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 چکيده
در این بین پرسش های . امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتال در پرونده های قضایی است

اکراه بر استحقاق مسئولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکره، قابل مبتنی بر تاثیر 

از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد .طرح است

در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسالمی کشور . قانونی مهم خواهد بود

اکراه، رافع مسئولیت کیفری قتل اکراهی نیست ( قانون جدید 573قانون قدیم و ماده  122ده ما)

نظریه محقق خویی .لذا مکره مستحق قصاص است و مکره نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است

هنگامی که مکره عاقل و بالغ است، با ترسیم . در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است

تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن، ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع می داند و 

این در حالی است که . بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر می داند

مقاله، پس  در این.مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکره را مستحق قصاص می دانند

. از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژه های مشابه، قتل اکراهی، دسته بندی شده است

سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدالالت مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر 

محقق پس از آن، اختالف نظر . مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شده است

                                                                         .خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است

 قتل اکراهی، قصاص مکره، دیه قتل اکراهی، مقایسه مشهور و محقق خویی :يديکل واژگان
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 2 بيتا دستفرژ، 1جمال رضایی حسين ابادي

  ناستادیار دانشگاه تهرا 1

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندرعباس 1

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
    بيتا دستفرژ

beti.dastfarzh@yahoo.com 

 اکراه در قتل
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 مقدمه

یفری به عنوان سببی مسلم در رفع مسئولیت ک« رُفِعَ مَا استَکرَهُوا عَلَیه»به استناد دلیل روایی « اکراه»در مباحث فقهی، موضوع 

قاتل به عدم رفع مسئولیت کیفری « قتل اکراهی»مشهور فقها در . اما این قاعده در مورد قتل، چهره ای متفاوت دارد. محسوب می شود

 .شده اند

این است که فردی تهدید شود اگر شخص خاصی را به قتل نرساند، خودش و یا یکی از بستگان نزدیکش « قتل اکراهی»مفهوم 

 . البته در این تحقیق، اکراه با تهدید به قتل مکره مدنظر است. یا اینکه به مال یا آبروی او تعرض می شود به قتل می رسند و

به عبارت دیگر آیا شخص . حال بحث در این است که آیا اکراه در قتل، باعث رفع مسئولیت کیفری از شخص مکره می شود

. است و یا در فرض سوم، هیچ کدام قصاص نمی شوند و باید دیه پرداخت شود مکره، باید قصاص شود یا حکم قصاص، در مورد مکره جاری

 . حال اگر دیه الزم است، چه کسی باید دیه را پرداخت کند؛ مکره یا مکره و یا غیر این دو

مانند در بعضی احکام  –علی رغم وجود موارد اشتراکی  –در این مساله، بین نظریه مشهور فقهای امامیه و نظر محقق خویی 

قانون مجازات اسالمی جدید، مبتنی بر همین  573قانون مجازات اسالمی قدیم و ماده  122ماده . قصاص اختالف نظرهایی وجود دارد

 .نظریه مشهور است

با توجه به ابتالی محاکم کیفری به پرونده هایی با موضوع قتل اکراهی و نظر به اهتمام بلیغ شارع بر تحفظ حرمت دماء مسلمین 

خطیر بودن اصدار حکم قصاص نفس در این راستا، بررسی وجوه اختالف فقیه برجسته ای همچون محقق خویی با نظریه مشهور در این  و

مهم تر از آنچه گفته شد از آنجایی که نظام قانونی کشور در این خصوص مبتنی بر نظریه مشهور فقهاست، این . مساله، ضروری می نماید

 .عیت این مواد قانونی را به چالش می کشیداختالف به نوعی، مشرو

سپس نقش اکراه . در این مقاله پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژه های مشابه، قتل اکراهی دسته بندی می شود

. رجسته، گزارش خواهد شددر احکام قتل اکراهی و استدالالت مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه ب

 .پس از آن، اختالف نظر محقق خویی نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی می شود

 

 معانی و مفاهيم اکراه، اجبار، اضطرار از نظر فقها
ول و فروع فقهای عظام در آراء و فتاوی و عقاید خود اقوال گوناگونی در این مقوله بیان داشته اند و در ابواب فقهی، مشروحاً اص

 .مسایل را مطرح کرده و به نقد آن پرداخته اند

 .چیست، بعض حقوقدانان بزرگ اسالمی و فقهای عالی قدر در آثار خود تعریفی از آن ارائه  داده اند« اکراه»اما اینکه 

 :اصفهانی مرجع وقت تقلید شیعیان در وسیله النجات کتاب طالق می فرماید آیت اهلل

دیگری است بر ایجاد آنچه که به وجود آوردن آن را کراهت دارد با ترسانیدن بر ترک آن به اینکه چیزی را واقع  اکراه، وادار کردن

 (132ق، ص .ه 2533اصفهانی،  ).می سازد که برای او از نظر جان یا عرض ضرر دارد

 :می فرماید 4امام خمینی در تحریر الوسیله کتاب طالق مسئله 

است بر ایجاد آنچه که به وجود آوردنش را کراهت دارد با ترسانیدن بر ترک آن به اینکه چیزی را واقع اکراه، حمل کردن دیگری 

می سازد که برای او یا کسی که به منزله او و جاری مجرای او قرار گرفته ضرر دارد، مانند پدر و فرزندش از نظر جان، عرض یا مال به 

عده می دهد قادر باشد و او علم یا گمان داشته باشد که اگر نکند او انجام می دهد یا خوف آن شرطی که وادارکننده بر وقوع آنچه را که و

 (335، ص2533موسوی خمینی،  ).اگرچه ترساندن و تهدیدی واقع نشود –اگر مخالفت کند  –باشد اگرچه مظنون اضرار او 

از این دو عامل رافع مسئولیت سخن نگفته اند بلکه به ترادف  ر را مترادف ذکر کرده اند و در آثارشان به تفکیکفقها، اکراه و اجبا

یک در مقام بیان و شرح مسایل برخواسته اند و یا حتی عناوین ثالثه اکراه، اجبار و اضطرار را مخلوط نموده و بیان عقیده کرده اند که تفک

