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 فقه امامیه و فقه عامه ی،قانون مجازات اسالماکراه در  تطبیقی بررسی
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دادن مکره به رساندن  میداشته و طبق گفته فقها اکراه به ب یجنبه فقه شتریکراه با مساله:: چکیده

 یتألم مکره منته ای انیآنان به ز انیکه ز شودی به ناموس و کسان او محقق م ایبه مال  ایبه او  یانیز

کراه از جملۀ عواملی است که همواره تأثیر منفی بر اراده و قدرت تصمیم گیری آزاد انسان . اشود یم

داشته، مانع از تحقق واقعی عنصر روانی می شود. اما هر اکراهی نیز مانع اراده و تحقق مسئولیت کیفری 

در نظر  یز اکراه مدنرا مستقل ا یفریک اکراه ،یحقوق هواژ نیا یدر بررس یحقوقدانان اسالم نیست.

موضوع سبب شده مفهوم اکراه در فقه  نیمورد بحث قرار داده اند. هم کجایهم و  دو را با نگرفته و هر

 یمفهوم زیدر واقع امر ن کهی طور به ابد؛یب یخاص یکینزد یآن در حقوق خصوص یبا معنا ییجزا

و سقوط مجازات  میتمام جرا اکراه در ریثاصل، تأ ،یاسالم یمشهور فقها دگاهیاز د .و برابر دارند کسانی

 شارع مقدس در دیشدت قبح آن و اصرار و تأک ۀمکره است. اما جرم قتل به واسط تیمعاف تاًیو نها

پژوهش حاضر از  روش: اصل اکراه شده است. انیجرم ازجر نیا یاجتناب از ارتکاب آن موجب استثنا

خانه ای با استفاده از منابع تألیفی، کتب و مقاالت نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتاب

 است. دهیگرد نیو تدو لیتالیفی تحل

 .یقانون مجازات اسالم، فقه عامه، هیفقه اماماکراه، اضطرار،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

رفلع ملا    حلت عنلوان  در متون فقه اسالمی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به عنوان قاعده ای مسللم محسلوب اسلت و ت   

  .بیان شده استاستکرهوا علیه 

چرا که در قرآن مجید این کلمه، هم به فتح و هلم   مویدی بر تفکیک مورد اهل لغت استکاربرد واژه اکراه در آیات قرآن کریم 

اهلل یبغلون  افغیر دین  . در سورۀ آل عمران آمده است:مورد نظر لغو بین را در بر دارندهر کدام همان معنای  به ضم وارد شده و
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کله هلر    (آیا جز دین خدا می جویند و حال آن83 ،)آل عمران.و له اسلم من فی السموات و االرض طوعا و کرها و الیه یرجعون

 را گردن نهاده اند و همه به سوی او باز گردانده می شوند.   خواه اوها و زمین است خواه و نا که و هر چه در آسمان

وشته است: المومن مستسلم بقلبه اهلل طوعا و الکافر مستسلم اهلل کرها فانه تحت السطره و التسخیر ابن کثیر در تفسیر این آیه ن

تال و هلو  کتب علیکم القدر سورۀ بقره می خوانیم: ( 212،ص 1 ،جیصابون) .نعالعظیم الذی ال یخا لف و ال یم و القهر والسلطان

، جایگزین اسم مفعلول  به جهت مبالغه "کره"وشته اند، در این آیه مصدر نبنا بر آنچه برخی مفسرین قرآن  (212،بقره).کره لکم

اما خود لفظ اکراه که از باب افعال و از مصادر متعدی است به معنای واداشتن شخصی به انجلام کلاری اسلت    . ستمکروه شده ا

ل لغلت در ایلن خصلوص ملی     . اکثر اهل تن باید مقرون به قهر و جبر باشدواداشوشایند باشد. البته این اجبار و که برای وی ناخ

و اجبلار بلر آن کلار وادار     را بله نحلو قهلر    ، یعنی اوفانی را بر امری اکراه کردند. و اکره فانا علی امر ای حمله علیه قهراً: نویسند

 (131،ص 1 ،جی)صابون.نمودند

بار اراده به کلی از شلخ  مجبلور سللب    میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اج

 تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد: می شود، در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد.

اوالً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنان به عمل آمده اسلت فعلیلت یافتله و موجلب     

 تلف نفس آنان می شود.  زیان یا

ثانیاً، راه رهایی از خطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرای عادی نا مشلروع و  

 نارو است.

دادن به خطلر  که اکراه و اضطرار، هر دو، شخ  را به موضع ناچاری و اضطرار می اندازد، به گونه ای که راهی جز تن ین ثالثاً، ا

 یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه ای برای وی باقی نمی گذارد.

رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت 

 کیفری می شوند.  

 جستجو کرد:تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید 

 : در موقعیت مضطر و مکره و منشا خطری که آن دو را تهدید می کند.  اول

دوم: اضطرار موجب فساد اختیار و ارادۀ مضطر نمی شود، اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در 

ر اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می مکره می شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می شود متفاوت است، د

 بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. 
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شرایط و موقعیت تهدیدآمیز اغلب به طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد. مانند موردی که شلخ  دچلار   

جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشلد. در ایلن صلورت،    گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سد 

برای رهایی خود از خطر هالکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنی یا خوردنی حرام می کند. در اکراه منشا تهدیلد  

وانایی خود یا بلا  و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عامل خارجی محسوب می شود، یعنی فردی با به کار گیری قدرت و ت

سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیلۀ عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می نمایلد. مکلره بلرای    

رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظر ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچلار بله ارتکلاب    

 در شرایط عادی انجام نمی داد. عملی می شود که 

سوم: تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیما مواجه است در حالی کله  

 در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است خواه منشا درونی باشد یا بیرونی.

 

 مفاهیم -1

 

 اکراه -1-1

می غیلر از  هر چند اهل لغت تصرح کرده اند که کره )به فلتح( مفهلو   ه از ماده کره )به فتح و ضمه اول و سکون ثانی( است،اکرا

در لسان العرب به نقل از فراء، از لغو بین و نحو بین بزرگ، گفته شده اسلت: الکلره بلا ضلم ملا اکرهلت        کره به ضم در بر دارد.

