
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )دفاع مشروع افراطي(مطالعه تطبيقي تجاوز از حدود دفاع مشروع 
  

  حسن پوربافرانيدكتر
  دانشگاه اصفهان حقوقگروه استاديار 

  
  

دفاع مشروع افراطي يا بيش از حد، زماني صدق مي كند كـه مـتهم در حالـت دفـاع قـرار دارد ولـي       
دولتي براي دفـع خطـر،   از جمله اين كه با وجود امكان توسل به قواي . كندشرايط آن را رعايت نمي

به رغم سكوت . متناسب با تهاجم و خطر نيستدر مقام دفاع، كند يا اين كه عملش نمي به آن اقدام
ها و شعب ديوان عالي كشـور و حتـي   در اين خصوص، برخي از دادگاه 1370قانون مجازات اسالمي 

هـم ايـن    1392سـال   قانونگذار در . اندبرخي از آراي اصراري ديوان عالي كشور، اين نهاد را پذيرفته
رعايـت   در عين حال اين كـه آيـا منظـور از عـدم    . استتحوالت را وارد قانون مجازات اسالمي كرده 

يا به معني خـاص آن  ) اعم از شرايط تجاوز و شرايط دفاع(شرايط دفاع به معني عام آن  شرايط دفاع،
يعني صرفاً شرايط دفاع است، محل پرسش است كه در اين مقاله با نگاهي تطبيقي و فقهـي، ضـمن   

، به بررسي ابعاد ديگر اين نهـاد هـم مـي    قانونگذاردامات پاسخ به اين پرسش و بررسي جديدترين اق
  .پردازيم

  

  .دفاع مشروع، دفاع مشروع افراطي، خطر قريب الوقوع، تناسب دفاع، ضرورت دفاع:هاكليد واژه
  
13/12/1392  :  تاريخ دريافت  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول

hpoorbafrani@yahoo.com  15/10/1393  :تاريخ پذيرش نهايي
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 مقدمه 

اين دفـاع از  . پردازندمواجهه با خطرات از جمله تجاوز ديگران به دفاع از خود مي ها درانسان
از فردي . تواند آن را ناديده بگيردهاست و هيچ قانوني هم نميترين حقوق انسانزمره بديهي

تـوان  بيند، نميخداوند به خود يعني حق حياتش را در  معرض خطر ميترين هديه كه عالي
ايـن  . انتظار سكوت در مقابل مهاجم را داشت، زيرا سكوت او به معني فقـدان حيـات اوسـت   

هاي ديگر مانند ناموس، مـال و آزادي تـن هـم، هرچنـد بـا      مطلب در هنگام تجاوز به ارزش
مختلفي هم ذكر شده است كـه از   مباني ،نهادبراي توجيه اين . شدت كمتر قابل صدق است

و  تعارض دو حق ،حق طبيعي، نقض قرارداد اجتماعي اكراه، دفع شر به شر، نظريه جمله آنها
 ). 32-40: 1357 ،پيماني؛ 19-26: 1982عطار، ( باشد مي دفع تجاوز و ستم

معرض مخاطره قـرار  ها را در جان انسان، از خويش توان به بهانه دفاع نمي  طرف ديگر از
به همين جهت قانون . داد بخصوص كه امكان سوء استفاده از اين نهاد نيز همواره وجود دارد

اند گذاران عالوه بر وجود تهاجم، هم براي خود تهاجم و هم براي دفاع، شرايطي را ذكر كرده
تي بـه  در غير اين صورت ح. گرددكه در صورت وجود تمامي آن شرايط، دفاع هم محقق مي

فرض فقدان يك شرط از شرايط مقرره، حالت دفاع مشروع صدق نكرده و اقـدام فـرد جنبـه    
  . گيردمجرمانه به خود مي

مقنن ايران در قوانين گذشته خود با در نظر داشـتن ايـن مطالـب بـراي دفـاع مشـروع،       
ه و شرايطي را قائل شده و به فرض تحقق تمامي آنها دفاع را جزء علل موجهـه جـرم دانسـت   

از طرف ديگر به فرض عدم وجود شرايط دفاع حتي يك . دانستاقدام مدافع را مجرمانه نمي
بـه  . شدشرط آن، دفاع را محقق ندانسته و مسئوليت كامل جرم ارتكابي را براي فرد قائل مي

عبارت ديگر از لحاظ مقنن ايران يا دفاع مشروع با تمامي شرايط آن وجود داشت يا نداشـت  
  .اي در اين خصوص متصور نبودانهو راه مي

توان اقدام فردي را كـه در قبـال دفـاع از خـود     در عين حال بسيار روشن  است كه نمي
مرتكب قتل ديگري شده است، هرچند شرايط آن را رعايت نكـرده اسـت، يكسـان بـا اقـدام      

سـكوت  به رغـم  . فردي دانست كه ناجوانمردانه و ظالمانه به قتل ديگري مبادرت كرده است
ها و شعب  ديوان عـالي كشـور و نيـز    ، در برخي از آراي دادگاه1370قانون مجازات اسالمي 

اي برگزيده شد كـه بـه   برخي از آراي اصراري ديوان، كه به آنها اشاره خواهيم كرد، راه ميانه
موجب آن اگر فردي در مقام دفاع  بوده ولي شرايط آن را رعايت نكرده باشد، مستحق ارفاق 

  .توان مسئوليت كيفري كامل را براي او قائل گرديدده و نميبو
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هم شده است كه با توجه به عنـاوين   1392اين رويه، امروزه وارد قانون مجازات اسالمي 
مشابه آن در حقوق برخي از كشورها تحت عنوان دفاع مشروع بيش از حد يا افراطي در اين 

  . گيردمقاله مورد بررسي قرار مي
  

  يافراطمفهوم دفاع مشروع  .1
بـه  . كنـد در دفاع مشروع افراطي مدافع در دفاع از منافع مورد حمايت خود، زياده روي مـي 

 Reed and( 1»كنـد از حدود دفـاع مشـروع تجـاوز مـي    «قانون مجازات آلمان  33تعبير ماه 

Bohlander, 2011: 252 (   اع مجـرم در دفـ  «قـانون مجـازات لبنـان،     228و به تعبيـر مـاده
در برخـي متـون فقهـي هـم آمـده      ).  244 :1984نجيب حسني، (» مشروع، افراط مي كند

يعنـي اگـر از آن   ). 468خمينـي،  (» لو تعدي عما هو الكافي في الدفع بنظره و واقعـاً «  :است
در قـانون مجـازات   . حدي كه به نظر خودش و واقعاً در دفع متجاوز كافي است، تجـاوز كنـد  

مـورد اول  . دو مورد به بحث دفاع مشروع افراطي  پرداخته شده است، هم در 1392اسالمي 
هرگاه اصـل دفـاع محـرز    «قانون مجازات اسالمي است كه به موجب آن  156ماده  2تبصره 

بـه  . »باشد، ولي شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است
) نـه سـاير جنايـات   (جمله اين كه در بحث قتـل   رغم ايراداتي كه بر اين تبصره وارد است از

مهاجم به قتل رسيده است لذا مهاجمي وجود ندارد تا بتواند به اثبات عـدم رعايـت شـرايط    
دفاع بپردازد، ولي صرف وجود همين تبصره حاكي از نگاه جديد مقـنن اسـت كـه از حالـت     

ن مجـازات اسـالمي   قـانو  302مـاده   2مورد دوم تبصـره  . سختگيرانه قبلي خارج شده است
چنانچه نفس دفاع صدق كند ولـي از مراتـب آن    2)ت(در بند «است كه بر اساس آن  1392

تجاوز شود، قصاص منتفي است لكن مرتكب بـه شـرح مقـرر در قـانون بـه ديـه و مجـازات        
  .»تعزيري محكوم مي شود

                                                 
 A person who exceeds the limits«: ترجمه انگليسي اين قسمت از قانون مجازات آلمان چنين اسـت  .1

of self-defense…«.  
درصـورتي كـه مجنـي عليـه داراي يكـي از      « : به شرح ذيل اسـت  1392قانون مجازات اسالمي  302ماده  .2

مرتكب جـرم حـدي كـه مسـتوجب      -الف: حاالت زير باشد مرتكب به قصاص و پرداخت ديه محكوم نمي شود
ب قطع عضو است، مشروط بر اينكـه جنايـت وارد شـده،    مرتكب جرم حدي كه مستوج -ب. سلب حيات است

بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد داراي قصاص و يـا ديـه و   
مستحق قصاص نفس يا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقـدار آن قصـاص نمـي     -پ. تعزير است

اين قانون  156و قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماه متجاوز و كسي كه تجاوز ا -ت. شود
زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيـه در غيـر مـوارد اكـراه و اضـطرار بـه        -ث. جنايتي بر او وارد شود

 .»شرحي كه در قانون مقرر است
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-مي يك نوآوري محسوب 1392از مالحظه اين دو تبصره كه در قانون مجازات اسالمي 

شود و موارد مشابه آن در حقوق كشورهاي ديگر كه به تفصيل در قسمت مطالعه تطبيقي از 
كنيم، مي توان دفاع مشروع افراطي را ناظر به حاالتي دانست كه نفس دفـاع  آن صحبت مي

  .محقق است ولي مدافع، شرايط دفاع را رعايت نكرده است
و نيـز تجـاوز از    156مـاده   2بصـره  در ت» عدم رعايـت شـرايط دفـاع   «اين كه منظور از 

چيسـت، بحـث ديگـري     1392قانون مجازات اسالمي  302ماده  2در تبصره » مراتب دفاع«
  .   پردازيماست كه در بحث گستره دفاع مشروع افراطي به آن مي

