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إلــم مــن  رءــعتني الحــب والحنــان، إلــم رمــز الحــب وبمســم الشــعان، إلــم القمــب الناصــ  
 .رحميا اهللبالبياض، والدتي الحبيبة 

 
 . بي العزيزمن  حمل اسمو بكل فخر، إلم من يرتعش قمبي لذكره، إلم إلم 
 
م من  شرقت شمسـيا فـي سـمان حيـاتي، وكانـت نـورًا قـد  طـم عمـم  حزانـي، فوقعـت إل

 لجانبي ومنحتني الحب الصادق زوجتي.
 
 األعزان  بنائي قمبي وشغاف كبدي فمذات إلم
 

 )ابو خالد(جمال الطيراوي النائب  خي  إلم كل من ساندني ووقف لجانبي
 

  ىدي ىذا الجيد المتواء .
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 الشكر والتقدير
 

ـلع الميـم عمـم الالحمد هلل  ذي مـن والعءـل واإلحسـان، حمـدًا يميـق بجعلـو وعظمتـو. وصه
خــاتم الرســل، مــن ال نبــي بعــده، صــعًة تقءــي لنــا بيــا الحاجــات، وترفعنــا بيــا  عمــم 

تبّمغنا بيا  قصـم الغايـات مـن جميـ  الخيـرات، فـي الحيـاة وبعـد الممـات. وهلل و  الدرجات،
 واًل و خيرًا.الشكر  

 
الـذي تعءـل باإلشـراف عمـم ىـذه  نبيـو صـالحفي البداية  تقدم بالشكر الجزيل  لمـدكتور 

الدراســة وكــان لــي عونــًا وناصــحًا وميســرًا ومنيــرًا فجــزاه اهلل عنــا كــل خيــر ولــو منــا كــل 
 ..التقدير واالحترام، و تمنم لو دوام الصحة والخير والعافية 

 
لزوجتي التي سيرت وتعبت معي حتم اكتممت ىذه األطروحـة  تقديرالو كما  تقدم بالشكر 

 مني التقدير واالحترام  افمي
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 ممخص ال
 

 الجنائيػة  بالحمايػة جديرةبحقوؽ ومصالح  سجسيما  تم اجتماعيا   خطرا   تشكؿ الجريمة اف فيه الشؾ مما

خطػورة ذػذ  الظػاذرة ت ػد  فمػ   وانطالقػا  وحياتػه بػؿ واسػتقرار  أمنػه فػ  البشػر  الكيػاف تهػدد انهػا كمػا
المسػؤولية الجزائيػػة المترتبػػة عمػا ذػػذ  الجػػرائـ مػػف أذػـ القواعػػد ا ساسػػية فػ  قػػانوف ال قوبػػات باعتبارذػػا 

 . نظرية متكاممة
 

 نصػوص بػذكر ب ػض مػف أحكامهػا فػ  وأكتلػا م المهػاقػد أغلػؿ عػف رسػـ  القػانوفإال أف  أذميتهػا رغـو 
 التشريع. 

 
 الجرائـ مف كؿ عفو  الواع  والخطأ حتمال اال القصداإلرادة ب عما الت رؼاسة إلا وعميه تهدؼ ذذ  الدر 

 بالمسػؤولية المت مقػة الجوانػب مختمػؼ ورصػد وتحميػؿ دراسػة خػالؿ مػف وذلػؾ  قصػدية والغيػر القصػدية

 . الجرائـ ذذ  مثؿ ف  تهاماذي عما الت رؼالجزائية و 
 

 الجزائية المسؤولية ف  يت مؽ واس ا   جدال   يثير موضوعا   اوؿتتن كونهاوتشكؿ ذذ  الدراسة أذمية بالغة ف  

 والمشػاكؿ الجزائيػة لممسػؤولية ال امػة القواعػد مػف اسػتثنا  باعتبارذػاالقصػدية والغيػر قصػدية  الجػرائـ عػف

 الدقة ف  مبرراته يجد خالؼ وذو الدراسة موضوع  المسؤولية ذذ  أثارته الذ   اللقه  والخالؼ القانونية

 الملتػرض اللاعػؿ بػيف تتػراوح التػ  المسػؤولية تكييػؼ عمػا المترتبػة واآلثػار الموضػوع ذػذا بهػا يتميػز التػ 

 . عميه تستند أف يمكف الذ  القانون  واالساس
 

 الػواع  والخطػأ ا حتمػال  بالقصػد وارتباطهػا االرادة أذميػة تنػاقش أنهػا ف  الدراسة ذذ  أذمية تكمف حيث

 . وال مـ االرادة وذما الم نو  الركف عناصر عما أساسا   ت تمد الت  جريمةال بنا  ف  أذميتها ف  وذلؾ
 

 والقصػد المباشػرتهػا البالغػة فػ  القصػد وأذمي الرادةا فوتوصػمنا فػ  نهايػة الدراسػة إلػا أ وجػدنا لػذلؾ

حػػاالت الجػػوذر ذػػو اإلرادة والبحػػث يكمػػف فػػ  مصػػدر  ةفػػ  كػػؿ مػػف الثالثػػ الػػواع   الخطػػأو  ا حتمػػال 
وذػو مصػدر وذذا مػا يػتـ ادراجػه بكػـ اإلرادة فػ  الحػاالت الػثالث السػابقة الػذكر. بكؿ مما ذكر.  اإلرادة

 واحد وذو القمب.
 وقد تبيف لنا مف خالؿ درستنا ذذ  والت  اعتمدت عما  ما يم : 
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أوال : اإلرادة ومكونهػػا ومصػػدرذا فػػ  القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ الػػواع  حيػػث أف اإلرادة ذػػ  التػػ  تحػػدد 
ار الجريمة أو الل ؿ المرتكب والت  أثبتت أف ال ف ؿ بدوف إرادة كوف اإلرادة ذ  الت  تحدد السموؾ مس

 منذ المحظة ا ولا الرتكاب الل ؿ الجنائ . 
ثانيػػا : إف القصػػد االحتمػػال  لهػػو مػػف أدؽ التلسػػير لمقصػػد كونػػه قػػد اعتمػػدعما التوقػػع والقبػػوؿ ولػػـ تكػػف 

 اليقيف. ذناؾ إرادة مطمقة قاط ة الشؾ ب
مػػػف الخطػػػأ بلرعيػػػه الخطػػػأ القصػػػد  والغيػػػر قصػػػد   الخطػػػأ ثالثػػػا : إف مػػػا تناولنػػػا  فػػػ  اللصػػػؿ الثػػػان  

الواع ( والذ  بحثنا مف خالؿ رسالتنا عف ماذيػة ودور اإلرادة فػ  تكػويف الخطػأ الػواع  والػذ  أساسػا  
عػف دور اإلرادة ومكانتهػا فػ  قد اعتمد عما التوقع لنتيجة جرمية ولـ يقبؿ بها  وكاف ال بد مف البحث 

 الخطأ الواع .
 

 وأخيرا  تحاوؿ ذذ  الدراسة الوقوؼ عما أثر اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
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Abstrac 
 
There is no doubt that crime is a social menace because it is a violation of 

rights worthy of protection. Also, they are a threat to the existence of humans 

in their safe and stable lives. Based on the gravity of this phenomenon, the 

penal responsibility is one of the key rules of the penal code considering it a 

full theory. Despite its significance, the code ignored clarifying its articles. 

Instead, it mentioned it in different articles in the law.   

 

Consequently, this study aims at introducing the malice afothought and 

consciousness wrongdoing of the intentional and non-deliberate crimes. This 

is done by studying, analyzing and distinguishing the aspects of this 

responsibility by recognizing the penal responsibility of these crimes.  

 

Also, the significance of this research lies in tackling a controversial topic 

about crimival liabilelg  on the mentioned crimes except the general rules of 

the penal responsibility, legal problems of the Fiqh disagreement which was 

aroused by this responsibility.  

 The main topic of this study is figuring out the excuses in the precision which 

is distinguished by this topic and the legal impact on taking charge of the 

responsibility among the offender, the supposed offender and the legal basis 

upon which it stands. 

 

The significance of this topic is that it discusses the importance of Intent and 

its relation with malice and consciousness wrongness highlighting its 

importance in constructing the meaningful cornerstones which are will and 

knowledge. Furthermore, in the reformation of crime, the mental elements 

include Intent and knowledge.  

Consequently, it is found that the intent has an actual importance even if it is 

in the Direct intent or Oblique Intent Indirct Intent focusing on the fact that 



 ه

the source of the two types of Intent is one which is the heart. Finally, it is 

proven scientifically and religiously through the data of the thesis.  
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  المقدمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

الحمد هلل رب ال ػالميف والصػالة والسػالـ عمػا اشػرؼ الخمػؽ سػيدنا محمػد صػما اهلل عميػه وسػمـ أصػدؽ 
 بن  البشر النب  ا م  ا ميف  وب د.

 
الحيػػاة البشػػرية فػػ  إف المجتمػػع البشػػر  مجتمػػع قػػائـ عمػػا القػػوانيف السػػماوية والوضػػ ية والتػػ  حػػددت 

اساسها وت اممها ما بيف البشر ليكوف ذناؾ القاعدة ال امة وذ  أف اإلنسػاف بطب تػه ذػو إنسػاف مػؤتنس 
ونيس ال ي يش إال مع بن  جنسه  وكاف لهذ  الضوابط والقواعد القانونية الصلة اإللزامية لتحديد مسار 

 له وعما ما يمتمكه المجتمع. حياة اإلنساف اليومية والحلاظ عميه وعما جسد  وعما ما
 

ولهػػذ  القاعػػدة ال امػػة ال بػػد مػػف وجػػود مػػف يخػػالؼ القواعػػد  فػػنف اإلنسػػاف بطبي تػػه اإلنسػػية لكػػف تمتمكػػه 
ب ػػض الغرائػػز ومنهػػا الغريػػزة ال دوانيػػة المكونػػه لمسػػموؾ الػػذ  يػػؤد  إلػػا إحػػداث الواق ػػة الجرميػػة والتػػ  

 الحؽ الذ  يحميه القانوف.تمثؿ 
 

نا  ف  رسالتنا ذػذ  التكػويف النلسػ  لانسػاف لكػ  يتكػوف لديػه الغريػزة الرتكػاب الجريمػة أو ومما قد وجد
 الجنحة  بم نا الطريؽ الذ  سمكه الرتكاب جريمته. 

 
ومنذ القدـ كػاف البشػر يػدركوف أف الجريمػة ذػ  ف ػؿ مػاد  وال ي ػاؽ إال عمػا مػا اقترفتػه أيػد  اللاعػؿ  

اد  الػذ  ارتكبػه اللاعػؿ  وذػذا ج ػؿ مػف ال قػاب شػ   غيػر مكتمػؿ أ  أف ال قاب يقوـ عما الل ؿ الم
كوف أف ليس كؿ ف ؿ ذو جريمة بحد ذاتها  فكاف لزاما  البحث عف ركف آخر ي زز ويلسر ما خمج ف  
النلس البشرية الت  مارست الل ػؿ المخػالؼ لمقػانوف  فػأدرؾ فقهػا  القػانوف أف ذنػاؾ ركنػا  آخػر ي ػد مػف  

 م ززا  الركف الماد  وذو  الركف الم نو  لمجريمة(.  أذـ أركاف الجريمة



2 

ومػػع التطػػور والقػػدرة ال قميػػة لتثبيػػت وت زيػػز مكانػػة الػػركف الم نػػو  فػػ  الجريمػػة فػػنف ذػػذا الػػركف يسػػما 
بالقصد الجنائ   أ  أف القصػد ذػو الػذ  يحػدد مػا إذا كػاف ذنػاؾ ف ػال  أدي إلػا جريمػة تسػبقها إصػرارا  

 ذ  الجريمة  إلا حيز الوجود. واردة  وعمما  إلخراج ذ
 

ومف أذـ ما سنتناوله ف  رسالتنا ذذ  ذو أحد أذـ أركاف القصد  أال وذ  اإلرادة  وذ  الركف ا ساس  
  ف  القصد لمػا تكونػه ذػذ  اإلرادة مػف اإلصػرار واالسػتمرار فػ  الل ػؿ لتنليػذ غايػة م ينػة وذػ  الجريمػة

القصػػد الجنػػائ  المباشػػر ذػػ  إرادة واضػػحة الم ػػالـ ظػػاذرة ومػػف خػػالؿ بحثنػػا ذػػذا وجػػدنا أف اإلرادة فػػ  
 ال ياف ملسر  قانونيا   ال يشوبها لبس أو غموض. 

 
أما ما زاؿ الغموض يكتنؼ اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع  وذذا ما ستنتاوله ف  بحثنا ذذا 

 أـ  إرادة ممكنة( أـ  إرادة متغيبة(. ملسريف أيف تكمف اإلرادة وأ  نسبة مقدارذا  ذؿ ذ   إرادة ثابتة( 
 

 ورسالتنا تبحث عف اإلشكالية ف  اإلرادة الممكنة واالحتمالية لكؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع .
 

 أجػؿ مػف اوضػ ه تػـ والػذ  ال قوبػات قػانوف  فػ  ال امػة النظريػة ذػذ  رسػالتنا تتنػاوؿ المقدمػة  ذػذ  وب ػد

 : ذما م يارييف ذلؾ ف  مستنديف. الجريمة حاجة حسب ال قاب تحديدو  اثباتها وطرؽ الجريمة تحديد
 
 حقوؽ عما اعتدا  تشكؿ جريمة ذو ال مؿ ذذا إف حيث مف م المها وأظهار الجريمة وتلسير تحديد: أوال  

 . عميها م اقب جريمة يشكؿ وبالتال  وال قاب التجريـ قانوف لنصوص انتهاكا   ذلؾ ي د حيث الغير 
 

 كافة إستكماؿ عند بدور  والذ  الم نو  الركف او الماد  الركف حيث مف سوا  الجريمة أركاف ديدتح: ثانيا  

 ال انػه عمػا ذلػؾ فػ  مسػتندا   ال قوبػات لقػانوف ا ساسػ  المنطمػؽ حاجػة حسػب ال قػاب يكوف ا ركاف ذذ 
  . بنص إال والعقاب جريمة

 

 أركػاف مػف الػركنيف ذػذييف فػ  نبحػث أف عمينػا لزمػا   كػاف ال قوبػات لقػانوف ا ساسػ  المنطمػؽ ذػذا ومػف

 :وذما الم نو  الركف خاصة الجريمة
 

 . الماد  الركف .1

 . الم نو  الركف .2
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 الجنػائ  القصػد مػاذو حقيقػة الػا نصػؿ لكػ  الم نػو  الػركف وتحديػدا   البشػرية بػالنلس ارتباطهمػا ومامػدي

 بقصػد أرتكبػت قػد الجريمػة ذػذ  ذػؿ : أذمهػا مػف ظػروؼ فػ  وذلػؾ الجريمػة ذػذ  خمػؼ أساسػا   يقػؼ الػذ 

  واٍع؟ غير او واعيا   يكوف الذ  الخطأ بطريؽ أـ احتمال ؟ جنائ  بقصد أـ مباشر؟ جنائ 
 

 الػركف أف كػوف الجريمػة نػوع ماذيػة لتحديػد الم نػو  الػركف فػ  أساسػيا   مرتبطػة تكػوف الجريمػة فػأف وعميػه

ذ الل ؿ  ذو لمجريمة الماد   نصوص مف نص انتهاؾ الا يؤد  مما وذلؾ م نو  ركف بدوف جريمة ال وا 

  .ال قوبات قانوف
 

 ونيتػه إرادتػه حيػث مػف الجريمػة مرتكػب وجػداف عػف يبحػث أف ال قوبػات قػانوف عمػا يتوجػب ذنػا مػف

 وأف اإلحتمػال  والقصػد المباشػر القصػد فػ  اإلجراميػة والنيػة اإلرادة تكػوف كيػؼ نتسػا ؿ وذنػا اإلجراميػة

 . الواع  الخطأ ف  اإلرادة عف نبحث
 

 الجػان  شخصػية تػرتبط مػدي أ  الػاالقػانون  الممػنهج  باإلسػتدالؿ ننػاقش ذػذ  دراسػتنا ف  نفف ذنا ومف

 فػ  واحػد مصػدرعػف  ناجمػة اإلرادة تكػوف وذػؿ البشػرية بػالنلس ارتبطهػا ومامػدي  الجريمػة بماديػات

 . لواع ا الخطأ او اإلحتمال  والقصد المباشر الجنائ  القصد وذ  الثالث الحاالت
 

وممػػا تقػػدـ فقػػد اعتمػػدنا فػػ  بحثنػػا ذػػذا عمػػا الدراسػػة المقارنػػة التحميميػػة م تمػػديف بػػذلؾ عمػػا التلسػػيرات 
 القانونية واللقهية بما يت مؽ ويدور حوؿ اإلرادة وتكوينها.

 
وقد اعتمدنا عما البحث عف اإلرادة بكؿ مف القصد االحتمػال  والخطػأ الػواع  تحديػدا  وذلػؾ لمتلسػيرات 

ائمة عميها مف الناحية القانونية ومف الناحية النلسية الت  ج مػت مػف بحثنػا ذػذا أف يتميػز بتخصػص الق
 دقيؽ أال وذو اإلرادة وارتباطها بالجريمة. 

  
 إشكالية الدراسة 

 
حيػػث أف إشػػكالية البحػػث تكمػػف فػػ  غمػػوض دور اإلرادة فػػ  تكػػويف كػػؿ مػػف القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ 

وبات ا ردن  الم موؿ به ف  فمسطيف  وقد اكتلػا المشػرع باالشػارة إلػا ذلػؾ فػ  الواع  مف قانوف ال ق
 نصوص متلرقة وغير شاممة ف  ب ض ا حكاـ مف قانوف ال قوبات. 
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إف اإلرادة ذػػػ  جػػػوذر القصػػػد فمػػػـ يػػػتـ عالجهػػػا فػػػ  القصػػػد االحتمػػػال  والخطػػػأ الػػػواع  ولػػػـ يػػػتـ إزالػػػة 
شػػكؿ ونػػص صػػريح  وبنػػا  عميػػه يمكػػف تحديػػد اشػػكالية الغمػػوض عػػف جوذرذػػا وكػػذلؾ لػػـ يتطػػرؽ إليهػػا ب

 البحث بالنحو التال : 
 كيف تؤثر اإلرادة في تكوين كل من القصد االحتمالي والخطأ الواعي؟ 

 
 التساؤالت

 ما ذو ملهوـ القصد الجنائ  وعناصرة ف  التجريـ قانونيا .  -
 ما ذ  تلسيرات النظريات القانونية  لارادة وال مـ.  -
 ذو القصد االحتمال  وتكون  عناصرة.  ما -
 .أيف اإلرادة ف  القصد االحتمال  -
 ما ذو موقؼ اللقه القانون  مف اإلرادة بالقصد االحتمال .  -
رتباطها باإلرادة بالقصد االحتمال .  -  ما ذ  نظرية القبوؿ ونظرية االحتماؿ ونظرية اإلمكاف وا 
 ما ذو تلسير الخطأ الواع  وعناصر .  -
 أيف تكمف اإلرادة ف  الخطأ الواع .  -
 ماذية خموؿ اإلرادة ف  الخطأ الواع .  -
 ما ذ  تلسيرات الم يار الشخص  والموضوع  ف  الخطأ الواع .  -
 أيف تقع درجة الخطأ الواع  بالقصد الجنائ .  -
 

دوةر اإلرادة ذػذ  ذػ  إشػكالية البحػث والتػ  نهػدؼ مػف خػالؿ منهجيػة البحػث إلػا التحقػؽ القػانون  فػ  
 ونسبتها القانونية ف  كؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع . 

 
 دراسةحدود ال

 
إف البحث الذ  اعتمدنا فيه عمػا حػدود واضػحة الم ػالـ فػ  دور اإلرادة وتكوينهػا القػانون  فػ  تكوينهػا 

 القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
 

الجنػائ  المباشػر فقػد آثرنػا أف نبحػث عمػا اإلرادة فػ  رغـ أف اإلرادة والتػ  ذػ  اصػال مرتبطػة بالقصػد 
اتجا  آخر محدد يتضمف البحث بالقصػد االحتمػال  والخطػأ الػواع   ولػـ يػتـ تجػاوز حػدود البحػث رغػـ 
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التشػابه والتقػارب الكبيػر مػػا بػيف القصػد االجتمػػال  والقصػد المت ػد   ورغػـ التنشػػابه الكبثيػر بػيف الخطػػأ 
 الواع  والقصد المت د , 

 
 اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع .  يففكاف ال بد مف أف يكوف البحث محدد ف  تكو 

 
ظهػػػػار اإلرادة فقػػػػ  الخطػػػػأ الػػػػواع  والقصػػػػد  وقػػػػد اعتمػػػػدنا عمػػػػا منهجيػػػػة قانونيػػػػة واضػػػػحة فػػػػ  إبػػػػراز وا 

غيػر  االحتمال   م تمديف عما ما أخذته ب ػض التشػري ات الجنائيػة فػ  القػوانيف وبػاحثيف عمػا مػا ذػو
واضح وغير ملسر حوؿ القصد االحتمال  والخطأ الواع  مف حيث أننا لـ نتطرؽ ف  ذػذا البحػث إلػا 
القصػػد المت ػػد  والخطػػأ الغيػػر واعػػ  ولكػػف يتطػػرؽ ذػػذا البحػػث إلػػا القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ الػػواع  

 وماذية اإلرادة فيهما. 
 

  ىداف الدراسة 
 

  والنتػائج زالػت لػـ تأخػذ التلسػيرات الكاممػة مػف ماذيػة القصػد إف البحوث القانونية ف  القصد كانػت ومػا
وعناصر   فمف ذنا ارتأينا أف تكوف رسالتنا ذذ  لها أذػداؼ م ينػة واضػحة فػ  شػ   محػدد مػف القصػد 

 وذو مخصص باإلرادة ودورذا بكؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
 

ؿ إلا الغاية الموجوة مف ذلؾ  وذػذ  أذػداؼ ولكؿ دراسة يجب أف يكوف ذناؾ أذداؼ واضحة لك  تص
 الدراسة: 

 أوال : تهدؼ ذذ  الدراسة إلا  تحديد ملهوـ اإلرادة وعناصر تكوينها. 
 ثانيا : كما تهدؼ إلا تحديد اثر اإلرادة ف  تكوف يالقصد االحتمال . 

 ثالثا : تحاوؿ ذذ  الدراسة الوقوؼ عما اإلرادة واثرذا ف  تكوف الخطأ الواع . 
 راب ا : إف ذذ  الدراسة تستظهر مدي استمرارية اإلرادة بالقصد االحتمال  وخمولها ف  الخطأ الواع . 

 خامسا : استظاذر اإلرادة وتلسير القصد االحتمال  والخطأ الواع  لمتقارب الجانئ  فيما بينهـ. 
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 لتمييدي العصل ا

 
 ير قصدية والجرائم   يةالجرائم القصد في العامة األحكام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 النلسػ  بالكيػاف مرتبطػة ولكنهػا  واثػارة الل ػؿ فقػط مكوناتهػا ماديػة ظػاذرة ليسػت الجريمػة أف المؤكػد فمػ

 .لمجريمة ال امة النظرية ف  ال اـ القصد ذو وذذا لمبشرية
 

 اإلنسػاف وجػداف فػ  النلسػية ال ناصػر جانبهػا الػا تتػوافر ومػالـ  عقابػا   تسػتوجب وال مسػؤولية تنشئما لـ 

 .عميها م اقب الجريمة وتكوف كياف يتطبمها والت 
 

 .1(عقوبة فال الخطيئة ) وذو لمجريمة ال امة بالنظرية ا لمان  اللقه عما بذلؾ م تمدا  
 

 م تمػديف لهػا ال قػاب وضػع وتػـ الجريمػة عرفػت قػد لقديمةف  ال صور ا القوانيف كافة أف المؤكد ومف ذنا

 ي تػرؼ يكػف لػـبالقػدـ  المشػرع أف حيػث الغيػر  فقػط لمجريمػة المػؤد  الل ؿذو  الماد  الركف عما بذلؾ

 وقػد اإلنسػاف لػدي الجريمػة ف ؿ تكويف ف  الجريمة أركاف أذـ مف ذو والذ   ف  الجريمة الم نو  بالركف

 القصػدالجنائ  تكػويف فػ  قانونيػةال النػواح و  الجوانػب مػف المػاد  الػركف أذميػة لػه الم نػو  الػركف أصػبح

 بػالركف أخػذت قػد أيضػأ   والتػوراة والمسػيحية اإلسػالـ مػف الم هػودة السػماوية ا ديػاف اف حيػث ومػف  ال ػاـ

 عممػه فػ  اإلنسػاف نيػة هجتت أيف والا الخطأ تقدير ف  اإلنساف نية عما اعتمد الذ  اإلسالـ كما الم نو 

  .وحياته

                                                           
 دار .االحتـرازي التـدبير و لمعقوبـة العامـة والنظرية لمجريمة العامة النظرية: العام القسم: العقوبات قانون شرح نجيب. محمود 1

 . 1 ص  1989, النهضة 
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  الجنائي مقصدل امةالع األحكام :األول المبحث

 

فهػ  مرتبطػة ارتباطػا  لصػيقا  بالكيػاف النلسػ    فقػط وآثػار  الل ػؿ قوامهػا ماديػة ظػاذرة ليسػت الجريمػة فإ
مقصػػػد ملادذػػػا الل ػػػؿ الجرمػػػ  ل   النظريػػػةذػػػذو لمل ػػػؿ وذػػػذا مػػػا ي ػػػرؼ بالقصػػػد الجنػػػائ  ال ػػػاـ  ونظريػػػة 

قيػػؽ ذػػذ  النيػػة أو القصػػد بارتكابػػه ا ف ػػاؿ الم اقػػب عميػػه وفػػؽ القػػانوف وأف تتوجػػه إرادة اللاعػػؿ إلػػا تح
 المؤدية لمجريمة بما يسما ايضا  بالركف الم نو . 

 
اتهـ ذػػذا الػػركف فػػ  ت ريلػػيشػػممو لػػـ والمشػػرعيف عمػػا الػػرغـ مػػف أذميػػة الػػركف الم نػػو  إال أف القػػوانيف و 

ث نتيجػة جرميػة  عما أنها ف ؿ ماد  يػؤد  إلػا إحػداف  التشري ات القديمة لمجريمة  وعرفت الجريمة 
وذلؾ كاف قبؿ أف ي رؼ المشرع الركف الم نو  ف  القصد الجنػائ  متأكػدا  لمػا لػه مػف اذميػة بالغػة فػ  

لا تكويف أحداث نت  ية. جة جرميتكويف ف ؿ الجريمة وا 
 

 عناصر الجريمة فيشمؿ:   جميع عما واضحة وبصورة بظمه يمق  الجنائ  القصد اذمية فوقد وجدنا أ

 .فاعؿ – أ
 .سموؾ – ب

 ة.قال ال تمؾ عف ناتجة جنائية مسؤولية – ج

 
رتبة عما المسؤولية الجنائية  وعميه تأذمية القصد الجنائ  تبقا مستمرة إلا حيف إيقاع ال قوبة الم أفو 

 فنف أذمية القصد الجنائ  تشمؿ ما يم : 
 
 معاعلبالنسبة ل الجنائي القصد  ىمية:  والً 

  (اللاعؿ  الجان  الموجودة ف  والغدر وال دواف الشر دوافع عف يكشؼنو  بركنه الم  الجنائ  القصد أف
 وتكػويف دراسػة فػ  الحقيقيػة الركيػزة ذػ  وذػذ  .اآلثمػة ةدواإلرا (اإلجراميػةة النلسػي التكػويف  عػف ويكشػؼ

 .المجـر نلسية
 

ذلػؾ فػ  و   محػض  إجرامػ عمػؿ ابأنهػوبأوؿ نظػرة مبدئيػة تبػدوا  البشرية   النلس منهاتنلر  جريمة فالقتؿ
ف  نلسية اللاعؿ والظروؼ بشمولية ولكف ف  حاؿ نظرنا   القتؿ لجريمة الماد  لمجانب فقط نظرناحاؿ 

  فنننا لف نري الل ؿ جرما   كأف يكوف ذذا الشخص وصؼ ف  الجريمةالمحيطة بشخصة وكانت محؿ 
 ضحية خطأ يمكف تلاديه. 
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 تقػدـ وممػا أ  الخطػأ  عمػد  الغيػر الخطػأ لصػورة طبقػا    قابال يتـ أف ويبقا الحالة ذذ  ف  ال مد ابقفي

لمػا لػه مػف ان كاسػات وت زيػز مػف مػدي   الجػان  نلسػية لدراسػة مهمػا حقػال   يمثػؿ الجنػائ  القصػد أف نجػد
 خطورة الجريمة ف  المجتمع. 

 
 لمجريمة الجنائي القصد: ثانياً 

نمػا   ماديػا   كيانػا   ليسػت الجريمة فإ  يمثػؿ الجنػائ  القصػد أفإذ   مػع الل ػؿ المػاد مشػترؾ  نلسػ  كيػافوا 

 فػ  الجنػائ  القصػد وأسػاس  ذميػة ونظػرا   .عميهػا السػيطرة وركيػزة الجريمػة لماديػات النلسػية ا صػوؿ

 التشػري ات ذػذ  فقامػت  لمجػرائـ الثنػائ  لمتصػنيؼ أساسػا   التشػري ات مػف الكثيػر أعتمدتػه فقػد  الجػرائـ

  :صنليف الالجرم  عما اساس القصد ا الجرائـ بتصنيؼ
 

 .الجنائ  القصد فيها يشترط والت  ال مدية الجرائـ (أ

 .1عمد  غير خطأ وجود لمجرد ترتكب الت  الجرائـ وذ  : مديةال غير الجرائـ (ب

 
ذا  نستنتج ما يم :   ال مد  غير والخطأ الجنائ  القصد مابيف المقارنة ماتـ وا 

 ذػ  ال مديػة الجػرائـ أف كػوف  ا ذميػة فػ  د الغيرعمػ الخطػأأعمػا مرتبػة مػف  الجنػائ  القصػد فإ •

 فهػ  عمديػة الغيػر الجػرائـ وأمػا  وا عتػدا جرامػ  ال مػؿ اإلتقػـو عمػا  أساسػا    نهػا  التجػريـ أصػؿ

 .2جنائ  قصدغير مقرونة ب ضارة أف اؿ مجرد  نهاعما ا صؿ   استثنا 

 .عمد  الغير ا عتدا مف  وانا  عد ا كثر وذ  المجتمع عما ا خطر ذ  ال مدية الجرائـ •

 ال ا صػؿ فأف وعميه االستثنا  ذ  عمدية والغير الجنائ  المجاؿ ف  ا صؿ ذ  ال مدية الجرائـ أف •
 صػورة بيػاف يغلؿ ال أنه والقضا  اللقه لدي المؤكد مف أصبح لذلؾ  المشرع جانب مف لمتأكيد يحتاج

 :ثالث ف   عمدية والغير ال مدية الجرائـ بيف التمييز الضرورة لمف وأنه  الجريمة ف  الم نو  الركف

 فػ  إال يػتـ أف واليمكػف الجريمػة  فػ  الجنائيػة والمسػاذمة الشػروع أركػاف مػف الجنػائ  القصػد أف . أ

 ال مدية. الجرائـ

 وجػود تتطمػب والتػ  ال مديػة  بػالجرائـ إال اليكوف ا متناع او بالترؾ تقع الت  بالجرائـ البحث إف . ب

 .3ا متناع ذذا عف مباشرة تنشأ الت  الجريمة ف  جنائ  قصد

                                                           
 . 22ـ ص1985مسؤولية الجزائية ف  القانوف ال راق   بحث نشر ف  مجمة القضا     مضموف المالصالح  مهد  الديف ضيا  1

 . 69  ص1959  رسالة دكتورا   جام ة القاذر  والمقارف ال مد  القانوف ف  الجنائ  القصد  بكر المهيمف عبد 2

 . 43 ص   1981لقانوف  جام ة بغداد  لمخطأ ف  القانوف الجنائ   دراسة دكتورا   كمية ا ال امةالنظرية   الشويش عبد ماذر 3
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فػ  ا صػؿ ال ػاـ  الجنايػات أمػا  تمخاللػا وأ ةجنحػ إمػا عمديػة الغيػر مجػرائـالطبي ػة القانونيػة ل . ت
 عمدية. غير جنايات توجد وال عمدية فتكوف

 
 فػ  ماسػتناولهذػذا  الجنػائ  القصػد ملهػوـ فػ  قانونيػا   أساسػا   ذنػاؾ يكػوف أف مف البد فأنه ذلؾ خالؿ ومف

 ..ا وؿ المطمب
 

 و ىميتو الجنائي القصد معيوم :األول المطمب
 

 ال قػاب وضػع ثػـ ومػف  وال قػاب الجريمػة فػ  المػاد  الػركف عمػا تمػدت  كانػت القديمػة التشػري ات إف

  وأذػدافهاوحجمهػا  الجريمػة نوعية يحددبدور   الذ  الم نو  الركف عف الب د كؿ ب يديفو  لها ا جتماع 
 القصػد ناحية مف الجريمة وحجـ نوعية تحدد الت  ذ  ةالبشري والوجوداف النلس أف ا  قديم المشرع متناس 

 .عمد  الغير الخطأ او الجنائ 
 

 أصػبح لمجريمػة ال امػة النظريػة فػ  الم نػو  الػركف وجػود حقيقػة الػا واللقػه القػانوف عممػا  توصػؿ وعندما

 لغير ا الواع  الخطأو  ا حتمال  القصدو  المباشر القصد :مابيف  الجريمة نوعية تحديد عما قادرا   التشريع

 (. عمد 

 
 لمقػانوف المخاللػة ا ف ػاؿ او الجنائيػة الجػرائـ كافػة فػ  الكبيػرة ا ذميػة مػف لػه الجنػائ  القصػد أفوأثبػت 

 نصػوص فػ  القانونيػة ا سػاليب كافػة التشػري ات عتمػدتا وقػد  جنائية جريمة ذاتها بحد وتكوف والتشريع

 الجنػائ  القصػدالبحػث فػ   سػائدا   أصػبح حيػث  جػـرلا فػ  الجنػائ  القصػد أثبػات عػدـ او ثبػات  التشػريع
  .1لملاعؿ ف  اثبات الجريمة وذذا ما يقـو به القضاة ويت بر مف المهمات الممقا  عما عاتقهـ

 
لػيس النظريػات التشػري ية واللقهيػة فػ  القصػد الجنػائ  ومنهػا عمػا سػبيؿ المثػاؿ و  مفالكثير وقد بحثت 

الحصر نظرية جيروـ ذوؾ ونظرية ذارت  وقػد أجم ػت ذػذ  النظريػات عمػا أف السػموؾ االجرامػ  ذػو 
  لتكوف جرائـ عمدية أو غير عمدية. حدد  القصد الجنائ  وأنه الركف الم نو  يالذ  يقيمه 

 

                                                           
 . 62 ص  1982يت   جام ة الكوت   الكو  الجزا  قانوفال شرح ف  الوسيط حومد. الوذاب عبد 1
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 بػيف ل ػؿال ذػذا اتجػا  حيػث مػف الجريمػة ووضع تقدير ف  ا ساس ذو الجنائ  لمقصد الم نو  الركف وأف

 .1ال مدية غير او ال مدية الجرائـ ف  الجنائ  القصد
 

 ن طػ  لك  القانونيةالطبي ة و  وعناصر  تاريخه حيث مف الجنائ  القصد ف  البحث مف البدوعما ما تـ 

 .التمهيد  اللصؿ مف ا وؿ اللرع ف  وذلؾ الجنائ  لمقصد والدقيؽ الشامؿ التوضيح
 

  لجنائيا القصدالمطمب الثاني: عناصر 
 
 رضغػال تحقيػؽممػا أتػا  مػف  تتكلػؿ تكػوف ذػذ  ال قوبػة أف يجػب ومقػدارذا ال قوبػة قدر عندما المشرع أف

 الجػرائـ فػ  المشػرع مػف ل قوبػةفػ  ا ا شػد فاوك .2مرتكبها خطورة ودرجة الجريمة حاجة معوتكوف  هامن

 لػـ الػذيف أولئػؾ بمواجهػة يهػتـ ممػا أكثػر أحكامػه مخاللػة الػا إرادتهػـ أتجهػتمػف  لمواجهػة وذلػؾ ال مديػة

 الحػذر مػف نصػيبهـ كػاف ولكػف   حكامػه يخضػ وف أنهػـ أعتقػدوا بػؿ القػانوفارتكػاب مػا يخػالؼ  يريػدوا

 .يكوف أف ماينبغ  دوف وا حتياط

 
 ضػمف الجنػائ  القصػدجوذريػة ال بػد مػف أف تكػوف داخػؿ  ناصػر ب مػرتبطالقصد الجنػائ   اف نجد  مما

   وذذ  النظريات ذ  عناصر القصد الجنائ . اإلرادة نظريةو  ـال م نظريةوذ   نظريات
 

 العمم العرع األول عنصر
 
 تحقػؽ لػدي اللاعػؿ الػوع  مػف قػدر او ذذنيػة حالػة ذػوفػال مـ  .الجنػائ  القصػد عناصػر أحػد ذو ال مـ أف

 راد لػايحػدد  الم نػا بهػذا وال مػـ .لمواقػع مطػابؽ صػحيح نحػو عمػا ا مػور ادراؾ عمػا وي مػؿ اإلرادة

 جرمية. ال الواق ة ب ناصر ال مـفرض  ولذلؾ رميةجال الواق ة تحقيؽ ف  حدودذا وي يف اتجاذها
  

 يتطمبػه مػا كػؿ ذػ  الجنػائ  القصػد لقيػاـ بهػا ال مػـ يمػـز التػ  االجراميػة بالواق ػة المت مقػة ال ناصػر وتمػؾ

 ةدار اال جانػب والػا المشػروعه عالوقػائ مػف غيرذػا عػف وتمييزذػا القػانون  وصػلها الواق ػه إلعطػا  المشػرع
إذ أف   التجػريـ نػص حػددذا كمػا بأركانهػا أ  لمجريمة ال ناصرالقانونيه بكافة عالما الجان  يكوف اف يت يف
 الجػان  اراد  اف ال مػـ نظريػهتػري . 3بػدور  القصػد نتلػاا الغمػط او الجهػؿ يسػبب ال ناصػر ذػذ  بأحد ال مـ

                                                           
القػانوف  عقوبػات 34 المػادة مػف( أ  لملقػرة وفقػا    .106صمرجػع سػابؽ   .الجنـائي لمقصـد العامـة النظريـة حسػن . نجيػب محمػود 1

 ال راق 

 .372ص   2212  بغداد  ال اـ القسـ ال قوبات قانوف شرح   الحديث  عبدالرازؽ فخر  2

 231ص1998   الجزائر  الجام ية المطبوعات ديواف ال اـ. والقسـ الجزائير  ال قوبات قانوف شرح  سميماف اهلل عبد 3
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 عمػا الالحقػة ا ف ػاؿ عمػا تسػيطر اف يمكنهػا ال فػاإلراد  بالنتيجػة توق ػه او عممػه وأ الل ػؿ لتحقيػؽ تتجػه

 وعمػا عميهػا نسػافاإل إلرادة السػيطرة .طبي يػة ذلػؾ ب ػد النتيجػة وتػأت  السػموؾ عما يقتصر حيث السموؾ

 الل ػؿ اللاعػؿ يريػد اف يكلػ  اذ الجنػائ  القصػد عناصػرمكونات  مف ليست النتيجة إراد  فنف االساس ذذا

 السػموؾ إرادة عمػا يقوـ الجنائ  القصد اف النظريه لهذ  والخالصة الل ؿ لهذا النتيجة ويتوقع مهف  المنو 

 .توق ها او بالنتيجة وال مـ
 

 عمػا وي مػؿ لطبي ػة ف مػه الػوع مػف وحالػة  ذذنيػه حالػهقد عرؼ بأنػه  بالقصد الجنائ  ال مـ فنف وعميه

 بتحقيػؽ حػدودذا وي ػيف إتجاذهػا لػارادة يحػدد  نػاالم بهػذا وال مػـ لموقػائع مطػابؽ صػحيح ادراؾم رفػة و 

 كػاف فػنذا الجريمػة لقيػاـ االساسػيه بال ناصػر ي مػـ الجػان  كػاف اذا إال الجنػائ  القصػد يتحقػؽ وال الواق ػة

    وذذا ال مـ يجب أف يكوف مستندا  إلا ما يم :الجنائ  القصد يتحقؽ فال بذلؾ جاذال
 
 الجاني يعمميا ن  يجب التي بالوقائ  العمم  : والً 

  وتنقسـ إلا وتكوف ذذ  الوقائع مت مقة إما بموضوع الحؽ الم تدي عميه أو ب ناصر السموؾ االجرام 
 : ثمانية أقساـ

 
 عميو المعتدى الحق بموءوع العممأ. 

 إذا اال الجنائ  القصد يتوافر ال إذ  عميه الم تدي الحؽ بموضوع الجان  عمـصراؼ نإ ضرورة ي ن  وذذا

 اف يجب فيه تتمثؿمحمية  مصمحة ولكؿ القانوف يحميها ما مصمحة عما عتدا اتجه لال الجان  أف تاثب

 ف ػؿ اليػه ينتصػب محؿ دوف مف قانوينة فكرة بوصلها المصمحة تطور يمكف ال إذ  الجان  عمـ اليه يتجه

1أكثر او شخص عما اإلعتدا  ف ؿ ويقع النتيجة فيه وتحقؽ  اإلعتدا 
. 

 
 االجرامي. السموك ناصربع العممب. 

 حداثإالسموؾ الذ  يمارسه سيؤد  إلا  شأف مف بأفظاذريا   ف ميا   عمما   الجان  عمـ توفر الضرورةمف 

 .2الجريمة أركاف أحد بوصله اإلجرام  بالسموؾ ترتبط الت  بالوقائع ي مـ أف يجب كما  ا عتدا  ذلؾ
  

                                                           
 .2 ص  2216ر   ديواف المطبوعات الجام ية الجزائرية  الجزائ ال قوبات قانوف شرح سميماف. عبداهلل 1

 . 76  ص1997  باإلسكندرية الم ارؼ منشأة  الجنائ  لمقانوف ال امة النظرية  بنهاـ رمسيس 2
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 الجريمة بمكان ارتكاب العممج. 

تتطػرؽ وتنظػر   إذ أنهػا جرامػ اإل السػموؾ أرتكػاب بمكػاف ت بػئال انوف ال قػاب  أنػه القػ فػ  ا صػؿ فإ
عتػدا  عمػا الحػؽ  ممنوعػة تيجةن الل ؿ عف تنتج طالمالمكاف وقوع الل ؿ  الػذ  يحميػه القػانوف قانونيػا  وا 

 .1جرام اإلالسموؾ يقدـ عما شريطة عمـ اللاعؿ الذ   حمايتها أضيلت والت 
 

 الجريمة ف  عنصرا   المكاف مف فتج ؿ الجرائـ ب ض ف  حددتقد  ال قابية التشري ات ب ضذناؾ  أف الإ

 المكػاف بهػذا الجػان  عمػـ طمػبيت ممػا  بالػذات م ػيف مكػاف فػ  جرام اإل السموؾ بوقوع اال تكتمؿ الالت  

 ف     مثاؿ عما ذلؾ ما تطمبه القانوف ال راق 2الجرم  القصد حقهف   يتوفر ك  النص ف  يحدد الذ 

 نلػس فػ  المػذكورة الجريمػة تقػع أف (444) المػادة فػ  او ال ػاـ الطريػؽ فػ  السػرقة تقػع أف (441) المػادة

 .االولا ال بارة
 
 بالعاعل المتصمة بالعناصر العممد. 

 الشػخص عػف   القػانوف ب يػدا  حمايتهػا ايتػول التػ  الحقػوؽ عمػا تػهبخطور  يتصػؼ الػذ  السموؾ يجير فأ

 مت ػا  تم وكػاف الجنائيػة ا ذميػة لديػهأكػدت ت طالمػا  مػارس مػا يهػددذا او الحقػوؽ ذػذ  عمػا اعتػدي الػذ 

 اللاعؿ ال ف  م ينة صلات توافر الجرائـ ب ض ف  القانوف يشترط ولكف. 3الحرة واإلرادة الم افا باإلدراؾ
 لصػلاتا ذػذ  ومػف بهػا ال مػـ الجػان  عمػا يت ػيف الجريمػة فػ  عنصػرا   كونػه  توفرذػا دوف الجريمػة تكتمػؿ

 موادإذ نصت ال الرشوة او ختالساإل جريمة ف  ال اـ الموظؼ صلةها ومن .طبي ة وماذ  قانونية ماذ 

مف القانوف المصر  عما شرط أف يكوف اللاعؿ موظلا  عاما  حتا تتحقؽ جريمة  (327  ومادة (315)
حسػػػب نصػػػوص  ة( سػػػرق االخػػػتالس مػػػف المػػػاؿ ال ػػػاـ  فمػػػو كػػػاف اللاعػػػؿ مواطنػػػا  عاديػػػا   طمػػػؽ عميهػػػا

 . التشريع
 

 عميو بالمجني المتصمة المعترءة بالعناصر العممذػ. 

الضػرورية  الحمايػة ويكلػؿ المجتمػع أنػه يقػـو عمػا حمايػة  الجنػائ  القػانوف فػ  صػؿا ومػا نجػد  أف 
 انوفالق أماـ والناس تلرقة دوف لهـ المكلولة الحماية ف  كافة  ا فراد ويتساوي  حياتهو اللرد لسالمة جسد 

 .سرقة والسرقة قتؿ فالقتؿ  ا جتماعية المراكز بيف التلرقة دوف سوا 
 

  
                                                           

 . 92محمود نجيب حسن   عمـ ال قاب  مرجع سابؽ  ص 1

 .129ص   مرجع سابؽ المطمقة والمسؤولية الجنائ  دصالق  صلوت محمد صلية 2

 .133 ص  2214نائية  دراسة مقارنة  رسالة دكتورا   جام ة القاذرة    النظرية ال امة لألذمية الجالقرن  يحيا عادؿ 3



13 

 قانوني الغير الععل عن الناشئة بالنتيجة العممو. 

مػف  المرتكػب ؿالل ػ فعػ الناشػئة النتيجة حدوثنية بنمكا وأ بتوقع مرتبط لمجريمة الم نو  الركف حقؽت فإ
 الحػاؿ بطبي ػة يتطمػب وذػذا لمسػموؾطبي ػ   كػأثر مسػتقبالة الواق ػ بحػدوث التنبػؤ أ  يكػوف  قبػؿ اللاعػؿ

 اف طبي ػ ال ومػف .1السػموؾ لهػذا كػأثر النتيجػة فيهػا تحقػؽ مسػتقبمية لواق ػه ذذنيػةال صػورةتػوافر ال ضرورة

 جريمػة فػ  ي مػـ مف مثاؿ الحاؿ ف  واق ه الا ال مـأذداؼ إلا  والمستقبؿ الحاضر الا ينصرؼ قد ال مـ

 هػاكيمتم بهػا تصػرؼ أو إسػت ممها التػ  ا شيا  او ا مواؿ بأف  عراق  عقوبات 453 مادة لألمانة الخيانة

 ي مػـدوف أف    جمػه سػممت م ػيف غػرض وفػؽ عمػا إسػت مالها او عميهػا المحافظة بهدؼ ناقص إمتالؾ

 فيسػما السػموؾ ارتكػاب ب ػد حػدثت بوقػائع فيحػيط لممسػتقبؿذذب يػ الػذ  ال مػـ وأمػا .لمغيػر ممموكػة أنهػا

 سػارالم وفػؽ عمػا مسػتقبال حػدوثها انتظػار بم نػا  بالنتيجػه بػال مـ المقصػود فهػـ ننػااامكب وعميػه بػالتوقع

 تصػور تصػورذا يسػجؿ الجرميػة لمنتيجػة فػالتوقع ف ميػه  الجػان  نشػاط عمػا يترتػب أثػرا   لالمػور الطبي ػ 

 بينهػاة السببية تكػوف صػدفه وتصور ال القالواقع( إخراجها إلا  الا تؤد  الت  المالئمة السموؾ وسيمة 

 .2القرار ذذا مف الالزمةالل مية  ال ضوية الحركه مباشرة أثنا  عميه باالقداـ االقرار حاؿ السموؾ وبيف
 

 الجرائم في السببية بالععقة العمم ز.

 حصػؿن وأف جرامػ اإل السػموؾ يقػع اف جريمػة    المػاد  الػركفوفػ  بحثنػا وجػدنا أنػه ال يكتلػا بتػوافر 

مػرتبط  سػموؾإحػداث  اإلػ النتيجػة ذػذ  بتسػب أف مػف بػد ال إنمػا  قانونػا   المشػروعة غيػر النتيجػة عمػا
الناتجػة عػف ذػذا السػموؾ  الماديػة والنتيجػةالممػارس  السػموؾ بػيف القائمػة الصػمة وذػ   السػبييهبالرابطػة 

 .3هعن اجمةن وانها لها سببا   بوصلها السببية إلا التسمية لاإ الثانية تسند بمقتضاذا والت 
 

  النتيجػةويكػوف مسػؤوال  عػف  السػموؾ مرتكػبلػدي الجنائيػة  ممسػؤوليةل شػرطا   ت ػد السػببية  القػةالوعميػه ف
ف بالنتيجة السموؾ ربطعميه يتـ   ال القةف توقعالو  السموؾ قعو وت النتيجة توقع بيف قوية رابطة ذناؾ كاف وا 

 هفننػ  لسػموكهطبي يػا   أثػرا   بالمسػتقبؿ بحػدوثها أتنبػ  أ النتيجة الجان  توقع بأف القوؿ يمكف بحيث السببية
 الطبي ية السبيية لمرابطة تصور ذناؾ وأف إلا النتيجة  المؤد  السموؾلطبي ة  تصوريتمثؿ ف  أف ثمة 

 .4(بالنتيجة السموؾ تربط  الت 

 
  الجرائم ينظم الذي بالقانون العممح. 

                                                           
 .241ص  2007  بغداد جام ة  دكتورا  رسالة  بالتجريـ ال مـ نظرية  عودة عزيز عقيؿ 1

 .655ص  1992  القاذرة جام ة  را و دكت رسالة  الجنائ  القانوف ف  لمخطأ ال امة ظرية  النكامؿ سيد شريؼ 2

 . 67  ص2002   بيروت  ال ربية النهضة دار  الجنائ  قانوفال ف  التموث  ش وشق حامد ذدي 3

 . 183  1983  القاذرة جام ة مطب ة  ال قوبات قانوف ف  السببية ال القة   حسن  جيبن محمود 4
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 المجػو  يػتـ فنيػة كحيمػة يسػتخدـ كػاف وافالجميػع  حؽبونصوص القانوف  التجريـ بنصوص ال مـ افتراض

ممحػة  ضػرورة انهػا اذ مايبررذػا لهػا صػمة فهػ  ال امػة المصػمحة لمقتضػيات أعمػاال   مػف قبػؿ اللاعػؿ اليهػا
1أمنه عف الدفاع الكؿ يستطيع ال دونها ومف القانوف لتطبيؽ منها البد

. 
 