کره )با ضمه(، آنچله نفلس تلو از آن کراهلت      علیه، تقول: جئتک کرها و اذخلتنی کرها.نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک 

دارد. کره )با فتحه(، آنچه که دیگری تو را بر آن وادار می کند. در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شلده اسلت: الکلره بلالفتح     

کره )با فتحه( مشتقی است کله  م ما یناله االنسان من ذاته. المشقه التی تناول االنسان من خارج مما یحمل علیه باالکراه و بالض

 از خارج به انسان می رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره )با ضمه( کراهتی است که از درون انسان را آزار می دهد.

از قیلود، شلرایط و اوصلافی    اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با مفهوم اصطالحی اش تفاوتی ندارد. صرف نظر 

که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند، معنای اصطالحی این کلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است، 

ابن حزم اندلسی  .یعنی، اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست، در صورتی که همراه با تهدید باشد

فقهلا و   .الکراه هو کل ما سمی فی اللغله اکراهلا و علرف بلالحس انله اکلراه      ارد در تعریف اکراه می نویسد: مذهب ظاهری دکه 

 . می توان به موارد زیر اشاره کرد مذاهب اهل سنت تعاریف عدیده ای از اکراه ارائه نموده اند. از جمله این تعاریفاصولیین دیگر 
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، من سلطان او ل  او متغللب ..... و  ید من ال یقدر علی االمتناع منه االکراه آن یصیر الرجل فی :شافعی در کتاب االم می نویسد

یکون المکلره یخلاف خوفلا علیله داللله انله ان امتنلع ملن قلول  ملا املر بله یبللم بله الضلرب الملولم او اکثلر منله او اتللف                    

قادر بر مخالفت با او نباشد، خواه سلطان، سارق  اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که (232ص،3،جیشافع).نفسه

تر از آن قرار گرفتله  فت ورزد، مورد ضرب شدید یا باالیا هر غلبه کننده ای باشد و شخ  مکره هراس داشته باشد که اگر مخال

 یا کشته می شود.

االکلراه اسلم لفعلل     :می نویسد وط در مقام تعریف اکراه، در کتاب المبساصول حنفی شمس الدین سرخسی، از پیشوایان فقه و

یفعله الملرء بغیلره فینتفلی بله رضلاه او یفسلد بله اختیلاره ملن غیلر ان تنعلدم بله اهلیله فلی حلق المکلره او یسلقط عنله                   

تفی ساخته را من اکراه نام کاری است که شخ  نسبت به غیر خود روا می دارد تا رضایت او( 38،ص 22 ، جیسرخس).الخطاب

 که اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرند. ، بدون اینندیا اختیارش را سلب ک

ال بحیلث للو   : ال اکراه حمل االنسان غیره علی ما ال یر ضاه قوال او فعل شیخ محمد خضری بک، اصولی و مورخ معاصر می نویسد

تلرک آن یلا بلالعکس و     اختیار ترجیح انجام  عملی است بلر ریف رضا و اختیار نیز می نویسد: وی در تعخلی و نفسه لما باشره. 

 رضا شوق و کشش درونی است بر انجام یک عمل.

از مجلۀ االحکام العدلیه که به تعریف اکراه اختصاص یافته، خالصه ای از این تعاریف را که مشتمل بر عناصر و ارکان  128مادۀ 

ان یعملل عملال بغیلر    ر احد باالخافه عللی  ال اکراه هو اجبامی باشد در خود جای داده است: اکراه و پاره ای از شرایط تحقق آن 

همان گونه که اشاره شد از آنجا که معنای اصطالحی اکراه از معنای لغوی آن چندان فاصله نگرفته اسلت و از   حق و بدون رضا.

ال سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختالف نظر در خور توجهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخل 

 .پاره ای قیود تقریبا یکی است و اخراج

 

 منابع چهارگانهاکراه در  -2

ادعا و مشروعیت اعتقادشان، به منلابع  استدالل در صحت  ، در مقامعلم اصول که حسب عادت مالوف خود فقها و صاحب نظران

عضی مکاتلب بله قیلاس    جماع و عقل و ب، اه تعبیر خود آنان به ادلۀ اربعه یعنی قرآن، سنتگانه استنباط احکام شرعی یا بچهار

بله  و سلایر ادلله    احادیلث  ،ه اند. در این قسمت ضمن نقلل آیلات  کراه نیز همین گونه عمل کردا، در خصوص متوسل می شوند

 می پردازیم. هابررسی و تحلیل آن
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 کتاب -1-2

 به رفع مسئولیت از مکره مربوط آیات-الف

قلبه مطمئن باالیمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعللیهم غضلب ملن اهلل و لهلم علذاب      من کفر باهلل بعد ایمانه اال من اکراه و 

که دلش به ایملان آرام   یکه به خواه کافر شود در حال ، مگر آندهر که پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شو (102 ،)نحل.علیم

   .آنها است و آنها را عذابی است بزرگلیکن هر کس که سینه را به کفر گشاده کرد، پس خشم خدا بر  و ،یافته است

مشرکین در راسلتای اذیلت و    :ر بن یاسر است و قصۀ آن چنین استن عماأآن گونه که مفسرین گفته اند آیه مورد بحث در ش

د که ، از وی می خواهنصدد ایذای عمار بن یاسر بر آمده ویژه ضعفای آنان به کار می گرفتند دره آزاری که علیه یاران پیامبر، ب

، کلماتی ر تحمل آنهای آنان بپردازد. او نیز در اثر شدت شکنجه و آزار و عدم توانایی د کلمه کفر بر زبان آورده و به تعظیم بت

د که عمار کلافر  ن، عده ای شایع می کنایی خود وی می گردد. در این میانبر زبان می آورد که موجب خشنودی مشرکین و ره

ان عمارا مللی ایمانلا ملن فرقله اللی      می فرماید: ین شایعه آگاه می شود به مقابله با آن می پردازد و شده است. چون پیامبر از ا

خود عمار نیز  عمار سراپا مملو از ایمان است و ایمان با خون و گوشت او عجین شده است.ط االیمان بلحمه و دمه. قدمه و اختل

در  نزد پیامبر می رود. حضلرت از وی ملی پرسلد: کیلف تجلد قلبلک         با گریه و زاری در عین ندامت و خوف از عواقب قضیه،

ی صحه می گلذارد و بله تعبیلر    و بدین سان بر عمل و ان عادو فعد. آن گاه پیامبر می فرماید: :مطمئنا باالیمان.جواب می گوید

 (122،ص 1 ،جی)صابون.، از وی رفع مسئولیت می نمایدحقوقی

د ایلن  . به نظر می رسل مکره در امور جزایی واقع شده استصولین در حهت رفع مسئولیت از عموم این آیه مورد استناد فقها و ا

