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چکیده
زمینه و هدف :مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسالمی در ماده  ۳۷۵این قانون ،اکراه را
رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکره را مستحق قصاص و مکره را مستحق حبس ابد میدانند .نقد و
بررسی ادله مشهور در این مقاله ،نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور ،در ما نحن فیه است.

روش پژوهش :نگارندگان با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دوران امر بین محذورین و
بررسی شرایط قصاص مکره و مکره پرداختهاند.
یافتهها و نتایج :با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مسأله اکراه
در قتل ،تحت قاعده اقوائیت سبب از مباشر ،حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش
گانهاش محقق باشد ،سبب ،اقوی از مباشر بوده و مکره مستحق قصاص است و مکره نباید به قصاص
محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری ،آن
هم با نظر دادگاه میتواند موجه باشد .امری که به تامین نظم عمومی در جامعه ،با تاکید بر هدف اصلی
تدوین مقررات کیفری منجر میشود.
واژگان کلیدی :قتل اکراهی ،اقوائیت سبب از مباشر ،دوران امر بین محذورین ،اکراه تام ،قصاص.
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مقدمه
یکی از اصول پذیرفته شده حقوق کیفری در بیشتر کشور ها ،اصل دفاع اکراه است و آثار آن به
نفع متهم به اجرا در میآید .فقهای شیعه نیز برای رفع مسئولیت کیفری از مکره ،به ادله اربعه یعنی
قرآن ،سنت ،عقل و اجماع استناد کردهاند (نجفی ،1404 ،ج  )6۷ :22و اکراهی را رافع مسئولیت
کیفری دانستهاند که به اصچالح ملجأ یا تام باشد .از مجموع قیود و اوصافى که فقها ذکر کردهاند،
شش شرط را براى تحقق اکراه تام مىتوان بر شمرد (محققداماد ،1406 ،ج .)110 :4
 )1تهدید اکراه کننده (مُکره) نسبت به مال ،جان یا آبروی اکراه شونده (مُکره) یا بستگان او؛
 )2فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید؛
 )۳قدرت و توانایى مکره بر عملى ساختن تهدیدات خود؛
 )4غلبۀ ظنّ مکره در خصوص اینکه در صورت امتنگاع ،تهدیگدات اکگراهکننگده علیگه وى عملگى
خواهد شد؛
 )۵عدم توانایى مکره در دفع تهدیدات اکراهکنند؛
 )6عدم مشروعیت تهدید.
اما این اصل در اکراه به قتل ،بخاطر وجود برخی ادله ،مگورد پگذیرش مشگهور فقهگای شگیعه قگرار
نگرفته است و آنان با محکومیت مکره به قصاص ،این قاعده را تخصیص زده و ادعگای اجمگاع نیگز
در مسأله کردهاند (نجفی ،1404 ،ج  .)4۷ :42قانون مجازات اسالمی نیز در ماده  ۳۷۵این قانون ،بگا
تبعیت از مشهور فقهای امامیه ،اکراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و حکم به قصاص مکگره و حگبس
ابد مکره داده است.
سوال اساسی این است که با توجه به اینکه قوانین کیفری در جمهوری اسالمی ایگران ،بگر اسگا
مبانی فقهی و اسالمی تدوین شده است و در فقه اسالمی قواعد رفع اکراه ،اضگچرار ،در و احتیگاط
در دماء ،بر دیگر قواعد حاکم است ،آیا ادله مشهور ،برای عدم جریان این قواعگد در مگا نحگن فیگه
صحیه است؟ آیا رنین حکمی ،از اتقان فقهی برخوردار بوده و امری مسلم و خدشگه ناپگذیر تلقگی
می شود؟ علت عدم توجه قانونگذار به دیگر فتاوای موجگود در مقگام ریسگت؟ آیگا پگذیرش نظریگه
مشهور ،مجرمان بالقوه را به این سگمت سگوق نمگی دهگد کگه بگا اکگراه دیگگران بگه قتگل ،خگود را از
مجازات اصلی که قصاص باشد ،برهانند؟ آیا رنین حکمگی تگامین کننگده ضگابچه نظگم عمگومی در
جامعه است؟
 .1قتل اکراهی؛ تقابل حفظ جان و سفک دماء
مشهور فقهای امامیه در بحث اکراه در قتل ،اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسگته و اکگراه شگونده
را مستحق قصاص و اکراه کننده را مسگتحق حگبس ابگد مگیداننگد (نجفگی ،1404 ،ج  .)2۷0 :22در
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مقابل آیت اهلل خویی با ترسیم دوران امر بین محذورین ،ارتکگا قتگل را جگایز و مکگره را مسگتحق
قصاص ندانسته است (خویی ،1422 ،ج  .)1۳ :2قگانون مجگازات اسگالمی نیگز بگا تبعیگت از مشگهور
حکم به قصاص مکره داده است.
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اعتقاد بر این است که عالوه بر ناتمام بودن مستندات مشهور در مسأله ،آنان قائگل بگه وجگه تمگایز
میان فرض مسأله اکراه در قتل و امر به قتل نشدهاند و حکم امر به قتل دیگری را ،بر حالت اکراه بر
قتل سرایت دادهاند .کالم آیتاهلل خویی نیز عالوه بر اینکه بگا مبگانی ایشگان سگازگار نیسگت ،تگامین
کننده ضابچه نظم عمومی ،که غایت و هدف تدوین مقررات کیفری در جامعه بوده ،نیست .بر ایگن
اسا

مچالعه این دو قول ،که مهمترین اقوال موجود در مسأله هستند ،مچمه نظر قرار گرفته است.

 .1-1ادله مشهور
الف) از جمله مهمترین ادلهای که مشهور فقها به آن استناد کردهانگد مگیتگوان بگه حگدیث زراره از
امام باقر (ع) اشاره کرد« :مُحمَّدُ بْنُ یعْقُو عنْ مُحمَّدِ بْن یحْیى عنْ حْمد بْن مُحمَّدٍ و عنْ عِدَّةٍ مِگنْ
صْحابنا عنْ سهْل بْن زیادٍ جمِیعاً عن ابْن محْبُو ٍ عن ابْن رئا ٍ عنْ زُرارة عنْ بی جعْفرٍ ع فِی رجُگلٍ
مر رجُلًا بقتْل رجُلٍ -فقال یُقْتلُ بهِ الَّذِی قتلهُ -و یُحْبسُ الْآمِرُ بقتْلِهِ فِی الْحبْس حتَّى یمُگوت (کلینگى،
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فقهای امامیه ،اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و در ماده ۳۷۵ 1این قانون بگه صگراحت

 ،140۷ج )28۵ :۷؛ «زراره از امام باقر (ع) درباره مردی که به مرد دیگگری بگرای قتگل مگرد سگومی
دستور داده است ،نقل کرده که امام فرمود :قاتل (مامور به قتل) برای این قتل کشته میشگود و آمگر
به قتل ،در زندان حبس میشود تا بمیرد».
مشهور این گونه استدالل کردهاند که در این حدیث ،با وجود آنکه آمر ،سبب قتگل اسگت ،امگام
(ع) با عبارت «فقال یُقْتلُ بهِ الَّذِی قتلهُ» ،قتل را منتسب به مباشر میدانگد و او را محکگوم بگه قصگاص
می کند .بنابراین ،مکره در صورت ارتکا قتل ،مباشر و قتل انجام شده منتسب به اوست و با اینکگه

