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لمقدمةا  
اف فعل او امتناع ػة عن إتيػاشئػة النػؤوليػمسػة للػا دراسػوىرىػات ىي في جػوبػوف العقػاف دراسة القسم العاـ من قان

د خق موجبها بارتكاب الجريمة ، ويتائي ، او بمعنى أدؽ المسؤولية الجنائية التي يتحقػع الجنػريػالتش وػمجر ي
اف القصد العاـ للشارع من تشريع اإلحكاـ سواء كانت تكليفيو او وضعية أثرىا بالجزاء الجنائي ومن المعلـو 

حقوؽ الخلق وحماية أرواحهم  ىو تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم او دفع الضرر عنهم ، والحفاظ على
وف قانونًا جنائيًا يص عليها من اخطر المصالح لذا فقد شر د الواجبات وأعظمها ، والمصالح المترتبة عحمن ا

ىذه المصالح ، ويدفع كل اعتداء يستهدفها . فأف الهدؼ من التشريع الجنائي ىو اف يقيم العدالة كأساس 
ثابت من األسس التي يجب اف يقـو عليها المجتمع فأف العدؿ يقتضي اف ال يؤاخذ من قاـ فعلو على أساس 

شكل اعتداء ي، واف كاف ضاىرىا  يومشروعة تحقيق مصلحة ، وتدفع ضرر عن المجتمع ، وال تنتج اعتداء عل
يح بعض األفعاؿ المحرمة على الجميع في تى استثناء من األصل العاـ اف يعلى المجني عليو فالشارع رأ

يهم جب علي حاالت خاصة ، الف ظروؼ اإلفراد والجماعات تقتضي ىذه اإلباحة والف ىوالء الذين يباح او
الواقع اال لتحقيق غرض او اكثر من إغراض الشارع .فالوقوؼ  ال يأتونها فيارتكاب بعض األفعاؿ المحرمة 

ا تتجسد المصلحة هاىا الشارع ، اذ بفالى كشف الوجهة الحقيقية التي تو على مشروعية ىذه األفعاؿ تقضي 
 والحكمة التشريعية واقعاً وعماًل .

استعرضت فيها أىمية لذلك فقد تم تقسيم ىذا البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة . اما المقدمة فقد 
الموضوع والهدؼ الذي يكمن فيو . اما المبحث األوؿ فقد خصص لمفهـو المسؤولية الجنائية وتم تقسيم 
ىذا المبحث الى ثالث مطالب وبينا في المطلب األوؿ منو تعريف المسؤولية الجنائية اما المطلب الثاني 

ت أساس المسؤولية الجنائية وفي المطلب بينب التي ذاىفكاف ألساس المسؤولية الجنائية وبينا فيو اىم الم
الثالث واألخير من ىذه المبحث فقد خصص لصور المسؤولية الجنائية بصورتيها المسؤولية العمدية 

 والمسؤولية الغير عمديو . 

عراقي اما المبحث الثاني فهو جوىرة موضوع بحثنا فقد تناولنا فيو حاالت القتل المباح في قانوف العقوبات ال
وبذلك تم تقسيمو الى ثالث مطالب ، خصص المطلب  األوؿ للدفاع الشرعي الذي تم تقسيمو الى ثالثة 

فروع بينا في الفرع األوؿ منو تعريف الدفاع الشرعي والفرع الثاني الذي تكلمنا فيو عن شروط الدفاع الشرعي 
نفس والماؿ . اما في ما يخص المطلب الثاني اما الفرع الثالث فقد بينا فيو أىم حاالت الدفاع الشرعي عن ال
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من ىذا المبحث فقد كاف في أطار أداء الواجب والذي تم تقسيمو الى فرعين األوؿ خصص الى تعريف أداء 
 الواجب والثاني الى حاالت أداء الواجب باإلضافة إلى بياف حاالت االعتقاد الخاطئ بمشروعية الفعل .

ستعماؿ الحق وأيضا تم تقسيمو الى ثالثة فروع األوؿ تناوؿ تعريف أما المطلب األخير فقد خصص ال 
استعماؿ الحق والثاني بين فيو شروط استعماؿ الحق والفرع الثالث من ىذا المطلب كاف لحاالت استعماؿ 

 الحق .

 وأما الخاتمة فكانت خالصة للبحث وما توصلت إليو من نتائج وأفكار من خالؿ القوانين والمصادر .
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 المبحث األوؿ

 مفهـو المسؤولية الجنائية
تمهيد : تعد المسؤولية الجنائية من اىم القواعد االساسية التي يقـو عليها القانوف الجنائي ، اذ أ اف االركاف 

وحده للعقاب بل البد من توافر عنصر المسؤولية ، ومؤدي ذلك تحمل الشخص  فيالعامة للجريمة ال يك
 (1)المسؤولية عن الجريمة تبعات تصرفو وعواقب سلوكو .

 :وعليو سيكوف ىذا المبحث مقسما الى ثالث مطالب على النحو التالي 

 المطلب االوؿ : تعريف المسؤولية الجنائية 

 المطلب الثاني : اساس المسؤولية الجنائية 

 المطلب الثالث : صور المسؤولية الجنائية

 المطلب االوؿ  

  تعريف المسؤولية الجنائية  
اف قانوف العقوبات العراقي كغيره من بعض قوانين العقوبات العربية كالقانوف المصري والكويتي ، لم يضع 

 (2)تعريف عاـ للمسؤولية الجنائية 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، منشورات الحلبي 2008، شرح قانوف العقوبات القسم العاـ دراسة مقارنة ، طبعة  هوجي( د.علي عبد القادر الق1)
 .577،ص بيروت الحقوقية

، المبادئ العامة في قانوف العقوبات ، الطبعة الثانية  ، بدوف دار  وي.سلطاف عبد القادر الشا، د لفين الخ( د.علي حس2)
 .335نشر ،بدوف تاريخ نشر ، ص 
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رتبة تتزاـ بتحمل النتائج القانونية الملاال بأنها يذىبيعرؼ المسؤولية الجنائية حيث  اال اف الفقو الجنائي نجده
وموضوع ىذا االلتزاـ ىو الجزاء الجنائي بصورة العقوبة او التدابير االحترازية الذي على توافر اركاف الجريمة 

عض ،وقد وردت تعاريف عدة للمسؤولية في االصطالح الفقهي في ب(1)من الجريمة القانوف بالمسؤوؿ وينزل
عاؿ أتاىا " وعرفها السؤولية بأنها "مايكوف بو االنساف مسؤواًل ومطالبًا عن امور او اف االكتب الحديثة منه

البعض االخر بأنها " اف يتحمل اإلنساف نتائج االفعاؿ المحرمة التي يأتيها مختارًا وىو مدرؾ نتائجها "وايضا 
 عرفها البعض االخر بأنها"حالة للمرء يكوف فيها صالحاً للمؤاخذة على اعماؿ ملزماً بتبعاتها المختلفة "

والمسؤولية (2)" لبًا تبعات تصرفاتو غير المشروعةكوف الشخص مطانها"خر قاـ بتعريف المسؤولية بأوالبعض اال
بأفكار االتحاد  حتفي ظل السياسة الجنائية التي تو جنائية ، و  المنتهكةتكوف القاعدة تكوف جنائية عندما

في  رلخطالدولي لقانوف العقوبات فقد اقيمت المسؤولية على اساس فكرة الخطأ كقاعدة عامة وعلى اساس ا
االت استثنائية عند عدـ كفاية العقوبة لو توافر مانع من موانع المسؤولية ، فالمسؤولية العقابية تفترض ح

االحترازية فتفترض الخطورة االجرامية ، فأساس العقوبة ىو الخطأ واساس التدبير ىو  المسؤولية الخطيئة اما
" تقـو  الخطر ، والمسؤولية الجنائية وفقاً لتوجو الراجع " االختالفات بين مذىب حرية االختيار ومذىب الجبر

الفة القانوف ، اما اذا لم يكن و بأرادتو نحو مخجمقيدة فالجزاء ينزؿ بالجاني الف اتلاعلى اساس حرية االختيار 
باالمكاف فرض عقوبة عليو فأنو يخضع لتدابير احترازية لتأمين المجتمع من خطورتو وقد ثبتت اغلب 

ى حرية االختيار وكاساس غقانوف العقوبات العراقي ، اف تب التشريعات الجنائية ىذا االتجاه التوفيقي ومنها
و دراكا ال ينفيلية اال انو عند تعرض االنساف ؾ واالرادة لتحقيق المسؤو للمسؤولية الجنائية ، اذ اشترط االدرا

 .(3)او اختياره سوؼ تمتنع المسؤولية وال يمنع ذلك دوف اتخاذ تدابير احترازية ضده 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نظاـ توفيق العالمي ، شرح قانوف العقوبات قسم العاـ دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية د.(1)
 . 387عماف ، ص ،الطبعة الثالثة، دار الثقافة ، 

. 12فع المسؤولية الجنائية في اسباب االباحة ، دار الكتب العلمية ، صر ( د.سامي جميل الفياض الكبيسي ، 2)  

( د.نوفل علي الصفو ،محاضرات في المسؤولية الجنائية القيت على طلبة المرحلة الثانية في كلية الحقوؽ جامعة الموصل 3)  

مساءاً . 9:30الساعة  2/3/2016المصادؼ  تم زيارة الموقع في االربعاء  http://rights.uomosul.edu.ig 
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اذاً المسؤولية الجنائية مفهوماف األوؿ مجرد والثاني واقعي ويراد بالمفهـو االوؿ صالحية الشخص ألف يتحمل 
وقع منو ما يقتضي المساءلة او لم  ءصفة الشخص او حالة تالزمو سوا في تبعة سلوكو وىنا نجد المسؤولية

 مجرد يقع منو شيء ويراد بالمفهـو الثاني تحميل الشخص تبعة سلوؾ صدر منو حقيقة وىنا المسؤولية ليست
صفة او حالة قائمة بالشخص بل ىي جزاء ايضا وىذا المفهـو يحتوي المفهـو االوؿ النو ال يتصور تحميل 

 (1)اىالً لتحمل ىذه التبعة . الشخص تبعة سلوكو أتاه إال إذا كاف 

ي المسؤولية بعدة تعاريف ومنها " حالة الشخص ضعانوف فقد عرؼ فقهاء القانوف الو أما المسئولية في الق
للغير بفعلو الخاطئ " وعرفها البعض االخر " اىلية الشخص لتحمل  والملتـز قانونيًا بتعويض الضرر الذي سبب

