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چکيده
«ضرورت» و «اضطرار»از واژه «ضرر» مشتق شده و در فقه از عناوین ثانوی به شمار میآیدد كده بدا دیدداین آ
تکلیف اولی از عهده مکلف برداشته منشود؛ اما در قدوانین كیردری كشدورما «اضدطرار» در قدانو مادازات
اسالمی به عنوا یکی از موانع مسؤولیت كیرری و«ضدرورت»در قدانو آیدین دادرسدی كیردری در مشدروعیت
بخشید به برخی از اعمال خالف احکام اولیه شرع و قانو ایرای نقش میكند .تلقی مبسوط الید بود قاضدی
در اعمال قاعده ضرورت اصل قانونی بود دادرسی كیرری را با چالش مواجه میسازد این مقاله حل تعدار
بین این دو را كه خود مستلزم بیا انواع ضرورت و ضوابط اعمال آ است دنبال میكند.
كليدواژه ها :ضرورت اضطرار عناوین ثانوی اصل قانونی بود دادرسی كیرری
مقدّمه
واژگا «ضرورت» و «ضروری» در ماموع  88بار در قانو آیین دادرسی كیرری مصوب  1931به كار رفته اند.
این نهاد حقوقی از باب دفع حرج از مقام تحقیق و رفع نیازهای ضروری كه در راستای اجدرای عددالت بدا آ
مواجه میشود ترک برخی از واجبات را مباح میكند .ضرورت حمایت از مصالح اجتماع سلب بعضی از حقوق
افراد از قبیل ترتیش و بازرسی از منزل و محل كار آنا صدور قرار تأمین برای متهم و ...را تاویز میكند بدی
 -1دانش آموخته سطح چهار حوزه علیمه قم (دکتری) و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان تیران و کرون.

شک اعمال این عنوا ثانوی مقید به قیود و شرایطی است كه عدم احراز آنها توسط مقام قضایی بی عددالتی را
به دنبال خواهد داشت.از این رو ضرورت به عنوا نهادی كه در صورت عار

شد شرایط خدا

بده مقدام

قضایی اجازه میدهد تا حکم اولی را تغییر دهدكاربرد دارد .و بر دو دایه استوار است .نخسدت ندوعی كده در
موارد ایااد خطر تهدید كننده منافع عمومی وضع میشود و دوم شخصی عبارت است از واكنش شخصدی بده
خطر برای حراظت از منافع مورد تهدید و دفع ضرر .آیین دادرسی كیرری از سوی حکومت وضدع شدده بدرای
محافظت از منافع اجتماعی از طریق ایااد تواز بین دو بخش كه در بدو امر متناقض مینمایند یکی خواسدت
جامعه در كشف حقیقت و دستگیری مارما و اجرای سریع عدالت كیرری به طور موثر و بازدارنده و دیگری
تأمین منافع افراد هنگامی كه متهم واقع میشوند توام با حرظ شأ و منزلت و تضمین حقوق دفاعی؛ بندابراین
وظیره دادرس ایااد تعادل بین عدالت و آزادی است بدو تردید «ضرورت»مبنای بسیاری از اختیارات اعطایی
از سوی قانو گذار به مقامات قض ایی در ایااد محدویت برای متهم در مرحله تحقیق رسیدگی و حتی اجرای
احکام كیرری است آنچه محل اختالف است امکا یا عدم امکا اعمال آ به صورت یک قاعده كلدی اسدت.
عدهای قائل به حصری بود مصادیق و با تاویز آ به عنوا یک اصل كلی مخالرند زیدرا در ایدن صدورت بده
اسم«ضرورت»ممکن است آزادی های افراد مخدوش و نقض شود و گروهی با استناد به برخی از آرای قضایی
و رویهها «ضرورت»را به عنوا یک اصل كلی به رسمیت شناخته و قائل به محصور بود قلمرو آ در مدوارد
مصرح قانونی نیستند .سوال این است كه آیا «ضروت»در زمره اصول كلی قانو آیین دادرسی كیرری بده شدمار
میرود؟ در صورت مثبت بود داسخ آیا قاعده ضرورت با اصل قانونی بود دادرسی كیرری در تعار
یا نه؟ داسخ به این سوال تبیین مرهوم انواع و قلمرو ضرورت را میطلبد.