 .1اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ،قصاص میشود و اکراه کننده ،به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره  -1اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره  -2اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپگردازد .در ایگن مگورد اکگراه کننگده بگه حگبس ابگد محکگوم
میشود.
 .2برخی از حقوقدانان قائلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برسگاند ،ولگی
اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است :وجه اول عدم قصاص .وجگه دوم ثبگوت قصگاص .بگا توجگه بگه
قانون مجازات اسالمی در مورد این فرع میتوان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچگونگه
مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت رون تهدید در اینجا به معنای اذن است با عنایگت بگه مگاده 268
قانون مجازات اسالمی بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود ،هر رنگد اذن در قالگب اکگراه داده شگود و ایگن
امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود (آقایینیا.)1۳4 :1۳99،
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این حدیث درباره اکراه بیان نشده است ،اما اطالق آن شامل اکراه هم میشود؛ زیرا کلمه امگر ،هگم
شامل مجرد امر کردن است و هم شامل امر با اکراه.
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اما به نظر میرسد این مدعای مشهور ناتمام است ،زیرا:
اوالًً :در سند روایت ،سهل بن زیاد وجود دارد که وثاقت او مورد تردید است ،در نتیجگه روایگت
از نظر سندی درار ضعف است.
البته بنا بر نظر کسانی (مثل آیتاهلل زنجانی) کگه سگهل بگن زیگاد را ثقگه مگیداننگد ،روایگت معتبگر
خواهد بود ،لکن به نظر سهل بن زیاد ثقه نیست ،زیرا نجاشی راجع بگه او فرمگوده اسگت«:سگهل بگن
زیاد بو سعید اآلدمی الرازی :کان ضعیفا فی الحدیث ،غیر معتمد فیه .و کان حمگد بگن محمگد بگن
عیسى یشهد علیه بالغلو و الکذ و خرجه من قم إلى الری و کان یسکنها» (شیخ النجاشگی،1۳6۵ ،
ج .)18۵ :1
حمد بن محمد بن عیسی شخصی بود که برقی را به قمرود و سهل بن زیاد را به ری تبعید کرد.
همچنین شیخ طوسی در فهرست راجع به او تعبیر «ضعیف» را به کار میبرد (شیخ طوسی:12۷1 ،
اد
 )80و در استبصار نیز تعبیر « م َّا ال ْخبر ُ ال ْأوَّلُ فراویهِ بُگو سگعِیدٍ الْگأدمِی و هُگو ضگعِیف جگداً عِنْگد نُقَّگ ِ
ال ْأخ ْبار و قدِ اسْتثْناهُ بُو جعْفر بْنُ بابویْهِ فِی رجال نوادِر الْحِکْمۀ (شیخ طوسگی ،1۳90 ،ج  »)261 :۳را
به کار برده است که بیان میکند یکی از افرادی که توسط صدوق به تبعیت از ابگن ولیگد ،از رجگال
کتا نوادر الحکمه محمد بن حمد بن یحیی شعری استثناء شده است سهل بن زیاد اسگت و بیگان
شده که به روایات این افراد استثناء شده عمل نمیشود و کشی از فضل بن شاذان نقل میکند« :قال
اد
عل ِی ب ْن ُ م ُحم َّد ٍ ال ْق ُتی ْبی ،سمِعْتُ الْفضْل بْن شاذان ،یقُولُ فِی بی الْخیْر و هُو صالِهُ بْنُ سلمۀ بی حمَّگ ٍ
الرَّازی کما کنَّى ،و قال علِی :کان بُو مُحمَّدٍ الْفضْلُ یرْتضِیهِ و یمْدحُهُ و لا یرْتضِی با سعِیدٍ الْآدمِیَّ و
یقُولُ هُو الْأحْمقُ (شیخ النجاشی .»)۵66 :1۳6۵ ،البته برخی گفتهاند این عبارت دلیل بر وثاقت سهل
است ،زیرا فضل بن شاذان عیب دیگری پیدا نکرده است و تنها نادان بودن سهل بن زیگاد را مچگرح
کرده است که مشکلی ایجاد نمیکند و نادان بودن با وثاقت منافات ندارد؛ لکن به نظر این عبگارت
دلیل بر وثاقت نمیشود و فضل بن شاذان این مقدار را اطالع داشته است و بقیه بیشتر اطگالع داشگته
و دروغ گو بودن و عدم وثاقت او را بیان کردهاند (شهیدی.)1۳98 ،
ثانیاً :در مقابل این روایت ،اخبار دیگری هم هست که بچگور صگریه بگر مسگئولیت آمگر و نظریگه
اقوی بودن سبب از مباشر داللت میکند .مانند روایت دستور مولی به عبگد بگرای قتگل دیگگری کگه
امام فرمود در اینجا عبد به مثابه شمشیر و تازیانه مولی است و مولی قصاص مگیشگود« :و عگنْ علِگی
عنْ بیهِ عن النَّوْفلِیِّ عن السَّکُونِیِّ عنْ بی عبْدِ اللَّهِ ع قال :قال مِیرُ الْمُؤْمِنِین ع فِی رجُلٍ مر عبْگدهُ نْ
ل عبْگ ُد ال َّرجُگل إلَّگا کسگ ْو ِط ِه ْو کسگیْفِهِ -یُقْتگلُ السَّگیِّدُ و
یقْتُل رجُلًا فقتلهُ -فقال مِی ُر ا ْلمُگ ْؤ ِمنِین ع و هگ ْ
یُسْتوْدعُ الْعبْدُ السِّجْن» (حرّ عاملی ،1409 ،ج .)4۷ :19

4

«درباره مردی که عبد خود را امر میکند که مردی را بکشد و او نیز میکشد ،امام فرمود آیا غیر
از این است که عبد برای مولی مثل تازیانه و شمشیر است؟ پس مولی کشته و عبد زندانی میشود».
حالی که در انسان حر ،این گونه نیست.
در جوا باید گفت عبد ره خصوصیتی دارد که در اینجا مانند تازیانه مولی شده است؟ آیا عبد
نمیتواند با دستور مولی مخالفت کند؟ آیا عبد به کلی مسلو االختیار است؟
مشخص است که عبد مسلو االختیگار نیسگت و مگوارد بسگیاری وجگود دارد کگه عبگد بگا مگولی
مخالفت کرده است ،بنابراین آیا غیر از این است که اگر از دستورات مولی سرپیچی کند در خچگر
مرگ یا شکنجه یا حبس و ...قرار میگیرد؟
بنابراین میتوان ادعا کرد که مالک تازیانه بودن عبد ،نسبت به مولی ،در این روایت ،وعیگدهایی
مانند مرگ و قچع عضو و گرسنگی شدید و ...است ،که در صورت مخالفت با مولی بگا آن روبگرو
میشود .همین مالک با شدت بیشتری در مورد مکره که در شرایط اکراه تگام اسگت جریگان دارد و
مکره علم دارد که د ر صورت ترک خواسته مکره درگار مگرگ یگا نقگص عضگو و ...خواهگد شگد،
نتیجتاً در اکراه شخص حر نیز ،سبب (مکره) اقوی از مباشر است.
براین اسا  ،روایت امر به قتل دیگری و روایت دستور مولی به عبد ،برای قتل دیگگری ،نگه تنهگا
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اگر اشکال شود که مورد روایت خصوص عبد است ،زیرا عبد به منزلگه تازیانگه مگولی اسگت ،در