  
  يافراطمشروع  گستره دفاع .2

اقدام مقنن ايـران،  گفته شد كه دفاع مشروع افراطي كه مبناي قانوني آن مطابق جديدترين 
است ناظر به حاالتي  1392قانون مجازات اسالمي  302ماده  2و تبصره  156ماده  2تبصره 

است كه به تصريح اين دو تبصره، نفس دفاع صادق است ولي شرايط دفاع موجود نيست يـا  
شبيه همـين سـئوال در ارتبـاط بـا قـانون      . به تعبيري ديگر از مراتب دفاع تجاوز شده است

حـال پرسـش آن اسـت كـه     . هم مطرح اسـت ) آلمان و لبنان(ازات دو كشور مورد اشاره مج
منظور از عدم رعايت شرايط دفاع چيست؟ آيا شرايط دفاع به معنـي عـام آن يعنـي تمـامي     

مد نظر است يـا صـرفاً   ) اعم از شرايط مربوط به تجاوز و شرايط مربوط به دفاع(شرايط دفاع 
مد نظر است؟ ) نه شرايط مربوط به حمله(خاص مربوط به دفاع به معني عدم رعايت شرايط 

براي بررسي اين موضوع ناچار بايستي به بحث مربوط به شرايط حمله و شـرايط مربـوط بـه    
 .دفاع وارد شد

  
  م رعايت شرايط مربوط به حمله عد .1.2
ايـن   دانيم كه حقوق دانان براي بحث و بررسي شرايط دفـاع مشـروع عمـدتاً بـه تقسـيم     مي

هرچنـد برخـي از حقـوق    . پردازنـد شرايط به دو دسته كلي شرايط حمله و شرايط دفاع مـي 
دانان اسالمي هنگام بحث از شرايط دفع مشروع، هم شرايط مربوط به تجـاوز و هـم شـرايط    

ولـي اغلـب   ). 478-486 :1968عـوده،  (انـد  مربوط به دفاع را يكجا مورد بررسـي قـرار داده  
م بررسي شرايط دفاع مشروع، آن را به دو دسته شرايط مربوط به تجاوز حقوق دانان در هنگا

؛ نجيـب  500-502 :1377اسـتفاني و ديگـران،   (انـد  و شرايط مربوط به دفاع تقسيم كـرده 
ــاهري، 230-246 :1375؛ محســني، 203-210 :1371؛ صــانعي، 212 :1988حســني،  ؛ ب

مـوارد غيـر قـانوني    ) يا تجاوز(خطر شرايط  ايشان معموالً هنگام بررسي). 252-248: 1340
اند و هنگام بررسـي  بودن تجاوز، حال يا فعليت داشتن تجاوز و حقيقي بودن آن را ذكر كرده
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هـا، نيـز عطـار،    همـان (انـد  شرايط دفاع هم، موارد ضرورت دفاع و تناسب دفاع را بيان كرده
با بررسي مـاده  ). 199-207: 1379؛ اردبيلي، 242و  219: 2008؛ قهوجي، 73-27: 1981

تـوان ايـن   هم كه ناظر به بحث دفاع مشـروع اسـت مـي    1392قانون مجازات اسالمي  156
هرگاه فـردي در مقـام دفـاع از نفـس، عـرض،      «به موجب اين ماده . شروط را استخراج كرد

وع، الوقـ ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب
شود، در صـورت  با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي

رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يـا خطـر ضـرورت     -الف: شوداجتماع شرايط زير مجازات نمي
خطـر و تجـاوز بـه     -پ. دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقاليي باشد -ب. داشته باشد

توسل به قواي  -ت. يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد سبب اقدام آگاهانه
دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجـاوز و خطـر مـوثّر واقـع     

  .»نشود
هرچند در اين ماده صرفاً به شرط حال بودن تجاوز يا خطر تصريح  شده و بـه صـراحت   

ايـن دو شـرط نيـز از     اما. و حقيقي بودن خطر نيامده است حرفي از شروط غير قانوني بودن
در اين ماده صحبت از خطر يا تجاوز است و لذا بدون هـيچ  . فحواي ماده قابل استخراج است

توان اقدامات قانوني نظير اجراي مجازات توسط مامور اجراي حكـم را تجـاوز و   ترديدي نمي
 ز خطر يا تجاوز قريب الوقوع است و مسـلماً همينطور در اين ماده صحبت ا. خطر بشمار آورد

در مقـام  .  منظور از آن خطر و تجاوز واقعي است،  نه خطر و تجاوز خيالي و ناشـي از اوهـام  
گيري از اين بحث بايد گفت در اين ماده هر سه شرط ناظر به تجاوز وخطر كه مد نظر نتيجه

  .تجاوز وجود دارد حقوقدانان است يعني غيرقانوني،حال و حقيقي بودن خطر و
كـه باعـث تحقـق عنـوان دفـاع مشـروع       » فقدان شرايط دفاع«حال سوال اين است كه 

چون به فـرض  . گردد به معني فقدان شرايط تهاجم هم هست؟ پاسخ منفي استافراطي مي
آيد تا بتوان حـق دفـاعي را قائـل    عدم وجود شرايط تجاوز و خطر، خطر و تجاوزي پديد نمي

ل در خصوص شرط غير قانوني بودن تجاوز و نيز شرط حقيقي بـودن تجـاوز   اين استدال. شد
تـوان  لذا بدون هيچ ترديدي نمـي . در اين دو حالت اساساً تجاوزي متصور نيست. واضح است

براي متهم به جرم قتل عمدي يا هر جرم ديگري اين حق را قائل شد كـه در مقـام دفـاع از    
ور اجراي مجازات شالق باعث آزار او مي شده، او مام خود بگويد چون جسمش نحيف بوده و
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همينطور اين دفاع كه متهم تصور مي كـرده اسـت كـه    . را كتك زده يا به قتل رسانده است
  .1از موارد دفاع مشروع افراطي نيست) توهم خطر(مقتول قصد حمله به او را دارد 

هـر  «الب عبارات در حالت فقدان شرط مورد تصريح ماده يعني شرط حال بودن كه در ق
لـذا  . ذكر شده نيز مطلب بـه همـين شـكل اسـت    » گونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع

توان اين دفاع متهم را كه مقتول يا مصدوم به او گفته است كه مثالً فردا يا پس فردا يـا  نمي
حقـق  به فرض اثبات آن، دفاع مشروع افراطي را م ده روز ديگر او را خواهد كشت، پذيرفت و

وجود دارد ولـي خـود تجـاوز    ) در آينده(چون در اين حالت صرفاً ادعاي انجام تجاوز . دانست
بنابراين همانطور كه برخي ديگر هم اشـاره كـرده   . در حال وقوع يا قريب الوقوع وجود ندارد

 توان دفاع مشروع افراطي را ناظر به حاالتي دانست كه شـرايط تجـاوز وجـود نـدارد    اند نمي
، چون با فرض فقدان شرايط تجاوز، اساسـاً  )242: 1984؛ نجيب حسني، 91: 1995 زغبي،(

. گيـرد تجاوزي وجود ندارد و وقتي تجاوزي وجود ندارد، طرف مقابل در حالت دفاع قرار نمي
هـر گـاه اصـل دفـاع     «: گفته شده است 1392قانون مجازات اسالمي  156ماده  2در تبصره 

بديهي است وقتي اصل دفـاع محقـق اسـت كـه     . »...نباشد محرز باشد ولي شرايط آن محرز
در . تجاوز با وجود تمامي شرايط آن يعني غير قانوني، حال و واقعي بودن وجود داشته باشـد 

) ت(در مـورد بنـد   «: هم گفته شده اسـت  1392قانون مجازات اسالمي  302ماده  2تبصره 
كند كه پيش از آن فاع صدق ميبديهي است وقتي نفس د. »...چنانچه نفس دفاع صدق كند

  .وجود تجاوز با وجود تمامي شرايط آن محقق باشد
و لـه  «: محقق حلي در شرايع االسالم مـي گويـد  . منابع فقهي هم مويد اين مطلب است
يعنـي مـادامي كـه    ). 191: 1403محقق حلـي،  (» دفعه مادام مقبالً و يتعين الكف مع ادباره

براي مدافع حق دفاع وجود دارد و اگر مهاجم برگردد ) داردتهاجم وجود (آيد مهاجم جلو مي
اگـر در حـال جلـو    «: ايشان در ادامه گفتـه اسـت  . خودداري الزم است) تهاجم منتفي شود(

آمدن مهاجم، دستش را قطع كند، ضماني بر او نيست نه بـه خـاطر جرحـي كـه بـه او وارد      
تهـاجم  (ولي اگر مهاجم بر گـردد  . كرده و نه به خاطر سرايت آن جرح درفرض مردن مهاجم

و در اين حال به او ضربه دومي وارد كند، به خاطر آن ضامن است و اگر ضـربه  ) منتفي شود
همـان؛  (» شوداول بهبودي يابد و ضربه دوم سرايت كند و او را بكشد، قصاص نفس ثابت مي

  ).656-657: 1367نيز نجفي، 

                                                 
مثالً اگر ايـن توهمـات ناشـي از    . پيگيري كردتوان در قلمروهاي ديگري را مي) توهم خطر(البته اين موارد  .1

يا اگر اين توهمـات ناشـي از   . توان در بحث از جنون مطلب را قابل پيگيري دانستبيماري رواني فرد باشد، مي
 .مصرف مخدرهاي صنعتي باشد، ميتوان آن را در قلمرو مستي پيگيري كرد
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چنانكه «: گويداين عبارت محقق حلي ميمرحوم شهيد ثاني در مسالك االفهام در شرح 
-انسان حق دارد دفاع كند تا هنگامي كه دشمن جلو مي(شود از اخبار و روايات فهميده مي

چـون زدن، تنهـا   . ولي اگر دشمن برگردد و پشت كند، ديگر انسان حق ندارد او را بزند) آيد
فاع از بين مي رود و اگـر  براي دفاع جايز بوده و هنگامي كه دشمن پشت كند ديگر عنوان د

