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 نایرا و الملل بین حقوق در کیفری مسئولیت در اجبار تاثیر
 

 
 3سماعیل محمدیا ،2حمادپور عباس ،1حسینیسید کرامت 

 

 
 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر -1

 جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهرکارشناس ارشد حقوق جزا و قاضی و -2

  دانشجوی دکترای حقوق خصوصی واحد تهران مرکز -  3

 

 
 مجازات تحمیل منطقی امكان که کند می بحث اوصافی شرايط از کیفری مسئولیت: چکیده

 تحمیخل  از سخن   جرم وقوع فرض در تنها ترديد بی چه گر آورد می فراهم جرم مرتكب بر را

 کخه  باورنخد  ايخ   بخر  جزايخی  نظخران  صاحب که است ديری اما است منطقی و صحیح مجازات

 نخزد  اسخت  ای ويخهه  حالخت  مرهخون  و خخا   وصف گروی در جرم برابر در کیفری مسئولیت

نمايخد کخه همخان     مخی  نخاممك   عقخ    و منطقخا   او بخر  کیفخر  تحمیل آن غیاب در که مرتكب

 در اسخاس  همخی   بخر .  مسئولیت است که گاهی عواملی مثل اجبار مانع تحقق آن می گردد.

 ايخران پرداختخه   و الملل بی  حقوق در کیفری مسئولیت در اجبار تاثیر بررسی به پهوهش اي 

 مباحخث  ابتخدا  آن در کخه  است گرفته انجام تحلیلی -توصیفی روش با تحقیق اي . است شده

 مطالخب  معتبخر  منخابع  به مراجعه با سپس و گرديد تعیی  راهنما استاد کمک با فرعی و اصلی

 نهايخت  در.  اسخت  شده پرداخته مباحث تحلیل به آخر در و گرديد انتناب بنش هر با مرتبط

که در حقوق بی  الملل نه در بنش عوامل رافع  مسئولیت دولخت هخا و نخه در     اي  به توجه با

بنش عوامل رافع مسئولیت افراد سننی از اجبار به میان نیامده است و قواعخد مشنصخی در   

قوانی  بی  الملل تدوي  نگرديده است به اي  نتیجه رسیديم که در اي  قسمت قواعد موجخود  

شورها بايد به عرصه حقوق بی  الملخل تسخری يابخد و در ايخ      در حقوق داخلی ايران و ساير ک

 قوانی  و اسناد مورد توجه قرار گیرد. 

   مسئولیت، مسئولیت کیفری، اجبار، حقوق بی  الملل.:واژه کلید

 

 

 مقدمه

 از يكخی  و جخرم  از ناشخی  کیفری مسئولیت و است کیفری و مدنی مسئولیت شامل قانون نظر از آن عام معنی در مسئولیت    

 زيرا داشت خواهد ذهنی جنبه صرفا  و داده دست از را خود عینی مفهوم حق احقاق آن، اثبات بدون که است حقوقی بنیادهای

 طخور  بخه  و بنشخد  مخی  عینیخت  آن بخه  آورده در فعخل  به قوه از را حق که عاملی يگانه جزايی پديده هر به رسیدگی جريان در

 .است کیفری مسئولیت اثبات دهد، می قرار حق صاحب اختیار در ملموس

 کیفری گذار قانون تدبیر ببینیم که است اي  شد خواهد مطرح بحث اي  ابتدای در که پرسشی ننستی  مناسبت همی  به    

 تعخرض  قبخال  در پاسنگويی به شنص الزام کلی، چیست؟بطور کنند می نقض را جزايی قوانی  که افرادی شناخت  مسئول در
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 بخه  خخواه  و گیخرد  انجخام  فردی های آزادی و حقوق از حمايت جهت به خواه ديگران، حیثیت يا و مال و جان و جسم به نسبت

 بخی   در حخق  احقخاق  و عخدالت  اجرای عنوان به يا و وجرم مجازات بی  منطقی تناسب برقراری منظور به جامعه از دفاع انگیزه

 زيخادی  اهمیخت  دارای آن تشخنیص  جزاء حقوق نظر از که شود می مطرح کیفری ،مسئولیت عنوان تحت پذيرد، صورت مردم،

 آن مستلزم و داد انجام که کاری نامطلوب عواقب و نتايج عنوان به جرم مرتكب مجازات میزان تعیی  و کیفر تحمیل زيرا است،

 صحیح درک توانايی که باشد وضعی در الزم خصوصییات ساير و اهلیت رشد  و روانی و جسمی نظر از کیفر، مستحق که است

 را مجرمانخه  نتیجه انتناب قابلییت مرتكب ديگر، عبارت به يا داد نسبت او به را جرم بتوان تا باشد داشته را خود رفتار و اعمال

 بخه  القاعخده  علخی  و  جخزا  حقوق موضوعی مسائل از يكی که مسئله اي  اثبات. شود شناخته مسئول کیفری نظر از تا باشد دارا

 متهمخی  هر مورد در دادرسی و تحقیق مراحل از اعم قضايی های رسیدگی در بايد. باشد می دار ص حیت قضايی مقامات عهده

 مقتضی حكم صدور و مرتكب کیفری مسئولیت عدم يا مسئولیت اثبات و احراظ برای جرم مرتكب شنصیت به مربوط کیفیات

 بخه  مربخوط  خخارجی  کیفیات و شرايط وجود علت به گذار قانون اوقات از ای پاره در بع وه گیرد قرار وبررسی توجه مورد دقیقا

 شناسخد  مخی  کیفخری  مسخئولیت  زوال باعخث  کننده رفع و کننده توجیه عوامل عنوان تحت را مرتكب مجرمانه عمل جرم وقوع

 و مخرز  و حد تعیی  دهد می نشان و کند می روش  خوبی به را کیفری مسئولیت شناخت و بحث اهمیت فوق مسائل در امعان

 حفخ   و عخدالت  اجخرای  و حق احقاق در تواند می حدی چه تا گذار قانون بوسیله کیفری مسئولیت مانع و جامع ماهییت بیان

 .باشد مؤثر جامعه در امنیت و نظم

 يخک  هخی   در نگرفته قرار گذار قانون توجه مورد شايد و بايد که طور آن آثار عواملی مثل اجبار بر مسئولیت کیفری هذا مع    

 بخه  کیفری ماننخد اجبخار   مسئولیت رافع عوامل و کیفری مسئولیت تعريف و حقوقی ماهیت کشورمان مدونه و جزايی قوانی  از

 گخذار  قانون شود می م حظه کننده رفع عوامل و موضوعه و جزايی مقررات مطالعه در که چنان است نشده بیان مشنص طور

 مخوارد  بخرای  را( جزايخی  مسئولیت صدور) يا و( جزايی مسئولیت) کلی عنوان زمانی و کرده اکتفاء مسولیت کلمه ذکر به گاهی

 کرده ارائه کننده ای مانند اجبار رفع عوامل و کیفری مسئولیت از تعريفی اينكه بدون ، است کرده انتناب پديده اي  به مربوط

 بخی  کشخورها  ای پخاره  جزايی مقررات  باشد و يا حتی آثار آن را به طور کلی بیان نموده و جزئیات را آن چنان باز نكرده است.

 دفعیخت  بخر  کخه  انخد  پرداخته حاالتی يا علل بیان به صرفا  آورند میان به کیفری مسئولیت تحقق عمومی شرايط از ذکری آنكه

 از را مجرمانخه  وصخف  يخا  بخرده  بی  از را متهم جزايی اهلیت رهگذر اي  از گذاشته تاثیر جرم با او ذهنی رابطه يا و جرم مرتكب

 گخاه  را حخاالت  و علخل  ايخ   سخازد  می ناممك  يافته انجام جرم به نسبت را متهم مواخذه وسیله اي  به و ستاند می باز او اراده

 که اشتباه و ، اضطرار و ه اکرا و اجبار ، مستی ، جنون ، صغر جمله از خوانند می کیفری مسئولیت موانع احیانا يا و رافع عوامل

 هخر  ويخهه  آثار و ها آن شرايط و ذکر جداگانه کشورها اي  جزای قانون از موادی ضم  در روند می شمار به موانع يا عوامل اي 

 .است شده بیان اجمال به يا تفضیل به متهم کیفری مسئولیت بر يک

ايخران   و الملل بی  حقوق در کیفری مسئولیت در اجبار تاثیر گزينش بررسی و علمی تبیی  برای ت ش ، انداز چشم اي  در    

 و مسخئولیت  واژه معخانی  در دقت و مطالعه با «کیفری مسئولیت رافع عوامل و کیفری مسئولیت» تعريف است که ضم  آن به

 قخران  آيخات  در  فقخه  از آنخرا  مشتقات و مسئولیت  از رفع عوامل و مسئولیت لف  استعمال موارد و قانونی اخ قی کلی مفاهیم

