
 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 

فكرة انمصذ يف انماَىٌ اجلُائي 
 وادلذَي ووجه انعاللت بيُهًا

 
 
 
 

 د. أكـــــرو طــــراد انفــايــزأ.و.
 جايعت اإلسراء –كهيت احلمىق 

 األردَيت اذلامشيتادلًهكت 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

3 

ـص
ّ
 انبحث يهخ

غَت املسمدى املدين وماىية العالقة بينهما وأيضاً  إفد حتديد مفهـو الكصد اجلنائي والكصد 
دد التكييف  حتديد ماىيدة كخال الكصدين ومدى اىتماـ الكانوف اجلنائي بالكصد الذي بدوره ُيح
 الكانوين للواقعة اجلرميدة ويوقع على الواقعة املكصودة عكوبة ختتلف عن الواقعة الغَت مكصودة.

وأيضًا حتديد الكصد الغَت مسمدى يف الكانوف املدين وتبياف عدـ توضيح ذلك يف الكانوف  
على ذلك  تًتتدباملدين وعدـ وجود أصل هلا يف الكانوف املدين على الرغم من عظم النتائج اليت 

 الكصد غَت املسمدى يف الكانوف املدين.
ت والروابط املدنية، ومع ذلك ال جند وجند أفد للكصد غَت املسمدى أمهيدة كربى يف العالقا 

لو تنظيم معُتد يف الكانوف املدين بعكس الكانوف اجلنائي الذي لو أمهيدة كربى ونظرية عامدة يف 
 الفكو.
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 ادلمذيـــــت
 

تتنػػػودع ااوضػػػاع الكانونيػػػة اوضػػػوعاوا املتنودعػػػة وكػػػذلك بتنػػػودع تنظػػػيم امل ػػػردع هلػػػا وكيفيػػػة  
وختتلف من وضع إىل آخر، حيث قد يهتمد امل ردع ببعضها فيضعها ضمن تنظيم خاصد التنظيم، 

ه بػػُت موضػػوعات كيفػػَتة يف ؤ أو ضػػمن قواعػػد قانونيدػػة خاصدػػة، وقػػد جنػػد موضػػوعاً ادػػا تتنػػا ر أجػػ ا
الكانوف، مثد يف النهاية قد جند منها ما ىو غَت منظدم أصالً يف الكانوف على الرغم من اآل ار املهمدة 

وىذا حاؿ الكصد يف املعامالت املدنيدة، إذ لو أمهيدة كربى يف عمـو العالقػات  –ليت تًتتدب عليو ا
والروابط املدنيدة، لكن ال جند لو مسمدى أو تنظيم يف الكانوف املدين، بعكس الكصد اجلنائي الذي 

اجلنػائي ونظريػة يكتصر دوره فكط يف نطاؽ اجلرائم العمدية، ومع ذلك جنػد لػو تنظيمػاً يف الكػانوف 
 عامدة متكاملة يف الفكو.

لكن ينبغي التنويو إىل أفد ذتدة عالقة بُت الكصدين، فكصد ارتكاب جرمية قد يكػوف مكًتنػاً  
بكصػػد كسػػب حػػف مػػا، فمػػا ىػػو ححكػػم الكػػانوف يف ميفػػل ىػػذه الػػاالت  فالدرا ػػة تتنػػاوؿ  ػػث يف 

اجلتو يف ىػذا البثػث. عليػو  ػوؼ ىذه العالقة وليس أوجو االختالؼ بُت الكصدين إذ تطوؿ مع
 نكسم ىذه الدرا ة إىل أربعة مباحث ىي:
 املبثث ااوؿ: ماىيدة الكصد ب كل عاـ.

 املبثث اليفاين: ماىيدة الكصد املسمدى يف الكانوف )الكصد اجلنائي(
 املبثث اليفالث: ماىيدة الكصد غَت املسمدى يف الكانوف )الكصد املدين(

 عالقة بُت الكصدين.املبثث الرابع: ماىيدة ال
 

 و ننهي البثث بسرد أىمد النتائج اليت توصدلنا إليها.
 

 انباحث                                               
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 ادلبحث األول
 
ّ
ـــت انمصــذ بشـــكم عــــاو

ّ
 ياهي

 
ػػا نكػػوؿ لػػو مػػاذا   الكصػػد مفهػػـو مػػرتبط بػػاعدارة، فعنػػدما نكػػوؿ ل ػػوك مػػاذا تكصػػد  وك  د

تريد  إذ قد )يحكاؿ عن ال وك أندو  بب اا ر قصػدًا،  ػببو با ػتوداـ و ػائل أراد سػا تسػببو، 
ػا تحسػبدب ذلػك اا ػر أو كػاف مػا ُيملػو علػى  ُد أو با توداـ و ػائل كػاف وقػس ا ػتودامها يعلػم أ

ا تحسبدبو( ُد  .(1)االعتكاد ُيتمل أ
، ويح   كصد بػ )الكصد(: االعتػ اـ والتوجدػو والكصد لغًة يتضمدن عددة معاف: كاالعتماد والعـ 

ػػو  ػػو أي  ػػيً والنهػػوض  ػػو ال ػػيً، خػػَتاً كػػاف أـ  ػػردًا، فهػػو العػػـ  والتوجد
. أمػػا معنػػاه يف (2)
ػػو  ػػو إبػػراـ أمػػر مػػا، كػػ ف يكػػوف التػػ اـ مػػا ، واملكصػػود  (3)االصػػطالح الفكهػػي فهػػو: العػػـ  املتوجد

، وذلػك بػ ف يكػوف  (5)و اعرادة املؤكدػدة، فػالعـ  ىػ (4)بالعـ  ىو عكد الكلػب علػى  ػيً وإرادتػو
قد عكد الكلب عليو وتوجدهس إرادتو املؤكددة  و إحداث تصودر تًتتب عليو آ ار قانونيدػة، فميفػاؿ 

، فالكصػد ىػو ت كيػد إرادة ال ػيً  (6)ىذا فمن مل يكن لو عـ  كاجملنوف و وه، مل يتثكدف بو قصػد
، والكصػد يف معػاين علػـو  (7)والعـ  على حتكيكػو، كمػا يف قولػو تعػاىل: )إفد ذلػك مػن عػـ  اامػور(

الدين ي يت اعٌت النيدة، وىي عبارة عن انبعاث الكلب  و ما يراه موافكاً لغرض من جلب نفػع أو 
إىل مػا ينفعػو دو ػا  -يف العػادة–ىػو يكصػد دفع ضرر حااًل أو مااًل، والكصد يف نفس الكاصػد، و 

يضرده، وإف كاف مضردًا للغَت، أو أندو يسعى لفائدة غػَته، فيحفيػد ويسػتفيد، أو يتضػرر بكػدر مػا مػن 
ا، فمن فعػل نائمػاً أو غػافاًل، ففعلػو  ا تتوجو إىل ما يحرضي رسد ُد أجل إفادة غَته. وااصل يف النيدة أ

ًً أو عمعػػاً يف عطػػاً دنيػػوي أو توقدعػػاً ليفنػػاً معطدػػل مهمػػل ميا ػػل أفعػػاؿ اجلمػػاد ، ومػػن أي عاعػػة ريػػا
 عاجل أو ختلدصاً من تعنيف النداس فهو م ودر، كذا قاؿ البيضاوي.

، و ػػرعاً: الكصػػد إىل الفعػػل ل تعػػاىل، وقيػػل النيدػػة عػػـ  الكلػػب إىل   وقيػػل النيدػػة: لغػػًة: العػػـ 
ـد قليب  يث يستكرد الكلب ال يً فهماً، أي النيدة والعـ  متدثداف معٌت، فال نيدة عبارة عن توجدو تا

ـد وميػل كامػل بطريػف  ػو تػا على أمر، وقيل النيدة عبارة عن ا ػتكرار الكلػب علػى أمػر مطلػوب وتوجد
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أف ينتكػل مػن  -مػيفالً –الكصد إىل أمر مطلوب، فهذا احًتاز عن التوجدو الذي صدر عن  ػوك 
)نيدة( بل توجدهاً ومياًل، وكذا ااكل وال رب بطريف مكاف إىل مكاف، فإفد ىذا االنتكاؿ ال يسمدى 

رضػػي   –العػػادة. وقيػػل أفد املعرفػػة حتػػدث بفسػػك النيدػػة، كمػػا يكػػوؿ  ػػيدنا علػػي بػػن أ  عالػػب 
 .(8): "عرفس   بفسك الع ائم"-عنو
ػػا تنعكػػد نيدتػػو علػػى ذلػػك، والنيدػػة   فالكصػػد ىػػو النيدػػة، فالػػذي ينعكػػد قصػػده علػػى  ػػيً، فإ د

إتياف عمل، والكصد املرادؼ هلا، ىو قصد بالفعل، من جهة أندػو كػائن، وىػو أيضػاً قصػده  اعت اـ
، فالكصػػد كػػائن لػػدى كػػلد  ػػوك قػػادـ علػػى الكيػػاـ بعمػػل مػػا أو  (9)بػػالكودة، مػػن جهػػة أندػػو اكػػن

االمتنػػاع عنػػو،  يػػث أفد ىػػذا الكيػػاـ أو االمتنػػاع، تكػػوف لػػو صػػورة ال ػػيً الػػذي ىػػو فيػػو عنػػدما 
اتو على ما ُيتدمػو وجػوداً الكصػد بالفعػل، فػال صػالة بػال نيدػة، أي بػال قصػد، فالصػالة يرتك  يف ذ

عنػػدما ارتكنػػس علػػى النيدػػة وجعلتهػػا مػػن ااركػػاف ال مػػن اابعػػاض، فالنيدػػة )الكصػػد( فيهػػا كائنػػاً، 
 والكصد موجود بالفعل.

ى اافعاؿ اجملػرددة والكصد اكن عندما ينهض بالكودة، كما يف اآل ار اليت يرتدبها الكانوف عل 
إف أصػػبح –مػػن الكصػػد، فالطفػػل الصػػغَت غػػَت املميدػػ ، يضػػمن عنػػدما يرتكػػب فعػػالً ضػػاردًا، لكػػن 

 فالكصد عنده اكن. -ايد اً 
والكصد عند اعنساف ىو معيار إرادتو الباعنة، وىو ضابط مػا انعكػد عليػو ع مػو ومػا أراد  

قصػػده، وهلػػذا فكػد اىػػتمد الكػػانوف بتفصػػيل إرادة حتكيكػو، والكيكػػة الداخليدػػة ل نسػػاف تكػع مػػا وراً 
اعنسػػاف الباعنيدػػة علػػى إرادتػػو الظػػاىرة، عنػػدما يتعػػددى ترجيثهػػا اعضػػرار بػػالغَت الػػذي ال يعلػػم 

، كمػػػػػا أفد العػػػػػربة يف العكػػػػػود ))للمكاصػػػػػد واملعػػػػػاين ال ل لفػػػػػاظ  (11) كيكػػػػػة الػػػػػنفس املكمونػػػػػة
 .(11)واملباين((

ركػػو الػػروح أو الػػن  فس، عنػػدما تريػػد أف تبلػػم مػػن أمرىػػا مبتغػػى، والػػنفس ال حػػدد والكصػػد حتح
ملبتغاىا، فهي تكصد وتريد كل  يً جيعلها يف أفضػل مػا تكػوف، لكػن ا با ػها يف داخػل اجلسػد 
ا توجهو على ما  ، فإ د ا عندما توجدو العـ  ُد الب ري جعلها تعج  عن حتكيف كلد ما تريد، وبالتايل فإ

حتكيػػف غايػػات اجلسػػد مكػػدور بالفعػػل، أمدػػا حتكيػػف غايػػات الػػنفس ىػػو مسػػتطاع للجسػػد إدراكػػو، و 
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ػػا الغايػػة متثكدكػػة بالت كيػػد يف الكػػائن،  ُد فيكػػوف بػػالكودة، أي اكػػن، واجلمػػع بػػُت الكػػائن واملمكػػن أ
 والكانوف يتعامل مع ما ىو كائن ال مع ما ىو اكن.

اهلػاجس، مث ااػاعر، والكصد مكودف نفسي، وىو كيفية من الكيفيات النفسػيدة الػيت تبػدأ ب 
، وبالعـ  ينعكد الكصد، ف وؿ ما تنكدح النفس باهلػاجس، لػذا  مثد حديث النفس، مثد اهلمد، مثد العـ 
فإفد ال وك عندما خياؼ ويحفاجئ نفسو بااوؼ، يكوؿ أندو أصبح عنػده ىػاجس بػااوؼ، فيػ يت 

تثػػددث مػػع نفسػػو ااػػاعر، فتوطػػر علػػى فكػػره ونفسػػو خػػواعر عديػػدة تكػػوف هلػػا علػػل عديػػدة، في
مرجدثاً أحدىا على اآلخر، حىت يصبح عنده ىمد معػُت غػَت ُػائي، فكػد يريػد اهلػرب أو املواصػلة 
أو التكددـ أو التثردر أو علب مساعدة اآلخرين يف الكضاً على حالتو النفسيدة، فيهمد إىل تػرجيح 

علػى التوجدػو  ػو أحػد  أحدىا، فإذا توجدو  و اار ة أحػد االحتمػاالت، فػإفد ع مػو  ػنعكد أخػَتاً 
 ىذه االحتماالت، وىنا ُيدث عنده )الكصد(.

إفد النماذج عندما تكوف موصوفة، ونعٍت بػ )النماذج(، النماذج يف كلد علػم ويف كػلد فػن،   
،  (12)كما يف )النموذج الكانوين( يف علم الكػانوف،  ػواً يف الكػانوف اجلنػائي أو يف الكػانوف ااػاصد

للنموذج قائمة على أ اس وجهػُت لػو، وجػو مػادي ملمػوس و سػوس، ووجػو فإفد الصفة املعطاة 
معنػػوي نفسػػي غػػَت مػػدرؾ بػػالواس، لكندػػو معلػػـو بطبيعػػة قػػرائن الػػاؿ الدالػػة علػػى وجػػوده وعلػػى 
نوعػػو، فااوصػػاؼ ال تطلػػف علػػى النمػػاذج اادياوػػا فثسػػب بػػل اػػا للكصػػد مػػن دور فعدػػاؿ فيهػػا، 

دة عن عبيعتها، كما يف التصػردؼ اجملػردد عػن السػبب، كمػا يف وإال أعلف على النماذج صفات جمرد 
مسند اجملاملة، واجلرائم غَت العمدية، فصفة )العمدية( دالة داللة قاععة على العنصر النفسي يف 
النموذج اعجرامي. كذلك وصػف )العكػد( فالعكػد انعكػاد إرادات قبػل أف يكػوف انعكػاداً لو ػائل 

الكانوف الغلط عيباً من عيوب الرضا، وملا رجح االعتماد علػى اعرادة التعبَت عنها، وإال ملا جعل 
 .(13)الظاىرة فيما بُت املتعاقدين وخلفهما العاـ
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والكصػػد منعكػػد دومػػاً، انػػو يظهػػر بالتثليػػل ال بالًتكيػػب، فهػػو عنػػدما يكػػوف عنصػػراً يف  
ا املاديدػػػة واملعنويػػػة، حالػػػة، فاكت ػػػافو واكت ػػػاؼ دوره قػػػائم علػػػى حتليػػػل تلػػػك الالػػػة إىل مكوناوػػػ

وبالتػايل نعػود ونًتاجػع  ػو بيػاف أكػاف الكصػد موجػوداً أـ ال  وىػذا عائػد إىل عبيعػة الكصػد كونػػو 
 مكودف نفسي يصعب ك فو إالد من خالؿ ظواىر الالة الدالة على وجوده.

