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 چکیده

امر آمر قانونی یا دستور مقام صالحیتدار قانونی از مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی است که 

گیرد. جرم مورد بررسی قرار می معموالً جزء علل موجهه جرم یا علل مشروعیت در بحث عنصر قانونی

در این موارد فرد  دهند.ولی بعضی از مولفین آنرا در مبحث مسئولیت کیفری نیز مورد بررسی قرار می

باشد ولی قانون او را از دهد، دارای قصد و نیت نیز میاعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می

قانونی مجازات اسالمی  159مواردی است که مطابق ماده امر آمر قانونی از جمله  کند.مجازات معاف می

ی جرم عواملی هستند که موجب زوال علل موجهه تحت عنوان علل موجهه جرم شناخته شده است.

شوند، منبع ایجاد آن می لعنصر قانونی جرم شده و یا به عبارتی موجب عدم مسئولیت کیفری عام

 آورد.نیز عاملی را از علل و اسباب مذکور بحساب می ی قضایینصوص قانونی است. ولی گاهی رویه

باشد، ماموری که بر حسب دستور مافوق، با شرایطی که قانون امر آمر قانونی نیز دارای چنین وضعی می

مقرر داشته، شخصی را دستگیر نموده و یا او را بازداشت نماید، عمل وی فاقد وصف مجرمانه است، 

به بررسی امر آمرقانونی در حقوق کیفری ایران و لبنان پرداخته  باشد.می زیرا فاقد عنصر قانونی جرم

شده است. شباهت این دو قانون در پذیرش این عنوان به عنوان علل موجه جرم می باشد. در نظام 

حقوقی ایران در ارتباط با مسئولیت مامور نظریه رعایت ظواهر قانونی پذیرفته شده است. در نظام 

هم به همین ترتیب می باشد اما گاهاً به مامور اجازه ی تحقیق در امر صادره را نداده اند، حقوقی لبنان 

 در این صورت از نظریه اطاعت محض پیروی می کند.  

 کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان : امرآمر قانونی، امر آمر غیرقانونی، علل موجهه، حقوق کلید واژگان
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 مقدمه

 مسئلهبیان  -1

باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می از آنجا

مندی از موازین اخالقی و دینی، برای رفتارهای مختلف خود، قائل به به حکم وجدان و فطرت و بهره

وجود لیل حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به د

ع افراد، جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات الزم االجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات افتزاحم من

 های پدید آمده از ضروریات است.اجتماعی و حل و فصل اختالف

ای جز اجتماعی زیستن چارهانسان موجودی اجتماعی و به قول حکمای اسالمی مدنی الطبع بوده و 

تواند دوام داشته باشد که مردم اعمالشان را تحت نظم و قاعده ندگی اجتماعی وقتی مییک ز را ندارد.

باشد. در جامعه انسان برای ایجاد ای بدون قواعد و مقررات قادر به ادامه حیات نمیهیچ جامعه انجام دهند.

اصول و مقرراتی  کنند تا روابط موجود در آن اجتماع براساسنظم و امنیت اجتماعی، قواعد نیز وضع می

آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین ناگزیر بایستی از یک  باشد.

مندی از امنیت و سری امتیازها و حقوق فردی به منظور رسیدن به امتیازات و حقوق باالتری همانند بهره

به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و  آسایش صرف نظر نماید. بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف

 ات است.یبوم و تداوم آن باشد از بدیه

ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی مبادرت بر این اساس هر جامعه

های معینی کرده است که از مشخصات بارز های نظامی و انتظامی با وظایف و ماموریتبه تشکیل سازمان

های چنین از آسیب باشد.مندی و رعایت سلسله مراتب فرماندهی میآن، وجود نظم و انتظام، ضابطه

گردند؛ به مخاطره می ی کشور محسوبهایی نیز به لحاظ این که سالح در اختیار دارند و قوه قاهرهسازمان

بسترهایی که ممکن است از قدرت  کردنافتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است. بنابراین مهیا ن

 سوءاستفاده گردد؛ وضع ضوابط و مقرراتی که به امر پیشگیری از وقوع جرم اولویت دهد.
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شوند که ضرر مصالح اجتماعی ای از افراد جامعه هستند که مرتکب اعمالی میدر همین راستا عده

کند، ت که نظم اجتماعی را مختل مید، که برخی از این اعمال چنان از شدت اهمیت برخوردار اسنباشمی

نمایند.این جرم و مجازات باید به موجب قانون باشد و مرتکب نهند و مجازات میکه عنوان جرم بر آن می

باشد عده کلی نمیبین جرم و مجازات همیشه به صورت یک قاتناسب  چنین اعمالی جزائاً مسئول است.

