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 اإلهداء
أىدي ىذا البحث إىل أخيت رمحها اهلل وادخلها فسيح جناتو واليت توفيت 
خالؿ فًتة كتابيت ذلذا البحث دلا كاف ذلا من دور يف حثي على مواصلة 

من خالؿ الدعم  ؿ الكلية ونيل شهادة البكالوريوسمسَتيت الدراسية وإكما
الذي قدمتو يل من الناحية ادلعنوية لذلك تقديرا وعرفانا ذلا ولذكراىا أىديتها 

 ىذا البحث أسأؿ اهلل أف يغفر ذلا ويرمحها وغلعلها مع الصاحلُت .

 

 

 انباحث
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 شكز وحقديز
اهلل سبحانو وتعاىل علينا بالفضل يف أسباـ ىذا البحث ,فأف الواجب يلـز بأف  أف َمنَ بعد 

 أتقدـ بالشكر والعرفاف إىل كل من ساىم يف اصلازه ومد لنا يد العوف وادلساعدة .

الذي مل يبخل علينا بشيء من  (عبد الرزاؽ طالؿ جاسم) وطلص بالشكر األستاذ ادلساعد
شرفنا بقبوؿ األشراؼ على ىذا البحث دلا تلمسنا من فيض علمو وغزارة خربتو ,والذي 

 خالذلا من نبل خلقو وسعو صدره , األمر الذي جعلنا عاجزين أف نويف حقو .

ذين كانوا خَت سند ودعم لنا يف كما أتقدـ بالشكر والتقدير ألساتذيت يف قسم القانوف ال
جزيل الشكر والتقدير وجزآىم  أسباـ دراستنا وتشجيعنا على السَت يف طريق العلم , فلهم منا

  اهلل عنا كل خَت .

 

 

 

 انباحث                                                                  
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 إقزار املشزف

(قد اندفاع انشزػي كسبب ػاو نإلباحتأشهد أٌ إػداد هذا انبحث املىسىو)
جايؼت دياىل وهى  /جزي حتج إشزايف يف كهيت انقاَىٌ وانؼهىو انسياسيت
 جشء يٍ يخطهباث َيم شهادة انبكانىريىص يف انقاَىٌ.

 

 املشزف                      

 انخىقيغ                 

 7182 /    /انخاريخ                                     
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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم , واحلمد هلل والصالة والسالـ على رسولو زلمد والو الطيبُت الطاىرين , وبعد.

الدفاع الشرعي قدمي قدـ التاريخ , جديد جدة العصر,وألف عيش اإلنساف مع غَته يؤدي إىل تضارب 
فطر اهلل الناس عليها منذ أوؿ  ادلصاحل واختالفها كاف البد من وجود االختالؼ والصراع , وىو فطرة

َواَل   األرض ومن عليها , قاؿ تعاىل}نزاع ظهر على وجو األرض بُت بٍت آدـ , وسيبقى إىل أف يرث اهلل
{ بل أف من النفوس طيبة خَتة ومنها خبيثة شريرة , وألف النفس يَػزَاُلوَف سُلَْتِلِفَُت ِإالا َمْن َرِحَم َربُّكَ 

بعها قد تعتدي على حق غَتىا بغَت مسوغ وىي تسَت وراء ىذه الغريزة , ومن البشرية ربب التملك بط
ىنا ينشأ دفاع اإلنساف عن نفسو ومالو لذا كاف الدفاع الشرعي موضوعا حيا متجددا مع بداية البشرية 

 ويتطور بتطورىا .

بذؿ كل  واإلنساف قد فطر على حب ما ؽللك من نفس أو ماؿ أو عرض , فإذا وجد من ينازعو فيهم
ما يستطيع من جهد ووسائل حلماية حقوقو , وقد يكوف ىذا العمل الذي قاـ بو ذا صبغة قانونية إذا 
راعى فيها الشخص شروط ىذا الدفاع , وقد يكوف رد االعتداء يف حد ذاتو اعتداء على حق إنساف 

 آخر .

داء وجب رفع األمر إىل السلطات وادلبدأ العاـ أنو ال غلوز أف ينتصف لنفسو بنفسو , فإذا ما وقع االعت
ادلخوؿ ذلا قانونا محاية األفراد واحملافظة على شلتلكاهتم حفاظا على النظاـ  وإشاعة  ادلعنية إلنصافو فهي

األمن, فليس من ادلعقوؿ أف يسًتد كل شخص تعرض العتداء حقو أو ػلميو بنفسو , وإال انتشرت 
 قد يكوف ىذا األمر حبد ذاتو انزالقا إىل متاىات أخرى .الفوضى وعم الفساد وتزعزع االستقرار , بل 

لشخص أحيانا قد يتعرض خلطر ال تسمح لو الظروؼ دبراجعة السلطات ادلختصة يف الوقت اإال أف 
ادلناسب فهل يًتؾ األمر حىت تتحقق اجلرؽلة ؟ من ادلنطقي أف لو يف ىذه احلالة أف يرد االعتداء قبل 

الدفاع ربقق اجلرؽلة حفاظا على نفسو وصونا ألموالو وىو ما أيده القانوف , وعلى ذلك تكوف شلارسة 
 الشرعي شلارسة حلق يقرره القانوف, وىو حق عاـ يف مواجهة الناس كافة ال غلوز رده وال مقاومتو. 
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 خطة البحث 

  فقد قسم هذا البحث إلى ثالث مباحث :

يف األوؿ  , وسنقسمو إىل مطلبُت , سنتكلمفيو مفهـو الدفاع الشرعي سنتناوؿ _ المبحث األول : 8
 ي ويف الثاين عن أساس الدفاع الشرعي .عن تعريف الدفاع الشرع

يف  سنوضحإىل مطلبُت  الدفاع الشرعي وقيوده , وسنقسموفيو شروط  وسنبُت_ المبحث الثاني : 2
 ادلطلب األوؿ شروط الدفاع الشرعي , ويف الثاين قيود الدفاع الشرعي .

يف  ذباوز الدفاع الشرعي , وسنقسمو إىل مطلبُت سنبُت فيو عن سنتكلم_ المبحث الثالث : 3
 ادلطلب األوؿ ذباوز الدفاع الشرعي , ويف الثاين أثار الدفاع الشرعي . 
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 المبحث األول

 مفهوم حق الدفاع الشرعي

الدفاع سنتكلم عن مفهـو حق الدفاع الشرعي ونبينو يف مطلبُت , سنتناوؿ يف ادلطلب األوؿ تعريف حق 
 الشرعي ونبُت يف ادلطلب الثاين أساس الدفاع الشرعي.

 المطلب األول

 تعريف حق الدفاع الشرعي

(1)الدفاع الشرعي لغة:ىو حالة منع وقوع تعد حاؿ على النفس أو ادلاؿ بالقوة الالزمة لدفعو.
ويعد حقا  

أو ادلاؿ أو نفس مشروعا كل فعل قضت بو ضرورة حالية لدفع خطر غَت زلق ومثار على النفس 
 (1)الغَت.

عرؼ الدفاع الشرعي بأنو رلاهبة اجلرؽلة بفعل جرمي أضفى عليو ادلشرع صفة  الدفاع الشرعي اصطالحاً:
وعرؼ أيضا بأنو سبب عاـ من  (3).اإلباحة ألسباب تتعلق حبماية حق اإلنساف يف احلياة وسبلك ادلاؿ

قا والكافية لدفع خطر حاؿ وغَت مشروع يهدد باالعتداء حأسباب اإلباحة يربر استعماؿ القوة الالزمة 
وعرفو عبد القادر عودة بقولو: "الدفاع الشرعي يف الشريعة اإلسالمية ىو واجب  (2)ػلميو القانوف.

اإلنساف يف محاية نفسو أو نفس غَته وحقو يف محاية مالو أو ماؿ غَته من كل اعتداء حاؿ غَت مشروع 
وعرفو بعضهم بقولو: "الدفاع الشرعي حق طبيعي لإلنساف تقرر  (5)ذا االعتداء.بالقوة الالزمة لدفع ى

 (1)مشروعيتو مجيع التشريعات منذ القدـ.

                                                           

 .22ـ,ص1442,بغداد,1القانونية,طات عبد القادر الالمي. معجم ادلصطلح (1)

 .312ـ,ص1221, 1( احملامي موريس طللة وآخروف. القاموس القانوين الثالثي, منشورات احلليب احلقوقية,ط1)
 . 144ص بغداد,عبد الستار البزركاف . قانوف العقوبات القسم العاـ بُت الفقو والتشريع والقضاء , (3)
 . 4, ص  1433,, ادلركز اإلسالمي للنشر,القاىرة 1داود العطار . ذباوز الدفاع الشرعي , ط (2)
 .223,ص1( عبد القادر عودة. التشريع اجلزائي اإلسالمي مقرنا بالقانوف الوضعي, مكتبة دار الًتاث, القاىرة,ج5)
 .151ـ,ص1411القلم, ( أمحد فتحي هبنسي. ادلسؤولية اجلزائية يف الفقو اإلسالمي, دار 1)
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( من قانوف العقوبات العراقي على تعريف حق الدفاع الشرعي 21-21وقد نص ادلشرع العراقي يف ادلواد)
على استعماؿ ىذا احلق يف خصوص الدفاع  عن النفس وادلاؿ كما وضعت ادلواد التالية القيود الواردة

( بأنو " ال جرؽلة إذا وقع الفعل استعماال حلق الدفاع 21الشرعي بواسطة فعل القتل,حيث نصت ادلادة)
وؽلكننا تعريف الدفاع الشرعي استنادا دلا تقدـ من تعريفات بأنو قياـ الشخص (1)" الشرعي......

 وماؿ غَته بصد ىذا االعتداء لدفع خطر حاؿ وغَت مشروع .ادلعرض خلطر على نفسو أو مالو أو نفس 

 تعليل هذا التعريف:

 :1))أف األخذ بالتعريف أعاله ؽلكن رده إىل ما يلي

نوف . فمن يستخدـ ىذا احلق أظلا الدفاع الشرعي عن النفس أو ادلاؿ حق يعًتؼ بو القا .1
 يستعمل حق مقرراً عن طريق القانوف , ولذلك فهو من تطبيقات استعماؿ القانوف . 

