
  االكراه كمانع من موانع المسؤوليه الجنائيه
 من خالل تلك الماده  و عقوبات٦٢كره في الماده شرع العراقي تكلم عن االمال

   :توافرالشروط التاليهي  ان تطبيقا لها يتبغيي هانه يشترط المتناع المسؤولد، نج
  :وقوع اكراه على المكره  _ ١

 ها الى درجةشخص او تقييدة الشل اراد االكراه هو عبارة عن قوة من شانها ان ت
 ينصب  كبيرة عن ان يتصرف وفقا لما يراه ، واالكراه هو عارض نفسي واثره

  :على االختيار وهو نوعان 
 الى الشخص  ، واالكراةالمادي هو كل قوة مادية توجه معنوياكراه مادي واكراه

  ،ى ارتكاب الجريمة ال يستطيع مقاومتها ومن شانها ان تعدم اختياره وتؤدي بهال
 تقطع سيل المواصالت  الطبيعة كالسيول التيبرة بمصدر هذه القوة فقد تكونوالع

 وقد تكون ناشئة عن فعل حيوان بشخص على اخر فيقتلهاو العاصفة التي تلقي 
 ولكي ينتج االكراة المادي اثرة ويؤدي الى  ،وقد تكون ناشئة عن فعل انسان

  :  فال بد من امنتناع المسؤلية الجنائية
    ٠لدى الجاني تماما بحيث يفقد االختيار جسيما  ان  يكون-ا

اتة واال وقع سبب االكراة كي يعمل على مالفت ان اليكون في استطاعةالجاني -ب
كل قوة معنوية توجه الى الشخص فهو  اما االكراة المعنوي ا ، لوكان مسؤ

لدية الى درجه يحرمها ان تضعف االرادة   شانها و من اليستطيع مقاومتها
 الى ارتكاب الجريمة ويقع في الغالب بالتهديد بشر ينزل  ويؤدي بهاالختيار
االم بقتل ابنها اذا لم تزور لة وثيقة تخرج  اذا لم يرتكب الجريمة كن يهددبالجاني 

تة قوة لي المعنوي وسي فان االكراه الماداالكراة المعنوي يتميز عن االكراهو
ال اع واالكراه المعنوي اليق  ، فهي قوة مادية اما وسيلة الثانيهديدتالية وهي معنو

 كالحيوان او لمادي يقع  من االنسان او من غيرهمن قبل االنسان بينما االكراة ا
الكراه المعنوي يبقى  بينما في ا المادي يعد حرية االختيارد ، و االكراهالجما

بين ان  يخييره بين امريين  الغالب فيالمكره يحتفظ بقدر من حرية االختيار النه
 ما ويشترط ذ ما يطلب منه ويرتكب جريمة به وبين ان ينفهددميتحمل االذي ال

   : مايشترط باالكراه المادي من باالكراه المعنوي نفس



اليستطيع  بحيث يفقد االختيار لدى الجاني و ان يكون على درجه من الجسامة-أ
جد معيار موضوعي لتحديد درجة  واليو ،ل عنهاأأل يسأتجنب ارتكاب الجريمه و

صية خلعوامل الشل وانما اعل حرية اختياره ان يفقد الف الذي من شانهثيرالتأ
شخص اهميتها في ذلك ، لذلك فان تقدير االكراه في روف المحيطة بالجاني الظو

ض  ، فان كان مايعريةئ هي الفكرة التي تبنتها التشريعات الجناعلى حدهكل فاعل 
ال كان اي من المسؤولية ويعفي لشل ارادتة هو أفله الشخص من اكراه يك

  ٠مسؤوال
ته اه كي يعمل على مالف الجاني توقع بسبب االكرا ان اليكون في استطاعة-ب 
   ٠ال كان مسؤوال او
  : االختيار  فقد المكره لحرية-٢

ن لالختيار وهذا  من فقدااالكراه ان المسؤولية الجنائيه تمتنع بسبب مايترتب على 
عت وامتنعت المسؤوليه ولواله لما ارتفهو العله في منع المسؤوليه الجنائيه 

 فقدان المكره مسؤوليه الجنائيه مالم يترتب عليهحد ذاته ليس مانعا من الفاالكراة ب
 اختياره فان المكره ه ولكن المكره لم يفقدار ، لذلك فاذا وقع االكلحريه اختياره
   ٠نع عنه المسؤوليه الجنائيهتن افعاله والتم عيبقى مسؤوال

  : الرتكاب الجريمة اهكرمعاصرة  اال -٣
لشخص ا  و  ارتكاب الجريمة قد تمان مضمون هذا الشرط يتمثل في ان يكون

المادية او المعنوية بالحاق االذى به  اذا لم يقدم على واقعا تحت تاثير القوة 
غير ذلك التتوافر الحكمة في عدم  ، الن ب ارتكابهاارتكاب الجريمة المطلوب منه

و   ،صهتخث يمكن تفادي االذى او الضرر باللجوء الى السلطات الم حي ،المساءله
ن موانع المسؤوليه اذا توافر الشروط المذكوره اعالة توافر االكراه باعتباره مانع م

القانون هذا وان   ،جريمته جنائياالجنائيه وترتب علية عدم مساءله الجاني عن 
 من االمعنوي واعتبار كالهما مانع ي واالكراه بين االكراه المادالعراقي قد ساوى

 الجسامه التي تذهب  من على درجةا ان يكونشرط بيه ؤوليه الجنائموانع المس
   الجاني توقع سبب كل منهمالدى الجاني وان اليكون في استطاعةريه االختيار بح

         ٠ن مسؤوالكا اته وااللكي يعمل على مالف



          
                                                      


