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 اإلهـــــــــــداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه                           )َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى هللاَّ
 ( َواْلُمْؤِمُنونَ 

 105سورة التوبة ، االية                                

 صدق هللا العظيم
 إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إلى بطاعتك .. وْلتطيب

بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال اللحظات إال 
 برؤيتك

 "هللا جل جالله
إلى من بلغ الرسالة وأدى اْلمانة .. ونصح اْلمة .. إلى نبي الرحمة ونور 

 العالمين

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم"
 .. إلى من كلله هللا بالهيبة والوقـار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار

 من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان
 قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بتا اليوم وفي الغد

  ..وإلى اْلبد

 والدي العزيز
 إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. إلى

 وسر الوجودبسمة الحياة 
 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبيب

 أمي الحبيبة
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                                               شكر و تقدير                      

     
 "تستطع فـال تبغضهمكن عالما .. فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم   

 
بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث ، نحمد هللا عز وجل على نعمه التي مَن بها علينا 

 فهو العلي

 عبارات الشكر و التقديراالستاذ "قائد هاشم دهش "لما قدماه لنا من القدير ، كما ال يسعنا إال أن نخص بأسمى

 . طيلة انجاز هذا البحثقدمته بجهد و نصح و معرفة 

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا البحث، و نخص بالذكر 

 أستاذتنا

 التربية كلية الكرام الذين أشرفوا على تكوين دفعة قسم العلوم و األستاذة القـائمين على 

 المفتوحة

 ضيء الظلمة التي كانت تقفإلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا ي
 .أحيانا في طريقنا

 إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت

والمعلومات ، فـلهم منا كل الشكر، وأخص منهم االستاذ)قائد هادي دهش  ( الذي أسهم بشكل وفير في 

 . تشجيعي أثناء انجاز البحث

 فنحن نتوجه بالشكر أيضا إلى كل من لم يقفأما الشكر الذي من النوع الخاص 

 .إلى جانبنا ، ومن وقف في طر يقنا وعرقـل مسيرة بحثنا

 لبحث بحثنا ، فـلوال وجودهم لما أحسسنا بمتعة العمل و حالوة البحث ، و لما وصلنا

 ...إلى ما وصلنا إليه فـلهم منا كل الشكر
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 المقـــدمـــــــة 

یعتبر القصد الجنـائي مـن أخطـر صـور القـصد المعنــو  لججریمــإ  ت تنــصرر  رادل الجــاني 

الجریمــإ اانونــا أن  لـى الفعـل الـت  یأتیـه والـى النتیجـإ المقــصودل بالعقــاو وی یـفــي لقیــا  

یقـو  الفاعـل بارتـاو الفعل الماد  فیها، وانما یجزمه أیضا تــوافر رابطــإ نفــ یإ بــین الفاعــل 

ومادیـات الجریمـإ یطجـق عجیها الرـن المعنو ، فالفعل المــاد  الــت  یرتـبــه الفاعــل ی یهــت  

مــاد یمـــن أن یاــدض أضــرارا مادیــإ بـه القــانون الجزائــي بوصــفه اــتا،  ت الایــوان أو الج

بـاألفراد أو الممتجــات التـي یامیهـا، واـد مـر الـزمن الت  ـانت فیه الخرافـات تـدفب بـالمجتمب 

 لى معاابإ غیر البـشر مـن الایـوان والجمـاد بعـد مااـمتهمــا، ولـــن القــوانین المعاصــرل لــ  

تتطجـو معرفـإ الاالــإ النفــ یإ التــي اــد ب ت بانــ ان  تعـد تـتفـي بالفعـل المـاد  واـده واـي

 عااـل  لـى ارتــاو اـتا الفعـل ؛ فقـد أصـبح مطجوبـا مـن القاضـي أن یعیـد الاالـإ النفـ یإ

التي ـانت تختجج في تانیإ الفاعل أثناء ارتـابه الفعـل المـاد  الظـاار لــي یــ تطیب ماا ــبته 

فالجریمإ  تا ی بد أن تقو  عجى رـنین أ ا ـین  رــن مـاد  یتمثـل فــي  معنویـا عجى الجریمإ، ب 

مادیـات الجریمـإ أو المظهر الت  تبرز به  لى العال  الخارجي، ورـن معنـو  یتاقــق بمواــر 

اإلرادل مـن الفعـل المـاد ، اتا الموار الـت  یتخـت أاـد صـورتین  القصـد الجنــائي، أو الخطــأ 

ـــر غیـــر المقـــصود، وا ألصـــل فـــي الجـــرائ  تـــون اصــدیإ وای ــتثناء أن تـــون عــن خطــأ غی

مقـــصود وبهـــتا یــــون الـــرـن المعنـــو  ضـــرور  لقیــا  الجریمـــإ اانونـــا، فـــ  یـفـــي مجـــرد 

ـــي یتــــون منهــا اــتا الــرـن لهــا  ـــات الت ـــز  أن تــــون المادی ـــرـن المـــاد ، وانمـــا یج ـــوافر ال ت

ني أ  یجـو أن توجـد رابطـإ نفـ یإ بـین النـشاط اإلجرامــي ونتائجـه انعــاس فـي نفـ یإ الجـا

وبین الجاني الت  صدر عنه اتا النشاط، وبین ال جوك اإلجرامـي ونتائجـه وبـین الفاعـل الــت  

ارتـو اتا ال جوك، اته الرابطإ النف یإ اي التي یعبر عنهـا بـالرـن المعنـو  ؛ فالقاعـدل"أن ی 

 .رـن معنو  بدون جریمـإ
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 الغرض من البحث : 

 

من المفروض التوصل من خ ل اتا الباض معرفإ ما او القصد الجرمـي النـاتج مـن الفعـل مـن 

الشخص الجاني وتلك لتوخي الاـتر مـن ایفعـال التـي جرمهـا القـانون ووضـب لهـا جـزاء  ـواء 

 ایمتناع )الترك( ، مادیإ او معنویه .ـانت اته ایفعال ایجابیإ أ   جبیإ القیا  بالفعل او 

 

 

 هيكلية البحث : 

 

ث ض مبااض ، المباض ایول   ماایإ القصـد یتـون الباض واو القصد الجنائي في الجریمإ من 

الجنائي ویتــون مـن مطجبـین المطجـو ایول مفهـو  القصـد الجنـائي ، المطجـو الثـاني خصـائص 

ارـــان القصــد الجنــائي ویتـــون مــن مطجبــین المطجــو ایول القصــد الجنــائي ، المباــض الثــاني   

الــرـن المــاد  ، المطجــو الثــاني الــرـن المعنــو  ، المباــض الثالــض   وصــور وعناصــر القصــد 

الجنــائي ویتـــون مــن مطجبــین المطجــو ایول صــور القصــد الجنــائي ، المطجــو الثــاني عناصــر 

 القصد الجنائي . وخاتمإ الباض .
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 المبحث األول

 القصد الجنائي ماهية

 

 المقدمة 

ل  یت  تعریر القصد الجنائي في اانون العقوبات الجزائـر  صـرااإ بـل تـ  ایشـارل الیـه بشــل 

ضـمني فــي ـثیــر مــن مــواده ، وتلـك مــن خــ ل اشــتراط تــوافر العمـد لــد  الجــاني عنــد ارتـــاو 

ر القصد الجنـائي فـأعطوه تعریفـات عدیـدل الجریمإ و اد ترك المجال لفقإ القانوني  لجقیا  بتعری

یتماور مضمونیا اول نقطتین تتمث ن في اتجاه  رادل الجاني  لى ارتـاو الجریمإ مب ضرورل 

ایاتما   بـافإ أرـانها القانونیإ ،و  تا تاقق العج  و ایرادل لد  الجاني اا  القصد الجنائي و  تا 

القصد الجنائي او الصورل ایصجیإ ای ا ـیإ لجـرـن و  انتفى أادىما أو ـیهماانتفى اصد الجاني

لـي تقو  الم ؤولیإ الجنائیإ في اق الجاني ایض  المعنو  في الجریمإ و یعتبر شرط ضرور 

باعتبــاره ینطــو  عجــى انصــرار  رادل الجــاني لجفعــل  یتــرأس امــإ الهــر  فــي الجریمــإ العمدیــإ

یختجـر بـاخت ر نـوع الجریمـإ ، وانـه یشـترط  المجر  و الـى النتیجـإ المرغـوو تاقیقهـا ،واـو

تاقیق النتیجإ لـي یتوافر القصد الجنائي و  نما یتاقق ـتلك في االإ شروع الجاني في جریمتو 

 وبه  ور یق   اتا البماض الى مطجبین   .دون الوصول  لى الهدر المطجوو

 جنائي المطجو ایول مفهو  القصد الجنائي ، المطجو الثاني خصائص القصد ال
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 المطلب األول

 تعريف القصد الجنائي

اانون العقوبات العرااي اد ض  بین دفتیه نصین م تقجین لـ  صورتي القصد الجنائي المباشر 

تعریر القصد المباشر بقوله ) القصد  33وایاتمالي ،  ت تناول في الفقرل األولى من المادل 

 لى ارتـاو الفعل المـون لججریمإ اادفاب  لى نتیجإ الجریمإ الجرمي او توجیه الفاعل  رادته 

تعریر القصد  34التي واعت أو أیإ نتیجإ جرمیإ أخر  ( . وتناول في الفقرل و من المادل 

