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 بسم  اهلل الرحمن الرحيم

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر ))
 َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزََلمُ 

رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 
 ((تـُْفِلُحونَ 

 )صدق اهلل العلي العظيم(

 (01/أية  المائدةســـورة )
 

 

 

 



3 

 

 اإلىـــــــــــــــداء

 

 نبي اَلمة واَلنسانية الرسول محمد )صل اهلل عليو والو وسلم( الى

الى من اوصلتني للنجاح بجهودىا و دعواتها المباركة ... امي الغالية حفظها 
 الرب الجليل

 ايام دراستي وبذل كل شيء َلجل نجاحي .. ابي الغاليالى من ساندني طيلة 

 الى سندي في الحياة اخوتي الذين تمكنوا من مساعدتي في الدراسة

الى مشرفي المحترم الذي ساعدني ووفر لي جميع ما يلزم َلكمال ىذا البحث 
 )م.م.نجاح ابراىيم سبع(

 الى شهداء العراق الذين ضحو من اجل الوطن الغالي

اَلمان والدرع الحصين ابناء العراق الغيارى قوتنا اَلمنية البطلة الى صمام 
 .والحشد الشعبي
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 الشـكـر والتقدير

كن عالمًا فان لم تستطع فكن متعلم .. فان لم تستطع فأحب العلماء .. فأن 
 لم تستطع فال تبغضهم.

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز ىذا البحث ،نحمد اهلل عز وجل 
على النعمة التي من بها علينا فهو العلي القدير ، كما َل يسعنا اَل ان نخص 

عبارات الشكر والتقدير الى السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية  بأسمى
المحترم والسيد رئيس قسم القانون المحترم وكما اتقدم بالشكر الى)م.م.نجاح 

 إلتمامهد ونصح ومعرفة ابراىيم سبع( مشرف البحث لما قدمو لي من ج
 البحث.

والى الذين كانوا عونًا لنا في بحثنا ىذا ونور يضيء الظلمة التي كانت تقف 
 احيانا في طريقنا.
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 المقدمة

 اوَل : التعريف بالموضوع: 

تعترب اؼبسكرات و اؼبخدرات من االفات االجتماعية اليت تصيب اجملتمع , وتسبب مشاكل عديدة يف معظم       
دوؿ العامل و تكلف الدوؿ خسائر بشرية واقتصادية كبَتة , فهي تدمر االنساف صحيا , ونفسيا , و اجتماعيا 

دماف مشكلة , اولتها الدوؿ ايمية كرب  , ورصدت ؽبا االمواؿ الطائلة , وخصص  بشكل متزايد , ماجعل من اال
منها للوصوؿ اىل حلوؿ ربد من تفشيها , كما تنافس  الدوؿ يف سن القوانُت  ةاالمكانيات والعقوؿ لدراستها ؿباول

اكبرافات , اذ انو يعد اساس  اليت سبنع انتشارىا , والشك يف اف للسكر دورا كبَتا يف ما يشهده اجملتمع اليـو من
 البالء وسر الفناء . 

وقد حرم  الشريعة االسالمية اػبمر لذاهتا , الهنا تطفئ نور العقل , وتعوؽ حركتو , ذبعل االنساف ينطلق       
و من الضوابط , ويقتحم الشر من ابواب عدة , وقد تدفعة كبو اعبردية فيقتل , ويزين , ويسرؽ ويهدر كرامتو ومروءت

صل اهلل يف غياب العقل , الذي ىو اجل نعمة انعم اهلل هبا عليو , وميزه هبا عن سائر ـبلوقاتو , وقد حذر الرسوؿ )
  . (1)( من اػبمر بقولو )التشربوا اػبمر , فأهنا مفتاح كل شر (عليو والو وسلم

ؾ االفراد  الذين يتعاطوىا , وبُت وال شك يف اف العالقة واضحة وثابتو بُت تاثَت اؼبواد اؼبسكرة على سلو       
ائف العقلية والذىنية , يسبب اضطرابا يف التفكَت اؼبواد اؼبسكرة من تأثَت على الوظنزوعهم كبو اعبردية , فما ربدثو 

, وضعف يف القدرة على ضبط االرادة , واختفاء للشعور باؼبسؤولية اػبلقية , ويساعد ذلك كلو الشخص على 
ارواح الناس وفبتلكاهتم , ذلك اف من الشواىد الدالة على ذلك حاليا االرتباط الوثيق بُت ارتكاب جرائم سبس 

اغلب اعبرائم خطورة , وتلك اليت يتسم فيها سلوؾ متناوؿ اؼبواد اؼبسكرة بالشدة والعنف , وبُت االسراؼ يف 
قمنا بتقسيم ىذا  ل دراسة ىذه اغبالةتمع ,ومن اجوؼبا ينتج عن السكر من جرائم يف اجملتعاطي ىذه اؼبواد اؼبضرة . 

البحث اىل ثالثة اقساـ , القسم االوؿ مفهـو السكر يف القانوف , القسم الثاين , اثر السكر االختياري 
  واالضطراري على اؼبسؤولية اعبنائية , القسم الثالث, سلطة القضاء يف اثبات حالة السكر .

 

 

                                                           

, وقاؿ  366( , كتاب االشرية , باب : اػبمر مفتاح كل شر , ص 3371اخرجو ابن ماجو يف ) السنن (, عن ايب الدرداء , برقم ) (1)
البوصَتي , اضبد , مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجو , ربقيق : ؿبمد اؼبنتقى الكشناوي , الدار العربية  البوصَتي فيو :ً ىذا اسناد حسنً  , 

 .1983, الطبعة الثانية , بَتوت 
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 اىداف الموضوع واىميتو :  :ثانيا
 اؼ ىذا البحث ىي كما يف النقاط التالية: اف اىد
كثرة ظاىرة اغبوادث اؼبتكررة الناذبو عن السكر , وؿباولة زبلية اعبناة وافالهتم من العقاب , بدعو  عدـ  -1

 توافر القصد اعبزائي وق  ارتكاب اعبردية , او عدـ توافر اػبطورة اعبرمية .
اعبرمية , واىل اي حد ديكن اف تطبق القوانُت اؼبتعلقة بو افعالو  ة عنايضاح مد  مسؤولية السكراف اعبزائي -2

 وانزاؿ العقوبات اؼبناسبة هبم .
اما ايمية موضوع البحث فتتجلى يف وضع اغبدود الفاصلة بُت السكراف باختيارة والسكراف بغَت اختيارة , وربديد 

 قوانُت الوضعية .اؼبسؤولية اعبزائية للسكراف عن افعالة اعبرمية اليت يرتكبها يف ضوء ال
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 المبحث اَلول

 مفهوم السكر في القانون 

لبياف مفهـو السكر يف القانوف , قسمنا ىذا اؼببحث اىل ثالثة مطالب , سنتناوؿ يف اؼبطلب االوؿ منو تعريف       
الثالث سنتناوؿ فيو مفهـو  السكر وتارخيو , اما اؼبطلب الثاين سنتناوؿ فيو الطبيعة القانونية للسكر . واؼبطلب

 اؼبسؤليو اعبنائية 

 المطلب اَلول

 تعريف السكر وتاريخو

 سنتناوؿ تعريف السكر وتارخيو من خالؿ الفرعُت التاليُت :.      

