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 الى ذلك التراب المقدس الذي إمتزج مع روح المشاعر 
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 الى تلك االحضان الحنينة التي طالما سهرت من أجل راحتي 

 ))أمي الغالية((                                  

 

 الى تلك النفوس التي طالما ساعدتني وراعتني 

 ))أخواني((                                  

 

 وتعليمناالى كل أولئك الذين طال وقفهم أمامنا من أجل تربيتنا وتثقيفنا 
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 الشكـــــــــــــر والتقديــــــــــــــــــر

 

البد لنا ونحن نخطوا خطواتنا االخيرة في الحياة الجامعية من وقفة تعود الى أعوام 

ذلين بذلك جهوداً قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير با

 كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد ...

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واألمتنان والتقدير والمحبة الى الذين حملوا 

 أقدس رسالة في الحياة .

 الى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ...

 الى جميع أساتذتنا األفاضل ...

((
ن لم تستطع فكن متعلماً , فإن لم تستطع فأحَب العلماء , فإن لم تستطع كن عالماً .. فإ 

فال تبغضهم 
 ))

  

 هادي دهش قائد .م . د وأخص بالشكر والتقدير  :  

الذي نقول له بشراك قول رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( : )إن الحوت في البحر 

 والطير في السماء , ليصلون على معلم الناس الخير(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار المشــــــــــــــــــــــــــــــرف

 

 إن اعداد هذا البحث الموسوم ...

 

 )الركن املعنوي للجرمية(

 قد جرى حتت إشرايف يف كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة دياىل

 . وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكلوريوس يف القانون
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 مقــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 من الثابت فقهاً وقانوناً وقضاًء , إن جمرد ارتكاب ماديات اجلرمية التكفي لقيامها ومسائلة مرتكبها جنائياً بوصفه فاعالً أو شريكاً 
, حىت ولو كان الركن املادي من الناحية العملية ميثل جوهر اجلرمية ودليل وقوعها , وإمنا وجب إثبات توفر  -اإلسناد املادي –

عناصر نفسية إصطلح على تسميتها بالركن املعنوي للجرمية , الذي يعرب عن وجود صلة بني نفسية اجلاين واالفعال املادية املرتكبة 
لية االسناد املعنوي , وإنطباق هذه االفعال اجملرمة مع النموذج القانوين الذي جيرمها طبقاً ملا ينص عليه مبدأ يف إطار ما يعرف بعم

شرعية اجلرائم والعقوبات , مما حيتم إمجاع هذه االركان لتقرير املسؤولية اجلزائية , خصوصاً ان التشريعات العقابية أمجعت على ان 
صد والنوايا اآلمثة مهما بلغت خطورته , وهذه طبعاً مل يأيت وليد الصدفة , بل جاء بعد خماض صعب أو قوانينها ال تعاقب على املقا

جدال فقهي طويل , إنتهى اىل اشرتاط توفر الركن املعنوي لقيام اجلرمية من جهة , وإثباته من جهة أخرى , طبقاً لقاعدة ال مسؤولية 
حلالة النفسية اليت كان عليها اجلاين أثناء ارتكابه للجرمية , فهي متثل اجلانب الشخصي بدون خطأ جنائي . فالركن املعنوي إذن هو ا

رمية هلا إذ البد ان تصدر اجلرمية عن ارادة صاحبها وترتبط هبا ارتباطاً وثيقاً . فهي الرابطة النفسية واملعنوية اليت تتصل بني موضوع اجل
صورتني اساسيتني صورة اخلطأ العمدي او ما يسمى القصد اجلانئي وصورة اخلطأ الغري  ونفسية مرتكبها ويتخذ الركن املعنوي للجرمية

, فضالً عن أمهية الركن عمدي اي االمهال وعدم االحتياط , ويعترب القصد اجلنائي هو االصل يف اجلرائم بينما اخلطأ هو االستثناء 
ليت ترتكب مبادياهتا قد تكون سبقها تفكري وتصميم )قصد عمد( على عكس  دحديد املسؤولية اجلزائية واملدنية , فاجلرمية ااملعنوي يف

 القصد البسيط . 

تكمن يف صعوبة معرفة اجلانب النفسي ملرتكب اجلرمية ودحديد مسؤوليته , إذ البد من وجود مسؤولية  مشكلة البحث : -1
اجلرمية متمتع بالوعي واالرادة , فإرتكاب اجلرمية حىت  جنائية اليت تعين اسناد الفعل اىل اجلاين , كما يكون اجلاين حلظة ارتكابه

وان وصلت حلد القتل وثبت ان اجلاين غري مميز او معدوم االرادة فال يسأل جنائياً . إذ انه من الصعب اسناد النتيجة االجرامية 
تقبل تلك اجلرمية , ودون معرفة لصاحب السلوك االجرامي الذي ادى اليها دون معرفة طبيعة االستعداد النفسي لدى اجلاين يف 

 .  ((الجرمية بدون ركن معنوي)) ان كان ذلك عن قصد او عن طريق اخلطأ وهذا ما يؤس ايضاً اىل قاعدة 
تظهر أهدافنا يف الدراسة للبحث يف مدى توافق هذه الفكرة احلديثة ألركان اجلرمية مع املباديء االساسية  أهداف البحث : -2

 اليت تتحكم يف التجرمي والعقاب خاصًة فكرة الجرمية دون اثبات ركن معنوي بأعتباره اساس اثبات املسؤولية اجلزائية.
و افرا  اجلرمية من ابية احلديثة مع تطور اجملتمعات اليت تتجه أكثر فأكثر حنوهدفنا كذلك هو ضرورة التنبيه خلطورة السياسة العق

ركنها املعنوي من أجل تسهيل عملية اسنادها اىل فاعلها دون االكرتاث اىل درجة خطورة استعدادهم النفسي الذي هو أساس 
 توقيع العقاب .
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ن كانت بأرادة االنسان ام مل تكن بإرادة أي )جرمية عمدية ام تتجلى أمهية البحث يف كيفية تكييف اجلرائم ا أمهية البحث : -3
 غري عمدية ( ودحديد مسؤولية شخص اجلاِن مرتكب اجلرمية اجلزائية واملدنية أ, االعفاء عنه لوجود موانع املسؤولية . 

املرافقة إلرتكابه للجرم ومن هنا  كل حسب حالته النفسية والذهنيةخنلص اىل انه البد من التمييز بني املسؤولية اجلزائية للجناة  
تكون للركن املعنوي  أمهية خاصة تتمثل يف دحقيق العدالة بالعقوبات املفروضة واالحكام الصادرة عن القضاء والكشف عن 

 اجملرمني اخلطرين وتصنيفهم يف فئات كل حسب خطورته . 
ركن اجلرمية املعنوي بتقسيمه اىل ثالث مباحث يف فقد إعتمدنا يف ذلك على املنهج املقارن لدراسة  منهجية البحث : -4

املبحث االول ما هية الركن املعنوي للجرمية وذلك يف مطلبني , املطلب االول مفهوم الركن املعنوي للجرمية واملطلب الثاين أمهية 
ث مطالب , املطلب االول تعريف الركن املعنوي للجرمية , أما يف املبحث الثاين الركن املعنوي يف اجلرمية املقصودة وذلك يف ثال
الثالث سوف  بحثأما يف امل,  القصد اجلنائي واملطلب الثاين عناصر القصد اجلنائي ويف املطلب الثالث صور القصد اجلنائي

مطالب , املطلب االول تعريف اخلطأ غري العمدي , رمية غري املقصودة وذلك يف ثالث ق اىل دراسة الركن املعنوي يف اجلنتطر 
, ويف  اخلطأ والفرع الثاين عناصر اخلطأاملطلب الثاين صور وعناصر اخلطأ غري العمدي وذلك يف فرعني , الفرع االول صور و 

 املطلب الثالث أنواع اخلطأ غري العمدي .
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 املبحث االول

 الركن املعنوي للجرمية ةما هي

 املقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

اجلرمية سلوك إنساين بدأت ببداية اإلنسانية وسايرت اجملتمعات منذ بوادر ظهورها واىل الوقت احلاضر حيث تنشأ احلياة إن          
 لف مصاحل أجتماعية جديدة وهكذا . ساع هذه احلياة يوماً بعد يوم ختاالجتماعية باملصاحل االجتماعية , وبإت

الركن  مجيعاً . وللحفاظ على اجملتمع ومصاحل االفراد لذلك سوف نتطرق اىل دراسةوقد ظهر القانون ليتكفل حبماية هذه املصاحل 
الركن املعنوي للجرمية وذلك يف مطلبني , االول مفهوم الركن املعنوي للجرمية الذي يعد الركن الثاين من  ةاملعنوي للجرمية وبينا ما هي

الغلط( ويف املطلب الثاين  -اخلطأ -الباعث -القصد–لة باجلرمية )االرادة أركان اجلرمية الذي يدرس احلاالت والعوامل النفسية املتص
نطاق املسؤولية اجلزائية عن اجلرمية واحلفاظ على االفراد الذين تتوافر فيهم موانع  حديدتلة الركن املعنوي للجرمية تطرقنا اىل معرفة أمهي
 املسؤولية العفابية . 

كيان نفسي ايضاً فإذا كان الركن املادي للجرمية يتكون من النشاط والنتيجة هي  حسب , إمنا ليست اجلرمية يف كيان مادي ف       
املرتتبة عليه وعالقة سببية تربط بينها , فأن الركن املعنوي ميثل االحوال النفسية ملاديات اجلرمية والسيطرة عليها الن هذه األجرامية 

إنسان يسأل وحيمل العقاب املقرر هلا , واشرتط صدورها عن انسان معناه اشرتاط املاديات اليعين هبا الشارع إال اذا صدرت عن 
  (1)نسبتها اليه يف كل إجزاءها واليكون كذلك اال ان يكون هلا اصول يف نفسيته 

 

 

 

 

 

 

 

 . 409,ص 2009, 1ع , عمان طنظام توفيق اجملايل , شرح قانون العقوبات القسم العام , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي -1
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 -لذلك سوف نقسم هذا املبحث اىل مطلبني مها :

 املطلب األول 

 للجرمية مفهوم الركن املعنوي  

او الركن املعنوي , أو مايسمى أيضاً بالركن األديب , يعترب الركن الثاين من أركان اجلرمية بعد الركن املادي , وبفقدانه ينعدم وجودها 
وقوعها انعداماً  كلياً  أو جزئياً . وهو يعين توفر عوامل نفسية يف شخص الفاعل تعرب عن حقيقة ذاته تنعدم مسؤولية الفاعل عن 

للمسؤولية عن أفعاله وتقدير درجة عقوبته شدًة وختفيفاً.واليكفي العتبار الفعل  تهأهلي حديدوهتدف أساساً لته وخطره على جمتمع
يكون صادراً عن انسان اهل لتحمل املسؤولية اجلزائية . وهذه املسؤولية قد ختتلف يف جرمية ان يقع هنا الفعل مادياً , بل جيب ان 

 الواقع بأختالف ما يصاحبها من احلاالت والعوامل النفسية املتصلة باجلرمية . 

  -وهذه احلاالت هي :

 أوالً : اإلرادة 

 ثانياً : القصد

 ثالثاً : الباعث

 اخلطأ  رابعاً :

  (1)خامساً: الغلط   

هذا عّرف علي عبدالقادر القهوجي يف الركن املعنوي بأنه : الرابطة النفسية بني السلوك االجرامي ونتائجه وبني الفاعل الذي إرتكب 
 السلوك .

 عّرف عبدالعزيز احلسن الركن املعنوي بأنه : نشاط ذهين نفسي جوهر االرادة اجلرمية .

