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  مطالعات حقوقي مجله 
 )شناسي حقوق جزا و جرمنامه  ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومشماره دوره دوم، 

  

  
 

  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن
  

  **سعيد عبداهللا يار                     ∗∗∗∗محمدابراهيم شمس ناتري

  

         چكيده
يانت تجويز دفاع مشروع بعنوان يك نهاد حقوق كيفري در جهت ص          

اين تجـويز  . باشد  مياز حقوق فرد در معرض تجاوز، امري مسلم و قطعي       

كهن، ريشه در فطرت آدمي داشته و در حال حاضـر در اكثـر     اي    با پيشينه 

به فردي كه جان، آزادي، عرض و يـا مـال او در معـرض               ها    قانونگذاري

ـ        ده تهديدي فوري قرار گرفته، بعنوان امري استثنايي به وي اجـازه داده ش

  . تا در حد ضرورت و در جهت دفع آن از خود واكنش نشان دهد

از ديرباز اين سئوال مطرح بوده است كه مبنا و فلسفه جـواز دفـاع               

طبيعي دانستن دفاع،  : در پاسخ به اين سئوال مباني از قبيل       . مشروع چيست 

دفاع بعنوان نوعي خاص از حالت ضرورت، تجاوز بعنوان عامـل ايجـاد             

ضمن . اع و يا توجيه بر اساس آثار اجتماعي آن مطرح است          كننده حق دف  

بررسي نقاط قوت و ضعف هر يك از اين نظريات و در نظر گرفتن اركان         

توانـد    مـي و شرايط دفاع مشروع، اصل كرامـت انـساني و مقتـضيات آن     

  . مبنايي مناسب براي توجيه حق دفاع محسوب گردد

  
                                                        

  ، )نده مسئولنويس ( پرديس قم دانشگاه تهران جزا و جرم شناسي استاديار گروه حقوق *
                                                                                                        eshams@qc.ut.ac.ir 

 رم شناسي پرديس قم دانشگاه تهراندانشجوي مقطع كارشناسي ارشدحقوق جزاو ج** 

                                                                                               s.ablollahyar@qc.ut.ac.ir 

 7/3/1390:تاريخ پذيرش            5/7/1389 :تاريخ دريافت
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  104  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومدوره دوم، شماره  ،مجله مطالعات حقوقي

  وز، مباني، كرامت انساني دفاع مشروع، دفاع، تجا:  كليديهاي واژه
  

  مقدمه. 1
مختلف تاريخ به هنگام روبرو شدن بـا تجـاوز، بـراي حفـظ     هاي  دوران انسان در

. دانسته و اقدام به دفـع آن نمـوده اسـت    حق خود دفاع را الزم و حيات و دارايي خود
 توان گفت تاريخ آن با  ميو گيرد  ميسرشت انسان سرچشمه از چرا كه چنين واكنشي

 همين ويژگي سبب شده تا. خورده است روي كره خاكي پيوند ريخ حيات بشري برتا

كهن تـرين مـسايل حقـوق     خود يكي از دفاع از جوامع، نهاد حاكميت قانون در پس از
  .جزا محسوب گردد

اي  حقوقي مختلف، از سابقههاي  به رسميت شناختن موضوع دفاع مشروع در نظام  
ايـن اصـل    نيز هاميان بابلي در در حقوق اسالم، روم وچنانكه  .طوالني برخوردار است

يعني دفاع در برابر تجاوز غيرمـشروع تحـت شـرايطي محتـرم و مجـاز اعـالم شـده و         
  .اند دانسته  نميشخص مدافع را در چنين وضعيتي سزاوار سرزنش

عليرغم اجماع بر پذيرش اصل دفاع بعنوان يك اقدام مجـاز در خـصوص مبنـاي                
برخـي از دانـشمندان    .ان نظريه پردازان اختالف نظرهايي وجـود دارد مشروعيت آن مي

درپي تبيين مشروعيت دفاع با در نظر گرفتن فـرد مـدافع، وضـعيت وي حـين دفـاع و        
گروهي  برخي ديگر از طريق تأكيد بر اقدام متجاوز و حقوق مورد حمايت متعلق به او،

  .نمايدمدافع را موجه تلقي مينيز با دخالت دادن عامل سومي به نام جامعه اقدام 
كنـد كـه اوالً، ماهيـت دفـاع     توجه به نكات فوق اين مسأله را در ذهن ايجـاد مـي       

تواند مشروع بويژه از حيث موضوع و اركان آن چيست و ثانياً، بر چه اساسي مدافع مي           
در قبال تجاوز به نفس، عرض و ناموس و يا حتي مال در حد مجروح كردن يـا حتـي                  

د مهاجم از خود دفاع كند، ولو اينكه چه بسا فرد مهاجم در واقع قصد كـشتن           كشتن فر 
يا مجروح كردن مدافع را نداشته است و چگونه قانونگذار در قوانين خود چنين حقـي              

به عبارت ديگر، مسأله اين اسـت  . داندرا براي مدافع قائل شده و رفتار او را قانوني مي          
واردي كه جان يا تن وي و يا ناموس، عـرض و آزادي  كه بر چه مبنايي فرد مدافع در م     

گيرد، حق دفاع و يا بلكه هايي كه مال او مورد تجاوز قرار ميوي و يا حتي در موقعيت     
توان گفت، لزوم صيانت   ميتكليف مقابله با اين تجاوز را دارد؟ كه در پاسخ اوليه به آن
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105  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

ب در مقابل تجاوزي ناروا، اساس و حقوق انساني در قالب اقدام دفاعي متناس از كرامت
  .دهد  ميو مبناي مشروعيت دفاع را تشكيل

در اين نوشتار ضمن بررسي اجمـالي تعريـف، موضـوع، اركـان دفـاع مـشروع و                  
ارائه شده از سوي انديشمندان اين حـوزه در خـصوص مبنـاي دفـاع مـورد            هاي    نظريه

مختلف موضوع را پوشش اي ه كه جنبهاي   ارزيابي قرار خواهد گرفت و در پايان نظريه       
تواند از فراگيـري كـافي در ايـن خـصوص برخـوردار           مي دهد، پيشنهاد خواهد شد كه    

  .باشد
  

   تعريف، موضوع و اركان دفاع مشروع.2
اين قسمت از نوشته اختصاص به شناخت دفـاع مـشروع دارد كـه پـس از ارائـه                   

 مورد مطالعه موضوعان شود تحت عنو  مي، آنچه كه در نتيجه دفاع از آن حمايتتعريف
  آن موضوع بحث اركانقرار خواهد گرفت و در نهايت با بررسي ساختار دفاع مشروع،       

  .باشد مي
  تعريف دفاع مشروع . 1-2

در لغـت نامـه   . دفـاع و مـشروع  : واژه دفاع مشروع از دو جزء تشكيل شده اسـت      
ز دريا، هر چيـز  دفاع يعني موج بزرگ ا    :  اين چنين معنا شده است     "دفاع"دهخدا، واژه   

بزرگ كه بدان مثل وي دفع كرده شود، چيز عظيم و بزرگ كه بدان، ماننـد خـودش را                    
). 9623 :1373دهخـدا،  (دفع كند و همچنين دفاع كردن به معناي رفـع تعـرض اسـت           

دين و : از جمله معاني شرع عبارتند از     . كلمه مشروع نيز از ماده شرع، مشتق شده است        
آييني كه از سوي خداوند، توسط پيـامبران بـر بنـدگان آورده             مذهب، راست و آشكار،     

 ). 2238 :1119ابن منظور، (شده و آشكار كردن راه بوسيله خداوند بر ما 

در ارتباط با دفاع مشروع از سوي قانونگذار تعريفي ارائـه نـشده و تنهـا بـه بيـان              
از حقـوق  برخـي  . شرايط، ذكر موضوعات مورد حمايت و احكام آن اكتفا شـده اسـت        

دانسته اند كـه طـي آن شـخص جرمـي         اي    دانان، دفاع مشروع را ارتكاب فعل مجرمانه      
در نوشتار برخـي، بـه حقـي اعطـائي از     ) 29 :1375عطار، (نمايد   ميديگر را با آن دفع  

و گروهي ديگر نيز آن را بـه  ) همان(سوي قانونگذار در جهت دفع تجاوز تعريف شده         
  انـد   يـت از نفـس خـود يـا ديگـري قلمـداد نمـوده              مثابه يـك تكليـف در جهـت حما        
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  ).473 :عوده، بي تا(
ارائه شده از سوي صاحب نظران و در نظر گرفتن شرايط و       هاي    با بررسي تعريف  
  :توان تعريف زير را پيشنهاد نمود  مياركان مقرر در قانون؛

توانـد در مـوقعيتي       مي دفاع مشروع حقي است قانوني كه شخص با توسل به آن          "
روري و با رفتاري به ظاهر مجرمانه، تجاوزي قريب الوقـوع يـا بالفعـل و نـاروا كـه              ض

  . "نفس، آزادي تن، ناموس، مال او يا ديگري را مورد تهديد قرارداده را دفع نمايد
آيد، در دفاع مشروع با دو موضوع حمايتي و          مي همانگونه كه از تعريف مذكور بر     

بخش حمـايتي دفـاع     .  مواجه خواهيم بود   "انارك" و   "موضوع"ساختاري تحت عنوان    
مشروع، شامل موضوعاتي است كه در پايان يك دفاع موفق، از آن حمايت شده است و 

توان دو ركن دفاع و تجاوز دانست كه در دو بخش بعدي هـر يـك          مي ساختار دفاع را  
  .بطور جداگانه و به اختصار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

