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ملخص
يعرف االتفاق اجلنائي الذي يطلق عليه يف اللغة الفرنسية ()Association de malfaiteurs
و يف اللغة االجنليزية ( )Conspiracyعلى انه ( اجتماع رجال العصاابت من اجل ارتكاب جناية او
جنحة ) ,و كذلك ( عندم ا يتفق شخصان او اكثر على فعل او التسبب يف فعل لتحقيق ارتكاب جرمية
معينة ) .
و كذلك تعرف على انه (احتاد شخصني او اكثر على ارتكاب جرمية ما او على االعمال اجملهزة او املسهلة
الرتكاهبا و لو كام معلقا على شرط و سواء كان الغرض النهائي من االتفاق ارتكاب اجلرائم او حىت
اختاذها وسيلة للوصول اىل غرض مشروع ) كما و يعرف كذلك ابن االتفاق اجلنائي على انه ( تقابل ارادة
املتفقني و ان ينعقد العزم بينهم على مر معني يتمثل ابرتكاب اجلرمية موضوع االنعقاد على ارتكاب جرمية)
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و من هذه التعريفات نرى ابن مفهوم اجلرمية ال يتعدى حدود العزم املشرتك و اجتماع ارادات االشخاص حنو
 و ابلرغم من ذلك ان بعض القوانني و منها قانون العقوابت العراقي فرض فيها املشرع, ارتكاب اجلرمية
 و من جهة,عقوبة على ذلك و هذا يبدوا خروجا عن املبدأ القائل ابن قانون العقوابت يعاقب على االفعال
 و لذلك,اخرى ال ميكن جتهل حقيق ة خطورة االتفاق اجلنائي ابعتبارها اللبنة االوىل حنو ارتكاب اجلرمية
. 55 سنبحث يف املصلحة احملمية من هذا التجرمي مستعرضني مفهوم و اركان اجلرمية و مدى دستورية املادة
 االول سنبني فيه تعريف جرمية االتفاق اجلنائي و الثاين اركان هذه اجلرمية اما يف: و ذلك يف مطالب ثالث
. الثالث فسنقوم بدراسة دستورية هذا النص
summary
The criminal agreement is defined as a meeting of gangs to commit a felony or
misdemeanor, and (when two or more persons agree to act or cause an act to commit a
particular crime)
It is also known as the union of two or more persons to commit an offense or for the acts
which are processed or facilitated, and if they are suspended on condition and whether the
ultimate purpose of the agreement is to commit the crimes or even to take them as a
means of reaching a legitimate purpose. Criminal agreement that (meet the will of the
agreed and resolve among them over a certain time is the commission of the crime
subject to the convening of the commission of a crime)
It is clear from these definitions that the concept of crime does not exceed the limits of
joint determination and the meeting of the will of persons to commit the crime. However,
some laws, including the Iraqi Penal Code, impose a penalty on the legislator. This seems
to depart from the principle that the Penal Code punishes On the other hand, can not be
unaware of the seriousness of the criminal agreement as the first brick to commit the
crime, and therefore we will examine the interest protected from this criminalization,
reviewing the concept and pillars of crime and the extent of the constitutionality of
Article 55. And in three sections: the first we will show the definition of the crime of the
criminal agreement and the second pillars of this crime, either in the third we will
examine the constitutionality of this text.

