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 بررسی تحوالت قانون مجازات در باب اکراه در جنایت

 1جمال رضایی 

 2رهدی علی پو

 

 

 

 چکیده

 مسئوليت رافع عوامل جمله از نيز اكراه. باشد مي شخص خواست خالف به تحميل و زور به كاري به ديگري كردن وادار معني به اكراه

 اراده كه است عواملي جمله از اكراه. باشد مي مدني حقوق شرايط(در از بعضي مسئوليت)در رافع عوامل جمله از و جزا حقوق در كيفري

 مانند كشورها بيشتر قوانين شده، سبب موضوع اين. كند مي متزلزل و مخدوش را جرم رواني عنصر نموده، متأثر را مرتکب قصد و آزاد

 كيفري حقوق بر حاكم پيشرفته و مترقي اصول با موافق حکمي ضمن بازدارنده، و تعزيري جرائم در اسالمي مجازات قانون نيز و فرانسه

 مستوجب و عمد را اكراه از ناشي قتل اصول، اين خالف بر اقدامي در اسالمي قانونگذار اما. بدانند كيفري مسئوليت از مانع را آن دنيا روز

 به را مرتکب قصد و اراده اسالمي مجازات جديد قانون 375  ماده در نظر مورد ملجي اكراه چند هر كه، اين از غافل. است دانسته قصاص

 و اوضاع بخشد؛ مي جرم رواني عنصر به صوري كامالً شکلي و داده قرار عدم حد در را آن نيز رضا فقدان ولي كند؛ نمي سلب مطلق شکل

 وجود ضرورت جمله از اسالم جزائي فقه در تکليف عامّه شروط از بعضي با جنايت مباشر به قتل معنوي اسناد آن، در كه خاصي احوال

 .ندارد سازگاري دنيا عرفي قوانين در رواني عنصر واقعي تحقق و لزوم اصل ونيز قصد، و رضا

 

 اكراه، مکرَه، مکره، عامل رافع مسئوليت، تهديد كليد واژه:

  

                                                           
  Jmrez35@gmail.com                                              هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج.. دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی، عضو  . 1

      
 .)نویسنده مسئول(. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران 2
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 مفاهیم -1

 ابتدا به بررسي مفاهيم اصلي موضوع خواهيم پرداختدر 

 اکراه در لغت  -2-1

؛ هر چند اهل لغت نظر دارند كه  (80، ص 1408،ابن منظور، محمدبن مکرم (ي كره )به فتح و ضم اول و سکون ثاني( استاكراه از ماده

نفسك عليه و بالفتح ما اكرهك غيرك عليه تقول: جئتك كُرهاً كَره )به فتح( مفهومي غير از كُره )به ضم( دارد. )الکُره بالضم ما اكرهت 

 ؛ كره )باضمه(؛ آنچه نفس تو از آن كراهت دارد كره )با فتحه(؛ آنچه كه ديگري تو را بر آن كار وادار مي كند. ) همان( وادخلتني كرهاً(

النسان من خارج ممّا يحمل عليه باالكراه و بالضمّ مايناله در تاج العروس از راغب اصفهاني نقل شده: )الکَره بالفتح المشقه التي تناول ا

؛ كره )با فتحه( مشتقي است كه از خارج به انسان مي رسد و بر او با اكراه (71، بي تا، ص  زبيدي، محمد مرتضي) االنسان من ذاته(

بر تعاريفي كه اهل لغت در زبان عرب از اكراه  تحميل مي شود و كره )باضمه( كراهتي است كه از درون انسان را آزار مي دهد. اما عالوه

 ارائه نموده اند در دايره المعارف فرهنگ فارسي معين نيز در معناي اين كلمه بيان گرديده كه: 

)مص م.( در معناي ناخوش داشتن، ناپسند داشتن كسي را به زور به كاري واداشتن، به ستم بر كاري داشتن. )اِ.(  ]ع.[ ekrahاكراه: »

 (330، 1378، معين، محمد )«خواست، فشار و زور آمده است.نا

 اکراه در اصطالح  -2-2

 اكراه از جمله كلماتي است كه معناي اصطالحي آن با معناي لغوي آن چندان تفاوتي ندارد. 

ي مردم و آنچه كه در كتابهاي واژه شناسي به آن پرداخته شده است بسيار نزديك به هم است. استاد معناي اين كلمه در نزد توده

اكراه عبارتست از فشار مادي يا معنوي بر شخص تا او را وادار به »شادروان مرحوم دكتر سيدحسن امامي اكراه را چنين تعريف مي نمايند: 

ده كننده، آزادي او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب مي نمايد. شخص مزبور در آن انجام عملي نمايد. اعمال اكراه نسبت به ارا

ا حال براي اينکه از نتايج وخيم اكراه خود را برهاند، تسليم مي گردد و اراده مي نمايد. ايجاد اراده بدين نحو مؤثر نبوده و مولد حق ي

 (22، ص 1352امامي. سيدحسن.)« مسقط آن نمي باشد.

اجبار نيز تأثير نيروي خارج از سنجش مجرم است به طوري كه با جمع ساير شرايط آتيه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمي 

گويد: عالوه بر آن آقاي عبدالقادر عوده نيز در بيان عقيده ي گروهي از فقها مي  (74، ص 1374، جعفري لنگرودي، محمدجعفر)باشد. 

ه انسان به سبب ديگري انجام مي دهد ولي رضايت او زايل و اختيارش معيوب مي گردد يعني به عملي كه از او اكراه فعلي است ك»
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خواسته شده وادار مي گردد، يا تحميل امري ناپسند است تا عملي را بدون رضايت خويش انجام دهد و يا اينکه اكراه اين است كه شخص 

انسان عاقل تحت تأثير آن، فعل، مکره به را انجام مي دهد تهديد مي نمايد به گونه اي كه مکره توانا، مکَره را به مجازات هاي فوري كه 

 (272،ص 1373، عوده، عبدالقادر ) گمان قوي بر وقوع تهديد در صورت سرپيچي از فرمان مکره داشته باشد.

