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فكرة انمصذ يف انماَىٌ اجلُائي
وادلذَي ووجه انعاللت بيُهًا

أ.و.د .أكـــــرو طــــراد انفــايــز
كهيت احلمىق – جايعت اإلسراء
ادلًهكت األردَيت اذلامشيت
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ّ
يهخـص انبحث
املسمى املدين وماىية العالقة بينهما وأيضاً
إ دف حتديد مفهوـ الكصد اجلنائي والكصد غَت د
حتديد ماىيدة كخال الكصدين ومدى اىتماـ الكانوف اجلنائي بالكصد الذي بدوره حُيدد التكييف

الكانوين للواقعة اجلرميدة ويوقع على الواقعة املكصودة عكوبة ختتلف عن الواقعة الغَت مكصودة.

مسمى يف الكانوف املدين وتبياف عدـ توضيح ذلك يف الكانوف
وأيضاً حتديد الكصد الغَت د

املدين وعدـ وجود أصل هلا يف الكانوف املدين على الرغم من عظم النتائج اليت تًتتدب على ذلك

املسمى يف الكانوف املدين.
الكصد غَت د

املسمى أمهيدة كربى يف العالقات والروابط املدنية ،ومع ذلك ال جند
وجند أ دف للكصد غَت د

عامة يف
لو تنظيم د
معُت يف الكانوف املدين بعكس الكانوف اجلنائي الذي لو أمهيدة كربى ونظرية د
الفكو.
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ادلمذيـــــت
املتنوعػػة وكػػذلك بتنػ دػوع تنظػػيم امل ػ دػرع هلػػا وكيفيػػة
تتنػ دػوع ااوضػػاع الكانونيػػة اوضػػوعاوا د

خاص
يهتم امل درع ببعضها فيضعها ضمن تنظيم د
التنظيم ،وختتلف من وضع إىل آخر ،حيث قد د
خاصػػة ،وقػػد جنػػد موضػػوعاً ادػػا تتنػػا ر أج ػ اؤه بػػُت موضػػوعات كيفػػَتة يف
أو ضػػمن قواعػػد قانونيدػػة د
املهمة
الكانوف ،مثد يف النهاية قد جند منها ما ىو غَت منظدم أصالً يف الكانوف على الرغم من اآل ار د

اليت تًتتدب عليو – وىذا حاؿ الكصد يف املعامالت املدنيدة ،إذ لو أمهيدة كربى يف عموـ العالقػات
مسمى أو تنظيم يف الكانوف املدين ،بعكس الكصد اجلنائي الذي
والروابط املدنيدة ،لكن ال جند لو د

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

عامة متكاملة يف الفكو.
د

لكن ينبغي التنويو إىل أ دف ذتدة عالقة بُت الكصدين ،فكصد ارتكاب جرمية قد يكػوف مكًتنػاً
بكصػػد كسػػب حػػف مػػا ،فمػػا ىػػو ححكػػم الكػػانوف يف ميفػػل ىػػذه الػػاالت فالدرا ػػة تتنػػاوؿ ػػث يف
ىذه العالقة وليس أوجو االختالؼ بُت الكصدين إذ تطوؿ معاجلتو يف ىػذا البثػث .عليػو ػوؼ

نكسم ىذه الدرا ة إىل أربعة مباحث ىي:
املبثث ااوؿ :ماىيدة الكصد ب كل عاـ.

املسمى يف الكانوف (الكصد اجلنائي)
املبثث اليفاين :ماىيدة الكصد د

املسمى يف الكانوف (الكصد املدين)
املبثث اليفالث :ماىيدة الكصد غَت د

املبثث الرابع :ماىيدة العالقة بُت الكصدين.

توصلنا إليها.
أىم النتائج اليت د
و ننهي البثث بسرد د

انباحث
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ادلبحث األول

ّ
ياهيـــت انمصــذ بشـــكم عــــاو

ّ

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

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

االعتكاد ُيتمل أُدا تحسبدبو)(.)1

والتوجػو
يتضمن ع ددة معاف :كاالعتماد والع ـ ،ويحكصد بػ (الكصد) :االعتػ اـ
د
والكصد لغةً د

والتوجػػو ػػو أي ػػيً( .)2أمػػا معنػػاه يف
والنهػػوض ػػو ال ػػيً ،خ ػَتاً كػػاف أـ ػ دػراً ،فهػػو الع ػ ـ
د
املتوجػػو ػػو إبػػراـ أمػػر مػػا ،ك ػ ف يكػػوف الت ػ اـ مػػا( ، )3واملكصػػود
االصػػطالح الفكهػػي فهػػو :الع ػ ـ د
بالع ـ ىو عكد الكلػب علػى ػيً وإرادتػو( ، )4فػالع ـ ىػو اعرادة املؤدكػدة( ، )5وذلػك بػ ف يكػوف

تصور تًتتب عليو آ ار قانونيدػة ،فميفػاؿ
قد عكد الكلب عليو د
وتوجهس إرادتو املؤدكدة و إحداث د

ىذا فمن مل يكن لو ع ـ كاجملنوف و وه ،مل يتث دكف بو قصػد( ، )6فالكصػد ىػو ت كيػد إرادة ال ػيً
والع ـ على حتكيكػو ،كمػا يف قولػو تعػاىل( :إ دف ذلػك مػن عػ ـ اامػور)( ، )7والكصػد يف معػاين علػوـ
الدين ي يت اعٌت النيدة ،وىي عبارة عن انبعاث الكلب و ما يراه موافكاً لغرض من جلب نفػع أو

دفع ضرر حاالً أو ماالً ،والكصد يف نفس الكاصػد ،وىػو يكصػد –يف العػادة -إىل مػا ينفعػو دو ػا
مضراً للغَت ،أو أندو يسعى لفائدة غػَته ،فيحفيػد ويسػتفيد ،أو يتضػرر بكػدر مػا مػن
يضره ،وإف كاف د
د

رسا ،فمن فعػل نائمػاً أو غػافالً ،ففعلػو
أجل إفادة غَته .وااصل يف النيدة أُدا تتوجو إىل ما يحرضي د

ػاً أو عمعػاً يف عطػػاً دنيػػوي أو توقدعػاً ليفنػػاً
معطدػػل مهمػػل ميا ػػل أفعػػاؿ اجلمػػاد ،ومػػن أي عاعػػة ريػ ً
عاجل أو ختلدصاً من تعنيف النداس فهو م دور ،كذا قاؿ البيضاوي.

وقيػػل النيدػػة :لغػةً :العػ ـ ،و ػػرعاً :الكصػػد إىل الفعػػل ل تعػػاىل ،وقيػػل النيدػػة عػ ـ الكلػػب إىل

يستكر الكلب
تاـ قليب يث
توجو د
ال يً فهماً ،أي النيدة والع ـ متدثداف معٌت ،فالنيدة عبارة عن د
د
ػاـ وميػل كامػل بطريػف
وتوجػو ت د
على أمر ،وقيل النيدة عبارة عن ا ػتكرار الكلػب علػى أمػر مطلػوب د
4
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التوجو الذي صدر عن ػوك –مػيفالً -أف ينتكػل مػن
الكصد إىل أمر مطلوب ،فهذا احًتاز عن د

توجهاً وميالً ،وكذا ااكل وال رب بطريف
يسمى (نيدة) بل د
مكاف إىل مكاف ،فإ دف ىذا االنتكاؿ ال د
العػػادة .وقيػػل أ دف املعرفػػة حتػػدث بفسػػك النيدػػة ،كمػػا يكػػوؿ ػػيدنا علػػي بػػن أ عالػػب –رضػػي

عنو" :-عرفس

بفسك الع ائم"(.)8

فالكصػػد ىػػو النيدػػة ،فالػػذي ينعكػػد قصػػده علػػى ػػيً ،فإ د ػػا تنعكػػد نيدتػػو علػػى ذلػػك ،والنيدػػة
اعت اـ إتياف عمل ،والكصد املرادؼ هلا ،ىو قصد بالفعل ،من جهة أندػو كػائن ،وىػو أيضػاً قصػده
() 9
ػل ػػوك قػػادـ علػػى الكيػػاـ بعمػػل مػػا أو
ػ
ك
ػدى
ػ
ل
ػائن
ػ
ك
ػد
ػ
ص
فالك
،
ػالكوة ،مػػن جهػػة أندػػو اكػػن
بػ د
د
االمتنػػاع عنػػو ،يػػث أ دف ىػػذا الكيػػاـ أو االمتنػػاع ،تكػػوف لػػو صػػورة ال ػػيً الػػذي ىػػو فيػػو عنػػدما

يرتك يف ذاتو على ما ُيتدمػو وجػوداً الكصػد بالفعػل ،فػال صػالة بػال نيدػة ،أي بػال قصػد ،فالصػالة

عنػػدما ارتكنػػس علػػى النيدػػة وجعلتهػػا مػػن ااركػػاف ال مػػن اابعػػاض ،فالنيدػػة (الكصػػد) فيهػػا كائن ػاً،
والكصد موجود بالفعل.
بالكوة ،كما يف اآل ار اليت يرتدبها الكانوف على اافعاؿ اجمل دػردة
والكصد اكن عندما ينهض د

ػاراً ،لكػػن –إف أصػػبح
مػػن الكصػػد ،فالطفػػل الصػػغَت غػػَت املميدػ  ،يضػػمن عنػػدما يرتكػػب فع ػالً ضػ د
ايد اً -فالكصد عنده اكن.
والكصد عند اعنساف ىو معيار إرادتو الباعنة ،وىو ضابط مػا انعكػد عليػو ع مػو ومػا أراد

ػتم الكػػانوف بتفصػػيل إرادة
حتكيكػو ،والكيكػػة الداخليدػػة ل نسػػاف تكػع مػػا وراً قصػػده ،وهلػػذا فكػد اىػ د
اعنسػػاف الباعنيدػػة علػػى إرادتػػو الظػػاىرة ،عنػػدما يتع ػ ددى ترجيثهػػا اعض ػرار بػػالغَت الػػذي ال يعلػػم
كيك ػ ػػة ال ػ ػػنفس املكمون ػ ػػة( ، )11كم ػ ػػا أ دف الع ػ ػػربة يف العك ػ ػػود ((للمكاص ػ ػػد واملع ػ ػػاين ال ل لف ػ ػػاظ
واملباين))(.)11
والكصػػد ححتركػػو الػػروح أو الػػنفس ،عنػػدما تريػػد أف تبلػػم مػػن أمرىػػا مبتغػػى ،والػػنفس ال حػ دد
ملبتغاىا ،فهي تكصد وتريد كل يً جيعلها يف أفضػل مػا تكػوف ،لكػن ا با ػها يف داخػل اجلسػد
توجو الع ـ ،فإ د ا توجهو على ما
كل ما تريد ،وبالتايل فإُدا عندما د
الب ري جعلها تعج عن حتكيف د
ىػػو مسػػتطاع للجسػػد إدراكػػو ،وحتكيػػف غايػػات اجلسػػد مكػػدور بالفعػػل ،دأمػػا حتكيػػف غايػػات الػػنفس
5
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ػالكوة ،أي اكػػن ،واجلمػػع بػػُت الكػػائن واملمكػػن دأُػػا الغايػػة متث دككػػة بالت كيػػد يف الكػػائن،
فيكػػوف بػ د
والكانوف يتعامل مع ما ىو كائن ال مع ما ىو اكن.

مكوف نفسي ،وىو كيفية من الكيفيات النفسػيدة الػيت تبػدأ باهلػاجس ،مث ااػاعر،
والكصد د

اهلم ،مثد الع ـ ،وبالع ـ ينعكد الكصد ،ف وؿ ما تنكدح النفس باهلػاجس ،لػذا
مثد حديث النفس ،مثد د

فإ دف ال وك عندما خياؼ ويحفاجئ نفسو بااوؼ ،يكوؿ أندو أصبح عنػده ىػاجس بػااوؼ ،فيػ يت
ااػػاعر ،فتوطػػر علػػى فكػػره ونفسػػو خػػواعر عديػػدة تكػػوف هلػػا علػػل عديػػدة ،فيتثػ ددث مػػع نفسػػو

ىم معػُت غػَت ُػائي ،فكػد يريػد اهلػرب أو املواصػلة
د
مرجثاً أحدىا على اآلخر ،حىت يصبح عنده د
فيهم إىل تػرجيح
التثرر أو علب مساعدة اآلخرين يف الكضاً على حالتو النفسيدة ،د
أو التك ددـ أو د

التوجػو ػو أحػد
توجو و اار ة أحػد االحتمػاالت ،فػإ دف ع مػو ػنعكد أخػَتاً علػى د
أحدىا ،فإذا د
ىذه االحتماالت ،وىنا ُيدث عنده (الكصد).
ػل فػن،
كل علػم ويف ك د
إ دف النماذج عندما تكوف موصوفة ،ونعٍت بػ (النماذج) ،النماذج يف د

()12
ػاص،
كما يف (النموذج الكانوين) يف علم الكػانوف ،ػواً يف الكػانوف اجلنػائي أو يف الكػانوف اا د

فإ دف الصفة املعطاة للنموذج قائمة على أ اس وجهػُت لػو ،وجػو مػادي ملمػوس و سػوس ،ووجػو

معنػػوي نفسػػي غػػَت مػػدرؾ بػػالواس ،لكندػػو معلػػوـ بطبيعػػة قػػرائن الػػاؿ الدالػػة علػػى وجػػوده وعلػػى
فعػػاؿ فيهػػا،
نوعػػو ،فااوصػػاؼ ال تطلػػف علػػى النمػػاذج اادياوػػا فثسػػب بػػل اػػا للكصػػد مػػن دور د

جمردة عن عبيعتها ،كما يف التص دػرؼ اجمل دػرد عػن السػبب ،كمػا يف
وإال أعلف على النماذج صفات د

مسند اجملاملة ،واجلرائم غَت العمدية ،فصفة (العمدية) دالة داللة قاععة على العنصر النفسي يف

النموذج اعجرامي .كذلك وصػف (العكػد) فالعكػد انعكػاد إرادات قبػل أف يكػوف انعكػاداً لو ػائل
التعبَت عنها ،وإال ملا جعل الكانوف الغلط عيباً من عيوب الرضا ،وملا رجح االعتماد علػى اعرادة
الظاىرة فيما بُت املتعاقدين وخلفهما العاـ(.)13
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والكصػػد منعكػػد دوم ػاً ،انػػو يظهػػر بالتثليػػل ال بالًتكيػػب ،فهػػو عنػػدما يكػػوف عنصػػراً يف

حالػػة ،فاكت ػػافو واكت ػػاؼ دوره قػػائم علػػى حتليػػل تلػػك الالػػة إىل مكوناو ػا املاديدػػة واملعنويػػة،

وبالتػايل نعػود ونًتاجػع ػو بيػاف أكػاف الكصػد موجػوداً أـ ال وىػذا عائػد إىل عبيعػة الكصػد كونػػو

مكوف نفسي يصعب ك فو إالد من خالؿ ظواىر الالة الدالة على وجوده.
د

وكػػوف الكصػػد منعكػػد ،أي ات ػ دد لالرتبػػاط مػػع مكونػػات الالػػة ااوىل كػػي يرتدػػب أ ػراً ،فػػال

املاديػػة ،ال علػػى امليفػػل –كمػػا
وجػػود لكصػػد غػػَت منعكػػد يف عاملنػػا ااػػارجي ،الكػػائم علػػى الظػػواىر د
يػػػذىب إىل ذلػ ػػك أفالعػ ػػوف( - )14أو علػ ػػى الصػ ػػور (صػ ػػور اا ػ ػػياً) -كم ػػا يػػػذىب إىل ذلػ ػػك

أر طو(- )15بل الكائم اا اس الذي يص دد رتيع الكرات الكادمة من الواقع ،ىو الكائم الكانوين
املعتمػػد علػػى الو ػػائل املاديػػة لًترتػػة الكصػػد إىل الواقػػع ،وتررتتػػو اعلػػو منعكػػداً دائم ػاً مػػع غػػَته

لًتتيب آ ػار قانونيػة .والكصػد املنعكػد ال يعػٍت ضػرورة انعكػاده مػع قصػد آخػر ،بػل قػد ينعكػد مػع

اىتم الكانوف بوضع حكم هلػذه الالػة ،أضػثس حالػة
املادة ،وبالكصد واملادة د
تتكوف الالة ،فإذا د
قانونية ،كما يف اال تيالً ،فاملػادة فيػو ىػو إحػراز مػاؿ منكػوؿ مبػاح ،والكصػد فيػو ،ىػو نيدػة دتلػك

ذلك املاؿ ،دأما الالة الكانونيدة فهو اال تيالً.