املقدمة
,ال شك يف ان املغزى االساسي لنشوء القاعدة القانونية امنا يكمن يف ترسيخ و صون حقوق االنسان
, و لكي يتم جتسيد هذه الفكرة.فهي االداة الضامنة لتمتع الفرد حبقوقه و حرايته على اساس فكرة التنظيم
 عندما تبنت الشرعة,هبت الدول الدميقراطية لتلزم نفسها بضرورة احرتام حقوق االنسان على الصعيد الدويل
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الدولية حلقوق االنسان  ,و على الصعيد الداخلي  ,عندما تبنت هذه املبادئ يف دساتريها لتلزم مشرع
القانون العادي اباللتزام مببادئ الدستور تفعيال ملبدأ الشرعية.
و لذلك ,دأب املشرع اجلنائي اىل تبين مبدأ الشرعية اجلنائية ضماان لصون حقوق االنسان و محايتها من
االفتئات .و وفقا لذلك ,ال ميكن حتديد اجلرائم و ايقاع العقوابت بعيدا عن النص التشريعي الذي حيدد
االركان املكونة هلا على حنو واضح و دقيق .و من نتائج الشرعية اجلنائية ,ال جرمية و ال عقوبة بغري نص  ,و
ال عقاب اال على االفعال اليت تكون يف وقت اقرتافها جرمية.
اال ان القانون العراقي ,و كان قبله القانون املصري ,قد جرم االتفاق اجلنائي الذي يتحقق مبجرد اتفاق
ارادات اجلناة ,فهل تعد جمرد اتفاقات االرادات مبثابة افعاال ؟ و هل ميثل ذلك خروجا على مبدأ الشرعية؟ ام
ان جرمية االتفاق اجلنائي ضرورة يراها املشرع للحد من ارتكاب اجلرائم و هي يف بداية مراحلها؟
و لذلك سنتناول يف هذا البحث مفهوم جرمية االتفاق اجلنائي و اركاهنا و مدى دستورية جترمي االتفاق
اجلنائي و ذلك عرب مطالب ثالثة.
املطلب االول
تعريف االتفاق اجلنائي
الفرع االول  :التعريف الفقهي لالتفاق اجلنائي :
يعرف االتفاق اجلنائي الذي يطلق عليه يف اللغة الفرنسية ( )Association de malfaiteursاو
) (complotمبعىن املؤامرة و يف اللغة االجنليزية ( )Conspiracyعلى انه ( اجتماع رجال من) ,1و
كذلك ( عندما يتفق شخصان او اكثر على فعل او التسبب يف فعل لتحقيق ارتكاب جرمية معينة ).2
 1ينظر قاموس ( لينرتنت) ابللغة الفرنسية و املنشور على موقع :
 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/association-de-malfaiteursاتريخ الزايرة ( )2018/1/3
 -2د .علي راشد  ,القانون اجلنائي ,املدخل و اصول النظرية العامة ,ط  , 2دار النهضة العربية  ,القاهرة  ,1974ص – .463
http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/indianpenalcode/120a.php?Titl=Indian%20Penal%2
.0Code,%201860>&STitle=Definition%20of%20criminal%20conspiracy
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و كذلك تعرف على انه (احتاد شخصني او اكثر على ارتكاب جرمية ما او على االعمال اجملهزة او املسهلة
الرتكاهبا و لو كان معلقا على شرط و سواء كان الغرض النهائي من االتفاق ارتكاب اجلرائم او حىت

اختاذها وسيلة للوصول اىل غرض مشروع ) 3كما و يعرف كذلك ابن االتفاق اجلنائي على انه ( تقابل ارادة
املتفقني و ان ينعقد العزم بينهم على مر معني يتمثل ابرتكاب اجلرمية موضوع االنعقاد على ارتكاب جرمية
).4
و يعرف كذلك أبنه ( انعقاد إرادتني أو أكثر على ارتكاب اجلرمية و ھو يفرتض عرضا من أحد الطرفني
صادفه قبول الطرف االخر ) . 5و كل هذه التعريفات متشاهبة من حيث اهلدف و تشرتك يف حتديد العناصر
و على راسها اهنا قائمة على فكرة احتاد االرادات و انعقادها على حنو غري مشروع.
الفرع الثاين :التعريف التشريعي لالتفاق اجلنائي:
عرف االتفاق اجلنائي يف قانون العقوابت الفرنسي فقد عرف االتفاق اجلنائي يف املادة  1/ 450على انه (
جمموعة مشكلة من االشخاص هتدف على االعداد جلرمية او جنحة او جمموعة من اجلرائم و اجلنح املعاقب
عليها مخس سنوات كحد ادىن )
وجد اتفاق جنائي كلما احتد شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي األعمال اجملهزة أو
املسهلة الرتكاهبا ويعترب االتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم ال إذا كان ارتكاب اجلناايت أو
اجلنح من الوسائل اليت لوحظت يف الوصول إليه)...
اما قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969عرف االتفاق اجلنائي يف املادة  55منه على انه (اتفاق
شخصني أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غري معينة أو على األفعال اجملهزة
واملسهلة الرتكاهبا مىت كان االتفاق منظما ولو يف مبدأ تكوينه) و يؤخذ على هذا التعريف انه اشرتط ان
يكون االتفاق منظما و هو خالف التعريفات اليت وردت يف موضوع االتفاق حيث مل يتضح مقصد املشرع
من ايرا ده لكلمة منظمة ,و مل جند مفهوما علميا حمددا لكلمة االتفاق املنظم .رغم ان مثة من حاول رسم
مالمح فكرة التنظيم يف االتفاق اجلنائي ابلقول ابنه يقصد بفكرة التنظيم احتاد إرادات اجلناة و تقابلھا
 3د .علي حسني اخللف ,الوسيط يف شرح قانون العقوابت ,النظرية العامة ,اجلزء االول ,الطبعة االوىل  ,مطبعة الزهراء ,بغداد  ,1968ص .800
https://www.thoughtco.com/the-crime-of-conspiracy-970850 4
5

