
  

 
  اسالمیبازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات

 
 ٢، محمد کاظم زارع١یناتر شمس میابراه محمد

 )١٣/٤/٩٦:  تاریخ پذیرش مقالهـ٢٦/٩/٩٣: تاریخ دریافت مقاله(

 چکیده
کیفری است که با دارا بودن دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق 

 لای طوالنی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائ سابقه
تری مورد  ، دفاع مشروع به نحو مترقی١٣٩٢در قانون مجازات اسالمی مصوب . سازد می

تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت . تشریع قرار گرفته است
دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقالیی و نیز 

 أموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاعقرار دادن ضابطین در کنار م
مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث های  مشروع ناقص، از جمله جنبه

در این پژوهش مفهوم و . برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است
 .شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است

 
  یاسالم مجازات قانون ،عوامل موحهه جرم ،ناقص  دفاع،مشروع دفاع :ها کلید واژه

 ، مراتب دفاع،١٣٩٢ مصوب                   
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 ؛ )نویسنده مسئول( و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشیار گروه حقوق جزا. ١

Email: eshams@ut.ac.ir   
 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ . ٢

Email: mkzare@yahoo.com 

ی و ه ی وق با ال   سا
 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اولشمارۀ ، پنجاهمسال 
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 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٢٦

  مقدمه
 دارا ضمن که است  عمومیکیفری حقوق مورد بحث درهای  نهاد جمله از مشروع دفاع

. تاس گرفته قرار استفاده مورد نی، به عنوان عوامل موجهه جرمطوال تاریخی سابقه بودن
 گردیده بینی پیش حمورابی قانون همچون سنتی قوانین در  نه تنهادار ریشه نهاد این

 ٢ و مسیحیت]٩[د یهو ،شریعت اسالم همچون آسمانی مختلف ادیان در بلکه ١ ]٣٧[

 تاکید مورد  این مقولهنیز الملل بین وابط حتی  امروزه در ر.است گرفته قرار تشریع مورد

 مقابل در کشور یک نه تنها دفاع ،متحد ملل منشور ٥١ ماده که آنجا تا گرفته قرار جدی

 مورد را ثالث کشور به کشوری حمله قبال در کشور یک دفاعبلکه  ی دیگر،کشور حمله

 ]٢٠[ .است داده قرار تشریع
 عرض، نفس، که ناحقی و الوقوع قریب تجاوز دفع بر توانایی به عنوان مشروع دفاع

 موجهه عوامل از ماهیتاً، ]٢[انداخته خطر به را دیگری و خود تن آزادی و مال ناموس،

قانونگذار،  معموالً اینکه به عنایت با .شود  میقلمداد بیرونی و خارجی کیفیت واجد و جرم
 وی مقابل در که فردی اعتبار به بهتر عبارت به یا متجاوز شخص اعتبار به را مشروع دفاع

 را مشروع دفاع توان  میبنابراین نماید،  میعنوان مختلفی مواد در پذیرد، ی مصورت دفاع

 افراد مقابل در مشروع دفاع و ٣دولتی ماموران مقابل در مشروع دفاع( دسته دو قالب رد

 .ددا قرار بررسی  مورد)٤عادی
 یکطرح و تحلیل  ،مکررات تکرار از جلوگیری ضمن، پژوهش این در غالب سعی

 اخیرالتصویب قانونهای  نوآوری نیز و حوزه این در اختالفی و جدید نسبتاً ثمباح سلسله

دو  قالب در را تحقیق این مقدمه، نکات ذکر از پس وصف این با. است اسالمی مجازات
 .یم دادخواه قرار تحلیل مورد  گفتار

                                                                                                                                                                             
ابق بند یازدهم به عنوان مثال در زمان ساسانیان مط. در ایران باستان نیز به این نهاد توجه شده است. ١

از گفتار شانزدهم دینکرد اگر کسی به دیگری حمله نماید و راه دیگری مثل توصیه و توسل به قانون 
 ]٣٦[. توان حتی با زخم کردن وی را متوقف نمودموثر واقع نشود، می

های  مسیحیت، دفاع مشروع البته با محدودیتهای  در حقوق قدیم فرانسه نیز تحت تاثیر اندیشه. ٢
 ]٢٥٨، ص٣٤[. گرفت  میفراوانی مورد قبول قرار

 قانون راجع به ٣٤ قانون مجازات عمومی، ماده ٤٤مستندات این نوع دفاع در حقوق کشورمان، ماده . ٣
 . قانون جدید مجازات اسالمی است١٥٧ و ماده ١٣٧٠ قانون مجازات اسالمی ١٦٢مجازات اسالمی، ماده 

 قانون راجع به ٣٣ قانون مجازات عمومی، ماده ٤٣کشورمان، ماده مستندات این نوع دفاع در حقوق . ٤
 . قانون جدید مجازات اسالمی است١٥٦ و ماده ١٣٧٠ قانون مجازات اسالمی ٦١مجازات اسالمی، ماده 



  ١٢٧ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

 مشروع دفاع مبانی و کلیات: اول گفتار
 مماطله راندن، را همدیگر کردن، دفع ،یسک از کردن دور معنای به لغت  درکتب دفاع

 کتب در. است رفته کار به یکس از کردن حمایت و کردن ییاور ،یکس حق از کردن

امام  شود؛  میتقسیم اسالم حوزه از دفاع و نفس مقابل در دفاع نوع دو به دفاع نیز فقهی
  :ده استدر کتاب وزین تحریر الوسیله دفاع را به دو قسم تقسیم فرمو) ره(خمینی

 ]٥٦، ص ٢٦[.  دفاع از نفس و مانند آنـ٢.  دفاع از حوزه اسالمـ١
 و مال و جان حفظ مقام در دفاع مشروعیت خصوص در متعددی روایات اسالم در
 .است هشد بیان ... و ناموس

 رسول: فرمودند حضرت آن که کندیم نقل )ع( هاللّ عبد یاب از یجبل زیاد بن محمد

  یعنی هر کس برای دفاع از ]١٥[ شهید فهو عقال دون قتل من :تاس فرموده )ص (خدا
 . شود  میمال خود کشته شود، شهید محسوب

) ص( خدا رسول فرمودند که کندیم نقل )ع( هاللّ عبد یاب ازنیز  سنان بن هللا عبد
ظلم ظالمی  یعنی کسی که برای دفع ]٢٢[شهید فهو همظلم دون قتل من :است فرموده

مقصود نهایی از دو حدیث مزبور آن است که دفاع از جان و  . ستهید اکشته شود ش
ناموس در شرع اسالم مجاز است تا آنجا که اگر کسی در این راه کشته شود، شهید 

شود که وقتی شخصی در مقام دفاع  از این احادیث چنین برداشت می. شود محسوب می
دفاع وی مشروع بوده و عالوه بر شود، بنابراین به طریق اولی  مشروع شهید محسوب می

 .شود دارای اجر و ثواب اخروی نیز است  میاینکه یک حق محسوب
 به یفرد اگر که است آمده )ع( پدرش از) ع( صادق جعفر امام از وهب روایت در 

 ،ینمای مبادرت او زدن به یبتوان اگر باشد داشته را تو مال و اهل قصد و شود وارد اتخانه
نیز  )ع( رضا امام حضرت از .است رسول و خدا با محارب دزد زیرا )او را بزن( نما مبادرت
 را او کنیز تا آیندیم یگروه و اوست همراه یکنیز و است سفر در یمرد که شده سؤال

: فرمودند پاسخ در نماید؟ ممانعت او گرفتن از شود کشته ترسدیم اینکه با آیا بگیرند،
 پرسیدم یآر فرمودند دارد را حکم همین باشد او اههمر یزن اگر پرسیدم سپس و یآر

