نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع
دكتر صادق سليمي
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چكيده
دفاع مشروع يكي از عوامل توجيه كننده ي جرم است كه با از بين بردن ركن قانوني جرم ،توسل به زور عليه ديگري را
مباح مي كند .فلسفه ي وجودي دفاع مشروع ،دفع هرگونه تعرض به «حق» است؛ از اين رو ،اصوالً موضووع موورد دفواع
همواره يك «حق» است .فعليت يا قريب الوقوع بودن و غيرقانوني بودن حمله و تناسب و ضورور دفواع اورايص اصولي
دفاع مشروع هستند .در مواد  11-2و  126-03قانون مجازا اسالمي مقررا دفاع مشروع آمده است .در اين نواتار
به تحليل و نقد اين مواد پرداخته اده است .برخي مندرجا اين مواد با يك ديگر متضادند ،برخوي ماالوب تكوراري و
برخي نادرست هستند .حق توسل به زور براي جلوگيري از فرار متهم پيش بيني نشده است .اغلب دادگاه هوا تموايلي بوه
ورود در مبحث دفاع مشروع ندارند؛ از اين رو رويه ي قضايي نيز در اين زمينه بسيار ضعيف و ناكارآمد است .در بخش
نتيجه گيري مقاله ضمن جمع بندي ،پيشنهادهايي مارح اده است.
واژه هاي كليدي :دفاع مشروع ،دفاع از خود ،حق دفاع.
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يكي از نهادهايي كه در حقوق كيفري به منظور صيانت از هر گونه تعرض به حقوق افراد پيش بيني اده است ،حق دفاع
از خود يا «دفاع مشروع» ميبااد .اگر مقررا مربوط به دفاع مشروع به دقت و به درستي تدوين اود و رويه ي قضوايي
نيز در هر مورد به دقت درصدد احراز آن بااد ،اعمال اين دفاع ،خود كمك موثري به نظام قضايي و پليسي ،بوه منظوور
پيش گيري از تعرض به حقوق افراد و مقابله با آن ،خواهد نمود.
قانون گذار با در نظر گورفتن ملولحت جامعوه ،بوا اجتمواع اورايص و اوضواع و احووال خوا  ،ارتكواا اعموالي را كوه
علي االصول و در ارايص عادي جرم است ،جرم نمياناسد و مجازا نميكند .اين اوضاع و احوال عواملي هسوتند كوه
ركن قانوني جرم را از بين برده و آن را توجيه ميكنند .به سخن ديگر همان قانون گذاري كه ارتكواا عملوي خوا

را

جرم دانسته ،مقرر مي دارد كه در اوضاع و ارايص خاصي انجام آن عمل جزء وظوايف يوا اختيوارا افوراد مربووط تلقوي
مياوند و بنابراين ،ركن قانوني جرم (جرم اناخته ادن عملي خا

به موجب قانون) از بين ميرود .بوه ايون مووارد در

اصاالح «عوامل توجيه كننده ي جرم» يا عوامل زايل كننده ي ركن قانوني گفته مي اود.
دفاع مشروع به عنوان يكي ازمهم ترين ملاديق عوامل توجيه كننده جرم است كه زايل كننده ي ركون (عنلور) قوانوني
جرم به امار ميآيد .بنابراين ،در صور جمع بودن ارايص دفواع مشوروع ،عمول ارتكوابي اوخم مودافع ،جورم تلقوي
نمي گردد؛ بلكه عمل مباحي است كه مرتكب انجام داده و بر اساس آن ،نه تنها مسئواما كيفري به دنبوال نودارد ،بلكوه
هيچ گونه مسئواما مدني نيز به مرتكب تحميل نميگردد .زيرا مرتكب ،هيچ گونه تخلفي از مقررا نكورده؛ بلكوه در
چارچوا مقرر در قانون ،حق خويش را اعمال كرده است .در واقع با اعمال و اجراي صحيح دفاع مشروع ،افراد جامعه،
دولتمردان را در اجراي عدالت و جلوگيري از نقض مقررا و هنجارهاي اجتماعي يواري مويرسوانند .بنوابراين ،مراجوع
قانون گذاري و قضايي بايد حامي و مشوق گسترش اين نهاد بااند.
با ماالعه ي قوانين مربوط ،به نواقم و تعارضاتي در اين زمينه بر مي خوريم و متاسفانه رويه ي قضايي تمايل چنداني بوه
احراز و اجراي دفاع مشروع نشان نمي دهد.
دفاع مشروع ،نوعي توسل به زور توسص افراد جامعه در قبال ساير افراد است كه در جامعوه انسوجام يافتوه ي اموروزي،
اين يك امر استثنايي به امار مي آيد .بنابراين ،ابتدا بايد فلسفه ي وجودي دفاع مشروع روان اود؛ سپس بايد مشخم
گردد در قبال چه نوع تعرضاتي ميتوان دفاع كرد؛ آن گاه ارايص دفاع مشروع بررسي اود.
قبل از پرداختن به موارد ياد اده ،الزم به تاكيد است كه قانون گوذار ايوران در قوانون مجوازا اسوالمي در دو مرحلوه،
مقررا مربوط به دفاع مشروع را بيان نموده است .در سال  1033مواد 11و 12را به اين موضووع اختلوا

