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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 اال وسعها نفساً ال يكلف اهلل 
 

 

 صدق اهلل العلي العظيم

 (682سورة البقرة  ) 

 

 الشكر والتقدير

ال يسعنا بعد االنتهاء من اعداد ىذا البحث اال ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم 
 الدكتور خليفة ابراىيم عودةاالمتنان الى استاذي الفاضل 

الذي تفضل باألشراف على ىذا البحث . حيث قدم لي كل النصح واالرشاد طيلة فترة 
 االعداد فلو مني كل الشكر والتقدير .
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كما ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى كل من وقف بجانبي ألكمال ىذا 
 البحث اسرتي اصدقائي زمالئي .

 

 االىداء 

 

 _ الى كل من حرفاً في ىذه الدنيا الفانية .

 _ الى روح ابي الزكية الطاىرة .

 _ الى امي العزيزة الغالية.

 _ الى جميع افراد االسرة التعليمية في كلية القانون .

 _  الى كل ىؤالء اىدي ىذا العمل المتواضع .

 

 

 2_1 ادلقدمة

 3 ادلبحث االول :. ماىية موانع ادلسئولية

 4 ادلطلب االول :. تعريف موانع ادلسئولية
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 9_5 ادلطلب الثاين :. اسباب ادلسئولية اجلزائية 

ادلبحث الثاين :. معاصرة فقد االدراك الرتكاب 
 اجلردية

11 

ادلطلب االول :. العيوب اليت تصيب االدراك و 
 االرادة

11_14 

ادلطلب الثاين :. معاصرة فقد االدراك الرتكاب 
 اجلردية 

14_19 

 21 اخلاسبة

 

 

 المقدمة

تكون اجلردية تامة اذا توافرت اركانو الثالث )الشرعي _ ادلادي وادلعنوي ( بالتايل تقوم ادلسئولية اجلنائية  
ووجب العقاب وقد يشدد العقاب او زبفف العقوبة او يعفى من ادلسئولية والعقاب اذا انعدم عنصر 

ادلسئولية ىنا ال تكون على الذين ال يتمتعون االدراك والتميز او توفر سبب من اسباب االباحة فان 
ائية ىو االدراك بالنمو العقلي الكامل او من فقد وعيو بنتيجة سلدر او مسكر فأساس ادلسئولية اجلن

والوعي واالرادة واليت تسمى )حرية االختيار ( اما سبب ادلسئولية اجلزائية ىو القصد واخلطأ الغَت عمدي 
والوعي عند ارتكاب اجلردية والقدوم عليها أي كان لو دافع يف ارتكاب اجلردية  عند ارتكابو ىذه اجلردية

ولية اجلزائية تتحقق فال توجد مسئولية اذا مل يوجد رلرم قام بارتكاب عمل منعو القانون كما ان ادلسئ
لية اجلنائية واالىلية وىناك حاالت اخرى ال تقام ادلسئو  ىلية فال جردية اذا انعدم اخلطأواال بتوفر اخلطأ

باالكراه وحالة الضرورة وفقدان الوعي وقد اقام ايضا الفكر اجلنائي القدمي بدراسة ادلسئولية اجلنائية حيث  
عل أي شخص يقوم اجرامي ربت واليتو فكان رب االسرة يسئل  كان الشخص يسئل مسئولية مطلقة 

بحت ادلسئولية اجلنائية مقصورة على عن كافة افراد اسرتو حال قيامهم جبردية لكن االمر قد تطور فأص
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االفعال اليت يقوم هبا اجلاين وقد امتنعت الشريعة االسالمية كذلك وخاصتًا دبن ذبب عليهم ادلسئولية 
اجلنائية اذ ان الشريعة االسالمية تقر بان ادلسئولية على االنسان احلي ادلكلف فاذا سقط التكليف ومل 

لذلك سنحاول يف ىذا لية اجلنائية عن االطفال الذين مل يبلغوا احللم .يعد زلاًل للمسئولية تنشى ادلسئو 
البحث بيان ماىية موانع ادلسئولية اجلزائية واىم التعاريف اليت وضعت يف موانع ادلسئولية اجلزائية وكذلك 

ألشخاص يف ادلبحث االول وسنبُت ايضًا اساس ادلسئولية اجلزائية لسنتطرق اىل اسباب ادلسئولية اجلزائية 
من خالل بيان موانع ادلسئولية بسبب اجلنون والعاىة يف العقل وكذلك معاصرة فقد االدراك الرتكاب 

 وذلك يف ادلبحث الثاين .وموقف الشرع العراقي منو   اجلردية 

 _ حدود البحث

ويشتمل حدود البحث يف االشخاص فاقدين االرادة واالدراك بسبب اجلنون او العاىة يف العقل او 
بسبب صغر يف السن او بسبب السكر وادلخدرات بأنواعها وايضًا فقد االرادة بسبب االكراه وكذلك 
فقد االدراك يف حالة الضرورة وايضًا من فقد االدراك بسبب الشذوذ العقلي فاحلدود ىنا تشمل كل 

 شخص ذىبت بأرادتو احدى ىذه العوارض فاصبح غَت مسألة ومعاقب عن افعالو .

 بحث _ مشكلة ال

ان اساس ادلسئولية اجلنائية ىي الوعي واالرادة أي ان االنسان حينما يقدم على ارتكاب اجلردية جيب ان 
ة يكون دبحض ارادتو بعيدًا عن فقدان الوعي فهذا امر ال بد منو حىت سبنع ادلسئولية عن مرتكب اجلردي

طت عليو االمور واستوى لديو ادلباح اىل االدراك فالشخص اذا اختل وىو فاقدًا او مكرىًا ذلا باألضافو
زلل الدراسة وكانت الغاية من عقابو  كيبة الذىنية يف اتيان اصل الفكرةباحلضور وفقد بذلك عناصر الًت 

دون جدوى ذلك ان ىذه الغاية شلكنو يف الردع واالصالح فاذا انزلنا اجلزاء عليو كان بصدد االنتقام منو 
 .وليس متحقق ىنا الردع واالصالح 

 _ فرضية البحث 

ىل ان عدم معاقبة ومسألة من كان فاقد االدراك  واالرادة بسبب السكر او احدى ادلخدرات اليت 
ذىبت بأرادتو عند ربقق اجلردية سبب كايف لعدم عقابو بعيدًا عن من كان ناقص االىلية او كان رلنون 
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الختيار وتناول ىذه ادلسكرات او من كان لديو شذوذ عقلي فالشخص الذي كان كامل االرادة وحر ا
 ىل ىذا سبب دينع من عقابو .

