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أي اإلجرامیةلتتحقق النتیجة ألرتكبھاالشك انھ حتى ترتكب جریمة البد ان یتقدم شخص ما 
یجب ان یكون ھناك فاعالً للجریمة المكونة لھا وھو ما یسمى بالفاعل المادي لھا ، وقد یكون 
مجرد دافع یتولى ومن خالل شخص اخر تنفیذ الجریمة بحیث یعتبر األول ھو فاعل غیر مباشر 

لغیر ویخلق المادیة لتنفیذ الجریمة وھذا الفاعل الدافع لغیره یحرض ھذا ااإلرادةبینما یمثل الثاني 
وھنا نفرق فیما اذا كان الشخص الذي وجھ الیھ الرتكابھاالفكرة في ذھن المحرض ویوجھ ارادتھ 

التحریض اھالً لتحمل المسؤولیة او كان سيء النیة وفیما اذا كان الشخص الذي وجھ غیر اھل 
فاعالً اصلیاً لتحمل المسؤولیة الجزائیة او كان حسن النیة ، ففي الحالة األولى یعتبر المحرض

اما في الحالة الثانیة وھو ما یدور علیھ موضوع بحثنا . والشخص الذي استقبل التحریض شریكاً 
األدراك او التمییز عنده النعدامفأننا نرى ان المحرض استعمل شخصاً عدیم المسؤولیة 

ھذا فاعالً كالصغیر والمجنون او كان حسن النیة لعدم توافر القصد الجرمي لدیھ ، فھل یعتبر
  .للجریمة ام انھ محرضاً فقط ؟ 

  
ان موضوع الفاعل المعنوي للجریمة اثار في اوساط الفقھ خالفاً حول مدى اعتباره فاعالً اصلیاً 
للجریمة فطفق رأي یعارض ذلك بینما اید البعض األخر ھذا ، ولم یكن حال التشریع بأفضل من 

صوصھ والبعض األخر لم یشر ال من قریب و ال ھذا فبعضھا اید ھذه الفكرة ونص علیھا في ن
من بعید لھذا الموضوع وكأنما ترك األمر للقضاء لیقول كلمتھ فیھ وفقا للظروف والمالبسات 

  .التي تحیط ارتكاب الجریمة 
  

الفقھي علیھا كانت ولیدة ونتاج الفقھ حیث  كان نتیجة اعتناق الفقھ االختالفان ھذه الفكرة رغم 
فأن لم یكن الفاعل )١(المطلقة والذي یقضي بمعاقبة الشریك وفقاً لمعاقبة الفاعل رةاالستعامبدأ 

التشریع العقابي ولھذا ومبادئمعاقباً فأن الشریك سوف یفلت من العقاب وھذا ما تأباه العدالة 
  .آنذاكنھضت ھذه النظریة لتسد الثغرة الموجودة 

  
ى ثالثة مباحث تناولنا في األول بیان مفھوم فكرة علیھ ولإللمام بموضوع بحثنا فقد قسمنا  ال

الفاعل المعنوي وخصصنا الثاني لتوضیح األساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي بینما تطرقنا 
في المبحث الثالث لبیان موقف الفقھ والتشریع العراقي والمقارن من ھذه الفكرة ، ثم اختتمنا بحثنا 

  . نتائج بخاتمة ضمناھا ماتوصلنا الیھ من