ػالًتدد حالػػة مرحليدػػة دإمػػا أف يًتاجػػع سػػا
والكصػػد ال ُيتمػػل الػػًتدد ،فهػػو توجيػػو الع ػ ـ ،فػ د

التوجو أصبح عازماً وقاصداً.
يتوجو إىل ما يريده ،وىو سذا د
عما يريده ،أو ينعكد ع مو و د
اعنساف د
كما أ دف الكصد يكوف دائماً ددداً ،فال وجػود لكصػد احتمػايل ،فالكصػد عنػدما يػدخل يف
الالة الكانونية ،يدخل بصورة ػ دددة لكػن قػد تًتتدػب علػى الفعػل اتػ ددد نتػائج قػد تكػوف متوقدعػة
و تملة لدى صاحب الكصد مع قبولو سػا ،وىنػا ال نسػتطيع أف نكػوؿ أ دف قصػده بػات احتماليػاً،
ففرضػػيدة االحتمػػاؿ حُيػ دددىا الكػػانوف ،فػػإذا مػػا أراد أف يحصػ دػور الالػػة الػػيت انعكػػد عػ ـ ال ػػوك مػػع
إجيادىا ،ب ُدا حالة تتطلدب قصد ،فإندو ليس من املهم أف يوصف ىذا الكصد ب ندو احتمػايل أـ ال،

اندو ال وجود لالحتماؿ يف املكاصد ،ىذا من جهة ،وال وجود للثاالت الػيت تكػوف فرضػيات إالد
مػػن زاويػػة عبيعػػة الالػػة والػػاكم هلػػا ،مػػن حيػػث عبيعػػة أحػػد مكوناوػػا ،علػػى فػػرض أف الكصػػد مػػن
املمكن أف يكوف احتمالياً ،وىذا من جهة أخرى.
7
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املوجػو ػو حالػة
والكصد قد يكوف بسيطاً وقد يكوف مردكباً ،فالكصد البسيط ىو الكصػد د
املوجػو ػو حالػة ذات عبيعػة
ذات عبيعة واحدة ،فػالغرض منهػا واحػد ،دأمػا الكصػد املردكػب فهػو د

م دوجػػة ،وأغراضػػها متع ػ دددة ،فكػػد ينعكػػد لل ػػوك يف حالػػة واحػػدة( ،قصػػداً مػػدنياً) و(قصػػداً
جنائياً) ،كما قد ينعكد جلهة ما من خالؿ صػفكة واحػدة (قصػداً يا ػياً) و(قصػداً مػدنياً) يف آف
واحد ،أو مكاصد كيفَتة ،فيضرب الكاصد قصده (عصفورين جر واحد).

والكصد –عموماً -قد يكوف حسناً وقد يكوف يئاً ،وال ميكػن أف يكػوف مػن خػالؿ ىػذا

الوجػو ات جػاً بػػُت اال نػػُت ،فاعنسػاف دإمػػا أف يكػػوف حسػػن الكصػد (حسػػن النيدػػة) أو ػػيً الكصػػد
مكر ،دأما الكصد السػيً فهػو توجيػو العػ ـ
( يً النيدة) ،والكصد السن ىو توجيو الع ـ و أمر د
و أمر منكر .وىنا فنثن خنتلف مع من ذىب إىل تكسيم النيدة إىل أنواع ال ة(: )16
وجل.
 -1النيدة الصافية :وىي اليت باعيفها فكط لكاً ع د د
 -2النيدة الكدرة :وىي اليت باعيفها الرياً وعلب اجلاه والدنيا.

 -3النيدة املمت جة :وىي مراتب خمتلفة (ولكل درجات ادا عملوا).

ففض ػالً عػػن أ دف ىػػذا التكسػػيم ىػػو تكسػػيم معػػاريف صػػويف ،فهػػو ال يصػػلح لعمػػوـ مفهػػوـ

الكصد ،ال يدما يف العلوـ (الفي يكية) أي اليت اعل من الظواىر الً احكامها ،فالكصد عنػدما

يكوف موجوداً لدى اعنساف يف حالة ترتكن بذاوا على ىذا الكصػد ،فػإ دف الالػة تكتسػب آ ارىػا
ا دف الكصد بالوصف الظاىر لو قد دااو إىل تلك اآل ار ،ال نستطيع أف نكوؿ اكالُت:

ااوؿ :أ دف ىنػػاؾ قصػػداً اتػ ج بػػُت الكصػػد السػػن والكصػػد السػػيئ ،ا دف ىػػذا امتػ اج بػػُت
د

ض ددين وىذا ال جيػوز منطكػاً( ، )17فػال مػ يج بػُت السػن والكػبح اُمػا ليسػا فكػط متعارضػاف بػل

متناقضاف أيضاً(.)18
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اليفاين :إ دف إ بات الكصد يكع على اجلهتُت ،فيجب إ بات الكصد السن كما جيػب إ بػات

ػك وينتهػػي بػػو ،وىػػذا ىػػو
الكصػػد السػػيئ ،وىػػذا ال جيػػوز فهػػو إىػػدار للثكيكػػة ،كمػػن يبػػدأ بال ػ د

مضموف انتكاد أفالعوف للسومستطائيُت( ، )19وىو بالتايل إىدار للث دف ناجم عن ضياع الكيكة،
(أي الكصػػد السػػن)( ، )21إميانػاً منػػو أ دف ااصػػل يف اعنسػػاف بػراًة
فػػافًتاض الكػػانوف حسػػن النيدػػة د
الذمة تعٍت براًة قصد صاحبها فمن يدعي خالؼ ذلك فعليو إ بػات ( ػوً النيدػة)
الذمة ،وبراًة د
د
أي الكصد السيً ،فااصل جيػب أف يكػوف موجػوداً يف رتيػع الػاالت الكانونيدػة ،ال مكػاف البػدً

انتهاً لتثكيف الكيكة.
ً

وصػػورة الكصػػد أحيانػاً تكػػوف مػػن النػػوع السػػن ،وأحيانػاً تكػػوف مػػن النػػوع السػػيً مػػع أ دف
الصورة ذاوا للكصد ،فكصد التملدك ميفالً قد يكوف قصداً حسناً يف حالة اال ػتيالً ،وىػو نفسػو

قد يكوف قصداً يئاً يف حالة يد الضماف.
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ادلبحث انثاَي
ّ
ّ
ياهيـت انمصـذ ادلســًى يف انماَىٌ
(انمصذ اجلُائي)

ػاـ ،نػرى مػن الضػروري
تعرفنا يف املبثث ااوؿ على حتديد مفهوـ الكصد بوجو ع د
بعد أف د

أف نوضح معٌت الكصد اجلنائي ،ذلك أف الدور الذي يرمسو الكػانوف للكصػد ال خيػرج عػن إعػالؽ
أحػػد الوصػػفُت علػػى الكصػػد ،الكصػػد اجلنػػائي –وىػػو مػػا أضػػثى ابت ػاً يف مفهػػوـ الكػػانوف والفكػػو

ػح
والكضػػاً ويف عػػرؼ التػػداوؿ البثيفػػي يف جمػػاؿ العلػػوـ الكانونيدػػة ،أو –الكصػػد املػػدين -إ دف صػ د
التعبَت ،وىنا ال ب دد أف نسبف التعريف بالكصد اجلنػائي دتهيػداً علمػاً لتمييػ الكصػد املػدين منػو ،إذ
أدى إىل
أ دف فكهاً الكانوف اجلنائي قد وضعوا أ ساً تفصػيلية مهمػة للكصػد اجلنػائي ،اامػر الػذي د
عامػػة
مكوناتػػو املوضػػوعية ومسػػلت ماتو البثيفيدػػة الكائمػػة ،والػػيت يكػػوـ سػػا عمػػل نظريدػػة د
ا ػػتجماع د

عامة للكصد اجلنائي اعتمدىا الفكػو وأ د ػس هلػا وتبنداىػا الكػانوف يف
متكاملة ،وفعالً وضعس نظرية د
الكواعد املنظمة للجرائم العمدية.

ػتكر علػى
التطرؽ ملفهوـ الكصد اجلنائي ،ال بػ دد مػن توضػيح أف الفكػو اجلنػائي قػد ا د
وقبل د

()21
أ دف لفظ (الكصد) مرادؼ ملعٌت (العمد)  ،واملكصود سما أ دف الفعل الذي حدث قد جاً متدفكاً
مع ما كاف يريده فاعلو ،والكصػد اجلنػائي مكانػو يف الػركن املعنػوي للجرميػة ،إذ أ دف اجلرميػة تتك دػوف
()22
ماديػات اجلرميػة ،وتتضػمن ال ػة
ػادي ومعنػوي  ،والػركن املػادي مييفدػل د
–يف العادة -من ركنػُت م د

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

ػتكر الفكػػو يف الكػػانوف اجلنػػائي علػػى مبػػدأ يكضػػي بػ دف ما دديػػات اجلرميػػة ال تن ػػئ
ومػػن مثد ا ػ د
مس ػػؤولية وال تس ػػتوجب عكابػ ػاً م ػػا مل يت ػػوافر إىل جانبه ػػا العناص ػػر النفس ػػية ال ػػيت يتطلبه ػػا كي ػػاف
اجلرمية( ،)24والكصد قد يػوحى بػو أندػو اعرادة ذاوػا ،وقػد يكصػد بالكصػد اجلنػائي أندػو جمػرد االاػاه
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املوػػالف للكػػانوف الػػذي يسػػبف اعرادة دوف أف ي ػػمل اعرادة ذاوػػا ،فيكػػوف الكصػػد اجلنػػائي ىػػو

د
ػل
االا ػػاه اعرادي وح ػػده ،ويتطل ػػب إىل جانبػػػو عناص ػػر أخ ػػرى ح ػػىت تت ػػوافر لل ػػركن املعن ػػوي ك ػ د
مكومات ػػو( ، )25وىنال ػػك م ػػن ي ػػرى يف الكص ػػد اجلن ػػائي أندػػو اعرادة ذاو ػػا د
واالا ػػاه ال ػػذي ينس ػػب
د
إليه ػػا( ،)26وبعي ػػداً ع ػػن التفص ػػيالت فك ػػد ظه ػػرت نظريتػ ػاف أ ا ػػيتاف يف حتدي ػػد مفه ػػوـ الكص ػػد
التصور.
اجلنائي ،مها :نظرية اعرادة ونظرية العلم أو
د
ً

أوالَ :ظريت اإلرادة يف انمصذ

يػػذىب الفكػػو اجلنػػائي التكليػػدي إىل أ دف الكصػػد اجلنػػائي يتطلدػػب توجيػػو اجلػػاين إرادتػػو ،ػػو

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

املكوف للجرمية وإرادة نتيجتو اليت
فالكصد اجلنائي ،سب نظرية اعرادة ىو إرادة الفعل د

كل واقعة تدؿ على أف الفعل الذي
يتميفدل فيها االعتداً على ال دف الذي ُيميو الكانوف وإرادة د
ماديات اجلرمية ،وعلى ذلك فإ دف توقع النتيجة
ارتكبو اجلاين ىو فعل إجرامي وأندو يع دد ج ًاً من د

اليت تًتتب على الفعل والعلم بالوقائع اليت تعطي الفعل املادي داللتو اعجراميدة مث إرادة إرتكاب

ىذا الفعل املادي ىي عناصر غَت كافية وحدىا لتوافر الكصد اجلنائي ،واملالحظ أُدا العناصر
نفسها اليت نادت سا نظرية العلم –حسب ما نرى -وعلى ذلك فإندو يتعُت إضافة إرادة
كل الوقائع اليت تعطي الفعل داللتو اعجراميدة
النتيجة اعجراميدة إىل تلك العناصر ،وكذا إرادة د
وذلك حىت يكفي الكػ ػ ػوؿ بتػ ػ ػوافر الكص ػ ػد اجلنػ ػ ػائي يف ح دف اجلػ ػ ػ ػاين وذلك سب ما ج ػ ػ ػ ػاًت

بو نظريػ ػ ػة اعرادة(.)28

ويدعم أنصار ىذه النظرية مذىبهم دجة مفادىػا أ دف العلػم وحػده حالػة نفسػيدة جم دػردة مػن

ػل صػفة إجراميدػة ،فالكػػانوف ال ميكنػو إ ػباغ وصػػف اعجػراـ علػى جمػػرد ،العلػم( ،ذلػك أ دف اػػر
كد

العلػػم اجملػ دػرد ينػػاقض املبػػادئ اا ا ػػيدة يف الكػػانوف الػػديث الػػيت تكػ دػرر أ دف التجػػر يحسػػبم علػػى

جمردة ،وملػا كػاف الكصػد اجلنػائي يف جػوىره وضػعاً خمالفػاً للكػانوف،
اافعاؿ ال على حاالت نفسيدة د
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ون ػػاعاً نفسػػياً يصػػفو ال ػػارع بػػاعجراـ ،فػػال ميكػػن أف يكػػوـ علػػى جمػػرد العلػػم ،بػػل ال بػ دد فيػػو مػػن

دااػػاه ض ػ دد الكػػانوف ،ويف ن ػػاط نفسػػي يرمػػي إىل غايػػة غػػَت م ػػروعة ،وىػػذا د
االاػػاه اعجيػػا أو
جيرمهػػا الكػػانوف ،فػػالفرؽ بػػُت
الن ػػاط النفسػػي ىػػو اعرادة حػػُت تسػػعى إىل إحػػداث الوقػػائع الػػيت د

ػتكرة ،يف حػػُت أ دف اعرادة دااػاه ون ػػاط ،والعلػػم وضػػع ال
العلػم واعرادة ،أ دف العلػػم حالػػة ابتػة مسػ د

ُيفػػل الكػػانوف بػػو ،يف حيػػو أ دف اعرادة يتثػ دػرى ال ػػارع د
باااىهػػا ويسػػبم عليهػػا وصػػف اعجػػراـ إذا
ا رفس يف ىذا د
االااه)(.)29
ونظريدػة اعرادة ال تكتفػػي فكػػط أ دف يعلػػم اجلػػاين فعلػػو اعجرامػػي ومػػا يرتبػػو ىػػذا الفعػػل مػػن

نتػػائج ،بػػل جيػػب أف يكػػوف قػػد أراد الفعػػل وقػػد أراد النتيجػػة ،وىػػذا مػػا جيعػػل اجلرميػػة توصػػف ب دُػػا

عمدية ا دف الكصد اجلنائي ىو الركن املعنوي للجرائم العمدية(.)31

تعمػد النتيجػة املًتتبػة
وقيل أ دف اعرادة ىي تعمد الفعل امل د
ػادي أو الػًتؾ ،دأمػا الكصػد فهػو د

ػك مػػن اعرادة ،والعالقػػة بينهمػػا عالقػػة خصػػوص
علػػى الفعػػل ،فهػػو –أي الكصػػد اجلنػػائي -أخػ د
بعموـ ،فالكصد اجلنائي يسػتل ـ حتمػاً تػوافر اعرادة ،دأمػا تػوافر اعرادة فػال يسػتتبع تػوافر الكصػد

اجلنائي دائماً(.)31

نفرؽ بُت الكصدين
وإ دف اعتبار إرادة النتيجة عنصراً جوىرياً للكصد اجلنائي ،يكفل لنا أف د

املبا ػػر واالحتم ػػايل( ، )32ا دف اعرادة يف الكصػػد املبا ػػر أقػػوى م ػػن حيػػث كفاًو ػػا مػػن الكص ػػد
االحتمػػايل وذلػػك إذا مػػا دااهػػس ب ػػكل مبا ػػر إىل النتيجػػة اعجراميدػػة ،وعلػػى ذلػػك فػػإ دف العلػػم

وحده ال يكفي للتميي بُت الكصد املبا ر والكصد االحتمايل ،ا دف العلم ال تتفاوت درجاتو فهػو

وإما ال يتوافر(.)33
دإما أف يتوافر بالنسبة للنتيجة د

واعرادة املتدجهػػة ػػو حتكيػػف ػػيً معػ دػُت ،تتضػ دػمن بػػذاوا تصػ دػور عالقػػة السػػببية بػػُت الفعػػل
ػتكر عليهػا الفكػو يف
والنتيجة ،إذ أ دف للمسببات أ باب ،وىػذا ىػو فثػوى نظريػة السػببية الػيت ا د

والتصور يف الواقع مرحلة خيتارىػا الفكػر النفسػي ليكتمػل يف النهايػة
مواجهة النظرية الغائيدة(، )34
د
بالعمل اعرادي ،وعليو فإ دف اامور املستثيلة اليت ال ميكن حتكيكها تكوف إرادوا أيضاً مستثيلة،
وأقصػػى مػػا يكػػوف التفكػػَت فيػػو ىنػػا ،يكمػػن يف صػػورة التمػ دػٍت والرغبػػات ،ومػػن مثد تصػػور النتػػائج
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تصورىا إعالقاً يعٍت عدـ توافر الكصد اجلنائي ،ا دف ا تثالة النتيجة
باعتبارىا مستثيلة أو عدـ د

ىامػة والزمػة يف اكتمػاؿ
معناه انعداـ دل اعرادة ،كما أ دف عػدـ تص دػور النتػائج يعػٍت فكػداف حلكػة د
العمل اعرادي الذي يحع دد الزماً بدوره لت يس الكصد اجلنائي(.)35

واجلرميػػة ليسػػس غايػػة اجلػػاين ،بػػل ىػػي و ػػيلة لتثكيػػف ىػػدؼ يف نفسػػو دااهػػس إرادتػػو إىل

اصها البعض(:)36
حتكيكو ،وىناؾ حاالت ميكن أف يستوضح فيها العمد (إرادة النتيجة) د

حالػ ػػة مػ ػػا إذا كانػ ػػس النتيجػ ػػة اعجراميدػ ػػة ىػ ػػي الغػ ػػرض الػ ػػذي يهػ ػػدؼ اجلػ ػػاين لتثكيكػ ػػو عرضػ ػػاً
وإ باع رغباتو.

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

حالػػة مػػا إذا كانػػس النتيجػػة املرتبطػػة بالنتيجػػة املكصػػودة ضػػرورية الوقػػوع يػػث أ دف وقػػوع النتيجػػة

املكصودة يكوف نتيجة حتميدة ل وىل.
دأما الاالت الػيت ال يتػوافر فيهػا العمػد فهػي حالػة تعلدػف الرغبػة بنتيجػة مسػتثيلة النعػداـ
تصور وقوع النتيجػة( ، )37وتعػ دد نظريػة اعرادة يف تعريػف الكصػد،
دل اعرادة ،وكذا حالة انعداـ د

النظريػػة الس ػػائدة يف الفكػػو الفرنس ػػي والفكػػو اعيط ػػايل( )38والفكػػو اامل ػػاين( )39أيضػػاً ودتيفدػػل الفك ػػو

التكليدي يف تعريف الكصد اجلنائي.

