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 بسن اهلل الرمحن الرحين 

َوََل  َحَرج   اْْلَْعَرج   َوََل عََل  َحَرج   اْْلَْْعَى   لَيَْس عََل 

 ﴾٧١١﴿ ۗ   َحَرج   الَْمر يض   عََل 

 
 صدق اهلل العظين 

 (:7): االية  لفتحسورة ا
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 اإلْداء

 

  إىل يٍ جسع انكأس فبزغًب نٍسمًٍُ لطسح حت

ذ أَبيهّ نٍمدو نُب حلظخ سؼبدح
ّ
  إىل يٍ كه

  إىل يٍ حصد األشٕان ػٍ دزثً نًٍٓد يل طسٌك انؼهى

 (ٔاندي انؼزٌز) إىل انمهت انكجري

 

  إىل يٍ أزضؼزًُ احلت ٔاحلُبٌ

 إىل زيز احلت ٔثهسى انشفبء

 (ٔاندرً احلجٍجخ)إىل انمهت انُبصغ ثبنجٍبض

 

 إىل انمهٕة انطبْسح انسلٍمخ ٔانُفٕس انربٌئخ إىل زٌبحني حٍبرً

 (ٔ اخٕارً إخٕرً)
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 شكس ٔرمدٌس

يف يثم ْرِ انهحظبد ٌزٕلف انرياع نٍفكس لجم أٌ خيط احلسٔف نٍجًؼٓب يف كهًبد 

  ... رزجؼثس األحسف ٔػجثًب أٌ حيبٔل جتًٍؼٓب يف سطٕز

بل ٔال ٌجمى نُب يف َٓبٌخ ادلطبف إال لهٍاًل يٍ انركسٌبد سطٕزًا كثريح متس يف اخلٍ

 ............. ٔصٕز جتًؼُب ثسفبق كبَٕا إىل جبَجُب

  فٕاجت ػهٍُب شكسْى ٔٔداػٓى ٔحنٍ خنطٕ خطٕرُب األٔىل يف غًبز احلٍبح

ٔخنص ثبجلزٌم انشكس ٔانؼسفبٌ إىل كم يٍ أشؼم مشؼخ يف دزٔة ػًهُب ٔإىل يٍ 

إىل األسبررح انكساو يف كهٍخ   ٔأػطى يٍ حصٍهخ فكسِ نٍُري دزثُبٔلف ػهى ادلُبثس 

 االسزبذ خ َٔزٕجّ ثبنشكس اجلزٌم إىلانمبٌَٕ ٔانؼهٕو انسٍبسٍ

 

   و.و. جنبح إثساٍْى سجغ

 سنّ يُب كم انزمدٌٔػهى ْرا انجحث فجزاِ اهلل ػُب كم خري  شسافثبأل ي رفضمران

 .. ٔاالحرتاو
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 اقرار املشــــــــرف

( قد جزي ححج االنفعاالت النفسية وأثرىا على المسؤولية الجنائية أشهد أن هذا البحث المىسىم )

وهى جزء مه مخطلباث ويل شهادة  القاوىن والعلىم السياسيت/ جامعت ديالًاشزافي في كليت 

 البكالىريىس في القاوىن.

 

 

 

 

 المشزف :                                                                    

 الخىقيع :                                                                    

                                                               7102الخاريخ :   /   /                                                                    
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 قائًة انًحتويات

 انصفحة انًوضوع انتفاصيم

  االية انقرانية 

  إقرار انًشرف 

  االهذاء 

  شكر وتقذير 

 1 انًقذية 

 3 ياهية انًسؤونية انجنائية  انًثحث االول

 4 انًسؤونية انجنائية انًطهة األول

 8 ياهية االنفعاالت اننفسية انًطهة انثاني

 13 اثر االضطراتات اننفسية وانعقهية عهى ايتناع انًسؤونية  انًثحث انثاني

ايتناع انًسؤونية انجنائية نتيجة اضطراب عقهي او  انًطهة األول

 نفسي واثرها

13 

 11 تخفيف انًسؤونية انجنائية انًطهة انثاني

 11 انخاتًة 

 13 انًصادر 
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 المقدمة

األصل في اإلنسان تمتعو بالمواىب التي منحها اهلل تعالى لو من كمال الخلقة والعقل الذي يعتبر من اجمل 
نعم اهلل عليو, اذ فضلو بو على سائر مخلوقاتو, فقال تعالى))لقد كرمنا بني آدم وحملناىم فب البر والبحر 

, وبالعقل يميز المرء بين الهدى والضبلل, (1)تفضيبل((ورزقناىم من الطيبات وفضلناىم على كثير من خلقنا 
 بين الخير والشر, بين النافع والضار وبين المباح والمحظور.

ولكن قد يعتري عقل اإلنسان اضطرابات عقلية او نفسية تؤثر فيو, وتجعلو ال يدرك تصرفاتو وال يستطيع ان  
ضطرابات الى عدم تكيي  المصاب بها من المجتمع, يختار بين القيام بها من عدمو, وبالتالي تؤدي تلك اال

فمن يرتكب بعض األفعال اإلجرامية الشاذة الذي ينهي عنها المجتمع والتي ال يقوي على مقاومتها نتيجة 
االضطرابات التي يعاني منها, ويفتقر إليها, او تحقيق المسؤولية الجنائية عنو في حالة وجود ضع  او نقص 

دة او احدىما وقت ارتكاب الجريمة, على ان المنطق والعدل ذاتها يقضيان بإيبلء االىتمام في اإلدراك واإلرا
بو كونو يشكل مصدر خطر دائم على المجتمع ويبرر ان للمجتمع أيضاً  حماية ودفاعاً عن نفسو تطبيق تدابير 

يلحق األذى بنفسو احترازية تجاه ذلك المضطرب ينقل بواسطتها عبلجو وشفاء خطورتو, فالمضطرب قد ال 
فقط, بل يؤذي الكثير حتى اقرب الناس لو مما يتوجب االىتمام بطائفة المضطربين عقليًا ونفسياً, السيما ان 
تلك االضطرابات تصيب أعدادا كبيرة من الناس في مختل  مراحل العمر, ومن مختل  المستويات 

 االقتصادية واالجتماعية.

سوم)االنفعاالت النفسية وأثرىا على المسؤولية الجنائية( راجيًا من اهلل عز لذا أقدم بحثي المتواضع ىذا المر 
 وجل ان يلقى ابسط صور القبول.

