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مبانی فلسفی اکراه در تحقق جرم
سمیه رحیمیان گوار ،رضا فانی



(تاریخ دریافت9316/02/25 :؛ تاریخ پذیرش)9316/05/95 :

چکیده
در بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن .در بررسی ماهیت و
کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست میآید که این شنناخت یتی نه و حاتنل تندقیر در ریرنه تناریبی و سنابقه
شکلگیری آن است .بدی سان که عدم تسلط در ریره تاریبی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال میبنرد و
بررسی اثرات آن ممک است از اسلوب دقیر آن خارج گردد .ای رویه رسالت تحلیلهای فلسفی حقوق است کنه ریرنه و سنیر تعییننی
الفاظ بر معایی حقوقی را بهطور تاریبی موردتوجه قرار میدهد .فلسفه حقوق به ما میگوید اساساً چه قواعدی و چگویه بایند وارد حقنوق
گردید .فلسفه اکراه ییز در حقوق ایران و سایر کرورها دارای پیرینهای است که به تأثیرات اکراه در تحقر جرم بهعنوان یکنی از عوامنل
رافع مسئولیت کیفری تحه مییهد و یا آن را رد مییماید .بهبیاندیگر پیرینه تاریبی و فلسنفی یهناد حقنوقی اکنراه در تحقنر و عندم
تحقر جرم و همچنی م ازات و عدم م ازات کیفری متهم تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژگان
اکراه در جرم ،اکراه ،جرم ،مبنای فلسفی جرم.

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد تبریز و(واحد علوم
تحقیقات آذربایجان شرقی) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
رایانامهrfaani@ymail.com :
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بیان مسئله
حقوقدانان ،علما و دکترین حقوقی پیرامون استدالالت حقوقی نیاز مبرمی بهه ماالعهات سلسهوی و
بنای اخالقی قواعد تأسیسی حقوق دارند ازاینجهت به تحلیلهای سیلسوسان در مباحه
تاریخی نهادهای حقوقی مراجعه مهینماینهد و مباحه

بنیهادی و

سلسهوی و اخالقهی حقهوق را پهی گیهری

مینمایند تا ماهیت و کارکرد حقیقی یکنهاد حقوقی را تحلیل کننهد .در زمهان تأسهیس یهک واهه
معانی متواوتی بر آن بار میگردد و حقوقدانان با کنکاش در مبنا و موهوم آن بها توجهه بهه ماهیهت
حقوقی و کارکرد آن در حقوق به آن واهه تعیین حقوقی میبخشند.
واهه حقوقی اکراه نیز در ریشه و اصل خود سیری تاریخی دارد که بنای سلسهوی و اخالقهی آن
میباشد .حال اینکه ایهن واهه در کجها و در کهدام نهو از سیسهت ههای حقهوقی در سراسهر دنیها
مورداستواده قرار میگیرد سابقه منحصر به خود را داشته که بر اساس آن هویت بخشی به کهارکرد
حقوقی واهه اکراه صورت میگیرد.
این ماالعه بر اساس توسیر سلسوی اکراه در تحقق جرم شکلگرسته است و بهه دنبهال شهناخت
سلسوه اکراه در سیست های مختلف حقوقی است تا مبدأ و مبنای سلسوی نههاد اکهراه راههی روشهن
برای شناخت ماهیت و کارکرد حقوقی آن و همچنین رویهای در جهت قبول یا رد آن نهاد حقوقی
باشد.
در مبانی سلسوی حقوق اخالق و دین دو مبدأ اساسهی بهرای نهادههایی ماننهد اکهراه محسهو
میشوند به این شکل که برخهی از سیسهت ههای جنهایی ماننهد سیسهت ههای حقهوقی کهامنال 9در
رویههای قضایی خود پیرو اصول اخالقی و حقوق بشری هسهتند و در برخهی جهرای ماننهد قتهل
تحقق اکراه را در بسیاری از موارد بهعنوان امری غیراخالقی برآورد کرده و از موارد رسع مسئولیت
کیوری به شمار نمیآورند و در برخی موارد بهعنوان علل مخووه مجازات در نظر میگیرند.
در حقوق ایران که مبتنی بر سقه اسالمی است حقوق و تکالیف انسانی ،سلسوه دینهی و مهبهبی
1. Common Law
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پیدا میکند و پیشینه نهادهای حقوقی بر دستورات دینی و الهی استوار میگردد؛ بنابراین در تعیهین
موهوم حقوقی اکراه به سراغ مبانی سلسوی دینی آن در ریشه تاریخی آن میروی و بر اساس آیهات
و روایات شرایط تحقق اکراه در جرم را به شکل سلسوی موردبح

قرار میدهی .

سارغ از سؤال اصلی پژوهش مبنی بر تبیین سلسوه اکراه در تحقهق جهرم در ایهن مقالهه دغدغهه
بررسی مبانی سلسوی ،تحلیل اصولی و سلسوی نهاد اکراه ،توسیر سلسوی راباه اکراه و تحقق جهرم و
شیوههای اعمال آن بر شرایط راسع مسئولیت کیوری و  ...از موارد موردنظر نگارنده میباشد که بهه
آن میپردازد.
مباني فلسفي در تبیین نهادهای حقوق جزا
کسب دانش و ماالعات به شهیوه علمهی ازجملهه مویهدترین اعمهال آدمهی بهر روی زمهین اسهت
بهطوریکه پیامبر اسالم (ص) در وصیتی به حضرت علی ( ) میسرمایند« :ای علی بهرای اینکهه از
مردم پیشی گیری ،هنگامیکه آنها در عبادت و کارهای خیر ،زیادهروی میکنند و خود را به رنه
میاندازند ،تو خویش را درراه شناخت عقلی به رن انداز»(شهابی ،4631 ،ص .).اینکه یک انسهان
چه نو دانشی را کسب میکند و چگونه درراه دریاست حقایق تالش میکند و حد اعالی عله را
در جهت کمال چه نو شناختی میداند بستگی به شیوه ماالعه او دارد.
با عنایت به این مقدمه دانشهای بشری زمانی شناختی کامل و تمامعیار محسو