 در شود؟ کشته بترسد چند هر هستند، چنین نیز خویشان و عمو دختر دختر، مادر،

 چند هر است واجب آن از دفاع باشد خطر معرض در نیز مالش اگر و یآر: فرمودند پاسخ

 و مال و جان از دفاع که شودیم استفاده روایات این از. باشد داشته بیم خود کشتن از
 ]٥٧، ص ٢٦[. است واجب باشند بیگانه چند هر دیگران و خود عرض
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دریافت که اندیشمندان در خصوص مبنای  توان  میکیفریفلسفه  منابع در کنکاشی با
دفاع مشروع چندان اتفاق نظری ندارند؛ تا آنجا که برخی مبنای دفاع را غریزه غریزه و 

 قرارداد نقض نظریهبرخی دیگر نیز با تمسک به نظریاتی همچون  و ١دانند   میفطرت انسان

 نظریه ٤،مدافع اراده در اختالل ایجاد و معنوی اجبار نظریه ٣،حق اثبات ظریه ن٢،اجتماعی

 به ٧ وجوب دفاع به حکم عقل،نظریه و ٦اجتماعی مصلحت و فایده رعایت نظریه ٥،تزاحم
توان گفت دفاع مشروع دارای یک   می نظریات مزبوربا توجه به.  تجویز این نهاد پرداخته اند

 .تواند مبنای این نهاد تلقی شود می مبنای واحد نبوده بلکه ترکیبی از نظریات مزبور
 

رویکرد قانون جدید مجازات اسالمی در باب دفاع مشروع و تطبیق : گفتار دوم
 آن با قوانین سابق

نتظاری طوالنی به تصویب رسید، قانون جدید مجازات اسالمی که باالخره پس از ا
که در این   نخستین نکته آن.متضمن مباحثی نسبتاً نو در باب حقوق جزای عمومی است

، قانونگذار چارچوب نظام عوامل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری که در قانون
ی الملل نظام سابق مورد پذیرش قرار گرفته بود را تغییر و همچون اساسنامه دیوان بین

                                                                                                                                                                             
 هرگاه اینبنابر گیرد  میخود به شود  میدفاع آن از که را حقی وصف دفاع نظریه این طبق بر واقع در. ١

 ]٥٠، ص ٤[. شود  میمحسوب طبیعی حقی نیز دفاع باشد طبیعی حقوق ملهاز ج مزبور حق
 با انسانها که است استوار مبنا این بر گیرد،  مینشأت روسو اجتماعی قرارداد نظریهاز  که دیدگاه این. ٢

ی که شخص اما استثناءً دهند  میحکومت به را حق اجرای گونه هر اختیار اجتماعی قرارداد به الحاق
 نقض و بازی را عدالت اجرای در حکومت نقش بادفاعتجاوز فعلی یا قریب الوقوع قرار گرفته مورد 

 .دهد  میپاسخ را اجتماعی قرارداد
ایجاد  تعادل عدم نوعی شخص، یک تجاوز با که است استوار اندیشه این بر و گیرد ت میأنش هگل آرای از نظریه این. ٣

 ]٥١ـ٥٢، ص ٤[. ددگر بر می خود اول حالت به اجتماعی باالنس این مشروع دفاع با مقابل در و شود می
 و اراده وی، آزادی سلب ضمن شخص، یک به تجاوز و حمله با که است فکر طرز این بیانگر نظریه این. ٤

 ]٢٤[ید نما  میدفاع به اقدام اجبار نوعی تحت و گردد  میمختل نیز او اختیار
 و متجاوز جسم و جان حفظ میان شخص یک به تجاوز حالت در که است استوار مبنا این بر نیز نظریه این. ٥

 ]٥٢، ص ٤[ .است اهم مدافع جسمانی تمامیت حفظ بنابراین گردد ایجاد می تزاحمی تجاوز مورد شخص
 و است اجتماعی نفع متضمن  دفاع که است شده عنوان مشروع دفاع توجیه راستای در و نظریه این در. ٦

 ]٣[. ندارد است شده جرمی مرتکب دفاع مقام در که کسی مجازات در فعین جامعه عالوه به
 قبال در دفاع که است استوار مطلب این بر است شده پذیرفته نیز اسالم مقدس شرع در که نظریه این. ٧

 .است واجب نیز عقالً بوده و  فطرت از گرفته نشأت امری تجاوز



  ١٢٩ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

ی مصادیق عناوین مزبور را در قالب موانع مسئولیت کیفری در نظر گرفته همه١کیفری،
، )٣٠٢ و ١٥٧، ١٥٦مواد  (چند مادهدر  ١٣٩٢سال مجازات اسالمی  در قانون. است

بین ای   مقایسهرشبا یک نگ که نهاد دفاع مشروع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
 مطلوب نامطلوب یا های  ر قوانین سابق، برخی نوآوریمتن مواد مزبور و مواد مرتبط د

 .نمایان خواهد شددر قانون جدید 
 
  نوآوری در خصوص دفاع مشروع در مقابل افراد عادیـ١

همچون قوانین  ٢در مقابل افراد عادی نهاد دفاع مشروع ،در قانون جدید مجازات اسالمی
 مقنن به شیوه دقیق تری جدیدنون  تشریع قرار گرفته منتها در قاتقنین وگذشته مورد 

 این نتیجه ، در قانون جدیدشیبا کنکا. این موضوع را مورد پردازش قرار داده است
 تجاربی که در سیستم تقنینی و قضایی از رهگذر قانونگذار کشورمانشود که   میحاصل

الف اختبسیاری از روی ه  و راه را ببرطرف بسیاری از ابهامات سابق را ،دهکراکتساب 
 را در  و اختالف سلیقه در رویه قضایی نقض حقوق فردیتوانست  میایی کهضنظرات ق

شکلی و ماهوی قانون های   در این قسمت، نوآوری.ده استکر مسدود داشته باشد،پی 
 .گیرد  میجدید در باب دفاع مشروع در مقابل افراد عادی مورد بررسی قرار

 

 لزوم رعایت مراحل دفاع  ـ١ـ١
 است "رعایت مراحل دفاع" مورد تاکید قرار گرفته ١٥٦ار مهمی که در ماده شرط بسی

بدین نحو مورد نون ، شرط مزبور تاک اسالم دیرینه این شرط در فقهپیشینهکه علیرغم 
هر چند در برخی عبارات قوانین سابق به نحو جزئی و نه ، تشریع قانونی قرار نگرفته

در خصوص این شرط مراجعه به فقه ضروری راین ، بنابکامل مورد ذکر قرار گرفته است
 : فرمایند  می در کتاب تحریرالوسیله)ره(امام خمینی. است
تر اقدام به  ی پاییندر تمام آنچه ذکر شد بناء بر احتیاط واجب است که از مرتبه... "

 ی شدیدتر از آن برسد، االسهل فاالسهل؛ پس اگر با آگاه نمودن و و به مرتبهدفاع کند
تهدید  شود باید همان را انجام دهد، و اگر جز با داد زدن و  ی، دفع مییک نوع اخطار

و اگر بجز با . شود باید همین کار را انجام داده و به آن اکتفا نماید یآور، دفع نم ترس
و . شود به آن اکتفا نماید یو یا با عصا دفع م. شود باید به آن اکتفا نماید یدست دفع نم

                                                                                                                                                                             
1. International Criminal Court 

 .رود  میم وظیفه به کاردر مقابل افراد مامور در حال انجا نوشتار، افراد عادی در این. ٢
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 که دفع او، با ایجاد جراحت در او ممکن باشد باید یشود، در صورت ییر دفع میا به شمش
قتل (و اگر دفع او جز با کشتن ممکن نیست به هر وسیلۀ کشنده، . به همان اکتفا نماید

 واجب است که ممکن باشد و فرصت یجایز است و البته مراعات ترتیب در صورت) او
اشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب ترس فوت وقت و  از غلبۀ مهاجم نبیداشته باشد و ترس

 که قطعا یواجب نیست و وسیله قرار دادن چیز) رعایت ترتیب(غلبه دزد داشته باشد، 
رسد در   میبا مداقه در نظریه امام  خمینی بنظر] ٣٠[ .نماید جایز است یاو را دفع م

