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چکیده
امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی میباشد که در کتاب اول قانون مجازات اسالمی در بخش چهارم تحت
عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است .موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی،
امر آمر قانونی از علل موجههی ،و اسباب عینی مانع مسئولیت میباشد .امر آمر قانونی میتواند موجب مسئولیت کیفری یا
مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آنها قانون است .آمر باید دارای صالحیت و اختیارات صدور امر باشد ،مأمور نیز باید در
چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد .قانون مجازات اسالمی
ایران بر اساس قاعده «ال طـاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض ،اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین ،نظریهِ
اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خالف شرع و قانون باشد .البته کل قانون مجازات اسالمی از
رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی
مرتکب شود نمیتواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند .نگاه حقوق کیفری بینالملل و واضعان اساسنامهها
و معاهدات بینالمللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است .در
قوانین داخلیِ ایران قانونگذار در مواد  151و  151قانون مجازات اسالمی مصوب  1912و در مواد  571و  571قانون تعزیرات
مصوب  1975امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.

واژههاي كلیدي :عوامل رافـع مسئولیـت ،آمر ذیصالح ،مسئولیت مأمور ،قـاعده «ال طـاعه
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مقدمه
قوانین از جهت قدرت الزام آور بودن به دو گروه قوانین تفسیری ( مخیره ) و قوانین آمره ( الزامی ) تقسیم بندی می
شوند.مطابق ماده  11قانون آیین دادرسی مدنی« :رسیدگی نخستین به دعاوی  ،حسب مورد در صالحیت دادگاههای عمومی و
انقالب است  ،مگر آنکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ».به عبارت دیگر  ،در موارد تردید در خصوص صالحیت
مراجع رسیدگی به دعاوی حقوقی  ،اصل بر صالحیت مراجع عمومی است مگر اینکه قانون صراحتاً ترتیبی دیگر را پیش بینی
کرده باشد.صالحیت دادگاههای بدوی (مادون ) و عالی (مافوق ) نسبت به یکدیگر  ،صالحیت ذاتی است که در زمره قواعد آمره
می باشد .بنابراین اشخاص نمی توانند در خصوص تعیین صالحیت مرجع رسیدگی به موضوع خواسته توافق نمایند در
غیراینصورت حکم صادره نقض می گردد.
رعایت نظم عمومی از مالک و معیارهای قواین آمره است.اگر رعایت قوانین و مقررات برای حفظ نظم عمومی باشد امری
محسوب شده و در غیر اینصورت تخییری است.در قوانین مربوط به احوال شخصیه و اهلیت ،
اصل بر امری بودن قانون است و در روابط مالی ( خرید و فروش و اجاره و امثالهم ) قوانین تفسیری حاکم است.
امر دستور الزامی و آمر قانونی شخصی است که به «حکم قانون» صالحیت صدور این دستور را به مأمورانی که تحت امر او
هستند ،را دارا می باشد .بنابراین  ،امر مقام صالحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی (اعم از
کشوری یا لشکری )دارد.به طوری که ضمن لزوم وجود حکم قانون  ،عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام
صالحیتدار باشد و الزم و ملزوم یکدیگرند .بدین ترتیب آمر قانونی یا مقام صالحیتدار نمی تواند از مقامات غیر رسمی چون
شوهر نسبت به زوجه  ،پدر نسبت به فرزند و یا کار فرما نسبت به کارگر برای برائت وانتفای وصف مجرمانه فعل ارتکابی ،لحاظ
گردد.
- 9مسئولیت كیفري
بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که رفتاری مغایر با اوامر و نواهی قانون گذار مرتکب می شود( .اردبیلی،1912 ،
ج ) 59 :2
حقوق دانان اشخاص را به حقیقی و حقوقی تفکیک می نمایند .در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقیقی تردیدی وجود ندارد اما
در خصوص اشخاص حقوقی ،نظام کیفری ما هیچ گاه  ،به صراحت مسئولیت کیفری را تا پیش از قانون جرایم رایانه ای مصوب
 1911پیش بینی ،نکرده بود .نهایتاً این که مقنن با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  1912آن را پذیرفت ( .زراعت،
) 129 ،1912
ماده  1۴9ق.م.ا مقرر می دارد « :در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی
دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت
کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
تبصره ماده  21قانون مجازات اسالمی اعالم میدارد «:اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت
میکنند  ،از مجازات معاف می باشند».
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نمایندة آن نیست  .حتی اثبات
مجرمیت اشخاص حقیقی در وقوع بزه بر اساس قواعد حقوقی مقدم بر احراز هرگونه مسئولیتی است .لیکن ،برای تحقق
مسئولیت کیفری شخص حقوقی اجتماع شروط سه گانه ؛ احراز شخص حقوقی (مسئول) ،ارتکاب رفتار موجد مسئولیت ،رابطه
علیت بین شخص مسئول و رفتار موجد مسئولیت ،حائز اهمیت است.
ماده  125ق.م.ا مقرر می دارد « :هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم  ،مستند به
رفتار همه آنها باشد خواه رفتار ه ریک به تنهایی برای وقوع جرم ،کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه
متفاوت  ،شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .در مورد جرایم غیرعمدی نیز چناچه جرم
،مستند به تقصیر یا دو یا چند نفر باشد مقصران ،شریک در جرم محسوب م یشوند و مجازت هریک از آنان ،مجازات فاعل
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مستقل آن جرم است ».احراز رابطه علیت یعنی مالزمه عرفی میان رفتار شرکاء و نتیجه مجرمانه به طوری که اگر رفتار هریک
از آنها نبود جرم واقع نمی شد را بعنوان شرط تبیین شریک در جرم در این ماده بیان نموده است .و همچنین در ماده
 121ق.م.ا آمده که اشخاص زیر معاون در جرم محسوب می شوند:
الف  -هرکس دیگری را ترغیب ،تهدید  ،تطمیع  ،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ،
موجب وقع جرم گردد.