 . (2)وتبعثها اىل الوجود طر على ماديات اجلرمية وعرف حسن ربيع : هو االرادة اجلرمية اليت تسي

 

 

 89, ص 1972عباس احلسىن , شرح قانون العقوبات العراقي اجلديد , مطبعة االرشاد , بغداد  -1
 3ص , بدون سنة نشر, جامعة حلب –علي عبداهلل احلماده , قانون العقوبات العام , رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق  -2
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 -الفعل املادي   –راد به ديد املادة فأن دحعاملادي مثرة الركن املعنوي يف الوهنالك رأي عبدالوهاب حومد يقول فيه : طاملا ان الفعل 
معيار امر جوهري لتحديد املسألة املعنوية ودحديد العقوبة . فيمكننا القول بأن الركن املعنوي هو السبب املنشيء للسلوك االجرامي و 

 . (1) دحديد املسؤولية اجلزائية ودحديد العقوبة أساسي يف
وقد إتفقت القوانني العراقي واالردين واللبناين واجلزائري والسوري يف تعريف النيه :هي إرادة ارتكاب اجلرميه على ما عرفها القانون 

 . (2)والنيه هبذا املعىن يقصد هبا القصد اجلنائي العام 
 

فقط ببيان ان االرادة هي العنصر االساسي يف الركن املعنوي للجرمية وإمنا البد ان تكون هذه االرادة ارادة يكتفي  حيث ان املشرع مل
جرمية او ارادة آمثة . وبكلمات اخرى فإن االرادة اجملردة من الوصف اجلرمي التكفي لكي تكون اساساً للركن املعنوي للجرمية . اىل 

يضاً توافر العلم بعناصر الفعل اجلرمي وذلك بأن يكون املشتكي عليه واعياً ومدركاً مبا يقوم به من جانب االرادة اجلرمية فأنه يتعني ا
 . (3)أفعال 

 
ال اختيار له أي  ملنوال إرادة   ((اإلرادة )) من شأهنا اخللق والسيطرة وهذه القوة هي  ((قوة نفسية )) يظهر ان الركن النفسي يف جوهر

   ((إرادة آمثة )) ملن ال حرية له يف االختيار وحيث تتجه اإلرادة االنسانية هذه حنو اجلرمية تكون إرادة جرمية او كما يسميها البعض 
  Valonte Coupale (4) . 

ئية  او كما يسميها البعض زاؤولية اجلزائية اي االهلية للمسوالركن النفسي هو يرتكز على االرادة اآلمثة , يفرتض توافر االهلية اجل
الركن بأنه  ركن  اعض الكتاب هذباملسؤولية العقابية او املسؤولية اجلنائية اليت قوامها االدراك ) التمييز ( . هلذ  السبب يوصف 

 (5)املسؤولية  اجلزائية او ركن االهلية للمسؤولية اجلزائية . 
 
 
 
 
 
 
 . 3ص, علي عبداهلل احلمادة , املصدر السابق  -1
 . 174ص , 2006عبدالرمحن توفيق أمحد , حماضرات يف االحكام العامة لقانون العقوبات , دار وائل للنشر , عمان  -2
 املصدر أعاله . -3
,  2لصناعة الكتاب , القاهرة ط تكالعاعلي حسني اخللف , سلطان عبدالقادر الشاوي , املباديء العامة يف قانون العقوبات , دار النشر  -4

 . 148ص ,2010
 . 149ص, املصدر أعاله   -5
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ية من عناصره فيشرتطون لتحقيق الركن النفسي ) أوالً ( دحقيق االرادة أي الكثري من الكتاب االهلية اجلزائوهلذا السبب أيضاً جيعل 
أو االمتناع عنه , وهذه القدرة ال تتوافر لدى شخص اال اذا  حرية االختيار  , ويراد هبا قدرة االنسان على توجيه نفسه اىل عمل معني

انعدمت املؤثرات اليت تعمل يف ارادته وتفرض عليه إتباع  وجهة خاصة  , و)ثانياً ( دحقيق االدراك اي التمييز , ويراد به استعداد 
  (1)الشخص او قدرته على فهم ما هي أفعاله وتفسري نتائجها . 

رادة على ماديات اجلرمية املقصودة تقوم على علمه على عناصر اجلرمية وارادة متجهه اىل دحقيق هذه العناصر او وعليه فأن سيطرة اال
 بالرضا حبصوهلا .

ناصر ع ذن اجتاه االخري اىل النتيجة كمأخيف حني ان اخلطأ يقتصر نشاط االرادة على العلم ببعض عناصر اجلرمية وارادة النشاط دو 
الصلة تأخذ عناصر القصد اجلرمي يف اجلرائم املقصودة , ة نفسية بني ماديات اجلرمية ومعنوياهتا . وهذه قوبالتايل مثة عالاجلرمية . 

  (2)وصور اخلطأ يف اجلرائم الغري مقصودة . 
 

جرمية فإذا كانت حالته الذهنية من جممل التعاريف السابقة جند ان الركن املعنوي ليس اال احلاله النفسية والذهنية للفاعل عند ارتكابه لل
والنفسية متجهة الرتكاب اجلرمية يكون قد ارتكب جرمية مقصودة يتخذ ركنها صورة القصد , أما اذا مل تكن متجهة الرتكاهبا وكان 

 (3)الفاعل قد اقدم على ارتكاهبا خطأ فتكون جرمية غري مقصودة ويتخذ ركنها صورة اخلطأ .
 

عنوي جزء من معنويات اجلرمية  فمعنويات اجلرمية تشمل كل ما له من ارتباط باحلالة العقلية والنفسية للجاين لذلك نستنتج ان الركن امل
وتتكون هذه املعنويات عن طريق عناصر عقلية نفسية اليت يعتربها املشرع يف النموذج القانوين للجرمية , وشرطي اجلرمية اجلزائية ) 

م البحث فيه وقت وقوع اجلرمية اما املسؤولية اجلزائية فيتم البحث عنها بعد وقوع تملعنوي للجرمية ي( . وان الركن ااإلدارك واالختيار
 (4)اجلرمية لتحديد ما إذا كان الفاعل أهل للمسؤولية اجلزائية أم ال .

 
 
 
 
 
 
 
 . 149ص, علي حسني اخللف , سلطان عبدالقادر الشاوي , املصدر السابق   -1
 .325ص, نظام توفيق اجملايل , املصدر السابق  -2
 . 7ص, علي عبداهلل احلماده , املصدر السابق  -3
 املصدر أعاله .  -4
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 املطلب الثاين 

 أمهية الركن املعنوي يف اجلرمية 

أمهية هذا الركن واضحة إذ التوجد جرمية بغري ركن معنوي , وهو وسيلة املشرع يف دحديد املسؤول عن اجلرمية  , يضاف اىل ذلك      
على صلة نفسية مبادياهتا ن تقتضي ان تنزل العقوبة بشخص يكو ان الركن املعنوي هو الذي حيدد نطاق املسؤولية عن اجلرمية فالعدالة 

 ء من االشخاص فشلت يف دحقيق اهدافها يف الردع واالصالح .,فان نزلت بسوا

, ودراسة الركن املعنوي تشمل على اخلطأ مبعناه العام , وموانع املسؤولية اجلزائية بإعتبارها تؤثر يف اخلطأ , ويلحق هبذين املوضوعني 
 (1)مسؤولية االشخاص املعنوية واملسؤولية عن فعل الغري .

زائية تكتفي بوجود فعل مادي جمرم لقيام املسؤولية اجلزائية حبق الفاعل بل البد من التعرف على احلالة النفسية فلم تعد التشريعات اجل
املرافقة إلقرتافه اجلرم واليت من خالهلا يستطيع القاضي التعرف اىل مدى خطورة الفاعل والعقوبة املناسبة للحد من خطورته للفاعل 
 (2)ان أمكن . هوإصالح

 : ان نتعرف على مفهوم وأمهية الركن املعنوي من خالل املثال التايلميكننا 

إذا فرضنا انه لدينا قاتلني االول أقدم على قتل رئيسه يف العمل ليحتل موقعه الوظيفي والثاين قتل شخص آخر كان يهدده يف حياته 
مهدده بضربه فقتله , ليس من املنطقي ان بشكل مباشر ويف حال مل يكن أمامه من سبيل للمحافظة على حياته سوى ان يعاجل 

تعترب كل القاتلني قاتلني من نفس الدرجة ونفرض حبقهم نفس العقوبة فهذا بعيد كل البعد عن منطق العدلة فالقاتل االول تتم جرميته 
يتوىل منصبه الوظيفي بل عن حاله نفسية وذهنية غري سلمية وليست طبيعية فاالنسان الطبيعي اليقدم على على قتل رئيسه يف العمل ل

ومن هنا البد من حبث حالته النفسية والذهنية ومعاجلتها يثبت نفسه من خالل كفاءته وقدراته وانه أجدرمن غريه هبذا املنصب 
 (3). بالوسائل املناسبة وعقوبته بالتأكيد ستكون خمتلفة متاماً عن عقوبة القاتل الثاين الذي أقدم على قتل اجملين دفاعاً عن النفس

 

 

 

 

 

 . 273, ص 1992احلديثي , شرح قانون العقوبات القسم العام , حقوق الطبع حمفوظة , بغداد  حليبفخري عبدالرزاق  -1
 . 4ص, علي عبداهلل احلمادة , مصدر سابق  -2
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بكل الوسائل املتاحة لديه حىت لو أقدم على قتل آخر ومجيع  ياتهوهذا سلوك طبيعي لكل انسان فكل من يسعى للحفاظ على ح
  (1)القوانني اجلزائية دحفظ له هذا  احلق .

ن هنا نلخص إذاً اىل انه  البد من التمييز بني املسؤولية اجلزائية للجناة كُل  حسب حالته النفسية والذهنية املرافقة الرتكابه اجلرم , وم
اصة تتمثل يف دحقيق العدالة بالعقوبات املفروضة واالحكام الصادرة عن القضاء والكشف عن اجملرمني يكون للركن املعنوي  أمهية خ

او أساليب العالج ألن اخلطرين وتصنيفهم يف فئات كل حسب خطورته للتمييز يف معاملتهم سواء يف االماكن اليت يسجنون فيها 
 (2)فئة اجملرمني االقل خطورة عدم التمييز يف هذه االمور ستؤدي ألرتفاع درجة خطورة 

 وهذه املسؤولية اجلزائية قد ختتلف يف الواقع بأختالف ما يصاحبها من احلاالت والعوامل النفسية املتصلة باجلرمية 

 -وهذه احلاالت هي :

اجلرائم على اختالفها اإلرادة  : فعامل االرادة حالة نفسية اجيابيةوعنصر اساسي من عناصر املسؤولية وجيب توافرها يف مجيع  -1
ية , عادية او سياسية , مؤقتة ام مستمرة واذا مل يتوافر عامل االرادة دة كانت ام غري قصديم خمالفة , قصا نحةجنايًة كانت أم ج

زائية يف ارتكاب الفعل فال يكون الفاعل مسؤوالً , كما وان ثبوت ارتكاب الفاعل للفعل اجلرمي قانوناً بإرادته يكفى املسؤولية اجل
بإرادته اي بتمييز الفعل سواء قصد ارتكابه ام مل يقصده . والشارع حينما حياسب الفاعل عن اجلرمية فأنه يفرتض إقدامه عليها 

 .(3)الذي اجتهت اليه هذه االرادة واملعرفة بطبيعة دماهيته واثاره 
 

ها قانوناً , فأن مسؤولية الفاعل تغدو معدومة لفقدان اال ألنه اختار سبيلها يف حرية ورضى رغم منع والحياسب فاعل على جرميته
 (4)عنصر االرادة كما يف اجلنون واإلكراه 

حالة نفسية إجيابية متجهة حنو اجلرم وحنو نتيجته احملرمة قانوناً وهو يتكون  –القصد  إذن او النية كما يسميها القانون السوري  -2
 من عنصرين :

 مية عن علم حبقيقته .ارادة الفعل املكون للجر  –أوهلما 
هذا ويعاقب عليه . فأذا مل يكن عاملاً ومريد للجرم ونتائجه فيقال ان ليس يف م الفاعل بأن القانون جيرم فعله ان يعل –وثانيهما 

 . (5)فعله قصد جرمي ولو انه أقدم على الفعل بإرادته النه مل يفعل ذلك وهو يريده بأعتباره جرماً 
 
 
 . 4ص , احلمادة , مصدر سابقعلي عبداهلل  -1
 املصدر أعاله . -2
 . 90-89ص,مصدر سابق ,عباس احلسىن  -3
 املصدر أعاله . -4
 . املصدر أعاله -5
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الباعث , ان انصار املدرسة الوضعية يرون يف الرجوع اىل الباعث مايكفل دحديد خطورة شخصية الفاعل على حنو صحيح . لقد  -3
وانه الدافع اخلفي الذي حيمل الفاعل على ارتكاب اجلرمية , أو بأنه العامل النفسي الذي  عرفوا الباعث بأنه القوة احملركة  لألرادة

 يدعو الفاعل اىل التفكري باجلرمية , او هو العاطفة الذي دفعته اىل االقدام على الفعل او االمتناع خمالفاً أحكام القانون , والباعث
رمية فال يكون عنصراً من عناصر التجرمي اال يف االحوال اليت يقررها امر مستقل عن هذه اجل –كما هو ظار   –على اجلرمية 
  (1)القانون .