» انسان كاري كند، در اين هنگـام ضـامن و مسـئول جرحـي اسـت كـه ايجـاد كـرده اسـت         
  ). 75: 1351؛ نيز شيخ طوسي، 183: 1367شهيدثاني، (

نظير اين مطلب را مرحوم شهيدثاني در شرح لمعـه هـم بيـان كـرده و در صـورت فـرار       
وارد شـود را حسـب مـورد قابـل مجـازات       مهاجم و دفع تهاجم او اگر نسبت بـه او جنـايتي  

: مرحوم خـوئي هـم گفتـه اسـت    ). 394: 1367، 2شهيدثاني، ج(قصاص يا ديه دانسته است 
اگر دزد را بزند و او را از كار بيندازد، جايز نيست كه دوباره او را بزند و اگـر او را زد ضـامن   «

آن، تعدي نسبت به اوست كه چون با از كارانداختنش، ضرر او دفع شده و زدن بعد از . است
  ). 349: 1975خويي، (» مسلما داراي ضمان است

اگر دزد يا محارب «: مباحث دفاع از نفس در تحرير الوسيله هم آمده است 22در مسئله 
را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند و از كار بيندازد، ضرب يا قتل يا جرح او جايز نيست و اگـر  

اگر دست دزد را در حال تهـاجم او  «: هم آمده است 25در مسئله  .»چنين كرد ضامن است
قطع كند و دست ديگرش را در حال فرار او قطع كند و هر دو دست درمان شود، براي اقدام 

ثابت مي شود و اگر دومي درمان شـود و اولـي سـرايت كنـد     ) قصاص دست(دومش قصاص 
يت كنـد و باعـث مـرگ او بشـود،     ضامن سرايت نيست و اگر اولي درمان شود و دومـي سـرا  

  ).470خميني، (» شودقصاص نفس ثابت مي
اي وجـود  شود كه با فرض فرار مهاجم با توجه به اينكه ديگر حملـه بنابراين مالحظه مي

اي اسـت كـه مسـئوليت كيفـري     ندارد، اقدام مدافع قابل حمايت نبوده و خود جرم جداگانه
  . كامل را به دنبال دارد

بـين  «: به اعتقاد مرحـوم عبـدالقادرعوده  . هم مسئله به همين شكل استنزد اهل سنت 
هرگـاه تجـاوز شـروع    . شودتجاوز و دفاع ارتباط محكمي است، چون دفاع از تجاوز ناشي مي

از اين روست . يابدشود، دفاع نيز شروع مي شود و هرگاه تجاوز پايان يابد، دفاع نيز پايان مي
شـود و مسـئول هـر    د، شخص مورد حمله مدافع محسوب نمـي كه زماني كه تجاوز پايان ياب

  ).  487: 1968عوده، . (»عملي است كه پس از پايان تجاوز انجام داده است
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  شرايط مربوط به دفاععدم رعايت . 2.2
اند ذيل توان گفت كه شرايط دفاع همانطور كه برخي از حقوقدانان هم گفتهبه طور كلي مي

اسـتفاني و  (دو شرط كلي ضرورت داشتن دفاع و متناسب بودن آن با حمله قابل جمع است 
  ). 242: 2008؛ قهوجي، 64: 1981؛ عطار، 482-483: 1968؛ عوده، 502: 1377ديگران، 

قـانون   156منظور از ضرورت رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز كه به عنوان شرط اول ماده 
ذكر شده آن است كه راه ديگـري بـراي دفـع تجـاوز وجـود نداشـته باشـد        مجازات اسالمي 

)Langsted, et al, 1998: 64 .(      به عبارت ديگر تنهـا راه جلـوگيري از تجـاوز اسـتفاده از زور
قانون مجازات  156با اين وصف، شرط چهارم مطرح شده در ماده ). 65 :1981 عطار،(باشد 

آيـد  اي دولتي، يكي از مصاديق ضرورت بـه شـمار مـي   اسالمي يعني عدم امكان توسل به قو
)Langsted, et al, Ibid .(افراطـي يعنـي   عدفـاع مشـرو   ،ن عـرب هرچند برخي از حقوق دانا 

دانند و بـه شـرط ضـرورت    تجاوز از حدود دفاع را صرفاً ناظر به عدم رعايت شرط تناسب مي
رسد ، اما به نظر مي)91: 1995؛ زغبي، 242: 1984 نجيب حسني،(كنند اي نميدفاع اشاره

ناظر به ضرورت دفاع هـم هسـت، چـون     302ماده  2در تبصره » مراتب دفاع«كه منظور از 
توضـيح آنكـه   . آيدشمار ميبه) هرچند اولين مرتبه آن(ضرورت دفاع هم يكي از مراتب دفاع 

تجـاوز   گاهي عدم رعايت مراتب دفاع، مربوط به شرط ضرورت است؛ در اين حالت حمله يـا 
به عبارت ديگر دفاع در قالب ايـراد  . فعلي يا قريب الوقوع وجود دارد ولي دفاع ضرورت ندارد

مـثالً امكـان فـرار يـا     . صدمه به عضو يا نفس مهاجم تنها چاره براي رهايي از مهلكه نيسـت 
وقتي كه مـدافع بتوانـد بـا يـك دادزدن از     . توسل به قواي دولتي براي دفع خطر وجود دارد

يا مال خود دفاع كند ولي بدون رعايت آن مستقيماً طرف را مورد ضرب و جرح يا قتل  جان
قرار دهد يا وقتي كه بتواند با دست به دفاع بپردازد ولي با اسلحه اين كار را بكند، دفـاع بـه   

گاهي هم عدم رعايت مراتب دفاع مربـوط بـه شـرط    . شكل انجام شده ضرورت نداشته است
ليرغم اين كه حمله و تجاوز وجود دارد و دفاع هم ضروري اسـت، ولـي   يعني ع. تناسب است

منظور از تناسب يعني بين منافعي كه قرار اسـت در  . مدافع شرط تناسب را رعايت نمي كند
اثر حمله مهاجم از بين برود و منافعي كه قرار است مدافع آن را بـه خطـر بينـدازد تناسـب     

توان گفت كه از مراتب دفاع تجـاوز  ود نداشته باشد مياگر اين تناسب وج. عرفي برقرار باشد
مثالً براي دفع مهاجم كه فقط قصد زدن سيلي به او را داشته مبادرت به كشـتن  . شده است

كند يا براي دفاع از ربوده شدن مالي كه چندان ارزشي هم ندارد، مبـادرت بـه شـليك    او مي
  .كندتير به مهاجم و كشتن او مي

از عبـارت  ) ضرورت و تناسـب (به جاي عبارت عدم رعايت شرايط دفاع  به هر حال مقنن
، استفاده كرده است كه با توجه به تعاريف و معيارهاي متعددي »از مراتب دفاع تجاوز شود«
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پيمـاني،  (انـد و اخـتالف نظـر دارنـد     كه نويسندگان بخصوص براي معيار تناسب قائل شـده 
رسد كه قابل دفاع باشد، چون فارغ از ه نظر مي، ب)93-96: 1370؛ عطار، 196-193: 1356

تجـاوز از مراتـب   «مباحث نظري مربوط به شرايط ضرورت و تناسب و معيارهاي آن، صـرف  
داند و اين حالت هم وقتـي محقـق اسـت    را كافي براي تحقق دفاع مشروع افراطي مي» دفاع

كنـد كـه ايـن    تفـاوتي نمـي  دهـد، حـال   كه مدافع حركتي بيش از آنچه الزم است انجام مي
با توجه به اين مطلب، مـوارد  . حركت غير الزم، مربوط به شرط ضرورت يا تناسب دفاع باشد

  :هايي دانست كه مدافع از مراتب دفاع تجاوز كرده استتوان به عنوان مثالذيل را مي
رده و متهم با وجود امكان توسل به قواي دولتي براي دفع خطر، اقدام به اين كار نكـ  -1

  .از خود دفع خطر كرده است) ايراد ضرب و جرح يا قتل(با ارتكاب جرم 
 مثالً. متهم با وجود امكان دفع خطر با فرياد زدن، مبادرت به ارتكاب جرم كرده است -2

توانـد بـا فريـاد زدن يـا بـه      در موقعي كه فردي در حال بردن مال اوست، با وجود اينكه مي
او بستاند، او را كه در حال فرار است با سنگ مورد حمله قـرار داده   دنبال او رفتن، مال را از

يا موقعي كه فردي در حال تجاوز جنسي به ديگـري اسـت، در   . و مرتكب جنايتي بر او شود
تواند با ايجاد سر و صدا از ادامه تجاوز او جلوگيري كند اورا در همان حـال  عين حال كه مي

 . ه يا به قتل برساندمورد ايراد ضرب و جرح قرار داد

توانسته است از طريق شكستن دست او، از ادامه متهم در مقابل مهاجم با اين كه مي -3
به عبارت ديگر در عين حال كه . تجاوز او جلوگيري كند، به عمل شديدتر توسل جسته است

عمـل   دفع خطر كند، اما بدون رعايت آن و بـا ) االسهل فاالسهل(توانسته با عمل آسانتر مي
  .     شديدتر دفع خطر كرده است

قانون مجازات اسالمي كـه بـه موجـب     302ماده  2يادآوري دو نكته در ارتباط با تبصره 
نكتـه اول  . ضـروري اسـت  » چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود«: آن

طـي، مـد نظـر    چيست؟ آيا دفاع مشـروع نسـبتاً افرا  » مراتب آن تجاوز شود«اينكه منظور از 
مقنن است يا دفاع مشروع كامالً افراطي هم مد نظر است؟ مثـال بـارز دفـاع كـامالً افراطـي      

