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 االىداء
 
 

 كركذ ب وال تطيب اللحظمت اال .. اؽبي ال يطيب الليل اال بشكرك ..وال يطيب النهمر اال بطمعتك
 "اهلل جل جاللو"                                 
 وعنور العمؼبٌن ة..اىل عنيب الرضب االمة..وعنصح ة اىل من بلغ الرسملة وادى االممعن
 "سيدعنم ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم"                                

ارجو من اهلل ان  اىل من اضبل اظبو بكل افتخمر.. اىل من كللو اهلل بمؽبيبة والوقمر ..اىل من علمين العطمء بدون اعنتظمر..
 م اىل االبد..يبد يف عمرك ..وستبقى كلممتك قبوم اىتدي هب

 "والدي العزيز"                                  
اىل من كمن دعمئهم سر قبمحي اىل اغلى  ىل معىن اغبب واغبنمن ..اىل بسمة اغبيمة وسر الوجود..ا اىل مالكي يف اغبيمة..

 اغببميب...
 "امي الغملية"                                   

 اللهم احفظهم يل.. وعوعنم دائمم. اغبيمة وكمعنوا سندا يل.. اىل من رافقوين يف ىده
 "اخوٌب واخواٌب"                                

 يممن بعلمو وصلت اليك .م.وتكون هنمية الكال ة االىداء..اليو تكون خمسب
 قبمح ابراىيم سبع" م. م. "                             

 
                                                                             

 اىدي شبرة جهدي اؼبتواضع                                                                        
 البمحثة                                                                                 

 
 
 
 

                            



 الشكر والتقدير                         
 

 فمن مل تستطع فمحب العلممء ..فمن مل تستطع فال تبغضهم" فمن مل تستطع فكن متعلمم.. "كن عمؼبم..
 مد اهلل عز وجل على عنعمو ال ي من هبم كب بعد رحلة حبث وجهد واجتهمد تكللت بمقبمز ىدا البحث،

السيد عميد كلية القمعنون والعلوم  اىلات الشكر والتقدير علينم فهو العلي القدير ،كمم ال يسعنم اال ان لبص بمظبى عبمر 
 قبمح  م. "م. السيمسية احملرتم والسيد رئيس قسم القمعنون احملرتم كمم واتقدم بملشكر اىل 

 كمم اتقدم بملشكر اعبزيل ي للبحث.قدمو يل من جهد وعنصح ومعرفة طيلة فرتة اقبمز  ؼبم براىيم سبع"أ
 ين اشرفوا على ذتنم الكرام الذكر اسمتذ ا البحث ولبص بملذاسهم يف تقدمي يد العون القبمز ىلكل من  

 تكوين دفعة طالب القمعنون.
 فلهم مين جزيل الشكر والعرفمن. ،  ةواىل القمئمٌن بمؼبكتب واتوجو بملشكر اىل كلية القمعنون "جممعة بغداد"
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 المقدمة
 خمًب على وسالم والصالة عطمئو، مزيد ويكمفئ عنعمة يوايف ضبدا مبمركم، طيبم كثًنا ضبدا العمؼبٌن رب هلل اغبمد           

 :بعد امم.   اصبعٌن تبعو ومن وصحبو الو وعلى للعمؼبٌن، رضبو اؼببعوث وسلم، عليو اهلل صلى ؿبمد النبيٌن
 يراه مم وفق على يتصرف ان عن كبًنه درجو اىل تقيدىم او الشخص ارادة تشل ان شمهنم من قوة عن عبمرة ىو: االكراه

 العنف االعممل من عمل وقوع اؼبمدي االكراه ،ويتطلب القمعنون يف االكراه ىذا  ، معنوي او ممدي االكراه يكون فقد. 
 .يرتك ال او اثرا االكراه ىذا يرتك ان ذلك بعد ويستوي االعنسمن جسم على والقسوة

 واالكراه االجرامي السلوك ارتكمب اىل ليدفعو اخر شخص ارادة على شخص ضغط ىو اؼبعنوي االكراه امم         
 على(بملكسر) اؼبكره يبمرسو ضغط االكراه االسالمية الشريعة تنمولت وكذلك. يعدمهم ان دون الشخص ارادة اىل يوجو
 او تمم ملجئ اكراه يكون وقد. بمالكراه القمئم يريده ؼبم وفقم اؼبكره ليتصرف فيهم التأثًن او ارادتو لسلب( بملفتح)اؼبكره
 كملبيع للفسخ قمبلة اكمعنت سواء بمطلة فيجعلهم التصرفمت يف االكراه يؤثر وكذلك. اديب اكراه او عنمقص ملجئ غًن اكراه

 طالق يقع وال ، اؼبستكره من الصمدر االهبمر او البيع يصح ،فال والطالق كملزواج للفسخ قمبلة غًن ،ام واؽببة واالجمرة
 1التصرفمت اسمس ،والرضم الرضم يزيل االكراه ،الن بمالكراه الزواج عقد يثبت وال اؼبكره

 اؼبكره يعمقب فال اعبمئية اؼبكره مسؤولية يبنع فقد االسالمية والشريعة القمعنون يف اعبنمئية اؼبسؤولية على يؤثر االكراه ان
 العراقي العقوبمت قمعنون من( 62) اؼبمدة وفق العقوبة عنو وترفع االكراه بسبب جزائيم مسألتة سبنع حيث بملفتح

 1 اعبنمئية مسؤوليتة سبنع وال العقوبة يف مشدد ظرف االكراه يكون وقد
 

 فتحرف سبممم تعدمهم وردبم بمػبلل عليو فتؤثر االعنسمن االرادة على تضغط ال ي الظروف واخطر اىم من االكراه يعترب      
 حرية يسلبو اعنو ادا االفراد حيمة يف اؼبؤثرة العوامل من يعترب فمالكراه ىبملفو، مم اىل الطبيعي مسمرىم عن االرادة ىده

 بكسر) اؼبكره بيد كماللة هبعلو ،حيث اخر شخص قبل من االكراه وطأة ربت واقعم هبعلو فبم االدراك فقد و االختيمر
 1(الراء

 من درجو على البحث موضوع ،ويعد للبحث موضوعم الختيمره سببم كمن االكراه ظرف وخطورة النبية وعنظرا        
 1االسالمية والشريعة القمعنون يف االكراه بٌن اؼبقمرعنة فكرة حول يدور كوعنو االنبية

 
 

 : البحث تقسيم
: مطلبٌن اىل  وقسمتو القمعنون يف االكراه ممىية: االول اؼببحث يف تنمولت: مبمحث ثالث على البحث يشتمل         
 .    القمعنون يف االكراه اركمن فيو فتنمولت الثمين اؼبطلب امم وشروطو، االكراه ممىية عن للحديث ،فخصصتو االول اؼبطلب



 االول، اؼبطلب: مطلبٌن اىل وقسمتو: االسالمية الشريعة يف االكراه ممىية فيو تنمولت فقد: الثمين اؼببحث امم       
 الشريعة يف االكراه العنواع ـبصص ،فهو الثمين اؼبطلب امم االسالمية، الشريعة يف وشروطو االكراه ممىية فيو تنمولت

 1االسالمية
 فيو تكلمت: االول ،اؼبطلب مطلبٌن اىل ،وقسمتو اعبنمئية اؼبسؤولية على االكراه اثر فيو تنمولت الثملث اؼببحث امم       

 1القمعنون يف اعبنمئية اؼبسؤولية على االكراه اثر عن
 1االسالمية الشريعة يف اعبنمئية اؼبسؤولية على االكراه اثر فيو تنمولت فقد: الثمين واؼبطلب     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االول المبحث
 القانون في االكراه ماىية

  االكراه مفهوم  منو االول اؼبطلب يف سنتنمول، مطلبٌن اىل اؼببحث ىذا قسمنم القمعنون يف االكراه ممىية لبيمن        
 :. كمالٌب و ، الالكراه اركمن فيو فنتنمول الثمين اؼبطلب امم، وشروطو

 
 االول المطلب

 وشروطو االكراه مفهوم
 -:كمالٌب متتمليٌن فرعٌن اىل اؼبطلب ىذا قسمنم وشروطو االكراه مفهوم لبيمن       

