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قانون مجازات  015بررسی قاعده احسان از منظر فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ماده 

  1931اسالمی 

 

 

  2  سیّد ایوب شیخی ،1 مصیب قدمی عزیزآباد

 

 

 

 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه مازندران -1

 لفان، لرستانکارشناس حقوق از دانشگاه پیام نور واحد دِ -2

 

 

ادیان الهی مورد پذیرش  نیکوکاری انسان نه فقط در عرف جوامع و ماهیت: چکیده

قرار گرفته و سفارش شده است، بلکه برای فاعالن آن پاداش دنیوی و اخروی نیز 

مقرر گردیده است، یکی از مصادیق نیکوکاری انسان در گستره ی فقه اسالم و قوانین 

 می باشد،که به موجب آن فردی« قاعده ی احسان»ایران مخصوصاً قوانین کیفری،

انگیزه ی خیرخواهانه عملی را انجام دهد و اتفاقاً همان عمل منجر به خسارت  که به

و صدمه بر دیگری و یا حتی فوت او شود با وجود شرایطی مسئول شناخته نمی شود، 

از جمله ی این شرایط می توان به عرفاً خیرخواهانه بودن عمل ، ضرر  کمتر داشتن 

ل فرد به نسبت ضرر وارده بر فرد مورد احسان  و رعایت مقررات قانونی اشاره عم

کرد؛ قانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی مقررات این قاعده را به صراحت در 

مورد اشاره قرار داده است که در این نوشتار نیز سعی می شود بعد از اشاره  015ماده 

اِعمال آن را بر مبنای مقررات کیفری علی الخصوص به مبانی فقهی این قاعده، شرایط 

 قانون مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. 015ماده 

  نیکوکاری، رفع مسئولیت، فقه، حقوق کیفری، قاعده ی احسان. واژگان کلیدی:
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  مقدمه -1

فاوتی را به می تواند واکنشهای متانسان در شرایط گوناگون از جانب عرف و قانون  (های )فعل و ترک فعلبدون شک رفتارهای     

خوبی  و یا بدی مصداقهر رفتار فرد می تواند  مکانی و سایر اوضاع و احوال نی ودنبال داشته باشند، به گونه ای که بسته به شرایط زما

 ،اوت می باشدمتفیکدیگر تعیین واکنش علیه این رفتارها  تا حدودی با به رفتار افراد و نگاه دو بعد فقه و حقوق کیفر ی  تلقی گردد،

ین شده مجازات تعی و برای آنها نین کیفری جرم شناخته شدهرفتارهایی که در قوافقط با در گستره ی حقوق کیفری  به گونه ای که 

، یعنی هم توجه می شود سرو کار داریم امّا در فقه از دو بعد دنیوی و اخروی به رفتار های انسان(قانون مجازات اسالمی 2ماده )باشند

رفتارهایی که مخالف اخالقیات می باشند و عذاب اخروی برای آنها در نظر گرفته شده است و هم رفتارهایی که مخالف اوامر و نواهی 

 عذاب و عقوبت دنیوی)مجازات( برای آنها در نظر گرفته شده است.شارع مقدس بوده و 

سایه اخروی برای آن مقرر گردیده است و هم در قوانین کیفری مرتکب آن در  و 1از جمله رفتار هایی که هم در فقه پاداش دنیوی     

مصدر باب افعال از  احسان .بیان شده است 3احسانقاعده ی  می باشد که در قالب  2رفتارخیرخواهانه حمایت قانون قرار گرفته است

(و نیکویی کردن  83 ،1 ،1331خوبی، نیکی)معین،لغت به معنی در (و111، 13ج ،ق ه 1115ابن منظور ،  می باشد) "حسن  "ریشة 

اینکه فردی با انگیزه ی خیرخواهانه از  به کار برده شده است، در اصطالح حقوق کیفری عبارت است( 11، 1338درباره کسی)عمید، 

و در اصطالح فقهی  عبارت  .و در جهت حفظ جان، مال و یا آبروی دیگری عملی را که برای حفظ موارد یاد شده الزم است انجام دهد

از نفعی را به دیگری رساندن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن در این احسان کردن قصد احسان را است 

 .(113ق،  ه1110علم الهدی،   )1داشته باشد

چون در عرصه حقوق کیفری رفتارها برخورد مستقیم با جان و مال و آبروی افراد  نکته ی شایان توجه در این باره این است که      

 به منظور را نهایت سعی و دقت نظر خود رایط قانونی قاعده، مقامات قضاییبر شمصادیق عمل خیرخواهانه دارند باید در تطبیق 