 .اینجا بحث بر سر تناسب اقدام دفاعی و ضرورت آن است
سایر فقها نیز در این خصوص بحث رعایت مراحل دفاع را ) ره( امام خمینی عالوه بر

 :از جمله. مورد تاکید قرار داده اند
دفاع از نفس و عرض غیر از قصاص است و در مقام دفاع باید مالحظۀ األسهل فاألسهل "

 ]٣١[ "ی آن که دفاع موقوف بر قتل باشد جایز و خون او هدر استبشود و در آخرین مرتبه
یجب مراعاة األسهل فاألسهل کما تقدم و ذلک مع الفرصة و اإلمکان و یختلف "

 ]٨[ "باختالف الموارد اختالفاً کثیراً
لزوم رعایت "الزام تابعان حقوق کیفری به شرط آید که   میاز نظرات اشاره شده، بر

 در این  مباحث تناسب و ضرورت در دفاع مشروع را در بر دارد و مقنن را"مراتب دفاع
 :سازد؛ بلکه نکات ذیل نیز قابل برداشت است  میخصوص از بیان شرایط مذکور مستغنی

بایست در این خصوص تناسب را رعایت   می از نظر ابزار دفاعی، مدافعـ١ـ١ـ١
 بنابراین اگر شخص مهاجم بدون سالح اقدام به حمله نماید مدافع حق نخواهد ١.نماید

دفاع نماید البته در صورتی که دفع مهاجم به استناد برخی داشت با سالح گرم اقدام به 
شرایط مثل بنیه جسمی بسیار قوی وی به طریق دیگری ممکن نباشد، دفع وی با 
                                                                                                                                                                             

 شعبه دوم دیوان عالی ١٩/١١/٧٣ـ٩٤٩/٢ و ١٥/٧/١٣٢٧ـ١٢/١٥٨٨در این خصوص آرای شماره . ١
 :نیز قابل تمسک استکشور 

ناسب با دفاع در صورتی مت":  عالی کشور شعبه دوم دیوان١٥/٧/١٣٢٧ـ١٢/١٥٨٨حکم شماره ) الف
بدین معنی . حمله است که طرفین مسلح به سالحی شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند

 ".لحه و یا آلت مشابه داشته باشندکه هر دو چوب یا اس
 با توجه به اینکه در بین عشایر تصور ":  شعبه دوم دیوان عالی کشور١٩/١١/٧٣-٩٤٩/٢رأی شماره ) ب

متعرض زن شوهر دار شود وظیفه شوهر است که متعرض را به قتل برساند با بر این است که هر کس 
و از طرفی با توجه به اینکه چون آلت دفاع متناسب با حمله و هجوم نبوده . ا.م. ق٦١رعایت ماده 

 همان قانون متهم موصوف به پرداخت دو فقره دیه ٣٠٤. ا.م. ق٢٩٥ ماده ٢است با توجه به تبصره 
 ".گردد  مینوع انتخابی در حق اولیای مقتوالن محکوممرد مسلمان از 



  ١٣١ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

کما اینکه در بخش اخیر نظریه امام خمینی نیز این بحث . سالح نیز مجاز خواهد بود
لبه مهاجم نداشته ترس از غآمده است که رعایت مراتب دفاع در جایی الزم است که 

آید که   می با عنایت به برخی آثار حقوق کیفری بر.گرنه رعایت ترتیب الزم نیستباشد و
رویکرد پذیرفته شده در فقه شیعه در خصوص دفاع مشروع وجه ماهیتی است که به 

دارند که   میایشان بیان. نوعی به معنای رعایت االسهل فاالسهل در دفاع مشروع است
 مدافع ملزم است تا میزان شدت واکنش را تنها زمانی اعمال کند "اهیتی مطابق وجه م

به طور مثال، . که آن اقدام خاص با آثار دفعی که به همراه دارد ضرورت داشته باشد
چنانچه فردی به منظور قتل صاحب منزل، شب هنگام وارد خانه وی شود، مدافع ناگزیر 

 از همسایگان شروع به دفع نماید و چنانچه است با ایجاد سر و صدا و یا تقاضای کمک
شدت بیشتری از اقدامات الزم آمد متوسل به آن شود تا جایی که ممکن است در 

با این اوصاف ] ١٣[ ".نهایت، ضرورت اقدامی کشنده، مدافع را ناگزیر از توسل به آن کند
 است هر چند در خصوص موضوع مورد بحث، رویکرد فقه شیعه مبنی بر وجه ماهیتی

ولی در مواقعی که ترس از غلبه مهاجم است یا در شرایط فوری رعایت ترتیبات الزمه 
 .در دفاع مشروع الزم نیست

مقنن با طرح این .  هدف اصلی از دفاع، دفع متجاوز است نه ایراد صدمه به ویـ١ـ١ـ٢
ن دفاع، بحث مبنایی در قانون جدید، بر آن است که مدافع را از اینکه به استناد حق بود

به عبارت دیگر الزام مدافع به رعایت . بدون هر گونه قاعده، اقدام به دفاع نماید محدود کند
 .نماید  میشرط مزبور وی را از استفاده سوء از دفاع مشروع به عنوان یک حق محدود

 مورد دیگری که در این خصوص بسیار ضروری است جمله اخیر در فرمایش ـ١ـ١ـ٣
این رعایت ترتیب زمانی الزم است " فرمایند  میست در جایی که ایشانا) ره(امام خمینی 

زاد گذاشتن اند با آ خواسته همانگونه که فقهای امامیه نمی".که مدافع وقت داشته باشد
استفاده از نهاد دفاع مشروع فراهم نمایند و از طرف دیگر نیز بر شخص مدافع موجبات سوء

مورد های  ، دست وی را از حفظ ارزشه رعایت مراتب دفاعالزام مدافع باند که با  آن نبوده
پذیر نیست و  فوری که رعایت مراتب مزبور امکانتهاجم بسته نگه دارند بنابراین در مواقع 

 . دهد، رعایت مراتب دفاع الزامی نیست  میمدافع را در شرایط اضطراری قرار
 

 عد شکلیقانون جدید با قوانین سابق از نظر قواهای   تفاوتـ١ـ٢
 قانون جدید، هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ١٥٦ مطابق صدر ماده ـ١ـ٢ـ١



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٣٢

ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب 
شود،   میالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب

 ١. "شود مجازات نمی"یط زیر در صورت اجتماع شرا
قابل تعقیب و مجازات "، عبارت "شود مجازات نمی"در قوانین سابق به جای عبارت 

گونه که در مقدمه  از سوی دیگر نیز همان.  مورد استفاده قرار گرفته بود"نخواهد بود
بحث ذکر شد رویکرد قانونگذار جدید در خصوص عوامل موجهه و عوامل رافع مسئولیت 

ری نگاهی متحوالنه است؛ چرا که فارغ از هر گونه تقسیم بندی، موارد مزبور را به کیف
 .صورت یکجا در قالب موانع مسئولیت کیفری آورده است

 :قبل از پرداختن به بحث اصلی، دو تفسیر از موانع مسئولیت کیفری قابل ارائه است
است یعنی همانگونه  تفسیر اول از موانع مسئولیت کیفری یک تفسیر عام ـ١ـ٢ـ١ـ١

شوند، بنابراین با   میکه عوامل موجهه نیز در نهایت موجب عدم تحمیل کیفر بر مجرم
این تفسیر عوامل مانع مسئولیت کیفری اعم از عوامل موجهه جرم و عوامل رافع 

 .مسئولیت کیفری است
ل مانع توان عاملی را به عنوان عام  می دیدگاه دوم بر آن است که در صورتیـ١ـ٢ـ١ـ٢

یا رافع مسئولیت کیفری شناخت که ابتداءً مسئولیت کیفری ثابت شده باشد، یعنی با 
شود که دایره این موضوع ضمن   میکنکاشی دقیق در خصوص مسئولیت کیفری مشخص