 وكػػوف الكصػػد منعكػػد، أي اتػػدد لالرتبػػاط مػػع مكونػػات الالػػة ااوىل كػػي يرتدػػب أ ػػرًا، فػػال 
كمػػا –وجػػود لكصػػد غػػَت منعكػػد يف عاملنػػا ااػػارجي، الكػػائم علػػى الظػػواىر املادديػػة، ال علػػى امليفػػل 

كمػػػػا يػػػػذىب إىل ذلػػػػك   -أو علػػػػى الصػػػػور )صػػػػور اا ػػػػياً( - (14)يػػػػذىب إىل ذلػػػػك أفالعػػػػوف
بل الكائم اا اس الذي يصدد رتيع الكرات الكادمة من الواقع، ىو الكائم الكانوين - (15)أر طو

لػػى الو ػػائل املاديػػة لًترتػػة الكصػػد إىل الواقػػع، وتررتتػػو اعلػػو منعكػػداً دائمػػاً مػػع غػػَته املعتمػػد ع
لًتتيب آ ػار قانونيػة. والكصػد املنعكػد ال يعػٍت ضػرورة انعكػاده مػع قصػد آخػر، بػل قػد ينعكػد مػع 
املادة، وبالكصد واملادة تتكودف الالة، فإذا اىتمد الكانوف بوضع حكم هلػذه الالػة، أضػثس حالػة 
قانونية، كما يف اال تيالً، فاملػادة فيػو ىػو إحػراز مػاؿ منكػوؿ مبػاح، والكصػد فيػو، ىػو نيدػة دتلػك 

 ذلك املاؿ، أمدا الالة الكانونيدة فهو اال تيالً.
، فػػالًتددد حالػػة مرحليدػػػة إمدػػا أف يًتاجػػع سػػػا   والكصػػد ال ُيتمػػل الػػػًتدد، فهػػو توجيػػو العػػػـ 

 يتوجدو إىل ما يريده، وىو سذا التوجدو أصبح عازماً وقاصدًا.اعنساف عمدا يريده، أو ينعكد ع مو و 
كما أفد الكصد يكوف دائماً  دددًا، فال وجػود لكصػد احتمػايل، فالكصػد عنػدما يػدخل يف  

الالة الكانونية، يدخل بصورة  ػدددة لكػن قػد تًتتدػب علػى الفعػل اتػددد نتػائج قػد تكػوف متوقدعػة 
بولو سػا، وىنػا ال نسػتطيع أف نكػوؿ أفد قصػده بػات احتماليػاً، و تملة لدى صاحب الكصد مع ق

ػػدددىا الكػػانوف، فػػإذا مػػا أراد أف يحصػػودر الالػػة الػػيت انعكػػد عػػـ  ال ػػوك مػػع  ففرضػػيدة االحتمػػاؿ ُيح
ا حالة تتطلدب قصد، فإندو ليس من املهم أف يوصف ىذا الكصد ب ندو احتمػايل أـ ال،  ُد إجيادىا، ب 

ماؿ يف املكاصد، ىذا من جهة، وال وجود للثاالت الػيت تكػوف فرضػيات إالد اندو ال وجود لالحت
مػػن زاويػػة عبيعػػة الالػػة والػػاكم هلػػا، مػػن حيػػث عبيعػػة أحػػد مكوناوػػا، علػػى فػػرض أف الكصػػد مػػن 

 املمكن أف يكوف احتمالياً، وىذا من جهة أخرى.
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املوجدػو  ػو حالػة  والكصد قد يكوف بسيطاً وقد يكوف مركدباً، فالكصد البسيط ىو الكصػد 
ذات عبيعة واحدة، فػالغرض منهػا واحػد، أمدػا الكصػد املركدػب فهػو املوجدػو  ػو حالػة ذات عبيعػة 
م دوجػػة، وأغراضػػها متعػػػدددة، فكػػد ينعكػػد لل ػػػوك يف حالػػة واحػػدة، )قصػػػداً مػػدنياً( و)قصػػػداً 

مػدنياً( يف آف  جنائياً(، كما قد ينعكد جلهة ما من خالؿ صػفكة واحػدة )قصػداً  يا ػياً( و)قصػداً 
 واحد، أو مكاصد كيفَتة، فيضرب الكاصد قصده )عصفورين  جر واحد(.

قد يكوف حسناً وقد يكوف  يئاً، وال ميكػن أف يكػوف مػن خػالؿ ىػذا  -عموماً –والكصد  
الوجػو ات جػػاً بػػُت اال نػػُت، فاعنسػاف إمدػػا أف يكػػوف حسػػن الكصػد )حسػػن النيدػػة( أو  ػػيً الكصػػد 

، أمدا الكصد السػيً فهػو توجيػو العػـ  ) يً النيدة(، والكص د السن ىو توجيو العـ   و أمر مكرد
 : (16) و أمر منكر. وىنا فنثن خنتلف مع من ذىب إىل تكسيم النيدة إىل أنواع  ال ة

 النيدة الصافية: وىي اليت باعيفها فكط لكاً   ع د وجلد. -1
 والدنيا.النيدة الكدرة: وىي اليت باعيفها الرياً وعلب اجلاه  -2
 النيدة املمت جة: وىي مراتب خمتلفة )ولكل درجات ادا عملوا(. -3

ففضػػالً عػػػن أفد ىػػذا التكسػػػيم ىػػو تكسػػػيم معػػػاريف صػػويف، فهػػػو ال يصػػلح لعمػػػـو مفهػػػـو 
الكصد، ال  يدما يف العلـو )الفي يكية( أي اليت اعل من الظواىر  الً احكامها، فالكصد عنػدما 

يف حالة ترتكن بذاوا على ىذا الكصػد، فػإفد الالػة تكتسػب آ ارىػا يكوف موجودًا لدى اعنساف 
و إىل تلك اآل ار، ال نستطيع أف نكوؿ اكالُت:  افد الكصد بالوصف الظاىر لو قد ااد

ااودؿ: أفد ىنػػاؾ قصػػداً اتػػ ج بػػُت الكصػػد السػػن والكصػػد السػػيئ، افد ىػػذا امتػػ اج بػػُت 
مػ يج بػُت السػن والكػبح اُمػا ليسػا فكػط متعارضػاف بػل ، فػال  (17)ضددين وىذا ال جيػوز منطكػاً 

 .(18)متناقضاف أيضاً 
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اليفاين: إفد إ بات الكصد يكع على اجلهتُت، فيجب إ بات الكصد السن كما جيػب إ بػات 
الكصػػد السػػيئ، وىػػذا ال جيػػوز فهػػو إىػػدار للثكيكػػة، كمػػن يبػػدأ بال ػػكد وينتهػػي بػػو، وىػػذا ىػػو 

، وىو بالتايل إىدار للثفد ناجم عن ضياع الكيكة،  (19)مستطائيُتمضموف انتكاد أفالعوف للسو 
، إميانػػاً منػػو أفد ااصػػل يف اعنسػػاف بػػراًة  (21)فػػافًتاض الكػػانوف حسػػن النيدػػة )أيد الكصػػد السػػن(

الذمدة، وبراًة الذمدة تعٍت براًة قصد صاحبها فمن يدعي خالؼ ذلك فعليو إ بػات ) ػًو النيدػة( 
ااصل جيػب أف يكػوف موجػوداً يف رتيػع الػاالت الكانونيدػة، ال مكػاف البػدً أي الكصد السيً، ف
ًً لتثكيف الكيكة.  انتها

وصػػورة الكصػػد أحيانػػاً تكػػوف مػػن النػػوع السػػن، وأحيانػػاً تكػػوف مػػن النػػوع السػػيً مػػع أفد 
الصورة ذاوا للكصد، فكصد التملدك ميفالً قد يكوف قصداً حسناً يف حالة اال ػتيالً، وىػو نفسػو 

 قد يكوف قصداً  يئاً يف حالة يد الضماف.
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 ادلبحث انثاَي
ى يف انماَىٌ

ّ
ـت انمصـذ ادلســً

ّ
 ياهي

 )انمصذ اجلُائي(
 

ـد، نػرى مػن الضػروري  بعد أف تعردفنا يف املبثث ااوؿ على حتديد مفهـو الكصد بوجو عػا
الكػانوف للكصػد ال خيػرج عػن إعػالؽ أف نوضح معٌت الكصد اجلنائي، ذلك أف الدور الذي يرمسو 

وىػػو مػػا أضػػثى  ابتػػاً يف مفهػػـو الكػػانوف والفكػػو –أحػػد الوصػػفُت علػػى الكصػػد، الكصػػد اجلنػػائي 
إفد صػػػحد  -الكصػػػد املػػػدين–والكضػػػاً ويف عػػػرؼ التػػػداوؿ البثيفػػػي يف جمػػػاؿ العلػػػـو الكانونيدػػػة، أو 

علمػاً لتمييػ  الكصػد املػدين منػو، إذ التعبَت، وىنا ال بدد أف نسبف التعريف بالكصد اجلنػائي دتهيػداً 
تفصػيلية مهمػة للكصػد اجلنػائي، اامػر الػذي أددى إىل  اً أفد فكهاً الكانوف اجلنائي قد وضعوا أ س

ا ػػػتجماع مكودناتػػػو املوضػػػوعية ومسػػػلت ماتو البثيفيدػػػة الكائمػػػة، والػػػيت يكػػػـو سػػػا عمػػػل نظريدػػػة عامدػػػة 
ي اعتمدىا الفكػو وأ دػس هلػا وتبنداىػا الكػانوف يف متكاملة، وفعاًل وضعس نظرية عامدة للكصد اجلنائ

 الكواعد املنظمة للجرائم العمدية.
وقبل التطردؽ ملفهـو الكصد اجلنائي، ال بػدد مػن توضػيح أف الفكػو اجلنػائي قػد ا ػتكرد علػى 

، واملكصود سما أفد الفعل الذي حدث قد جاً متدفكاً (21)أفد لفظ )الكصد( مرادؼ ملعٌت )العمد(
كاف يريده فاعلو، والكصػد اجلنػائي مكانػو يف الػركن املعنػوي للجرميػة، إذ أفد اجلرميػة تتكػودف مع ما  
، والػركن املػادي مييفدػل مادديػات اجلرميػة، وتتضػمن  ال ػة (22)من ركنػُت مػاددي ومعنػوي -يف العادة–

ة ليسػس ، واجلرميػ(23)عناصر ىي: السلوؾ اعجرامي والنتيجػة اعجراميدػة والعالقػة السػببية بينهمػا
 ظاىرة ماددية خالصة قوامها الفعل )السلوؾ( وآ اره، إ ا ىي كياف نفسي فضالً عن ذلك.

ومػػن مثد ا ػػتكرد الفكػػو يف الكػػانوف اجلنػػائي علػػى مبػػدأ يكضػػي بػػ فد مادديػػات اجلرميػػة ال تن ػػئ 
مسػػػػؤولية وال تسػػػػتوجب عكابػػػػاً مػػػػا مل يتػػػػوافر إىل جانبهػػػػا العناصػػػػر النفسػػػػية الػػػػيت يتطلبهػػػػا كيػػػػاف 

، والكصد قد يػوحى بػو أندػو اعرادة ذاوػا، وقػد يكصػد بالكصػد اجلنػائي أندػو جمػرد االاػاه (24)اجلرمية
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املوػػالف للكػػانوف الػػذي يسػػبف اعرادة دوف أف ي ػػمل اعرادة ذاوػػا، فيكػػوف الكصػػد اجلنػػائي ىػػو 
ػػػػاه اعرادي وحػػػػده، ويتطلػػػػب إىل جانبػػػػو عناصػػػػر أخػػػػرى حػػػػىت تتػػػػوافر للػػػػركن املعنػػػػوي كػػػػلد   االاد

ػػػػاه الػػػػذي ينسػػػػب  (25)مكودماتػػػو ، وىنالػػػػك مػػػػن يػػػػرى يف الكصػػػػد اجلنػػػػائي أندػػػػو اعرادة ذاوػػػػا واالاد
ف يف حتديػػػد مفهػػػـو الكصػػػد اف أ ا ػػػيتا، وبعيػػػداً عػػػن التفصػػػيالت فكػػػد ظهػػػرت نظريتػػػ(26)إليهػػػا

 اجلنائي، مها: نظرية اعرادة ونظرية العلم أو التصودر.
 

 أوالً: َظريت اإلرادة يف انمصذ
لفكػػو اجلنػػائي التكليػػدي إىل أفد الكصػػد اجلنػػائي يتطلدػػب توجيػػو اجلػػاين إرادتػػو،  ػػو يػػذىب ا 

ًً أكػػاف إجيابيػػاً أـ  ػػلبياً، و ػػو حتكيػػف نتيجتػػو املطلوبػػة، إذا مػػا  ارتكػػاب الفعػػل املعاقػػب عليػػو  ػػوا
 .(27)تطلدب الت ريع توافر نتيجة معينة للعكاب

الفعل املكودف للجرمية وإرادة نتيجتو اليت  فالكصد اجلنائي،  سب نظرية اعرادة ىو إرادة 
يتميفدل فيها االعتداً على الفد الذي ُيميو الكانوف وإرادة كلد واقعة تدؿ على أف الفعل الذي 
ًا من مادديات اجلرمية، وعلى ذلك فإفد توقع النتيجة  ارتكبو اجلاين ىو فعل إجرامي وأندو يعدد جً 

ائع اليت تعطي الفعل املادي داللتو اعجراميدة مث إرادة إرتكاب اليت تًتتب على الفعل والعلم بالوق
ا العناصر  ُد ىذا الفعل املادي ىي عناصر غَت كافية وحدىا لتوافر الكصد اجلنائي، واملالحظ أ

وعلى ذلك فإندو يتعُت إضافة إرادة  -حسب ما  نرى–نفسها اليت نادت سا نظرية العلم 
عناصر، وكذا إرادة كلد الوقائع اليت تعطي الفعل داللتو اعجراميدة النتيجة اعجراميدة إىل تلك ال

اًت ػػػػػػػػاين وذلك  سب ما جػػػػػػػائي يف حفد اجلػػػػػد اجلنػػػػوافر الكصػػػػػوؿ بتػػػػػوذلك حىت يكفي الك
 .(28)ة اعرادةػػػػػبو نظري

وحػده حالػة نفسػيدة جمػرددة مػن  ويدعم أنصار ىذه النظرية مذىبهم  جدة مفادىػا أفد العلػم  
كػلد صػفة إجراميدػة، فالكػػانوف ال ميكنػو إ ػباغ وصػػف اعجػراـ علػى جمػػرد، العلػم، )ذلػك أفد اػػر  
العلػػػم اجملػػػردد ينػػػاقض املبػػػادئ اا ا ػػػيدة يف الكػػػانوف الػػػديث الػػػيت تكػػػردر أفد التجػػػر  يحسػػػبم علػػػى 

نػائي يف جػوىره وضػعاً خمالفػاً للكػانوف، اافعاؿ ال على حاالت نفسيدة جمرددة، وملػا كػاف الكصػد اجل
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ون ػػاعاً نفسػػياً يصػػفو ال ػػارع بػػاعجراـ، فػػال ميكػػن أف يكػػـو علػػى جمػػرد العلػػم، بػػل ال بػػدد فيػػو مػػن 
ػػػاه اعجيػػػا  أو  ػػػاه ضػػػدد الكػػػانوف، ويف ن ػػػاط نفسػػػي يرمػػػي إىل غايػػػة غػػػَت م ػػػروعة، وىػػػذا االاد ااد

وقػػائع الػػيت جيردمهػػا الكػػانوف، فػػالفرؽ بػػُت الن ػػاط النفسػػي ىػػو اعرادة حػػُت تسػػعى إىل إحػػداث ال
ػاه ون ػػاط، والعلػػم وضػػع ال  العلػم واعرادة، أفد العلػػم حالػػة  ابتػة مسػػتكردة، يف حػػُت أفد اعرادة ااد
اىهػػا ويسػػبم عليهػػا وصػػف اعجػػراـ إذا  ُيفػػل الكػػانوف بػػو، يف حيػػو أفد اعرادة يتثػػردى ال ػػارع بااد

اه(  .(29)ا رفس يف ىذا االاد
ة اعرادة ال تكتفػػي فكػػط أفد يعلػػم اجلػػاين فعلػػو اعجرامػػي ومػػا يرتبػػو ىػػذا الفعػػل مػػن ونظريدػػ 

ػػا  ُد نتػػائج، بػػل جيػػب أف يكػػوف قػػد أراد الفعػػل وقػػد أراد النتيجػػة، وىػػذا مػػا جيعػػل اجلرميػػة توصػػف ب 
 .(31)عمدية افد الكصد اجلنائي ىو الركن املعنوي للجرائم العمدية

ل املػاددي أو الػًتؾ، أمدػا الكصػد فهػو تعمدػد النتيجػة املًتتبػة وقيل أفد اعرادة ىي تعمد الفع 
أخػػكد مػػن اعرادة، والعالقػػة بينهمػػا عالقػػة خصػػوص  -أي الكصػػد اجلنػػائي–علػػى الفعػػل، فهػػو 

، فالكصد اجلنائي يسػتلـ  حتمػاً تػوافر اعرادة، أمدػا تػوافر اعرادة فػال يسػتتبع تػوافر الكصػد  بعمـو
 .(31)اجلنائي دائماً 

تبار إرادة النتيجة عنصراً جوىرياً للكصد اجلنائي، يكفل لنا أف نفردؽ بُت الكصدين وإفد اع 
، افد اعرادة يف الكصػػػد املبا ػػػر أقػػػوى مػػػن حيػػػث كفاًوػػػا مػػػن الكصػػػد  (32)املبا ػػػر واالحتمػػػايل

هػػس ب ػػكل مبا ػػر إىل النتيجػػة اعجراميدػػة، وعلػػى ذلػػك فػػإفد العلػػم  االحتمػػايل وذلػػك إذا مػػا ااد
كفي للتميي  بُت الكصد املبا ر والكصد االحتمايل، افد العلم ال تتفاوت درجاتو فهػو وحده ال ي

 .(33)إمدا أف يتوافر بالنسبة للنتيجة وإمدا ال يتوافر
، تتضػػمدن بػػذاوا تصػػودر عالقػػة السػػببية بػػُت الفعػػل   واعرادة املتدجهػػة  ػػو حتكيػػف  ػػيً معػػُتد

فثػوى نظريػة السػببية الػيت ا ػتكرد عليهػا الفكػو يف  والنتيجة، إذ أفد للمسببات أ باب، وىػذا ىػو
، والتصودر يف الواقع مرحلة خيتارىػا الفكػر النفسػي ليكتمػل يف النهايػة  (34)مواجهة النظرية الغائيدة

بالعمل اعرادي، وعليو فإفد اامور املستثيلة اليت ال ميكن حتكيكها تكوف إرادوا أيضاً مستثيلة، 
فيػػو ىنػػا، يكمػػن يف صػػورة التمػػٍتد والرغبػػات، ومػػن مثد تصػػور النتػػائج وأقصػػى مػػا يكػػوف التفكػػَت 
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باعتبارىا مستثيلة أو عدـ تصودرىا إعالقاً يعٍت عدـ توافر الكصد اجلنائي، افد ا تثالة النتيجة 
معناه انعداـ  لد اعرادة، كما أفد عػدـ تصػودر النتػائج يعػٍت فكػداف حلكػة ىامدػة والزمػة يف اكتمػاؿ 

 .(35)دي الذي يحعدد الزماً بدوره لت  يس الكصد اجلنائيالعمل اعرا
هػػس إرادتػػو إىل   واجلرميػػة ليسػػس غايػػة اجلػػاين، بػػل ىػػي و ػػيلة لتثكيػػف ىػػدؼ يف نفسػػو ااد

 :(36)حتكيكو، وىناؾ حاالت ميكن أف يستوضح فيها العمد )إرادة النتيجة( اصدها البعض
لػػػػذي يهػػػػدؼ اجلػػػػاين لتثكيكػػػػو عرضػػػػاً حالػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػس النتيجػػػػة اعجراميدػػػػة ىػػػػي الغػػػػرض ا

 وإ باع رغباتو.
 حالة ما إذا كانس النتيجة اعجراميدة ىي الو يلة لتثكيف غاية أو ىدؼ مكصود.

