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 مقدّمه
ه رننارهایی را کک  ق ارقکاب قانونگذار قـت ااضتتاع ا احوال خاصق که خود آن را قعیین می

قانونی هسن  . ار « حقّ»ش اس ق ریرا چ ین رننارهایی اِعمال در اضتع عادب جرح استت جرح نمی  

(. این ااضتتاع ا احوال Alexander, et al, 2009: 89گردد )این راق رننار ارقکابی مجار قل ّی می

؛ 872: 8214رن  )اردبیلیق جرح ناح دا 8استراب اباحه یا اسراب عی ی ع ح مسئولیّت یا علل موجّهة 

(. مر اب اضع عوامل مذکور 372: 8211؛ اخوتق 341: 8214؛ نوربهاق892: 8211صتالح الی بق  

این استتت که رننار مرقکبْ ضتت ّ اجنماعی نیستتت ا عرف ا جامعه چ ین رننارهایی را مخال    

 (. Binder, 2016: 333شمارن  )بی    ا ارقکاب آنها را مجار میم انع خود نمی

عوامتل یتادشتتت ه در بخش ح وق کیفرب عمومی ا در مرـتث راال ع صتتتر قانونی میالعه     

ا « امر آمر قانونی»ق «قانون  حکم ا اجار»عوامل مزبور  ةشتتون . مصتتادیق بارر ا ب ان شتتره  می

استتت. در این موارد قانونگذار خواهان رعایت حکم قانون قوستتّط مخارب آنق « دناع مشتتراع»

شتترایط آن استتت ا ار این را   ةنرمانررب ار امر آمر قانونی ا دناع در م ابل قهاجم با رعایت هم

(ق Conde, 2008: 591ست )جرح دانستنن رننار در این موارد م انی با خواستت صریح قانونگذار ا  

 .پذیر باش ریرا شخصْ مرقکبِ رننارب نادرست نش ه است قا سررنش

با ااکااب در ستیر ق  ی یِ پیش ا پس ار ان الب استالمی قا قصتویب قانون مجارات اسالمی    

هتتاب قتتانونی ار مفهوح علتتل موجّهتتة جرح بت ان هیچ  بریم کتته قرائتتتبت ین نکنتته پی می  8263

قانون  811امّا با قصتتتویب ماد   3هتاب ارقکابی داللت داشتتتن  . بر مرتاح بودن رننتار  ایی شتتتائرته 

                                                   
1. Justifications 

 شود در موارد ریرعملی که ار مسنخ مین ا مأمورین دالنی ااقع می»بیان داشنه بود:  8294قانون مجارات عمومی  43. ماد  3

شود )...( اعمال ریر جرح مـسوب نمی»نیز م رّر ش ه بود:  8213قانون مجارات عمومی  48سپس در ماد  «. جرح نیست )...( 

م رّر  8279قانون مجارات اسالمی  19ا ماد   8298قانون راجع به مجارات اسالمی مصوّب  28پس ار ان الب اسالمی ماد  «. 

شایان ذکر است که به اعمال «. شود )...( مـسوب نمی اعمالی که براب آنها مجارات م رّر ش ه در موارد ریر جرح»داشن  : می
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گفنهق قانونگذار عرارت ج ی ب را در قوصی  ماهیّت علل مزبور به کار برد که مر اب ع ح پیش

را به بررستتی این  کیفر را در این عوامل با چالشتتی ج ّب مواجه کرده استتت. در نوشتتنار پیش   

پرداختت کته آیا این عرارت ج ی  حاکی ار قغییر ماهیّت علل موجّهه به نهاد   پرستتتش خواهیم 

وقِ ا قیع نظر ار م ی« غایی»دیگرب نظیر معتاذیر قتانونی استتتت یتا ای که به لـاظ یو رایکرد    

به عرارت دیگرق  قوان گفت این قـوّل صتترناً یو دگرگونی لفظی بوده استتت. الفاظ قانونی می

قانون( یو پرستتتش دقیق در این باره میرح   زبور)حکم قانونق اجاردر بتاب متاهیتّت عوامل م   

شتتود که مرانی ح وقی ا نراح وقی ع ح مجارات در این موارد چیستتت؟ این نوشتتنار مرانی   می

 8نراح وقی را در چهارچوب قابلیّت سررنش اخالقی بررسی خواه  کرد.

به « قانون  اجار»ا « حکم قانون»گفنه گستنرش یاننن شمول  هاب قانون پیشیکی ار نوآارب

ا قمایز این عوامل ج ی  را  3دیگر مصتتادیق علل موجّهه استتتت. این نوشتتنار موضتتتوعق ماهیّت  

ک  . این ک   ا ضمن آن رایکرد قانونگذار نرانسهق سوریهق لر ان ا اردن را بررسی میقـلیل می

ون اهیّت حکم ا اجار  قانقـلیلیق موضوع ا م -پژاهش در سته بخش اصتلی به شیو  قوصیفی   

ک   ا در هر مورد با راش مهزجی موضع ح وق کیفرب کشورهاب نرانسهق سوریهق را بررسی می

 .ده گیرب پیش هادهایی را ارائه میک   ا در پایان ضمن ننیجهرا قـلیل می 2لر ان ا اردن

                                                   
قأدیریق عملیّات اررشی ا عملیّات جراحی که همگی به نظر ما در موضوع اجار  قانون هسن   در قانون مجارات عمومی 

 قصمیم گرنت این موارد را در قانون مجارات عمومی ذکر ک  .  8213اشاره نش ه بود ا قانونگذار در سال  8294

« ک  پذیرب معیّن میح وق به رور کلّی مسئولیّت را به اسیلة سررنش». در اهمیّت این مرـث هلمز بیان داشنه است: 8

(Holmes, 1951: 108 .) 

در پژاهش حاضر عملکرد ن ّی موارد یادش ه یا گسنر  این موارد در ح وق کیفرب عمومی است ا « موضوع». م ظور ار 3

 ( است.Culpabalityمرانی ح وقی ا نراح وقی ع ح مجرمیّت )« ماهیّت»م صود ار 

گفنه را براب میالعة قیری ی برگزی ن  این است که نخستق این کشورها همان   . علّت ای که نگارن گان کشورهاب پیش2

ان عالاه بر قانون  در ق این قوانین کیفرب سوریهق قوانین کیفرب مصر ا لر»ایران داراب ح وق نوشنه هسن  ق به ایژه آنکه 

(. داّحق قانون ع وبات سوریه هم ون قانون مـاکمات عم قاً ار قانون مجارات 38: 8278)آشوربق « نرانسه م ّنظر بوده است

مجارات لر ان  قانون»اقنراس ش ه است. اریر دادگسنرب اقت علّت اقنراس ار قانون لر انی را چ ین ع وان کرده است: « لر ان»

 (. 268قا: )مـ ّق دامادق بی« استق چه ار حیث نگرش ا مـنوب ا چه ار جهت قرقیب ا نظم مواد آنقانونی من ن 
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  1پذيری اخالقیدرنگی در باب سرزنش .2

اب هحکم ا اجتار  قتانون را ار م ظر مرانی نراح وقیق یع ی نظریّه  این بخش ار پژاهشْ متاهیتّت   

ون قان  پردارد که رننارهاب موضتتتوع حکم ا اجارک   ا ب ین بـث میاخالقیق قوصتتتی  می

 نیسن  .  انگاربجرحقابل قابلیّت سررنش اخالقی ن ارن  ا ار این جهت 

. پذیرب در ح وق کیفرب کمنر آشتت ا هستتنیم با مفهوح ب یادین قابلیّت ستتررنش یا ستتررنش  

پذیرب در ستته ستتاحت  همین امر ستترب شتت ه استتت که این مفهوح مرهم به نظر آی . ستتررنش   

انگاربق مستئولیّت کیفرب ا مجارات قأ یرگذار است. ار یو سو اگر سررنش را در مفهوح  جرح

هاب اخالقی مر اب قأ یر نظریّهاخالقی در نظر بگیریمق آنگاه بای  معیارهاب سررنش اخالقی را بر 

ار  3گراییق قراردادگرایی( بر ستته حور  مذکور قعیین ک یم.گراییق نضتتیلتگراییق نای ه)اظیفه

ستتوب دیگر اگر م ظورمان ار ستتررنش قابلیّت ستتررنش اجنماعی باشتت ق آنگاه م رولیّت ح وق   

هاب مورد پذیرش ه اررشب 2انگتاربق مستتتئولیّت کیفرب ا مجارات کیفرب در ستتته حور  جرح

گرا اکثریّت انراد جامعه ا داارب آنها بسنگی خواه  داشت. در ای جا ما با سیاست کیفرب عواح

 4شود.ش اسی است ا در این م اله بررسی نمیمواجه هستنیم. این مستئله موضوع میالعات جامعه  

                                                   
1. Moral Blameworthiness. 

شود. ار دی گاه اجنهاد کالمی پذیرب ذیل مراحث حسن ا قرح اخالقی بررسی می. ار م ظر کالح اسالمی مرـث سررنش3

هاب سرت نظریّهنغرب نسرت داد. ب گری  به: صالـیق علیرضاق  ةیّات رایج اخالقی در نلسفقوان به نظرمراحث حسن ا قرح را می

 کارگاه نلسفه اخالق.  حسن ا قرح ع لی با نلسفه اخالق معاصرق

انگارب ا مسئولیّت کیفرب است. با اجود اینق بای  قوجّه داشت پذیرب مربوط به حور  جرح. بـث ما در خصوص سررنش2

ها سارگارب ن اردق چراکه این انراد به اصالح نیارب ن ارن  ا ار سوب دیگر ناپذیر با اه اف مجاراتمجارات انراد سررنشکه 

 مجارات آنها ناعادالنه است ا ا ر ارعابی نخواه  داشت.

