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المستخلص

(Driving

تعد قيادة املركبات حتت ت�أثري الكحول واملخدرات
 )under the influence; DUIجرمية وفق العديد من قوانني الدول،
وت�شكل القيادة حتت ت�أثري الكحول عام ًال مهم ًا يف زيادة خطر وقوع
احلوادث املرورية ،ف�ض ًال عن �شدة الإ�صابات وعدد الوفيات التي تنجم
عن ذلك .ورغم ذلك ميتلك عدد قليل من الدول نظام مراقبة متطور
ملراقبة القيادة حتت ت�أثري الكحول يف جميع احلوادث املرورية.
ت�ستعر�ض هذه الدرا�سة القيم احلدية لرتكيز كحول الدم (Blood
 )Alcohol Concentration; BACوت�أثري الكحول �أثناء قيادة
املركبات ،حيث تختلف الدول فيما بينها يف حتديد مفهوم القيادة
حتت ت�أثري الكحول ،وتعتمد قيم حدية قانونية خمتلفة لـ  BACالنعقاد
الكلمات املفتاحية :علوم الأدلة اجلنائية ،القيادة حتت ت�أثري
امل�ؤثرات العقلية ،تركيز كحول الدم ،قانون العقوبات واملخالفات،
�أملانيا ،الدول العربية.
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امل�س�ؤولية اجلنائية وتوقيع العقوبات ،وتختلف �أي�ض ًا يف حتديد متطلبات
كل من ُم�س ِّببي و�ضحايا حوادث املرور .وتناق�ش الدرا�سة الأهمية
فح�ص ٍ
القانونية للقيم احلدية لـ  BACيف قانون العقوبات الأملاين ،حيث
يعتمد امل�شرع الأملاين على القيمة احلدية  0.5 mg/gلـ BAC
والرتكيز احلدي لكحول هواء الزفري  0.25 mg/Lكقيم حدية لتوقيع
العقوبات وفق قانون املخالفات الأملاين� ،أما قانون العقوبات الأمل ــاين
(القانون اجلنائي) يعتم ــد القيمة احلدية الأدنى  0.3 mg/gلـ BAC
لعدم ال�صالحية الن�سـ ـ ـ ــبية لقيادة املركبات ,و  1.10 mg/gلعدم
ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات ( 1.60 mg/gل�سائقي الدراجات
الهوائية) ،ويعتمد القيمة احلدية الأدنى لدرجة ال�ضعف ال�شديد للقدرة
على التحكم وال�سيطرة مبقدار  ،2.00 mg/gوالقيمة احلدية الأدنى
لدرجة غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة مبقدار ،3.00 mg/g
وتختلف العقوبات املقررة وفق ًا لهذه القيم احلدية.
يف املقابل تعتمد ثمان دول عربية فقط على قيم حدية لـ BAC
لتوقيع العقوبة يف املخالفات املرورية ،ففي الأردن ُيعتمد الرتكيز
مبقدار  )0.08 g/dL( 0.75 mg/gكقيمة حدية ،ويف الإمارات
العربية املتحدة مبقدار  )0.01 g/dL( 0.094 mg/gكقيمة حدية،
�أما القانون امل�صري ال يعتمد القيم احلدية لرتكيز الكحول يف تطبيق
املخالفات �أو العقوبات و�إمنا يعد وجود الكحول يف الدم بغ�ض النظر عن
تركيزه وت�أثريه �شرط ًا كافي ًا لتوقيع العقوبات� ،سوا ًء يف قانون املرور �أو
قانون العقوبات.
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German traffic law (Administrative Offences Act),
which stipulates a BAC value of 0.50 mg/g and a breath
alcohol value of 0.25 mg/L as a marginal value for the
application of punitive measures. German criminal law
defines the minimum BAC values of relative unfitness
to drive and absolute unfitness to drive as 0.3 mg/g
and 1.10 mg/g, respectively (1.60 mg/g for cyclists).
The minimum BAC values representing significant
impairment and absolute impairment in criminal cases
are 2.00 mg/g and 3.00 mg/g, respectively. Different
penalties and legal consequences result according to
the BAC level of an offender.
In contrast, only eight out of twenty-two Arab
countries recognize BAC limit values only in traffic
laws. In Jordan, the BAC limit is 0.75 mg/g (0.08 g/dL)
and in the UAE, it is 0.094 mg/g (0.01 g/dL), while
Egyptian law does not recognize BAC values in the
application of sanctions: the mere presence of alcohol

وعليه تو�صي هذه الدرا�سة امل�شرعني يف الدول العربية ب�ضرورة
االعتماد والن�ص على القيم احلدية لرتكيز كحول الدم عند ارتكاب �أي
جرمية حتت ت�أثري املواد الكحولية بوجه عام وخمالفات املرور ب�صفة
 ومراعاة مبد أ� التدرج يف امل�سئولية اجلنائية عند ارتكاب �أي،خا�صة
 كما تو�صي بقوننة الإجراءات.جرمية حتت ت�أثري املواد الكحولية
 وقتBAC التحليلية واحل�سابية الكفيلة باحل�صول على نتائج موثوقة لـ
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Accordingly, this study encourages lawmakers
in Arab countries to define the limit values for BAC
when investigating any crime in general and traffic
offenses in particular, in close cooperation with
forensic Pathologists and toxicologists. It urges
them to consider different BAC and their effects in
relation to traffic offenses. It also encourages them
to take into account the principle of hierarchy in
criminal liability when a crime is committed under
the influence of alcohol.
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Abstract
Driving under the influence (DUI) of alcohol or
drugs is a crime or offense according to the laws
of most countries. DUI increases the risk of traffic
accidents as well as the severity and outcome of
injuries that result from them. Some countries have
a sophisticated control system to monitor DUI of
alcohol in all traffic accidents. There is variation
between different countries regarding the concept of
driving under the influence of alcohol as well as the
legal limits of Blood Alcohol Concentration (BAC)
and the requirements to test the victims of accidents.
This paper reviews the limit values for BAC in

بكداش وآخرون

تعد قيادة املركبا ت حتت ت�أثري الكحول واملخدرات (�Driving un

� )der the influence; DUIأو قيادة املركبات �أثناء حاالت الت�سمم
( )Driving while intoxicated; DWIخمالفة �أو جرمية تخت�ص
بت�شغيل وقيادة املركبات حتت ت�أثري الكحول �أو امل�ؤثرات العقلية �أو
املخدرات الأخرى مبا يف ذلك العقاقري املن�شطة وتلك التي يقوم
الأطباء بو�صفها ،بحيث يبلغ الت�أثري امل�ستوى الذي يجعل قائد املركبة
غري قادر على ت�شغيل وقيادة املركبة ب�أمان .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن
�أغلب الأ�شخا�ص الذين يتلقون العديد من املخالفات املتعلقة بقيادة
املركبات حتت ت�أثري امل�ؤثرات العقلية يعانون من �إدمان الكحول [.]1,2
وعلى الرغم من وجود عدد من الدول التي ُيحظر فيها الكحول،
ف�إن القيادة حتت ت�أثري الكحول تبقى عام ًال مهم ًا يف زيادة خطر وقوع
احلوادث املرورية على الطرق ،ف�ض ًال عن ج�سامة الإ�صابات وزيادة عدد
الإ�صابات التي تنجم عن ذلك .وينعك�س اختالف معدل تناول الكحول
بني الدول على ن�سبة القيادة حتت ت�أثري الكحول فيها ،حيث �أظهرت
الأبحاث خالل العقود الأخرية �أن لدى قائدي املركبات حتت ت�أثري
الكحول خماطر �أعلى ب�شكل ملحوظ يف م�شاركتهم بحوادث الطرق
مقارنة مع قائدي املركبات الذين ال يتناولون الكحول .وقد وجدت
كميات كحول زائدة يف الدم عند حوايل  20%من قائدي املركبات
الذين عانوا من �إ�صـابات قاتلة يف معظم الدول ذات الدخل املرتفع
[� ،]3أي كانت قيـ ــم تركيز الكحول يف الدم (Blood Alcohol
 )Concentration; BACزائدة عن احلد القانوين .ويف املقابل؛
�أظهرت الدرا�سات يف الدول املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل �أن ن�سبة ما
بني  33%و  69%من قائدي املركبات الذين عانوا من �إ�صابات قاتلة
وما بني  8%و  29%من قائدي املركبات الذين عانوا من �إ�صابات غري
قاتلة قد تناولوا الكحول قبل وقوع احلادث املروري معهم [.]3
وتعرف القيم احلدية القانونية لرتكيز الكحول يف الدم ب�أنها قيم
حدية لرتكيز الكحول يف الدم يتطلبها القانون ك�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد
امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة �إذا مت جتاوز هذه القيم،
وغالب ًا ما ت�صدر هذه القيم على �شكل مواد قانونية من القانون الذي
يحدد املخالفات والعقوبات املرتتبة عليها� ،أو على �شكل �أو قرارات
الئحية تنفيذية .ويف الوقت الذي توجد فيه دول ال تعتمد على هذه القيم
احلدية يف حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية ،تختلف هذه القيم ب�شكل ملحوظ
يف الدول التي تعتمدها ،ما ينعك�س على حتديد امل�سئولية اجلنائية
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لل�شخ�ص عند قيادة املركبات حتت ت�أثري املواد الكحولية.
تهدف هذه الدرا�سة على وجه اخل�صو�ص �إىل ت�سليط ال�ضوء
على الأهمية القانونية لقيم الرتاكيز احلدية لكحول الدم يف القانون
اجلنائي الأملاين ،م�ستعر�ضة ت�أثري الكحول وطرق حتليله والقيم احلدية
القانونية املوافقة لتطبيق العقوبات وفق تدرج ت�أثري الكحول ،ومقارنة
ذلك مع القوانني العربية ممثلة بالقانونني امل�صري والإماراتي.

 .2استعراض القيم الحدية لتركيز كحول الدم
BAC
ميتلك عدد قليل من الدول نظام مراقبة متطور ملراقبة القيادة
حتت ت�أثري الكحول يف جميع حوادث ،وتختلف الدول فيما بينها
يف حتديد مفهوم القيادة حتت ت�أثري الكحول ،كما تعتمد قيم
حدية قانونية خمتلفة لـ  BACالنعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتوقيع
كل من ُم�س ِّببي
العقوبات ،وتختلف �أي�ض ًا يف حتديد متطلبات فح�ص ٍ
و�ضحايا حوادث املرور .ولهذه الأ�سباب ي�صعب �إجراء مقارنات
مبا�شرة بني الدول املختلفة فيما يخ�ص القيم احلدية لـ BAC
والأهمية القانونية املتعلقة بالقيادة حتت ت�أثري الكحول .ومثال ذلك
�أنه بني  26%و  31%من قائدي املركبات الذين عانوا من �إ�صابات
غري قاتلة يف جنوب �أفريقيا جتاوزت لديهم م�سـ ــتويات تركيز
كحول الدم القيم احلدية املقررة يف الدولة وهي 0.75 mg/g
[ ،]4ويف تايالند تقريب ًا  44%من م�صابي حـ ـ ـ ــوادث الط ـ ـ ــرق
جتاوزت لديهم قيم  BACالقيمة احلدية واملقدرة بقيمة mg/g
 ،]5[ 0.95و�أظهرت درا�سة �أخرى يف نف�س الدولة �أن القيادة حتت
ت�أثري الكحول كانت �سبب ًا م�شارك ًا يف  36%من حوادث الدراجات
النارية [ ،]6وي�صاب يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنوي ًا ن�صف
مليون �شخ�ص ويقتل حوايل � 17000شخ�ص كل عام يف حوادث
الطرق والتي يكون لت�أثري الكحول دور ًا فيها ،وتقريب ًا ما ن�سبته
 40%من حوادث الطرق لدى ال�شباب ترتبط بتناول الكحول [،]7
ويف ال�سويد وهولندا واململكة املتحدة يبلغ معدل الإ�صابات القاتلة
لدى قائدي املركبات والتي يتج ـ ــاوز فيها  BACالقيمة احلدية
املعتمدة حوايل  ،20%وتختلف هذه القيم وفق ًا لكل دولة منها وهي
 0.19 mg/gو  0.47 mg/gو  0.75 mg/gعلى التوايل [.]8
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 يف الدول العربية وعدد حاالت وفيات حوادث الطرق ون�سب حاالت وفيات حوادثBAC  القيم احلدية القانونية لرتكيز كحول الدم-1 جدول
.]11 ,10[ الطرق الواقعة حتت ت�أثري الكحول

Table 1- BAC limits, reported road traffic fatalities and % road traffic deaths involving alcohol in Arabic countries.

