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قتل عمد اضطراری از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری


اشرف عبدالمالکی ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت5031/30/03 :؛ تاریخ پذیرش)5031/31/31 :

چکیده
اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرر
شود .وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر میگردد؛ یا اطاعات از قانونگذار و یا آسیب رساندن بره مرال
غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجا ارتکاب جر  .اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمیباشد .فقها بره منظرور
اثبات این ادعای خود به قاعدهی «التقیه فیهافدمه » ،استناد نمودهاند .بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست ،زیررا علرت واجرب
شدن تقیه محفوظ بودن خونها است .البته فقها از استثنائاتی سخن میگویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل مریگرردد .در
مقابل حقوقدانان با آن که مادهی  511قانون مجازات اسالمی به طور مطلق ،اضطرار را مانع مجازات میداند ،نظری مشابه فقهرا اتخرا
نمودهاند البته با استداللهایی متفاوت .بسیاری از حقوقدانان ،اضطرار را مجوز قتل نمیدانند همانگونه که اکراه را مجروزی بررای قترل
نمیدانند .در این تحقیق تالش بر این شده است که نظرات فقها و حقوقدانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قترل عمرد اضرطراری
بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوقدانان.

کلیدواژگان
اضطرار ،اکراه ،سقط جنین ،قتل عمدی.

 مسئول مکاتبات :دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ،گروه حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،قم ،ایران ،رایانامهleili_abdolmaleki@yahoo.com :

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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مقدمه
ضرورت و اضطرار دو اصطالحی است که در حقوق کیفری مورد توجهه قهرار گرفتهه انهد .برخهی
حقوقدانان این دو حالت را مشابه تلقی نموده اند و برخی بهین ایهن دو حالهت قائه بهه تفکیه
می باشند .این دو واژه در فقه امامیه و حقوق جزای ایهران در یه

معنها بهه کهاربرده شهده اسهت.

اضطرار از مقوالتی است که در کتاب و سنت مورد اشاره قرار گرفته و فقها بهر آن ادعهای اجمها
نمودهاند و از منظر عق نیز برای کیفر مضطر فایدهای متصور نیست .قهانون مجهازات اسهالمی در
ماده  251به ضرورت اشاره کرده است .اضطرار در حقوق ما و اکثر نظامهای حقوقی دنیها از زمهره
عوام موجههی جرم (عل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب میشود.
در فقه جزایی ،اضطرار موجه

زوال حکهم شهرعی اسهت .بنهابراین هرگهاه تبعیهت از حکهم

قانون گذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند ،وجوب آن برداشته می شود .آیات و روایات مختلف
بر این نکته تأکید دارند که ارتکهاب عمه حهرام از روی اضهطرار و ناچهاری موجه
مرتک

مسهئولیت

نمیگردد.

اضطرار در قت به طور مجزا مورد بحث فقها قرار نگرفته اسهت امها برخهی از فقهها در ضهمن
مباحث فقهی به این موضو پرداخته و اصهوالا اضهطرار را مجهوزی بهرای ارتکهاب قته عمهدی
ندانستهاند .قاعده اضطرار در موارد جرائم علیه اشخاص حائز اهمیت مهیباشهد .بها ایهن حهال در
خصوص تعرض نسبت به جان علیالخصوص قت  ،در کت

حقوقی به ندرت بحثی پیرامهون ایهن

موضو مطرح شده است .حال آن که مبحث اضطرار علیالخصهوص اضهطرار در قته از مباحهث
اجمالی قانون بوده است .با توجه به ابهاماتی که در این خصوص چه در فقه و چه در میان حقوق-
دانان ما وجود دارد ،ضرورتی جهت تدوین مقاالت و تحقیقاتی در این خصوص محسوس اسهت.
از سوی دیگر ،حقوق کیفری از حیث تحول قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسهی کیفهری
به ویژه در حوزه قصاص و قت عمدی ،و تحوالتی که در زمینه انوا قت عمد و غیر عمد حاصه
گردیده ،موضوعی است که چندان مح بحث و مقایسه بها سهواب فقههی آن واقهش نشهده اسهت.
بنابراین فتحالباب این مبحث تطبیقی در مقاله حاضر امری نوآورانه تلقی میگهردد و بها توجهه بهه
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ضرورت و عدم سابقه طرح این مسأله ،در این مقاله سعی شده است تا اضهطرار در قته از منظهر
فقهی و حقوقی بررسی شود.
مفاهیم
تعریف واژهی اضطرار

اضطرار از ریشه ی ضرر از باب افتعال گرفته شده که اگر «ض» را بها فتحهه قرائهت کنهیم ،معنهای
لغوی آن متضاد نفش است؛ به معنی بیچاره شده ،بیچارگی ،ناچهاری و درمانهدگی و بیچهاره کهردن
آمده است( .معین ،2631 ،ص )195
در مورد اضطرار ،آراء و عقاید قاب توجهی از ناحیهی فقهای عظام ابراز گردیده است .حقهوق
دمضهورادُفتيهی فدح وظرهتادُف» از قواعهد
اسالم نیز قواعد ضرورت و اضطرار را پذیرفته است و قاعدهی « َ
َ
مسلم فقه اسالم است.
شهید اول در لمعه میفرماید :به هنگام ضرورت و ناچاری خوردن محرمات (مردار ،شراب و...
) جایز است همچنین به هنگام ترسیدن از تلف شهدن و بیمهاری و( ...شههید اول ،بهیتها ،صه
112ه )289محق حلّی نیز در لواح  ،بر دفا اضطرار در حالتی که نفس انسهان در معهرض خطهر
باشد ،صحه گذاشته است .وی سؤالی را اینگونه مطرح میکنهد :آیها بهرای حفها جهان ،خهوردن
محرمات واج

است؟ او از قول بعضی فقهاء میگوید :آری واج

است .اگر خوف تلهف شهدن

انسان باشد اجتناب از خوردن محرمات جایز نیست .زیرا اجتناب از خوردن اعانت بهر قته نفهس
محترم است که به ن

ّ کتاب و سنّت از آن نهی شده است .مرحوم محق حلّی فهرو بیشهتری را

در حالت اضطرار جهت صیانت از نفوس محترمه ذکر میکند و با حکهم بهه حلیّهت آن در حالهت
ناچههاری آن را رفههش مسههئولیت کیفههری معرفههی مههیکنههد( .محقه حلههی ،2046 ،ص  )2104امههام
خمینی(ره) نیز در هر موردی که جهت حفا نفس بر ارتکاب جرم توقف داشته باشد ارتکهاب آن
را واج

می داند و در چنین حالی (حالت اضطرار و ناچاری) ترك آن را جهایز نمهی دانهد ( .امهام

