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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقدمة 

 االجرٌمة ظاهرة اجتماعٌة سلبٌة عاشها االنسان على مر العصور باعتباره    

وفرض العموبة على  مكافحتهاانعكاس للظروف النفسٌة واالجتماعٌة فً البٌبة ولد تم 

مرتكبها فً جمٌع الشرابع واالدٌان من خالل نبذ الكراهٌة والبغضاء واالحماد بٌن 

بٌبة خصبة  ٌةاالنسانوذلن الن النفس ، البشر والدعوة الى االصالح والسالم واالمان 

ٌة ان لم ٌتم تهذٌبها وارشادها وتوجٌهها الى الطرٌك للصراعات واالفكار المعاد

وما ابرىء نفسً )ا جاء فً المرآن الكرٌم على لسان ٌوسف علٌه السالم كمالصحٌح 

وٌمول الرسول  (1) (ان ربً غفور رحٌماال ما رحم ربً  بالسوء ألمارةان النفس 

 . ما نوى( أمرئبالنٌات وانما لكل الكرٌم صل هللا علٌه وسلم ) انما االعمال 

ال ٌكفً مجرد الفعل المادي او االمتناع المخالف للمانون العتبار شخص ما لٌكون    

مجرما وانما ٌجب فضال عن هذه العاللة المادٌة ان تتوافر عاللة اخرى ذات 

خصابص نفسٌة او معنوٌة وصادرة عن ارادة انسانٌة واعٌة وان تكون هذه االرادة 

الفعل دون العلم بنتابجه ، او بالظروف آثمة على وجه ما . فمد تنصب االرادة على 

الوالعٌة التً تجعل منه جرٌمة وٌكون فً استطاعة صاحب هذه االرادة لو انه بذل 

درجة معتادة من الٌمظة ان ٌحٌط بهذه الظروف وان ٌعمل على تفادٌها وهو لد ٌعلم 

تخاذ الى ان من الممكن ان ٌؤدي فعله الى وضع اجرامً ٌأباه ، ومع ذلن ٌهمل فً ا

 العناٌة الواجبة لدربه ، ولهذا السبب فان المانون ٌجرم هذا الفعل وٌنص على عمابه .

النشاط المادي المكون للجرٌمة اي العلم  بإرادةفالمصد الجنابً هو العلم الممترن     

التام الحمٌمً الذي ال ٌموم ممامه الشن او تصور الولابع او النتابج باعتبارها مجرد 

العمد عن االهمال او عدم  وارةعلم هو العنصر الوحٌد الذي ٌمٌز حلممكنة . وا

، ٌكون على انواع فمد ٌكون المصد عاما او خاصا االحتٌاط . والمصد الجنابً بدوره 

والمصد االحتمالً فً  ، ٌكون مباشرا او غٌر مباشر او ما ٌسمى بالمصد االحتمالً او

لتلن النتٌجة وان كانت  نتٌجة فعله وتمبلهجرٌمة المتل هو انصراف ارادة الجانً الى 

حدوث  بإمكانٌةالمباشر اال انه تمادى فً فعله رغم علمه  هة من جراء فعلغٌر ممصود

تجرٌم هذه  ونجد ان اغلب التشرٌعات لد نصت على. تلن النتٌجة وانه تمبل ذلن 

  العمدٌة وذلن للحٌلولة من افالت صورة من صور الجرٌمة االحالة باعتباره

 

 (53) اآلٌةسورة ٌوسف  (1)
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 واجتماعٌا علمٌا المجتمع بتطور تتطور الجرٌمة ان سٌما ال العمابالمجرمٌن من     

 ارتكاب فً الحدٌثة والتمنٌة التمدم وسابل كافة من االستفادة ٌحاول المجرم وان

 .الجرٌمة

 34المادة  فً الفمرة ب من 1969لسنة  11ولد نص لانون العموبات العرالً رلم     

غٌر المباشر فً الجرٌمة العمدٌة بانه )اذا تولع الفاعل نتابج منه على صورة المصد 

رالً بٌن اجرامٌة لفعله فألدم علٌه لابال المخاطرة بحدوثها( وهنا ساوى المشرع الع

غٌر المباشر او المصد االحتمالً من حٌث االثار المانونٌة مما المصد المباشر والمصد 

 المصد االحتمالً صورة من صور المصد الجنابً .جعل صورة 

ونظرا الهمٌة موضوع المصد االحتمالً فً جرٌمة المتل فً الحٌاة العملٌة للمضاء     

والعاملٌن فٌه باعتباره شكل من اشكال المصد الجنابً للجرٌمة فمد اخترته موضوعا 

هٌة ماالتعرف على  للبحث وسوف ٌتم تناوله فً ثالث مباحث المبحث االول وفٌه ٌتم

المصد الجنابً والمصد االحتمالً ، وفً المبحث الثانً سوف نتناول معاٌر المصد 

االحتمالً فً مطلبٌن االول عن االحتمال والثانً لبول حصول النتٌجة ، وفً المبحث 

الثالث سٌتم شرح التكٌٌف المانونً للمصد االحتمالً وذلن فً مطلبٌن االول سٌتم فٌها 

لمصد االحتمالً عن غٌره من الحاالت وفً المطلب الثانً سنتناول اثبات تمٌٌز ا

المصد االحتمالً ، ومن ثم ٌتم االشارة الى النتابج التً تم التوصل الٌها من خالل 

 .البحث فً خاتمة الموضوع 

 التوفٌك . ومن هللا                                             
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 المبحث االول 

 القصد االحتمالي ن ومضم

 

العلم واالرادة ، فاذا  ٌتكون منمن المعروف ان المصد الجنابً فً صورته العامة انما     

العنصران او احدهما فحٌنبذ ٌنتفى المصد الجنابً وكذلن الحال بالنسبة للمصد  نانتفى هذا

االرادة حٌث ان الجانً فً حالة  تتوافراذا تحمك العلم واالحتمالً حٌث ال ٌتوافر اال 

المصد االحتمالً ال ٌكون مولنا من حدوث النتٌجة االجرامٌة لكنه ال ٌستبعد حدوثها بشكل 

فاذا لم ٌتوفر العلم تام وانه ٌتولع حدوثها على انه امر محتمل او ٌمكن ان ٌمع واال ٌمع . 

عد العامة فً المصد وهً االفعلً او الحمٌمً بعنصر من عناصر الجرٌمة التً تتطلب المو

الجانً بها فان المصد االحتمالً حٌنبذ ال ٌعد متوافرا . اما اذا ثبت ان الجانً لم  احاطة علم

ة اطاللا ، ٌتولع حصول هذه النتٌجة فان مسؤولٌته عن حدوثها ال تكون مسؤولٌة لصدٌ

ٌجة ، فاذا ه النتالجانً او من الواجب علٌه ان ٌتولع حصول هذ باستطاعةخاصة اذا ثبت ان 

 ( 1).تفاء المصد الجنابً فً جمٌع صورهٌعنً حتما ان انعدم هذا التولع وذلن

واالرادة المتطلبة هً تلن االرادة المنصبة على الفعل المادي والتً تفترض وتمتضى     

توفر حرٌة االختٌار وعدم توفر اسباب االباحة او اسباب عدم المسؤولٌة الجنابٌة اي االرادة 

 (2)لمتجهة لتحمٌك النتٌجة االجرامٌة .ا

ولتحدٌد نطاق المصد االحتمالً ٌتطلب تطبٌك المواعد العامة التً ترسم حدود المصد     

 الجنابً فً صورته العامة وتحدد طبٌعته وتبٌن عناصره ، حٌث ان المصد االحتمالً من

علٌه سنتناول الجنابً . وال تتوفر اال بتوافر العناصر العامة للمصد  المصد الجنابً صور

 -وعلى النحو اآلتً :ادناه ماهٌة المصد الجنابً والمصد االحتمالً ضمن مطلبٌن 

 

 

 

 

الناشر مكتبة دار الثمافة  اسم المطبعة ، ، الطبعة االولى ،رٌة العامة للمصد الجنابً النظ ،نبٌه صالح  د.  (1)

 .  175ص ، 2004الناشر مكتبة دار الثمافة للنشر والتوزٌع عام 

 2002دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، الطبعة االولى ، الناشر  عمر الشرٌف ، درجات المصد الجنابً ، 0د (2)

 294ص
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  االول المطلب

 القصد الجنائيهية ما 
 

منه  33/1ٌسمى لانون العموبات العرالً المصد الجنابً بالمصد الجرمً حٌث نصت المادة     

المصد الجرمً هو توجٌه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون على انه )المصد الجرمً 