 االكراه مفهوم -:االول الفرع
 االكراه شروط   -:الثمين الفرع
 -: االكراه مفهوم: االول الفرع

 عليو قهر:  امر على أكرىو يقمل:  كريو فهو ، قبح:  وكراىية يكره شئ على اغبمل ىو: لغة االكراه يعرف          
 (.2")وكرىم طوعم:" تعمىل لقولو 1( 1)

:  بمعنو يعرف وكذلك. رضمه بغًن عليو هبرب او يكرىو فعل على الغًن ضبل: بمعنو فيعرف القمعنون اصطالح يف امم         
 ؼبم وفقم اؼبكره ليتصرف فيهم التأثًن او ارادتو لسلب( بملفتح) اؼبكره على( بملكسر) اؼبكره يبمرسو معنوي او ممدي ضغط
 (.3) بمالكراه القمئم يريده

 رضمه بدون عمال يعمل ان على حق بغًن شخص اجبمر(: 135) اؼبمدة يف العراقي اؼبدين القمعنون عرف وقد      
 (.4")ومعنويم ممديم ويكون

 
 
 
 
 

_____________________________  
 .785،ص1ج: الوسيط اؼبعجم( 1) 
  .11 االية:  فصلت سورة( 2)
 الكتب دار االزىر، جممعة والقمعنون، الشريعة كلية االعرتاف، على غبملو اؼبتهم اكراه جواز مدى: ؿبمود ؿبمد النيب عبد. د( 3)

 .9ص مصر، القمعنوعنية،
 1م1976 لسنة العراقي اؼبدين قمعنون(: 135) اؼبمدة( 4)



 
 ان عن كبًنة درجو اىل تقيدىم او الشخص ارادة تشل ان شمهنم من قوة عن عبمرة ىو: عمم بوجو واالكراه          

 عليهم يعمقب جريبة بو القيمم واعترب اؼبشرع حضره بأمر القيمم ىو: وكذلك(. 1) يراه مم وفق على يتصرف
 دفعهم يستطع مل معنوية او ممدية قوة جريبة ارتكمب على اكرىتو من جزائيم يسئل ال(:62) اؼبمدة عنصت وقد(.2)القمعنون

("3 .) 
 اثر بينمم االختيمر على ينصب امبم اثره ان يف عنو ىبتلف اعنو ،غًن اعبنمئية اؼبسؤولية يبنع عنفسي عمرض كمعبنون واالكراه
 (.4) االدراك على ينصب اعبنون

 
 -:القانون في االكراه شروط:  الثاني الفرع

 (.5)-:كمالٌب شروط عدة اعبنمئية للمسؤولية كممعنع االكراه لتحقق يشرتط   
 الظروف بعض عن واؼبعنوي اؼبمدي بنوعيو االكراه يتميز ىدا ويف. اعنسمن من صمدرا االكراه يكون ان هبب-:االول الشرط

 .القمىرة كملقوة ومسؤوليتو وتنفي الشخص ارادة على تؤثر ال ي االخرى
 اذا استطمعتو، يف ذلك يكون وال الفعل على اكرىتو ال ي للقوة خضوعو توقع قد اؼبتهم يكون ال ان هبب -:الثمين الشرط

 دلك فمعىن يفعل مل فمن القوه، ؽبده اػبضوع يتفمدى ان التوقع ىدا استطمعتو عند او للفعل التوقع عند عليو متعينم كمن
 .عنو صدر الدي االمتنمع او الفعل ويف اػبضوع ىدا يف عنصيب الرادتة كمن اعنو

 االرادة، يعدم االكراه ان بمعتبمر منطقي شرط ،وىو االكراه سبب دفع اعبمين على مستحيال يكون ان-:الثملث الشرط
 . القدرات ؿبدود البنيو ضعيف غالم او طفل قبل من عليو الواقع بمالكراه وبتج ان البنية قوي لشمب يبكن فال
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 1117ص ،1ج م،2112 ،1ط ، بغداد، اعبنمئي القمعنون اؼبصطلحمت موسوعة:  االعظمي ابراىيم سعد. د( 1)
 1135ص م،   1،2115ط، عممن، والتوزيع للنشر وائل ،دار االسالم يف اعبنمئي التشريع اسس: اغبليب عيمد سممل علي ؿبمد. د( 2)
 .م2118 ،3ط بغداد، ، القمعنوعنية اؼبكتبة وتعديالتو، م1969 لسنة111رقم العقوبمت قمعنون: حيموي الرضبن عبد عنبيل القمضي( 3)
 .117السمبق،ص اؼبصدر: االعظمي ابراىيم سعد. د( 4)
 الكتب دار االزىر، ،جممعة والقمعنون الشريعة كلية، االعرتاف على غبملو اؼبتهم اكراه جواز مدى:  ؿبمود ؿبمد النيب عبد. د( 5)

 39ص مصر، ، القمعنوعنية



 الثاني المطلب
 القانون في االكراه اركان

 -:كمالٌب متتملٌن، فرعٌن اىل اؼبطلب ىدا ،قسمنم القمعنون يف االكراه اركمن لبيمن         
 

 المادي الركن: االول الفرع
 اعبريبة ارتكمب اىل ويدفعو  فبم مقمومتهم يستطيع ال حبيث شخص على مسلطو ممديو قوة كل ىو: بو يقصد        

 1 اعبريبة ارتكمب اىل مضطر يكون فبم الضرورة حملة تلجمئو قد او رضمه بدون
 بو وتؤدي اختيمره تعدم ان شمهنم ومن مقمومتهم يستطيع ال شخص اىل توجو ممديو قوة كل ىو: اؼبمدي واالكراه        

 او مفمجئة عنيفة اعنسمعنية قوة تكون وقد.  مزور سند توقيع على ووبملو شخص بيد يبسك كمن(. 1)اعبريبة ارتكمب اىل
 عنفسية وبٌن اغبدث ىدا بٌن يكون ان بدون معٌن اجرامي حدث لتحقيق اداة االعنسمن جسم من ذبعل مفمجئة غًن

 وبصفو ممديم ارادتو فيسلبو اخر ضد عمدا شخص يبمشرىم ممدية  قوة عبمرة ىو او(. 2)ارادي اتصمل اي جسم صمحب
                                                1( 3)السلبية او االهبمبية االعممل من اتيمعنو على يكرىو فيمم مطلقو

 الذي اؼبوقف اختيمر يف حريتهم فتعدمهم شخص ارادة على مسلطة ظمىرة ملموسة ممدية قوة ىو اؼبمدي االكراه        
 ان ىبفى ال واذ عليو يقضي واال مستندا على لو ليوقع اخر راس اىل ويوجهو مسدسم شخص يبسك ان مثملو ترغبو

 وىو اؼبسؤولية عنمصر من عنصر يسقط بسببو الذي االمر االرادة مسلوب يكون ذكر فبم فعل اتيمن على اؼبكره الشخص
 بفعل تكون فقد القوة ىده دبصدر عربه وال(. 4) بملتبعية اعبريبة بو وتسقط اؼبعنوي الركن بو ينتفي فبم االختيمر حرية

(.  5)قمعنوعنم اليهم دعي  شهمدتو الداء احملكمة اىل الذىمب من فيمنعو الشمىد على اؼبواصالت سبل يقطع كسيل  الطبيعة
 عن عنمشئم يكون ،وقد ثيمبو لو سرق لصم الن عمريم يظهر الذي كمؼبستحم اعنسمن عمل عن عنمشئة القوة ىذه تكون وقد

 ال ي اؼبملية اؼبسمنبة االجتممعي الضممن صندوق اىل يدفع ان عمل صمحب على يتوجب كمن لو كمم قمعنوين عمل
 1 اموالو على يده صندوق ووضع افلس الفرتة ىذه ويف ، يفعل مل ولكنو القمعنون عليو يفرضهم

 
 