 _ ىدف البحث 

 أ _جيب احلفاظ على ارواح الناس بكافة الطرق القانونية وعدم التهاون هبا .

ب_ دراسة من كان فاقد االدراك واالرادة أو فاقدًا ألحدمها كسبب من موانع ادلسئولية دراسة جيدة 
 ضها كاجملنون االفاقة فيحاسب حُت افاقتو وال حياسب عند اجلنون .لغرض فرض العقوبة او عدم فر 

 

 

 

 

 المبحث االول

 الجزائيةالمسئولية  ماىية موانع 

عن الطبيعة القانوين دلوانع ادلسئولية اجلنائية فأهنا ذات طبيعة شخصية لذلك فهي تتصل بالفاعل .لذلك 
الفاعلُت االصلُت او الشركاء كما ان موانع ادلسئولية فان اثرىا يقصر على من توافرت فيو سواء كانوا 

اجلنائية ال تنتفي ادلسئولية ادلدنية وبالتايل فقد يلزم الفاعل )اجلاين( غر ادلسئول جزائيًا تعويض ما ينتج 
 عن فعلو من اضرار .

افرت فيو الن مانع اما االثر ادلًتتب على مانع ادلسئولية فهو اسقاط ادلسئولية اجلنائية عن اجلاين الذي تو 
ادلسئولية ان ربقق فانو يف نظر الشارع وبذلك يزول االساس الذي تقوم عليو ادلسئولية اجلنائية وىو 
االرادة ادلعتربة قانوناً شلا يودي اىل زواذلا ايضا لفقد اساسها وان زالت ادلسئولية زالت العقوبة تبعاً ذلا اذ ال 

ع من ازباذ التدابَت االحًتازية اذا كان ذلا ما يربر ازباذىا ولكي عقوبة من غَت مسئولية لكن ىذا ال دين
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يفعل مانع ادلسئولية مفعولو وينتج اثره وجيب ان يكون متحققًا وقت ارتكاب اجلاين لفعلو وليس وقت 
ربقق النتيجة او وقت احملاكمة ا وقت تنفيذ العقوبة الن وقت ارتكاب اجلاين لفعلو اجلرمي ىو وقت 

اين ارادتو اىل سلالفة القانون واىل ىذه االرادة ينصرف تأثَت مانع ادلسئولية شلا يتطلب تعاصرمها توجيو اجل
 (1)حىت يتحقق ىذا التأثَت 

 . المسئولية موانع تعريف:.  االول المطلب

 . الجزائية المسئولية اسباب:.  الثاني المطلب

 

 

 

_______________________ 

 .41،ص 1998الدين ، "مبادئ القانون اجلنائي الدويل" ، دار النهضة العربية_ القاىرة ، (_د. اشرف توفيق مشس 1)

 المطلب االول

 تعريف موانع المسئولية

:. مجع مانعو يعٍت احلاجز او السد وىوه ما دينع  الموانع  اواًل :. تعريف موانع المسئولية لغًة:.
حالة او صفة من يسئل عن امر تقع عليو  :. ىيالمسئولية.(1)حصول الشي وىوه خالف ادلقتضي 

:. اسم منسوب الجنائية .(2)بنفسو وعرف ايضًا االلتزام بأصالح اخلطاء الواقع على الغَت طبقًا للقانون 
 .(3)اىل جنابة من احتشى حان موعد احتشاء الشي وفعلو 

التزام بتحمل اجلزاء الذي ترتبو القواعد كاثر للفعل الذي يعد او ديثل  :. في الفقو المسئولية الجنائية 
 . (4)خروجاً على احكامها 
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:. التزام بتحمل االثار القانونية ادلًتتبة على توفر اركان اجلردية وموضع ىذا االلتزام  وايضًا عرف االلتزام
ادلشرع اجلزائي يف حالة قيام ادلسئولية  وموضع ىذا االلتزام اجلزائي فرض عقوبة او تدبَت احًتازي حددىا

 .(5)يف شخص 

:. تعرف ايضًا ادلؤاخذة او احملاسبة على سلوك معُت او اجلزاء ادلًتتب على ترك الواجب او  اصطالحاً 
فعل ما كان جيب االمتناع عنو ام التعريف الشامل فهو التزام ادلسئول يف حدود القانون بتعويض الغَت 

ي اصابو نتيجة ما حلقو من تلف او ضياع منافع او عن ضرر جزئي او كلي او متضرر عن الضر الذ
 .(6)مادي او معنوي 

___________________________ 

 . 23، ص  2111، دار صادر _ بَتوت ،  1(_د. زلمد مكرم بن منظور ، " لسان الرب "،ط1)

 .17، ص 1985_ 1981داد ،  مطبعة عصام _ بغ  8(_د. ابراىيم السامرائي ،" معجم العُت " ،ط2)

 .243(_د. زلمد بن مكرم منظور ، ادلصدر السابق ، ص 3)

 .528، ص 1998(_د. كامل السعيد ، " شرح االحكام العامة  يف قانون العقوبات " ، دار الثقافة االردنية ، 4)

 .294، ص 2111(_أ. نوفل علي الصفو استاذ القانون اجلنائية/ زلاضرة القيت على طلبة اجلامعة ، 5)

 .236، ص 2118،  2(_د. زلمد البوشواي ، " ادلسئولية ادلدنية " ، ط 6)

 المطلب الثاني

 أسباب المسئولية الجزائية

ال يكون ىناك جردية ما مل يتوفر يف ىذه اجلردية اركاهنا الثالث من ركن ) شرعي ، مادي ، معنوي ( 
ىذه الشروط االزمة لتحقيقها. وربقق ادلسئولية اجلرمية وال فاجملرم قبل ارتكابو ىذه اجلردية البد ان يدرك 

يوجد عقاب يف تلك اليت تكون خالية من) الركن الشرعي _ ادلادي _ ادلعنوي ( فالشخص عند اقدامو 
على فعل سلالف للقانون جيب عليو ان يكون مدرك ان ىذا الفعل قد حضره القانون. فمثاًل اقدام 

نون قد يعاقب عليو وعند قيامو هبذا الفعل اكتشف انو مباح فال جردية الشخص على فعل ضن ان القا
 يف ىذا الفعل الذي اقامو .
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 ومن موانع المسئولية الجنائية ىي :.