والباعث من حيث الوصف قد يكون أجتماعياً وقد يكون غري اجتماعي , فالباعث االجتماعي هو مايسمى بالباعث الشريف , 
الوطنية او ما اىل ذلك من البواعث للبالد , أو املباديء وهو ما متليه الرغبة يف احملافظة على الشرف او الكرامة او املثل العليا 

يفاً ذات القيمة اخللقية , فالقتل غسالً للعار ودفاعاً عن العرض او دفاعاً عن املباديء واملثل العليا للبالد يعترب باعثاً اجتماعياً شر 
 . (2)النه إمنا دفع اىل ارتكاب اجلرمية لباعث شريف 

أما الباعث الغري إجتماعي او غري اخللقي فهو باعث غري شريف او مايسمى بالباعث الشرير, كمن يرتكب جرمية بباعث 
الكسب او االنتقام او دحقيق غرض أناين دينء , أو كمن يدفعه اىل القتل عدم دفع عشيق زوجته مثالً االتاوة املفروضة عليه , 

االيطايل فأعترب البواعث املستعجلة من الظروف املشددة ويف بعض اجلرائم مل يرتك املشرع وهبذه التعرفة أخذ القانون االيطايل 
للقاضي السلطة يف وصف الباعث فأعتربه إجتماعياً ورتب عليه اثره من حيث التحقيق, كما هو الشأن يف قتل الطفل حديث 

 .( 3)الوالدة واسقاط احلمل جتنباً للفضيحة عن االم اليت محلت سفاحاً 

اعقد به يف االحوال اليت رمسها القانون فهو مثال يبيح ارتكاب الفعل املكون والقانون العراقي مل يرسم للباعث نظرية عامة , اال انه  
و للجرمية دفاعاً عن النفس او املال , ويعترب املشروع العراقي من االستفزاز سبباً لتغري وصف القتل العمد اذا ارتكبه زوج على زوجته ا

 (4)ريكها يف حال املفاجأة بالتلبس بالزنا .ش
, او قد يكون Inteatiomاخلطأ مبعناه الواسع هو الركيزة اجلوهرية يف املسؤولية اجلنائية وقد يكون عمداً فيأخذ بالشكل القصد  -4

اء يف العراق او يف اي بلد اساساً للمسؤولية اجلنائية سو غري عمدي فيأخذ شكل االمهال . واملشروع العريب اختذ االدراك واالختيار 
عريب اخر , فالقول بقيام املسؤولية اجلنائية يفرتض حقاً توافراالدراك . وبدونه ال تتوافر رابطة االسناد املعنوي اليت هي العالقة 

كان الركن املادي هو الذهنية بني الفاعل والنتيجة , وهي الرابطة اليت دحقق اخلطأ يف إطار القاعدة اجلنائية ويبدو مما تقدم انه اذا  
 . (5) رميةاجلزء امللموس للسلوك كما وصفه نص التجرمي . فأن الركن املعنوي هو اجلزء الثاين النفساين الكون لكيان اجل

 
 
 99-91ص,عباس احلسىن , مصدر سابق  -1
 املصدر أعاله . -2
 املصدر أعاله . -3
 .املصدر أعاله  -4
 . 277العراق , ص ,1977 1, طذنون أمحد شرح قانون العقوبات العراقي , ساعدت وزارة العلوم على النشر  -5
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ع االردين مل يضع نظرية عامة للخطأ  يف جمال اجلرائم غري املقصودة إمنا ختري مناذج معينة من اجلرائم وقرر املعاقبة عليها على إن املشر 
من اخلطورة تستلزم تدخل قانون العقوبات حىت حيول دون إقدام االفراد على ارتكاب املسالك اساس ان الضرر فيها قد بلغ درجة 
 (1)اخلطرة اليت يعاقب عليها املشرع .

,مما أدى اىل  Senenistoـ الغلط يف القانون يعين فهم القاعدة القانونية مبا خيالف حقيقتها ويطلق عليها باالصطالح الالتيين-5
  (2)لقاعدة القانونية أو التجاوز عليها .خرق الفاعل حلكم ا

فقرة اوىل( انه  وليس الحد ان حيتج جبهله بأحكام هذا القانون او اىل قانون عقايب اخر ما مل يكن  27واملشرع العراقي نص يف املادة )
 . (3)علمه بالقانون لذا يعاقب على اجلرمية بسبب قوة قاهرة قد تعذر 

سلطة تقديرية يف دحقيق العقوبة او االعفاء منه كلياً ولعل بالتشديد هو ان السلطة العامة حينما تصدر حيث جعل املشرع العراقي 
ة وتعلن للمواطنني أحكامه بكافة الوسائل قبل تطبيقه , فقرينه اثبات العلم بالتشريع العقايب عاً عقابياً متهد الصداره قبل مدتشري

ذ القانون , ولذلك فالفقه الكالسكي ال يقبل التسامح يف اجلهل والغلط بأحكام قانون العقوبات تستوحي يف الفرتة الزمنية احملددة لنفا
الذي هو من النظام العام فقرين العلم بالقانون ليس هلا اي حدود والصحيح ان احكام قانون العقوبات من النظام العام , والتساهل 

 .(4)فيه بشكل واسع يضعف الزجر 
 

هلذه الشخصية ألهنا وسيلة تعبري عنها يف ظروف معينة وهي , اي  ورة شخصية اجلاين , وهي مظهرليل على خطاالرادة اجلرمية د
ة وشخصية اجلاين االمر الذي يكشف عن دور الركن املعنوي يف توجيه العقوبة اغراضها جلرمية , تربط بني ماديات اجلرمياالرادة ا

 .(5)ملا تنطوي عليه شخصية اجلاين من هذه اخلطورة وان حيدد العقوبة املالئمة لذلك االجتماعية وأمهها ان تكون العقوبة عالجاً 
ان ماديات اجلرمية التعين الشارع أصالً ولكنها تعنيه إذا صدرت عن إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب املقرر هلا , األمر الذي 

ان ال جرمية من دون ركن  د اىل مجيع أجزاءها . ولذلك قالوا يقتضي ان تكون هلا أصول يف نفسيته وان تكون له عليها سيطرة متت
نفسي ) معنوي ( النه روحها والسبيل اىل دحديد املسؤول عنها . إذ اليسأل شخص عن جرمية ما مل تضم عالقة بني مادياهتا ونفسيته 

  (6)والركن النفسي ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة اغراضها االجتماعية  
 
 
 
 . 360ص, نظام توفيق اجملايل , املصدر السابق  -1
 .299-297ص,ذنون أمحد , املصدر السابق  -2
 املصدر أعاله . -3
 . املصدر أعاله -4
 .148علي حسني اخللف , سلطان عبدالقادر الشاوي , املصدر السابق  , ص  -5

 .املصدر أعاله  -6
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 اخلامتة
 

بدراستنا للركن املعنوي للجرمية من خالل بيان مفهوم الركن املعنوي وأمهيته كسرنا قيد اجلرائم موضوع البحث ومتسكنا مبصاحل        
اىل دائرة الدراسة والشرح والتوضيح  ألحكام االفراد االجتماعية , ونقلناها من دائرة النصوص اجلامدة  واحلبيسة داخل املواد القانونية 

اجلرائم  إلزالة الغموض والتعقيد الذي يؤدي بالتايل اىل اخلالف يف تطبيق نصوصها فليس من املمكن ان يتحمل املسؤولية اجلزائية هذه 
شخص غري قادراً على السيطرة على إرادة فأذاً  البد من التعرف على احلالة النفسية للفاعل من حيث االرادة والقصد اجلرمي والباعث 

إرتكاب اجلرمية واخلطأ والغلط  املرافقة إلرتكاب اجلرم واليت من خالهلا يستطيع القاضي التعرف اىل مدى خطورة الفاعل الذي دفعه اىل 
والعقوبة املناسبة للحد من خطورته وإصالح حاله ان أمكن. إذ ال توجد جرمية بغري ركن معنوي , فال ميكن دحديد املسؤولية عن اجلرمية 

 املعنوي للجرمية يف اجملرم .اذا انعدم وجود الركن 
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 املبحث الثانـــــــــــــــــــــــــي

 الركن املعنوي يف اجلرمية املقصودة

 املقدمـــــــــــــــــــــة

ية يستند اىل دحقيق اركاهنا املادي واملعنوي , فال ميكن دحديد املسؤولية دون دحقق أركان اجلرمية نتيجة دإن دحقيق اجلرمية العم        
اين لوجود املوانع اليت تنفي املسؤولية اجلزائية , لذلك يعد الركن املعنوي ركن أساسي يف اجلرمية املقصودة اليت تتحقق بأجتاه إرادة اجل

ذي ينتج عنها قاصداً إرتكاهبا دون وجود أي مانع أو إخالل يف شخص اجلاين يؤدي اىل انتفاء اىل إرتكاهبا وعلمه باخلطر ال
املسؤولية اجلنائية لذلك تطرقنا يف هذا املبحث اىل دراسة الركن املعنوي يف اجلرمية املقصودة الذي يتمثل بالقصد اجلنائي )علم  و 

السرقة وااليذاء العمد وغريها . لذلك بينا يف و فقرة أوىل( كجرمية القتل العمد  33إرادة( وأشار قانون العقوبات العراقي يف )املادة 
املطلب االول منه مفهوم القصد اجلنائي , ويف املطلب الثاين درسنا عناصر القصد اجلنائي )علم و إرادة( فبينا الوقائع اليت يلزم علم 

ا العنصر الثاين للقصد اجلنائي ))االرادة(( وكيفية متيزها عن الباعث اجلنائي , وبينهل هبا يف القصد اليت اليؤثر اجلاجلاين هبا والوقائع 
لذلك فيعد القصد  –القصد اجلنائي لتوجيه العقوبات اجلزائية  ورب الثالث سوف نتطرق اىل دراسة صوالغرض والغاية , ويف املطل

 ملسؤولية اجلنائية .اجلنائي االرادة اآلمثة للجاين فأذا انتفت هذه االرادة تنتفي ا

اليت يعاقب عليها قانون العقوبات من توافر ركن معنوي يقوم على  البد لقيام املسؤولية اجلنائية ملن يصدر عنه فعل من االفعال    
هلا كيان  االرادة االمثة اليت وجهت سلوك اجلنائي املخالف للقانون . فهذه االرادة اآلمثة هي حلقة الوصل بني اجلرمية كواقعة مادية
  (1) خارجي وبني االنسان الذي صدرت عنه والذي يعتربه القانون بالتايل مسؤواًل عن هذه اجلرمية ويصفه بأنه جاٍن أو جمرم .