_________________________________ 
 .118ص ،1ج م، 2112 ،1ط بغداد، اعبنمئي، قمعنون اؼبصطلحمت موسوعة: االعظمي ابراىيم  سعد. د( 1)
 .545ص،  م2112،  عممن ، والتوزيع للنشر الثقمفة دار ، العقوبمت قمعنون يف العممة االحكمم شرح: السعيد كممل. د( 2)
 .112ص ، بغداد جممعة ممجستًن، رسملة ، اعبنمئية اؼبسؤولية يف واثره االكراه:  الكرمي عبد الصمحب عبد حسٌن( 3)
 .           117ص،  م2112، 1ط،  العمم قسم/ العقوبمت قمعنون شرح يف البسيط:  ؿبمود خليل ضمري. د( 4)
 .118ص السمبق، اؼبصدر:  االعظمي ابراىيم سعد. د( 5)
 .      546ص السمبق، اؼبصدر:  السعيد كممل. د( 6)



 اثنمء اعنسمعنم فتصيب صبمحهم كبح عن الراكب فيعجز ذبمح كدابو حيوان فعل عن عنمشئة تكون وقد        
 يصمب ،كأن مقمومتهم يستطيع ال طمؼبم بو متصل داخلي امر يف تتمثل او الفمعل عن خمرجو قوة تكون وقد(.1)جريهم

 فيتجموز الركمب عنقل حمفلة يف وىو النعمس يغلبو وكمن ، بمذى ويصيبو عنمئم شخص على فيهوى مفمجئ بشكل شخص
         ويقتلو شخص فيصدم السيمرة يف السًن اثنمء مفمجئة قلبيو سكتو الفمعل اصمب لو كمم او(. 2) اجرهتم دفع ال ي اؼبنطقة
 ىذا يرتك ان دلك بعد ويستوي االعنسمن جسم على والقسوة العنف االعممل من عمل وقوع اؼبمدي االكراه يتطلب
 1(3)اكراىم يعد ال خطورتو او تأثًنه بلغ مهمم االشمرة او بملقول فملتهديد ذلك وعلى يرتك ال او اثرا االكراه

 
 :.شروط عدة اؼبمدي لالكراه ويشرتط

 فمن ، الضمغطة القوة مقمومة استطمعتو عدم عن فضال االكراه سبب يتوقع ان اؼبكره الشخص دبقدور يكون ال ان-1
 1(4) االكراه العنتفمء جريبتو عن مسؤوال الفمعل عد احدنبم او الشرطٌن ىذين اعنتفمء ثبت

 مسئوال يكون ان رضي العنو جريبتو عن فيعمقب الفمعل خطم حملة ففي الفمعل من خطم اؼبمدي االكراه يسبق ال ان-2
 1(5)بسيط انبمل جملرد

 حيث االكراه حملة بوجود تصرفو أو خبطئو تسبب قد اؼبكره يكون ال ان  توقعهم اؼبمكن غًن من القوة ىذه تكون ان-3
 وسعو يف مم يبذل ،ومل توقعو بمستطمعتو كمن او لالكراه وتعرضو خضوعو توقع اذا العقمب ممعنع من يستفيد ال اؼبكره ان

 1(6)لتجنبو
 كمعنت اذا اال اعبنمئية اؼبسئولية يبحو ال اؼبمدي االكراه فمن داخليم، ام خمرجيم اؼبصدر اكمن وسواء اغبمالت، كل يف

 عليهم للمتهم سيطرة ال قوة شبة اعنو يف تشرتك اؼبمدي االكراه حمالت فجميع خبطأ مسبوقم يكن ومل مستحيلة مقمومتة
 يف كممنة تكون وقد كملفيضمن طبيعية تكون ،قد راينم ان سبق كمم القوة وىذه افعملو على والسيطرة ارادتة تفقده

 1(7)اخر شخصم تكون وقد عنفسو الشخص
 
 
 

____________________________ 
 .343ص ، بغداد، ، القمعنوعنية اؼبكتبة العمم، قسم/العقوبمت قمعنون شرح: اغبديثي صليب الرزاق عبد فخري. د( 1)
 .343ص: عنفسو مصدر( 2)
 .111ص ، م2112 ،1ط بغداد، ، القمعنوعنية اؼبكتبة العقوبة، يف اؼبشددة الظروف: عريس صبمح. د( 3)
 .117ص ، م1،2112ط،  العمم قسم/العقوبمت قمعنون شرح يف لبسيط ا: ؿبمود خليل ضمري. د( 4)
 .123ص، ممجستًن رسملة اعبزائري، التشريع يف اعبنمئية اؼبسؤولية مواعنع: الشيخ اوالد عمر حوريو( 5)
 .111ص م،2111،عممن والتوزيع، للنشر الثقمفة دار العمم، قسم/العقوبمت قمعنون: قبم صبحي ؿبمد. د( 6)
 .122ص ، سمبق مصدر:  الشيخ أوالد عمر حورية( 7)



 -:المعنوي الركن: الثاني الفرع 
 كرىم النفسية ىذه فتحمل جسمو على تقبض ان دون الشخص عنفسيو اىل تتجو اعنسمعنيو قوة عن عبمره وىو            

 ويتحقق اعبريبة ارتكمب اىل فيدفعهم االرادة على ضغط ىو: اؼبعنوي االكراه(.1)فعل عن االمتنمع او فعل اتيمن على
 ىذا خطر عنفسو عن ويدفع جريبتو ارتكمب على فيقدم اخرى بوسيلو دفعو اىل سبيل ال جسيم خبطر والضغط بملتهديد
 اىل توجو معنويو قوة كل ىو او يعدمهم ان دون الشخص ارادة اىل يوجو اؼبعنوي االكراه وان-(2)التهديد او الضغط

 اعبريبة ارتكمب اىل بو وتؤدي االختيمر وبرمهم درجو اىل لديو اؼبقمومة تضعف ان شمهنم ومن مقمومتهم يستطيع ال شخص،
 بقتلو هتديد ربت السجٌن سبيل ىبلى الذي كملسجمن ، اعبريبة يرتكب مل اذا بمعبمين وبل بشر التهديد بطريق عمدة ويقع

 (.3) ذلك يفعل مل ان
 من هبردىم، دبم اخر شخص قبل من ارادتو على الضغط بسبب جريبة ارتكمب اىل شخص يلجم ان ىو: وفكرتو          

 اعنسمن فعل من ينشأ الضيق ؼبعنمه وفقم اؼبعنوي االكراه ان يتضح وبذلك دفعهم وسعو يف يكون ان دون االختيمر حرية
 فيو تصبح حد اىل االختيمر حرية من ينقص لكنو االرادة يلغي ال الواقع من وىو ، جريبة ارتكمب على اغبمل بقصد
 . عنفسهم لو تسلم مل اذا الرضيع طفلهم بقتل امرأة يهدد كمن(.4) اؼبعنوي الركن هبم يقوم الن صمغبة غًن االرادة
 يعدم ال النوع ىذا مثل فمن مم، تصرف على بملقتل شخص ىدد لو ،كمم اصلهم بقمء مع االرادة يفسد فمالكراه         
 او بو ىدد الذي الضرر قبول بٌن زبتمر ان ؽبم كمن بل ، اختيمرىم تفقد مل اؼبكره ارادة الن يفسدىم ،وامبم كليم االرادة

 1(5)الضررين اخف اعنو اعتبمر على ، منو طلب دبم القيمم فضل وقد منو اؼبطلوب التصرف
 يكون لن العنو يعمقب لن الضرورة حملة يف بكوعنو اعبرمي الفعل ارتكب الذي الفمعل ان ىو اؼبعنوي االكراه تفسًن وان
 (.6)ؽبم خضع وال ي تقموم ال ال ي القوة االختيمر حريو منو ربرمو معنويم حرا
 
 
 

_________________________________________________________ 
 الكتب دار االزىر، جممعة ، والقمعنون الشريعة كلية ، االعرتاف على غبملو اؼبتهم اكراه جواز مدى:  ؿبمود ؿبمد النيب عبد. د(1)