أف تفسَت ىذا احلق يبُت لنا انو حق عاـ يقرره الشارع لكل شخص يف مواجهة الكافة , ويف مقابل ىذا 
 التزاـ الناس كافة باحًتامو وعدـ تعويق استعمالو .

رعي ليس من احلقوؽ ادلالية , ولو استخدـ يف الدفاع عن يتضح لنا من ىذا أف حق استعماؿ الدفاع الش
ادلاؿ , وىو أيضا ليس من احلقوؽ الشخصية ولو استخدـ يف الدفاع عن النفس , انو حق عاـ يسنح 
لكل شخص أف يدافع بو عن نفسو ونفس غَته ,وعن مالو وماؿ غَته , من اجل محاية ادلصاحل 

 مع القانوين ادلنظم .األساسية اليت يرتكز عليها بناء اجملت

 . ال ينشأ ىذا احلق أال إزاء فعل غَت مشروع ينطوي على خطر حاؿ على النفس أو ادلاؿ .1

فاخلطر الذي ينشأ عن األفعاؿ ادلشروعة ال يتولد عنو حق الدفاع الشرعي أال يف احلاالت االستثنائية اليت 
 ؼلشى فيها على احلياة .

حلق أو استخدامو يف داخل نطاقو ادلشروع . ويكوف كذلك عندما . كذلك فأنو غلب استعماؿ ىذا ا 3
 .يكوف الزماً لردع اخلطر وكافيا لدفعو متناسب مع درجة جسامتو

                                                           

 ـ.1414( لسنة 111( قانوف العقوبات العراقي. رقم )1)
 .121-125ص  ,1444القاىرة ,دار الكتب العلمية,ط منقحة,,نظم القسم العاـ يف القانوف جالؿ ثروت .  (1)
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 المطلب الثاني

 حق الدفاع الشرعيل أألساس الفلسفي

أف أساس الدفاع الشرعي يستمد من فكرة ادلوازنة بُت ادلصاحل ادلتعارضة وتفضيل احدعلا على األخرى 
ربقيقا للمصلحة العامة وىي ىدؼ كل نظاـ قانوين.وتفيد ىذه الفكرة بأنو أذا وقع تعارض بُت 

 (1) .مصلحتُت وكاف أبقاء احدعلا يستوجب أىدار األخرى فأف ادلصلحة تقتضي التضحية بأقلها أعلية
ظروؼ اليت فأف كل منهما يرتكب فعل غَت مشروع سواء ادلعتدي أو ادلعتدى عليو ,ولكن بالنظر إىل ال

دفع  رافقت وقوع الفعلُت , رأى الشارع أف مصلحة اجملتمع تتحقق بإيثار مصلحة ادلعتدى عليو يف
جعلو فعال , وبذلك خلع الوصف أجلرمي عن فعل ادلدافع و االعتداء على مصلحة ادلعتدي

قائل بأنو وقد أختلف الشراح على طبيعة الدفاع الشرعي ,فمن قائل بأنو أداء الواجب , و (1)مشروعا.
تفويض قانوين باستعماؿ سلطة الضبطية اإلدارية يف منع اجلرائم , إىل القائل بأنو ترخيص من القانوف 

وإذا كانت التشريعات مجيعها تتفق على عدـ العقاب على الدفاع الشرعي , أال , للمدافع برد االعتداء 
ثر يف كل جرؽلة ,يف حُت غلعلو البعض أهنا زبتلف يف ربديد نطاقو فبعضها غلعلو سببا عاـ للتبديد يؤ 

 (3) .األخر سببا خاصا يؤثر يف اجلرائم الواقعة على النفس فقط

 وىناؾ رلموعتُت من النظريات تنظم أساس الدفاع الشرعي .

 أوال _ النظريات التي تعتبر الدفاع الشرعي مانعا للمسؤولية

 كراه :_ نظرية ال 8

أقاـ )بوفندورؼ( الدفاع الشرعي على أساس فكرة اإلكراه , وىي حالة شخصية ال تنهض عندىا 
ادلسؤولية , ألف اخلطر احملدؽ بادلعتدى عليو يفقده السيطرة على قواه العقلية واإلرادية  فال ينقاد أثناء 

 بعض الكتاب من ايطاليا  فرنسا و وقد شاعت ودلدة طويلة ىذه النظرية يف ادلقاومة أال لغريزة البقاء ,

                                                           

 . 121ص ,1441بغداد ,فخري عبد الرزاؽ . شرح قانوف العقوبات القسم العاـ , (1)

 . 113ص , 1422,  دار الكتب العلمية,4,طالقسم العاـ شرح قانوف العقوبات ,مود مصطفى . زلمود زلُ  (1)
 . 121, ص 1221,,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع 1طيف قانوف العقوبات ,كامل السعيد . شرح األحكاـ العامة  (3)
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, فقد عجزت عن تفسَت األساس يف الدفاع الشرعي عن غَت  ىذه الفكرة إىل عدة انتقادات تعرضت
ادلعتدى عليو ,وىي ال تطابق الواقع يف دفاع الشخص عن نفسها إذ ىو يدرؾ يف دفاعو ما يريد فعلو , 

ة ينفذ هبا ما ر ادلوت ولو أرادة صلبو واعيويوجو إرادتو لدرء ما يهدده , وأف احملارب الباسل يواجو خط
وحىت لو سلمنا جدال هبذه النظرية بأف ادلعتدى عليو يستجيب حلب البقاء يف رلاؿ  يوجو لو من أوامر,

الدفاع عن النفس فأهنا ال تعد جوابا عن أساس عدـ العقاب يف رلاؿ الدفاع عن ادلاؿ أو سالمة اجلسم 
ه الفكرة يظهر جليا يف تربير الدفاع بدافع غريزة حب البقاء كما تقوؿ أو الشرؼ واالعتبار,أف شذوذ ىذ

روع كذلك وىو من ما ال يقره النظرية , ليس ضد االعتداء غَت ادلشروع فحسب , بل واالعتداء ادلش
وال يفوتنا أف نذكر ما يوجبو ادلشرع عادة بأف  ال يتجاوز ادلدافع مقدار ما يناسب مقاومة  احد ,

االعتداء من القوة , وىذا يفًتض توفر إرادة حرة مدركو لديو , وأال كاف اشًتاط ادلشرع ذلك عبثا وىو 
ز حبسب الرأي السائد غَت متصور, وأخَتا فأف اإلكراه ال يتوفر أال يف حالة اخلطر اجلسيم والدفاع جائ

 (1)لرد كل اعتداء دبا يناسبو.

 _نظرية مقاصة الشر بالشر:1

ىذه النظرية وضعت على أساس قاعدة أف حق العقاب منوط بالدولة وأف الدفاع اخلاص غَت مشروع , 
ويبقى كذلك , إذ أف ضرورة الدفاع ال ربيل اجلرؽلة الدفاعية إىل حق , ومع ذلك فال عقاب عليو , ال 

نو ليس جرؽلة بل للعدالة ادلطلقة بُت أالعتداء والرد عليو , فمجازات الشر بالشر عند الدفاع اخلاص أل
مقاصة بُت شر االعتداء وشر الدفاع ,ومن عيوب ىذه النظرية :أف الدفاع الشرعي ليس عقابا ؽلارسو 

نوف وػلميها , ومن جهة الفرد , بل ىو وسيلة ؽلارسها ادلعتدى عليو للمحافظة على حقوؽ ػلًتمها القا
أخرى , فأف ىذه النظرية تؤدي بالضرورة إىل أف ادلعتدي أذا أصيب أثناء الرد عليو فال زلل جلزائو , إذ 

أيضا تنتقد ىذه النظرية ألهنا تسمي الدفاع )شراً (. أال انو (1)يكوف قد حصل على جزائو هبذا الدفاع .
اخلَت والشر أمراف نسبياف , فما يكوف خَتا للص مثال يكوف ؽلكن تربير ىذه التسمية :أوال :باعتبار أف 

                                                           

 .14, ص ادلصدر السابقالعطار . داود  (1)

 .12ادلصدر نفسو, ص.  داود العطار (1)
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شرا على ادلالك والعكس بالعكس ,ثانيا : أف ىذه التسمية من باب تسمية الشيء دبا ىو, ال حبكمو 
 ( 1)وفق ظروفو .

 _نظرية التضحية بأهون المصلحتين المتعارضتين:3

تنازع بُت مصلحتُت على البقاء لذلك غلب يقـو الدفاع الشرعي وفق ىذه النظرية على أساس قياـ 
أف  فعندما صلري موازنة بُت االعتداءين يتبُتنوف يقرر التضحية بأقلهما أعلية ,فالقا حداعلا,التضحية بإ

يم مناقض لو ىو حق ادلعتدى  شلا ينبغي التنازؿ عنو إزاء حق سل  ,حق ادلعتدي ىو األقل واألضعف
عدة وجوه ,األوؿ :أف أساسها غَت مسلم بو على أطالقو , وىو عيوب ىذه النظرية تظهر يف عليو, 

دوف التميز بُت ما ىاف وما التضحية بأقل ادلصاحل أعلية , إذ أف الدولة ملزمة باحلفاظ على احلقوؽ مجيعا 
والثاين: لو صحت ىذه النظرية يف فقداف ادلعتدي حقو ادلقابل للحق الذي اعتدى عليو , جلاز عظم .

يقتص منو ما يقابل حقو ادلعتدى عليو دوظلا جناح عليو , وىذا ما ال يقره احد . ثالثا : أف للمدافع أف 
ىذه النظرية عاجزة عن تفسَت الدفاع الشرعي ضد معتدي غَت مسؤوؿ )كاجملنوف أو ادلصاب بالنـو 

ه بإرادتو , احلركي أو ما يسمى بالنومشة ( إذ ىو ليس أىال أف تسند ليو مسؤولية االعتداء على حق غَت 
 (1)ومن مث ال ؽلكن القوؿ انو فقد حقو يف محاية حياتو .