جایی که جریان عبارات کفر آمیز بر زبان و تعظیم مظاهر شرک و بت پرستی در نتیجه اکراه  دراستناد از باب اولویت باشد، چه 

بایلد   دفلع مسلئولیت از وی در صلورت نقل  جزایلی،     ، قابلیت فسخ تصرفات حقوقی مکلره و  ، به قیاس اولویتجایز تلقی شود

 .مشروع و موجه تلقی شود

وانفقلوا فلی سلبیل اهلل و ال تلقلوا بایلدیکم و اللی التهلکله و احسلنوا ان اهلل یحلب           :ال در سورۀ بقلره ملی فرمایلد   خداوند متع

کنیلد، و نیکلویی   ، بله هالکلت نیف  شرک این هزینه خود را به دست خلوی در راه خدا هزینه کنید و با ت (111 )بقره،.المحسنین

 کاران را دوست دارد.کنید که خدا نیکو

این آیه شریفه نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. با این استدالل که افکندن به هالکلت در ایلن   

 یت اعمال ارتکابی در اثر اکلراه از دو اما به نظر می رسد تمسک به این آیه در خصوص مشروع آیه به طور عموم منع شده است،

، مسللمانان در  در راه خداست و به تصریح مفسران که فحوای آیه ناظر به انفاق و بذل مال . نخست آنجهت مخدوش می باشد
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گرنله   وی جهاد در راه خدا به کار بگیرند . مراد این است که اموال خود را برابه مشارکت مالی در جهاد شده اند این آیه تشویق

بنابراین ظلاهر آیله ملورد بحلث      (121،ص 1 ،جی)صابون.، موجبات هالکت شما را فراهم خواهد کرددشمنان بر شما غالب شده

ه چنانچه به استناد عموم این ک هیچ داللتی بر جواز ارتکاب محرم از مکره به منظور نجات نفس خویش از تهلکه ندارد. دوم این

ن صورت کسی که تهدید به قتل شده تلا مرتکلب قتلل    آ، در اکراه نیز تسری دهیما به موارد ، حرمت القای نفس در تهلکه رآیه

، یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیلدات اکلراه   زاحم دو حکم شرعی روبرو خواهد شدبا ت شود ثالثی

، یعنلی آنجلا کله    نچله شلرایط مسلاوی باشلد    نده و دیگری حرمت قتل نفی محترمه، یعنی سلب حیات از شخ  ثالث. چناکن

این صورت بایلد قائلل   تکلیفی می شود. در ری در دست نباشد فرد دچار بالمرجحی برای عمل به یکی از دو دلیل و اسقاط دیگ

کله   یلا آن  ، خود را نجلات دهلد  که شخ  ثالث را به قتل رسانده یعنی شخ  تهدید  شده  مخیر است میان آنبه تخییر شد 

  کرده، خودش کشته شود.مقاومت 

ی تواند از ، اکراه موجب جواز شرعی قتل نفس محترمه نمی شود و مکره شرعا نمنظر فقها در موارد اکراه به قتل که به حال آن

ز ، تمسک به آیه مورد بحث برای رفع مسلئولیت ا چه خود تهدید به قتل شده باشد. بر این اساس ، گردیگری سلب حیات نماید

 .  مورد استناد در اکراه وجهی ندارداد آیات مار آوردن آن در عدمکره و به ش

 

 به رفع مسئولیت از مضطر مربوطآیات  -ب

بله رفلع خطلر و نجلات      ، نیاز شلخ  ه و وصف ذاتی هر دوچند میان اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا که جوهر هر

ارتکلاب عمللی کله در شلرایط علادی      رغم میل و رضای باطنی بله  ، شخ  از سر ناچاری و علی هر دو مورد رخویش است و د

، از مکلره رفلع   ی اهل سلنت بله ایلن آیلات متمسلک شلده      ، فقهامبنا از این رو به جهت وحدت است روی می آورند مشروع نا

 مسئولیت کرده اند.

لیت از شلخ   سللب مسلئو   بله اضلطرار و    ، در خصوص مبانی شرعی رفع مسئولیت از مکره به آیات راجلع بیشتر فقهای عامه

 (111،حرم علیکم اال ما اضطر تم الیه.)انعام قد فصل لکم ماه ، به ویژه آیه شریفمضطر استناد کرده اند

، دلیل بلر اختصلاص حکلم آنلان بله      ز مشقات اضطرار در سیاق این آیاتاما به این نکته باید توجه داشت که صرف وجود یکی ا

مفهلوم لفلظ را بایلد در نظلر     ، بلکه عملوم  ضرورت از آنها نام می بریم نیست ان اضطرار وهای ویژه ای که ما تحت عنو موقعیت

بر می گزیند که در عدم اکراه، نامشروع تلقی . همچنین در اکراه نیز شخ  بر سر دو راهی است و از سر ناچاری راهی را داشت

 . اضطرار چنین است درمی شود، همان گونه که 
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 سنت   -2-2

ایات حدیث رفع است کله  . مشهورترین این روایاتی بر شمرده اند، رواکراه و مبانی و مستندات شرعی آنیه در بحث فقهای امام

و مجلازاتی   ، مواخلذه است -از جمله اکراه -ور در روایت، اعمالی که انجام آنها مقترن به یکی از اوصاف نه گانه مذکبه موجب آن

 .  به دنبال نخواهد داشت

در  . به اعتقاد آنان رفع آثلار رفع امور نه گانۀ مذکور در روایت، نه را رفع مواخذه و عقاب دانسته اندمراد از رفع  اصولیون امامیه 

نلای ایلن روایلت سله راه در     . اعتقاد شیخ انصاری این است که در تبیین معاست، نه رفع اوصاف مذکور در واقعظاهر مورد نظر 

مضاف که همان مواخلذه یلا   رف در معنای امور نه گانۀ مذکور و یا در تقدیر گرفتن ، تصرف در معنای لفظ رفع یا تصپیش است

. شیخ انصاری همچنین بر این عقیده است که راه اول و دوم، هر دو خالف ظاهرند. از این رو چلاره ای جلز گلزینش    عقاب است

تند و اکراه و اضطرار به عنوان مثال در سرتفع نیراه سوم نیست. پس مراد رفع آثار ظاهره است، چرا که امور نه گانه فی الواقع م

 (111ص ،2،ج یانصار خیش).عالم خارج وجود دارند

 ا کراهی موصلوله در ملا اکراهلوا یلا ملا اسلتکرهوا       "ما"عالوه، ه ب .برخی از اصولیون معاصر نیز بر همین معنا صحه گذاشته اند

صی به حکم تکلیفی یا وضعی ندارد، یعنی آنچه بلر  ای گیرد و اختصتمامی احکام تکلیفی و وضعی و احکام موضوعات را در بر م

بر این اساس آن دسلته از تصلرفات و اقلداماتی کله     ( 211ص،2،ج )خویی.اعمال غیر مترتب است با وجود اکراه مرتفع می شود

ی بله دنبلال نخواهلد    شخ  در حین اتصاف به وصف اکراه و در نتیجه بحران روانی حاصل از آن انجلام داده مواخلذه و مکافلات   

 داشت و مستحق عقاب و کیفر نخواهد بود. 

