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 المبحث الثاني

 بسبب السكر او التخدير لتناول مواد مسكرة او مخدرةاك او االرادة ر فقد االد
منو , ومن  06- 06تكمم قانون العقوبات العراقي عن ىذه الحالة في المادتين      

وط االطالع عمى ذلك يظير انو يشترط لتحقق مانع المسؤولية بسبب تمك الحالة الشر 
 التالية :

 
 تناول المواد المسكرة او المخدرة قسرًا او عن غير عمم  -1

ويقصد بالمواد المسكرة والمخدرة تمك المواد التي يؤدي تعاطييا الى فقد الوعي    
او التخدير الذي تحدثو , وال عبر بنوعيا كالخمور وانواعيا كما يدخل فييا  لإلسكار

بوسيمة اخذىا سواء  هيرويين , كما ال عبر المواد المخدرة كالحشيش واالفيون وال
د المسكرة اول الموااو الشرب او الحقن او الشم , وما يمنع المسؤولية عند تن باألكل

اذا كان التناول قد حصل قسرا او عمى غير عمم من الجاني , مما يعني  او المخدرة
 ان التناول االختياري ليا ال يمنع المسؤولية الجنائية .

او ما  باإلكراهىو اخذ الشخص لممادة المسكرة او المخدرة  قسراً  بالتناولد والمقصو 
او ان يتناول الشخص تمك المواد ويجيل في حكم االكراه كضرورة العالج , 

رة والمسكرة وتناول المواد المخد انيا مسكرة ستفقده وعيو , يعمم الخواصيا وبالتالي 
عمى ارتكاب الجريمة فانو يحقق ظرفا مشددا لمعقوبة ,  باإلصراراذا كان مسبوقا 

واثبات حالة السكر مسالة موضوعية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع دون الرقابة 
 عمييا من قبل محكمة التمييز .

 
  فقد االدراك او االرادة  -2

من فقد  اول المواد المسكرة او المخدرة ع المسؤولية بسبب ما يترتب عمى تننتمت    
او االختيار او كمييما معًا , فذلك ىو العمة الحقيقية من منع المسؤولية  لإلدراك

محتفظا بكامل ادراكو  الجانيبقي , فاذا  المسؤولية الجنائية  ىا لما رفعتولوال
اوليا قيرا او من دون عمم , وفقد واختياره فال تمتنع عنو المسؤولية حتى وان تن

يقتضي الحرمان الكمي من  مسؤوليةاالختيار حتى ينتج اثره ويمنع الاالدراك و 
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يصح ان يكون سببا  لكنو ولية ؤ احدىما , اما اذا كان الحرمان جزيئا فال يمنع المس
 . العقوبةلتخفيف 

 
 ادة الرتكاب الجريمةمعاصرة فقد االدراك واالر  -3

المتناع المسؤولية عن الجريمة ال بد ان يكون ارتكاب الجريمة قد وقع خالل     
, خديرتلسكر او الا االرادة بسبباو  لإلدراك اً الوقت الذي كان فيو الجاني فاقد

وتطبيق ىذا الشرط يقتضي تحديد وقت ارتكاب الجريمة ثم التحقق من حالة الجاني 
مسؤوليتو امتنعت  كان فاقد االدراك او االختيار فاذا ظير انو في ىذا الوقت ,

   الجنائية واال فال انطباق لمنص عمى حالتو .

 

     