 ةیفرب عواح گرا؛ میالعهاب سیاست کایژگی»(ق 8263. براب اراّلع بیشنر ب گری  به: م  سیق مـم باقر ا مـم  نرجیهاق )4

 .811قا  827میالعات ح وق قیری یق صفـات  ةق نصل ام«قیری ی
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ابلیّت قانون ق  موضتتتوع حکم ا اجارک یم که ار نظر اجنماعی انراد به ذکر این نکنه بستتت  ه می

 8کردنی هسن  .سررنش اجنماعی ن ارن  ا حنّی در بعضی موارد قـسین

انگارب را نیلستتتونتان ح وق کیفرب یکی ار دالیل جرح  3پتذیرب )اررش کیفرب( ستتتررنش

انگارب این اصتیالح عرارت استتت ار میزان  (. در ستتاحتِ جرحJarborg, 2004: 527ان  )انگاشتنه 

قوان بر مرقکب قـمیل کرد. در این مع اق دلیل نکوهشی که ار رریق قعیین ا اِعمال مجارات می

انگارب این استتتت که آن رننار ستتتزااار ستتتررنش باشتتت ؛ ب ین قرقیب میزان راشتتتن براب جرح

نه ها ا مصالـی ریر پا گذاشپذیرب هر رننار قا ح ّب بستنگی به این دارد که چه اررش ستررنش 

ب ین  2آمیز بودن اابسنه به میزان ق صیر مرقکب است.ان . هم  ینق سررنشا قه ی  شت ه شت ه ی 

 ن  که آمیز سزااار سررنش است. بعضی به درسنی معن قرقیب رننار عم ب بیشنر ار رننار غفلت

را یکستتره  انگاربده  قا بنوان با قکیه بر آن قکلی  جرحاین اصتتل معیارب کمّی به دستتت نمی»

پذیرب را بر مر اب یکی ار ستتتررنش ة(. ب تابراینق بتای  گستتتنره ا دام   61: 8269)نوبهتارق  « ردک

گرایی( قـ ی  نمود ا انگارب )اصتل ضتررق پ رساالربق اخالق  گانة جرحمعیارهاب منعارف سته 

را  اربانگهاب اقنصتتادب ا نااقنصتتادب( ا م انعق اررشِ جرحآنگاه با در نظر گرننن مضتار )هزی ه 

 س جی .

بلیّت قا« گرااظیفه»قانون هستتن   ار م ظر اخالق   رننارهایی که موضتتوع حکم قانون ا اجار

 4ستررنش اخالقی ن ارن ق ریرا ب ابر نظر کانت اگر رننار ار ستر اظیفه باش ق اررش اخالقی دارد  

ور را ب مذکقابلیّت سررنش شخصی که رننارها« گرانضیلت»(. ار م ظر اخالق 29: 8262)اانیق 

جویی باش  ا پ ر ار ق ریه انن اح  ده  به انگیزه ا نیّت ناعل بستنگی دارد. مثالً اگر انگیز انجاح می

                                                   

مواجه هسنیمق یع ی آن چیزب که مردح یو جامعه معن  ن  اخالقاً درست است. این اخالق « اخالق منعارف». در ای جا با 8

 (.94: 8262است )بیکسق  گیردق یع ی آن ه در ح ی ت اخالق درستقرار می« اخالق انن ادب»در م ابل 
2. Penal Value. 

انگارب دالیل سزااار سررنش باش ق ریرا در ساحت جرح« رننار»قوان  شاخصی براب . به نظر نگارن گان ق صیر کیفرب نمی2

 پذیر. سررنش« ناعل»پذیر است ا نه سررنش« رننار»انگارب مربوط به گر جرحقوجیه

 گرا است. اب معن   است اظیفه ضرارت عملی است که ار سرِ احنراح به قانون انجاح شود.اخالق اظیفه  . کانت نمای  4
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ق با پذیر اخالقی استتت. بارب م ارانه ستتررنش نه قربیّت رفلق رننار پ ر ار م ظر اخالق نضتتلیت 

را در ستتاحت مستتئولیّت    انگاربق در ادامه مفهوح اخیربررستتی قابلیّت ستتررنش در حور  جرح 

 ک یم.کیفرب قـلیل می

 ,Clarksonان   )دبعضی ار ح وق انان انگلیسی قابلیّت سررنش را معادل با ق صیر کیفرب می

158: 2006 Ashworth, ;87 :Allen, 2003; 56: 1987.)8  ق صیر در ح وق کیفرب مـنواب اخالقی

ارستیو ق ها به دلیل انجاح عمل ارادب استت که انسان را    ةدارد ا جوهر  آن اراده استت. به گفن 

هاب (. شتتتاخص882: 8218قوان ستتتنتایش یتا ستتتررنش کرد )ارستتتیتارتالیس)ارستتتیو(ق       می

پرااییق غفلتق ن  ان اشنراه ا ن  ان دناع. ار این اخالقی عرارق   ار قصت ق بی   3پذیربستررنش 

برخی  2پذیر استتتت.اخالقاً ستتتررنشپتذیرب یتو حتالتت ذه ی     راق در مفهوح اخیر ستتتررنش

پژاهشتتتگران ح وق کیفرب به پیراب ار دکنرین انگلیستتتی قابلیّت ستتتررنش اخالقی را معادل   

 (.  339: 8268ان  )قیاسی ا دیگرانق ق صیر کیفرب قل ّی کرده

شتتود ا در ح وق کیفرب انگلستتنان جایگاه ع صتتر ستتررنش   الرنه مستتئله ب ین جا خنم نمی

( دادگاه استنی اف نشتان   Kingston, 1995)  هایی پی ی ه همراه استت. در پران  شاخالقی با چال

داد که مستتئولیّت کیفرب نرای  صتترناً مرن ی بر همراهی ع اصتتر مادب ا راانی باشتت ق بلکه بای  بر 

یگرق خود پذیر نیز مرن ی باش . به عرارت دیاننه ار سوب یو ناعل سررنشبار ارقکابرننار ریان

الرنه در این مورد  4پذیر نیست.ت ناشتی ار شتراییی بوده استت که منّهم در قرال آنها ستررنش    نیّ

ع صر  ( ع صر مادب را همراه باKingstonمجلس اعیان اسن الل اخیر را رد کردق ب ین دلیل که )

( دادگاه اظهار داشت که ع صر Dodman, 1998مع وب داشتنه استت. ار ررف دیگر در دعوب )  

نظر ار این م اقشتتاتق (. صتترفClarkson,1985: 56مشتتنمل بر قابلیّت ستتررنش نیستتت )  راانی 

                                                   

. ق صیر چه در اخالق ا چه در قانون مفهوح قابلیّت سررنش را با خود دارد. شرط الرح ا اساسی براب قابلیّت سررنش ا 8

 (. 72: 8219بودن رننار است )میرسعی بق « ارادب»ق صیرْ 

2. Indicators of Blame. 

3. Morally Blameworthy Mental State. 

4. R v. Kingston (1995) 2 AC 355.  
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قوان گفت استتتنت الل مجلس اعیتان در کتّل ح وق انگلستتتنتان بتارقتاب داشتتتنته استتتت ا می         

پذیرب اخالقی است ا ق صیر به مع اب عاح پذیرب در ح وق انگلستنان ار نوع ستررنش  ستررنش 

ت سررنش است که در ایجاد مسئولیّت اخالقی ا سپس مسئولیّت هاب قابلیّکلمه یکی ار شاخص

  8کیفرب ن شی بسزا دارد.