 ايت در دفاع مشروع مورد حم  موضوع.2-2

مورد حمايت قانون است     هدف نهايي از دفاع مشروع صيانت از حقوقي است كه         
مختلف حقوقي، رويكردهاي متفاوتي نسبت به محـدوده و موضـوع آن            هاي    و در نظام  

جداي از اشتراكات موجود در زمينه موضوعات مورد حمايت، موضـع هـر      . وجود دارد 
سنن و نوع نگـاه    فراواني متاثر از فرهنگ، آداب ونظام حقوقي در اين خصوص تا حد

  . باشد  ميآن نظام به فرد و اجتماع
دفاع در برابر تعرض نسبت بـه نفـس،   ها    اگر چه در حال حاضر اكثر قانونگذاري      

شـمارند، امـا ايـن      مـي ، عرض و مال را به عنوان يـك حـق مجـاز   )وابستگان (ناموس  
باشد كه اين تكامل و توسعه امروزي حاصـل    ي م حمايت از يك سير تكميلي برخوردار     

بنحـوي كـه امـروزه در بـسياري از     . پيشرفت حـوزه حمايـت از حقـوق فـردي اسـت       
، آزادي تـن،    )وابـستگان (ها به شخص در معرض حمله به نفـس، نـاموس             قانونگذاري

شرف و آبرو و مال اجازه دفع آن داده شده است، تجويز دفاع از ديگـري كـه نيـاز بـه               
  . باشد  مينمايان از اين توسعه موضوعياي  رد، خود جلوهكمك دا

شايد بتوان ادعا كرد نخستين موضوعي از حقوق فردي كه از ابتدا مـورد حمايـت           
قرار گرفته و كسي در آن ترديد نداشته است، دفاع در برابر تعرض به نفس بوده اسـت            

ر از جـان نيـست و     طبيعي است كه براي انسان چيزي ارزشمند ت       ). 133 :1998فلچر،  (
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107  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

. دهـد   مـي همين دفاع از نفس پايه و اساس دفاع مشروع در مقياس امروزي را تـشكيل            
خلقت انسان بر پايه آزادي بعنوان يكي از لوازم زندگي فردي و اجتمـاعي و مـصونيت        
 نسبت به هر گونه محدوديت از قبيل توقيف و حبس غير مجاز، به انسان اين امكـان را        

ردي كه اين حق در معرض تجاوز قرار گرفته است، از خـود واكـنش          دهد تا در موا    مي
نشان داده و آن را دفع نمايد و جز در مواردي كه قانون براي افراد محـدوديتي در نظـر    

  .گرفته، كسي حق ايجاد چنين محدوديتي را نخواهد داشت
باشد و بديهي است      مي  ناموس، شرف و آبرو نيز الزمه حيات اجتماعي هر فردي         

كه در صورت تعرض به اين جنبه از حيات آدمي، فرد بايـد قـادر بـه اسـتفاده از يـك                    
بر خالف دفاع از نفس، . نيروي بازدارنده در جهت دفع آن و جلوگيري از آثار آن باشد       

محدوده تجويز دفاع از اين قسم موضوعات را فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر آن جامعـه              
مي بخـاطر حاكميـت ارزشـهاي الهـي و جايگـاه       چنانكه در حقوق اسال   . تعيين مي كند  

آيـد    ميناموس و شرف در آن و در كنار دفاع از نفس، صحبت از وجوب دفاع به ميان             
هـاي   در حالي كه در بسياري از نظام) 571 :1419 و عالمه حلي،     1422:627طباطبايي،(

  .شود  نميحقوقي چنين اهميتي در قالب يك الزام فردي مشاهده
مايت قانون از حقوق فرد، موضوعي كه در دفاع بيشترين اختالف را       در راستاي ح  

در جهت حمايت قانوني به همراه داشته، تعرض نسبت به مال است، چرا كـه موضـوع       
آن از اهميت كمتري نسبت به ساير موضوعات برخوردار بوده و از سوي ديگـر امكـان    

رض، حمايت آن را بـا ابهـام    جبران در بسياري از موارد، از طريق مراجعه بعدي به متع          
اين ابهام گاه از حيث اصل اقدام دفاعي و گاه ميزان و شدت عمل              . روبرو ساخته است  

تواند در برابر تعرضاتي كه موضوع آنها مال است به دفاع   ميدفاعي است كه آيا شخص
 بپردازد؟ و اينكه اگر پاسخ به اين سؤال مثبت است آيا استفاده از نيروي كـشنده بـراي                

  دفع چنين تعرضاتي مجاز است يا نه؟ 
از جملـه ايـران، اسـتفاده از يـك نيـروي كـشنده تحـت                ها    در برخي قانونگذاري  

.  ق629بنـد ج مـاده   (شرايطي خاص براي دفع متعرض نسبت به مال مجاز اعالم شده     
در حالي كه در برخي ديگر از قانونگذاري هـا، بخـاطر امكـان جبـران آن و عـدم          ) ا. م

  باشــد    مــي ين منــافع، در چنــين موضــوعاتي دفــاع كــشنده ممنــوع      تناســب بــ 
  ). 78 :2007، 1آلبرشت(
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با تبيين موضوعات مورد حمايت در دفاع مشروع، اكنون سوال اين خواهد بود كه           
توان گفت اين موضوعات در معرض تجاوز قـرار گرفتـه اسـت و بـراي                  مي چه زماني 

نشان داد كه در بخش بعدي ضمن بررسي      توان واكنش     مي اقدام حمايتي از آنها چگونه    
  .اركان دفاع مشروع به آن پرداخته خواهد شد

  اركان دفاع مشروع . 3-2
اگر فرايند دفاع مشروع را يك كنش از سوي متجاوز و در مقابل اقـدام دفـاعي را            
واكنشي از سوي مدافع در راستاي دفع حمله بدانيم، در اين صورت در دفاع مشروع با              

ركن اول كه نتيجه آن نقض يكي از حقـوق مـورد            . سي روبرو خواهيم شد   دو ركن اسا  
شود و ركـن دوم در جهـت صـيانت از       مي حمايت قانون است و از آن تعبير به تجاوز        

بـراي اينكـه    .شود  مي گذارد از آن به دفاع ياد       مي حق و بواسطه اثري دفعي كه بر جاي       
ي باشد كـه  هاي كن بايد واجد ويژگياقدام مدافع مشروع تلقي گردد هر يك از اين دو ر        

  . موضوع مورد بررسي قسمت بعد خواهد بود
  تجاوز و شرايط آن . 1-3-2

تجاوز در لغت بمعناي عفو كردن گناه كسي، چشم پوشيدن و اغمـاض كـردن، از            
حد در گذشتن، بگذشتن از چيزي، تخطي، تعدي و بيرون شدن از حد و حـق و عـدل     

و در اصطالح نيز بمعناي خروج از يكي از مقررات          ) 5631 :1373،دهخدا( آمده است   
) اعم از مجازات انتظامي و غيـر آن (جاري كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات       

بطـور خـاص تجـاوز در دفـاع         ). 139: 1387لنگـرودي، (يا سبب اخذ خسارت گـردد       
ز حقوقي مشروع عبارت است از هر گونه اقدام بر ضد ديگري كه نتيجه آن نقض يكي ا

  . شود كه از سوي قانونگذار مورد حمايت قرار گرفته است
ــودن تجــاوز. 1-1-3-2 ــانوني ب در خــصوص شــرايط تجــاوز و خطــر،  : غيرق

صـانعي،  ( حقوقدانان غير قانوني بودن را بعنوان يكي از اوصاف آن قلمـداد كـرده انـد       
گـردد كـه در       مـي  گفته شده است كه دفاع تنها در صورتي مشروع تلقـي          ). 258: 1382

توضيح آنكه برخي از خطرها قـانوني  ). همان( مقابل تجاوزي غير قانوني صورت گيرد    
و مشروع هستند، مثل تاديب فرزند توسط پدر يا انجام عمل جراحي از سـوي پزشـك          

دفاع مشروع تنها  .باشند  ميمجاز براي معالجه فرد و بعضي ديگر از خطرها غير مشروع      
  ). 44: 1375عطار، (رود   مي كه غير مشروع به شماربر ضد خطراتي جايز است
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109  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

رسد مالك براي تجويز دفاع را بايد نـاروا بـودن تجـاوز نـسبت بـه             مي اما به نظر  
توان مـواردي را تـصور كـرد كـه عملـي بـر اسـاس تجـويز               مي مدافع دانست، چرا كه   

ز قانونگذار در موارد خاص قانوني و مشروع محسوب گردد، امـا شـخص مـورد تجـاو     
همچنان مجاز به دفع آن باشد مانند جايي كه شخص مضطر براي رفع حالت اضطرار از 

در چنين حالتي شـخص صـاحب حـق از    . شود  مي خود ناگزير به نقض حقوق ديگري     
حيث قواعد حقوقي، هيچ تكليفي به تحمل و پذيرش اقدام مضطر نخواهد داشت، زيرا             

باشـد، تنهـا ايـن اسـت كـه در صـورت         ميكه مربوط به قاعده ضرورت    اي    داللت ادله 
ارتكاب رفتار غيرقانوني توسط شخص مضطر، اين شخص از تعقيب و مجازات كيفري    

اما اين ادله نافي حقوق ديگران در دفاع از حقوق خويش در مقابل      . در امان خواهد بود   
 بنابراين. باشد  نميتعرضاتي كه از سوي مضطر به جان يا مالشان ممكن است وارد آيد،           

