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 : 4حمارضة رمق 
 

  للجريمة  الماديالركن : أركان الجريمة
  

  :المقصود بالركن المادي للجريمة

  .الماديات التي تقوم عليها الجريمة والتي يشعر الجاني والمجني عليه بوجودها فال جريمة بدون ركن ماديهو 

الفعل اإلجرامي: المبحث األول     

يقصد بالفعل اإلجرامي ذلك السلوك المادي الصادر عن اإلنسان والذي يتعارض مع القانون ، وبذلك يتكون  
 الفعل من عنصرين هما : السلوك الجنائي من جهة واإلرادة من جهة أخرى

  المطلب األول : السلوك الجنائي
يتمثل السلوك  ، هو نشاط مادي خارجي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه إحداث النتيجة التي يجرمها القانون

بالفعل اإليجابي ،  الجنائي في الفعل المعبر عليه بحركة الجاني الصادرة عن إحدى أعضائه وهذا ما نقصد به
 .كما يشمل االمتناع عن القيام بعمل يستوجبه القانون وهذا ما يسمى بالفعل السلبي

 
فالفعل اإليجابي هو تلك الحركة العضوية اإلرادية للجاني ، الذي يصدر عن الفاعل في شكل  الفرع األول

فالجاني الذي يريد إحداث وفاة عدوه أو خصمه فيحضر الوسيلة لذلك . مادية معينة حركات غايتها إحداث أثار
فليكن السالح ثم يوجه هذا السالح لخصمه ويضغط على بحركة يديه على الزناد إلطالق العيار الناري إلحداث 

عدة أعضاء  وهذا الفعل يصدر عن الجاني في هذه الصورة في حركة عضوية من عضو أو، النتيجة وهي الوفاة
واللسان مثل جريمة السب أو الشتم ، و . من جسمه ، باليد أو بالرجل أو بهما معا مثل جريمة القتل أو السرقة 

 .عندما يقترن الفعل المادي هذا بإرادة ارتكاب الجريمة تكتمل إذن في صورة السلوك الفعل اإليجابي
 

فجريمة امتناع . اعل عن القيام بعمل معين يأمر به القانون أما الفعل السلبي فيقصد به امتناع الف :الفرع الثاني
وكذلك امتناع السائق عن االمتثال . األم عن إرضاع طفلها تتمثل في إحجامها عن القيام بفعل يفرضه القانون

إلشارات وتعليمات المرور، وامتناع الرجل من دفع نفقة الحضانة و هو ال يختلف عن السلوك اإليجابي في مسألة 
 إدراك الجاني بالموقف الذي سيتخذه عن إحجامه القيام بعمل يستوجبه 

 

 المطلب الثاني : اإلرادة
تتجسد اإلرادة في إدراك الجاني لخطورة ما يصدر عنه من سلوك جنائي. وهو يكون في هذه الحالة مدفوعا بقوة  

نفسية تسيطر عليه من أجل تحقيق غاية معينة، ومن ثم فليس للفعل قيمة إذا لم يكن صادرا عن إرادة واعية. 
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وللحركة اإلرادية أهمية في الموضوع وذلك الستبعاد كل حركة غير إرادية فمثال الشخص الذي يغمى عليه فجأة 
أثناء قيادته للسيارة ويتسبب في قتل شخص مار بالطريق ال يعد سلوكا إراديا و ال يكيف الفعل على أساس القتل 

العمدي ، ألن الجاني لم يتسبب في إحداث النتيجة بإرادته الذاتية بل هناك قوة خارجية دفعته الرتكاب الفعل. 
وهذا ما تنص عليه المادة 84 من قانون العقوبات : " ال عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة ال قبل 

 ." له بدفعها

 : النتيجة: لمبحث الثاني  ا
يقصد بالنتيجة األثر المادي المترتب على السلوك اإلجرامي، وقد اختلف الفقهاء حول مفهوم النتيجة بين رأي -

 .وآخر يقول بالمفهوم القانوني لها( الطبيعي)يقول بالرأي المادي 
  :المفهوم المادي: المطلب األول 

إزهاق الروح في : يقصد بالجريمة حسب هذا المفهوم األثر المادي الذي يحدث في العالم الخارجي ، ومثاله - 
ومفهوم النتيجة كعنصر . جريمة القتل، وانتقال الحيازة في جريمة القتل والحصول على األموال في جريمة النصب

رتب عليه نتائج بغض النظر عما يمكن أن في الركن المادي للجريمة يقوم على أساس ما يأخذ به المشرع وي
فالنتيجة التي تهمنا هي النتيجة التي يتطلبها المشرع الكتمال الركن . يحدثه السلوك اإلجرامي من نتائج أخرى

