؿ في الفاعؿ المباشر كالمحرض كالفاعؿ المعنكم ك سنكضح ذلؾ كما 
 .، مف خالؿ تقسيـ مطمبنا إلى فركع نتناكؿ في كؿ فرع صكرة مف صكر الفاعؿ األصمييمي

 الفاعل المباشر: الفرع األول

يعتبر " التي تنص الج السالفة الذكر.الع. مف ؽ41    حسب الشطر األكؿ مف المادة  
ؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك حرض عمػى ارتكاب الفعؿ باليبة ؾفاعال 

 ".أك الكعد أك تيديد أك إساءة استعماؿ السمطة أك الكالية أك التحايػؿ أك التدليس اإلجرامي

 أم أنو الشخص ، فإف الفاعؿ المباشر ىك مف يساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة    
الذم يقـك بدكر رئيسي كمباشر كفعاؿ بإتياف الفعؿ الذم يككف الركف المادم كتحقيؽ النتيجة 

. اإلجرامية

 كما ،يمكف أف يككف الفاعؿ شخصا كاحدا يقـك باألفعاؿ المادية التي تككف الجريمة    
أماـ ما يسمى بالفاعؿ مع غيره  يمكف أف يقـك بيا مع مجمكعة مف األشخاص كنصبح

 .كالفاعؿ بحد ذاتو

  الفاعل بحد ذاتو: البند األول

ىك الشخص الذم يرتكب الفعؿ المادم المككف لمجريمة بنفسو أم أنو الشخص الذم       
فالفاعؿ , يتكلى كحده تنفيذ كافة األفعاؿ المككنة لمجريمة عمي النحك المكصكؼ قانكنيا

                                                           

 .1982  فيفرم13 المؤرخ في 82-04قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ  1  
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, المنفرد ىك الذم يتكاجد كحده عمى مسرح الجريمة سكاء تككنت الجريمة مف فعؿ كاحد
 1. عمى الربااالعتيادكإطالؽ النار عمى شخص أك تتككف مف عدة أفعاؿ كجرائـ 

ال يشترط أف ينفذ الفاعؿ العمؿ المادم حتى نيايتو كأف تتحقؽ النتيجة حتى يعتبر فاعال 
 2. فكؿ مف حاكؿ ارتكاب الجريمة أك ارتكب جريمة خائبة يعتبر فاعال ماديا بحد ذاتو،ماديا

 الفاعل مع غيره: البند الثاني

كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة " الج .الع. مف ؽ41 طبقا لمعبارة التي جاءت بيا المادة       
فيي تجمع كؿ األفعاؿ التي تدخؿ في تككيف الركف المادم لمجريمة ميما تعدد الجناة الذيف " 

 أم أف كؿ شخص يساىـ في أم فعؿ يدخؿ ضمف األفعاؿ المككنة ،ساىمكا في الجريمة
مثؿ ما , لمركف المادم يعد مساىما مباشرا في تنفيذ الجريمة كيحاسب كما كلك ارتكبيا لكحده

يقـك شخصاف بطعف شخص بطعنات متتالية مف أجؿ قتمو فكؿ كاحد منيما يعد فاعال 
لجريمة القتؿ بارتكابو لألعماؿ التنفيذية التي يتككف منيا الركف المادم لمجريمة كالذم يعتبر 

 3.جكىر المساىمة المباشرة

إف معيار تنفيذ الجريمة أك الشركع فييا أصبح غير كاؼ العتبار الشخص فاعال     
 لذلؾ عمد الفقو إلى إضافة معيار أخر إلى جانب المعياريف السالؼ ذكرىما كىك ،مباشرا

 كمنو فإف كؿ شخص متكاجد في ،معيار ضركرة التكاجد عمى مسرح الجريمة كقت ارتكابيا

                                                           

 .452 ص ، المرجع السابؽ، القسـ العاـ مف قانكف العقكبات،ـعبد المنع سميماف ، عامرأبكمحمد زكي 1 
 .139 ص ،2003، الجزائر، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع،الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، أحسف بكسقيعة2  
 .199 ص ، المرجع السابؽ،القسـ العاـ،  شرح قانكف العقكبات، سميمافعبد اهلل3  
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 ككؿ مف يأتي أم فعؿ كلـ يكف مف األفعاؿ المككنة لمركف ،مسرح الجريمة ميما اختمؼ دكره
   1.المادم لمجريمة كىك عمى مسرح الجريمة عند تنفيذىا يعد فاعال مباشرا

لكف شرط أف يتكاجد تفاىـ كاتفاؽ مسبؽ بيف الجناة بحيث إذا تحقؽ ذلؾ نككف أماـ     
 بحيث إف كاف تكاجدىـ بمسرح ،جريمة كاحدة ارتكبيا عدة جناة أم الفاعميف األصمييف

  2.الجريمة صدفة تنعدـ المساىمة الجنائية

    بالنسبة لمقتؿ العمدم فإف المحكمة العميا تقتضي بحجية الفعؿ المقضي فيو، بحيث 
يعتبر كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في ارتكاب الفعؿ المادم المجـر كمف يقـك بضرب 
شخص حتى الكفاة، كما أنو يمكف أف يقسـ الفعؿ اإلجرامي بيف مجمكعة مف األشخاص 

كمف يقـك بإمساؾ الضحية كالثاني يقـك بالضرب في ما يتكلى شخص أخر الحراسة، فكؿ 
  3.شخص ىك فاعؿ أصمي باتحاد إرادتيـ عمى ارتكاب الجريمة كتكاجدىـ عمى مسرحيا

في التشريع " الشريؾ"يتكجب عمينا اإلشارة إلى أف الفاعؿ مع غيره يطمؽ عميو مصطمح      
 "الدكتكر محمد نجيب حسني"المبناني حسب ما جاء بو .الع. مف ؽ212المبناني في المادة 

 4".شرح قانكف العقكبات المبناني "في كتابو 

 
                                                           

         السنة الجامعية، كمية الحقكؽ،1 جامعة الجزائر ،القسـ العاـ،  محاضرات في شرح قانكف العقكبات،عمر خكرم1  
   2010-2011 
       ،  دكف سنة، لبناف،دار الكتاب المبناني، القسـ العاـ،  الكجيز في شرح قانكف العقكبات الجزائرم،إبراىيـ الشباسي 2 

 . 148ص    
            (ع.ؾ ضد ف.قضية س) ،25/02/2000 المؤرخ في 251929 قرار رقـ ، الغرفة الجنائية،المحكمة العميا  3

 .201 ص ،2000سنة  ، 02 العدد ،المجمة القضائية     
 .301 ص،1998 ، لبناف، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،القسـ العاـ،  شرح قانكف العقكبات،سمير عالية 4 
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المحرض : ثانيالفرع ال

فيما يتعمؽ بالمحرض تميز المشرع الجزائرم عف باقي التشريعات خاصة التشريعيف       
 كذلؾ بعد ما كاف يعتبره شريكا إلى غاية التعديؿ ،الفرنسي كالمصرم باعتباره فاعال أصميا

 فيفرم 13 المؤرخ في 82-04الج بمكجب القانكف رقـ .الع. مف ؽ42الذم طرأ عمى المادة 
ؿ مف ساىـ مساىمة ؾيعتبر فاعال : " في شطرىا الثاني41 حيث تنص المادة ،1982

حرض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أك الكعد أك التيديد أك إساءة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك 
 1".استعماؿ السمطة أك الكالية أك التحايؿ أك التدليس اإلجرامي

 االختياردفع شخص يتكافر لديو اإلدراؾ كالتمييز كحرية " يعرؼ التحريض عمى أنو      
أم أىؿ لتحمؿ المسؤكلية الجنائية إلى ارتكاب الجريمة كذلؾ بالتأثير عمى إرادتو كتكجيييا 

  2".لمكجية التي يريدىا المحرض

العقكبات كمثاؿ ذلؾ المادة .     كقد قاـ المشرع بذكر مفيـك التحريض في عدة مكاد مف ؽ
ؿ ؾ " التي جاءت بعقكبة التحريض عمى التجمير المسمح كالغير المسمح، فتنص 100

تحريػض مباشر عمى التجمير غير المسمح سكاء بخطب تمقى عمنا أك بكتابات أك مطبكعات 
تعمػؽ أك تكزع يعاقب عميو بالحبس مف شيريف إلى سنة إذا نتج عنو حدكث أثره كتككف 

 دينار أك 5.000 إلى 2.000 العقكبػة الحبس مف شير كاحد إلى ستة أشير كبغرامة مف
  .بإحدل ىاتيف العقكبتيف في الحالة العكسية

                                                           

 .140  ص، المرجع السابؽ، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ،حسف بكسقيعةأ1 
 .47 ص ، المرجع السابؽ،القسـ العاـ،  محاضرات في شرح قانكف العقكبات،عمر خكرم 2
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 تحريض مباشر بنفػس الكسائؿ عمى التجمير المسمح يعاقب عميو بالحبس مف سنة     كؿ
كتككف العقكبة الحبس مف ثالثة أشير إلى سنة  . إلى خمس سنكات إذا نتج عنو حدكث أثره

 . دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف في الحالة العكسية10.000 إلى 2.000كبغرامة مف 

كما عنكف أيضا القسـ السابع مف الفصؿ الثاني مف الباب الثاني بتحريض القصر عمى     
 مف حرض قاصرا لـ كؿ : " مف نفس القانكف، فجاءت ب342الفسؽ كالدعارة في المادة 

سنة عمى الفسؽ أك فساد األخالؽ أك تشجيعو عميو أك تسييمو لو ( 18)يكمؿ الثامنة عشرة 
سنكات كبغرامة ( 10)سنكات إلى عشر ( 5)كلك بصفة عرضية، يعاقب بالحبس مف خمس 

كيعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجنحة المنصكص  . دج100.000 دج إلى 20.000مف 
 ". عمييا في ىذه المادة بالعقكبات المقررة لمجريمة التامة

 شروط التحريض : البند األول

لقياـ التحريض البد مف تكافر كؿ مف الركف المادم كالمعنكم بحيث يتمثؿ الركف       
 .المادم في مجمكعة الكسائؿ التي يقـك بكاسطتيا التحريض

  الركن المادي لمتحريض: أوال

 أىـ الكسائؿ كاعتد بيا اختارإف التحريض يمكف أف يتـ بأم كسيمة كانت لكف المشرع       
 كذكرىا المشرع عمى سبيؿ ،دكف غيرىا بحيث يمكف إدراؾ ماىيتيا كدكرىا في تنفيذ الجريمة

 إال أنو يتحدد المعنى ،الحصر ال بالتمثيؿ بحيث يشمؿ التحريض كؿ ىذه الصكر أينما كرد
 1،الدقيؽ لمتحريض بكاسطة طبيعة الجريمة التي تبيف أم الصكر ىي األصمح لمتعبير عنو

يعتبر فاعال آؿ " الج .الع. مف ؽ41كتتمثؿ ىذه الصكر أك الكسائؿ كما جاءت بيا المادة 
                                                           

 .156 ص ،2007 ، كىراف، ديكاف المطبكعات الجامعية، مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات،اسـ شيابب1 
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مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك حرض عمػى ارتكاب الفعؿ باليبة أك الكعد أك 
 ".تيديد أك إساءة استعماؿ السمطة أك الكالية أك التحايػؿ أك التدليس اإلجرامي

 :حدل في نقاط كالتالي كسنفصؿ كؿ كاحدة عمى 

قناعو شخص عمى ارتكاب جريمة بتحريض يقصد بيا أف يقـك المحرض :اليبة -1  كا 
 بحيث يدفع بيا الجاني إلى ،بذلؾ مقابؿ أف يقدـ لو ىبة سكاء كانت ماال أك غيره

 مف ارتكابيا االنتياءجنايتو بشرط أف تككف قبؿ ارتكاب الجريمة حيث إذا قدميا بعد 
نما مكافأة عمى ما فعؿ . ال تعتبر كسيمة مف كسائؿ التحريض كا 

 يقـك المحرض بكعد الفاعؿ أك الجاني بيبة أك بتقديـ خدمة مقابؿ أف يرتكب :الوعد -2
 كنجد أف مفيـك الكعد أكسع مف مفيـك اليبة كما أنو ، التي يريدىا المحرضالجريمة

 كيشترط في الكعد أف يككف قبؿ ارتكاب ،يمكف أف يجتمع كؿ مف اليبة كالكعد معا
.  بو ككسيمة مف كسائؿ التحريضلالعتدادالجريمة 