اسدت

 .1مفهوم لغوی و اصطالحي ضرورت
از نظر لغت شناسا واژه »ضرورت» اسم مصدر اضطرار بوده و ریشه آ دو «ضَرر» است؛ بده معندای ضدیق و
تنگنا .در قرآ مقابل نرع به كار رفته است «لَا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا نَرْعًا» (مائده )67/یعنی «اختیدار زیدا و سدود
شما را ندارد» ضرر به باب افتعال كه میرود با ابدال حرف ( ت ) به ( ط ) مصدرش «اضطرار» است به معنن
احتیاج و ناچاری است و در واقع وادشتن به ضرر است .وادار كننده ممکن است عامل بیرونی باشد مانند «ثُدم
أَضْطَرُّهُ إِلن عَذابِ النّارِ» (بقره .)117/یعنی «سپس او را به سوى عذاب آتش دوزخ منكشانم» و یا امرى درونی
باشد مثل گرسنگن و مر

« .فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ» (بقدره.)169 /یعندن «هدر كده ناچدار و

محتاج شود به خورد مردار در حالیكه طالب نیست و در خورد زیاده روى نمیكندد بدر او گنداهن نیسدت».
(ر.ک قرشن  1111ابن منظور  1111دهخدا  1971واژه «ضرر»).
اضطرار و ضرورت در اصطالح فقهدی عبدارت اسدت از دیشدامدی كده جدز بدا ارتکداب ممندوعی قابدل دفدع
نیست(.ر.ک الموسوعه الرقهیه  1111ج 18

 )132مثال رایج آ حالتی است كه وادار مدیكندد بده تنداول

حرام مانند خورد مردار .به همین جهت جایگاه اصلن آ باب اطعمه و اشرب هاست لیکن از آ به مناسبت
در دیگر باب ها مانند جهاد تاارت اجاره و حدود نیز سخن رفته است .شکی نیست كه احکام عناوین ثانویه
بر احکام عناوین اولیه مقدم است .ضرر حرج خطا نسیا اضطرار و اكراه از عناوین ثانویه هستند .بنابراین در
قتل خطا قصا

منتری است و یا اگر كسی از روی فراموشی شراب بخورد حد ساقط است .اما در وجه تقددم

اختالف است شیخ انصاری قائل به حکومت است(.انصاری  1112ج1

)19حکومت به معنای نظارت یک

دلیل بر دلیل دیگر به منظور ترسیرآ است چه دلیل حاكم موضوع دلیل محکوم را ترسیر نماید چه متعلدق آ
را و چه حکم آ را (ر.ک صدر  1988ج1

.)213

فقیها از چهار نوع ضروت نام بردهاند نخست ضرورت عرفی (همددانن  1117ج9
عقلی (بنن فضل  1118ج1
عادی (حکیم  1117ج3

)3سوم ضرورت شدرعی (شدهید ثدانن  1111ج1

)919دوم ضدرورت
 .)71چهدارم ضدرورت

.)298

دستهای از حقوقدانا قائل به فرق این دو اصطالح هستند و معتقدند ضرورت از عوامل موجههی جرم است در
حالی كه اضطرار از جهات شخصی است كه علل رافع مسئولیت كیرری میباشدد .ضدرورت برخاسدته از علدل
بیرونی مانند سیل زلزله و … است اما اضطرار بر عوامل درونی مرتکب مانند گرسنگی و تشنگی استوار است.
ماده  121قانو ماازات اسالمی مصوب  1931ذیل عنوا «موانع مسؤولیت كیردری» مقدرر مدیدارد «هدركس
هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی سیل طوفا زلزله یا بیماری به منظور حرظ
نرس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود كه طبق قانو جرم محسوب میشدود قابدل مادازات نیسدت
مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایااد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسدب و بدرای دفدع آ ضدرورت
داشته باشد» .و ماده 127هما قانو شرایط آ را چنین بیا میكند «هرگاه فردی در مقام دفاع از نرس عر
ناموس مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تااوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل
دفاع مرتکب رفتاری شود كه طبق قانو جرم محسدوب مدیشدود درصدورت اجتمداع شدرایط زیدر مادازات
نمیشود الف -رفتار ارتکابی برای دفع تااوز یا خطر ضرورت داشته باشد .ب -دفاع مستند به قرائن معقول یا
خوف عقالیی باشد .پ -خطر و تااوز به سبب اقدام آگاهانه یا تااوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته
باشد .ت -توسل به قوای دولتی بدو فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنا در دفع تااوز و خطر مؤثر
واقع نشود.