 1 37ص مصر، ، القمعنوعنية
 . 272ص ، م2111،عممن ، والتوزيع للنشر الثقمفة دار ، العمم قسم/العقوبمت قمعنون:  قبم صبحي ؿبمد. د( 2)
 . 118ص ،1ج ، م2112 بغداد، ،1ط ، اعبنمئي قمعنون اؼبصطلحمت موسوعة: االعظمي ابراىيم سعد. د( 3)
 . 346ص ، م2112  بغداد، ، القمعنوعنية اؼبكتبة العمم، قسم/ العقوبمت قمعنون شرح: اغبديثي صليب الرزاق عبد فخري. د( 4)
 . 167ص،  م1985 موصل، ،1ط بسمم، مكتبو بغداد، جممعة الشرعية، التصرفمت يف واثره االكراه: اؼبعيين سعود ؿبمد. د( 5)
 1 132ص اغبقوقية، اغبليب منشورات الثمين، اجمللد واػبمص، العمم قسم/العقوبمت قمعنون موسوعة: غمرو رعنية العالمو( 6)

 ( :1)صورتمن اؼبعنوي ولالكراه



 الذي النفسي او العقلي او البدين البليغ الصحي الضرر بمعنزال التهديد ؾبرد على االكراه يقتصر-:االوىل الصورة        
 يرى اذا اؼبهدد فًنتكبهم  ارتكمهبم منو اؼبطلوب اعبريبة يرتكب مل ان دائمو عمىة احداث او التشويو او اؼبوت اىل بو يؤدي

 مل ان بملقتل ويهددوعنو شخصم لصوص يهمجم ان مثملو بو اؼبهدد الضرر وقوع من حمل كل على اىون عليو ضررىم ان
 1 عليو بوقوعو اؼبهدد للقتل تفمديم بذلك ؽبم فيسمح ، حبراستو يقوم منزل موجودات بأخذ ؽبم يرخص

 
 اعبريبة ارتكمب يقبل حىت ضربو او شخص كحبس االرادة على للتأثًن العنف استعممل تفرتض -:الثمعنية الصورة        
 مسكره او ـبدره ممدة شخص كأعطمء تعدمهم ان دون االرادة على تؤثر ال ي اؼبمدية الوسمئل كل الصورة هبذه ،وتلحق

 عنو زبتلف ولكنهم عنفم تفرتض بمعتبمرىم اؼبمدي االكراه من تقرتب الصورة وىذه منو يقلل ولكن الوعي يفقد ال كبو على
 اثره وامبم اعبريبة ارتكمب يف وتسخرىم اعبسم اعضمء على السيطرة حد يبلغ الذي اغبد اىل جسيمم ليس العنف ان يف

 النحو على تتجو مل ان اؼبنتظر بماليالم اشعمرىم طريق عن معٌن اذبمه على غبملهم االرادة على التأثًن ؾبرد يف ؿبصور
 1 اؼبطلوب

 
 ( :7)المعنوي االكراه شروط ومن

 القسوة من اؼبممرس العنف يكون ان الشرط ىدا ومفمد واؼبعنوية اؼبمدية القوه مقمومة اؼبتهم وسع يف يكون ال ان يتعٌن-1
 .اعبريبة بمرتكمب اال منو النجمة اىل سبيل ال حبيث

 ال ي فمؼبرأة ، اؼبمل او النفس العنقمذ اعبريبة سوى اخر طريق الختيمر ؾبمال يرتك ال حبيث جديم التهديد يكون ان-2
 يبلك حبيث اؼبمدية النمحية من قمئمة االرادة اؼبثمل ىذا ،يف ابنتهم اختطمف او بقتلهم التهديد تأثًن ربت الزعنم ترتكب
 االمر ، اؼبمل او النفس يطمل جسيمم ضررا ذلك سبيل يف يتحمل ،امبم للجريبة اؼبكون الفعل ارتكمب عن يبتنع ان اؼبتهم
 .االختيمر يف حريتو يشل الذي

 خضوعو لتفمدي الوسيلة يتدبر ان عليو كمن واال اؼبعنوية او اؼبمدية للقوه خضوعو توقع اؼبتهم استطمعة يف يكون ال ان-3
 1 اؼبعنوي االكراه من اػبالص بدعوى ارتكبهم ال ي اعبريبة عن جزائيم يسمل فمعنو يفعل لوم ٍب ومن القوة ؽبذه

 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 عممن، والتوزيع، للنشر الثقمفة دار النمشر االردعنية، ،جممعة اغبقوق ،كلية العقوبمت قمعنون يف العممة االحكمم شرح: السعيد كممل.د(1)

 1 554ص ، م2112
 1 347ص السمبق اؼبصدر: اغبديثي صليب الرزاق عبد فخري-2



 
 الثاني المبحث

 االسالمية الشريعة في االكراه ماىية
 مفهوم منو االول اؼبطلب يف سنتنمول مطلبٌن، اىل اؼببحث ىذا ،قسمنم االسالمية الشريعة يف االكراه ممىيو لبيمن        
 :.وكمالٌب ، االكراه اعنواع فيو فنتنمول الثمين اؼبطلب يف امم وشروطو االكراه

 
 االول المطلب                                                      

 وشروطو االكراه مفهوم                                                 
 -:وكمالٌب ، متتملٌن فرعٌن اىل اؼبطلب ىدا ،قسمنم وشروطو االكراه مفهوم لبيمن        

  الشريعة يف االكراه مفهوم:    االول الفرع
  االكراه شروط:   الثمين الفرع

 
 االسالمية الشريعة في االكراه مفهوم-:االول الفرع

 ولو:" تعمىل لقولو(.1)وكراىية، كرىم الشي كرىت يقمل كره، وؾبردة اكره للفعل مصدر االكراه: لغتم االكراه        
 (.         2")وكرىم طوعم واالرض السموات يف من اسلم

 عليو غًنك اكرىك مم(بملفتح)والكره مشقو، على اي الكره على قمت يقمل: مشقو(بملضم) الكره: الفراء وقمل       
 (.3)فجمئز وقع لغة فبأي ، لغتمن( بملضم) والكره( بملفتح) الكره أن على اللغة اىل من كثًن اصبع ،وقد

 (.4)قهرا ، يرضمه ال امر على الغًن ضبل: واالكراه
 يعمل أن على أحد اجبمر ىو كذلك  1(5)والتهديد بماليعمد الفعل اىل الدعمء عن عبمرة ىو شرعم االكراه امم       
  بغًن عمال

 ولذلك ؾبرب حق بغًن أجرب ؼبن ويقمل اؼبكره لو ويقمل االختيمر أصل بقمء مع أي والتهديد بمالخمفة أي رضمه دون       
      العمل

___________________________ 
 ، م1،1985ط، ،موصل بسمم مكتبة الشريعة، كلية بغداد، جممعة الشرعية، التصرفمت يف واثره االكراه: اؼبعيين سعود ؿبمد. د( 1)

 .27ص
 .83االيو: عمران ال سورة( 2)
 .27ص ، سمبق مصدر: اؼبعيين سعود ؿبمد. د( 3)
 1 3163ص ، مصر الفكر، دار ، وادلتو االسالمي الفقو: الزحيلي وىبو. د( 4)
 . بغداد جممعة ، ممجستًن رسملة ، العمد القتل جنمية:  اغبميد عبد الدين عنظمم( 5)



 الفقهمء اصطالح يف امم(. 1) بو مكره والضرب كملقتل لرضمه والسملب اؼبكره ػبوف اؼبوجب وللشئ ، عليو مكره      
 (.2) وعنفسو ترك لو ، مبمشرتو ىبتمر وال ، يرضمه ال أمر على الغًن ضبل بمعنو فيعرف

 بقمء مع اختيمره بو يفسد أو رضمه بو فينتفي بغًنه اؼبرء يفعلو لفعل اسم: بمعنو اغبنفية من الفقهمء بعض عرفو        
  أىليتو

 يف فيحدث اؼبكره من يوجد فعل االكراه وقيل الرضم بو فيزول بغًنه االعنسمن يفعلو فعل: بمعنو البعض عرفو كمم        
 ال من يد يف الرجل يصًن ان بمعنو االكراه الشمفعي االممم وعرف منو طلب الذي الفعل اىل مدفوعم بو يصًن معنىى احملل
 ان اعنو داللو عليو خوفم ىبمف اؼبكره ويكون ىؤالء من واحد على متقلب او لص او سلطمن من منو االمتنمع على يقدر
 (.3)عنفسو اتالف او منو اكثر او اؼبومل الضرب بو يبلغ بو امر مم فعل من امتنع

