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 االهداء

الى صاحب الفضل األول واألخير الى الهادي سواء السبيل 

 ........ الله عز وجل

الى معلم االمة األول اإلنسانية والقراءة والكتابة وهادينا ... 

 رسولنا الصادق األمين )ص(

الى الذين سطروا بدمائهم أروع وأنصع صفحات المجد والفداء 

  والتضحية والعطاء .... شهداء العراق

الى من قال فيهما الحق )وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

42ي صغيراً( االسراء :وقل ربي ارحمهما كما ربيان )  

  الى والدتي العزيزة ... الى والدي امدهما الله بالتقوى والعافية

عائلتي(الى من زرع في نفسي كل معاني الحب والوفاء )  

الى من شاطرني األلم واألول وأشعل شموع التضحية حباً 

 وكرامة ... )شريكة حياتي المستقبلية(

... أساتذتي الكرام الى االيادي المخلصة التي ساعدتني  

 اهدي هذا العمل المتواضع
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 شكر وتقدير

ال شكر يتقدم على شكر المنعم األول الذي علمنا وهدانا، الله 

 سبحانه وتعالى.

كما واشكر من كنا ونكون برعايته صاحب الطلعة البهية، امامنا 

 وإماُم العالمين المهدي المنتظر )عجل(.

كما واشكر من توسعت افاق معرفتي على أيديهم، اساتذتي في 

 كلية القانون.

أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى استاذي الفاضل الدكتور 

على توجيهي وارشادي وعلى مساندته لي ( د.مثنى عباس)

 معنوياً، وتشجيعاته لي. 

وإلى جميع االهل واألصدقاء الذين قدموا لي العون في إتمام 

 البحث، فلهم جزيل الشكر واالمتنان.

 

 الباحث
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 المقدمة: 

يشكل االكراه خطرا اجتماعيا، ألنه يمثل مساساً بحقوق او المصالح العامة، وهو يهدد 

ً من الخطورة التي تتسم بها هذه  الكيان البشري في امنه واستقراره، بل وحياته وانطالقا

الظاهرة تجد علماء القانون، وعلماء النفس يولون هذه الظاهر اهتماما كبيرا من حيث 

فة األساسية للقانون الجنائي تتمثل في حماية الحقوق والمصالح االجتماعية الدراسة، ان الوظي

التي يقوم عليها كيان المجتمع ودعائمه، لذلك يجرم الشارع الجنائي االفعال االرادية، إذا كان 

من شانها اهدار أحد هذه الحقوق او تلك المصالح، ويعتبرها جرائم تستأهل مسؤوليه مرتكبها 

ً عن سلوكه المنحرف فال بد من توافر وعقابه عنها.  لكي يكون الشخص مسؤوالً جزائيا

شرطين وهي حريه االختيار وهي ان تكون اراده االنسان سليمة وغير مقيدة بقيد يضيق منها 

او يعدمها، وثانياً االدراك وهو قدره االنسان على فهم ماهية الفعل الذي سيرتكبه، فاذا كان 

ختيار، لكنه غير كامل االدراك وغير قادر على فهم ماهية تصرفاته الشخص متمتعاً بحريه اال

والنتائج المترتبة عليها فانه ال يكون مسؤوالً جزائياً عن تصرفاته. اما إذا كان الشخص كامل 

االدراك، لكنه غير متمتع بحرية االختيار وغير قادر على توجيه سلوكه على النحو الذي 

جزائياً عن تصرفات الصادرة عنه وهو خاضع للقوه  يسأل أنىة يريد، فال يعقل في هذه الحال

 القاهرة التي قيدت او منعت حريه اختياره.
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 الدراسة: ةاهمي

ً تكمن اهميه هذ يثير جدالً واسعاً يتعلق في ماهية  ه الدراسة من كونها تتناول موضوعا

االكراه والجرائم المحتملة باعتباره استثناء من القواعد العامة، المشاكل القانونية، والخالف 

مبرراته في الدقة التي يتميز بها هذا  الفقهي الذي اثارته ماهية االكراه وهو خالف يجد

، ي تتراوح بين الفاعل المفترضالموضوع واالثار الكبيرة المترتب على هذا الموضوع الت

واالساس القانوني الذي يمكن ان تستند اليه. كما تمكن اهميه الدراسة في تقديم االصول 

ترتكب في المجتمع بهدف  النظرية واالطر التحليلية لدراسة ماهية االكراه التي يمكن ان

ي اإلطار التحليل الربط بين التراث العلمي واالجتماعي والواقع الراهن بهدف الوصول الى

  .المستند اساساً الى اشكاليه الدراسة

 

كذلك تمكن األهمية العملية لهذه الدراسة من كونها موضوعاً معاصرا، االمر الذي 

يجعل الباب مفتوحاً امام الباحثين للبحث والكتابة في موضوع ماهية االكراه وتقديم اقتراحات 

ه الدراسة الى تسليط الضوء على ماهية االكراه مناسبة في هذا المجال. كما تكمن اهميه هذ

والجرائم والمفاهيم المرتبطة بها، وذلك من خالل دراسة وتحليل ورصد الجوانب المتعلقة 

بها، وصوالً الى ايجاد حلول تتفق والمبادئ واالصول القانونية ومنها تحديد الجريمة المحتملة 

تالي وبال المسؤوليةتبنى عليه هذه تحل الذي التي تقوم عليها ماهية االكراه باعتبارها الم

الهدف والغرض من خالل اجراء  كن من خاللها تقديم توصيات تتحققالوصول الى نتائج يم

 .الدراسةهذه 
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 مشكله الموضوع:

 تظهر مشكله الدراسة من خالل طرح األسئلة األتية، ومن ثم محاوله اإلجابة عليها:

  ما المقصود باإلكراه؟  .1

  .ما الشروط التي يجب توافرها لتحقيق االكراه  .4

  ما العقوبة القانونية لإلكراه؟ .3

  المسؤولية الجزائية على ماهية االكراه؟ إثرما هو  .2

  ما هو الفرق بين االكراه في القانون الجنائي والمدني؟  .5

  .ما تبعات المسؤولية الجزائية ونطاق هذه المسؤولية عن الجريمة المحتملة .6

  .ن المسؤولية الجزائية واساس هذه المسؤولية القانونيةما اركا .7

 وما هي شروطها؟ ما المقصود بحاله الضرورة؟ .8
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 المبحث االول

 ماهية االكراه

نتناول في هذا المبحث عن ماهية االكراه من خالل تعريف االكراه ليكون شامالً ومقراً لجميع 

الى مطلبين، االول تعريف االكراه لغةً االوصاف القانونية حيث نقسم هذا المبحث 

  .واصطالحاً، والمطلب الثاني تعريفه في القانون المدني والجنائي

 الفرع األول

 تعريف االكراه لغةً واصطالحاً أصل االكراه لغةً: مأخوذ من الفعل )َكَرهَ(، واالسم: )الَكرهُ( 

يقال  المشقة، فهو (هر  الكُ ) اوام :اقهرك عليه :بمعنى ويراد به كل ما اكرهك غيرك عليه،

ِه( و )والفرق بين  مشقةعلى ، أي ه  ر  قمت على كُ   ( ان االول هو فعل المضطر،هِ ر  الكُ )الَكر 