 .کرد خواهیم دنبال جزا حقوق و روايات و کريم

 شود؟ فعل مجرمانه وصف زوال باعث تواند می داخلی و المللی بی  کیفری مسئولیت در اجبار آيا

 دارد؟ مغايرت هم با ايران و الملل بی  حقوق در کیفری مسئولیت اجباردر ماهیت آيا
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 است؟ حل قابل چگونه داخلی و المللی بی  کیفری قوانی  بی  تعارض

 نقخش  داخلخی  و المللی بی  قضايی های رسیدگی از برخی در می تواند کیفری مسئولیت در اجبار های جنبه بیشتری شناخت

 . نمايد ايفاء را مهمی

  

 مسئولیت لغوي مفهوم

 و تكلیخف  مفهخوم  بخه  غالبا  و آمده انسان بودن خواست باز قابل معنی به مسئولیت منتلف زبانهای لغات فرهنگ های کتاب در

 بخه  مسخئولیت  فارسخی،  بخه  عربی نوي  جامع فرهنگ در که چنان است شده تعريف باشد آن دار عهده انسان که آنچه و وظیفه

 سخؤال  مخورد  کخه  آنچه معنی به و سئل از المنجدمسئولیت در .است آمده جواب قابل معنی به مسئول و بازخواست قابل معنی

 1.است شده تعريف( يسئل ما: )يعنی گیرد می قرار

 بخاز  او از نكنخد  عمل اگر که دارد ذمه بر ای فرضیه که کسی شده خواهش چیزی ، معنی به  مسئول ، معی  فارسی فرهنگ در

 است. امری دادن انجام به بودن موظف و بودن مسئول معنی به مسئولیت و شود خواست

 کريم قرآن در . مسئولیت

 اسختعمال  موارد و مفاهیم نزول، شأن کلی طور به است شده وارد فراوانی آيات آن مشتقات و مسئولیت به راجع کريم، قرآن در

 .داد قرار مطالعه مورد زير ترتیب به توان می آيات اي  از بعضی در را مسئولیت

 

 آدمي رفتار و اعمال وضعي اثر 

. رهینخه  کسخبت  بما نفس کل است آمده بقره سوره 202 و اسراء سوره 7 آيه و طور سوره 21 يه آ و مدثر سوره آيه در جمله از

 اُوالئِخک  . فلهخا  اسخاتم  و نفسكم ال احسنتم احسنتم ان.است خويش دستاورد و اعمال درگرد هرکس ، رهی  کسب بما امری کل

 هخر  و گرفخت  خواهخد  قرار مسئولیت سنجش معیار انسان ارادی افعال قران منطق در. الحِساب س ريعُ... وا کَس بوا مما نَصیب لَهُم

 جهخت  همی  به و است متناسب العملی عكس دارای عملی هر و شود می محاسبه دقیق حسابگری با انسان رفتار و اعمال نوع

 2.بود خواهد جوابگو است رسانیده انجام به خويش دست دو به که آنچه مقابل در انسانی هر قیامت روز در

 

 ها پديده ماهیت از پرسش 

 بدسخت  غنائم حكم و انفال مورد در محمد ای ، النفال ع  يسئلونک: فرمايید می انفال شريفه سوره اول آيه در خداوند ازجمله

 . پرسند می شما از کفار از آمده

 

                                                           
 88 ص ، 39 شماره ، وکال کانون مجله ، باستانی جوامع در جزایی مسئولیت ، علی ، . اردالنی1 

 191ص  .قم افست مصر، چاپ الخامس، المقصد حدود، کتاب والحرام، الحالل مسائل الحكامفی قواعد: منصور ابی الدین جمال شیخ عالمه . حلی،2 
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 گرفتن قرار بازخواست مورد

 ولتسخئل    تفترون کنتم عما لتسئل  هلل تا: است مده آ انبیاء 23 آيه و صافات سوره 22 وآيه نحل سوره 33و 65 آيه در جمله از

 مخی  انجخام  کخه  اعمخالی  برابخر  در انسانها مسلما . يسئلون هم و يفعل عما يسئل ال. مسئولون انهم وقفوهم و.  تعلمون کنتم عما

 .گرفت خواهند قرار بازخواست مورد دهند

 

 مسئولیت بودن شخصي

 آيخه  و فاطر سوره 11 آيه و انعام سوره 152 آيه در چنانچه. است شنصی خصیصه واجد مسئولیت پديده کريم قرآن منطق در

 .زلزال سوره 7و 5 آيه و اکتسبت ما علیها و کسبت ما لها البقره، سوره 215 آيه در. وزراخری وازره والتزر النجم سوره 21

 سخوره . يخری  سخو   سخعیه  ان و سخعی  ما اال نسان ل  لیس وان يره شرا ذره مثقال يعمل م  و يره خیرا ذره مثقال يعمل فم 

 .20و 33 آيه النجم

 انسخان  خخود  اي  بلكه. گردد می بر ديگری به ونه شود می تباه نه ، کس هر بد يا و نیک کردار نتايج آثار» فوق آيات موجب به

 را انسخان  مسخئولیت  بخودن  شنصخی  ويهگخی  صخراحت  با قرآن و ديد خواهد را زشت اعمال و کیفر يا و نیک کار نتايج که است

 ديگخری  عهخده  بخه  کخس  هی  مسئولیت و است خويش رفتار و زشت اعمال گوی پاسخ کس هر آن طبق بر که کند می تبیی 

 .شود نمی واگذار

 

 کرده عطا خداوند که هايي نعمت مقابل در مسئولیت

 اولئخک  کخل . والفواء الصبر و السمع ان النعیم ع  يومئذ لتسئل  است آمده آسرا سوره 35 آيه و تكاثر سوره 7 آيه در چه چنان

 هخا  توانايی اي  از که چه آن نسبت به کس هر و  است آور مسئولیت الهی های وداده ها واستعداد توانايی ها.  مسئوال عنه کان

 يافته گسترش دقیق نحو به انسان نزد در مسئولیت اي  قلمرو است خويش محیط ساخت  و سازی خود مسئول دارد ها داده و

 پاسخنگو  و مسخئول  کنخد  مخی  درک يخا  و بینخد  مخی  يا شنود می که آنچه مقابل در آدمی اعضای از عضوی هر که آنجا تا است

 3.بود خواهد

 

 است مسئول توانايش و قدرت اندازه به کس هر

 7 آيه بقره سوره 215 انعام سوره آيه در که چنان داد ننواهد قرار مسئول توانايیش و قدرت از بیش را کس هی  کريم خداوند

 انخدازه  بخه  جخزء  را کسخی . اتهخا  ما اال نفسا... ا نكلف ال وسعها اال نفسا... ا نكلیف ال سعها و اال نفسا نكلف ال فرمايد می ط  سوره

 شده عطا او به که آنچه و توانايی اندازه به جزء زوج نفقه پرداخت مورد در حتی کنیم نمی تكلیف انجام مكلف توانايیش و وسع

 خواسخته  کسخی  از طاقخت  و توانخايی  از افخزودن  گخاه  هخی   تكلیف انجام و مسئولیت قرآن طبق بر ترتیب اي  به و نیست مكلف

 شخود  می استفاده آورده کريم قرآن در مسئولیت درباری وارده آيات ساير و فوق آيات مفاهیم مجموع از که آنچه  .شد ننواهد

 پديخد  آفخرينش  فلسخفه  و شخده  اسختوار  انسان مسئولیت و پذيری تكلیف پايه بر هستی نظام کريم قرآن منطق در که است اي 

 و اراده نیخروی  آگخاهی  اسختعداد  ها توانايی بر متكی نیست انسان مسئولیت رمز و است مسئول و متفكر و آگاه انسانهای آوردن

                                                           
 .212 ص ، 1391 قاهره ، 1 ج ، الحصریه داراالكتب ، الجنائیه الموسوعه ، بک عبدالملک ، . جندی9 
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 و توانخايی  و استعداد حدود در اش اجتماعی و فردی تكالیف انجام در کس هر نتیجه در و اوست انتناب و گیری تصمیم قدرت

 قابخل  آدمخی  رفتار وضعی اثر بعنوان مسئولیت قرآن منطق در کوتاه سن  به و بود خواهد مسئول دارد خود رفتار از که آگاهی

 کخه  اسخت  مطلبخی  اي  و گرفت خواهد تعلق انسان بد و خوب اعمال اخروی و دنیوی کیفر و پاداش گونه هر يعنی است توجیه

 و احاديخث  آيخات  تفسخیر  بخه  توجه با اس می دانشمندان و فقها است بوده اس می نظران صاحب و مفسري  توجه مورد همواره