ن از امور ملذکور در  آفقهای اهل سنت نیز در این زمینه حدیثی نبوی را مبنای استدالل خود قرار داده اند که امور یاد شده در 

 ت حدیث ملذکور چنلین اسلت:   . عباردر  بر می گیرد ، فراموشی و اکراه راسه امر خطا حدیث مورد نظر شیعه محدودتر است و

 ا و النسیان و ما استکرهوا علیه.امتی الخط رفع عن

یی موثر تلقی شده است، حدیث مذکور به عنلوان یکلی از   مواردی که در فقه اهل سنت اکراه در تصرفی حقوقی یا جزادر کلیه 

 . آن مورد استفاده قرار گرفته است مبانی و موجهات

 

 اجماع -3-2

ی در خصوص اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخالقی در تصلرفات و اقلدامات مکلره دیگلر     با وجود نصوص شرع

خصوص آن نصی شرعی وارد نشلده باشلد.   . مورد و موضع اجماعی جای است که در ی استناد به اجماع باقی نمی ماندجایی برا
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. بله عبلارت سلاده تلر     غ عنه نباشدمتیقن و مفرو ،موردخاص اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا محمل و یا عام بوده، شمول آن بر

. در صورت انعقاد این اد اجماع در خصوص آن لزومی نداردچنانچه حکم قضیه ای خاص مستند به کتب و سنت باشد دیگر انعق

 جماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.و مدرکی است و چنانچه می دانیم ا اجماع اجماع مستند

 

 قلع -4-2

ه صلورت فقلدان آنهلا یلا ایجلاد هلر گونل       لذا در  ه از مبانی مسئولیت جزایی به شمار می رفته انداز آنجا که اختیار و آزادی اراد

محدودیت در آنها دیگر نمی توان قائل به تحقق مسئولیت شد چه در این صورت یکی از مبانی و عناصلر تحقلق آن مفقلود یلا     

 نمی توان حکم به مسئولیت و تحقلق  ویژه با عدم رضای مرتکب عقالًه محدود بودن اختیار ببا فقدان یا معیوب و  .معیوب است

این صرف نظر از ظوابط شرعی و مستندات منقول که در فقه اسالمی در مقام توجیه رفع مسئولیت از مکره ملورد  آن نمود. بنابر

ردی که شخ  در اثر اکراه و به منظور رهایی از خطری کله  استناد قرار گرفته اند با تکیه بر استدالل عقلی هم می توان در موا

حسوب ادی نق  مقررات شرعی یا قانونی مایط عرش را تهدید می کند اقدام به انجام عملی نماید که در از ناحیه اکراه کننده او

د مویلد ایلن   ویافتله خل   که اکراه در حقوق عرفی هم راه این .می شود حکم به عدم تحقق مسئولیت و منع مواخذه و کیفر نمود

  .مطلب است

 

 اقسام اکراه   -3

. از جمله به اعتبار زوال یا علدم زوال رضلا و تلاثیری کله اکلراه در      ات مختلفی قابل تقسیم دانسته انداکراه را به جهات و اعتبار

 می گذارد. آزادی اختیار فرد

 

 اکراه ملجی یا اکراه تام   -1-3

محدودیت اختیار و آزادی اراده شده در آن خوف تلف نفس یا عضو جدیلد وجلود دارد بله     و جب زوال رضااین قسم از اکراه مو

. تهدید به ایراد ضرب منتهی به ملرگ یلا حلبس بله ملدت      یا قطع یا نق  عضو تهدید می شود بیان دیگر شخ  به تلف نفس

برای تحقق آن الزم دانسته اند صلحیح بله   . اقوال برخی از فقها که تعدد ضربات را نیز موجب بروز اکراه ملجی می شودنی الطو

چرا که شدت و ضعف ضربه و نیز انفراد یا تعدد آن مورد نظر نیست مالک ترتب فوت بر آن است در اینجا شدت  نظر نمی رسد.

ه ای است که در شخ  حلالتی نظیلر اضلطرار    و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به انداز
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الجاء مکلره را  . اصطالح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراهی به کار برده اند و برای تحقق آن می کند ایجاد

نظیر اضطرار و ناچاری در بلر دارد. در ادبیلات حقلوق جلزای     ست چه الجاء مفهومی عناخود موهم هم همین مالزم دانسته اند 

 ملحق به اجبار می شود. این قسم اکراه در اغلب موارد عرفی

 

 اکراه ناقص یا اکراه غیر ملجی    -2-3

اکراه ناق  که تنها سبب زوال رضاست و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند، هنگلامی حاصلل ملی شلود کله      

ا خوف ایراد ضرب یا ه. بلکه تنا حبس دراز مدت وجود نداشته باشدخوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ ی

، بلکله ایلراد ضلرب    نه تلف نفس یا قطع عضلو  ، در اکراه ناق  موضوع تهدید،بس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. بنابراینح

اکراه ناق  هیچ گونه الجاء و اضطراری در بلر نلدارد    .عادتا منجر به فوت نشودکه خفیف یا حبس کوتاه مدت است، به گونه ای 

 . به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. به همین جهت ضع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیردمو و اصوال شخ  در

شمرد: نخست از جهت شدت و ضعف خطر صدمه و زیلان حاصلل از    تفاوت میان این دو قسم اکراه را از چند جهت می توان بر

عضوی از اعضای اوسلت و در صلورت عمللی     که گفته شد موضوع تهدید نفس مکره یا عملی شدن تهدید در اکراه ملجی چنان

شدن تهدید شخ  تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خود را از دست می دهد اما در اکلراه غیلر ملجلی بلا عمللی شلدن       

ز جهلت زوال یلا   . دوم اکشنده و یا حبس کوتاه ملدت ملی شلود   تهدیدات اکراه کننده مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیر 

. در هر دو قسم اکراه رضای مکره زایل می شود و راضی به ارتکاب عملل تحمیلل شلده نیسلت اصلوال علدم       ختیاربقای رضا و ا

ایلن معنلا از    رضایت مکره برای تحقق اکراه از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزو عناصر تعریف اکراه قلمداد کرده انلد. 

