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 5محاضرة رقم 
 عمديةو الغير  العمدية في الجرائمالمعنوي الركن 

 مقدمة
يقصد بالركن المعنوى للجريمة اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب فعلته بحيث ال تكون صادرة عن خطأ أو عن حالة 

من حاالت انعدام االرادة أى البد له من أن يكون قد رتب أفكاره و عزم أمره قبل ارتكاب الجريمة التى تأتى 
 .كخاتمة المطاف في عمله العقلى هدا

 العمدية  في الجرائمالركن المعنوي  :المبحث االول
 التعريف به وبيان عناصره ومعرفة أنواعه نتطرق في هذا المبحث الى

 .القصد الجنائي وعناصره المطلب األول
 .تعريف القصد الجنائي :1الفرع

  1القصد اإلجرامي هو علم بعناصر الجريمة مع اتجاه اإلرادة إلى تحقيقها
 .القصد الجنائيعناصر : 2الفرع

 :العلم واإلرادة وسنوضح ذلك بالتفصيل: للقصد الجنائي عنصران أساسيان هما
  .2أن يعلم الجاني أو يتصور حقيقة الواقعة الجرمية التي تتوجه إرادته إلى تحقيقه ومعناه :العلم- 1
. حتى يتوافر القصد في السرقة ففي جريمة السرقة مثال يجب أن يعلم الجاني بأن المال المختلس مملوك لغيره،. •

وكذلك في جريمة القتل يتوجب علم الجاني بأن سلوكه موجه إلنسان . ألن أخذ مال الغير المنقول عنصر فيها
 حي ومن شأنه إزهاق روحه، ألن من عناصر القتل قتل إنسان حي وبفعل يحدث الوفاة

 :اإلرادة .2
 :مفهوم اإلرادة •

, اإلرادة قوة نفسية تتحكم في سلوك اإلنسان فهي نشاط نفسي يصدر من وعي و إدراك بهدف بلوغ غرض معين 
فالقانون يغني األعمال اإلرادية فإذا تجرد فعل اإلنسان من , و لإلرادة أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي 

 .اإلرادة فال يعتّد به ولو أصاب المجتمع بأفدح الخسائر
 :ق اإلرادة في مجال القصد الجنائينطا •

 :انقسم الفقه بهذا الشأن إلى رأيين 
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ل ـــــــــــن اإلرادة و النتيجة رابطة قوية بحيث تتجه إرادة الفاعـــــــــرى ضرورة أن تكون الرابطة بيــــــــــــــــي  :األولالرأي 
د سمي هذا ــــــــــى ماديات السلوك و قـــــــــــا تسيطر علـــــــعليها كمي تسيطر ـــــــــب في تحقيقها و بالتالــــو ترغ إليها

 -بـنظرية اإلرادة -  االتجاه في الفقه 
يرى أن الرابطة بين اإلرادة و النتيجة رابطة ضعيفة إذ يكتفي بنوع العالقة تقوم بمجرد العلم أو  :الرأي الثاني

 3-بنظرية العلم - التصور أو التوقع فيما يطلق عليه الفقه
 

ترى هذه النظرية أن إرادة الجاني تتجه لتحقيق الفعل مع علمه أو توقعه بالنتيجة فاإلرادة ال يمكنها  :نظرية العـلم 
و تأتي النتيجة بعد ذلك  (السلوك ) أن تسيطر على األفعال الالحقة على السلوك حيث تقتصر على الفعل 

طبيعية ال سيطرة إلرادة اإلنـسان عليها و على هذا األساس فإن إرادة النتيجة ليست من عناصر القصد الجـنائي 
 . إذ يكفي أن يريد الفاعل الفعل و يتوقع النتيجة فحسب

 .وقعهاو خالصة هذا الرأي أن القصد الجنائي يقوم على إرادة السلوك و العلم بالنتيجة أو ت
 

ترى هذه النظرية أن اإلرادة تتوجه لتحقيق الفعل المكون للجريمة فهي تريد السلوك و تريد النتيجة  :نظرية اإلرادة 
بل أن إرادة الفاعل تريد كل واقعة تحدد داللة الفعل , التي يتمثل فيها اإلعتداء على المصلحة المحمية قانونا 