 .آن مشکل به نظر می رسد

 :می داند که جعفری لنگرودی از نظر فقهی، اکراه را عبارت از این

یک طرف عقد یا شخص ثالث، عاقد را وادار کند که تهدید اکراه کننده را از جهت بیم واقع ساختن خطر مهم و قریب الوقوعی »

خواه تهدید به حیات یکی از آنان باشد یا تهدید به عرض یا مال . صعودی یا نزولی یا همسرش باور کندرا نسبت به خود یا یکی از اقارب 

کراه باید طوری باشد که طبعاً شخص معقول و متعارف را تحت فشار قرار دهد از این جهت سن و جنس و خصوصیات شخص مورد آنان، ا

 (135، ص 2537جعفری لنگرودی، .)«تهدید در نظر گرفته می شود
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 :چنین تعریف می کنند (همان)هانصاری در مکاسب بیان داشته اند اکراه را از دیدگاه فقه امامیدی با استفاده از آنچه عالمه لنگرو

اکراه واقع می شود به اخافه اضرار بر ترک چیزی که تهدید به آن شده است، ضرری که بسته به جان یا مال یا عرض شخص »

 .یا کسان او باشد 2مُکَره

 (135همان، ص .)«بطوری که ضرر متوجه به آنان، موجب ضرر مَکرَهٌ عَلَیه و تألم او گردد

 :را منوط به شرائطی می دانند که ذیالً درج می شود« اکراه»گفته شد فقهاء و مشایخ عظام، تحقق  بنابراین آنچه

 تقارن تهدید و تخویف شخص مُکرَه با اکراه-2

زیان و آسیبی است که به وسیله اکراه کننده در صورت مخالفت مُکرَه بر او وارد خواهد گردید که تحمل آن بر »: هدیدمقصود از ت

 (137، ص 2531فیض، .)«ر است و فرق نمی کند که زیان جانی باشد یا ناموسی یا مالیاو دشوا

 :ترادف و افتراق بین اکراه و اجبار را یادآور شده و می گوید در بابانصاری عالمه 

معیار آن  از نظر عالمه انصاری آن نوع از اکراه مجوز محرمات شناخته می شود که در معنی و مفهوم اجبار به کار می رود و

است این مفهوم زمانی محقق می گردد که امکان گریز و خالص نباشد علیهذا چنانچه امکان رهایی باشد مصداق ( ناچاری)ضرورت و الجاء 

 . اکراه را ندارد

نظر به نحوی که مالحظه می شود، سلطه و خوف و تهدید مکره و اکراه با هم است ولی تهدید ساده که ضرر آن کم بوده باشد به 

 :بعض فقهاء موجب اکراه نیست کما اینکه محقق گوید

 (4ق، ص .ه2451عالمه حلی، .)«وَ ال یَتَحَّقَقُ االِکراهُ مَعَ الضَّررِ الیَسیر» 

لکن در تهدیدات و تخویفات و توعدات از »تهدید به قتل و جرح و اخذ مال درباره همه مردم موجب تحقق اکراه است »و البته 

فیض، ) «عرف»را به  سب وضعیت آنان فرق می کند و فقها در مرجع تشخیص آنموجب اکراه می گردد در اشخاص حکه درجه پایین 

 .واگذار می کنند (133، ص 2531

 .ا کمان مکره به اینکه در صورت عدم تمکین به امر مکره به آنچه که ترسانده به مرحله اجراء در می آیدعلم ی -1

 قدرت مکره بر ترساندن  -5

 :در این خصوص می گوید ید ثانیشه

 (241ق، ص.ه2425شهیدثانی، )«......قُدرَه المُتِّوعِد عَلی فِعل ما تَوَعَّدَ بِه.............. »

 :صاحب شرایح نیز تأکید می کند

 (4ق، ص.ه2451عالمه حلی، )«........کُون المُکره قادِراً عَلی فِعل ما تَوَعَّد بِهِ» 

عالمه انصاری در مکاسب این شرط را در وقوع بزه الزم می داند ولی . فشار مکره به ارتکاب فعل بزهکارانهعجز مکره در مقابل  -4

را بسنده می شمارد، ولی امام خمینی  (133، ص 2531؛ فیض، 255و  212ق، صص.ه2537انصاری، ) «عَدَم الطیب النفس»در امر حقوقی 

 :می داند و می فرمایدبا در نظر شیخ انصاری همه آن شروط را ضروری ن

مقرون بودن تهدید با اکراه الزم نیست بلکه کافی است دستور از طرف کسی باشد که شخص اکراه شده از وی بترسد و در »

 (115همان، ص ).«......صورت نافرمانی از شر و ضرر او ایمنی نداشته باشد

را به جهت سقوط تکلیف بر مکره ناشی از اختالل یا زوال در فقهاء در امور کیفری و نیز محرمات با حصول اکراه، سقوط مجازات 

 .اراده بیان کرده اند

ااَلِختیار، .........» :سید ابوالقاسم خوئی در شرایط ثبوت حد می گوید یات گوناگونی ابراز شده استالبته در این خصوص آراء و نظر

 (231، ص م 2173خوئی، .)«.......فَال حَدَّ عَلَی المُکرَهِ وَ نَحوَه

 :شهید اول فرماید

 (154ق، ص .ه2425شهیدثانی، .)«وَ یَتَحَّقَقُ االِکراه فِی الرَجُلِ فَید رَالحَّدَ عَنهُ کَما یَدرَأعَنِ المَرأه بِاالِکراه»

 :در تحریر الوسیله چنین مقرر شده است

کراه در طرف زن تحقق پیدا می نطور که ابر مرد مکره و زن مکرهه حدی نیست و در تحقق اکراه در طرف مرد شکی نیست هما»

 (273موسوی خمینی، بی تا، ص)«.کند

                                                           
1 - Personne  Violentee 
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را از نظر فقهی گاه مسقط عنوان جرم و رافع مسئولیت و مجازات می دانند که اقوال مذکور در فوق گویا « اکراه به جرم»بنابراین 