 .(1) هو فعل المختار ما الثانيبين

 الفرع الثاني

و ل حمل الغير على ان يفعل ما ال يرضاه وال يختار مباشرتهما االكراه في االصطالح: ا 

 .(2)خليه ونفسه 

  .(3) ير حق علي ان عمالً اجبار شخص بغ :عرف االكراه بانه

او تقيدها الى درجه كبيره من ان  الشخصتشل  من شانها ان ةعباره عن قو :بانه كم اعرفه

 ً    .(4) يراه يتصرف وفقا لما

ي ف هحصرحد  تضعفه الىعنه االختيار او  عندهمؤثرات كل ما يصيب االنسان من  :هواو 

  .(5)اً عنه رغم اعماالً  فيأتيسبيل واحد 

                                                           

 .14الجزء الثاني، ص  ،5006، ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارف، عدد الصفحات: (  ابن منظور1)
 هـ. 1344، طبعة مصر، 4:1:6على التوضيح / مسعد الدين التفتازاني ( التلويح 2)
 .1/  114، المادة ، وتعديالته1:51لسنه  ،20القانون المدني العراقي، رقم  (3)
 .375الخلف والشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ص  (4)
 .:17، ص :7:الحسني، عباس، شرح قانون العقوبات العراقي، مطبعه الرشاد، بغداد،  (5)
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  .ارادته مدفوعا اليها بقوه غالبه او يمتنع عن اعمال واجب رغما عنه 

 لو فيما المتعقل حكمه يقبله فعل معين ال اتيانحمل شخص على كما عرف االكراه بأنه: 

 .(1) القانونية من الوجه ةتركت له ارادته المعتبر

 .(2)وعرف ايضاً: هو ما يقع على الفاعل من شخص آخر ليجبره على ارتكاب امر محرم 

 .(3) جريمةشخص بغير حق على ارتكاب اجبار بأنه: عرف كما 

القانون المدني العراقي وتعريف الدكتور حسين عبد  بهويبدو لي ان التعريف الذي جاء 

التعريفات ان ه ويمكن من هذ ،من التعاريف وادقها اشمل لإلكراهالصاحب عبد الكريم 

حق بقوه  اجبار شخص بغير :بانه الجنائية للمسؤوليةالمانع  لإلكراهنستخلص التعريف االتي 

 .او تجنبها على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون باً ال يمكن مقاومتهاغال

 المطلب الثاني

راء االكراه اج :في القانون الجنائيه تعريف :تعريف االكراه في القانون الجنائي والمدني

اب واالكراه احد االسب ،تتعلق بالجانب النفسي للنشاط البشري واإلرادة اإلرادة،ينصب على 

حمله لتي ياالشخص  إرادة التي تنال من سالمتها و ليس السبب الوحيد وبالتالي هو يؤثر على

 ،التي ال يريد القيام بها لكن بسبب االكراه يدفع الشخص الي فعلها باألعمالعلى القيام 

هذه  ديقيواالكرام  ةسليم ههو ان تكون اراده االنسان حر االختياروبالتالي يؤثر على حريه 

ً ويقيد صاحبها و هو سبب الذي يمنع  الحرية قيدت  قوه قاهره التيألنه خضع ل مسائلته جزائيا

 .(4) ومنعت حريه اختياره

  .(5) رضاه(دون  اجبار الشخص بغير حق علي ان يعمل عمالً ) :تعريفه في القانون المدني

                                                           

 .1ص  ،:1:6الريجو، قانون احمد، النظرية العامة لإلكراه والضرورة، مطبعه مخيمر، مصر،  (1)
 .32، ص 1:85، مطبعه الزهراء الموصل، 1واثره في التصرفات الشرعية، ط المعيني، محمد سعود، االكراه (2)
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه مقدمه الى جامعه -عبد الكريم حسين عبد الصاحب، االكراه وأثره في المسؤولية الجزائية (3)

 .:، ص  1::1بغداد، 
، ص 0::1العام المطبعة الجديدة، دمشق، سنه  (   د. حامد عبد الوهاب المفصل في شرح قانون العقوبات، القسم4)

156. 
 من القانون المدني العراقي. 114(  المادة 5)
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 .(بغير حق من دون حق على ان يعمل عمالً  أحداجبار )عرفته بانه  العدليةاما مجله االحكام 

اراده  به تتأثرضغط )بانه  ه لإلكراه الى تحديد عناصرهويذهب البعض االخر في تعريف

 .(1)( التعاقدالى  فيندفعالشخص 

دفعه رهبه تفي نفسه  تبعث شخص)ضغط غير مشروع على اراده خرون بانه ه آما يعرفبين

  .(2)( الى التعاقد

 يان االكراه ذات المعنى في القانون الجنائ والحقيقة .ان في العقود فقطهذين التعريفين خاص

ً ف والمدني، من  اختلفا وان(، 3)المطلوبة العناصر  ناحيةمن  واحداً  الساند انهما يمثالن مفهوما

 .حيث االثر القانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مصادر االلتزام، دار الفكر للطباعة 1( د. عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، ج1)
 .:21، ص 1:32والنشر، القاهرة، 

، مصادر االلتزام، دار وائل للنشر 1محمد سعيد الرحو: الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، ج( د. حسن علي الذنون و2)
 .7:، ص 4004عمان، الطبعة األولى، 

 .604، ص :1:7دكتور رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة،  (3)
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 المبحث الثاني

 المطلب األول

 ركان االكراه:أ 

اجبار  ألغراضيتكون من ركنين: الركن المادي يتمثل في الضغط الخارجي  االكراه: 

الشخص على القيام بعمل او االمتناع عنه وركن معنوي ويتمثل في االثر او التغير الذي 

نقسم هذا البحث الى مطلبين االول الركن المادي والثاني  يطرا على اإلرادة، لذا سوف

 المعنوي.

 الفرع األول

، االمتناع عنههو الضغط الخارجي بغية اجبار الشخص على القيام بعمل او  الركن المادي: 

  .وهذا الركن يتكون من العناصر االتية

 ضغط خارجي يتمثل في وسيله االكراه. .1

 القيام بعمل او االمتناع عنه ويتمثل في االكراه.  .4

  .عالقة السببية بين الوسيلة والغرض  .3

 الفرع الثاني

على جسم الشخص تجعله  مسيطرةتكلمنا في االكراه المادي ان هناك قوه  الركن المعنوي: 

اداة لتحقيق عمل معين بدون ان يكون هنالك بين هذا العمل وبين نفسية صاحب الجسم اي 

 ادةاإلرالتي تعدم  القوةمبعثها ليس ما في حاله االكراه المعنوي فان بين. (1)اتصال ارادي 

ً  اإلرادةالخوف الذي يبطل عمل  وانما هو  .(2) مع وجودها ماديا

 

 

                                                           

 .413المجرم والجزاء،  ص (  د. رمسيس بنهام: الجريمة و1)
 .432راشد: مصدر سابق، (  د.علي 2)



13 
 

 الثانيالمطلب 

 انواع االكراه وشروطه

نينا ويع واالكراه المعنوييتضح لنا ان انواع االكراه في القانون الجنائي هما االكراه المادي 