ع اب راد. نخستق مکار میپذیرب اخالقی در ح وق کیفرب انگلسنان در دا مع ا بهستررنش 

مضتتیّق آن یع ی ع صتتر راانی ادراکی )شتتاخص اصتتلی قابلیّت ستتررنش( استتت؛ در این مع ی    

پذیرب استتت )ق صتتیر قانونی(. داّحق صتترناً یو شتتاخص براب ستتررنشاضتتعیّت ذه ی مرقکب 

شود ا قمامی ااضاع ا احوال ار جمله مع اب موسّع آن است که به حالت ذه ی نرد مـ اد نمی

در مع اب اخیر ن  ان دناعْ یو  3گیرد )ق صتتتیر اخالقی(.اضتتتعیتّت ذه ی مرقکتب را دربر می  

قوان اذعان کرد که رننارهاب موضتتوع ین راستتناق میشتتاخص براب قابلیّت ستتررنش استتت. در ا

قانون براب قـ ّق مستتئولیّت کیفرب قابلیّت ستتررنش اخالقی ن ارن ق ریرا یکی ار    حکم ا اجار

هاب قابلیّت ستررنش اخالقی در ایجاد مسئولیّت کیفرب ن  ان دناع موجّهه است. مرقکران  مؤلّفه

 2ب(ق صتتیر کیفر ةبا قانون ن ارن  )نظریّة ه جارگرایانقانون اراد  مخال    موضتتوع حکم ا اجار

 4پذیر نیسن  .ا ار این جهت سررنش

 

 

 

                                                   

اخالق در ذیل مراحث حسن ا قرح )سنایش ا نکوهش( است. ب گری  به:  ة. قفصیل این مراحث موضوع میالعات نلسف8

 .18علوب نیاق چاپ داّحق قهرانق هرمسق ص. سهراب  ةقرجم درآم ب به نلسفة اخالقق(ق 8264آقکی سونق آر افق )

2. Moral Fault.  
3. Normative theory. 

 ق صیر است ا ق صیرْ رکن مسئولیّت کیفرب است.  . شایان ذکر است که ارادهْ جوهر4
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 اجازة قانون .1

 موضوع اجازة قانون .1-2

هاب آن را با حکم قانون بیان ک یم قا قلمرا براب درک موضتتتوع اجتار  قانون ناگزیریم قفاات 

شتتود. ح وق انان در قفاات  اصتتلی آن در قانون مجارات استتالمی به درستتنی قوصتتی  ا قـلیل

ان . به موجب نظر نخستق اجار  هاب منهاننی را اظهار کردهقانونق دی گاه  گسنر  حکم ا اجار

قانون مجارات اسالمیق یع ی اق امات اال ین ا  811قانون شامل ب  هاب )ت(ق )ث( ا )ج( ماد  

ود ا اق امات پزشتتتکان ا عملیّات شتتتاالیاء قانونی که به م ظور قأدیب یا حفاظت آنها انجاح می

(. در ادامه خواهیم دی  که این دی گاه م نرس ار قانون 399-392: 8263اررشی است )اردبیلیق 

کیفرب نرانسته استت که در قانون کیفرب ستتوریه ا به قرع آن در قوانین کیفرب اردن ا لر ان هم   

  صریح اجار ة  قانون را به دا دسنبارقاب داشتنه است. در م ابلق میابق با نظر داّحق بعضی اجار 

ان  ا معن  ن  اجار  صتتریح شتتامل مواردب مان   دناع مشتتراعق قنل در   ا ضتتم ی ق ستتیم کرده 

شود ا اجار  ضم ی مان   قرصر  ماد  نراشق حالت ضترارت ا قأدیب ا ق ریه قوستّط اال ین می  

(. این 848: 8249 ارتق ؛ ص341: 8211قانون مجارات استالمی )قعزیرات( استت )صانعیق    112

جرح قائل نش ه استق ریرا رننار مرقکب در « علل موجّهه»ا « معاذیر قانونی»دی گاه قفااقی میان 

ده  هْ عاملِ راال اصتت  مجرمانه گ اهی نرد نرارباستتت ا ی ین به بی« جرح» 112ماد    قرصتتر

ت. در پذیر نیستتستتررنشنیستتتق چون مر اب معانیّت در ای جا موقعیّت ذه ی مرقکب استتت که 

گذشنه ار قماح م اقشات دکنرین  قانون مجارات اسالمی 929  رابیه با قنل در نراش موضوع ماد

( دربتار  جرح بودن یتا نرودن رننتار متتذکورق    821: 8263؛ اردبیلیق812: 8264)الهتاح ا برهتانیق   

ق به خصوص 8263مجارات استالمی  قانون  293نظر به قری ة ماد  قوان اذعان کرد که با امعانمی

 929قوان ماد  یو ا دا آنق راال ع صتر قانونی جرح مـرر است. ار این راق می   مفهوح قرصتر 

ه را در ماد  اخیر قفسیر گذشن« قوان می»را نمونة بارر علل موجّهة جرح دانستق به ایژه آنکه قی  
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 یقاخال یریپذاجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش تیّموضوع و ماه یقیتطب یبررس

 ؛ قانون با حکم قانون منفاات هسن   جارک  . میابق با دی گاه ستوّحق انراد موضتوع ا  ق ویّت می

به بیان دیگرق شتتمول حکم قانون ن ط در مورد کارگزاران ا کارم  ان دالت استتت ا در م ابلْ 

(. این نظریّه ن  کردنی 484: 8263اجار  قانون شتتامل قمامی شتتهران ان استتت )شتتمس ناقربق   

تق یع ی دن اجاره ا حکم قانون اسبو« قکلیفی»ا « حق»پیشین  ةاستتق ب ین بیان که مر اب نظریّ 

منعلّق رننارهاب موضتوع کارگزاران دالنی چون اصت  الزاح دارد حکم قانون است ا موضوع   

 گونه رستت  ایقانون استتتق الی به نظر می  رننار شتتهران ان به دلیل ن اشتتنن چ ین اصتتفی اجار

ه رور کلّی اش ؛ به رور مثال باخنیارب داشنه ب ةج ر غیردالنینیست که در همة موارد رننار انراد 

 8239هاب آمیزشتتی مصتتوّب قانون بیمارب 2انشتتاء ستتر براب اررّاء جرح استتت. امّا میابق با ماد  

ک   ه در بعضی موارد مکلّ  به انشاء این رننار رایل ش ه است ا پزشو درمان ةاص  مجرمان

پذیرنن ی  8294ارات عمومی قانون مج 43اخیر در رمان حکومت ماد   ةستتتر استتتت. مر اب نظریّ

را منوقّ  بر رننارهاب « اجراب قانون»رننار در  ةشتتت ه بته صتتتراحتت اباح   بودق ریرا م رر  بیتان 

 مسنخ مین ا مأمورین دالنی دانسنه بود. 

قوان  شتتامل همة انراد باشتت  ا بر خالف اجار  قانون بر استاس نظریّة چهارحق حکم قانون می 

یفی دارد؛ به رور مثال شخصی براب نجات جان سرنشی ان خودراب که اخنیارب استت ج رة قکل 

هاب آن را قخریب ک  ق در این هاب آن را بشتک   ا یا قفل شتود شتیشته   شت ه مجرور می ااژگون

خودرا استق در ننیجه ارقکاب   صورت چون نجات جان اشخاص اهم ار شکسنن درب ا پ جر

؛ نجفی 343: 8211آبادبق کب نخواه  کرد )علیاین جرح هیچ گونته ق صتتتیرب را منوجتّه مرق  

(. بتایت  قوجتّه کرد نرلِ این نظر م یرق با    322: 8263؛ آقتایی ج تت مکتانق    327: 8262قوانتاق  

داردق ریرا اجراب قانون اهم « حکم قانون»استتتت کته قفاات آشتتتکارب با   « اجراب قتانون اهم »

د. گردار این جهت با اضیرار مشنره می همواره با قزاحم برین دا حکمِ مهم ا اهم همراه استت ا 

امّا ار این م ظر که مر اب مشتتراعیّت ارقکاب رننارِ اهم صتتراحت قانون استتتق بعضتتی آن را در 

ان . نهایناً پیرا نظر آخر ا در ق ابل با نظر ستتتوّحق بعضتتتی قائل به این دانستتتنه« حکم قانون»رمر  

 مین دالت نیست ا شامل انراد عادب که قانونم ـصر به مسنخ « حکم قانون»دی گاه هسن   که 
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شود؛ مثالً هرگاه دردب که در حال نرار آنها را موظّ  یا مخیّر در انجاح آن رننار کرده است می

است ا جمعیّت اا را دنرال کرده است قوسّط عابرب دسنگیر شودق با آنکه شخص مزبور آرادب 

اقع عادب مجار نیستق در این مورد رننار مزبور ک   ا سلب آرادب انراد در مودرد را ستلب می 

(. در مورد این مثال رننار ارقکابی در صورقی که شرایط قرصر  72: 8281جایز استت )ستمیعیق   

قوان  موجّه قل ّی گردد. به را داشتتتنه باشتتت  می 8263قانون آیین دادرستتی کیفرب   41یو ماد  

لوگیرب ار نرار مرقکب جرح ا حف  صـ ة عرارت دیگرق اخنیارات شهران ان عادب در مورد ج

 جرح م ـصر به شرایط قانونی است.