صـاحب مغـازه در   . كنـد مانند آنكه شخصي چند انگشتر طال را از يك طالفروشي سرقت مي
-تواند با فرياد زدن انگشترها را از وي بازپس گيرد، با سنگي به سر وي ميعين حال كه مي

دفاع مشروع نسبتاً افراطي هم مانند آنكه شخصي كه مـورد هجـوم دو   . كشدوي را مي زند و
توانسته در مقام دفاع آنها اند، قرار گرفته با وجود آنكه ميمهاجم كه قصد كشتن او را داشته

بـه نظـر   . را با شكستن دست و پايشان از كار بيندازد، ولي آندو يا يكي از آنها را كشته است
تجاوز از . داندرا كافي مي» تجاوز از مراتب دفاع«ه مقنن صرف تحقق مفهوم عرفي رسد كمي

شود كه مدافع از كمترين حدي كه قادر به دفع تهاجم است مراتب دفاع هم وقتي محقق مي
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به عنوان مثال اگر براي دفع تهاجم، صرف مجروح كـردن مهـاجم كـافي باشـد،     . تجاوز كند
يا اگر براي دفع تهاجم صرف زدن يك ضربه كـافي باشـد،   . استكشتن او تجاوز از حد دفاع 

يا اگر براي دفع تهاجم، صـرف روشـن كـردن    . زدن با ضربات بيشتر، تجاوز از حد دفاع است
بنابراين بـه  ... . چراغ براي فرار مهاجم كافي باشد، زدن و كشتن او تجاوز از حد دفاع است و

وقتـي  : واقعي و افراطي را اينگونه ترسيم كـرد  توان دو حالت دفاع مشروعصورت خالصه مي
كند، دفاع كه مدافع با رعايت تمامي شرايط اعم از شرايط تهاجم و دفاع مبادرت به دفاع مي

اما اگر در اين مقام از مراتب دفاع تجاوز كند يعنـي از كمتـرين   . مشروع واقعي رخ داده است
در ايـن  . فـاع مشـروع افراطـي اسـت    حدي كه قادر به دفع خطر است تجاوز كند، مصـداق د 

دهـد كـه حالـت    مرحله هم بديهي است كه عرف اجازه تجاوز از مراتب دفاع را تا حدي مـي 
به . دفاع نسبت به مدافع غلبه داشته باشد و عرف عمل او را انتقام جويانه و غير انساني نداند

جـود داشـته باشـد،    عبارت ديگر زماني كه بين تجاوز و دفاع از نظر عرفي تفـاوت فاحشـي و  
به عنوان مثـال وقتـي فـردي بـراي     . توان آن را مصداق دفاع مشروع افراطي هم دانستنمي

هايش سارق را كه در حال فرار با آنهاست با شليك گلولـه يـا   جلوگيري از ربوده شدن كفش
العمل مدافع به نحـو بسـيار فاحشـي نامتناسـب بـا تجـاوز       در اين حالت عكس. سنگ بكشد

  . ست و عمل او مصداق قتل عمدي استمهاجم ا
نكته دومي كه بايد متوجه آن بود، آن است كه در همه اين مـوارد حملـه وجـود دارد و    

به عبارت ديگر شخص در حال دفاع است، ليكن در مقـام دفـاع زيـاده    . قطع هم نشده است
 مدافع بـا  بنابراين بايد دقت كرد كه اگر حمله توسط مدافع دفع شده، مثالً. روي كرده است

زدن به مهاجم او را فراري داده و در حال فرار، مجدداً او را بزند، همانطور كـه پيشـتر گفتـه    
شد، اين قبيل موارد مسلماً داخل در مصاديق دفاع مشـروع افراطـي نيسـت و شخصـي كـه      

محقـق حلـي،   (مرتكب چنين اقدامي شده مسئوليت كيفري كامل را به عهده خواهد داشت 
  ).470؛ خميني، 656-657: 1367نجفي،  ؛191: 1403
  

  مباني فقهي و تطبيقي موضوع  .3
شـود بـا   بدون ترديد بين كسي كه در مقام دفاع لكن بدون شـرايط آن مرتكـب جرمـي مـي    

شـود، تفـاوت   شخصي كه ظالمانه و ناجوانمردانه مرتكب جرم عليه نفس يا عضو ديگري مـي 
در حالت اول منشا ارتكاب جرم . در حالت اول اقدام فرد شايسته سرزنش كمتري است. است

و به نوعي محرك ارتكاب جرم خود مهاجم است، در حالي كه در حالت دوم چنين نيسـت و  
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هـاي  چه بسا كه اگر به جاي مدافع شخص ديگري با توانايي كمتري بود مهاجم به خواسـته 
  1.رساندجرم مدنظر را به انجام ميخود رسيده و 

انگيـزه شـخص در حالـت اول    . الذكر هم متفاوت اسـت هاي فرد در دو حالت فوقانگيزه
دفاع از نفس يا مال يا ناموس يا آزادي تن خود يا ديگري است در حـالي كـه در حالـت دوم    

  .هاي حيواني، پست و انتقام جويانه وجود داردانگيزه معموالً
تـوان منكـر عمليـات تحريـك آميـز      در موارد دفاع مشروع افراطي، نمـي  برهمين اساس

جـان،  (هاي مورد حمايـت ديگـري   مهاجم هم شد كه با اقدامات تهاجمي خود برعليه ارزش
، اورا در حالت هيجانات ناشي از تهاجم خـود هـم قـرار داده واو در    )مال، ناموس و آزادي تن

 -اني بر روي اراده خود،مرتكب عمليـات دفـاعي  حالت عصبانيت و شايد نداشتن كنترل چند
  . شده است -هرچند با وجود عدم رعايت شرايط دفاع

به هرحال در دفاع مشروع افراطي، مدافع نه با سوء نيت كـه بـا هـدف دفـاع از خـويش      
او با مدافع مشـروع واقعـي تفـاوتي نـدارد جـز آنكـه شـروط        . شودمرتكب عمل مجرمانه مي

ايت نكرده است و به احتمال زياد عدم رعايت اين شرايط هم ناشي از ضرورت و تناسب را رع
اشتباه در تشخيص يا عارض شدن خشم ناگهاني متـاثر از عمليـات تهـاجمي مهـاجم بـوده      

بر اين اساس هم در فتاوي فقهي و هم در قـوانين كشـورهاي خـارجي دفـاع مشـروع      . است
يب راجع به مبناي فقهـي و تطبيقـي آن   افراطي جايگاه خاص خود را دارد كه در ذيل به ترت

  . كنيمصحبت مي
  

 مبناي فقهي  .1.3

برخي از فقها در فتاوي خود شخصي را كه در مقام دفاع بوده ولي شرايط آن را رعايت نكرده 
... «: يكي از معاصرين در فتوايي گفته است. دانندباشد، مستحق مسئوليت كيفري كامل نمي

                                                 
ن نهادي تحـت عنـوان تحريـك مجنـي عليـه      به همين جهت است كه در نظام حقوقي كشوري مثل انگلستا.1

وجود دارد كه براساس آن اگر قتل در اثر تحريك مجني عليه از جمله رفتار تهاجمي او واقـع شـود، قتـل را از    
قـانون قتـل    3بـر طبـق مـادة    . (Clarkson, 2005: 123)حالت عمدي به حالت غير عمدي تبديل مي كنـد  

مداركي باشد كه براساس آن هيأت منصفه متوجه شود كه متهم، هرگاه در قتل عمد، « 1957انگستان مصوب 
و بر اين اساس كنترل بـر رفتـارش را از دسـت داده    ) خواه بوسيله گفتار يا رفتار يا هر دوي آنها(تحريك شده 

است، هيأت منصفه بايد به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا تحريك وارده به اندازه اي بوده اسـت كـه هـر انسـان     
 و متعارف ديگري هم بسان متهم عمل مي كرد يا خير؟ هيأت منصفه در بيان نظـر خـود بايسـتي هـر    معقول 

» چيزي از رفتار يا گفتار كه مي تواند يك انسان معقول و متعـارف را تحـت تـأثير قـرار دهـد در نظـر بگيـرد       
(Dine, et al, 2006: 230). 
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ازحدود آن فراتر رفت و رعايت شرايط الزم را ننمود، چون بر عمل اگر مدافع در هنگام دفاع 
 ؛ نقـل از 121 :1384صـانعي،  (» ...كند، لذا قصـاص نـدارد  او عنوان ظلم و عدوان صدق نمي

انـد كـه   آقايان فاضل لنكراني و اراكي هم بر اين عقيده بوده ظاهراً). 103 :1386خدابخشي، 
آن با حمله، قصاص منتفي است و تنها بايـد ديـه را   در صورت تعدي در دفاع و عدم تناسب 

  ). 423 /2ج :1377دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور، : نقل از(پرداخت كرد 
لـو  «  :قسمت دوم فصل مربوط به دفاع كتاب تحريرالوسيله هم آمـده اسـت   8در مسئله 

يعني ). 468خميني، (» حوطتعدي عما هو الكافي في الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن علي اال
كافي است، تجاوز كنـد بنـابر   ) متجاوز(اگر از آن حدي كه به نظر خودش، و واقعاً در دفع او 

 .باشداحتياط، ضامن مي

البته حقيقت آن است كه در اين فتوا كه حكم به ضمان مدافع داده شده است، چنـدان  
در عـين حـال آنچـه    . اسـت  روشن نيست كه منظور از ضمان، ضمان از باب قصاص يـا ديـه  

روشن است اينكه اين فتوا مبناي برخي از آراي شعب ديوان عالي كشور و نيز برخي از آراي 
اصراري كيفري هيأت عمومي ديوان عالي كشور بوده و اين آراء منظـور از ضـمان در فتـواي    

