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 اإلهداء

 

 واألٌمان الفضٌلة فً غرسا من إلى

 أجله من والتضحٌة العلم حب علمانً من إلى

 عمرهما فً لً هللا أطال ووالدتً والدي

 الحٌاة خٌوط معً ٌسطر أن قبل من إلى

 زوجً الغالً دربً رفٌق إلى

 أوالدي المعانً كل لحٌاتً أضافت التً البسمة إلى

 العزٌزات أخواتً إلى

 أقاربً إلى

 كانوا أٌنما أصدقائً إلى

 والعمل العلم فً زمالئً إلى

 الشهداء جمٌع أرواح إلى

 العراقٌٌن من القوات االمنٌة

 والحشد الشعبً والعشائري

 بحثً هذا أهدي جمٌعا إلٌكم
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 وتقدٌر شكر

 

 

األنبٌاء الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف 

د وعلى آلـــــه وصـــــحبه ومن تبعهم بإحسان  والمرسلٌن سٌدنا محمَّ

 إلى ٌوم الدٌن

  

 وبعد..

 

فله  العملفإنً أشكر هللا تعالى على فضله حٌث أتاح لً إنجاز هذا 

 .....وأخراالحمد أوالً 

 

خالل هذه الفتــرة  ألمساعدةثم أشكر أولبك األخٌار الذٌن مدوا لً ٌَد 

 هوكانوا قد حرصوا فً توجٌهً الى ما احتاج

 

أ.م ) وكما اشكر فً مقدمــتهم أستــاذي المشرف علــى البحث

فً هذا البحث لً حٌث كان خٌر دلٌل  عبدالرزاق طالل جاسم(

 والعمل المتواضع
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 مقدمة

( المادي والمعنوي -الشرعً) أركانها الثالثة توفرت إذا تامة لجرٌمةا تكون        

 العقوبة، أوتخفف العقاب ٌشدد العقاب،وقد ووجب الجنابٌة المسؤولٌة تقوم وبالتالً

 سبامنا سببا توافر أو والتمٌٌز اإلدراك عنصر إنعدم إذا والعقاب المسؤولٌة من وٌعفى

 نعدامإذ ا ،فالجرٌمة واألهلٌة بتوافر الخطأ تتحقق لمسؤولٌة الجزابٌةا ان وكما. باإلباحة

 إنعدام وهً الجزابٌة المسؤولٌة المتناع أخرى حاالت وهناك األهلٌة وانعدام الخطأ

 نا هولك ذ من والحكمة والجنون الضروة وحالة السن وصغر  أواإلكراه اإلرادة

 والشر الخٌر بٌن التمٌٌز هما مناط اللذان واإلدراك باإلرادة ٌتمتع هوالذي وحده اإلنسان

فالمسؤولٌة  الحدٌث العصر فً الحً للكابن تسند التً المسؤولٌة أصبحت وهكذا

الجنابٌة هً تحمل الشخص لجزاء عقابً الرتكابه فعالً مجرماً محدداً قانوناً وهً تحمل 

قابً او احد فروعة المكملة كالقانون .اما تبعة اعماله الغٌر مباحة فً القانون العقابً الع

اساس المسؤولٌة الجنابٌة ٌرجع الى حرٌة االختٌار والجبرٌة ـ حرٌة االختٌار : ٌقوم 

االنسان هً االساس فً تصرفاته اذ هً العنصر الفعال  إرادةهذا المذهب على اعتبار 

الذي الٌتحقق جرم ما دونه واذا كانت االرادة هً المحركة والموجه لالنسان االن 

المسؤولٌة التقوم اال  اذا توافر الى جانب االرادة عنصر الحرٌة بحٌث اذا انعدمت هذه 

مثالً انعدام المسؤولٌة الجنابٌة تبعا الحرٌة بان كان المجرم مكرهاً او مجنوناً اة صغٌراً 

على سلوك هذا المذهب النها فً الحقٌقة لوم لذلك فحرٌة االختٌار هً اساس المسؤولٌة ل

مخالف كان باستطاعة الفاعل ان ٌسلك غٌر ان كان هناك طرٌقان اما اذا كان طرٌقاً 

ٌكن السلوك المخالف كالم عن حرٌة االختٌار ومن ثم الٌمكن مساءلته اذا لم  واحداً  فال

بدافع دافعاً لحرٌة االختٌار كان مفروضاً وعلٌه تعتبر حرٌة االختٌار الفكرة السابدة فً 

المجتمع وعلى ضؤبها تتحدد مسؤولٌة المجرم وٌحكم علٌه .وفً المقابل عند فقهاء 

ٌه العباد تزعم فرق معتزلة نظرٌة التخٌٌر وعل ألفعالاثناء دراستهم  اإلسالمٌةالشرٌعة 

فً هذا  سنتناول لذلك ٌمكن القول ان الشراح الغربٌون قد نقلوا عن المسلمٌن هذه 

فً  سنتناولالى ثالث مباحث  سأعمل على تقسٌمه البحث موانع المسؤولٌة الجنابٌة و

المبحث االول ماهٌة  موانع المسؤولٌة الجنابٌة وفً المطلب االول تعرٌفا للمسؤولٌة 

اساس المسؤولٌة الجنابٌة اما فً المطلب  سنتطرق الى الثانً  الجنابٌة اما فً المطلب

موانع  سنتناول اسباب المسؤولٌة الجنابٌة اما المبحث الثانً سنتطرق الىالثالث 

المبحث الى اوالً :صغر السن.وثانٌاً  وسأقسم هذاالمسؤولٌة الجنابٌة فً التشرٌع العراقً 

اول مواد مسكرة او مخدرة قسراً او عن غٌر علم :الجنون او العاهة العقلٌة.  ثالثاً : تن

فً المبحث الثالث اثار موانع سنتناول  .رابعاً حالة الضرورة.خامساً : االكراه .واٌضاً 

المبحث الى مطلبٌن  نابٌة وتمٌٌزها عن غٌرها حٌث سنعمل على تقسٌم المسؤولٌة الج

ب الثانً تمٌٌز موانع المطلب االول االثار المترتبة عن موانع المسؤولٌة والمطل

 المسؤولٌة عن اسباب االباحة وموانع العقاب . 
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 المبحث االول

 مأهٌة موانع المسؤولٌة الجنائٌة

المبحث الى ثالث  وانع المسؤولٌة الجنائٌة وسنقسم م ماهٌةا المبحث فً هذ سنتناول

طلب الثانً تعرٌف المسؤولٌة الجنائٌة وفً الم األولفً المبحث  سنتناولمطالب 

 .المسؤولٌة الجنائٌة  أسبابالمسؤولٌة الجنائٌة وفً المطلب الثالث  أساس

 المطلب  االول

 تعرٌف موانع المسؤولٌة الجنائٌة

 المطلب الثانً

 أساس المسؤولٌة الجنائٌة

 المطلب الثالث

 أسباب المسؤولٌة الجنائٌة
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 المطلب االول

 موانع المسؤولٌة الجنائٌة تعرٌف

فً هذا المطلب تعرٌف موانع المسؤولٌة الجنائٌة لغة وتعرٌف موانع  سنتناول

 تعرٌف موانع المسؤولٌة  الجنائٌة قانوناً . وأٌضاالمسؤولٌة الجنائٌة  فً الفقه 

 لغة :موانع المسؤولٌة الجنائٌة 

وهو خالف  ٌمنع حصول الشًء السد  وهو ما أوالموانع جمع مانعة ٌعنً الحاجز  

 (1). المقتضً 

:التزام  أٌضاالمسؤولٌة :ـ هً حال او صفة من ٌسأل عن امر تقع علٌه بنفسه وعرف 

الواقع على الغٌر  طبقأً للقانون . الخطأ بإصالح
(2)

 

وفعله ءالشً  جناٌة من اجتنى  حان موعد اجتناء إلىالجنابٌة :ـ اسم منسوب 
.(3)

 

 : موانع المسؤولٌة الجنائٌة فً الفقه

 أوللفعل الذي ٌعد  كأثرالمسؤولٌة الجنابٌة :ـ التزام بتحمل  الجزاء الذي ترتبه القواعد 

. إحكامهاٌمثل خروجا على 
(4)

 

بتحمل االثار القانونٌة المترتبة على توافر :ـ التزام  موانع المسؤولٌة الجنائٌة قانوناً 

الجرٌمة وموضع هذا االلتزام الجزابً فرض عقوبة او تدبٌر احترازي حددها  أركان

 (5)المشرع الجزابً فً حالة قٌام المسؤولٌة اي شخص .

التزام المسؤول فً حدود القانون بتعوٌض   واٌضاً عرفت موانع المسؤولٌة الجنابٌة : 

اع منافع او عن لحقه من تلف او ضٌ نتٌجة ما أصابهالغٌر متضرر عن الضرر الذي 

 (6)او مادي او معنوي ضرر جزبً او كلً 
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 782،ص7181صادر،بٌروت، ،دار األول العرب،المجلد منظور،لسان بن مكرم بن (محمد8)
 .8811-8811، مطبعة عصام ، بغداد ،  السامرائً ،معجم العٌن ، مجلد الثامن إبراهٌم(الدكتور 7)
 .734(محمد بن مكرم بن منظور ، المصدر السابق ،4)
 .171ص،8881،االردنٌة الثقافة العقوبات،دار قانون فً العامة اإلحكام لسعٌد،شرحل اكام (دـ3)
 .783.عدد 7188سنة  جامعة الموصل ،القٌت على طلبة   محاضرات،( د. نوفل علً الصفو 1)
 .746، ص 7111 للنشر ،القاهرة ، الثقافة، دار الطبعة الثانٌة(د. محمد البوشواي ،المسؤولٌة المدنٌة ، 6)
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 المطلب الثانً

 المسؤولٌة الجنائٌة أساس

 الىهذا المطلب وسنقسم المسؤولٌة الجنائٌة  أساس الى فً هذا المطلب سنتطرق

 او الحتمٌة الجبرٌة  وثانٌاً: االختٌارحرٌة نقطتٌن اوالً : 

 اوالً:ـ حرٌة االختٌار 

القدرة على فهم ماهٌة الفعل المحظور وتوقع اثاره فان  أوٌعنً حرٌة االختٌار  الوعً 

تعنً القدرة على المفاضلة بٌن عدد من الخٌارات المتاحة  اإلرادةحرٌة االختٌار او 

ذا االثم الذي نهى عنه القانون ، وا فً اختٌار الطرٌق اإلرادةحرٌة  إيواختٌار احدهما 

حرٌة لٌست مطلقة فهً محكومة فً اتجاهها بعدد  اإلنسانكان قد استقر االمر على ان 

من الظروف والعوامل توثر فً االتجاه الذي اتخذته تلك االرادة ، االنه من المسلم به 

من التحكم فً التصرفات على  الشخص عادة قدراً  ان تاثٌر تلك العوامل تترك الرادة

للمسؤولٌة ، بمعنى ان القدر المتبقً له من الحرٌة االرادة على  أهالالنحو الذي تجعله 

قوة .انتفت  قبل له حولها وال تملك السٌطرة علٌها او ال الرغم من تلك العوامل التً ال

 اإلرادةان  ى جانب من الفقه وٌرالمسؤولٌة الجزابٌة، أساس وإنهاحرٌة االختٌار ،

االختٌار على  وانعدام حرٌة  اإلرادةما انعدام ه أمرٌنالمقصودة من هذا المقام تشمل 

 إطالقهالنص جاء مطلقا والقاعدة ان المطلق ٌجري على  إنالرغم من وجودهما ، ذلك 

علٌها ،  دٌاً للجرٌمة  من اكره ما ٌعد  فاعالً  تقدم فال تقٌده ، بناء على ما  لم ٌروم ما

وهو  فهو الذي ٌعد فاعالً ها وٌطلق علٌها بالفاعل المعنوي وانما الفاعل هو من اكره علٌ