منافاتی با هم ندارند؛ بلکه در هماهنگی کاملی نیز با هم هستند و جمع بین ایگن دو روایگت ،بگا هگیچ
استبعادی همراه نیست ،به این صورت که ،مورد روایت امر به قتل ،امر غیر اکراهی است ،اما مگورد
روایت دستور مولی به عبد ،برای قتل دیگری ،امر اکراهی است و این گونه بین هر دو روایت جمع
کردهایم و دیگر تعارضی بین دو روایت نیست که مشهور در سدد حل آن برآمدهاند.
ب) از دیگر روایاتی که مشهور به آن استناد کردهاند ،میتوان به روایت محمد بن مسگلم از امگام
باقر(ع) اشاره کرد که از اخبار معروفی است کگه حگاکی از عگدم جگواز تقیگه در دمگاء اسگت« :إنمگا
جعلت التقیۀ لیحقن بهگا الگدم فگ ذا بلگد الگدم فلگیس تقیگۀ (کلینگى ،140۷ ،ج « ،»)220 :2تقیگه بگراى
جلوگیرى از ریختن خونها قرار داده شده است .پس هرگاه تقیه منجر به ریخته شگدن خگون شگود،
دیگر تقیه نباشد».
مشهور این گونه استدالل کردهاند که امام در این حدیث ،تقیه (خودداری از اظهار کردن حگق و
مخالفت با امر باطل که در ما نحن فیه اکراه شخص مکره است) را در جایی جایز میداند ،که تقیگه
سبب جلوگیری از خونریزی شود ،اما در جایی که خود تقیه سبب خونریزی است ،نمگیتگوان تقیگه
نمود ،رون در این صورت نقض غرض پیش می آید .بگه عبگارت دیگگر علگت تشگریع تقیگه در ایگن
حدیث جلوگیری از خونریزی بیان شده ،پس اگر خگود تقیگه سگبب خگونریزی شگود ،دیگگر جگایز
نخواهد بود و در قتل اکراهی هم اگر مکره بخواهد برای حفگ جگان خگود ،دیگگری را بکشگد ،در
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این صورت تقیه موجب میگردد خون یک نفر مسلمان ریخته شود ،که طبق این حگدیث ،تقیگه در
رنین مواردی جایز نیست .بنابراین ،ارتکا قتل به دلیل اکراه دیگری ،حتی با تهدید به قتل ،حگرام
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

و عدوانی است.
در اینجا نیز به نظر می رسد مدعای مشهور ناتمام اسگت و قیگا

حالگت تقیگه بگا اکگراه مگعالفگارق

است ،زیرا:
اوالً :تقیه و اکراه تفاوت معنایی دارند ،تقیه یعنی اجتنا از شر قوم مخالف مذهب یگک فگرد ،بگا
انجام دادن اعمالی که موافق مذهب آنهاست (شگیخانصگاری ،)۷1 :1414 ،بگدون شگرط اینکگه او را
اکراه بر انجام دادن عمل کرده باشند و وعید و هشدار بر ترک آن داده باشند .در حگالی کگه اکگراه
اصچالحی عبارت است از اینکه به دیگری انجگام دادن عملگی را تحمیگل کگرده باشگند و نسگبت بگه
ترک آن وعید دهند (شیخانصاری ،)119 :141۵ ،به گونهای که برای رفع تهدید بگه انجگام دادن یگا
ترک عمل وادار شود.
ثانیاً :تقیه و اکراه دارای آثار متفاوتی هستند ،تقیه بر حسب اخبار دارای احکگام خمسگه (واجگب،
حرام ،مستحب ،مکروه و مباح) است (شیخانصاری)۷۳ :1414 ،؛ یعنی سبب جعل حکگم مگیشگود،
اما دلیل اکراه که حدیث رفع باشد ،رفع حکم وجو میکند .به بیان دیگر ادلگه تقیگه جعگل حکگم
میکند ،اما ادله نفی اکراه صگرفاً حکگم وجگو یگا حرمگت را بگر مگیدارد و هیچگگاه جعگل حکگم
نمیکند.
در نتیجه ،تقیه و اکراه نه در معنا و نه در آثار مثل هم نیستند.
ثالثاً :فرض روایت جایی است که با تقیگه نکگردن جلگوی خگونریزی گرفتگه شگود؛ یعنگی روایگت
میگوید تقیه جایز نیست ،زیرا اگر تقیه کنی ،خون ریخته خواهد شد ،اما در فرض مسأله رگه تقیگه
شود و یا نشود ،خون ریخته خواهد شد ،زیرا اگر مکره نکشد ،خودش کشته خواهد شد.
بنابراین به نظر میرسد روایت ناظر به مسأله اکراه در قتل نباشد ،بلکه منظور روایت این است که
اگر فردی در میان یک جمع کافر باشد ،حق ندارد برای اینکه خود را مسلمان جلوه ندهد ،مسلمان
دیگری که اصالً کسی قصد کشتن او را ندارد ،بکشد و از مرگ فرار کند ،به خالف فگرض اکگراه
در قتل که ظلم و عدوان از ابتدا متوجه مُکره به بوده است و مکره تنهگا وسگیلهای بگرای رسگیدن بگه
مقصود قرار گرفته است.
ج) از دیگر ادلهای که مشهور به آن استناد کردهاند میتوان به عگدم جریگان حگدیث رفگع در مگا
نحن فیه اشاره کگرد .مشگهور مگی گوینگد :حگدیث رفگع امتنگانی اسگت (شگیخانصگاری ،141۵ ،ج :2
،)8۷زیرا همین که فرمود :رفع عن امتی (از امت من برداشته شده) ،همین میخواهد منت بگگذارد و
همین فیالجمله کافی است که درحق ما رفع بالجمله امتنانی باشد .امتنان هم عام است و شامل همگه
امت میشود و اگر گفته شود شامل قتل اکراهی میشود ،با عمومیت امتنان منافگات پیگدا مگیکنگد،
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رون نسبت به قاتل امتنانی میشود و نسبت به مقتول ظلم محسو میشود .بنابراین حدیث رفگع در
فرض مسأله جاری نیست.
با استفاده از برخی از عموماتی که بدون لسان امتنانی رافع حکم هستند ،مقتضای قاعگده در مقگام را
میتوان جواز قتل دانست؛ که مراد از این قاعده و عموم ،دلیل اضچرار؛ یعنی قاعده «مگا مگن محگرم
اال و قد احله اهلل لمن اضچر الیه» (حرّ عاملی ،1409 ،ج « ،)482 :۵هگیچ حرامگی نیسگت مگگر اینکگه
خداوند آن را حالل کرده است» بر کسی که مضچر به انجام آن شده است» میباشد .این قاعده که
مضمون عدهای از روایات است ،بگدون ایگن کگه دارای لسگان امتنگانی باشگد ،رافگع حکگم مگیشگود
(قائینی.)1۳96 ،
بنابراین ،اکراه و اضچرار بر قتل ،ره این که به واسچه تهدید به قتل باشد و رگه بگه تهدیگدی دون
القتل ،مقتضای قاعده در آن حکم به جواز است ،اما نه بگه مقتضگای حگدیث رفگع ،بلکگه بگر اسگا
قاعده حل محرمات در حال اضچرار ،قاعده مقتضگی حلیگت اسگت (قگائینی ،)1۳96 ،لگذا نیگازی بگه
استناد به حدیث رفع نیست.
د) اجماع ادعایی مشهور (نجفی ،1404 ،ج  )4۷ :42نیز با توجگه بگه مگوارد گفتگه شگده ،نشگان از
مدرکی بودن و در نتیجه عدم حجیت آن در ما نحن فیه است.
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در پاسخ به این مدعای مشهور میتوان گفت ،اصالً نیازی به استدالل به حدیث رفع نیست؛ بلکگه