 و حقوق ناشي از آن از جمله حق دفاع و قاعده الضرر در مقابـل           2اطالق قاعده تسليط  
رسد كه مالك ناروا بودن عمـل    ميدر نتيجه به نظر. تعرضات مضطر كماكان باقي است 

نسبت به فرد در معرض خطر، عنواني مناسب تر بـراي ايـن شـرط از تجـاوز و ايجـاد        
 . كننده حق دفاع براي وي خواهد بود

قريب الوقوع يا فعلي بودن تجاوز : قريب الوقوع يا فعلي بودن تجاوز    . 2-1-3-2
و هـم در عبـارات   ) 61مـاده  (نيز شرط ديگري است كه هم در قانون مجازات اسالمي        

 و 264: 1387نوربهـا،  (خـورد    مـي حقوقدانان بعنوان يكي از شرايط تجـاوز بـه چـشم        
ز به حدي به فرد نزديك شده است كه براي    بدين معنا كه تجاو   ). 342: 1380شامبياتي،  

  ). 133: 1998فلچر، (باشد   نميحفظ حقوق و منافع، ديگر هيچ تاخيري در دفاع جايز
شود، در اصل پذيرش چنين شرطي    مي با توجه به هدفي كه در دفاع مشروع دنبال        

 چـرا كـه دفـاع مـشروع    . يعني قريب الوقوع يا فعلي بودن تجاوز ترديدي وجود نـدارد     
بعنوان امري استثنايي، براي پاسخ به جرمي كه قبال اتفاق افتاده بدليل امكان پيگيري آن               

شود، حال آنكه در   مياز طريق قانوني مجاز نخواهد بود و چنين اقدامي انتقام محسوب     
از سـوي ديگـر بـراي       ). 231: 1376محـسني،   ( قوانين جايي براي انتقام وجود نـدارد        

كند قانون مداخله قواي تاميني را پـيش بينـي      مي ص را تهديد  تجاوزي كه در آينده شخ    
در نتيجه تنهـا در مقابـل   . نموده و اجازه هر نوع اقدام خودسرانه را از افراد گرفته است      

  .شود  ميتجاوز قريب الوقوع و فعلي اقدام مدافع براي دفاع مشروع قلمداد
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وع بـودن تجـاوز     در حقوق اسالمي، احـراز قـصد متجـاوز را معيـار قريـب الوقـ               
و صرف احتمال را ناكافي و اقدام ابتـدائي را بعنـوان    ) 345: ق1416طوسي،  (اند   دانسته

اما اين دسته نحوه احراز قـصد       ). 422: ق1428خويي،  (دانند    نمي دفع پيشدستانه، مجاز  
را به سكوت واگذار نموده اند و تنها به ذكر چند مصداق از چنـين تجـاوزي از جملـه          

نجفي، (، ورود به قهر و غلبه و يا ورود به حريم بدون اذن اكتفا نموده اند كشيدن سالح
دهد كه ضـابطه فقهـا        مي ذكر اين مصاديق نشان   ). 171: 1364 و خوانساري،  583: بي تا 

براي احراز قريب الوقوع بودن وجود داليل عيني و منطقي بر اينكه فـرد بـزودي مـورد     
باشد كه مدافع ظن غالب به حملـه  اي  ايد بگونهحمله قرار خواهد گرفت و اين داليل ب       

پيدا كند و منطقي است كه در چنين حالتي به فرد اجـازه دفـاع داده شـود تـا از وقـوع        
  . حمله جلوگيري بعمل آورد

 دفاع و شرايط آن . 2-3-2

اقدام فرد در كنار زدن حالت تهديد كننده كه نتيجه آن صـيانت از حقـوق فـرد در     
شكل گيري تجاوز با شرايطي كه در باال ذكر . توان دفاع ناميد ا مي معرض تهديد است ر   

همانگونـه كـه   . شد، موجد حق دفاع و واكنش از سوي فرد در معرض آن خواهد بـود              
براي اطالق تجاوز به يك عمل وجود خصوصياتي الزم است، اقدام دفاعي نيز اقـدامي             

اوز مجـاز بـه هـر اقـدامي     مطلق و بي قيد و شرط نخواهد بود و مدافع براي دفـع تجـ            
  .نيست

براي ايجاد يك توازن منطقي بين تجاوز شكل گرفته و واكنشي كه از سـوي فـرد                 
گيرد، در وهله اول احـراز ضـرورت اقـدام دفـاعي              مي براي حفظ حقوق خود صورت    

 بعنوان تنها راه دفع تجاوز و در وهله دوم، وجـود تناسـب بـين آن دو ضـروري بنظـر                  
راي اطالق دفاع مشروع به يك عمـل، وجـود دو شـرط ضـرورت و          در نتيجه ب  . آيد مي

  . تناسب الزم است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت
براي آنكه فرد بتوانـد از مقـررات كيفيـات موجهـه و             :  ضرورت دفاع  .1-2-3-2

عدم مسئوليت استفاده نمايد، بايد دفاع ضروري و تنها چاره براي رهايي از مهلكه باشد     
يعني ارتكاب فعلي كه در شرايط عادي جرم است، تنها وسـيله      ). 241: 1376محسني،  (

  . رهايي او از حمله باشد، در غير اين صورت، دفاع مشروع مصداق پيدا نخواهد كرد
شرط ضرورت، ارتباط بسيار نزديكي با قريب الوقوع يا فعلـي بـودن تجـاوز دارد              
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111  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

 كه دفـاع بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال و                بدين معنا ). 341: 2007،  3اليوت و كوئين  (
موقعيت متجاوز نسبت به مدافع تنها در جايي ضروري است كه حمله تهديد كننده بـه                
مرحله قريب الوقوع يا فعليت رسيده باشد و در واقع اين دو شرط كه يكي مربـوط بـه          

قق توان دو روي يك سكه دانست كه با تح     مي تجاوز و ديگري مربوط به دفاع است را       
  . شود  ميشرط قريب الوقوع يا فعليت حمله، ضرورت دفاع نيز محقق

 بطـور   1304اگرچه در قانون مجازات اسالمي بر خالف قانون مجـازات عمـومي             
توسل به قواي دولتي «صريح شرط ضرورت ذكر نشده است، اما همانطور كه از عبارت  
 رفـع تجـاوز و خطـر    بدون فوت وقت عمال ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در          

آيد، اقدام مدافع در دفع بايد تنها راه رهايي او از اقـدام متجـاوز      مي بر» موثر واقع نشود  
بنابراين اگر راه ديگري از جمله امكان مداخله قواي مذكور باشـد وجهـي بـراي               . باشد

  . اقدام فرد نخواهد بود
 بيـان شـده     شرط ديگري كـه بـراي دفـاع       : تناسب بين دفاع و تجاوز    . 2-2-3-2

باشد بدين معنا كه بين منافع متضاد، يعني منافعي           مي است، شرط تناسب دفاع با تجاوز     
كه در نتيجه حمله به خطر افتاده و منافعي كه در راستاي دفاع از بين رفتـه، الزم اسـت      

و مدافع بايد در پاسخ به تجـاوز بـا توجـه بـه     ) 577: 2005فلچر، (تناسب برقرار باشد   
: 1987، 4كالركـسون ( وال، پاسخي متناسب و معقول از خـود نـشان دهـد      اوضاع و اح  

80.(  
بـه عبـارت ديگـر،    . توان نتيجه شرط ضرورت و مكمل آن دانست  مي اين شرط را  

پس از احراز ضرورت اصل عمل دفاعي، اين سوال مطرح خواهد شد كـه، آيـا شـدت             
ارد شود تناسب داشته عمل مدافع با ضرري كه احتمال داشت در نتيجه تجاوز به وي و         

تـوان از دو جنبـه مـورد       مـي  است يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال مفهـوم تناسـب را            
  .  تناسب بين ابزارها و وسايل-2 تناسب بين منافع مورد تهديد -1. بررسي قرار داد

بدين معنا كه بين منافعي كه در نتيجه تجاوز به   : تناسب بين منافع مورد تهديد     -1
رود الزم اسـت    مـي  است و آن ميزاني از منافع كه در اثر فعل دفاعي از بين            خطر افتاده 

هاي  بر همين اساس و در برخي از نظام    ). 136: 1998فلچر،  (تناسب وجود داشته باشد     
شود، امكان توسل به دفاع كـشنده وجـود           مي حقوقي، در حمالتي كه متوجه اموال فرد      

رود   مياز بينها  در نتيجه اين دست از حملهنخواهد داشت، چرا كه حداكثر منفعتي كه  
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اما نتيجه دفاع كشنده، محروم شدن فـرد از حـق حيـات اسـت و در نتيجـه                . مال است 
  ).همان(كشتن مهاجم در چنين حاالتي نا متناسب خواهد بود 

به اين برداشت از شرط تناسب اين ايراد وارد است كه در بـسياري از مـوارد، نـه            
بلكه براي شخص حمله كننده نيز، ميزان منفعتي كه در نتيجه حمله از            تنها براي مدافع،    

باشد تا اينكه دفاع به تناسب آن صـورت گيـرد       نمي بين خواهد رفت معلوم و مشخص     
از سوي ديگر در برابر برخي از حملـه هـا، بـراي رفـع خطـري        ). 200: 1357پيماني،  (

بنـابراين  . وز ممكن نخواهد بودآيد كه بدون آن دفع تجا   مي كوچك، اقدام شديدي الزم   
چنين برداشتي از شرط تناسب دفاع، مغـاير بـا مبنـاي دفـاع مـشروع بـوده و موجـب                     