د و همان اعمالی را که به موجب متن قانون جرم اعالم مایناهی به جرم آن تعارض میگبلکه خود مقنن 

اندازد و عنصر قانونی جرم را داشته در شرایط و اوضاع و احوال به موجب متن دیگری از خاصیت می

 سازد.زائل می

ارتکاب اعمال که در قانون برای آنها مجازات مقرر شده است؛  که به موجب آن ییکی از موارد

ما امر ا گیرد.شود، موردی که عمل به واسطه امر قانونی آمر قانونی مورد ارتکاب قرار میجرم محسوب نمی

بدیهی  گردد.ی میل، موجب تخصیص حکم کموثر بر اراده عام قانون گذار لآمر به عنوان یکی از عوام

فلسفه دهد همان است همان فلسفه و مقاصدی که قانون گذار را به جعل مجازات و ایجاد جرم سوق می

  وب ننمودن اعمالی که در شرایط خاص و موارد مخصوص مورد ارتکاب قرار سی را به جرم محو

تر آنها به ی و دقیقملشناسی عها از جهت همان طور که تشریح جرایم و مجازات انگیزد.اند برمیگرفته

گاهی رویه قضایی نیز علت یا  .گردند نیز ضروری استمنظور حفظ و اجرای عدالت قابل مجازات می

 آورد.عاملی را از علل و اسباب مذکور بحساب می

به عنوان مثال: ماموری که بر حسب دستور مافوق، با شرایطی که قانون مقرر داشته، شخصی را 

دستگیر نمود و یا او را بازداشت نماید، عمل وی فاقد وصف مجرمانه است، زیرا فاقد عنصر قانونی جرم 

باشد با نگرش نوین و دیدگاههای هایی که متوجه آمر و مامور میدر این تحقیق به مسئولیت د.باشمی

گیرد. و با کنکاش در قوانین و مقررات و همچنین با تالش مضاعف جدید مورد بررسی و تحلیل قرار می

ارائه نقاط  از این رهگذر با گیرد.ها به صورت تفکیکی به صورت مستدل مورد تبین قرار میمسئولیت

آنگاه برای رفع یا اصالح آنها چاره  شود.مثبت، نقاط ضعف و اشکاالت موجود نیز بیان گردیده می

 اندیشی، راهکارهای قابل اجرا و کاربردی ارایه شده است.
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توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت وظایف از کاربردی ترین این مباحث می

در جهت کاهش ارتکاب جرایم که از مهمترین وظایف قوه قضاییه است مستند به اصل  محوله اشاره کرد

در این زمینه قبل از هر چیزی  باشد نیز مثمرثمر است.قانون اساسی مبنی بر پیشگیری از وقوع بزه می 156

روش »و هم چنین « های تحقیقفرضیه»، «سواالت تحقیق»، «اهداف وضرورت تحقیق»الزم است به 

 م:یبپرداز« قیقتح

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

باشد و بدون نظم و انضباط در اجتماع زندگی و بقاء ندارد و در ای نیازمند قانون و نظم میهر جامعه

توان انتظار اجرای عدالت را داشت . در نظام اجتماعی که تمام امور بر سایه نظم اجتماعی است که می

کند و هر ماموری نیز در در حدود وظایف و اختیارات خود حکم میهر آمری  اساس نظم استوار است.

دار اما اگر چنین نباشد اوالً نظم و انضباط خدشه نماید.حدود و تکالیف خود مبادرت به انجام امر می

 گردد.شود و نتیجتاً اصل عدالت محو میمی

گردد که قدرت اجرا و اعمال می از نظر آحاد افراد جامعه، عدالت وقتی در مورد کسی در محاکم قضایی

محاکمه بتواند عضوی از اعضای خود را به پشت میز محاکمه بکشاند لذا اگر آمری در اصرار امر یا 

افتد، به آن ماموری در اجرای امر تخطی نماید، اجتماع بیش از هر چه که توسط افراد عادی اتفاق می

و مامور واجد قدرت عمومی یا به شکلی مرتبط با آن  از آنجا که در ما نحن فیه آمر توجه خاصی دارند.