البعض االخر فقد عرفها " تحمل التزاـ او جزاء قانوني معين نتيجة فعل او تبعة ما يصدر عنو من افعاؿ " اما 
تصرؼ يرتب القانوف عليو أثارًا شرعية " وقد عرفها البعض االخر بانها اىلية االنساف العاقل الواعي أل يتحمل 

البعض  وقاـ . جزاء عقابيًا نتيجة فعل نهى عنو القانوف او ترؾ ما امر بو باسم المجتمع ولمصلحة المجتمع
وال بد ( 2)  جزائياً" القانوف مؤيدًا  لو تحمل االنساف جريرة فعل او امتناعو عنو قرراالخر بتعريف المسؤولية "

االختيار وادراكها ، اذ ال وجود لالرادة الحرة ) حرية االختيار (  حرية اف ىناؾ ثمة ترابط بين من االشارة الى
ادراؾ سليم ) تمييز (، ذلك الف من ال يمتلك االدراؾ اليقوى على التمييز بين الصواب والخطأ وبالتالي  بغير

ال يقوى على توجيو ارادتو ، فاف حرية االرادة شروط وجودىا االدراؾ حيث ال وجود لالرادة الحرة مالم تكن 
اؾ . وقد تباينت التشتريعات في اتجاىاتها في ىذه االرادة مدركة فوجود االرادة الحرة يعني لزامًا وجود االدر 

بياف عناصر المسؤولية او شروطها ، اذ حصرت بعض التشريعات الحاالت التي تمنع قياـ المسؤولية مثاؿ 
ذلك المشرع الفرنسي ، وذىب تشريعات اخرى الى وضع الشروط الالزمة للمسؤولية بمبدأ عاـ يطبق على 

بعض التشريعات الى الجمع التوجهين السابقين اذ  جهتااليطالي، وات وىو اتجاه المشرع جميع الحاالت
والذي يطبق في جميع الحاالت بعض اسباب امتناع  وضعو المتناع المسؤولية اضافت الى المبدأ العاـ الذي

 (3)اخذ بو المشرع العراقي في قانوف العقوبات  وىذا ما المسؤولية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بية ، الكتاب االوؿ ب( احمد ابو الروس ، القصد الجنائي والمساىمة والمسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي وعالقة الس1)
 71، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،ص  2001،طبعة 

. 16لكبيسي ، المصدر السابق ، ص( د. سامي جميل الفياض ا2)  

 ( د.نوفل علي الصفو ، المصدر السابق3)
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 المطلب الثاني

 اساس المسؤولية الجنائية
اف االنساف ىو الذي يمكن اف يكوف مسؤوال عن كل فعل يأتيو ولكي يصبح االنساف مسؤوال من الجهة 

ل بارادتو فعليو ، واف يكوف قد اتى ىذا الالجنائية يجب اف يكوف مدركًا االعماؿ التي كونت الفعل المعاقب ع
غير مكره على ذلك . فاساس المسؤولية الجنائية اذا عند االنساف ىو االدراؾ والتمييز وحرية االختيار او 
االرادة الحرة . غير اف توافر شرطي االدراؾ وحرية االختيار عند االنساف ال يكفي لثبوت المسؤولية الجنائية ، 

ار الجداؿ والخالؼ بين المفكرين ث.وقد  (1) خطأ على ذلك اف ينسب الى مرتكب الفعلبل يجب زيادة 
ورجاؿ القانوف ، والعلة في ذلك ترجع الى طبيعة ىذا البحث واتصالو بمشكلة فلسفية وىي )حرية االنساف في 

ير (؟، وقد تنازع االختيار ومدى حريتو في تصرفاتو في الحياة على وجو العمـو (.) ىل االنساف مخير اـ مس
 وفق بينهما .يىذه المسألة في العصر الحديث مذىباف وثالث جاء ل

داً بين المشتغلين في المسائل الجنائية ابتداًء من ئ: ىذا المذىب ىو الذي كاف ساأواًل: المذىب التقليدي 
ة في تصرفاتو القرف الثامن عشر . فقد افترض اصحاب ىذا المذىب اف االصل في االنساف الحرية المطلق

)طريق الخير وطريق  فوسلوكو فاالنساف في نظرىم ىو الحكيم المسيطر على نفسو وارادتو ، وامامو طريقا
الشر ( يسلك ايهما يختار ويريد بالنظر لتمتعو بكامل ارادتو واختياره ، والنو يتمتع بالقوة العقلية يجب عليو 

قواعد االداب واالخالؽ الفاضلة فأذا احاد عن  لخير ويتجنب طريق الشر واف يراعياف يسلك طريق ا
االساس فواقدـ على الجريمة تحقق عليو المسؤولية الجنائية وتعرض للعقاب . المستقيم وسلك طريق الشر 

لهذا المبدء ونتيجة الذي تبنى عليو المسؤولية الجنائية بنظر اصحاب ىذا المذىب ) حرية االختيار ( 
المسؤولية الجنائية وقد اخذ  نتقتلدى شخص لجنوف او صغر السن ا الختيارواالساس أذا انعدمت حرية ا

 . (2)القانوف الفرنسي  يةبهذا النظر 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 6ص  ، دار المطبوعات الجامعية ، اسكندرية ، 2001( د. فتوح عبد الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، طبعة 1)  

 24( د. سامي جميل الفياض الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 2)
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ليس  ناء المسؤولية على اساس حرية االختيار وىماً بيرى انصار ىذا المذىب اف :ثانيًا : المذىب الوضعي 
الظواىر  كافة  الواقع وأف الحقيقة في رأيهم أف السلوؾ االجرامي شأنو شأف والو اي اساس في الحقيقة 

االجتماعية ال يقع مصادفة بل خاضع لقانوف السببية فالسلوؾ ثمرة حتمية للتفاعل بين شخصية الطبيعية و 
ذات تكوين معين وظروؼ بيئية خاصة وليس لالنساف خيار فيما يأتي من افعاؿ وفيما يدع فهو مسوؽ دائما 

تكوين وظروؼ اف يسلك غير ىذا المسلك واذا كاف  بحكمل عليو يستحيالف يسلك في كل موقف مسلكًا 
اصحاب المذىب الوضعي قد نفوا حرية االختير كأساس للمسؤولية فقد بنوا المسؤولية على اساس الخطورة 

المسؤولية االجتماعية محل المسؤولية االدبية والخلقية الف المسؤولية االجتماعية ال  واحلوااالجرامية للجاني 
 .(1)االختيار بل تقـو على خطورة االجرامية تقـو على حرية 

والواقع اف ىذا المذىب مرتبط بالتقدـ الذي احرزتو العلـو الطبيعية ، والذي كاف من اثاره الكشف عن وجود 
قوانين تحكم ظواىر الكوف . االمر الذي دعم علماء القانوف واالجتماع الى تطبيق ذلك على افعاؿ االنساف 

ظاىرة اجتماعية فقالوا اف افعاؿ االنساف وتصرفاتو ، ومنها الجريمة ال بد اف تكوف نتيجة  ومنها الجريمة ،وىي
 (2)السباب مؤدية اليها  حتمية

حولهما النظريات والواقع اف  اؿ بين المذىبين السابقين وتعددتبعد اف طاؿ الجد ثالثًا :المذىب التوفيقي :
بأف االنساف يأتي تصرفاتو القوؿ لكل من المذىبين نصيبو من الصحة والحقيقة  وسط بينهما فمن الخطأ 

و ىو الحكم المسيطر على ارادتو واختياره ، فالدوافع المختلفة شخصية وغير شخصية لها نبأرادتو وحدىا وا
ي ومجانبة الصواب أف لافسلوؾ طريق دوف اخر. وكذلك من التلى بال شك تأثير كبير على ارادتو وتحملها ع

ال منفذة لحكم ىذه ايقاؿ بأف االنساف يأتي تصرفاتو تحت حكم العوامل والظروؼ ، واف ارادتو ليست 
العقلي فبأستطاعتو اف يميز بين النافع والضار،  وواوامرىا ، فاألصل متى كاف االنساف طبيعيًا في تكوين لالعوام

ارادتو تستطيع الى حد ما أف تقاـو الدوافع الى طريق الشر . فظهر على ىذا االساس مذىبجديد قصد منو  وأف
 التوفيق بين المذىبين السابقين ويسمى مذىب االختيار النسبي .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 72( احمد ابو الروس ، المصدر السابق ، ص1)

 331( د.علي حسين الخلف ، د.سلطاف عبدا القادر الشاوي ، المصدر السابق ص2)
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وقد جعل الشارع ارتكاب المعاصي سببًا للمسؤولية الجنائية اال انو جعل وجود المسؤولية متوقف على شرطين 
 جدتو  اً اف معىما االدراؾ واالختيار فأذا انعدـ ىذاف الشرطاف انعدمت المسؤولية الجنائية، وإذا وجد الشرط

على قوى االنسانية العقلية كثيرة بعضها يؤدي الى فقداف الوعي  رأ، فاالظطرابات التي تط(1)المسؤولية الجنائية 
واالدراؾ ، وبعضها قد يؤدي الى نقص في الوعي واالراؾ فأذا فقد انساف وعيو وادراكو اصبح عاجزًا عن 

مالئمة سيره مع سير االنساف العادي وقد تظهر االظطرابات  مسايرة قواعد الفهم والمنطق ، كما انو يخفق في
اب في فترات العقلية عند االنساف في صور عديدة وامراض متباينة بعضها دائم ومستمر ، وبعضها ينتاب المص

احيانًا وقد يختلف علماء الطب العقلي وعلماء االجراـ في تصنيف ىذه االظطرابات   تقصرزمنية قد تطوؿ او 
لف تأثير كل مرض او اظطراب عقلي على المسؤولية الجنائية بمقدار اثره في وعي وادراؾ كل مريض كما يخت

كن حصر مختلف انواع االظطرابات التي تطرأ على عقل االنساف والعاىات واالمراض ماو مجـر ، وي
ذا ما ارتكب جرما ا اواالسباب االخرى التي تؤثر في وعيو وادراكو ،فتحد من المسؤولية الجنائية او تنفيه