 او منو، خمئفم الغًن ويصًن ايقمعو على اغبممل يقدر بتخويف عنو يبتنع أمر على الغًن ضبل: بمعنو البزدوي وعرفو         
 طلب الذي الفعل اىل مدفوعم بو يصًن معىن( الراء بفتح اؼبكره اي) احملل يف فيحدث( بملكسر)اؼبكره من يوجد فعل ىو
 (.4)منو

 الفعل ؽبذا كرىو من الرغم على غًنه على القتل فعل ايقمع على غًنه اعنسمن ارغمم عن عبمرة القتل على االكراه        
 (.5)بو رضمه وعدم

 
 :.االسالمية الشريعة في االكراه شروط: الثاني الفرع
 (:.1) شروط عدة االكراه لتحقق يشرتط

 عنفسهم االعنسمن حيمة يبس العنو اػبيمر يفسد االكراه وىذا كبًنا ضررا بو ويستضر للرضمء معدمم االكراه يكون -1
 1 واغببس الشديد كملضرب عنفسو على االعنسمن وبمفظ أن فملفطرة

 حيث اؼبكره، عنفس اىل االكراه يوجو ان أي واغببس كملقتل الرضم يعدم حبيث ، النفس على واقعم االكراه يكون أن -2
 االبن على وقع اذا اكراه الوعيد أن فًنون اغبنفية امم ، اجنيب على وقع ولو اكراه الوعيد أن مملك مذىب أصحمب يرى
 .يسًنا اؼبمل كمن اذا واضبد ومملك الشمفعي عند اكراىم يعترب فال اؼبمل، بمتالف التهديد امم اعبد، او االب او
 
   

______________________________ 
 الكتب دار االزىر، جممعة ، والقمعنون الشريعة كلية االعرتاف، على غبملو اؼبتهم اكراه جواز مدى: ؿبمود ؿبمد النيب عبد. د( 1)

   1 6ص مصر، القمعنوعنية،
 1 3163ص مصر، ، الفكر دار وأدلتو، االسالمي الفقو:  الزحيلي وىبة. د. أ( 2)
 1 6ص سمبق، مصدر: ؿبمود ؿبمد النيب عبد. د( 3)
 .98ص ،6ج ، م2114 الكويت، ،3ط الفقهية، اؼبوسوعة:  االسالمية والشئون االوقمف وزارة( 4)
 1 417ص ، بغداد جممعة ممجستًن، رسملة ، العمد القتل جنمية: اغبميد عبد الدين عنظمم( 5)



 حبق االكراه كمن فمن مشروع غًن غرض اىل الوصول منو يقصد: مشروعم يكون ال ،اي حق بغًن االكراه يكون ان-3
 ديوعنو لوفمء عنو جربا اؼبدين ممل كبيع اصال التصرفمت على لو تأثًن فال مشروع، غرض ربقق منو يقصد الذي وىو

 (.2) عمم طريق او مسجد كتوسيع العمم للصمحل اصحمهبم عن جربا االراضي واستمالك
 
 فال حمل غًن بممر الوعيد كمن فمن( بملفتح)اؼبكره يستجب مل ان الوقوع وشك أي عمجال بو اؼبهدد يكون أن هبب -4

 من بمؽبروب او العممة السلطمت اىل بماللتجمء عنفسو حبممية لو يسمح مم الوقت من لديو اؼبكره الن االكراه يتوافر
 كمن اذا مم تقدير يف ويرجع ، اؼبكره طلب بتلبية اؼبسمرعة على وبملو مم اغبمل غًن الوعيد يف ليس والعنو( بملكسر)اؼبكره
 عجز كلمم حمال الوعيد ويعترب معقولة اسبمب على اؼببين الغملب ظنو واىل اؼبكره ظروف اىل حمل غًن أو حمال الوعيد
 (.3)اكراىم يعترب فال عمجل غًن بممر االكراه كمن اذا امم واؼبقمومة اؽبرب عن اؼبكره

 
 زوجتو طالق على الشخص يكره أن ومثملو ، الشمفعية عند الشرط وىذا ؿبددا شيئم اي متعينم عليو اؼبكره يكون ان -5

 متوفرا االكراه فًنون الفقهمء صبهور امم الشمفعية عند اغبملة ىذه يف اكراه فال زوجتيو احدى طالق على اكره لو أمم اؼبعينة
 (.4)اغبملة ىذه يف
 
 .التحمل عن اػبمرج اؼبؤذي الضرب او االعضمء من عضو البرت او كملقتل خطورة فيو امرا بو اؼبكره يكون ان -6
 
 ان بو ىدد مم ووبقق هتديده يف صمدق اعنو الظن على يغلب خوفم( الراء بكسر)اؼبكره من( الراء بفتح)اؼبكره خوف -7
 (.5)طلبو ينفذ ومل المره يستجب مل
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  الثاني المطلب                                              
 االسالمية الشريعة في االكراه انواع                                    

 :_ىي اعنواع ثالث اىل االكراه الفقهمء قسم         
 ،لتهديد بملضرب كملتهديد االختيمر ويفسد الرضم يعدم الدي التمم االكراه ىو:_  الملجئ االكراه: اوال           

 يؤثر االكراه ىدا ممدي هتديد ىو اؼبمل بمتالف التهديد او النفس على فيو ىبمف هتديد ىو االعضمء، احد برت او بملقتل
 يفسد فهو التزوير جريبة على ،كمالكراه اؼبكره يد يف كماللة االكراه عليو وقع من يصبح حيث معم واالختيمر الرضم على
 (.1)واالختيمر الرضم

 تلف دون دبم الوعيد او بملتهديد االكراه من النوع ىدا يتحقق النمقص، االكراه:_ ملجئ غير االكراه: ثانيا         
 من النوع ىدا الزم تقدير فيو وليس اؼبمل بعض اتالف او اؼبديد ،اغببس اليسًن بملضرب كملتهديد العضو او النفس
 (.2)بو ىدد مم على الصرب من لتمكنو عليو اكره مم مبمشرة اىل االضطرار لعدم االختيمر يفسد وال الرضم يفسد االكراه

 (:3)كمالٌب قسمٌن اىل ملجئ غًن االكراه وينقسم
  امران فيو توافر مم وىو اٍب وال فيو ظلم ال الدي اي(:اؼبشروع االكراه) حبق االكراه-1
 .بو ىدد دبم التهديد للمكره وبق ان. ا

 .حبق اكراه االسالم على اؼبرتد فمكراه بو، االلتزام للمكره وبق فبم عليو اؼبكره يكون ان. ب
 مم بيع على اؼبفلس اكراه ومنو بو اؼبطلوب التحرمي او وسيلتو لتحرمي ؿبرم ،اكراه ظلمم االكراه ىو: حق بغًن االكراه-2

 .لو يرتك
 اخذ الفروع او االصول احد حببس كملتهديد االختيمر يعدم ال كمم االرضم يعدم ال ىو: االدبي االكراه: ثالثا           

 قد فبم بمىلو، االذى بمعنزال ،هتديد ظبعو بتشويو كملتهديد يعدمو وال الرضم اصل يف يؤثر ال ىو(.3)النوع هبذا اؼبملكية
 اكراىم االديب االكراه(.4)"لو اثر وال بو اعتبمر ال اكراه فهو يفسدنبم فال والعقود االفعمل يف فيو عربة ال لكنو الرضم يفسد
 .ملجئ غًن يكون وقد ملجئ االديب االكراه يكون فقد شرعم اكراه فهو االستحسمن طريق عن معتربا
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 الثالث المبحث
 الجنائية المسؤولية على االكراه اثر

 او ىمتٌن احدى فقد فمذا االختيمر وحرية االدراك بقدرة متمتعم كمن اذا الفمعل دبواجهو اعبنمئية اؼبسؤولية تقوم      
 مطلبٌن اىل اؼببحث ىذا قسمنم ذلك كل ولبيمن ، افعمل من ارتكبو عمم جزائيم مسمءلتو امكمن يعذر معم كالنبم