يعرؼ السكر لغة سكر سكراف ىو خالؼ الصاحي السكر نقيض الصحو  :. الفرع اَلول : تعريف السكر
 .(1)لالنثى  يف اللغة سكر للذكر وسكر  وتلفض

ويقاؿ سكر عقلو, والشراب أي ازال هسكر زواؿ العقل وىو مأخوذ من اويفيد السكر يف اللغة السد والغلق و       
ة الناحية الطبي من يعرؼ السكر . يسكر سكرا كبطر يبطر بطرا فهو سكراف واعبمع سكر  وسكار  واؼبرأة سكر 

و حولو ويصل االمر اىل حد عدـ تعرف عوره وعدـ ادراكو ؼبافقداف اؼبرء لشىو حاؿ اضطراب عقلي مؤق  يتميز ب
  . (2) على اظبو او نفسو

يل ذه اغبالو التصدر عن عارض مرضي اصحالو نفسية عارضة ومؤقتو وىاما يف االصطالح القانوين فهوة         
ا اؼبشرع العراقي يف اؼبادة لد  الشخص وامنا تنشأ نتيجة لتناوؿ مواد ـبدرة او كحوؿ . وىذه اؼبواد ىي ماعرب عنه

وعرفو بعض الفقهاء على انو حالو اختالؼ .( من قانوف العقوبات تسمية )الكحوؿ او العقاقَت اؼبخدرة ( 93)
 . (3) عقلي مؤق  ناتج عن تناوؿ مواد كحوليو ـبدره

  
 

                                                           

(
1

 121, دار صادر بَتوت , تفسَت حرؼ السُت وكلمة سكر , ص7ايب الفضل صباؿ الدين ابن اؼبنضور : لساف العرب , ج( 

(
2

 . 441- 444شرح قانون العقوبات العراقً ,من غٌر مكان وسنه نشر, صتوفٌق المجالً : ( 

(
3

  . 441- 444توفٌق المجالً : شرح قانون العقوبات العراقً ,من غٌر مكان وسنه نشر, ص( 
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عبارة على مادة سامة  ويكوف عادة نوع اؼبسكرات اما مشروبات كحوليو او ـبدرات ويعرؼ الكحوؿ على انو      
الكحوؿ سامة بسبب قدرهتا  النبيذ واػبمور اؼبقطرة . وتعتربالبَته و بتوجد يف اؼبشروبات الكحولية الروحيو وتتمثل 

على اذابو الدىوف حيث اهنا تعمل على اذابو الدىوف اؼبوجودة يف اغشية اػباليا مايدمر تركيب اػباليا ويعمل على 
واذا كاف ـبفف بشكل كايف يسبب تاثَته على الدماغ ل الكحوليات على قتل اؼبيكروبات قتلها وهبذه الطريقة تعم

وىي كل مادة طبيعية او مصنعة  تذىب العقل البشري جزئيا   اما اؼبخدرات ,عليو حبيث يرغب البعض يف اغبصوؿ
يتهيأ صور غَت حقيقية , اوكليا , وذبعل صاحبو غَت مدرؾ ؼبا يفعل او يتعرؼ , باالضافة اىل اهنا ذبعل الشخص 

 (.1)االدماف تسبب  ويستخدـ االطباء احيانا بعض انواع الكحوؿ واؼبخدرات للعالج اذا كان  ال

 الفرع الثاني :تاريخ السكر:.

واكد انواعا من اؼبسكرات كالنبيذ واػبمور واعبعو )البَته ( ويعتقد اف  عرؼ العراقيوف القدماء يف زمن .سومر      
ل اىل صناعة اعبعو ىم السومريوف فتفننو   بصناعتها حيث كانو يصنعوهنا من الشعَت ومن شجرة اوؿ من توص

النخيل بعد استخراجو  عصَتا بشق اعال جذع النخلو وزبمَتىا ؼبدة ثالث اياـ من اجل اف يصبح مسكرا قويا وكاف 
ض تلك اغباالت كما لو كان  حاالت السكر باػبمور من االمور الشائعو واؼبعروؼ حينها وكاف الطب يعاجل بو بع

مرضية وتسمم حقيقي وقد وجدت يف العقوبات صور حيوانات ـبتلفة وىي  ربمل اقداح اػبمر وىذا مايؤكد قدـ 
 االنساف ديثل ىذه اؼبشروبات  .

اطلقو عنها باالضافة اىل ذلك فاف السومريوف الذين كانوا وثنيُت يعبودف عدة اؽبة وكان  ؽبم الو خاصة باعبعة       
اـ ) بنكاسي ( واؽبة اخر  تسمى  )سَتين ( خاصة بتحويل الشعَت اىل طبر . ولكن على الرغم من اىتمامهم هبذه 
اؼبشروبات االاهنم كانو يعتربوهنا من اؼبواد النجسة والدليل على ذلك اف اؼبلك كاف يقدـ عند اقدامو على بناء معبد 

هات تدعوة اىل تطهَت اؼبدينة وغسلها باؼباء اؼبقدس وتنظيفها من وىي ضمن طقوسهم وشعائرىم باعداد توجي
  (.2)النجاسات ومنع من تدنيس جدراف اؼبعبد يف اؼبستقبل 

                                                           

المشروبات الكحولٌة , تقرٌر منشور على االنترنٌت فً موقع ) موضوع ( , وعلى الرابط االلكترونً التالً (1)

www.mawdoo3.com.  

 . 12 – 11-نجاح ابراهٌم سبع:  مصدر سابق , ص (2)

 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
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يف العراؽ القدًن على نصوص تنص على عقوبات قاسية للحاالت اليت ديكن  (1)كذلك احتو  قانوف ضبورايب      
ء من ارتياد تلك االماكن, وتضمن كذلك نصوصا تتعلق باماكن اف ربدث يف اغبانات ومنع فئة معينة من النسا

تعاطي اؼبشروبات واخر  تتعلق بالنساء القائمات على خدمة ىذه االماكن واغباالت اليت ديكن اف ربدث فيها, 
( على انو اذا ذبمع ؾبرموف يف بي  بائعة اػبمر ومل تلق القبض على ىؤوالء ومل تقدمهم اىل  109فنص  اؼبادة )

 القصر فاهنا تعدـ. 

ومن اؼبالحظ يف ىذه اؼبادة اف شريعة ضبورايب اخذت جبرائم بائعة اػبمر اليت تعدـ جبردية االمتناع  اؼبقررة يف       
( من الشريعة ذاهتا على انو اذا مل تقم بذلك كاىنو النايثـو  110التشريعات اعبزائية اغبديثة, كذلك نص  اؼبادة )

 .واالينتـو يف الدير 

واذا  فتح  خانو اػبمر , او دخل  حانو بقصد الشرب فاهنا ربرؽ, ويقصد هباتاف الكاىنتاف اهنن من اؼبعبد       
  (.2)وـبصصات للزواج اؼبقدس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تشرٌع قانونً احتوى على مواد قانونٌة للشرائع السابقة . -قانون حمورابً :( 1)

 . 13نجاح ابراهٌم سبع : مصدر سابق ,ص (2)
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 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للسكر

يعة االسالمية التعاقب على ؾبرد البعض منها وىي اليت تطبق احكاـ الشر  بأستثناء اف صبيع قوانُت الدوؿ       
تناوؿ اؼبواد اؼبسكرة او حيازهتا خبالؼ اؼبخدرات اليت جرمتها صبيع التشريعات خصوصا التشريعات يف الدوؿ 
االجنبية بعد تفشي اؼبخدرات فيها اذ وضع  عقوبات صارمة حبق من يبيعها او حيررىا او يتناوؽبا او يستخدمها  

ف رىا على الصحة العامة لالنسابح اؼبادي ذلك الدراؾ اؼبشرع خطورة اؼبخدرات واضراوربقيق الر  ذباركوسيلة لال
 .حيث اهنا كثَتة ماتدفع متعاطيها اىل ارتكاب اعبرائم  عاالخالقيو واثرىا على امن اجملتم ووعلى قيم

جملتمعات السيما ونضرا النتشار وتزايد حالو السكر لد  االشخاص بصورة كبَتة واليت بات  هتدد امن ا       
 العلماء حوؿ اضرار اؼبواد اؼبسكرة ومضارىا . بينها الدوؿ الغربية وىذه ما اتي  اغبقائق العلمية اليت 

االوىل من حيث تأثَته على  ,فقد صبع  التشريعات اغبديثة على اىتماـ هبذا اؼبوضوع وذلك من وجهيت نظر      
حىت واف مل ترتكب رب  والثانية من حيث ذبرديو يف ذاتو  ,ؤولية اعبزائيةاالىتماـ هبذا اؼبوضوع ذلك تأثَته على اؼبس

الت معينو على السكر وذلك من اجل ااالشخاص الذين يضهروف حبو كل من حيمل اػبمر   قبةتاثَت جردية ومعا
سلبية احملالت واالماكن العامة لو تاثَتات واف ظهور الشخص السكراف يف  ,مكافحة كل ماخيمر واغبد من تطوره

على امن اجملتمع ومصلحتو نظرا ؼبا ديثلو من خطورة على حياة االفراد وسالمتهم وسالمة فبتلكاهتم فحُت يكوف 
ناتج عن تعاطي اؼبخدرات  لوعلى تلك اغبالة قد يقدـ على ارتكاب اعبرائم واؼبخالفات على انواعها , وذلك ك