  .وصوره كل نوع على حدهمصدر هذين النوعين مع بيان  دراسة االن

 الفرع االول

 ،منها اي عدمهاحرم الشخص اإلرادة فيفي  أثرهينصب االكراه المادي في  :االكراه المادي

ين على نحو مع الى ذلك الشخص انه تصرف ينسب ان االستحالةومن ثم يتضح لنا انه من 

 علىته عليها افقدته سيطرسيطرة له قوه ال  فثمت أي استحالة ان ينسب اليه انه اتى تصرفاً،

ت المادي يتسع لجميع الحاال اإلكراهف (.1) امتناع على نحو معين اورتها اعضاء جسمه فسخ

ً سخره على نحو معين طر فيها على جسد الشخص قوه تالتي تسي كان نوع او مصدر  وأيا

 (.2) اإلرادة محت التي القوة

 الفرع الثاني

فهو ال  يشمل حرية االختيار لديه بل اإلرادةمن  يحرم الشخص معناه ال: االكراه المعنوي

ينذر ولكنه يضيق من نطاق االختيار ذلك انه  قيمس وجود اراد بل يبقى عليها ولكنه يضي

 .(3) منهشر ان لم يوجه الخاضع له ارادته الى السلوك المطلوب ب

 

 

 

 

                                                           

 .520القسم العام، ص  –(  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 1)
 .2:2(  د. محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص 2)
 .523(  د. محمود نجيب حسني، شرح العقوبات، القسم العام، ص 3)
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 الثالثالمطلب 

 شروط االكراه

فرعين المطلب ب وسنتناول هذا القانونيةالفقه بتناول شروط االكراه باختالف اوصافه  جرى

 ً ون ان يك والفرع الثانيعن التصرف المكره عليه  الفرع االول ان يكون الشخص ممتنعا

 .االكراه غير مشروع

 الفرع األول

ً ان يكون الشخص ممتنع أوالً:   :على التصرف المكره عليه ا

عليه انما يقوم بالعمل  االكراه فمن يؤثر ،يتضمن االكراه معنى االجبار على التصرف قهراً 

ً  ويمتنع سخره قوه ت سيطرةالتصرف وهو واقع تحت  يأتيمن ضرر يهدده او انه  عنه خوفا

ً  إتيانفي   .التصرف وهو ال يملك لها دفعا

كان هنالك ما يدل على رضا من  إذا االكراه ال تتحقق في الواقعةعلى ذلك فان حاله  وبناءً 

من حريه  تقترض االنتقاص ألنها ،(1) عليه لإلكراه واختياره التصرف المكرهتعرض 

 .(2) االختيارخل في م ان ال يكون الشخص دما يستلز االختيار وهو

 

 الفرع الثاني

إلكراه، لغير مشروع قد تنطوي بعض الحاالت ضمن المفهوم المتقدم  االكراهان يكون  ثانياً: 

ديه بحيث تنتفي ل ،ضغط ممارس عليهنتيجة الى العمل او يمتنع عنه  اي ان الشخص يلجأ

حيث يوصف بانه اكراه  ومع ذلك ال يكون االكراه معتبراً  ،او تشل حريه االختيار اإلرادة

ال تتوفر تلك الحاالت  فروضهالمشروع في علة اعتداد والسبب في ذلك ان  ،مشروع

 سائرل مستكمالً حق قرره القانون طوي على نوع من االكراه اذا كان يوالتصرف الذي ين

                                                           

 .167، ص 1:88السرقة واغتصاب السندات والتهديد، دار المشرق العربي، القاهرة، سنة (  د. معوض عبد التواب: 1)
 .20، ص 1:58(  حسن حسن منصور: جرائم االعتداء على االخالق، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2)
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ً  االكراههو الذي يجعل عناصره  كل حق يفترض السماح لصاحبه بمجموعه من ، فمشروعا

ومعنى ذلك ان  ،من سلطه يخولهاو  الحق من مزايا عليهاالفعال يستعمل بها ما ينطوي 

بالدين امام  المطالبةالذي يهدد مدينه يرفع دعوى  فالدائن (1)األفعال القانون يجيز له هذه 

ً ال يعد ا دينه المدين يوفيالقضاء ان لم  اء، ا تحقق الوفق اغتصاب المال اذوال يتحق اكراها

 ا يمارس حقه في الدفاع الشرعيانمه والشخص الذي يستخدم العنف ضد السارق السترداد مال

وكذلك الشخص الذي يمتنع عن رد جهاز الى صاحبه بعد  .(2) توافرت سائر شروطه اذ

ً  اصالحهوما لم يدفع له اجر  هاصالح لحبس ا حق عمله مستندا الى ألنهللمال  ال يعدم مغتصبا

 .(3)انونا المقرر ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ص 1:64المالية، سنة ( د. محمود نجيب حسني، أسباب االباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية 1)
58. 
 .215( د. محمد محي الدين عوض: مصدر سابق، ص 2)
، وهذا الحق مقرر بموجب 61( د. محمود نجيب حسني، أسباب االباحة في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص 3)

 من القانون المدني العراقي. 480المادة 
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 المبحث الثالث

 المطلب االول

 االحكام التبعية المترتبة على االكراه:

واالسترداد  الفسخ : حق اإلجازة وحقبعد زوال االكراه وهي التبعيةهناك بعض االحكام 

ً  حقيقة إذا اتلفتالطرف الثاني بضمان العين  إلزاموحق  وسوف نفرد لكل حق منها  او حكما

 .مطلب مستقالً 

 األولالفرع 

التي وقعت حال  تصرفاتهامضاء المكره فله حق في  مناالكراه  أذا زال اإلجازة:حق 

 هذه التصرفات كان ذلك أمضىحق بفسخ هذه التصرفات واسترداد ملكه، فاذا ال وله االكراه،

 .اجازه منه في اسقاط حقه في الفسخ

 :نوعين اإلجازة

ان يقول المكره حجزت البيع او  الصريحة القولية ازه قوليه صريحه او فعليه فاإلجازةاج

 .(1) اعطيت اجازه به ونحو ذلك :هبه او ان يقولالاو  اإلجازة

فلو  .على اجازته لهذه التصرفات ضمنيةفهي القيام باي فعل يدل دالله  الفعلية: اإلجازةاما 

الن  ،منه في امضاء العقد االكراه كان اجازةً قبض المكره الثمن من المشتري وبعد زوال 

 ً  قبض الثمن وسلم إذابخالف ما  ،العقد صحةعلى الرضا الذي هو شرط  دليل القبض طائعا

 ً  .لعدم وجود الرضا البيع انه ال ينفذ المبيع مكرها

ً  وعندئذ عليه  فلو تلف الثمن فليس ،في يده ويسترد المبيع عليه ان يرد الثمن ان كان قائما

ً  وان كان) الكفايةفي مان قال ض امانة المكره النه اخذه  كان الثمن ،ال يؤخذ منه شيئا هالكا

                                                           

 .661/ :(  ينظر درر الحكام، شرح مجلة االحكام 1)
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بإذن المشتري والقبض متى كان بإذن المالك فأنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك وهو لم 

 .(1)امانة  يقبضه للتملك ألنه كان مكرهاً على قبضه وكان

 .(2) فليس عليه شيء ،على ذلك بينهال تفريط مع وجود ف إذا هلك الثمن :فقالوا المالكية اام