 االتية : رمز وتقسيمها ال

 العاىات العقلية ، كالجنوف والعتو على اختالؼ انواعها . -اوأل

 بالكحوؿ او المخدرات .  سممالسكر والت -ثانيأ 

 (2)االمراض المؤثرة على الجهاز العصبي ) نفسانية او جسمانية ( وما يلحق بها . -ثالثأ 

ؿ في المسؤولية الجنائية المقررة الالحداث تقـو اساساً على سن الحدث فكلما ىو الحأما المسؤولية الجنائية 
لبالغين حيث يسأؿ المتهم جنائيًا اماـ المحاكم المختصة عند بلوغو سن الثامنة عشر في اغلب التشريعات ل

حد في التشريع فأف كثيرًا من التشريعات لالحداث تضع حدًا ادنى تبدأ عنده سن المسؤولية ويبدأ ىذا ال
 (3)العراقي عند بلوغ الحدث السابعة من عمره 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 37( د. سامي جميل الفياض الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 1)  

 164( د. عباس الحسني ، شرح قانوف العقوبات الجديد ،بدوف طبعة ،بدوف دار نشر ، ص2)

 1979منذر كماؿ عبد اللطيف التكريتي ، السياسة الجنائية في قانوف العقوبات العراقي دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، ( 3)
 120، ص
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رؽ التمييز بالبلوغ الجسدي قسن الى مراحل محددة ، ولم تعد لتثم اخذت التشريعات بعد ذلك في تقسييم ال
ت ىذه التشريعات الى تقسيم السن الى ثالث مراحل ، وانخفظت بسن التمييز الى ما دوف ذلك ، فذىب

وجعلت لكل مرحلة منها سنًا محدد تنتهي فيها وكاف قواـ تحديد كل مرحلة منها ىو نوع المسؤولية الجنائية 
الصغير ) الحدث ( وقد راعت التشريعات التدرج في المسؤولية حتى تصل بها الى مرتبة  حملهاالتي يت

 -وىذه المراحل ىي : المسؤولية الكاملة ،

فيها تعدـ المسؤولية وتبدأ منذ سن الوالدة وتنتهي بسن التمييز ، وو :مرحلة انعداـ المسؤولية الجنائية  -1
 .ة عنها اءلتهلف احكاـ القانوف  وال يجوز مسمن يرتكب امراً يخا ىالجنائية عل

وتنتهي ببلوغ الرشد وتقسم بعض تبدأ من بلوغ سن التمييز :مرحلة المسؤولية الجنائية المخفضة -2
ية تقويمفيها االجرائات الوقائية وال ا لتدرج السن ، فالفترة االولى تطبقتبعريعات ىذه المرحلة الى فترتين التش

وحدىا على الحدث المنحرؼ وال يجوز فيها تطبيق اي نوع من العقوبات ، والفترة الثانية وبضع تسميتها 
  جانح.على ال فةة او تطبيق العقوبة المخفتقويميطبيق االجراءات الوقائية والها اما تة اذ يكوف فيطترة المختلبالف

ح كامل وانو قد اصب توليو ويعتبر فيها التشريع اف الحدث قد اكتملت مسؤ : مرحلة العقوبة المخفضة -3
رغم ذلك اف العقوبات التي يفرضها على كبار البالغين قد تكوف قاسية على من  يرىاالىلية غير اف المشرع 

في ىذه الفترة  حيزات المخفضة ، وبعض التشريعات تجاوز مرحلة المسؤولية المخفضة فطبق بالنسة لو العقوب
دث اف الحا تفترض هايضا تطبيق بعض اجراءات االحداث ، وخالصة القوؿ فأف التشريعات الحديثة جميع

االختيار الصحيح بين  ادراكو فهو غير قادر على اقتراؼ الجريمة ولم تتوافر ملكة لدوف سن التمييز ال يكتم
 (1)وج عيم والطريق المو السبيل الق

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 191( د. عباس الحسيني ، المصدر السابق ، ص1)
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 المطلب الثالث 

 صور المسؤولية الجنائية

يراد بالقصد الجنائي او كما يسميو البعض )القصد الجرمي( : اواًل : المسؤولية العمدية )القصد الجنائي(
المعنوي للجريمة ، اف تنصرؼ ارادة الجاني الى السلوؾ االجرامي والى ما يترتب عليو صور الركن  وىو اخطر

من نتيجة جرمية ،وال تتضمن التشريعات الحديثة عادة تعريف للقصد الجنائي في نصوصها . غير اف قانوف 
لى ارتكاب الفعل ( فقرة اولى بقولو )القصد الجرمي ىو توجيو الفاعل ارادتو ا33العقوبات عرفو في المادة )

او يتضمن ىذا التعريف  (المكوف للجريمة ىادفًا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى
تعطيو داللتو االجرامية .  ةععنصري القصد الجنائي وىما :علم بالسلوؾ سواء كاف فعاًل او امتناعًا وبكل واق

 .(1)اً او خطراً وارادة ىذا السلوؾ وما يترتب عليو من نتيجة وعلم بالنتيجة التي تترتب عليو سواء كانت ضرر 

 الفقو نظريتين اساسيتين وىما : ناصر المكونة للقصد الجنائي يعرؼالع 

ارتكاب الفعل  نائي يفترض اف الجاني عند اترى ىذه النظرية اف القصد الجرض : غنظرية العلم او ال -اوالً 
المكوف للجريمة قد تصور النتيجة الترترافق الفعل االرادي . وىذا يعني العلم الذي يرافق العمل االرادي بكل 

ص تالظروؼ المادية التي قد حل في تعريفو الجريمة كما عرفها القانوف فالقصد الجنائي تبعا لهذه النظرية ال يخ
معرفة العناصر المكونة للجريمة التي وقعت بالذات وليست العناصر  اال بالعناصر المادية للجريمة . فالمهم

 (2)العامة لكل الجرائم 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 338( د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص1)

 120( د. عبد الستار الجميلي ، جرائم الدـ ، الجزء االوؿ ، بدوف دار نشر ، ص2)
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تدعيو نظرية نظرية ال يتكوف او يتميز كما مفهـو ىذه ال: اف القصد الجنائي حسب نظرية االرادة  –ثانيا 
ئي متحققًا انصراؼ ارادتو الى او باستعراض للنتيجة ، وانما يلـز لكي يكوف القصد الجنا العلم ، بعلم الجاني

ال القواعد العقابية او ارادتو بالتعدي على النظاـ القانوني . وعليو فأف العلم بالعناصر المكونة للجريمة  خرؽ
يكفي وانما يلـز الى جانب ذلك ارادة الجاني وبصورة خاصة ارادتو للحصوؿ على النتيجة . ومن خالؿ ىاتين 

 (1)النظريتين تظهر العناصر المكونة للقصد وىي .

د يجب اف تنصب ارادة الجاني على السلوؾ المكوف للجريمة . اي اف الجاني كاف يرياالرادة :   -1 
لم يقترؼ الفعل المسند اليو عن ارادة حرة مختارة  اف الفاعل مما يترتب عليو قارفوالسلوؾ الذي اقترفو عندما 

وانما عن اكراه او بسبب قوة قاىرة او تحت تأثير التنويم المغناطيسي او غيبوبة فال يتوافر القصد الجنائي 
السلوؾ لوحدة غير كافي لتحقيق القصد الجنائي بل  لعدـ توافر ارادة السلوؾ االجرامي لدى الجاني .فأرادة

ة عن السلوؾ ايضًا . اي ارادة المساس بالحق ئارادة الجاني على النتيجة الناش يجب فوؽ ذلك اف تنصب
الذي يحميو القانوف وىو الحق بسالمة المجني عليو او بملكيتو لمالو . فاذا ما توافر القصد فأف االرادة ال 

 كذلك نحو تحقيق النتائج التي تنشأ عن ىذا السلوؾ .  جوالسلوؾ المجـر فقط وانما تت يقتنصرؼ الى تحق

الجاني مريدا للسلوؾ االجرامي الذي اتاه ومريدا للنتيجة  لتحقق القصد الجنائي ال يكفي اف يكوف: العلم -2
ها فتراقارادتو متجهة اليقترؼ جريمة واف فيو انما باالضافة الى ذلك يجب اف يكوف عالمًا بانو  التي حصلت

ضار يجب اف يعلم  بالشروط التي تنص عليها القانوف لتوافرىا . مما يعني انو عندما يصدر عن الشخص فعل
العلم اف فعلو يكوف واقعو محرمة قانونيًا )جريمة ( ويشترط لتحقيق العلم اف  عنصر ىذا الشخص ، لتوافر

في اركاف الجريمة ومنها ما يتطلبو القانوف من صفة في  كافة الوقائع التي تدخل  على ينصب علم الجاني
 . (2)خالؼ ذلك (  على الجاني او المجني عليو .)اال اف نص القانوف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 122( د. عبد الستار الجميلي ، المصدر السابق ، ص1)  

 340سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص( د. علي حسين الخلف ، د. 2)
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 انواع القصد الجنائي :

 القصد الجنائي العاـ والقصد الخاص :

يوجد القصد الجاني العاـ عندما يكوف الجاني قد علم باف الفعل الذي سيرتكبو ىو من االفعاؿ المحرمة ورغم 
خاص يوجد عندما يؤكد المشرع على القصد الو . وعلى عكس ذلك فاف فىذه الدراية فأنو يقدـ على اقترا

كشرط اساسي لتحقيق العنصر المعنوي وىذا يعني   وجوب تحقيق قصد موصوؼ الى جانب القصد العاـ
 .( 1)اعتبار القصد الخاص عنصر من العناصر المكونة للجريمة 

 القصد المحدد والقصد غير المحدد :

القصد المحدد اما القصد  ـكوف امانشخص محدد ومعين بالذات فاننا عندما تتجو ارادة الجاني ازىاؽ روح 
ين بالذات نييره معغقتل شخص غير معين او اشخاص  ةيننو يتحقق عندما تكوف لدى الجاني غير محدد فا

فالقصد المحدد والقصد الغير محدد ىما بمنزلة واحدة ويعتبراف اساساً للمسؤولية الجنائية بأعتبارىما من صور 
الخطأ العمدي . والعلة في ذلك اف النية قد انصرفت في الصورتين صورة القصد المحدد والقصد الغير محدد 

د الجرمي وللمسألة عن الجريمة القتل العمد فال يهم الى ازىاؽ روح انساف او اكثر وىذ يكفي لتوافر القص
 . (2)المجني او عليهم معينين او غير معينين مقدماً 