میشهود کهه

کلی ،عمومی و یقینی باشهد .بهر پایهه ماالعهات کلهی و عمهومی در رشهته حقهوق نیهز مکاتهب و
سیست های گوناگونی شکلگرستهاند که بهطور یقین هدف و ابزار خود را در جهت شناخت سراگیر
و ه جانبه از نهادهای حقوقی را سرلوحه عمل خویش قرارداده اند و بر اسهاس یهک نهو نظهام
ارزشی به بررسی ریشهای قواعد و مسائل حقوق انسانی میپردازند که به این نظهام ارزشهی مبهانی
سلسوی (اسماعیلزاده دوانی ،4631 ،ص) نهادهای حقوقی گوته میشود.
نگرش سلسوی تأثیر بسیار عمیقی در حوزههای مختلف علمی دارد و نگاه صاحبنظران علمهی
را به اداره جامعه همهجانبه و وسیع میگرداند .در حوزه حقوقی نیز نگرشهای سلسهوی ریشهه در
حقوق واالی بشری دارد و تأثیر بسیار عمیقی بر قوانین و مقررات حقوقی جامعه خواهد گباشت.
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هر کس تمنای شناخت حقیقی قواعد علمی را دارد ناگزیر از شناخت و بررسی سلسهوی اسهت
زیرا عل سلسوه و محققان آن دلیل وجود یکنهاد تأسیسی را ریشهیابی نموده و بر کارکرد صهحی
آن تأکید میورزند .اینکه یکنهاد حقوقی ریشه در چه نو سلسوهای دارد با ساختار عمومی ،سکری
و مبهبی آن جامعه مرتبط است .در مبانی سلسوی نهادههای حقهوق جهزا بررسهی جهرم و عوامهل
تشکیلدهنده آن ،همچنین عوامل تخصیص دهنده مجازات یا عوامل راسع مسئولیت کیوری نهادهها
و تأسیسات حقوقی جزایی هستند کهه از سرچشهمه ماالعهات سلسهوی حقهوق بشهری سرچشهمه
گرستهاند .این حقوق بشر از دو ناحیه دستورات و اوامر باالدستی و الهی و همچنین عوامهل و اراده
انسانی سرچشمه میگیرند .در این حوزه مبنای سلسوی نهادهای حقوق جزایهی یها از سلسهوه الههی
نشأت گرسته است و یا بنای آن بر اراده انسانی است که یها در حهوزه سلسهوه اخالقهی بشهر نمهود
مییابد و یا در سیر تکامل حوزه سلسوه در عل حقوق که توسط اندیشهمندان خردگهرا ایجادشهده
است دارای ریشههای حقوقی است که آن را مبنای سلسوی حقوقی مینامی کهه در ایهن مقهال بهه
آنها خواهی پرداخت.
مباني فلسفي مذهبي (الهي)

3

شناخت حق و اجرای عدالت ،از ابتدای آسرینش باروح و جان آدمی عجین گشته و او را به چالش
و انگیزش واداشته است .در بستر سلسوه دو حوزه دیهن و خهردورزی چهالش و انگیهزش وجهدان
ظهور میکند.
مبانی سلسوی الهی در ادیان الهی موردتوجه ملل مختلف در زمانهای متواوت شده است .مبانی
حقوقی بر اساس سلسوه الهی نیز در تمامی ادیان مارح بوده است و در عصر مدرنیس و
پستمدرنیس  ،مسائل و شبهات حقوقی بسیار جدی و چالشبرانگیزی (مور اوتز )1:4633 ،در
مباح

حقوقی بهطور منظ و دستهبندی نموده است .تأملی در اصول اعتقادی در ادیان که به دو

گروه ادیان تاریخی همچون شینتو ،زرتشت و بودا اصول اعتقادی رعایت حقوق انسانها ،حیوانات
)1. The philosophical basis of religion (God
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و حتی گیاهان را وظیوه پیروان خود میدانند و ادیان الهی همچون یهودیت ،مسیحیت ،اسالم
هدف عدالت محوری و عدالتپروری 4را سرلوحه خویش قراردادند .دین اسالم بهعنوان
کاملترین دین و مکتب شیعه در نقاه اوج این مکتب ،نهتنها آکنده از احکام و قوانین جزئی و
کلی حقوقی است ،بلکه مبانی این قوانین و منابع استخراج آن در کتا

و سنت از زبان معصومان

در مقام تعلیل به تشری سلسوه تشکیل احکام حقوقی و توهی سلسوه احکام تعبدی حقوق (آلتمن،
 )43 :4633پرداخته است.
در عصر حاضر سیست های حقوقی متعبد ادیان غیر اسالمی روند رشد خود را از تعبهد گرایهی
به تعقل گرایی تغییهر دادنهد و ههیس هسهت و نیسهت و ههیس بایدونبایهدی را بهیدلیهل و برههان
نمیپبیرند .این روحیه تعبد شکنی موجب تحقیق و بررسیهای خردورزانه شده است تا بتواند هر
حک و قانونی را در چارچوبی نظاممند و هماهنگ با عرف ارائه نماید.
مباني فلسفي اخالقي (بشری)

9

اگر حقوق را مجموعهای از مقررات تعریف کنی که با حوظ اخالق و عدل اجتماعی ،ایجهاد نظه
میکند ،بیگمان قانونی را که اخالقی و عادالنه نیست را خارج از مبهانی سلسهوی حقهوق خهواهی
دانست .از طرسی چنانچه یک حقوقدان بر شیوه روش سلسوی اخالق بسنده کند و روشهای عینی
شناخت نهادهای حقوقی را به کناری وانهد بهاصاالح آگوست کنت به حقوقدانی سهارغ از تجربهه
عینی بدل خواهد شد که درباره همه چیز نظریات سلسوی میدهد (جعوری تبار )41:4633 ،بنابراین
بنای اخالقی از مه ترین مبانی سلسوه حقوق است امها کهاسی نیسهت و ایهن موجهب تولهد مبهانی
حقوقی سلسوه در عرصه سلسوه عل حقوق شد.

 .4وجود ده سرمان حضرت موسی ( ) نمایانگر مجموعهای مدون برای زندگی انسان است و همهینطهور یکهی از هوهت
حک خاصی که حضرت عیسی ( ) بیان میکنند مربوط به مسئله قصاص و مجازات کیوری شخص بزهکار بوده است
و ایشان میسرمایند« :من برای نابودی قانون نیامدهام بلکه برای تکمیل آن آمدهام»(اندرو آلتمن .)43 :4633
)2. Philosophical foundations of ethics (human
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مباني فلسفي حقوقي

در تشکیل مبانی اخالقی که حقوق و قواعد از عرصه دین جدا میدانست آن را مخلوق بشر
معرسی نمود و در دوره تحوالت سوسسااییان ،انسانمحوری شناخت حق و عدالت را منحصر در
ترازوی عقل بشر میدانست؛ اما همواره سایه سلسوه حقوق الهی بر این دیدگاه سایه میاسکند و
نظریه حقوق طبیعی سقراط که قائل به حضور قوانین نانوشته الهی است توسط شاگرد او اسالطون
و سایر سالسوه یونان پی گیری میشود .در دوره رنسانس دکارت بعد سلسوی حقوق را تقویت
میکند و کانت در کتا

اصول سلسوه عل حقوق سلسوه حقوق را از سلسوه اخالق جدا میسازد

(آلتمن ،4633 ،ص  )42و هگل نیز خاوط برجسته سلسوه حقوق را به رشته تحریر درمیآورد
(ساکت ،4632 ،ص .)56-42
مکاتب گوناگون حقوقی توسط اندیشمندان مختلهف ازجملهه تومهاس ههابز ،هان هاک روسهو،
کارل ماکس و برخی اندیشمندان دیگر به وجود آمدند و در رشد و توسعه سلسوه حقوق نقهش بهه
سزایی ایوا نمودند .از میان سیلسوسان حقوق معاصر نیز میتوان بهه رونالهد دورکهین ،جهان راولهز،
اندرو آلتمن و ده ها اندیشمند دیگر اشاره نمود (آلتمن )44 :4633 ،کهه مسهائل سلسهوه حقهوق را
طبقهبندی نمودند و با تحلیل و تبیین مباح

روزبهروز بر غنای آن اسزودند.