اجبار در كاري »الجا تعريف مي نمايد و بيان مي دارد: يکي از محققين نيز در تعريف اجبار، اجبار را نوعي شديد اكراه يا اكراه در حد

داشتن به معني مجبور بودن در انجام دادن آن كار است بي آنکه شخص مجبور از خود كوچکترين قصد و اختياري داشته باشد. در اين 

ثالً كسي داراي دست رعشه داري نوع اجبار، فعلي كه شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حركات عضو مرتعش تشبيه مي شود. م

بي  است هرگز نمي تواند به اختيار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختيار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتيك وار و به طور خودكار و

اده مي شود كه اغلب آن را اختيار به حركت ادامه مي دهد. در حقوق اسالمي هر گاه درباره ي اجبار سخن مي رود نوع ديگري از اجبار ار

 (286،ص 1368،فيض، عليرضا )«اكراه يا اكراه كامل يا اكراه شديد هم مي گويند.

 شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران -2

در اجتماع شروط تحقق اكراه بين فقهاي اسالمي و حقوق دانان كشور تقريباً يك اتفاق نظري حاكم است، كه حداقل اختالف آنها در 

مي باشد. اما اگر بخواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم  ك از اين شروط نسبت به ديگري  جزئيات شروط و تقدم و تاخر جايگاه هر ي

ي كلي تقسيم بندي نمود كه هر يك از اين دو دسته خود به چند قسمت جزئي تر ي اين شروط تحقق را در دو دستهمي توان مجموعه

ي اجبار و اكراه به دنبال هم و در يك ق.م.ا.( دو كلمه 54آنجايي كه در قوانين جزايي كشور ما در باب اكراه )مادة  تفکيك مي شوند. اما از

قانون گذار تفاوتي بين اجبار و اكراه را در تقل بيان شده( يعني معنا آمده است )بر خالف قانون مدني كه معناي اين دو واژه به طور مس

ي اجبار و اكراه داراي تعريف و آثار مستقلي بوده؛ ارائة شمايي اشته، حال آنکه از منظر حقوق مدني هر يك از واژهقوانين جزايي در نظر ند

ي جبر اجبار از ماده»مختصر از كليات اين دو عامل رفع مسئوليت كيفري در اينجا خالي از فايده نمي باشد. در تعريف اجبار بايد گفت كه 

ه اند اگر چه اجبار در معني وسيع كلمه شامل اكراه و اضطرار هم مي شود ولي در معني اخص كلمه، اجبار است و به آن الجا هم گفت

 (537، ص 1390گلدوزيان، ايرج، )« عبارتست از: اينکه كسي ديگري را وادار كند بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد

و معنوي تقسيم نمودند و اكراه را در شق خاصي از اجبار معنوي متصور گرديدند و بيان  اكثر حقوق دانان اجبار را به دو دستة مادي

اي از اجبار است كه در آن حال شخص به عمل يا ترك عملي وادار شده كه از آن اكراه كه از اصطالحات فقهي است بيان مرتبه»اند: داشته

حال ( 91، ص 1387 ، اردبيلي، محمدعلي  )«ه جان, مال و ناموس مکره استكراهت دارد و منشاء اين فشار رواني تهديدي نامشروع علي
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آنکه هر يك از اين دو عامل رافع مسئوليت مي تواند مبنايي خارجي يا داخلي داشته باشد در صورتي كه جبر يا فشار ناشي، از يك منبعي 

تي كه اين امر از وجود خود مرتکب ناشي شود آنرا اجبار يا اكراه و در صورخارجي و بيروني بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار يا اكراه خارجي 

داخلي گويند. بعد از پاره اي از توضيحات مختصري راجع به اين دو عامل رفع مسئوليت مي توان گفت كه شروط تحقق اكراه در قوانين 

 مل بودن اكراه بررسي كرد. ايران را مي توان در دو دستة كلي الف : تهديد توسط اكراه كننده و ب: غيرقابل تح

 تهدید توسط اکراه کننده  -2-1

به خاطر همين، تهديد  اصوالً مبناي اكراه در شخص اكراه شده همان تهديدي است كه توسط اكراه كننده به شخص مکره، مي شود. و

يکي از اساسي ترين عناسر شکل گيري و تحقق اكراه مي باشد؛ اما صرف اينکه هر تهديدي آيا مي تواند ركن اكراه را تشکيل دهد يا خير؟ 

ي تواند بايد گفت: كه نمي توان تهديد را به طور مطلق و بدون رعايت ملزومات آن در تحقق اكراه پذيرفت يعني هر تهديدي بالقوه نم

ي اكراه پذيرفت. يکي از شرايط تهديد اين است موضوع اكراه باشد حال آنکه بايد از شرايطي برخوردار باشد تا بتوان آن را از اركان سازنده

حقق كه تهديد بايد خالف قانون باشد. فقهاي اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكراه را شرط دانسته اند و تمهيدات مشروع را در بحث ت

 (270م، ص  1981نجفي، محمدحسن،)اكراه مستثني دانسته اند. 

 (97،ص 1387ردبيلي، محمدعلي،ا)و عالوه بر آن حقوق دانان كشور ما نيز بر اين اصل صحه گذاشتند. 

 غیرقانونی بودن تهدید  -2-1-1

 كاري كه مکره به آن تهديد شده است بايد فاقد مشروعيت قانوني باشد و برخالف قانون و به ناحق به وي تهديد شود مثالً اگر اكراه كننده

مکره را تهديد به قتل، يا جرح عضو، قطع عضو و توقيف بلند مدت و ايراد ضرب شديد نموده است بايد مشخص نمود كه آيا اكراه شده 

مال مي باشد يا خير؟ در اينصورت اگر فرد اكراه شده مستحق چنين اعمالي باشد در اينجا با توجه به وجود تهديد توسط مستحق اين اع

اكراه كننده اما اكراه شکل نمي پذيرد. حال در فرضي كه قاتلي محکوم به مجازات قصاص شده باشد نمي تواند به استناد تهديد اكراه 

كار حرام و يا جرمي بزند زيرا چنين فردي حتي بدون تهديد هم مستحق چنين مجازاتي بوده از اين  كننده به مرگ وي است به انجام

جهت فقهاي شافعي اكراه را به دو قسم اكراه به حق و اكراه به غيرحق تقسيم نمودند كه دومي را عذري شرعي و رافع مسئوليت اكراه 

ر باب اكراه مقرر داشته اين است كه اكراه يا به گونه اي است كه اكراه كننده با اقدام كننده در نظر گرفته اند. قاعده اي كه شافعي )ره( د

بي تا، سنهوري، عبدالرزاق،)به آن عمل حرامي را مرتکب مي شود كه آن اكراه به غيرحق است و يا چنين نيست و آن اكراه به حق است. 