. شود  می واگذار"اهلیت جزایی" جدایی از عناصر سه گانه جرم، یکسره به حاکمیت بالمنازع
 عبارت تعقیب را حذف نموده، ١٥٦ مقنن در انتهای صدر ماده با عنایت به اینکه] ٣٢[

توان قائل شد که نه تنها مقنن دفاع مشروع را تحت عنوان موانع   میبنابراین با این دیدگاه
مسئولیت آورده بلکه اذعان داشته است که این عامل صرفاً باعث عدم مجازات است نه عدم 

ده بوده که دفاع مشروع را با این عنوان از عرصه تعقیب و با این اوصاف مقنن بر این عقی
تواند صحیح باشد زیرا با توجه به لزوم تعقیب   میاین نظریه. عوامل موجهه جرم خارج نماید

حتی در موارد دفاع مشروع، بنابراین دفاع مشروع باید قابل تعقیب باشد زیرا عدم مسیولیت 
ند در اینگونه موارد از رسیدگی معاف فرع بر تعقیب و اثبات است و هیچ شخصی نمی توا

 .رسد  میباشد؛ بنابراین عبارت قانون فعلی بهتر از قانون قبلی به نظر
                                                                                                                                                                             

 قانون مجازات ١٥٦ ماده ٣در خصوص شرایط دفاع از اشخاص دیگر نیز الزم به ذکر است که تبصره . ١
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که ": دارد  میاسالمی بیان

کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده   یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعکننده بوده او از نزدیکان دفاع
 " .یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد



  ١٣٣ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

 با ذکر این مقدمه در خصوص دفاع مشروع که ذیل موانع مسئولیت کیفری آمده و با ـ١ـ٢ـ٢
 : استتوجه به قسمت اخیر صدر ماده که در باال ذکر شد در این خصوص دو دیدگاه قابل طرح

بدین .  دیدگاه اول مبتنی بر تفسیر اول از موانع مسئولیت کیفری استـ١ـ٢ـ٢ـ١
معنا که با استناد به عام الشمول بودن معنای لغوی موانع مسئولیت کیفری، عوامل 

رسد این دیدگاه از نقطه نظر حقوقی و   می به نظر.گیرند  میموجهه نیز در این حوزه قرار
 ١ . قبول قرار گیردقانونی نمی تواند مورد

 دیدگاه دوم چنین است که با توجه به اینکه قانونگذار لفظ عدم تعقیب را ـ١ـ٢ـ٢ـ٢
در قانون جدید حذف نموده و دفاع مشروع را در ردیف عوامل مانع مسئولیت کیفری 
 آورده است و همچنین با استناد به تفسیر دوم از عوامل مانع مسئولیت کیفری، بنابراین

اذعان داشت که هدف قانونگذار از اتخاذ چنین رویکردی، خارج نمودن دفاع توان  می
مشروع از عوامل موجهه و طرح آن به عنوان عاملی که تنها  مانع مسئولیت کیفری است 

ای را  ر خویش چنین نظریهبرخی حقوقدانان در آثا. نه عامل توجیه کننده جرم
 .رسد  میتر به نظر بولای قابل ق که البته نظریه] ٢١[. اند پذیرفته

 
  الزام به رعایت شرط ضرورت در دفاع مشروعـ١ـ٣

رفتار "دارد   می قانون جدید در مقام احصای شرایط دفاع مشروع مقرر١٥٦بند الف ماده 
 ١٣٧٠ این شرط که در قانون سال ".ارتکابی برای دفع تجاوز ضرورت داشته باشد
 بیان شده بود، ١٣٥٢جازات عمومی سال مغفول مانده بود و در عین حال در قانون م

تا آنجا که ] ٢٥[بدان معناست که دفاع باید ضروری و تنها راه نجات از مهلکه باشد 
برخی از حقوقدانان معتقدند که در تشخیص ضرورت باید بین عکس العمل یک زن یا 
یک طفل و یک شخص نوجوان تفاوت قائل شد و بر حسب اوضاع و احوال قضیه حد 

 یمدافع اگر از حدود ضرور: گوید یگارو نیز در این باره م] ١٠[. ت را در نظر گرفتضرور
 از فقیهان و حقوقدانان یبنابراین اینکه برخ. شود یدفاع تجاوز کند، متجاوز محسوب م

هر (خواهد دفع نماید  ی که میدهند تا مهاجم را به هر نحو یبه شخص مدافع اجازه م
 باطل است و دفاع هر یا د قابل قبول باشد، زیرا چنین نظریهتوان ینم) چند با کشتن او

الزم » الضرورات تتقدر بقدرها«گویند  ی الجمله ضرورت دارد اما از باب اینکه میچند ف

                                                                                                                                                                             
 تحت اجبار و اشتباه همچون عواملی کنار در مشروع دفاع نیز کیفری المللی بین دیوان اساسنامه در. ١

 ]١٢[. است گردیده بیان کیفری ولیتئمس از معافیت موجبات عنوان با و باب یک



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٣٤

 بخواهد از حد ضرورت تجاوز نماید یاست به مقدار ضرورت اکتفاء شود و اگر کس
 ]٦٣، ص ٢٦[. گردد یمتجاوز محسوب م

می که در خصوص شرط ضرورت بین فقها و حقوقدانان مطرح از جمله مباحث مه
شده است و شایسته بود که مقنن نیز در قانون جدید ضمن تصریح تکلیف، راه را بر 

کرد، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت دفاع با وجود امکان   میاختالف نظرات مسدود
با وجود امکان فرار برخی از حقوقدانان با استناد به حق بودن دفاع، حتی . فرار است

برخی دیگر بر این نظرند با عنایت به ] ٢[. اند برای مدافع، وی را محق به دفاع دانسته
 قانون جدید ١٥٦که البته اطالق مزبور در ماده ( قانون مجازات اسالمی ٦١اطالق ماده 

 ، شخص مدافع در مواقعی که توان بر فرار دارد نیز محق به دفاع در.)نیز نمایان است
مکان تحمیل خفت فرار بر ای به عدم ا برخی دیگر نیز اشاره. باشد  میمقابل متجاوز

دیگر روش ای  عده] ٣٣[ .دانند  میگناه، وی را در هر حال محق به دفاع شخص بی
 قانون تعزیرات ٦٢٧اند به این معنا که این امر با رعایت ماده  بینابینی را اتخاذ کرده

 و خالصه اینکه برخی نیز با اشاره به ]٢٣[.جاوز داردبسته به شخصیت و موقعیت مت
گرایی، در خصوص امکان تمسک افراد به خشونت به حداقل اکتفا  م احترام به قانونلزو

  ]٣٣[.دانند ریح شده شخص را مجاز به دفاع نمینموده و در موقعیت تش
 دفاع را جوازای  عده. شود  میدر بین فقها در این خصوص سه دسته نظریات مشاهده

اگر : فرمایند یدر تحریر الوسیله م) ره(امام خمینی . دانند  میمنوط به عدم امکان فرار
 از راه فرار و مانند آن از قتال با مهاجم خود را رها سازد، یامکان داشته باشد که کس

اند دلیل این حکم در نظر گرفتن االسهل   گفتهیبعض ١.احوط آن است که فرار نماید
 یبنابراین مقتضا.  از مصادیق این امر استیر دفاع است و بدون شک فرار یکفاالسهل د

جمع بین ادله حرمت قتل، جرح، تصرف در احوال و نفوس از یک طرف و ادله عدم جواز 
تحمل ظلم و ضرر و وجوب دفاع از طرف دیگر، این است که گفته شود دفاع منجر به 

 مدافع جز دفاع وجود نداشته باشد، اما یا بری واجب است که راه فراریقتل و جرح وقت
، ص ٢٦[اگر بتواند فرار کند واجب است فرار نماید و مرتکب قتل و جرح مهاجم نشود 