(د.حمم ــود جني ــب ح ــسين :ش ــرح ق ــانون العقوابت ,الق ــسم الع ــام ,ط,5دار النه ــضة العربي ــة ,القاهرة , 1982 ,ص.42
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بشكل واحد للقيام ابلعمل غري املشروع ,وال يشرتط ان يكون االتفاق منظما من بدء تكوينه إىل وقت
انتھائه  ,وإمنا يكفي ان يكون منظما لفرتة تسمح للقول ابن اتفاقا ما قد عقد ولو كان ذلك يف مبدأ
تكوينه وانفراط عقده فيما بعد . 6و حنن نرى ان من غري اجملدي التربير اىل املشرع العراقي اشرتاطه لعنصر
التنظيم يف االتفاق لصعوبة حتديده من قبل القاضي  ,اما فيما يتعلق ابجلدية يف االتفاق من عدمها فاهنا
تتعلق ابلركن املعنوي و ليس املادي ,و القاضي هنا يكتفي فقط ابالستدالل على عقد االرادات ولو كانت
ملدة قصرية و مل جند تطبيقا قضائيا يبحث يف فكرة التنظيم يف تالقي االرادات.7

و من املالحظ ان جممل التعريفات تركز على عناصر مشرتكة لتكوين االتفاق اجلنائي و منها انعقاد االرادات
( فكرة العقد املخالف للقانون ) و العصبة اليت تتكون من اكثر من شخص و هو ما تقتضيه فكرة اتفاق
االرادات و كذلك قيد جترمي االتفاق اجلنائي على اجلناايت و اجلنح حتديدا.
املطلب الثاين
اركان جرمية االتفاق اجلنائي
من املسلم به ان اجلرائم بصفة عامة ال ميكن ان تتحقق دون هنوض اركاهنا املعروفة و اليت تتمثل ابلركن املادي
و املعنوي اضافة اىل الركن الشرعي .اال ان جرمية االتفاق اجلنائي رمبا متتاز بركن خاص تبعا للطبيعة اخلاصة
هلذه اجلرمية و هي ركن املوضوع.

6

ينظرد .فخ ــري عب ــد ال ــرزاق احل ــديثي ,ش ــرح ق ــانون العقوب ــات – الق ــسم الع ــام ,بغ ــداد , 1992 ,ص ,264و اشار اليه د .طالل البدراين  ,االتفاق

اجلنائي  ,جملة الرافدين للحقوق  ,اجمللد  , 14العدد  , 51السنة  .16ص .151
7

انظر على سبيل املثال حكم حمكمة النقض املصرية املرقم  24012لسنة  74القضائية يف جلستها  4ديسمرب  .2004و املرقم 26293لسنة  67يف
13