الت االنفعاؿ اليت ادراؾ مالجلعة غَت قادر على السيطرة على حواؼبواد اؼبسكرة اليت ذبعل االنساف فاقدا للشعور واال
 .(1) االكبراؼ واعبرائمسبنعو من التفكَت وربجب عقلو وتدفعو اىل

اف اؼبشرع العراقي عاقب كل شخص يظهر يف حالة سكر يف الطرؽ واحملالت العمومية بعقوبة الغرامة اؼبالية       
 او شغباحدث ا بانو فقد صوابو او بُت مباح للجمهور يف حالة سكر على كل من وجد يف طريق عاـ او مكاف

 (.2)ازعاجا للغَت

 

                                                           

 . 33نجاح ابراهٌم سبع : مصدر سابق , ص( 1)

 ( .1 \ 386المادة )  1363( لسنة 111قانون العقوبات العراقً رقم ) ( 2)
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أي نص خيص حالو السكر الظاىر النو رتب عليها العقوبة  يالتةوكذلك يف مصر فلم يتضمن قانوف العقوبات وتعد
 .(1)يف حالو ارتباطها دبخالفة او جردية يف االماكن العامة وىو يف حالو سكر اال

  بعض التشريعات اؼبصرية واالنظمة على انو يعاقب كل من يظبط يف مكاف عاـ او يف ؿبل بُت باغببس صون      
 .(2)زيد على ستو اشهر او بغرامة التقل عن عشرين جنيها والتتجاوز مائة جنيو يالذي اليقل عن اسبوعُت وال

ئ  يف القوانُت الوضعيو غبالو السكر الظاىر ويالحظ من النصوص القانونية السابقة اف صبيع العقوبات اليت جا
ة تلك الظاىرة على االفراد وعلى امن اجملتمع ومن االفضل لو قام  ور يسَتة ومتسمة بالبساطة واؼبرونة ما قورف خبط

ر يف ثالتشريعات على اعبمع بُت عقوبيت الغرامة واغببس مع زيادة مقدار العقوبة وقيمتها ليكوف ؽبا دور بارز ومؤ 
  -د من انتشار ىذه الظاىرة ويشًتط يف تطبيق النصوص القانونية اؼبشار اليها ايضا توافر الشروط االتية :اغب

اف يكوف السكراف فقد السيطرة على اعصابو وارادتو بصورة مطلقة أي لجب اف يكوف السكر بينا حبيث  -اوال :
الذي اليتوقع برزىا التلعثم يف الكالـ يكوف يلحظة كل شخص قريب ويتميز السكر البُت باعراض معينو من ا

 .اختالؿ السلوؾ واؼبشي  مع منو صدوره

 :حالو سكر بُت يف مكاف عاـ او ؿبل مباح للجمهور واالماكن العامة وىي  يف تواجد الشخص -ثانيا :

االماكن العامة بطبيعتها : ىي تلك االماكن اليت يستطيع أي شخص اف يدخل او دير هبا سواء كاف -أ
 تعد امكنو عامو بطبيعتها الشوارع واغبدائق . و  ,قابل او بدوف مقابل كاداء رسم او استيفاء شرط مادب
االماكن العامة بالتخصيص : ىي االماكن اليت يباح للجمهور الدخوؿ اليها يف اوقات معلومة أي اف -ب

  .كاؼبساجد والكنائس  دخوؽبا مباحا لكل شخص يف ىذا الوق  دوف سبيز وماعدا ىذا الوق  حيضر دخوؽبا
 االماكن العامة باؼبصادفة ىي اماكن يف اصلها خاصة لكن يباح للجمهور الناس على وجة عارض-ت

 . (3)الدخوؿ اليها كاؼبطاعم واؼبقاىي
ومن طبيعة السكر انو يؤثر على نفسية االشخاص الرتكاب اعبرائم الف الكحوؿ تؤثر بصورة مباشرة  -

فبا يؤدي اىل شل عملها ومايرتب على ذلك من زواؿ اػبجل عند شاريب  على اعبهاز العصيب اؼبركزي
  .(4)اػبمور وكذلك اختالؿ االفعاؿ اغبسية واالنعكاسية ويكوف االختالؿ تبعا لكمية اػبمور اؼبتناوؿ 

                                                           

 (. 142 – 333قانون العقوبات المصري المادة )(1)

 (3)المادة  1363لسنة  63قانون حضر شرب الخمر فً مصر , رقم (2)

 .  44,  33نجاح ابراهٌم سبع : مصدر سابق , ص(3)

من منشورات وزارة الثقافة واالعالم  25ل , السلسلة العلمٌة د . صالح الشٌخ كمر: االدمان على الكحو(4)

 .15, ص 1385,
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كذلك اف تعاطي اػبمر يضعف القدرة على االدراؾ و التمييز لد  الفرد  و يثَت غرائزة و يضعف سيطرتو على 
ارادتو فال يستطيع كبح دوافعو االجرامية و لذلك  فاف الكحوؿ تساعد على تقليب دوافع الفرد للجردية على 

ية و الدينية , فيقدـ على اعبردية , لذلك كثَتا ما قالدوافع اؼبانعة ) كالعرؼ االجتماعي السائد ( , واؼبعوقات اػبل
ء يف تنفيذ جرائمهم من اجل القضاء على ترددىم و تقوية بدالنر  بعض اجملرمُت يتعاطوف الكحوؿ متعمدين قبل 

 غرائزىم . 

لفرد , وحيدث ىذا ا ةشخصي اصال يف الكحوؿ خيمر بشكل خاص حُت يتحرؾ ميال اجراميا كامناواف اثر       
 بشكل خاص للمجرمُت اؼبعتادين على اعبرائم العنف و قد ربدث جرائم رب  تأثَت الكحوؿ , و من ىذه اعبرائم

 ىي : 

 جرائم العنف و االعتداء على االشخاص :   :اوال 

تدؿ االحصائيات اعبنائية يف بعض البلداف على زيادة اعبرائم يف االعتداء على االشخاص يف اياـ اعبمعة و       
و  ,السب  من كل اسبوع و ىي اياـ عطل يف بعض البلداف و اليت يكثر فيها تناوؿ اؼبشروبات الكحولية و بافراط

اػبمر , و تطور ىذا الشجار  اشرب كانا قد   نتيجة شجار بُت اثنُت يرحيو ذات طابع عنفاعبقد ربصل ايضا اعبرائم 
 اىل تبادؿ الضرب فيقع احدىم ميتا . 

ؤدي السكر اليها بسبب االدماف , حيث احيانا يدعي يجرائم السرقة : وىي احد  اؼبشاكل اليت  :ثانيا       
لدار الفالنيو دوف ارادتة النو كاف رب  تأثَت الكحوؿ . و احيانا قد ترتكب السرقات من قبل اؼبتهم انو دخل ا

حبثا عن النقود من اجل شراء الكحوؿ و اف للكحوؿ ايمية كرب   ,اواشخاص حبثا عن الكحوؿ او العقاقَت اؼبخدرة 
 يف انواع اخر  من السلوؾ غَت االجتماعي و اػبطَت , كاالنتحار . 