ّ
ً
ثاَياَ :ظريت انتصىر أو انعهى يف انمصذ

ذىب بعض ال ح دراح ااملاف يف حتديد مدلوؿ الكصد اجلنائي مػذىباً آخػر مؤ د سػاً علػى مػا

اعتكػػدوا أندػػو مييفدػػل حكػػائف الػػنفس الب ػػريدة ،ا دف أصػػل التصػػرفات الواعيػػة ىػػو إحسػػاس بلػ دذة تبغػػي

النفس حتكيكها أو ب مل تػروـ إبعػاده ،فػإذا مػا قػاـ بػالنفس ىػذا اعحسػاس أو ذاؾ ن ػط الفعػل إىل
تصور النتيجػة املًتتبػة علػى ىػذا
تصور الو يلة د
املؤدية إىل حتكيف ما تبتغيو من ىدؼ ،اا يف ذلك د
د
التصػ دػرؼ ،إذا مػػا داختػػذ صػػورة ػػلوؾ إجرامػػي معػ دػُت ،وبالتػػايل إ دف إرادة اعنسػػاف تتعلدػػف ا ػػاعره
ػح أف توصػػف ب دُػػا
فتدفعػػو إىل حركػػة اختياريػػة جسػػميدة أو عضػػليدة معيدنػػة ،ىػػي وحػػدىا الػػيت تصػ د
إراديدة أو غَت إراديدة ،وال تتعلدف بالنتيجة ،ون اط اجلاين ىو وحده مظهػر تصػميمو اعرادي ال دػر،
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ضثو ميفالً اا تاذ بيكر وىو أحد أنصار ىذه النظريدة يف
ال نتيجة ىذا الن اط( ،ذلك على ما و د
صوروا الدييفة)(.)41
فاعرادة ال يطرة هلا على إحداث النتيجة ،وإ ػا تكتصػر ػيطروا علػى الفعػل ،فثػدوث
النتيجة ذترة لكػوانُت عبيعيػة حتميدػة ال ػيطرة عرادة اعنسػاف عليهػا ،دأمػا إتيػاف الفعػل فهػو الػذي
ميك ػػن أف يك ػػوف ذت ػػرة لػ ػ رادة إذا م ػػا دااه ػػس إىل التػ ػ َت عل ػػى أعض ػػاً اجلس ػػم وإىل جعله ػػا تػ ػ يت
الركات العضويدة اليت يفًتضها الفعل ،فالنتيجة ،ال ميكن أف تكوف موضػوعاً لػ رادة اف اعرادة
تف ػػًتض الس ػػيطرة عل ػػى ػػبيل حت دك ػػف النتيج ػػة( ،أي تف ػػًتض ا ػػتطاعة إح ػػدا ها وا ػػتطاعة ع ػػدـ

إحػػدا ها) ،علػػى وفػػف م ػػيئة صػػاحب اعرادة ،فليسػػس اعرادة مرادفػػة للرغبػػة ،بػػل ىػػي ػػيطرة

نفسيدة على موضوعها ،وعلى ىذا النثو فػإ دف الكػوؿ بػ دف اعرادة قػد دااهػس إىل إحػداث النتيجػة

قػػوؿ يفػػًتض إ بػػات ػػيطرة اجلػػاين علػػى الكػػوانُت الطبيعيػػة الػػيت تعمػػل علػػى إحػػدا ها ،وىػػو إ بػػات

تصوره)(.)41
يستثيل على العكل د

إ دف الوقػػائع وتصػػور الكػػانوف هلػػا ،لػػيس اكػػدور اجلػػاين أف يكػػوف مريػػداً هلػػا مػػن عدمػػو ،إ د ػػا

يتصورىا أي يعلم سا من عدمو ،فػالعلم يعػ دد وحػده كافيػاً لتػوافر الكصػد اجلنػائي علػى
اكدوره أف د
وف ػػف ى ػػذه النظري ػػة ،إذ أ دف العل ػػم ى ػػو ال ػػذي يعط ػػي إرادة الفع ػػل ص ػػفتها اجلنائي ػػة ي ػػث يتك ػ دػوف

اجموعهػػا الكصػػد اجلنػػائي( ، )42ولػػن تضػػيف إرادة اجلػػاين املتدجهػػة ػػو النتيجػػة أو إرادة الوقػػائع
اليت حت ددد الداللة اعجرامية للفعل جديداً إىل فكرة الكصد اجلنائي ،فوجو ااطيئة يف الكصد ،ىو

العلم بالنتيجة اليت يؤدي إليها الفعل ،واعقباؿ على الفعل على الرغم من ىذا العلم ،فاجلػاين ال

يعاقػب اجػ دػرد أندػو توقدػػع النتيجػػة اعجراميدػة ،ولكندػػو يعاقػب انػػو أتػػى الفعػل علػػى الػرغم مػػن ذلػػك
التوقدع ،فتوقدعو للنتيجة كاف جيب أف ُيرفو عن اقًتاؼ الفعل املؤدي هلػا ،دأمػا إرادتػو هلػا فػال تػ َت

هلا على النتيجة اُدا واقعة اوجب ما تفرضو قوانُت الطبيعة.
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ً
ثانثا :انتىفيك بني انُظريتني ودحذيذ يفهىو راج نهمصذ اجلُائي

إ دف النظػػريتُت –نظريػػة اعرادة ونظريػػة العلػػم -تتدفكػػاف أكيفػػر ادػػا ختتلفػػاف ،فجػػوىر اتدفاقهمػػا

قػػائم علػػى أ ػػاس أ دف الكصػػد اجلنػػائي يتكػ دػوف –مػػن حيػػث املبػػدأ -مػػن عنصػػرين مهػػا(( :العلػػم
واعرادة)) ،لكػػن نظريػػة العلػػم تكصػػر دااػػاه اعرادة إىل الفعػػل دوف النتيجػػة ،علػػى حػػُت أ دف نظريػػة

ػل
اعرادة تو ػػع نطػػاؽ الكصػػد ح
وحتػػدد مضػػمونو يف ضػػرورة دااػػاه اعرادة إىل الفعػػل والنتيجػػة .ولعػ د
أنصار العلم قد فهموا اعرادة على و مغاير لفهم أنصار نظريدة اعرادة هلا ،فاعرادة -على وفف
أنصار نظرية العلم -ىي ن اط نفسي من ئ للفعػل و دػرؾ لػو فثسػب ،فلػيس اكػدورىا د
االاػاه
موجػػو إىل غايػػة
ػػو النتيجػػة ،دأمػػا اعرادة –علػػى وفػػف أنصػػار نظريػػة اعرادة -فهػػي ن ػػاط نفسػػي د

معينة دوف أف يتطلب ذلك السيطرة على بيل حتكيف ىذه الغاية.

فلػػو كػػاف أنصػػار اعرادة ػػلموا افهػػوـ اعرادة علػػى وفػػف نظريػػة العلػػم ،امكػػن الكػػوؿ أ دف
التوجػػو ،فػػاعرادة ن ػػاط نفسػػي إذا مػػا دااػػو إىل
النظػػريتُت تنصػػهراف يف بوتكػػة واحػػدة التدفاقهمػػا يف د
حتريك أعضاً اجلسم ػو التث دػرؾ والعمػل ،أو الػًتؾ مػىت كػاف العمػل املػًتوؾ واجبػاً أداؤه ،فإ دُػا

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

ػل يف التسػػيَت والتويػػَت( ،)43فلػػو كنػػس موظدف ػاً يف دائػػرة،
يف نظػػر الكػػانوف ،وىػػذا نكػػاش عويػػل اػ د
فالػػدواـ يف الػػدائرة واقػػع ال ػػاؿ مػػع وجػػودؾ أو بدونػػو ،لكػػن إرادتػػك يف التمتدػػع بإجػػازة وعػػدـ

الػذىاب إىل الػػدائرة ،أو الػػذىاب إليهػػا يف فػػًتة اعجػػازة بكطعهػا ،قػػد يفعػػل وقػػائع حتصػػل بالػػدائرة

تكوف أنس عرفاً فيها –بإرادتك ،-وقد ترتكب فعالً ،تعلم أندو يؤدي نتيجػة ال يرضػاىا الكػانوف،

ومػػع ذلػػك تك ػ ددـ عليػػو ،فباعقػػداـ علػػى الفعػػل تكػػوف قػػد أردت –مػػع إرادتػػك للفعػػل والعلػػم بػػو

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

دااه ػػس إلي ػػو نظري ػػة اعرادة( ،)44عل ػػى ال ػػرغم م ػػن أ دف ال ػػبعض ق ػػد ا ػػتكوى جج ػػو يف التصػ ػ ددي

ملنطكها( ،)45فػاختالؼ النظػريتُت –وفػف مػا يػراه الػبعض( - )46لػيس علػى اال ػتعماالت اللفظيػة
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ومعانيها ،بل أ دف الكصد االحتمايل قد اختلػف مفهومػو علػى وفػف النظػريتُت( ،)47لكػن ااى دػم مػن

ذلػػك أ دف الػػبعض( )48قػػد بكػػي علػػى قناعػػة ػػابكة لػػو يف عػػدـ تصػػور منطكيػػة أف تتدجػػو اعرادة ػػو
فإُػا ال ختػرج عػن وصػفها جم دػرد
متوجهػة إىل نتيجػة مػا ،د
حتكيػف النتيجػة ،فػاعرادة عنػدما يحكػاؿ دأُػا د

التصور اا ي يت:
رد البعض( )49على ىذا
رغبة أو أمنية ،وقد د
د

املادي ونتيجتو باملعٌت الدارج ال
أ -إ دف أنصار نظرية اعرادة يستعملوف تعبَت إرادة الفعل د

الفٍت يف علم النفس ،وىذا املعٌت الدارج يستعمل ((إرادة اعنساف أمراً)) اعٌت رغب فيػو
باملعٌت د

أو دااػػو إليػػو اااى ػاً حػ دػراً أو ػػو ذلػػك ،فكػػوهلم(( :أ دف الكصػػد اجلنػػائي ىػػو توجيػػو إرادة اجلػػاين إىل
ػادي ونتيجتػػو املبا ػػر)) ال يفيػػد أكيفػػر مػػن انصػػراؼ (رغبػػة) اجلػػاين إىل ارتكػػاب
ارتكػػاب الفعػػل املػ د

ىذا الفعل وحتكيف نتيجتو املبا رة ،وىذا املعٌت الدارج ىو املستعمل يف لغػة الكػانوف كلدمػا احتػاج

اامػر فيػو إىل التعبػػَت بػاعرادة عػن الرغبػػة وىػو بػدوره ال يتعػػارض حػىت مػع املعػػٌت الػدارج يف علػػم

النفس د
الااه اعرادة ،ففي الكانوف املدين يكاؿ ميفالً أ دف العكد وليد إرادتُت متطابكتُت اعٌت رغبتُت

متكػابلتُت ،وال يحكػػاؿ ب ندػػو وليػد "علمػػُت أو تصػ دػورين متكػابلُت" .ويف الكػػانوف الد ػػتوري يحكػػاؿ" :أ دف
تصورىا".
الكانوف وليد إرادة د
اامة ،وال يحكاؿ أندو وليد علمها أو د
ب -إنو إذا كانس إرادة اجلػاين ىػو ػبب ن ػاعو العضػلي الػذي قػد يتدوػذ صػورة ػلوؾ

إجرامػػي معػ دػُت ،وكػػاف ىػػذا السػػلوؾ ىػػو ػػبب النتيجػػة ،فتكػػوف إرادة اجلػػاين ىػػي بالتػػايل ػػبب

النتيجة ،وتكوف قد انصرفس إىل حتكيكها على الوجو الذي قدرتو،
فيصح اعتبارىا مصػدراً أصػلياً
د
مستكل عن السببيدة ،كما أ دف السببية يف الكػانوف غَتىػا يف
هلا على أيدة حاؿ ،مثد إ دف الكصد اجلنائي
د
الفلسفة أو علم النفس ،فكلما بس أ دف اجلاين أراد الفعل اعجرامي ،فهو –يف الكانوف -قد أراد

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

 )1تعريفات أخرى للكصد اجلنائي:

وقػ ػػد تع ػ ػ دددت تعريفػ ػػات الكصػ ػػد اجلنػ ػػائي يف الفكػ ػػو ا ػ ػػتناداً إىل تػ ػػرجيح مػ ػػذىب نظريػ ػػة

اعرادة ،فػ ػ ػػذىب ال ػ ػ ػػبعض( )51إىل تعريفػ ػ ػػو ب ندػ ػ ػػو( :عل ػ ػ ػػم بعناصػ ػ ػػر اجلرمي ػ ػ ػػة وإرادة متدجه ػ ػ ػػة إىل
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حتكيػػ ػػف ىػػ ػػذه العناصػ ػ ػػر أو إىل قبوهلػ ػ ػػا) ،وعػػ ػػرؼ مػػ ػػن قبػ ػ ػػل ال ػ ػػبعض اآلخ ػ ػػر( )52ب ند ػ ػػو( :عل ػ ػػم

مرتك ػ ػػب الفع ػ ػػل املك ػ ػ دػوف للجرمي ػ ػػة بت ػ ػػوافر عناص ػ ػػرىا د
واا ػ ػػاه إرادت ػ ػػو إىل ارتك ػ ػػاب الفع ػ ػػل وإىل
إحػ ػػداث النتيجػ ػػة الػ ػػيت يحعاقػ ػػب الكػ ػػانوف عليه ػ ػػا يف ىػ ػػذه اجلرميػ ػػة) .وعػ ػ دػرؼ قػ ػػانوف العكوب ػ ػػات

العراقػ ػ ػػي(( :)53الكصػ ػ ػػد اجلرمػ ػ ػػي :ىػ ػ ػػو توجيػ ػ ػػو الفاعػ ػ ػػل إرادتػ ػ ػػو إىل ارتكػ ػ ػػاب الفعػ ػ ػػل املكػ ػ ػ دػوف
للجرمية ىادفاً إىل نتيجة اجلرمية اليت وقعس أو أيدة نتيجة جرميدة أخرى)(.)54

ونسػػتطيع تعريػػف الكصػػد اجلنػػائي ب ندػػو (( :ااػػاه إرادة ال ػػوك إىل ارتكػػاب فعػػل يع ػ دده

الكػػانوف جرميػػة ،عاملػاً أندػػو حخيػػالف الكػػانوف ،ىادفػاً حتكيػػف نتيجػػة إجراميدػػة عاملػاً دأُػػا واقعػػة كمسػػبب
للفعػػل الػػذي دااهػػس إرادتػػو إىل اقًتافػػو)) .وسػػذا التعريػػف يتدضػػح أ دف الكصػػد اجلنػػائي يتكػ دػوف مػػن

عنصرين مها:

 إرادة الفعل والنتيجة. -العلم بالفعل والنتيجة.
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ادلبحث انثانث
ّ
ّ
ياهيـت انمصـذ غري ادلسًى يف انماَىٌ
(انمصذ ادلذَـي)

ػػبف وأف أ ػػرنا ملعػػٌت مصػػطلح النيدػػة ،والنيدػػة والكصػػد قػػد يحسػػتعمالف يف خمتلػػف العلػػوـ

والفنػػوف اعػػٌت واحػػد ،دأمػػا يف نطػػاؽ الكػػانوف فيسػػتعمل املصػػطلثاف يف نصػػوص الكػػانوف املػػدين

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

التعسف ىو قصد اعضرار بالغَت(.)55
أ.
التعسف يف ا تعماؿ ال دف :إذ من بُت حاالت د
د

ػا الص ػػادر م ػػن امل ػػدين ل ض ػػرار بدائني ػػو ،أو تفض ػػيل بعض ػػهم عل ػػى بع ػػض دوف
ب.قص ػػد الغ ػ د
ح دف(.)56

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

د .حت دػوؿ يػػد اامانػػة إىل يػػد ضػػماف :إذ تنكلػػب يػػد اامانػػة إىل يػػد ضػػماف ،إذا كػػاف صػػاحب اليػػد
ولو بغَت قصد التملدك قد حبس ال يً عن صاحبو دوف ح دف أو أخذه بغَت إذنو(.)58

ﮬ .رؤية املبيع بكصد ال راً :فإذا رأى وك يئاً بكصد رائو مثد ا ًتاه بعد مػ ددة وىػو يعلػم
أندػو ال ػػيً الػػذي كػػاف قػػد رآه ،فػػال خيػػار لػػو إالد إذا وجػػد ال ػػيً قػػد تغػ دػَت عػػن الػػاؿ الػػذي رآه
فيو(.)59
ػل م ػػن أح ػػرز ،بكص ػػد التملدػػك ،منك ػػوالً مباحػ ػاً ال مال ػػك ل ػػو
و .اال ػػتيالً عل ػػى املباح ػػات ،فك ػ د

ملكو(.)61

ز .حتوؿ املاؿ املنكوؿ اململػوؾ علػى مبػاح :إذ يصػبح املنكػوؿ مباحػاً إذا ختلدػى عنػو مالكػو بكصػد

الن وؿ عن ملكيدتو(.)61
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ػل تصػ ػ ػػرؼ ناقػ ػ ػػل
ح .تصػػ ػػرفات املػ ػ ػػريض مػ ػ ػػرض املػ ػ ػػوت املنعكػ ػ ػػدة بكصػ ػ ػػد التػ ػ ػ د
ػربع ،إذ أ دف كػ ػ ػ د
ػربع بػ ػػو واتابػ ػػاة ،يعتػ ػػرب كلدػ ػػو أو
للملكيدػ ػػة يصػ ػػدر مػ ػػن ػ ػػوك يف مػ ػػرض املػ ػػوت مكصػ ػػود التػ ػ د