ایاتمالي بقوله ) تعد الجریمإ عمدیإ ـتلك  تا تواب الفاعل نتائج  جرامیإ لفعجه فأاد  عجیه ااب ب 

عقوبات  لى بعض  33عرض التعریر الوارد في المادل المخاطرل بادوثها ( . ت

منها   ) عّرر اانون العقوبات العرااي القصد الجنائي في الفقرل األولى من المادل   اینتقادات

بالترـیز عجى  رادل الفاعل المتجهإ  لى ارتـاو الجریمإ دون اإلشارل الواضاإ  لى وجوو  33

ـبها وظروفها واو نقص في التعریر یخل بمعناه لـونه عج  الفاعل بأرـان الجریمإ التي یرت

واد جاء في رأ  أخر رداب عجى ما تقد  من رأ  )   ، (1)( ی قط عنصراب من عناصره واو العج 

واد یفه  من اتا التعریر أن المشرع العرااي یقی  القصد الجرمي عجى عنصر اإلرادل ، ونعتقد 

العج    اامإ القصد الجرمي باإل تناد  لى عنصرین امابأن الصیغإ التي طرح فیها النص تفید  

أما أنه أـتفى بایراد ـجمإ اإلرادل فهتا مرده  ن اإلرادل تفترض العج  ،  ت او …… واإلرادل 

نر  أنه مادا  المشرع العرااي اد  0) تایط بما ترید  مقدمإ ضروریإ لوجود  رادل واعیـإ

ي صجو اانون العقوبات ، فان النص عجى ـجمإ العج  تجش  عناء  یراد تعریر لجقصد الجنائي ف

بصریح العبارل في التعریر ضرورل لیس لها من عیوو ، بل عجى العـس تقطب الطریق عجى 

ولى من المادل التأویل والغموض من أن یت ج   لى النص، ونقترح أن تـون صیغـإ الفقرل األ

یمإ عالماب بعناصراا ه  لى  رتـاو الجر) القصد الجرمي او توجیه الفاعل  رادت ق. ع. ع 33

  القانونیإ(                                                               

 الجریمإ مب اتجاه اإلرادل  لى تاقیقها أو ابولها أو او اتجاه  رادل الجاني ناوالعج  بعناصر  

 .(2)ارتـاو الجریمإ مب العج  بتوافر أرـانها القانونیإ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، س 1ضیاء الدین مهد  الصالاي، مفهو  الم ؤولیإ الجزائیإ في القانون العرااي، مججإ القضـاء ،ع  -1

  .   22، ص  1986،  41

  275، ص1992بغداد ، -الق   العا ، مطبعإ الزمان -فخر  الادیثي ، شرح اانون العقوبات -2
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 المطلب الثاني

 خصائص القصد الجنائي 

ان القصــد الجنــائي اــو الــرـن المعنــو  لججریمــإ و یعتبــر شــرطاب ضــروریاب لـــى تقــو  الم ــاءلإ 

المـاد  واـو یختجـر بـاخت ر نـوع الجنائیإ فى اق الجاني وی یقل أامیإ وخطورل عن الـرـن 

الجریمإ وی یشترط تاقق النتیجإ لـى یتوافر القصد الجنائى بل یتاقق أیضا فـى االـإ الشـروع 

ایــض أن العجــ  واإلرادل ی یرتبطــان بالنتیجــإ  ــواء تاققــت أ  ی فیـفــى  تیــان العمــل ایجرامــى 

ني بجمیـب مقومـات الجریمــإ متمـث  فـى عنصـریه المـاد  والمعنـو ، ومتـى مــا تـوافر عجـ  الجـا

وانصرار  رادته الى  اداض النتیجإ اإلجرامیإ تبقى الم ؤولیإ بتلك ثابتـإ،  ی أن تـوافر القصـد 

الجنائي من عدمه وتقدیر درجته متروك لتـییر القاضـي ویرجـب فیـه  لـي ا ـو نـوع الجریمـإ 

 .واألدلإ المقدمإ فیها

 العلم  -1

العج  او االإ تانیإ أو ادر من الوعي ی بق تاقق اإلرادل و یعمل عجى  دراك األمور عجى ناو 

صایح مطابق لجوااب . و العج  بهـتا المعنـى یر ـ  لـةرادل  تجااهـا و یعـین اـدوداا فـي تاقیـق 

 الوااعإ اإلجرامیإ و لتلك یجو توافر العج  بعناصر الوااعإ اإلجرامیإ.

جرامیإ التي یجز  العج  بها لقیا  القصد الجنائي اي ـل مـا یتطجبـه المشـرع و عناصر الوااعإ اإل

إلعطــاء الوااعــإ وصــفها القــانوني و تمییزاــا عــن غیراــا مــن الواــائب المشــروعإ و  لــى جانــو 

اإلرادل یتعین أن یایط الجاني عجما بجمیب العناصر القانونیـإ لججریمـإ أ  بأرــان الجریمـإ ـمـا 

اتا  نتفــى العجــ  بأاــد اــته العناصــر ب ــبو الجهــل أو الغجــط  نتفــى القصــد اــدداا نــص التجــری  فــ

 .(1)بدوره

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان  -دیوان المطبوعات الجامعیإ -وبات )الق   العا / الجریمإ(عبد هللا  جیمان  شرح اانون العق -1

 . 231، ص  1998
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 االرادة -2

اإلرادل اول نف یإ تتاـ  في  جوك اإلن ـان فهـي نشـاط نف ـي یصـدر مـن وعـي و  دراك بهـدر 

بجوغ غرض معین ، فاتا توجهت اـته اإلرادل  لـى المدرــإ و الممیـزل عـن عجـ  لتاقیـق الوااعـإ 

اإلجرامیــإ ب ــیطرتها عجــى ال ــجوك المــاد  لججریمــإ و توجیهــه ناــو تاقیــق النتیجــإ اــا  القصــد 

الجنائي في الجرائ  المادیإ تات النتیجإ ، في این یـون تـوافر اإلرادل ـافیـا لقیـا  القصـد  تا مـا 

 اتجهت لتاقیق ال جوك في جرائ  ال جوك الماض.

جنائي ، فالقانون یغنـي األعمـال اإلرادیـإ فـاتا تجـرد و لةرادل أامیإ اصو  في نطاق القانون ال

 .(1)فعل اإلن ان من اإلرادل ف  یعتّد به ولو أصاو المجتمب بأفدح الخ ائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110ص   - 2006-لبنان  -دار العجو  لجنشر –منصور راماني  الوجیز في القانون الجنائي العا   -1
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 الخاتمة 

 

أن القصــد الجنــائي اــو الــرـن المعنــو  لججریمــإ و یعتبــر شــرطاب ضــروریاب لـــى تقــو  الم ــاءلإ 

الجنائیإ فى اق الجاني وی یقل أامیإ وخطورل عن الـرـن المـاد  واـو یختجـر بـاخت ر نـوع 

الجریمإ وی یشترط تاقق النتیجإ لـى یتوافر القصد الجنائى بل یتاقق أیضا فـى االـإ الشـروع 

لعجــ  واإلرادل ی یرتبطــان بالنتیجــإ  ــواء تاققــت أ  ی فیـفــى  تیــان العمــل ایجرامــى ایــض أن ا

متمـث  فـى عنصـریه المـاد  والمعنـو ، ومتـى مــا تـوافر عجـ  الجـاني بجمیـب مقومـات الجریمــإ 

وانصرار  رادته الى  اداض النتیجإ اإلجرامیإ تبقى الم ؤولیإ بتلك ثابتـإ،  ی أن تـوافر القصـد 

ن عدمه وتقدیر درجته متروك لتـییر القاضـي ویرجـب فیـه  لـي ا ـو نـوع الجریمـإ الجنائي م

 .واألدلإ المقدمإ فیها

 

یمـن القول انه اتى نـون أما  فعل  جرامي وبعد تاقق النص العقابي وواوع الفعـل فـي زمـن  

ناـو ل  یتقاد  وادوض الفعل وتاقق نتیجته واتـى ی ـأل الجـاني عـن فعجـه یبـد ان تتجـه  رادتـه 

 اداض النتیجإ واي ما یعبر عنها بالرـن المعنو  لججریمإ وان یـون عجى عج  بان الفعل الـت  

 یقد  عجیه معااو عجیه اانونا
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 المبحث الثاني

 القصد الجنائي أركان

  

 المقدمة 

مجر  القصد الجنائي بظ لها وبصورل ججیإ عجـى جمیب أطرار الع اإ الجرمیإ من أرـان ُتجقي 

وبــإ المترتبــإ عــن تجــك وجریمــإ وم ــؤولیإ جنائیــإ ناتجــإ عــن تجــك الع اــإ، بــل اتــى عجــى العق

ومن أجل أعتبار ال جوك این ـاني جریمـإ بمعنـاه القـانوني الجزائـي یجـو ان تتـوافر الم ـؤولیإ 

شروط وعناصر معینإ اي الشروط والعناصر ال زمإ لتاقیق الجریمإ وایامهـا واـي مـا ت ـمى 

 ـان الجریمإ .بـ أر

وأرـان القصد الجرمي أما ان تـون عامإ تندرج تات نطقااا جمیب الجرائ  بـدون أ ـتثناء وامـا 

ان تـون خاصإ لججریمإ معینإ لجریمإ معینإ لـتاتها ت زمهـا دون غیراـا وفـي اـتا المجـال فـان 

اد  والـرـن القصد الجنائي في الجریمإ ـفــرل اانونیـإ یقـو  عجـى ث ثـإ أرــان واـي الـرـن المـ

المعنو  والرـن الشرعي . وما یهمنا في اتا المباض اإ الرـن الماد  والرـن المعنو  و ور 

 .نق   الباض الى مطجبین   المطجو ایول الرـن الماد  والمطجو الثاني المعنو  
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 المطلب األول

 الركن المادي

 :تعريف الركن المادي 

 

، جرمه القانون  واء ـان ایجابیاب ا  ارتـاو أ   جبیاص (1))فعل( أجرامي بارتـاو او  جوك

 ا  امتناع او ترـاب یمـن لم ه في الایز الخارجي .