تطبيق اختبار
كحول التنف�س

*

BAC القيم احلدية لـ

Random
breath testing
carried out

لل�سائقني ال�شباب
واجلدد

 للعمومBAC القيم احلدية لـ

BAC limit – young
or novice drivers

Yes نعم

< 0.08 g/dL
(< 0.75 mg/g)

Yes نعم

2013;

BAC limit – general
population

الوفيات املتعلقة
بالكحول يف احلوادث
احلوادث املرورية القاتلة امل�سجلة
% املرورية
Reported road traffic

الدولة

Country

% road traffic
deaths involving
alcohol

fatalities

< 0.08 g/dL
(< 0.75 mg/g)

-

768* (81% M, 19% F)

Jordan الأردن

≤ 0.01 g/dL
(≤ 0.094 mg/g)

≤ 0.01 g/dL
(≤ 0.094 mg/g)

-

651* (86% M, 14% F)

UAE الإمارات

No ال

-

-

3%

86* (85% M, 15% F)

Bahrain البحرين

No ال

< 0.05 g/dL
(< 0.47 mg/g)

< 0.05 g/dL
(< 0.47 mg/g)

1%

1505* (84% M, 16% F)

Tunisia تون�س

Yes نعم

< 0.01 g/dL
(< 0.094 mg/g)

< 0.01 g/dL
(< 0.094 mg/g)

-

4540* (82% M)

Algeria اجلزائر

Yes نعم

< 0.08 g/dL
(< 0.75 mg/g)

< 0.08 g/dL
(< 0.75 mg/g)

-

-

Djibouti جيبوتي

No ال

-

-

-

7661* (88% M, 12% F)

Saudi Arabia ال�سعودية

Yes نعم

-

-

-

2349* (67% M, 17% F)

Sudan ال�سودان

Yes نعم

< 0.05 g/dL
(< 0.47 mg/g)

< 0.05 g/dL
(< 0.47 mg/g)

-

2118*** (80% M, 20% F)

Syria �سوريا

No ال

-

-

-

155*

Somalia ال�صومال

No ال

-

-

-

5963* (77% M, 23% F)

Iraq العراق

No ال

-

-

0.4%

913* (86% M, 14% F)

Oman �سلطنة عمان

Yes نعم

-

-

-

133* (68% M, 32% F)

Palestine فل�سطني

No ال

-

-

-

204* (90% M, 10% F)

No ال

-

-

-

11*** (73% M, 27% F)

Comoros جزر القمر

No ال

-

-

-

487** (88% M, 12% F)

Kuwait الكويت

Yes نعم

0.00 g/dL
(0.00 mg/g)

≤ 0.05 g/dL
(≤ 0.47 mg/g)

-

649* (77% M, 23% F)

Lebanon

No ال

-

-

2%

3606* (83% M, 17% F)

Libya ليبيا

Yes نعم

-

-

-

6700* (83% M, 17% F)

Egypt م�صر

Yes نعم

< 0.02 g/dL
(< 0.19 mg/g)

< 0.02 g/dL(< 0.19 mg/g)

3%

3832* (83% M, 17% F)

Morocco املغرب

-

-

-

-

204*

Muritania موريتانيا

-

-

-

2494* (86% M, 14% F)

No ال

**

2012;

***

2010; M, Male;  ;ذكورF, Female;  ;�إناثk0.1 g/dL = 0.943 mg/g

Qatar

Yemen

قطر

لبنان

اليمن
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�أما يف �أملانيا مت ت�سجيل  65000حالة من احلوادث املرورية التي
ارتبطت بتناول الكحول يف عام 2001م ،وت�سببت بوفاة � 909شخ�ص ًا.
وكانت النتائج املرتتبة على احلوادث املتعلقة بالكحول ج�سيمة ،حيث تويف
ما متو�سطه � 16شخ�ص ًا يف كل  1000حادث مروري نتج عنه �إ�صابات،
�أما نف�س العدد والنوع من احلوادث املتعلقة بالكحول �سببت وفاة 27
�شخ�ص ًا .ووفق ًا لإح�صائيات رابطة �شركات الت�أمني يف �أملانيا يالحظ دور
الكحول يف واحد من كل �أربعة حوادث مرورية خطرية على الرغم من
اجلهود الكثرية املبذولة يف حمالت الوقاية والتثقيف وو�ضع ال�ضوابط.
وقد انخف�ض عدد الوفيات ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات الأخرية ،حيث لقي
� 603أ�شخا�ص م�صرعهم يف حوادث ال�سري املرتبطة بالكحول يف �أملانيا
عام 2005م ما يعادل  11%من جمموع الوفيات على الطرق ،وانخف�ض
هذا العدد عام 2014م ب�شكل ملحوظ لي�صل �إىل  260متوفى [.]9
وعلى الرغم من م�شروعية تناول امل�شروبات الكحولية يف �أملانيا
ب�شكل عام ،ف�إن هناك تبعات قانونية لبع�ض حاالت تناوله مثل قيادة
املركبات حتت الت�أثري امل�سكر للكحول (الإيثانول)� ،أو ت�أثري حالة
ال�سكر على اجلاين بعد تناول الكحول وانعكا�س ذلك على انعقاد
امل�س�ؤولية اجلنائية.
وفيما يتعلق بالدول العربية فهناك ثمانية دول من �أ�صل اثنتني
وع�شرين دولة تعتمد قيم قانونية مطبقة يف قوانني ال�سري �صادرة على
�شكل مواد قانونية �أو قرارات الئحية تنفيذية ،ويو�ضح اجلدول  -1بع�ض
املعلومات املتعلقة بهذه القيم يف الدول العربية وعدد حاالت وفيات
حوادث الطرق ون�سب حاالت وفيات حوادث الطرق الواقعة حتت ت�أثري
الكحول وفق التقرير الدويل حلالة ال�سالمة على الطرق من الأمم
املتحدة لعامي  2013و2015م [.]10 ,11
�إن القيم احلدية لـ  BACالورادة يف اجلدول  -1واملعتمدة من
قبل الدول الثماين تعد قيم للتفريق بني العينة الإيجابية والعينة ال�سلبية
فقط ،وال ميكن تطبيقها يف تدرج امل�سئولية اجلنائية وفق ًا للت�أثري الذي
يوافق تركيز كحول الدم .ويالحظ �أن جترمي تناول الكحول يف بع�ض
الدول العربية وانخفا�ض معدل حوادث املرور املتعلقة بتناول الكحول
فيها مقارنة مع الدول الأخرى كان له الأثر الأكرب يف عدم االعتماد على
القيم احلدية لـ  BACيف قوانني هذه الدول مقارنة مع قوانني الدول
التي يرتفع فيها معدل احلوادث املرورية املتعلقة بتناول الكحول.

 .3تأثير الكحول
يعد الكحول (الإيثانول) من العقاقري املثبطة لوظائف اجلهاز
الع�صبي املركزي ،وهذا يعني ت�أخر يف الأداء الوظيفي العادي للدماغ
وبالتايل عدم قدرة متناول الكحول على �أداء مهامه ب�شكل طبيعي.
كما ي�ؤثر الكحول على مهارات معاجلة املعلومات عند ال�شخ�ص الذي
يتناوله �أو ما يعرف باملهارات املعرفية ،وكذلك ي�ؤثر على التن�سيق
بني اليد والعني �أو ما يعرف باملهارات احلركية .ويزيد تناول الكحول
قبل قيادة املركبات كثري ًا من �أخطار حوادث ال�سري و�إ�صابات الطرق
والوفيات ،وكلما زادت كمية الكحول التي يتم تناولها زادت ن�سبة
اخلطر والتعر�ض حلوادث ال�سري ،وهذا يعود �إىل ت�أ ُّثر العديد من
املهارات املطلوبة من �أجل قيادة �آمنة عند تناول الكحول ب�شكل �سلبي
(ت�صبح �ضعيفة) ،ومن هذه املهارات القدرة على التحكم والرتكيز
والفهم وحدة الب�صر ووقت رد الفعل ،ويو�ضح اجلدول  -2ت�أثري
الكحول على اجل�سم وفق قيم تركيز كحول الدم [ .]1 ,2ويت�ضح مما
�سبق �أن الكحول ي�ضعف الأداء �أثناء القيادة ،وبالتايل يزيد من خطر
احلوادث املرورية.
وال بد من الت�أكيد �أن للكحول �أي�ض ًا �آثار ًا كبرية يف مرحلة ما بعد
احلادث والتي ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار .حيث �أن الت�سمم الكحويل
الناجت عن تناول الكحول ُي�ص ّعب مهمة تقييم ومعاجلة امل�صابني،
فقد حتاكي �أعرا�ض الت�سمم الكحويل �أعرا�ض �إ�صابات الر�أ�س ،كما
يجعل امل�صاب مهي أ� لإ�صابات �أكرث حدة ،وكذلك الأمر بالن�سبة لأثر
التداخل الدوائي للكحول مع الأدوية الأخرى وخ�صو�ص ًا م�سكنات
الأمل واملنومات ،وقد ُي�سبب تناول الكحول م�ضاعفات خطرية نتيجة
ت�أثريه على جرعات التخدير �أثناء العمليات اجلراحية بعد احلوادث،
وي�ضاف �إىل ذلك ت�أثري الكحول على الأمرا�ض املزمنة ،واالحتمالية
الكبرية لوقوع �إ�صابات الحقة بعد احلادث [.]13
وحتتوي امل�شروبات الكحولية عادة �إىل جانب الإيثانول على بع�ض
الكحوليات املرافقة الأخرى وتعترب جمتمعة م�س�ؤولة عن نكهة وطعم
امل�شروب الكحويل (الروحي) [ .]14وحيث �أن الت�أثري امل�سكر لهذه
امل�شروبات يرجع يف الغالب �إىل حمتواها من الإيثانول ف�سي�ستخدم
م�صطلح الكحول كمرادف لـ “الإيثانول”.

األهمية القانونية لقيم التراكيز الحدية للكحول في الدم عند قيادة المركبات في القانون الجنائي األلماني؛ دراسة مقارنة بالقانون اإلماراتي والمصري

599

.]12[  وفقاً لقيم تركيز كحول الدم، ت�أثري الكحول على اجل�سم-2 جدول
Table 2- Effects of BAC on the body and performance [12].