در جامعه حقوق ایران سلسوه حقوق یک عل نوپا محسو

مهیشهود و باوجوداینکهه مباحه

حقوقی ما بهخصوص حقوق جزایی ما بر پایه سقه و حقوق اسالمی منشعب از کتا

و سنت الههی

است ،متأسوانه دارای دستهبندی و طبقهبندی به غنای حقوق سایر کشهورها نیسهت؛ زیهرا مباحه
حقوق اسالمی در اکثر موارد بر سیاق گبشته باقیمانهده اسهت و تأسیسهاتی همچهون سنگسهار و
مسائل مختلوی در حوزههای گوناگون اجرای عدالت کیوری هنوز در الیههایی از تردیهد بهر تغییهر
وجود دارد .این امر موجب شده است روحانیون و حقوقدانان در ایران به مبح
روی بیاورند و مباح

سلسهوی حقهوقی

و احکام اسالمی را از پنجره سلسوه حقوق نگاه کنند .این ماالعات بر سیاق

نزدیکی سلسوه دین با سلسوه عل  ،اخالق و سیاست همراه است که نهادهای حقوقی – سقهی را بها
عل سلسوی در حوزههای گوناگون سبک و سنگین مینماید.
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تحلیل فلسفي نهاد اکراه
ازجمله نهادهای حقوقی در حوزه حقوق جزا نهادی به نام اکراه در ارتکا

جرم است که مرتکب

با حدوث امر اکراه در عمل مجرمانه خود ساقد مسئولیت کیوری خواهد بود؛ بنابراین این امر مسل
شده که اکراه در حوزه مجازات کیوری وارد میشود و با لامه به اراده و قصهد مرتکهب در حهوزه
مادی و معنوی جرم موجب انتوای مسئولیت کیوری و رسع مجازات کیوری خواهد بود.
در ماالعه و بررسی سلسوی نهاد اکراه بهعنوان عامل راسع مسئولیت کیوری نظرات مکاتب
مختلف حقوقی را میتوان بررسی نمود و از بررسی ذات و ریشه شکلگیری این نهاد میتوان به
کارکرد آن در احقاق حقوق اسراد و برقراری عدالت کیوری اشاره نمود .در تحلیل سلسوی موهوم
اکراه به دو حوزه حقوقی سقهی برخورد میکنی که برای ریشهیابی موهوم اکراه و تحلیل آن در دو
حوزه سلسوی حقوقی و سقهی (بر اساس دستورات اسالمی) نگریز از پرداختن به معنا و ماهیت
اکراه هستی .
مفهوم اکراه

در بیان موهوم اکراه تعاریف و مواهی بسیاری بیانشده است که هر تعریف ویژگیهایی از موهوم
اکراه را بیان میدارد در ذیل به چند نمونه از آنها میپردازی .
اکراه در لغت به معنی ناخواه و به ست به کاری واداشتن ،سشار و زور بر کسی واردکردن
(دهخدا ،4633 ،ص ،)6424کسی را بهزور و برخالف میلش به کاری واداشتن است (معین،
 .)664 :4636اکراه از مصادر متعدی است به معنای واداشتن شخص به انجام دادن کاری که برای
وی ناخوشایند است که البته باید مقرون به قهر و جبر باشد (محقق داماد ،4632 ،ص .)24در
تعریوی دیگر اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که بر پایه طبع و شر  ،آن را
ناخوش میشمارد و باوجود ناخرسندی ،برای رسع ضرری شدیدتر به آن اقدام میکند (جرجانی،
)45 :4633
در کتا

 ،The new webster dictionaryذیل واهه  Duressچنهین نوشهتهشهده اسهت ،اکهراه در

زبان سرانسه به معنی سختی و اجبار ،در التین  Duritaاز  Durusبه معنی سختی گرستار کردن سشهار
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با تهدید ،سلب و محدود کردن آزادی ،پاسشاری کردن ،محدود کردن پادربنهد قهرار دادن از طریهق
تهدیدات و صدمه شخصی بیانشده است (.)Megueen A.1983: 270
اساسنامه دیوان بین المللی کیوری به عنوان سندی که در سهال  4223دربنهد (د) از قسهمت اول
ماده  64خود ذیل عنوان «دالیل مانع مسئولیت کیوری» چنین بهاکراه اشاره نموده است:
ماده  .4عالوه بر دیگر دالیلی که در این اساسنامه مانع بروز مسئولیت کیوری میشوند ،شخص
به لحاظ کیوری مسئول شناخته نخواهد شد اگر در زمان رستار آن شخص.
بند (د) :رستاری که ادعا میشود مصداق یک جرم در صالحیت دیوان است براثر اکراهی
ایجادشده که از تهدید به مرگ قریبالوقو یا صدمه بدنی سوری یا ادامهدار برعلیه آن شخص یا
شخص دیگری ناشی شده است و آن شخص لزوماً و مسئوالنه برای اجتنا

از این تهدید عمل

کند ،مشروط بر آنکه آن شخص قصد نداشته باشد که صدمه بزرگتری را نسبت به آن صدمهای
که قصد اجتنا

از آن را دارد ایجاد کند .چنین تهدیدی ممکن است:

 بهوسیله اشخاص دیگر ایجادشده باشد؛ یا توسط شهرایای ایجادشهده باشهد کهه ورای کنتهرل آن سهرد اسهت ()d(art ,Rome Statute(.)64)4
اکراه در اصاالح یعنی شخصی در خارج بر دیگری چنان تأثیری بگبارد که مقاومت در مقابهل
آن عادتاً مقدور نباشد ،رضایت و میل باطنی سرد مخدوش شده و با سشهار و یها تهدیهد ناچهار بهه
انجام رستاری مجرمانه میگردد (محقق داماد.)32:4632 ،
اکراه سعلی است که به کسی تحمیل میشود بهنحویکه سبب از بین رستن رضا و سساد
اختیاری وی گردد؛ و یا اینکه اکراه سعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد
که خودبهخود او را بهسوی انجام عمل موردنظرش سوق میدهد .اکراه تهدید شخص است با
تحمیل شکنجه و آزار ،مشروط بر اینکه شخص ظن غالب داشته باشد که در صورت امتنا و
مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که بدان تهدید شده است قرار خواهد گرست (بابایی زاده،
)3:4632
پس بهطورکلی اکراه در عرف و لغت ،وادار کردن کسی به انجام کاری است که از آن کار
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کراهت دارد و بهاصاالح طیب نوس ندارد و سشار و تهدیدی که به او وارد میشود در حقیقت
رضایت و میل باطنی او را مخدوش میکند و از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با
موهوم اصاالحیاش چندان تواوتی ندارد (مزیدی شرفآبادی.)53:4626 ،
ماهیت اکراه
اکراه یک قاعده سقهی – حقوقی است و در بیان ماهیت و کارکرد آن میبایست ریشه سلسوی آن را
با اشاره به اصول حقوقی و مواد قانونی ازیکطرف و قواعد سقهی آن از طرف دیگر بیان نمود .لهبا
ماهیت دوگانه نهاد حقوقی اکراه را از ماهیت حقوقی اکراه و ماهیهت سقههی اکهراه موردبررسهی و
تحلیل قرار میدهی .
ماهیت فقهي اکراه

اکراه از قواعد سقهی مهمی است که برخی آیات بسیاری از قرآن کری (سورههای نحل ،423 /
نور ،66/بقره 443/و  ،455یونس ،22/نساء ،42/محمد 43 ،44/و  43و  )...است که مهه تهرین آن
آیه  423سوره نحل 9است که در شأن عمار بن یاسر است و عالمه طباطبایی در توسیر المیزان بیان
میدارد :مراد از اکراه در این آیه مجبور شدن به گوتن کور و تظاهر به آن است (طباطبهایی:4633 ،
.)434
در زمینه اکراه روایات بسیاری وجود دارد که مه ترین آن حدی

رسع قل

 .4من كفر ابهلل من بعري اميانه إال من أكرة و قلبهه ممنيهاب ابالميها و مهن مهن لهرر اب مفهر ها ة علههم ضبهم مهن

4

از پیامبر (ص)

و هله عهباع عمهه ؛ ههر

آن کس بعدازآنکه به خدا ایمان آورده باز کور ورزد بهجز کسی که از روی اکراه کاسر گردیهد و دلهش در ایمهان ثابهت
باشد و بلکه با اختیار و رضا دلش آکنده به کور گشت بر آنها خش و غضب خدا و عبا

بزرگ دوزخ خواهد بود.