 .2-1ادله آیتاهلل خویی
بیان و دلیلی که ایشان بر جواز قتل در مقام اقامه کگردهانگد ،بیگانی اسگت کگه ابتگدا از مرحگوم میگرزا
شیرازی (میرزا الشیرازی ،1412 ،ج « )140 :1قد سره» بدان استدالل شده است و سگسس مرحگوم
آقای خویی(ره) بدان قائل شدهاند ،به این که مانعی از جواز قتل در موارد اکراه بر قتل نیست؛ رگرا
که بین دو دلیل و تکلیف تزاحم بر قرار است ،در حالی که رجحگانی هگم بگین آنهگا وجگود نگدارد؛
یعنی میان ادله منع از قتل مؤمن و ثبوت قصاص بر این قتل ،و ادله وجو حفگ نفگس از وقگوع در
هلکه ،در این فرض تزاحم وجود دارد و از آنجا که مکلف قدرت بر جمع بین دو تکلیف در مقگام
امتثال را ندارد ،بر اسا

قاعده در با تزاحم ،بین ترجیه و امتثال هر یک از این دو تکلیف مخیگر

است و در نتیجه میتواند مرتکب قتل شود (قائینی.)1۳96 ،
با این حال ،هر رند استدالل آیتاهلل خویی موجه به نظر میرسگد ،لکگن نتیجگهای کگه گرفتگهانگد
قابل نقد است.
اوالً :ایشان ضمن جواز قتل از با تزاحم ،قائل به حبس مکره شده است و بر مکره دیگه را ثابگت
دانسته است ،در حالی که با این بیان ،از با تسبیبی که در قاعده غگرور ،خگود ایشگان هگم پذیرفتگه
است؛ قرار دیه بر عهده مکره است .مضافاً به این که بر اسا مبانی ایشان دیه نمگیتوانگد بگر مباشگر
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مکره ثابت باشد؛ ررا که ایشان اسبا قتل را منحصر در عمد و خچای محض و شبه عمد میدانگد،
و هر قتلی که از این موارد خارج بود ضمان و دیهای ندارد ،لذا بر این انحصگار متفگرع کگرده اسگت
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

که اگر شخص در خوا با ررخیدن روی دیگری منجر به مگرگ ایگن شگخص شگود ،ضگمانی بگر
عهدهاش نیست .در قتل اکراهی که نه قتل خچایی است و نه شبه عمد ،بلکه قتل عمد است و قاعده
مقتضی ،ثبوت قصاص است ،مگر در مواردی دلیل خاصی بر نفی قصاص وجود داشته باشگد ،مثگل
جایی که پدر فرزند خود را به قتل رسانده است ،اما در قتل به اکراه از آن جا که این قتگل عگدوانی
نیست ،حکم به قصاص منتفی است و حکم به ثبوت دیه هم موجبی ندارد ،بنگابراین ،کگالم مرحگوم
آقای خویی (ره) در این جا درار تهافت و تنافی است (قائینی.)1۳96 ،
ثانیاً :صرف نظر ا ز مباحث فقهی ،قول ایشان از نظگر حقگوق کیفگری نیگز مگورد پگذیرش نیسگت و
درار این تالی فاسد است که با عدم حکم به قصاص برای هر یک از مکره و مکره ،این پیگام را بگه
جامعه میدهد که جانی برای ارتکا قتل و فرار از قصاص میتواند با اکراه دیگگری بگه قتگل ،هگم
خود را از مجازات اصلی که قصاص باشد برهانگد و هگم مقاومگت بیشگتر مکگره را بگا علگم بگه عگدم
قصاص از بین ببرد.
.2تحلیل حقوقی قتل اکراهی
ماده  ۳۷۵قانون مجازات اسالمی ،به تبین حکم مسأله اکراه در قتگل پرداختگه اسگت .ایگن مگاده را از
زوایای مختلفی میتوان مورد مداقه قرار داد .از جمله این موارد میتگوان بگه ضگابچه نظگم عمگومی،
برخورداری از مالکات شگرعی ،مقبولیگت در نظگامهگای حقگوقی و ...اشگاره کگرد کگه رگالشهگای
1
مختلفی که این ماده با آن مواجه هست را بیشتر به منصه ظهور میرساند.
مهمترین رالشهایی که این ماده با آن مواجه است عبارتند از:
.1-2محکومیت آمر به معاونت
روشن است ،قانونگذار با تبعیت از مشهور فقها ،اکراه در قتل را رافگع مسگئولیت کیفگری ندانسگته و
مباشر را به قصاص و مکره را به حبس ابد محکوم کرده است ،امگا در مگورد امگر بگه قتگل دیگگری،
سکوت کرده است و حکم آن را بیان نکرده است ،که این سگکوت قانونگگذار باعگث شگده حکگم
آمر ،از حبس ابد ،به معاونت در قتل تقلیل یابد و این خالف حکم مشهور و صگحیحهای اسگت کگه
 .1در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد ،از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد ،حکم آن بگه
صراحت در قانون مجازات اسالمی روشن نشده است .میتوان گفت هرگاه در رنین حالتی اکگراه شگونده مجنگون یگا صگغیر غیگر
ممیز باشد ،می توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود .در غیر این صگورت علیگرغم اینکگه
برخی فقها در رنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیگز مثگل اکگراه بگه کشگتن
شخص ثالث نمی توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد؛ بلکه باید وی را به موجب ماده  211قانون مجگازات اسگالمی
به حبس ابد محکوم نمود (میر محمدصادقی.)228 :1۳99 ،
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مشهور به آن استناد کرده اند و قانونگذار نیز آن را مبنای حکگم خگود قگرار داده اسگت .بنگابراین در
صورت امر به قتل ،آمگر بایگد طبگق مگاده  12۷قگانون مجگازات اسگالمی مصگو سگال  1۳92مگورد

 .2-2عدم مشروعیت مجازات حبس ابد برای مکره
با پاسخ به مدعای مشهور ،استدالل به روایت امر به قتل دیگری ،فقط در مورد خود ،که امر به قتگل
باشد صحیه است و اطالق آن شامل فرض اکراه به قتل دیگری نمیشگود ،بنگابراین بگه طگور کلگی،
تعیین مجازات حبس ابد برای اکراه کننده فاقد مستند شرعی بوده و کیفر حبس ابد صرفاً برای آمر
به قتل دیگری است.
 .3-2تعارض ماده  375با ماده  377قانون مجازات اسالمی
قانونگذار در تعارضی آشکار با مبنای خود در مگاده  ۳۷۵قگانون مجگازات اسگالمی و عگدم پگذیرش
قاعده اقوائیت سبب از مباشر در آن ،در ماده  1۳۷۷این قانون ،که ناظر بر فرض اکراه بر قچگع عضگو
است ،با پذیرش قاعده اقوائیت سبب از مباشر ،قصاص مکگره را منتفگی دانسگته و حکگم بگه قصگاص
مکره داده است که این حکم در تعارض کامگل بگا مبنگای قانونگگذار در مگاده  ۳۷۵اسگت .زیگرا در
صورت تحقق اکراه تام یا سبب اقوای از مباشر است و یا نیسگت و نمگیتگوان در یگک جگا اقوائیگت
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محاکمه قرار گیرد ،که این مجازات به مراتب ،مجازات کمتری از حبس ابد است.