 (196ص 
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اكراه الشخص علي ماهو مستحقّقُ »ندانستند؛ اعتقاد فقهاي اين مذهب بر اين است كه در مذهب حنفي نيز اكراه به حق را قابل تحقق 

 (260ه.ق، ص  1404ابن قدامه، عبداهلل بن احمد،) «.عليه اليوجب الضّمان علي المکره

 فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید  -2-1-2

ي مکاني اكراه توسط اكراه كننده در وقوع موضوع تهديد قابل انجام باشد. تهديدات ي زماني يا گاهاً فاصلهدر اين شرايط الزم است فاصله

عملي شده و تهديداتي كه فاصله ي زماني ميان اظهار و فعليت يافتن آنها به حدي است كه مکره به نحوي قادر به دفع آنهاست، هيچ 

توان به مثالي اشاره داشت در اين رابطه مي( 196، ص 1388،  محقق داماد، مصطفی)كدام نمي توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند. 

كه شخص بدون در دست داشتن هيچ سالح، يا الاقل يك ابزاري كه بالقوه خطر آفرين بوده، ديگري را در يك مالء عام، تهديد به ارتکاب 

را خواهم كشت. در اينجا هر عرف منطقي در  سرقت از يك جواهر فروشي كند و به شخص اعالن دارد كه اگر اين كار را انجام ندهي تو

 خواهد يافت كه اين تهديد اساساً قابل اجرا نخواهد بود و يا الاقل اينکه احتمال وقوع آن بسيار ضعيف است. 

 ایجاد خوف عقالنی در اکراه شونده  -2-1-3

ي اجرا مي گذارد و مثالً اگر وي د خود را به مرحلهدر اين شرط منظور اين است كه اكراه شونده بايد مطمئن باشد كه اكراه كننده تهدي

اين احتمال را بدهد كه فرد اكراه كننده از روي شوخي او را تهديد به امري نموده است. در اين فرض اكراه قابل پذيرش نيست. و در به 

متناع، تهديدات اكراه كننده عليه وي اجرا گذاشتن تهديد بايد يك روال منطقي حاكم باشد. بايد ظن مکره در خصوص اينکه در صورت ا

عملي خواهد شد باشد همچنين اگر دفع تهديد مکره از طريقي غير از انجام عمل مورد درخواست وي مقدور باشد، ديگري اكراه به معناي 

يغلب علي ظن ان »تعبير شيخ طوسي نيز از فقهاي اماميه چنين است:   (53بي تا، ص رملي، شمس الدين، ) آن تحقق نيافته است.

)مکره ظن غالب پيدا كند بر اينکه اگر خواسته اكراه كننده امتناع ورزد، مورد « المکره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعدٌ به

 (53بي تا ، ص ،طوسي، محمد بن حسن) تهديد را درباره ي او عملي خواهد نمود.(

 تهدیدات خود  قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن -2-1-4

عدم توانايي اكراه كننده در انجام تهديدات خود من جمله، قتل، شکنجه، آزار، ايراد ضرب منتهي به موت و تجاوز... مانع تحقق اكراه 

خواهد بود در اين شرط موقعيت اجتماعي، جسماني و ... فرد مدنظر نمي باشد و همين كه فرد بتواند به تهديدات خود فعليت ببخشد 

حلي، )« و كون المکره قادراً علي فعل ما توّعد به.»فايت مي كند. عالمه ي حلي در كتاب شرايع االسالم مي فرمايد: براي تحقق تهديد ك
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عالوه بر شروط مذكور، رؤيت مي شود كه بعضي از نويسندگان شرط ديگري را به اين شرايط اضافه مي ( 51، ص 1351جعفربن حسن، 

 (590 ص،1390،گلدوزيان، ايرج)ط فقدان تقصير قبلي خود اكراه شده اشاره نمود. ي آن مي توان به شرنمايند كه از جمله

 غیرقابل تحمل بودن اکراه  -2-2

در متن همين ماده « عادتاً قابل تحمل نباشد»ي ق.م.ا. و با در نظر گرفتن جمله 54ي از ديگر شروط تحقق اكراه با توجه به منطوق ماده

اين چنين برداشت مي شود كه خود قانون گذار اساساً وجود اين شرط را براي تحقق اكراه مدنظر داشته و يکي از شروط الزامي تحقق 

ه مکرَه از قدرت و توانايي لذا اينگونه به صراحت به آن پرداخته است. بديهي است چنانچ (144، ص 1381شکري، رضا، )اكراه دانسته. 

الزم جهت رفع تهديدات اكراه كننده برخوردار باشد و شرايط و اوضاع و احوال نيز به او اجازه ي به كاري گيري اين قدرت و توانايي را 

)  حقق نخواهد شد.بدهد و يا رفع تهديد به طريقي غير از ارتکاب فعل محرّم مورد نظر اكراه كننده براي وي مقدور باشد ديگر اكراهي م

 باشد.« مَندُوحه»به بيان ديگر مکره بايد ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده به تعبير فقها و اصوليين فاقد  (340، ص 1387،العوجي، مصطفي

هر چه ميزان ترس ناشي از تهديد بيشتر باشد شخص مکره قدرت دفع كمتري  (47ه.ش.ص  1407البناني، عبدالرحمن بن جاراهلل، )

اي معکوس دارند. انسان ها در مقابل اين تهديد نسبت به يکديگر مختلف هستند چه نسبت به تهديد او دارد و اين دو موضوع با هم رابطه