خمینی ،2638 ،ص )188
این بیانات فقهی و امثال آن نشان می دهد که فقه شیعه هر فع یا دستوری را کهه باعهث ضهرر
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مکلف و اتالف وی باشد جایز ندانسته و اضطرار را رافش تکلیف و اعمهال کیفهر و تحمه عقهاب
میداند.
در حقوق کیفری ایران نیز اضطرار ،وضعیتی است که انسان برای حفا جان ،مال ،ح خود یها
دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود .به عبارت دیگر ،وضش اضطراری گریزگاهی اسهت کهه انسهان
ناچار از اختیار میان دو امر گردد ،اول اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی بها خطهر و تحمه
ضرری هنگفت و دوم آسی

رساندن به مال غیر و تجاوز به ح دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

(آقایی نیا ،2683 ،ص  )23اما الزم به ذکر است که با توجه به قانون جدیهد مجهازات اسهالمی در
ماده  ،251اضطرار ماهیتاا از عل موجهه جرم محسوب شده است نه عوام رافش مسئولیت کیفری.
ولی نکته جال

توجه این است که اضطرار در میان مواد مربوط به عوام رافش مسهئولیت کیفهری

آورده شده است .به هر حال باید توجه داشت که غال

اساتید حقوق جزا ،اضطرار را جهزء عله

موجهه ی جرم قلمداد کرده و در کنار «دفا مشرو »« ،رضایت مجنی علیه»« ،حکم قهانون» و «امهر
آمر قانونی» قرار دادهاند( .میر محمد صادقی ،2683 ،ص )13
قتل عمد از منظر فقها

مستندات قاعده ی اضطرار اطالق دارد ،به طوری که در برداشت ابتدایی به نظر مهی رسهد ههر کهار
حرامی باید به سب

اضطرار حالل باشد ،اما این اطالق از پاره ای محرمهات ،انصهراف دارد .یعنهی

محرماتی که شار نسبت به آنها اهتمام ویژه ای دارد به طوری که در حالت اضطرار هم راضی بهه
ارتکاب آنها نیست .یکی از این موارد ،اضطرار به اتالف نفهس اسهت ،یعنهی مضهطر بهرای رفهش
اضطرار از خودش ،نفس محترمی را تلف کند و با این که در روایتی از امام صادق( ) آمده اسهت:
«دمتَّقیةفیافکل ٍ
فدُفمَه  »2یعنی ،تقیه در هر چیزی است کهه انسهان بهه آن
َََّه َّ
فشافء و
َ
فیضطَُّوفإمَی فدبونف َ
آد َمفیَه َقه و فَ َ
اضطرار پیدا میکند ،در این صورت خداوند برای او حالل کرده است.
 .2شیخ حر عاملی ،وسائ الشیعة ،ط آل البیت 2024 ،ه ق ،قم ،جلد  ،23صفحه  ،120باب  ،15باب االمر بالمعروف و
النهی عن المنکر ،حدیث شماره .12696
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همچنین در روایتی دیگر آمده است« :دمن فجعَّتفدمتقیةفمیظقنفهب فدم م،فی ذدفبَّغفدم مفیَّیسفتقیة »2یعنهی
تقیه برای حفا خون قرار داده شده است ،پس هرگاه به خون رسید ،تقیه نخواهد بود.
طب این حدیث ،در قت قاعده ی اضطرار جریان ندارد .نهایت تقیهه و حهد آن ایهن اسهت کهه
حرام مورد اضطرار ،ریختن خون به ناح نباشد .ریختن خون غیر جایز نیست زیرا علهت واجه
شدن تقیه محفوظ بودن خون هاست .هم از طرف مضطر و هم از طرف شخصهی کهه بهرای جهان
مضطر به قت می رسد ،امتنان وجود دارد .همچنین بهر این داللت می کند که حفها حیهات ،مجهوز
مخالفت با هر واج

و حرامی است و حفا حیات از همه واجبهات و محرمهات مههم تهر اسهت.

بنابراین در امر میان حفا حیات و حفا واج
بحث اگر دوران امر میان رعایت ح صاح
مهمتر است( .مؤمن قمی ،2681 ،ص

یها حهرام ،حفا حیهات مههم تهر اسهت .در محه
عضو یا خون و رعایت حفها حیهات باشهد ،دومهی

 )16-10و بهرای حفها نفهس خهودش نمهیتوانهد نفهس

دیگری را در معرض تلف قرار دهد ،یعنی خون او رنگین تهر از خهون دیگهران نیسهت( .موسهوی
گلپایگانی ،2021 ،ص )669
به عنوان مثال چنانچه فردی به خاطر اضطرار شدید در معرض خطر مهر

قهرار گیهرد و آدم

زنده ای را بیاید و تنها راه زنده ماندن کشتن وی باشد ،اگر کسهی بهود کهه ریخهتن خهونش جهایز
نباشد ،کشتن وی جایز نیست .حتی اگر کافر ذمی یا معاهد باشد .عدم جهواز کشهتن کهافر ذمهی و
معاهد به خاطر تعارض میان ادله نفی ضرر و حرج از هر دو طرف است؛ هم از شخ

مضهطر و

هم از طرف ذمی ضرر و حرج نفی شده خصوصاا با توجه به این که عموم روایات اقتضهای اباحهه
تمام محرمات را ندارد( .نراقی ،2025 ،ص )61
مخالفت صریحی با این فتوا از سوی فقها دیده نمی شهود ،فقه از فتهوای آیهت اهلل خهویی در
مهسألهی اکهراه بر قهت  ،می توان حهدس زد کهه نظر ایشان در مسههألهی اضهطرار ،آن اسهت کههه
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،أصول الکافی ،کتابفروشی اسالمیه ،2639 ،تهران ،جلد  ،23صفحه  ،114حدیث شماره .1
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شهخ

مهضطر میتواند برای نجهات خهود با رعهایت شهرای  ،نفهس محتهرم را بکشههد .او ههر

چند در باب اطعمه و اشربه به مسهألهی اضطرار به قت نفس محترم نپرداختهه ،اما در بحهث اکهراه
بر قهت  ،با قول مشههور که عدم جهواز قت در هر صورت است ،مهخالفت می کند و از دلیلی کههه
برای قهول خهود آورده ،روشن می شود کههه ایشان در مهسهألهی اضطرار بهه قهت هم مخالف نظر
مشهور است و قول به جواز قت نفس محترم در فرض اضطرار را میپذیرد.
او در بحث اکهراه بر قهت اینگونهه استدالل می کند کهه هر چند حهدیث رفهش کههه در مقههام
امهتنان است ،شام مورد اکراه بر قهت نمی شود ،زیرا شمول آن خالف امتنان بر مهقتول است ،امها
جواز قت به سب