مبحثين, سنتناول في المبحث األول ماىية المسؤولية الجنائية,  إلىولبيان كل ذلك قسمنا ىذا البحث 
. فسية والعقلية على امتناع المسؤولية اثر االضطرابات الناالنفعاالت النفسية, ونتناول في المبحث الثاني  ًً 
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 (.7:سورة اإلسراء, اآلية ) ( القرآن الكرمي:7)
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 المبحث األول

 ماىية المسؤولية الجنائية واالنفعاالت النفسية

ظهرت فكرة المسؤولية الجنائية منذ عصور قديمة, وكانت بداية ظهورىا في صورة مسؤولية مادية ترتبط        
ارتكابو فعبلً  ضاراً , بل اعتمدت الى الحيوان  فقط عند اإلنسانبالفعل وليس الفاعل ولذلك لم تقتصر على 

 .(1)ذويو وجماعتو وتمتد الى جثتو بعد موتو وإنماالى ذلك ال يسأل الفاعل وحده  إضافةوالنبات والجماد, 

جنائيًا عن عملو سواء كان بالغاً  او صغيراً , عاقبلً  ام مجنون, ولم يكن ىناك  مسئواليعد  اإلنسانوكان 
وفرض العقوبات دون قيد فيو او شرط  األفعالتحديد للجرائم والعقوبات فكان للقاضي الحق في تجريم 

مسؤولية فبقيت التشريعات الوصفية تحاسب الصغير والمجنون مع العاقل البالغ من الرشد مع امتداد تلك ال
الى الحيوانات والنباتات والجماد, غير ان ىذا المبدأ قد تغير بعد ذلك وخصوصاً  بعد قيام الثورة الفرنسية 

دالة من خبلل الع أساسباعتناقها للمبادئ الجديدة التي تقوم على  األفكارم والتي قضت على تلك 1789
الذي تقوم عليو سياسة  األساس المبدأ أصبح الى ذلك فقد إضافةللمسؤولية,  أساس واإلدراك جعل اإلرادة

 .(2)إدانتوتثبت  أن إلىبفريضة براءة المتهم  واألخذالقانون  صالتجريم والعقاب ان ال جريمة وال عقوبة اال بن

سنتناول في المطلب ولبيان ماىية المسؤولية الجنائية واالنفعاالت النفسية, قسمنا ىذا المبحث الى مطلبين 
 -لبيان ماىية االنفعاالت النفسية , وكاآلتي : , اما المطلب الثاني فأفردناه ىية المسؤولية الجنائيةاألول منو ما
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, منشورات احلليب 7شرح قانون العقوبات, القسم العام, ادلسؤولية اجلنائية واجلزء اجلنائي,ط( د. علي عبد القادر القهوجي: 7)
 .>,ص>977القانونية, بريوت, 

 .:9-92,ص9777داد, , مكتبة السنهوري, بغ7اجلنائية, طأحكام ادلسؤولية  :( مجال إبراهيم اجليدري9)
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 المطلب األول

 المسؤولية الجنائيةماىية 

, اإلنسانعديدة من نواحي حياة   أنواعتعددت المفاىيم التي عبرت عنها كلمة المسؤولية اذ استعملت في 
عن  اإلنسانتجاه اهلل والناس وطورًا نعني بها مسؤولية  أعمالوعن نفسو وعن  اإلنسانفتارة طور بها مسؤولية 

 أفعالوعن  اإلنسانية بها مسؤول عن رعيتو, كما انو نعني مسئولغيره في القول المأثور : كلكم راع وكلكم 
القيام بواجب معين, وسنعطي المسؤولية  اإلنسانوالتزامو بنتائجها او بما تعتمد بو تجاه الغير وكذلك التزام 

 المفهوم الجنائي. إعطاءىانائية مفهوماً عاماً  قبل الج

 -المسؤولية بمفهومها العام :

فالمسؤولية بمفهومها العام ىي التزام شخص بما تعهد القيام ب ىبو واالمتناع عنو حتى اذا اخل بتعهده نفرض 
 .(1)تلوثو فيلزم عندىا بتحمل نتائج ىذا النكوثالمساءلة عن 

وفي تعري  آخر للمسؤولية بشكل عام : انها التزام شخص بتحمل نتائج تصرفاتو غير المشروعة المخالفة 
 .(2)أخبلقيلواجب شرعي او قانوني او 

 -المسؤولية بمفهومها الجنائي :

 مسئوالالمجرمة, وكي يعتبر الشخص  أفعالوالمسؤولية بمفهومها الجنائي فهي التزام شخص بتحمل نتائج  أما
 واإلدراك بقوة الوعي  ً متمتعا أي األفعالالمجرمة يقتضي ان يكون أىبلً  لتحمل نتائج ىذه  أفعالوجنائياً  عن 
العقاب واالحتراز وكبلىما ال  إلىالمسؤولية الجنائية على فاعل الجرم يؤدي  فإقامةوالتفكير,  اإلرادةوبسبلمة 

ما فعل وعلى فهم ما يلحق بو من  اإلدراكلمقدرة على ا إليولم يجد لدى من يتوجهان  إذايؤديان غايتهما 
 جراء ما فعل.

قدم الشخص على ارتكاب خطأ جنائي اي على خرق قاعدة  إذا إالًً  أصبللكن المسؤولية الجنائية ال تقوم 
جنائية تتضمن تجريمًا لفعل وجزاء على خرقها, من ىنا كان ركنا المسؤولية الجنائية :الخطأ الجنائي 

 .(3)واألىلية
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 .77, ص9>>7, مؤسسة نوفل, بريوت, 9( د. مصطفى العوجي: القانون اجلنائي العام, اجلزء الثاين, ادلسؤولية اجلنائية, ط7)
 .77سابق, ص ( علي عبد القادر القهوجي: مصدر9)
 .79, صمصدر سابق ( د. مصطفى العوجي: 3)
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 تعري  المسؤولية الجنائية لغًة واصطبلحا ً  -الفرع األول:

تعد المسؤولية الجنائية محل اىتمام متعددة فقد بحث بها علماء الطب والطب النفسي والعقلي والدين 
الجنائي بأىمية خاصة, وسنتناول تعري  ى في مجال القانون أنها تحظ إالواالجتماع والفقو  واألخبلق

 المسؤولية الجنائية لغةً  واصطبلحاً .

صفة من  أووىي بوجو عام حالة تعني المطلوب الوفاء بو وتعني المحاسبة عن  -المسؤولية الجنائية لغًة :
 .(1)إرادتوو ضد ام شخص بالخضوع لشيء أو التزامو بتقع عليو تبعتو, وىي في جوىرىا التز  أمريسأل 

وتعني تحمل تبعة الجريمة والتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر لها  -المسؤولية الجنائية اصطبلحاً :
 أوآثارىا الضارة  ويتحملمطالبتو قانونيا ً  أينتيجة جريمتو بمعنى محاسبتو عنها  اإلنسانقانونياً  وحمل 

 .(2)الخطرة

الجريمة وموضوع  أركانوقد عرفت المسؤولية الجنائية بأنها: االلتزام بتحمل اآلثار القانونية المترتبة على توفر 
 شخص. أيىذا االلتزام فرض عقوبة وتدبير احترازي حددىا المشرع الجزائي في حالة قيام مسؤولية 

عن الجريمة لومًا شخصياً  ضد الفاعل  بأنها : )مجموعة الشروط التي تنشأ أيضاوتعرف المسؤولية الجنائية 
 .(3)عتبر مرفوض لشخصية الفاعل(ل من الناحية القانونية على أنو يوىذه الشروط تظهر الفع
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 .723, ص;;>7,دار النهضة العربية, القاهرة, 7اجلنائي, دراسة مقارنة,ط اإلمث( د. امحد عوض بالل: 7)

, ;9>7االعظمي, بغداد, , مطبعة سلمان 7( د.عباس احلسين وعامر جواد علي مبارك: قانون العقوبات, القسم العام, ط9)
 .;:8ص

 :79/9/977تاريخ الدخول   www.alkanounia.com( د. نوفل علي عبد اهلل الصفو : اجلريدة القانونية, 3)
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 -عناصر المسؤولية الجنائية : الفرع الثاني :

