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 موانع المسؤولية الجنائية

 بانها الحاالت التي ينتفي فيها االدراك او االختيار او كميهما معالمسؤولية اتعرف موانع       
ولم يضع معيار ,  (06-06 ), وتكمم قانون العقوبات العراقي عن موانع المسؤولية في المواد

مسؤولية الجاني , وىذه  تعاما ليا بل نص عمى اسباب مختمفة اذا توافر واحدا منيا امتنع
االسباب ىي فقد االدراك او االرادة لجنون او عاىة بالعقل , غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد 

 كراه , حالة الضرورة , صغر السن مخدرة او مسكرة , اال

واذا جاءت موانع المسؤولية في التشريع العراقي عمى سبيل الحصر فان ذلك ال يمنع من    
تطمب االمر عند تفسير نصوصيا , وىذا ال يخل بمبدأ  اذاالواسع او القياس  المجوء الى التفسير

 قانونية الجرائم والعقوبات .

فيي تتصل بالفاعل وال شأن ليا بالجريمة مما  , وتعتبر موانع المسؤولية ذات طبيعية شخصية  
ء , اما االثر يترتب عميو انيا ال تنتج اثرىا اال فيمن توافرت فيو من الجناة فاعمين او شركا

 عن الجاني الذي توافر فيو مانع المسؤولية , واذا جنائيةمييا فيو اسقاط المسؤولية الالمترتب ع
غير ان ىذا ال يمنع من جواز اتخاذ التدابير االحترازية  , ت المسؤولية زالت العقوبة تبعا ليا لزا

متحقق وقت يجب ان يكون اثره , وألجل ان ينتج مانع المسؤولية  اذا وجدت ليا ضرورة
 ارتكاب الجاني لفعمو وليس وقت تحقق النتيجة االجرامية .

 التي : اوىي ك 6خمس ما حددىا قانون العقوبات العراقيوموانع المسؤولية ك

 ة بسبب الجنون او عاهة في العقل اواًل: فقد االدراك او االراد

عدم مسؤولية المجنون ىي من ثمرات المدرسة التقميدية التي نادت بوجوب قيام  ةان فكر     
, وىذه  االمسؤولية الجنائية عمى االدراك واالختيار وبالتالي فان فقد أي منيما يمنع من قيامي

معممين ذلك بان المجنون خطر عمى , الفكرة عارضيا اصحاب المدرسة الوضعية )الجبريون( 
 وبل ال بد من اتخاذ اجراءات وقائية تجاى, نيا وليس من المصمحة ان يترك طميقا الجماعة وام

راي من نفسو , وىذا االختالف بين المدرستين ادى الى ظيور  وتلحماية المجتمع منو ولحماي
ون جنائيًا , كما نادى في نفس الوقت باتخاذ االجراءات الوقائية ننادى بعدم مسؤولية المج وسط

لقوانين الجنائية طريق الراي الوسط اماعة من شروره , وقد سمكت اغمب ضده كي تحمى الج
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حكمة اذا وجدت مالذي تبنى مبدا عدم مساءلة المجنون واجاز لمومنيا قانون العقوبات العراقي , 
ان المجنون المجرم خطر عمى االمن ان تامر بإيداعو مصحا لألمراض العقمية ألبعاد شره عن 

 . الناس ومعالجتو

 يشترط المتناع المسؤولية في هذه الحالة ان تتوافر ثالثة شروط وهي : بذلك 

 اصابة المتهم بجنون او عاهة بالعقل -1
لم يعرف المجنون في غالبية التشريعات الجنائية الحديثة وانما ترك تحديد قيام      

فالجنون قد يكون لطب العقمي والنفسي , االخبرة من رجال  ألىلوتحقق حالة الجنون 
يعتبر الشخص فيو غير مسؤول عن االفعال التي يرتكبيا اثناء وجود  تقطعمؤقت م

حيث ترتفع فيو مسؤولية الجاني مطمقا ,  مطبق دائمحالة الجنون فقط , وقد يكون 
, والقاضي ىو الذي يقدر توافر حالة الجنون من عدميا مستعينًا براي الطبيب الخبير 

في مساءلة موضوعية واقع  ألنوالتمييز وال يخضع رأي محكمة الموضوع لرقابة محكمة 
 ال قانونية .

نموه  العصبي بعدمي حالة المخ او الجياز فيي كل مرض يؤثر ف العاهة العقميةاما 
ال يصل الى حد الجنون مثل الصرع واليستيريا  تأثيرانمو طبيعي فيؤثر عمى وظائفيما 

 واليقظة النومية .
 فقد االدراك او االرادة -2

عقمية يجب ان تترتب عمى أي حتى تمتنع المسؤولية بسبب الجنون او العاىة ال    
ب عميو انو اذا وقع الجنون او او االختيار او كمييما , مما يترت لإلدراكفقدان  منيما
ىة العقمية ولم يترتب عمييا فقد االدراك او االختيار وقت ارتكاب الفعل الجرمي بقي العا

لعدم تحقق العمة في منع المسؤولية , فعاىة الحمق  رغم ذلك ا مسؤوال جنائيًا مصاحبي
تؤدي الى المنع من  ال االدراك او االختيار وتبعا لذلك والسفو ال تؤدي الى فقد

المسؤولية الجزائية , فحدود المسؤولية تكون بمقدار ما احتفظ بو الجاني من ادراك او 
 اختيار يكفي لفيم اعمالو وتوجيو ارادتو .
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 الرتكاب الجريمةاالختيار  وافقد االدراك  معاصرة-3

لتحقيق امتناع مسؤولية الجاني عن الفعل الذي ارتكبو البد من ان يكون الفعل      
او  لإلدراكالمرتكب المحقق لمجريمة قد حدث خالل الوقت الذي كان فيو الجاني فاقد 

المكون  الشعور بسبب اصابتو , وتطبيق ىذا الشرط يقتضي تحديد وقت ارتكاب الفعل
 لمجريمة ثم التحقق من حالة المتيم في ىذا الوقت .

 
فاذا تحققت الشروط الثالثة سالفة الذكر امتنعت المسؤولية الجنائية عن المتيم      

 والرأي الغالب حديثاسواء كانت جناية او جنحة او مخالفة , عمدية او غير عمدية , 
 نية . ىو ان امتناع المسؤولية ال يعفي من المسؤولية المد

           