البتـه از   ).102-103 :1386خدا بخشـي،  . ك.ر(اند مذكور را صرفاً ضمان از باب ديه دانسته
شود كه منظور مؤلف از دقت در مسائل ديگر مربوط به دفاع در اين كتاب تا حدي روشن مي

كه ناظر به دفاع مشـروع   14از جمله در مسئله . تواند، ضمان از باب قصاص باشدضمان نمي
است كه بعداً راجع به آن صحبت مختصـري خـواهيم كـرد،    ) و نه افراطي(ظاهري يا خيالي 

فاضـربه او جنـي عليـه     ،احرز قصده الي نفسه او عرضـه او مالـه فدفعـه    لو«: است گفته شده
يعني اگر احراز كند كه مهـاجم  ). 469خميني، (» فتبين خطاه كان ضامناً و ان لم يكن آثماً

قصد خود اين شخص يا عرض يا مالش را نموده است و دفاع كند و ضرري بـه او برسـاند يـا    
باشد اگرچـه گناهكـار   س معلوم شود اشتباه كرده است، ضامن ميجنايتي بر او وارد كند سپ

  .نيست
شـود كـه   روشن مي» 1باشد اگر چه گناهكار نيستضامن مي«از دقت در اين عبارت كه 

توان حكم به قصاص كسـي داد  چطور مي. تواند مبتني بر قصاص مدافع باشد نظر مؤلف نمي
كه گناهكار نيست؟ به هر حال نحوه بيان، نشانگر آن است كه از نظر ايشان، مـدافع مشـروع   

 شروع خيالي صرفاً داراي ضمان ديه است و قابـل مجـازات قصـاص   مافراطي هم مثل مدافع 
  .نيست

                                                 
 .كان ضامناً و ان لم يكن آثماً.1
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دفـاع  (نيز ناظر به اشتباه مدافع در تشـخيص خطـر قريـب الوقـوع      21و  20، 18مسأله 
در اين حاالت، مدافع تصور آن را دارد كه در حـالتي قـرار گرفتـه كـه     . است) مشروع خيالي
اين تصور اشتباه هم به جهت قرائن اطمينان آوري است كه منجر به اشـتباه  . حق دفاع دارد

ذهني او گرديده است، در حالي كه آنچه در عالم واقع وجود دارد غير از آن چيزي است كـه  
  1.به ظاهر مدافع ايجاد شده است براي شخص

حكم مسئله از لحـاظ فقهـي    ،در عين حال بايد توجه داشت كه اوالً علي رغم اين فتاوي
مثالً مرحوم محقق حلي در مورد شخصـي كـه بـه    . چندان هم روشن و بدون مخالف نيست

منـع  كند گفته است كه صاحب منزل حق منع او را دارد و اگر بـدون  منزل ديگران نگاه مي
هـم ايشـان در   ). 190-191: 1403محقق حلي، (كردن او، اقدام به زدن او كند ضامن است 

و متي قدر علي التخلص باالسـهل، فتخطـي علـي    «: جاي ديگري از همين كتاب گفته است
يعني اگر امكان رهايي با وسايل آسانتر باشد ولي با وسـيله شـديدتر   ). همان(» االشق، ضمن

فان انتقل الصعب مع «: مرحوم شهيدثاني هم گفته است. كند، ضامن استاقدام ) زيان بارتر(
يعني اگر با وجـود امكـان انتخـاب راه    ). 395: 1367 /2شهيد ثاني، ج(» امكان مادونه ضمن

همـانطور  . را براي رهايي از تجاوز انتخاب كند، ضامن است) زيان بارتر(تر، راه دشوارتر سهل
اند كه چندان معلوم نيست آيـا  صحبت از ضمان كرده ه صرفاًشود اين دو فقيكه مالحظه مي

ثانياً . ضمان نسبت به پرداخت ديه منظورآنهاست يا ضمان نسبت به قصاص هم مدنظر است
مـدافع بـه هنگـام تجـاوز از حـدود      «برداشت برخي از انديشمندان مسلمان هم آن است كه 

را نقـض كـرده و در نتيجـه قواعـد     دفاع مشروع، اصل حق دفاع به عنـوان قـدرت بازدارنـده    
هـم ايشـان در جـاي ديگـري     ). 250: 1370عطـار، (» عمومي جرايم بر اعمال او حاكم است

از اراده آزاد و شـعور  ) از حدود و مراتـب  دفـاع  (فرض اين است كه مدافع متجاوز «: اندگفته
                                                 

. در حقوق كيفري ايران  مجال و مقال ديگري را مـي طلبـد  ) يا موهومخيالي (ظاهري  بحث از دفاع مشروع.1
نشـاني از   1392قانون مجازات اسالمي  302ماده  2و تبصره  156شود كه در ماده صرفاً به اين نكته اكتفا مي

به قرائن معقـول  دفاع مستند «يعني  156بند ب ماده . توان يافتپذيرش دفاع مشروع ظاهري يا خيالي را نمي
هاي مذكور در اين ماده از توان ناظر به اين مطلب دانست، چون تمامي شرطرا هم نمي» يا خوف عقاليي باشد

اسـت و  » تجاوز يا خطر فعلي يـا قريـب الوقـوع   «جمله شرط بند ب بنا به تصريح صدر ماده فرع برتحقق قبلي 
توانـد مبنـاي   اي كـه مـي  تنها مقـرره . ري يا خيالي استمنظور از تجاوز هم بدون ترديد تجاوز واقعي و نه تصو

است كـه   1392قانون مجازات اسالمي  303قانوني دفاع مشروع ظاهري يا خيالي بشمار آيد، آن بخش از ماده 
ايـن   302هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجني عليه، حسب مورد در نفس يا عضـو، مشـمول مـاده    «: گويدمي

ن اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابـت  قانون است يا وي با چني
اگر ثابت شود كه به اشتباه يا با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجني عليـه نيـز موضـوع مـاده     ... شود
  .   »شوديمحكوم م» تعزيرات«نباشد، مرتكب عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم  302
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بنـابراين  . دهدكامل برخوردار است و اعمال دفاعي را از روي اختيار و خواست خود انجام مي
اگر كميت خطر را درك كرده و قادر باشد با عمل مناسـب آن را دفـع كنـد، امـا بـه سـببي       

توزي و نظير آن به شدت بيشتري توسـل جويـد،   همچون اهمال، تقصير، انتقام جويي، كينه
  ) 249همان، (» .ناگزير بايد به طور كامل به كيفر عملش برسد

راهي كه مقنن اتخاذ كرده و مدافع مشروع افراطـي را قابـل   رسد با اين وجود به نظر مي
تـوان  چون به هـيچ وجـه نمـي   . داند، راه صائب و موافق با احتياط استمجازات قصاص نمي

مدافع مشروع افراطي را از لحاظ مسئوليت مشابه قاتل عمدي كه ظالمانـه و ناجوانمردانـه و   
  . شود، دانستمي ريزي قبلي مرتكب قتل ديگرياحياناً با برنامه

  
  )مطالعه تطبيقي(مبناي حقوق عرفي   .2.3

همانطور كه اشاره شد، نهاد دفاع مشروع افراطي در قـوانين برخـي از كشـورهاي اروپـايي از     
قانون مجـازات   33ماده ).  slieregt, 2012: 239(جمله دانمارك و آلمان پذيرفته شده است 

را به خود اختصاص داده به ) excessive self defense(آلمان كه عنوان دفاع مشروع افراطي 
شخصي كه در اثر سرا سيمگي، ترس يـا وحشـت از حـدود دفـاع مشـروع      «: شرح ذيل است

قانون مجازات دانمارك هم شبيه ماده  84ماده  1بند . 1»تجاوز كند، مسئوليت كيفري ندارد
واقع در نظام حقوق كيفري  در). Langsted, et al, 1998: 65(قانون مجازات آلمان است  33

يكي دفاع مشروع به معناي دقيق آن و ديگـري  . اين كشورها دو نوع دفاع مشروع وجود دارد
ناظر به دفاع مشروع به  32در قانون مجازات آلمان، ماده . دفاع مشروع بيش از حد يا افراطي

همـين جهـت    بـه . 2هم ناظر به دفاع مشروع افراطي است 33معني دقيق كلمه است و ماده 
دانند، به اين صورت كه دفاع برخي از حقوقدانان ماهيت اين دو نوع دفاع را متمايز از هم مي

و دفاع مشروع افراطي را  )justification(مشروع به معني دقيق كلمه را مصداق علل موجهه 
ــده   ــي) excuse(مصــداق يــك دفاعمعذوركنن ــد م  Sliedregt, op cit; Reed and(دانن

Bohlander, 2012: 248-252 .(  تفاوت بين علل موجهه و دفاع معذوركننده آن است كـه در
شود مانند دفـاع مشـروع واقعـي يـا     اولي رفتار مرتكب مورد تاييد است و جرم محسوب نمي

كند، در حالي كـه در دفـاع   عمل پليس كه از زور متعارف براي دستگيري متهم استفاده مي

                                                 
1. A person who exceeds the limits of self-defense out of confusion, fear or terror shall not 
be held criminally liable. (Reed and Bohlander, 2011: 252) 

  ).30: 1389عباسي، . (ك. براي مطالعه ترجمه فارسي قانون مجازات آلمان ر .2
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اي يـا وجـود حالـت    اسـت ولـي بـه جهـت حـدوث حادثـه      معذور كننده رفتار مـتهم جـرم   
  1.معذوركننده يا ويژگي خاص متهم، وي در قبال رفتارش مسئول يا كامالً مسئول نيست

در حقوق فرانسه هم هرچند بسان دو كشور دانمارك و آلمان، قانون جـزاي ايـن كشـور    
ا در حـالتي كـه   خود نپذيرفتـه اسـت، امـ    122-6و  122-5دفاع مشروع افراطي را در مواد 

