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 بررسی تقنینی قاعده دفع افسد به فاسد با تاکید بر نظام قانونگذاری کیفری

 

 

 *علیرضا زارعی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران 

 

 

 

  چکیده

 

اصولی که در ابواب مختلف فقهی و حقوقی قابل استفاده است از این رو قابلیت آن  ع افسد به فاسد قاعده ای استدف

را دارد تا در زمره قواعد فراگیر یا وسیع قرار گیرد.علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یا فقها که به فقهی بودن قاعده دفع 

ز آنجا که محل اصلی بحث پیرامون آن باب تزاحم احکام در علم اصول است پس قاعده افسد به فاسد معتقدند بایستی گفت ا

ای عقلی و اصولی است.کاربرد وسیع قاعده به حدی است که در علوم مختلف از جمله علم حقوق مورد استفاده قرار می گیرد 

که مبنایی برای قانون گذاری استفاده می کند  قانونگذار در برخی از مواد قانونی،از دفع افسد به فاسد به عنوان جایی که تا

ت از نشان از کاربرد قاعده در تقنین قوانین توسط قوه قانونگذار دارد هر چند در هیچ کدام از اصول یا مواد قانونی به صراح

شده اند باید  بنابراین جهت شناخت مبنای قوانین موضوعه که با توجه به قاعده دفع افسد وضعاز قاعده نام برده نشده است؛

قواعد دیگر از جمله اکراه و اضطرار توجه نمود.اینکه  و موضوعی یا طریقی دانستن آنها در کنار به مفاد ایندسته از قوانین

توان در مواردی  با استناد به دفع افسد به فاسد دریافت کدامیک از اصول بنیادین و اساسی حقوق کیفری نادیده انگاشته ب

که تاکنون پیرامون آن بحث نشده و پژوهش های موجود نیز صرفا برآوردی از خود قاعده دفع افسد  می شود موضوعی است

قوانین که از طریق برخی مبنای دفع افسدی در وضع بودن یا نبودن توجه به  بنابراین به فاسد و شرایط آن محسوب می شود

است مهم که عدم توجه به آن،سبب بی اساس  انجام می گیرد مطلبیعدول نسبت به برخی اصول اساسی حقوق کیفری 

 خواهد شد. از جمله قوانین کیفری دانستن مشروعیت دفع افسد در وضع قوانین
 

فقه ،مفسددده اهم،دفع جرایمموضددوعیت قانون،طریقیت قانون،،اصددولی قاعده دفع افسددد به فاسددد،تزاحمکلمات کلیدی: 

 ،مبنای دفع افسدیاصول زیربنایی حقوق کیفریامامیه،

 
 

 مقدمه   .1

از جمله موضوعاتی که در جعل احکام مورد توجه قرار می گیرد توجه به مصالح و مفاسد احکام است بدین صورت که 

در مراحل جعل حکم شرعی،شارع به مصلحت یا مفسده ای که از جانب وضع یک حکم ممکن است ایجاد گردد توجه می 

بت به احکامی که دارای مصلحت است حکم آمرانه و نسبت کند و بر این اساس امر و نهی موال تشکیل می شود بنابراین نس
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به احکام دارای مفسده،حکم ناهیانه صادر می شود.احکام مختلف حرمت یا وجوب نشات گرفته از امر و نهی شارع است.زمانی 

مواردی  که نهی از عملی وارد مراحل بعدی تشریع حکم شرعی می شود،در صورتی که آن مرحله مربوط به امتثال باشد در

دو حکم خواهد شد یعنی زمانی که دو حکم به گونه ای باشند که امکان امتثال هر دو وجود نداشته  فی میاناسبب ایجاد تن

باشد و راه چاره با امتثال یکی فراهم شود که در اینجا تزاحم از نوع تزاحم میان دو حکم وجوبی است و یا تنافی به نحوی 

یک امر حرام برای جلوگیری از حرام مهمتر باشد که در این حالت،تزاحم دو حکم حرام با یکدیگر باشد که راه چاره در امتثال 

از تنافى بین دو حکم به خاطر عدم توانایى مکلّف  آید که عبارت است از این توضیح تعریف تزاحم بدست میقابل تصور است.

[ مطابق تعریف تفاوت میان 1]اى که امتثال هریک متوقف بر مخالفت با دیگرى باشدبر جمع آن دو در مقام امتثال، به گونه

م در فی دو حکو حکم در مقام امتثال و تعارض تناتزاحم و تعارض نیز مشخص می گردد بدین توضیح که تزاحم تنافی د

مرحله جعل و تشریع حکم شرعی است در واقع در تزاحم هر دو حکم دارای دلیل بوده و خدشه ای بر اعتبارشان وارد نیست 

یگر را تکذیب می کنند در این صورت اگر تعارض از اعتبار است همچنین متعارضین یکد اما در تعارض،یکی از دو دلیل فاقد

ع صورت می گیرد و اگر تعارض مستقر باشد با استفاده از مرجحات تعارض،یکی از نوع غیر مستقر باشد میان متعارضین جم

 دو دلیل را انتخاب و دلیل دیگر را کنار می گذاریم.

باب تزاحم دروازه ورود به قاعده ای با نام دفع افسد به فاسد است که کاربرد آن در موضوعات مختلف فقهی حقوقی 

ده ای عقلی و اصولی است و فقهی دانستن آن تنها از روی مسامحه پذیری قابل قبول دفع افسد قاعقابل مالحظه می باشد.

خواهد بود چه اینکه محل اصلی بحث از قاعده در مسائل علم اصول است و مهمترین دلیل آن نیز حکم عقلی است بنابراین 

 عقلی و اصولی دانستن دفع افسد به فاسد،امری بدیهی و قطعی است.

سد تزاحم دو حکم حرام در مقام امتثال است طوری که مکلف را وادار به انجام فعلی حرام برای دفع فع افسد به فاد

حرام بزرگتر می نماید برای مثال ممکن است برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت روانی فرزندان،والدین مجبور به تجسس 

سوره مبارکه  12ست و در آیات مختلف قرآنی از جمله آیه مقطعی از اوالد خود شوند؛تجسس از افراد اگرچه حرام قطعی ا

مورد اشاره صریح قرار گرفته است اما در مواردی همچون مثال فوق،به دلیل وجود پاره ای « وال تجسسوا» حجرات با عبارت 

اهند بود.قانونگذار با استناد به دفع افسد به فاسد قابل ارتکاب خواز مصالح و مفاسد که از تجسس مهمتر و قطعی تر هستند 

نیز علی رغم عدم اشاره صریح به قاعده دفع افسد،در مواد قانونی مختلف بدان اشاره نموده است طوری که مشخص می شود 

برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری نیز در این مسیر نادیده گرفته شده بر این اساس می توان گفت برخی از احکام حقوقی 

که در قوانین جزایی کشور های دیگر نیز وجود  یرانی که از قدیم در قوانین جزایی نه تنها کشور ایا اصل های اساسی کیفر

داشته در برخورد با قاعده دفع افسد به فاسد کنار گذاشته شده و قانونگذار چه عالمانه و چه جاهالنه از قاعده دفع افسد به 

 نموده است.فاسد برای وضع برخی از قوانین حقوقی و کیفری استفاده 

جرای آن از جمله مصادیق اجرای عدالت نیز به شمار می رود اما پذیرش چنین اباید گفت اگرچه عمل به قانون و 

رویکردی به طور مطلق محل تامل خواهد بود چه اینکه در مواردی ممکن است قانون خود ظالمانه و رواج دهنده بی عدالتی 

ه باید معتقد به عدول از قانون و رواج به قانونی در جامعه باشیم بلکه مبین این نکته باشد.بیان اخیر بدین معنا نخواهد بود ک

است که در عمل به قانون می بایست از نهایت ظرفیت های قانونی برای اعمال و اجرای هر چه بهتر قانون و عدالت استفاده 

موضوعیت دانستن قوانین،عمل به آنها باشیم که بنابر  نماییم در این معنا ممکن است در مواردی ناگزیر به استفاده از افعالی

با مشکل رو به رو شود اما اگر نوع نگاه به قوانین مختلف طریقی باشد طوری که طریقیت قوانین را معیار و مالک نظر قرار 

بهره کاربردی و عمل  دهیم،می توان با تفسیری بهتر از مواد قانونی از برخی قواعد عقلی اصولی مثل قاعده دفع افسد به فاسد

 گرایانه داشته باشیم.
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موضوع وارد باب تزاحم از مسائل علم اصول شده و صحبت  نیحکم انیم یدر صورت تناف به طور خالصه می توان گفت

 .دیآ یم انیدفع افسد به فاسد به م نیچون اهم و مهم و همچن یاز احکام و قواعد

 
   

 . ادله قاعده2

         

دفع افسد به فاسد از جمله قواعدی است که ادله آن در تمام منابع فقه قابل مشاهده است.آیات مختلفی از قرآن کریم          

سوره مبارکه  78کهف،آیه سوره مبارکه  79و  71بر قاعده دفع افسد به فاسد داللت دارند که از جمله آن می توان به آیات 

 سوره فتح اشاره نمود. 25هود و آیه 

داستان حضرت خضر و حضرت اشاره به دفع افسد به فاسد دارند.توضیح آیات به ترتیب فوق آنکه آیات فوق جملگی        

موسی علیهما السالم ناظر به دفع برخی مفاسد مهمتر توسط خضر نبی است که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات 

ارتکاب مفاسدی است که هدف از آن دفع و جلوگیری از است؛اعمالی چون سوراخ کردن کشتی یا قتل یک نوجوان بیانگر 

مفاسد با اهمیت بیشتر است.داستان لوط پیامبر علیه السالم و قوم او که جز عده ای قلیل که خانواده ی او بودند،آلوده به 

گردد حضرت گناه همجنس بازی هستند نیز،روی دیگری از اثبات قاعده دفع افسد به فاسد است؛در این ماجرا مالحظه می 

با  لوط برای جلوگیری از قصد سوء قوم خویش نسبت به فرشتگان الهی،دختران خود را به آنان پیشنهاد می دهد و ازدواج

منع از جهاد بواسطه رسیدن به امری مهمتر که همان در امان ماندن مسلمانانی که در مکه آنان را با قوم مطرح می کند.