بك ػػدر م ػػا في ػػو م ػػن اب ػػاة تص ػػرفاً مض ػػافاً إىل م ػػا بع ػػد امل ػػوت وتس ػػري علي ػػو أحك ػػاـ الوص ػػيدة أيدػ ػاً
كانس التسمية اليت تحعطى لو(.)62

ويػ ػ يت لف ػػظ (الكص ػػد) ال ػػوارد فػ ػػي ال ػػاالت السػ ػػابكة ،اع ػػٌت (النيدػ ػػة) كم ػػا أ دف امل ػ ػ دػرع –
باملكابل -ا تعمل مصطلح (النيدة) ،وقصد سا مصطلح (الكصد) ،ومن بُت ا تعماالت النيدة:
 )1حسن النيدة و وئها يف التصرفات الكانونية ،ويف كسب الكوؽ العينية وحيازوا(.)63
ػربع يف قض ػػاً دي ػػن الغ ػػَت :ف ػػإذا قض ػػى أح ػػد دي ػػن غ ػػَته ب ػػال أم ػػره ػػكط ال ػػدين
 )2نيد ػػة الت ػ د
عػ ػػن املػ ػػدين ػ ػػواً قبػ ػػل أو مل يكبػ ػػل ويعتػ ػػرب الػ ػػدافع متربع ػ ػاً ال رجػ ػػوع لػ ػػو علػ ػػى املػ ػػدين

ب ػ ػػيً اػ ػػا دفعػ ػػو بػ ػػال أمػ ػػره ،إالد إذا تبػ ػ دػُت مػ ػػن الظػ ػػروؼ أ دف للػ ػػدافع مصػ ػػلثة يف دفػ ػػع

التربع(.)64
الدين أو أندو مل تكن عنده نيدة د

 )3النيدػػة يف حتػػوؿ العكػػد :فػػإذا كػػاف العكػػد بػػاعالً وتػػوافرت فيػػو أركػػاف عكػػد آخػػر فػػإ دف العكػػد
يكػػوف صػػثيثاً باعتبػػاره العكػػد الػػذي تػػوافرت أركانػػو ،إذا تبػ دػُت أ دف املتعاقػػدين (نيتهمػػا)
تنصرؼ إىل إبراـ ىذا العكد(.)65

 )4النيدػػة امل ػػًتكة للمتعاقػػدين يف تفسػػَت عبػػارات العكػػد :فبموجػػب الكػػانوف املػػدين املصػػري،
فيما يتعلدف بتفسَت العكد ،فإنو إذا كانػس عبػارة العكػد واضػثة ،فػال جيػوز اال ػراؼ عنهػا
عػػن عريػػف تفسػػَتىا للتعػػرؼ علػػى إرادة املتعاقػػدين ،ولكػػن إذا كػػاف ىنػػاؾ ػػل لتفسػػَت
العكد ،فيجػب البثػث عػن (النيدػة امل ػًتكة) للمتعاقػدين دوف الوقػوؼ عنػد املعػٌت الػريف
ل لفاظ ،مع اال تهداً يف ذلك بطبيعة التعامل ،واا ينبغي أف يتوافر من أمانػة و كػة بػُت

املتعاقدين ،وفكاً للعرؼ اجلاري يف املعامالت(.)66
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ػارة مصػ ػػطلح (الكص ػػد) وت ػػارة مص ػػطلح (النيد ػػة) ،وىػ ػػو
وعليػػػو فػػػإ دف امل ػػ دػرع ا ػػػتعمل تػػ د
قاصػ ػػد إعطػ ػػاً املعػ ػػٌت نفسػ ػػو ،فمػ ػػيفالً نيدػ ػػة الغػ ػػا لػ ػػدى املػ ػػدين تعػ ػػٍت( :قصػ ػػد املػ ػػدين اعضػ ػػرار
بال ػػدائن ،يس ػػتدؿ علي ػػو م ػػن معرفت ػػو م ػػدى الض ػػرر ال ػػذي يلث ػػف بال ػػدائن عن ػػد قيام ػػو بالتص ػ دػرؼ
الكػ ػػانوين املكػ ػػًتف بػ ػػذلك الكصػ ػػد)( ،)67فالنيدػ ػػة ىػ ػػي الكصػ ػػد( ،)68ويف الػ ػػديث ال ػ ػريف( :إ د ػ ػػا

ػل ام ػػرئ م ػػا ن ػػوى)( ،)69وى ػػذا ال ػػديث ى ػػو ااص ػػل يف الكاعػ ػػدة
ااعم ػػاؿ بالنيد ػػات ،وإ د ػػا لك ػ د
الفكهية املعروفة( :اامور اكاصدىا)(.)71

وعليو فالكصد املدين ال خيرج مدلولػو عػن كونػو ااػاه إرادي ػو الكيػاـ بعمػل أو االمتنػاع
عن عمل سدؼ إحداث نتيجة ضمن مفهوـ اا ر املدين الذي يتدصػل بإحػدى أحكػاـ املعػامالت

املدنيدة املنظدمة يف الكانوف املدين.

وال بػ دد مػػن الكػػوؿ أف مفهػػوـ الكصػػد املػػدين يتدسػػع نطاقػػو لػػاالت تػػدخل يف روابػػط مدنيدػػة
متع ػ دددة ،بػػل قػػد يتع ػ ددى ىػػذه الػػروابط ،فيػػدخل يف نطػػاؽ نظػػم ااحػػواؿ ال وصػػيدة ،وااعمػػاؿ
التجارية ،وروابط العمل والضماف االجتماعي ،وما إىل ذلك ،وىذا مرتبط باملعٌت الوا ع للرابطة
املدنيدة ،ال اعناىا الضيدف.
كما أ دف الكصد املدين واا يتدصػف بػو مػن صػفة مدنيدػة ،فإندػو لػيس قصػداً ػيئاً بالضػرورة،
بل قد يبدو كذلك يف حاالت تدخل يف عبيعة الدور الذي يلعبػو الكصػد يف اال ػتئيفار اػاؿ لػيس

للمسػػت ر أي ح ػ دف عليػػو ،فالكصػػد ىنػػا ػػيً ال ػػاؿ ،لكػػن الكصػػد ػػو إل ػ اـ الػػنفس أو ػػو

االرتباط بعكد مع الغَت أو ال راكة مػع الغػَت بكصػد حتكيػف ربػح أو منفعػة ،أو قصػد تكػوين أ ػرة

أو قصػػد التملدػػك ملػػاؿ مبػػاح ،أو قصػػد التملدػػك ملػػاؿ جييػ الكػػانوف دتلدكػػو مػػن الغػػَت ،أو تل دكيػػو منػػو
ػل ألػواف الكصػد
واال تفادة من أحكاـ اليازة ،أو قصػد ت ػيس مركػ قػانوين ُيميػو الكػانوف ،فك د

ىذه تع دد حسنة و ميدة من قبل الكانوف ،وىذا على العكس من الكصد اجلنائي الذي يحعػ دد قصػداً
يدئاً على الدواـ.
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ادلبحث انرابع

ّ
ياهيـت انعاللـت بيـٍ انمصـذيٍ
ػاص ،نكػوؿ
بعد أف حػ دددنا مفهػوـ الكصػد بوجػو ع د
ػاـ ،والكصػدين اجلنػائي واملػدين بوجػو خ د

ىنا ىل باعمكاف أف يتػوافر الكصػدين املػدين واجلنػائي يف وقػس واحػد إ دف ىػذا يعتمػد علػى قيػاـ

ػل مػػن الكػػانوف املػػدين والكػػانوف اجل ائػػي يف ترتيػػب آ ارىػػا ،وىػػذا ُيصػػل عػػادة يف
عالقػػة يتػػد دخل كػ د
ارتكاب فعل يتدصف باجلرمية وفف الكانوف اجل ائي ،كما لو ارتكب ػوك فعػل يح ػ دكل جرميػة يف
نظر الكانوف وترتدػب عليػو ضػرر أصػاب الغػَت ،فهنػا تتث دكػف املسػؤوليتُت املدنيػة واجلنائيدػة للفاعػل،

املكوف للجرمية ىو قصد جنػائي ،والكصػد يف توقيػع الضػرر بػالغَت ىػو
فالكصد يف ارتكاب الفعل د
قصد مدين ،مع مالحظة أف كيفَت من أحكاـ املسؤولية املدنية ال تعتػ دد بعنصػر ااطػ الػذي يػرتبط

بو قصد الفاعل فيما لو كاف خط ً عمديداً بػل وػتم بعنصػر الضػرر ،وىػذا مػا تدعمػو اافكػار الػيت

تحنادي ب دف املسؤولية املدنيدة ىي مسؤولية ماديدة تكوـ علػى الضػرر ،وىػذا مػا تدعمػو اافكػار الػيت

()71
مادية تكوـ على الضرر ال علػى ااطػ  ،لكػن أحيانػاً
تحنادي ب دف املسؤولية املدنيدة ىي مسؤولية د
ػك الكػانوف املػدين العراقػي
يعت دد الكانوف املدين بالكصد د
حىت يف نطػاؽ املسػؤوليدة املدنيػة ،فمػيفالً :ن د

على أندو( -1( :)72إذا أتلػف أحػد مػاؿ غػَته أو أنكػك قيمتػو مبا ػرة أو تسػبدباً يكػوف ضػامناً إذا
تعم ػػد أو تعػ ػ ددى -2 .وإذا اجتمػػع املبا ػػر واملتس ػػبدب ض ػػمن
كػػاف يف إحدا ػػو ى ػػذا الضػػرر ق ػػد د

()73
ػنك
املتعمد أو املعتدي منهما ،فلو ضػمنا معػاً كانػا متكػافلُت يف الضػماف)  ،فبموجػب ىػذا ال د
د
خيتك
فإ دف للكصد املدين دور د
فعاؿ يف تضمُت املتلف بل يف الًتجيح بُت املبا ر واملتسبدب ،وىنا د

ػل قػػانوف بالكصػػد املتدصػػف بصػػفتو ،وتنظػػر اتكمػػة اجل ائيدػػة يف الفعػػل املرتكػػب بكصػػد جنػػائي،
كػ د

ػل
وتنظػػر اتكمػػة املدنيدػػة يف الفعػػل املرتكػػب بكصػػد مػػدين ،إذ اوجػػب الكػػانوف املػػدين -1( :ال خيػ د
ػس اتكمػػة يف املسػػؤوليدة
التعػػويض املػػدين بتوقيػػع العكوبػػة اجل ائيدػػة إذا تػػوافرت ػػروعها -2 .وتبػ د
املدنيػػة ويف مكػػدار التعػػويض دوف أف تكػػوف مكيدػػدة بكواعػػد املسػػؤوليدة اجل ائيدػػة أو بػػالكم الصػػادر

من اتكمة اجلنائيدة)(.)74
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إذ قد ييفبس أف الركن املعنوي للجرمية واملتميفدل يف اجلرائم العمدية بػ(الكصد اجلنائي) غػَت

متػػوافر يف الفعػػل ،فتكضػػي اتكمػػة اجل ائيدػػة بػػإخالً ػػبيل املػػتدهم (الفاعػػل) ،لكػػن ىػػذا ال مينػػع
امل تكي من مراجعة اتاكم املدنيدة للمطالبة دكو يف التعويض عن الضرر الناجم عن فعػل املػتدهم
أو خطئو ،إذ أ دف الكانوف املدين قد ال ي ًتط وجوب صدور خط من الفاعل ،ذلك أ دف املسؤولية
املدنيػػة تكػػوـ يف كيفػػَت مػػن الػػاالت علػػى عنصػػر الضػػرر ،ادػػا يًتتػػب علػػى ذلػػك انعػػداـ أي قصػػد

مدين ،لكػن مػا الكػم لػو أ دف اتكمػة اجل ائيػة نفػس عػن اجلػاين أي قصػد جنػائي ،وبالتػايل أخلػس
كل
بيلو يف فعل ا ًتاط الكانوف املدين قياـ قصد ما كما يف رط د
التعمد املستل ـ يف مسؤولية د
من املبا ر واملتسبب على وفف أحكاـ الكانوف املػدين العراقػي( )75فهػل يحعػ دد نفػي الكصػد اجلنػائي
عن الفاعل نفياً لكصده املدين ،انطالقاً من املبدأ الكائل أ دف (اجلنائي يوقف املدين) .
ويف بيل اجلواب عن ىذا السؤاؿ ،خنرج أوالً مفهوـ التع ددي عن ور جوابنػا ىػذا ،ا دف

التعمػػد وىػػو قصػػد اعضػػرار بػػالغَت(،)76
التعمػػد والتعػػدي نوضػػثو الحك ػاً ،لكػػن د
ىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت د
يتدصل باملفهوـ الػدارج للكصػد عمومػاً ،ويكػًتب مػن مفهػوـ الكصػد اجلنػائي خصوصػاً ،فهػو العلػم

بالفعل ونتيجتو ،وإرادة الفعل ونتيجتو ،وعلى الػرغم مػن أندػو قصػد مػدين ،لكػن ميكػن عػ ددة قصػد
جنائي عندما يعاقب الكانوف اجلنػائي علػى فعػل قاصػداً فاعلػو إحػداث الضػرر بػالغَت ،لطاملػا كػاف

ػح قصػد اعضػرار
ىذا ااحػداث نتيجػة يعػدىا الكػانوف اجلنػائي ويوصػفها بصػفة جنائيػة ،وىنػا يص د

بالغَت قصداً مدنياً فضالً عن كونو قصداً جنائياً ،وأيدة كمة تفصل يف انعداـ ىػذا الكصػد ،فإ دُػا
قصػػدت انعػػداـ الكصػػدين د
الحتػػاد اتػػل ،ولطاملػػا أ دف اتكمػػة اجل ائيدػػة هلػػا الواليػػة يف نظػػر الػػدعوى
املدنيػة املتدصػلة بال ػكوى اجل ائيػة ،وال عكػس ،أي ال واليػة للمثػاكم املدنيػة يف نظػر ال ػكاوى
اجل ائيدة ،فإ دف اتكمة اجل ائية إذا نفس عن الفاعل قصداً جنائياً قوامو قصد اعضرار بالغَت ،فإُدا
بذلك قد نفس عنو قصداً مدنيا ،التدصاؿ الكصدين اثل واحد ،لكن ىذا ال مينع املدعي بالف

املدين من مراجعة اتكمة املدنية( )77للمطالبػة بػالتعويض ،إالد أ دف املػدعي عليػو (الفاعػل) بإمكانػو

أف يسػػتفيد مػػن مكػ دػررات اتكمػػة اجل ائيدػػة يف نفػػي الكصػػد اجلنػػائي عنػػو ،وبالتػػايل فػػإ دف للمثكمػػة

املدنيدػػة أف تحكػ دػرر انتفػػاً قصػػد الفاعػػل املػػدين ،مػػىت مػػا كػػاف الكصػػدين متدصػػلُت اثػػل واحػػد ،وىنػػا
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نضرب ميفالُت للتوضيح مكتبسُت من قانوف العكوبات العراقي لتوضيح مدى الصلة بُت الكصدين
اجلنائي واملدين:
امليفاؿ ااوؿ :ا توداـ العنف عمداً ض دد الغَت

ػل مػن اعتػػدى عمػداً علػػى آخػر بػػاجلرح أو بالضػرب أو بػػالعنف أو
فكػد عاقػػب الكػانوف كػ د

بارتكاب أي فعػل آخػر خمػالف للكػانوف ،فسػبب لػو أذى أو مرضػاً( .)78فالعمػد ىنػا يعػٍت الكصػد

اجلنائي وكونػو متعمػداً فكػد تػوافر يف فعلػو الػذي ػبدب أذى للغػَت ،الكصػد املػدين الػذي حت دكػف بػو

الفعػػل املفضػػي إىل الضػػرر الػػذي أوجػػب الكػػانوف املػػدين تعويضػػو( ،)79والتعػػويض ىػػو أ ػػر مػػدين
واضػػح للثالػػة ،فػػإذا مػػا أ بتػػس اتكمػػة اجل ائيػػة كمهػػا انتفػػاً الكصػػد مػػن الكػػائم بػػاجلرح أو

ػؤدي
الضػػرب أو العنػػف ،فػػإ دف اتكمػػة املدنيػػة ال تسػػتطيع أف تكػ دػرر أ دف اجلػػارح أو الضػػارب أو مػ د
تعمد ،وإف كانس النظرة ااولية لفلسفة التعويض يف املسؤولية املدنيػة ت ػَت إىل أندػو ال
العنف قد د

عربة لوجػود العمػد مػن عدمػو يف تكػدير التعػويض ،إذ أ دف اتكمػة املدنيػة تكػدر التعػويض بكػدر مػا

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

بتعويض ما ،إذا كاف املتضرر قد ا ًتؾ خبطئو يف إحداث الضرر أو زاد فيو أو كاف قد وأ مرك

املدين(.)81

امليفاؿ اليفاين :رقة ماؿ الغَت

السرقة ىي اختالس ماؿ منكوؿ الوؾ لغَت اجلاين عمداً( ،)82وقد ا ًتط الكانوف اجلنػائي

ػاـ ىػػو الكصػػد
ػاص ،فالكصػػد اجلنػػائي العػ د
يف السػػرقة قصػػدين :قصػػد جنػػائي عػػاـ وقصػػد جنػػائي خػ د
ػاص مػرتبط
ذاتو يف رتيع اجلرائم ،أي إرادة الفعل والنتيجة والعلػم سمػا ،لكػن الكصػد اجلنػائي اا د