امل رافع مسئولیت محقق نمی گردد مثل مورد قتل عمد که اگر و مؤید به این معنی است ولی گاهی اکراه عنوان جرم را از بین نمی برد و ع

 .مکره اقدام به قتل عمدی کند مسئول است و مجازات خواهد شد

بیان عقیده و نظر شده در مورد اضطرار نیز آراء و عقاید قابل توجهی از ناحیه فقهای عظام « اکراه»به همان اندازه که در مورد 

 .ابراز گردیده است

با توجه به مصادیق و موارد زیاد آن و تنوع نمونه های این حالت، نظریات و عقاید بیشماری در « اضطرار یا ضرورت»در مورد 

در کتب فقهی با فتاوی گوناگونی روبرو هستیم که گاه مفصل و گاه مجمل بیان « اطعمه و اشربه»مثالً در مبحث . آثارشان مشاهده می شود

 .نظر شده است

 :می فرماید شهید اول در لمعه

جایز است به هنگام ترسیدن از تلف شدن یا ( از مردار و شراب و غیره)به هنگام ضرورت و ناچاری، خوردن محرمات 

 (112ق، ص .ه2425شهیدثانی، ....)بیماری

 محقق حلی می فرماید که آیا برای حفظ جان خوردن محرمات واجب است؟

حلی، : )اگر خوف تلف انسان باشد اجتناب از خوردن محرمات جایز نیست آری واجب است و: او از قول بعض فقهاء می گوید

 (231، ص 2531

 زیرا اجتناب از خوردن اعانت بر قتل نفس محترم است که به نص کتاب و سنت از آن نهی شده است

حلیت آن در مرحوم محقق حلی فروع بیشتری را در حالت اضطرار جهت صیانت از نفوس محترمه ذکر می کند و با حکم به 

 .حالت ناچاری، آنرا رافع مسئولیت کیفری معرفی می کند

 

 از نظر حقوقیاه، اجبار و اضطرار تعریف اکر
 .یافته و ذکر شود از نظر حقوق کیفری، الزم است ریشه این اصطالح باز« اکراه»قبل از ارائه تعریف 

ناپسند داشتن، دشوار داشتن، نفرت داشتن، دوست نداشتن، بیزار  از ریشه کُره و کَره، مصدری است به معنی اباء، مشقت،« اکراه»

و نیز کَره به فتح اول به معنی ناپسندی و مشقتی که از خارج بر انسان تحمیل و وارد گردد و  (314، ص 2553خوانساری و دیگران، ) بودن

 (5212، ص 2531اغب اصفهانی و دیگران، دهخدا، ر).می خیزد گفته می شود کُره به ضم اول به مشقتی که از درون انسان بر

 :دکتر ولیدی از دیدگاه حقوق کیفری اکراه را اینگونه تعریف می کند

اکراه عبارت از اعمال فشار مادی یا معنوی غیر قانونی بر دیگری است، به نحوی که او را بر خالف میل و به خاطر ترس از ورود »

 (213، ص 2575ولیدی، )«.حظه ای به انجام دادن کار یا ترک وظیفه ای وادار می کندصدمه به جسم و جان یا ضرر و زیان قابل مال

 :این گونه تعریف می کند اجبار مورددر  دکتر شامبیاتی

اجبار عبارت است از وارد نمودن تهدید و ارعاب نسبت به کسی جهت انجام دادن یا ترک نمودن فعلی و در این راه اجبار کننده »

 (77، ص2571شامبیاتی، )«.و معنوی برای نیل به اهداف خود استفاده می کنداز وسایل مادی 

 :حقوقدانان دیگر نیز هر یک به نوعی در مقام تعریف یا توصیف اجبار برآمده اند مثالً گفته شد اجبار

راهی برای او جز به حالتی اطالق می شود که مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که »

 (141، ص2531نوربها، )«.باقی نمی ماند( ارتکاب جرم)اجرای جرم 

 .اضطرار یا ضرورت یا ناچاری در حقوق ایران به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده جرم شناخته شده است 

 :اضطرار یا ضرورت در اصطالح عبارت است از

وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که با وصف حالت ناچاری و ناعالجی در امری که در آن تهدید 

را انجام می دهد و از مواردی است که محرمات بدان مباح و واجبات حرام می  علیرغم میل باطنی از روی قصد آن« رضا»فقدان 

 (155-33، ص2575جعفری لنگرودی و دیگران، ).گردد

 یفی از اضطرار ارائه گردیده است؟اکنون باید دید در حقوق جزا چه تعر

عبارت از پیش آمدن وضعی است »: دکتر عبدالحسین علی آبادی در حقوق جنائی خود حالت اضطرار را اینگونه تعریف می کند

 (123، ص 2531علی آبادی، ) «.که نگاهداری حقوق و یا مالی مالزمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و بالنتیجه ارتکاب جرم دارد

 :یا حالت ضرورت آنگاه حادث می شود که و
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وقتی شخص در خطر شدید قرار می گیرد که او را مشخصاً تهدید می کند ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل »

 (111، ص2531نوربها، )«.مجرمانه ای شود به خاطر اینکه با خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد

اضطرار، از مرز رضای عادی و سالم، رد می شود لکن به مرز اکراه نمی » :شک اتفاق نظر آنان را می توان دریافت که ولی بدون

 (115، ص 2573جعفری لنگرودی، )«.رسد، اکراه مافوق اضطرار است

 انواع اکراه
 :که ذیالً بیان می گرددتوجهاً به تعریف اکراه و شرایط مقرر قانونی اکراه در صور گوناگون ظهور پیدا می کند 

 اکراه مادي -1
 :اکراه مادی عبارت است از

وادار کردن کسی به انجام فعل یا ترک وظیفه ای، از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء اکراه »

 (33، ص2571شامبیاتی، )«شده

اعمال فشار و زور از نظر فیزیکی و مادی او را به فعل  در این نوع اکراه شخص مکره علیرغم میل باطنی خویش با تحمیل مکره و

 :قانون تعزیرات اسالمی را شاهد آورد که مقرر می دارد 221مجرمانه یا ترک فعلی وا می دارد، در مورد اکراه مادی می توان ماده 