ال ٌمكن اعتبار  حٌث( للجرٌمة هادفا الى نتٌجة الجرٌمة التً ولعت او اٌة نتٌجة جرمٌة اخرى

المسؤولٌة  تنشاوان تلن المادٌات هً التً  رة مادٌة فمط لوامها الفعل وآثارهالجرٌمة ظاه

توفر الى جانبها ٌسمى بالركن المعنوي ان هنان كٌان نفسً ٌجب ان ٌب بل وٌتوجب العماالجزابٌة 

علٌه سٌتم تعرٌف وتوضٌح وٌموم هذا الركن على عنصري العلم واالرادة المتل العمد فً جرٌمة 

 -:رعٌن وعلى النحو االتًالعنصرٌٌن المذكورٌن فً ف

 الفرع االول

 العلم

وٌجب ان ٌعلم بخطورة فعله على حٌاة  حًٌمتضً ان ٌعلم المتهم بانه ٌوجه فعله الى انسان     

جرٌمة المتل فٌجب المجنى علٌه حٌث ٌجب ان ٌنصرف علم الجانً الى عناصر الركن المادي ك

ان ٌكون عالما بانه ٌموم بنشاط من شأنه ان ٌمضً على حٌاة المجنى علٌه ، فاذا انتفى لدٌه هذا 

لم انهار المصد فاذا استعمل شخص مسدسا" ٌعتمد انه مسدس اطفال ال خطر منه فادا به مسدس الع

حمٌمً انطلمت منه رصاصة فمتلت شخص كان فً مواجهته ال ٌسأل عن لتل عمدي النتفاء المصد 

وان امكن ان ٌسأل عن لتل خطأ . وكذلن ٌجب ان ٌكون الجانً عالما بانه ٌوجه فعله الى انسان 

ات بتأثٌر الدفن فم باإلغماءٌن انه كان حٌا مصابا ذا اعتمد شخص ان آخر لد مات فدفنه ثم تبحً فا

 (1فال ٌسأل الفاعل عن جرٌمة المتل العمد.)

ان ٌتولع المتهم العاللة السببٌة التً تربط ما بٌن فعله والوفاة ولكن الغلط فً العاللة  فاألصل    

السببٌة ال ٌنفى المصد ، فاذا تولع الجانً ان تحدث وفاة المجنى علٌه بوسٌلة معٌنة ، فاذا حدثت 

واة كل دم المسال ان المانون ٌضع علىبوسٌلة اخرى فان المصد ٌظل متوافرا لدٌه ، وتفسٌر ذلن 

الى حدوث الوفاة ، فاذا اطلك شخص النار على عدوه الذي ٌمف على سطح  ًالوسابل التً تفض

بسٌطة ادت الى  بإصابةبناء متولعا ان ٌصٌبه الرصاص اصابة ممٌتة تمضى علٌه ولكنه اصٌب 

 (2ووفاته ، فالمصد الجنابً متوافر لدٌه .) باألرضاختالل توازنه وسموطه من السطح وارتطامه 

البال واحتسى الخمر  هادئفاذا كان المتهم عند تصمٌمه على ارتكاب الجرٌمة بدافع االنتمام     

لتشجعه على ارتكاب الجرٌمة التً الترفها دون حدوث نزاع مع المجنى علٌه او احد ذوٌه لبل او 

 (3اثناء ارتكاب الجرٌمة فٌعتبر المتل والعا مع سبك االصرار .)

 

 . 376ص 2000 ،الماهرة النهضة العربٌة ، ردا عبدالستار، شرح لانون العموبات، المسم الخاص، الطبعة الثانٌة ،فوزٌة  0د (1)

 .278ص، 1993الماهرة الناشر دار النهضة العربٌة،  ،خاصالمسم النً، الموجز فً شرح لانون العموبات، محمود نجٌب حس0د (2)

المبادئ والمرارات لمحكمة تمٌٌز الهم المنشور فً مجموعة  ، 10/2/1978فً  1978عامة//هٌبة 427رلم لرار محكمة التمٌٌز فً العراق ال (3)

 .فؤاد زكً عبدالكرٌم ،اعداد ، 174صصٌل المصدر ، تفا العراق ،
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 الفرع الثاني 

 االرادة

والى نتٌجة هذا  انسان حٌاةً الى ارتكاب فعل االعتداء على ٌجب ان تتجه ارادة الجان     

وعلى ذلن فاذا لم تتجه االرادة الى الفعل انتفى المصد فٌكتفً ، الفعل وهً ازهاق الروح 

هاق روح انسان حً تحمٌك النتٌجة وهً از المشرع باتجاه ارادة الجانً الى الفعل والى

شخص المجنى علٌه سواء كان هو الشخص الذي اتجهت ارادة الجانً دون اي اعتداء على 

ى لتله او كان شخصا آخر ، وسواء تحممت النتٌجة من شخص واحد او اكثر وٌرجع ذلن ال

 ( 1)آخر وانما الناس جمٌعا لدٌه سواء.المشرع ال ٌحمً الحك فً الحٌاة لشخص دون ان الى 

ً انصراف ارادة الفاعل الى جمٌع اجزاء د الجنابً فً جرٌمة المتل العمد هفالمص    

جرٌمة كما وصفه نص المانون فٌجب ان تنصرف ارادته الى فعل المتل الركن المادي لهذه ال

وان ٌكون عالما بان فعله هذا ٌمع على شخص حً وٌجب ان تتجه ارادته الى  نتٌجة فعل 

المتل وهً ازهاق روح المجنى علٌه فاذا كان الفاعل ال ٌمصد احداث الوفاة وانما مجرد 

ب على فعله وفاة شخص بل ٌسأل عن المتل اهماال ترتفال ٌسأل عن لتل العمد وان  التخوٌف

 (2)متى توافرت فً حمه صورة من صور االهمال . 

والمصد الجنابً او الركن المعنوي غٌر لدٌم لدم المانون الجنابً نفسه فالجرٌمة عرفت     

ل ان ٌعترف المشرع . بالركن المعنوي واهمٌته التشرٌعات المدٌمة لب اعالبت علٌهو

 (3)فً تحمٌك الجرٌمة . لإلرادةدون اي اعتبار  وآثارهالمانونٌة فكان العماب على الفعل 

) ان طعن المتهم المجنى علٌه بـ )درنفٌس( فً صدره طعنة احدثت تمزلا  فمد لضً بـ     

ته ٌعتبر لتال عمدا ال ضربا مفضٌا الى فً ربته ونزفا دموٌا شدٌدا اودى بحٌاته فً الٌوم ذا

الموت الن نٌة المتل ال ٌستدل علٌها من االلة المستعملة فمط وانما من شدة االصابة 

 ( 4.)وخطورة موضعها ونتٌجتها والفترة الزمنٌة التً ٌفارق المصاب حٌاته(

 

 

 

 378ص فوزٌة عبدالستار ، المصدر السابك ، 0د (1)

 811ص،  2005 ، الناشر منشأة المعرف ،جرابم المسم الخاص رمسٌس بهنام ، لانون العموبات ،  0د  (2)

 ،1988دار النهضة العربٌة الماهرة  للمصد الجنابً( الطبعة الثالثة ، محمود نجٌب حسنً )النظرٌة العامة 0د (3)

 . 1ص

المبادئ منشور فً مجموعة ال 9/5/1979فً  1979/تمٌٌزٌة /851رلم لرار محكمة التمٌٌز العراق الم (4)

 . 170ص اعداد فؤاد زكً عبدالكرٌم ، والمرارات لمحكمة تمٌٌز العراق ،
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بان لٌام المتهمان باالتفاق واالشتران لمحكمة جناٌات دهون الثانٌة  ولد جاء فً لرار    

حاسبته على خلفٌة باستدراج المجنى علٌه الى منطمة خارج مدٌنة زاخو بغٌة تأنٌبه وم

ولٌامهما باالعتداء علٌه اللة غرامٌة بٌن المجنى علٌه وبٌن ابنة شمٌك المتهمٌن شاف عاكت

عند حافة حفرة عمٌمة جدا وفً ظالم اللٌل فانهما تولعا ولوعه فً الحفرة وممتله بسبب 

عمك الحفرة وحالة االرتبان لدٌه ومع ذلن الدم المتهمان على فعل ذلن وخاطرا بحدوث 

ممتل المجنى علٌه وبذلن لام المتهمان بمتله عمدا بناء على المصد النتابج وادى الى 

  (  1االحتمالً لدٌهما وان لم ٌكن لدٌهما المصد المباشر لمتله فً البداٌة . )