به صرف ادعاهای افراد مدعی احسان تحت  ،قیقات کافیاتمام تح و نباید قبل از گیرندبکار جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 

ه به در کنار مزایای فراوانش و اینک در قوانین کیفری سوء استفاده گر قرار بگیرند، زیرا وجود قواعدی مثل احسانتأثیر بعضی از افراد 

، می تواند دهد و از آنها حمایت می کند میجنبه ی قانونی عمال واقعاً خیرخواهانه که اتفاقاً منجر به ضرر مالی و جانی شده است اَ

   برای استفاده سوء بعضی از افراد که در پی جلوه دادن اعمال پلید خود در لباس قانونی هستند.باشد مجرایی 

حسان ا درایران در ارتباط با قاعده ینکته ی قابل ذکر در این مقاله این است که با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات صورت گرفته      

بوده است، تحقیق پیش رو به نوبه ی خود  بیشتر حول محور مسائل مربوط به خسارات مالی و درواقع مسائل حقوقی)به معنای خاص(

                                                           
برای وی به بار می آورد، که بالتبع شهرت نیکو می تواند  منظور از پاداش دنیوی برای فرد نیکوکار خوشنامی و شهرتی است که عمل نیک 1 -

 برای فاعل آن در بر داشته باشد. عواقب و منافع متعددی را از جانب جامعه و حکومت
2 -good of behaviour  or good treat 

3 - charity of rule 

  

 .حد االحسان ایصال النفع ال علی وجه االستحقاق الی الغیر مع القصد الی کونه احسانا -1 
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ونی ، و با توجه به اصل قاندر ابعاد فقه و حقوق کیفری و حول محور مسئولیت کیفری می باشدپژوهشی نو در تحلیل قاعده ی مذکور 

 به شکل بارزی مورد بررسی قرار گیرند.بودن حقوق جزا سعی شده است مستندات قانونی این قاعده 

بات االتی از قبیل اینکه آیا صرف اثبه سؤفقهی و حقوقی، خصوصاً قوانین کیفری  مبانیسعی شده است با تحلیل در این مقاله       

ار ابطه ی عینی رفتضدر واقع آیا قانونگذار در اعمال قاعده ی احسان  ؟فع مسئولیت فرد محسن کافی استانگیزه خیرخواهانه برای ر

تدل و مسپاسخ  اشاره قرار می گیرند که در مباحث بعدی مورد یو سؤاالتی دیگرابطه ی شخصی؟ ضخیرخواهانه را پذیرفته است یا 

 داده شود. مستند

، مستندات و ی عقالمقدمه، جایگاه قاعده ی احسان در فقه اسالمی بر مبنای آیات و روایات و بنادر این مقاله بعد از ذکر یک      

مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان از مباحث مطروحه نتیجه گیری به عمل عمال قاعده ی مذکور در حقوق کیفری ایران شرایط اِ

 می آید.

 

 فقه اسالمی  درقاعده احسان ه اجایگ  -2

مورد سفارش قرار  از جمله اعمالی که در گستره ی فقه اسالمی چه در کالم وحی )قران( و چه در کالم پیامبر )ص( و ائمه )ع(     

ل در فقه رسیدن به نتیجه ی نیک نیست بلکه آنچه از اعماَاین  از که بدون شک مقصودگرفته شده است، احسان و نیکوکاری است، 

 حسنمبه نتایجی مخالف با خواست و نیت فرد فرد است که ممکن است اتفاقاً رفتار اهمیت برخوردار است مصداق عمل نیکو بودن 

دمه و خسارت چیست؟ آیا ضمانت اجرای رفتار نیک منتهی به صامّا آنچه که در فقه نیز ایجاد سؤال می کند این است که ، بیانجامد

و بررسی  نیازمند تحلیل قاً پاسخگویی به این گونه سؤاالتکه تحقیجبران خسارات و صدمات روحی و جسمی قابل استیفاء است یا نه؟ 

ی مرتبط از آیات قرآن یمستندات این قاعده در تمامی گستره ی فقه اسالم می باشد که در این مبحث سعی می شود با اتکا به تفاسیر

یک به این سؤاالت پاسخ داده شود و و اجماع تعمق در سیره ی عقال روایات و دقت نظر در و نیز و شأن نزول این آیات  با قاعده 

 بدست آید.مع از قاعده ی مذکور در فقه نگرش جا

 آیات قرآن -1 -2

احسان و دال بر نفی مسئولیت کیفری و مدنی از شخص محسن می آیاتی از قرآن کریم به صراحت هرچه تمامتر گویای قاعده ی 

 باشند که در زیر به تحلیل تفاسیر و شأن نزول هر یک از آنها پرداخته می شود.