در قوانین شکلی اِعمال «ضرورت» به عنوا یک اصل كلی مورد تصریح قانو گذارا اعم از خارجی و داخلی
قرار نگرفته است .مقصود از ضرورت در آیین دادرسی كیرری عبارت است از عذری كه از باب دفدع حدرج از
مقام تحقیق و رفع نیازهای ضروری كه نهاد تحقیق با آ مواجه میشود ترک واجب را مباح میكند .و این مهم
به لحاظ ترجیح داد مصلحتی است كه رعایت آ سزاوارتر باشد یا به جهت دفع مرسدهای است كده اهتمدام
ورزید به آ اولویت دارد از این رو ماده  763قانو آیین دادرسی كیرری مقرر مدیدارد «توقیدف داده هدا یدا
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخا

یدا اخدالل در

ارائه خدمات عمومیشود ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهدم نظیدر حردظ امنیدت كشدور
ضرورت داشته باشد».
 .2انواع ضرورت در آیين دادرسي كيفری
اگر موارد كاربرد ضرورت را در قانو شکلی مورد بررسی قرار دهیم درمییابیم برخی از حاالت به صراحت
بیا شده و بعضی از البالی مواد قانونی استنتاج میشود .تمام دستوراتی كه محدود كننده آزادی افراد است و
بسیاری از قوانین شکلی كیرری ریشه در قاعده ضرورت دارد .زیرا اصل آزادی انسا و برائت متهم است و
این ضرورت است كه آزادی فرد را به جهت حمایت از مصالح اجتماع محدود میكند .از این رو ضرورت را
به دو نوع تقسیم میكنیم
نوع نخست ضرورت تقنینی و آ عبارت است از موارد منصو

در قانو آیین دادرسی كیرری به صورت

صریح یا ضمنی و در این نوع از ضرورت جهت قابل ارزیابی بود تشخیص مقام تحقیق و تعقیب او را مکلف
به قید جهات ضرورت حسب مورد در صورت مالس دستور یا برگ جلب و  ...مینماید و این نوع بر دو

قسم است .ضرورت تقنینی كه قانونگذار دیش بینی كرده و شرایط آ را نیز معین نموده است و ماالی برای
جوال داد و مداخله ماری قانو باقی نگذاشته است .نمونه های آ عبارت است از مقررات مربوط به
احضار؛ جلب؛ ترتیش كنترل ارتباطات مخابراتی؛ اخذ تأمین كیرری؛ در این رابطه موادی از قانو آیین دادرسی
كیرری مصوب  1931را میتوا بیا كرد ماده «111معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی كه ضرورت
دارد باید در روز اناام شود .مراتب ضرورت در دستور قید میشود» .ماده «111ترتیش و بازرسی منزل در روز
به عمل میآید و در صورتی هنگام شب اناام میشود كه ضرورت اقتضاكند .بازدرس دالیل ضرورت را احراز
و در صورت مالس قید میكند .»...ماده «116بازدرس از هر یک از شهود و مطلعا جداگانه و بدو حضور
متهم تحقیق میكند و منشی اطالعات ایشا را ثبت میكند و به امضا یا اثر انگشت آنا میرساند .تحقیق مادد
از شهود و مطلعا در موارد ضرورت یا مواجهه آنا بالمانع است .دلیل ضرورت باید در صورت مالس قید
شود».در صورتی حرمت نقض حریم خصوصی افراد برداشته میشود و اجازه محدود كرد آزادی اشخا

را

دیدا میكنند كه مقام قضایی ضرورت این امر و شرایط آ را احراز كند .و مطابق قاعده فقهی«الضَرورات تُقَدّر
بِقَدَرِها» (ناری  1983ج1

 .)116یعنی (اباحهی ممنوعیتها به اندازه ضرورتهاست) باید در عمل به

حکم ثانوی ضرورت كه استثنایی بر احکام اولیه نظیر رعایت حقوق شهروندی و آزادی های مشروع محسوب
میشود به قدر متیقن اكترا نمود.
ضرورت تقنینی كه قانو گذار مقرر كرده است ولی در دسترس بود شرایط آ را بده شدخص مادری قدانو
واگذار كرده است و فقط به شرط لزوم احراز ضرورت به صورت عدام از سدوی مادری ارشداد نمدوده اسدت
مثالهای این مورد در قانو آیین دادرسی كیرری عبارتند از ماده  «119هرگاه برای كشف واقع و روشن شدد
موضوع تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاكی درخواسدت نمایندد بدازدرساقددام بده