Effects on the body

تركيز كحول الدم

التأثري عىل الجسم

BAC mg/g

Increase in heart and respiration rates زيادة يف معدالت القلب والتنف�س
Decrease in various brain centre functions انخفا�ض يف خمتلف الوظائف املركزية للدماغ

Inconsistent effects on behavioural task performances ت�أثريات غري متنا�سقة على �أداء املهام ال�سلوكية

1.0-1.5

Decrease in judgment and inhibitions انخفا�ض يف احلكم اجليد وكبح النف�س

Mild sense of elation, relaxation and pleasure �شعور معتدل من االبتهاج واال�سرتخاء واملتعة
Physiological sedation of nearly all systems التهدئة احليوية جلميع الأنظمة تقريب ًا

Decreased attention and alertness,  وانخفا�ض قوة الع�ضالت، �ضعف التن�سيق، تباط ؤ� ردود الفعل،انخفا�ض االنتباه واليقظة

slowed reactions, impaired coordination, and reduced muscle strength

Reduced ability to make rational decisions or انخفا�ض القدرة على اتخاذ قرارات عقالنية �أو ممار�سة احلكم اجليد
exercise good judgment

0.6-1.0

Overestimation of one´s own capabilities املبالغة يف تقدير القدرات اخلا�صة
Decrease in patience انخفا�ض يف احللم وال�صرب

Increase in anxiety and depression زيادة يف القلق واالكتئاب

Dramatic slowing of reactions تباط�ؤ �شديد لردود الفعل
Impairment of balance and movement انخفا�ض يف التوازن واحلركة
Impairment of some visual functions انخفا�ض يف بع�ض الوظائف الب�صرية

1.0-1.5

Slurred speech كالم متداخل ومدغم

Vomiting, especially if this BAC is reached rapidly  وخا�صة �إذا مت الو�صول �إىل هذا الرتكيز ب�سرعة،القيء

Severe sensory impairment, including  مبا يف ذلك انخفا�ض وعي وا�ستجابة للمنبهات اخلارجية،ال�ضعف احل�سي احلاد
reduced awareness of external stimulation
Severe motor impairment, e.g. frequently  وغالبا ما يكون هناك ترنح �أو �سقوط،�ضعف احلركية ال�شديد
staggering or falling
Non-responsive stupor ذهول مع عدم ا�ستجابة
Loss of consciousness فقدان الوعي

Anaesthesia comparable to that for surgery تخدير مماثل لتخدير العمليات اجلراحية

1.6-2.9

3.0-3.9

Death املوت

Increase in death possibility زيادة يف احتمال الوفاة
Unconsciousness

فقدان الوعي

Cessation of breathing توقف التنف�س
Death, usually due to respiratory failure  عادة ب�سبب ف�شل اجلهاز التنف�سي،املوت

 �أو �أكرث4

4 and greater
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بكداش وآخرون

 .4قياس تراكيز الكحول (اإليثانول)
يعرب عن كمية الكحول يف الدم برتكيز كحول الدم(  (�Blood Al

 ،)cohol Concentration; BACوكذلك مبحتوى الكحول يف الدم
( )Blood Alcohol Content; BACويطلق �أي�ض ًا على هذه الكمية
ا�سم تركيز �إيثانول الدم (� )Blood Ethanol Concentrationأو
م�سـ ـ ـ ــتوى كحول الدم ( ،)Blood Alcohol Levelويعب ـ ـ ــر عن
هذا الرتكيز بعدة واحدات قيا�س ،وزن �إىل حج ــم �أو وزن �إىل وزن
مثـ ـ ـ ــل � g/dLأو � mg/gأو � g/Lأو بالن�سبة املئوية �أو غريها ،وتعتمد
الدول وحدات قيا�س خمتلفة ،حيث تعتمد الدول العربية وحدة g/dL
فيما تعتمد أ�ملــانيا واحدة .mg/g
ومن �أجل اعتماد القيمة الكمية لرتكيز كحول الدم يجب يف
�أملانيا �أن يتم قيا�س  BACبطريقتني حتليليتني خمتلفتني من
حيث املبد أ� التحليلي ،و�أن يعاد القيا�س مرتني لكل طريقة ،وغالب ًا
ما يعتمد على طريقة �أنزمي الكحول ديهيدروجيناز �أو نازعة
هيدروجني الكحول ( ،)Alcohol dehydrogenase; ADH
وطريقة الكروماتوغرافيا الغازية املقرتنة مبطياف الكتلة ( Gas
� )chromatography–mass spectrometry; GC-MSأو
الكروماتوغرافيا الغازية املقرتنة مع كا�ش ـ ـ ـ ــف الت�أين باللهب
()GC with Flame Ionization Detector; GC-FID

ا

[.]15,16
ويتم بطريقة � ADHأي�ض (ا�ستقالب )Metabolism ،الكحول
(الإيثانول) وحتويله عن طريق �أنز مي  ADHليت�شــكل مركب (�Nico
 )tinamide adenine dinucleotide hydride; NADHوالذي
بدوره يقا�س طيفي ًا ،ما ي�سمح بتقدير قيمة تركيز كحول الدم كمي ًا� ،أما
بالن�سبة لطريقة  GC-MSف�إنها تقي�س الإيثانول ب�شكل نوعي وخا�ص
مب�ساعدة الف�صل الغازي الكروماتوغرايف وحتديد طيف الكتلة اخلا�ص
بالإيثانول ،ومن خالل القيا�سات الأربعة التي يتم احل�صول عليها من
نتائج كال الطريقتني التحليليتني يتم قيا�س متو�سط تركيز كحول الدم
و ُتعتمد النتيجة النهائية مع رقمني بعد الفا�صلة [.]15,16
وال بد من الإ�شارة هنا� ,أنه ومنذ عام 1998م وفيما يخ�ص قانون
املخالفات الأملاين فقط ف�إنه ميكن ا�ستخدام قيا�س كحول هواء الزفري،

ومع ذلك ،ف�إن هذا الأمر يتطلب تقنيات قيا�س ذات معايري حمددة
بدقة ،وا�ستخدام �أجهزة مرخ�صة ب�شكل خا�ص وعلى �سبيل املثال جهاز
 Evidential 7110من �شركة  ،Drägerوالنتيجة تعطى حتت م�سمى
تركيز كحول هواء الزفري [. ]17

 .5إعادة احتساب تركيز كحول الدم BAC
�إن �أخذ عينة الدم يف احلياة العملية غالب ًا ما يتم بعد وقوع احلادثة
التي تتطلب حتديد تركيز كحول الدم �سوا ًء بالن�سبة للحوادث املرورية
�أو اجلنائية ،وعادة ما يتم ذلك بعد البدء بالإجراءات ال�شرطية ،وهذا
ما ينتج عنه �أن قيمة تركيز كحول الدم التي يتم احل�صول عليها وقت
التحليل ال ُت ّعب عن الرتكيز وقت وقوع احلادثة و�إمنا تعرب عن الرتكيز
وقت �أخذ العينة ،وهذا الرتكيز الأخري ال ميكن ربطه باحلكم القانوين
الذي �سيتم �إ�صداره بخ�صو�ص احلالة حمل التحقيق لأنه ال يعرب حقيقة
عن مدى الت�أثر بالكحول وقت وقوع احلادثة ،وال بد من �إرجاعه عن
طريق ح�سابات خا�صة للح�صول على قيمة تركيز كحول الدم وقت
وقوع احلادثة وبالتايل معرفة مدى الت�أثر احلقيقي بالكحول وقت وقوع
احلادثة العتماده قانون ًا .
يو�ضح منحنى تركيز كحول الدم (ال�شكل  )-1ال�سري النمطي
لرتاكيز كحول الدم  BACبعد تناول الكحول .ومن امل�سلم به �أن منحنى
كحول الدم يدخل بعد طور االمت�صا�ص (� )Absorption phaseضمن
طور الإطراح ( ،)Elimination phaseو�أن منط �أي�ض الكحول هو من
حركية مي�شيل  -مننت ( )Michaelis-Menten kineticsوالذي
يتم يف الكبد ،ما يعني �أن ن�صف العمر الأي�ضي للكحول ( )t1\2غري ثابت
ويتعلق باجلرعة التي يتم تناولها ،وبالتايل ف�إن ن�سبة �إطراح الكحول
(الإيثانول) ثابتة مع الزمن بعد تناول كمية من الكحول ت�سبب �إ�شباع
الأنزميات امل�سئولة عن �أي�ضه .ما ي�سمح ب�إعادة احت�ساب تركيز الكحول
�ضمن فرتة طور الإطراح ،وبنا ًء على موافقة املحكمة العلـ ـ ـ ـ ــيا ف�إن
معدل �إطراح الكحول املعتمد بال�سـ ـ ـ ــاعة هو  0.1 mg/gكحد �أ�صغري و
 0.15 mg/gكحد متو�سـ ــط و  0.2 mg/gكحد �أعظمي [ .]18,19كما
ميكـ ــن �أي�ض ًا تقدير تركيز كح ـ ـ ــول الدم انطالق ًا من الكمية التي يتم
تناولها وفق ًا ملعادلة فيدمارك ( ،)Widmark formulaوب�شكل خا�ص
يف حال عدم توافر قيا�س لرتكيز كحول الدم (املعادلة . ]20,21[)1
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�شكل  -1ال�سري النمطي لرتاكيز كحول الدم بعد تناول الكحول

Figure 1- Mean concentration-time profiles of alcohol in blood
(ب�إذن من  ،Dr. Marc Bartelمعهد الطب ال�شرعي ،هايدلربغ� ،أملانيا)

املعادلة � -1صيغة فيدمارك حل�ساب تركيز كحول الدم انطالقاً
من الكمية املتناولة [.]22
Equation 1- Widmark formula, Estimated blood alcohol
content by intake

 .٦قانون المخالفات األلماني
يت�ضمن قانون العقوبات الأملاين ك ًال من العقوبات التي ين�ص
عليها القانون فيما يخ�ص اجلرائم متو�سطة الدرجة (اجلنح)
واجلرائم �ش ـ ـ ـ ــديدة الدرجة (اجلنايات) ،وكذلك اجلرائم
خفيفة الدرجة (املخالفات) والتي يخت�ص بها قانون املخالفات
من حيث التعريف والو�صـ ـ ـ ـ ـ ــف والعقوبة املطبقة ،وينطوي
عليها غرامــات مالية وذلك وفق ًا للمادة الأوىل (§ )1من قانون
املخالفات (.)Ordnungswidrigkeiten; OwiG
وت�أتي املخالفات املتعلقة بتناول الكحول قانوني ًا �ضمن اخت�صا�ص
قانون املخالفات ،وذلك يف حال مت قيادة املركبات حتت ت�أثري الكحول،
وقد حدد امل�شرع الأملاين الرتكيز احلدي  0.5 mg/gلرتكيز كحول
الدم وفق ًا كما هو وارد يف املادة( (§ )24aمن قانون ال�سري (�Straßen
 .)verkehrsgesetz, StVGوهذا يعني حدوث املخالفة عندما يتم
قيادة املركبة مع وجود تركيز كحول الدم بقيمة � 0.5 mg/gأو �أعلى.
وهذا التعريف ي�شمل �أي�ض ًا احلاالت التي يكون فيها اجل�سم حمتوي ًا على
كمية من الكحول وتعطي نف�س الرتاكيز امل�شار �إليها حتى لو كان ذلك