مدافع، در مقام دفاع از خود به اقدام نامتناسب پرداخته باشد، دادگـاه او را داراي مسـئوليت   
وقتي كه دفاع نسبت بـه حملـه، غيـر    «به تعبير حقوقدانان فرانسوي . داندكيفري كامل نمي

. شـود متناسب باشد، از دفاع مشروع تجاوز شده است و در نتيجه اثر توجيه كننده آن رد مي
بيني شـده در قـانون محكـوم    به مجازات پيش ولي مرتكب اين اعمال مجرمانه افراطي، الزاماً

او مي تواند گاهي به اجبار معنوي استناد كند و تبرئه شود و يا از تخفيف مجازات . نمي شود
شود غيـر  استفاده كند ولي به دليل افراط، خشونت اعمال شده در حالت دفاع مشروع را نمي

  ). 503: 1377استفاني و ديگران، (» دي دانستعم
اگر از حـدود دفـاع تجـاوز    «: قانون مجازات لبنان هم گفته شده است 184در ذيل ماده 

بـر طبـق   . »ممكن است مجرم از مجازات معاف شود 228شود، درصورت وجود شرايط ماده 
قدرت تشـخيص و  اگر مجرم به سبب انفعال شديد و از دست دادن «اين قانون هم  228ماده

: 1984نجيـب حسـني،   (» اراده، در اعمال حق دفاع مشروع افراط كند مجـازات نمـي شـود   
هـم نباشـد، مـدافع    ) فقدان قدرت تشـخيص و اراده (در عين حال چنانچه اين حالت ). 243

مند خواهـد  قانون مجازات لبنان از تخفيف مجازات بهره 252مشروع افراطي به استناد ماده 
در قوانين مجازات سوئيس، مصر و عراق هم ). 94: 1995؛ نيز زغبي، 244-245همان، (بود 

بيني شـده  اسـت   تخفيف مجازات پيش) مدافع مشروط افراطي(براي متجاوز از حدود دفاع 
  ). زغبي، همان(

  
  مفاهيم مشابهبا  تفاوت دفاع مشروع افراطي .4

  خيالي تفاوت دفاع مشروع افراطي با دفاع مشروع ظاهري يا  .1.4
عالوه بر دفاع مشروع افراطي، در حقوق كشورهاي اروپايي با اصطالح ديگـري تحـت عنـوان    

)Putativeself defense (نويسندگان  ايرانـي ايـن عبـارت را      برخي از. هم مواجه مي شويم
  .كه قابل دفاع است) 160: 1384فلچر، (اند تحت عنوان دفاع مشروع ظاهري ترجمه كرده

                                                 
راي مطالعـه ترجمـه فارسـي    نيز ب). Clarkson, 2005: 82-83. (ك. ر اين خصوص ربراي مطالعه مفصل د .1

  ).124-126: 1390كالركسون، . (ك. راين كتاب 
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شـود كـه فـردي در اثـر     ، به حالتي اطـالق مـي  موهومدفاع مشروع ظاهري يا خيالي يا  
اشتباه، صادقانه تصور مي كند كه در معرض حمله قرار داشته و بر ايـن اسـاس مبـادرت بـه     

به عبارت ديگـر در ايـن حالـت    ).  Conde, 2008: 598; Fletcher, 1998: 88. (كنداقدام مي
-اي او را تهديـد مـي  رد ولي فرد در اثر اشتباه و با تصور اينكه حملهاساساً تجاوزي وجود ندا

در كامن ال بخصوص نظام حقوقي انگليس ايـن بحـث وجـود    . نمايدكند مبادرت به اقدام مي
كنـد كـه   دارد كه آيا اين تصورات بايد معقول باشند يا صرف اين كه متهم صادقانه تصور مي

 ;Martin and storey, 2007: 263(كنـد  كفايـت مـي   در حال انجام يك اقدام قـانوني اسـت  

Ashwort, 2003: 234-237 ،113-120 :1390؛ كالركسون.(  
به هرحال تفاوت دفاع مشروع افراطي با دفاع مشروع خيالي آن است كـه در حالـت اول   
تهاجم با تمامي شرايط آن وجود دارد و فرد در موضـع دفـاع هـم قـرار دارد ولـي از حـدود       

رود، در حالي كه در دفاع مشروع اع به شرح آنچه در متن مقاله اشاره شد فراتر ميشرايط دف
در اثـر اشـتباه    خيالي، اساساً حمله و تجاوزي به معني واقعي كلمه وجود ندارد و فـرد صـرفاً  

 ,Von bar, et al(بر اين اساس صرف نظر از اختالفـات موجـود   . معتقد به وجود حمله است

2009:  854; Broyles, 2011: 72(       مبنـاي معافيـت مرتكـب از مجـازات، در دفـاع مشـروع ،
 ,Fletcher(خيالي را بايستي بيشتر در عامل رافع مسئوليت كيفـري اشـتباه جسـتجو كـرد     

در حالي كه مبناي معافيت مرتكب در دفاع مشـروع افراطـي را بايـد در    . 1)158-163 :1998
معيـار انسـان   (هـا در مـوارد مشـابه    انسـان مباني خود دفاع مشروع از جملـه  عملكـرد نـوع    

  .دنبال كرد) متعارف
ذكر اين نكته هم مفيد و الزم است كه در كامن ال دفاع مشـروع خيـالي صـرفاً يكـي از     

شود كـه  دفاعيات خيالي به حاالتي اطالق مي.است» دفاعيات خيالي«تر مصاديق عنوان كلي
ست كه اوضاع و احوالي او را احاطه كرده اسـت  متهم صادقانه ولي در اثر اشتباه بر اين باور ا

يـا  ) دفـاع مشـروع، اكـراه، اضـطرار    (كه در صورت وجود، مبنايي براي يكي از دفاعيات عـام   
). Lee, 2003: 371 Ashworth, 1992: 205(رفت به شمار مي) مثل تحريك (دفاعيات خاص 

ادند ولي دفاعيات خـاص يـا   دفاعيات عام دفاعياتي هستند كه در مقابل هر جرمي قابل استن
 مثالً تحريك صـرفاً . شونددر جرايم خاصي دفاع محسوب مي جزئي مواردي هستند كه صرفاً

شود در قبال قتل عمد دفاع محسوب شده و باعث معافيت كامل مجرم از مسئوليت هم نمي
: 1390كالركسـون،  (دهـد  مسئوليت را از قتل عمد به قتل غيرعمـد كـاهش مـي    بلكه صرفاً

120(.  

                                                 
 ).270-277: 1384فلچر، . (ك.براي مطالعه ترجمه فارسي اين كتاب ر .1
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  ممتاز دفاع مشروع  فروضبا افراطي دفاع مشروع  تفاوت .2.4
را هم » فروض ممتازة دفاع مشروع«برخي از حقوقدانان در ذيل مباحث دفاع مشروع ، بحث 

). 248: 1376؛ محسـني،  211: 1371؛ صـانعي،  236: 1373آبـادي،  علـي (انـد  مطرح كرده
ت كه مقنن، خود وجود تناسب بين دفـاع و  منظور از فروض ممتازة دفاع مشروع، حاالتي اس

پيمـاني،  (دانـد  نيـاز مـي  تجاوز را در موارد خاص، مفروض دانسته و مدافع را از اثبات آن بـي 
اين فروض ممتاز دفاع مشروع، در قانون مجازات ). 204: 1379؛ اردبيلي، 163 -164: 1357

كـه در حـال    1375. ا.م.ق 629و پـس از آن در مـادة    189و  188در مـواد   1304عمومي 
در موارد ذيل قتل عمـدي بـه   «: به موجب ماده اخير. اند، بيان شده بودحاضر هر دو منسوخ

الف ـ دفاع از قتل يـا ضـرب و    : شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت
ي كـه  ب ـ دفاع در مقابل كس . جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و ارقاب
ج ـ دفاع در مقابل كسي كه در  . در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد

  ».او برآيد 1صدد سرقت و ربودن انسان يا مال
مقنن در اين ماده به علت شديد بودن تعرض و يا به علت اهميـت موضـوع و حقـي كـه     

ل مهـاجم را خـود   گرفت، فرض تناسب بين حفظ ارزش مـد نظـر و قتـ   مورد تعرض قرار مي
در عين حال واضـح اسـت كـه تمـامي     . دانستنياز مي احراز كرده و مدافع را از اثبات آن بي

تر عـالوه بـر وجـود هـر سـه      به عبارت دقيق. داشتشرايط ديگر دفاع مشروع بايد وجود مي
شرط تجاوز كه مورد اشاره قرار گرفت، شرط ديگر دفاع يعني ضرورت دفاع هم بايد موجـود  

هم به وجود شرط ضرورت دفاع اشاره و گفتـه شـده    1375. ا.م.ق 629در خود مادة . بودمي
بنابراين اگر توسل به قتل مهـاجم ضـرورتي   . »به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد«: بود

-هاي مدنظر ماده متوقف به قتل نبود، مثالً مدافع مـي نداشت و به تعبير ديگر دفاع از ارزش

                                                 
 شـهيد ثـاني،  ( در كتب فقهـي اسـت  » ص محاربلال«اين قسمت از ماده كه ظاهراً اقتباس ناقصي از عبارت . 1

در واقع اطالق دفاع از سرقت مال در اين ماده، . ديرس، قابل انتقاد به نظر مي)582 :1367؛ نجفي، 386 :1367
كه در كتب فقهي ايـن  در حالي. شودهم شامل مال كم ارزش و هم شامل دفاع از سرقت مال از غير منازل مي

نجفي، (مصداق محارب بوده يا به خانه ديگري وارد شود اطالق مد نظر نيست، بلكه سارقي مد نظر است كه يا 
شايد به همين جهت است كه برخي از حقوقدانان، ربودن در ايـن مـاده را   ). 348 :1975؛ خوئي، 583 :1367