 (1.)الذي ٌتعرض للعقوبة المقررة 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..131، ص المصدر السابق كامل السعٌد ، (دـ8)



13 
 

 او الحتمٌة ثانٌا :ـ الجبرٌة 

 

 إلٌهامؤدٌة  ألسبابنتٌجة حتمٌة  إال ماهٌة اإلنسانٌة أفعال  إنهذا المذهب  أنصارٌرى 

منذ البداٌة  إحداثهفقوانٌن السببٌة هً التً تسٌطر على كل الظواهر الكون وتجعله من 

نتٌجة حتمٌة لحلقة سابقة  وأنسانًالحلقات ، بحٌث ٌكون كل تصرف  متصلةسلسلة 

شأنه شان كل الظواهر الطبٌعة ٌخضع  اإلنسانًلحلقة الحقة والسلوك  حتمًوسبب 

فكاك منه ،ومن ثم فهو لٌس ثمرة  إاللقانون السببٌة الذي ٌحكم ظواهر الكون على نحو 

ة للتفاعل بٌن شخصٌة لها تكوٌن هو نتٌج اإلنسانًالسلوك  وإنمالحرٌة االختٌار 

 أمكن إذا عضوي ونفسً معٌن وظروف خارجٌة قد تكون طبٌعة او اجتماعٌة ،و

وبالظروف الخارجٌة التً  اإلنسانٌةالعضوٌة والنفسٌة للشخصٌة بالجوانب  اإلحاطة

الى حرٌة  اإلنسانًتحٌط بتلك الشخصٌة ،لكان من المتٌسر  التنبؤ بنوع السلوك 

بكافة جوانب التكوٌن  اإلحاطةس سوى نتٌجة لعدم قدرة الباحثٌن على االختٌار لٌ

العضوي والنفسً للشخصً وبكافه ظروف الخارجٌة التً تحٌط به ، اي ان حرٌة 

ٌعنً اكثر  ال  أفعالهعن  اإلنسانلمسالة   كأساس إلٌهاوجود لها ، واالستناد  االختٌار ال

الى سلوك معٌن ٌستحٌل علٌه تفادٌه  اإلنسانالحقٌقة التً تدفع  األسبابمن اننا نجهل 

ٌؤدي  اإلنسانًباعتباره من صور السلوك  اإلجرامًوتطبٌق هذا المذهب على السلوك 

هً نتٌجة حتمٌة لعوامل داخلٌة  وإنماالى القول بان الجرٌمة لٌست ولٌدة حرٌة االختٌار 

واجتماعٌة والتفاعل  ترجع الى التكوٌن البدنً والنفسً للمجرم وعوامل خارجٌة طبٌعة

بٌن هذٌن النوعٌن من العوامل على نحو معٌن ،هو الذي ٌدفع الفرد الى ارتكاب 

ٌجعل له اي خٌار فً االمتناع عنها .فحرٌة  الجرٌمة وٌسوقه الٌها على النحو ال

،ومساءلة مرتكب الجرٌمة على  اإلجرامًفً مجال السلوك  االختٌار لٌس لها وجود

الجهل  إلٌهالحقابق العلمٌة وقد دفع  تدعمه الر هو محض افتراض حرٌة االختٌا أساس

الحقٌقة للجرٌمة . باألسباب
(1)

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  8،ط األولالمجلد   المسؤولٌة الجنائٌة . أساس(د. محمد كمال الدٌن .8)

 .877ص،8888لسنة  ،،عمان 
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ٌعنً عدم مساءلة مرتكب الجرٌمة  للمسؤولٌة الجنابٌة ال كأساسونفى حرٌة االختٌار 

المسؤولٌة تدعمه الحقابق العلمٌة وقد وجد  أخر أساسما معناه ضرورة البحث عن  وان

التً جعلوا منها  اإلجرامٌةضالتهم المنشودة فً فكرة الخطورة  الحتمًالمذهب  أنصار

المسؤولٌة القابمة على  حرٌة  مسؤولٌة االجتماعٌة التً حلت محللنوع ال أساس

، بل الن هنا  اإلجرامًاالختٌار  فالجانً ٌسأل عن الجرٌمة ال لكونه قد اختار السلوك 

فً شخصه ، ٌنبغً مواجهتها بالتدابٌر  كامنة مٌةإجراالسلوك ٌكشف عن خطورة 

على من ارتكبه فلٌس  مقدراً  اإلجرامًواذا كان السلوك  ،المالبمة لحماٌة المجتمع 

التً كشفت  عنها ارتكاب  اإلجرامٌةالخطورة  إمامٌقف المجتمع عاجزا  إنمعنى ذلك 

تخاذ التدابٌر من حق المجتمع ان ٌدرا عن نفسه هذا الخطورة با وإنماالسلوك  

المسؤولٌة الجنابٌة على اساس  وإقامةاالحترازٌة التً ٌكون من شانها ان تقٌه منها ، 

ٌؤدي الى توسٌع نطاق هذه المسؤولٌة ، فهً التنتفً بانعدام حرٌة  اإلجرامٌةالخطورة 

الموجبة لها ان ٌنطبق علٌها  األفعالٌشترط فً  وال للمسألة أساسااالختٌار التً لم تعد 

لجسامة التدبٌر الذي ٌواجه الخطورة وفقاً  وال ٌتحددوصف الجرٌمة بالمدلول الضٌق 

بما ٌكفى الستبصال الخطورة الكامنة فً شخص الفاعل  وإنمامادٌات الجرٌمة ، 

المسؤولٌة الجنابٌة على فكرة  تأسٌسٌمكن القول بأن   أكثر.وبصفة المجتمع بصورة 

المسؤولٌة االجتماعٌة ٌؤدي الى حماٌة  المجتمع  إلى،التً تقود  اإلجرامٌةالخطورة 

بصورة اكثر فعالٌة لما ٌسمح به من مواجهة كافة صور السلوك التً تهدد الكٌان 

 (8).االجتماعً 

فقد تبنى مذهب االختٌار  من اساس المسؤولٌة الجنابٌة  المشرع العراقً اما موقف

ٌقها ان ٌتحقق شرط االرادة كأساس للمسؤولٌة الجنابٌة حٌث اشترط لقٌامها وتحق

واالدراك وهما عنصرا المذهب )مبدا حرٌة االختٌار ( ولكن القانون العراقً لم ٌضع 

قاعدة عامة ٌذكر فٌها صراحة انه اخذا بمبدا حرٌة االختٌار كأساس للمسؤولٌة الجنابٌة 

هما انما ذكر ذلك فً مجال ذكره فً صور  المسؤولٌة الجنابٌة البد من تحقق شرطٌن 

االدراك وحرٌة االختٌار 
.(2)

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكاتب العربً ،بٌروت ، 8طالجنائً مقارنا بالقانون الوضعً ،عبد القادر عودة ،التشرٌع  األستاذ(8)

 .881ص،8886
 .7188محمد اسماعٌل ابراهٌم المعموري، محاضرات القٌت على طلبة جامعة بابل  ،  (7)
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 المطلب الثالث

 اسباب المسؤولٌة الجنائٌة

المطلب اسباب المسؤولٌة الجنائٌة وهً القصد الجنائً فً الفرع  هذا فً سنبحث

  ألعمديوفً الفرع الثانً الخطأ غٌر  األول

 :ـ القصد الجنابً الفرع االول 

صفة نموذجا والى السلوك المكون للجرٌمة كما  اإلرادةانصراف هو القصد الجنابً :ـ 

بالسلوك  فً سبٌل  إحاطتهافً القانون مع الوعً بالمالبسات التً ٌتطلب هذ النموذج 

ان تتكون الجرٌمة فالقصد نٌة فٌما ٌتعلق بالسلوك ووعً فٌما ٌتعلق بالمالبسات 

 .العتباره جرٌمة واألزمة اإلجرامًلسلوك الخاصة با
(1)

وٌثور التساؤل حول العالقة  

 إلىالجانً  إرادةبٌن القصد الجنابً والباعث ونجد ان القصد الجنابً ٌقصد به اتجاه 

ٌتطلبه القانون من عناصر قانونٌة  مباشرة الركن المادي للجرٌمة مع العلم به وبسابر ما

 اإلرادةالذي ٌحرك فً الجرٌمة وهو ٌختلف عن الباعث الذي ٌعد العامل النفسً 

كما فً القتل بدافع الشفقة او  إنسانٌافٌدفعها نحو ارتكاب الجرٌمة وقد ٌكون الباعث 

ة او الرحمة بالمجنً علٌه وقد ٌكون الباعث شرٌراً كما فً حاالت القتل بقصد السرق

لٌس له اثر فً الوجود القصد  األصلفً حاالت االنتحار على القتل والباعث بحسب 

ارتكاب الجرٌمة  إلىالجنابً فٌتوافر القصد الجنابً فٌما كان الدافع الذي دفع الجانً 

القانون قد ٌهتم بالباعث  إن ال أركانهافهو لٌس ركناً فً الجرٌمة او عنصر من عناصر 

فً تقدٌر  ٌتأثرالقاضً قد  إنلجنابً وٌسمى بالقصد الخاص كما فً عناصر القصد ا

 إرادةوالقصد العام ٌتوافر باتجاه العقوبة  بالباعث الذي دفع الجانً الى ارتكاب الجرٌمة 

ٌتطلبه القانون من  الجانً  الى مباشرة الركن المادي للجرٌمة مع العلم به وبسابر ما

الجانً نحو تحقٌق  إرادةلب القانون فوق ذلك اتجاه تط وإذاعناصر  قانونٌة فً الجرٌمة 

ٌكون الباعث  الدافع نحو ارتكاب الجرٌمة فهنا  وقابع بعٌدة عن الركن المادي وهو ما

ٌعتد القانون بالباعث وٌجعله عنصراً فً القصد الجنابً وٌطلق علٌه القصد الخاص 

 إضافٌافانه ٌتمثل عنصراً وٌجد انه فً حاالت التً ٌشترط فٌها القانون القصد الخاص 

 محل فً البحث فً القصد الخاص ما وال د الجنابً فال بدٌل عن القصد العامفً القص

بحق المتهم . أواللم ٌثبت القصد العام 
(2)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .816.ص8826دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، سنةدـ حمٌد السعدي ، قانون العقوبات القسم العام ، (8)
 .11،ص8868انون العقوبات ، مطبعة المعارف ، بغداد ، العامة فً ق اإلحكام، موجز  إبراهٌم  نشأت  أكرم دـ  (7)

 



13 
 

 
 

كما عرفه قانون العقوبات هو القصد المصمم علٌه قبل الفعل الرتكاب  اإلصراروسبق 

شخص معٌن او اي شخص غٌر    إٌذاءالمصر فٌها  غرضهجناٌة او جنحة وٌكون 

موقوفاً على شرط  ن هذا القصد معلقا على حدوث أمر أوصادفه سواء كا أومعٌن وجده 

ٌصٌر قصداً جنابٌاً مصمماً علٌه قبل وهو ٌعتبر ظرفاً مشدداً فً بعض  اإلصرارفسبق 

الذي ٌقتضً معاملة  بصورة تتفق مع  األمرٌكتشف عن خطورة الجانً  ألنهالجرابم 

او مسألة موضوعٌة تدخل فً محكمة الموضوع مادام  اإلصرارسبق  وإتٌانخطورته 

.على الفعل والمنطق استنتاجها  ٌقوم 
(8)

 

  واإلرادةوٌتكون القصد الجنابً من عنصرٌن  هما العلم 

تحقٌق غرض معٌن  وتوافر القصد الجنابً  إلى:ـ تتمثل فً نشاط نفسً ٌهدف  اإلرادة

النتٌجة الذي ٌنهى عنها  وإحداث اإلجرامًالى تحقٌق النشاط  ٌجب ان ٌهدف هذا النشاط

.القانون 
(7) 