 مسخئول  انسخان  ديخدگاه  اي  از و پرداختند مسئول انسان شنصیت ابعاد ترسیم به خود آثار و کتب در باره اي  در دارد روايات

 باشخد  مخی  مجهز اراده و عقل نیروی به و شده آفريده آزاد و آگاه چون است ملكوتی و خاکی سرشتی دارای که است موجودی

 مخی  ايستادگی اجتماعی و طبیعی عوامل برابر در هايش توانايی ساير و خرد و عقل يعنی باط  پیامبر فروزان پرتو در است قادر

 میخان  در و صحیح راه در کند آزاد گوناگون عوامل جبری نفوذ تاثیر از را خود روشنگر و خرد و تحلیلگر انديشه کمک به و کند

 2.کفورا اِما و شاکرا  اِما س بی   ه ديناهُ انا. برگزيند است گسترده او پای پیش در زندگی عرصه که راهی چندي  يا دو

 موجخودی  قخرآن  ديخدگاه  از مسئول انسان ترتیب بدي  میرسد انتناب حق به اراده و عقل و نیرو گرفت  کار به با انسان پس    

 .دارد بعهده  را خويش محیط ساخت  و خودسازی مسئولیت که انتنابگر منتار، متعالی، متفكر، است

 مفهوم عوامل رافع مسئولیت کیفري بین المللي

 کیفری، المللی بی  حقوق در .دانست کلی طور به دفاعیات زيرمجموعه را کیفری مسئولیت رافع عوامل میتوان کلی مفهوم در

 کخه  اسخت  ادعخايی  بیخانگر  خود، معنای تري  ساده دفاع در .مستقل معنای دارای صريح طور به نه و است واضح نه دفاع مفهوم

 عوامخل  از فراتر و دارد های گسترد دامنه دفاعیات، بنابراي ،. شود تبرئه کیفری اتهام از بتواند آن به وسیله تا میدهد ارائه متهم

 تخوجیهی  شخامل هرگونخه   میتواند و است گسترده دفاعیات، مفهوم درنتیجه،. است کیفری مسئولیت رافع عوامل جرم و موجهه

 کیفخری  مسئولیت رافع عوامل درباره طور مشنص، به حاضر، نوشتار در. است نرسانده اثبات به را آن صحت دادستان، که شود

 رفتار انتساب قابلیت از مانع که است جرم مرتكب شرايط و ها ويهگی مسئولیت کیفری، رافع عوامل از منظور. شد خواهد بحث

 منظخر حقخوق   از. شخود  نمخی  مجخازات  رنهايت، د و است مسئولیت فاقد کیفری نظر از وی درنتیجه، و شود وی می به مجرمانه

 انتسخاب  قابل او به روانی نظر از شود که مرتكب ای مجرمانه اقدام شنصی که شود می محقق زمانی کیفری مسئولیت کیفری،

 بخه  اما است، باقی همچنان وی مجرمانه رفتار وصف کند، می کیفری استناد مسئولیت رافع عوامل به متهمی که هنگامی. باشد

 مخی  ت ش دفاعیات، به توسل با متهم حقیقت، در. شناخت مسئول را او توان نمی کیفری نظر الزم، از روانی عنصر فقدان دلیل

 مرتكخب  تشخنیص  تمیز و قدرت کیفری، مسئولیت رافع عوامل از يكی وجود با حقیقت، در. کند رد را اتهام روانی عنصر کند تا

 6.ندارد کیفری وجود مسئولیت تحقق برای انتساب قابلیت عنصر درنتیجه،. رود می بی  از

 را مرتكخب  اما است اقدام مجرمانه خود که دارد وجود زمانی   کننده، معا دفاع به مثابه کیفری، مسئولیت رافع عامل واقع، در

 رفتخار  يا دهد تشنیص را خود عمل قانونی بودن غیر توانست وی نمی زيرا کرد سرزنش داده انجام که عملی به خاطر نمیتوان

عوامخل   کیفخری،  مسئولیت رافع عوامل بر افزون  شد بیان پیشی  بند در که گونه همان  حقوق کیفری در. کند کنترل را خود

 اسخت،  ضروری نتیجه عادالنه به دستیابی برای حتی گاهی و است معقول تمايز اي  چند هر. دارد وجود نیز جرم کننده توجیه

 خخا ،  دفخاع  آيخا  کخه  گخذارد  مخی  پاسخ بدون سؤال را اي ( ال کام  سنتی حقوق رويكرد از تبعیت با به ويهه) ديوان اساسنامه

 مسئولیت رافع عوامل از را جرم توجیه کننده عوامل ديوان، مت  اساسنامه اينكه رغم به اما کننده؟ معا  يا است کننده توجیه

                                                           
 .1912 ، 93 ص ، جمهری بوذر مكتبه چاپ ، القرآن غریب یافی المفردات  اصفهانی . راغب4 

 48نشرجنگل، ص  موسوی، زهرا و ارجمند امیر اردشیر پیران، حسین: ترجمه کیفری، الملل بین حقوق ،1981 آنتونیو؛ . کاسسه،9 
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 دفخاع  درمخورد  ويخهه  بخه  امر اي . شود توجه تمايز اي  فلسفه به بايد ربط ذی مقررات تفسیر در هنگام نمیسازد، متمايز کیفری

 5. است صادق بیگناه، افراد کشت  با رابطه در اضطرار /اکراه

 مخاهوی  دفاعیخات . شكلی نه دفاعیات دانست ماهوی دفاعیات مصاديق از بايد را کیفری مسئولیت رافع عوامل ماهیتی، حیث از

 جرم، مادی عنصر که ادعاست اي  بیانگر ماهوی دفاعیات تمام .دارد اشاره میدهد، ارائه دادستان که گونه آن ماهوی، مسائل به

 عنصر روانی که دارد وجود شرايطی اما است يافته ارتكاب متهم توسط درحقیقت است، الزم عنصر قانونی اساس بر که گونه آن

 7.کند می زايل را

 و اسخت  شده نقض متهم ضرر به دادرسی کیفری آيی  قواعد از برخی که است نكته اي  اثبات پی در شكلی دفاعیات مقابل، در

 آسخان  همخواره  شخكلی،  دفاعیخات  از مخاهوی  دفاعیخات  تشنیص. وارد شود محاکمه ماهوی مرحله به نمی تواند دادگاه درنتیجه

(  23 مخاده  همخان، ) زمخان  مخرور  و( کیفری الملل بی  ديوان اساسنامه 20 ماده) مجدد، محاکمه  منع و دادرسی، اطاله. نیست

 1است شكلی دفاعیات تري  مهم ازجمله(  22 ماده همان،) کیفری قوانی  به ماسبق نشدن عطف

 ديوان اساسنامة در تمايزات اي  دفاعیات، خصو  در ژرمنی  رومی و ال کام  حقوقی های نظام در رايج تمايزات وجود رغم به

 درج از ازاينخرو  و داشختند  توافق کیفری مسئولیت مستثناکردن عام اصط ح کاربرد بر اساسنامه کنندگان تدوي  16. نشد وارد

 ديخد  بايخد  کخه  اسخت  مسئله ای نه، يا دارد حقوقی اثر درج، عدم اي  آيا اينكه. کردند خودداری دو اي  بی  کننده تمايز واژگان

 3.می کند برخورد آن با چگونه عمل در ديوان

 

 کیفري مسئولیت رافع عوامل اثبات معیار و بار 

 مختهم،  اسخت؟  کسخی  چخه  عهده بر کیفری مسئولیت رافع عوامل يا سبب اثبات بار که است اي  اساسی پرسش قسمت، اي  در

 معقخولی،  شخک  گونخه  هخر  بخدون  تخا  اسخت  دادسختان  وظیفخه  کلی حقوقی، اصل عنوان برائت به اصل بر بنا دو؟ هر يا دادستان،

 مختهم،  مقابخل،  در. اسخت  شده بینی پیش کیفری بینالمللی ديوان اساسنامه 55 ماده در اي  اصل. کند اثبات را متهم مجرمیت

 نگاه در. کند اثبات ها را آن بايد متهم درنتیجه،. است وی علم به منحصر که کند می مطرح را دفاع به مربوط مسائل موضوعی

 مخاده  1 بند اساس بر. است مغاير شده، بینی پیش 55ماده  در که اثبات بار با 57 ماده( 1)  بند( ط) شق که میرسد نظر به اول

 رعايخت  بخا  و طرفانخه  بخی  و منصفانه علنی، صورت به اساسنامه، مقررات رعايت با دارد که را حق اي  متهم اتهامی، هر برای 57

 جهخت  در هیچگونخه تكلیفخی   ايخ  ( ط) شق اساس بر. شود محاکمه برابری، رعايت با ماده اي  در مقررشده ، تضمینات حداقل