دهد یا نوشته و سندی را امضاء یا هرکس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی ب»

 1«.مهر کند و یا سند یا نوشته ای را که مال خود اوست و یا سپرده به اوست به وی بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 اکراه معنوي -2
ال آن به انجام یا ترک فعل اکراه معنوی عبارت از این است که شخص دیگری را از تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو و امث

 :ا را می توان ذکر کرد، این ماده مقرر می دارد.ت.ق 225وادار کند شاهد مثال قانونی در این خصوص ماده 

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبروئی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان »

 .او نماید

ه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده باشد یا ننموده باشد به مجازات شالق تا اعم از آنک

 5«.ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد 74

 اکراه قانونی -3

 :اکراه قانونی عبارت از

 (37، ص2571امبیاتی، ش)«.اکراهی است که از طرف مقام صالحیتدار صورت گیرد»

در این صورت فعل ارتکابی جرم شناخته نمی شود و برای مکره کیفری متصور نیست مثالً هرگاه کسی به علت شرب خمر طبق 

ضربه تازیانه محکوم گردد مأمور مجری که به دستور مقام قضائی مسئول اجرایی حکم شالق است مستوجب عقاب  35م به .ق 274ماده 

ا مقام صالح قانونی چنین دستوری را داده است و مأمور در محدوده قانون عمل نموده بنابراین مسئولیتی متوجه مکره مذکور نخواهد بود زیر

 . نیست

 اکراه غير قانونی -4
اکراهی است که از طرف مقام صالح قانونی صورت نگیرد بلکه از طرف یک شخص با تهدید علیه شخص دیگر محقق می شود و 

فیض، )«اکراه به ناحق»از این اکراه به . بدیهی است مکره، مسئول عمل ارتکابی است و کیفر، متوجه او باشد. ره را همراه داردزوال رضای مک

 .نیز یاد شده است (112، ص 2531

 اکراه کامل -5
 :عبارت است از اینکه(134، ص2531؛ نوربها، 114همان، ص )«اجبارآور –اکراه ملجی »اکراه کامل یا 

لذا این نوع اکراه که بیشتر حقوقدانان اهل سنت به کار می  (همان)«وری که مقتضی رضا و نیز اختیار است اثر می گذارددر ام»

 .است« رضا و اختیار»برند موجب زوال کامل 

                                                           
مجلس شورای اسالمی  1/5/2573قانون مجازات اسالمی مصوب  333این مطلب در ماده  – 23/3/2531مصوب ( تعزیرات)قانون مجازات اسالمی  - 1

ا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او هرکس با جبر و قهر ی»: چنین آمده

 «.ضربه شالق محکوم خواهد شد 74یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 
به « مالی»واژه « آبروئی»آمده اال اینکه بجای  2573ا مصوب سال .م.ق 331، این مطلب در ماده 23/3/2531مصوب ( تعزیرات)قانون مجازات اسالمی  - 5

 .کار گرفته شده است
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 اکراه ناقص -6

 (113، ص 2531فیض، )«غیر ملجی»اکراه ناقص یا 

اکراهی است که ترس از جان در آن نیست مانند زندان »قی است و آن با« قصد و اختیار»زایل می گردد ولی « رضا»اکراهی که 

 .یا اکراه در اقرار را می توان شاهد مثال آورد (143، ص 2531نوربها، )«موقت

ا جدید التصویب .م.ق 34در ماده « اجبار»و « اکراه»بنا به مراتب مذکور با توجه به تعاریف ارائه شده باید گفت ترادف اصطالحات 

 .مراد مقنن بوده که در کنار اجبار آورده است و ال غیر« اکراه تام»و یا « اکراه کامل»ا سابق همان .م.ق 11ده و ما

 ارکان اکراه
 :برای تحقق اکراه شرایط و ارکانی ضروری است که اجماالً در ذیل حصر می گردد

 .قابل تحمل نباشد« عادتاً»اعمال اکراه آمیز  -2

انی و مکانی ارتکاب بزه، سن و شخصیت و جنس مجرم و جلب نظر خبره جهت تبیین اینکه جرم عادتاً در این راستا موقعیت زم

 .قابل تحمل نیست نقش بسزایی دارد

 .حصول یقین بر مکره که در صورت عدم اطاعت از مکره، تهدید او عملی خواهد شد، در غیر این صورت اکراه مصداق ندارد -1

پس اگر احراز شود که مکره عنصر قدرتمندی در اعمال تهدید خود را دارا نیست، اکراه . د خود باشدمکره قادر به اعمال تهدی -5

 .محقق نمی گردد و نمی توان به این حالت استناد کرد

 ورود اضرار ناشی از اکراه با تهدید به مکره یا وابستگان او توسط مکره -4

چه اگر فعل و نتیجه ارتکاب عمل جرم نباشد، اکراه موردی نخواهد داشت عمل تهدیدآمیز مکره، منجر به عمل مجرمانه شود  -3

 .و تمسک به آن فاقد وجاهت قانونی است

و قابل اعتنا باشد مثالً تهدید کودک نسبت به بزرگسال قوی، « در هر شخص با شعور و عاقلی مؤثر افتد»الزم است که اکراه  -3

 .اکراه مؤثر نمی تواند باشد

را متضمن باشد زیرا همان گونه که در تعریف و مفهوم آن گفته شد در « قصد»آمیز در شخص مکره نباید سقوط عمل اکراه  -7

 .باقی است« قصد»زایل می شود ولی « رضا»اکراه 

 دیدگاه هاي فقهی ناظر بر اکراه در قتل

 دیدگاه هاي فقهی سه گانه و مستندات آنها -1

و مشابهی در نزد فقهای امامیه وجود ندارد، در کنار دیدگاه مشهور فقها، دو دیدگاه غیر در زمینه اکراه در قتل، دیدگاه یکسان 

نخست دیدگاه مشهور . کدام از این نظرات می تواند نتایج و ثمرات مفیدی را به دنبال داشته باشد مشهور نیز وجود دارد که تحلیل دالیل هر

 .و دیدگاه دوم و سوم در این زمینه پرداخته خواهد شدفقهای امامیه مورد تحلیل قرار می گیرد و سپس به د