حقّ »ااضتتتح ال الله بر « اجار  قانون»رستتت  اصتتتیالح با قوجّه به آن ه گذشتتتت به نظر می 

باش . ار این راق این حق منرقّب بر یو امنیار قانونی ا شرعی است که دارن   آن مخنار « قانونی

قوان مواردب هم ون حقّ دسنگیرب شهران بق حقّ قأدیب ن قرقیبق میبر انجاح آن استت. ب ی 

اال ین ا االیاب قانونی ا ستترپرستتنان صتتغار ا مجانینق حقّ اررشتتکاران در عملیّات اررشتتی ا 

 929حوادث ناشتتی ار آنق حقّ پزشتتو در عمل جراحی یا رری مشتتراع ا حقّ شتتوهر در ماد   

ر اجار  قانون برشتتمرد. انزان بر اینق استتن راط ار ااژ  قانون مجارات استتالمی را ار مصتتادیق بار

ار  شود.شتامل مستنخ مین دالت می  « عم قاً»یادآار اضتعیّت قکلی  ا الزاح استت که   « حکم»

رهگذر ن ه اسالمی مر اب اجار  قانون برابر است با اجراب حقّ شرعی. هم  ینق حکم قانون در 

که در مراحث بع ب  صتتالح استتتق الی اجار  قانونببعضتی موارد منوقّ  بر امر قانونی م اح ذ 

 این ایژگی را ن ارد.ب ان خواهیم پرداخت 

اجتار  قانون ار استتتراب   8قتانون ع وبتات ستتتوریتهق    811ررق متاد   ار حیتث ح وق قیری ی  

 2نعلی که قانون آن را اجاره داده است مجارات ن ارد.»دارد: است. این ماده بیان می 3ک   هقررئه

                                                   

به  8646حزیران  33. منن این قانون قوسّط ارارت دادگسنرب ق این ش  ا پس ار قصویب هیئت اریران نهایناً در قاریخ 8

 صورت نرمان قانونی )مرسوح النشریعی( قوسط نخست اریر قوشیح ش  ا به اجراء درآم .

 . اسراب النرریر.3

 «.ال یع  الفعل الذب یجیزه ال انون جریمه )...( . »2
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قأدیب پ ران نسترت به ااالد ا استنادان نسترت به شاگردان به نـوب     -انعال عرارق   ار: ال  این

عملیّات جراحی ا معالجات ررّی که م یرق بر اصتتتول ن ّی  -ب 8دان .کته عرف آن را مراح می 

استت ا رضتایت مریض یا رضتایت سرپرسنانش اجود داشنه باش ؛ در حالت ضرارب نیارب به    

گیردق مشراط بر هاب اررشی صورت میاعمال خشت ی که در ا  اب بارب  -رضتایت نیستت. پ  

(. برخالف قانون مجارات اسالمی ایرانق 241قا: )اسن ابولیق بی« ای که قواع  بارب رعایت شتون  

قانون ع وبات ستتوریه به رور صتتریـی با احصتتاء کردن انراد موضتتوع اجار  قانون به مراحث    

 پایان داده است. قفاات حکم ا اجار  قانون

در خصتتتوص  3993قانون ع وبات اردن  93ا متاد    8642قتانون ع وبتات لر تان     819متاد   

قانون ع وبات ستتوریه هستتن    811موضتتوع اجار  قانون ب ان هیچ گونه قفااقی دقی اً مان   ماد  

ت؛ بی ی شتت ه استت در ستته حالت پیش 3«اجاره»در ح وق کیفرب نرانستته  (.29: 3989)ابوالزینق 

قانون کیفرب که انشتتاء  ةمجموع 339-84شتت ه ار منن کیفرب مان   ماد  نخستتتق اجار  برگرننه

شتتت ه ار منن نراکیفرب مان   ای که ک  . داّحق اجار  برگرننهکردن استتترار شتتتغلی را مجتار می  

برن  که به آنها حقّ آستتتیب ردن به قمامیّت پزشتتتکان ا جرّاحان ار قواع  ایژ  شتتتغلی بهره می

هاب نامییع خود راا ب ههاب سرکی که اال ین به ده  یا مان   مجاراتجستمانی اشخاص را می 

(. در 17-16: 8217شتتت ه ار یو م اح ادارب )لوقرمی ا کلبق دارن . ستتتوّحق اجار  برگرننهمی

 ةمورد حالت داّح الرح به ذکر استت که دیوان کیفرب نرانسته با قفسیر موسّعی که ار علل موجّه  

موارد علتل موجّهة جرح   را هم ار« قجویز عرف»جرح بته عمتل آارده ا بته قیتاسِ قجویز قتانونْ      

مـستوب کرده استق اق امات قأدیری االیاء ا مربیان ارفال ا ص مات ناشی ار عملیّات اررشی  

(. در این 343: 8673را در شترایط ا ااضتاع ا احوالی موجّه ا کیفرناپذیر دانستنه است )حوم ق    
                                                   

ا مذاهب ا ااجب است. امّ« قکلی »قأدیب دارن  ا همین امر براب م رّس ا معلّم « حقّ». در مذهب ابوح یفه شوهر ا پ ر 8

(. موضع ن ه امامیّه هم مان   مذاهب 429ا  471: 8269شمارن  )عودهق مالو ا شانعی ا احم ب قأدیب را به رور کلّی حق می

معلّم براب ق ریه منوقّ  بر اجار  الیّ قهرب است )نجفیق   اخیر حقّ قأدیب براب شوهر ا پ ر استق با این قفاات که اجار

 (.978ق 48: 8494
2. La permission. 
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د الزامات قانونی مورد رایّة قضتتتایی نرانستتته به دلیل ستتتکوت قانون با م اخلة خود م شتتتأ ایجا 

یادش ه مورد  ةج ی ب شت ه استت که خالف اصل قانونی بودن جرح است. با اجود اینق قوسع  

(. به هر راب سه 463: 8212؛ اسنفانی ا دیگرانق 96: 8244قأیی  دکنرین نرانسوب است )گاراق 

ا در این  شتتون قانون نامی ه می  موردب که در باال اشتتاره شتت  در ح وق کیفرب ایران هم اجار

اب که مر « حق»قانون منوقّ  بر کارگزاران دالنی نشتتت ه ا اجاره مع ایی همستتتو با   موارد اجار

 شود پی ا کرده است.مشراعیت آن ار قانون کیفرب اخذ می

   1ماهيّت اجازة قانون .1-1
آی  که مرانی ح وقی ع ح مجارات در رننارهاب موضتتوع  در این بخش این پرستتش به میان می 

براب نخسنین بار با خوانشی منفاات ماهیّت برخی  8263قانون چیست؟ قانونگذار در سال   اجار

میابق این خوانش نوق رننار مرقکب که میابق با قانونْ  قریین کرد. 811ار علل موجّهه را در ماد  

ان  کردنی نیستتت. بعضتتی قصتتوّر کرده  مجارات« اجار  قانون»گردد در اضتتعیّت جرح قل ّی می

(ق 867: 8262دبیّات ج ی  قانونگذار مؤیّ  معاذیر قانونی معانیّت ار مجارات استتت )گل اریانق ا

کردنی نیستتتت. در م ابلق مجارات 811یع ی رننار مرقکب جرح استتتتق الی در موضتتتوع ماد  

برخی دیگر ار نویست  گان با اجود شیو  نگارش منفاات قانونگذار هم  ان به درسنی معن  ن   

ح مجارات در این موارد راال ع صتتتر قانونی ا جرح نرودن رننارهاب ارقکابی استتتت  مر تاب عت   

بعضتتتی شتتترایط خاصْ  (ق ریرا در 834ق 8: ج8264؛ الهتاح ا برهانیق  311ق 8: ج8263)اردبیلیق 

 اگر ارقکاب -شون  جرح مـسوب می« عادب»قانونگذار اجاره داده است رننارهایی که به رور 

در ادامه براب درک بهنر مر اب (. Card and Molloy, 2016: 29شتتون  )جرح مـستتوب ن -یاب   

 ک یم.اجار  قانون موضوع را ار رهگذر مرانی اسالمی بررسی می

                                                   
1. Prescribed by law.  
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یابیم که اصل بر این است که رننارهاب حراح به رور کلّی بر ار رهیانت شریعت اسالح درمی

بر این اصل برخی ار رننارها را نسرت به همگان مم وع هستن  ق امّا شتارع م  ّس هم ون اسنث اء   

دانسنه است؛ ریرا ااضاع ا احوال حاکم بر انراد « مجار»اشخاصی که ااج  ااصاف معیّ ی باش   

(. براب نمونهق ایراد جرح بر 429: 8269ک   )عودهق هاب اجنماعی این اباحه را اقنضاء میا گراه

یات بر انجاح عمل جرّاحی منوقّ  باشتت ق جرّاحی ح ةهر کس حراح ا مم وع استتتق امّا اگر ادام

بیمار مجار است. در مثالی دیگر ایراد ضرب بر همگان حراح استق امّا شرع به بعضی انراد مان   

 ق ریه داده است.   اال ین اجار

ان اجود داردق ب ین بی« اجراب حق»ا « اداب قکلی »ار دی گاه استتالمی قفاات ظریفی بین  

 که ماهیّت هر دا ردادن اصتت  گ اه ار مکلّ  استتتق الی ع ح انجاح قکلی  که گذشتتنه ار ای

قوان گفت حکم قانون یا اداب قکلی  چون برخالف ع ح انجاح حق گ اه استتتت. ار این راق می

  شود. امّا در اجارااجب استتق در صتورت ع ح انجاح دادن بر صاحب قکلی  کیفر ااجب می  

گونه نیست. به هر رابق به رغم قغییر ااژگان قانونگذار در قانون قانون چون رننار مراح است ای 

چیزب جز علل موجّهه نیست. ب ین سرب « قانون  اجار»هم  ان جوهر   8263مجارات استالمی  

را بای  با گذر ار رایکرد لفظی ا با رعایت مرانی  811در ماد  « قتابل مجارات نیستتتت »عرتارت  

 نصوص ا م اص  شریعت قفسیر کرد.