به هر ). 205: 1379اردبيلي، ( ستنددانهاي مقرون به تهديد و آزار يا نهب و غارت اموال ميصرفاً شامل ربودن
ر محور بحث را خود ماده هم قرار دهيم، بايستي منظور از مال را مالي دانست كـه ارزش حيـاتي   حال، حتي اگ

تواند براي جلوگيري از ربـودن يـك بسـته پفـك يـا يـك جفـت        مثالً هيچ كسي نمي. براي مدافع داشته باشد
به اين ماده استناد   اع،دمپايي، حتي اگر دفاع از آن متوقف به قتل مهاجم باشد، به قتل او دست بزند و براي دف

كند اما اگر براي دفاع از مالي كه ارزش حياتي و مهم دارد دست به چنين اقدامي بزند، به شرط رعايـت سـاير   
 .شرايط، دفاع او مشروع خواهد بود
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وشن كردن چراغ يا شليك تير هوايي يا ايجاد سر و صداي مختصر از شـر  توانست به صرف ر
كشت، دفاع مشـروع مـد   حملة مهاجم خالصي يابد ولي با اين وجود او را با شليك گلوله مي

  .گشتنظر اين ماده محقق نمي
) دفاع مشروع واقعـي (بدين ترتيب اين ماده، تفاوتي با دفاع مشروع به معني دقيق كلمه 

بـا  . دانستجز آنكه در اين ماده مقنن، خود تناسب بين دفاع و تجاوز را مفروض مينداشت، 
هـم همـان   » دفاع مشروع افراطي«با » فروض ممتازة دفاع مشروع«اين اوصاف وجوه افتراق 

وجوه افتراق بين دفاع مشروع واقعي و دفاع مشروع افراطي است و آن همانگونـه كـه اشـاره    
روع افراطي مدافع شرايط خاص دفاع يعني ضرورت يـا تناسـب   شد آن است كه در دفاع مش

  .كنددفاع را رعايت نمي
  

  هاآراي دادگاهدر  افراطي دفاع مشروع .5
پذيرفته شود، برخي  1392پيش از آنكه نهاد دفاع مشروع افراطي در قانون مجازات اسالمي 

ديـوان عـالي كشـور بـا     از دادگاهها، شعب ديوان عالي كشور و هيات عمومي شعب كيفـري  
استناد به فتاوايي كه مورد اشاره قرار گرفت، اين مسير را هموار كرده بودند كـه در ذيـل بـه    

  :شودترتيب به اين آرا اشاره مي
  

  هاي بدوياهآراي دادگ .1.5
دادگاههاي بـدوي بـر عكـس شـعب ديـوان       1392تا پيش از تصويب قانون مجازات اسالمي 

در عين حال استثنائاً در برخي از . كردندمشروع افراطي استناد مي عالي كشور كمتر به دفاع
ازجمله به . توان استناد به دفاع مشروع افراطي را مشاهده كردهاي بدوي هم ميآراي دادگاه

دادگاه كيفري  17شعبه  17/4/1389مورخ  8909970370100222موجب دادنامه شماره 
نمايـد قبـول دارم كـه قتـل بـه      سي دادگاه اعالم ميمتهم در جلسه دادر... «: استان اصفهان

كه مـرا صـدا   ... دست من اتفاق افتاد اما من خصومتي با مقتول نداشتم و با فريادهاي آقاي 
به نظر اكثريت دادگـاه  ... زد و مورد تعرض قرار گرفته بود، جهت دفاع از وي اقدام نمودم مي

توانسته از وسيله ديگري غير از قمه اسـتفاده  متهم در مقام دفاع اقدام نموده ليكن چون مي
كند و جايي غير از قلب نامبرده را كه منجر به قتل وي نشود، مورد ايراد ضرب و جرح قـرار  

شـود  مالحظه مي). 870292پرونده كالسه (» ...دهد، لذا دفاع وي از نوع نامتناسب مي باشد
محرز دانسته و دفاع را هـم ضـروري    كه در اين پرونده دادگاه كيفري استان وجود تهاجم را

تـر  تشخيص داده است، ليكن دفاع انجام شده را نامتناسب دانسـته اسـت و بـه بيـان دقيـق     
توانسته است اساساً از وسـيله ديگـري جـز قمـه مـثالً      دادگاه معتقد بوده است كه متهم مي
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قلـب مقتـول    چوب استفاده كند يا حال كه از قمه استفاده كرده آن را به جاي ديگـري جـز  
مثالً دست يا پاي او بزند، به نوعي كه هم تجاوز او دفع شود و هم عمليات دفاعي منجـر بـه   

در اين راي به بحث تناسب اشاره شده است كه چندان دقيـق نيسـت   . كشته شدن او نگردد
تر يا حداقل هم ارزش شود با ارزشچون منظور از تناسب آن است كه آنچه با دفاع حفظ مي

تـوان بـه شـرط    به نظر مي رسد در اين پرونده بيشـتر مـي  . رودزي باشد كه از بين ميبا چي
به هر . ضرورت استناد كرد و معتقد بود كه دفاع انجام شده به شكل فوق ضروري نبوده است

حال چه مطلب را ناظر به شرط تناسب و چه ناظر به شـرط ضـرورت بـدانيم در ايـن كـه از      
  .فته ترديدي نيستمراتب دفاع تجاوز صورت گر

  
  دفاع مشروع افراطي در آراي شعب ديوان عالي كشور .2.5

هاي بدوي، شعب ديوان عالي كشور تمايل بيشتري بـه پـذيرش نهـاد دفـاع     بر عكس دادگاه
تـوان  مشروع افراطي داشتند به نحوي كه بيشترين آراي ناظر به دفاع مشروع افراطي را مـي 

 7/5/1381مـورخ   312از جمله به موجب دادنامه شـماره   1.در آراي اين شعب جستجو كرد
چنانچه مقتول پس از بيرون رفتن مـتهم و پـدرش آنـان را    ... «: ديوان عالي كشور 26شعبه 

داد و به هر تقدير چـون او شـروع كننـده    اي رخ نميشد، قضيهكرد و درگير نميتعقيب نمي
الزم بـوده از جـان خـود و    ... ر مـتهم  گر بيهجمه و حمله به سوي متهمان بوده و از سوي د

پدرش دفاع نمايد كه اين عمل را نيز انجام داده، النهايـه در مقـام دفـاع، تعـدي نمـوده كـه       
). 184-185: 1385 /9اداره وحدت رويـه، ج . (»...باشد و قصاص منتفي است ضامن ديه مي

ته، اما دفاع عمالً انجام رسد اين شعبه عليرغم اين كه حمله و تهاجم را محرز دانسبه نظر مي
البته ايـن دادنامـه مـورد    . دانسته استشده كه منجر به قتل مهاجم شده را هم ضروري نمي

قبول دادگاه هم عرض قرار نگرفته و پس از اصراري شدن موضـوع و طـرح پرونـده درشـعب     
 نفـر در مقابـل   31كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور، اين هيات نيـز بـا راي اكثريـت    

دادنامـه شـماره   ). 198همـان،  (نفر، راي دادگاه هاي بدوي را ابـرام كـرده اسـت     20اقليت 
ديوان عالي كشور نيز در اين خصوص قابل ذكر است كـه   26شعبه  5/6/1371مورخ  1334

 ، شخص مقتول بـوده ...معلوم مي شود مهاجم ... با توجه به محتويات پرونده «: به موجب آن
شده و از اين گواهي كامالً معلوم  صحبتمتهم وارده به ي از جراحات برگ گواهي پزشكدر و 

از مـوارد  متهم چاقو در آورده در نتيجـه مـورد   از مقتول، دن ضرباتي خورشود كه پس از مي

                                                 
اداره وحـدت رويـه، ج   (ديوان عالي كشور  31شعبه  21/7/1382مورخ  416به دادنامه شماره . ك.از جمله ر.1
9 ،1385: 280-279(. 
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ل واقع شده انجـام  چه از سوي مقتوندفاع بوده ولي متهم در مقام دفاع بايد جراحاتي شبيه آ
شـود كـه   مالحظـه مـي  ). 603: 1382بـازگير،  (» ...ديه بپردازدداد و با تعدي از آن، بايد مي

بوده كه اين ) نه قتل او(ظاهراً در اين پرونده قصد مقتول صرفاً ايراد جراحت يا زدن به متهم 
) صدمه عليه عضو مـدافع (گرفته شعبه به جهت فقدان تناسب بين آنچه مورد حمله قرار مي

، مـورد را مصـداق دفـاع مشـروع     )جان مهـاجم (رفته  با آنچه با عمليات دفاعي متهم از بين
افراطي دانسته است، يعني حالتي كه شخص در مقام دفاع قرار دارد ولي شرط تناسب بـين  

  .كندحمله و دفاع را رعايت نمي
  

  آراي اصراريدفاع مشروع افراطي در  .3.5
ـ     نهـاد دفـاع    هدر آراي اصراري هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشـور هـم اسـتناد ب

 22/8/1375مـورخ   18ازجملـه در راي اصـراري شـماره    . مشروع افراطي قابل مشاهده است
باشـد؛   به قصاص نفس موجه نمـي  ...استدالل داگاهها از جهت محكوميت متهم «: آمده است

باشد ولكن بـا توجـه    مشروع هم در پرونده امر محقق نمي زيرا هرچند كه شرايط كامل دفاع
 ،با توافق و تباني قبلي، به قصد انتقام جويي، نيمـه شـب   ... مرحوم ةاي از طايفبه اينكه عده

جاور محل سكونت متهم هجـوم آورده و اقـدام بـه تخريـب     ممسلح به سالح ناريه به مزرعه 
باشد، مسـئول   مجازات قصاص نفس، متهم را در حدي كه مستوجب ندا مزرعه ذرت آنها نموده