 .4مضمون اولیه حدی  ،با توجه به کاملترین صورت آن ،چنین است :از امت مسلمان نُه چیز برداشتهشده اسهت .4 :خاها،
 .4سراموشى .6 ،آنچه نمیدانند .1 ،آنچه تا وتوانش را ندارند (مهاالطمهون ) .5 ،آنچه از سرِ اضارار انجام مهیدهنهد.3 ،
کارى که به مجبور شوند (اکراه) .3 ،سال بد زدن .3 ،از روى وسوسه به آسرینش اندیشیدن .2 ،رشک ورزیدن تها زمهانى
که بر زبان یا دست جارى نشود.
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گرامی اسالم است که بار تکلیف در نه چیز از مردم برداشتهشده است که ازجمله آن اکراه ،اجبار،
اضارار ،اشتباه ،سراموشی (میر محمدصادقی .)644:4626 ،پیامبر اکرم (ص) در جای دیگری
میسرمایند :چهار خصلت از امت من برداشته شد :خاا و سراموشی ،آنچه بهاکراه به آن وادار شوند
و آنچه تا

آن را ندارند و در قضیه عمار یاسر آن حضرت که میسرمایند :مگر آنکه وادار شود

ناخواسته درحالیکه دلش مامئن به ایمان است (کلینی  4633ه.ق )423 :.آن بزرگوار همچنین
میسرمایند :خداوند خاا و سراموشی و اکراه را بر امت من بخشیده است (بینا.)632 :4653 ،
در زمینه سقهی اکراه و اجبار دو موهوم مجزا از یکدیگر محسو

میشوند .سقهها بها توجهه بهه

اصالت دادن بهاکراه در مقابل اجبار تعریوی نزدیک به معنای لغوی آن را ارائه کرده و معتقدند اکراه
عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ درصورتیکه همراه با تهدیهد باشهد
(محقق داماد .)26 :4632
به تعریف سقهای عامه نیز اکراه آن است که شخص اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالوهت
با او نباشد؛ خواه سلاان ،سارق یا هر غلبه کنندهای باشد و شخص مکرَه هراس داشته باشد که اگر
مخالوت ورزد ،مورد ضر

شدید یا باالتر از آن قرارگرسته یا کشته مهیشهود (شهاسعی  4645ه.ق،.

ص .)462
سارغ از مستندات قرآنی و روایی ،عقل نیز حک میکند سردی که تحت تأثیر سشار و اکراه
مرتکب عمل مجرمانهای میگردد ،با سردی که بااراده آزاد اختیار کامل مرتکب جرم میگردد،
یکسان نباشد ،خصوصاً آنکه گاهی مکرَه اقدام به ارتکا

رستار مجرمانه برای نجات جان دیگری

میکند و درعینحال مراتب «األه فااله » را رعایت میکند.
لبا منع مسئولیت مکرَه باوجود برخی تواوتها ،در نظامهای مختلف حقوقی که ریشه دینهی و
وحیانی ندارد ،نیز مشاهده میشود و در حقوق عرسی همچون حقوق شهرعی و سقهه ،اکهراه عامهل
مانع مسئولیت دانسته شده است (غالمی.)423 :4624 ،
در برخی قواعد که دارای مستندات قرآنی و روایی نمیباشد ،اجما بهعنوان یک دلیل مسهتقل
موردبررسی قرار میگیرد ،اما در مورد اکراه با توجه به وجود آیهات شهریوه قهرآن کهری  ،روایهات
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متعدد و مؤیدات عقلی ،طبیعتاً جایی برای استناد به اجما باقی نمیماند و اگر ه اجماعی منعقهد
گردد ،این اجما  ،اجما مستند و مدرکی خواهد بود که یک دلیهل مسهتقل محسهو

نمهیگهردد

(محقق داماد .)424 :4632
بهطورکلی اکراه یک موهوم سقهی است و سلسوه وجودی آن درآیات و روایات مهورد اسهتدالل
واقعشده است و عقل و اجما نیز آن را بر اساس این قواعد محک مهورد تائیهد قهرار مهیدههد و
ماهیت آن را بهعنوان نهادی مجزا میپبیرد؛ بنابراین موهوم اکراه در سلسوه سقهی حقهوقی ایهران از
سایر نهادهای حقوقی همچون اجبار و دسا مشرو مجزا شده است و دارای هویت مستقل اسهت
که تحت شرایط خاص که قبول تاییدات قرآنی و روایات پیامبر در این خصوص و تاییدات روشن
عقل و اجما  9موجب انتوای کامل مجازات میشود.
ماهیت حقوقي اکراه

اکراه در حوزه حقوق کیوری بهعنوان نوعی دسا مارح میگردد و ماهیت منع مجازات کیوری را با
خود به دوش میکشد .بااینوجود که اغلهب سیسهت ههای حقهوقی در دنیها ایهن موههوم را مهورد
شناسایی قرار دادهاند اما تواوتهای ساحشی در کاربرد و یا لوظ مورد اثر این نهاد حقوقی مشهاهده
میگردد .این توهاوتهها ریشهه دررونهد تهاریخی و سلسهوی شهکلگیهری و کهاربرد ایهن نههاد در
سیست های حقوقی موردنظر دارد .در دسا استوار بر اکراه عامل بهااراده تحمیلهی دسهت بهه عمهل
میزند و برای این دسا دو نو استدالل حقوقی به
وجود میآید :اول اینکه اکراه را بهعنوان عبری قابلقبول برای عمل مجرمانه توسیر کنهی و یها
آن را توجیهی قانونی برای رهایی مته از جرم قانونی و اخالقی تلقی کنی  .دسا اسهتوار بهر اکهراه
هنگامی است که سرچشمه خار ،انسان باشد و هیس جایگزینی برای کارها وجود نهدارد و عهامالن
به یک معنا مجبورند به شیوهای عمل کنند که به آن دستزدهاند.
 .4شیخ انصاری میسرماید اجما بر اینکه اکراه راسع اثر معامله و مسئولیت عمل است ،روشنتر از آن است که نیاز به ادعها
و یا حکایت داشته باشد (انصاری 4621 ،ه.ق)442 :.
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در نظامهای مختلف حقوقی ،اکراه ازجمله عواملی به شمار میرود که در صورت وجود،
مرتکب جرم را از مسئولیت کیوری مبرا کرده و باع

معاف شدن او از مجازات میگردد .مناقی

که در ورای این معاسیت هست این است که شخصی که تحت تهدید از روی عادت غیرقابلتحمل
دست به ارتکا