 القصد البسيط والقصد مع سبق االصرار :

قد يقترف القصد الجنائي الذي ىو اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الواقعة المحرمة مع علمو بذلك ، وىو 
تمييز بضرؼ سبق االصرار وعندئذ يسمى بالقصد مع سبق االصرار . إذًا معيار الو المسمى بالقصد البسيط ، 
ق االصرار بأنو التروي والتدبر عن سبق االصرار االخر مقترف بو . ويعرؼ الفقو سب دبين االثنين اف اولهما مجر 

قانوف العقوبات  والتفكير فيها تفكيرا ماديا ال يشوبو اضراب بينما عرفو الجريمة ل االقداـ على ارتكاببق
ي او الهياج نة الغضب االر و ثقبل تنفيذىا بعيدًا عن العراقي بانو " التفكير المصمم عليو في ارتكاب الجريمة " 

 النفسي مما يعني انو يشترط لتحقيق سبق االصرار اف يتحقق عنصراف ىما:

. 134ر الجميلي ، المصدر السابق ، ص( د. عبد الستا1)   

   113المكتبة القانونية ، بغداد ، ص الطبعة االولى( د. واثبة داود السعدي ، قانوف عقوبات القصم الخاص ،2)
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 عنصر التصميم السابق وعنصر ىدوء الباؿ .
ويقصد بو عقد النية على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذىا بفترة زمنية مما يعني -عنصر التصميم السابق : -أ

 .ضرورة قياـ فترة زمنية بين العـز والتصميم على اقتراؼ الجريمة وبين وضعهاموضع التنفيذ 

كاب الجريمة تحت تأثير وىو اف ال يكوف الجاني قد خرج عن صورة ارت -عنصر ىدوء الباؿ : -ب
 .  (1) هيجوالمت مضطربنو ارتكب الجريمة وىو ىادئ النفس ثابت االعصاب مطمئناً غير ة بل احعاطفة جام

 :القصد الجنائي المباشر والقصد الجنائي الغير مباشر او االحتمالي
في كثير من حاالت الجرائم العمدية يكوف الجاني قد تصور االسباب التي يجب عليو علمها وادراكها اف اراد 

ذه االرادة المباشرة وىذا يعني اف ارادة الجاني قد انصرفت مباشرة الى النتيجة المعينة ، اف ىتحقيق النتيجة . 
الجنائي المباشر . والى جانب االرادة المباشرة يمكن مصادفة ارادات انصرفت بصورة غير  تسمى بالقصد

 .(2)الجاني دور ارادةحيمكن اف تكوف النتائج قد تجاوزت مباشرة الى النتائج التي حصلت كما 

عرؼ الفقو االيطالي طائفة من الجرائم سماه )جرائم ما وراء القصد( اي الجرائم ذات القصد المتعدي :
النتيجة التي تجاوز القصد الجاني . وقد عرفها قانوف العقوبات االيطالي " تعد الجريمة متجاوزة القصد او 

طرة اشد جسامة من تلك التي ارادىا الجاني " . متعدية اذاترتب على الفعل او االمتناع نتيجة ضارة او خ
حقق ىذه الجريمة اذا ارتكب الجاني سلوؾ اجراميًا يقصد احداث نتيجة جرمية معينة غير اف سلوكو ىذا توت

في البداية ولم يكن يقصدىا ابدًا . ومن  اهى اليعة جرمية اشد جسامة من تلك التي سافضى الى احداث نتيج
 (3)الى الموت  فضيقانوف العراقي جريمة الضرب المفي  جرائم القصد المتعدي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 344(د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ،المصدر السابق ،ص1)  

. 156ي ، المصدر السابق ، ص( د. عبد الستار الجميل2)  

. 349( د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ،المصدر السابق ،ص3)  

  



15 
 

 ثانياً : المسؤولية غير العمدية )الخطأ غير العمدي ( 

الى جانب الجهل بالقانوف او الخطأ بو ىناؾ حاالت قد يقع فيها الجاني بخطأ يذىب عنو العلم بالعناصر 
ة المكونة للجريمة وبالتالي فاف ارادتو تكوف قد انصرفت الى غير ارتكاب فعل يعاقب القانوف عليو المادي

القصد الجنائي يكوف قد تخلف ايضا فالخطأ غير العمدي ىو عدـ اتخاذ الجاني يختلف ىذا العنصر فاف و 
من اف يؤدي سلوكو الى حدوث  واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيو النظاف القانوني وعدـ حيلولتو تبعا لذلك

النتيجة الجرمية ) الجريمة( ويمثل الخطأ لتحقيق الجريمة من ارتباط الركنين المادي والمعنوي بعالقة سببية 
ويسأؿ الجاني في جرائم الخطأ من النتيجة الجرمية ولم يكن يتوقها ذلك النو كاف عليو اف يتوقعها وبالتالي 

ها ما داـ في امكاف الشخص المعتاد توقعها . اما اذا كاف الشخص المعتاد ال يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع
 .  (1)يستطيع توقع النتيجة وال يستطيع الحيلزلة دوف حدوثها فال يسأؿ 

-صور الخطأ :  

يعني االىماؿ الغفلة عن قياـ بما يجب اف يقـو بو الرجل المتجر ويتمثل االىماؿ بالسلوؾ االىماؿ :  -1
ذي ينشأمنو الضرر . فنسياف او عدـ اتخاذ االحتياطات الالزمة يعتبر تصرؼ خاطئًا ال يصدر عن السلبي ال

 الشخص الحريص المتزف لذي يحسن تقدير االمور وحسب لها حساباً وفق ما تستلزمو طبيعة االمور. 

يعني عدـ االنتباه التقصير الناتج عن الطيش والخفة غير المعذورة وىو يتشابو مع عدـ االنتباه : -2
 .  (2)االىماؿ لكونهما يمثالف بالسلوؾ السلبي الذي ينشأ عنو الضرر 

ويراد بها عدـ الدراية او الحذؼ في شؤوف الفنية او المهنية . اف تعني الرعونة بالعربية الخفة الرعونة :  -3
االتزاف زمثالها البناء غير الماىر الذي يسبب بعملو سقوط بعض االحجار على االخرين مما والطيش وعدـ 

 يؤدي الى االيذاء او الموت بسبب عدـ اتقاف الصفة .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 350( د.علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص 1)  

 134( د. واثبة داود السعدي ، المصدر السابق ، ص 2)
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ويراد بو عدـ االحتراز او عدـ التحفظ او قلتهما مما يسبب مسؤولية الجاني عن عدـ االحتياط :   -4
نتيجة سلوكو النو كاف في استطاعتو اف يحوؿ دوف وقوع الحادث او تصرؼ بحذر وتعقل . كالشخص الذي 

.  (1)يقود سيارة بسرعة فائقة في طريق مزدحم فيصدـ احد المارة فيقتلو   

فنوع من الخطأ الذي يطلق عليو الفقو مصلح الخطأ اما مخالفة القوانين والقرار واللوائح واالنظمة  -5
الخاص تمييزًا لو من الصور السابقة التي يطلق عليها الفقو مصطلح الخطأ العاـ ووجو الخصوص لديهم اف 

ا في الصورة االخرى فأف الخيرة المشرع نفسو ىو الذي يحدد مباشرة وبالنص الصريح نوع السلوؾ الواجب ام
االنسانية ىي التي تحدد نوع السلوؾ الواجبومن امثلة مخالفة القانوف تجاوز السرعة المقررة لقيادة السارة 

 (2)وعدـ وضع مصباح ليال على حفرة بالطرؽ لتجنب السائرين خطرالوقوع فيها 

نلخص مما تقدـ اف المسؤولية الجنائية لها جانبين ، االوؿ مادي يتحقق بوجود واقعة لها كياف مادي يصفها 
 التريع الجنائي )بالجريمة ( . 

والجانب االخر شخصي يتمثل في اىلية المساءلو الجنائية التي تثبت لمقترؼ ماديات الجريمة وتدور وجوداً 
ر .  واف اجتماع اركاف الجريمة يستتبع قياـ المسؤولية الجنائية لمرتكب وعدمًا مع التمييز وحرية االختيا

الجريمة ، ويتمثل اثر المسؤولية في رد الفعل الجتماعي ازاء الجريمة ومرتكبها ، ويتخذ رد الفعل االجتماعي 
 .  (3)شكل الجزاء اياً كانت صورتو ، اي سواء كاف عقوبة او تدابيراً احترازياً 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 426مصدر السابق ، ص ( د.علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، ال1)

. 46( احمد ابو الروس ، المصدر السابق ، ص 2)  

 3( د. فتوح عبد اهلل الشاذلي ، المصدر السابق ، ص3)
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 المبحث الثاني

 حاالت القتل المباح في قانوف العقوبات العراقي 

من االعتداء عليها اف قواعد قانوف العقوبات بعامة تهدؼ الى حماية مصالح اجتماعية وفردية معتبرة تمهيد :
اف القانوف يحقق ىذه الحماية اما ) بتجريم ( االعتداء عليها ووسيلتو في ذلك ) قواعد  بيداو تعديها بخطر ،

التجريمية ( واما ) بإجازة او طلب ( تحقيق ىذه الحماية في ظروؼ محدودة خاصة ووسيلتو في ذلك قواعده 
وؼ خاصة ال يكوف عندىا القانونية التي تنظم وقائع اإلباحة وىي ) القواعد المبيحة ، اف الوقائع المبيحة ظر 

جريمة وتسمى أسباب اإلباحة والقواعد القانونية التي تحدد ىذه الظروؼ ىي القواعد المبيحة واألثر المترتب 
على توافر ىذه الظروؼ ىو اإلباحة . باعتبارىا نتيجة الزمة لتخلف قياـ الجريمة ابتداء مما يلـز الحكم 

ير دبتعويض والتو الة او مدنية ومن ثم يمتنع العقاب ة مسؤولية جنائيبمشروعية الفعل فال تنهض قبل الفاعل اي
 لذلك سوؼ نبين ىذه الحاالت في ثالث مطالب وعلى النحو التالي :  (1)الوقائي 

