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 1392حقوقی جایگاه فرار در نهاد دفاع مشروع با تکیه بر قانون مجازات اسالمی  –بررسی فقهی 

 1جمال رضایی

 2مریم کریمی نیا

 3سحر کریم نیا

 چکیده

شرایط آن بر اساس قانون می باشد. اگرچه این نهاد در و  ثغور تعیین  یکی از نهادهای قابل توجه در قوانین جزایی ، نهاد دفاع مشروع و

را نیز می توان  و پذیرش واقع شده که مبانی نظری آن اغلب سیستم های حقوقی  از جمله ایران به عنوان حقی برای مدافع مورد حمایت 

  ارچوب ها و شرایطمی بایست بر پایه چ با این حال ذکر این نکته نیز قابل توجه است که دفاع مشروع  .در متون فقهی و حقوقی یافت 

قانونی و شرعی مقرر شده صورت پذیرد ، چرا که در حالت عادی اقداماتی که در دفاع مشروع قانونی تلقی شده ، جرم بوده و مجازات های  

مقام مدافع و در شرایط دفاع  . یکی از موارد قابل بحث در خصوص این نهاد اقداماتیست که فردی دربه دنبال خواهد داشت  مقرر قانونی را

امکان فرار از می تواند از آنها استفاده نماید. سوالی که ممکن است در این راستا به وجود آید این می باشد که آیا مدافع در حالتی که 

 یکی از این دو مورد می باشد؟مهلکه را دارد ، مجوز قانونی انتخاب میان فرار و یا ادامه دفاع را دارد و یا آن که تنها ملزم به اقدام به 

خود نوعی دفاع محسوب می این است که آیا اقدام به فرار شود  ن خصوص به ذهن متبادر میدر ای همچنین نکته قابل توجه دیگری که

 حقوقی پاسخی مستدل در خصوص سواالت طرح شده ارائه گردد. –یا خیر؟ در این مقاله سعی شده است با رویکردی فقهی شود 

 .یت کلیدی:  فقه ، حقوق ، دفاع مشروع، فرار، قانون مجازات اسالمکلما

                                                           

   Jmrez35@gmail.com                                                   .. دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج 1

                    yahoo.com           kariminiya@m .Marya                                                                      . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه 2

 @yahoo.comSahar.karimniya              نویسنده مسئول (  (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه . 3
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 مقدمه 

در کشور ما قوانین و مقررات ، با امعان نظر به فقه و حقوق اسالمی به ویژه دیدگاههای فقهای شیعه مقرر گردیده است همچنین در کنار 

وده ب در سالهای اخیر  دهنده بسیاری از مقررات و حتی تغییرات آنانمنابع فقهی ، منابع حقوقی و نظریه های علمای برجسته حقوقی شکل 

  1392قانون مجازات اسالمی  156ده در عرصه حقوق جزا ، دفاع مشروع و شرایط تحقق آن می باشد. در ما . یکی از نهادهای حقوقی است 

پژوهش های قابل توجهی در ارتباط با دفاع مشروع و است. شرایط قانونی مورد تدوین قانون گذار اسالمی قرار گرفته  این نهاد به همراه 

تحوالت آن در حقوق کیفری ایران صورت پذیرفته است که هر کدام از آنان از نقطه نظری خاص به واکاوی این مساله پرداخته اند اما شاید 

شد .  برخی از فقها و حقوق دانان در ارتباط با موضوعی که کمتر بدان توجه شده است . مسائل مرتبط با فرار مدافع در شرایط دفاع می با

. از این رو ابتدا با تعریف دفاع مشروع و مفاهیم  سد الزم به واکاوی بیشتری دارداین موضوع نظراتی را مطرح نموده اند که به نظر می ر

ایران  یوالت این نهاد در حقوق کیفرمرتبط با این موضوع و همچنین دیدگاههایی که در این خصوص مطرح شده است به برخی تغییر و تح

خواهیم پرداخت و پس از بررسی مقدمه بحث  به این موضوع خواهیم پرداخت که در شرایطی که اقدام به فرار در شرایط دفاع برای مدافع 