تحقیقات محلی یا معاینه محل میكند» .ماده «116هنگام تحقیق محلدی و معاینده محدل شدهود و مطلعدا نیدز
دعوت می شوند .در موارد ضروری بازدرس می تواند دیگر اشخاصی را كه حضدور آندا الزم اسدت بده محدل
دعوت كند .چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخا

موضوع این ماده منحصر باشد و آندا بددو عدذر موجده

حاضر نشوند بازدرس دستور جلب آنا را صادر میكند مشروط به اینکه به تشخیص بدازدرس حضدور آندا
ضرورت داشته باشد» .ماده «912هرگاه متهم بدو عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضدور وی را الزم بداندد
علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می گردد و با قید اینکه نتیاه عدم حضور جلب است احضار میشدود.
هرگاه متهم بدو عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنا حضور وی را ضروری بداند بدرای روز و سداعت
معین جلب میشود »...توجه به این امر ضروری است كه به محض مرترع شد موضوع ضرورت حکم آ نیدز
برداشته میشود مانند از بین رفتن موجبات بازداشت موقت یا ممنوعیت خروج از كشور «ما جداز بعدذر بطدل
بزواله» یعنی «آنچه بواسطه عذری روا گردد با برطرفشد آ عذر ناروا شدود»( .ر.ک كاشدف الغطدا 1923
ج1

.)17

نوع دوم ضرورت عملی است و جایی مصداق دارد كه نصی از سوی قانونگذار وجود ندارد نه به صورت
صریح و نه ضمنی و فردی به تشخیص خود با احراز شرایط مطابق قاعده كلی ضرورت عمل می نماید از
این جهت نام ضرورت عملی را برای آ برگزیدیم تا با نوع نخست تمایز یابد این نیز خود بر دو قسم است.
اول افرادی كه مباشر اجرای دستورات هستند مانند ضابطین قضایی گاهی با موقعیتهایی مواجه میشوند كه
ناچار به مخالرت با وظایف سازمانی و تشکیالتی هستند .به خاطر رعایت مصلحت مهمتر یا دفع مرسده اولی.

مانند این كه ضابط دا را از حدود اختیارات خود فراتر نهد یا در تعقیب مارمی از حیطه و حوزه استحراظی
خود خارج شود.
دوم اعمالی كه به حسب ضرورت اناام وظیره عملی و شغل اشخا

عادی یا مأمورین دولتی اناام میدهند و

مرتبط با امور كیرری است مثل این كه راننده آمبوالنس در هنگام وارسی لباس های بیمار برای اطالع از هویت
او مواد مخدر دیدا میكند .این عمل مخالف قانو نبوده و در واقع نوعی ترتیش است كه حسب ضرورت
توسط غیر ضابط اناام شده است.
 .3رابطه ضرورت با اصل قانوني بودن دادرسي كيفری
«اصل قانونی بود حقوق جزا»یکی از اصول بنیادین حقوق كیرری است كه خود دارای دو جنبهی ماهوی و
شکلی است .جنبه ماهوی این اصل تحت عنوا «اصل قانونی بود جرائم و ماازاتها» 1در حقوق كیرری
ماهوی مورد بحث قرار میگیرد و جنبه شکلی آ اصل «قانونی بود دادرسی كیرری» نامیده میشود (خالقی
1931

 .)17در همین رابطه ماده  1از قانو آیین دادرسی كیرری مصوب 1931مقرر میدارد « دادرسی

كیرری باید مستند به قانو باشد حقوق طرفین دعوا را تضمین كند و قواعد آ نسبت به اشخاصی كه در
شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسا

اعمال

شود».ضرورت استثنایی است بر اصل و راه حلی است به منظور هماهنگی و آشتی بین مصالح متضاد در
شرایط اضطراری قلمرو اعمال ضرورت در قانو آیین دادرسی كیرری تا كاا است؟ و تعار

.nulla crimen sine lege; there is no crime except in accordance with the law.
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قاعده كلی

«الضرورات تُبیح المَحظورات»(9انصاری  1112ج1

.)927یعنی (ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف

میسازد)كه در حقوق روم به «ضرورات قانو نمیشناسد» معروف است1با اصل قانونی بود دادرسی كیرری را
چگونه میتوا حل كرد در داسخ به این سوال دو جهت قابل ترسیم است
رویکرد نخست معتقد است عمل به ضرورت محدود است به موارد منصو