جلستها

مارس

.2000

;http://laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=89876&%D8%B6%D8%B1%D8%A8
-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AA
اتريخ الزايرة .2018/11/10
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الفرع االول  :الركن املادي يف جرمية االتفاق اجلنائي
يعرف الركن املادي يف املادة  28من لقانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969على انه (سلوك
إجرامي ابرتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل أمر به القانون ).فمن املعروف إن القانون اجلنائي
ال يعاقب عل ى جمرد النوااي واألفكار اإلجرامية ما مل أتخذ مظهرا خارجيا يدل عليها ويطابق نص التجرمي,
لذلك فإن الواقعة اإلجرامية تستلزم سلوكا إجراميا حيققها ليأيت بعد ذلك حبث مسؤولية مرتكبها وحتديد
اجلزاء الذي يطبق عليه ونظرا ألمهية السلوك يف بناء الواقعة اإلجرامية إذ ال جرمية بدون سلوك فإنه كثريا ,ومن
ابب التغليب ما يقصد ابلركن املادي هذا السلوك ذاته ,رغم أنه أحياان يكون غري كاف لتحديد اجلرمية أبن
اشرتط املشرع حصول نتيجة حمددة ,أو أن تضاف إليه عناصر أخرى من طبيعة غري مادية كعنصر عدم
رضى الضحية عن جرمية االغتصاب وعنصر ملكية الغري للمال املسروق يف السرقة.
لذلك فالعناصر العامة للركن املادي للجرمية هي السلوك الذي حيقق الواقعة اإلجرامية وهو عنصر مشرتك بني
كل اجلرائم والنتيجة اإلجرامية املرتتبة عليه يف جرائم النتيجة ,وعالقة السببية بني السلوك والنتيجة عن هذه
األحوال مع مراعاة العناصر اإلضافية اليت قد يتطلبها القانون خبصوص بعض اجلرائم فتعد عناصر خاصة هبا.
اما الركن املادي يف جرمية االتفاق اجلنائي فرمبا خيتلف بعض الشيء يف عناصره عن العناصر التقليدية للركن
املادي ,و هذا كان السبب املباشر وراء ااثرة حفيظة الفقه اجلنائي الذي احتدم يف نقاشه بني مؤيد و
معارض لتجرميه 8.حيث ان الركن املادي يف اجلرمية حمل البحث يتمحور بصورة عامة حول االتفاق .بعبارة
اخرى ان الركن املادي يف جرمية االتفاق اجلنائي هو االتفاق ذاته الذي يتحقق بتالقي االرادة بني شخصني
فاكثر على موضوع معني او على جرمية خمالفة للقانون و اليت تتمثل ابجلنائية او اجلنحة .و مل يشرتط املشرع
ان أيخذ االتفاق صيغة حمددة و امنا ميكن ان يكون تعقد االرادات كتابة او ابلقول او االمياء ان كانت له
دالله مفهومة و تؤدي ذات الغرض 9.و كان قد تبىن اجتاه جترمي االتفاق اجلنائي هو املشرع العراقي يف املواد
(55و  )56و املشرع املصري يف املادة ( )48قبل ابطال املادة من قبل القضاء ,و املشرع الكوييت يف املادة
( ) 56و على عكس بعض القوانني كالقانون العماين و االنظمة يف السعودية اليت خلت من جترمي االتفاق
اجلنائي ابعتبار ان االخري يدخل ضمن مرحلة التفكري و ابلتايل غري معاقب عليه .فان مل تنعقد االرادات
 - 8سيد حممد بيومي فودة ,جترمي االتفاق اجلنائي بني املبادئ الدستورية و االعتبارات العملية ( دراسة مقارنة) ,الطبعة االوىل  ,مركز الدراسات العربية للنشر
و التوزيع ,2015مصر ,ص.143
 9د .سيد حممد بيومي فودة ,املصدر السابق ,ص342
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ينعدم وجود الركن املادي النعدام وجود االتفاق و امنا رمبا قد ينصرف االمر اىل الشروع يف االتفاق اجلنائي
اذا حتققت دعوة لالتفاق من شخص و دون استجابة من شخص او اشخاص اخرين.10
اال اننا نذهب اىل الرأي القائل بعدم امكانية تصور الشروع يف جرمية االتفاق اجلنائي 11و ذلك لكون
السلوك املادي و حىت النتيجة االجرامية ال ميكن حتققها اال حني االتفاق و ابلتايل لضيق نطاق الركن املادي
فال ميكن ان يتصور ان يتحقق الشروع يف االتفاق فهي امام ان تنعقد االرادات او ال تنعقد  .اذن الركن
املادي يف جرمية االتفاق اجلنائي امنا يتمثل ابنعقاد االرادات اليت ال ميكن التوصل اليها اال عن طريق التعبري
الصريح النعقاد هذه االرادات و هنا ميكن القول بتحقق السلوك االجرامي.
الفرع الثاين :الركن املعنوي
ال ميكن ان تقوم اجلرمية العمدية دون الركن املعنوي الذي ميثل الرابطة النفسية اليت توجه اجلاين الرتكاب
اجلرمية و اليت ميكن يفسرها السلوك االجرامي لدى اجلاين ,فهي احللقة اليت تصل بني اجلاين و بني الركن
املادي للجرمية .12و عرفه املشرع العراقي يف قانون العقوابت العراقي النافذ يف املادة  33منه على انه (القصد
اجلرمي هو توجيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية هادفا اىل نتيجة اجلرمية اليت وقعت او اية
نتيجة جرمية اخرى)
اما ابلنسبة جلرمية االتفاق اجلنائي فأهنا تعد من اجلرام العمدية اليت تتطلب عنصري العلم و االرادة ,فعنصر
العلم يتمثل يف ان يتعني ان يكون اطراف االتفاق عاملني مباهية موضوع االتفاق ابنه جرمية تدخل ضمن
احكام القانون اي بعدم مشروعية ما سيقدمون عليه و عازمني على حتقيقه اما االرادة فتتمثل يف انصراف
ارادات املتفقني اىل حتقيق النتيجة املتوخاة من االتفاق و هي االقدام على ما مت االتفاق عليه  .و هنا تكمن
امهية التفرقة بني االتفاق اجلدي و غري اجلدي ابعتبار ان الركن املعنوي يعد حمور التجرمي و ابلتايل على
القاضي ان يتحقق من مدى حتققه و الذي ال ميكن الوصول اليه اال بعد التأكد من عقد االرادات بشكل