اکراه از باب تزاحم ثابت می شود ،زیرا شخ

اکراه شده میان دو تکلیهف قهرار

گرفته است :نخست وجوب حهفا جان خود و دوم حرمت کشتن دیگری ،و چون آن دو تکلیهف
بر هم رجهحهانی ندارند ،پس مکلف در عهم به هر کهدام مخیر است .البتهه در صهورت انتخهاب
قت دیگری ،دیه بر عهده ی او ثابت است زیرا خون مسلمان نباید ههدر رود( .خهویی ،2011 ،ص
)01
این دلی به فرض اضطرار هم قاب تسری است زیرا در آن فرض هم دو تکلیف برای شهخ
مضطر وجهود دارد کهه مزاحم یکدیگرند و هیچ کدام بر دیگری ه به نظر ایشهان ه رجحان ندارند.
نخست ،وجوب حفا نفس و دوم حرمت کشتن دیگری .به دیگر سخن ،در دوران امر میان نفهس
خود و نفس دیگری باید دید که آیا حفا نفس خود بها حفها نفهس دیگهری مسهاوی اسهت؟ در
صورت مساوات و برابری ،از مصادی تزاحم است و ناچار بایستی به موج

قاعهده ی تهزاحم بهه

دنبال مرجح باشیم .مثالا اگر دیگری نفس نبی است ،نفس او را باید بر نفس خود ترجیح داد و اگر
مرجحی در بین نباشد ،مضطر هم مهانند مُکرَه ،میان عهم به آن دو تکلیف ،مخیر است و می تواند
در حهالت اضطرار برای حهفا جان خهود دیگری را بکشد ،امها دیه بر عهههدهی او ثابهت اسهت.
(امامی ،2690 ،ص )22
نتیجه ی بحث آن است که فقها براساس ایهن حهدیث ،اجهازه ی قته را در شهرای اضهطراری
نداده اند و بیان داشته اند که در شرای اضطراری ،جان مضهطر نسهبت بهه جهان مقتهول ههیچگونهه
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رجحانی ندارد .اما در ال به الی کت
در شرای اضطراری را تخصی

فقهی استثنائاتی وجود دارد که حکم عام عهدم اجهازه ی قته

میزند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

استثنائات عدم جواز قتل عمد اضطراری
اضطرار به سقط جنین

از دیدگاه فقه مذاه

اسالمی ،جنین به طور کلی دو مرحله را طی مینماید:

الف) مرحلهی قب از نفخ روح :جسمی که پس از لقاح تخم

و اسپرم به وجهود مهیآیهد تها

چه روز نطفه است؛ بعد از این چه روز ،تا چه روز دیگر علقه است؛ و سپس تا چه
روز دیگر مضغه است .سپس در مرحلهی چهارم استخوان جنین تشکی مهییابهد و سهپس
به مرحلهای میرسد که از لحاظ فیزیکی کام است لیکن هنهوز روح در وی دمیهده نشهده
است.
ب) مرحله ی پس از نفخ روح :در این مرحله جنین حقوقی به مثابهی انسان کبیر دارد .لذا اگهر
پدر یا مادر و یا غیر این دو جنین را سق نماید ،اگر جنین پسر باشد دیهه ی کامه بهه وی
تعل میگیرد و اگر دختر باشد نصف دیه به وی تعل میگیرد( .انتظاری ،2680 ،ص )6
به نظر بیشتر فقها سق جنین مطلقاا حرام است مگر این که ادامههی حیهات بهرای جهان مهادر
خطرناك باشد و چنانچه روح دمیده نشده باشد سق جنین جایز اسهت .امها چنهانچهه در جنهین
روح دمیده شده باشد ،بین فقها اختالف نظر است؛ عدهای بهه طهور مطله سهق جنهین را جهایز
دانستهاند و همینطور عدهای به طور مطل آن را جایز ندانستهاند.
آن دسته از فقها که سق جنین را مطلقاا جهایز دانسهتهانهد در اسهتداللههای خهود از قاعهدهی
فدضهطَّوف
اضطرار بهره جستهاند .این فقها با استناد به آیه  6از سورهی مبارکهی مائده که میفرماید َ « :ن و
یافخمَمص ٍف َغریف تَجه ِ ٍ
هتا َّفاَهی َّف» «پس هر گهاه کسهی در ایهام قحطهی و سهختی از روی
ٍفال وٍمفیَهن َّ َّ
فدَُف َغو َّ
َ َ َ َ
اضطرار نه به قصد گناه از آنچه حرام شده مرتک شود ،خدا بخشنده و مهربان است » .و آن فراز
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فدضطُّوردفإمَیه  »2از امهت مهن... ،
از حدیث نبوی رفش که میفرماید« :قَ َل َفاستل َّ
فع ونفَ َّتا...ف َ و
فدُف(ص)فای َع َ
چیزی که به آن اضطرار پیدا نمودند ،برداشته شده است .از جمله منتهایی که خداونهد متعهال بهر
امت پیامبر اکرم(ص) گذارده است ،برداشتن حکم اعمال و رفتار خالف شرعی اسهت کهه از روی
اضطرار انجام شده باشد .مقتضای این ادله ،رفش حرمت از سق جنین ،به هنگهام اضهطرار اسهت و
همانطور که فقها عموماا به ادله اضطرار برای خوردن مردار ،عم نموده اند ،در مسأله سق جنهین
نیز به همین ادله تمس

میشود و چون فق امکان حفا جان ی

نفر وجود دارد ،مهادر اضهطراراا

با سق جنین ،جان خود را حفا می کنهد و ایهن عمه وی ،بها اسهتناد بهه ادلهه فهوق ،حرمهت و
ممنوعیتی ندارد( .طبیبی جبلی ،2681 ،ص )83
از فتاوی فقهاء دال بر جواز سق جنین ،نمیشود استنباط کرد که اضطرار در قت به طور کلهی
مجوز قت میباشد و این اجازه را میبایست محدود به سق جنین دانست .به دلی ایهن کهه ههیچ
کدام از این فقها قائ به قصاص در برابر سق عمدی جنین نشدهاند.
قتل بيگناه در جنگ

در جهنگ با کفار ،کشتن دیوانه ها ،کودکان و زنان کفار جایز نیست ،هر چند به کفهار کمه