ریخته شود و در نتیجه پذیرش ندارد و چه بسا بواسطه جنگ،خون بی گناه آنان نیز  هستند و امکان شناسایی آنان وجود

سوره فتح قابل برداشت است که در اینجا نیز عمل دفع افسدی قابل مشاهده است البته  25صلح به امر خداوند متعال از آیه 

ور نیست بلکه صلحی اشتباه و قابل سرزنش باید توجه نمود در بسیاری از موارد صلح در امری به معنای انجام عمل فسادآ

است که سبب تسلط بیگانگان بر جامعه اسالمی شود.مطابق این دیدگاه باید دید در چه مواردی صلح قابل سرزنش و در کجا 

 غیر قابل سرزنش است تا از این طریق فاسد بودن آن مشخص شود.

.از جمله روایات ناظر رای اثبات قاعده می توان استفاده کرددر روایات و احادیث صادره از معصومین علیهم السالم نیز ب       

بر مشروعیت قاعده دفع افسد،روایاتی است که با عنوان مسوغات کذب در کتب حدیثی شیعه نقل شده است برای نمونه می 

کلّ کذب مسؤول عنه صاحبه یوما الّا کذبا فی ثالثة:  السالم اشاره کرد که می فرمایند :توان به حدیثی از امام صادق علیه 

رجل کائد فی حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بین اثنین یلقى هذا بغیر ما یلقى به هذا یرید بذلک اإلصالح ما بینهما، 

حضرت،سخن به سه دسته تقسیم می شود که عبارت  ممطابق این کال [2]شیئا و هو ال یرید أن یتّم لهم أو رجل وعد أهله

است از دروغ،سخن راست و سخنی که برای اصالح میان مردم بیان می شود.منظور از اصالح میان مردم نیز به تعبیر حضرت 

 داریشود پس تو او را د یکه اگر آن سخن به او برسد بد دل م یشنو یم یگریدرباره د یسخن یفرمود از کسآن است که 

آنچه که درباره او شنیده ای و از این گفت برخالف  یو چنان م نیتو چن یکه درباره خوب دمیشن ی:از فالن ییو به او بگو یکن

طریق است که با بیانی خالف واقع از آنچه که سبب آزار مومن می شود جلوگیری می شود.در روایتی دیگر از حضرت علی 

ت یافته است تعدادی عیب اخالقی مطرح می گردد که حضرت وجود این عیوب علیه السالم که به حدیث خصال نساء شهر

َقالَ أَمِیرُ  در زنان را نه تنها مایه زشتی ندانسته بلکه جزء خصلت های نیک برای زنان بر می شمرد؛حضرت می فرماید:

الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً َلمْ تُمَکِّنْ مِنْ نَفْسِهَا َو إِذَا  وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ فَإِنْ کَانَتِالْمُؤْمِنِینَ ع خِیَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ الزَّهْوُ 

غَیْرِکُْم تُحْفَظُوا فِی ءٍ یَعْرِضُ لَهَا أَحْسِنُوا فِی عَِقبِ کَانَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَاَل زَوْجِهَا وَ إِذَا کَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ ُکلِّ شَیْ

بلکه الزم وضروری و  امری پسندیده و نیک تلقی می گردد تنها [ مطابق حدیث اینکه زنی مغرور و متکبر باشد نه3]عَقِبِکُمْ

مثل آنکه در برابر نامحرم از این تکبر استفاده نماید و از این طریق موجبات آرامش خانواده را فراهم آورد  حتی واجب است
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در روابط اجتماعی علی الخصوص روابط میان زنان و مردان نامحرم از  خانوادگی یا زناشویی اخالقبه ینکه عدم توجه چه ا

جمله علل گسست و فروپاشی نظام خانواده به حساب می آید بنابراین با ایجاد تکبر در برابر نامحرم به عنوان یک امر فاسد 

د د توجه داشت خصلت های موجود در حدیث مطلق نبوده بلکه مقید به وجواز وقوع مفاسد بزرگتر جلوگیری می شود.بای

استناد به دفع ر فرزند یا پدرش مرتکب تکبر گردد و می باشد بنابراین اینکه زنی در براب شرایطی مثل بحث ارتباط با نامحرم

 قابل قبول نخواهد بود. نماید، افسد به فاسد

ه دفع افسد سخن به میان آمده است برای مثال آیت اهلل سیفی مازندرانی دفع افسد در کتب مختلف فقهی نیز از قاعد       

دفع األفسد بالفاسد اتضح فی تبیین مفاد هذه القاعدة أنها تجری عند التزاحم بین را به مشهور نسبت می دهد و می فرماید:

اری هذه القاعدة موارد دفع األفسد بالفاسد. بل مالکاً فی نظر الشارع. و من مج کل واجبین، بل کل حکمین کان أحدهما أهمّ

 [4]نُسب إلى المشهور لزوم دفع األفسد بالفاسد

مهمترین دلیل در اثبات قاعده دفع افسد به فاسد دلیل یا حکم عقل است.مطابق آنچه عقل می گوید انسان در برخورد        

د که از اهمیت بیشتری برخوردار باشد به را انتخاب می کن نی که بنا باشد یکی را انتخاب کند،حکمیبا احکام متفاوت زما

طور دقیق تر باید گفت عقل در برخورد با متزاحمین احساس درماندگی نسبت به امتثال هر دو حکم یا ترک هر دو حکم 

ی کند که با کرده و برای برون رفت از شرایطی که در آن قرار گرفته حکم به ترجیح می دهد بنابراین آنچیزی را انتخاب م

عقل خود آن را مهمتر می داند.دلیل عقل برای دفع افسد به فاسد از بدیهیات است طوری که می توان قاعده را یک قاعده 

عقلی صرف دانست در واقع باب تزاحم در علم اصول از جمله ابوابی است که حکم عقل در آن کارایی زیادی داشته و تجویز 

 .فسده کمتر از جمله مصادیق اعمال تزاحم عقلی استدفع مفسده بزرگتر با ارتکاب م

 

 

 . موضوعیت یا طریقیت قوانین در اعمال ظابطه دفع افسدی3

 

امکان یا عدم امکان اعمال قاعده دفع افسد به فاسد به مبنای طریقی یا موضوعی دانستن قوانین وابسته است.بنابراین        

بر اساس اینکه موضوعیت قوانین یا طریقیت آنها را بپذیریم موجبی ایجاد خواهد شد تا محدوده اعمال قاعده دفع افسد در 

 وعی دانستن آنان مورد بررسی قرار گیرد.قوانین مختلف از حیث طریقی یا موض

دو مبنا و برداشت مختلف از قوانین وجود دارد طوری که عده ای می گویند قانون موضوعیت دارد و عده ای نیز به        

ت مفسرین روج دفع افسد از حوزه اختیاراطریقیت قانون اعتقاد دارند.به نظر می رسد موضوعوعیت و اعتقاد به آن باعث خ

قوانین را همانگونه که  گویند وظیفه دادرس آن است که صرفاتون قانونی خواهد شد زیرا طرفداران موضوعیت قوانین می م

وجود دارد اجرا نماید در حقیقت قانون هدف و مطلوب نهایی است حتی اگر ناعادالنه باشد و سبب تبعیض میان افراد جامعه 

جاد کند باز هم باید مورد اجرا و عمل قرار گیرد در این معنا هدف از قانون ایجاد نظم گردد بنابراین اگر نتایج ناعادالنه هم ای

تحقق نظم و حاکمیت قانون است نه تحقق نظم خوب یا حاکمیت قانون خوب به همین جهت و امنیت و به تعبیر کلی تر،

اصل [ در مفهوم نهایی،5نه به عدالت] دگفته می شود قلمرو حقوق کامال از عدالت جداست و دادرس باید به حقوق توجه کن

قانونی بودن باید به طور دقیق و بدون هیچ کمی و کاستی به موقع اجرا گذارده شود.بنابر نظر موسوم به جدایی حقوق و 

عدالت از یکدیگر،اشخاصی که مورد قضاوت مقامات قضایی قرار می گیرند به تعبیر دقیق تر موجوداتی هستند که در یک 

قی مشخص قرار گرفته اند که در این حالت دادرس کامال بی طرف و بی اعتنا به اشخاص صحنه ی کیفری است قالب حقو

زیرا همانطور که بیان شد صرفا به قالب حقوقی توجه دارد.به همین جهت قضاوت او همیشه یکسان است و طرفی که در 

اشد یا غنی،پیر باشد یا جوان و امثالهم،هیچ اهمیتی خصوص او قضاوت را انجام می دهد چه دوست باشد و چه دشمن،فقیر ب
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همانطور که انشاء شده و بدون  مالحظات دیگر به موقع اجرا می وت قانون را نسبت به اعمال انسان و و در مقام قضانداشته 

ییر دهد در واقع عمل گذارد بر این اساس نمی تواند قانون را در پرتو برداشت هایی که به قضاوت در مورد قانون می پردازد تغ

عادالنه برای وی،همان عملی است که با قانون مطابقت داشته باشد.موضوعیت قانون می گوید قانون را اجرا کن طوری که نه 

 چیزی بر آن افزوده شود و نه چیزی بر آن اضاف گردد.