 10د .حممود حممود مصطفى  ,شرح قانون العقوابت  ,القسم العام ح ,1مطبعة دار نشر الثقافة  ,1950القاهرة  ,ص .387
 11د.سعيد مصطفى السعيد -االحكام العامة يف قانون العقوابت – ط ع – دار النهضة العربية–القاهرة -1962 -ص310
12
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جدي و حازم و ال لبس فيه و اال فسوف لن يتحقق الركن املعنوي و ابلتايل لن نكون امام جرمية اتفاق
13
جنائي.
اضافة لذلك  ,ينبغي ان يتحقق عنصر ترابط الركن املعنوي فيما بني املتفقني ,اي ال يكفي ان يتحقق
عنصري العلم و االرادة لدى اطراف االتفاق اجلنائي كل على حدة و امنا جيب ان جيمع بينهم عقد اي ان
اراداهتم متوافقه و متوجه ذات االجتاه لتحقيق ذات النتيجة ,و هذا يعد جوهر التفرقة بني االتفاق اجلنائي و
التوافق اجلنائي الذي يقتصر يف مفهومه على جمرد توارد اخلواطر فيما بني اجلناة على ارتكاب فعل ما ينوي
حتقيقه كل واحد منهم يف نفسه مستقال عن اآلخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق و لو كان كل منهم
على حدة قد أصر على ما تواردت اخلواطر عليه ,و هو ما ال يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل
ارتكبه بعضهم إال يف األحوال املبينة يف القانون على شكل مستقل.
املطلب الثالث
مدى دستورية االتفاق اجلنائي
تعد ضرورة صيانة حقوق االنسان من املسارات اليت على املشرع االهتداء هلا من اجل التوصل اىل نص يعرب
عن مقصده و ميثل االرادة احلقيقية للهدف الذي من اجله مت تبين هذا النص .و ابلتايل فان النصوص اليت
تقيد من هذه احلقوق ,و ال سيما نصوص القانون اجلنائي ,عليها ان تلتزم ابلضماانت اليت حيددها املشرع
الدستوري الذي يعد مبثابة املوجه و املرشد ملشرعي القوانني العادية و اال دعدت تلك القوانني ابطلة بعدم