جرائم جنسية : اف اػبمره ربفز الرغبة اعبنسية , و اغبقيقة اهنا تأخذىا معها , لذلك اف اػبمره :ثالثا       
بتخديرىا ؼبناطق اؼبخ العليا تذىب اغبياء و االعتبارات االخالقية عند االنساف  اي اهنا تضعف القوة  اؼبضادة 

اف حالة النشوة و الفرح و حالة االنطالؽ باغبركة و للغريزة اعبنسية و اؼبتمثلة بالعرؼ االجتماعي السائد , و 
اللساف اليت تظهر عند بعض الناس بعد تناوؿ اؼبشروبات الكحولية , بل وزيادة الرغبة اعبنسية قد تشجع يف كثَت 

.( 1)من االحياف و خاصة اؼبراىقُت و الشباب على التحرش بالفتيات 
  

                                                           

( 331د.صالح الشٌخ كمر : الحرشة من وجهة نظر طبٌة نفسٌة , مقالة نشرت فً مجلة  الف باء , العدد )( 1)

 . 53,ص 
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د يف حالة السكر حيدث لديو تشوش ذىٍت و فقداف التحكم يف اغبركات و اعبرائم اؼبرورية : اف الفر  :رابعا       
التأثر و كذلك تقل لدية القدرة على الًتكيز و االستجابة للمؤشرات كما تتضاءؿ القدرة على الرؤية الواضحة عدـ 

ة اىل زيادة ثقة الفرد و االنتباه الالـز للقيادة و القدرة العضلية الالزمة لالداء اغبركي يف الوق  اؼبناسب , اضاف
بالنفس و الشعور باالنتعاش الذي حيدث يف بادئ االمر , كل ىذه االعراض و شدهتا ؽبا عالقة مباشرة يف حوادث 

 .(1)كاف بسبب تعاطي مشروبات كحولية   من ـبالفات القوانُت و النظاـ العاـ 24وسائط النقل و قد تبُت اف 

 المطلب الثالث 

 المسؤولية الجنائية مفهوم  

تعريف اؼبسؤولية بوجو عاـ بأهنا )  ومل يعرؼ اؼبشرع اؼبسؤولية اعبنائية اال اف الفقة قد عرفها بتعاريف عدة       
االلتزاـ بتحمل اعبزاء الذي ترتبو القواعد كأثر للفعل  الذي ديثل خروجها على احكامها ( , اما اؼبسؤولية اعبنائية  

االلتزاـ بتحمل االثار القانونية اؼبرتبة على توافر اركاف اعبردية و موضع ىذا االلتزاـ اعبزائي فرض فقد عرف  بأهنا ) 
فاؼبسؤولية تعٍت يف ابسط  عقوبة و تدبَت احًتازي  حددىا اؼبشرع اعبزائي يف حالة قياـ مسؤولية اي شخص (. 

يتحمل الشخص عواقب فعلو الذي اخل بقاعدة معانيها ) ربمل التبعية و اؼبؤاخذة ( فهي تدؿ على التزاـ شخصي 
ما فاؼبسؤولية نتيجة ؼبخالفة اوامر القاعدة او عدـ االمتثاؿ لنواىيها , فاؼبسؤولية اعبنائية يف ؾبموعة الشروط تنشئ 

حقق اؼبسؤولية بعد عدـ مشروعية الفعل , فالذي يثب  صفة تمن اعبردية لوما شخصيا موجها ضد الفاعل , و ت
مع القاعدة القانونية يف حُت يشًتط لتوفر اؼبسؤولية البحث كما اذا كاف الفاعل ديكن  وللواقعة ىو تعارض اؼبشروعية

لف للقانوف اف يتكوف القانوف اعبنائي من ؾبموعة من النصوص القانونية و ااف يكوف مسؤوال جنائيا عن فعلو اؼبخ
تضمنها القاعدة اعبنائية تسيلتو اليت و  , وىو اداة اؼبشرع وىو القلب الذي تصاغ فيو القاعدة اعبنائية  النص اعبنائي 

الشرعية اعبنائية فالنص  اعبنائي ىو الوعاء الذي حيتوي القواعد اعبنائية اليت يفرض هبا ارادتو  ادءاليت سبثل تطبيق اؼبب
اعبنائي , فاعبردية واقعو القاعدة اعبنائية و حيدد السلوؾ اجملـر ,فالقاعدة اعبنائية يف قلب النص بخاطبُت على اؼب

باعتبارىا اهنا حدث يرجع اىل سلوؾ الفرد و يقع  يف العامل اػبارجي و زبالف انسانية قانونية منوذجية فهي انسانية 
  ,قاعدة جنائية يضمها القانوف اعبنائي يف واقعة قانونية الف اؼبشرع ىو الذي ينظمها و يرتب عليها االثار القانونية

 الواقعة اؼبسندة اىل الفرد و النموذج ُتاعبردية تلك الصفة القانونية اال اذا ربقق التطابق التاـ ب ال تكسب      
 بتلكالقانوين الذي تتضمنو القواعد اعبنائية التجردييو , و اعبردية واقعة منوذجية اذ اف اؼبشرع ىو السلطة اؼبختصة 

                                                           

اكتوبر , ,  55صر رقم اللواء فاروق حشٌش : اصابات حوادث المرور و الوقاٌة منها , مجلة االمن العامة , م(1)

 . 83ص  1331
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يف القانوف و ال توصف الواقع االنساين بوصف جردية )  اعبرائم عن طريق النص على مناذجها القانونية اجملردة
توجد بو اغبد االدىن و الذي  هو عناصر  ونموذج القانوين اجملرد يف كافة اركانعية اعبنائية ( اال اذا طابق   الالالمشرو 

 .(1)من العناصر الالزمة لوجود اعبردية 

 : م  االراء اىل قسمُتنقساح مسؤولية الشخص اؼبعنوي و ا البعض من الشر  حوقد وض      

 ؿ جنائيا بسبب : ااؼبعنوي ال يس صالشخ اف قاؿ البعض   -أ 

لية اعبنائية و الشخص اؼبعنوي و اف االرادة و الدالئل شرطاف ال غٌت عنهما لقياـ اعبردية و بالتايل قياـ اؼبسؤ  .1
 ؾبرد خياؿ ال حقيقة لو فال ارادة و ال دالئل ايضا لو . 

العمل الذي شرع الجلو وارتكاب اعبرائم ومسألتو جنائيا  ؿبدد بدائرةللشخص اؼبعنوي الوجود القانوين  .2
 امور خارجة عن  نطاؽ كيانو و وجوده .

ال ديكن تطبيق العقوبات على الشخص اؼبعنوي اليت تطبق على اجملـر كاإلعداـ و اغببس و تقييد  .3
  ة اعبنائية..فعدـ كونو اىال للعقاب فيتتبع عدـ اىليتو للمسؤولياغبرية

  بسبب اف : الشخص اؼبعنوي يسئل جنائيا اف قاؿ البعض االخر -ب 

الشخص اؼبعنوي ليس ؾبرد خياؿ بل اصبح اليـو حقيقة و كائنا لو وجود فهو اف مل يكن كائنا يف عامل  .1
ة الفرد يف رادة اؼبستقلة عن اراداالنساف فهو كائن قائم يف عامل القانوف فلو حقوؽ وعليو التزامات و لو اال

 او اؼبسايمُت او اؼبمثلُت .  هصبيع اراء اعضاء
القوؿ باف العقوبات الديكن تطبيقها على الشخص اؼبعنوي قوؿ غَت دقيق الف اقسى العقوبات ىي  .2

غلقة لفًتة ؿبدودة و و  وو كذلك تعطيل واالعداـ و حل الشخص اؼبعنوي امنا ىو االعداـ بالنسبة الي
) ييد للحرية باغببس او السجنزبفيف عملو ىو دبثابة تق

2
). 

ال يسأؿ جزائيا من كاف وق  ارتكاب اعبردية  : " من قانوف العقوبات العراقي انو (60)وقد تضمن  اؼبادة       
فاقد االدراؾ او االرادة عبنوف او عاىة يف العقل او بسبب كونو يف حالة سكر او زبدير نتج  عن مواد مسكرة او 

 .  "ا او على غَت علم منو هباـبدرة اعطي  لو قسر 

لذالك اف الوعي او االدراؾ ىو احد شروط اؼبسؤولية اعبنائية فاذا زبلف امتنع اغبكم على فاعل السلوؾ اجملـر       
 بأية عقوبة . 

                                                           

 .2, ص 2448د. نوفل علً الصفو :محاضرة فً المسؤولٌة الجنائٌة ,كلٌة القانون,جامعة الموصل, ( 1)

د. مصطفى ابراهٌم الزلمً : المسؤولٌة الجنائٌة فً الشرٌعة االسالمٌة , دراسة مقارنة بالقانون والشرٌعه ,  (2)

 . 63 – 66, ص 1382مطبعة اسعد, بغداد ,
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خر  مراض و االسباب االتطرأ على عقل االنساف او العاىات و اال اليتوديكن حصر ـبتلف انواع االضطرابات 
  :لية اعبنائية او تنفيذىا اذا ما ارتكب جرما, و تقسم اىلؤو ر على وعيو وإدراكو فتحد من اؼبساليت تؤث

 .على اختالؼ انواعهما و العاىات العقلية : اعبنوف و العت .1
 السكر و التسمم بالكحوؿ او اؼبخدرات .  .2
 .(1)على اعبهاز العصيب  ةاالمراض اؼبؤثر  .3

 ا شق التغرًن و شق اعبزاء , وتتكوف القاعدة اعبنائية من شقُت , يم

جنائي واحد , اذ لجمع اؼبشرع بينهما يف شقيها التغرًن و اعبزاء يف نص بو االصل اف تأيت القاعدة اعبنائية       
اغلب اغباالت , و يطلق على ىذا النص تسمية النص اعبنائي التاـ او الكامل او اؼبستوعب , النو قد استوعب 

,ويرتبط شقي التغرًن و اعبزاء يف القاعدة اعبنائية بعالقة منطقية و زمنية , وذلك اف التجرًن شقي اعبزاء و التغرًن 
 يستنتج منطقيا اعبزاء كوسيلة الحًتاـ نصوصو . 