()83
ػاص املػػراد تػػوافره يف الػػركن
بانصػػراؼ نيدػػة اجلػػاين إىل حتكيػػف غايػػة معينػػة  ،والكصػػد اجلنػػائي ااػ د

املعنوي جلرمية السرقة يتميفدل يف نيدػة دتلدػك املػاؿ املسػروؽ( ،)84وىػذه النيدػة تتميفدػل يف انصػراؼ نيدػة
اجلاين إىل أف ُيوز ال يً حيازة كاملة ويبا ػر عليػو رتيػع السػلطات الػيت ميلكهػا املالػك ،وُيػوؿ
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بػػذلك دوف أف يبا ػػر املالػػك حكوقػػو علػػى ىػػذا ال ػػيً ،فػػإذا بػػس أف نيدػػة الفاعػػل انصػػرفس إىل

جمػػرد حيػػازة ال ػػيً حيػػازة ناقصػػة ختلدػػف الكصػػد اجلنػػائي لديػػو ،فػػال تكػػوـ جرميػػة السػػرقة ،كمػػن
يستويل على كتاب من أجػل قراًتػو مثد إعادتػو إىل صػاحبو بعػد ذلػك ،وكمػن يسػتويل علػى منكػوؿ
الوؾ ملدينة ال بينة دتلكو ولكن باالحتفاظ بو كرىن حىت يسدد لو الدين(.)85

كما أ دف الكصد اجلنائي ال يتث دكف إذا كانس نيدػة الفاعػل قػد انصػرفس إىل جمػرد وضػع يػده

العارضة على يً ،فمػن ي خػذ ػيئاً لفثصػو والت كػد مػن صػالحيتو ورده حػاالً ،ال يعػ دد ػارقاً،
وردىػا يف الػاؿ فػال
كما أ دف من يتسلدم كتاباً مػن أجػل االعدػالع عليػو أو ر ػالة مػن أجػل قراًوػا د

ػل
يحع ػ دد ػػارقاً ،فالكصػػد ااػ د
ػاص يف جرميػػة السػػرقة إذف ىػػو انصػػراؼ النيدػػة إىل دتلدػػك ال ػػيً ػ د
االختالس ،دأما إذا كانس نيدػة اجلػاين تنصػرؼ إىل ػيً آخػر فػال يكػوـ الكصػد اجلنػائي وبالتػايل ال

تكوـ جرمية السرقة(.)86

كمػا أ دف الكػػانوف املػدين قػػد ا ػًتط نيدػػة التملدػػك يف يػد الضػػماف الػيت حتػػوز مػاؿ الغػػَت سػػذه

النيدػػة ،إذ تك ػػوف ض ػػامنة هل ػػذا امل ػػاؿ( ،)87والكاع ػػدة تك ػػوؿ :أ دف ي ػػد الض ػػماف ض ػػامنة وإف مل يتعػ ػ دد
()88
تبُت من الظػروؼ
بالتعمد ىنا ،وىو تعمد ىالؾ املاؿ ،كما لو د
يتعمد  ،واملكصود د
صاحبها أو د
تعمد وضع املاؿ املسروؽ يف مكاف غَت مالئػم ،عاملػاً أ دف ىػذا املكػاف ػيؤدي إىل
أف السارؽ قد د

تعمد فعل السرقة ون ع يد
تلف ذلك املاؿ ،دأما التعمد يف اليلولة بُت املالك وبُت ما ميلك ،أي د
اُػا لػن تكػوف يػد ضػماف
املالك عن ملكو فهو مفًتض لكي توصف يد الضماف سذا الوصػف ،د

مػا مل تتػػوفر نيدػػة أو قصػد التملػػك لػػدى السػارؽ ،وىػػو قصػػد مػدين مػػن وجهػػة نظػر الكػػانوف املػػدين
وذلك لًتتيب أ ر مدين متميفدل يف تضمُت اليد والتعػويض عػن ىػالؾ املػاؿ ،كمػا أندػو قصػد جنػائي
خاص ،فػإذا انتفػى ىػذا الكصػد لػدى السػارؽ فػإ دف الفعػل ال يعػ دد ػرقة ،وبالتػايل فػإف السػارؽ ال
د
خاصػاً ،فالكصػدين ىنػا قػد وقفػػا
تعػ دد يػد ضػماف النتفػاً قصػد التملػك ،الػذي يعػ دد قصػداً جنائيػاً د

على ل واحد.
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ويبػػدو ذلػػك واضػػثاً أيض ػاً يف أحكػػاـ اللكطػػة( ،)89إذ يكضػػي الكػػانوف ب ندػػو( -1( :)91إذا

وجد وك يئاً ضائعاً ف خذه على بيل التملدك كاف غاصػباً ووجػب عليػو الضػماف إذا ىلػك
يرده ملالكيو كاف أمانػة يف يػده وجػب تسػليمو للمالػك
ولو بدوف تعد -2 .دأما إذا أخذه على أف د

يكررىا الكانوف) .فمناط يد الضماف ىو قصد التملدك ،فإذا كانس اتكمة
وفكاً ل جراًات اليت د
اجل ائيدة تنظر يف كوى ج ائيدة ق ددـ فيها امل تكي علباً حتريرياً دكو املدين ،فإ دف اتكمة إذا بػس

اااص ،امتنػع عليهػا عػ دده ػارقاً –أوالً-
هلا انتفاً قصد السارؽ يف التملدك ،أي الكصد اجلنائي
د
وامتنػػع عليهػػا تضػػمينو ا دف يػػده ليسػػس يػػد ضػػماف النتفػػاً قصػػد التملدػػك وىػػو قصػػد مػػدين يف

النهاية.
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اخلامتـــــــت
وتتضمن النتائج اآلتية:
 -1الكصػػد ىػػو النيدػػة ،فالػػذي ينعكػػد قصػػده علػػى ػػيً ،فإ د ػػا تنعكػػد نيدتػػو علػػى ذلػػك ،والنيدػػة
اعتػ اـ إتيػػاف عمػػل ،والكصػػد واملػػرادؼ هلػػا ،ىػػو قصػػد بالفعػػل ،مػػن جهػػة أندػػو كػػائن ،وىػػو

كل وك قادـ علػى الكيػاـ
أيضاً قصده د
بالكوة ،من جهة أندو اكن ،فالكصد كائن لدى د
بعمل ما أو االمتناع عنو ،يث أ دف ىذا الكياـ أو االمتناع تكػوف لػو صػورة ال ػيً الػذي
ىو فيو عندما يرتك يف ذاتو على ما ُيتمو وجوداً الكصد بالفعل ،فال صالة بال نيدػة ،أي
بػػال قصػػد ،فالصػػالة عنػػدما ارتكنػػس علػػى النيدػػة وجعلتهػػا مػػن ااركػػاف ال مػػن اابعػػاض،

فالنيدة (الكصد) فيها كائناً ،والكصد موجود بالفعل.

اجملردة
 -2الكصد اكن ،عندما ينهض د
بالكوة ،كما يف اآل ار اليت يرتدبها الكانوف على اافعاؿ د

مػػن الكصػػد ،فالطفػػل الصػػغَت غػػَت املميد ػ يضػػمن عنػػدما يرتكػػب فع ػالً ضػػاراً لكػػن –إف
أصبح ايد اً -فالكصد عنده اكن.

 -3كما أ دف الكصد يكوف دائماً ددداً ،فال وجود لكصد احتمػايل ،فالكصػد عنػدما يػدخل يف
الالة الكانونيدة يدخل بصورة ددة ،لكن قػد تًتتػب علػى الفعػل اتػ ددد نتػائج قػد تكػوف

متوقدعة و تملة لدى صاحب الكصد مع قبولو سػا ،وىنػا ال نسػتطيع أف نكػوؿ أف قصػده
بػػات احتمالي ػاً ،ففرضػػيدة االحتمػػاؿ ُي ػ دددىا الكػػانوف ،فػػإذا مػػا أراد أف يصػ دػور الالػػة الػػيت
انعكد ع ـ ال وك مع إجيادىا ب ُدا حالة تتطلدب قصػد فإندػو لػيس مػن املهػم أف يوصػف

ىذا الكصد ب ندػو احتمػايل أـ ال ،اندػو ال وجػود لالحتمػاؿ يف املكاصػد ىػذا مػن جهػة ،وال
وجود للثاالت اليت تكػوف فرضػيات إال مػن زاويػة عبيعيػة الالػة والػاكم هلػا ،مػن حيػث

مكوناوػػا ،علػػى فػػرض أف الكصػػد مػػن املمكػػن أف يكػػوف احتماليػاً ،وىػػذا مػػن
عبيعػػة أحػػد د

جهة أخرى.
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املوجو ػو حالػة
 -4والكصد قد يكوف بسيطاً وقد يكوف مردكباً ،والكصد البسيط ىو الكصد د
املوجػو ػو حالػة ذات
ذات عبيعة واحدة ،فالغرض منها واحد ،دأما الكصد املردكػب فهػو د
عبيعة م دوجة ،وأغراضها متع دددة فكػد ينعكػد لل ػوك يف حالػة واحػدة( ،قصػداً مػدنياً)
و(قصػػداً جنائي ػاً) ،كمػػا قػػد ينعكػػد جلهػػة مػػا مػػن خػػالؿ صػػفكة واحػػدة (قصػػداً يا ػػياً)
و(قصػػداً مػػدنياً) يف آف واحػػد ،أو مكاصػػد كيفػػَتة ،فيضػػرب الكاصػػد قصػػده (عصػػفورين
جر واحد).

 -5والكصد –عموماً -قد يكوف حسناً وقد يكوف يئاً ،وال ميكن أف يكوف مػن خػالؿ ىػذا
الوجو ات جػاً بػُت اال نػُت ،فاعنسػاف دإمػا أف يكػوف حسػن الكصػد (حسػن النيدػة) أو ػيً
الكصد ( يً النيدة) ،والكصد السن ىػو توجيػو العػ ـ ػو أمػر مك دػر ،دأمػا الكصػد السػيً
فهو توجيو الع ـ و أمر منكر.

 -6نستطيع تعريف الكصد اجلنائي ب ندو( :إااه إرادة ال وك إىل ارتكاب فعػل يػده الكػانوف

جرميػػة ،عاملػاً أنػػو خيػػالف الكػػانوف ،ىادفػاً حتكيػػف نتيجػػة إجراميدػػة عاملػاً دأُػػا واقعػػة كمسػػبب
للفعل الذي دااهس إرادتو إىل اقًتافو) .وسػذا التعريػف يتدضػح أ دف الكصػد اجلنػائي يتك دػوف

من عنصرين مها :إرادة الفعل والنتيجة.

 -7الكصػػد املػػدين ال خيػػرج مدلولػػو عػػن كونػػو دااػػاه إرادي ػػو الكيػػاـ بعمػػل أو االمتنػػاع عػػن
عمػػل سػػدؼ إحػػداث نتيجػػة ضػػمن مفهػػوـ اا ػػر املػػدين الػػذي يتدصػػل بإحػػدى أحكػػاـ

املعامالت املدنية املنظدمة يف الكانوف املدين.

 -8إ دف مفهػػوـ الكصػػد املػػدين يتدسػػع نطاقػػو لػػاالت تػػدخل يف روابػػط مدنيدػػة متعػػددة ،بػػل قػػد
يتعػ ددى ىػػذه الػػروابط ،فيػػدخل يف نطػػاؽ نظػػم ااحػػواؿ ال وصػػيدة ،وااعمػػاؿ التجاريػػة،

وروابط العمل والضماف االجتماعي ،وما إىل ذلك ،وىػذا مػرتبط بػاملعٌت الوا ػع للرابطػة

املدنيدة ،ال اعناىا الضيدف.
 -9إ دف الكصد املدين ،واا يتدصف بػو مػن صػفة مدنيدػة ،فإندػو لػيس قصػداً ػيئاً بالضػرورة ،بػل
قد يبدو كػذلك يف حػاالت تػدخل يف عبيعػة الػدور الػذي يلعبػو الكصػد يف اال ػئيفار اػاؿ
37

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

لػػيس للمس ػػت ر أي ح ػ دف علي ػػو ،فالكصػػد ىن ػػا ػػيً ال ػػاؿ ،لكػػن الكص ػػد ػػو إلػ ػ اـ
الػػنفس ،أو ػػو االرتبػػاط بعكػػد مػػع الغػػَت ،أو ال ػػراكة مػػع الغػػَت بكصػػد حتكيػػف ربػػح أو
منفعة ،أو قصػد تكػوين أ ػرة ،أو قصػد التملدػك ملػاؿ مبػاح ،أو قصػد التملدػك ملػاؿ جييػ

الكانوف دتلكو من الغػَت ،أو تلكيػو منػو ،واال ػتفادة مػن أحكػاـ اليػازة ،أو قصػد ت ػيس

فكل ألواف الكصد ىذه تع دد حسػنة و ميدػة مػن قبػل الكػانوف،
مرك قانوين ُيميو الكانوف ،د

وىذا على العكس من الكصد اجلنائي الذي يع دد قصداً يئاً على الدواـ.
-11إ دف الكانوف املدين قد ا ًتط نيدة التملك يف ي دد الضماف اليت حتوز ماؿ الغَت سػذه النيدػة،
إذ تكوف ضامنة هلذا املاؿ ،والكاعدة تكوؿ :أ دف يػد الضػماف ضػامنة وإف مل يتعػ دد صػاحبها
تعمػػد ىػالؾ املػػاؿ ،كمػػا لػػو تبػ دػُت مػػن الظػػروؼ أف
يتعمػد ،واملكصػػود بالتعمػػد ىنػػا ،ىػػو د
أو د
ػيؤدي
تعمد وضع املاؿ املسروؽ يف مكاف غَت مالئم ،عاملاً أ دف ىذا املكاف د
السارؽ قد د
تعمػػد فعػػل
التعمػػد يف اليلولػػة بػػُت املالػػك وبػػُت مػػا ميلػػك ،أي د
إىل تلػػف ذلػػك املػاؿ ،دأمػػا د

السرقة ون ع يد املالك عن ملكو فهػو مفػًتض لكػي توصػف يػد الضػماف سػذا الوصػف،

اُدا لن تكوف يد ضماف ما مل تتوفدر نيدة أو قصد التملدك لدى السارؽ ،وىو قصد مدين
من وجهة نظر الكػانوف املػدين وذلػك لًتتيػب أ ػر مػدين متميفدػل يف تضػمُت اليػد والتعػويض

خاص ،فػإذا انتكػى ىػذا الكصػد لػدى السػارؽ فػإ دف
عن ىالؾ املاؿ ،كما أندو قصد جنائي د
الفعػػل ال يعػ دد ػػرقة ،وبالتػػايل فػػإ دف يػػد السػػاؽ ال تعػ دد يػػد ضػػماف النتفػػاً قصػػد التملدػػك،
خاصاً فالكصدين ىنا قد وقفا على ل واحد.
الذي يع دد قصداً جنائياً د

-11قد ييفبس أف الركن املعنوي للجرمية واملتميفدل يف اجلرائم العمديػة بػػ(الكصد اجلنػائي) غػَت
متػػوافر يف الفعػػل ،فتكضػػي اتكمػػة اجل ائيدػػة بػػإخالً ػػبيل املػػتدهم (الفاعػػل) ،لكػػن ىػػذا ال
مينػع امل ػػتكي مػػن مراجعػػة اتػػاكم املدنيػػة للمطالبػة دكػػو يف التعػػويض عػػن الضػػرر النػػاجم
عػػن فعػػل املػػتدهم أو خطئػػو ،إذ أ دف الكػػانوف املػػدين قػػد ال ي ػػًتط وجػػوب صػػدور خطػ مػػن
الفاعػػل ،ذلػػك أ دف املسػػؤولية املدنيػػة تكػػوـ يف كيفػػَت مػػن الػػاالت علػػى عنصػػر الضػػرر ،اػدػا
يًتتب على ذلك انعداـ أي قصد مدين ،لكن ما الكم لو أ دف اتكمة اجل ائيدة نفػس عػن
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اجلاين أي قصد جنائي ،وبالتايل أخلس بيلو ،يف فعػل ا ػًتط الكػانوف املػدين قيػاـ قصػد
ػل مػػن املبا ػػر واملتسػػبب علػػى وفػػف
مػػا كمػػا يف ػػرط د
التعمػػد املسػػتل ـ يف مسػػؤولية كػ د
أحكػػاـ الكػػانوف املػػدين العراقػػي فهػػل يعػػد نفػػي الكصػػد اجلنػػائي عػػن الفاعػػل ،نفيػاً لكصػػده

املدين ،انطالقاً من املبدأ الكائل أ دف (اجلنائي يوقف املدين)
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( )11أنظ ػػر امل ػػواد )147( :مػػػدين عراق ػػي )244( ،م ػػدين مص ػػري )245( ،م ػػدين ػ ػػوري،
( )368مدين أردين )394( ،مدين إمارايت ،وال مكابل يف قانوف املوجبات والعكود اللبناين.
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( )11أنظ ػػر الفك ػػرة ( )1م ػػن امل ػػادة ( )155م ػػدين عراق ػػي ،وتحكابله ػػا :الفك ػػرة ( )1م ػػن امل ػػادة
( )214مػػدين أردين ،والفكػػرة ( )1مػػن املػػادة ( )258مػػدين إمػػارايت ،وال حمكابػػل يف الكػػوانُت
املدنيدة :لبناين ،مصري ،وري.