 ثانيا : النظريات التي تعتبر الدفاع الشرعي حقاً وسبب أباحة :

 _ نظرية الحق الطبيعي:8

مد من القانوف الطبيعي ,ومؤداىا تقـو ىذه النظرية على أساس عدـ العقاب عن الدفاع على احلق ادلست
أف لكل إنساف احلق يف الدفاع عن نفسو وػلمي حياتو ولو يف سبيل ذلك استعماؿ السالح إذا  ,

إذ ؿ بناء على ىذا األساس الطبيعي ,اقتضى األمر .أال أف ىذه النظرية عاجزة عن تربير الدفاع عن ادلا

                                                           

,وجاء أيضا " فمن اعتدى عليكم 112 /جاء يف القراف الكرمي : "من جاء بالسيئة فال غلزى إال مثلها وىم ال يظلموف ". األنعاـ (1)
 .142/فاعتدوا عليو دبثل ما اعتدى عليكم " البقرة 

 .11ادلصدر السابق ,ص  د العطار .داو  (1)
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وىو مستخلف  ب ادلاؿ اكتساباأف ادلاؿ ليس حقا طبيعيا كحق احلياة فاإلنساف يولد عريانًا ويكتس
 (1)فيو.

 _ نظرية التحلل من العقد االجتماعي :2

ظهرت ىذه النظرية مع ظهور نظرية العقد االجتماعي يف القرف الثامن عشر عند البحث عن أساس 
يتفق أنصار ىذه النظرية جريًا مع )روسو( يف العقد , أنو باعتباره حقا كسائر احلقوؽ ,الدفاع الشرعي 

اذليئة االجتماعية زلل ادلعتدى عليو يف عقاب ادلعتدي ,أذا نسي ىذا التزامو يف  دبوجب ىذا العقد ربل
العقد أو اخل بو , ألف اإلنساف مل يعد لو احلق دبوجب العقد أف يدفع األذى عن نفسو بنفسو , ولكن 

ضي حُت يفاجئو االعتداء , يتعذر عليو تنفيذ العقد فيعود الفرد إىل سابق وضعو يف عهد الفطرة فيق
ألنو األفراد دبقتضى العقد قد تنازلوا عن حقهم يف الدفاع إىل سو بنفسو دوف اللجوء إىل الدولة ,لنف

تبنا ىذه النظرية )جروسيوس( طر الوشيك,الدولة ولكنهم احتفظوا بالقدرة على شلارستو يف حالة اخل
ف حىت بداية القرف وظهرت عند )بيكاريا( و)مونتسكيو( و)فويرباخ( , وظلت مسلم هبا لدى االدلا

ذر تصورىا وال تستقيم التاسع عشر واهنارت باهنيار فكرة العقد االجتماعي , باعتبارىا فكرة خيالية يتع
 (1)مع ادلنطق . 

 _ نظرية أبطال البغي :3

تقـو ىذه النظرية على أف ادلدافع بدفاعو يؤيد دور القانوف ويسانده , بل ىو حكم القانوف بعينو , ألف 
االعتداء إنكار للقانوف , وأف الدفاع إنكار ذلذا اإلنكار وأبطاؿ دلا ػلتويو من بغي , فهو جزاء قانوين 

ب على ادلعتدي عقاب بعد مقاومتو لالعتداء ,يرى القائم على ىذا النظرية أف مؤدى نظريتو أف ال يًتت
جزاء , وىذا غَت صحيح ألف اعتبار الدفاع جزاء قانوين من شأنو أف غلعل كل فرد شلثال للسلطة العامة 
يف العقاب , شلا يشكل خطرًا على األمن العاـ والنظاـ االجتماعي ويف ذلك من اخلطورة ما ال زبفى 

 (3)على احد . 

                                                           

 .4/جعلناكم مستخلفُت فيو ..." احلديدقاؿ تعاىل " وأنفقوا شلا ( 1)
 .11داود العطار. ادلصدر السابق ,ص  (1)
 .13داود العطار.ادلصدر نفسو ,ص (3)
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 ونية واالجتماعية للدفاع:_نظرية البواعث القان4

وضع ىذه النظرية )فَتي( , واعترب فيها الدفاع حقا أساسو أف ادلقاومة اليت ؽلارسها ضحية االعتداء 
ومن ادلعلـو أف ادلذىب الواقعي يبٍت  لناحيتُت االجتماعية والقانونية ,بواعث محيدة من اصادرة عن 

ادلسؤولية على أساس مصلحة اجملتمع , كما انو يقيم أعلية كبَتة للبواعث يف تقدير ادلسؤولية, فاالعتداء 
دة ضد يكشف عن خطورة فاعلو وعدائو للمجتمع , فمن مصلحة اجملتمع أف سبارس القوة والش

ادلعتدي, واف ادلدافع عندما يرد على ىذا االعتداء أظلا يقيم العدؿ يف اجملتمع, كما أف مصلحة اجملتمع 
شخص مستقيم تتطلب زبليص الضحية من براثن االعتداء من جهة , والقضاء على شرير بدؿ من 

فإذا كانت  يعاب على ىذه النظرية يف ما ذىبت أليو من أساس للدفاعشريف , من جهة أخرى , 
مصلحة اجملتمع تذىب إىل احلفاظ على الشخص ادلستقيم وأبعاد النشاط اإلجرامي بالقضاء على 
ادلعتدي , ىي أساس الدفاع الشرعي , فكيف تفسر النظرية عما لو قاـ دفاع شرعي بُت شرير وشرير 

 ( 1)مثلو حيث ال مصلحة للمجتمع يف بقاء أي منهما .

 مع في العقاب:ء حق المجت_ نظرية انتفا5

تبحث ىذه النظرية مشروعية الدفاع الشرعي على أساس انتفاء حق اجملتمع يف العقاب عليو , ويف ىذا 
يقوؿ )كارارا(:)أف الدفاع العاـ نشأ أصال ليحل زلل الدفاع اخلاص, رباشيا لإلفراط فيو ولكن على 

افع الفرد عن نفسو العكس يف اللحظة اليت يتعذر فيها اجملتمع أغاثو الفرد عندىا ال مناص من أف يد
عن الفرد أو بنفسو بالقدر ادلناسب إذ ال معٌت لدفاع اجملتمع ,واجملتمع عاجز عن التدخل كقوة دفاعية 

يبدو أف ىذه النظرية متأثرة بفكرة )روسو( يف تنازؿ األفراد عن حقوقهم للمجتمع   , لتنظيم ىذا الدفاع (
رباشي اإلفراط يف الدفاع , كذلك فهي عاجزة عن  كما أهنا زبلط بُت حق الدفاع وحق العقاب دبناسبة

إضافة إىل أف منطق ىذه النظرية يؤدي إىل انو عندما غَت ادلعتدى عليو ,أو عن ادلاؿ , تربير الدفاع عن
يف حُت  يكوف الدفاع اخلاص رلديًا بينما دفاع اجملتمع غَت ذي اثر فعاؿ فالفرد سيسًتد حقو يف الدفاع

 (1)وىذا منطق مرفوض . قسيفقد اجملتمع ىذا احل

                                                           

 .13داود العطار . ادلصدر السابق ,ص  (1)
 .12داود العطار. ادلصدر نفسو, ص (1)
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 ض األفراد بعض الصالحيات:_نظرية عجز السلطة وتفوي6

أف الدفاع الشرعي مؤسس على الضرورة اليت ربدؽ بادلعتدى عليو حُت تكوف السلطة وىي صاحبة احلق 
يف الدفاع عاجزة بسبب الظروؼ اخلاصة عن التدخل , وإزاء عجزىا يلـز أف سبنح األفراد العناية بضماف 

صر الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وكذلك محاية اآلخرين ,ىذا ما يراه بعض الفقهاء يف فرنسا وايطاليا وم
ويف ىذه مؤقت لغرض دفع االعتداء أو وقفو,  وقيل يف مصر أف ادلدافع ػلل زلل رجل األمن حلوال

ىو تعبَت فيو تسامح النظرية رلاؿ واسع للتأمل والنظر فتعبَت )عجز السلطة( أستعملو كثَت من الفقهاء 
ألف السلطة يف احلقيقة والواقع غَت عاجزة عن إغاثة الضحية سواء يف حلظة اخلطر الوشيك أو حلظة 

ب النجدة منها يف اخلطر الساري وإظلا ىو عجز الضحية الذي ػلوؿ دوف قدرتو على االحتماء هبا وطل
جل األمن يف شلارستو وظيفتو ,فادلدافع ىذا وؼلتلف الفرد يف شلارسة حق الدفاع عن ر الوقت ادلناسب , 

لو أف ال يدافع وال مسؤولية عليو يف القانوف الوضعي بينما رجل األمن مسؤوؿ عن القياـ هبذا الواجب 
أذا هتاوف أو امتنع .وىناؾ حدود وقيود على ادلدافع ملـز هبا ولو من الصالحيات الدفاعية ما ال صلده 

ن يف الصالحيات والواجبات بُت ادلدافع ورجل األمن فهل ؽلكننا أف لرجل األمن فإذا ثبت ىذا التباي
نقوؿ )بالنيابة( كأساس للدفاع الشرعي ؟ علمًا بأف مقتضى النيابة تطبيق حقوؽ وواجبات األصيل 

 (1)والوكيل كما ىو معلـو .

  هم المصلحتين المتعارضتين:_نظرية حماية أ7

ضي أحد لنفسو بنفسو(ال غبار عليها ولكنها تعطل بصورة يقوؿ أصحاب ىذه النظرية أف قاعدة )ال يق
مؤقتة من أجل حل الصراع القائم بُت مصاحل ادلعتدي ومصاحل الضحية بالدفاع الشرعي وإف مصلحة 

 (1)تقضي بتفضيل مصلحة الضحية على مصلحة ادلعتدي.

