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 انواع القصد الجنائي
 :هي  انواع عدة الجنائي الى ينقسم القصد

  الخاص  العام والقصد القصد -1
: بانو القصد العادي الذي يتعين توافره في كافة الجرائم العمدية ويكتفي بو  يراد بالقصد العام

ة انصراف نيو الجاني الى تحقيق غاي بانو ويراد بالقصد الخاصالقانون في اغمب الجرائم , 
لقيام جريمة  التممكيو كاشتراط ن الى توافر القصد العام , باإلضافةمعينة او باعث خاص 

 الى القصد العام فييا . باإلضافةالسرقة 
 القصد المحدد والقصد غير المحدد  -2

و تحقيق نتيجة معينة بالذات , جاني متجية نحكون ارادة العندما ت:  االقصد محددويكون 
 عمى تحقيق نتائج جرمية الالى فيكون عندما تنصرف ارادة الجاني :  القصد غير المحدداما 

 التعيين والتحديد , ويتساوى القصد المحدد وغير المحدد من حيث تحقيق الجريمة العمدية .
 ق االصراربالقصد البسيط والقصد مع س -3

 القصد مع سبقبمجرد توافر عناصر القصد االرادة والعمم , اما :  القصد بسيطاً ويكون 
بانه التروي )  سبق االصرارر , ويعرف فيو الذي يقترن بظرف سبق االصرا: االصرار

 , (والتدبر قبل االقدام عمى ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادئا ال يشوبه اضطراب
 التصميم السابقعنصر : المشرع العراقي لتحقيق سبق االصرار توافر عنصران ىما  شترطاو 

:  هدوء البالترة زمنية , وعنصر ويقصد بو عقد النيو عمى ارتكاب الجريمة قبل تنفيذىا بف: 
 .و متييج مضطربوىو ان يرتكب الجاني الجريمة وىو ىادئ النفس ثابت االعصاب غير 

 القصد المباشر والقصد االحتمالي  -4
كانت النتائج محدودة او غير  : اذا قصد الجاني نتيجة فعمو سواء القصد مباشرايكون 

الجاني اراد نتيجة معينة  افيكون عندم:  المباشر القصد االحتمالي او غيرمحدودة , اما 
 .عن فعمو نتيجة او نتائج اخرى لم يكن يقصدىا  فنشأ

 تتساوى المسؤولية الجنائية في حالتي القصد المباشر والقصد االحتماليهل –والسؤال ىنا 
كما لو كان الجاني قد  ةاالحتمالي؟ , فمن التشريعات من حمل الجاني مسؤولية النتيجة 

عات ما فيما اذا توقع الجاني النتيجة الجرمية ولم يحفل بيا , ومن التشريقصدىا بالفعل 
 اعطى حكما خاصا دون العمد وفوق االىمال .
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, بانو قد ساوى بين القصد المباشر والقصد ع ع  34في م  موقف قانون العقوبات العراقي

ممكن  كأمرتوقع حصول النتيجة الجرمية  -1شرطين  مالي في المسؤولية ولكن وفقاالحت
 ة .قبول النتيجة الجرمي -2لمفعل الذي ارتكبه , 

 القصد المتعدي  -5
اذ ارتكب الجاني سموكا بقصد احداث نتيجة جرمية معينة :  القصد المتعديوتتحقق جريمة 

جسامة من تمك التي سعى الييا في غير ان سموكو قد افضى الى احداث نتيجة جرمية اشد 
قصد انصرف كجريمة الضرب المفضي الى الموت , حيث  , البداية ولم يكن يقصدىا ابدا

 الى مجرد الضرب ولكن الذي حصل من نتيجة كان ىو الوفاة . نيالجا
 

 غير العمدي الخطأ
 ضيةبانه عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقت:  أ غير العمديطخباليراد      

ن الجرائم اقل خطرا م الخطأ, وتعد جرائم مما ادى الى حدوث نتيجة جرمية النظام القانوني 
االخالل في تحديد  لمعياراو,  لنتيجةاالعمدية بالنظر لعدم اتجاه ارادة الجاني فييا الى 

حريص الشخص التصور اساسو  معيار موضوعيبواجب الحيطة والحذر المحقق لمخطأ ىو 
فييا المتيم عند وقوع  متزن في تصرفاتو لو وجد في نفس الظروف التي كانوالفي سموكو 

 الحادثة .
 لخطأ غير العمديصور ا

السموك  وىي صورةالقيام بما ينبغي لمرجل البصير ان يفعمو  ن: ىو الغفمة م االهمال -1
, كنسيان اتخاذ االحتياطات الالزمة مما ادى الى عنو ضرر جرمي  السمبي الذي ينشأ

 حدوث نتيجة .
وال  الجاني ذ صورة سموك سمبي يمارسو خ: وتكون في حالة الطيش ويأ نتبا عدم اال  -2

 .الى خطورة فعمة يمتفت
واتقان الصنعة بحيث يسبب عمل الجاني نتيجة  تزان: وىي عدم الدراية وعدم االالرعونة -3

 جرمية اثرا لذلك .
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وىو عدم االحتراز او عدم التحفظ مما يسبب مسؤولية الجاني  :وعدم االحتياطالتقصير  -4
ان يحول دون وقوع الحادث لو تصرف بحذر  باستطاعتونو كان تيجة سموكو ألعن ن

 وتعقل .
        الوامر عدم مراعاة القوانين واالنظمة وا -5
 
 