بسا گاهي تهديد به جايي برسد كه ديگر افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در اين شرايط ديگر انسان قدرت مقاومت خود را از دست 

به خواسته و تهديد ديگري تن در مي دهد و در اينجا نياز است كه در محکمه به وضع و حال و شرايط روحي و رواني فرد مي دهد و 

توجه شود. اما ابهامي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه آيا قانون گذار پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را در مکره با توجه 

 رفته يا ضابطه ي نوعي؟  ي شخصي در نظر گبه ضابطه

 ضابطه )معیار( شخصی  -2-2-1

در فرض پذيرش اين ضابطه در اكراه بايد گفت كه مبناي قانون گذار از غيرقابل تحمل بودن اكراه با در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت و 

ي ديگر متفاوت باشد يا احساس خصوصيات فردي هر انساني به طور خاص بوده. چندان كه ممکن است روحيات هر فردي نسبت به فرد

ترس در شخص نسبت به يك تهديد مشابه در مقابل شخصي ديگر كامالً متفاوت باشد. از اين رو غيرقابل تحمل بودن را بايد با توجه به 

عادتاً »كه  خصوصيات و روحيات رواني هر فرد به طور خاص در نظر بگيريم. اما حال آنکه چنين فرضي درست نيست ذكر اجبار يا اكراهي

قابل تحمل نباشد به اين معني است كه قانون گذار تأثير عمل اجبار يا اكراه آميز را در شخص عادي مالك قرار داده است و به شخصيت 
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مرتکب و وضع و جهات نفساني او توجه نداشته است. به سخن ديگر اجبار بايد مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و 

 (93،ص 1387،اردبيلي، محمدعلي ) وصيات اين تأثير شخصاً يکسان نباشد.ساير خص

 ضابطه و معیار نوعی -2-2-2

در فرض پذيرش معيار نوعي بدين شکل است كه مبناي پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به 

يك فرد عادي و متعارف در اجتماع تناسب مي گيرد و براساس واكنشي كه نوعاً ديگر سخن قانون گذار ميزان تأثير شدت تهديد را با 

 54ي منظور از عادتاً در متن ماده»انسانها در مقابل چنين تهديدي پاسخ مي دهند تهديد را قابل پذيرش و يا غيرقابل پذيرش مي داند. 

عالوه  )  1«يد از معيارهاي عادي و معمولي توده مردم استفاده نمود.ق.م.ا. اين است كه براي تشخيص تحقق يا عدم تحقق اجبار و اكراه با

قانون جديد مجازات اسالمي مي توان اظهار  150ق.م.ا. و ماده ي  54در متن عبارت ماده ي « عادتاً»بر اين نيز مستند به واژه ي صريح 

 داشت كه قانون گذار براي پذيرش معيار نوعي جايي براي شك و شبهه باقي نگذاشته است. 

عادتاً به نحو مطلوب استفاده  توان از ضابطه و اشتباه مرتکب جرم بوده يا خير مي براي تشخيص اينکه اجبار غيرقابل تحمل معلول خطا»

 (62، ص 1374صانعي، پرويز،)  «نمود زيرا معيارها و ضوابطي كه در ذهن مردم جامعه وجود دارد مالك اين تشخيص مي باشد.

ه قابليت تحمل عواقب اكراه يك موضوعي شخصي است و بسته به اما هستند حقوق داناني كه به اين نظريه انتقاد ورزيدند و بيان كردند ك

 انسان هاي مختلف نيز متفاوت است و به همين اندازه بايد از فرد مواخذه شود و با توجه به اين موضوع دادگاه بايد از متهم بررسي نمايد

ان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر اين اساس كه آيا واقعاً قدرت اداي تکليف را داشته و چگونه در مقابل تهديد و فشار فرد تو

 (93، ص 1387اردبيلي، محمد،) شخص را واجد و يا رافع مسئوليت بداند.

 اکراه در قتل عمد -2-3

و در مورد قتل اكراه مصداق پيدا نمي كند. براساس حديث رفع از پيامبر)ص(، يکي از اموري كه كيفر آن الغاءِ شده، امري است كه با اكراه 

اجبار صورت گرفته باشد و چون اين عبارت در حديث مذكور عام بوده لذا شامل قتل نيز مي شود. يعني اگر قتلي صورت گرفته باشد كه 

ار و اكراه بوده باشد طبق عموم حديث مجازاتي بر او بار نمي شود. البته اين در جايي است كه حديث با دليل عام تخصيص از روي اجب

نخورده باشد، اما با اندكي تأمل در روايات ديده مي شود كه دليل عام مورد بحث، تخصيص خورده و از عموميت و اطالق خارج شده و در 

 (103، ص 1388بياتي، هوشنگ،مشا)اهي معاف از مسئوليت شناخته نشده است. نتيجه براساس مخصص قتل اكر
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صحيحه ي زراره كه در آن آمده است: اگر مردي، مردي را به كشتن مرد ديگري امر كند و مأمور او را به قتل رساند،  -مخصص اول

مي گردد. اين قاعده، قاعده اي امتناني است. يعني به جهت  ل را صادر كرده است حبس ابد  مأمور قصاص مي شود. و كسي كه دستور قت

مهر و محبت نسبت به امت اسالمي وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مکره بلکه امتنان بر نوع امت اسالمي است، چنانکه 

م در اين معرض قرار نگيرد و لذا قاعده امتنان، اقتضاءِ دارد كه شخص مکره در معرض قتل واقع نشود و همچنين اقتضا دارد كه ديگري ه

 ي اكراه مورد قتل را شامل نمي شود. 