در قانو آیین دادرسی كیرری

زیرا قانونگذار حکیم بین مصالح گوناگو فردی و اجتماعی با لحاظ اصل آزادی فرد و ممنوعیت ورود در
حریم خصوصی با شرایطی اجازه بازداشت متهم و ترتیش منزل را میدهد و در واقع بین این دو تواز و تعادل
ایااد نموده است .بنابراین در این حالت ضرورت مطابق قانو بوده و تعارضی با اصل قانونی بود دادرسی
كیرری ندارد.
رویکرد دوم بر خالف روش نخست نص محور نیست و بر این عقیده است كه عمل به ضرورت به عنوا یک
قاعده كلی در آیین دادرسی كیرری حاكم است .و عالوه بر مدوارد تقنیندی در مدوردی كده مدا از آ بده عندو
ضرورت عملی یاد كردیم نیز جاری است زیرا چه بسا در مقام اجرا مواجده مدیشدویم بدا موقعیدتهدایی كده
ناگزیریم از نقض مقررات و این موارد آنچنا گسترده و دراكنده است كه همه آنها به صورت مصداقی در حیطه
قانونگذاری نمیگناد از این رو دذیرش اعمال قاعده ضرورت را به عنوا یک اصل كلی میطلبدد و بدا اصدل
قانونی بود دادرسی كیرری تناقضی ندارد زیرا فر

بر این است كه اصل ضرورت به عنوا یک حکم ثدانوی

مورد دذیرش قانونگذار بوده و نیازی به تصریح قانو در همه موارد ندارد و اعمال آ منوط بده احدراز شدرایط
الزم است.

.metnacessitas non babet legem.
4. Necessitas Non Habet Legem.
3

نتيجه گيری
قاعده «اضطرار» یکی از احکام امتنانی و جلوههای رحمانی شریعت اسالمی و موجب دویایی فقه در مواجهه بدا
موضوعات مستحدثه است چرا كه در تنگنا ها موجب گشایش بدر مکلردین در تحقدق اهدداف دیندی و دنیدوی
می شود .از سوی دیگر در تزاحم مصالح فرد و جامعه با مقدم داشتن منافع عمومی بر منرعت از باب «اضطرار»
و در حد «ضرورت» جلوه دیگری را شاهدیم كه ماوز دست كشید از احکام اولی كه خود در راستای حردظ
جلب منرعت و دفع مرسده وضع شدهاند را میدهد و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه نسبت به متهما را تادویز
میكند .هر چند «ضرورت» از اسباب اباحه محرمات بوده و با محدود كرد احکام اولی از قبیل وجدوب حردظ
حریم خصوصی افراد و حرمت سلب آزادی های مشروع آندا بدا برداشدتن عقداب اخدروی و ضدما دنیدوی
موجبات اجرای عدالت كیرری را برای مقام قضایی در مراحل مختلف دادرسی اعم از تعقیب تحقیق رسیدگی
و حتی اجرای احکام هموار می سازد ولی باید توجه داشت كه اوال مقید به قیود و شرایطی اسدت كده رعایدت
نکرد آنها موجب انحراف از مسیر عدالت خواهد شد .ثانیا اعمال قاعده ضرورت یک استثنا است نده اصدل
ثالثا آنچه از باب ضررت مباح گردیده گوشت مرداری است كه خورد آ گناه نیسدت هدر چندد بدوی بددش
هم چنا باقی است .رابعا اقدام و عمل بر اساس این عنوا ثانوی جایز نیست مگر این كه تمدام راههدای مبداح
بسته باشد و چارهای جز آ وجود نداشته باشد .در صورت مد نظر قرار داد موارد یاد شده میتوا گرت اصل
ضرورت در قانو آیین دادرسی و اصل قانونی بود دادرسی كیرری نه تنها تعارضی با هم ندارند بلکه هددف
مشتركی را دنبال می كنند كه همانا مبارزه با مظاهر جرم همراه با احترام بده حقدوق انسدا و آزادی هدای افدراد
است .زیرا ضرورت تقنینی خود از مصادیق اصل قانونی بود دادرسی كیرری است و ضرورت عملدی نیدز بدا
رعایت حدود و ضوابط از باب حکومت احکام ثانوی بر احکام اولی با اصل یاده شده قابل جمع خواهد بود.
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