  .باشد  ميمحدوديت در دفاع از حقوق افراد در معرض حمله
تناسـب گـاه بـه هماننـدي آالت و ابـزاري كـه            : تناسب بين ابزارها و وسايل     -2

ر اين حالت دفاع در صورتي متناسب با حمله        شود و د    مي برند اطالق   مي طرفين به كار  
است كه طرفين در جريان دفاع مشروع از سالح و ابزاري شبيه يـا در حكـم شـبيه بـه             

  .يكديگر استفاده نمايند
يكي از شعب ديوان عالي كشور در رأي خود در اين خـصوص، همـين معيـار را                

دفـاع در صـورتي     « : اشتهبراي احراز تناسب دفاع با حمله معتبر دانسته است و مقرر د           
متناسب با حمله است كه طرفين سالحي شبيه به يكديگر يا در حكم شبيه به يكـديگر                

  .5»بدين معني كه هر دو چوب يا اسلحه و يا آلت مشابه داشته باشند. داشته باشند
 با در نظر گرفتن هدف مدافع در دفاع مشروع كه دفـع حملـه نـاروا در شـرايطي            

ن معياري مغاير با آن و نتيجه آن قرار دادن مدافع در تنگناي ايجـاد  باشد، چني   مي خاص
غافل از اينكه در دفاع بـا دو فـرد بـا اهـداف متـضاد       . باشد  مي تناسب ابزاري با مهاجم   

روبرو هستيم، متجاوزي كه نتيجه اقدام او در صورت موفقيت، نقـض حقـوق حمايـت       
رت غلبه و دفع، شرايط را به حالت شده از سوي قانون خواهد بود و مدافعي كه در صو

در . اوليه قبل از تجاوز بازگردانده و در اين بين، نوع سالح و وسيله دفاع اهميتي ندارد             
نتيجه هر نوع شرط انگاري در اين زمينه بايد در راستاي حمايت از چنين فـردي باشـد    

  . نه ايجاد محدوديت بر سر راه دفع متجاوز
شرط تناسب در حقوق عرفي، در حقوق اسالمي بـراي    با توجه به نارسايي مفهوم      

تكميل شرط ضرورت، تدريجي بودن مراحل دفـاع پـيش بينـي شـده اسـت و فقهـاي                   
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اسالمي بر اين عقيده اند كه بايد دفاع از اقدامات آسان و داراي زيان كمتر شروع گردد             
 و 189: بي تاحلي، ( و بعد از انجام هر مرحله، به مرحله سخت و زيانبارتر روي آورد         

باشد كه نتوان رعايـت ترتيـب       اي    مگر اينكه وضعيت به گونه    ). 49: ق1425شهيدثاني،  
  ). 448: خميني، بي تا(مراحل را كرد 

بنابراين رعايت تدريج مراحل، در تكميل شرط ضرورت دفاع، شرطي هماهنگ با            
ا حفظ مباني و اهداف دفاع مشروع است و ضمن رعايت حقوق فرد در معرض حمله، ب

  . باشد  ميويژگي بازدارنده بودن دفاع، تامين كننده مصالح اجتماع نيز
پس از بررسي تعريف، موضوع و اركان دفاع مشروع، اكنون و در پاسـخ بـه ايـن                  

شود، در فصل بعد و بـه    ميسوال كه مبناي دفاع مشروع چيست و چرا حق دفاع ايجاد      
  . تفصيل به آن پرداخته خواهد شد

  

  رويكردهاي فلسفي دفاع مشروعمباني و. 3

در ارتباط با مباني تجويز دفاع، نظرات مختلفي ارائه شده است كه در سه رويكرد                
نظر گروهي معطوف به فعل دفاعي و در مقابل كـساني           . باشند  مي كلي قابل دسته بندي   

است كه اساس مشروعيت را بر فعل متجاوز قرار داده اند و در دسته سوم نظرياتي قابل 
رح است كه با در نظر گرفتن عنصر سومي به نام اجتمـاع، در پـي تبيـين مـشروعيت         ط

  . برآمده اند كه به هر يك از آنها در قالب سه مبحث خواهيم پرداخت
  ناظر به عمل دفاعي هاي  رويكرد. 1-3

هـاي   گيرد كه با در نظر گرفتن ويژگي  ميدر اين مبحث نظرياتي مورد بررسي قرار 
ز اركان دفاع مشروع يعني عمـل دفـاعي، مـشروعيت دفـاع را توجيـه      موجود در يكي ا  

  . دهند  مينموده و به فرد حق دفاع
  نظريه دفاع بعنوان يك حق طبيعي . 1-1-3

مي توان ادعا كرد كه قديمي ترين ديدگاه در باب مـشروعيت دفـاع، نظريـه حـق                 
 در نخـستين    6رونطبق منابع موجود اين نظريه در ابتدا از سـوي سيـس           . باشد  مي طبيعي

 قـوانين در مقابـل نبـرد آزمـائي و پرخاشـگري خـاموش         « سده قبل از ميالد با عبارت       
  ). 227: 1385علي آبادي، (بيان شده است » شود  مي

توان به دو دسـته تقـسيم       مي ، حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه       7طبق تقسيم هارت  
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اسـت و حقـي كـه بـدون         حقي كه موجوديت آن ناشي از يك عمل ارادي انسان           . كرد
حق اول را كه ناظر است به روابط يك فرد با         . دخالت انساني هست و موجوديت دارد     

همچون قرارداد خريد و فروش بين دو نفر كه براي . نامد  ميافراد ديگر، حق اختصاصي
شود و دسـته ديگـر كـه همـه افـراد اجتمـاع از آن                  مي هر يك از طرفين حقوقي ايجاد     

نامد و حقي است كه بـه صـرف انـسان بـودن بـراي           مي را حق عمومي  مند هستند    بهره
مانند حق (شود و چون كه هيچ كس در بوجود آمدن آن دست نداشته        مي انسان حاصل 

  ). 154 و62: 1381موحد،(شود   ميحق طبيعي ناميده) حيات
در . اساس اين نظريه بر حق حيات مدافع به عنوان يك حق طبيعي اسـتوار اسـت             

 مهم ترين و بلكه تنها اصل حقوق طبيعي، حق صيانت از نفس است و هـيچ      8زنگاه هاب 
هر كسي حق دارد كه قدرت خـويش را بـراي حفـظ جـان     . كس در بند ديگري نيست   

در نتيجـه  ). 160: 1385هـابز،  (خود به كار گيرد و از هر وسيله در اين راه استفاده كند        
حفـظ  اي  راسـت كـه طبيعـي اسـت بـر      انسان اجازه اعمال حق دفاع را به اين خاطر دا         

   .خودش به بهترين نحو ممكن اقدام كند و اين اجازه از طبيعت انسان گرفته شده است
اينكه انسان در ادوار و جوامع مختلف به هنگام روبرو شدن با حمله و اعمال غير                

اين باشد، چرا كه   ميعادالنه به دفاع از خود پرداخته، بواسطه همين ويژگي طبيعي بودن
در نتيجه  . شود  نمي حق بازگوي نظم طبيعي است و در چارچوب زمان و مكان محدود           

صورت موضوعه اين حق نيز در جهت تأسيس نيست، بلكه تنها در مسير بـه رسـميت               
  . باشد  ميشناختن و ارائه راهكارهاي مناسب اعمال آن در مقابل متجاوزان

ا بخـشي ازحقـوق انـسان را    باتوجه به محدوده حقوق طبيعـي، ايـن رويكـرد تنهـ     
آن دسته از حقوقي كه جنبه طبيعي داشته و نسبت به اموال، بـه عقيـده         . كند  مي حمايت

). 227: 1385علـي آبـادي،   (داننـد، كـافي نيـست      نميآنهايي كه مالكيت را حق طبيعي     
شـود    ميحقيقت اين است كه برطبق اين توجيه، دفاع وصف حقي را كه از آن حمايت      

گيرد، بنابراين هرگاه اين حق از حقوق طبيعي باشد، دفاع هم حقـي طبيعـي          مي به خود 
مانند (شود از حقوق طبيعي فرد مدافع نباشد          مي است ولي چنانچه حقي كه از آن دفاع       

بـا  ). 331: 1384باهري،(، دفاع از آن موجه نخواهد بود )مقابله با حمله نسبت به عرض 
گيرد، ايـن    مييگري غير از حيات را نيز در برتوجه به اينكه دفاع مشروع، موضوعات د  

  .باشد  نمينظريه از فراگيري كافي براي توجيه حق دفاع برخوردار
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  نظريه ضرورت عمل دفاعي . 2-1-3
ــا    ــذاري ه ــي از قانونگ ــود در برخ ــاع از خ ــستين دف ــورت نخ ــده 9ص ــان كنن  بي

در اين .  بوده استي براي مدافع در هنگام مقابله با يك حمله غير عادالنه هاي  محدوديت
خشونت سـتيز مـسيحيت، دفـاع مـشروع جايگـاه اصـلي و       هاي    مقررات متاثر از آموزه   

استقالل خود را به عنوان يك حق از دست داده و تنها در قالب يك حالت ضرورت به      
بايـست از    مـي شد،  ميچنانچه كسي در چنين وضعيتي مرتكب قتل   . شد  مي آن نگريسته 

مجرمي شايسته رأفت است، تقاضـاي عفـو نمايـد و هـر وقـت              پادشاه بدين عنوان كه     
شـد    مـي شـد درخواسـت عفـو مـدافع قاتـل پذيرفتـه        مـي ضرورت دفاع از نفس ثابت    