ب -هرکس وسایل ارتکب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ -هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
مطابق قاعده فقهی « الطاعه لمخلوق فی معصیت الخالق» اگر یکی از مخلوقین  ،فردی را به کاری امر  ،نهی  ،تشویق و یا
ترغیب نماید بطوریکه این عمل یا ترک عمل وی ،موجب ارتکاب معاصی شود با توجه به مواد قانونی بیان شده فرد
بعنوان معاون یا شریک در جرم مورد بازخواست قرار می گیرد و قابل تعقیب و مجازات می باشد لیکن
اطاعت و پیروی از دستور چنین مخلوقی جایز نیست و مورد تایید شرع هم نیست و باید از خواسته او
سرباز زد(.ولیدی.) 51:1912 ،
 - 2علل رافع مسئولیت كیفري
حقوق بین الملل ی کیفری اکثر کشورها ،برخالف حقوق داخلی زمانیکه از دفاعیات تبرئه کننده صحبت میکند تنها یک عنوان
را که موارد رافع مسولیت نامیده می شود ،بعنوان مالک و معیار تشخیص عوامل تبرئه کننده
قرار می دهد .معیارحقوق بین الملل کیفری در بیان اسلوبها و قواعد حاکم بر نهادهای خود از حقوق داخلی تبعیت نموده،
بنابراین تفکیک دفاعیات بسیار مهم توجه می باشد(.پرستش) 72:1912 ،
در حقوق داخلی ایران نیز بین انواع دفاعیات تبرئه کننده ی تقسیم بندی هایی صورت گرفته است بدین گونه علل موجهه
جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی می باشد ( .گلدوزیان) 115:1919 ،
9- 2عوامل مانع مسئولیت كیفري
به طور کلی از نظر اسالم رعایت شرایط عامه تکلیف از قبیل بلوغ ،عقل ،قصد ،اختیار که امروزه در حقوق جزای معاصر برای
اثبات مسئولیت متداول است ،ضروری بوده و مطابق آن تنها کسی از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که از رشد جسمانی
و عقالنی برخوردار بوده و از روی اراده و اختیار و با علم و آگاهی ممنوعیت قانونی دست به ارتکاب جرم زده باشد (مطهری،
 .) 272 ،1971توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطالح حقوقدانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از
قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند .بنابراین اگر مجرم مختار و مدرک نباشد مسئول اعمال خود نیست (اردبیلی،1912 ،
 .) 7۴برای ا ین که مسئولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد باید مجرم مرتکب تقصیری شده باشد (ثبوت
مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد (قابلیت استناد) ( گلدوزیان ) 921:1919 ،عوامل عدم انتساب یا رافع مسئولیت
کیفری یا علل رافع تقصیر کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم،
جرم به مرتکب منتسب نمی گردد .کیفیات مذکور شخصی بوده و تاثیری در حق شرکا و معاونین جرم ن دارند( .اردبیلی،
 ) 15:1912به عبارتی بهتر عوامل مانع مسئولیت عواملی هستند که به علت وجود علل ذهنی و روانی مرتکب را بی تقصیر و
غیرقابل مجازات می دانند .عوامل مانع مسئولیت کیفری عبارتند از  :صغر ،جنون ،اجبار ،اکراه و اشتباه (زراعت.) 1۴ ،1912 ،
- 9عامل ناظر به فقدان شرط بلوغ  ،صغر یا كودكی است .قوانین جدید جزایی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده ،اطفال
را به خاطر فقدان شعور و تمییز کامل معاف از مجازات می داند در صورتی که در ایام گذشته باالخص در کشورهای اروپایی
اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می گردند (شامبیاتی.) 92- 91 ،1919 ،
- 2عامل ناظر به فقدان شرط عقل ،جنون است ،زیرا به فرض آنکه دیوانه و بیمار روانی در حین بزهکاری قصد ارتکاب
جرم را هم دارد ولی چون قدرت شعور و آگاهی خود را از دست داده ،لذا از مسئولیت جزایی و مجازات معاف است .برای
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تعریف و شناخت حالت جنون معیار و ضابطهی مشخص و روشنی در دست نیست  .لفظ جنون در فرهنگ لغت به معنای در
آمدن شب و پوشیده و پنهان شدن ،شیدا یی و شیفتگی ،دیوانگی ،بیماری دماغی و زایل شدن عقل آمده است (معین،1911 ،
.) 919
در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی جنونذچنین تعریف شده است :صفت کسی که فاقد ق درت تشخیص و نفع و ضرر و حسن
و قبح است .به عبارتی دیگر جنون حالتی است که بیمار مبتال به آن قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان
گفتار و کردار خویش را تشخیص نمیدهد و رابطه او با محیط نسنجیده می گردد ( لنگرودی .) 195 ،1911 ،ماده  51ق.م.ا
جنون را وقتی رافع مسئولیت کیفری میداند که در حال ارتکاب جرم وجود داشته باشد .به عالوه در تبصره  2ماده  51قانون
مزبور نیز در مورد جنون ادواری به شرط رفع مسئولیت کیفری با احراز وجود جنون در حین ارتکاب جرم تصریح شده است.
هرگاه مجرم در حین ارتکاب جرم دارای شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود مسئولیت جزایی او زائل نمی گردد
ولی قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکب مسئولی باید اول مجنون معالجه شود زیرا در حال جنون
نمی توان مرتکب را تعقیب و مجازات نمود (گلدوز یان) 2۴9 ،1919 ،
- 9عوامل ناظر به فقدان شرط قصد ؛ اضطرار ،اشتباه  ،اجبار است.
به نظر بسیاری از حقوقدانان در صورتی که شخص ناچار خود در به وجود آوردن خطر سهم اساسی داشته باشد دیگر نمی تواند
برای رهایی از مجازات فعل مجرمانه خود به دفاع اضطرار متوسل شود .بنابر این مضطر نباید خطر را عمدا ایجاد کرده باشد .در
مقابل خطر ناشی از خطای غیر عمدی مضطر و ارتکاب جرم برای دفع خطر ،می تواند برای رفع مسئولیت کیفری موثر باشد
(صانعی .) 117:1912 ،قرآن کریم در آیه  1سوره انعام در این باره می فرما ید  :فمن اضطر غیر باغ و ال عاد فان ربک غفور و
رحیم  .عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در این باره می نویسد  :خداوند در این آیه می فرماید  :هر کس مضطر شد و ناچار شد
از آنچه ما حرام کرده ا یم بخورد ،در حالیکه نه باغی است و نه ظالم و نه متجاوز از حد و اندازه در این صورت خوردن آن
گناهی ندارد (طباطبا یی.) 919:191۴ ،
اشتباه عبارت است از ت صوری خالف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی و حکمی .وقتی شخص مرتکب عملی شود که جرم
است ،باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد .این علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت عمل
ارتکابی از ارکان تقصیر است و به همین جهت آثار اشتباه و جهل به موارد مزبور بر حسب عمدی و غیر عمدی بودن جرم
ارتکابی از نظر میزان تقصیر و مسئولیت کیفری متفاوت است (زراعت .) 219 ،1912 ،لذا اشتباه موضوعی که حاکی از سلب
قصد مجرمانه با احراز حسن نیت است از عوامل رافع مسئولیت کیفری خواهد بود .این در واقع همان اشتباه در عناصر مادی و
معنوی است که اشتباه موضوعی می باشد .در مقابل برای جرایم غیر عمدی مبتنی بر بی احتیاطی و بی مباالتی ،اشتباه
موضوعی تاثیری در سلب مسئولیت کیفری ندارد (اردبیلی .) 212 ،1912 ،در مقابل ممکن است مرتکب جرم ممکن است
نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانو ن خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه
شده باشد که در این صورت بنا به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ،مرتکب جرم مسئول باقی می ماند .بنابراین
اشتباه حکمی و حقوقی موجب زائل شدن عنصر معنوی جرم نمی گردد و صرف نظر از موارد استثنا یی (مثالً در جرا یم مستلزم
حد آن هم به حکم قانون) جهل به قانون نمی تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری تلقی شود (الهام.) 219 ،1912 ،
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء نیز می گویند و خود به دو قسم است :مادی و معنوی  .هر گاه عامل سلب کننده قصد و
اراده یک علت و عامل مادی و فیزیکی باشد که بر جسم او اثر می گذارد آن را اجبار مادی می گو یند و هر گاه عامل اثر گذار
خارجی بر روح و روان فرد اثر بگذارد و اراده را سلب نماید اجبار را روحی یا معنوی می گویند (باهری  .) 929 :191۴ ،اجبار
موقعیتی است که موجب زوال اراده آزاد شخص مزبور در زمان ارتکاب جرم می گردد بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم
گیری و از بین رفتن قصد و اراده است ،در حالیکه در جنون اصوال قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود
(گلدوزیان . ) 29۴:1919 ،:در واقع شخص مجبور به دلیل اینکه در ارتکاب عمل فاقد هر گونه قصد و اراده است هیچگونه
مسئولیتی ندارد (ساکی .) 172 ،1911 ،طبق ماده  5۴قانون مجازات اسالمی در جرایم موضوع مجازاتهای تعز یری یا بازدارنده
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هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد .در این مورد اجبار کننده
به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهد یداً و
درجات تعزیر محکوم می گردد.