داده و در

سال  1036مواد 126الي  103را به بيان مقررا دفاع مشروع معاوف نموده است .اين مواد ،در موواردي مكمول هوم،
در مواردي تكراري و در مواردي متناقم با يك ديگرند.
 -1فلسفه و مبناي حقوقي دفاع مشروع
از بدو پيدايش و خلقت بشريت ،موجوديت يافتن انسان توأم با حق حيا وي بوده است و طبيعتاً تكليف محترم امردن
اين حق از جانب سايرين نيز به وجود آمده است .هرگاه اين حق مورد تعرض سايرين واقع اود ،اخم ذاتواً حوق دفوع
تعرض را دااته و دارد .بر همين اساس ،مي توان ادعا كرد كه اوالً حق دفاع مشروع يك حق ذاتي است؛ بدين معني كوه
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انسان ذاتاً و ابتدائاً از اين حق برخوردار بوده و كسي اين حق را به او «اعاا» يا منتقل نكرده است .1ثانياً حق دفاع مشوروع
يك اصل است و محدوديت و ممنوعيت آن يك استثناء ،و اين استثناء در جايي است كه عوامل حكومتي به دفع تعرض
و حمله اقدام كنند .با اين حال ،با توجه به انسجام و سازمان يافتن جوامع بشري و تقسيم كاري كه صوور گرفتوه ،حوق
توسل به زور از سوي افراد جامعه به عوامل حكومتي تفويض گرديده و متقابالً تكليف ايجاد امنيت در هموه ي ابعواد آن
براي افراد جامعه ،به حكومت محول گرديده است و از اين رو ،اصوالً حق توسل به زور فقص متعلق به حكومت است .اما
هر آن كه حكومت ناتوان از انجام اين رسالت خود بااد ،حق ذاتي دفواع از خوود بوراي افوراد جامعوه محفووو اسوت و
ميتوانند اق دام به دفع تعرضا غيرقانوني نسبت به حقوق خود كنند .بديهي است كه اوالً در مقابل هر حملهاي نميتوان
دفاع كرد؛ ثانياً خود دفاع نميتواند بيحد و حلر بااد.
بايد تاكيد نمود كه دفاع مشروع محدود به حق حيا نيست؛ بلكه در قبال تعرض به سواير حقووقي كوه در جامعوه بوراي
افراد اناخته اده است نيز ،ميتوان دفاع كرد .البته در طول تاريخ ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه ابراز گرديده است.
«بنابه نظريه ي حقوق قديم ،عدم مجازا عنوان «عفو» داات ،و عملي كه در حالت دفواع مشوروع انجوام موياود،
جرم اما غير قابل مجازا بود .براي اين كه تحت نفوذ اختالل اراده ي نااي از حمله انجام و به محدوديت يا زايل ادن
آزادي منجر اده بود؛ يعني يك اجبار حقيقي معنووي .در ايون صوور  ،دفواع مشوروع يوك علوت درونوي ذاتوي عودم
مسئاما  ،يا به گونه ي دقيقتر ،يك علت عدم قابليت اسناد بود .بنابراين ،فقص در صورتي قبول مياد كه اجبار حقيقوي
معنوي وجود داات؛ يعني ،فقص در صور حمله به خود اخم و به ارط اين كه عمول مجرمانوه بوا خونسوردي واقوع
نشده بااد(».استفاني و غيره،1033 ،

)793 .

عقيده ي دوم ،دفاع مشروع را عامل توجيه كننده جرم ميداند ،نه عامل عودم قابليوت اسوناد .كسوي كوه در حالوت دفواع
مشروع اقدام كرده است ،بايد اجرا كننده ي حق تلقي گردد .دفاع فردي ،كه اصووالً ممنووع اسوت (كسوي حوق اجوراي
عدالت براي خود ندارد) ،در برابر حمله ي نادرست نااي از فقدان مداخله اجتماعي ،مشروع موياوود .در تعوارض بوين
منافع حمله كننده و حمله اده ،قابل احترام بودن حيا و تماميت جسمي حمله كننده كم تر از حيا و تماميت جسمي
حمله اده به نظر ميرسد.
حتي ،چنين قبول اده است كه با دفاع از خود ،دفاع كننده تنها حقي را اجرا نمويكنود ،بلكوه تكليوف عودالت را انجوام
ميدهد؛ زيرا كسي كه حمله ي نادرست را رد ميكند براي حق و دفاع از جامعه مبارزه ميكند .بوا دفواع ،او حوق موورد
تهديد را برقرار ميكند .هگل ) (Hegelنواته است كه «حمله انكار حق است ،و دفاع ،انكار اين انكار است ،پس دفاع
اجراي حق است» بر پايه اين داليل است كه دفاع از اخم ديگر نيز پذيرفته اده است ،اما به همين دليل دفاع هنگوامي
مشروع است كه حمله نادرس ت بااد ،يعني حمله نظم اجتماعي را به هم بزند ،و اگر دفاع متناسوب بااود ،بودون مشووا
كردن نظم  ،آن را برقرار ميكند (.استفاني و سايرين،1033 ،

)793-8 .

 -2موضوع دفاع مشروع:
در اين مبحث بر آنيم كه روان كنيم در قبال تعرض و حمله به چه چيزي ،ميتوان دفواع كوردب بوا ماالعوه ي تاريخچوه
دفاع مشروع كه در گذاته فقص دفاع در مقابل جان خود اخم پذيرفته مياد و مقايسه آن با نظريههاي حقوقدانوان و
صاحب نظران و هم چنين قوانين جزايي فعلي كه الهام گرفته از تئووري هواي جديود هسوتند ،اهميوت ايون بحوث رواون
مياود.
در ماده ي  61منشور سازمان ملل متحد نيز از حق دفاع ذاتي سخن به ميان آمده است.
0

در خلو

دفاع از مال ،نه تنها در حقوق ايران ،بلكه در حقوق ساير كشورها از جمله فرانسه نيز هموواره اخوتالف نظور

در اين زمينه وجود دااته است (.استفاني و سايرين،1033 ،

)798-9.

بديهي است چنان چه مبناي دفاع مشروع را اجبار معنوي بدانيم و معتقد باايم كه چوون آزادي اراده ي مرتكوب سولب
اده ،وي مجازا نمي اود ،اصوالً فقص در قبال حمله به نفس خود اخم ،وي ميتواند بوه عوذر دفواع مشوروع اسوتناد
كند؛ اما اگر معتقد باايم كه دفاع مشروع ،به منظور جلوگيري از تعرض به حقوق ااخا

و نقض قانون پذيرفتوه اوده،

مي توان در قبال هرگونه تعرض به حق ،به دفاع مشروع استناد نمود .ماده ي 11قانون مجازا اسالمي در اين زمينه دفواع
در مقابل تجاوز به نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري ،را پذيرفته است.
با روان نمودن مفهوم هريك از واژههاي ياد اده ،ميتوان قلمرو دفاع مشروع را مشخم كرد.
 -1-2نفس خود يا ديگري:
منظور از نفس اين است كه اگر تن و جسم خود اخم يا ديگري مورد تعرض قرار گيرد ،ميتووان در مقابول آن دفواع
كرد .براي نمونه ،اگر اخلي مورد ضرا و جرح واقع اود ،ميتواند از خود دفاع كند .بايود اضوافه كورد كوه دفواع از
ديگري در صورتي جايز است كه اخم مورد حمله ناتوان از دفاع بوده ،نياز به كمك دااته بااد (.تبلره مواده ي 12
قانون مجازا اسالمي ) .بنابراين ،چنان چه خود اخم قادر به دفاع بااد ،اما تعمداً اقدام به دفاع از خود نكند ،اوخم
ثالث نمي تواند به بهانه ي دفاع دخالت كند .هم چنين به نظر ميرسد مجنيعليه بايود مايول و راضوي بوه دخالوت و دفواع
اخم ثالث بوده و در صور اقتضاي ارايص ،الزم است استمداد نيز بكند .براي مثال ،ممكون اسوت زن و اووهري بوا
يكديگر اختالف دااته و مشاجره آن ها منجر به درگيري فيزيكي نيز بشود؛ اما اين امر را نبايد مبناي قاعي براي دخالت
ساير ااخا