  ).34: 1378عطار،(
 تنهـا يـك حالـت از دفـاع          16تحت تأثير چنين مبنايي، در حقوق كامن ال تا قرن           

اردي كاربرد داشت كـه  مشروع يعني دفاع از نفس به رسميت شناخته شده بود و در مو       
مدافع تا جايي كه امكان داشت كوتاه آمده اما از سر ناچاري از خود دفاع كـرده اسـت                

  ).131: 1998 فلچر،(
ي بخشودگي متهم همگام با ضرورت به عنوان يك عـذر بـود،            هاي  در چنين حالت  

اشـي از  شد اما اين عفو بر روي سـاير آثـار تبعـي ن     مياگر چه مدافع از مجازات معاف  
. بـي تـأثير بـود     ) دفاع(جرم همچون مصادره اموال مدافع و ضبط وسايل ارتكاب جرم           

همچنين در چنين مواردي بر مدافع الزم بود تا ضرورت كشتن متجـاوز را بـراي رفـع                  
 . خطر ثابت كند

 باشد زيرا، كسي كه در حالـت ضـرورت مرتكـب جـرم              نمي اين نظريه قابل قبول   
ه شخص ثالث بي گناهي كه تاثيري در ايجاد خطـر نداشـته             شود براي نجات خود ب     مي

اما در دفاع مشروع عمل مدافع متوجه به همان كسي است كه ايجاد خطر              . زند  مي ضرر
  ). 18: 1344گارو، (كرده و لذا دفاع با حالت ضرورت فرق دارد 

چشم پوشي از حقوق مدافع و ايجاد موانعي جدي بر سر راه دفاع از خود در برابر 
مهاجمي كه ضمن ناديده گرفتن حقوق ديگران و تجاوز به آن در شـرايطي كـه جامعـه        

غير واقع بينانه اي    قادر به حمايت از حقوق شهروندان خود نيست، از اين نظريه، نظريه           
. و افراطي ساخته است كه پذيرش آن موجب ترويج پرخاشگري در جامعه خواهد شد             

د كه از يك طرف تحـت تـأثير تـرس ناشـي از           زيرا مهاجم با مدافعي روبرو خواهد ش      
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حمله است و از سوي ديگر در صورت موفقيت در دفع آن بايد در پي رفع آثـار عمـل         
  . دفاعي باشد

  نظريه عمل دفاعي تحت تاثير اكراه ناشي از تهديد. 3-1-3
دانند و معتقدند كـسي كـه از          مي گروهي مبناي مشروعيت را اكراه ناشي از تهديد       

در . گيـرد   مـي شود به طور ذهني مورد تهديد قـرار    مي  با يك حمله روبرو    سوي مهاجم 
 بـه زودي  -اگر اقـدام نكـنم   «: اين حالت بنا به گفته هابز شخص با خود خواهد گفت         

 شـايد در  -]و با دفاع خود مهاجم را بكشم [ خواهم مرد؛ اگر اقدام كنم       ]توسط مهاجم [
در نتيجـه فـرد گزينـه اول را         ). 37: 2006،  10سانگرو(»  بميرم ]در نتيجه مجازات  [آينده  

 گفته انـد يـك      12 و هولمز  11شود و همانطور كه بنتام      مي كند و مرتكب جرم     مي انتخاب
ي ادامه حيات خود را انتخاب خواهد كرد، اگر چه    هاي  شخص هميشه در چنين موقعيت    

  ).همان(اين انتخاب منجر به گرفتن حيات از ديگري شود 
 دگاه بر وضـعيت روانـي كـسي كـه مـورد حملـه قـرار گرفتـه            نقطه تمركز اين دي   

باشد، در جايي كه ضمن يك اختالل رواني كه از سوي مهاجم به وي تحميل شـده                 مي
طبق . جز كشتن مهاجم ندارداي  است به علت هيجان و عدم تسلط بر اعمال خود چاره   

هـيچ دليـل و     اين ديدگاه اگر چه مدافع از نظر اخالقي مقصر است، امـا مجـازات وي                
ندارد و جامعه به همين دليل مدافع را براي عملي كـه انجـام داده از مجـازات             اي    فايده
  .كند  ميمعاف

اولين انتقادي كه به اين نظريه وارد است اينكه، با پذيرش ايـن مبنـا، شـخص بـه                 
علت اختالل در اراده و ايجاد هيجان، در مقابل اقـدامات قـانوني مـامورين دولتـي نيـز        

بعالوه اينكه در چنين حالتي از      ). 39: 1357پيماني،  ( عكس العمل خواهد داشت      مجوز
توان انتظار داشت كه شرط تدريج مراتب دفاع را در اقـدامات دفـاعي خـود          نمي مدافع

رعايت كند، بلكه فرد بعلت عدم كنترل كافي بر اعمال خود مجاز به انجـام شـديدترين      
  . با حمله خواهد بودواكنش در همان مرحله اول و مواجهه 

به نظريه اكراه ناشي از تهديد اين اشكال نيز وارد است كـه در بـسياري از مـوارد               
مثل موقعيتي كه خطر تهديدكننده اندك و ناچيز اسـت، فـردي كـه مـورد تهديـد قـرار           
 گرفته، آزادي اراده خـود را از دسـت نـداده و حتـي بـا تـدبير و اطمينـان بـه دفـع آن            

 .اين در چنين مواردي توجيهي براي اقدام به دفاع وجود نخواهد داشتبناير. پردازد مي
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  رويكردهاي ناظر به فعل مهاجم . 2-3
تجاوز بعنوان عامل به فعليت رساندن حق دفاع، از اين حيث كه طرف ديگر را به              

بعنوان مبناي مشروعيت دفاع در نظـر گرفتـه     ها    كند در برخي از نظريه      مي واكنش وادار 
شود نقش فعـال    ها    آنچه كه ممكن است موجب تقويت اين دست از نظريه         . شده است 

چرا كه تـا وقتـي تجـاوزي شـكل نگيـرد        . باشد  مي تجاوز در ايجاد فرايند دفاع مشروع     
توانـد    مـي اساساً موقعي براي دفاع وجود نخواهد داشت، لذا همين نقش تعيـين كننـده        

  . مبنايي مناسب براي مشروعيت دفاع قلمداد شود
  نظريه تجاوز به عنوان عامل اصلي . 1-2-3

 كانون توجه برخي از نظريات براي مشروعيت بخـشيدن بـه دفـاع، ركـن تجـاوز                
در . باشد و شارحين آنها در پي يافتن علت مشروعيت دفاع، در فعل متجاوز بوده اند مي

اين دست از نظريات، آنچه مبناي دفاع مشروع است، حق مدافع بر جان، عرض و مال                 
سازد، قابليت سرزنش مهـاجم و مـسئوليت      مي باشد و عاملي كه دفاع را مباح        نمي دخو

  . اخالقي او بخاطر ايجاد حمله است
 مطرح شده است چنين آمـده كـه      13كه از سوي منتاگيو   ها    طبق يكي از اين ديدگاه    

كنـد، انتخـاب بـين      ميشخص متجاوز با تجاوز خود يك حق انتخاب به مدافع تحميل        
 و حيات متجاوز و از نظر اخالقي موجه اين است كه در اين تحميل، حيات حيات خود

وقتي متجاوز با تجاوز خود مـوقعيتي را    ). 86: 2006سانگرو،  (متجاوز را ناديده بگيريم     
گيـرد، از نظـر      مـي  كند كه حيات يكي از طرفين در معرض از بين رفتن قـرار              مي ايجاد

 ايجاد موقعيت ناديده گرفتـه شـود و حيـات    اخالقي توجيه پذير است كه زندگي عامل    
  .فردي كه در بوجود آمدن موقعيت نقشي نداشته است را حفظ كنيم

ايرادي كه به اين نظريه وارد است اينكه با پذيرش چنين مبنـايي، ضـمن محـدود                 
موجد حق دفاع نخواهد شد و فرد تنها در مقابـل  ها    كردن دفاع مشروع، برخي از حمله     

در . هاجم از نظر اخالقي قابل سرزنش است، حق دفاع خواهـد داشـت       ي كه م  هاي  حمله
نتيجه دفاع در مقابل مهاجم فاقد مسئوليت اخالقي مانند كودك يا مجنون، مجاز نخواهد 

  . بود
اين نظريه همانگونه كه موجب محدوديت دامنه دفاع مشروع نسبت به افراد فاقـد              

ي كـه حتـي بـه    هـاي  ر مقابل حملهشود، سبب گسترش حق دفاع د    مي مسئوليت اخالقي 
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توضيح اينكه، اگر مهاجم، از نظر ذهنـي  . شود  ميمرحله قريب الوقوع نيز نرسيده است،   
قصد حمله داشته باشد اما هنوز به مرحله فعليت نرسيده باشد، بدليل قابليـت سـرزنش      

در حـالي كـه اكنـون هـيچ نظـام        . اخالقي وي، براي مدافع حق دفاع ايجاد خواهد شد        
   .داند  نميوقي، حمله پيشدستانه را بر اساس قابليت سرزنش اخالقي مدافع مجازحق

  نظريه تجاوز به مثابه رضايت . 2-2-3
اند بر رضايت متجاوز نسبت به نتـايج        برخي نيز توجيه دفاع مشروع را مبتني كرده       

طبـق ايـن    .كه آن نتايج ناشي از پاسخ مدافع بـه تجـاوز بـوده اسـت              ) تجاوز(رفتارش  
 مطرح كرده است توجيه دفاع مشروع مبتني است بر رضـايت متجـاوز     14يدگاه كه نينو  د