الدستورية .و من اجل بيان ذلك ,سنبني امهية مبدأ شرعية اجلرائم و العقوابت يف الفرع االول و من مث
نتطرق اىل مدى دستورية جترمي االتفاق اجلنائي يف الفرع الثاين.
الفرع االول :امهية مبدأ الشرعية اجلنائية
ان من اهم االمور اليت على القانون مراعاهتا عندما يصوغ النص ,و ال سيما النص العقايب ,هي حقوق
االنسان و اليت تعد مبثابة القيمة املقدسة اليت ال ميكن املساس هبا .و ابلتايل عندما يضع النص العقايب فانه
 - 13انظر قرار حمكمة النقض املصرية يف قرارها املرقم  14318يف  2002يف اجللسة  7مارس 2002
http://laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=81959&%D8%A8%D9%8A%D8%A7
%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9اتريخ الزايرة .2018/11/10
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يتقيد مببدأ الشرعية اجلنائية اليت تسعى اىل حتديد املساس هبذه احلقوق ,اي ان القاضي ال ميكن ابي حال
من االحوال ان حيدد جرمية او يفرض عقوبة دون النص عليها يف القانون ( ,حيث ان القاضي ال ميكن ان

يعدوا كونه الفم الناطق لكالم القانون).14

و بفعل ذلك اصبح قاعدة ( ال عقوبة و ال جرمية اال بنص ) قيمة عليا و عاملية يؤمن هبا مجيع مشرعوا
القوانني على اختالف الدول و االنظمة .و مت النص عليها يف اعالن العاملي حلقوق االنسان يف الفقرة ()2
من املادة ( )11و كذلك يف اعالن حقوق االنسان و املوطن الفرنسي يف املادة ( . )7اضافة اىل ان اغلب
الدساتري ابت ت تنص على هذا املبدأ يف ثنااي نصوصها و نذكر على سبيل املثال ال احلصر املادة  95من
الدستور املصري لسنة  2014اليت نصت على ان (العقوبة شخصية ,وال جرمية وال عقوبة إال بناء على
قانون ,وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي ,وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون ).و
دستور دولة االمارات العربية املتحدة لعام  1996الذي نص يف املادة  28منه على (العقوبة شخصية .
واملتهم بريء حىت تثبت ادانته يف حماكمة قانونية وعادلة  ,احلق يف االستعانة مبحام وللمتهم احلق يف أن يوكل
من ميلك القدرة للدفاع عنه أثناء احملاكمة .ويبني القانون األحوال اليت يتعني فيها حضور حمام عن املتهم .
وايذاء املتهم جسمانيا أو معنواي حمظور  ).و الدستور العراقي مل خيرج عن هذا املسار حيث نصت املادة
( )19من دستور  2005النافذ على ان (اثنيا -:ال جرمية وال عقوبة إال بنص ,وال عقوبة إال على الفعل
الذي يعده القانون وقت اقرتافه جرمية ,وال جيوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلرمية)
وحىت يف قوانني العقوابت النافذة للدول.
الفرع الثاين :اشكالية جترمي االتفاق اجلنائي.
من حيث املبدأ ,ان القانون اجلزائي ال ميكن ان يفرض جزاءَ جنائيا على فعل دون ان يكون جرمية مبوجب
القانون .و اجلرمية هنا ال ميكن ان تتحقق دون ان يكون هلا اركاان ترسم مالحمها  ,الركن املادي الذي يتطلب
سلوكا ماداي ملموسا يؤدي اىل نتيجة مبوجب عالقة سببية تربط بينهما .و ركنا معنواي فيه علما و اراده ,
يتوصل اليه القاضي من خالل طبيعة السلوك الصادر من اجلاين ,فالقانون ال ميكن ان يعاقب على النوااي و
ال على البواعث اال فيما استثين مبوجب القانون  ,و هذه القاعدة تعترب ركيزة اساسية ال ميكن اتباع ما
خيالفها يف جمال التجرمي و العقاب.