�ضمن طور االمت�صا�ص (وهذا يعني احتمالية زيادة تركيز كحول الدم
مع الزمن ،ما يفيد �أن امل�شرع الأملاين ربط العقوبة برتكيز كحول الدم
الوارد �إىل املحكمة وقت وقوع احلادثة دون الأخذ بعني االعتبار طور
احلركية الدوائية للكحول ممث ًال بطور االمت�صا�ص �أو الإطراح واحتمالية
زيادة �أو نق�ص الرتكيز مع الزمن) [. ]18
و�إ�ضافة �إىل ما ورد فقد مت اعتماد قيا�س كحول هواء الزفري يف
قانون املخالفات الأملاين عام 1998م ،وبناء عليه مت ا�ستدراك ذلك يف
لوائح العقوبات يف املادة (§ )24aمن قانون ال�سري ( ،)StVGوعلى
نف�س املنوال ال�سابق ف�إن قيادة املركبة حتت ت�أثري الكحول وبرتكيز حدي
لرتكيز كحول هواء الزفري ي�ساوي � 0.25 mg/Lأو �أكرث يعد خمالفة
يعاقب عليها القانون ،ووفق ًا لذلك ف�إن قيمة تركيز كحول هواء الزفري
يعتد بها قانون ًا ومن غري املطلوب �إعادة احت�ساب قيمة تركيز كحول الدم
انطالق ًا من قيمة تركيز كحول هواء الزفري ،والتي كان هناك حماوالت
كثرية جد ًا للعمل بها يف ت�سعينيات القرن املا�ضي قبل �سن الت�شريعات
اجلديدة على الرغم من عدم �إمكانية ذلك من وجهة نظر فيزيائية كون
احلالة الغازية للكحول لي�ست غاز ب�شكل مطلق [. ]23
و�إن الأ�سباب املوجبة لإدراج قيمة تركيز كحول هواء الزفري ت�أتي من
خالل اجلهود الرامية �إىل جتنب �أي تدخل ي�سبب جروح ًا (ثقب الأوعية
الدموية) من �أجل احل�صول على عينة الدم بهدف قيا�س تركيز كحول
الدم ،وذلك �إنفاذ ًا للحق الأ�سا�سي يف ال�سالمة اجل�سدية وفق ًا للمادة
رقم ( )2من الد�ستور الأملاين .ومن جهة �أخرى ف�إن ذلك يوفر التكاليف
االقت�صادية الزائدة الناجمة عن �أجور حتاليل كحول الدم يف املخترب.
وهنا تن�ش�أ العديد من نقاط االنتقاد اجلدية ،و�أهمها �أنه عند عدم
�أخذ عينة دم من املتهم ف�إنه من ال�صعب جد ًا الحق ًا �إثبات تناول مواد
م�ؤثرة عقلي ًا مبا فيها املخدرات والأدوية ،وهذا غالب ًا ما يحدث ويتم
مالحظته �أو طلب �إجراءه خالل �سري عملية التحقيق .وكذلك الأمر يف
حاالت �إنكار املتهم ب�أن العينة تعود �إليه ،وهذا يحدث �أي�ض ًا يف وقت الحق
لوقوع احلادثة خالل �سري عملية التحقيق� .أو حتى نتيجة اخلط أ� املمكن
يف ن�سبة عينة قيا�س تركيز كحول هواء الزفري �إىل �شخ�ص حمدد ،وعدم
وجود �إمكانية علمية �أو حتليلية معتمدة لإثبات ن�سبة العينة �إىل املتهم يف
مثل هذه احلاالت �أو غريها كما هو بالن�سبة لعينة الدم ،والتي ميكن من
خاللها �إجراء فحو�صات الب�صمة الوراثية وبالتايل الت�أكد من �صاحب
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العينة دون �أدنى �شك [. ]17
وعالوة على ذلك ،ف�إنه ال يزال هناك افتقار �إىل البيانات العلمية
التي من �ش�أنها �أن ت�سمح وب�شكل مثبت ب�إعادة احت�ساب قيمة تركيز
كحول الدم  BACانطالق ًا من قيمة تركيز كحول هواء الزفري ،و�أخري ًا
غياب الفح�ص الطبي من قبل خمت�ص �أثناء عملية قيا�س تركيز كحول
هواء الزفري الي�سمح بتو�ضيح احلقائق ب�شكل كامل من خالل الربط بني
القدرة اجل�سدية والعقلية للمتهم وت�أثرها بالكحول.
وبالن�سبة لقائدي املركبات املبتد�أين الذين يكونون يف فرتة التجربة
والتي متتد �سنتني بعد احل�صول على �شهادة �إجازة قيادة املركبات،
وكذلك قائدي املركبات ال�ش ـ ـ ــباب دون �سن الواحد والع�شرين عام ًا،
ف�إن امل�شرع الأملاين و�ضع قواعد �صارمة فيما يخ�ص قيادة هذه الفئات
للمركبات حتت ت�أثري الكحول بحيث ال يجب �أن تتجاوز قيمة تركيز كحول
الدم مقدار  0.0 mg/gكقيمة حدية قانونية كما هو وارد يف املادة
(§ )24cمن قانون ال�سري ( ،)StVGما يعني عدم ال�سماح بالقيادة
على الإطالق بعد تناول �أي كمية من الكحول .وال بد من الإ�شارة هنا
�أن قانون املخالفات يعاقب بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف حال جتاوز
القيم احلدية لرتكيز الكحول بغ�ض النظر عن احلالة اجل�سمية والعقلية
والنف�سية للمتهم ولي�س هناك �أي حاجة لإثبات ت�أثر املتهم من خالل
الفح�ص الطبي بهذه الرتاكيز من عدمه.
ومثال لذلك حالة جنار يبلغ من العمر  28عام ًا مت �ضبطه من قبل
ال�شرطة يف �سياق املراقبة العامة على الطريق ال�سريع  A3يف �أملانيا.
هنا ،الحظ �ضابط ال�شرطة رائحة الكحول ،ومل يالحظ �أي عالمات
�أخرى .ومن خالل طلب املدعي العام وفح�ص عينة الدم حددت قيمة
تركيز كحول الدم بـمقدار  ،0.53 mg/gوبنا ًء على خمالفة قائد املركبة
لقانون املرور وفق املادة (§ )24aوجب عليه دفع غرامة قدرها 500
يورو ،و�سحب وتعليق رخ�صة القيادة ملدة �شهر كامل [. ]24

 .٧قانون العقوبات (القانون الجنائي) األلماني
 ١.٧قيادة المركبات تحت تأثير الكحول

خالف ًا ملا هو معمول به يف قانون املخالفات الأملاين ،ف�إن قانون
العقوبات الأملاين مييز بني عدم ال�صالحية الن�سبية لقيادة املركبات
وعدم ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات ،والتي بدورها تدخل �ضمن

�إطار العقوبات وفق ًا للمادة (§( )315cالقيادة اخلطرة) �أو املادة
(§( )316القيادة يف حالة �سكر) من قانون العقوبات (�Strafgesetz

 ، )buches, StGBوكنقطة خالف ثانية ف�إن القيم احلدية لرتاكيز
الكحول �سواء يف الدم �أو هواء الزفري غري واردة يف ن�ص قانون العقوبات
الأملاين كما هو احلال يف قانون املخالفات الأملاين ،و�إمنا يعمل بها وفق ًا
لقرارات املحكمة العليا واملحكمة الد�ستورية العليا.
 ٢.٧عدم الصالحية النسبية لقيادة المركبات

�إن عدم ال�صالحية الن�سبية لقيادة املركبات يحدد بعاملني يجب
�إثباتهما ،الأول يتمثل ب�إثبات تعاطي الكحول والثاين يتمثل ب�إثبات ت�أثري
الكحول على قدرات املتهم بعدم القدرة على القيادة ب�أمان .ويف هذا
الإطار ي�ؤخذ بعني االعتبار ت�صرفات (�سلوك) القيادة اخلاطئة التي
يقوم بها متناولو الكحول ب�شكل منطي والتي �أثبتت من خالل الدار�سات
(الت�صرفات النمطية املتعلقة بالكحول) [. ]26 ,25
ومن الواجب �أن يكون �أمام املحكمة ما يثبت �أن قيمة تركيز كحول
الدم لدى املتهم بني  0.3 - 1.09 mg/gوقت �ضبط املتهم �أثناء القيادة
�أو وقت وقوع احلادثة ،بالإ�ضافة �إىل الأدلة الأخرى املطلوبة وفق املو�ضح
�أعاله ،ما يربهن لأع�ضاء املحكمة ب�أن املتهم كان يقود املركبة حتت ت�أثري
الكحول وب�شكل خطر .وحيث �أن جمع عينة الدم يف جميع احلاالت ال بد
�أن ي�أخذ وقت ًا بعد �ضبط املتهم �أثناء القيادة �أو بعد وقوع احلادثة فال
بد من �إجراء احل�سابات الراجعة لتقدير قيمة تركيز كحول الدم وقت
�ضبط املتهم �أثناء القيادة �أو وقت وقوع احلادثة انطالق ًا من قيمة تركيز
كحول الدم وقت �أخذ العينة ،ومع ذلك ينبغي ا�ست�شارة خبري [. ]27
وك�أمثلة عن ت�صرفات القيادة اخلاطئة؛ القيادة على �شكل منحنيات
يف الطريق �أو ما يدعى القيادة على �شكل خطوط متعرجة ،وكذلك الأمر
بالن�سبة لتخطي احلارات املتعدد مع مالحظة ت�أثري العودة الآلية ملقود
املركبة .وبالإ�ضافة لذلك ف�إنه ميكن اعتبار الق�صور �أو العجز يف الأداء
البدين (�ضمن جمال القدرات الفيزيائية) دلي ًال على ت�أثري الكحول
على قدرات املتهم ومثال ذلك ا�ضطرابات التوازن �أو عدم القدرة على
التنا�سق .ومن �أمثلة الق�صور �أو العجز الطبي املرتبط باحلركة املرورية
يف نطاق القدرات العقلية ي�أتي كل من ا�ضطرابات الرتكيز وا�ضطرابات

603

األهمية القانونية لقيم التراكيز الحدية للكحول في الدم عند قيادة المركبات في القانون الجنائي األلماني؛ دراسة مقارنة بالقانون اإلماراتي والمصري

�سري عملية التفكري وا�ضطرابات الوعي .ومن �أجل الك�شف عن هذا
الق�صور �أو العجز ف�إنه يطل ـ ـ ـ ــب الفحـ ـ ــ�ص الطبي كجزء من عملية
جمع عينة الدم الطبي للمتهم .وبنا ًء على القوانني املعمول بها حالي ًا ف�إن
عدم ال�صالحية الن�سـ ـ ـ ـ ــبية للقيادة توافق قيم تراكيز كحول الدم بني
.]28, 29[ 0.3 - 1.09 mg/g