اين نتايج مشتمل بر هر واكنشي خواهد بود        ). 88: همان(نسبت به نتايج عادي رفتارش      
كه از سوي مدافع انجام شود، اين واكنش گاه يك دفع ساده همچـون سـر دادن فريـاد                 

يعني متجـاوز بـا فعـل خـود بـه طـور       .  كشتناست و گاهي نيز شديدترين پاسخ يعني      
  . در مقام دفاع رضايت داده استها  ضمني به مدافع نسبت به همه اين پاسخ

ايرادي كه به اين نظريه وارد است اينكه، از يك سو در مواردي كه مهاجم نـسبت           
به نتايج رفتارش آگاهي و شناخت كافي ندارد، مانند جايي كه مهاجم فردي فاقد اهليت 

ست يا در مقابل حمله ناشي از مسلوب االرادگي، مبنـايي بـراي توجيـه عمـل مـدافع                  ا
توان اقدام مهاجم را حمل بـر    نمييهاي  وجود نخواهد داشت چرا كه در چنين وضعيت       

رضايت وي گرفت و با نبودن رضا در مهاجم نـسبت بـه عمـل مـدافع، فـردي كـه در             
  .حقوق خود نخواهد بودمعرض تجاوز قرار گرفته است قادر به دفاع از 

از سوي ديگر، با توجه به اينكه عمل مدافع ظاهري مجرمانه دارد و بر طبق اصول             
حاكم بر حقوق كيفري، رضايت بزه ديده در بخش قابل توجهي از جرايم عليه اشخاص 

در . شـود   نمـي تاثيري در ماهيت عمل مجرمانه ندارد و موجب مشروعيت فعـل مـدافع         
 نظريه را مبنايي صحيح و مطابق با ضوابط براي توجيه عمل مـدافع              توان اين   نمي نتيجه

   .دانست
در عين حال اين نظريه از حيث محتوا، ارتباط نزديكي با قاعـده اقـدام در حقـوق       

بر رضايت مهاجم به اي  اسالمي دارد، با اين تفاوت كه نظريه مذكور نفس اقدام را اماره       
 در قاعده اقدام، اقدام به فعل براي تحمـل آثـار        اما. آثار بعدي تهاجم خود دانسته است     

كند و نيازي به احراز رضايت در آن نيست و به صرف شكل گيري   ميبعدي آن كفايت  
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119  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

براساس اين قاعده؛ هرگـاه شخـصي بـا         «. تجاوز، حق دفاع براي فرد ايجاد خواهد شد       
او گـردد،  توجه و آگاهي، عملي را انجام دهد كه موجب ورود زيان توسط ديگران بـه              

محقق دامـاد،  (» وارد كننده زيان، كه شخص ديگري است، مسئول خسارت نخواهد بود     
1388 :221.(  

باشد   ميبا توجه به اينكه يكي از شرايط قاعده اقدام، انجام عمل با توجه و آگاهي           
لذا در مواردي كه اقدام متجاوز بر اساس توجه و آگاهي صورت نگرفته باشد، دفاع در               

مجاز محسوب نخواهد شد، مانند جايي كه عامل تجاوز بخاطر مـستي نـسبت   مقابل آن   
اين در حالي است كه بر اساس متـون فقهـي         . به رفتار خود توجه و آگاهي كافي ندارد       

ميان مهاجمي كه عمل او از روي توجـه و آگـاهي صـورت گرفتـه و غيـر آن تفـاوتي                  
 اگر مـدافع در مقـام دفـاع از         ...«: شود و ضمن تجويز حق دفاع مقرر شده         نمي مشاهده

: 1389فخـرالمحققين،  (» برساند مال يا خـون وي هـدر اسـت   اي  خود به مهاجم صدمه 
  ). 649:  و فاضل هندي، بي تا546

   رويكردهاي ناظر به دفاع و اجتماع .3-3
عدم توانايي جامعه در ايفاي نقش حمايتي خود نسبت به شهروندان در وضـعيت               

شود، برخي را   ميد اجتماعي كه در نتيجه دفع تجاوز حاصل      خاص دفاع مشروع و فواي    
برآن داشته است تا مشروعيت دفاع را بر پايه ارتباط آن با جامعه استوار سازند و از اين 

مختلف اين ارتباط بعنوان مبناي مـشروعيت دفـاع مطمـح نظـر قـرار       هاي    رهگذر جنبه 
  . گرفته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

  نظريه تجاوز و نقش حمايتي اجتماع  .1-3-3
برخي از نظريات ارائه شده با در نظر گرفتن وضعيتي كـه جامعـه ديگـر قـادر بـه           
انجام وظيفه حمايتي خود در قبال شـهروندان از طريـق تـأمين امنيـت آنهـا در مقابـل                    

خـود  دهد تا با اقدام       مي ، به فرد اين اختيار را     )نقش پيشيني جامعه  (باشد    نمي تعرضات
   .به نمايندگي از طرف جامعه مهاجم را دفع نمايد

ي را تصور كرد كه قواي عمومي كه مسئوليت اصلي دفـاع از             هاي  مي توان وضعيت  
ماند و در   ميشهروندان را بر عهده دارند تحت شرايطي خاص، از دخالت در امر عاجز      

  ). 45: 1378ر،عطا(چنين وضعيتي الزم است كه به افراد حق دفاع از خود داده شود 
  نيز دفاع مشروع را بر اساس نظريه خود يعنـي قـرارداد اجتمـاعي توجيـه       15روسو
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  120  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومدوره دوم، شماره  ،مجله مطالعات حقوقي

 ظهور يافت، در موقـع حملـه نامـشروع پيمـان            18طبق اين ديدگاه كه در قرن       . كند مي
اجتماعي كه بر اساس آن انسان حقوق خود از جمله حق دفاع را به جامعه واگذار كرده 

گـردد، در نتيجـه     مـي  انسان به حالت طبيعي قبل از قرارداد بـر        غير قابل اعمال است و      
  ). 228: 1385علي آبادي، (مجاز است كه اعمال حق نمايد 

اگرچه با پيشرفت و گسترش جوامع، جامعه عهده دار تأمين و جلوگيري از تعدي         
به شهروندان شده است، اما ناديده گرفتن حقوق فردي و تبيين مشروعيت دفاع تنهـا از     

ريق غير قابل اعمال بودن قرارداد فرد با اجتماع، موجب انحراف اصل دفـاع گرديـده               ط
 است و اين انحراف ناشي از موهوم و فـرض بـودن اسـاس نظريـه قـرارداد اجتمـاعي              

چرا كه انتقال حقوق افراد از طريق قرارداد بـه اجتمـاع بـيش از يـك                ). همان(باشد   مي
از سـوي  . ها از طريق فرض امكان پذير استفرض نيست و برگشت آن به مدافع نيز تن    

ديگر نتيجه اين نظريه تبديل دفاع به يك وظيفه خواهد بود زيرا طبـق قـرارداد فرضـي،      
جامعه موظف به دفاع از افراد است و با انتقال آن به مدافع وجه الزامي دفـاع همچنـان           

باشد و هـيچ    مياوزباقي خواهد ماند، در حالي كه فرد مخير به دفاع و يا تحمل آثار تج  
  . الزامي به اقدام دفاعي ندارد

  نظريه دفاع و مجازات متجاوز . 2-3-3
 نيز بـر اسـاس   16در راستاي توجيه دفاع با ايجاد ارتباط بين مدافع و جامعه، كارارا    

و مجـازات   ) واكـنش پـسيني جامعـه     (نقش ديگر جامعه يعني برخورد پـس از تجـاوز           
عيت دفاع مشروع حق جامعه در كيفـر دادن بزهكـار         متجاوزين، معتقد است كه در وض     

  ).44: 1378عطار، (شود   ميمنتفي
اين نظريه نيز به نحوي تحت تأثير نظريه قرارداد اجتماعي روسو اسـت، چـرا كـه         

در جايي كه اجـراي ايـن       . كيفر بزهكاران بر اساس قرارداد به جامعه واگذار شده است         
ه آن ايجاد حق مجازات بـه مـدافع و از طريـق    شود، نتيج  ميحق از سوي جامعه منتفي  

در همين ارتباط برخي مدعي اند كه مدافع با عمـل دفـاعي خـود               . باشد  مي فعل دفاعي 
سـانگرو،  (كند    مي مجازات) تجاوز(شخص مهاجم را بواسطه ارتكاب عمل غير قانوني         

2006 :82.(  
ات متجـاوز   در اين نظريات بين عمل مدافع بعنوان اعمال يك حق فردي و مجـاز             

بعنوان يك واكنش اجتماعي، تفكيـك صـورت نگرفتـه اسـت و عمـل دفـاعي بعنـوان             
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121  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

مجازات متجاوز، از اين جهت مشروع دانسته شده كه متجاوز به سبب ارتكـاب جـرم،                
  .شايسته مجازات گرديده است

بررسي عبارات به كارگرفته شده در اين نظريه گوياي اين مطلـب اسـت كـه ايـن         
همچنين بر اين . شتري با مبناي مشروعيت مجازات دارد تا دفاع مشروع   نظريه تناسب بي  

نظريه اين ايراد وارد است كه پس از دفاع، متجاوز ديگر مستحق مجازات نخواهد بـود،   
چرا كه در صورت دستيابي جامعه به متجاوز، حـق و تكليـف   . باشد  نميكه اين صحيح 