سبب از مباشگر را پگذیرفت و در جگای دیگگر بگا همگان شگرایط منکگر آن شگد .بنگابراین الزم اسگت
قانونگذار تعارض موجود را مرتفع نموده و پذیرش قاعده اقوائیت سبب از مباشگر را در اکگراه ،نفیگاً
یا اثباتاً مناط اعتبار قرار دهد.
 .4-2عدم تامین نظم عمومی
در ارتباط با موضوعات کیفری در بسیاری از موارد ،دیدگاههای فقهگی و حقگوقی متعگددی وجگود
دارد که انتخا آگاهانه آنها از سوی مقنن ،در هنگام تدوین مقررات ،میتواند زمینه سگاز ایجگاد و
بسط نظم عمومی در جامعه گردد (مجیدی.)1۳94 ،
اشکالی که از منظر تامین نظم عمومی جامعه ،میتواند در این زمینه مچرح گردد ،ایگن اسگت کگه
آیا تعیین رنین مجازاتی برای اکراه کننده توسط قانونگذار ،ایگن پیگام را بگه ذهگن مخاطبگان قگوانین
کیفری منتقل نمیسازد که افراد جامعه در صورت عدم مباشرت در ارتکا قتل و استفاده از فشگار
بر دیگران (اکراه در قتل) میتوانند از مجازات اصلی قتل عمدی (قصاص) رهایی یابند؟
همین اشکال بر تبصره دو ماده  ۳۷۵نیز وارد است ،زیرا میتوان با استفاده از طفل ممیز ،دست بگه
ارتکا قتل زد و از مجازات قصاص نیز فرار کرد و این فرض رندان نیز دور از ذهن نیست ،همان
 .1اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
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طور که گروه جنایتکار داعش برای ارتکا بعضگی از جنایگات خگود ،از اطفگال غیگر بگالد اسگتفاده
کرده و افراد بی گناهی را به شهادت رسانده است و عدم محکومیت این جانیان بگه قصگاص ،خگود
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

مویدی دیگر بر عدم تامین ضابچه نظم عمومی در جامعه ،با توجه به قول مشهور و به تبگع آن قگانون
مجازات اسالمی است.
این رویکرد فقهی که قانونگذار تا قانون مجازات اسالمی مصو  1۳92نیز همچنان به آن تمایگل
دارد ،میتواند به تدریج حمایت کیفری مناسب برای شهروندان جامعه ایرانی را از سوی قانونگگذار
کم رنگ نموده ،و زمینه بروز بیشتر جرائم ،علیه تمامیت جسمانی در سچه جامعه گردد.
 .5-2ناعادالنه بودن قصاص مکره از منظر عرف و نظام های حقوقی
بررسی نظامهای مختلف حقوقی در جهان ،به نتایج در خور توجهی منجر میشود که نبایگد مغفگول
واقع گردد و قانونگذار در مسائل اختالفی میتواند با توجه به مبانی دیگر نظامهگای حقگوقی ،قگولی
را انتخا کند که هم مورد پذیرش دین باشد و هم تعالی فقه شیعه و عدم منافات آن با حقوق بشگر
ادعایی جهان در زمان حاضر را نشان دهد و بدون تخچی از مالکات شرعی ،قولی را بسذیرد کگه در
نظامهای حقوقی جهان نیز قابل دفاع باشد.
مسأله اکراه در قتل ،مسألهای اختالفی و رالش برانگیز در تگاریخ حقگوق کیفگری بگوده اسگت .بگا
توجه به عدم وجود معاهدهای که در آن وضعیت اکراه در قتل مشخص شده باشگد ،بگه رغگم اینکگه
در پاره ای از کشورها مانند ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،هلند و بلویک دفاع اکراه در تمامی جگرائم مگورد
پذیرش قرار گرفته و حتی برخی از آرای محاکم جنایات جنگی هم بر اسا همین پذیرش صگادر
شده اند ،کشورهایی که از نظام کامن ال پیروی میکننگد (بگه استثنای برخی از ایاالت آمریکا) دفاع
اکراه را در قتل مردود میدانند و از این رو رویه متحدالشکل و گستردهای که برای تشگکیل عگرف
بینالمللی مورد نیاز است در اینجا دیده نمیشود (تقیپور و رفیعی .)1۳9۵ ،اما بگا وجگود همگه ایگن
اختالفات میتوان یک وجه اشتراک در مهمترین نظامهای حقوقی جهان یافت و آن پذیرش اکگراه
به عنوان یکی از جهات مخففه جرم است که نتیجه آن عدم قصاص مکگره در قتگل اکراهگی اسگت.
به بیان دیگر حتی در نظام کامن ال که دفاع اکراه را در قتل منتفی میدانگد ،امگا اکگراه را از جهگات
مخففگگه جگگرم دانسگگته و مکگگره را مسگگتحق قصگگاص نمگگیدانگگد؛ ولگگو اینکگگه او را مسگگتحق شگگدیدترین
مجازاتها میداند .بنابراین این گونه نیست که اصالً بگرای وضگعیت اکگراه تگامی کگه مکگره در آن
بوده است ،هیچ اعتباری قائل نشود و این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شگد ،در حگالی کگه
قانونگذار با محکومیت مکره به قصاص و عدم توجه به وضعیت اکراه تام ،قولی منحصر بگه فگرد در
دنیا اختیار کرده است ،در حالی که میتوانست بدون تخچگی از مالکگات شگرعی ،بگا پگذیرش قگول
فقهی رها دهنده مکره از قصاص ،نظر انسب را لحاظ نماید.
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 .3لزوم بازنگری در حکم قتل اکراهی
در اینکه مسأله اکراه در قتل داخل در مسأله اجتماع سبب و مباشر اسگت شگکی نیسگت ،زیگرا علگت
رهایی از آن فشار ناگزیر به ارتکا جرم میشود .توجه به نقش هر یک از سبب و مباشر است کگه
می تواند قول حق در مسأله را روشن کند .در مسأله اجتماع سبب و مباشگر ،سگه فگرض قابگل تصگور
است :تساوی سبب و مباشر ،اقوی بودن مباشر ،اقوی بودن سبب.
 .1-3قتل اکراهی ؛ اقوی بودن سبب از مباشر
به نظر میرسد در فرض اکراه در قتل ،نقش سبب ،اقوی از مباشر باشد .اقوائیت سگبب از مباشگر در
سه حالت جهل مباشر ،فریب خوردن مباشر و مکره بودن مباشگر مگیتوانگد محقگق شگود (مقتگدایی،
 ،)1۳91اما مشهور فقها با توجه به روایات خاص موجگود در مسگأله کگه مگورد نقگد و بررسگی قگرار
1