در نزاع به منزله ي دفاع مشروع از يكي از زوجين ،در قبال ديگري تلقي نمود .اما اگر اوخم مهواجم بوا

بستن دهان مجنيعليه امكان استمداد را از وي سلب كر ده بااد ،ضرورتي به استمداد وي نخواهد بود؛ بلكه از اموارا و
قرائن ميتوان نياز وي به كمك را استنباط نمود.
 -2-2ناموس
از نظر لغوي واژه ي «ناموس» داراي معاني متعدد و متفاوتي هست كه در فرهنو

معوين  18معنوي بوراي آن ذكور اوده

است .از ميان اين معاني« ،عفت ،علمت ،پاكدامني» و «زنان يك خانواده وابسته به يك مرد» ميتوانند مورد توجه قانون
گذار بوده بااند( .فرهن

معين،1032،

 )7129از سوي ديگر ،با توجوه بوه ايون كوه مفهووم اول بوا معنوي «عورض»

ماابقت ميكند ،به نظر ميرسد منظور قانون گذار به مفهوم دوم نزديك بوده و همسر مرد مربوط ،مورد نظر قانون گذار
بوده است .كما اين كه در عرف جامعه نيز بيش تر اين معني به ذهن تداعي مياود .بنابراين ،اگور بوانويي موورد تعورض
اخلي واقع اود ،با اجتماع ساير ارايص ،اوهر وي مي تواند به دفاع از همسر خود برخيزد .بديهي است كه چوون حوق
دفاع از ناموس ،مستقالً پيشبيني اده است ،از اين رو ،اعمال اين حق ،نيازي به استمداد يا رضايت همسر ندارد و اعمال
اين حق حتي منوط به ناتواني زن از دفاع نيز نيست.
الزم به ذكر است كه برخي ،دامنه ي مفهووم واژه ي «نواموس» را گسوترش داده  ،اظهوارنظر كوردهانود« :در زبوان موردم،
حرمت اخالقي خود انسان ،پدر و مادر و همسر ،برادران و خواهران و اوالد ،ناموس اخلي تلقي مياود .به اين ترتيب
چنان چه اخلي از طريق اعمال منافي عفت درصدد تجاوز به اين حرمت اخالقي برآيد و دراثناي ايون عمول از طورف
اخلي كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل ،ضراوجرح و يا اعمال مجرمانه ديگر قرار گيرد ،جرمي كه عليه
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او صور گرفته مستوجب دفاع كننده نخواهد بود( ».دكتر صانعي،1037 ،

 ) 191 .اما به نظر ميرسد در خلوو

ساير نزديكان اخم (از قبيل برادر و پدر و …) صرفاً به استناد دفاع از نفس يا عرض ديگري ميتوان دفاع كرد.
نويسنده ياد اده در خلو

نسبي بودن مفهوم ناموس حسب جوامع و اماكن مختلف اين گونه توضيح ميدهود« :بايود

توجه داات كه «تجاوز به ناموس» تا حدود زيادي امري اعتباري است و با توجه به آداا و رسوم و خلوصيا اخالقي
مردم هر محيص ،ممكن است ملاديق مختلف دااته بااد .براي نمونه ،در ميان غربيان موسوم است كه بوه رسوم دوسوتي
زنان را مي بوسند و از اين نظر فرقي ميان دختر مجرد و زن اوهردار نيست .بنابراين اخلي كه به همين ترتيب بار آمده
و بوسيدن زن و مرد را به عنوان نشانه يك دوستي ساده تلقي ميكند ،و بارها همين عمل از خود او مشاهده اوده اسوت،
نمي تواند يكي از آانايان خود را كه در ارايص عادي در حال بوسيدن زن يا خواهر اوست به عنوان اين كه به ناموس او
تجاوز كرده بكشد و از مجازا معاف بااد .در حالي كه در ميوان موردم يوك ده كوه در آن جوا روابوص زن ومورد توابع
ضوابص و اصول ديگر است ،چنان چه اوهري مردي را كوه در حوال بوسويدن زن اوسوت بكشود بايود عمول او را دفواع
مشروع تلقي كرد .در واقع ضاباه اين است كه با توجه به عرف وعادا محل و همين طور سووابق اخلوي واجتمواعي
دفاع كننده م حرز اود كه از نظر جامعه و خود او ،عمل اخم ثالوث ،تجواوز بوه نواموس او تلقوي اوده اسوت( ».دكتور
صانعي،1037 ،

)193 .

در اين زمينه با ذكر مورد خاصي از دفاع از ناموس ،بايد در اظهارنظر مالق اين نويسنده ي محترم داير بر اين كوه «چنوان
چه اوهري مردي را كه در حال بوسيدن زن اوست بكشد بايد عمل او را دفاع مشروع تلقوي كورد ».ترديود نموود؛ زيورا
كشتن اخلي به اين استناد متناسب به نظر نميرسد .در اين زمينه ماده ي  103قانون مجازا اسالمي مقرر ميدارد:
« هرگاه مردي همسرخود را درحال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن دااته بااد ميتواند در هموان حوال
آنان را به قتل برساند و درصورتي كه زن مكره بااد فقص مرد را ميتواند به قتل برساند  .حكوم ضورا و جورح در ايون
مورد نيزمانند قتل است».
از اين ماده نكا مهمي استنباط مياود -1 :كشتن اخلي به استناد تعرض به ناموس قاعدهاي خا