یه بر متن ماده ایجاد گردد تکلیف مدافع بر اساس استدالالت فقهی و حقوقی مطرح شده در این  خصوص چه خواهد بود همچنین با تک

 باید دید که چگونه می توان در مورد این موضوع به نتیجه ای منطقی رسید. 1392قانون مجازات اسالمی  156

 دفاع مشروع تعریف   -1

مقابل در هر دعوی آمده از دستبرد دشمن ) انسان ، حیوان( حفظ کردن ، بازداشتن، پس زدن و یا پاسخ طرف  دفاع در لغت به معنای

وع که در حقوق جزا به کار (.  در ترمینولوژی حقوق میان معنای  دفاع در معنای حقوقی و دفاع مشر460، ص 1387است.)معین ، محمد، 

جوابی آمده است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند . دفاع  می رود تفکیک صورت گرفته است . دفاع در حقوق خصوصی  به معنای  

در  نی صحیح تر دفاع مشروع می باشد ،ام شامل ایرادات هم می باشد. و اما دفاع در حقوق جزا که به بیادر این صورت به معنای ع

ترمینولوژی حقوقی بدین صورت معنا شده است: شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع 

دفاع مشروع می نامند.) جعفری لنگرودی، محمد  خود دفاع کند این دفاع رال تجاوز حق دارد به نیروی شخصی از ناموس و جان و ما

.(334-333، صص 1387جعفر،   

 شهید اول می فرمایند : دفاع از جان و مال و حریم در حد توانایی ) جایز است( و باید در این خصوص بر سهل ترین راه تکیه نماید ) یعنی

محمد بن مکی العاملی ، شمس باید به همین مقدار اکتفا شود(.)اگر مهاجم با یک فریاد زدن ترسیده و فرار می کند زدن او جایز نیست و 
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همچنین برای دفاع اگر چاره ای از کشتن نباشد ، خون مهاجم هدر است و نیز اگر دفاع بدون تلف کردن اموال  (.248، ص 1387الدین، 

(595، ص 1389او ممکن نباشد ، مال او نیز هدر است.) دادمرزی، سید مهدی،   

هر کسی حق دارد که محارب ) و کسی که می  بدون خالف و بدون اشکال:» در جواهر الکالم در باب دفاع بدین صورت آمده است که 

د او را بکشد ( و همچنین راهزن را از جان و حریم ) زن و بچه اش(  و اموالش  تا آن جا که می تواند دفع کند ) براند(  دلیل این خواه

در باب محارب گذشت هر کسی می مساله اوال اصل اباحه است  ثانیا هر دو قسم اجماع ) منقول و محصل ( است و ثالثا روایاتی است که 

وایت توصیه شده است و دالیل دیگر. در رو نیکی نیز تواند از دیگری نیز دفاع کند زیرا اصل اباحه است) جایز است( و کمک به دیگری 

اصبغ امیرالمومنین )ع( فرمودند خدا از مردی خوشش می آید که در میان جمعی است ) مثال در میان کاروانی است( که حیوان درنده یا 

راهزن راه آنان را می بندد و آن مرد از آنان حمایت کرده ) حیوان یا راهزن را می راند ( تا این که کاروانیان به سالمت از آن جا می 

(264-263صص ، 1390) نجفی ، محمد حسن، گذرند.  

ه در برخی شرایط و یه های نظری قوی ای دارد و اگر چدانان پابر اساس آنجه گفته شد دفاع مشروع امریست که  درمیان فقها و حقوق 

دفاع از مال نظرات  جزییات آن اختالفاتی  موجود است اما اصل آن به طور کامل مورد تایید می باشد.به عنوان مثال در خصوص اهمیت

شهید ثانی در مسالک گفته است: دفاع از مالی که مایه حیات است و برای زنده ماندن او ضروری  که مختلفی ارائه شده است به گونه ای

یات است با احتمال این که در دفاع کشته نخواهد شد واجب است و اال واجب نیست . در ایراد به این فرمایش آمده است که وقتی مال ح

است بدون ظن سالمت نیز دفاع از آن واجب است زیرا دفاع از مایه حیات دفاع از جان است . عالمه در قواعد فرموده است آن جا که 