مصاحل متعارضة وترجيح  لذلك فأف زلور ىذه النظرية يتجلى يف أف الدفاع الشرعي نتيجة )للموازنة بُت
من خالؿ صيانة أكثر ادلصاحل ادلتعارضة أعلية, وىذا ما تقتضيو ادلصلحة  ,بعضها على البعض األخر(

 تماعية اليت سبثل أساس اإلباحة االج

                                                           

 .132,ص1422,سنة 1عدديسر أنور علي. الدفاع الشرعي. اجمللة اجلنائية القومية ,القاىرة ,  (1)
 . 15 صداود العطار: ادلصدر السابق,  (1)
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وبالرغم من أف ىذه النظرية ىي السائدة لدى الفقهاء يف الوقت احلاضر أال أهنا مل تسلم من النقد 
وؿ من غَت جدوى أف تتحاشى ما وجو من نقد إىل نظرية )التضحية بأىوف وادلعارضة فهي ربا

وأخَتا إذا كانت  ذ أف ىذه الصورة عنها بثوب جديد ,ادلصلحتُت ادلتعارضتُت ( السابق شرحها, إ
مصلحة الضحية على مصلحة ادلعتدي  وازنة بُت ادلصلحتُت ترجيحمصلحة اجملتمع تقضي عند ادل

,مث أليس من ادلتصور أف يكوف عابر السبيل الذي أىدرت مصلحتو قدوة  فالضحية ىنا عابر سبيل
حسنة للصاحلُت يف حُت أف ادلدافع الذي احتفظ حبياتو أو سالمة جسمو من األشرار , فأي مصلحة 

 (1)اجتماعية يف ىذا الفرض . 

 _ النظرية المطروحة8

أصلية , فاجلرؽلة اليت تستحق العقاب أف أوفق أساس لفعل الدفاع ىو وبكل سهولة كونو مباحا أباحة 
ىي الفعل العمد العدواف ,وقد يعاقب القانوف على غَت العمد استثناء . فالدفاع الشرعي ال يدخل 
أساسا يف حقيقة اجلرؽلة وال يشملو نص التجرمي ألنو رد فعل للتدارؾ والوقاية وليس فعال عدوانيا مبادرة 

ين للثأر أو االنتقاـ , مث أف اجلرؽلة خروج عن السلوؾ  االعتيادي لألجراـ , كما انو ليس ردة فعل عدوا
ادلعقوؿ والدفاع على العكس من ذلك سباما .فإذا مل ػلصل لدينا تطابق بُت صورة الدفاع واجلرؽلة إال 
صوريا كاف فعل الدفاع غَت مشموؿ هبا وبقى على أصلو واألصل يف األفعاؿ اإلباحة ما مل يرد نص, وإذا  

لتجرمي استثناء واإلباحة الدفاعية استثناء عليو فإف الفعل يعود إىل أصلو يف اإلباحة ويقرب من ىذا كاف ا
ادلعٌت ما يقولو )فرانك( : )وينحصر الدور الثاين لسبب اإلباحة يف أخراج الفعل من نطاؽ نص التجرمي 

ذلك, إذا خرج فعل الدفاع وبناء على نو ورده إىل أصلو من ادلشروعية (, وخلع الصفة غَت ادلشروعة ع
عن السلوؾ االعتيادي ادلعقوؿ ربوؿ من رد فعل للوقاية والتدارؾ إىل رد فعل عدواين لالنتقاـ, أخذ 

وادلشرع إذ ينص على حالة الدفاع الدفاع وانتفت عنو صفو اإلباحة,  صورة اجلرؽلة احلقيقية وكاف ذباوزا يف
أباحة الدفاع ال أنشاء وتقرير ذلذه اإلباحة , وليحوؿ دوف الشرعي فإظلا يفعل ذلك أقرارا وتأكيدا على 

أف ؽلتد تأثَت النموذج القانوين للجرؽلة ليشمل فعل الدفاع وليبُت حدود اإلباحة يف ىذا الفعل وما 
فإذا ثبتت ىذا األساس كما نراه يفسر لنا بوضوح السر يف أف ادلشرعُت قدؽلا وحديثا  ,جاوزىا يعد جرؽلة

                                                           

 .143 ص , ـ1423 سنة زلمود صليب حسٍت : شرح قانوف العقوبات , القسم العاـ , (1)
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لسماح حبق الدفاع فال ؽلكن أف يعارض فيو قانوف حضاري , كما أف ىذا األساس رلمعوف على ا
 (1)حسب الظاىر ينجو من كل ما وجو من نقد إىل النظريات السابقة. 

 

 المبحث الثاني

 شروط الدفاع الشرعي وقيوده 

شروط الدفاع سنتكلم عن شروط الدفاع الشرعي وقيوده ونبينها يف مطلبُت , سنتناوؿ يف ادلطلب األوؿ 
 الشرعي , ونبُت يف ادلطلب الثاين قيود الدفاع الشرعي.

 المطلب األول

 شروط الدفاع الشرعي

ما غلب توافره من شروط  ـ,1414(لسنة 111رقم) ( من قانوف العقوبات العراقي21تضمنت ادلادة )
عل استعماال حلق لقياـ حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب اإلباحة قائلة )ال جرؽلة إذا وقع الف

 (1)الدفاع الشرعي ( ويوجد ىذا احلق إذا توافرت الشروط اآلتية:

_إذا واجو ادلدافع خطر حاؿ من جرؽلة على النفس أو على ادلاؿ أو اعتقد قياـ ىذا اخلطر وكاف 1
 اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

 _أف يتعذر عليو االلتجاء إىل السلطات العامة التقاء ىذا اخلطر يف الوقت ادلناسب 1

_أف ال يكوف أمامو وسيلة أخرى لدفع ىذا اخلطر .  ويستوي يف قياـ ىذا احلق أف يكوف التهديد يف 3
 اخلطر موجها إىل نفس ادلدافع أو مالو أو موجها إىل نفس الغَت أو مالو .

 
                                                           

 . 12إىل  15داود العطار , ادلصدر السابق , ص  (1)
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دراسة ىذا النص أنو يتضمن نوعُت من الشروط األوؿ منها يتعلق باخلطر ادلراد رده والدفاع يظهر لنا من 
 عنو والثاين يتعلق بفعل الدفاع وىو ما سنبينو تباعا .

 _ الشروط المتعلقة بالخطر 8

وادلقصود باخلطر ىنا ىو خطر االعتداء الناتج عن اجلرؽلة سواء كانت ىذه اجلرؽلة  :أن يوجد خطر -أ
موجهة إىل النفس أو إىل ادلاؿ وسواء تعلق أمرىا بادلدافع نفسو أو بغَته, فالدفاع الشرعي جائز ضد 
خطر االعتداء الذي يوجو ضلو حياة الشخص أو سالمتو البدنية أو شرفو أو حريتو أو عرضو كذلك ىو 

انتهاؾ حرمة ادلسكن جائز ضد خطر االعتداء الذي يوجو ضد ادللكية بالسرقة أو احلريق أو التخريب أو 
والنص ادلتقدـ صريح كل الصراحة حيث قاؿ ).......... من جرؽلة على النفس أو على ادلاؿ 

والعربة بوصف الفعل وليست دبسؤولية الفاعل  فكل ما يطلب يف الفعل الذي يربر الدفاع  (1).........(
يا عنو. كالدفاع جائز ضد الصغَت أف يكوف جرؽلة يف القانوف وليس بشرط أف يكوف فاعلو مسؤواًل جنائ

 واجملنوف وادلكره ما داـ الفعل الذي يرتكبو جرؽلة .

:وادلقصود باخلطر احلاؿ ىو أف تتوافر ضرورة آنية للدفاع حبيث ال ؽلكن  أن يكون الخطر حاال_  ب

غلوز اللجوء صد اخلطر ادلاثل إال بارتكاب جرؽلة . شلا يعٍت أنو إذا كاف اخلطر مستقبال وليس حاال فال 
إىل ارتكاب الفعل احملظور )اجلرؽلة( ألف الشخص يف ىذه احلالة األخَتة يتمكن من أف يطلب محاية 
السلطة , أما إذا كاف االعتداء وقع بالفعل فإنو ال يبقى زلل للدفاع وبالتايل فإف فعل اجملٍت عليو يصبح 

شخصاف الضرب باأليدي أو بالعصي ويف  وقد ػلصل أف يتبادؿاما أو ثأرا وؼلضع عندئذ للعقاب , انتق
ىذه احلالة يعترب كل منهما معتديا ما مل يكن البادئ مستمرا يف اعتدائو عندئذ غلوز الدفاع ضده , ومع 
ذلك فادلسألة ليست هبذه الدرجة من السهولة ,حيث قد ػلدث يف بعض احلاالت منها التفرقة كما لو 

بعدىا انتبو أليو صاحبها أو غَته فهل غلوز لو أف يستعمل سبكن لص من االستيالء على ادلسروقات و 
القوة دلنعو من الفرار هبا مع أف جرؽلة السرقة قد سبت ؟ يرى الفقو اجلنائي السائد أف حق الدفاع يف ىذه 
احلالة مقبوؿ وقائم على اعتبار أف عمل ادلدافع يصبح من باب االحتياطات الالزمة للقبض على اجملـر 

ف السارؽ قد ىرب بادلسروقات مث سبكن اجملٍت عليو من معرفتو وفتش عنو ووجده فال غلوز لو أما إذا كا
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وال غلوز ذلك من اختصاص السلطة القضائية  أف يستعمل القوة معو السًتداد مسروقاتو حيث أصبح
قاما استعماؿ القوة يف حالة جرائم السب والقذؼ ألف القوة بعد وقوع جرائم السب والقذؼ تعترب انت

ومع ذلك فإنو ال غلوز االلتجاء إليها حسب رأينا إذ كاف من شأهنا منع اجلاين من االستمرار بأقواؿ 
: واألصل يف  اخلطر الوعليحاال إذا كاف وشيك احلصوؿ أيضا , السب والشتم والقذؼ. ويعترب اخلطر

و توىم . ومع ذلك فقد اخلطر الوعلي الذي يبيح الدفاع الشرعي أف يكوف خطرا حقيقيا ال رلرد ظن أ
يقـو خطر وعلي يتخيلو الشخص ويسيطر على حواسو وغلعلو يف حالة اعتقاد جاـز بأنو أماـ خطر 
حاؿ ال زلالة .يف ىذه احلالة , الرأي الراجح فقها ىو القوؿ بقياـ حالة الدفاع الشرعي ولو كاف اخلطر 

وؼ وادلالبسات تلقي يف روع ادلدافع أف ىناؾ وعليا أي ال أصل لو يف احلقيقة والواقع مىت ما كانت الظر 
خطر جديا وحقيقيا وموجو أليو وىي مسألة تقديرية خاضعة لتقدير القاضي . وحسنا ما فعل ادلشرع 
العراقي عندما بت يف أمر ىذه ادلسألة بنص صريح ).....أو اعتقد قياـ ىذا اخلطر وكاف اعتقاده مبنيا 

 (1)على أسباب معقولة (.