و استثنايي است و

براي اجراي اين حق ارايص اين ماده بايد جمع بااند؛  -2فقص اوهر مجاز به اعمال اين حق است .بنابراين ،نه تنها پودر،
برادر و پسر يك زن نمي توانند به اين استناد زاني و زانيه را بكشند ،بلكه زن نيز حق ندارد اقدام به كشتن اوهر زاني خود
و زانيه بكند -0 .اوهر فقص در صورتي مي تواند اين حق خود را اعمال كند كه زن خود را با مردي در حال «زنا» ببينود.
بنابراين ،اگر آنان را در حال روبوسي يا در يك فراش ببيند ،بيآن كه در حال ارتكاا زنا بااند ،مجاز بوه كشوتن آنوان
نيست .بايد تأكيد كرد كه اگر عمل مرتكب در اين موارد با ساير مواد و مقررا مربوط به دفاع منابق بااد ،حوق دفواع
اخم (اوهر) قابل اعمال است .براي نمونه ،اگر اخلي به عنف و اكراه در صدد هتك ناموس اوخم يوا اقوارا او
بااد و دفاع متوقف بر قتل مهاجم بااد ،به استناد ماده ي  129قانون مجازا اسالمي كشتن چنين كسوي مبواح خواهود
بود.
به نظر مي رسد كه مبناي حقوقي دفاع مشروع از ناموس ،عمدتاً حق تمتع انحلاري جنسي اووهر بااود .بور ايون اسواس،
عدم برخورداري زوجه از چنين حقي ،با توجه به حق تعدد زوجا براي زوج از نظر ارعي و قانوني ،قابل توجيه است.
در ماده ي  103استفاده از واژه «مرد اجنبي» ابهه ايجاد ميكند .از نظر لغوي اجنبي بوه معنوي بيگانوه اسوت .سواالي كوه
مارح ميگردد اين كه اگر اوهر زن خود را با يكي از آانايان يا بستگان نزديك خود در حال زنا ببينود ،آيوا مجواز بوه
اعمال اين حق نيستب براي مثال ،اگر زني با برادر يا پدر خود در حال زنا بااد ،اووهر وي مجواز بوه اعموال حوق دفواع
نيستب به سخن ديگر ،آيا نزديكان و محارم مجاز به زناي محلنه هستند و اووهر حوق اعموال دفواع را نوداردب بوه نظور
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ميرسد اين امر غيرمناقي بوده ،نميتواند مامح نظر قانون گذار بوده بااد .چنان چوه منشوأ و علوت ورود ايون واژه بوه
قانون مشخم اود ،مسأله تا حدي روان خواهد اد .در ماده ي  139قانون مجازا عمومي (سابق) مقرر اوده بوود« :
هرگاه اوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله ي وجود يك فراش است ،مشاهده كنود و
مرتكب قتل يا جرح يا ضرا يكي از آن ها يا هردو اود معاف از مجازا است ».نظربه اين كه در اين ماده به وجود زن
با مرد اجنبي دريك «فراش» اااره اده بود و چون ممكن است بانويي با محارم خود ازقبيل پدر و بورادر دريوك فوراش
بااد  -بي آن كه عمل مجرمانه يا نامشروعي انجام دهند  -و با عنايت به اين كه درقانون مذكور انجوام عمول زنوا اورط
كشتن زن و مرد زاني توسص اوهر نبو د ،لذا ضرور داات كه در يك فراش بودن فقص با اجانب جرم بااد .امروزه كه
قانون گذار به درستي جانب احتياط را رعايت كرده و ارط اين نوع دفاع مشروع را ارتكاا «زنا» دانسوته اسوت ،آوردن
واژه ي اجنبي زايد و بلكه ااتباه به نظر مي رسد.
 -0-2عِرض
در فرهن

معين براي واژه ي «عِرض» ايون معواني آموده اسوت« :ذا  ،نفوس ،آبورو ،نواموس ،اورف»( .معوين،1032 ،

 )2289.نظر به اين كه «نفس» و «ناموس» به گونه ي مستقل در قانون ذكر اده ،بايد روي مفهووم «اورف» و «آبورو»
تمركز و تأكيد نمود .بنابراين ،دفاع در مقابل هتك حرمت و آبروريزي نيز ،با رعايت ساير ارايص دفواع مشوروع ،موجوه
است .براي مثال ،اگر كسي با اعمال منافي عفت در صدد تحقير ديگري برآيد يا در صدد تجاوز به او بااود يوا بوه طوور
مداوم به وي فحااي نموده ،نسبت هاي ناروايي بدهد ،اوخم موي توانود بوه منظوور جلووگيري از اداموه ي ايون اعموال
مجرمانه ،به دفاع مشروع متوسل گردد.
ديوان عالي كشور در تأييد اين نوع دفاع در رأي اصراري  1031/2/11-7اظهار دااته است« :با توجه به اين كه موتهم
ضمن اقرار به قتل اظهار دااته كه اكار…(مقتول) نيمه اب در گاراژ در بسته قلد تجاوز به وي دااوته و بوا در دسوت
دااتن چاقو و تهديد با آن از خارج ادن او از گاراژ جلوگيري نموده و در جريان دفاع مرتكب قتول اوده و محتويوا
پرونده نيز مايد صحت مدافعا مشاراليه است و طبق ماده ي  11قانون مجازا اسالمي ملوا  ،1033كسوي كوه در
مقام دفاع مرتكب جرم مي اود ،قابل تعقيب و مجازا نيست و بر اين اساس محكوميت به قلا