يمين ب الظهر لم يصدق في ادعائه، وقيل يصدقم يكن له بينه ففلو تلف الثمن فال تفريط ول

 .(3) مودعكال

 

 ً ى يكون االكراه علذلك بان و ،اإلجازةعلى  بعد زوال االكراه كان دليالً  ولو سلم المبيع طائعا

واالستحقاق  ،الن المقصود المكره ما يتعلق به االستحقاق ال مجرد اللفظ ،التسليم على العقد ال

يكون ف ،وعليه ال يكون االكراه على العقد اكراه على التسليم ،العقد نفسهيتعلق ب البيعفي 

ً التسليم  فان االستحقاق يجب بالقبض ال  الهبةعلى  أكره إذابخالف  .(4) اإلجازةدليل  طائعا

ً عليها  االكراهيكون ف اللفظ،مجرد ب وذهب  .(5) المكرهالى مقصود  اً على التسليم نظر اكراها

أكره على  إذا)فقال سعدي جبلي  .قبض في الهبهالاعتباره الى التفصيل في  الحنفيةبعض 

، وان أكره على الهبه وتكون هبه طائع وفي االستحسان ال تجوز. الهبه فاسدهالهبه والتسليم ف

ً قياسوالمكره غائب بحيث ال يعود اجازة الهبه استحساناً وولو سلم   .(6) ا

 

 

 

 

 

                                                           

 .170/ 8وتكملة فتح القدير:  231/ 4ومجمع األنهر:  71/  8ينظر البحر الرائق:  (1)
 .131/ 6، والدر المختار يشرح ابن عايدين: 74/ 80، وينظر البحر الرائق: 171/  8(  الكفاية: 2)
 . 6/ 3(  ينظر الشرح الكبير: 3)
 .6/  3(  الدسوقي: 4)
 .170/  8ح القدير: وتكملة فت 71/  8( ينظر البحر الرائق: 5)
 .74/  8( البحر الرائق: 6)
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 الفرع الثاني

 واالسترداد الفسخحق 

مما سبق عرفنا ان نتصرف المكره ينعقد فاسداً او موقتاً عند الحنفية والمالكية وعلى الحكمين 

اما الجمهور الذي الذين الغوا  كالهما يثبت للمكره حق الفسخ واالسترداد بعد زوال كرار.

القولي فال موجب للفسخ عندهم، الن التصرف لم ينعقد ابتداًء وتبقى العين  تصرف المكره

للمكره في الفسخ  وبناًء على قول الحنفية والمالكية في جعل الحق .(1) على ملك صاحبها

ان هذا الحق ال يبطل بموت المكره بل ينتقل هذا حق الى الورثة، فيقوم وارث  واالسترداد،

كما انه ال يبطل  .(2)المكره مقامةً في رد المكره عليه او في ضمانه من التركة حال هالكه 

هذا الحق بالزيادة المتفصلة كالولد والثمرة، ام الزيادة المتصلة فمن باب اولى عدم البطالن. 

 فلو تصرف المشتري بالعين فهل يبطل حق صاحبها في استردادها؟ 

ذهب المالكية الى ان حق المكره ثابت في االسترداد وال يقطع هذا الحق تصرف المشتري 

ان نوع هذا التصرف الن الفساد كان في جانبه فيكون االسترداد من حقه في العين مهما ك

 .(3)وهو الذي يستقل به 

قال الدردير )ورد على ما جبر على بيعه او على سببه وال يقيته تداول امالك وال عتق وال 

ن العيتصرف المشتري ب إذاقالوا فاما الحنفية فقد فرقوا في نوع التصرف  .(4)هبه وال ايراد( 

ً تصرف مان بالض، بل ينتقل حقه الى المطالبة واالسترداد بالنقض للمكره ، فالحقال يقبل الفسخ ا

  .(5) وعلى اعتبار العين بحكم الهالك

 

 

                                                           

 .3/6، والدسوقي: :16/ 8(  ينظر فتح القدير مع العناية: 1)
 .485(  ينظر االكراه وأثره في التصرفات الشرعية: ص 2)
 .10/ 5، والخرشي: 73/ 2ينظر حاشيه الطحاوي (  3)
 .658/ :، ودرر الحكام شرح مجله االحكام: 73/ 2( حاشيه الطحاوي: 4)
 .428/ 2مواهب الجليل: (5)
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 الفرع الثالث

 حق إلزام الطرف الثاني بضمان العين إذا تلفت

 ألنها مقبوضة بعقد فاسد ،المكره او المشتري ضمان العين إلزامينقلب حق االسترداد الى 

كما  القيماتان كان من  من المثليات وبالقيمةوالمقبوض بعقد فاسد مضمون بالمثل ان كان 

 .(1) بهو الحال في الغص

شاء ضمن المشتري الن كل منهما ساهم في هالك  ان شاء ضمن المكره وان مخير، المكرهف 

ه لكونه في حكم الغاصب المكرِ  ضمنفان  .(2) واحد منهم بالذات واالخر بالواسطة ماله،

ين ألنه ملك الع المكَره،قام مقام ، بعد ضمانه للعين هالن المكر ،رجع على المشتري بقيمته

كما  أحدعلى  بما ضمنوان ضمن المشتري فال يرجع  .(3) االستنادمن وقت وجود السبب ب

ا موالقبض، وان بالضمان بثبوت ملكهضمن وذلك  إذا أحدالغاصب على  صبغال يرجع 

اعات كسائر البيفاذا ضمنه نفذ ملكه فيه  الفسخ،في  المكَرهتوقف نفوذه على سقوط حق 

من  شاء ه ان يضمن منكرَ األيدي، كان الم ه بالعين وتداولهفاذا تصرف المكرِ   .(4)الفاسدة 

 حاً صحي صارالن العقد االول  ،كلها البياعات جازةفان ضمنهم المشتري االول  ،المشترين

 .(5) نفسه ملك باع فكأنه

 

 

 

 

                                                           

  .5:/  42المبسوط:  -( :1)

و مغني  664/ الى  :، ودرر االحكام : 233/  4: ومجمع األنهر:   171/  8ينظر فتح القدير مع العناية :  -:( 2)
  .241/  8،والمحلى : 326و االشباه والنظائر للسيوطي: ص  518/  1، منتهى االرادات: 473/  4المحتاج: 

  .6/  3، والدسوقي 664/  :: ودرر الحكام  3:2/  7: والمغني :  74/  8البحر الرائق:  -:( 3)

 .171/  8: والعناية  233/   4مجمع األنهر:  -:( 4)

 .174/  8فتح القدير صفحه ( 5)
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 المطلب الثاني

 مفهوم المسؤولية الجزائية

ان مصطلح المسؤولية يستخدم للداللة على معنى التزام شخص يحتمل النتائج التي تترتب  

ً به اصول او قواعد قانونيه ومفهوم المسؤولية بشكل عام  على سلوكه الذي ارتكبه مخالفا

ينطبق على مفهوم المحاسبة وتحمل الشخص لتبعت تصرفاته وافعاله، فيكمن ان يكون السلوك 

ً ام سل ً لقواعدايجابيا ً مخالفا االخالف فحسب ولم يخالف فيها القواعد القانونية وتوصف  بيا