المجنى علٌه باي شكل من االشكال  وتبٌن من ذلن ان ارادة المتهمٌن لد اتجهت الى اٌذاء    

ومتمبلٌن النتٌجة وان ادى ذلن الى لتله وبذلن ٌكون المصد االحتمالً لدٌهما متوافر ولد تم 

 مسألتهم وفرض العموبة بحمهم بناء على ذلن المصد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٌبة الجزابٌة /ال642والمصدق تمٌٌزا بموجب المرار المرلم  25/1/2018فً  2017/ج/603رلم المرار  (1)

 الصادر من محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان ، المرار غٌر منشور 26/12/2018فً  2018الثانٌة/
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 المطلب الثاني 

 ماهية القصد االحتمالي 

 

من خالل تسمٌة هذه الصورة من المصد بالمصد االحتمالً ٌتضح بانه نوع من انواع      

المصد الجنابً ٌتعمد فٌه الجانً الى ارتكاب جرٌمته بشكل مختلف عن صورة المصد 

المباشر . كما ٌتضح لنا ان معنى االحتمال وارد فً هذا النوع وان هنان صلة بٌن الصورة 

االحتمال ال ٌرد على الفعل الٌا وبٌن النتٌجة االجرامٌة وان هذا التً ٌكون علٌها المصد احتم

وانما على النتٌجة االجرامٌة الن السٌطرة والتحكم على الفعل المادي ممكنة فً حٌن  المادي

ان التحكم والسٌطرة على النتٌجة االجرامٌة غٌر ممكن دابما ومن ثم . ٌرد على االحتمال . 

وارادة الجانً لها . وهذه النتٌجة صب على النتٌجة االجرامٌة فصفة االحتمال من المصد تن

اذا كانت واضحة لدٌه بشكل ٌمٌنً وهو ٌراه أثرا" طبٌعٌا" البد وان ٌحدث فٌمدم علٌه 

وصوال لتلن النتٌجة وهذه صورة المصد المباشر . اما فً حالة المصد االحتمالً فالجانً 

لبلها ورضا بها فٌعنً ذلن ان ارادته لد اتجهت الى ٌتولع اكثر من نتٌجة لفعله المادي فاذا 

  (1)تحمٌمها مما ٌؤدي الى المول انه تعمدها ولكن بشكل غٌر مباشر او احتمالً .

مٌام الخطأ ، لى ان التولع ٌمثل شرطا ضرورٌا لالوالع ان رجال الفمه والمانون متفمون ع    

ومع ذلن فهنان جانب من ، حادث فجابً  فاذا انتفت امكانٌة التولع فاننا نكون حٌنبذ امام

الفمه ٌرى ان التولع انما ٌشكل صورة من صور المصد الجنابً هً المصد االحتمالً ، 

ومع ذلن هنان جانب آخر من ،وهً التً ٌتولع الجانً الضرر الناجم عن فعله تولعا فعلٌا 

ن مجرد خطأ بعٌد عن الفمه ٌرى انه رغم توافر التولع الفعلً فان االمر ال ٌعدو ان ٌكو

 (2)دابرة المصد طالما ان النتٌجة غٌر متولعة كأمر مؤكد 

 ٌهمفهومحتمالً البد من تعرٌفه من خالل هٌة المصد االعلٌه ولغرض التعرف على ما    

  -:وفً فرعٌن الفمهً والمانونً 

 

 

 

 

 . 297و 296ص  عمر الشرٌف ، المصدر السابك ، 0د (1)

  114ص نبٌه صالح ، المصدر السابك ، 0د (2)
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  الفرع االول

 للقصد االحتمالي المفهوم الفقهي

د به الحالة ٌعتبر الفمٌة روتٌه اول من استعمل عبارة المصد االحتمالً فً فرنسا وٌمص     

علم او ٌتولع ان نتٌجة ما ٌمكن ان تنجم عن فعله ، ولكنها لٌست الذهنٌة للشخص الذي ٌ

هدفه الحمٌمً من الفعل . بهذه الفكرة تتطلب لتوافر المصد االحتمالً ضرورة  فًداخلة 

وجود لصد جنابً مباشر اي جرٌمة اولى عمدٌة فٌتجاوزها فعل الشخص الى نتٌجة اخرى 

 (1). ان ٌستطٌع الشخص تولعهن هذه النتٌجة الثانٌة او االخرى اوٌتطلب ان تكو

 بل العدٌد من الفمهاء ومن اهم تلنغٌر مباشر من لوعرف المصد االحتمالً او المصد     

التعارٌف هً )نٌة ثانوٌة غٌر مؤكدة تختلج بها نفس الجانً الذي ٌتولع ان ٌتعدى فعله 

مع ذلن فً  اصال فٌحضىم ٌنوه عنه من لبل المنوي علٌه بالذات الى غرض آخر لالغرض 

 (2)تنفٌذ فعله فٌصٌب به الغرض غٌر الممصود ( . 

االرادة الى السلون االجرامً مع  لجرٌمة مع تولع نتٌجتها ، واتجاهالعلم بعناصر ا او    

 (3)لبول تلن النتٌجة االجرامٌة دون الرغبة فً تحمٌمها 

كما عرف بانه تأٌٌد االرادة لحدث نشأ عن السلون دون ان ٌكون تحمٌمه الباعث المحرن     

 (4)للسلون اصال. 

لمصد االحتمالً انما هو نوع من المصد الجنابً ٌمع ما بٌن وٌرى بعض الفمهاء ان ا    

فً بعض العمد والخطأ فهو اما ٌفصل بٌنهما واما ٌجمع بٌنهما فً والعة واحدة بمعنى انه 

نتٌجة معٌنة بل على مجرد لبولها او امكان تولعها . ٌمثل عمال مؤسسا ال على ارادة  صوره

حاالت اخرى ٌمثل جرٌمة عمدٌة اراد الجانً فٌها فعال معٌنا ونتٌجة معٌنة فتحممت  وفً

نتٌجة اخرى اشد جسامة مما كان ٌرٌده الجانً وٌتولعه بسبب اجتماع خطأه فً التمدٌر مع 

 ( 5)نشاطه المتعمد . 

 

 

  125و 123ص ابً فً المانون المصري والممارن ،المصد الجن عبدالمهٌمن بكر سالم ، (1)

 ،1984بٌروت  ابو عامر ، لانون العموبات اللبنانً ، المسم الخاص ، الناشر الدار الجامعٌة ، دمحم زكً 0د (2)

 . 309ص

. منشورات الحلبً  نظرٌة الجرٌمة رح لانون العموبات ، المسم العام ،شعلً عبدالمادر المهوجً،  0د (3)

 413ص ،  2008 –الطبعة االولى  –الحمولٌة 

 . 814ص، 2005الناشر منشأة المعارف  لانون العموبات ، جرابم المسم الخاص ،، رمسٌس بهنام  0د (4)



9 
 

الماهرة عام  –مطبعة االستمالل الكبرى  ،4ط المسم العام من التشرٌع العمابً ، مبادئ رؤوف عبٌد ، 0د (5)

  .308/ص 1974

ولد مٌز الفمهاء بٌن المصد االحتمالً والنتابج االحتمالٌة التً ٌمرر المشرع المساءلة     

او كان من  باإلمكانعنها فً حاالت معٌنة سواء تولعها الجانً او لم ٌتولها طالما كان 

وجود المصد االحتمالً من كل حال تتوافر فٌها  منه الواجب تولعها . فهذا االتجاه ٌفهم

النتابج المحتملة وهذا هو الخطأ . فالمساءلة عن هذه النتابج لد تكون على المساءلة عن 

 ( 1)اساس العمد فً صورة المصد االحتمالً اذا توافرت شروطها . 

ٌفترض ان الجانً لد ارتكب فعله وهو غٌر متأكد من وهذا ٌعنً ان المصد االحتمالً     

المانون ، ولم ٌكن مستبعدا االمل من اال انه سٌؤدي به الى االعتداء على الحك الذي ٌحمٌه 

ٌمس هذا الحك. والفرق واضح دون شن بٌن حالة شخص ٌطلك الرصاص على عدوه فً 

ممتل، فٌكون الموت فً ذهنه أثرا محمما لفعله وٌكون النتٌجة الوحٌدة التً ٌتجه الٌها تفكٌره 

لتسول او ٌتٌح له حٌن ٌرتكب الفعل ، وحالة شخص ٌشوه جسد آخر لكً ٌعده الحتراف ا

الحصول على تعوٌض او التخلص من الخدمة العسكرٌة ، وٌكون الموت احد االحتمالٌن ، 

والترافه لفعله غٌر مستبعد االمل من ان ٌظل المجنى علٌه حٌا" ففً الحالة االولى ٌكون 

  (2)مباشرا" وفً الثانٌة ٌكون المصد احتمالٌا" . المصد

اما فً الشرٌعة االسالمٌة فمد عرفت العمد والخطأ فمط والعمد فٌها ٌنمسم الى العمد     

والخطأ ٌنمسم الى الخطأ وما ٌجري مجراه من )التمصٌر وغٌر علم( . والعمد وشبه العمد . 