وكمثال لذلك حالة معلمة تبلغ من العمر  51عام ًا �شوهدت تقود
مركبتها ب�ش ــكل غري �آمن مع اعوجاجات متكررة وببطء �شديد ،ومت
�ضبط ال�سيدة عند منزلها ،وظهرت عليها عالمات ا�ضطرابات عدم
الت ـ ــوازن وحديث متداخل ومدغم ،و�أظهر حتليل كحول الدم قيمة
 0.87 mg/gومن خالل �إعادة االحت�سـ ـ ــاب وثق اخلبري املعتمد لدى
املحكمة قيمة تركيز كحول الدم وقت قيادة املركبة بـ ،1.03 mg/g
وبنا ًء على ذلك ووفق املادة (§ )StGB 316من قانون العقوبات فهي
يف حالة عدم ال�صالحية الن�سبية لقيادة املركبات ،ووجب عليها دفع
غرامة مالية قدرت بدخل  40يوم ،و�سحب وتعليق رخ�صة القيادة ملدة
عام كامل [.]24

كبري [.]30
وكمثال على ذلك حالة �ضبط �سائق يبلغ من العمر  48عام ًا من
قبل �أفراد �شرطة املرور عند خروجه من �سيارته ب�شكل غري طبيعي لدى
توقفه يف �إحدى اال�سرتاحات على الطريق ال�سريع  A5يف �أملانيا ،وقد
الحظ �أفراد ال�شرطة رائحة الكحول القوية ما ا�ستدعى �إىل �أخذ عينة
دم من ال�س ـ ـ ـ ــائق ،وكانت قيمة تركيز كحول الدم  ،1.31 mg/gوحيث
وجد لديه �إنذار �سابق يتعلق بالقيادة حتت ت�أثري الكحول يف ال�سجل
الأملاين االحتادي املركزي مت احلكم عليه بعدم ال�صالحية املطلقة
لقيادة املركبات ،ووجب عليه دفع غرامة مالية تعادل دخل  80يوم،
و�ســحب وتعليق رخ�صة القيادة ملدة ثمانية ع�شرة �شهر ًا بنا ًء على املادة
(§ )StGB 316من قانون العقوبات[. ]24
 ٤.٧القيمة الحدية 1.6 mg/g

ب�شكل خمتلف عن قائدي املركبات الآلية (جميع املركبات ذات
املحركات التي يتم قيادتها يف ال�شوارع) ،ف�إن قائدي الدراجات الهوائية
ي�سري عليهم حد قطعي �آخر لقيمة تركيز كحول الدم وفق القوانني

 ٣.٧عدم الصالحية المطلقة لقيادة المركبات

يف املقابل لعدم ال�صالحية الن�سبية للقيادة ف�إن عدم

احلالية املعمول بها وهو  1.60 mg/gكم�ؤ�شر لعدم ال�صالحية املطلقة
للقيادة.
وعالو ًة على ذلك ف�إن هذه القيمة احلدية هي القيمة التي يطلب

ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات وبنا ًء على القوانني ال�صادرة
من حمكمة اجلنايات العليا الأملانية (حمكمة العدل االحتادية

عندها �إجراء ما ي�سمى الفح�ص الطبي النف�سي .ويف حال �أنه �سيتم

 )Bundesgerichtshof, BGHتكون عند الأ�شخا�ص الذين لديهم

احلكم على متهم نتيجة القيادة حتت ت�أثري الكحول ،ف�إنه ونتيجة للآثار

قيمة تركيز كحول الدم �أثناء القيادة � 1.10 mg/gأو �أكرث [ .]28وال

القانونية الالحقة يتم �سحب رخ�صة ال�سياقة (�إجازة قيادة املركبات)
وفق ًا للمواد (§ )69a StGB§ ,69من قانون العقوبات ،وبعد انتهاء

ي�ستوجب �إثبات عدم ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات �أي دليل �آخر
للتفريق بينها وبني عدم ال�صالحية الن�سبية للقيادة� ،أي ال ت�ستوجب

فرتة ال�سحب املقررة قانون ًا يتم �إعادة التقدم من جديد للح�صول على

فح�ص مدى ت�أثري الكحول على القدرات اجل�سمية والعقلية للمتهم .ويعد

رخ�صة ال�سياقة.
واعتبار ًا من القيمة احلدية  1.60 mg/gف�إن مكتب �إ�صدار رخ�ص

احل�صول املثبت على القيمة احلدية لرتكيز كحول الدم �أو ما يزيد عنها
�ش ـ ـ ـ ـ ــرط ًا كافي ًا ووافي ًا النعدام الأهلية للقيادة .وهذا يقود بدوره �إىل �أن

القيادة يطلب وثيقة اجتياز الفح�ص الطب النف�سي ،والتي يجب �أن

قائدي املركبات الذين يتناولون الكحول ب�ش ـ ـ ــكل مزمن �أو على فرتات

يقرر فيها الأطباء والأخ�صائيون النف�سيون �أنه ال مانع من وجهة نظر

طويلة والذين ال ي�صلون �إىل حالة ال�سـ ـ ـ ــكر الظاهرية نتيجة التعود
على الكح ــول على الأغلب تنطبق عليهم �أي�ض ًا عدم ال�صالحية املطلقة

تخ�ص�صهم فيما يتعلق ب�إعادة �إ�صدار رخ�صة القيادة .و�شهدت ال�سنوات
القليلة املا�ضية انخفا�ض ًا تدريجي ًا للقيمة احلدية لرتكيز كحول الدم

لقيادة املركبات بغ�ض النظر عن حفاظهم على الأداء البدين �إىل حد

والتي يتطلب عندها �إجراء الفح�ص الطبي النف�سي.
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جدول  -3املعنى القانوين للقيم احلدية لرتكيز كحول الدم يف قانوين املخالفات والعقوبات يف القانون الأملاين

Table 3- Legal defenitin of BAC in German law.

القيمة احلدية لرتكيز
كحول الدم
BAC Limit

القانون
Law

املعنى القانوين
Legal definition

الأثر القانوين لتخطي القيمة احلدية
legal effect of exceeding BAC limit

0.0 mg/g

قانون املخالفات
Administrative
Offences Act

والق�صر
القيمة احلدية ملبتدئي القيادة
ّ
BAC Limit - young or novice drivers

�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة
Alcoholization give rise to criminal
liability

0.3 mg/g

القانون اجلنائي
Criminal Law

القيمة احلدية الأدنى لعدم ال�صالحية الن�سبية لقيادة املركبات
BAC Limit - Relative unfitness to drive

�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة
Alcoholization give rise to criminal
liability

0.5 mg/g
0.25 mg/L
(breath alcohol
كحول هواء الزفري)

قانون املخالفات
Administrative
Offences Act

القيمة احلدية لبقية �سائقي املركبات
BAC Limit - general population

�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة
Alcoholization give rise to criminal
liability

1.1 mg/g

القانون اجلنائي
Criminal Law

القيمة احلدية الأدنى لعدم ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات
BAC Limit - Absolute unfitness to drive

�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة
Alcoholization give rise to criminal
liability

1.6 mg/g

القانون اجلنائي
Criminal Law

القيمة احلدية الأدنى لعدم ال�صالحية املطلقة ل�سائقي الدراجات
الهوائية
BAC Limit - Absolute unfitness for
cyclists
القيمة احلدية كمتطلب الفح�ص الطبي النف�سي
BAC Limit for Medical-psychological
examination

�شرط ًا �أ�سا�سي ًا النعقاد امل�س�ؤولية اجلنائية وتطبيق العقوبة املقررة
Alcoholization give rise to criminal
liability
�ضرورة التقييم والو�ضع حتت املراقبة
Necessity for assessment

2.0 mg/g

القانون اجلنائي
Criminal Law

القيمة احلدية الأدنى لدرجة ال�ضعف ال�شديد للقدرة على التحكم
وال�سيطرة
BAC Limit - significant impairment

ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تخفيف العقوبة �أو �إلغا�ؤها
Alcoholization can lead to punishment
reduction / exemption from punishment

3.0 mg/g

القانون اجلنائي
Criminal Law

القيمة احلدية الأدنى لدرجة غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة
BAC Limit - absolute impairment

ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تخفيف العقوبة �أو �إلغا�ؤها
Alcoholization can lead to punishment
reduction / exemption from punishment

 .8المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي
األلماني

عدم وجود �سبب �إباحة الرتكاب جرمية ال�سرقة ،وكذلك يجب �أن تتوفر
يف الفاعل امل�س�ؤولية اجلنائية (�أهلية الإ�سناد املعنوي) ،وهذا يعني �أنه

بداية �سوف يتم التطرق فيما يخدم �أغرا�ض هذا البحث مبا

كان لديه الإدراك والتمييز لعدم م�شروعية فعله (القدرة على التمييز)،
و�أنه كان قادر ًا على الت�صرف بنا ًء على هذا الإدراك (القدرة على

نبذة موجزة عن امل�س�ؤولية اجلنائية يف القانون الأملاين؛ حيث ال يكفي

التحكم �أو ال�سيطرة) [ .]31وحيث �أن القدرة على التحكم وال�سيطرة
هي الأكرث ت�أثر ًا عند تناول الكحول ،وفيما يتعلق بنقطة البحث اخلا�صة

يخ�ص ارتكاب اجلرمية حتت ت�أثري تناول املواد الكحولية� ،إىل �إعطاء
يف القانون اجلنائي الأملاين للإدانة وقوع جرمية ت�ستحق العقاب ،وتتم
الإدانة فقط عند اكتمال جميع �أركان اجلرمية ،ومثال ذلك ارتكاب
جرائم ال�سرقة ،فيجب �أن يكون الفعل معاقب عليه قانون ًا؛ ما يعني

بقيم الرتكيز احلدية لكحول الدم وت�أثريها على امل�س�ؤولية اجلنائية يف
قانون العقوبات الأملاين ننوه ب�أن القانون املذكور قد فرق بني حالتني:
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الأوىل درجة غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة ،ويكون هذا الغياب
تام ًا وفق املادة (§ )StGB 20من قانون العقوبات ،واحلالة الثانية

 .9المسئولية الجنائية في القوانين العربية،
قانوني العقوبات اإلماراتي والمصري نموذجًا

درجة ال�ضعف ال�ش ـ ـ ـ ـ ــديد للقدرة على التحكم وال�سـ ـ ـ ـ ــيطرة وفق املادة

 ١.٩أحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة

(§ )StGB 21من قانون العقوبات.