گرفت ،به این قاعده توجه نکرده و حکم به قصاص مکره دادهاند.
قانونگذار نیز در ماده  2۵26به صراحت حگاکم بگودن قاعگده اقوائیگت سگبب از مباشگر را پذیرفتگه
است ،اما با پیروی از مشهور فقهای امامیه ،در ماده  ،۳۷۵منکگر جریگان آن در بحگث اکگراه در قتگل
شده است .اما به نظر میرسد پس از رد ادلگه مشگهور مبنگی بگر عگدم جریگان حکگم اکگراه ،در قتگل
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وقوع جرم توسط مکره فشار غیرقابل تحملی است که از ناحیگه سگبب بگر او وارد مگیشگود و بگرای

اکراهی ،فرض مسأله داخل در با قاعده اقوائیت سبب از مباشر باشد .ذکر این نکته هم الزم است
که قاعده در نیز مویدی برای نفی حکم قصاص از مکره است و قانونگذار نیز به صراحت در مگاده
 ۳120و  4121به آن اشاره کرده است.

بنابراین به طور کلی می توان ادعا کرد در هر جایی کگه اکگراه تگام محقگق باشگد ،سگبب اقگوی از
مباشر است ،حتی در غیر قتل و مادون آن .زیرا شرط تحقق اکراه تام منحصر در شش شرطی اسگت
که در مقدمه مورد اشاره قرار گرفت و در این شروط ،شرطی که در آن تاکید شود وعید در انتظار
مکره باید شدیدتر از فعل درخواستی از وی باشد ،وجود ندارد.

 .1مشهور اهل سنت قتل اکراهی را مستند به مکره و مکره میدانند( حاجی دهآبادی.)۵4 :1۳99 ،
 .2هرگاه دو یا رند عامل ،برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تاثیر داشته باشند ،عاملی کگه جنایگت مسگتند بگه
اوست ضامن است و رنانچه جنایت ،مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن هستند ،مگر تگاثیر رفتگار مرتکبگان متفگاوت
باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسؤول هستند .در صورتی که مباشر در جنایت ،بی اختیار ،جاهل ،صغیر
غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ،ضامن است.
 .۳هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردیگد قگرار گیگرد و دلیلگی بگر
نفی آن یافت نشود ،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

 .4در جرایم موجب حد – به استثنای محاربه ،افساد فی االرض ،سرقت و قذف – به صرف وجود شبهه یا تردید و بگدون نیگاز بگه
تحصیل دلیل ،حسب مورد ،جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
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بنابراین همانچور که اکراه تام در مگادون قتگل محقگق اسگت و قانونگگذار نیگز در مگاده  ۳۷۷آن را
پذیرفته و به علت اقوائیت سبب از مباشر حکم به قصاص سبب داده است ،مانند جایی که از مکگره
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

خواسته شود دو دست شخص ثالث را قچع کند و گرنه یک انگشت دسگتش قچگع خواهگد شگد ،بگا
اینکه فعل درخواستی از مکره ،اشد از وعده در انتظار اوست ،اما با توجه به اینکه شش شرط اکگراه
تام محقق است ،این اشد بودن ،مانع تحقق اکراه تام نشده و به علت اقوائیت سبب از مباشگر ،مکگره
مستحق قصاص است.
در بحث اکراه در قتل نیز پس از رد ادله مشهور میتوان گفگت در هگر جگایی کگه اکگراه بگا تمگام
شروطش محقق باشد ،سبب اقوی از مباشر است.
تحلیل وضعیت مکره نیز ما را به این نتیجه میرساند که مکره در حالت دوران امر بین محگذورین
قرار دارد و آن حالتی است که در فرض ما ،فرد بین وجو حف نفس خود و حرمگت قتگل انسگان
محقون الدم باید یکی را انتخا کند ،که سه حالت در اینجا متصور است:
الف) ی ک طرف مهم و طرف دیگر اهم باشد و مکگره جانگب اهگم را تگرجیه دهگد کگه در ایگن
صورت مکره شرعاً و عقالً به وظیفه خود عمل کرده و هیچ گونگه مسگئولیت کیفگری نگدارد .ماننگد
دوران امر بین حف جان امام یا نبی و حف جان خود و یا حف جان فرد مقچوع الحیگات در برابگر
فرد مقچوع الممات که در این حالت مکره صرفاً قتل مُکره به را میخواهد و اصالً به مکگره کگاری
ندارد و قصد قتل وی را ندارد؛ بلکه بنا به دالیلی (مثالً عذا بیشتر وارد کردن به مُکره به ،و کشگته
شدن به دست دوست صمیمی خود) مکره را اکراه به قتل میکند که در این فرض حتی اگر مکگره
مقاومت کند و به دست مکره کشته شود ،فرقی به حال مُکره به ندارد و مکره پس از قتگل مکگره او
را نیز در هر صورت خواهد کشت .این فرض یک مثال معروف و بسیار مورد مناقشه در حقوق بین
المللی کیفری دارد و آن قضیه دراگان اردموویچ است که به دستور مافوق خگود ،اکگراه بگه کشگتن
غیر نظامیان شد و وقتی در برابر این دستور مقاومگت کگرد بگه او گفتگه شگد یگا در کنگار غیرنظامیگان
بایستد و کشته شود و یا در این جنایت که کشتن غیر نظامیان باشد ،شرکت کند.
در تحلیل این فرض میتوان گفت رون شرایط اکراه تگام محقگق اسگت ،قصگاص منتفگی اسگت و
حتی بنابر ادله مشهور ،قصاص مکره در اینجا بالوجه است .زیرا بود و نبگود مکگره ،فرقگی در نتیجگه
حاصله نداشته است و ظلم و عدوانی از طرف مکره بر مُکره به وارد نشده است؛ بلکه هر رگه بگوده
ظلم مکره بوده و با محکومیت مکره به قصاص ،عالوه بر نادیده گرفتن قاعده در  ،اسگراف در قتگل
نیز شده است و حتی این پیام را به ظالمان عالم داده که با اکراهِ دیگران ،میتوانند بگه مقاصگد شگوم
خود برسند و از مجازات قصاص نیز جان سگالم بگه در ببرنگد .بگه بیگان دیگگر ،بگا تمسگک بگه حکگم
مشهور ،مهمترین علت وضع قوانین کیفری که ایجاد نظم عمومی در جامعه است ،زیگر پگا گذاشگته
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شده و با مصونیت ایجاد کردن برای این جانیان ،که سبب اقوی از مباشر هستند ،باعث فگرار آنهگا از
مجازات قصاص و یاری شدن در ارتکا افعال خبیث شان میشود.
صورت ارتکا قتل (به علت اقوائیت سبب از مباشر) ،مکره هیچ گونه مسگئولیت کیفگری نگدارد و
مکره مستحق قصاص است.
ج) ترجیه جانب مهم بر اهم ،که در این صورت مکره مستحق عقا اسگت ،زیگرا وظیفگه داشگته
عقالً و شرعاً جانب اهم را ترجیه دهد ،لکن در این صورت هم مستحق قصاص نیست ،زیگرا اکگراه
با تمام شروطش محقق است و سبب اقوی از مباشر است .بنابراین در این فرض هم ،مکگره قصگاص
میشود لکن مکره به علت ترک وظیفه و ارتکا فعل حرام مستحق عقا است و حاکم میتوانگد
او را به مجازات تعزیری محکوم نماید .مانند جایی که مکره تهدید به قچع دست شده ،مگگر اینکگه
دیگری را بکشد ،که در اینجا نباید مرتکب قتل میشگد ،لکگن رگون سگبب اقگوی از مباشگر اسگت،
قصاص نمیشود ،اما به مجازات تعزیری محکوم میشود .سِّر اینکه مجگازات تعزیگری را منگوط بگه
نظر حاکم دانست ،این است که در همین فرض مگیتگوان فروضگی را تصگور کگرد کگه محکومیگت
مکره را به مجازات تعزیری بالوجه نشان میدهد ،مانند جایی که دو پای مکره به وسیله مکره قچگع
شده و تهدید شده است که اگر باز هم در برابر کشتن دیگری مقاومت کنگد ،دسگتانش را نیگز قچگع
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ب) حالت تساوی که در این حالگت مکگره مخیگر اسگت ،بگین ارتکگا یکگی از محگذورین و در