 که در مقام تعریف اکراه بیان شلده انلد بلر    "نیز بحیث لوخلی و نفسه لما باشره و عبارتی همچون حمل االنسان علی ماال یرضاه

ولی مکره غیر ملجلی   ،عمال اراده محدود استدار نیست و در اآزادی برخورمکره ملجی از  اما از حیث محدودیت اراده، ید.آمی 

 چنین محدودیتی ندارد.

 تنهلا در تصلرفات قلولی و    تاثیری در مسئولیت جزایلی شلخ  نلدارد و   اکراه ناق   نهاست.آتفاوت سوم این دو در حوزه تاثیر 

هلا  آنت اکراه ناق  در اسنها منوط به رضای اقدام کننده آشود. آن دسته از اقداماتی که صحت  ثر واقع میؤوی م حقوقی اعمال

حقوقی در قبلال وقلایع ملادی    ه واسطه اما اکرام تام ب نکاح است. طالق و اقرار، اجاره، یع،بن جمله، آاز  گذارد. تاثیر حقوقی می

موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکلاب جلرم ملی     است و حنچه در امور کیفری مطرآ. بدین سان شود منتبه رفع مسئولیت می

آن است که اکراه جز در اثر خوف تلف نفس یلا   ، بربزرگان فقهای شافعی ازرافعی  ،مجلی است، به همین خاطرشود اکراه تام یا 

 قق نمی شود.شود، مح ز آنچه تلف نفس از آن ناشی میخوف ا
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 عناصر اکراه -4

 تهدید اکراه کننده و ترس ناشی از تهدید. :اکراه دارای دو عنصر است

 

 تهدید اکراه کننده  -1-4

ارکلان   از ید از ایلن رو تهدیلد  آ ناشی از تهدیدی است که از سوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل می بروز حالت اکراه اصوالً

. با وجود این هر نوع تهدیدی را نمی توان برای تحقق اکراه کافی دانست تهدید های ملورد نظلر   اساسی اکراه محسوب می شود

 .رایط و بررسی اجمالی هر کدام می پردازیمشبه احصای این  واجد شرایطی باشد. ذیالً در این خصوص باید

به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار  تعبیر حقوق دانان اسالمی ملجیباشد به و تهدید در اکراه باید معتنا به  وعید -الف

که در اکراه ملجلی خلوف تللف نفلس یلا       از این گفته شد پیش .و ناچاری کشانده موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود

یز باید از این گونه باشد. تقلدیر میلزان تهدیلد    اکراه نر در یراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظنق  عضو و یا ا

ه موضوعی و بنابراین نسبی است علی هذا ممکن است تهدیدی در حق کسی ملجی و در حق دیگری غیر ملجی تلقی یک مسال

ی شود مالک توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است و بدیهی است که افراد از توانایی جسمی و مقاومت روانی یکسان

و خلانوادگی سلالمتی   موقعیلت اجتملاعی   ، شغل ،سن ،سیتروانی، جن ،بنابراین در هر مورد وضیعت جسمی وردار نیستند.خبر

 دمیزان انفعال و تاثیر پذیری وی و همچنین شرایط و اوضاع و احوال وقوع اکراه موقعیت اکراه کننده و ارزش آنچه ملورد تهدیل  

که پیداست امور و اوصاف مذکور نسبی  چنان .عی اکراه مورد لحاظ واقع می شوندموضو اکراه کننده واقع شده به عنوان مسایل

محقلق حللی و شلیخ     ،، مورد تصریح فقها از جمله سرخسیند. نسبیت تهدید و اکراهبوده و از شخصی به شخ  دیگر متفاوت ا

 طوسی واقع شده است. 

ی که در صورت امتناع و مقاومت مکلره عمللی شلدن آن هلر لحظله      تهدید باید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد به نحو -ب

از ایلن رو اقلدام وی بله انجلام عملل ملورد        رفلع تهدیلد از خلود دارد   ر این صورت مکره فرصت کافی بلرای  متوقع باشد در غی

اع و احوال اکلراه  له ای موضوعی است و در هر مورد اوضأ. این امر نیز مسراه به معنای حقیقی تلقی نمی شوددرخواست مکره اک

حضور مکلره و غیلاب وی   علیت یافتن تهدید در صورت امتناع، باید مورد توجه واقع شود. و موقعیت مکره و غلبه ظن مبنی بر ف

. گروهی از آنان غیبت مکره را موجب زوال اکراه دانسته انلد و بلر هملین اسلاس اقلدام      رد توجه و بحث فقها واقع شده استمو

که بر پایۀ فقه ملذهب حنفلی   ه المجل 1001در همین راستا در مادۀ  .ره خالی از هر نوع اکراهی دانسته انده را در غیاب مککرم

او عونه کان االکراه معتبلرا املا اذا فعلله فلی غیلاب      فعل المکره علیه فی حضور المجبر ان شده است چنین می خوانیم: تدوین 
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مکلار او  گاه مکره عمل مورد اکراه را در حضور اکراه کننده یا ه هر .وال االکراهالمجبر او عونه فال یعتبر النه یکون قد فعله بعد ز

ق می کند، ولی چنانچه در غیاب وی انجام دهد اکراه محسوب نخواهد شد، زیرا عمل مزبلور پلس از   انجام دهد معنای اکراه صد

، دیگلر اکلراه موضلوعا منتفلی     صدمه یا ضر به مکلره هدید و ایراد فعلیت یافتن ت به هر حال بعد از زوال اکراه انجام گرفته است.

از د است که جلو که مبنای اکراه خوف حاصل از تهدی جهی نخواهد داشت. چراوشده، اقدام به انجام عمل مورد نظر اکراه کننده 

ا ایلراد  خود به خود منتفی می شود چرا که تلف نفس ی اقدام به عمل محرم است پس با عملی شدن تهدید، ترس حاصل از آن،

عملی به منظور جلوگیری از وقوع  آن بی معنلا خواهلد    ست. از این رو اقدام به ارتکابا شده علیه شخ ، عملی بهصدمه یا ضر

 بود.  