نفس برخالف قانون

ميبااد ،لهذا اعتراض وارد است… »
 -7-2مال
چنان چه از دست دادن تعادل و توازن ذهني يا اجبار معنوي را مبناي موجه بودن دفاع مشروع تلقي كنيم ،اصوالً اخم
حق دفاع از مال را نخواهد داات؛ اما نظر به اين كه دفاع مشروع به منزله ي حق افراد جامعه به منظور دفع تعورض تلقوي
ميگردد ،قانون گذار حق دفاع از مال خود و حتي مال متعلق به ديگري را در صور اسوتمداد صواحب موال ،در قبوال
هرگونه عملي كه حق مالكانه را مختل يا زايل نمايد ،پذيرفته است .بديهي است كه عالوه بر مالوك ،اموين و كسوي كوه
مسااما نگهداري مال ديگري را به عهده دارد ،نيز حق دفاع از تعرض به مال را دارد( .تبلره ي ماده ي  126ق .م .ا).
 -6-2آزادي تن
انسان ذاتاً آزاد آفريده اده و به جز موارد قانوني كسي نميتواند آزادي رفت و آمد و آزادي تحرك ديگوري را سولب
كند؛ در غير اين صور با جمع ساير ارايص دفاع مشروع ،ميتوان از چنين حقي دفاع كرد.
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ديوان عالي كشور در رأي اصراري  1013-29رديوف  23/13حتوي توسول بوه چواقو را بوراي دفواع از آزادي خوود و
ديگري پذيرفته است… « :فرجام خواه پس از دستگيري و مضروا ادن متهم اصلي وسيله ي اكا خلوصي دستور
آوردن طناا براي بستن و مجازا او به صحنه و با توسل بوه آن فرجوام خوواه را از معركوه خوارج و خوود نيوز متوواري
ميگردد و منظورش از ارائه ي چاقو صرفاً نجا فرجامخواه بوده نه تظاهر و قدر نمايي با آن».
به طور خالصه ميتوان گفت :موضوعي كه مورد تعرض و حمله قرار گرفته و ميتوان در قبوال آن دفواع كورد ،هموواره
يك «حق» است؛ از قبيل حق حيا  ،حق آزادي ،حق بر كرامت بشوري ،حوق مالكيوت و ماننود آن؛ بنوابراين ،اگور حوق
قانوني اخم مورد نقض و تعرض قرار گيرد ،وي براي دفع چنين تعرضي ميتواند از خود دفاع كند .هودف غوايي نيوز
جلوگيري از تعرض افراد به هنجارهاي اجتمواعي و حقووق سوايرين اسوت .بور هموين اسواس ،در مواده ي  2كنوانسويون
اروپايي حقوق بشري ،حق دفاع مشروع و نيز حق جلوگيري از فرار متهم براي اهروندان به رسميت اناخته اده اسوت.
در قوانين كيفري بيش تر كشورها به متوقف نمودن ارتكاا جرم و جلوگيري از فرار متهم اااره اده است .براي مثوال،
در حقوق انگليس به منظور جلوگيري از ارتكاا جرم يا دستگيري مجرمين و متهمين يا در كمك به انجام چنين اعمالي
اخم مي تواند به زور متوسل اود .بنابراين ،در كنار «دفاع از خوود» مسوأله ي جلووگيري از ارتكواا جورم نيوز ماورح
است (Jefferson, 2001, p.324) .اما متاسفانه قانون ايران در اين زمينه ساكت است.
 -0ارايص دفاع مشروع
پيش از اين اااره اد كه در قبال حمله و تعرض غيرقانوني  -در صورتي كه قواي دولتي در دسترس نبااند يا وجود آن
ها براي دفع حمله ماثر واقع نشود  -اخم مي تواند به منظوور دفوع حملوه و خاور ،متوسول بوه زور اوده و دفواع كنود.
بنابراين ،زماني ميتوان به دفاع مشروع با عنوان عامل توجيه كننده متوسل اد كه اوالً حمله يا تعرض؛  -1فعليت دااوته
بااد يا قريب الوقوع بااد-2 ،غيرقانوني بااد؛ ثانياً دفاع؛  -1متناسب با حمله بااد -2،ضرور دااته بااد .بنابراين ،در
مجموع چهار ارط براي قانوني بودن دفاع مشروع وجود دارد .در قوانين قبل از انقالا يكوي از اورايص دفواع مشوروع،
عدم تحريك مهاجم از سوي مدافع بود ،اما اين ارط در قوانين فعلي وجود ندارد.
 -1-0فعليت يا قريب الوقوع بودن حمله
منظور از «فعليت حمله» يا تجاوز اين است كه تعرض به حقوق اخم ( نفس ،آزادي ،عرض ،نواموس ،حيثيوت يوا موال
خود يا ديگري) در حال انجام بااد .براي مثال ،اخم متجاوز در حال ايراد ضرا به اخم بااد يا بر مال وي استيالء
يابد و درصدد ربودن آن بااد يا در حال انجام عمل منافي عفت به عنف بااد .مقلود از «قريب الوقوع بودن حمله» اين
است كه عمل تجاوزكارانه در ارف وقوع بااد و تحقق آن در لحظا آتي عرفاً مسولم تلقوي اوود .بوديهي اسوت كوه
وجود داليل وامارا يقينآور در زمينه ي قريب الوقوع بودن حمله ضروري است .براي مثال ،وقتي اخلوي بنوزين بور
روي اموال ديگري پاايده و درصدد تهيه كبريت است تا مال ديگري را آتش بزند ،ميتوان جلوي احوراق را گرفوت و
مناقي نيست منتظر اويم وي اقدام به آتش زدن اموال كند ،سپس دفاع كنيم .همچنين است در صورتي كوه اوخم بوا
در دست گرفتن چاقو ،درصدد حمله به ديگري بااد.
با تدقيق و تأمل در اين ارط ،دومقوله از امول حمله ي فعلي يا قريب الوقوع خارج ميگردد :اول ،حمالتي كوه وقووع
آن ها كامالً احتمالي بوده وبراساس ظن و گمان يا قرائن ضعيف بااد (دفاع پيشگيرانه)؛ براي نمونه اگر نوجواني اخم
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الف را تهديد كرده بااد كه بعد از بزرگ ادن انتقام اديدي از الف خواهد گرفت ،اين اوخم نمويتوانود پيشواپيش
اقدام به دفاع از خود كند؛ چون بروز خار حتمي و نزديك نيست .اداره ي حقووقي نيوز در نظريوه ي اوماره -3/2219
 1038/8/1ااعار دااته است« :احتمال آبروريزي يا احتمال ضرا و جرح چه خفيف و چه اديد مجوز دفواع مشوروع
نميبااد .تشخيم اين كه دفاع مشروع بوده و منابق با مواد  11و 126لغايت  129ق.م.ا .ميبااد يا خيرب به عهوده ي
قاضي رسيدگي كننده است».
دوم ،حمالتي كه واقع اده و خاتمه يافته اخم در واقع به جاي دفاع ،به حمله ي انتقامجويانه دست يازد .چون فلسوفه
ي دفاع مشروع ،متوقف گرداندن حمال غيرقانوني است ،با خاتمه يافتن اين حمال  ،موردي براي دفاع باقي نميماند.
براي مثال ،اگر كسي امروز مورد حمله قرار گيرد ،اما وسيله ي الزم براي دفاع از خود ندااته بااد ،نميتواند فردا با تهيه
ي وسيله از خود دفاع كند .بديهي است در چنين موواردي ،راه تظلوم در مراجوع قضوايي بوراي اوخم بواز اسوت و وي
ميتواند به جاي انتقام ،اقدام به اكايت عليه متجاوز بكند.
 -2-0غيرقانوني بودن حمله
در قبال حمله زماني مي توان دفاع كرد كه حمله غيرقانوني بااد و االَ در قبال اقدام قانوني نميتوان اقدام به دفاع از خوود
كرد .اگر كسي به ناروا درصدد سلب آزادي از ديگري برآيد ،اخم حق دفاع از آزادي خود رابا توسل به زور و حتي
خشونت خواهد داات؛ اما اگر مأمور نيروي انتظامي با دااتن حكم جلب از مرجع ذي صوالح قضوايي ،درصودد جلوب
اخم بااد ،اخلي كه حكم جلب وي از مرجع ذي صالح صادر اده ،مجاز به دفاع از خود نيسوت .بوه هموين دليول
قانون گذار مقاومت در برابر قواي دولتي را مجاز نميامارد؛ چون فرض براين است كه قواي دولتي در انجوام وظوايف