اما العالقة ,و ليس العكس  التجرديُتتقدًن شق التكاليف على شق اعبزاء يف صياغة النصوص  فاألدؽلذلك       
عبزاء يتبع زمنيا يف التطبيق العلمي االنتهاؾ الفعلي لشق التجرًن , فشق اعبزاء ال يطبق عمليا الزمنية فأساسها  اف ا

لكل منهما و ضيفة مستقلة , اال بعد اف يسبقو شق التجرًن, و اذا كاف شق التجرًن و اعبزاء مرتبطاف سباما اال اف 
, يف حُت يتضمن اعبزاء االثر القانوين اؼبرتب على  اذ حيوي شق التجرًن التزاما موجها للمخاطبُت بالقاعدة اعبنائية

ـبالفة االلتزاـ , واف فرض اعبزاء يتطلب التحقق من صلة الفاعل اؼبادية واؼبعنوية بالفعل و من مث اقرار اؼبسؤولية اذ 
ا البد من ربقق اف القانوف اعبنائي ال يكتفي يف قياـ اعبردية و استحقاؽ العقاب دبجرد قياـ او ربقق الركن اؼبادي امن

للفعل , فال جردية  اقًتافوخاطئا يكشف عن حالة النفسية عن الركن اؼبعنوي اىل جانبو و الذي ديثل اذباىا اراديا 
 .بغَت سلوؾ و ال جردية من غَت خطأ .

العقوبة او  ىييف االلتزاـ و اؼبسؤولية تكوف جنائية عندما تكوف القاعدة اؼبنتهكة جنائية , فاؼبسؤولية اعبنائية       
االحًتازي  بأفكارضل السياسة اعبنائية اليت توجب  التدبَت االحًتازي الذي ينزلو القانوف باؼبسؤوؿ عن اعبردية , و يف

اػبطأ كقاعدة عامة يف حاالت  فقد اقيم  اؼبسؤولية على اساس فكرةافكار االرباد الدويل لقانوف العقوبات , و 
ة او توفر مانع من موانع اؼبسئولية فاؼبسؤولية العقابية تفًتض اػبطيئة  , اما اؼبسؤولية استثنائية عند عدـ كفاية العقوب

َت ىو اػبطر , و اؼبسؤولية اعبنائية باالحًتازية فتفًتض اػبطورة االجرامية , فأساس العقوبة ىو اػبطأ و اساس التد
رب ( تقـو على اساس حرية االختيار اؼبفيد و مذىب اعبوفقا للتوجو الراجع ) االختالؼ بُت مذىب حرية االختيار 

فرض علية فأنو خيضع لتدبَت  باإلمكاف, فاعبزاء ينزؿ باعباين ألنة اذبو بإرادتو كبو ـبالفة القانوف , اما اذا مل يكن 
احًتازي لتأمُت  اجملتمع من اػبطورة , وقد ثبت  اغلب التشريعات اعبنائية ىذا االذباه التوقعي و منها قانوف 

االدراؾ و  تبٌت اؼبشرع مذىب حرية االختيار كأساس للمسؤولية اعبنائية , اذ اشًتط .و(63-60لعقوبات العراقي )ا
                                                           

 .164 – 163, ص  1334د. عباس الحسنً: قانون العقوبات العراقً الجدٌد , مطبعة االزهر , بغداد (1)
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و ال ديتنع ذلك  تولتحقق اؼبسؤولية اال انو عند تعرض االنساف ؼبا ينفي ادراكو او اختياره سوؼ سبتنع مسؤولي االرادة
غَت االنساف االجرامي لذا من اؼبستحيل توافر اركاف نو ال يسأؿ جنائيا ضدة . و القاعدة ا ةاحًتازي دابَتدوف ازباذ ت

 ملال عما يقع منو من افعاؿ حبيث ال حيااعبردية و اؼبسؤولية لغَت االنساف كما اف القاعدة اف االنساف ال يسئل 
در اؼبنشئ ؽبا , فأف اؼبص ال هناشخص تبعو فعل غَته و اذا كان  اعبردية تشكل الركن االوؿ للمسؤولية اعبنائية 

.(1)بصالحية الشخص لتحمل اؼبسؤولية سبثل الركن الثاين للمسؤولية  تتعلق االىلية اعبنائية و اليت
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 المبحث الثاني
 الجزائية أثر السكر على المسؤولية

ثالثة مطالب , سنتناوؿ يف اؼبطلب اعبزائية , قسمنا ىذا اؼببحث اىل  اؼبسؤوليةلبياف مفهـو اثر السكر على       
اعبزائية , وسنتناوؿ يف اؼبطلب الثاين اثر السكر االختياري  اؼبسؤوليةاالوؿ اثر السكر القهري او االضطراري على 

 , وسيكوف اؼبطلب الثالث القضاء وسلطتو يف اثبات حالو السكر :.اعبزائية اؼبسؤوليةعلى 

  المطلب اَلول                                                 

 اثر السكر القهري او اَلضطراري على المسئولية                         

 60قانوف العقوبات العراقي عن حالة فقداف االدراؾ و االرادة بسبب تناوؿ مسكر او ـبدر يف اؼبادتُت ) نص    
 فجاءت بأنو :.(  61 –

كونو يف سكر او ا من كاف وق  ارتكاب اعبردية فاقد االدراؾ أو االرادة بسبب  ال يسأؿ جزائي : 60اؼبادة       
 زبدير نتج  عن مواد مسكرة أو ـبدرة اعطي  لو قسرا او على علم منو هبا .... 

و من خالؿ ىذا النص يظهر لنا انو مانع اؼبسؤولية بسبب فقداف االدراؾ او االرادة لتناوؿ مواد مسكرة او       
 :ف تتحقق بو الشروط التالية ـبدرة ا

 منو هبا .  غَت علمتناوؿ اؼبتهم مواد مسكرة او ـبدرة  اعطي  لو قسرا او على  -اوال 

 .يف حالة سكر او زبدير  نوضي ذلك اىل فقداف االدراؾ او االرادة  بسبب كو فف ي -ثانيا 

 لجردية .لاؼبكوف  علمعاصرة ذلك الرتكاب الف  -ثالثا 

اف يتناوؿ اؼبتهم مواد مسكرة او ـبدرة , و القانوف لتحقيق ىذه الصورة المتناع اؼبسؤولية اعبنائية و أشًتط       
او التخدير الذي  لإلسكاراىل فقداف الوعي  اليت يؤدي تناوؽبا  يقصد باؼبواد اؼبسكرة كما ذكرنا سابقا يف تلك

  ةاؼبواد اؼبخدر  فيها  ة كاػبمر بأنواعها , كما يدخلبنوعها , اذ يدخل يف معناىا اؼبواد الكحوليربة ربدثو , و ال ع
و  باألكلؤخذ تبوسيلة اخذىا , فقد تكوف  ال عربةو غَتىا , كما  ُتفكاغبشيشة و بأنواعها  و االفيوف و اؼبور 

 ربا, اي ج باإلكراهاو اؼبخدرة  اؼبسكرة دةيتناوؿ الشخص اؼباالشرب و اغبقن او الشم . ويراد بالتناوؿ قسرا ىو اف 
يراد بالتناوؿ على غَت و او ما يف حكم االكراه كضرورة العالج , وذلك فيما اذا تناولو على شكل دواء وصف لو .