در پاسخ بایدگفت   قانونی برای تحقق اکراه کافی است هوی و سلطدر اینجا این پرسش مطرح خواهد بود که آیا مجرد نفوذ معن

حقلوق اسلالمی گلاهی اکلراه از طریلق       رصوال اکراه محسوب نمی شود، املا د بر دیگری، ا سلطۀ قانونی صرف نفوذ معنوی وکه 

چنین سلطه و نفوذی قابل تحقق است، به عنوان مثال، امر سلطان ذاتا و به خودی خود، اکراه تلقی می شود و نیازی به تهدیلد  

مور بله  أت مخالفت، تلف نفس یا عضو و یا حبس بلند مدت علیه مل ندارد، مشروط بر این که مستفاد از امر این باشد که در صور

تحت حکومت وی اسلت و ذاتلا اکلراه تلقلی شلده،       اجرا در خواهد آمد. امر زوج نیز نسبت به زوجه در حکم امر سلطان به افراد

عرض تلف نفس و یا قطع عضو و که در صورت امتناع و عدم امتثال، در م ، اما اعتقاد زوجه به اینستاقتران آن با تهدید الزم نی

 چند اعتقاد وی یقینی نبوده، ناشی از غلبۀ ظن باشد. یا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت الزم است، هر

 

 ثر روانی مکره   أو ت ترس ناشی از تهدید -2-4

کننده در وی ایجاد می اکراه  ثر روانی اکراه شده و بیم و هراسی است که در نتیجۀ تهدیداتأعنصر اصلی و رکن اساسی اکراه، ت

شمار آورد. از سلویی   مواخذه و کیفر مکره به . اهمیت این امر به حدی است که می توان آن را مبنای رفع مسئولیت و عدمشود

کله   ، تهدیدات مکره علیه وی عملی خواهد شلد، اعلم از ایلن   د در مکره ایجاد شود که در صورت امتناع و مقاومتاین اعتقاد بای

، اعتقاد مزبور باید چنان بیم و هراسی در وی ایجاد کند و آن چنان متقین باشد یا مبتنی بر غلبه ظن، از سوی دیگر این اعتقاد

، الجلاء ، علدم رضلا و    یه از سر ناچاری و در علین اضلطرار  الی و اضطراب روانی وی شود که مشارموجب تشنج اعصاب و پریشان

تلرس از فعلیلت یلافتن     ه سوق داده شود. بله طلور خالصله    ت اکراه کنندطیب نفس به سوی ارتکاب فعل حرام مورد درخواس

( سرخسلی در ایلن   121،ص 1)کاتوزیان،ج سلببیت دایلر باشلد.    ه، به طوری که میان آن دو رابطل باشد تهدید، علت اقدام مکره

. فالمعتبر فلی المکلره تمکنله    به ا اکره علیه و معنا فیما اکرهثم فی االکراه یعتبر معنی فی المکره و نعنی فیمزمینه می نویسد: 
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من ایقاع ما هدد به، فاذا لم یکن متمکنا من ذلک فاکراهه هذیان و فی المکره المعتبر انه خائفا علی نفسه من جهه المکلره فلی   

 (12،ص 22ج  ،ی)سرخس.ایقاع ما هدده به عاجال النه یصیر ملجا محموال طبعا اال بذلک

نوعی که به مکره بر می گردد آن اسلت کله بله    شرایط اکراه بر دو نوع است  ص می نویسد:عالء الدین کاشانی نیز در این خصو

ت اطمینلان بلرای وی   نظرش چنین برسد که اگر خواسته مکره را برآورده نکند آنچه او گفته است عمل خواهد کلرد ایلن حالل   

ر باشد که اکراه کننده تهدید خلود را عمللی   ، به خصوص وقتی که یقین امکان ندارد. اما اگر مکره بر این باوحجت شرعیه است

. از سلوی دیگلر چنانچله    موضع ضرورت و ناچاری نیفتلاده اسلت  ، زیرا مکره هنوز به ساخت، اکراه شرعا تحقق نمی یابد نخواهد

د کله در  ن اعتقلاد باشل  ایل  به عمل نیاورد اما اکراه شده بلر  کرده و تهدیدی اکراه کننده به صرف امر به ارتکاب فعل محرم اکتفا

ن مسلاله تاکیلد داشلته، ظلن     فقهای مذهب دیگر نیز بر ای ، در معرض خطر قرار خواهد گرفت اکراه متحقق است.صورت امتناع

 (281،ص3،جیرمل)، در صورت امتناع و نیز خوف حاصل از آن را شرط تحقق اکراه دانسته اند.مکره به عملی شدن تهدید

، یعنی یشترط حصول الظلن الغاللب   رط خوف المکره من وقوع المکره به: یشده استالمجله آم 1002تا در مادۀ در همین راس 

 . ان لم یفعل المکره علیه عند المکره باجراء المکره به

از شخصلی بله شلخ  دیگلر      آنچه در خور توجه است این است که تاثیر پذیری روانی امری است نسبی و کیفیت و درجلۀ آن 

خانوادگی  ، شغل و موقعیت اجتماعی وی و روانی، توانایی جسمرد کیفیاتی نظیر سن، جنسیتهر مو رد، از این رو متفاوت است

. این مطلب همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد مورد تصریح فقهای همه مسللمانان واقلع   مکره باید مورد توجه واقع شوند

ی دارد: و یراعی فی االکراه جلنس ملن وقلع علیله     قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار م 121ماده  3بند  .شده است

 هذا االکراه و سنه و حالته االجتماعیه و الصحه و کل ظرف اخر من شانه ان یوثر فی جسامه االکراه .  

 

 شرایط تحقق اکراه   -5

 :شمردبرتحقق اکراه در ر را شرایط زیتوان  یم

 . ز جمله ملجی بودن آن. افی که بر شمردیمرایط و اوصاشتهدید مکره از سوی اکراه کننده، البته با  -

قریب الوقوع بودن تهدید، همان گونه که گذشت تهدیدات عملی شده و نیز تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میلان   افعلیت داشتن ی -

عل حلرام  اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی توانند مجوز ارتکاب ف

 باشند.  
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یلا ایلراد ضلرب     خود، عدم توانایی اکراه کننده در انجام قتل، شکنجه و آزار وت قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدا -

بخشلیدن   انایی او در فعلیلت روانی مکره مورد نظر نیست. صرف تومنتهی به فوت مانع تحقق اکراه می شوند. موقعیت جسمانی 

 . افی استبه تهدیدات خود ک

ی بله علدم   ، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهلد شلد، اعتقلاد و   که در صورت امتناع غلبۀ ظن مکره در خصوص این -