حالػػة مػػا إذا كانػػس النتيجػػة املرتبطػػة بالنتيجػػة املكصػػودة ضػػرورية الوقػػوع  يػػث أفد وقػػوع النتيجػػة 
 املكصودة يكوف نتيجة حتميدة ل وىل.

الػيت ال يتػوافر فيهػا العمػد فهػي حالػة تعلدػف الرغبػة بنتيجػة مسػتثيلة النعػداـ أمدا الاالت  
 لد اعرادة، وكذا حالة انعداـ تصودر وقوع النتيجػة
، وتعػدد نظريػة اعرادة يف تعريػف الكصػد،  (37)
أيضػػػاً ودتيفدػػػل الفكػػػو  (39)والفكػػػو ااملػػػاين (38)النظريػػػة السػػػائدة يف الفكػػػو الفرنسػػػي والفكػػػو اعيطػػػايل

 لتكليدي يف تعريف الكصد اجلنائي.ا
 

ر أو انعهى يف انمصذ
ّ
 ثاَيًا: َظريت انتصى

ذىب بعض ال حرداح ااملاف يف حتديد مدلوؿ الكصد اجلنائي مػذىباً آخػر مؤ دسػاً علػى مػا  
اعتكػػدوا أندػػو مييفدػػل حكػػائف الػػنفس الب ػػريدة، افد أصػػل التصػػرفات الواعيػػة ىػػو إحسػػاس بلػػذدة تبغػػي 

أو ب مل تػرـو إبعػاده، فػإذا مػا قػاـ بػالنفس ىػذا اعحسػاس أو ذاؾ ن ػط الفعػل إىل النفس حتكيكها 
تصودر الو يلة املؤددية إىل حتكيف ما تبتغيو من ىدؼ، اا يف ذلك تصودر النتيجػة املًتتبػة علػى ىػذا 
، وبالتػػػايل إفد إرادة اعنسػػاف تتعلدػػػف ا ػػػاعره  ػػذ صػػػورة  ػػلوؾ إجرامػػػي معػػُتد التصػػردؼ، إذا مػػػا اختد

ػػا فت ُد دفعػػو إىل حركػػة اختياريػػة جسػػميدة أو عضػػليدة معيدنػػة، ىػػي وحػػدىا الػػيت تصػػحد أف توصػػف ب 
 ، إراديدة أو غَت إراديدة، وال تتعلدف بالنتيجة، ون اط اجلاين ىو وحده مظهػر تصػميمو اعرادي الػرد
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يدة يف ال نتيجة ىذا الن اط، )ذلك على ما وضدثو ميفاًل اا تاذ بيكر وىو أحد أنصار ىذه النظر 
 .(41)صوروا الدييفة(

فاعرادة ال  يطرة هلا على إحداث النتيجة، وإ ػا تكتصػر  ػيطروا علػى الفعػل، فثػدوث  
النتيجة ذترة لكػوانُت عبيعيػة حتميدػة ال  ػيطرة عرادة اعنسػاف عليهػا، أمدػا إتيػاف الفعػل فهػو الػذي 

هػػػس إىل التػػػ  َت علػػػى أ عضػػػاً اجلسػػػم وإىل جعلهػػػا تػػػ يت ميكػػػن أف يكػػػوف ذتػػػرة لػػػ رادة إذا مػػػا ااد
الركات العضويدة اليت يفًتضها الفعل، فالنتيجة، ال ميكن أف تكوف موضػوعاً لػ رادة اف اعرادة 
تفػػػًتض السػػػيطرة علػػػى  ػػػبيل حتكدػػػف النتيجػػػة، )أي تفػػػًتض ا ػػػتطاعة إحػػػدا ها وا ػػػتطاعة عػػػدـ 

رغبػػة، بػػل ىػػي  ػػيطرة إحػػدا ها(، علػػى وفػػف م ػػيئة صػػاحب اعرادة، فليسػػس اعرادة مرادفػػة لل
هػس إىل إحػداث النتيجػة  نفسيدة على موضوعها، وعلى ىذا النثو فػإفد الكػوؿ بػ فد اعرادة قػد ااد
قػػوؿ يفػػًتض إ بػػات  ػػيطرة اجلػػاين علػػى الكػػوانُت الطبيعيػػة الػػيت تعمػػل علػػى إحػػدا ها، وىػػو إ بػػات 

 .(41)يستثيل على العكل تصودره(
ػػا إفد الوقػػائع وتصػػور الكػػانوف هلػػا، لػػيس ا  كػػدور اجلػػاين أف يكػػوف مريػػداً هلػػا مػػن عدمػػو، إ د

اكدوره أف يتصودرىا أي يعلم سا من عدمو، فػالعلم يعػدد وحػده كافيػاً لتػوافر الكصػد اجلنػائي علػى 
وفػػػف ىػػػذه النظريػػػة، إذ أفد العلػػػم ىػػػو الػػػذي يعطػػػي إرادة الفعػػػل صػػػفتها اجلنائيػػػة  يػػػث يتكػػػودف 

إرادة اجلػػاين املتدجهػػة  ػػو النتيجػػة أو إرادة الوقػػائع  ، ولػػن تضػػيف (42)اجموعهػػا الكصػػد اجلنػػائي
اليت حتددد الداللة اعجرامية للفعل جديداً إىل فكرة الكصد اجلنائي، فوجو ااطيئة يف الكصد، ىو 
العلم بالنتيجة اليت يؤدي إليها الفعل، واعقباؿ على الفعل على الرغم من ىذا العلم، فاجلػاين ال 

قدػػع النتيجػػة اعجراميدػة، ولكندػػو يعاقػب انػػو أتػػى الفعػل علػػى الػرغم مػػن ذلػػك يعاقػب اجػػردد أندػو تو 
التوقدع، فتوقدعو للنتيجة كاف جيب أف ُيرفو عن اقًتاؼ الفعل املؤدي هلػا، أمدػا إرادتػو هلػا فػال تػ  َت 

ا واقعة اوجب ما تفرضو قوانُت الطبيعة.  هلا على النتيجة اُد
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  ودحذيذ يفهىو راج  نهمصذ اجلُائيثانثًا: انتىفيك بني انُظريتني
تتدفكػػاف أكيفػػر ادػػا ختتلفػػاف، فجػػوىر اتدفاقهمػػا  -نظريػػة اعرادة ونظريػػة العلػػم–إفد النظػػريتُت  

مػػػن عنصػػػرين مهػػػا: ))العلػػػم  -مػػػن حيػػػث املبػػػدأ–قػػػائم علػػػى أ ػػػاس أفد الكصػػػد اجلنػػػائي يتكػػػودف 
ػػاه اعرادة إىل الفعػػل دوف النتيجػػة، علػػى حػػُت أفد نظريػػة  واعرادة((، لكػػن نظريػػة العلػػم تكصػػر ااد

ػػاه اعرادة إىل الفعػػل والنتيجػػة. ولعػػلد  ػػدد مضػػمونو يف ضػػرورة ااد اعرادة تو ػػع نطػػاؽ الكصػػد وحتح
على وفف -أنصار العلم قد فهموا اعرادة على  و مغاير لفهم أنصار نظريدة اعرادة هلا، فاعرادة 

ػاه ىي ن اط نفسي من ئ للفعػل و  -أنصار نظرية العلم  ػردؾ لػو فثسػب، فلػيس اكػدورىا االاد
ػػو إىل غايػػة  -علػػى وفػػف أنصػػار نظريػػة اعرادة– ػػو النتيجػػة، أمدػػا اعرادة  فهػػي ن ػػاط نفسػػي موجد

 معينة دوف أف يتطلب ذلك السيطرة على  بيل حتكيف ىذه الغاية.
ؿ أفد فلػػو كػػاف أنصػػار اعرادة  ػػلموا افهػػـو اعرادة علػػى وفػػف نظريػػة العلػػم، امكػػن الكػػو  

ػػو إىل  النظػػريتُت تنصػػهراف يف بوتكػػة واحػػدة التدفاقهمػػا يف التودجػػو، فػػاعرادة ن ػػاط نفسػػي إذا مػػا ااد
ػا  ُد حتريك أعضاً اجلسم  ػو التثػردؾ والعمػل، أو الػًتؾ مػىت كػاف العمػل املػًتوؾ واجبػاً أداؤه، فإ

 خيػػار ل نسػػاف يف تعػػدد  ػػبباً عحػػداث النتيجػػة، صػػثيح أفد النتيجػػة ىػػي مػػن العوامػػل الطبيعيػػة ال
حدو ها، لكن ل رادة دور يف تفعيلها على  و يظهر باملظهر الذي يظهر فيو اعنساف وىو جػاف  

يف نظػػر الكػػانوف، وىػػذا نكػػاش عويػػل اػػلد يف التسػػيَت والتويػػَت
، فلػػو كنػػس موظدفػػاً يف دائػػرة، (43)

التمتدػػع بإجػػازة وعػػدـ  فالػػدواـ يف الػػدائرة واقػػع ال  ػػاؿ مػػع وجػػودؾ أو بدونػػو، لكػػن إرادتػػك يف
الػذىاب إىل الػػدائرة، أو الػػذىاب إليهػػا يف فػػًتة اعجػػازة بكطعهػا، قػػد يفعػػل وقػػائع حتصػػل بالػػدائرة 

، وقد ترتكب فعاًل، تعلم أندو يؤدي نتيجػة ال يرضػاىا الكػانوف، -بإرادتك–تكوف أنس عرفاً فيها 
ادتػػك للفعػػل والعلػػم بػػو مػػع إر –ومػػع ذلػػك تكػػددـ عليػػو، فباعقػػداـ علػػى الفعػػل تكػػوف قػػد أردت 

)وىػذا حػدد النهايػة يف  -قد أردت حتكيف النتيجػة -)وىذا حد النهاية يف نظرية العلم( -وبنتائجو
نظريػػة اعرادة(، إذف فػػاالختالؼ بػػُت النظػػريتُت لػػيس جوىريػػاً، لكػػن السػػائد لػػدى الفكػػو ىػػو مػػا 

هػػػس إليػػػو نظريػػػة اعرادة  ججػػػو يف التصػػػددي  ، علػػػى الػػػرغم مػػػن أفد الػػػبعض قػػػد ا ػػػتكوى(44)ااد
لػيس علػى اال ػتعماالت اللفظيػة  - (46)وفػف مػا يػراه الػبعض–، فػاختالؼ النظػريتُت (45)ملنطكها
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، لكػن ااىػمد مػن (47)ومعانيها، بل أفد الكصد االحتمايل قد اختلػف مفهومػو علػى وفػف النظػريتُت
جػػو اعرادة  ػػو قػػد بكػػي علػػى قناعػػة  ػػابكة لػػو يف عػػدـ تصػػور منطكيػػة أف تتد  (48)ذلػػك أفد الػػبعض

ػا ال ختػرج عػن وصػفها جمػردد  ُد ػا متوجدهػة إىل نتيجػة مػا، فإ ُد حتكيػف النتيجػة، فػاعرادة عنػدما يحكػاؿ أ
 على ىذا التصودر اا ي يت: (49)رغبة أو أمنية، وقد ردد البعض

 إفد أنصار نظرية اعرادة يستعملوف تعبَت إرادة الفعل املاددي ونتيجتو باملعٌت الدارج ال -أ 
باملعٌت الفٍتد يف علم النفس، وىذا املعٌت الدارج يستعمل ))إرادة اعنساف أمرًا(( اعٌت رغب فيػو 
ػػو إليػػو اااىػػاً حػػرداً أو  ػػو ذلػػك، فكػػوهلم: ))أفد الكصػػد اجلنػػائي ىػػو توجيػػو إرادة اجلػػاين إىل  أو ااد

( اجلػػاين إىل ارتكػػاب ارتكػػاب الفعػػل املػػاددي ونتيجتػػو املبا ػػر(( ال يفيػػد أكيفػػر مػػن انصػػراؼ )رغبػػة
ىذا الفعل وحتكيف نتيجتو املبا رة، وىذا املعٌت الدارج ىو املستعمل يف لغػة الكػانوف كلدمػا احتػاج 
اامػر فيػو إىل التعبػػَت بػاعرادة عػن الرغبػػة وىػو بػدوره ال يتعػػارض حػىت مػع املعػػٌت الػدارج يف علػػم 

اه اعرادة، ففي الكانوف املدين يكاؿ ميفاًل أفد  العكد وليد إرادتُت متطابكتُت اعٌت رغبتُت  النفس الاد
متكػابلتُت، وال يحكػػاؿ ب ندػػو وليػد "علمػػُت أو تصػػودرين متكػابلُت". ويف الكػػانوف الد ػػتوري يحكػػاؿ: "أفد 

 الكانوف وليد إرادة اامدة، وال يحكاؿ أندو وليد علمها أو تصودرىا".
ذي قػد يتدوػذ صػورة  ػلوؾ إنو إذا كانس إرادة اجلػاين ىػو  ػبب ن ػاعو العضػلي الػ -ب 

، وكػػػاف ىػػذا السػػػلوؾ ىػػػو  ػػبب النتيجػػػة، فتكػػػوف إرادة اجلػػاين ىػػػي بالتػػػايل  ػػػبب  إجرامػػي معػػػُتد
النتيجة، وتكوف قد انصرفس إىل حتكيكها على الوجو الذي قدرتو، فيصحد اعتبارىا مصػدراً أصػلياً 

السببية يف الكػانوف غَتىػا يف  هلا على أيدة حاؿ، مثد إفد الكصد اجلنائي مستكلد عن السببيدة، كما أفد 
قد أراد  -يف الكانوف–الفلسفة أو علم النفس، فكلما  بس أفد اجلاين أراد الفعل اعجرامي، فهو 

يف حتكيػػف نتيجتػػو املبا ػػرة بغػػَت  ػػبهة، حػػىت  سػػب حكػػائف علػػم  -رغبػػس -أو إف  ػػئس–خمتػػاراً 
 .(51)م يف واقع اامر  جدة تحذكر((النفس اليت يستند إليها أنصار نظرية العلم واليت ال تحسعفه

 ( تعريفات أخرى للكصد اجلنائي:1
وقػػػػد تعػػػػدددت تعريفػػػػات الكصػػػػد اجلنػػػػائي يف الفكػػػػو ا ػػػػتناداً إىل تػػػػرجيح مػػػػذىب نظريػػػػة  

إىل تعريفػػػػػػػو ب ندػػػػػػػو: )علػػػػػػػم بعناصػػػػػػػر اجلرميػػػػػػػة وإرادة متدجهػػػػػػػة إىل  (51)اعرادة، فػػػػػػػذىب الػػػػػػػبعض
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ب ندػػػػػػو: )علػػػػػػم  (52)حتكيػػػػػػف ىػػػػػػذه العناصػػػػػػر أو إىل قبوهلػػػػػػا(، وعػػػػػػرؼ مػػػػػػن قبػػػػػػل الػػػػػػبعض اآلخػػػػػػر
ػػػػػاه إرادتػػػػػو إىل ارتكػػػػػاب الفعػػػػػل وإىل  مرتكػػػػػب الفعػػػػػل املكػػػػػودف للجرميػػػػػة بتػػػػػوافر عناصػػػػػرىا وااد

ه اجلرميػػػػػة(. وعػػػػػردؼ قػػػػػانوف العكوبػػػػػات إحػػػػػداث النتيجػػػػػة الػػػػػيت يحعاقػػػػػب الكػػػػػانوف عليهػػػػػا يف ىػػػػػذ
: )الكصػػػػػػد اجلرمػػػػػػي: ىػػػػػػو توجيػػػػػػو الفاعػػػػػػل إرادتػػػػػػو إىل ارتكػػػػػػاب الفعػػػػػػل املكػػػػػػودف (53)العراقػػػػػػي

 .(54)للجرمية ىادفاً إىل نتيجة اجلرمية اليت وقعس أو أيدة نتيجة جرميدة أخرى(
يعػػدده ونسػػتطيع تعريػػف الكصػػد اجلنػػائي ب ندػػو: )) ااػػاه إرادة ال ػػوك إىل ارتكػػاب فعػػل  

ػػا واقعػػة كمسػػبب  ُد ػػالف الكػػانوف، ىادفػػاً حتكيػػف نتيجػػة إجراميدػػة عاملػػاً أ الكػػانوف جرميػػة، عاملػػاً أندػػو خيح
هػػس إرادتػػو إىل اقًتافػػو((. وسػػذا التعريػػف يتدضػػح أفد الكصػػد اجلنػػائي يتكػػودف مػػن  للفعػػل الػػذي ااد

 عنصرين مها:
 إرادة الفعل والنتيجة. -
 العلم بالفعل والنتيجة. -
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 انثانث ادلبحث
ى يف انماَىٌ

ّ
ـت انمصـذ غري ادلسً

ّ
 ياهي

 )انمصذ ادلذَـي(
 

 ػػبف وأف أ ػػرنا ملعػػٌت مصػػطلح النيدػػة، والنيدػػة والكصػػد قػػد يحسػػتعمالف يف خمتلػػف العلػػـو 
والفنػػػوف اعػػػٌت واحػػػد، أمدػػػا يف نطػػػاؽ الكػػػانوف فيسػػػتعمل املصػػػطلثاف يف نصػػػوص الكػػػانوف املػػػدين  

مصطلح )قصد(، وأحيانػاً أخػرى يػذكر مصػطلح )نيدػة(، فمػن بػُت كمًتادفُت، فتاردة يذكر امل ردع 
 ا تعماالت الكصد يف الكانوف املدين العراقي ما ي يت:

التعسدف يف ا تعماؿ الفد: إذ من بُت حاالت التعسدف ىو قصد اعضرار بالغَت .أ 
(55). 