تحت تأثير المواد الكحولية

ويف حني �أنه ومنذ عقود قليلة ُتعتمد القيمة احلدية

2.0 mg/g

لرتكيز كحول الدم كقيمة �أدنى لدرجة ال�ضعف ال�شديد للقدرة على
التحكم وال�سيطرة ،وكذلك القيمة احلدية  3.0 mg/gلرتكيز كحول
الدم كقيمة �أدنى لدرجة غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة ،يلعب
و�ضع قدرات املتهم الفعلية يف وقت �ضبطه �أثناء القيادة �أو وقوع احلادثة
الدور الأهم يف كتابة التقرير النهائي ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن القيم
2.0 mg/g

احلدية
(§21

هي �شـ ـ ــرط يجب توافـ ـ ـ ـ ــره وف ـ ـ ـ ــق املادة

 )StGBمن قانـ ـ ـ ـ ــون العقوبات ،وكذل ــك القيمة احلدية

3.0 mg/g

وفق املادة (§ )StGB 20من قانون العقوبات والتي يجب

قيا�سها والت�أكد منها ،ويو�ضح اجلدول رقم  - 2املعنى القانوين للقيم
احلدية يف قانوين املخالفات والعقوبات يف �أملانيا [. ]32 ,21
ومثال على ذلك حالة رجل م�شرد يبلغ من العمر  27عام ًا قام
ب�سرقة زجاجة عطر قيمة و�شفرات حالقة (القيمة الإجمالية حوايل
 140يورو) من �أحد املحالت ومت �ضبطه من قبل �أفراد ال�شرطة.
وكانت قيمة تركيز كحول الدم لدى �أخذ عينة الدم بعد ال�ضبط
تبلغ  1.76 mg/gومن خالل �إعادة االحت�ساب التي قام بها اخلبري
املعتمد لدى املحكمة قدرت قيمة تركيز كحول الدم عند وقوع احلادثة
بـ

mg/g

 ،2.52وبهذا الرتكيز ف�إن املتهم يعاين من ا�ضطرابات

عقلية يف التوجيه وبطء يف التفكري وكذلك م�شاكل كبرية يف التن�سيق
احلركي ،وبناء عليه �أو�صى اخلبري الطبي املعتمد لدى املحكمة بوجود
درجة ال�ضعف ال�شديد للقدرة على التحكم وال�س ـ ـ ــيطرة وفق املادة
(§21

 )StGBمن قانون العقوبات ،و�أخذت املحكمة بذلك وقامت

بتخفيف العقوبة املقررة باملادة (§ )StGB 242من قانون العقوبات
واخلا�صة بجرائم ال�سرقة ،ووجب على املتهم دفع غرامة مالية مقدرة
بدخل  30يوم [.]24

ال بد وقبل التطرق للحديث عن الأهمية القانونية للقيم احلدية
لرتاكيز كحول الدم �أثناء قيادة املركبات يف القانونني الإماراتي وامل�صري
�أن نتطرق ب�إيجاز وفيما يخدم �أغرا�ض هذا البحث �إىل امل�سئولية
اجلنائية للجاين عن اجلرائم املرتكبة حتت ت�أثري املواد الكحولية يف
القانونني املذكورين ،وذلك على الرتتيب التايل.
 ١.١.٩المسئولية الجنائية للجاني عن الجرائم المرتكبة
تحت تأثير المواد الكحولية في قانون العقوبات
اإلماراتي:

الأ�صل العام �أن ال�شخ�ص ال ي�س�أل جنائي ًا عن الأفعال التي تقع
منه حتت ت�أثري املواد الكحولية التي يثبت �أنه �أخذها قهر ًا عنه �أو على
غري علم بها لأن ذلك من �ش�أنه �أن ُي�ضعف �أو ُيعدم �إرادته وقدرته على
الإدراك والتمييز [ ،]33وهو ما �أف�صحت عنه �صراحة املادة ( )60من
قانون العقوبات الإماراتي بقولها “ال ي�س�أل جنائ ًيا من كان وقت ارتكاب
اجلرمية فاقدًا الإدراك �أو الإرادة جلنون �أو عاهة يف العقل �أو غيبوبة
نا�شئة عن عقاقري �أو مواد خمدرة �أو م�سكرة �أ ًيا كان نوعها �أعطيت له
ق�س ًرا عنه �أو تناولها بغري علم منه بها �أو لأي �سبب �آخر يقرر العلم �أنه
يفقد الإدراك �أو الإرادة”.
وبذلك يت�ضح �أن الأثر املرتتب على ارتكاب اجلرمية حتت ت�أثري
تناول املواد الكحولية هو عدم معاقبة ال�شخ�ص عن النتائج املرتتبة على
�أفعاله غري �أن ذلك رهن ًا �أن يرتتب على املواد امل�سكرة انعدام الإدراك
�أو الإرادة وقت ارتكاب اجلرمية ف�إذا مل يرتتب على ذلك �سوى نق�ص
�أو �ضعف يف الإدراك �أو الإرادة وقت ارتكاب اجلرمية ،عد ذلك عذ ًرا
خمف ًفا .وهو ما �أكده امل�شرع االحتادي يف الفقرة الأخرية من املادة
( )60من قانون العقوبات الإماراتي [� .]34أما �إذا تناول ال�شخ�ص
املواد الكحولية باختياره وب�إرادته وارتكب جرمية حتت ت�أثري هذه املواد
الكحولية فتختلف امل�سئولية اجلنائية على النحو التايل:
�أ� -إذا تناول ال�شخ�ص املواد الكحولية باختياره وبعلم منه بغري ق�صد
ارتكاب جرمية� :إذا ثبت �أن ال�شخ�ص تناول املواد الكحولية باختياره
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وب�إرادته وبعلم منه بها ،وترتب على ذلك فقد الإدراك �أو الإرادة ثم
ارتكب جرمية فيعاقب عن هذه اجلرمية وك�أنه �أرتكبها ب�إرادة حرة
[ .]35وهو ما ن�صت عليه �صراحة الفقرة الأوىل من املادة ( )61من
قانون العقوبات الإماراتي بقولها “�إذا كان فقد الإدراك �أو الإرادة نا ً
جتا
عن عقاقري �أو مواد خمدرة �أو م�سكرة تناولها اجلاين باختياره وعلمه
خا�صا
عوقب على اجلرمية التي وقعت ولو كانت تتطلب ق�صدً ا جنائ ًيا ً
كما لو كانت قد وقعت بغري تخدير �أو �سكر”.
ب� -إذا تناول ال�شخ�ص املواد الكحولية باختياره وبعلم منه بغية
ارتكاب اجلرمية� :أو�ضحت ذلك الفقرة الثانية من املادة ( )61من
قانون العقوبات الإماراتي بقولها “�إذا كان اجلاين قد تناول العقاقري �أو
املواد املخدرة �أو امل�سكرة عمدً ا بغية ارتكاب اجلرمية التي وقعت منه عد
ذلك ظر ًفا م�شددًا للعقوبة”.
وبذلك يت�ضح �أن امل�شرع االحتادي ال يقيم وزن ًا مل�س�ألة فقدان الإرادة
والإدراك عند ارتكاب �أي جرمية حتت ت�أثري املواد الكحولية التي تناولها
وهو عامل ًا بحقيقتها مادام ثبت �أنه تناولها من �أجل �أن يقوى قلبه على
ارتكاب هذه اجلرمية .ويرتتب على ذلك �أنه �إذا كان اجلاين قد تناول
العقاقري �أو املواد املخدرة �أو امل�سكرة عمدً ا بغية ارتكاب �أي جرمية ما
ب�صرف النظر عما تتطلبه هذه اجلرمية من ق�صد خا�ص في�س�أل عن
هذه اجلرمية ح�سب الو�صف القانوين لها كما يعد ذلك ظرف َا م�شدد ًا
للعقاب [.]35
وبينت �أحكام املادة ( )103من قانون العقوبات الإماراتي املوحد
الظرف امل�شدد بقولها “�إذا توفر يف اجلرمية ظرف م�شدد جاز للمحكمة
توقيع العقوبة على الوجه الآتي:
�أ� .إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ًال للجرمية هي الغرامة جاز م�ضاعفة
حدها الأق�صى �أو احلكم باحلب�س.
ب� .إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ًال للجرمية هي احلب�س جاز
م�ضاعفة حدها الأق�صى.
ج� .إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ًال للجرمية هي ال�سجن الذي يقل
حده الأق�صى عن خم�س ع�شرة �سنة جاز الو�صول بالعقوبة �إىل هذا احلد.
د� .إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ًال للجرمية هي ال�سجن امل�ؤقت الذي
ي�صل �إىل حده الأق�صى جاز �أن ي�ستبدل بها ال�سجن امل�ؤبد”.
ونظر ًا لأن اجلرائم املرورية والتي ترتكب من اجلاين حتت ت�أثري
املواد الكحولية تخ�ضع للأحكام العامة املبينة يف قانون العقوبات فمن

غري املت�صور عملي ًا �أن يتناول اجلاين املواد الكحولية بق�صد ارتكاب
جرمية من اجلرائم �أو املخالفات املرورية ،وبالتايل لن جند هناك
جما ًال فعلي ًا لتطبيق �أحكام الفقرة الثانية من ( )61من قانون العقوبات
الإماراتي واخلا�صة بحالة تناول ال�شخ�ص للمواد الكحولية باختياره
وبعلم منه بق�صد ارتكاب اجلرمية.
ولكن احلالة الأكرث �شيوع ًا يف الواقع العملي هي تلك التي حتدثت
عنها الفقرة الأوىل من ( )61من قانون العقوبات الإماراتي واخلا�صة
بحالة تناول ال�شخ�ص املواد الكحولية باختياره وبعلم منه بغري ق�صد
ارتكاب جرمية وحينئذ �سوف يعاقب اجلاين عن اجلرمية املرورية
املرتكبة منه حتت ت�أثري املواد الكحولية ب�صرف النظر عما تقت�ضيه
خا�ص ،وكل ما يلزم توافره يف هذا ال�صدد �أن
هذه اجلرمية من ٍ
ق�صد ٍ
يثبت من �أوراق الدعوى �أن تناول املواد الكحولية ترتب عليه فقد الإدراك
�أو الإرادة وباختيار وعلم من اجلاين وعندئذ �سوف يعاقب عن هذه
اجلرمية املرورية التي وقعت منه.
 ٢.١.٩المسئولية الجنائية للجاني عن الجرائم المرتكبة
تحت تأثير المواد الكحولية في قانون العقوبات
المصري:

يتفق امل�شرع امل�صري مع امل�شرع الإماراتي عند ارتكاب اجلرمية
حتت ت�أثري املواد الكحولية فتن�ص املادة ( )62عقوبات م�صري“ :ال
ي�س�أل جنائي ًا ال�شخ�ص الذي يعاين وقت ارتكاب اجلرمية من ا�ضطراب
نف�سي �أو عقلي �أفقده الإدراك �أو االختيار� ،أو الذي يعاين من غيبوبة
نا�شئة عن عقاقري خمدرة �أي ًا كان نوعها �إذا �أخذها قهر ًا عنه �أو على
غري علم منه بها”.
�أما �إذا تناول املواد الكحولية باختياره وترتب على ذلك ارتكاب
جرمية في�س�أل عن اجلرمية اكتفا ًء بالق�صد العام دون الق�صد اخلا�ص
[.]33
ويالحظ �أن امل�شرع الإماراتي ت�شدد يف امل�سئولية اجلنائية للجاين
عن اجلرمية يف �شقها العمدي �إذا ارتكب ال�شخ�ص جرمية وكان حتت
ت�أثري املواد الكحولية ب�صرف النظر عن اجتاه �إرادته �إىل ارتكابها �أم
ال ،وجعل امل�سئولية ترتد �إىل حلظة تناول املواد الكحولية ،حتى �أنه يف
اجلرائم ذات الق�صد اخلا�ص كالقتل العمد ُي�س�أل عنها اجلاين كاملة
مادام َث ُبت تناوله للمادة الكحولية باختياره مع الأخذ باالعتبار �أن هذا
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الت�شدد رهن ًا ب�أن تبلغ القيمة احلدية للكحول املقدار املحدد قانون ًا يف
القرار الوزاري الالحق الذكر.
�أما بخ�صو�ص امل�شرع امل�صري فيتفق مع امل�شرع الإماراتي عند
ارتكاب اجلرمية حتت ت�أثري املواد الكحولية فلم يفرق بني امل�سئولية
العمدية وغري العمدية ت�أ�سي�س ًا على �أنه �إذا كانت املادة الكحولية قد
�أخذت قهر ًا �أو على غري علم بها فتنتفي امل�سئولية اجلنائية عم ًال باملادة
( )62عقوبات م�صري .ومبفهوم املخالفة �إذا تناولها اجلاين خمتار ًا
عامل ًا بحقيقة �أمرها فيكون م�سئو ًال عن اجلرائم التي تقع منه وهو حتت
ت�أثريها [.]36
ولكن تبدو �أوجه االختالف بني القانونني يف �أن الق�ضاء امل�صري
�أورد حتفظ ًا ال مثيل له يف الت�شريع والق�ضاء االماراتي ،وهذا التحفظ
م�ؤداه �أنه �إذا كان القانون ي�ستلزم يف اجلرمية ق�صد ًا خا�ص ًا كجرائم
القتل العمد وال�سرقة فال ي�س�أل اجلاين �إال عن الق�صد العام ،وحجتهم
يف ذلك �أن ثبوت الق�صد اخلا�ص ال يقوم على افرتا�ضات قانونية و�إمنا
حقائق ثابتة [.]37
 ٢.٩القيادة تحت تأثير الكحول في قانوني العقوبات
اإلماراتي والمصري