- 4عوامل ناظر به فقدان قصد اختیار؛ مستی ،خواب یا بیهوشی است.
مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی و به عبارت قانون مجازات اسالمی مواد سکر آور با میل خود اراده
خویش را دچار ضعف یا انهدام می سازد .بدین لحاظ مستی اصوال رافع مسئولیت شناخته نمی شود ،زیرا فرد از نتایج استعمال
الکل آگاه است و با شعور الزم به مصرف آن مبادرت می کند (نوربها .) 917 ،1915 ،به طور کلی در مقررات اسالمی و حقوق
کنونی شرب خمر مستحق حد است و قانون مجازات اسالمی در ماده  115و تبصره های آن حد شرب خمر را مشخص ساخته
است .ماده  59قانون مجازات اسالمی اوالً :مجازات شرب خمر را پذیرفته است و ثانیا مستی را در شرایطی رافع مسئولیت
شناخته است .این ماده مقرر میدارد :اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب االراده شده لکن ثابت شود شرب خمر به منظور
ارتکاب جرم بوده است ،مجرم عالوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم می
گردد .از مفهوم مخالف ماده فوق الذکر مشخص می گردد قانونگذار وجود دو شرط را برای رفع مسئولیت مرتکب جرم در اثر
مستی را الزم می داند؛ اوال مرتکب باید بر اثر شرب خمر مسلوب االراده شده باشد و ثانیاً :شرب خمر به منظور ارتکاب جرم
نبوده باشد .البته بدیهی است اگر مسئولیت در این زمینه رفع شود مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مواد سکر آور نخواهد
بود.
 - 3علل موجهه جرم
علل موجهه جرم عللی است که بر روی عنصر قانونی جرم موثر است و در واقع یک مرحله قبل از بحث مسئولیت کیفری مطرح
می شود .بحث علل موجهه جرم مربوط به اثر ایجاد مجرمیت است که طی آن و با حدوث علل موجهه جرم ،فعل به ظاهر
مجرمانه دیگر جرم انگاشته نمی شود و از نظر مقنن و دستگاه قضا یی مباح تلقی می شود و بحث عوامل مانع مسئولیت کیفری
مربوط به اثر دیگر جرم که همان ایجاد مسئولیت کیفری می باشد که همانطور که بیان شده طی آن فعل مجرمانه قابلیت
انتساب خود را به مرتکب از دست میدهد و بدین جهت مرتکب از مسئولیت کیفری مبری می شود .عبارتند از :امر آمر قانونی،
دفاع مشروع ،ضرورت ،رضایت مجنی علیه.
 9- 3امر آمر قانونی
به طور کلی و در اکثر موارد جهت توجیه جرم ،جمع دو شرط حکم قانون و امر آمر قانونی تواماً ضرورت دارد ولی در مواردی
نادر هر کدام به تنها یی می تواند رافع مسئولیت باش د .چنانچه شخصی محدود به سلسله مراتب اداری بوده ،نتواند عملی را
بدون امر آمر قانونی (اذن مافوق) انجام دهد در ا ین حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و در صورت نبود امر
مقام صالحیتدار ،اگر مرتکب فعلی گردد مجازات خواهد شد .مثالً افسر پلیس تنها به دستور مقام قضایی می تواند افراد را
بازداشت کند و یا وارد منزل شخص شود و اگر بدون حکم آمر قانونی چنین ا عمالی را انجام دهد مسئول خواهد بود .همچنین
مامور اجرا نمی تواند راساً اقدام به اعدام کسی که به موجب حکم دادگاه محکوم به مرگ شده است کند و در ا ین صورت حتما
باید دستور اجرای حکم به وی داده شده باشد ( علی آبادی  .) 291 1912 ،در مقابل زمانی که قانون خود مستقیما افراد را مورد
خطاب قرار داده است ،دیگر نیازی به امر آمر قانونی نخواهد بود و حکم قانون به تنهایی علت موجهه محسوب می شود مثل باز
پرس که راساً مبادرت به انشا قرار بازداشت موقت می نماید با پزشکی که در مواردی موظف به افشا اسرار بعضی از بیماران
خود می باشد ( .علی آبادی) 121:1912 ،
9- 9- 3شرایط امر آمر قانونی
امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل مامور می گردد که واجد شروطی باشد؛
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 - 1امر قانوناً باید در شمار اموری باشد که در صالحیت آمر است؛ بنابراین ،اگر فرمانده نیروی انتظامی برای کشف جرم به
ماموران خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد چون این امر در صالحیت این فرماندهی نیست،
ضابطان دادگستری نباید تن به اجرای چنین دستوری بدهد (اردبیلی.) 11۴ ،1912 ،
- 2قانونی بودن امر آمر صالحیتدار است؛ بد ین معنی که برای تحقق این شرط یا کیفیت موجهه جرم ،لزوما با ید صدور دستور
آمر صالحیتدار ،قانونی باشد .زیرا در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای صریحاً از طرف قانون موجه شناخته شود ،بی گمان
دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست .بنابراین ،چنانچه مامور به دستور آمر ،آن عمل مجرمانه را به انجام برساند ،نباید
مسئولیتی را به وی نسبت داد .مثالً وقتی دادستان با رعایت قانون آ .د .ک و برای کشف جرم دستور بازرسی و تفتیش منزلی
را صادر کند ،ضابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به انجام وظیفهی قضا یی هستند ،باید
دستور قانونی دادستان را اجرا کنند .در این راه ورود آنها به منزل غیر که در شرا یط عادی و بدون رضایت صاحب خانه جرم
است ،موجب مسئولیت کیفری آنها نخواهد شد (ولیدی .) 151 ،1912 ،در مقابل اگر آمر قانونی در حیطهی صالحیت خود
مبادرت به صدور دستور یا امری ناموجه و خالف قانون نماید ،در صورت اجرای دستور طبق ماده  57ق.م.ا هم آمر و هم مامور
به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد ،مگر آنکه مامور امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول ،قانونی تلقی کرده باشد ،که در