قصػػػد الغػػػاد الصػػػادر مػػػن املػػػدين ل ضػػػرار بدائنيػػػو، أو تفضػػػيل بعضػػػهم علػػػى بعػػػض دوف  .ب 
 .(56)حفد 

اعتماد قصد التملدك معياراً لتثديد مفهـو يد الضماف: إذ تكػوف اليػد علػى ملػك الغػَت، يػد  .ج 
 .(57)ضماف، إذ حاز صاحب اليد ال يً بكصد دتلدكو

حتػودؿ يػػد اامانػػة إىل يػػد ضػػماف: إذ تنكلػػب يػػد اامانػػة إىل يػػد ضػػماف، إذا كػػاف صػػاحب اليػػد  .د 
 .(58)و دوف حفد أو أخذه بغَت إذنوولو بغَت قصد التملدك قد حبس ال يً عن صاحب

رؤية املبيع بكصد ال راً: فإذا رأى  وك  يئاً بكصد  رائو مثد ا ًتاه بعد مػددة وىػو يعلػم . ھ
أندػو ال ػػيً الػػذي كػػاف قػػد رآه، فػػال خيػػار لػػو إالد إذا وجػػد ال ػػيً قػػد تغػػَتد عػػن الػػاؿ الػػذي رآه 

 .(59)فيو
بكصػػػد التملدػػػك، منكػػػوالً مباحػػػاً ال مالػػػك لػػػو اال ػػػتيالً علػػػى املباحػػػات، فكػػػلد مػػػن أحػػػرز، و. 
 .(61)ملكو
حتوؿ املاؿ املنكوؿ اململػوؾ علػى مبػاح: إذ يصػبح املنكػوؿ مباحػاً إذا ختلدػى عنػو مالكػو بكصػد ز. 

 .(61)الن وؿ عن ملكيدتو
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تصػػػػػػرفات املػػػػػػريض مػػػػػػرض املػػػػػػوت املنعكػػػػػػدة بكصػػػػػػد التػػػػػػربدع، إذ أفد كػػػػػػلد تصػػػػػػرؼ ناقػػػػػػل ح. 
مػػػػرض املػػػػوت مكصػػػػود التػػػػربدع بػػػػو واتابػػػػاة، يعتػػػػرب كلدػػػػو أو للملكيدػػػػة يصػػػػدر مػػػػن  ػػػػوك يف 

بكػػػدر مػػػا فيػػػو مػػػن  ابػػػاة تصػػػرفاً مضػػػافاً إىل مػػػا بعػػػد املػػػوت وتسػػػري عليػػػو أحكػػػاـ الوصػػػيدة أيدػػػاً  
 .(62)كانس التسمية اليت تحعطى لو

–ويػػػ يت لفػػػظ )الكصػػػد( الػػػوارد فػػػػي الػػػاالت السػػػػابكة، اعػػػٌت )النيدػػػػة( كمػػػا أفد امل ػػػػردع 
 ا تعمل مصطلح )النيدة(، وقصد سا مصطلح )الكصد(، ومن بُت ا تعماالت النيدة: -لباملكاب
 .(63)حسن النيدة و وئها يف التصرفات الكانونية، ويف كسب الكوؽ العينية وحيازوا (1
نيدػػػة التػػػربدع يف قضػػػاً ديػػػن الغػػػَت: فػػػإذا قضػػػى أحػػػد ديػػػن غػػػَته بػػػال أمػػػره  ػػػكط الػػػدين  (2

ويعتػػػػرب الػػػػدافع متربعػػػػاً ال رجػػػػوع لػػػػو علػػػػى املػػػػدين  عػػػػن املػػػػدين  ػػػػواً قبػػػػل أو مل يكبػػػػل
ب ػػػػيً اػػػػا دفعػػػػو بػػػػال أمػػػػره، إالد إذا تبػػػػُتد مػػػػن الظػػػػروؼ أفد للػػػػدافع مصػػػػلثة يف دفػػػػع 

الدين أو أندو مل تكن عنده نيدة التربدع
(64). 

النيدػػة يف حتػػوؿ العكػػد: فػػإذا كػػاف العكػػد بػػاعالً وتػػوافرت فيػػو أركػػاف عكػػد آخػػر فػػإفد العكػػد  (3
باعتبػػػاره العكػػػد الػػػذي تػػػوافرت أركانػػػو، إذا تبػػػُتد أفد املتعاقػػػدين )نيتهمػػػا( يكػػػوف صػػػثيثاً 

 .(65)تنصرؼ إىل إبراـ ىذا العكد
النيدػػة امل ػػًتكة للمتعاقػػدين يف تفسػػَت عبػػارات العكػػد: فبموجػػب الكػػانوف املػػدين املصػػري،  (4

عنهػا  فيما يتعلدف بتفسَت العكد، فإنو إذا كانػس عبػارة العكػد واضػثة، فػال جيػوز اال ػراؼ
عػػن عريػػػف تفسػػػَتىا للتعػػػرؼ علػػػى إرادة املتعاقػػػدين، ولكػػػن إذا كػػػاف ىنػػػاؾ  ػػػل لتفسػػػَت 
العكد، فيجػب البثػث عػن )النيدػة امل ػًتكة( للمتعاقػدين دوف الوقػوؼ عنػد املعػٌت الػريف 
ل لفاظ، مع اال تهداً يف ذلك بطبيعة التعامل، واا ينبغي أف يتوافر من أمانػة و كػة بػُت 

 .(66)فكاً للعرؼ اجلاري يف املعامالتاملتعاقدين، و 
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وعليػػػػو فػػػػإفد امل ػػػػردع ا ػػػػتعمل تػػػػاردة مصػػػػطلح )الكصػػػػد( وتػػػػارة مصػػػػطلح )النيدػػػػة(، وىػػػػو 
قاصػػػػد إعطػػػػاً املعػػػػٌت نفسػػػػو، فمػػػػيفالً نيدػػػػة الغػػػػا لػػػػدى املػػػػدين تعػػػػٍت: )قصػػػػد املػػػػدين اعضػػػػرار 

بالتصػػػردؼ بالػػػدائن، يسػػػتدؿ عليػػػو مػػػن معرفتػػػو مػػػدى الضػػػرر الػػػذي يلثػػػف بالػػػدائن عنػػػد قيامػػػو 
ػػػػا (68)، فالنيدػػػػة ىػػػػي الكصػػػػد(67)الكػػػػانوين املكػػػػًتف بػػػػذلك الكصػػػػد( ، ويف الػػػػديث ال ػػػػريف: )إ د

ػػػػا لكػػػػلد امػػػػرئ  مػػػػا نػػػػوى( ااعمػػػػاؿ بالنيدػػػػات، وإ د
، وىػػػػذا الػػػػديث ىػػػػو ااصػػػػل يف الكاعػػػػدة (69)

 .(71)الفكهية املعروفة: )اامور اكاصدىا(
ااػاه إرادي  ػو الكيػاـ بعمػل أو االمتنػاع وعليو فالكصد املدين ال خيرج مدلولػو عػن كونػو 

عن عمل سدؼ إحداث نتيجة ضمن مفهـو اا ر املدين الذي يتدصػل بإحػدى أحكػاـ املعػامالت 
 املدنيدة املنظدمة يف الكانوف املدين.

وال بػػدد مػػن الكػػوؿ أف مفهػػـو الكصػػد املػػدين يتدسػػع نطاقػػو لػػاالت تػػدخل يف روابػػط مدنيدػػة 
ى ىػػذه الػػروابط، فيػػدخل يف نطػػاؽ نظػػم ااحػػواؿ ال وصػػيدة، وااعمػػاؿ متعػػدددة، بػػل قػػد يتعػػدد 

التجارية، وروابط العمل والضماف االجتماعي، وما إىل ذلك، وىذا مرتبط باملعٌت الوا ع للرابطة 
 املدنيدة، ال اعناىا الضيدف.

رة، كما أفد الكصد املدين واا يتدصػف بػو مػن صػفة مدنيدػة، فإندػو لػيس قصػداً  ػيئاً بالضػرو 
بل قد يبدو كذلك يف حاالت تدخل يف عبيعة الدور الذي يلعبػو الكصػد يف اال ػتئيفار اػاؿ لػيس 
للمسػػػت  ر أي حػػػفد عليػػػو، فالكصػػػد ىنػػػا  ػػػيً ال  ػػػاؿ، لكػػػن الكصػػػد  ػػػو إلػػػ اـ الػػػنفس أو  ػػػو 
االرتباط بعكد مع الغَت أو ال راكة مػع الغػَت بكصػد حتكيػف ربػح أو منفعػة، أو قصػد تكػوين أ ػرة 

قصػػد التملدػػك ملػػاؿ مبػػاح، أو قصػػد التملدػػك ملػػاؿ جييػػ  الكػػانوف دتلدكػػو مػػن الغػػَت، أو تلكديػػو منػػو أو 
واال تفادة من أحكاـ اليازة، أو قصػد ت  ػيس مركػ  قػانوين ُيميػو الكػانوف، فكػلد ألػواف الكصػد 
داً ىذه تعدد حسنة و ميدة من قبل الكانوف، وىذا على العكس من الكصد اجلنائي الذي يحعػدد قصػ

  يدئاً على الدواـ.
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 ادلبحث انرابع
ـت انعاللـت بيـٍ انمصـذيٍ

ّ
 ياهي

 
، نكػوؿ  ـد، والكصػدين اجلنػائي واملػدين بوجػو خػاصد بعد أف حػدددنا مفهػـو الكصػد بوجػو عػا
ىنا ىل باعمكاف أف يتػوافر الكصػدين املػدين واجلنػائي يف وقػس واحػد  إفد ىػذا يعتمػد علػى قيػاـ 

لكػػانوف املػػدين والكػػانوف اجل ائػػي يف ترتيػػب آ ارىػػا، وىػػذا ُيصػػل عػػادة يف عالقػػة يتػػدخدل كػػلد مػػن ا
ارتكاب فعل يتدصف باجلرمية وفف الكانوف اجل ائي، كما لو ارتكب  ػوك فعػل يح ػكدل جرميػة يف 
نظر الكانوف وترتدػب عليػو ضػرر أصػاب الغػَت، فهنػا تتثكدػف املسػؤوليتُت املدنيػة واجلنائيدػة للفاعػل، 

ب الفعل املكودف للجرمية ىو قصد جنػائي، والكصػد يف توقيػع الضػرر بػالغَت ىػو فالكصد يف ارتكا
قصد مدين، مع مالحظة أف كيفَت من أحكاـ املسؤولية املدنية ال تعتػدد بعنصػر ااطػ  الػذي يػرتبط 
بو قصد الفاعل فيما لو كاف خطً  عمديداً بػل وػتم بعنصػر الضػرر، وىػذا مػا تدعمػو اافكػار الػيت 

املسؤولية املدنيدة ىي مسؤولية ماديدة تكـو علػى الضػرر، وىػذا مػا تدعمػو اافكػار الػيت تحنادي ب فد 
، لكػن أحيانػاً (71)تحنادي ب فد املسؤولية املدنيدة ىي مسؤولية ماددية تكـو على الضرر ال علػى ااطػ 

ملػدين العراقػي يعتدد الكانوف املدين بالكصد حىتد يف نطػاؽ املسػؤوليدة املدنيػة، فمػيفاًل: نػكد الكػانوف ا
إذا أتلػف أحػد مػاؿ غػَته أو أنكػك قيمتػو مبا ػرة أو تسػبدباً يكػوف ضػامناً إذا   -1: )(72)على أندو

ػػػد أو تعػػػددى.  وإذا اجتمػػػع املبا ػػػر واملتسػػػبدب ضػػػمن  -2كػػػاف يف إحدا ػػػو ىػػػذا الضػػػرر قػػػد تعمد
جػب ىػذا الػنكد ، فبمو (73)املتعمدد أو املعتدي منهما، فلو ضػمنا معػاً كانػا متكػافلُت يف الضػماف(

فإفد للكصد املدين دور فعداؿ يف تضمُت املتلف بل يف الًتجيح بُت املبا ر واملتسبدب، وىنا خيتكد  
كػػلد قػػانوف بالكصػػد املتدصػػف بصػػفتو، وتنظػػر اتكمػػة اجل ائيدػػة يف الفعػػل املرتكػػب بكصػػد جنػػائي، 

ال خيػػلد  -1ف املػػدين: )وتنظػػر اتكمػػة املدنيدػػة يف الفعػػل املرتكػػب بكصػػد مػػدين، إذ اوجػػب الكػػانو 
وتبػػسد اتكمػػة يف املسػػؤوليدة  -2التعػػويض املػػدين بتوقيػػع العكوبػػة اجل ائيدػػة إذا تػػوافرت  ػػروعها. 

املدنيػػة ويف مكػػدار التعػػويض دوف أف تكػػوف مكيدػػدة بكواعػػد املسػػؤوليدة اجل ائيدػػة أو بػػالكم الصػػادر 
 .(74)من اتكمة اجلنائيدة(
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للجرمية واملتميفدل يف اجلرائم العمدية بػ)الكصد اجلنائي( غػَت  إذ قد ييفبس أف الركن املعنوي
متػػوافر يف الفعػػػل، فتكضػػػي اتكمػػػة اجل ائيدػػة بػػػإخالً  ػػػبيل املػػػتدهم )الفاعػػل(، لكػػػن ىػػػذا ال مينػػػع 
امل تكي من مراجعة اتاكم املدنيدة للمطالبة  كدو يف التعويض عن الضرر الناجم عن فعػل املػتدهم 

لكانوف املدين قد ال ي ًتط وجوب صدور خط  من الفاعل، ذلك أفد املسؤولية أو خطئو، إذ أفد ا
املدنيػػة تكػػـو يف كيفػػَت مػػن الػػاالت علػػى عنصػػر الضػػرر، ادػػا يًتتػػب علػػى ذلػػك انعػػداـ أي قصػػد 
مدين، لكػن مػا الكػم لػو أفد اتكمػة اجل ائيػة نفػس عػن اجلػاين أي قصػد جنػائي، وبالتػايل أخلػس 

لكانوف املدين قياـ قصد ما  كما يف  رط التعمدد املستلـ  يف مسؤولية كلد  بيلو يف فعل ا ًتاط ا
فهػل يحعػدد نفػي الكصػد اجلنػائي  (75)من املبا ر واملتسبب على وفف أحكاـ الكانوف املػدين العراقػي

 عن الفاعل نفياً لكصده املدين، انطالقاً من املبدأ الكائل أفد )اجلنائي يوقف املدين( .
اب عن ىذا السؤاؿ، خنرج أواًل مفهـو التعددي عن  ور جوابنػا ىػذا، افد ويف  بيل اجلو 

ػػد وىػػو قصػػد اعضػػرار بػػالغَت ػػد والتعػػدي نوضػػثو الحكػػاً، لكػػن التعمد ، (76)ىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت التعمد
يتدصل باملفهـو الػدارج للكصػد عمومػاً، ويكػًتب مػن مفهػـو الكصػد اجلنػائي خصوصػاً، فهػو العلػم 

ة الفعل ونتيجتو، وعلى الػرغم مػن أندػو قصػد مػدين، لكػن ميكػن عػددة قصػد بالفعل ونتيجتو، وإراد
جنائي عندما يعاقب الكانوف اجلنػائي علػى فعػل قاصػداً فاعلػو إحػداث الضػرر بػالغَت، لطاملػا كػاف 
ىذا ااحػداث نتيجػة يعػدىا الكػانوف اجلنػائي ويوصػفها بصػفة جنائيػة، وىنػا يصػحد قصػد اعضػرار 

ػا بالغَت قصدًا مدنياً فضالً  ُد  عن كونو قصداً جنائياً، وأيدة  كمة تفصل يف انعداـ ىػذا الكصػد، فإ
ػػاد اتػػل، ولطاملػػا أفد اتكمػػة اجل ائيدػػة هلػػا الواليػػة يف نظػػر الػػدعوى  قصػػدت انعػػداـ الكصػػدين الحتد
املدنيػة املتدصػلة بال ػكوى اجل ائيػة، وال عكػس، أي ال واليػة للمثػاكم املدنيػة يف نظػر ال ػكاوى 

ا اجل ائيد  ُد ة، فإفد اتكمة اجل ائية إذا نفس عن الفاعل قصداً جنائياً قوامو قصد اعضرار بالغَت، فإ
بذلك قد نفس عنو قصدًا مدنيا، التدصاؿ الكصدين اثل واحد، لكن ىذا ال مينع املدعي بالف 

فاعػل( بإمكانػو للمطالبػة بػالتعويض، إالد أفد املػدعي عليػو )ال (77)املدين من مراجعة اتكمة املدنية
أف يسػػتفيد مػػن مكػػردرات اتكمػػة اجل ائيدػػة يف نفػػي الكصػػد اجلنػػائي عنػػو، وبالتػػايل فػػإفد للمثكمػػة 
املدنيدػػة أف تحكػػردر انتفػػاً قصػػد الفاعػػل املػػدين، مػػىت مػػا كػػاف الكصػػدين متدصػػلُت اثػػل واحػػد، وىنػػا 
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صلة بُت الكصدين نضرب ميفالُت للتوضيح مكتبسُت من قانوف العكوبات العراقي لتوضيح مدى ال
 اجلنائي واملدين:

 امليفاؿ ااوؿ: ا توداـ العنف عمداً ضدد الغَت
فكػد عاقػػب الكػانوف كػػلد مػن اعتػػدى عمػداً علػػى آخػر بػػاجلرح أو بالضػرب أو بػػالعنف أو  

. فالعمػد ىنػا يعػٍت الكصػد (78)بارتكاب أي فعػل آخػر خمػالف للكػانوف، فسػبب لػو أذى أو مرضػاً 
فكػد تػوافر يف فعلػو الػذي  ػبدب أذى للغػَت، الكصػد املػدين الػذي حتكدػف بػو اجلنائي وكونػو متعمػدًا 

، والتعػػػويض ىػػو أ ػػػر مػػػدين (79)الفعػػل املفضػػػي إىل الضػػػرر الػػذي أوجػػػب الكػػػانوف املػػدين تعويضػػػو
واضػػػح للثالػػػة، فػػػإذا مػػػا أ بتػػػس اتكمػػػة اجل ائيػػػة  كمهػػػا انتفػػػاً الكصػػػد مػػػن الكػػػائم بػػػاجلرح أو 

كمػػة املدنيػػة ال تسػػتطيع أف تكػػردر أفد اجلػػارح أو الضػػارب أو مػػؤددي الضػػرب أو العنػػف، فػػإفد ات
العنف قد تعمدد، وإف كانس النظرة ااولية لفلسفة التعويض يف املسؤولية املدنيػة ت ػَت إىل أندػو ال 
عربة لوجػود العمػد مػن عدمػو يف تكػدير التعػويض، إذ أفد اتكمػة املدنيػة تكػدر التعػويض بكػدر مػا 

، لكنها يف بعض الػاالت هلػا  ػلطة تكديريػة تػدرس (81)ضرر وما فاتو من كسبلف املتضرر من 
فيها درجة ااط ، وقد أعطى الكانوف هلا ىذا الدور يف حاالت نظر الكانوف إىل عنصر ااط  على 
الػػرغم مػػن وجػػود الضػػرر، إذ أجػػاز الكػػانوف للمثكمػػة أف تػػنكك مكػػدار التعػػويض أو أالد حتكػػم 

ملتضرر قد ا ًتؾ خبطئو يف إحداث الضرر أو زاد فيو أو كاف قد  وأ مرك  بتعويض ما، إذا كاف ا
 .(81)املدين

 امليفاؿ اليفاين:  رقة ماؿ الغَت
، وقد ا ًتط الكانوف اجلنػائي (82)لغَت اجلاين عمداً  الوؾالسرقة ىي اختالس ماؿ منكوؿ  

، فالكصػػد اجلنػػائي  ـد ىػػو الكصػػد يف السػػرقة قصػػدين: قصػػد جنػػائي عػػاـ وقصػػد جنػػائي خػػاصد العػػا
ذاتو يف رتيع اجلرائم، أي إرادة الفعل والنتيجة والعلػم سمػا، لكػن الكصػد اجلنػائي ااػاصد مػرتبط 

، والكصػػد اجلنػػائي ااػػاصد املػػراد تػػوافره يف الػػركن (83)بانصػػراؼ نيدػػة اجلػػاين إىل حتكيػػف غايػػة معينػػة
، وىػذه النيدػة تتميفدػل يف انصػراؼ نيدػة (84)املعنوي جلرمية السرقة يتميفدل يف نيدػة دتلدػك املػاؿ املسػروؽ

اجلاين إىل أف ُيوز ال يً حيازة كاملة ويبا ػر عليػو رتيػع السػلطات الػيت ميلكهػا املالػك، وُيػوؿ 
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بػػذلك دوف أف يبا ػػر املالػػك حكوقػػو علػػى ىػػذا ال ػػيً، فػػإذا  بػػس أف نيدػػة الفاعػػل انصػػرفس إىل 
ديػػو، فػػال تكػػـو جرميػػة السػػرقة، كمػػن جمػػرد حيػػازة ال ػػيً حيػػازة ناقصػػة ختلدػػف الكصػػد اجلنػػائي ل

يستويل على كتاب من أجػل قراًتػو مثد إعادتػو إىل صػاحبو بعػد ذلػك، وكمػن يسػتويل علػى منكػوؿ 
 .(85)الوؾ ملدينة ال بينة دتلكو ولكن باالحتفاظ بو كرىن حىت يسدد لو الدين

رد وضػع يػده كما أفد الكصد اجلنائي ال يتثكدف إذا كانس نيدػة الفاعػل قػد انصػرفس إىل جمػ 
العارضة على  يً، فمػن ي خػذ  ػيئاً لفثصػو والت كػد مػن صػالحيتو ورده حػااًل، ال يعػدد  ػارقاً،  
كما أفد من يتسلدم كتاباً مػن أجػل االعدػالع عليػو أو ر ػالة مػن أجػل قراًوػا ورددىػا يف الػاؿ فػال 

دتلدػػػك ال ػػػيً  ػػػلد يحعػػػدد  ػػػارقاً، فالكصػػػد ااػػػاصد يف جرميػػػة السػػػرقة إذف ىػػػو انصػػػراؼ النيدػػػة إىل 
االختالس، أمدا إذا كانس نيدػة اجلػاين تنصػرؼ إىل  ػيً آخػر فػال يكػـو الكصػد اجلنػائي وبالتػايل ال 

 .(86)تكـو جرمية السرقة
كمػا أفد الكػػانوف املػدين قػػد ا ػًتط نيدػػة التملدػػك يف يػد الضػػماف الػيت حتػػوز مػاؿ الغػػَت سػػذه  

عػػػدة تكػػػوؿ: أفد يػػػد الضػػػماف ضػػػامنة وإف مل يتعػػػدد ، والكا(87)النيدػػػة، إذ تكػػػوف ضػػػامنة هلػػػذا املػػػاؿ
، واملكصود بالتعمدد ىنا، وىو تعمد ىالؾ املاؿ، كما لو تبُتد من الظػروؼ  (88)صاحبها أو يتعمدد

أف السارؽ قد تعمدد وضع املاؿ املسروؽ يف مكاف غَت مالئػم، عاملػاً أفد ىػذا املكػاف  ػيؤدي إىل 
ولة بُت املالك وبُت ما ميلك، أي تعمدد فعل السرقة ون ع يد تلف ذلك املاؿ، أمدا التعمد يف اليل

ػا لػن تكػوف يػد ضػماف  املالك عن ملكو فهو مفًتض لكي توصف يد الضماف سذا الوصػف، اُد
مػا مل تتػػوفر نيدػػة أو قصػد التملػػك لػػدى السػارؽ، وىػػو قصػػد مػدين مػػن وجهػػة نظػر الكػػانوف املػػدين 

اليد والتعػويض عػن ىػالؾ املػاؿ، كمػا أندػو قصػد جنػائي وذلك لًتتيب أ ر مدين متميفدل يف تضمُت 
، فػإذا انتفػى ىػذا الكصػد لػدى السػارؽ فػإفد الفعػل ال يعػدد  ػرقة، وبالتػايل فػإف السػارؽ ال  خاصد
تعػدد يػد ضػماف النتفػاً قصػد التملػك، الػذي يعػػدد قصػداً جنائيػاً خاصدػاً، فالكصػدين ىنػا قػد وقفػػا 

 على  ل واحد.
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إذا  -1: )(91)، إذ يكضػػي الكػػانوف ب ندػػو(89)اً يف أحكػػاـ اللكطػػةويبػػدو ذلػػك واضػػثاً أيضػػ 
وجد  وك  يئاً ضائعاً ف خذه على  بيل التملدك كاف غاصػباً ووجػب عليػو الضػماف إذا ىلػك 

أمدا إذا أخذه على أف يردده ملالكيو كاف أمانػة يف يػده وجػب تسػليمو للمالػك  -2ولو بدوف تعد. 
لكانوف(. فمناط يد الضماف ىو قصد التملدك،  فإذا كانس اتكمة وفكاً ل جراًات اليت يكردرىا ا

اجل ائيدة تنظر يف  كوى ج ائيدة قددـ فيها امل تكي علباً حتريرياً  كدو املدين، فإفد اتكمة إذا  بػس 
، امتنػع عليهػا عػدده  ػارقاً   -أوالً –هلا انتفاً قصد السارؽ يف التملدك، أي الكصد اجلنائي اااصد

عليهػػا تضػػمينو افد يػػػده ليسػػس يػػد ضػػػماف النتفػػاً قصػػد التملدػػػك وىػػو قصػػد مػػػدين يف  وامتنػػع
 النهاية.
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 تـــــــاخلامت
 

 وتتضمن النتائج اآلتية:
ػػا تنعكػػد نيدتػػو علػػى ذلػػك، والنيدػػة  -1 الكصػػد ىػػو النيدػػة، فالػػذي ينعكػػد قصػػده علػػى  ػػيً، فإ د

قصػػد بالفعػػل، مػػن جهػػة أندػػو كػػائن، وىػػو اعتػػ اـ إتيػػاف عمػػل، والكصػػد واملػػرادؼ هلػػا، ىػػو 
أيضاً قصده بالكودة، من جهة أندو اكن، فالكصد كائن لدى كلد  وك قادـ علػى الكيػاـ 
بعمل ما أو االمتناع عنو،  يث أفد ىذا الكياـ أو االمتناع تكػوف لػو صػورة ال ػيً الػذي 

 صالة بال نيدػة، أي ىو فيو عندما يرتك  يف ذاتو على ما ُيتمو وجوداً الكصد بالفعل، فال
بػػال قصػػد، فالصػػالة عنػػدما ارتكنػػس علػػى النيدػػة وجعلتهػػا مػػن ااركػػاف ال مػػن اابعػػاض، 

 فالنيدة )الكصد( فيها كائناً، والكصد موجود بالفعل.
الكصد اكن، عندما ينهض بالكودة، كما يف اآل ار اليت يرتدبها الكانوف على اافعاؿ اجملرددة  -2

إف –غػػَت املميدػػ  يضػػمن عنػػدما يرتكػػب فعػػالً ضػػاراً لكػػن  مػػن الكصػػد، فالطفػػل الصػػغَت
 فالكصد عنده اكن. -أصبح ايد اً 

كما أفد الكصد يكوف دائماً  دددًا، فال وجود لكصد احتمػايل، فالكصػد عنػدما يػدخل يف  -3
الالة الكانونيدة يدخل بصورة  ددة، لكن قػد تًتتػب علػى الفعػل اتػددد نتػائج قػد تكػوف 

ة لدى صاحب الكصد مع قبولو سػا، وىنػا ال نسػتطيع أف نكػوؿ أف قصػده متوقدعة و تمل
بػػات احتماليػػاً، ففرضػػيدة االحتمػػاؿ ُيػػدددىا الكػػانوف، فػػإذا مػػا أراد أف يصػػودر الالػػة الػػيت 
ا حالة تتطلدب قصػد فإندػو لػيس مػن املهػم أف يوصػف  ُد انعكد عـ  ال وك مع إجيادىا ب 

و ال وجػود لالحتمػاؿ يف املكاصػد ىػذا مػن جهػة، وال ىذا الكصد ب ندػو احتمػايل أـ ال، اندػ
وجود للثاالت اليت تكػوف فرضػيات إال مػن زاويػة عبيعيػة الالػة والػاكم هلػا، مػن حيػث 
عبيعػػة أحػػد مكودناوػػا، علػػى فػػرض أف الكصػػد مػػن املمكػػن أف يكػػوف احتماليػػاً، وىػػذا مػػن 

 جهة أخرى.
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البسيط ىو الكصد املوجدو  ػو حالػة والكصد قد يكوف بسيطاً وقد يكوف مركدباً، والكصد  -4
ذات عبيعة واحدة، فالغرض منها واحد، أمدا الكصد املركدػب فهػو املوجدػو  ػو حالػة ذات 
عبيعة م دوجة، وأغراضها متعدددة فكػد ينعكػد لل ػوك يف حالػة واحػدة، )قصػداً مػدنياً( 

ا ػػػياً( و)قصػػداً جنائيػػػاً(، كمػػا قػػػد ينعكػػد جلهػػػة مػػا مػػػن خػػالؿ صػػػفكة واحػػدة )قصػػػداً  ي
و)قصػػػداً مػػػدنياً( يف آف واحػػػد، أو مكاصػػػد كيفػػػَتة، فيضػػػرب الكاصػػػد قصػػػده )عصػػػفورين 

  جر واحد(.
قد يكوف حسناً وقد يكوف  يئاً، وال ميكن أف يكوف مػن خػالؿ ىػذا  -عموماً –والكصد  -5

الوجو ات جػاً بػُت اال نػُت، فاعنسػاف إمدػا أف يكػوف حسػن الكصػد )حسػن النيدػة( أو  ػيً 
، أمدػا الكصػد السػيً الكصد ) يً ا لنيدة(، والكصد السن ىػو توجيػو العػـ   ػو أمػر مكػرد

 فهو توجيو العـ   و أمر منكر.
نستطيع تعريف الكصد اجلنائي ب ندو: )إااه إرادة ال وك إىل ارتكاب فعػل يػده الكػانوف  -6

ػػا واقعػػة ُد كمسػػبب   جرميػػة، عاملػػاً أنػػو خيػػالف الكػػانوف، ىادفػػاً حتكيػػف نتيجػػة إجراميدػػة عاملػػاً أ
هس إرادتو إىل اقًتافو(. وسػذا التعريػف يتدضػح أفد الكصػد اجلنػائي يتكػودف  للفعل الذي ااد

 من عنصرين مها: إرادة الفعل والنتيجة.
ػػاه إرادي  ػػو الكيػػاـ بعمػػل أو االمتنػػاع عػػن  -7 الكصػػد املػػدين ال خيػػرج مدلولػػو عػػن كونػػو ااد

يتدصػػػل بإحػػػدى أحكػػػاـ  عمػػػل سػػػدؼ إحػػػداث نتيجػػػة ضػػػمن مفهػػػـو اا ػػػر املػػػدين الػػػذي
 املعامالت املدنية املنظدمة يف الكانوف املدين.

فد مفهػػـو الكصػػد املػػدين يتدسػػع نطاقػػو لػػاالت تػػدخل يف روابػػط مدنيدػػة متعػػددة، بػػل قػػد إ -8
يتعػػددى ىػػذه الػػروابط، فيػػدخل يف نطػػاؽ نظػػم ااحػػواؿ ال وصػػيدة، وااعمػػاؿ التجاريػػة، 

ذلك، وىػذا مػرتبط بػاملعٌت الوا ػع للرابطػة  وروابط العمل والضماف االجتماعي، وما إىل
 املدنيدة، ال اعناىا الضيدف.

فد الكصد املدين، واا يتدصف بػو مػن صػفة مدنيدػة، فإندػو لػيس قصػداً  ػيئاً بالضػرورة، بػل إ -9
قد يبدو كػذلك يف حػاالت تػدخل يف عبيعػة الػدور الػذي يلعبػو الكصػد يف اال ػئيفار اػاؿ 
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لكصػػػد ىنػػػا  ػػػيً ال  ػػػاؿ، لكػػػن الكصػػػد  ػػػو إلػػػ اـ لػػػيس للمسػػػت  ر أي حػػػفد  عليػػػو، فا
الػػنفس، أو  ػػو االرتبػػػاط بعكػػد مػػع الغػػػَت، أو ال ػػراكة مػػع الغػػػَت بكصػػد حتكيػػف ربػػػح أو 
منفعة، أو قصػد تكػوين أ ػرة، أو قصػد التملدػك ملػاؿ مبػاح، أو قصػد التملدػك ملػاؿ جييػ  

يػازة، أو قصػد ت  ػيس الكانوف دتلكو من الغػَت، أو تلكيػو منػو، واال ػتفادة مػن أحكػاـ ال
مرك  قانوين ُيميو الكانوف، فكلد ألواف الكصد ىذه تعدد حسػنة و ميدػة مػن قبػل الكػانوف، 

 وىذا على العكس من الكصد اجلنائي الذي يعدد قصداً  يئاً على الدواـ.
فد الكانوف املدين قد ا ًتط نيدة التملك يف يدد الضماف اليت حتوز ماؿ الغَت سػذه النيدػة، إ -11
تكوف ضامنة هلذا املاؿ، والكاعدة تكوؿ: أفد يػد الضػماف ضػامنة وإف مل يتعػدد صػاحبها  إذ

ػػد ىػالؾ املػػاؿ، كمػػا لػػو تبػػُتد مػػن الظػػروؼ أف  أو يتعمدػد، واملكصػػود بالتعمػػد ىنػػا، ىػػو تعمد
السارؽ قد تعمدد وضع املاؿ املسروؽ يف مكاف غَت مالئم، عاملاً أفد ىذا املكاف  ػيؤددي 

ػػد فعػػل إىل تلػػف ذلػػك املػػ ػػد يف اليلولػػة بػػُت املالػػك وبػػُت مػػا ميلػػك، أي تعمد اؿ، أمدػػا التعمد
السرقة ون ع يد املالك عن ملكو فهػو مفػًتض لكػي توصػف يػد الضػماف سػذا الوصػف، 
ا لن تكوف يد ضماف ما مل تتوفدر نيدة أو قصد التملدك لدى السارؽ، وىو قصد مدين  اُد

ب أ ػر مػدين متميفدػل يف تضػمُت اليػد والتعػويض من وجهة نظر الكػانوف املػدين وذلػك لًتتيػ
، فػإذا انتكػى ىػذا الكصػد لػدى السػارؽ فػإفد  عن ىالؾ املاؿ، كما أندو قصد جنائي خاصد
الفعػػل ال  يعػػدد  ػػرقة، وبالتػػايل فػػإفد يػػد السػػاؽ ال تعػػدد يػػد ضػػماف النتفػػاً قصػػد التملدػػك، 