عند جمهور الفمهاء هو ان ٌمصد الجانً الفعل وٌرٌد النتٌجة ، اما شبه العمد ، فان الشرٌعة 

من  هدون النفس ، وهو غٌر متفك او مجمع علٌ اال من المتل والجناٌة على ماال تعرفه 

االبمة. فالمالكٌة ال ٌعترف به ، وٌرى ان لٌس فً كتاب هللا اال العمد والخطأ وٌمول فمن 

 ول )ومن ٌمتل مؤمنا متعمدا فجزاؤهعلى النص ، فالمرآن الكرٌم ٌمزاد زاد لسما ثالثا فمد 

 ( 3)جهنم خالدا فٌها وغضب هللا علٌه ولعنه واعد له عذابا عظٌما( 

 ( 4) "(كان لمؤمن ان ٌمتل مؤمنا اال خطبا وٌمول )وما   

وعلى هذا االساس هذا الرأي ٌعرف العمد فً المتل بانه اتٌان الفعل بمصد العدوان فهو ال    

 (5)ٌشترط ان ٌمصد الجانً الفعل وٌمصد نتٌجته .

 

 

 

 127ص  ،المصدر السابك  لمهٌمن بكر سالم ،عبدا (1)

 . 208و 207ص للمصد الجنابً ، المصدر السابك ،النظرٌة العامة  محمود نجٌب حسنً ، 0د (2)

 93سورة النساء . اآلٌة  (3)

 92سورة النساء . اآلٌة  (4)
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 406،ص1949انون الوضعً( الطبعة االولى االستاذ عبدالمادر عودة )التشرٌع الجنابً االسالمً ممارنا بالم (5)

 

االعتراف بشبه العمد فً المتل ، ولكنهم مختلفون  علىواحمد  وٌتفك ابو حنٌفة والشافعً    

فٌما دون النفس او شبه العمد من المتل معناه اثبات الفعل الماتل بمصد العدوان دون ان تتجه 

الرسول  نفسٌة الجانً الى احداث المتل ولكن الفعل ٌؤدي الى ذلن . وسندهم فً ذلن حدٌث

)ص( )اال ان من لتٌل خطأ العمد لتٌل السوط والعصا والحجر مابة من االبل( ولٌل انه 

سمى شبه العمد الن ٌشبه العمد من حٌث لصد الفعل وال ٌشبه من حٌث انعدام لصد النتٌجة. 

ولذان فان عموبة العمد المصاص وعموبة شبه العمد لدٌه والتعزٌر . كما لٌل ان الشرٌعة 

ٌن المصد والباعث ولم تجعل للباعث اي تأثٌر على لٌام الجرٌمة ، فٌستوى ان ٌكون تفرق ب

شرٌفا كالمتل او انتماما للعرض او للسرلة , فالباعث على الجرٌمة لٌس له عاللة بتعمد 

الجانً ارتكاب الجرٌمة وال ٌؤثر فً وجودها وال اثر له اٌضا فً عموبات الحدود 

س للماضً ان ٌنمص منها او ٌزٌد فٌها وعلٌه ان ٌمضً بها والمصاص النها ممدرة ، ولٌ

كما هً . اما العموبات الجرابم التعزٌرٌة فهً غٌر ممدرة ، وهنا ٌمكن ان ٌكون للباعث 

اثره فً نظر الماضً ، فهو الذي ٌختار نوع العموبة وممدارها واخذه الباعث بعٌن 

  (1)االعتبار.

. ولد ٌمع الخطأ فً المصد كما ٌطلك على  العدوانن لصد واما الخطأ فهو اتٌان الفعل دو    

كمن ٌرمً طابرا فٌصٌب شًء ٌظنه صٌدا فاذا هو انسان . ولد ٌمع الخطأ فً الفعل ، 

شخصا . وٌجري مجرى الخطأ ولوع الفعل نتٌجة تمصٌر ، وعن غٌر علم . كمن ٌنملب 

ٌف الماء فٌؤدي ذلن الى وهو نابم على طفل بجواره فٌمتله وكما ٌحفر فً الطرٌك لتصر

 ( 2)سموط احد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 406االستاذ عبدالمادر عودة ، المرجع السابك ، ص (1)

 144دمحم ابو زهرة )الجرٌمة والعموبة فً الفمه االسالمً( الطبعة االولى ، ص 0د (2)
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 الفرع الثاني 

 للقصد االحتمالي المفهوم القانوني 

 

من لانون العموبات رلم  34لى المصد االحتمالً فً المادة اشار المشرع العرالً ا      

لدى فاعلها . وتعد )تكون الجرٌمة عمدٌة اذا توفر المصد الجرمً  1969لسنة  111

اذا تولع الفاعل نتابج اجرامٌة لفعله فألدم علٌه لابال المخاطرة كذلن )ب( . الجرٌمة عمدٌة

د اخذ بنظرٌة المصد االحتمالً فً حال وٌتضح من ذلن ان المشرع العرالً ل .بحدوثها(

توفر شرطٌن هما تولع الفاعل لنتابج اجرامٌة لفعله ولبوله لتلن النتابج فً سبٌل تحمٌك 

 غرضه. 

 فًالف بٌنهما موم على العلم واالرادة ولكن االختفالمصد االحتمالً كالمصد المباشر ٌ      

والزم لفعله اما  مًلنتٌجة االجرامٌة كأثر حتففً المصد المباشر ٌتولع الفاعل ا ، درجة العلم

المصد االحتمالً فان الفاعل ٌتولع النتٌجة االجرامٌة كأثر ممكن اذ لد ٌحدث او ال  فً

. فالمبول هنا هو العنصر االرادي من المصد االحتمالً ، رحب بهاٌحدث ومع ذلن لبلها و

جنابٌا كأثر الزم  الحك المحمً ع تولعه االعتداء علىفارتكاب الجانً لسلوكه االجرامً م

له ، اي اتجاه ارادة الجانً الى االعتداء على الحك وارتكابه فعله مع تولعه االعتداء على 

لحك الحك كأثر ممكن لهذا الفعل فهذا ال ٌدل على ان ارادة الجانً لد اتجهت الى تعرٌض ا

الحماٌة الجنابٌة لهذا ه المشرع الجنابً من نصوص تكفل لفمحل الحماٌة للخطر وهذا ما ك

الحك ولد ساوى فً ذلن بٌن تولع االعتداء كأثر الزم للفعل وتولعه كأثر ممكن له مما 

 (1.)ٌؤدي الى توافر المصد فً الحالتٌن 

فاذا اطلك المتهم الرصاص المتعدد لاصدا لتل عمه المجنى علٌه فمتلت شخصٌن غٌر       

 (2)بر جرٌمة لتل وشروع فً المتل.ممصودٌن واصٌب الممصود بجروح بالغة تعت

 

 

 

 

 

 182و 181ص  نبٌه صالح ، المصدر السابك ، 0د (1)
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المصدر  المبادئة الهم مجموع 27/4/1974فً  1974ٌبة عامة//ه30رلم لرار محكمة التمٌٌز العراق الم (2)

 .  177صالسابك ، 

وجاء فً لرار آخر )ان المتهمٌن كانوا بحالة سكر وٌتمازحون مع المجنى علٌه فماموا      

 إلشعالالنار  بإشعالبسكب مادة البنزٌن علٌه وهو داخل الحمام ، بعد ذلن لام احد المتهمٌن 

ترق المجنى علٌه وادى الحادث الى وفاته .. علٌه تكون اركان فاح السٌكارة بواسطة المداحة

عموبات محممة فً فعل المتهمٌن من خالل  405متل العمدٌة المحكومة بالمادة جرٌمة ال

 (1)/ب عموبات( 34تحمك النتٌجة المحتملة لهذا الفعل تطبٌما للمادة 

وٌعالب المساهم فً الجرٌمة فاعال او شرٌكا بعموبة الجرٌمة التً ولعت فعال ولو كانت      

نتٌجة محتملة للمساهمة التً ة التً ولعت غٌر التً لصد ارتكابها متى كانت الجرٌم

 ( 2).حصلت

ذهبت محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان )الى ان المتل ٌعتبر نتٌجة محتملة لعمل المتهم  ولد     