المادي للجريمة دون البحث في النتائج األخرى التي أحدثتها جريمة القتل كالخسارة المادية التي تصيب أسرة 
وأخذا بهذا المفهوم يقسم الفقهاء الجرائم إلى . النفسي الذي ترتب على الجريمة بالنسبة لعائلة القتيلالقتيل، أو األلم 

والجرائم الشكلية والتي ال يتطلب ركنها قيام  ،الخ... الجرائم المادية ذات النتيجة كجرائم القتل والسرقة : نوعين 
 .النتيجة كجرائم ترك األطفال وشهادة الزور

  :المفهوم القانوني: اني المطلب الث
. ويتمثل هذا المفهوم فيما يسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر يصيب أو يهدد مصلحة يحميها القانون- 

والنتيجة في جرائم . وعلى هذا األساس تكون النتيجة في جريمة القتل مثال هي العدوان على الحق في الحياة
ويؤدي األخذ بهذا المفهوم إلى القول بأن كل جريمة . ة الجسمالضرب والجرح هي العدوان على الحق في سالم

يجب أن يكون لها نتيجة حتى الجرائم الشكلية لها بحسب هذا المفهوم نتيجة ، ألنها ال تخلو من خطر يهدد 
فجريمة حمل السالح مثال لها نتيجة قد تتمثل في تعريض مصلحة الناس في أمنهم . مصلحة محمية قانونا

  .جرائم ضرر وجرائم خطر: وعلى هذا األساس قسم الفقه الجرائم إلى نوعين . للخطر واستقرارهم

 : عالقـة السببية: المبحث الثالث  
يقصد بعالقة السببية تلك الصلة التي تربط بين الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني والنتيجة التي تتحقق من ذلك - 

  :إلى عدة نظرياتاختلف الرأي في معيار السببية وقد  الفعل
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  :نظرية تعادل األسباب: المطلب االول 

ومتساوية في  أن كل األسباب التي أدت إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية تعتبر متعادلة : مضمونها:الفرع االول  
النتيجة عالقة سببية ولواله ما وقعت هذه  القيمة ، تأسيسًا على أن كل سبب من هذه األسباب تقوم بينه وبين

منها منفردًا أو بمدى قربه أو بعده من النتيجة في إطار سلسلة السببية  النتيجة وذلك بغض النظر عن قيمة كل
 .تخلف أي سبب منها ما كان للنتيجة أن تقع بنفس الكيفية التي تمت بها  ألنه إذا
ت نقله إلى المشفى استدع لمنطق أصحاب هذه النظرية فلو أن شخصًا طعن غريمه بخنجر فأصابه إصابة تطبيقاً 

تنسب إلى سلوك الجاني ألنه هو السلوك األول الذي أدى  شب حريق أدى إلى موته حرقًا فإن الوفاة التي حدثت
أما إذا كان انتفاء سلوك الجاني لم يكن ليؤثر على تحقيق النتيجة ، الوجه الذي انتهت إليه إلى سير األمور على

فإن رابطة السببية ال تقوم بين سلوكه وتلك النتيجة التي تحققت ، مثال ذلك إذا أصاب الجاني قائد مركب بجرح 
تنفي بين  يسير ال يعوقه عن القيادة لم اصطدم المركب بلغم شارد في البحر نسفه بمن يحمله فإن عالقة السببية

فعل الجاني والوفاة ألنها كانت ستحدث على كل حال حتى ولو لم يصدر عن الجاني فعله ، وال تزيد مسؤوليته 
  .حينئذ عن الشروع في القتل

  :تقييم نظرية تعادل األسباب :الفرع الثاني

والنتيجة إاّل أن هذه لنظرية هذه النظرية استندت إلى معيار سهل الستخالص توافر السببية من عدمه بين السلوك 
  :تعرضت للعديد من االنتقادات أهمها

  .اإلسراف في تحميل الجاني تبعية النتيجة اإلجرامية التي حدثت 1- 

نتائجها ال تتفق مع مقدماتها وتناقض نفسها إذ بينما تقرر تعادل األسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحداث  2- 
  .ار من بينها سببًا تلقي عليه وحدة عبء المسؤوليةالنتيجة اإلجرامية ترجع وتخت

  .نظرية ليست ذات طابع قانوني ألن اجتماع عدة أسباب في إحداث نتيجة معينة ال يفيد بذاته تعادلها 3- 

  :نظرية السبب األقوىالمطلب الثاني 
تقوم هذه النظرية على أساس التفرقة بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة  : مضمونها:الفرع االول 

اإلجرامية ويقرر أصحابها بأن عالقة السببية ال تتوافر بين جميع هذه العوامل والنتيجة التي حدثت بل تقوم فقط 
ة بينها وبين النتيجة ، فالجاني بين قواها مساهمة في إحداثها أمام ما عداه من العوامل فتعتبر عالقة السببية منتفي