(273در واقع تسلیم جایز نیست.) همان، ص شخص می تواند از جان و ناموس خود دفاع بکند واجب است دفاع بکند و نباید تسلیم شود   

مشروع در حقوق کیفری ایراندفاع  -1-1  

به طور کلی می توان گفت دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم محسوب می گردد این عوامل اوضاع و احوال خاصی می باشند که موجب 

عوامل موجهه جرم محقق نمی شود  در.(107ص  ،1388گلدوزیان، ایرج،«)زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند

عنصر قانونی زایل می شود. و   

هر کسی که » دفاع مشروع را چنین تعریف می کرد: 1304قانون مجازات عمومی  41ماده  1352قبل از قانون مجازات عمومی اصالحی 

این تعریف تا حدی دفاع مشروع را با «. به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد

سابق وضع  41همان قانون که به جای ماده  44و ماده  1352قانون مجازات عمومی  43الت ضرورت یکی می دانست.نویسندگان ماده ح
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شده بود ظاهرا خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند. اما مواد دیگری نیز در قانون مجازات عمومی 

همچنان از اعتبار برخوردار  بودند، زیرا ظاهرا مغایرتی با دفاع مشروع مندرج در مواد فوق در آنها  44و  43م مواد وجود داشتند که علی رغ

ازات عمومی را باید ذکر کرد.قانون مج 191تا  184دیده نمی شد. در این مورد، مواد   

قانون  61مورد دفاع مشروع و شرایط آن بود بعدا ماده نیز حاوی کلیاتی در  1361قانون سابق راجع به مجازات اسالمی مصوب  33ماده 

، 1388( ، مسائل مندرج در آن قانون را پذیرفته است.) نوربها، محمد رضا، 2)بند نیز با اضافه کردن یک بند  1370مجازات اسالمی 

همچنین در مورد طرح .ته استبه این مقوله پرداخ 157و  156، ماده 1392در نهایت با تصویب قانون مجازات اسالمی  (261-259ص

به عنوان یکی از مواردی که ارتکاب جنایت علیه متجاوز، موجبی برای محکومیت مرتکب به قصاص و  302دفاع مشروع در بند ت ماده 

ور کامل قانون مجازات اسالمی که به ط 157و  156دیه نخواهد بود برخی از حقوق دانان این گونه مطرح نموده اند که با توجه به مواد 

وجود نداشته احکام دفاع را مطرح و به صراحت بر مجازات نشدن مدافع و معافیت او از دیه اشاره دارد،  ضرورتی بر تکرار آن به نحو اجمال 

 قانون مجازات اسالمی تاکید نموده است) آقایی 156قانون مجازات اسالمی بر رعایت مفاد ماده  302است به ویژه آن که در بند ت ماده 

  (200، ص 1392نیا، حسین، 

در خصوص نهاد دفاع مشروع قابل ذکر است که در ادامه بدان  1370با نگاهی به این ماده تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون گذار 

 پرداخته خواهد شد.

1392تحوالت نهاد دفاع مشروع در قانون مجازات اسالمی -1-2  

قانون مجازات اسالمی در خصوص دفاع مشروع بحث رعایت مراحل دفاع می باشد. در قانون سابق  156یکی از تغییرات قابل توجه در ماده 

این شرط به عنوان شرط تناسب ذکر شده بود که حقوق دانان آن را به تناسب بین منافع مورد تهدید و یا تناسب بین ابزارها و وسایل 

ده بلکه قانونگذار ، اصل رعایت مراحل دفاع را از اسب صحبتی به میان نیاوراز شرط تن 1392 تفسیر می کردند ولی قانون مجازات اسالمی

( . در خصوص 440ص کالنتری، حمید رضا، زارع، ابراهیم، ریاضت، زینب،ابراهیم،محمد  سوی مدافع ضروری دانسته است.) شمس ناتری، 

شد، بنا بر احتیاط واجب  تمام آن چه ذکر در» ..... ند: این شرط مراجعه به فقه ضروری است. امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمای

است که مرحله پایین تر ، اقدام به دفاع کند و به مرتبه شدیدتر ازآن برسد، االسهل فاالسهل . پس اگر با آگاه کردن و یک نوع اخطاری 

کتفا کند و اگر دفع مانند اح اح کردن مثال دفع شود باید همان را انجام دهد و اگر با داد زدن و تهدید ترس آور دفع شود،  باید به آن ا

نشد به دست دفاع کند و اگر از دست هم نشد بر عصا اکتفا کند ، اگر باز هم نشد با شمشیر دفع کند، اگر فقط با جراحت وارد کردن دفع 

ن می کشتن او جایز است . در ادامه بحث ایشاشود به همان اکتفا کند و اگر دفع تجاوز ممکن نیست مگر با کشتن به هر وسیله کشنده 
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 فرماید که این رعایت ترتیب زمانی الزم است که مدافع وقت داشته باشد. ثانیا ترس از غلبه مهاجم نداشته باشد و گرنه رعایت ترتیب الزم

. شرط رعایت مراحل دفاع به گونه ای تکمیل شرط تناسب در قانون سابق (448، ص 1383موسوی  خمینی، سید روح اهلل ، «.) نیست

و کامل تری در قانون جدید گنجانده شده است. دفاع وقتی متناسب است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه است که به نح

ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است، ارتباط منطقی وجود داشته باشد و به هر صورت مقصود قانون از تناسب مقابله به مثل 

(.203، ص 1392ه کار میبرد) اردبیلی ، محمد علی، و اال مقنن لفظ متماثل را بنیست   

این گونه بیان  8/5/1370مصوب  61ه دیگری که در خصوص این ماده قابل توجه است حذف کلمه تعقیب در این ماده است . ماده نکت

ود یا دیگری در برابر هر گونه خود یا دیگری و یا آزادی تن خ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس . یا مال» کرده بود که:

در « تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود....

حال تعقیب و  قانون گذار کلمه تعقیب را حذف نموده است. این اقدام بدین معناست که در هر 1392قانون مجازات اسالمی  156ماده 

انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا علی رغم وجود شرایط مذکور باید صورت پذیرد. این اقدام قانون گذار گامی  در جهت تحقق عدالت 

یکی از حقوق دانان معاصر در خصوص حذف این عبارت این گونه توضیح میدهد: به نظر می رسد در این خصوص بیشتر بوده است. 

تنی بر معنی عام موانع مسئولیت کیفری است. بدین معنا که با استناد به عام الشمول بودن معنای لغوی موانع مسئولیت دیدگاه مقنن مب

کیفری ) که شامل عوامل موجهه و عوامل رافع می شود(. عوامل موجهه نیز در این حوزه قرار می گیرند. قانون گذار نیز در این قانون از 

چرا که در قانون جدید نه تنها دفاع مشروع بلکه سایر عوامل موجهه را تحت این عنوان بیان نموده است. این دیدگاه بهره جسته است  

ق.م.ا. عبارت تعقیب را حذف  156در راستای این دیدگاه این بحث پیش می آید که اگر چنین است پس چرا مقنن در انتهای صدر ماده 

در مقام توجیه این بحث نیز می توان اذعان داشت که در خصوص عوامل موجهه هر چند  کرده و صرفا بیان داشته که مجازات نخواهد شد.

بایستی دادسرا در این خصوص اقدام به و اصال جرمی ارتکاب نیافته ولی با این وجود یکی از عناصر سه گانه جرم با اختالل مواجه است 

محمد ابراهیم ، کالنتری، حمید رضا، زارع، ابراهیم،  ) شمس ناتری،د.تعقیب الزم نماید تا ادعای مزبور یعنی عدم تحقق جرم ثابت گرد

(444، ص 1388 ریاضت، زینب،  

با ذکر تحوالت ایجاد شده در خصوص نهاد دفاع مشروع باید به این نکته پرداخت که فرار مدافع در چنین شرایطی از نظر قانونی چگونه 

، مدافع در شرایطی است که به موجب قانون میان فرار کردن و ماندن حق دفاع دارد و تفسیر می شود . آیا در صورت ایجاد موقعیت فرار 