بزهی میزند از آزادی اراده برخوردار نیست و آنچه را که انجام میدهد برخالف

تمایل قلبی و خواست آزادانه وی است .ازاینرو مسئول شناختن چنین کسی به لحاظ اصول
حقوق کیوری صحی نبوده و اخالق نیز بر مکاسات شخصی که برخالف میل باطنی خود مجبور به
ارتکا

بزهی شده مهر تأیید نمینهد .بااینوجود ،قاعده کلی اکراه که ازجمله عوامل راسع

مسئولیت کیوری شناختهشده در تعدادی از کشورها و بهخصوص در کشورهای تابع نظام حقوقی
کامنال با استثنائاتی روبروست و مورد سختگیری شدید دادگاهها واقع میشود (تقی پور ،رسیعی،
 ،4625ص .)44
ازنظر حقوق کیوری ،اکراه به عملی اطالق میشود که براثر سشار و تهدید ،شخص به آن دست
میزند .کاری که براثر اکراه صورت گوته باشد ،معموالً تأثیر قانونی ندارد (.)1990: 140 PerkinsR,
در جلد قانون مدنی ماده  213عثمانی اکراه عبارت است از آن است که کسی من غیر حق
مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد (میر محمدصادقی.)644:4626 ،
در حقوق انگلستان ،تهدید باید نسبت به جان یا صدمات شدید جسمانی علیه خود شخص
باشد تا بتوان اکراه را محقق دانست( 4میر محمدصادقی )646 :4626 ،این در حالی است که حقوق
انگلستان بر اساس رویههای قضایی پروندههای مختلف مبنی بر تحقق اکراه این نو دسا را هر
قاضی بهنوعی توسیر مینماید و چهبسا آن را نپبیرد و یا بهعنوان عامل مخووه جرم قبول نماید
بهطوریکه از توسیر روند اینگونه پروندهها میتوان کارکرد اکراه را در این نو سیست های
حقوقی مورد تحلیل قرارداد.
 .4در سقه اسالمی حتی تهدیدات مالی با تهدیدات علیه دیگران نیز ،بهشهرط برخهورداری از سهایر شهرایط الزم ،مهیتوانهد
موجب تحقق اکراه شود.
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بهرغ اینکه در پارهای از کشورها مانند ایتالیا ،سرانسه ،آلمان ،هلنهد و بلژیهک دسها اکهراه در
تمامی جرائ موردپبیرش قرارگرسته و حتی برخی از آرای محاک جنایات جنگی بر اساس همهین
پبیرش صادرشده اند ،کشورهایی که از نظام کامنال پیروی میکنند (بههاسهتثنای برخهی از ایهاالت
آمریکا) دسها اکهراه را در مهواردی همچهون قتهل مهردود مهیداننهد

( McDonald and Vohrah, 7

.)October 1997: para49
بهعنوان نمونه در نظام حقوقی بینالمللی در پرونده دراگان اردوویس که به کشتار دسهتهجمعهی
در جنگ محکومشده بود و خود نیز به آن اعتراف نموده ولی درعینحال عقیده داشهت کهه اکهراه
تحمیلی بر او بیش اندازه بود و جانش را تهدید میکرد قاضی لی در موضو پرونده درباره اینکهه
اکراه یک دسا کامل محسو

نمیشود پسازاین که نتوانست در حقوق بینالملل عرسی یها اصهول

حقوقی کلی پبیرستهشده توسط ملل متمدن قاعدهای را بیابهد ،از آرای دادگهاهههای نظهامی ملهی و
بینالمللی به این نتیجه رسید که در صورت تحقق شرایط خاصی ممکن است اکهراه را یهک دسها
کامل به شمار آورد .بااینوجود اگر آن عمل ،یک جنایت سجیع مثل کشتن غیرنظامیان بهیگنهاه یها
اسرای جنگی باشد ،اکراه نمیتواند یک دسا کامل محسو

شهود و سقهط درصهورتیکهه عهدالت

اقتضا کند اکراه میتواند دلیلی برای تخویف مجازات به شمار آید

(.)Li, 1997: para 5

قاضی کاسسه ه در زمینه پرونهده اردومهیس و بها اشهاره بهه قضهیه آینسهاتز گهروپن و دیگهر
پروندههای پس از جنگ جهانی دوم اظهار میدارد به لحاظ مناقی اگر استثنایی بر یک قاعده کلهی
به اثبات نرسد آن قاعده کلی همیشه حاک خواهد بود .به همین صورت در حقوق اگهر کسهی بهه
یک قاعده خاص حاک بر یک جنبه خاص از موضو نگاه کند و به این نتیجهه برسهد کهه چنهین
قاعدهای شکل نگرسته ،تنها نتیجهای که میتوان گرست این است که آن جنبه خهاص نیهز مشهمول
همان قاعدهای است که بر کل موضو حاک است ) .(Cassese,1997: para11برای قبول دسا اکراه
باید چهار شرط وجود داشته باشد:
 .4تهدید شدیدی علیه زندگی یا سالمتی شخص وجود داشته باشد.
 .4راه مناسبی برای سرار از آن تهدید وجود نداشته باشد.
 .6جرم ارتکابی با تهدید صورت گرسته متناسب باشد .بهبیهاندیگهر جرمهی کهه تحهت اکهراه
صورت گرسته باید رویه رسته بدی کمتری نسبت به گزینه دیگر داشته باشد.
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 .1سرد مکرَه خود بهصورت داوطلبانه در به وجود آمدن وضعیت منجر بهاکهراه نقهش نداشهته
باشد.
در این پرونده دادگاه نظامی آمریکا در نورنبرگ اعالم کرد که اجازه دهید بگویی قانونی وجود
ندارد که از یک شخص بیگناه بخواهد که برای اجتنا

از ارتکا

جرمی که او آن را محکوم

میکند باید از جان خود گبشته با متحمل صدمه جدی شود .البته تهدید باید سوری واقعی و
غیرقابل گریز باشد .هیس دادگاهی مردی را که با تهدید تپانچه در کنار سرش مجبور به کشیدن یک
اهرم کشنده شده مجازات نمیکند

( Nuremberg Military Trials of War Criminals before the

.)Tribunals, 1949-1953: 480
در حقوق ایران اکراه اولین بار با قانون مدنی وارد قوانین شد و این قانون در مقهام تعریهف آن
برآمد 4.این در حالی است که رویه جزایی در ایران تعریوی از اکراه به عمل نیاورده است و حقوق
کیوری در ایران نهاد اجبار را بهعنوان واهه اع از اکراه و اجبار مورداستواده قرار میداد بهطوریکه
در قانون مجازات اسالمی  4632در ماده  51مقنن ،اکراه و اجبار را توأمان بهکاربرده بهود و همهین
امر این تصور را برای برخی حقوقدانان ما حاصل نموده بود که این دو تأسهیس سقههی و حقهوقی
تواوتی باه نداشته و معتقد بودند اکراه نیز ،معنایی مشابه اجبار دارد و در آن شخصی ،دیگهری را
نسبت به جان یا ناموس خود یا دیگران تهدید میکند ،لکن در قانون مجازات اسهالمی  4624مهاده
 4454جانشین ماده  51قانون مجازات اسالمی  32شده است ،با خروج اجبار از ماده  454صرساً بهه
بح

اکراه و شرایط تحقق آن پرداختهشده است.