عرب الشارع عن الفعل غَت ادلشروع بقولو )إذا واجو ادلدافع خطرا  :يكون الخطر غير مشروعأن  _ ج
حاال من جرؽلة (. يتطلب ىذا الشرط أف يكوف االعتداء احملقق للخطر غَت مستند إىل حق أو أمر 
صادر من سلطة أو من القانوف ذلك ألف الفعل الذي يصدر عن السلطة أو عن استعماؿ حق أو عن 

قانوف يكوف مباحا ومشروعا ولو تضمن خطر على نفس أو ماؿ األمر الذي يؤدي إىل انتفاء صفة ال
اإلباحة عن فعل الدفاع شلا يًتتب عليو أف قياـ األب بتأديب ابنو أو قياـ الطبيب بإجراء عملية جراحية 

ال يكوف جرؽلة  أو قياـ الشرطي بالقبض على متهم صادر حبقو أمر بإلقاء القبض عليو من جهة سلتصة
بل يعترب عمال مباحا ومشروع وبالتايل ال غلوز الدفاع ذباىو ,وإف حصل فهذا الدفاع ال يأخذ صفة 
اإلباحة وبالتايل ال يعترب دفاعا شرعيا . فلو تعقب شرطي لصا خارجا من منزؿ للقبض عليو فأطلق 

عمد وال يقبل منو أنو كاف يف  اللص على احلارس النار وقتلو فأف اللص يعترب مسؤوال عن جرؽلة قتل
حالة دفاع شرعي عن حريتو ألف عمل احلارس كاف مشروعا حبكم القانوف الذي يأمره بالقبض على 

 (1)اجملـر ادلتلبس باجلرؽلة .
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 _ الشروط المتعلقة بفعل الدفاع :2

 لكي ترتفع الصفة اإلجرامية عن فعل الدفاع غلب أف يتوافر الشرطاف التالياف:

 يكون ضروريا :أ_ أن 

إف إباحة اجلرؽلة للدفاع استثناء من األصل وبالتايل غلب أف ال يلجأ إليها إال عندما يكوف منع التعدي 
بغَتىا شلتنعا .وعرب القانوف عن ذلك بقولو )أف ال يكوف أمامو وسيلة أخرى لدفع ىذا اخلطر شلا يًتتب 

و وسيلة أخرى لدفع اخلطر غَت اجلرؽلة مثل االلتجاء عليو أنو ال غلوز الدفاع مىت ما كاف لدى ادلعتدى علي
إىل السلطة أو االحتماء دبانع .إال إذا كاف يف ىذه الوسيلة ما يعرضو دلخاطر أخرى أو كاف فيها ما 
يشينو كاذلرب فالراجح يف الفكر اجلنائي أف للمعتدى عليو أف يلجا إىل القوة دفاعا ولو كاف يستطيع 

الدفاع حق واذلرب شائن , فأف انتفى ىذا ادلعٌت إي أف ال يعترب اذلرب شائنا فإف تفادي اخلطر باذلرب ,ف
على ادلعتدي أف يلجا إىل اذلرب إف كاف يستطيع تفادي اخلطر عن طريقو كما لو كاف ادلعتدي والده أو 
 أخاه األكرب فاذلرب من عدواف الوالد أوجب وأكـر من رد االعتداء عليو . وادلسألة على كل حاؿ

 (1)تقديرية ترجع إىل ظروؼ كل واقعة .

 ب_أن يكون بالقدر الالزم لصد االعتداء :

يقصد بالدفاع ىو رد االعتداء وليس االنتقاـ . فال يكوف يف حالة دفاع الشخص الذي دخلت يف أرضو 
مواشي فاهناؿ على صاحبها بالضرب بدال من أخراجها وإظلا يكوف معتديا , وغلب أف تكوف األفعاؿ 

رتكبة للدفاع متناسبة مع أفعاؿ التعدي وخطورهتا حبيث ال تكوف أكثر حدة من خطر االعتداء وال ادل
تسبب ضررا أشد من الضرر احملتمل من اخلطر ادلاثل . فمن يكوف مهدد بالصفع على الوجو ال غلوز لو 

داء على ماؿ صد ىذا اخلطر باالعتداء بإطالؽ رصاصة يف موضع قاتل , ومن يكوف معرضا خلطر االعت
ضئيل القيمة ال ػلق لو أف يدفع ىذا اخلطر بالقتل ومع ذلك فال يشًتط أف يكوف فعل الدفاع يف 
احلقيقة مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع يفصل فيها قاضي ادلوضوع وفقا للظروؼ مراعيا حالة ادلدافع من 
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االعتداء وغَتىا ودفع حيث جنسو وسنو وشخصيتو وادلالبسات اليت أحاطت بو عندما واجو خطر 
 (1)اخلطر بالقتل ليس جائزا إال يف احلاالت اليت نص عليها القانوف .

 المطلب الثاني 

 قيود الدفاع الشرعي

قيد الشارع حق الدفاع الشرعي من ناحيتُت, أوال : من حيث مباشرتو , حيث منعو ضد أفراد السلطة 
( من قانوف العقوبات العراقي )ال يبيح 21العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة . ويف ذلك تقوؿ ادلادة )

لواجبات وظيفتو ولو زبطى الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامو بعمل تنفيذا 
حدود وظيفتو إف كاف حسن النية إال إذا خيف أف ينشأ عن فعلو موت أو جراح بالغة وكاف ذلذا 
التخوؼ سبب معقوؿ (. ثانيا : من حيث القوة اليت يلجا إليها ادلدافع فال يبيح القتل العمد إال يف 

حق الدفاع عن النفس ال يبيح القتل ( من نفس القانوف )23حاالت خاصة . ويف ذلك تقوؿ ادلادة )
 :(1)أريد بو دفع أحد األمور التالية العمد إال إذا 

 _فعل يتخوؼ أف ػلدث منو ادلوت أو جراح بالغة ,إذا كاف ذلذا التخوؼ أسباب معقولة .1

 _مواقعو امرأة واللواط هبا أو بذكر كرىا .1

 _ خطف إنساف .3

الدفاع الشرعي عن ادلاؿ ال يبيح القتل عمدا إال إذا أريد بو ( منو أيضا :) حق 22كما تقوؿ ادلادة )
 أحد األمور التالية :

 _احلرؽ عمدا .1

 _ جنايات السرقة.1

 _ الدخوؿ ليال يف منزؿ مسكوف أو يف أحد ملحقاتو .3
                                                           

 .122علي حسُت اخللف . ادلصدر السابق , ص( 1)

 ـ.1414لسنة  111قانوف العقوبات العراقي , رقم ( 1)
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 _فعل يتخوؼ أف ػلدث عنو ادلوت أو جراح بالغة إذا كاف ذلذا التخوؼ أسباب معقولة . 2

 مباشرة حق الدفاع الشرعي :_ القيد على 8

قاـ قانوف العقوبات العراقي بتقيد مباشرة حق الدفاع الشرعي دبنعو ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم 
بواجبات الوظيفة ذلك ألف ما يقـو بو أفراد السلطة العامة تنفيذا ألعماؿ الوظيفة وفقا للقانوف ال يعد 

الدفاع الشرعي لتخلف شرط جوىري من شروطو وىو صفة العمل  جرؽلة وبالتايل فال يقـو يف شأنو حق
غَت ادلشروع )اجلرؽلة( يف الفعل الواقع . لكن ما احلكم أذا زبطى رجل السلطة العامة حدود وظيفتو ؟ إف 
القواعد العامة تبيح يف ىذه احلالة الدفاع الشرعي ضد أعمالو ولكن قانوف العقوبات العراقي استثٌت ىذه 

يضا من القواعد العامة ومل يسمح بالنسبة ذلا قياـ حالة الدفاع الشرعي , صيانة واحًتاما لرجل احلالة أ
السلطة وألعمالو بشرط أف يتوافر لديو حسن النية عند زبطيو حدود وظيفتو وأف ال ؼلشى من فعلو 

ادلكلف بو حصوؿ ادلوت أو اجلراح البالغة شلا يعٍت أف زبطي رجل السلطة حدود وظيفتو أو الواجب 
بسوء نية منو يبيح حق الدفاع الشرعي ذباىو وكذلك يبيح ىذا احلق حىت أذا كاف حسن النية فيما أذا 
خيف أف ينشأ عن فعلو موت أو جراح بالغة وكاف ذلذا التخوؼ سبب معقوؿ . فلو قبض شرطي على 

لى إنساف غَت شخص دبوجب أمر قبض غَت مستويف شروطو وىو يعتقد بصحتو أو أنو ألقى القبض ع
مذكور يف أمر القبض وىو يعتقد أف ادلقبوض عليو ىو الشخص ادلقصود فإنو ال غلوز الدفاع ضده ألنو 
حسن النية وألف فعلو ال يتخوؼ منو بأف ينشأ عنو موت أو جراح بالغة أما إذا قبض رجل السلطة على 

أو غَته شلارسة حق الدفاع شخص وىو يعلم أنو برئ بقصد االنتقاـ من فأنو غلوز للمقبوض عليو 
الشرعي بسبب عدـ توافر حسن النية . ويكوف إثبات سوء النية يف ىذه احلالة على عاتق ادلدافع 

 (1)والفصل يف ذلك يتعلق بوقائع الدعوى ولذلك ىو ؼلضع لتقدير زلكمة ادلوضوع. 