  . خود در مجازات متجاوز را اعمال خواهد كرد
   نظريه مشروعيت دفاع براساس آثار اجتماعي آن .3-3-3

. جديد در باب مشروعيت دفاع، بر كاركرد اجتماعي آن اسـتوار اسـت          هاي    ديدگاه
در اين نوع از رويكردها، عملكرد مدافع از اين نظر كه در گسترش و توسـعه امنيـت و           

  . گيرد  ميعدالت عمومي موثر است، مورد توجه قرار
گيـرد،    نمـي  نظريه ها، دفاع را به عنوان يك حق صرف در نظر   چارچوب كلي اين  

بلكه بدنبال تبيين مشروعيت آن از طريق ايجاد ارتباط بين عمل دفاعي و آثار اجتمـاعي   
اين اثر گاه برگرداندن وضعيت جامعه به حالت قبل از تجـاوز اسـت و يـا           . باشد  مي آن

  .كند  ميمشروعيت آن را توجيهفعل دفاعي فوايدي براي اجتماع به همراه دارد كه 
 معتقد است كه مدافع با عمل خود تعـادلي را كـه از جامعـه بواسـطه عمـل            17گير

و از ايـن رو مقابلـه   ) 175: 1383بـاقري، (گردانـد    ميمتجاوز به هم خورده است را باز   
تجاوز باعث اخـتالل در وضـعيت عـادي    . مدافع در مقابل متجاوز به سود جامعه است      

و دفع تجاوز بوسيله دفاع يعني برگشت جامعه به حالت ماقبـل تجـاوز و               جامعه است   
 مطرح شـده اسـت نقطـه    18كه از سوي گاروها  در يكي از اين نظريه . دفع عامل اختالل  

و در  ) 16: 1344گارو،  (باشد    مي تمركز بر روي خدمت مدافع به اجتماع از طريق دفاع         
ع خواهد شد، چرا كه فعل مدافع بخـاطر  واقع توجيه اجتماعي موجب رفع اتهام از مداف  

  . مفيد بودن براي اجتماع قابل توجيه است
 جامعه نگـر را   هاي    با تاكيد بيش از حد بر كاركرد اجتماعي دفاع، نقطه اوج نظريه           

 يافت كه دفاع را نه تنها به عنوان اقدامي مفيـد، بلكـه بـه          19نتزهاي  هاي  توان در نوشته   مي
ايـن  . باشـد   مـي داند كه مدافع موظف به ايفـاي آن   مياجتماعنسبت به  اي    عنوان وظيفه 

: 2006سـانگرو،  (وظيفه عبارت است از پيشگيري ارتكاب جرم از طريق دفـع متجـاوز    
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  122  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومدوره دوم، شماره  ،مجله مطالعات حقوقي

و اين خصوصيت دفاع، در دفاع از نفس، ناموس، مال و يـا آزادي شـخص ديگـر               ) 83
اخالقي است كه عبارت شود، زيرا در اين موارد دفاع انجام نوعي وظيفه       مي بهتر نمايان 

  ).83: 1357پيماني،(از حمايت ستمديده است 
گرچه ممكن است اقدام مدافع در دفع تجاوز آثاري مثبت براي جامعه بـه همـراه                
داشته باشد؛ اما انتقادي كه به اين نظريه وارد است اينكه، در نظر گرفتن دفاع به عنـوان      

  را بـه عنـوان يـك حـق تحريـف     يك وظيفه نسبت به اجتماع بطور كلي ويژگي دفـاع         
و دفاع شكلي تحميلي در جهـت حمايـت از اجتمـاع بـه           ) 83: 2006سانگرو،  (كند   مي

  .خود خواهد گرفت تا اختيار در اعمال يك حق
عبارت برخي از فقها هنگام بيان علت معافيت مدافع، گرايش آنهـا را بـه پـذيرش        

بر همين اساس و با استناد به       . يدنما  مي مبنايي كاركرد گرا براي مشروعيت دفاع تقويت      
اگر دفع متجاوز به قتـل او انجامـد خـونش ضـايع      « گفته شده است كه      20قاعده احسان 

شده و هدر رفته است و چيزي از قصاص و ديه و كفاره بر مدافع نخواهد بود، چرا كه         
  ).545: ق1428ابن ادريس، (» او محسن است

 براي جلب منفعـت بـراي ديگـري يـا     طبق قاعده احسان، چنانچه فعل انجام شده     
منجر به ورود زيان شود، ضماني بر       براي دفع ضرر از وي صورت گيرد و در اين حال          

  ). 300: 1387محقق داماد، (عهده اقدام كننده نيست 
 رسد كه اسـتناد بـه قاعـده احـسان بـراي تجـويز دفـاع خـالي از ايـراد             مي به نظر 

 محسن كسي است كه با قـصد انجـام نيكـي بـه     چرا كه بر اساس اين قاعده،    . باشد نمي
نمايـد و هـر گـاه چنـين       ميديگري در جهت جلب منفعت و يا دفع ضرر از وي اقدام     

شخصي در راستاي احسان خود، به ناچار ضرري را متوجه وي سازد ضـامن نخواهـد                
اين در حالي است كه مدافع ضمن صيانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود      . بود
آورد و چـه    مي را داشته و در اين راستا به طرف مقابل صدمه وارد       -ه از ديگري     و ن  –

در نتيجه استناد به اين قاعـده  . از لحاظ قصد و چه نتيجه عمل، با محسن متفاوت است      
 . باشد  نميبراي توجيه اقدام مدافع صحيح

   نظريه كرامت و مقتضيات آن .4-3-3
مشروعيت دفاع الزم است همه اطـراف آن از  براي ارائه يك نظريه جامع در زمينه  

جمله مدافع كه انساني است صاحب حق و متجاوز كه درپي تعرض به حقوق ديگـري          
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123  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

در اين زمينه نگاه دين مبين اسالم به انسان بعنوان يك موجود . است در نظر گرفته شود
صاحب حق كه ديگران مكلف به رعايت حقـوق او هـستند و همچنـين منـع افـراد از                    

  .تواند نگاه فراگيري باشد  ميعدي به حقوق ديگرانت
از ديدگاه اسالم انسان موجودي است صاحب كرامت كـه ايـن ويژگـي در نتيجـه       

اگـر چـه در   . بشريت است و هر انساني از آن رو كه انسان است صاحب كرامت است           
قابل در م (توان يافت اما نوع جهان شمول آن          مي دين اسالم دو نوع كرامت براي انسان      

ميان همه انسانها مشترك است و از آن به كرامت  صفتي ذاتي است كه  ) كرامت اكتسابي 
شود كه تمام   ميكرامت ذاتي به آن نوع حيثيتي گفته«به عبارت ديگر،    . شود  مي ذاتي ياد 

مندند و تا زماني كه با اختيار خود به جهـت ارتكـاب           انسانها به طور يكسان از آن بهره      
 ن و ديگـران آن را از خـود سـلب نكننـد از ايـن صـفت برخـوردار                   جنايت بر خويشت  

  ). 279: 1370جعفري،(» باشند مي
. باشـد   مـي  الزمه كرامت و حيثيت انسان مصون ماندن از هـر نـوع تعـرض نـاروا               

موضوع اين تعرض ممكن است حيات انسان، حريم خصوصي افراد، شرف و آبرو و يا      
ين موضوعات متفاوت است اما تعرض به هر        اگر چه ارزش ا   . حق مالكيت انسان باشد   

 يك حكايت از ناديده گرفتن كرامت انـسان در اصـل آزادي و تعـرض ناپـذيري نـاروا       
چرا كه انسانها آزاد آفريده شده اند و حق دارند آزادانه زندگي كنند و زنـدگي       . باشد مي

  . هر كس از تعرض مصون است و تجاوز به آن جرم است و مجازات دارد
م به كرامت انساني نه تنها به عنوان يك حق، بلكه اساس ساير حقوق را نيـز         احترا

همه انـسانها بايـد ايـن كرامـت و حيثيـت را بـراي                «21دهد و به گفته كانت      مي تشكيل
همديگر به عنوان يك حق محترم بشناسند و خود را در برابر آن حق مكلف ببينند و از         

با اين حساب، اقدام مـدافع اقـدامي        ). 150: 1387رحيمي نژاد، (» تعرض به آن بپرهيزند   
، كه نقطه مقابل »حق«است در راستاي اِعمال يك حق، محسوب شدن دفاع بعنوان يك       

آن تعدي قرار گرفته است، سبب جلب حمايت در تقابل مدافع و مهاجم به نفع مـدافع          
ع او سـنگين  ي ترازو به نفـ خواهد شد و در نتيجه، هنگام شرط انگاري براي اقدام، كفه 

رود كه تهاجم دفع شود، به      مي بنابراين، در تقابل مدافع و مهاجم، انتظار      . تر خواهد بود  
  .هر قيمتي حتي اگر تنها راه پيش روي مدافع در دفع تهاجم، كشتن مهاجم باشد

بر همين اساس مدافع در جهت حمايت از كرامت خود، محق خواهد بود كه هـر                
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كنـد را از خـود دفـع          مي صل تعرض ناپذيري او خدشه وارد     نوع حمله ناروا را كه به ا      
  . نمايد و اين دفع به قيد ضرورت و تا آنجا كه تهديد ايجاب نمايد مقيد خواهد شد

  

 گيري  نتيجه.4

  :توان نتيجه گرفت كهبا توجه به آنچه در متن گذشت چنين مي
شـده بايـد    اوالً، جهت مشروعيت دفاع، ضمن وجود تجاوز، اقدام دفـاعي انجـام             