 

 

 

 

 

 

 

1- Https: m.bayt.com> specialties     > 20/2/2018,  تاريخ الدخول 
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 لذلك سوف نقسم هذا املبحث اىل مطلبني مها :
 

 املطلب األول
 القصد اجلنائي تعريف 

 
( من قانون العقوبات العراقي ))هو توجيه الفاعل اىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية 33ورد تعريف القصد اجلنائي يف )املادة      

 . (1)هادفاً اىل نتيجة اجلرمية اليت وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى 
ا القصد اجلنائي واملسمى أيضاً القصد اجلرمي , فأهنم مجيعاً متفقني بأنه من القانون يف الصيغ اليت يعرفون هب ءبرغم اختالف فقها

 . (2)حيث املعىن يتحقق بأجتاه ارادة اجلاين اىل مباشرة السلوك االجرامي واحداث النتيجة اجلرمية واملرتتبة عليه مع علمه هبا 
إن القصد اجلنائي هو )) ارادة اجلاين يف ارتكاب اجلرمية بالشكل الذي حددها القانون ((   Garraudكما يف رأي العالمة جارد 

)) ان القصد اجلنائي يتكون من واقعة االرتكاب االرادي للعقل املوصوف جرمية مبقتضى التحديد  Normandوعند نورماند 
فيقول  ان القصد  Carconون او ملا ينهي عنه(( . أما جارسون الشرعي املقرر له , حبيث تقع بصورة حرة انتهاكاً ملا يأمر به القان

. ويذكر فيدال وماينول  (3)اجلنائي هو )) إرادة ارتكاب الفعل بالشكل الذي حدده القانون مع العلم مبخالفته ملا مينعه القانون (( 
Vidal et Maynol يف القانون بالشروط املنصوص عليها  – مع إحاطة العلم –د اجلنائي )) هو ارتكاب العمل احملظور قصان ال

 . )) 
إن القصد اجلنائي )) هو جهد او ميل االرادة حنو غاية   Donnedieo do valbresويف رأي الفقيه الكبري دونوديو دو فاير 

ن ارادة االعتداء ات ان شرّاح القانون يتفقون على ان القصد اجلنائي عبارة عدخمالفة للمصلحة االجتماعية (( يلخص من هذه التحدي
 (4)على احلق الذي جيميه القانون ويعاقب على انتهاكه 

 

 

 

 

 

 

 

 .21, ص 1969بغداد , , مطبعة االزهر  عراقيكامل السامرائي , قانون العقوبات ال -1
 . 378, ص 1959حممود ابراهيم امساعيل , قانون العقوبات القسم العام , دار الفكر العريب , مصر  -2
 . 235ص,  1969القسم العام , مكتبة املعارف , بغداد محيد السعدي , قانون العقوبات  -3
 .املصدر أعاله  -4
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 ( ان للقصد اجلنائي مقومني مها : 33ويتضح من هذا التعريف يف نص )املادة
 إرادة السلوك االجرامي ونتيجته اجلرمية والعلم هبما .

تعريف الفقهاء من حيث املعىن مع اختالف صياغاهتم ان أغفلت بعض القاونني ذكر  وال خيتلف تعريف املشرعني للقصد اجلنائي عن
اليت أشرنا  33رة االوىل من املادة قهذا التعريف اصاًل كالقانون املصري . يف حني عرف قانون العقوبات العراقي القصد اجلنائي يف الف

 . (1)اليها سابقاً 
)) القصد علم بعناصر اجلرمية كما هي حمدودة يف منوذجها القانوين وارادة متجهة اىل دحقيق هذه بــــ كما عرفه فتوح عبداهلل الشاذيل 

 (2)العناصر او قبوهلا ( 
وعرب عنه املشرع بعبارة النية فجاء يف املادة املذكورة بأنه )) النية هي ارادة  من قانون العقوبات  63وقد عرف املشرع االردين يف املادة 

ة على ما عرفها القانون (( أما اصطالح النية او القصد اجلرمي يرادف تعبري القصد اجلنائي الشائع اصطالحاً يف بعض ارتكاب اجلرمي
 (3)التشريعات .

د يف ارتكاب اجلرمية دون ان يشري اىل لقصجلنائي بأشرتاطه ضرورة توافر اأشار قانون العقوبات اجلزائري يف كثري من مواده اىل القصد ا
ل بتعريفات عديدة الختتلف يف مضموهنا اذ ياول الفقه القيام هبذه املهمة فقكغريه من قانون العقوبات على وجه العموم وقد حتعريفه  

تدور حول نقطتني االوىل : وجوب ان تتوجه االرادة اىل ارتكاب اجلرمية , والثانية : ضرورة ان يكون الفاعل على علم بأركاهنا  فإذا 
عليه نستطيع معاً )العلم واالرادة( قام القصد اجلنائي بأنتفائهما او انتفاء احدمها ينتفي القصد اجلنائي , وبناًء  دحقق هذان العنصران

 (4)تعريف القصد جلنائي بأنه العلم بعناصر اجلرمية وارادة ارتكاهبا .
))ترتكب اجلناية  ن العقوبات الذي نص على انه انو من ق 63وتوسع املشرع اللييب يف تعريف القصد اجلنائي يف الفقرة االوىل من املادة 

تناعه حدوث الضرر او وقوع اخلطر الذي حدث ماو يريد ان ترتتب على فعله او ا او اجلرمية عن قصد عمدي اذا كان مقرتفها يتوقع
 (5)والذي يعلق عليه القانون وجود اجلرمية(( .

 

 

 

 

 

 .269ص, 2008, بغداد  2العقوبات املقارن , مكتبة السنهوري , طأكرم نشأت ابراهيم , القواعد العامة يف قانون  -1
 . 437, ص 1998فتوح عبداهلل الشاذيل , شرح قانون العقوبات القسم العام , ابو العزم للطباعة , مصر  -2
 . 217, ص 2006قانون العقوبات القسم العام , دار وائل للنشر , عمان  ,كامل السعيد  -3
 . 231ص,   1998ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر ,عبداهلل سليمان , شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام )اجلرمية(  -4
 . 169, ص  2003اوي , قانون العقوبات القسم العام , مطبعة دار الكتب العلمية , لبنان , بريوت ري النحممد سامي  -5
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يجة اجلرمية , والعلم هبا نتفهومني : ارادة السلوك االجرامي وانني املذكورة تنطوي على مالق يف هااملنصوص عليوتعاريف القصد اجلنائي 
وان مل يرد فيها ما يشر لصريح العبارة اىل مفهوم العلم , وذلك الن العلم ليس متطلباً بذاته ولكن بأعتباره مرحلة يف تكوين االرادة 

ة اىل العلم . فالعلم ال يتاح هلا اداة دورها يف بيان القصد مامل تكن مستندو وشرطاً اساسياً لصورها , حيث ان االرادة ال تتوفر عقالً 
 (1)بالواقعة مرحلة تكوين االرادة املنصبة عليها .

ولقد اشار اليه الفقهاء وتشريعات قاونني الدول وال جند  اخلالصة ان القصد اجلنائي عنصر أساسي جيب توافره يف مرتكب اجلرمية 
 .يقوم على اساس )العلم واالرادة( هناك اختالف بينهما يف دحديد املقصود بالقصد اجلرمي , فكالمها قالوا انه

 
 املطلب الثاين

 عناصر القصد اجلنائي
 هنالك عناصر للقصد اجلنائي هي :

 علمالفراع  األول : ال
قدر من الوعي يسبق دحقيق االرادة ويعمل على ادراك االمور على حنو صحيح مطابق  للواقع . والعلم هبذا  وذهنية أ ةعلم : هو حالال

املعىن يرسم لإلرادة اجتاهها ويعني حدودها يف دحقيق الواقعة االجرامية  ولذلك جيب توافر العلم بعناصر الواقعة االجرامية , وعناصر 
هبا لقيام القصد اجلنائي يف كل ما يتطلبه املشرع إلعطاء الواقعة وصفها القانوين ومتييزها عن غريها من الواقعة اإلجرامية اليت يلزم العلم 

ة كما حددها نص ن حييط اجلاين علماً جبميع العناصر القانونية للجرمية أي بأركان اجلرميوعة واىل جانب االرادة يتعني االوقائع املشر 
 (2)العناصر بسبب اجلهل او الغلط انتفى القصد بدوره . العلم بأحد هذهى التجرمي فأذا انتف

لجرمية او العلم بالوقائع : يلزم ان حييط علم اجلاين بكل الوقائع اليت يرتتب على توافرها قيام اجلرمية , فإذا كان جاهاًل بالوقائع املادية ل
 (3)فر القصد اجلرمي لديه وبالتايل ال يسأل عن فعله .وقع يف غلط يف عنصر من عناصرمها الواقعية واجلوهرية فإن ذلك مينع من توا

 
 
 
 
 
 
 

 . 374,  ص 1978حممود جنيب حسين , قانون العقوبات القسم اخلاص , دار النهضة العربية , مصر  -1
2- Https: m.bayt.com> specialties     >. املصدر السابق , 
 . 328ص ,نظام توفيق اجملايل , مصدر سابق  -3
 املصدر أعاله . -4
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 الوقائع اليت يلزم إحاطة علم اجلاين هبا :أوالً : 
ان حياط علم اجلاين هبا مجيعاً فيلزم ان ينصرف علم اجلاين اىل العناصر اليت يتألف منها الركن  لكل جرمية أركاهنا اخلاصة اليت يتعني

املادي للجرمية وذلك بأن حييط علمه بالواقعة املكونة لنشاطه االجرامي وان يتوقع حدوث النتيجة االجرامية اليت ترتتب كمأثر مباشر 
لنتيجة , فضالً عن العلم بأي عناصر اخرى جوهرية يتطلبها القانون يف بناء النموذج لسلوكه مث توقع عالقته السببية بني النشاط وا

 -, وعلى النحو التايل :( 1)القانوين للجرمية 
 العلم مبوضوع اجلرمية : -1

املعتدى اول الوقائع اليت جيب ان تكون حمالً للعلم الذي يقوم به القصد اجلرمي هو العلم مبوضوع اجلرمية , ونعين به حمل احلق 
عليه فعل اجلاين ففي جرمية القتل  عن طريق تقرير العقاب على االعتداء الواقع والذي ينصبعليه اي احلق الذي حيميه القانون 

. فأن ان فعله ينصب على انسان قد فارق احلياة  (2)جيب ان يعلم اجلاين بأنه يوجه  فعله او امتناعه اجملرم قانوناً اىل انسان حي 
ب الذي يشرح جسد انسان معتقداً انه لفظ انفاسه االخرية بينما هو اليزال على قيد احلياة(( فيؤدي اىل وفاته , فإن , ))كالطبي

قصد اجلرمي اليكون متوافراً لديه وان كان من املقصود اعتبار فعله مقرتناً باخلطأ الغري مقصود , وال يعد القصد متوافراً حبق من 
تقادأ منه انه حيوان مفرتس, مث يتضح انه انسان , وان جاز مسائلته عن فعل عيف الظالم فيقتله ايطلق النار على كائن متحرك 

 . (3)خطأ اذا توافر كافة شروط اخلطأ
 :ل او االمتناع عن الفعل وخطورته الفع العلم مبا هية -2

اجملين عليه مادة ملتهبة معتقداً اهنا جيب ان يعلم اجلاين صالحية فعله الحداث االعتداء عن موضوع احلق , فمن يقع عل جسد 
 (4)غري ذات خطورة ال يتوافر لديه قصد االيذاء .

 (5)ومن حيمل حقيبة من حقائبه , وقد وضع فيها شخص دون علمه ماالً للغري , ال يعد حبمله للحقيبة سارقاً هذا الشيء.
 
 
 
 
 
 
 
 . 328ص,املصدر السابق نظام توفيق اجملايل , -1
 .62ص,حممود جنيب حسين , املصدر السابق  -2
 . 329ص,السابق تظام توفيق اجملايل , املصدر  -3
 .177, ص 2010خالد محيدي الزغيب , قانون العقوبات القسم العام , دار الثقافة للنشر و التوزيع ,فيالديفيا ,  -4
 .329ص ,السابقتظام توفيق اجملايل , املصدر  -5
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 : العلم مبكان وزمان إرتكاب الفعل -3
ويف اجلرائم اليت يتطلب القصد فيها العلم مبكان الفعل أو زمانه فإنه يتعني علم اجلاين بذلك  حىت يتوافر لديه قصد االرتكاب 

يعلم الزوج مل عقوبات( فإذا  488هلذه اجلرائم  ففي جرمية زنا الزوج يشرتط ان يرتكب فعل الزنا يف ))البيت الزوجي(( )املادة 
 وشريكته يف الزنا بأن املكان له الصفه السابقة ال يتوافر القصد اجلنائي . 