ت بیش تری الیا آن که ملزم به اقدام به فرار است . پاسخ به این موضوع و مسائلی که در این راستا به ذهن متبادر می شود نیازمند استدال

 می باشد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد.
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ایگاه فرار در دفاع مشروع ج -2  

برای او ایجاد گردد . از این رو به نظر می رسد ابتدا زمانی که فردی مورد تجاوز واقع می شود ممکن است در هر مرحله ای موقعیت فرار 

ه گونه ای در گرو این موضوع باید مورد بحث واقع شود که آیا می توان اقدام به فرار را  نوعی دفاع محسوب نمود. پاسخ به این پرسش ب

تبیین این موضوع می باشد که به طور کلی اقدام به فرار در نهاد دفاع مشروع از چه جایگاهی برخوردار است .برای پاسخ به این پرسش 

 بهتر است ابتدا از متن خود ماده استفاده نمود. 

قانون گذار در متن ماده 156 قانون مجازات اسالمی4 از  عبارت طبق قانون جرم محسوب می شود استفاده نموده است . جرم نیز طبق 

قانون مجازات اسالمی هر فعل یا ترک فعلی می باشد که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد فلذا اقدام به فرار نمی  2ماده 

مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در . همچنین در ادامه ماده بیان شده است اگر مدافع تواند جرم تلقی گردد 

صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد. همچنان که در تعریف واژه جرم در قانون مجازات اسالمی گفته شد ، جرم مستلزم مجازاتی 

مجازات قانونی ای را در برنخواهد داشت از  قانونی می باشد ، این در حالیست که اقدام به فرار یا عمل فرار به تنهایی جرم محسوب نشده و

م این رو فرار را نمی توان نوعی دفاع محسوب نمود چرا که به گفته قانون گذار اقداماتی در دفاع مد نظر قرار گرفته که به موجب قانون جر

 می باشند.

رابطه است بدین معنا که اغلب آنان به این بحث استدالل دیگری که در این راستا قابل استناد می باشد نظرات حقوق دانان در این 

پرداخته اند که اگر فرد تحت حمله بتواند فرار نماید آیا باز هم دفاع جایز است. این موضوع خود بیان گر این موضوع است که حقوقدانان 

  اقدام به فرار را از مراحل دفاع جدا می دانند و آن را به عنوان یک عمل دفاعی نمیشناسند.

اقدام به فرار، تکلیف یا اختیار-2-1  

 بعد از  تبیین جایگاه فرار باید به این نکته توجه داشت که در صورت وجود موقعیت فرار برای مدافع ، آیا او ملزم به رها کردن اقدامات

در پاسخ به این پرسش حقوق دانان و دامات دفاعی یکی را انتخاب کند. دفاعی دارد و یا آن که این اختیار را دارد میان فرار و یا ادامه اق

که مورد اشاره قرار خواهد گرفت. بیان داشته اند فقها نظرات مخنلفی را   

                                                           

هر گاه فردی در مقابل دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر »قانون مجازات اسالمی: 156. ماده  4

 «د....وشفعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی 
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در خصوص نظریه حقوق دانان باید این گونه مطرح کرد که با استناد به دالیل خود حتی با وجود امکان فرار برای مدافع ، وی را محق دفاع 

در پاسخ به این سوال که اگر کسی در برابر تجاوز به دفاع پرداخت ، در حالی که فرار از مقابل  اردبیلیدر همین راستا دکتر دانسته اند.