 اوالً :. انعدام االدراك والتميز .

 ثانياً :. انعدام حرية االختيار  .

 اوالً :. ينعدم االدراك والتميز في حالتين الجنون وصغر السن 

ىو اضطراب يف القوى العقلية ويفقد ادلرء القدرة على التمييز او على السيطرة على الجنون :. أ_ 
اعمالو ولقد نصت ادلادة ق . ع . على انو ال عقوبة على من كان يف حالة جنون وقت ارتكاب اجلردية 

(1). 

 ويشتمل اجلنون دبفهومو العام :.

 لفعلية حيث يتصرف كانو طفل ._ العتو :. وىو توقف منو القدرة الذىنية وا1

 _الصرع :. وىي نوبات يفقد ادلرء رشده .2

_________________________ 

 .  com .blogsbot  .droi77.19/ 11/ 2113 .2117/3/8ًتوين تاريخ الدخول موقع الكزلمد صاٌف امُت (_ 1)

_ يقضو النومة :. يقوم ادلصاب هبا من نومو ويأيت افعااًل ال يشعر هبا يف حيث ال يدخل ضمن ىذا 3  
 ادلفهوم التنومي ادلغناطيسي واال اذا ثبت تنوديو انو قد سلب حريتو وقت ارتكاب اجلردية .

عد السكر _  ال يدخل كذلك السكر وتناول ادلخدرات ضمن موانع ادلسئولية بُت فقدان الوعي بل ي
وتأثَت ادلخدرات من الضروف ادلشددة للجردية كما ىو احلال يف القتل واجلرح اخلطأ يف القانون اجلزائري  

الزمت تنظيم حركة ادلرور  2111/ 19/11ادلؤرخ يف 1411القانون رقم  16ق.ع وادلادة 291ادلادة )
. 

تعد يف حد ذاهتا جنحة معاقب عليها مثال / السياقة يف حالة السكر او ربت تأثَت ادلسكر او ادلخدر 
 .(1)1.11 5/5بنسبة الكحول يف الدم  1/14من قانون رقم  67القانون ) مادة 
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 _ اثار اجلنون :.

يًتتب على اجلنون انعدام ادلسئولية ويعفى من العقاب وال تتخذ بشأنو اال التدابَت االحًتازية عالجية 
 تتمثل يف وصفة مؤسسة نفسية متخصصة .

 عفاء من ادلسئولية ينبغي توفر شرطُت :._ واال

من قانون  47_ جيب ان يكون اجلنون معاصرًا الرتكاب اجلردية وىذا ما نفهمو من نص ادلادة 1
 العقوبات اجلزائري وقت ارتكاب اجلردية .

_ يف حالة ما اذا طرئ اجلنون قبل صدور احلكم يوقف رفع الدعوى على ادلتهم وتوقيف احملاكمة اىل ان 
يعود اليو رشده . الوقف ىنا ال خيص كل االجراءات مثل التحقيق اليت يراىا القاضي الزمة ومتعجلة اليت 

 ال زبص او تتصل بشخص ادلتهم .

اما اذا طرئ اجلنون بعد صدور احلكم يقضى بالعقوبة ادلقيدة للمجرم وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حىت 
 سلصصة يف االمراض العقلية .يسرى يف ىذه احلالة يوضع ادلتهم يف مؤسسة 

 

_______________________________ 

 . https;//www.google.iq/search?site=imghtbm(_ موانع ادلسئولية اجلزائية يف القانون اجلزائري، ادلوقع _ 1)

_ جيب ان يكون اجلنون تامًا :. يكون اجلنون او االضطراب العقلي من اجلسامة حبيث يعدم الشعو 2
 . (1)ختيار كلياً وادلسألة ترجع لتقدير القاضيواال

ان االىتمام بصغار السن ال يعٍت فقط االىتمام جبانب كبَت يف أي رلتمع وامنا يعٍت  ب_ صغر السن :. 
حباضر ومستقبل ىذا اجملتمع وبناء على ذلك  فلقد اولت مجيع الدول صغار اسن كذلك االىتمام 

هم من الوقوع يف براثن االجرام وسبنعهم من العودة اليو اذا ما زالت معاملة تشريعية خاصة تستهدف محايت
خطورهتم . وذلذا مل زبل قوانُت العقوبات من النص صراحة على ىذه ادلعاملة اخلاصة. بل أفردت الكثَت 

 1996لسنة  12من الدول تشريعات خاصة دلعاملة صغار السن . وذلك كقانون الطفل ادلصري رقم 
 . 2118لسنة  126ون رقم ادلعدل بالقان



11 
 

ل متعددة اجلوانب ، نتيجة ظاىرة اطلق عليها وبالنظر دلا تعرضت لو طائفة كبَتة من االطفال من استغال
يف مصر " ظاىرة جنون االطفال الشوارع " وتعريض أنفسهم خلطر االعتداء عليهم سواء جنسياً او قتالً 

، سواء كانوا ضحايا ام جناة خرى الرتكاب اجلرائماو ادلتاجرة يف أعضائهم ، أو توجههم من ناحية ا
لقانون ىو الذي حيدد السن بعد ان يكون ادلشرع استمد معلوماتو من ادلصادر العلمية والطبية ما (2)

تفرزه التطبيقات على صعيد الواقع العلمي وبناء على ىذا صلد ان ادلشرع اجلنائي حيدد سنًا معينًا ودينع 
ىل ماىية العمل اجلرمي وعواقبو من مسالة الصغَت جنائياً اسبامها تأسيساً على افًتاض عدم ادراك الصغَت ا