 المطلب األوؿ

 في أطار الدفاع الشرعي

 الفرع األوؿ : تعريف الدفاع الشرعي

القوة " وعرفو البعض ب" ىو حالة منع وقوع تعد حاؿ  ذكر شراح القانوف تعاريف مختلفة للدفاع الشرعي منها
اإلنساف نفسو او غيره األخر ىو " حالة منع وقوع تعد غير مشروع بالقوة " واما البعض األخر " ىو اف يحرس 

ى حراسة البوليس " وقد عرفها البعض أيضا ىو " دفع القوة بالقوة او دفع الجريمة بالجريمة او تحين ال تتأ
لمن يهدده خطر بالشر " وكذلك حضر تعريف أخر من البعض ىو " ىو الحق الذي يقرره القانوف دفع الشر 

الو او نفس م" دفع اإلنساف األذى عن نفسو او يصده بالقوة األزمة "  وىناؾ تعرؼ أخر وىو  اعتداء في اف
 . (2)الو بأذى يقابلو مغيره او 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 34، بدوف دار نشر ، ص 1983( د. داود العطار ، تجاوز الدفاع الشرعي ، الطبعة االولى ، 1)  

69( د. سامي جميل الفياض الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 2)  
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الدفاع الشرعي ىو حق عاـ يعطي صاحبو استعماؿ القوة األزمة لدفع تعرض ) اعتداء ( فير مشروع على  اذاً 
النفس او الماؿ بفعل يعد جريمة فالدفاع الشرعي حق يقرره المشرع لكل إنساف في مواجهة الكافة ومن ثم ال 

 . (1)يجوز ألي إنساف اف يحوؿ دوف استعمالو 

أمر طبيعي توصي بو  ردده من األخطاهاف دفاع اإلنساف عن نفسو ضد ما ي  -أساس الدفاع ومشروعيتو :
االساس  العقابالغريزة . ومن اجل ذلك اتفقت الشرائع في جميع العصور على اعتبار الدفاع سببًا مانعًا من 

ين : احدىما اف رتكفعلى إحدى  في الدفاع يقـو الذي يبنى عليو وفي حدود ، وشروطو واالعفاء من العقاب
الدفاع حق من شأنو إباحة ما يرتكب فال يوصف بانو جريمة والثانية : انو عذر مانع من المسؤولية الجنائية ال 
يمحو صفة الجريمة عن الفعل واف كاف يسقط المسؤولية عن الفاعل غير اف الفكرة الحديثة في الدفاع ىي انو 

العراقي حيث سماه بحق الدفاع الشرعي . وقد عرؼ الفقو الجنائي حق الدفاع حق ، وىذا ما اخذ بو المشرع 
ستعانة بالسلطة لحماية الحق الشرعي بأنو " تولي الشخص بنفسو صد االعتداء الحاؿ بالقوة األزمة لتعذر اال

مواجهة الكافة دي عليو وحق الدفاع الشرعي حقًا عامًا ) اي ليس ماليًا وال شخصيًا ( يقرره القانوف في عتالم
ويقابلو التزاـ الناس باحترامو " . وبذلك يعد غير مشروع كل فعل يعوؽ استعمالو وتحقق ىذا الحق يجعل من 

نف سبب من أسباب ك فيو عنو النو ، وىو يقـو بو ، الفعل المرتكب فعال مباحًا مشروعًا ال يسأؿ مرتكب
 . (2)اإلباحة ىو الدفاع الشرعي 

 الدفاع الشرعي  الفرع الثاني : شروط

يفترض الدفاع الشرعي تعرضًا يهدد بخطر ما وليس كل تعرض يبرر الدفاع الشرعي انما ىو التعرض الذي 
يقيده المشرع بشروط معينة كما يفترض الدفاع الشرعي اف  يكوف ىناؾ فعل دفاع لصد ىذا  التعرض وعلى 

 انونياً وىذه الشروط ىي :النحو الذي يكوف فيو دفاعاً مبرراً ووفق الشروط المقررة ق

 أوال : الشروط المتطلبة في التعرض ) االعتداء (

وجود تعرض ) خطر ( يهدد بارتكاب جريمة ) تعرض غير مشروع ( يلـز لكي ينشأ حق الدفاع الشرعي  -1
 داء محتمل ،تاف يكوف ىناؾ تعرض او أع

. 164، المصدر السابق ، ص  مجالي( د. نظاـ توفيق ال1)   

268د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، الصدر السابق ، ص ( 2)  



19 
 

ولكن يتعين في ىذا التعرض اف يكوف غير مشروع وىو التعرض الذي يهدد بارتكاب جريمة  اي الذي يهدد 
            باعتداء على حق يحميو القانوف وال يعتبر التعرض غير مشروع اال اذا كاف يهدد بتحقيق نتيجة

 . (1)إجرامية معينة 

: يتطلب ىذا الشرط اف يكوف االعتداء المحقق للخطر ال يستند الى اف يكوف الخطر غير مشروع   -2
حق او الى أمر صادر من سلطة او من القانوف ذلك الف الفعل الذي يصدر عن استعماؿ حق او عن سلطة او 

اؿ األمر الذي يؤدي الى انتفاء صفة مى نفس او عل تضمن خطراً  عن القانوف يكوف مشروعا مباحًا حتى ولو
 اإلباحة عن فعل الدفاع .

: والمقصود بالخطر الحاؿ ىو اف تتوافر ضرورة أنية للدفاع بحيث ال يمكن اف يكوف الخطر حااًل  -3
ى ال وليس حاال فال يجوز اللجوء البصد الخطر الماثل اال بارتكاب جريمة مما يعني انو اذا كاف الخطر مستق

ارتكاب الفعل المحظور ) الجريمة ( الف الشخص في ىذه الحالة يتمكن اف يطلب حماية السلطة اما اذا كاف 
االعتداء قد وقع بالفعل فانو ال يبقى محل للدفاع وبالتالي فاف فعل المجني عليو يصبح انتقامًا ويخضع عندئذ 

 . (2)للعقاب 

   -ثانياً : الشروط المتطلبة في فعل الدفاع :

اف يكوف فعل الدفاع الزمًا وضروريًا لدفع االعتداء ) او التعرض ( ويكوف الدفاع ضروريًا عن طريق  -1
الهروب من االعتداء بديال عن الدفاع   بعد استخداـ القوة المادية اذا كانت ىي الوسيلة الوحدة لدفعو ، وال

تجاء الى السلطات العامة في الوقت ة يتطلب اال يكوف في استطاعتو المدافع االليكما اف شرط الملزوم
 المناسب . فضاًل عن ضرورة توجيو الدفاع الى مصير االعتداء . 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 167( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر السابق ، ص1)

 272لشاوي المصدر السابق ، ص ( د . علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر ا2)
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تناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر ، من المسلم بو انو اذا أباح القانوف لمن يهدده خطر االعتداء اف  -2
وما زاد عن ىذا القدر فغير  لدرئو يلجأ الى العنف ليتخلص من ىذا الخطر فانو يبيح لو ذلك بالقدر الضروري

 . (3)مباح لو . اذ يكوف خارجاً عن نطاؽ الدفاع الشرعي 

 الفرع الثالث : حاالت القتل 

 حاالت القتل دفاعا عن النفس : -أ

دفاع الشرعي عن النفس ، الى أجاز قانوف العقوبات العراقي اف يصل فعل الدفاع ، في حالة ال
 التالية :ل في الحاالت الثالثة القت

فعل يتخوؼ اف يحدث فيو الموت او جراح بالغة وكاف لهذا التخوؼ أسباب معقولة : من المتصور اف  -1
يتعرض اإلنساف الى خطر اعتداء ويخشى اف يناؿ الموت منو او يصاب بجراح بالغة وال يجد يدًا من دفعو اال 

فيو الموت او جراح بالغة يعود الى المحكمة  باستعماؿ القتل . وتقديرا ما اذا كاف الفعل من شأنو اف يحدث
 معقولية أسباب التخوؼ .  يرافع من ظروؼ وكذلك بالنسبة لتقدتقدره وفق ما كاف يحيط بالمد

مواقعو امرأة او اللواط بها او بذكر كرىًا : اف فعل االعتداء في ىذه الحالة شنيع حيث يتناوؿ العرض  -2
 لتخلص من ىذا االعتداء .لذلك أباح المشرع للمدافع القتل ل

خطف إنساف : أباح القانوف القتل دفاعا في ما اذا كاف موضوع االعتداء خطف إنساف ، لخطورة ىذه  -3
الجريمة وال يهم جنس المراد خطفة سواء كاف رجاًل او امرأة طفال او كبيرا بشرط اف ال توجد في ىذه الحالة 

 . (1)ل القت غيرلة أخرى للحيلولة دوف الجريمة وسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 194السابق ، ص ( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر 1)

 278( د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص2)
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 حاالت القتل دفعا عن الماؿ : –ب 

اف الجرائم التي تقع على الماؿ كثيرة ومتنوعة وىي جرائم السرقة واغتصاب السندات وجريمة التعدي على 
اإلتالؼ ويالحظ اف بعض الجرائم تجتمع لو صفتا جرائم النفس الحقوؽ الملكية المعنوية وجرائم التخريب و 

خل في مطلق عبارة " جريمة على النفس او الماؿ " وبالتالي يجوز دفعها دوىذه الجرائم توجرائم الماؿ ، 
وؼ اف ينتج بالقوة استعماال لحق الدفاع الشرعي . ومن ىذا القبيل جرائم الحريق والمفرقعات فهذه جرائم يتخ

 . (1)بالغة فينتج القتل عنها الموت او جراح 

 المطلب الثاني 

 في إطار أداء الواجب

 الفرع األوؿ : تعريف أداء الواجب 

( من قانوف العقوبات األردني على انو " ال يعتبر اإلنساف مسؤوال جزائيُا عن اي فعل اذ   61نصت المادة )
 ؿ التالية :كاف الفعل قد اتى في اي حاؿ من األحوا

تنفيذا للقانوف والحاؿ األخر إطاعة ألمر صدر اليو من مرجع ذي اختصاص يوجب عليو القانوف إطاعتو اال اذا  
( من قانوف العقوبات العراقي مبدأ عاـ غير مقيد 39. كما تضمن نص المادة ) (2)كاف األمر غير مشروع 

ا هلفين بخدمة عامة او غير مكلفين بكانوا مك  بجريمة او جرائم معينة ويسري على جميع المواطنين سواء
حكم اداء الواجب كسبب إباحة . وىو اف كاف فعل )سلوؾ( يرتكب تنفيذ الواجب يأمر بو القانوف ويفرضو ب