نحو ارتكاب ولكً ٌتوافر  إرادتهالعلم :ـ ان ٌتصور الجانً حقٌقة الشًء الذي تتجه 

 الركن المادي والمعنوي ولما كان العقد ال األساسٌةالعلم ٌجب ان ٌحٌط بجمٌع عناصره 

ٌنتفً نقٌضته وهو الجهل والغلط .بالعلم فانه  ٌثبت اال
(4)

 

 انواع القصد الجنابً : 

الفاعل الى  إرادةالعام  ـٌكفً لقٌامة ان تتجه القصد القصد العام والقصد الخاص : اوالً:ـ 

تحقٌق الواقعة االجرامٌة وهو عالم بكافة عناصرها كما هو الحال فً جرابم القتل 

الخاص :ـ وشهادة الزور ،القصد  األعراضزنا  وهتك والضرب والسب والقذف وال

المادٌة للجرٌمة فتحققه لٌس الزماً لو حددها  العناصرٌعد من  ارادة واعٌة تتعلق بأمر ال

الرتكاب الفعل  إرادتهوكل دوره انه غاٌة الٌتمثلها الجانً فً ذهنه فتكون دافعا  ٌحرك 

 (4)وٌتحقق القصد الخاص فً جرابم السرقة وٌمثل العقد فً نٌة التملك 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .711، ص8887(د ـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً ،شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الزمان ، بغداد، 8)

 .877،ص8861غالب علً داودي ، شرح قانون العقوبات العراقً ، دار الطباعة ، بغداد ،  (دـ 7)

المجلد االول، دار الطباعة والنشر والعقاب ، ةمصطفى كامل ، شرح قانون العقوبات القسم العام فً الجرٌم (د ـ4)

 .434،ص8833،بغداد ، 

 .811،المصدر السابق ،ص ألسعٌدي(دـ حمٌد 3)
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الجانً راساً  إرادةٌكون القصد مباشر اذا اتجهت  القصد المباشر والغٌر مباشر :ثانٌاً:ـ 

لنحو ٌقتضً ان اعلى هذا  اإلرادةالقانون واتجاه  ٌحمٌهالى العدوان على الحق الذي 

ٌكون  اما القصد الغٌر مباشر ففٌه ال ٌكون علم الجانً بعناصر الجرٌمة علم الٌقٌن

وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتٌجة ولكن مع ذلك الٌستبعد حدوثها  الجانً موقناً 

ٌقع . ال أوٌقع  أنٌحتمل  أمرتماما بل بالواقع ذلك انه 
(1)

 

الجانً  إرادتهٌكون القصد محدد حٌن تتجه  :القصد المحدد والقصد الغٌر  محدد ثالثاً :ـ 

حدد اذا  اتجهت الى تحقٌق العدوان فً محل مخصوص او لمدى معٌن وٌكون غٌر م

علٌه فان  هنا ٌكون قصده محدود  ماعتزمالقتل شخص ثم نفذ  إلىالى العدوان  إرادته

تفجٌر قنبلة فً مكان عام فان القصد ٌكون غٌر محدد . إلى إرادته اتجهتاذا  اما
(2)

 

  اإلصرارالقصد البسٌط والقصد المقترن بسبق رابعاً :ـ 

لمدى الزمنً الذي ٌفصل بٌن قٌام العقد ومباشرة ٌشمل ضابط التفرقة بٌن النوعٌن فً ا

 القصداذا امتد الفاصل الزمنً بٌنهما وصف  إماكان القصد بسٌط السلوك فاذا تعاقب  

حٌث جعل المشرع  سبق االصرار ظرفاً مشدداً. اإلصرارانه مصحوب بسبق 
(3)

 

:هو التفكٌر م قانون العقوبات سبق االصرار 33وقد عرف المشرع العراقً فً المادة 

او الهٌاج  اآلنًالغضب  المصمم علٌه فً ارتكاب الجرٌمة قبل تنفٌذها بعٌداً عن ثورة

النفسً وٌتحقق سبق سواء كان قصد الفاعل من الجرٌمة موجهاً الى شخص معٌن او 

ذلك القصد معلقاً على حدوث  شخص غٌر معٌن وجده او صادفه وسواء كان إيالى 

. على شرط امر  او موقوفاً 
(4)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م .844،صعبد الرزاق الحدٌثً، المصدر السابق  (د ـ فخري 8)
،الطبعة (الدكتور محمد محمود مصطفى ، شرح  قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة 7)

 .323، ص8814العاشرة ، 
 .12د ـ اكرم نشات ابراهٌم، المصدر السابق ، ص(4)
  8868(المعدل لسنة 888( قانون العقوبات العراقً رقم )3)
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 عناصر سبق االصرار
 

اـ التصمٌم السابق : وٌقصد به عقد النٌة على ارتكاب الجرٌمة قبل تنفٌذها بفترة زمنٌة 

اي هناك فرصة من الوقت بٌن العزم والتصمٌم على اقتراف الجرٌمة وبٌن وضعها 

موضع التنفٌذ ولم ٌحدد القانون مدى هذه الفترة الزمنٌة وقد فعل حسنا الن ذلك ٌتوقف 

ساتها كل واقعة ومالب ظروفعلى 
(.1)

 

ـ هدوء البال : وهو الحالة النفسٌة التً ٌمر بها المجرم قبل ارتكاب الجرٌمة فٌجب ان 2

الن هذا الهدوء وسابلها وذلك  وٌهٌاٌكون تفكٌره هادبا عندما ٌنتوي ارتكاب جرٌمته 

 واإلحجام اإلقداموصفاء ذهن ٌسمح له بتردٌد النظر بٌن  طمأنٌنةوما ٌحٌط به من 

والتدبٌر ارتكب الجانً جرٌمة القتل مثال بعد التفكٌر  فإذا األخرهما على وترجٌح احد

الشخص  على هو ٌختلف تماماً ٌقدر نتابجه سلفاً ف إثممصمم على ٌكون والحالة هذه  فٌها

الذي ٌقدم على مثل هذه الجرٌمة بصورة مفاجبة على اثر مشاحنة او تهٌج عاطفً شدٌد  

 خطٌر أمراستقر علٌه الفكر من  ما لم ٌسمح له بمراجعة النفس على
(.2)

 

: تذهب طابفة من الفقهاء الى تحمٌل الشرٌك تبعة النتٌجة خامساً : القصد المتعدي 

من القصد المتعدي واعتبارها من الجرابم متعدٌة القصد  اذ ٌمثل  أساسالمحتملة على 

الحدث الجسٌم النتٌجة نفسها التً تعدت حدود القصد وقد وقع نتٌجة الرتكاب الفعل او 

برابطة السببٌة  بسلوكهاتصاله  أساسالجانً على  إلىاالمتناع ومن ثم ٌمكن نسبه 

تعدت قصد الجانً هً نتٌجة محتملة ترتبط  المادٌة  والحقٌقة ان النتٌجة الجسٌمة التً

بٌن السلوك والنتٌجة الجسٌمة ان القصد ذا النتٌجة المتعدٌة ٌقع بٌن القصد  بسببٌة

ٌفترض قبول النتٌجة المحتملة ولٌس السعً وراء  اذ ال الجنابً والخطأ غٌر العمدي

غٌر  الخطأ ٌشكل إال تحقٌق مثل هذه النتٌجة دون انصراف اإلرادة الى تحقٌقها ال

ثمة توقع وقبول للنتٌجة  األقلألعمدي  فلكً ٌتوفر القصد الجنابً ٌجب ان ٌكون على 

المحتملة من الجرابم المتعدٌة القصد  
(.4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 11ـ38ص ،7117، ،مصر اإلسكندرٌةدار  ، 8ج ،(منى محمد عبد الرزاق ،مسؤولٌة الشرٌك عن النتٌجة 8)
 .874د محمود مصطفى ،المصدر السابق ،ص(دـ محم7)
 .747(د ـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً ، المصدر السابق، ص4)
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القانونً  القصد المتعدي ٌنافً المنطق أساسوقٌام مسؤولٌة الشرٌك تبعا لذلك على 

السلٌم فً الواقع ان الجرابم المتعدٌة القصد تختلف عن الجرٌمة المغاٌرة لقصد الشرٌك 

)النتٌجة المحتملة (فً الجانب المادي والمعنوي لكل منهما  وان اساس المسؤولٌة فً 

المسؤولٌة فً الجرٌمة  أساسك عن لالجرٌمة المغاٌرة لقصد الشرٌك ٌختلف تبعا لذ

.المتعدٌة
(1) 

 

 العمدي :ـ الخطأ غٌرالفرع الثانً 

عمددددي الصدددورة الثانٌدددة لالثدددم الجندددابً فدددً بعدددض الجدددرابم واذا  ٌعدددد الخطدددأ الغٌدددر

اسددتثنابٌة ٌددنص  أصددولالجنددابً هددو القصددد الجنددابً فاندده فددً  اإلثددمفددً  األصددلكددان 

الغٌددددر  الخطددددأالغٌددددر عمدددددي وٌنصددددرف اثددددر  الخطددددأعلٌهددددا القددددانون ٌكتفددددً بمجددددرد 

م ٌدددرد ٌرٌدددد الجدددانً النشددداط ولددد الدددى النتٌجدددة ففدددً الجرٌمدددة الغٌدددر عمدٌدددة  ألعمددددي

. وٌمكدددن تعرٌدددف الخطدددأ بانددده اتجددداه  ألعمدددديالغٌدددر   بدددل وقفدددت بسدددبب خطبددده النتٌجدددة

  اتٌددان سددلوك خطددر دون القٌددام بمددا هددو واجددب علٌددة مددن التدددبر الشددخص الددى  إرادة

وجهددددة تخددددالف الواجددددب  إرادتددددهمددددن توجٌدددده الفاعددددل  اإلثددددموالحٌطددددة فهنددددا ٌتضددددح 

 إرادتددددهاالول عدددددم اتجدددداه  أمددددرٌنوالعمددددد  فددددً  وٌنحصددددر االخددددتالف بددددٌن الخطددددأ

فدددددً الجرٌمدددددة   هدددددذه النتٌجدددددة عنصدددددراً الدددددى النتٌجدددددة الجرٌمدددددة ان كاندددددت  المخطدددددا

بدددبعض عناصدددر الجرٌمدددة او تعدددوده  عدددن  اإلحاطدددةوالثدددانً فهدددو علدددم المخطدددا عدددن 

الضدددار او الخطدددأ وٌتفدددق  أثدددرهمدددن  سدددلوكهاتخددداذ ماكدددان ٌجدددب علٌددده اتخددداذه لتجرٌدددد 

السددلوك ذاتدده  الن هددذا العنصددر عددام فددً  إلددى اإلرادةالخطددأ مددع العمددد فددً ضددرورة 

  ألعمدددددي كددددان صددددورته ،وتكمددددن علدددده التجددددرٌم الخطددددأ غٌددددر الددددركن المعنددددوي  اي

القددددانون ونواهٌدددده وٌتمثددددل هددددذا  األوامددددروالعقدددداب  علٌدددده النطوابدددده علددددى عصددددٌان 

مدددن التددددبر بواجدددب ٌفدددرض علٌددده التدددزام قددددر معدددٌن الجدددانً  إخددداللالعصدددٌان  فدددً 

والحٌطة
 (2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .726الحدٌثً،المصدر السابق ،ص فخري عبدالرزاق (8)
 .861محمد محمود مصطفى ،المصدر السابق ، ص دـ (7)
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ٌمس المعالج الذي ٌحرص القانون الجنابً على حماٌتها  ولذا فالخطأ الغٌر عمدي   

المشرع لمواجه هذا الخطر بعقوبة جنابٌة فالردع الذي تحققه العقوبة كفٌل بعمل  اضطر

ٌضبطوا سلوكهم  فً الحدود واالنتباه لدٌهم وان القدرة فً التعقل  ٌتخذوا إنالناس على 