 خخا   ادعخای  اثبخات  بخار  مختهم،  کخه  اساسا  درحالی شود. بنابراي ، نمی تحمیل متهم بر ها آن رد در تكلیفی يا اثبات بار نقض

                                                           
 اردیبهشت طباطبایی عالمه دانشگاه الملل، بین حقوق ارشد کارشناسی دوره)  ، المللی بین کیفری حقوق درس تقریرات آزمایش،  علی . سید6 

 .11 ص ،(1988

 ،(1981  مهر.             طباطبایی عالمه دانشگاه ، الملل بین حقوق ارشد کارشنلسی دوره)  ، بشر الملل بین حقوق درس تقریرات داشاب، . مهریار1 

 . 9 ص

 . همان. 8 

 . 69 و 61 صص ، 2 ش ، حقوقی های پژوهش مجله ، " امیدها و ها بیم:  المللی بین کیفری دیوان استقرار " ، 1931، .  قاسم ، سید . زمانی3 
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 بخر  کخل  در مختهم  مجرمیت اثبات بار ،(میشد کشته نمیكرد اجرا را دستور مافوق اگر اينكه مث  ) دارد را خود دفاع در استنادی

 10.کند ارائه استماع تاريخ از قبل روز سه حداکثر را خود دفاعیه بايد متهم که است ذکر به الزم .است دادستان عهده

 

 معنـوي اجبار

 بخا  عمخل  انجام عدم صورت در که ضرری از مستقیم طور به را او نمائیم معینی عمل انجام به مجبور جسما  را فردی آنكه بجای

. بخود  پذيرفته مسئولیت عدم علت عنوان به را معنوی اجبار سنتی به جزا حقوق گذشته در .ترسانیم می شد خواهد مواجه آن

 خخارجی  يخا  داخلخی  ريشخه  اسخت  ممك  نیز معنوی اجبار. است داده نشان بیشتری عمل شدت حتی مورد اي  در قضائی رويه

 11.باشد داشته

 

 اکراه() خارجي معنوي اجبار

 معنخوی  فشخار  از عبارتسخت  کیفری نظر از و دارد کراهت آن از که امری ترک با انجام به شنصی کردن وادار از عبارتست اکراه

 ها دادگاه. آيد می بحساب جرم جزا قانون نظر از که فعلی ترک يا انجام به او نمودن وادار و بشنص نامشروع و تحمل قابل غیر

 12.هستند گیر سنت بسیار معنوی اجبار احراز برای

 چنخی   را اکخراه  مخدنی  قخانون  202 ماده. باشند می وی نزديكان يا شنص ناموس يا و جان، علیه بر تهديد معموال  اکراه وسیله

 آبخروی  و مخال  و جخان  به نسبت را او و بوده شعوری با شنص در موثر که شود می اط ق اعمالی به اکراه: » است نموده تعريف

 13.«نباشد تحمل قابل عادتا  که نحوی به کند تهديد خود

  دارد وجخود  جخزا  حقخوق  در معنوی اجبار و است معامله نفوذ عدم اسباب از که مدنی حقوق در اکراه مفهوم میان که تشابهی با

  .نمائیم می تعیی  معنوی اجبار برای زير شرح به شرائطی توانیم می

 

 خارجي معنوي اجبار شرايط.

 و بدنی قدرت جنسیت، س ، شنصیت، چون شرائطی بايستی معنوی اجبار احراز برای: طرفی  شرائط گرفت  نظر در .1

 .شوند گرفته نظر در شونده اکراه شنص و کننده اکراه شنص مشنصات ساير

 آن مقابخل  در نتخوان  کخه  شخود  مخی  کیفخری  مسخئولیت  سقوط موجب صورتی در اکراه: باشد مقاومت قابل غیر اکراه .2

 قابخل  غیخر  کخه  بود دانسته مسئولیت عدم موجب وقتی را اجبار 1302 عمومی مجازات قانون 21 ماده. نمود مقاومت

قخانون   161اسخ میو   مجازات قانون 62 ماده و 1362 قانون 33 ماده. باشد نبوده ممك  آن از احتراز و بوده مقاومت

 دو هخر  متضخم   ظخاهرا   کخه  نباشد تحمل قابل عادتا  بايد اجبار يا اکراه که دارند اشعار چنی  1332مجازات اس می 

 12.است تحمل قابل غیر عادتا  بگوئیم توانیم نمی نباشد، احتراز قابل غیر و مقاومت قابل غیر اگر يعنی است، معنی

                                                           
 . همان.11 

 241 ص. صدف انتشارات تهران، اول، چاپ ، عمومی جزای حقوق ،( 1988) حسن، . صادقی،11 

 . همان. 12 

 62. دادگستر نشر, تهران عمومی جزای حقوق در گفتارهایی(. 1919)  محسن، ،قاضی.   .19 

 32ص .نو طرح انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق ،1982 پرویز، . صانعی،14 



 307-368، ص 1331یرت، 1جلد ،  13، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

011 

 

 خخارجی  منبخع  يک از بايد اکراه که اي  بر ع وه و است بوده گیر سنت بسیار معنوی اجبار پذيرش در نیز فرانسه قضائی رويه

 16.نباشد جرم ارتكاب از احتراز برای ديگری وسیله هی  و بوده مقاومت قابل غیر بايد باشد گرفته سرچشمه

 آزادی مضخطر  شنص اضطرار در. نمود اشتباه است انتساب عدم موارد از که اجبار و جرم موجهه علل از که اضطرار میان نبايد

. کند انتناب را جرم ارتكاب است ممك  و نمايد انتناب را يكی است قانون حمايت مورد دو هر که ارزش دو میان تا دارد عمل

 اراده و قصخد  شخنص  از معنخوی  اجبار در ولی کند می نان عدد يک سرقت به اقدام خود فرزند گرسنگی رفع برای که زنی مث  

 15.گردد می سلب

 بايخد  ولی باشد مسئولیت عدم وسیله تواند می مادی اجبار مثل معنوی اجبار اگر که نموده استدالل چنی  فرانسه کشور ديوان

 قابخل  غیخر  نخه  و الوقخوع  حتمخی  نخه  و است الوقع قريب و حتمی خط از توانسته نمی که نمايد ثابت که باشد حقايقی اساس بر

 17 .نمايد مسئولیت رفع احتراز

 از کارمنخد  و مسختندم  و شخوهر  از زن پخدر،  از پسر مث   ، فرضی ترس يک از ناشی که را معنوی اجبار ديوان اي  ترتیب بدي 

 گذاشخته  هخا  آلمانی اختیار در را اط عاتی گروگانها، اعدام ترس از که دهقانی مورد در اکراه مث  . است نپذيرفته را بوده کارفرما

 11 است. پذيرفته را مادرش بوسیله ساله 12 دختر اجبار قاچاق مورد در ولی نپذيزفته را است

 يخا  جخان  علیه بر تهديد معموال  و باشد تحمل قابل غیر بايد هم تهديد نوع ضمنا : تحمل غیرقابل تهديد براساس اجبار .3

 توجیخه  کخه  باشخد  حدی در مال ارزش بايستی مال علیه بر تهديد مورد در. است شده دانسته تحمل قابل غیر ناموس

 قابخل  هخم  و شده واقع تری پايی  سطح در هم ديگری های ارزش با مقايسه در مال زيرا باشد قانونی غیر عمل کننده

 غیخر  تهديخد  اي  شد خواهد اخراج جرم ارتكاب عدم صورت در که شود می تهديد مستندمی اگر فرضا . است جبران

 .آيد نمی  حساب به جرم ارتكاب برای وی مجوز و نیست تحمل قابل

 باشخد  مقاومخت  قابل غیر و داشته واستمرار مداومت ارتكاب مدت طول تمام در بايد تهديد: تهديد استمرار و مداومت .2

 رود می بی  از نیز روانی اجبار گردد مقابله و تحمل قابل و شود مرتفع يا يافته تنقیف شروع از پس چنانچه بنابراي 

 13.است آور مسئولیت مجرمانه عمل ادامه و

 مجبخور  دهقانی قاچاقچی و ياغی ای عده تهديد اثر بر کرس جزيره در.نمايد می مطلب فهم به فرانسه قضائی رويه از مثالی ذکر

. نماينخد  خخودداری  او ملخک  به آمدن وارد ضرر از آنها مقابل در و نمايد همكاری آنها با و داده جا خود ملک در را آنها شود می

 لخی  و اسخت  بوده معنوی اجبار  از ناشی متهم توسط مجرمی  اخفاء که نموده نظر اظهار چنی  جرم به کننده رسیدگی دادگاه

 او از را اراده آزادی کخه  است نبوده جدی کافی اندازه به تهديد اي  که نمايد می   استدالل چنی  رای اي  نقض با کشور ديوان

