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 سبب المسؤولٌة الجنائٌة                     

 

بل   ،االختٌار فً الشخص لكً ٌسال عن اعماله ال ٌكفً توافر االدراك وحرٌة 

المسؤولٌة الجنائٌة  هو سبب قٌام  فالخطأٌثبت انه قد ارتكب خطأ ، ان ٌجب مع ذلك 

 واذ انعدم فال ٌسال الفاعل عما حدث .

وٌتحقق  ، (القصد الجنائً)وٌعبر عنه ب العمدي الخطأ -1تان هما : وللخطأ درج

وهو الزم بالجرائم ، الجرٌمة  ااالنسان الفعل ونتٌجته التً تتكون منه دعندما ٌرٌ

 ذ ٌشكل مظهر الركن المعنوي فٌها مدٌة اعال

 وهو مرتبه دون القصد الجنائً،  ( بالخطأ)عنه  وٌعبر خطا غٌر العمديال -2 

االنسان الفعل فقط غٌر قاصد النتائج التً تترتب علٌه ولكن  دوٌتحقق عندما ٌرٌ

جة التً ٌعاقب علٌها ٌٌشوب عمله اهمال او عدم احتٌاط ٌؤدي الى حدوث النت

 .القانون 

 

 الخطأ العمدي)القصد الجرمً(                       

اذ تنصرف ارادة الجانً ال السلوك  اخطر صور الركن المعنوي للجرٌمة وهو

ع ع ( 33 )ة جرمٌة  ، وعرفته المادة االجرامً والى ما ٌترتب علٌه من نتٌج

الى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة   ارادته توجٌه الفاعل هو :القصد الجرمً "

 " .جرمٌة اخرى نتٌجة أيهادفا الى نتٌجة  الجرمٌة التً وقعت او 

 :وٌتضمن هذا التعرٌف  عنصري  القصد الجنائً وهما 

كما ارادة  الجانً على السلوك المكون للجرٌمة  تنصب :  فٌجب اناالرادة  - أ

السلوك  لوحده  غٌر  فأرادهومع ذلك  ، بحرٌة واختٌار ٌرتكب فعله ٌجب ان

جانً على النتٌجة تنصب ارادة ال بل ٌجب ان، قٌق القصد الجنائً حكافٌة لت

وٌكفً فً ذلك ان ٌرٌد الجانً تحقٌق النتائج  ، الناشئة عن السلوك اٌضا  

، و ال ا ما اذا كان لسلوكه صفة اجرامٌة الجرمٌة وال ٌهم بعد ذلك معرفة

 عدم الخلط بٌن القصد واالرادة وٌجب ،حٌث ان الجهل بالقانون لٌس بعذر

نً تعمد الفعل والنتٌجة المترتبة حٌث ان االرادة تعنً تعمد الفعل والقصد ٌع

 . علٌه
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ه هارادته متج فٌجب ان ٌكون الجانً عالما  بانه ٌقترف جرٌمة وان:  العلم  - ب

عن  انه عندما ٌصدر بمعنى ، التً نص علٌها القانون ترافها بالشروطالق

، قانونا   ان فعله ٌكون واقعه مجرمة ان ٌعلمالشخص فعل ضار ٌجب 

تدخل فً ٌنصب علم الجانً على كافة الوقائع التً شترط لتحقق العلم ان ٌو

 اركان الجرٌمة 

 

 علٌه )الخطأ فً الشخصٌة( الغلط فً المجنً              

الجرٌمة  ان شخصا ٌرٌد ارتكاب جرٌمة ضد خصم له فتقع وتفترض هذه الصورة

ن اركان الجرٌمة وانما ركن م أي الغلط لم ٌقع علىان  ، ففً هذه الحالةضد اخر

فً تمام القصد الجنائً وبالتالً تحقق  ، وهذا ال ٌؤثرالمجنً علٌه  على شخصٌة

 .مسؤولٌة عن الجرٌمة ال

 )الحٌدة عن الهدف( الجرمً الخطأ فً  توجٌه السلوك            

معٌنا   جه سلوكه االجرامً بأن ٌقصد شخصاوتفترض هذه الصورة ان شخصا  و

كمن ٌطلق النار عل خصما  له فٌصٌب غٌره الذي كان ،  فٌصٌب غٌره ولكنه ٌخطأ

ذلك ، العمدٌة عن الجرٌمة  ًلجانا ٌقف بجواره ، وهذا الخطأ ال ٌغٌر من مسؤولٌة

الن النتٌجة الواقعة واحدة وهً ازهاق روح انسان عمدا بغض النظر عن شخصٌة 

 المجنً علٌه .

 الفرق بٌن القصد والباعث                       

الجرٌمة بانه السبب الذي ٌدفع الجانً الى اقتراف الجرٌمة  عن ٌراد بالباعث

بٌنما  والثأر ، وبهذا ٌظهر ان الباعث ٌختلف من جرٌمة قتل الى اخرى ، كاالنتقام

ذلك القصد واحد كالقصد هو واحد فً جمٌع جرائم القتل وهو ازهاق الروح عمدا  و

 . ئم  السرقة وهو تعمد نقل الحٌازةاجمٌع جرفً 

ارتكاب الجرٌمة ، ومع ذلك فقد  ان القانون ال ٌعتد بالباعث على العامةوالقاعدة    

خذ القانون احٌانا  والعتبارات خاصة الباعث الشرٌف وٌعتبره عذرا قانونٌا مخففا  ٌأ

ع ع ، كما ٌجوز للقاضً عند الحكم ان ٌستند على البواعث فً تقدٌر  (121 )م

ثٌره تأنما  ٌقتصر لى وجود الجرٌمة واالباعث ال ٌؤثر ع عقوبته ، وهذا ما ٌعنً ان

  لها اذ كان شرٌفا   العقوبة المقررة تخفٌفعلى 

  