من استهجان  المسؤولية في هذه الحالة بانها مسؤوليه ادبيه، وتقتصر اثارها على ما تشيره

ان اما اذا ك األخالقية،ذلك السلوك المخالف للقواعد لواستغراب في نفوس افراد المجتمع 

تحمل هنا تكون مسؤوليه قانونيه وي المسؤوليةفان  ،قواعد قانونيهالفه لى مخالسلوك ينطوي عل

 .(1) الدولةفي  العامة السلطةفرض جزاء قانوني تحدده  الحالةفي هذه 

اما الجزاء و والخطأ ،الجزاء ةوفكر الخطأ تثير فكرةبناء على هذا التحديد  المسؤوليةفكرت ف

ً  ،ادبيين او قانونيين ايكون انونيه امه مسؤوليه ادبيه او مسؤوليه ق المسؤوليةلذلك تكون  وتبعا

ً  خالقيةاال الدائرةوالجدير بالذكر ان  تشمل الن االولى تتسع ل القانونية الدائرةمن  اوسع نطاقا

فهي تامر  ،حياتهاي انها تشمل جميع نواحي  ونحو نفسه ونحن غيره نحو ربه سلوك االنسان

 واياالنمن هذه  ما يتجهعمل على اقراره على االنسان ومقاصده فتيا نوا وتنظر الىبالخير 

لك من ذ دائرة القانون فيه اضيقاما  .على ما يخرج به عن ذلك وتآخذهوالمقاصد نحو الخير 

 ناحيةالمن  عالقة االنسان بغيره او تنظيم حياتهتقتصر على تنظيم  ألنهابكثير وذلك 

كل شمنها اال ليشمل ما يتخذ  دائرة القانون يمتد محيطال  العالقة هذه إطار االجتماعية، إذ ان

وهو يحاسب على  النوايا فقطنشاط خارجي ملموس، وذلك الن القانون ال يحاسب على 

تدخل ضمن  األدبية المسؤوليةبمعنى ان  .التي تظهر الى حيز الوجود الخارجيةاالعمال 

 ظمتن األخيرة هوهذ ،القانون دائرةمن ض القانونية المسؤوليةفي حين تدخل  دائرة االخالق،

                                                           

 . 10 المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد، دار الفكر الحديث، القاهرة، ص( 1)
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ً قانون العموم التزام او جزاءً  وتحمل علىاالفعال   سلوك او تصرف يرتب عليه القانون نتيجة ا

 .(1) ةوجزاءات معين آثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .41المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العالية، القاهرة، ص (  1)
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 المبحث الرابع

 المطلب األول

 :تعريف المسؤولية الجزائية 

 يتوجب ببيان معناها اللغوي ومعناها االصطالحي.تعريف المسؤولية الجزائية بشكل واضح ل

 الفرع االول

ِد َوأَْوفُوا بِاْلعَهْ )معنى المسؤولية الجزائية لغةً: المطلوب الوقائية ومن ذلك قوله تعالى: 

  .اي مطلوب الوفاء به ،(1) (إِنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُوالً 

اسم مفعول منسوب اليه مأخوذ من سائل يسأل واسم الفاعل من  والمسؤولية عند النحاة:

 .(2)سأل سائل وهم سائلون واسم المفعول مسؤول هم مسؤولون 

 الفرع الثاني

  .(3)( )مسؤوليه االنسان امام االنسان معنى المسؤولية الجزائية اصطالحا:

 ً  موجبات والسلوك تحتفرضه عليه القانون من تشمل التزام الشخص باحترام ما  وهي ايضا

فهي  نبشكل عام مفهوما وللمسؤولية الجزائية. (4) عواقب االخالل بهذا االلتزامطائلة تحمل 

الشخص ويراد  لفعل ويراد بالمفهوم االول صالحيةاو مسؤوليه با بالقوة،امام مسؤوليه 

 .(5) حقيقةسلوك صدر منه  ةبالمفهوم الثاني تحميل الشخص تبع

                                                           

 .32سورة االسراء / (  1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 لسان العرب،                                                                                                                  ابن منظور، (  2)

 .135، بيروت صفحه الرسالة القران، مؤسسةر االخالق في د . محمد عبد الله بدران، دستو(  3)

 .42صفحه  ،، لبناناالقتصادية المؤسسةفي  الجنائية المسؤوليةد . مصطفى العوجي، (  4)

 .218صفحه  ،مصدر سابق ،عوض محمد عوض  د.(  5)
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 المطلب الثاني

 الفرع االول

 الجزائية: المسؤوليةموانع 

 إلرادةاوالحاالت التي تتجرد فيها  ، القانونية ةمن القيم اإلرادةهي الحاالت التي تتجرد فيها 

والمالحظ على قانون  ،االدراك او االختيار او كليهما  ءهي حاالت انتفا القانونية القيمة من

ً عام اً العقوبات العراقي انه لم يضع معيار  ، تلفةمخاسباب بل نصه على  لموانع المسؤولية ا

بكل ما من شانه فقد االدراك  وهذه االسباب تحيط ،امتنعت مسؤوليه الجاني  أحدهاتوافرت  اا

ئ ناش غيبوبةفي العقل او  اإلرادة لجنون او عاهةختيار او كليهما وهي فقد االدراك او او اال

بعض  صغر السن.ل او الضرورةاو االكراه او لحاله  المسكرةاو  المخدرةعن تعاطي المواد 

معينه او حاالت ب المسؤوليةكتاب القانون الجنائي يرون ان ال حاجه الى تحديد موانع 

 االدراك واالختيار الن كل يتوافر الجنائية المسؤوليةما حددت محصورة ينص القانون طال

 سواء نص القانون المسؤوليةالى منع  ديكالهما يؤما يمنع من توافر االدراك او االختيار او 

ن ال يجوز ان يكو المسؤوليةوهذا يعني ان النص في القانون على موانع ، عليه او لم ينص

نصوص القانون وان كانت توحي باتجاه  صياغةا ن خرون يرى آبينما  .على سبيل الحصر

 يمنع ألنه اب عليهغير ان ذلك يع ،وهو الراي الغالب المسؤوليةالشارع الى حصر موانع 

 نصوص صياغةغير مدركه او غير مختاره لم تكن معروفه وقت  باإلرادةتداد الشارع عمن ا

 .(1) واالختياروهذا يحصل عندما يكشف العلم عن أسباب جديدة يزول بها االدراك  القانون

 

 

 

                                                           

 (65 – 60)وموانعها في المواد  الجزائية المسؤوليةالفصل االول من الباب الرابع من الكتاب االول تحت عنوان (  1)

 عقوبات.
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 المطلب الثاني

 الفرع الثاني

 :المقصود بحاله الضرورة

مادي لألمور ينشئ بفعل الطبيعة او بفعل االنسان موجهه الى يراد بحالة الضرورة وضع 

  . (1) الغير، وينذر بضرر جسيم على النفس، يتطلب دفعة ارتكاب جريمة على انسان بريء

 فروض حاله الضرورة:

يرتكب انسان جريمة على شخص بريء ليدفع بها عن نفسه ضرراً جسيما ً ان  الفرض األول:

  .تهدده به الطبيعة

ان يرتكب انسان جريمة على شخص بريء وذلك يدفع بها ضرراً جسيماً  الفرض الثاني:

 تهدد به الطبيعة انسان اخر غيره.