خود ،موازين قانوني را رعايت ميكنند .در اين زمينه ماده ي  12قانون مجازا اسالمي ااعار ميدارد :مقاومت در برابر
قواي تأميني و انتظامي درمواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود بااند ،دفاع محسوا نمياود اما هر گواه قوواي مزبوور از
حدود وظيفه خود خا رج اوند و حسب ادله و قراين موجود ،خوف آن بااد كه عمليا آنان موجوب قتول يوا جورح يوا
تعرض به عرض يا ناموس گردد ،در اين صور دفاع جايز است.
بنابراين ،اگر مأموران دولت از حدود اختيارا قانوني خود فراتر رفته و به نفس ،عرض يا نواموس موردم تعورض كننود،
ميتوان در قبال آن دفاع كرد؛ اما در اين ماده ،در قبال تعرض به آزادي و مال توسص موأموران دولتوي ،هويچ گونوه حوق
دفاعي پيشبيني نشده است .به نظر ميرسد در تعرض به مال (براي مثال تخريب لوازم منوزل) كوه صورفاً جنبوه ي موادي
دارد ،با توجه به در دسترس بودن مأموران دولتي ،از نظر قانون گذار جبران خسار امكانپذيرتلقي گرديوده اسوت و از
اين رو ،در چنين مواردي افراد نبايد اخلاً از اموال خود يا ديگري دفاع كنند؛ بلكه صاحب مال يا حافظ اموال ميتواند
با توسل به مراجع ذي صالح قضايي و طرح دعوي (كيفري يا حقوقي) ،ضمن جبران خسار وارد اده ،نسبت به تعقيب
مجرمين اقدام قانوني به عمل آورد.
با ماالعه ماده  128قانون مجازا اسالمي كه مقورر موي دارد :مقاوموت در مقابول نيروهواي انتظوامي و ديگور ضواباين
دادگستري ،در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود بااد دفاع محسوا نمياود اما هور گواه ااوخا

مزبوور از حودود

وظيفه خود خارج اوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن بااد كه عمليا آن ها موجب قتل يا جرح يا تعرض
به عرض يا مال گردد در اين صور دفاع در مقابل آن ها نيز جايز است ».متوجه مياويم كه قانون گذار ضومن تكورار
محتواي ماده ي  ،11دفاع در قبال تعرض مأمورين دولتي به «مال» را نيز پذيرفته است .نظر به اين كه ماده ي  12در سال
 1033و ماده  128در سال 1036تلويب اده است ،ترديدي نيست كه قانون الحق حاكم بووده و در حقووق كيفوري
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ايران ،چنان چه مأموران دولتي از حدود وظايف خود خارج اده به اموال افراد تعرض كنند ،ميتووان در قبوال آن دفواع
كرد.
در خلو

تعارض ي كه بين اين دو ماده در خلو

تعرض مامورين دولتي به مال و دفاع از آن ،حادث اده است ،سه

نوع تفسير قابل ارائه است -1 :در سال  1033ذكر واژه ي «مال» سهواً از قلم افتواده و قوانون گوذار در سوال  1036ايون
واژه را نيز افزوده است -2 .قانون گذار در سال  1033با تحليل مسأله و داليل توجيهي كه ذكر اد ،تعمداً «مال» را بيان
نكرده است ،اما در سال  1036سهواً اين واژه نيز در ماده  128ذكر اده است -0 .قانون گذار در سال  1033با بررسي
كاراناسانه و داليل كافي ،تعمداً تعرض به مال را در ماده ي  12پيشبيني نكرده ،اما در سال 1036بوا بررسويهاي بويش
تر و دقيق تر پي برده است كه دفاع در قبال تعرض مأمورين دولت به مال نيز الزم و ضوروري اسوت و در مواده ي 128
اين واژه را گنجانده است .در حالت عادي تفسير سوم ،مناقيترين تفسير تلقي مويگوردد؛ زيورا قوانون گوذار اصووالً بوا
بررسي و سنجش دقيق اقدام به وضع قانون جديد يا تغيير قوانين سابق ميكند .اما متأسفانه در اين موورد اوالً هويچ گونوه
مبناي حقوقي و مناقي براي افزودن واژه ي «مال» نميتوان يافت و ثانياً با ماالعه ي مواد قبلي ( 126الي  )123مالحظوه
ميگردد كه قانون گذار در اين مواد محتواي ماده  11را تكرار نموده است و از اين رو ،اين اوبهه ايجواد موياوود كوه
مقنن سال  1036توجهي به قانون قبلي ندااته است .ضمن اين كه در ماده ي  - 128با اين كه دفاع در قبال تعورض بوه
مال پذيرفته اده است  -دفاع از «ناموس» ذكر نشده است .عدم ذكر آزادي افراد نيوز توجيوه مناقوي و حقووقي نودارد؛
براي نمونه چگونه مي توان پذيرفت كه مأموري كه براي ابالغ احضواريه يوا حتوي بازرسوي منوزل مراجعوه نمووده ،اقودام
غيرقانوني به سلب آزادي افراد حاضر (اعم از زن و كودك) نمايد و در قبال آن نتوان دفاع كرد!ب
در قبال دفاع مشروع ،چون خود عملي قانوني و مشروع است ،نمي توان دفاع مشروع نمود .اما اگر دفاع از ارايص قانوني
آن خارج اود ،اين عمل خود نوعي تهاجم غيرقانوني است و مي تووان در قبوال آن دفواع كورد .در ايون زمينوه رويوه ي
قضايي ايران فقير و ساكت است .در سال  2336در قضيه اي 1كه در محاكم انگلستان مارح بود ،متهم به دنبال اختالف
قبلي در صدد انتقام گرفتن از اخلي برآمده است .اخم اخير و دوستانش متقابالً با حمالتي بوه مراتوب فراتور از حود
تناسب او را مضروا نموده وي نيز در صدد دفاع از خود برآمده بود .محاكم انگلستان نظر دادند كه با خوروج واكونش
اووخم مووورد نظوور و دوسووتانش از حوود تناسووب ،عموول عوودواني مووتهم بووه عموول مشووروع دفوواعي تبووديل اووده اسووت.
)(Wikipedia, 2006
 -0-0تناسب دفاع با حمله
با توجه به اين كه علت جايز بودن دفاع مشروع ،ضرور دفع خار و حمله ي غيرقانوني است ،دفواع بايود در حود دفوع
حمله بااد .تناسب دفاع به هيچ وجه به مفهوم تساوي عمل ارتكابي بين مهاجم و مدافع نيست؛ هم چنين مقلود ،يكسوان
يا مشابه بودن وسايل مورد استفاده از جانب اين دو نيست .البته ،گاه وسيله ي مورد استفاده ميتوانود امواره ي خووبي در
اين زمينه بااد؛ براي نمونه اگر كسي در قبال يك ضرا ساده يا در قبال تعورض بوه موال – در اوراياي كوه بوه راحتوي
ميتوانسته حمله را دفع كند -به سالح گرم متوسل گردد ،ميتوان پي به عدم تناسب دفاع برد .اما ممكن است در مقابول
اخلي كه به عنف در صدد تعرض جنسي يا سلب حيا از ديگري هست ،بتوان به سوالح گورم متوسول اود؛ هرچنود
اخم مهاجم غيرمسلح بااد .بنابراين ،در هر مورد بايد احراز گردد كه عمل مدافع براي دفع حمله كافي بوده يا بيش از
حد نياز بوده است.