 زده بهخم  مجرمانخه  خصیصخه  عمخل  آن، شخدن  تحمل قابل يا شدن زائل با نداشته تداوم تهديد که اي  به توجه با و نمايد سلب

 20.است

                                                           
 84میزان. ص   انتشارات تهران، اول، چاپ عمومی، کیفری حقوق ،1931 اسالم، . شكور،19 

 241 .تهران. امید انتشارات دوم، چاپ ، کیفری حقوق مبانی ،1913 فرزاد، . رضایی،16 

 89  ص. میزان انتشارات تهران، اول، چاپ عمومی، کیفری حقوق ،1931 اسالم، . شكور،11 

 . همان.18 

 32 ص.نو طرح انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق ،1982 پرویز، . صانعی،13 

 224. تهران. امید انتشارات دوم، چاپ ، کیفری حقوق مبانی ،1913 فرزاد، . رضایی،21 
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 دادن قخرار  همچنی  و اجتماعی معیارهای و ضوابط گرفت  نظر در با که است ماهوی قاضی با اکراه بودن تحمل قابل تشنیص

 يخا  اسخت  بخوده  تحمخل  قابل او برای شرائط آيا که گیرد می تصمیم روانی خصوصیات ساير و س  و جنس لحاظ هر از شنصی

 وقخت  هخر  زيخرا  دارد نظخارت  ارزيابی اي  در کشور ديوان يعنی دهد می انجام کشور ديوان نظر زير را عمل اي  دادگاه اما .خیر

 کخه  همخانطور  و دهد می انجام را عر  با عمل انطباق وظیفه کند می تطبیق متعار  های معیار با را شنصی رفتارهای دادگاه

 مرجخع  اي  نظر زير نیز است حقوق منابع از ديگر يكی که عر  يا عمل انطباق است کشور ديوان نظر زير قانون با عمل انطباق

 خخود  و نمخوده  رد را کننده رسیدگی دادگاه ارزيابی فرانسه کشور ديوان گرديد مشاهده باال رای در که همانطور و است عالیقدر

 21.است نموده  استدالل ديگری نحوه به

 زائخل  باشخد  مشروع و قانونی امری افشای تهديد وسیله اگر بنابراي : باشد مشروع غیر و قانونی غیر بايد تهديد باالخر .6

 پلخیس  به است شده مرتكب که را جرمی نشود عمل ف ن مرتكب اگر که نمايد تهديد مث   نیست مسئولیت و کننده

 .داد خواهد اط ع

 پخیش  از کاری که بداند اگر وگرنه نمود خواهد عمل خود تهديدات به آمر ننمايد امر اجرای اگر که باشد داشته يقی  .5

 تهديخد  را ای البنیخه  قخوی  و جخوان  مخرد  ضخعیفی  شخنص  يخا  بچه اينكه مثل شود نمی مسئولیت رفع او از برد نمی

 22.نمايد

 و بخود  خواهیم اجبار مقابل در ما وگرنه باشد شده زائل بايستی کننده اکراه قصد اکراه در که نمائیم آوری ياد بايستی خاتمه در

 ارتكخاب  قصخد  اکخراه  در کخه  صورتی در رود می بی  از دو هر رضا و قصد اجبار در که است واکراه اجبار میان فرقی چه اکراه نه

 .ندارد وجود رضايت ولی  دارد وجود جرم

 

  داخلي معنوي اجبار

 عخدم  موجبخات  از توانخد  نمخی  درونخی  تمخاي ت  و مخذهبی  اعتقخادات  احساسی، حاالت عشقی، هیجانات از ناشی معنوی، اجبار

 تمخاي ت  بخا  کخه  دارد نیز را آن قدرت و بايد، طبیعی فرد يک چون است، دفاع قابل نظريه اي  .آيد حساب به جزايی مسئولیت

 در نمايخد  مجبخور  را افخراد  که است اي  دقیقا  نیز مجازات اهدا  از يكی. نمايد مبارزه باشد زياد که هم قدر چه هر خود درونی

 23.نمايند مقاومت خود درونی تماي ت مقابل

 را نمايخد،  تحمخل  آن مقابل در نتوانسته فرد که هیجان، و عشق از ناشی معنوی اجبار و است روش  باره اي  در نیز قضائی رويه

 از جخرم  مجازات از توانند نمی است سربازی خدمت اجرای مانع آنها مذهبی اعتقادات شوند مدعی که کسانی مث  .  پذيرد نمی

 ممكخ   صخورت  آن در آيخد  در جنون بصورت که گردد شديد بحدی مفرط ع قه و میل صورتیكه در ولی . شوند معا  خدمت

 عاقلخه  قخوای  بكلی ديگری با خود معشوق ديدن با که عاشقی مثل. گردد مسئولیت رافع و آمده حساب به جنون موارد از است

 نخه  و هسختیم  جنون انواع از يكی با اينجا در ما حقیقت در. شود می آنها هردوی يا يک قتل مرتكب و دهد می دست از را خود

                                                           
 همان.. 21 

 32 ص.نو طرح انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق ،1982 پرویز، . صانعی،22 

 81  ص. میزان انتشارات تهران، اول، چاپ عمومی، کیفری حقوق ،1931 اسالم، . شكور،29 
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 وجخود  مخا  دلیخل  باشخد  شخده  پذيرفته داخلی معنوی اجبار اکراه اس م در رسد می بنظر  .عشق از ناشی هیجانات و احساسات

 22.است روايات بنصو  و قواعد بعضی

 سنت بیماری درمان جهت يا مرگ از نجات برای که شود مضطر کسی گاه قانون مجازات اس می سابق  هر 157 ماده بموجب

 البته اي  مورد در قانون جديد ديده نمی شود.  .شد ننواهد حد به محكوم بنورد شراب ضرورت مقدار به

 نظخر  صخر   بخود  داده زنخا  بخه  تخ   تشنگی علت به که زنی مورد در حد اجرای از( ع) علی حضرت از روايتی بموجب چنی  هم

 26.کردند

 عمخل  در ولخی  نیسخت  مسخئولیت  عدم موجبات از هیجان و احساس جزا حقوق لحاظ از چه اگر که شود می آوری ياد پايان در

 .هستیم استثنائاتی با مواجه

 

  کیفري مسئولیت در شرافتمندانه انگیزه نقش

 گنخاه  بخی  منصفه هیئت طر  از شوند می هیجانی جرائم مرتكب احساسات روی از که قاتلینی جنائی ديوان در موارد اغلب در

 .شود می حاصل برائت و شده اع م

 وجخود  بازدانخده  و تعزير قابل جرائم در نیز قانون جديد 31اس می سابق و بند پ ماده  مجازات قانون 22 ماده 2 بند موجب به

 .است آمده حساب به مجازات منففه جهات از يكی شرافتمندانه انگیزه

 جنخی   سخقط  مرتكب خانوادگی دالئل ساير و مادر شرافت از دفاع و حمايت قصد به که کسانی برای خارجی قوانی  از بسیاری

 .اند نموده  بینی پیش مجازات دهنده تنفیف قانونی معاذير شوند می کشی بچه يا

 

  کیفري مسئولیت در تحريک نقش

 عمومی مجازات قانون 321 ماده بموجب مث  . است مجازات تنفیف يا و معافیت جهات از جزائی قوانی  از بسیاری در تحريک

 از باشخد  شخده  برانگینته و تحريک وی به نسبت شديد خشونت يا ضرب نتیجه در ضرب يا جرح يا قتل مرتكب گاه هر فرانسه

 يخک  کخه  غضب و خشم تاثیر تحت مرتكب زيرا است معنوی اجبار اساس بر تحريک اثر در معافیت توجیه. است معا  مجازات

 25.دهد می دست از را تشنیص قدرت و شده واقع است درونی عامل

 جزائخی  سیاسخت  از پیخروی  بخا  معهخذا  بود فرانسه جزائی قوانی  از اقتباس سابق عمومی مجازات قانون مواد اغلب آنكه وصف با

 بینخی  پیش مجازات تنفیف حتی يا و معافیت اسباب از تحريک نمانند مجازات بدون جنايات از بسیاری اينكه خو  از و خا 

 27.ندارد وجود ما قانون در فرانسه عمومی مجازات قانون 321 ماده معادل و بود نشده

 تحريخک  خخود  کسخی  اگخر : » که بود شده بینی پیش چنی  1362 سال در عمومی مجازات قانون 23 ماده 3 بند در چنی  هم

 بخا  چند هر نیز قید اي  امروز. «گیرد قرار مشروع دفاع مقام در شنصی چنی  تواند نمی شود جرمی انجام و ايجاد جهت کننده

 چخه  اگر نیز ماده اي  .سابق عمومی مجازات قانون 173 ماده بموجب باالخره. است شده داشته بر دارد مطابقت عدالت و منطق