متناسب با تجاوز باشد و اين تناسب نه بر مبناي تناسـب بـين منـافع مـورد تهديـد يـا                
تناسب بين ابزارها و وسايل، بلكه تناسب در اقدامات شخص مدافع با تهديد باشـد بـه        

كه با متناسب ترين وسيله متعارف و كمتـرين هزينـه ممكـن، تهديـد ناشـي از         اي    گونه
ف ديگر، اقدام دفاعي جهت دفع تجاوز كامالً ضرورت داشته          تجاوز دفع گردد و از طر     

بنابراين، در صورت عدم ضرورت دفاع و يا عدم رعايـت تناسـب متعـارف كـه                  . باشد
  . همان رعايت تدريج مراحل است، دفاع، مشروعيتي نخواهد داشت

ثانياً، همانگونه كه گذشت، در خصوص مبناي مشروعيت دفاع نظريـات مختلفـي             
باشـند،  گرچه هر يك از نظريات ارائه شده از جهاتي خاص، موجه مي    .  است ارائه شده 

ي مبنـا و فلـسفه ي دفـاع مـشروع           توانند توجيه كننده    نمي  هيچيك از آنها به تنهايي     اما
 باشند و هر كدام در بخشي از موضوع يا حكم و يا هدف دفـاع مـشروع نـاقص جلـوه     

  . نمايد مي
تـوان در لـزوم    كامل ترين و رساترين مبنـا را مـي  در عين حال از ديدگاه نگارنده،   

-صيانت از كرامت انساني يافت كه بر مبناي آن، اصل تعرض ناپذيري ناروا اقتضاء مي               

تـوان  بر همـين اسـاس مـي     . كند كه هر انساني از تعرض و تهاجم ديگري مصون باشد          
در معـرض  براي هر فردي كه جان و تن، آزادي، عرض و يا ناموس و همچنين مال او           

تهديدي جدي قرار گرفته، اين حق را قائل شد تا از حقوق خود دفاع نموده و اقدام به               
بنابراين لزوم صيانت از كرامت انساني اقتضاء دارد كه در همه مـوارد      . دفع تجاوز نمايد  

و موضوعات حق و در هر زمان و مكاني، انسان و متعلقات او محترم شـمارده شـود و          
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ين حقوق مورد تعرض قرار نگيرد؛ مگر اينكـه بـر اسـاس قـانون،             تحت هيچ شرايطي ا   
حرمت شخص يا متعلقات وي مخدوش گردد كه اصول مختلف قانون اساسي ملهم از              

لـذا در صـورت تجـاوز بـه      . آيات شريفه قرآني و روايات وارده بر اين مهم تأكيد دارد          
 محترم دانسته شـده و  تماميت جسماني يا معنوي يا متعلقات انسان، كرامت وي كه بايد 

گيرد و بر همين اسـاس، ايـن حـق بـراي     مورد صيانت واقع شود، مورد آسيب قرار مي      
شود كه در چنين مواردي از خود و متعلقـات خـود    شخص در معرض تهديد ايجاد مي     

-دفاع نمايد كه در برخي موارد اين دفاع حق وي، و در مواردي ديگر نيز تكليف او مي 

  .باشد
  

  نوشت پي

1. Albrecht, Hans-Jeorge 
 الناس مسلطون علي اموالهم .2

3. Albrecht, Hans-Jeorge 4. Clarkson 

   ديوان عالي كشور2 شعبه ،15/7/1328 مورخ ،1588راي شماره  .5
6. Marcus tullius Cicero 7. Hart 

8. Thomas hobbes  

  قبل از انقالب كبير در اين كشور حقوق جزاي فرانسه ،. 9
10. Sangro 11. Bentham 
12. Holmes 13. Montague 
14. Nino 15. Rousseau 
16. Carara 17. Geyer 
18. Garraud 19. Hints 

  ما علي المحسنين من سبيل. 20
21. E.kant 

  

  منابع

 فارسي و عربي. الف

 . موسسه نشراسالمي:  قم.3 ج .السرائر). ق1428(ابن ادريس، محمد 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  126  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومدوره دوم، شماره  ،مجله مطالعات حقوقي

  .دارالمعارف :  قاهره.1ج . لسان العرب). ق1119(ابن منظور، محمدبن مكرم 

. قواعـد فقـه جزايـي     : جايگاه دفاع مشروع در فقه و حقـوق       ). 1383(باقري، صادق   
  .آستان قدس رضوي: مشهد

  . مجد: تهران. نگرشي برحقوق جزاي عمومي). 1384(باهري، محمد 

 دانـشگاه ملـي   :تهـران . دفاع مشروع درحقوق جزاي ايران   ). 1357(پيماني، ضياءالدين   
 .ايران 

: تهـران . حقوق جهاني بـشر از ديـدگاه اسـالم و غـرب       ). 1370(جعفرى، محمدتقى   
  .دفترخدمات حقوق بين الملل جمهوري اسالمي ايران

  .گنج دانش: تهران. ترمينولوژي حقوق). 1387(جعفري لنگرودي، محمد جعفر 

 .داراالضوا:  بيروت.4ج . شرايع االسالم). بي تا(الحسن  حلي، جعفربن

:  قم .3  ج .قواعداالحكام في معرفه الحالل والحرام    ). ق1419(حلي، حسن بن يوسف     
  . موسسه نشراسالمي

  .موسسه نشر اسالمي: قم. تحرير الوسيله). بي تا(خميني، روح اهللا 

: قـم . 6  ج.جـامع المـدارك فـي شـرح المختـصرالنافع         ). 1364(خوانساري، احمـد    
  .موسسسه اسماعيليان

موسسه احياء آثار االمـام     :  قم .42  ج .مباني تكمله المنهاج  ). ق1428(ابوالقاسم  خويي،  
  .الخوئي
موسسه انتشارات و چـاپ دانـشگاه       :  تهران .7  ج .لغت نامه ). 1373(اكبر   دهخدا، علي 

  .تهران
  .ميزان: تهران. كرامت انساني درحقوق كيفري). 1387(رحيمي نژاد، اسماعيل 

  .ژوبين:  تهران.1 ج .حقوق جزاي عمومي ).1380(شامبياتي، هوشنگ 

موسـسه  :  قـم .15  ج.مسالك االفهام). ق1425(شهيدثاني، زين الدين بن علي العـاملي      
  .معارف اسالمي

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

127  دفاع مشروع و مباني مشروعيت آن     

  .طرح نو: تهران. حقوق جزاي عمومي). 1382(پرويز  صانعي،

  .نشراسالمي:  قم،13  ج.رياض المسايل). ق1422(طباطبايي، علي 

  .موسسه نشراسالمي:  قم.5 ج .الخالف. )ق1416( حسن طوسي، ابوجعفرمحمدبن

: مـشهد . ، ترجمه اكبرغفوري دفاع مشروع درحقوق جزاي اسالم    ). 1375(عطار، داوود   
  .آستان قدس رضوي

: تهران. ، ترجمه بهمن رازاني   دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن      ). 1378(عطار، داوود   
  .باز

  .فردوسي:  تهران.1  ج.ييحقوق جنا). 1385(علي آبادي، عبدالحسين 

  .الرساله:  بيروت.1 ج .التشريع الجنايي االسالمي). بي تا(عوده، عبدالقادر 

 .10 ج .كشف اللثام واالبهام عن قواعداالحكام ). بي تا (فاضل هندي، محمد بن حسن      
  .دفترانتشارات اسالمي: قم

 ج . القوائـد ايضاح الفوائد في شرح مشكالت). 1389(فخرالمحققين، محمد بن حسن  
  . موسسه اسماعيليان:  قم،4
.  ترجمـه ضـياءالدين نقابـت     .مطالعات نظري و عملي در حقـوق جـزا        ). 1344(گارو  

  .ابن سينا: تهران
  .گنج دانش:  تهران.3   ج.دوره حقوق جزاي عمومي). 1376(محسني، مرتضي 

 علـوم  مركـز نـشر  :  تهـران  .1ج   .بخش مدني : قواعد فقه ). 1388(محقق داماد، مصطفي  
  .اسالمي

  .سمت : تهران.2 ج .بخش مدني: قواعد فقه). 1387(محقق داماد، مصطفي 

  .كارنامه: تهران. درهواي حق وعدالت). 1381(محمدعلي  موحد،

:  بيـروت .41 ج .جواهرالكالم في شـرح شـرائع االسـالم       ). بي تا (نجفي، محمدحسن   
  . داراالحياءالتراث العربي

   .نشاگنج د:  تهران.حقوق جزاي عموميزمينه ). 1387( نوربها، رضا

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  128  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1389 پاييز و زمستان، دومدوره دوم، شماره  ،مجله مطالعات حقوقي

  .ني: تهران.  ترجمه حسين بشريه.لوياتان). 1385(هابز، توماس 

  انگليسي. ب
Albrecht, hans-jeorg and klementic, goran (2007). Model codes (vol 

.I). Washington: United States institute of pease press. 

Clarkson, C. M. V. (1987). Understanding criminal law. london: 

Fontana press. 

Elliott, Catherine and Quinn, Rances (2006). Criminal law (6
th
 ed). 

London: Pearson longman. 

Fletcher, George P. (2005). American law in a global context: the 

basics. New York, Oxford University Press. 

Fletcher, George P. (1998). Principels of criminal law (4
th
 ed). New 

York: Oxford University Press. 

Sangro, Boaz (2006). Self-defence in criminal law (Vol. 1). North 

America: hart publishing. 

 

 

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