کننهد

مگر با اضهطرار .بهعضی از فهقها پس از بیان این حکم فقهی ،مصادی اضطرار را آورده اند« :رفدحهوددف
عَّافقتَّهنفَرفحنتفذمک»1؛ یعنی ،مراد از اضهطرار ایهن اسهت
ف
ابمضوراةفَ فیترتسفدمکهو افبههنفَرفیتتقٍفدموت ف
که کفار در جنگ با مهسلمانان آنها را سهپر خود قرار دهند و در پناه آنها بهه صهفوف مسهلمانان
حمله کنند و یا پیهروزی مهسلمانان بهر کشتن آنها یا مانند آن متوقف باشد (النجفهی ،2012 ،ص
فدُف
فَ َّ ثهَنَ َف
فعوي َّ
فعوي َّ
فَي ََيفدم َوعطَّ ا َفاض َي َّ
 َّ ََ « .2ثهَنَ فَ و
فع ون َ
فَویزفبون َ
یس َ
تبفبونفیَزی َ َ
فدُ َ
فس وع فبون َ
فدُ َ
َْحَ فبونفُمَ َّم فبون َو
فع ونفیهَ وعق َ
ىفع ون َ
فعون فقَ َل َ
فْحَّ دفبونفع َ
دفعََّوی َفر ف َ َفال فیهَ وعََّمت َ َفر ف َ َفال فیطیقت َ َفر ف َ ف
فع ون فَ َّ ِت فت وس َعةَّ و
فدُ فصفقَ َل فقَ َل َفاستل َّ
فعوي َّ
فدْلَطَأ َفر فدمن وسیَ َفر ف َ فَ وفكوهت َ
فدُ فصفای َع َ
َع ون فََِب َ
فدْلَوَّقف َ ف ََلوفیهَونط وقفب َش َوة» :ابن باویه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق)،2681 ،
فدْلَ َس َفرفدمطیَهَوة َفرفدمتَّه َو ُّكو فِففدم َوت وس َت َسة فِف و
دضطُّوردفإمَوی َفر و
و
الخصال ،نسیم کوثر ،قم ،جلد  ،1صفحه  ،023حدیث شماره .9
 .1نجفی ،محمد حسن 2012 ،ه ق ،جواهر الکالم ،جلد  ،12بیروت ،چاپ  ،3صفحه .30
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 .)30در جای دیگر ،به کشتن اسیران مسلمان اشهاره مهیکند« :رفکههادفمهتفترتسهتدفابرسه ا ف هنفدحسهَّم فرف
إ فقتلففدرسهریفدذدفَلفککهنفجهه ده فإالفکهامک»؛ یعنی ،و همچنین اگر کفار اسهیران مهسلمان را سپر خهود
قرار دهند ،اگر جهاد با کفار جزء از طری حمله به اسهیران مهسلمان مهمکن نباشد حملهه و حتهی
کشتن اسیران مسلمان جایز است( .همان)
قتل عمد اضطراری در حالت تزاحم بین اهمّ و مهم

اهمّ و مهم ،در اصطالح به معنای تقدم حکم مهم تر ،در جهایی اسهت کهه بهین دو حکهم (مههم و
مهم تر) در مقام عم تزاحم وجود دارد .بنابراین ،هرگاه بین دو واج

تزاحم باشد ،در مقهام رفهش

تزاحم ،در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد ،مقدم می گردد وجوباا ،و باید به اهم عمه
نمود .این راه ح را قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می گویند( .جمعی از محققهان ،2689 ،ص )326
بنابراین ،منظور از اصطالح «تزدَ فب فده فرف ه » همان تدافش بین آنهاست ،خواه بهین دو مصهلحت
با دو مفسده یا مصلحت و مفسده .پس وقتی گفته می شود :تهزاحم مصهلحت اههم بها مههم ،مهراد
مصلحت شدید و قوی تر است که به حکم عق انجام کاری که اهمیت آن کمتر است و در نهایت،
حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم دریافت میشود.
اگر امهر بهین دو حهکم ضرری دور بزند به گونه ای که حکم به عههدم یههکی مسهتلزم ثبهوت
دیگری باشد ،باید حکمی را که ضررش کمتر است ،اختیار کرد ،چه این دو حکم ضرری ،متوجهه
ی

نهفر بهاشد یها دو نفر .زیرا اگر با نفی حکم ضرری ،بر بنهدگان منهت نههاده و فهرض ههم آن

است که نسبت حکم نفی شده ،به تمام بندگان مساوی است .پهس همهانگونهه کههه در صههورت
تهوجه یکی از دو ضرر به ی
توجه ضرر به یکی از دو شخ

شخ

 ،باید کمترین و سب تهرین آنهها را بههرگزید ،در فههرض

نیز باید چنین عم کرد.

بنابراین ،اگر بین آن دو ترجیحی نباشد ،مقتضای قهاعده ،تهخییر اسههت ،نهه رجهو بهه سهایر
قواعد .زیرا مقام مورد بحث ،از باب تعارض دو دلی نهیست چهرا کهه ممکن نبودن جمش بهین آن
دو ،از ممکن نبودن جمش در مقام جع و تشریش نشأت نگرفته است بههلکه نههاشی از تههزاحم دو
ح است؛ بسان تزاحم دو غری «و بر طب قانون باب تزاحم» ،اگر یکی دارای اههمیت بههیشتری
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بود باید همان را انجام داد( .آصفی ،2682 ،ص

9ه  )8در خصوص قت عمد در حالهت اضهطرار

نیز چنین جریانی حاکم است؛ رفتار فیزیکی قت عمد به دو صورت فع و تهرك فعه مهی باشهد.
ترك فع هنگامی رکن مادی قت را تشکی می دهد که ی

وظیفه ساب بر آن وجود داشته باشهد.

مأمور نجات غری که عمداا فرد در حال غرق شدن را نجات نمیدهد ،مرتک

قت عمهد بها تهرك

فع شده است (به دلی وجود وظیفه ساب که همانا نجات افراد در حهال غهرق شهدن اسهت) .در
خصوص نو دوم قت (با ترك فع ) مواردی وجود دارد که اضطرار مجوز ارتکاب قت مهیباشهد.
خاطر نشان می شود که برای استفاده از این معافیت می بایست صرفاا ترك فع صهورت بگیهرد نهه
فع  .از جمله این موارد ،ارتکاب قت به هنگام وقو وظایف متزاحم است که اص تخییهر حهاکم
خواهد بود .به عنوان نمونه ،چنانچه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مأمور نجات غری قادر به
نجات هر دو نفر نباشد ،در نجات یکی از آنها اختیار دارد و با فوت نفر دیگر ،وی بها تهرك فعه
در نجات ،مرتک

قت عمد شخ

میباشد ،مستوج

عقوبت نمیباشد.