 . (1)انو مسكر سيفقد عقلو او وعيو  علمال يعلم ىو اف يتناوؿ اؼبسكر او اؼبخدر وىو لجهل خواصو و بالتايل 
                                                           

 -371د. فخري عبد الرازؽ صليب اغبديثي : ,شرح قانوف العقوبات القسم العاـ , من غَت سنة نشر , مكتبة عاتك )القاىرة ( , ص (1)
372 - 374. 
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يعفى من العقوبة من كاف حُت اقًتاؼ الفعل  "يها انو ( عقوبات و اليت جاء ف235لك اؼبادة )و نص  كذ      
, وكذلك  "او اؼبخدرات افقدت الوعي او االرادة كحوؿ البسبب طارئ او قوة قاىرة , يف حالة تسمم ناذبة عن 

اذا اضعف  حالة التسمم الناذبة عن قوة فاقدة او حادث طارئ على قوة  "( عقوبات نص  على انو 236اؼبادة )
 .  "251ل او ارادتو اىل حد بعيد امكن ابداؿ العقوبة او زبفيفها و فقا ألحكاـ اؼبادة وعي الفاع

اؼبسكر او اؼبخدر بغَت اختيار و اضطراريا و  يأخذيشًتط ايضا يف ىذه اؼبواد ؼبنع اؼبسؤولية او زبفيفها اف       
ر و يعرب عنو اؼبشرع اؼبصري اؼبسكرات ) كحوؿ و ـبدرات (و اف ينشأ عن تناوؽبما تسمم اي سكر او زبدي

على اثر تعاطيو  لكمية  االختياراو حرية اليت يفقد فيها الشخص االدراؾ  اغبالة( و يقصد بالتسمم ىو بالغيبوبة)
ىذا االثر و حالة السكر او التخدير حالة طارئة مؤقتة يف صبيع  ال حداثمن سائل مسكر او مادة ـبدرة كافية 

رضية مثل االدماف كما اهنا ليس  حالة دائمة مثل اعبنوف اؼبستمر او اػبلل العقلي االحواؿ و ىي ليس  حالة م
ة االختيار ياىل فقد او نقص االدراؾ او حر  ةبصفة عامة و اف يفضي التناوؿ االضطراري للمادة اؼبخدرة او اؼبسكر 

سبتنع الثر فأف اؼبسؤولية اعبنائية ال او االثنُت معا . فاذا مل يًتتب على التناوؿ االضطراري للمسكر او اؼبخدر ىذا ا
.( 1)و توقع العقوبة على اعباين

 

وقد ربدث نتيجة التناوؿ ؽبذه اؼبواد غيبوبة للشخص عندما يقـو بتناوؽبا معتقدا اهنا ليس  كذلك ,او يتناوؽبا       
ضحية اغبيلة و عن طريق شخص اخر باغبيلة و اػبداع , ويشًتط يف ىذه اغبالة اف يكوف الشخص الذي وقع 

اػبداع حسن النية , اي لجهل سباما طبيعة اؼبادة اليت قدم  اليو فاذا كاف يعلم بطبيعتها فال يعد حينئذ يف حالة 
 .(2)ؽبو اؼبادة انو لن يتأثر هبا  تناولوغيبوبة مانعو للمسؤولية و لو اعتقد عند 

ية اعبنائية كمن تناوؽبا , و امنا ترفع اؼبسؤولية اذا ثب  سبب لرفع اؼبسؤول بذاتوو اف تناوؿ اؼبادة اؼبسكرة ليس       
اف تناوؿ ىذه اؼبادة قد ترتب عليو فقداف الشعور او االختيار يف العمل . و يًتتب على ذلك اف من تناوؿ اؼبادة 

تفظا بالقدر عن اعبردية اليت ارتكبها اذا ثب  انو على الرغم من تناوؿ ىذه اؼبادة , ظل ؿب اؼبسكرة او اؼبخدرة يسأؿ
 (.3)علة امتناع اؼبسؤولية اعبنائية اذا كاف ىذا الفقد بسبب تناوؿ العقار اؼبخدر   من الشعور او االختيار ىو
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السكر على االدراؾ و حرية االختيار  ال ثرو السكر حبد ذاتو ليس سبب المتناع اؼبسؤولية , امنا يعود ذلك       
عة شخصية ,ؿبلها ارادة اعباين عند ارتكاب اعبردية من دوف ادراؾ او اختيار فانو بسبب ذو طبي لذلكاو احديما , 

صفة اجرامية من دوف ادراؾ او اختيار دبعٌت اف مانع اؼبسؤولية ال عالقة لو ب, دبعٌت اف مانع اؼبسؤولية ال عالقة لو 
 نظر القانوف ردبا اف ىذا بالفعل اعبرمي اؼبرتكب حيث يبقى ىذا الفعل غَت مشروع , و تضل لو صفة اعبردية يف

يستفيد منو اؼبسايموف مع  فقط, وال افالسكر شخص الاؼبانع شخصي النطاؽ , لذا فأنو يبحث عنو و يقدر يف 
على الشخص الفاعل اال اذا وجدت اغبالة ذاهتا يف اشخاصهم ايضا , ويف ىذا الوضع تكوف اؼبسؤولية اعبزائية 

ن اكراه اعباين على تعاطي اؼبسكر او اؼبخدر او وضعو لو من دوف علمو الذي تسبب هبذه اغبالو من السكر اي م
 .(1)اذا توافر القصد  عمدية نتفى القصد و عن جردية ااذا  ديو تكوف مسؤولية ىذا االخَت عن خطأ غَت قص
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 الثاني  المطلب

 الجزائية المسؤوليةاثر السكر اَلختياري على 

عن ارادة وعلم خبواصها , و  اؼبسكرةر االختياري حالة الشخص الذي يقدـ على تناوؿ اؼبادة يراد بالسك         
طبيعتها , و نتائجها اي انو يقدـ على تناوؽبا وىو ـبتار ؽبا . و ؿبل االختيار ىو الوق  الذي تناوؿ فيو اؼبادة و 

 ية عند تناوؿ ىذه اؼبواد كاف السكر اختيارا . اثر , فكلما كان  االرادة حرة واعليس ما سيًتتب على تناولو ؽبا من 

و تفكَته  وو قد حيصل اف يقدـ الشخص على تناوؿ اؼبادة اؼبسكرة وىو على علم بطبيعتها و اثرىا على ذىن      
و سلوكو  الشخصي لكن من دوف اف يتبادر اىل ذىنو اف فعلو سيؤدي بو اىل اؼبساس باجملتمع و اىل ارتكاب فعل 

اىل شخص ذي نزعة عدوانيو يفسر اي موقف  يوجو اليو من قبل  سيقلبو انوف و اف فقداف اتزانو و طبيعتو لجرمو الق
ق العقاب و االنتقاـ و تحواجهو دبوقف ما بانو يس ياالشخاص االخرين استفزازا لو و لجعلو ير  اف الشخص الذ

خيطئ عندما يعرض حياتو و حياة يضع نفسو يف موضع من يفقد السيطرة على تصرفاتو و كذلك و بضربو , 
حرة  بإرادةعف مقدرتو على التحكم بتصرفاتو و دبجرد اقداـ الشخص على فعل التناوؿ االخرين ؼبخاطر بسبب ض

ذاتو  حبدللخطأ فالتصرؼ  ضيقوفق اؼبدلوؿ ال اػبطأيعد ـبطئا لتوفر شروط  –وىو على علم بطبيعتها و اثارىا 
الشخص و  إليماؿق اؼبفهـو الذي استقر عليو الفقو دبعٌت السكر اغباصل نتيجة فيو عناصر اػبطأ وفتتوافر خطا 

كن القوؿ اف فسها فال دياخاللو بواجبات اغبيطة و اغبذر اليت يلتـز هبا الشخص العادي اذا كاف ضمن الظروؼ ن
القوانُت تفًتض اف  الفاعل كاف ضحية غلط او سوء فهم بل انو كاف حرا ـبتارا يف تناوؿ اؼبادة اؼبسكرة و صبيع

بها و مراعيا بتصرفاتو و ما تقره القوانُت ليتجنب بذلك اػبطر الذي قد يصيبو بذاتو و نتيكوف االنساف حذرا و م
اعبزائية ىو اهنا ال تًتتب اال حبق من خيطئ اذ من دوف خطأ يكوف العقاب يطاؿ اجملتمع حيث اف اصل اؼبسؤولية 