 نمِ حسنینَالمُ عَلَی ما رسولهِ و لّهلِ انَصَحو اذا حَرَجٌ نفقونَیُ ما ونَدُیَجِ ال الّذین عَلَی ال و المَرضی عَلَی ال و عَفاءلضُّعَلَیِ ا یسَلَّ» -الف

 یعنی بر ناتوانان و بیماران و فقیران که خرج سفر)و نفقه عیال خود را( ندارند گناهی بر ترک جهاد نیست 1ُ« حیمُرّ غفور اهلل وَ سَبیلٍ

                                                           
 سوره توبه. 81آیه  -1 
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بسیار آمرزنده و و زحمتی نیست و خدا هرگاه که با خدا و رسول او خیرخواهی و اخالص ورزند بر نیکوکاران عالم از هیچ راه حرج 

 مهربان است.

 شأن نزول آیه:

پیرمردی نابینا خدمت پیامبر )ص( آمد و عرض کرد: کسی را ندارم که دستم را گرفته و به جبهه ببرد. ناتوان و سالمندم. آیا عذرم      

 . (133، 3، ج1313قرائتی، )پذیرفته است؟ پیامبر سکوت کرد، تا این آیه نازل شد.

بیاان   در مقاام  ما على المحسنین من سبیل جملهبیان می دارد که:  آیهدر تفسیر المیزان در تفسیر این  )ره(طباطبایی عالمه    

در صورتى که این گونه افراد قصد خیرخواهى براى خدا و رساول را داشاته    علت رفع حرج از نامبردگان است ، و معنایش این است :

نمی تواند به آنها آسایبی   ، وکسىتمؤاخذهاى نیس بر نیکوکاراندیگر و چنین فرضى نیکوکارند، ند که درباشند از این رو تکلیف ندار

را بکار برد کنایه است از اینکه آنها از آسیب دیدن ایمنناد، مثال اینکاه در یاک بسات محکام و د ى        سبیل پس اینکه کلمهبرساند

تواناد صادمه اى باه ایشاان برسااند، و ایان جملاه بحساب معناى عاام           مستحکم قرار گرفته اند که کسى راه به آنجا ندارد، و نماى  

از آناان کاه بادون     آمده کاه: «  سَبیلٍ مِن المُحسنینَ عَلَی ما »؛ و همچنین در تبیین و تفسیر(8بی تا، ج)عالمه طباطبایی، .است

 .(131، 2، ج 1313تقصیر و کوتاهی و با داشتن انگیزه ی خوب زیانی سر زند، مؤاخذه نمی شود و تاوانی نمی پردازند.)قرائتی ، 

نکره در سیاق نفی است کاه آن   سبیل، کلمههمانطور که از تفاسیر آیه معلوم است، انسان نیکوکار از مؤاخذه مبراء است، و چون      

هام  ، شاکی نیسات کاه عمومیات ماذکور هام مسائولیت کیفاری و         ( 135، 1315هم بنا بر برهان عقلی مفید عموم است. )مظفر، 

طور مطلق تمام موجبات حرج و مؤاخذة شخص محسن را، اعم از اینکه مجازات و عقااب  بمسئولیت مدنی را شامل می شود، بنابراین 

 .(238 ، 1111کند )فاضل لنکرانی، مالی، نفی میباشد یا ضمان 

  جز نیکویی و احسان است؟یعنی اینکه آیا پاداش نیکویی و احسان  1«إِلَّا اإلِحسانُ نِ االِحسا ءُاهَل جَزَ »-ب

ذیل آیه  ،18جلد طباطبایی،عالمه  و238ص،  1335داماد محقق( است انکاری استفهام یکهَل جَزَاءُ االِحسا نِ إِلَّا اإلِحسانُ      

 روشن مخاطب برای عقلی لحاظ به قبل موضوع از که نماید می استفاده انکاری استفهام از که هنگامی کریم، قرآن و  (مذکور

 .(115، 1383)طباطبایی، .باشد

نسبت به هر شخصی باید احسان : پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و مکان و در تفسیر این آیه آمده است که     

بنابراین جای هیچ شک و شبهه ای نیست که لفظ و بیان مطلق آیه مذکور نیز هر دو جنبه ی  .(153 ، 3ج ،1313باشد.)قرائتی، 

 مسئولیت)مدنی و کیفری( را در بر می گیرد.