 

ویقصد بالرـن الماد  )الوااعإ ایجرامیإ ( او ال جوك الماد  الخارجي الت  ینص القانون 

عجى تجریمه ا  ـل ما یدخل في ـیان الجریمإ وتـون له طبیعإ مادیإ فتجم ه الاواس واو 

ضرور  لقیامها ات ی یعرر القانون جرائ  بدون رـن ماد  ولتلك  ماه البعض بمادیات 

تو عجیه ان ی یعتبر من ابیل الرـن الماد  ما یدور في ایتاان من افـار الجریمإ بما یتر

 . ورغبات 

ویعني تج ید لمادیات الجریمإ أ  المظهر الت  تبرز به  لى العال  الخارجي، ویقو  الرـن 

الماد  عجى ث ثإ عناصر اي   الفعل والنتیجإ والع اإ ال ببیإ ، فالفعل او النشاط 

الموار ال جبي الت  ین و  لى الجاني، والنتیجإ اي أثره الخارجي الت  یتمثل فیه  أو اإلیجابي

ایعتداء عجى اق یامیه القانون، والع اإ ال ببیإ اي الرابطإ التي تصل ما بین الفعل 

 الفعل والنتیجإ، وثبت أن ادوض النتیجإ یرجب  لى ارتـاو

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من اانون العقوبات العرااي في فقراته الرابعإ   ) الفعل ـل تصرر ارمه القانون 19تنص المادل ) (1)

 .ایجابیاب ا   جبیا ـالترك وایمتناع مال  یرد نص عجى خ ر تلك (  واء ـان

 

http://alfuddeya.3abber.com/post/184972
http://alfuddeya.3abber.com/post/184972
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( من اانون العقوبات العراایإ معرفإ الرـن الماد  لججریمإ ) بانه  جوك 28وتقول المادل ) 

 اجرامي بارتـاو فعل جرمه القانون أو امتناع عن فعل أمر به القانون ( .

   (1)والرـن الماد  یتـون من ث ض عناصر

 

 ال جوك ایجرامي . -1

 النتیجإ الضارل . -2

 الع اإ ال ببیإ بین ال جوك والنتیجإ . -3

 

واو النشاط الماد  الخارجي المـون لججریمإ وبالتالي ف  جریمإ  السلوك االجرامي : -1

بدونه ألن القانون ی یعااو عجى مجرد النوایه والرغبات والشهوات واد یتمثل في 

الروح وفي ال راإ في فعل ایغت س وفي الضرو والجرح  جریمإ القتل في أزااق

في فعل الم اس ب  مإ الج   واد یـون ال جوك ایجرامي ایجابیاب ا  ارتـاو ا  

یتاقق عندما یقو  الجاني بعمل یارمه القانون مثل اط ق الرصاص أو ال راإ اما 

تا امتنب القیا  به مثل  جبیاب یتاقق عندما یقو  الجاني بعمل یوجبه القانون وعااو ا

 امتناع الشااد عن الاظور لجماـمإ ألداء الشهادل .

فیراد بها التغیر الت  یادض في العال  الخارجي ــ أثر لج جوك  النتيجة الضارة : -2

فیاقق عدواناب ینال مصجاإ او اق ادر الشارع جدارته بالامایإ الجزائیإ ایجرامي 

ین أاداما ماد  واو التغیر الناتج عن ال جوك واتا یعني ان النتیجإ الضارل مدلول

ایجرامي في العال  الخارجي وایخر اانوني واو العدوان الت  ینال مصجاإ او اقاب 

 یامیه القانون .

یراد بها الصجإ التي تربط ما بین ال جوك ایجرامي والنتیجإ الجرمیإ  العالقة السببية : -3

الضارل ـرابطإ العجإ بالمعجول بایض تثبت ان ال جوك ایجرامي الوااب او الت  أد  

 الى ادوض النتیجإ الضارل ، ومثالها أط ق الرصاص عجى الشخص اد  الى الوفال .

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .138ا ین الخجر ، ـتاو ا   العقوبات العا  ، بیروت ، ص  (1)
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 المطلب الثاني 

 

 الركن المعنوي

یعني اإلرادل التي یقترن بها الفعل  واء اتختت صورل القصد الجنائي واینئت توصر الجریمإ  

بأنها جریمإ عمدیإ، ـما في جریمإ القتل العمد ، أو اتخـتت صـور الخطـأ غیـر العمـد  وعندئـت 

توصر الجریمإ بأنها غیر عمدیإ ، ـما في جریمإ القتل الخطأ واـوادض الـداس . واـو توجیـه 

أرادته الى ارتـاو الفعل المــون لججریمـإ اادفـا الـى نتیجـإ الجریمـإ التـي واعـت أو ایـإ الفاعل 

نتیجإ جرمیإ أخر  . ویی أل شخص عن جریمإ ل  تـن نتیجإ ل جوـه ایجرامي ، لـنه ی ـأل 

عن الجریمإ ولو ـان اد  اا  مب  جوـه ایجرامي في ااداثها  بو آخـر  ـابق أو معاصـر أو 

یجهجه ( . أما اتا ـان تلك ال بو واده ـافیا یاداض نتیجإ الجریمـإ فـ  ی ـأل  یاق ) ولو ـان

الفاعل في اته الاالإ ای عن الفعل الت  ارتـبه . ومـب ان الشـروع بالفعـل الجرمـي یعنـي البـدء 

بتنفیت فعل بقصد ارتـاو جنایإ او جناإ ) ات یشروع في المخالفات ( ، اتا اوار أو خاو أثـره 

دخل ألرادل الفاعل فیها ، ای ان القـانون یعااـو عجـى اـتا الشـروع ، ات یعتبـر شـروع أل باو ی

بارتـاو الجریمإ ـل فعل صدر بقصد ارتـاو ) جنایإ أو جناإ م ـتایجإ التنفیـت ( ، امـا ل ـبو 

یتعجــق بموضــوع الجریمــإ أو بالو ــیجإ التــي ا ــتعمجت فــي ارتـابهــا ، مــال  یـــن اعتقــاد الفاعــل 

ألاداض النتیجإ مبنیا عجى وا  أو جهل مطبق . وییعد شروعاب مجرد العز  عجى  ص ایإ عمجه

 . (1)ارتـاو الجریمإ ، وی ایعمال التاضیریإ لتلك مال  ینص القانون عجى خ ر تلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أامد أبو الروس القصد الجنائي والم اامإ والم ئولیإ الجنائیإ والشروع والدفاع الشـرعي وع اـإ ال ـببیإ،  -1

 – 39ص .،بدون تاریخ، المـتو الجامعي الادیض، اإل ــندریإ 1جنائیإ الادیثإ، الـتاو األول، ط المو وعإ ال

40 . 
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صور االشتراك الجرمي يتطلب قيام االشتراك الجرمي توافر اركانه  يتكون الركن المعنوي من 

 االساسية وهي :

 

 وجود اـثر من مشترك في تنفیت اتا العمل الجرمي .  -1 

عمـل المشـترـین فـي وجـود عناصـر الجریمـإ المادیـإ ) الفعـل والنتیجـإ والع اـإ  ان یترافق -2

 ال ببیإ بین الفعل والنتیجإ.

اتفــاق ایرادات المشــترـإ بهــدر الوصــول الــى النتیجــإ الجرمیــإ التــي واعــت أو ایــإ نتیجــإ  -3

یعنـي جرمیإ أخر  ماتمجإ الواوع . وأن وجود أـثر من فاعل في صورل ایشتراك الجرمـي ی

بالضرورل ان یت او  الم اامین في الفعـل المشـترك ، ومـن الممــن ان یت ـاووا فـي افعـاله  ، 

واد یادض التباین في درجإ الفعل ، ایض یـون بینه  من له دورا ثانویـا وایخـر رئی ـیا . غیـر 

 ـاس انه  جمیعا یتمتعون باألدراك والعقل ویتامجون م ؤولیإ افعاله  ونتائجها . وعجـى اـتا األ

 فیعد شریـاب في الجریمإ  

 من ارض عجى ارتـابها فواعت بناء عجى اتا التاریض .  -1 

 من أتفق مب غیره عجى أرتـابها فواعت بناء عجى اتا أألتفاق . -2

من أعطـى الفاعـل  ـ ااب أو ایت أو أ  شـيء آخـر ممـا أ ـتعمل فـي ارتــاو الجریمـإ مـب  -3

ــ ــأ  طریق ــداب ب ــا أو  ــاعده عم ــه به ــإ عجم ــزل أو الم ــهجإ أو المتمم ــال المجه ــي األعم إ أخــر  ف

ألرتـابها . وفي ـل الاایت فأن اتا الشریك یعـد باــ  الفاعـل األصـجي أتا ــان ااضـراب أثنـاء 