 يقصد بو الضغط عمى إرادة الغير إلقناعو بتنفيذ الجريمة مثؿ كأف ييدد :التيديد -3
 أك تيديده باألذل أك القتؿ كىذا تيديد ،الغير بإفشاء سر معيف كىك تيديد معنكم

. مادم كقد يككف سمبي أك إيجابي بشرط أف يقع قبؿ تنفيذ الجريمة
 كىك أف يككف لممحرض سمطة عمى المنفذ سكاء :إساءة استعمال السمطة أو الوالية -4

 فيستغميا لإلقناع ك ،قانكنية أك فعمية كرئيس كمرؤكسو أك كسمطة المخدـك عمى خادـ
. السيطرة عمى مف تحتو بصفتو مطاعا بارتكاب الجريمة
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 إف التحايؿ كالتدليس متقارباف مف حيث المعنى حيث يعتمد :التحايل والتدليس اإلجرامي -5
المحرض عمى الكذب كيعززه بأفعاؿ مادية كمظاىر خارجية مف أجؿ إقناع الغير 

 1.كتكجييو لرغبة المحرض

  :الركن المعنوي لمتحريض: ثانيا

باعتبار جريمة التحريض جريمة عمدية فإف الركف المعنكم ليا يتمثؿ في القصد      
 الجنائي لدل المحرض كيككف بتكاجد عنصرم العمـ كاإلرادة فإذا كانت إرادة المحرض 

مدركة كمميزة كقاـ بالتحريض بالكسائؿ المنصكص عمييا في القانكف كأراد النتيجة المتكقع 
  .أف تحدث فيعتبر مرتكبا لجريمة التحريض

     لقد أضاؼ الفقو إلى جانب الكحدة المادية كالمعنكية لمتحريض البد مف تكفر شرطيف 
أساسييف المتمثالف في التحريض المباشر، الذم يقصد بو أف يككف التحريض صراحة بخمؽ 
فكرة في نفس المحرض، فكؿ مف استيدؼ إثارة الكراىية كالبغض ك أدل ذلؾ إلى ارتكاب 

 . الجريمة ال يعتبر محرضا

    أما الشرط الثاني أف يككف التحريض شخصيا بمعنى أف يككف مكجيا لشخص معيف 
دكف غيره، كتحريضو بصفتو الشخص المراد تحريضو مف أجؿ ارتكاب الجريمة، كبالتالي 

ف استجيب لو شخص مف  فإف التحريض الذم يككف مكجيا إلى عامة الناس ككافتيـ حتى كا 
                 . 2  االعامة كارتكب جريمة رغـ ذلؾ ال يعتبر تحريض

                                                           
 .193 ص المرجع السابؽ، ، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، منصكر رحماني1

 123 ص ،2012 ، الجزائر، دار اليدل، الطبعة الثانية، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ،عبد الرحمف خمفي2 
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الع أف المحرض يعاقب عمى . مف ؽ46 كما أف المشرع الجزائرم أشار في المادة    
إذا لـ ترتكب : " يمي الجريمة المزعـ ارتكابيا حتى كلك لـ ترتكب حيث نصت المادة عمى ما

الجريمة المزعـ ارتكابيا لمجرد امتناع مف كاف ينكم ارتكابيا بإرادتو كحدىا فإف المحرض 
ف المحرض ىك فاعؿ أفطالما ". عمييا يعاقب رغـ ذلؾ بالعقكبات المقررة ليذه الجريمة

ستفاده مف عدكؿ المنفذ بحيث نصبح أماـ ما يعرؼ إلأصمي كمستقؿ بجريمتو فال داعي ؿ
   1.بالشركع في جريمة التحريض كيخضع لألحكاـ العامة التي تحكـ الشركع بكجو عاـ

  الفاعل المعنوي: ثالثالفرع ال

 مف 45أشار المشرع الجزائرم إلى الصكرة الثالثة مف صكر الفاعؿ األصمي في المادة    
مف يحمؿ شخصا ال يخضع : " الع كىي الفاعؿ المعنكم بحيث تنص المادة عمى أف.ؽ

". لمعقكبة بسبب كضعو أك صفتو الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب بالعقكبات المقررة ليا

 التعريف بالفاعل المعنوي: البند األول

 يؤثريقصد بالفاعؿ المعنكم الشخص الذم يقـك بدفع شخص أخر الرتكاب جريمة ك    
 بحيث يسيطر الفاعؿ المعنكم عمي الشخص سيطرة تجعمو ككسيمة ،تأثيرا كامال عمى إرادتو
 كىذا بشرط أف يككف الشخص المستخدـ كأداة الرتكاب الجريمة ،أك أداة لتحقيؽ أغراضو

غير مسؤكؿ جنائيا كذلؾ بكجكد ظرؼ الجنكف أك صغر السف أك غيرىا مف الحاالت التي 
 2.تنفي المسؤكلية الجنائية

                                                           
 .207ص  مرجع السابؽ، اؿ،القسـ العاـ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، سميمافعبد اهلل  1
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 في نقؿ قنبمة إلى مكاف عمكمي لتنفجر الستغاللو كمثاؿ ذلؾ كمف يمجأ إلى مجنكف     
.  أك أف يحمؿ طفؿ غير مميز حرؽ منزؿ أحد الجيراف،كتكدم بحياة العديد مف المارة

إف المشرع الجزائرم لـ يحدد الكسائؿ التي يقـك بيا الركف المادم لفعؿ الفاعؿ المعنكم      
كىذا ألنو يعتد بجميع الكسائؿ سكاء كانت مادية أك معنكية بحيث تأكد ىذه األخيرة العالقة 

 ألف الفاعؿ المعنكم يسعى لمتأثير عمى منفذه بجميع الكسائؿ ،بيف الفاعؿ المعنكم كالمنفذ
 1.كاإلغراء كالترغيب كالتيديد كغيرىا كبعد التأكد مف ذلؾ يحركو نحك ارتكاب الجريمة

إلى جانب الركف المادم البد مف تكاجد الركف المعنكم كالمتمثؿ في إرادة الفاعؿ      
المعنكم إلى حمؿ الشخص الغير المسؤكؿ جنائيا كاستخدامو كأداة الرتكاب الجريمة كتحقيؽ 

 باإلضافة إلى عممو المسبؽ بعناصر الجريمة كىك ما يقع تحت ما يسمى ،النتيجة المتكقعة
 كما أف مسؤكلية الفاعؿ المعنكم تتعدل النتائج ،بالقصد الجنائي المتككف مف العمـ كاإلرادة

المتكقعة إلى النتائج المحتممة كذلؾ باعتبار المنفذ أداة بيد الفاعؿ المعنكم كمثاؿ ذلؾ كفاة 
 2.المنفذ أثناء ارتكاب الجريمة كذلؾ لظرؼ ما طارئ غير متكقع

 ىناؾ صكر أخرل لمفاعؿ المعنكم ذكرىا المشرع الجزائرم في قانكف العقكبات منيا ما     
، مف كاف سببا بأكامر في ارتكاب جناية   مف باب استغالؿ النفكذ140جاء في المادة 

 األوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه كانتإذا " فتنص 

  ."جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغالل النفوذ

تككيف عصابة مسمحة أك العمؿ عمى تككينيا حسب نص      كأيضا مف حمؿ الغير عمى
 قكات مسمحة أك ككف مف كؿيعاقب باإلعداـ : " التي جاءت ب. الج.الع. مف ؽ80المادة 

                                                           
 .195 ص ، المرجع السابؽ، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ،منصكر رحماني  1
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 مػف استخدـ أك جند جنكدا أك عمؿ عمى استخداميـ أك زكدىـ ككافعمؿ عمى تككينيا 
 ".باألسمحة أك الذخيرة بدكف أمر أك إذف مف السمطة الشرعية

كيعاقب عمى حمؿ الغير عمى ارتكاب طائفة مف الجرائـ التي نص عمييا قانكف     
 كسنذكر كؿ  كغيرىا مف المكاد مكرر417, 136, 138, 107, 86العقكبات منيا المكاد 

 : مادة بما جاءت بو في ىذا المجاؿ كاآلتي

 مف يرأس عصابات مسمحة أك يتكلى فييا كؿيعاقب باإلعداـ : "  عمى86تنص المادة     
ميمة أك قيادة ما كذلؾ بقصد اإلخالؿ بأمف الدكلة بارتكاب إحدل الجنايات المنصكص 

 أك بقصد اغتصاب أك نيب أك تقسيـ األمالؾ العمكمية 84 ك77عمييا في المادتيف 
كالخصكصية أك بقصد مياجمة أك مقاكمة القكة العمكمية التي تعمؿ ضد مرتكبي ىذه 

 .الجنايات

ة العصابة أك بتككيف عصابات أك تنظيميا ؾكيعاقب بالعقكبة نفسيا مف قامكا بإدارة حر    
أك عممكا عمى تككينيا أك تنظيميا أك قامكا عمدا كعف عمـ بتزكيدىا أك إمدادىا بالمؤف 

كاألسمحة كالذخيرة كأدكات الجريمة أك أرسمكا إلييا مؤنا أك أجركا مخابرات بأية طريقػة أخرل 
 ." مع مديرم أك قكاد العصابات

س إلى ѧيعاقب المكظؼ العمكمي بالسجف المؤقت مف خ: "  عمى107كتنص المادة      
عشر سنكات إذا أمر بعمؿ تحكمي أك ماس سكاء بالحرية الشخصية لمفرد أك بالحقكؽ 

 "  .ثرؾالكطنية لمكاطف أك أ

ؿ قاض أك مكظؼ إدارم يمتنع بأية حػجة ؾمة ؾيجكز محا: " 136فما نصت المادة      
 عف الفصؿ فيما يجب عميو أف يقضي فيو بيف األطراؼ بعد أف يككف قد طمب إليو كانت
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 750ذلؾ كيصر عمى امتناعو بعد التنبيو عميو أك أمر بذلؾ مف رؤسائو كيعاقب بغرامة مف 
 دج كبالحرماف مف ممارسة الكظائؼ العمكمية مف خمس سنكات إلى عشريف 3.000إلى
 ."سنة

   ؿ قاض أك مكظؼ عمكمي يطمب تدخؿ القكة العمكمية ؾ: "  ب138كما جاءت المادة      
أك استعماليا ضد تنفيذ قانكف أك تحصيؿ ضرائب مقررة قانكنا أك ضد تنفيذ أمر أك قرار 

        قضائي أك أم أمر آخر صادر مف السمطة الشرعية أك يأمر بتدخميا أك باستعماليا
 ." أك يعمؿ عمى حصكؿ ىذا الطمب أك ذلؾ األمر يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات

ؿ مف استعمؿ العنؼ أك التيديد ؾيعاقب باإلعداـ : "  مكرر ب417يأتي نص المادة  ك    
كتككف العقكبة السجف  .اب أك السيطرة عميياؾمف أجؿ التحكـ في طائرة عمى متنيا ر

 دج إلى 1.000.000 سنة كغرامة مف( 20)سنكات إلى عشريف ( 10)المؤقت مف عشر 
  كرة في الفقرة السابقة عمى كسيمة لمنقؿ البحرم ؾدج، إذا ارتكبت األفعاؿ المذ2.000.000

 ." أك البرم

: الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرض: البند الثاني

ال يمكف أف نصؼ الفاعؿ المعنكم بالمحرض ذلؾ ألنيما يختمفاف رغـ اتفاقيما مف      
 راجع إلى أف التحريض يككف إال االختالؼ كىذا ،حيث عدـ التدخؿ مباشرة في عممية التنفيذ

، عمى الشخص المسؤكؿ جنائيا كأىال ليذه المسؤكلية كيتكافر لديو األىمية كالقصد الجنائي
فإذا كاف عكس ذلؾ كسخر شخص غير أىؿ الرتكاب الجريمة فيككف كأداة أك آلة في يد 

 كما أف المحرض ال يممؾ ،مف سخره فيسأؿ ىذا األخير باعتباره فاعال معنكيا كليس محرضا
 فعمية عمى عممية التنفيذ إال أنو مسؤكؿ جنائيا كيعاقب عمى التحريض سيطرةسيادة أك 
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عكس الفاعؿ المعنكم الذم يسيطر عمى مجريات التنفيذ كال يمكف معاقبتو إذا لـ ترتكب 
 1.الجريمة

الركن المعنوي للمساهمة األصلٌة : الرابعالفرع 

يقصد بو كبصفة عامة الركف المتمثؿ في الرابطة المعنكية التي تجمع بيف المساىميف       
 كالمقصكد بالرابطة ،األصمييف في الجريمة كالتي تحقؽ بصكرىا كحدة الركف المعنكم لمجريمة