  ألعمدي رالخطأ غٌ أحوالالمدنٌة فً  ؤولٌةبالمسٌمكن القول باالكتفاء  والالمشروعة 

فً   التعوٌض مهما بلغت قٌمته ال ٌتكافاصورة التعوٌض و تأخذالمدنٌة  المسؤولٌةالن 

مع القٌمة االجتماعٌة للحق المعتدي علٌه كالحٌاة او سالمة البدن األحٌانبعض 
.(1)

هذا  

الناحٌة العلمٌة الى تحمٌل فضل عن زٌوع التامٌن االمر الذي ٌمكن ان ٌؤدي  من 

كما وان التعوٌض غٌر  اآلخرٌنٌبالً بحقوق  الجانً اي عزم وٌجعله  ٌستخفف وال

الشخص . اإلعسارمنتج  فً حالة 
(2)

 

.كما ٌشترط لقٌام الخطأ توافر عناصره الثالثة 
(3)

 

وهو  اعامالى السلوك شرطاً   اإلرادةالسلوك واتجاه  إتٌانالفاعل الى  إرادةـ ان تتجه 

انتفى  وإذاالزم فً الخطأ لزومه  فً العمل على السواء النه من الركن المعنوي  ذاته 

 . أساسهتخلف الركن المعنوي من هذا الشرط 

النتٌجة  اذا كانت الجرٌمة  وان تتجه وتخلف ارادة النتٌجة شرط  اإلرادةـ ان تختلف 2

اذا  ٌقوم ال العمد  فالعمد الالجوهرٌة  التً ٌتمٌز الخطأ عن  األمورسلبً  وهو من 

اتجه ارادة الجانً  الى النتٌجة سواء بطرٌق غٌر مباشر او مباشر  اما الخطأ فمن 

 عن النتٌجة تماما .  اإلرادةشروطه ان تخلف 

بواجب تعرض على الفاعل قدراً من التدبر  إخاللـ ان تكون الواقعة ناتجة عن 3

 .والحٌطة 

اذا  عمدٌه(من قانون العقوبات العراقً )تكون الجرٌمة غٌر 35كما نصت المادة )

بسبب خطأ الفاعل سواء هذا الخطأ إهماال او رعونة او عدم  الجرٌمةوقعت النتٌجة 

انتباه او عدم احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن واألنظمة واألوامر (
(4)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .743المصدر السابق ، صالحدٌثً، عبدالرزاق فخري ـد (8)
 .434كامل السعٌد ، المصدر السابق ، ص(د ـ 7)
 .المعدل8868( لسنة 888قانون العقوبات العراقً رقم ) (4)
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 صور الخطأ 
 
 

العراقً )تكون الجرٌمة غٌر عمدٌة اذا وقعت (من قانون العقوبات 35نصت المادة )

النتٌجة الجرمٌة بسبب خطأ الفاعل سواء هذا الخطأ إهماال او رعونة او عدم انتباه او 

عدم احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن واألنظمة واألوامر (
(8)

 

منها عدم مختلفة  بأوصاف ألعمديالغٌر  الخطأـ عدم االنتباه  عبر المشرع عن 1

( من قانون العقوبات العراقً )من قتل شخص خطأ او 411االنتباه  فنصت فً المادة )

او رعونة او عدم انتباه او  إهمالعن  ناشباتسبب فً قتله من غٌر عمد بان كان ذلك 

ٌعاقب بالحبس والغرامة او  واألوامر واألنظمةعدم احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن 

بتٌن (هاتٌن العقو بإحدى
.(2)

 

اتخاذ الحٌطة ٌوجبه الحذر  مثل ظروف الجانً اذا كان من  إغفالبانه  : اإلهمالـ 2

نصت المادة . اإلجرامٌةلو اتخذ ان ٌحول دون وقوع الواقعة  اإلجراءشأن هذا 

تزٌد على شهر او بغرامة  (من قانون العقوبات العراقً )ٌعاقب بالحبس مدة ال413)

التنبٌه نهارا او التنوٌر لٌالً امام الحفر او  أهملالتزٌد على عشرٌن دٌناراً كل من 

او امام المواد المأذون بوضعها فً الطرق او  باجراءهاله  المأذون اإلشغالغٌرها من 

الساحات العامة (
(.3)

 

دون ان ٌتوقع او ٌنتبه  طارباإلخـ الرعونة ٌراد بها ان ٌقوم الجانً بنشاط محفوف 3

الى النتابج الضارة التً سوف تنجم عنه كمن ٌقود سٌارة وهو غٌر ملم بالقٌادة الماماً 

كافٌاً وتندرج تحت هذه الحالة االخطار المهنٌة التً تتم عن جهل الجانً بالمبادئ 

ر او تزٌد على شه ( ٌعاقب بالحبس مدة ال415نصت المادة )االولٌة لمباشرة المهنة .

بغرامة التزٌد على عشرٌن دٌناراً كل من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة 

كٌفٌة كانت ( بأٌة إهماالللغٌر قصدا او 
(.4)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8868( المعدل لسنة 888العقوبات العراقً رقم  ) (قانون8)

 .811دـ حمٌد السعدي ، المصدر السابق ،ص(7)

 .816(د ـ اكرم نشأت ، المصدر السابق ، ص4)

 .741دـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً ، المصدر السابق، ص(3)
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 ٌتخذ رةصو فهو عنه  اإلقالع ٌجب كان امر على اإلقدام به وٌراد:  االحتٌاط  عدم ـ 4

 بان الصورة هذه وتتمٌز الحذر ٌلزم حٌن الحذر بعدم ٌتسم اٌجابٌاً  شكالً   الخطا فٌها

 ٌكن لم الفعل على اقدم حٌن النه فعله عنها تمخص التً بالنتٌجة فٌها الٌفاجا الجانً

.اثره وخطورة امره عاقبة ٌجهل
(8)

 بالحبس ٌعاقب( ) ثانٌاً ) الفقرة(411) المادة نصت 

 احتٌاط بغٌر القى ممن كل دٌناراً  عشرٌن على التزٌد بغرامة او شهر على التزٌد مدة

 (. ما اصابة به ذلك ٌحدث لم ولو انسان على غازٌة او سابلة او صلبة مواد

 

 

ـ مخالفة االنظمة والقوانٌن : تعتبر مخالفة القوانٌن صور من صور الخطا فان الخبرة  5

التً تحدد السلوك الواجب ومن امثلة مخالفة القوانٌن االنسانٌة والدراٌة الكاملة هً 

 تجاوز السرعة المقررة لقٌادة السٌارة وعدم وضع مصباح لٌالً على حفرة بالطرٌق

لتجنب السابرٌن خطر الوقوع فٌها،
 

من قانون  الفقرة )اوالً((471نصت المادة )حٌث 

غرامة التزٌد على العقوبات )ٌعاقب بالحبس مدة التزٌد على خمسة عشر ٌوما او ب

نٌر من زحم الطرٌق بال ضرورة او بال إذن من السلطة المختصة سواء اكان عشرة دنا

بحفره حفرة او بوضعة او بتركة فٌه مواد او اشٌاء تجعل المرور فٌها غٌر مأمون 

للمارة (
(2)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811دـ اكرم نشأت ، المصدر السابق ،ص (8)
 . المعدل 8868(  لسنة 888قانون العقوبات العراقً رقم ) (7)
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 المبحث الثانً

 موانع المسؤولٌة الجنائٌة فً التشرٌع العراقً

فً هذ المبحث موانع المسؤولٌة الجنائٌة فً التشرٌع العراقً وقسمت  سنتناول

 المبحث الى الى عدة نقاط وكما ٌلً : 

 اوالًـ صغر السن

 الجنون او العاهة العقلٌة ثانٌاً ـ

 تناول مواد مسكرة او مخدرة قسراً او عن غٌر علمثالثاًـ  

 رابعاً ـ حالة الضرورة

 خامساً: االكراه
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 اوالً:ـ صغر السن 

وتتكامل مداركه بثالث مراحل  ٌكون  جسمهمنذ والدته حتى ٌتم نمو   اإلنسانٌمر  

، عاجزاً عن التمٌٌز بٌن الضار والنافع ،  اإلدراكعدٌم فً المرحلة االولى  منها  

خاللها بحٌث  إدراكهالمرحلة الثانٌة  التً ٌنمو  إلى،ثم ٌتدرج  إعمالهالٌقدر  نتابج 

ذلك المرحلة  تلًناقصاً  إدراكهٌصبح قادراً على التمٌٌز بٌن الخٌر والشر وان ظل 

الحال الى وفاته ، ان  هوٌبقى على هذ إدراكهالثالثة التً ٌتم فٌها نمو جسمه و ٌكمل 

لم ٌطرا على مدراكه طارئ ٌسبب اختاللها 
(.1)

وتتفق القوانٌن الجنابٌة الحدٌثة على 

لة الحدث جنابٌاً عما ٌرتكبه من افعال  ٌعتبرها القانون جرٌمة خالل عدم مساب

التمٌٌز كما تقرر تلك القوانٌن  ماالمرحلة االولى من حٌاته التً ٌتصف فٌها بعد

علٌه خالل المرحلة الثانٌة    المعاقبة للحدث عند ارتكابه الفعل مسؤولٌة جنابٌة مخفف

وتكون المسؤولٌة الجنابٌة المترتبة على  كاإلدرامن حٌاته التً ٌكون فٌها ناقص 

ى المرحلة الثالثة وتكامل ادراكهاذ ما ارتكب جرٌمة بعد انتقاله ال تامةالشخص 
(.2)

 

فً المادة 1113  لسنة (76) رقم االحداث قانون نص المشرع العراقً فً 

 (على ما ٌلً :3)

 . عمره من التاسعة ٌتم لم من صغٌرا ٌعتبر – اوال

 . عشرة الثامنة ٌتم ولم عمره من التاسعة أتم من حدثا ٌعتبر – ثانٌا

 . عشرة الخامسة ٌتم ولم عمره من التاسعة أتم اذا صبٌا الحدث ٌعتبر – ثالثا

 . عشرة الثامنة ٌتم ولم عمره من عشرة الخامسة أتم اذا فتى الحدث ٌعتبر – رابعا

 الٌه عهد أو حدث أو صغٌر الٌه ضم شخص أي أو واالم االب ولٌا، ٌعتبر – خامسا

 المحكمة من بقرار أحدهما بتربٌة
.(2)
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 .12د ـ اكرم نشات ابراهٌم، المصدر السابق ، ص(8)

 .8814(لسنة 26االحداث العراقً رقم )قانون  (7)
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 ٌثبتفنصت على انه )) 1113(لسنة76( من قانون االحداث رقم )4المادة )اما 

 مع ٌتعارض فٌها المثبت العمر أن أو وجودها عدم وعند رسمٌة بوثٌقة الحدث عمر

 .((العلمٌة بالوسابل عمره لتقدٌر الطبً للفحص احالته المحكمة فعلى الحال ظاهر

 القانون هذا أحكام تطبق1113لسنة ( 76( من قانون االحداث رقم  )5اما المادة )

 .التحقٌق أثناء عمره من عشرة الثامنة ٌتم الذي الحدث على

 1113(لسنة 76(من قانون االحداث رقم )47) مادةاما ال

 أتم قد الجرٌمة ارتكاب وقت ٌكن لم من على الجزابٌة الدعوى تقام ال – أوال

 . عمره من التاسعة

 تسلٌمه تقرر أن المحكمة فعلى القانون علٌه ٌعاقب فعال الصغٌر ارتكب اذا – ثانٌا

 سلوكه حسن على للمحافظة توصٌات من المحكمة تقرره ما بتنفٌذ لٌقوم ولٌه الى

 خمسمابة على ٌزٌد وال دٌنار مابتً عن ٌقل ال مالً بضمان مقترن تعهد بموجب

سنوات خمس على تزٌد وال سنتٌن عن تقل ال لمدة دٌنار
.(1)

 

كما ان انتفاء مسؤولٌة الحدث غٌر الممٌز التحول دون مسؤولٌته المدنٌة عن 

من القانون المدنً العراقً   111االضرار التً تسببها بفعله ، اذ نصت المادة  

على انه ))اذ اتلف الصبً ممٌز او غٌر ممٌز او من فً حكمهما  مال غٌره لزمه 

ن اموال من وقع منه الضرر ان الضمان من مال واذا تعذر الحصول التعوٌض م

كان صبٌا غٌر ممٌز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولً او القٌم او الوصً 

 (2.)((بمبلغ التعوٌض على ان ٌكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر 
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 .8814( لسنة 26االحداث العراقً رقم )قانون  (8)
 .8818لسنة  31القانون المدنً العراقً رقم  (7)
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 ثانٌاً :ـ  الجنون او العاهة العقلٌة  .