 

                                                           
 .سوره الرحمن 15آیه  -1 
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 روایات -2 -2

ان را پاداش احس یعنی اینکه؛ الجزاء علی االحسان باالسائة کفرانامیر المؤمنین )علیه السالم ( منقول است که فرمودند:  از -الف

 داده است اسائه محسوب پس مسئول دانستن محسن در مورد اعمالی که به قصد خیر انجام. به بدی دادن، نادیده گرفتن نعمت است

، بنابراین از روایت مذکور ( 11 ،1331)مصطفوی، .شود و مشمول این حدیث است که به روشنی این حالت را ناپسند شمرده استمی

همانند آیات قران کریم، می توان این چنین استنباط کرد که جواب خوبی و نیکی، نیکویی است نه ظلم و مجازات و مسئولیت؛ چرا 

 عمال ناپسند و زشت می باشد.که در غیر این صورت عمل ارتکابی علیه فرد محسن مصداق بارز اَ

 فی فان سواء بمنزلة عندک والمسئ المحسن یکونن والآمده است که:  اشتر مالک به السالم علیه نینامیرالموم نامه در -ب

نباید  :(، یعنی اینکه315، 1335 ،فیض االسالم (ءةاالسا علی االساءة الهل وتدریباً االحسان فی االحسان الهل تزهیداً ذلک

نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سخت گیری شده و به همین خاطر به 

  دارد. کار خیر بی رغبت می شوند و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می شود و آنان را به انجام کار بد وا می

مبانی اخالقی را به مرور تضعیف نموده و شکی نیست که واکنش همراه با مجازات و مسئولیت در قبال افراد محسن می تواند      

زمانی که نتیجه ی عمل خیرخواهانه ی خود را مسئولیت کیفری و یا زیرا افراد قبال یکدیگر بی تفاوت پرورش دهد؛  جامعه را در

نکوداشت بر  کیدنیز رواج اخالق و تأ این اَعمال بی رغبت می شوند، بنابراین سیره ی ائمه ی اطهار)ع(کرار حقوقی می بینند، نسبت به ت

 .آنان و نه مسئولیتمحسنین می باشد 

 بنای عقالء -3 -2

ه راهنمایی بنیکی و خیرخواهانه بودن رفتار انسانها امری است که تفسیر بردار نیست؛ به این معنی که عقل هر انسانی بدون نیاز      

به عنوان تنها موجود محاسبه گر و نکته سنج درواقع انسانها حکم به پذیرش چنین رفتارهایی می دهد،  دیگر، دیگران و بودن دالیل

اگر فردی با انگیزه خیرخواهانه و با رعایت جوانب امر مرتکب ؛ بنابراین خوبی است نه بدی ،جواب خوبید که نبه خوبی می دان

ر جواب ده اتفاقاً منجر به صدمه بر دیگری گردد، عقل انسان به عنوان قوی ترین ترازو و معیار چنین حکم می دهد که رفتاری شود ک

 انجام داد. )همراه با مسئولیت(بدی اقدام نیکو نباید اقدام

 است، به عبارت دیگر عمل نیک شخص بطور عقالنی قبیحمؤاخذه شخصی نیکوکار نسبت به احسانی که انجام داده بنابراین      

نیکوکار، مصداق نعمت است و محسن ، منعم محسوب می شود شکر منعم هم بطور عقالنی خوب ونزد اندیشمندان پسندیده است، 

بنابراین تشکر و قدردانی از محسن شایسته است؛ هم چنانکه کفران نعمت او هم زشت و قبیح است، بدیهی است که سرزنش شخص 

و  158، 1383طباطبایی، )ر و ضامن دانستن او از آن جهت که نیکی و احسان نموده است کفران نعمت در حق اوستنیکوکا

و از طرفی چون نیت فرد مُحسِن خیر است و بنا به  .(hooghooghestan.persianblog.ir.www به نقل از وب سایت  1331لطفی،

حتی اگر اتفاقاً  (111، 1381یعنی هرکس در گرو نیّت خود است)آقایی، « انّما االعمالُ بالنّیات:»که فرموده اند  حدیثی از پیامبر)ص(

این دفاع از شخص محسن مختص به نویسندگان در  .گردد مسئول دانستن وی قبیح است ای بر دیگری منجر به خسارت و صدمه
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متذکر این نکته شده  در گفته ها و نوشته های خود و دانشمندان دیگر نیز   1اندیشمندانحقوق نیست بلکه بسیاری از حوزه ی فقه و 

امروزه در حوزه ی حقوق کیفری زمانی می توان این قباحت را به مسئول دانستن فرد مُحسِن چسباند  نکته ی شایان توجه اینکه، اند.