«. انما جعلت التقيه ليحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فالتقيه»ي محمدبن مسلم از امام باقر)ع( كه مي فرمايد: روايت صحيحه -مخصص دوم

حفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراين وقتي تقيه باعث بدرستي كه تقيه براي م( 483، بي تا، ص  حرعاملي، محمدبن حسن)

شود كه خوني ريخته شود تقيه از بين مي رود. تقريب استدالل به اين روايت اين است كه امام )ع( در اين روايت مي فرمايد: تقيه از اين 

در )ال شدن خوني شود تقيه مشروع نخواهد بود. جهت شروع گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقيه موجب پايم

ديگري معتقدند كه هر چند تقيه براي حفظ خود و حرمت خون و ديگران است اما به مورد خاصي اختصاص دارد كه امر  همين راستا عده

طرف قضيه در مالك مساوي مي تواند تقسيم كند. اما موردي كه هر دو بين قتل و غيرقتل داير باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان 

هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ي تزاحم شخص مکره مي تواند مرتکب قتل گردد زيرا امر دائر است بين ارتکاب 

تواند قتل غير )فعل حرام( يا ترك حفظ نفس خود )فعل واجب( و چون ترجيحي براي يکي از اين دو نيست، لذا مکره مخير است. او مي 

اقدام به قتل غير كند و يا خود را به كشتن دهد، در اينصورت چنانچه اقدام به قتل مکره عليه كند، نمي توان او را قصاص نمود، بلکه 

حدود  4ي خون مسلمان نبايد هدر رود و مکره مي بايد ديه بپردازد. با توجه به اين توضيحات، قانون گذار جمهوري اسالمي ايران در ماده

اكراه مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به »نموده و مي گويد:« وادار كردن كسي به قتل ديگري»قصاص سابق تنها اشاره به و 

در صورتي كه در ماده ي « قتل كنند نبايد مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محکوم مي گردد.

را اضافه و اكراه در قتل را به نحو زير اصالح « يا دستور به قتل ديگري»مي به منظور استدالل مخالفين عبارت قانون مجازات اسال 211

اكراه در قتل يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن »نمود: 

قانون مدني  377ي عالوه بر آن در ماده« ي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محکوم مي گردند.ديگري را بدهند، مرتکب قصاص م

مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و »جديد مجازات اسالمي نيز مقرر گرديده:

حق اولياء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم مي 

 د. شو
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 نظر آیت اهلل خویی اکراه در قتل -2-3-2

لو امره غيره بقتل اخذ فضله فعلي القاتل القوده و علي االمر الحبس و لو قتله و الحال »آيت اهلل خويي درباره امر و اكراه به قتل مي فرمايد:

شهوران حکمه الصوره االولي و اللکنه مشکل و اليعبد نعره كان عليه القود و علي المکره الحبس المؤبد و ان كان ما توعد به هو القتل فالم

يعني اگر كسي ديگري را  (14-13، بي تا، صص سيدابوالقاسمخوئي، موسوي  ) «جواز القتل عندئذ و علي ذلك فالقود و لکن عليه الديه.

او  به قتل شخصي امر نمايد و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد مي شود تا بميرد و اگر او را به قتل وادار نمايد. اگر آن چه

 ه حبس ابد را به آن تهديد مي كند كمتر از قتل باشد شکي در عدم جواز قتل نيست و اگر چنين كسي را بکشد قصاص مي شود و مکر

 مي گردد و اگر آنچه او را به آن تهديد مي كند قتل باشد )قتل اين كه كسي ديگري را وادار به قتل نمايد و بگويد اگر او را نکشي تو را

شود. حضرت آيت اهلل خواهم كشت(. بنابراين قاتل قصاص نمي شود و ليکن بايد ديه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد مي

ويي بين امر و اكراه قائل به تفکيك شده اند بنابراين در مورد امر به قتل اگر كسي شخصي را امر به كشتن ديگري نمايد با توجه به خ

امري است « امر»داللت صحيحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص مي شود و آمر حبس ابد مي گردد به نظر مي رسد مقصود از 

د درغيراينصورت تفکيك مذكور بين امر و اكراه مفهومي نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذيل صفحه اشاره شده كه توأم با اكراه نباش

آيت اهلل خوئي استدالل نموده اند كه اكراه در قتل محقق نمي شود و بيان اين مطلب اين است كه آنچه مشهور فرموده اند هر چند  1است.

تنان است بنابراين شامل ما نحن فيه و امثال آن نمي شود، صحيح است، ليکن عمل قتل در اين از اين جهت كه حديث اكراه در مورد ام

صورت بر قاتل حرام نيست زيرا قتل اكراهي از مواردي است كه داخل در باب تزاحم مي باشد يعني امر داير باشد بين ارتکاب فعل حرام 

در معرض هالكت و از جهتي هيچ ترجيحي نيز بين اين دو )امر حرام و  يعني قتل نفس محترمه و ترك فعل واجب يعني قراردادن آن

واجب( نباشد. اكراه شونده چاره اي جز التزام به تغيير هنگام تزاحم نيست و به اين وجه عمل قتل از سوي او )مکره( جايز است و مصداق 

مترتب نمي شود و ليکن ديه بر آن هست زيرا خون قتلي كه از روي ظلم و عدوان صادر مي گردد نمي باشد بنابراين قصاص بر آن 

عده اي از فقها در رابطه با اين موضوع به بحث اصولي تزاحم كه از اصول عمليه فقه است تمسك جسته  ) همان( مسلمانان نبايد هدر رود.

باشد به نحوي كه امتنان هر دو با هم اند. از لحاظ اصولي هر گاه مدلول دو دليل نه در مرحله تشريع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته 

                                                           
. با اعتقاد به تفكيك مذكور و از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند كه 1

در حالت امر به قتل به جهت اين كه سبب از مباشر ضعيف تر است؛ قصاص يا »

« ديه بر مباشر قائل است.
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مثالً مأمور نجات غريق موظف به نجات جان ( 242، ص 1388جعفري لنگرودي، محمدجعفر، )   ممکن نباشد دو دليل مزاحم يکديگرند. 

اجرايي اين وظيفه هر غريقي است حال اگر هر دو غريق همزمان با هم نياز به كمك او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در 

« ب»را نجات دهد و « الف»تزاحم پيش مي آيد. بدين بيان كه در مرحله تشريعي تعارض و تقابلي نيست و مأمور نجات موظف است هم 

را و اين تکليف روشن است در نهايت اكنون در مرحله اجرا تزاحمي حاصل آمده است. اصوليان در مورد تزاحم مي گويند اگر يکي از دو 

وع تزاحم بر ديگري ارجح بود همان را بايد امتنان كرد )قاعده تقدم اهم بر مهم( و اال اگر هيچ رجحاني در هيچ يك از آن دو موجود موض

 نباشد بايستي با اصل تخيير يکي را امتنان كرد و ديگري را رها ساخت. 