 . (3)ميجر تيعتبر مشروعا حتى واف كاف في األصل خاضعا لل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، العتك بالقاىرة  2007قانوف العقوبات ) القسم العاـ ( ، الطبعة الثالثة ، ( د. فخري عبد الرزاؽ حليبي ألحديثي ، شرح 1)
. 160، ص  

.157( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر السابق ، ص 2)  

 252( د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص3)
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 الفرع الثاني : حاالت أداء الواجب 

 الحالة األولى : إتياف الفعل تنفيذا للقانوف 

اف يكوف ارتكابو تنفيذ ألمر القانوف . فالموظف او  وذه الحالة العتبار الفعل مبررا ىفي تطبيق ى فييك
يرتكب جريمة المدعي العاـ الذي يصدر مذكرة المواطن الذي يقـو بتنفيذ القانوف يعتبر فعلو مشروعا فال 

عاقب عليو بالحبس لمدة ال تقل عن سنتين وال يرتكب مينسب اليو فعل توقيف بحق المشتكي عليو الذي 
 واة حين يقـو بإبالغ السلطات عن الجناية حجريمة ) موظف او مواطن عادي( كذلك من يزاوؿ مهنة صحي

سعافو فالجريمة المبررة ىنا ىي جريمة إفشاء اإلسرار . ومن تطبيقات الجنحة التي وقعت على الشخص قاـ بإ
تنفيذ القانوف من قبل المواطن ذاتو دوف اف يتحمل اي صفة مهنية او حرفية ، ما يملكو المواطن من سلطة 
 القبض على الجاني في حالة التلبس بجناية او الجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف والجريمة البررة ىنا ىي

. وفي األصل اف كاف فعل يرتكب تنفيذ الواجب يأمر بو ( 1)جريمة االعتداء على الحرية ) حجز الحرية ( 
القانوف يعتبر مشروعا حتى واف كاف في األصل خاضعا للتجريم فكلما يفعلو اإلنساف تنفيذا لنص قانوني ال 

ي عمل مباح ونص القانوف عاـ ومطلق . يعتبر جريمة . وال يعتبر مجرما من ساعده على ارتكابو ألنو يشترؾ ف
وتنفيذ األوامر القانونية يتم من قبل المكلفين بخدمة عامة ومن قبل أحاد الناس ، فكل األفعاؿ المرتكبة إنقاذ 
النص القانوف ال تعد جرائم وىذا ما أكده اغب القوانين العربية واألجنبية . وعليو فأف القانوف عندما يأمر بإتياف 

ف ىذا العمل المنجز من قبلو يجب اف يكوف متوازيًا مع الغاية التي ينشدىا المشرع من أمره . واف عمل ما فأ
لم يلتـز بحدود األمر وتصرؼ بسوء نية فأنو ال يعفى من المسؤولية ، ويوضع تحت طائلة الحساب مثاؿ ذلك 

ة مشهودة ، اال انو تجاوز اف قانوف العقوبات يفرض على ضابط الشرطة إلقاء القبض على المجـر في جريم
 . (2)امر القانوف ىذا وقتل المجـر مع العلم اف في  استطاعتو وكاف يتمكن في إلقاء القبض عليو دوف اف يقتلو 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 158( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر السابق ، ص 1)  

( راسم مسير جاسم ، أداء الواجب في قانوف العقوبات العراقي دراسة مقارنة ، جامعة بغداد ، كلية القانوف ، رسالة 2)
 . وما بعدىا 41، ص 1983ماجستير ، 
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ارتكاب الفعل تنفيذا ألمر رئيس وجبت عليو طاعتو اف األمر ، حتى يجب على المرؤوس الحالة الثانية : 
طاعتو يجب اف يكوف قانونيا كمدير السجن الذي يحبس شخصا بمقتضى امر كتابي يجب اف يكوف ىذا األمر 

ا ،كمنفذ عقوبة اإلعداـ بنا على أمر صادر اليو صادر من محكمة وبحسب األصوؿ المنصوص عليها قانوني
فأنو يجب اف يكوف ىذا األمر صادرا وفق القانوف . فأف لم يكن األمر صادر وفق القانوف سواء من حيث 

فإذا كاف (  1)موضوعو او من حيث االختصاص بإصداره فانو ال يدخل بهذه الصورة وبالتالي ال يخضع لحكمها 
، اي مخالف للقانوف فانو يتعين على المرؤوس رفضو وعدـ قيامو بو تحت طائلة أمر الرئيس غير مشروع 

المسؤولية الجزائية والمدنية معا ، ولكن اذا كاف أمر الرئيس مشروعا ومطابقا للقانوف يكوف تنفيذه مشروعا ولو 
 اعتقد المرؤوس انو مخالف للقانوف ، الف أسباب ذات طبيعة موضوعية ، 

 خاطئ بمشروعية الفعل : حالة االعتداء ال

: تفترض ىذه الحالة اف القانوف ال يرفض للموظف القياـ  اعتقاد الموظف اف الفعل من اختصاصو –أ 
بالعمل الذي قاـ بو ألنو يتجاوز الحدود المرسومة الختصاصو ، كما لو قاـ مأمور الضابطة العدلية بالقبض 

اسية واجب الطاعة . فالموظف ىنا تعدا حدود على شخص غير المطلوب قبضو بموجب امر من سلطة رئ
اختصاصو على الرغم من اف العمل الذي قاـ بو لو صلة باإلعماؿ التي يختص بها . فالخطأ منسوب الى 

 .  (2)المرؤوس المكلف بتنفيذ امر الرئيس المشروع 

ل غير مشروع : في ىذه الحالة يكوف الفعتنفيذ امر رئيس اعتقد الموظف اف طاعتو واجب عليو  –ب 
عامة تنفيذيا ألمر غير قانوني صادر من الرئيس . فالغرض اف  بخدمة منويقع من الموظف او المكلف  حيث

من األوامر التي يتعين على الموظف اف يعمل بها ، وىذا يحصل بطبيعة  نمر الصادر غير قانوني ، اذ لم يكاأل
الحاؿ اذا كاف الفعل المطلوب إجرائو في ذاتها غير جائز قانونيا، كما لو كاف امر الرئيس الى المرؤوس بتزوير 

 . (3)أوراؽ او اختالس ماؿ الدولة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 254( د. علي حسين الخلف ، د. سلطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص1)  

. 161المجالي ، المصدر السابق ، ص ( د. نظاـ توفيق 2)  

 122( د. فخري عبد الرزاؽ حليبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص 3)



24 
 

وحيث اف العمل في ىاتين الحالتين كاف من المفروض اف يسأؿ القائم بو ، موظفا كاف او مكلفا بخدمة عامة 
بخدمة عامة من الطمأنينة في القياـ شرع رأى ضمانا لما يجب للموظفين او المكلفين معنو جنائيا ، ولكن ال

بأعمالهم ، إعفائهم من المسؤولية الجنائية ولكنو قيد ذلك اإلعفاء بقيدين او شرطين ىما اف يكوف حسن النية 
واف يكوف اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كاف مبنيا على أسباب معقولة وانو لم يرتكبو اال بعد اتخاذ الحيطة 

 المناسبة .

: يشترط القانوف توافر حسن النية وىي الخاصة في بتنفيذ الموظف او المكلف بخدمة نية حسن ال -1
ن النية اف يكوف المنفذ مخفيا سعامة للقانوف مباشرة في صورتيها الموافقة للقانوف و المخالفة لو . ويقصد بح

ف او المكلف بخدمة قصدا سيئا تحت ستار تنفيذ القانوف في الظاىرة . وعلى اف النص يستلـز من الموظ
ار بالضرورة في الصورة شلقائم . ىو بأجرائو وىو شرط ال يعامة في جميع األحواؿ االعتقاد بمشروعية الفعل ا

ار في الصورة التي يكوف فيها العمل غير قانوني . واالعتقاد بمشروعية ثيكوف فيها العمل قانونا ولكنو ي التي
يستلـز اف يكوف الموظف او المكلف بخدمة عامة جاىال ما انطوى العمل ىوة حسن النية المطلوب ىنا وىو 

ما يعد جريمة يطلب من الموظف اف يطيع رئيسو فيعليو األمر الصادر اليو من مخالفة للقانوف الف القانوف ال 
مهما يترتب عليو انو اذا كاف الموظف غير جاىل لما ينطوي عليو األمر من مخالفة للقانوف ورغم ذلك نفذه 

 .  (1)أنو في ىذه الحالة يعاقب ف

: مفاد ىذا الشرط اف ال يتصرؼ الموظف او المكلف بخدمة عامة عن طيش التثبت واتخاذ الحيطة  -2
وإنما عليو اف يبذؿ ما في وسعو للتحقيق من مشروعية فعلو ، اي لكي يتحقق من دخوؿ الفعل في نطاؽ 

يعاني من عيب من جهة الشكل او من جهة الموضوع إما اختصاصو ا واف األمر الذي صدر اليو من رئيسو ال 
إذا لم يتصرؼ تصرؼ الشخص العادي . موظف معتاد يلتـز في إعمالو قدرا عاديا من العناية واالحتياط. واتى 
الفعل بغير اتخاذ الحيطة المناسبة نهضت مسؤولية على أساس اإلىماؿ اذا كاف القانوف يعاقب على الفعل 

 .  (2)على أساس العمد وذلك الف العمد يتنافى مع حسن النية  بهذا الوصف وليس
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او التحري ال عن حكم القانوف فقط فيما اذا كاف  ثبتف لم يرتكب الفعل اال بعد التولكن اذا ثبت اف الموظ
ت والتحري لموظف الى اف يختار الطريق الذي سلكو التثبمشروعا وانما عن عناصر الواقع التي دفعت ا

يضا وبانتفاء القصد والخطأ تنتفي المسؤولية الجنائية ، فلم يعد وجود للركن بالمعنى السابق ينفياف الخطأ أ
المعنوي في الجريمة . وخالصة القوؿ انو اذا اثبت اف الموظف المتهم الذي اعتقد بمشروعية فعلو انو كاف 

معقولة وبعد  بني على أسبابحسن النية باعتقاده بمشروعية فعلو فأنو ال يسأؿ قصدا ، وإذا ثبت إف اعتقاده م
ت والتحري فهو ال يسأؿ كذلك مسؤولية غير قصديو ،ألنو ألوجو ألي تقصير ينسب إليو وبالتالي فاف التثب

االعتقاد الخاطئ بمشروعية الفعل من قبل الموظف المتهم يتعين اف يكيف على ذلك من قبيل الغلط في 
 ( 1العتقاد الخاطئ بمشروعية الفعل مبرراً في ذاتو )التبرير الذي ينتفي بو الركن المعنوي في الجريمة ألنو بعد ا

 المطلب الثالث 

 في إطار استعماؿ الحق

 الفرع االوؿ : تعريف استعماؿ الحق .