ىما األىلية الجنائية والخطأ الجنائي, فبل مسؤولية  أساسيينان المسؤولية الجنائية ال تقوم اال بتوفر عنصرين 
جنائية على من لم تتوفر فيو ىذين العنصرين فليس ىناك مسؤولية جنائية دون خطأ جنائي اي ان المسؤولية 

العقوبة عليو ويكون قد ارتكب فعبلً   يقاعإلالجنائية التي تمت بصددىا ىي تلك التي تقوم في شخص مؤىل 
 .(1)ما يستحق ان يعاقب بسببو

 -األىلية الجنائية : -1

في قيام المسؤولية الجنائية بحيث ال يمكن ان تقوم ىذه المسؤولية بحق  أساسالجنائية عنصر  األىليةان 
ما يفعل وما يترتب  وإدراكاذا كانت لديو المقدرة على وعي  أيمتوفرة لديو  األىليةفاعل الجرم اال اذا كانت 

من  آتاهعلى فعلو من آثار على نفسو وعلى الغير, كما البد من ان يكون قد تصرف وىو غير مكره على ما 
 .(2)المادية التي تنفذ الجرم ةكاإلداواال كان   أفعالوشرط الزم لمساءلة شخص عن  اإلرادةفحرية  أفعال

جنائيًا عن فعلو ألنو قام بو مكره اال انو  مسئولما يكون مكره على ارتكاب فعل ما ال يكون دفالشخص عن
يسأل جنائيًا اذا كان يستطيع االمتناع عن ارتكاب ىذا الفعل ولم يقم بذلك أي ان مسائلة الشخص عن فعلو 

 .(3)الجنائية باألىليةمن عدمو يتوق  على حرية االختيار الذي يرتبط بدوره 

حرة مختارة ووضع عقلي سليم لدى الفاعل بعملو يعي  إرادةألىلية لتحمل المسؤولية الجنائية تفرض توفر فا
 ما يفعل ويدرك نتائج فعلو وما ينزل بو من عقاب او تدبير  احترازي.
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 -, دار الكتب العلمي, بريوت7)دراسة مقارنة(,ط اإلباحة أسباب( د.سامي مجيل الفياض الكبيسي: رفع ادلسؤولية اجلنائية يف 7)
 .27, ص7:>7لبنان, 

 .:2بق, ص( د. مصطفى العوجي: مصدر سا9)

 .397,ص9>>7, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, 7القسم العام,ط -( د. فخري عبد الرزاق حليب احلديثي: شرح قانون العقوبات3)
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 -الخطأ الجنائي : -2

لقيام المسؤولية الجنائية,  أساس, عنصر ألجرمي بالخطأ  ً أيضايشكل الخطأ الجنائي ويسمى        
يمكن ان ينسب الى  إرادتوخطأ من فاعل ىذا الجرم ال يفعل حادث خارج عن فالمسؤولية تفترض وقوع جرم ب

لدى الغير كما  أحداثها أرادمصدر آخر غير ىذا الفاعل بالذات, فالوفاة يمكن ان تحصل بفعل شخص  أي
, والخطأ إحداثودون ان يكون ألي شخص دخل في  بالمتوفييمكن ان تحصل بفعل حادث طبيعي حل 

 .إراديغير  وأما إرادي أمايتص  بإحدى الصفتين : فهو 

وينحصر بالتالي ضمن الفاعل نحو ارتكابو  إرادة: ىو ذلك الخطأ الذي يحدث نتيجة التجاه اإلراديفالخطأ 
 .الجريمةاو النية  ألجرميمفهوم القصد 

والقوانين لدى  األنظمةمراعاة  فهو يحدث نتيجة إلىمال وقلة احتراز وعدم -: اإلراديالخطأ غير  أما
 مرتكبيو, ويشار اليو عادة بالخطأ الجنائي لتفريقو عن القصد الجنائي.

فالجرم يقع اما عن قصد او عن خطأ ولكننا نستعمل كلمة الخطأ الجنائي في مجالنا الحالي للداللة عن 
 .(1)الركن األول في قيام المسؤولية الجنائية باعتباره وجهي ىذا الخطأ
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 .>3مصطفى العوجي: مصدر سابق, ص (7)
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 المطلب الثاني

 ًً  ماىية االنفعاالت النفسية

 -مفهوم االنفعاالت الناشئة من األمراض النفسية والعقلية:

باضطرابات في قواه العقلية والنفسية وال يعد مع ذلك مصاب بالمرض العقلي او  اإلنسانقد يصاب         
بسبب مؤثرات خارجية  وأماتنشأ عن أمراض تصيبو غير عقلية او نفسية,  أن أماالنفسي وىذه االضطرابات 

 طارئة.

 األمراضتجة عن االضطرابات النا األولولتوضيح ذلك سنتناول ىذه االنفعاالت في نوعين, نتناول في الفرع 
 النفسية. األمراضالعقلية, بينما نتطرق في الثاني االنفعاالت الناتجة عن 

 االضطرابات الناتجة عن األمراض العقلية  -الفرع األول :

اختبلل القوى الذىنية على نحو  إلى ىأفضبمرض  اإلصابة أوصافتعرف األمراض العقلية بأنها وص  من 
 .(1)تعطيبلً كامبلً  او جزئيا ً  اإلرادةاو  اإلدراكيعطل 

 اإلدراك( من قانون العقوبات بأنو ))ال يسأل جزائيًا من كان وقت ارتكابو الجريمة فاقد 66وقد نّصت المادة)
 .(2)او عاىة في العقل...( لجنون واإلرادة

نفسي فكبًل  وعقلي ا أصلالمرضي لعاىة العقل كونها ذات  باألصلونبلحظ على النص المتقدم بأنو ال عبرة 
 فأنها يعتبران بمثابة العاىة العقلية. اإلرادة أو اإلدراكفقد  الى ضيااف من المرضين اذا

او االختيار وقت ارتكاب  اإلدراككما ويبلحظ بأنو يشترط لتطبيق أحكام النص أن يفقد الشخص قدرة 
 .(3)الجريمة لكي تمنع المسؤولية الجنائية عنها

 باألمراضالعقلية العضوية الثاني يتعلق  باألمراضوتبعًا لذلك سنتناول األمراض العقلية من جانب األول يتعلق 
 العقلية الوظيفية.
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 .89, ص9;>7ولية اجلزائية, منشورات مركز البحوث القانونية, بغداد, ( د. ضاري خليل حممود: أثر العاهة العقلية يف ادلسؤ 7)

 ادلعدل. >9>7( لسنة 777لعقوبات العراقي رقم)( قانون ا9)

, 9779, , منشورات مركز البحوث القانونية, بغداد7( د. ضاري خليل حممود: البسيط يف شرح قانون العقوبات القسم العام, ط3)
 .779ص
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 -عقلية العضوية :أوالً : األمراض 

في حالة المخ او الجهاز العصبي بعد نموه نمواً  يؤثر العقلية العضوية ىي كل مرض  باألمراضويقصد       
 اإلدراكملكة  يعطل وإنماطبيعيًا عادياً,فيؤثر على وظيفتها تأثيرًا ال يصل الى حد الجنون بمعناه المعروف طبيًا 

ة ة ومثلها الصرع والهستيريا واليقظبصورة دائمية او مؤقت أفعالوعند الشخص بحيث ال يستطيع السيطرة على 
 النومية.