ارتـاو اته الجریمإ ، او عند أرتـاو أ  فعل من األفعال المـونإ لهـا ، وتــون النتیجـإ وااـدل 

والشــرـاء . فــالتاریض باــد تاتــه یعــد م ــاامإ مــن وأن اختجــر النشــاط األجرامــي لجفــاعجین 

م اامات ایشتراك في الجریمإ ، عجى ان تقب الجریمـإ بنـاء عجـى اـتا التاـریض أ  أن یــون 

الفعــل األجرامي ت  بناء عجى اتا التاریض ، وبناء عجى اتا األمر نجد ان النیات تج دت لد  

مـنه  مـن اـا  بالفعـل وتاققـت النتیجـإ الشرـاء ـل وفق م اامته ، فمنه  مـن اـرض واـض ، و

بناء عجى اتا التاریض . ـما یشـل األتفاق عجى ارتـاو الجریمإ من ابل شـخص ییتـدخل فـي 

أاداض النتائج األجرامیإ ویی اا  فیها ، ولـنه یتفق مب الفاعـل عجـى ایامـه بالفعـل األجرامـي ، 

 (1) اینها تتاد النتائج في العمل األجرامي

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .262 – 261ص   مرجب  ابق، مامد زـي أبو عامر اانون العقوبات الق   العا ، -1
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تـــون صــور متعــددل بعضــها یــدفب الجــاني ألرتـــاو الفعــل تاــت تــأثیر  وبنــاء عجــى اــتا األتفــاق

المادیإ ، اومثل تقدی  أیإ م اعدل ضمن ماتـر لت هیل عمجیـإ اتمـا  النتیجـإ األجرامیـإ ،  المنفعإ

. أن القانون یعتبر الوادل المادیإ لجفعل الجرمي المعیار في (1)ـتهیئإ المواد ال میإ والمتفجرات 

ألشتراك واادل مادامت النتیجإ الجرمیإ اد تاققت ، ولو ـانت م اامات الفاعجین أعتبار أفعال ا

مختجفــإ ، و یعنــي اــتا أن ـانــت م ــاامات الفــاعجین متباینــإ ، ای انهــ  شــرـاء فــي أتمــا  الفعــل 

الجرمــي ، ولهــتا نصــت القــوانین الجزائیــإ عجــى معاابــإ الم ــاا  بوصــفإ فــاع ب أو شــریـا فــي 

س العقوبإ . ـما یعااو الشریك بالعقوبإ المنصوص عجیها اانوناب ، اتـى ولـو ارتـاو جریمإ بنف

ـان الفاعـل األصـجي لججریمـإ غیـر معااـو أل ـباو عدیـدل ــأن یــون دون ال ـن القـانون أو أن 

یـون ل  یتوفر القصد الجرمي لدیـه أو يیـإ أاـوال أخـر  تتـوفر فیـه . ـمـا یعااـو الم ـاا  فـي 

 أو شریـا أتا واعت نتیجإ جرمیإ غیر النتیجإ التي اصدا ارتـابها متى الجریمإ  واء ـان فاع ب 

ما ـانت اته النتیجإ ماتمجإ الواوع . واناك االإ ینبغي ایلتفات الیها تتعجق في م ألإ أخـت ر 

القصد لجم اامین  واء منه  من ـان فاع ب أو شـریـا ، فـأتا اختجـر القصـد الجنـائي أو أختجفـت 

ها عن اصد غیره من الم اامین وـیفیإ عج  تلك الغیر ، فـأن العقوبـإ یتــون ای طریقإ عجمه ب

وفقاب لقصد او ـیفیإ عج  ـل منهما . وییشترط أن یـون اتا األشـتراك أو ایتفـاق عجـى ارتــاو 

ُن أَْن َنقُوَل بأنّ  ـِ ه یـون الفعل م بقاب ، أت یاتمل أن یـون األتفاق آنیا یقب لاظإ ارتـاو الفعل . ُیْم

اناك  شتراك في الجریمِإ عند  تفاق  ثنـان أَو أـثـِر ألرتــاو فعـل مخـالر لجقـانون بشــل عـا  . 

اإلشتراك یجو أْن ُیْبَنى عجى النیِإ المشترـِإ بمعنى توفر القصد المشترك. ویبّد أن یــون انـاك 

 وادل الرابطإ المعنویإ التي یشترك بها الفاعجین .

ــل الفاعــل الرئی ــي  -1 ــن ِاب ــه بالفعــل المرتـــو ِم م ــؤولیإ الشــریك َتْنشــأُ عــن  ّتصــاِل فعجِ

 األصجي بتقدی  صورل من صور الُم اعدل .

ُن أَْن یـون اناك م ؤولیِإ ُم ـاعدِل لجفعـل الجرمـي ، مـال  یـدخل الفعـل الـى ایـز  -2 ـِ ی ُیْم

 التنفیت .

الشریك ، لـن لتواد القصد في توجیه  الم ؤولیإ اإلجرامیإ لجشرـاء خاضُعإ لَیَس لفعلِ  -3

ارادل الفاعجین الى ارتـاو الفعل المـون لججریمـإ اـادفین النتیجـإ الجرمیـإ التـي واعـت 

فع ب أو ایإ نتیجإ ماتمجإ اخر  . الم اامإ األصجیإ و الم اامإ التبعیإ تتردد عبـارتي 

م ـاامإ یتوجــو ان الم ـاامإ ایصـجیإ او التبعیــإ ـثیـراب ، وبعــد ان توضـات صــورل ال

 . (2)نب ط صورتي اته الم اامإ والم اامإ في الجریمإ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي اــانون العقوبــات اإلجــراءات والجنائیــإ، وعبــد الامیــد  الم ــئولیإ الجنائیــإ، الدناصــور  ،عــز الــدین  -1

 .1997، 495،منشأل المعارر، اإل ـندریإ، ص  3الشوربي، ط
،دار الجامعــــإ الجدیــــدل لجنشــــر، 1996،  1مامــــد زـــــي أبــــو عــــامر اــــانون العقوبــــات الق ــــ  العــــا  ، ط  -2

 .148ص اإل ـندریإ،
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 الخاتمة 

 

فعجي لتـوینه ولیس مجرد التواب المفترض من ابل تبین ان القصد القصد یفترض التواب ال

الشخص المعتاد وفقا لجمجر  العاد  لألمور .ان القصد ایاتمالي نوع من القصد ی او  

القصد المباشر من ایض ایثر فـ اما یرتو الم ؤولیإ المباشرل ، وانا یت  تطبیق اواعد القصد 

جإ لجنص صرااإ عجى اـ  اته الاالإ ایاتمالي عجى م ؤولیإ الفاعل مباشرل دون الاا

بنصوص خاصإ تضمنتها التشریعات الجزائیإ التي نصت صرااه عجى م ؤولیإ الفاعل من 

 الجرائ  الماتمجإ .

ان الجریمإ الماتمجإ ت تند الى الخطأ الـامن في ارادل الوااعإ ایجرامیإ التي تتضمن ااتمال 

 واجو التارز الممـن والـافي لتجنیو ادوثها .ادوثها ، والت  یرجب الى عد  ایا  الجاني ب

ان م اله الشریك عن النتیجإ الماتمجإ یجبر ان تـون اته الجریمإ وفقا لجمجر  العاد  

 لألمور.
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 المبحث الثالث

 القصد الجنائي وعناصر صور  

 

 المقدمة 

تتعـدد صـور القصـد الجنـائي مـن یتادض اتا المباض عن صور وعناصر القصد الجنائي والتـي 

ایض مدااا في ـل صوره فیه مب تواره في جمیعها . فقد یـون القصد الجنائي عاما أو خاصا ، 

 .و اد یـون مباشرا أو غیر مباشر ، و اد یـون مادودا 

القصد الجنائي یاتو  عجى عنصرین أ ا ین یشم ن ـل الواائب التـي تقـو  عجیهـا الجریمـإ، و 

ااعإ ایجرامیإ عن عج  و  رادل الجاني  ور تعتبـر جریمـإ تامـإ یعااـو مرتـبهـا و  تا تمت الو

ت ند  لیه م ؤولیإ جزائیإ عجى أ اس العمد، و  تا انتفى أاداما أو ـجیهما یتخجـر اصـد الجـاني 

  بمعنى أنه لقیا  القصد الجنائي لد  المجر  ی یمـن ای تغناء ی عن العج  ی عن اإلرادل

المباض الى مطجبین   المطجو ایول صور القصـد الجنـائي والمطجـو الثـاني عناصـر  ویق   اتا

 القصد الجنائي .
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 المطلب األول

 صور القصد الجنائي 

 

تتعدد صور القصد الجنائي من ایض مدااا في ـل صوره فیه مب تواره في جمیعها . فقـد یــون 

، نتولي .القصد الجنائي عاما أو خاصا ، و اد یـون مباشرا أو غیر مباشر ، و اد یـون مادودا 

 عرضها بما یجي  

 

أ ـ القصد العام و القصد الخاص
 (1)

: 

 

 أوال : القصد العام .