 _القيد على قوة حق الدفاع :2

القوة ما يلـز لرد التعدي الواقع عليو ما دامت شروط  للمدافع يف حالة الدفاع الشرعي أف يستعمل من
الدفاع متوافرة إال أف الشارع قيد حق ادلدافع يف ذلك يف شأف القتل العمد فلم يبح االلتجاء إليو كوسيلة 

(من قانوف العقوبات 22و23لدفع التعدي إال يف حاالت معينة ذكرىا على سبيل احلصر يف ادلادتُت )
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لو أف يلجأ إىل القتل يف غَت ىذه احلاالت حىت لو كاف القتل ىو الوسيلة الوحيدة لرد شلا يعٍت أنو ليس 
ولكن ال يعٍت ذلك أف للمدافع أف يلجأ إىل القتل يف ىذه احلاالت التعدي يف الظروؼ اليت وقع فيها , 

القتل دائما بل أف كل مالو ىو أف حقو يف استعماؿ القوة يف ىذه احلاالت مطلق ولو وصل إىل حد 
بشرط أف يكوف الدافع يقتضيو فإذا كاف دفع اخلطر مستطاعا بوسيلة دونو فعليو أف يلجأ إىل ىذه 

 (1)الوسيلة وإف كاف متجاوزا حقو.

 واحلاالت اليت جوز فيها القانوف القتل دفاعا عن النفس أو دفاعا عن ادلاؿ ىي:

 أ_حاالت القتل دفاعا عن النفس :

ي أف يصل فعل الدفاع يف حالة الدفاع الشرعي عن النفس إىل القتل يف مسح قانوف العقوبات العراق
 (1)احلاالت الثالثة التالية:

_ فعل يتخوؼ أف ػلدث منو ادلوت أو جراح بالغة وكاف ذلذا التخوؼ أسباب معقولة . من ادلتصور 1
بالغة وال غلد وسيلة أف يتعرض اإلنساف إىل خطر اعتداء وؼلشى أف ينالو ادلوت بسببو أو يصاب جبراح 

لدفعو إال باستعماؿ القتل كما لو فوجئ بعدو يشهر مسدسو عليو فيسبقو ىو بإطالؽ الرصاص وقتلو 
تقدره وفق ما   .وتقدير ما إذا كاف الفعل من شأنو أف ػلدث منو ادلوت أو جراح بالغة يعود إىل احملكمة

ة أسباب التخوؼ . وال يشًتط يف اجلراح كاف ػليط بادلدافع من ظروؼ وكذلك بالنسبة لتقدير معقولي
 البالغة اليت أشار إليها النص أف يكوف من شأهنا هتديد احلياة وإال دخلت يف معٌت ما ؼلشى منو ادلوت .

_مواقعو امرأة أو اللواط هبا أو بذكر كرىا :أف فعل االعتداء يف ىذه احلالة شنيع حيث يتناوؿ العرض 1
ىت القتل للتخلص من ىذا االعتداء. وليس ضروريا أف يكوف خطر ولذلك أباح ادلشرع للمدافع ح

 االعتداء على العرض موجها ضد ادلدافع نفسو فقد يكوف ادلدافع شخصا آخر غَت ادلعتدى عليو .

_خطف إنساف: أباح القانوف القتل دفاعا فيما إذا كاف موضوع االعتداء خطف إنساف خلطورة ىذه 3
اد خطفو سواء كاف رجال أو امرأة طفال أو كبَتا بشرط أف ال توجد يف ىذه اجلرؽلة . وال يهم جنس ادلر 

 احلالة واحلاالت السابقة وسيلة أخرى للحيلولة دوف اجلرؽلة غَت القتل .
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 ب_ حاالت القتل دفاعا عن المال :

 أجاز قانوف العقوبات العراقي أف يصل فعل الدفاع يف حالة الدفاع الشرعي عن ادلاؿ إىل القتل يف
 (1)احلاالت األربعة التالية:

اب القتل العمد لدفع _احلريق عمدا: حيث أباح القانوف استعماؿ القوة حىت ولو استلـز األمر ارتك1
ومع ذلك فإذا وجدت وسيلة أخرى غَت القتل ؽلكن استعماذلا لرد اخلطر ادلذكور فيجب  خطر احلريق ,

 استعماذلا دوف اللجوء إىل القتل.

قة : وادلقصود جبنايات السرقة ىي السرقات ادلقًتنة بظرؼ مشدد أي أف عقوبتها _جنايات السر 1
تتجاوز اخلمس سنوات سجن . وقد أباح القانوف اللجوء إىل القتل العمد دفاعا دلنع السارؽ فيها من 

وف ارتكاب جناية السرقة خلطورة ىذه اجلرؽلة . شلا يًتتب عليو أف السرقة غَت ادلقًتنة بظرؼ مشدد وتك
عادة جنحة ال غلوز اللجوء إىل القتل دلنع وقوعها دفاعا إظلا دلا ىو أقل من القتل فإف جلأ يكوف مسئوال 

 .عما ارتكب لتجاوزه حدود حق الدفاع الشرعي

_الدخوؿ ليال يف منزؿ مسكوف أو أحد ملحقاتو: وىذه احلالة ال تشَت إىل جرؽلة معينة فقد أباح 3
حيث اعترب من  فع أف الداخل يقصد جرؽلة بعينها حاجة إىل أف يتبُت ادلداالقانوف فيها القتل بغَت 

دخوؿ ادلنازؿ ادلسكونة ليال قرينة على أف الداخل يريد سوءا ويقصد جرؽلة وقدر أف للقتل ما يربره من 
مع صعوبة اإلغاثة يف  ضرورات الدفاع لصعوبة معرفة نية ادلعتدي وقصده من دخوؿ ادلنزؿ ومدى خطره

ويكوف فعل الدفاع ىذا مباحا ولو ثبت أف الداخل مل يكن يقصد ارتكاب جرؽلة وإظلا  الوقت , ىذا
يشًتط يف ىذه احلالة أف يكوف ادلدافع معتقدا حقيقة وقت أف استعمل القوة أنو كاف يقصد ارتكاب 

سوءا يكوف جرؽلة وكانت الظروؼ تربر اعتقاده فإذا ثبت أف القاتل كاف يعلم أف الداخل مل يكن يقصد 
يف ىذه احلالة يف حالة دفاع شرعي .وغلب لتحقق ىذه احلالة أف يكوف الدخوؿ يف منزؿ مسكوف أو 
أحد ملحقاتو وأف يكوف قد حصل ليال أما ادلنزؿ فيقصد بو السكن اخلاص وبتايل فال يشمل احملالت 

و كاحلديقة وادلخزف والكراج العامة أو الفنادؽ أو ادلستشفيات أما ملحقات ادلنزؿ فيقصد هبا كل ما يتبع
وحظائر احليوانات وأبراج الطيور .وغلب أف يكوف ادلنزؿ مسكونا فعال فال يكفي أف يكوف معدا للسكن  
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ولكن ال يشًتط أف يكوف فيو سكانو وقت دخوؿ اجلاين فيو ويف ىذه احلالة يكوف ادلدافع شرطي 
أما الليل  أف يكوف ادلدافع ىو صاحب ادلنزؿ ,شًتط احلراسة أو اجلَتاف أو حىت ادلارة من الناس ألنو ال ي

فَتاد بو الفًتة اليت ؼليم فيها الظالـ وىي الفًتة اليت تلي غياب الشمس وسبتد إىل ما بعد الفجر بقليل 
 (1)وىو يف الواقع مسألة موضوعية يًتؾ تقديرىا حملكمة ادلوضوع.

اف ذلذا التخوؼ أسباب معقولة :ىذه احلالة _ فعل يتخوؼ أف ػلدث عنو ادلوت أو جراح بالغة إذا ك2
( اخلاصة بإباحة القتل العمد دفاعا عن النفس حىت 23نفس احلالة األوىل اليت يشَت إليها نص ادلادة )

ولو قيل أهنا تشَت إىل عدواف على ادلاؿ من شأنو أف يهدد خبطر ادلوت أو جراح بالغة فالوضع واحد . 
( مارة 23ربر يدعو إىل النص عليها مع وجود الفقرة األوىل من ادلادة )ولذلك ال نرى ذلذه الفقرة من م

 (1)الذكر .
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 المبحث الثالث

 تجاوز حدود الدفاع الشرعي

سنتكلم عن ذباوز حدود الدفاع الشرعي ونبينو يف مطلبُت , سنوضح يف ادلطلب األوؿ أنواع التجاوز 
 أثار الدفاع الشرعي .,ونبحث يف ادلطلب الثاين عن 

 المطلب األول

 تجاوز الدفاع الشرعي

 الفرع األول: مفهوم التجاوز ومعياره:

يقصد بالتجاوز يف حدود الدفاع الشرعي عند فقهاء القانوف انتفاء التناسب بُت أفعاؿ الدفاع وخطر 
انتفاء أحد شروط االعتداء الذي ىدد ادلعتدي وعليو فليس ادلقصود يف التجاوز حدود الدفاع الشرعي 

االعتداء أو الدفاع وإظلا يقصد بو انتفاء شرط التناسب بعينو بُت االعتداء والدفاع فشرط التناسب ما ىو 
 (1)إال اإلطار الذي غلب أف يباشر الدفاع يف نطاقو ولذلك إذا زبلف التناسب كنا يف حالة التجاوز.

 معيار التناسب:

ار موضوعي وقاؿ آخروف بأنو معيار شخصي فذىب القائلوف اختلف فقهاء القانوف من قائل أنو معي
بادلعيار ادلوضوعي إىل أف التجاوز وعدمو يكوف على أساس شخص رلرد معتاد وىو الشخص الذي 
يقدر األمور ويتصرؼ يف مواجهتها على ضلو ادلألوؼ ادلتفق مع اخلربة اإلنسانية , فإذا كاف ادلدافع قد 

يو الشخص اجملرد عندما يتعرض لنفسو ظروؼ العدواف اليت واجهها ادلعتدي أتى من أفعاؿ الدفاع ما يأت
عليو فأنو ال يكوف متجاوزا حلدود الدفاع الشرعي ,أما إذا أتى ادلعتدي بأفعاؿ اشد شلا يأتيها الفرد 
العادي يكوف قد ذباوز حدود الدفاع فادلعيار موضوعيا فال غلب إغفاؿ الظروؼ اليت مر هبا ادلعتدى 

 (1)و .علي
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 _ المعيار الشخصي :8

وينظر أصحاب ىذا ادلعيار إىل ادلدافع شخصيا وظروفو اليت مر هبا فجسامة االعتداء ال يتم تقديرىا 
على ما ينجم عنو فعال , وال على اخلطر الذي يوجو ادلعتدي وإظلا على التقدير الذايت للمدافع وعلى 

األثر النفسي الذي احدث العدواف فتقدير معيار القاضي أف ينظر يف الدعوى ويفحصها ليصل إىل 
 (1)التجاوز يعود إىل القاضي حسب الظروؼ وػلسب كل معتدى عليو وأثار االعتداء على نفسو .