 ل واحد.الذي يعدد قصداً جنائياً خاصداً فالكصدين ىنا قد وقفا على  
قد ييفبس أف الركن املعنوي للجرمية واملتميفدل يف اجلرائم العمديػة بػػ)الكصد اجلنػائي( غػَت  -11

متػػوافر يف الفعػػل، فتكضػػي اتكمػػة اجل ائيدػػة بػػإخالً  ػػبيل املػػتدهم )الفاعػػل(، لكػػن ىػػذا ال 
مينػع امل ػػتكي مػػن مراجعػػة اتػػاكم املدنيػػة للمطالبػة  كدػػو يف التعػػويض عػػن الضػػرر النػػاجم 
عػػن فعػػل املػػتدهم أو خطئػػو، إذ أفد الكػػانوف املػػدين قػػد ال ي ػػًتط وجػػوب صػػدور خطػػ  مػػن 
الفاعػػل، ذلػػك أفد املسػػؤولية املدنيػػة تكػػـو يف كيفػػَت مػػن الػػاالت علػػى عنصػػر الضػػرر، ادػػا 
يًتتب على ذلك انعداـ أي قصد مدين، لكن ما الكم لو أفد اتكمة اجل ائيدة نفػس عػن 
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التايل أخلس  بيلو، يف فعػل ا ػًتط الكػانوف املػدين قيػاـ قصػد اجلاين أي قصد جنائي، وب
ػػػد املسػػػتلـ  يف مسػػػؤولية كػػػلد مػػػن املبا ػػػر واملتسػػػبب علػػػى وفػػػف  مػػػا  كمػػػا يف  ػػػرط التعمد
أحكػػاـ الكػػانوف املػػدين العراقػػي فهػػل يعػػد نفػػي الكصػػد اجلنػػائي عػػن الفاعػػل، نفيػػاً لكصػػده 

 يوقف املدين( املدين، انطالقاً من املبدأ الكائل أفد )اجلنائي 
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Paul R. Powers, Intent In Islamic Law: Motive and meaning 

in medieval SunniFiqh, Brill, Martinus, Netherlands, 2006, 

pp.25-55 

ا جاً كلد منهما من تكسيم أر ػطو للوجػود إىل ( مصطلثي الكصد بال9) فعل والكصد بالكودة، إ د
وجود بالكودة، ووجود بالفعل، فاملوجود بالكودة ىو اكػن أمدػا املوجػود بالفعػل فهػو كػائن، وقػد 
قسدم أر طو العكل إىل قسمُت: العكل الفعداؿ والعكل املنفعل، فااوؿ تصدر منو املعكوالت، 

اين مػػن اعحسا ػػات والصػػور، وميكػػن الكػػوؿ بػػ فد العكػػل الفعدػػاؿ ىػػو عكػػل بينمػػا يتكبدلهػػا اليفػػ
بالفعػػل، بينمػػا العكػػل املنفعػػل ىػػو عكػػل بػػالكودة، والػػنفس العاقلػػة يف نظػػر )أر ػػطو( خالػػدة، ال 
دتوت اوت اجلسد أو البدف، والعكل الفعداؿ ىو الذي يبكى بعد املوت اندػو ال يتػ  ر باملػادة. 

قػودتُت للعكػل: قػودة منفعلػة، أي العكػل بػالكودة، وقػوة فاعلػة أي العكػل وقد ميدػ  )أر ػطو( بػُت 
بالفعل، داخل العكل اعنساين، ويعػود  ػبب ىػذا التمييػ  إىل أمػرين: ااوؿ: ىػو لكػي يحفسدػر  
ردد العكل بالفعل الصػور فيكػوف أ ػبو بالضػًو الػذي يك ػف  كيفية اعدراؾ العكلي، حيث جيح

لعكػػل بػػالكودة، فيتثػػوؿ إىل عكػػل مػػدرؾ بالفعػػل، واليفػػاين: لكػػي للثػػواس موضػػوعاوا فيتلكداىػػا ا
يدػػ  بػػُت درجتػػُت مػػن درجػػات املعرفػػة العكليدػػة، ااوىل: العكػػل حينمػػا يعػػرؼ معتمػػداً علػػى مػػا  ميح
تنكلػػو الػػواس، أمػػا املعرفػػة اليفانيػػة فهػػي العكػػل حينمػػا يػػدرؾ ويعػػرؼ دوف الرجػػوع إىل تلػػك 

ػػية، وبػػدوف معرفتهػػا، أي ي ، واملعرفػػة ااػػربات السد عػػرؼ مػػن خػػالؿ ن ػػاعو ااػػالك ااػػاصد
املبا رة للعكوؿ تحسمدى بػ)الدس(. أحنظر د. مصطفى الن ار، نظرية املعرفة عند أر طو، دار 

. د. ىػػاليل عبػػد   أزتػػد، الكيكػػة بػػُت الفلسػػفة 138، ص1، ط1985املعػػارؼ، الكػػاىرة 
هضة العربية، الكاىرة، )بدوف  نة ن ػر(، العامدة واع الميدة وفلسفة اع بات اجلنائي، دار الن

 .94، 86، 82ص 
Itzhak Kugler, Direct and Oblique Intention In criminal Law, 

Ashgate, 2002. 

( مػػػػدين  ػػػػوري، 245( مػػػػدين مصػػػػري، )244( مػػػػدين عراقػػػػي، )147(  أنظػػػػر املػػػػواد: )11)
 املوجبات والعكود اللبناين.( مدين إمارايت، وال مكابل يف قانوف 394( مدين أردين، )368)
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( مػػػن املػػػادة 1( مػػػدين عراقػػػي، وتحكابلهػػػا: الفكػػػرة )155( مػػػن املػػػادة )1(  أنظػػػر الفكػػػرة )11)
( مػػدين إمػػارايت، وال محكابػػل يف الكػػوانُت 258( مػػن املػػادة )1( مػػدين أردين، والفكػػرة )214)

 املدنيدة: لبناين، مصري،  وري.
الكػػػانوين: د.  مػػػد  ػػػليماف اازتػػػد، أمهيدػػػة الفػػػرؽ بػػػُت (  أنظػػػر يف التعػػػردؼ علػػػى النمػػػوذج 12)

، جملػػػػة الرافػػػػدين  التكييػػػػف الكػػػػانوين والطبيعػػػػة الكانونيػػػػة يف حتديػػػػد نطػػػػاؽ الكػػػػانوف املوػػػػتكد
( اجمللدػد ااوؿ، السػنة التا ػعة، 21للثكوؽ، تصػدرىا كلديػة الكػانوف عامعػة املوصػل، العػدد )

 .94، ص2114
ف يف جعل العكػد املسػًت بػُت املتعاقػدين ىػو النافػذ بينهمػا دوف ( وىذا ما يفسدر حكم الكانو 13)

يكػػوف  -1( مػػن الكػػانوف املػػدين العراقػػي علػػى أندػػو: "148العكػػد الظػػاىر، إذ نصدػػس املػػادة )
العكد املستًت ىو النافذ فيما بُت املتعاقدين واالف العاـ، وال أ ر للعكد الظاىر فيما بينهم. 

حكيكياً بعكد ظاىر، فالعكػد الكيكػي ىػو الصػثيح مػا داـ قػد  وإذا  ًت املتعاقداف عكداً  -2
( 245ا توىف  رائط صثدتو". الحظ مكابػل ىػذه املػادة يف الكػوانُت املدنيػة العربيػة: املػادة )

( مػدين 395( مػدين أردين، املػادة )369( مدين  وري، املػادة )246مدين مصري، املادة )
 والعكود اللبناين.إمارايت، وال مكابل يف قانوف املوجبات 

 .63( أنظر: د. ىاليل عبد   أزتد، مرجع  ابف، ص14)
 .81( أنظر: املرجع السابف، ص15)
 .1735( وقد قاؿ سذا التكسيم علماً من الفرس، أحنظر: التهانوي، مرجع  ابف، ص16)
مػاؿ وىذا ما يحسمدى بالتناقض: ويعٍت يف الكضايا، أفد صدؽ إحػدى الكضػيتُت بػنكض احت  (17)

صػػدؽ ااخػػرى وجيعلهػػا كاذبػػة حتمػػاً، وإف كػػذب إحػػدامها بػػنكض احتمػػاؿ كػػذب ااخػػرى، 
واعلها صادقة حتماً، فهما على ىذا الاؿ ال يصدقاف معاً  ػاؿ مػن ااحػواؿ، وال يكػذباف 
معػػاً  ػػاؿ مػػن ااحػػواؿ. أحنظػػر: اا ػػتاذ عبػػد الػػرزتن حسػػن حبنكػػة امليػػداين، ضػػوابط املعرفػػة 

 .155، ص1، ط1975واملناظرة، دار الكلم، دم ف، بَتوت،  وأصوؿ اال تدالؿ



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

22 

(  اختلف ااصوليوف حػوؿ مػا إذا كػاف التعػارض ختتلػف عػن التنػاقض أو ال، وظهػر رأيػاف: 18)
ااوؿ: أفد التعػػػارض والتنػػػاقض مصػػػطلثُت مًتادفػػػُت، افد كالمهػػػا يكتضػػػي لذاتػػػو أف يكػػػوف 

مػػا ليسػػا اًتادفػػُت أحػػدمها صػػادقاً، واآلخػػر كاذبػػاً. أمدػػا الػػرأي اليفػػا ُد ين وىػػو الػػراجح عنػػدنا، فإ
)فالتنػػاقض عػػن مػػن مل جيػػوز ختصػػيك العلدػػة، ىػػو وجػػود الػػدليل يف بعػػض الصػػور مػػع ختلدػػف 
املدلوؿ عنو بال مانع، والتعارض: تكابل اجلهتُت املتساويُت علػى وجػو يوجػب كػلد واحػد منعػاً 

لػدليل، والتعػارض مينػع  بػوت ضدد ما توجيو توجبو ااخػرى، فالتنػاقض يوجػب بطػالف نفػس ا
الكم من غَت أف يتعرض بالدليل(، أحنظر تفاصيل ذلك: اا تاذ عبد اللطيف عبد   ع ي  

، 1977، مطبعػػػة العػػػاين، بغػػػداد، 1الربزجنػػػي، التعػػػارض والًتجػػػيح بػػػُت اادلػػػة ال ػػػرعيدة، ج
 وما بعدىا. 44ص

أكيفر من موضػع يف  اوراتػو العديػدة ( الركة السفسطانية يف Platonنتكد أفالعوف )ا(  19)
وخاصدػػة يف تلػػك الػػيت وضػػعها عػػن ىػػذه الركػػة، فاعتربىػػا جمػػردد إاػػار يف املعرفػػة بالتنكدػػل مػػن 
مكاف إىل مكاف آخر، فهي ودؼ إىل غػرض نفعػي، أمدػا الفلسػفة الكيكيػة فهػي الػيت تلػتمس 

عدراؾ السدػػي، فكػاؿ بػػ فد املعرفػة لػذاوا دوف غايػػة أو منفعػة، وقػػد انتكػدىا أيضػاً مػػن حيػث ا
الواس حتمل كذلك إدراكػات متناقضػة وا ػتثالة التعلػيم والػوار وبطػالف اادلدػة والرباىػُت، 
ولو كانس الواس  بياًل عدراؾ املعرفة، تح ارؾ اليواف اعنسػاف يف إدراؾ الكيكػة. أحنظػر يف 

 ا.وما بعدى 61تفصيل ذلك: د. ىاليل عبد   أزتد، مرجع  ابف، ص
نػػكد الكػػانوف املػػدين العراقػػي يف املػػادة –(  فعلػػى  ػػبيل امليفػػاؿ ويف نطػػاؽ تنظيمػػو للثيػػازة 21)

يحعدد حسن النيدػة مػن ُيػوز ال ػيً وىػو جيهػل أندػو يعتػدي علػى  -1( منو على أندو: "1148)
وال نػػ وؿ  -2حػػفد الغػػَت، وحسػػن النيدػػة يفػػًتض دائمػػاً مػػا مل يكػػم الػػدليل علػػى خػػالؼ ذلػػك. 

لنيدػة لػدى الػائ  إالد مػن الوقػس الػذي يصػبح فيػو عاملػاً أفد حيازتػو اعتػداً علػى صفة حسػن ا
الغَت، ويحعدد لذلك  يً النيدة من اغتصب اليازة من غَته باعكراه ولو اعتكػد أفد لػو حكدػاً يف 

وتبكػػى اليػػازة  تفظػػة بالصػػفة الػػيت بػػدأت وقػػس كسػػبها مػػا مل يكػػم الػػدليل علػػى  -3اليػػازة. 
يعػدد حسػن النيدػة  -1( مػدين مصػري علػى أندػو: ))965كذلك نصدس املػادة )خالؼ ذلك".  
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من ُيوز الف وىو جيهػل أندػو يعتػدي علػى حػفد الغػَت، إالد إذا كػاف ىػذا الػفد نا ػئاً عػن خطػ  
وحسػن النيدػة يفػًتض  -3فإذا كػاف الػائ   وصػاً معنويػاً فػالعربة بنيػة مػن مييفلػو. -2جسيم. 

( مػدين إمػارايت 1177( و)1176لػى العكػس(( الحػظ املػادتُت: )دائماً ما مل يكػم الػدليل ع
املطػػػابكتُت للمػػػادتُت يف الكػػػانوف املػػػدين ااردين، وال يوجػػػد مػػػا يكابػػػل ىػػػذه املػػػواد يف كػػػل مػػػن 

 الكانوف املدين السوري والكانوف اللبناين )امللكية العكارية(.
 ئي، دار النهضة العربيدة،د اجلنا( أنظر: املست ار الدكتور عمر ال ريف، درجات الكص21)

 .2، ص2112الكاىرة، 
(  ىنػػػػاؾ رأي يف الفكػػػػو اجلنػػػػائي يػػػػذىب إىل أفد أركػػػػاف اجلرميػػػػة  ال ػػػػة ىػػػػي:  ػػػػرعي ومػػػػاددي 22)

ومعنػػػوي، ويكصػػػدوف بػػػالركن ال ػػػرعي، مبػػػدأ  ػػػرعيدة اجلػػػرائم والعكوبػػػات )أنظػػػر انصػػػار ىػػػذا 
ف العكوبػػات، مكتبػػة النهضػػة الػػرأي: د. السػػعيد مصػػطفى السػػعيد، ااحكػػاـ العامدػػة يف قػػانو 

، ود.  مػػػػد الفاضػػػػل، املبػػػػادئ العامدػػػػة يف قػػػػانوف 86، ص3، ط1953العربيدػػػػة، الكػػػػاىرة، 
، ود. علػػػػػي حسػػػػػُت االػػػػػف ود.  ػػػػػلطاف 211، ص1965العكوبػػػػػات، جامعػػػػػة دم ػػػػػف، 

، 262، ص1982ال اوي، املبادئ العامدة يف قانوف العكوبػات، مطػابع الر ػالة، الكويػس، 
، دار إحيػاً الػػًتاث العػر ، بػػَتوت، )بػػدوف 3مللػك، املو ػػوعة اجلنائيػػة، جود. جنػدي عبػػد ا
، )إالد أفد الػػرأي الػػراجح عنػػدنا أف للجرميػػة ركنػػُت فكػػط، مػػادي ومعنػػوي، 53 ػػنة ن ػػر(، ص

أمدا ما أعلف عليو الفكو بالركن ال رعي، فهو ال يصحد عليو اععالؽ سذا الوصػف فهػو مبػدأ 
أنظر يف دعم الرأي اليفاين املؤيدد لػو وىػم )د. أزتػد اجلنائي(، ُيكم عمـو موضوعات الكانوف 

ـد، دار النهضػػػػة، الكػػػػاىرة، 1فتثػػػػي  ػػػػرور، الو ػػػػيط يف قػػػػانوف العكوبػػػػات، ج ، الكسػػػػم العػػػػا
، ود.  مود  مود مصطفى،  رح قانوف العكوبػات )الكسػم العػاـ(، دار 255، ص1981

النظريػػػػة العامدػػػػة للكػػػػانوف  ، ود. رمسػػػػيس سنػػػػاـ،37، ص9، ط1974النهضػػػػة، الكػػػػاىرة، 
، ود. مػػاىر عبػػد  ػػويا الػػدرة، 492، ص1978اجلنػػائي، من ػػ ة املعػػارؼ، اال ػػكندرية، 

 (.181 بف ذكره، ص
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، ود. ماىر عبد  ويا 243( أنظر يف تفصيل ذلك: د. السعيد مصطفى السعيد، ص23)
 .188الدرة، ص

 .2( أنظر: د.  مود جنيب حسٍت، مرجع  ابف، ص24)
، ود. نبيل مدحس  امل، ااط  غَت 2د.  مود جنيب حسٍت، املرجع السابف، ص ( أنظر:25)

، ود.  مد الفاضل، مرجع  ابف، 39، ص1984العمدي، دار النهضة العربيدة، الكاىرة، 
 .311، ود. ماىر عبد  ويا الدرة، مرجع  ابف، ص465ص

 .2( نكالً عن الدكتور  مود جنيب حسٍت، مرجع  ابف، ص26)
ظػػػر: د.رؤوؼ عبيػػػد، يف التسػػػيَت والتويػػػَت بػػػُت الفلسػػػفة العامدػػػة وفلسػػػفة الكػػػانوف، دار ( أن27)

 .36، ص3، ص1984الفكر العر ، الكاىرة، 
 .58( أنظر: د. عمر ال ريف، مرجع  ابف، ص28)
 .37( نكالً عن د.  مود جنيب حسٍت، مرجع  ابف، ص29)
العكوبػػػات، الكسػػػم العػػػاـ، دار النهضػػػة، ( أنظػػػر: د.  مػػػود جنيػػػب حسػػػٍت،  ػػػرح قػػػانوف 31)