مهمترین چیز است و چیزی ماورای  نبنابراین آنچه در دیدگاه طرفداران موضوعیت قانون می گذرد آن است که قانو       

و اگر قرار بر تغییر قانون یا عمل نکردن به آن است،قانونگذار به عنوان مرجع تصویب قوانین بایستی در این آن وجود ندارد 

مطابق این دیدگاه قاضی یک ماشین است که در پرونده اص دیگر که اجرا کننده قانون هستند.زمینه اظهار نظر نماید نه اشخ

 را عوض کند. yو  xضایی باید جای ق

به نظر می رسد با اعتقاد به دیدگاه موضوعیت قوانین،توسل به قاعده دفع دفسد به فاسد حداقل در مقام اجرای قوانین        

بسیار مشکل خواهد بود چه بسا اقدام به تفسیر قانون و ایجاد برداشت های عدالت محورانه،سبب ایجاد دردسر برای مفسران 

.فارغ از اختالل در مقام اجرای قانون با ا جایی که ممکن است متهم به بی عدالتی شوندآن از جمله مقامات قضایی گردد ت

رویکرد موضوعیت محور،اثر خوبی که موضوعیت قانون در امکان استناد به دفع افسد به فاسد به وجود می آورد آن است که 

ارد که قانونگذار اجازه انجام برخی مفاسد را برای جلوگیری از مفاسد بزرگتر تصویب برخی قوانین موضوعه،حکایت از آن د

داده است و وجود مواد قانونی با مبنای دفع افسدی نشان می دهد قانونگذار دفع افسد به فاسد را به عنوان مبنایی برای 

 تصویب قوانین،مورد عنایت قرار داده است.

نین وجود دارد،طریقی دانستن آنهاست.آنچه که امروزه بیشتر مورد توجه اکثر نظام های رویکرد دیگری که در زمینه قوا       

این دیدگاه قواعد و قوانین حقوقی به دید ابزار نگریسته می شوند تا است،مسئله طریقیت قوانین است.در حقوقی قرار گرفته 

بی به عدالت واقعی است بنابراین آنچه که مورد نظر ابزار برای دستیا هدف.همچنین آنچه اهمیت پیدا می کند،استفاده از این

ه حقوق هدف است و جهت تامین نظم بایستی بدان عمل کردحتی اگر ناعادالنه ن موضوعیت قوانین قرار می گیرد کطرفدارا

ای طریقیت معتقد است امنیت و که مبنورد خدشه خواهد بود چرا عتقدین به طریقیت قوانین نفی و مباشد،از سوی م

زمانی قابل توجه و ارزشمند خواهد بود که موفق به اجرای عدالت شود و اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد نه تنها نظمی ظم،ن

ایجاد نخواهد شد بلکه موجبات ظلم و ستم بیشتر و اعمال مخالف عدالت بیشتر هم خواهد شد به همین جهت آنچه هدف 

صول حقوقی به عنوان یک ابزار برای یاری رساندن ما جهت رسیدن به قرار می گیرد اجرای عدالت واقعی است و قواعد و ا

 عدالت باید مورد استفاده قرار گیرند.

را از یک دستگاه ماشینی که جای معادالت را پر می کند خارج کرده و به او و  نگاه طریقیت قوانین،نقش قاضی       

تصمیماتش،هویت می دهد به همین جهت می توانیم یکی از خصیصه های بسیار مهم طریقی دانستن قوانین را هویت سازی 

 آن بدانیم.

ایجاد قاعده ای چون دفع افسد به فاسد در مقام توجه به طریقیت قوانین به ما می گوید اگر در پرتو موضوعیت قوانین،       

تفسیر قانون سخت و محل بحث باشد اما بر مبنای طریقیت،تاسیس دفع افسد به فاسد با موانع کمتری رو به رو خواهد شد 

 چرا که موضوعیت مثل یک ماشین عمل می کند و اجازه عدول از قوانین را نمی دهد حال آنکه دیدگاه طریقیت،با اعتقاد

یا منصفانه که موافق با رسیدن به مصلحت و عدالت چنین امکانی را برای ما فراهم می کند تا برای ایجاد نتایجی عادالنه 

مصلحت نیز هست،مفاهیم قانونی را مورد بررسی قرار داده و قرائت های مختلفی از آن ارائه نماییم.در چنین مبنایی در 

افسد به فاسد و با انجام تفاسیر مختلف حقوقی و قضایی به آنچه که موافق با  بهترین حالت می توان بدون توسل به دفع

عدالت است نزدیک شویم اما در حالتی دیگر اگر تفسیر کافی نبود و یا به دلیل صراحت ماده قانونی،از انجام تفسیر عاجز 
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نظر نزدیک نماید هر چند انجام آن باعث بودیم،استناد به دفع افسد به فاسد می تواند موثر باشد و ما را به مصلحت مورد 

 ناگفته نماند انجام چنین عملی تنها در شرایط ضروری موجه خواهد بود.وقوع امری غیر قانونی گردد.

دیدگاه طریقیت و موضوعیت در این امر با یکدیگر تفاوت دارند که اگر به موضوعیت متوسل شویم،امکان استناد به دفع        

مقام اجرای قوانین وجود ندارد و هر آنچه که قانون می گوید باید اجرا شود اما مطابق طریقی دانستن افسدبه فاسد در 

رعایت شرایط آن بدون اشکال خواهد بود بنابراین قوانین،در مرحله مربوط به اجرای قوانین،عمل به دفع افسد به فاسد با 

توسل به امر حرام حتما می بایست مورد توجه مکلف و وجود برخی شرایط از جمله وحدت مکلف و نبود راه چاره جز 

 همچنین قانونگذار قرار گیرد.

 

 

 .دفع افسد به فاسد در نظام قانون گذاری کیفری4

 

در قوانین مختلف بر این امر توجه شده است که در مواردی می توان برای جلوگیری از اقدامی مهمتر که عاملی تهدیدی        

عملی شد که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات است.وجود مواد قانونی در این زمینه حکایت از محسوب می شود مرتکب 

توجه قانونگذار به قاعده دفع افسد به فاسد در حیطه قانونگذاری دارد که منجر به پذیرش قاعده به عنوان یکی از مبناهای 

یری در حقوق کیفری که متناسب با شرایط زمانی و قانونگذاری کیفری می شود برای مثال وجود عنوان کلی جرایم تعز

مکانی ممکن است تغییر پیدا کنید،اگرچه صراحتی در پذیرش دفع افسد ندارد اما با در نظر گرفتن عناوینی چون ضرر یا 

 اضطرار که ممکن است در وضع مقرره کیفری مورد نظر قرار گیرد می توان به مبنای دفع افسدی برخی قوانین دست پیدا

کرد از این رو می توان ادعا کرد یکی از پایه های مجازاتهایی که برای جرایم مختلف وضع می شود قاعده دفع افسد به فاسد 

انسانی و خالف  ییم مجازات به خودی خود امری غیرو مبنای اصولی تزاحم است.وجه استالل ادعا از این قرار است که بگو

ی از نتایج خیری که دارد،امری غیر اخالقی و فاسد به حساب می آید اما به دلیل طبیعت بشر است و تجویز چنین عملی جدا

است تا حاکمیت از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری استفاده  چنین دفع برخی مفاسد الزم و ضروریپاره ای مصالح و هم

ی و غیر مالی به افراد می شود و همچنین اب آنها منجر به خسارات مختلف مالنماید و با جرم انگاری یکسری اعمال که ارتک

وضع مجازاتهای گوناگون برای مرتکبین آن،از اقدامات آنان جلوگیری نماید.مالحظه می گردد از سویی ایجاد مجازات خود 

 فاسد است اما از طرفی دیگر مجازات نکردن افراد،عاملی است برای ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در اجتماع.بنابر حکم عقلی

به عنوان مهمترین دلیل قاعده دفع افسد،مفسده عدم مجازات افراد نسبت به مفسده مجازات افراد بسیار بیشتر و شدید تر 

وضع قوانین کیفری،حکایت از پذیرش  فسد است.بنابراین می توان گفتخواهد بود و به تعبیر اصولی اولی فاسد و دومی ا

مجازات به خودی خود فاسد است و تنها زمانی می توان وضع مجازات نمود که مبنای دفع افسدی در وضع قوانین دارد زیرا 

 در میان باشد.یا مصلحتی عالی پای مفسده ای اهم 

که  قانون همچنین در نحوه بیان الفاظ مجازات یا عدم مجازات افرادتعیین مبنای قانونگذار کیفری در وضع قوانین و        

ری که می توان طو فسد به فاسد بوده کهدر مواردی با توجه به قاعده دفع اا غیر شفاف،،شفاف باشد یمبهم باشد یا صریح

اکراه بوده است و یا آنکه به ده اضطرار یا قاع به قواعد فقهی ای همچون توجه مستقیمبا وضع برخی مقررات کیفری،گفت 

به  قاعده عقلی اصولی دفع افسد به فاسد،قانونی طور غیر مستقیم مبنای وضع مقرره قرار گرفته است مثل جایی که با استناد 

 در ادامه به بررسی قانونگذاری حقوق کیفری با توجه به مبنای دفع افسدی می پردازیم.در مجلس تصویب شود.