( )12أنظػػر يف التعػ دػرؼ علػػى النمػػوذج الكػػانوين :د .مػػد ػػليماف اازتػػد ،أمهيدػػة الفػػرؽ بػػُت
ػتك ،جملػ ػػة الرافػ ػػدين
التكييػ ػػف الكػ ػػانوين والطبيعػ ػػة الكانونيػ ػػة يف حتديػ ػػد نطػ ػػاؽ الكػ ػػانوف املوػ ػ د

للثكوؽ ،تصػدرىا كلديػة الكػانوف عامعػة املوصػل ،العػدد ( )21اجمللدػد ااوؿ ،السػنة التا ػعة،

 ،2114ص.94

يفسر حكم الكانوف يف جعل العكػد املسػًت بػُت املتعاقػدين ىػو النافػذ بينهمػا دوف
( )13وىذا ما د
نصػػس املػػادة ( )148مػػن الكػػانوف املػػدين العراقػػي علػػى أندػػو -1" :يكػػوف
العكػػد الظػػاىر ،إذ د
العكد املستًت ىو النافذ فيما بُت املتعاقدين واالف العاـ ،وال أ ر للعكد الظاىر فيما بينهم.

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

مدين مصري ،املادة ( )246مدين وري ،املػادة ( )369مػدين أردين ،املػادة ( )395مػدين
إمارايت ،وال مكابل يف قانوف املوجبات والعكود اللبناين.
( )14أنظر :د .ىاليل عبد

أزتد ،مرجع ابف ،ص.63

( )15أنظر :املرجع السابف ،ص.81

( )16وقد قاؿ سذا التكسيم علماً من الفرس ،أحنظر :التهانوي ،مرجع ابف ،ص.1735
سمى بالتناقض :ويعٍت يف الكضايا ،أ دف صدؽ إحػدى الكضػيتُت بػنكض احتمػاؿ
( )17وىذا ما يح د
صػػدؽ ااخػػرى وجيعلهػػا كاذبػػة حتم ػاً ،وإف كػػذب إحػػدامها بػػنكض احتمػػاؿ كػػذب ااخػػرى،

واعلها صادقة حتماً ،فهما على ىذا الاؿ ال يصدقاف معاً ػاؿ مػن ااحػواؿ ،وال يكػذباف
معػاً ػػاؿ مػػن ااحػػواؿ .أحنظػػر :اا ػػتاذ عبػػد الػػرزتن حسػػن حبنكػػة امليػػداين ،ضػػوابط املعرفػػة
وأصوؿ اال تدالؿ واملناظرة ،دار الكلم ،دم ف ،بَتوت ،1975 ،ط ،1ص.155
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( )18اختلف ااصوليوف حػوؿ مػا إذا كػاف التعػارض ختتلػف عػن التنػاقض أو ال ،وظهػر رأيػاف:
ااوؿ :أ دف التع ػػارض والتن ػػاقض مص ػػطلثُت مًتادف ػػُت ،ا دف كالمه ػػا يكتض ػػي لذات ػػو أف يك ػػوف

أحػػدمها صػػادقاً ،واآلخػػر كاذبػاً .دأمػػا الػرأي اليفػػاين وىػػو الػػراجح عنػػدنا ،فإ دُمػػا ليسػػا اًتادفػػُت
(فالتنػػاقض عػػن مػػن مل جيػػوز ختصػػيك العلدػػة ،ىػػو وجػػود الػػدليل يف بعػػض الصػػور مػػع ختلدػػف

ػل واحػد منعػاً
املدلوؿ عنو بال مانع ،والتعارض :تكابل اجلهتُت املتساويُت علػى وجػو يوجػب ك د
ض دد ما توجيو توجبو ااخػرى ،فالتنػاقض يوجػب بطػالف نفػس الػدليل ،والتعػارض مينػع بػوت
الكم من غَت أف يتعرض بالدليل) ،أحنظر تفاصيل ذلك :اا تاذ عبد اللطيف عبد

عي

الربزجنػػي ،التعػػارض والًتجػػيح بػػُت اادلػػة ال ػػرعيدة ،ج ،1مطبعػػة العػػاين ،بغ ػػداد،1977 ،

ص 44وما بعدىا.

( )19انتكد أفالعوف ( )Platonالركة السفسطانية يف أكيفر من موضػع يف اوراتػو العديػدة
وخاصػػة يف تلػػك الػػيت وضػػعها عػػن ىػػذه الركػػة ،فاعتربىػػا جمػ دػرد إاػػار يف املعرفػػة بالتن دكػػل مػػن
د

مكاف إىل مكاف آخر ،فهي ودؼ إىل غػرض نفعػي ،دأمػا الفلسػفة الكيكيػة فهػي الػيت تلػتمس
السػػي ،فكػاؿ بػ دف
املعرفػة لػذاوا دوف غايػػة أو منفعػة ،وقػػد انتكػدىا أيضػاً مػػن حيػث اعدراؾ د
الواس حتمل كذلك إدراكػات متناقضػة وا ػتثالة التعلػيم والػوار وبطػالف اادلدػة والرباىػُت،
ولو كانس الواس بيالً عدراؾ املعرفة ،تح ارؾ اليواف اعنسػاف يف إدراؾ الكيكػة .أحنظػر يف
تفصيل ذلك :د .ىاليل عبد أزتد ،مرجع ابف ،ص 61وما بعدىا.

ػك الكػػانوف املػػدين العراقػػي يف املػػادة
( )21فعلػػى ػػبيل امليفػػاؿ ويف نطػػاؽ تنظيمػػو للثيػػازة –نػ د
( )1148منو على أندو -1" :يحع دد حسن النيدػة مػن ُيػوز ال ػيً وىػو جيهػل أندػو يعتػدي علػى

حػ دف الغػػَت ،وحسػػن النيدػػة يفػػًتض دائمػاً مػػا مل يكػػم الػػدليل علػػى خػػالؼ ذلػػك -2 .وال نػ وؿ

صفة حسػن النيدػة لػدى الػائ إالد مػن الوقػس الػذي يصػبح فيػو عاملػاً أ دف حيازتػو اعتػداً علػى

الغَت ،ويحع دد لذلك يً النيدة من اغتصب اليازة من غَته باعكراه ولو اعتكػد أ دف لػو ح دكػاً يف
اليػػازة -3 .وتبكػػى اليػػازة تفظػػة بالصػػفة الػػيت بػػدأت وقػػس كسػػبها مػػا مل يكػػم الػػدليل علػػى

نصس املػادة ( )965مػدين مصػري علػى أندػو -1(( :يعػ دد حسػن النيدػة
خالؼ ذلك" .كذلك د
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من ُيوز الف وىو جيهػل أندػو يعتػدي علػى حػ دف الغػَت ،إالد إذا كػاف ىػذا الػ دف نا ػئاً عػن خطػ
جسيم-2 .فإذا كػاف الػائ وصػاً معنويػاً فػالعربة بنيػة مػن مييفلػو -3 .وحسػن النيدػة يفػًتض

دائماً ما مل يكػم الػدليل علػى العكػس)) الحػظ املػادتُت )1176( :و( )1177مػدين إمػارايت
املطػػابكتُت للمػػادتُت يف الكػػانوف املػػدين ااردين ،وال يوجػػد مػػا يكابػػل ىػػذه املػػواد يف كػػل مػػن

الكانوف املدين السوري والكانوف اللبناين (امللكية العكارية).

( )21أنظر :املست ار الدكتور عمر ال ريف ،درجات الكصد اجلنائي ،دار النهضة العربيدة،
الكاىرة ،2112 ،ص.2
ػادي
( )22ىن ػػاؾ رأي يف الفك ػػو اجلن ػػائي ي ػػذىب إىل أ دف أرك ػػاف اجلرمي ػػة ال ػػة ى ػػي :ػػرعي وم ػ د
ومعنػػوي ،ويكصػػدوف بػػالركن ال ػػرعي ،مبػػدأ ػػرعيدة اجلػػرائم والعكوبػػات (أنظػػر انصػػار ىػػذا

العامػػة يف قػػانوف العكوبػػات ،مكتبػػة النهضػػة
الػػرأي :د .السػػعيد مصػػطفى السػػعيد ،ااحكػػاـ د

العامػ ػػة يف قػ ػػانوف
العربيدػ ػػة ،الكػ ػػاىرة ،1953 ،ط ،3ص ،86ود .مػ ػػد الفاضػ ػػل ،املبػ ػػادئ د

العكوبػ ػػات ،جامعػ ػػة دم ػ ػػف ،1965 ،ص ،211ود .علػ ػػي حس ػ ػػُت االػ ػػف ود .ػ ػػلطاف

العامة يف قانوف العكوبػات ،مطػابع الر ػالة ،الكويػس ،1982 ،ص،262
ال اوي ،املبادئ د

ود .جنػدي عبػػد امللػك ،املو ػػوعة اجلنائيػػة ،ج ،3دار إحيػاً الػًتاث العػر  ،بػػَتوت( ،بػػدوف
ػػنة ن ػػر) ،ص( ،53إالد أ دف الػػرأي الػػراجح عنػػدنا أف للجرميػػة ركنػػُت فكػػط ،مػػادي ومعنػػوي،

يصح عليو اععالؽ سذا الوصػف فهػو مبػدأ
دأما ما أعلف عليو الفكو بالركن ال رعي ،فهو ال د
ُيكم عموـ موضوعات الكانوف اجلنائي) ،أنظر يف دعم الرأي اليفاين املؤيدد لػو وىػم (د .أزتػد
ػاـ ،دار النهض ػػة ،الك ػػاىرة،
فتث ػػي ػػرور ،الو ػػيط يف ق ػػانوف العكوب ػػات ،ج ،1الكس ػػم الع ػ د

 ،1981ص ،255ود .مود مود مصطفى ،رح قانوف العكوبػات (الكسػم العػاـ) ،دار
العامػ ػػة للكػ ػػانوف
النهضػ ػػة ،الكػ ػػاىرة ،1974 ،ط ،9ص ،37ود .رمسػ ػػيس سنػ ػػاـ ،النظريػ ػػة د

اجلنػػائي ،من ػ ة املعػػارؼ ،اال ػػكندرية ،1978 ،ص ،492ود .مػػاىر عبػػد ػػويا الػػدرة،
بف ذكره ،ص.)181
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( )23أنظر يف تفصيل ذلك :د .السعيد مصطفى السعيد ،ص ،243ود .ماىر عبد ويا
الدرة ،ص.188
( )24أنظر :د .مود جنيب حسٍت ،مرجع ابف ،ص.2
( )25أنظر :د .مود جنيب حسٍت ،املرجع السابف ،ص ،2ود .نبيل مدحس امل ،ااط غَت
العمدي ،دار النهضة العربيدة ،الكاىرة ،1984 ،ص ،39ود .مد الفاضل ،مرجع ابف،

ص ،465ود .ماىر عبد ويا الدرة ،مرجع ابف ،ص.311
( )26نكالً عن الدكتور مود جنيب حسٍت ،مرجع ابف ،ص.2

العام ػػة وفلس ػػفة الك ػػانوف ،دار
( )27أنظ ػػر :د.رؤوؼ عبي ػػد ،يف التس ػػيَت والتوي ػػَت ب ػػُت الفلس ػػفة د
الفكر العر  ،الكاىرة ،1984 ،ص ،3ص.36

( )28أنظر :د .عمر ال ريف ،مرجع ابف ،ص.58
( )29نكالً عن د .مود جنيب حسٍت ،مرجع ابف ،ص.37

( )31أنظ ػػر :د .م ػػود جني ػػب حس ػػٍت ،ػػرح ق ػػانوف العكوب ػػات ،الكس ػػم الع ػػاـ ،دار النهض ػػة،
العامػػة يف قػػانوف
الكػػاىرة ،1977 ،ص ،528ود .مػػود إبػػراىيم إمساعيػػل ،ػػرح ااحكػػاـ د
العكوب ػػات املص ػػري ،مكتب ػػة عب ػػد

وىب ػػة ،الك ػػاىرة ،1945 ،ص ،362ود .م ػػاىر عب ػػد

الدرة ،مرجع ابف ،ص.311
ويا د
( )31أنظر :د .رؤوؼ عبيد ،ص(( ،362فالكتػل العمػد يتطلػب تػوافر الكصػد ،اعػٌت انصػراؼ
إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل املساس عسم اجملٍت عليو ونتيجتػو املبا ػرة ىػوي إزىػاؽ روحػو،

دأما الكتل ااط فيتطلدب إرادة إرتكاب الفعل اااعئ وحػده ميفػل قيػادة ػيارة بسػرعة زائػدة،

ويتطلػػب يف نفػػس الوقػػس عػػدـ إرادة نتيجتػػو املبا ػػرة وىػػي اصػػطداـ السػػيارة باملػػدين عليػػو مثد
وفاتو)) نكالً عن د .رؤوؼ عبيد ،ص.362
يوجػػو اجلػػاين إرادتػػو بصػػورة حامسػػة ػػو إحػػداث النتيجػػة
( )32يتث دكػػف الكصػػد املبا ػػر عنػػدما د
اعجراميدػػة الػػيت توقدعهػػا علػػى دأُػػا أ ػػر حتمػػي والزـ لفعلػػو ،د
فااػػاه اعرادة املبا ػػرة بالنسػػبة إىل

اجلػاين جػاً علػػى ػو يكيػػٍت ابػس بتػوافر رتيػػع عناصػر اجلرميػػة ػو االعتػداً علػػى حػ دف ُيميػػو
25
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الكػػانوف ،دأمػػا الكصػػد االحتمػػايل فيتث دكػػف عنػػدما يتوقدػػع اجلػػاين النتيجػػة اعجراميدػػة ك ػ ر اكػػن
لسػلوكو ،فكػد حتػدث أو ال حتػدث ،أي تعػدد االحتمػاالت يف ذىػن اجلػاين فالنتيجػة ال تكػػوف
ػاـ،
يف ذىػػن اجلػػاين ك ػ ر الزـ وحتمػػي لسػػلوكو( .أنظػػر :د .مػػود جنيػػب حسػػٍت ،الكسػػم العػ د

ص ،614ود .الس ػػعيد مص ػػطفى الس ػػعيد ،ص ،393ود .رمس ػػيس سن ػػاـ ،ص ،911ود.
الدرة ،ص،219
ماىر عبد ويا د
See also: Smith and Hogan, Criminal law, 10th Ed, 2003, p.
337
عام ػػة ،...مرج ػػع ػػابف ،ص ،38ود .عم ػػر
( )33أنظ ػػر :د .م ػػود جني ػػب حس ػػٍت ،النظري ػػة ال د
ريف ،مرجع ابف ،ص.58

( )34عنػػد درا ػػة الكصػػد اجلنػػائي ،يكػػود الفكػػو اجلنػػائي إىل عػػرض نظػػريتُت تسػػامهاف يف تفسػػَت
الكصد اجلنائي ،مها :النظرية الغائية والنظرية السػببية للسػلوؾ اعجرامػي ،إذ اوجػب النظريػة
ولكل لوؾ بب وىو إرادة مرتكب ىذا
السببية فإ دف السلوؾ ىو بب للنتيجة اعجراميدة د
السػػلوؾ الػػذي يتكػ دػوف مػػن عنصػػرين مهػػا -1 :الركػػة العضػػوية :مفادىػػا قيػػاـ اجلػػاين بعمػػل
ُيدث أ راً يف العامل ااارجي -2 .ااصل اعرادي :وهلذه الركػة العضػوية اعراديدػة ااارجيدػة،
فاعرادة يكتصر دورىا على حتديد أصل الركة العضوية ،وخضوعها لسيطرة من صدرت منػو

ىذه اعرادة واملكصػود بػاعرادة ىنػا التث دكػف مػن أ دف ال ػوك الػذي ارتكػب الفعػل والسػلوؾ
وجهػػس إىل ىػذه النظريػػة ا نتكػادات عديػػدة منهػا :دأُػػا
قػد أراد الفعػل الػػذي صػدر منػػو ،وقػد د

تتجاىل املدلوؿ الكيكي للسػلوؾ اعجرامػي ،إذ أ دف الػذي مييدػ السػلوؾ مػن الوقػائع الطبيعيػة
ىو أ دف اعنساف يهدؼ مػن ػلوكو إىل غايػة معيدنػة يتدجػو إىل حتكيكهػا ،فالسػلوؾ و ػيلة ،إذ ال
يتصور اختيػار الو ػيلة إالد بػالنظر إىل الغايػة منهػا ،لػذا فػإ دف د
االاػاه االختيػاري (اعرادي) إ د ػا
د
ي ػػكل عنص ػراً يف الفعػػل (السػػلوؾ) ومػػن مثد فػػإ دف إغفالػػو عبك ػاً لنظريػػة السػػببيدة إ د ػػا ي ػػكل
ت ويها ملاىيدة العمل.
دأما النظرية الغائيدة للسلوؾ اعجرامي ،فالفعل عندىا ىػو ن ػاط غػائي واملكصػود بػو ىػو دااػاه
اعرادة إىل غاية معيدنة عرب عنهػا صػاحب السػلوؾ اعجرامػي بسػلوؾ خػارجي ،حيػث تب دػُت لنػا
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أ دف اااه إرادة اعنساف إىل نتيجة إجراميدػة معيدنػة إ د ػا ي ػكل أى دػم عناصػر السػلوؾ اعجرامػي،
و ند ىذه النظرية أف من خصائك اعنساف إ ػا تكمػن يف قدرتػو علػى توقدػع النتيجػة املبتغػاة

يف ػلوكو ،لػػذا فػػإ دف حتديػػد غايػػات السػػلوؾ ىػػو أىػ دػم مػػا يتدجػػو إليػػو اعنسػػاف الػػواعي ،ومػػؤدي