                                                           
 همان.. 24 

 281ص  .قم. اسالمی تبلیغات دفتر اول، چاپ ، اسالم قضایی سیستم ،1962محمد، شهری، . ری29 

 191  ص. موعود نشر تهران، اول، چاپ عمومی، جزای حقوق ،1931 محمود، . قادری،26 

 . همان.21 
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 قانونگخذار  اما. بود گرديده حذ  ما سابق تعزيرات قانون در دارد وجود نیز ديگر جزائی قوانی  در آن مشابه و دارد شرعی منشاء

 فردی هرگاه اس می مجازات قانون 530 ماده بموجب. است نموده تجديد انشاء نحوه در تغییراتی با را مقررات اي  1376 سال

 قتخل  بخه  را آنخان  حال همان در تواند می باشد داشته زن تمكی  به علم و کند مشاهده اجنبی مرد با زنا حال در را خود همسر

 21.است قتل مانند نیز جرح و ضرب حكم برساند قتل به تواند می را مرد فقط باشد مكره زن که صورتی در و برساند

 اجبخار  علخل  از را آن و نشخده  داده اهمیتی تحريک عذر به ايران عمومی مجازات قانون در که گفت بايد فوق م حظات توجه با

 و رفتخار  اس می مجازات قانون 22 ماده 3 بند موجب به فقط. است نداده قرار مجازات از معافیت برای موجبی و نداسته معنوی

 تنفیخف  موجخب  و آمده بحساب مجازات منففه جهات از تواند می بازدانده، و تعزيری جرائم در علیه مجنی آمیز تحريک گفتار

 .گردد مجازات

 

 ايران جزايي قوانین در اجبار بررسي

 عمومی مجازات قانون  

 کخرده  جخرم  ارتكاب به مجبور او میل خ   بر و اجبار واسطه به که را کسی 1302 دی 23 عمومی مجازات قانون 21 ی ماده

 سخه  را مرتكب مجازات که قتل، مورد در مگر دانست می مجازات قابل غیر نبوده ممك  مجبور، توسط هم آن از احتراز و بودند

 کخه  معنخوی  يا مادی اجبار اثر بر کسی هرگاه: »1362 اص حی عمومی مجازات قانون 33 ی ماده طبق .داد می تنفیف درجه

 مخی  محكخوم  جخرم  آن مجخازات  به کننده اجبار مورد اي  در. شد ننواهد مجازات گردد جرمی مرتكب نباشد تحمل قابل عادتا 

 «گردد

 

  اسالمي سابق مجازات قانون در اجبار

 کخار  مدار مذهب اي  در. اند گرفته الهام شیعه مذهب از اجبار مورد در اس می مجازات قانون و اس می مجازات به راجع قانون

 عخی   در انسخان  زيخرا  ، کنخد  اقخدام  آنها حل به و ارزيابی را خود مسائل ، اختیار و جبر بی  بايد بشر که است گرفته قرار اي  بر

 بخرای  بلخو   و قصخد  و عقخل  شروط بر ع وه اس می، جزای مقرارت در. 1است آن ترک هم و فعل انجام قدرت دارای هم ، حال

 23.شد ننواهد مجازات گردد اختیار فاقد ای مجرمانه عمل مرتكب اگر و شده توجه نیز اختیار ی مساله به تكلیف، اداء

 کخردن  اضخافه  اوال  آن تغییر که است اس می مجازات به راجع قانون سابق 23 ی ماده تكرار اس می، مجازات قانون 62 ی ماده

 در: »مخاده  ايخ   طبق. است کرده بینی پیش مجازات برای شروطی ثانیا  و است تعزيری مجازاتهای کنار در بازدارنده مجازاتهای

 مخی  جرمخی  مرتكخب  نباشد تحمل قابل عادتا  که اکراه يا اجبار اثر بر کسی هرگاه بازدارنده يا تعزيری مجازاتهای موضوع جرايم

 و دفعخات  و خخاطی  امكانخات  و شخرايط  بخه  توجخه  با جرم فاعل مجازات به کننده اجبار مورد اي  در. شد ننواهد مجازات گردد

 بررسخی  قابخل  زيخر  مخوارد  زمینه، اي  در .گردد می محكوم تعزير درجات و تهديد و توبیخ و وع  از تاديب مراتب و جرم مراتب

 :است

 و تعزيخر  قابخل  جخرايم  در فقخط  را اکخراه  يخا  اجبخار  1351 آزمايشخی  قخانون  همچخون  1370 آزمايشی قانون کنندگان تهیه اوال ،

 بخه  بايخد  مخوارد  ايخ   در لخذا . انخد  کرده اختیار سكوت جرايم ديگر زمینه در و پذيرفته( 1370 قانون طبق) بازدارنده مجازاتهای

                                                           
 111 ص. مانا نقش انتشارات ، خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، اول چاپ ،(9) عمومی جزای حقوق ،1984محمود، . مالمیر،28 

 34  ص. میزان انتشارات تهران، اول، چاپ عمومی، کیفری حقوق ،1931 اسالم، . شكور،23 
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 1370 اسخ می  مجخازات  قخانون  211 ی ماده به توان می مثال عنوان به اول، مورد در و مراجعه ديات و قصا  حدود، عناوي 

 قتخل  بخه  وادار را کسخی  اگخر  ، بنخابراي  . نیست قتل مجوز ديگری قتل به دستور يا و قتل در اکراه:» ماده اي  طبق. کرد استناد

 محكخوم  ابخد  حخبس  به آمر و کننده اکره و شوند می قصا  مرتكب بدهند، را ديگری رساندن قتل به دستور يا و کنند ديگری

 آن فقخدان  صخورت  در و اسخت  تكلیخف  شخرايط  از يكخی  اختیخار  کرديم عنوان قب   که همانطور چون دوم مورد در. «گردند می

 30 .گردد می جزايی مسئوولیت زوال موجب باب اي  از اجبار لذا ، شود می زايل مسئوولیت

 33 ی مخاده  در که حالی در اند برده بكار 62 ی ماده در متراد  شكل به را «اکراه» يا «اجبار» لف  دو قانون کننده تهیه ثانیا ،

 مسخئله  شدن روش  برای. بود شده اکتفا «اجبار» ی کلمه ذکر به فقط 1302 آزمايشی قانون 21 ماده و 1362 اص حی قانون

 31است؟ بوده چه لف  دو اي  استعمال از غرض ديد بايد

 مخی  محقخق  فقهخا  ی گفتخه  طبخق  اکراه و باشد اکراه بدون و آزادانه بايد فعلی انجام بر اختیار اس م در که کرديم يادآوری قب  

 مخی  منتهخی  او تخالم  يا زيان به آنان زيان که او کسان به يا ناموس يا مال به يا او به زيانی رساندن به مُكرَه دادن بیم به: » شود

 در را شخرط  چهخار  معمخوال   و گیرد می بر در را مكره جان يا مال که باشد آزاری به تهديد با توام بايد چنی  اي  اکراهی. «شود

 .:کن  می قید زمنیه اي 

 .باشد داشته خود تهديد اجرای بر توانايی بايد( فاعل) مُكرَه .1

 .کرد خواهد عملی را خود تهديد مكرِه که کند احساس مُكرَه .2

 .برساند دارد وابستگی آنها به که کسانی يا و مُكرَه مال و جان به زيانی بايد تهديد .3

 32.آورد پديد مُكرَه به نسبت التزامی که باشد که اقدامی يا حرام واداشته بدان را او مُكرَه که کاری .2

 .ناقص اکراه( 2  تام اکراه( 1: اند کرده تقسیم چنی  غالبا  را اکراه

  .سازد می اراده بی مكره، دست در را او و گیرد می را مكرَه اختیاز که است اکراهی تام اکراه

 33.ببرد بی  از را اختیار بتواند که نیست آنچان اما کند می زايل را رضا ناقص، اکراه

 اجبخار  کنخار  در اکراه حكم بردن بكار از قانون 62 ی ماده کنندگان تهیه مقصود که گفت توان می اکنون باال مسائل به توجه با

 ی ماده گرچه بشناسیم مسئوولیت رافع علل ی زمره در را ناقص اکراه که نیست منطقی زيرا ناقص، اکراه نه باشد تام اکراه بايد

 و گرفته بكار معنی يک به را اکراه و اجبار «کنند ديگری قتل به وادار را اگرکسی» ی جمله ذکر با اس می مجازات قانون 211

 اکراه و اجبار استعمال تايید زمینه در توان می. است نشده قائل مورد دراي  ناقص اکراه و تام اکراه بی  تفاوتی رسد می نظر به

 قهخر  و جبخر  کلمات کنار در اکراه کلمه از که کرد اشاره نیز( تعزيرات بنش) اس می مجازات قانون 551 ماده به مفهوم يک در