 .(3). وعلى امتناع ادلسئولية الصغَت ىي انتفاء التمييز لديو 

 :. امتناع ادلسئولية بسبب انعدام االرادة :. ثانياً 

أ _ فقد االدراك واالرادة زبتلف موانع ادلسئولية اجلزائية عن اسباب االباحة وعن موانع العقاب رغم ان 
من قانون العقوبات  61واحد ىو اعفاء الفاعل عن العقاب فقد نصت ادلادة مجيعها تشًتك يف امر 

 العراقي ) ال يسئل جزائياً من كان وقت ارتكاب اجلردية فاقد االدراك واالرادة جلنون او عاىة يف العقل او 

__________________________________ 

 .https;//www.google.iq/search?site=imghtbmلقانون الشامل موانع ادلسئولية اجلنائية يف القانون اجلزائري / ا (_1)

 .153، ص 2111، منشورات احلليب _ بَتوت _لبنان ، 1(_د. أمُت مصطفى زلمد ، قانون العقوبات ، ط2)

 .31،ص2116،دار النهضة العربية _مصر، 1(_د. عبد العظيم مرسي وزير ، "شرح قانون العقوبات / القسم العام" ،  ، ج 2)

بسبب كونو يف حالة سكر او زبدير نتجت عن مواد مسكرة او سلدرة اعطيت لو قسراً او على غَت علم 
 بو ... ( 

وواضح ان فقد االدراك واالرادة كمانع من موانع ادلسئولية ارتكاب اجلردية ينشأ عن حالة جنون او عاىة 
الفاعل هبا ولو ان الغالب ىو ينشأ يف العقل او بسبب تناول مسكر او سلدر قسراً او على غَت علم من 

عن اجلنون او العاىة العقلية فقد االدراك واالرادة اال ان االصابة بادلرض ليست دلياًل  بذاهتا على فقده 
بل جيب اثبات ان الفاعل وقت ارتكاب اجلردية كان غَت متمتع بقواه العقلية وبسبب ادلرض العقلي 

ة ويقصد بادلواد ادلسكرة او ادلخدرات تلك ادلواد اليت يؤدي تعاطيها ربكم احملكمة بعدم مسألتو عن اجلردي
 .(1)اىل فقدان الوعي واالدراك الذي ربدثو وال عربة بنوعها 
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:.ادلقصود حبالة الضرورة ان جيد االنسان نفسو يف ظروف مهددة خبطر ال سبيل اىل  ب_ حالة الضرورة
يف ىذه احلالة تسمى جردية ) الضرورة ( كمن يظهر عاريًا يف تالفيو اال بارتكاب جردية واجلردية اليت تقع 

الطريق العام بسبب حصول حريق يف منزلو او اضطراره اىل اخلروج يف ىذه احلالة وىذا التصرف يشكل 
جردية الفعل الفاضح ادلخل باحلياء وحالة الضرورة قددية قدم القانون اجلنائي فقد اعًتف هبا القانون 

عة االسالمية  قسم القانون اجلرماين مث انتقلت بعد ذلك اىل فرنسا حيث عرب عنها ) الروماين والشري
 الضرورة ال حيكمها القانون ( .

:.االرادة ىي اساس ادلسئولية اجلنائية يف أي جردية سواء كانت اجيابية ام سلبية عمدية او االكراه ج_ 
ضلو ربقق السلوك االجرامي النتيجة اجلرمية بينما  غَت عمدية استثناء ان االرادة يف اجلردية العمدية تتجو

 يف اجلردية غَت العمدية تتجو ضلو ربقق السلوك اجلرمي وما دامت االرادة شرطًا لقيام ادلسئولية فان
انعدامها دينع ادلسئولية وتنعدم ارادة الشخص اذا تعرض اىل االكراه او ان يكون االكراه ماديًا او معنوياً 

( من قانون العقوبات ادلصري على انو ) ال يسئل جزائيًا من اكره على ارتكاب 12ادلادة )وقد نصت 
 اجلردية قوة مادية او معنوية مل يستطع منعها ( وادلقصود باألكراه ىنا ىو عبارة عن قوة من شأهنا ان تشل

  

______________________ 

 .7،ص 2113والرؤساء والدفع بالطاعة االوامر العليا ، القاىرة ، (_د. عميد حسُت مال اهلل ،"مسئولية القادة 1)

( من قانون العقوبات ادلصري على انو ) ال يسئل جزائيًا من اكره على ارتكاب 12وقد نصت ادلادة )
اجلردية قوة مادية او معنوية مل يستطع منعها ( وادلقصود باألكراه ىنا ىو عبارة عن قوة من شأهنا ان تشل 

الشخص او تقيده اىل درجة كبَتة عن ان يتصرف وفقًا دلا يراه بسبب ىذا االكراه فهو كاجلنون ارادة 
عارض نفسي دينع ادلسئولية اجلنائية غَت انو خيتلف يف اثره امنا يصيب االختيار بينما اثر اجلنون ينصب 

 .(1)على االدراك 
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________________________ 

الغالم امام منصور ، "اجلرائم ادلرتكبة ضد االنسانية ومدى ادلسئولية القانونية الدولية عنها "، رسالة دكتوراه ، كلية (_د. طاىر عبد 1)
 .89، ص 2115احلقوق ، جامعة عُت الشمس، 

 المبحث الثاني

 معاصرة فقد االدراك الرتكاب الجريمة

التميز واالكثر انتشاراً  وسنتطرق ايضًا اىل سنتناول يف ىذا ادلبحث اىم العيوب اليت تؤثر على االدراك و 
معاصرة اىل معاصرة ىذه العيوب الرتكاب اجلردية  . لذلك ومن اجل بيان ذلك بشكل مفصل سنقسم 

 ىذا ادلبحث اىل مطلبُت :.
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   .العيوب التي تصيب االدراك واالرادة   :.المطلب االول 

              .معاصرة فقد االدراك الرتكاب الجريمة  :.المطلب الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 العيوب التي تصيب االدراك واالرادة

 

لقد كانت التشريعات تسلم بان حالة اجلنون يتناىف معها قيام ادلسئولية . فقد عرفت ذلك القوانُت 
الوسطى حيث اصبح الرأي السائد نتيجة الرومانية ونادت بو الشريعة ولكن االمر اختلف يف القرون 