( وهلذا يلزم لكي يتوافر القصد 299,  295,  276,  273ويشرتط بالنسبة لبعض اجلرائم ان ترتكب يف )زمن احلرب( )املواد 
  (1). اجلنائي ان يعلم اجلناة بقيام حالة احلرب وقت ارتكاهبم ألفعاهلم 

 
 العلم ببعض الصفات يف اجلاين أو اجملين عليه : -4

قد يتطلب املشرع صفة معينة يف اجلاين او اجملين عليه , كما يقتضي ان يعلم اجلاين هبذه الصفات كي يقوم القصد يف اجلرمية 
بأعمال أجهضتها , فإذا قامت  املرتكبة . ومن الصفات اخلاصة يف اجلاين ان تعلم املرأة اليت  دحاول إجهاض نفسها بأهنا حامل

 .  (2)وهي التعلم أهنا حامل ال ترتكب جرمية عمدية أي ينتفي قصدها اجلنائي 
يتطلبها القانون واليت جيب ان يعلمها املتوافر القصد كون اجملين عليه موظفاً يف جرمية إهانة  ليتمن الصفات اخلاصة باجملين عليه او 

 ق ع( . 339رأة متزوجة يف جرمية الزنا ) م/ق ع( , وكون امل 144املوظفني )م/
 

 توقع النتيجة : -5
جيب ان يعلم الفاعل ان من شأن الفعل الذي يقدم عليه ان دحدث النتيجة اجلرمية فمن يطلق عياراً نارياً بأجتاه آخر جيب ان 

بل يكفي ان يتوقع النتيجة يكون على علم انه من شأن فعله هذا إزهاق روح ذلك الشخص واليشرتط بأن يكون علمه يقيناً 
ويقبل املخاطرة . وبالنسبة للنتائج غري املباشرة فال يؤثر عدم العلم هبا على قيام القصد اجلرمي فال يشرتط على اجلاين يف املثال 

 (3)السابق بأنه فعله سيؤدي اىل إحلاق أضرار مادية اومعنوية بأهل اجملين عليه .
 
 
 
 
 
 
 
 . 399, ص 2008شرح قانون العقوبات , القسم العام , منشورات احلليب احلقوقية , لبنان , علي عبدالقادر القهوجي ,  -1
 . 152-251ص,عبداهلل سليمان , املصدر السابق  -2
 . 17ص,علي عبداهلل احلمادة , املصدر السابق  -3
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 ثانـيــــــــــــاً : الوقائع اليت اليؤثر اجلهل هبا يف القصد اجلنائي :
لكنها ال تعترب ركناً فيها وهذا فأن القانون مل يوجب العلم هبا ومل يعترب اجلهل مؤثرأ . ولذلك فإهنا ال تؤثر هذه الوقائع ترتبط باجلرمية 

 وهذه الوقائع هي :      على القصد اجلنائي سواء علم به اجلاين او مل يعلم 
من  101) التكرار ( وفق نص املادة  ود: فمن توافرت حبقه شروط العوبة  تشديد العقجهل اجلاين حبالته الشخصية اليت تتطلب  -1

  (1)قانون العقوبات وقعت عليه عقوبة التشديد املقررة ولو كان غري عامل وقت الفعل بالوقائع اليت يعترب من أجلها عائداً .
جهل اجلاين بأن أهل لتحمل املسؤولية : فمن يعتقد وقت إرتكاب الفعل انه مصاب بعاهة يف عقله اي انه فاقد االدراك وبالتايل  -2

غري أهل للمسؤولية اجلنائية , مث يثبت القاضي انه كان يف ذلك الوقت مكتمل القوى العقلية فإن القصد اجلنائي يعد متوافراً لديه 
ملن يعتقد وقت الفعل انه دون السن الذي يعد فيها أهالً للمسؤولية اجلنائية مث يتبني القاضي انه كان يف  . كذلك يتوافر القصد

 .(2)ذلك الوقت بالغاً هذا السن 
اجلهل بالقانون او الغلط فيه : فاألصل ان من كان جيهل ان القانون قد صنع هذ الفعل او عاقب عليه فإن جهله ال يؤثر يف توفر  -3

 . (3)نائي القصد اجل
 

  لكن ما القول لو اُنصب الغلط على القانون نفسه , فأدعى اجلاين بأنه جيهل القانون او انه وقع يف الغلط عند تفسريه ؟ 
إن إحتجاج اجلاين جبهله القانون انه وقع يف غلط عند تفسريه لنفيه القصد هو احتجاج غري مقبول فالقاعدة انه ال يعذر جبهله فالعلم 

 مفرتض ونظراً ألمهية هذه القاعدة فقد تأكدت يف نص دستوري ال يعذر جبهل القانون . بالقانون
وهلذا فإن الفقه مييل اىل التحقيق من هذه القاعدة وذلك بالقول بأن القصد ينتفي عن اإلستحالة املطلقة للعلم بالقانون وانه ميكن 

 قانون العقوبات وإنه جيوز نفي القصد يف حالة الغلط دون غرينون آخر االحتجاج باجلهل بالقانون اذا كان حمل اجلهل او الغلط بقا
 . (4)كما يسميه القضاء الفرنسي    Erour invinibleخطأ 
 
 
 
 
 
 
 
 . 332ص,نظام توفيق اجملايل , املصدر السابق  -1
 املصدر أعاله . -2
 .110ص,  2006 ,عنابة ,  دار العلوم للنشر , وجيز يف القانون اجلنائي العام منصور رمحاين , ال -3
4- Https: m.bayt.com> specialties    >. املصدر السابق , 
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 الفرع الثاين : اإلرادة 
 

تعترب اإلرادة العنصر الثاين للقصد اجلنائي وهي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه كل أعضاء اجلسم او بعضها حنو دحقيق 
حيميها القانون اجلنائي . وبعبارة أخرى فإن االرادة هي احملرك حنو إختاذ السلوك  غرض غري مشروع اي حنو املساس حبق او مصلحة

 –رك حنو دحقيق النتيجة االجرامي )سلبياً  كان هذا السلوك ام إجيابياً ( بالنسبة للجرائم ذات السلوك اجملرد أو احملض , وهي احمل
بالنسبة للجرائم ذات النتيجة فاالرادة كأحد عنصري القصد اجلنائي جيب إذن ان تنصرف اىل كل  –باالضافة اىل السلوك االجرامي 

 (1)من السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية 
تتجه إرادته اىل اهناء حيازة الغري وانشاءه حيازة جديدة  فيلزم ان تتجه إرادة اجلاين اىل جرمية السرقة اىل فعل األخذ او األختالس  اي

له على املال املسروق , ويلزم ان تتجه ارادة اجلاين يف جرمية القتل اىل السلوك االجرامي الذي يتحقق به إزهاق روح اجملين عليه حىت 
القصد اجلنائي يف اجلرميتني السابقتني ان تتجه  ميكن القول يتوافر قصد السلوك االجرامي السرقة او القتل . وجيب ايضاً ان يتوافر

 . (2)ان يكون غرضه من السلوك االجرامي يف جرمية القتل هو إزهاق روح اجملين عليه دحقيق النتيجة االجرامية فيجب االرادة اىل 
ك املال املستوىل عليه ال يتوافر فإذا مل تتجه االرادة اىل فعل االخذ يف السرقة او اجتهت فعال اىل ذلك ولكن مل يكن غرضها هو متل

القصد اجلنائي وال تقوم السرقة فمن يستويل على ادوات طباعة يهدف استعماهلا مث ردها ال يعد سارقاً وكذلك ممن يستويل على سيارة 
اراً نارياً يف اهلواء جملرد هبدف التنزه هبا وإعادهتا اىل مكاهنا الن ارادته مل تتجه اىل متلك ادوات الطباعة  أوالسيارة  . ومن يطلق عي

عليه بل كان اهلدف   تتجه اىل ازهاق روح اجملين ارهاب املتشاجرين فكان ان قتل أحدهم اليرتكب جرمية قتل مقصودة الن االرادة مل
 (3)من إطالق الرصاص هو فض املشاجرة .

لوك اإلجرامي قد ينطوي على خطأ مقصودة , فإن السولكن يالحظ ان انتفاء القصد وان كان يرتتب عليه انتفاء املسؤولية عن جرمية 
 (4)رتب مسؤولية فاعلة عن جرمية غري مقصودة كما يف القتل خطأ واالصابة اخلطأ . ي

 

 

 

 

 

 

 

 . 408ص,القهوجي , املصدر السابق  قادرعلي عبدال -1
 .409املصدر أعاله , ص -2
 املصدر أعاله . -3
 املصدر أعاله . -4
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االجرامية نشاط نفسي يتجه اىل غرض غري مشروع وهي متثل املرحلة اخلتامية من مراحل هذا النشاط . فهذا  رادةيتضح مما سبق ان اال
النشاط يبدأ )باإلحساس ( حباجة معينة مث )الرغبة( يف إشباع هذه احلاجة بوسيلة معينة وأخرياً القرار اإلرادي بتحقيق هذه الرغبة . 

والرغبة هي )الغاية( اليت يتجسد فيها هذا االحساس ودحقيق الرغبة هي )الغرض( الذي يتجه  فاألحساس هو )الباعث( أو )الدافع(  ,
 . (1)اليه القرار اإلرادي 

 وبالغرض غري املشروع لإلرادة يتوافر القصد اجلنائي ال بالباعث وال بالغاية .
 
  : متيز االرادة عن الباعث والغرض والغاية 

هو القوة احملركة لالرادة او الدافع النفسي اىل اشباع حاجات معينة كالبغضء واحملبة واجلوع وارضاء شهوة االنتقام وغري  -فالباعث
 . (2)ذلك وهو خيتلف يف اجلرعة الواحدة  

يف وتشديدها كذلك للباعث دور توجيه القاضي عند استعمال سلطته التقديرية يف دحديد العقوبة , اىل ختفيفها عند توفر باعث شر 
عند توفر باعث دينء . وتتجه بعض القوانني احلديثة اىل النص بصريح العبارة على وجوب ذلك كقانون العقوبات العراقي الذي نصت 

من نفس القانون على انه  135(( . ونصت املادة  يفةففاً ارتكاب اجلرمية لبواعث شر منه على انه )) يعترب عذراً خم  118/1املادة 
من قانون العقوبات  193و  192من الضروف املشددة ارتكاب اجلرمية بباعث دينء(( . وقد نصت على ذلك ايضاً املادتني  ))يعترب
 (3)اللبناين .

والغرض : هو اهلدف الغريب الذي تتجه اليه االرادة  أو هو االثر املرتتب على النشاط املقصود بالعقاب , ويالحظ ان الغرض واحد 
 . (4)دائماً يف اجلرمية الواحدة ففي السرقة هو االستيالء على مال مملوك للغري 

 جسم اجملين عليه . فالغرض يف القتل ازهاق روح اجملين عليه ويف الضرب املساس بسالمة

 

 

 

 

 . 409علي عبد القادر القهوجي , املصدر السابق , ص -1
 . 343نظام توفيق اجملايل , املصدر السابق , ص -2
 . 272أكرم نشأت ابراهيم , املصدر السابق , ص -3
 . 450فتوح عبداهلل الشاذيل  , املصدر السابق , ص -4
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 دحقيقه متوسالً جبرميته وقد تكون هذه الغاية اشباع احلاجة اىل الطعام او الكساء أما الغاية فهي اهلدف البعيد الذي يسعى  اجلاين  اىل
 . (1)نا هذا هو االرادة املتجهة اىل النشاط االجرامي لحلاجة هو الباعث , والقصد يف مثا, والدافع النفسي اىل اشباع هذه ا

 ومثال على ذلك لتوضيح هذان املصطلحان :
الطعام او الكساء او اللهو ... فيتصور ان اشباع هذه احلاجة يكون باالستيالء على مال مملوك لشخص اخر حيس السارق باحلاجة اىل 

, فيجعل من ذلك االستيالء غرضاً يسعى اليه ويتصور الوسيلة اىل ذلك فرياها فعل االختالس , فتنطلق لديه قوة نفسية تدفع يده اىل 
الذي يتجه اليه النشاط االرادي  )الغرض(  ملثال يعد االستيالءين عليه واالستيالء عليه يف هذا احركة من شأهنا اخراج املال من حيازة اجمل

وتكون االرادة املتجهة اىل هذا النشاط هي )القصد اجلنائي( إشباع احلاجة الطعام  أوالكساء هي )الغاية( , واالحساس هبذه احلاجة 
 . (2) لباعث()ا والباعث النفس اىل إشباعها هو )الدافع ( أو

 
زائية , * اخلالصة  ان القصد اجلنائي يقوم على عنصرين مها )العلم واإلرادة( بأنتفائهما ينتفي القصد اجلنائي , وبالتايل إنتفاء املسؤوليةاجل

 ل اجلرميةفعرمية كموضوع و فيجب ان يكون اجلاين عاملاً بالوقائع اليت يرتتب على توافرها قيام اجلرمية كلزوم العلم بالعناصر القانونية للج
وكذلك اجتاه ارادة اجلاين اىل السلوك االجرامي  هل بالقانون او الغلط فيه , ولكن هناك وقائع ال يؤثر اجلهل فيها يف القصد اجلنائي كاجل
 وبالتايل حدوث النتيجة اجلرمية ودحديد املسؤولية العقابية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 450مصدر سابق , ص فخري عبدالرزاق حليب احلديثي , -1
 . 450-449ص , مصدر سابق, فتوح عبداهلل الشاذيل  -2
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 املطلب الثالث 