شده است .اما با توجه به این که اضطرار در تزاحم مجوز قت

در این خصوص آیت ااهلل صافی گلپایگانی می فرماید« :در مثال دو غریقی که هر دو در معرض
هالکت باشند و انسان نتواند هر دو را نجات دهد مخیر است که یکی از آنها را نجهات دههد امها
اگر هر دو در معرض غرق شدن باشد و نجات یکی از آنها توقف بر هالك کردن دیگهری داشهته
باشد ،همین فرض مورد سؤال جایز نیست» (انتظاری ،2680 ،ص  )83همانطهور کهه اشهاره شهد
شرط رافعیت مسؤولیت در اضطرار ،ترك فع می باشد و بها انجهام فعه (توقهف جهان یکهی بهر
دیگری) مسئولیت همچنان باقی خواهد بود .به عنوان مثال چنانچه پزش

بخواهد دوقلوی به هم

چسبیدهای را نجات دهد نباید جان یکی را بگیرد تا دیگری نجات یابهد .امها چنهانچهه در همهین
وضعیت اقدامی نکند (وظیفه اقدام داشته باشد) تا یکی فوت کند ،مستوج
این مثال فع موج

قت عمد است ،اما ترك فع از انجام وظیفه موج

عقوبت نمی باشهد .در
قته  ،موجه

قصهاص

نمیباشد( .کالنتری و جلی زاده ،2691 ،ص  )258البته باید توجه داشهت کهه در حالهت تهزاحم،
هنگامی قاعده ی تخییر را می توانیم جاری نماییم که دو وظیفه با هم برابر باشد اما چنهانچهه جهان
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یکی اهم و جان شخ

دیگر مهم باشد ،می بایست نسبت به حفا جان اهم اقدام کهرد و در ایهن

صورت برای نجات جان شخ

مهم مسئولیت نخواهد داشت.

قتل برای دفاع مشروع

تنها موردی که استناد شده است و آن دفا مشرو اسهت یعنهی شخصهی کهه مهورد هجهوم قهرار
میگیرد مضطر میشود که از خود دفا کند و به حکم قاعده اضطرار کشتن مهاجم تحت شهرایطی
جایز بلکه واج

می شود( .قبله ای خویی ،2684 ،ص  )58ما در اینجا قصد نداریم که وارد بحث

دفا مشرو شویم اما همانطور که میدانیم در دفا مشرو در مقاب مهاجم ،باید حالت ضرورت
صدق پیدا کند .به عبارتی باید شخ

مدافش در شرایطی قرار بگیرد که دفش حمله خطر بهه طریه

دیگری ،مث توس به قوای دولتهی ،ممکهن نباشهد .بهدین ترتیه

شهخ

بهه نهوعی در حالهت

اضطراری قرار میگیرد.
افضل بودن جان مضطر

چنانچه جان شخصی افض باشد ،میتواند در شرای اضطراری جهان فهرد دیگهر را بهرای زنهده
ماندن خود بگیرد .این افض بودن جان مضطر به چند شک است :یا به دلی مقطو الحیات بهودن
و یا به دلی تعداد افراد مضطر نسبت به اشخاصی که باید فدا شوند است کهه در ههر دو صهورت
اجازه قت وجود خواهد داشت.
جان انسان مقطو الحیات در برابر جان انسان محتم الحیات؛ چنانچه جان یکی از دو نفر بها
اقدام به نجات ،مقطو باشد و جان شخ

دیگر محتم باشد در این صورت جان شخ

مقطو

الحیات اهم خواهد بود .به عنوان مثال شخصی که درصد نجات بیشتری دارد نجاتش افض است،
مثالا شخصی  94درصد احتمال زنده ماندن دارد و دیگهری  14درصهد احتمهال زنهده مانهدن دارد،
میبایست نسبت به نجات شخصی که احتمال زنده ماندن بیشتری دارد اقدام نمود.
مورد بعد بیشتر بودن تعداد انسانهاست؛ چنانچه در ی

سمت ی

نفر و در سمت دیگهر دو

نفر در معرض خطر باشند در این مورد نیز تخییر وجود نخواهد داشت و شخ
نسبت به حفا جان دو نفر اقدام نماید( .کالنتری و جلی زاده ،همان)259 ،

موظف میباشهد
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قتل عمد اضطراری از منظر حقوقدانان
در ابتدای امر به نظر می رسد ماده ی  251قانون مجازات اسالمی ،معافیت ناشی از اضطرار را شام
تمامی جرائم از جمله قت عمد دانسته است و هرگونهه اظهار نظر مبنی بر غیر قاب پذیرش بهودن
دفا اضطرار در قت عمدی ناصحیح باشد .زیرا این ماده به طور مطله و عهام بههه روشههنی بههر
قابلیهت اسهتما چنهین دفهاعی در محهاکم و دادسراها داللت دارد .برخی از حقهوقدانهان نیهز بها
توجه به اطالق مادهی  251قانون مجازات اسالمی ،اضطرار را شهام قته عمهد نیهز (در صهورت
وجود شرای ساب الذکر) دانسته اند( .صادقی ،2681 ،ص  )262لیکن صحت این نظر مورد تردید
است .همانگونه که ساب بر این متذکر شدیم با نگاهی به متهون فقههی و کنکهاش در آرا و گفتهار
فقها در این خصوص تردیدهای جدی وجود دارد .گرچههه طبهه مفههاد حههدیث نبههوی رفههش،
مسئولیت از مضطر برداشته شده است اما تقریباا عمهوم فقههای امامیهه بها بیهان ایههن کههه «همانها
تقیه برای جلوگیری از خونریزی تشریش شده است پس اگر تقیه به خونریزی منجهر شهود جهایز
نیست»( .حر عاملی ،2020 ،ص  )083تواف نظر دارند.
اکثر حقوقدانان ایرانی نیز بر طب نظهر فقهها ،مرتکه

قته عمهد ناشهی از اضهطرار را دارای

مسئولیت کیفری دانسته اند .آن ها اینگونه استدالل می کنند که وقتی استناد به دفا «اکراه در قتهه »
ممکهن نیسهت ،دفها «اضهطرار در قت » نیز قاب پهذیرش نخواههد بود .برخالف اکراه در قت که
در مادهی  635قانون مجازات اسالمی عدم پذیرش آن صراحتاا مورد تأکید قرار گرفته است ،راجهش
به اضطرار در قت  ،حکم کلی در قانون ایران مشهاهده نمهیشهود( .میرمحمهد صهادقی ،2683 ،ص
 )606زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته ،بلکه صرفاا از لحاظ منشأ ایجهاد خطهر
که در اکراه ،ی

انسان دیگر و در اضطرار ،سایر عوام خارجی (مثه سهی و زلزلهه) یها عوامه

درونی (مث گرسنگی و تشنگی شدید) است ،با یکدیگر متفاوتند( .غالمی ،2692 ،ص )33
به همین دلی  ،گاه اضطرار را «اکراه ناشی از شرای و اوضا و احوال» نامیدهاند .حتی میتهوان
گفت که با عدم پذیرش اکراه در قت عمد به طری اولی ،باید اضطرار را در قته عمهد نپهذیرفت.
زیرا در اکراه که در آن دو طرف وجود دارد و مقنن می توانسته است قصاص را متوجه مُکرِه نماید،

قتل عمد اضطراری از منظر فقه جزایي و حقوق کیفری54  ....................................................................................... .

