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 المبحث الخامس

 صغر السن
بما ان اساس المسؤولية الجنائية ىو توافر االدراك واالختيار لدى الشخص وان      
ال يوجد في االنسان  (التمييز)وان االدراك , منيما ينفي ىذه المسؤولية  أليفقده 

طفرة واحدة بل يكتسب تدريجيا منذ الميالد الى ان تكتمل مالكاتو الذىنية , ومع ىذا 
يمنع فيو من مساءلة الصغير  معيناً  ناً لمشرع الجنائي عمى تحديد سالواقع عمل ا

عمى افتراض عدم ادراك الصغير لماىية العمل االجرامي  تأسيساجنائيا قبل اتماميا 
راك فان اتميا توافرت لمصغير المسؤولية ولكن بصورة ناقصة لقيام االد ,  وعواقبو

لمسؤولية تتدرج يعين لو مسؤولية مخففة وتبقى ىذه ا ئذزئي غير الكامل لديو وعندالج
 .االدراك العمالو  الى ان يدرك تمام

 
 صغر السن المانع من المسؤولية الجنائية 

ييز ان عمة امتناع مسؤولية الصغير ىي انتفاء التمييز لديو , حيث يتطمب التم     
توافر قوى ذىنية قادرة عمى تفسير المحسوسات وادراك ماىية االفعال وتوقع اثارىا , 
وىذه القوى ال تتوافر اال اذا نضجت في الجسم االجزاء التي تؤدي تمك العمميات 

مسؤولية  عدمالذىنية ,لذلك قرر المشرع العراقي بموجب قانون رعاية االحداث 
عة من العمر , وعدم بموغو بذلك قرينة قانونية قاطعة عمى التاس الصغير الذي لم يتم

عدم االدراك وال تقبل الجدل واثبات العكس بحكم القانون , والعبرة في تقرير سن 
 المتيم في ىذه الحالة ىي بوقت ارتكاب الجريمة ال وقت الحكم بالدعوى .

مسؤوال عن سؤولية واصبح التاسعة من العمر زال عنو مانع الم ريصغفان اتم ال    
افعالو التي ارتكبيا , اال ان ىذه المسؤولية تكون جزئية )مخففو( الن ادراكو يكون 

اث حتى بموغ الشخص سن الثامن عشر فييا جزئيًا وىي ما تسمى بمسؤولية االحد
مسؤولية بسبب الان امتناع مسؤوليتو الجنائية كاممة , ومع ذلك ف وتصبحيتم ادراكو ف

ال يوثر في مسؤولية الصغير المدنية اذ يبقى مسؤوال عن االضرار صغر السن 
 ية التي يحدثيا ويمزم بالتعويض .الماد
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 )مخففات المسؤولية (حالة المسؤولية الجزئية 

 يفقد فييا الجاني ادراكو او ارادتو بصورة مطمقو , اما ىناك حاالت كثيرة ال    
لثبوت تمتعو ببعض االدراك او االرادة وقت ارتكاب الجريمة , واما لعدم توافر بعض 

ىمية بسبب نقص االدراك او االرادة , الشروط التي يتطمبيا القانون الفتراض فقد اال
ليذا ينبغي ان تنخفض  انعداميانقص الممكات ال ع منطق فكرة وذلك ما يتمشى م

درجة االثم او الخطأ تبعا لنقص  تنقصودرجة مسؤولية الجاني بنفس القدر الذي 
من  06, وىذا ما قررتو المادة االدراك او االرادة وىذه ىي فكرة المسؤولية الجزئية 

 قانون العقوبات .
  