 صور القصد اجلنائي

 : إن للقصد اجلنائي عدة صور هي

 والقصد اجلنائي اخلاص القصد اجلنائي العام / أوالً 

ه يف مجيع اجلرائم م هبما كما سبق بيانه وجيب توافر يتحقق بإرادة اجلاين للسلوك االجرامي ونتيجته اجلرمية والعل :القصد اجلنائي العام
 ( .1)العمدية مع االكتفاء به يف اغلب اجلرائم  ويف بعض اجلرائم يقتضي اقرتانه بقصد خاص 

 فمن اجلرائم اليت يكتفي فيها يتوافر القصد العام جرمية القتل العمد بأرادة وعلم اجلاين بسلوكه ومبا يرتتب عليه من ازهاق روح اجملين
عليه وجرمية الضرب واجلرح بأرادة وعلم اجلاين بسلوكه ومبا يرتتب عليه من مساس بسالمة جسم اجملين عليه وبصحته , وجرمية 

 . (2)ف ارادة وعلم اجلاين اىل انه يواقع انثى بغري رضاها االغتصاب بأنصرا

القصد اجلنائي اخلاص : يتحقق بوجود باعث خاص دفع اجلاين اىل ارتكاب اجلرمية ويستلزم القانون توافره اىل جانب القصد العام يف 
عن علم بالتغيري , بل جيب ايضاً اجتاه ارادته اىل بعض اجلرائم كجرمية التزوير , ال يكفي فيها ان يكون اجلاين قد غري احلقيقة يف حمرر 

واقعة اخرى بعيدة عن هذا الركن املادي , هي : )إستعمال احملرر فيما زور من أجله( . وهذا الباعث على التزوير هو القصد اخلاص , 
اب به , وهو ليس من اركان هذه وكذلك يف جرمية البال  الكاذب يتطلب القانون )نية االضرار( باملبلغ ضده عن طريق انزال العق

 (3)هو القصد اخلاص ط اجتاه ارادة اجلاين اليها ااجلرمية , فأشرت 

 ثانياً / القصد احملدود والقصد الغري حمدود 

يتوافر القصد احملدود عندما تكون ارادة اجلاين متجهة حنو دحقيق نتيجة معينة بالذات كما أراد شخص قتل خصمه  :القصد احملدود 
 .( 4) بإطالق رصاصة عليه يكون قصده يف هذه احلالة معيناً وحمدوداً ألنه احنصر يف تعمد قتل   شخص  ثابت ومعلوم

 

 

 

 . 279ص,أكرم نشأت ابراهيم , املصدر السابق  -1
 . 230ص , 1964مود حممود مصطفى , شرح قانون العقوبات القسم اخلاص , مطبعة جامعة القاهرة , مصر ,حم -2
 . 280-279, صالسابق أكرم نشأت ابراهيم , املصدر  -3
 . 240محيد السعدي , املصدر السابق , ص -4
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قتل جرمية ألعلى التعيني والتحديد كما لو أراد ان يين اىل دحقيق نتائج افإنه يوجد عندما تنصرف إرادة اجل :أما القصد الغري حمدود 
ني بالذات فمن يطلق النار على اجلمهور ويقتل بعض االفراد يعد قاتاًل حتماً بالرغم من عدم معرفته هلوية نيانساناً  أو أُناساً غري مع

رواح االشخاص . ومثال ذلك ايضاً الفوضوي ضحاياه النه مرتكب فعالً للقتل وألنه مريد له كما انه مريد نتيجة جرمية وهي ازهاق ا
 . (1)الذي يضع قنبلة يف الطريق العام يقصد القتل يكون قاتالً إذا نتج عن فعله هذا موت بعض الناس

 
 لقصد املباشر والقصد غري املباشرثالثاً / ا

والزم  رجعيوقوع النتيجة االجرامية كأثر  هو علم يقيين بعناصر اجلرمية وإجتاه اإلرادة اىل السلوك اإلجرامي مع الرغبة يف :القصد املباشر
 . (2)هلذا السلوك وكمن يطعن عدوه طعنه نافذه يف قلبه ويكون غرضه من ذلك إزهاق روحه

 . (3)اشر من الدرجة الثانيةوالقصد الغري مباشر نوعان : قصد مباشرمن الدرجة االوىل وقصد مب
 يف والقصد املباشر من الدرجة االوىل هو الذي سبق تعريفه بأنه علم يقيين بعناصر اجلرمية وإجتاه اإلرادة اىل السلوك اإلجرامي مع الرغبة

 . (4)ي والزم هلذا السلوك رجعوقوع النتيجة االجرامية كأثر 
 

, أما القصد املباشر من الدرجة الثانية فيتوافر حني ترتبط النتيجة االجرامية املرغوب فيها بنتيجة إجرامية أخرى على حنٍو الزم وحتمي 
فيكون قصد اجلاين بالنسبة للنتيجة االوىل املرغوب هبا قصداً مباشر من الدرجة االوىل ويكون قصده بالنسبة للنتيجة االخرى  قصداً 

ن الدرجة الثانية . فإذا أراد مالك السفينة ان يغرقها لكي حيصل على مبلغ الغارقني فوضع فيها قبل ان تغادر امليناء قنلة زمنية مباشر م
وهي يف عرض البحر , وحيدث االنفجار كما كان متوقعاً وغرقت السفينة كما غرق حبارهتا املسافرون عليها , فيعترب غرق تنفجر 

من الدرجة االوىل وغرق البحارة واملسافرون قصداً مباشراً من الدرجة الثانية . والتفرقة بني النوعني من القصد  السفينة قصداً مباشراً 
 (5)احلالتني  ية يفداثر هلا على قيام املسؤولية القصتفرقة فقهية حمضة ال 
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قد توقع النتيجة أما القصد الغري مباشر اإلحتمايل : هو قصد جرمي ومن مث اليكفي لقيامه ان يكون اجلاين حني قيامه بالفعل 
. فمن يقود مركبة بسرعة يف طريق مزدحم ( 1) ر لديه قدر اخر من النشاط النفسي يبذله حنو النتيجةاالجرامية , بل يتعني ان يتواف

رمية باملارة قد يتوقع ان يؤدي فعله اىل دهس أحد املارة لكن هذا التوقع ال يعد كافياً لقيام  القصد اجلنائي وبالتايل فالفاعل اليرتكب ج
  (2)عمدية بل يرتكب جرمية غري عمدية  .

حيث تقول ))وتكون اجلرمية عمدية اذا توقع الفاعل نتائج  34لقد وردت فكرة القصد األحتمايل واضحة يف الفقرة )ب( من املادة 
إجرامية لفعله فأقدم عليه قاباًل املخاطرة حبدوثها ((  , هذا النص يشري اىل عنصرين )العنصر االول( هو عنصر التوقع , )والعنصر 

 . (3)ارادة اجلاين اىل النتيجة اجلرميةالثاين( ان تتجه 

 رابعاً / القصد البسيط والقصد العمد :

يفرق املشرع االردين بني القصد البسيط والعمد , فالقصد مبفهومه العام هو القصد اإلجرامي, والعمد هو قصد إجرامي من نوع خاص 
انه بعد تكوهنا مباشرًة , او بعد تكوهنا بفرتة زمنية قصرية , كما  يستوجب تشديد العقوبةوالقصد هو النية اجلرمية اليت يعقبها التنفيذ

 . (4)من يتشاجر مع آخر مث يقدم على إطالق النار عليه فريديه قتياًل دون ان يكون لديه قبل املشاجرة تصميم على قتله 

اليت تتكون يف حالة استقرار النفس وهدوء  أما العمد )القصد املبيت( فهو القصد الذي يتكون يف حال تفكري هاديء او النية اجلرمية
البال وبعيدة عن االنفعال وثورة العواطف ومن الطبيعي ان تتطلب هذه احلالة مدة زمنية كافية قد تطول أو قد تقصر تبعاً لشخصية 

 (5)اجلاين وظروفه .

لذي ارتكبت به اجلرمية  فاجلرمية اليت ترتكب بعد اخلالصة ان املسؤولية العقابية ختفيفاً او تشديداً ترتتب على اساس القصد اجلرمي ا
 تفكري هاديء )القصد العمد( ترتتب عليها مسؤولية عقابية مشددة على عكس ما ارتكبت بقصد بسيط
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  اخلامتة
 

ال تعد اجلرمية عمدية اال بوجود اإلرادة االمثة حيث يشرتط فيها ان يكون اجلاين قد أراد العمل املادي املكون للجرمية )السلوك         
االجرامي( الذي اتاه كما وأرادة النتيجة اجلرمية اليت حصلت منه  أو أية نتيجة جرمية أخرى , عاملاً بالنتائج اخلطرة إلرتكاب فعله 

رامي دون ان يكون هناك مانعاً  من موانع املسؤولية لدى الشخص اجلاين . فإلرادة اآلمثة إذن وشرطها حرية االختيار هي العنصر األج
 الالزم لتحقيق الركن النفسي وبالتايل دحقيق اجلرمية ومن دوهنا ال قيام للجرمية , أما االدراك أي االهلية فهو شرط لتحقيق املسؤولية

دونه ال قيام لالخريه أيضاً ولذلك ال نرى مربر ألعتبار االكراه , وهو عدم دحقق االرادة مانعاً من موانع املسؤولية لذلك تعد  العقابية ومن
 عناصر القصد اجلنائي )علم وإرادة ( األساس لتحقيق اجلرمية العمدية ودحديد املسؤولية اجلزائية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 املبحث الثالث
 الركن املعنوي يف اجلرمية غري املقصودة 

 
 قدمــــة امل

غري تتمثل االرادة اآلمثة يف اجلرائم غري العمدية )باخلطأ( وهو يتحقق مىت ما وقع العمل املادي املكون للجرمية )السلوك( بإرادة اجلاين 
ان هذا اجلاين ماكان يريد حصول النتيجة اليت وقعت بسبب هذا العمل وال أية نتيجة جرمية أخرى غريها وكان ذلك بسبب انه أمهل 

, لذلك  35وأشار قانون العقوبات العراقي عليها يف املادة رادته توجيهاً من شأنه ان مينع وقوع اجلرمية اخلطأ اليت وقعت , يف توجيه إ
بينا صور اخلطأ اليت تتمثل بالرعونة املطلب االول ويف املطلب الثاين تطرقنا يف هذا املبحث اىل دراسة مفهوم اخلطأ غري العمدي يف 

ابطة وعدم االنضباط واالمهال وعدم مراعاة األنظمة والقوانني وبينا عناصر اخلطأ اليت تتمثل بالسلوك االرادي وبالنتيجة غري االرادية والر 
سؤولية اجلنائية واملدنية وفرض السببية بينهما . أما يف املطلب الثالث فقد تطرقنا اىل دراسة أنواع اخلطأ غري العمدي لتحديد امل

 .شخص اجلاين إذا اقتضى األمر ذلك العقوبات على 
 

نب إن دراسة الركن املعنوي للجرمية هي دراسة لإلرادة اآلمثة للنفسية االجرامية اليت دفعت اجلاين اىل اقرتاف اجلرمية , والبحث عن اجلا
صد عمدي معرباً عن سوء نية أو روح عدوان أم كان جمرد فعل صادر عن النفسي للجاين فهل الفعل الضار الذي إرتكبه حدد عن ق

  (1)خطأ أو عن إمهال بدون تعمد .
 