المعنكية قصد المساىمة في الجريمة كىك العمـ كاإلرادة بحيث يعمـ كؿ فاعؿ بفعمو كنتيجتو 
 ،كيعمـ بأفعاؿ الفاعميف اآلخريف كالنتيجة التي تترتب عمى فعمو متضامنا مع ىذه األفعاؿ

ضافتو إلى أفعاؿ الفاعميف اآلخريف   .كتتجو إرادتو إلى إتماـ فعمو كا 

     كبالتالي يككف الفاعؿ عمى دراية بعناصر الجريمة كمتكقعا لمنتيجة، فيك يسيطر سيطرة 
كاممة عمى سمككو ك يريد نتيجة نشاطو أيضا في ما يتعمؽ بتعدد الجناة، كىك نفس الحاؿ 
بالنسبة لممحرض إذا كانت إرادتو مدركة كمميزة ككاف عمى عمـ بكؿ عناصر الجريمة التي 

 . سينفذىا المحّرض بالكسائؿ التي نص عمييا القانكف

     كالفاعؿ المعنكم فالركف المعنكم الكاجب تكافره ىك عمـ الفاعؿ بكؿ عناصر ككقائع 
الجريمة المراد القياـ بيا مع الرغبة في تحقيقيا، كتتعدل مسؤكلية الفاعؿ المعنكم النتائج 

  .  المتكقعة إلى النتائج المحتممة باعتبار المنفذ مجرد أداة في يد الفاعؿ المعنكم

 كفي حالة ما إذا كانت الجريمة غير عمدية فعمى كؿ الفاعؿ أف يعمـ بماىية فعمو     
كأفعاؿ الفاعميف اآلخريف كأف يستطيع تكقع النتيجة النيائية التي تترتب عنيا كأف تتجو إرادتو 

  1.إلى إقحاـ فعمو مع ىذه األفعاؿ
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    لقد تناكلنا في المطمب األكؿ أركاف المساىمة األصمية بتقديـ شرح بسيط كمفصؿ ليا، 
كمنو فإنو يتكجب عمينا ذكر أىـ العقكبات المقررة ليذا النكع مف المساىمة في المطمب 

 .الثاني تحت ضكء التشريع الجزائرم

 

 عقوبة المساهمة األصلٌة: مطلب الثانًال

إف المشرع جـر المساىمة األصمية كذلؾ نتيجة النشاط أك األفعاؿ التي يقـك بيا       
 كمنو ،الجاني كالتي يعاقب عمييا سكاء قاـ بيذا النشاط كمو أك جزءا منو أك شرع في ذلؾ

فإف المساىمة األصمية في تنفيذ الجريمة سكاء كاف الفاعؿ مادم أك محرض أك معنكم 
باإلضافة إلى قياـ أركاف المساىمة مف ركف مادم إلى ركف معنكم يستكجب تكقيع العقاب 

. الذم يقرره القانكف لمجريمة

إف أغمب التشريعات لـ تنص عمى عقكبة محددة أك مقررة لممساىـ األصمي كىذا لعدـ       
إلزامية ذلؾ ألف القانكف كاضح تماما مف حيث العقكبة المقررة لمجريمة المرتكبة 

كسنكضح أىـ النقاط التي تقـك عمييا عقكبة المساىمة األصمية مف خالؿ التطرؽ إلييا في 
الج أما الفرع الثاني فيشمؿ تأثير .الع.الفرع األكؿ نتناكؿ فيو جزاء الفاعؿ في ؽ: الفرعيف

 الظركؼ عمى عقكبة الفاعؿ

 زائريالجقوبات العانون جزاء الفاعل فً ق: الفرع األول

اتبع المشرع الجزائرم أغمب التشريعات مف حيث عدـ النص كعدـ تحديد العقكبة       
 كذلؾ ألف الفاعؿ يحكـ عميو بالعقكبة المقررة لمجريمة التي ،المقررة لمفاعؿ األصمي صراحة
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 كال فرؽ بيف الفاعؿ المباشر أك المحرض أك الفاعؿ المعنكم كفؽ ما جاءت بو ،ارتكبيا
 1.الع كال يثير تطبيقيا أم إشكاؿ.نصكص القسـ الخاص مف ؽ

الع كذلؾ في مكاد .كفيما يتعمؽ بالعقكبة المقررة لمفاعؿ المعنكم التي نص عمييا ؽ     
يخضع لمعقكبة بسبب كضعو   حيث يعاقب مف يحمؿ شخصا ال،القسـ العاـ مف ىذا القانكف

.  أك صفتو الشخصية عمى ارتكاب جريمة بالعقكبات المقررة ليذه الجريمة

الع عمى أف المحرض عمى الجريمة يعاقب بالعقكبات .     أما فيما يخص المحرض نص ؽ
المقررة ليا حتى كلك لـ ترتكب الجريمة المزعـ ارتكابيا سكاء كاف باالمتناع أك غير ذلؾ 

إذا لـ ترتكب الجريمة المزعـ ارتكابيا لمجرد امتػناع مف  " 46حسب ما جاء في نص المادة 
اف ينػكم ارتكابيا بإرادتو كحدىا فإف المحرض عمييا يعاقب رغـ ذلؾ بالعقكبات المقررة ليذه ؾ

 ".الجريمة

الع في جريمة القتؿ سكاء كاف الفاعؿ مباشرا أك محرضا       .     مف خالؿ نصكص ؽ
أك فاعال معنكيا يعاقب بالعقكبة المقررة لجريمة القتؿ كالتي يقصد بيا إزىاؽ ركح إنساف 

يعاقب باإلعداـ كؿ مف ارتكب : "  مف نفس القانكف عمى أف261عمدا، كما نصت المادة 
.  جريمة القتؿ أك قتؿ األصكؿ أك التسميـ 

كمع ذلؾ تعاقب األـ، سكاء كانت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ ابنيا حديث العيد      
بالػكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سػنة عػمى أف ال يطبؽ ىذا النص 

 ".عمى مف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة
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 الفاعؿ الذم يرتكب جريمة السرقة يعاقب 350كأيضا حسب ما جاءت بو المادة     
ؿ مف اختمس شيئا غير مممكؾ لو يعد سارقا كيعاقب ؾ : "بالعقكبة المقررة ليا حيث نصت

    إلى     دج100.000   سنكات كبغرامة مف ( 5 ) خمسلؿإ( 1)بالحبس مف سنة 
   . دج500.000

يجكز أف يحكـ عمى الجاني  .كتطبؽ نفس العقكبة عمى اختالس المياه كالغاز كالكيرباء    
 لمدة 1مكرر 9ادة لـثر مف الحقكؽ الكاردة في اؾعالكة عمى ذلؾ بالحرماف مف حؽ أك أ

ثر، كبالمنع مف اإلقامة طبقا لمشركط ؾسنكات عمى األ( 5)عمى األقؿ كخمس ( 1)سنة 
  . مف ىذا القانكف13 ك12المنصكص عمييا في المادتيف 

 1 "كيعاقب عمى الشركع في ىذه الجنحة بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة     

     كفي حالة تعدد الفاعميف يأخذ كؿ كاحد منيـ العقكبة المقررة لمجريمة بحيث يعتبر      
 .ك كأنو ارتكبيا لكحده رغـ تعددىـ

تأثٌر الظروف على عقوبة الفاعل : الفرع الثانً

إف الظركؼ التي تأثر عمى عقكبة الفاعؿ ىي نكعيف بصفة عامة فيي تنقسـ إلى     
 بحسب األثر كأيضاظركؼ بحسب طبيعتيا إلى ظركؼ مكضكعية كظركؼ شخصية 

. المترتب عمييا كىي ظركؼ مشددة كأخرل مخففة

 

 

                                                           
الج . مف قانكف الع46 ف45المكاد   1
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الظروف الشخصية : ولالبند األ

يقصد بيا الصفات كاألحكاؿ المتعمقة بأحد الفاعميف كىي ال تشمؿ شخصا أخر غير      
. يستفيد منيا غيره كال تضر غيره أيضا سكاء عمـ بيا الغير أـ ال المعني بيا بحيث أنو ال

كىذه الظركؼ ال تؤدم إلى تغيير كصؼ الجريمة أك تعديؿ العقكبة المقررة حيث ينتج عنيا 
 1.تشديد ىذه العقكبة أك تخفيفيا أك اإلعفاء منيا

الج في .الع. مف ؽ44     كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم حسب ما جاءت بو المادة 
 يعاقب الشريؾ في جناية أك جنحة بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة : "الفقرة الثانية منيا

كال تؤثر الظركؼ الشخصية التي ينتج عنيا تشديد أك تخفيؼ العقكبة أك اإلعفاء منيا      
كالظركؼ المكضكعية المصيقة  .إال بالنسبة لمفاعؿ أك الشريؾ الذم تتصؿ بو ىذه الظركؼ

بالجريمة التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي تكقع عمى مف ساىـ فييا يترتب 
كال يعاقب عمى  .اف يعمـ أك ال يعمـ بيذه الظركؼؾعمييا تشديدىا أك تخفيفيا، بحسب ما إذا 

 ."االشتراؾ في المخالفة عمى اإلطالؽ

يسرم مفعكليا إال عمى صاحبيا الذم تتصؿ بو كال تمتد إلى   أم أف الظركؼ الشخصية ال
 .غيره مف الفاعميف

الظروف الموضوعية : ثانيالبند ال

كىي ما تعرؼ بالظركؼ المادية كىي متصمة كمتعمقة بالركف المادم لمجريمة بصفة       
عامة أم أنيا تعتبر كسيمة صمة بالجريمة ذاتيا مثؿ مف يحمؿ السالح كمف يستعمؿ مفاتيح 
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كىذه الظركؼ يمتد . مصطنعة أك اإلكراه في جريمة السرقة أك استخداـ السـ في جريمة القتؿ
أثرىا إلى الفاعميف جميعا ألنيـ يسألكف عف الجريمة كما تحققت سكاء عممكا بيا أك لـ 

 فيي عكس الظركؼ الشخصية مف حيث مف يستفيد منيا كمف تضره بحيث تضر ،يعممكا
ف لـ يعممكا ،الجميع إذا كانت مشددة  أما إذا كانت مخففة فيستفيد منيا الجميع حتى كا 

  1.بتكاجدىا
الظركؼ المكضكعية : " الج حيث نصت.الع. مف ؽ3/44ىذا ما جاءت بو المادة      

المصيقة بالجريمة التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي تكقع عمى مف ساىـ فييا 
".  بحسب ما إذا كاف يعمـ أك ال يعمـ بيذه الظركؼ،يترتب عمييا تشديدىا أك تخفيفيا

الج اعتبر المشرع الجزائرم تعدد الفاعميف ظرؼ مشدد .الع.حسب مكاد القسـ الخاص مف ؽ
 المساىميفمطبؽ عمى كؿ فاعؿ مثؿ ما ىك الحاؿ في جريمة السرقة إذا تعدد الفاعميف أم 

 2.األصمييف فييا

فيعاقب عمى السرقة التي يتعدد فييا المساىميف األصمييف أم التي ترتكب بكاسطة      
 إلى 500.000 سنكات ك بغرامة مف 10 إلى 5شخصيف أك أكثر بالسجف مف 

 دينار جزائرم كىي عقكبة جناية بحيث أنو يعاقب عمى السرقة بعقكبة جنحة 1000.000
في حاؿ ارتكبيا فاعؿ كاحد المتمثمة في الحبس مف سنة إلى خمس سنكات كغرامة مالية مف 

 3. دينار الجزائرم20.000 إلى 500
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كلقد كرست المحكمة العميا العديد مف القرارات التي تعتبر تعدد الفاعميف ظرفا مشددا       
   1.في جريمة السرقة كاعتباره ركنا في جريمة تككيف جمعية األشرار

بعد دراسة النكع األكؿ لممساىمة الجنائية المتمثؿ في المساىمة األصمية كالتعريؼ بو 
كالتطرؽ إلى أىـ أركانيا كدراسة العقكبة المقررة ليذا النكع مف جميع النكاحي، سنتطرؽ 

أيضا إلى النكع الثاني مف المساىمة أال كىك المساىمة التبعية بتخصيص المبحث الثاني 
 .لدراستيا

 

 المساىمة التبعية: المبحث الثاني

المساىمة التبعية ىي عبارة عف نشاط ثانكم يصدر عف المساىـ التبعي كالمقصكد بو      
فالمساىمة , المساىمة في نشاط إجرامي يرتكبو المساىـ األصمي كيرتبط مع رابطة سببية