 االكراه اثر فيو عنتنمول الثمين اؼبطلب امم القمعنون، يف اعبنمئية اؼبسؤولية على االكراه اثر االول اؼبطلب يف سنتنمول متتمليٌن،
 االسالمية الشريعة يف اعبنمئية اؼبسؤولية على

. 
 : االول المطلب

 القانون في الجنائية المسؤولية على االكراه اثر
 فقدنبم فمذا االختيمر وحرية بمالرادة متمتعم الشخص ىدا يكون ان هبب اعبنمئية الشخص مسؤولية تقوم لكي      
 شروط من شرطم يلغي فمالكراه الفمعل لدى التمييز بقمء مع االختيمر، حرية اللغمئو اعبنمئية مسؤولية سبنع االكراه بسبب
 تعلق سواء للفمعل الشخصية اؼبسؤولية فقط يبحو لكنو اعبريبة يبحو ال فهو اعبنمئية اؼبسؤولية تقوم وال هبم يعتد فال االرادة
 يبحو االكراه.  للمسؤولية ممعنع واؼبعنوي اؼبمدي بنوعيو االكراه يكون(.1) بسيطة ـبملفو حىت او جنحو او جبنمية االمر
 تنعدم ولكن القمعنوعنية النمحية من قمئمو اعبريبة ان اعنسمن، من صمدرا فعل يعد حىت جوىري شرط ارادة الن اعبريبة

 سليب او اهبميب اجرامي عنشمط اليو يستند ان الشخص ؼبعمقبة يشرتط(.2) ادةاالر  عدمي لكوعنو اعبزائية اؼبكره مسؤولية
 وليد كمن فمذا ارادة عن اؼبمدي عنشمط بمشر قد مرتكب يكون يفرتضمن ىنم اعبريبة، مرتكب على اال توقع ال فملعقوبة

 جسد على خمرجية ممديو قوة تسيطر حيث(.3)االسنمد العنعدام اؼبتهم تربئة ويتعٌن عقوبة وال جريبة وال عنشمط فال اكراه
 (.4)عنو يسمل ال وبملتميل االرادية الصفة من ؾبرد فعل ارتكمب على فتكرىو الشخص

 
 بينهمم فمالختالف اؼبمدي االكراه عن طبيعتو يف ىبتلف ال اعبنمئية اؼبسؤولية يبنع اؼبمدي كمالكراه اؼبعنوي االكراه   

 اؼبؤثرة الوسيلة يف ينحصر
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 وسيلة يكون اؼبمدي االكراه يف امم اؼبعنوي االكراه يف مبمشره غًن الوسيلة ىده تكون االرادة على         

 الثملث، لقتل االول بيد الصممء كماللة ىنم فملثمين موتو، بو يمٌب ثملث على غًنه شخص يلقى كمن: فمثال(.1)مبمشره
 شخص التسليط فهو اؼبعنوي واالكراه  االول شخص يتحملهم امبم مسؤولية، يتحمل وال القتل جنمية اليو توجو ال لذلك
 ليس ذاتو يف االكراه(.2)اخر شخص قتل على منو الرغم على ايمه وضبلو االستجمبة على اغبممل بتهديده غًنه ارادة على
 منع يف العلة ىو والواقع اغبقيقة يف فهذا االختيمر فقد عليو يرتتب مم بسبب اؼبسؤولية سبنع امبم اعبنمئية، اؼبسؤولية من ممعنعم

 دلك رغم اؼبكره يفقد ومل االكراه بوقوع جدال سلمنم لو اعنو عليو يرتتب مم وىو وامتنعت ارتفعت ؼبم ولواله اؼبسؤولية
 اعبريبة الرتكمب معمصرا االكراه يكون ان هبب(.3)اعبنمئية اؼبسؤولية عنو سبتنع وال افعملو عن مسئوال يبقى فمعنو اختيمره

 الن االذى بمغبمق التهديد او واؼبعنوية اؼبمدية االقوة تمثًن ربت واقعم والشخص ًب قد اعبريبة ارتكمب يكون ان ومضموعنو
 مشدد ظرف يكون قد اعنو اال اؼبسؤليو منع اسبمب من سبب االكراه كمن ان(.4)اؼبسمئلة عدم حكمو تتوفر ال ىذا بغًن
 اعرتضو من السمرق ضرب ،اذا بمالكراه السرقة جريبة يرتكب وعندمم اعبنمئية الفمعل مسؤولية سبنع ال حبيث العقوبة يف

 (.5)السرقة بواقعة مرتبط االكراه الن ودلك اؼبسروق بملشئ خروجو وقت
 التهديد او االكراه ويعترب السرقة على سنو عشر طبس على تزيد ال مدة بملسجن يعمقب("442) اؼبمدة يف ورد قد

 (.6")بو الفرار او بمؼبسروق االحتفمظ بقصد السرقو ارتكمب بعد الفمعل ارتكبو ولو متحققم
 

 امبم كليم االعنسمعنية االرادة فيو تنعدم ال الذي ىو اذا اؼبعنوي االكراه الوان من لون القواعنٌن يف القتل على االكراه         
 او عنفسو تعريض او اعبنمية ارتكمب سوى سبيل( بملفتح) اؼبكره لدى يكون ال لذلك كبًن اغبد اىل اختيمرىم حبمل يضيق

 عن مسؤولية اعبمين بسببو يكون وال اؼبسؤولية تعدم ال ي الظروف من ظرف اعنو ،، جسيم بضرر االصمبة او اؽبالك غًن
 اذا اؼبكره عن كليم اؼبسؤولية يرفعون ال القواعنٌن شراح من العممة النظرية اصحمب ان غًن القمعنون فقهمء اكثر عند جنميتو

 االكراه لداعي يستجب مل ان الضرر من يلحقو مم عنفسو الضرر يف تسموي جريبة على اقدم
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 عقمب عدم على القواعنٌن من كثًن عنص وقد اعبريبة الصل اؼبقرر العقمب من  اقل بعقمب معمقبتو يرون وامبم         
 القمعنون ومنو اقمربو احد جسم او عنفس وقمية او جسمو سالمة او عنفسو لوقمية االكراه عنتيجة اؼبرتكبة جريبتو على اعبمين

 عنفسو وقمية ضرورة حملة ارتكمهبم اىل اعبمتة جريبة ارتكب من على عقمب ال:" اؼبمدة عنصت حيث 61 اؼبمده يف اؼبصري
 منعو قدرتو يف وال حلولو يف دخل ارادتو ال يكن ومل. بغًنه او بو الوقوع وشك على النفس على جسيم خطر من غًنه او

 (.1" ) اخرى بطريقو
 

 او ممديو قوة اعبريبة ارتكمب على اكرىتو من جزائيم يسمل ال."62 اؼبمدة يف عنو اؼبسؤولية رفع العراقي القمعنون كذلك    
 (.2")دفعهم يستطع مل معنويو

 
 اؼبسؤولية مواعنع من ممعنعم كالنبم واعتبمر اؼبعنوي واالكراه اؼبمدي االكراه بٌن سموى قد العراقي القمعنون وان         

 اعبمين استطمعة يف يكون ال وان اعبمين لدى االختيمر حبرية تذىب ال ي اعبسممة من درجة على يكوعنم ان بشرط اعبنمئية
 . مسؤوال كمن واال مالفمتو على يعمل لكي منهمم كل سبب توقع

 
 الركن فينعدم حريتهم تفقد توافرىم من الرغم على االرادة الن اؼبعنوي االكراه توافر اذا اؼبسؤولية اعنعدام اسمس ان        
 ال بو اؼبهدد االذى ربمل معنويم اؼبكره وسع يف بمعنو للقول ؾبمل وال  اعبنمئية اؼبسئولية تقوم ال وبملتميل للجريبة اؼبعنوي
 (.3) عملو منو طلب الذي العمل جتنمب

  
 بمختطمف ربصل السرقو يف يتحقق االكراه ظرف بمن النقض ؿبكمة ،قضت1939لسنة2183 اؼبرقمة القضية يف