 .تكوين الجريمةاإلجرامية إذا كانت جزءا يعتّد به في 
وحجة هذا الرأي أن العلم وحده كحالة نفسية مجردة من كل صفة إجـرامية ال يمكن أن يوصف باإلجرام فالتجريم 

يتناول أفعاال و ليس حاالت نفسية ثابتة في حين أن اإلرادة هي اتجاه و نشاط تكون مسؤولية إذا ما انحرفت عن 
 .الطريق الذي يرسمه القانون

ر هذه النظرية نظرية العلم بالقول بأن مجرد العلم تجعل القصد الجنائي يختلط بالخطأ غير العمدي و ينتقد أنصا
تثير صعوبة في تحديد  –نظرية العلم  –و ذلك ألن الجاني في الخطأ غير العمدي قد يتوقع النتيجة أيضا وهي , 

 .القصد المباشر و فصله عن القصد االحتمالي
فإرادة السلوك وحدها ال تكفي , و خالصة هذا الرأي أن القصد الجنائي يتطلب إرادة السلوك و إرادة النتيجة أيضا 

 4و هذه النظرية هي السائدة حتى اآلن في الفقه على وجه العمــوم, لقيام القصد الجنائي 

 .أنواع أو صور القصد الجنائي: المطلب الثاني
 :عدة أنواع تختلف النظرة إليها وأهم هذه التقسيمات هي التالية لهو يقع القصد في صور متعددة 

 .القصد الجنائي العام والخاص: 1فرع
يستند  ويتمثل في انصراف إرادة الجاني لقيام بفعل وهو يعلم أن القانون ينهى عنه، :القصد الجنائي العام .1
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العمدية ذلك أن الجرائم غير العمدية ال تتطلب انصراف القصد الجنائي العام للتمييز بين الجرائم العمدية وغير 
 .إرادة الجاني نحو القيام بفعل

يعرف البعض القصد الجنائي نية تنصرف إلى غرض معين أو يدفعها إلى الفعل  :القصد الجنائي الخاص -2
لنظر إلى غاية باعث معين، أيضا بالقصد الخاص أو الباعث الخاص بأنه الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين با

  .محددة
ويالحظ أن القصد الجنائي الخاص ال يكون إال في الجرائم العمدية، كالذي يتطلب توافر القصد إلى جانب القصد 

 5.الجنائي العام في حين أن توافر القصد الجنائي العام ال يفترض دائما توافر القصد الجنائي الخاص
 

 .القصد الجنائي المباشر واالحتمالي: 2فرع
يقصد بالقصد الجنائي المباشر أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع  :القصد الجنائي المباشر .1

 6.علمه بتوافر أركانها القانونية
وهو وسط ما بين القصد المباشر والخطأ وفيه يريد الجاني  (:غير المباشر) القصد الجنائي االحتمالي  .2

إحداث نتيجة معينة لكن ينشأ عن فعله نتائج أخرى غير التي يقصدها وتسمى بالنتائج غير المقصودة أو غير 
ومثال القصد الجنائي غير المباشر أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه، ويؤدي هذا الضرب إلى  7،المتوقعة

ففي هذا المثال أقدم الجاني على فعل الضرب ولكن تحققت نتيجة أشد جسامة مما قدر لجريمته ولكن هذه وفاته 
 النتيجة كانت في نظر المجني ممكنة الوقوع فيكون هنا القصد غير مباشر

ى يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث أثر أو نتيجة معينة وعقد العزم عل :القصد الجنائي المحدد .1
ومثال ذلك أن يطلق الجاني النار على شخص معين بقصد . ذلك، أو هي القصد الذي يتعمد المجرم نتيجة معينة

 8.قتله ففي هذه الحالة تحدد موضوع الجريمة وبالتالي يحدد قصد الجاني
هو أن يوجه الجاني فعله إلى شخص أو إلى أشخاص غير معينين أو غير  :القصد الجنائي غير المحدود