 .و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد، در غیر این صورت وی همچنان مسئول است قانونیکه وی مقررات 

 اجماع فقها -4 -2

، از جمله دالیلی است که در اعتبار بخشیدن به عنوان یکی از منابع چهارگانه ی فقه اسالم)یعنی، قرآن، سنت، عقل و اجماع(اجماع      

راکه نظر فضال و متخصصین بر همگان حجت و پذیرش آن برای دیگران الزم و به قواعد فقهی و حتی حقوقی نقش بسزایی دارد، چ

 شدن ا قاعده ی احسان و مانع از مسئولضروری است مگر در مواردی که دلیل مستحکم تری آن را رد نماید. بنابراین در رابطه ی ب

  نمود:ی چند از مشهور فقها اشاره نظریات می توان بهدر حوزه ی فقه  شخص مُحسِن 

کسی که سنگی در ملک دیگری قرار می دهد، در شرح لمعه در رفع مسئولیت از فرد محسن چنین بیان می دارد که: شهید ثانی      

مصلحت خود یا برای ضرر اگر در اثر آن جنایتی وارد آید، در هر صورت ضامن است و نیز کسی که سنگی را بی جهت یا برای تأمین 

قرار دهد، مثل اینکه آن را بر  مصلحت عمومیسنگ را برای تأمین ن در راه عمومی قرار می دهد. امّا اگر رساندن به عبورکنندگا

.همچنین (103، 1385، دادمرزی)2کرده است. احسان پای خود را روی آن بگذارند ضامن نیست؛ زیراروی گل و الی بنهد تا مردم 

( بیان می دارد که عالمه در تحریر به این قول قاطع شده)قاطعانه آن را 135، 11، ج 1383شهید ثانی در شرح لمعه)شهید ثانی، 

 پذیرفته است(.

 

 قاعده ی احسان در حقوق کیفری ایراناعمال  مستندات و شرایط  -3

و همچنین شرایط اجرا و اِعمال قاعده ی مزبور مورد  ایران قوانین کیفریدر در ذیل این مبحث مستندات قانونی قاعده احسان      

 بررسی قرار می گیرد.

 

                                                           
 به عنوان مثال سعدی در بیتی بیان می دارد: -1 

 «مروت نباشد بدی با کسی                            که احسان از او دیده باشی بسی»

 و یا موالنا در بیتی بیان می دارد:

 «چیست احسان را مکافات ای پسر                       لطف و احسان و ثواب معتبر»

 

 و یضمن واضع الحَجَر فی ملک غیره او طریق مباح مطلقاً اذا حصل بسببه جنایه عبثاً، او لمصلحه نفسه، او لیتضرر به الماره . أما وضعه»  -2 

 «محسن النهفی الطین لیطأ الناس ع لیه او سقَّف به ساقیه فیها و نحوه فال ضمان،  کوضعه لمصلحه عامه
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 قاعدهقانونی مستندات  -1 -3

ایمنی   نکات هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و »که مقرر داشته: قانون مجازات اسالمی 058ماده      

 .«عملی به مصلحت عابران انجام دهدو اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان،  »که مقرر داشته: ذکور قانون م 015ماده و 

عرض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، 

 وجود رگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهه»قانون مذکور که اِشعار داشته است که  011و همچنین ماده .«ضامن نیست

آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا 

هد که موجب آسیب شود، مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار د

 «تری قرار دهد ضامن نیست.عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب

 در حقوق کیفری ایران شرایط اعمال قاعده -2 -3

رفتار با جان و مال و آبروی دیگران نیازمند  مستقیم برخوردپذیرش قاعده ی احسان در دایره ی حقوق کیفری بدلیل تحقیقاً      

قاعده ی احسان در حقوق اعمال ازمهمترین شرایط وجود شرایطی است که بتوانند عقالً و قانوناً اجرای این قاعده را موجه نمایند، 

مصداق احسان بودن  ورد دفع،می توان به احراز انگیزه ی خیر خواهانه، کمتر بودن زیان وارده بر فرد به نسبت زیان م کیفری ایران 

اشاره کرد، که در ذیل  و الزم بودن رفتار فرد جهت حفظ مال، جان و آبروی دیگری رعایت مقررات قانونی  ،رفتار فرد در دید عرف

 این مبحث به تحلیل این شرایط پرداخته می شود.