باشند و همین از پشتوانه سیاسی و قدرت حکومتی برخوردار و حائز مقام و موقعیت ممتازی می

تواند تالی فاسد داشته باشد به بخشد و میخصوصیات در اصرار اوامر و اجرای آنها به آنان قدرت می

د را با مقامات مافوق خود تسری دهند و با این حربه بخواهند ای که آمر و مامور تخلفات خوگونه

اولین قاعده و قانونی که ابتدا در خصوص هر اداره و  خودشان را از مجازات رهایی بخشند و تبرئه کنند.

 «.اصل سلسله مراتب در آن اداره است»شود سازمانی به ذهن متبادر می
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ی رکن قانونی جرم بوده در صورتی که ز عوامل زایل کنندهدر آخر گفتنی است که امر آمر قانونی یکی ا

دستور صادره کننده قانونی باشد هر چند عمل ارتکابی در شرایط عادی مجرمانه باشد جرم محسوب 

 موضوع امر آمر از جهت علمی، اداری، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است. شود.نمی

 

 اهداف تحقیق -3

 آمر قانونی در ایران و لبنانشرایط و چگونگی امر شناخت  .1

 ارزیابی و سنجش نقادانه امر آمر قانونی .2

 بررسی قوانین ایران و لبنان در زمینه امر آمر قانونی .3

 در رویه جهت بهبود وضعیت موجود هاارائه پیشنهاد .4

 

 سواالت تحقیق -4

باشد. سوال به صورت فرعی می دودر این تحقیق دو سوال به صورت اصلی مطرح شده است و 

 شود.که به آنها پاسخ داده می

 سوال اصلی: دو

 مبنای پذیرفته شده امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران و لبنان کدام است؟ .1

 جدید دچار تغییر گردیده است؟مجازاتامر آمر قانونی در قانون ایران در زمینهکیفریآیا سیاست .2

 دوسوال فرعی:

 د؟خود حق مخالفت و مقاومت دارآمر تا چه میزان در مقابل  مأمور .1

 ؟ی چه کسی استدر موقعی که آمر و مامور هر دو جاهل باشند مسئولیت به عهده .2
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 فرضیه تحقیق -5

 باشد.امر آمر قانونی در قوانین ایران و لبنان از عوامل موجهه جرم می -1

قبول اجرا  اگر مامور امر آمر را به علت اشتباه قابل 1371در قانون مجازات اسالمی مصوب  -2

 1392کرده باشد مسئول دیه و ضمان مالی خواهد بود اما در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 باشد.مامور بسته به تقصیرش ضامن می

العمل و مقاومت نیروهای تحت امر از دستورهای غیرقانونی صادره در رابطه با چگونگی عکس -3

 ی دستور غیرقانونی اکتفا شده است.در قانون اشاره نشده و فقط به ذکر مجازات برای اجرا

 ستطبق قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نی -4

 روش تحقیق -6

های کتابخانهباشد و سعی شده که از میتوصیفی وتحلیلی نامه تحقیق و بررسی این پایانروش

انون توانستم به قلبنان متاسفانه فقط ده و گفتنی است که در حقوق کیفریاستفاده بعمل آورها دانشگاه

 نامه استفاده نمایم.مجازات کیفری لبنان  در نگارش این پایان

 تحقیق ساختار -7

این پایان نامه در دو فصل کلی تنظیم شده است. در فصل اول: مفاهیم، پیشینه، ماهیت امر آمر و 

درآمدی بر شرایط دستور الزم االجرا و حاالت ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی مورد بحث و بررسی 

امر آمر در  قرار گرفته است و در فصل دوم به تحلیل مسئولیت آمر و مامور و درآمدی بر مصادیقی از

حقوق کیفری ایران و لبنان پرداخته شده است. در انتها نیز نتیحه گیری، پیشنهادات و منابع و مآخذ آورده 

 شده است. 

 

 

 

 