قانون راال ع صتتر قانونی استتتق   ا نرل ای که علّت ع ح کیفر در رننارهاب موضتتوع اجارب

شتود که مر اب ع ح قـ ّق ع صتر قانونی چیست؟ در بخش نخست مر اب   این پرستش میرح می 

پذیرب اخالقی بررستتی شتت ق حال در ای جا به این ابهاح خواهیم  نراح وقی آن ار م ظر ستتررنش

مرقکبْ علّت اصتتلی ردادن اصتت  مجرمیّت استتت؟ برخی معن  ن  که   زپرداخت که آیا انگی

جرح اجود دارد ا در این  ةدلیل راال رکن قانونی جرحْ انگیز  خاصی است که در عوامل موجّه

(؛ براب نمونهق 49: 8214مورد انگیزهْ یکی ار ارکان اساسی جرح است )حریب راده ا نخر ب ابق 

ایی  ی ههاب پستت بیمار انگیزه ةدر یو رقابت اررشتتی ا معالجقأدیب ا قربیّت ارفالق شتترکت 

کردنی هاب مجرمانه یکی قل ّی ک  . نظر اخیر دناعقوان  آنها را با انگیزههسن   که قانونگذار نمی
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پس  ی ه در ای جا قابعی ار رننار موجّه )پذیرنن ی( مرقکب استق یع ی در این   نیستق ریرا انگیز

استتتت. به عرارت دیگرق راال « رننار»مورد قمرکز قتانونگذار به جاب اضتتتعیّت ذه ی ناعل بر  

تق ناپذیر اسهاب اخالقی ا اجنماعی است که سررنشع صر قانونی جرح ننیجة ع ح ن ض اررش

 -گرایی به دیگرب ا اخالق 8هم ون اصتتل صتت مه  -انگارب نلستتفة جرحیع ی بر پایة ضتتوابط 

کردنی نیستتتت. هم  ینق علّت راال ع صتتتر  انگتارب رننارهاب مرن ی بر علل موجّهه قوجیه جرح

قوان در انگیزه جستتتنجو کردق ریرا انگیزه در برخی موارد جزئی ار رکن مع وب قتانونی را نمی 

ع صتتر قانونی را با ع صتتر مع وب آمیخت. مرانی ح وقی ع ح قـ ّق  قوان استتت. ار این راق نمی

ب ا شودق ع صر مادع اصتر قانونی ا مع وب منفاات هستن  . ه گامی که ع صتر قانونی رایل می   

 ه یا قوان  پستتت  یک  ت . ضتتتمن آنکه انگیزه حنّی در رننار مشتتتراع می  مع وب قـ ّق پیت ا نمی 

  3ناپس  ی ه باش .

ه ذکر یو نکنه حائز اهمیّت استتت. همانیور که ار نظر گذشتتت به رور کلّی در بـث انگیز

قانون ن ارد. الرنه استتنث ائاً   در موضتتوع رننارهاب اجار 2انگیزه ن شتتی در قـ ّق یو دناع موجّهه

انزان بر معیار عی ی )منعارف بودن ق ریه ا ح اد شتتترعی  811قانونگذار ایران در ب   )پ( ماد  

مثالً اگر پ ر نررن  خود را در  4ی را نیز براب قـ ّق دناع اباحه الرح دانستنه است؛ آن( معیار ذه 

انن اح شخصی ا نه اصالح ا قربیّت قأدیب ک  ق مجرح ش اخنه   ح اد منعارف ا شرعیق با انگیز

                                                   
1. Harm Principle. 

 اشنه باش  ا رننارش ن ةک  . الرنه ممکن است نردب علم به اباحخالف قانون در رننار مشراع نمود پی ا نمی  معموالً انگیز. 3

ساب شخصی در قسویه ح  ناپس   مثالً انن اح شخصیق حقّ دسنگیرب شهران ب خود را اعمال ک   یا ای که با انگیز  با انگیز

انون داشنه خالف ق  قوانیم بگوییم چون انگیزاش مرارره ک  . در این موارد نمیاررشی شرکت ک   ا م ابل حری  ةمساب 

ف قانون در خال  ب موجّه است. ب ابراینق همواره ای گونه نیست که انگیزا« رننار»استق پس مسئولیّت کیفرب داردق ریرا 

 دان .قانون اجود ن اشنه باش . ضمن آنکه قانونگذار ایران علم به اباحه را شرط نمی  رننارهاب موضوع اجار

3. Justificatory defence.  
 «. به م ظور قأدیب یا حفاظت آنها انجاح شود»بیان داشنه است:  811. ب   )ت( ماد  4
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پذیر ده  ا سررنششتود. در ای جا رننار مرقکب با قرح ناعلی مشراعیّت خود را ار دست می می

  8شود.می

 811در ماد  « اجار  قانون»ار حیث ح وق قیری یق اصتتل صتتراحت پیرامون ستتاخنار ماهیّنی  

گفنه مفهوح عموح قانون ع وبات ستتوریه به ان ار  الرح رعایت نشتتت ه استتتتق ریرا در ماد  پیش 

شود. در یو مع ا جرح نرودن رننار است ا در حمل بر معانی منع ّدب می« مجارات ن ارد»جملة 

مع ایی دیگر جرح بودن رننار استتتت. حال با قوجّه به حکمت اضتتتع ماد  نوق ا م اصتتت  عامة  

بای  اراد  قانونگذار ستتوریه را همان   قانون مجارات استتالمی بر « حق»شتتریعت پیرامون مراحث 

 مفهوح نخست قرجیح دهیم.

ا که نارب راگر شتتخص رن»ک  : مجموعه قوانین کیفرب نرانستته چ ین م رّر می 833-4ماد  

رری ة نوشنار  3«.نامه قجویز کرده است انجاح ده  ار نظر کیفرب مسئول نیست )...( قانون یا آیین

لی بوده استتت ا« جرح»قانونگذار نرانستته این انگاره را به اجود خواه  آارد که رننار ارقکابی 

را داردق ریرا ق ر  جرح مجتارات ن ارد ا در ننیجه قابلیّت قستتترّب به شتتترکاء ا معاانان مرقکب  

مع ی ع ح مجارات بزهکار استتتت. ب ین قرقیبق این  2«مستتتئول نیستتتت»منی ّن ار م یوق عرارت 

آی  که مر اب ع ح مجارات راال مجرمیّت استت یا خیر. ار این راق بعضی ار  گمان به اجود می

: 8217کلبق  امفستّران نرانسوب معن  ن  که خوانش قانونگذار نرانسه پذیرنن ی نیست )لوقرمی  

عوامل خواه عی ی یا شتتخصتتی ع ح مستتئولیّت   « ار نظر کیفرب مستتئول نیستتت »(ق ریرا جملة 19

گیرد. در همین راستتتناق به خارر همین ابهاح بعضتتتی دیگر معن  ن  که مر اب  کیفرب را دربر می

وب  ا در ننیجه راال ع صر مع« ن  ان سوءنیّت»ح وقی ع ح مسئولیّت کیفرب در عوامل موجّهه 

رستتت  بعضتتتی دیگر ار  به نظر می(. در نهایت 814: 8279استتتت )گانیور؛ به ن ل ار مـستتت یق  

ان ق ریرا ب ابر نظر ایشتان رایل ش ن مسئولیّت کیفرب  دانشتم  ان نرانستوب راه درستت را پیموده   

                                                   

 اشنراه موضوعی قرح ناعلی دارد. ة. این موضوع را نرای  با بـث قجرّب آمیختق ریرا در قجرّب ناعل در ننیج8

2. Article 122 -4: « N'est pas pénalement responsible la personne qui accomplit un acte 

prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». 

3. Des Causes irresponsabilité.  
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(. ب ین 414: 8212مرقکب ننیجة ار بین رننن اصت  جرح بودن رننار است )اسنفانی ا دیگرانق  

پوشی قیبق این دی گاه نیز به بهانة رعایت انراری قفستیر لفظی ار اراد  مستلّم قانونگذار چشم  قر

 ن موده است.