 القوانيف ف  وأ فيها الموجود سوا  بنصوصه لجميع ؿباتال قو  بقانوفافتراضا  طبي يا   ال مـ ضافتر تـ ا وقد

  2التػ  يجرمهػا المشػرع الجريمػة نػوع كػاف ايػا   كافػة الجنائيػة بالنصػوص ال مػـ كػذلؾ  ال قابيػة المكممػة لػه
  .3لها قانون  وصؼ ولكنها الجريمة اركاف مفا  ركن ليست ال قابية فالمشروعية

 
 المت مقػة التجػريـ نصػوص الػا نسػبةالب الحقػائؽ مػع ليتلػؽجوذريػا  وجػد ركنػا   بالقػانوف ال مػـ افتػراض إف

بوجػه  ا جتمػاع  السػموؾ قواعػد توجيػه عميها أعتدا  تمثؿ الت  ا ف اؿ جريـتب ال مـ  ف ال امة با خالؽ
ف لػـ يػت حتػا الجػرائـ مػف النػوع ذػذادرؾ يػ اإلنسػان وجػداف ال أف حيػثالقانوف    صػراحة عميهػا الػنص ـوا 

 خاصػة مصػالح تحمػ  والتػ  والديف ا خالؽ ت اليـ مع تتناقض ال الت  التجريـ بنصوص ال مـ وافتراض

 فػ  بنشػرذا وذلػؾ  بهػاكافػة النػاس  اعػالـ سػبيؿ فػ  جهػود مػف المشػرع يبذلػه بمػا مبرر  يجد فأنه لممجتمع

 .4بها وي مـ عنها يستلسر أف شخص كؿ يمكف مما الرسمية الجريدة

 
 رادةاال  عنصر :الثاني العرع

 

 اسـ مصدر وت ن  إرادة ال ـز عزيمة مشيئة.  :ت رؼ اإلرادة لغة عما أنها
 مشيئة  عزيمة  عـز ارادة ذو ارادة مصدر"اسـ" ارادة

 

 بمحػض قػو  م ػيف ف ػؿ ادا  عمػاومػدرؾ  واعٍ  تصػميـ فهػ  مف المنطمؽ اللمسػطين   االرادة ت ريؼ اما

 .اكرا  بال وطوعا ارادته

 
 .5ال مؿ بهذا القائـ ت ترض الت  والمصاعب ال وائؽ ـغبر  ما ب مؿ القياـ عما مثابرةال فه  قوة حوؿ اما
  اراد مصدر ارادة
 "ف ؿ" اراد

                                                           
 . 33  ص 1987نبيؿ مدحت سالـ  الخطأ الغير عمد   دار النهضة ال ربية  مصر   1

 .611ص   1989ح قانوف ال قوبات  القسـ ال اـ  دار النهضة ال ربية  القاذرة محمود نجيب حسن   شر  2

 . 241  ص2002   اإلمارات ال ربية المتحدة  ال يف  الشروؽ مطب ة  ال اـ ال قوبات قانوف  سالـ عمر 3

 .459ص   1980  مصر مكتباتلم ال ربية الدار  القاموس مختار  الزاو  أحمد الطاذر 4

 . 36لساف ال رب  مرجع سابؽ  ص ابف منظر  5
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 اراد  يريد  اراد

 

 ارادةال  لمف  أر  المرتبطة ف  ب ضها الب ض فه   قوة له تكوف راد إ له مف اف الم جـ ال رب  وحسب

 ف  يصدؽ كأف االخالؽ جانب ف  وارادة واختيار قدرة له اف يمةالسم اللطرة ذو المستقيـ االنساف يدرؾ له

 يتػرؾ او يصػم  اف فباسػتطاعته واختيػار قػدرة له ال مؿ جانب وف  يخوف او يغدر او يصدؽ ال او كالمه

 وامػه وابيػه وعمػر  كنوعػة اختيػار وال هػافي لم بػد ارادة ال االمػور ب ػض وذنػاؾ يمنػع او ي طػ  او الصػالة

 بالسػمع اال ايضػا فيهػا لػه اختيػار ال شػرعية امور وذناؾ والكونية القدرية االمور مف وغيرذا وموته وحياته

 والسػنة الكتاب مف الشرع  االمر وثبت النب  عف الحديث وصح الكريـ القراف ف  االمر جا  فنذا الطاعة

 بؿ  ذلؾ بيف يختار اف هل ليسو  الشرعية  وامر االنساف يمتـز اف اال ال ينية باللرائض لانساف اختيار فا

 االنسػاف عمػا اهلل ن ػـ اجمػؿ مػف واف .المصػير واليػؾ ربنػا غلرانؾ.واط نا سم نا:يقوؿ اف اال له ينبغ  ال

 مػف الػراجح ددويحػ والمضػار المصػالح بػيف ويػوازف االشػيا  في قػؿ واراد  واختيػارا عقػال اهلل اعطػا  اف

 ثمػرة ومػا االمػور عواقػب وينظػر ذلػؾ الػا راراالضػط عنػد الملسػدتيف مػف االخػؼ ويرتكػب المصػمحتيف

 .المضار وبنجتناب الصالح بال مؿ االرادة يمـز ضررذا او الناف ة الثمارات مف والدنيو  الدينيه االعماؿ

 

  االرادة معيوم واًل: 

 ذ  االصؿ ف  واالرادة الشئ طمب ف  س ا إذا داير   راد الل ؿ مف مشتقة االرادةأصؿ مركز وقد حددنا 

 يل ؿ ال او يل ؿ بأنه فيه الحكـ مع الشئ الا النلس لشروع اسما ج مت" الوجداف" االنساف قمب ف  كبةمر 

 مػا فيهػا لػه عجمنا ال اجمة يريد كاف مف" ت الا لقوله وال ـز والنية القصد به يراد المخموؽ حؽ ف  فاالرادة

 مػؤمف وذػو سػ يها لهػا وسػ ا الخػرةا اراد ومػف مػدحورا مػذموما يصػمها جهػنـ لػه ج منػا ثػـ يريػد لمػف يشػا 

 .1"مشكورا س يهـ كاف فؤالئؾ
 

 وذػ  الل ػؿ ا  عميػه المترتبػة الغايػةوتقػدير  تصػور ب ػد التػرؾ او الل ػؿ عمػايمػة والقػوة ال ز  ذػ  فػاالرادة

 " الجـز الا والظف القوة الا الض ؼ نسبة االرادة الا فنسبتها الل ؿ عما ال ـز ابتدا  المشيئة مف أخص

 محالػة ال الل ػؿ صػدر حصػمت فمتػا االرادة وامػا  شػرع  او عقمػ  لمػانع تريػد  وال شػيئا شػئت ربمػا فننػؾ

 .ال ـزوالقوة و االجماع ذ  فاإلرادة يطمؽ كؿ منهما عما اإلراة توس ا  وقد
 
 
 
 

                                                           
 . 76محمود نجيب حسن   النظرية ال امة لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص  1
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  والسنة القران في االرادة :ثانيا

 اف وقدرتػه اهلل بمشػيئة المت مقػة  ذػ الل ميػة والصػلات والسػنة بالكتػاب سػبحانه لػه ثابتػة ف ميػة صلة االرادة

 فػ  يصػ د كأنمػا حرجػا ضػيقا صػدر  يج ػؿ يضمه أف يرد ومف  ت الا وقوله يل مها لـ شا  واف ف مها شا 

 .1(السما 
 

 اذا" يقوؿ وسمـ عميه اهلل صما اهلل رسوؿ سم ت قاؿ عنهما اهلل رض  عمر بف اهلل عبد حديث السنة ومف

 .أعمالهـ عما ب ثوا ثـ فيهـ كاف مف ل ذابا اصاب عذابا بقوـ اهلل اراد
 :م نييف عما القراف ف  ترد له ثابتة صلة اهلل إرادة أف ذنا ونجد

 المشػيئة بم نػا وذ  الكونية االرادة وتسما يل ؿ اوال يل ؿ بأف المبـر والقضا  المنته  الحكـ م نا .1

 "2يريد لما ف اؿ" ت الا كقوله

 .3(ال سر بكـ يرد وال اليسر بكـ اهلل يريد  ت الا كقوله كمليفالم الا الموجه االمر بم نا ارادة .2

 
  جزئيف مف تتكوف فه  لتنليذ  واالنطالؽ القرار اتخاذ عما القدرة ذو االرادة م نا ففن ذنا ومف

 

 .بالقرار مت مؽ االوؿ الجز  -أ

 .بالتنليذ مت مؽ الثان  الجز  -ب
 

 وطبي ػة لػه بالنسػبة الموضػوع اذميػة ودرجػة القػرار لمتخػذ طقػ المن الترتيػب درجػة ي نػ  بػالقرار يت مؽ فما

 واالحسػاس بالضػرورة القػرار متخػذ وشػ ور تنليػذ  طريػؽ فػ  وال قبػات تنليػذ  امكانيػات دووجػو  الموضػوع

 الطػرؼ ذػذا وخبػرة ب مـ مرتب التنليذ  والشؽ  مواجهتها ف  والرغبة ال قبات تخط  عما بقدرته الداخم 

 الل ػؿ وذػو واقػع الػا امػان  مػف االفكػار وتتحػوؿ االرادة عنصػر  يتكامػؿ ذنػا ومػف هػاومتطمبات بػاالرادة

 .4مصدر

 
 البشرية النلس ؿداخ ف  تكويف وليدة انها حيث البشرية فوتكوي وجداف ف  يدخؿ ذات  نابع ذ  االرادة اف

 واضػحة صػورة الػا نصػؿ لكػ  قانونيػة ناحيػة ومػف فمسػلية ناحيػة ومػف دينيػة ناحيػة مػف تلسػيرذا اف حيػث

                                                           
 . 92المرجع السابؽ  ص 1

 . 127سورة ذود  آية  2

 . 185سورة البقرة  آية  3

 . 32نبيه صالح  النظرية ال امة لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص 4
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 القصػد فػ  ودورذػا واالرادة البشػرية والػنلس ال قػؿ فػ  ودورذػا االرادة حػوؿ االلتبػاس مػف بػاب أ  إلغػالؽ

 .جنائ ال
 

 الجنائي القصد في االرادة :ثالثاً 

 انػه حيػث الجريمػة او القصػد ف  الم نو  الركف الا الوصوؿ تـ كيؼ سابقا ذكرنا وقد االرادة توفر وجوب

 أ " ذلػؾ تحقيػؽ مريػدا يكػوف اف إرادة عنػد  بػؿ لمجريمػة المػاد  بػالركف عالمػا الجػان  فيكػو  اف يكلػ  ال

 مػا يلػرؽ مػا وذػذا النتيجػة تمػؾ وتحقيػؽ النشػاط ذذا تحقيؽ يريد كاف اذا اال الجنائ  لمقصد توافر فال "يريد

 .لغيرعمداو  دال م جريمة بيف

 
 :الا تنقسـ والت  ارادة كونها حيث مفجانبيف  لارادة اف نجد ذكر  سبؽ مما تلسير  تـ ما خالؿ ومف

 عمػا ومثػاؿ اليػه نسػب الذ  النشاط ذذا تحقيؽ منهااللاعؿ قد أراد  يكوف اف وجب والت  النشاط ارادة -أ

 المقػذوؼ فػأنطمؽ رصاصػة منهػا فخرجػت بندقيتػه ينظػؼ اف يريػد شػخص ذنػاؾ اف النشاط ارادة فقداف

 عما تدؿ فانها محيط وجود وعدـ وطبي تها الظروؼ ؾمت افف به محيطيفمف غير ال" انساف" واصاب

 .عمدية الغير الجريمة حصوؿ الا دتأ ثـ ومف النشاط ارادة عدـ
 فقػد عمديػة والغيػر ال مديػة الجػرائـ بػيف يميػز انػه فػ  ل نصػرا ذػذا اذميػة وتتجمػا نتيجة تحقيؽ ارادة -ب

 النتيجػة تتحقػؽ اف يريػد ال ولكنػه المحػدد لنشػاطبا القيػاـ ويريػد الواق ة ظروؼ بكافة عالما المتهـ يكوف

ذػو مخػالؼ لمقػانوف  بػه يقػوـ مػا فػنف وبسػرعة  خطػر  قيػادة سػيارته يقػود مػف اف ومثػاؿ القػانوف حسػب
 مػف انػه ويتوقػع بػؿ الم رفػة أ " ال قػؿ مػف يػأت  ال مػـ"و ال مػـ الػا نػأت  وذنػا وبػنرادة ال تريػد النتيجػة 

 الوجداف مف يأت  ذنا والتوقع الحادثة تحدث اف يريد ال ولكنه ذلؾ  جرا  مف حادثة يتحقؽ اف المحتمؿ

 ذنػا حادثػة عمػا بػذلؾ ي تمػد كػاف واف الوجػداف ف  مرتبطة النها االرادة نطاؽ مف تأت  وذ  اللؤاد أ 

 كوف الواع  والخطأ االحتمال  قصدلا ف  االرادة ورد بيف التقريب سيتـ ما وذذا فقط الجريمة ارادة تنلد

  .واع  خطأ او احتماليا او مباشر او عاما كاف اف ..القصد درجات بكافةمرتبط  ال مـ اف
 

 وجػب ذلػؾ إثػر وعمػا عميػه  قػابلوا عيشػر تال فػ  اقر قد المشرع اف نجد وعميه عالية بدقه سنبحثه ما وذذا

 ذػ  والتػ  لهػا الواضػح القػانون  الملهػوـ تكػوف لكػ  لػارادة  واوسػع اشػمؿ توضػيح ذنػاؾ يكػوف اف عمينػا

 .اقصادذا وكافة الجرائـ ف  االساس
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 والباعث االرادة: رابعاً 

 ووقػوع تنليػذ اجػؿ مػف االنسػاف فػؤاد داخػؿ الوجػدان  االتجػا  ذػ  االرادة فػنف سػابقا عرفناذػا كمػا انػه حيػث

 الذ  الجرم  الل ؿ احداث ا  متكاممة جريمة الا المؤد  السموؾ اووأخراجها إلا حيز الوجود  الجريمة

 .القانوف يخالؼ
 

 وقػوع عمػا لمباعػث تػأثير ال انػه واالصػؿ الجريمػة تحقيػؽ الػا الجػان  دفػع الػذ  المحػرؾ فهػو الباعػث امػا

 االخػذ يػتـ وانمػا لجريمتػه المباشػر االثػر احػداث فػ  الجػان  تكػويف الػا الػدفع قػوة ي طػ  انػه ا  الجريمػة

 ومنها نبيؿ ذو ما البواعث مف فهناؾ ال قوبة تقدير عند االعتبار ف  "القضاة" المحكمة قبؿ مف بالباعث

 ذناؾ اف تأكيد مف بد ال فهنا نصوصها واكتماؿ لمجريمة الم نو  الركف الكتماؿ فننه وعميه  خبيث ذو ما

 .ال مـ ذو ارادةل ومرادؼ مالـز اخر عنصرا
 

 .الجنائ  بالقصد االرادة لهذ  عناصر توافر مف البد فأنه ن مـ وكما

 
  االرادة اصرعن :خامساً 

 مػف بػه يحػيط بمػا التػأثير فػ  اإلنساف عميه ي وؿ نلس  نشاط وذ  الممكف تخصص صلة ذ  االرادة أف

 بػه يشػبع ممػا ماديػة آثػار عميهػا تترتػب أف ػاؿ  تيػاف ةيال صػب لمقػوي الموجػه ذػ  اذ  وأشػيا  اشػخاص

 .1رغبته وحاجته اإلنساف

 
 تػتـ مختػارة واعيػة عضػوية حركػة كونهػا عػف وات ػد ال افأنهػ االرادة وصػلت التػ  الت ريلػات ت ػدد ورغػـ

لػارادة ثالثػة  اف لنػا يتضػح وبػذلؾ م ػيف غػرض لتحقيػؽ  والوجػدان النلسػ  الجانػب لسػيطرة أسػتجابة
 تقوـ عميها وذ : عناصر

 .(النلس  الجانب (أ

 .(ال ضو  الجانب (ب

 .(الخارج  المظهر (ج

 
 القصد جوذر كونها ف  تتجما االرادة اذمية فإ .م ا   ال ضو و  النلس  بالجانب مت مقة حرية عف وتأكيدا  

 م يبػا   امػرا   ويكػوف مػا أمػر لتحقيػؽ االرادة توجيػه ذػوال ػاـ  بملهومػه القصػد  ف  عناصػر  وأبػرز الجنػائ 

 .والوجداف النلس ف  حايجت

                                                           
 . 72مقصد الجنائ   مرجع سابؽ  صنبيه صالح  النظرية ال امة ل 1
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 القػانوف نطاؽ تحديد ف  كبيرة أذمية ولارادة  جنائيا   القصد كاف جنائيا   ف ال  الل ؿ ذو  ذذا كاف اف وعميه

 كانت واف ال قاب  القانوف ن  ت ال ارادية الغير فا ف اؿ االرادية ا ف اؿ بغير شأف لممشرع فميس ال قاب 

 .1المجتمع ف  فادحة أضرار نتائج لها

 
 والغيػر ال مديػة الجػرائـ بػيف التلرقػة خػالؿ مػف لمجريمػة ال امػة النظريػة بنػا  فػ  االرادة أذميػةتنبػع  كمػا

 ذػذ  رسػالتنا فػ  حاليػا   فيػه البحػث مػايتـ أذـ وذما ا حتمال  والقصد المباشر القصد بيف والتمييز  عمدية

  .االرادة مقدار ف  ا ختالؼ ف  ومقياسها ال قاب  القانوف ف  ومايدور
 

 بػال مـ ثػـ القػانوف تخػالؼ وجهػة بأتجاذهػا تػأثـ وذػ  جػوذرة ذػ  االرادة فنفػ  وأرادة عممػا   القصػد كػاف واف

  أ  أف اكتمػاؿ االرادة مػع ال مػـ ال ي مػـ مػف أثػـ مػف أشػد ي مػـ مػف أثػـ أف مػف م ػروؼ ذػو لمػا اثمػا   تزداد
 صلة القصد المباشر.  تكوف الجريمة آثمة وتأخذ

 

 االرادة ذذ  اف حيث السموؾ أرادة نتيجة وكذلؾ دائما   السموؾ ذو القتؿ قصد ف  االرادة محؿ :االرادة محؿ

 ومػدي موكهبسػ الجػان  عمػـ يلتػرض السموؾ الا االرادة تجا او  2عمدية والغير ال مدية الجرائـ ف  مشتركة

 ذلػؾ يتطمبهػا التػ  الحركػة ف ػؿ الػا جسػمه عضػا   دف ػه ثػـومػف  ا  قانونػ المحمػ  الحػؽ عمػا خطورتػه

 ا  اختيػار عمػا تسػتقر وقػد عميػه المجنػ  حيػاة  انهػا عمػا االرادة تن قػد ال مػد القتػؿ جريمػة وفػ  السػموؾ

 ال االرادة دور اف التأكيػد مػع ال مػؿ بهػذا لمقياـ الجسـ  عضا  االوامر فتصدر الهدؼ ذذا لتحقيؽ وسيمة
 كػاف اذا مهمتهػا مػف وتلػرغ تنتهػ  حتػا حركتها ف  االعضا  عما السيطرة يتبقا بؿ الحد ذذا عند تنته 

 فػ  أثرذػا لهػا السػموؾ مباشػرة وبػيف ان قادذػا بػيف تمضػ  التػ  اللتػرة فػأف القصػد لقيػاـ الزمػا االرادة اتجػا 

 .3ووجود  قصدال أصؿ عما تؤثر ال ولكنها القصد نوع تحديد
 
 الا الجان  ارادة انصراؼ ايضا ينبغ  وأنما القتؿ قصد لتحقيؽ وحدذا السموؾ أرادة تكل  ال :النتيجة رادةإ

 وتكػوف عمػد  غيػر والخطػأ الجنػائ  قصػدال بػيف التلرقػة مركػز بأعتبارذػاوذػ  المػوت  الجرميػة النتيجػة

 التػ  النيػة عػف ت بػر فهػ  بسػموكه تحقيقهػا الػا الجػان  يرمػ  التػ  الغايػة تمثػؿ كانت متا عمدية النتيجة

 عػف الم بػرة المت مػدة النتػائج حػد عنػد فقػط يقػؼ ال القتػؿ قصػد اف غير لتحقيقها االجرام  السموؾ حركت

 .إلرادة مف إرادة الل ؿالت  أرادتها ا النتائج يشمؿ وانما النية
 

                                                           
 .  79  ص 2217أصوؿ المحاكمات الجزائية  دار السنهور  القانونية وال مـو السياسية  مصر    الحديث عبدالرزاؽ فخر  1

 . 59 ص  1959  مصر  نهضةال مطب ة  الجنائ  القانوف ف  سببية  العبيد رؤوؼ 2

 . 125  صسابؽ مرجع  صر عنا تحديد الجنائ  القصد  حسن  نجيب محمود 3
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 اكيدة انها اال السموؾ مف الهدؼ او الغاية تمثؿ تكف لـ واف الت  بالنتائج تحيط االرادة اف فيه شؾ ال ومما

 ركابه احد لقتؿ باص ف  قنبمة يضع كمف .وتوق ها تمثمها قد الجان  كوف ف  لمسموؾ طبي   كأثر التحقؽ

 .ذلؾ رغـ بل مه ويمض  آخريف ركاب قتؿ الا سيؤد  ف مه أف أكيد  بصورة وي مـ
 

 ولكنها ."حياة انها  بأرادة فقط تتمثؿ ال ال مد القتؿ جريمة ف  النتيجة أرادة أف عما يؤكد اللقه فأف وعميه"

 قصػد الحػالتيف ف  ويكوناف متساوياف امراف ذما والتوقع االرادة فنف وعميه ممكفكأثر  الموت تتوقع ايضا

 .1القتؿ

 
 2النتيجػة والػا السػموؾ الػا متجهػة ارادة بوصػله القتػؿ قصػد اف نجػد تقػدـ مػا كػؿ ومف وتبيانه ر ذك تـ مما 

 .(تحققها الجان  قبؿ ما متا هممحتم او ةاكيد بأعتبارذا الجرمية النتيجة توقع يتطمب
 

 فػ  صػطلاد ألول لػه المكونػه عناصػر و  الجنػائ  القصػد ماذيػة تؤكػد التػ  الم طيػات ذػذ  كػؿ خػالؿ ومػف

 المبحػث فػ  سػنتناوله مػا وذػذا  3الجنػائ  القصػد مػف ال قابيػة التشػري ات موقػؼ الػا االف ننظػر رحهاشػ

 .الثان 
 

 واالرادة العمم عناصر من الحديثة الجنائية التشريعات موقف :العرع الثالث

 
 ونظرية ال مـ نظرية مف لكؿ مختصر واضح ت ريؼ ذناؾ يكوف فأ يجب لمتشري ات موقؼ يكوف اف قبؿ

 .االرادة
 

 رادةنفػ البشػرية الػنلس حقػائؽ يمثػؿ الجنػائ  القصػد فتقوـ عمػا أ النظرية ذذ  اف حيث :ال مـ نظرية :اوال

 النتيجه تحققت سوا  االجرام  تصميمه تمثؿ م ينة عقمية حركةاإلقداـ عما  الا تدف ه الت  ذ  االنساف

 بيف االحتمال  القصد او المباشر القصد يفب "ال مـ" التصور نظرية انصار نظر ف  فرؽ وال تتحقؽ لـ ـأ

 .ال مدية الجرائـ ف  الجنائ  القصد لتوافر كاؼ فكالذما والنتيجه الل ؿ
 

                                                           
 . 64ص  1988  بغداد  بابؿ مطب ة  المختمله وأوصافه ال مد القتؿ  حربة ابراذيـ سميـ 1

 148ص  سابؽ مرجع  الخاص القسـ ال قوبات قانوف شرح  شويش عبد ماذر 2

 ص  2222ر والتوزيػع  عمػاف    دار عمػار لمنشػاالردنػ  ال قوبػات قػانوف فػ  االشػخاص عمػا الواق ػة الجػرائـنمػور   س يد دمحم 3
36. 



21 

 تريػد فهػ  لمجريمػة المكػوف الل ؿ لتحقيؽ تتوجه االرادة فأ تري النظرية ذذ  فأ حيث :االرادة نظرية :ثانيا

 كؿ تريد اللاعؿ رادةإ فإ بؿ قانونا المحمية المصمحة اعم االعتدا  فيها يتمثؿ الت  النتيجة وتريد السموؾ

 .واق ه
 

 لقياـ تكل  ال وحدذا السموؾ رادةنف يضاأ النتيجة رادةا  و  السموؾ رادةإ يتطمب الجنائ  القصدفنف  عميه ومما

 .القصد

 
ومػف قيؽ غاية نحو تح اتجا ذ    رادةاإل فأ حيف ف  مستقرة ثابتة حاله ال مـ فأ رادةواإل ال مـ بيف واللرؽ
 .(رادةاإل نظرية ف  خذتأ الت  التشري ات ضمف

 
 33  مػادةال نػص خػالؿ مػف الجنػائ  القصػد تميػز انهػا فػ  االرادة بنظريػة اخػذ قػد :ال راقػ  المشػرع -أ

 منه.   83ف  نص المادة  ال راق  الجنائ  اللقه وكذلؾ عقوبات

عمػـ الجػان   الت ريػؼ  ضػمفيتو  الجنػائ  مقصػدل ت ريلػه فػ  االرادة نظريػة اعتمػد :التونسػ  المشػروع -ب
 .1(وقبولها ال ناصر ذذ  تحقيؽ الاته ارادأف تتجه و  الجريمة ب ناصر

 
 كػؿ تػرؾ قػد المشػرع بػأف القػوؿ الػا ذذػب منهػا االوؿ :مػذذبيف الػا أتجهػت ذلػؾ فػ  ال قابيػة القػوانيف اف

 المشػرع مػف كػؿ اعتنقػه حيػث ا والقضػ لملقػه نظريػات مػف وماتب هػا الجنػائ  القصػد بت ريػؼ مػايت مؽ

 وتضبط أحكامه تنظـ حتا او ونظرياته لمقصد ت ريلا يضع فمـ المصر  المشرع ذلؾ ف  وتب ه .2اللرنس 

 الجنػائ  القصػد  بػأف ذلؾ ف  رأ  لهـ وكاف والجزائر  والمغرب  التونس  ال قوبات قانوف كذلؾ .3م المه

 .(بالقانوف تختص أف مف اكثر با خالؽ صتتخ الت  االمور مف ذو
 

 الجنائية النظريات لظهور وذلؾ القانوف صمب ف  الجنائ  القصد ت ريؼ ايراد ثرأ فقد  ا خر المذذب ماأ

 تحر  وبضرورة  اللاعؿ شخصية وبأعتماد ال قاب  التلريد مبدأ بأعتناؽ المنادية اللكرية والتيارات الحديثة

  :القوانيف ذذ  ومف  ا جرامية النشاطات ميؿلتح ذلؾو  النلس ف  والنيات المقاصد وأستقضا 

 منه 43 مادة ف  1931 ل اـ اإليطال  ال قوبات قانوف •

 .منه 18 المادة مف الثانية اللقرة ف  1937 ل اـ السويسر  ال قوبات قانوف •

                                                           
 24.ص  مرجع سابؽ  لمخطأ ال امة النظرية  شويش ماذر 1

 . 322  ص1992  الموصؿ  والنشر عةطبالم الحكمة دار  ال قوبات قانوف ف  ال امة ا حكاـ شويش. عبد ماذر 2

 والجػنح الجنايػات ف  توافر  أشترط الذ  1810 اـع الصادر اللرنس  ال قوبات قانوف الجنائ  بالقصد أخذت الت  القوانيف أوائؿ مف 3

 تكوف. مـ يحدد او ي رفه لـ ولكنه
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 .منه 13 المادة ف  1935 ل اـ الصين  ال قوبات قانوف •

 .منه 27 المادة ف  1950 ل اـ اليونان  ال قوبات قانوف •

 .منه 41 المادة ف  الكويت  الجزا  قانوف •

 .منه 9 المادة ف  1994 ال اـ 12 رقـ اليمن  الجرائـ ال قوبات قانوف •

 قػانوف مػف 188 و187 المػواد نػص مػع وتطابقهػا  64و 63 المػواد نػص ا ردنػ  ال قوبػات قػانوف •

 .السور  ال قوبات

 
 مػف ونظرياته بالقصد يختص بما القانونية ت ريلاتها وحيدت عما تتلؽ لـ تشري ات أماـ ننانف وجدنا   ومما

 .واالرادة ال مـ
 

امػػا موقػػؼ ب ػػض التشػػري ات ال ربيػػة القريبػػة مػػف التشػػريع اللمسػػطين  منهػػا القػػانوف المصػػر  والقػػانوف 
 اإلردن  فه  عما النحو التال :

 

 واالرادة العمم نظرية من المصري التشري  موقف. 4

 مػف عمػدا   نلسػا   قتػؿ مػف  فػنص  ت ريلػه ةضػرور  الػا اشػار ولكنػه القصػد ي ػرؼ لػـ المصػر  المشػرع أف

 ذو الجنائ  القصد أف مف المشرع قصد عف ت بر النصوص مف منها وال ديد (مبان  ف  نارا   عمدا   وضع

 .1الضارة المترتبة عميها النتيجةالسموؾ ا جرام  وارادة  ارادة
 

 نائ  م تمدا  عما:جف  ت ريؼ القصد ال فقد اختمؼ  اما اللقه الجنائ  المصر 
 وامػػر المشػػرع ونواذيػػه فيػػتمكف  تػػهمخاللبالقصػػد الجنػػائ  ذػػو عمػػـ الجػػان  أف  أ نظريػػة ال مػػـ  - أ

لتحقػػػؽ القصػػػد اف تكػػػوف النتيجػػػة توق هػػػا الجػػػان  أمػػػا احػػػداث النتيجػػػة فهػػػو امػػػر يخػػػرج عػػػف ارادة 
ر ال مػد لػدي ذػػذ  النظريػة ذػو عنصػػر الجػان  ويػرتبط بقػوانيف التػػ  السػيطرة لػارادة عميهػػا فجػوذ

وانػػه كػػاف البػػد مػػف االخػػذ فػػ  االعتبػػار االرادة  نهػػا تحػػدد النشػػاط وتوجهػػه نحػػو أحػػداث   ذذنػػ 
 .النتيجة فميس كؿ ماي ممه اإلنساف يريد 

اف القصػػػد الجنػػائ  ذػػػو ارادة ارتكػػاب الجريمػػػة كمػػا حػػػددذا المشػػرع أ  انهػػػا ارادة  :نظريػػة االرادة - ب
واف االرادة الواق ػػػة ت نػػػ  االشػػػارة الػػػا الجانػػػب   لمصػػػمحة التػػػ  يحميهػػػا القػػػانوفاالعتػػػدا  عمػػػا ا

نحػػػو تحقيػػػؽ  الطريػػػؽ أمػػػاـ االرادة ويوجههػػػا ينيػػػرـ الػػػذ  مػػػالحركػػػ  فقػػػط دوف ا ذتمػػػاـ بػػػذلؾ ال 
 النتيجة الت  قد استهدفتها اإلرادة.

                                                           
  ال الميػة المطب ػة  والسػوادن  المصػر  التشػري يف فػ  ال امػة ونظرياتػه ا ساسػية مبادئه الجنائ  القانوف  عوض الديف مح  محمد 1

 . 443 ص  1963   مصر
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جانب ال مـ او التصور ا إلالبد مف وجود االرادة  :رأ  مختمط حوؿ نظرية ال مـ ونظرية واالرادة - ت
 ئمتهلمسا يمكف اف يكوف ال مـ او التوقع كافيا   ذ  ال نصر االيجاب  الل اؿ نحو النتيجة حيث ال

نػػه ال يمكػػف اف يقػػاؿ انػػه نعنػػد النتيجػػة الضػػارة او الخطػػرة ولكنػػه لػػـ يكػػف حػػرا  فػػ  توجيػػه ارادتػػه ف
 .ادة وعمـ م ا  تصرؼ عف عمد او بقصد لذا فأف الصحيح اف ال مد يتكوف مف ار 

 
 :القصد الجنائ  بمايم متا يتحقؽ وقد أكد اللقه المصر  

قد يبدأ اللرد سموكا  مشروعا  وبحسف نيػة ولكػف فػ  مرحمػة تاليػة لبػد  ال مػؿ التنليػذ  يػدخؿ القصػد  (1
وعميػػػه يسػػػأؿ اللاعػػػؿ جنائيػػػا  اذا كػػػاف السػػػموؾ االجرامػػػ  الػػػذ  نلػػػذ  الجػػػان  عقػػػب تحقػػػؽ   الجنػػػائ 

دخػوؿ مسػكف الغيػر بموافقػة صػحاب الشػأف اليكػوف جريمػة      يػرتبط سػببا  بالنتيجػةالقصػد الجنػائ
 .قصد جنائ يكوف ال (ولكف بمجرد زواؿ الرضا

 مػد إلػا ال قد يبدأ السموؾ مقترفا  بخطأ غير عمد  ثـ يتدخؿ ال مػد فػأف الجريمػة تتحػوؿ مػف غيػر (2
 .جريمة بال مدال

ر قصد الجان  نحو تحقيؽ نتيجة أخري فيتحمؿ الجان  اف يبدأ السموؾ بقصد نتيجة م ينة ثـ يتغي (3
 .م ه ذذ  النتيجة ا خري

اف يبدأ السموؾ بقصد جنائ  غير اف اللاعؿ ينتابه أثنا  ذلؾ ندـ ولكف ل وامؿ خارجػة عػف ارادتػه  (4
 .تتحقؽ النتيجة ا جرامية الت  بدأذا فأنه يسأؿ جنائيا  

 
أخػذ المصػر  الػذ  واللقػه لقصد وذلؾ ب يدا  عف المشرع اللقه المصر  ف  تحديد ا اتاجتهاد  ذ  وذذ

 ف  نظرية اإلرادة المكممة بال مـ. 
 

ومما نقدـ فأف ال مػد او القصػد الجنػائ  فػ  نظرتػ  ال مػـ واالرادة ذػو اتجػا  النشػاط االجرامػ  عػف عمػـ 
لملقػػػه  الصػػػالحيةذػػػذ   وارادة نحػػػو تحقيػػػؽ جريمػػػة ي اقػػػب عميهػػػا القػػػانوف والمشػػػرع المصػػػر  قػػػد اعطػػػا

 .الجنائ  ف  تحديد مسار القصد ومانتج عنه مف نظريات ف  عناصر القصد الجنائ 
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 االردني من نظرية العمم واالرادةموقف المشرع العقابي . 0
بػػرغـ اخػػتالؼ فقهػػا  القػػانوف فػػ  الصػػين التػػ  يقومػػوف بهػػا فػػ  ت ريػػؼ القصػػد الجرمػػ  والمسػػما ايضػػأ 

حقؽ ارادة الجان  الا مباشرة السموؾ ا جرامػ  بتف مف حيث الم نا القصد الجنائ  فأنهـ جمي ا  متلقو 
 .1واحداث النتيجة الجرمية المترتبة عميه مع عممه بها

  
المشػػرعيف لمقصػػد الجرمػػ  عػػف ت ريػػؼ اللقهػػا  مػػف حيػػث الم نػػا مػػع أخػػتالؼ كػػال يختمػػؼ ت ريػػؼ  وال

(  منػػػه بػػػأف القصػػػد 1/33لمػػػادة  وذلػػػؾ بكػػػوف اف قػػػانوف ال قوبػػػات ال راقػػػ  قػػػد عرفػػػه فػػػ  ا  صػػػياغاتهـ
توجيػػه اللاعػػؿ ارادتػػه الػػا ارتكػػاب الل ػػؿ المكػػوف لمجريمػػة ذادفػػا  الػػا نتيجػػة الجريمػػة التػػ    الجرمػػ  ذػػو

واف ذػػػذا الت ريػػػؼ يتضػػػمف عنصػػػر  القصػػػد وذمػػػا ال مػػػـ بالسػػػموؾ  (وق ػػػت او ايػػػة نتيجػػػة جرميػػػة أخػػػري
 .جرميةته التيجا جرام  ومايترتب عميه مف نتيجة وارادة ذذا السموؾ ون

 
النيػػة عمػػا أنهػػا ارادة  قػػد عػػرؼ فننػػه ( مػػف قػػانوف ال قوبػػات 63أمػػا المشػػرع االردنػػ  فػػ  نػػص المػػادة  
وقد رادؼ للظ النية ف  اصطالح القانوف االردن  ت بيػر القصػد  (أرتكاب الجريمة عما ماعرفها القانوف

 .2الجرم 
 

رمػػ  فػػ  جػػرائـ االعتػػدا  عمػػا حػػؽ االنسػػاف فػػ  تجػػدر االشػػارة بأنػػه الخػػالؼ بػػيف اللقػػه بػػأف القصػػد الج
بيحث نري أف اللقه االردنػ  قػد أعتمػد عمػا نظريتػ  ال مػـ واالرادة فػ    التكامؿ الجسد  ذو قصد عاـ

 .تكويف القصد
 

أ  مكػػاف وقػػع او فػػ  أ  زمػػاف  ال مػػـ بمكػػاف وزمػػاف ارتكػػاب الل ػػؿ االصػػؿ اف القػػانوف يجػػـر الل ػػؿ فػػ 
فجريمػػة التجمهػػر التػػتـ اال فػػ  مػػا فػػ  ب ػػض الجػػرائـ اف ترتكػػب فػػ  مكػػاف  لكػػف القػػانوف اشػػترطحػػدث و 

 .ترؾ االطلاؿ التتـ اال ف  مكاف خاؿ وكذلؾ جريمة .مكاف عاـ
 

عمػػا ب ػػض الجػػرائـ اف ترتكػػب فػػ  زمػػاف محػػدد كػػالجرائـ التػػ  ترتكػػب فػػ   ا ردنػػ  كمػػا اشػػترط القػػانوف
وقػػد يجتمػػع الشػػرطاف م ػػا وفػػ  نلػػس الواق ػػة  .يػػةزمػػف الحػػرب والجػػرائـ التػػ  ترتكػػب ب ػػد الكػػوارث الطبي 

 كنشتراط ال مـ بزماف ومكاف الجريمة كما ف  جريمة االعتدا  عما مسكف ليال.
 

                                                           
 . 62  ص2211ت القسـ ال اـ  مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع  االردف  محمد أحمد المشهران   شرح قانوف ال قوبا 1

 .217  ص2211كامؿ الس يد  االحكاـ ال امة ف  قانوف ال قوبات االردن . دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ص 2
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فػػ  نصوصػػه ب ػػض القصػػد الجنػػائ  قػػد أخػػذ التشػػريع االردنػػ  فػػ  أف القصػػد الجنػػائ  ب يػػدا  كػػؿ الب ػػد 
االرادة دوف ال مػـ  دأ بػوف االردنػ  أخػذ بموذلػؾ كػوف القػان  ومافيه مف عناصر  ف  نظريػة ال مػـ واالرادة

 .(وذو عكس اللقه االردن 
 
 موقف مشروع قانون العقوبات العمسطيني من نظريتي العمم واالرادة .1

مجموعػػة القواعػػد يتمثػػؿ بأنػػه ذػػذا القػػانوف  حيػػث اف  بدايػػة يجػػب الوقػػوؼ عمػػا ملهػػـو قػػانوف ال قوبػػات
والتلسػػير بشػػكؿ  فيهػػا الجػػرائـ وال قوبػػات والتػػدابير ا حترازيػػة والتػػ  تحػػدد  القانونيػػة التػػ  تضػػ ها الدولػػة

فالقاعدة القانونية تمتاز بألزاميتها وعموميتها وتجريدذا وأما عف صلة الدولػة فهػ  تكػوف ذات  .تلصيم 
اما الجز  اآلخر مف الت ريؼ فأنه مف أذـ خصائص قانوف ال قوبات وذػو مبػدأ   سيادة ف  ذذ  القواعد

يجوز الم اقبة عما ف ػؿ اال فػ  حػاؿ وجػود  حيث أنه ال  أنه العقوبة والجريمة اال بنص أ  :الشرعية
 .نص صريح عما تجريـ ذذا الل ؿ

 
  ال دالة وحماية المصػمحة ال امػة واللرديػة عمػا حػد سػوا  للرضجا  انوف ال قوبات أف ق :والمبدأ ال اـ

رتكػب المحظػور يكػوف عمػا عمػـ بال قوبػة ويكوف اللرد عما عمـ بما ذو مباح وماذو محظور وعنػدما ي
يحمػػ  اللػػرد مػػف أسػػتبداد القاضػػ  والمسػػاواة فػػ  تكييػػؼ  قػػانوف ال أف ولػػه وجػػه آخػػر وذػػو  التػػ  تنتظػػر 

 .(ريمهجالل ؿ وت
 

 1962( لسػنة 16فأنػه يطبػؽ فػ  فمسػطيف قػانوف ال قوبػات االردنػ  رقػـ    مف ناحيػة الواقػع اللمسػطين 
 :مف خالؿ مدخميف

وذ  القواعد ال امة الت  تت مؽ بما ذية القانوف وتطبيقه مف حيػث الزمػاف  :وبات ال اـقانوف ال ق - أ
 .والمكاف والجريمة والمسؤولية وغيرذا مف المبادئ ال امة

حيػػث تنػػاوؿ كػػؿ جريمػػة لوحػػدذا مبينػػا  أركانهػػا وعقوبتهػػا وكػػؿ مػػايت مؽ  :قػػانوف ال قوبػػات الخػػاص - ب
  .بها

 
حيػػث انػػه سػػار فػػ  نهػػج قػػانوف ال قوبػػات االردنػػ  وحتػػا ولػػو كػػاف  مشػروع قػػانوف ال قوبػػات اللمسػػطين و 

 .ذناؾ اختالؼ ف  كمية التقسيمات التا اتب ها المشرع اللمسطين  ولكنها ذات النهج الواحد
 

والتػ  تػنص عمػا  86المشرع اللمسطين  قػد عػرؼ فػ  نصوصػه القصػد الجنػائ  حيػث أنػه فػ  المػادة ف
ويجػػػب اف يتػػػوافر بهػػػا لػػػدي   الجػػػرائـ ال مديػػػة عمػػػا أنػػػه مػػػف بهػػػا فقػػػد أخػػػذ  دخػػػوؿ الجماعػػػات االرذابيػػػة



26 

أ  عمـ الجان  بأف التنظيـ يخالؼ أحكػاـ القػانوف     ال اـ ب نصريه ال مـ واالرادةئانالجان  القصد الج
 .وبالرغـ مف ذلؾ يقبؿ الت اوف او االلتحاؽ به

 
ع صػػػلة م ينػػػة فػػػ  الجػػػان  او قػػػد يتطمػػػب المشػػػر  :ال مػػػـ بػػػب ض الصػػػلات فػػػ  الجػػػان  او المجنػػػا عميػػػه

المجنػػا عميػػه كمػػا يقتضػػ  اف ي مػػـ الجػػان  بهػػذ  الصػػلات كػػ  يقػػـو القصػػد فػػ  الجريمػػة المرتكبػػة ومػػف 
 نػػه عنػػدما ال ت مػػـ الصػلات الخاصػػة بالجػػان  اف ت مػػـ المػػرأة التػػ  تحػػاوؿ اجهػاض نلسػػها بأنهػػا حامػػؿ 

 .أ  ينتق  قصدذا الجنائ  ال ترتكب جريمة عمديةأنها حامؿ 
 

  احتجػػاج الجػػان  بالقػػانوف انػػه وقػػع فػػ  غمػػط عنػػد تلسػػير  لنلسػػهوت امػػؿ المشػػرع اللمسػػطين  مػػع حالػػة 
القصػد ذػػو احتجػاج غيػػر مقبػوؿ فالقاعػػدة انػػه ال يغيػر اإلنسػػاف بجهمػه بالقػػانوف فػال مـ بالقػػانوف ملتػػرض 

 .ونظرا  الذمية ذذ  القاعدة فقط تأكدت ف  نص دستور  " اليغير بجهؿ القانوف "
 

ومف ذنا ومف خالؿ ماتـ ت ريله واثباته حسب نصوص ووقائع القانوف واف اختملت ب ض الكممات فػ  
 تلسير وتأكيد ال مـ لكف كمهػا اجتم ػت بػأف ال مػـ ذػو أدراؾ عقمػ  كامػؿ يػأت  مػف الػدماغ ويرسػ  سػابقا  

الػدماغ وال اف مػرتبط ب حومستقبال  داخؿ الدماغ الذ  ي طػ  الحػؽ لػه بػال مـ حيػث اف ال مػـ ذػو مصػطم
 .يكوف ذناؾ ارتباط ف  جوانب اخري مف جسـ االنساف

 
وعميه فأف ال مـ يأت  مف فكر وأدراؾ مرتبط ف  الدماغ ف مـ الجان  يكوف عممه مف ال قؿ والت مـ يػأت  

 .مف ال قؿ وال مـ يأت  مف ال قؿ
 

ت  مػف الوجػداف أ  أالتػ  تػ وعميه فنننا نجد ومف خالؿ مػاتـ بحثػه ودراسػته نظريػة تقػوؿ اف االرادة ذػ 
واف ال مػـ يػأت  مػف ال قػؿ فكػؿ م رفػة وعمػـ ذػ  تػدخؿ وتخػرج مػف الػدماغ "ال قػؿ" ذػذ    اللؤاد لانسػاف

 .1ذ  التركيبة النلسية والجسدية لانساف والت  تتكوف مف وجداف وعقؿ
  وتقػػديـ المسػػاعدةباإلضػػافة الػػا اتجػػا  أرادتػػه عػػف حريػػة وأختيػػار الػػا القيػػاـ باعمػػاؿ مػػف مثػػؿ الت ػػاوف 

( مف الجرائـ ال مديػة مػف تػوافر القصػد وا خػذ بػالركف الم نػو  مػف 87/1وكذلؾ أخذ  ف  نص المادة  
 .2ارادة وعمـ

 

                                                           
 .  رئيس قسـ عمـ النلس  جام ة الممؾ فهدالس ود  النلس عمـ خميؿ. عبداهلل كامؿ مصطلا 1

 وف ال قوبات الجزائر  قان 2
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قد أخذ بالقصد ف   نجد أف المشرع اللمسطين  قد سار ف  نهج المشرع االردن  وذلؾ كونه ذكرنا ومما 
ي ػػة مػػنهج ذػػذ  الجنايػػات مػػف قتػػؿ اوسػػرقة او أغمػػب نصوصػػه فػػ  الجنايػػات والجػػنح عمػػا اخػػتالؼ طب

 .ة وغيرذارس امف الدولما
 

وبمػػا أف القصػػػد ذػػو المصػػػدر الرئيسػػػ  فػػ  الجنايػػػات والجػػنح وذػػػو المسػػػيطر عمػػا نصػػػوص ال قوبػػػات 
. ولػػـ يأخػػذ المشػػرع اللمسػػطين  .عمػـ وارادة ـوف امػػايكػػنا سػػابقا  لالقصػػد الجنػػائ  كمػا أسػػم اللمسػطين  فػػأف

مػػػا أخػػذ فػػػ  دمػػج النظػػرتيف لتكػػػوف اشػػمؿ واوسػػػع فػػ  تحديػػد م ػػػالـ الجريمػػة وال قوبػػػة بنظريػػة م ينػػة وأن
 .المناسبة لها

 
وتحقيػؽ نتيجػة بصػرؼ النظػر  وارادة بتنليػذ جرم  ذػو ال مػـ بطبي ػة الل ػؿ ونتيجػة وظروفػهاف القصد ال

يػػه الػػدافع . فػػ  الوقػػت الػػذ  يت ػػدد ف.. لػػذلؾ فػػنف القصػػد واحػػد فػػ  جميػػع الجػػرائـ.عػػف أذدافػػه ودواف ػػه
فل  جريمة القتػؿ يقػوـ القصػد دائمػا  عمػا ال مػـ بماذيػة القتػؿ وطبي ػة الل ػؿ   ويتغير مف جريمة  خري

امػػػا الػػدافع فقػػد يكػػػوف االنتقػػاـ او التمهيػػػد   روح إنسػػػاف حػػ  زذػػاؽاو النتيجػػة التػػ  يػػػؤد  اليهػػا  وارادة ا
 .1او الحلاظ عما كرامة والشرؼ  او التخمص مف خصـ  لسرقة

 
بالدافع فيمػا يت مػؽ بقيػاـ الجريمػة وذػو الي ػد عنصػرا  فػ  التجػريـ  دب دـ االعتدا قاعدة ال امة تقض  وال

 .( ف االساس الم نو  لمتجريـ ذو القصد الجرم  او الخطأ الجزائ  غير المقصود
 

 يكوف عاما  او خاصا  او مباشرا  او أحتماليا  او بسيطا  او عمدا . الجرم والقصد 
 
 
 

  

                                                           
 . 124نبيه صالح  النظرية ال امة لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص 1
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  ير قصدية حث الثاني: األحكام العامة في الجرائم المب
 

تثيػػر الجػػرائـ الغيػػر عمديػػة مشػػاكؿ فقهيػػة بصػػورة تزيػػد عمػػا ثقػػؿ المشػػرع والتػػ  ت ػػرض بهػػا اللقػػه فػػ  
الجرائـ الغير عمدية وقد اصبح االمر غامضا عما رجاؿ القانوف بسبب التيارات اللقهية وصػراعها مػف 

النوع مف االنحراؼ الا مجاؿ تحميالتها وتكيلاتها القانونية ومف ذنا  اجؿ ضرب ال ناصر المختملة لهذا
 كانت مصطمحات مختملة تقؼ حائرا امامها اذ انها ت بر عف اتجاذات مت ارضة وفمسلات.