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 

 دفع جرایم علیه امنیت .4-1

 

قرار گرفته است طوری  وجود امنیت و آسایش همواره به عنوان یک اصل اساسی و مهم در تمامی جوامع مورد توجه       

رشد  همه مردم به حساب آمده و از جمله فاکتورهایی است که برای شناخت توسه یافتگی یا عدم از نیازهای های اولیه که

ترین ترین و ضرورىامنیّت از مهمظر واقع می شود از این رو در ضرروت وجود امنیت همین بس که بدانیم یک جامعه مورد ن

به ایش خاطر سامان دهد. تواند امور دنیوى و اخروى خویش را با آساست و انسان تنها در پرتو آن مى نیازهاى زندگى بشر

رشد و تعالى آنان است، از  ةیجاد امنیّت در شئون مختلف زندگى مردم براى رسیدن به آنچه که مایاست که اهمین دلیل 

دلیل وجود اهمیت مفاهیم امنیتی است که قانونگذار به نظر می رسد به [ 7]حکومت اسالمى است مىوظایف اساسى و حت

برای وضع ایجاد نموده تا جایی که قاعده دفع افسد به فاسد  کیفری در خصوص جرایم امنیتی جایگاه ویژه ای را برای اعمال

ه ضرر و جرایمی است کنیز ش عمومی مقصود از جرایم علیه امنیت و آسای.از آن استفاده نموده استکیفری  برخی مقررات

نتیجه سوء آنها مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکت و تمامیت سازمان های سیاسی،استقالل و حیات اقتصادی و اعتبارات 

[ همچنین از جمله مصادیقی که برای جرایم علیه 6مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد]

به  و چون محاربه،افساد فی االرض یا مجازات به نفع یک دولت بیگانههرایمی به ج امنیت مورد اشاره قرار می گیرد می توان

بخش تعزیرات مصوب  502و ماده  92قانون مجازات اسالمی مصوب  286و  279که به ترتیب موضوع مواد  ضرر دولت دیگر

 اشاره نمود. 75

از این رو با تفکیک وجود مبنای دفع افسدی در برخی مواد قانونی موجود در عرصه حقوق کیفری قابل بررسی است        

و عناوین مجرمانه موجود در آن به بحث و بررسی  1375و قانون تعزیرات مصوب  1392میان قانون مجازات اسالمی مصوب 

 می پردازیم.پیرامون مبانی دفع افسد در وضع قوانین کیفری 

 

 

 با تاکید بر جرم افساد فی االرض 92. قانون مجازات اسالمی مصوب 4-1-1

 

از  286همانطور که گفته شد یکی از مصادیق اصلی و مهم در جرایم علیه امنیت،جرم افساد فی االرض موضوع ماده        

هرکس به »ج آن اینچنین اشعار می دارد که است.ماده در تعریف افساد فی االرض و نتای 92قانون مجازات اسالمی مصوب 

اخالل در  ب،یکشور، نشر اکاذ یخارج ای یداخل تیامن هیافراد، جرائم عل یجسمان تیتمام هیعل تیطور گسترده، مرتکب جنا

معاونت  ایکردن مراکز فساد و فحشا  ریدا ایو خطرناک  یکروبیو م یپخش مواد سم ب،یکشور، احراق و تخر ینظام اقتصاد

 یجسمان تیورود خسارت عمده به تمام ای یکشور، ناامن یدر نظم عموم دیشد اخاللکه موجب  یدر آنها گردد به گونه ا

االرض محسوب و به اعدام  یگردد مفسد ف عیفحشا در حد وس ایسبب اشاعه فساد  ای ،یو خصوص یاموال عموم ایافراد 

 «گردد یمحکوم م

مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است « وسیع»و « عمده»،«شدید»،«گسترده»که با کلماتی چون  قیود موجود در ماده       

حکایت از آن دارد که جرم افساد فی االرض و مصادیق آن دارای دامنه بسیار وسیعی است و از این رو امکان اینکه بتوان 

ستفاده از کلمات فوق در مقام قانونگذاری اتوان گفت رد. به همین دلیل می بسیاری از مجرمین را شامل آن دانست وجود دا

آن هم برای جرایمی که در حیطه کیفری نگاشته می شوند قابل بحث بوده و با چالش های فراوانی نیز رو به روست زیرا هیچ 

جازاتی چون تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند و این وظیفه در مواردی که با م

بردن ن[ بنابراین عدم توجه قانونگذار در هنگام نگارش ماده قانونی و به کار 8اعدام رو به رو می باشیم مضاعف می شود]
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عباراتی صریح و شفاف که بیانگر قصد صریح او باشد سبب ایجاد تفاسیر مختلف قضایی شده مثل آنکه یک مقام قضایی در 

دهم،آن را از مصادیق وسیع یا گسترده بودن جرم و افساد فی االرض تصور کند و دیگری صورت تکرار یک جرم برای مرتبه 

 با تکرار سومین بار همان جرم،مورد را از مصادیق افساد و در نتیجه اعمال ماده قانونی فوق نماید.

مل نموده و بدون توجه به ناآگاهانه عقانون مجازات اسالمی  286مطابق رویکرد اخیر باید گفت مقنن در وضع ماده        

کیفری بودن مقرره،اقدام به وضع قانونی کیفری با عبارات مبهم و غیر شفاف نموده است اما در مقابل این دیدگاه می توان 

قائل به وجود علم و عمد از سوی قانونگذار بود که بر این اساس می توان گفت مرجع تصویب ماده فوق،نه تنها عالم به عدم 

ه قانونی بوده است بلکه در صدور قانونی مبهم آن هم در نظام حقوق کیفری که دارای اصولی اساسی و مهم شفافیت ماد

است،عامد هم بوده است.وجود چنین دیدگاهی چالش برانگیز و بسیار بعید اما قابل تصور است هر چند که شاید تصور گردد 

مجازات معاون در جرم افساد فی االرض نیز همچون مجازات  286نکته دیگر آنکه وفق ماده از حکمت قانونگذاری خارج است.

ازات اعدام در نظر گرفته شده است.این در حالی است که اصل تناسب جرم و ر آن بوده است و در هر دو مورد مجمباش

اید مطابق با مجازات به عنوان یکی از اصول زیربنایی در نظام حقوق کیفری ایران مورد پذیرش قرار گرفته و وضع مجازات ب

جرم صورت گرفته از ناحیه متهم باشد و این اقدام نیز نشان از ناآگاهی قانونگذار به موازین شرعی و حقوقی است اما اگر 

مبنای دفع افسدی مورد توجه قرار گیرد و همچنین اعتقاد بر آن باشد که قانونگذار در وضع مقررات گوناگون حکیمانه عمل 

اقدامات دستگاه قانونگذاری را با نگاهی جدید و با توجه به رویکردهای نوین همچون نگاه دفع  می کند سبب خواهد شد تا

 فسدی مورد بررسی قرار داده و به نتایجی عادالنه تر دست یابیم.ا

 آنچه از قاعده دفع افسد به فاسد بدست می آید ما را به سمت انتخاب دیدگاه دوم متمایل می کند چهدر هر صورت        

اینکه اعتقاد بر آن است که قانونگذار حکیم بوده و هیچگاه قانونی خالف حکمت صادر نمی کند بنابراین صدور قانونی با الفاظ 

مبهم و غیر شفاف آن هم در سطح افساد فی االرض که دارای مجازات اعدام است اگرچه از نظر اصولی،مورد خدشه و اشتباه 

فسدی قابل بحث بوده و حتی توجیه پذیر نیز خواهد بود.به نظر می رسد مبنای دفع دیدگاه دفع ا خواهد بود اما مطابق

قانون مجازات،دلیلی مهم بر ابهام الفاظ موجود در آن است در نتیجه اینکه مقنن عباراتی چون  286افسدی در ماده 

برای آنکه از مفاسدی بزرگتر جلوگیری  را به کار ببرد و توضیح آن را بیان ننماید،اقدامی عامدانه است« عمده»یا « گسترده»

 نماید.