این صورت مامور تنها ضامن دیه و ضمان مالی خواهد بود (باهری.) 171:191۴ ،
 - 9صدور دستور از ناحیه مقام صالحیتدار است؛ بنابر این آمر قانونی باید یکی از مستخدمین و مقامهای رسمی باشد که از نظر
سلسه مراتب در مقام باالتر از مقام مامور قرار گرفته و در چهار چوب وظایف و اختیارت قانونی خود مبادرت به صدور دستور
کرده باشد تا مامور مکلف به اطاعت از آن دستور باشد ،مگر اینکه مامور دستور مافوق خود را بر خالف قانون یا شرع تشخیص
دهد که در ا ین صورت مکلف به اجرای آن دستور نیست (ولیدی.) 11:1912 ،
 - ۴مامور باید بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد؛ هرگاه مامور به اجرای امری که هیچ گونه وظیفه ای در قبال آن
ندارد مبادرت کند مقصر شناخته می شود هر چند این امر قانونی باشد .مثالً مدیر دفتر هیچ گونه تکلیفی در اجرای قرار
بازداشتی که مقام قضا یی صادر کرده ندارد (اردبیلی .) 11۴ ،1912 ،بنابراین رابطه اطاعت و انقیاد بین آمر دستوردهنده و مامور
مجری امر یا دستور وجود داشته باشد .از این رو دستورات کارفرما به کارگر ،شوهر به زن ،و ...از جمله اوامر قانونی محسوب
نمی شود ( بادینی.) 21 ، 1915 ،
 - 5امر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد؛ برای مثال ،دستور جلب متهم باید در ورقهی جلب ،ممضی و ممهور به امضا
و مهر مقام قضایی و سا یر شرایط صوری الزم باشد (اردبیلی.) 11۴ ، 1912 ،
در پایان متذکر می شو یم برخی از حقوقدانان بیان می دارند که امر آمر قانونی اختصاص به مستخدمین دولتی دارد؛ و اینگونه
استدالل می کنند که اگر امر آمر قانونی موافق با حکم قانون باشد ،اشکالی نیست ولی اگر آمر مزبور بر خالف مقررات قانونی
دستوری دهد تکلیف چیست؟ در این صورت اگر قائل به این باشیم که امر آمر قانونی اختصاص به مستخدمین دولتی ندارد
صدور دستورات خالف قانون رواج پیدا کرده و هیچ گونه عایقی برای اجرای این قبیل عملیات باقی نخواهد ماند (موسی
زاده.) 71 ،1911 ،

« لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس و
لیعلم اهلل من ینصره و رسله بالغیب إن اهلل قوی عزیز ».آیه  25سوره حدید
ترجمه:همانا ما پیامبرانمان را با معجزات و دالیل آشکار فرستادیم وهمراه آنان کتاب (آسمانی ) و وسیله سنجش فروفرستادیم
تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را که در آن نیرویی شدید است ومنافعی برای مردم دارد فرو آوردیم (تا ااز آن بهره گیرند )و
تا خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیامبرانش را به نادید ه ودر نهان یاری میکند.همانا خداوند  ،قوی و شکست ناپذیر است.
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مراد از «البیّنات »  ،معجزات روشنگر است که حجت را بر مردم تمام می کند ومراد از «الکتاب»  ،وحی آسمانی است که باید
مکتوبشود وکتاب گردد.
مراد از «میزان»  ،یا همین ترازوی مورداستفاده در داد و ستدهاست که نماد قسط وعدالت است ویا قوانین شریعت که معیار
سنجش حق از باطل است ویا عقل بشر  ،که میزان شناخت نیک از بد است.
مراد ازحدید در «أنزلنا الحدید »  ،آهن می باشد که در قیامت  ،ابزار عذاب برخی ازمجرمان وگناهکاران می باشد«.و لهم
مقامع من حدید»؟
پیام ها:
- 1در مدیریت به هرکس مسئولیت میدهیم باید ابزار کار او را در اختیارش قرار دهیم«.ارسلنا رسلنا بالبیات و  ..الکتاب و
المیزان».
- 2درمدیریت صحیح ،راهنمایی از« مدیر» و عمل از« مردم» است« .أرسلنا ..الکتاب والمیزان  ...لیقوم الناس بالقسط»
- 9عدالت واقعی در سایه قانون و رهبر الهی است«.رسلنا ..الکتاب..لیقوم الناس بالقسط»
- ۴فلسفه نبوت ،ایجاد عدالت بین مردم است«.أرسلنا رسلنا ...لیقوم الناس بالقسط»
 - 5بعد از اتمام حجت ازطرف خداوند  ،مسئولیت با مردم است که برای عمل و اجرا بپا خیزند«.أرسلنا ...أنزلنا  ...لیقوم الناس
بالقسط»
- 1عدالت در تمام ابعاد مطلوب است«.بالقسط» مطلق آمده که شامل همه چیز میشود «.لیقوم الناس بالقسط»
- 7تمام انبیاء  ،یک هدف دارند« .أرسلنا رسلنا  ...لیقوم الناس بالقسط»
- 1مردم باید حکومت و تشکیالت داشته باشند تا بتوانند برای قسط بپا خیزند و جلو طغیانگران را بگیرند «.لیقوم الناس
بالقسط»
- 1اول کار فرهنگی و تربیتی  ،بعد اعمال قدرت و تنبیه«.أنزلنا  ...الکتاب والمیزان  ...و أنزلنا الحدید»
- 11جامعه به سه قوه نیاز دارد  :مقننه «الکتاب » ،قضائیه «المیزان لیقوم الناس بالقسط » ومجریه« .أنزلنا الحدید فیه بأس
شدید»
 - 11با موانع گسترش عدالت  ،باید برخورد شدید کرد «.لیقوم الناس بالقسط وأنزلناالحدید فیه بأس شدید».
 - 12پذیرش دعوت انبیا در حقیقت نصرت خداست«.و لیعلم اهلل من ینصره»
- 19حمایت از دین و اولیای خدا  ،زمانی ارزش دارد که از باطن دل و طیب نفس باشد« .من ینصره و رسله بالغیب»
- 1۴گم ان نکنیم خداوند به نصرت ما محتاج است «.لیعلم اهلل من ینصره  ...ان اهلل قوی عزیز»
طبق قاعده« ال طاعه لمخلوق فی معصیت الخالق» پاداش اطاعت ازخداوند و برگزیدگان خاص او ،رهایی از درد و رنج و سختی
و عذاب در هر دو عالم است.
 - 4دفاع مشروع
مسئله دفاع مشروع مسئله تازه و جدیدی نیست  .از همان ابتدایی که بشر خود را شناخته ،ناگزیر بود در قبال حمله دیگران از
خود دفاع و متجاوز را به هر ترتیب که ممکن است از خود براند و حتی همین مقاومت شرط اولیه حیات و بقا بشر بوده است.