 
 المطمب األول: معيوم األحكام العامة في الجرائم  ير قصدية 

 
يطػة والحػذر الػذ  يقتضػيه النظػاـ القػانون  يراد بالخطأ الغير ال مد  ذو عػدـ إتخػاذ الجػان  واجػب الح

الشػخص  ميػة بينمػا يكػوف بوسػعر ث النتيجػة الجاحػدإوعدـ حيمولته تب ػا لػذلؾ مػف أف يػؤد  سػموكه الػا 
الم تاد اذا وجد ف  ظروؼ اللاعؿ اف يحوؿ دوف حدوثها كما لو اطمؽ شخص رصاصة بقصد الصػيد 

يتأكػػد مػػف  اف يبػػدأ سػػموكه بػػنطالؽ الرصػػاص أففأصػػاب انسػػانا فقتمػػه حيػػث انػػه كػػاف عمػػا الجػػان  قبػػؿ 
اساس الخطأ الغير عمد  ذو الػذ  سػبب  احتياطه ذو ـعدـ وجود انساف ف  المنطقة فنف اذماله وعد

يمثػػؿ الخطػػأ غيػػر ال مػػد  الػػركف الم نػػو  فػػ  الجػػرائـ غيػػر ال مديػػة كمػػا يمثػػؿ فيهػػا و  حػػدوث الجريمػػة
يسػػأؿ الجػػان  و  ط الػركف المػػاد  واالولػػ  ب القػة السػػبيبةال بػػد لتحقيػؽ الجريمػػة مػػف ارتبػػاو  سػموؾ الجػػان 

بالتال  يتخػذ و  لو لـ يكف يتوق ها ذلؾ النه كاف عميه اف يتوق هاو  ف  جرائـ الخطأ عف النتيجة الجرمية
د الجػرائـ الخطػأ اقػؿ خطػر جػالحذر لمنع وقوعها ما داـ ف  امكاف الشػخص الم تػاد توق هػا ونو  الحيطة

 .1مف الجرائـ ال مدية نظرا ل دـ اتجا  ارادة الجان  فيها الا النتيجةوبالتال  اقؿ عقابا 
 

فجػا   (مػف قػانوف الجػزا  الكػويت  44المشػروع الكػويت  فػ  المػادة  عرفت الخطػأ  ومف التشري ات الت 
مػػػا يمػػػ  "ي ػػػد الخطػػػأ غيػػػر ال مػػػد  متػػػوافر اذا تصػػػرؼ اللاعػػػؿ عنػػػد ارتكػػػاب الل ػػػؿ عمػػػا تحػػػو ال يأتيػػػه 

د اذا وجد ف  ظروفه بػأف اتصػؼ ف مػه بالرعونػة او التلػريط او االذمػاؿ او عػدـ االنتبػا  الشخص الم تا
 .2او عدـ مراعاة الموائح
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انه سموؾ م يػب ال يأتيػه رجػؿ بصػير وجػد فػ  ذات  وقد تـ ت ريؼ الخطأ مف محكمة النقض السورية 
 . (وؼ الخارجية الت  احاطت باللاعؿالظر 
 

الخطػػا او طبي تػػػه وتبيػػاف متػػػا نكػػوف امػػػاـ  تحديػػػد ماذيػػة 192لمػػادة وقػػد عػػرؼ المشػػػرع السػػور  فػػػ  ا
جريمة غير مقصودة فحا  ف  نصها مايم  "تكوف الجريمة غير مقصودة سوا  لػـ يتوقػع اللاعػؿ نتيجػة 

سػوا  توق هػا فحسػب بػأف و  ف مه او عدـ ف مه المخطئػيف وكػاف فػ  اسػتطاعته او مػف واجبػه اف يتوق هػا
 1بنمكانه اجتنابها"

 ..ذما د بيف المشرع ف  نص تمؾ المادة بيف حالتيفوق
 .حالة الخطأ مف غير توقع وذنا يكوف الجان  لـ يكف يتوقع النتيجة - أ

ذنا الجان  توقع النتبيجة لكنه ي تمد عمىمهارته وقدرته فػ  تجنبهػا وممػا :حالة الخطأ مع التوقع - ب
ذػو التوقػع وحالػة الخطػأ مػف غيػر و  تقدـ نجػد اف المشػرع قػد اقػر بوجػود الخطػأ بصػورتيه الخطػأ الػواع 

ذلؾ كوف اف كثير مف االخطا  الت  تمش  القاعدة القانونية تمارس ويتـ تشريع ال قاب اليها مف و  توقع
 .2موقلها مف الخطا الواع و  سنتناوؿ اذـ التشري اتو  اجؿ ضبط حالة الخطأ الجنائ 

 
 ريمعيوم الخطأ الواعي في قانون العقوبات المصالعرع االول: 

 
لما يثار حػوؿ الخطػأ مػف اشػكاليات تت مػؽ و  اف نظرية الخطأ ت د مف أعقد المسائؿ ف  القانوف الجزائ 

 كػذلؾ عمػاو  احيانا بملهوـ الخطأ وعناصػر  واحيانػا اخػري بالمسػؤولية المترتبػة عمىاخطػا  ب ػض المهػف
الػذ  قػد يشػارؾ بخطئػه ت دد االخطا  مػف قبػؿ الجػان  والغيػر او مػف قبػؿ الجػان  اوالمجنػ  عميػه ذاتػه 

ف  حصوؿ النتيجة الجرمية والت  يسأؿ عنها الجان  بالرغـ مػف ذلػؾ مػا داـ خطػأ المحنػ  عميػه يػدخؿ 
 .3ضمف دائرة التوقع مف مثمه

 

لقضػػا  ا د  بهػػاتػػهيمكػػف اف ينظريػػة عامػػة لمخطػػأ الجزائػػ  قػػد أخػػذ حيػػث اف قػػانوف ال قوبػػات المصػػر  
الخطأ وعناصػر  مقتصػر المشػرع المصػر  عمػا تحديػد  ملهوـ واللقه فجا ت نصوصه خالية مف تحديد

ركف المحػؿ وذ : دة ثالثة اركاف و القتؿ مقصودا اـ غير مقص تجديدا ف  جرائـو  ولتأكيد  الخطأ صور
 .الركف الم نو و الركف الماد  و 
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د الم نػو  الػذ  ي ػ يختمػؼ عنػه فػ  الػركفو  ويشترؾ القتؿ غير المقصود مع المقصود ف  ركن  المحؿ
–الخطػػأ الجسػػيـ و  الخطػػأ المػػدن –الخطػػأ الجزائػػ  –الغيرمقصػػود : الكممػػات الدالػػة  فارقػػا اساسػػيا بينهمػػا

 .الخطأ الالوع –الخطأ الواع  –الخطأ المهن  –الخطأ البسيط الخطأ ال اد  
 

المصػػر  فػػ  قػػانوف ال قوبػػات الجريمػػة غيػػر المقصػػودة او الخطػػأ بػػؿ اكتلػػا بػػذكر  ولػػـ ي ػػرؼ المشػػرع
ا الخطػػأ مػػف االذمػػاؿ وقمػػة االحتػػراز وعػػدـ مراعػػاة القػػوانيف واالنظمػػة تاركػػا الت ريػػؼ الجتهػػاد صػػور ذػػذ

اللقػه والقضػا  وذػػذا ادي الػا ت ػػدد الت ريلػات واختالفهػػا والمشػرع المصػر  لػػـ يػورد صػػور الخطػأ بػػنص 
مػف   هامف قػانوف ال قوبػات ونصػ 238مستقؿ وانما اوردذا ف  م رض الجريمة لمقتؿ الخطأ ف  المادة 

تسبب خطأ ف  موت شخص اخػر فػنف كػاف ذلػؾ ناشػئا عػف اذمالػه او رعونتػه او عػدـ احتػراز  او عػدـ 
بغرامػػة ال و  االنظمػػة ي اقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػتة اشػػهرو  مراعاتػػه لمقػػوانيف والقػػرارات والمػػوائح

 :تتجاوز مئت  جنيه او بنحدي ذاتيف ال قوبتيف
 

تلسػػير  حسػػب و  خطػػأالد ماذيػػة يػػفػػ  تحد رقوبػػات لػػـ يحسػػف االختيػػاالمصػػر  فػػ  قػػانوف ال  اف المشػػرع
االصوؿ القانونية كما ف ؿ المشرع السور  الذ  كاف كامؿ الوضوح ف  ايجػاد التلسػيرات الواضػحة فػ  

 لمخطأ بكافة صورة وت ريله بنص صريح.و  قانوف ال قوبات
 

نحالتػه بوأسػبابه وأف ال يكتلػ  الخطػأ وصػور  تحديػد  شػرع المصػر  اف يكػوف شػامال فػ مال فوجب عمػا
  .1تلسير و  االجتهاد ف  تحديد و إلا اللقه والقضا  

 
 معيوم الخطأ الواعي في قانون العقوبات االردنيالعرع الثاني: 

 
الخطأ مػف  ربذكر صو  .بؿ اكتلا.االردن  أيضا لـ ي رؼ الجريمة الغير مقصودة او الخطأ اف المشرع

 القضػػػا  وذػػػذا بػػػدور  أدي إلػػػا ت ػػػدد الت ريلػػػاتو  الت ريػػػؼ الجتهػػػاد اللقػػػهاؿ وفمػػػة االحتػػػراز تاركػػػا مػػػاالذ
 .اختالفهاو 
 

ريلػػات كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ الت ريػػؼ عنػػدما يػػري ضػػرور   وذنػػا نػػري اف المشػػرع االردنػػ  أخػػذ بػػب ض الت
بت ريؼ فاعػؿ الجريمػة والشػريؾ فيهػا والمحػرض عميهػا والشػروع بهػا  2قصوي بذلؾ فقاـ المشرع االردن 
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ي ػرؼ السػرقة والمػؤامرة –افع عما ارتكابها ف  القسـ ال اـ مػف قػانوف ال قوبػات وفػ  القسػـ الخػاص والد
 عمىأمف الدولة وال مؿ االرذاب 

 
وكاف لزاما عما المشرع االردن  ايراد ت ريؼ كامؿ متكامؿ لمخطػا الػذ  ذػو تلصػيؿ شػامؿ فػ  القػانوف 

 الجزائ  وعدـ ترؾ ملرداته الا اللقه والقضا  
 
مف قانوف ال قوبػات االردنػ  التػ  حػددت احػدي صػور الخطػأ بقولػه "ت ػد  64ذنا نجد ف  نص المادة و 

الجريمػػػة مقصػػػودة واف تجػػػاوزت النتيجػػػة الجرميػػػة الناشػػػئة عػػػف الل ػػػؿ قصػػػد اللاعػػػؿ اذا كػػػاف قػػػد توقػػػع 
عػػدـ  وأاالذمػػاؿ او قمػػة االحتػػراز  حصػػولها فقبػػؿ بالمخػػاطرة ويكػػوف الخطػػأ اذا نجػػـ الل ػػؿ الصػػادر عػػف

 االنظمة و  مراعاة القوانيف
 

وذػو قػد جمػع   المشرع االردن  قػد تػداخؿ مػا بػيف صػور الخطػأ مػع صػورة القصػد االحتمػال وعميه فنف 
فػػ  مػػادة واحػػدة صػػورتيف مختملتػػيف لمػػركف الم نػػو  وذػػذا ازداد مػػف صػػ وبة التلسػػير لمخطػػأ ب ػػد اف تػػـ 

ع االردنػ  وجهػة نظػر اخػري حيػث انػه نػص فػ  .وكاف لممشر .التداخؿ ما بيف القصد االحتمال  والخطأ
وذػػو مػػف سػػبب مػػوت احػػد عػػف اذمػػاؿ او قمػػة احتػػراز عػػو عػػدـ مراعػػاة القػػوانيف واالنظمػػة  343المػػادة 

االردنػػ  حػػد د صػور الخطػػأ دوف ت ريلػػه  عوقػب بػػالحبس مػف سػػتة اشػػهر الىػثالث سػػنوات "وذنػػا المشػرع
 رع االردنػػػ  قػػػد كانػػػا متلقػػػيف فػػػ  عػػػدـمشػػػالعميػػػه فػػػنف المشػػػرع المصػػػر  و و  بنصػػػوص شػػػاممة وواضػػػحة

 اكتؼ المشرعيف ف  سرد صور الخطأ دوف ت ريلهو  ت ريؼ واضح لمخطأ بكافة اعرافهرضاذما وأراد 
 

 معيوم الخطأ الواعي في مشروع قانون العقوبات العمسطينيالعرع الثالث: 
 

بػات االردنػ  والػذ  قػد مػف القػانوف ال قو  64د أخػذ نػص المػادة قػحيث أف المشرع اللمسػطين   64مادة 
القصػػد االحتمػػال   اف 2222قػػد اسػػت مؿ المشػػرع اللمسػػطين  فػػ  قػػانوف ال قوبػػات ل ػػاـ و  عرفنػػا  سػػابقا

مقػػػدار ذػػػذا التوقػػػع المػػػؤد  و  والخطػػػأ الػػػواع  يػػػتـ التلريػػػؽ بينهمػػػا بنسػػػبةالتوقع لحػػػدوث النتيجػػػة الجرميػػػة
ادنػػا سػػمـ القصػػد ويميػػه الخطػػا الػػواع   لمنتيجػػة والتػػ  اعتمػػدت اف القصػػد االحتمػػال  بدرجػػة التوقػػع فػػ 

مف التوقػع فػ  القصػد االحتمػال  ممػا نجػد  اف المشػرع اللمسػطيف قػد  والذ  تكوف فيه نسبة التوقع ادنا
  ."مف قانوف ال قوبات االردن  ف  نصوصه مع التوضيح بنسبة التوقع بذلؾ64اخذ بنص المادة "
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جرائـ القصدية والجرائـ غير قصدية  فننػه أشػار بحثنػا إلػا الوعميه فنننا قد تناولنا ف  اللصؿ التمهيد  
تحديد الجريمة بتكوينها القصد  والغير قصد  مستنديف بذلؾ إلا ركف اساس  أال وذو الركف الم نو  
الحاضر ف  الجرائـ القصدية لما ي تمد عما  تكوينه مف إرادة وعمـ  أما ف  الجرائـ الغير قصػدية فننػه 

 صر الركف الم نو  بشكؿ قانون  واضح. ال ي تمد عما عنا
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 العصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتمالي  ثر اإلرادة في تكوين القصد اال
 

إف اإلرادة والت  قد تناولنها ف  اللصؿ التمهيد  والت  أقرذػا القػانوف حسػب نصوصػه بأنهػا ذػ  أسػاس 
نننػػا فػػ  فصػػمنا ذػػذا سػػنتناوؿ اإلرادة ودورذػػا فػػ  تكػػويف القصػػد االحتمػػال  الػػركف الم نػػو  فػػ  القصػػد  ف

لػػا رأ  اللقهػػا   ملسػػريف ماذيػػة القصػػد االحتمػػال  وملهومػػة وعناصػػرة مسػػتنديف بػػذلؾ إلػػا التشػػري ات وا 
 القانونييف حوؿ اإلرادة ومكانتها مف القصد االحتمال . 
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 القصد األحتماليالمبحث األول: معيوم 
 

بػػذكر النتيحػػة تلػػ  يجػػة والسػػموؾ تػػأثيرا  متبػػادال  فحينمػػا اليحػػدد المشػػرع السػػموؾ ا جرامػػ  بػػؿ يكاف النت
ا جراميػػػة فالمقصػػػود بػػػذلؾ ذػػػو اف كػػػؿ سػػػموؾ يػػػؤد  الػػػا تحقيػػػؽ ذػػػذ  النتيجػػػة ذػػػو المقصػػػود بػػػالتجريـ 

 .1والمنع
 

ال راقػ  وأمػا أف  ( مػف قػانوف ال قوبػات425مػادة   فإنسػاف مػ وأف مايهـ المشرع ذو الحلػاظ عمػا حيػاة
حصػػمت الوفػػاة فػػال تهػػـ كيليػػة الل ػػؿ الػػذ  وق ػػت فيػػه او الوسػػيمة التػػ  اسػػتخدمت سػػوا  كانػػت ماديػػة او 

 .م نوية
 

ذمػػػا المػػػدلوؿ المػػػاد  والمػػػدلوؿ   وذنػػػاؾ تنػػػازع داخػػػؿ اللقػػػه الجنػػػائ  حسػػػب مػػػدلوالف النتيجػػػة الجرميػػػة
 .يةالقانون   اذ ينظر لمنتيجة مف ناحية مادية وناحية قانون

 
ذ  التغير الذ  يحدث ف  ال الـ الخارج  المحيط بشػخص الجػان  بسػبب  :أ( النتيجة بمدلولها الماد 

السػموؾ الػػذ  ارتكبػه او انهػػا ا ثػر الػػذ  ينػتج عػػف السػػموؾ الػذ  تدركػػه الحػواس ولكػػف لػيس كػػؿ متغيػػر 
مػػػه المشػػػرع محػػػؿ يحدثػػػه السػػػموؾ فػػػ  ال ػػػالـ الخػػػارج  يكػػػوف نتيجػػػه جرميػػػه انمػػػا فقػػػط التغيػػػر الػػػذ  يج 

 .م ينة بينما تكوف أمرٌا أخر ف  غيرذا فقد تكوف واق ة ما نتيجة ف  جريمة  اعتبار
بينمػا يكػوف فػ  جريمػة السػرقة  2أف حمؿ السالح يكوف النتيجة ف  جريمػة حمػؿ السػالح بػدوف تػرخيص

 .حمؿ السالح ي تبر ظرفٌا مشدداٌ في تبر 
 

مػػاد  فكػػرة نسػػبية  نهػػا تختمػػؼ مػػف جريمػػة  خػػري والم يػػار وعميػػه يمكػػف القػػوؿ أف النتيجػػة بمػػدلولها ال
ذو نص القانوف وتأثيرا  بالمػدلوؿ   الذ  ي وؿ عميه فيما لوكانت النتيجة عنصرٌا ف  الركف الماد  أـ ال

 :لجرائـ عما النحو التال بتحديد تقسيـ االلقه  قاـجة يالماد  لمنت
 (.(ةالجرائـ المادي جرائـ ذات نتيجة أطمؽ عميها   .1
 .3((الجرائـ الشكمية جرائـ غير ذات نتيجة أطمؽ عميها   .2

 

                                                           
 .979ص   1967عادؿ عازر  االنظرية ال امة ف  ظروؼ الجريمة  المطب ة ال المية  القاذرة   1

 .1992السنة  3مف قانوف االسمحة ال راق  رقـ  2\4ينظر ف  نص المادة  2

 .123ص 1961عمر الس يد رمضاف  فكرة النتيجة ف  قانوف ال قوبات  مجمة القانوف واإلقتصاد   3
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سػوا   .1ذػو االعتػدا  عمػا المصػمحة او الحػؽ الػذ  يحميػه القػانوف :النتيجة مف حيث مدلولها القانون 
فأزذػاؽ روح اإلنسػاف   بالمصمحة الت  يحميها القانوف او تهديدذا بػالخطر ضررنتج عف ذذا االعتدا  

عما حؽ االنساف ف  حياته وايذا  اإلنساف ف  جسد  ذو ا عتدا  عمػا حػؽ اإلنسػاف  ماذو اال عدواف
 .ف  سالمة جسد  وقد ميز اللقها  وفقٌا لمدلوؿ النتيجة القانوف بيف نوعيف مف الجرائـ

الجػػػرائـ التػػػ  تترتػػػب نتػػػائج ضػػػارة مػػػف أذػػػدار او انتقػػػاص مػػػف الحػػػؽ الػػػذ  يحميػػػه  :رجػػػرائـ الضػػػر  -1
 .القانوف

فه  الجرائـ الت  تتحقؽ بوجود التهديد الذ  يكوف بأمكانه النيؿ مػف الحػؽ موضػوع  :ـ الخطرجرائ -2
 .الحماية مف قبؿ المشرع

 
قػوؿ الػب ض مػف اللقهػا  انهػا نتيجػة ذات مػدلوؿ مػاد  ويػتـ ت ريلهػا انهػا فيأما مدلوؿ النتيجة المحتممػة 

صػرفا الػا نتيجػة مباشػرة اخػري  نالػذ  كػاف مالنتيجة الت  تقع كأثر لمل ؿ والت  تتجاوز القصد الجان  
 .سوا  توق ها الجان  او لـ يتوق ها

 
ويتحقػؽ ظػرؼ ا قتػراف اذا كانػت الجريمػة ا خػري  .بحيث تتوافر السببية بيف ذذا الل ؿ المغايرة لمقصد

 .المسؤولية عما الجريمة الت  ساذـ فيهااقتصرت جريمة االولا فنذا لـ يكف كذلؾ نتيجة محتممة لم
 
ـ ئالنتيجػة المحتممػة فأخػذ بالمػدلوؿ القػانون  ويضػ ها ضػمف جػرا فيػروف اف مػفالرأ  اآلخر لملقها   اام

عمػا أرتكػاب  ترتػبالخطر في رفها انها واق ػة مسػتقبمية ممكنػة فهػ  جػائزة الوقػوع كثيػرة ا حتمػاؿ كػأثر 
وذػػ    حميػػه القػػانوفالجريمػػة ا صػػمية المتضػػمنة خطػػر أحتمػػاؿ حػػدوث اعتػػدا  ينػػاؿ مػػف الحػػؽ الػػذ  ي

 .2(حتماؿاالمكاف واإل ر ذذا االتجا  م يار لمخطر ويمر  حبالراج
 

 ومعيومو القصد األحتمالي :المطمب األول
 

يكوف القصد مباشرٌا اذا قصد الجان  نتيجة ف مه أ  السموؾ او نتائجه سوا  كانت ذذ  النتػائج محػدودة 
ي تمػد قتػؿ مػف ي ترضػه فػ  عمػؿ كػائف مػف  كمف ي تمد قتؿ شػخص آخػر اـ كانػت غيػر محػدودة كمػف

امػا القصػد ا حتمػال  فين ػرض فػ  صػورة مػا اذا اراد الجػان  نتيجػة م ينػة فتنشػأ   يكوف ذػذا الم تػرض
 .عف ف مه نتيجة او نتائج آخري لـ يكف مقصدذا

                                                           
 .2  ص1999كامؿ الس يد  شرح قانوف ال قوبات ا ردن  الجرائـ الواق ة عما االنساف. مكتبة دار الثقافة  عماف   1

 .221  ص1964ذالؿ ثروت  نظرية الجريمة مت دية القصد  دار الم ارؼ  االسكندرية   2
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مقصػودة واللرؽ بيف النوعيف يتمثؿ ف  اف القصد المباشػر يكػوف بالقيػاس الػا نتيجػة الل ػؿ او نتائجػه ال

 مف الجان  مباشرة 
 

امػػا القصػػد ا حتمػػال  فيكػػوف بالقيػػاس الػػا النتػػائج االخػػري التػػ  ترتػػب عمػػا ذػػذا الل ػػؿ ب ينػػه بغيػػر اف 
يكوف الجان  قد قصدذا مباشرة وانما كانت نتػائج محتممػة لل مػه وذػذا النػوع مػف النتػائج يبػدوا مػف حيػث 

توقع النتيجة حيػث تمثمػت فػ  ذذنػه ولكنػه واف لػـ فقد يكوف الجان  قد    مدةتقصد الجان  ف  صور  م
يكتػػرث بهػػا بحيػػث كػػاف محققهػػا او عدمػػه لديػػه سػػوا  فيمضػػ  فػػ  ف مػػه وتحػػدث  يكػػف قػػد ارادذػػا فانػػه لػػـ

 .النتيجه
 

قتػػؿ عػػدو لػػه بالسػػـ فيضػػع لػػه فػػ  ط امػػه مػػادة سػػامة وال يمن ػػه مػػف ذلػػؾ كونػػه قػػد توقػػع اف  كمػػف يريػػد 
وقػد يكػوف الجػان  قػد توقػع ذػذ  النتيجػة ولكنػه لػـ  ( خروف ويموتػوفمشاركة الط اـ المسموـ اشخاص ا

يقبمهػا ولػـ يردذػا واعتمػد عمػا الػػتخمص منهػا بمادتػه كمػف يسػير بسػػيارة بسػرعه كبيػرة فػ  طريػؽ مػػزدحـ 
ويتوقػػع اف يصػػدـ ب ػػض المػػارة فيقتمػػه او يجرحػػه ولكػػف ذػػو قػػد اعتمػػد عمػػا مهارتػػه بالقيػػادة لتلػػاد  ذػػذ  

 .النتيجة
 

يكوف الجان  قد توقع ذذ  النتيجة فػ  حػيف انػه يجػب كػاف عميػه توق هػا كمػف ي تػد  عمػا امػرأة وقد ال 
 الا االجهاض. بحبمة بالضرب وذو يجهؿ انها حامؿ فيؤد  الضر 

 
ؽ النتيجػة ولكػف تحققهػا كػاف محػتمال وذػ  فػ  يػتحق اف  جميع الصور لـ ي مؿ اللاعؿ عمػوعميه فننه 

لسػؤاؿ عػف النتيجػة ا ا  طرحػ أف يكػوف ذنػاؾولكف وجػب  اشر واالذماؿصورذا ذذ  وسط بيف القصد المب
التػ  وق ػػت كمػػا لػػو كانػػت مقصػودة مػػف اللاعػػؿ وبالتػػال  تتسػػاوي المسػؤولية فػػ  حػػالت  القصػػد المباشػػر 

 .والقصد االحتمال 
 

لقػه اتجػا  القصػد االحتمػال  وتركهػا الػا ال هالتشػري ات الحديثػة التػ  وقلػت صػامتومع أف ذنػاؾ ب ػض 
 .مف التشري ات الت  اصدرت نصوص واضحة حوؿ القصد االحتمال ب ض ذناؾ و 
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 ي في التشريعات العقابية الحديثةالعرع االول: معيوم القصد االحتمال
 

يتحقؽ القصد االحتمال  ف  القتؿ اذا استهدؼ الجان  مف ف مه لتحقيؽ نتيجة م ينه ويتوقع احتماؿ اف 
مثػػاؿ: مػػف يشػػو  جسػػد اخػػر أف يقػػع  ا الل ػػؿ قػػابال لهػػذا االحتمػػاؿ تحػػدث وفػػاة انسػػاف كنتيجػػه اخػػري لهػػذ

 .لك  ي د  ويجهز  لمتسوؿ وذو يتوقع موته ومع ذلؾ يمض  بل مه قابال بهذا االحتماؿ او النتيجة
 

 وقد بحثنا ف  ب ض التشري ات ال ربية الحديثة القريبة مف واق نا اللمسطين  وكانت عما النحو التال :
 
 حتمالي في قانون العقوبات المصريالقصد اال .4

اف القصػػػػد االحتمػػػػال  مػػػػف االبحػػػػاث المهمػػػػة التػػػػ  افػػػػاض بهػػػػا فقهػػػػا  القػػػػانوف الجنػػػػائ  وتحديػػػػدا اللقػػػػه 
وقد كاف الخالؼ بيف اللقها  كبير فيما يت مؽ بتحديػد نطػاؽ القصػد االحتمػال  ومػدي النتػائج  .االلمان 

 ريػػػػػؼ لمقصػػػػػد االحتمػػػػػال  فػػػػػ  قػػػػػانوف ال قوبػػػػػات تأ  رد و ولػػػػػـ يػػػػػ 1(هػػػػػا عمػػػػػا الجػػػػػان ئعب التػػػػػ  يمقػػػػػ  
البػد اف .متأثرا باللقه اللرنس  الا القوؿ بانه لتوافر القصػد االحتمػال  وقد اتجه اللقه المصر .المصر 

ا  يكوف لدي الجان  اوال قصد مباشر الا احداث نتيجة م ينه ي اقب عميها القانوف فتحدث اخري متوق ػ
 .جريمة غير عمديةعف دي الجان  قصد مباشر فال يسأؿ اال تجاوز ما اراد  فاذا لـ يكف ل

 
الظػػاذر  وال ينطبػػؽ وذنػػا فػػاف ذػػذا الػػرأ  واصػػحابه ال يقػػروف بوجػػود القصػػد االحتمػػال  بم نػػا  المتميػػز 

الف مػػػا وصػػػلو بػػػه القصػػػد عمػػػا القصػػػد االحتمػػػال  وذلػػػؾ كونػػػه قػػػد تجػػػاز الجريمػػػة  كثػػػر مػػػف جريمػػػة  
ومف ذنا يتضح لنا الخطأ الذ  تقـو فكرة القصد  2عما القصد المت د  االحتمال  ذو ف  الواقع ينطبؽ

كونػه حاويػا لمقصػد باالحتمال  ف  مصدر فه  تتجاذؿ طبي ة ذذا القصػد وال ت تػرؼ بقيمتػه القانونيػة و 
حيػث انهػػا تحػػدد  عمػا نحػػو تبت ػد فيػػه عػػف طبي تػه ونطاقػػه الػػذ   يػػةالمباشػر مػػف حيػث مسػػؤوليته ال مد

 .نواع القصد الجنائ أ يميز  عف باق 
 

عما القصد االحتمال  باعتبار  احدي صػور  با خذ  صر ويتدخؿ جز  مف اللقها  مطالبيف المشرع الم
 .3القصد الجنائ  من ا لمتأويؿ والخالؼ ف  شانه

 

                                                           
 58  ص 2212لجنائ   جام ة بغداد  فراس عبد المن ـ عبد اهلل  المؤتمر ال مم  الثان  لقسـ القانوف ا 1

 . 456ص 1982احمد اميف  شرح قانوف ال قوبات اإلردن   الدار ال ربية لمموسوعات  بيروت   2

 . 188  ص1976محمد سام  النبراو   شرح ا حكاـ ال امة لقانوف ال قوبات الميب   جام ة بن  غاز   كمية الحقوؽ   3
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 :قتػؿ ال مػدنيػة اللديػه ت فاف القصد االحتمال  ياخذ حكـ القصد المباشر فيساؿ اللاعؿ مف توافر  عميهو 
ف القصػػد االحتمػػال  يلتػػرض اف اللاعػػؿ فػػ  سػػبيؿ تحقيػػؽ الغػػرض الػػذ  اراد  مػػف اتيػػاف ف مػػه او ذلػػؾ ا

 .عما ف مه ستترتبسملا حدوث النتيجه الت  توقع نشاطه االجرام  قد 
 

التػػ  ة بالغػػمال ويكػػوف اللاعػػؿ قػػد وضػػع تحقيػػؽ مشػػروعه فػػوؽ مرتبػػة احتػػراـ الغيػػر ممػػا يصػػله باالنانيػػة
عمػػا النحػو المتقػػدـ ي ادلػػه  فػػ  حالػػة حػدوثها فالقصػػد االحتمػال ة جريمػػة المحتممػتج مػه جػػديرا ب قوبػة ال

ال مدية ذلؾ انػه قػد تػوافر لػه عنصػرا  ة القصد المباشر ف  القيمة القانونية ويكل  مثمه لتقوـ به المسئولي
 .ارادةو  عمـ  القصد الجان 

 
قػػد تػػوافرت بقبػػوؿ النتيجػػة ذلػػؾ اف القبػػوؿ ذػػو  :واالرادة .فػػال مـ: قػػد تػػوافر بتوقػػع الوفػػاة اثػػرا  ممكنػػا  لل مػػه

ثػـ كػاف االحتمػاؿ اف يػؤد  ذػذا   ارادة متجه الا النتيجة فمف يرتكب ف ػال  لكػ  يحقػؽ بػه غرضػا  م ينػا  
  .الل ؿ نتيجة اخري يقبؿ حدوثها

 
قػػد عػػدت عػػف  (محكمػػة الػػنقض المصػػريةوعميػػه فقػػد كػػاف ذنػػاؾ قػػرارات قضػػائية اتخػػذت ذلػػؾ ومنهػػا:  

القصػػد  وقضػػت فػػ  شػػأنه بقولهػػا   هػػا بػػذلؾ فػػ  حكػػـ بهػػا م تػػدي فيػػه لت ريػػؼ القصػػد ا حتمػػال اقتناع
يه ثانوية غير نوذو اليمكف ت ريله اال بأنه  (ا حتمال  يقوـ مقاـ القصد ا صيؿ ف  تكويف ركف ال مد

 .مؤكدة تختمج بها نلس الجان  الذ  توقع النتيجة
 

لقػه الػذ  الوقاـ بتركه الا  حتمال القصد االبيأخذ ف  نصوصه قدـ نجد اف المشرع المصر  لـ تومما 
صػلة وأنقسػػـ اللقػػه المصػر  الػػذ  يتبػػع اللقػه اللرنسػػ  كمػػا فػػ  ال ا حتمػػال  ذػو ايضػػا  لػػـ ي طػ  القصػػد

 .التشريع الا اب اد القصد ا حتمال  عف الواق ية القانونية
 

ظػاذرا  مبػررا  يػة الل ميػة التػ  بحاجػة الػا اف يكػوف د اف القصد ا حتمال  يمتاز بأذميته القانونيمع التأك
 ومتواجد ف  نصوص التشريع بشكؿ واضح.

 
ب ػػد التشػػريع ال قػػاب  الصػػمر  وجػػب البحػػث عػػف القصػػد االحتمػػال  فػػ  قػػانوف عقػػاب  آخػػر وذػػو قػػانوف 

 ال قوبات ا ردن .
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 القصد االحتمالي في قانون العقوبات االردني . 0

مػػف قػػانوف ال قوبػػات  (64 حػػث فػػ  فكػػرة القصػػد االحتمػػال  وذلػػؾ فػػ  المػػادة د بقػػاف المشػػرع االردنػػ  
 ػػد الجريمػػة مقصػػودة واف تجػػاوزت النتيجػػة الجرميػػة الناشػػئة عػػف الل ػػؿ قصػػد اللاعػػؿ اذا توالتػػ  نصػػت 

كاف متوقع حصولها فقبؿ بالمخاطرة مف ذنا فاف المشرع االردن  قػد ج ػؿ القصػد االحتمػال  مػف حيػث 
اقدامػه  حػاؿة م ادال لمقصد المباشر وتكمف فكػرة القصػد االحتمػال  فػ  اف يتوقػع الجػان  القيمة القانوني

حػػػدث ويحتمػػػؿ اف ال يحػػػدث ومػػػع ذلػػػؾ يرتكػػػب ف مػػػه تعمػػػا ف مػػػه نتيجػػػة ممكنػػػه لهػػػذا الل ػػػؿ يحتمػػػؿ اف 
 .حدث النتيجةلت
 

سػت الزمػة لمل ػؿ االردن  اف النتيجة التػ  تحػدث التوقػع ليكاف ذناؾ رأ  واضح التلسير مف اللقه وقد 
ف اللرؽ بيف القصد المباشر والقصد كميواف مكاف حدوثها ف  نظر الل ؿ قد يواز  امكاف حدوثها وذنا 

االحتمال  فل  االوؿ تكوف ارادة اللاعؿ متجه الرتكاب الل ؿ مع توقع النتيجة كأمر الـز ف  حيف انها 
حػػػدوثها وبالتػػػال  فػػػاف اللاعػػػؿ بالقصػػػد مػػػع القبػػػوؿ ب مكػػػفمتوقػػػع النتيجػػػة كػػػأمر تفػػػ  القصػػػد االحتمػػػال  

 االحتمال  يقدـ عما ف مه قابال بالنتيجة الت  حدثت ومرحبا  بها.
 

واف اللقه قد اجاز لمقضػا  اسػتظهار القصػد الجرمػ  سػوا  مباشػرا  او احتماليػا  وذلػؾ مػف خػالؿ ظػروؼ 
 1ابقة والالحقػة لمل ػؿلألف اؿ الت  اقدـ عميهػت المػتهـ والظػروؼ السػ ومجريات. كؿ قضية وبأست راض
 98/275محكمػػة التميػػز االردنيػػة بقػػرار محكمػػة الجنايػػات الكبػػري رقػػـ وقػػد كػػاف ذنػػاؾ قػػرار قضػػائ   ل

مػف عقوبػات االردنػ   326والقاض  بسجف المميز لجـر القتؿ القصد بحػدود مػادة 16/5/1998بتاري  
القػػانوف تخلػػيض ال قوبػػة الػػا  مػػف نلػػس 99والتػػ  تػػـ لألسػػباب المحققػػة التقديريػػة وعمػػال  بػػنص المػػادة 

 .(االشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصؼ
 

 واسباب القرار
 الف وكيؿ المميز كاف قدـ مراف ة موكمه لػدي المحكمػة اال انهػا لػـ تقػـ بقرائتهػا:االخالؿ بحؽ الدفاع -أ

دـ تػوافر القصػػد وانمػا تػـ حلظهػا بػالممؼ والتػ  خمػت قرارذػا مػػف االجابػة عمػا اوجػه الػدفاع ومنهػا عػ
 المميز بالقتؿ وبما يؤد  الا نل  القصد االحتمال  لديه بقتؿ المغدور

 انلا  توافر عناصر القصد االحتمال   -ب
 انلا  رابطة السببية بيف ف ؿ المميز والنتيجة  -ج

                                                           
 . 92د الجنائ   مرجع سابؽ  نبيه صالح  النظرية ال امة لمقص 1
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 أخطأ المحكمة كذلؾ بنستنادذا الا أدلة وذمية -د
 

لمحكمػػة الجنايػػات الكبػػري لتثبػػت مػػف تػػوافر القصػػد وطمػػب وكيػػؿ المميػػز نقػػض القػػرار واعػػادة الػػدعوي 
قػػدـ مسػػاعد رئػػيس النيابػػة ال امػػة مطال ػػة خطبػػة  2/4/1998االحتمػػال  لػػدي موكميػػه حيػػث انػػه بتػػاري  

كػػذلؾ م تبػػرا بهػػا اف الحكػػـ قػػد جػػا  موافقػػا لألصػػوؿ والقػػانوف طالبػػا  رد التميػػز موضػػوعا  وتأييػػد القػػرار 
وب ػػد صػػالة  9/6/1996يف اف ممخػػص ذػػذ  الػػدعوي تتمثػػؿ وبتػػاري  المميػػز ب ػػد التػػدقيؽ والمداولػػة تبػػ

المغرب واثنا  كاف اللاعؿ يقوـ بػدذاف شػقة شػقيقه حػامال بيػد  شاكوشػا  لغايػات االصػالح حصػمت بينػه 
شادة كالمية وتضاربا باالياد  فما كاف منه اال برم  الشاكوش عميها م وبيف زوجة شقيقه المدعوة ؼ.

ب ابنهػػا المغػػدور ص.ؽ الػػذ  كػػاف يبمػػن مػػف ال مػػر عػػاـ ونصػػؼ والػػذ  كانػػت فمػػـ يصػػبها وانمػػا اصػػا
اـ ب ػػػػد ذلػػػػؾ بنقمػػػػه الػػػػا المستشػػػػلا لكػػػػف تػػػػوف  متػػػػأثرا  باالصػػػػابة فػػػػ  تػػػػاري  قػػػػتحممػػػػه عمػػػػا صػػػػدرذا ف

 .مة التمييزكصدر حكـ مح 97/327رقـ 17/7/1997
 

بػري عمػا راجػع بػذلؾ قػرار وذلؾ نص بنقض الحكـ المميز اللاعؿ واعادة الدعوي لمحكمة الجنايات الك
 15/4/2215فصؿ  2215/33محكمة التمييز االردنية الصادر عما الهيئة ال ادية رقـ 

 
اف ف ؿ المتهـ لـ يكف نتيجة خطأ او إذمػاؿ او قمػة أحػراز او عػدـ مراعػاة االنظمػة بحيػث ينطبػؽ ف مػه 

أحكػاـ  نطبؽ ذذا الل ؿ عمامف قانوف ال قوبات كما ذذبت اليه محكمة وانما ي 343عما احكاـ المادة 
مف نلس القانوف ذلؾ انه واف كاف عندما رم  الشاكوش كاف قصػد  المباشػر متجػا  1 66و 64المادتيف 

لوالػػػدة المغػػػدور ولػػػيس لػػػه ولكػػػف بهػػػذ  الظػػػروؼ يكػػػوف قػػػد تػػػوافر بل مػػػه لقصػػػد االحتمػػػال  الػػػذ  يلتػػػرض 
ؿ سوؼ يؤد  الا االعتدا  عؿ الحؽ الػذ  بالجان  عند ارتكابه لمل ؿ انه ليس متأكدا  مف اف ذذا الل 

يحميػػه القػػانوف وانػػه لػػـ يكػػف كػػذلؾ مسػػتب دا اال يمػػس ف مػػه ذػػذا الحػػؽ ومػػع ذػػذا يقػػدـ عمػػا الل ػػؿ الػػذ  
يصيب بالنتيجة شخصا  آخر غيػر الشػخص المقصػود أصػاٌل وبكمتػا الحػالتيف يكػوف قػد اقػر لديػه القصػد 

 .الجنائ 
 3 66و 2 64ز القصػػد ا حتمػػال  وذلػػؾ حسػػب تلسػػير مػػادت  وعميػػه فػػأف قػػرار محكمػػة التميػػز قػػد أجػػا

واللقػػه فػػ  تلسػػير المػػواد الػػا أقػػرار القصػػد  دذػػاوالتػػ  أعطػػت القاضػػ  الصػػالحية المحػػددة حسػػب اجتها

                                                           
 قانوف ال قوبات ا ردن  66و 64نصوص المواد  1

ت ػد الجريكػة مقصػودة واف تجػاوزت النتيجػة الجرميػة الناشػئة عػف الل ػؿ قصػد اللاعػؿ إذا كػاف قػد توقػع حصػولها فقتػؿ  -64مادة  2
 بالمخاطرة.

 اعؿ كما لو كاف أقترؼ الل ؿ بحؽ مف كاف يقصد.اذ وق ت الجريمة عما غير الشخص المقصود بها عوقب الل -66مادة  3
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مف قػانوف ال قوبػات االردنػ   64ا حتمال  ف  القانوف واللقه ا ردن  مما نقدـ وف  تلسير نص المادة 
ت قانونية واضحة تشير الا القصد ا حتمػال  بشػكؿ م مػف ال يقبػؿ التأويػؿ نجد انها استندت الا عبارا
القصػػد ا حتمػػال  بصػػلته القانونيػػة  م ػػززا      نػػص تمػػؾ المػػادةفػػح الم ػػالـ ضػػفكػػاف المشػػرع االردنػػ  وا

 .وقوته ف  نصوص القانوف
 

ر ملهػػـو القصػػد أمػػا حػػوؿ قػػانوف ال قوبػػات اللمسػػطين  المتقػػارب مػػع القػػانوف المصػػر  وا ردنػػ  فقػػد فسػػ
 االحتمال  مستندأ بذلؾ عما ب ض نصوص قانوف ال قوبات ا ردن . 

 
 معيوم القصد األحتمالي في مشروع قانون العقوبات العمسطيني .1

اف المشػػػرع اللمسػػػطين  قػػػد اعتمػػػد اف القتػػػؿ عػػػف غيػػػر قصػػػد ذػػػو فػػػ  حقيقػػػة قتػػػؿ مقصػػػود فػػػ  صػػػورته 
بل ػؿ او تػرؾ  مػف تسػبب فػ  مػوت شػخص آخػر حيث نػص المشػرع اللمسػطين  عمػا اف كػؿ  البسيطة

ي تبػػر انػػه ارتكػػب جنايػػة وذػػ  القتػػؿ عػػف غيػػر قصػػد وقػػد أخػػذ المشػػرع اللمسػػطين  م يػػار   غيػػر مشػػروع
التميز بيف القتؿ المقصػود والقتػؿ عػف غيػر قصػد حيػث اف ا وؿ ذػو قتػؿ مصػحوب بالقصػد اليقػيف او 

ال اف تكػوف مجػرد نتيجػة  تيجػة مؤكػدة وراجحػةمصحوب بالقصد ا حتمال  ف  صورة ال مـ بأف الوفاة ن
محتممة لمل ؿ اما القتؿ عػف غيػر قصػد فػأف مجالػه ذػو القتػؿ المصػحوب بالقصػد ا حتمػال  فػ  صػورة 

 ال مـ بأف الوفاة نتيجة محتممة لمسموؾ.
 

انػػػػه يجػػػػب تػػػػوافر ثالثػػػػة عناصػػػػر فػػػػ  جريمػػػػة القتػػػػؿ عػػػػف غيػػػػر قصػػػػد وقػػػػد كػػػػاف ذنػػػػاؾ نصػػػػا  صػػػػريحا  ب
  االحتمال ((  
 
غير المقصػودة وكػؿ مػايتميز  يمةحيث اف الخطأ الجزائ  ذو جوذر الجر  :السموؾ الماد  الخاطئ -1

  خطيئػة عػف غيػر قصػد سػبببه اف الجان  قد أراد السموؾ ا جرام  ولكنػه لػـ يػرد النتيجػة بػؿ وق ػت ب
 .ا  انه ابتدا  السموؾ وتوقع النتيجة وكنه لـ يريدذا

 .جة الجرمية نتيجة ذذا السموؾ ا جرام وقوع النتيجة: وذ  النتي -2
 .وجود عالقة سببية بيف الخطأ والنتيجة -3
 

فػػػ  نصوصػػػه  ظهػػػار القصػػػد ا حتمػػػال  م تمػػػدٌا عمػػػا  حاف المشػػػرع اللمسػػػطين  لػػػـ يكػػػف لديػػػه الوضػػػو 
 .نصوص قد أندمجت بيف القتؿ بغير القصد والقصد ا حتمال 
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نٌا ب ناصر الجريمة فالجان  يقوـ بسموكه وذو يتوقع النتيجة مع أف القصد ا حتمال  فهو عممٌا غير يقي
 .عما انها قد تحدث وقد ال تحدث

 
وذ  مدي مسؤولية الجان  عنه والتػ  كانػت محػؿ جػدؿ   حيث اف القصد ا حتمال  له القيمة القانونية

 ائ  المباشر.المساوا  بينه وبيف القصد الجنجز  منهـ قد طالب فقه  كبير حيث انقسـ رأ  اللقها  
واآلخػػر مػػف اللقهػػا  تػػرفض المسػػاوا  وتنػػزؿ بػػه الػػا درجػػة الخطػػأ الغيػػر مقصػػود وذػػو ماأتب ػػه المشػػرع 

 اللمسطين  بنصوصه.
 

وا قرب الا الصواب ف  التشري ات أخذت بأف القصد ا حتمال  مرحمة متوسطة بيف القصد وا ذماؿ 
 :لقصد ا حتمال  والخطأ غير المقصود يقوـواف التميز بيف ا ب لمقصد منه لألذماؿ.ر اال انه أق

 
الخطأ الغير مقصود: تتجه االرادة الا السػموؾ دوف النتيجػة او أمكانيػة حػدوثها لكػف اليريػد حػدوثها أ  

وقيػؿ   ب كس القصد ا حتمال  حيث أف اللاعؿ قػد أبتػدا  السػموؾ وتوقػع النتيجػة لهػذا السػموؾ  النتيجة
 النتيجة وأستمر ف  سموكه غير رافض لمنتيجة. بها رغـ انه قد عمـ طبي ة ذذ 

 
واف القصػػد ا جتمػػػال  أقػػػرب لمقصػػػد ذػػو وجػػػود ال القػػػة النسػػػبية بػػيف السػػػموؾ المبتػػػدأ وحصػػػوؿ النتيجػػػة 

 بالتوقع الذذن  والتقدير  لدي اللاعؿ الذ  قبؿ أف تكوف ذذ  النتيجة المحتممة لل مه.
 

ف واضػػحٌا فػػ  التشػػريع اللمسػػطين  بينػػه وبػػيف الخطػػأ ممػػا نقػػدـ نحػػد أف القصػػد ا حتمػػال  وجػػب اف يكػػو 
 .غير قصد 

 
 

 العرع الثاني: القصد االحتمالي في قانون العقوبات العراقي 
 

 ال مػـ  القصػد عناصػرلتػوافر  ا صػيؿ  بالقصػديسػما و  الجنػائ  لمقصػدالوجػه الحقيقػ   المباشر القصد
 قػػد اللاعػػؿ يكػػوف أف ذػػوعنصػػر واحػػد  هػػايجم  المباشػػر القصػػد حػػاالت فجميػػع  بكػػؿ وضػػوح(  واإلرادة

 النتيجة  ذذ يصؿ إلا  لك  الل ؿ إرتكاب إلااإلرادة  اتجهت ثـ حتم   كأثرتأكد مف حصوؿ النتيجة 
 باعتبارذػا النتيجػة إلػااتجهت نلسه وعمػا اتجػا  مباشػر  الوقت وبنلس الل ؿ  إلا اتجهت قد إرادته وأف

 شػخص حيػاة إنهػا  إلػااللاعػؿ  إرادة اتجهػت إذا القتػؿيمػة جر  فػ  باشػرالم القصػد ويتحقؽ. متالزمة له
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دوف أف ت نيه شخصيات مف  فيقتمه مف خصـ  أكثر أو خصـ له عما النار يطمؽ كمف. مثاؿ أكثر أو
 نبمػةألقػا بق مػف مثػاؿ آخػر  يكوف خصمه  وذناؾ اتجهت إرادة الجان  إلا انها  حياة شخص أو أكثر

 المسػػؤولية حيػػث مػػف محػػدد الغيػػر القصػػد وحكػػـ. مػػنهـ عػػدد كبػػر  قتػػؿال قاصػػدا  مػػف النػػاس  جمػػع عمػػا
 . تماما   المحدد القصد كحكـ

 
الدراسػػات التػػ  اسػػتلاض  مػػف االحتمػػال  القصػػدحيػػث أننػػا وجػػدنا أف  (االحتمػػال   المباشػػر غيػػر القصػػد
 تحديػػد فػػ   ا  كبيػػر كػػاف  بيػػنهـ الخػػالؼوتحديػػدا  ا لمػػاف مػػنهـ ولكػػف وجػػه  الجنػػائ   القػػانوفب لقهػػا ال فيهػػا
حيػث أف قػانوف ال قوبػات اللرنسػ  . الجػان تقع عمػا عػاتؽ  الت  هنتائج ومدي االحتمال  القصد نطاؽ

والمصر  لـ يحػدد أ  ت ريػؼ يػذكر لمقصػد االحتمػال   واتجػه اللقػه المصػر  متػأثرا  باللقهػا  اللرنسػييف 
ان  بدايػػة قصػػدا  مباشػػرا  إلػػا إلػػا التحػػدث بأنػػه عنػػدما يتػػوافر القػػد االحتمػػال  يجػػب أف يكػػوف لػػدي الجػػ

احػػداث النتيجػػة الم ينػػة التػػ  ي اقػػب عميهػػا القػػانوف  وحينهػػا تحػػدث نتيجػػة أخػػري كانػػت متوق ػػة  لكنهػػا 
ذا لمػػؾ يكػػف لػػدي اللاعػػؿ أو الجػػان  قصػػدا  مباشػػرا  فػػال يسػػأؿ إال  تجػػاوزت إارتػػه  أ  مػػا أراد  الجػػان   وا 

روف وال ي ترفػػوف بأصػػؿ القصػػد االحتمػػال  بم نػػا  عػػف جريمػػة غيػػر عمديػػة  وذػػذا الػػرأ  أصػػحابه ال يقػػ
المتميػز. ومػف ذنػػا نجػد أف الخطػػأ التػ  تقػػـو عميػه ذػذ  اللكػػرة فػ  القػػانوف اللرنسػ  والمصػػر   فهػ  قػػد 
تجاذمػػت الطبي ػػة القانونيػػة لػػذا القصػػد  وبكونػػه يسػػاو  القصػػد المباشػػر مػػف حيػػث المسػػؤولية ال مديػػة  

طبي ته وعف نطاقه الذ  ميز  عف أنواع القصػد الجنػائ  ا خػري  وكذلؾ أخطأت بأنهـ ابت دو فيه عف 
ولمتأكيد أف القصد االحتمال  اعتبرو  أحد صور القصد الجنائ  مف أجؿ عدـ خمؽ أ  خالؼ ف  ذػذا 

 الشأف. 
 

ال قوبػات ال راقػ   أسموبا  آخر حوؿ القصد االحتمال   حيث نػص بقػانوفأما المشرع ال راق  فقد انتهج 
مػف قػانوف ال قوبػات ال راقػ   ت ػد الجريمػة عمديػة إذا توقػع  34ف  اللقرة  ب( مف المػادة  بنص صريح

اللاعػػؿ نتػػائج اجراميػػة لل مػػه  فأقػػدـ عميػػه قػػابال  المخػػاطرة بحػػدوثها  ومػػا كػػاف منالمشػػرع ال راقػػ  إال أف 
د تنبػا واعتمػد قطع التساؤؿ واالجتهاد أو التأويؿ ف  ذذا النص  مما ذكر يتضح أف المشرع ال راقػ  قػ

فكػػرة القصػػد االحتمػػال  وج مػػه موازيػػا  لمقصػػد المباشػػر مػػف حيػػث المسػػؤولية الجنائيػػة  واشػػترط عمػػا أف 
الجرمػػ  قػػابال  لممخػػاطرة  يكػػوف اللاعػػؿ قػػد اعتمػػد عمػػا التوقػػع بنتػػائج جرميػػة لل مػػه  فأقػػدـ عمػػا الل ػػؿ

 ل ؿ الذ  مارسه الجان . بحدوثها  وذناؾ ب ض اللقها  قد أضافو عنصرا  ثالثا  ذو إرادة ال
 

وكػػاف موقػػؼ قػػانون  واضػػح لمحكمػػة التمييػػز ال راقيػػة مػػف القصػػد االحتمػػال  والتػػ  أوضػػحت مػػف خػػالؿ 
ب ض قراراتها أنها سمكت نهجا  قضائيا  مستقرا  وثابت بتطبيؽ القصد االحتمػال  أينمػا تػوافرت عناصػر   
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آخر غير المجن  عميه ولـ  يقصػدذا مبتػدأ فصدرت قرارا  قضائيا  لها  يسأؿ المتهـ عف اصابة شخص 
 عميػه المجنػ  ضػرب عمػا آخريف جناة مع المتهـ أتلؽ إذا ومأخوذا  بقصد  االحتمال (  وقضت كذلؾ 

 القتػػؿ ب قوبػػة ب ضػػهـ وعوقػب وقتمػػه جمجمتػػه تهشػيـ إلػػا ف مهػػـ وأدي وجارحػػة راضػة بػػأآلت رأسػػه عمػا
 لكونػه التنليػذ عنػد المراقبػة عمػا دور  أقتصػر ولو ذاتها بال قوبة المتهـ في اقب اإلصرار سبؽ مع ال مد

 (بها وقبؿ حصمت الت  النتيجة توقع قد
 

ف كاف ذنػاؾ موقػؼ لمقػانوف ال راقػ  واضػح مػف القصػد االحتمػال  واظهػار  فػ  نصوصػه  فننػه ال بػد  وا 
 مف أف يكوف ذناؾ م يارا  لمقصد االحتمال   وذذا ما سيتـ بحثه ف  المطمب الثان . 

 
 معيار القصد األحتمالي :لمطمب الثانيا
 

تحقيػػؽ نتيجػػة   الجػػان  مػػف ف مػػهبػػدوف غيػػر  أكثػػر مػػف اسػػتهداؼ يتحقػػؽ القصػػد ا حتمػػال  اذا أسػػتهدؼ 
 قاباٌل لهذا ا حتماؿ   م ينة ويتوقع احتماؿ اف يحدث جناية كنتيجة أخري لهذ  الل ؿ

 
قػد  ؾذلػ مثػاؿ .ف  ف مه راضيٌا بهػذا ا حتمػاؿومع ذلؾ يمض    والت  ذ  أساسٌا توقع النتيجة الجرمية

أطمؽ النار لألصطياد ف  أحد الحقوؿ وذو يتوقع اف يصيب الرصاص جار  فقتػؿ بهػذ  النتجػة واسػتمر 
 ف  عممه.

 
ض ر اف القصػد ا حتمػال  يلتػكػوف مف القصػد المباشػر وذلػؾ    قريبا  جدا  لومف ذنا فأف القصد ا حتما
ؿ قػد قبػ  لغرض او الهدؼ الػذ  اراد  مػف اتيػاف ف مػه او نشػاطه ا جرامػ اف الجان  ف  سبيؿ تحقيؽ ا

حػػػدوث النتيجػػػة الجرميػػػة التػػػ  توق هػػػا اف تترتػػػب عمػػػا ف مػػػه وذنػػػا فػػػأف الجػػػان  قػػػد وضػػػع تحقيػػػؽ  ا  سػػػمل
مشروعة فوؽ مرتبة احتراـ حقػوؽ الغيػر ممػا يصػله باالنانيػة البالغػة التػ  تج مػه جػديرٌا ب قوبػة الجريمػة 

 .  حالة حدوثهاالمحتممة ف
 

ويكلػ  مثمػه لتقػـو   اف القصد ا حتمال  عما النحو المتقدـ ي ادؿ القصد المباشر ف  النتيجػة القانونيػة
 .القصد مف عمـ وارادة  مدية ذلؾ انه قد توافر له عنصرابه المسؤولية ال

 
نتيجػة الصػادرة عػف لبقبػوؿ ا فأف ال مـ قد توافر مرتبطٌا فػ  التوقػع كػأثرٌا ممكنػٌا لمل ػؿ واالرادة قػد تػوافرت

ووجػػود ال القػػة السػػببية بػػيف الل ػػؿ والتوقػػع وقبػػوؿ النتيحػػة وذػػو السػػموؾ المبتػػدأ مػػف اللاعػػؿ كونػػه   الل ػػؿ
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القصػػػد  وقضػػػت    ر قػػػانون  وقػػػد عبػػػرت محكمػػػة الػػػنقض المصػػػرية عػػػف ذلػػػؾ فػػػ  حكمهػػػايػػػسػػػموؾ غ
اليمكػف ت ريلػه اال بأنػه نيػة ثانويػة ا حتمال  يقوـ مقػاـ القصػد ا صػيؿ فػ  تكػويف الػركف ال مػد(( وذػو 

  غير مؤكدة تختمج بها نلس الجان  الذ  يتوقع انه قد يت دي ف مه المنو  الا ف ؿ آخر لـ ينو  أصػالٌ 
 صوؿ تمؾ النتيجة او عدـ حصولها لديه.حوجود تمؾ النية ذ   هوفطن  فيمض  ف  ذلؾ

 
ارادة وال يتغيػر مػف ذلػؾ وصػلها لمنيػة ذػ  قتهػا النية(( فالنية ف  حقي ونالحظ اف ف  الت بير عنه للظ  

ف  حالة القصػد ا حتمػال  بأنهػا ثانويػة فهػذا الوصػؼ يليػد فػ  الواقػع المغػاير بينهػا وبػيف النيػة ا صػؿ 
 الت  تتوافر ف  القصد المباشر.