 .4ماده  424قانون مدنی« :اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان و مهال و
آبروی خود تهدید کند .بهنحویکه عادتاً قابلتحمل در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصهیت و اخهالق و مهرد و زن
بودن شخص باید در نظر گرسته شود».
 .4ماده « :454هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابلتحمل مرتکب رستاری شود که طبق قانون جرم محسهو

مهیشهود مجهازات

نمیگردد .در جرائ موجب تعزیر ،اکراه کننده به مجازات ساعل جرم محکوم میشود .در جرائ موجب حد و قصهاص
طبق مقررات مربوط رستار میشود».
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ضمن بح

تالقی دو موهوم اجبار و اکراه در سیست حقوقی ایهران مباحه

دیگهری همچهون

شیوههای تحقق جرم و شرایط و عناصر مادی و معنوی جرم نیز در ایران منشأ اثرات بسیاری است
که در ذیل مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
از طرف دیگر در حقوق غر  ،اکراه بهگونهای تبیین میشود که با حاالت مختلف دسا مشرو
اشتباه میشود ،لبا برخالف حقوق کیوری ایران در حقوق غربی ،مرز دقیقی در این مقوله نمیتوان
مشاهده کرد ،به همین جهت در تعریف دیگری آمده است اکراه یک نهو دسها اسهت و هنگهامی
اعمال میشود که شخص چون تحت تهدید به مرگ یا صدمه شخصی شدید به خهود یها دیگهری
بوده است ،جرمی مرتکب میشود (الیت و کوئین.)135 :4633 ،
تلقی و نگرش حقوقدانان از توسیر اخالقی -مهبهبی و حقهوقی بهاوجود بسهیاری از قواعهد و
نهادهای مشابه در ذهن آنان شکل میگیرد و همه این قواعد الزاماً یهک سهیر شهکلگیهری را طهی
نمیکنند و لبا ذات یکسان مستلزم ماهیت و کارکرد یکسان آنها نیست و به لحاظ سلسوی در ههر
سیست حقوقی میبایست ریشههای شکلگیری نهاد حقوقی مانند اکراه مورد تحلیل واقع شهود تها
کارکرد واقعی آن مشخص گردد .اینکه اکراه موجب انتوای مسئولیت کیوهری اسهت ممکهن اسهت
موردقبول عموم سیست های حقوقی باشد ولیکن کارکرد آن ممکن است موجب انتوای مجازات در
یک نظام و در نظام دیگر از عوامل مخووه جرم به شمار آید و نظهام دیگهری آن را مجهوز صهدور
حک برائت ندانسته و بر اساس قواعد عرسی و اخالقی در جامعه مهته را مجهرم دانسهته و حکه
مجازات را اجرا نماید.
تفسیر فلسفي رابطه اکراه و تحقق جرم
در توسیر راباه نهاد حقوقی اکراه که موهوم و ماهیت آن را به لحاظ سلسوی نیز تشری نمهودی بهه
تحقق جرم بهعنوان کارکرد عملی اکراه در تشکیل مثل

سهگانه جرم میرسهی  .در ایهن مقهال بها

شناخت روند شکلگیری جرم به لحاظ مناقی و حقوقی اکهراه باوجوداینکهه از عناصهر سههگانهه
تحقق جرم نیست اما بهعنوان عاملی مادی یا معنوی میتواند مختلکننده تشکیل مثل

جهرم باشهد

به این نحو که با حضور و ثبوت اکراه موهوم جرم شکل نمیگیرد؛ لبا زمانی که حتی یکی از ارکان
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تشکیل جرم مختل گردد جرمی اتواق نخواهد استاد و درنتیجه مجازاتی ه نخواهد بود .بهطورکلی
حضور اکراه مانع تحقق جرم و همچنین موجب انتوای مجازات از مته خواهد بود.
مفهوم فلسفي جرم

در امور جزایی در وهله اول با موهوم اعتباری جرم آشنا مهیشهوی  .واهۀ جهرم و مشهتقات آن
(مجرمین ،اجرموا ،یجرمنک  ،تجرمون ،اجرمنا )...بیش از  32بار در قرآن آمده و بهر موههوم لغهوی
کسبوکار زشت میباشد (طباطبایی ،4633 ،ج  :42ص .)622سلسوه قرآنی بهکارگیری لوهظ جهرم
در قرآن عام بودن آن است و رستار مجرمانه و عقاید و اخالق انحراسی را نیز شهامل مهیگهردد .در
سقه بیآنکه لوظ جرم بهکاررسته باشد ،به تعریف اعمالی پرداختهشده که مستوجب تعزیر و مجازات
است .در گزارش کنورانس حقوق کیوری اسالمی در جدّه ،در تعریف جرم چنین آمده است :جهرم
در اصاالح شرعی عبارت است از سعل یا ترک سعل (قول یا ترک قول) که اسالم انجام یا ترک آن
را واجب یا حرام دا نسهته و بهرای آن مجهازات دنیهوی یها عقوبهت اخهروی تعیهین کهرده اسهت.
بهعبارتدیگر ،جرم ،مخالوت با اوامر و نواهی کتا

و سنت و یا ارتکا

عملی است که به تبهاهی

سرد یا جامعه میانجامد (اسراسیابی)431 :4634 ،
لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیوری میگوید :جرم در موهوم حقوقی عبارت است از
عمل یا خودداری از عملی که قابل انتسا

به مرتکب آن بوده ،در قانون پیشبینی یا با یهک کیوهر

جزایی مجازات شود (لواسور .)623 :4634 ،جرم در ماده  4قانون مجازات اسالمی ایهران مصهو
 4624اینگونه تعریفشده اسهت :ههر رستهاری اعه از سعهل یها تهرک سعهل کهه در قهانون بهرای
آن مجازات تعیینشده

است.

در حقوق خارجی جرم به معنی وسیع کلمه عبارت از سعل یا ترک سعهل سهردی اسهت کهه بهه
جهت لامه ای که به نظ اجتماعی وارد میکند مرتکب توسط جامعه به کیور میرسد بههطهورکلی
رستار انسان برحسب زمان و مکان در حال تغییر و تحهول اسهت و لهبا عکهسالعمهل اجتمهاعی و
مبارزه علیه بزهکاری نیز باید حداقل ه زمان بها تغییهرات و اههداف و روشههای ارتکها
هماهنگ بشود (گلدوزیان ،4631 ،ص.)3

جهرم
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بهطورکل ی سلسوه تعیین دامنه تعریف جرم از جهت دقت و اطمینان در ایجاد و ارتکها

عمهل

مجرمانه است؛ زیرا اگر جرمی محقق نشود ،نه مجرمی وجود دارد ،نه سیسهت جنهایی و نهه حتهی
مجازاتی؛ لبا معرسی ذات و ویژگیها جرم ما را در کشف جهرای محقهق شهده یهاری مهینمایهد،
بنابراین تمامی سیست های حقوقی و کیور دهنده به دنبال تعیین حدودوثغور دامنه جهرم هسهتند بها
اجرای مجازات در چهارچو

آن گستره موجب احقاق حقوق بشری شوند.