بعضي از فقيهان مسأله اكراه در قتل را با اجراي اصل تخيير در مورد دو حکم متزاحم حمل كرده اند بدين شرح كه امر داير بر مدار دو 

 حکم است: 

 ارتکاب عملي مجرم )قتل نفس محترمه(  -1

اين دو حکم هنگام تزاحم بر ديگري ترك واجب )استيفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودي( و از آن جا كه هيچ يك از  -2

 برتري ندارد چاره اي جز التزام به تخيير نيست. 

بنابراين قتل در اين مورد جايز بوده و چون غيرعدواني است قصاص بر آن مترتب نمي شود ولي مکرَه بايستي ديه بدهد تا خون كسي هدر 

تعداد بيشتري انسان، زيرا در اين جا نيز تزاحم دو حکم )حرمت نفس  نرود. فرقي نيست كه مکره به قتل يك نفر اكراه شود يا به قتل

محترمه و وجوب استيفاءِ نفس( حاصل شده و اصل تخيير قابل اجراست. در فرض با وجود اكراه در قتل بعيد نيست كه حتي قاتل به 

حکم تزاحم يکي بر ديگري به مثال اهم روي اجراي قاعده تقدم اهم و مهم شويم بدين توضيح كه بدون اجراي اصل تخيير در مورد دو 

 آورده، مهم را ترك كنيم زيرا حب نفس و غريزه صيانت نفس مي تواند جهاني طبيعي و فطري مذكور به حساب آيد.  

 اکراه طفل در قتل و ضمان آن  -2-3-3

علل غيرقابل انتساب كيفياتي هستند نفساني كودكي از جمله عوامل عدم انتساب يا علل رافع مسئوليت كيفري يا علل رافع تقصير است، 

و دروني كه به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله ي جرم بزه به مرتکب نسبت نمي شود. كيفيات مزبور شخصي بوده و 

كه به حد بلوغ شرعي تأثيري در حق معاونين و شركا ندارند اما در هر حال مسئوليت مدني پابرجاست. صغار يا اطفال كساني هستند 
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و در ادامه آن در  (14، بي تا، ص سيد ابوالقاسم خوئي، موسوي  ) 1اطفال را معاف از مسئوليت كيفري مي داند قانون گذار نرسيده باشند 

  2ي طفل مي داند.ي عاقلههمان قانون مسئوليت ناشي از قتل و جرح اطفال را به عهده 50ي ماده

باشد و نبايد اكراه طفل به قتل اين است كه چون طفل قدرت تميز نداشته مانند ابزاري در دست اكراه كننده مينظر فقها نيز در مسئله 

شود بين مسئوليت طفل مميز و غيرمميز تفاوت قائل شده قصاص شود. مع هذا بدون تعيين اينکه چه كسي مميز يا غيرمميز ناميده مي

باشد. طفلي كه مرتکب يك عمل مي  ي دادگاهقانوني تميز طفل مميز و غيرمميز به عهدهاست و در حال حاضر به جهت فقدان نص 

خالف قانون با ضمانت اجراي جزايي گرديده را نمي توان مسئول دانست و مجازات كرده زيرا طفل اصوالً داراي قوة تميز و تشخيص نبوده 

 ذالك بايد بين چنين طفلي با يك انسان بالغ تفاوتي در مجازات باشد.  و قادر به پيش بيني نتايج عمل مجرمانة خود نمي باشد. مع

صغير مميز, صغيري است كه نفع و ضرر را در دادستد )در امور جزايي( مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخيص دهد, اگر صغير داراي اين »

  (230، ص 1388) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، « شرط نباشد او را صغير غيرمميز مي نامند.

علت ثبوت حکم قصاص در مورد اكراه كننده در مواردي كه اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون است بحث اقوي بودن سبب از مباشر 

ي صغير مميز آن است زير در صورت اجتماع سبب و مباشر سبب اقوي از مباشر مسئول است كه دليل عدم ثبوت قصاص بر اكراه شونده

ي عليت ميان فعل وي مميز برخالف مجنون و يا طفل غيرمميز همچون وسيله در دست اكراه كننده نمي باشد و رابطه است كه صغير 

در اين رابطه قانون مجازات اسالمي كشور ما نيز با نظر آيت اهلل خويي مطابقت  ))تهديد و اكراه( و نتيجه حاصله )قتل( موجود نمي باشد. 

ر مورد قتل اكراهي، توسط طفل غيرمميز بر قصاص اكراه كننده و قتل اكراهي توسط طفل غيرمميز بر داشته و نيز نظر ايشان هم د

اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود »محبس شدن اكراه كننده تا ابد و پرداخت دية مقتول از طرف عاقلة طفل مي باشد. 

قانون  50همانطور كه بيان گرديد حسب اطالق ماده « نيز به حبس ابد محکوم استبلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده 

قانون  211ماده  1مجازات اسالمي جنايات غير بالغ از جمله قتل به منزله خطاء محض بوده و بر عهده عاقله است، ليکن حکم تبصره 

از عهده عاقله خارج نموده است بنابراين در مورد طفل غير مذكور با اختصاص حکم مجازات )قصاص( بر اكراه كننده به قتل، جنايت را 

مميز يا مجنون اكراه به قتل ديگري گردند و نيز به طريق اولي به جنايتي كمتر از قتل، حسب مورد مجازات )قصاص يا ديه( بر عهده اكراه 

ا وادار به قتل ديگري كند، قصاص به هيچ يك كننده است  ليکن در مورد طفل مميز كه قدرت تشخيص خوب و بد را دارد. اگر كسي او ر

                                                           
اه به عهده ي سرپرست اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنها با نظر دادگ»ق.م.ا. 49. ماده ي 1