الجنائية لتحقؽ النتيجة الجرمية فييا البد مف تعاكف بيف نشاط المساىـ األصمي مع نشاط 
 2.المساىـ التبعي بحيث يككف ىذا األخير سبب في نشاط المساىـ األصمي

 يقصد بو كؿ مف ساىـ مساىمة غير مباشرة في تنفيذ الجريمة ككاف دكره مقتصرا :الشريك-
عمى تقديـ المساعدة كالعكف لمفاعؿ األصمي لتنفيذ غرضو اإلجرامي أال كىك تحقيؽ النتيجة 

يعتبر شريكا : "  التي جاءت ب42كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادة , الجرمية

                                                           

   ؾ .ع كمف معو ضد ج. قضية أ،2011/09/22 المؤرخ في ،624058 القرار رقـ ، الغرفة الجنائية،المحكمة العميا 1 
 .280-285 ص ،2019 سنة ، العدد الثاني، المجمة القضائية،كالنيابة العامة معو فـك  
 .513 ص ، المرجع السابؽ،القسـ العاـ،  شرح قانكف العقكبات، القيكجيرعبد القادعمي  2 
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اعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك س كلكنو ،في الجريمة مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا
".  الفاعميف عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ

 مف القانكف ذاتو مف يككف أك يعتبر في حكـ 43كما أضاؼ المشرع أيضا في المادة      
يأخذ حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقدـ مسكنا أك ممجأ أك مكانا الجتماع : " الشريؾ حيث نص

كاحد أك أكثر مف األشرار الذيف يمارسكف المصكصية أك العنؼ ضد أمف الدكلة أك األمف 
  1".العاـ أك ضد األشخاص أك األمكاؿ مع عممو بسمككيـ اإلجرامي

كمف ىذا المقرر القانكني الشريؾ في الجريمة ىك كؿ شخص ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف 
عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ أك إيكاء األشرار، 

كبالتالي ال تظير طريقة المساىمة مع عمـ الشريؾ بيا كتعد مبيمة كغير تامة مف حيث 
 2.العناصر المككنة لمجريمة

كمنو سنقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف لمكقكؼ عمى أىـ النقاط التي سنتناكليا في      
 كالمطمب الثاني يعالج االشتراؾدراستنا كبالتالي يككف المطمب األكؿ تحت عنكاف شركط قياـ 

 جزاء المساىمة التبعية
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 االشتراكشروط قيام : المطمب األول

ذككرة أعاله أنو لقياـ المساىمة التبعية ـ اؿ43 ك 42نالحظ مف خالؿ نص المادتيف      
 عناصر أال كىي 3كعقاب الشخص كاعتباره مشاركا كمساىما غير مباشر البد مف تكاجد 

عنصريف مادييف يتمثالف في الجريمة األساسية أك األصمية بمعنى الفعؿ المعاقب عميو مف 
 أك الكسائؿ المستعممة باإلضافة لمركف المعنكم االشتراؾ باإلضافة إلى أفعاؿ ،قبؿ القانكف

 .المتمثؿ في القصد الجنائي كىك ما سيتـ شرحو مف تقسيـ المطمب إلى ثالث فركع كالتالي

" الركن الشرعً"الجرٌمة األساسٌة : الفرع األول

 جنحة كذلؾ ألف أفعاؿ أك الفاعؿ األصمي يرتكب أك يحاكؿ ارتكاب جناية أفالبد مف      
 ،تدخؿ دائرة التجريـ كال يعاقب عمييا إال إذا ارتكب الفاعؿ الجريمة أك شرع فييا الشريؾ ال
يشترط أف ترتكب الجريمة تامة كيكفي الشركع فييا كذلؾ لمعاقبة القانكف عمى  بحيث ال

 كىي الجرائـ التي تعتبر جنايات كبعض الجنح التي حددىا القانكف كمثاؿ ذلؾ ،الشركع فييا
 بالمساعدة عمدا بالكسائؿ التي مف شأنيا أف االنتحار في االشتراؾ التي تجـر 273المادة 

  1.االنتحارتسيؿ مف تنفيذ 

ؿ مف ساعد عمدا شخصا في األفعاؿ التي تساعده عمى ؾ: " 273فتنص المادة     
 أك تسيمو لو أك زكده باألسمحة أك السـ أك باآلالت المعدة لالنتحار مع عممو   االنتحار

بأنيا سكؼ تستعمؿ في ىذا الغرض يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات إذا نفذ 
 ." االنتحار
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يعاقب عميو القانكف فإنو إذا اتصؿ نشاط   في المخالفات الذم الاالشتراؾباستثناء       
 بحيث يصبح نشاطا مشركعا فإف نشاط المساىـ ،الفاعؿ كتأثر بسبب مف أسباب اإلباحة

التبعي يكتسب الصفة المشركعة بعد ما كاف غير مشركع كذلؾ ألف تأثير أسباب اإلباحة 
عمى أركاف المساىمة التبعية كاضح مثؿ مف يقتؿ أك يضرب دفاعا شرعيا عف نفسو كمف 

  1.يساعده في ىذا الدفاع قد ساىـ في فعؿ قد تجرد مف الصفة الغير المشركعة

  العنصر المادي و المعنوي: الفرع الثانً

إف كؿ مف العنصر المادم كالمعنكم يحتكم عمى عناصر البد مف التطرؽ لشرحيا عمى 
 .نحك مبسط كالتالي

 العنصر المادي: البند األول

إف المساىـ التبعي بدكره يأتي بالركف المادم لممساىمة التبعية كما يترتب عميو مف      
 كبالتالي إذا تخمؼ ىذا الركف انتفت المساىمة التبعية ذاتيا لما يقر بو التشريع الجنائي ،أثار

 كبالتالي فإف ، كالتيديد بالخطر لمحقكؽ التي يحمييا القانكفكاالعتداءأف لو أثار مممكسة 
النشاط : الركف المادم لممساىمة التبعية مف أجؿ قيامو البد مف تكافر ثالث شركط أال كىي

 2.اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية كالعالقة السببية بيف النشاط اإلجرامي كالنتيجة
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النشاط اإلجرامي : أوال
 المنصكص عمييا في القانكف فالمساىـ االشتراؾيجب أف يرتكب المشارككف أحد أفعاؿ      

 ، أحد األفعاؿ التي حصرىا القانكفاالشتراؾالتبعي يسأؿ عف الجريمة المرتكبة إذا أخذ 
 1.فمشاركتو يمكف أف تحدث سكاء قبؿ الفعؿ األصمي أك أثناءه أك بعده

ذكر المشرع الجزائرم عمى سبيؿ الحصر الكسائؿ التي يستخدميا الشريؾ لتحقيؽ      
يعتبر شريكا في : " الج لمتي تنص.الع. مت ؽ42 كذلؾ في المادة ،النشاط اإلجرامي

 عاكف الفاعؿ أك الفاعميف أك كلكنو ساعد بكؿ الطرؽ ،الجريمة مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا
 . "عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ

يأخذ حكـ الشريؾ مف : "  مف نفس القانكف التي جاءت ب43 باإلضافة إلى المادة       
 أكثر مف األشرار الذيف يمارسكف أك لكاحد لالجتماعاعتاد أف يقدـ مسكنا أك ممجأ أك مكاف 
 أك األمف العاـ أك ضد األشخاص أك األمكاؿ مع عممو المصكصية أك العنؼ ضد أمف الدكلة

".  بسمككيـ اإلجرامي

 كمف ىنا نستنتج الكسائؿ المستخدمة التي نص عمييا القانكف التي تتمثؿ في األعماؿ      
 عمى إيكاء األشرار كيطمؽ كاالعتياد ، الحقيقيباالشتراؾالمساعدة أك المعاكنة كىي ما تعرؼ 

 2. الحكمياالشتراؾعميو 
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  :أعمال المساعدة أو المعاونة-1

 الحقيقي كتعرؼ ىذه األعماؿ عمى أنيا تقديـ العكف كالمساعدة باالشتراؾكتسمى      
لمفاعؿ مف أجؿ ارتكاب جريمتو كذلؾ بتقديـ إمكانيات كالكسائؿ التي تييأ أك تسيؿ لمفاعؿ 

 أكانكف لـ يقـ بتحديد األعماؿ التي تعد أعماؿ المساعدة ؽ اؿأف كما ،ارتكاب جريمة ما
 كمنو فإف المساعدة تتـ بكافة الطرؽ دكف حصرىا عمى شرط أف تككف محصكرة ،المعاكنة

الج .الع. مف ؽ42 المنفذة لمجريمة حسب المادة أك المسيمة أكفي األعماؿ التحضيرية 
يعتبر شريكا في الجريمة مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا، كلكنو : " التي تنصالسالفة الذكر

ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة 
 1.."أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ

  " :األعمال التحضيرية"قبل الفعل األصمي-أ

 بحيث تتعدد ىذه ، التحضيرية جميع األعماؿ التي تسبؽ مرحمة التنفيذباألعماؿيقصد      
 كيصعب حصرىا كىذا ألنيا تتكقؼ عمى ظركؼ كؿ جريمة كما يعتبره المساىمكف األعماؿ

 مثؿ ما إف يقـك الشريؾ بتدريب الفاعؿ عمى استعماؿ ،مف أعماؿ ضركرية لمتحضير ليا
السالح أك تزكيده بمستمزمات خاصة تساعده عمى ارتكاب الجريمة أك تسيؿ لو الفرار بعد 

  2.ارتكابيا

    كلقد قامت المحكمة العميا بتكريس العديد مف القرارات باعتبار الشخص شريكا في 
الجريمة مف لـ يساىـ مساىمة مباشرة كساعد بكؿ األعماؿ التحضيرية، فيتكجب عمى 
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محكمة الجنايات أف تتأكد مف الشركط كالعناصر المتكفرة لدل الشريؾ إال فإنيا تقتضي بعدـ 
 1. اشتراكو في الجريمة

     كمف أجؿ تحقيؽ الركف المادم لممساىمة التبعية يجب تكافر القصد في األعماؿ 
المساعدة كأف ترتكب عف عمد، بمعنى أف يقصد الشريؾ تقديـ مساعدتو في ارتكاب الفعؿ 

المجـر كعممو بذلؾ، ألف عدـ تكافر القصد جعؿ المشرع بأف يأخذ بإثبات لتكاجد قصد 
 . لمشخص المقدـ لممساعدة

يعتبر شريكا في : "  الج الذم ينص. الع. مف ؽ42كتبعا لما جاء بو نص المادة      
 مباشرا، كلكنو ساعػد بكػؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف اشتراكاالجريمة مف لـ يشترؾ 

 فإنو مف المبيف ."عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ
أنو عمى المحكمة أف تبيف نكع الفعؿ الذم شارؾ بو المتيـ مع استظيار عنصر العمـ إال 

كاف الحكـ باطال، ألنو لـ يتبيف نكع الفعؿ الذم شارؾ بو المتيـ كلـ يستظير العنصر 
 2.األساسي أال كىك العمـ الذم بدكنو ال تتكافر الجريمة

  " : المعاصرةاألعمال" أثناء الجريمة -ب

كيقصد بيا األعماؿ المسيمة أك المنفذة لمجريمة كىي أعماؿ تككف متأخرة عف أعماؿ      
 المباشرة بحيث األعماؿ كىي متشابية مع ،التحضير كيقـك بيا الجاني أثناء ارتكابو لمجريمة

 إال أنو يمكف أف نميز بيف األعماؿ المساعدة المعاصرة ،يمكف أف تعد مساىمة أصمية

                                                           

 ش كمف معو ضد مصمحة .قضية ب) ،1990/03/27 المؤرخ في 64287 قرار رقـ ، الغرفة القضائية،المحكمة العميا1 
 .257 ص ،1991 سنة ،04 العدد ، المجمة القضائية،(التسيير العقارم بالبيض سيدم الشيخ كالنيابة العامة   

  ع .ح كمف معو ضد ب.قضية ع) ،1987/01/27 المؤرخ في 51-166 قرار رقـ ، الغرفة القضائية،المحكمة العميا  2
    .249 ص ، دكف سنة،03 العدد ، المجمة القضائية،(كمف معيا      
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فإف األعماؿ المساعدة المعاصرة التي تجعؿ الشخص فاعال ىي التي . األصمية كالتبعية
 كمف يقدـ سكينا لشخص أثناء ،تحدث كقت ارتكاب الجريمة كفي مكاف كقكعيا أيضا

 فيما يتعمؽ بالمساعدة المعاصرة التبعية فيي تتشابو مع أما. المشاجرة لمقضاء عمى خصمو
 إال أنيا تختمؼ معيا مف حيث حدكثيا في ، مف حيث حدكثيا كقت ارتكاب الجريمةاألصمية