بررسي فلسفي عناصر تحقق جرم

برای آنکه رستار انسان جرم تلقی شود و برای تحقق جرم وجهود سهه عنصهر الزم اسهت .عناصهر
سهگانه جرم (قانونی ،مادی و معنوی) جنبه عمومی دارند و وجهود آنهها در کلیهه جهرای الزامهی
میباشد:
 .1عنصر قانونی ،یعنی وصف مجرمانهه بایهد بهه تعیهین قهانون باشهد .جهرم منشهأ مسهئولیت
برای مجرم است و قانونگبار آن را تصهویب نمهوده و در هرزمهانی کهه بخواههد وصهف
مجرمانه را از آن برداشته و مسئولیت کیوری را از رستار انسان برداشته و مانند این است کهه
هیس جرمی رخ نداده است .این همان عنصر قانونی جرم است و مه ترین ضلع مثل
محسو

جرم

میشود؛ زیرا تا زمانی که رستار و عملهی عنهوان مجرمانهه را از قهانون بهه عاریهه

نگرسته باشد جرم نیست و بهکلی وصف مجرمانه بودن عمل منتوهی خواههد بهود .ازلحهاظ
عنصر قانونی ،جرم جزایی نقض متنی از متون قانون است (گلدوزیان.)33 :4631 ،
 .2عنصر معنوی ،بدین معنی که رستار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یها تقصهیر جزایهی
باشد .عنصر معنوی ریشه در سلسوه اخالقی جرم دارد زیرا اخالقهاً انجهام اعمهال مجرمانهه
منوور عرف جامعه است پس قبل از هر چیزی میبایست دیهد عمهل مجرمانهه منابهق بهر
عنصر قانونی برخالف اخهالق عمهومی اسهت و همچنهین ایهن عمهل مهیبایسهت از اراده
مجرمانه مجرم منشأ گیرد لبا به ارتباط میان عمل مهادی و عامهل جهرم ،راباههای ارادی و
روانی گوته میشود .در مبانی سلسوی اکراه خلل واردشده به اراده را سالب رضا و خواسهت
قلبی مجرم میدانند و سقدان اراده را از جهت نبود رضای قلبی موردپبیرش قرار میدهنهد.
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بهطوریکه اگر مکرِه سشار و تهدید خود را از عامل و مباشر جرم کهه مکهرَه اسهت بهردارد
هیس جرمی اتواق نخواهد استاد.
 .3عنصر مادی ،شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رستار مجرمانه کهه وجهود آن در کلیهه
جرائ الزامی است و حتی موارد شرو به جرم را نیز با تحقق عنصهر قهانونی و معنهوی را
نیز دربر میگیرد .مجرم عامل اجرای عنصر مادی است که او را اصاالحاً ساعهل یها مباشهر
جرم مینامند .اگر باواساه انسان دیگری سعل جرم محقق شود ،یعنهی در تحقهق جهرم بهه
نحوی ساعل دیگری تأثیر داشته باشد با موهوم ساعل معنوی و گهاهی مکهرِه روبهرو هسهتی
(اردبیلی)35:4626 ،؛ بنابراین یا سعل مادی جرم مباشرتاً یا بهصورت شرکت در جهرم و یها
تبیین موهوم ساعل معنوی از طریق معاونت در جرم و یا اعمهال سشهار و تهدیهد بهر مباشهر
مکرَه شده صورت میگیرد .در اینجا مجرم یا مباشر مستقی جرم است یا شریک در اعمهال
مجرمانه یا معاون جرم و یا اکراه کننده مباشر با تهدید و ارعا .
تحقق جرم مسئولیت ناشي از آن

در مناق و مبح

سلسوی حقوق جزایی هر عمل مجرمانه که اوصاف و قواعد ویژهای را در عهال

بیرون از منظر قانونی داشته باشد جرم محسو

شده و با تحقق جرم موهوم مسئولیت و تعههد بهه

رسع آثار زیانبار جرم به منصه ظهور میرسد؛ زیرا عقل سلی در هیس مکتب و نظامی ایجاد ضرر و
زیان را بر دیگری نمیپبیرد .یکی از قواعد اسالمی در زمینه مسئولیت مدنی و جزایی موهاد قاعهده
ال ضرر است که نوی حک و عمل ضرری را میکند.
مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری اسهت و مسهئول کسهی اسهت کهه
تعهدی در قبال دیگری بر عهده دارد و اگر از ادای آن سرباز بزنهد بها امهری التزامهی بازخواسهت
خواهد شد .در قلمرو حقوق کیوری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب رستار مجرمانه است کهه
موهوم آن تحمل مجازات توسط مجرم است .سرای عوامل عناصر تشکیلدهنده جرم انتسها
جرم به سردی که میبایست متحمل مجازات کیوری باشد را قابلیت انتسا
یعنی صرف ارتکا

یهک

جرم به مجرم مینامنهد

جرم بهیکباره نمیتوان مسئولیت کیوری عمل مجرمانهه را بهر عههده متهمهی
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نهاد بلکه میبایست با توجه به قدرت ادراک ،اختیار و رضای مجرم در سعهل مجرمانهه نظهر کهرد؛
چهبسا عدم مختار بودن ،سلب اراده و سقد رضا تکلیف و تعهد مجهرم را در برابهر عنصهر قهانونی
جرم منتوی نماید.
ازآنجاکه موهوم مسئولیت کیوری بر موهوم سرزنش پبیری و مجازات استوار است ،تنها سردی
مورد مجازات قرار میگیرد که رستار زیانآور او مورد سرزنش عرسی واقع گردد

( Clarkson, 1987:

 .)26بر این اساس اسبابی به وجود میآید با عنوان موانع مسئولیت کیوری که عواملی شخصی و
درونی است که با نبود عقل و بلوغ و اختیار مسئولیت کیوری را از سرد سلب مینماید .9شرایط
تحقق اکراه نیز بر تحقق جرم و تعیین میزان مسئولیت کیوری و یا سلب آن تأثیرات عمدهای دارد.

2

مناق حک میکند که تهدیدی را در انتوای مجازات کیوری لحاظ کنی که از جهت نو تهدید
قریبالوقو بوده و غیرقابلتحمل باشد .در نظر گرستن شرایط و خصوصیات مکرَه میتواند
توجیهکننده غیرقابلتحمل بودن سشار و تهدیدات مکرِه باشد .غیرقانونی بودن تهدید زمانی مورد
استناد است که تهدید شرایط قانونی و مشرو را نداشته باشد .شرط دیگر یقین و قاعیت در
تحقق تهدید مکرِه است و منظور همان ظن غالب مکرَه است بر اینکه اگر خواسته اکراه کننده را
عملی نسازد ،مورد تهدید را درباره او عملی خواهد ساخت (غالمی )426 :4624 ،و مکرِه بهیقین
بداند که اکراه کننده قدرت عملی ساختن مورد تهدید خود را دارد .از طرسی مکرِه در تمام طول
ارتکا

جرم باید دارای استمرار در اکراه باشد و همینطور استمرار تهدید و شدت آن نیز

میبایست مستمر باشد .هر انسان میتواند از طریق جان و مال و ناموس خود یا دیگری مورد اکراه
واقع کردد و به انجام جرم تحتسشار تن دهد.
 .4ماده  412قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد« :مسئولیت کیوری در حدود قصاص و تعزیرات تنها زمهانی محقهق اسهت
که سرد حین ارتکا

جرم عاقل ،بالغ و مختار باشد».