 دیدگاه نخست( الف
مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد می باشند که هرگاه کسی، دیگری را به قتل انسان ثالثی اکراه نموده و او را تهدید نماید که در 

اکراه شونده، شخص ثالث را به قتل برساند، مجازات اصلی  صورت عدم قتل، وی را خواهد کشت، مجاز به قتل نخواهد بود و در صورتی که

 -433ق، صص .ه2421شهیدثانی، حلی و دیگران، ).قتل عمدی بر عهده اکراه شونده بوده، و اکراه کننده مشمول کیفر حبس ابد خواهد بود

؛ 13ق، ص.ه2425سبزواری، ).ماع نیز شده استاکثریت فقهای امامیه این دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده اند و درباره آن ادعای اج (45

 (233، ص2577طباطبائی، 

با این وجود، از دیدگاه هر یک از فقها، یکی از . دالیل روایی و غیر روایی متعددی مورد استناد این گروه از فقها قرار گرفته است

صیمری، ) برخی روایت ابوبصیر( 227فیض، بی تا، ص )«ءال تقیه فی الدما»گروهی روایت . دالیل از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است

را در این زمینه به عنوان مستند خود ذکر نموده  (11جزایری، بی تا، ص ) و گروهی نیز قاعده قبح ترجیح بال مرجح( 533ق، ص .ه2415

 .نخست دالیل روایی و سپس دالیل غیر روایی در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. اند

 مبناي روایی قول اول -

است در مورد ( ع)در زمینه ادله روایی، دو دسته روایات بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست روایت زراره از امام باقر 

ر زندان زندانی می شود تا د( آمر)مباشر کشته می شود و دستوردهنده »: کسی که به دیگری دستور می دهد تا دیگری را بکشد، فرمود

و نیز حبس ابد برای اکراه کننده، دو کیفر اصلی است که در ( مکره)ضمانت اجرای قصاص برای مباشر ( 53حرعاملی، بی تا، ص )«.بمیرد

 .اکثر کتب فقهی در این باره تعیین گردیده است
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نخست از آن . معاصر قرار گرفته استبا این وجود، داللت روایت فوق الذکر به موضوع اکراه در قتل، مورد مناقشه برخی از فقهای 

جهت که موضوع روایت در مورد آمر و مأمور بوده و شامل مبحث اکراه در قتل نمی گردد، زیرا چنان نیست که در هر موردی که دستور 

 ه اولیه بوده و از اینوجود دارد اکراهی هم وجود داشته باشد، دوم از آن جهت که حدیث رفع به مانند حدیث ال ضرر و ال حرج، حاکم بر ادل

، 2573، شوشتری مرعشی).رو حرمت قتل نسبت به اکراه شونده در اثر اکراه منتفی می شود، اما می تواند نسبت به اکراه کننده باقی بماند

 (214ص 

ما جعلت التقیه ان»: که فرموده اند( ع)گروه دیگری از روایات، مربوط به تقیه می باشد نظیر صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر 

تشریع تقیه از آن جهت بوده است که خون مسلمانان محفوظ بماند و هرگاه تقیه موجب پایمال : لیحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فال تقیه

در واقع، بدین شکل استدالل می گردد که هرگاه در ( 521ق، .ه2411کلینی، ) «شدن خون مسلمانی شود، استناد به تقیه مجاز نمی باشد

ه در اکراه در قتل، اکراه شونده بخواهد برای حفظ جان خود تقیه کند، سبب ریختن خون یک مسلمان خواهد شد و طبق این روایت، تقی

 (233؛ خوانساری، بی تا، ص 551مغنیه، بی تا، ص .)چنین موردی مجاز نخواهد بود

دگان در پاسخ به دیدگاه مشهور فقها در این زمینه بیان کرده اند که استناد به حدیث تقیه در موردی صحیح البته برخی از نویسن

است که شخصی برای حفظ جان خود به جهت تقیه به صورت عدوانی و ظالمانه بخواهد دیگری را به قتل برساند، در حالی که در موضوع 

از طرف دیگر، ( 213، ص2573مرعشی شوشتری، ).وانی نسبت به مقتول صورت نپذیرفته استاکراه در قتل از طرف اکراه شونده، ظلم و عد

هرگاه پای خون »برخی از محئدثین تعبیر دیگری را از روایت تقیه مطرح نموده اند که بر اساس آن، روایت مذکور چنین تعبیر می شود که 

برای حفظ جان است و هرکس بداند که وی را در هر صورت خواهند کشت  بنابراین دستور تقیه« در میان باشد تقیه موردی نخواهد داشت

این معنا با فلسفه وجودی تقیه سازگارتر است، زیرا تقیه دستوری است که برای حفظ جان  (521ق، ص.ه2411کلینی، ).نباید تقیه کند

 .کسی که تقیه می کند و نیز برای حفظ جان دیگری وضع شده است

ی فوق، برخی از فقها در زمینه این که اکراه، مجوز قتل نیست، ادعای اجماع به هر دو قسم منقول و محصل عالوه بر دالیل روای

در عین حال، به نظر می ( 213ق، ص.ه2425سبزواری، ).و برخی از فقها نیز نقل اجماع نموده اند (45-55، ص 2533نجفی، )نموده اند

در دهه های اخیر نشان می دهد که امروزه اجماع متقنی نزد فقها در موضوع اکراه در رسد که با توجه به طرح رویکردهای مختلف فقهی 

 .قتل وجود نداشته، و اجماع متقدمیت هم تحت تأثیر روایت های مطرح شده شکل گرفته باشد

 بر مبناي ادله عقلی -
؛ 142حلی، بی تا، ص. )ستناد کرده اندبرخی از فقها به دالیلی همچون قباحت ترجیح بال مرجح بودن امری از سوی شارع نیز ا

بر این مبنا، از آنجا که بین دو انسان شامل اکراه شونده و مقتول نباید قائل به استثناء شود، نباید اکراه را در قتل رافع  (227فیض، بی تا، ص

را از خطر ایجاد شده از سوی اکراه کننده  مسئولیت کیفری بدانیم، زیرا در غیر این صورت اکراه شونده با ارتکاب قتل نسبت به مقتول، خود