ىذه الحاالت انتشاراً   أكثروالبحث في حاالت ىذا المرض من شأن المتخصصين على انو يمكن الفعل ان 
 .(1)لسرقة وجنون الحريقفي: الضع  العقلي والصرع والجنون, العقائد الوىمية وجنون ا

 أنواعالدماغ او الجهاز العصبي, ومن أىم  إصابةتنشأ بسبب  أماالعقلية العضوية  األمراضومن ذلك يتبين بأن 
وقد تدفع المصاب بها الى ارتكاب الجرائم ىي :  اإلنسانياألمراض العقلية العضوية التي تؤثر على السلوك 

الدموية, وجنون الكحول وجنون  واألوعيةالشلل الجنوني العام, وجنون الصرع, وزىري السحايا, 
 .(2)الشيخوخة

 -ثانياً  األمراض العقلية الوظيفية :

تنشأ عن  وإنما اناإلنسإن األمراض العقلية الوظيفية ال تعتمد على أي سبب مادي عضوي في جسم       
صدمة عنيفة يتعرض لها الشخص, لموت شخص عزيز او لرسوب في امتحان, وتؤدي الى اضطراب في 

تؤدي الى إزالة اإلرادة أو  األمراضالجهاز العقلي والدماغ, علمًا إن االضطرابات التي تحدث بسبب ىذه 
 .(3)جزئيا ً  أواإلدراك أو كليهما لدى المصاب بها كلياً 
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, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 9( د. علي حسني اخللف وسلطان عبد القادر الشاوي: ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات, ط7)
 .393-399, ص9777

 .3;علية يف ادلسؤولية اجلزائية, مصدر سابق, ص( د. ضاري خليل حممود: أثر العاهة الف9)

 .989, ص8;>7, دون مكان نشر,3وعلم العقاب,ط اإلجرام( د. عبود السراج: علم 3)
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 -وىي : أنواع أربعالعقلية الوظيفية الى  األمراضوتقسم 

لحد اآلن  أسبابووىو من أخطر وأعقد األمراض العقلية والوظيفية, وذلك لعدم كش  اغلب  -الفصام : -1
ولكثرة ارتكاب الجرائم من قبل المصاب بو, وابرز ما تمتاز بو الشخصية الفصامية الميل الى الصمت 

الى الخيال وتجاىل الواقع والبرود والقوة معاً, واالنعزال  أيضااسية المفرطة والميل سوالخجل الشديد والح
 والتأرجح بين التوتر وبين الخضوع والمسكنة.

بشكل عام بمعاناة  أعراضووراثي الجذور, وتمتاز  ىو اضطراب ذىني, داخل المنشأ -ة :ىانيالكآبة الذ -2
المصاب من حزن عميق شديد يبدل نظرتو للحياة والناس, فتبدوا لو الحياة ناقصة ال معنى لها, وبذلك يفقد 

 عائلتو. ألفراداىتمامو وحبو لنفسو ولآلخرين, حتى 

وجداني ذىاني دوري, يمتاز المصاب بو بالنشاط والمرح المفرط مع ىو اضطراب  -الهوس الدوري : -3
 فقدان االستبصار.

نحو سن  نخولياالعقلية بأن عبلقة أداء الميبل األمراضيرى بعض المختصين بطب  -اكتئاب سن اليأس : -4
بالمرض قد تحدث قبل او بعد ىذا السن,  اإلصابةن, ذلك ألن ام غير واضح ومثبت علميًا الى اآلاليأس 

 .(1)منو في الرجال أكثررغم ان السمة العامة فيو حدوثو قرابة ىذا السن وفي النساء 

 -النفسية : األمراضالفرع الثاني : 

قد يعاني اإلنسان من عدد من األمراض النفسية نتيجة الصعوبات واإلرادات التي توجهو فيحاولون التكيي  
رعى األمراض تحملو القليل منهم, فيسقط ىؤالء صفشل الذي ال يا, إال أن محاوالتهم قد تبوء بالعهوالتوافق م

باسم  األمراضنفسية بحتة وتعرف ىذه  أمراضالنفسية انها التي ترجع الى  األمراضالنفسية وبذلك تعرف 
العصابية ومن أعراضها الشعور بالقلق والتوتر واالكتئاب والشكوى من األلم وال يوجد أي سبب  األمراض

 .(2)حقيقي لو, والخوف الزائد على الصحة والشعور بالهبوط والخوف من الجنون وغير ذلك من األعراض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7;-::ادلسؤولية اجلزائية, مصدر سابق,ص . ضاري خليل حممود: أثر العاهة يفد( 7)

 .723, ص9772, منشورات احلليب احلقوقية, بريوت, 7د. عبد الرمحن حممد احلبوسي: اجلرمية والشذوذ العقلي, ط( 9)
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 النفسية الى نوعين :األمراض النفسية المجردة واألمراض النفسية الفعلية . األمراضوتقسم 

 -النفسية المجردة : األمراضأوالً : 

مشاكل التي سبق للمريض ان عانى منها خبلل حياتو,والتي تستقي وع األمراض النفسية التي تعتبر الوىي مجم
شيوعاً  واحتماالً   وأكثرىا, األمراضجذورىا في الصرع النفسي المكبوت في البلشعور, سنعرض أىم ىذه 

 .(1)الجريمة الرتكابفي دفع المصاب بها 

وىي التي شانها ان تضفي على اضطرابات الجهاز برمتو حيث تؤدي الى فقدان  -حولية :الهستيريا الت -1
الجهاز الحركي باالضطراب أيضاً, مما يقوم  إصابةحاسة معينة كالشم أو البصر او اللمس كما قد تؤدي الى 

 .إراديةالمصاب بسببو بحركات ارتجافية غير 

 أعراضوالمصاب بو دون إدراكو, لذلك تظهر  إرادةلمرض على يقتصر تأثير ىذا ا -ستيريا التسلطية:اله -2
شاذة معينة, كلمس عامود كهربائي بحرية, والى  بأفعالبشكل دوافع قهرية, تكره المصاب بو على القيام 
بالغير توجد دوافع قهرية خطرة تدفع المتلبسين بها  األذىجانب ىذه الدوافع القهرية التافهة التي ال تلحق 

 .(2)اب الجرائم المختلفةالى ارتك

النوع من األمراض إدراك الشخص دون إرادتو, فتبدو  ايصيب ىذ -ىستيريا المعتقدات الوىمية : -3
خاطئة تسلط على ذىن المريض بعد ان كانت عبارة عن رغبات مكبوتة عجز المريض  أفكارفي صورة  أعراضو

 .(3)ينياً او مضطهد من اآلخرينعن تحقيقها, كاعتقاده بأنو شخص عظيم أو كونو مصلحاً  د

 -ثانياً : األمراض النفسية الفعلية :

تنشأ األمراض النفسية الفعلية من مشاكل نفسية واقعية يعانيها المريض في حالة الحاضرة, تؤدي الى ظهور 
 .(4)النفسي واإلعياءأعراض نفسية وبدنية وتشمل القلق النفسي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7:( د.ضاري خليل حممود : أثر العاهة العقلية يف ادلسؤولية اجلنائية, مصدر سابق, ص7)

 .98, ص;>>7: علم االجتماع اجلنائي, مطبعة الفتيان, عمان, إبراهيم( د.أكرم نشأت 9)