 

 

 13۷۵. قانون تعزیرات مصوب 4-1-2

 

وجود مبنای دفع افسدی نه تنها در قانون مجازات اسالمی به چشم می خورد بلکه در قانون تعزیرات نیز مقنن در مواردی از 

 رای وضع قانون استفاده نموده است.اقدام دفع افسدی ب

خارج از  ایاز دو نفر در داخل  شیب یتیشعبه جمع ای تیدسته، جمع ،یهر کس با هر مرام»اشعار می دارد  498ماده        

کشور باشد و محارب شناخته نشود  تیکه هدف آن بر هم زدن امن دیاداره نما ایدهد  لیتشک یعنوان ایکشور تحت هر اسم 

 «شودیبه حبس از دو تا ده سال محکوم م

اشاره دارد،صرف ایجاد یا مدیریت تشکیل یا اداره یک گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور ماده فوق که به موضوع        

ست بنابراین یک مجموعه برای اهداف امنیتی را قابل مجازات دانسته و محکومیت حبس را برای مرتکبین آن در نظر گرفته ا

منجر به بر هم خوردن امنیت کشور بشود تاثیری در وقوع جرم اخیر ندارد به  یک گروه در واقعیت اینکه تشکیل یا اداره

 498صرف ایجاد یا رهبری گروهی با وجود سوء نیت که اقدام علیه امنیت خواهد بود،کافی است تا موضوع ماده دلیل،همین 
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توجه نکرده و بر اساس پاره ای به وقوع بپیوندد.مالحظه می گردد مقنن در وضع مقرره به اصولی اساسی از حقوق کیفری 

مصالح و مفاسد،اقدام به تعیین مجازات برای اشخاصی نموده که به قصد بر هم زدن امنیت کشور گروهی را تشکیل می 

بودن جرایم دهند.اگرچه ایجاد یک گروه و مجازات آن بدون آنکه هدف مخربانه آن محقق شود به معنای عبور از اصل مادی 

سلب امنیت جامعه جلوگیری از ضوعاتی مهمتر توجه دارد که همان از آنجا که قانونگذار به مو ت ولیدر حقوق کیفری اس

می باشد با وضع قانونی که فاقد اصل کیفری مادی بودن جرایم است به این مهم دست پیدا می کند به همین دلیل است 

خواهد بود زیرا اعتقاد بر آن است که قانونگذار در  که مواخذه مقنن در وضع مقرراتی اینچنینی به دور از انصاف و عدالت

صدور احکام قانونی به حقوق انسانی اشخاص توجه داشته و دارد و از وضع مقررات کیفری که در بردارنده تعدی به حریم 

ه افراد علی الخصوص حریم خصوصی آنان است دوری می کند به همین دلیل در مواردی که الزم و ضروری است،تا حدی ک

.در حقوق اسالمی نیز برخی رفع ضرورت گردد مجاز به وضع مقرره ای خواهد بود که فاقد برخی اصول حقوق کیفری است

مقررات حقوقی یا کیفری به این امر اشاره دارد برای مثال یکی از پاسخ هایی که به مسئله چگونگی وضع قانون چند همسری 

قانون، صرفا تابع د در دفع افسد به فاسد است به این بیان که گفته می شود و جواز آن برای مرد داده می شود مبنای موجو

سلیقه و عالقه نیست که هرچه را خواستى حالل کنى و هرچه را خواستى حرام، و آن را قانون قرار دهى. بلکه در وضع قانون 

رابطه زناشویى  -اگر نگوییم تنها بُعد  -ترین بُعد با مطالعه بُعد جنسى که حیاتى که باید وضعیت واقعى را در نظر گرفت

اند کند. چه بسیار بودهرسد، این امر را تاریخ مردان ثابت مىیابیم که مرد، گاه با یک زن به بسندگى جنسى نمىاست، درمى

است و در تر از زن انگیزش مرد سریع یا اینکه  اندویى، روابط جنسى متعدد داشتهمردانى که در عین داشتن یک رابطه زناش

ردد در مالحظه می گ [9]کندیک زن، نیازش را برآورده نمىاى که بیشتر موارد نیاز جنسى مرد شدیدتر از زن است، به گونه

ی مثل چند همسری که قانونی اسالمی محسوب می شود براساس برخی مبانی از جمله دفع حقوق اسالمی نیز در موضوع

 افسد به فاسد وضع قانون صورت می گیرد.

ها از دسته یکیهر کس در »نیز در بیان مجازات اعضای غیر مدیر یا غیر موسس اشعار می دارد  75تعزیرات  499ماده        

 نکهیمگر ا گرددیبه سه ماه تا پنج سال حبس محکوم م ابدی تی( عضو498مذکور در ماده ) یتهایشعب جمع ای هاتیجمع ای

 «بوده است اطالعیثابت شود از اهداف آن ب

فوق،مبنای دفع افسدی را در دستور کار خود قرار ی نیز قانونگذار در جرایم عالوه بر فقد اصل مادی جرم،به لحاظ روان       

به اصل اصولی برائت که  گفت داده و بار اثبات ناآگاهی و عدم علم را بر دوش مرتکبین نهاده است بر این اساس می توان

متهم باید از او حمایت کند نیز در مواد فوق با متهمین همراه نخواهد بود.بنابراین این متهم است  عنوان مهمترین پشتوانه

 که باید ثابت کند عضو دسته یا گروهی که قصد بر هم زدن امنیت کشور را داشته نبوده است.

اخیر الذکر که به همکاری مرتکب قانون تعزیرات نیز به از مبنای دفع افسدی خالی نیست.ماده  508جرم موضوع ماده        

 یجمهور هیمتخاصم بهر نحو عل یبا دول خارج یگروه ایهر کس »با دشمنان اشاره می کند چنین اشعار می دارد که 

به »وجود قید « گرددیتا ده سال حبس محکوم م کیبه محارب شناخته نشود  کهیدر صورت د،ینما یهمکار رانیا یاسالم

جمله مواردی است که سبب تفاسیر متعدد از عبارت شده طوری که با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در ماده از « هر نحو

 515که بدون بیان مصادیق آن مورد نگارش واقع شده است.ماده « همکاری»نیز در تعارض قرار می گیرد همچنین است قید

ی بودن جرم و نحقوق کیفری به خصوص اصل قانوبا عدول از برخی اصول اساسی  508از قانون تعزیرات نیز مشابه ماده 

ر قانونگذاری قرار گرفته که جملگی حکایت از اهمیت پاره ای مفاهیم امنیتی د ات و همچنین اصل تفسیر مضیق،مورد مجاز

شته نگاه مقنن دارد.بنابراین جهت جلوگیری از برخی مفاسد مهمتر،برخی قواعد مسلم الزم االتباع در حقوق کیفری کنار گذا

 می شود و قانونی با حداقل شرایط الزم به تصویب مقنن می رسد.
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الزم به ذکر است در برخی مواد قانونی به وجود انگیزه برای امنیتی شدن یک جرم نیاز است این درحالی است که        

است معنا  نیجرم بد یدر رکن معنو زهیانگ ریاصل عدم تاثاساسا انگیزه هیچ تاثیری در تحقق اصل جرم ندارد در حقیقت 

و تحقق جرم به وجود  کیدانستن  یتیاز امن یبخش تیامن هیعل میندارد اما در جرا یریدر تحقق جرم تاث زهیکه اصوال انگ

 ینمونه م یمحسوب نشود.برا تیامن هیداده و اساسا عل تیماه رییکه بدون آن ممکن است جرم تغ یگردد طور یبرم زهینگا

به  کی)تحر512(،ماده یاذهان عموم شیکشور و تشو تیبرهم زدن امن زهیبا انگ یبه بمب گذار دی)تهد511مواد توان به 

از  (یاسیس تیبرهم زدن نظام و امن زهیبا انگ یداخل جی)جعل اسکناس را526کشور(،ماده  تیبرهم زدن امن زهیقتال با انگ

باشد،در جهات تخفیف یا موثر [ بنابراین تاثیر انگیزه بیش از آنکه در تحقق و ایجاد یک جرم 10]قانون تعزیرات اشاره کرد

تشدید یک جرم مورد استفاده خواهد بود اما در جرایم علیه امنیت تاثیر انگیزه به حدی است که سبب امنیتی دانستن فعل 

بدنبال آن تصور می شود قوه مقننه،نگذار دارد طوری که قانومی گردد و این مورد نشان از اهمیت جرایم علیه امنیت در نگاه 

به همین دلیل است که مقنن اقدام ده و آسایش جامعه را تامین نماید و هر اقدام علیه موضوعات امنیتی را دفع کر است تا

 قابل مجازات دانستهقانون تعزیران نیز می کند که صرف وجود قصد را  610به وضع مقررات دیگر در این زمینه مانند ماده 

 ندینما یاجتماع و تبان شتریب ایهر گاه دو نفر »اشعار می دارد  610.ماده و بر این اساس اقدام به تعقیب مجرمین می کند

که عنوان محارب  یدر صورت ندیفراهم نماارتکاب آن را لیوسا ایخارج کشور مرتکب شوند  ای یداخل تیبر ضد امن یمیکه جرا

مگر نه آن است که مجازات بر مبنای قصد درونی افراد « تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد بر آنان صادق نباشد به دو

مقنن اقدام به وضع چنین مقرره ای می کند که قصد افراد را هم قابل مجازات امری زشت و ناپسند تلقی می شود پس چطور 

است که می گوییم تصویب  دلیل صلحتی در کار باشد تا اقدام قانونگذار توجیه شود؛به همینبدانیم؟ به طور مشخص باید م

قوانین آن هم بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و صرفا رفع تکلیف،نه تنها زشت و قیبح است بلکه ایجاد کننده مفاسد 

نیز به حکمت  610ازات بدانیم بدون حکمت نیست.ماده بزرگتر نیز خواهد بود بنابراین اینکه قصد افراد را در مواردی قابل مج

قانونگذار اشاره نموده آنجا که صرف مجازات قصد را برای جرایم امنیتی جایز می شمارد.وجه استدالل دفع افسدی نیز از این 