جوامع متمدن دنیای قدیم نیز با الهام از این غریزه اولیه دفاع ،مقرراتی در ا ین زمینه وضع نمودند و دفاع از جان و مال را از
تعقیب و مجازات معاف دانستند .در قوانین یونان قدیم ،در الواح دوازده گانه روم قدیم ،در شریعت یهود و سا یر قوانین دنیای
قدیم مقرراتی در این خصوص وجود داشته است (محسنی .) 21۴- 219 ، 1912 ،برای درک صحیح از ماهیت علل موجهه جرم
باید به چند نکته توجه داشت؛
نخست اینکه دفاع مشروع منحصر به موارد پیش بینی شده در قوانین جزایی نیست  .دفاع اصوال مشروع و مجاز است و نه فقط
ارتکاب اعمالی که در قوانین جزایی پیش بینی گردیده در مقام دفاع جرم نیست ،بلکه مشروعیت ذاتی و طبیعی آن به حدی
است که از نظر عقل سلیم و فکر صحیح در آن ترد یدی نیست ( علی آبادی ) 112 ،1911،
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دوم اینکه با ید به این نکته نیز توجه داشت که اصل بر عدم مشروعیت مدافعات مجرمانه است .استعمال عنوان دفاع مشروع به
خاطر نامشروع بودن ارتکاب سایر اعمال مجرمانه نیست ،بلکه ق انونگذار خواسته است فقط نحوهی ارتکاب برخی از جرایم را در
کیفیت و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع از نحوه ارتکاب سایر جرایم تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را
اعالم دارد
سوم اینکه مراد قانونگذار از تبیین مقررات دفاع مشروع اعالم مشروعیت پاره ای از مدافعات مجرمانه است .بنابراین ،این
مشروعیت مورد نظر قانونگذار ،مشروعیت نفس دفاع نبوده ،بلکه مراد اعالم مشروعیت ارتکاب اعمال مجرمانه و نفس اعمالی
بوده است که در شرایط معین و با رعایت کیفیات مشخص ،غیر قابل مجازات تشخیص و اعالم گردیده اند
همچنین نباید از یاد ب رد که تعرض مجرمانه مبنا و منشا مشروعیت دفاع است .در مساله دفاع مشروع به منظور بررسی و
تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمال مجرمانه ایکه به قصد دفاع واقع می شوند ،توجه خاص به شخص مجنی علیه
عملیات دفاعی معطوف می گردد .به طوریکه می توان گفت در حقیقت مجنی علیه منشا اعمالی است که به قصد و عنوان دفاع
انجام شده است .عالوه بر اینها باید بدانیم که دفاع مشروع استثنا یی بر اصل حاکمیت مطلق قضایی جامعه است و درواقع دفاع
مشروع باقی مانده یک سیستم کیفری مبتنی بر انتقام خصوصی است (علی آبادی .) 112 ،1911،
به نظر برخی از حقوقدان ان در دفاع مشروع جرم هست ولی مجازات نیست  .مالحظه می شود که کلیه اعمالی که قانونگذار اجازه
داده است افراد در مقام دفع تعرض و جلوگیری از وقوع تجاوز مجرمانه و به عنوان دفاع مشروع مرتکب می گردند و برای آنها
در صورت انطباق اعمالشان با شرایط مقرر در قانون ،قائل به معافیت از مجازات شده است ،کال از اعمالی هستند که از طرف
قانونگذار به عنوان جرم اعالم شده اند .از طرفی تصریح قانونگذار به معافیت از مجازات و دادن صفت مشروعیت به اعمالی که
در مقام دفاع واقع می شوند ،خود موید جرم بودن آن اعمال است .دلیل دیگری که بر جرم شناختن اعمالی که در مقام دفاع
مشروع واقع می شوند می توان اقامه کرد ،شرایط خاصی است که برای مشروعیت دفاع الزم است .شرایطی چون ضرورت،
تناسب و ...اگر گفته شود معاف از مجازات بودن قتل ،ضرب و جرحی که با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون در مقام
دفاع مشروع اعمال می شوند موید جرم نبودن آن اعمال است ،در پاسخ می توان گفت که الزمه جرم بودن عمل همیشه قابل
مجازات بودن مرتکب آن نیست ،چه به غیر از مورد دفاع مشروع ،قانونگذار ارتکاب جرم را در موارد دیگر نیز غیر قابل مجازات
اعالم کرده و مرتکب آن را اساسا مجرم و مسئول نمی داند ،حال آنکه این اعمال نیز از نظر قانون و ضوابط حقوقی جرم
محسوب می شوند .از این قبیل جرایمی است که به وسیله صغار ،مجانین یا اشخاصی که در موقعیت اجبار و اضطرار قرار گرفته
اند انجام می شوند (گلدوزیان ) 1912،911 ،
 9- 4شرایط دفاع مشروع
تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم ،مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  12نیز مشمول نوآوریها و تغییراتی شده است.به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران ،هر انسانی حق دارد در
هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان ،مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است ،اقدام کند .این اقدام
در اصطالح "دفاع مشروع" نامیده میشود که عالوه بر فقه اسالم ،قانون مجازات اسالمی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها
نیز به آن پرداخته است
تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم ،مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  12نیز مشمول نوآوریها و تغییراتی شده است.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسالمی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون ،بر ذکر مصادیق و موارد آن است .با این حال در
تعریف دفاع مشروع میتوان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری شرایط تحقق
دفاع مشروع در ایران ،تا قبل از اجرای قانون مجازات اسالمی سال  12در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده میشد .یکی
از این موارد ،کلیات قانون مجازات بود که در مواد  11و  12قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون
مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که
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شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق ،تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است .در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در
نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد ،جان ،مال و آبروی یک نفر را مورد
لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسالمی سال  1912در مواد ،151
 157و  151به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده  151میگوید :هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ،عرض ،ناموس ،مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز
یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع ،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود ،در صورت
اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود :الف  -رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد .ب  -دفاع مستند به قراین
معقول یا خوف عقالیی باشد .پ  -خطر و تجاوز بهسبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد .ت -
توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
درباره این ماده ،چند مورد مطرح میشود که یکی از این موارد ،موضوع تجاوز است .در حقیقت این سوال مطرح میشود که
تجاوز باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده 151
قانون مجازات اسالمی به دفاع فرد از نفس ،عرض و ناموس اشاره کرده است ،نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع
دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است.
همچنین موضوعی که میتوان از آن دفاع کرد ،نفس به معنای جان است .در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم
این دو واژه ،تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است .در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی
نمیتواند دیگری را بازداشت کند همچنین "تن خود یا دیگری" نیز به این معناست که میتوان از خود و نیز از دیگری در برابر
تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع دفاع کرد.
 - 2- 4لزوم وجود تجاوز یا خطر
برای تحقق دفاع مشروع ،باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در
حال واقع شدن است .بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص ،او را به قتل میرساند،
موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست .یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد ،این است که
دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون ،به طور عادی و معمول جرم است.