ال يسأل عن النتيجة إاّل إذا كان سلوكه هذا هو األقوى واألكثر فاعلية من بين جميع العوامل األخرى التي 
وال . ساهمت معه في إحداث النتيجة ، أما إذا قام بالدور األقوى عامل آخر فإنه وحده الذي يصبح سببًا لنتيجة 

  .الحالة سوى ظرف مساعد لها يعتبر فعل الجاني في هذه

  :نقدهاالفرع الثاني  

حلت الصعوبة بمثلها ألنها لم تضع معيارًا للتفرقة بين األسباب بحيث نستطيع بواسطته تحديد مقدار  1- 
  .مساهمة كل سبب وتوضيح السبب األقوى أو األكثر فعالية من بينها
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مما يعني السماح بإفالت بعض الجناة من العقاب لمجرد  تؤدي لحصر النتيجة في عامل واحد هو أقواها ، 2- 
  .أنهم قاموا بدور أقل من دور غيرهم ، وهو يخل بموازين العدالة

تحصر السببية في أضيق نطاق ومن ثم تفسح للجاني الفرصة لإلفالت من النتيجة المترتبة على فعله كلما  3- 
  .ساهمت معه في إحداثها عوامل أخرى

 
 :ةنظرية السببية المالئم: الثالث المطلب 

ال يعتبر فعل الجاني سببًا لحدوث النتيجة المعاقب عليه إاّل إذا تبين أن هذا الفعل  : مضمونها:الفرع االول
حتى لو ساهمت معه في إحداثها عوامل  صالح إلحداث تلك النتيجة وفقًا للمجرى العادي لألمور في الحياة ،

أخرى سابقة عليه أو معاصرة معه أو الحقة له ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوف حدوثها وفقًا للسير الطبيعي 
 .لألمور في الحياة

فهي ال تأخذ بجميع العوامل التي ساهمت في  تتوسط هذه النظرية االتجاهين السابقين،:  :نقدهاالفرع الثاني 
كما أنها لم تستبعد جميع العوامل التي . إحداث النتيجة على قدم المساواة كما فعلت نظرية تعادل األسباب

وهي بذلك نظرية معتدلة . ساهمت إلى جانب فعل الجاني في إحداث النتيجة كما فعلت نظرية السبب المنتج
ومن محاسنها أنها تميز بين العوامل التي ساهمت في . طاق معقول فتحقق العدالةتحصر عالقة السببية في ن

و مع ذلك فقد انتقدت هذه النظرية و قيل بأنها نظرية تحكمية . إحداث النتيجة وتعتد بالعوامل المألوفة فحسب 
نظرية تخلط يبن  وقيل بأنها. تستبعد بعض العوامل بدون منطق ، و هي عوامل ساهمت فعال في إحداث النتيجة

غير أن هذه . الركنين المادي والمعنوي للجريمة ألنها تعتمد على فكرة التوقع بحسب المجرى العادي لألمور
  .االنتقادات غير حاسمة وتبق هذه النظرية هي السائدة على العموم في الفقه والقضاء

الفعل والنتيجة وعالقة السببية ، إذا توافرت هذه  :عناصر وهي ( 3)الجريمة تتألف من : و المالحظ مما سبق   
إاّل أن الجاني قد ال يتمكن من إحداث النتيجة التي من أجلها أقدم  العناصر كنا أمام جريمة في ركنها المادي

على الجريمة لسبب ال دخل لهم فيه فعندئٍذ ال نكون أمان نشاط مجرم كونه قد يتخذ صورة الشروع المعاقب عليه 
  .إذًا فالشروع ما هو إاّل صورة للجريمة الناقصة في ركنها المادي.ًا قانون

  :مكان الشروع في مراحل الجريمة

  :مرحلة التفكير في الجريمة والعزم عليها 1– 

  :مرحلة التحضير للجريمة 2– 

 (جريمة ناقصة:قوامه )  مرحلة الشروع 3 –  

  :مرحلة الجريمة التامة 4– 
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  : المراجعقائمة 
 

 .  ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان( القسم العام)الشباسي ، الوجيز في شرح قانون العقوبات ابراهيم 1-

العام، الطبعة األولى ، الديوان الوطني لألشغال التربوية  الجزائيأحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون   2-

  2002.، الجزائر، 

، الجزء األول ، ديوان المطبوعات (القسم العام) الجزائريشرح قانون العقوبات  عبد ااهلل سليمان ، 3-

 2002.،  الجزائرالجامعية ، 

رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  4- 

.7991  

، القسم الخاص ، دار البعث للطباعة  ائريالجز في شرح قانون العقوبات  محاضراتسليمان بارش ،  5-

  7941.والنشر ، قسنطينة ، 

  - 7941.، دار الشهاب للطباعة والنشر ،  الجزائري الجزائية االجراءاتسليمان بارش ، شرح قانون  6-
 