 .2:العاهة العقلية يف ادلسؤولية اجلزائية, مصدر سابق, ص( د.ضاري خليل حممود: أثر 3)

 .:72( د. عبد الرمحن حممد العيسوي: اجلرمية والشذوذ العقلي, مصدر سابق, ص2)
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ويختل  يعرف القلق النفسي بأنو حالة انفعالية تتسم بالخوف وتراقب وقوع الشر,  -القلق النفسي : -1
, وىناك القلق المزمن او أسبابوالقلق العادي الذي يزول بمجرد زوال القلق من حيث الدرجة والكثافة, فهناك 

الحاد وىو الذي يطلق عليو اصطبلحاً  عصاب القلق ومن الناحية الجنائية يهمنا من أعراض القلق, نوباتو 
 وصل إذاكبير االحتمال, السيما   أمرالمفاجئة الحادة الن ارتكاب المصاب خبللها االحتمال قد تعد جرائم 

نوبة االنهيار الحاد, المصحوب بحالة الهلع والتوتر الشديدين والتي غالبًا ما تكون مقترنة  إلىالقلق 
األطراف والوجو والشفاه حتى مرتج  باالضطرابات الحركية الفعلية, فيبدو المصاب خبللها شاحب الوجو, 

 .(1)تصبح النوبة أشبو بالصرع

دني والعقلي, غير أنو يتميز باالنحطاط العام في طاقتو ونشاطو البيشعر المصاب بو  -اإلعياء النفسي : -2
الظاىر, إذ ىو يبلزم المريض دون ان يبذل اي جهد يذكر كما أنو ال يزول بالفرح او الراحة ولعل أىم  بالزي 

على  باإلضافةما يتركو المرض من أعراض على المصاب, شعوره بفقدان الذاكرة بينما ىي بالحقيقة سليمة 
 .(2)فقدان القدرة على توصية فكرة او تركيز انتباىو

ويساور المريض أيضًا الحزن والهم وفقدان الثقة بنفسو نتيجة األوىام المرضية التي تسيطر على فكره 
ويصاحب ىذه األمراض النفسية بعض األمراض الجسمية منها تحسسو الشديد نحو المؤثرات الخارجية 

 .(3)واألصواتالمحيطة بو كاألضواء 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 9778,مطبعة جامعة صالح الدين, اربيل, 7( د. قاسم حسن فاحل: علم نفس الشواذ واالضطرابات العقلية والنفسية, ط7)
 .;23ص

 .8:ر العاهة العقلية يف ادلسؤولية اجلنائية, مصدر سابق, ص( د. ضاري خليل حممود: أث9)

 .7;3,ص;2>7, القاهرة, األول, مطبعة جامعة فؤاد 7( د. حممد مصطفى القللي: يف ادلسؤولية اجلنائية, ط3)
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 المبحث الثاني

 أثر االضطرابات النفسية والعقلية على امتناع المسؤولية 

تعرفنا في المبحث األول على ماىية االضطرابات العقلية والنفسية, وتبقى لدينا ان نجيب على السؤال        
امتناع المسؤولية الجنائية عن المجرم المصاب بها عند  إلىبتلك االضطرابات  اإلصابةالتالي وىو ىل تؤدي 

ال تؤثر على المسؤولية  إنها أومن تلك المسؤولية فقط  تخفي  إلىإجرامية؟ أم أنها تؤدي  أفعاالارتكابو 
 الجنائية؟

تقوم المسؤولية الجنائية على كل من اإلدراك واإلرادة لدى المتهم عند اقترافو جريمة معينة, وتؤثر 
 .تبعاً لذلك تخفي  أوتنقص منها, فتمنع المسؤولية الجنائية  أواالضطرابات العقلية والنفسية عليها, فتعدمها 

وتعتبر التشريعات الجنائية الحديثة, االضطرابات العقلية والنفسية, سببًا المتناع المسؤولية الجنائية, او 
 .(1)للتخفي  منها

العقوبات ))ال يسأل جزائيًا من كان وقت  ( من قانون66وقد اخذ المشرع العراقي بها في نص المادة)
 .(2)الجريمة فاقد اإلدراك واإلرادة لجنون او عاىة في العقل...( ارتكاب

 المطلب األول

 وأثرىاامتناع المسؤولية الجنائية نتيجة اضطراب عقلي أو نفسي 

المسؤولية الجنائية اذا اعدم اإلدراك واإلرادة وفي الحالتين تنفي المسؤولية الجزائية ويستحيل  تمتنع       
بالتالي توقيع العقوبة على الفاعل, دون ان يخل ىذا بإمكان إنزال التدابير االحترازية حتى ما توافرت خطورتو 

 .(3)اإلجرامية

لجنائية اال وىما المرض العقلي او النفسي, لذلك ينقسم وطالما موضوعنا يتعلق باثنين من موانع المسؤولية ا
ىذا المطلب الى فرعين نتناول في األول امتناع المسؤولية الجنائية نتيجة لمرض عقلي أو نفسي ونتناول في 

 الثاني أثر ىذا المانع من المسؤولية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .797( د. ضاري حممود خليل: البسيط يف شرح قانون العقوبات, القسم العام, مصدر سابق, ص7)
 ادلعدل. >9>7( لسنة 777( قانون العقوبات العراقي رقم)9)
احلقوقية, بريوت, , منشورات احلليب 7ر القهوجي: شرح قانون العقوبات, القسم العام, دراسة مقارنة, ط( د.علي عبد القاد3)

 .:99ص
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 -: امتناع المسؤولية الجنائية نتيجة لمرض عقلي أو نفسي : األولالفرع 

صوصًا خاصة بامتناع المسؤولية الجنائية عن المريض عقلياً  ونفسيًا ضمن التشريعات الجنائية الحديثة نت      
والذي يفقد اإلدراك أو اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة, ومن ضمن ىذه التشريعات القانون الجنائي العراقي في 

في  لجنون او عاىة واإلدراك( ))ال يسأل جزائيًا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد اإلرادة 66نص المادة)
اب بمرض عقلي أو عاىة ( ولذلك فيجب توافر ثبلث شروط لكي تمنع المسؤولية عن المصالعقل...(
 .(1)عقلية

 -أوالً : اإلصابة بمرض عقلي أو عاىة عقلية :

تتفق أغلب التشريعات الجنائية المعاصرة على اعفاء المصابين بأمراض عقلية من المسؤولية الجنائية عند 
نفسية من تلك المسؤولية الجنائية إاّل في حاالت نادرة  بأمراضتعفي المصابين بينما ال ارتكابهم الجرائم, 

من مسؤوليتهم في اغلب الحاالت وذلك ألن المريض نفسيًا ال يفقد اإلرادة أو اإلدراك في  خف غير انها ت
 .(2)اإلدراك واحين المريض العقلي يفقد اإلرادة 

 -اإلدراك :ثانياً : فقدان اإلرادة أو 

بالجنون او مرض عقلي أو العاىة العقلية امتناع المسؤولية الجنائية اذ لم يكن  اإلصابة ال يترتب على مجرد
من شأن ذلك فقد الشعور اإلدراك واإلرادة لدى الجاني وقد قضى تطبيقًا لذلك انو اذا كان الجنون او العاىة 