يرتكب انسان جريمة على شخص بريء وذلك ليدفع بها ضرراً جسيماً   :الفرض الثالث 

  .يهدد به احد االشخاص انسان غيره

ومما تجدر اإلشارة اليه ان حالة الضرورة ال تفقد من يقع فيها قدرته على االختيار فقداً تاماً 

وانما تضعفها الى حد كبير بان تضعه بين امرين، اما االمتناع عن ارتكاب الفعل الجرمي 

ويتحمل الخطر المهدد به، واما ارتكاب الجريمة لتالفي الخطر فيختار اهون الضررين 

 .(2)جريمة الضرورة مرتكباً 

 

 

 

                                                           

 .563صفحه ، 117، رقم 1:74والمجرم والجزاء سنه  الجريمة ،رمسيس بهنامد. (  1)

 .443، صفحه 82، رقم 0::1القسم العام  ،قانون العقوبات ،زكي ابو عامرد. (  2)
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 المبحث الخامس

 المطلب األول 

 :اركان المسؤولية الجزائية 

 وهذا يعني والمعنوي،ويتوافر ركنيها المادي  الجريمةبقيام  الجزائية المسؤوليةتقوم 

ذا سيتم ل الجريمة،ا اللذان تقوم عليه ذاتهماالجزائية ركنين تقوم عليها هما الركنان  للمسؤولية

 نالمادي والركنتناول في االول الركن  مطلبينفي هذا المبحث التحدث عن هذه االركان في 

  .الثاني المعنوي

 الفرع االول

  الجزائي: للمسؤوليةالركن المادي 

 لجزائيةا المسؤوليةومن ثم  الجريمةترتكز عليها دى الدعامتين التين يمثل الركن المادي اح

ً من  الناشئة  والركن المادي .ابتداءً  المسؤوليةقيام الجريمة ووجود عنها، ويعد تخلفه مانعا

التي تظهر بها في العالم الخارجي كما حددتها  وهيئتها هو مظهرها الخارجي للجريمة

  .(1) هارتكباإلجرامية لم اإلرادةتتجسد فيها  يحات مماجريمة ال بد لها كل ص التجريم فنصو

بغير ذلك الركن ، فغير ركن ماديبفال يعرف القانون جرائم  واضحةولهذا الركن اهميه 

 الً فضبالحماية عدوان،  الجديرةيب الحقوق ، وال يصطرابيب المجتمع اضالمادي ال يص

بات ان اث صعوبة، اذيجعل اقامه الدليل عليها اقل  ماديعلى ركن  الجريمةعن ذلك فان قيام 

مرها االنسان في داخله كما انه يقي االفراد المعنوية التي يضاثبات االمور من  أسهلالماديات 

هم. بحريات فتعصفهم سلوك مادي محدد من دون ان يصدر العامةاحتمال ان تعاقبهم السلطات 

 .(2) الشخصيةوحقوقهم  العامة

 الفرع الثاني

                                                           

 .66صفحه  ،بغداد ،والنشر والتوزيع  للطباعة القادسيةدار  ،الوجيز في شرح قانون العقوبات (  1)

 .467صفحه  القاهرة، ، العربية النهضةدار  ،شرح قانون العقوبات اللبناني(  2)
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 :الجزائية للمسؤوليةالركن المعنوي 

ً الجريمة ليست كياناً ان  ً  ماديا اد فال يكفي مجرد االسن وآثاره،قوامه السلوك االجرامي  خالصا

 الً مسؤوللفعل او االمتناع المخالف للقانون الى شخص معين ليكون ذلك الشخص  المادي

 ً  المادية العالقةوانما يجب ان تكون الى جانب هذه  ، جريمة ثمة او ان تكون هناك جنائيا

في ركن يختص بها  للجريمة النفسيةالعناصر  وتجتمع ،اخرى ذات خصائص نفسيه  عالقة

اط بين النشاط الذهني والنش الصلةلذلك فان الركن المعنوي يقوم على  ،و هو الركن المعنوي 

فان لم يكن كذلك فال يكون  ، تلزمه ان يكون النشاط المادي ثمرة إيرادةما يس فأولالمادي 

 ً  إلقامهيكفي  الى السلوك ال اإلرادةتوجيه  ، كما انضرر توجيههاعلى  ولو ترتب مجرما

انها تربط  ذلك آثمة اي ان تكون ،اجراميه  اإلرادةالركن المعنوي بل يجب ان تكون هذه 

 ةالمسؤوليهو اساس الركن المعنوي وبالتالي فهو اساس  واالثم اإلجراميةالفاعل بالواقع 

 والخطأ غيرصورتين هما القصد الجنائي  للجريمةالركن المعنوي  ويأخذ. (1) الجزائية

 اذ تتجه عمدية، الجريمةالركن المعنوي صوره القصد الجنائي تكون  يتخذ فيحين العمدي

 وبكافة هاب المترتبة عليه مع علة النتيجةالجاني الى السلوك االجرامي الذي باشره والى  ةاراد

فان  غير العمدي الخطأ صورة يتخذ اما حين الجريمة،العناصر التي يشترطها القانون لقيام 

 وثها،حدلم يتوقع  النتيجة سواءتتحقق  ةالجاني تتجه الى السلوك االجرامي دون اراد ةاراد

  .(2) توقع امكانيه حدوثها ولكنه لم يتخذ االحتياط الكافي لتالقي حدوثهااو 

 القانون، مخالفةارادي منحرف نحو على اتجاه  غير العمديوالخطأ ويقوم القصد الجنائي 

 ،ليهاا القانون بالنظر الى الوجه التي تصرفت إرادة أثمهاينطويان على  وبعباره اخرى فانهما

 ً ً  غير ان هناك فرقا  ادةفاإلراإلرادة، بينهما يكمل في المدى الذي تنسحب عليه هذه  اساسيا

                                                           

 .503صفحه  ،السادس والسابع العددان ، المحاماةمجله  ،غير العمدي في قانون العقوبات  الخطأ(  1)

 . 424صفحه  ، القاهرة ، العربية النهضةدار  ، للجريمة العامةالمبادئ (  2)
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 الخطأي حاله ف النتيجةبينما ال تشمل سوف الفعل دون  القصد،والنتيجة في حالة  تشمل العقل

  .(1)ة الجزائي للمسؤوليةبوصفه الركن المعنوي  والذي سيكون محور دراستنا، غير العمدي

 المطلب الثاني

 الجزائية: المسؤوليةاساس 

د اع جهض هي حبر على ورق االجتماعية الحياةالتي ال تواجه وقائع  القانونية القاعدةان 

ي قواعد القانون ان تكون مجرد يشترط فسهذا انه  وليس معنى سنها،في  سدى المشروع

 يتألفقانون الحد، فالالقانون ال تقف عند هذا  فهمه االجتماعية ةواقع الحيال انعكاساو  صدى

 ةياوقائع الح يرصد، ومن هنا كان على المشروع ان )تقديرية( ال تقريريةمن مجموعه قواعد 