، محقق حلی نیز از جمله الدروس، فاضل هندی در کشف اللثام شهید ثانی در ]٦٤
 .اند ای را اتخاذ نموده فقهایی هستند که چنین عقیده
 الفت با نظر قبلی، حتی با وجود امکان فرار، دفاع را جایزعده دیگری نیز ضمن مخ

                                                                                                                                                                             
 ].٢٩[لو امکن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فاالحوط التخلص به . ١



  ١٣٥ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

دانند چرا که ایشان فرار را از مقوله دفاع نمی دانند تا در این خصوص مدافع را ملزم  می
 ]٦٤، ص ٢٦[ .به رعایت قاعده االسهل فاالسهل بدانند

ی که برخی دیگر از فقها نیز در این خصوص قائل به تفاوت شده اند، یعنی در صورت
مدافع قادر به دفع مهاجم باشد حتی با امکان فرار، وی مجاز به دفاع است ولی در 

  ]١٧، ١٦[. صورتی که قادر به دفع مهاجم نباشد، فرار واجب است
در خصوص نظرات مزبور با توجه به اینکه دفاع مشروع امری استثنایی است؛ بنابرین 

نیز چنین نظر ) ره(ه امام خمینیهمانگونه کایستی در خصوص آن احتیاط نمود و ب
 .اند، مشروعیت دفاع را منوط به عدم امکان فرار دانست داده

 
  لزوم استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقالییـ١ـ٤

دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف ": دارد  می قانون مجازات اسالمی مقرر١٥٦بند ب ماده 
 قانون تعزیرات البته به نحو دیگری بیان شده ٦٢٧اده  این شرط که قبالً در م".عقالیی باشد

 بود، در ابتدا در الیحه قانون مجازات و مصوبه مجلس صرفاً شامل استناد به قرائن معقول
 .شد که در اصالحات مؤخر شورای نگهبان شرط خوف عقالیی نیز اضافه شد می
 
  قرائن معقولـ١ـ٤ـ١

 :توان مطرح کرد  می نظریه احتمالی رادر خصوص استناد دفاع به قرائن معقول دو
برد   می در بند ب را به معنای حقیقی آن به کار"دفاع" نظر اول لفظ ـ١ـ٤ـ١ـ١

بایست با توجه و مالحظه یک   میبدین شرح که طرفداران آن معتقدند عملیات دفاعی
 . سری شرایط منطقی صورت پذیرد

رسد بیانگر این   میبول تر به نظر نظر دوم که نسبت به نظریه قبلی قابل قـ١ـ٤ـ١ـ٢
مطلب است که دفاع را در معنای مجازی و به معنای خطر به کار بریم؛ بدین معنا که منظور 
مقنن از بند ب این است که وجود خطر مستند به قرائن معقول باشد که البته با شرط بعدی 

 خطر مستند به یعنی خوف عقالیی این نظریه قابل پذیرش است؛ چرا که معموالً وجود
 .رسد  میاین تفسیر با منطق حقوقی سازگازتر به نظر. خوف عقالیی است نه دفاع

 
  خوف عقالییـ١ـ٤ـ٢

 که از نظر ١.خوف در لغت به معنای ترس از حدوث ضرر یا فوت منفعتی در آینده است

                                                                                                                                                                             
 ]١٨[. هو الظن لنزول ضرر به أو فوات نفع عنه في المستقبل. ١



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٣٦

که در رابطه با این شرط الزم به ذکر است ] ١٩[. گیرد  میاهل لغت در مقابل امن قرار
 معموالً حقوقدانان در مقام بیان شرایط دفاع، به شرط واقعی بودن تهدید نیز اشاره

 . رود  مینمایند که البته به معنای وجود خطر واقعی به کار می
همانگونه که ذکر شد شورای نگهبان در اصالحات اخیر خود چنین شرطی را 

دهد که منظور   می سو سوقپیشنهادکرد که البته این موضوع، اذهان را به این سمت و
شورای مزبور، یک سری مواردی است که ممکن است در قالب شرط استناد دفاع به 

 :رسد  میدر این خصوص چند احتمال به ذهن. قرائن معقول قابل توجیه نباشد
اشاره به برخی شرایط خاص من جمله ای   منظور از خوف عقالیی به گونهـ١ـ٤ـ٢ـ١

 قانون سابق است بدین معنا که گاه شخصی دارای ٢٠٦ ماده شرایط ذکر شده در بند ج
یک سری مشکالت روانی و ترس بیمارگونه است که هرچند به نحو معقول شرط خطری 
برای وی حادث نشده ولی او به دلیل حالت خاص خود که البته مهاجم بدان آگاه است، 

 .دهد  میوجود خطر را تشخیص
وص این است که منظور مقنن از این شرط اشاره به  دیدگاه دیگر در این خصـ١ـ٤ـ٢ـ٢

گیرد که هر چند با   میگاهی شخص در شرایطی قرار. خطر وهمی و اشتباه در دفاع است
شود و البته خوف   میاستناد به قرائن، خطری وجود ندارد ولی با خوفی که بر وی حاکم

 . نماید  میدفاعکند و اقدام به   میمزبور هم عقالیی است احساس تجاوز یا خطر
 هر دو دیدگاه مزبور رسد از نقطه نظر منطق و تفسیر حقوقی  می به نظرـ١ـ٤ـ٢ـ٣

تواند قابل قبول باشد بلکه عبارت خوف عقالیی به عنوان مکمل واژه قرائن  به نوعی نمی
معقول بوده یعنی هم وجود خطر مستند به قرائن معقول باشد و هم شخص نیز به طور 

 .طر و خوف نموده باشدطبیعی احاسس خ
 

  ابتدایی و ارتجالی بودن دفاعـ١ـ٥
بند پ . از دیگر شرایط مناسبی که در قانون جدید مقرر شده، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع است

خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری "دارد   می اشعار١٥٦ماده 
 ١٣٥٢طی با عباراتی متفاوت در قانون مجازات عمومی سال  چنین شر".صورت نپذیرفته باشد

تجاوز و خطر ناشی از "داشت   می قانون مزبور مقرر٤٣ ماده ٣بند . نیز پیش بینی شده بود
شد؛ ضمن   خالء این شرط کامالً احساس می١٣٧٠ در قانون سال "تحریک خود شخص نباشد

 ١.دیگری بهره جسته بوداینکه مقنن به جای قید چنین شرطی از شرایط مکرر 
                                                                                                                                                                             

ود که تکرار شرط تناسب و ضرورت بای   به گونه"دفاع بیش از حد الزم نباشد"ل قید به عنوان مثا. ١
 ]٣٥[. نمود را ایجاد نمیعدم تصریح این شرط چندان مشکلی 



  ١٣٧ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

، شایان ذکر است که رویکرد قانون ١٣٥٢در مقام مقایسه قانون جدید و قانون 
 قانون مجازات عمومی ٤٣ ماده ٣تر است؛ چرا که بند  جدید در این خصوص مترقی

خالی از اشکال نبود و آن اینکه صرف اشاره ماده به واژه تحریک، ممکن بود موجبات 
ای افراد به همراه داشته باشد؛ یعنی همواره محتمل بود شخصی، سوء استفاده را بر

استفاده از این تحریک صدماتی را بر دیگری را تحریک کند و طرف مقابل با سوءدیگری 
توان گفت در باب   میوارد کند بدون آنکه طرف دیگر حق دفاع داشته باشد،  بنابراین

 .رسد  مینین سابق کیفری به نظرتر از قوا  موضوع، رویکرد قانون جدید مطلوباین
 :باشد  می قانون جدید موارد ذیل، درخور توجه١٥٦در مقام تفسیر بند پ ماده 

که ای  توان به قاعده فقهی اقدام به عنوان قاعده  می در خصوص اقدام آگاهانهـ١ـ٥ـ١
اشاره نمود بدین شرح که ] ٢٦، ص ٢٨[مبتنی بر روایات، اجماع و بنای عقالست 

قید آگاهانه . دش موجبات تجاوز را البته به صورت آگاهانه ایجاد نکرده باشدشخص خو
 قانون مجازات عمومی را مرتفع خواهد ٤٣ ماده ٣تا حد زیادی مشکل مزبور در بند 