 2حکم قانون .9

 موضوع حکم قانون   .9-2
 3«اجراب قانون»اصیالح  8213ا  8294قوانین کیفرب  48ا  43پیش ار ان الب استالمی در مواد  

ا پس ار ان الب استتالمی به رغم آنکه قانون راجع به مجارات استتالمی  مورد نظر قانونگذار بود

در خصتتوص حکم قانون مستتکوت بودن ق الی به رعم    8279ا قانون مجارات استتالمی  8298

کردق ریرا قانونگذار خود راستتاً ا به رور این ستتکوت مشتتکلی ایجاد نمی»بعضتتی ار ح وق انان 

وع آن در شتترایط عادب جرح استتت موجّه قل ّی  صتتریح یا ضتتم ی ممکن استتت امرب را که اق 

؛ 348: 8211آبادبق )علی« قوان  عملی را که قجویز کرده قکذیب نمای نمتایت ق لتذا قتانون نمی    

با قرائنی ن هی « اجراب قانون»عرارت  8263امّا در قانون مجارات استتالمی  (.247: 8214باهربق 

همان قانون آن را با اجار  قانون منرادف  811اد  ب   )ال ( م مر ّل ش ه است ا« حکم قانون»به 

  2قرار داده است.

اگر کسی رننارب را که صریـاً ار ررف قانون حکم حکم قانون دقی اً ب ین مع ی استت که  

ش ه قوسّط قانون در حالت شودق حنّی اگر عمل خواسنهشت ه است انجاح ده  مرقکب جرح نمی 

گاهی امر قانون براب مشتتراعیّت رننار به ق هایی کانی باشتت   رستت  عادب جرح باشتت . به نظر می

(. به بیان دیگرق حکم قانون مستن یماً م اح به خصتوصی را به انجاح رننارب که   11: 8244)گاراق 

                                                   
1. The legal order. 

آبادبق ؛ علی346: 8214ان  )نوربهاق اسنفاده کرده« امر قانون»ار عرارت « حکم قانون». بعضی ار ح وق انان به جاب عرارت 3

 اب بیان آنها نیست. (. هر دا عرارت مفهومی ااح  دارن  ا قفاات ماهوب11: 8244؛ گاراق  348: 8211

شودق در موارد ریر قابل قرلق ارقکاب رننارب که قانوناً جرح مـسوب می عالاه بر موارد مذکور در مواد». ررق این ماده: 2

 «.که ارقکاب رننار به حکم یا اجاره قانون باش در صورقی -مجارات نیست: ال 
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(. براب نمونهق بارپرسی 324: 8211سارد )صانعیق شود موظّ  میدر شرایط عادب جرح قل ّی می

قوان  راستاً منّهم را جلب یا بارداشت ک  ق ب ان  ک   خود میکه حکم جلب منّهم را صتادر می 

(. یع ی بارداشتتت 468: 8212آنکه به جرح بارداشتت غیرقانونی منّهم گردد )استتنفانی ا دیگرانق  

کردن انراد در حالت عادب جرح استتق الی به حکم قانون اق اح بارپرس جرح نیستق در حالی  

(. هم  ینق در 44: 8223جب مسئولیّت کیفرب است )شاه با ق که همین رننار ار غیر بارپرس مو

ساعت قـت نظر قرار ده  ق ب ان آنکه  34قوان   منّهم را قا مثالی دیگر ضتابیان دادگسنرب می 

(. در 8263قانون آیین دادرستتی کیفرب مصتتوّب   49ا  44مرقکب رننار غیرقانونی شتتون  )مواد 

حة رننار مرقکب به ق هایی کانی استتتت ا مخارران قانون گفنته حکم قتانون براب ابا  موارد پیش

نیار ار کسب دسنور م اح قانونی در سلسله مراقب ادارب یا اننظامی هسن  . امّا در بعضی موارد بی

ح استتت. صتتالشتتود ا منوقّ  بر امر م اح ذبرننار نمی ةدیگرق حکم قانون به ق هایی ستترب اباح

استاً قکلیفی براب مأموران قعیین نک   ا اداب قکلی  مسنلزح امر  براب مثالق هرگاه حکم قانون ر

یراهاب مأموران ن ةشود. براب نمونهق اق اح خودسرانمانوق باش ق ارقکاب رننار مشراع قل ّی نمی

نار آنان رن ةاننظتامی در جرایم غیرمشتتتهود مر ی بر قفنیش م زل یتا بارداشتتتت انراد موجب اباح   

(ق ریرا مشتراعیّت رننار مأموران ن ط در اضتعیّت جرایم مشهود   316: 8263شتود )اردبیلیق  نمی

 قوجیه قانونی دارد.

( قوجیه رننار مجرمانه را 8189ار م ظر ح وق کیفرب قیری یق قانون کیفرب ستتتابق نرانستتته )

جیه قواست قوکرد: امر قانون ا امر آمر. اگر یکی ار ای ها نرودق جرح نمیمشتراط به دا شرط می 

ک   ه را به این عامل قوجیه 8664(. الی قانون مجارات 468: 8212)استتتنفانی ا دیگرانق  شتتتود

اب نمونهق حف  ک   ه باش . برقوان  قوجیهق هایی کانی دانسنه استق یع ی امر قانون به ق هایی می

ذکر  339-82پزشتتو در نرانستته در قانون مجارات عمومی این کشتتور در ماد   اباستترار حرنه
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اب به قوان  به ستترب حف  نکردن استترار حرنه ج اب ار این قانونق پزشتتو می» 8شتت ه استتت. 

اسن الل  اصل براب همان جرح ستررنش شتود. این امر در مسیر   ایی ا انضتراری نامهمجارات آیین

اب ار (. امّا در پاره829: 8219)جعفربق  3«قع یب دعواب عمومی نسرت به قع یب انضراری است

 رد حف  استترار پزشتتکی ضتترارقی ن ارد ا پزشتتو بای  به امر قانون ا به ستترعت مستتئوالنموا

بسا که اق اح نکردن به این کارق قـت ع وان بزه کمو نکردن ذیربط را در جریان بگذارد ا چه

 2کردنی باش .قع یب در خیرق به انراد

 ماهيّت حکم قانون .9-1
که هیچ شتکّی نیست که این مورد ار علل موجّهه   در مورد ماهیّت حکم قانون بای  اعنراف کرد

قانون مجارات  811شتتودق امّا این ی ین با قصتتویب ماد   رننار ارقکابی می ةاستتت ا موجب اباح

به شتوّ مع ول مر ّل گشتت. ار این راق مفهوح مر ایی علل موجّهه با ابهاح مواجه    8263استالمی  

ابهاح »قوان به به آستتانی می  8114  شتت . ب ین قرقیبق با قوستتّل به رایکرد ادبی در عرارات ماد  

 خستنشت ه پی برد ا آن را مسنع  بیش ار یو قفسیر دانست. میابق با قفسیر  یانماد  ب« آشتکار 

کردنی نیستتن  ق یع ی جرح هستتن   الی مجارات 811ماد   ةگانقوانیم قائل شتتویم موارد شتتشمی

دارد.  اجود« علل رانع مسئولیّت کیفرب»ا « ک     مجاراتمعاذیر قانونی معاف»همان   آن ه در 

گفنه پی پیش  شتتتود که با مرار ستتتیر قاریخی ق  ی ی مادر ه گامی بیشتتتنر ق ویّت میاین قفستتتی

جرح »بریم که قانونگذار براب نخستتنین بار در پیش ا پس ار ان الب استتالمی به جاب عرارت می

                                                   

انشاب اراّلعات سرّب قوسّط نردب که آن را »ک  : اب را مجارات ا چ ین قصریح می. این ماده هرگونه انشاب اسرار حرنه8

خنیار داردق خواه این نرد مأمور دالنی باش  یا صاحب حرنة آراد ا خواه به دلیل شغلش یا به دلیل یو مأموریّت موقّت در ا

 «.خواه  ش  مـکوح جریمة ن  ب یورا هزار پانزده ا رن ان سال یو به باش ق داشنه اخنیار در را اراّلعات این

2. Le principe de l'autonomie de l'action publique par rapport à l'action disciplinaire . 

قانون قعزیرات مصوّب  941ا هم  ین ماد   8664قانون مجارات نرانسه مصوّب  339-84. در این مورد ب گری  به: ماد  2

8271. 