 
بهػا  ثيكتػر قد توقع النتيجة حيث تمثمت ف  ذذنه ولكنه واف لـ يكػف قػد آرادذػا فانػه لػـ  قد يكوف الجان 

 .بحيث كاف تحققها وعدمه لديه سوا  فيمض  ف  ف مه فتحدث النية
 

  حامػؿ مػرأكمػف ي تػد  عمػا ا .والجان  ال يكوف قد توقع النتيجة فػ  حػيف انػه كػاف يجػب عميػه توق هػا
 وذو يجهؿ انها حامؿ فيؤد  الضرب الا أجهاضها.

 
التوقع كاف محتماٌل وعميه فأف و  لتحقؽف  جميع تمؾ الصور لـ ي مؿ الجان  عما تحقؽ النتيجة ولكف ا

اسموب واحد ف  م الجة ذذ  المسػأؿ فمنهػا مػف حمػؿ الجػان   التشر ي ات الجنائية الحديثة لـ تمجأ الا
فيما اذا توقع الجػان  النتيجػة وتمثمهػا ومػع   مسؤولية النتيجة ا حتمالية كما لو كانت قد قصدذا بالل ؿ

 .1ف  عممه مضاذلؾ لـ يأبه بها 
 

قانوف ال قوبػات ال راقػ  فػ  المػادة  :لهذ  الصورة ا حتمالية حكمٌا ونصٌا ومنها تومف التشري ات فرض
تكػػوف الجريمػػة عمديػػة اذا تػػوافر القصػػد الجنػػائ  لػػدي فاعمهػػا وت ػػد نػػص عمػػا أنػػه ال حيػػث منػػه ( 34 

ه فأقػدـ عميػه قػاباٌل اذا توقػع اللاعػؿ نتػائج أجراميػة لل مػمف نلس المػادة   ب( فرع الجريمة عمدية كذلؾ 
 .2(المخاطرة بحدوثها

 
ومػف ذػذا يظهػر مػف الػنص اف قػانوف ال قوبػات ال راقػػ  قػد تبنػا فكػرة القصػد ا حتمػال  وج مػه مسػػاويٌا 

جراميػػة لل مػػه اإلشػػترط لػػذلؾ اف يكػػوف الجػػان  قػػد توقػػع النتػػائج امػػف الناحيػػة القانوينػػة لمقصػػد المباشػػر و 

                                                           
   1994قانوف ال قوبات ال راق    1

 .52  ص2221ايماف الشريؼ  ملهـو ا حتماالت  دار النهضة  مصر   2
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ا  االشتراط مف قبؿ المشرع توقع حصوؿ النتيجة الجرمية وقبولها   ثهاالمخاطرة بحدو  يه قابال  فأقدـ عم
 .المخاطرةب
 

 القصد ا حتمال  يقوـ عما م ياريف واضحيف ذما:ومف خالؿ بحثنا قد وجدنا أف 
ممكػف لمل ػؿ الػذ  أرتكبػه حيػث  ف يتوقػع الجػان  حصػوؿ النتيجػة كػأثروذػو ا :أ( توقػع حصػوؿ النتيجػة

قع وذذا ذو الذ  يميز  عف القصد المباشر حيث انه به يكوف توقع النتيجة أمر قد تقع وقد ال تأنها 
 .الـز لمل ؿ الجرم  وليس أحتمال 

ويػػراد بػػه الجػػان  عنػػدما يتوقػػع النتيجػػة الجرميػػة كػػأمر ممكػػف لسػػموكه اف ال  :ب( قبػػوؿ النتيجػػة الجرميػػة
 .ستحؽ الس   الا ارادتهينصرؼ عف السموؾ بؿ يقدـ عميه قاباٌل بحصوؿ ذذ  النتيجة كغرض ي

 
وبمػا أف القصػػد االحتمػػال  يػػدخؿ فػ  نظريػػات محػػددة قانونيػػة محػػددة مبنيػة عمػػا أسػػاس ومػػنهج قػػانون  

 واضح  فنف النظريات الت  يبنا عميها القصد االحتمال  وذ : 
 

 نظرية االحتمال العرع األول:
 

ائية وذػػػ  التػػػ  تحػػػدد أحتمػػػاؿ اف ا حتمػػػاؿ ذػػػ  نظريػػػة رياضػػػية تػػػدرس أحتمػػػاؿ وقػػػوع الحػػػوادث ال شػػػو 
وتستمد أصولها نظرية ا حتماؿ مف ال ػاب اللػرص التػ    حصوؿ حدث م يف عشوائ  او عدـ حدوثه

رض ظهػور عناصػر مػف بػيف فػبدأت ف  القرف السادس عشػر حيػث تػـ االسػت انة بالنظريػة فػ  حسػاب 
 :وذناؾ أنواع لألحتماؿ  مجموعة كبيرة مف ال ناصر ا خري

 
 .حتماالت عناصر الظاذرةاويساو   :ؿ المنتظـحتمااال -1
حتماؿ الذ  ي تقد  شػخص بنػا  عمػا خبرتػه فػ  الظػاذرة وذو اال :حتماؿ الضمن  او الشخص اال -2

أ  القػػػدرة عمػػػا ايجػػػاد االحتمػػػاؿ لحصػػػوؿ الشػػػ    .ف شػػػخص  خػػػرمػػػمحػػػؿ الحػػػدث وذػػػ  تختمػػػؼ 
 المتوقع. 

  مرحمتيف حسػب نسػبة وقػوع الحػدث عمػا مػدي طويػؿ حتماالت المتكررة نسبيٌا: ويتـ تحدديها فاال -3
 مع ثبات الظروؼ المحيطة بالحدث.

 
 :ف ذناؾ أنواع عديدة لمحوادث ف  ا حتماالت وذ اقدـ فتومما 

 ا حداث المستقمة عف ا حداث ا خري. -1
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 .ا حداث المتتامية حدثيف أحدذما ينل  وجود ا خر -2
 .ا حداث ذات اللرص المتساوية -3
 .1(أ  وجود حادث م يف يؤثر ف  وقوع حادثة أخري ا حداث الم تمدة:  -4
 

 د االحتمال :بشأف اساس القصآرا   وأف نظرية ا حتماؿ ف  القصد م نية كاف اللقه منقسـ الا ثالثة
 

وذػػػ  اف انصػػػار ذػػػذ  النظريػػػة يػػػذذبوف الػػػا التميػػػز بػػػيف االحتمػػػاؿ ومجػػػرد االمكػػػاف  نظريػػػة االحتمػػػاؿ
د الجنػائ  واقتصػار المسػػؤولية بينمػا مجػػرد االمكػاف اسػتب اد القصػ و محػاؿ القصػد الجنػائ فاالحتمػاؿ ذػ

وقد اختمؼ القضاة فػ  اسػاس المسػؤولية فػ  الجريمػة االحتماليػة اذ انػه يػري  2عما الخطأ الغير عمد 
انوف الػب ض مػف اللقهػػا  اف المسػؤولية تقػـو عمػػا اسػاس االفتراضػػية او الموضػوعية التػ  يهػػتـ فيهػا القػػ

 قرينة قاط ة عما توافر ال نصر النلس .
 

وذذب الجز  االخر الا تأسيس ذذ  المسؤوليه عما فكرة قبوؿ المخاطرة او تحمؿ النتيجة عما أعتبػار 
اف مف قصد جرما مت مدا م نيػة اف يتحمػؿ نتائجػه الضػارة او الخطيػرة حتػا واف كانػت اشػد ممػا قصػد 

 3اليه
 

اة انػػه ال أذميػػة لدرجػػة الخطػػأ الجنػػائ  وذلػػؾ الف القػػانوف ال ي مػػؽ قيػػاـ والػػرأ  الػػراجح فػػ  اللقػػه والقضػػ
المسؤولية عمػا درجػة م ينػة مػف الحاجػة وانمػا يربطهػا بحصػوؿ نتيجػة م ينػة يػري فيهػا مػف الحاجػة مػا 

واف الجريمػػة المحتممػػة التػػ  تػػدخؿ ضػػمف نطػػاؽ نظريػػة االحتمػػاؿ  4(عميهػػا تجريمهػػا وال قػػاب يسػػتدع  
 .ركف م نو  لمجريمة ضمف نظريتاف ذما النظرية النلسية والنظرية الم يارية فأنها بحاجة الا

 
وتحصر الركف الم نو  ف  ال القة النلسية بيف اللرد وبيف السموؾ الذ  يسبب ف   :النظرية النلسية -أ

 .نتيجة ارادية او غير ارادية ولو لـ يكف توق ها طالما انه يمكف توق ها
حيػػػث انهػػػا تػػػري اف الػػػركف الم نػػػو  يتػػػألؼ باإلضػػػافة الػػػا ال ناصػػػر النلسػػػية  :النظريػػػة الم ياريػػػة -ب

المتمثمة باإلرادة "النية" مػف عناصػر م ياريػة تمثػؿ فػ  ال ػادة القانونيػة التػ  تمػت مخاللتهػا التػ  ت طػ  

                                                           
 .45نبيه صالح  النظرية ال امة لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص 1

 .35  ص2221لشتات  ال راؽ  فوزية عبد الستار  النظرية ال امة لمخطأ الغير عمد   دار ا 2

 .55المرجع السابؽ  ص  3

 . 65نبيه صالح  النظرية ال امة لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص 4
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فأننػا ومػف خػالؿ ذلػؾ نػري اف النظريػة النلسػية ذػ  االوضػح واالسػهؿ فػ   1تمؾ االرادة الصػلة الجرميػة
هػػا وثباتهػػا لتكػػوف جػػز  مػػف النظريػػة االحتمػػاؿ لت زيػػز القصػػد االحتمػػال  بأصػػوله القانونيػػة وقوتػػه ت ريل

 .االلزامية
 

 نظرية القبول :العرع الثاني
 

اف ذػػذ  النظريػػة متجػػه نحػػو ارادة اللاعػػؿ الػػا قبػػوؿ النتيجػػة غيػػر المشػػروعة وبػػذلؾ يمكػػف التمييػػز بػػيف 
اتجػػػا  االرادة فػػنذا كانػػت االرادة قػػػد اتجهػػت الػػا قبػػػوؿ  الخطػػأ ال مػػد  والقصػػد االحتمػػػال  بالبحػػث عػػف

ذا اتجهػػت اإلرادة الػػا رفضػػها فنكػػوف أمػػاـ اقصػػد إحتمػػال  أمػػا  دكػػوف بصػػدتالنتيجػػة او الرضػػا عنهػػا ف
وذناؾ إتجا  أخر مف اللقها  قد اعتمد عما نظرية ثالثة مرتبطة بالقصد اإلحتمال  وملهومه وذذ   خطأ

حيث اف ذذا االتجا  يػذذب الػا اف القصػد  .ل  يلترض قصدا  مباشر يسبقهالنظرية ذ  القصد االحتما
االحتمػػػال  ي ػػػد متػػػوافرا  اذا أراد الجػػػان  بل مػػػه يحقػػػؽ نتيجػػػة إجراميػػػة م ينػػػة فنشػػػأ عػػػف ف مػػػه فضػػػال  عػػػف 

ومػف واجبػه اف  النتيجة المقصودة نتيجة او نتائج أخري لـ متجه ارادته اليها ولـ يقصدذا وكاف بأمكانػه
الحتمال  لديػه فيمػا  ها وعميه فننه يسأؿ عف النتيجة ا خيرة مسؤولية عمدية اساسها توافر القصد ايتوق

 2يت مؽ بها
 

ه ثانويػػة يخػػتمج بهػػا نلػػس الجػػان  قوامػػه اف يتوقػػع اف ف مػػه يمكػػف اف يحػػدث تػػياف القصػػد االحتمػػال  ذو 
حصػوؿ  تنليػذ الل ػؿ مسػتويا لديػه بالدرجة االولا فيمض  مع ذلػؾ فػ  النتيجة اإلجرامية الت  ال يبغاذا

ذذ  النتيجة او عدـ حصولها بما يتػوافر لديػه قبػوؿ تحقيقهػا ومػف ثػـ يجػب تػوافر القصػد االحتمػال  فػ  
جريمػػػة القتػػػؿ ال مػػػد اف يكػػػوف مػػػف الجػػػان  قػػػد توقػػػع وفػػػاة المجنػػػ  عميػػػه كػػػأثر ممكنػػػه لل مػػػه. واف يقبػػػؿ 

يقضػ  بادانػةمتهـ فػ  ذػذ  الجنايػة واسػتنادا  الػا ويرضا بتحقيؽ ذذ  النتيجة وينبغ  عما الحكـ الذ  
 .توافر القصد االحتمال  لديه اف ي   بالتحدث استقالال  عف اتجا  ارادته نحو ازذاؽ روح المجن  عميػه

فػال يكلػ  فػ   .وذلؾ متمثال ف  قبوله يحقؽ ذذا الغرض الا جانب ال رض االوؿ الذ  اسػتهدفه بل مػه
يجب عميػه اف يػدلؿ عمػا التوقػع الل مػ  قبولها   وأتطاعة المتهـ التوقع ـ اسف عدذذا المقاـ التحدث ع

 .وقبوؿ ازذاؽ روح المجن 
 
 

                                                           
 . 212صلية محمد صلوت  مرجع سابؽ  ص 1

 .152  ص1996الس يد مصطلا الس يد  الجريمة وال قاب والمسؤولية الجنائية  دار الحرية لمطباعة  بغداد   2
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 نظرية االمكان  :العرع الثالث
 

القصد االحتمال  يلترض عمما يحيط به الشؾ وتوق ا لالعتدا  كػأثر ممكػف لمل ػؿ ويلتػرض الػا جانػب 
 .رضا ثانيا لالعتدا ذلؾ ارادة اتخذت صورة القبوؿ وج مت مف االعتدا  غ

 
رب وذػو ال ضػؿ عمػا ذلػؾ مػف جػرائـ الجػرح او الضػرب فالضػارب يدأوؿ مػف  القصد االحتمال  وليس

ؿ فقػط عػف النتػائج التػ  توق هػا أيقصد اال مجرد االيذا  وتوق ه يكوف بجػرح بسػيط ولكػف الجػان  ال يسػ
  كػاف يجػب عميػه اف يتوق هػا فأنػه  ػا او التػهوانما يسأؿ أيضا عف النتائج الت  كاف ف  وس ه اف يتوق

ادي لموفػػاة المجنػػ  عميػػه فهػػو  اذا  و  .ادي الضػػرب الػػا قطػػع طػػرؼ او فقػػد منلػػع فهػػو مسػػؤوؿ عػػف ذلػػؾ
مسػػػؤوؿ عػػػف ذػػػذ  الوفػػػاة بنعتبػػػار الحػػػادث مػػػثال شػػػبه ال مػػػد وذنػػػا كػػػاف رأ  فقهػػػا  الشػػػري ة فػػػ  القصػػػد 

د الػذ  عرفتػه صػتػؿ ال مػد بالػذات ذلػؾ القاالحتمال  المرتبط ف  نظرية االمكػاف وتحديػدا فػ  جريمػة الق
محكمة النقض المصرية بأنه نية ثانويػه غيػر مؤكػدة تخػتمج بهػا نلػس الجػان  الػذ  يتوقػع او قػد ي تػد  

مػػف قبػػؿ اصػػال فػػيمض مػػع ذلػػؾ فػػ  تنليػػذ  نيػػهف مػػه الغػػرض المنػػو  عميػػه الػػذات الػػا غػػرض اخػػر لػػـ يث
النيػه ذػ  اسػتوا  حصػوله ذػذ  النتيجػه وعػدـ  رض الغير مقصود وظنػه وجػود تمػؾغالل ؿ فيصيب به ال

حصولها لديػه ذلػؾ القصػد الػذ  يقيمػه اللقهػا  االلمػاـ فقػاـ القصػد الثابػت فػ  جريمػة القتػؿ وغيػر القتػؿ 
مػػف حيػػث "انػػه يكػػوف كمػػا يصػػور  اللاعػػؿ النتيجػػة ممكنػػة الوقػػوع ثػػـ يمضػػ  بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػ  ف مػػه 

مان  وتحديد قد اخذ ف  نظرية االمكاف بالقصد االحتمػال  وكػاف مستهينا بالنتيجه" ذكذا عرفه اللقه االل
يف القتػػؿ بػػه والشػػاف   واحمػػد لػػـ يقػػروا بالقصػػد االحتمػػال  بالقتػػؿ وذلػػؾ الن ػػداـ الحػػد اللاصػػؿ يابػػو صػػل

احمػػد بالقصػػد االحتمػػال  فػػ  جريمػػة القتػػؿ فػػ   ذذبيػػفقػػد ال مػػد والقتػػؿ شػػبه ال مػػد امػػا ب ػػض اللقهػػا  
   بحالتيف وذما: بقصد المحتمؿ ا  خذآوا اف اللاعؿ قاتال عمدا اتجاذيف فقط واعتبر 

 
اذا اخطػأ الجػان  فػػ  ف ػؿ كػأف أراد اف يقتػػؿ زيػدا فممػا رمػػا  اخطػأ  واصػاب عمػػر بشػرط اف يكػػوف  :اوال

 الدـ كاف يكوف حربيا  او مرتدا  مهدور زيد مصلوفا ا  غير 
د فقتػؿ حسػف عمػا انػه زيػد بشػرط اف ال يكػوف ثانيا: اذا كاف الخطأ ف  ظنػه اللاعػؿ كػأف يقصػد قتػؿ زيػ

 م صوما .
 

وعنػدما بحثنػػا عػف النظريػػات باالحتمػاؿ واالمكػػاف والتوقػع مػػف الناحيػة القانونيػػة فكػاف لزامػػاص عمينػػا أف 
 نبحث عف القصد االحتمال  لمذكر فقط ف  التشري ه االسالم .
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لقتؿ شبه ال مد والقتؿ عند  نوعاف عمد اما مذذب مالؾ فمذذبه يتسع لمقصد االحتمال  النه ال ي رؼ ا
ممكػػف اف يػػؤد  الػػا جريمػػة اخػػذ اف ا  ف ػػؿ مػػف ال قػػدوخطػػأ وذػػو مػػف اخػػذ فػػ  نظريػػة االمكػػاف كونػػه 

 .1القتؿ
 

وعميػػه فػػنف نظريػػة االمكػػاف ذػػ  نظريػػة تأخػػذ إمكاينػػة حػػدوث النتيجػػة الجرميػػة ولكػػف ليسػػت فػػ  جميػػع 
لحجػػػـ الل ػػػؿ الػػػذ  يػػػؤد  الػػػا القتػػػؿ فيكػػػوف القصػػػد االف ػػػاؿ فننػػػه يكػػػوف امػػػاـ امكانيػػػة عػػػدـ التصػػػور 

 االحتمال  اماـ توقع وقبوؿ لحماية ذذا القصد مف االب اد الغير سممية لتطبيؽ القانوف
 

اف القصػد االحتمػػال  كمػا القصػػد المباشػر فيكػػوف مػػف عناصػر يتكػػوف ذػذا القصػػد فػ  اللقػػه والنصػػوص 
 .ف  المبحث الثان سنتناوله التشري ية وذذا ما 

 
 
 
 

  

                                                           
 22  ص 1982التشريع الجنائ  االسالم  قضايا القانوف الوضي    المكتبة الشاممة  االسكندرية   اس د قصاص  1
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 تمالي عناصر القصد االح المبحث الثاني:
 

عممية قانونية تج مه متميز ف   موادتكوف مف يتكوف مف عناصر و ياف القصد االحتمال  ذو بحد ذاته 
مف صور القصد الجنائ  وذذا ما سنتناوله فػ  المبحػث الثػان  مػف اللصػؿ االوؿ   عف غير  ادؽ التوجه

 .قانونية ف  االستدالؿمف خالؿ ثالثة فروع لتكوف ذو قيمة 
 

 ذػو تخيػؿ الػذ  يمكػف اف يحػدث عقػال (التوقػع توقػع حػدوث نتيجػة : االحتمال  ذ القصد اف عناصر 
ف يحدث مستقبال والقصد االحتمال  يتوافر عندما يكوف ذناؾ أذو الحكـ عما ما يمكف  خرأو تلسيرا  آ

ف التوقػػع فػػال مجػػاؿ لتػػوافر القصػػد مػػف توقػػع حػػدوث النتيجػػة االجراميػػة فػػنذا لػػـ يحػػدث ا  نػػوع مػػ رقػػد
خرج مف نطاؽ القصد االحتمال  توقع حدوث النتيجه االجرامية كػأثر حتمػ  والـز لمسػموؾ ياالحتمال  و 

الذ  ارتكبه الجان  بأعتبار ذلؾ القدر بيف التوقع يػدخؿ فػ  اطػار القصػد المباشػر وال يػدور فػ  الػذذف 
 غير اف احتماؿ واحد يكوف القصد المباشر 

 
فػ  التميػز بػيف نػوعيف القصػد الجنػائ  اف  ا صػؿتت دد االحتماالت ف  الذذف يكوف القصد احتماليا فو 

تسػت يد النتػػائج الحتميػة مػػف نطػػاؽ القصػد المباشػػر وت ػػد المجػاؿ لمقصػػد االحتمػػال  ولمتميػز بػػيف النتػػائج 
صور  مف ذذ  النتػائج الحتمية والنتائج الممكنة يتطمب البحث فيما دار ف  ذذف الجان  مف خالؿ ما نت

كأثر حتم  لسػموكه او كػأثر ممكػف فحسػب حتػا لػو كػاف ذػذا التصػور خاطئػا  او مخاللػا  لمواقػع والسػير 
يلتػرض الشػؾ فننػه فهػو عكػس ذلػؾ حيػث   ن  المزوـ والضرورة اما االمكػاف ال اد  لألمور فالحتمية ت

ت ػػػػدو اف تكػػػػوف أعمػػػػا درجػػػػات  الة جػػػػأ  حػػػػدوث النتيجػػػػة ا جراميػػػػة وعػػػػدـ حػػػػدوثها والحقيقػػػػة اف النتي
 .(الكـ وليس مف حيث الكيؼ فاللارؽ بينهما ذو فارؽ مف حيث   ا مكاف

 
 :حيث االساس فاف عناصر القصد االحتمال  تتكوف ممايم  ومف
 جرمية كأثر مترتب عما السموؾ الذ  ارتكبه "التوقع"توقع امكانية حدوث النتيجة ال: اوال
 يجة الت  سبؽ لمجان  توق ها "القبوؿ"قبوؿ حدوث تمؾ النت: ثانيا
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 توق  حدوث النتيجة  المطمب األول:
 

 العرع األول: التوق 
 

التوقػػػع ذػػػو تخيػػػؿ الػػػذ  يمكػػػف اف يحػػػدث عقػػػال او ب بػػػارة اخػػػري ذػػػو الحكػػػـ عمػػػا مػػػا يمكػػػف اف يحػػػدث 
النتيجػة مستقبال والذ  ذو يػأت  مػف ال قػؿ ب ممػه اف مػا قػد يحػدث نتيجػة ذلػؾ السػموؾ ذػو حػدوث ذػذ  

الموصوفة جرميا اذا اف ذاؾ التوقع ذو عمـ مرتبط بال قؿ كوف اف ال مـ ف  القصد المباشر والتوقع ف  
القصد االحتمال  ينب اف مف الدماغ" ال قؿ " فهنا القصد االحتمػال  يتػوافر عنػدما يكػوف ذنػاؾ قػدر مػف 

يػػدخؿ فػػ  اطػػار أف  ؿ لمقػػوؿالتوقػػع حػػدوث نتيجػػة جرميػػة فػػنذا لػػـ يحػػدث ا  نػػوع مػػف التوقػػع فػػال مجػػا
حيػث و  يدور ف  الذذف غيػر احتمػاؿ واحػد يكػوف القصػد مباشػرا وأف القصد المباشر ف ندما يكوف اليقيف

ف ذنػا فػ  حالػة ت ػدد االحتمػاالت فػ  الػذذف وأ يحؿ االمكاف محؿ اليقف تكوف ذنا امػاـ قصػدا احتماليػا
  اف تسػتب د النتػائج غيػر الحتميػة مػف نطػػاؽ لقصػد الجنػائايكػوف القصػد احتماليػا فالضػابط لمتميػز بػيف 

 ت د المجاؿ الحقيق  لمقصد االحتمال .و  القصد المباشر
 

النتػػائج الممكنػػة يتطمػػب البحػػث فيمػػا دار فػػ  ذذػػف الجػػان  مػػف خػػالؿ مػػا و  ولمتمييػػز بػػيف النتػػائج الحتميػػة
التصػور خاطئػا لػو كػاف ذػذا و  تصور  مف ذذ  النتائج كأثر حتم  لسػموكه او كػأثر ممكػف فحسػب حتػا

الضػػرورة امػػا االمكػػاف فهػػو عكػػس ذلػػؾ حيػػث يلتػػرض الشػػؾ ا  حػػدوث النتيجػػة و  فالحتميػػة ت نػػ  المػػزوـ
الحقيقة اف الحتمية ال ت دو اف تكوف اعما درجات االمكاف فاللارؽ بينهما ذو و  هادوثعدـ حو  االجرامية

 .1ليس مف حيث الكيؼو  فارؽ مف حيث الكـ
 

فػنف ذنػاؾ صػ وبة فػ  ذلػؾ فػال توجػد حػاالت تبػدو فيهػا الحتميػة  هالممكنو  ميةولمتمييز بيف النتائج الحت
لكػف يتغمػب فيهػا عنصػر و  مطمقػة فالحتميػة تحتػو  عمػا قػدر مػف االمكػافنتيجة او االمكاف يسير نحو 

الحتميػػة نظػػرا لم رفػػة الكثيػػر مػػف ال وامػػؿ التػػ  تسػػاذـ فػػ  إحػػداث النتيجػػة لػػذا كػػاف امػػر حػػدوثها يػػرجح 
قدر اقػؿ مػف عما امكاف يحتو  ايضا عما قدر مف الحتمية إال انه  الو  ا عما عدـ حدوثهارجحانا كبير 

عما عدد موحد مف ال وامػؿ التػ  تسػاذـ فػ  احػداث  2م رفة الجان عما   صار تالحالة االولا نتيجة اق
اسػػا النتيجػػة االمػػر الػػذ  يج ػػؿ امػػر حػػدوثها ممكنػػا قػػط والجػػان  يتخػػذ مػػف ال مػػـ بال وامػػؿ المتقدمػػة اس

ف  توق ه لمنتيجة االجرامية فهػف يتوق هػا كػأثر حتمػ  لسػموكه اذا قػدر اف ال وامػؿ التػ   اعميهبأعتماد  
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ذػػو يتوقػػع النتيجػػة كػػأثر و  النتيجػػة ـ فػػ  احػػداث النتيجػػة تمحػػو اثػػار ال وامػػؿ المنافيػػة لحػػدوث تمػػؾذتسػػا
ع ال وامػؿ التػ  تحػوؿ دوف وي مػاذ قدر اف ال وامؿ الت  تساذـ فػ  احػداث النتيجػة تتسػإممكف لسموكه 

 .حدوثها
 

وال ي تد نطاؽ القصد االحتمال  عمػا الحػاالت التػ  يتوقػع فيهػا الجػان  امكػاف حػدوث النتيجػة الجرميػة 
ب تػوفر ال مػـ بػه جػيو  ػة او عنصػر قكأثر طبي   لمسموؾ الذ  ارتكبه بؿ يجب ايضػا الشػمولية لكػؿ وا

وبه فيهػا شػؾ شع الحاالت الت  يكوف عمـ الجان  فيها يلتوافر القصد فالقصد االحتمال  يتوافر ف  جمي
توقػػع النتيجػػة ذػػو االسػػاس النلسػػ  الػػذ  تقػػـو عميػػه ارادتػػه ف نػػدذا ال و  فتوقػػع حػػدوث النتيجػػة االجراميػػة

ذػػو المخػػوؿ بػػالتوقع  الػػدماغ "ال قػػؿ"أف حيػػث  ال يتػػوافر القصػػد و  ال تتصػػور االرادةو هػػا نيكػػوف التوقػػع حي
بمػا يحػدث االف وال ي ػد التوقػع احػد االعمػاؿ التػ  يقومهػا الػدماغ بػؿ  ا  بقا تقػدير مف خال دمػج مػا را  مسػ

 .(اساس الذكا و  ةخارجيذو الوظيلة الرئيسية لقشرة الدماغ ال
 
 .القياـ بأفضؿ التخمينات او التوق ات لما ت نيه االشيا و  اذ يجيد الدماغ ادراؾ االنماط التقريبية 

الحػواس جمي هػػا مثػاؿ ذلػػؾ يمكنػؾ سػػماع اصػوات االشػػخاص فػ  نػػاد تحػدث عمميػة التوقػػع ذػذ  بوجػػود 
 ليم  رغـ الصوت المرتلع فيه فنذا نحف نسمع حتا عندما ال تستطيع توقع ذذا.

الػدكتور بػوس ليبتػوف ذنػاؾ ارب ػوف لػيال  ؿيقػو لالخمػس  سوذنا فنف القػدرة التوق يػة ذػ  اكثػر مػف الحػوا
 .1(واحد تطيع االنتبا  لها ف  وقتبيئيا تقريبا تس

 
 يمكػف اسػتخداـ ذػذ  الكميػة الهائمػة مػف البيانػات فػ  التوقػعو  ذذا الرقـ كاف ف  الالوع  يلػوؽ المميػونيف

 .يلضؿ الدماغ م رفة ما يدور حوله مف خالؿ م رفة االنماط ف  ال الـ كما يلضؿ الش ور باليقيفو 
 

صػػالح قػػد نبيػػه نف الػػدكتور ذػػو توقػػع حػػدوث النتبيجػػة فػػو  والقصػػد االحتمػػال  بػػأوؿ عنصػػر مػػف عناصػػر 
تتوافر االرادة فنذا انتلا و  ال يتوافر اال حيث يتحقؽ ال مـ اشار ف  ذذا يتضح لنا اف القصد االحتمال  

 .2(فحينئذ ينتل  القصد االحتمال  ذذاف ال نصراف او احدذما
 

تػرتبط ارتباطػا تػ  وال ذػ  التوقػع والنتيجػةو  فمف ذنا نجد اف القصد االحتمال  ايضا يتكوف مف عناصػر
واضحا ف  تكويف القصد الذ  ي ط  الصلة القانونية الثبات اف ذػذا القصػد ذػو مػف نصػوص القػانوف 
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ا  القصػػد ف ان ػػداـ ذػػذا التوقػػع انمػػا ي نػػ  حتمػػا انتلػػنلهػػذا فػػ. الػػذ  يخاللػػه الجػػان  بنرتكابػػه لهػػذا الل ػػؿ
 .1الجنائ  ف  جميع صورة

 
ذلؾ القصػد لػ ل مـ فػ  القصػد المباشػر ال يكلػ  اف يكػوف متػوفرا  وعميه فنف التوقع لوحد  الذ  يمثؿ ا  ا

بػؿ يجػػب اف تكػػوف ذنػاؾ ارادة القبػػوؿ وعميػػه القػػوؿ فػاف القصػػد االحتمػػاؿ يتطمػب تػػوافر عناصػػر  ال امػػة 
إذا ال يشػترط اف  ال  انما يمحؽ بال مـ فقط دوف االرادة الت  يجب اف ال تكػوف مشػروطة ملمقصد االحت

. 2(المباشػػػر فػػػ  القصػػػد االحتمػػػال  ارادة مركػػػز  كمػػػا ذػػػو الحػػػاؿ فػػػ  القصػػػد الجنػػػائ  تكػػػوف ذػػػذ  االرادة
يت يف ال مـ الذ  اساسا يدخؿ فػ  نطػاؽ و  ويت يف ذنا احاطة ال مـ بكؿ واق ة يقوـ عميها كياف الجريمة

ماغ التوقػػع يػػات  مػػف قشػػرة الػػدو  التوقػػع ا  ال مػػـ المسػػبؽ الػػذ  اشػػرنا اليػػه انػػه مػػرتبط فػػ  ال قػػؿ فػػال مـ
 "ال قؿ"وال مـ يكوف عما النحو التال :

 
 فو القصػػد ذػػو ارادة االعتػػدا  عمػػا الحػػؽ الػػذ  يحيمػػه القػػان :ال مػػـ بموضػػوع الحػػؽ الم تػػدي عميػػه -1

ف جهػؿ ذلػؾ انتلػا القصػد نيت ػيف عمػـ الجػان  بتػوافر ذػذا الموضػوع فػو  لمحؽ موضوع الذ  ينالهو 
تكبػػه اف ف مػػه ينصػػب عمػػا جسػػد حػػ  فػػنف ظػػف انػػه فػػال يتػػوافر القصػػد بالقتػػؿ اال اذا عمػػـ مر .لديػػه

لكػػف اصػػابه و  ينصػػب عمػػا جثػػة كالطبيػػب الػػذ  يظػػف انػػه يشػػرح جثػػة فػػنذا بصػػاحبها ال يػػزاؿ حيػػا
التوقػػع "و اف امكػػف و  اغمػػا  وذا بالوفػػاة تحػػدث كػػأثر لل مػػه فالقصػػد ال ي ػػد متػػوافرا لديػػه "ا  ال مػػـ

يضػا مػرتبط بػالتوقع بموضػوع الحػؽ الم تػدي ف ال مـ بموضػوع الحػؽ ذػو انذنا فو  نسبة الخطأ اليه
 .عميه

ا  التوقع بخطورة ما سبقدـ عميه مف ف ؿ اذا كػاف القصػد الجنػائ  ذػو ارادة  :3ال مـ بخطورة الل ؿ -2
يقتض  ذلؾ ال مؿ بالوقائع التػ  تقتػرف بالل ػؿ وتحػدد خطورتػه فػنذا جهػؿ الجػان  ب ػض و  االعدا 

اتهػـ  قده القصد فيدـ وقوع اعتدا  منه عما الحؽ فال ينسب الذذ  الوقائع فارتكب الل ؿ م تقدا ب 
ه امػا يػالمسػاس بسػالمة جسػد المجنػ  عم ه ف ػالاثبات عمميه مف شأنعميه شخص بضرب او جر 

 لها خطورة. اؿف ا   وذنا يأت  التوقع ف  اف ذذ اذا كاف يجهؿ ذلؾ فقد انتقا القصد اليه
خطر ت نها غير ذا تقدا  أجسد المجن  عميه مادة ممتهبة م اليه فمف يضع عما واف امكف نسبة الخطأ

 .لديهال يتوافر القصد 
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ا  التوقػػع لهػػذا المكػػاف وذلػػؾ كػػوف ال مػػـ عنصػػر مػػف عناصػػر القصػػد  :ال مػػـ بمكػػاف ارتكػػاب الل ػػؿ -3
 المباشر والتوقع مف عناصر القصد االحتمال .

لكنه يخرج عما ذذ  القاعدة فال ي اقب و  كابهالقاعدة اف المشرع يجـر الل ؿ دوف اعتبار لمكاف ارت -4
وعمػا ذلػؾ اف الل ػؿ ال يكػوف خطػرا عمػا الحػؽ اال اذا   ف م ػيفاا الل ؿ اال إذا اقترؼ ف  مكعم

  جهػؿ ذلػؾ انتلػا القصػد يت يف عمـ الجػان  بمكػاف ف مػه فػنذا ارتكب ف  ذذا المكاف فهذ  الحاالت
 ذا ارتكػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػزؿ الزوجيػػػػػػػػػػػػه "زنػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػزوج ال ي اقػػػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػػػه المشػػػػػػػػػػػػرع اال إمثػػػػػػػػػػػػاؿ 

قانوف عقوبات مصر "و مف ثـ كاف عمػـ الػزوج  277مف قانوف ال قوبات ال راق  والمادة  337/2
 وشريكته اف مكاف الزنا ذو منزؿ الزوجية عنصرا ف  القصد الجنائ  المتطمب لدي كؿ منهما.

 
ؿ ال يضػػع اعتبػػارا لمػػزمف الػػذ  القاعػػدة اف المشػػرع حػػيف ي اقػػب عمػػا الل ػػ:ال مػػـ بزمػػاف ارتكػػاب الل ػػؿ

  لكنه قػد يخػرج عمػا ذػذ  القاعػدة فيشػترط لم قػاب عمػا ب ػض الجػرائـ بثبػوت ارتكػاب الل مػ ارتكب فيه
يلسر ذلؾ تقدير المشرع اف الل ؿ ال يمثؿ خطورة اال اذا ارتكب ف  ذذا الزمف فجريمة و  ف م يفمز  مف
مػػػف قػػػانوف ال قوبػػػات  232-229ميهػػػا "مػػػادة ة الموظػػػؼ او المكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة او االعتػػػدا  عنػػػاذا

ف  ذذ  الجريمػة ال ي ػد القصػد متػوافرا اال إذا عمػـ  مف قانوف ال قوبات المصر ". 133ال راق  والمادة 
ف مه ف  ذذا الزمف الذ  يحدد  القانوف وذو قياـ الموظؼ او المكمؼ بخدمػة اثنػا  ارتكاب ه يالجان  بػن

 تأديته وظيلته او بسببها.
 

الجػان  بالصػػلات التػ  يتطمبهػا القػػانوف وفػ  الصػلات التػػ  يتطمبهػا مػف المجنػػ  عميػه: اذا تتطمػػب  عمػـ
المشػػرع فػػيمف يرتكػػب ب ػػض الجػػرائـ اف يتصػػؼ بحالػػة قانونيػػة او ف ميػػه م ينػػة فننػػه يت ػػيف عممػػه بهػػذ  

وت ادلها  1 417/1الحالة فاف جهمها انتلا القصد لديه فالمراة الحامؿ ال ترتكب جرمية اجهاض نلسها 
ارتكبػت الل ػؿ الػذ  ترتػب و  اال اذا عممػت انهػا حامػؿ فػاف جهمػت ذلػؾ  2مف القانوف ا ردنػ  62المادة 

 ها.يعميه اجهاضها فال ي د القصد متوافر لد
 

الػذ  ي نػ  ذلػؾ و  اف القصد االحتمال  يتطمب توقع النتيجػة االجراميػة كػأثر لمل ػؿ: القة السبيبةالتوقع 
 .ذ  ال القة السببيةو  النتيجةو  رابطة الت  تصؿ ما بيف الل ؿاف يشترط توقع ال
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ومف ذنا وعندما تناولنا ف  بحثنا ال نصر ا وؿ مػف عناصػر القصػد االحتمػال  فننػه ال بػد مػف ت ريػؼ 
 ال نصر الثان  مف عناصر  وذو قبوؿ النتيجة. 

 
 لنتيجةقبول ا العرع الثاني:

 
يميز  عف القصد المباشر ذو عنصر ال مػـ باعتبػار اف المكػاف و  اف الذ  يحدد مجاؿ القصد االحتمال 

التوقع الذ  ينصرؼ اليه عنصر مف عناصر الجريمة ذو المجاؿ الحقيق  لمقصد االحتمال  اما التوقع 
الحتمػػ  او الضػػرور  فيخػػتص بالقصػػد المباشػػر اال اف عنصػػر ال مػػـ يمثػػؿ عنصػػرا مشػػتركا بػػيف القصػػد 

تتكػػوف و  جرميػػةالالتوقػػع الف الجػػان  قػػد يتوقػػع بامكػػاف حػػدوث النتبيجػػة  مػػع الػػواع الخطػػأ و  االحتمػػال 
مسػػؤوليته عنهػػا مسػػؤولية غيػػر عمديػػة فػػال بػػد اف مػػف عنصػػر اخػػر بجانػػب عنصػػر التوقػػع يحػػدد نطػػاؽ 

يتحػػدد ذلػػؾ ال نصػػر عنػػدما يتخػػذ و  بػػيف الخطػػأ الغيػػر عمػػد  مػػع التوقػػعو  يميػػز بينػػهو  القصػػد االحتمػػال 
النتيجػػػة المتوق ػػػة لكػػػ  عمػػػا اسػػػاس القصػػػد االحتمػػػال  سػػػو ا تمثػػػؿ بالترحيػػػب  الجػػػان  موقلػػػا اراديػػػا مػػػف

بحدوث تمؾ النتيجة او عدـ المباالة بحدوثها مف عدمه اما اذا توقػع الجػان  النتيجػة االجراميػة فرفضػها 
ة سو ا باالمتناع كميا عف القياـ بالسموؾ او تمثؿ الرفض بالقياـ بالسموؾ مع اتخاذ  االحتياطػات الالزمػ

لما يرا  كافيا لمنع حدوثه فال يسأؿ الجان  ف  ذذ  الحاالت سوي مسؤولية غير عمديػة اف تػوافرت لهػا 
 .اسبابها باعتبار اف انتلا  المسؤولية ال مدية المباشرة او غير المباشرة

 
ت ؿ حػدوث النتيجػػة مهمػا كانػػت نهايتهػا رغػػـ انػه تػػوافر بػػاالرادة يقأف مػف ذنػا نجػػد اف القبػوؿ للػػ  ذلػؾ و 

فػاف القبػػوؿ  ؾلػذلو  كافػة عناصػر القبػوؿ التػ  ذػػ  اساسػا مرتبطػة ب نصػر ال مػـ بكافػػة عناصػر الجريمػة
 . يأت  مف االرادة الت  قبمت تمؾ النتائج المتوق ة مف خالؿ ذذا السموؾ المؤد  الا نتيجة جرمية

 
مػػف حيػػث القبػػوؿ  عالقتهػػا بالقصػػد االحتمػػال  فنننػػا نجػػدذا مرتبطػػة ارتبػػاط متكامػػؿو  ومػػف حيػػث االرادة

سػػموؾ  لطبي يػػة   قبمػػت النتيجػػة او    رحبػػتتػػوجػػدان  مػػرتبط فػػ  االرادة الو  فػػالقبوؿ ذػػو شػػ   ذذنػػ 
الستكماؿ ذذ  الدراسة الت  مف شأنها اف و  القوانيفو  سموؾ مبدأ مخاللا لالنظمة ا  اجرام  الذ  ذو اساس

ه واخراجػه الػا حيػز الوجػود ليكػوف ايجػاد تكونيػو  تضع النقاط عما الحروؼ حػوؿ ذػذا القصػد فػ  ابػراز 
 شامال متكامال.

 
فػ  القصػد االحتمػال  فػ  جريمػة القتػؿ ال مػد ة اإلسػالمية وذنا ال بد مف الكشؼ عف را  فقها  الشػري 

 .عدـ حصولها لديه ذلؾ القصد الذ  يقيمه االلمافو  سوا  حصوؿ ذذ  النتيجة .بالذات
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 لشريعة االسعمية العرع الثالث: تعريف القصد االحتمالي في ا

 
الشاف   واحمػد لػـ يسػمموا بالقصػد االحتمػال  فػ  جريمػة و  ومف ذنا فنف اللقه االسالم  منهـ ابو حنيلة

 اف يرتكػب الل ػؿ بقصػد الوصػوؿ لهػذا الغػرضو  يصروف عما اف تتوجػه نيػة الجػان  لمقتػؿو  القتؿ ال مد
أف تكوف  التقسيـ حسب الشري ة الال ؿ حرصهـ عما ظهور نية القتؿ عند الجان  ترجع الا طبي ة و 

 .بما ي رؼ بالخطأ قتؿ شبه ال مد أوقتؿ عمد 
 

انه فػ  ال مػد وشػبه ال مػد يت مػد الجػان  ال ػدواف ولكػف الػذ  يميػز ال مػد عػف شػبه م تمديف بذلؾ عما 
 ػدـ ال مد ذو اف الجان  يقصد القتؿ ف  ال مد فمو سمموا بالقصد االحتمال  ف  القتػؿ ال مػد لكػاف قػد ان

ؿ شػبه ال مػد وقػد سػمـ ب ػض فقهػا  مػذذب احمػد بالقصػد االحتمػال  تػالقو  الحد اللاصؿ بيف القتؿ ال مػد
 بقصد  المحتمؿ  ا  اللاعؿ قاتال عمدا اخذتبروا قد اعو  ف  جريمة القتؿ ف  موضوعيف

 
"ع" بشػرط مف الناس فمما رما  اخطأ  واصاب  إذا اخطأ الجان  ف  الل ؿ كأف اراد اف يقتؿ "ز": االوؿ

ؿ خطػأ تػالػدـ فالقب دا  كأف يكوف حربيا او مرتدا فنف كاف مهدبالدـ اف يكوف زيد م صوما ا  غير مهدد 
 ال عمد.
 .1ؿ عمر فيقتؿ جبر عما انه عمر م صوماتصد ققف  ظف اللاعؿ كأف ي إذا كاف الخطأ الثان :

 .ابو حنيلةو  الشاف  و  ذذا را  مذاذب احمد
 

لمػػا ذػو اكثػر مػف القصػد االحتمػػال  و  مقصػد االحتمػػال  فػ  جرميػة القتػؿ ال مػدامػا مالػؾ فمذذبػه يتسػع ل
عنػد  ال يشػمؿ فقػط الل ػؿ   ال مػد خطػأو  ؿ شػبه ال مػد والقتػؿ عنػد  نوعػاف فقػط عمػداتػالنه ال ي رؼ الق
ولمػا كػاف مػف  2انما يشمؿ كؿ ف ؿ قصػد بػه مجػرد ال ػدواف ولػـ يقصػد اللاعػؿ القتػؿو  المقصود به القتؿ

د عقػػال اف تػػؤد  كػػؿ اف ػػاؿ ال ػػدواف البسػػيطة الػػا المػػوت فم نػػا ذلػػؾ اف مػػذذب مالػػؾ يتسػػع المسػػتب 
نػػه يتسػػع لمػػا يتصػػور  اللاعػػؿ ممكػػف الوقػػوع ولػػـ يتصػػور  ممتنػػع الوقػػوع فنالكثػػر مػػف القصػػد االحتمػػال  

قصػػد بال 99مقارنػػه والنظريػػة اللرنسػػية تتلػػؽ مػػع نظريػػة االئمػػة الثالثػػة فاللرنسػػيوف ال يػػروف الخػػذ مػػادة 
االحتمػػال  فػػ  جريمػػة القصػػد ال مػػد ولػػو اف القػػانوف اللرنسػػ  اخػػذ المػػتهـ بقصػػد  االحتمػػال  فػػ  جػػرائـ 
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حجػػتهـ انػا االخػػذ بنظريػة القصػػد االحتمػال  فػػ  القتػؿ ال مػػد يػؤد  الػػا اخػتالط القتػػؿ ح و الجػر و  الضػرب
 تج ؿ التميز بينهما مت ذرا.و  ال مد بالضرب الملض  الا الموت

 
راف بػػذمػػا ي تو  وال راقػػ   كػػذلؾ مػػع القػػانوف االنجميػػز و  فننػػه يتلػػؽ مػػع النظريػػة االلمانيػػة امػػا مػػذذب مالػػؾ

ع اف ي مػـ اف فػكػاف لػه داأو قػد تسػبب بػالموت او اذا عمػـ اللاعػؿ و  القتػؿ عمػدا اذا حصػؿ الل ػؿ بقصػد
يظػؿ  لكف بػالرغـ مػف ذػذا االتلػاؽ الظػاذر  فػنف مػذذب مالػؾو  الموت ربما يكوف نتيجة الل ؿ المحتممة

 اكثر اتساعا مف مذذب االلماف والقػوانيف االخػري فمػثال اذا لطػـ شػخص اخػر صػحيحا بقصػد االعتػدا 
ال ي تبػر قػاتال طبقػا لمنظريػة و  دوف اف يقصد القتؿ فمات مف المطمة فهػو قاتػؿ عمػدا عنػد االمػاـ مالػؾو 

 .1ياخذ بها ذنا فانها نظرية التصورو  ت مف المطمة ب يد التصورو االلمانية الف امكاف الم
 

عناصر القصد االحتمال  الكامؿ الحقيق  اف الرا  الذ  يرجع اسػاس و  ومف ذنا ب د اف عرضنا ملهوـ
ؤولية عف النتائج المتجاوزة قصد الجان  الا القصد االحتمال  يقصد بذلؾ النتيجػة المحتممػة حيػث سالم

انما كاف تحققها و  الجان  الا احداثها يذذب الا القوؿ بأف النتيجة االجرامية الت  تحققت لـ تتجه ارادة
الخطأ الغير عمد حيث ال يلترض قبوؿ و  امرا محتمال واف ذذا النوع مف القصد يقع بيف القصد الجنائ 

ال الس   ورا  تحقيؽ مثػؿ ذػذ  النتيجػة واف المسػؤولية الجنائيػة عػف ذػذ  النتيجػة ذػو و  النتيجة المحتممة
حػدوثها الف احتمػاؿ حػدوث تمػؾ النتيجػة دوف انصػراؼ االرادة الػا الخطأ الغير عمد  ايا كاف احتماؿ 

 تحقيقها
 

فمف ذنا نجد اف االرادة ذ  الت  تحدد وجود القصد المباشر واالرادة ذ  الت  تحقؽ القصػد االحتمػال  
 .بارادة الجان  لمقبوؿ بالنتيجة االجرامية الناتجة عف السموؾ المخالؼ لمقانوف

 
لػػذلؾ فػػنف و  لمنتيجػػة المحتممػػة (وقبػػوؿ توقػػع بشػػكؿ عػػاـ يجػػب اف يكػػوف  حتمػػال االفمكػػ  يتػػوافر القصػػد 

ف  ذ  مف حيث ال قوبة كما  المباشرب ض اللقه ي يب عما المشرع مماثمة القصد االحتمال  بالقصد 
كمػا لػو   2ؤبػدمحيث ي اقب عما ذذ  الجريمة بالسػجف ال  ب عميها موتتجريمة الحريؽ ال مد الت  يتر 

مػػف قػػانوف  332/12 ن  قػػد قصػػد قتػػؿ الضػػحايا الػػذيف لقػػوا حػػتلهـ عرضػػا وفػػؽ نػػص المػػادة كػػاف الجػػا
تقػػؿ التػػ  ترتكػػب ضػػد أشػػخاص ديػػة موكػػذلؾ فػػ  جريمػػة اف ػػاؿ ال نػػؼ ال  .((ال قوبػػات اللرنسػػ  الجديػػد

موت احدذـ حتا إذا لـ يتـ ذذا الضػرب او الحرمػاف إلا ذلؾ أدي إذا عاما  عشر  ةاعمارذـ عف خمس
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 يػة  الغالبأور   (مف قانوف ال قوبات اللرنسػ  الجديػد 222/14 ؿ بقصد القتؿ وفؽ نص المادة مف االك
 عندذـ يقصد نطاؽ القصد االحتمال  عما االحواؿ الت  نص القانوف عميها صراحة.

