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 المبحث الرابع
 حالة الضرورة

بحالة الضرورة ىو ان يجد االنسان نفسو في ظروف تيدده بخطر ال سبيل يراد     
, وتسمى تمك الجريمة بجرمية الضرورة , والغالب في  الى تالفيو اال بارتكاب جريمة

 حالة الضرورة انيا ليست ثمرة عمل االنسان وانما ىي وليدة قوى الطبيعة , وتتفق حالة
سبيال لمخالص من الشر المحدق بو مع االكراه المعنوي في ان الجاني ال يجد  ةر رو الض
, ولكنيا تختمف عن االكراه في ان االخير ييدد الجاني بالشر من الجريمة  بسموك اال

ديد , اما في حالة الضرورة سموك الجريمة فيرتكبيا خوفا من التي مىقبل المكره لحممو ع
فانو يرتكب الجريمة من نفسو بغير ان يقصد احد الجاءه الييا , لذلك فان حرية االختيار 

 تضيق عند االكراه المعنوي اكثر مما تضيق في حالة الضرورة .
 

 حالة الضرورة في قانون العقوبات العراقي 
منو , ومن دراسة  36دة تكمم قانون العقوبات العراقي عن حالة الضرورة في الما     

 ىذه المادة يظير ضرورة تحقق مجموعة شروط لقيام حالة الضرورة :
 وجود خطر جسيم  -1

ويعرف الخطر الجسيم بانو الخطر الذي من شأنو ان يحدث ضررا ال يمكن    
الجريمة التي طر الجسيم ىو منطقي الن وجود الخ طشر  , جبره اال بتضحيات كبيرة

رتكب في حالة الضرورة توجو الى شخص بريء وليس شخصا معتدي كما في ت
درجة من  مىالدفاع الشرعي , لذلك ال يشترط القانون في الدفاع ان تكون الجريمة ع

 الجسامة , مما يترتب عميو ان الخطر اليسير ال يكفي لقيام حالة الضرورة .
 ان يكون الخطر حاال )محدق( -2

وع او كان االعتداء وشك الوق مىاالعتداء الميدد بو عكان  طر حاال اذاعد الخوي    
اذا كان االعتداء الميدد بو  غير حال فيعد الخطر , م ينتيي بعد قد بدأ ولكن ل

مستقبال او كان االعتداء قد تحقق بالفعل وانتيى وبتمك الحالتين ال يحقق الشرط 
رة , ومعيار تحقق صفة الحمول في الخطر ىو ان يكون السير العادي حالة الضرو 
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او االحتمال بان يتحول الوضع الذي يواجو المتيم نحو اليقين  مىميددا ع لألمور
 الى مساس فعمي .

, فالخطر الوىمي ال يصمح اساسًا لحالة الضرورة , ومع ذلك  واالصل ان يكون الخطر جدياً     
ا كان لدى الشخص من االسباب الجدية حسب الظروف والمالبسات ما يعتد بالخطر الوىمي اذ

 يدعوه الى االعتقاد بحمول خطر.

 ان يكون الخطر ميددا النفس او المال -3
الذي يصيب مجموعو الحقوق  ىو الخطرويراد بالخطر الذي يصيب النفس    

ار , بالنفس كحق الحياة وحق سالمة الجسم وحق الحرية والشرف واالعتب المتصمة
ىو الخطر الذي يصيب مطمق المال سواء كان  ويراد بالخطر الذي يصيب المال
ىذا الشرط حتى لو ىدد الخطر شخصًا ويتحقق , عقار او منقول قيميًا او مثميًا 

في نفسو او مالو , ويخرج من معنى الخطر ما يكون منو مشروعًا غير الجاني اخر 
كالة الجندي بالحرب ال يجوز ان يدفع مسؤوليتو عن  بو قانوناً  مأموراً بان يكون 

 الفرار بتوافر حالة الضرورة .
 الشخص دخل في حمول الخطر  إلرادةاال يكون  -4

فميس من المنطق ان يرتكب االنسان امرًا مجرمًا ثم يرتكب جريمة لمنجاة مما     
 ,الخطربفاذا كانت ارادة المتيم قد اتجيت الى تحقيق الوضع الميدد احدثو بيده , 

فمعنى ذلك انو توقع حمول الخطر وبالتالي كانت باستطاعتو ان يتدبر وسيمة 
, ويترتب عمى ذلك انو اذا لم يكن قوق غيره مس حعمى نحو ال يالتخمص منو 

, طر غير عمدي ىذا الخطر بسبب خ الخطر انما نشأ الجاني دخل في حمول إلرادة
فيما لو تسبب المتيم في حمول الخطر ولكن لضرورة اومن باب اولى تتحقق حالة 

ن الخطر حقيقيًا لتحقق حالة الضرورة الن حالة بفعل مشروع , وال يشترط ان يكو 
, فالخطر الوىمي عمى االرادة  التأثيرالضرورة تعتمد عمى اسس نفسية مردىا الى 

 ينفي المسؤولية الجزائية .الذي يكون االعتقاد بو مستندا الى اسباب معقولة 
  أخرىيقة ان ال يكون في استطاعة الشخص دفع الخطر بطر  -5

دفع الخطر بفعل اخر  باإلمكانفحالة االضطرار ال يكون ليا محل اذا كان     
ل سواء كان ىذا الفعل مباحًا او كان فعال يشكل جريمة بشكل اخف , فكون الفع
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شرط ضروري لمنع لدفع الخطر والتخمص منو  سيمة الوحيدةو لب ىو امرتكالالجرمي 
المسؤولية بالنسبة ليذا الفعل وخالفو ال وجود لحالة الضرورة , وتقدير ما اذا كان 
الجاني يستطيع تفادي الخطر بوسيمة اخرى امر تقدره محكمة الموضوع مراعية حالة 

 الجاني الشخصية وظروفو وقت الجريمة .
 مع جسامة الخطر  ان يكون الفعل المرتكب متناسباً  -6

ويراد بالتناسب ىو ان يكون الفعل المرتكب اقل االفعال التي من شأنيا درء    
لشرط الزم ذا اوالراي الراجح فقيا ىو ان ى,  والتي كانت في وسع المتيمالخطر 

فيو شرط مستفاد  ة سواء ورد ذكره في النص القانوني او لم يردلتحقق حالة الضرور 
 لمتخمص من الخطر . الوحيدة راط كون الفعل ىو الوسيمةمن اشت

جميعيا قامت حالة الضرورة وتحقق تبعا لذلك االثر فاذا توافرت ىذه الشروط     
المترتب عمييا وىو امتناع المسؤولية الجنائية عن الفعل المرتكب , والقول بتوافر 

, مع قاضي محكمة الموضوع نوافرىا امرا من شألضرورة او عدم تشروط حالة ا
عن جريمتو بسبب قيام حالة الضرورة ال  مالحظة ان عدم مسؤولية الجاني جنائياً 

يمنع من مسؤوليتو المدنية عنيا وبالتالي فيو ممزم بتعويض االضرار التي احدثيا 
     .فعمو