االوىام واخلرافات اليت كانت تسيطر على افكار الناس انذاك واليت كانت تصور ذلم بان اجلنون ىو مس 
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من الشيطان وان اجملنون لذلك يعمل بوحي منو اذ انو جن لكثرة ذنوبو واجملنون يسئل عما يرتكبو من 
اخلرافة او النظرة اخلرافية سائدة حىت اواخر القرن الثامن عشر  جرائم كغَته من االسوياء وقد بقيت ىذه

.وعرف اجلنون بانو: فقدان القوى الذىنية والعقلية فقدانًا تامًا وقد (1)حُت بدئت طالئع النهضة العلمية
يكون مصدره مرضاً عقلياً او قد حيصل جراء شيخوخة واجلنون قد يكون تاماً وىنا ال تقع عليو ادلسئولية 

طلقاً وقد يكون متقطعاً وعندىا ال يكون الشخص مسئواًل يف مدة اصابتو ويكون مسئواًل مدة افاقتو . م
اما العاىة فهي تنتاب االنسان عندما يتعرض ألمراض نفسية او عصبية ومن االمراض اليت تصيب 

ىا على االنسان داء الكأبة وانفصام الشخصية وىذه االمراض يرد تعريفها وتشخيصها ومدى تأثَت 
 .(2)ملكت االنسان من اللجان ادلختصة يف ادلستشفى الذي يعاًف ىذه االمراض

لقد كان ادلشرع العراقي موفقًا عندما استخدم كلمة اجلنون للداللة على مرض يف العقل ذلك ألنو 
العقل ومل ادلصطلح االكثر شيوعاً ومعرفة بُت الناس الذي يعطي ادلعٌت ادلتعارف عليو للعيوب اليت تصيب 

يعرف ىذا ادلصطلح شأنو يف ذلك غالبية التشريعات اجلنائية احلديثة وامنا ترك ربديد قيامو وربققو لألىل 
 . (3)اخلربة من رجال الطب العقلي والنفسي

_______________________ 

 .358،ص 2113حسُت خلف ، "ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات" ، مكتبة ادلنصوري_ بغداد ،   علي (_د.1)

 .371، ص  ،قانون العقوبات القسم العام  ، دش ،دس(_د. عبد الستار البزركان2)

 . 361(_د. علي حسُت خلف ، مصدر سابق ، ص 3)

ىذا والبد من ان يؤدي ادلرض العقلي اىل فقد قدرة االدراك واالختيار على طبيعة افعالو والنتائج اليت   
يو ارادتو على ضلوا دينحو خرية االختيار الالزمة لتوجيو سلوكو على تًتب عليها وتعدم القدرة على توج

 . والعيب االكثر انتشاراً من وجهة نظر ادلختصُت ىي :.1النحو الذي يتفق والقانون

:. يعٍت وقوع ادللكات الذىنية يف منوىا دون الوضع الطبيعي وىو درجات احطها الضعف العقلي  _1
 الغباء الشديد .العتو مث البلو مث احلمق اي 

:. ويتخذ صورة نوبات يفقد ادلصاب خاللو شعوره وارادتو اي ادراك اختياره . فال يسيطر  الصرع _2
 على اعضاء جسمو وتعرض لو قبل النوبة دوافع ال يستطيع مقاومتها وقد ربملو على ارتكاب اجلردية .
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ب هبا من ازدواج الشخصية حبيث ال وىي نوع من اذلستَتيا يعاين ادلصا_ الشيزوفرينا )الفصام( :. 3
 يذكر وىو يف احدى الشخصيتُت ما اقًتفو من افعال حينما كانت لو الشخصية االخرى .

:. وىي حالة ان يعاين ادلريض افكار تتسلط عليو فال يستطيع البارانويا او جنون العقائد الوىمية _4
شخصية تارخيية معروفة وىذا النوع من اجلنون مقاومتها . كانو يعتقد انو ضحية اضطهاد او انو يتقمص 

 يدفع اىل ارتكاب اجلرائم ربت تأثَت االفكار ادلتسلطة عليو .

:. وىذا ادلرض يدفع ادلصاب اىل ارتكاب السرقات او احلرائق جنون السرقة او جنون الحريق  _5
كن تسيطر على ارادتو بالرغم من علمو بكون ما يقدم عليو وسببو ليس ىو اختالل يف التميز لديو ول

 .(2)دوافع شاذة ال يستطيع مقاومتها

 

 

 

_________________________ 

(_د. مصطفى زلمد ،" ادلسئولية اجلزائية _ واجلزاء اجلنائي يف القانونُت ادلصري والكوييت ، دار ادلطبوعات اجلامعية _بَتوت _لبنان، 1)
 41_37،ص 2113

كنا قد حملنا فيما تقدم طادلا كان فقد االدراك او االختيار من جهة واالصابة بعاىة العقل من جهة     
اخرى يرتبطان ببعضهما برابطة العلة بالسلوك فهما _ قدر تعلق االخر بتطبيق احكام عاىة العقل 

ن بوجود االخر فالقانون عنصران متكامالن لشرط واحد ال قيمة من الناحية القانونية الحدمها اذا مل يقًت 
ال يأخذ ايضاً عند تطبيق االحكام العاىة العقلية باي نوع من انواع االدراك او االختيار فقد توجو حالة 

 .(1)من فقد االدراك او حرية االختيار او ان تكون نتيجة االصابة بعاىة عقلية 

ب اجلردية اذا ثبت ان ادلتهم كان وقت ىذا والبد الذكر يف ان اجلنون او عاىة العقل الطارئة عقب ارتكا
ارتكاب اجلردية متمتعًا ب االدراك واالرادة مث فقدىا بعد ذلك جلنون او عاىة يف العقل فان ادلسئولية 
تبقى قائمو ال تتأثر بظروف اجلنون او العاىة بعد ان ارتكب اجلردية على اهنما يؤثران يف ىذه احلالة على 
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ن تتوقف اجراءاهتا وال يعاد استمرارىا اال بعد ان يعود اىل ادلتهم رشده اجراءات الدعوى اذا تعُت ا
بدرجة سبكنو من الدفاع عن نفسو ويتعُت على ىذه احملكمة ىذه احلالة ان تضع ادلتهم ربت احلراسة يف 

ق احدى ادلؤسسات الصحية احلكومية ادلعدة لألمراض العقلية اذا كان متهماً جبردية ال جييز القانون اطال
سراحو فيها بكفالة اما يف سوى ذلك من اجلرائم فيوضع يف مؤسسة صحية حكومية او غَت حكومية 
على نفقتو بطلب من ديثلو قانونًا او على نفقة ذويو بكفالة شخص ضامن وتكليف جلنة طبية رمسية 

 .(2)( اصول احملاكمات اجلزائية 331_231بفحصو وتقدمي تقرير عن حالتو العقلية )ادلادتان 

 ومن شروط انتفاء ادلسئولية اجلنائية بسبب اجلنون او العاىة العقلية :. 