 .«مجارات نیست: )...( شودق در موارد ریر قابل ارقکاب رننارب که ررق قانون جرح مـسوب می»دارد: . این ماده م رّر می4
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 داّحامّا میابق با قفسیر  8اسنفاده کرده است.« قابل مجارات نیست»ق ار عرارت «شودمـسوب نمی

قوان دریانت که با قوجّه به م یق قانونق قعریرات لفظی ج ی  گرا میاظ یو قفستتتیر ه فبا لـ

موجب قغییر در ماهیّت رننارهاب مرن ی بر علل موجّههق ار جرح نرودن به  811قتانونگذار در ماد   

یانگر ب« شودارقکاب رننارب که ررق قانون جرح مـستوب می »شتون ق ریرا جملة  جرح بودن نمی

 811ماد   ةگانجرح هستتن  ق الی در غالب موارد شتتش « عادب»ننارهایی استتت که در شتترایط ر

به مع اب جرح « خاص»گانة کردنی نیستتتن ت  ا عت ح قتابلیّت کیفر در این موارد شتتتش    مجتارات 

یابق م« عادب»مـسوب نش ن رننار ارقکابی است؛ به رور مثالق ایراد جراحت عم ب در شرایط 

ستتتق الی در حالت عملیّات جرّاحی یا پزشتتکی قابلیّت پذیرش پاستتخ کیفرب را با قانون جرح ا

قر به نظر نیست. ار میان این دا قفسیر رایکرد اخیر صائب« جرح»گرننه ن اردق ریرا رننار صورت

رست ق ریرا اگر میابق با قفستیر نخست عرارات قانونی را با قمسّو به رایکرد قفسیرب لفظی   می

آن ک یمق به ننایجی نامع ول دست خواهیم یانت که اب اً مورد نظر قانونگذار نروده  حمل بر ظاهر

استت. هم  ینق ار ن یه نظر ن ه استالمی انجاح دادن قکلی  ااجب استت ا صاحب قکلی  در    

؛ رادرن ق الی در صورت انجاح آن اص  گ اه ار بین میصورت انجاح ن ادن دست به گ اه می

 بپذیریم قأدیب منعلّم قکلی  استق انجاح این قکلی  اساساً گ اه نیست.  به رور مثالق اگر

اجراب »که همان « اداب ااجب»ح وق انان سورب امر آمر قانونی ا حکم قانون را ذیل ع وان 

ان . الی شتایان ذکر استت که قانون کیفرب سوریه همان   قانونگذار   استت بـث کرده « قکلی 

براب قریین علل موجّهه استتنفاده کرده استتت؛ ب ین بیان که ررق ماد  کشتتورمان ار عراراقی مرهم 

اداب ااجب به صتورت نه چ  ان آشتکار ار استراب     8646ستوریه مصتوّب    3قانون ع وبات 814

                                                   

 شود در موارد ریرعملی که ار مسنخ مین ا مأمورین دالنی ااقع می»بیان داشنه بود:  8294قانون مجارات عمومی  43. ماد  8

اعمال »آن م رّر ش ه بود:  48ق در ماد  8294نیز با عرارقی شریه قانون  8213در اصالحات قانون مجارات عمومی «. جرح نیست

قانون  19ا ماد   8298قانون راجع به مجارات اسالمی مصوّب  28  پس ار ان الب اسالمی ماد«. شودمـسوب نمی ریر جرح

 «. شوداعمالی که براب آنها مجارات م رّر ش ه در موارد ریر جرح مـسوب نمی»داشت: م رّر می 8279مجارات اسالمی 

  (.Syran Penal Code. قانون الع وبات السورب )3
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. شخصی که عملی را 8»ک   ه ]اسراب اباحه[ ش اخنه ش ه است. ماد  نوق بیان داشنه است: قررئه

(. ار این 213ق: 8269)الفاضتتتلق  8«نی انجاح داده مجارات ن اردبه موجب حکم قانون یا امر قانو

رستتیم که اجراب قکلی  )اداب ااجب( در قانون ع وبات به دا صتتورت   م رّره به این ننیجه می

(. 31: 3989اجراب امر مشتتتراع )ابوالزینق  -3ق فیتذ نصّ قتانونی ]حکم قانون[    -8اجود دارد: 

جرح رسا  ةشت ه براب مفهوح علل موجّه در ماد  اشتاره « ردمجارات ن ا»هم  ینق هرچ   عرارت 

قوان  گویاب غرل اصتتلی قانونگذار ستتوریه در مورد مراح  می« اجراب قکلی »نیستتتق ع وان 

« رات ن اردمجا»بودن چ ین رننارهایی باشت . با رایکردب م ی ی بای  قائل شتویم که م صود ار   

با قرائت  «اداب ااجب»ابی استتتت. انزان بر اینق عرارت ب ابر م یق قانونی مراح بودن رننار ارقک

ار ن یه نظر ن ه استتالح موارد علل موجّهه ذیل ع ااین کلّی  استتالمی قرابت بیشتتنرب داردق ریرا   

حکم قکلیفی بر اباحه به مع ی اخص « حق»شتتتون  ا با اجراب بـث می« اجراب حق ا قکلی »

شتتتود. ار این راق در هر دا مورد ار مکلّ  رداده میگ اه « قکلی »گردد ا با اداب منرقتّب می 

 قوان گفت مسئولیّنی بر شخص مکلّ  نیست.می

بر خالف قانون ع وبات ستوریه با عراراقی آشکار ماهیّت   8642قانون جزاب لر ان  811ماد   

ی عملی که در اجراب قانون یا امر قانون»حکم قتانون را بیتان کرده استتتت. بته موجب این ماده:    

قانون ع وبات  98هم  ینق ماد  «. آی  )...( صتتادره ار حکومت انجاح شتتود جرح به حستتاب نمی

انسان براب هیچ عملی مسئولیّت کیفرب ن اردق چ ان ه آن عمل »ک  : چ ین م رّر می 3989اردن 

ولیّت مستتتئ»عرارت «. براب اجراب قانون )...(  -8هاب ریر انجاح داده باشتتت : را در یکی ار حالت

پردارب قانون کیفرب ایران صتتریح در مورد عوامل موجّهه در این مورد مان   ااژه« کیفرب ن ارد

( است که 833-4بردارب ار قانون کیفرب نرانسه )ماد  در م صتود نیستت ا علّت این مهمق گرقه  

 قوضیح آن ار نظر گذشت. 

 

                                                   
 «.الفعل المرقکب انفاذ ال ص قانونی اا المر مشراع صادر ال یع  جریمه. »8
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 نتيجه

مصتتتادیق علل موجّهة جرح را قریین با رااینی نو  8263. قانون مجارات استتتالمی مصتتتوّب 8

ان . در خصوص قمایز بین اجار  ار این جمله« قانون  اجار»ا « حکم قانون»کرده است که موارد 

قانون ا حکم قانون پ ج نظریّه میان پژاهشتگران ح وق کیفرب میرح ش ه است. در این م اله با  

ی ن هی ا با قوجّه به مران« اجار  قانون»عرارت ایم که قـلیل دکنرین مشتتهور ب ین ننیجه رستتی ه 

دارد که دارن   آن حق مخنار بر آن است. « حقّ قانونی»شت استی ح وقی داللت آشتکار بر    مع ی

قوان قائل شت  حقّ دستنگیرب شهران بق حقّ قأدیب اال ین ا االیاب قانونی ا   ب ین قرقیبق می

اررشی ا حوادث ناشی ار آن ا حقّ  سترپرستنان صتغار ا مجانینق حقّ اررشکاران در عملیّات   

پزشتو در عمل جرّاحی یا ررّی مشتراع ار موارد اجار  قانون هسن  . هم  ینق با قوجّه به ای که   

 «انجاح قکلی »ا مر اب حکم قانون « اعمال حق»ار رهگذر شتتریعت استتالمی مر اب اجار  قانون 

نخ مین شتتامل مستت« غالراً»آن قوان گفت که حکم قانون به دلیل اصتت  قکلیفی بون استتتق می

شهران ان است. انزان بر اینق حکم قانون  ةشتامل هم « قانون  اجار»شتود ا در م ابل  دالت می

صتتتالح استتتتق الی اجار  قانون این ایژگی را در بعضتتتی موارد منوقّ  بر امر قانونی م اح ذب

  ن ارد.

ارات ریم که قانون ج ی  مجب. بتا ان یشتتته در ستتتیر ق  ی ی قوانین کیفرب گذشتتتنه پی می   3

در مورد متاهیتّت عوامل موجّهة جرح ار یو ادبیّات    811استتتالمی براب نخستتتنین بتار در متاد     

ح وقی جت یت  استتتنفاده کرده استتتت. به نظر نگارن گان این قرکیب ج ی  ار الفاظ با رایکرد    

ر اب ع ح باش ق ریرا مقوان  رهزن باش  ا آ ار نااخالقی در پی داشنه می« قفستیر قاریخی ا ادبی »

قوان گفت رننار استتتت ا حنّی می پذیرب اخالقی ا اجنماعیکیفر در این موارد ع ح ستتتررنش

ستتّل به پذیر(. ار این راق معن  یم با قوکردنی )ستتررنشکردنی استتتق نه ق ریحارقکابی قـستتین

شتتود ا نمی قل ّی« گرامع ا»قفستتیرب غیر ابزارگرایانهق یع ی رایکرد غاییق قـوّل یادشتت ه   شتتیو

 ةهم  ان مر اب ع ح کیفر راال ع صتر قانونی استت. در همین راسناق ار ج رة ح وق قیری ی نکن  

یادش ه در ماد  مورد اشاره در م رّرات کیفرب نرانسهق « ابهاح آشکار»شتایان ذکر این استت که   
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این  در« مسئولیّت کیفرب ن ارن »یا « قابل مجارات نیست»هاب ستوریه ا اردن هم هست. عرارت 

جرح را مستتتنع  قفستتتیرهاب   ةم رّرات ار جمله عرارقهایی هستتتن   که ماهیّت ااقعی علل موجّه

این ابهاح در قانون کیفرب ایران ناشتتتی ار ان . ار این راق شتتتای  بنوان اذعان کرد منهتاننی کرده 

برده به خصتتتوص نرانستتته استتتتق در حالی که ار بردارب ار قوانین کیفرب کشتتتورهاب ناحگرقه

  اجراب حق ا اداب قکلی  است.گفنه دی گاه اسالمی موضوع ارقکابی رننارهاب پیش

 هابشتود پس ار پایان م ّت آرمایشتی قانون مجارات اسالمی ج ی ق عرارت  . پیشت هاد می 2

ه نظران کقانون مان   قوانین ستتابق اصتتالح شتتون  قا این ابهاح نزد صتتاحب  این 811آغارین ماد  

قتانونگذار با الفاظ ج ی  در م اح بیان ماهیّنی نو براب عوامل اباحه نروده استتتت برررف شتتتود.   

