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 المبحث الثالث
 االكراه

,  26تناول قانون العقوبات العراقي االكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية في المادة      
 العتبار االكراه احدى الموانع :ال بد من توافر الشروط التالية  ومن دراسة ىذه المادة يتبن انو

 وقوع االكراه عمى المكره -1
قوة من شأنيا ان تشل ارادة الشخص او تقيدىا الى درجة كبيرة بانو  باإلكراهيقصد     

 اه , واالكراه نوعان مادي ومعنوي :عن ان يتصرف وفق لما ير 
ىو كل قوة مادية توجو الى الشخص ال يستطيع مقاومتيا ومن شأنيا  االكراه المادي

سواء كانت  وة بمصدر ىذه الق ةوال عبر  ان تعدم اختياره وتؤدي بو الى ارتكاب الجريمة
 الطبيعة او فعل حيوان او ناشئة عن فعل انسان .

 ا كانت القوة ناشئة عن فعل انساناذبان االول  ويميز بين االكراه المادي والقوة القاىرة
وبذلك يكون المسؤول عن الجريمة ىو من استعمل القوة ال من كان مجرد الة في يده , 

ت القوة ناشئة عن فعل الطبيعة او فعل حيوان وىنا اما القوة القاىرة فتشمل حالة اذ كان
 يوجد من ىو مسؤول عن الجريمة . ال

ويقصد بو كل قوة معنوية توجو الى الشخص ال يستطيع مقاومتيا  االكراه المعنوي
ومن شانيا ان تضعف االرادة لدرجة حرمانو من االختيار وتؤدي بو الى ارتكاب 

موجو الى شخص  بأذىيحل بالجاني او ان بشرط  , ويقع عادة بطريق التيديد الجريمة
 اخر ييم الجاني امره .

في ان وسيمة االول ىي قوة معنوية وىي  ويتميز االكراه المعنوي عن االكراه المادي    
, كما ان المكره في يحتفظ بقدر من حرية ال يصدر اال عن انسان  والتيديد , وان

المادي فان وسيمتو ىي قوة مادية , وقد  االختيار او تنعدم حرية اختياره , اما االكراه
 , وانو يعدم حرية االرادة .يصدر من انسان او حيوان او جماد 

توافر اع المسؤولية الجنائية ال بد ان يواالكراه المادي والمعنوي حتى ينتج اثرىما في امتن
 ما : ى شرطان
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 فال يستطيع تبعا بحيث يفقد االختيار لدى الجاني تماماً  جسيماً  ان يكون االكراه   -أ

من االختيار خرج االمر  ءيبشفاذا احتفظ الجاني ,  لذلك تجنب ارتكاب الفعل الجرمي
وانما لمعوامل  التأثيرال يوجد معيار موضوعي لتحديد درجة ًا , و عن كونو اكراى

من االكراه يكفي لشل الشخصية والظرفية اىميتيا في ذلك , فاذا ما تعرض لو الشخص 
 .من المسؤولية واال كان مسؤوالً  ارادتو اعفي

  . وتى يعمل عمى مالفاتان ال يكون في استطاعة الجاني توقع سبب االكراه ح -ب
 

 فقد المكره لحرية االختيار  -2
في ذاتو  فاإلكراهترتب عمى االكراه من فقد االختيار , تمتنع المسؤولية بسبب ما ي   

من المسؤولية الجنائية , حيث ان فقد االختيار ىو عمة منع المسؤولية , فان  ليس مانعاً 
 .يبقى مسؤوال عن افعالو  وفان, لم يفقد المكره اختياره بسبب ما وقع عميو من اكراه 

 رتكاب الجريمة معاصرة االكراه ال  -3
ومضمونو ان يكون ارتكاب الجريمة قد وقع في المحظة التي كان فييا الشخص     

تفادي  صفانو يمكن لمشخ وبخالف ذلكالقوة المادية او المعنوية ,  تأثيرواقعا تحت 
 ر بااللتجاء الى السمطة العامة .الضر 

المسؤولية وترتب فاذا تحققت الشروط الثالثة المتقدمة تحقق االكراه كمانع من موانع 
    عميو عدم مساءلة الجاني عن جريمتو جنائيًا 