عملل  . همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام جدیت اکراه کننده یا عدم توانایی وی، مانع تحقق اکراه خواهد بود

: مکره ظلن غاللب   تعبیر شیخ طوسی، چنین است. ، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته استشدمورد در خواست وی مقدور با

،ج یالعالمله البنلان  ).، ملورد تهدیلد را دوبلاره او عمللی خواهلد نملود      خواستۀ اکراه کننده امتناع ورزد که اگر از پیدا کند بر این

 (12،ص1

انایی الزم جهت دفع تهدیلدات اکلراه   یهی است چنانچه مکره از قدرت و تو، بدمکره در دفع تهدیدات اکراه کنندهعدم توانایی  -

خوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازۀ به کار گیری این قدرت و توانایی را بدهلد و یلا دفلع تهدیلد بله      کننده بر

به بیلان روشلن    .اکراهی متحقق نخواهد شدطریقی غیر از ارتکاب فعل محرم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر 

 اصولیین فاقد مندوحه باشد.   ود ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده، به تعبیر فقها ، مکره بایتر

، چنانچله بله قتلل یلا قطلع      اشد. بنابراینعدم مشروعیت تهدید، آنچه مکره به آن تهدید شده باید در حق او فاقد مشروعیت ب -

ا حبس بلند مدت تهدید شود در صورتی می توان قائل به تحقق اکلراه شلد کله مسلتحق اعملال مزبلور       عضو یا ایراد ضرب و ی

ص نفس یا عضو یا رجم و جلد و ه نامید مثالً کسی که محکوم به قصانباشد. در غیر این صورت چنین شخصی را نمی توان مکر

رتکاب فعل محرمی نماید، چرا کله او  اتهدید شده اقدام به که به مجازات های مذکور  اینس دائم شده نمی تواند به بهانه یا حب

بوده و بدون تهدید هم در معرض تحمل آنها قرار می گرفته است. به همین خاطر فقهای شافعی  امستحق تحمل این مجازات ه

انلد. در ایلن    اکراه را به دو قسم به حق و به غیر حق منقسم دانسته که دومی را عذری شلرعی و رافلع مسلئولیت تلقلی کلرده     

خصوص در کتاب مصادر الحق فی الفقه اسالمی به نقل از کتاب التلویح آمده است: قاعده ای کله شلافعی در بلاب اکلراه مقلرر      

راه کنده با اقدام بر آن عمل حرامی را مرتکب می شود که آن اکلراه بله غیلر    کداشته این است که اکراه یا به گونه ای است که ا

فقهای به حق را قابل تحقق ندانسته اند. اعتقاد  در مذهب حنفی نیز اکراه ست که آن اکراه به حق است.حق است و یا چنین نی

  .اکراه الشخ  علی ما هو مستحقق علیه ال یوجب الضمان علی المکرهاین مذهب بر این است که 

 موضوع تهدید  -6

ن زیلر موضلوع تهدیلد را    ، می توان تحت عناویبنابرایند مکره باشد یا شخصی دیگر. تهدید اکراه کننده ممکن است متوجه خو

 . بررسی نمود
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 تهدید شخص مکره   -1-6

. پیش از این گفته شد اکراه مورد نظر در ی یا عرض و حیثیت و مال شخ  باشدماکراه کننده متوجه نفس تمامیت جس تهدید

ضرب منتهی به مرگ و یا حلبس بلنلد ملدت وجلود     در آن خوف تلف نفس یا عضو و یا ایراد  اکراه ملجی است که امور جزایی،

. بحث صلاحب نظلران واقلع شلده اسلت       فقه جزایی اسالم تهدید به اتالف مال و ایراد ضرر و زیان مالی مطرح و مورد دارد. در

لی کله  که میزان خسلارت ملالی یلا ارزش ملا     اکراه دانسته اند، مشروط بر این مالک شافعی و امام احمد تهدید به اتالف مال را

تهدید به اتالف شده قابل اغماض و چشم پوشی نباشد. منظور از میزان ارزش مال ارزش تجاری آن نیست، بلکه تمول و تمکلن  

. مقدار معینی از مال ممکن است برای کسی قابل اغماض باشد برای وی از ارزش ب مال یا زیان دیده مورد نظر استمالی صاح

قضیه جنبه موضوعی به خود گرفته، از شخصی به شخ  دیگر متفاوت است. بر ایلن اسلاس در   باالیی برخوردار باشد بنابراین، 

 هر مورد باید ارزش زیان وارده را با توجه به میزان دارایی صاحب مال سنجید.

 

 ص ثالث ختهدید ش -2-6

هدیلد قلرار دهلد. فقهلا در     ص ثاللث را ملورد ت  اخخود مکره است اما گاهی ممکلن اشل   هر چند غالبا تهدید اکراه کننده متوجه

کله در ملذهب ملالکی بلا وجلود تلردد و        ایلن  اند اجملال  نظرهای متعددی کردهآن اظهار قق اکراه درحخصوص این مساله و ت

یا شکنجه و آزار و یلا قتلل غیلر عملد نیلز       اضطرابی که در این خصوص وجود دارد اعتقاد بر این است که تهدید به ایراد ضرب

حقق و تلاثیر اکلراه   شافعیه و گروهی از فقهای حنفی نیز بر همین باورند و تهدید غیر را برای ت .دوه تلقی شمطلقا می تواند اکرا

می توان قائلل بله تحقلق اکلراه      . حسب اعتقاد فقهای مذهب حنبلی چنانچه تهدید علیه پدر و فرزند مکره باشدکافی می دانند

ق اکراه موثر نمی دانند البته باید توجه داشلت  قرا به هیچ وجه در تح . در مقابل گروهی از فقهای حنفی تهدید شخ  ثالثشد

کنلد و آن دسلته از    که اصل قیاس که از اصول معتبر این مذهب است اکراه غیر را برای سقوط مسئولیت کیفری توجیله نملی  

تکیه بر دالیل  حسان و باستولیت کافی دانسته اند از طریق افقهای حنفی تهدید شخ  ثالث را برای تحقق اکراه و سقوط مسئ

از میان فقهای امامیه محقق حلی در شرایط اکرا ه می نویسلد: ان یکلون    .استحسانی چنین اعتقادی را در خود پرورش داده اند

مکره یا   راه این است که مورد تهدید به شخشرط اک. بالمکره فی خاصه نفسه او من یجری نفسه کاالب و الولد  ما توعد مضرا