 .(3)نعتكالحمق والسفو فإن المسؤولية الجنائية ال تم  في الفعل ال يؤدي الى فقدان اإلدراك أو اإلرادة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .927,ص;>>7, بغداد, السنهوري,مكتبة 7يف قانون العقوبات ادلقارن, ط إبراهيم: القواعد العامة نشأت( د.أكرم 7)

 .737( د. أكرم نشأت إبراهيم: علم النفس اجلنائي, مصدر سابق, ص9)

 .;:9ام, دراسة مقارنة, مصدر سابق, صون العقوبات القسم العجي: شرح قان( د.علي عبد القادر القهو 3)
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لذلك سنعرف كل من اإلدراك واإلرادة, فاإلدراك ويسمى )التمييز( أو )الشعور( ومهما يكن من أمر فهو قدرة 
اإلنسان على فهم ماىية ما يصدر عنو من أفعال وتقدير نتائجها من حيث خطورتها على المصالح االجتماعية 

ل إصابتها بضرر, أما اإلرادة أو حرية االختيار وتعني قدرة اإلنسان على المفاضلة بين البواعث التي باحتما
تدفعو الى الجريمة وتلك التي تمنعو عنها وان يسلك وفقاً  الختياره, أي قدرة الشخص على تكيي  فعلو وفقاً 

 .(1)لمقتضيات القانون

ائية وقد اإلرادة سبب يمنع المسؤولية الجن الحديثة ان فقدان اإلدراك أوولقد اعتبرت اغلب القوانين الجنائية 
عدم مساءلة المريض عقليًا والمصاب بعاىة عقلية  مبدأ ىقوبات العراقي ىذا المسلك حين تبنسلك قانون الع

على  جنائياً, وأجاز في الوقت نفسو للمحكمة إذا وجدت ان المجنون أو المصاب بعاىة عقلية المجرم خطراً 
حتى يشفى, وفي ذلك في مصحة لؤلمراض العقلية إلبعاد شره عن الناس ومعالجتو  إيداعوان تأمر في  األمن

( من قانون العقوبات العراقي ))ال يسأل جزائيًا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد اإلدراك 66تقول المادة)
 .(2)أو اإلرادة لجنون أو عاىة عقلية((

  -اإلدراك أو اإلرادة الرتكاب الجريمة :ثالثاً : معاصرة فقد 

فقد اإلدراك أو اإلرادة لجنون أو عاىة في العقل ال يمنع المسؤولية الجنائية, إال إذا كان متحققاً  وقت 
بنظر االعتبار ما إذا كان مرتكب الجريمة فاقد اإلدراك أو اإلرادة قبل ارتكاب  األخذارتكاب الجريمة دون 

الجريمة أو بعد ارتكابها, حيث تترتب على المسؤولية الجنائية في كلتا الحالتين, إذا كان متمتعًا بإدراكو في 
 .(3)وقت ارتكاب الجريمة

( أن يكون فاقد اإلدراك أو 66ص المادة)ولكي يحكم بعدم مسؤولية المتهم جزائيًا يتعين على مقتضى ن
المحاكمات الجزائية  ( من قانون أصول 32تضى نص المادة), وعلى مقأعمالواإلرادة بحيث ال يقدر نتائج 

وقت ارتكاب الجريمة  إلصابتوجزائيًا  مسئولإذا تبين بتقرير اللجنة الطبية الرسمية المختصة إن المتهم غير 
م المسؤولية مع اتخاذ أي إجراء مناسب في تسليمو إلى مسؤولية وتصدر حكم بعدبعاىة في عقلو فتقرر عدم 

 .(4)ذويو لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة لو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .393( د. فخري عبد الرزاق احلديثي: شرح قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق, ص7)

 .397->38لشاوي: ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات, مصدر سابق, ص( د. علي حسني خلف وسلطان عبد القادر ا9)

 .927( د.أكرم نشأت إبراهيم: القواعد العامة يف قانون العقوبات ادلقارن, مصدر سابق, ص3)

   7:>7لسنة  93قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( 2)
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 -أثر امتناع المسؤولية لمرض نفسي او عقلي: -الفرع الثاني :

يترتب على توافر الشروط السابقة امتناع المسؤولية الجنائية للشخص أو استحالة توقيع العقوبة عليو ويجب 
كمة فإذا كانت ا المحيمنع  وتصدر قرارالدعوة  إجراءاتنع عن السير في تعلى السلطة التحقيق أن تم

ناع المسؤولية ذو طابع الدعوى أحيلت الى المحكمة وجب على األخيرة ان تصدر حكمًا بالبراءة وامت
شخصي ال يفيد إاّل من توافر فيو فقط, فإذا كان للشخص مساىمون آخرون فإنهم ال يستفيدون من امتناع 

 .(1)المسؤولية ويظل جائزاً محاكمتهم ومعاقبتهم

ي ويترتب على امتناع المسؤولية الجنائية أمرين أولهما اإلعفاء من العقاب والثاني الحجز في مأوى احتراز 
 وسنتناولها تباعًا.

المشرع العراقي المسؤولية على أساس حرية االختيار واإلدراك نتيجة  قّيمي -اإلعفاء من العقوبة : -أوالً :
 بجملة( 66مرض عقلي أو نفسي وجعلو سببًا المتناع المصاب بو وإعفائو من العقوبة, فقد صدرت المادة )

ك ال يسأل جزائيًا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد اإلدراك أو اإلرادة, ويعني ذلك انتفاء اإلرادة أو اإلدرا
 .(2)الذي تقوم عليو اساألس مؤد الى امتناع المسؤولية لتخل 

 لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمةوفي قرار محكمة التمييز االتحادية جاء فيو: ))
في  2666/ج339التمييز االتحادية وجد ان محكمة جنايات واسط بموجب قرارىا الصادر بالعدد 

الذي قضى  2665الهيئة العامة  36بالعدد  7/9/2665أثبت قرار الهيئة الصادر بتاريخ  13/6/2666
لمحاكمة ا إلجراءمحكمتها  إلى عوىبتحقيق كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات واسط وإعادة الد

لفحصو وبيان حالتو  نة الطبية العدلية في مستشفى الرشادمجددًا بحق المتهم )س.م.ه( وعرض على اللج
وىل يتمكن  4/3/2665والنفسية وفيما اذا كان يقدر مسؤولية أعمالو بتاريخ الحادث المصادف الصحية 

على اللجنة الطبية العدلية ورد من الدفاع عن نفسو وبعد إجراء المحاكمة من قبل المحكمة وعرض المتهم 
المتضمن )ان المتهم مصابًا بالمرض العقلي وإنو ال يقدر  12/6/2666في  333قرار اللجنة المرقم 

مسؤولية عملو وقت ارتكاب الجريمة وال يستطيع الدفاع عن نفسو أمام المحكمة وحالتو النفسية والعقلية 
المحكمة قرارىا  أصدرتالى المعالجة في المستشفى المذكور وبناءًا على التقرير المذكور سيئة وىو يحتاج 

بعدم مسؤولية المتهم )س.م.ه( وتكون ىذه القرارات صحيحة لذا تقرر تصديقها وصدر القرار باالتفاق في 
 م.11/12/2666

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .>:9( د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات, القسم العام,دراسة مقارنة, مصدر سابق, ص7)