  1. مثؿ مف يعرقؿ قدـك شخص إلى منزلو حتى تتـ سرقتو،مكاف غير مكاف كقكع الجريمة

    إف األعماؿ المعاصرة نكعاف تتمثؿ في أعماؿ معاصرة مسيمة مثؿ مف يميي حارسا 
كيبعده عف مكاف الحراسة ليتيح لمجاني الفرصة في ارتكاب جريمتو، أك كمف يترؾ باب 

المنزؿ مفتكحا مف أجؿ تسييؿ دخكؿ السارؽ إلى المنزؿ، أك تنكيـ صاحب المنزؿ حتى ال 
يشعر بدخكؿ المصكص كتسييؿ عممو، ىذه كميا أعماؿ مسيمة تقع دائما مع بداية أعماؿ 

 . التنفيذ

    أما النكع الثاني فيك األعماؿ المنفذة كالمتممة بمعنى أنيا أعماؿ تككف في مثابة 
الخطكات األخيرة في ارتكاب الفعؿ المجـر ككمثاؿ عمى ذلؾ تأميف مخرج لمسارؽ، كتضميؿ 

 2.المجني عميو حتى يتمكف الجاني مف اليرب كالنفاذ مف المتابعة

 :  عمى إيواء األشراراالعتياد -2

    أك ما يقصد بو االشتراؾ الحكمي حيث نص عميو المشرع الجزائرم في مكضعيف 
االعتياد عمى تقديـ " حيث جاءت بعبارة 43الع في األحكاـ العامة منو في المادة .نظميما ؽ

أخذ حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقدـ مسكنا أك ممجأ أك م: " ، بحيث تنص"مسكف أك ممجأ
                                                           

 .215 ص  السابؽ، المرجعشرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ، سميمافعبد اهلل 1
 .127 ص ، المرجع السابؽ، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ،عبد الرحمف خمفي2 
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ثر مف األشرار الذيف يمارسكف المصكصية أك العنؼ ضد أمف ؾمكانػا لالجػتماع لكاحد أك أ
 1.".ىـ اإلجراميؾالدكلػة أك األمػف العاـ أك ضد األشخاص أك األمكاؿ مع عممو بسمك

 177 ،91كفي بعض المكاد األخرل مف األحكاـ الخاصة مف نفس القانكف مثؿ المادة     
 التي سنذكر كؿ نص عمى حدل مف 2الع. كغيرىا مف مكاد ؽ5 مكرر 394 كالمادة ،مكرر

 . أجؿ التكضيح بصكرة أفضؿ

ؿ مف يبمغ السمطات اإلدارية أك ؾيعفى مف العقكبة المقررة : " عمى92تنص المادة     
  .القضائية عف جناية أك جنحة ضد أمف الدكلة قبؿ البدء في تنفيذىا أك الشركع فييا

اإلبالغ قد حصؿ بعد انتياء التنفيذ أك الشركع فيو كاف كتخفض العقكبة درجة كاحدة إذا 
ذلؾ العقكبة درجة كاحدة بالنسبة لمفاعؿ إذا مكف مف ؾكتخفض  .كلكف قبؿ بدء المتابعات

اء في نفس الجريمة أك في جرائـ أخرل مف نفس النكع كنفس ؾالقبض عمى الفاعميف أك الشر
   47 .الخطكرة كذلؾ بعد بدء المتابعات

كفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبيا الجناة شخصيا فإنو ال يقضى بأية عقكبة      
انكا أعضاء في عصابة مسمحة لـ يتكلكا فييا قيادة أك يقكمكا بأم عمؿ أك ميمة ؾعمييـ إذا 

كانسحبكا منيا بمجرد صدكر أكؿ إنذار ليـ مف السمطات العسكرية أك المدنية أك سممكا 
  أنفسيـ إلييا

                                                           

 شرح قانكف ، سميمافعبد اهلل ،301 ص ، المرجع السابؽ،القسـ العاـ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، اكىايبيةعبد اهلل1 
 .214ص ، المرجع السابؽالعاـ، القسـ ، العقكبات الجزائرم

 .302 ص نفسو، المرجع  ، اكىايبيةعبد اهلل2 



                       أنواع المساهمة الجنائية                                       لثانيل اصالف

 

67 
 

كيجكز مع ذلؾ الحكـ عمى مف يعفى مف العقكبة تطبيقا لحكـ ىذه المادة بالمنع مف    
 " . مف ىذا القانكف14ما في مكاد الجنح كبالحرماف مف الحقكؽ المبينة في المادة ؾاإلقامة 

 عدانكف، مؽذا اؿق مف 42دكف اإلخالؿ بأحكاـ المادة : " مكرر ب177تأتي المادة     
  : رار المنصكص عمييا في ىذا القسـشا في جمعية األؾاشترا

ثر الرتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة ؾاتفاؽ بيف شخصيف أك أكؿ  -1
  مف ىذا القانكف، بغرض الحصكؿ عمى منفعة مالية أك مادية أخرل176

قياـ الشخص عف عمـ بيدؼ جمعية األشرار أك بعزميا عمى ارتكاب جرائـ معينة  -2
  :  بدكر فاعؿ في

نشاط جمعية األشرار كفي أنشطة أخرل تضطمع بيا ىذه الجماعة مع عممو أف  - أ
  تو ستساىـ في تحقيؽ اليدؼ اإلجرامي لمجماعةؾمشار

تنظيـ ارتكاب جريمة مف قبؿ جمعية األشرار أك اإليعاز بارتكاب تمؾ الجريمة  - ب
 ." أك المساعدة أك التحريض عميو أك تيسيره أك إبداء المشكرة بشأنو

ؿ مف شارؾ في مجمكعة أك في اتفاؽ تألؼ بغرض ؾ: "5 مكرر 394كتنص المادة     
اف ىذا التحضير ؾ الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القسـ كمفثر ؾاإلعداد لجريمة أك أ

 ." مجسدا بفعؿ أك عدة أفعاؿ مادية، يعاقب بالعقكبات المقررة لمجريمة ذاتيا

لقد نص القانكف عمى أف ىذا الفعؿ يككف مف األفعاؿ الالحقة لمجريمة أم يككف بعد      
 إال أنو يأخذ حكـ ،تماميا كالفاعؿ في ىذه الحالة قد يككف بعيدا كؿ البعد عف الجريمة

الشريؾ بسبب تقديمو المساعدة الالحقة كالمتمثمة في مسكف أك ممجأ أك مكاف الجتماع 
يأخذ : " تنصالج التي.الع. ؽف ـ43 كحسب ما جاءت بو المادة ،المساىميف في الجريمة
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حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقدـ مسكنا أك ممجأ أك مكانا لالجتماع لكاحد أك أكثر مف األشرار 
الذيف يمارسكف المصكصية أك العنؼ ضد أمف الدكلة أك األمف العاـ أك ضد األشخاص أك 

 فإف مقدـ ىذه المساعدة ال يككف شريكا إال إذا كاف ."األمكاؿ مع عممو بسمككيـ اإلجرامي
  فمف يأكم أشرارا ألكؿ مرة ال، عمى ذلؾاالعتيادمعتادا عمى ىذا الفعؿ أم كجكد شرط 

 1.يعتبر شريكا

 االشتراؾ:  الحكمي منيالالشتراؾالج تطبيقات .الع.كلقد كرد في أحكاـ خاصة في ؽ     
 42دكف اإلخالؿ بأحكاـ المادة : " ب2  مكرر177في جمعية األشرار حيث جاءت المادة 

  يعد اشتراكا في جمعية األشرار المنصكص عمييا في ىذا القسـ, مف ىذا القانكف

ثر الرتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة ؾ اتفاؽ بيف شخصيف أك أكؿ -1
   مف ىذا القانكف، بغرض الحصكؿ عمى منفعة مالية أك مادية أخرل176

قياـ الشخص عف عمـ بيدؼ جمعية األشرار أك بعزميا عمى ارتكاب جرائـ معينة  -2
   : بدكر فاعؿ في

نشاط جمعية األشرار كفي أنشطة أخرل تضطمع بيا ىذه الجماعة مع عممو أف  - أ
  .تو ستساىـ في تحقيؽ اليدؼ اإلجرامي لمجماعةؾمشار

تنظيـ ارتكاب جريمة مف قبؿ جمعية األشرار أك اإليعاز بارتكاب تمؾ الجريمة  - ب
 ."أك المساعدة أك التحريض عميو أك تيسيره أك إبداء المشكرة بشأنو

                                                           
 .217 ص  السابؽ، المرجع، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،اهلل سميماف بدع   1
 .9 ص 71الر رقـ . الج، 2004/11/10 المؤرخ في 04-15أضيفت بمكجب القانكف    2



                       أنواع المساهمة الجنائية                                       لثانيل اصالف

 

69 
 

كؿ مف شارؾ في مجمكعة أك : " الع التي تنص. مف ؽ5 مكرر 394 باإلضافة لممادة     
في اتفاؽ تألؼ بغرض اإلعداد لجريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القسـ 

 يعاقب بالعقكبة المقررة لمجريمة ،ككاف ىذا التحضير مجسدا بفعؿ أك عدة أفعاؿ مادية
 1".ذاتيا

النتيجة اإلجرامية : ثانيا 

يترتب عمى قياـ المساىـ التبعي أحد األعماؿ المساعدة أك المعاكنة أك إيكاء األشرار      
 كمنو فإف التحقؽ مف الركف المادم لمجريمة إلى جانب ،ارتكاب المساىـ األصمي جريمتو

 إال أنو ظير ،ركنيا المعنكم ينتج عنو سيكلة في استظيار النتيجة اإلجرامية لممساىـ التبعي
 2.االشتراؾ كالشركع في االشتراؾ في االشتراؾجداؿ في الفقو الجنائي حكؿ حالة 

  :االشتراك في االشتراك-1

يقصد بيا تقديـ شريؾ مساعدة إلى شريؾ أخر بحيث يقـك بدكره تقديميا إلى الفاعؿ        
 كفي ىذه الحالة ظير خالؼ حكؿ مساءلة شريؾ الشريؾ ،األصمي ليتمكف مف تنفيذ جريمتو

 فذىب رأم بالقكؿ أنو لمعاقبة الشريؾ يجب أف تككف ىناؾ ،عف جريمة الفاعؿ األصمي
ذا   كمنو فإف شريؾ الشريؾ ال ، غير ذلؾ فال يعاقبكافعالقة مباشرة بيف الفاعؿ كالشريؾ كا 

 3.يعاقب لعدـ كجكد عالقة مباشرة بينو كبيف الفاعؿ األصمي

كيقـك رأم أخر عمى أنو ليس مف الضركرم كجكد عالقة مباشرة بيف الشريؾ كالفاعؿ       
 كمنو ،بؿ اكتفى بكجكد عالقة سببية بينيما سكاء كانت ىذه العالقة مباشرة أك غير مباشرة

                                                           
 . كما يمييا307 ص  السابؽ، المرجعشرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ، اكىايبيةعبد اهلل   1
 .220 ص ،السابؽ  المرجع، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، سميمافعبد اهلل   2
 .52 ص ،جع السابؽر الـ،القسـ العاـ،  محاضرات في شرح قانكف العقكبات الجزائرم،عمر خكرم 3  
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فإف العالقة بيف الفاعؿ األصمي كشريؾ الشريؾ ىي عالقة سببية غير مباشرة كىك ما 
 كما أف القانكف يتطمب أف يككف ىناؾ ارتباط بيف ، ىذا األخيركمسائمةيتطمب قياـ العقاب 

 1.نشاط الشريؾ ك الجريمة كليس بيف الشريؾ كالفاعؿ كىك الرأم السائد

 : االشتراكالشروع في -2

 إال أف ،تككف ىذه الحالة عندما يقدـ الشريؾ مساعدتو أم يقـك بنشاطو اإلجرامي       
 كفي ىذه الحالة ،الفاعؿ األصمي ال ينفذ الجريمة إما بالعدكؿ عنيا أك ينفذىا بكسيمة أخرل

 استعماؿفإف القانكف يشترط لمعاقبة الشريؾ أف ينفذ الفاعؿ جريمتو أك يشرع في ذلؾ مع 
 ال أساس لو ألف ما يقـك بو االشتراؾ كمنو فإف الشركع في ،المساعدة التي قدميا الشريؾ