 املطلب األول 
 تعريف اخلطأ غري العمدي

من قانون العقوبات املكون للجرمية غري العمدية فقال )تكون اجلرمية غري عمدية إذا وقعت النتيجة  35عرف املشرع العراقي يف املادة 
اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا اخلطأ إمهاالً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانني واالنظمة 

 (2)واالوامر.
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والعمد يف أمرين األول عدم إجتاه ارادة املخطيء اىل النتيجة االجرامية إن كانت هذه النتيجة عنصراً يف وينحصر االختالف بني اخلطأ 
اجلرمية والثاين قصور علم املخطيء عن االحاطة ببعض عناصر اجلرمية او قصوره عن اختاذ ما كان جيب عليه اجنازه لتجديد سلوكه من 

  (1)مد يف ضرورة اإلرادة اىل السلوك ذاته الن هذا العنصر عام يف الركن املعنوي أياً كانت صورته .أثره الضار او اخلطأ ويتفق اخلطأ مع الع
 

 املطلب الثاين 
 صور وعناصر اخلطأ غري العمدي

 الفرع االول : صور اخلطأ :
من قانون العقوبات اجلزائري على صور اخلطأ حيث ورد فيها : كل من قتل خطأ او تسبب يف ذلك برعونة أو  288نصت املادة 

د ج.  20000اىل  1000عدم انتباه او امهاله او عدم مراعاة االنظمة  يعاقب باحلبس  من ستة اشهر اىل ثالث سنوات من 
مجيع صور  442, كما تضمنت الفقرة الثانية من املادة  289ل اجلرح كما يف املادة وليست هذه الصور خاصة بالقتل فقط بل تشم

 . (2)اخلطأ 
الرعونة : تعين اخلفة وسوء التقدير . بأنتهاج سلوك عشوائي بطيش , دون تروي والتفكري مبا يرتتب عليه من نتائج ضارة كسائق  -1

ليت تسري خلفها مما يؤدي اىل اضرار جسيمة . كذلك تتحقق الرعونة السيارة  الذي يوقف سيارته فجأة فتصطدم هبا السيارات ا
بأقدام ذو مهنة على القيام بعمل من أعمال مهنته دون معرفته بقواعد ذلك العمل الذي يؤدي اختالله اىل اضرار كاملهندس 

 (3)الذي خيطأ يف تصميم بناء جلهله بقواعد تصميمه  فيسبب اهنياره فوق شخص او اكثر .
االحتياط : وذلك عندما يدرك الفاعل طبيعة عمله ويعلم انه ميكن ان ترتتب عليه نتائج ضاره ولكنه مع ذلك يستخف عدم  -2

باالمر وميضي يف عمله ضاناً بأنه يستطيع ان يتجنب النتيجة . كمن يقود سيارته يف وسط مزدحم بالناس معتمداً على مهارته يف 
 . (4)يصدم أحد املارة يف الطريق جتنب النتيجة الضارة ولكنه اليفلح إذ 
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 اإلمهال وعدم االنتباه : يقصد باإلمهال اغفال اجلاين اختاذ ما يقتضيه واجب احليطة واحلذر وما متليه قواعد اخلربة االنسانية توقعاً  -3
للنتائج الضارة , فاالمهال يعرتض ان يقف اجلاين موقفاً سلبياً يتمثل يف تركه او امتناعه عن اختاذ العناية الالزمة لتجنب حدوث 

الجرامية ومثال ذلك صاحب االشياء اليت يرتكها يف الطريق العام دون ان يضع عليها مصباح لياًل او على حفرة يف النتيجة ا
 الطريق العام لتنبيه املارة اىل ذلك مث يتسبب امهاهلفي قتل او جرح احد املارة . ومثال آخر األم اليت ترتك وليدها مبفرده جوار موقد

لساخن عليه ويقتله او حارس املنزل الذي يهمل صيانته فينهار ويرتتب على ذلك هالك بعص نار عليه ماء فيسقط املاء ا
 .(1)السكان 

 
: وهو صورة للخطأ غري العمدي قائمة بذاهتا يرتتب عليها وحدها مسؤولية اجلاين , دون حاجة  عدم مراعاة االنظمة والقوانني  -4

مراعاة القوانني او االنظمة يكون غالباً خمالفة معاقباً عليها وإن مل يرتتب إلثبات ارتكابه اي من الصور االخرى للخطأ . وعدم 
احلد األقصى للسرعة املسموح بيها اما اذا ترتب على ذلك دهس شخص عليها نتيجة ضارة كتجاوز سائق سيارة جماز بالسياقة 

ارتكب جرميتني نشأتا عن فعل واحد فيعاقب وقتله فإن السائق يكون قد ارتكب اىل جانب تلك املخالفة جرمية قتل خطأ اي 
بعقوبة اجلرمية االشد وحدها وهي عقوبة القتل اخلطأ , أما اذا مل تنشأ اجلرميتني عن فعل واحد كما لو دهس سائق سيارة غري 

 (2)جماز بالسياقة شخصاً وقتله فإنه يعاقب بعقوبتني : عقوبة سياقة السيارة بدون إجازة , وعقوبة القتل اخلطأ .
وجتدر االشارة اىل ان يذهب الرأي  الغالب يف الفقه اىل القول بأن صور اخلطأ السابقة الذكر قد وردت على سبيل احلصر وليس 

على سبيل املثال ولذا وجب على القاضي عندما حيكم يف جرمية غري عمدية ان يثبت إنطواء اخلطأ غري العمدي املنسوب اىل اجلاين 
 .(3)ذكورة يف إحدى صور اخلطأ امل
اىل القول بأن صدد اخلطأ قد وردت على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر , مستنداً يف ذلك اىل وذهب رأي خمالف الفقه 

نصوص القانون , وذلك ان النصوص القانونية العديدة اليت ذكرت اخلطأ قد أوردت صورة حنو خمتلفة فيما بينها  ففي بعض املواد 
أ , ويف مواد أخرى جند صورتني او ثالثة , يف حني ان قليالً منها ما جيمع بني صور اخلطأ كلها , وهلذا من جند صورة واحدة للخط

اخلطأ القول بإن نطاق اخلطأ يتسع يضيف قيماً للصور الواردة يف النصوص , فاخلطأ هو اخلطأ وذكر صورة قد جاء على سبيل املثال 
 (4)ال على سبيل احلصر 
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 الفرع الثاين : عناصر اخلطــــــأ :
قصودة ان يصدر سلوك مادي وخارجي , حاهلا كحال اجلرمية املقصودة اليت تتطلب املغري ة سلوك اإلرادي : البد يف اجلرميال –أوالً 

وجود نشاط مادي يتسبب يف حدوث النتيجة املعاقب عليها ويستوي ان يتخذ هذا السلوك مظهراً إجيابياً بإرتكاب ما ينهى القانون 
 . (1)به كما يف حالة االمهال أو قلة االحرتاز عن ارتكابه او القيام 

وقد يكون هذا السلوك بشكل سليب يتضمن غفلة عن أمر ميليه واجب احليطة واحلذر ويتحقق ذلك عن طريق االمهال او عدم النتباه 
. ولكن يلزم يف هذا السلوك ان يكون سلوكاً يفرضه القانون فذلك العنصر يفرض يف الواقع على كل املواطنني واجب احليطة  (2)

رف بإمهال او عدم االحرتاس او الرعونة او خمالفة للقاونني واللوائح . ومثل هذه القواعد السلوكية تفرض واحلذر وااللتزام بعدم التص
 (3)قدرات فردية ملراعاهتا واالنتباه لاللتزام ويف ذلك يكمن جوهر اخلطأ . 

ثبت انه فقد السيطرة على قيادة السيارة وعلى ذلك ال ميكن القول يتوافر اخلطأ الغري مقصود لدى سائق سيارة صدم مواطناً فقتله إذا 
ىل تعب  حلظة احلادث املفاجيء يف جمال القانون اجلنائي ولكن يالحظ ان االمر خيتلف اذا كان النعاس له سبب وظيفي يرجع مثاًل ا

يف جتاهله او عدم  البدين املتواصل وقيادة السيارة ساعات طويلة متصلة . وخطأ السائق يتمثل حينئذٍ  دسائق السيارة نتيجة اجله
اهتمامه بأحتمال ان يفقد السيطرة على السيارة هناية رحلته الطويلة , اي ان البحث يف املعرفة ينتقل اىل اللحظة السابقة على تغلب 

 .( 4)النعاس ويتحدد اخلطأ يف مواصلة السائق القيادة وعدم معرفته حبالته اخلاصة
 النتيجة غري اإلرادية : –ثانياً 
اجتاه االرادة حنو ارتكاهبا وذلك ألنه ما مل تقع النتيجة فإن الواقعة  مالثاين يف اخلطأ غري املقصود هو دحقيق نتيجة غري ارادية لعد العنصر

السلوك مامل يكن يف عدم مراعاة قواعد السلوك ذاهتا خمالفة اخرى ال تشكل جرمية مهما كانت جسامة وطبيعة اخلروج على قواعد 
. ويرتتب على القول بأن النتيجة غري ارادية انه ال ميكن تصور الشروع يف اجلرائم غري املقصودة فالشروع يف اجلرمية  ( 5)مستقلة .

 . (6)يتطلب اجتاه االرادة حنو إحداث النتيجة اإلجرامية , وهو ما ال يتصور يف اجلرمية غري املقصودة 
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 رابطة السببية  : –ثالـــــــــــــثاً 
 

ري املقصود هو رابطة السببية بني سلوك الفرد والنتيجة إذ ال يعاقب القانون على السلوك يف ذاته , وإمنا غالعنصر الثالث يف اخلطأ 
يعاقب على على السلوك إذا افضى اىل نتيجة إجرامية معينة وهذه النتيجة االجرامية جيب ان تتحقق بسبب االمهال او بسبب قلة 

حيث يكمن يف هذا االخالل بقواعد السلوك النشاطي الذي يسفر عن النتيجة وفقاً  االحرتاز او عدم مراعاة القوانني واالنظمة ,
 .  (1)لقواعد السببية 

إذاً عنصر أساسي يف اخلطأ ان تكون النتيجة االجرامية هي األثر الناجم عن إخالل قواعد السلوك السالفة الذكر والذي يستند اليه 
 . (2)قة ذهنية ونفسية بني اجلاين والنتيجة مع وجود واجب توقعها احليلولة دون حدوثها لقيام اخلطأ من وجود عالاجلاين إذاً  البد 

 
 -وهبذا تتكون العالقة الذهنية والنفسية بني مرتكب الفعل والنتيجة اجلرمية  من العناصر التالية :

عدم توقع النتيجة اجلرمية , أي عدم العلم هبا , مبعىن ان ال يتوقع اجلاين النتائج الضارة اليت تنجم عن فعله وفقاً للمجرى العادي  -1
 . (3)لألمور , ويسمى اخلطأ يف هذه احلالة باخلطأ غري املتوقع 

ر بعبارة اخرى ان يتوقع اجلاين االخطار اليت واجب توقع النتيجة اجلرمية وهذا الواجب هو نتيجة منطقية لواجب احليطة واحلذ -2
دحدق بفعله ولكنه ال يقبل ال يقصد دحقيقها اال انه ال يكف عن االستمرار يف فعله او ال يباشر ما جيب ان يتخذه الشخص 

 ( .4)العادي يف مثل هذه الظروف من سبيل الوقاية للحيلولة دون حدوث الضرر 
إمكانية توقع النتيجة اي استطاعة او قدرة توقعها فإذا مل يكن مبقدور اجلاين ان يتوقع النتيجة اجلرمية فال يعد خطأ ومثال ذلك   -3

: ممرضة مل تقرأ تعليمات الطبيب فتعطي املريض دواءه على دفعتني متباعدتنب بداًل من دفعة واحدة يف الفرتة اليت تفصل ما بني 
ؤدي اىل موت املريض فعلى الرغم من إخالل املمرضة بواجب قراءة  تعليمات الطبيب يمساً يف الدواء الدفعتني يضع شخص 

)واجب احليطة واحلذر( فإهنا ليست مسؤولة عن وفاة املريض ألن هذه الوفاة حدثت نتيجة عامل شاذ بعيد عن إمكانية توقعها 
.(5) . 