با این حال ترجیح داده است که مُکرَه را قاب قصاص بداند ،چه برسد به اضهطرار کهه در آن تنهها
ی

نفر وجود دارد و در نتیجه ،عدم تعیین قصاص برای مضهطر بهه معنهی سهاق شهدن قصهاص

می باشد .استدالل دیگر آن که اگر جرمهی کهه شهخ

مضطر ناچار به انجام آن است سهب تهر از

قت باشد (مانند اتالف مال یا ایهراد جهرح) مجاز نیست بهرای جلهوگیری از چنهین جهرم خفیفهی
مرتک

جرم سنگین قت عمد گردد و اگر آن جهرم نیهز جهرم قته باشهد از آن جها کهه بها جهرم
درجه از اهمیهت است و هیچ ی

اضطراری در ی

بر دیگری ترجیح ندارد (یعنی به دلی محهال

بهودن تهرجیح بالمهرجح نمی تواند برای نجات جان خهود یها فهرد دیگهر مرتکه

قته شهخ

بیگنهاه دیگهری شهود)( .زراعت ،2691 ،ص )09
بدین ترتی

مسافری که پس از غرق شدن کشتی و برای فرار از مر  ،جلیقه ی نجات مسهافر

دیگر را از تن وی بیرون کرده و خود به تن می کند و با این کهار موجه

غهرق شهدن آن مسهافر

می شود ،یا او را از درون تخته پاره ای که بر روی آن نشسته به پایین می اندازد تا خود با نشستن بر
روی آن تخته از مر

نجات یابد یا کوهنوردی که قسمت زیرین طنابی را که وی و دیگران بهه آن

آویزان شده اند و تنها تحم ی

نفر را دارد میبرد تا کوهنوردی که به پهایین طنهاب آویهزان شهده

است سقوط کرده و بمیرد ،یا کسی که برای فرار از مر  ،انسان محقون الهدمی را مهی کشهد تها از
گوشت وی تغذیه کند ،و یا شخ

گرسنه ی مشرف به موتی که غذای متعله بهه دیگهران را کهه

خود او نیز برای زنده ماندن نیاز به آن دارد می رباید تا از مر
باعث مر

صاح

غذا میشود ،همگی مرتک

خود جلهوگیری کنهد ،و در نتیجهه

قت عمدی میشوند( .میر محمد صادقی ،پیشین)

در خصوص قت عمدی ناشی از اضطرار ،می توانیم سه فرض را از یکدیگر تفکیه
شام «قته دیگهری بهرای نجات خود»« ،ارتکاب قت از سوی شخ

کنهیم کهه

ثالهث نسهبت بهه احهد از

طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و «قته عهده کمتهر بهرای نجهات جهان تعهداد
بیشتری از افراد» میشود.
قتل دیگری برای نجات جان خود

در انتخاب بین حفا یکی از دو جان ،دو حالت قابه تصهور اسهت .در حالههت نخسههت ،خطهر
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متوجه جان مرتک

است و در صورت عدم ارتکاب قت شهخ

دیگهر از سهوی مضهطر ،مهر

خود مضطر قطعی است .اما در حالت دوم ،خطر متوجه جان هر دو نفر است و عدم اقدام به قته
یکهی از سهوی دیگهری ،مهر

ههر دو نفهر را در پهی خواههد داشت.

الف :حالت نخست

با استناد به آنچه در باال آمد ،چنانچه دو نفر در شرایطی سخت واقش شوند ،اقهدام یکهی بهه قته
دیگری منجر به قصاص جانی می شود .به همین ترتی

اگر دوران امر بهین کشته شدن یکهی از دو

نفر باشد ،یکی از آن دو نمی تواند بهرای رههایی خهود از مهر

ابتدائاا اقدام به قته دیگهری کنهد

زیرا دلیلی بر رجحان نفسی بر نفس دیگر وجود نهدارد( .صادقی ،2681 ،ص )262
البته باید اذعان کرد که تعیهین مجهازات همسان با مجازات مجهرم برخهوردار از اراده کامه و
طی

نفس برای قات مضهطر ههم با مقتضای انصاف و عدالت همخوانی ندارد .تردیدی نیست که

به دلیه مخهدوش بهودن رضا در نزد مضهطر ،عمه او از دیهد جامعهه قههبح کهمتههری دارد .در
حقیقهت ،در ایهنجها مسأله بر سر جواز اخالقی قت دیگری برای نجههات دادن خههود از مههر
نیسهت ،بلکهه مسأله این است که چنین قاتلی لزوماا نباید مث ی
همهانطور که اگر صغیر ،مست یا مجنون هم مرتک

قات عههادی مجههازات شههود.

قت شوند بههه رغههم قبههیح بههودن اصهه

عم  ،جامعه مجازات کهردن آنها را غیرمنصهفانه میداند( .شاکری و علیپور ،2692 ،ص )249
بهه همهین سهب

برخهی پیشنهاد کرده اند که باید به جای «عام رافش مسهئولیت» تلقهی کهردن

اضهطرار ،اکهراه و حتی دفا مشرو  ،آن ها را بهه عنهوان کیفیهات مخففههه مههد نظههر قههرار داد.
(میرمحمد صادقی ،2686 ،ص )33
ب :حالت دوم

منظور از حالت دوم ،در فرضی است که جان هر دو نفر در معرض خطر می باشد .در اینجا نیز بها
توجه به استدالل پیش گفته ،تمس

به قاعده ی اضطرار بی دفا می باشد .زیرا جان ههیچ یه

بهر

دیگری ارجحیتی ندارد .مثالی که برای روشن شدن این حالت می توانیم بیاوریم آن است که :جایی
که دو نفر در دریا گرفتار آمده و تکه چوب موجود ،تنها توان باقی نگههداشهتن یکهی از دو نفهر را

قتل عمد اضطراری از منظر فقه جزایي و حقوق کیفری55  ....................................................................................... .

روی آب داشته باشد ،چنانچه عدم اقدام هر دو نفر به غرق شدن و مهردن بهیانجامهد ،در چنههین
وضهعیتی یکهی ضمن کنار زدن دیگری ،میتواند تکهه چهوب نجهاتبخهش را تصهاح

نمایههد.