مثال این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود .ولی اگر قا نونگذار میگوید (در صورت اجتماع شرایط زیر )
به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار میگوید ،فراهم باشد ،این رفتار جرم نخواهد بود .نخستین شرطی که در ماده
 151قانون مجازات اسالمی جدید به آن اشاره شده ،این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته
باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم ،باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت
میگرفت .به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.
 3- 4لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقالیی
همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقالیی باشد .این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون
مجازات جدید ،آن را اضافه کرده است .زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقالیی باشد ،تا حدودی
دشوار است .طبق بند "پ" ماده  151قانون مجازات اسالمی سال  ،1912خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز
خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
این مورد در قانون مجازات اسالمی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا الاقل به این صراحت نبود که کسی ،خود
دیگری را تحریک کرده باشد .همچنین بند "ت" ماده  151میگوید که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن
نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق
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نیز وجود داشت ،به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکانپذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک
جست ،باید از کمک همان افراد استفاده کرد.
 4- 4نوآوري قانونگذار درباره دفاع مشروع
تبصره  2ماده  151قانون مجازات اسالمی میگوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ،ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد ،اثبات
عدمرعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است .درباره این تبصره ،این پرسش مطرح میشود که اصل دفاع محرز باشد ،به چه
معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است ،باید این موضوع را به طریقی اثبات
کند.
 5- 4تجمیع شرایط دفاع مشروع
تبصره  9ماده  151قانون مجازات اسالمی نیز عنوان میکند :در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است ،جز در مورد دفاع در
مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتالمال پرداخت میشود .در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد
دفاع مشروع قابل قبول است ،اگر چه به طور معمول ،وقتی که عملی جرم نباشد ،دیه نیز به آن تعلق نمیگیرد.همچنین تبصره
یک ماده  151میگوید :دفاع از نفس ،ناموس ،عرض ،مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاعکننده
بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاعکننده باشد ،یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید ،یا در وضعیتی باشد که
امکان استمداد نداشته باشد .در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل
محسوب میشود.
 - 5مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسالمی
مواد  151 ،157و  151قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1912نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل
به آن اشاره میشود:
ماده  - 157مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ،دفاع
محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که
عملیات آنان موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود ،دفاع جایز است.
ماده  - 151عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل ،ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود ،در موارد زیر قابل مجازات
نیست:
الف  -در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب  -در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم الزم باشد.
پ  -در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصالح باشد و امر مذکور خالف شرع نباشد.
ت  -اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود ،مشروط بر
اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث  -عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن ،مشروط بر اینکه سبب حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این
مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج  -هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی
و علمی و نظامات دولتی انجام میشود .در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده  - 151هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی ،جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم
میشوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ،اجرا کرده باشد ،مجازات نمیشود و
در دیه و ضمان ،تابع مقررات مربوطه است.
 9- 5اضطرار
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اضطرار حالتی نوعی است و از همة کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شدهاند ،رفع تقصیر میکند .یعنی عمل
ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتّب نخواهد بود .پس اضطرار جزء » علل موجّهة جرم» (اسباب اِباحه) است .امّا
قانونگذار در مادّة  55قانون مجازات اسالمی سابق مصوّب سال  1971از عبارت «مجازات نخواهد شد» استفاده کرده بود.
عدّهای اعتقاد داش تند منظور از این عبارت آن بود که اضطرار از عوامل رافع مسئولیّت کیفری است و نه از عوامل توجیهکنندة
جرم؛ زیرا عوامل توجیه کننده ،رُکن قانونی و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بین می برند .به همین دلیل ،اگر منظور
قانونگذار عامل توجیهکننده بود ،مقرّر میداشت که این اعمال «جرم محسوب نمیشوند ».مفهوم تبصرة مادّة مذکور نیز که دیه
و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده مؤیّد همین استنباط بود؛ چراکه با وجود جهات موجّهه ،ارتکاب جرم مُباح میشود
و لذا ،اصوالً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمیگردد.
همین اِشکال در مادّة  152قانون مجازات اسالمی مصوّب  1912 /2 /1نیز به نحو دیگری به چشم میخورد؛ زیرا در این مادّه
هم قانونگذار از عبارت «قابل مجازات نیست» استفاده کرده است که مؤیّد این مطلب می باشد که از نگاه مقنّن ایران ،اضطرار
جزء علل مانع مسئولیّت کیفری قلمداد میشود.
با ا ین تفسیر باید گفت که در حالت اضطرار ،عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب مضطر ،معذور می باشد .لکن
با توجّه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورت ،حُرمت اَفعال را زائل میکند و سبب اباحة آنها میگردد ،عمل
ارتکابی را نمیتوان جرم شناخت .بدی هی است اگر عمل ارتکابی جرم نباشد ،مجازات نیز نخواهد داشت.
 2- 5عدم تأثیر حالت اضطرار بر مسئولیّت مدنی شخص مُضطر
اصوالً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می شود ،باید از مسئولیّت مدنی نیز تبرئه گردد .ولی اصل عدالت و توسعه و
نیز نفوذ نظریّة عینی در مسئولیّت مدنی و تئوری «دارا شدن بِالجهت» سبب شد که در اغلب قوانین ،مسئولیّت مدنی چنین
شخصی پذیرفته شود .به این ترتیب ،رویّة قضایی غالب کشورها مسئولیّت مدنی مرتکب جرم ضروری را می پذیرد ،زیرا جبران
خسارات قربانی جرم با انصاف و عدالت همراه است.
در قوانین ایران طبق مادّة  921قانون مدنی که مقرّر میدارد « :هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا
قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد ،»...شخص مُضطر مکلّف به جبران خسارات ناشی از
عمل خود می باشد ،زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد .بنابراین مسئولیّت مدنی مُضطر به جای خود باقی
است و ضرر و زیان بزه دیده در صورت مطالبة او باید پرداخت شود .قاعدة فقهی «االِضطرار الیُبطل حَق الغیر» یعنی :اضطرار
حق دیگری را باطل نمیکند ،نیز مؤیّد این نظر است.
تبصرة مادّة  55قانون مجازات اسالمی سابق مصوّب سال  1971نیز مقرّر میداشت « :دیه و ضمان مالی از حکم این مادّه
مستثنی است ».ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی غیرعمد و در نتیجة بیاحتیاطی یا
اتّفاقاً به دیگری وارد کرده باشد .منظور از ضمان مالی نیز ،هم ضمان اتالف مال غیر یا مسئولیّتی است در اِزاء زیان وارد شده به
دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفادة بدون جهت از منافعی که در حالت ضرورت عاید
مضطر شده است.
در مورد ضمان دیه ،نکتة مهم آن است که با توجّه به اینکه «دیات» یکی از مجازاتهای مذکور در حقوق جزای اسالم
محسوب میشوند ،لذا می توان گفت برای شخص مُضطر عالوه بر مسئولیّت مدنی ،معافیّت کامل از مسئولیّت جزایی نیز وجود
ندارد .بنابراین طبیعی است که پرداخت دیه توسّط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد.