Rashford (2005) AER 192
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در اين زمينه بند  1ماده ي  11قانون مجازا اسالمي مقرر نموده است« :دفاع با تجاوز و خار متناسب بااد»؛ سوپس در
بند ا ماده ي  123اين مالب چنين تكرار مياود« :دفاع متناسب باحمله بااد».
در بند  2ماده ي  11نيز اين مفهوم با عبارتي متفاو تكرار اده است« :عمل ارتكابي بيش از حود الزم نبااود» .بوديهي
است كه اگر عمل ارتكابي بيش از حد الزم بااد ،متناسب نخواهد بود .بنابراين ،بيان عبار ياد اوده بوه صوور يوك
ارط مستقل دفاع مشروع ،خالي از ااكال و ايراد نيست؛ افزون بر آن ،تكرار مالب مذكور در ماده ي  ، 11در مواده ي
 123فاقد وجاهت است.
بايد تأكيد نمود كه مفهوم تناسب صرفاً به امكان مرتفع نمودن خار ناظر است .بر اين اساس ،اگر كسي در تعرض به مال
ديگري سماجت كند و متوقف نمودن اين تعرض صرفاً با كشتن او ممكن بااد ،كشتن چنين كسي جايز خواهد بوود .از
اين رو ،در صورتي كه دفع خار – اعم از اين كه خار متوجه جان ،آزادي ،عرض يا ناموس خود يا ديگري يا حتي مال
اخم بااد -صرفاً با كشتن متجاوز ميسر بااد ،قانون گذار حتي قتل عمدي را نيز مجواز اومرده اسوت .مواده ي 129
قانون مجازا اسالمي در اين خلو

ااعار ميدارد:

« در موارد ذيل قتل عمدي ،به ارط آن كه دفاع متوقف به قتل بااد ،مجازا نخواهد داات:
الف -دفاع از قتل يا ضرا و جرح اديد يا آزار اديد يا دفاع از هتك ناموس خود واقارا.
ا -دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج -دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد».
به هرحال ،احراز تناسب دفاع با حمله يك امر موضوعي است كه در هر موورد بايود از جانوب دادگواه احوراز گوردد .در
حقوق كيفري كشورهايي از قبيل انگليس كه محاكما جنايي با حضور هيأ منلفه برگزار ميگوردد ،احوراز تناسوب
دفاع با تجاوز صور گرفته ،از اختيارا هيأ منلفه است(Elliot, 2000, p.265) .
ديوان عالي كشور ايران در رأي اصراري اماره ي 1036/8/29-23ااعار نموده است« :با توجه بوه محتويوا پرونوده
نظر به اين كه مقدمين به حمله (مرحوم فريدون مقتول و اخوانش) سه نفر و مسلح به چوا و ميله ي آهن بودهاند و متهم
در مقابل آن ها تنها بوده و در حين نزاع فرصت مراجعه به مأمورين نيروي انتظامي را ندااته است ،لذا مسوااما وي در
حد كيفر قلا

به نفس موجه نمي بااد و از طرفي ديگر چون متهم به احتمال وقوع درگيري آلوت قتالوه (چواقو) را از

مدتي قبل تهيه و در اختيار دااته است ،با اين وصف ،به لحاو عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نميتوان كامالً مبرا از
مسااما كيفري دانست».
البته با فرض رعايت ساير ارايص دفاع مشروع ،صرف تهيه چاقو به منظور دفاع مشروع ،نميتواند تناسب دفواع را از بوين
ببرد؛ از اين رو ،نظريه ديوان از اين نظر قابل ايراد به نظر ميرسد.
در مواردي كه عمل مدافع به تشخيم ديوان عالي كشور از حد تناسب انحراف حاصل نمووده و منجور بوه كشوته اودن
مهاجم اده است ،ديوان عمل مرتكب را قتل ابه عمدي دانسته است .براي نمونه ،در رأي اصوراري 1036/8/22-18
مقرر اده است« :استدالل دادگاه ها از جهت محكوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قلا

نفس موجه نميبااد ،زيرا هر

چند كه ارايص كامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نميبااد و لكن با توجه به اين كه عودهاي از طايفوه مرحووم
غريب مقتول با توافق و تباني قبلي به قلد انتقام جويي نيمه اب مسلح به سالح ناريه بوه مزرعوه مجواور محول سوكونت
متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب مزرعه ذر آن ها نمودهاند متهم را در حدي كه مستوجب مجازا قلا

نفوس

بااد مساول نميداند».
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 -7-0ضرور دفاع
چون توسل به زور از سوي ااخا

– با وجود حكومت و نيروهاي انتظوامي و نظوامي وابسوته بوه آن – اموري اسوتثنايي

است ،فقص در صورتي كه ضرور ايجاا كند ااخا

ميتوانند براي دفواع مشوروع بوه زور متوسول اووند .بنوابراين،

منظور از ضرور دفاع ،عدم حضور مأموران دولتي يا غيرماثر بودن حضور آنان ميبااد .بيش تر اوقا به خاطر عودم
حضور مأموران انتظامي ،اخم براي دفاع از حق خود ناچار از توسل به زور ميگردد .اما برخي اوقا نيز ممكن است
وجود مأمورين انتظامي براي دفع خار كافي و ماثر نبااد .ماثر نبودن حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي ممكن اسوت بوه
خاطر عدم انجام وظيفه ي آنان بااد و ممكن است به خاطر ناتواني آنان از انجام وظيفه ،ضرور دفاع توجيه اود .براي
مثال ،ممكن است گروهي اارار مسلح به سالح سرد ،اقدام به حمله به تعودادي ااوخا