 واعنتهت منو، االختطمف ؿبمولة اثنمء عليو اجملين عند والتنبو اؼبقمومة قوة عطل ممدي عنف اعبمين من وقع اذا اؼبسروق،
 عليو، اجملين معمقبة ؾبرد على مقصور اؼبتهم من وقع ادا امم عليو، اجملين على اعبمين بتغلب اؼبقمومة ىده
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 اؼبشدد االكراه ظرف يتحقق فال عليو اجملين عند اؼبقمومة قوة تنبو قبل بو والفرار منو، اؼبسروق الشي واختطمف  
 (.1)للعقوبة
 بمعتبمره االتية اؼبواد يف عليو وعنصت للعقوبة اؼبشددة الظروف من االكراه اعتربت العقمبية القواعنٌن من العديد ان       

 (.2.)واذاللو عليو اجملين مع خمصو قوة يبثل
 اؼبمدة يف اؼببينة التشديد  الظروف احد فيو توافرت او اغبيلة او االكراه بطريق اػبطف وقع ادا("422)اؼبمدة        

 اؼبخطوف كمن ادا سنو عشر طبس عن تزيد ال مدة والسجن اعنثى اؼبخطوف كمن ادا السجن العقوبة تكون(421)
 "دكرا

 يعمقب العمر من عشر الثممنة اسبت اعنثى اغبيلة او االكراه بطريق غًنه بواسطة او بنفسو خطف من("423)اؼبمدة       
 "سنو عشر طبس على تزيد ال مدة بملسجن
 ان ىي تعذيبم او ممدي اكراه اؼبرتكب الفعل والعتبمر واؼبعنوي، اؼبمدي االكراه على يشتمل اؼبتهمٌن تعذيب وان         

  قصد عن التعذيب يرتكب ان عقلي، او جسدي شديد امل اىل االكراه يؤدي
 على للحصول الوسيلة ىو االكراه كمن وان اكراىم االعرتاف على للحصور اؼبتهم تعذيب هبوز ال حيث        

 او خداعية حيلة او لغش او معنوي او ممدي االكراه ؿببوس او عليو مقبوض شخص اي ىبضع ان هبوز ال االعرتاف
 من ال ي االخرى اؼبواد من اي او ـبدرة ؿبمليل اعطمؤه هبوز ال كمم مغنمطسي لتنومي او مطولة ستجوابمت ال او الوبمء

 بواسطة عليو اغبصول ًب للمتهم اقرار كل ان سبييزه او ذاكرتو يف تؤثر او التصرف يف حريتو تشل او زبل ان طبيعتهم
 اثنمء ضده كمدلة تقديبهم هبوز ال االقرار ىذا مثل على ترتتب ال ي االثبمت عنمصر كل وكذلك اؼبمنوعة الوسمئل احدى

 .احملمكمة
   االعرتاف على غبملو تعذيبو او اؼبتهم اكراه على ترتتب جزاءات ؾبموعو قرر اؼبصري اؼبشرع ان      

 اؼبمدة عنصت حيث معنويم، او ممديم االكراه كمن سواء اكراه عنتيجة كمن اذا االعرتاف بطالن ىو: االجرائي اعبزاء-1
 االكراه وطمة ربت الشهود او اؼبتهمٌن احد من صدر اعنو يثبت قول كل: "..اعنو على اعبنمئية االجراءات قمعنون من 312

 .االكراه قدر كمن مهمم العمم النظمم من البطالن وىذا" عليو يعول وال يهدر بو التهديد او
 جريبة كوعنو اىل بمالضمفة فيهم تؤثر او االختيمر يف اؼبتهم حرية تقهر وال ي اؼبختلفة بوسمئلو االكراه يعد:  التمدييب اعبزاء-2

 (.3) جنمية
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 الثاني المطلب
 االسالمية الشريعة في الجنائية المسؤولية على االكراه اثر

 حرية يف يؤثر الرضم يعدم الذي فمالكراه االخر البعض عند وتفسده البعض عند الرضم تعدم االكراه اعنواع كل        
 جرائم يف الشرعي التكليف يسقط ال االعنسمن اختيمر على التمثًن وان عنمقصم هبعلو االختيمر يفسد الذي واالكراه االختيمر

 وتبقى العقوبة ترفع االخر البعض ويف مرتكبو عن اعبنمئية اؼبسؤولية ويرفع الفعل يبيح اعبرائم البعض يف االكراه بينمم القتل
  اعبنمئية اؼبسؤولية
 ويكون عملو عن مسؤوال االكراه عليو وقع الدي الشخص ،ويبقى لو اثر ال جريبة ارتكمب على االكراه         

 هبم يرخص اواو يبيحهم وال االكراه عليو يؤثر ال اعبرائم من النوع فهدا الوالدين ضرب او والبرت واعبرح القتل اشبم،كجرائم
 هبمع حبيث بو يرخص وال يبمح ال فملقتل غًنه بقتل قبمتو جواز لعدم لالكراه خضع ؼبن التبمح جريبة االعنسمن فقتل

 يبيحو وال فيو مرخصم الفعل هبعل ال االكراه الن الذكر، اعنفة اعبرائم يف العقوبة على االرادة تمثًن عدم على الفقهمء
 يرفع ال اؼبلجئ فمالكراه. يسًن ضرر بمحتممل النفس عن الكثًن الضرر دفع ىو بمالكراه االٍب وزوال الرتخيص يف فمالسمس

 تقتلوا وال" تعمىل بقولو(.1) وعمال الفقهمء بمتفمق مهلكم ضربم او قطعم او قتال اعبريبة كمعنت ادا اؼبكره عن العقوبة
 (.2")بمغبق اال اهلل حرم ال ي النفس

 ابو يرى التمم االكراه بسبب الواقع القتل ان تممم او عنمقصم االكراه كمن سواء االكراه بسبب القتل هبوز ال            
 وال الراء بفتح  اؼبكره عن القصمص يصرف التمم االكراه ان االمممية والشيعة والزيدية الشيبمين حسن بن وؿبمد حنيفة
 ام ي عن رفع" وسلم عليو اهلل صلى لقولو القصمص يتحمل الدي فهو االكراه صمحب امم التعزيز سوى شيئم عليو يوجب
 ،فال اغبنفية عند اؼبكره يد يف الة يعترب فمعنو غًنه قتل على الصيب اكره اذا(. 3")عليو استكرىوا ومم والنسيمن اػبطأ

 وعنصف(بملكسر)اؼبكره على القصمص وجوب اىل اؼبملكية وذىب(بملكسر)اؼبكره على القصمص وامبم دية وال قصمص
 وال عندىم الة اعترب فبيز غًن كمن فمن اؼبميز وغًن اؼبميز الصيب بٌن التفرقة اىل الشمفعية وذىب الصيب، عمقلة على الدية
 وذىب اؼبكره، على والقصمص عمقلتة على الدية عنصف فيجب  فبيزا كمن وان اؼبكره على القصمص وهبب عليو شي

 هبب ال قول ويف(بملكسر)اؼبكره على والقصمص عليو قصمص فال غًنه قتل على اكره اذا اؼبميز غًن الصيب ان اىل اغبنمبلة
 ـبطئ الشريك على قصمص وال اؼبخطئ شريك(بملكسر)واؼبكره خطم الصيب عمد الن اكرىو من وعلى عليو ال القصمص

 (.4)اؼبميز الصيب على هبب وال اؼبكره على القصمص هبب فال فبيزا الصيب كمن ادا امم
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 القتل بمشر من على القصمص ان عندىم الراجح الراي يف االمممية والشيعة حنيفة اىب اصحمب من زفر يرى        

 فتشبو عنفسو الستبقمء ظلمم يقع قتلو والن ومشمىدة حقيقة منو يقع القتل الن وذلك االكراه عليو يقع من وىو بملفعل
 مل لو اذ قمتل اعنو على يدل ىذا واشبو بملقتل يمٍب مكرىم كمن وان والعنو ليمكلو ـبمصة يف شخصم يقتل من حمل حملو
 القصمص سقوط يوسف ابو ويرى اؼبؤبد، اغببس ىو الشيعة عند-الراء بملكسر– اؼبكره وعقمب اشبم كمن ؼبم قمتال يكن
 اذ القتل يف سبب ىو وامبم حقيقة بقمتل ليس-بملكسر– اؼبكره الن كليهمم. بملفتح. واؼبكره -بملكسر– اؼبكره عن