، ود.  مػػود إبػػراىيم إمساعيػػل،  ػػرح ااحكػػاـ العامدػػة يف قػػانوف 528، ص1977الكػػاىرة، 
، ود. مػػػػاىر عبػػػػد 362، ص1945العكوبػػػػات املصػػػػري، مكتبػػػػة عبػػػػد   وىبػػػػة، الكػػػػاىرة، 

 .311 ويا الدردة، مرجع  ابف، ص
عمػد يتطلػب تػوافر الكصػد، اعػٌت انصػراؼ ، ))فالكتػل ال362( أنظر: د. رؤوؼ عبيد، ص31)

إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل املساس عسم اجملٍت عليو ونتيجتػو املبا ػرة ىػوي إزىػاؽ روحػو، 
أمدا الكتل ااط  فيتطلدب إرادة إرتكاب الفعل اااعئ وحػده ميفػل قيػادة  ػيارة بسػرعة زائػدة، 

اصػػطداـ السػػيارة باملػػدين عليػػو مثد ويتطلػػب يف نفػػس الوقػػس عػػدـ إرادة نتيجتػػو املبا ػػرة وىػػي 
 .362وفاتو(( نكالً عن د. رؤوؼ عبيد، ص

ػػػو اجلػػػاين إرادتػػػو بصػػػورة حامسػػػة  ػػػو إحػػػداث النتيجػػػة 32) ( يتثكدػػػف الكصػػػد املبا ػػػر عنػػػدما يوجد
ػػاه اعرادة املبا ػػرة بالنسػػبة إىل  ػػا أ ػػر حتمػػي والـز لفعلػػو، فااد ُد اعجراميدػػة الػػيت توقدعهػػا علػػى أ

لػػى  ػو يكيػػٍت  ابػس بتػوافر رتيػػع عناصػر اجلرميػػة  ػو االعتػداً علػػى حػفد ُيميػػو اجلػاين جػاً ع
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الكػػانوف، أمدػػا الكصػػد االحتمػػايل فيتثكدػػف عنػػدما يتوقدػػع اجلػػاين النتيجػػة اعجراميدػػة كػػ  ر اكػػن 
لسػلوكو، فكػد حتػدث أو ال حتػدث، أي تعػدد االحتمػاالت يف ذىػن اجلػاين فالنتيجػة ال تكػػوف 

ـد، يف ذىػػن اجلػػاين كػػ  ر  الـز وحتمػػي لسػػلوكو. )أنظػػر: د.  مػػود جنيػػب حسػػٍت، الكسػػم العػػا
، ود. 911، ود. رمسػػػػيس سنػػػػاـ، ص393، ود. السػػػػعيد مصػػػػطفى السػػػػعيد، ص614ص

 ،219ماىر عبد  ويا الدردة، ص
See also: Smith and Hogan, Criminal law, 10th Ed, 2003, p. 

337 

، ود. عمػػػػر 38عامدػػػػة...، مرجػػػػع  ػػػػابف، ص( أنظػػػر: د.  مػػػػود جنيػػػػب حسػػػػٍت، النظريػػػة ال33)
 .58 ريف، مرجع  ابف، ص

( عنػػد درا ػػة الكصػػد اجلنػػائي، يكػػود الفكػػو اجلنػػائي إىل عػػرض نظػػريتُت تسػػامهاف يف تفسػػَت 34)
الكصد اجلنائي، مها: النظرية الغائية والنظرية السػببية للسػلوؾ اعجرامػي، إذ اوجػب النظريػة 

يجة اعجراميدة ولكلد  لوؾ  بب وىو إرادة مرتكب ىذا السببية فإفد السلوؾ ىو  بب للنت
الركػػة العضػػوية: مفادىػػا قيػػاـ اجلػػاين بعمػػل  -1السػػلوؾ الػػذي يتكػػودف مػػن عنصػػرين مهػػا: 

ااصل اعرادي: وهلذه الركػة العضػوية اعراديدػة ااارجيدػة،  -2ُيدث أ راً يف العامل ااارجي. 
كة العضوية، وخضوعها لسيطرة من صدرت منػو فاعرادة يكتصر دورىا على حتديد أصل الر 

ىذه اعرادة واملكصػود بػاعرادة ىنػا التثكدػف مػن أفد ال ػوك الػذي ارتكػب الفعػل والسػلوؾ 
ػػا  ُد قػد أراد الفعػل الػػذي صػدر منػػو، وقػد وجدهػػس إىل ىػذه النظريػػة ا نتكػادات عديػػدة منهػا: أ

  السػلوؾ مػن الوقػائع الطبيعيػة تتجاىل املدلوؿ الكيكي للسػلوؾ اعجرامػي، إذ أفد الػذي مييدػ
ىو أفد اعنساف يهدؼ مػن  ػلوكو إىل غايػة معيدنػة يتدجػو إىل حتكيكهػا، فالسػلوؾ و ػيلة، إذ ال 
ػا  ػاه االختيػاري )اعرادي( إ د يتصودر اختيػار الو ػيلة إالد بػالنظر إىل الغايػة منهػا، لػذا فػإفد االاد

ػػػا ي ػػػكل ي ػػػكل عنصػػػراً يف الفعػػػل )السػػػلوؾ( ومػػػن مثد فػػػإفد إغف الػػػو عبكػػػاً لنظريػػػة السػػػببيدة إ د
 ت ويها ملاىيدة العمل.

ػاه   أمدا النظرية الغائيدة للسلوؾ اعجرامي، فالفعل عندىا ىػو ن ػاط غػائي واملكصػود بػو ىػو ااد
اعرادة إىل غاية معيدنة عرب عنهػا صػاحب السػلوؾ اعجرامػي بسػلوؾ خػارجي، حيػث تبػُتد لنػا 
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ػا ي ػكل أىػمد عناصػر السػلوؾ اعجرامػي، أفد اااه إرادة اعنساف إىل  نتيجة إجراميدػة معيدنػة إ د
و ند ىذه النظرية أف من خصائك اعنساف إ ػا تكمػن يف قدرتػو علػى توقدػع النتيجػة املبتغػاة 
يف  ػلوكو، لػػذا فػػإفد حتديػػد غايػػات السػػلوؾ ىػػو أىػػمد مػػا يتدجػػو إليػػو اعنسػػاف الػػواعي، ومػػؤدي 

كصػػد اجلنػػائي عنصػػراً يف الػػركن املػػادي للجرميػػة، إذ أفد ااػػاه منطػػف النظريػػة الغائيػػة ىػػو عػػدد ال
اعرادة إىل النتيجػػة اعجراميدػػة ىػػو الكصػػد اجلنػػائي، وىػػو يف الوقػػس نفسػػو العنصػػر اا ا ػػي 
للفعل، وبذلك خيرج الكصد من الركن املعنوي للجرمية، ويكتصر ىذا الركن على جمػردد حكػم 

ػػ اه اعرادي فيجعلػػو  ػػالً للػػـو ال ػػارع، وىػػذه قيمػػي، أي تكييػػف قػػانوين ينصػػب علػػى االاد
النظرية معيبة يف عرحها ويف النتيجة اليت توصػلس إليهػا، وواضػح مػن عػرح أنصػارىا إنكارىػا 
لالاػػػاه اعرادي املكػػػودف للػػػركن املعنػػػوي للجرميػػػة، فالنظريػػػة السػػػائدة يف الفكػػػو ىػػػي النظريػػػة 

حسٍت، النظرية العامدػة للكصػد اجلنػائي، السببية للسلوؾ اعجرامي. ))أنظر: د.  مود جنيب 
ومػػا بعػػدىا، د. نبيػػو صػػاي، النظريػػة العامدػػة للكصػػد اجلنػػائي، دار اليفكافػػة،  5 ػػبف ذكػػره، ص

 وما بعدىا((. 15، ص2114عمداف 
 .62( أنظر: د. عمر ال ريف، مرجع  ابف، ص35)
، الكصد اجلنائي يف الكانوف ( الفكيو ااملاين ))فوف بار((، نكالً عن د. عبد املهيمن بكر  امل36)

 .51، ص1959املصري واملكارف، أعروحة دكتوراه، جامعة عُت مشس، 
))ذىػػب الفكيػػو ااملػػاين )لػػوفلر( إىل  63( أنظػػر: د. عمػػر ال ػػريف، مرجػػع  ػػبف ذكػػره، ص37)

تكسػػيم اعمث إىل  ال ػػة مراتػػب، إذ يػػرى أفد تكسػػيم اعمث إىل عمػػدي وغػػَت عمػػدي لػػيس كافيػػاً 
، وجيػػب إحػػالؿ تكسػػيماً  ال يػػاً  لدػػو، وذلػػك اندػػو يف الناحيػػة النفسػػيدة توجػػد  ال ػػة وغػػَت كامػػل

 حاالت للنتيجة اعجراميدة ىي:
 حالة ما إذا كانس النتيجة مرغوبة يف الفاعل وقد  عى بكل جهده لتثكيكها. (1
حالػػة مػػا إذا كانػػس النتيجػػة متوقدعػػة مػػن الفاعػػل فكػػط، وت ػػمل ىػػذه الالػػة كافدػػة أ ػػكاؿ  (2

واع التوقدع، بداية مػن التوقدػع ااكيػد تػدرجاً إىل الػاالت الػدنيا يف التوقدػع وىػو توقدػع وأن
ا اكنة الدوث. ُد  النتائج على اعتبار أ
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حالة ما إذا كانس النتيجة غَت مرغوبة وغػَت متوقدعػة ولكػن كػاف ميكػن أف حتػدث أو كػاف  (3
مػا بعػدىا(. ويسػتولك و  53جيب توقدعها((. )نكاًل عن د. عبػد املهػيمن بكػر  ػامل، ص

 الدكتور عمر ال ريف مراتب اعمث حسب رأي الفكيو )لوفر( يف اآليت:
الكصد اجلنائي أو العمد: وي مل حالة ما إذا كانػس النتيجػة مرغوبػة مػن اجلػاين ويسػعى 
إليها لتثكيكها وىي الالة ااوىل من الػاالت النفسػية للنتيجػة اعجراميدػة، وقػد أضػاؼ 

ع وتصػػور النتيجػػة باعتبارىػػا أكيػػدة الصػػوؿ وىػػو مػػا عػػرب عنػػو بالدرجػػة إليهػػا حالػػة توقدػػ
 الكصوى للتوقدع وىو وصف الالة النفسية اليفانية للنتيجة.

صورة بُت العمد واعمهاؿ: وىي ت تمل علػى الػدرجات الو ػطى يف توقدػع النتيجػة، أي 
غالػػب أو ب ندػػو حػػاالت تصػػور النتػػائج باعتبارىػػا  تملػػة دوف وصػػف ىػػذا االحتمػػاؿ ب ندػػو 

ا ليسس  ُد جمردد اكن الصوؿ، وىذه الصورة ليسس من قبيل ااط  غَت العمدي، كما أ
ا ىي بُت اال نُت.  عمداً وإ د

ااطػػ  غػػَت العمػػدي ىػػو الػػذي ي ػػمل الػػدرجات الػػدنيا يف التصػػودر أو العلػػم وىػػي حالػػة 
 ػػمل حالػػة مػػا إذا  تصػػودر النتػػائج أو توقدعهػػا بوصػػفها جمػػردد اكنػػة الوقػػوع، كػػذلك فهػػو ي

كانػػس النتيجػػة ادػػا مل يتصػػودره اجلػػاين ولكػػن كػػاف يف اعمكػػاف أو كػػاف مػػن الواجػػب عليػػو 
 ((.64توقدعها. ))أنظر: د. عمر ال ريف، مرجع  ابف، ص

 .363( أنظر: د. رؤوؼ عبيد، مرجع  ابف، ص38)
 .56( أنظر: د. عبد املهيمن بكر  امل، مرجع  ابف، ص39)
 .364ؤوؼ عبيد، مرجع  ابف، ص( نكالً عن د. ر 41)
 ،36( نكالً عن: د.  مود جنيب حسٍت، النظرية العامدة للكصد اجلنائي، ص41)
، د. عمر ال ريف، مرجع  ابف، 79( أنظر: د. املهيمن بكر  امل، مرجع  ابف، ص42)
 .39ص
 .365( أنظر: د. رؤوؼ عبيد، يف التسيَت والتويَت، مرجع  ابف، ص43)
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، ود. 47 مود جنيب حسٍت، النظرية العامدة للكصد اجلنائي، مرجع  ابف، ص( أنظر: د. 44)
 .43، ود. نبيو صاي، مرجع  ابف، ص365رؤوؼ عبيد، املرجع السابف، ص

 .111، وص71( أنظر: د. عبد املهيمن بكر  امل، مرجع  ابف، ص45)
 .367( د. رؤوؼ عبيد،  بف ذكره، ص46)
 .51ال ريف، مرجع  ابف، ص( أنظر يف تفصيل ذلك: د. عمر 47)
 (.367( بعض الفكهاً ااملاف )أ ار إىل ذلك ود. رؤوؼ عبيد، مرجع  ابف، ص48)
 .365( د. رؤوؼ عبيد، املرجع السابف، ص49)
 .366( نكالً عن: د. رؤوؼ عبيد، مرجع  ابف، ص51)
 .51( د.  مود جنيب حسٍت، النظرية العامدة للكصد اجلرمي، مرجع  ابف، ص51)
 .465( د.  مد الفاضل، مرجع  ابف، ص52)

Matthew Russ Lippman, Contemporary Criminal Law, 

Concepts, Cases, and Controversies, 2009, p. 84 

 )املعددؿ(. 1969( لسنة 111( قانوف العكوبات العراقي، الرقم )53)
 ( عكوبات عراقي.33( من املادة )1( الفكرة )54)
( 6( مػػدين مصػػري، املػػادة )5( مػػدين عراقػػي، تكابلهػػا املػػادة )7( املػػادة )2)( أنظػػر: فكػػرة 55)

( من املادة 2مدين  وري، وقد ا تعمل امل ردع ااردين مصطلح )قصد التعدي( يف الفكرة )
ػػػادي اعمػػػارايت يف الفكػػػرة )66) ( معػػػامالت 116( مػػػن املػػػادة )2( وكػػػذا فعػػػل امل ػػػردع االحتد

 ف اللبناين.مدنيدة، وال مكابل يف الكانو 
( 242( مػن املػادة )1( مػدين عراقػي، تكابلهػا الفكػرة )268( مػن املػادة )1( أنظر: فكرة )56)

( مدين  وري، وال مكابل هلا يف كلد من الكػوانُت: 243( من املادة )1مدين مصري، الفكرة )
 اللبناين وااردين واعمارايت.

ال تكابلهػا أيػة مػادة يف الكػوانُت العربيدػة ( مػدين عراقػي، 427( مػن املػادة )1( أنظر: فكػرة )57)
املكارف سا، إذ أفد الكانوف املدين العراقي يكاد يكوف الكانوف املدين العر  الوحيد الػذي نظػم 

(، 1971( لسػنة )16أحكاـ اليد على ملك الغَت، وقد اقتػبس منػو الكػانوف الكطػري رقػم )
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( منو، علماً أفد معظم مواد ىػذا الكػانوف 192)اااصد بكانوف املواد املدنية والتجارية، املادة 
 مكتبسة من الكانوف املدين العراقي.