 احراز انگیزه ی خیر خواهانه -1 -2 -3

ش امکان سنج داز احراز انگیزه اثبات قطعی آن نیست، چراکه باتوجه به درونی بودن انگیزه فربدون شک در امور حقوقی منظور      

فلذا آنچه در راستای احراز و تشخیص خیر خواهانه بودن آن و تشخیص خیرخواهانه بودن و یا خیرخواهانه نبودن آن وجود ندارد، 

در جوانب امر و ریزبینی  نظر دقتبا  کانی عمل فرد است، که غالباً زمانی و م 1توجه به اوضاع و احوال و شرایطعمل فرد مهم است 

 مقامات قضایی به نحو مطلوبی قابل اثبات می باشد.

 زیان وارده بر فرد به نسبت زیان مورد دفع بودنکمتر  -2 -2 -3

 اینکه مال، ناموس افراد است، و حفظ جان،هدف از برقراری قاعده احسان قانون مجازات اسالمی  015مطابق ماده  از آنجا که      

هیچ وقت نمی توان با از بین بردن ارزشهای مقرر هرگونه اقدام خارج از این حوزه از دایره ی قاعده ی احسان خارج می باشد؛ بنابراین 

ر همانطور که از ظاهچراکه خواهان اعمال مقررات مربوط به قاعده ی احسان بود،  )جان، مال، آبرو(مذکور قانون 015شده در ماده 

پیدا است حتی ورود صدمه و خسارت مساوی با صدمه و ضرر مورد دفع عقالً امری بی فایده است، بنابراین قانون مذکور  015ماده 

                                                           
1 -surrounding and circumstance  
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بکارگیری قاعده ی احسان فقط در موردی مجاز است و مخالف مقررات مربوطه نمی باشد که ضرر و صدمه ی وارده از جانب شخص 

 ضرر و صدمه ای باشد که ممکن است به دیگری وارد گردد.  محسن کمتر از

به طور مثال اگر شخص محسن به منظور جلوگیری از خودکشی فردی وی را با گلوله مورد هدف قرار دهد و تیراندازی وی منجر      

بنابر آنچه که در این مبحث بیان برای اعمال قاعده ی احسان باقی نخواهد ماند زیرا  به قتل فرد مذکور گردد، بدون هیچ شکی جایی

از آن چیزی است که فرد محسن با عمل خود به بار شد مجرای قاعده ی احسان و رفع مسئولیت از فرد محسن حفظ ارزشی باالتر 

  .وده و گاه مسئولیت آور خواهد بودعمال خیرخواهانه بی فایده بوده و انجام آنها بیهت، زیرا در غیر این صورت اَآورده اس

 مصداق احسان بودن رفتار فرد در دید عرف -3 -2 -3

؛ و به این دلیل مورد سنجش قرار گیرد )از جانب عرف جامعه(و بیرونی )از طرف خود فرد(رفتار فرد ممکن است از دو بُعد درونی     

ر راستای قاعده ی احسان . حال سؤال این است که دصحبت به میان می آید 2و عینی 1است که در حقوق کیفری از دو ضابطه شخصی

و به منظور برائت فرد مُحسِن کدام معیار باید مورد توجه قرار بگیرد؟ در واقع مصداق احسان بودن رفتار از نگاه شخص رافع مسئولیت 

 است یا از دید عرف؟

ابل اثبات توسط درونی است و قعبارت است از هدف غیر مستقیمی که هر فردی از انجام عملی دارد، و چون انگیزه امری   3انگیزه     

عد بیرونی انگیزه یعنی نمود خارجی اراده فرد است که  می تواند نیست؛ در قوانین کیفری نیز بُ هیچ فرد و دستگاهی)آزمایشگاه(

رفع  اینگیزه خیرخواهانه را برمسئولیت ساز و یا رافع مسئولیت باشد، بدون شک در بحث از قاعده ی احسان گرچه قانونگذار وجود ا

آن را به صراحت بیان کرده است، امّا اسالمی قانون مجازات   015لحاظ داشته است و ماده مسئولیت از فرد مُحسِن در متن قانون 

 آنچه که معیار است برای تشخیص و ثانیاً امری شخصی است و قابل اثبات نیستباتوجه به آشکار بودن این نکته که اوالً انگیزه 

 از دید عرف خیرخواهانه بودن»مصادیق نیکی و خیر خواهی عرف جامعه می باشد، باید قائل به این نکته باشیم که قانونگذار عبارت

مذکور  مادهصراحت و شفافیت قوانین به این نکته در  در تقدیر دانسته است، که جا داشت قانونگذار در راستای 015را در ماده « عمل

  اشاره می نمود.