یقصد بالقصد الجنائي العا  انصرار  رادل الجاني  لى ارتـاو الجریمإ مب تـوافر العجـ  بأرــان 

التي یتطجبهـا القـانون . و یعتبـر القصـد العـا  یزمـا لقیـا  الم ـؤولیإ الجنائیـإ فـي جمیـب الجـرائ  

ن العمدیــإ ، و یناصــر فــي اــدود تاقیــق الغــرض مــن الجریمــإ و ی تمیــز بغیــره تلــك أّن القــانو

یـتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الت  ی عى الجاني  لى تاقیقه بصرر النظـر عـن البااـض 

 الت  دفعه  لى ارتـاو الجریمإ  

ــّل مـن ” ق ع تـنص عجـى أّن  450و مثال القصد الجنائي العـا  أن الفقـرل الخام ـإ مـن المـادل 

دج ، و یجوز  200 لى  50یعااو بغرامإ من … ت بو عمدا فاإلضرار بممتجـات منقولإ لجغیر

تقتضـي المخالفـإ المنصـوص عجیهـا فـي ”. أن یعااو أیضا بالابس لمدل عشرل أیـا  عجـى األـثـر

ق ع ، أن یتعمد الجاني اإلضرار بممتجـات الغیر المنقولـإ   أ  تـوافر  450من المادل  5الفقرل 

فـإ مـب العجـ  بأرـانهـا التـي القصد الجنائي العا  لدیه بأّن تنصرر  رادته  لى ارتـاو اـته المخال

یتطجبها القانون ، و من ثـّ  ی تقـو  اـته الجریمـإ  تا ــان اإلضـرار بـاألموال المنقولـإ الممجوــإ 

 لجغیر ـان نتیجإ  امال أو خطأ غیر عمد  .

و یعنــي اــتا أّن القصــد الجنــائي العــا  ینتفــي فــي الجــرائ  غیــر العمدیــإ ، و یاــل ماجــه لخطــأ أو 

ونإ و اي جرائ  ت ود فیها فـرل الخطـأ غیـر العمـد  ـالقتـل الخطـأ و اإلصـابإ اإلامال أو الرع

 الخطأ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-في القانون الجنائي، ر الإ دـتوراه مقدمـإ  لـى ـجیـإ القـانون ماار عبد شویش، النظریإ العامإ لجخطأ -1

  .43، ص1981جامعإ بغداد،
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 ثانيا : القصد الجنائي الخاص .

اد یتطجو القانون أن یتوافر في بعض الجرائ  ـ  لى جانـو القصـد الجنـائي العـا  ـ الباعـض عجـى 

الخـاص ، و یقصـد بالباعـض  ارتـابها و ی ـمى اـتا الباعـض بالباعـض الخـاص أو القصـد الجنـائي

 الدافب النف ي لتاقیق  جوك معین بالنظر  لى غایإ ماددل .

ق ع ت تجز  لقیا  جریمإ التزویر فـي الماـررات  216و مثال القصد الجنائي الخاص أّن المادل 

الر میإ أو الماررات العمومیإ أن یتوافر لد  الجـاني باعـض خـاص واونیـإ ا ـتعمال الماـرر 

لعمومي المدور ،  ت ی یـفي لقیا  اته الجریمـإ القصـد العـا  المتمثـل فـي انصـرار الر مي أو ا

العجـــ  بعناصـــر الجریمـــإ   رادل الجـــاني  لـــى مجـــرد تغییـــر الاقیقـــإ فـــي الماـــرر الر ـــمي مـــب

 .(1)القانونیإ

 

وی اظ أّن القصد الجنائي الخاص ی یـون  یّ في الجرائ  العمدیـإ ـالـت  یتطجـو تـوافر القصـد 

 لى جانو القصد الجنائي العا  . تلك أن توافر القصد الجنائي الخاص في اتا النوع من الجرائ  

یفترض اتما توافر القصد الجنائي العا  في این أّن توافر القصد الجنائي العا  ی یفترض دائمـا 

 توافر القصد الجنائي الخاص.

لباعض أو الـدافب  لـى ارتـابهـا ، اتـى و وی اظ أیضا أّن القانون ی شأن له في معظ  الجرائ  با

لو ـان اتا الباعض شریفا أو نبی  ـمن یرتـو جریمإ اتل دفاعا عن الشرر ، فاّن تلك ی یعفي 

الجاني من الم ـألإ الجنائیـإ ، و  ن ــان اـد یـدفب بالماـمـإ  لـى تطبیـق نظـا  الظـرور المخفقـإ 

متب به الماـمإ من  جطإ تقدیریإ في اتا لجعقوبإ با و ظرور ـل وااعإ ، و بالنظر  لى ما تت

 .الخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بااـــا  الشــریعإ اإل ــ میإ ، مطبعــإ دار  د.  ــمیر الجنــزور  ، األ ــس العامــإ لقــانون العقوبــات مقارنــاب  -1

 425، ص1977مصر،-الثقافإ    نشر
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 ب ـ القصد المباشر و القصد غير المباشر .

 

 أوال : القصد الجنائي المباشر .

تنصرر  رادل الجاني  لى ارتـاو الجریمإ مب عجمـه بتـوافر ” یقصد بالقصد الجنائي المباشر أن

 “.الیقیني بأّن نتیجإ ماررل بعینها یقصداا  تاقق أرـانها القانونیإ ، و اعتقاده 

ومثال القصد الجنائي المباشر أن یطجق الجاني النار عجى خصـمه بهـدر اتجـه ، فـاّن الجـاني فـي 

و بتلك یعتبر اصـده انـا ‘ اتا المثال یتواب نتیجإ ماددل یعینها و اي  زااق روح المجني عجیه 

الجنـائي المباشـر اـتا المعنـي ی یبـدو أن یــون القصـد  اصار جنائیا مباشرا. وی اظ أّن القصـد

الجنائي  واء ـان عاما أو خاصا با و طبیعإ الجریمإ ، الت  او عبـارل عـن انصـرار  رادل 

الجـاني  لـى ارتــاو الجریمـإ مـب عجمـه بأرـانهــا القانونیـإ ، و الـت  یمیـز الجـرائ  العمدیـإ عــن 

قه عد  وصول أ  مبـرر عمجـي لجتفراـإ بـین القصـد الجرائ  غیر العمدیإ ، ولتلك یر  بعض الف

الجنائي العا  و القصد الجنائي المباشر ، و  ن ـان لهته التفراإ أامیـإ فـي التعـرر عجـى القصـد 

 الجنائي غیر المباشر .

وی اظ أیضا أّن القصد الجنائي المباشر ی یفترض في اق المته  ، و أّن تقدیر توافره م ألإ 

 .(1)دیر ااضي الموضوع موضوعیإ تخضب لتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3،1970لقومیـإ،عأامد المجدوو، مشـجإ تقنین تعریر القصد الجنائي، باـض منشـور فـي المججـإ الجنائیـإ ا-1

  407ص
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 ثانيا : القصد الجنائي غير المباشر .

یطجق عجى القصد الجنائي غیر المباشر أیضا ت میإ القصد الجنائي ایاتمالي ، واو عبارل عـن 

 ادا  الجاني عجى نشاط  جرامـي معـین فتتاقـق نتیجـإ أشـد ج ـامإ مـن النتیجـإ التـي تواعهـا فـي 

الوااعـإ الجرمیـإ مـا یـدعو  لـى ایعتقـاد بـأّن اـته النتیجـإ  ارتـاو الجریمإ ، ویتبن مـن ظـرور

ـانت في نظر الجـاني ممـنـإ الواـوع ی أـیـدل الواـوع و مثـال القصـد الجنـائي غیـر المباشـر أن 

یعمد الجاني  لى ضرو المجني عجیه ، و أن یؤد  اتا الضرو  لى وفاته ، ففي اتا المثال أاد  

ققت نتیجإ أشد ج امإ مّما ادر لجریمته و لـن اته النتیجإ الجاني عجى فعل الضرو ، و اـن تا

ـانت في نظر الجاني ممـنإ الواوع ، فیـون القصد الت  توافر لدیه او القصد غیر المباشـر أو 

 264ایاتمالي ، فی أل جنائیا عن جنایإ ضرو أخطر  لى الموت . ) الفقرل األخیرل من المادل 

 ق ع (.

الغالو في الاق یعتبر القصد الجنائي غیر المباشر أو ایاتمالي صـورل مـن و ی اظ أّن الرأ  

ــب النتیجــإ و مــب تلــك مضــى فــي نشــاطه  ــار أّن الجــاني توا ــى اعتب ــائي ، عج صــور القصــد الجن

 اإلجرامي غیر مبال بما یمـن أن یقب.

 أ   القصد الجنائي المادود  

رادل الجـاني  لـى  اـداض نتیجـإ معینـإ و یقصد بالقصد الجنائي المادود أو المادد أن تنصـرر  

عقد العز  عجى تلك   أن تدبر موضوع الجریمإ . و مثاله أن یطجـق الجـاني النـار عجـى شـخص 

 معین یقصد اتجه. ففي اتا المثال تادد موضوع الجریمإ ، و بالتالي تادد اصد الجاني .

 و  القصد الجنائي غیر المادود .