زشت و ناپسند توجه به قصد آنان بدون آنکه آن را عملی کرده باشند بگوییم مجازات اشخاص بر اساس قرار خواهد بود که 

است همچنین عدم مجازات افرادی که قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخل یا خارج کشور را دارند فاسد است چه اینکه 

رفتار منفعالنه در تقابل با قاصدین امنیتی،سبب ایجاد ضرر و خسارت های زیادی به جامعه خواهد شد.واضح است که مفسده 

 یت بیشتری برخوردار است.دوم نسبت به مفسده اول از اهم

 

 

 دفع جرایم علیه اشخاص .4-2

 

است در مواردی مورد تعدی قرار گیرد  ت.هر کدام از ابعاد انسان ممکنشخصیت انسان دارای دو بعد جسمانی و معنوی اس

ناوینی ی عراز این رو قانونگذار اقدام به وضع مقررات مختلف برای حمایت از ابعاد وجودی انسان می نماید برای مثال جرم انگا

قانون مجازات اسالمی از جمله  245قانون تعزیرات یا قذف موضوع ماده  697و  608همچون توهین و افترا موضوع مواد 

موضوعاتی است که بیانگر حمایت مقنن نسبت به بعد معنوی انسان است یا وضع برخی مقررات دیگر نسبت به پرداخت دیه 

 به بزه دیدگان نشان از اهمیتی است که قانونگذار برای جسم انسان قائل است و از این رو دستور جبران خسارات وارده به آن 

 را صادر کرده است.

جرایم علیه اشخاص در این پژوهش مورد بحث قرار می گیرد،بررسی مبنای دفع افسدی  در قوانین کیفری آنچه در دفع        

محل بحث ما آنجایی خواهد بود که مکلف مجبور است برای ذیل مقررات مربوط به اکراه،اضطرار و دفاع مشروع است بنابراین 
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ل مجازات است برای مثال تصور کنید شخصی اکراه می شود و قاببوده حفظ جان اقدامی انجام دهد که در حالت عادی جرم 

تا از خانه الف سرقت کند طوری که اگر آنچه بر آن اکراه شده است را انجام ندهد مجبور خواهد بود تا یکی از افراد خانواده 

ا که از طرفی ورود خود را به قتل برساند.مالحظه می گردد که شخص با دو موضوع که هر دو فاسد هستند رو به رو شده چر

غیر قانونی به خانه دیگری و همچنین سرقت اموال امری فاسد و زشت و جزء محرمات الهی است که قانونگذار نیز برای آن 

رم قتل رساندن و از بین بردن یک انسان که منجر به ج ته است و از طرفی دیگر نیز به قتلمجازات قابل توجهی در نظر گرف

گردد بنابراین می گوییم شخص دچار تزاحم شده است.تزاحمی که راه خروج از آن امتثال یکی از و وقوع حرام الهی می 

دستورات شخص اکراه کننده است.سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که ارزش کدامیک از موضوعات اکراهی 

 بیشتر است؟جان اشخاص یا مال آنها؟ 

شمندی هر کدام از موضوعات مالی یا جانی ما را به این می رساند که بگوییم هر توجه به حکم عقل برای بررسی ارز       

از مواهب الهی و مادیات  ارد چه اینکه انسان زمانی قادر خواهد بود تاآنچه در مقابل جان انسان قرار بگیرد،ارزش کمتری د

در خطر باشد مال بدون ارزش خواهد بود چه  این دنیایی استفاده نماید که حیات او قطعی باشد بنابراین در صورتی که جان

دیگری،جان می تالش می کند تا تمام سرمایه خود را برای حفظ جان مصرف نماید از این رو در تقابل بین جان و مال داینکه آ

شده  مقدم است البته باید توجه داشت در صورتی که تزاحم میان دو مفسده از نوع تزاحم مالی باشد یعنی آنکه شخص اکراه

میان ضرر رساندن به مال خود و دیگری دچار تزاحم شود،بر او جایز نخواهد بود تا به بهانه تزاحم باعث ایراد ضرر به دیگری 

قیمتش را بدرد متوقف بر این باشد که االغ شخص دیگر را در خواهد اسب گراناى که مىمثالً اگر دفع جانور درندهشود 

را از دریدن اسبش منصرف کند، چنین اضرارى جایز نیست، هرچند قیمت اسب نسبت به  معرض درنده قرار دهد تا جانور

 [11]بزند. -هرچند یسیر  -تواند براى دفع ضرر از خود به دیگرى ضرر االغ قابل مقایسه نباشد؛ زیرا ضرر متوجه اوست و نمى

        

 

 

 92 قانون مجازات اسالمی 3۷۷و  3۷۵ ای دفع افسدی در اکراه موضوع موادمبن. 4-2-1

 

قانون مجازات اسالمی با عنوان اثر اکراه در مسوولیت کیفری،قواعد مربوط به اکراه در جرایم دارای مجازات  151اده م       

آن قانون و مواد بعدی آن ارجاع  375قصاص که بیشترین تاثیر را در جرایم علیه اشخاص از حیث جسمانی دارد به ماده 

 375 فری ناظر به دفع جرایم علیه اشخاص با توجه به قاعده اکراه در موادقانونگذار کی دفع افسدی بنایابراین  مداده است بن

 .قابل بررسی قرار می گیرد 92ات اسالمی مصوب ازقانون مج 377و 

 یشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم م یو مرتکب، قصاص م ستیکراه در قتل مجوز قتل نا»،375 مطابق ماده       

ر قتل مجوز در قتل نیست.برای مثال آیت اهلل سبحانی حفظه اهلل در این زمینه مطابق نظر مشهور فقهای امامیه اکراه د«گردد

فقهی اقدام  [قانونگذار کیفری نیز با عنایت به نظر مشهور12]اثر است و اکراه، مجوز قتل نیست اکراه در قتل فاقدمی فرماید 

همچون آیت اهلل است که برخی  به وضع مقرره کیفری در باب اکراه مبنی بر عدم جواز قتل اکراهی نموده است.این در حالی

مطابق رویکرد  و خوئی رحمه اهلل علیه اکراه در قتل را مجوز قتل دانسته و از باب تخییر و نه تزاحم جواز آن را صادر می کنند

جود ندارد ود و حرمت کشتن دیگری هیچ برتری وییر  است باید گفت از آنجایی که میان حفظ نفس خاخیر که قائل به تخ

و هر دو برابرند،شخص مخیر است یا جان خود را حفظ کند و یا از جان گذشته و جان دیگری را از خطر کشته شدن دور 

ه میان دو جان دیده نمی شود بلکه آنچه وجود دارد نماید بنابراین مالحظه می شود طبق نظر غیر مشهور نیز تزاحمی در اکرا

تخییر است به همین دلیل می توان گفت نه تنها قانونگذار کیفری که از نظر مشهور در اکراه در قتل تبعیت کرده است،از 
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فسد به فاسد مبنای دفع افسدی استفاده ننموده بلکه نظر غیر مشهور هم که اکراه در قتل را می پذیرد مبنایی غیر از دفع ا

و باب اصولی تزاحم دارد در نتیجه باید گفت اکراه در قتل ناظر به دفع جرایم علیه اشخاص بر مبنای دفع افسد به فاسد 

ازات اسالمی،مبنای دفع افسدی قانون مج 375نبوده و نیست به همین دلیل نمی توانیم بگوییم یکی از مبانی وضع ماده 

 است.

 377با این توضیح که در ماده  در مقابل در خصوص اکراه مادون نفس قانونگذار رویکرد دیگری را اتخاذ نموده است       

نظرات مختلف فقهی نیز « موجب قصاص اکراه کننده استاکراه در جنایت برعضو،»قانون مجازات اسالمی اشعار می دارد 

نفس را از باب اقوی بودن سبب از مباشر جایز می دانند بر این اساس اعتقاد موید همین نظر اتخاذی است و اکراه در مادون 

فلذا اگر که شامل نص نمی شود تنها قتل نفس بوده و غیر آن جرح و قطع دست امثال ایندو است  مورد نصّبر آن است 

است که قصاص از مباشر کسى دیگرى را مجبور نمود که به شخص دیگر جراحت وارد کرده یا دستش را قطع کند حکم آن 

که مکره )بصیغه اسم مفعول( بواسطه ساقط بوده و مکره )بکسر راء( را باید تقاص نمود زیرا سبب از مباشر اقوى است چه آن

که قطعا مباشر را  شود مخصوصا اگر اکراه به سر حدّ الجاء برسداکراه در جنب مکره )بصیغه اسم فاعل( ضعیف محسوب مى

[ از این رو اگرچه 14برخی در اکراه مادون نفس نیز همچون اکراه در قتل قائل به عدم جواز هستند] [13]کنندقصاص نمى

اکراه در قتل فاقد مبنای دفع افسدی است اما مقنن در مادون آن یعنی وارد کردن جراحت نسبت به اعضا از قاعده دفع افسد 

مجازات اکراه کننده دارد بر این اساس مبنای دفع افسدی در  د بهر صورت اکراه مادون نفس،اعتقابه فاسد استفاده کرده و د

 و کشته شدن خودمیان وارد کردن جرح به دیگری مورد اکراه واقع می شود ماده به این شرح خواهد بود که شخصی که 