چرا که بطور مسلم فقهای شیعه بلکه کل مسلمین در مواردی که فرد اقدام بر ضرر . کرد
در این خصوص قهراً شرع هم به مالزمه کل ما . کند، قائل به ضمان نیستند  میخویش

 ١]٢٧، ص ٢٨[. داند  الشرع مسئولیتی متوجه مدافع نمیحکم به العقل حکم به
 شرط قابل توجه دیگر در بند مورد بحث، عدم سبق دفاع به تجاوز فرد و ـ١ـ٥ـ٢

 دیگری موجبات دفاع وی را بدین معنا که گاه شخصی با تجاوز به. دفاع دیگری است
را در دفاع ) شخص متجاوز(نماید، در چنین حالتی، بند مزبور توانایی وی   میفراهم

بود که مقنن به جای   میرسد الزم  میبه نظر. نماید  مینسبت به شخص مدافع محدود
خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و "عبارت استعمال شده در بند پ مزبور، از عبارت 

جست؛ چرا که   می بهره".جاوز خود فرد و دفاع مشروع دیگری صورت نپذیرفته باشدت
بایست در   میفلسفه تشریع این بند حمایت از شخص مدافع است که البته این حمایت

 جایی صورت پذیرد که وی از حدود دفاع خارج نشود و اال در موارد دفاع غیرمشروع
 .بایست حقی برای دیگری در نظر گرفت می

                                                                                                                                                                             
بایت به عموم ادله اثبات در قانون جدید مجازات   میدر خصوص ادله اثبات این موضوع نیز به نظر. ١

 ذکر شده مراجعه نمود که در ٢١٣- ١٦٠که طی مواد ) شامل علم قاضی، اقرار، شهادت و سوگند(
: دارد  می قانون مزبور بیان٢١٢٣چرا که ماده . تواند راهگشا باشد  میی بسیاراین راستا علم بین قاض

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای 
. کند قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می

 .شود  برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میچنانچه



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٣٨

  شرایط دفاع از دیگرانـ١ـ٦
دفاع از نفس، عرض، مال و آزادی تن ": دارد  می قانون جدید مقرر١٥٦ ماده ١تبصره 

دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی 
ی وضعیتبر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در 

  ".باشدباشد که امکان استمداد نداشته 
در قانون سابق دفاع از دیگری را صرفاً در جایی جایز دانسته بود که دو شرط وجود 

 .اوالً شخص ناتوان از دفاع بوده و ثانیاً نیاز به کمک داشته باشد: داشته باشد
ه رویکرد قانون  این شرط به گونه دیگری آمده بود به نحوی که ب١٣٥٢در قانون سال 
در قانون فوق الذکر شرایط دفاع از ثالث در جایی مجاز بود که ناتوان از  .جدید نزدیکتر است

 .دفاع بوده و تقاضای کمک نماید یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد
اما در هر حال بدیهی است که دایره موارد مجاز دفاع از دیگری در قانون جدید 

سع تر است به عنوان نمونه در جایی که یکی از اقوام دفاع کننده در حال بسیار مو
درگیری است حتی اگر نیاز به کمک هم نداشته باشد و خودش به تنهایی قادر به دفاع 

تواند به کمک وی بشتابد که مواردی از این دست سبب سوء استفاده   میباشد، دیگری
ه نه تنها برخی حقوقدانان دفاع از دیگری را کما اینک. از نهاد دفاع مشروع خواهد بود

 بلکه در ]٢٢٢، ص ٣٤[دانند   میمنوط به دو شرط استمداد و ناتوانی کامل و حقیقی
 کالم فقها نیز معموال دفاع از دیگری را در جایی که وی نیاز به دفاع داشته باشد مجاز

ری است ولی صرف هر چند در این صورت هم رعایت سایر شرایط دفاع ضرو ١.دانند می
ای  اینکه اشخاص بتوانند بدون حدوث نیاز، اقدام به دفاع از دیگری نمایند، به گونه

ترویج فرهنگ دادگستری خصوصی است که در عصر حاضر با عنایت به تغییرات 
بنیادین در جغرافیای سیاسی جهان و انسجام مفهوم دولت و اقتدار عمومی و اینکه 

رقراری نظم و صیانت از اجتماع و حقوق شهروندان است، دولت اسالمی خود مسئول ب
در این شرایط موجب ایجاد هرج و مرج و سوء استفاده ای  صدور و اعطای چنین اجازه

اساسی های  خاص و سلب امنیت شهروندان و به مخاطره افتادن حقوق و آزادیای  عده
 ]٧[. شود  میافراد و نادیده گرفتن کلی حق دفاع و فرض برائت شهروندان

 
  اصل مشروعیت دفاع ـ١ـ٧

تبصره مزبور .  متضمن نوآوری دیگری در زمینه دفاع مشروع است١٥٦ ماده ٢تبصره 
                                                                                                                                                                             

 ]٢٧[".توسّل به دفاع مشروع در فرض مسأله، که جان کسی در خطر است، مانعی ندارد": به عنوان نمونه. ١



  ١٣٩ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات ": دارد  میاشعار
 ".عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است

 موجد اصل جدیدی به نام اصل مشروعیت دفاع  که به عقیده نگارندگاناین تبصره
 این مطلب است که  اگر اصل دفاع با تمسک به هر یک از ادله قانونی هر است، بیانگر

شود، مگر   میچند علم قاضی محرز شود، در این مرحله شخص مدافع مبرا محسوب
ی بار جابجایای  اینکه طرف مقابل عدم رعایت شرایط دفاع را اثبات کند که به گونه

 .اثبات دعوی خواهد بود
اصل مزبور به . در مقام طرح این بحث، اشاره به اصل برائت غیر قابل اجتناب است

عنوان یکی از اصول مترقی حقوق جزا بر یک سری مبانی همچون حفظ نظم قانونی، 
که البته در ] ١١ [ضرورت توازن و تعادل قدرت، اصل اباحه و اصل عدم استوار است

های مشکوک به جهت تقدم  د مثل جرایم جنگی، جرایم علیه امنیت، ثروتبرخی موار
 علیرغم ارزش ذاتی اصل مزبور که همه ]١٤[.گیرداماره مجرمیت، مورد عدول قرار می

اهل حقوق بدان معترفند، منتها در صورتی که این اصل با اثبات مجرمیت با چالش 
شود دیگر جایی برای   می گذاشتهشود و به عبارتی در دعوای کیفری کنار  میروبرو

 ، موقعیت چنین تشریح١٥٦ ماده ٢توضیح اینکه در تبصره . اجرای دگرباره آن نیست
گردد که شخص مدافع در ابتدا طبق اصل برائت، بی گناه بوده ولی متعاقباً جرم وی  می

 حال پرسش مطروحه این است که متعاقب ١ثابت شده و اصل دفاع نیز محرز گردیده
 ات جرم و به تبع آن احراز دفاع، مقنن با چه استنادی دگر باره به اصل برائت متوسلاثب
 . نماید  میشود و طرف مقابل را مکلف به اثبات جرم دیگری می

. جهت توضیح بیشتر، در این خصوص اصل فقهی استصحاب نیز قابل استناد است در
مجرمیت، مجرم نیست ولی طبق استصحاب عدم ) مدافع(بدین معنی که در ابتدا متهم 

 با احراز مجرمیت و به تبع آن اصل دفاع، دیگر با استناد به استصحاب مجرمیت،
. بایست شخص مدافع را ملزم به اثبات شرایط دفاع و به تبع آن برائت خویش نمود می

چرا که از نظر عقلی در مواردی که حادث متقدم اقتضای برای بقا را داشته باشد، بقای 
 که در این ]١[.شود  میبقه راجح است و ظن به بقای حالت سابقه حاصلحالت سا

                                                                                                                                                                             
اصل دفاع دارد   میتوضیح اینکه احراز اصل دفاع فرع بر مجرمیت است؛ بنابراین وقتی مقنن بیان. ١