خواهد کرد و با توجه به این وضعیت ،پس از تن دادن مکره به قتل دیگری ،شالق زدن فگردی کگه
دو پای خود را از دست داده و خود یکی از بزهدیدگان این جنایت است خالف مرتکب شگرعی و
شناخت از شارع مقد است که ارحم الراحمین است ،ره برسد به قصاص این فرد مقچوع الرجگل
که مشهور فقها فتوای به آن دادهاند! و یا جایی که فرد ،تهدید به تجاوز به محارمش شده است کگه
در این فروض عالوه بر قصاص مکره ،محکومیت مکره به مجگازات تعزیگری ،عرفگاً موجگه بگه نظگر
نمیرسد و تشدید مجازات مکره در این فروض ،به مجازات تعزیگری ،عگالوه بگر قصگاص ،بگه نظگر
نگارندگان موجه تر به نظر میرسد.
 .2-3قصاص مکره؛ اجرای عدالت
پذیرش قول اقوائیت سبب از مباشر ،در تمگامی فگروض تحقگق اکگراه تگام ،و محکومیگت مکگره بگه
قصاص ،بهترین قول در میان اقوال فقهی و بهترین راهکار برای تامین نظم عمومی در جامعه اسگت،
زیرا به مجرمان این پیام را میرساند ،که نمیتوانند از مجازات قصاص با اکراه دیگران به قتل فگرار
کنند و خود باید تمامی مکافات عمل خود را دریافت کنند و نیز وجه قانونگذار اسالمی در جهگان،
با عدم قصاص مکره (با توجه به اینکه هیچ یک از مهمترین نظامهای حقوقی دنیا حکم بگه قصگاص
مکره ندادهاند) حف میشود ،و همه اینها در حالی است کگه نظریگه قصگاص مباشگر از نظگر فقهگی
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مورد مناقشه است و اقوال دیگری نیز در مقام وجود دارد که دست قانونگذار را بگرای پگذیرش آن
باز گذاشته است ،و قانونگذار نیز در رنین شرایچی موظف است قگولی را بسگذیرد کگه بگه مصگلحت
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

جامعه باشد ،همانطور که در موارد بسیاری ،شورای محتگرم نگهبگان بگه اقگوال غیگر مشگهور اسگتناد
کرده است تا مصاله مملکت اسالمی حف شود .بنابراین اصرار بر قصاص مکره با توجه بگه تمگامی
شبهات موجود در مسأله و نادیده گرفتن قاعده در  ،بیش از پیش بالوجه به نظر میرسد.
از طرف دیگر با امکان مجازات مکره به مجازات تعزیری ،در صورت ترک وظیفه اهگم و مهگم،
این پیام به مکره منتقل میشود که با خیال راحت نمگیتوانگد مبگادرت بگه قتگل کنگد ،بلکگه مسگتحق
عقا است و باید به رنان حگدی از نارگاری بیفتگد کگه عگرف جامعگه ،مجگازات او را بگه مجگازات
تعزیری ،خالف عدالت تشخیص دهد که تشخیص آن با دادگاه خواهگد بگود؛ امگری کگه منجگر بگه
اجرای دقیق تر عدالت و حف نظم عمومی میشود.
ضمناً باید برخی اشکاالت وارد بر قانون مجازات اسالمی ،از جمله عدم مجازات آمر ،بگه حگبس
ابد ،در امر به قتل دیگری ،که خالف قول مشهور است ،مورد بازبینی قرار گیگرد و محکومیگت وی
به مجازات حبس ابد ،به صراحت در ماده قانونی ذکر شود .ذکگر ایگن نکتگه نیگز الزم اسگت کگه بگا
وجود اینکه قصاص مباشر از حقوق ولیدم قلمداد میشود ،حکم حبس ابگد بگرای آمگر بگه قتگل ،از
حدود الهی است و اجرای آن به درخواسگت اولیگای دم مشگروط نبگوده و در اختیگار حگاکم جامعگه
اسالمی است (قائینی و دستجرد.)۳۷:1۳9۵ ،
بنابراین پیشنهاد میشود ماده  ۳۷۵قانون مجازات اسالمی به نحو ذیل اصالح شود:
اکراه تام ،در قتل ،رافع مسئولیت کیفری اسگت و مکگره ،قصگاص مگیشگود و مکگره در صگورت
ترک وظیفه اهم و مهم بگه تشگخیص دادگگاه ،بگه مجگازات تعزیگری درجگه یگک تگا شگش محکگوم
میشود.
تبصره :در صورت امر به قتل ،مامور قصاص و آمر به حبس ابد محکوم میشود.
 .4تحلیل حاالت خاص اکراه در قتل
پس از بیان قول حق در مسأله و بررسی حاالت خاص وضگعیت اکگراه در قتگل ،الزم اسگت رگالش
برانگیزترین فروض ممکن را مورد مداقه قرار داد.
 .1-4علم مکره به کشته شدن ،حتی در صورت عمل به خواسته مکره
در این حالت مکره ،اکراه به کشتن فرد بی گناه شده است ،لکن علم دارد که در صگورت ارتکگا
قتل و یا عدم آن در هر صورت خودش را نیز خواهند کشگت و رنگین فرضگی رنگدان دور از ذهگن
نیست ،مانند اینکه دو نفر به دست گروه تروریسگتی داعگش افتگاده باشگند کگه بگه راحتگی ایگن علگم
برایشان حاصل خواهد شد که هر دو محکوم به مرگ هستند ،اما با این حال از یکی از آنها خواسته
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شده دیگری را بکشد و گرنه خودش را خواهند کشت .به نظر میرسد در این حالت ارتکگا قتگل
جایز نباشد ،زیرا هدف از رفع اکراه ،فرار از وعده عذابی است کگه در انتظگار مکگره اسگت و وقتگی
قرار باشد با ارتکا قتل از مرگی سختتر ،مثالً با شکنجه فرار کند ،میتوان ارتکا قتگل را جگایز
دانست ،لکن در غیر این صورت و حالت تساوی ،تن دادن به خواسگت مکگره هگیچ وجهگی نگدارد،
بنابراین قتل جایز نخواهد بود.
 .2-4عدم تمکین از مکره و قتل هر دو
در این فرض دو نفر اکراه به قتل شدهاند؛ لکن هر یک اکراه به قتل دیگری .به این نحگو کگه مکگره
به هر یک از دو نفر سالحی داده و گفته اسگت یکگی بایگد دیگگری را بکشگد وگرنگه هگر دو کشگته
خواهند شد .در این حالت با توجه به وضعیت دوران امر بین محذورین که هر دو مکره در آن قگرار
دارند ،باید ابتدا به وظیفه اهم و مهم عمل کنند به این نحو که اگر زنده ماندن یکگی از آن دو ،اهگم
از دیگری است ،او باید زنده مانده و دیگری کشته شود .اما اگر حتی خالف این عمل کنند باز هم
قصاص منتفی است ،زیرا شرایطِ اکراه تام کامالً محقق است و در این حالت مکره سگبب اقگوای از
مباشر است و باید قصاص شود لکن مکره که زنده مانده ،به دلیگل تگرک وظیفگه اهگم و مهگم ،بایگد
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معلوم است برای مکره خالصی حاصل نمی شود ،تن دادن به خواسته مکره ،وجهی ندارد .بلگه اگگر