 .399( د.عباس احلسن وعامر جواد علي مبارك: قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق, ص9)
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ان يقدر وقت ارتكاب الجريمة وال يستطيع  ان المتهم مصاب بمرض عقلي ال يستطيعظهر ومن ىذا القرار 
 .(1)المحكمة وىو بحاجة الى المعالجة لذا تقرر بعدم مسؤوليتو أمامالدفاع عن نفسو 

 -ثانياً : الحجز في مأوى احترازي:

لقد عرف قانون العقوبات العراق المأوى االحترازي بأنو مستشفى أو مصح أو أي محل معد من الحكومة 
 .(2)لهذا الغرض

فإذا توافرت شروط امتناع مسؤولية المجرم المصاب بمرض عقلي أو نفسي, عند ارتكابو جريمة معينة, فيجب 
على المحكمة إصدار حكم بإعفائو من العقوبة وإطبلق سراحو إذا كان موقوفًا وعدم اتخاذ تدبير احترازي إذا 

لسبلمة العامة حينها يجب أن تتخذ لم يكن خطرًا على السبلمة العامة بسبب مرضو وإذا كان خطرًا على ا
 .(3)تدابير احترازية بقصد عبلجو وتوخي خطورتو اإلجرامية على المجتمع

 المطلب الثاني

 المسؤولية الجنائية  تخفي 

يفقد  أنىناك ضابط واحد يجمع جميع مسببات موانع المسؤولية وىو ان يكون من شأن ىذه المسببات 
الجاني إدراكو وإرادتو بصفة مطلقة وقت ارتكاب الجريمة, كما في حالة الجنون والعاىة العقلية, لكن ىناك 
حاالت ال يفقد فيها الجاني إدراكو وإرادتو على ىذه الصورة المطلقة, لثبوت تمتعو ببعض اإلدراك واإلرادة 

لجنائية عند فقد اإلدراك واإلرادة بصفة مطلقة, مما كان القول بامتناع المسؤولية ا  وإذاوقت ارتكاب الجريمة 
القول بأنو في حالة نقص  أيضايتماشى مع فكرة المسؤولية األخبلقية فان ما يتماشى مع منطق ىذه الفكرة 

 تخفي دراك واإلرادة وىذه ىي فكرة فظ مسؤولية الجاني تبعاً لنقص اإلك الملكات النعدامها ينبغي ان تنختل
 .(4)جنائيةالمسؤولية ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22-23, ص99>7, مطبعة األزهر, بغداد, 7( د.عباس احلسيين: شرح قانون العقوبات العراقي اجلديد القسم العام,ط7)

 .>9>7لسنة  777( قانون العقوبات العراقي رقم 9)

 .7992, ص;>>7, منشورات احلليب احلقوقية, بريوت,3القسم العام, ط -( د. حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوبات3)

 .277-277( د.علي حسني خلف وسلطان عبد القادر الشاوي: ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات ,مصدر سابق, ص2)
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 -نفسي: المسؤولية الجنائية لمرض عقلي او تخفي الفرع األول : 

المسؤولية الجنائية عن المصاب بمرض عقلي أو نفسي والذي ينقص لديو  تخفي التشريعات الجنائية  أوجبت
اإلدراك واإلرادة أثناء ارتكابو األفعال اإلجرامية, ومن تلك التشريعات قانون العقوبات العراقي حيث جاء في 

اإلرادة ( منو على انو )... إذا لم يترتب على العاىة في العقل سوى نقص أو ضع  في اإلدراك أو 66المادة)
المسؤولية  لتخفي , ومن ىذا النص نستخلص أنو يشترط (1)(خففا عذرا موقت ارتكاب الجريمة عد ذلك 

 .ي توفر ثبلث شروطالجنائية عن المجرم المصاب بمرض عقلي أو نفس

 -أوالً : وجود المرض النفسي والعقلي:

مصابين بأمراض عقلية من المسؤولية تأكد لنا ان اغلب التشريعات الجنائية المعاصرة تتفق على إعفاء ال
الجنائية عند ارتكابهم الجرائم في حاالت نادرة, غير أنها تخف  من مسؤولياتهم في أغلب الحاالت وقد 

المسؤولية عن المصاب بو عند ارتكاب الجريمة  تخفي اعتبر القضاء العراقي المرض النفسي سببًا للرأفة و 
 .(2)باعتباره ظرفاً جنائياً مخففاً 

 -ثانياً : نقص اإلدراك واإلرادة نتيجة مرض عقلي او نفسي :

اإلدراك أو اإلرادة لدى المتهم المصاب  شرطيمن  إنقاصبديهي إذا لم يؤدي المرض العقلي او النفسي الى 
المسؤولية الجنائية بل يبقى مسئواًل عن جميع  لتخفي وبقي محتفظًا بها بشكل كامل, فبل يوجد مبرر بو, 
المسؤولية  تخفي اإلجرامية وتفرض عليو العقوبة فبمجرد اإلصابة بمرض عقلي أو نفسي ال يؤدي إلى أفعالو 

 .(3)الجنائية, وإنما ال بد ان ينجم عن تلك اإلصابة نقص اإلدراك او اإلرادة ليتحقق ذلك األثر
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  >9>7( لسنة 777( قانون العقوبات العراقي رقم)7)

 .999( د.أكرم نشأت إبراهيم: علم النفس اجلنائي, مصدر سابق, ص9)

 .:;, صالقسم العام, مصدر سابق -( د.علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات3)
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 -ثالثاً: معاصرة نقص اإلدراك واإلرادة :

ان تحديد وقت ارتكاب الجريمة الذي يتعاصر مع نقص اإلدراك أو اإلرادة يكون بوقت ارتكاب الفعل أو 
النشاط اإلجرامي دون انتظار وقت تحقق النتيجة اإلجرامية فالمعول عليو في ىذه الحالة إذا كان الفعل 

 بتخفي  دراك واإلرادة وثبت لها توافر ىذه المعاصرة قضت المحكمة المرتكب معاصرًا لنقص اإل
 (.1العقوبة)

 -: المسؤولية لمرض عقلي أو نفسي تخفي آثار  الفرع الثاني:

إذا كان ىناك اإلنسان السوي الكامل اإلدراك واإلرادة واإلنسان الفاقد لئلدراك واإلرادة, فإنو يتوسطها نوع 
فيها لدى الجاني اإلدراك أو اإلرادة دون أن يصل  ع المسؤولية الناقصة التي يضثالث ىو ناقصها في حالة 

إصدار العقوبة المناسبة في حق الجاني والذي ينبغي ان تكون مخففة بالنظر الى  المحكمة ليتتو  انعدامهاحد 
 (.2إليو)المنسوب  ألجرميالحالة التي كان عليها من ضع  اإلدراك أو اإلرادة أثناء ارتكابو الفعل 

كنتيجة   تخفي  العقوبة المسؤولية عن المجرم المصاب بمرض عقلي أو نفسي أواًل  تخفي ويترتب على 
 في مأوى احترازي إذا كان المجرم خطراً على السبلمة العامة. قيق مسؤولية وثانياً تنفذ العقوبةمنطقية لتح

 -العقوبة : تخفي أوالً : 