البته مشابه تبصرة مادّة  55قانون مجازات اسالمی سابق مصوّب سال  1971در قانون مجازات اسالمی الحق مصوّب 1912 /2 /1
وجود ندارد .به این ترتیب در حال حاضر در مورد مسئولیّت مدنی مجرم مُضطر ،باید به عمومات مباحث ضمان قَهری و الزامات
خارج از قرارداد رجوع کرد.
 3- 5تفاوت اضطرار با دفاع مشروع
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بین اضطرار و دفاع مشروع که آن هم جزء علل موجّهة جرم است ،سه تفاوت مهم و اساسی وجود دارد که عبارتند از:
 1ـ در دفاع مشروع کسی که مدافع است در حقیقت ،قربانی جرم و بزهدیده می باشد؛ در حالیکه در حالت اضطرار کسی که در
پناه آن قرار می گیرد خودش ،راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است .به عبارت دیگر ،در دفاع مشروع به کسی
ضرر زده می شود که در صدد اِضرار بوده است .ولی در مورد اضطرار ،برای اِحتراز از ضرری که بزهدیده مسئول آن نبوده است،
به او ضرر زده میشود.
 2ـ در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها معاف از مجازات است ،بلک ه ضامن پرداخت خسارات نیز نیست .در واقع ،در دفاع
مشروع برای مرتکب نه مسئولیّت کیفری وجود دارد و نه مسئولیّت مدنی .امّا اضطرار با اینکه جزء علل موجّهة جرم است،
مع الوصف رافع مسئولیّت مدنی شخص مضطر نخواهد بود و به این ترتیب در اضطرار ،مسئولیّت کیفری وجود ندارد ،لکن
مسئولیّت مدنی به قوّت خود باقی است .جبران خسارت مادّی در حالت اضطرار برخالف دفاع مشروع ،از این جهت با موازین
انصاف منطبق است که در اضطرار ،اصوالً مجنیٌ علیه یا متضرّر از جرم اقدامی در ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی
مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از امول خود گردد.
9ـ اضطرار بر اساس مادّة  152قانون مجازات اسالمی مصوّب  1912 /2 /1فقط به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
پذیرفته میشود .امّا مطابق مادّة  151همان قانون ،عالوه بر دفاع از نفس (جان) یا مال خود یا دیگری ،دفاع از عِرض یا ناموس
ی ا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت شرایط مقرّر در قانون مجاز خواهد
بود.
 4- 5تفاوت اضطرار با اجبار و اِكراه
بین حالت اضطرار و «اکراه و اجبار» تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد.
 1ـ به نظر اکثر مؤلّفین و حقوق دانان کیفری هم اکراه و هم اجبار ،عوامل شخصی و ذهنی بوده و جزء « علل مانع مسئولیّت
کیفری» (علل رافع مسئولیّت کیفری) محسوب می شوند .امّا اضطرار جنبة عینی و نوعی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه
میشود و لذا جزء « علل موجّهة جرم» (اسباب اِباحه) می باشد .به بیان دیگر ،از آنجایی که اکراه و اجبار جزء علل مانع مسئولیّت
کیفری قلمداد می شوند ،لذا عُنصر روانی (عنصر معنوی) جرم را زایل می کنند؛ لکن چون اضطرار از جمله علل موجّهة جرم
است ،لذا عنصر قانونی جرم را از بین می برد و اصوالً ارتکاب جرم را مُباح میکند.
2ـ در اضطرار انتخاب «اَقلّ ضَررین» مطرح است و شخص مُضطر در انتخاب بین دو امر به علّت فشار درونی ،ناچار از انتخاب
یکی از آن دو است که البته همان جرم می باشد .به عبارت دیگر در حالت اضطرار ،برای شخص مُضطر غالباً قدرت انتخاب بین
دو امر به وجود میآید و او ارتکاب جرم را انتخاب می نماید تا از خطری که تهدیدش می کند بگریزد .ولی در اکراه و اجبار
چنین نیست.
 9ـ عامل محقّق شدن اکراه یا اجبار ،تهدید و ارعاب و همچنین آزار ،صدمه و اَعمال قهرآمیز خارجی می باشد؛ امّا عامل محقّق
شدن اضطرار ،در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و نیز خطر منافع ش خصیِ درونی انسانِ مُضطر است.
 ۴ـ علمای حقوق مدنی ،اضطرار را مرتبة نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته،
امّا به مرز اکراه نمیرسد  .یعنی از نظر طولی ،اجبار باالتر از اکراه می باشد ،چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا ،و لی مُکرَه
قصد دارد امّا رضا ندارد .اکراه نیز باالتر از اضطرار است چرا که فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا ،لکن رضای وی معیوب و
مخدوش می باشد .بنابراین در حالت اضطرار ،اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و
تمایل و علیرغم میل با طنی ،با قصد و رضا آن را انجام می دهد؛ یعنی شخصِ مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل
و خواست خود برای دفع خطر ،ناگزیر از ارتکاب جرم است.
 5- 5شرایط رضایت مجنی علیه
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رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند ،چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد .در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده
وجود دارد( :رضایت جرم را ایجاد نمی کند ) (رضایت قربانی جرم ،جرم را توجیه نمی کند ) .در مورد قاعده ی اول باید گفت،
طبق قانون مجازات مصوب سال  ،12رضایت مجنی علیه جزء یکی از علل موجهه ی جرم است ،و منظور جرایم قابل گذشت یا
حق الناسی است .ولی در مورد قاعده ی دوم که موضوع ما ،یعنی رضایت مجنی علیه در قتل را شامل می شود ،نشات گرفته از
هدف و فلسفه مجازات است هک دنبال اعاده ی نظم عمومی و دفاع از جامعه است .البته این قاعده (قاعده ی دوم ) در قانون ما
در مورد رضایت در قتل به طور کامل پذیرفته نشده است .زیرا اگر رضایت مجنی علیه را به دو قسمت قبل از وقوع جرم و بعد
از وقوع جرم تقسیم کنیم ،رضایت قبل از وقوع جرم توسط جانی طبق فلسفه مجازات قابل توجیه حقوقی نیست .ولی قسمت،
رضایت مجنی علیه در قتل بعد از ارتکاب جرم خود به دو قسمت رضایت به جراحات چند عمدی و چه غیرعمدی یا قتل
غیرعمدی (ماده ی  ) 911و رضایت به عدم قصاص جانی بعد از مرگش (ماده ی  ) 915تقسیم می شود .هر دو ماده به طور
مفصل در تحقیق نگارنده ،مورد بررسی قرار گرفته است .اما در ماده ی  915مطالبه قصاص یا دیه کنند حسب مورد ،و فقط به
ماده ی  112محکوم می شود .این یعنی قانون گذار ما قاعده ی دوم را در مورد رضایت مجنی علیه در قتل را به طور کامل
نپذیرفته است .به این ماده ایراداتی وارد شده است ،از جمله ،آنها می گویند چگونه می شود حقی را که هنوز ایجاد نشده است
را اسقاط کرد (اسقاط ما لم یجب ) و اساساً قصاص نفس بر عهده اولیاء دم است .در اینجا باید گفت که رضایت مجنی علیه در
قتل تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد ،و این به این معنا نیست که تأثیری در ماهیت مجازات نداشته باشد( .اخوت،
) 71:1919
 - 6معاذیر قانونی
افراد در مقابل عمل مجرمانه خود در جامعه مسئول هستند و به میزان این عمل و متناسب با حاالت و شخصیت خود مجازات
می شوند  .گاهی مالحظاتی از جمله مصالح اجتماعی  ،باعث تخفیف یا معافیت مجازات شخص مجرم می شود  .به نظر می