 _المعيار المزدوج :2

فإذا كاف أنصار ادلعيار ادلوضوعي وإف كاف تقديرىم للتجاوز على أساس الشخص العادي فإهنم مل 
صية وادلوضوعية للمدافع وإظلا ينظروف إىل ىذا الشخص اجملرد ادلعتاد وقد أحاط يغفلوا عن الظروؼ الشخ

بو كافة الظروؼ اليت واجهها ادلعتدى عليو كما أف أصحاب ادلعيار الشخصي يوجبوف أف يكوف تقدير 
مزدوج فمعيار التجاوز ىو معيار لة من شأهنا أف تربر ما وقع منو, ادلدافع مبنيا على أسباب جائزة ومقبو 

يقـو على أساس موضوعي وىو تصرؼ الشخص ادلعتاد ولكنو ليس موضوعيا حبتا وإظلا ينظر إىل تفرؽ 
الشخص اجملرد من الظروؼ الشخصية للمدافع من حيث سنو وجنسو وقوتو البدنية والنفسية وكذلك 

 (1)الزماف وادلكاف .

ريعة , يشًتطوف للمدافع أف خالصة القوؿ يف موضوع ذباوز حدود الدفاع الشرعي أف فقهاء الش
يستعمل قوة تناسب االعتداء وكثَتا ما يعربوف عن ذلك بقوذلم األخف فاألخف أو األسهل فاألسهل , 
ويأخذوف يف االعتبار القوة اذلجومية بالظروؼ الشخصية وادلوضوعية لالعتداء إال أف فقهاء القانوف قد 

الشخص ادلعتاد عندما يواجو الظروؼ االعتداء  ظهر عندىم اختالؼ يف األخذ دبعيار موضوعي يراعي
مث ىناؾ  االعتداء ومراعاة لظرفو النفسية, واألخر شخصي ينظر يف الشخص وما أحاط بو يف ظروؼ

معيار ثالث ىو معيار مزدوج غلمع بُت ادلعيارين السابقُت, فما يقوؿ بو فقهاء القانوف ىو ما سبق القوؿ 
 (3)واذلم يف كتب الفقو اإلسالمي .بو فقهاء الشريعة انطالقا من أق
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 الفرع الثاني: أنواع التجاوز

ال يبيح حق الدفاع الشرعي أحداث ضرر أشد شلا يستلزمو ىذا الدفاع فكل من ذباوز قصدا منو أو 
إعلاال حدود حق الدفاع الشرعي أو كاف يعتقد أنو يف حالة دفاع شرعي وىو ليس كذلك ال يعفى من 

وإظلا غلوز للمحكمة أف زبفف عقوبتو وهبذا نستطيع أف نقوؿ أف التجاوز ؽلكن أف يرتب العقوبة بادلرة 
 (1)و متعدية القصد على النحو التايل.مسئولية جنائية عادية عن جرؽلة عمديو أو غَت عمديو أ

  أوال _ التجاوز العمدي لحدود الدفاع الشرعي :

الذي ػليط بو ويعلم أف بوسعو أف يدرأه بفعل  كما لو كاف ادلدافع يف وضع يدرؾ فيو سباما اخلطر
مناسب ولكنو يفضل استعماؿ قدر من القوة ال يتناسب مع حجم االعتداء ويقدـ على الفعل وىو 

فمن يلمح عدوا لو من اجلنائية كاملة عن جرؽلة عمديو ,  عامل بذلك مريدا إياه . ىنا تكوف مسئوليتو
امال مسدسا يف يده وما أف يقًتب منو حىت يبادره بإطالؽ النار بعيد يقًتب منو ويف يده عصا فينتظره ح

يف صدره ىذا الشخص قد ذباوز حق الدفاع الشرعي بصورة عمديو ومسئوليتو اجلنائية تقـو عن جرؽلة 
 (1)عمديو )قتل عمد (.

 ثانيا_ التجاوز غير العمدي لحدود الدفاع الشرعي:

وفيها يقدر ادلدافع جسامة اخلطر تقديرا غَت سليم , يف حُت أنو كاف يف وسعو أف يقدره التقدير 
الصحيح , ألف الرجل العادي لو وجد يف نفس الظروؼ لقدر الوضع على ضلو اقل جسامة وبالتايل لرد 

على خطأ وبالتايل تًتتب الفعل بصورة أقل قوة شلا رد بو ادلدافع . فإذا ارتكب اجلرؽلة فإظلا يرتكبها بناء 
 (3)مسئولية جنائية عن جرؽلة غَت عمديو . 
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 :لحدود الدفاع الشرعيالتجاوز المتعدي القصد  ثالثا_

وفيها ؼلرج ادلدافع عن حدود الدفاع الشرعي مث تقع نتيجة أشد جسامة من النتيجة ادلقصودة , مل 
اعتداء صادر من شخص ضعيف أو  ينصرؼ إليها قصده . ومثاؿ ذلك أنو يوجو شخص بالغ وقوي

 (1)صغَت باستخداـ عصا غليظة يف يده ينهاؿ هبا عليو ضربا , فيؤدي الضرب إىل وفاتو .

 المطلب الثاني 

 أثار الدفاع الشرعي

أالزمة لقياـ حق الدفاع الشرعي وشلارستو ابتداء من شروط اخلطر غَت ادلشروع  مىت توافرت كافة الشروط
وانتهاء بشرط التناسب ,برر فعل ادلدافع وانتفت كل مسؤولية جنائية كانت أـ مدنية واستفاد من ىذا 

 (1).التربير كل من ساىم يف فعل الدفاع

ونظرا لشموؿ حق الدفاع الشرعي وموضوعيتو فإف كل من يساىم يف أعماؿ الدفاع من فاعل وشريك 
 (3)يستفيد من ىذا احلق .وزلرض ومتدخل 

( من قانوف العقوبات العراقي )ال جرؽلة إذا وقع الفعل استعماال حلق الدفاع 21ويف ذلك تقوؿ ادلادة )
ي يرتكبو ادلدافع أف كل من يدخل فيو بوصفو شريكا ال الشرعي.....( ويًتتب على أباحة الفعل الذ

يسأؿ ىو اآلخر ألنو يشارؾ يف عمل مباح ,بينما االشًتاؾ اجلنائي ال يكوف إال يف جرؽلة كمن يعَت 
يف تعطيل حركة ادلعتدي , وال يسأؿ ادلدافع عن عملو الذي  سالحا دلن يدافع بو عن نفسو أو يساعد

أصاب غَت ادلعتدي وسواء كاف ذلك لغلط يف الشخص كما لو أصاب  حىت لويرتكبو يف حدود حقو 
غَت ادلعتدي اعتقادا منو أنو ىو الذي يعتدي عليو أـ كاف خطأ يف إصابة اذلدؼ . كما لو تعمد أصابو 
ادلعتدي فيصيب غَته خطأ يف التهديف, كل ذلك أف ال يقع من ادلدافع إعلاؿ أو عدـ احتياط أدى إىل 

تدي فأف وقوع إعلاؿ أو عدـ احتياط يصبح الفاعل مسئوال عن جرؽلة غَت عمديو , إصابة غَت ادلع
وتقدر الوقائع اليت يستنتج منها قياـ حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤىا يتعلق دبوضوع الدعوى تفصل فيو 
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 ىذه األخَتة أف تبُت الظروؼ اليت أوجبت حق الدفاع الشرعي ليتسٌتزلكمة ادلوضوع, مع ذلك فعلى 
 (1)حملكمة التميز مراقبة ما إذا كانت شروط الدفاع الشرعي متوافرة أـ ال.

 قرارات قضائية من قضاء محكمة التميز االتحادية 

 1211/اذلياة اجلزائية األوىل /11122العدد

 1/11/1212تاريخ 

القاضي األقدـ برئاسة  5/11/1212تشكلت اذلياة اجلزائية األوىل يف زلكمة التميز االربادية بتاريخ 
 السيد ...... وعضوية القضاة السادة ........ ادلأذونُت بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار األيت :

وبالدعوى 15/3/1212لدى التدقيق وادلداولة وجد أف زلكمة جنايات ادلثٌت أصدرت بتاريخ  /القرار
ادلداف )ع.ؿ.ح( بتاريخ  قرار يقضي بتعديل احلكم الغيايب الصادر بالدعوى حبق 1225/ج/132
وحكمت عليو باحلبس الشديد دلدة ثالث سنوات استنادا ألحكاـ ادلادة  12/1/1225

( منو كما قررت إلغاء 132( عقوبات استدالال بادلادة )24و23و22(عقوبات وبداللة ادلواد )225)
أ من قانوف /221/1دة احلكم الغيايب الصادر حبق ادلتهم )ـ.ؿ.ح( وإلغاء التهمة ادلوجهة لو وفق ادلا

( منو واإلفراج عنو وأخالء سبيلو من التوقيف ما مل يكن 24و23و22العقوبات وبداللة مواد االشًتاؾ )
ىنالك مانع قانوين ولدى أمعاف النظر بالقرار الصادر حبق ادلتهم )ـ.ؿ.ح( فقد وجد أنو صحيح وموافق 

ما ؼلص ادلداف )ع.ؿ.ح( فقد وجد أف وقائع  للقانوف لألسباب اليت استند إليها قرر تصديقو أما يف
ليال  1/1/1225الدعوى أدلتحصلو من أدلتها تشَت أف ادلتهم ادلذكور اعًتؼ ربقيقا وزلاكمة أنو بتاريخ 