( مػػدين عراقػػي )والحػػظ  ػػث: د.  مػػد  ػػليماف اازتػػد، 427( املػػادة )2( أنظػػر: فكػػرة )58)
حتوؿ اليد يف الكانوف املدين،  ث من ور يف جملدة الكانوف والسيا ػة، تصػدرىا جامعػة صػالح 

(، وال تكابلهػػػػا أيدػػػػة مػػػػادة يف الكػػػػوانُت 271، ص2115(، 3، السػػػػػنة )(3الػػػػدين، العػػػػدد )
( مػػواد مدنيػػة وااريػػة الكطػػري، قػػد اقتػػبس نفػػس 192العربيػػة املكػػارف سػػا،  ػػوى أفد املػػادة )

.  النكد
 ( مدين عراقي، ال مكابل هلذا النكد يف الكوانُت املدنيدة املكارف سا.522( أنظر: املادة )59)
( مدين عراقي. )ويالحظ أفد امل ردع املصػري قػد ا ػتعمل مصػطلح 1198املادة )( أنظر: 61)

( مػدين مصػري 871)النيدة( يف اال ػتيالً علػى منكػوؿ لػيس لػو مالػك، حيػث نصدػس املػادة )
علػػى أندػػو: )مػػن وضػػع يػػده علػػى منكػػوؿ ال مالػػك لػػو بنيدػػة دتلكػػو ملكػػو( والػػنكد ذاتػػو يف املػػادة 

 ػػػردع ااردين مصػػػطلح )النيدػػػة( أيضػػػاً وقصػػػد سػػػا معػػػٌت ( مػػػدين  ػػػوري، وا ػػػتعمل امل828)
( مػػدين أردين، وكػػذلك امل ػػردع اعمػػارايت يف 1176)الكصػػد(، يف املوضػػوع ذاتػػو، يف املػػادة )

( من قانوف املعامالت املدنيدة. أمدػا قػانوف امللكيدػة العكاريدػة اللبنػاين، فػال يوجػد 1213املادة )
حػات، فيػتمد الرجػوع إىل أحكػاـ جملدػة ااحكػاـ العدليدػة نكد خاصد يعػرؼ اال ػتيالً علػى املبا

( مػػػن اجمللدػػػة علػػػى أندػػػو: 1251والػػػيت ا ػػػتعملس مصػػػطلح )الكصػػػد(، حيػػػث نصدػػػس املػػػادة )
)يكتضػي أف يكػػوف اعحػػراز مكرونػػاً بالكصػد، فلػػذلك لػػو وضػػع أحػد إنػػاً يف  ػػل بكصػػد رتػػع 

ػػع يف ذلػك اعنػاً  لصػاحبها، أمدػػا ميػاه اامطػار الػػيت ميػاه املطػر فيػو، فيكػػوف مػاً املطػر املتجمد
امدعس يف إناً وضعو أحد بغػَت قصػد فػال تكػوف ملكػاً لػو ويسػوغ ل ػوك غػَته أف ي خػذىا 

 وميتلكها(.
( مدين مصري، 871/1( مدين عراقي، تكابلها املواد: )1114( أنظر: املادة )61)

مكابل يف  ( مدين إمارايت، وال1214( مدين أردين، )1177/1( مدين  وري، )829/1)
 الكانوف اللبناين.
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( مدين مصري 916/1( مدين عراقي، تكابلها املواد: )1119( املادة )1( أنظر: فكرة )62)
( مدين إمارايت وال مكابل هلا يف 1261/1( مدين أردين، )1128( مدين  وري، )877/1)

 الكانوف اللبناين.
( 1363(، )1163(، )1158(، )948(، )1148أنظػػػر علػػػى  ػػػبيل امليفػػػاؿ املػػػواد ) (63)

، 976، 969، 965، 925، 185مدين عراقي، وأنظر على  ػبيل امليفػاؿ أيضػاً املػواد: )
وا ػتعمل فيهػا مصػطلح )ذا  889، 149( مدين مصري، وكذلك املػواد: )1133، 978

  ػوري، وكػذلك املػواد: ( مػدين1112، 934، 929، 927، 918، 893نيدة حسػنة(، 
(246 ،1274 ،1312 ،1313 ،1318 ،1325 ،1327 ،1331 ،1517 )

 ( موجبات وعكود لبناين.241، 124مدين إمارايت، وكذلك املواد )
 ( مدين عراقي، ال تكابلها أيدة مادة يف الكوانُت املدنيدة املكارف سا.239( أنظر: املادة )64)
( مػدين  ػوري، 145( مػدين مصػري، )144كابلها املػواد: )( مدين عراقي ت141( املادة )65)

وال مكابػػل يف الكػػػوانُت املدنيدػػة: اللبنػػػاين وااردين واعمػػارايت. )والغريػػػب يف صػػياغة النصػػػوص 
املدنيػػة اليفال ػػة، العراقػػي واملصػػري والسػػوري، أُػػا رتعػػس صػػيغة املاضػػي مػػع صػػيغة املضػػارع، 

.(، وكػػػاف البثػػػث يف ىػػػذه النيدػػػة يػػػ يت بعػػػد عنػػػدما ذكػػػرت: )إذا كانػػػس "نيتهمػػػا" تنصػػػرؼ...
ًً، لكػػػن  اكت ػػػاؼ أف العكػػػد الػػػذي أبرمػػػو املتعاقػػػداف ىػػػو لػػػيس بالعكػػػد الػػػذي أرادوه ابتػػػدا
ًً وىػذا مػا  )احتمااًل( يف الكصد قد وقع عندما يكوف ىذا العكد من بُت ما قد يكبلوا بو انتهػا

لكصد املػدين خصوصػاً، والػذي يدخل يف تفسَت مدى قياـ االحتماؿ يف الكصد عموماً، ويف ا
  نبثيفو يف حينو الحكاً(.

( مػدين أردين، 239( مػدين  ػوري، )151( مدين مصري: تكابلهػا املػواد: )151( املادة )66)
( مدين إمارايت، ال مكابل يف قانوف املوجبات اللبناين، أمػا الكػانوف املػدين العراقػي، فػال 265)

، إذ اكتفػػػى باع ػػػارة ( بػػػذكر أفد )العػػػربة يف العكػػػود 155إىل املػػػادة ) يوجػػػد فيػػػو ىػػػذا الػػػنكد
للمكاصػػػد واملعػػػاين ال ل لفػػػاظ واملبػػػاين(، علمػػػاً أفد كػػػلد مػػػن الكػػػانوف املػػػدين ااردين وقػػػانوف 

، الحػػظ: املػػادة ) ( مػػدين 214املعػػامالت املدنيػػة اعمػػارايت قػػد أ ػػاروا أيضػػاً إىل ىػػذا الػػنكد
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، الحػػػظ املػػػادة: أردين وقػػػانوف املعػػػامالت املدنيػػػة اعمػػػارايت قػػػ د أ ػػػاروا أيضػػػاً إىل ىػػػذا الػػػنكد
 ( مدين إمارايت.258( مدين أردين، واملادة )214)
، مرجع  ابف، ص67)  .427( نكالً عن: د. عبد الواحد كـر
( أنظر:  عدي أبو جيب، الكاموس الفكهي )لغة واصطالحاً(، دار الفكر، دم ف، 68)

 .363، ص2، ط1988
د    مد بن امساعيل البواري، ضبطو و رحو د.مصطفى ( صثيح البواري، ا  عب69)

 .3، ص1ف ج1، ط1981البغا، دار الكلم، دم ف، 
( أنظر: د.  مد ال حيلي، الكواعد الفكهية على املذىب النفي وال افعي، جملس الن ر 71)

 .64، ص1، ط1999العلمي، جامعة الكويس، 
املالية )نظرية حتمدل التبعػة(، جملدػة العلػـو الكانونيدػة ( أنظر: د. حسن علي الذنوف، املسؤولية 71)

والسيا ػػػيدة، كلديػػػة الكػػػانوف، جامعػػػة بغػػػداد، عػػػدد خػػػاصد انا ػػػبة االحتفػػػاؿ باليوبيػػػل املا ػػػي 
 .37، ص1984للكلدية، مايس، 

 ( مدين عراقي، وال مكابل هلذه املادة يف الكوانُت املدنيدة املكارنة.186( املادة )72)
سدػد الػذي املوقػف ىػذا ،ً امل ردع العراقي اوقف خمالف ملوقف الفكػو اع ػالمي( لكد جا73)  اج

 أحضػيف واملتسبب املبا ر اجتمع )إذا العدلية: ااحكاـ جملدة من (91) املادة عليو نصدس فيما
 مل وإف ضػػػامن )املبا ػػػر أيضػػػاً: اجمللدػػػة مػػػن (92) املػػػادة عليػػػو نصدػػػس ومػػػا املبا ػػػر(، إىل الكػػػم
 ىذه  رح يف )أنظر بالتعمد(. ال يضمن ال )املتسبدب كذلك: اجمللدة من (93) واملادة يتعمدد(،
 ذكػره،  ػبف اجمللدػة،  رح الكاضي، منَت اا تاذ 112ص ،1ج حيدر، علي اا تاذ الكواعد:

 املػػدين، الكػػانوف  ػػرح البكػػري، البػػاقي عبػػد اا ػػتاذ الحػػظ: وكػػذلك 156 ،153ص ،1ج
ػػذ قػػد ااردين امل ػردع أفد  يػػذكر (115ص ،1971 بغػداد، ىػػراً،ال   مطبعػة االلتػػ اـ، تنفيػذ  اختد
ػػاه  علػػى أردين مػػدين (257) املػػادة نصدػػس حيػػث العدليػػة، ااحكػػاـ جملدػػة بػػو أخػػذت الػػذي االاد
 لو  رط وال الضماف لـ  باملبا رة كاف فإذا -2 التسبدب أو باملبا رة اعضرار يكوف-1) أندػو:
ػػد أو تعػػدديال في ػػًتط بالتسػػبدب وقػػع وإذا  كمػػا الضػػرر( إىل مفضػػياً  الفعػػل يكػػوف أف أو التعمد
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 إىل الكػػم يحضػػاؼ واملتسػػبدب املبا ػػر اجتمػػع )إذا أندػػو: علػػى أردين مػػدين (258) املػػادة نصدػػس
  ػػرح خػػاعر، زتػػد نػػوري ود. السػػرحاف إبػػراىيم عػػدناف د. ذلػػك: تفصػػيل يف )أنظػػر املبا ػػر(.
 بعدىا، وما 387ص ،2115 عماف، اليفكافة، دار ال وصية، الكوؽ مصادر املدين، الكانوف
 مؤتػػػة جملػػػة ااردين، املػػػدين الكػػػانوف يف واملتسػػػبدب املبا ػػػر مسػػػؤولية الػػػ غيب، يو ػػػف  مػػػد د.

 املدنيدػػة املعػػامالت قػػانوف أفد  ويالحػػظ (93ص ،1987 اليفػػاين، اجمللدػػد والدرا ػػات، للبثػػوث
ػػػاه فسبػػػن -كعادتػػػو– أخػػػذ قػػػد املتثػػػدة العربيدػػػة اعمػػػارات لدولػػػة  يف ااردين املػػػدين الكػػػانوف ااد
 املدنيدة. املعامالت قانوف من (284و) (283) املادتُت

( 271( مػدين  ػوري، املػادة )173( مػدين عراقػي، تكابلهػا: املػادة )216( أنظر: املادة )74)
( مػػدين إمػػارايت، )يالحػػظ أندػػو إذا ن ػػ  عػػن فعػػل اعتػػداً علػػى حػػفد 297مػػدين أردين، املػػادة )

الكانونُت املدين واجلنائي، فاملبدأ السائد عملياً ىو أفد: )املػدين يتبػع اجلنػائي( فيػتمد أوالً ُيميو 
تكد  ال كوى أماـ اتاكم اجل ائيدة، وميكن أف تتضمدن ال كوى املطالبػة بػالفد املػدين، ومػن 

 دعائم املبدأ املذكور أعاله ما ي يت:
الكػرار الصػادر يف الػدعوى اجل ائيدػة  على اتكمة وقػف العمػل يف الػدعوى حػىت يكتسػب .أ 

املكامة ب  ف الفعل الذي أ سس عليو الدعوى درجة البتات وللمثكمة املدنية أف تكرر 
( مػػن 26مػػا تػػراه مػػن اعجػػراًات االحتياعيدػػة واملسػػتعجلة، ىػػذا مػػا نصدػػس عليػػو املػػادة )

 (.1971( لسنة )23قانوف أصوؿ اتاكمات اجل ائيدة العراقي املعددؿ، الرقم )
ف اتكمة اجل ائيدة هلػا واليػة النظػر يف املطالبػة بػالف املػدين، وال عكػس، إذ تػنكد الفكػرة إ .ب 

تكػػد   -( مػػن قػػانوف أصػػوؿ اتاكمػػات اجل ائيدػػة العراقػػي علػػى أندػػو: )أ9)أ( مػػن املػػادة )
ػػػاذ اعجػػػراًات اجل ائيدػػػة ضػػػدد  ال ػػػكوى يتضػػػمدن الػػػدعوى بػػػالفد اجل ائػػػي وىػػػو علػػػب اختد

رمية وفرض العكوبة عليػو. وتتضػمدن ال ػكوى التثريريػة الػدعوى بػالفد املػدين مرتكب اجل
( من املتدهم واملسؤوؿ مدنيداً عن 11ما مل يصرح امل تكي خبالؼ ذلك(، ونصدس املادة )

فعلػػو مػػع مراعػػاة مػػا ورد يف املػػادة التا ػػعة بعريضػػة أو علػػب ييفبػػس يف اتضػػر أ نػػاً رتػػع 
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بتدائي أو أماـ اتكمة اليت تنظر الدعوى اجل ائية يف أيػة حالػة  اادلة أو أ ناً التثكيف اال
 كانس عليو حىت صدور الكرار فيها، وال يكبل ذلك منو اوؿ مرة عند الطعن دتيي ًا. 

إذا رفػػع املػػدعي املػػدين دعػػواه إىل اتكمػػة املدنيػػة قبػػل رفػػع الػػدعوى اجل ائيػػة جػػاز لػػو أف  .ج 
 ائيػػة ب ػػرط أف يطلػػب مػػن اتكمػػة املدنيػػة إبطػػاؿ يػػدعي بػػالف املػػدين أمػػاـ اتكمػػة اجل

عريضة دعػواه، ولػيس لػو يف ىػذه الالػة اديػد دعػواه أمػاـ اتكمػة املدنيػة إال إذا قػردرت 
اتكمة اجل ائية أفد لو الفد يف الرجوع إىل اتكمة املدنية ما مل يكن قد صػردح بتنازلػو عػن 

 ( أصوؿ  اكمات ج ائية عراقي(.25الف املدين ذاتو )الفكرة )أ( من املادة )
ال تنظر اتكمة اجل ائيدة يف الدعوى بػالفد املػدين إالد تبعػاً للثػف اجل ائػي. )الفكػرة )أ( مػن  .د 

 ( أصوؿ  اكمات ج ائية عراقي(.25املادة )
.   تنازؿ امل تكي عن ال كوى مينع اتكمة اجل ائيدػة يف النظػر يف الػدعوى املدنيػة )الفكػرة ھ

 ( أصوؿ  اكمات ج ائيدة(.9املادة ))ط( من 
( أنظر: د.  مد  ليماف اازتد، تعددد اا باب يف املسؤولية املدنية،  ث من ور يف جملػة 75)

 .81، ص2115(، للسنة )العا رة(، 24الرافدين للثكوؽ، اجمللدد )ااوؿ(، العدد )
انوين مكػًتف بكصػد اعضػرار ( ويحسمى يف الفكو بػ )ااط  العمدي(، وىذا اعخالؿ بواجب ق76)

بالغَت )الحظ: د.  مود رتاؿ الػدين زكػي، الػوجي  يف النظريػة العامػة لاللت امػات يف الكػانوف 
 .487، ص3، ط1987املصري، مطبعة جامعة الكاىرة، 

( من قانوف أصوؿ اتاكمات اجل ائيدة العراقي، أندو: )إذا انكضس 28( نصدس املادة )77)
أوقفس لسبب قانوين قبل الفصل فيها، فللمدعي املدين الفد يف مراجعة  الدعوى اجل ائية أو
 اتكمة املدنيدة(.

 ( عكوبات عراقي.413( يف املادة )1( أنظر: الفكرة )78)
( مدين عراقػي: )كػلد فعػل ضػار بػالنفس مػن قتػل أو جػرح أو ضػرب 212( نصس املادة )79)

 بالتعويضات من أحدث الضرر(.أو أي نوع آخر من أنواع اعيذاً يلـ  
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( 292( مػػػػػدين أردين، واملػػػػػادة )266( مػػػػػدين عراقػػػػػي، واملػػػػػادة )217( أنظػػػػػر: املػػػػػادة )81)
معػػامالت مدنيػػة إمػػارايت، وال مكابػػل هلػػذا الػػنك يف كػػلد مػػن الكػػانوف املػػدين املصػػري والكػػانوف 

 املدين السوري وقانوف املوجبات والعكود اللبناين.
( 291( مػػػػػدين أردين، واملػػػػػادة )264( مػػػػػدين عراقػػػػػي، واملػػػػػادة )211( أنظػػػػػر: املػػػػػادة )81)

( موجبػػات وعكػػود لبنػػاين، وال مكابػػل هلػػذه املػػادة يف 135معػػامالت مدنيػػة إمػػارايت، واملػػادة )
 الكانونُت املدين املصري واملدين السوري.

 ( عكوبات عراقي.439( أنظر: املادة )82)
 .313ااحكاـ العامدة يف قانوف العكوبات، ص( أنظر: د. ماىر عبد  ويا الدرة، 83)
(، دار الكتػب، 84) ( أنظر: د. ماىر عبد  ويا الدرة،  رح قػانوف العكوبػات )الكسػم ااػاصد

 ، وما بعدىا.275، ص2، ط1997املوصل 
(، مطبعػة جامعػة 85) ( أنظر: د.  مود  مود مصػطفى،  ػرح قػانوف العكوبػات )الكسػم ااػاصد

، ود. رؤوؼ عبيػػػػد، جػػػػرائم االعتػػػػداً علػػػػى اا ػػػػواص 477، ص7، ط1975الكػػػػاىرة، 
 .351، ص7، ط1985واامواؿ، دار الفكر العر ، الكاىرة 

(، مرجػع  ػابف، 86) ( أنظر: د. ماىر عبد  ويا الدرة،  رح قانوف العكوبات )الكسػم ااػاصد
 ، وما بعدىا.275ص

 ( مدين عراقي.427( املادة )87)
 ( مدين عراقي.426( املادة )88)
( للم يد من التفصػيل يف أحكػاـ اللكطػة أنظػر: د. زتػدي رجػب عبػد الغػٍت حسػن، اللكطػة 89)

ومػػػدى مسػػػؤوليدة امللػػػتكط عليهػػػا وحكػػػم دتلدكهػػػا واملكافػػػ ة عليهػػػا يف الفكػػػو اع ػػػالمي، دار 
 وما بعدىا. 5، ص1992النهضة العربيدة، الكاىرة، 

 ( مدين عراقي.974( املادة )91)
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Assistant Professor. Dr. Akram Tarrad Alfayez.  

 
Abstract 

The determination of the criminal intention and the civil 

un-named intention, their relationship, explaining the concept 

of both notations, and the importance of intention in criminal 

law, which in turn determines the legal characterization of the 

crime, differs from the penalty of the unintended crime. 

Also determining the unnamed intention in civil law, and 

explaining that such a concept is not clear since the civil code 

did not stipulate such a theory despite the magnitude of the 

consequences that will occur. 

It is found that the unnamed intention has major 

importance in civil relations, however, the civil law did not 

give it importance, nor developed it as a theory, contrary to 

the criminal law which gave it great importance and the 

jurisprudence had dealt with it as one of the main theories in 

criminal law. 

 