وجماعته فٌكون المتهم مسؤوال" عن المساهمة فً جرٌمة المتل فً كل األحوال ما دامت 

 (3).  جرٌمة المتل التً ولعت هً نتٌجة محتملة للمساهمة فً عملٌة التهرٌب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غٌر منشور ، 6/7/2002فً  2/2002/ج227 العراق المرلم مٌز فًلرار محكمة الت (1)

 من لانون العموبات العرالً النافذ . 53ادة الم (2)

المبادئ  الماضً ، عبدهللا علً الشرفانً ، 1999/الهٌبة الجزابٌة/8 لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان المرلم (3)

باعة والنشر الطبعة االولى ( للطO.P.L.C)مطبعة  ،المانونٌة فً لرارات محكمة التمٌٌز الللٌم كوردستان 

 6ص،  2007
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 المبحث الثاني 

 معيار القصد االحتمالي

 

ذكرنا ان المصد االحتمالً هو الحالة الذهنٌة للشخص الذي ٌتمثل النتابج الممكنة لفعله      

او الذي ٌعلم ان وضعا اجرامٌا معٌنا ٌمكن ان ٌنشأ عن نشاطه بحٌث ال ٌكون تحمٌك هذه 

ع الى النشاط ولكنه ٌرٌده اٌضا لغرض ما اذا او هذا الوضع داخال فً الهدف الداف النتابج

عن  ٌنتجكان النتٌجة ستتحمك اي انه ٌمضً فً فعله مستوٌا لدٌه حصول ما ٌمكن ان 

 باإللدامنشاطه مع عدم حصوله فهنان نتٌجة اجرامٌة ٌتولعها الجانً ثم ٌرضى المخاطرة 

 ( 1)على الفعل . 

لبول واالحتمال اي تولع النتابج الجرمٌة ن معٌارٌٌن للمصد االحتمالً هما ، علٌه فهنا    

 -ن التفصٌل فً المطلبٌن ادناه :ممن المعٌارٌن بشًء  حصول النتٌجة وسنتناول كل

  األولالمطلب 

 االحتمال

ً تموم على درجة تولع العلم والتصور فه على نظرٌة أساساتستند فكرة االحتمال      

التً تأتً من فعله المادي . فتولع النتٌجة ٌعنً التنبؤ بحدوثها فً  اإلجرامٌةالجانً للنتٌجة 

ٌتولف على تمدٌر الجانً لفعله عندما  كأثر للسلون فهو علم منصرف الى المستمبل المستمبل

ٌختلف  هذا التولع المؤثرة فً حدوث الجرٌمة ، وبالتالً فأن األخرىٌتفاعل مع العوامل 

وذلن بٌن اللزوم واالحتمال  اإلجرامٌةا ستكون علٌه النتٌجة باختالف تمدٌر الجانً لم

، فاللزوم هو معٌار المصد المباشر اما االحتمال فهو معٌار للمصد االحتمالً  واإلمكان

 واإلمكانٌكون معٌار الخطأ غٌر العمدي . فاالحتمال درجة وسط بٌن اللزوم  واإلمكان

 (2)ٌتولع فٌها الجانً حدوث النتٌجة كأثر محتمل لفعله . 

ان المتهم ٌسأل عن اصابة شخص  ومن التطبٌمات المضابٌة بهذا الشأن لرار جاء فٌه     

واذا تعددت  ًآخر غٌر المجنى علٌه ولم لم ٌمصدها ابتداء" مأخوذا" بمصده االحتمال

 (3.) لم ٌنص المانون على خالف ذلن االصابات بتعدد الرمً فتكون الجرابم متعددة ما

 

 

 146ص  ،عبدالمهٌمن بكر سالم المصدر السابك  (1)

 311ص،  (2002دار النهضة العربٌة )بٌروت  ، درجات المصد الجنابً ،عمر الشرٌف  0د (2)
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العدد  –مجلة االحكام العدلٌة ،  26/5/1974فً  1974/جناٌات/856لرار محكمة التمٌٌز فً العراق المرلم  (3)

 78 ص ، السنة الخامسة  –الثانً 

فالجانً فً حالة المصد االحتمالً ٌتولع عدة نتابج لفعله المادي االجرامً من ضمنها      

النتٌجة الغٌر مشروعة التً ٌساوره الشن فً ولوعها ، مع ذلن فهو ٌمدم على الفعل المادي 

ة فهو ٌمبلها وٌرتضى بها وعلى النه حتى فً حالة ولوع النتٌجة االجرامٌة الغٌر مشروع

ذلن فان عنصري العلم واالرادة متوافرٌن فً حالة المصد االحتمالً ووجودهما ٌضمن تبعا 

له وجود المصد الجنابً او العمد لدى الجانً والخروج عنهما باللجوء الى عناصر اخرى 

ى مختلفة من ٌؤدي الى حدوث خلل فً بنٌان المصد الجنابً وٌخرجنا عنه الى مفاهٌم اخر

 (1) ضمنها الخطأ غٌر العمدي .

وفً الوالع ان رجال الفمه والمانون الذٌن ٌأخذون بفكرة التولع متفمون على ان هذا     

انما ٌمثل شرطا ضرورٌا لمٌام الخطأ ، فاذا انتفت امكانٌة التولع فاننا نكون حٌنبذ التولع، 

رى ان التولع انما ٌشكل صورة من اما حادث فجابً ، ومع ذلن فهنان جانب من الفمه ٌ

صور المصد الجنابً هً المصد االحتمالً ، وهً التً ٌتولع فٌها الجانً الضرر الناجم عن 

توافر التولع الفعلً فان  ان جانب آخر من الفمه ٌرى انه رغمفعله تولعا فعلٌا ومع ذلن هن

ان النتٌجة غٌر متولعة عٌد عن دابرة المصد طالما المر ال ٌعدو وان ٌكون مجرد خطأ با

  (2)كأمر مؤكد.

وٌفترض هذا المعٌار ان الجانً عندما الدم على ارتكاب الجرٌمة كان لد تولع النتٌجة او     

وعلى ذلن ٌكون مسؤوال" عنها كما لو كان  بها ،النتابج التً تنشأ عنها ومع ذلن لبل المٌام 

ا وٌموم بتنفٌذها رغم تولعه ما سوف لصدها ، وذلن الن من ٌمدم على ارتكاب جرٌمة بعٌنه

اخرى ٌكون لد تحمل النتابج التً حدثت ولو كانت لد تعدت لصده، ٌنتج عنها من نتابج 

موت  فضابط الشرطة الذي ٌموم بتعذٌب متهم النتزاع اعتراف منه ٌجب علٌه ان ٌتولع

 ( 3)ة لتل . مٌالمتهم فاذا مات ٌسأل عن جر

 

 

 

 

 

 

 303لمصدر السابك( ص الدكتور عمر الشرٌف )ا (1)

 . 184ص  (الدكتور نبٌه صالح )المصدر السابك (2)
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 ،1974ام ع، بغداد ، مطبعة العانً  ، 1،ط االحكام العامة فً لانون العموبات،محسن ناجً  ، المحامً (3)

  161ص

 

 لبل الجانً ذهن داخل دار ما على اساسا ٌعتمد الذي شخصً معٌار هو هنا فالمعٌار     

 على اإلجرامٌة بنتٌجتها الجرٌمة لولوع الجانً تصور كان فكلما ، للجرٌمة ارتكابه وإثناء

 النتابج كافة ٌمبل انه طالما احتمالٌا لصده كان تحممها من متأكد غٌر كان اي الشن ٌثٌر نحو

 ( 1).  فٌها المشكون

حٌنما ن ما دار فً ذهن الجانً ، وٌمثال ًواالمكان فكرتان لهما طابع شخص واالحتمال     

انتظر فعله وٌحددان ممدار انتظاره للنتٌجة وٌختلفان باختالف ما اذا كان الجانً لد  الترف

النتٌجة كأمر ٌغلب حدوثه او كأمر ال ٌغلب حدوثه . وٌتجرد االحتمال واالمكان من الطابع 

ً ان تأثٌر الموانٌن الطبٌعٌة على ظواهر الطبٌعٌة وولابعها هو تأثٌر حتم الموضوعً ، ذلن

الزم ، بمعنى ان حدوث والعة معٌنة من ظروف محددة ٌؤدي طبما للموانٌن الطبٌعٌة الى 

نتٌجة حتمٌة ال مفر من حدوثها ، فال ٌحال لالحتمال او االمكان بالنسبة الى اثر الموانٌن 