عمػا اف التوقػع بنػ  عمػا عمػـ بػذلؾ كمػا و  السػموؾو  فالقصد االحتمال  يحتاج الػا توقػع ا  عمػـ بالل ػؿ
بقا واف القصػػػػد بشػػػػكؿ عػػػػاـ يحتػػػػاج الػػػػا ارادة فالقصػػػػد المباشػػػػر بحاجػػػػة الػػػػا االرادة والقصػػػػد اثبتنػػػػا سػػػػا

يأت  مف االرادة ف  االستمرار منذ البد  حتا نهاية قبوؿ االحتمال  بحاجة الا قبوؿ النتيجة حيث اف ال
فقد اثبت  ذلؾمع و مقدرتها ف  داخؿ النلس و  السموؾ وذنا تتكوف االرادة بالقبوؿ الت  نبحث عف نسبتها

نتيجة محتممػة تػأت  مػف سػموؾ جنػائ  ف نػدما يبػدأ ذػذا السػموؾ الجنػائ  يبػدأ  عمـ النلس اف القبوؿ   
كسر قاعدة القانوف ا  انها تمتد مف السموؾ وذ  ت بر عف ارادة الجان  ف  اتجا  ذذا السموؾ و  تجاوز

نننػػا ذنػػا نلػػرز دور االرادة فػػ  القصػػد الػػذ  ادي الػػا نتيجػػة جراميػػة متوق ػػا نتيجػػة جنائيػػة وقبولػػه بهػػا ف
ممتػػدة الػػا قبػػوؿ النتيجػػة الجرميػػة و  اصػػبحت مبتػػدا بػػالخطوة االولػػا لمسػػموؾ االجرامػػ  هػػااالحتمػػال  كون

قبػػوؿ النتيجػػة و  لسػموؾمػػف افنننػا ذنػػا امػاـ االرادة التػػ  عػػززت مكانهػا بالقصػػد االحتمػػال  مسػتمدة قوتهػػا 
 ف القصػػد الجنػػائ  يقػػـو عمػػا نظريػػة ال مػػـ واالرادة فمقػػد اصػػبحناالننػػا نػػدرؾ او  وذػ  الوجػػه االخػػر لمقبػػوؿ

ـ البحث عنه فهما قػوانيف عربيػة واجنبيػة ت تبػر اف القصػد االحتمػال  صػورة مػف صػور تمف خالؿ ما و 
 .القصد الجنائ 

 
والقصػػػد ا حتمػػػال  اليقتصػػػر نطاقػػػه عمػػػا الحػػػاالت التػػػ  فيهػػػا يتوقػػػع الجػػػان  أمكػػػاف حػػػدوث النتيجػػػة 

بػػؿ يشػػمؿ كػػؿ واق ػػة او عنصػػر يتوجػػب ال مػػـ بػػه لتػػوافر القصػػد   كػػأثر لمسػػموؾ الػػذ  أرتكبػػه ا جراميػػة
ولػيس  1الجنائ  فالقصػد ا حتمػال  يتػوافر فػ  جميػع الحػاالت التػ  يكػوف عمػـ الجػان  فيهػا يشػوبه شػؾ

ميػة فتوقػع حػدوث النتيجػة الجر   عممٌا يقينٌا يؤد  الا توافر ال نصر ا وؿ مػف عناصػر القصػد الجنػائ 
وال   فحػيف ال يكػوف التوقػع التتصػور الػرادة وتوقع النتيجة ذو ا ساس النلسػ  الػذ  تقػوـ عميػه ارادتهػا.

 يتوافر القصد.
 

اف الذ  يحدد مجاؿ القصد ا حتمال  ويميز  عف القصد المباشر ذو عنصر ال مـ بأعتبار أف أمكانيػة 
اال أف عنصػر  .لحقيقػ  لمقصػد ا حتمػال لا أ  عنصر مف الجريمػة ذػو المجػاؿ اذذب إالتوقع الذ  ي

 .ال مـ يمثؿ عنصرٌا مشتركٌا بيف القصد ا حتمال  والخطأ الغير عمد  مع التوقع
 

عنها مسؤولية غير عمديػة فالبػد  ته ف الجان  قد يتوقع أمكانية حدوث النتيجة الجرمية وتكوف مسؤولي
بينػه وبػيف الخطػأ مػع  زا حتمػال  ويميػ اذٌا مف عنصر آخر بجانب عنصر التوقػع ليحػدد نطػاؽ القصػد

                                                           
 .182لمقصد الجنائ   مرجع سابؽ  ص نبيه صالح  نظرية ال امة  1



60 

ويحػدد ذلػؾ ال نصػر عنػدما يتخػذ الجػان  موقلػٌا اراديػٌا مػف النتيجػة المتوق ػة لكػ  يمكػف مسػائمته   التوقع
سػػوا  تمثػػؿ ذػػذا الموقػػؼ بالترحيػػب بحػػدوث تمػػؾ النتيجػػة او عػػدـ   د ا حتمػػال صػػعنهػػا عمػػا أسػػاس الق

 المباالة بحدوثها مف عدمه.
 

الجان  النتيجة الجرميػة فرفضػها سػوا  باالمتنػاع كميػٌا عػف القيػاـ بالسػموؾ او تمثػؿ الػرفض  اما اذا توقع
بالقياـ بالسموؾ مع أتخاذ  مف ا حتياطات الالزمة مايرا  كافيٌا لمنع حػدوثها فػال يسػأؿ الجػان  فػ  مثػؿ 

  توجػه اراد  ا  التقػذذ  الحاالت سوي مسؤولية غير عمديػة اف تػوافرت بػه سػائر شػروطها وذلػؾ اف ا
المسػػؤولية ال مديػػة او  تقػػا نالتوقػػع بجميػػع درجاتػػه مػػف حيػػث انحػػو النتيجػػة الجرميػػة ي ػػدؿ عػػدـ تػػوافر 

 .المباشرة او غير المباشرة
 

فالقصد ا حتمال  يلترض عممٌا يحيطػه الشػؾ وتوق ػٌا لالعتػدا  كػأثر ممكػف لمل ػؿ ويلتػرض الػا جانػب 
لمل ػػؿ فقػػد أتخػػذ قػػانوف ال قوبػػات  يػػا  و االعتػػدا  غرضػػا  ثانة القبػػوؿ وج مػػت مػػف ذلػػؾ ارادة أتخػػذت صػػور 

 عتبػػار  مػػف صػػور القصػػد الجنػػائ  حيػػث أنػػه مسػػاويا  لنص عميػػه بااال راقػػ  موضػػوع القصػػد ا حتمػػال  بػػ
 .1لمقصد المباشر

 
  مكانية وقوع النتيجة األجرامية(: عنصر العمم )الشك في  والً 

فالقصػػديف يتلقػػاف فػػ    المباشػػر والقصػػد ا حتمػػال  أف عنصػػر ال مػػـ ذػػو قاسػػـ مشػػترؾ مػػا بػػيف القصػػد
 .2ا رادة بالنسبة الا النتجة ويختملاف فقط ف  درجة  عنصر ال مـ

 
حيػث اف ذػذ  النظريػة قائمػة عمػا أف ال مػـ بالصػلة   أف عنصر ال مـ ينطبؽ عميه نظرية ال مـ المقصد

القصػػد الجنػػائ  ومػػف ثػػـ فػػأف القصػػد ا جراميػػة وال مػػـ بالقػػانوف ي بػػراف عنصػػراف جوذريػػاف مػػف عناصػػر 
 .الجنائ  يبقا اذا تحمؼ ال مـ بالقانوف

 
وبالتال  يستند أنصار نظرية اال أف   وأف ذذ  النظرية تساو  بيف أمكاف ال مـ بالقانوف وال مـ الل م  به

 وبمػػا أف.حتميػة تسػتخمص مػػف فكػرة القصػػد ا حتمػال كنتيجػػة ا صػؿ ذػو تػػوافر ال مػـ بالصػػلة الجرميػة 
 .القصد ا حتمال  قد ابتدأ بالقصد فهذا يؤخذ منذ بداية السموؾ ف  ال مـ
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ولمتميػػػز بػػػيف النتػػػائج الحتميػػػة والنتػػػائج الممكنػػػة يتطمػػػب البحػػػث فيمػػػا دار فػػػ  ذذػػػف الجػػػان  مػػػف خػػػالؿ 
ماتصور  ذذ  النتائج كأثر حتم  لسموكه او كػأثر ممكػف فحسػب حتػا ولػو كػاف ذػذا التطػور خاطئػٌا او 

فالحتميػة ت نػ  المػزـو والضػرورة امػا ا مكػاف فهػو عكػس ذلػؾ   مواقع والمجر  الطبي ػ  لألمػورمخاللٌا ل
ا  حدوث النتيجة ا جرامية وعدـ حدوثها والحقيقة اف الحتميػة الت ػدوا أف تكػوف  (الشؾ حيث يلترض 

 أعما درجات ا مكاف فاللارؽ بينهما ذو فارؽ مف حيث الكـ وليس مف حيث الكيؼ.
 

فػال توجػد حػاالت   ـ التميز بيف النتائج الحتمية والممكنػة فػأف حقيقتهػا انػه ذنػاؾ صػ وبة بػذلؾولط  يت
فالحتميػة تحتػو  عمػا قػدر مػف االمكػاف ولكػف   بتدوا فيهػا الحتميػة او االمكػاف عمػا نحػو مطمػؽ مطمػؽ

 .تغمب فيها عنصر الحتمية نظرٌا لم رفة كثير مف ال وامؿ الت  تساذـ ف  أحداث النتيجة
 

 .لذا كاف أمر حدوثها يرجح رجحانٌا كيرٌا عما عدـ حدوثها
امػػا االمكػػاف يحتػػو  ايضػػٌا عمػػا قػػدر مػػف الحتميػػة اال أنػػه قػػدر أقػػؿ مػػف الحالػػة االولػػا نتيجػػة أقتصػػار 
م رفػػة الجػػان  عمػػا عػػدد محػػدود مػػف ال وامػػؿ التػػ  تسػػاذـ فػػ  أحػػداث النتيجػػة ا مػػر الػػذ  يج ػػؿ أمػػر 

 .1((ـ الذ  يشوبه الشؾا  ال م حدوثها ممكنٌا فقط  
وذنا فأف الجان  يتخذ مف ال مـ بال وامؿ المتقدمػة أساسػٌا ي تمػد عميػه فػ  توق ػه لمنتيجػة ا جراميػة فهػو 
يتوق ها كأثر حتم  لسموكه اذا قدر اف ال وامؿ المتنافية لحدوث تمؾ النتيجة  وذو يتوقػع النتيجػة كػأثر 

 .ف  أحداث تتساوي مع ال وامؿ الت  تحوؿ دوف حدوثها ممكف لسموكه اذا قدر اف ال وامؿ الت  تساذـ
 

 رمية  ير المشروعة في حال وقوعيال النتيجة الجو: قبثانياً 
أختمػػؼ اللقػػه فػػ  تحديػػد ملهػػـو القصػػد ا حتمػػال  فػػذذب الػػب ض الػػا المسػػاوا  بػػيف القصػػد ا حتمػػال  

فػتـ ت ريػؼ القصػد  .2لجرائـ ال مديػةوالقصد المباشر وأعتبر الجرائـ القائمة عما القصد ا حتمال  مف ا
قػػد أ  انػػه   انػػه اتجػػا  االرادة الػػا توقػػع النتيجػػة وقبولهػػا بوصػػلها أثػػر محتمػػؿ الحػػدوث لسػػموؾ الجػػان 

 .قبمهابحدوث النتيجة المتوق ة و رحب 
 

                                                           
 . 95  ص1998حاد   ا ردف  عمر س يد رمضاف  النتيجة ف  قانوف ال قوبات  مكتبة المجمس الوطن  االت 1
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 .187  ص1967اآلخر. حميد الس د   جرائـ ا عتدا  عما ا شخاص  مطب ة الم ارؼ  بغداد   
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ع له حاجػة ثانويػة كمػف يضػع سػمٌا فػ  الط ػاـ لشػخص مػا ويتوقػع شبفيها غرضٌا ثانويٌا سوؼ ي ياذ ير 
لكنػػه توقػػع النتيجػػة  هوذنػػا الشػػخص لػػـ فػػ  يرغػػب فػػ  الزوجػػ  م ػػه ويقبػػؿ بهػػذ  النتيجػػة تػػهزوجأف تأكػػؿ 

 .(فيكوف قصد  أحتماليٌا ويجب اف يسأؿ عف جريمة قتؿ مقصود   بأعتبار  أثر لسموكه وقبؿ حدوثها
 

مزدوجة فهو ذو طبي ة  .والرأ  ا خر لملقها  ذو وضع القصد ا حتمال  حدٌا وسطٌا بيف ال مد والخطا
عرفػػوا القصػػد ا حتمػػال  عمػػا انػػه وصػػؼ يطمػػؽ فقػػد   (وأذمػػاؿ فػػ  جػػرائـ أخػػري  (قصػػد فػػ  جريمػػةال 

فيكػوف  الجريمػة يلصػؿ بينهمػا فػ  واق ػةوأحيانػا  بيف ال مد والخطػأ  عما نوع مف القصد الجنائ  يقع ما
أ ف  التقدير مػع نشػاطه يريد  بسبب أجتماع الخطو   عمديٌا مبن  عما القبوؿ بالنتيجة او أمكاف توق ها

 .1االراد  ال مد 
 

التػػ  يتوقػػع فيهػػا الجػػان  نتػػائج  ظػػروؼاف القصػػد ا حتمػػال  يتػػوافر فػػ  جميػػع اللنػػا بػػقػػدـ يتضػػح تممػػا 
ذلػؾ كػوف   (م يػار شخصػ  والم يػار فػ  ذلػؾ ذػو   اجرامية لل مه فيقدـ عميه قػاباٌل المخػاطرة بحػدوثها

  .جرام بداية سموكه اإلالا مادار ف  ذذنه وقت  في ود فيه  ذو مسمؾ نلس  لمجان القصد 
 

وقد وجدنا ف  بحثنا أف ذناؾ اختالؼ ف  م الجة القصد االحتمال  بيف المشرعيف رغـ أنه ذناؾ جز ا  
 لـ تأخذ ف  نصوصها ذذا القصد. مف التشري ات 

 
 النصػػوص ال مميػػةتلسػػيير  حسػػب و  كمػػا اسػػملنا سػػابقا مػػف ت ريلػػات قانونيػػة مستليضػػة لمقصػػد االحتمػػال 

يأخػذ الصػلة و  القصػد الجنػائ مقاصػد حتمػال  ذػو احػد اف القصػد االاإلدراؾ  ـالقانونية فنننػا نػدرؾ تمػاو 
فػػاف القصػػد االحتمػػال  كمػػا القصػػد المباشػػر لػػه عناصػػرذا المػػؤثرة واالكيػػدة التػػ  عميػػه و  القانونيػػة الممزمػػة

  .خذ حقه القانون  الوض  ت ط  القصد االحتمال  الصلة التكوينة لهذا القصد لك  يأ
 

 االرادة وارتباطيا بالسموك: المطمب الثاني
 

اف االرادة ذ  وكمػا ذكرنػا سػابقا ذػ  مػا قػد يػتـ ادراجهػا مػف الوجػداف "اللػؤاد"والت  تكػوف ذػ  المسػيطرة 
عمػػا عقػػؿ االنسػػاف بالل ػػؿ المباشػػر لهػػذا فػػنف توقػػع ال القػػة مػػا بينػػاالرادة والسػػموؾ الػػذ  يمارسػػه الجػػان  

اساسػػا ذػػو  عمػػا سػػموؾ التوقػػع المحتمػػؿ لنتيجػػة جنائيػػة مترتبػػة لقبولهالنتيجػػة الجرميػػة التػػ  ابتػػدئها مػػف
 فمف ذنا وجب عمينا ت ريؼ السموؾ  مقانوفلمخالؼ 
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 عميو مخالعة قانونية  المترتبالسموك 

زداد حسػػب تػػوكػػذلؾ توقػػع النتػػائج المترتبػػة لمسػػموؾ والتػػ  المقصػػود بتوقػػع عالقػػة سػػببية نتيجػػة السػػموؾ 
 1.(جرميةلالا تحقؽ النتيجة ا النهاية  تدريجيا حتا تؤد  ف االستمرار بالسموؾ 

 
ذػػػذ  أخػػػذ تعمػػػا مجػػػرد النوايػػػا واالفكػػػار االجراميػػػة مػػػا لػػػـ إف مػػػف المؤكػػػد أف القػػػانوف ال قػػػاب  ال ي اقػػػب 

رميػة تسػتمـز جفػنف الواق ػة ال ؾيطػابؽ الػنص التجريمػ  لػذلو عمػا ممارسػتها مظهرا خارجيا يػدؿ االفكار 
نظػػرا و  تكبػػه وتحديػػد الجػػزا  الػػذ  يطمػػؽ عميػػهر حػػث مسػػؤولية مبسػػموكا اجراميػػا يحققهػػا ليػػأت  ب ػػد ذلػػؾ 

مػػا بذنػػا ومػػف بػػاب التغمػػب  نحفالذميػػة السػػموؾ فػػ  بنػػا  الواق ػػة الجرميػػة فػػنذا ال جريمػػة بػػدوف سػػموؾ فػػ
فػػنف المشػػرع   تحديػػد الجريمػػةيقصػد بػػالركف المػػاد  ذػػذا السػػموؾ ذاتػػه رغػػـ انػػه احيانػا يكػػوف غيػػر كػػاؼ ل

الضػػػمنية فػػػ  جريمػػػة  عػػػدـ الرضػػػا مػػػف ك نصػػػر اليػػػة عناصػػػر اخػػػري تضػػػاؼ اشػػػترط حصػػػوؿ نتيجػػػة 
 .(االغتصاب

 
وماذيتهػػا ذػػؿ ذػػ  احتماليػػة أو حتميػػة نتيجػػة الجريمػػة  لػذلؾ فنننػػا ذنانجػػد اف المشػػرع لػػـ يحػػدد مػػا نوعيػة

 .اجرامية محددةاذمية اف تكوف نتيجة  انما تركها ف و 
 

وعميه فال ناصر ال امة ف  الجريمة ذ  السموؾ الذ  يحدد الواق ة االجرامية وذػو عنصػر مشػترؾ بػيف 
النتيجػػة عػػف ذػػذ  و   القػػة السػػببية بػػيف السػػموؾالكػػؿ الجػػرائـ والنتيجػػة المترتبػػة عميػػه فػػ  جػػرائـ النتيجػػة و 

ـ فت ػػد عناصػػر االحػػواؿ مػػع مراعػػاة عناصػػر اضػػافية التػػ  قػػد يتطمبهػػا القػػانوف بخصػػوص ب ػػض الجػػرائ
 .(السموؾ خاصة بها وعما ذلؾ فنف عناصرمهمة تكوف منها 

 
لهذا ال نصر اذمية خالصة ف  القػانوف و  اف قياـ الجريمة يبدأ بسموؾ يحقؽ واق ة اجرامية:السموؾ :اوال  

 :الجنائ  تتجما فيما يم 
 
ؼ لػو سػمح الجهػزة امػا انتظػار صػدور ذػذا السػموؾ يتضػمف حمايػة لمحريػة اللرديػة مػف خطػر الت سػ -أ

 ال دالة الجنائية بالتدخؿ ف  مرحمة النية والتلكير االجرام .
ال مبػػػرر لتػػػدخؿ القػػػانوف الجنػػػائ  لمؤاخػػػذت شػػػخص لػػػـ يصػػػدر عنػػػه سػػػموؾ مػػػاد  يحقػػػؽ اضػػػرار  -ب

مػػنح ذػػػذ  أنػػػه الجنػػائ  القػػػانوف اجتماعيػػا بػػؿ قػػػد يتراجػػع عػػػف تنليػػذ افكػػػار  االجراميػػة بػػؿ مػػػف حسػػف 
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دد التشػريع حػي وؿ إذا جػا  فيػه المجموعػة الجنائيػة اذميػة لمسػموؾ مػف ف مهػا ا قد تكتسب و  اللرصة
الجريمػة بقولػه  اذ عػرؼ  1(ةاجتماعيػ حدثػه مػف اضػرارئـ بسػبب مػا تا  ي ػدذا جػر تػاف اؿ االنساف ال

 .(م اقب عميه بمقتضا و  الجريمة ذ  عمؿ او امتناع مخالؼ لمقانوف الجنائ  

 
ؾ النشػػػاط المػػػاد  الم تبػػػر قانونػػػا تحقيػػػؽ الواق ػػػة االجراميػػػة فهػػػو بػػػذلؾ ملهػػػـو السػػػموؾ يقصػػػد بالسػػػمو  -

 بتطمب مجموعة مف الخصائص.
يسػهؿ النيػة والتلكيػر ممػا  الخارج  وبالتال  تجتاز مرحمػة كياف ماد  يدرؾ ف  ال الـيتكوف مف  -أ

 اثباتة حيث أنه خرج إلا حيز الوجود. 
القاعػػدة اف يصػػدر عػػف انسػػاف يتمتػػع بػػاالرادة اذ لؾ لػػذ تبػػر قانونػػا لتحقيػػؽ الواق ػػة االجراميػػة ي -ب

  فالسموؾ الغير إراد  ال ي تػد يجب اف يكوف ذذا السموؾ مرادا ا  نابع مف االرادة لدي االنساف
ال ي طيػػه صػلة الجريمػة ل ػػدـ  السػموؾ الصػادر عػػف شػخص عػديـ االرادةبػه وال يحقػؽ الجريمػػة ك

 وجود أذمية اإلرادة. 

 
 صورالسموؾ: -ج
صػػورة الل ػػؿ وذػػ   112خػػذ السػػموؾ امػػا صػػور الل ػػؿ او صػػورة االمتنػػاع كمػػا ورد فػػ  اللصػػؿ يؤ  -1

الصورة الغالبة ف  القانوف الجنائ  المرتبط باللمسلة الميبرالية حيث يؤخػذ السػموؾ شػكال ايجابيػا ا  
قػػاـ ب مػػؿ يمن ػػه القػػانوف و حركػػة عضػػوية اراديػػة صػػادرة عػػف االنسػػاف يحقػػؽ بهػػا الواق ػػة الجرميػػة 

ي اقب عميه بأف ادخؿ يد  ف  جيب غير  وسرؽ ما بها مف نقود "جريمة السػرقة "او تلػو  بكممػات و 
ذنػػا واغمػػب الجػػرائـ الػػواردة فػػ   مػػف  شػػكمت سػػبا فػػ  حػػؽ غيػػر  او دخػػؿ منػػزؿ الغيػػر دوف رضػػا 

تحقػػؽ بل ػػؿ طبقػػػا لالتجػػا  التقميػػد  الػػذ  كػػػاف سػػائدا او مرتبطػػا فػػ  اللمسػػػلة لالمجموعػػة الجنائيػػة 
  ذتـ بتحديد النواذ . لتال  فالقانوف الجنائ  اوبا

 ذ  رغبات ت قبها الحركة الجسدية مباشػرة ا  السػموؾ voltition وي تبر اوستف االف اؿ االارادية -2
 نػ اوسػتف "اف الرغبػة ت  ف  نلس الوقت حيث انه عرفها اف القصػد لػيس رغبػة ومقتضػا ت ريػؼو 

ذػذا ت تبػر مقصػودة كػؿ نتيجػة متوق ػة  سػموؾ وعمػا فاالراديػة ذػ  مػا ينػتج عػ التوقع واف االف ػاؿ
2القصد الجنائ  والمسؤولية المطمقة.ب بوطةغير اف كؿ نتيجة مقصودة قد ال تكوف دائما مر 
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صالح ف  النظرية ال امة لمقصد الجنائ  حيث يتطمب اضافة الا توقػع النتيجػة نبيه  د ذكر الدكتور قو 
جراميػػة بحيػػث االتوقػػع الرابطػػة التػػ  تصػػؿ بػػيف الل ػػؿ والنتيجػػة كػػأثر لمل ػػؿ االجرامػػ  ايضػػا  االجراميػػة

 . 1(السموؾو  تكوف ذذ  النتيجة ذ  أثر لمل ؿ

 

 الغيػػػر دوف رضػػػا  اف عوامػػػؿ ومػػػؤثرات داخػػػؿ الػػػنلس البشػػػرية يؤخػػػذ السػػػموؾ مػػػف عنػػػد دخػػػوؿ منػػػزؿ-1
 التػػػ   ةيلمسػػػؤولم نػػػا المسػػػؤولية او بم نػػػا ادؽ اف مصػػػطمح ابؿ ت ػػػرؼ مػػػاالرادة وذػػػذ  ال واو  النلسػػػيةو 

ارتكبػػه الػػذ  م نػػا التػػزاـ شػػخص يتحمػػؿ ال واقػػب التػػ  تترتػػب عمػػا سػػموكه  يسػػتخدـ عمػػا الداللػػة عمػػا
مػػع االسػػتوا ات كػػاف ذػػذا السػػموؾ ايجابيػػا او سػػمبيا وقػػد يكػػوف ذػػذا و  مخاللػػا بػػه اصػػوؿ او قواعػػد م ينػػة

 انواع السموؾ مخاللا شرعا او قانونا او اخالق  فتكوف المسؤولية عما ثالثة 
 
 .يراد بها التزاـ الشخص يتحمؿ نتائج سموكه غير المشروعة المخاللة الحكاـ الشري ةو  شرع  :اوال
قانونية وذلؾ إذا خالؼ احكػاـ القواعػد القانونيػة االمػرة النافػذة نتيجػة سػموكه المنػاف  لمقػانوف فننهػا  :ثانيا

 ة وبالضرورة فرض جزا  قانون .يرمنتيجة ج ج عف ذذا السموؾينتو  تكوف بالنتيجة مخاللة قانونية
االخػػالؽ واثارذػػا اسػػتهجاف فػػ  نلػػوس  ادبيػػة وذػػ  كالػػذ  يخػػالؼ الثوابػػت المت ػػارؼ عميهػػا قواعػػد : ثالثػػا

منهػػا ال راقيػػة و  البشػػرية لػػذلؾ المسسػػمؾ المخػػالؼ لقواعػػد االخػػالؽ ولػػـ ت ػػرض اغمػػب التشػػري ات ال ربيػػة
المكػر  و  الدراؾ او االرادة المجنػوف والصػغير غيػر المميػز دلمت ريؼ الدقيؽ لمسموؾ الجنائ  اال عما فاق

 لل ؿ ش   مخالؼ ل دـ توفر االذمية الجنائية واذمية االدا .
 

المسػؤولية الجنائيػة ب ػدة خيػارات وذػذ  المسػؤولية المترتبػة اصػال عمػا السػموؾ  وذناؾ اللقه الػذ  عػرؼ
ادراؾ  محاسبته عميها النها تصدر منه عػفو  هالذ  يقوـ به االنساف ومها "تحميؿ االنساف نتيجة اعمال

 عف ارادة منه لها"و  نتائجهاو  لم ناذا
 

هػا يكمسؤولية ناتجة عف سموؾ خاطئ واشارت ال هاريل ؼ ف  تموحسب الشري ة االسالمية فه  لـ تخت
 تحمػػػؿ االنسػػػاف نتػػػائج االف ػػػاؿ المجرمػػػة التػػػ  يأتهػػػا مختػػػارا وذػػػو مػػػدرؾ لم انيهػػػا التػػػال   عمػػػا النحػػػو

 عميػه ال يسػأؿ عػف ف مػه ومػف اتػا ف ػال محرما وذو ال يرديػه كػالمكر  اوالمغمػا نتائجها فمف اتا ف الو 
الطلؿ او المجنػوف ال يسػأؿ عػف ف مػه ا  عػف سػموكه فمػف ذنػا كمجرما ذو يرديه ولكنه ال يدرؾ م نا  

بػه بالقاعػدة الػذ  اخػؿ  التػزاـ شخصػ  بتحمػؿ الشػخص عواقػب ف مػه او سػموكه ت ن  بالنهاية ذػوا فانه
 .(ال امة
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 ي اقػػب مخاللهػػا وذػػ  واق ػػة مصػػحمة قانونيػػة قػػانون  ي تػػد  عمػػا انسػػان  اراد  غيػػر ريـ سػػموؾجتفػػال

سموؾ اللػرد ويقػع فػ  ال ػالـ  الا ت ويرجع بهاحدث انسانية بنعتبار انهاو انسانية ارادية قانونية نموذجية 
وال يصدر ذذا السموؾ عف غير االنسػاف الحػ   الخارج  وتخالؼ قاعدة جنائية يحيمها القانوف الجنائ 

الػػذ  تحقػػؽ فيػػه شػػروط المسػػؤولية فاالنسػػاف ذػػو اداة الجريمػػة فالوقػػت نلسػػه ضػػحية ذػػذ  الجريمػػة وذػػ  
ال تكتسػػب الجريمػػة تمػػؾ و  واق ػػة قانونيػػة الف المشػػرع ذػػو الػػذ  ينظمهػػا ويترتػػب عميهػػا االثػػار القانونيػػة

التػػػاـ بػػػيف الواق ةالمنسػػػبة الػػػا اللػػػرد والنمػػػوذج القػػػانون  الػػػذ   الصػػػلة القانونيػػػة اال اذا تحقػػػؽ التطػػػابؽ
 تتضمنه القواعد الجنائية التجريمية.

 
د القػانوف تػال ب و  ال سموؾ او قصد بغيػر ارادةو  والجريمة واق ة نموذجية اذ ال جريمة بغير سموؾ اوخطأ

ال مػػـ والرادة عالقػػة طرديػػة  قػػة بػػيف ال قيمػػة لم مػػـ بغيػػر االرادة واف ال الو  بكػػؿ ارادة وال ارادة بغيػػر عمػػـ
 .1(وبيف ال مـ والغمط عالقة عكسية

 
تحقيػػؽ غػػػرض "النتيجػػػة الجرميػػػة"عف طريػػػؽ  فػػاالرادة نشػػػاط نلسػػػ  يصػػػدر عػػف وعػػػ  وادراؾ اتجػػػه الػػػا

تسػيطر عمػا و  وسيمة م ينة اال وذ  الل ؿ فػاالردة ذػ  قػوة داخميػة واعيػة ذات غػرض م ػيف تتجػه اليػه
االعضا  فمف غير المتصور اف يتـ انكار االرادة لػدي توجيه بموغ ذذا الغرض ا   السموؾ وتدف ه الا

قػػد يؤكػػد وجودذػػا واف كانػػت غيػػر مطمقػػة فػػالجزا  ينػػزؿ بالجػػان  النػػه و  االنسػػاف الف الواقػػع ال ممػػ  يؤيػػد
ارادتػػه نحػػو مخاللػػة القػػانوف امػػا اف لػػـ يكػػف باالمكػػاف فػػرض ال قوبػػة عميػػه فننػػه يخضػػع لتػػدابير اتجهػػت 

ذلػػؾ لمنػػع السػػموؾ ل ػػديـ االرادة او فاقػػد االذميػػة ومػػف القػػوانيف و  خطورتػػه حترازيػػة لتػػأميف المجتمػػع مػػفا
اذا اشػػػػترط االدراؾ  63-62المػػػػواد  1969سػػػػنة 111قػػػػانوف ال قوبػػػػات ال راقػػػ  رقػػػػـ  التػػػ  تثبػػػػت ذلػػػػؾ 

قوبػات مصػر  قػانوف ع 62  ذلؾ فػ  احكػاـ المػادة صر كذلؾ قد يثن  الشارع المو  واالرادة لدي الجان 
 .(مف ذنا فالقاعدة اف االرادة ال تكوف اال لالنسافو  1937ل اـ 

توجيه السموؾ نحو ف ؿ م يف وذلؾ دوف  القدرة عما وقد تـ اف حرية االرادة الغير مكر  ف  ارادته وذ 
ذنػػا و  توجيػػه االرادة وفقػػا الحػػدذاو  ة ت مػػؿ عمػػا الملاضػػمة بػػيف البواعػػث المختملػػةيػػوجػػود مػػؤثرات خارج

التػ  تحػدد السػموؾ مػا بػيف طريػؽ الخيػر  انها االرادة الت  متواجدة ف  داخؿ وجوؼ االنساف فننها ذ ف
تحقيؽ غرض "النتيجة الجرمية"و  والشر وذ  تكمف عند نشاط نلس  يصدر عف وع  وادراؾ اتجه الا
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سػموؾ م ػيف  جػه الػا"السموؾ"واالرادة ذ  الت  تمتمؾ القوة النلسية الواعية والتػ  تت تكوف بطريقة م ينة
 .1تدف ها لبموغ ذذا التصرؼ"و  الحركات ال ضوية وتسيطر عما

 
استقصا  حقيقػة السػموؾ وارتباطػه المػتالـز لػالرادة "فنننػا نتوصػؿ الػا اف  ب د اف قمنا ف و  مف ذنا نجد

ذ  روابط بينه وبيف االرادة حيث مف يتحكـ باالعضا  ال سبابالسموؾ حتا واف كاف ايجابيا فننه مف ا
توقػػع النتيجػػة الناتجػػة عػػف التوقػػع وقبػػوؿ ذػػذ  النتيجػػة وذػػ  المتػػوافرة مػػف  حتػػا موؾاالرادة واف بدايػػة السػػ

الػػدماغ ذػػو و  قبمػػت النتيجػػة االرادة ذػػ  التػػ  فػػاف  ا  قبولػػه لهػػذ  النتيجػػة بكافػػة توق اتهػػا  ارادة االنسػػاف
الػذ  و  قبػوؿ فػ  القصػد االحتمػال الذ  توقع حػدوث ا  سػموؾ او نتيجػة جنائيػة فهنػا مػا بػيف التوقػع وال

ارتباطهمػػا الػػدائـ بالػػدماغ والقمػػب فػػنف مػػا بينهمػػا يكػػوف سػػموؾ الػػذ  تدف ػػه و  اوعزنػػا سػػابقا الػػا منب همػػا
فػ  ف مػه حتػا توقػع  وذذا السموؾ مبتدئ مف خروج التوقع الا حيز الل ؿ الا مبتدأ  التنليذ االرادة الا

انػػا ن طػػ  مثػػاؿ عمػػا ذلػؾ "اراد احمػػد قتػػؿ اشػػرؼ عػػف طريػػؽ فانػػه السػػموؾ حيػث   2النتيجػة والقبػػوؿ بهػػا
دس السـ له باالكؿ فقاـ بدس السـ بالط اـ وقد كاف احمد ي مـ باف سمما تاكؿ الط اـ مػع اشػرؼ ولػـ 

يػؽ قتػؿ اشػرؼ "مػف قيبال  بذلؾ وتوقع نتيجػة بػاف سػمما تاكػؿ م ػه الط ػاـ وقبػؿ بالنتيجػة الف يريػد تح
ذنػػا بػػػدا السػػػموؾ بتحريػػػؾ مػػف االرادة مبتػػػدئا بالل ػػػؿ مسػػػتمر و  رة عنػػػد احمػػػدذنػػا نجػػػد اف نيػػػة القتػػؿ متػػػوف

استمر بل مه رغػـ توق ػه اف تكػوف سػمما ذػ  و  باحضار السـ ووض ه ف  الط اـ وعممه انها مادة قاتمة
يبتػػدأ فػػ   مػػه يقبػػؿ النتتيجػػة بالقصػػد االحتمػػال  فو  ايضػػا تاكػػؿ مػػع اشػػرؼ وعميػػه فنننػػا نجػػد اف مػػا يتوقػػع

  مخالؼ لمقانوف وذذا السموؾ ذو سموؾ مرتبط باالرادة الت  تقـو ف  التحليػز واالسػتمرارية سموؾ جنائ
مػف اذػـ ذػذ  الخطػوات وااليضػاحات و  لـ يوجد قصد مباشػر لقتػؿ سػمما فف  ذذا السموؾ حتا واف كا

 ذو ابراز السموؾ المبتدئ منذ التوقع.
 

ة قبمػت بػذلؾ فػنف السػموؾ أصػبح مرتبطػا فػ  اف جرميػة واف االرادالاف ذذا السموؾ سوؼ يؤد  النتيجة 
 .واقع والقبوؿ بهاالتكوف االرادة ذ  الموجه ال اـ لهذا السموؾ السمب  ف  اخراج النتيجة الا 

وعنػػػدما قػػػد وصػػػمنا الػػػا اف السػػػموؾ ذػػػو مبتػػػدأ فػػػ  ف ػػػؿ مسػػػتمر مخػػػالؼ لمقػػػانوف حتػػػا تحقيػػػؽ النتيجػػػة 
 .االجرامية

 رتباطها ف  قبوؿ النتيجة الجرمية فال بد مف التلصيؿ عف االرادة وا
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 العرع األول: ماىية اإلرادة
 

 اوال: ماىية االرادة واختعجيا بالنعس البشرية 
ة مػف حيػث اف احػد االسػت دادات التػ  يجػب اف تنلػ  فػ  االنسػاف فػ  يػاف االرادة ذ  قوة ال قؿ التنليذ

الميػػػوؿ اف يتصػػػوروا اف االرادة ذػػػ  مػػػف الخطػػػأ اف ي تبػػػر ب ػػػض النػػػاس االرادة مػػػف جممػػػة  هانػػػو  االرادة
 الميؿ الشديد.

 
اف االرادة ذ  قوة اخري ف  االنساف ترتبط ب قػؿ االنسػاف خالفػا لمميػؿ فننػه يػرتبط بطبي ػة االنسػاف اف 

كممػا يكػوف الميػؿ و  الميؿ ذػو مػف جػنس الجاذبيػة ا  اف االشػيا  الالزمػة المػرادة تجػذب االنسػاف نحوذػا
االرادة  سخارجػة عنػه ب كػ و اف بذلؾ المقدار ا  اف االنساف تحت سيطرة قيسمب اختيار االنسو  شديدا

باطنية كوف االنساف يخرج نلسه عف تأثير القوي الخارجية بواسطة االرادة فكمما تكػوف و  ذ  قوة داخمية
االرادة اقػػوي يكػػوف اختيػػار االنسػػاف يخػػرج نلسػػه عػػف تػػأثر القػػوي الخارجيػػة بواسػػطة االرادة فكممػػا تكػػوف 

 :مصير  يتكوف ذلؾ مفو  عممهو  يمتمؾ نلسهو  رادة اقوي يكوف اختيار االنساف اكثراال
 

هػا فػنف مػا وصػمنا الػا الت ػاليـ كتممو  السيطرة عما النلس بالنسػبة لمسػألة االرادة او التسػمط عمػا الػنلس
يػؿ تزكيػة الػنلس كثيػر جػدا بحيػث ال توجػد ضػرورة لػذكر دلو  االسالمية بهذا الصدد تحت عنػواف التقػوي

ذنب والخطػأ واف لػقولػه عميػه السػالـ حػوؿ ابمنػه البالغػا نموذجػا و  اذتماـ االسالـ بمسألة تقويػة االرادة
ميوله النلسية و  ؿ شمس حمؿ اذمها حيث يقع الذنب عندما يقـو االنساف بل ؿ بسبب شهواتهاالخطا خي

 ةالـ "اف حالة الذنب ذ  حالػايمانه الذ  ينبع مف اللؤاد حيث يقوؿ عميه السو  خالفا لما يحكـ به عقمه
 .عدـ تممؾ النلس ثـ يقوؿ حوؿ التقوي وذ  النقطة القابمة لذلؾ

 
 االيمان ءامن حكومة االرادة 

شػػؾ فػػ  مسػػألة وجػػود سػػيطرة االرادة عمػػا يالغػػرض مػػف ذػػذا المبػػدأ ذػػو عػػدـ وجػػود مػػذذب فػػ  الػػدنيا 
ؽ اليػه حيػث اف االرادة ذػ  قػوة ال قػؿ مػا ذػو الطريػو  ذػذا االمػر ذاالبحػث حػوؿ تنليػذو  الميوؿ االنسانية

بػػالوجوب سيصػػبح ال قػػؿ واالرادة حاكمػػا ميولػػه مباشػػرة فهنػػا نجػػد اف التوقػػع او ال مػػـ ذػػو مػػف و  التنليذيػػة
 ال قؿ واف االرادة ذ  الت  تنبع مف الوجداف "اللؤاد".

 
لكػػف مػػا ذػػو و  مم قػػؿحيػػث انػػه مػػف المسػػائؿ التػػ  يتمسػػؾ بهػػا المتػػدينوف اف االرادة ذػػ  القػػوة التنليذيػػة ل

 اف ال قؿ ذو الضيا  والنور الذ  اف سار االنساف ف  الظػالـ للقػد طريقػه .ماذا يمكنه اف يل ؿو  ال قؿ
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ال مػػـ الػذ  ذػػو و  د االنسػػاف مػف نػػور ال قػؿ وذػو ال مػػـ لموصػوؿ الػػا ذدفػه لكػف ذنػػا اف ال قػؿليذنػا يسػتو 
يػدرؾ االنسػاف مػاذا يل ػؿ و  ر وضػيا  لػيلهـب بارة اخري ذو ال قػؿ االكتسػاب  نػو و  مكمؿ لم قؿ ا  ال مـ

ذػػؿ اللهػػـ والم رفػػة لحكومػػة  ولكػػف انػػه لػػو اراد الوصػػوؿ الػػا القصػػد اللالنػػ  ف ميػػه اف يػػذذب مػػف ذنػػا
اف ارادتػػػه حاكمػػػة عمػػػا ميولػػػه و  الف االنسػػػاف فػػػ  ذاتػػػه يسػػػير ورا  مناف ػػػه االرادة عمػػػا ميػػػوؿ االنسػػػاف

 بمقدار ما يقتضيه المنافع والمصالح.
 
 مـ االكتساب  ليلهـ االنساف ماذا يل ؿ ا  اف ال مـ والتوقع الذ  ذو جز  مف ال مـ لفنف ال قؿ وا عميهو 

اف االرادة ذػػ  القػػدرة عمػا اتخػػاذ القػػرار واالنطػػالؽ ليتنلػػذ تكمػػف وذنػاؾ ايضػػا  بميولػػه.ؿ قػػيأتيػاف مػػف ال 
 :فه  تتكوف مف جزئيف

 تت مؽ بالقرار –أ 
 بالقرار تت مؽ بالتنليذ فيما يت مؽ  –ب 
 

طبي ػػػة الموضػػػوع و  درجػػػة اذميػػػة الموضػػػوع بالنسػػػبة لػػػهو  سػػي ن  درجػػػة الترتيػػػب ال منطقػػػ  تتخػػػذ القػػػرار
شػػ ور متخػػذ القػػرار بالضػػرورة واالحسػػاس الػػداخم  و  قبػػات فػػ  طريػػؽ تنليػػذ  الو  ووجػػود امكانيػػات تنليػػذ 

رؼ ظػػػحيػػػزة ذػػػذا الو  مواجهتهػػػا والشػػػؽ التنيليػػػذ  مػػػرتبط ب مػػػـ فػػػ  بقدرتػػػه عمػػػا تخطػػػ  ال قبػػػات والرغبػػػة
توقػػػع الػػػا وقػػػائع و  تتحػػػوؿ االفكػػػار مػػػف امػػػان و  مػػػف ذنػػػا يتكامػػػؿ عنصػػػر  االرادةو  متطمباتهػػػاو  بػػػاالرادة

اللػؤاد فػنف الشػري ة االسػالمية لػـ و  الثبات لهػا انهػا مػف الوجػدافاممموسة اما االرادة مف حيث الت ريؼ و 
 تغلؿ ذذا االثبات حسب القراف والسنة النبيوية.

 
 

ادة ومف طبي ة تكوينها فننها تختمج بالنلس البشرية وجؿ جالله ذو عػالـ خمقػه  فكػاف ال بػد مػف إف اإلر 
 ت ريؼ ا رادة وموقؼ الشري ة اإلسالمية منها  والت  عرفتها كؿ الديانات السماوية بنلس الت ريؼ. 

 
 االرادة واثبات مصدرىا حسب الشريعة االسعمية

 هللحػدد ا قػددو  ج مها ف  قرانه الكػريـو  ف  تركيبة االنساف االو  الكوفاف اهلل عز وجؿ لـ يترؾ شيئا ف  
 بارادتػػػه ذػػػ  التػػػ  تخػػػرج مػػػف القمػػػو  ت ػػػالا حسػػػب االيػػػات التاليػػػة اف مػػػا يخػػػرج مػػػف االنسػػػافو  سػػػبحانه

"اللؤاد"اذ قاؿ ت الا "افمـ يسيروا ف  االرض فتكوف لهـ قموب ي قموف بها او اذاف يسػم وف بهػا فننهػا ال 
 ذنا القموب ذ  تحدد لم قوؿو  صدؽ اهلل ال ظيـ 1لكف ت ما القموب الت  ف  الصدور"و  بصارت ما اال

                                                           
 46سورة الحج اية 1
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حيػث اف ذػذ  االيػات تكػرر و  تقوـ بتوجيه االرادة لالنساف مف فؤاد  لمسير ف  االرض والم رفة لمهدايػةو 
منهػا و  طالةست وعشروف مرة غير اننا لـ تتناوؿ جميع ذذ  االيات تجنبا لالو  ذكر القمب اكثر مف مية

لهػػػـ اعػػػيف ال و  ايػػػة قػػػاؿ ت ػػػالا "و لقػػػد ذرأنػػػا لجهػػػنـ كثيػػػرا مػػػف الجػػػف واالنػػػس لهػػػـ قمػػػوب ال يلقهػػػوف بهػػػا
 .صدؽ اهلل ال ظيـ "1يبصروف بها ولهـ اذاف ال يسم وف بها

 
وذػذ  االيػػات اذا ذػػ  واضػػحة فػػ  كػػوف ال قػػؿ انمػػا محمػه القمػػب "اللػػؤاد"و قولػػه ت ػػاؿ "قػػؿ مػػف كػػاف عػػدوا 

ذنػا تخبرنػا االيػة . و 2بشػري لممػؤمنيفو  ذػديو  نه نزله عما قمبؾ بنذف اهلل مصدقا لما بػيف يديػهلجبريؿ فن
لقمنػا اف  حصريالاف القراف نزؿ عما قمب سيدنا محمد عميه السالـ ال عما عقمه ولوال وجود ذذا النص 

مقبوضة فنف امػف لـ تجدوا كابا فرذاف و  قاؿ ت الا "اف كنتـ عما سلر  يكوف ف  الدماغ حلظهو  القراف
مػف يكتمهػا فننػه اثػـ قمبػه واهلل و  ال تكتموا الشػهادةو  ليتؽ اهلل بر و  ب ضكـ ب ضا فميؤد الذ  اؤتمف امانته

 صدؽ اهلل ال ظيـ. "3بما ت مموف عميـ
 

ومف ذنا فنف اهلل عز وجؿ يؤثـ قمب كاتـ الشهادة مع انػه كتمهػا ب ػد اف عممهػا فػأيف كػاف موقػع عممهػا 
ذو مطمئف و  ف  سياؽ الثبات عند المحنة اال مف اضطر لكممة الطلرو  اغملداقؿ اـ ف   يا تري ف  ال

سػوي عضػمة لضػ  الػدما  اـ  بذػؿ القمػو  قػؿ اـ فػ  الػدماغ يطرح نلس السؤاؿ ذؿ االيمػاف فػ  الوذنا 
ذناؾ سر ورا  ذذ  المنل ة حيث انه ذذب جماذير الملسريف اال اف ال قؿ ف  القمب بغض النظػر عػف 

القرارات الت  يصدرذا لباق  اعضا  الجسـ او  ي قؿ او ذو الذ  بيد و  ذو الذ  يدرؾ ة ال قؿ ذؿماذي
لكػػنهـ مجم ػػوف عمػػا قولػػه ت ػػالا "افمػػـ يسػػيروا فػػ  االرض فتكػػوف لهػػـ و  المشػػاعرو  ذػػو مكػػاف ال اطلػػة

فػػ  اقػػواؿ  بػػأف ال قػػؿ المػػراد فػػ  االيػػة انمػػا محمػػه القمػػب فنتأمػػؿو  قمػػوب ي قمػػوف بهػػا "صػػدؽ اهلل ال ظػػيـ
القمػب انػه محمػه كمػا اف السػمع محمػه  االملسيريف وقد قاؿ القرطب  تلسير سور الحج "اضاؼ ال قؿ ال

كمػػا زاد ب ضػػهـ المػػراد مػػف ال قػػؿ انمػػا ذػػو اللهػػـ الػػذ  يحصػػؿ بػػه حيػػث قػػاؿ ابػػف حجػػر المػػراد  4االذف
منػه قولػه ت ػاؿ "فتكػوف و  بيسػتدؿ بػه عمػا اف ال قػؿ فػ  القمػو  المت مؽ به مف اللهـ الػذ  ركبػه اهلل منػه

 قوله ت الا " اف ف  ذلؾ لذكري لمف كاف له قمب ما المراد بال قؿ و  لهـ قموب ي قموف بها"
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تشػػ بت مػػذاذبهـ فػػ  ذلػػؾ واهلل سػػبحانه وت ػػالا اخلػػا ب ػػض االمػػور و  اختمػػؼ اذػػؿ ال مػػـ بػػالمراد بال قػػؿ
قػػاؿ سػػبحانه "اهلل يتػػوفا االنلػػس  ينزعهػا متػػا شػػا  كمػػاو  عنػا كػػالروح وذػػ  ال شػػؾ موجػػودة فػػ  اجسػػادنا

يرسؿ االخػري الػا اجػؿ مسػما و  تو حيف موتها والت  لـ تمت ف  منامها فيمسؾ الت  قضا عميها الم
 .اف ف  ذلؾ اليات لقـو يتلكروف "صدؽ اهلل ال ظيـ

 
كػؿ مػف ذػذ  المخموقػات لهامكػاف فػ  جسػد االنسػاف فأمػا اف و  وذكر سبحانه وت ما النلس وال قؿ القمب

هػػا مايضػػا فو  امػا اف تكػػوف صػلاتو  المػذكورة اعضػػا  محسوسػة كالقمػػب فيكػػوف محمهػا م مومػػا ؾوف تمػػتكػ
 :ذنا يتقدـ تساؤالت بيف يد  ذذا الموضوع وذ و  مكاف تستقر فيه

 
 .ذؿ ال قؿ عبارة عف جسـ ومادة -

 ذؿ ال قؿ عبارة عف وصؼ. -

 .لماذا لـ يرد للظ ال قؿ بالقراف الكريـ مجرد مف االشتقاقات -

اذا القراف الكريـ ذكر مهمات ال قؿ او وظػائؼ ال قػؿ او صػلة ال قػؿ التػ  يتمػز بهااالنسػاف ولػـ لم -
يػػذكر ال قػػؿ باسػػمه عنػػدما نبحػػث عػػف كممػػة ال قػػؿ لػػـ نجػػدذا فػػ  القػػراف اطالقػػا وانمػػا الموجػػود فػػ  

ت ػالا القراف الكػريـ ذػو اشػتقاقات تػدؿ عمػا مهمػة او وظػائؼ ال قػؿ التػ  ارادذػا اهلل لػه مػثال قولػه 
"ذػذا الملػظ ي نػ  "ي قمػوف  3ومػا ي قمهػا اال ال ػالموف 2افػال ت قمػوف 1"اف ف  ذلؾ اليات لقوـ ي قمػوف

ورد فػػػ  القػػػراف الكػػػريـ ارب ػػػوف مػػػرة وذنػػػاؾ م ػػػان  مرادفػػػة او قريبػػػة مثػػػؿ التلكيػػػر مػػػثال  "4""ت قمػػػوف
 ".6"الولا االلباب 5"يتلكروف

وامػػر والنػػواذ  واالحكػػاـ تصػػدر عنػػه بػػؿ ربمػػا حتػػا إف المػػ  لػػه وظيلػػة شػػمولية عمػػا الجسػػد فجميػػع اال
قضايا االيماف وف  ب ض التجارب القريبة عممو دراسة عما اناس وذـ ف  حالة تمبس ف  ال بادة سوا  
كػػانوا مػػف المسػػمميف او مػػف الكلػػار وديانػػات اخػػري فوجػػدوا اف ذنػػاؾ منطقػػة فػػ  المػػ  مػػع ذػػذ  ال بػػادة 

قوله سػبحانه وت ػالا  وت الا ذكر القمب وال قؿ مف خالؿ القراف مثؿ وتظهر عميها اثارذا واهلل سبحانه 
ذكر مػف مهمػة القمػب ال قػؿ ومػف ذنػا بحػث ال ممػا  ذػؿ ال قػؿ فػ  القمػب اـ فػ   7"لهـ قموب ال يلقهوف
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لػػة عمػػا االلػػاظ د ر يمكننػػا اف نحمػػؿ ب ػػض مػػا ورد مػػفثيػػالمػػ  واذا اردنػػا اف نقتػػرب مػػف ماذيػػة ال قػػؿ اك
 ؿ ومنها "ب ض وظائؼ ال ق

 
 .ذذا مف م ان  ال قؿو  كثيرا ما يقوؿ اللقها  مثال الصالة واجبة عما كؿ مسمـ بالن عاقؿ - أ

 ال قؿ الوازع الذ  يحمؿ االنساف عما ف ؿ الخير وترؾ الشر. - ب

السماوات واالرض مثؿ قوله سبحانه وت الا "اف فػ  ت كذلؾ ال قؿ المتأمؿ الذ  ينظر ف  ممكو  - ت
فال قػػػؿ إذا فػػػ  القػػػراف  1تالؼ الميػػػؿ والنهػػػار اليػػػات الولػػػا االلبػػػاب"خمػػػؽ السػػػموات واالرض واخػػػ

ال قػؿ وانمػا ال قػؿ ذػو م يػار وذػو  الكريـ ليس متاذة جدليػة فمسػلية فػ  تحديػد مػا ذػو ال قػؿ ايػف
مػف ذنػا ال بػد و  2والبحث عف خيارات مت ددة يبحػث عنهػا ويممػؾ ال مػؿ الذ  يممؾ طرح االسئمة

اخمػػه ال قػػؿ واف المػػ  الغيػػر مػػذكور فػػ  القػػراف وانمػػا تػػـ االشػػارة اليػػه مػػف ال ػػودة الػػا اف القمػػب بد
بنسػػتدالالت فننػػه يحػػتكـ المػػ  الػػا ال مػػـ والم رفػػة والقمػػب ذوالػػذ  يػػتحكـ بال قػػؿ وذوالػػذ  و  اشػػارة

 .القبوؿو  يقبؿ مف م رفته باإلرادة

 
م نػػػا االرادة ذوالقػػػدرة  كػػػافارتباطهػػػا بالسػػػموؾ والقبػػػوؿ بالنتيجػػػة الجرميػػػة لمقصػػػد االحتمػػػال  اف و  االرادة

عمػػا اتخػػاذ القػػرار والنطػػالؽ لتنليػػذ  فهػػ  تكػػوف مػػف جػػزئيف الجػػز  االوؿ مت مػػؽ بػػالقرار والنػػوع الثػػان  
درجػػة اذميػػة الموضػػوع و  مت مػػؽ بالتنليػػذ فيمػػا يت مػػؽ بػػالقرار ي نػػ  درجػػة الترتيػػب المنطقػػ  لمتخػػذ القػػرار

ذ  وال قبػػات فػػ  طريػػؽ تنليػػذ  وشػػ ور متخػػذ القػػرار بالنسػػبة لػػه وطبي ػػة الموضػػوع ووجػػود امكانيػػات تنليػػ
ال قبػات والرغبػة فػ  مواجهتهػا والرغبػة فػ  مواجهتهػا  بالضرورة واالحساس الداخم  بقدرتػه عمػا تخطػ 

مف ذنا يتكامؿ عنصر  االرادة وتقوؿ و  الشؾ التغير مرتبط ب مـ وجذب ذذا الطرؼ باالرادة ومتطمباتها
حيػػػث االرادة فنننػػػا ذنػػػا نواجػػػه االرادة فػػػ  شػػػقيف متػػػوازيف فػػػ  القصػػػد ومػػػف   االفكػػػار مػػػف امػػػان  لواقػػػع

 :االحتمال  ذما
 ارتباطها بالسموؾو  االرادة - أ

  3بقبوؿ النتيجة الجرمية االرادة وارتباطها - ب
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 العرع الثاني: مقياس اإلرادة في القصد االحتمالي
 

لقصػػد االحتمػػال  فػػ  اف القبػػوؿ بالنتيجػػة وذػػ  مػػا اشػػارت اليػػه النصػػوص حسػػب ت ريلػػات ونصػػوص ا
ومػا ذػ  عناصػرة حيػث  االحتمػال  تحديػد ماذيػة القصػدعما نصوصها ف  القوانيف الت  اشتممت عما 

جنػػػائ  فػػػ  لاحػػػد صػػػور القصػػػد ابأنػػػه اف القػػػوانيف ال راقيػػػة والسػػػورية قػػػد اتخػػػذت مػػػف القصػػػد االحتمػػػال  
الذ  اعتد به منذ بدايتػه انػه  ت عف سموؾ وذذا السموؾثالجرائـ والت  تثبت اف ذناؾ نتيجة جريمة انب 

 .1مخالؼ لمقانوف ؾسمو 
 

وعميػػػه اف لمنتيجػػػة والسػػػوؾ تػػػأثير متبػػػادال فحينمػػػا ال يحػػػدد المشػػػرع السػػػموؾ االجرامػػػ  بػػػؿ يكتلػػػ  بػػػذكر 
النتيجػػػة االجراميػػػة فالمقصػػػود بػػػذلؾ ذػػػو اف كػػػؿ سػػػموؾ يػػػؤد  الػػػا تحقيػػػؽ ذػػػذ  النتيجػػػة ذػػػو المقصػػػود 

 .2بالتجريـ
 

مػف قػانوف ال قوبػات ال راقػ  امػا اف  425المشرع ذوالخلاظ عما حيػاة انسػاف مػادةومف ذنا فنف ما يهـ 
ترتبػػت الوفػػػاة فػػال تهػػػـ كيليػػػة الل ػػؿ الػػػذ  وق ػػت فيػػػه او الوسػػػيمة التػػ  اسػػػتحدث سػػوا  كانػػػت ماديػػػة او 

نػػا فػػنف اللقػػه يتنػػازع مػػدولوال لمنتيجػػة الجرميػػة ذػػ  مػػدولو مػػاد  ومػػدلوؿ قػػانون  حيػػث انػػه يػػتـ و  م نويػػة
 ظر لمنتيجة مف ناحية مادية وناحية قانونية فالنتيجة مف الناحية المادية ذ  التغيير الذ  يحػدث فػ الن

ال امػػػؿ الخػػػارج  المحػػػيط لشػػػخص الجػػػان  بسػػػبب اسػػػموؾ الػػػذ  ارتكبػػػه او انهػػػا االثػػػر الػػػذ  ينػػػتج عػػػف 
السػػػػموؾ الػػػػذ  تدركػػػػه الحػػػػواس ولكػػػػف لػػػػيس كػػػػؿ ت بيػػػػر يحدثػػػػه السػػػػموؾ فػػػػ  ال امػػػػؿ الخػػػػارج  يكػػػػوف 
نتيجةجرميػة انمػا فقػط التغييػر الػذ  يج مػه المشػرع محػؿ اعتبػار فقػد تكػوف واق ػة مػا ناتجػه عػف جرميػػة 
م ػػيف بينمػػا تكػػوف امػػرا اخػػر فػػ  غيرذػػا فحمػػؿ السػػالح يكػػوف النتيجػػة فػػ  جريمػػة حمػػؿ السػػالح بػػدوف 

 ترخيص.
 