نظر ًا لأهمية مو�ضوع قيادة املركبات حتت ت�أثري املواد الكحولية فقد
ن�ص القانون الإماراتي ب�ش�أن ال�سري واملرور رقم  21ل�سنة 1995م على
حتديد التزامات �سائق املركبة �أثناء القيادة فن�صت املادة ( )10من
القانون امل�شار �إليه على �أنه “يلتزم ال�سائق ،وعند قيادته �أية مركبة على
الطريق مبا ي�أتي�.……… :أال يقود املركبة وهو واقع حتت ت�أثري خمر
�أو مادة كحولية �أو خمدر �أو ما يف حكمه “.
وفر�ضت املادة ( )49فقرة ( )6من القانون املذكور على �أنه
“يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن ع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية.……… :قيادة مركبة �أو
ال�شروع يف قيادتها على الطريق وهو حتت ت�أثري امل�شروبات الكحولية �أو
املواد املخدرة وما يف حكمها”.
وخلطورة م�س�ألة قيادة املركبات الآلية حتت ت�أثري املخدر �أباحت
املادة ( )59من القانون املذكور لرجل ال�شـ ـ ـ ــرطة القب�ض على �أي
قائد مركبة يف حالة �ضبطه متلب�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا بارتكاب جرمية من اجلرائم
الآتية.……… “:قيادة مركبة ميكانيكية وهو حتت ت�أثري الكحول �أو �أي

خمدر �آخر �أو ما يف حكمه ومبا يفقده القدرة على التحكم فيها”.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم يت�ضح من جتربة امل�شرع الإماراتي �أن تناول
ال�شخ�ص للمواد الكحولية �أثناء قيادة املركبات الآلية بجانب حتقق
م�سئوليته اجلنائية عن اجلرمية يف �شقها العمدي ي�س�أل عن املخالفة
املرورية وبالتايل تطبق عليه العقوبتني.
ويف املقابل بخ�صو�ص القانون امل�صري فقد �صدر قرار رئي�س
اجلمهورية بالقانون رقم  142ل�سنة 2014م بتعديل بع�ض �أحكام
القانون امل�صري ب�ش�أن املرور بالقانون رقم  66ل�سنة 1973م ،ون�صت
املادة الأوىل من القرار على “ي�ستبدل بن�ص املادة ( )76من قانون
املرور ال�صادر بالقانون رقم  66ل�سنة 1973م” ،بالن�ص الآتي“ :مع
عدم الإخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي
قانون �آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو حتت ت�أثري خمدر �أو م�سكر �أو
ال�سري عك�س االجتاه يف الطريق العام داخل املدن �أو خارجها باحلب�س
مدة ال تقل عن �سنة ،ف�إذا ترتب على القيادة حتت ت�أثري خمدر �أو م�سكر
�أو ال�سري عك�س االجتاه �إ�صابة �أو �أكرث يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن
�سنتني وغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف جنيه” ،و�أ�ضاف القرار �أنه “�إذا
ترتب على ذلك وفاة �شخ�ص �أو �أكرث �أو �إ�صابته بعجز كلي يعاقب باحلب�س
مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على �سبع �سنوات وغرامة ال تقل
عن ع�شرين �ألف جنيه ،وفى جميع الأحوال ُيق�ضى ب�إلغاء رخ�صة القيادة
وال يجوز منح رخ�صة جديدة �إال بعد مرور مدة م�ساوية ملدة احلب�س
املق�ضي بها عليه”.
 ٣.٩االعتداد بالقيم الحدية لتراكيز كحول الدم

فيما يتعلق بالقانون امل�صري ف�إنه مل يعتد بالقيم احلدية لرتكيز
كحول الدم� ،أما بخ�صو�ص القانون الإماراتي فقد أُ�ق ِّرت القيمة احلدية
بقرار وزارة الداخلية رقم ( )127ل�سنة 2007م مبقدار ()0.01 g/dL
 0.094 mg/gك�شرط الزم العتبار العينة �إيجابية للكحول ،وامل�ستفاد
من ذلك �أن القرار املذكور �أ�شار �صراحة �إىل قانون العقوبات االحتادي
الأمر الذي م�ؤداه �أن �أي جرمية �أو خمالفة ترتكب جراء تناول ال�شخ�ص
املواد الكحولية يجب �أن تبلغ فيها قيمة تركيز كحول دم العينة امل�أخوذة
من ال�شخ�ص ذي العالقة �أو �أن تزيد على القيمة املبينة �أعاله ،و�إذا مل
تبلغ املقدار املحدد فال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا .هذا وقد اعت َّد امل�ش ِّرع
الإماراتي بالقيم احلدية يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة باملخدرات وفق ًا
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للقرار الوزاري ال�سابق الذكر.
وعلى الرغم من اعتداد القانون الإماراتي بالقيمة احلدية لرتكيز
كحول الدم للتفريق بني �إيجابية العينة عن �سلبيتها ف�إنه مل ي�أخذ بعني
االعتبار احلالة العقلية واجل�سدية لل�شخ�ص ومدى ت�أثر حالته بهذه
القيمة ،و�أي�ض ًا مل يراعي تدرج امل�س�ؤولية اجلنائية لقائدي املركبات
الآلية عند زيادة �أو نق�ص قيمة تركيز كحول الدم ،مكتفي ًا بو�ضع قيمة
حدية �أدنى لرتكيز كحول الدم.
وبالن�سبة للدول العربية الأخرى التي اعتمدت قيم حدية لـ BAC
فقد كانت جميع تلك القيم فقط للتفريق بني العينة الإيجابية عن ال�سلبية
للكحول دون الأخذ بتدرج العقوبة �أو امل�س�ؤولية اجلنائية وفق تدرج ت�أثري
الكحول ،حيث يتفق القانون الأردين مع االجتاه الت�شريعي يف الإمارات
من خالل ما ن�صت به املادة رقم ( )26من قانون ال�سري الأردين رقم
( )49لعام 2008م الفقرة (ب) بتوقيع العقوبة املقررة يف حال “قيادة
املركبة حتت ت�أثري امل�شروبات الكحولية بن�سبة تزيد على احلد امل�سموح
به لرتكيز كحول الـ ـ ـ ــدم وفق التعليمات ال�صادرة لهذه الغاية”  .وه ـ ـ ـ ــو
الأمر الذي مـ ـ�ؤداه �أن القيمة احلدية لرتكيز كح ـ ـ ـ ـ ــول الدم يج ـ ـ ـ ــب
�أن تزيد على مقـ ــدار ( 0.75 mg/g )0.08 g/dLك�شرط لتوقيع
العقوبة ،و ُتعتمد نـفـ ـ ـ ــ�س القيمة احلديـ ـ ـ ــة يف جيبوتي .فيما ُتعتم ـ ـ ــد
هذه القيمة مبق ـ ـ ـ ــدار ( 0.47 mg/g )0.05 g/dLيف كل من �سوريا
وتون�س ولبنان ،ومبقدار ( 0.19 mg/g )0.02 g/dLيف املغـ ـ ــرب،
ومبقدار ( 0.094 mg/g )0.01 g/dLيف اجلزائر [ .]11 ,10فيما
تتفق قوانني الدول الأخرى مع القانون امل�صري.
وال بد من التنويه هنا �إىل االختالف الوا�ضح يف اعتماد قيم BAC
حدية متباينة يف الدول العربية ،وقد يكون مرد ذلك �إىل اختالف �آراء
املخت�صني يف هذه الدول �أو اختالف الدول الأجنبية املرجعية ،ومن
امل�ؤكد �أن اختالف ن�سبة تناول الكحول يف هذه الدول ون�سبة اجلرائم �أو
احلوادث املرورية والوفيات الناجتة عن ذلك لعب الدور الأبرز يف اعتماد
القيم احلدية املختلفة.
واملالحظ �أن ك ًال من دول الإمارات العربية املتحدة واملغرب
واجلزائر تعتمد القيمة احلدية التي يبد�أ عندها ت�أثري الكحول على
القدرات العقلية واجل�سدية ولو ب�شكل ب�سيط ،فيما تعتمد كل من �سوريا
ولبنان وتون�س قيمة حدية يبد أ� معها الت�أثري الوا�ضح للكحول� ،أما القيمة
احلدية املعتمدة يف كل من الأردن وجيبوتي فيكون ت�أثري الكحول عندها

وا�ضح ًا دون �أدنى �شك ،مع الأخذ بعني االعتبار اختالف ت�أثري الكحول
بني املر�أة والرجل وكذلك بني متناويل الكحول العاديني واملدمنني.
ويتفرد القانون اللبناين فقط بو�ضع قيمة حدية للقائدي املركبات
ال�شباب واجلدد مبقدار ( 0.00 mg/g )0.00 g/dLما يعني عدم
ال�سماح لهم بتناول �أي كمية من الكحول قبل القيادة.