ه دیگری ورود جراحت بباعث  دچار تزاحم می شود و نیاز به راهی برای خروج از تزاحم دارد بنابراین اگر برای رفع درماندگی

_ و  برخی معتقدند بواسطه اکراه مادون نفس،تنها یک حق برای آنکه خود زنده بماند،مجازات نخواهد شد توضیح آنکه شود

برای اکراه شده ایجاد می شود تا اگر خواست از آن استفاده نماید برای مثال گفته می شود اگر اکراه _ نه یک حکم تکلیفی

[ بدین 15از این حق استفاده نماید] (می تواند)یگری را قطع کن وگرنه تو را می کشم،شخص مکرَه کننده بگوید دست د

صورت که دست دیگری را قطع نماید و یا آنکه با عدم استفاده از حق خود،خودش را به دستان مرگ بسپارد! این در حالی 

ف ناظر به سلب نفس و طرف دیگر ناظر به قطع عضو است که دو طرف اکراه از شرایط یکسانی برخوردار نبوده بلکه یک طر

یا ایراد جراحت است بنابراین شخص می بایست با توجه به درجه اهمیت دو طرف اکراه عمل نماید از این رو قطع عضو برای 

و  به این امر 377مقنن در وضع ماده  نظر بر آن است که  ضروری خواهد بود به همین  دلیللب نفس الزم و جلوگیری از س

 توجه داشته و بر همین اساس اقدام به وضع ماده قانونی نموده است. مبنای دفع افسدی

 

 

و قانون سقط درمانی  ۷۵تعزیرات  92واد قانون مجازات اسالمی وع ممبنای دفع افسدی در اضطرار موض .4-2-2

 13۸4مصوب 

 

مسوولیت کیفری است اشعار می می به عنوان ماده عامی که در خصوص اثر اضطرار در قانون مجازات اسال 152ماده        

به منظور حفظ  یماریب ایطوفان، زلزله  ل،یس ،یآتش سوز لیالوقوع از قب بیقر ای یفعل دیهرکس هنگام بروز خطر شد» دارد

 نکهیمشروط بر ا ستیشود قابل مجازات ن یشود که طبق قانون جرم محسوب م یمرتکب رفتار یگرید ایمال خود  اینفس 

وجود مبنای دفع  «دفع آن ضرورت داشته باشد یمتناسب و برا جودبا خطر مو ینکند و رفتار ارتکاب جادیخطر را عمداً ا

لی و در سایر به عنوان حکمی ک 152افسدی در قوانین دارای اثر اضطراری به عنوان یکی از موانع مسوولیت کیفری در ماده 

دلیل اعتقاد به وجود مبنای گذار بیان شده است.الزم به ذکر است به عنوان مصداقی از اضطرار توسط قانون اد قانون تعزیراتمو
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دفع افسدی در مواد قانونی دارای حکم اضطراری از آن جهت است که دفع افسد به فاسد قاعده ای در جهت ارتکاب محرمات 

یگری برای خروج از آن وجود نداشته باشد.مطابق قاعده برای رفع ضرورت در است که راه چاره ی ددر شرایط اضطراری 

 تزاحم میان محرمات اقدام به دفع افسد نموده و از تزاحم خارج می شویم.

به عنوان شرایط الزم برای « خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع»و « حالت ضرورت»وجود عبارات جامع و مانعی از جمله        

قابل مالحظه است.ضرورت و خطر فعلی قریب الوقوع همانطور که به عنوان اوصاف قاعده اضطرار  152ارتکاب مفسده در ماده 

فاسد نیز تلقی می گردند چه اینکه در دفع افسد به فاسد نیز مکلف در شرایطی  شناخته شده است،وصف قاعده دفع افسد به

قرار می گیرد که راه چاره ای جز امتثال یکی از حکمین فاسد را نداشته و خطر و حالت ضرورت نیز به حدی است که زمان 

است اکتفا  دبه همان مفسده مهم که موجو کافی برای پیدا کردن راهی مباح یا غیر فاسد نیز وجود ندارد بنابراین ناگزیر است

قانون مجازات اسالمی با توجه به  152نماید و بوسیله آن دفع مفسده اهم نماید به همین جهت می توان گفت اگرچه ماده 

قاعده اضطرار مورد نگارش مقنن قرار گرفته اما وجود مبنای دفع افسدی نیز به عنوان یکی از دالیل یا حکمت های وضع 

عالوه بر حکم کلی اضطرار،مصادیق آن در قانون مقرره چه عالمانه و چه جاهالنه مورد توجه قانونگذار کیفری بوده است. این

در خصوص رَشا  592نیز بیان کننده مبنای دفع افسد به فاسد هستند در این خصوص می توان به تبصره ماده  75تعزیرات 

 ایپرداخت آنرا گزارش دهد  ایپرداخت رشوه مضطر بوده و  یدهنده براهرشو کهیدر صورت»اشاره کرد که اشعار می دارد

وجه استدالل دفع افسدی آن است که « گرددیمسترد م یخواهد بود و مال به و از مجازات حبس مزبور معاف دینما تیشکا

برخی مصالح مهمتر یا بگوییم پرداخت رشوه امری فاسد و مستلزم مجازات از سوی مقنن است اما ممکن است جهت رعایت 

دفع برخی مفاسد اهم،ضرورت پرداخت رشوه احراز شود که در چنین حالتی،مجازات رشوه دهنده مطابق تبصره منتفی خواهد 

فاسد مهمتر باشد مصداق دفع افسد به فاسد است و اگر جهت حفظ پاره ای مصالح اهم بود بنابراین اگر رشوه برای دفع م

م و مهم است.از مصادیق اضطراری که در قانون مورد اشاره قرار گرفته و ناظر به دفع جرایم علیه باشد،مصداق قاعده کلی اه

در خصوص کشتن  679به سقط جنین و ماده  راجع 623ماده اشخاص با توجه به مبنای دفع افسدی است،می توان به 

موجب  یگرید لیوسا ای هیواسطه دادن ادوهر کس به » 623اشاره کرد مطابق ماده حیوانات حالل گوشت متعلق به دیگران 

را داللت به استعمال  یاعامداً زن حاملهو اگر عالمًا و شودیسال حبس محکوم م کیزن گردد به شش ماه تا  نیسقط جن

 دثابت شوکه نیسقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر ا یو نیکه جن دینما یگرید لیوسا ای هیادو

بر این « مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. هیو در هر مورد حکم به پرداخت د باشدیمادر م اتیحفظ ح یاقدام برا نیا

اساس در صورتی که حفظ حیات مادر وابسته به سقط جنین باشد،اولویت قرار دادن حیات مادر توسط مکلف یا همان پزشک 

بنابراین پزشک در مقام تزاحم میان نجات جان مادر و جنین قرار می  مانعی برای اعمال مجازات قانونی دانسته شده است

گیرد و از آنجا که راهی جز نجات جان یکی از دو نفر ندارد،با توسل به قواعد اضطرار و دفع افسد به فاسد اقدام الزم را انجام 

اهگی امکان انجام سقط جنین در خصوص این شبهه که ممکن است گفته شود تا قبل از ولوج روح یعنی چهار ممی دهد.

هرگاه »قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد 718وجود دارد باز هم بر مبنای دفع افسدی و حالت اضطرار،مقنن در ماده 

بر این اساس  «شود یثابت نم هیدارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، د یمادر خطر جان یآن برا یکه بقا ینیجن

ضروری  نظرات فقهی نیز در این زمینه بیان کننده اقدام اولویت نجات جان مادر توسط مقنن مورد نظر قرار گرفته است.

گفته  بر این اساس برای رفع حالت اضطراری است به گونه ای که تاکید آن بر اولویت نجات جان مادر نسبت به جنین است

رستى وى در خطر جدّى است، قبل از ولوج روح، اسقاط جنین مانعى ندارد. لکن بعد از ولوج اگر حیات مادر و یا تند می شود

هاى ممکن باید صبر کنند و در صورت روح در صورتى که نتوانند جنین را در خارج از رحم حفظ کنند، تا آخرین ساعت

 [16]ر، حیات مادر مقدم استدوران امر، بین مرگ مادر و در نتیجه مرگ فرزند و یا مرگ فرزند و نجات ماد
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نیز در صورت وجود برخی موارد،اجازه سقط جنین را صادر کرده است.مطابق ماده  1384قانون سقط درمانی مصوب        

که  نیجن یماریب بر یمبن یقانون یپزشک دییسه پزشک متخصص و تأ یقطع صیبا تشخ یسقط درمان»واحده سقط درمانی 

مادر توأم باشد قبل از  یجان دیمادر که با تهد یماریب ایالخلقه بودن موجب حرج مادر است و ناقص ای یبه علت عقب افتادگ

وفق قانون « متوجه پزشک مباشر نخواهد بود یتیو مجازات و مسؤول باشدیمجاز م زن تیولوج روح )چهار ماه( با رضا

ر همین اساس مقنن سقط جنین را با رعایت شرایط مشارالیه،دفع برخی مفاسد با سقط جنین در نظر گرفته شده است که ب

ازات اسالمی مج 718قانون تعزیرات و  623توجه به مواد  ذکر است در تفسیر ماده واحده بال مانع دانسته است الزم به

 ضروری است.