:.ان يكون من شان اجلنون او العاىة العقلية فقد االدراك : وبعبارة اخرى ان تكون ملكة الشرط االول 
احلالة فان العقل متعطلة سبامًا حبيث تعدم االدراك كليًا فاذا ثبت ان اجلاين قد ارتكب اجلردية وىو هبذه 

 مسئوليتو تسقط وتغلق الدعوى.

 

________________________________ 

 .132،ص 1982(_د. ضاري خليل محود، "اثر العاىة العقلية يف ادلسئولية اجلزائية" ، دار القادسية للطباعة ، 1)

  .332_331ري _ بغداد ،دس، ص ، دار السنهو 1(_د. فخري عبد الرزاق صليب ،" شرح قانون العقوبات _ القسم العام ، ط2)

 

جيب النتفاء ادلسئولية اجلنائية ان  معاصرة اجلنون او العاىة العقلية لوقت ارتكاب الشرط الثاني :.
يكون اجلاين مصاباً باجلنون متقطعاً ال يظهر اال يف فًتات، ففي ىذه احلالة تقوم ادلسئولية يف فًتة االفاقة 

 .(1)وتنتفي يف فًتة االصابة 

 المطلب الثاني

 معاصرة فقد االدراك الرتكاب الجريمة
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عندما يفقد االنسان قدرة االدراك يصلح ىذا سببًا النتفاء ادلسئولية ويعرف االدراك ايضًا )التميز( او 
)الشعور( ومهما يكن من امر فهوه قدرة االنسان على فهم ماىية ما يصدر عنو من افعال وتقدير 

على ادلصاٌف االجتماعية ، اما االختيار فيعرف بانو قدرة االنسان على نتائجها من حيث خطورهتا 
ادلفاضلة بُت البواعث اليت تدفعو اىل اجلردية وتلك اليت سبنعو عنها وان يسلك وفقًا الختياره اي اهنا قدرة 

 .(2)الشخص على تكييف فعلو وفقا دلا يقتِضو القانون 

لية وفقده على اثر االدراك واالختيار ال يكفي امتناع ادلسئولية عن ان اصابة اجلاين باجلنون او العاىة العق
الفعل )اجلردية( الذي ارتكبو بل ال بد بذلك ان يكون الفعل ادلرتكب احملقق للجردية قد ارتكب خالل 
الوقت الذي كان فاقدًا االدراك او الشعور بسبب اصابتو وقد نصت التشريعات اجلنائية واحلديثة على 

منو :) ال يسئل جزائيًا من   61رط ومنها قانون العقوبات العراقي حيث نص صراحة يف ادلادة ىذا الش
 .(3)كان وقت ارتكاب اجلردية فاقد االدراك واالرادة )اجلنون(......(

 

______________________ 

 . 346، ص 1969، بَتوت _لبنان،  1(_د. محيد السعدي ، " قانون العقوبات _ القسم العام "،ط1)

 .374(_د. فخري عبد الرزاق الصليب ، مصدر سابق ، ص 2)

 .367_366(_د. علي حسُت خلف ، مصدر سابق ، ص 3)

يفقد االدراك بسبب اجلنون او العاىة العقلية وايضاً بسبب الشذوذ العقلي . اما فقد االدراك الناتج عن 
حالة فقد االدراك او االرادة بسبب تناول ادلواد ادلسكرة او ادلخدرة تكلم قانون العقوبات العراقي عن 

:)ال يسئل جزائيًا من كان وقت ارتكاب 61( من تقول ادلادة 61_61مسكر او سلدر يف ادلادتُت )
 اجلردية فاقد االدراك او االرادة....

بسبب كونو يف حالة سكر او زبدير نتج عن مواد مسكرة او سلدرة اعطيت لو قسرًا او على غَت علم 
 (هبا....
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:) اذا كان فقد االدراك واالرادة ناذباً عن مواد مسكرة او سلدرة تناوذلا اجملرم باختياره وعلمو 61اما ادلادة 
عوقب على اجلردية اليت وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت وقعت منو بغَت زبدير او مواد 

ة اليت وقعت منو ذلك ظرفًا مشدداً مسكرة . فاذا كان قد تناول ادلسكر او ادلخدر بغية ارتكاب اجلردي
.ان فقد االدراك او االرادة بسبب السكر او التخدير والسكر قد يكون اختياراً او قد يكون (1)للعقوبة (

 .(2)غَت اختياري وذلذا التقسيم امهية قانونية من حيث تصريح ادلشرع باحلكم اخلاص 

حالة السكر الغَت اختياري وامنا تثور ادلشكلة بالنسبة  ان االمر يبدي واضحاً بالنسبة المتناع ادلسئولية يف
دلدى اعتبار السكر االختياري مانعًا من موانع ادلسئولية ايضًا باعتباره يشًتك مع السكر غَت االختياري 
يف االثر حيث يًتتب عليها فقدان االدراك واالرادة اجلديرين المتناع ادلسئولية اجلنائية . ودبا ان السكر 

 اختياري مانع للمسئولية البد من التطرق اليو واىل اىم شروطو ومن ىذه الشروط ىي :. الغَت

ان يتناول ادلتهم مواد مسكرة او سلدرة قهرًا عنو او على غَت علمًا هبا وىكذا اما ان جيرب :.  اوال
درة يف فمو . الشخص على تناول ىذه ادلواد سواء بالقوة بان تقيد حركتو وتوضع ادلواد ادلسكرة او ادلخ

او ان الشخص قد يقبل حقنو طوعًا دبادة سلدرة يف حالة حاجتو لعمليو جراحية وتستلزم ذلك ويصبح 
    ذلك فقد االدراك او االرادة اضطرارياً ويدخل يف حكم السكر الغَت اختياري .