 صمحب على هبب ال ان االوىل فمن حنيفة ابو يرى كمم القصمص عليو هبب مل ان ،وىو اؼبكره ىو حقيقة القمتل
 على اؼبكره ضبلو وجو من االكراه صمحب اىل واضيف القتل أٍب حىت وجو من اؼبكره اىل مسند القتل ،والن ايضم االكراه
 وجوب واغبنمبلة والشمفعية اؼبملكية ،ويرى للقصمص الصمرفة الشبهة يبعث الرتدد وىذا االثنٌن بٌن االسنمد فيرتدد اعبنمية

 (.1)واؼبكره اؼبكره من كل على القصمص
 ىذا شريكمن الهنمم صبيعم قتلهمم هبب اعنو واؼبملكية اغبنمبلة قمل فقد فقتلو شخصم يقتل ان على رجل اكره اذا         

 للدممء احقن ذلك وان عمدة تقتل الىت كماللة وكمن القتل قصد كليهمم ان الراى ذلك وحجة بملفعل وذلك بمالمر
 القصمص ان الثمين والقول الشمفعي قول ىذا من وقريب الدممء وبل ال االكراه وان العقمب فمستحق بفعلو معتد وكالنبم

 اؼبلجئ االكراه ىو اكره من دم فيو يستبمح الذى واالكراه وؿبمد حنفية اىب قول وذلك بمشر من على ال اكره من على
 ويفسد ورضمه ارادتو تلغى اذ اكرىو من يد يف كماللة اؼبكره هبعل االكراه من النوع ذلك الن كبوه او بملقتل يكون الذى

 (.2) اكره ؼبن اؼبطلقة االرادة وتكون االختيمره
 اكراه)ملجئ غًن ام( تمم اكراه) ملجئ االكراه كمن سواء ذاهتم يف قمئمة جريبة االكراه تعد الغراء الشريعة ان        

 ان فيو شك ال وفبم النفس على احملمفظة الشريعة اغراض اىم ومن الغًن على اعتدى -الراء بكسر– اؼبكره الن( عنمقص
 قد امرا على شخصم اكره فمن  الدين يف فتنة الدينية احملرممت على واالكراه النفس على اعتداء ىو اعبريبة على االعتداء

 (.3)  الدين على بمالكراه اعتدى فقد دينو حرمو
 

 خوفم او اؼبكره لتهديد استجمبة القتل ارتكبو اى اؼبكره غًن قتل ىو االكراه حملة يف القتل ابمحة بعدم واؼبقصود        
 سبيل ال كمن مىت عبريبتو ودفعم ػبطره اتقمء الشريعة اجمزتو فممر  ذاتو اؼبكره قتل امم بملقتل وعيده كمن ولو وعيده من

 مشروع غًن حمل اعتداء كل من اؼبمل او العرض او النفس غبممية شرعي واجب االعتداء دفع ان ذلك بملقتل اال لدفعو
 على
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 عليهم كمم بملقتل اال دفعو تستطع ومل مثال عنفسهم على امراة رجل اراد فمذا لدفعو االزمة بملقوة ذلك يكون ان        
 ال فمالكراه ؿبرمم يبقى الفعل ان اال والعقوبة اغبكم من فيعفي عنفسو عن االذى دفع اؼبكره يقصد(.  1) تقتلو ان شرعم
 كمن اذا اال فعلو عن يسمل ال واؼبرء صحيحم اختيمرا لو ـبتمرا وال عنو راضيم الفعل يمٌب ال اؼبكره ان ذلك وعلة يبطلو
 عقمب فال الغًن ممل واتالف والسب القذف كجرائم الفمعل على عقمب فال االختيمر او االدراك اعنعدم فمذا ـبتمرا مدركم
 واالعنتشمر اعنتشمرا اال يزين ال الرجل ان حيث الرجل زعنم يف الفقهمء واختلف ، عمال فعلهم على االعنسمن اكره اذا عليهم
 الفقهمء بمتفمق عليهم عقوبة فال الزعنم على اؼبكرىو اؼبراة ،امم العقوبة وعليو مكره غًن فهو زعنىم فمذا الشهوة على دليل

 االختيمر اعنعدام الن العقوبة من يعفى ولكنو الزعنم فعل يبيح ال فمالكراه ؿبرمم يبقى عملهم ولكن اغبد عنهم يدرا حيث
(. 3")الرحيم غفور اكراىن بعد من اهلل فمن يكرىهن من" تعمىل لقولو(.2) العقوبة ورفع اعبنمئية اؼبسؤولية اعنعدام يعين

 منهم اؼبتمخرين اال اغبنفية من الفقهمء صبهور يرى حيث االعرتاف على غبملو اؼبتهم اكراه جواز مدى يف الفقهمء اختلف
 فقد االكراه عن النمتج االعرتاف ويستبعدون واعية حرة ارادة عن االعرتاف صدور يشرتطون وىؤالء والنميلة والشمفعية

 يصح ال اؽبندية الفتموى يف وجمء بصحتو بعضهم فمفىت مكرىم السمرق اقر اذا اال بمطل اؼبكره اقرار احملتمر ود يف جمء
 (.5" )بماليبمن مطمئن وقلبو اكره من اال:" تعمىل لقولو(.4)عليو اكره دبم اؼبكره اقرار يصح وال اؼبكره اقرار
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 الخاتمة
 :والتوصيمت النتمئج من وتتكون االسالمية والشريعة القمعنون يف االكراه ؼبوضوع العرض ىذا بعد    
 -:النتائج: اوال

 على اغبممل يقدر بتخويف عنو يبتنع فعل على الغًن ضبل" كوعنو عن ىبرج ال االسالمي الفقو يف االكراه مفهوم ان.1
 منو، خمئفم الغًن ويصًن ايقمعو

 عنمقصم، او تممم االكراه كمن سواء حق بغًن الغًن على االعتداء جرائم ابشع من االكراه ويعترب.2
 اختيمره، حرية ضعف او ارادتو اعنعدام بسبب اعبزائية(الراء بفتح) اؼبكره مسؤولية اعنعدام االكراه ربقق على يرتتب.3

.                          ذلك خالف على القمعنون ينص مممل وقعت ال ي اعبريبة بعقوبة( الراء بكسر) اؼبكره يعمقب
 اؼببمشرة حكم لو يكون التسبب وجو على شخص حيمة على التعدي ىو اوؽبمم وجهٌن، من ظممل االكراه صمحب ان.4

 .رضمه دون القتل جنمية يف ليوقعو والوعيد بملتهديد وتوجيههم اؼبكره ارادة على التسلط ىو ،وثمعنيهمم
 

  -:التوصيات: ثانيا
 مسلوبم كمن او االرادة ـبتل وىو فعال اتى فمن والقمعنون العدالة ومبمدئ يتفق منطقي امر العقمب من اؼبكره اعفمء ان. 1

 العنو ذلك اىل وبتمج ال واؼبكره للمجرم مصلحة تكون ان العقوبة اىداف فمن للعقوبة ومستحقم اشبم يعترب ال فمعنو ايمىم
 .رضمه بدون عنو جربا اعبريبة ارتكمب اىل اضطر شخص

 يتوىل القمضي اىل يرتك القتل من النوع ىذا عقمب ان عنرى لذلك بمألكراه قتل عنسميو ان يبكن مستقل عنوع من قتل اعنو.2
 . الدية او تغرمي او حبس من اجتهمده وفق تقريره

 حبملة اؼبتعلقة القرارات وخمصة القمعنوعنية النمحية من دقيقة وغًن متنمقضة احيمعنم العراق سبييز ؿبكمة قرارات بمن عنرى. 3
 .                                                االكراه

 االكراه حملة لتحقق اعبزائية اؼبسؤولية بمعنعدام اػبمصة اغبكم قرارات تسبب مل العراق يف اعبزائية احملمكم من كثًنا ان.  4
 .كمفية بصورة

 كمم لتقرأ العراقي العقوبمت قمعنون من(62)اؼبمدة تعديل عنقرتح االكراه تأثًن ربت ترتكب ال ي اعبرائم تقليل اجل من. 5
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