نمووده ،امووال آن هوا را موورد

غار قرار دهند؛ بر اثر مقاومت مأموران انتظامي حاضر ،به مأموران نيز حملهور اوند و مأموران به تنهايي قوادر بوه دفوع
حمله و تعرض نبااند .بديهي است كه در اين صور  ،افراد مورد تهاجم و حتي ساير افراد ،اختيار دفاع خواهند داات.
برخي از نويسندگان ،ضرور دفاع را به اين معني دانسته اند كه هيچ راه ديگري براي مدافع وجود ندااته بااود و مثوال
زده اند كه اگر امكان فرار براي اخم مورد تعرض وجود دااته بااد ،نبايد دفاع كند ،بلكه حتماً بايد فرار كند( .دكتور
افراسيابي،1037 ،

 )263 .قانون گذار نيز در سال  1036با آوردن عبار «… يا هرگونه وسويله آسوان توري بوراي

نجا ميسر نبااد» در بند ج ماده ي  ،123اين نظريه را تقويت كرده است.
اگر به فلسفه ي وجودي دفاع مشروع توجه كنيم ،پي ميبريم كه اوالً تناسب دفاع ايجاا ميكند كه درصوور امكوان
توقف تعرض و دفع خار به طريق قانوني ،نبايد مبادر به ارتكاا جرم كنيم؛ اما با فرار اخم مورد تعورض ،در واقوع
جلوي تعرض گرفته نمياود؛ بلكه عمالً موجب تجوري متجواوز مويگوردد .اگور دفواع مشوروع را يوك «حوق» بودانيم،
نمي توانيم براي اخم مورد تعرض ،تكليف فرار ايجاد كنيم .بلكه اخم ذي نفع مي تواند در صور تمايول و تووان،
حق دفاع خود را اعمال كند و يا در صور صالح ديد ،از دفاع صرف نظر كرده ،فرار كند .از سوي ديگر ،تكليف فرار
براي اخم مورد تعرض ،نتايج غيرمناقي به دنبال خواهد داات .براي مثال ،اگر يك نفر در وسص اهر اقدام به تهاجم
به افراد متعدد بكند و نيروي انتظامي در دسترس نبااد ،همه ي افراد -كه ممكن است به هزاران نفر نيز برسد -بوا وجوود
امكان دفاع بايد فرار كنند! و معلوم نيست چرا بايد اين افراد مكلف به فرار بااند!ب
بيان عبار «… يا هرگونه وسيله ي آسان تري براي نجا ميسر نبااود» در بنود ج مواده ي  ،123نوه تنهوا بوا فلسوفه ي
وجودي دفاع مشروع منافا دارد ،بلكه با مواد قبل و بعد و روح قانون مجازا اسوالمي نيوز در تعوارض اسوت .واژه ي
«نجا » رهانيدن جان خود اخم را به ذهن تداعي ميكند؛ در حالي كه قانون گذار خود به درسوتي دفواع از عورض و
ناموس و «مال» خود يا «ديگري» را پذيرفته است؛ زيرا هدف اصلي« ،نجا » اخم نيست ،بلكه هودف متوقوف نموودن
تعرض است؛ از اين رو ،بيش تر نويسندگان به تكليف فرار،به ديوده ي ترديود نگريسوتهانود.رك.دكتور صوانعي،1037،
،238-9.دكتر اردبيلي ،232-0 . ،1082،دكتر گلدوزيان،1080،

) 029.

نتيجه گيري
«دفاع مشروع» نه تنها براي تضمين حقوق فردي ،بلكه هم چنوين بوراي تضومين نظوم اجتمواعي ضورور دارد و اجوراي
صحيح آن ميتواند در برقراري نظم و جلوگيري از تعرض به دولتمردان كمك كند .قانون گذار ايران ،اگرچه در قانون
مجازا اسالمي در هر دو مقاع قانون گذاري (سال هاي  1033و  )1036به دفاع مشروع توجه نموده و به ترتيب مواد
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 11و  12و  126الي  103را به اين موضوع اختلا

داده است؛ اما در تدوين مواد مذكور دقت كافي به عمل نياموده

است و در نتيجه ،نقايم زير در آن مشهود است:
 -1بر خي ماالب تكرار اده و موجب تورم غيرالزم مقررا گرديده است و برخي ماالب غيرالزم نيز بيان اده اسوت.
در اراياي كه با تدوين دو ماده ميتوان كليه ي مقررا را تبيين نمود ،هشت ماده به اين مبحث اختلا

يافته است.

 -2در مواردي مقررا ياد اده از نظر مضمون با يكديگر در تعارض هستند.
 -0برخي ماالب نيز از قلم افتادهاند .كه تفليل اين ايرادا در متن تشريح گرديده است.
همچنين اايسته است تمام مقررا مربوط ،در باا قواعد و مقوررا عموومي بيوان اووند .از سووي ديگور ،در حقووق
كيفري ايران ،حق جلوگيري از فرار متهم – كه اقدامي مكمل دفاع مشروع اسوت – بوراي اوهروندان پويش بينوي نشوده
است.
رويه ي قضايي در ارتباط با دفاع مشروع بسيار فقير است .چون احراز دفاع مشروع به سبب پيچيدگي آن نياز به بررسي و
دقت بيش تر ي دارد ،اغلب دادگاهها تمايلي به ورود در مبحث دفاع مشروع ندارند .در بيش تر پرونوده هوايي كوه دفواع
مشروع مارح است ،طرفين از خدما وكالي دادگستري برخوردار نيستند يا برخي از وكال نيز تسلص كافي به مقوررا
ندارند و از اين رو ،اصراري بر اعمال مقررا دفاع مشروع ندارند .در مواردي نيز با وجود استناد وكال به دفاع مشروع،
دادگاه ها با بي توجهي از كنار آن مي گذرند .اين بي توجهي موجب اده است كه نه تنها زواياي تاريك و مبهم دفواع
مشروع از سوي محاكم روان نشود ،بلكه اصل قابليت اعمال و اجراي اين نهاد با ابهه مواجه اود.
بنابراين ،اايسته است قانون گذار به جاي مجموعاً  8ماده اي كه براي تدوين دفاع مشروع اختلا

داده ،با وضوع  2يوا

 0ماده ي كاراناسي اده ضمن پر كردن خالها و نارسايي هاي موجود ،تعارضا و ابهاما را نيز برطرف كند .آخرين
نكته اين كه ضرور و اهميت اعمال و اجراي دفاع مشروع بايد براي دست اندركاران به ويو ه قضوا تبيوين و رواون
اود .در نهايت ،افزايش آگاهي قضا نسبت به مسايل غيرحقوقي از قبيل مباحث روان اناسي و جامعه اناسي نيوز موي
تواند در پذيرش و اجراي دفاع مشروع ماثر واقع اود.
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