االختٌار فً عمله والمقصود بالشعور هو  ان ٌكون مرتكب الجرٌمة فاقد الشعور او

اذا كان الشخص قادراً على  التمٌٌز بٌن الخٌر والشر فأنه ٌكون  واإلدراكالتمٌٌز 

الجرٌمة فاقد مسؤوالً جنابٌاً عن فعله ولمحكمة الموضوع ان تقدر فٌما اذا كان مرتكب 

اذ ان فقدان  لشعوره او اختٌاره فً عمله  اي عاجزاً عن التمٌٌز بٌن الخٌر  والشر

اذا كان الفاعل ٌعفى من المسؤولٌة الجنابٌة  الشعور او االختٌار  قبل ارتكاب الفعل ، ال

تنعدم المسؤولٌة الجنابٌة للشخص  واختٌاره  كذلك ال شعورهعند ارتكابه  الفعل فً تمام 

فقدان الشعور او االختٌار كما ان  الذي فقد شعوره او اختٌاره بعد ارتكاب الجرٌمة 

مراض العقلٌة  لجنون او عاهة فً العقل وتنطوي  تحت مفهوم كلمة الجنون  جمٌع اال

العضوٌة كالشلل الجنونً العام وجنون الكحول  وجنون الشٌخوخة  وكذلك تعتبر من 

فصام ))الشٌزوفرٌنٌا((وذهان الهذاء ناعقلٌة الوظٌفٌة كمٌع االمراض الحاالت الجنون ج

))البارانوٌا((والذهان الدوري ))الهوس واالكتباب (( اما العاهة فً العقل  فتعنً 

العقلً  النضوجٌتجاوز مستوى  الحاالت المتاخرة من التخلف العقلً كالعته الذي ال

ٌبلغ  للمصاب به المستوى العقلً المألوف لطفل فً الثالثة من عمره وكالبله الذي ال

العمر العقلً للمصاب به السبع سنوات  ومحكمة الموضوع هً  التً تفصل فٌما اذ 

العقلٌن  باألطباءكان المتهم مجنونا  او مصاب بعاهة فً عقله وللمحكمة ان تستعٌن 

بأن فقدان الشعور او االختٌار عند ارتكاب الفعل لجنون  أخٌراحظ للتثبٌت من ذلك  وٌال

ٌزٌل صفة الجرٌمة من الفعل المرتكب ، مع جمٌع النتابج المترتبة  او لعاهة فً العقل ال

على ذلك 
(.8)

)الٌسأل جزابٌاً من كان من قانون العقوبات العراقً  (63)نصت المادة  

االرادة لجنون او عاهة فً العقل او بسبب كونه او  اإلدراكب الجرٌمة فاقد وقت ارتكا

له قسراً او على غٌر  أعطٌتفً حالة سكر او تخدٌر نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة 

اي سبب اخر ٌقرر العلم انه ٌفقد االدراك سوى نقص او ضعف فً  علم منه بها اول

او االرادة وقت ارتكاب الجرٌمة عد ذلك عذراً مخففاً (االدراك 
(.2)
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 .88الدكتور اكرم نشات ابراهٌم ، المصدر السابق ، ص (8)
 .المعدل8868( لسنة 888قانون العقوبات العراقً رقم ) (7)
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 راً او عن غٌر علم تناول مواد مسكره او مخدره قه ثالثاً:ـ 

ٌفضً الى خلل فً فً تناول المواد المخدرة او المسكرة  اإلفراطمن الثابت علمٌاً ان 

بحٌث ٌفقد القدرة على تفهم النتابج التً ٌمكن ان تترتب على   لإلنسانالقدرات الذهنٌة 

النفسً للبواعث المختلفة  الضبطبتعطٌل او تقلٌل فاعلٌة  اإلرادةافعاله كما ٌؤثر على 

والغٌبوبة الناشبة عن السكر قد ٌكون مصدرها المواد الكحولٌة اي الخمور كما قد ٌكون 

والهٌروٌن الى غٌر ذلك .حٌث ان تناول  واألفٌونمصدرها اي مواد اخرى كالحشٌش 

حالة السكر سواء  إحداثٌكون الجانً دخل فً  قهراً ٌجب ان الالمواد المسكرة 

د او الغٌر المقصود بان  ٌكون الجانً قد اخذ العقاقٌر المخدرة قهراً عنه او غٌر المقصو

علم بها  والمراد بالسكر :حالة عارضة ٌنحرف فٌها الوعً او تضعف السٌطرة على 

فً الجسم  أدخلتنتٌجة لمادة  اإلرادة
.(1)

فالسكر فً ذاته حالة نفسٌة وان كان مرجعه  

ادة الجسم وخاصة خالٌا المخ والسكر حالة مؤقتة بالتالً مواد معٌنة على م تأثٌرالى 

تعد ذاتها سكراً  الخمور او المخدرات ال إدمانفان الغٌبوبة المستمرة ولو كان منشؤها 

مواد خارجٌة  تأثٌرما تلحق بعاهة العقل والسكر حالة عارضة مصطنعة اي ولٌدة  وان

الجسم مواد  إفرازداخلً مرجعه  فً الجسم فالغٌبوبة الناشبة عن تسمم أصلٌةولٌست 

. كما ان المشرع تلحق بعاهة العقل  وإنماتعد سكراً  معٌنة وعجزه عن التخلص منها ال

تحدث عن العقاقٌر المخدرة قاصداً بها جمٌع المواد التً من شأنها ان تحدث 

فقدان الشعور واالختٌار وعلٌه فٌدخل فٌها المواد المخدرة  إلىداخلٌة تؤدي  اضطرابات

تكون المواد المخدرة صلبه  إنالمواد الكحولٌة وٌستوي بعد ذلك  وأٌضابالمعنى الدقٌق 

او غازٌة او سابلة فقد تكون مما ٌؤخذ بالكل او الشرب او بالحقن او بالشم الى غٌر ذلك 

 إلرادةوافالعبرة فقط باثر  المادة على  الوعً 
.(1)
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 .814،ص8826اهرة ،(د ـ عبد الرحمن توفٌق ،السكر واثره فً المسؤولٌة الجنائٌة، دار الثقافة والنشر  ، الق8)
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 وٌكون السكر غٌر اختٌاري فً حالتٌن

ان ٌتناول المتهم المادة المخدرة قهرا عنه وان ٌكون تحت االكراه المادي او أــ  

 .المعنوي او استجابة لضرورة كعالج مرض

ان ٌناولها على غٌر علم منه بها تفترض الوقوع فً غلط اي تناول المادة المخدرة  ب ــ

اعتقاداً بانه لٌس من شأنها  التخدٌر.
(1)

(من  قانون العقوبات العراقً) 63نصت المادة ) 

الٌسال جزابٌاً من كان وقت ارتكب الجرٌمة فاقد اإلدراك او االرادة لجنون او عاهة فً 

 أعطٌتنه فً حالة سكر او تخدٌر نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة العقل او بسبب كو

سبب اخر ٌقرر العلم انه ٌفقد االدراك سوى  أليبها او له قسراً او على غٌر علم منه 

وقت ارتكاب الجرٌمة عد ذلك عذراً مخففاً ( اإلرادةاو  اإلدراكنقص او ضعف فً 
(.2)

 

لغٌبوبة الناشبة عن السكر الراجع الى اما السكر االختٌاري فٌقصد به جمٌع حاالت ا

الجانً الذي تعمد الشرب بقصد اسكار نفسه بال ضرورة معتبرة والعبرة  إرادة

بالبواعث التً حملته على تناولها مادام الثابت انه كان بوسعه تجنبها وٌستوي فً هذا 

ل من الصحو المقام ان ٌكون الشخص قد تناول المادة المسكرة او المخدرة قاصداً االنتقا

ولكنه ٌعلم او كان فً مقدوره ان  الى حالة الفقدان الوعً وان ٌتناولها غٌر قاصد ذلك

ٌعل بانها تفضً به الى هذه الحالة  اذ ٌعتبر السكر فً الحالتٌن اختٌارٌا ذلك الن محل 

حرة واعٌة عند اتٌان هذا الفعل  االرادة اثره فكلما كانت  االختٌار هو فعل التناول ال

ٌجب ان تتحقق حالة الغٌبوبة بفقدان الجانً لشعوره او ك كذلان السكر اختٌارٌاً ك

اختٌاره وعله ذلك  ان انتفاء الشعور او االختٌار هو الذي ٌجرد االرادة من القٌمة 

جزبٌاً  القانونٌة وٌجعل امتناع المسؤولٌة متعٌنا  وٌجب ان ٌكون فقد الشعور كامالً ال

.ٌمنع من المسؤولٌة  فهو ال
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .847(د ـ عبد الرحمن توفٌق ، المصدر السابق ، ص8)
 .8868(المعدل لسنة 888) ( قانون العقوبات العراقً رقم7)
 .713(د ـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً، المصدر السابق، ص4)
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كذلك ٌجب ان تكون حالة السكر المفقدة للشعور قد الزمت المتهم وقت ارتكاب الجرٌمة 

لحالة التً كان علٌها او باوبصرف النظر عن الحالة التً كان علٌها قبل ارتكاب الفعل 

 وافرت الشروط فان مسؤولٌة السكران تنمتع او ٌعفى من المسؤولٌةبعد ارتكابه فاذا ت

الجنابٌة.
(1)

 (من قانون العقوبات العراقً على )اذا كان فقد61كما نصت المادة ) 

ناتجاً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختٌاره وعلمه  اإلرادةاالدراك او 

عوقب على الجرٌمة التً وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت  منه 

بغٌر تخدٌر او سكر فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بغٌة ارتكاب الجرٌمة 

( التً وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة
(2)
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 .811رم نشأت ابراهٌم ، المصدر السابق ،صالدكتور اك(8) 
 .8868(المعدل لسنة 888) ( قانون العقوبات العراق7ً)
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 رابعاً :ـ حالة الضرورة 

من ارتكب  ل جزابٌاً الٌسأعلى انه )) من قانون العقوبات العراقً  63تنص المادة 

الى ارتكابها ضرورة وقاٌة نفسه او غٌره من خطر جسٌم على النفس  ألجأتهجرٌمة 

فً قدرته منعه  دخل فً حلولها وال  إلرادتهعلى وشك الوقوع به او بغٌره ولم ٌكن 

((. أخرىبطرٌقة 
(1)

من العقاب فً حالة الضرورة التً عرفتها المادة  اإلعفاءوسبب  

الشخص مقٌدة غٌر حرة ولما كانت االرادة الحرة  إرادةهو انه فً هذه الحالة تكون 43

للمسؤولٌة الجنابٌة ، فان تقٌٌد هذه  األساسٌٌناو حرٌة االختٌار هً احد العنصرٌن 

االرادة المؤدي لفقدان حرٌة االختٌار ٌكون مانعاً لقٌام المسؤولٌة الجنابٌة وانعدام 

هذا  وٌالحظ بأن البعض ٌسمى حالة من العقاب  اإلعفاءالمسؤولٌة الجنابٌة ٌقتضً 

القانونٌة بٌن من الوجهة  ألفرق بأنهوالواقع  األدبًالمعنوي او  باإلكراهالضرورة 

اذا كان ناشا عن ظروف  االضطرارالمعنوي وكلما هنالك  بان  هواإلكراالضرورة 

سمً  أشخاصشخص او  إرادةطبٌعة او مادٌة سمً بحالة الضرورة واذ كان ناشباً عن 

معنوٌاً  أكراها
(.2)