 .رهایی داده و در واقع امر، ارزش تمامیت جسمانی اکراه شونده نسبت به مقتول ترجیح داده شده است

 رویکردهاي غير مشهور( ب
قرار نداده و از  در مقابل دیدگاه مشهور فقهای امامیه که با تکیه بیشتر بر ادله روایی، از یک سو اکراه در قتل را مورد پذیرش

می داند، دو دیدگاه  –قصاص  –سوی دیگر، در صورت انجام عمل قتل از سوی اکراه شونده، وی را شایسته تحمل کیفر اصلی قتل عمدی 

ه کمک هر چند تالش پایه گذاران دو دیدگاه بر آن بوده است تا با تکیه بر مبنای اصولی و فقهی، ب. غیر مشهور نیز در این زمینه وجود دارد

برخی از فقها با استناد به اصل تخییر در زمان . اکراه شونده در قتل بشتابند، اما در عین حال، مبنای نظری آنها متفاوت از یکدیگر بوده است

 (21، ص 2573مرعشی شوشتری، ) و برخی با تکیه بر اقوائیت سبب از مباشر (24ق، ص .ه2415موسوی خوئی، )وجود دو تکلیف الزام آور

 .ادامه بحث به تشریح دو دیدگاه نظری فوق الذکر اختصاص یافته است. این زمینه ورود به بحث پیدا کرده اند در

 بر مبناي اصل تخيير -
هم  از لحاظ اصولی، هرگاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع، بلکه در مقام اجرا تعارض داشته به نحوی که امتثال هر دو با

برای مثال، هرگاه مأمور نجات غریق که موظف به نجات جان هر  (547، ص 2533محمدی، ).یگر تلقی می شوندممکن نباشد، مزاحم یکد

هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرای  غریقی می باشد در وضعیتی قرار گیرد که دو غریق همزمان با

در واقع، در مرحله تشریع تعارضی وجود ندارد و وی مأمور به نجات هر دو نفر بوده است، لیکن  .این وظیفه تزاحمی برای او رخ خواهد داد

رو هر گاه ترجیحی وجود داشته باشد با تکیه بر اصل تخییر می تواند یکی را نجات بدهد و  در مقام اجرا تزاحمی رخ داده است و از این

 .دیگری را رها سازد

با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت اکراه شونده، موضوع اکراه در قتل را از مصادیق باب تزاحم دانسته برخی دیگر از فقهای امامیه، 

اگر کسی دیگری را به »: آیت اهلل خویی در این زمینه مقرر می دارند. و اجرای اصل تخییر را از سوی اکراه شونده مجاز تشخیص داده اند
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قاتل قصاص و آمر حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نموده و به کمتر از قتل قتل شخصی امر نماید، و مأمور او را بکشد 

تهدید نماید بدون شک، قتل جایز نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و اکراه شده حبس ابد می شود، و اگر کسی دیگری را 

او را قصاص ( آمر)نه تو را می کشم، نظریه مشهور این است که همانند صورت اول اکراه به کشتن شخص نماید و به او بگوید او را بکش وگر

کرده و اکراه کننده را حبس ابد می نمایند، لیکن پذیرفتن نظریه ای مشکل است و بعید نیست که قتل در این صورت جایز باشد و بنابراین 

 (24ق، ص.ه2415موسوی خوئی، )«کننده محکوم به حبس ابد می شودقاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و اکراه 

ایشان در ادامه به دلیل مشهور اشاره می کنند که مشهور استدالل کرده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود، زیرا حدیث رفع 

س پاسخ می فرمایند که چون عمل قتل در این اکراه، در مقام امتنان بوده و اجرای آن در این زمینه خالف امتنان بر مقتول خواهد بود و سپ

توضیح آن که حرمت قتل نفس با وجوب حفظ نفس تزاحم می کند . صورت بر قاتل حرام نبوده بنابراین حدیث رفع اکراه جاری نخواهد بود

بنابراین . به قتل برساند و چون ترجیحی بر وجوب حفظ ندارد، اکراه شونده مخیر است بین آن که جان خود را حفظ نموده و یا دیگری را

هر کدام را که انتخاب کند عملی خالف شرع انجام نداده و قتل وی مصداق از روی ظلم و عدوان نخواهد بود و نباید بر آن قصاص مترتب 

 (23مان، ه).گردد و فقط از جهت اجتناب از به هدر رفتن خون مسلمان، اکراه شونده عهده دار یا ضامن پرداخت دیه مقتول خواهد بود

برخی دیگر از فقها با تکیه بر این استدالل که حفظ نفس در صورت اکراهی که . دیدگاه فوق نیز با انتقاداتی مواجه شده است

باعث قتل کسی می شد را مانع وجوب حفظ آن برای مرتکب دانسته اند مبنای نظری دیدگاه فوق را نپذیرفته اند، و عالوه بر این، ثبوت دیه 

برخی دیگر از نویسندگان ( 214، ص 2573مرعشی شوشتری، .)ب قتل را در تعارض حکم جواز آن از سوی شارع قلمداد کرده اندبرای مرتک

نیز در این زمینه بیان نموده اند که اختیار ناشی از تزاحم در صورتی جاری می شود که ترجیحی برای یک طرف وجود نداشته باشد در 

در ( شرح قانون مجازات اسالمی) .ل، روایت وارده در این زمینه کشته شدن اکراه شونده را ترجیح داده استحالی که در موضوع اکراه در قت

این میان برخی از حقوقدانان نیز در برابری مباشرت اکراه شونده در قتل دیگری با فراهم کردن موجبات کشته شدن خود وی در نظریه 

 (512ص ،2531صادقی، ).فوق، اعالن تردید نموده اند

 بر مبناي اقوائيت سبب از مباشر -
و علت، « شرط»، «سبب»آخرین دیدگاهی که در نفی مجازات قصاص اکراه شونده، مطرح گردیده، با تکیه بر نقش های متفاوت 