الحق ىو المصلحة التي يعترؼ بها القانوف ويسبغ عليها حمايتو ويقتضي تقرير الحق اف تكوف وسيلة استعمالو 
تساغ اف يأذف المشرع بأمر الحق وجدت معو اإلباحة فليس من المس دى وجتمباحة واال ال تكوف لو قيمة . وم

ثم يفرض عليو الجزاء باعتباره جريمة . ويقصد باستعماؿ الحق الحاالت التي يكوف فيها الفعل  بموجبواو 
 ( .2المرتكب قد وقع استعماال لحق خاص يقرره القانوف لمرتكب )
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 الفرع الثاني : الشروط العامة الستعماؿ الحق .

: يلـز اف يكوف ىناؾ حق . والحق ىو كل مصلحة يعترؼ بها القانوف ويحميها . فال وجود الحق قانوناً  -1
ي ما يفعلو بل يتعين اف يكوف القانوف قد أسبغ حمايتو على ىذه يكفي اف يكوف للفاعل مصلحة مشروعة ف

المصلحة . و يجب اف يكوف الحق مؤكدا لصاحبو ، فاف كاف متنازعا عليو فال يجوز لمن يدعيو اف يقرره 
فع العدالة لنفسو ، وانما يجب عليو ر  موز لشخص اف يقيلنفسو الف من األصوؿ المقررة في القانوف انو ال يج

ين وفاء لدينو ، مد. وعلى ذلك يعتبر سارقاً الدائن الذي يختلس ماال مملوكا لل حقواألمر الى القضاء الستيفاء 
 فاستيفاء دينو لو طرؽ وإجراءات قانونية منصوص عليها .

ن الشريعة اإلسالمية لكن في الحدود التي تعتبر فيها جزءا من النظاـ موقد يستمد الحق وجوده المباشر 
برير لت سبباً  قانوني ) مثاؿ ذلك حق الزوج في تأديب زوجتو ( كما يعد من الحقوؽ التي يصلح استعمالهاال

 (.1) ؼالحقوؽ المقررة بمقتضى العر 

التزاـ حدود الحق : الحقوؽ ليست مطلقة وإنما ترد عليها قيود يؤدي الخروج عليها الى إساءة استعماؿ  -2
من دخوؿ الفعل في نطاؽ الحق ومن ىذه القيود ما يتعلق بالشخص ، اف الحق ، األمر الذي يقتضي التحقق 

قد يقرر القانوف الحق لشخص بالذات ، وفي ىذه الحالة تتعين ممارسة الحق بواسطة من يملكو وال يقبل من 
 اف يثيب لصغيرلنائب يحتج بو . لولي اليكوف غيره . وقد يجيز الشارع اإلنابة في استعماؿ الحق ، ومن ثم 

ير. و الوكيل في ممارسة حق الدفاع أماـ المحاكم يملك اف ينسب صغال بديأالمعلم في المدرسة بحقو في ت
 .  (2)ع ا في الدف حقوباحة المقررة لموكلو الناشئ عن الى الخصم وقائع تعد قذفا او سبا بسبب اإل
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 . 142 ( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر السابق ، ص1)
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استعماؿ الحق بحسن النية : ومؤدى ذلك اف يتعين اف يهدؼ الشخص من وراء استعماؿ الحق الغاية  -3
التي تقرر من اجلها الحق . اما اذا تبين اف من يستعمل الحق كاف سيء النية فانو يساؿ عن الجريمة التي 

ر فعلو بانو كاف يستعمل حقو المخوؿ لو قانونا . فالطبيب الذي يجري عملية يبر يتيح بتتكبها وال يقبل منو اف ار 
.  ـاقة علمية او إجراء تجربة او لالنتجراحية لمريض دوف اف يكوف قاصدا العالج وانما يقصد تحقيق شهر 

يساؿ عن الجريمة قصديو سواء بوصف القتل القصد او الجرح القصد بحسب النتيجة الف مستعمل الحق في 
 . (1)مثل ىذه الحالة قد أساء استعماؿ الحق المقرر لو قانونا 

 الفرع الثالث: تطبيقات استعماؿ الحق

 واالوالد الزوجة الحصر سبيل وعلى التأديب حق يشمل: حقالتأديب.1

:اف من المتفق عليو طبقاً ألحكاـ الشريعة االسالمية اف للزوج حق  تأديب زوجتو بالضرب تأديب الزوجة  -أ
ضربًا خفيفًا على المعصية   التي لم يرد بشأنها حد مقرر ،ولكن ال يجوز لو اصال  ضربها ضربًا فاحشًا ولو 

بالضرب الخفيف ،او البسيط  ىو الضرب الذي بحق وىو ما يسمى بالوالية التأديبية للزوج على زوجتو .ويراد 
ال يحدث الكسر او الجراح وال يترؾ اثرًا او لوف وال يتخلف عنو مرض .مما يعني انو اذا ضرب الزوج زوجتو 
بغير حق ومن دوف معصية ارتكبتها ولو ضربًا بسيطًا فأف فعلة ال يعتبر مباحًا وكذلك نفس االمر فيما لو ضربها 

برحاً( ولو لمعصية فأف فعلة ال يعتبر مباحًا ايضاً.وبالتالي ينطوي الحالتين تحت طائلة التحريم ضربًا شديدًا )م
 (2)والمسؤولية.

 

 

 144( د. نظاـ توفيق ألمجالي ، المصدر السابق ، ص 1)

 261د. علي حسين الخلف ،د. سلطاف عبد القادر الشاوي ،المصدر السابق،ص(2)
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بديهيات االمور ،اف االوالد القصر في حاجة الى الرقابة ،وااللتزاـ  :منتأديب االوالد القاصرين  -ب
يح آلجلة ضرب االوالد القصر يتشريعة االسالمية صراحة ،و بالرقابة يقابلو حق التأديب .وىذا الحق تقرره ال

من للتعليم والتأديب .على اف ىذه االباحة ليست مطلقة وانما ترد عليها قيود ،فالضرب بتقيد من جهتين 
د الضرب فقضرب المباح ىو الضرب البسيط ،ويحيث مقداره ومن حيث الغاية منة. فمن الجهة االولى اف ال

  ىذه الصفة اف  احدث كسرًا او جرحًا ،والضرب البسيط ال يجوز اف يزيد على ثالث، وأف ال يقع بغير اليد
المقرر لجريمة الضرب العمد. مسؤولية الضارب وحق عليو العقاب  هضتكالسوط والعصا، فاف كاف كذلك ن

وأما من جهة الغاية ،فيتعين اف يكوف الضرب مقصودا بو التأديب والتعليم، فأكاف يهدؼ الى غرض سوى 
 (1)ذلك كاف غير مشروع.

-العمليات الجراحية والعالجات الطبية:-2  

طباء يستند الى الرخصة من المستقر عليو فقهًا وقضاء اف تبرير االعماؿ الطبية والجراحة التي يجريها اال
المخولة لو قانوناً.فالشارع يعترؼ بمهنة الطب وينظم كيفية مباشرتها ،فهو تبعَا لذلك يسمح بكل االعماؿ 
الضرورية او المالئمة لمباشرتها ،ووفقًا للشروط واالجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمزاولة 

في اف ىذه االعماؿ ال تنطوي على اعتداء على حق االنساف في  مهنة الطب والجراحة .وعلة الترخيص تكمن
سالمة جسمو وتكاملو الجسدي ،ولكنها تستهدؼ المحافظة على الجسم ومصلحتو في اف يسير على نحو 
طبيعي ،ويقدر الشارع اف االعماؿ الطبية واف مست مادة الجسم فهي لم تؤذه ولم تهدد مصلحة بل تصونها 

ي ىذه العلة حتى ولو فشل الطبيب في فلحق الذي يحميو القانوف ،وال تنتداء على ا،ومن ثم ال تنتج اع
 الوصوؿ الى الشفاء فيبقى مبرراً طالماً التـز الطبيب باألصوؿ الطبية والعلمية والفنية عند قيامة بعملة .    

 

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ويكوف عمل الطبيب مباحاً عند توافر شروط اربعو.    

:حيث اف يكوف مجرى العالج او عمليات الجراحة مرخص لو قانونًا بأجرائها سواء  الترخيص بالعالج -1
كاف طبيباً او غير طبيب كقابلة او مولدة او ممرضة .فإذا لم يكن مرخصاً بذلك تحققت مسؤوليتو الجنائية عن 

 أفعالو ونتائجها.

:يعتبر رضا المريض شرطًا لتحقيق االباحة في عمليات الجراحة والعالج الطبي بدونة يكوف رضا المريض -2
مجرى العالج او العمليات الجراحية مسؤواًل جنائيًا والرضا يكوف شفاىا او كتابة وقد يكوف ضمنا واذا كاف 

 (1).المريض عديم األىلية فيقـو مقامة ممثلة الشرعي 

: يلـز اف يكوف عمل الطبيب مقصودًا بو العالج ، ذلك اف عالج المرض ىو الغرض  قصد العالج -3
 الذي من اجلو قرر القانوف الحق في مزاولة مهنة الطب، او استعماؿ الحق يجب اف يكوف وقفا لهذا الغرض .