 .يلولة دون وقوع النتيجة اجلرمية واجب احل -4
 

 

 . 343يسر أنور علي , املصدر السابق , ص -1
 . 245, ص 1998عبود السراج , شرح قانون العقوبات القسم العام , دمشق  -2
 .193فخري عبدالرزاق احلديثي , خالد محيدي الزغيب , املصدر السابق , ص -3
 .194-193, صأعالهاملصدر  -4
 أعاله .املصدر  -5
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 وهنالك معيارين للخطأ غري املقصود :
أوأل : املعيار الشخص : ومؤداه ان يقارن السلوك الصادر عن املتهم يف ظروف زمانية ومكانية ونفسية معينة يف ضوء السلوك 

الذي إعتاده املتهم حبيث إذا كان هذا السلوك مماثل ملا اعتاده يف حياته ويف نفس الظروف  اليت يراد فيها نسبة اخلطأ اليه فإنه ال 
خطأ ووجبت مساءلته عنه وهذا املعيار وكما هو واضح يؤدي عند تطبيقه اىل تربئة جمموعة من قد اقرتف يعد خمطئاً اي يكون 

اجملرمني الذين اعتادوا يف حياهتم قلة احلرص واحلذر ومعاقبة جمموعة أخرى من االشخاص الذين إعتادوا يف حياهتم اليقظة 
 (1)واحلرص وجمانبة اخلطأ عموماً 

املوضوعي : فاملعيار املوضوعي قوامه )الرجل العادي( وينظر على اساه اىل ماكان يفعله شخص جمرد يتمتع بقدر من ثانياً : املعيار 
لك اجلاين فال خطأ يف احلرص واليقظة  أو وجد يف نفس الظروف اخلارجية اليت أحاطت باجلاين . فإن اتضح له أنه كان يسلك مس

أ آخر يتوافر اخلطأ يف جانب اجلاين . وقد أخذ على هذا املعيار أنه ال حيقق العدالة لتقارن جانبه , أما اذا تبني انه كان يسلك مسلك
الناس يف قدراهتم فهو يهمل متاماً الظروف اخلاصة باجلاين مثل السن واملرض والعجز او الضعف ..... اخل . باالضافة اىل صعوبة 

  (2)دحديد هذا )الرجل العادي( .
املوضوعي مع مالحظة ان الشخص العادي يتعني  ان يكون من فئة املتهم حبسب ما اذا كان فالحاً او مدرساً او واننا نتبىن املعيار 

عسكرياً او هكذا .فأذا نسب اىل شخص انه قاد مركبته بسرعة فائقة يف طريق يزدحم باملارة , او كان جاهاًل بأصول القيادة او كان 
خصاً عادياً قاد مركبته يف نفس الضروف او عرضت له فكرة قيادهتا ترى هل كان يتصرف ضعيف البصر  يف هذه احلالة نفرتض ان ش

على النحو الذي تصرف به املتهم او انه انه كان يتصرف بكيفية اخرى خمتلفة اكثر دقة وحذر , هل كان يقود مركبته بنفس السرعة 
م اصال على قيادهتا , ويف املقارنة جيب ان نضع موضع االعتبار كل ما اليت كان عليها املتهم ام انه يبطئ يف القيادة ام انه كان اليقد

يتصل مبستوى احليطة واحلذر يلزم  اتباعه مثل استعمال املنبه , استعمال االشارات الضوئية , استعمال املوقف , التدخني اثناء قيادة 
قد تصرف كما يتصرف الشخص ان املتهم كان ه املقارنه املركبة , التحدث اىل زميل جيلس معه يف السيارة , فأذا ثبت من جراء هذ

العادي يف هذه الظروف فال جمال ألنه ينسب اليه االخالل بواجبات احليطة واحلذر, أما إذا كان املتهم قد تصرف مبستوى إقل من 
 . (3)احليطة احلذر نسب اليه االخالل هبذه الواجبات 
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 املطلب الثالث 
 أنواع اخلطأ غري العمدي

 مييز الفقه بني عدة انواع من اخلطأ تتمثل يف :
 أوالً : اخلطأ املادي واخلطأ الفين :

 اخلطأ املادي هو االخالل بااللتزام املفروض على الناس كافة يف اختاذ العناية الالزمة عند القيام بسلوك معني او اتيان فعل ما لتجنب
ما قد يؤي هذا السلوك من نتجية غري مشروعة , واخلطأ الفين يشمل يف اقرتاف رجل الفن او صاحب املهنة خطئأ مهنياً . إن املعيار 

به يف جمال اخلطأ املادي واخلطأ الفين هو معيار رجل املهنة العادي الذي يوضع يف نفس ظروف املتهم ,فإذا كان سلوكه  الذي يهتدى
يتفق مع سلوك املتهم فعندها ال يوصف عمل املتهم باخلطأ , أما اذا كان اختلف معه فيوصف عمل املتهم عندئٍذ بأنه عمل خاطيء 

 . (1)مدية ويتحمل مسؤوليته عن جرمية غري ع
 ثانياً : اخلطأ اجلسيم واخلطأ اليسري : 

ت اخلطأ سواء كان جسيماً او يسرياً, فإنه يصلح لقيام كل من املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية , وقد تورد بعض القوانني استثناءا
 .( 2)على هذه القاعدة , منها استثنائني أ,ردمها املشرعني العراقي واملصري 

يعاقب باحلبس كل موظف او مكلف باخلدمة  ))من قانون العقوبات العراقي اليت نصت على انه   341اء االول يف املادة اإلستثن
العامة تسبب خبطئه اجلسيم يف احلاق ضرر جسيم بأموال او مصاحل اجلهة اليت يعمل هبا او يتصل هبا حبكم وظيفته او بأموال او 

ان كان ذلك ناشئاً عن امهال جسيم عن آداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن  مصاحل االشخاص املعهودة هبا اليه ,
 .  ((اخالل جسيم بواجبات وظيفته 

 .  (3)مكرر )ب( من قانون العقوبات املصري  116هذا النص وردت املادة  وبنفس معىن
(   و  2فقرة ) 411لقتل واجلرح اخلطأ املنصوص عليها يف املادتني أما االستثناء الثاين فقد جعل اخلطأ اجلسيم ظرفاً مشدداً يف جرمييت ا

 . (4)( من قانون العقوبات املصري 2فقرة) 244( و  2فقرة) 238( من قانون العقوبات العراقي , واملادتني 2فقرة ) 416
الكمي والتغيري النوعي للعقوبة كذلك للقاضي يف حدود سلطته التقديرية جتديد عقوبة املخطيء خطئاً جسيماً يف نطاق التدريج 

 . (5)املقررة  قانوناً للجرائم غري العمدية املرتكبة 
 
 
 
 . 280عبداهلل سليمان , املصدر السابق , ص -1
 . 290أكرم نشأت ابراهيم , املصدر السابق  , ص -2
 املصدر أعاله . -3
 .املصدر أعاله -4
 . 567حي سرور , املصدر السابق , صأمحد فت -5
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 ثالثـــــــــــــــاً : اخلطأ اجلنائي واخلطأ املدين : 
فاخلطأ املدين الذي ترتتب عليه املسؤولية املدنية , وهو أي خطأ ولو كان يسرياً , أما اخلطأ اجلنائي هو الذي ترتتب عليه املسؤولية  

 .  (1)اجلزائية وهذا البد من ان يكون جسيماً اىل حد ما 
 إن اخلطأ مهما تضائل )اخلطأ التافه او اليسري جداً( يصلح ألن يرتب املسؤولية املدنية ولكن ال يصلح لرتتيب املسؤولية اجلنائية اليت

 . (2)تتطلب خطئاً أكثر جسامة 
 .( 3)ولكن الرأي الراجح هو الذي يذهب اىل تقرير )وحدة اخلطأ( يف القانونني وعدم إختالف عناصره ودرجاته يف أي من القانونني 

اخلالصة ان اجلرمية الغري عمدية تقع اذا وقعت عن شخص ينتفي لديه القصد اجلرمي )العلم واالرادة ( , اي وقعت عن طريق اخلطأ 
  مهال او رعونة , ولكن للقاضي دحميل املسؤولية اجلزائية واملدنية لشخص اجلاين الذي إرتكب اجلرمية غري العمدية سواء كان هذا اخلطأ إ

 
 امتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ

 
إن دراسة الركن املعنوي للجرمية غري املقصودة تتمثل يف اخلطأ غري العمدي وهو إجتاه إرادة الشخص اتيان سلوك خطأ دون القيام مبا 
هو واجب عليه من التدبر واحليطة , ومعرفة اجلانب النفسي للجاين الذي يصدر عن طريق خطأ أو عن إمهال بدون تعمد .إذ ال 

ة على غري االنسان كاحليوان. وبالتايل فال جرمية يف األفعال اليت تصدر عن احليوانات , إال اذا كان لالنسان يصدق معىن اإلرادة اآلمث
 قدار ما تدخل به فعله يف االمر . مبفيها , وعندئذ يؤخذ هذا االنسان دخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 103عباس احلسىن , املصدر السابق , ص -1
 . 283صعبداهلل سليمان , املصدر السابق ,  -2
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد ان انتهينا من دراسة موضوع الركن املعنوي للجرمية وذلك يف ثالث مباحث , يف املبحث االول بينا املقصود بالركن املعنوي للجرمية 
جلرمية , ويعد احلالة النفسية ملرتكب اجلرمية وأشارت اليه التشريعات مبعىن )النية( اليت تكمن يف نفسية الذي يعد الركن الثاين من أركان ا

شخص اجلاِن أ, مرتكب اجلرمية بشرط خروجها على ما خيالف القانون , ومن مث بينا أمهية الركن املعنوي للجرمية اليت خنلص منها اىل 
جلزائية للجناة كل حسب حالته النفسية والذهنية املرافقة ألرتكابه للجرم ومن هنا يكون للركن انه البد من التمييز بني املسؤولية ا

املعنوي أمهية خاصة تتمثل يف دحقيق العدالة للعقوبات املفروضة واألحكام الصادرة عن القضاء والكشف عن اجملرمني اخلطرين 
درسنا الركن املعنوي يف اجلرمية املقصودة واليت تتمثل بالقصد اجلنائي , وتصنيفهم يف فئات كل حسب خطورته . أما يف املبحث الثاين 

( , ومن مث بينا 1969سنة) (111رقم ) ( من قانون العقوبات العراقي33وبينا تعريف القصد اجلنائي الذي أشارت اليه املادة )
يت اليؤثر اجلهل هبا على اجلاين , فضالُ عن إجتاه االرادة عناصر القصد اجلنائي ) علم وإرادة( والوقائع اليت جيب العلم هبا والوقائع ال

اىل السلوك اجلرمي والنتيجة اجلرمية ومتييزها عن الباعث والغرض والغاية , وكذلك بينا صور القصد اجلرمي ودحديد مسؤولية اجلاين 
لركن املعنوي يف اجلرمية غري املقصودة املتمثلة باخلطأ اجلزائية واملدنية إلرتكاب الفعل اجملرم املعاقب عليه . ويف املبحث الثالث درسنا ا

(. 111( رقم )1969( من قانون العقوبات العراقي سنة )35غري العمدي , بينا تعريف اخلطأ غري العمدي الذي أشارت اليه املادة )
وانني اليت جيب على القاضي عندما ومن مث بينا صور اخلطأ من رعونة وعدم إحتياط وإمهال وعدم انتباه وعدم مراعاة االنظمة والق

وبينا عناصر اخلطأ  مدية املذكورة لتحديد املسؤولية ,حيكم يف جرمية غري عمدية ان يثبت انطواء اجلاين اىل احدى صور اخلطأ غري الع
عد ذلك تطرقنا اىل بيان اليت يقوم عليها اخلطأ وهي االخالل بواجبات احليطة واحلذر والعالقة النفسية بني االرادة والنتيجة . ومن ب

ي أنواع اخلطأ غري العمدي اليت أشارو اليها الفقهاء وتتمثل يف اخلطأ املادي واخلطأ الفين واخلطأ اجلسيم واخلطأ اليسري واخلطأ اجلانئ
 واخلطأ املدين , ودحديد مسؤولية اجلاين اجلزائية واملدنية ملرتكب اخلطأ غري العمدي .

 -وبالتايل توصلنا اىل أهم االستنتاجات االتية : 

ان كل اجلرائم تشرتط لقيامها توافر ركن معنوي , فأما اجلرائم العمدية فتمثل ركنها املعنوي يف القصد اجلنائي ويقصد به العلم  -1
و اجتاه ارادة الشخص اىل اتيان بعناصر اجلرمية وارادة ارتكاهبا واما اجلرائم غري العمدية فتمثل ركنها يف اخلطأ غري العمدي وه

 سلوك خطر دون القامي مبا هو واجب عليه من التدبر واحليطة .
اخلطأ ينفي القصد اجلنائي ) اي العلم واالرادة ( لكن الميكن للشخص الذي اقرتف جرمية ان ينجو من العقاب مع ضرورة  -2

 تشديد العقوبة حىت يتخذ تدابري احتياطية يف جماالت اختصاصه .
 ركن املعنوي أمهية كبرية يف متكني القاضي من دحديد املسؤولية اجلزائية واملدنية ملرتكب اجلرمية لل -3
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