ومثال ذلك . ددين ،غير مبال بما حدثه من نتائج فالجاني يقبل سلف أن تقع أية نتائج يرتبها نشاطه اإلجراميمح
أن يطلق الجاني النار على تجمع من الناس بقصد أن يقتل منهم أي عدد ممكن ودون أن يكون لديه تصور 

 .يكون القصد الجنائي غير محدد محدد ألي عدد من الناس سيقتل أي دون تحديد لموضوع الجريمة وبالتالي
ويالحظ أن القصد الجنائي المحدود والقصد الجنائي غير محدود صورتان للقصد الجنائي العام وال صلة لهما 

 .بالقصد الجنائي غير المباشر وهما صورتان ال تكونان إال في الجرائم العمدية
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  الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية:المبحث الثاني  
  .الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي ال يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة االجتماعية ويفرضها القانون

  :عناصر الخطأ غير العمدي:المطلب األول 
يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي ال يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة االجتماعية ، أّن 

 : بتوافر عنصرين ، و هما الخطأ ال يقوم إالّ 
 . اإلخالل بواجبات الحيطة و الحذر :ـ العنصر األول 

يفترض القانون أّن الحياة االجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في تصرفاته الحيطة و الحذر ،  و يتولى القانون 
وقد ال يحيط القانون بكل ما يتوجب على الفرد  .عادة بيان حدود هذا العمل أو السلوك التي يتوجب مراعاتها 

 .و لذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عليه لتحديد القواعد الواجب مراعاتها. مراعاته في حياته اليومية 
فقد يكتفي القانون باإلشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل اإلهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم االنتباه ، دون بيان 

األمر الذي فتح المجال . ت التي تعد إهماال أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى ال يعتبر كذلك للتصرفا
الجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يتبنى لبعض األخر المعيار الموضوعي ، نعرضهما فيما 

 . 9يلي ببعض من التفصيل
 : المعيار الشخصي *

أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ذلك أنه ال يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب 
يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه االجتماعية و في حدود ثقافته و سنه 

 . و حيويته
 : المعيار الموضوعي *

تبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المع
يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة ال يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا األخير مهمال 

 .أو مخطئا و يسأل جنائيا
و يميل الرأي الغالب في الفقه إلى األخر بالمعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب للمسؤولية الجنائية مع 

 .اعاة الظروف الشخصية للجاني في تقدير الجزاء العادلمر 

 . العالقة النفسية بين اإلرادة و النتيجة: العنصر الثاني 
ال يكفي مجرد االختالل بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب عالوة 

 .باإلخالل بواجب الحيطة و الحذر  على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف
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  :صور الخطأ غير العمدي: المطلب الثاني 
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو اإلستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا 

  : ما يليو تتمثل صور الخطأ غير العمدي في

مثل الذي يقوم بحفر بئر وال يغطيه أو ال يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة اإلهمال  :اإلهمال وعدم االنتباه  
 -2 .كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات 

يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم كأن يطلق الشخص النار :الرعونة  
  .ليصيب طير فيصيب أحد المارة

ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب  :عدم االحتياط 
وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في 

  .شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم
الغرض من األنظمة هو الحفاظ على األمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات  :ة األنظمة عدم مراعا

اإلدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و األمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها 
مقصودة على أساس عدم مراعاة فالشخص يسأل مسؤولية غير  .من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج

 10.األنظمة 

نستخلص مما سبق ذكره أنه ال يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إال بتوافر القصد الجنائي و عناصره من 
 . إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تتجه إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة

 خاتمة
فأما الجرائم العمدية فيتمثل ركنها , لقول أن كل الجـرائم تشترط لقيامها توافر ركن معنوي تحصيال لما سبق يمكننا ا

المعنوي في القصد الجنائي و يقصد به العلم بعناصر الجريمة و إرادة ارتكابها و أما الجرائم غير العمدية فيتمثل 
خطر دون القيام بما هو واجب عليه من ركنها في الخطأ غير العمدي و هو اتجاه إرادة الشخص إلى إتيان سلوك 

 .التدبر و الحيطة
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