چنین استنباط می شود که قانونگذار  015و 058در مواد « مصلحت»و «احسان»، «کمک»نکته ی قابل ذکر اینکه از کلماتی چون     

بنابراین در راستای اعمال قاعده ی  تشخیص مصادیق احسان مورد پذیرش قرار  داده است. به طور ضمنی تأیید و نگاه عرف را در 

، زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده فرد مُحسِن مصداق احسان بودن رفتار از نگاه عرف مهم است از احسان و به تبع آن رفع مسئولیت

، 2مراغی ، ج حسین؛ بطوریکه بعضی از نویسندگان این موضوع را به صراحت مورد پذیرش قرار داده اند.)می شود همین معناست

  .  (101ص و حکمت نیا، 11  ، ص 1318لطفی، ، 113، ص 1332

                                                           
1 -subjective 

2 -objective 
3 -motive 
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قاعده ی احسان گفتنی است، این است که بنابراین آنچه به عنوان خاتمه بحث پذیرش ضابطه ی عینی و شخصی در رابطه ی      

گیرد و در صورتی که مصداقی از رفتار خیرخواهانه تشخیص داده بدر ترازوی عرف قرار  باید شخص محسناز جانب  رفتار انجام گرفته

  شود. فاعل چنین رفتاری مسئول شناختهاز مسئولیت کیفری مبراء شود و در غیر این صورت شود فاعل رفتار 

 نحسِضرورت داشتن اقدام فرد مُ -4 -2 -3

.....« الزم باشدجهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او »....با بیان عبارت 1382قانون مجازات اسالمی  015قانونگذار در ماده ی      

در پناه قاعده احسان و حمایت قانون قرار گیرد و به تبع آن رفتار فرد مُحسِن در صورتی می تواند در پی بیان این نکته بوده است که 

فرد  حفظ یکی از ارزشهای مورد اشاره در ماده)یعنی؛ مال، جان، عرض یا ناموس(وی شود که اقدام وی برای  موجب رفع مسئولیت

ه ضرر مساوی و یا بیشتری نسبت بو هیچ راه دیگری برای حفظ این ارزشها وجود نداشته باشد و یا اگر وجود داشته باشد  الزم باشد

اگر فردی در حال خودکشی باشد و نیروهای انتظامی و سایر نیروهای مربوط در صحنه بنابراین بطور مثال . رفتار وی داشته باشد

موجب صدمه و خسارت بر فرد نمی تواند به منظور بازداشتن فرد از خودکشی اقدامی انجام دهد که  ته باشند فرد مُحسِنوجود داش

مردم از دخالت در این امور اقتضای آن را دارد که مذکور گردد، زیرا در چنین شرایطی نظم عمومی و وظیفه ی نیروهای دولتی 

 خودداری نمایند. 

به قصد خودکشی سالح کمری خود را به « الف»اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به استعالمی با این مضمون که: آقای      

قصد نجات وی و جلوگیری از  می شود به« الف»کشی که متوجه قصد خود« ب»سمت شقیقه ی خود نشانه گیری می کند آقای 

با سالح خود دست او را نشانه رفته و تیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفاً « الف»خودکشی

اگر بیان می دارد که در فرض سؤال  1در یکی از نظریات مشورتی خود مجرم است یا خیر به چه دلیل؟ و.... .« ب»بفرمایید: اوالً: آیا 

و در صورت  1382قانون مجازات اسالمی  015با توجه به اطالق ماده ، طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد

مسئولیتی متوجه واردکننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی وجود شرایط مندرج در این ماده، 

 ت.کننده اس

ه بنابر ضرورت انجام گرفته باشد؛ به این معنی کبنابراین رفتار فرد مُحسِن در صورتی می تواند چهره ی قانونی به خود بگیرد که      

تنها رفتار وی می توانسته مانع از بروز یک حادثه ی ناگوار بشود، در غیر این صورت حتی با وجود انگیزه خیرخواهانه و مصداق 

ن ممکخیرخواهانه  دن رفتار در عرف نمی تواند از مسئولیت ایجاد شده شانه خالی کند، گرچه وجود چنین انگیزه ای بو خیرخواهانه

 موجبی برای تخفیف مجازات به شمار آید.  البته در مجازاتهای تعزیری قانون مجازات اسالمی 33ماده  پاست بر اساس بند 