________________________ 

 . 371د. علي حسُت خلف ، مصدر سابق ، ص (_1)

 .332عبد الرزاق ، مصدر سابق ، ص د. فخري (_6)

:. ان يؤدي تناول ادلتهم للمواد ادلسكرة او ادلخدرة قصرًا عنو او على غَت علم هبا فقدانو االدراك  ثانياً 
 او االرادة .

 .(1):. تعاصر فقدان االدراك واالرادة نتيجة السكر غَت االختياري مع ارتكابو اجلردية ثالثاً 

اما بالنسبة للسكر االختياري فيعرف بانو حالة نفسية عارضة من فقد الشعور او االختيار او وجد فيها 
الشخص نفسو خبطئو يف ىذه احلالة بعكس احلالة السابقة نفًتض ان ادلادة ادلخدرة قد تناوذلا الشخص 

 الكحول   ان ادلقصود ىو . ولكن ما ادلقصود بان اجلاين كان ربت تأثَت(2)بارادتو او عن حالة طبيعية 
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ان اجلاين كان ربت تأثَت السكر كان العامل ادلتسلط على ادراكو حبيث كان فاقدًا  اليو فقدانًا كاماًل 
. ولكن ليس تناول ادلواد ادلخدرة او ادلسكرة قسرًا او على غَت علم يف ذاتو (2)وقت ارتكاب اجلردية 

ا سبنع ادلسئولية بسبب ما يًتتب على اي منهما من فقد االدراك ولوحده مانعًا من ادلسئولية اجلنائية وامن
او االختيار او كليهما معًا . ذلك ان ىذه العلة يف احلقيقة ىي اليت سبنع ادلسئولية ولوالىا دلا رفعت او 
اً منعت ، ما يًتتب عليو انو لو تناول اجلاين ادلواد ادلسكرة او ادلخدرة قصراً او من دون علم وبقي زلتفظ

بكامل ارادتو او اختياره فال سبنع ادلسئولية بل يبقى مسئواًل عن مجيع اعمالو وتصرفاتو . وفقد االدراك او 
االختيار امنا يعٍت احلرمان الكلي من احدمها كي ينتج اثره ودينع ادلسئولية اما اذا كان احلرمان جزئي فال 

 .(3)و على ضلوىا دينع ادلسئولية ما دام يكفي لفهم اعمالو وتوجيو ارادت

_ تكلمنا سابقاً عن االدراك وعالقتو بادلسئولية فًان فاقد االدراك ال يسئل جنائياً وال بد ايضاً من معرفة 
االدراك وعالقتو باألساس ويراد باألدراك او التميز ىنا ىو استعداد الشخص او قدرتو على فهم طبيعة 

مصطلح االدراك يطلق على العملية الفعلية اليت تتم هبا  افعالو وتقدير نتائجها . اما يف علم النفس فان
معرفتنا للعامل اخلارجي عن طريق ادلنبهات احلسية اي انو نوع من انواع االستجابة وىذا يعٍت ان 

 االحساس لو صلة باألدراك . 

_____________________ 

.42_41(_د. حسُت مصطفى زلمد ، مصدر سابق ،ص 1)  
 1999، دار اذلدى للمطبوعات _بَتوت _لبنان ، 1"نظم القسم العام يف القانون العقوبات" ،ط(_د. جالل ثروت ، 2)

  .392ص 

 .373، د. علي حسُت خلف ، مصدر سابق ، ص 372(_د. عبد الستار الربزكان ، مصدر سابق ، ص 3)

 (1)_ ان االستجابة تتوقف على :.

 _ طبيعة ادلنبو اخلارجي .1

 الراىنة للشخص وتفكَته احلايل ._ احلالة الشعورية 2

 _ذباربو السابقة اعلى استخدامو دلعلوماتو السابقة .3

 (6)_ ومن ىذه االمراض :.
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 _ امراض احلواس دبختلف انواعها .1

 _ امراض اجلهاز العصيب .2

 _ االمراض النفسية والعقلية.3

 موقف المشرع العراقي من موانع المسئولية الجزائية 

 واالرادة _ فقد االدراك1

ردية فاقد االدراك او االرادة جلنون او عاىة يف العقل او بسبب  ال يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب اجل
كونو يف حالة سكر او زبدير نتجت عن مواد مسكرة او سلدرة اعطيت لو قسراً او على غَت علم منو ، 

غَتىا سوى نقص او ضعف يف االدراك او أو ألي سبب اخر يقرر العلم انو يفقد االدراك أو ادلخدرة او 
 (3)االرادة وقت ارتكاب اجلردية عد ذلك عذراً سلففاً 

اذا كان فقد االدراك او االرادة ناذبًا عن مواد مسكرة او سلدرة تناوذلا اجملرم باختياره وعلمو عوقب على 
 ير او سكر ) صدراجلردية اليت وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منو بغَت زبد

_______________________ 

 .27، ص 1989(_ د. صاٌف شيخ كمر ، " اجلوانب النفسية والعقلية للجردية" ، دار الشؤن الثقافية ، 1)

 .29(_ نفس ادلصدر ، ص 2)

 .61ادلادة 1969( لسنة 111(_ قانون العقوبات العراقي رقم )3)

حول عدم اعتبار حالة تناول ادلسكر بأرادة الفاعل  1981/9/15لسنة 1477ادلرقم رللس الثورة 
 واختياره عذراً سلففاً للعقوبة يستدعي الرأفة 

 بةو للعقفاذا كان تناول ادلسكر او ادلخدر عمدًا بغية ارتكاب اجلردية وقعت منو عج ذلك ظرفًا مشددًا 
(1). 

 االكراه _ 2

 .(2)ال يسئل جزائياً من اكرىتو على ارتكاب اجلردية قوة مادية او معنوية مل يستطع دفعها 
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 الضرورة _3

او مالو او مال غَته من خطر جسيم ال يسئل جزائيًا من ارتكب جردية اجلأتو اليها ضرورة وقاية نفسو 
ان يكون الفعل ادلكون زلدق مل يتسبب ىو فيو عمدًا ومل يكن يف قدرتو منعو بوسيلة اخرى وبشرط 

 .(3)للجردية يتناسب وحالة الضرورة 

 _ السن 4

 ال تقام الدعوى اجلزائية على من مل يكن وقت ارتكاب اجلردية قد امت السابعة من عمره .