«.  اطفال و عنداالقتضاءِ كانون اصالح و تربيت مي باشد

چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است اما در مورد اتالف مال اشخاص خود طفل ضامن »ق.م.ا.  50. ماده ي 2

  ي ولي طفل مي باشد.است و ادا آن از مال طفل به عهده
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ابزاري از مکرّه و مکرِه نيست و چيزي نيز بر هيچ كدام نمي باشد. زيرا اوالً: مباشر قتل بالغ نيست تا قصاص گردد و ثانياً: به منزله آلت و 

جنايت قتل اكراهي از سوي طفل مميز بر  در دست مکرِه نيز نمي باشد تا مکرِه قصاص گردد بلکه بنا به مذكور كه پيشينه فقهي دارد،

عهده عاقله است. مکرِه در قتل اكر اهي توسط طفل مميز به حبس ابد محکوم مي گردد در حالي كه اين امر مخالف با عقيده مشهور 

يه اختالف نظر وجود است. با اين حال در مورد طفلي كه در آستانه بلوغ باشد، بين فقهاء امام« حبس ابد تا زمان مرگ»فقهاء مبني بر 

فقتله  دارد چنانچه شيخ اعظم طوسي در مبسوط مي فزمايد:.. )فامّا ان كان المأمور عاقال مميزاً اما بالغاً او صبياً مراهقاً فأمره بقتل رجل

يعني: اگر مامور عاقل و مميز  «فالحکم يتعلق بالمامور و يسقط االمر و حکمه، النّه اذا كان عاقالً فقد أقدم علي ما يعلم انه اليجور باختيارِ

باشد در صورتي كه بالغ يا كودك مراهق بوده و امر به قتل شخصي شود و او نيز آن شخص را بکشد، حکم )قصاص( به مامور تعلق مي 

رد و لذا مجاز گيرد و امر به حکم آن ساقط مي گردد به دليل اينکه عاقل مميز به گونه اي عمل كرده كه مي دانسته با اختيارش منافات دا

و برخي از فقهاء از جمله ابن براج به استناد رواياتي گفته اند اگر طفل  (43بي تا، ص طوسي، شيخ محمد حسن، )  به ارتکاب قتل نيست.

شود اما صاحب جواهر بنابر احتياط و به داللت عموم نصوص در مورد اين كه عمد و خطا كودك واحد به ده سالگي برسد او قصاص مي 

، نجفي، شيخ محمد حسن)است و حديث رفع القلم و نصوص حد بلوغ، قائل به سقوط قصاص از طفل مميز و ثبوت ديه بر عاقله وي است. 

 9سال تمام قمري و در دختر  15قانون مدني سن بلوغ در پسر  1210ماده با اين حال اگر چه طبق تبصره يك الحاقي به  (32، ص1390

سال  تمام قمري است ولي توجه به مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبني بر عدم اجراي حکم اعدام در مورد افراد كمتر 

  1سال ضروري است. 18از 

  

                                                           
حکم اعدام در مورد جرائم »مجمع عمومي سازمان ملل متحد  1966دسامبر  16از بخش سوم ميثاق مذكور مصوب  6ماده  5. طبق بند 1

نظر به  اينکه  ايران پس از انقالب كه مضمن تغييرات بنيادين ارزشها بوده معترض « سال صادر نمي شود.. 18ارتکابي اشخاص كمتر از 

سال  18سال قمري تمام و حداقل  15رعايت مقررات اين ميثاق در موردي كه مکرّه به قتل بين  اين موضوع نشده است به نظر مي رسد

  27ك مقتدر، هوشنگ، اعالميه هاي حقوق بشر، ص  -تمام باشد ضروري است. ر
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 نتیجه گیری 

عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است. حقوقدانان و همانطور كه گفته شد قاعدة اكراه به 

فقهاي عظام اسالمي براي تحقق اكراه قائل به شروطي شده اند و تحقق اكراه را متوقف بر اين شروط متصور گرديده اند. از جمله اين 

ي اول و نيز عناصري از قبيل، غيرقابل تحمل بودن اكراه، ز طرف ديگري در وحلهشرايط تحقق پذيرش اكراه در ابتدا وجود يك تهديد ا

 قريب الوقوع بودن اكراه، ايجاد خوف عقالني در تهديد مِکره، قدرت و توانايي مِکره بر عملي ساختن تهديد خويش، عدم توانايي دفع تهديد

بايد معلول خطاي اكراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر يك از اين توسط مکرَه، عدم مشروعيت تهديد و گاهاً گفته شده كه تهديد ن

شروط اكراه محقق نمي گردد. اما پيشينة قاعدة اكراه به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين قبل از انقالب بر مي گردد 

 . 1352قانون مجازات عمومي مصوب سال  39به مادة 

اشاره شده است كه در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه  150ن جديد مجازات اسالمي در مادة اما خوشبختانه در قانو

رفتار خواهد شد البته بايد خاطر نشان گرديد كه عموماً در جرائم حدي داشتن اختيار از جمله شرايط پذيرش در جرم حدي متصور 

ن جرائم داشتن اختيار مرتکب مخدوش بوده، لذا مرتکبين اين جرائم با رعايت شرايط گرديده و از آنجايي كه با پذيرش اكراه در تحقق اي

اكراه از مجازات آن جرم معاف گرديده و در چنين وضعيتي صرفاً اكراه كننده مشمول حد مي گردد و در فرض اكراه از طرف شخص ثالث 

هاي مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانونگذار با توجه  در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف مي گردند. اما در بحث مجازات

مجازات اسالمي نيز بيان  به نظر مشهور فقها و عمومات آيات و روايات شرعي قائل به عدم پذيرش اكراه در مبحث قتل شده است. قانون

وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را  گرديده 

از جمله داليل فقهي عدم اكراه در « رساندن ديگري را بدهند، مرتکب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محکوم مي شوند.