 2.الشريؾ مف أعماؿ ىي أعماؿ غير معاقب عمييا أم أنيا أعماؿ تحضيرية ال أكثر

 باسترداد فيجب عمى الشريؾ أف يزيؿ أثر اشتراكو االشتراؾأما فيما يتعمؽ بالعدكؿ عف 
 الجريمة حتى يحقؽ ىذا العدكؿ أثرا كيستفيد تنفيذالمساعدة التي قدميا لمفاعؿ األصمي قبؿ 

   3.الشريؾ مف عدكلو

العالقة السببية : ثالثا

حتى نقـك بمساءلة الشريؾ عف الجريمة التي ارتكبيا الفاعؿ األصمي فيجب أف تتكافر        
عالقة سببية بيف أعماؿ الشريؾ كبيف الجريمة بحيث أف ىذه العالقة ىي التي تؤكد كحدة 

 كعميو فيتكجب إثبات مساىمة ،الركف المادم لمجريمة التي ساىـ فييا الفاعمكف كالشركاء معا

                                                           

 221ص , المرجع السابؽ, القسـ العاـ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم,  سميمافعبد اهلل  1  
 .52 ص  السابؽ، المرجعمحاضرات في قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ،مر خكرمع 2  

 .223ص , نفس المرجع, عبد اهلل سميماف  3  
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 العالقة السببية فال يسأؿ عف انتفاء ففي حالة ،كؿ كاحد منيـ بفعمو في إحداث ىذه الجريمة
 .االشتراؾالجريمة بصفتو شريكا فييا مف قاـ بأفعاؿ 

 ذلؾ ،كىناؾ معايير العتبار أف نشاط المساىـ التبعي لو تأثير كصمة بالعالقة السببية       
 فينا العالقة السببية متكفرة ،إذا ثبت أف الجريمة ما كانت ترتكب لك لـ يأتي الشريؾ بنشاطو

دكف الشريؾ سكؼ ترتكب الجريمة لكف بصكرة مختمفة   في حالة أنوأك ، كالنشاطالجريمةبيف 
 1.فالعالقة السببية ىنا متكافرة إذا كاف لمشريؾ دكر في اتخذىا بصكرة معينة

العنصر المعنوي : البند الثاني

ال يككف الشخص شريكا إال إذا تكفر لديو القصد الجنائي الذم يقـك عمى العمـ       
 يجب أف يعمـ الشخص بكؿ األعماؿ التي تؤدم إلى االشتراؾ حتى تقـك جريمة ،كاإلرادة

 ، كأف يدرؾ أف عممو مجرد حمقة يساىـ بيا مع غيره في تحقيؽ نتيجة معينة،ارتكاب الجريمة
كمنو فإف جيؿ أك كقع في خطأ ما ال يعد شريكا مثؿ مف يشترم عمى شخص سالح عمى 

 فال يعد البائع شريكا في ذلؾ أك كمف يقدـ ،أساس أف يستخدمو لمصيد كارتكب بو الجريمة
  2.مأكل ألشخاص ال يعمـ بأنيـ أشرار فال يعتبر شريكا

مف أجؿ تقديـ تكضيح كفكرة أكثر دقة لممساىمة التبعية قمنا بتناكؿ شركط قياـ االشتراؾ في 
المطمب األكؿ، كلمتفصيؿ كالتعمؽ أكثر البد مف التطرؽ في ىذا الصدد لعقكبة المساىمة 

 التبعية كذلؾ بتكظيؼ المطمب الثاني لذلؾ 
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 عقاب المساهمة التبعٌة: المطلب الثانً

يكقع العقاب عمى المساىـ التبعي بعد التأكد مف تكافر جميع أركاف المساىمة التبعية       
 لكف تحديد مقدار ،مف ركف مادم كمعنكم باإلضافة لمركف الشرعي كما سبؽ أف بينا ذلؾ

العقكبة التي يستحقيا المساىـ التبعي خمؽ بعض الصعكبات كىذا بالنظر إلى المساىـ 
فالمساىمة التبعية تفترض نشاط ال يجرمو . التبعي ىؿ يتأثر ببعض الظركؼ أك اليؤثر بذلؾ

. القانكف

ليذا سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى ما يحدد مقدار عقكبة المساىـ التبعي مف خالؿ       
التعرؼ عمى العقكبة المقررة لمشريؾ في الفرع األكؿ كدراسة الظركؼ المؤثرة عمى جزاء 

 .الشريؾ في الفرع الثاني

 
  فً ظل ما نص علٌه المشرع الجزائري العقوبة المقررة للشرٌك: الفرع األول

يعاقب الشريؾ في : "الج عمى عقكبة الشريؾ كما يمي.الع. مف ؽ44نصت المادة       
جناية أك جنحة بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة 

كال تؤثر الظركؼ الشخصية التي ينتج عنيا تشديد أك تخفيؼ العقكبة أك اإلعفاء منيا     
  .إال بالنسبة لمفاعؿ أك الشريؾ الذم تتصؿ بو ىذه الظركؼ

كالظركؼ المكضكعية المصيقة بالجريمة التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي     
اف يعمـ أك ال ؾتكقع عمى مف ساىـ فييا يترتب عمييا تشديدىا أك تخفيفيا، بحسب ما إذا 

". .كال يعاقب عمى االشتراؾ في المخالفة عمى اإلطالؽ .يعمـ بيذه الظركؼ

 كعمال بيذه ،يتضح لنا أف المشرع رفض استعارة التجريـ كلكنو أخذ باستعارة العقكبة    
القاعدة فإف الشريؾ يخضع لنفس العقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي سكاء مف حيث الطبيعة أك 

. مف حيث المدة
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 فمف يشترؾ مع المساىـ المباشر في ارتكاب جريمة القتؿ المنصكص عمييا في المادة    
 ".القتؿ ىك إزىاؽ ركح إنساف عمدا" :  التي تقـك عمىالع. مف ؽ254

: الع التي جاءت ب. مف ؽ3/263يعاقب بالسجف المؤبد المنصكص عمييا في المادة     
ما يعاقب عمى القتؿ ؾ جػناية أخػرل تمييعاقب عمى القتؿ باإلعداـ إذا سبؽ أك صاحب أك "

اف الغرض منو إما إعداد أك تسييؿ أك تنفيذ جنحػة أك تسييؿ فرار مرتكبي ؾباإلعداـ إذا 
     .اء فييا أك ضماف تخمصيـ مف عقكبتياؾىذه الجنحة أك الشر

كفي جميع الحاالت المنصكص  .كيعاقب القاتؿ في غير ذلؾ مف الحاالت بالسجف المؤبد   
عمييا في ىذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة األسمػحة كاألشياء كاآلالت التي استعممت في 

 ".ارتكاب الجناية مع حفظ حقكؽ الغير حسف النية

 كمف يشارؾ أيضا في جريمة السرقة يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات طبقا    
ؿ مف اختمس شيئا غير مممكؾ لو يعد سارقا كيعاقب ؾ :الع التي تنص. مت ؽ350لممادة 

 .دج500.00 دج إلى 100.000سنكات كبغرامة مف ( 5) إلى خمس( 1)بالحبس مف سنة 

 . كتطبؽ نفس العقكبة عمى اختالس المياه كالغاز كالكيرباء   

ثر مف الحقكؽ ؾيجكز أف يحكـ عمى الجاني عالكة عمى ذلؾ بالحرماف مف حؽ أك أ    
ثر، ؾسنكات عمى األ( 5)عمى األقؿ كخمس ( 1) لمدة سنة  1 مكرر9الكاردة في المادة 

 . ف مف ىذا القانك13 ك12كبالمنع مف اإلقامة طبقا لمشركط المنصكص عمييا في المادتيف 

 1 ".كيعاقب عمى الشركع في ىذه الجنحة بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة    
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     كيطبؽ أيضا عمى الشريؾ العقكبات التكميمية التي تطبؽ عمى الفاعؿ األصمي 
الع كالمتمثمة في تحديد اإلقامة أك المنع منيا كغيرىا . مف ؽ9المنصكص عمييا في المادة 

 :العقكبات التكميمية ىي: "مف العقكبات المنصكص عمييا كالتالي
 الحجر القانكني،  -1
 الحرماف مف ممارسة الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية، -2
 تحديد اإلقامة،  -3
 المنع مف اإلقامة،  -4
 المصادرة الجزئية لألمكاؿ،  -5
 المنع المؤقت مف ممارسة مينة أك نشاط،  -6
 إغالؽ المؤسسة،  -7
 اإلقصاء مف الصفقات العمكمية،  -8
 أك استعماؿ بطاقات الدفع، / الحظر مف إصدار الشيكات ك -9

تعميؽ أك سحب رخصة السياقة أك إلغاؤىا مع المنع مف استصدار رخصة جديدة، -10
سحب جكاز السفر،  -11
 ".نشر أك تعميؽ حكـ أك قرار اإلدانة12

ىذا كمبدأ عاـ حيث يقـك القاضي الجنائي بالحكـ بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة       
 كىك ليس بمانع يمنع القاضي مف النطؽ ،لكؿ شريؾ ساىـ في ىذه الجناية أك الجنحة

 كذلؾ ،بعقكبة أشد أك أخؼ مف العقكبة المقررة قانكنا لممساىـ الشريؾ كالفاعؿ األصمي
.  حسب الظركؼ الشخصية كالمكضكعية المتكفرة

 فممقاضي حرية تقدير ،كىك ما قد ينتج عدـ تطابؽ عقكبة الفاعؿ مع عقكبة الشريؾ     
العقكبة ضمف حدكد سمطتو التقديرية فالقانكف ال يفرض عمى القاضي المساكاة بيف عقكبة 

 باإلضافة إلى استقالؿ كؿ كاحد بظركفو الخاصة التي تؤدم إلى ،الفاعؿ كعقكبة الشريؾ
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التمييز بيف كؿ كاحد مف حيث درجة الخطكرة كمساءلة كؿ منيما عمى نحك مختمؼ كأيضا 
 1.حددت العقكبة ضمف حديف حد أدنى كحد أقصى

يعاقب الشريؾ في جناية أك :" الج في فقرتيا األخيرة.الع. مف ؽ44     كتضيؼ المادة 
   .جنحة بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة

كال تؤثر الظركؼ الشخصية التي ينتج عنيا تشديد أك تخفيؼ العقكبة أك اإلعفاء منيا     
   .إال بالنسبة لمفاعؿ أك الشريؾ الذم تتصؿ بو ىذه الظركؼ

كالظركؼ المكضكعية المصيقة بالجريمة التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي    
اف يعمـ أك ال ؾتكقع عمى مف ساىـ فييا يترتب عمييا تشديدىا أك تخفيفيا، بحسب ما إذا 

 ".كال يعاقب عمى االشتراؾ في المخالفة عمى اإلطالؽ .يعمـ بيذه الظركؼ

حيث أنو ال يسأؿ عمى االشتراؾ إال إذا كاف الفعؿ األصمي جناية أك جنحة، أما إذا      
كاف مخالفة فال يمكف أف يسأؿ عف االشتراؾ فييا باستثناء بعض المخالفات المنصكص 

عمييا كمخالفات الضرب كالجركح العمدية كالمشاجرة كأعماؿ العنؼ كغيرىا مما جاءت بو 
أياـ عمى ( 10)يعاقب بالحبس مف عشر : " في الفقرة األكلى منيا التي تنص442المادتيف 

 .  دج8.000إلى  دج 16.000 ثر كبغرامة مف ؾعمى األ( 2)األقؿ إلى شيريف 

اؤىـ الذيف يحدثكف جركحا أك يعتدكف بالضرب أك يرتكبكف أعماؿ ؾاألشخاص كشر _ 1
عنؼ أخرل، أك التعدم دكف أف ينشأ عف ذلؾ أم مرض أك عجز آلي عف العمؿ لمدة 

يكما كيشترط أف ال يككف ىناؾ سبؽ إصرار أك ترصد أك حمؿ ( 15)تتجاكز خمسة عشر 
  سالح،
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ؿ مف تسبب بغير قصد في إحداث جركح أك إصابة أك مرض ال يترتب عميو عجز ؾ -2
اف ذلؾ ناشئا عف رعكنة أك عدـ احتياط أك ؾأشير ك( 3)لي عف العمؿ لمدة تتجاكز ثالثة ؾ

  عدـ انتباه أك إىماؿ أك عدـ مراعاة النظـ،

ؿ مف حضر كالدة طفؿ كلـ يقدـ عنيا اإلقرار المنصكص عميو في القانكف في ؾ -3
ؿ مف كجد طفال حديث العيد بالكالدة كلـ يسممو إلى ضابط الحالة ؾالمكاعيد المحددة، ك