اط يف تيو عدـ انتباه و اح بإيماؿفاذا شخص ما يتناوؿ مادة مسكرة   لو .حبق شخص ير  ال ذنب  قد وقع ظلما
االختيار فهو ـبطئ و اذا اقدـ  وحريةة اليت تناوؽبا  وما ؽبا من اثر خطَت على االدراؾ لمادلقصي حقيقتو اؼبعنوية ت

ما  دة اؼبسكرة بغية ارتكابو و افو اختياره على  ارتكاب جردية مل يكن يقصدىا و مل يتناوؿ اؼبا إلدراكواثناء فقدانو 
 .(1)عدـ ازباذ اغبيطة االزمة فاف سكرة يعترب عن خطأ ؾبرد عن قصد لحصل كاف لقلة احًتازه وعدـ تبصره و ايمالو 
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و ىناؾ بعض الفروض اليت ال تثَت جدال فيما يتعلق دببدأ مسؤولية السكر سكرا اختياريا او بنوع مسؤوليتو و       
خالفا , فالسكراف بإرادتو  ال تثَتاليت بعد بسط الفروض  نوضحها  اػبالؼ يثور بالنسبة غبالة معينو اساسو . لكن

يسأؿ مسؤولية غَت عمدية عن اعبرائم غَت العمدية اليت يرتكبها و ىو فاقد الوعي و االدراؾ , فمن تناوؿ اؼبسكر 
قتلو او اصابو جبراح يسأؿ دوف خالؼ من جردية انساف و  سىدرتو وىو سكراف قد اد سياق ومن مث مريدا ـبتارا  
االصابة اػبطأ , و ال يقبل منو الدفع بوجوده يف حالة غيبوبة  ناشئة عن تعاطي اؼبسكر او اؼبخدر  والقتل اػبطأ ا

وق  ارتكاب اعبردية لإلعفاء من اؼبسؤولية عنها او التخفيف عن عقوبتو بل على العكس من ذلك  يعترب القانوف 
من قانوف العقوبات اؼبصري  تشدد عقاب القتل  238اؼبسكر او اؼبخدر سببا لتشديد العقوبات ,  فاؼبادة  تعاطيو

 244) متعاطيا مسكرا او ـبدرا عند ارتكابو اػبطأ الذي قبم عنو اغبادث و تشدد اؼبادة اػبطأ اذا كاف اؼبتهم 
الرأي على اف السكر االختياري اؼبسبوؽ عقاب االصابة اػبطأ للسبب ذاتو ىذا من ناحية ومن ناحية يتفق 

باإلصرار على ارتكاب اعبردية ال يعفى السكراف من اؼبسؤولية اعبنائية بل تكوف مسؤوليتو عند اعبردية اؼبرتكبة  
مسكرا او ـبدرا كي يفقد الوعي   بإرادتومسؤولية كاملة فمن صمم على ارتكاب جردية وىو يف كامل وعيو مث تناوؿ 

فرض االستفادة بعد ارتكاب اعبردية من مانع مسؤولية او من اجل اف يتشجع يف االقداـ على ارتكاهبا بو االدراؾ 
بل اف بعض على القصد السابق عليو .  مًتتبةيسأؿ عن ىذه اعبردية مسؤولية عمديو باعتبار الفعل اؼبرتكب نتيجة 

شددا لعقاب اعبردية اليت ارتكبها السكراف و يف ىذا الفرض ظرفا م يالقوانُت االجنبية لجعل من السكر االختيار 
الواقع اف ىذا الفرض كما ير  بعض الفقهاء السكراف الذي ينفذ جردية صمم عليها قبل تناوؿ اؼبادة اؼبسكرة ال 

ز و االختيار يف العمل , بل انو تذكره للجردية ييقاؿ عنو انو كاف وق  الفعل يف حالة سكر افقده التمي اف  ديكن
دىا قبل سكره ؽبو دليل على انو مل يفقد التمييز و االدراؾ بالدرجة اليت يعتمد هبا القوانُت لًتتيب امتناع اليت قص

 . (1)اؼبسؤولية لذلك تظل مسؤوليتو عند ىذه اعبردية قائمة 
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 المطلب الثالث 

 القضاء وسلطتو في اثبات حالة السكر

ى اعباين وق  ارتكاب اعبردية من اؼبسائل ذات االيمية و الشك يف عل هتعترب اثبات درجة السكر و درجة اثر       
اف ىذه اؼبسألة  تدخل ضمن السلطة اليت يتمتع هبا القضاء حيث ديكن التحقق من وجود اؼبتهم يف حالة السكر و 

. فاذا فصل يف  االختيارو  تأثَته على الوعي ا كاف السكر اختياريا او غَت اختياريا و بياف ذربديد نوع السكر و ما ا
لنقض على حكمو حيث لؿبل االمور و انتهى بناء على نتائج سابقة اىل مسؤولية اؼبتهم او عدـ مسؤوليتو فال  هىذ

اذ قض   بانو : اذا   هاوىذا ما اكدتو ؿبكمة النقض اؼبصرية يف احد احكاماف ذلك يعد من اؼبسائل اؼبوضوعية. 
السائغة اليت اوردىا اال انو كاف اىال لتحمل  لألسبابص و نتهى كاف اغبكم ؿبط دفاع اؼبتهم يف ىذا اػبصو 

على اغبكم  معاه اؼبتهني رنة الفعل الذي ثب  يف حقو فافاؼبسؤولية اعبزائية لتوافر االدراؾ واالختيار لديو وق  مقا
هم بانو كاف  تطبيق القانوف غَت سديد و يتعُت على احملكمة اف ترد يف اسباب حكمها على دفع اؼبتيفمن خطأ 

د ناذا اغفل  الرد او ردت عليو دوف ادلة سائغة ع فأهنافاقد الشعور او االختيار بسبب حالة السكر و بتايل 
قاصرا يف تسبيب البيانات  و لجب نقضو . وىذا ما اكدتو ؿبكمة التمييز اللبنانية يف قرارىا . حيث جاء  هاحكم
 انو مل يطرؽ اىل سبب الدفاع اؼبذكور و مل يناق  مسألة اػبمره , و ُتيتباىل احملكمة اؼبطعوف فيو  بالعودةاف  )فيها 

ث اف اغفاؿ الب  بسبب الدفاع يعلى وضع اؼبتهم اؼبميز , ح وتأثَتىا( عقوبات و مد  ثبوهتا 252عذر اؼبادة )
اعبزائية و يعرض  وؿلألص( 296اؼبثار اعاله اؼببٍت على تقدـ ذكره يشكل ـبالفة دبا توجبو الفقرة )و( من اؼبادة )

يف احد  اعبرائم و مل يرد يف ىذا اغبكم اف اؼبتهم كاف يف  بإدانتواما اذا صدر اغبكم على اؼبتهم  (. لألبطاؿاغبكم 
كاف شبال فبا يفيد انو كاف فاقد االدراؾ او االختيار اثناء ارتكابو اعبردية و لكن اؼبتهم مل   وحالة سكر شديد و ذكر ان

لية ما ؤو السكر يف اؼبس تأثَتالصدد اماـ اغبكمة فال حيق لو اف يطالب احملكمة بالتحدث عن مد   يثر شيئا يف ىذا
االختيار يسبب حالة السكر و بالتايل فانو اذا اخلف  الرد او ردت  ودام  ىي مقتنعة دبسؤوليتو عما وقع منو . 