منطػػف النظريػػة الغائيػػة ىػػو عػ دد الكصػػد اجلنػػائي عنصػػراً يف الػػركن املػػادي للجرميػػة ،إذ أ دف ااػػاه
اعرادة إىل النتيجػػة اعجراميدػػة ىػػو الكصػػد اجلنػػائي ،وىػػو يف الوقػػس نفسػػو العنصػػر اا ا ػػي
للفعل ،وبذلك خيرج الكصد من الركن املعنوي للجرمية ،ويكتصر ىذا الركن على جم دػرد حكػم

قيمػػي ،أي تكييػػف قػػانوين ينصػػب علػػى د
االا ػاه اعرادي فيجعلػػو ػالً للػػوـ ال ػػارع ،وىػػذه

النظرية معيبة يف عرحها ويف النتيجة اليت توصػلس إليهػا ،وواضػح مػن عػرح أنصػارىا إنكارىػا

لالا ػػاه اعرادي املك ػ دػوف لل ػػركن املعن ػػوي للجرمي ػػة ،فالنظري ػػة الس ػػائدة يف الفك ػػو ى ػػي النظري ػػة
العامػة للكصػد اجلنػائي،
السببية للسلوؾ اعجرامي(( .أنظر :د .مود جنيب حسٍت ،النظرية د
العامػػة للكصػػد اجلنػػائي ،دار اليفكافػػة،
ػػبف ذكػػره ،ص 5ومػػا بعػػدىا ،د .نبيػػو صػػاي ،النظريػػة د

عماف  ،2114ص 15وما بعدىا)).
د

( )35أنظر :د .عمر ال ريف ،مرجع ابف ،ص.62
( )36الفكيو ااملاين ((فوف بار)) ،نكالً عن د .عبد املهيمن بكر امل ،الكصد اجلنائي يف الكانوف
املصري واملكارف ،أعروحة دكتوراه ،جامعة عُت مشس ،1959 ،ص.51

( )37أنظػػر :د .عمػػر ال ػػريف ،مرجػػع ػػبف ذكػػره ،ص(( 63ذىػػب الفكيػػو ااملػػاين (لػػوفلر) إىل

تكسػػيم اعمث إىل ال ػػة مراتػػب ،إذ يػػرى أ دف تكسػػيم اعمث إىل عمػػدي وغػػَت عمػػدي لػػيس كافيػاً
وغػػَت كامػػل ،وجيػػب إحػػالؿ تكسػػيماً ال يػاً لدػػو ،وذلػػك اندػػو يف الناحيػػة النفسػػيدة توجػػد ال ػػة
حاالت للنتيجة اعجراميدة ىي:

 )1حالة ما إذا كانس النتيجة مرغوبة يف الفاعل وقد عى بكل جهده لتثكيكها.
 )2حالػػة مػػا إذا كانػػس النتيجػػة متوقدعػػة مػػن الفاعػػل فكػػط ،وت ػػمل ىػػذه الالػػة كافدػػة أ ػػكاؿ
وأنواع التوقدع ،بداية مػن التوقدػع ااكيػد تػدرجاً إىل الػاالت الػدنيا يف التوقدػع وىػو توقدػع
النتائج على اعتبار أُدا اكنة الدوث.
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 )3حالة ما إذا كانس النتيجة غَت مرغوبة وغػَت متوقدعػة ولكػن كػاف ميكػن أف حتػدث أو كػاف

جيب توقدعها))( .نكالً عن د .عبػد املهػيمن بكػر ػامل ،ص 53ومػا بعػدىا) .ويسػتولك
الدكتور عمر ال ريف مراتب اعمث حسب رأي الفكيو (لوفر) يف اآليت:

الكصد اجلنائي أو العمد :وي مل حالة ما إذا كانػس النتيجػة مرغوبػة مػن اجلػاين ويسػعى
إليها لتثكيكها وىي الالة ااوىل من الػاالت النفسػية للنتيجػة اعجراميدػة ،وقػد أضػاؼ

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

صورة بُت العمد واعمهاؿ :وىي ت تمل علػى الػدرجات الو ػطى يف توقدػع النتيجػة ،أي

حػػاالت تصػػور النتػػائج باعتبارىػػا تملػػة دوف وصػػف ىػػذا االحتمػػاؿ ب ندػػو غالػػب أو ب ندػػو
جمرد اكن الصوؿ ،وىذه الصورة ليسس من قبيل ااط غَت العمدي ،كما أُدا ليسس
د

عمداً وإ د ا ىي بُت اال نُت.

ااطػ غػػَت العمػػدي ىػػو الػػذي ي ػػمل الػػدرجات الػػدنيا يف التصػ دػور أو العلػػم وىػػي حالػػة

تصػ دػور النتػػائج أو توقدعهػػا بوصػػفها جمػ دػرد اكنػػة الوقػػوع ،كػػذلك فهػػو ي ػػمل حالػػة مػػا إذا
كانػػس النتيجػػة ادػػا مل يتصػ دػوره اجلػػاين ولكػػن كػػاف يف اعمكػػاف أو كػػاف مػػن الواجػػب عليػػو

توقدعها(( .أنظر :د .عمر ال ريف ،مرجع ابف ،ص.))64

( )38أنظر :د .رؤوؼ عبيد ،مرجع ابف ،ص.363

( )39أنظر :د .عبد املهيمن بكر امل ،مرجع ابف ،ص.56
( )41نكالً عن د .رؤوؼ عبيد ،مرجع ابف ،ص.364

العامة للكصد اجلنائي ،ص،36
( )41نكالً عن :د .مود جنيب حسٍت ،النظرية د

( )42أنظر :د .املهيمن بكر امل ،مرجع ابف ،ص ،79د .عمر ال ريف ،مرجع ابف،
ص.39
( )43أنظر :د .رؤوؼ عبيد ،يف التسيَت والتويَت ،مرجع ابف ،ص.365

28

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

العامة للكصد اجلنائي ،مرجع ابف ،ص ،47ود.
( )44أنظر :د .مود جنيب حسٍت ،النظرية د
رؤوؼ عبيد ،املرجع السابف ،ص ،365ود .نبيو صاي ،مرجع ابف ،ص.43

( )45أنظر :د .عبد املهيمن بكر امل ،مرجع ابف ،ص ،71وص.111
( )46د .رؤوؼ عبيد ،بف ذكره ،ص.367
( )47أنظر يف تفصيل ذلك :د .عمر ال ريف ،مرجع ابف ،ص.51

( )48بعض الفكهاً ااملاف (أ ار إىل ذلك ود .رؤوؼ عبيد ،مرجع ابف ،ص.)367
( )49د .رؤوؼ عبيد ،املرجع السابف ،ص.365
( )51نكالً عن :د .رؤوؼ عبيد ،مرجع ابف ،ص.366

العامة للكصد اجلرمي ،مرجع ابف ،ص.51
( )51د .مود جنيب حسٍت ،النظرية د

( )52د .مد الفاضل ،مرجع ابف ،ص.465
Matthew Russ Lippman, Contemporary Criminal Law,
Concepts, Cases, and Controversies, 2009, p. 84
( )53قانوف العكوبات العراقي ،الرقم ( )111لسنة ( 1969املع ددؿ).
( )54الفكرة ( )1من املادة ( )33عكوبات عراقي.
( )55أنظػػر :فكػػرة ( )2املػػادة ( )7مػػدين عراقػػي ،تكابلهػػا املػػادة ( )5مػػدين مصػػري ،املػػادة ()6
مدين وري ،وقد ا تعمل امل درع ااردين مصطلح (قصد التعدي) يف الفكرة ( )2من املادة
( )66وكػػذا فعػػل امل ػ دػرع د
االحتػػادي اعمػػارايت يف الفكػػرة ( )2مػػن املػػادة ( )116معػػامالت

مدنيدة ،وال مكابل يف الكانوف اللبناين.

( )56أنظر :فكرة ( )1مػن املػادة ( )268مػدين عراقػي ،تكابلهػا الفكػرة ( )1مػن املػادة ()242
كل من الكػوانُت:
مدين مصري ،الفكرة ( )1من املادة ( )243مدين وري ،وال مكابل هلا يف د
اللبناين وااردين واعمارايت.

( )57أنظر :فكػرة ( )1مػن املػادة ( )427مػدين عراقػي ،ال تكابلهػا أيػة مػادة يف الكػوانُت العربيدػة
املكارف سا ،إذ أ دف الكانوف املدين العراقي يكاد يكوف الكانوف املدين العر الوحيد الػذي نظػم
أحكاـ اليد على ملك الغَت ،وقد اقتػبس منػو الكػانوف الكطػري رقػم ( )16لسػنة (،)1971
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اااص بكانوف املواد املدنية والتجارية ،املادة ( )192منو ،علماً أ دف معظم مواد ىػذا الكػانوف
د

مكتبسة من الكانوف املدين العراقي.

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

ال ػػدين ،الع ػػدد ( ،)3السػ ػػنة ( ،2115 ،)3ص ،)271وال تكابله ػػا أيد ػػة م ػػادة يف الك ػػوانُت

العربيػػة املكػػارف سػػا ،ػػوى أ دف املػػادة ( )192مػػواد مدنيػػة وااريػػة الكطػػري ،قػػد اقتػػبس نفػػس

النك.
د

النك يف الكوانُت املدنيدة املكارف سا.
( )59أنظر :املادة ( )522مدين عراقي ،ال مكابل هلذا د

( )61أنظر :املادة ( )1198مدين عراقي( .ويالحظ أ دف امل درع املصػري قػد ا ػتعمل مصػطلح
نصػس املػادة ( )871مػدين مصػري
(النيدة) يف اال ػتيالً علػى منكػوؿ لػيس لػو مالػك ،حيػث د
ػنك ذاتػػو يف املػػادة
علػػى أندػػو( :مػػن وضػػع يػػده علػػى منكػػوؿ ال مالػػك لػػو بنيدػػة دتلكػػو ملكػػو) والػ د

( )828مػػدين ػػوري ،وا ػػتعمل امل ػ دػرع ااردين مصػػطلح (النيدػػة) أيض ػاً وقص ػػد سػػا مع ػػٌت
(الكصػػد) ،يف املوضػػوع ذاتػػو ،يف املػػادة ( )1176مػػدين أردين ،وكػػذلك امل ػ دػرع اعمػػارايت يف

املادة ( )1213من قانوف املعامالت املدنيدة .دأمػا قػانوف امللكيدػة العكاريدػة اللبنػاين ،فػال يوجػد

ػتم الرجػوع إىل أحكػاـ جملدػة ااحكػاـ العدليدػة
نك د
د
خاص يعػرؼ اال ػتيالً علػى املباحػات ،في د
نصػػس املػػادة ( )1251مػػن اجمللدػػة علػػى أندػػو:
والػػيت ا ػػتعملس مصػػطلح (الكصػػد) ،حيػػث د
(يكتضػي أف يكػػوف اعحػػراز مكرونػاً بالكصػد ،فلػػذلك لػػو وضػػع أحػد إنػػاً يف ػػل بكصػػد رتػػع

املتجمػػع يف ذلػك اعنػاً لصػاحبها ،دأمػػا ميػاه اامطػار الػػيت
ميػاه املطػر فيػو ،فيكػػوف مػاً املطػر
د
امعس يف إناً وضعو أحد بغػَت قصػد فػال تكػوف ملكػاً لػو ويسػوغ ل ػوك غػَته أف ي خػذىا
د

وميتلكها).

( )61أنظر :املادة ( )1114مدين عراقي ،تكابلها املواد )1/871( :مدين مصري،
( )1/829مدين وري )1/1177( ،مدين أردين )1214( ،مدين إمارايت ،وال مكابل يف
الكانوف اللبناين.
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( )62أنظر :فكرة ( )1املادة ( )1119مدين عراقي ،تكابلها املواد )1/916( :مدين مصري
( )1/877مدين وري )1128( ،مدين أردين )1/1261( ،مدين إمارايت وال مكابل هلا يف
الكانوف اللبناين.
( )63أنظػػر علػػى ػػبيل امليفػػاؿ املػػواد ()1363( ،)1163( ،)1158( ،)948( ،)1148
مدين عراقي ،وأنظر على ػبيل امليفػاؿ أيضػاً املػواد،976 ،969 ،965 ،925 ،185( :

 )1133 ،978مدين مصري ،وكذلك املػواد 889 ،149( :وا ػتعمل فيهػا مصػطلح (ذا
نيدة حسػنة) )1112 ،934 ،929 ،927 ،918 ،893 ،مػدين ػوري ،وكػذلك املػواد:
()1517 ،1331 ،1327 ،1325 ،1318 ،1313 ،1312 ،1274 ،246
مدين إمارايت ،وكذلك املواد ( )241 ،124موجبات وعكود لبناين.

( )64أنظر :املادة ( )239مدين عراقي ،ال تكابلها أيدة مادة يف الكوانُت املدنيدة املكارف سا.

( )65املادة ( )141مدين عراقي تكابلها املػواد )144( :مػدين مصػري )145( ،مػدين ػوري،
وال مكابػػل يف الكػػوانُت املدنيدػػة :اللبنػػاين وااردين واعمػػارايت( .والغريػػب يف صػػياغة النصػػوص

املدنيػػة اليفال ػػة ،العراقػػي واملصػػري والسػػوري ،أُػػا رتعػػس صػػيغة املاضػػي مػػع صػػيغة املضػػارع،

عنػػدما ذكػػرت( :إذا كانػػس "نيتهمػػا" تنصػػرؼ ،)....وكػػاف البثػػث يف ىػػذه النيدػػة ي ػ يت بعػػد

ػداً ،لك ػػن
اكت ػػاؼ أف العك ػػد ال ػػذي أبرم ػػو املتعاق ػػداف ى ػػو ل ػػيس بالعك ػػد ال ػػذي أرادوه ابت ػ ً
ػاً وىػذا مػا
(احتماالً) يف الكصد قد وقع عندما يكوف ىذا العكد من بُت ما قد يكبلوا بو انته ً

يدخل يف تفسَت مدى قياـ االحتماؿ يف الكصد عموماً ،ويف الكصد املػدين خصوصػاً ،والػذي

نبثيفو يف حينو الحكاً).
( )66املادة ( )151مدين مصري :تكابلهػا املػواد )151( :مػدين ػوري )239( ،مػدين أردين،
( )265مدين إمارايت ،ال مكابل يف قانوف املوجبات اللبناين ،أمػا الكػانوف املػدين العراقػي ،فػال
ػنك ،إذ اكتف ػػى باع ػػارة إىل امل ػػادة ( )155ب ػػذكر أ دف (الع ػػربة يف العك ػػود
يوجػػد في ػػو ى ػػذا ال ػ د
ػل م ػػن الك ػػانوف امل ػػدين ااردين وق ػػانوف
للمكاص ػػد واملع ػػاين ال ل لف ػػاظ واملب ػػاين) ،علمػ ػاً أ دف ك ػ د

ػنك ،الحػػظ :املػػادة ( )214مػػدين
املعػػامالت املدنيػػة اعمػػارايت قػػد أ ػػاروا أيض ػاً إىل ىػػذا الػ د
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ػنك ،الحػػظ املػػادة:
أردين وقػػانوف املعػػامالت املدنيػػة اعمػػارايت ق ػد أ ػػاروا أيض ػاً إىل ىػػذا الػ د

( )214مدين أردين ،واملادة ( )258مدين إمارايت.

( )67نكالً عن :د .عبد الواحد كرـ ،مرجع ابف ،ص.427

( )68أنظر :عدي أبو جيب ،الكاموس الفكهي (لغة واصطالحاً) ،دار الفكر ،دم ف،
 ،1988ط ،2ص.363

( )69صثيح البواري ،ا عبد

مد بن امساعيل البواري ،ضبطو و رحو د.مصطفى

البغا ،دار الكلم ،دم ف ،1981 ،ط1ف ج ،1ص.3
( )71أنظر :د .مد ال حيلي ،الكواعد الفكهية على املذىب النفي وال افعي ،جملس الن ر
العلمي ،جامعة الكويس ،1999 ،ط ،1ص.64
حتمل التبعػة) ،جملدػة العلػوـ الكانونيدػة
( )71أنظر :د .حسن علي الذنوف ،املسؤولية املالية (نظرية د
ػاص انا ػػبة االحتفػػاؿ باليوبيػػل املا ػػي
والسيا ػػيدة ،كلديػػة الكػػانوف ،جامعػػة بغػػداد ،عػػدد خػ د
للكلدية ،مايس ،1984 ،ص.37

( )72املادة ( )186مدين عراقي ،وال مكابل هلذه املادة يف الكوانُت املدنيدة املكارنة.