يكوف ما يجربو الطبيب مطابقا : اف اباحة عمليات الجراحة والعالج مشروطة . بأف  مراعاة اصوؿ الفن -4
لالصوؿ العلمية والفنية المقررة في مجاؿ اختصاصو ، فاف حصل تفريط من طرؼ الطبيب فاف اتباع ىذه 

 .  (2)االصوؿ او اذا خالفها كاف مسؤوال عن جريمة غير عمدية 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 264شاوي ،المصدر السابق ص(د. علي حسين الخلف ،د.سلطاف عبد القادر ال1)
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ممارسة االلعاب الرياضية : -3  

يقصد بااللعاب الرياضية مجموعة االلعاب والتمارين البدنية التي يمارسها بعض االفراد بروح المنافسة من اجل 
في ذلك لقواعد محددة في مباشرتها . وعلة تبرير ىذه االلعاب تنمية اجسامهم او من اجل التسلية خاضعين 

وما يترتب عليها من عنف او ايذاء يتمثل بالفائدة يجنيها الفرد والمجتمع معا من وراء اجازة ىذا النشاط . 
فالمجتمع ال غنى لو عن ىذا النوع من االلعاب النو بأجازتو يحافظ على الجسم في اف يسير سيرُا عاديا بل 

اكثر من ذلك فأنها تقوي من مناعة الجسم وتحوؿ وتحوؿ دوف تنشيط الهم واليأس الذي يعتري نفوس و 
الشباب وافراد المجتمع ، ومثل ىذه االلعاب ترقى بالمجتمع الى مصاؼ المجتمعات الحديثة التي تعد 

ع في العنف الذي ينشأ االلعاب الرياضية من مظاىر حيوية الدولة ونشاطاتها . ولهذه االعتبارات جعل الشار 
. اف الشروط اباحة ىذا الفعل تكمن في ثالث شروط  (1)عن االلعاب الرياضية مبررُا اذا توافرت شروط تبرره 

فيجب اف تكوف اللعبة مما يعترؼ بو القانوف الخاص باالنشطة الرياضية المسموح بها ، ذلك اف االعتراؼ 
باللعبة معنا ، وضع قواعد ممارستها بياف االصوؿ الواجب مراعاتها من طرؼ العبيها . ويجب اف يكوف 

ء على وفق قواعد اللعبة واصولها ، فإذا حدثت الصابة لسبب الخروج على ىذه الالعب قد جرى في االدا
القواعد واالصوؿ سئل اللعب عن نتائج فعلو بوصفو العمد او الخطأ على حسب ما تنكشف عنو وقائع الحاؿ 
من توافر القصد او الخطأ . وكذلك يجب اف تكوف االفعاؿ التي افضت الى االصابة قد وقعت في اثناء 

 . (2)لمباراة الرياضية فأف كانت قبل المباراة او بعد انتهائها كانت غير مشروعة اي تنقضي االباحة ا

 استعماؿ العنف في القبض على المجرمين : -4

يقتضي قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية بوجوب القبض على اي شخص يشاىد متلبسًا بارتكاب جريمة . 
ة والعنف مع المتلبس بالجريمة لشل مقاومتو والحيلولة بينو وبين وقد يتطلب ىذا القبض استعماؿ الشد

 الهروب . والجل الف يمارس الناس ىذا الواجب اعتبر القانوف استعماؿ الشدة في  ىذه الحالة عمال مباحا .

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 149 ( د. نظاـ توفيق المجالي ، المصدر السابق ، ص1)  
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والجل تحقق سبب االباحة ، في ىذه الحالة وبالتالي اعتبارا فعل العنف المرتكب مباحا  اف تكوف الجريمة المجرح 
قبض على مرتكب المراد القبض عليو من قبيل الجنايات او الجنح مما يعني انو ال يجوز استعماؿ العنف في ال

المخالفة وبالتالي فاف استعمل يسأؿ صاحبو نتائج استعمالو جنائيًا . ويجب اف يكوف المجـر متلبسا بالجناية او 
الجنحة فالتلبس ىو الذي يبرر للناس استعماؿ العنف في القبض مما يترتب عليو انو ال يجوز استعماؿ العنف في غير 

بالقاء القبض على الشخص من جهة مختصة . وكذلك يجب اف يكوف القصد حاالت التلبس مالم يكن في صدر امر 
من استعماؿ العنف مع الجاني ىو القبض عليو فأف كاف القصد ىو االنتقاـ او الثأر فعندئٍذ تتجرد الواقعة من صفة 

الحق ولو  ( من االصوؿ الجزائية لكل شخص102. فقد اعطت المادة ) (1)المباحة ويسأؿ بالتالي مرتكبها عنها 
 بغير امر صادر من السلطات المختصة القبض على اي منهم في جناية أو جنحة وذلك في االحواؿ التالية :

 اذا كانت الجريمة مشهودة )جناية او جنحة( -1

 اذا كاف قد فربعد القبض عيو قانونيا -2 

اذا كاف قد حكم عليو غيابيًا بعقوبة مقيدة للحرية كما اعطت نفسها الحق لكل فرد ايضا ولو بغير امر صادر من  -3
سلطة مختصة القبض على كل من وجد في محل عاـ وىو في حالة سكر بين واختالؿ واحدث شغبا او كاف فاقدا 

 . (2)لصوابو 

رورة بعدـ جدوى عقاب من يرتكب الجريمة تحت ضغط الضرورة خالصة المبحث اف انتفاء المسؤولية في حالة الض
، فمؤداة اف ىذا الشخص يحقق مصلحة اجتماعية عندما يضحي بحق قليل االىمية في سبيل حياتو حق اكثر من 
اىمية او مساًو لو في االىمية ، اعفاءه من المسؤولية عن الجريمة المرتكبة تفرضو لذلك المصلحة االجتماعية . 

الى ذلك اف من يرتكب جريمة في ظروؼ الضرورة ىو شخص ال تكمن فيو خطورة المجمع وال يحقق عقابو يضاؼ 
فائدة اجتماعية ، فهو ليس بحاجة الى اصالح عن طريق العقوبة ، ويعني ذلك اف انتفاء مسؤولية من يرتكب جريمة 

 جنائياً         الضرورة يحقق مصلحة اجتماعية ترجع على المصلحة التي تحقق من مسائلتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.267لطاف عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص( د. علي حسين الخلف ، د. س1)  

 –( د. سليم ابراىيم حرب ، عبد االمير العكيلي ، شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ، الجزء االوؿ ، العاتك لصناعة الكتاب 2)
. 145القاىرة ، ص   

 276( د. فتوح عبد اهلل الشاذلي ، المصدر السابق ، ص 3)
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 الخاتمة...

داني بو من عوف ألنهاء ىذا البحث ولو الشكر على توفيقي لي إلخراجو بالصورة التي أمالحمد هلل على ما 
 ارجو اف تكوف جيدة.

وقد ظهر من خالؿ البحث والدراسة اف الجريمة تقـو وتتحقق المسؤولية عنها وفقًا للمبادئ العامة التي سبق 
عن الفعل وال يلحق مرتكبة اي جزاء جنائي ،حيث يعود الفعل او التطرؽ لها، ومع ذلك ترفعًا لصفة االجرامية 

االمتناع الى اصلهما من االباحة ،وتسمى االسباب التي من شأنها  السماح بارتكاب افعاؿ ىي في االصل 
جرائم دوف امكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير او االباحة او اسباب رفع المسؤولية الجنائية وىذه 

 تسميات كلها بمعنى واحد.ال

وقد توصلت من خالؿ ىذا البحث الى افكار ونتائج كاف من اىمها ،اف المسؤولية بالفعل تعني تحمل التبعة 
اي وقوع الفعل المحـر من انساف مكلف ،والمسؤولية بالقوة تعني االىلية لتحمل التبعة اي كوف االنساف 

جهات النظر في تعريفها .كما اف اساس المسؤولية الجنائية ىو صالحًا للمؤاخذة ،وىذا ما ادى الى اختالؼ و 
اف يكوف االنساف مدركًا االعماؿ التي كونت الفعل المعاقب عليو ،واف يكوف قد  اتى ىذا الفعل بإرادتو غير 
مكره على ذلك .كما اف المسؤولية قد تكوف عمدية والذي بو تنصرؼ ارادة الجاني الى السلوؾ االجرامي 

بالعلم واالرادة ،او تكوف المسؤولية غير عمدية وبها يقع الجاني بخطأ وبالتالي فأف ارادتو تكوف قد  ويتحقق
تتعلق بالفعل المكوف انصرفت الى غير ارتكاب فعل يعاقب القانوف عليو .واف حاالت القتل المباح موضوعية 

اف الدفاع الشرعي سلطة وقائية زيل عنو  صفة الجريمة ،وتضفي عليو صفة المشروعية ىذا  و للجريمة ،فت
اعطيت للمدافع في وقت يتعذر عليو اللجوء الى السلطات المختصة ،ويتحقق الدفاع الشرعي في الدفاع عن 

 .والمالدفاع عن الماؿ وعن نفس الغير و النفس وفي 

كما اف من اسباب االباحة اداء الواجب، ويكوف ىذا في حالة ارتكاب الفعل تنفيذًا  للقانوف اوارتكابو تنفيذاُ 
ألمر رئيس وجبت عليو طاعتو، وىناؾ حاالت العمل الغير القانوني في اداء الواجب التي تعفيو من العقاب 

ختصاصو او تنفيذ امر رئيس اعتقد الموظف وىي حاالت االعتقاد الخاطئ وىي اعتقاد الموظف اف الفعل من ا
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يد بقيدين ىما حسن النية والتثبت واتخاذ الحيطة .كما اف قو واجب عليو ولكن ىذا االعفاء  ماف طاعت
استعماؿ الحق في حالة من حاالت القتل المباح الذي يشترط بها وجود الحق قانونًاوااللتزاـ بحدود الحق واف 

يو، ويشمل استعماؿ الحق حق التأديب، سواء تأديب الزوجة او تأديب االوالد يكوف ىذا االستعماؿ بحسن ن
ويشمل استعماؿ الحق العمليات الجراحية والعالجات الطبية، فيكوف عمل الطبيب مباحًا عند توافر 0القصر 

 شروط وىي الترخيص بالعالج ورضا المريض وقصد العالج ومراعاة اصوؿ الفن. كذلك يشمل استعماؿ الحق
ممارسة االلعاب الرياضية ويجب اف تكوف ىذه االلعاب معترؼ بها قانوناً،واف تكوف اللعبة قد جرت وفق 
قواعد اللعبة واصولها واف تكوف االفعاؿ المرتكبة قد وقعت في اثناء المباراة ،واخيرًا يشمل استعماؿ الحق 

اس ىذا الواجب اعتبر القانوف استعماؿ ايضًا استعماؿ العنف في القبض على المجرمين ،وألجل اف يمارس الن
 . الشدة في ىذه الحالة عمال مباحاً 
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