رسد در پاره ای مواقع تخفیف و یا معافیت فرد  ،نتایج بهتری  ،نسبت به اجرای مجازات آن جرم  ،داشته باشد  .معاذیر قانونی
مجازات یکی از این علل معافیت و تخفیف مجازات می باشد که قانونگذار صراحتاً آن ها را در قانون بیان نموده و در اکثر موارد
میزان تخفیف را نیز معین نموده است و البته تفاوتها و شباهتهایی میان این گروه از علل معافیت با سایر موارد وجود دارد
که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .معاذیر قانونی گاه باعث معافیت کامل مجرم از مجازات و گاهی باعث تخفیف
در میزان مجازات میشود .هر یک از این دو قسم خود دارای مواردی است که در قانون بیان شده است و از آن جا که قانون ما
از فقه سرچشمه گرفته است و بسیاری از مواد قانونی بر اساس نظر مشهور فقهاء تدوین شده است ،مصادیق بارزی از این
معاذیر  ،به عنوان یک تأسیس و یا حکم فقهی قابل بررسی می باشد و ایرادات و اصالحاتی نیز از طرف فقهاء و حقوقدانان بر
آنها وارد است که به بحث و تحلیل آن ها می پردازیم  .در این تحقیق  ،مصادیق بارزی از معاذیر قانونی  ،نظیر عذر توبه  ،عذر
همکاری  ،عذر خانوادگی در ارتکاب جرم همراه با نظرات فقهی و مباحث حقوقی مطرح شده است  .در مورد این مصادیق خاص
اختالف نظراتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این معاذیر موجب معافیت از مجازات میشوند یا خیر؟ و شرایطی که باعث
معافیت یا تخفیف مجازات مجرم در صورت وجود چنین عذرهایی میشود چیست؟ که در جای خود به آن پرداخته شده است.
(باهری.) ۴1 ،191۴ ،
معاذیر تخفیف دهنده اموری هستند که قانون تعیین نموده و قاضی در برابر آنها ناچار است مجازات را از حداقل کمتر تعیین
کند .به عنوان مثال در توبه  :در خصوص حدود الهی ،توبه در مواردی دارای اثر خواهد بود؛ براساس ماده  11۴قانون مجازات
اسالمی ،در هر یک از این جرایم بهجز قذف و محاربه ،اگر متهم پیش از دستگیری و اثبات جرم ،توبه کند ،مجازات از وی
ساقط میشود .همچنین اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد ،بازهم با احراز توبه ،مجازات از فرد ساقط شده و دیگر فرد
توبهکننده مجازات نمیشود.
اثر مهم دیگری که بر این تمایز مترتب می شود این است که استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات فرع بر این
است که قبال مسئولیت و تقصیر در نظر دادگاه ثابت شده باشد .بنابراین بعد از آنکه ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه مجرم محرز
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شد باید دادگاه تحقیق کند که آیا جهات مشروعیت یا با علتی از علل رافعه تقصیر مواجه شده است که به برائت متهم حکم
کند یا نه و مجالی برای استناد به معاذیر قانونی برایمعافیت مجرم از مجازات وجود ندارد .در مقابل استناد به معاذیر قانونی
متهم از مجازات زمانی مورد پیدا می کند که تقصیر و مسئولیت وی محرز شده باشد (بادینی.) 51 ،1915 ،
 - 7شرطیت استطاعت
زن نمی تواند بدون اذن همسر خود حج مستحبی بجا آورد  ،ولی در حج واجب اذن او شرط نیست ؛ زیرا بر طبق قاعده« ال
طاعهَ لِمخلوق ٍ فی معصیَهِ الخالق» زن در حج واجب اگر احرام بسته باشد  ،واجب است آن را بجا آورد هر چند برای زوج
ناخوشایند باشد و زوج نمی تواند او را از اتمام حج منع نماید(.کلینی1۴21 ،ق.) ۴25 ،
نتیجه گیري
با وجود جایگاه ویژهی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در
میان فقها به عنوان یک قاعدهی فقهی شهرت نیافتهاند که یکی از آنها قاعده « ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است .بر
اساس این قاعده ،اطاعت از افراد ،زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد ،حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق
نمی شود .نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطالح «قاعده » برای آن از دیگر سو ،میطلبید در راستای
تأیید و تثبیت این قاعده ،تحقیقی درخور صورت پذیرد .در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در
روایا ت و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته ،ضمن بررسی و تبیین برداشتهای مختلف از روایت « ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ
الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کالم فقها ،قاعدهی مذکور اثبات شده است.
یکی از مسائل بسیار مهم در ارتباط با موضوع امر آمر قانونی است ،ا ین مهم از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی میباشد
که در کتاب اول قانون مجازات اسالمی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته
شده است .موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی ،امر آمر قانونی از علل موجههی ،و اسباب عینی مانع مسئولیت
میباشد .امر آمر قانونی میتواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آنها قانون است .آمر باید
دارای صالحیت و اختیارات صدور امر باشد ،مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات
بر عهده او گذارده است را انجام دهد .قانون مجازات اسالمی ایران از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض ،اطاعت
آگاهانه و نظریه بینابین ،نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خالف شرع و قانون باشد.
البته کل قانون مجازات اسالمی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی
دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمیتواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند .نگاه حقوق کیفری
بینالملل و واضعان اساسنامهها و معاهدات بینالمللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت
آمر و مأمور متفاوت است .در قوانین داخلیِ ایران قانونگذار در مواد  151و  151قانون مجازات اسالمی مصوب  1912و در
مواد  571و  571قانون تعزیرات مصوب  1975امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.
در مسئولیت مدنی آمر و مأمور ،مسائل مبنایی و درخور مطالعهای وجود دارد .بنابراین ،مبانی ،اصول و مقررات حقوقی در حوزه
الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود .قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت
مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است .البته اتالف مال یا نفس دیگری ،قاعده عام تقصیر را ،به عنوان مبنای مسئولیت مقام
صالح قانونی و مأمور ،محدود می کند .برای رفع مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور ،چهار شرط باید وجود داشته باشد که
شامل شرایط مأمور عمومی ،مقام صالح قانونی ،دستور قانونی و ر عایت احتیاط می شوند .با وجود این ،مسأله مبنایی در
نظامهای مختلف ،نتیجه اجرای دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی و شرایط الزم برای رفع مسئولیت مأمور و استقرار آن بر
عهده مقام صالح قانونی است.
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