سػد
( )73لكد جاً امل درع العراقي اوقف خمالف ملوقف الفكػو اع ػالمي ،ىػذا املوقػف الػذي جا د
نصس عليو املادة ( )91من جملدة ااحكاـ العدلية( :إذا اجتمع املبا ر واملتسبب أحضػيف
فيما د

نصػػس عليػػو املػػادة ( )92مػػن اجمللدػػة أيضػػاً( :املبا ػػر ضػػامن وإف مل
الكػػم إىل املبا ػػر) ،ومػػا د
يتعمد) ،واملادة ( )93من اجمللدة كذلك( :املتسبدب ال يضمن ال بالتعمد)( .أنظر يف رح ىذه
د

الكواعد :اا تاذ علي حيدر ،ج ،1ص 112اا تاذ منَت الكاضي ،رح اجمللدػة ،ػبف ذكػره،
ج ،1ص 156 ،153وكػػذلك الحػػظ :اا ػػتاذ عبػػد البػػاقي البكػػري ،ػػرح الكػػانوف املػػدين،
تنفيػذ االلتػ اـ ،مطبعػة ال ىػػراً ،بغػداد ،1971 ،ص )115يػػذكر أ دف امل دػرع ااردين قػػد داختػػذ
د
نصػػس املػػادة ( )257مػػدين أردين علػػى
االاػػاه الػػذي أخػػذت بػػو جملدػػة ااحكػػاـ العدليػػة ،حيػػث د

أندػو-1( :يكوف اعضرار باملبا رة أو التسبدب  -2فإذا كاف باملبا رة ل ـ الضماف وال رط لو
التعمػػد أو أف يكػػوف الفعػػل مفضػػياً إىل الضػػرر) كمػػا
وإذا وقػػع بالتسػػبدب في ػػًتط التع ػ ددي أو د
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نصػػس املػػادة ( )258مػػدين أردين علػػى أندػػو( :إذا اجتمػػع املبا ػػر واملتسػػبدب يحضػػاؼ الكػػم إىل
د
املبا ػػر)( .أنظػػر يف تفصػػيل ذلػػك :د .عػػدناف إبػراىيم السػػرحاف ود .نػػوري زتػػد خػػاعر ،ػػرح
الكانوف املدين ،مصادر الكوؽ ال وصية ،دار اليفكافة ،عماف ،2115 ،ص 387وما بعدىا،
د .م ػػد يو ػػف الػ ػ غيب ،مس ػػؤولية املبا ػػر واملتس ػػبدب يف الك ػػانوف امل ػػدين ااردين ،جمل ػػة مؤت ػػة
للبثػػوث والدرا ػػات ،اجمللدػػد اليفػػاين ،1987 ،ص )93ويالحػػظ أ دف قػػانوف املعػػامالت املدنيدػػة
لدولػػة اعمػػارات العربيدػػة املتثػػدة قػػد أخػػذ –كعادتػػو -بػػنفس دااػػاه الكػػانوف املػػدين ااردين يف

املادتُت ( )283و( )284من قانوف املعامالت املدنيدة.
( )74أنظر :املادة ( )216مػدين عراقػي ،تكابلهػا :املػادة ( )173مػدين ػوري ،املػادة ()271
مػػدين أردين ،املػػادة ( )297مػػدين إمػػارايت( ،يالحػػظ أندػػو إذا ن ػ عػػن فعػػل اعتػػداً علػػى حػ دف
ػتم أوالً
ُيميو الكانونُت املدين واجلنائي ،فاملبدأ السائد عملياً ىو أ دف( :املػدين يتبػع اجلنػائي) في د
تتضمن ال كوى املطالبػة بػال دف املػدين ،ومػن
تكد ال كوى أماـ اتاكم اجل ائيدة ،وميكن أف د
دعائم املبدأ املذكور أعاله ما ي يت:

أ .على اتكمة وقػف العمػل يف الػدعوى حػىت يكتسػب الكػرار الصػادر يف الػدعوى اجل ائيدػة
املكامة ب ف الفعل الذي أ سس عليو الدعوى درجة البتات وللمثكمة املدنية أف تكرر
نصػػس عليػػو املػػادة ( )26مػػن
مػػا تػػراه مػػن اعجػػراًات االحتياعيدػػة واملسػػتعجلة ،ىػػذا مػػا د
قانوف أصوؿ اتاكمات اجل ائيدة العراقي املع ددؿ ،الرقم ( )23لسنة (.)1971

ػنك الفكػرة
ب.إف اتكمة اجل ائيدة هلػا واليػة النظػر يف املطالبػة بػالف املػدين ،وال عكػس ،إذ ت د
(أ) مػػن املػػادة ( )9مػػن قػػانوف أصػػوؿ اتاكمػػات اجل ائيدػػة العراقػػي علػػى أندػػو( :أ -تكػػد

ال ػػكوى يتضػ دػمن الػػدعوى بػػال دف اجل ائػػي وىػػو علػػب داختػػاذ اعجػػراًات اجل ائيدػػة ضػػ دد
مرتكب اجلرمية وفرض العكوبة عليػو .وتتض دػمن ال ػكوى التثريريػة الػدعوى بػال دف املػدين
ونصس املادة ( )11من املتدهم واملسؤوؿ مدنيداً عن
ما مل يصرح امل تكي خبالؼ ذلك) ،د

فعلػػو مػػع مراعػػاة مػػا ورد يف املػػادة التا ػػعة بعريضػػة أو علػػب ييفبػػس يف اتضػػر أ نػػاً رتػػع
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اادلة أو أ ناً التثكيف االبتدائي أو أماـ اتكمة اليت تنظر الدعوى اجل ائية يف أيػة حالػة
كانس عليو حىت صدور الكرار فيها ،وال يكبل ذلك منو اوؿ مرة عند الطعن دتيي اً.
ج .إذا رفػػع املػػدعي املػػدين دعػػواه إىل اتكمػػة املدنيػػة قبػػل رفػػع الػػدعوى اجل ائيػػة جػػاز لػػو أف
يػػدعي بػػالف املػػدين أمػػاـ اتكمػػة اجل ائيػػة ب ػػرط أف يطلػػب مػػن اتكمػػة املدنيػػة إبطػػاؿ
عريضة دعػواه ،ولػيس لػو يف ىػذه الالػة اديػد دعػواه أمػاـ اتكمػة املدنيػة إال إذا ق دػررت
اتكمة اجل ائية أ دف لو ال دف يف الرجوع إىل اتكمة املدنية ما مل يكن قد ص دػرح بتنازلػو عػن
الف املدين ذاتو (الفكرة (أ) من املادة ( )25أصوؿ اكمات ج ائية عراقي).

د .ال تنظر اتكمة اجل ائيدة يف الدعوى بػال دف املػدين إالد تبعػاً للثػف اجل ائػي( .الفكػرة (أ) مػن
املادة ( )25أصوؿ اكمات ج ائية عراقي).

ﮬ .تنازؿ امل تكي عن ال كوى مينع اتكمة اجل ائيدػة يف النظػر يف الػدعوى املدنيػة (الفكػرة

(ط) من املادة ( )9أصوؿ اكمات ج ائيدة).
( )75أنظر :د .مد ليماف اازتد ،تع ددد اا باب يف املسؤولية املدنية ،ث من ور يف جملػة
الرافدين للثكوؽ ،اجمللدد (ااوؿ) ،العدد ( ،)24للسنة (العا رة) ،2115 ،ص.81

( )76ويحسمى يف الفكو بػ (ااط العمدي) ،وىذا اعخالؿ بواجب قانوين مكػًتف بكصػد اعضػرار
بالغَت (الحظ :د .مود رتاؿ الػدين زكػي ،الػوجي يف النظريػة العامػة لاللت امػات يف الكػانوف

املصري ،مطبعة جامعة الكاىرة ،1987 ،ط ،3ص.487

نصس املادة ( )28من قانوف أصوؿ اتاكمات اجل ائيدة العراقي ،أندو( :إذا انكضس
( )77د

الدعوى اجل ائية أو أوقفس لسبب قانوين قبل الفصل فيها ،فللمدعي املدين ال دف يف مراجعة

اتكمة املدنيدة).
( )78أنظر :الفكرة ( )1يف املادة ( )413عكوبات عراقي.

ػل فعػل ضػار بػالنفس مػن قتػل أو جػرح أو ضػرب
( )79نصس املادة ( )212مدين عراقػي( :ك د
أو أي نوع آخر من أنواع اعيذاً يل ـ بالتعويضات من أحدث الضرر).
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( )81أنظ ػ ػػر :امل ػ ػػادة ( )217م ػ ػػدين عراق ػ ػػي ،وامل ػ ػػادة ( )266م ػ ػػدين أردين ،وامل ػ ػػادة ()292
ػل مػػن الكػػانوف املػػدين املصػػري والكػػانوف
معػػامالت مدنيػػة إمػػارايت ،وال مكابػػل هلػػذا الػػنك يف كػ د
املدين السوري وقانوف املوجبات والعكود اللبناين.

( )81أنظ ػ ػػر :امل ػ ػػادة ( )211م ػ ػػدين عراق ػ ػػي ،وامل ػ ػػادة ( )264م ػ ػػدين أردين ،وامل ػ ػػادة ()291
معػػامالت مدنيػػة إمػػارايت ،واملػػادة ( )135موجبػػات وعكػػود لبنػػاين ،وال مكابػػل هلػػذه املػػادة يف
الكانونُت املدين املصري واملدين السوري.

( )82أنظر :املادة ( )439عكوبات عراقي.
العامة يف قانوف العكوبات ،ص.313
( )83أنظر :د .ماىر عبد ويا الدرة ،ااحكاـ د

ػاص) ،دار الكتػب،
( )84أنظر :د .ماىر عبد ويا الدرة ،رح قػانوف العكوبػات (الكسػم اا د
املوصل  ،1997ط ،2ص ،275وما بعدىا.

ػاص) ،مطبعػة جامعػة
( )85أنظر :د .مود مود مصػطفى ،ػرح قػانوف العكوبػات (الكسػم اا د

الكػ ػػاىرة ،1975 ،ط ،7ص ،477ود .رؤوؼ عبيػ ػػد ،جػ ػػرائم االعتػ ػػداً علػ ػػى اا ػ ػػواص
واامواؿ ،دار الفكر العر  ،الكاىرة  ،1985ط ،7ص.351

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

( )87املادة ( )427مدين عراقي.
( )88املادة ( )426مدين عراقي.
( ) 89للم يد من التفصػيل يف أحكػاـ اللكطػة أنظػر :د .زتػدي رجػب عبػد الغػٍت حسػن ،اللكطػة
وم ػػدى مس ػػؤوليدة املل ػػتكط عليه ػػا وحك ػػم دتلدكه ػػا واملكافػ ػ ة عليه ػػا يف الفك ػػو اع ػػالمي ،دار

النهضة العربيدة ،الكاىرة ،1992 ،ص 5وما بعدىا.

( )91املادة ( )974مدين عراقي.
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 الف ػ ػػَتوز آب ػ ػػادي ،الك ػ ػػاموس ات ػ ػػيط ،مص ػ ػػطفى الب ػ ػػا الل ػ ػػيب ،ب ػ ػػَتوت ،1952 ،ج،1ص ،339ابن منظور ،لساف العرب ،اجل ً ااامس ،مطبعة دار صػادر ،بػَتوت،1997 ،
ط ،1ص.264

 د .ازتػػد فتثػػي ػػرور ،الو ػػيط يف قػػانوف العكوبػػات ،ج ،1الكسػػم العػػاـ ،دار النهضػػة،الكاىرة.1981 ،

 د .جندي عبد امللك ،املو ػوعة اجلنائيػة ،ج ،3دار إحيػاً الػًتاث العػر  ،بػَتوت( ،بػدوفنة ن ر).

 د .حس ػػن عل ػػي ال ػػذنوف ،املس ػػؤولية املادي ػػة (نظري ػػة حتم ػػل التبع ػػة) ،جمل ػػة العل ػػوـ الكانوني ػػةػاص انا ػػبة االحتفػػاؿ باليوبيػػل املا ػػي
والسيا ػػية ،كلديػػة الكػػانوف ،جامعػػة بغػػداد ،عػػدد خػ د
للكلدية ،مايس.1984 ،

 د .زتػػدي رجػػب عبػػد الغػػٍت حسػػن ،اللكطػػة ومػػدى مسػػؤولية امللػػتكط عليهػػا وحكػػم دتلدكهػػاواملكاف ة عليها يف الفكو اع المي ،دار النهضة العربية ،الكاىرة.1992 ،

 د .رؤوؼ عبي ػػد ،ج ػػرائم االعت ػػداً عل ػػى اا ػػواص واام ػػواؿ ،ط ،7دار الفك ػػر الع ػػر ،الكاىرة.1985 ،

العام ػػة وفلس ػػفة الك ػػانوف ،دار الفك ػػر
 د .رؤوؼ عبيػػد ،يف التس ػػيَت والتوي ػػَت ب ػػُت الفلسػػفة دالعر  ،الكاىرة ،1984 ،ص ،3ص.63

العامة للكػانوف اجلنػائي ،من ػ ة املعػارؼ ،اع ػكندرية،1978 ،
 د .رمسيس سناـ ،النظرية دص.492

 د .ػػعيد أب ػػو جي ػػب ،الك ػػاموس الفكه ػػي (لغػ ػةً واص ػػطالحاً) ،ط ،2دار الفك ػػر ،دم ػػف، ،1988صثيح البواري ،ا عبد

مد بن إمساعيل البواري ،ضبطو و رحو.
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 د .عبد الرزتن حسن جبنكة امليداين ،ضوابط املعرفة وأصػوؿ اال ػتدالؿ واملنػاظرة ،ط،1دار الكلم ،دم ف ،بَتوت.1975 ،

 -د .عبػػد اللطيػػف عبػػد

ع ي ػ الربزجنػػي ،التعػػارض والًتجػػيح بػػُت اادلدػػة ال ػػرعيدة ،ج،1

مطبعة العاين ،بغداد.1977 ،

 د .عبد املهيمن بكر ػامل ،الكصػد اجلنػائي يف الكػانوف املصػري واملكػارف ،أعروحػة دكتػوراه،جامعة عُت مشس.1959 ،

 د .عدناف إبراىيم السرحاف ،ود .نوري زتد خػاعر ،ػرؽ الكػانوف املػدين ،مصػادر الكػوؽال وصيدة ،دار اليفكافة ،عماف ،2115 ،ص.387

العامػة يف قػانوف العكوبػات ،مطػابع
 د .علي حسػُت االػف ،ود .ػلطاف ال ػاوي ،املبػادئ دالر الة ،الكويس.1982 ،

 د .علػػي ػػي الػػدين علػػي الكػػرة داغػػي ،مبػػدأ الرضػػا يف العكػػود ،دار الب ػػائر اع ػػالميدة،بَتوت ،2112 ،ط ،2ص.259
 -د .عمر ال ريف ،درجات الكصد اجلنائي ،دار النهضة العربية ،الكاىرة.2112 ،

ػاص) ،ط ،2دار الكتػػب،
 د .مػاىر عبػػد ػػويا الػػدرة ،ػػرح قػانوف العكوبػػات (الكسػػم ااػ داملوصل.1997 ،

 د .مػػد ال حيلػػي ،الكواعػػد الفكهيدػػة علػػى املػػذىب النفػػي وال ػػافعي ،ط ،1جملػػس لن ػػرالعلمي ،جامعة الكويس.1999 ،

العامة يف قانوف العكوبات ،جامعة دم ف.1965 ،
 -د .مد الفاضل ،املبادئ د
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 د .م ػػد ػػليماف اازت ػػد :تع ػػدد اا ػػباب يف املس ػػؤولية املدني ػػة ،ػػث من ػػور يف جمل ػػةالرافدين للثكوؽ ،اجمللدد ااوؿ ،العدد ( )24للسنة (العا رة) ،2115 ،ص.81
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نطػػاؽ الكػػانوف املوػ د

العدد ( ،)21اجمللدد ااوؿ ،السنة التا عة ،2114 ،ص.94

 د .مد علي التهانوي ،مو وعة ك اؼ اصطالحات الفنوف والعلوـ ،نكلو إىل العربيدة :د.عبد

ااالدي ،ج ،2مكتبة لبناف نا روف( ،بدوف نة ن ر).

 د .مػد يو ػف الػ عيب ،مسػػؤولية املبا ػر واملتسػبب يف الكػػانوف املػدين ااردين ،جملػة مؤتػػةللبثوث والدرا ات ،اجمللدد اليفاين.1987 ،

العامة يف قانوف العكوبػات املصػري ،مكتبػة عبػد
 د .مود إبراىيم إمساعيل ،رح ااحكاـ دوىبو ،الكاىرة.1945 ،

العامػػة لاللت امػػات يف الكػػانوف املصػػري،
 د .مػػود رتػػاؿ الػػدين زكػػي ،الػػوجي يف النظريػػة دط ،3مطبعة جامعة الكاىرة.1987 ،

ػاص) ،ط ،7مطبعػػة جامعػػة
 د .مػػود مػػود مصػػطفى ،ػػرح قػػانوف العكوبػػات (الكسػػم ااػ دالكاىرة.1975 ،

ػاـ) ،دار النهضػػة ،الكػػاىرة،
 د .مػػود مػػود مصػػطفى ،ػػرح قػػانوف العكوبػػات (الكسػػم العػ د ،1974ط.9

 د .م ػػود جني ػػب حس ػػٍت ،ػػرح ق ػػانوف العكوب ػػات ،الكس ػػم الع ػػاـ ،دار النهض ػػة ،الك ػػاىرة،.1977

 -د .مصطفى البغا ،ط ،1ج ،1دار الكلم ،دم ف.1981 ،

 د .مصطفى الن ار ،نظرية املعرفة عند أر ػطو ،دار املعػارؼ ،الكػاىرة ،1985 ،ط ،1د.نبيل مدحس امل ،ااط غَت العمدي ،دار النهضة العربية ،الكاىرة.1984 ،
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العامػة واع ػالميدة وفلسػفة اع بػات اجلنػائي،
 د .ىاليل عبد أزتد ،الكيكة بُت الفلسػفة ددار النهضة العربية ،الكاىرة( ،بدوف نة ن ر).
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The concept of intention in Criminal and Civil Laws and the
relationship between them.
Assistant Professor. Dr. Akram Tarrad Alfayez.

Abstract
The determination of the criminal intention and the civil
un-named intention, their relationship, explaining the concept
of both notations, and the importance of intention in criminal
law, which in turn determines the legal characterization of the
crime, differs from the penalty of the unintended crime.
Also determining the unnamed intention in civil law, and
explaining that such a concept is not clear since the civil code
did not stipulate such a theory despite the magnitude of the
consequences that will occur.
It is found that the unnamed intention has major
importance in civil relations, however, the civil law did not
give it importance, nor developed it as a theory, contrary to
the criminal law which gave it great importance and the
jurisprudence had dealt with it as one of the main theories in
criminal law.
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