الطبٌعٌة وٌعنً ذلن ان كل نتٌجة انما تحدث ثمرة لمجموعة من العوامل تختلف فً طبٌعتها 

همٌتها ولكنها تساهم جمٌعا وتتضامن فً احداث النتٌجة فاذا توافر جمٌع هذه وممدار ا

العوامل حدثت النتٌجة حتما ، فالنتٌجة اثر الزم للعوامل المتطلبة لحدوثها ، وهذه العوامل 

تباشر تأثٌرها طبما للموانٌن الطبٌعٌة التً ٌحكمها لانون اعلى هو )لانون النسبٌة( الذي 

لعة سببا وان السبب ٌولد دابما نفس النتٌجة وان االسباب المتشابهة تولد ٌمضً بان لكل وا

 ( 2)حتما نتابج متشابهة . 
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 1988 ، الماهرة ، العربٌة النهضة دار ، الثالثة الطبعة ، الجنابً للمصد العامة النظرٌة ، حسنً نجٌب محمود 0د (1)

 .  207ص ،

 .  217محمود نجٌب حسنً )النظرٌة العامة للمصد الجنابً ( المصدر السابك ، ص 0د (2)

 

 المطلب الثاني 

 قبول حصول النتيجة

 

ا هوتحدٌد كٌفٌة اتجاه اإلرادةانه فً حالة التمكن من تحلٌل الى ٌذهب بعض الفمهاء      

توضٌح عناصر المصد االحتمالً وتحدٌد وسٌلة التمٌٌز بٌن نطاله ونطاق الخطأ غٌر  ٌسهل

لٌمتها كأساس وحٌد لرسم  اإلمكانالعمدي. وٌعنً ذلن ان تفمد التفرلة بٌن االحتمال ومجرد 

حدود فكرة المصد االحتمالً ، ولكنها على الرغم من ذلن ال تفمد لٌمتها كلها ، اذ تظل لها 

 ( 1)اثبات ذلن االتجاه. أوعلى نحو معٌن  اإلرادةٌلة للكشف عن اتجاه كوس أهمٌتها

الجانً الى المٌام بالفعل المكون للركن المادي  إرادةفهذا المعٌار ٌموم على اتجاه     

الفعل )لابال المخاطرة على علٌه( اي  فألدم) للجرٌمة وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة

التارٌخً لفكرة المصد االحتمالً لابمة على هذا  األصلفبحدوثها( اي حدوث النتٌجة . 

جسٌم مناف لمواعد  إهمالٌتمثل فٌه  إراديعلى نشاط  إنسانالمعٌار ومضمونه ان ٌمدم 

الحرص والحذر الطبٌعً كربان السفٌنة الذي ٌسمح بتسٌٌرها وهو ٌعلم انها فً حالة سٌبة 

 (2)تهدد بغرلها.

الجانً لد تولع الوفاة كأثر ممكن لفعله ٌحتمل فً تمدٌر وٌفترض المصد االحتمالً ان     

اد فٌه غرضا آخر الى جانب حدث ولكنه رحب باحتمال حدوثها، اران تحدث او ال ت

الغرض الذي ارتكب الفعل من اجل تحمٌمه مثال ذلن ان ٌسرع شخص بسٌارته من مكان 

إصابة احد المتظاهرٌن  مزدحم بأشخاص ٌمومون بمظاهرة سٌاسٌة فٌتولع ان ٌؤدي ذلن الى

 ( 3)ه الموجودٌن فً هذه المظاهرة.هذا االحتمال لٌتخلص من بعض خصوم ووفاته فٌمبل

ولد ٌكون لصد المتل معاصرا لفعل المتل ، كما فً اطالق النار على آخر بمصد لتله .     

علٌه ، عندبذ ال ٌجدي فً دفع مسؤولٌة الفاعل ان ٌعدل عن لصده او ٌحاول اسعاف المجنى 

لن المحاولة مسؤوال عن لتل فاذا توفً هذا االخٌر اعتبر الفاعل رغم ذلن العدول او ت

 (4)عمد.
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  232ص  / المصدر السابك / محمود نجٌب حسنً /  النظرٌة العامة للمصد الجنابً 0د (1)

 308ص / المصدر السابك  رؤوف عبٌد / 0د (2)

 280المصدر السابك / ص –وبات محمود نجٌب حسنً / الموجز فً شرح لانون العم  0د (3)

 815رمسٌس بهنام / المصدر السابك / ص 0د (4)

بعلم الجانً المابم على الشن فً احتمال ولوع النتٌجة غٌر المشروعة  فال ٌمكن االكتفاء     

للمول بتوافر المصد االحتمالً . بل ٌجب ان ٌتصل هذا الشن بعنصر االرادة الذي ٌتخذ هنا 

غٌر المشروعة فً حال ولوعها . وتتحدد معالم االرادة  شكل لبول الجانً لهذه النتٌجة

حٌال احتمال تحمك االعتداء او النتٌجة االجرامٌة ، بوجوب اتخاذ الجانً مولف معٌن 

سٌكون رد فعله تجاه ذلن ؟ هل ٌمبلها ام ال ام ٌمف مولف الالمباالة ازاءها . فالجانً ملزم 

بتحدٌد مولفه وعلى اساس هذا المولف سوف ٌمرر ما اذا كان ٌمدم على الفعل المادي ام 

ذه الجانً سٌتحدد اتجاه ارادته نحو ٌنصرف عنه . وبناء على هذا المولف الذي سٌتخ

النتٌجة االجرامٌة من جهة ونحو الجرٌمة من جهة اخرى . وهذا المولف ال ٌخرج من ثالث 

فً احتمال ولوع حاالت وهً اما ان ٌرحب بها وٌنفذ جرٌمته او ٌتخذ مولف الالمباالة 

 (1)النتٌجة او انه سوف ٌرفض هذه النتٌجة وٌتمنى اال تحدث . 

سٌارته على لد جاء فً لرار تمٌٌزي انه بتارٌخ الحادث كان المجنى علٌه )س( ٌمود و     

السٌلمانٌة وسٌد صادق وكان برفمته )ب( والشتباه مفرزة شرطة  طرٌك العام بٌن مدٌنة

السٌارة المذكورة اال ان اٌماف الكمارن المتواجدة فً المنطمة بوجود اشٌاء مهربة حاولوا 

لسٌارة طاردة لمالحمة السٌارة الحكومٌة ثل الشارة المفرزة فحصل مالمجنى علٌه لم ٌمت

المجنى علٌه دون جدوى مما دفع بالمتهم )ع( باطالق عدة اطاللات نارٌة من بندلٌته حسب 

شهادات افراد المفرزة المرافمتٌن للمتهم مما ادى الى اصابة المجنى علٌه )س( بممذوف 

ه )ب( بشظٌة فً جبٌنه اصٌب فً نفس الولت مرافم ناري واحد فً رأسه وادى بحٌاته كما

احدثت جرحا لطعٌا اكتسب الشفاء التام نتٌجة العالج الطبً ، ان الجرٌمة المرتكبة بالكٌفٌة 

المذكورة بالدام المتهم على اطالق الناء باتجاه المجنى علٌهما مع تولع نتابج اجرامٌة من 

 ذا تعتبر جرٌمة عمدٌة . هذا من جهة ومن جهـــةذلن اال ان المتهم لبل المخاطرة بحدوثها ل
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 . 326و 325الدكتور عمر الشرٌف )المصدر السابك( ص  (1)

تبٌن من الولابع بان المتهم اطلك عدة اطاللات من بندلٌته بفعل واحد على شكل  ثانٌة    

من ربٌسه او كونه كان على معرفة سابمة  ألمرصلٌة دون ان ٌثبت انه اطلمها امتثاال 

 غرةبالمجنى علٌهما او وجود عداوة او خالف سابك بٌنهم لذا فالفعل الذي ارتكبه المتهم فً 

انفصاالت نفسٌة آنٌة خالل المطاردة والذي نتجت عنه جرٌمتً المتل والشروع بالمتل 

 (1) .ز من لانون العموبات -406/1تتكٌف وفك المادة 

تضح ذلن ان الجانً كان ٌنوي من خالل اطالق النار تخوٌف المجنى علٌه واجباره وٌ     

على التولف وتولع ان ٌصٌبه اطاللة وبالتالً لتله ومع ذلن خاطر الجانً بذلن ومتمبال 

 حدوث النتٌجة علٌه فان المصد الجنابً للفاعل هنا هو لصد احتمالً .
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المنشور من  25/4/2007فً  2007/الهٌبة الجزابٌة الثانٌة/42لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان المرلم  (1)