 ً ً  ويفهمها فهما ً  صحيحا يطرح نها وفيقر الصالح م، تقيمهاوزنها او ثم يتولى بعد ذلك  واضحا

ً  ما هو فاسد ضار ومسائلة كل انسان ان يتسق معها ً  اتساقا واقوى  ،على قدر طاقته صحيحا

اتخذت و التي تطورت كثيراً  الجزائية المسؤوليةمنذ القدم هي  البشريةعرفتها  ةصور المسائل

بغي ان ين جريمةاالعتقاد فيها بان كل  لكن ،حضاراتبتباين المجتمعات وال متباينةصور 

ً  عقوبةتقابلها  تقرارها ، واسالبشريةلنجاه  زمةالطبيعة عادله عن  بوصفه تعبيراً  ظل راسخا

ً  امنه مطمئنة، في حياة ً تكانت العقوبات  وقديما وعلى اية حال بدون بحث فيما هو   وقع دائما

جديداً  فيه طورً  اإلنسانيةدخلت  تالى ان جاء وق .(2) الحق فيه اهم من العقاب وهو اساس

عن هذا االساس للعقاب بكل ما يثيره  ويتساءل، (3) العقل فيه يتفلسف من اطوار نموها بدأ

يؤمن  لإلنسان، وبين من المطلقةاالختيار  بحريةمن يؤمن  بين من خالف مذهبي ضخم

مقيده  ةمحدود المتطرفين فيؤمن بحرية من يتوسط بين المذهبين المطلقة، بين بالجبرية

 من التفكير الفلسفي في متنوعة ظهرت اراءالعصر الحديث  والمكان، وفيظروف الزمان ب

                                                           

 .423مرجع سابق صفحه (  1)

احمد ، د.6صفحه  ،8::1 ،جامعه الموصل  ،دار الكتب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ماهر عبد شويش د. (  2)

 .2صفحه  1:74 ، القاهرة ، العربية النهضةدار  ،الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص  ، فتحي سرور 

 .5صفحه  ،بغداد ، القانونية المكتبة ،قانون العقوبات القسم الخاص  ، واثبه السعدي د.(  3)
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 سؤوليةالم يبني أحدهما رئيسيان،مذهبان  الفكر القانوني المعاصر اليوم، يسود .(1)الشأن هذا 

 لسببيةاها على واالخر يبني التقليدي،على اساس من حريه االختيار وهذا هو المذهب  الجزائية

ان مذاهب وسطيه حاولت التوفيق بين وتتوسط المذهب الوضعي،وهذا هو المذهب  الحتمية،

 يعلى اساس موضوع المسؤولية تأسيسبينما يرى البعض االخر  .(2)المذهبين الرئيسيين 

  .(3)فتقوم مجرد تحقق الضرر او الخطر 

 المطلب الثالث

  :االشخاص الطبيعيين الجزائية المسؤولية 

 الجزائية بمعنى ةحل المسائلعده مفادها ان الشخص الطبيعي هو مالى وقت قريب قا سادت

ً ل اخر انه ال يسأ على اعتبار انه هو من يقوم بارتكاب الجرائم . (4)غير االنسان جزائيا

ً كان متصف إذاال تقوم اال  الحالةفي هذه  مسائلتهاال ان الخبيثة. ويتحمل نتائج اعماله   بمجموعة ا

فعال اال والنفسية التي تشكل في مجموعها اهلية تحمل تبعة الذهنيةمن الصفات والعوامل 

 ً ً  للحدود وان كانت تعد تشكيالً  العابرة المنظمة والجريمة .(5) جزائيا ال ا اجرامياً، او تنظيما

 وبالتالي يتحمل االشخاص الطبيعيون ،اإليراداتاالمر تتجسد في مجموعه من  حقيقةانها في 

رين تتطلب لقيامها عنص المسؤوليةوهذه  االنتماء،عن فعل الجزائية  المسؤوليةالمؤلفون لها 

 .عنصر االذناب وعنصر االسناد

 

                                                           

، صفحه :400د. ابراهيم جمال الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبه السنهوري، بغداد، (  1)

 وما بعدها. 11

 .:مصدر سابق صفحه  ،السعدي د. واثبة(  2)

 .:18مصدر سابق، صفحه  ،مصطفى جيالعو(  3)

، صفحه 4010سنه  ،الجزائر ،والنشر والتوزيع للطباعة ( دار هومهالقسم العام) ق.ع.جمبادئ   و ،عبد القادر عبد(  4)

414. 

 .:12، صفحه 4006سنه  ،الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزيعالجنائية السياسةعلم االجرام و  ،منصور رحماني(  5)
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 للحدود. العابرة المنظمة الجريمةعن  الناتجة المسؤوليةاالذناب في   .أ

 جرمةمعن افعاله عندما تكون تلك االفعال  الجزائية المسؤوليةيتحمل الشخص الطبيعي  

لبي فعل يحضره القانون الجزائي او في سلوك س بإتيانفي سلوك ايجابي  ثلتتم قانوناً، سواء

 . (1) هذا القانونعن القيام بفعله يوجب  باالمتناع

ً يانك الجريمةللحدود ال تعد  العابرة المنظمة الجريمةعن  الناتجة المسؤوليةاالسناد في   .ب  ا

ً يأتيه نفسي في الركن المعنوي يشكل عن ذلك كيان  بل هي فضالً ، جاني فقطال ماديا

ان  ، بحيث يتعين على القاضيعليها النفسية والسيطرة الجريمةديات اإلرادية لماس االس

الفكر المادي الى البحث في مدى توافر الركن المعنوي الذي  دراسةمن  يلجأ بعد فراغه

وبهذا المعنى يمكن القول بان االذناب لوحده غير كافي  .(2)الجزائية  المسؤوليةيعد روح 

ً  لمساءلة ل عالوة على ذلك ان يكون الفاعفيجب  ،الشخص الطبيعي عن فعله المجرم قانونا

بأراده حره في على اتخاذ القرار  اً قادر ،مدرك بما يفعلهواعي على فعله وهو  قد أقدم

ر لديه خر تتوف، اي بمعنى آفي االختيار األهليةخر ان تتوفر لديه االختيار اي بمعنى آ

ً  ،الجزائية األهلية  .باإلسناد وهو ما يعبر عنه ايضا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ق.ع.ج.من  176 المادة(  1)

للنشر  ةالدولي العلميةالدار  األولى، الطبعة ،ذات الخطر العام للجرائم العامة النظرية يعبد الباسط محمد سيف الحكيم(  2)

 .401، صفحه 4004سنه  األردن،عمان  ،والتوزيع
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 الثانيالمطلب 