(شمس ناتری و عبداهلل یار ،2694 ،ص )32
ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین

در این فرض ،خطری متوجه جان مرتک

نیست ،بلکهه وی در انتخهاب بهین نجهات جان دو نفر

که وضعیت اضطراری ،جان هر دوی آنها را به خطهر انداختهه اسهت مهردد مهیشهود .اضهطراری
دانستن فعه ارتکهابی از ناحیهه مرتکه

در ایهن فهرض ،ناشهی از تصریح مقنن به قید «نفس یها

مال خود یا دیگری» در ماده  251قانون مجازات اسالمی می باشد .بنههابراین ،عمه اضهطراری نهه
فق برای رفش خطری که متوجه جان یها مهال مرتکه
باشد هم ،مرتک

به سب

اسهت ،بلکهه چنانچه خطهر متوجهه غیهر

بهروز شهرای ضهروری مجهاز بهه اقدام است.

فرض در این مورد را می توان به ایهن نحهو ترسهیم کهرد :فردی ملزم بهه انتخهاب یکهی از دو
وظیفه ی معارض و هم ارزش گردد ،مث مواجه شدن ناجی غری با دو شناگر در حال غرق شهدن
که فق یکی از آن ها را می تواند نجات دهد .در اینجا چون نهاجی غریه وظیفهه ی نجهات جهان
شناگران را داشته است ،به نظر می رسد باید مورد را از موارد «تزاحم» یا «تداخ وظایف» دانسهت.
در این مورد در صورتی که احتمال زنده ماندن کسی که مثالا بهه او نزدیه

اسهت بسهیار بهیش از

کسی باشد که به او دور است ،وی موظف به نجات جان فرد اول خواهد بود( .میرمحمد صهادقی،
 ،2683ص )03
چنانچه جان شخصی افض باشد ،می تواند در شرای اضطراری جان فرد دیگر را بهرای زنهده
ماندن خود بگیرد .با توجه به مثال باال ،کسی که دور می باشد محتم الحیات و کسهی کهه نزدیه
می باشد مقطو الحیات می باشد .در واقش چنانچه جان یکی از دو نفر با اقدام بهه نجهات ،مقطهو
باشد و جان شخ
بود .اگر شخ

دیگر ،محتم باشد در این صورت جان شخ

مقطو الحیات اههم خواههد

غری نجات با یکی از دو نفر در حال غرق شدن 24 ،متر و با شهخ

متر فاصله داشته باشد مطمئناا می بایست نسبت به نجات شخ

دیگهر 34

نزدی تر اقدام کند به دلی این که
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با اقدام به نجات فرد نزدی تر وی حتماا زنده خواهد ماند .اما اگر نسبت به نجات شهخ

دورتهر

اقدام کند ،احتمال خواهد داشت که زنده بماند .به شک دیگر می توان گفت که شخصی که درصد
نجات بیشتری را دارد نجاتش افض است .در مثال باال شهخ

نزدیه

 %94و شهخ

دور %14

احتمال زنده ماندن دارد که می بایست نسبت به نجات شخصی که احتمال زنده ماندن بیشتری دارد
اقدام کرد( .کالنتری و جلی زاده ،2691 ،ص )259
اگر این حالت وجود نداشته باشد که یکی از متزاحمین اهم بر دیگری باشد ،طبه قاعهدهههای
اصولی ،تخییر حاکم خواهد بود( .محمهدی ،2684 ،ص  )605عهواملی بهرای اههم بهودن یکهی از
متزاحمین به منظور قت یکی از افراد و نجات جان دیگری وجود دارد.
قتل عده کمتر برای نجات جان تعداد بیشتری از افراد

چنانچه در ی

سمت ی

وجود نخواهد داشت و شخ

نفر و در سمت دیگر دو نفر در معرض خطر باشند در این مورد تخییر
موظف می باشد نسبت به حفا جان دو نفر اقدام نماید .ههمچنهان

که برخی از فقها بیان داشته اند ،مضطر می تواند برای جلوگیری از تلف دو نفس یا بیشتر اقهدام بهه
جنایت بر ی

تن نماید؛ این اقدام در نزد عقال مرجح خواهد بود .عقال حکم وجوب نجهات عهده

بیشتر در برابر حرمت قت تعداد کمتر را ترجیح میدهند( .آصفی ،2682 ،ص )63
مضافاا این که گفتهیم اضهطرار از مصهادی تزاحم است و بنابر حکم عق در موارد تزاحم باید
اهم را بر مهم مقدم کرد .تخطهی از این حکم ،به تعبیر اصولیون عقالا قبیح و طبه قاعهده مشههور
مالزمه ،حکم شهرعی نیهز مطاب همین حکم عقلی است( .شاکری و علیپور ،2692 ،ص )220
نتیجهگیری
از مجمو تحقیقات پیش گفته بهدین نتیجهه رسهیدیم کهه اکثهر فقهها اجهازه ی قته را در شهرای
اضطراری به شخ

مضطر نمی دهند و عمده دلی آنان روایتهی از امهام صهادق( ) مهی باشهد کهه

قتل عمد اضطراری از منظر فقه جزایي و حقوق کیفری51  ....................................................................................... .

میفرماید« :دمن فجعَّتفدمتقیةفمیظقنفهب فدم م،فی ذدفبَّغفدم مفیَّیسفتقیة » .2یعنی تقیه برای حفها خهون قهرار
داده شده است؛ پس هرگاه به خون رسید ،تقیه نخواهد بود.
طب این حدیث ،در قت قاعده ی اضطرار جریان ندارد .نهایت تقیهه و حهد آن ایهن اسهت کهه
حرام مورد اضطرار ،ریختن خون به ناح نباشد .ریختن خون غیر ،جایز نیست زیرا علهت واجه
شدن تقیه محفوظ بودن خون هاست .هم از طرف مضطر و هم از طرف شخصهی کهه بهرای جهان
مضطر به قت می رسد ،امتنان وجود دارد .همچنین بهر این داللت می کند که حفها حیهات ،مجهوز
مخالفت با هر واج

و حرامی است و حفا حیات از همه واجبهات و محرمهات مههم تهر اسهت،

بنابراین در امر میان حفا حیات و حفا واج
بحث اگر دوران امر میان رعایت ح صاح

یها حهرام ،حفا حیهات مههم تهر اسهت .در محه
عضو یا خون ،و رعایت حفا حیهات باشهد ،دومهی

مهمتر است.
با وجود عدم مجوز اضطرار در قت عمد ،مواردی وجود دارد که به عنوان استثناء در قت عمهد
ناشی از اضطرار مطرح می شوند و در این موارد اضطرار می تواند به عنوان مجوزی برای قت عمهد
بدون عقوبت باشد .به عنوان مثال سق جنین که در فقه و حقوق تحت شرایطی مجاز شمرده شده
است .در فقه آمده است که در صورتی که روح در جنین دمیده نشده باشد ،سق جنین با تمسه
به قاعده ی اضطرار قاب انجام می باشد .عموم فقها بهه حهدیث نبهوی رفهش تمسه