ــائي غیــر الماــ دود أو غیــر الماــدد أن تنصــرر  رادل الجــاني  لــى ارتـــاو یقصــد بالقصــد الجن

فالجـاني یقبـل  ـجر أن تقـب أیـإ نتیجـإ یرتبهـا نشـاطه ‘ الجریمإ غیر مبال بمـا تادثـه مـن نتـائج 

اإلجرامي . و مثاله أن یطجق الجاني النـار عجـى تجمـب مـن الّنـاس یقصـد أن یقتـل مـنه  أ  عـدد 

ـــاس  ـــیقتل ، أ  دون تادیـــد ممــــن ، و دون أن یــــون لدیـــه تصـــور ماـــدد  أل  عـــدد مـــن الّن

لموضوع الجریمإ ، و بالتالي یـون اصـد الجـاني غیرماـدد و ی اـظ أیضـا أّن القصـد الجنـائي 

المادود و القصد الجنائي غیر المادود صورتان لجقصد الجنائي العـا  ، وی صـجإ لهمـا بالقصـد 

 .(2)ي الجرائ  العمدیإالجنائي غیر المباشر ، و اما صورتان ی تـونا  یّ ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1959مججـإ القـانون وایاتصـاد،  ،رم یس بهنا  ، ایتجاه الاـدیض فـي نظریـإ الفعـل والفاعـل والم ـؤولیإ -1

  .73، ص1960

لبنان، ب   نإ -عبد الخالق النواو ، جرائ  القتل في الشریعإ اإل  میإ والقانون الوضعي، المـتبإ العصریإ -2

 . 55طبب، ص
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ویتخت القصد الجنائى عدل أشـال منها القصد المباشر وفیه تتجه  رادل الجاني الـى  اـداض نتیجـإ 

اثها ـمن یطجق النار عجى شخص معین فیصـیبه، وانـاك ایضـا القصـد ایاتمـالي یرغو فى  اد

وفیه ی یشترط أن تـون النتیجإ التى ادثت اى بتاتها التى ــان یرغـو الجـاني فـي  اـداثها بـل 

یـفى أن یـون اد تواعها وابجها ـمـن یقـو  بصـد  رجـل ب ـیارته عمـدا فـ  یمـوت الرجـل ولــن 

اره، واناك نوع آخر من القصد الجنـائى واـو القصـد الماـدود والغیـر یموت ابنه الت  ـان بجو

المادود، فالقصد المادود یتوفر عندما یتعمد الجاني نتیجإ معینإ مثل اتل شخص او  راته، أما 

القصد غیر المادود فیتمثل عندما یأتى الجاني فع ب یترتو عجیه أـثر مـن نتیجـإ ولـنهـا متواعـه 

ي، ـمن یجقى انبجإ فى جمب من الناس فیصیو أـثر من شخص، واناك ومقبولإ من طرر الجان

ایضا القصد المقترن ب بق اإلصرار والترصد ـمن ارر اتل شخص وأصـر عجـى اتجـه فینتظـره 

عند بیته لی ب ویترصده لاین عودته ث  یقو  بقتجه وفى اته الاالإ یعتبر  بق اإلصرار والترصد 

لجــرائ  ایعتــداء عجــى األشــخاص. وانــاك ایضــا القصــد العــا  ظرفــاب مشــدداب لجعقوبــات المقــررل 

والقصد الخاص والنظا  یـتفي بالقصد العا  فى أغجو الجرائ  ولـن اناك بعض الجرائ  المخجـإ 

بأمن الدولإ وتزویر الماررات والـب غ الــاتو والرشـول واـته یتـوفر فیهـا القصـد الخـاص مـب 

 .القصد العا 
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 المطلب الثاني 

 عناصر القصد الجنائي 

 

القصد الجنائي یاتو  عجى عنصرین  (1)عناصر القصد الجنائي من خ ل التعریر ال ابق فان 

أ ا ین یشم ن ـل الواائب التي تقو  عجیها الجریمإ، و  تا تمـت الوااعـإ ایجرامیـإ عـن عجـ  و 

ت ند  لیه م ـؤولیإ جزائیـإ عجـى أ ـاس  رادل الجاني  ور تعتبر جریمإ تامإ یعااو مرتـبها و 

العمد، و  تا انتفى أاداما أو ـجیهمـا یتخجـر اصـد الجـاني بمعنـى أنـه لقیـا  القصـد الجنـائي لـد  

،و ا تنادا لتلك تقو  بتخصیص اتا الفرع  المجر  ی یمـن ای تغناء ی عن العج  ی عن اإلرادل

 التوالي  لدرا إ عنصر  القصد الجنائي العج  وایرادل عجى 

 أوال: عنصر العلم في القصد

من منطجق أن العج  أاد العناصر األ ا یإ التي یقو  عجیها القصـد الجنـائي فاننـا ناـاول درا ـته 

 من خ ل ا تعراض معناه وبیان ماجه.

العج  في اانون العقوبات الجزائر  معناه توافر الیقین لد  الجاني بـان  ـجوـه یـؤد  الـى نتیجـإ 

، فـاتا انتفـى العجـ  ( 2)ااو عجیهـا اانونـا مـب عجمـه بجمیـب العناصـر القانونیـإ لججریمـإ اجرامیإ یع

بأاد اته العناصر انتفى القصد الجنائي ألنها اي التي تمـد النشـاط ایجرامـي الوصـر القـانوني 

بالتالي تمیزاا عن بااي الواائب ایجرامیـإ األخـر  ـالقتـل غیـر العمـد  یاـدض عـن غیـر اصـد 

، فالعج  الیقیني یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالوااعـإ ایجرامیـإ التـي یقـو  بهـا (3)من الجاني  بدون عج 

 الجاني ـجریمإ ال راإ مث  فالجاني یعج  أنه فعل یجرمه القانون مب تلك تعقد فعل تلك.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غاز  انون خجر الدراجي ، ا تظهار القصد الجنائي في جریمإ القصد العمد ، منشورات الاجبي الاقوایإ  -ا
 .23،ص 2012،لبنان 

و نیإ لمنشر و التوزیب ،  بجعجیات  براای  ، أرـان الجریمإ و طرق  ثباتیا في اانون العقوبات دار الخمد-2
 . 120الجزائر ، ص 

عبد القادر عدو، اانون العقوبات الجزائر  ،[ الق   العا  ] ، نظریو الجریمإ ، نظریإ الجزاء الجنائي ،  - 3
 دار ىومإ

 .182، ص  2010طباعإ و النشر ، الجزائر ، ال
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ویفترض في الجاني أن یـون عالما بالقانون الت  یعااو عجى ـل الجرائ  مهما ـان نوعها و أن 

یـون عجى درایإ بجمیب الواائب التي تـون الجریمإ، وعجى اتا األ اس فان مال العج  یتـون 

ـل  من عج  بالقانون وعج  بالواائب، فیما یخص العج  بالقوانین العقابیإ فمن المعرور اانونا أن

 ن ان یفترض فیه العج  بالقوانین العقابیإ وی یعتر أاد بجهجه أو یاتج بتلك أو واب في غجط في 

القانون، فاتا ااتج الجاني الت  اا  بجریمإ القتل مث  بعد  عجمه بأنه فعل مجر  اانوئا ی یعتد 

المجتمب، فال ارق  به ـعتر لنفي الم ؤولیإ التي تقو  عجیه، واتا مبدأ أ ا ي تقو  عجیه مصجاإ

یعااو و القاتل یعااو أو باألار  ـل من ارتـو جریمإ من الجرائ  مهما ـانت، و عد  األخت 

بهتا المبدأ یعني  تااإ الفرصإ لجمجرمین بایاتجاج بالجهل أو الغجط في القانون وا تنادا  لى 

من ینص عجیه صرااإ تلك فان أغجو التشریعات والقوانین العقابیإ تأخت بهتا المبدأ فهناك 

 .(1)واناك من یتـره ضمنا 

أما العج  بالواائب فاألصل أن یـون الجاني عجى عج  بجمیب الواائب المـونإ لججریمإ ألن القصد 

، فالمشرع یشترط (2)الجنائي یتوافر  تا عج  الجاني بجمیب العناصر التي تتـون منها الجریمإ 

العج  بموضوع الاق المعتد  عجیه ، ایض یتطجو القانون أن یـون الجاني عجى عج  بموضوع 

الاق المعتد  عجیه واتا شرط ضرور  لتوافر القصد الجنائي فالقتل مث  او اعتداء عجى ایال 

أنه بصدد   ن ان و لـي یتوافر القصد في اته الجریمإ یتطجو أن یـون الجاني عجى عج  یقیني

، ـتلك العج  بالنتیجإ أمر مطجوو لتوافر القصد لد  الجاني  ت یجو (3)القضاء عجى ایال  ن ان 

عجیه أن یعج  بأن الفعل الت  یرتـبه من شأنه أن یرتو النتیجإ التي یرید تاقیقها و اته النتیجإ 

الخطأ العمد  یشترطها القانون اتى تترتو الم ؤولیإ الجزائیإ في اق الجاني عجى أ اس 

 . (4)بتوافر اتا األخیر لدیه تـون الجریمإ عمدیإ
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ـما أن العج  بزمان ومـان ارتـاو الفعل اإلجرامي أمر یجو عجى الجـاني العجـ  بـه فاألصـل أن 

المشــرع ی یعتــد بمـــان وزمــان ارتـــاو الجریمــإ فهــو یجــر  الفعــل دون ایعتــداد ی بمـــان وی 

ه عجى أ اس أن الفعل اإلجرامي یشـل خطرا عجى اق أو مصـجاإ األشـخاص أیـا بزمان ارتـاب

ـــان المـــان و الزمــان،  ی أن المشــرع یشــترط فــي بعــض الجــرائ  عجــ  الجــاني بزمــان ومـــان 

ارتـاو الجریمإ فمـث  جریمـإ اختطـار األطفـال وتـرـه  ی تـت   ی فـي مــان خـالي منصـوص 

 . (1)عقوبات الجزائر  أو ال راإ التي تت  في أماـن العبادلمن اانون ال 314عجیها في المادل 

