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 يـرعـاع الشــالدف

يعرف الدفاع  الشرعي بانو تولي الشخص بنفسو صد االعتداء الحال بالقوة الالزمة لتعذر االستعانة      
بالسمطة لحماية الحق المعتدي عميو , وحق الدفاع الشرعي حقًا عامًا يقرره القانون في مواجية الكافة 

دواعيو قانونية واالستناد في عدم العقاب بحالة الدفاع يقوم عمى حق , ويقابمو التزام الناس باحترامو 
ولذلك قيل بان المدافع دفاع عن النفس او المال ىو ذاتو دفاعا عن المجتمع ومصالحو , فال, واجتماعية  

 ال يستعمل حقا فقط وانما يمارس واجب اجتماعي.

 

 شروط الدفاع الشرعي 

ان شروط الدفاع الشرعي منيا ما يتعمق بالخطر المراد رده ومنيا ما  (ع ع 24) يظير من نص المادة
 يتعمق بفعل الدفاع 

 الشروط المتعمقة بالخطر  -1
ء كانت موجية ضد النفس او تمثل بخطر االعتداء الناتج عن جريمة سواي: و  وجود الخطر - أ

ية فاعمو فال تعمق امرىا بالمدافع نفسو او بغيره , والعبرة بوصف الفعل ليس بمسؤولالمال 
يشترط ان يكون فاعل الخطر مسؤول جنائيا حيث يجوز ممارسة الدفاع ضد المجنون 

 والمكره والصغير.
: بمعنى ان تكون ىناك ضرورة انية لمدفاع وال يمكن صد الخطر اال  ان يكون الخطر حالا  - ب

 المجوءيمكن  وألنبارتكاب جريمة , فال يجوز التذرع بالدفاع الشرعي اذا كان الخطر مستقباًل 
ويعتبر الخطر  ال يبقى محل لمدفاع اذا وقع الفعل وانتيى ,الى حماية السمطات , كذلك 

, واالصل في الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي ان يكون  اًل اذا كان وشيك الحمول ايضاً اح
وفقا لمراي الراجح يمكن قيام حالة الدفاع  خطرًا حقيقيا ال مجرد ظن او توىم , ولكن استثناءا

وان كانت الخطر وىميا متى ما كانت الظروف والمالبسات تمقي في نفس  ىالشرعي حت
  المدافع بوجود خطر جدي وحقيقي موجية اليو .

 
: بمعنى ان الخطر ال يستند الى حق او الى امر صادر ان يكون الخطر غير مشروع -جـ

ون , مما يترتب عميو ان قيام الشرطي بالقبض عمى متيم صادر عن السمطة او من القان
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ية جراحية  ال يكون جريمة وبالتالي ال بيب بأجراء عممبحقة امر بالقبض صحيح او قيام الط
 . الدفاع تجاىو توجيو يجوز

 
 الشروط المتعمقة بفعل الدفاع :  -2

اال في حالة العجز : فال يمكن ان يمجأ الى اباحة الجريمة  ان يكون فعل الدفاع ضرورياا  - أ
, والراجح فقيًا ان المعتدى عميو يمكن ان يمجا الى القوة حتى ولو  عن منع المعتدي بغيرىا

 كان باستطاعتو تفادي الخطر باليرب الن الدفاع حق واليرب امرًا شائنًا .
 

: بحيث ال تكون االفعال المرتكبة  العتداءان يكون فعل الدفاع بالقدر المتناسب لصد  - ب
لمدفاع اكثر حدًا من خطر االعتداء وال تسبب ضررًا اشد من الضرر المحتمل وقوعو من 
الخطر , ومساءلة التناسب بين فعل االعتداء وفعل الدفاع ال يقصد بيا المساواة التامة من 

وفقًا لمظروف والمالبسات  حيث القدر فيي مساءلة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع
 التي احاطت بالواقعة 

 

 قيود الدفاع الشرعي                              

 :قيد المشرع حق الدفاع الشرعي من جيتين 

  من حيث مباشرة حق الدفاع الشرعي -1
يمنع مباشرة الدفاع الشرعي ضد افراد السمطة العامة اثناء قياميم  (ع ع 24)وفقًا لممادة 

ير غبواجبات الوظيفة وفقًا لمقانون لتخمف شرط جوىري من شروطو وىو صفة العمل 
 , ولكن ما الحكم فيما اذا تخطى رجل السمطة العامة حدود وظيفتو؟ المشروع )الجريمة( 

الشرعي ضد اعمالو ولكن قانون العقوبات  فالقواعد العامة في ىذه الحالة تبيح الدفاع
صيانة واحتراما لرجل السمطة ,العراقي استثنى ىذه الحالة ايضا من القواعد العامة 

وألعمالو عمى شرط ان يتوفر حسن النية عند تخطيو حدود الوظيفية وان ال يخشى من 
لمدافع فعمو حصول الموت والجروح البالغة , ويكون اثبات سوء النية عمى عاتق ا

 ويخضع لتقدير محكمة الموضوع . 

  