الخري والم يار الذ   وعميه يمكف القوؿ اف النتيجة بمدلولها الماد  فكرة نسبة النها تختمؼ مف جريمة
مػػدلوؿ  تػػاثر الو  القػػانوف فػػ  الػػركف المػػاد  اـ ال ذػػو نػػص ا  ي ػػوؿ عميػػه فيمػػا لػػو كانػػت النتيجػػة عنصػػر 

مػا  3الماد  لمنتيجة اجر  اللقه تقسيما ثنائيا لمجرائـ فالجرائـ ذات النتيجة اطمؽ عميهػا الجػرائـ الشػكمية.
ذا االعتػدا  ضػرر بالمصػمحة التػ  يحميهػا القػانوف النتيجة مف حيث مدلولها القػانون  سػوا  نػتج عػف ذػ
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او تهديدذا بالخطر فنزذاؽ روح االنساف ما ذو اال عدواف عما حؽ االنساف ف  حياتػه وايػذا  االنسػاف 
 .1حؽ االنساف ف  سالمة جسد  ف  جسد  ذواالعتدا  عما

 
يػػة الموالػػه وقػػد ميػػز االنسػػاف فػػ  ممك حػػؽ وسػػرقة االمػػواؿ المنقولػػة فػػ  جػػريـ السػػرقة ذػػ  عػػدواف عمػػا

 اللقها  وفقا لمدلوؿ النتيجة القانونية بيف نوعيف مف الجرائـ ذما 
 جرائـ الضرر  - أ

 جرائـ الخطر  - ب

 
التػػ  يترتػػب عميهػػا نتػػائج ضػػارة مػػف اذػػدار او انتقػػاص مػػف  الجػػرائـ وذنػػا فالمقصػػود بجػػرائـ الضػػرر ذػػ 

 الحؽ او المصمحة الت  يحميها القانوف 
 

الجػرائـ التػ  تتحقػؽ بوجػود التهديػد الػذ  يكػوف بنمكانػه النيػؿ مػف الحػؽ موضػع اما جػرائـ الخطػر فهػ  
 .2الحماية مف قبؿ المشرع

 
وذنا نخمص القوؿ بأف جريمة الضرر تلترض اعتدا  ف ميا عما الحؽ ف  حيف تلترض جريمػة الخطػر 

نتيجػة ذات مػدلوؿ  عما الحؽ اما مدلوؿ النتيجة لمحتممة فيقػوؿ الػب ض انهػا تمال  حلتهديد ا  اعتدا  م
تجػاوز قصػد الجػان  الػذ  كػاف منصػرفا الػا النتيجػة و  ي رفها انها النتيجػة التػ  تقػع كػأثر لمل ػؿو  ماد 

مباشرة اخري سوا  توق ها الجان  او لـ يتوق هػا بحيػث تتػوافر السػببية بػيف ذػذا الل ػؿ والنتيجػة المغػاير 
خػػػر مػػػف اللقهػػػا  يقػػػوؿ فيهػػػا "والػػػب ض اآل يتحقػػػؽ ظلػػػر االقتػػػراف اذا كانػػػت الجريمػػػة التػػػ  اذػػػـو  لمقصػػػد
 .3يض ها ضمف طائلة جرائما لخطرو  وؿ القانون  لمنتيجة المحتممةلبالمد

 
كأثر مترتب عمػا  في رؼ النتيجة المحتممة انها واق ة مستقبمية ممكنة فه  جائزة الوقوع كثيرة االحتماؿ

ذذا االتجا  بيف االمكاف واالحتماؿ يميز و  ارتكاب جريمة اصمية المتضمنة خطر احتماؿ م يار الخطر
مدي ال مـ بمسبباتها فتوقع ب ض ال ناصر الت  يتطمبها  والحتمية حيث اف توقع ننتيجة ما يبوقؼ عما

تحقؽ نتيجة م ينة ي ن  اف تحقؽ النتيجة يكوف ممكنا واذ تساوي توقع حدوث النتيجة مع توقع انتقائها 
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ت الم رفػة كافػػة ال ناصػر المسػػببة لمنتيجػة فػػنف توقػع حػػدوثها اصػبح تحقػػؽ النتيجػة محػػتمال امػا اذا شػػمم
 .1يصبح حتما

 
محتممة ي تبروف النتيجة محتممة لمجريمػة االصػمية اذا الفاللقها  الذيف يقولوف بالمدلوؿ القانون  لمنتيجة 

مػادة كانت تقوـ بيف ذذ  وتمؾ صمة السببية ال بم ناذا الماد  وانما بم ناذا القانون  ومف خػالؿ نػص 
لػػو و  " مػػف قػػانوف ال قوبػػات ال راقػػ  ي اقػػب فػػ  جريمػػة فػػاعال او شػػريكا ب قوبػػة الجريمػػة التػػ  وق ػػت53"

وقػػع نتيجػػة محتممػػة لممسػػاذمة التػػ  حصػػمت ت  كانػػت غيػػر التػػ  قصػػد ارتكابهػػا متػػا كانػػت الجريمػػة التػػ
ل قػػاب يكػػوف عػػػف "يالحػػظ اف المشػػرع ال راقػػ  قػػد اخػػذ بالمػػدولوؿ المػػػاد  لمنتيجػػة المحتممػػة ذلػػؾ الف ا

 ؿ وفقا لسػيراالمور ال ػاد  ومػف تطبيقػات القضػا  لالجريمة الت  وق ت ف ال الت  ذ  نتيجة محتممة لم
اللػة المتحققػة ومنهػا اعتػراؼ د مة التمييػز فػ  قػرار لهػا تقػوؿ "اف مػا تػوفر مػفكال راق  ما اوضحته مح

سػػندا لممػػتهـ الهػػارب فػػ  و  ور عونػػاالمػػتهـ "بأنػػه اطمػػؽ مػػف مسدسػػه عيػػارا واحػػد يج ػػؿ مػػف المػػتهـ المػػذك
ارتكابػػه جريمػػة قتػػؿ المجنػػ  عميػػه فضػػال عػػف اف القتػػؿ ي تبػػر نتيجػػة محتممػػة لل ػػؿ اطػػالؽ النػػار الػػذ  
ظهػػػر مػػػف ظػػػروؼ الحػػػادث واتلػػػاؽ المتهمػػػيف عميػػػه يصػػػبح كػػػؿ واحػػػد مػػػنهـ مسػػػؤوال عػػػف النتيجػػػة التػػػ  

 حصمت.
 

مػػدلوؿ المػػاد  لمنتيجػػة المحتممػػة وذلػػؾ بمسػػا لة نسػػتنتج مػػف ذػػذا القػػرار اف القضػػا  ال راقػػ  قػػد اخػػذ بال
الت  حصمت ف ال باعتبارذا نتيجة محتممة الطالؽ النار وقػد اختمػؼ اللقػه  المتهـ "ع" عف جريمة القتؿ

 ف  تحديد ملهوـ القصد االحتمال  فذذب الب ض الػا المسػاواة بػيف القصػد االحتمػال  والقصػد المباشػر
 .2صد االحتمال  مف الجرائـ ال مديةاعتبر الجرائـ القائمة عما القو 
 

قبولها بوصلها اثرا محتمؿ الحػدوث لسػموؾ و  ف رفوا القصد االحتمال  انه اتجا  االرادة الا توقع النتيجة
يقبمهػػا كمػػف يضػػع لغمػػا فػػ  طريػػؽ لتمػػر فوقػػه سػػيارة و  الجػػان  ا  انػػه يرحػػب بحػػدوث النتيجػػة المتوق ػػة

يقتػؿ عػددا و  رة النقػؿ تمػر قبػؿ السػيارة االولػا فينلجػر المغػـصػاحبها فػنذا بسػياة مػا لػدي قضػي قادمة ف 
توقػػػع ذػػذ النتيجػػة بنعتبػػار  اثػػػر  سػػيارة النقػػؿ لكنػػه مػػف ركابهػػا وذنػػا الشػػخص لػػػـ يرغػػب فػػ  قتػػؿ ركػػػاب

 لشكوكه وقبؿ حدوثها فيكوف قصد  احتماليا ويسأؿ عف جريمة قتؿ مقصودة.
قصػد االحتمػال  حػدا وسػاطا بػيف ال مػد والخطػأ ويذذب الب ض مف فقها  القانوف الجنػائ  الػا وضػع ال

 .اذماؿ ف  جرائـ اخري ف رفواو  فهو ذو طبي ة مزدوجة قصد عمد  ف  جريمة
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القصد االحتمال  عما انه وصؼ يطمؽ عما نوع مف القصد الجنائ  يقع ما بيف ال مػد والخطػأ امػا مػا 

بوؿ النتيجة او امكاف توق هػا او يمثػؿ يلصؿ بينهما او يجمع بينهما ف  واق ة فيكوف عمدا مبنيا عما ق
جريمػػة عمديػػة اراد اللاعػػؿ منهػػا نتيجػػة م ينػػة متحققػػة نتيجػػة اشػػد جسػػامة ممػػا كػػف يريػػد  بسػػبب اجتمػػاع 

95خطئه ف  التقدير مع نشاطه االراد  ال مد  
سػرعة كبيػرة فػ  بومثاؿ ذكؿ اذا قاد شخص سػيارته  1
ثػـ لػـ يحػدث ذلػؾ بالل ػؿ فػنف مػع توق ػه لهػذ  النتيجػة  شارع مزدحـ بالمارة وتوقع اف يصيب احد المػارة

 قبػؿنػت جريمتػه عمديػة لتوافرالقصػد االحتمػال  فػ  حقػه امػا اذا كػاف قػد توقػع ذػذ  النتيجػة لػـ ياقبمها كو 
 قبمها كانت جريمته عمدية لتوافر القصد االحتمال  ف  حقه اما اذا كاف قػد توقػع ذػذ  النتيجػةو  بحدوثها

 اتخاذ الحيطة الكافية لمحيمولة دوف ذلؾ يكػوف بغيػر عمػد ـحدوثهافنف وقوعها ل د لكنه كاف يأمؿ عدـو 
 2.يأخذ صورة الخطأ الواع  اومع التوقعو 
 

القصد االحتمال  بالنص عميػه بنعتبػار  مػف صػور  وقد يثن  قانوف ال قوبات ال راق  فقد تناوؿ موضوع
شػػري ات القميمػػة التػػ  اوردت ت ريلػػا واضػػحا القصػػد الجنػػائ  وج مػػه مسػػاويا لمقصػػد المباشػػر فهػػو مػػف الت

ب "ت ػػػد الجريمػػػة عمديػػػة ايضػػػا إذا توقػػػع اللاعػػػؿ نتػػػائج -34مقصػػػد االحتمػػػال  فقػػػد نصػػػت مػػػادةلكامػػػؿ 
اجراميػة لل مػه فأقػػدـ عميػه قػابال المخػػاطرة بحػدوثها "يتضػح مػػف ذلػؾ اف المشػرع يشػػترط لتحقيػؽ انطبػػاؽ 

 :النص امراف ذما
 اميةتوقع حصوؿ النتيجة االجر  -أ

 قبوؿ النتيجة الجرمية  -ب

 
فمػػف ذنػػا نجػػد اف االرادة ذػػ  مػػف عناصػػر القصػػد المسػػتمر فػػ  احػػداث السػػموؾ واف القبػػوؿ ال  نتيجػػة 

بط اجػػدا الػػر و الحقػػة لهػػذا السػػموؾ ذػػو نػػابع مػػف االرادة التػػ  وافقػػت عمػػا قبػػوؿ النتيجػػة ممػػا نجػػد  انهمػػا 
يجػػػػة حيػػػػث اف السػػػػموؾ جػػػػا  نتيجػػػػة تصػػػػميـ االرادة والجمػػػػع مػػػػا بػػػػيف االرادة والسػػػػموؾ والرادة قبػػػػوؿ النت

السػػموؾ رغػػـ توق ػػه لمنتيجػػة الجرميػػة فكػػاف القبػػوؿ لهػػا صػػادر مػػف االرادة التػػ  قبمػػت  واالسػػتمرارية فػػ 
ماذيػة النتبيجػة قبػؿ وقوعػػا والتػ  ذػ  ننتيجػػة السػموؾ الػذ  سػػمكه الجػان  حتػا وصػػؿ الػا ذػذ  النتيجػػة 

 وقوعها.الت  توف ها وقبمت بها االرادة قبؿ 
وقد تناولنا ف  اللصؿ االوؿ مف بحثنا ذذا القصػد االحتمػال  وعناصػر  وتحديػدا  ماذيػة اإلرادة ومقػدارذا 
نسبيا  ف  القصد االحتمال  وكانت االشكالية تكمف ف  أف اإلرادة ذؿ ذ  حتمية أـ أنها إرادة احتمالية  
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يػػة فػػ  القصػػد االحتمػػال  وذػػ  ضػػمف وذلػػؾ لكونهػػا قػػد كانػػت حتميػػة ومطمقػػة بالقصػػد المباشػػر واحتمال
 مقياس تناسب  داخؿ القصد ف  حالت  إف كاف مباشرا  أو احتمالية.

 
واسػػتكماال  لمنهجيػػة البحػػث عػػف اإلرادة فػػ  الخطػػأ الػػواع  تناولنػػا فػػ  اللصػػؿ الثػػان  مػػف بحثنػػا الخطػػأ 

لػواع  بشػكؿ خػاص  الواع  ومكانة اإلرادة به م تمديف أساسا  عما ت ريؼ الخطأ بشكؿ عػاـ والخطػأ ا
 حيث أنه ا ساس ف  بحثنا ذذا. 
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 لثانيالعصل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اثر اإلرادة في الخطأ الواعي
 

 
ال نصػػر  قارنػػة ملهػػـو الخطػػأ الجزائػػ  اخػػد ب ػػيف االعتبػػار اذميػػةموقػػد راج ػػت ال ديػػد مػػف التشػػري ات ال
المجمػة  فػ  ذػذا االطػار نصػتو  ـ ضمانا رئيسػيا لممسػؤولية الجزائيػةالم نو  ف  ذذا الصنؼ مف التجري

ف  اللقة الثاثة "ي اقػب القصػور عنػدما ال يسػتخدـ الجػان  االحتياطػات  18الجزائية السويسرية باللصؿ 
 الت  تحممه الظروؼ ووض ه الشخص ".

 
مػا ضػو  "مػا يجػب عمػا تقػدير تصػور اللاعػؿ ع 28كما اف نػص القػانوف الجزائػ  اليونػان  فػ  فصػمه 

 ما يمكنه بذله ".و  عميه حسب الظروؼ
 

نالحظ اف المشرع اللرنس  قد تأثر بهػذا االتجػا  الحػديث فقػد دعػـ الصػيغة الذاتيػة لمخطػأ الجزائػ  غيػر 
سػنة 7-12ال مد خالؿ التلرقة بيف االذماؿ الواع  واالذماؿ غير الواع  بمقتضا القانوف المؤرخ فػ  

2222. 
 

ف ثـ اب ادذػا بصػلة صػريحة مػف قبػؿ محكمػة الت قػب اللرنسػية فػ  قرارذػا ئيق ة بيف الخطاف التلرقة الوا
 .(إلثر لتلاذة الخطأ المرتكب اال لتخليؼ ال قوبة حيث ذكرت بأنه ال  1912المبدأ الصادر سنة 

 
 التلرقة الذ  تمسؾ به اللقه غير حاسـ  نه لػـ يضػبط كيليػة تحميػؿ الل ػؿ موضػوع كما تبيف اف م يار

ومػػف ثػػـ  .النػػزاع ثػػـ تتضػػح درجػػة الخطػػورة التػػ  م هػػا يصػػبح الل ػػؿ المرتكػػب عرضػػة لممؤاخػػذة الجزائيػػة
ال تمنع ذذ  المؤخذة مف و  افتقدت التلرقة بيف الخطأيف لم يار يخوؿ تقدير درجة خطورة الل ؿ المرتكب
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وال يكػوف كاالتبػاع الرد اف دور القاض  الجزائ  يكمف ف  تقػدير ال نصػر النلسػ  لمل ػؿ غيػر المشػروع 
التػػ  سػػيقـو بهػػا  رطريقػػة التقػػدير الذاتيػػة فيحػػدد درجػػة خطػػورة الل ػػؿ المرتكػػب مػػف خػػالؿ عمميػػة التقػػدي

بالتػػالا عمػػا القاضػػ  الجزائػػ  اف ي مػػد الػػا تجاذػػؿ .و يحػػدد ال قوبػػة المناسػػبة لتحقيػػؽ وظليتهاو  فيسػػمط
  ينبغػػػ  اف تكػػػوف مػػػف ذػػػو  التػػػ  تقتضػػػ  فحسػػػب الحصػػػوؿ عمػػػا الت ػػػويضو  االخطػػػا  البسػػػيطة جػػػدا

 .1القاض  المدن اختصاص 
 

تكاثر االخطا  غير ال مدية بصػلة جميػة فػ  الوقػت الحػال  يػدفع مف اللقه قد اتخذ والا جانب ما تقدـ 
يتمثؿ الخطأ الواع  ف  توقع امكانيػة حصػوؿ و  الا اقامة تلرقة بيف الخطأ الواع  والخطأ غير الواع 

اذ ي كػػػس ذػػػذا الخطػػػأ حالػػػة نلسػػػية مػػػف اللاعػػػؿ ممػػػا يسػػػتدع  لجػػػو   النتيجػػػة الجرميػػػة مػػػف قبػػػؿ اللاعػػػؿ
 القاض  الا الم يار الذات  لتقدير ذذا الصنؼ مف الخطأ.

 
اما الخطػأ الغيػر واعػ  فيتمثػؿ فػ  اف االرادة لػـ تتجػه الرتكػاب الل ػؿ وال الػا حصػوؿ النتيجػة الجرميػة 

ف اللاعػؿ توقػع حصػوؿ النتيجػة بػالنظر الػا فالخطأ المرتكػب لػـ يكػف فصػديا وال اراديػا ورغػـ ذلػؾ بنمكػا
 كذلؾ خصائصه الشخصية.و  الظروؼ الحافة بالواق ة

 
 ويتجما مما سمؼ اف الخطأ الغير واع  ال ي كس حالة نلسية اثمة كما ذو شأف صػورة الخطػأ الػواع 

قيػػاـ فػػ  اطػػار  يهػػتـ القاضػػ  بتقػػدير مػػا كػػاف ينبغػػ  عمػػا اللاعػػؿ القيػػاـ بػػه واعتمػػاد عمػػا ذلػػؾ يخػػوؿ و 
الخطػأغير الػواع  بطمػب الت ػويض فحسػب دوف مػا حاجػة اللحػاؽ عقوبػة جزائيػة باللاعػؿ عمػا خػػالؼ 

 .2حالة الخطأ الواع 
 

لقػػد اعػػرب احػػد الشػػراح عػػف و  ف عمميػػة ال قوبػػةاوفػػؽ ذػػذا التلػػرؽ يسػػترجع ال نصػػر الم نػػو  اذميػػة ضػػم
 زائػ  كممػا ارتػبط بنتيجػة ضػارةنقائض ذذا التميز الف الخطأ غير واع  يػدخؿ تحػت طائمػة ال قػاب الج

اللرنسػية  ذذبػت محكمػة الت قػبو  مثاؿ السػائؽ الػذ  لػـ ينتبػه الشػت اؿ الضػو  االحمػر فيصػطدـ رجػالو 
ج .مػػف ـ 217انطػػالؽ جرميػػة اللصػػؿ و  التوقػػع ال يرفػػع عػػف اللاعػػؿ عػػدـ احتياطػػه الػػا القػػوؿ اف "عػػدـ

الغيػػر واعػػ  يبػػدوا انػػه و  ف الخطػػأ الػػواع وذػػذا الوضػػع ينبػػت صػػ وبة اقامػػة التلرقػػة فالم يػػار اللاصػػؿ بػػي
 .  وغير منصؼ لواق ة الجرائـ ف  الخطأ بكمتا الحالتيفغير كاؼ
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فالواع  ليس الم يار المحدد دائما لمتجريـ كما اف عدـ الوع  يتـ احيانا عف انحراؼ ال ينبغ  تجاذمػه 
ال قوبة بالنتيجة  يبرز عدـ ارتباطلكف ذذ  الص وبة ال تقمؿ مف اذمية اعتماد ذذا التقسيـ النه و  جزائيا

ولػـ تكػػف  فػػالمحتوي النلسػ  مختمػػؼ.  الرادة اثػػر ذػاـ فػػ  تحديػدذاا تهػا بالحالػة بػؿ يكػػوف لمػدور الػػذ  ت
ؿ العػػادة النظػػر فػػ  بذػػذ  النقاشػػات اللقهيػػة اف تمػػر دوف التػػأثير عمػػا المشػػرع اللرنسػػ  فقػػد مهػػدت السػػ

و 319اللصػػميف  المشػػرع بلػػتح  يػػة اللرنسػػية الجديػػة قػػاـبصػػدور المجمػػة الجزائو  مكونػػات الخطػػأ الجزائػػ 
 .1(مف المجمة القديمة 322

 
االخػػػالؿ الػػػواع  بػػػااللتزاـ و  عػػػدـ االنتبػػػا و  واعتبػػػر اف الخطػػػأ الجزائػػػ  يتمثػػػؿ مػػػف ناحيػػػة فػػػ  االذمػػػاؿ

 زائيا مف ناحية ثانيػة الػوع  بت ػريض ذات الغيػرجالحذر الذ  يلرضه القانوف كما ي د خطأ و  بالسالمة
ت ػػريض الغيػػر الخطػػر الػػواع  بغػػض النظػػر عػػف نتػػائج ذلػػؾ الل ػػؿ عمػػا  عػػفمخطػػر اذ يسػػأؿ جزائيػػا ل

 السالمة الجسدية لالشخاص.
 
الػػدرجات المختملػػة لمخطػػأ الجزائػػ  غيػػر ال مػػد م تمػػدا عمػػا  لقػػد تمثػػؿ ذػػدؼ المشػػرع فػػ  التمييػػز بػػيفو 

النلس  فهناؾ اخطا  تتميز بم يػار  ال نصر النلس  لمخطأ الف االذماؿ ال ينشأ دائما مف نلس المسار
مخطػػأ الجزائػػ  غيػػر ال مػػد يشػػمؿ نػػوعيف مػػف لاف المكػػوف النلسػػ   ؿالخطػػورة الشخصػػية لهػػذا يمكػػف القػػو 

مػػف ناحيػػة اخػػري خطػػا جزائػػ  واعػػ  فػػ  مرتبػػة بػػيف و  ناحيػػة الخطػػأ باالذمػػاؿ اواالذمػػاؿ غيػػر الػػواع 
ارتكػب عػف قصػد أف ع  بالخطػأ ال ي نػ  جديػدة مػف الخطػأ فػالوا ةذػ  درجػو  الخطػأ القصػد و  االذماؿ

 ذػػوة ضػػرور تبػػيف أف لمالف ارادة اغلػػاؿ السػػموؾ الواجػػب فػػ  سػػبيؿ منػػع حػػدث او ف ػػؿ مػػا لػػيس بم ناذػػا 
 .2ان قاد النية عما تحقيؽ ذذ  النتيجة او االمر الم يف او تأييد االرادة لتحقيؽ النتيجة

 
بموجبها االخذ  3-121 قرة جديدة لملصؿ ف 1996مايو  13ثـ اضاؼ المشرع اللرنس  بموجب قانوف 
بمقتضػػا ذػػذ  الػػدرجات المختملػػة لمخطػػأ و  حسػػب الظػػروؼ (باالذمػػاؿ فػػ  صػػور ة تػػوفر الحػػذر ال ػػاد 

عميه فقد تغير دور الخطأ اذ لـ ي د االمر مقتصرا عما تتب ه و  الجزائ  تختمؼ ال قوبة الالحقة باللاعؿ
ة اعتمػادا عمػا طبي تػه اف كػاف خطػأ واعػ  او غيػر واعػ  جزائيا بؿ اصػبح ايضػا م يػارا لتقػدير ال قوبػ

ذماؿ الواع  ذ  اشد جسامة مف االذماؿ الغير الواع  بما يترتب عنه ضػرورة تناسػب الف جسامة اال
 .3ال قوبة مع ال نصر النلس 
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الػػذ  اعتمػػد عمػػا نسػػبة و  ممػػا تقػػدـ نجػػد اف االرادة ذػػ  فػػ  السػػموؾ المبتػػد  مػػف الخػػاطئ الػػواع وعميػػه 
اف الخطػأ الػػواع  ذػو إدراؾ وارادة مبتدئػػة فػ  توقػع اف يكػػوف ذنػاؾ نتيجػػة جريمػة نتيجػػة  أ حتماليػة اال

عميػه فننػه و  التقػدير فػ  الخطػأ الػواع و  طبي ة الل ؿ اللاعؿ حيث اف تكويف الل ؿ يأخذ منحنا التلكيػر
 تولدت لدي اللاعؿ ارادة الل ؿ رغـ عدـ قبوله بالنتيجة.

 
مخاللػا السػالمة القانونيػة و  كوف اف اللاعؿ قد ابتد  ف مه والذ  ذو السػموؾ متجػاوزاوذنا فنننا ن ود الا 

نجد اف االرادة ذ  الت  بدات ف  تحريؾ االعضا  كنتيجػة طبي يػة الخػراج ذػذا الل ػؿ لسػموؾ  قننه ذنا
 .1الا حيز الوجود لتجسيد واق ة م ينة قد بدأ ف  ف مها

 
لواع  ذ  إرادة مبتدئة مف السػموؾ رغػـ أنػه قػد تػوافرت لديػه التوقػع وف  بحثنا نجد أناإلرادة ف  الخطأ ا

المرتبط بال مـ  ولكف لـ تتجػه اإلرادة إلػا ارتكػاب الجػـر أو الل ػؿ الغيػر قػانون   وقػد تناولنػا اإلرادة فػ  
 الخطأ الواع  ف  بدا  اللصؿ الثان . 

 
ه لكػػؿ نصػؿ مػػف خػالؿ بحثننػػا ذػػذا ومػف الملهػػوـ القػانون  وجػػب ت ػرؼ الخطػػا الػواع  وملهومػػه وماذيتػ

 إلا ملهـو قانون  لارادة ف  الخطا. 
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 معيوم الخطأ الواعيالمبحث األول: 
 

 وعناصرهماىية الخطأ الواعي المطمب األول: 
 

خطر يترتػب و  اف الخطأ الواع  او الم مـو فننه يشير الا حاؿ اللاعؿ الت  ينلذ فيها ف ال بشكؿ اراد 
حيػػث انػػه ذنػػا اللاعػػؿ يقػػدـ عمػػا .يجػػة جرميػػة جسػػيمة او تػػؤد  الػػا وفػػاة المجنػػ  عميػػهعميػػه حػػدوث نت

احػػداث الل ػػؿ الخطػػر وذػػػو ي مػػـ بػػأف مػػف شػػػأنها اف يشػػكؿ خطػػرا عمػػا حيػػػاة االنسػػاف وال يقػػـو بنتخػػػاذ 
الجرا ات الالزمة والضرورية لمحيمولة دوف حدوث الل ؿ او النتيجة النه م تقدا انه يستطيع اف يتجنب 

ؿ بالنتيجػة بػؿ يؤكػد بال يقو  لخطورة ولكنه ال يريدباي مـ و  ث الل ؿ او النتيجة وبالتال  اللاعؿ ينشطحدو 
 .1توق ه بأنه سيتجنبها

 
وذػػػػذا مػػػػا يقػػػػر بػػػػه اللقػػػػه الجنػػػػائ  اليونػػػػان  وكػػػػذلؾ يأخػػػػذ بػػػػه القػػػػانوف المصػػػػر  ومػػػػف الواضػػػػح جػػػػدا اف 

كػد عمػا التطػابؽ مػع ذػذ  االرا  اللقهيػة يؤ  1936لسػنة  74مف القانوف المصر  رقػـ  218تلسيرالمادة 
يػػري اف فػػ  المقابػػؿ تػػأت   (ح الجنائيػػة حػػوؿ مسػػألة الخطػػأ الم مػػـو الػػواع  مثػػاؿ عمػػا ذلػػؾ حيػػث اف 

تجاوز السيارة الت  امامه عالما بأف ف مه قد يؤد  الا  سيارة اخري باالتجا  الم اكس ولكنه يصر عما
لكنػػه يتجػػاوز و  ويتأمػػؿ م تقػػدا بػػأف يتجنػػب االصػػطداـتشػػكيؿ خطػػر عمػػا حيػػاة النػػاس و  اصػػطدامه بهػػا

 .2يصطدـ باالخري محدثا حالة وفاة احد ركاب السيارة االخريو  السيارة
 

الحيطػػة  ومػػف ذنػػا نػػري اف جػػوذر الخطػػأ الػػواع  يتمحػػور حػػوؿ عمػػـ الجػػان  بخطػػورة ف مػػه وعػػدـ اتخػػاذ 
. ع  الػػذ  سػػنتطرؽ لػػه الحقػػايمػػة الخطػػا الػػوار يكمػػف جػػوذر عقػػاب اللاعػػؿ فػػ  جو  لتجنػػب ذػػذا الخطػػر

وعميػػه فننػػه مػػف التأكيػػد اف اللاعػػؿ فػػ  جػػرائـ ال مػػد بصػػورتيه تتػػوفر لديػػه نيػػة اجراميػػة تتجػػه نحػػو تنليػػذ 
الل ؿ االجرام  بهدؼ احداث النتيجة االجرامية بينما ف  حالة القتػؿ الخطػأ تن ػدـ فيػه نيػة القتػؿ بشػكؿ 

شػأنه احػداث النتيجػة الجرميػة بػؿ ذنػا اللاعػؿ يريػد تنليػذ  تن دـ ارادة الجان  نحو تنليذ ف ؿ مفو  تاـ بؿ
يتأمػػػؿ فػػػ  و  اف مػػػف شػػػانه احػػػداث النتيجػػػة او ي مػػػـ بػػػذلؾ ولكنػػػه ال يقبػػػؿ بهػػػا وال يريػػػدذا ف ػػػؿ ال ي مػػػـ

 .3تجنبها
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لكػػف ال يقبػػؿ بهػػا و  نجػػد أف الخطػػأ الػػواع  م تمػػدا عمػػا توقػػع النتيجػػة كػػأثر مباشػػر لمل ػػؿ وعميػػه فنننػػا
 .عميه فننه ذناؾ مقياس لمخطأو  عما قدرته عما تجنبهااللاعؿ م تمدا 

 
فننه مػف االذميػة تحديػد اطػار م ينػا لمخطػأ فػ  انػه لػيس بمجػرد وقػوع الجػان  فػ  غمػط بشػأف مف ذنا و 

قدرة ف مه ف  إحداث النتيجػة الجرميػة ت تبػر انػه اقتػرؼ جريمػة ولكػف ايضػا تكمػف اذميػة تحديػد االطػار 
 :الم يف لمخطأ ف  سببيف

 
سػػبب االوؿ كػػوف الخطػػأ ال يتحقػػؽ بمجػػرد الوقػػوع بػػالغمط مػػف قبػػؿ اللاعػػؿ بشػػأف قػػدرة ف مػػه عمػػا ال - أ

 احداث النتيجة الجرمية.

 .1حذرالكوف الغمط كاف عما اللاعؿ تجنبه بالحيطة و  السبب الثان  يرجع الا - ب

 
ان  بمقػػدرة ف السػػبب االوؿ إلنتلػػا  مسػػؤولية اللاعػػؿ مسػػؤولية عمديػػة يسػػتوجب انتلػػا  عمػػـ الجػػنوعميػػه فػػ
بنمكانيػة ف مػه إحػداث  تػوفر عمػـ يصػؿ الػا ادنػا درجاتػه بم نػا عمػـ اللاعػؿ ا احداث النية اوعمف مه 

تيػػػاف الل ػػػؿ امػػػال بتجنػػػب النتيجػػػة او عػػػدـ حػػػدوثها وبالتػػػال  مسػػػؤولية   عمػػػا اجرميػػػة واسػػػتمرار النتيجػػة ال
لية غير عمدية خطػأ ت نػ  انتلػا  ن  عمـ يقين  او توق   وقبوؿ بالنتيجة الجرمية بينما مسؤو  عمدية ت

توق   ف  ادنا درجاته مع امؿ يتجنب النتيجة ا  عدـ قبولها ايضا ف  حدوثها  عمـ بشكؿ تاـ او عمـ
ومثػػاؿ عمػػا االنتلا التػػاـ مػػف قبػػؿ اللاعؿ...محمػػد يقػػود سػػيارته فػػ  احػػد الشػػوارع وفجػػأة يحػػدث عطػػؿ 

المػػارة ممػػا يػػؤد  الػػا وفاتػػه  حػػدلػػا اصػػطدامه بأبالسػػيارة ممػػا يج مػػه يلقػػد السػػيطرة عميهػػا ممػػا يػػؤد  ا
اللاعؿ بشكؿ جزئ  مخمد يحلر بئرا عميقه ويهمؿ اغالقػه او وضػع اشػارة  انتلا  وذنان ط  مثاال عما

محمػػد وي مػػـ بأنػػه مػػف الممكػػف اف يسػػقط فػػ  البئػػر ا  شػػخص  التنبيػػه فػػ  الشػػارع الػػذ  قػػاـ يحلػػر  فيػػه 
 .2(ولكنه يتأمؿ فياف ال يحدث ذلؾ

 
عما اف كؿ مف تسبب ف  موت شخص اخر  1936لسنة  74مف القانوف رقـ  218نصت المادة  وقد

تنتج نسػػ ذنػػاو  بغيػر قصػػد مػػف جػػرا  عممػػه ب ػدـ احتػػراز او اكتػػراث عمػػال ال يبمػػن درجػة االذمػػاؿ الجرمػػ 
تجسػػد الخطػأ وذػػ  عػدـ االحتػػراز او الحيطػػة او و  مػف الػػنص اف المشػرع يشػػير الػا ثالثػػة صػػور تصػقؿ

خطػػأ ذػػ  أو الالمصػػر  عمػػا اف صػػور  مػػف قػػانوف ال قوبػػات 238فػػ  المقابػػؿ تػػنص المػػادة و  اثاالكتػػر 
القػػرارات والمػػوائح واالنظمػػة رغػػـ اشػػارة المشػػرع و  عػػدـ مراعػػاة القػػوانيفو  عػػدـ االحتػػرازو  االذمػػاؿ والرعونػػة
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الػػا ذػػذ  الصػػػور مػػف الخطػػػأ اال اف جمي هػػا ت بػػػر عػػف ظػػػاذرة خطػػأ ا  الخطػػػأ الػػذ  ي بػػػر عػػف غمػػػط 
 .1اللاعؿ ف  مواجهة االحداث او عدـ عممه التاـ او الجزئ  ب ناصر الركف الماد  لمجريمة

 
الغمػػط ي نػػ  امػػا اف اللاعػػؿ ال ي مػػـ بتاتػػا بػػأف ف مػػه مػػف الممكػػف اف يحػػدث نتيجػػة جرميػػة وامػػا انػػه ي مػػؿ 

اللقػه الجنػائ  وقػد اف  ذنا يمكف غمط اللاعػؿو  بأدنا درجات ال مـ لكنه يأمؿ ف  تجنب النتيجة الجريمة
الجنائ  ويسمـ بأنه مجرد وقوع النتيجة الجرميػة جػرا  الخطػأ ا  كػاف  درجة الخطأ نتيجة المصر  يقبؿ

نوعه تتجسد وتقع بمسؤولية اللاعؿ الجنائية ولكف مف الحقيقة او السميمة اف الخطأ الم مـو يختمؼ عف 
أف ف مػه مػػف الممكػف اف يحػدث النتيجػػة ؿ فػ  الخطػأ الم مػػـو ي مػـ بػاالخطػأ الغيػر م مػوـ حيػػث اف االف ػ

 .ف  تجنبها يتأمؿو  ولكف ال يقبؿ بها
 

بالتػال  و  جرا  عػدـ حيطتػه اواذمالػه او رعونتػهعما إبينما ف  الخطأ الغير م مـو اللاعؿ ال ي مؿ بتاتا 
 الا تتوفر لديه درجة الخطأ الم مـو ب قوبة خطئا يجب اف يكوف عقاب اللاعؿ الذ  يرتكب جريمة قتؿ

 .2اشد مف تمؾ الت  تلرض ضد فاعؿ جريمة القتؿ بالخطأ الناشئة عف الخطأ الغير واع  او الم موـ
 

اللقػػػه الجنػػػائ  انػػػه ال مػػػـ بمػػػا و  التػػػ  أقػػػرب بػػػه التشػػػري اتو  وب ػػػد اف تػػػـ ت ريػػػؼ الخطػػػأ الػػػواع  الم مػػػوـ
ها واالبت ػاد عنػا ا  لكف يبقا انه ي تمد عما قدراته بتجنبو  سيحدث نتيجة ف مه واف ذناؾ نتيجة جرمية

 .عدـ قبوله بتمؾ النتيجة رغـ توق ه لها
 

إف الخطأ الواع  الذ  يتكوف مف عناصر قانونية وذ  التوقع وعدـ القبوؿ فنف بحثنا ذذا قد أشرنا فيه 
 إلا تحديد عناصر الخطا الواع . 

 
 الواعيعناصر الخطأ العرع األول: 

 
ال بػػد اف يكػػوف ذنػػاؾ عناصػػر وصػػور لمخطػػأ وعميػػه فػػنف اسػػتكماال لموصػػوؿ الػػا افضػػؿ النتػػائج فننػػه 

 :عناصر الخطأ ذ 
 االخالؿ بواجبات الحيطة والحذر -1
 توافر عالقة نلسية ذذنية تصؿ ما بيف ارادة المجـر والنتيجة -2
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مصػػدر ذػػذ  الواجبػػات ذػػ  إمػػا أف يكػػوف مصػػدرذا القػػانوف وذػػو الملهػػـو اف  وعميػػه فػػنف يجػػب اف ن مػػـ

أف يكوف مصدرذا الثان  وذػو الخبػرة و  االوامر والت ميمات االدارية بكافة صورذاو  موائحالشامؿ فيشمؿ ال
سنوات الحياة واللهـ واالدراؾ مدي  االنسانية ا  خبرة الحياة الت  ي يشها االنساف وذ  ما تكتسب عما

يف ذػذ  السػباب التػ  تسػاعد عمىتكػو ذػ  ا سػموؾ الصػحيح ومػاللتشكؿ مجموعة مف القواعد الت  تحدد ا
 .1الخبرة ذ  ال مـو اللنوف واالعتبارات المالئمة

 
حػذر اـ انػه لػـ تيصػرؼ و  وعميه تحديد الضابط او الم يار لتحديد ذؿ الشخص الم ن  تصػرؼ بحيطػة

 :2لتحديد ذلؾ فقد أخذ اللقها  اإلنجاذات وذما عما النحو التال و  بذلؾ
 
الشػػخص وذػػو مػػا ي نيػػه قيػػاس السػػموؾ الػػذ  صػػدر االتجػػا  االوؿ لملقهػػا  أخػػذ بالم يػػار لتحديػػد ذػػؿ  -أ

عف اللاعؿ ف  ظؿ ظروؼ م ينةم تمدا بذلؾ عما أساس سولكه الم تاد إف كاف ذذا السموؾ أقؿ 
 حذر مما اعتاد عميه سابقا اعتبر  مخاللا لواجبات الحيطة والحذر.و  حيطة

ذػذا االتجػا  أف دراسػة كػؿ  اما االتجا  الثان  فقد أخذ بالم يارالموضوع  حيث أنهـ يػري اصػحاب -ب
ية الص وبة انما يجب اف يتـ قياس السموؾ الػذ  صػدر عػف اسموؾ لشخص عما حدا ذو امر بغ

اللاعؿ بسموؾ شخص افتراض  وذ  غير موجود ت تبر  عاديا ومتوسطا ف  سموكه وذو ما يسما 
خػػػؿ بالشػػخص الم تػػاد فػػػنف تػػـ اف تصػػػرؼ الشػػخص الم تػػػاد نلػػس تصػػػرؼ اللاعػػؿ اعتبػػػر غيػػر م

بواجبػػات الحيطػػة والحػػػذر اـ انػػه سيتصػػرؼ تصػػػرؼ اكثػػر حيطػػة وحػػػذر الشػػخص الم تػػاد فيكػػػوف 
 بالتال  اللاعؿ مخال بواجبات الحيطة والحذر.

وعميػػػػػه فػػػػػاف الم يػػػػػار الموضػػػػػوع  ذواالسػػػػػمـ الف الضػػػػػابط الشخصػػػػػ  يج ػػػػػؿ االغبيػػػػػا  والرعنػػػػػا   - ت
ذريف عرضػػػة لممسػػػألة بسػػػبب والمسػػػتهتريف فػػػ  مػػػأمف مػػػف ال قػػػاب بينمػػػا االذكيػػػا  واالشػػػخاص الحػػػ

غيػر مػتمكف مػف و  الم يػار الشخصػ  يكػوف ذنػا غيػر عػادؿ اليقظة وعميه فػافو  قدرتهـ عما الحذر
مقبػوال مػف و  اف ينلذ اصوؿ القانوف بينما نجد اف الم يار الموضػوع  ذوالم يػار الػذ  يبقػا عػادال

السػػػػراج قػػػػانوف  جميػػػػع فئػػػػات المجتمػػػػع وأف يكػػػػوف صػػػػالح لمتطبيػػػػؽ لجميػػػػع الحػػػػاالت مرجػػػػع عبػػػػود
جػب تقػدير  فػ  و  لكػف ذنػاو  ال قوباتال اـ وعنػدما يػتـ االخػذ بسػموؾ الشػخص الم تػاد بشػكمه المجػرد

النلسػػية وال ضػػوية وغيرذػػا مػػف جميػػع و  نلػػس الظػػروؼ التػػ  احاطػػت باللاعػػؿ كػػالظروؼ الطبي يػػة
التػ  الظروؼ الت  تحيط باللاعؿ ا  اف نلترض اف الشخص الم تاد قد احاطت به نلس ظػروؼ 
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اجتم ػػت مػػع اللاعػػؿ وذػػذا ممػػا يج ػػؿ منهػػا قياسػػا لسػػموؾ اللاعػػؿ وذوذػػؿ سيتصػػرؼ نلػػس ظػػروؼ 
 التػػ  اجتم ػػت مػػع اللاعػػؿ وذػػذا ممػػا يج ػػؿ منهػػا قياسػػا لسػػموؾ اللاعػػؿ وذػػو ذػػؿ سيتصػػرؼ نلػػس

 .التصرؼ الذ  اقدـ عميه اللاعؿ

يتصػػرؼ تصػػرفا أكثػػر وبالتػػال  ال مجػػاؿ لمقػػوؿ بػػاإلخالؿ بواجبػػات الحيطػػة والحػػذر اـ انػػه كػػاف س - ث
االصطياد واصاب شخصا ب يار نار  بالخطأ فهنػا عنػدما بالشخص الذ  يقـو :مثاؿ حذرو  حيطة
القاض  الم يػار الشخصػ  الم تػاد يػتـ القيػاس بػيف سػموؾ اللاعػؿ والشػخص الم تػاد ويصػله  يأخذ

طادد ليال ذؿ كاف يص الظروؼ الت  احاط اللاعؿو  بنلس الظروؼ الت  مر بها اللاعؿ والمسببات
غيرذػا مػف الظػروؼ التػ  احاطػت بسػموؾ و  اـ نهار ذؿ كاف ذنػاؾ نػزؿ امطػار اـ اف الجػو صػاؼ

 .اللاعؿ

تػػوافر عالقةنلسػػية وذذنيػػة تصػػؿ مػػا بػػيف االرادة لمجػػان  والنتيجػػة الجرميػػة مػػف ذنػػا فننػػه اساسػػا اف  - ج
ذا االخػالؿ اصػال القانوف ال ي اقب عما مجرد االخالؿ ف  واجبات الحيطة والحػذر اال اذا كػاف ذػ

 .جريمة بحد ذاتها

شخص يقود سػيارته بسػرعة تلػوؽ الحػد المسػموح بػه حسػب القػانوف حتػا واف لػـ تػؤد  الػا : مثاؿ - ح
 دذس شخص مافننها ذنا تستحؽ المخاللة اساسا.

 
وذنػػا فننػػه يؤكػػد الػػا وجػػود صػػمة بػػيف االرادة والنتيجػػة فالمسػػؤولية الجزائيػػة ال تترتػػب اال إذا كػػاف اللاعػػؿ 

 1اديا وارتكب الجريمة بصورة مقصودة او الخطأ غير مقصودار 
 

 النتيجة صورتاف:و  ولم القة النلسية والذذنية بيف االرادة
الصورة االولا اف ال يتوقع الجان  فيها حدوث النتيجة فال يبذؿ جهدا لتجنبها ف  حيف كاف بمقدور  اف 

 .يتوق ها كنتيجة طبي ية لل مه
 

 صػػمة بينهػػا يتبػػادر لمػػذذف اف مػػا داـ اللاعػػؿ لػػـ يتوقػػع النتيجػػة فننػػه لػػيس ذنػػاؾحيػػث انػػه لمنظػػرة االولػػا 
موجػودة مػا داـ قػد تػوفرت و  بيف ارادته لكػف عنػد البحػث عػف حقيقتهػا أ  حقيقػة ذػذ الصػمة فهػ  قائمػةو 

 ال ناصرالتالية 
 اف كاف بنستطاعته توقع النتيجة وكاف مف واجبه اصال توق ها-1
وؿ دوف حػػػدوثها واساسػػػا مػػػف واجبػػػه الحيمولػػػة دوف وقوعهػػػا ال تقػػػـو الصػػػمة اف كػػػاف بمقػػػدور  اف يحػػػ-2

 .1النلسية بيف االرادة والنتيجة النه ال يمكف اف يكمؼ شخص بتوقع ما ليس متوق ا
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وتكوف النتيجػة متوق ػة إذا كػاف حػدوثها يػدخؿ فػ  نطػاؽ المسػار ال ػاد  لالمػور امػا إذا تػداخمت عميهػا 

 .فه  غير متوق ة ؼلؽ مع المألو عوامؿ منافية وشاذة ال يت
 

الممرضة اذا اخمت بواجبها فأعطت المػريض دوا  مػرتيف بػدال مػف  وذناؾ مثاؿ بارز طرحه اللقه وذو 
ذلػؾ مػا و  لكػف شخصػا مػا وضػع سػما فػ  قػارورة الػدوا و  مرة واحدة كما ذػ  ت ميمػات الطبيػب المسػؤوؿ

وؿ المػػريض الجرعػػة الثانيػػة تػػـ موتػػه فػػنف خطػػأ بػػيف اللتػػرتيف لتنػػاوؿ الػػدوا  فترتػػب عمػػا ذلػػؾ عنػػدما تنػػا
ال ي ػػد منصػػرفا الػػا احػػداث النتيجػػة وذػػ  الوفػػاة ف مػػا الػػرغـ مػػف اخػػالؿ الممرضػػة بواجبػػات  (الممرضػػة

ذلؾ كونها قد حدثت نتيجة اسػباب شػاذة و  الحيطة والحذر الملروضة عميها فمـ يكف بوس ها توقع الوفاة
الػػػركف الم نػػػو  لجريمػػػة القتػػػؿ الخطػػػأ ولكػػػف ذنػػػا ينسػػػب اليهػػػا أ   فػػػال تقػػػـو المسػػػؤولية الجزائيػػػة النتلػػػا 

الضػػرر الصػػح  الػػذ  يترتػػب عمػػا تنػػاوؿ المػػريض  ذػػا نتيجػػة اخػػري حيػػث كػػاف بوسػػ ها اف تتوقػػعأخط
 جرعتيف مف الدوا .