 من الواائب التي یشترط القانون ـتلك عج  الجاني بها العج  ببعض الصفات في الجاني أوالمجني

عجیه فاألصل او تطبیق النصوص القانونیإ عجى ـل شخص یرتـو فع   جرامیا فالقانون 

ی ر  عجى الجمیب دون البعض فقط ،  ی أنه اناك ا تثناء في بعض الجرائ  فالمشرع ا تثني 

طائفإ من األشخاص التین یقومون ببعض الجرائ  ف  یتوافر القصد الجنائي لدیه   تا ثبت أنه  

االإ اانونیإ أو فعجیإ معینإ، نتـر عجى  بیل المثال جریمإ الرشول و اخت س الخزینإ یتصفون ب

العامإ ، ی یرتـبها  ي موظر عا  فعج  الجاني الت  یته  بأاد اته الجرائ  بأنه موظر عا  

، من الصفات الخاصإ في الجاني نتـر (2)یتوافر القصد الجنائي لدیه و تقو  الم ؤولیإ في اقه 

 بیل المثال جریمإ الخیانإ في الاروو و امل أاد األشخاص ال  ح ضد بجده ، ففي اته  عجى

. لـي یتوافر القصد الجنائي لد  الجاني  الاالإ یقو  اصد الجاني  تا ـان یعج  أنه یخون بجده

اناك صفات خاصإ بالمجني عجیه یجو أن یعج  الجاني بها، نتـر مث  جریمإ الزنا ،یتوافر 

فیها ـون المرأل متزوجإ مب العج  بتلك ،ـتلك جریمإ اختطار القصر مب العج  بأن نبیل  القصد

المخطور ااصر ـتلك اناك العج  بالظرور المشددل التي تغیر من وصر الجریمإ التي 

ت توجو عج  الجاني بها واي عناصر تابعإ ألاد العناصر المـونإ لججریمإ فتضفي عجیها 

من ایض أن الجریمإ تصبح أـثر ج امإ ، وعقوبتها تـون أشد وصفا ویرتو ظرفا مشددا 

،ویجو أن یـون الجاني عجى عج  بتلك الظرر المشدد الت  یغیر من وصر الجریمإ مثل 

 جریمإ الضرو وایعتداء عجى األصول تختجر عن ایعتداء عجى شخص غریو.
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ومن جهإ أخر  اناك واائب ترتبط بالجریمـإ  ی أن تلـك ایرتبـاط ی یــون وثیقـإ وی تعـد اـته 

الواائب من العناصر األ ا یإ التي تـون الجریمإ ،بالتالي ی یشترط القانون ضرورل العج  بها ، 

بهـا و تتمثـل اـته الواـائب فـي عناصـر أ  أن القصد الجنائي یتوافر اتى ولو ثبت جهـل الجـاني 

األاجیإ الجنائیإ ایض تقو  األاجیإ في اته الاالإ عجى اإلدراك و التمییـز واـي مـن األمـور التـي 

یادداا القانون واي تنتج أثراا بغـض النظـر عـن عجـ  الجـاني بهـا أو عـد  عجمـه، فمـن یرتــو 

لم ؤولیإ الجنائیإ ثـ  یتبـین لجقاضـي أنـه الجریمإ معتقد أنه دون ال ن التي یعد فیها أا  لتامل ا

اد بجغ ال ن القـانوني الـت  یجعجـه أاـ  لتامـل الم ـؤولیإ، فـان جهـل الجـاني بـتلك ی یـؤثر فـي 

توافر القصد الدیه، اناك أیضا الشروط الموضوعیإ لجعقاو  ی أنها لی ت من العناصر المـونـإ 

جاني بها، فالت  یرتـو جریمإ یعااو عجیها لججریمإ فالقصد الجنائي یتوافر دون اشتراط عج  ال

في القانون  ور یتابب جزائیا ویاــ  فـي  ـواء یعجـ  بـأن اـانون بجـده یجـر  تلـك الفعـل أو عـد  

 ن القانون یعااو المجر  مهما ـانت النتیجإ اإلجرامیإ التـي تاصـل عجیهـا  ـواء  (.1)عجمه بتلك

عرفإ ج امإ النتیجإ أو أ  ظرر مشدد متعجق تواب ج امتها أو ل  یتواب تلك ،فهو لیس مجز  بم

بتلك اتى ینال الجزاء فالقصد الجنائي ی ینتفي لد  الجاني جراء ضربه لجمجني عجیه و أفضى 

فعجه في الضرو  لى الوفال و او باألخیر ل  یتواب تجك النتیجإ ،ـتلك الظرور المشـددل التـي ی 

العجـ  بهـته الظـرور ألنهـا ی تغیـر مـن  تغیر مـن وصـر الجریمـإ فالقـانون ی یشـترط ضـرورل

وصر الجریمإ ، ف  یؤخت ـعتر لنفي القصد لد  الجاني بمعنى أن القصد الجنائي یتوافر  واء 

ـان الجاني یعج  بتلك أو ی یعج  ،فالجاني الت  ـان اد اـ  عجیـه  ـابقا واـد ثبـت أنـه ن ـي تلـك 

 . (2)ت أنه ن ي الاـ  ال ابق فقد یعد عائدل وتلك یرتـابه جریمإ جدیدل و لو ثب
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 أثر الجهل أوالغلط على توافر القصد الجنائي :ثانياً : 

العج  بعناصر الجریمإ شرط جـوار  لقیـا  القصـد الجنـائي فـاتا تخجـر انتفـى القصـد ، و یـؤد  

انعدا  العج  بهته العناصر الجهـل بهـا، أو العجـ  بهـا عجـى ناـو غیـر اقیقـي و اـتا ی ـمى بـالغجط 

 ویتـون من وـ اما ینفي القصد الجنائي لد  الجاني(. 

 

 الجهل و الغلط في القانون : -1

القاعدل العامإ أنه ی یجوز أل   ن ان أن یاتج بالجهل بالقانون ، بالجهل أو الغجط ـعتر لنفي 

القصد الجنائي ، واـ  الجهل بالقانون أو الغجط فیه ی تدعي التفراإ بین اواعد اانون العقوبات، 

 .(1)وبین القوانین األخر  غیر الجزائیإ

 ات:الجهل أو الغلط في قواعد قانون العقوب -2

المبدأ العا  الت  ت جـه جمیب التشریعات أن العج  بمختجـر القـوانین العقابیـإ أمـر مفـروض عجـى 

ـــل شــخص ی یقبــل  ثبــات العـــس فایاتجــاج بالجهــل أو الغجــط فیهــا ـتریعــإ لنفــي القصــد أمــر 

مرفوض ، و اتا یعني ی یجوز لمن ارتـو جریمإ  واء جنایإ أ  جناإ أ  مخالفإ و ـواء ورد 

ص عجیها في اانون العقوبات أو القوانین المـمجإ له أو أن یاتج بجهجه لهتا القـانون أو تف ـیر الن

 .(2)النص القانوني تف یر یشوبه غجط 

واد وجد اناك ا تثناء لهتا األصل أنه ی تـجیر بم تایل  تا ـان اناك ا تاالإ مطجقإ بالتشریب 

ي لدیه ـوجود اول ااارل ـالارو األاجیإ مث  ف  ی أل الشخص جنائیإ لعد  وجود القصد الجنائ

 .(3)االت دون العج  بالتشریب الجدیده

 الجهل أوالغجط في القوانین غیر الجزائیإ  

نعني بالقوانین غیر الجزائیإ  ائر القوانین األخر  ـالقانون المدني و اإلدار  و اانون األاوال 

الشخصیإ...  لخ. فاتا جهل الجاني أاـا  اته القوانین أو واب في غجط فیهـا فـان القصـد الجنـائي 

جریمـإ  ینتفي لدیه ، فقـد یتطجـو المشـرع العجـ  بـبعض التشـریعات ـالقـانون المـدني یجـو القیـا 

ال راإ مث  أن یــون المـال الم ـروق ممجوــإ لجغیـر ، فـاتا جهـل الجـاني اـته القواعـد أو أ ـاء 

فهمها ینتفي القصد لدیه فالقـانون ی ـتجز  معرفـإ القـانون المـدني و تلـك لمعرفـإ المجـیـإ لجریمـإ 

 (4)ال راإ 
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 الجهل أو الغلط في الوقائع: - 3

الجهل بوااعإ معینإ او انعدا  العج  بها، و الغجط فیها او العج  بها یخالر الاقیقإ بفقد ینصو  

الغجط عجى أاد الواائب التي تدخل ضمن العناصر المـونإ لججریمإ فنجد الغجط أو الجهل في 

مثابإ اینارار عن الهدر و تتاقق معه النتیجإ اإلجرامیإ فیها ینتفي القصد الجنائي فهو یعد ب

، في این أن الغجط أو الجهل في موضوع النتیجإ ی ینفي القصد ( 1)نتیجإ غیر التي أراد تاقیقها

الجنائي ـمن أراد اتل  ن ان فأخطأ في شخصیته و اتل شخص أخر ایض ی أل الجاني عن 

. نجد ـتلك (2)زااق تجك الروح القتل العمد ألن القصد ـان  زااق روح  ن ان واد ت  فع   

الغجط في الع اإ ال ببیإ ایض أن القانون یشترط ع اإ  ببیإ بین النشاط اإلجرامي والنتیجإ 