تعزیر شود .در این صورت همان طور که پیشنهاد شد ،میزان تعزیر او به وسیله دادگاه ،بگا توجگه بگه
شرایط و اوضاع و احوالی که مکره در آن بوده است ،تعیین شود تا به عدالت نزدیک تر باشد.
 .3-4اکراه به کشتن چند نفر در برابر یک نفر
در این فرض مکره اکراه شده است که یگا ایگن دو نفگر را بکشگد و یگا خگودش یگا فرزنگدش کشگته
خواهند شد .در این حالت هم باید اهم و مهم را در نظر گرفت و در شگرایط عگادی حفگ جگان دو
نفر ،اهم از یک نفر است ،اما حتی اگر در این فرض نیز با کشتن آن دو نفر ،جان خود یا فرزنگدش
را حف کند ،باز هم قصاص منتفی است و مکره به علت اقوائیت سبب از مباشر محکوم به قصگاص
است ،لکن مکره ،به دلیل ترک وظیفه اهم و مهم ،مستحق تعزیر است و هر ره تعداد تلفگات بیشگتر
باشد شدت این تعزیر باید بیشتر باشد ،اما حتی در صورت اکراه به انداختن بمب اتگم در شگهر ،بگاز
هم به علت اقوائیت سبب از مباشر ،نباید قصاص شود ،زیرا اکراه تام در اینجا محقگق اسگت و بگرای
تحقق اکراه تام ،شرطی وجود ندارد که در آن تاکید شود وعیگد در انتظگار مکگره بایگد شگدیدتر از
فعل درخواستی از وی باشد .بنابراین با توجه به تحقق وضعیت اکراه تام و اقوائیت سگبب از مباشگر،
قصاص از مکره منتفی است و در هر صورت مکره قصاص مگیشگود و سِّگر اینکگه میگزان مجگازات
تعزیری مکره را از یک تا شش قرار داده و تشخیص آن را به دادگاه سگسرد ،همگین تفگاوت فگاحش
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حاالت مختلف وضعیت اهم و مهم است و در فرض گفته شگده محکومیگت مکگره ،بگه شگدیدترین
مجازات تعزیری خالی از وجه نیست.
قتل ناشی از دوران امر بین محذورین؛ قصاص مکره یا مکره  /شهرداد دارابی و عماد حاج عبدالعلی بزاز

 .4-4قتل فرزند و نوه با اکراه نوه
پدر بزرگی قصد قتل فرزند و نوه خود را دارد ،در این صورت درست است که قصاص نمگیشگود،
اما می تواند برای قتل ،از قانون نیز کمک بگیرد! به این نحو که نوه خود را اکراه بگه قتگل فرزنگدش
کند و سسس با توجه به ماده  ۳۷۵قانون مجازات اسالمی و ولی دم بودن خود ،درخواسگت قصگاص
نوه اش را از قانونگذار بنماید!
بدیهی است ،با پذیرش قاعده اقوائیت سبب از مباشر قانونگذار با رنین رالشی مواجه نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
مسأله اکراه در قتل از دیرباز مسألهای بحث برانگیز و اختالفی در نظامهای حقوقی بوده است .فقهگا
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در طول زمان استدالالت مختلفی را در تایید یگا رد مسگؤولیت مکگره
در صورت ارتکا قتل بیان داشتهاند .از مهمترین ادلهای که مشگهور فقهگا بگه آن اسگتناد کگردهانگد
میتوان به روایت امر به قتل دیگری ،روایت تقیه ،عدم جریان حدیث رفع و اجماع اشاره کگرد کگه
نتیجه آن حکم به قصاص مکره و حبس ابد مکره شگده اسگت .نقگد و بررسگی ادلگه مشگهور در ایگن
مقاله ،نشان دهنده ناتمام بودن این ادله و خلط بین فرض امر به قتل دیگری با فگرض اکگراه بگه قتگل
دیگری است و عالوه بر آن ،این نظریه نمیتوانگد تگامین کننگده نظگم عمگومی کگه غایگت و هگدف
تدوین مقررات کیفری در جامعه است باشد.
بنابراین با دقت در ادله فقهی و حقوقی میتوان ادعا کگرد مسگأله اکگراه در قتگل داخگل در مسگأله
اجتماع سبب و مباشر است و به علت اقوائیت سبب از مباشر ،مکره در هیچ فرضی با توجه به اینکگه
در وضعیت اکراه تام با تمام شروطش قرار دارد ،نباید قصاص شود ،بلکه این مکره است که باید به
قصاص محکوم شود و مکره با قرار گرفتن در وضعیت دوران امر بین محذورین ،موظف به رعایت
وظیفه اهم و مهم بوده و فقط در صورت ترک این وظیفگه اسگت کگه محکومیگت وی بگه مجگازات
تعزیری آن هم با نظر دادگاه میتواند موجه به نظر برسد.
بنابراین پیشنهاد میشود ماده  ۳۷۵قانون مجازات اسالمی مورد بازبینی قرار گرفته و به نحگو ذیگل
اصالح گردد:
اکراه تام ،در قتل ،رافع مسئولیت کیفری اسگت و مکگره ،قصگاص مگیشگود و مکگره در صگورت
ترک وظیفه اهم و مهم بگه تشگخیص دادگگاه ،بگه مجگازات تعزیگری درجگه یگک تگا شگش محکگوم
میشود.
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تبصره :1در صورت ترک وظیفه اهم و مهم به وسیله مکگره ،در صگورتی کگه نارگاری بگه حگدی
باشد که دادگاه مکره را مستحق مجازات تعزیری نداند ،مجازات منتفی است.

تشکر و قدردانی
پووهشگران ،از عزیزانی که در فرآیند ویراستاری ادبی و صفحه آرایی این مقاله همکاری داشگتند،
کمال تشکر و امتنان را دارند.
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تبصره :2در صورت امر به قتل ،مامور قصاص و آمر به حبس ابد محکوم میشود.
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