 32.است کرده استفاده

 مخدعی  کخه  فخردی  دفخاع  با برخورد در مساله اي . «نباشد تحمل قابل عادتا » که است 62 ماده توجه مورد اکراهی و اجبار ثالثا ،

 ، متهم س  ، جرم زمانی و مكانی موقعیت بايد عادت تحمل مورد در زيرا است، برخوردار زيادی اهمیت از میشود اکراه يا اجبار

                                                           
 . همان.91 
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 شخود  مشنص و گردد مطرح ، کند روش  کارشناسان کمک به بايد دادگاه که ديگری مسائل و بزه ارتكاب ی نحوه او، جنسیت

 36 خیر؟ يا است بوده تحمل قابل عادتا  اکراه يا اجبار آيا که

 مكخرَه  لذا داد نسبت مجرم به را آن توان نمی چون ولی است شده انجام جرم اکراه يا اجبار در معتقدند دانان حقوق غالب رابعا ،

 مجخازات  بخه  کننده اجبار که دارد می مقرر نیز قانون. شد ننواهد مجازات و است کیفری مسوولیت فاقد مورد اي  در مجبور يا

 خخود  در را جخرم  ی دهنخده  تشكیل عناصر که است کننده اجبار اي  گفت توان می حقیقت در زيرا گردد می محكوم جرم آن

 کننخده  اجبخار  کخه  کرد يادآوری بايد ، سرانجام و است نموده استفاده آن ارتكاب برای ای وسیله عنوان به مكره از و کرده جمع

 بخه  مجبور اسلحه با را ديگری کودکی اگر مثال، عنوان به. داد قرار مجازات مورد را او بتوان تا باشد جزايی مسوولیت دارای بايد

 فاقخد  شخرايط  تحقخق  صخورت  در نیز، شونده اجبار و شناخت مسوول را کودک توان نمی است محل فاقد که کند چكی امضای

 35.بود خواهد جزايی مسوولیت

 

  اسالمي جديد مجازات قانون در اجبار

 چنی  بیان شده است: 161در قانون جديد مجازات اس می در ماده 

. نمیگردد مجازات میشود محسوب جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتكب تحمل غیرقابل اکراه اثر بر کسی هرگاه -161 ماده

 مربخوط  مقخررات  طبق قصا  و حد موجب جرائم در. میشود محكوم جرم فاعل مجازات به اکراهكننده تعزير، موجب جرائم در

قانون مجازات اس می سابق اجبار حذ  شده است و مقن  تنها بخه اکخراه غیخر قابخل تحمخل       62بر خ   ماده  .می شود رفتار

 اشاره کرده است. ولی بايستی توجه داشت که منظور از اکراه غیر قابل تحمل همان اجبار است که در آن اکخراه بخه حخد الجخاء    

 37رسیده است. لذا اکراهی که قصد را زايل نكند و فقط رضا را از بی  ببرد رافع مسئولیت کیفری نیست.

در صورت اکراه غیر قابل تحمل در جرائم تعزيری مجازات از دوش مباشر برداشته و بر مكخره تحمیخل مخی شخود. در خصخو       

ه مصداق اکراه غیر قابل تحمل است. مجازات زانی به عنخف را  جرائم مستوجب حد نیز قانونگذار در جرم زنای به عنف و اکراه ک

اعدام در نظر گرفته است که به نوعی تشديد مجازات اوست. در لواط نیز مجازات فاعل اعدام در نظر گرفته شده اسخت کخه بخه    

ر قصخا  عضخو   نوعی تشديد مجازات است. در قصا  نفس)قتل عمد( اکراه رافع مسئولیت کیفری فاعل و مكره نیست ولخی د 

رافع مسئولیت کیفری مكرَه است و در اي  حال مكرِه قصا  می شود. انواع اجبار عبارت است از اجبخار مخادی خارجی)سخیل.    

نوع  2طوفان( ، اجبار مادی داخلی)خواب و بیماری(، اجبار روانی خارجی )تهديد( و اجبار روانی داخلی )هیجانی( در میان اي  

مخی توانخد از کیفیخات منففخه قضخايی       31لی رافع مسئولیت کیفری نیست و تنها در قالب بند پ ماده اجبار، اجبار روانی داخ

 31باشد.

قانونگذار مشنص نكرده است که م ک غیر قابل تحمل بودن شنصی است يا نوعی که با توجه بخه قاعخده ی تفسخیر بخه نفخع      

 متهم م ک را بايد بر معیار شنصی قرار دهیم.
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 اجبار بر اکمح قانوني ضوابط

 قتخل در اکراه

 قتخل  بخه  وادار را کسخی  اگخر  بنابراي  نیست، قتل مجوز ديگری قتل به دستور يا و قتل در اکراه» سابق .ا.م. ق211 ماده مطابق

 مخی  محكوم ابد حبس به آمر، و کننده اکراه و شود می قصا  مرتكب بدهند را ديگری رساندن قتل به دستور يا کنند ديگری

 1 تبصخره  مطخابق  و گوينخد ( را فختح  به) مكره را شونده اکراه و( را کسر به)مكره را کننده اکراه اس م کیفری حقوق در. «گردند

 حخالتی  چنخی   در زيخرا  «است قصا  به محكوم کننده اکراه فقط باشد مجنون يا ممیز غیر طفل شونده اکراه اگر» ماده همان

 سخوی  از. گخردد  مخی  قصخا   جخرم  ارتكاب در معنوی مباشرت جهت به مكره و باشد می جرم ارتكاب در وسیله حكم در مكره

 و بپخردازد  را ديخه  او عاقلخه  بايخد  بلكه شود قصا  نبايد باشد ممیز طفل شونده اکراه اگر» ماده همان 2 تبصره موجب به ديگر

 23 مخاده  موجخب  بخه  و شخده  داشخته  بخر  کخودک  اعمال از قانون قلم اس م در زيرا.« است محكوم ابد حبس به نیز کننده اکراه

 اولیخاء  حخق  در ديه پرداخت به محكوم وی عاقله و گردد می تلقی محض خطا وی عمل بنابراي . است مسئولیت فاقد نیز.ا.م.ق

 .ا(.م.ق221ماده.)شد خواهد مقتول دم

 در قانون مجازات اس می جديد چنی  بیان شده است:

 .می گردد محكوم ابد حبس به اکراه کننده، و میشود قصا  مرتكب، و نیست قتل مجوز قتل در اکراه -376 ماده» 

 .است قصا  به محكوم اکراه کننده فقط باشد مجنون يا غیرممیز طفل اکراهشونده اگر -1 تبصره

مخی   محكخوم  ابد حبس به اکراه کننده مورد اي  در. میپردازد را مقتول ديه او عاقله باشد ممیز طفل اکراهشونده اگر -2 تبصره

 «.شود

با آن که اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و در صورت تحقق جامع شرايط مكرَه مجازات ننواهد شخد. بخا ايخ  حخال،     

 مقن  نسبت به حف  دماء با شدت بیشتری برخورد کرده و در قتل اکراه را نپذيرفته است.

 

 باشد تعزيري هاي مجازات از بايد جرم  

 شخرايط  از شخرط  اولخی   قانون جديد مجازات اسخ می،  161اس می سابق و ماده  مجازات قانون 62 ماده مندرجات به توجه با

باشخد. چخرا    تعزيری مجازات های از موضوعا  مرتكب ناحیه از يافته انجام جرم که است اي  جزايی مسئوولیت رافع اجبار تحقق

قانون مجازات اس می جديد کخه اکخراه يخا     376می گردد مثل ماده که در حدود و قصا  و ... در همان بنش وضعیت روش  

 همان اجبار را در قصا  نفس نپذيرفته است.

 

 تعزيرات مورد غیر در اجبار

 ايخ   موجخب  سابق نبايد اس می مجازات قانون 62 ی ماده در «دارنده باز کیفرهای يا و تعزيری های مجازات» های کلمه ذکر

 همخان  – مخواردی  چنی  در زيرا کرد، استفاده مسوولیت رافع علت عنوان به اجبار از توان نمی موارد اي  غیر در که شود توهم

 صخورت  در شخنص  چخون  يعنخی  کخرد  اقخدام  کلخی  اصول طبق يا و مراجعه مربوط ابواب به بايد يا – کرديم اشاره قب  که طور

قخانون   161البتخه ايخ  ابهخام در مخاده      33.نیسخت  مجازات قابل و شود نمی  بار او بر تكلیفی لذا است اختیار فاقد اجبار حدوث
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جديد مشاهده نمی شود و صراحتا بیان کرده که در تعزيرات اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محكوم و در ساير ابخواب حخد و   

 قصا  طبق مقررات مربوط عمل می گردد.