که  یواناتیح ای یگریحالل گوشت متعلق به د وانیهر کس به عمد و بدون ضرورت ح»نیز مقرر می دارد  679ماده        

روز تا شش ماه  کیناقص کند به حبس از نود و  ایتلف  ایمسموم  ایرا بکشد شکار آنها توسط دولت ممنوع اعالم شده است 

از جمله مصادیقی که برای ماده « خواهد شد محکوم الیر ونیلیتا سه م الیو پانصد هزار ر ونیلیم کیاز  ینقد یجزا ای

مود،مثالی است که در آن خوف تلف شخص به علت گرسنگی وجود دارد و شخص مجبور است تا اخیر الذکر می توان بیان ن

با خوردن حیوان دیگری،از تلف جان خویش جلوگیری نماید بنابراین دو مفسده در اینجا قابل مالحظه است.نخست حرمت 

مکلف از نفس خود محافظت تصرف در مال دیگری و خوردن حیوان متعلق به غیر.دوم وجوب حفظ نفس طوری که اگر 

با استناد به مکلف،ننماید مرتکب ترک واجبی خواهد شد که نتیجه آن اضرار به او که حرام است نیز خواهد بود بنابراین 

قاعده اضطرار با خوردن حیوان دیگری برای رفع گرسنگی تا حدی که خوف تلف برطرف شود ادامه می دهد و از جنبه دفع 

 میان فاسد و افسد،با انتخاب فاسد از ارتکاب افسد جلوگیری می نماید.افسدی نیز در تزاحم 

 

 

 92قانون مجازات اسالمی  1۵۶مبنای دفع افسدی در دفاع مشروع موضوع ماده  .4-2-3

       

دارد،عنوان ز جمله عناوینی که در حقوق کیفری مورد بحث قرار گرفته و نزدیکی تنگاتنگی با قاعده دفع افسد به فاسد ا      

 دفاع مشروع است.در حقوق جزای عرفی در کنار عناوینی چون اضطرار و امر آمر قانونی از دفاع مشروع نیز به عنوان یکی از

که با زوال عنصر قانونى اند عواملى مجموعه علل موجهه جرم نام برده شده است که در تعریف علل موجهه گفته می شود 

نمایند و بدین سان، خود قانونگذار ارتکاب اعمالى را که در آن، ارتکاب آن را جایز اعالم مىجرم و دفع حرمت و ممنوعیت از 

قانون مجازات اسالمی به دفاع مشروع پرداخته و مقرر  156ماده  [17]شناسدم است مباح و بالمجازات مىشرایط عادى جر

خطر  ایدر برابر هرگونه تجاوز  یگرید ایتن خود  یآزاد ایدر مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال  یهرگاه فرد»می دارد 

در صورتی که شرایط  شود یشود که طبق قانون جرم محسوب م یمراحل دفاع مرتکب رفتار تیالوقوع با رعا بیقر ای یفعل

ضرورت داشته خطر  ایدفع تجاوز  یبرا یرفتار ارتکاب -دفاع را رعایت نماید،مجازات نمی شود که شرایط آن عبارتند از الف

تجاوز خود فرد و  ایخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه  -پ.باشد ییخوف عقال ایدفاع مستند به قرائن معقول  -ب.باشد

مداخله آنان در دفع تجاوز  ایبدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد  یدولت یتوسل به قوا -ت.صورت نگرفته باشد یگریدفاع د

ستدالل وجود مبنای دفع افسدی برای دفع جرایم علیه اشخاص اینطور خواهد بود که بگوییم وجه ا« و خطر موثر واقع نشود.

در مواردی ممکن است مکلف برای حفظ جان خود و اطرافیانش،در برابر مهاجم اقدام به دفاع نماید بر این اساس اگر برای 

تجاوزکننده به جان،مجازاتی برای مدافع قابل تصور شخص دفاع ناگزیر به تخریب مال مهاجم باشد،در صورت تخریب مال 

نخواهد بود در نتیجه برای جلوگیری از مفسده اهم که همانا از بین رفتن حیات انسانی است مرتکب مفسده مهم که حرمت 

ی حتی اگر گفته شود مال مهاجم محترم نیست باز هم استدالل به دفع افسد براتصرف و تخریب مال دیگری است می شود.
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اه دفاع نیز ارتکاب می داند تنها ر عقل حکم به دفاع می کند و دفاع مشروع قابل مشاهده است چه اینکه در بسیاری موارد

خواهد شد. از طرفی در داشته باشد،سبب تصدیق کالم تصور چنین امری بدون آنکه نیاز به بیان مثال  یک حرام است که

ه رابطه مهاجم و مدافع بنگریم،خواهیم دانست که میان کشته شدن مهاجم و اگر صرفا ب،جایی که دفاع مستلزم قتل باشد

کشته شدن مدافع،کشته شدن مدافع به مراتب مفسده دار تر و زیان بار تر از کشته شدن مهاجمی است که خود مقصر حادثه 

وان قاعده دفع افسد به فاسد یا بوده است و حرمتی برای جان و مال و ناموس مردم قائل نیست بنابراین با این رویکرد می ت

 [18محسوب کنیم] 156و ماده شر کمتر را به عنوان یک قاعده مبنایی برای اصل حقوقی دفاع مشروع 

 

 نتیجه گیری. ۵

 

حقوق مورد استفاده قرار گرفته تا آنجا که دفع افسد به فاسد به عنوان قاعده ای عقلی و اصولی در ابواب مختلف فقه و        

ذار در تدوین قوانین مختلف از جمله قوانین کیفری از آن استفاده نموده است.اگرچه در هیچکدام از مقررات کیفری قانونگ

به صراحت از قاعده دفع افسد به فاسد سخن به میان نیامده است اما مبنای دفع افسد ذیل قواعدی چون اضطرار،اکراه و 

ن رو می توان یکی از مبانی اصلی وضع مواد قانونی در زمینه های پیش دفاع مشروع مورد توجه قانونگذار واقع شده از ای

 گفته را دفع افسد به فاسد دانست.

عدول از برخی نظام قانونگذاری کیفری و در توجه به مبنای دفع افسدی آنچنان مورد توجه قانونگذار بوده که اثر آن در        

است به تعبیر دقیق قانون گذار در برخی از جرایم به خصوص جرایم  قابل مشاهده نیز اصول اساسی و مسلم حقوق کیفری

برخی اصول حقوق کیفری مانند اصل تفسیر مضیق  علیه امنیت و آسایش عمومی،با استفاده از قاعده دفع افسد به فاسد

ته است که اقدام او قوانین کیفری،اصل مادی بودن جرایم و اثبات بار اتهامی توسط مدعی العموم را به شکل حداقلی پذیرف

در این زمینه به جهت رعایت برخی مصالح و در نظر گرفتن مفاسد اهم که همان مبنای دفع افسدی است قابل پذیرش و 

علم و عمد باشد و چه از روی ناآگاهی،حکایت از اهمیت  ی دفع افسدی توسط قانونگذار چه از رویمعتبر است.پذیرش مبنا

خواهد داشت در حقیقت دفع افسد به فاسد مبنایی است پرکاربرد که می توان قواعد  این قاعده درعرصه حقوق کیفری

مختلف فقهی از جمله قاعده اضطرار یا اصل مهم دفاع مشروع را ذیل آن توجیه نمود از این رو می توان ادعا کرد دفع افسد 

در نظام قرار گرفته و به همین دلیل است که به فاسد به عنوان یک قاعده زیربنایی در حقوق کیفری مورد پذیرش قانونگذار 

 قانونگذاری،به مبنای دفع افسدی اگرچه غیر صریح توجه ویژه ای شده است.

وجود قاعده ای چون دفع افسد به فاسد نه تنها مانعی در تحقق عدالت کیفری است بلکه خود ایجاد کننده تاسیسات        

بود از این رو تمسک به قاعده دفع افسد جهت وضع قوانین جدید و به روز سبب  نوین و به روز برای حمایت از عدالت خواهد

عرصه کیفری را به دنبال خواهد  توسعه قانون عدالت محور شده و در نتیجه رشد و توسعه جامعه و نظام قانونگذاری در

 داشت.

است تا از این طریق به اهداف فوق رعایت شرایط الزم برای اعمال قاعده استفاده از قاعده دفع افسد به فاسد،مستلزم        

و در نتیجه اعمال دفع افسد،سبب استناد دفع افسدی بدون توجه به شرایط الزم برای ایجاد تزاحم دست پیدا کنیم بنابراین 

 ی عمل کردن اشخاص از جملهایجاد برداشت های مختلف و متعارض در وضع و یا اجرای قانون شده که نتیجه آن سلیقه ا

 مقنن،قضات و دستگاههای انتظامی است.

قوانین از این حیث که آنها را موضوعی بدانیم یا طریقی،تاثیر چندانی در مرحله قانونگذاری یا جعل احکام  توجه به       

ت چه اینکه اعتقاد به موضوعیت ضرورت اعتقاد به یکی از دو مبنای اخیر بدیهی اسقانونی ندارد اما در مرحله اجرای احکام،

قوانین خود موجبی است جهت محدودیت بیشتر در اجرای مفاد قاعده دفع افسد به فاسد حال آنکه طریقیت قوانین،با نگاه 
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ابزاری خود،راه را برای اعمال ضوابط دفع افسدی در مرحله اجرای احکام قانونی باز کرده و از این طریق،تحقق آرمان عدالت 

 حقوق علی الخصوص حقوق کیفری دست یافتنی تر خواهد بود. در عرصه
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