 الفرع الثالث

 الضرورة:حكم حالة  

ت لها ثالث حاال الجريمةمن حيث  الضرورةالجريمة، فباختالف  الضرورة يختلف حكم حالة

 : هي

 ةيختلف اثر الضرورة في المسؤولي التي ال ترفع فيها المسؤولية الجنائية: الجرائم  .1

الجنائية باختالف الجريمة المرتكبة فهناك جرائم ال تؤثر فيها الضرورة وهناك جرائم 

تبيحها الضرورة وجرائم أخرى ترفع فيها العقوبة للضرورة وهناك جرائم تبيحها 

بة للضرورة ... الن العمل على وفق القاعدة الضرورة وجرائم أخرى ترفع فيها العقو

االخذ بها على عمومها او على  نالفقهية الشائعة الضرورات تبيح المحظورات  ال يمك

ظاهرها، الن هناك من الحرمات ما ال تسقط حرمته ابداً وال تبيحه الضرورة ويبقى 

 بيحه حالة الضرورةمحرماً ... فمثالً جريمة القتل العمدي ضد انسان بريء ال يمكن ان ت

َم اللَّهُ إاِلَّ بِال َحق ِ قال تعالى: ) (1)  .(2) (َواَل تَق تُلُوا النَّف َس الَّتِي َحرَّ

ذا النوع ه الجرائم التي ترفع الضرورة فيها المسؤولية الجنائية لكن الفعل يبقى محرماً: .4

اصل الفعل من الجرائم ترخص الشريعة اإلسالمية ارتكابها عند الضرورة مع بقاء 

محرماً، لكن الفاعل يعفى من العقاب، النه غير مسؤول جنائياً عن الفعل المرتكب، ومن 

امثلة هذا النوع جريمة اتالف واخذ مال الغير وسرقة الطعام، وجريمة الزنا والضطرار 

 الى قول الباطل.

                                                           

 161، د. حامد الفهداوي، ص موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون(  1)

 .33رة االسراء ، سو(  2)



31 
 

فأما جريمة اتالف مال الغير، فهو محرم في الشريعة اإلسالمية فال يجوز االعتداء على 

أموال الغير لثبوت التحريم، لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسم: )ال يحل مال رجل 

 .(1)مسلم ألخيه اال ما أعطاه بطيب نفسه( 

هذا النوعية من الجرائم تصبح في حالة الضرورة : للضرورة العقوبةجرائم ترتفع فيها   .3

أي ال )مباحة، ثم ترفع صفة التحريم عنها، ويكون الفاعل غير مسؤول جنائياً عن الفعل 

اكل المحرمات عند الضرورة كالميتة والدم ولحم يأثم الفعل وال يعاقب( ومن امثلة ذلك 

 .(2)رار اليها الخنزير وكذلك شرب الخمر والتداوي بالمحرمات عند االضط
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 االستنتاجات

 .يعتبر مانع من موانع المسؤولية، تحقق االكراه بجميع شروطه إذا .1

وهو  ،ذات طبيعة شخصية االكراه ألن اال من وقع عليه االكراه باإلكراهال يستطيع الدفع  .4

 .بذلك يعتبر شرط من شروط االكراه

 .لكن ال ينفي المسؤولية المدنية ؛تحقق االكراه ينفي المسؤولية الجزائية إذا .3

على جسم الشخص تجعله اداة لتحقيق عمل  مسيطرةهناك قوه  الن ؛مادياالكراه ويكون  .2

 .معين

ً  االكراه ويكون .5  .يشمل حرية االختيار لديه بل اإلرادةمن  يحرم الشخص ال ألنه ؛معنويا

التي ال ترفع فيها المسؤولية  الجرائم :هي ة من حيث الجريمة لها ثالث حاالتفالضرور .6

ً الجنائية لكن الفعل يبقى م التي ترفع الضرورة فيها المسؤوليةوالجرائم  ،الجنائية   ،حرما

  .للضرورة العقوبةفيها  ترتفعجرائم و

 خدم المصلحة العامة.يبما  الخاصة بالدولة( القوانين)تطوير  جبي .7

 مجتمعه.ة يقع على عاتق المواطن بذل جهد من اجل ضمان مصالحة وخدم .8

تقع على عاتق المجتمع مسؤولية دعم الرفاهية لعامة الجماهير في المجتمع دون تمييز أو  .:

 تحيز.

السياسات والتشريعات االجتماعية العاملة على تحقيق المزيد من العدالة أهمية  .10

 للجماهير.

 للقاضي دور كبير في تحقيق العدالة ومعالجة الجرائم والحد من انتشارها. .11
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 التوصيات

  .العامة المصلحةالعمل على تطوير القوانين بما يخدم  .1

وما يقوم به من اعمال  ،خريناآلعن  ليس معزوالً  بطبعه، فالفرداالنسان كائن اجتماعي  .4

 .كافةعلى الناس  االجتماعيةدها الها ابع

هد من اجل مجتمعه او من اجل مؤسسة او من اجل جماعة على المواطن ان يبذل الج .3

بالنفس او المال  مبذوالً سواء كان هذا الجهد  ع جزاء مادي مقابل جهودهدون توق معينة

 االخرين. سبيل سعادةعن طيب خاطر في 

الجماهير في المجتمع دون تمييز  لعامة الرفاهيةعبر دعم  تتمتجاه المجتمع  المسؤولية  .2

 لإلفراد. والطبقية والعرقية الثقافيةمع احترام الفروقات  ،او تحيز

 للجماهير. العدالةعلى تحقيق المزيد من  العاملة االجتماعيةتشجيع السياسات والتشريعات  .5

 مةالناج اإلجرامية الواقعة ةالكامل في اراد الخطأالى  المحتملة الجريمةالعمل على اسناد  .6

 لتجنب حدوثها. والكافيعن عدم قيام الجاني بواجب التحرز الممكن 

ً  والعالجية الوقائيةالعمل على ترسيخ التدابير  .7 والعمل  هاالنتشار لمعالجه الجرائم تفاديا

 حتمله. من جرائم م يرافقهاعلى الحد من تلك الجرائم وما قد 

  .عدالةالتحقيق  ع كفاءته بالشكل الذي يجعله قادر علىاالهتمام بالقاضي ورف ضرورة .8
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 الخاتمة

كمانع من موانع  وحاله الضرورةاالكراه  صنا في هذا البحث للحديث عن ماهيةخص

 ائيةالجز الدراسة لتكون مقارنه بين االكراه وبين المسؤوليةوعقدنا  الجزائية المسؤولية

هذه  وقد قسمنا المستحدثة الوضعيةالعصر من القوانين  المتعلقة بها ومسايرةوالقوانين 

الناس والمجتمعات  بحياةيتعلق  ألنهالموضوع  لضرورةالى خمس مباحث وذلك  الدراسة

 أمنببدون استغالل او اكراه من بعض الجهات التي تحاول العبث  الطبيعية وممارسه حياتهم

لغةً واصطالحاً االكراه وعرفنا االكراه  تناولنا ماهيةاالول  المبحث ،ارهمالمواطنين واستقر

 ً  ك ال حاطته من جميع الجهاتتعريفه في القانون الجنائي والمدني وذل و في القانون وايضا

في  ،في المبحث الثاني تناولنا موضوع انواع االكراه وشروطه ،ما هو االكراه ومعرفة

لرابع ااالكراه، وفي  والمبحث على  المترتبة التبعيةالمبحث الثالث تناولنا موضوع االحكام 

 ً لغةً واصطالحاً  الجزائية المسؤوليةوهو تعريف  األهميةمن  ال يخلو تناولنا موضوعا

 يةالجزائ المسؤوليةواساسها و  الجزائية المسؤوليةاما في المبحث الخامس اركان وموانعها، 

 الطبيعيين. شخاصلأل
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