مهی کننهد کهه

فدضهطُّوردفإمَیه ف »1از امت من ... ،چیزی که به آن اضهطرار
میفرماید« :قَ َل َفاستل َّ
فع ونفَ َّتا...ف َ ه و
فدُف(ص)فای َع َ
پیدا نمودند ،برداشته شده است .از جمله منت هایی که خداوند متعهال بهر امهت پیهامبر اکهرم(ص)
گذارده است ،برداشتن حکم اعمال و رفتار خالف شرعی است کهه از روی اضهطرار انجهام شهده
باشد .مقتضای این ادله ،رفش حرمت از سق جنین ،به هنگام اضطرار است و همانطهور کهه فقهها
عموماا به ادله اضطرار برای خوردن مردار عم نموده اند ،در مسأله سق جنین نیز بهه همهین ادلهه
 .2کلینی محمد بن یعقوب ،همان.
 .1محمد بن علی (شیخ صدوق) ،همان.

 ................................................... 56فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،12بهار 2315

تمس

می شود و چون فق امکان حفا جان ی

نفر وجود دارد ،مادر اضطراراا بها سهق جنهین،

جان خود را حفا میکند و این عم وی ،با استناد به ادله فوق ،حرمت و ممنوعیتی ندارد.
و یا قت عمد اضطراری در حالت تزاحم بین اهم و مهم ،قت برای دفا مشرو  ،قت بهی گنهاه
در جنگ ،اینها همه موارد استثنایی بر حکم کلی ممنوعیت قت عمد در حالت اضهطراری از نگهاه
فقها میباشد.
از منظر حقوقی ،به نظر میرسد که اطالق مادهی  251قانون مجازات اسالمی اجهازهی قته در
شرای اضطراری را می دهد .اما با توجه به بنیان های فقهی حقوق جزایی ایران بدین نتیجه رسیدیم
که اضطرار در قت عمدی در حقوق ایهران نیهز قابه دفها نمهی باشهد و در ایهن خصهوص اکثهر
حقوقدانان ایرانی نیز با این نظر همراه می باشند .همچنین با قیاس اضطرار به اکهراه مهی تهوانیم بهه
همین نتیجه برسیم ،زیرا اکراه ،بر طب ماده ی  635قانون مجازات اسالمی مجوز قت نمی باشد چرا
که اکراه با اضطرار با یکدیگر مشابهاند.
اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته ،بلکه صرفاا از لحاظ منشأ ایجاد خطهر کهه در
اکراه ،ی

انسان دیگر و در اضطرار ،سایر عوام خارجی (مث سهی و زلزلهه) یها عوامه درونهی

(مث گرسنگی و تشنگی شدید) است ،با یکدیگر متفاوتند .حتی میتوان گفت که با عهدم پهذیرش
اکراه در قت عمد به طری اولی ،باید اضطرار را در قت عمد نپذیرفت .زیرا در اکراه کهه در آن دو
طرف وجود دارد و مقنن می توانسته است قصاص را متوجه مُکرِه نماید ،با این حهال تهرجیح داده
است که مُکرَه را قاب قصاص بداند ،چه برسد به اضطرار که در آن تنها ی

نفر وجهود دارد ،و در

نتیجه ،عدم تعیین قصاص برای مضطر به معنی ساق شدن قصاص می باشد .استدالل دیگر آن کهه
اگر جرمهی کهه شهخ

مضطر ناچار به انجام آن است سب

تر از قت باشد (مانند اتالف مهال یها

ایهراد جهرح) مجاز نیست برای جلوگیری از چنین جرم خفیفی مرتک

جهرم سهنگین قته عمهد

گردد و اگر آن جرم نیز جرم قت باشد ،از آنجا که با جرم اضهطراری در یه
است و هیچ ی

درجهه از اهمیههت

بر دیگری ترجیح ندارد ،یعنی به دلی محهال بهودن تهرجیح ،بالمهرجح نمی تواند

برای نجات جان خود یا فرد دیگر مرتک

قت شخ

بی گنهاه دیگهری شهود.
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بنابراین علی رغم تغییر قانون مجازات اسالمی به ویژه تغییهرات محسهوس در حهوزه قته  ،در
رابطه با مسأله قت عمد اضطراری چندان تغییر محسوس نداشته و با حفا بنیهانههای پیشهین ،بهه
پیروی از نظر مشهور فقها در قت عمد اضطراری رویکرد ساب ابقاء شده است و استثنائاتی کهه در
منابش فقهی به آن توجه شده ،در قانون جدید مورد لحاظ واقش نشده است.
با وجود ایهن شهاید بتهوان بها اسهتناد بهه ادلهه ابهرازی ،تردیهدهایی در عام الشمول بودن ایهن
اعتقاد ایجاد کرد .به اعتقاد نگارنهده آن چهه بهیش از هههر چیههز در تعیهین تکلیهف مهوارد قتهه
اضهطراری حهائز اهمیهت اسهت ،توجهه بهه واقعیهات موجهود پیرامهونی در ههر قضهیه از حیهث
نتیجه اقدام مرتک

است و این که آیها عمه وی منجهر بهه حفا ارزش مهم تر و مقبول تر شههده

اسهت یها خیهر .از ایهن رو بها عنایهت بهه مباحهث پیش گفته ،در فرضی کهه عهدم اقهدام مضهطر
منجر به از بین رفتن هر دو طرفی کهه خطهر متوجه آنهاست میشود (اعم از این که خطر متوجهه
خود مرتک

هم باشد یا ایهن کههه وی شههخ

خههارجی نههاظر واقعههه اضههطراری اسههت و

خطهری مسهتقیماا او را تهدیهد نمیکند) یا در فرضی که از بین بردن عده کمتهر بهه خهاطر نجهات
جان تعداد بیشتری از افهراد را در پی دارد می توان به جهواز ارتکهاب قته حکهم کهرد .بهه نظههر
میرسد عهالوه بهر استدالالتی که فوقاا بیان شد ،بند ب مادهی  258قهانون مجهازات اسهالمی کههه
ارتکهاب عم مجرمانه برای اجرای قانون اهم را جرم نمی داند نیز مؤید ایهن نظههر باشههد .البتههه
مشروط به این که با این ایراد نیز مواجه نشویم کهه حفها ارزش اههم ،غیهر از اجهرای قانون اهم
است و نمیتوان به تساوی این دو مفهوم قائ بود.
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