 .10المقارنة
يت�ضح من �أوجه املقارنة بني القانون اجلنائي الأملاين ،والقانونني
الإماراتي وامل�صري فيما يتعلق بامل�ســئولية اجلنائية لل�شخ�ص عند تناول
الكحول الآتي:
اعتد قانون املخالفات الأملاين بالقيمة احلدية لرتكيز كحول الدم
ك�شرط ًا �أ�سـ ـ ـ ــا�سي ًا لتطبيق العقوبة املقررة قانون ًا ،وتدرج يف هذه القيمة،
والق�صر وربطها بقيمة
حيث فرق بني املخالفات املقررة ملبتدئي القيادة
ّ
حدية مبقدار  ،0.0 mg/gو�أق َّر القيمة احلدية الأدنى الرتكاب خمالفة
الق�صر مبقدار
تناول الكحول عند القيادة ملمار�س ـ ــي القيادة وغري ّ
 ،0.5 mg/gبينما اعتد القانون الإماراتي بهذه القيمة يف حال كانت
ت�س ـ ـ ـ ـ ــاوي �أو تزيد على مقدار  0.094 mg/gجلميع قائدي املركبات،
ومل يدرجها يف قانون ال�سري واملرور ،كما يت�شدد امل�شرع الإماراتي يف
جترمي ال�شروع يف قيادة املركبة حتت ت�أثري تناول املواد الكحولية .ويف
املقابل ف�إن القانون امل�صري مل يعتد بالقيمة احلدية لرتكيز كحول الدم
ملن تناول املواد الكحولية ويوقع عقوبة املخالفة املرورية بغ�ض النظر
عن �أي تركيز حدي لكحول الدم �أو غريه كما هو مبني يف املادة ()76
من قانون املرور امل�صري ال�صادر بالقانون رقم ( )66ل�سنة 1973م
بالقانون رقم  142ل�سنة 2014م.
�أما بالن�سبة لقيمة تركيز كحول هواء الزفري فتح�سب الدرا�سة �أنه مل
يعتد بها يف �أي من القوانني والأنظمة والقرارات العربية على الرغم
من تطبيق فح�ص كحول هواء الزفري (كحول التنف�س) يف ع�شرة دول
عربية [ ،]11 ,10بينما اعت َّد قانون املخالفات الأملاين برتكيز كحول
هواء الزفري مبقدار  0.25 mg/Lكقيمة حدية �أدنى لتطبيق املخالفات،
وعلى الرغم من ذلك ف�إنه مل يعتد بالرائحة املميزة لتناول الكحول.
بينما املت�أمل للقانونني الإماراتي وامل�صري يجد �أنه ال ي�شرتط لالعتداد
مبخالفة قيادة املركبة حتت ت�أثري تناول املواد الكحولية �أن يثبت ذلك
من هواء الزفري بل يكفي يف هذه القوانني �ضبط املتهم غري قادر على
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الإجابة وتفوح منه رائحة اخلمر وغري متزن وفق ما جرت عليه �أحكام
الق�ضاء يف م�صر ،حيث ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية يف الطعن رقم
( )30508ل�سنة  72ق ،جل�سة 12.11.2003م ب�أنه (يكفي ل�صحة
القب�ض والتفتي�ش �ضبط املتهم غري قادر على الإجابة وتفوح منه رائحة
اخلمر وغري متزن).
ويف ذات ال�سياق ق�ضت املحكمة االحتادية العليا يف الإمارات يف
الطعن رقم ( )571ل�سنة  2016ق ،جل�سة 13.2.2017م (ب�إدانة املتهم
ت�أ�سي�س ًا على �أن تقرير ال�شرطة �أثبت �أن الطاعن كاد بت�سبب يف احلادث
ب�صدمه لثالث مركبات خا�صة باملجني عليهم ونتج عن احلادث وقوع
�أ�ضرار باملركبات وال�شاخ�صة املرورية والإ�شارة ال�ضوئية وكذلك �إ�صابة
قائد �إحدى املركبات وعدد من الركاب ،و�أثبت التقرير �أن رائحة الكحول
كانت ُت ْ�شتَم من الطاعن ،فذلك كافي ًا لإدانته عن جرمية التعاطي).
ومما ال �شك فيه �أن القانون اجلنائي الأملاين َت َّيز عندما
ق َّرر القيمة احلدية الأدنى لرتكيز كحول الدم لعدم ال�صالحية
الن�سـ ــبية لقيادة املركبات مبقدار  0.3 mg/gوالقيمة احلدية
الأدنى لرتكيز كحول الدم لعدم ال�صالحية املطلقة لقيادة املركبات
مبقدار  1.1 mg/gولقيادة الدراجات الهوائية مبقدار ،1.6 mg/g
وذلك لأن حتديد هذه القيمة من �ش�أنه جعل الأ�شخا�ص املخاطبني
ب�أحكام هذا القانون على علم من البداية ب�أحكامه بحيث ال يقدم
�شخ�ص على قيادة املركبة �إذا بلغت القيمة احلدية لديه املقدار ال�سابق،
وحت�سب هذه الدرا�سة �أن القوانني العربية مل تتطرق مل�س�ألة ربط تدرج
�صالحية القيادة وفق ًا لقيمة تركيز كحول الدم وتدرج العقوبات الناجمة
عن تفاوت هذه ال�صالحية ومدى ت�أثريها على امل�سئولية اجلنائية.
كما ق َّرر القانون الأملاين القيمة احلدية الأدنى لدرجة ال�ضعف
ال�شديد للقدرة على التحكم وال�سيطرة مبقدار  2.0 mg/gو�أ�ضاف
�أنه ميكن تخفيف العقوبة �أو �إلغا�ؤها نتيجة ذلك ،واتبع ذات النهج عند
غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة وربطها بالقيمة احلدية لرتكيز
كحول الدم مبقدار  3.0 mg/gورتب ذات النتيجة ال�سابقة.
وباملقارنة مع القانونني الإماراتي وامل�صري فنجد العك�س متام ًا لأنه
يف كال القانونني ُي�سـ�أل ال�شخ�ص عن املخالفة املرورية مبجرد تناول
املواد الكحولية وقيادة املركبة الآلية مع الأخذ باالعتبار القيمة احلدية
لرتكيز كحول الدم املحددة بالقرار الوزاري ،كما يتحمل ال�شخ�ص ما
ينتج عن ذلك من نتائج كجرائم القتل و�إ�صابة الأ�شخا�ص الآخرين

وذلك ب�صرف النظر عن م�س�ألتي ت�أثري الكحول على �إرادته و�إدراكه
كلي ًا �أو جزئي ًا مادام تناوله باختياره ،وتتفق هذه الدرا�سة مع ما ذهب
�إليه القانونني امل�صري والإماراتي لأنه �إذا بلغت قيمة تركيز كحول الدم
القيمة التي لها ت�أثري يف �إرادة ال�شخ�ص �سلب ًا �إىل درجة ال�ضعف ال�شديد
فيجب �أال يخفف عنه العقاب �أو �إعفا�ؤه منه لأنه هو الذي و�ضع نف�سه هذا
املو�ضع عندما تناول جرعات الكحول بكميات �أودت به ملرحلة ال�ضعف
ال�شديد �أو غياب القدرة على التحكم وال�سيطرة.
�أما بالن�سبة ملا يتعلق بطريقة حتليل الكحول واعتمادها وفق القانون
الأملاين على طريقتني حتليليتني لكل منهما مبد أ� حتليلي خمتلف ،وتكرار
قيا�س العينة مرتني لكل طريقة حتليلية ،وذلك بهدف عدم الوقوع يف
�أي التبا�سات ناجتة عن الأخطاء �أو االنحراف يف القيا�س ل�ضمان قيمة
تركيز كحول دم ذات �صحة ودقة عالية يبنى عليها يف نقل تبعية امل�سئولية
اجلنائية ،وجدت الدرا�سة عدم ورود ذلك يف �أي من القوانني العربية.
وينطبق الأمر ذاته على عملية �إعادة احت�ساب تركيز كحول الدم �إىل
وقت وقوع احلادثة انطالق ًا من الرتكيز الذي يتم احل�صول عليه وقت
�أخذ العينة  -ما �أمكن ذلك  -ما ي�ضمن التقدير ال�صحيح لت�أثري الكحول
وقت وقوع احلادثة وبالبناء عليه يف حتميل امل�سئولية اجلنائية وقت وقوع
احلادثة.

 .11الخالصة والتوصيات
لعب �إدخال القيم احلدية اخلا�صة بتعاطي الكحول يف التطبيقات
القانونية الأملانية دور ًا هام ًا يف التنا�سق بني القوانني املتعلقة بهذا
املو�ضوع ،وزاد من خالل ذلك �أي�ض ًا القبول العام يف املجتمع الأملاين
حيث �أن امل�ساواة يف املعاملة بني حاالت متماثلة ال تتوافق فقط مع مبادئ
القانون الأ�سا�سي و�إمنا �أي�ض ًا هي عادلة من وجهة نظر املجتمع.
ولقد �أ�سهم البناء القانوين الأملاين لتحديد عدم ال�صالحية املطلقة
للقيادة اعتبار ًا من القيمة احلدية لرتكيز كحول الدم �أثناء القيادة بـ
� 1.10 mg/gأو �أكرث باالقت�صاد بالتكاليف التي تتطلبها عملية املراقبة
العامة للقيادة حتت ت�أثري الكحول نتيجة تقليل الإجراءات املطلوبة
والتخل�ص من النفقات املكلفة لتحديد م�ستوى ت�أثري الكحول على
القدرات اجل�سدية والعقلية للمتهم من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �سد
الثغرة القانونية املتعلقة بالأ�شخا�ص املتعودين على الكحول وال�سماح
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لهم بالقيادة مع قيم تركيز عايل لكحول الدم ،لأنهم ونتيجة لتعودهم ال
تظهر عليهم عالمات ال�سكر ،بينما الأ�شخا�ص الذين يتناولون الكحول
يف منا�سبات قليلة وبقيم قليلة لرتاكيز كحول الدم �سيخ�ضعون للعقوبة
نتيجة ظهور عالمات ال�سكر لديهم نتيجة عدم تعودهم.
وقد خل�صت هذه الدرا�سة �إىل التو�صيات التالية:
 �ضرورة االعتداد بالقيم احلدية لرتكيز كحول الدم ك�شرط ًا�أ�سا�سي ًا لتطبيق العقوبة املقررة قانون ًا مع �ضرورة التفرقة بني
املخالفات املرتكبة وفق ًا لت�أثري تركيز كحول الدم على القدرة
والإدراك ،فلي�س من امل�ست�ساغ امل�ساواة احل�سابية بني الأ�شخا�ص
يف العقوبة ملجرد ثبوت �أنه قد تناول باختياره كحول �أثناء قيادته
للمركبة بل يجب مراعاة مبد�أ التفريد العقابي مبعنى �أن توقع
العقوبة ح�سب درجة ج�سامة اجلرم.
 �ضرورة الن�ص على القيم احلدية لرتكيز كحول الدم يف قواننيالعقوبات بوجه عام وقانون ال�سري واملرور بوجه خا�ص كقيم
تدل على مدى القدرة على التحكم وال�سيطرة عند ارتكاب
�أي جرمية بوجه عام وقيادة املركبات الآلية ب�صفة خا�صة مع
التدرج يف العقوبة بح�سب مدى ت�أثري تركيز الكحول ،لأن مبد�أ
ال�شرعية يقت�ضي �أن يعلم املخاطبون بالقاعدة القانونية التي
حتدد اجلرمية والعقوبة املقررة لها.
 عدم جترمي ال�شروع يف قيادة املركبة حتت ت�أثري الكحول كماهو احلال يف القانون الإماراتي ل�سببني؛ الأول �أن ال�شروع يعني
البدء يف تنفيذ فعل ما ،ويف حال مل تتم بعد قيادة املركبة الآلية
ال يوجد م�سوغ ملعاقبة ال�شخ�ص بعقوبة اجلرمية الكاملة وهي
قيادة مركبة حتت ت�أثري تناول الكحول لأنه مل يرتكب الفعل
االجرامي يف �صورته التامة.
 االعتماد القانوين والن�ص على حتليل الكحول بطريقتني حتليليتنيلكل منهما مبد أ� حتليلي خمتلف وتكرار قيا�س العينة مرتني لكل
طريقة حتليلية ،وكذلك الأمر بالن�سبة لعملية �إعادة احت�ساب
تركيز كحول الدم �إىل وقت حدوث احلادثة انطالق ًا من الرتكيز
الذي يتم احل�صول عليه وقت �أخذ العينة ،ما ي�ضمن احل�صول على
نتائج موثوقة وتعرب عن مدى ت�أثري الكحول وقت وقوع احلادثة.
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