فاتا انصو الغجط عجى رابطإ ال ببیإ ینتفي القصد الجنائي عجى أ اس أن اته الع اإ تـون في 

ال ببیإ المطجقإ وال ببیإ  عنصر جوار  من العناصر المـونإ لججریمإ ، و اناك فرق بین

المقیدل ،ففي األولى یعااو المشرع عجى الفعل أیا ـانت الو یجإ التي ارتـو بها تلك الفعل، ـمن 

یطجق النار عجى شخص یقصد اتجه واار عجى  طح المنزل فأصابه بیده و قط عجى األرض 

مب تلك یتوافر واصطد  بج   صجو فمات ب بو تلك ایصطدا  و لیس ب بو العیار النار  

القصد الجنائي لد  الجاني، أما ال ببیإ المقیدل فاتا واب الغجط فیها یعد غجط جوار  بتلك ینتفي 

 القصد الجنائي.
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 : عنصر اإلرادة في القصدثالثاً 

اإلرادل اي العنصر الثاني لجقصد الجنائي بعد العج  واي اول نف یإ توجه ــل أو بعـض أعضـاء 

، ون ـتنج تلـك ( 1)الج   لتاقیق غـرض غیـر مشـروع، و بانتقـاء اإلرادل ینتفـي القصـد الجنـائي 

بــالرجوع  لــى نــص و لــةرادل أامیــإ تظهــر فــي ـونهــا جــوار القصــد الجنــائي ، ـمــا تظهــر فــي 

التمییــز بــین الجــرائ  العمدیــإ  لــى و غیــر العمدیــإ ایــض تتجــه اإلرادل فــي الجــرائ  العمدیــإ  لــى 

 ال جوك و النتیجإ معا، أما في الجرائ  غیر العمدیإ تتجه اإلرادل  لى ال جوك فقط دون النتیجإ.

ادل ال جوك معناه أن الجاني یرید القیا  بتلك ال جوك و یرغو فیه ویفترض عجمه بماایـإ تلـك  ر

الفعل و خطورته عجى الاقوق التي یامیها القـانون ،رغـ  تلـك یرغـو فیـه واـته الرغبـإ تجعـل 

أعضاء ج مه تجبي تجك اإلرادل وتدفعه  لى  تیـان الارــإ التـي یتطجبهـا تلـك ال ـجوك اتـى تقـو  

 .(2) لمهمإتجك ا

 رادل ال جوك واده ی یـفي لقیـا  الجریمـإ التامـإ و تـوافر القصـد الجرمـي لـد  الجـاني ، و نمـا 

یجز  باإلضـافإ  لـى تلـك أن تتاـه  رادل الاـاني  لـى تاقیـق النتیجـإ اإلجرامیـإ الناشـئإ عـن تلـك 

ون اتجه ف  بد من ال جوك فالجاني  تا أراد اتل شخص، یباشر بعمجیإ القتل و  تا به یصیبه فقط د

 .تاقیق النتیجإ اإلجرامیإ لجقول بأن اإلرادل التي دفعته  لى تلك الفعل تامإ
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 .121 براای  ، مصدر  ابق ، ص  بجعجیات -ا

 .33غاز  انون خجر الدراجي ، مصدر  ابق ، ص -2
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 الخاتمة

 

ویتخت القصد الجنائى عدل أشـال منها القصد المباشر وفیه تتجه  رادل الجاني الـى  اـداض نتیجـإ 

 اداثها ـمن یطجق النار عجى شخص معین فیصـیبه، وانـاك ایضـا القصـد ایاتمـالي  یرغو فى

وفیه ی یشترط أن تـون النتیجإ التى ادثت اى بتاتها التى ــان یرغـو الجـاني فـي  اـداثها بـل 

یـفى أن یـون اد تواعها وابجها ـمـن یقـو  بصـد  رجـل ب ـیارته عمـدا فـ  یمـوت الرجـل ولــن 

بجواره، واناك نوع آخر من القصد الجنـائى واـو القصـد الماـدود والغیـر  یموت ابنه الت  ـان

المادود، فالقصد المادود یتوفر عندما یتعمد الجاني نتیجإ معینإ مثل اتل شخص او  راته، أما 

القصد غیر المادود فیتمثل عندما یأتى الجاني فع ب یترتو عجیه أـثر مـن نتیجـإ ولـنهـا متواعـه 

لجاني، ـمن یجقى انبجإ فى جمب من الناس فیصیو أـثر من شخص، واناك ومقبولإ من طرر ا

ایضا القصد المقترن ب بق اإلصرار والترصد ـمن ارر اتل شخص وأصـر عجـى اتجـه فینتظـره 

عند بیته لی ب ویترصده لاین عودته ث  یقو  بقتجه وفى اته الاالإ یعتبر  بق اإلصرار والترصد 

ررل لجــرائ  ایعتــداء عجــى األشــخاص. وانــاك ایضــا القصــد العــا  ظرفــاب مشــدداب لجعقوبــات المقــ

والقصد الخاص والنظا  یـتفي بالقصد العا  فى أغجو الجرائ  ولـن اناك بعض الجرائ  المخجـإ 

بأمن الدولإ وتزویر الماررات والـب غ الــاتو والرشـول واـته یتـوفر فیهـا القصـد الخـاص مـب 

 .القصد العا 
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 خاتمة

ان توافر علم الجاني بجميع مقومات الجريمة وانصراف ارادته الى احداث النتيجة الجرمية     

تبقى المسؤولية بذلك ثابتة على ان توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف 

القاضي ويتبين ان القصد يفترض التوقع الفعلي لتكوينه وليس مجرد التوقع المفترض من قبل 

ص المعتاد وفقاً للمجرى العادي لألمور وهناك أيضا عن قصد مقترن بسبق اإلصرار الشخ

 والترصد.

  

 االستنتاجات :
 ن القـــصد الجنـــائي اـو"االـــإ نفـــ یإ تنطـــو  عجیهـــا انـــصرار  رادل المجـــر   لـــى ارتــــاو 

الفعـــل اإلجرامـــي وفـــق  الفعـل اإلجرامـي  رادل منتجــإ لـــه مـــب العجـــ  واإلااطـــإ باقیقـــإ

أن القصد الجنائي عند أنصار نظریإ العج  او ، قــانون"و مــضمون اــتا التعریرمــا عرفــه ال

عج  ومعرفإ وارادل ال جوك المــون لججریمـإ، وــتلك العجـ  بالنتیجـإ اإلجرامیـإ المتمخضـإ عـن 

إلرادل عجى ال جوك واده وی یمتد تلك ال جوك والمترتبإ عجیه، فهته النظریإ یقتصر فیها مجال ا

أن القصد الجنائي ی یـون اائما ومعتدا به  ی  تا اتجهت  رادل الجـاني .مجال اإلرادل  لى النتیجإ

 لــى ال ــجوك المــؤد   لــى ارتـــاو الجریمــإ، وـــتلك  رادل تاقیــق نتــائج اــته الجریمــإ، فمجــال 

ئب التي یتطجـو القـانون العجـ  بهـا اـي العجـ   ن الواا مل ال جوك باإلضافإ  لى النتیجإ،اإلرادل یش

بموضوع الاق المعتد  عجیه، العج  بخطورل الفعل، العج  بمـان ارتـاو الجریمـإ، العجـ  بزمـان 

مشـددل التـي ارتـاو الجریمإ، العج  بتواب النتیجإ، العج  بتواب ع اإ ال ببیإ، والعج  بالظرور ال

صد الجنـــائي معرفـــإ الجـــاني بقـــانون العقوبـــات ی یـــشترط لجقـــ تغیر من وصـر الجریمـإ.

الــت  ینــشئ الجریمــإ المنـــ وبإ  لیـــه، فالخطـــأ فــي فهــ  القــانون ی یــؤثر فــي تــوفر اــتا 

القـصد وی یؤخـت بالجهـل  ی  تا ــان الجـاني یــ تایل ب عجیـه ا ـتاالإ مطجقـإ أن یعجـ  بالقـانون 

تعرر اإلرادل بأنها"اول  ـان مـ تای  عجیـه العجـ  بها .نفـت فـي ظـرور ـویـون تلك  تا نـشر و

نف ــیإ تاــرك اــو  الجــاني الج ــمیإ بــأداء ال ــجوك اإلجرامــي الــت  یتاقــق مــن خ لــه النتیجــإ 

اإلجرامیإ"وبتلك تشـمل عجـى ث ثـإ مـونـات الـدافب النف ـي، ال ـجوك اإلجرامـي، تاقیـق النتیجـإ 

رادل فــي القصــد الجنــائي اــو  رادل ال ــجوك، وارادل اــدوض النتیجــإ   اإلجرامیــإ، ان مجــال اإل

 اإلجرامیإ.

 التوصيات 

 :في ضوء الدرا إ الاالیإ وبعد توصل الدرا إ لنتائجها یوصي البااض بما یجي

ضرورل تقنین وتقعید موضوع القصد الجنائي و تلـك فـي نظریإ م تقجإ بمـا یواــو التطـورات 

یتنا ـو مـب مفهـو  الدولـإ المدنیـإ ودولـإ القـانون ـما اـو الاـال فـي القـانون المعاصرل و بمـا 

ضـرورل ا ــتظهار القــصد الجنــائي مــن ابــل ااضــي الموضــوع ومعرفــإ مقــداره  .الوضعي

 مـن اجـل معاابـإ الجـاني بالعقوبإ التي تنا و الجر  الت  ااترفه.
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