  

 المعنوي  توافر الشروط التالٌة : اإلكراهوٌشترط لقٌام حالة الضرورة او 

ان ٌكون الفاعل قد ارتكب  الجرٌمة لضرورة الوقاٌة من خطر الجسٌم على وشك  ـ1

الوقوع على نفسه او على غٌره ، والخطر الجسٌم المقصود هنا هو الذي ٌنتج ضررا  

بعاهة دابمة ، وان ٌكون هذا  اإلصابةٌمكن تالفٌه ،كالخطر المؤدى الى  الموت او  ال

  إنسانسببه  أكانفاعل او على نفسه غٌرة ، سواء الخطر على وشك الوقوع على نفس ال

كان الخطر بعٌداً  وإذاٌعفى الفاعل من العقاب   او حٌوان ام قوى طبٌعة ، وعلٌه ال

ارتكب الفاعل الجرٌمة  إذاولٌس على  وشك الوقوع او اذ كان الخطر غٌر جسٌم او 

من الممكن تعوٌض المال . ألنهمال غٌره  أولوقاٌة ماله 
(3)
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 المعدل . 8868لسنة  888(قانون العقوبات العراقً رقم 8)

االسكندرٌة ، الدكتور فتوح عبد هللا الشاذلً ، قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعٌة ، (7)

 .131،ص8881

 .811، المصدر السابق ، ص ابر هٌم  نشأت  أكرمالدكتور (4)
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ٌجوز  ٌكون للخطر سند قانونً فاذا كان ٌوجد للخطر سند قانونً ، فانه ال ان ال ـ 2

ارتكاب الجرٌمة  لدفعه  مثال ذلك الحارس الذي ٌسهل هروب شخص محكوم علٌه 

ٌمكنه  ان ٌدفع مسؤولٌته بتمسكه بحالة  وعلى وشك تنفٌذ ذلك الحكم فٌه ،ال باإلعدام

.مسبوالً الضرورة بل  انه ٌعتبر 
 (1)

 

الفاعل دخل فً  إلرادةكانت  فإذاالفاعل  دخل فً حلول الخطر   إلرادةٌكون  ان ال ـ 3

جنابٌا عما ارتكبه مثال ذلك قٌام شخص بوضع  مسبوالحلول ذلك الخطر ، فانه ٌكون 

مال عمداً لوقاٌة  إتالفاو  أخرشخص  أصابه إلىالنار عمداً فً مكان ، ثم لجوؤه  

. إحداثهنفسه من خطر الحرٌق الذي تعمد 
(2)

 

تكابه  الجرٌمة فمثالً غٌر ار أخرىٌكون فً قدرة الفاعل دفع الخطر بطرٌقة  ال إنـ 4

ٌلجأ  إنالشخص التخلص من الخطر بهروبه  فان  علٌه ان ٌهرب دون  مكانكان بإ إذا

المعنوي مانعاً للمسؤولٌة  اإلكراهكان  إذا بأنه، البد ان نذكر ارتكاب الجرٌمة  إلى

،النه  أٌضاالمادي مانعاً للمسؤولٌة الجنابٌة  اإلكراهٌكون  إنالجنابٌة فانه من البدٌهً 

لذلك لم  اإلرادةالمادي ٌعدم هذه  اإلكراهفان  اإلنسان رادةإالمعنوي ٌقٌد  اإلكراهكان  إذا

المادي باعتباره ان ذلك من  اإلكراهفً حالة  اإلعفاءلنص على ا ٌجد المشرع لزوم

المادي   كاإلكراهالبدٌهٌات المسلم بها كذلك  القوة القاهرة تعتبر مانعة للمسؤولٌة الجنابٌة 

  إنسانالمادي ٌصدر عادة من  كراهاٌة ، واذ كان فرق  بٌنهما  من الجهة القانون اذ ال

من قوى الطبٌعة ،كأن ٌعزل السٌل مكان معٌن  ناشبة،فً حٌن القوة القاهرة  تكون 

الشهادة فً محكمة تقع فً مكان  ألداء الحضورفٌعتذر على شاهد ٌسكن فً ذلك المكان 

 أخر
(.3)
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 .816اكرم نشات ابراهٌم ، المصدر السابق ، ص دـ (8)

 .812ص المصدر نفسه ، (7)

 .777الدكتور كامل السعٌد ، المصدر السابق ، ص(4)
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 خامساً : االكراه 

 

.( من قانون العقوبات العراق62ًالعراقً فً المادة )نص المشرع 
(1)

ل جزابٌاً ) الٌسأ 

(وتفٌد عبارة ٌستطٌع دفعها من اكرهته على ارتكاب  الجرٌمة قوة مادٌة او معنوٌة لم 

على نوعٌن مادي ومعنوي وتفٌد ان االكراه بنوعٌه قٌام المسؤولٌة  اإلكراهالنص ان 

 لإلكراهالفاعل فً الجناٌات والجنح والمخالفات العمدٌة منها وغٌر العمدٌة والشأن 

ٌتضح من عبارة اكرهته على ارتكاب  بالمسؤولٌة المدنٌة وٌبقى الفعل جرٌمة وهو ما

شرط عدم استطاعة دفع القوة المادٌة او  لإلكراهالجرٌمة وقد تكلم الفقه عن شرطٌن 

وشرط كون القوة القاهرة المذكورة غٌر متوقعة اما  اإلكراهالمعنوٌة التً صدر عنها 

ان فً الشرط الثانً فهو تحصٌل حاصل اذ لو كانت القوة المادٌة او المعنوٌة متوقعة لك

.تفادي الخضوع لها اإلمكان
(2)

  

 المادي والمعنوي  هاإلكرافاإلكراه ٌقسم الى نوعٌن  

ـ االكراه المادي : هو ان تسٌطر على جسد الشخص قوة مادٌة لم ٌكن ٌتوقعها ولٌس 1

اذا ٌلغً االرادة   اإلرادٌةله قابلٌة على دفعها وتسخره فً فعل مجرد من الصفة 

.بوصفها  من عناصر الفعل وٌلغً الفعل تبعا لذلك
(3)  

 

 اما شروط االكراه المادي فهً :

أـ  عدم استطاعة دفع القوة المادٌة مفاد هذا الشرط ان ٌستحٌل على المتهم دفع القوة 

المادٌة  اما  اذا كان المتهم ٌواجه صعوبات فً  دفع القوى المادٌة فان االمر ٌخرج 

وكان فً وسعه التغلب على تلك  بإرادتهمادٌاً النه مازال ٌحتفظ  أكراهاغن ان ٌكون 

به عصابة وتحول بٌنه وبٌن الذهاب الداء شهادة الٌرتكب كمن تمسك الصعوبات  

الشهادة. أداءجرٌمة االمتناع عن 
(4)
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 .المعدل8868لسنة ( 888رقم )( قانون العقوبات العراقً 8)
 .788، المصدر السابق ،ص ألحدٌثً  (دـ فخري عبد الرزاق7)
 .826، المصدر السابق ،ص إبراهٌمنشأت    د ـ اكرم(4)
 .881( دـ كامل السعٌد ، المصدر السابق ، ص3)
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ب ـ ان تكون القوة المادٌة  التً ٌتعرض لها المتهم غٌر متوقعة وعلٌه الٌكون اكراهاً 

مادٌاً اذا كانت القوة متوقعة اذ لو كانت متوقعة لكان علٌه ان ٌتفادى الخضوع لها 

نصٌب فً التعرض لالكراه وفً الفعل الذي وقع  إلرادتهوطالما انه لم ٌفعل فقد كان 

ٌام مسؤولٌته عن هذا الفعل فمن ٌعلم بان شخصا ٌروم سرقة منه بما ٌترتب علٌه ق

مالبسه فٌتركها 
.(1)

 

ـ االكراه المعنوي : هو ان ٌلجا شخص الى ارتكاب جرٌمة لسبب الضغط على ارادته 2

بما ٌجردها من حرٌة االختٌار دون ان ٌكون فً وسعه دفعها  أخرمن قبل شخص 

وبذلك ٌتضح ان االكراه المعنوي وفقاً لمعناه الضٌق ٌنشاً من فعل انسان بقصد الحمل 

ٌلغً االرادة لكنه ٌنتقص من حرٌة  على ارتكاب جرٌمة وهو من حٌث الواقع ال

بها الركن المعنوي  واالكراه  غٌر صالحة الن ٌقوم اإلرادةاالختٌار الى حد تصبح  فٌه 

بصورة   امرأةعلى االرادة كمن ٌضرب  للتأثٌرالمعنوي قد ٌقع فً صورة العنف 

على واقعة الزنا.مستمرة لحملها 
(2)

 :فهًالمعنوي  اإلكراه اما شروط 

هذا الشرط  دٌكون فً وسع المتهم مقاومة القوة المادٌة او المعنوٌة  ومفا أ ـ ٌتعٌن ان ال

الجرٌمة وان  تكابسبٌل للنجاة منه اال بر ان ٌكون العنف الممارس من القسوة بحٌث ال

 أونفسه  إلنقاذٌترك مجاالً الختٌار طرٌق سوى الجرٌمة  ٌكون التهدٌد جدٌا بحٌث ال

.ماله 
.(3)

 

ٌكون فً استطاعة المتهم توقع خضوعه للقوة المادٌة او المعنوٌة و كان  ب ـ ان ال

علٌه ان ٌتدبر الوسٌلة لتفادي خضوعه لهذه القوة ومن ثم فان لم ٌفعل فانه ٌسأل جزابٌا 

المعنوي . اإلكراهعن الجرٌمة التً ارتكبها بدعوى الخالص من 
(4)
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 .782فخري عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص (8)
 .861المصدر السابق ، صغالب علً داودي ،  (7)
 .474دـ  فتوح عبد هللا الشاذلً ، المصدر السابق ،ص (4)
 .473المصدر نفسه ،ص (3)
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 المبحث الثالث 

 ها عن غٌرها المترتبة عن موانع المسؤولٌة  وتمٌٌزاالثار 

االثار المترتبة عن موانع المسؤولٌة  وتمٌٌز  سنتطرق الى فً هذا المبحث

هذا المبحث وسنقسم موانع المسؤولٌة عن أسباب االباحة وموانع العقاب 

الى مطلبٌن المطلب االول: االثار المترتبة عن موانع المسؤولٌة اما فً 

تمٌٌز موانع المسؤولٌة عن اسباب االباحة  سنعمل علىلثانً المطلب ا

 وموانع العقاب 

 المطلب االول

 االثار المترتبة عن موانع المسؤولٌة

 المطلب الثانً

 تمٌٌز موانع المسؤولٌة عن اسباب االباحة وموانع العقاب
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 المطلب االول 

 المسؤولٌة موانع عن المترتبة االثار

االثار المترتبة عن موانع المسؤولٌة   على توضٌح  سنعمل المطلبفً هذا 

 فً نقطتٌن اوال: االثار الموضوعٌة وثانٌا: االثار االجرائٌة 

 الموضوعٌة االثار:  اوالً 

ل العراقً )ال ٌسأ العقوبات قانون من62 المادة فً علٌها المنصوص الشروط توفر اذا

(جزابٌاً من اكرهته على ارتكاب الجرٌمة قوة مادٌة او معنوٌة لم ٌستطٌع دفعها 
(.8) 