 و نکات ایمنی رعایت مقررات قانونی -5 -2 -3

قانونی به خود می گیرد که در بستر رعایت مقررات و نکات ایمنی  چهره یاحسان به دیگران در صورتی   بدون شک  کمک و     

دیگران  نقض حقوقانجام گیرد، چه اینکه رفتاری که از سر نداشتن مهارت و بی احتیاتی و بی مباالتی انجام بگیرد خود نمونه ی بارز 

                                                           
 اداره حقوقی قوه قضائیه. 22/1/1382مورخ  1153/82/1نظریه مشورتی شماره  -1 
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خص شارزشهای متعلق به دیگران است، بنابراین از جمله شرایط مهم برای رفع مسئولیت کیفری و مدنی از و تجاوز و نادیده گرفتن 

رفتار راننده ای را که با آگاهی از نقایص فنی متعدد و  محسن رعایت مقررات مربوطه و توجه به نکات ایمنی می باشد، به طور مثال

برای کمک رسانی به فرد مریضی که نیازمند کمک پزشکی است، وی را سوار بر ماشین می کند ولی به  ،حادثه ساز خودروی خود

قانون مجازات  015، را نمی توان مصداق قاعده ی احسان مذکور در ماده ی دلیل نقص فنی ماشین تصادف کند و فرد بیمار بمیرد

ه )عباس میرشکاری، بین است که نکات ایمنی را رعایت کرده باشدشرط برخورداری محسن از مصونیت ابنابراین   دانست. اسالمی

 .(www.vakilemelat.irنقل از وب سایت: 

چون حال نکته ی قابل اشاره این است که به صراحت بیان شده است،  015و  058این شرط در قانون مجازات اسالمی در مواد      

مقررات و نکات ایمنی است و اینکه بر طبق قواعد عمومی حقوق مدعی باید ادعای فرار از مسئولیت مدعی رعایت فرد احسان برای 

ت می اثبا یال مسئولیت وخود را اثبات نماید؛ در این مورد نیز فرد محسن باید ادعای رعایت مقررات و نکات ایمنی را اثبات نماید و اِ

 گردد.

 

 نتیجه گیری 

 کیفری ایران در رابطه با قاعده ی احسان نتایجی به شرح ذیل قابل استنباط است: از مجموع مباحث مربوطه در فقه و حقوق      

قاعده ی احسان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، از جمله قواعدی است که اَعمال مسئولیت آفرین افراد را با وجود شرایط قانونی  -1

در مورد ضابطه ی رفتار خیرخواهانه چه که در حقوق کیفری ایران آن -2موجه و مبراء از پیگیرد و مسئولیت کیفری و مدنی می نماید.

 محسنمورد توجه قانونگذار بوده است، ضابطه ی عینی اعمال خیر خواهانه است؛ به این معنی که صِرف انگیزه ی خیرخواهانه فرد 

تواند رافع  میتلقی گردد، بلکه آنچه محسن  نمی تواند موجبی برای حاکمیت قاعده مذکور و به تبع آن رفع مسئولیت کیفری شخص 

مسئولیت فرد گردد در نظر گرفتن یک ضابطه عینی است، ضابطه ای که عرف جامعه آن را پذیرفته باشد؛ از طرفی اکتفا کردن به 

در  رفتار خیرخواهانه -3نظم عمومی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی گردد.ضابطه ی شخصی نمی تواند تضمین کننده ی 

صورتی می تواند زیر چتر حمایتی قانونگذار قرار گیرد که در بستر رعایت مقررات و قوانین مربوط به حیطه ی رفتار انجام گیرد و 

 وی یبرانه تنها موجب برائت فرد نمی شود، بلکه  و نکات ایمنی  صِرف داشتن انگیزه ی خیرخواهانه و بدون رعایت مقررات مربوطه

قانونی آنچه که در زمینه ی اثبات رفتار خیرخواهانه و اِعمال مقررات  -1 مسئولیت کیفری نیز به بار آورد. یرایطمی تواند باوجود ش

تمامی جوانب  قضیه را در نظر گرفته باشند و به صرف ادعاهای فرد حکم به برائت وی برآن مهم است، این است که مقامات قضائی 

که می تواند مجرای سوء استفاده قرار گیرد همین قاعده احسان است که در کنار مزایای آن  صادر نکنند، چرا که از جمله ی اَعمالی

 خطرات فراوانی دارد که با کمی دقت نظر و توجه مقامات قضایی دفع خواهند شد.
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