المبادئ المانونٌة من لرارات محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان العراق اعداد ، الماضً عثمان ٌاسٌن علً ، 

  181، ص  2008الطبعة االولى عام 

 

 

 المبحث الثالث

 للقصد االحتماليالتكييف القانوني 

 

ان التكٌٌف المانونً للمصد االحتمالً البد من تمٌٌزه عن حاالت مشابهة وهً ٌلغرض ب     

محكمة الموضوع فً اثبات المصد والخطأ كما البد من دراسة سلطة  المصد المباشر

ل سنتناول الحاالت المذكورة بشًء من التفصٌواالحتمالً من وجهة النظر الفمهٌة والمانونٌة 

  -وعلى النحو االتً :

 المطلب االول 

 تمييز القصد االحتمالي عن غيره من الحاالت

  

 الفرع االول 

  صد االحتمالي عن القصد المباشرتمييز الق

 ، لفعلالوفاة كأثر الزم لتولع حدوث ٌن بأفالمصد المباشر ٌموم على العلم ، الذي ٌتمثل      

وفً اتجاه االرادة الى ارتكاب الفعل والى تحمٌك النتٌجة التً ٌرغب الجانً وٌسعى بفعله 

الى إحداثها . اما المصد االحتمالً فٌتوافر حٌث ٌستهدف الجانً بفعله تحمٌك نتٌجة معٌنة 

فاذا للنا  (1)هذا االحتمال .خرى لفعله لابال بوٌتولع احتمال ان تحدث وفاة انسان كنتٌجة ا

نوع من المصد الجنابً وانه ٌشترن مع المصد المباشر فً عناصره  ن المصد االحتمالًبا

وان له من االهمٌة فً نظر المانون مثل ما للمصد المباشر والمول بان المصد االحتمالً ال 

ٌتوافر اال اذا استند الى المصد المباشر هو لول ال ٌستند واالعتراف للمصد االحتمالً بذات 

مانونٌة التً للمصد المباشر ، اذ ٌمضى ذلن ان نسلم للمصد االحتمالً باالستمالل المٌمة ال

الذي نسلم به للمصد المباشر وان نظر بكفاٌته لكً ٌسأل الجانً عن جرٌمته عمدا" على 

 (2)نحو الذي نذهب الٌه لو كنا بصدد المصد المباشر .

الذي ٌستهدف الجانً تحمٌمه وٌفترض فً المصد المباشر ان االعتداء كان الغرض      

بارتكاب الفعل . فكان ذلن هو الحاجز غٌر الذي دفعه الى ارتكاب الجرٌمة وفً هذه الحالة 

ٌكون االعتداء والعة مرغوبة فٌه اي ٌتمنى الجانً حدوثها كمن ٌطلك على عدوه او ٌصوب 
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السالح على جسمه وٌكون غرضه من ذلن ازهاق روحه وان ٌضرب او ٌجرح آخر 

لمساس بسالمة جسده . وال شن ان هذا النوع من المصد الجنابً هو أهم صورة للمصد ل

 (3)المباشر .

 . 432ص ، 1974، الطبعة التاسعة   ،المسم العام  ،شرح لانون العموبات  ،مصطفى محمود محمود  0د (1)

 .295ص محمود نجٌب حسنً ، النظرٌة العامة للمصد الجنابً ،  0د (2)

 199ص  لمصد الجنابً ،ل محمود نجٌب حسنً ، 0د (3)

وٌتضح ان المصد االحتمالً كالمصد المباشر ٌموم على العلم واالرادة ولكن      

االختالف بٌنهما فً درجة العلم . ففً المصد المباشر ٌتولع الفاعل النتٌجة االجرامٌة 

لنتٌجة االجرامٌة كأثر كأثر حتمً والزم لفعله اما المصد االحتمالً فان الفاعل ٌتولع ا

نا هو العنصر ومع ذلن لبلها ورحب بها فالمبول هممكن او لد ٌحدث او ال ٌحدث 

لجرمٌة وذلن فً المصد االحتمالً ، اي ان ارادة الفاعل اتجهت الى النتٌجة ا االرادي

 (1).النه لبلها ورحب بها

وصف المانونً ان الخطأ فً شخصٌة المجنى علٌه ال ٌغٌر من اللضً بـ  ولد     

للجرٌمة المرتكبة طالما ان ارادة المتهم لد اتجهت الى ازهاق روح انسان سواء" كان 

 ( 2). (/ب من لانون العموبات34والمادة  33/4المادة )المجنى علٌه نفسه او غٌره ، 
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جامعة  ،دار الكتب للطباعة والنشر مدٌرٌة  ،  شرح المانون العموبات ، المسم الخاص ،ماهر عبد شوٌش  0د  (1)

  . 177ص ، 1988عام  الموصل ،

، العدد  مجلة الماضً،  11/11/2009فً  2009/الهٌبة الجزابٌة/249 لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان المرلم  (2)

  . 355 ، 11السنة  3

 

 الفرع الثاني 

 تمييز القصد االحتمالي عن الخطأ

المتجهة عن علم الى احداث النتٌجة  باإلرادةالمصد االحتمالً كما ذكرنا انما ٌتمثل      

االجرامٌة ، اذا ال ٌموم هذا المصد بالعلم بهذه النتٌجة فمط حتى لو اتخذت صورة تولعها 

 ، كأثر محتمل للفعل حٌث ٌعتبر التولع فً هذه الحالة لرٌنة ٌستدل بها على لبول النتٌجة

الذي ٌرجح حدوث النتٌجة على عدم حدوثها ورغم ذلن ٌرتكب فعله فانه  فمثال الشخص

م حدوث ة ، فً حٌن ان الشخص الذي ٌرجح عدبذلن ٌعبر على انه ٌرحب بحصول النتٌج

النتٌجة على حدوثها فانه ٌرتكب الفعل معتمدا ان هذه النتٌجة لن تحدث فان مثل هذا الجانً 

أثر محتمل الجراح الذي ٌتولع وفاة المرٌض كجة . مثل ٌعبر عن رفضه لحصول النتٌ

 (1)حٌاة المرٌض فتؤدي هذه العملٌة الى الوفاة .  إلنماذالعملٌة ولكنه ٌجري العملٌة  إلجراء

فالمصد االحتمالً والخطأ ٌشتركان فً تولع الجانً للنتٌجة غٌر المشروعة لفعله ،     

فان الجانً ٌمبلها وٌرحب بها فً  وٌختلفان فً ان النتٌجة االجرامٌة على فرض ولوعها

 حٌن انه فً حالة الخطأ غٌر العمدي فان الجانً ال ٌرٌد هذه النتٌجة مطلما .

ولد ورد فً لرار تمٌٌزي )ان ارتكاب الجرٌمة بباعث دنًء بسبب عدم استجابة الشاهدة     

عدم لطلب المتهم المتضمن النزول من السٌارة ومصاحبتها له لغرض الموالعة بها و

اصابتها واصابة المجنى علٌه الذي مر بمكان الحادث مصادفة وممتله فان ذلن ال ٌغٌر من 

 (2)طبٌعة الفعل الجرمً.من شخص المجنى علٌه ال ٌغٌر  فًالن الخطأ  الموضوع شٌبا"،
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 . 236ص ، المصدر السابك ،النظرٌة العامة للمصد الجنابً  ،نبٌه صالح  0د (1)

، الماضً عبدهللا علً الشرفانً ، 24/2/2001فً  2001/هٌبة عامة/3 اللٌم كوردستان المرلم لرار محكمة تمٌٌز (2)

 8ص المصدر السابك ،

 المطلب الثاني 

 اثبات القصد االحتمالي

 

رتبط ارتباطا وثٌما بطبٌعة المصد الجنابً ع ان مسألة اثبات المصد الجنابً تفً الوال     

ومسألة اثبات المصد ، خاصة فٌما ٌتعلك بالمصد االحتمالً ووجوده ولهذه المسألة اثر حاسم 

وٌرى بعض ، االحتمالً هً من المسابل الهامة التً تثٌرها دراسة نظرٌة او فكرة المبول 

الفمهاء ان صعوبة االثبات هً دابما االساس لكثٌر من االعتراضات التً هوجمت من 

اجهه الماضً من جع الٌها غموض فكرة المبول وما ٌوخاللها فكرة المصد االحتمالً اذا ٌر

والمصد الجنابً امر باطنً ٌضمره الجانً فً  (1)الصعوبات عند تطبٌمه المصد االحتمالً 

، وسبٌل المحكمة فً معرفته والتأكد من توافره هو  نفسه ولهذا فانه ٌستحٌل بطرٌك مباشر

نه وتظهره . وٌستعٌن الماضً فً هذا االستدالل علٌه من المظاهر الخارجٌة التً تكشف ع

التً صدرت عن الجانً والظروف الخارجٌة التً احاطت بها . وهذا  باألفعالالخصوص 

بحتة تخضع لتمدٌر لاضً الموضوع  خالص المصد الجنابً مسألة موضوعٌةٌعنً ان است

تخالصه كان ذلن طالما ان اس علىبحسب ما ٌموم لدٌه من الدالبل وال رلابة لمحكمة التمٌٌز 

 (2) جابزا" .