النفسي الذي ينقص لديو اإلدراك أو اإلرادة, ال يعفى تمامًا من العقوبة, بل إن المصاب بالمرض العقلي أو 
 وانو كما ذكرنا تفرض عليو عقوبة تتبلئم مع المقدار المتبقي لديو من اإلدراك أو اإلرادة.
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, دار ادلطبوعات اجلامعية, 7النقض, ط قضاءو : امتناع ادلسألة اجلنائية يف ضوء الفقه ( احملامي بالنقض, عبد احلكم فودة7)
 .998, ص9773اإلسكندرية, 

أثر ادلرض يف ادلسؤولية اجلنائية حبث منشور على شبكة االنرتنيت على ادلوقع :  ليغ:( حازم مصطفى تس9)
vachentr.ps/news. php? action=view8ij=5652   97/9/977تاريخ الدخول:  
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 أما( من قانون العقوبات حيث تنص))... 66وقد أخذ المشرع العراقي بفكرة المسؤولية المخففة في المادة)
لم يترتب على العاىة في العقل أو المادة السكرة أو المخدرة أو غيرىما سوى نقص أو ضع  في اإلدراك  إذا

 المسؤولية المخففة فهي معنى تخفي أو اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرًا مخففاً(( وان فهم 
 .(1)كاستبدال السجن بالحبس أو غيره  األىليةالعقوبات بالنسبة لناقصي 

القرار الصادر من محكمة جنايات قرار محكمة التمييز جاء فيو ))لدى التدقيق والمداولة وجد أن  وفي
النج  بإدانة المتهم عن سرقة ليبًل عن طريق الكسر قد جاء صحيحًا وموافقًا للقانون فتقرر تصديقو ولدى 

ظروف مخففة ألن بو (132(و)66محكمة الجنايات استدلت بالمادتين) إنعط  النظر على العقوبة وجد 
غير صحيح  132 ئي فيكون االستدالل بالمادةوقت الحادث التقدير الجز  مسئوليتوعاىة في عقلو ويقدر 
ير الجزئي الذي يضع  اإلدراك واإلرادة يقضي )عذر مخف (, ان حالة التقد 136دة ويقتضي ان نطبق الما

 من االصول 359/3واستنادًا الى المادة  , لذلك 136بتطبيق العذر المخف  المنصوص عليو في المادة 
العقوبة الى السجن لمدة ست  تخفي قانون العقوبات, قرر من  661136الجزائية واستبلاًل بالمادتين 

 .(2)سنوات((

 -ثانياً : الحجز في مأوى احترازي :

في عبلج األمراض العقلية أو العصبية أو  متخصصالتدبير في مصح أو مستشفى  ودع المحكوم عليو بهذاي
المحكوم عليو المجرم  إبعادالنفسية لعبلجو من المرض الذي الم بو, ويستفاد من ىذا اإلجراء عزل المتهم أو 
 .(3)والذي يثبت خطره على السبلمة العامة, عن المجتمع بوضعو في المأوي االحترازي

ضح المشرع العراقي في وحدة التدابير االحترازية المتخذة تجاه المريض عقليًا أو نفسياً, سواء أكان و وا
ناقص اإلدراك أو اإلرادة أو فاقد لها وذلك بخضوعو لذات التدابير في الحالتين, في حالة ثبوت ارتكابو فعبًل 

 .(4)مجرم, وان حالتو خطرة على سبلمة المجتمعيعده القانون 
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 .279( د.علي حسني خلف وسلطان عبد القادر الشاوي: ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات, مصدر سابق, ص7)

 .397( د.أكرم إبراهيم : القواعد العامة يف قانون العقوبات , مصدر سابق, ص9)

//:www.arab http-:على ادلوقع, 9777, اجلزائر , التدابري االحرتازية, حبث منشور على االنرتنيت مازن حسن ( 3)
 eney.com  21/2/2617تاريخ الدخول 

 .>,ص2:>7, دار النهضة العربية, القاهرة, 9( د.حممد جنيب حسين, اجملرمون الشواذ, ط2)

http://www.arab-eney.com/
http://www.arab-eney.com/
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 الخاتمة

هلل الى نهاية ىذا البحث المتواضع مستخلص مجموعة من النتائج  بعد التوفيق من اهلل تعالى نصل والحمد
 -والمقترحات نجملها فيما يأتي :

 النتائج -أوالً :

 -من جملة النتائج التي كش  البحث عنها ما يلي :

الجنائية واإلثم الجنائي, فإذا  يةاألىلإن المسؤولية الجنائية ألي شخص ال تتحقق اال باجتماع عنصريها  -أ
توافرت األىلية بشرطيها اإلدراك واإلرادة دون تحقق العنصر الثاني المتمثل باإلثم الجنائي فبل مساءلة عليو, 
وبالتالي ال عقاب, اذ ال عقاب اال على مرتكب الخطأ, أما اذا توفرت العنصر الثاني دون األول, بأن كان 

 اإلرادة أو كليهما فأنو يتحقق أحد موانع المسؤولية الجنائية.الشخص معدوم اإلدراك أو 

اعتبر عاقبًل, وان طرأت نسان أن يكون كامل اإلدراك واإلرادة فأن توفر ىذان الشرطان األصل في اإل -ب
 أو كليهما, اعتبر مضطرب عقلياً أو نفسيًا. إحداىمااو نقصت  أعدمتعليو علة معينة على عقلو 

المسؤولية الجنائية عن المضطرب عقليًا أو نفسيًا إذا كان فاقدًا اإلدراك أو اإلرادة أو   يتحقق امتناع -ج
المسؤولية عند نقص أحدىما أو كليهما, مع ضرورة حجزه في كبل الحالتين في مأوى  تحف كليهما, و 

 احترازي إذا كان خطراً على المجتمع.

يتحقق امتناع المسؤولية الجنائية أو تخفيفها عن المصاب باالضطراب في العقل أو النفس, اذا كان ذلك  -د
فبل أثر لو على المسؤولية  بعدهكان قبل ارتكاب الجريمة أو   إذا أمااالضطراب معاصرًا الرتكاب الجريمة, 

 الجنائية.

 المقترحات -ثانياً :

 -وتلك الواردة في الدراسة, نقترح اآلتي:في ضوء ىذه المبلحظات األولية 

نقترح على التشريعات التي استعملت اصطبلحات متعددة تعبيرًا عن األمراض العقلية أو النفسية توجد  -أ
المعنى باستعمال عبارة)االضطرابات العقلية والنفسية(وذلك ألن االضطرابات العقلية والنفسية ىي األدق طبياً 

 جميع الحاالت التي تتسبب بزوال أو نقص شرطي اإلدراك أو اإلرادة أو أحدىما.واألوسع, كونها تشمل 
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( من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خبلل 232نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة) -ب
استبدالو بالصيغة اآلتية)وجوب حجزه( أي المتهم المصاب بمرض عقلي أو نفسي في مستشفى األمراض 

 ة لغرض عبلجو وتقديم العناية الخاصة بو.العقلي

(من قانون العقوبات,واعتبار النقص الحاصل في 66بنص المادة)ندعو القضاء العراقي الى االلتزام -ج
اإلدراك أو اإلرادة نتيجة إلصابة بمرض عقلي أو نفسي, عذرًا قانونيًا مخففًا للعقوبة واالستناد في تحقيقها 

 انون العقوبات حسب جسامة الجريمة فيما اذا كانت جناية أو جنحة.( من ق1311136لنص المواد)
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