 نمی شود؟  ن تری برای نجات از خطر تلقی خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ به عبارت دیگر ، فرار وسیله آسا

بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را در خود نمی بیند ، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله  بی گمان در مواردی که انسان قدرت» معتقدند:

آسان تری برای نجات باشد انتخاب آن مرجح است. لیکن، با توجه به مبانی دفاع مشروع که مقررات قانون جزا نیز بر آن مبتنی است پاسخ 

دافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد رفتار او موجه ر منفی است. اوال، دفاع حق است. بنابراین، اگر مسوال اخی

 است. ثانیا، قانون گذار هیچ گاه تکلیف به فرار نکرده است تا رفتار مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. )اردبیلی، محمد

(293، ص 1393علی،   

قانون جدید نیز  156قانون مجازات اسالمی ) که البته اطالق مزبور در ماده  61به اطالق ماده برخی دیگر بر این اعتقادند که با عنایت 

(.246، ص 1388نمایان است(، شخص مدافع در مواقعی که توان بر فرار دارد نیز محق به دفاع در مقابل متجاوز دانسته اند) نوربها، رضا،   

قانون تعزیرات بسته به شخصیت و موقعیت متجاوز  627این معنا که این امر با رعایت ماده  برخی دیگر روش بینابینی را اتخاذ نموده اند به

( .146، ص 1388ایرج، دارد.) گلدوزیان،   

باید گفت اغلب بر این اعتقادند که دفاع زمانی جایز است که فرار ممکن نباشد . شهید ثانی در الدروس ، در خصوص رویکرد فقها این گونه 

در کشف اللثام، محقق حلی و امام خمینی )ره ( از جمله فقهایی هستند که چنین عقیده ای را اتخاذ نموده اند.) شمس فاضل هندی 

واجب می باشد و در دفاع از نفس و مال و حریم به اندازه توانایی » شهید اول این گونه بیان کرده است:( .444، ص 1395ناتری، ابراهیم، 

.(244،ص 1388امکان فرار واجب می باشد)امینی، علی رضا، آیتی، سید محمد رضا، صورت عجز از دفاع در صورت   

در برخی آرای دیوان عالی کشور مشاهده می شود که مدافع حتی با وجود امکان فرار مجبور به فرار  نیست . به عنوان نمونه در آرای 

صادره از همان شعبه چنین رویکردی اتخاذ  4391/19/5/19شماره شعبه دوم دیوان عالی کشور و نیز رای  27/8/1319-2651شماره 

قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی  184از ماده » شده است و بیان داشته است که: 

ملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند به اقدام ع

«.دفاع نماید  
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دفاع را حقی ذاتی و در نهایت باید توجه داشت که در خصوص مبانی نظری دفاع مشروع نظرات مختلفی ابراز شده است . از جمله آن که 

سد منطقی تر آن است که دفاع را حق طبیعی میدانند و یا آنکه آن را الزمه حفظ کرامت و حیثیت دانسته اند به همین جهت به نظر میر

در صورت ایجاد موقعیت فرار  برای مدافع در هر مرحله از تفسیر به نفع متهم باید این گونه مطرح کرد که دانسته و همچنین با توجه به 

قدام به دفاع دست به انتخاب زند.دفاع ، مدافع این اختیار را دارد که بین فرار و یا ادامه ا  

 

 نتیجه

دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران با فراز و نشیب ها و تحوالت مختلفی همراه بوده است. اما در هر حال همواره اصل این نهاد مورد 

توافق حقوق دانان و فقها بوده است و در اغلب سیستم های حقوقی جهان مورد پذیرش واقع شده است. یکی از نکات قابل توجه در 

در چنین شرایطی  ببیند این می باشد که در هر یک از مراحل دفاع ، ممکن است مدافع امکان فرار را برای خود فراهم خصوص این نهاد 

و تاکید آن بر رفتاری که مستلزم جرم و مجازات از سوی مدافع می باشد ،   1392قانون مجازات اسالمی  156اگرچه با توجه به متن ماده 

محسوب نمی شود اما در صورت ایجاد چنین شرایطی با تکیه بر نظریه دیوان عالی کشور، استدالل برخی  اقدام به فرار خود نوعی دفاع

حقوق دانان و هچنین با تاکید بر آن که  دفاع مشروع به عنوان حقی برای مدافع تلقی می شود و ضامن حفظ کرامت و حیثیت فرد می 

ه دهد و یا آن که با اراده خود از موقعیت فرار استفاده نموده و اقدام به فرار نماید. در همین باشد ، مدافع این اختیار را دارد که به دفاع ادام

 راستا بر اصل تفسیر به نفع متهم نیز می توان اشاره داشت.
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