كدتو ؿبكمة التمييز اللبنانية يف ا و ىذا ما  ةتقضيعد حكمها قاصرا يف تبُت البيانات  و لجب عليو دوف ادلة سائغة 
طرؽ اىل سبب الدفاع اؼبذكور و مل يناق  تقرارىا حيث جاء فيو اف بالعودة اىل احملكمة اؼبطعوف فيها يتبُت انو مل ي

اؼبميز حيث اف اغفاؿ الب   م(عقوبات  ومد  ثبوهتما و تأثَتيما على وضع اؼبته252مسألة اػبمره و عند اؼبادة )
( اصوؿ 296)و( من اؼبادة ) الفقرةتوجبو  سبب الدفاع اؼبثار اعاله و اؼببٍت على ما تقدـ ذكره يشكل ـبالفة دباب

 .(1)جزائية و يعرض اغبكم لإلبطاؿ 
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يذىب رأي فقهي  .ومل حيسم اؼبشرع اؼبصري خالفا للمشرع اللبناين حكم ىذه اؼبسألة يف ضل غياب نص تشريعي
ة االختيارية خيتلف حبسب ما اذا كان  اعبردية اليت ارتكبها اعباين يعاقب عليها يف صوريت اوؿ اىل اف حكم الغيبوب

و ىذا الرأي الذي اخذ بو اؼبشرع اللبناين مثلما سبق االشارة القصد و اػبطأ , اـ يعاقب يف صورة القصد فقط . 
فاف السكراف ,و اػبطأ كالقتل و االيذاء  فاذا كان  اعبردية اليت ارتكبها اعباين فبا يعاقب عليها يف صوريت القصد

االحتياط الناشئ عن تناولو مادة   ـاختيارا يساءؿ عن مثل ىذه اعبرائم مسؤولية غَت مقصودة اساسها االيماؿ و عد
كحولية او ـبدرة مع ما قد يسفر عنو ذلك من نتائج ضاره . اما اذا كان  اعبردية اليت ارتكبها اعباين فبا ال يعاقب 

اال يف صورة القصر فقط امتنع  مسؤولية السكراف اختيارا بصفة مطلقة . و بالتايل تتمتع اؼبسؤولية اعبنائية  عليها
و تتمثل صحة ىذا الرأي  مقصودةكلها جرائم   ألهناالشخص عند جرائم السرقة و التزوير و ىتك العرض ىذا ؼبثل 

ضل عدـ وجود نص صريح تقررىا .  يف العامةالف القواعد يف اف القوؿ باؼبسؤولية اؼبقصودة للسكراف اختيارا امنا خي
عند تبياف حكم السكر االختياري و مثل ىذا السكوت  اؼبشرع على حكم السكر االضطراري و سك  نص فقد

عن جردية غَت مقصودة  توللسكراف اختياريا و اف جاز مساءل القصدية اؼبسؤوليةامتناع  ٍتَته اال انو يعال ديكن تفس
(1)ف اؼبشرع يعاقب على اعبردية اليت ارتكبها يف صورهتا غَت اؼبقصودة مىت كا

 . 

لجب على احملكمة اف تبُت يف حكمها قصد التعاطي او االستعماؿ النفعي و ؽبا اف تستدؿ يف ذلك على      
كمة استدالال  احمل ـاسباب كافية و معقولة من اف اؼبتهم حيرز اؼبخدر لتعاطيو او استعمالو النفعي . و اذا مل تقد

 تعاطي و االستعماؿ النفعي فاف حكمها يكوف معيبا . الكافيا و سائغا لتكوين قناعاهتا على قصد 

حالة  من تطبيقات القضاء العراقي يف ىذا الصدد قبد اف ؿبكمة الثورة قد استدل  على توافر قصد تعاطي من     
.... عثر حبوزة اؼبتهم .... على كمية من مادة اغبشيشو  كمية اؼبخدر , حيث جاء يف قرار االدانة بأف )) بتاريخ

لسنة  68( من قانوف اؼبخدرات 14يرـو شرهبا , لذا فانو قد ارتكب فعال ينطبق و احكاـ الفقرة الثانية من اؼبادة )
  (.2)(( اؼبعدؿ , فور ادانتو دبوجبها و ربديد عقوبتو دبقتضاىا 1965

 

 

                                                           

, 2443عبد المنعم: النظرٌة العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة منشورات الحلبً الحقوقٌة ,  د. سلمان (1)

  683-686ص

 . 168, ص 1384صباح كرم شعبا :جرائم المخدرات دراسة مقارنة , بغداد ( 2)
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 الخاتمة

اؼبُت والصالة والسالـ على افضل اػبلق واؼبرسلُت نبينا ورسولنا )ؿبمد صل اهلل علية والو اغبمد هلل رب الع      
 وسلم تسليما كثَتا ( . 

بعد اف سبكنا وبفضلو تعاىل من اهناء كتابة ىذا البحث الذي يدور حوؿ مشكلة السكر واثره يف اؼبسؤولية       
ث تناولنا يف القسم االوؿ منو مفهـو السكر يف القانوف , والقسم اعبزائية يف كل من القانونُت العراقي واؼبصري حي

 الثاين اثر اؼبسؤولية اعبزائية على السكراف اختياريا واضطراريا , والقسم الثالث سلطة القضاء يف اثبات حالة السكر .

ـبففا يف حاالت معينة وىي  وقد تبُت اف القوانُت العراقية واؼبصرية قد جعل  اؼبسؤولية اعبزائية للسكراف عذرا      
عها وقد يصل ىذا التخفيف اىل االعفاء من العقاب ايف حالة كوف الشخص ؾببورا على تناوؿ اؼبسكرات بكافة انو 

 هنائيا .

بينما اذا كاف السكر اختياريا فقد تشدد العقوبة يف حالة ارتكاب جردية ويف ىذه اغبالة لعدـ االلتزاـ بالقوانُت       
 . واحداث اؼبشاكل بسبب التناوؿ العمدي للمسكراتاعبهر يف السكر يف الشارع واماـ الناس  اليت منع 

 
الذين يشتبو هبم تناوؽبم  لألشخاصوتناولنا ايضا يف دراستنا كيفية قياـ السلطات يف اثبات حالة السكر       

اء قانوين غَت مالئم وقد يكوف فيو اؼبسكرات عند ارتكاب اعبرائم والتاكد من حالتهم  لكي ال ينطبق عليهم اجر 
 اجحاؼ حبق اؼبتهم .

 
 : وطرحنا بعض التوصيات اؿ الدراسة توصلنا اىل النتائج ومن خالؿ اكم

 : االستنتاجاتاوال: 

اف االنظمة الوضعية القانونية ,  اتفق  على اف اؼبسكرات ىي كل مادة تغيب العقل , وتفقد االنساف القدرة -1
 تيار, واف السكر عارض مكتسب يفقد االنساف اىليتو.على االدراؾ واالخ

 اف السكر يف القوانُت الوضعية ينقسم اىل قسمُت: -2
اختياريا وىو تناوؿ االنساف اؼبسكرات بكافة انواعها حبريتو اػباصة وعلى مزاجو وعدـ جربه من احد , ويف ىذه  -ا 

السكراف باختياره بالتجاوز على موظف عاـ اثناء القياـ اغبالة يشدد القانوف العقوبة يف مثل ىذه اغباالت كقياـ 
 بواجبو , فهنا تشدد العقوبة عليو.
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وضعو من قبل شخص حاؿ وىو اجبار الشخص بتناوؿ اؼبسكر او من غَت علمو يف  -السكر االضطراري  -ب
لسكر , فتخفف اخر قد يكوف مع الطعاـ او يف العالج , وعند اكتشاؼ حالة الشخص انو كاف غَت متعمد يف ا

 اؼبسؤولية اعبزائية عليو وقد تصل اىل االعفاء من العقوبة.

يف حالة السكر بنوعيو اختياريا  تأثرىمبروز دور الفحوص الطبية اليت تساعد على معرفة االشخاص ومد   -ج
عرض عليو لكل شخص ي اؼبسؤوليةثل ىكذا تقارير تساعد على معرفة دبواضطراريا وحرية قاضي اؼبوضوع يف االخذ 

 سكر.اليف حالة 

 

 ا : اؼبقًتحات: نيثا

قياـ الدولة اليت تطبق الشريعة االسالمية يف قانوهنا الداخلي دبنع بيع وتداوؿ اؼبواد اؼبسكرة وفرض عقوبات  -1
 صارمة على كل من البائعُت واصحاب احملاؿ التجارية . 

  عدـ ة وىو يف حالة سكر اختياري حىت يف حاؿتشديد العقوبة على كل من وجد يف الشارع واالماكن العام -2
من  ما يصدراىل  باإلضافةقيامو باعماؿ تؤدي للفوضة او ازعاج الناس , الف السكر حبد ذاتو ؿبـر شرعا , 

 .  السكراف يف اي غبضة من تصرفات عدوانية النو  عدًن االدراؾ

وجد سكراف يف الشارع واالماكن العامة   منح القوات االمنية الصالحيات اليت تسمح ؽبم بتوقيف كل من -3
 .وفرض الغرامة عليو وتوقيعو على تعهد بعدـ تكرار ىذا الفعل
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