محرز است  فرض را بر آن گذاشته که مجرمیت شخص اثبات شده، و سپس با استناد به یکی از ادله 
 .قانون اصل دفاع محرز شده است
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علی ایحال شرط . مبحث نیز اثبات مجرمیت سابق باقی است و بقای آن راجح است
مزبور در قانون جدید مجازات اسالمی که دلیل تشریع آن چندان واضح نیست از نظر 

 .  رسد طقی چندان قابل توجیه به نظر نمیفقهی و من
 

  نوآوری درارتباط با دفاع در مقابل مأموران در حال انجام وظیفهـ٢
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان " :دارد  می قانون جدید مقرر١٥٧ماده 

دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود 
شوند  و حسب ادله و قرائن موجود لیکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج 

یا مال قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس خوف آن باشد که عملیات آنان موجب 
  ".گردد، دفاع جایز است
قانون جدید نسبت به قوانین سابق چنین است که در این های  از جمله نوآوری

ود ولی در قانون خصوص، در قوانین سابق از لفظ قوای تأمینی و انتظامی استفاده شده ب
جدید ضمن حذف عنوان قوای تامینی، عبارت ضابطین دادگستری نیز مورد استعمال 

اضافه نمودن لفظ ضابطین دادگستری که کامالً بجا و مناسب است . قرار گرفته است
بدین دلیل بوده که افراد مزبور در مقام ضابط بودن بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها 

شان هستند؛ الزم به ذکر است که نظر به اینکه ضابطین خاص ضابطینی در انجام وظایف
هستند که صالحیت دخالت آنها محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است و در 

 ]٥[باشند،  میغیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، فاقد حق مداخله و اقدام
 است و ١٥٧انونی و مجاز، تابع ماده بنابراین دفاع در مقابل آنها صرفاً در شرایط خاص ق

در سایر مواقع که در حیطه صالحیت ایشان نیست دفاع در مقابل آنان مشمول دفاع در 
 . قرار خواهد گرفت١٥٦مقابل اشخاص عادی موضوع ماده 

 قانون ٦١ی دیگر در خصوص لفظ مال در ماده مذکور است که هرچند در ماده  نکته
 تعزیرات صراحتاً به مال نیز اشاره شده بود ٦٢٨لی در ماده تعزیرات جای آن خالی بود و

 قانون تعزیرات توسط قانون جدید، قانونگذار  لفظ ٦٢٩ تا ٦٢٥که با توجه به حذف مواد 
، ذکر نموده است، که این امر نیز در ١٥٧مال را در کلیات  قانون جدید یعنی ماده 

که در مباحث ( مال مسلم راستای مستندات حقوق جزای اسالمی در خصوص حرمت
 .کامالً قابل توجیه است) پیشین مطرح شد

 



  ١٤١ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

  نوآوری در خصوص دفاع مشروع ناقصـ٣
دفاع مشروع ناقص به معنای دفاعی است که در آن، برخی شرایط قانونی و الزم دفاع 

تبصره ماده . مشروع مورد رعایت قرار گرفته در حالیکه از برخی شرایط تجاوز شده است
 : دارد  میون جدید اشعار قان٣٠٢
 چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص "ت"در مورد بند "

  ".شود  میمنتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم
در . به جا و مفید قانون جدید روشن کردن تکلیف دفاع مشروع ناقص استهای  از نوآوری

انون سابق مقنن بدون هیچ گونه تخصیص و تقییدی، دو موضع پذیرش مطلق یا عدم ق
پذیرش مطلق دفاع مشروع را اتخاذ نموده بود تا آنجا که نه تنها برخی حقوقدانان به دلیل 

بایست قصاص را   میرعایت عدالت قضایی بر آن نظر بودند که در موارد دفاع مشروع ناقص
 قانون تعزیرات مجازات نمود، بلکه رویکرد دیوانعالی کشور ٦١٢ ماده منتفی و قاتل را به موجب

 تر اههای تالی به عدالت قضایی نزدیکخالف دادگبنی بر ترجیح مصلحت بر شرایط، برم
 هیأت عمومی شعب ٢٢/٨/٧٥ـ١٨ به عنوان نمونه رأی اصراری ]٩١ـ٩٢، ص ٦[. نمود می

 : ه استکیفری دیوانعالی کشور در این خصوص قابل اشار
استدالل دادگاهها از جهت محکومیت متهم آقای عبدالمجید به قصاص نفس موجه "
لکن و ١باشد چند که شرایط کامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمیزیرا هرباشد  نمی

 با توافق و تبانی قبلی، به قصد انتقام ـمقتول ـ از طایفه مرحوم غریب ای  با توجه به اینکه عده
 نیمه شب مسلح به سالح ناریه به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام جویی،

اند متهم را در حدی که مستوجب مجازات قصاص نفس  به تخریب مزرعه ذرت آنها نموده
 شعبه دوم ٣٠/٩/٧٤ـ١٧٤٩داند؛ لذا با عنایت به مراتب فوق رأی شماره  باشند، مسئول نمی

و به اکثریت آراء رأی شعیه بیستم دیوانعالی کشور بر عدم دادگاه عمومی یاسوج نقض 
 ]٩٤، ص ٦[ ".شود  میاستحقاق متهم به قصاص نفس تأیید

عادالنه بود تردیدی ه رویکرد قانون سابق رویکردی غیربا این اوصاف در مورد اینک
د وجود نداشت منتها پذیرش نظرات یاد شده و یا رویه دیوانعالی، به دلیل فقدان استنا

به هر حال در قانون جدید مقنن با نگاهی دقیق این مهم را در . نمود  میقانونی مشکل
بحث مهمی که در . قانون جای داده است که در جای خود اقدامی درخور تقدیر است

در این خصوص . گردد، مفهوم مراتب دفاع است  میخصوص این ماده به ذهن متبادر
 :شود  میدوپاسخ به ذهن متبادر

                                                                                                                                                                             
 .تأکید از نگارندگان است. ١
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ی االسهل فاالسهل  اشاره به رعایت قاعده"مراتب دفاع" نخست اینکه لفظ ـ٤ـ١
 قانون جدید به کار ١٥٦ در صدر ماده "مراحل دفاع"دارد و به عبات دیگر به معنای 

نتیجه این تفسیر چنان خواهد بود که اشخاص منحصراً در صورت عدم . رفته است
ابالً در صورت عدم رعایت سایر شرایط رعایت این شرط مبرا از قصاص خواهند بود و متق

 .شود  میکماکان دفاع وی غیر مشروع تلقی و و با وجود شرایط قانونی به قصاص محکوم
 ١٥٦ تفسیر دوم چنین است که لفظ مراتب در تبصره یاد شده، بر خالف ماده ـ٤ـ٢

 و گردد  می١٥٧ و ١٥٦به معنای شرایط دفاع و شامل تمامی شرایط ذکر شده در مواد 
نتیجتاً اگر اشخاص شرایط مزبور را مراعات ننموده ولی نفس دفاع صدق کند، قصاص در 

 .رسد  میتر به نظر تر و عادالنه ی خواهد بود؛ که این تفسیر منطقیمورد ایشان منتف
 

 نتیجه 
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی تغییراتی را در مباحث و نهادهای حقوق جزای 

 از این تحوالت مثبت یا منفی،  نموده است که نهاد دفاع مشروع نیزعمومی ایجاد
نهاد مزبور در قانون جدید تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری بیان . بهره نمانده است بی

از شرایط مفیدی . شده است که با اصول حقوق ماهوی و شکلی مطابقت بیشتری دارد
د بحث، مورد تشریع قرار گرفته،  قانون جدید در خصوص نهاد مور١٥٦که در ماده 

شرط رعایت مراحل دفاع است که ضمن اشاره به شرط فقهی االسهل فاالسهل، آثاری 
رعایت شرط . همچون الزام مدافع به رعایت تناسب در ابزار و رفتار دفاعی خواهد داشت