 

  جزايي مسئولیت رافع اجبار شرايط

 ضخرورت  شخرايطی  وجخود  مجبور، شنص جزايی مسوؤلیت عدم تحقق برای اس می سابق، مجازات قانون 62 ماده موجب به   

  :از عبارتند شرايط اي  دارد

 .باشد دارنده باز يا تعزيری های مجازات موضوع که است جرايمی به محدود اجبار قلمرو .1

 .باشد تحمل قابل غیر عرفا  بايد اجبار .2

 .مجرمانه ی صحنه ايجاد در مجبور شنص دخالت عدم .3

 قانون مجازات اس می جديد شرايط به قرار زير است: 161اما در ماده 

 در خصو  تعزيرات است پس قلمرو اجبار اي  ماده مجازات های تعزيری است. 161ماده  .1

 اکراه بايد غیر قابل تنمل باشد. .2

  

  اجبار زمینه در مدني مسئولیت

 نیز مدنی نظر از بلكه است مسوؤلیت فاقد جزائی نظر از تنها نه نمايند جرمی ارتكاب به مجبور را کسی چناچه رسد می نظر به

 داد قرار تعقیب تحت را او نتوان خسارت، و عمل بی  علیت ی رابطه فقدان چنی  هم و مشنص قانونی مت  وجود عدم بدلیل

 از خسارت مطالبه نتوان که دارد وجود جنون و اجبار بی  تفاوتی چه شود سئوال است ممك . کرد خسارت جبران تقاضای و

 را تقصیر اي  شرايطی با توان می جنون در که حالی در. است اجبار در مطلق شكل به تقصیر عدم فرض پاسخ. کرد مجبور

 چنی  در وانگهی. بدانیم عمل حی  جرم روانی عنصر فاقد کام   را مجنون اگر شد خواهد ترديد دچار نظر اي  البته. پذيرفت

 20.داشت نظر مد نیز را قانون بايد مواردی

 

 نتیجه گیري

 درحقیقخت،  عوامخل  ايخ   .اسخت  کیفخری  بی  المللخی  حقوق حوزه در مهم بحث های از عوامل رافع مسئولیت کیفری يكی

 خخود  تواند می ها آن از يكی به استناد با متهم درنتیجه، .می برد بی  از را جرم ارتكاب برای الزم روانی عنصر که است عواملی

 کیفخری  حقخوق  در عوامل اي  چه گر. باشد همراه موفقیت با استنادی چنی  که البته درصورتی برهاند؛ کیفری مسئولیت از را

. شخود  تفسخیر  تبیخی   و  عوامخل  اي  تا است الزم زيادی زمان هنوز کیفری، المللی بی  حقوق در شده، تبیی  خوبی داخلی به

 عوامل میان ديوان، اساسنامه چارچوب در .دارند عوامل اي  تفسیر و تبیی  در مهمی بسیار نقش دکتري ، حتی و قضايی رويه

 ايخ   از کخه  علمخی  تقسیم بنخدی  مبنای بر. است نگرفته صورت جنايت، تفكیكی توجیه کننده عوامل و کیفری مسئولیت رافع

 مسخئولیت کیفخری   رافخع  عوامل از اضطرار/ اکراه و اشتباه مستی، ،(جنون) روانی اخت ل گفت گیرد می توان می صورت عوامل

همه اي  عوامل را به طور يكسان بیان نكرده مث  از اجبار چندان سننی به میان نیاورده و مورد غفلت واقع  در اساسنامه. است
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 از برخخی . است پرداخته نیز مافوق و اوامر مشروع دفاع مثل جنايت، توجیه کننده عوامل به عوامل، اي  گرديده است و در کنار

 رافخع  عوامخل  دقیخق  شخناخت . اسخت  کیفخری  مسخئولیت  رافع شرايط خاصی، تحت ديگر، برخی و مطلق، به صورت عوامل اي 

تخاکنون   که کیفری بی  المللی های دادگاه قضايی، رويه منظر از. است قضايی رويه و توسعه دکتري  نیازمند کیفری مسئولیت

 و عوامخل  ايخ   تفسخیر  تبیخی  و  بخه  اند توانسته حدودی تا ا روآند و يوگس وی اختصاصی های دادگاه ويهه به  اند شده تشكیل

 بخی   ديخوان  اساسنامه در که بود محاکم همی  پرتو رويه در. کنند کمک کیفری المللی بی  حقوق حوزه در ها آن مؤثر اجرای

 رويخه  از تأسخی  بخا  کیفخری  المللی بی  ديوان. شد توجه کیفری مسئولیت رافع به عوامل خاصی ترتیب و نظم با کیفری، المللی

 داشخته  نقش مؤثری عوامل، اي  تبیی  و توسعه در تواند می داخلی های دادگاه رويه به مراجعه همچنی  و های پیشی  دادگاه

 مسخائل  ايخ   حخل  به ناگزير ديوان، و شد مطرح خواهد ديوان رويه در اساسنامه به مربوط مسائل از بسیاری ترديد، بدون. باشد

 در فرضخیات  و سوالت بررسی به تا دارد جا اينجا، در .باشد مؤثر بسیار اص ح اساسنامه در تواند می ديوان رويه رو، ازاي . است

 امر بدو در شده تعیی  فرضیات از يک کدام که بپردازيم مطلب اي  به و بپردازيم پهوهش اي  ابتدای در ها آن برای گرفته نظر

 .اند نرسیده اثبات به فرضیات از يک کدام و است رسیده اثبات به اکنون تحقیق

 و المللخی  بخی   کیفخری  مسئولیت در اجبار آيا: که بود اي  شده طراحی سوال که گفت بايد پهوهش اي  اول سوال مورد در

 بخود  شخده  بیان چنی  نیز سوال اي  برای شده گرفته نظر در ی فرضیه شود؟ و فعل مجرمانه وصف زوال باعث تواند می داخلی

 داخلخی  و المللخی  بخی   قضخايی  هخای  رسیدگی از برخی در میتواند کیفری مسئولیت در اجبار های جنبه بیشتری شناخت :که

-در روند پهوهش م حظخخخخه شخد قانونگخخخذار بخی      که دلیل اي  به تحقیقات روند در فرضیه اي  .  نمايد ايفاء را مهمی نقش

المللی  نسبت به اجبار در رافعیت مسئولیت کیفری چندان توجهی نداشته و اگر چه اجبار در حقوق داخلی ايخران بخه صخورت    

 .رسید اثبات به مدون مد نظر قرار دارد ولی در قوانی  بی  المللی نیاز به احصاء دارد ،

 در کیفخری  مسخئولیت  اجبخاردر  ماهیخت  آيخا   :که بود اي  شده طراحی سوال که گفت بايد پهوهش اي  دوم سوال مورد در

 :کخه  بخود  شخده  بیخان  چنخی   نیخز  سوال اي  برای شده گرفته نظر در ی فرضیه دارد؟ و مغايرت هم با ايران و الملل بی  حقوق

 و توسعه به و داده کاهش را آن ها میان تعارض ، المللی بی  و داخلی کیفری حقوق ديد از اجبار ماهیت های مغايرت شناخت

شخد کخه در    م حظخه  پخهوهش  روند در که دلیل اي  به تحقیقات روند در فرضیه اي  . کند می کمک الملل بی  حقوق تقويت

حقوق بی  الملل چندان اعتقاد قوی و روشنی بر رافعیت مسئولیت کیفری توسط اجبخار وجخود نخدارد پخس ماهیخت اجبخار در       

نیاز دارد تا با توسعه اي  امر در حقوق داخلی و با روش هخای ديگخر بخر     حقوق داخلی ايران و حقوق بی  الملل متفاوت است و

 .رسید اثبات به حقوق بی  الملل اثر گذاشته تا اي  قوانی  در زمینه اجبار مورد اص ح و بازبینی قرار گیرد،

 و المللخی  بخی   کیفخری  قخوانی   بخی   تعارض: که بود اي  شده طراحی سوال که گفت بايد پهوهش اي  سوم سوال مورد در

 کنوانسیون تشكیل  :که بود شده بیان چنی  نیز سوال اي  برای شده گرفته نظر در ی فرضیه است؟ و حل قابل چگونه داخلی

 تحقیقخات  رونخد  در فرضیه اي  باشد. داخلی و المللی بی  کیفری قوانی  تعارض گشای راه تواند می کیفری قوانی  تعارض حل

 چیخزی  آن نخاقص تخر از   بسخیار  بی  المللی قوانی  در مطلب اي  به قانونگذار نگاه شد م حظه پهوهش روند در که دلیل اي  به

 پرداختخه  آن بخه  قبل به نسبت تری کامل و تر گسترده صورت به و است تاکید شده آن داخلی کشورمان بر قوانی  در که است

 .رسید اثبات به است، شده
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