De Charles de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu, d'Allembert, De l'esprit des lois,

14

,Paris,1845, p 132.
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اال ان جترمي فعل االتفاق اجلنائي يف احكام نص املادة ( )50من قانون العقوابت اعراقي النافذ قد خرج عن
هذا املبدأ و رمبا اصبح متعارضا احكام الدستور العراقي لعام  2005و مع نصوص اخرى من قانون
العقوابت العراقي نفسه .
اوال :تعارضه مع نصوص الدستور العراقي
ال شك يف ان الشرعية اجلزائية اصبحت مبدأ دستوراي ساميا يف القانون العراقي بعد ان مت النص عليها يف
احكام املادة ( ) 19منه و ابلتايل اصبح واجب االتباع و التطبيق و اي نص خيالف ذلك يصاب بعدم
الدستورية ,حيث نصت املادة الدستورية ( )19على انه ( ...ال عقوبة اال على الفعل الذي يعده القانون
وقت اقرتافه جرمية ) اي ال بد لتحقق الفعل االجرامي املكون للركن املادي لكي ميكن الكالم عن اركان
اجلرمية و حتققها بعد ذلك.
و هنا نتساءل :ما هو الفعل الذي ميكن استنباطه من جرمية االتفاق اجلنائي ,كون ان املشرع قد قام بتجرمي
جمرد احتاد ارادات ّ؟! و ما هي النتيجة اليت متخضت عن احتاد هذه االرادات ؟
اضافة اىل انه ال ميكن قياس االتفاق اجلنائي كجرمية مستقلة كاالتفاق اجلنائي الذي يعد صورة من صور
املسامهة التبعية املنصوص عليها يف املادة ( ) 48من قانون العقوابت العراقي النافذ الن القانون ال يعاقب
على االشرتاك اال اذا وقع الفعل بناءا على هذا االتفاق و هنا ميكن القول ابن اخلطورة االجرامية لالتفاق
جتسدت بتحقق نتيجتها.
اذن ميكن القول و بدون تردد ان املادة ( )55من قانون العقوابت العراقي تعد غري دستورية لتعارضها مع
احكام املادة ( ) 19من الدستور العراقي و ذلك لعدم وجود فعل و كون االتفاق اجلنائي ال يتعدى مرحل
التصميم و التفكري و ان القانون ال ميكن ان يضع عقوبة على هذه املرحلة .و هذا ما ذهبت اليه فعال
احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم  114لسنة  21اليت افتت بعدم دستورية املادة 48
من قانون العقوابت املصري

15

اثنيا :تعارضه مع نصوص قانون العقوابت العراقي النافذ رمبا من اصعب االمور اليت يواجها املشرع اجلنائي
عموما هي حتديد اخلطورة االجرامية لدى اجملرم ,و مىت ميثل اجملرم خطرا على اجملتمع بسبب النظرايت اليت

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y21.html 15اتريخ الزايرة ()2018/11/20
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طُرحت هلذا الغرض  , 16و التساؤل الذي يثار هنا  :مدى متتع مرتكيب جرمية االتفاق اجلنائي االجرامية ؟ مل
جيب على هذا التساؤل املشرع العراقي اال انه قد عرف اخلطورة االجرامية عند تطرقه اىل التدابري االحرتازية
ابلقول ان اجملرم قد يكون لديه خطورة اجرامية عندما يرتكب جرمية سابقة و هي رمبا دليل على عودته اىل
اجلرمية مرة اخرى ,اضافة اىل الوقائع و البيئة اليت يعيش فيها اجملرم و اليت ميكن ان تدل على عودته اىل اجلرمية
مرة اخرى املادة ( . )103و مثله ذهبت بعض القوانني كما القانون االيطايل النافذ يف املادة ( )203فقد
عرفت الشخص ذا اخلطورة اإلجرامية أبنه (من ارتكب فعال يعد جرمية اذا كان حمتمال أن يرتكب افعاال اتلية
ينص عليها القانون كجرائم)
و لكن كيف ميكن حتديد اخلطورة االجرامية لدى اعضاء جرمية االتفاق اجلنائي يف القانون العراقي؟ يف
احلقيقة مل ينص القانون على ذلك يف نص املادة ( )55و ابلتايل و بعيدا عن اخلالف الفقهي ,ان قانون
العقوابت العراقي قد بني ان اخلطورة االجرامية امنا تتأتى من ارتكاب اجلرمية السابقة و هذا ما بينته احكام
املادة ( )103منه بصدد الكالم عن التدابري االحرتازية ,حيث نصت على مادة ( )103على ( – 1ال جيوز
أن يوقع تدبري من التدابري االحرتازية اليت نص عليها القانون يف حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه
فعال يعده القانون جرمية وأن حالته تعترب خطرة على سالمة اجملتمع .وتعترب حالة اجملرم خطرة على سالمة
اجملتمع إذا تبني من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف اجلرمية وبواعثها أن هناك احتماال جداي إلقدامه على
اقرتاف جرمية أخرى)  ,و من ذلك يبدوا جليا ان اخلطورة االجرامية تتطلب جرمية سابقة و هذا مامل يشرتطه
املشرع العراقي يف املادة ( )55اليت تناولت االتفاق اجلنائي.
اال ان املشرع الفرنسي و ان مل يشرتط اجلرمية السابقة كدليل على اخلطورة االجرامية اال انه قد كان موفقا
جدا يف معاجلة جترمي االتفاق اجلنائي ,حيث انه مل يتوقف عند حد جترمي جمرد انعقاد االرادات و امنا اشرتط
ان يرافق مرحلة انعقاد االرادات جمموعة من االفعال اليت تدل على اخلطورة االجرامية.