 ضرورت از دیگر مواردی است که مورد اشاره قرار گرفته که البته با شرط لزوم رعایت
بود   میمراحل دفاع ذکر این شرط چندان ضروری نمی نمود؛ کما اینکه حداقل شایسته

مبحث تجویز یا عدم تجویز دفاع در موقعیتی که برای مدافع امکان فرار وجود دارد، 
استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقالیی، از دیگر . گرفت  میمورد تصریح قرار

شرط ابتدایی بودن و . نون جدید ایجاد شده استمثبتی است که در قاهای  نوآوری
ارتجالی بودن و عدم سبق دفاع به تجاوز خود شخص و دفاع دیگری از شرایط مناسب 

بود که مقنن صرفاً   میدیگری است که مقنن مورد تمسک قرار داده که البته شایسته
دیگر های  ریاز نوآو. داد  میدفاع در مقابل دفاع مشروع دیگری را مورد تحدید قرار

قانون جدید، بسط مصادیق تجویز دفاع از دیگری است که در مواردی حتی در صورت 
باشد که این امر   میعدم استمداد و نیاز شخص ثالث، دیگری قادر به دفاع از وی
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گفتمان . جز توسعه دادگستری خصوصی و بی نظمی را در پی نخواهد داشتای  نتیجه
مقنن در های  عیت دفاع که یکی دیگر از نوآوریقانون جدید در خصوص اصل مشرو

شود، تحمیل کننده بار اثبات شرایط دفاع بر شخص مورد   میقانون جدید محسوب
تهاجم خواهد بود که ضمن تباین با اصل برائت و اصل استصحاب چندان عادالنه به نظر 

وران است که گفتار دیگر مورد اشاره در تحقیق انجام شده دفاع در قبال مأم. نمی رسد
مقنن در قانون جدید ضمن قرار دادن ضابطین دادگستری در کنار قوای تأمینی به 
نوعی گامی مثبت در راستای حمایت از ایشان البته در مواردی که در حدود وظیفه 

تصریح تکلیف در خصوص دفاع مشروع ناقص از . کنند برداشته است  میخویش اقدام
؛ کما اینکه قبل از تصویب این قانون نیز .شود  میوبدیگر نقاط قوت قانون جدید محس

برخی شعب دیوانعالی و نیز برخی حقوقدانان با استناد به اصل مصلحت و عدالت قضایی، 
 موارد دفاع مشروع ناقص را جدای از عدم مشروعیت مطلق دفاع مورد تحلیل قرار

 .ثبت جامه تقنین پوشانددادند که قانون جدید با اتخاذ همین رویکرد، به این تفکر م می
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، چاپ اول،   االصطالحات الفقهیه في الرسائل العملیه    ). ق.   ه ١٤١٣(؛  ی، یاسین عیس  یعامل .]١٨[
 .٨٢، ص   النشر و التوزیعبیروت، دار البالغة للطباعة و

 .٦٣نا، ص  جا، بی ، جلد دوم، بیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه). ؟(الرحمان، محمود؛  عبد.]١٩[
 در جمعی مشروع دفاع حق ارزیابی"). ١٣٩٠(؛  ویکتور بارینچهار بخش،     و علی قاسمی، .]٢٠[

دانـشگاه علـوم قـضایی و        قـضایی،  حقـوق  دیـدگاههای  گفتارنامه. "معاصر المللی بین حقوق
 .١١٤ـ١١٩، زمستان، صص ٥٦شمارهخدمات اداری، 

. "تامالتی بر مقررات دفاع مشروع در قـانون مجـازات اسـالمی           "). ١٣٨٣(قماشی، سعید؛    .]٢١[
 .٦٨، بهمن و اسفند، ص ٣٨ماهنامه دادرسی، سال هشتم، شماره 

 دارالکتـب  انتـشارات  تهـران،  ،٥لـد   ج ،الکـافي ). ق   ه ١٤٠٧(؛   یعقـوب  بـن  محمد ،یکلین .]٢٢[
 .٥٢، ص االسالمیه

، چاپ نهم، تهران، نشر میزان،      حقوق جزای عمومی  های    بایسته). ١٣٨٣(؛  ایرج گلدوزیان، .]٢٣[
 .١٤٦ـ١٤٧صص 

، وکـال  کانون مجله. "مشروع دفاع درحکم اعمال و مشروع دفاع"). ١٣٦٩( ؛ـــــــــــــ  .]٢٤[
 .١٦٩، ص بستانتا و بهار، ١٥١ و ١٥٠های  شماره



  ١٤٥ اسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسالمی     بازشن

، چاپ اول، جلـد اول، تهـران، انتـشارات        حقوق جزای عمومی  ). ١٣٧٦(محسنی، مرتضی؛    .]٢٥[
 .٢٤١ـ٢٤٢گنج دانش، صص 

، چـاپ دوم،    دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسالم     ).  ق    ه ١٤٢٧(مرعشی، محمد حسن؛     .]٢٦[
 .٥٦ـ٦٤جلد دوم، تهران، نشر میزان، صص 

، چاپ دوم، قـم، انتـشارات مدرسـه     استفتاءات جدید ،  ) ق    ه ١٤٢٧ (مکارم شیرازی، ناصر؛   .]٢٧[
 .٣٥٣ طالب علیه السالم، ص ی بن ابیامام عل

نـشریه دیـدگاههای حقـوقی،      . "قاعـده اقـدام   "). ١٣٧٥(موسوی بجنوردی، سید محمد؛      .]٢٨[
 .٢٦ـ٢٧شماره دوم، تابستان، صص 

، ترجمـه علـی اسـالمی، چـاپ         لوسـیله تحریر ا ).  ق      ه ١٤٢٥(موسوی خمینی، روح هللا،      .]٢٩[
 وابسته به جامعه مدرسین حـوزه علمیـه      یبیست و یکم، جلد اول،  قم، دفتر انتشارات اسالم         

 .٤٨٨، ص  قم
المی، چاپ بیست و یکم، جلد دوم،       ، ترجمه علی اس   تحریر الوسیله ). ق     ه ١٤٢٥(،   ـــــــــــ   .]٣٠[

 .  ٣٣٢ـ٣٣٣، صص  درسین حوزه علمیه قم وابسته به جامعه میقم، دفتر انتشارات اسالم
، چاپ دوم، جلد سـوم، قـم،        فقه فتوایی ). ق   ه ١٤٠٩(رضا؛  ، سیدمحمد ی گلپایگان یموسو .]٣١[

 .٢٣٩القرآن الکریم، ص دار
، چـاپ دوم، تهـران،      )قلمرو و ارکان  (مسئولیت کیفری   ). ١٣٨٦(منصور؛   میرسعیدی، سید  .]٣٢[

 .١٤ـ١٥نشر میزان، صص 
 چاپ  ،)جرایم علیه اشخاص  (حقوق کیفری اختصاصی    ) ١٣٨٩(صادقی، حسین؛   مدحممیر. ]٣٣[

 .٣١٣پنجم، تهران، نشر میزان، ص 
انتشارات گنج دانـش   ، تهران،   ٣٤، چاپ   زمینه حقوق جزای عمومی   ). ١٣٩١(نوربها، رضا؛    .]٣٤[

 .٢٥٨ و ٢٢٢صص 
وم، تهـران، نـشر میـزان،       ، چاپ د  نگاهی به قانون مجازات اسالمی    ). ١٣٨٣(؛  ـــــــــــ  . ]٣٥[

 ٣٩ـ٤٠صص 
 .٦٦، تهران، نشر میزان، ص نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان). ١٣٨٠(واحدی نوایی، آوا؛ . ]٣٦[
 موسـسه  تهـران،  چـاپ اول،     ،حمـورابی  نامـه  قـانون ترجمه  ). ١٣٨٣(؛  آذر گیالنی، وکیل. ]٣٧[

 .٤٧، ص طب پویندگان انتشاراتی





 