ماع سبب و مباشر این دیدگاه، رابطه اکراه کننده و اکراه شونده و آمر و مأمور را مرتبط با مسأله اجت. نظریه خود را تبیین نموده است

از اینرو، در حالت امر به قتل به . دانسته، و مسئولیت کیفری سبب و مباشر را بسته به تأثیر متفاوت آنها در ایجاد جنایت تعیین نموده است

در حالت لیکن . ضعیف تر بوده، قصاص یا دیه را بر عهده مباشر قتل قلمداد نموده است( مأمور)از مباشر ( آمر)جهت آن که نقش سبب 

، کیفر اصلی قتل عمدی را شایسته اکراه کننده (اکراه شونده)نسبت به مباشر ( اکراه کننده)اکراه در قتل، با توجه به اقوی بودن نقش سبب 

این نظریه پس از تبیین مفاهیم علت، سبب و شرط، بیان می دارد که در هر موردی که  (221، ص2573مرعشی شوشتری، ) .دانسته است

لیکن در زمینه سبب، به احکام و آثار متفاوت با توجه به تأثیرات متفاوت  .ود داشته باشد ضمان قصاص یا دیه بر عهده او خواهد بودعلت وج

در این دیدگاه، به طور کلی برای اسباب چهار درجه متفاوت تعیین نموده که بر این مبنا مسئولیت . اسباب در هر مسأله قائل شده است

درجه نخست در این نظریه به نقش سبب در مواردی مانند امر و دستور . بق با هر درجه، مختلف و متفاوت تعیین می گرددکیفری آنها مطا

خیلی ضعیف بوده، مجازات ( مأمور)به قتل دیگری دانسته شده است که با توجه به این که نقش سبب در این حالت، نسبت به مباشر 

. د بود و احادیث وارده نیز چنین مأموری را شایسته قصاص و آمر را مستحق حبس ابد دانسته استقصاص یا دیه بر عهده مباشر قتل خواه

بر این اعتقادند ( ره)در این باره آیت اهلل مرعشی . درجه دوم سبب، مربوط به حالتی است که همراه امر به قتل دیگری، اکراه نیز وجود دارد

و نیز . برای آن تعیین نمود( اکراه شونده)در قتل، مسئولیت بیشتری نسبت به مباشر ، (اکراه کننده)که باید به دلیل نقش قوی سبب 

درجات سوم و چهارم اسباب را شامل مواردی دانسته اند که به دلیل جهل و عدم اطالع مباشر جرم، و نیز علم و اطالع اسباب، نقش اسباب 

بر عهده اسباب خواهد بود، مانند کسانی که نزد قاضی ( قصاص یا دیه)یفری اصلی قوی تر از مباشر جرم بوده و در این موارد نیز مسئولیت ک

به دروغ شهادت دهند و قاضی در اثر شهادت دروغ شاهدین، شخص را محکوم نماید که در این حالت نقش شاهدین دروغ به عنوان اسباب 

محکوم گردند؛ و یا مانند آن که شخصی طعام را مسموم نماید و آن  بوده و بنابراین، باید شاهدین به قصاص یا دیه( قاضی)قوی تر از مباشر 

به دلیل عدم ( مهمان)را نزد وی قرار دهد و مهمان بدون اطالع از مسمومیت غذا آن را بخورد و بمیرد که در این حالت نیز نقش مباشر 

این نظریه با تأکید بر . قصاص یا دیه را خواهد داشت اطالع از وضعیت غذا از نقش سبب ضعیف تر گردیده و از اینرو سبب مسئولیت کیفری

ضرورت تفکیک حاالت اول و دوم در درجات اسباب، بر این اعتقاد است که حکم قصاص که برای مأمور در نظر گرفته می شود، برای اکراه 

کیفر قصاص یا دیه بر عهده او تعیین می  ،(اکراه کننده)شونده جنبه شرعی نداشته بلکه در مورد اکراه در قتل، به دلیل اقوی بودن سبب 

 (215همان، ص).گردد
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نخست آن که در ارتباط با امتنانی بودن حدیث . سپس ایشان در ارتباط با ادله مشهور فقها چندین نکته مهم را مطرح می کنند

راه شونده می باشد و شامل افرادی غیر از رفع بیان می دارند که هر چند این حدیث در مقام امتنان بوده لیکن در مقام امتنان نسبت به اک

 .از اینرو برای این که در موضوع مورد بحث، از حدیث رفع اکراه استفاده نشود باید دلیل دیگری وجود داشته باشد. اکراه شونده نمی گردد

ه امر آمده است و امر در مورد صحیحه زراره و در زمینه لزوم قصاص مأمور نیز ایشان اعتقاد دارند که در حدیث مذکور، کلم

در مورد روایات تقیه . اطالقی نسبت به حالت اکراه نداشته و چنان که بیان گردید دو حالت متفاوت بوده که دارای آثار مختلف نیز می باشند

را به قتل برساند؛ نیز ایشان بر این اعتقادند که این احادیث در صورتی وارد بر موضوع است که کسی بخواهد به خاطر تقیه، انسان دیگری 

مانند فردی که در یک جمع کافر است و برای این که ثابت کند مسلمان نیست برای حفظ جان خود مسلمان دیگری را به قتل برساند، که 

مقتول این قتل یک قتل عدوانی بوده و بنابراین تقیه در آن جاری نمی شود لیکن در زمینه اکراه در قتل، در واقع عدوان و ظلمی نسبت به 

از سوی اکراه شونده صورت نمی گیرد و با توجه به این که ظلم و عدوان اصلی از سوی اکراه کننده صورت می گیرد از مصادیق اقوی بودن 

 (212همان، ص).سبب از مباشر بوده و بنابراین باید اکراه شونده از مسئولیت معاف گردد و اکراه کننده به قصاص یا دیه محکوم گردد

 رویکرد تقنينی در قبال اکراه در قتل بررسی -2
بررسی مقررات ناظر بر اکراه در قتل در دوران پس از انقالب اسالمی نشانگر تبعیت قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری از نظریه 

اکراه مجوز قتل »: مودمقرر ن 2532قانون حدود و قصاص مصوب  4برای نخستین بار، قانونگذار در ماده . مشهور فقهای امامیه می باشد

نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می 

ازات اسالمی قانون مج 122ماده . ، قانونگذار در کنار اکراه به قتل، دستور به قتل دیگری را نیز اضافه نمود2575در اصالحات سال « .گردد

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به »: پیشین مقرر نمود

 قانون مجازات اسالمی مصوب« .قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند

به مانند قانون حدود و قصاص و با تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه مقرر نموده  573نیز با مختصر تغییراتی و در قالب ماده  2511

از طرف دیگر، قانونگذار در « اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود»: است

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب »: ا مقرر نموده است.م.ق 573ا و در تعارض با مبنای نظری ماده .م.ق 577ماده 

 «.جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود

راه در قتل را بر اساس ادله روایی و ا دیدگاه مشهور فقهای امامیه بوده که اک.م.ق 573توضیح بیشتر آن که مبنای نظری ماده 

را در این زمینه مورد پذیرش قرار نمی دادند، به ( اکراه شونده)غیر روایی، رافع مسئولیت کیفری نمی دانسته و چون اقوی بودن سبب 

ا نیز .م.ق 571اده در صورتی که همین مبنای نظری در موضوع م. قصاص اکراه شونده و نیز حبس ابد برای اکراه کننده حکم می کردند

اکراه کننده اکتفا نماید، لیکن قانونگذار در این زمینه در مورد پذیرش قرار می گرفت الزم بود که قانونگذار به تعیین مجازات حبس ابد برای 

قتل بوده تبعیت  وم که قائل به اقوائیت سبب از مباشر در موضوع اکراه درمورد بررسی قرار گرفت از دیدگاه سمیان سه رویکرد فقهی که 

دیدگاه آیت اهلل خویی نیز که به عنوان طراح رویکرد دوم فقهای امامیه شناخته می شود، همان عدم کیفر قصاص و تعیین . نموده است

دانان پر واضح بود که پذیرش دو دیدگاه متفاوت فقهی در وضع دو ماده قانونی با انتقاد حقوق. مجازات حبس ابد برای اکراه کننده بوده است

 . نیز مواجه گردد

قانونگذار با حذف عبارت دستور به قتل دیگری، قائل به . تغییر دیگری را نیز به خود دیده است 2511ا مصوب .م.ق 573ماده 

متشتت آراء فقهای امامیه نیز در زمینه یکی بودن مجازات آنها متفاوت و . تفکیک کیفر آمر و دستوردهنده با اکراه کننده به قتل بوده است

اکثر فقهای امامیه در کتب فقهی خود، کیفر آمر و اکراه کننده به قتل را یکسان دانسته و از اینرو برای هر دو، مجازات حبس ابد . می باشد

ل در نظر گروهی دیگر از فقها، ذکری از دستوردهنده و آمر به میان نیاورده و صرفاً مجازات حبس ابد را برای اکراه کننده قت. تعیین کرده اند

برخی دیگر از فقها نیز با ارائه دالیل متعدد، بر این اعتقادند که باید تفکیک مجازات اکراه ( 171موسوی خمینی، بی تا، ص ).گرفته اند

د کننده و آمر را مورد پذیرش قرار داده و به طور کلی تعیین مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، فاقد مستند شرعی بوده و کیفر حبس اب

به  573در هر حال، قانونگذار با رویکرد جدید خود در ماده ( 34، ص 2573مرعشی شوشتری، ).صرفاً شامل آمر به قتل دیگری گردد

اقدامی که سبب می گردد که از این پس، دستور به قتل دیگری در . تفکیک این دو عنوان مجرمانه نظر داشته و آن را عملی ساخته است

   .می و تکلیفی به تبعیت از مافوق خود ندارد، تنها تحت عنوان معاونت در قتل قابل تعقیب و مجازات باشدمواردی که مأمور الزا
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 نتيجه

، فقهای امامیه با یکدیگر (مباشر)و اکراه شونده ( سبب)در موضوع اکراه در قتل و نیز در زمینه تعیین مسئولیت کیفری اکراه کننده         

ی امامیه با استناد به دالیل روایی و غیر روایی اعتقاد دارند که اکراه شونده، مجاز نیست تا با استناد به گروهی از فقها. اختالف نظر دارند

اکراه شونده یا باید در مقابل اکراه کننده از خود دفاع نماید و یا کشته شدن . حالت اکراهی که به آن دچار است، فرد ثالثی را به قتل برساند

این دیدگاه که مشهور فقهای امامیه به آن تمایل دارند همواره در ادوار قانونگذاری پس از انقالب، . جیح دهدخود را بر کشتن دیگری تر

برخی دیگر از فقها با تأکید بر وضعیت اکراه شونده، و با استناد به اصل تزاحم، عدم توانایی اکراه شونده . مورد تبعیت قانونگذار نیز بوده است

ی حرمت قتل دیگری و وجوب حفظ نفس را تبیین نموده اند و از اینرو، ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده را مجاز در رعایت دو حکم الزام

گروهی دیگر از فقها در این میان نقش اکراه . دانسته و به پرداخت دیه محکوم نموده اند و اکراه کننده را شایسته کیفر حبس ابد دانسته اند

نگ تر از اکراه شونده دانسته اند و با استناد به اقوانیت سبب از مباشر، اکراه شونده را از هرگونه کیفر معاف نموده کننده را در ایجاد قتل، پرر

را بر عهده اکراه کننده قرار داده اند؛ رویکردی فقهی که پاره ای از حقوقدانان نیز به آن متمایل ( قصاص)و مجازات اصلی قتل عمدی 

توضیح آن که اگر چه مقنن در ادوار . به آن متمایل شده است 577نیز در ماده  2511جازات اسالمی مصوب گردیده و مقنن در قانون م

مختلف قانونگذاری، به طور کلی از دیدگاه مشهور تبعیت نموده و اکراه در قتل را مجوز قتل دیگری نمی داند لیکن در قانون مجازات جدید 

 .، متمایل به دیدگاهی گردیده که کیفر قصاص را بر عهده اکراه کننده قرار می دهد573 در تعارضی آشکار با رویکرد خود در ماده
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