/  2/ 1979يف  218يثبت السن بوثيقة رمسية وللقاضي دبوجب قرار رللس قيادة الثورة ادلنحل ادلرقم 
ة ان يهمال الوثيقة اذا تعارضت مع ظاىر حال احلدث وحيياله اىل الفحص الطيب التحقيق و احملكم 21

 .(4)لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او ادلختربية او بأية وسيلة فنية اخرى 

 

____________________________ 

 .61(_ قانون العقوبات العراقي ادلادة 1)

 .9/15/ 1981ادلنشور يف  62انون العقوبات العراقي ادلادة ( ق2)

 .63(_ قانون العقوبات العراقي ادلادة 3)

 .64(_ قانون العقوبات العراقي  ادلادة 4)

 مسئولية االحداث 

على ان ) ال يعمل باألحكام اخلاصة  1962لسنة 64من قانون االحداث رقم 71نصت ادلادة 
مات اجلزائية اليت تتعارض مع احكام باألحداث الوارد ذكرىا يف قانون العقوبات وقانون اصول احملاك

 .(1)القانون يف االماكن اليت يطبق عليها (

يعترب حدثًا من كان وقت ارتكاب اجلردية قد امت السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة . واذا مل يكن 
 .(2)اعترب فىت احلدث وقتئذ قد امت اخلامسة عشر اعترب صبياً اما اذا كان قد اسبها ومل يتم الثامنة عشرة 
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___________________ 

 .71(_ قانون العقوبات العراقي ادلادة 1)

 .71(_ قانون العقوبات العراقي ادلادة 2)

 الخاتمة

حلمد هلل الذي اعانٍت على اسبام ىذا البحث ، ووفقٍت ألخراجو على ىذه الصورة ادلتواضعة اليت اسأل ا
وتوصيات ذلا  ناي ان اسجل اىم النتائج اليت توصلالقلم اجد من الالزم عل اهلل ذلا القبول ، وقبل ان اضع

 وذلك كما يلي : لبحث ، من خالل انرى انو من الالزم ذكرىا 

 _ النتائج 1
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 أ_ ان اساس قيام القانون ىو لفرض العقوبة دلن خيالفو من االشخاص .

 سواء كان فاقد االدراك او التميز. ب_ يعفى من العقوبة كل من كان لديو عارض من عوارض االىلية

 حُت ارتكاب اجلردية . _ جيب معاصرة فقد االدراك ج

د_ ىنالك عوارض من عوارض االىلية جيب الوقوف عليها للتأكد اهنا كانت معاصرة الرتكاب اجلردية  
 كاجلنون .

 _ التوصيات 2

 أ_ جيب ان يكون القانون سيف على رقبة كل رلرم .

ىذه العوارض حُت ارتكاب اجلردية ومراجعة كل من لو خربة يف تشخيص ىذه  ب_ جيب التأكد من
 احلاالت لتأكد من انو عارض دينع ادلسألة القانونية .

 ج_ جيب االنتباه اىل ادلخدرات وادلسكرات وتأثَتىا على اجملتمع .

 .د_ اىم ما جيب ذكره ىو ان يكون القانون ميزان عدل يف مواجهة اجلميع

 

 المصادر

 القران الكريم

 .1998_د. أشرف توفيق مشس الدين ، مبادئ القانون اجلنائي ، دار النهضة العربية _ القاىرة ، 1

 .1985_1981، مطبعة عصام _ بغداد ،  8_ د. أبراىيم السامرائي ، معجم العُت ، ط2

 .2111_لبنان ،  رات احلليب _ بَتوت، منشو  1_ د. أمُت مصطفى زلمد ، قانون العقوبات ، ط3

، دار اذلدى للمطبوعات _ بَتوت  1_ د. جالل ثروت ، نظم القسم العام يف قانون العقوبات ، ط4
 .1999_ لبنان ، 
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 .2113حسُت خلف ، ادلبادئ العامة يف قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري _ بغداد ، علي د.  _5

 .1969، بَتوت لبنان ،  1ط_د. محيد السعدي ، قانون العقوبات القسم العام ،  6

، دار النهضة العربية _ القاىرة _ 1_ د. عبد العظيم مرسي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ج7
 .2116مصر ، 

_ د. عميد حسُت مال اهلل ، مسئولية االدة والرؤساء والدفع بطاعة االوامر العليا ، القاىرة _ مصر ، 8
2113. 

 .1989انب النفسية والعقلية للجردية ، دار الشؤن الثقافية ، _ د. صاٌف شيخ كمر ، اجلو 9

 .1982خليل محود ، اثر العاىة العقلية يف ادلسئولية اجلزائية ، دار القادسية للطباعة ،  _ د. ضاري11

، دار السنهوري _ بغداد  1_ د. فخري عبد الرزاق صليب ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط11
 ، دس .

 .2111، دار صادر _ بَتوت _ لبنان ،  1زلمد مكرم بن منظور ، لسان الرب ، ط_د. 12

 .2118،  2د. زلمد البوشواي ، ادلسئولية ادلدنية ، ط_13

، دار ادلطبوعات _ مصطفى زلمد ، ادلسئولية اجلزائية واجلزاء اجلنائي يف القانونُت ادلصري والكوييت 14
 .2113اجلامعية _ بَتوت _ لبنان ، 

 .1998ت ، دار الثقافية االردنية ، _ د. كامل السعيد ، شرح االحكام العامة يف قانون العقوبا15

د. طاىر عبد الغالم امام منصور ، اجلرائم ادلرتكبة ضد االنسانية ومدى ادلسئولية القانونية الدولية _ 16
 .2115عنها ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق _ جامعة عُت الشمس ، 

 .2111نوفل علي الصفو استاذ القانون اجلنائي / زلاضرة القيت على طلبة اجلامعة / _ د. 17

 .15/ 9/  1981لسنة  1477_ قانون العقوبات العراقي ادلرقم 18
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