گذشتنه ار اینق الرح است قانونگذار کشور ما همان   قوانین کیفرب سوریهق لر انق اردن ا نرانسه  

را احصاء ا قصریح ک   قا به م اقشات دکنرین در این رابیه پایان ده ق ریرا « قانون  اجار»موارد 

 آ ار ح وقی منفااقی در پی دارن .« جرح ةعلل موجّه»ا « معاذیر قانونی»مصادیق موضوع 
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 منابع

 فارسی
 ( .8211اخوت. مـم علی .)ق چاپ االق قهرانق صابریون.قفصیل مسائل ح وق جزاب عمومی 
 ( .8214اردبیلی. مـم علی .)ق جل  االق چاپ هشنمق قهرانق میزان.ح وق جزاب عمومی 

 ( .............................8263 .)داحق قهرانق میزان.اق جل  االق چاپ سیح وق جزاب عمومی 

    ( .)ق جل  االق قرجم ستتتی ابوال استتتم  اخالق نیکو متاخس (. 8218ارستتتیتارتالیس)ارستتتیو

 داحق قهرانق اننشارات دانشگاه قهران.پورحسی یق چاپ 

 ( .8212اسنفانیق گاسنونق لواسورق ژرژ ا برنار بولوک .)ح وق جزاب عمومی)جرح ا مجرح(ق 

 حسن دادبانق چاپ داحق قهرانق دانشگاه عالمه رراررایی. ةجل  االق قرجم

  ( . 8278آشتورب. مـم .) قهرانق ق چاپ اال. م  ّمه در قرجمة قانون اصتول مـاکمات جزایی

 دانشگاه قهران.

 ( .8279انراسیابی. اسماعیل .)ق جل  االق چاپ داحق قهرانق نردسی.ح وق جزاب عمومی 

   ق جلت  االق چتاپ داحق قهرانق   ح وق کیفرب عمومی(. 8263مکتانق حستتتین. ) آقتایی ج تت

 ج گل.

 ( .8262اانیق براس .)اه شگعلیرضا آل بویهق چاپ االق قمق پژاه ةق قرجمنظریه اخالقی کانت

 نره گ ا علوح اسالمی.

 ( . 8214باهرب. مـم .)ق چاپ داح. قهرانق مج . نگرشی بر ح وق جزاب عمومی 

 ( .8219جعفربق امین« .)ق نصتتل امه ن ه ا «اب ا ح وق کیفرب اقنصتتادب ا قجارباستترار حرنه
 .84ق سال چهارحق شمار  ح وق

 ق به کوشتتش ایرج مرقجیق میشتترح قانون مجارات عمو(. 8223با . ستتی  علی. )حائرب شتتاه

 قهران.
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 م ایستتتة عوامل موجهه جرح ا عوامل (. »8214رادهق مـم جعفر ا حستتتین نخر ب اب. )حریب

 ق شمار  سوح.6ق دار  نصل امة م رس علوح انسانیق  «رانع مسئولیت کیفرب

 ( 8281سمیعیق حسنق .)ق قهران.ح وق جزا 

  ( .8263شتتتمس نتاقربق ابراهیم .)  ق جل  االق استتتالمی در نظم ح وق ک ونیقتانون مجارات

 قهرانق میزان.

 ( .8211صانعیق پرایز .)ق چاپ داحق قهرانق ررح نو.ح وق جزاب عمومی 

 ( .8249ص ارتق علی .)ق چاپ االق قهرانق کانون معرنت.ح وق جزا ا جرح ش اسی 

 سی.ق جل  االق چاپ چهارحق قهرانق نرداح وق ج ایی(. 8211آبادب. عر الـسین. )علی 

 ( .8269عودهق عر ال ادر .) )ق قرجمه بررستتی قیری ی ح وق جزاب استتالمی )جرح ا ارکان آن

 نیاق قهرانق شرکت بین المللی پژاهش ا نشر یادآاران.حسن نرهودب

 ( .8268قیاسیق جالل ال ینق عادل ساریخانی ا ق رت اهلل خسراشاهی .) میالعه قیری ی ح وق
 گاه حوره ا دانشگاه. ق چاپ سوحق قمق پژاهشجزاب عمومی

 ( .8244گارا .)ق قرجمه ستتتی  ضتتتیاء ال ین ن ابق جل  میالعات نظرب ا عملی در ح وق جزا

 داحق قهرانق ابن سی ا.

 ( .8214گل اریان. ایرج .)ق چاپ دهمق قهرانق میزان.هاب ح وق جزاب عمومیبایسنه 

 ( ......................8262 .)لیاتق ح ادق قصتتتاصق دیاتق مـشتتتاب قانون مجارات استتتالمی: ک
 ق چاپ سوحق قهرانق مج .قعزیرات

 ( .8217لوقرمیق لورانس ا پاقریو کلب .)ق قرجمة هاب ح وق کیفرب عمومی نرانستتهبایستتنه

 االمی یق قهرانق میزان.مـمود راح

   ( .8279مـست یق مرقضتی .) )ق جل  سوحق چاپ مستئولیّت کیفرب )دار  ح وق جزاب عمومی

 دانش.اال قهرانق گ ج 
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 یقاخال یریپذاجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش تیّموضوع و ماه یقیتطب یبررس

 قا. ق ریرات ح وق کیفرب کشتتورهاب استتالمیق دانشتتک   ح وق   مـ ق داماد. مصتتیفی. بی

 دانشگاه شهی  بهشنی.

 ( .8219میرسعی بق سی  م صور .)ق چاپ داحق قهرانق میزان.مسئولیت کیفرب: قلمرا ا ارکان 

 ( .8262نجفی قوانا ا ایوب میلکی .)ق جل  االق قهرانق ج گل.ح وق جزاب عمومی 

 قهاب ح وق کیفربمجلة آمورهق «اصتتل کاربرد کمی ة ح وق کیفرب(. »8269وبهارق رحیم. )ن 

 شمار  االق بهار ا قابسنان.

  ( .8214نوربهتا. رضتتتا .) ق چتاپ چهتاردهمق قهرانق کنابخانة گ ج   رمی تة ح وق جزاب عمومی

 دانش. 

 ( .8264الهاح. غالمـسین ا مـسن برهانی .)ق )جرح ا مجرح( در آم ب بر ح وق جزاب عمومی

 چاپ االق قهرانق میزان.

 ( .8211الی ب. مـم  صتتالح .)ق چاپ االق قهرانق (8-3-2هاب ح وق جزاب عمومی )بایستتنه

 ج گل. 

 ( .8262بیکسق برایان .)ق قرجمه مـم  راستتخق چاپ داحق قهرانق نشتتر  نره گ نظریة ح وقی

 نی.

 

 عربی

 ( .3993ابراهیم العیور .)ق مجله الشریعه ا ال انون.النجریم دار ال انون نی اباحه 

 ( . 3989ابوالزین. احم .)ق دمشق.النشریع السورب دراسه قانونیه حول احکاح جریمه ال نل نی 

 ق دمشق.شرح قانون الع وبات السوربقاق اسنانرولیق ادیبق بی 

 ( .8673حومهق عر الوهاب .)ق ال سم العاحق جامعه الکویت.شرح قانون الجزایی الکوینی 

 ( . 8269الفاضلق مـم .)ق دمشق.المرادب العامه نی النشریع الجزاییق 

 ( .قانون موقت رقم 3993قانون الع وبات االردنی .)479ان اً آلخر النع یالتق ع د المواد:  22. 

  33/9/8646قاریخ  841قانون الع وبات السورب. الصادر بالمرسوح النشریعی رقم  . 
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  .قشترب قشریع   39. ب اء علی قصتریح  249. مرستوح اشتنراعی رقم   8642قانون الع وبات اللر انی

شراط  37ا ب اء علی اقنرح اریر الع لیّه ا ب اء علی قرار مجلس الورراء قاریخ  8648الثانی س ه 

 .  773. ع د المواد: 8642س ه 

 ( .]8494نجفی. مـم  حسن ]صاحب جواهر .)ق جل  ح شرایع اإلسالحجواهرالکالح نی شرق

 . چاپ هفنم. بیراتق دار احیاء النراث العربی.48
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