ان وبما ان مسألة اثبات المصد االحتمالً مسألة دلٌمة بعض الشًء ، فاذا ثبت للمحكمة      

المتهم كان لد تولع النتابج كأمر ممكن الحدوث او الحصول ، عند ذلن ٌعالب هذا الشخص 

ولكنه اعتمد بعموبة المتل العمد ولو ادعى انه لم ٌكن ٌمصد حدوث الموت للمجنى علٌه 

 ( 3)امكانٌة حدوثه ولبل المخاطرة معتمدا على الحظ . 

المتهم بتناول المسدس العابد لزمٌله والتمازح به مع بان لٌام ) وجاء فً لرار تمٌٌزي      

المجنى علٌه موجها فوهته نحو رأسه لابال )هل التلن( دون ان ٌمصد لتله وضغط الزناد 

بهذا الوضع تكفً  فاألدلةفثارت منه طلمة واحدة اصابت رأس المجنى علٌه وارداه لتٌال 

ان لم ٌمصد لتله )حسب افادته( اال ان وان ك ألنهالمسألة المتهم عن تهمة المتل العمد . 

لة لاتلة اد ٌتولع منه حصول الوفاة الن اآلتوجٌه المسدس الى الرأس والضغط على الزن

ومحل االصابة من ممتل ، لذا فان المتهم ٌكون على علم بنتابج عمله سٌما وهو ٌعمل حارسا 

المتهم  بإدانةالجناٌات فً محل محفوف بالحراسة مع زمالبه االخرٌن وٌكون لرار  محكمة 

  (4)عموبات صحٌحا وموافما للمانون . 405وفك المادة 
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 224ص  نبٌه صالح ،  المصدر السابك ، 0د (1)

 421ص  علً عبدالمادر المهوجً ، المصدر السابك ، 0د (2)

    63ص  ، 1988بغداد  ،مطبعة بابل  ، 1ط سلٌم ابراهٌم حربة ، المتل العمد واوصافه المختلفة ،  0د (3)

الصادر من محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان  17/10/2006فً  2006/الهٌبة الجزابٌة االولى/219لم المرار ر (4)

المانونٌة فً لرارات محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان العراق ، المسم الجنابً ، الطبعة االولى ،  المبادئمنشور فً 

  175، ص 2008اربٌل ، 

المصد االحتمالً او عدم وجوده هو وضع  والضابط العملً الذي ٌعرف به وجود     

 -السؤال االتً واالجابة علٌه وهً :

الذات مرٌدا" تنفٌذها ولو تعدى فعله بهل كان الجانً عند ارتكاب فعلته الممصودة      

؟ لم ٌكن ممصودا له من االصل او الالذي ولع فعال و ىغرضه الى النتٌجة االجرامٌة اآلخر

ب تحمك وجود المصد االحتمالً ، اما اذا كان بالسلب فهنان ال ٌكون كان الجواب االٌجا فإذا

 (1)فً االمر سوى خطأ ٌعالب بحسب توافر شروط جرابم الخطأ وعدم توافرها .

فاذا تولع الجانً احتمال االعتداء على حك آخر كأثر لفعله وكان امر حدوثها هو الغالب      

دوثه ولم ٌصرف هذا التولع عن ارتكاب فعله، او تساوي احتمال حدوث االعتداء مع عدم ح

فً حٌن اذا كان تولع ، فان ذلن ٌعد لرٌنة لوٌة على لبوله لهذا االعتداء ورضابه به 

االعتداء مجرد اثر ممكن فحٌنبذ ال محل للمول بهذه المرٌنة. وبالرغم من ذلن فان لبول 

بٌن للماضً ان الجانً رغم تولعه الجانً االعتداء كأثر محتمل لفعله انما تمبل العكس فاذا ت

االعتداء كأثر محتمل لفعله لم ٌمبله ولم ٌرحب باحتمال حدوثه ، فأن علٌه ازاء عدم المبول 

وعدم الترحٌب ان ٌجرد المرٌنة هذه من كل لٌمة لها مثل الطبٌب الذي تولع انه اوشن ان 

وفاته نتٌجة اجراء هذه  ٌمدم على اجراء عملٌة جراحٌة خطٌرة لمرٌض اشتد علٌه االلم وان

العملٌة انما هو امر لرٌب االحتمال ومع ذلن الدم على اجراء هذه الجراحة النه وجدها 

 (2)الجانً حٌنبذ ال ٌتوافر .  حٌاة هذا المرٌض . فان المصد إلنماذالوسٌلة الوحٌدة 
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 ، منشورات الحلبً ، 1ط  نظرٌة الجرٌمة ،، شرح لانون العموبات ، المسم العام ، علً عبدالمادر المهوجً  0د (1)

 415/  2008لطبعة  منشورات الحلبً الحمولٌة ،

 225صنبٌه صالح ، المصدر السابك ،  0د (2)

 

 

 

 الخاتمة

 

تبٌن من خالل لموضوع )المصد االحتمالً فً جرٌمة المتل( اهمٌة الموضوع باعتباره       

بٌة ، حٌث ٌصادف واثناء ارتكاب صورة من صور المصد الجنابً فً التطبٌمات المضا

الجانً للجرٌمة احتمال ولوع جرٌمة اخرى لم تكن فً نٌة الجانً اال انه كان على دراٌة 

باحتمال ولوع جرٌمة اخرى اال انه تمادى فً جرٌمته ولبل تلن النتٌجة ورضى بها لغاٌة 

طالما ان الجانً ما فً نفسه ، ولد حسن المشرع عند النص على تلن الحالة وتجرٌمه لها، 

 اراد ولوعها فً النهاٌة .

 -وادناه استنتاجات تم التوصل الٌها من خالل دراسة الموضوع وهً :    

ان المصد االحتمالً ٌساوي المصد المباشر من حٌث المٌمة المانونٌة ، باعتباره  .1

/ب من 34صورة من صور المصد الجنابً وهذا ما نص علٌه المشرع فً المادة 

 العموبات العرالً .لانون 

الرار المضاء فً العراق واالللٌم لنظرٌة المصد االحتمالً كأساس للمسؤولٌة  .2

 الجنابٌة وٌالحظ ذلن من خالل عدد من المرارات تم االشارة الٌها من خالل البحث.

كما ان المضاء فً االللٌم لد حمل المساهم فً الجرٌمة المسؤولٌة عن المتل ما دامت  .3

 هً نتٌجة محتملة للمساهمة فً الجرٌمة التً حصلت . الجرٌمة ولعت

ان النتٌجة االجرامٌة فً حالة المصد االحتمالً لٌست هً الغرض او الهدف الذي  .4

من اجله ارتكب الجرٌمة ، لكونها هً الوالعة التً ٌمبل بها الجانً فً حالة ولوعها 

عل فً المصد فٌها تكون النتٌجة هً الهدف والغرض الذي من اجله ٌرتكب الف

 المباشر .

ان المعٌار الذي تعتمد علٌه المحكمة فً اثبات المصد االحتمالً فً الجرٌمة هو  .5

معٌار شخصً وٌترتب علٌه ان مسألة التولع تختلف باختالف االشخاص من حٌث 

 السن ودرجة الثمافة والمدرة على االدران وغٌرها .

ة والعلمٌة وتوضٌح خطورته لدى وفً الختام ولغرض اعطاء الموضوع اهمٌته العملٌ

دراسً المانون والعاملٌن فً مجال المضابً اوصً بزٌادة فمرة او نص عمابً خاص 
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ضمن فعل المتل العمد فً لانون العموبات ٌتضمن حالة المصد االحتمالً بشكل واضح 

االبرٌاء عند ارتكابه  بأرواحوذلن لدرع الجناة وفرض الصى العموبة بحك من ٌستهتر 

 لتلن الجرٌمة . 

 ومن هللا التوفٌك                                      
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