 يكجب ذلؾ القانكف ما لـ يكافؽ عمى أف يتكفؿ بو كيقر بذلؾ أماـ جية البمدية كماالمدنية 
اممة ؾسنكات  ( 7)ؿ مف قدـ طفال تقؿ سنو عف سبع ؾالتي عثر عمى الطفؿ في دائرتيا، ك
اف قد سمـ إليو لرعايتو أك ألم سبب آخر ما لـ يكف ؾإلى ممجأ أك إلى مؤسسة خيرية متى 

  .غير مكمؼ أك غير ممـز بتكفير الطعاـ لو مجانا كبرعايتو كلـ يكفر لو أحد ذلؾ

 مف ىذه المادة، إال بناء عمى شككل 2ال يمكف مباشرة الدعكل العمكمية في الحالة   
كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة الجزائية عف األفعاؿ المنصكص عمييا في  .الضحية
  أعاله2 ك1الحالتيف 

 100يعاقب بغرامة مف : "الج التي جاءت ب.الع. مكرر مف ؽ442ك ما في المادة      
ثر األشخاص ؾما يجكز أيضا أف يعاقػب بالحبس لمدة عشرة أياـ عمى األؾ دج 1.000 إلى
اؤىـ في مشاجرات أك االعتداء أك أعماؿ عنؼ أك مف يمقكف عمدا مكاد صمبة أك ؾكشر

 . قاذكرات عمى شخص

يعاقب بنػفس العقكبة مف يقمؽ راحة السكاف بالضجيج أك الضكضاء أك التجمير ليال 
ف العمكمية ؾباستعماؿ أدكات رنانة أك زاحـ باأللعاب الجماعية أك بأية كسيمة أخرل في األما

  1."ف المعدة لمركر الجماىيرؾأك في األما
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 الظروف المؤثرة على جزاء الشرٌك: الفرع الثانً

 العقكبة بيف الفاعؿ كالشريؾ حديدإف المشرع الجزائرم تأثر بالنظرية التبعية أيف قرر ت      
 كما أنو قاـ بكضع قكاعد كضكابط ، في فقرتيا األكلى44مف خالؿ ما جاءت بو المادة 

تحكـ عقاب كؿ مساىـ في الجريمة بحسب الظركؼ الشخصية التي تحيط بو كالظركؼ 
 مف 44 حيث جاء في الفقرة الثانية كالثالثة مف المادة ،المكضكعية المتعمقة بالجريمة

 .يعاقب الشريؾ في جناية أك جنحة بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة" الج .الع.ؽ

ال تؤثر الظركؼ الشخصية التي ينتج عنيا تشديد أك تخفيؼ العقكبة أك اإلعفاء منيا إال    
  .بالنسبة لمفاعؿ أك الشريؾ الذم تتصؿ بو ىذه الظركؼ

كالظركؼ المكضكعية المصيقة بالجريمة التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي    
يعمـ بيذه  تكقع مف ساىـ فييا يترتب عمييا تشديدىا أك تخفيفيا بحسب ما إذا كاف يعمـ أك ال

  الظركؼ

 1".كال يعاقب عمى االشتراؾ في المخالفة اإلطالؽ

أثر الظروف الشخصية : ولالبند األ

 الظركؼ الشخصية يجب أف تقتصر عمى صاحبيا فقط إذ يستقؿ كؿ أفيرل المشرع       
 فالظركؼ الشخصية متعمقة بالركف المعنكم لمجريمة فميا دكر في ،مساىـ بظركفو الخاصة

زيادة خطكرة الجريمة مما يستدعي التشديد في عقاب المتيـ أك عكس ذلؾ حيث تخفؼ مف 
 كبيف القانكف حكميا بعدـ التأثير إال عمى مف ،خطكرة الجريمة كبالتالي تخفيؼ عقاب المتيـ

  2. بيا إال مف تتصؿ بو سكاء كاف شريكا أك فاعاليتأثر فال ،تكافرت لديو

  :كىذه الظركؼ تتنكع بحسب تأثيرىا إلى ظركؼ مشددة كأخرل معفية كمخففة    
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  الظروف الشخصية المشددة لمعقاب: أوال

      كىي صفات شخصية تقـك في مف ارتكب الجريمة فيعتد بيا القانكف بتشديد العقاب 
عمى مف تكافرت لديو ىذه الظركؼ المشددة كمثاؿ ذلؾ سبؽ اإلصرار في جرائـ القتؿ 

ؿ مف ارتكب جريمة ؾيعاقب باإلعداـ : "الج.الع.مف ؽ 261كالضرب كالجرح في المادتيف 
.  القتؿ أك قتؿ األصكؿ أك التسميـ 

انت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ ابنيا حديث العيد ؾكمع ذلؾ تعاقب األـ، سكاء    
بالػكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سػنة عػمى أف ال يطبؽ ىذا النص 

 ".كا معيا في ارتكاب الجريمةؾعمى مف ساىمكا أك اشتر

ذا كجد سبؽ إصرار أك ترصد فإف العقكبة تككف السجف "  مف نفس القانكف تنص 265   ك
المؤبد إذا حدثت الكفاة، كتككف السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة إذا أدت 
أعماؿ العنؼ إلى فقد أك بتر أحد األعضاء أك الحرماف مف استعمالو أك فقد البصر أك فقد 
إبصار إحدل العينيف أك أية عاىة مستديمة أخرل كتككف السجف المؤقت مف خمس إلى 

 ."2عشر سنكات في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 

:  الظروف الشخصية المخففة والمعفية من العقاب: ثانيا

 1/52كىي أعذار قانكنية تعفي كؿ مف تكافرت لديو مف العقاب كالتي تقررىا المادة       
األعذار ىي حاالت محددة في القانكف عمى سبيؿ الحصر يترتب عمييا : " الع فتنص.مف ؽ

ما تخفيؼ العقكبة  مع قياـ الجريمة كالمسؤكلية إما عدـ عقاب المتيـ إذا كانت أعذار معفية كا 
   مخففة انتؾإذا 

".   .كمع ذلؾ يجكز لمقاضي في حالة اإلعفاء أف يطبؽ تدابير األمف عمى المعفي عنو   
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 مف نفس القانكف الظركؼ المانعة مف قياـ 47إلى جانب ىذه الظركؼ أضافت المادة   
ال عقكبة عمى مف كاف في حالة جنكف كقت ارتكاب الجريمة دكف " المسؤكلية حيث تنص
 1 ".21 مف المادة 2اإلخالؿ بأحكاـ الفقرة 

أثر الظروف الموضوعية : ثانيالبند ال

ىي ظركؼ عينية تمتصؽ بماديات الجريمة يعني أنيا ظركؼ متصمة بالفعؿ مما جعميا      
 كىي تسرم عمى كؿ مساىـ سكاء كاف فاعال أك ،تغير مف مدل خطكرتو زيادة أك نقصانا

عمى شرط أف يعمـ بيا حتى ال يتفاجأ بما لـ يكف عمى عمـ بو في حالة كجكد . شريكا
 2.ظركؼ مشددة تماشيا مع مبدأ الشرعية

       كالظركؼ المكضكعية قد تككف مشددة أك مخففة فمثاؿ الظركؼ التي تعتبر تشديدا 
لمعقكبة تمؾ التي تمحؽ جريمة السرقة كظرؼ الميؿ أك حمؿ السالح أك التسمؽ كالكسر كىذا 
مما يجعؿ مف ىذه الظركؼ مغيرة لكصؼ الجريمة مف جنحة سرقة بسيطة إلى جناية سرقة 

يعاقب مرتكبك  "الج التي تنص.الع. مف ؽ351باعتبارىا جريمة مكصكفة حسب المادة 
انكا يحممكف أك يحمؿ أحد منيـ أسمحة ظاىرة أك مخبأة حتى كلك ؾالسرقة بالسجف المؤبد إذا 

 . كقعت السرقة مف شخص كاحد كلـ يتكافر أم ظرؼ مشدد آخر

بة التي ؾاف الجناة يضعكف السالح أك يضعو أحدىـ في المرؾكتطبؽ العقكبة ذاتيا إذا    
 " . استقمكىا إلى مكاف الجريمة أك استعممكىا في تأميف فرارىـ

كمف قبيؿ الظركؼ المكضكعية التي مف شأنيا تخفيؼ العقكبة عذر كقكع ضرب شديد    
مف أحد األشخاص فيدفع المعتدل عميو الرتكاب جريمة القتؿ أك الجرح أك الضرب حسب 

يستفيد مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب مف " الج التي نصت .الع. مف ؽ278المادة 

                                                           

 307-311 ص  السابؽ المرجعشرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ، اكىايبيةعبد اهلل 1 
 .229ص  السابؽ،  المرجعشرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ، سميمافعبد اهلل 2 
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 إذا ارتكبيا لدفع تسمؽ أك ثقب أسكار أك حيطاف أك تحطيـ مداخؿ المنازؿ أك األعذار
ذا حدث ذلؾ أثناء الميؿ فتطبؽ  .ف المسككنة أك ممحقاتيا إذا حدث ذلؾ أثناء النيارؾاألما كا 

 ."4أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 

كنذكر 1 منيا مف نفس القانكف283 إلى 277 الذم نصت عميو المكاد مف االستفزازكعذر   
 : بعض المكاد كمثاؿ عمى ذلؾ كالتالي

 إذا األعذار يستفيد مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب مف : " ب277حيث جاءت المادة 
 " .دفعو إلى ارتكابيا كقكع ضرب شديد مف أحد األشخاص

 إذا دفعو فكرا إلى ارتكابػيا كقكع األعذاريستفيد مرتكب جناية الخصاء مف  : ": 280كالمادة 
 ." ىتؾ عرض بالعنؼ

 : ذا ثبت قياـ العذر فتخفض العقكبة عمى الكجو اآلتي:  ب283كجاءت المادة 

الحبس مف سنة إلى خمس سنكات إذا تعمؽ األمر بجناية عقكبتيا اإلعداـ أك السجف (1
 .المؤبد

 .الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف إذا تعمؽ األمر بأية جناية أخرل(2

 .الحبس مف شير إلى ثالثة أشير إذا تعمؽ األمر بجنحة(3

 مف ىذه المادة يجكز أف يحكـ أيضا عمى 2 ك1في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرتيف 
 ." ثرؾالجاني بالمنع مف اإلقامة مف خمس سنكات عمى األقؿ إلى عشر سنكات عمى األ
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الظروف المختمطة : ثالثالبند ال

 ظركؼ شخصية كمكضكعية في نفس الكقت فيي تزيد مف إثـ أنياعرفيا الفقو عمى         
 فتزيد مف شدة خطكرتو مما ،الشخص الذم اتصمت بو كتأثر عمى الفعؿ المجـر المرتكب

 كصؼ الجريمة فيي ظركؼ تتصؿ بالشخص الجاني كتنعكس عمى تغييريؤدم إلى 
 كمثاؿ ذلؾ صفك ابف المجني عميو في جريمة القتؿ فيتغير كصؼ الجريمة مف ،الجريمة

الع كعقكبتيا السجف المؤبد إلى قتؿ . مف ؽ3/263القتؿ العمد المنصكص عميو في المادة 
  . كعقكبتيا اإلعداـ1/261 ك 258األصكؿ في المادتيف 

يعاقب عمى القتؿ باإلعداـ إذا سبؽ أك صاحب أك :  ب263 حيث يأتػي نص المادة     
اف الغرض منو إما إعداد أك تسييؿ أك ؾتمى جػناية أخػرل آما يعاقب عمى القتؿ باإلعداـ إذا 

اء فييا أك ضماف تخمصيـ مف ؾتنفيذ جنحػة أك تسييؿ فرار مرتكبي ىذه الجنحة أك الشر
 . عقكبتيا

  .كيعاقب القاتؿ في غير ذلؾ مف الحاالت بالسجف المؤبد  

كفي جميع الحاالت المنصكص عمييا في ىذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة األسمػحة   
 " .كاألشياء كاآلالت التي استعممت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقكؽ الغير حسف النية

  ؿ مف ارتكب جريمة القتؿ أك قتؿ األصكؿ ؾيعاقب باإلعداـ : "  عمى261كتنص المادة     
انت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ ابنيا حديث ؾكمع ذلؾ تعاقب األـ، سكاء . أك التسميـ 

العيد بالػكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سػنة عػمى أف ال يطبؽ ىذا 
 ".كا معيا في ارتكاب الجريمةؾالنص عمى مف ساىمكا أك اشتر

 االجتياد إليوكفي ىذه الحالة مف الظركؼ اتبع المشرع الجزائرم السبيؿ الذم تكصؿ        
القضائي الفرنسي الذم قرر ىذا األخير تشديد عقكبة الشريؾ مثمما تشدد عقكبة الفاعؿ 