دیدگاهی که تهدید شخ  ثالث را نیز برای تحقق اکراه کافی می دانلد دیلدگاهی    .صی که به منزلۀ اوست زیان آور باشدبه شخ

مواردی تهدیلد   اصولی و منطقی است چرا که اگر مالک توانایی و قدرت مقاومت جسمی و روانی مکره باشد باید پذیرفت که در

را دچار اختالل می کند و چنان توانایی مقاومت روانی را از وی می گیرد که  ن وی چنان وضعیت روانی ویعلیه یکی از خویشا
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می شود حتی ممکن اسلت در ملواردی شلخ  از درجله ای از      هسوق داد بی اختیار به سوی انجام عمل مورد نظر اکراه کننده

پاسلخ موافلق ندهلد. املا هملین       تحمل کرده به اکلراه کننلده   شجاعت و شهامت اخالقی برخوردار باشد که تهدید علیه خود را

ترین تهدیلدی علیله سلالمت وی بلرایش غیلر قابلل        کچشخ  ممکن است چنان پیوند عاطفی با دیگری داشته باشد که کو

ساخت محدودیتی کله   اشخاص ثالث را اندکی تضییق نمود و به خویشاوندان نزدیک محدود هالنهایه می توان دایر .تحمل باشد

 .هستند بیشتر فقها قائل به آن

 

 ی  قانون مجازات اسالم اکراه در -7

قانون راجع به مجازات اسالمی بدون این که از اکراه تعریفی ارائله دهلد، آن را در کنلار     21، در ماده 1321قانون گذار در سال 

ن مجازات اسالمی قانو 12، ماده 1310اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسئولیت می کند نام برده است. در سال 

قانون راجع به مجازات اسالمی شده است. در این ماده آملده اسلت: در جلرائم موضلوع      21با تغییراتی در عبارت جانشین ماده 

مجازات های تعزیری یا بازدارنده، هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکلب جرملی شلود، مجلازات     

مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتلب   نخواهد شد. در این

 تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می شود.

 با توجه به متن ماده به شرح فوق، در جهت تبیین موضوع، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می رسد:

ه کنندگان قانون، اکراه را در کنار اجبار و در جرایم موضوع مجازات های تعزیری موجب رفع مسئولیت کیفری دانسته تهی -الف

اند. البته این اقدام قانون گذار به این معنا نیست که در سایر جرایم، از قبیل جرایم حدی، اکراه در سقوط کیفر موثر نباشلد. در  

 در جرایم مختلف به طور خالصه مورد بررسی قرار می دهیم: این قسمت از بحث، تاثیر اکراه را

زنا: یکی از شرایط تحقق مجازات حد زنا این است که زانی یا زانیه مختار باشند. بنابراین اگر زانی یا زانیه مکره باشند حد زنلا   -

 محقق نمی شود.

نی یا زانیه ادعا کند که بله زنلا اکلراه شلده اسلت،      قانون مجازات اسالمی در خصوص این مورد آمده است: هرگاه زا 21در ماده 

 ادعای او در صورتی که یقین بر خالف آن نباشد قبول می شود.

شرب خمر: اختیاری بودن از جمله شرایط تحقق حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به حد تازیانله محکلوم    -

خصوص مقرر می دارد: حد مسکر بر کسی ثابت  می شلود کله بلالم، عاقلل،     قانون مجازات اسالمی در این  122نمی شود. ماده 

 مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
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سرقت: وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است. بنابراین اگر سارق با تهدید و اختیار  -

جب حد باشد تحقق نیافته و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی شود. بلا توجله   مرتکب سرقت شده باشد، سرقتی که مستو

قانون مجازات اسالمی ، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است کله سلارق بلا تهدیلد و      118( ماده 3به بند )

 اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

قیهان، اکراه را مجوز قتل ندانسته است. بنابراین اگلر کسلی وادار بله قتلل     قتل: قانون گذار اسالمی به تبعیت از قول مشهور ف -

قانون مجازات اسالمی در این زمینه مقلرر   211دیگری شود قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ماده 

ادار به قتل دیگری کنند یلا دسلتور بله    می دارد: اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را و

قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می شوند. بلا توجله بله تبصلره     

( این ماده، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. همچنلین بلا توجله بله     1)

( این ماده، اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود، بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیلز بله   2ره )تبص

 حبس ابد محکوم است.

قانون مجازات اسالمی برای اکلراه بیلان داشلته     12عادتا قابل تحمل نبودن اکراه، تنها شرطی است که قانون گذار در ماده  -ب

رای احراز این شرط، موقعیت مکانی و زمانی وقوع جرم، سن متهم، جنسیت او و نحوه ارتکاب جرم باید از سلوی قاضلی   است. ب

 مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

اگر چه در متن ماده مذکور، صرفا به شرط غیر قابل تحمل نبودن اکراه اشاره شده است، با توجه به موازین فقهی، این اقدام  -ج

گذار به این معنا نیست که سایر شرایط مربوط به اکراه از جمله رفتار تهدید آمیز، نا مشروع بودن تهدیلد و ... بلرای رفلع    قانون 

 مسئولیت کیفری مرتکب جرم، الزم نباشد.

یگر و بله  قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه، اکراه و اجبار را علی رغم تفلاوت ملاهوی بلین آنهلا  در کنلار یکلد       -د

صورت مترادف به کار برده است که این اقدام تهیه کننگان قانون، بیانگر این است که قانون گلذار جزایلی بلر خلالف واضلعین      

 حقوق مدنی، از نظر آثار کیفری تفاوتی بین آن دو نهاد اجرایی اکراه و اجبار قائل نشده است.

عنوی تلقی شود، ولی قانون گذار بر خالف قوانین جزایلی قبلل از انقلالب،    اگر چه اکراه به نوعی می تواند از مصادیق اجبار م -ه

 ذکر اکراه را در کنار اجبار الزم دانسته و به صراحت آن را مورد حکم قرار داده است. 

در حقوق جزای عرفی، اضطرار در کنار  عناوینی همچون دفاع مشروع و امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیله در شلمار عواملل    

موجهه جرم به حساب آمده است. عواملی که با زوال قانونی جرم و دفع حرمت و ممنوعیت از آن، ارتکاب آن را جایز اعالم ملی  

 نمایند و بدین سان، خود قانون گذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است مباح و بالمجازات می شناسد.
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التینی  است که خود جزو قواعد حقوق روم بوده است. ضرب المثل مزبور می  ریشه تاریخی این قاعده حقوقی در ضرب المثلی

 گوید: ضرورت قانون نمی شناسد.  
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