شـود  مالحظه مـي  ).394: 1377 /2، جديوان عالي كشور ت و تحقيقاتدفتر مطالعا(» ...داند نمي
كه در اين پرونده هرچند حمله و تهاجم محرز بوده ولي دفاع به شكل انجـام شـده ضـرورت    

كـرد از نيـروي   توانست با توجه به اينكه تخريب مدتي دوام پيـدا مـي  متهم مي. نداشته است
 مضافاً در صورتي كه مهاجمين قصـد قتـل  . گرفت و جلو تجاوز را مي هي استمداد كردمانتظا

متهم را نداشته و فقط قصد تخريب مزرعه را داشتند، شرط تناسب نيز در اين پرونده مفقود 
نظر به اينكـه مقـدمين    ...«: 29/8/75مورخ  20شماره همچنين به موجب راي اصراري . بود

ا بـوده و  هـ ا تنهسه نفر و مسلح به چوب و ميله آهن بوده اند و متهم در مقابل آن ...به حمله 
درحين نزاع فرصت مراجعه به مأموران انتظامي را نداشته است، لـذا مسـئوليت وي در حـد    

باشد و از طرفي ديگـر چـون مـتهم بـه احتمـال وقـوع        كيفر قصاص نفس به نظر موجه نمي
ز مدتي قبل تهيه و در اختيار داشته است؛ بـا ايـن وصـف بـه     را ا) چاقو(درگيري، آلت قتاله 

همـان،  (» ...توان كامالً مبرا از كيفـر دانسـت    لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع، نامبرده را نمي
با توجه بـه اينكـه   «: هم آمده است 16/2/1376 مورخ 4شماره  در راي اصراري). 426-425

قصد تجاوز  ،در گاراژ در بسته ،مقتول، نيمه شب ...متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته كه 
به وي داشته و با در دست داشتن چاقو و تهديد با آن از خارج شـدن او از گـاراژ جلـوگيري    
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نموده و در جريان دفاع مرتكب قتل شده و محتويـات پرونـده نيـز مؤيـد صـحت مـدافعات       
 ي كه در مقام دفاعس، ك1370قانون مجازات اسالمي مصوب  61مشاراليه است و طبق ماده 

شود قابل تعقيب و مجازات نيست و بر ايـن اسـاس محكوميـت بـه قصـاص       جرم مي مرتكب
شود كه چـون بـا وجـود     متذكر مي .... باشد، لهذا اعتراض وارد است نفس بر خالف قانون مي

رز است متهم ضـامن  حتجاوز از حدود دفاع م ،حسب اوضاع و احوال قضيه ،مسلّم بودن دفاع
  .)146: 1378 /3دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور، ج( »... باشد داخت ديه ميپر

 از ايـن آراء بـود كـه قـوه قضـائيه در اليحـه      تاثيرپذيري رسد كه با در هر صورت به نظر مي
در «: را به شرح ذيل گنجانده بود 313-13مجازات اسالمي پيشنهادي خود به مجلس، ماده 

جنايت عمدي به جهت دفاع از جان و مال و ناموس خود يا اقارب خود يـا  موارد ذيل قتل يا 
كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشت يا از او استمداد كرده يـا نـاتوان از دفـاع    

مگر آنكه دفاع . باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد
ند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خـوف  به كمتر از قتل هر چ

فوت وقت يا غلبة مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به 
كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كـه در ايـن صـورت بـه پرداخـت ديـه و بـه        

  . شودضربه محكوم مي 74شالق تا تناسب جرم به حبس از يك تا دو سال و 
  دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن .1
 دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي .2

 ».دفاع در مقابل ربودن اموال .3

البته اين ماده توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس حذف شد و نهايتاً دو تبصره اي 
  .جايگزين آن شدكه در مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفت 

  
  گيرينتيجه

اي نسـبت بـه دفـاع    گيرانهنگاه سخت 1392مقنن تا پيش از تصويب قانون مجازات اسالمي 
اگـر  . از نظر مقنن يا دفاع مشروع با تمامي شرايط آن وجـود داشـت يـا خيـر    . مشروع داشت

ايـن   در غيـر . وجود داشت، مدافع واجد هيچ گونه مسئوليتي اعم از حقوقي و كيفـري نبـود  
صورت، حتي به فرض عدم يكي از شرايط دفاع مشروع، مسئوليت كيفري كامل بـر عهـده او   

در واقع از ديد مقنن مدافع با تجاوز از حد دفاع، ديگر مدافع محسوب نشده و . گرفتقرار مي
امروزه اين نگاه خشك مقنن با تاثير پذيري از فتاوي برخي از فقها و . آيدمتجاوز به شمار مي

، دركنـار  1392مقنن در قانون مجازات اسالمي . ها تغيير يافته استبرخي از آراي دادگاه نيز
توان از آن به عنوان دفـاع مشـروع واقعـي يـاد     نهاد دفاع مشروع به معني دقيق كلمه كه مي
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در واقع در قانون جديد با . كرد، نهاد دفاع مشروع بيش از حد يا افراطي را هم پذيرفته است
دفاع مشـروع  (در يكي . حقوقي كه ماهيت حقوقي متمايز از هم دارند مواجه هستيمدو نهاد 
، مدافع هيچ گونه مسئوليتي اعم از كيفري و مدني ندارد و عملـش حتـي جـرم هـم     )واقعي

عمل جرم است و مسـئوليت كيفـري   ) دفاع مشروط افراطي(شود و در ديگري محسوب نمي
  . ل نيستهم وجود دارد، اما مسئوليت كيفري كام

) غيرقـانوني، حـال و واقعـي بـودن    (در دفاع مشروع افراطي، تجاوز با تمامي شـرايط آن  
وجود دارد ولي مدافع شرايط دفاع به معنـي خـاص آن كـه عبـارت از دو شـرط ضـرورت و       

نكته اي كه بايد متوجه آن بود آن است كـه در حالـت   . كندتناسب دفاع است را رعايت نمي
در هـر  . هم، مدافع در تمامي مراحل در حال دفاع و دفـع تجـاوز اسـت   دفاع مشروع افراطي 

بنابراين اگر مهاجم دست از . زماني كه تجاوز دفع گرديد، مدافع بايستي دست از اقدام بردارد
دفـاع   مصـداق در غيـر ايـن صـورت    . تهاجم كشيد و عقب نشست، او هم بايد دسـت بكشـد  

  .اً تهاجمي نبوده تا دفاع صدق كند؛ چون اساسگيردمشروع افراطي هم قرار نمي
 مدافع متجاوز از حدود دفاع، هرچنـد قابـل سـرزنش اسـت، ولـي از      ،از ديد قانون جديد

مسئوليت كيفري كامل هم برخـوردار نيسـت، چـون او تـا آخـرين لحظـه در حـال دفـاع از         
او بسـان  . تجاوزي بوده است كه نسبت به جان، مال، ناموس يا آزادي تن او انجام شده است

. كسي نيست كه ناجوانمردانه و ظالمانه مرتكب جرم عليه نفس يا عضو ديگـري شـده اسـت   
او قبل از هر چيز معلول تجاوز مهاجم نسبت بـه اوسـت كـه تـا      بلكه اقدام انجام شده توسط

اگر تجاوز مهاجم نبود، هيچگاه مدافع چنـين اقـدامي   . آخرين لحظات هم ادامه داشته است
اين رويكرد جديد مقنن كه در واقع به توسـعه دفـاع مشـروع پرداختـه اسـت      . دادانجام نمي

فـت، از مبـاني فقهـي و حقـوق عرفـي هـم       همانگونه كه در متن مقاله مورد اشـاره قـرار گر  
هاي بدوي، مضافاً كه عليرغم سكوت قوانين قبلي، دادگاه ها هم اعم از دادگاه. برخوردار است

، به نوعي نيـاز بـه   )شعب كيفري(شعب ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عالي كشور 
  .كردندنن گوشزد ميتحول در قانونگذاري در اين زمينه را به صورت غير مستقيم به مق

  
  : منابع و مĤخذ

  :فارسي .الف
  ،1382سـال   مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور، )1385(اداره وحدت رويه  .1

  .شارات ديوان عالي كشورانت: چاپ اول، تهران، 9لدج
  .نشر ميزان :تهرانچاپ اول، ، 1لدج حقوق جزاي عمومي،، )1379( اردبيلي، محمد علي .2
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حسـن   مـة ترج حقوق جـزاي عمـومي،   ،)1377( برنـار  بولوك، گاستون، لواسو، ژرژ،استفاني  .3
  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي :تهران، چاپ اول، 1جلد دادبان،

 ،)قتل عمد(قانون مجازات اسالمي درآيينة آراء ديوان عالي كشور، )1386( بازگير، يداهللا .4
  .انتشارات ققنوس :تهرانچاپ اول،  ،2لدج

  .انتشارات برادران علمي  :تهرانحقوق جزاي عمومي،،)1340( باهري، محمد .5
: تهـران  تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائي ايـران، ، )1357( الدينپيماني، ضياء .6

  .انتشارات دانشگاه ملي ايران
ـ ، »شـروع مهاي مـدني و كيفـري دفـاع    جنبه«، )1386( خدا بخشي، عبداهللا .7 تخصصـي   ةمجل

  .91-116 صص ،23شماره  الهيات و حقوق،
مذاكرات و آراء هيات عمومي ديـوان  ، )1377(دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور  .8

  .انتشارات ديوان عالي كشور: تهران، چاپ اول، 2لدج، 1375 عالي كشور
عمومي ديـوان  مذاكرات و آراء هيات ، )1378(ديوان عالي كشور  دفتر مطالعات و تحقيقات .9
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