 
وعندما نبحث عف اإلرادة ف  الخطأ الواع  فنننا نبحث عف ذذ  اإلرادة بيف الخموؿ والنشاط ومػا مػدي 

 ف  ذلؾ.خمولها 
 

 العرع الثاني: اإلرادة في الخطأ الواعي وخموليا
 

لػػػـ يتطػػػرؽ القػػػانوف بشػػػكؿ عػػػاـ الػػػا ت ريػػػؼ الخطػػػأ ولكنػػػه يشػػػيرالا ب ػػػض صػػػور  مثػػػؿ االذمػػػاؿ وعػػػدـ 
االكتراث وعدـ مراعاة القوانيف والقرارات والموائح واالنظمػة مػف الواضػح اف القػانوف ي طػ  لمخطػأ م نػا 

ذلػػؾ الف جػػوذر و  او تػػـ ذكػػر ب ػػض منهػػا عمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ولػػو ت ػػددت صػػور  اواحػػد حتػػ
 .2لاعميفالخطأ واحد وال يختمؼ باختالؼ الجرائـ المقترفة مف ال

 
المضموف والجوذر االساس  لمخطأ ذو النشاط "ف ؿ او امتناع عف ف ؿ "الذ  يحمػؿ م ػه خطػر وقػوع 

لػا من ػه مػف التنبػؤ بػالخطر وامػا إلغلالػه وعػدـ خوؿ ف  ادراؾ الجػان  يػؤد  المنتيجة يمن ها القانوف ا
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انػػػه كػػػاف  ـواق ػػػة ممموسػػػة رغػػػإلػػػا تحػػػوؿ الخطػػػر  عميػػػه اتخػػػاذ  مػػػف اجػػػؿ منػػػع إتخػػػاذ  مػػػا كػػػاف يجػػػب
 .1بنستطاعته التنبؤ بذلؾ والحيمولة دوف وقوع النتيجة

 
 سػبب اذمالػهلكػف بو  الػذ  حػدث ثال يريػد بػالطبع اف يحػدو  ال ي   ماذا يحدثو  اللاعؿ بالتال  ال يدرؾ

اغلالػػػه وعػػػدـ انتباذػػػه فننػػػه مػػػف البدايػػػة يشػػػترط القػػػانوف ارادة الجػػػان  التػػػ  تتجػػػه نحػػػو تنليػػػذ الل ػػػؿ او و 
االمتنػػاع الػػذ  يترتػػب عميػػه احػػداث نتيجػػة جرميػػة حيػػث انػػه يتطػػابؽ ف ػػؿ القتػػؿ ال مػػد مػػع ف ػػؿ القتػػؿ 

واالمتنػػاع عػػف الل ػػؿ عندئػػذ ال او تنليػػذ الل ػػؿ ا بالخطػػأ ولػػذلؾ فػػ  حالػػة عػػدـ تػػوفر ذػػذ  االرادة بنحػػداث
 2أيمكف اف تقـو مسؤولية جنائية سوا  ف  جريمة القتؿ ال مد او سو ا ف  جريمة القتؿ الخط

 
بينما ك  يسأؿ اللاعؿ عف جريمة قتؿ عمد يشترط القانوف توفر قصد عاـ وقصد خاص يشير الا نية 

الخطػػأ لػػدي الجػػان  او عممػػه بػػأمر مػػف  القتػػؿ يشػػترط اف ال يتػػوافر ذػػذا القصػػد بنوعيػػة فػػ  جريمػػة القتػػؿ
وفاة المجن  عميه وما عميه فػ  جريمػة القتػؿ الخطػا فػنف  شأف نشاطه اف يؤد  النتيجة جرمية اال وذ 

ف ػػؿ ي مػـ اف مػف شػػأنه اف يػؤد  الػا تحقيػػؽ النتيجػة االجراميػة وذػػ   اللاعػؿ ال يوجػه ارادتػػه نحػو تنليػذ
ـ بهػذا النشػاط وذػو لػـ يكػف ي مػؿ بخطػر  ف مػه عمػا حيػاة ازذاؽ روح المجن  عميه ولكف بكؿ بساطة قا

 انساف وذو ما يسما بالخطأ البسيط.
 

او قػػد ي مػػـ بػػأف ف مػػه قػػد يػػؤد  الػػا احاطػػة حيػػاة االنسػػاف الػػا الخطػػر ولكنػػه اسػػتمر بل مػػه متػػأمال أنػػه 
 .3د  بأ  حاؿ مف االحواؿ وذو الخطأ الم مـو او المدرؾ اوالواع يولكف ال ير  جنبسيت
 
ميه فنننا نجد خموال  محدودا  لارادة ف  الخطأ الواع  رغـ أنها تكػوف إرادة فػ  بدايػة السػموؾ  ولكنهػا وع

 ال تريد ولـ تتجه ذذ  اإلرادة إلا تحقيؽ النتيجة الجرمية.  
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 العرع الثالث: موقف العقو القانوني من الخطا الواعي
 

 الشريعة االسعميةفي   واًل:
 :  نوعيف مف الجرائـوقد عرؼ اللقه االسالم

 جرائـ مقصودة-أ
 جرائـ غير مقصودة -ب

بػػالنه  عنهػػا وبأنهػػا ي اقػػب عميهػػا الجػػرائـ  لمػػا  عاعامػػدا  الجػػرائـ المقصػػودة ذػػ  التػػ  يباشػػرذا الشػػخص 
الغيػػػر مقصػػػودة وذػػػ  تمػػػؾ التػػػ  تلقػػػد عنصػػػرامف عناصػػػر الجرميػػػة المقصػػػودة اال وذػػػ  ال مػػػد واالرادة 

 1وال مؿ بالنه 
 

للقه اإلسالم  اف الخطأ مف ال وارض الت  تنص عؿ ا ذمية بتحمػؿ التب ػات ذػ  فػ  الصػلة وي تبر ا
98م نػػا  شػػػرعا وقػػوع الشػػػئ لخػػالؼ مػػػا اريػػدو  ضػػد الصػػػواب

او مػػػا ذػػو وقػػػوع الشػػ  عمػػػا غيػػػر ارادة  2
بغير ارادة احداث نتيجة مجرمة  ولكف يتولد و  اللاعؿ بأف يأت  الجان  والل ؿ دوف اف يقصد ال صياف

 .والقصد ذذا الل ؿ نتيجة غر مشروعة بسبب خطئه ف  الل ؿ مف
 

الخطػأ و  تقسػيمات مت ػدد اذمهػا تقسػيـ الخطػأ فػ  القصػد وعميه فػنف اللقػه االسػالم  قػد قسػـ الخطػأ الػا
 ف  الل ؿ الا خطأ متولد.

ؼ ذػو يظػف الهػدو  م ينػا بوجهػه نحػو ذػدؼ بالػذات ا  وكمإف الخطأ يتوافر بالقصد حيف يات  اللاعؿ س-أ
بسػػبب سػػموكه الهػػدؼ الػػذ  يتبػػيف انػػه لػػيس الشػػئ او الشػػخص الػػذ  ظنػػه اللاعػػؿ و  شػػيئا او شخصػػا مػػا

الخطػأ مػف يػري شػيئا يظنػه جمػادا فػنذا بػه انسػاف او مػف يرمػ   الذ  يوضح اللقه ذذا النوع مف والمثاؿ
ن  اذ اصػاب مػا به يظنه عدوا محاربا فتبيانه وطن  مسمـ ف  كمتا الحالتيف وقػع السػموؾ كمػا اراد  الجػا

ذو وجه اليه مػف ذػدؼ ولكػف الظػف لػـ يكػف صػحيحا وكػاف القصػد خطػأ "حيػث اف الخطػأ فػ  االعتقػاد 
 المسمـ حربيا.و  وقصد  حيف ظف االدم  صيد

الخطأ بالل ؿ وذو اف يوجهالجان  سموكه نحو ذدؼ م ػيف بقصػد اصػابته ولكػف يحيػد السػموؾ عػف -ب
 .او شخصا اخر لـ يوجه اليه السموؾ اساسا الهدؼ المقصود فال يصيبه بؿ يصيب شيئا
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اللقػة االسػػالم  مرتكبػا الخطػأ بالل ػػؿ ا وذنػا ي تبرذػ قػردا فأصػاب ادميػػا"يقتػؿ اف  يػػدومثػاؿ ذلػؾ "كمػف ير 
واف السموؾ لـ يكف موجها نحػو المصػاب ولكػف القصػد صػحيح والظػف لػـ يكػف مخظئػا فالهػدؼ الموجػه 

 .جان  وذوالمحؿ المقصود الذ  اخطأ  السموؾاليه السموؾ اساسا ذو القرد كما يظف ال
 

مػػع التأكيػػد اف اللقػػه االسػػالم  قػػد فػػرؽ بػػيف الصػػورة السػػابقة والحالػػة التػػ  يت مػػد فيهػػا الجػػان  اصػػابة 
يصػػيب مػػف و  نحػػو ذػػذا الموضػػع بالػػذات فيخطػػئ التوجيػػه يوجػػه سػػموكهو  موضػػع م ػػيف فػػ  جسػػد انسػػاف

جػان  مرتكبػا لجريمػة عمديػة تسػتوجب القصػاص الف الحالة ي تبػر ال الجسد موض ا اخر حيث ف  تمؾ
 المحؿ الذ  وجه اللاعؿ اليه السموؾ.

 
بحث عف اسػاس التلرقػة بػيف الخطػأ فػ  القصػد والخطػأ فػ  الل ػؿ فػ  اف و  واف اللقه االسالم  قد فسر

ف   الخطأيحتمؿ اف يقع الخطأ فيايهما عما انلراد فحيف يكوف و  االنساف يتصرؼ بل ؿ القمب والجوارح
عما و  ف ؿ القمب فهو خطأ ف  القصد اما اذا اصاب الخطأ ف  ف ؿ الجوارح فننه ي تبر خطأ ف  الل ؿ

 .1ذلؾ يمكف افتراض اف يكوف ذناؾ خطا ف  القصد والل ؿ م ا
 

ومػػف الواضػػح اف اللقػػه االسػػالم  ذنػػا عمػػا غػػرار اللقػػه الرومػػان  فػػ  البحػػث عػػف اراديػػة الل ػػؿ اوال ال 
قصػودة وذػ  بػذلؾ تميػز م نا الخطأ فالجريمة غير ال مدية نػوع مػف الجريمػة غيػر الارادية ف  تحديد م

االرادة ف  الجريمة غير ال مدية التتجػه الػا احػداث النتيجػة لكػف النتيجػة تقػع و  بأف النية فيها ليست اثـ
وافر عما خالؼ ما يريد الجان  وعما عكس ارادته ا  انها ال يتوافر فيها قصد ال صياف واف كانت تتػ

لػػا عػػدـ جوازال قػػاب عمػػا الخطػػأ طالمػػا لػػـ يػػرد إ ل ػػؿ ذػػذا مػػأوي اف يػػذذب الػػب ضو  فيهػػا ارادة السػػموؾ
لكػف مػا ت مػدت قمػوبكـ و  االستناد بذلؾ لقوله ت الا "و ليس عميكـ جناح فيما اخطأتـ بهو  نص بتجريمه

 يه"ما استكرذوا عمو  "وقوؿ الرسوؿ الكريـ "اف اهلل وضع عف امت  الخطأ والنسياف
 

وذد وجػػدنا أف المشػػرع المصػػر  قػػد اعتمػػد عمػػا نصػػوص واضػػحة ب كػػس ب ػػض اللقهػػا  عمػػا ترعيػػؼ 
 الخطأ ومكوناته.

 
عمػا االذمػاؿ وعػدـ االحتػراز فػ  المػادة  1511147139ولقد ذكر القانوف المصػر  االذمػاؿ فػ  مػواد  

 .1972لسنة  122قد نظـ المشرع المصر  ت ديؿ تشري   بمقتضا القانوف رقـ و  163
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اخػػتالؼ توجهاتػػه يسػػتخدـ م يػػار التوقػػع وم يػػار الرجػػؿ ال ػػاد   ومػػف المالحػػظ اف اللقػػه المصػػر  عمػػا
 لتحديد طبي ة المسؤولية عف الخطأ.

 
اال اف المشرع المصر  ف  جريمة الموظؼ غير ال مدية قد تطمب درجة م ينة عف الخطأ يػنص عمػا 

لتلسػػػير  1966قض المصػػػرية فػػػ  حكػػػـ لهػػػا عػػػاـ "تسػػػبب بخطئػػػه الجسػػػيـ "وذنػػػا كػػػاف قػػػرار لمحكمػػػة الػػػن
االذمػػاؿ الجسػػيـ بقولهػػا "ممػػا ي يػػب حكػػـ محكػػـ الجنايػػات انػػه قػػد سػػوي بػػيف االذمػػاؿ الجسػػيـ والطػػيش 

اساس اف االذمػاؿ الػذ   فخمط بذلؾ بيف جريمت  االضرار ال مد  واالضرار بنذماؿ وقاـ قضا   عما
الػػذ  يثبػػت فيػػه اف الجػػان  قػػد توقػػع حصػػوؿ ضػػرر مػػف يوجػػب المسػػا لة الجنائيػػة المسػػا لة الجنائيػػة ذو 

 لػـ ي بػػأ واالذمػاؿ الجسػيـ صػور  مػف صػور الخطػأ اللػاحش ينبػػئو  تصػرفه الخػاطئ ولكنػه لػـ يكتػرث بػه
قوامػه تصػػرؼ و  عػف انحػراؼ مرتكبػه عػف السػموؾ المػألوؼ والم قػػوؿ لمموظػؼ ال ػاج  فػ  مثػؿ ظروفػه

ؿ او كػػاف عميػػه اف يتوق هػػا ولكنػػه لػػـ يقػػض احػػداثها نتيجػػة ضػػارة توق هػػا اللاعػػ اراد  خػػاطئ يػػؤد  الػػا
عميػػه فػػنف اللقػػه يتطمػػب واجػػب االحتيػػاط ال ػػاـ لهػػذا التنظػػيـ لمسػػموؾ الخطػػر فالقػػانوف و  ولػػـ يقبػػؿ وقوعهػػا

يتطمػػب مػػف كػػؿ مػػف يمػػارس سػػموكا خطػػرا بحسػػب طبي تػػه اف يبػػذؿ ال نايػػة الالزمػػة لتجنػػ  ذػػدؼ نتيجػػة 
اف الم يػػػار المميػػػز لواجػػػب االحتيػػػاط ي تمػػػد عمػػػا اسػػػاس اف  يتجػػػه اللقػػػه الغالػػػب الػػػاو  غيػػػر مشػػػروعة

تقدير سموكا الرجػؿ ال ػاد  يكػوف و  القانوف يلرض عمىكؿ فرد انيسمؾ ف  تصرفاته سموؾ الرجؿ ال اد 
 .1بحسب االصؿ تقديرا موضوعيا حيث يتحدد يا  عمىما استقرت عميها الخبرات االجتماعية ال امة

 
نية واللقه فنف عممػا  الػنلس يتكممػوف عػف االذمػاؿ وجهػة النظػر السػيكموجية وب يدا عف التلسيرات القانو 

 اساس انها سمة سمبية فهو ينقض االحكاـ عما
 

واالذمػػاؿ واالذتمػػاـ ملػػاذيـ سػػموكيه بم نػػا انهػػا ملػػاذيـ تطمػػؽ او تخمػػع عمػػا سػػموؾ االفػػراد فػػ  ضػػو  
بداخمػػه "اذتماـ"انهػػا مجػػرد تسػػمية  م ػػايير موضػػوعية فػػال يوجػػد "اذماؿ"داخػػؿ النػػاس كػػذلؾ ال يوجػػد فػػرد

لسموؾ اللرد ولذؾ ي رفوف االذماؿ ت ريلا اجرائا عما انػه ملهػوـ يطمػؽ عمػا ب ػض االسػاليب السػموكية 
الم بػػرة والمميػػزة فػػ  مواقػػؼ اجتماعيػػة م ينػػة يتوقػػع تكػػرار حػػدوثها فػػ  مواقػػؼ مماثمػػة او مشػػابهة ممػػا 

  2الموقؼ وخمليتع" ما عرفت اب اد يسهؿ عممية التنبؤ بالسموؾ إذا
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يتكػػػوف و  يحممػػػوف االنتبػػػا  واالدراؾو  مػػػة لسػػػيكولوجية االذمػػػاؿاوقػػػد تكمػػػـ عممػػػا  الػػػنلس عػػػف االسػػػس ال 
االدراؾ مف عوامؿ ذاتية ذ  االنتبا  الذ  ي د الخطوة االولا الدراؾ منبه خارج  والتهيؤ ال قم  حيث 

الخيػػػرة واالللػػػة حيػػػث ي تبػػػر و  د لمواجهتػػػهيسػػػت و  يبػػػذؿ اللػػػرد جهػػػدا خاصػػػا السػػػتقبااللمواقؼ فيتأذػػػب لػػػه
لػػيس و  المػألوؼ اسػػهؿ ادراكػػا مػػف الموقػػؼ حيػث يػػدرؾ االنسػػاف الموضػػوع خارجيػػا عمػا أنػػه كػػؿ متكامػػؿ

عمػػا أسػػاس جزئيػػات منلصػػمة وحيػػث يػػدرؾ االنسػػاف أ  موضػػوع خػػارج  عمػػا انػػه شػػ  منلصػػؿ بػػارز 
 ارضية او خملية باذتة. عما واضح

 
الشػػػري ة و  قػػػد دخمنػػػا فػػػ  صػػػمبة مػػػف الناحيػػػة التشػػػري ية واللقػػػهو  اب ػػػاد و  طػػػاب ػػد اف قمنػػػا فػػػ  ت ريػػػؼ الخ

االسالمية والت  قد اخذ مف خالؿ تمؾ التلسيرات الواضحة فاؿ بد مف اف نبحػث عػف مكانػة الخطػأ فػ  
 ية ال امة لمقصد.ر النظ
 

 الصورة الثانية توق  النتيجة الجرمية: ثانياً 
نػػػه لػػػـ يتجػػػه بنرادتػػػه إليهػػػا وذناتتشػػػابه ذػػػذ  الصػػػورة مػػػع القصػػػد ذنػػػا الجػػػان  توقػػػع النتيجػػػة الجرميػػػة لك

االحتمػػال  ووجػػه التشػػابه بػػيف ذػػذ  الصػػورة والقصػػد االحتمػػال  فػػ  توقػػع النتيجػػة الجرميػػة كػػأثر ممكػػف 
لكػػف اإلخػػتالؼ فػػ  عػػدـ اتجػػا  االرادة الػػا ذػػذ  النتيجػػة فػػ  ذػػذ  الصػػورة مػػف الخطػػأ بينمػػا فػػ  و  لمل ػػؿ

الخطػأ مػع التوقػع و  المجـر النتيجة كأثر ممكف لل مه او عدـ ف مه فقبمها لمنتيجةالقصد االحتمال  يتوقع 
 قسميف  الذ  ينقسـ الا

لكػف لػف يحػوؿ ذلػؾ و  المهػارات فػ  تلاديهػاو  الخطأ مع توقػع النتيجػة الجرميػة واالعتمػاد عمػا القػدرات-أ
 .1دوف وقوع النتيجة

 اتخاذ االحتياطات الكافية لتلاديها  الخطأ مع توقع النتيجة وعدـ االكتراث بها ا  عدـ-ب
 

وعميه فال بد مػف االشػارة الػا اذميػة ال القػة النلسػية بػيف االرادة والنتيجػة الجرميػة مػف الناحيػة القانونيػة 
ذلػؾ بسػبب اختلا الركنػالم نو  فػ  حالػة عػدـ و  فمف الممكف اف تؤد  الا عدـ قياـ المسؤولية الجزائيػة

 .جة الجرميةوجود صمة بيف االرادة والنتي
 

وكػػػذلؾ فننهػػػا تػػػؤد  الػػػا التمييػػػز بػػػيف القصػػػد والخطػػػأ ف ميػػػه فػػػنذا لػػػـ يتوقػػػع اللاعػػػؿ النتيجػػػة ولػػػـ يكػػػف 
باستطاعته تلاديها ومػف واجبػه توق هػا ولػـ بكػف باسػتطاعته اف يحػوؿ دوف وقوعهػا فػال محػؿ لخطػأ فػ  

 د ذنا ال محاؿ.الحالت  اما إذا توقع المجـر النتيجة فاتجهت ارادته اليه يتوافر القص
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وف  بحثنا ذذا قد توس نا فػ  موقػؼ اللقهػا  عمػا اخػتالفهـ فػ  ت ريػؼ الخطػأ وعناصػر   وقػد تبػيف أف 
ذناؾ عناصر جوذرية تكمف ف  الخطأ الواع  وأنه ذناؾ إرادة مبتدئة ف  بد  السموؾ وخمولة ف  إرادة 

مػػف الخمػػوؿ إلػػا النشػػاط لكانػػت أمامنػػا  النتيجػػة فػػ  تنليػػذ الواق ػػة الجرميػػة والتػػ  اف تحولػػت ذػػذ  اإلرادة
 جريمة ال تأخذ صلة الخطأ الواع   وانما تأخذ صلة القصد إما مباشرا  أو احتماليا . 

 
 واستكماال  لارادة ف  الخطأ الواع  ومكانتها فنننا سنبحث عنها وتأثيرذا عما عناصر الخطأ الواع . 
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 عناصر الخطأ الواعي ن يالمبحث الثاني:  ثر اإلرادة عمم تكو 

 

لكنهمػا اللصػال الحقػا مػف و  المدن  المسؤلية االخالقيػةو  اف االمتداد التاريخ  لكؿ مف الخطئيف الجزائ 
ما يشػممه مػف فكػرة الػذنب االخالقػ  و  حيث مكوناتهما فنري اف الخطأ المدن  ابت د عف مكونة الم نو 

عكسه الت ويض ال تمثؿ نهاية ف  حد ذاته بؿ واصبح لديه االذتماـ بالمتضرر اكثر مف اللاعؿ وعما 
ذػػ  وسػػيمة لمتغييػػر اتجػػا  االرادة السػػيئة واصػػالح سػػموؾ خطيػػر والحػػاؽ ال قوبػػة باللاعػػؿ تنبػػع مػػف قبػػؿ 
القانوف الجزائ  اتبػاع مقيػاس ذاتػ  لتقػدير الخطػأ الجزائػ  الف ال قوبػة الجزائيػة لمخطػأ فػال ينظػر لمل ػؿ 

االرادة كمكػػوف لمخطػأ فهنػػاؾ ارادة  لتػال  ال يمكػػف ذنػا انكػار دورالمرتكػب بصػلة موضػػوعية وحسػب وبا
 االتجا  ذذا السموؾ االجرام  رغـ اف االرادة لـ تتجه الا النتيجة االجرامية الـ وترغب ف  وقوعها.

 
خاصة النتيجة الضارة محؿ اذتماـ عمما  االجراـ و  فل  القرف التاسع عشر كاف ال نصر االماد  لمل ؿ

الدفاع االجتماع  اغدي القانوف الجزائ  ي تمد  ةفتحت تأثير مدرسوقد اليوـ اذمية ثانوية  واصبحت له
ه يتهػػتـ بػػاالرادة االثمػػة فػػ  مظهرذػػا ننػػخطػػورة اللاعػػؿ ف مقاربػػة ذاتيػػة ب ػػيف االعتبػػار نتيجػػة الل ػػؿ وانمػػا

 .1الخارج  مهما كنت النتائج
 
الخطػػا عػػف شػػيه    كػػذلؾالنتيجػػة فمرتكػػب اكثػػر مػػحينئػػذ ينبغػػ  اف يػػرتبط التكييػػؼ القػػانون  بالل ػػؿ ال 

غيػػر مرتبطػػة  تغػدوو  الجنحػة المدنيػػة ذات المحتػوي الموضػػوع  فتنلصػؿ ال قوبػػة عػػف النتنجػة الحاصػػمة
حينهػا يقػدر الخطػا الػواع  و  بها النها ال قوبػة تتػأثر ايضػا بالػدور الػذ  تم بػه االرادة فػ  ارتكػاب الخطػأ

يقػػاع ال قػػػاب والنتيجػػػة الحالصػػمة فػػػ  حػػػيف تقػػـو بالصػػػمة بػػػيف بصػػلة شخصػػػية او تتراجػػع الصػػػمة بػػػيف ا
 .(اللاعؿ ال قاب وارادة

 
فلػػ  الخطػػأ الػػواع  ال يكلػػ  خػػرؽ واجػػب الحيطػػة والحػػذر بػػؿ ال بػػد اف يلضػػ  ذػػذا السػػموؾ الىاحػػداث 

دة االرادة والنتيجة عما نحو كوف فيه االرا كمف يكوف مت ينا اف تتوافر صمة تجمع بيفو  النتيجة الجرمية
 بغيػر ذػذ  الصػمة الو  بالنسبة لهذ  النتيجة محؿ لـو القانوف فيسوغ بذلؾ اف توصؼ بأنها ارادة اجراميػة

النتيجػة بنحػدي و  تقػـو ال القػة النلسػية بػيف االرادةو  يكوف الف يسأؿ صاحب االرادة عػف حػدوث النتيجػة
 :الصور االتية
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اعػػؿ بمػػا يلرضػػه عميػػه مػػف واجػػب الحيطػػة وقػػع اللاعػػؿ حصػػوؿ النتيجػػة ومػػع ذلػػؾ ال يقػػـو اللتإمػػا اف ي
وامػػا اف يتوقػػع حصػػوؿ النتيجػػة ولكػػف ارادتػػه . والحػػذر لمنػػع وقوعهػػا رغػػـ انػػه فػػ  اسػػتطاعته القيػػاـ بػػذلؾ

 .تأمؿ ف  عدـ حدوثها
 

لقػػد ذذبػػت محتممػػة و  ال يتوقػػع حصػػوؿ النتيجػػة مػػع انػػه كػػاف يجػػب عميػػه اوكػػاف بنسػػتطاعته توق هػػادومػػا  
قراراتهػػا الػػا ابػػراز ال القػػة النلسػػية والنتيجػػة الحاصػػمة ممػػا يمػػ  ذنػػاؾ عالقػػة  لمت صػػب اللراليػػة فػػ  احػػد

نلسية بيف االرادة والنتيجة تأت  عما صورتيف فنما اال يتوقع فيها اللاعؿ حدوث النتيجة فال يبذؿ جهدا 
 .1الحاؿ انه بنستطاعته تجنبهاو  لمحيمولة دونه

 
ما اف يتوقع حدوث النتيجة ادته الا ذلؾ فيكوف الخطأ الجزائ  عما نوعيف امػا خطػأ لكف ال تتجه ار و  وا 
 .مع التوقع او خطأ بدوف توقع

 
 فيلتػرض الخطػػأ اف اللاعػػؿ قػد اغلػػؿ ال نايػػة التػػ  كانػت فػػ  اسػػتطاعته ومػػف واجبػه بػػالنظر الػػا ظروفػػه

  نايػةم موماته وامكانياته الشخصػية فمػـ يتوقػع النتيجػة الجرميػة التػ  كػاف فػ  وسػ ه توق هػا لػو بػذؿ الو 
 دا عمػػامػػلكػػف قراتهػػا لػػف تحػػدث م تو  قػػع امكػػاف حػػدوثهاو ت المطموبػػة الملروضػػة عميػػه قانونػػا واخالقػػا او

ذكػػذا فػػنف الػػركف الم نػػو  فػػ  الجػػرائـ الغيػػر قصػػدية لػػيس القصػػد الجنػػائ  وانمػػا ذػػو و  مهاراتػػه او قدراتػػه
 .2الخطأ الجزائ  سوا  كاف متوق ا او غير متوقع

 
 ععقة النعسية بين إرادة المجرم والنتيجة المطمب االول: ماىية ال

 
إف ارتباط اإلرادة ف  نلسية المجـر تتكوف مف ف ؿ ا عضا  الجسدية التػ  تػتحكـ بهػا اإلرادة وتخرجهػا 
إلا حيز الوجػود  وةقػد تكمػـ عممػا  الػنلس عػف ا سػس ال مميػة فػ  سػيكولوجية اإلنسػاف والتػ  اعتمػدت 

اإلدراؾ  ويتكػػوف اإلدراؾ مػػف عوامػػؿ ذاتيػػه الػػذ  ي ػػد الخطػػوة ا ولػػا عمػػا اإلذمػػاؿ  ويحممػػوف االنتبػػا  و 
إلدراؾ منبه خارج   والتهيأ ال قم   حيث يبذؿ اللرد مجهودا  كبيرا  الستقباؿ المواقؼ ويتأذب لهػا  وقػد 
أدرؾ اإلنساف الموضوع خارجيا  عما أنه كؿ متكامؿ وليس عما أساسا جزيئات منلصمة  وحيػث يػدرؾ 

أف اإلرادة ذػ  الجػوذر فػ  السػيطرة عمػا جسػـ االنسػاف وعقمػه  وأف اإلرادة ذػ  التػ  تسػيطر اإلنساف بػ
 تحتكـ إليها نلسية الجان .  عما أ  حركة خارجية
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وعميه فػنف إرادة المجػـر والنتيجػة ذػ  إرادة خموليػة ال ترتقػ  إلػا اإلرادة الثابتػة لكػ  يكػوف ذنػاؾ تمييػز 

رادة بالقصد االحتمال   وذ  مػف أدنػا درجػات الخمػوؿ لػارادة كونهػا بيف اإلرادة ف  الخطأ الواع  واإل
 قد اعتمدت عما عدـ قبوؿ النتيجة. 

 
وفػػ  بحثنػػا ذػػذا سػػنتناوؿ عػػف أذميػػة الم يػػار المقػػاس عميػػه مػػف الناحيػػة القانونيػػة  وذػػذا الم يػػار إمػػا أف 

 لرع ا وؿ والثان .يكوف م يارا  شخصيا  أو م يارا  موضوعيا   وذذا ما سيتـ تناوله ف  ال
  

 العرع األول: المعيار الشخصي في الخطأ الواعي 
 

حيػػث اف المسػػؤولية التقصػػيرية وفقػػا لمم يػػار الشخصػػ  عمػػا فكػػرة الخطػػأ حيػػث ي ػػد الخطػػا ذػػو اسػػاس 
المسؤولية التقصيرية وفقا لهذا الم يار فيشترط حتا تقـو المسؤولية لمشػخص التقصػيرية ارتكابػه الخطػأ 

مغيػػر مػػع ضػػرورة تػػوافر عالقػػة سػػببية بػػيف الخطػػأ والضػػرر ومػػف ثػػـ يمػػـز محػػدث الضػػرر بسػػبب ضػػررا ل
 .1بالت ويض عف اصابة الضرر

 
القػػانوف اللرنسػػ  القػػديـ اوؿ قػػانوف قػػاـ بتنظػػيـ فكػػرة الخطػػا كاسػػاس  ويتبػػع المسػػؤولية التقصػػيرية نجػػد اف

و لكنه كاف يلتقر ولـ يتضمف .ن لممسؤولية التقصيرية ظهرت المسؤولية التقصيرية ذ  بالقانوف الروما
قاعدة عامة تقرر اساسا لممسؤولية التقصيريه بؿ كانت ذناؾ اعماؿ م ينة تحددذا النصػوص القانونيػة 

 .ذ  وحدذا الت  ترتب المسؤولية
 

متروؾ لالخذ بالثأر قديما حيث كاف مف المقػرر اف يحػدث عػف ضػرر    ةيفقد كانت المسؤولية التقصير 
ـ مع التقدـ البشر  ظهرت فكرة الصمح االختيار  وذػ  تقػـو اساسػا عمػا مبػدأ دفػع نلس الضرر ومف ث

االمواؿ مػف الػذ  قػد تسػبب فػ  الضػرر الػا المتضػرر دوف تػدخؿ الدولػة بػذلؾ فقػد كانػت تأخػذ الطػابع 
 .2االختيار 

 
ر ذلػػؾ ب ػػد اف اصػػبحت ال قوبػػة عامػػة اثػػو  اصػػبحت المسػػؤولية توجػػب لديػػه االجباريػػةو  ومػػف ثػػـ تطػػورت

مف ثـ اصبح القانوف الرومان  يتطور ف  حػدود ذػذ  المسػائؿ و  الحمايةو  تدخؿ الدولة ف  اعماؿ االمف
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دوف وضع قاعدة عامة تج ؿ كؿ خطأ يحدث ضررا يستوجب المسؤولية التقصيرية كمػا يتميػز القػانوف 
الػيس و  جزا  جزئيػاالرومان  اف الجزا  المترتب عما ذذ  االعماؿ المحددة الت  ترتب المسؤولية ترتبت 
مع تطور القانوف و  مدنيا مع انه لـ تظهر فكرة الخطأ ف  القانوف الرومان  كاساس لمسؤولية التقصيرية

التميػز بػيف المسػؤولية و  المسؤولية الجزائيةو  الكنس  كما اسملنا سابقا ظهر التميز بيف المسؤولية المدنية
وضػػع ال قبػػة دومػػػا اكبػػر عقبػػة فػػ  القػػػانوف    حيػػثالتقصػػيرية والمسػػؤولية ال قديػػة فػػ  القػػػانوف اللرنسػػ

التػال  "كػؿ  التحػو ة عمػاياللرنس  القػديـ فمػف كتابػة القػوانيف المدنيػة القاعػدة ال امػة لممسػؤولية التقصػير 
االضػرار التػػ  تقػع بل ػؿ شػػخص سػوا  رجػع ذػػذا الل ػؿ الػا عػػدـ التبصػر او الخلػة او الجهػػؿ  الخسػائر

مهما كانهػذا الخطػأ بسػيطا يجػب اف يقومػو بػالت ويض عنهػا مػف كػاف مماثؿ  خطأ أ بما ينبغ  م رفة 
 . 1عدـ تبصر  او خطأ  سببا ف  وقوعها

 
كمػػا اف اللقيػػه "دومػػا "قػػد فػػرؽ بػػيف الخطػػأ ال قػػد  الخطػػأ التبصػػير  والخطػػأ الجنػػائ  حيػػث انػػه قػػد قػػاؿ 

ئع الشػػ  المبػػاع ولػػـ يقػػيـ "يمكػػف التمييػػز فػػ  الخطػػأ الػػذ  يخػػؿ بنلتزاماتػػه ال قديػػة كمػػا اذا لػػـ يسػػمـ البػػا
االيصاؿ بجانيه او جنحة كما اذا الغا و  خطأ ال عالقة له بال قودو  المستأجر بالترميمات الت  التـز بها

شػػخص عػػف رعونػػة شػػيئا مػػف النافػػذة فأتملػػت مالبػػػس احػػد المػػارة ولمػػا اذا حػػدث حيػػواف ضػػررا وكانػػػت 
وكمػػا اذا ينػػا  سػػقط بسػػبب عػػدـ  كمػػا اذا اشػػغؿ شػػخص حريقػػا عػػف تقصػػير منػػهو  حراسػػة غيػػر محكمػػة

 .2ترميمه فوقع عما بنا  اخر واحدث اضرار 
 

ـ قػانوف نػابميوف ظهػرت  1894ف  ظؿ القانوف المػدن  اللرنسػ  لسػنة و  والمسؤولية عف الحيواف والبنا 
القاعدة ال امة ف  المسؤولية التقصيرةيةبوضوح واقامتها عمػا اسػاس فكػرة الخطػأومف خػالؿ ذػذا الػنص 

كمػػا نصػػت . لقػػانوف اللرنسػػ  بلكػػرة الخطػػأ كأسػػاس لممسػػؤولية التقصػػيرية عػػف االف ػػاؿ الشخصػػيةاعتػػد ا
مسػؤولية المتبػػوع عػػف و  عمػػا المسػؤولية عػػف االوالد والتالميػػذ واصػحاب الحرفػػة (1386-1384المػواد  

ف ف ؿ التابع والمسؤولية عف البنا  حيث أنه يسأؿ فيها االنساف ال عف عممد صدر منه شخصيا بػؿ عػ
عمػػؿ قػػاـ بػػه شػػخص اخػػر فػػ  رقابتػػه أو حػػدث شػػئ تحػػت يػػد  بننػػه يسػػأؿ عنهػػا النهػػا تقػػـو عمػػا خطػػأ 

  3الحذر و  منسوب إليه شخصيا لكونه قصر ف  رقابة الغير او أذمؿ ف  اجرا  أف الحيطة
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ومف نصوص ذذ  المواد نجد اف المشرع اللرنس  اقاـ المسؤولية التقصيرية عما فكرة الخطأ سوا  كاف 
ا الخطأ قد صدر عف ف ؿ مرتكبه الشخص  اوعف ف ؿ الغير الذ  يقع تحت رقابة حيث عمؿ وقوع ذذ

االفتػػراض واعتبػػر اف متػػول  الرقابػػة حػػارس االشػػيا  قػػد أخطػػأ فػػ  رقابػػة ماتحػػت يػػد  بنػػا  عمػػا قواعػػد 
لخطػأ يف ال ربػ  فكػرة او قػد اعتنقػت ال ديػد مػف القػوان.المخطأ الملتػرض فرضػا ال يقبػؿ اف يثبػت عكسػه

 لية التقصػػػيرية "النظريػػػة الشخصػػػية "وقػػػد فرقػػػت بػػػيف المسػػػؤولية عػػػف الل ػػػؿ الشخصػػػ كأسػػػاس لممسػػػؤو 
ومػف ذنػا . المسولية عػف ف ػؿ الغيػر حيػث قامػت عمػا فكػرة الخطػأ والثانيػة عمػا فكػرة الخطػأ الملتػرضو 

ذػػو أف يقػػاس السػػموؾ الػػذ  صػػدر عػػف اللاعػػؿ فػػ  و  ر الشخصػػ  يقػػـو عمػػا اسػػاس واضػػحافػػنف الم يػػ
روؼ م ينػػة عمػػا اسػػاس سػػموكه الم تػػاد فػػنف كػػاف ذػػذا السػػموؾ أقػػؿ حيطػػة ممػػا اعتػػاد عميػػه اعتبػػر ظػػ

 .1مخاللا لواجبات الحيطة والحذر
 

ذلػػػؾ لالعتػػػدا  و  حيػػػث اف االصػػػؿ فػػػ  تقػػػدير الخطػػػأ الجزائػػػ  اف يكػػػوف تقػػػدير  وفػػػؽ الم يػػػار الشخصػػػ 
الحذر فهنا المقارنة تكوف و  الحتياطاتمحاسنه وعيوبه وتكوينه وتربية واسموبه بأخذ او  بشخصية اللاعؿ

بيف سموؾ الشخص نلسه وبيف ما كاف ينبغ  عميه اف يل مه عمػا ضػور ظروفػه الخاصػة حيػث يتػوافر 
الخطا ف  جانبه متا كاف قاردا عما تجنب حدوث الل ؿ الضار بالنظر الا صػلاته الشخصػية كالسػف 

 والجنس او درجة الذكا  او المستوي الت ميم .
 

  الثاني: المعيار الموءوعي في الخطأ الواعي وموقف العقو منوالعرع 
 

تحقػؽ ثالثػة  سحسب التاري  القانون  فنف مسؤولية اللرد عف اف اله او سموكه المنحرؼ تقـو عما اسػا
الضرر وال القة السببية بينهما فنف تخمؼ احدذا أو تخمؼ أحد شػروط أ  ركػف مػف و  اركاف ذ  الخطأ

فػػ  م ناذػػا ال ػػاـ ذػػ  و  الضػػررو  فكػػرة السػػببية التػػ  تػػربط بػػيف الخطػػأو  ـو المسػػؤوليةذثػػذ االركػػاف فػػال تقػػ
الخطوة االولا عما طريؽ اثبات المسؤولية الجنائية او المدنية  وؿ لممسؤولية االنسانية وذ االساس ا 

اف عػف مبدأ ت ميػؽ المسػؤولية لالنسػ أ او كميهما كؿ كوف اف السببية تقوـ عما اساس االسناد الماد  
او خطأ ما لـ يكػف قػد حػرؾ بنرادتػه جممػة الوقػائع التػ  كانػت نتيجػة مباشػرة لمسػبب الػذ  احدثػه  جريمة

 .2بال الـ الخارج  عف جسد  وارادته
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مبدأ بديه  مف مبدا ال دالة مف ركائز الحضارة القانونية ف  ال صر الحديث فنف مكاف اف تنكر  فمسػلة 
  ي ن  تحميؿ اللرد مسؤولية السبب االجنب  الذ  يلرضه القوة القاذرة او شري ة او قانوف ذلؾ اف انكار 

مػػف حيػػث اف و  لػػذلؾ ال شػػرعا وال قانونػػا ؿمجػػاؿ لتصػػور قبػػو ال و  او ف ػػؿ الغيػػر او خطػػأ المضػػرور ذاتػػه
الػػذ  ذػػو اخػػالؿ بػػنلتزاـ قػػانون  سػػابؽ وتضػػيؼ ب ػػض القػػوانيف الػػا ذػػذا و  يكػػوف ذنػػاؾ خطػػا تقصػػير 

 ايضا االعتداد مف قبػؿ المشػرع بال نصػر المػاد  لمخطػأو  التمييزو  صر  االدراؾالمصطمح الت ريل  عن
 .1حد  وذو عنصر االخالؿ بواجبات الحيطة والحذر او الت د و 
 

اف ذػذا االلتػزاـ القػػانون  التػابع مػػف تكػويف االنسػاف ذػػو التػزاـ بػػاحتراـ حقػوؽ الكافػة وعػػدـ االضػرار بهػػـ 
 ناية المطموبة ذ  اتخاذ الحيطة والتحم  باليقظة والتبصر ف  السموؾ وذو التزاـ يبذؿ ال ناية وحذر وال
 .االنسان  لتحاش  االضرار بالغير

 
و يكوف االنجراؼ مت مدا إذا اقترؼ بقصد االضرار بػالغير أمػا اإلنحػراؼ غيػر المت مػد فهػو مػا يصػدر 

 .الحذرو  عف اذماؿ اوتقصير او قمة اخذ واجبات الحيطة
 

 الصواب ذو "السموؾ الم تاد"بم ايير موضوعية.و  يف الخطاويست اف لمتمييز ب
 

 المعيار الموءوعي 
 حيث انه يقصد بالم ايير الموضوعية مف وجهة النظر التشري ية اف المشرع يقـو بوضع مقاييس عامة

بغض و  المجردة لمسموؾ االنسان  المتوسطو  قائمة عما التجربة المستمدة مف المالحظة ال امةو  مؤكدةو 
 .2ظر عف الظروؼ الشخصية مع االعتداد بالظروؼ الخارجية الت  احاطت بالسموؾ محؿ التقييـالن
 

واالنحػػػراؼ عػػػف مسػػػتوي ال ػػػايير الموضػػػوعية يتمثػػػؿ فػػػ  االنحػػػراؼ فػػػ  السػػػموؾ عػػػف مسػػػتوي السػػػموؾ 
لغػرض م ػيف ولػو لػـ يشػكؿ ذػذا السػموؾ و  االجتماع  المتوسط المتخذ كنمط نموذج  فػ  مجػاؿ م ػيف

 .الناحية االخالقية ف  حد ذاته انحرافا ممـو مف المنحرؼ
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اف مػف شػأف االخػذ بالم يػار الموضػػوع  اللصػؿ تمامػا بػيف الخطػػأ القػانون  والخطػأ االخالقػ  فالسػػموؾ 
ي ػػد خطػػأ قػػانون  لػػـ يكػػف السػػموؾ ممػػـو مػػف الناحيػػة االخالقيػػة متػػا مػػا كػػاف ذلػػؾ السػػموؾ ي ػػد خطػػرا او 

 .1ضارا مف وجهة النظر االجتماعية
 

فالسػػموؾ الخػػاطئ تب ػػا لهػػذ  الوجهػػة ذػػو ف ػػؿ او تػػرؾ يغػػاير مػػا كػػاف يجػػب اف يػػتـ بػػالنظر الػػا الشػػ ور 
 ل ػػؿ اوتصػػرؼ ال يصػػدر مػػف شػػخص حػػريصلاالجتمػػاع  ال ػػاـ الوسػػط او ذػػو انحػػراؼ فػػ  السػػموؾ 

فػػ  ضػػو  فكػػرة الم يػػار الموضػػوع  ال يتحمػػؿ اللػػرد و  متػػزف يهمػػه تلػػاد  االحتمػػاالت الضػػارة بػػالغيرو 
ذلؾ اف مف حؽ اللرد ال يش ف  مجتمع متحضر مػنظـ واف و  ب  نقائض وعيوب االخريف االخالقيةع

يتوقػػع اف االخػػريف يمتزمػػوف الحيطػػة والحػػذر فػػ  سػػموكهـ اتجاذػػه وانهػػـ لػػف يمحقػػوا بػػه الضػػرر عمػػدا او 
ذ  ال اذمػػػاال او رعونػػػة ومػػػف حقػػػه ال يقمػػػؽ بشػػػأف اخالقيػػػات االخػػػريف ونوايػػػاذـ اال بالقػػػدر الم قػػػوؿ الػػػ

مف حقه كذلؾ اف ي تقد إف حسف النية ذو ا صؿ وأف سو  النية ذو الطارئ وذ  و  ينغص عميه حياته
 سػػكوبوند اف الشػػخص البػػدائ  الػػذ  يقصػػد االضػػرار بػػالغير يتحػػرؾ بالخلػػا  ذػػذا الصػػدد يقػػوؿ اللقيػػه 

 زمالئػه يجربػه يتمنطػؽ دائمػا بالسػالح امػا المتحضػر فننػه يتنقػؿ بػيفو  يتجنب السػير فػ  وضػح النهػارو 
 .2(بدوف سالح يقـو بأدا  وظيلته بانتظاـ  نه يلترض أنه لف يت رض إلا اعتدا  مف شخص اخرو 
 

بيا غيػػر مميػػز اومميػػز او صػػفالمسػػؤولية االخػػذ بهػػا وفقػػا لمم يػػار لمموضػػوع  تتحقػػؽ ولػػو كػػاف اللاعػػؿ 
ض يؼ البصر ال يتمكف  شيخا كبيرا ف  السف عاجزا او مهمال حتا ف  شؤونهالخاصة او كاف اميا او

يتصرؼ  فكاف حادا بطب ه وا مف قرا ة الت ميمات فارتكب الخطأ بسبب ذلؾ او كاف ساذجا او بميدا او
الطارئػػػة وفقػػا لمم يػػػار الػػذ  يتصػػػرؼ بموجهػػه الرجػػػؿ الم تػػاد فػػػ  مثػػؿ ذػػػذ   فػػ  الظػػػروؼ الطبي يػػة او

 .الظروؼ ومف ثـ ال يكوف لمحد عميه الدفع بظروفه الشخصية
 
يأخػػذ ب ػػيف االعتبػػار صػػلاته الخمقيػػة والنلسػػية الخاصػػة فمػػف وجهػػة نظػػر الم يػػار الموضػػوع  فػػنف  وال

القانوف ال يأخػذ ب ػيف االعتبػار ممارسػة االرادة ممارسػة خاطئػة بػؿ الخطػر الػذ  يمحػؽ بػالمجتمع وامنػه 
 .واستقرار  مف جرا  تمؾ الممارسة

 
ذا الم يػػار واال فهػػو يتحمػػؿ مسػػؤولية النتػػائج وعمػػا اللػػرد اف يالئػػـ سػػموكه وتصػػرفاته مػػع مقتضػػيات ذػػ

ذلػػػؾ و  اف لػػػـ يشػػب ذلػػؾ السػػػموؾ ايػػة عيػػوب مػػػف الناحيػػة االخالقيػػةو  الضػػارة التػػ  تترتػػػب عمػػا سػػموكه

                                                           
 .193صلية محمد صلوت  القصد الجنائ  والمسؤولية المطمقة  مرجع سابؽ  ص  1

 . 172ت الجزائر   مرجع سابؽ  صعبد اهلل سميماف  شرح قانوف ال قوبا 2



101 

الستحالة وجود قياس واحمد يتالقا عميه االفراد إذا فهـ قياس مسمؾ اللاعؿ مػف وجهػة نظػر  االخالقيػة 
 ا وافالمنحرؼ مجرج االخالؿ دوف وجه حؽ بحقػوؽ االخػريف وجب القوؿ انه يكل  لتحقؽ السموؾ  لذا

الشػػخص يكػػوف مخطئػػا إذا كػػاف يمكنػػه توقػػع الضػػرر وتحاشػػيه ولػػـ يػػدرؾ ذلػػؾ التوقػػع وال بػػر  بامكانيػػة 
التوقػػػع ال بالتقوعػػػا لل مػػػ  فالػػػدائف بمقتضػػػا الل ػػػؿ الضػػػار كالػػػدائف بمقتضػػػا ال قػػػد ال ت نيػػػه الظػػػواذر 

 .1ذر االجتماعيةالنلسية بقدر ما ت نيه الظوا
 

فلػ  مجػاؿ ال قػد يكػوف الم يػار  اجتماعيػة قبػؿ اف يكػوف ظػاذرة نلسػية ةادة ظػاذر ر فالخطأ حالػه حػاؿ اال
الموضػػوع  المجػػرد لمخطػػأ ال قػػد  ذػػو مجػػرد عػػدـ تنليػػذ المػػديف اللتزامػػه الػػذ  اوجبػػه عميػػه ال قػػد دوف 

لػـ يلمػح السػباب قػد و  ؿ كػؿ جهػدانحػراؼ وبػذ أ تالحاجة الا بحث مسمكة فقد يكوف مسػمكه خاليػا مػف 
 مثػػؿ ذػػذ فػػ   فقػػد ؿاترجػػع الػػا اف تقػػدير  الم قػػوؿ لحجػػـ االلتػػزاـ عنػػد الت اقػػد قػػد اختمػػؼ عنػػد التنليػػذ مثػػ

  أ االحواؿ تن قد المسؤولية لكونه مخطئا مف وجهة نظر الم يار الموضوع  رغـ اف مسمكه يخمو مف
التزامػػا بالسػػالمة ك قػػود نقػػؿ الركػػاب قػػد بقيػػت المػػديف  وفػػ  ال قػػود التػػ  أنشػػأ فيهػػا القػػانوف. خالقػػ ألػػـو 

 قػػػاـ بكػػػؿ مػػػا يوجبػػػه عميػػػه ال قػػػد والقػػػانوف مػػػف واجبػػػاتو  الناقػػػؿ انػػػه قػػػد التػػػـز فػػػ  كػػػؿ االزمنػػػة ال قديػػػة
اختياطات وقد يقبت ايضا اف مسمكه ال يقؿ عف مسمؾ الرجؿ الم تاد ومع ذلؾ تن قد مسػؤولية لمجػرد و 

الضػار نقػارف سػموؾ المػدع  عميػه بمسػمؾ رجػؿ اتخػذ كػنمط نمػوذج  ف  مجاؿ الل ػؿ و  حدوث الضرر
ة او يقظػاو  لمسموؾ ف ف قصر عف بموغ مستوي ذلؾ النموذج الم يار  فقد ت دي مهما يكف لديه فطنػة

ذكػػا  و  نوايػػا فقػػد يثبػػت محػػدث الضػػرر انػػه بػػذؿ كػػؿ جهػػد  وكػػؿ مػػا تسػػمح بػػه ظروفػػه الذاتيػػة مػػف فطنػػة
ع ذلؾ لـ ينجح ف  بموغ مسمؾ الرجؿ الم تاد المقياس فتحقؽ مسؤوليته مو  ومهارة لمن ه حدوث الضرر

قػػػد تقػػػـو عمػػػا اسػػػاس تحممػػػؿ التب ػػػة و  وقػػػد تكػػػوف المسػػػؤولية ملترضػػػة افتراضػػػا ال يقبػػػؿ اثبػػػات ال كػػػس
 .2"المسؤولية بدوف خطأ"

 
 ذػػػـ ال شػػػؾو  ووفقػػػا لهػػػذ  الوجهػػػة الموضػػػوعية فػػػنف مسػػػؤولية عػػػديم  التميػػػز تتحقػػػؽ ايضػػػا إذا عجػػػزوا

عػػاجزوف عػػف بمػػوغ ذلػػؾ المسػػتوي الم يػػار  القياسػػ  الف سػػموؾ عػػديـ التميػػز ال  يقػػاس بسػػموؾ عػػديـ 
تمييز نموذج  النه ال يوجد مجنوف نموذج يقترف به فالجنوف وان داـ التمييز بصورة عامة ذ  ظروؼ 

 .داخمية ال يكترث بها الم يار الموضوع 
 د مف ايجاد مقومات قانونية لهذا الم يار وذ : واستكماال  لمم يار الموضوع  وجدنا أنه ال ب
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 الموءوعي مقومات المعيار واًل: 
لتحديػػػد مقومػػػات الم يػػػار و  فيػػػالواقع تحديػػػد لواجػػػب قػػػانون  عػػػاـ اف تحديػػػد مقومػػػات م يػػػار قػػػانون  ذػػػو

ال امػػة او مػػف  الموضػػوع  يقتضػػ  االمػػر اعتػػاد نمػػوذج سػػموؾ وصػػلات شػػخص مػػف البيئةاالجتماعيػػة
  كنمػػػوذج نمطػػػ  لبيػػػاف مػػػدي الواجبػػػات القانونيػػػة المطموبػػػة ومػػػف بيػػػاف مػػػدي مطابقػػػة او الوسػػػط المهنػػػ

انحػػػراؼ سػػػموؾ المػػػدع  عميػػػه بالقيػػػاس الػػػا ذكػػػؿ الػػػنمط النمػػػوذج  ال ػػػاـ أو تحديػػػد مػػػدي انحرافػػػه عػػػف 
 .1متطمبات النموذج المهن  بالنسبة لسموكه المهن 

 
اصػػػر الم يػػػار الموضػػػ وع  وقػػػد اتخػػػذ كػػػؿ مػػػف القػػػانوف نمػػػاذج مت ػػػددة لمقومػػػات وعن  وقػػػد اقتػػػرح فقهػػػا

م يػػػار مشػػػددا ذػػػو م يػػػار الرجػػػؿ الػػػيقظ المتبصػػػر فم يػػػار السػػػموؾ الواجػػػب  (كابتيػػػافو  كػػػوالف اللقهيػػػيف 
االتباع حسب وجهة النظر ذذ  يكوف بالنظر الا المسػمؾ الػذ  كػاف اتب ػه الشػخص المتبصػر الم تنػ  

 بأمور  لو وجد ف  مركز اللاعؿ.
 