ف لـ يعمـ الشريؾ بيذا الظرؼ المشدد كمف أجؿ تفادم أم كضع غير . األصمي كحتى كا 
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مقبكؿ أخالقيا عمد إلى اعتبار الشريؾ فاعال أصميا مساعدا حتى تطبؽ عميو العقكبة المقررة 
   1.لمفاعؿ األصمي

 

 مسؤولية الشريك في جريمة تتنافى إرادتو فييا : الفرع الثالث

     قد يككف االتفاؽ بيف الفاعؿ كالشريؾ عمى ارتكاب الجريمة المحددة كلكف يحدث أف 
يخرج الفاعؿ األصمي عف ذلؾ االتفاؽ بارتكابو جريمة أخرل، أم أف يرتكب الفاعؿ جريمة 

غير التي أرادىا الشريؾ أيا كانت صكرة اشتراكو، كمف أبرز مظاىر ىذا االختالؼ إف تككف 
  2.ىذه الجريمة أشد أك أخؼ مف التي أراد الشريؾ المساىمة فييا

       إال أف خطة التشريعات اختمفت في مكاجية ىذه النقاط فأغفؿ النص عمييا تاركا ذلؾ 
لمقكاعد العامة المسؤكلية الجنائية، كبعضيا كضع نصكصا في شأنيا كالتي تخرج عف 

  3.القكاعد العامة

      كرغـ اختالؼ التشريعات في ذلؾ إال أنو ال يمكف لمشريؾ في كمتا الحالتيف تجنب 
المساءلة الجنائية، إذ يكقع عميو العقاب، كلكف قد اختمؼ تمؾ العقكبة في ذلؾ كال يفمت 

  4.الشريؾ مف العقكبة المقررة لو

 

                                                           

 .159 ص ، المرجع السابؽ، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ،أحسف بكسقيعة 1 
           ،2010 ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، دكف طبعة، القسـ العاـ، قانكف العقكبات،أميف مصطفى محمد  2

 .       313ص     
 . 446 ص ، المرجع السابؽ، المساىمة الجنائية في التشريعات العربية،محمكد نجيب حسني  3  
            ، الطبعة األكلى، دراسة مقارنة، المساىمة الجنائية في الجرائـ الكاممة كالغير الكاممة،مصعب اليادم بابكر  4 

  .60 ص ،1988 ،بيركت ،الجيؿ دار     
 



                       أنواع المساهمة الجنائية                                       لثانيل اصالف

 

83 
 

 في حالة ارتكاب جريمة أخف : البند األول

    عند ارتكاب جريمة مف طرؼ المساىـ األصمي قد تككف أقؿ جسامة مف تمؾ التي أرادىا 
الشريؾ، فيثار حكؿ ذلؾ عف مدل معاقبة الشريؾ بالنسبة لمجريمة التي أرادىا كىي األشد 

 .  في المساىمة مقارنة بالجريمة المرتكبة فعال

الج لـ تتضمف نصا خاصا يعالج ىذا النكع مف الحاالت، .     إف أحكاـ االشتراؾ في الؽ
إال أنو مف اجؿ العثكر عمى حؿ ليا تـ المجكء إلى إلى القكاعد كاألحكاـ العامة لالشتراؾ، 
كذلؾ إذا كانت الجريمة المرتكبة فعال كىي األخؼ مشمكلة بقصد الشريؾ كحالة ما إذا لـ 

تكف مشمكلة بو، كذلؾ بالنظر إلى ماديات الجريمة كيعني ذلؾ معاقبتو عف األخؼ ما دامت 
مشمكلة بقصده، كال شؾ في شمكلو ليا، ألف الجريمتيف تشتركاف في أغمب عناصرىا المادية 

ككمثاؿ عمى ذلؾ قصد االشتراؾ عمى جريمة القتؿ . كتعتبر األخؼ جزءا مف الجريمة األشد
 . كلكف الفاعؿ األصمي ارتكب جريمة الشركع فييا أك الجرح العمدم كلـ يقـ بالقتؿ

    ك في ما يتعمؽ بحالة عدـ مسائمة الشريؾ في ىذه الحالة عف الجريمة األشد ألنيا في 
الكاقع لـ تتحقؽ ما داـ أف االشتراؾ في األصؿ غير معاقب عميو إال عند ارتكاب الفعؿ 

  1.الغير المشركع، فاف الشريؾ ال يسأؿ عف األخؼ لعدـ شمكؿ قصده ليا

 ارتكاب جريمة أشد : البند الثاني

     قد يرتكب المساىـ األصمي جريمة أشد جسامة مف التي أرادىا المساىـ التبعي، كقد 
يككف ىذا االختالؼ كميا كقد يككف جزئيا، ككمثاؿ عمى االختالؼ الكمي يف الجريمتيف كأف 
يحرض شخص أخر أك يقدـ مساعدتو لو عمى ارتكاب جريمة سرقة في منزؿ فيرتكب جريمة 

                                                           

     ،324 ص ، المرجع السابؽ، نظرية االشتراؾ في الجريمة في قانكف العقكبات الجزائرم المقارف،محمد العساكر1  2   
    326، 327. 
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قتؿ، أما االختالؼ الجزئي كأف يحرض أخر عمى ارتكاب جريمة تزكير في محرر عادم 
  1.كيقـك الجاني بالتزكير في محرر رسمي

     كمف أجؿ مساءلة الشريؾ في ىذه الحالة أقر الفقو كالقضاء إلى جانب تكافر أركاف 
االشتراؾ ذاتو أف تككف الجريمة التي يرتكبيا الفاعؿ نتيجة محتممة ألفعاؿ االشتراؾ بحيث 
تتكافر عالقة كطيدة بيف نشاط الشريؾ كالجريمة التي يسأؿ عنيا بحيث تعد نتيجة ألفعاؿ 

   2.االشتراؾ سكاء تكقعيا الشريؾ كفقا لممجرل العادم لمجريمة أك كاف عميو أف يتكقعيا

    كنقصد بذلؾ أف الفقو أجمع عمى عدـ مساءلة الشريؾ عف الجريمة األشد إال إذا تكافرت 
الرابطة لدل أغمب الفقياء في تكافر العمـ لدل الشريؾ بالجريمة األشد، بينما تتحقؽ لدل 

 . آخريف بمجرد تكقعو أك كجكب تكقعو ليا

الج لـ ينص عمى ىذه الحالة بنص خاص كصريح إال أنو يستخمص مف القكاعد .    إف الؽ
العامة كالنصكص لالشتراؾ عف الجريمة التي يرتكبيا الفاعؿ أف تتكافر العالقة المادية بيف 

  3.فعمو كبينيا أف يتجو إلييا قصده المباشر أك الغير المباشر

 

 

 

 

                                                           

 
       ،2010 ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، القسـ العاـ، قانكف العقكبات،أميف محمد مصطفى2  
 .315 ص     

 .319 ص ، المرجع السابؽ، نظرية االشتراؾ في الجريمة في قانكف العقكبات الجزائرم المقارف،محمد العساكر3  
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من خالل الدراسة التي قمنا بيا لموضوع المساىمة الجنائية في التشريع الجزائري       
تعرفنا عمى أن المساىمة تقوم عمى تعدد الجناة ووحدة الجريمة وىما عنصرين أساسيين 

 وتتحقق النتيجة الجرمية المتعمقة بيا نتيجة تضافر جيود عدة أشخاص في تنفيذ ،لقياميا
كما أن األىمية القانونية لممساىمة الجنائية تتجمى في نوعييا األساسية , مشروعيم اإلجرامي

والتبعية بحيث أن الفاعل األصمي ىو الذي يمثل المساىمة األصمية والشريك يمثل صورة 
.  لنوعي المساىمةواإلجرائيةوتظير أىميتيا أيضا في التفرقة الموضوعية , المساىمة التبعية

 تحت بإبرازىاكما اتضح أن المشرع الجزائري تناول أىمية المساىمة الجنائية حيث قام      
 منو من األول الفصل ،من الباب الثاني, عنوان المساىمة في الجريمة في الكتاب الثاني

 . من ىذا القانون46 حتى 41 في المواد قوباتالعانون ق

:  األساسية المتمثمة فيالنتائجومن ىذه الدراسة تحصمنا عمى بعض     

ميز المشرع الجزائري بين المساىمين من خالل تبنيو لممذىب الشخصي وىذا واضح من  -1
رادة المساىمين في الجريمة قوبات، العانون خالل ما نص عميو في ق فيو يعتمد عمى نية وا 

. بحسب الخطورة التي تتضمنيا

قام المشرع الجزائري باالعتماد عمى مزيج متكون من النظرية التبعية ونظرية االستقاللية -2
.  دور المساىمين والعقاب المقرر في حقيمإلبراز

فصل المشرع بين المساىمة األصمية المتمثمة في المساىمة المباشرة التي يرتكبيا الفاعل -3
. والمساىمة التبعية التي يرتكبيا الشريك وتكون مساىمة غير مباشرة

اعتبر المشرع الفاعل المعنوي والمحرض فاعالن أصميان وىذا ما جاء بو وفق تعديل -4
 حيث أصبح المحرض فاعال أصميا بعد ما كان شريكا وىو ما أصبح مخالفا 04/82القانون 

. لمتشريعات األخرى
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بعد مجموعة النتائج المتحصل عمييا وسنوضح بعض المقترحات والنقاط التي رأينا       
: بأنو من الضروري لفت االنتباه نحوىا وىي

إن المذىب الشخصي الذي اعتمده المشرع الجزائري ىو محل جدال بين الفقياء ومحل -1
أن السمطة التقديرية لكل قاض ستقوم   باإلضافة إلى،نقد وىو ما يؤدي إلى ترك فراغ قانوني

. بخمق اختالف في األحكام الصادرة

إن المحرض يمكن أن يتخمص من جريمتو بكل سيولة كأن ينكر ذلك مدعيا أنو أراد -2
 ومن السيل أن يخمق فكرة الجريمة في ذىن ،إثارة البغض والكراىية لدى الشخص ال أكثر

. الجاني دون المجوء إلى الشروط التي وضعيا المشرع

عمى المشرع أن ينص بمقدار عقوبة كل من الفاعل والشريك بكل دقة وفق كل الظروف -3
 العقوبة ىي نفسيا و كالىما متساويان من ىذه الناحية فميس ىناك تفمادام ،المتعمقة بيما

. داع من الفصل بينيما واعتبار مساىم أصمي ومساىم تبعي كل عمى حدى

وفي ما يخص شريك الشريك لم ينص المشرع عمى ذلك فكان من األفضل لو قام المشرع -4
                         . الحالة في نص صريحىذهبالتطرق إلى 

وعميو فمن خالل دراستنا البسيطة تمكنا من تقديم توضيح وتعريف لموضوعنا              
براز أىم النقاط التي تتمحوره واستخمصنا أىم ما جاء بو المشرع الجزائري في قانون  وا 

.العقوبات  
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 ، ديوان المطبوعات الجامعية، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات:باسم شياب -
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مــلخص المذكرة 

 

بعد القيام ببحثنا البسيط المتمثل فً المساهمٌ الجناُيٌ فً التشريع 

الجزاُريَ لقد تعرضنا من خاللى إلٍ التعريف بموضوعنا وماهيتى التً 

وظفناها فً الفصل األول الذي يتضمن بدوره علٍ عناصر الثانويٌ 

المتمثلٌ فً أركان المساهمٌ الجناُيٌَ مع ذكر أهم النظريات والمذاهب 

التً جاءت فً صد د دراسٌ المساهمٌ ووضع أسس نرتكز عليوا فً 

هذه الدراسٌَ وإبراز أهم المواقف التً أخذ بوا المشرع الجزاُري فً 

.  ما يتعلق بالمساهمٌ الجناُيٌ

كما قمنا بالتطرق إلٍ أنواع المساهمٌ الجناُيٌ وتخصيص لوا الفصل 

الثانً من بحثنا الذي ينقسم إلٍ قسمينَ أولوما المساهمٌ األصليٌ التً 

درسنا أركانوا بالتفصيل مع الوقوف علٍ ما أخذ بى المشرع الجزاُري 

أما فً ما يخص القسم الثانً . من عقوبات لوذا النوع من المساهمٌ

تتضمن التعريف بالمساهمٌ التبعيٌَ وإبراز عقوبٌ الشريك وما مدى 

تأثره بالظروف المختلفٌ سواء كانت مشددة أو مخففٌ أو حتٍ ظروف 

شخصيٌ أو موضوعيٌ تحت ضوء قانون العقوبات الجزاُري 
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