بحث قتل به احاديث مربوطه اشاره مي باشد كه در  سوره انعام 11قتل كه فقها به آن تمسك  جسته اند احاديثي از امام باقر )ع( و نيز آية 

در قتل رافع مسئوليت مرتکب جرم نمي باشد اكراه ممکن است به كمتر از قتل يا به « اكراه»شده است. بنابراين اجبار معنوي خارجي يا 

د هيچ شکي در لزوم قتل يا بيش از يك قتل باشد، كه در فرض اول اكراه محقق نمي شود زيرا در فرضي كه دوران امر بين اهم و مهم باش

تقدم اهم بر مهم نمي باشد و اما در فرض دوم يعني اكراه به قتل مثل آنکه بگويد هر گاه زيد را نکشي تو را خواهم كشت مطابق نظر 

ن دو مشهور اكراه محقق نمي شود زيرا دفع ضرر به ضرري مشابه است كه البته نظر مخالفي نير در اين مورد وجود دارد. زيرا اين امر بي

واجب برقرار است يکي وجوب حفظ نفس خود و ديگري حرمت قتل ديگري، لذا در اين قاعده تزاحم به وجود آمده و بايد قائل به تخيير 

 بين دو امر بود. 
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 اجبار) اكراه تحقق عدم بر مبني فقه فقها مشهور نظر و اسالمي مجازات قانون 375 ماده حکم كه بايد شده، مطرح مباحث به توجه با

 اين آشکار و بارز نمونه عنوان به فرانسه جديد جزاي قانون جمله از دنيا پيشرفته حقوقي موازين و اصول خالف بر را قتل در( معنوي

 در رفع نبوي حديث صراحت و اضطرار قاعده تقيه، حديث مسلمان، جان حفظ وجوب و لزوم همچون اسالم شريعت احکام ونيز اصول،

 بر آن شمول عدم يا و شمول مورد در نيز بسياري ابهامات اخير ماده براين، عالوه. دانست اكراهي جرم مرتکب از مسئوليت شدن برداشته

 .دانست آن مشمول هم را نفر چند قتل به تهديد مورد توان مي كه طوري به دارد؛ اكراه مختلف درجات و انواع

 ماده حکم اصالح به اقدام گام اولين در و اسالمي، مجازات قانون جديد اصالحات در اسالمي قانونگذار نمايد؛ مي ضروري و الزم بنابراين

 حدود كامل و دقيق تعيين با حداقل گامي، چنين برداشتن عدم با و بعد مرحله در نمايد؛ اكراهي قتل مرتکب از قصاص رفع و الذكر فوق

 مسائل عادالنه وفصل حلّ در اساسي قدمي غيره، و نفر چند قتل به تهديد حکم همجون مواردي تکليف كردن معيّن طريق از اكراه ثغور و

 .بردارد قتل در اكراه به مربوط

در صورت اكراه طفل غيرمميز در اينجا فقط اكراه كننده محکوم به قصاص مي باشد و در صورت اكراه طفل مميز بايد عاقلة طفل دية او را 

د مي گردد. علت ثبوت حکم قصاص در خصوص اكراه كننده در مواردي كه اكراه شونده طفل غير مميز بپردازند و اكراه كننده نيز حبس اب

يا مجنون باشد اقوي بودن سبب از مباشر است زيرا در صورت اجتماع سبب و مباشر سبب مسئول مي باشد و دليل عدم ثبوت قصاص بر 

ن يا طفل غير مميز همچون وسيله در دست اكراه كننده نمي باشد و اكراه شونده صغير مميز آن است كه صغير مميز بر خالف مجنو

 رابطة علت ميان فعل وي )تهديد و اكراه( و نتيجة حاصله )قتل( موجود نمي باشد 

 پیشنهادها

ي طويل از جهت قانون گذاري مي باشد و در طول اين سالها هر چند در تدوين قوانين در حيطه ي جزا مقنن كشور ما داراي يك پيشينه

با گذشت آزمون و خطا در تدوين قوانين رفع نقص گرديده است، اما از آنجائي كه قوانين بشري همواره با شرايط اجتماعي و مقتضيات 

دا كند از اين رو از نظر نگارنده در دو قسمت زماني در ارتباط هستند لذا ممکن است كه در طول زمان همواره نياز به اصالح و بازنويسي پي

در بحث جرائم اكراهي يکي در حدود و دومي در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانين كيفري كشور ما دچار كاستي مي باشد كه به هر يك 

 در پايين اشاره خواهيم نمود. 

از جمله ايرادي كه مي توان به آن وارد نمود عدم مشخص ابتدا در قسمت جرائم حدي در قانون مجازات اسالمي بايد متذكر گرديد كه 

نمودن مجازات اكراه كننده در جرائم حدي به عبارتي ديگر مقنن قانون مجازات اسالمي با آوردن شرط اختيار در ذيل موادي كه راجع به 

كراه كننده هيچ بياني نداشته. اين ايراد حدود وضع گرديده است صرفاً به رفع مسئوليت اكراه شونده اشاره داشته و در مورد مجازات ا
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بزرگي است كه قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنين فردي تشديدي قائل نگرديده. بلکه اصالً به مجازاتي در اين مورد اشاره نداشته 

م اكراه شونده از مجازات معاف است كه اين موضوع مي تواند به راه فراري براي مرتکبين جرائم حدي تبديل گردد تا هم اكراه كننده و ه

 گردند. اما بهتر آن مي بود كه مقنن در اين مورد با تدوين مجازات براي مکرِه جلوي اين چالش حقوقي را مي گرفت. 

 حال نکته در اينجاست كه زماني كه اكراه كننده تهديد خود را به مکره مي نمايد مي تواند به سه شکل باشد كه پيشتر نيز توضيح داده

شده است. در شکل يا فرض اول تهديد كمتر از قتل مي باشد كه هر عقل سليمي بر صحت اين استدالل صحه مي گذارد كه قتل نمي 

تواند از طرف مکره صورت بگيرد زيرا خطر تهديد در صورت عدم اجرا خيلي كمتر از انجام آن مي باشد اما در فرض دوم اكراه به خود قتل 

ث ما در اينجا نيست و در قسمت هاي پيشين با استدالل اين موضوع بيان گرديده كه چرا باز هم حتي تهديد به مي باشد كه باز هم بح

 قتل نيز نمي تواند مجوز قتل باشد. 
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