فقد اعتمدا م يػارا متشػددا ايضػا ذػو م يػرا الرجػؿ المتبصػر المت قػؿ مقياسػا  (مازواو  ذنر  اما اللقيهاف 
اللقػػه والقضػػا  تبنػػوا فػػ  نهايػػة االمػػر م يػػار الرجػػؿ  اال اف المشػػرعيف ورجػػاؿ  لمسػػموؾ اال اف المشػػرعيف

ر اكثر تشددا االجتماع  ال اـ بينما ت تمد م ايي السموؾ يـالم تاد متوسط الصلات كم يار اساس  لتقو 
 .2المحاماة وغيرذاو  الهندسةو  ف  المجاالت ال ممية والمهنية ذات الطبي ة الخاصة كالطب

 
اذ غالبػػا مػػا ت تمػػد القػػوانيف لمقارنػػة م يػػار الرجػػؿ الحػػريص فػػوؽ المتوسػػط مػػف حيػػث الصػػالت بالنسػػبة 

مػػػػع مصػػػػمحة لممهػػػػف الػػػػذ  يتطمػػػػب القيػػػػاـ بهػػػػا عنايػػػػة خالصػػػػة ذلػػػػؾ اف الم ػػػػايير المتشػػػػددة تت ػػػػارض 
مػف ثػـ يكػوف مػف و  االشخاص مف اواسط الناس وذـ االغمبية ف  المجتمع إذا يحممهـ اكثر مػف قػدراتهـ

االنسػػب اعتمػػاد سػػموؾ الواحػػد مػػنهـ م يػػارا لتقديرالسػػموؾ اللػػرد  فالقاعػػدة ال امػػة ال تبنػػ  عمػػا اسػػاس 
 انما عما اساس االغمبية.و  االستثنا 

 
ف االبت اد عف الدرجة ال الية لمقومػات الم يػار الموضػوع  والوقػوؼ وعمال بهذ  الحقيقة الواضحة يت ي

احتياطاتػػه و  ت قمػػه ودرجػػات حػػذر و  عنػػد الدرجػػة المتوسػػط الػػا تتجمػػا فػػ  الشػػخص ال ػػاد  ؼ يتبصػػر 
 .يكوف ت   االلتزامات القانونية انطالقا منهو  يكوف سموكه ذومقومات الم يار الموضوع 
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لمقوماته االستهدا  باالفكار المشتركة بيف الناس وبالش ور ال ػاـ الػذ   م يار يقتض  تحديداالواف ذذا 
 .1يساورذـ اثنا  ممارستهـ لحياتهـ وما يتوق ونه مف سموؾ ممف يت امموف م هـ

 
وعميه يلترض مف كؿ شخص اف يج ؿ سػموكه عمػا النحوالػذ  ينتظػر  االخػروف منػه عمػال او امتناعػا 

ص مػف نلػس طائلػة الشػخص محػؿ تقػيـ سػموكه اللاعػؿ متوسػط خص الم تػاد شػخشػعف عمػؿ ويػراد بال
ف  جميع الصلات ال ذو بالشػخص الخػارؽ الػذكا  بحيػث يرتلػع الىػاعما وال ذػو محػدود الػذكا  محػدود 

 التصرؼ بال قؿ.
 

وذنػػا نقػػدر الظػػروؼ الخارجيػػة وذػػ  ظػػروؼ الزمػػاف والمكػػاف المحيطػػة بالشػػخص والتػػ  مػػف الممكػػف اف 
ه سمبا او ايجابا وذ  متنوعػة مثػاؿ ال مػؿ فػ  جػو مػريح او فػ  اجػوا  اللوضػا تؤثر عما ادائه وسموك

 غيرذا.و  ظروؼ النقؿ واالحواؿ الجويةو  وحاالت االست جاؿ والضرورة
 

ذلػػؾ اف سػػموؾ الرجػػؿ الم تػػاد يت ػػيف فقػػط بطبي ػػة المت ارضػػيف عنػػدما يباشػػر احػػدذما فيصػػطدـ بواجبػػه 
المسػتوي المهنػ  و  يينػه ظػروؼ كثيػرة كػاف ال ػرؼ وال ػاداتاتجا  حؽ الطرؼ االخر وانمػا تػدخؿ فػ  ت 

ذلػػؾ كػػوف سػػموؾ الرجػػؿ و  ف نػػدما يػػتـ تحديػػد الشػػخص الم تػػاد وسػػموكه يجػػب اف يحػػاط بهػػذ  الظػػروؼ
 .2الم تاد يخمتؼ مف طرؼ الخر

 
  م يار يقتض  تحديدا لمقوماته االستهدا  باالفكار المشتركة بيف الناس وبالش ور ال ػاـ الػذالواف ذذا 

 .يساورذـ اثنا  ممارستهـ لحياتهـ وما يتوق ونه مف سموؾ ممف يت امموف م هـ
 

وعميه يلترض مف كؿ شخص اف يج ؿ سػموكه عمػا النحوالػذ  ينتظػر  االخػروف منػه عمػال او امتناعػا 
خص الم تاد شخص مف نلس طائلة الشخص محؿ تقيـ سموكه اللاعؿ متوسط ف  عف عمؿ ويراد با 
اعمػػا وال ذػػو محػػدود الػػذكا  محػػدود  ذػػو بالشػػخص الخػػارؽ الػػذكا  بحيػػث يرتلػػع الػػاجميػػع الصػػلات ال 

 .3التصرؼ بال قؿ
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وذنػػا نقػػدر الظػػروؼ الخارجيػػة وذػػ  ظػػروؼ الزمػػاف والمكػػاف المحيطػػة بالشػػخص والتػػ  مػػف الممكػػف اف 
وضػا تؤثر عما ادائه وسموكه سمبا او ايجابا وذ  متنوعػة مثػاؿ ال مػؿ فػ  جػو مػريح او فػ  اجػوا  الل

 غيرذا.و  ظروؼ النقؿ واالحواؿ الجويةو  وحاالت االست جاؿ والضرورة
 

فقػػط بطبي ػػة المت ارضػػيف عنػػدما يباشػػر احػػدذما فيصػػطدـ بواجبػػه  ذلػػؾ اف سػػموؾ الرجػػؿ الم تػػاد يت ػػيف
المسػتوي المهنػ  و  اتجا  حؽ الطرؼ االخر وانمػا تػدخؿ فػ  ت يينػه ظػروؼ كثيػرة كػاف ال ػرؼ وال ػادات

ذلػػؾ كػػوف سػػموؾ الرجػػؿ و  يػػد الشػػخص الم تػػاد وسػػموكه يجػػب اف يحػػاط بهػػذ  الظػػروؼف نػػدما يػػتـ تحد
 .1الم تاد يخمتؼ مف طرؼ الخر

 
وعميه فنف الم يارييف ف  الخطأ الواع  إف كاف الم يػار الشخصػ  المحػدود الم ػالـ القانونيػة والػذ  اف 

نها تسػتنلذ الوقػت وت طػ  اللرصػة ذذبنا به لوجدنا أنه مف الص ب اتخذا ذذا الم يار اساسا  ومقياسا   
 ال  فاعؿ بالهروب مف خطأ  ويحتاج ذذا الم يار إلا مدة زمنية طويمة. 

 
أمػػا الم يػػار الموضػػوع  فننػػه يختصػػر الػػزمف الطويػػؿ وي طػػ  الحػػؽ القػػانون  فػػ  القيػػاس كونػػه يضػػع 

 الظروؼ حسب اإلنساف أو الشخص الطبي  .
 

وضػػرورة تمييزذػػا فػػ  الخطػػا الػػواع  والقصػػد المباشػػر وذػػذا مػػا  وفػػ  بحثنػػا ذػػذا قػػد نتنػػاوؿ أذميػػة اإلرادة
 سنتناوله ف  المطمب الثان . 

 
 ة في الخطأ الواعي والقصد المباشرالمطمب الثاني:  ىمية التمييز بين اإلراد

 
إف اإلرادة والت  قد كانت مف مقومات الركف الم نو  ف  الجرائـ القصدية  فننه قد ثبت أف لػارادة دورا  

  الخطأ الواع  وذلؾ بنسػبة تقديريػة وضػ ت حسػب وضػ ية الجريمػة المرتكبػة  فكػوف الخطػأ الػواع  ف
ذػػو بحػػد ذاتػػه جنايػػة أو جنحػػة بخػػالؼ بهػػا القػػانوف  فوجػػدنا أف اإلرادة متداخمػػة فػػ  الخطػػأ الػػواع  التػػ  

ادة فػ  داخػؿ أبػرزت ال مػؿ أو السػموؾ وأخرجتػه إلػا حيػز الوجػود لمتكػوف منػه جريمػة  فمػوال أصػرار اإلر 
 النلس البشرية لما إرتكب اإلنساف الجريمة. 
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 ز بين الخطأ الواعي والقصد المباشرالعرع األول: التميي
 

 بصورة جمية عمىجميػع االطػراؼ ال القػة الجرميػة مػف مجػـرو  له اذمية تمقا بظاللها المباشراف القصد 
 .المترتبة عف تمؾ المسؤولية قوبةتمؾ ال القة بؿ حتا عما ال  فجنائية ناتجة ععالقة و  جريمةو 
 

يظهػػر موجػػة االجراميػػة و  الغػػدر عنػػد صػػاحبهو  ال ػػدوافو  ويكػػوف القصػػد الجنػػائ  كشػػؼ عػػف نػػوازع الشػػر
 ية اللاعؿ. ذو ايضا نقطة االرتكاز القو  ف  نلسو   وارادة

 
 ركػػػف ذػػػ  إنمػػػا ويكػػػوف القصػػػد الجنػػػائ  بالنسػػػبة لمجريمػػػة حيػػػث اف الجريمػػػة ليسػػػت كيانػػػا ماديػػػا خالصػػػا 

اف و  1ومركػػػز السػػػيطرة عميهػػػا ماديػػػات الجريمػػػةكنلسػػػية لالجنػػػائ  االصػػػوؿ ا ديمثػػػؿ القصػػػو  نلسػػػ  ايضػػػا
 .الثنائ  لمجرائـلتقييـ  عميه فقد اعتمدت ب ض التشري ات او  قصد الجنائ  له اذمية قصويلا
  
 جرائـ عمدية –أ 
 عمد  ـ غير عمدية وذ  الت  ي اقب عميها المجـر ووجود الخطأ غيرئجرا -ب

 :الخطأ الغير عمد  نجد ما يم و  التمييز بينهما ا  القصد الجنائ  و اما اذا قارنا اذمية
 قصد الجنائ  يلوؽ الخطأ ف  ا ذميةاف ال -1

ال ػػػدواف او  م ضػػػمةمجػػػرائـ ال مديػػػة ذػػػ  اصػػػؿ التجػػػريـ النهػػػاتنطو  عمػػػا لاف القصػػػد الجنػػػائ   -2
 االعتدا .

لػذلؾ كانػت الجػرائـ  2النهػا مجػرد اف ػال ضػارة اال استثنا الجرائـ الغير عمدية الخطأ فننها ليست  -3
 الغير عمدية اكثر قدرة.

 
ؿ مػػف اذميػػة قانونيػػة فػػنف الجػػرائـ ال مديػػة واالعتػػدا  عمػػا الحػػؽ خطػػر مػػتكويكتمػػؿ التمييػػز بينهمػػا لمػػا ي

 الخطػأ اقػؿ خطػورة لػذلؾ ال يكػوف محػالو  لكف االعتدا  غير ال مػد و  عما المجتمع ف  اغمب الحاالت
 نحو خاص. لمتجريـ اال ف  حاالت فيها خطورة عما

 
الجرائـ الغيػر عمديػة ذػ  االسػتثنا  و  وعندما كانت الجرائـ ال مدية ذ  ح  االصؿ ف  المجاؿ الجنائ 

القضػػاة انػػه اذا مػػا و  اللقػػه لػػديلتأكيػػد مػػف جانػػب المشػػرع لػػذلؾ واصػػبح م مومػػا امػػؿ فػػأف االصػػؿ ال يحت
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الجػرائـ فػنف ذلػؾ ي نػ  تػوافر صػورة ال مػد فيػه  الم نو  فػ  جريمػة مػفاغلؿ المشرع بياف صورة الركف 
  ها.الغير عمدية "الخطأ" فيو  وتكمف اذمية التمييز بيف الجرائـ ال مدية

 
االولا يكوف القصد الجنػائ  مػف اركػاف الشػروع والمسػاذمة الجنائيػة فػ  الجريمػة فغنػه ال يمكػف تصػور 

 ال يتوراف ف  غير ال مدية و  مديةالمساذمة اال ف  الجرائـ ال و  الشروع
القػػانون   بذلػؾ المطمػو  تجػد الجػرائـ التػ  تقػػع بػالترؾ اواالمتنػاع ال يكػوف اال فػ  الجػػرائـ ال مديػة :ثانيػا
 .الجريمة الت  تنشأمباشرة عف ذذا االمتناعتحدث جنائ  فالصد وبالق

ؿ عػاـ فجيم يهػا أصػمػا الجنايػات كثالثا: اف جميع الجرائـ الغير عمدية "الخطأ" امػا جػنح او مخاللػات ا
 .التوجد جنايات غير عمديةو  عمدية

 
اكانػت تامػة اـ الجػرائـ ال مديػة سػوا   يػة وذػ يتبيف لنا اف القصد الجنائ  ف  اغمب الجرائـ واشدذا جنا

مجرمػػة فػػ   عتبارذػػانالقتػػؿ ب ي اقػػب فيهػػا عمػػا مجػػرد الشػػروع ويبحػػث بنعتبػػار  ركنػػا اساسػػيا فػػ  جريمػػة
قػػد تبقػػا الجػػرائـ التػػ  تقػػع عمػػا شػػخص االنسػػاف مػػف حياتػػه جنحػػة وسػػالمة و  1د واالذمػػاؿحػػالت  ال مػػ

بحيث ينتج عف كػؿ مػف ذػذ  الجػرائـ المػوت منصػب فػ  ذػذ  الحالػة تكييػؼ الل ػؿ المػؤد  لهػذ    يةنبد
 .النتيجة اال ب د التأكد مف قصد الجان  وارادته فقصد الجان  ذو الذ  يبيف لنا ما اراد

ما تقدـ بيانه الا اذمية التمييز بيف القصػد الجنػائ  والخطػأ الػواع  الػذ  ذػو جػز  مػف يخمص مف كؿ 
الرغـ مف  تحديد ا ا  جريمة القتؿ ف ماو  تحقيقهاو  الجرائـ الغ  عمدية الت  تلتقب الا االرادة بالنتيجة

 ػػػا بختمػػػؼ توذػػػو الوفػػػاة واحػػػدة فػػػ  جميػػػع الجػػػرائـ اال اف الوصػػػؼ القػػػانون  لكػػػؿ منهػػػا قػػػد ا اف النتيجػػػة
الصحيح اال ب د ت ييف  الختالؼ القصد الجنائ  فيها بحيث ال يمكف اعطا  ا  منها الوصؼ القانون 

 2قصد اللاعؿ فيها
 

وأنػػه ال بػػد مػػف التمييػػز بػػيف الخطػػأ الػػواع  والحػػادث اللجػػائ  الػػذ  يسػػتند إليػػه الػػب ض أنػػه خطػػأ ولػػيس 
 حادثا  فجائيا . 
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 الحادث العجائيو  أ الواعيالتمييز بين الخطالعرع الثاني: 
 

اف الخطػػأ الػػواع  والػػذ  تػػـ ت ريلػػه سػػابقا فننػػه خطػػأ يػػأت  فػػ  توقػػع ولكػػف ال وجػػود لػػالرادة فػػ  قبػػوؿ 
 النتيجة.

 
يشػػتمؿ عمػػا القػػوة القػػاذرة والحػػادث اللجػػائ  وذوالحػػادث الػػذ  ال يمكػػف توق ػػه :امػػا الحػػدث اللجػػائ  فهػػو
يػر حػوؿ التلرقػة بػيف القػوة القػاذرة والحػادث اللجػائ  ذػؿ قػد ثػار جػدؿ فقهػ  كبو  واذا وقع يسػتحيؿ دف ػه

 كؿ واحد منهما يكوف سببا مختملا مف االخر ايهما نلس التلسير والغاية.
 
 1(القوة القاذرة والحادث اللجائ  ذما ت بير واحد لحدث واحد 
 

  الش   نلسهظروؼ خارجةعف  فقد ذذب ابضا التلرقة الا اف القوة القاذرة ذ  الحدث الذ  ينجـ عف
يستحيؿ دف ه عنػد وقوعػه امػا الحػدث اللجػائ  فهػو و  كحدوث زلزاؿ او فيضاف او جلاؼ او ذجـو عدو

 الحدث الذ  ينجـ عف الش   نلسه كننلجار الة ف  مصنع اوانلجار محرؾ سيارة او احتراقها.
 

سػوا  كػاف  عنػد حدوثػه ال دف هو  الحادث اللجائ  حدث ال يمكف توق هو  كال مف القوة القاذرة وعميه فننه
ذلػػؾ النػػه ال فػػرؽ سػػوا  فػػ  المػػدلوؿ او النتيجػػة وذلػػؾ كػػوف اف و  ناتجػػا عػػف الشػػ   نلسػػه او خػػارج عنػػه

 القوة القاذرة او الحدث اللجائ  غير ممكف التوقع وغير ممكف الدفع.
 

ادة كذلؾ نص ف  المو  (268 شرع المغرب  فينص اللصؿ موذلؾ ما تـ النص عميه فاللقه المصر  وال
ويكػػوف مػػف شػػأنه اف حػػدوثها عمػػا اف القػػوة القػػاذرة ذػػ  كػػؿ امػػر ال يسػػتطيع االنسػػاف اف يتوقػػع  (269 

  . 2يج ؿ تنليذ  مستحيال
 

 شروطا : الحدث اللجائ  والقوة القاذرة تأخذ صلة التنليذ القانون  وجب عميها  فكو ولك  ي
 
ذػػو مػػا يبقػػ  و  ر ممكنػػالتوقع اصػػالالتوقػػع وذػػواف يكػػوف الحػػادث غيػػ اف يكػػوف الحػػادث غيػػر ممكػػف -1

 وجود ال القة السببية بيف الل ؿ والنتيجة الجرمية 
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 ذكػا و   اف يكوف الحادث غير مستطاع الدفع وذو اال يكػوف فػ  االمكػاف دفػع الحػادث عنػد وقوعػه -2
 استحالة الدفع مطمقا. فبم نا اف تكو و  والم يار ذنا م يار موضوع .فطنة وحيمةو 
عميه فالمدع  عميػه الػذ  يػدفع بػالقوة القػاذرة دعػـ يثبػت  ف ذناؾ خطا مف المدعايجب اف ال يكو  -3

ذنػا فػنف الخطػأ يكػوف اقػوي مػف و  ذو سائؽ السػيارة يكػوف قػد خػالؼ قػانوف السػيرو  انه خلض سرعته
 التمسؾ بالحادث اللجائ .

 
يػة التمييػز بػيف وذنا عما تـ تلسير  عف الحادث اللجائ  وتوضيح عناصر  وشروطه نجد انه مػف االذم

الخطػػأ الػػواع  ذػػو توقػػع وعػػدـ قبػػوؿ النتيجػػة الجرميػػة فهنػػا تػػدخؿ ال مػػـ بالخطػػأ واردة متػػوفر ب ػػدـ قبػػوؿ 
الحدث اللجائ  فننه ي تمػد عمػا عػدـ امكانيػةالتوقع وعػدـ امكانيػة الػدفع بػه  النتيجة تحت ا  ظرؼ اما

 .1وذذا ما يكسبه صلة قانونية لصالح المدع  عميه
 

لػػواع  لػه أصػػوله ونصوصػػه القانونيػة فيجػػب أف يكػوف ذنػػاؾ شػػمولية واساسػا  لتحديػػد درجتػػه إف الخطػأ ا
 بنصوص التشريع والقصد الجنائ .

 
 الجنائي تو بالقصد درجو الخطأ الواعي  :العرع الثالث

 
اف الخطأ سو ا كاف بدوف توقع او مع التوقع يمثؿ صورةالركف الم نػو  فػ  الجريمػة غيػر ال مديػة فػنف 

الػا بسػموكه  الجنائ  اورد  عدة ت اريؼ كمها تدور حوؿ ملهـو واحد لمخطأ يتمثؿ بػنخالؿ الجػان  اللقه
اثبػات  واف اذػـ مػا فػ  ذلػؾ ذػو 2احداث النتيجة الجرمية ف  كاف ذلؾ فػ  اسػتطاعته وكػاف واجبػا عميػه

 مػـ التػ  الػواع  وذػو ضػمف ادنػا درجػات ال الخطأ فيما يت مؽ بصػورة الخطػا دوف التوقػع الخطػأ رةصو 
يقتضيها قياـ الركف الم نو  وفيها يلتقر الجان  ادنا مستوي لمتوقع بحدوث النيتجة الجريمة فمػـ يتوقػع 

جنائيػػػا او تهديػػػدذا –عنهػػػا ضػػػرر بقيمػػػة محميػػػة ينػػػتج  طراف يترتػػػب عمػػػا سػػػموكه مػػػف مخػػػا مػػػا يمكػػػف
ع وقػوع تمػؾ النتيجػة فهػ  بالضرر وبنا  عما عدـ توق ه فننه لـ تيخذ ا  احتياط مف الالـز اتخػاذ  لمنػ

 تمثؿ الصورة 
 

الػػذ  اقػػدـ عميػػه بػػالرغـ مػػف اف  السػػمبية لمتوقػػع حيػػث اف الجػػان  لػػـ يكمػػؼ نلسػػه ليتوقػػع نتيجػػة سػػموكه
فػ  عػدـ التوقػع اوالخطػأ  طػأاف يتوقع ف  ذلؾ الظرؼ الذ  اتا به ف مه ووجػه الخ يهمالواجب يلرض ع
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باسػػػتطاعته اف يتوقػػػع النتيجػػػة التػػػ  و  ن  كػػػاف بمقػػػدور فػػ  تقػػػاعس ارادة الجػػػان  عػػػف التوقػػػع ذػػػواف الجػػػا
 .1يلترض به اف يتوق ها قبؿ االقداـ عما ف مه

 
لهػػػػذا فػػػػنف المػػػػوـ االجتمػػػػاع  يوجػػػػه الػػػػا الجػػػػان  الف موقلػػػػه ذػػػػذا دليػػػػؿ عمػػػػا عػػػػدـ اكتراثػػػػه بالمصػػػػالح 

 االجتماعية المحمية قانونيا.
 

الخطػرة كػأثر لنشػاطه مػع اف ذػذا التوقػع ممكػف  النتيجة الضػارة او وخطأ الجان  يتمثؿ ف  اغلاله توقع
خطورته فهذ  االمكانيػة او المقػدرة ذػ  االسػاس فػ  التمييػز بػيف الخطػأ و  ف  ضو  ال مـ بجوذر النشاط

الغيػػر واعػػ  يتوقػػؼ عمػػا اثبػػات اسػػتطاعة الجػػان  او قدرتػػه عمػػا توقػػع النتيجػػة بشػػرط اف تكػػوف ذػػذ  
 .بذاتها وفقا لمسير ال اد  لالموراالخيرةممكنة التوقع ا  اف تكوف متوق ة 

 
أمػػا الخطػػأ بالصػػورة الثانيػػة والمتمثمػػة بالخطػػأ مػػع التوقع"الخطػػأ الػػواع  وذػػ  مػػا تمثػػؿ الصػػورة االيجابيػػة 

ف  مقابػؿ الصػورة السػمبية التػ  ال يتوقػع فيهػا الجػان  نتيجػة سػموكه فػنف  لمتوقع ف  الخطأ الغير عمد 
ذػذا المسػػتوي مػف التوقػػع و  توقػػع لػدي الجػان  وقػػت ارتكػاب الل ػػؿذلػؾ يػتـ بنثبػػات تػوافر مسػػتوي م ػيف لم

الػػذ  ينبغػػ  اف يكػػوف متػػوافرا ف ػػال لػػدي الجػػان  ذػػو مسػػتوي االمكػػاف ا  اف الجػػان  كػػاف وقػػت ارتكػػاب 
او خطأ الذ  يناله المصػمحة المحميػة كػأثر ممكػف لل مػه فهػو شػارؾ  ا  ضرر أف يكوف ذناؾ الل ؿ يتوقع 

ي فػػ  امتنػػاع او ف مػػه متػػأمال ديػػاط كػػاف  لتلاديهػػا فتتمػػاتلكنػػه لػػـ يتخػػذ احو  ةفػػ  حػػدوث النتيجػػة الجرميػػ
 .بدوف ا  اساس واق   اف اال تحدث

 
فػػػ  عيادتػػػه رغػػػـ عػػػدـ وجػػػود جميػػػع الوسػػػائؿ الكافيػػػة  ومثػػػاؿ ذلػػػؾ الطبيػػػب الػػػذ  يجػػػر  عمميػػػه جراحيػػػة

الجػػان  ذنػػا يتوقػػع خبرتػػه تكلػػ  لمحيمولػػة دوف حػػدوث مضػػاعلات صػػحية لممػػريض ف الجرائهػػا م تقػػدا اف
 .امكانياتهالشخصيةو  حدوث النتيجة ال انه لـ يرجح حدوثها وفقا لنظرته الىظروؼ الواق ة

 
مػا يسػبقها و  مماتـ ذكر  نجد اف الخطأ الواع  ذ  ف  اعما سمـ درجات الخطػأ كونػه يتػوفر فيػه التوقػع

 ف فنننػا نجػد  قريبػا جػدا الػامف عمـ اف ذذا الل ؿ ذو ف ؿ مناف  لمقانوف ويمس مصمحة يحيمهػا القػانو 
 متجهة الا احداث النتيجة الجرميةو  القصد االحتمال  ولكف االرادة لـ تكف اثمة
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يتميػػز الخطػػأ غيػػر الػػواع  عػػف الحػػادث اللجػػائ  مػػف حيػػث انػػه فػػ  حالػػة الحػػادث اللجػػائ  يت ػػذر قيػػاـ 
بػػؿ اللاعػػؿ فهػػو يزيػػؿ صػػلة ذلػػؾ السػػتمالة مػػف قو  الػػركف الم نػػو  النتلػػا  ا  صػػمة بػػيف االرادة والنتيجػػة

 .1ال مد والخطأ
 

وممػػا تػػـ ذكػػر  تػػري ذػػذ  الدراسػػة أف الخطػػأ الػػواع  ذػػو خطػػأ جزائػػ  يػػؤد  إلػػا نتػػائج ال يقبمهػػا اللاعػػؿ 
 ولكنه كاف ي مـ بها. 

 
ونستخمص مف ذذا اللصػؿ أف الخطػأ الػواع  بشػكمه الخػاص واإلرادة إف كانػت متػوفرة اـ ال فػ  الخطػأ 

إلرادة النشػػػطة والمؤكػػػدة بالقصػػػد المباشػػػر واإلرادة ا دنػػػا مػػػف المؤكػػػدة فػػػ  القصػػػد الػػػواع  لنؤكػػػد اف ا
االحتمال  واإلرادة الخممية ف  الخطأ الواع  كونه اعتمد عما التوقػع ولػـ يقبػؿ النتيجػة  وأف بحثنػا ذػذا 

اللاعػؿ  تبدا ثابتة ف  القصػد االحتمػال  وتسػتمر مػع السػموؾ الػذ  سػمكه بأنه قد توصؿ إلا أف اإلرادة 
وأنػػػه قػػػد قبػػػؿ التوقػػػع وقبػػػؿ النتيجػػػة مهمػػػا كانػػػت لنجػػػد أنلسػػػنا أمػػػاـ إرادة آثمػػػة قػػػد قبمػػػت الل ػػػؿ المخػػػالؼ 

 . والم اقبة عميه مف القانوف
 

كما أف الخطا الواع  وماذية الم يار الذ  يسسػتند عميػه اللقهػا  قػد انتهجػت ذػذ  الدراسػة إلػا التلسػير 
ة فػػ  داخمػػه  لنجػػد أف اإلرادة فػػ  الخطػػأ الػػواع  تكػػوف إرادة خاممػػة الػػدقيؽ لمخطػػأ الػػواع  ومقػػدار اإلراد

وذلؾ ل د قبوؿ النتيجة رغـ التوقع  ف يحدث ذذا السموؾ نتيجة جرميػة  لكػف مػا دامػت أف اإلرادة ذػ  
المسػػيطرة عمػػا القبػػوؿ أو ع ػػدـ القبػػوؿ وأف ال مػػـ ذػػو شػػ   ثابػػت بالقصػػد المباشػػر والقصػػد االحتمػػال  

 فهؿ تبقا اإلرادة مقسمة عما ذلؾ؟  والخطا الواع  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .982  ص 1992 امة لمخطأ ف  القانوف الجنائ   اطروحة دكتورا   كمية الحقوؽ  جام ة القاذرة  شريؼ سيد كامؿ  النظرية ال 1
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 النتائج والتوصيات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج
إلا توصمت ذذ  الدراسة قد وتكوينها بالقصد االحتمال  والخطأ الواع  ف اإلرادةمما تقدـ مف بحثنا عف 

 ما يم : 

 

ل   فػػالب ض يسػػاو  القصػػد اإلحتمػػال  بالقصػػد إختمػػؼ اللقػػه الجنػػائ  حػػوؿ مكانػػة القصػػد اإلحتمػػا (1
ي تبػػػػر بػػػػأف القصػػػػد يػػػػرفض ذػػػػذ  المسػػػػاواة و اليقينػػػػ  أو المباشػػػػر. غيػػػػر أف جانبػػػػا آخػػػػر مػػػػف اللقػػػػه 

 اإلحتمال  ذو نوع مف الخطأ غير المقصود. 
بػػيف كػػؿ مػػف القصػػد اإلحتمػػال  والقصػػد المباشػػر وفػػؽ أحكػػاـ المشػػرع الجزائػػ  اللمسػػطين  سػػاو  ي   (2

ه الػػا أف مػػا ذذػػب إليػػذنػػا . مػػع ضػػرورة التنويػػه 1962( لسػػنة 16ات ا ردنػػ  رقػػـ  قػػانوف ال قوبػػ
ػػؿا التشػػري ات الجزائيػػة المقارنػػة بمػػا فػػ  ذلػػؾ التشػػريع الجزائػػ   المشػػرع اللمسػػطين  جػػا  م تلقػػا مػػع ج 

 ا ردن  والمصر . 

 القصػد متوسػطة بػيف كػؿ مػف القصػد المباشػر تري ذذ  الدراسة بػأف القصػد اإلحتمػال  ذػو مرحمػة  (3
رغـ أف القصػػػد فػػػائـ غيػػػر القصػػػدية. اليقينػػػ ( واإلذمػػػاؿ  إال أنػػػه أقػػػرب لمقصػػػد المباشػػػر منػػػه لمجػػػر 

اإلحتمػػال  يقبػػػع فػػ  أدنػػػا درجػػػات اليقػػيف إال أف ذلػػػؾ ال ي خرجػػػه بػػا  حػػػاؿ مػػػف ا حػػواؿ مػػػف فئػػػة 
 صح  إعتبار  عنصرا م كونا لمجرائـ غير القصدية. الجرائـ القصدية. فال ي

الػػواع  إحػػدي صػػور الجػػرائـ غيػػر القصػػدية  ويتمثػػؿ الخطػػأ الػػواع  فػػ  توقػػع الجػػان  ي مثػػؿ الخطػػأ  (4
النتيجػػة الجرميػػة غيػػر أنػػه ال يسػػ ا الػػا تحقيقهػػا بػػؿ يحػػاوؿ تجنبهػػا م  تقػػدا بأنػػه يممػػؾ المهػػارة أو 
القدرة عما تلاديها. وتخمص ذذ  الدراسة الا نتيجة ملادذا باف الخطأ الواع  يتربع ف  أعما سمـ 

 اؿ والذ  ي شكؿ عنصرا مكونا لممسؤولية غير القصدية عف الخطأ غير القصد . اإلذم

أقػر المشػرع الجزائػ  اللمسػطين  تػػوافر المسػؤولية غيػر القصػدية عػػف الخطػأ غيػر القصػد   بحيػػث  (5
يكوف الخطأ موجبا لممسؤولية إذا نجـ عنه ف ؿ ضار بسػبب إذمػاؿ أو قمػة إحتػراز او عػدـ مراعػاة 

ة. غيػػر أف المشػػرع الجزائػػ  اللمسػػطين  لػػـ ي ميػػز فػػ  احكامػػه بػػيف كػػؿ مػػف الخطػػأ القػػوانيف وا نظمػػ
 الجنائ  عما كميهما.  بحيث أقار ذات الجزا  الواع  والخطأ غير الواع  

يشػػتركاف فػػ  عنصػػر التوقػػع. تػػري ذػػذ  الدراسػػة بػػأف كػػؿ مػػف القصػػد اإلحتمػػال  والخطػػأ القصػػد   (6
جػػة الجرميػػة  وكػػذلؾ ا مػػر فػػ  الشػػخص م رتكػػب الخطػػأ فالجػػان  فػػ  القصػػد اإلحتمػػال  يتوقػػع النتي

 -أو ي مكػف توقػع حدوثػه عمػا ا قػؿ –الواع   فالضرر الم ترتب عما الل ؿ الضار قد خطر ف ال 
إف جوذر الخالؼ فيكمف ف  عنصر القبوؿ  إرادة تحقؽ النتيجة الجرمية(. مف جانب اللاعؿ. اما 
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الجرميػػة رغػػـ عػػدـ إسػػتهدافه لهػػا أساسػػا. أمػػا م رتكػػب الجػػان  فػػ  القصػػد اإلحتمػػال  يقبػػؿ النتيجػػة 
الل ػؿ الضػار ال يقبػؿ النتيجػػة الجرميػة ويحػاوؿ تلاديهػػا م  تمػدا فػ  ذلػػؾ عمػا مهاراتػه أو الظػػروؼ 

 المحيطة بالواق ة. 
 

 التوصيات 
 

واع  وموقػػػؼ ب ػػػد الدراسػػػة الشػػػاممة والػػػنقض الػػػواق   لػػػارادة ومكانتهػػػا بالقصػػػد االحتمػػػال  والخطػػػأ الػػػ
 ما يم : لتشريع ال قاب  منها  ت قدـ ذذ  الدراسة ا

أحكامػا ف  مشروع قانوف ال قوبات الجديػد توص  ذذ  الدراسة أف ي لرد المشرع الجزائ  اللمسطين   (1
خاصػػػػة بالنسػػػػبة لمجػػػػرائـ التػػػػ  يػػػػدخؿ القصػػػػد اإلحتمػػػػال  فػػػػ  تكوينهػػػػا. فػػػػرغـ اإلقػػػػرار بػػػػأف القصػػػػد 

  إال اف درجػػػة اليقػػػيف  أو يم نػػػا آخػػػر إرادة تحقػػػؽ اإلحتمػػػال  ذػػػو مػػػف فصػػػيمة الجػػػرائـ القصػػػدية
ا مسػتوي القصػد المباشػر أو اليقينػ . ممػا يوجػب عقوبػة جزائيػة أقػؿ النتيجة الجرمية( لـ تنضج ال

 غالظة مف تمؾ الملروضة عما الجرائـ الت  يكوف القصد المباشر عنصرا م كونا فيها. 

أحكامػا خاصػة ت ميػز بػيف  شروع قانوف ال قوبػاتف  م توص  ذذ  الدراسة اف ي لرد المشرع الجزائ  (2
ينمػا ي مكػف تصػور النتيجػة فبكؿ مف الخطأ الواع  والخطأ غير الواع  ف  الجرائـ غير القصػدية. 

الجرميػػة بالنسػػبة لمخطػػأ الػػواع   فػػنف فاعػػؿ الضػػرر فػػ  الخطػػأ غيػػر الػػواع  لػػـ يتصػػور أبػػدا وقػػوع 
نػػوع  قػػر المشػػرع الجزائػػ  عقوبػػات م تباينػػة بػػيف ي  وبنػػا  عمػػا ذلػػؾ  يتوجػػب أف  النتيجػػة الجرميػػة.

  وذلؾ لتبايف الخطورة اإلجرامية بينهما.الخطأ 

كما تقترح ذذ  الدراسة عما مراكز البحث ال مم  ف  الجام ػات اللمسػطينية والمؤسسػات الحكوميػة  (3
اوي الت  فصمت ف  دعوا ذمية أف تجر  إحصائيات وتجمع بيانات دقيقة حوؿ ا حكاـ القضائية 

  وذلػػػؾ لمػػػنح فرصػػػة أوسػػػع لمت ػػػرؼ عمػػػا الطبي ػػػة جػػػرائـ قصػػػدية وغيػػػر قصػػػديةجزائيػػػة تتضػػػمف 
 القانونية لكميهما وتوسيع نطاؽ البحث ال مم  القانون  ف  ذذا المجاؿ. 
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 قائمة المصادر والمراج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المصادر 

 .القرآن الكريم

 .1992السنة  3ال راق  رقـ قانوف االسمحة 

 . 1968قانوف الجزا  الكويت   

 قانوف ال قوبات ا ردن 

 قانوف ال قوبات الجزائر  

 قانوف ال قوبات السودان 

   1994قانوف ال قوبات ال راق   

  1810 عاـ الصادر اللرنس  ال قوبات قانوف

 قانوف ال قوبات الكويت .

 قانوف ال قوبات المصر 

 ال دلية.  مجمة االحكاـ
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 الكتب 

 . 1955 بيروت  الصدر دار - الثالث ال رب.المجمد لساف  منظور ابف

 .  1982احمد اميف  شرح قانوف ال قوبات اإلردن   الدار ال ربية لمموسوعات  بيروت  

 .1988احمد فتح  بهنس   المسؤولية الجنائية ف  اللقه االسالم   دار الشروؽ  القاذرة  

ريع الجنػػائ  االسػػالم  قضػػايا القػػانوف الوضػػي    المكتبػػة الشػػاممة  االسػػكندرية  اسػػ د قصػػاص  التشػػ
1982 . 

  والنشر.الموصػؿ لمطباعػة الحكمػة دار ال قوبػات. قػانوف فػ  ال امػة ا حكػاـ شػويش. ماذرعبػد اوردة
1992 . 

 . 1974  والشخصية الجريمةنظرية   أيزنؾ

 .2221مصر   ايماف الشريؼ  ملهوـ ا حتماالت  دار النهضة 

 بروس ليتوف: بيولوجية االيماف. بدوف دار نشر  بدوف سنة نشر. 

 . 2228حسف محمد ربيع  اإلجرا ات الجنائية ف  التشريع المصر   مطب ة النهضة  القاذرة  

 .1988حسف مصطلا  جراـ الجرح والضرب  دار المطبوعات  االسكندرية  

 . 1976هضة ال رب   القاذرة  حسيف إبراذيـ صالح  القصد الخاص  دار الن

 .1988حسيف مصطلا  جرائـ الجرح والضرب  دار المطبوعات  االسكندرية  

 .1972  بغدادؼ  الم ار  مطب ة  الجديد ال قوبات قانوف شرح الس د . حميد

 .1967حميد الس د   جرائـ ا عتدا  عما ا شخاص  مطب ة الم ارؼ  بغداد  

 . 1997  باإلسكندرية الم ارؼ منشأة  الجنائ  لمقانوف ةال ام النظرية  بنهاـ رمسيس
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 . 1959  مصر  نهضةال مطب ة  الجنائ  القانوف ف  سببية  العبيد رؤوؼ

 . 1957  مصر  الم ارؼ دار  ال قوبات قانوف ف  ال امة ا حكاـ  الس يد مصطلا الس يد

 .1996دار الحرية لمطباعة  بغداد  الس يد مصطلا الس يد  الجريمة وال قاب والمسؤولية الجنائية  

 . 1988  بغداد  بابؿ مطب ة  المختمله وأوصافه ال مد القتؿ  حربة ابراذيـ سميـ

 النشػر دار مطب ػة ا سػالمية. الشػري ة بنحكػاـ مقارنػا   ال قوبػات لقػانوف ال امػة ا سػس الجػزور . سػمير

 . 1977  مصر – مثقافةل

 . 1986. دار ابف زيدوف  بيروت  المطمقة لمسؤوليةوا الجنائ  القصد صلوة. محمود صلية

 .  1972ضيا  التراث    شرح قانوف ال قوبات المبنان   مطب ة بيروت  لبناف  

 . 1980  مصر مكتباتلم ال ربية الدار  القاموس مختار  الزاو  أحمد الطاذر

 .1967رة  عادؿ عازر  االنظرية ال امة ف  ظروؼ الجريمة  المطب ة ال المية  القاذ

 . 1976االئمة االرب ة مذاذب وفقه  دار المكتبات  بيروت  عبد الرحمف الجزير   

عبػػد الػػرحمف توفيػػؽ احمػػد  محاضػػرات فػػ  االحكػػاـ ال امػػة لقػػانوف ال قوبػػات  دار وائػػؿ لمنشػػر  االردف  
2226. 

هضػػة الشػػرؽ    الحمايػة الجنائيػػة ل صػػر االنسػاف فػػ  بيئػة مالئمػػة  مكتبػة نعػػالـ حسػيف الػػرحمف عبػد
 . 1985مصر  

 . 1972عبد الرزاؽ السنهور   شرح القانوف المدن   دار إحيا  التراث ال رب   بيروت  لبناف  

 .1972   بغداد  السالـ دار مطب ة  1ج الدـ. جرائـ  الحجيم  الستار عبد

 . 1998  رالجزائ  الجام ية المطبوعات ديواف  الجزائر  ال قوبات قانوف شرح  سميماف اهلل عبد



116 

 . 1982يت   جام ة الكوت   الكو  الجزا  قانوفال شرح ف  الوسيط حومد. الوذاب عبد

 . 1956  السورية الجام ة مطب ة  ال قوبات قانوف ف  ال امة المبادئ شرح ف  يزجالو   الخطيب عدناف

 . 1998عزيز حنا  سيكموجية االذماؿ  المركزالقوم   القاذرة  

 . 1974جنائ   المدخؿ وأصوؿ النظرية ال امة  دار النهضة ال ربية  القاذرة    القانوف الراشد عم 

 دار  الجنائيػة المسػؤولية فػ  مان ػا   عتبػار ا ومػديال قوبػات  قػانوف فػ  الغمػط  حمػود  عمػ  محمػود عمػ 

  . 2003  القاذرةال ربية   النهضة

 .1961نوف واإلقتصاد  عمر الس يد رمضاف  فكرة النتيجة ف  قانوف ال قوبات  مجمة القا

 . 2222  اإلمارات ال ربية المتحدة  ال يف  الشروؽ مطب ة  ال اـ ال قوبات قانوف  سالـ عمر

 . 1998عمر س يد رمضاف  النتيجة ف  قانوف ال قوبات  مكتبة المجمس الوطن  االتحاد   ا ردف  

 . 1971 ية  االسكندرية  عوض محمد  الجرائـ المضرة بالمصمحة ال امة  دار المطبوعات الجام

 . 1987عوض محمد  قانوف ال قوبات القسـ الخاص  دار المطبوعات الجام ية االسكندرية  

 . 1992   بغداد  الزماف مطب ة  ال اـ ال قويات قانوف شرح  الحديث  فخر 

 .2212  بغداد  ال اـ القسـ ال قوبات قانوف شرح   الحديث  الرازؽ عبد فخر 

أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة  دار السػػنهور  القانونيػػة وال مػػـو السياسػػية     الحػػديث اؽعبػػدالرز  فخػػر 
 .  2217مصر  

 .2221فوزية عبد الستار  النظرية ال امة لمخطأ الغير عمد   دار الشتات  ال راؽ  

 . 1967  مصر  ال ربية النهضة دار   الجريمة ف  ا صمية المساذمة  القادر عبد فوزية

 .2211 يد  االحكاـ ال امة ف  قانوف ال قوبات االردن . دار الثقافة لمنشر والتوزيع  صكامؿ الس
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كامػؿ السػػ يد  شػرح قػػانوف ال قوبػػات ا ردنػ  الجػػرائـ الواق ػة عمػػا االنسػػاف. مكتبػة دار الثقافػػة  عمػػاف  
1999. 

 .1998مأموف سالمة  اإلجرا ات الجنائ   دار اللكر ال رب   بيروت  

 . 1976  القاذرة  لمطباعة الغريب دار  الجريمة ال اـ القسـ ال قوبات قانوف  سالمة محمد مأموف

 . 1992  الموصؿ  والنشر عةطبالم الحكمة دار  ال قوبات قانوف ف  ال امة ا حكاـ شويش. عبد ماذر

 . 1986  الكويت  الرسالة دار  الصحاح مختار  بكر ابو ابف محمد

 . 2228 قاب ف  اللقه االسالم   دار النهضة لمنشر  القاذرة  محمد ابو زذرة  الجريمة وال

محمد أحمد المشهران   شرح قػانوف ال قوبػات القسػـ ال ػاـ  مكتبػة دار الثقافػة والنشػر والتوزيػع  االردف  
2211 . 

 . 1967  القاذرة  ال رب  اللكر دار  الجناية المسؤولية ف  والغمط الجهؿ اثار  محمود زك  محمد

سام  النبراو   شرح ا حكاـ ال امػة لقػانوف ال قوبػات الميبػ   جام ػة بنػ  غػاز   كميػة الحقػوؽ  محمد 
1976  . 

  دار عمار لمنشر االردن  ال قوبات قانوف ف  االشخاص عما الواق ة الجرائـنمور   س يد دمحم
 .2222والتوزيع  عماف  

 المصػر  يفبػ التشػريع فػ  ال امػة نظرياتػهو  ا ساسػية مبادئػه الجنػائ  القػانوف  عػوض الػديف مح  محمد

 . 1963   مصر  ال المية المطب ة والسودان .

 . 1966دار النهضة ال ربية  القاذرة   ال قاب. عمـ حسن . نجيب محمود

 . 1983  القاذرة جام ة مطب ة  ال قوبات قانوف ف  السببية ال القة   حسن  جيبن محمود
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  جام ػة القػاذرة  م هػد ال ربيػة الجنائيػة التشػري ات فػ  لحيػاةا عمػا ا عتػدا   حسػن  نجيػب محمػود
 . 1979البحوث والدراسات ال ربية  

 لم قوبػػة ال امػػة والنظريػػة لمجريمػػة ال امػػة النظريػػة: ال ػػاـ القسػػـ: ال قوبػػات قػػانوف شػػرح نجيػػب. محمػػود
 . 1989  القاذرة  النهضة دار .االحتراز  والتدبير

 . 1984  بيروت  نوؼ مؤسسة  لمجريمة ال امة النظرية ال اـ ائ الجن القانوف  وج مال مصطلا

 . 1947  بغداد  الم ارؼ مطب ة  وال قاب الجريمة ال راق  ال قوبات قانوف شرح  كامؿ مصطلا

 . 1987نبيؿ مدحت سالـ  الخطأ الغير عمد   دار النهضة ال ربية  مصر  

 . 2224لثقافة لمنشر والتوزيع  . دار االجنائ  لمقصد ال امة النظرية  صالح نبيه

 . 2214نوفؿ عم  عبد اهلل  الكتاب الجنائ   دار الجام ة الجديدة  الموصؿ  

 . 2002   بيروت  ال ربية النهضة دار  الجنائ  قانوفال ف  التموث  قش وش حامد ذدي

 .1964ذالؿ ثروت  نظرية الجريمة مت دية القصد  دار الم ارؼ  االسكندرية  

ر عمػػػ   النظريػػػة ال امػػػة لمتػػػدابير والخطػػػورة االجراميػػػة  جام ػػػة عػػػيف شػػػمس  كميػػػة الحقػػػوؽ  يسػػػر أنػػػو 
1998 . 

 الرسائل الجامعية  

 .1998إياد عبد الحؽ  لزوـ الخطأ كركف م نو   رسالة ماجستير  جام ة ا زذر  غزة  

 . 1992  القاذرة م ةجا  را و دكت رسالة  الجنائ  القانوف ف  لمخطأ ال امة ظرية  النكامؿ سيد شريؼ

  النظريػػة ال امػػة لألذميػػة الجنائيػػة  دراسػػة مقارنػػة  رسػػالة دكتػػورا   جام ػػة القػػاذرة  القرنػػ  يحيػػا عػػادؿ
2214 . 
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 . 1959  رسالة دكتورا   جام ة القاذر  والمقارف ال مد  القانوف ف  الجنائ  القصد  بكر المهيمف عبد

 . 2007  بغداد جام ة  دكتورا  سالةر   بالتجريـ ال مـ نظرية  عودة عزيز عقيؿ

 .2001  بغداد  القانوف كمية  دكتورا  رسالة  ا حتمال  القصد عبداهلل. المن ـ عبد فراس

لمخطػأ فػ  القػانوف الجنػائ   دراسػة دكتػورا   كميػة القػانوف  جام ػة  ال امػةالنظريػة   الشػويش عبػد مػاذر
 . 1981بغداد  

 2001الموصؿ. جام ة  دكتورا  رسالة القانونية. التصرفات لسية ف الن ا مراض اثر حمدوف. سالـ ندي

 . 

 المجعت واألبحاث والتقارير

 .2223جام ة  الشارقة لم مـو الشرعية والقانوينة  المجمد الثامف  ال دد الثالث  

 . 2224  عمادة البحث ال مم   43  دراسات عمـو الشري ة والقانوف  مجمد ةالجام ة ا ردني

  وا قتصػاد القػانوف مجمػة فػ  منشػور بحيػث  واللاعػؿ الل ػؿ نظريػة فػ  الحػديث اإلتجػا  بنهػاـ: سرمسػي
1959 . 

 مواقع الكترونية.  MBC 1سمماف بف فهد ال ودة: حجر الزاوية. برنامج أكاديم  عما 

   مضػموف الممسػؤولية الجزائيػة فػ  القػانوف ال راقػ   بحػث نشػر فػ  مجمػةالصالح  مهد  الديف ضيا 
 . 1985القضا   

عمر فخر  الحديث   الجريمة المشهودة ف  القانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ال راق   بحث منشػور  
 .  2211مجمة الحقوؽ  جام ة المستنصرية  

 . 1999غساف الوسواس   القصد االحتمال  ف  جرائـ القتؿ  مجمة الدراسات القانونية  بغداد  

 . 2212المؤتمر ال مم  الثان  لقسـ القانوف الجنائ   جام ة بغداد   فراس عبد المن ـ عبد اهلل 
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 .  رئيس قسـ عمـ النلس  جام ة الممؾ فهدالس ود  النلس عمـ خميؿ. عبداهلل كامؿ مصطلا
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 44 المطمب الثان : م يار القصد االحتمال 

 46 اللرع ا وؿ: نظرية االحتماؿ 

 48 نظرية القبوؿ اللرع الثان :
 49 اللرع الثالث: نظرية االمكاف 

 51 المبحث الثان : عناصر القصد االحتمال 
 52 : توقع حدوث النتيجة ا وؿالمطمب 
 52 التوقع ؿ: اللرع ا و 

 56 مية جر الؿ النتيجة و اللرع الثان : قب
 57 اللرع الثالث: ت ريؼ القصد االحتمال  ف  الشري ة الغسالمية

 62 المطمب الثان : االرادة وارتباطها بالسموؾ
 68 اللرع ا وؿ: ماذية اإلرادة 

 73 اللرع الثان : مقياس اإلرادة ف  القصد االحتمال  
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