 .4ماده  -454هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابلتحمل مرتکب رستاری شود که طبق قانون جرم محسهو

مهیشهود مجهازات

نمیگردد .در جرائ موجب تعزیر ،اکراه کننده به مجازات ساعل جرم محکوم میشود .در جرائ موجب حد و قصهاص
طبق مقررات مربوط رستار میشود.
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اکراه و عدم مسئولیت مکرَه در تحقق جرم

مسئله جبر و اختیار و آزادی اراده یکی از مناقشهآمیزترین مواهی است که از عل سلسهوه ،اخهالق،
کالم و الهیات به حقوق راهیاسته است .اختیار در برداشت سلسوی متضمن وجود دو صهوت قهدرت
و اراده نزد ساعل است پایه و اساس مسئولیت کیوری و تحمیل مجازات و تحمل آن وجود اراده و
اختیار در عمل و ذهن مرتکب است (آقایی جنت مکان ،4622 ،صص.)21-26
موضو قابلتحمل در اکراه مادی بستگی به نو جرم ارتکابی مکرَه خواهد داشت و تحقق
کامل و یا ناسرجام ماندن آن در مراحل اولیه که وصف شرو به جرم را دارد قابل مجازات است و
بررسیهای سلسوی باریشه یابی اساس و ذات اکراه تحمیلشده و ارتباط آن با نو جرم ارتکابی
(قتل و جرای مشابه آن )9مجازات مکرِه و در مواردی مجازات توأمان مکرِه و مکرَه را در بر
خواهد گرست؛ بنابراین نو جرم ارتکابی خود میتواند جرم محقق شده را قابل مجازات نماید.
اکراه معنوی

اکراه معنوی برخالف اکراه مادی که با ضر

و شت همراه بود بر احساس تهرس و وحشهت و یها

هیجان سرد سلاه مییابد .دکتر اردبیلی اکراه معنوی را نوعی اکهراه بیرونهی مهیدانهد کهه از اجبهار
سرچشمه گرسته است و با تخویف و تهدید و تحریک شدید احساسهات همهراه اسهت (اردبیلهی،
 )433 :4626بنابراین در تشکیل عناصر جرم زمانی که اکهراه غالهب مهیگهردد در عنصهر معنهوی
(اخالقی و روانی) جرم تغییرات و خللی حاصل میگردد که برسرض غیرقابلاجتنا

و پهیشبینهی

بودن ،عادتاً غیرقابلتحمل ،غیرقابل دسع و نامشرو و غیرقانونی بودن تهدید و سشهار اکهراه کننهده
اراده و اختیار سرد از بین میرود و موجب انتوای مجازات ساعل و مجازات اکراه کننده میگردد؛ اما
این موضو در تحقق جرم خللی وارد نمیسازد .بهاینترتیب اگر جرمی بها شهرایط قهانونی دارای
عمل مادی مکرَه در عال بیرون است ولی عنصر معنوی آن با نبود اختیار و رضهای درونهی بهدون
 .4ماده  635قانون مجازات اسالمی مقرر میسرماید «:اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصهاص مهیشهود و اکهراه
کننده به حبس ابد محکوم میگردد».
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انگیزه و سوءنیت محسو

گردد ،این سوءنیت از طرف اکراه کننده بر جرم وارد میشود لبا جهرم

محقق شده و مجازات اکراه کننده مجازات ساعل جرم است ،مگهر در جرایمهی کهه در نظهامههای
مختلف حقوقی مجازات خاص و سنگین دارند.
در سیست کیوری ایران بر اساس ماده  454قانون مجازات اسالمی کسی که مورد اکراه
واقعشده است مجازات نمیگردد و اکراه کننده در جرای تعزیری به مجازات ساعل جرم و در
خصوص مجازاتهای حد و قصاص طبق قوانین خاص آن برخورد خواهد شد .در حقوق کیوری
انگلستان تا پیش از سال  4235میالدی اکراه بهعنوان یک دسا برای جرایمی محسو

میشد که

کیورشان بهاندازه قتل نمیرسید و باوجود تکرار این رویه در برخی پروندههای کیوری بازه تا
سال  4233مورد عدم قاعیت و تردید قضات بود .توجیه قضات انگلیسی که هنوز ه به نهاد
اکراه با نگاه تردید مینگرند بهخصوص در پروندههای منجر به قتل که ممکن است کمی نامنصوانه
باشد این است باید کسانی را که در این موقعیت قرار میگیرند مجازات شوند زیرا حتی اگر
مستحق مجازات نباشند ،بازه بازدارندگی و پیشگیری ،مه تر دوری از اندکی بیعدالتی است
(تبیت.)442: 4624 ،
نتیجهگیری
عال حقوق دارای ابعاد بسیار گستردهای است که در طول زمانبر روی نهادهای مختلف آن شهاهد
رشد قارچ گونه مواهی نو هستی  .هرکدام از این مواهی بهر اسهاس نیهاز جامعهه در حهل مسهائل
حقوقی و کیوری در ادوار مختلف به وجود آمده است .در شکلگیری مواهی جدید گاهی حقهوق
از اصل و ریشه نهادهای ایجادی خود ساصهله گرستهه و بهه دلیهل دور شهدن از ذات و ماهیهت در
کارکرد خود دچار تغییر و دگرگونی خواهد شد .بررسیهای سلسوی در زمینه حقوق ذات و ریشهه
نهادهای حقوقی را تبیین مینماید و کارکرد اصلی و سعلی آن را با یکدیگر مورد مداقه قهرار داده و
از انحراسات موهومی و کارکردی آن پیشگیری مینماید .این روند علمی را بررسی سلسوی مینامنهد
که ریشه در اخالق ،الهیات و عرف جامعه دارد .بررسیهای سلسوی در کشهورهای مختلهف منشهأ
علمی باالیی داشته و از زمینههای عقلگرایی و خردورزی در حقوق سرچشمه میگیرد.
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در حوزه حقوق کیوری با بررسی سلسوی نهاد اکراه و ریشه و ذات حقیقی آن و با تحلیلهای
مختلف ازجمله تحلیلهایی بر پایه سقه و اصول اسالمی ،عرف بینالمللی و قوانین حقوقی برخی
کشورها ماهیت نهاد اکراه را شناختی  .در این نهاد حقوقی جرم محقق میشود و مجازات و
مسئولیت کیوری آن به قوت خود باقی است اما حضور اکراه مانع مسئولیت کیوری ساعل جرم
خواهد بود .تأثیرات اکراه بر تحقق جرم در ابعاد عنصر مادی و معنوی جرم محقق میشود ولی
بهطورکل ی خدشه در عنصر معنوی جرم با نبود اراده و سقد رضای مجرم موجب اکراه مادی و
معنوی خواهد بود؛ بنابراین جرم محقق شده ساعل جرم مجرم محسو

میشود ولی مجازات با

حضور اکراه واردشده بر ساعل مجازات منتوی خواهد بود زیرا انتوای مسئولیت کیوری در نهاد
اکراه یک اصل کلی و پبیرستهشده در تمامی سیست های حقوقی است .حال اینکه روند اعمال اکراه
در جرای مختلف در نظامهای گوناگون چگونه است برداشت آن سیست جنایی بر اساس نیاز و
نو نگاه جامعه در آن زمان و برهه مشخص است که در برخی از جرای همچون قتل اکراه نیز
توجیه و دساعی در مقابل جرم محقق شده نخواهد بود.
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