وأثناء ما كاف نائم مع زوجتو وأبنتو مسع صوت والدتو ادلدعوة )ش.ح( وىي تنادي )ؽلو احلكنو( عندىا 
وجة شقيقو ادلدعو )ح.ح( اليت كانت نائمة مع والدتو وعند خروجو من قاـ حبمل بندقيتو بعدىا مسع ز 

غرفتها شاىد اجملٍت عليو )ع.ؼ.غ( وىو ؽلسك هبا ػلاوؿ اغتصاهبا وكانت مالبسها مرفوعة وقاـ 
بإطالؽ النار من البندقية اليت كاف ػلملها باذباه اجملٍت عليو أصابو يف ساقو فسقط يف ساحة الدار أدى 

اتو وبعدىا اخذ أفراد عائلتو وىرب من الدار ىذا العًتاؼ تأيد بأقواؿ ادلدعية باحلق ذلك إىل وف
الشخصي والدة اجملٍت عليو )ـ.خ.س( اليت ذكرت بأقواذلا بأهنا مسعت قياـ ادلتهم )ع.ؿ.ح( بقتل ولدىا 

                                                           

 .131علي حسُت خلف. ادلصدر السابق , ص (1)
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أوراؽ معتقدا أنو حرامي )لص( كما تأيد بأقواؿ الشهود كل من )ر.ؿ.ح(و )ؾ.أ( وحيث ال يوجد يف 
الدعوى ما يدحض ىذا االعًتاض الذي يستوجب األخذ بو وعدـ ذبزئتو خالؿ تدقيق ىذا االعًتاؼ 
يتضح بأف واقعة قتل اجملٍت عليو حصلت يف داخل دار ادلتهم أثناء ما كاف اجملٍت عليو ػلاوؿ االعتداء 

دفاع شرعي عن مالو  على النساء ادلوجودات داخل الدار ليال وبذلك يكوف ادلتهم ادلذكور يف حالة
وعرضو وحيث أف احملكمة حسمت الدعوى على خالؼ ذلك شلا أخل بصحة قرارىا . قرر نقض كافة 

( وف قانوف 22و23و21القرارات الصادرة يف الدعوى حبق ادلداف )ع.ؿ.ح( واستدالال بادلواد )
الء سبيلو من السجن بذلك العقوبات قرر احلكم بعدـ مسؤولية ادلتهم ادلذكور عن التهمة ادلوجهة لو وأخ

( من قانوف أصوؿ احملاكمات اجلزائية يف 1أ_/154وصدر القرار باالتفاؽ استنادا ألحكاـ ادلادة )
 (1)ـ .1/11/1221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .52,ص1212زلكمة التميز االربادية ,القسم اجلنائي , اجلزء السابع ,بغداد,سلماف عبيد عبد اهلل الزبيدي. ادلختار,من قضاء  (1)
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 الخاتمة

ويف هناية ىذا البحث , فإنو ال خالؼ بُت الفقهاء أف الدفاع الشرعي شرع حلماية نفس اإلنساف ومالو 
 يف فطرة اإلنساف ,وأقرتو الشريعة اإلسالمية والقوانُت الوضعية . وعرضو , وأنو أمر

 قد خلصت من ىذا البحث إىل ما يلي :

_ ال تقـو حالة الدفاع الشرعي إال إذا كاف االعتداء غَت مشروع ,بأف يكوف فعل ادلعتدي جرؽلة 1
خلطر , وبالتايل غلوز يعاقب عليها القانوف , وحيث إف ىذه األفعاؿ رلرمة لكوهنا السبب يف نشوء ا

 للشخص الذي وقعت أو سوؼ تقع عليو ىذه األفعاؿ أف يدفعها عن نفسو أو مالو .

_ليس كل فعل يهدد اإلنساف غلوز لو أف يستعمل القوة لدفعو , فهناؾ أفعاؿ مشروعة ال غلوز الدفاع 1
ماؿ ىم مكلفونبها الشرعي ضدىا , كأداء الواجب فال غلوز الدفاع الشرعي ضد أعماؿ الشرطة يف أع

 ألف ما قاـ بو الشرطي ىو فعل مشروع متمثل يف أداء الواجب, أو إذا أدب األب ابنو أو زوجتو .

_ بساطة االعتداء ال سبنع من قياـ حالة الدفاع الشرعي , فال يشًتط أف يكوف اخلطر جسيما , غَت 3
 اء .أف األفعاؿ اليت يأتيها ادلدافع غلب أف تكوف متناسبة مع االعتد

_ أف يقع االعتداء على النفس أو ادلاؿ ,ادلقصود دبفهـو النفس ىو ادلفهـو الواسع ,فال يقتصر الدفاع 2
الشرعي على حياة اإلنساف وجسمو , بل يدخل يف ذلك حقو يف حرمة منزلو ويف شرفو وعرضو واعتباره 

 فكل ىذه احلقوؽ غلوز الدفاع عنها.

كاف قليال , كما غلوز لو أف يدافع عن ماؿ غَته من جرائم السرقة   _غلوز لإلنساف الدفاع عن مالو ولو5
 اليت تقع عليو .

_ ال يعترب دفاعا مشروعا ما يقـو بو ادلعتدي عليو بعد انتهاء العدواف , ألف ادلقصود من الدفاع 1
 الشرعي ىو الدفاع وليس الثأر أو االنتقاـ.

وانتهى يف نفس الوقت أي مل يستمر, فإذا قاـ ادلدافع _ ال تقـو حالة الدفاع الشرعي إذا بدأ اخلطر 2
 دبطاردة ادلعتدي وضربو , فإف فعلو ىذا يعد انتقاما ال دفاعا شرعيا عن النفس ويساءؿ .
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_لزـو الدفاع : وىو أف يكوف استخداـ القوة ىو الوسيلة الوحيدة ادلتوفرة للمدافع عند حلوؿ اخلطر , 3
ئو بوسيلة أخرى غَت القوة فيجب عليو استعماذلا وإال اعترب معتديا , فإذا أما إذا كاف لديو خيار أخر لدر 

 أمكن الدفاع بالصراخ واالستغاثة أو االستعانة برجاؿ الشرطة مل يكن لو الضرب أو اجلرح .

_أف محاية اإلنساف يف نفسو وعرضو ومالو ورد العدواف عنو من وظائف الدولة ولكن لتعذر جلوء الفرد 4
ت الدولة حلمايتو أو لرد االعتداء عنو حُت تعرضو للخطر فإف للمعتدي عليو محاية نفسو إىل مؤسسا

 بنفسو ورد االعتداء عن نفسو بالوسائل ادلمكنة لديو 

_ إذا ىرب ادلعتدي فال غلوز إتباعو وتعقبو ألف االعتداء وقف وانتهى هبربو, ولكن لو ىرب بادلاؿ 12
 بالقوة . جاز مالحقتو لينتزع منو ادلاؿ ولو

_من تعرض ذلجـو حيواف فلو أف يقتلو دفعا للخطر الذي يهدد نفسو أو مالو وال يكوف مرتكبا 11
جلرؽلة وكذلك من تعرض ذلجـو صيب أو رلنوف ألف الدفاع على أساس الضرورة وحالة الضرورة ترفع 

 ادلسئولية اجلزائية .

فع ادلسؤولية اجلزائية وادلدنية , ال عن الفعل _إف إباحة الدفاع صفو موضوعية تتعلق بالفعل , فهي تر 11
فحسب بل عن كل من يعينو , ويدافع معو , دبناولتو السالح أو العمل على تعطيل ادلعتدي ,أو ضلو 
ذلك , وال رلاؿ الف نعتربه شريكا أو متدخال أو مساعلا , ألف ىذه االصطالحات تصدؽ حُت يكوف 

 ا أمر مباح , وألنو مدافع من عن الغَت .الفعل جرؽلة, معاقبا عليها والفعل ىن

_ على ادلدافع أف يراعي التدرج يف الدفاع وىذا بأف يدفع العدواف عن نفسو بأيسر ما يندفع بو شره 13
وعدوانو, ألف ادلقصود ىو رد اعتدائو ومنع إيقاعو شره وليس ادلقصود معاقبتو, فإذا خرج ادلدافع على 

 تكبو من أفعاؿ ضد ادلعتدي. ىذه القاعدة كاف مسئوال عما ير 
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 وما ؽلكن أف اخرج بو كتوصيات من ىذا البحث:

 _ ضرورة تنظيم وتقنُت حالة الدفاع يف قانوف العقوبات العراقي انطالقا من الفقو والقضاء والدراسات
ُت حالة مراعاة كافة اجلوانب عند تقنالقانونية والشرعية ىذا ال يعٍت أف حالة الدفاع غَت مقننو وإظلا 

 الدفاع وكما قلنا انطالقا من الفقو والقضاء والدراسات القانونية والشرعية .

_ أف النصوص القانونية يف باب الدفاع حباجة إىل إثراء , فقلة النصوص يؤدي إىل جعل الدفاع الشرعي  
يم احلياة القانونية إظلا ىي تنظكموضوع فلسفي نظري أكثر منو واقعي , والغاية من وجود التشريعات 

 فكلما زادت النصوص وتوسعت كاف يف ذلك سهولة للقاضي عند النظر يف ادلوضوع واحلكم فيو .

_أف موضوع الدفاع الشرعي ال يزاؿ حباجة إىل دراسات متخصصة , وخباصة يف قانوف العقوبات العراقي 
, لذلك على ـ القضاء اة اليومية ومطروحة أماباعتبار أف الدفاع الشرعي حالة دائمة الوقوع يف احلي
فاع الشرعي من خالؿ األخذ بالبحوث العلمية ادلشرع االستعانة بكل ما لو دور يف تعزيز حالة الد

ادلتعلقة هبذا ادلوضوع كذلك الرجوع إىل األحكاـ اليت تصدر من القضاء أيضا األخذ برأي الفقهاء يف 
 القانوف .

 واحلمد اهلل رب العادلُت.
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