 16للمزيد من التفصيل  ,ينظر  :د .سليمان عبد املنعم  ,علم االجرام و اجلزاء  ,الطبعة االوىل  ,منشورات احلليب احلقوقية  ,بريوت ,2005 ,يروت ,
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اخلامتة
ال شك يف الواجب احلتمي للمشرع ان يرسخ مبدأ حقوق االنسان و ان يلتزم مببدأ الشرعية الدستورية
للقوانني و الشرعية اجلزائية ,و ابلتايل يعد جترمي مبدأ االتفاق اجلنائي مبثابة انتهاك للشرعية اجلزائية الن
االركان ال ميكن تشخصيها يف هذه اجلرمية ,حيث عُرف االتفاق اجلنائي على انه ( احتاد شخصني او اكثر

على ارتكاب جرمية ما او على االعمال اجملهزة او املسهلة الرتكاهبا)  ,اال انه ال ميكن ان تكون جمرد انعقاد
االرادات مبثابة افعال شاهنا كشان اجلرائم االخرى اليت ال ميكن ان تتحقق اال أبفعال او االمتناع عن االفعال
جمرمة صراحة مبوجب القانون انسجاما مع مبدأ الشرعية ,و ابلتايل نقرتح على املشرع و القضاء العراقي ان
ينتهج احد طريقني ,اما ان ينص صراحة على ضرورة ان يكون االتفاق اجلنائي متجسدا بفعل او جمموعة من
االفعال اليت تؤكد وجود االتفاق املوجه اىل ارتكاب اجلرمية كما فعل املشرع الفرنسي و هذا االجتاه الذي
حنبذه هنا ,و اما ان يسلك مسلك القضاء املصري عندما ابطل املادة ( )48من القانون بداعي عدم
الدستورية .
قائمة املصادر
اوال :الكتب:
 -1د .علي راشد  ,القانون اجلنائي ,املدخل و اصول النظرية العامة ,ط  , 2دار النهضة العربية  ,القاهرة ,1974
 -2د .علي حسني اخللف ,الوسيط يف شرح قانون العقوابت ,النظرية العامة ,اجلزء االول ,الطبعة االوىل  ,مطبعة الزهراء ,بغداد
.1968
 -3د.حمم ــود جني ــب ح ــسين :ش ــرح ق ــانون العقوابت ,الق ــسم الع ــام ,ط,5دار النه ــضة العربي ــة ,القاهرة . 1982 ,
 -4ينظرد .فخ ــري عب ــد ال ــرزاق احل ــديثي ,ش ــرح ق ــانون العقوب ــات – الق ــسم الع ــام ,بغ ــداد , 1992 ,ص ,264و اشار اليه د .طالل
البدراين  ,االتفاق اجلنائي  ,جملة الرافدين للحقوق  ,اجمللد  , 14العدد  , 51السنة  .16ص .151
 -5سيد حممد بيومي فودة ,جترمي االتفاق اجلنائي بني املبادئ الدستورية و االعتبارات العملية ( دراسة مقارنة) ,الطبعة االوىل  ,مركز
الدراسات العربية للنشر و التوزيع ,2015,مصر.
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