 المكونة األفعال منه صدرت من إرادة الى الجرٌمة نسبة إمكان عدم ذلك على ترتب

 عن المسؤولٌة وتمتنع األفعال هذه عن الجنابٌة مسؤولٌة معه تتتمع نحو على لمادٌتها

 اكانت وسواء ومخالفاتا اوجنح جناٌات القانون فً تشكل كانت سواء االفعال هذه

 العقاب توقٌع إمكان عدم هو المسؤولٌة امتناع على المترتب واالثر عمدٌة اوغٌر عمدٌة

.الفعل وقت االختٌار او الشعور فاقد كان من على
(1) 

 امتناع عن المشرع وعبر

 اركان احد ٌنفى المسؤولٌة بمانع ٌتعلق االمر ان مع(   إلعقاب)  بقوله المسؤولٌة

 أسباب او عنه المسؤولٌة واستحقاق الجرٌمة أركان له الشأن عقاب بمانع ولٌس الجرٌمة

 توافرت الذي بالشخص المسؤولٌة امتناع نطاق تحد لذلك شخصٌة المسؤولٌة االمتناع

 او كانوا فاعلٌن الجرٌمة فً معه ساهموا ممن غٌره دون المسؤولٌة امتناع شروط فٌه

 عن ٌسأل ال العقل فً عاهة او الجنون وقت االختٌار اور الشعو فاقد كان فمن شركاء

 فً معه ساهم لذيا الفاعل مسألة دون ٌحول ال مسؤولٌته عدم لكن المرتكبة الجرٌمة

 امتناع ان ٌالحظ لكن ارتكابه على ساعد او واتفق حرضا الذي والشرٌكالفعل  ارتكاب

 فقد كان  اذا اال ٌتحقق ال عقلٌة عاهة او الجنون او السن صغر لتوافر كأثر المسؤولٌة

 دخل الجانً إلرادة ٌكون إال اهذ وٌعنً الجانً إلرادة راجع غٌر االختٌار او الشعور

 اذا اما االختٌار او الشعور فقدب علٌها المترتب األثر إحداث فً وال العاهة حدوث فً

 فً تمثلت قد العقل عاهة كانت او المتهم إلرادة راجعاً  االختٌار او الشعور فقد كان

 المتهم إعفاء المقبول غٌر من ٌكون فأنه للمتهم الذهنٌة للملكات ومؤقت مفتعل تعطٌل

ر وغٌ العمدٌة المسؤولٌة ذلك فً سواء أفعال من ٌرتكبه عما الجنابٌة  المسؤولٌة من

تنوٌمه  علما فمن المغناطٌسً التنوٌم أحوال فً مثالً  الفرض هذا وٌحدث العمدٌة

 الجرٌمة عنمغناطٌساً  مالتنوٌ باثر علمه مع الجرٌمة ارتكب التنوٌم واثناء مغناطسٌا

 فً المسؤولٌة وتكون الجرٌمة  ارتكاب الى وتوجٌهه الفاعل بتنوٌم قام من ٌسـأل كما

الحالتٌن
(.7) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعدل . 8868(لسنة 888(قانون العقوبات العراقً رقم )8)
 .812، المصدر السابق،ص دـ اكرم نشأت (7)
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 االجرائٌة االثار:  ثانٌاً 

 من التحقق بمجرد الجنابٌة الدعوىت اجراء لتوقف ول اال ٌنأمر فً االثار هذا تتمثل

 . العقلٌة لإلمراض المعدة المحال احد فً المتهم بحجز الحكم والثانً العقلٌة المتهم حالة

  ءةبالبرا الحكم او الجنابٌة الدعوى قامة ال األمر أـ

السن او حالة  عاهة عقلٌة او صغر ٌترتب على امتناع المسؤولٌة لجنون العقل او

فقد الشعور او االختٌار إثناء الفعل ضرورة امتناع سلطة  إلى أدت  الضرورة او اإلكراه

الدعوى الجنابٌة متى تحققت من توافر الشروط  إجراءاتالتحقٌق عن االستمرار فً 

والحكم  الدعوى الجنابٌة إلقامة أمرالمتناع المسؤولٌة وٌكون لها ان تصدر  األزمة

.بقواه العقلٌة تمتعهببراءة المتهم اذا ثبت لدٌها عدم 
(1)

وتمكٌننا للسلطة القضابٌة اذا نص  

ل جزابٌاً من كان وقت ( )) الٌسأ63العراقً فً المادة ) المشرع فً قانون العقوبات

لجنون او عاهة فً العقل او بسبب كونه فً  اإلرادةارتكب الجرٌمة فاقد اإلدراك او 

له قسراً او على غٌر  أعطٌتكر او تخدٌر نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة حالة س

سوى نقص او ضعف فً  اإلدراكالي سبب اخر ٌقرر العلم انه ٌفقد  علم منه بها او

وقت ارتكاب الجرٌمة عد ذلك عذراً مخففاً ( اإلرادةاو  اإلدراك
.(2)

 

من جانب اخر تمكٌناً لسلطة التحقٌق او المحكمة من التحقق من حالة المتهم العقلٌة 

الى فحص حالة المتهم العقلٌة  األمرلم ٌدفع بذلك اذ دعا  أوسواء دفع بانتفاء مسؤولٌته 

 ٌأمرالدعوى حسب الحالة ان  إمامهاوٌجوز لقاضً التحقٌق او المحكمة المنظور 

 أخر مكان اي فً المالحظة تحت بوضعه ٌأمر ان تٌاطٌاً اح محبوسال المتهم بوضع 

 الخبرة بأهل االستعانة العقلٌة المتهم حالة من المتهم حالة من التحقق ٌتطلب ان الغالب

 او التمٌٌز على المتهم قدرة مدى ببٌان الخبٌر مهمة وتتحدد المختصٌن األطباء من الفنٌة

 ٌدخل ال لكن الجنابٌة المسؤولٌة امتناع شروط توافر من القاضً ٌتحقق حتى االختٌار

 ٌتقٌد وال مسؤول وغٌر أفعالها عن جنابٌاً  مسؤوالً  المتهم كان اذا تحدٌد فً الخبٌر

 اإلطالق على ملزم غٌر القاضً ان بل الخصوص هذا فً الخبٌر ٌثبته بما القاضً

 ال الجنون ادعاؤه كان او المتهم على واضحة المرض مظاهر كانت اذ بخبٌر باالستعانة

 فً موقفه من المتهم عقل سالمة من تأكد قد القاضً وكان فٌكشفه خبرة الى ٌحتاج

 للشهود ومناقشته األسبلة من إلٌه وجه ما على إجاباته ومن بالجلسة حالته ومن التحقٌق

 الدفع رفضه او بخبٌر االستعانة رفضه ٌتسبب ان القاضً على ٌجب الحالة هذا وفً

كافٌاً  تسبٌباً  الجنابٌة المسؤولٌة بامتناع
.(4)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .413(دـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً ،المصدر السابق ،ص8)
 المعدل 8868( لسنة 888( قانون العقوبات العراقً رقم )7)
 .811دـ اكرم نشأت ، المصدر السابق ، ص(4)
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 العقلٌة لإلمراض المعدة المحال احد فً المتهم حجزب ـ 

 فٌعقله عاهة بسبب ذلك ،وكان المتهم ببراءة اوالحكم الدعوى إلقامة بأن امر صدر اذا

 عقوبتها اوجنحة جناٌة الواقعة كانت اذا الحكم او االمر أصدرت التً الجهة تأمر

 التً الجهة تأمر ان الى العقلٌة لإلمراض المعدة المحال احد فً المتهم بحجز الحبس

 أقواله وسماع المحل مدٌر تقرٌر على باالطالع وذلك عنه باإلفراج االمر أصدرت

 التزام النص هذا وٌقرر رشده إلى عاد قد المتهم ان من تثبتلل الزم تراه ما واجراء

 المسؤولٌة عنه امتنعت الذي المتهم بإٌداع الجنابٌة تنظر الدعوى التً القضابٌة الجهة

 على لخطره تفادٌاً  للمجانٌن المعدة المحال احد فً العقل فً عاهة بسبب الجنابٌة

 اطالق معناه لٌس عقلٌة لعاهة المتهم مسؤولٌة امتناع ان المشرع قدر فقد المجتمع

 ٌكون ان عالج دون المجنون ترك اذا وٌخشى عالجاً  تتطلب العقل عاهة الن سراحه

جدٌدة لجرابما رمصد
( .1)

 

 الجنابٌة المسؤولٌة امتناع اثار عن عدٌدة بنصوص العراقً المشرع جاء حٌث

 انه على1113لسنة  76رقم  االحداث رعاٌة قانون من 47  المادة تنص حٌث ـ

 من التاسعة اتم قد الجرٌمة ارتكاب وقت ٌكن لم من على الجزابٌة الدعوى التقام))

 مرحلة هً الجزابٌة المسؤولٌة امتناع مرحلة ان ٌفهم النص هذا ومن((  عمره

 فً الصغٌر ان المشرع وٌفترض التاسعة بتمام وتنتهً بالمٌالد تبدا والتً صغرالسن

 ٌتعارض حٌث وذلك عكسها اثبات ٌجوز القرٌنة هذه ان على التمٌٌز عدٌم المرحلة هذه

 4 المادة الحال ظاهر مع(  المدنٌة    االحوال هوٌة) الرسمٌة الوثٌقة فً المثبت العمر

1113( لسنة  76رقم) االحداث رعاٌة قانون من
.(2)

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .414،ص السابق ،المصدر الحدٌثً الرزاق عبد دـ(8)
 8814لسنة(26)رقم االحداث رعاٌة قانون(7)
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 اللجنة بتقرٌر اذاثبت))  الجزابٌة المحاكمات اصول قانون من 232 المادة نصت ـ

 الجرٌمة ارتكاب وقت الصابته جزابٌاً   مسؤول غٌر المتهم ان المختصة الرسمٌة الطبٌة

 اتخاذ مع مسؤولٌته بعدم حكماً  وتصدر مسؤولٌته عدم المحكمة فتقرر عقله فً بعاهة

العناٌة الواجبة له وفً هذا  لى احد ذوٌه لقاء ضمان  لبذلا تسلٌمه فً مناسب اجراء اي

.السٌاق قضاء محكمة التمٌٌز
(1)  

 

 مادٌة قوة الجرٌمة ارتكاب على اكرهته من جزابٌاً  الٌسال)) 62 المادة نصت ـ

 على اكرهته عبارة من ٌتضح ما وهو جرٌمة الفعل وٌبقى((  دفعها ٌستطٌع لم اومعنوٌة

 القوة دفع استطاعة عدم شرط لالكراه شرطٌن عن الفقه تكلم  وقد  الجرٌمة ارتكاب

 والشرط متوقعة غٌر القوة كون وشرط  االكراه عنها صدر والتً المعنوٌة او المادٌة

 فً لكان متوقعة المعنوٌة او المادٌة القوة كانت لو اذا حاصل تحصٌل فهو االثانً

 .   لها لخضوع تفادٌا االمكان

 جرٌمة ارتكب من جزابٌاً  الٌسأل))   العراقً العقوبات قانون من 63 المادة تنص ـ

 لم محدق جسٌم خطرمن  غٌرهم ومال ومالها وغٌرها نفسها وقاٌة ضرورة الٌها الجاته

 المكون الفعل ٌكون ان وبشرط أخرى بوسٌلة  قدرتهم فً ٌكن ولم عمداً  فٌه هو ٌتسبب

 القانون اوجب من ضرورة حاله فً ٌعتبر وال اتقاؤه المراد والخطر  متناسباً  للجرٌمة

      (7)(( الخطر ذلك مواجهة علٌه

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811،ص8817 الثانً، ،العدد العدلٌة االحكام مجموعة. 8817/ 4/1 فً 716 رقم التمٌٌز محكمة قرار(8) 
 . المعدل8868 لسنة (888 )رقمً العراق العقوبات قانون(7)
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 الثانً  المطلب

 العقاب وموانع اإلباحة أسباب عن المسوؤلٌة موانع تمٌٌز

وموانع  اإلباحة أسبابتمٌٌز موانع المسؤولٌة عن  سنعمل على  الثانًفً المطلب 

فٌه تمٌٌز موانع المسؤولٌة  سنتطرقالمطلب الى فرعٌن الفرع االول  وسنقسمالعقاب 

 االباحة والفرع الثانً تمٌٌز موانع المسؤولٌة عن موانع العقاب  أسبابعن 

 المسؤولٌة عن اسباب االباحة  موانع تمٌٌز ـ: الفرع االول 

 بالركن لها عالقة وال الجانً ارادة االهمج شخصٌة اسباب هً:  موانع المسؤولٌةـ 

 ترتٌب من تمنع وإنما الفعل عن شرعٌة اال صفة ترتفع ال ثم ومن للجرٌمة الشرعً

 المسؤولٌة نفً على اثرها وٌقتصر الجرٌمة مرتكب بحق الجزابٌة القانونٌة االثار

 احترازي تدبٌر تطبٌق فٌجوز الفاعل لدى االجرامٌة الخطورة تنفً ال انها اال الجزابٌة

اتجاهه
.(8) 

تناول  الضرورة وحالة العقلٌة العاهة او السن والجنون المسؤولٌة هً صغر موانعـ  

 الواجب أداء هً اإلباحة أسباب ،مواد مسكره او مخدرة قسراً او عن غٌر علم واإلكراه

الشرعً الدفاع وحق الحق واستعمال
 .(7)

 

 لها عالقة وال للجرٌمة الشرعً الركن تتصل مادٌة موضوعٌة ظروف اإلباحة أسبابـ 

 العناصر بعض دخل فقدت استثناء اال شخصٌة عناصر اي مفال تض الفاعل خصبش

 التأدٌب حق ممارسة فً ابنه لتهذٌب الوالد نٌة كاتجاه إلباحة سببا تكوٌن فً الشخصٌة

 االستثناء هذا ومثل الطبٌة اإلعمال ممارسة فً المرٌض شفاء إلى الطبٌب نٌة ،واتجاه

تبرٌر األسباب المادٌة الطبٌعة على ٌقوم الذي األصل على ٌؤثر ال
(.3)

 

ه فتبٌح مباشرة الفعل الى أثرها ٌنصرف بحٌث أثارها فً موضوعٌة اإلباحة أسبابـ 

 جنابٌة مسؤولٌة كانت سواء الفعل هذا عن المسؤولٌة من نوع اي انتفاء الى ٌؤدي مما

احترازي تدبٌراو  عقوبةي ا لتطبٌق المجال وبالتالً تأدٌبة او مدنٌة او
(.4) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .878السابق،ص ،المصدر السعٌد كامل ـ د(8) 
 .84ـ87ـ81،ص8881 ،لبنان، الثالثة ،الطبعة الرابع ،المجلد الجزائٌة ،المسؤولٌة الزغبً فرٌد دـ(7)
 .734السابق،ص الشاذلً،المصدر هللا عبد فتوح  دـ(4)
 ـ884،ص7117 الجدٌدة،مصر، الجامعٌة ،الدار لعامالقسم ا العقوبات ،القانون ابوعامر زكً محمود دـ( 3)

883. 
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 العقاب موانع عنموانع المسؤولٌة  تمٌٌز:  الفرع الثانً 

 

موانع المسؤولٌة هً االسباب الشخصٌة التً تعترض الفاعل بالذات فتصٌب ارادته ـ 1

او تعدمها كالجنون او تنقصها كالصغر بحٌث تؤثر ارادته وتفقدها  كاإلكراهوتعٌبها 

التمٌٌز وحرٌة االختٌار فتجعله غٌر اهل لتحمل المسؤولٌة الجنابٌة اما موانع العقاب 

هً اعذار قانونٌة معفٌة من العقاب مع بقاء الصفة الجرمٌة للفعل وٌبقى الفاعل مسؤوالً 

كاب الجرٌمة من العقوبة المقررة لها موانع العقاب جنابٌاً لكنها تعفً الجانً بعد ارت

 تكونتؤكد وقوع الجرٌمة والمجرم مسؤول  وضع عدة ظروف تمنع العقاب بحٌث 

موانع  ان العقاب توقٌع عدم العامة المنفعة العتبارات المشرع ٌقدر ذلك ومع قابمة

 موانع امثله من هو فٌحق توافرت الذي الشخص اال منها الٌستفٌد شخصٌة فهً العقاب

 االمانة وخٌانة السرقة جرابم فً والزوجة والفرع كاألصل القرابة صلة العقاب

 األصول احد من الجرابم هذه وقعمت المسروقة االشٌاء واخفاء واالحتٌال والنصب

 الجزابٌة والمسؤولٌة الجرٌمة قٌام رغم علٌها العقاب الٌتم الزوجٌن اواحد اوالفروع

 الكتشاف عسٌرة جرابم تكون ان فً االجتماعٌة المنفعة تتجسد وقد عنها المترتبة

 للمجتمع خدمةب أسد هو إن العقوبة من باعفاء الفاعلٌن او المساهمٌن احد القانون فٌغري

نفٌهاب والمساهم الجرٌمة عن كشف بان
 (.1) 

 

ـ موانع المسؤولٌة وموانع العقاب ٌختلفان فً كون موانع المسؤولٌة تقوم قبل  اكتمال 2

والتمٌٌز وحرٌة االختٌار اي تنفً الركن  اإلرادةعناصر المسؤولٌة فتؤثر علٌها وتعدم 

من المسؤولٌة فتعفً بعد تمام عناصر  تأتًالمعنوي للجرٌمة فً حٌن ان موانع العقاب 

تتعلق بمصلحة المجتمع فً عدم توقٌع العقاب  ألسبابالعقاب 
(.2)

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81،86فرٌد الزغبً ،المصدر السابق ، ص  (8)

 .844،ص كامل السعٌد ،المصدر السابق د ـ (7)
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 الخاتمة

 امتناع فً مهمة قاعدةً تعد والت الجنابٌة المسؤولٌة موانع حول الدراسة هذه دارت

 السن وصغر  وهواالكراه المانع توفر عند جرابم ارتكاب حاالت فً القانونٌة المسألة

 . االهلٌة وعدم والضرورة

 استنتاجات من الدراسة هذه فً ماجاء اهم استخالص سنحاول الخاتمة هذه وفً

 الجرٌمة اركان توافر على المترتبة القانونٌة االثار بتحمل التزام  الجنابٌة المسؤولٌة  ـ

 الجزابً المشرع حددها احترازي تدبٌر او عقوبة فرض الجزابً االلتزام هذا وموضع

 . شخص اي المسؤولٌة قٌام حالة فً

 لم فاذا ورظالمح الفعل ماهٌة فهم على والقدرة االرادة هو الجنابٌة المسؤولٌة اساس ـ

 مجنونا كان سواء الجرٌمة ارتكب من على عقاب ال  افانه  انعدمت او  االرادة تتوفر

 .العمر من التاسعة ٌبلغ لم الذي كالطفل االهلٌة وناقص ومعتوها

 الغٌرعمدي والخطأ الجنابً القصد هً الجنابٌة المسؤولٌة اسباب ـ

 فً نموذجا وصفة كما للجرٌمة المكون السلوك الى االرادة انصراف القصدالجنابً

 تتكون النب فٌسب بالسلوك احاطتها لنموذج هذا ٌتطلب التً المالبسات عٌب القانون

 الخاصة بالمالبسات ٌتعلق فٌما وعًوال بالسلوك ٌتعلق فٌما نٌة فالقصد الجرٌمة

 . جرٌمةا العتباره واالزمة االجرامً بالسلوك

 بعض فً الجنابً لالثم الثانٌة الصورة عمدي الغٌر الخطأ ٌعد ألعمدي الغٌر الخطأ ـ

 استثنابٌة أصول فً فانه الجنابً القصد هو الجنابً االثم فً االصل كان واذا الجرابم

 العمدي الغٌر الخطأ اثر وٌنصرف عمدي الغٌر الخطأ بمجرد ٌكتفً القانون لٌهاا ٌنصع

 وقفت بل النتٌجةراد ٌ ولم النشاط الجانً ٌرٌد عمدٌة الغٌر الجرٌمة ففً النتٌجة الى

 . العمدي الغٌر  خطأبة بسبب

تناول مواد مسكرة  العقلٌة العاهة او والجنون السن صغر:   الجنابٌة المسؤولٌة  موانع ـ

 العراقً المشرع فًواالكراه  الضرورة حالةواو مخدرة قسراً او عن غٌر علم 

 وجدت طالما قابمة تظل األنه الجرٌمة أركان من ركن بأي التتعلق العقاب موانع إن ـ

 بٌنما المسؤولٌة موانع من مانع إي هناك ٌكن لم اذا الجزابٌة المسؤولٌة وتقوم أركانها

 .للجرٌمة الشرعً بالركن التصالها الجرٌمة قٌام تنفً اإلباحة أسباب
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 التوصٌات

بحاالت معٌنة او محصورة بنص ـ نرى ان الحاجة الى تحدٌد موانع المسؤولٌة 1

ٌمنع من  القانون طالما حددت المسؤولٌة الجنابٌة بتوافر االدراك واالختٌار الن كل ما

توافر االدراك او االختٌار او كالهما ٌؤدي الى منع المسؤولٌة سواء نص القانون علٌة 

ان ٌكون  او لم ٌنص ، وهذا ٌعنً ان النص فً القانون على موانع المسؤولٌة ال ٌجوز

 . على سبٌل الحصر

  

 ـ  نرى ان صٌاغة نصوص القانون وان كانت توحً باتجاة الشارع الى حصر موانع2

 المسؤولٌة ، وهو الرأي الغالب ، غٌر ان ذلك ٌعاب علٌة بانة ٌمنع من اعتداد الشارع

 بارادة غٌر مدركة او غٌر مختارة لم تكن معروفة وقت صٌاغة نصوص القانون وهذا

 عندما ٌكشف العلم عن اسباب جدٌدة ٌزول بها االدراك واالختٌار ، لذلك فهم ٌحصل

 ٌرون بان الشارع عندما نص على موانع المسؤولٌة انما نص على اهم الحاالت فٌها

 وأوضحها، وبٌن شروطها فان توافرت فً غٌرها فان ذلك ٌطابق قصد الشارع وان لم

 س جابزٌن فً شان النصوص الخاصةٌستند الى نص صرٌح ، وان التفسٌر والقٌا

 تقرر عقوبات ، لذلك بموانع المسؤولٌة باعتبار ان هذة النصوص التنشًء جرابم وال

 ٌمنع من اللجوء الى فان موانع المسؤولٌة وان جاءت على سبٌل الحصر فان ذلك ال

 ٌجوز التفسٌر الواسع والقٌاس الن ذلك الٌخرق مبدأ قانونٌة الجرابم والعقوبات ولكن ال

 ٌجوز اعتبار حالة ما من موانع المسؤولٌة اذ لم تدخل التوسع الى اكثر من ذلك ، فال

 3تحت احدى الموانع التً نص علٌها القانون وذلك عن طرٌق القٌاس اوالتفسٌر الواسع 

 

ذات طبٌعة شخصٌة لذلك فهً تتصل  هًـ ان  الطبٌعة القانونٌة لموانع المسؤولٌة ، 3

الجناة من  بالفاعل وال شان لها بالجرٌمة، لذلك فان اثرها ٌقصر على من توافرت فٌة

التنفً  او الشركاء، كما ان موانع المسؤولٌة الجنابٌة األصلٌٌنسواء كانوا من الفاعلٌن 

بتعوٌض ما  ل جزابٌاالمسؤولٌة المدنٌة وبالتالً فقد ٌلزم الفاعل ) الجانً ( غٌر المسؤو

 3ٌنتج عن فعل من اضرار
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