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جستارگشایی
سياستگذاران داخلي و بين المللي در برخي مواقع به دليل عارضشدن اوضاعواحوال خاصي در
زمان ارتكاب عمل كه انجام آن در شرايط عادي جرم محسوب ميشود ،آن را جرم نميشناسند
و مجازاتي براي فاعل آن عمل در نظر نميگيرند .اين اوضاعواحوال استتننايي متواردي هستتند
كه جرم را توجيه كرده و جنبه مجرمانه آن را از بتين متيبرنتد .بتهعنتوانمنتال ،قتتل و ايتراد
ضربوجرح در قانون جرم شناخته شده است ،اما اگر كسي در قبال تجاوز نامشروعي كه نسبت
به او صورت ميگيرد در مقام دفاع مرتكب قتل يا ضتربوجترح شتود ،قتانونگتذار او را مجترم
نمي شناسد و مجازات نمي كند .يكي از اين عوامل موجهه جرم ،دفتاع مشتروع متيباشتد .علتت
موجه دانستن آن ،زائلشدن عنصر قانوني ميباشد نه به ختارر زائتلشتدن قصتد مجرمانته ،بته
عبارت ديگر ،بنا به عقيده برخي از حقوقدانان ،منطتق كيفتري دفتاع مشتروع اجتازه استت نته
اغماض .بنابراين ،اگر اجازه باشتد جتاي دفتاع مشتروع در داختل عوامتل موجهته استت .ي نتي
قانونگذار اجازه ميدهد تا در جايي كه قواي اجتمتاعي نمتي توانتد از فترد دفتاع كنتد ،فترد از
خودش دفاع كند (آزمايش.)104-105 :1382 ،
مقررات حقوق داخلي كشورها از جمله جمهوري اسالمي ايتران در متواد  156و  157قتانون
مجازات اسالمي مصوب  1392و نيز حقوق بينالملل از جملته متاده  51منشتور ستازمان ملتل
متحد مصوب  )1(1945و بند (ج) ( )1ماده  31اساستنامه دادگتاه كيفتري بتينالمللتي مصتوب
 1998به لحاظ مفهومي داللت بر م ناي جواز دفاع مشروع از سوي قتانونگتذار متينماينتد .از
اينرو ،دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانوني و رافع عنوان مجرمانه است و در ايتنبتاره
مقام قضايي بايد به صدور قرار منع ت قيب يا حكم برائت به علت عدم وقوع بزه اقدام نمايد.
الزم به ذكر است كه تا قبل از تدوين اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي دائمي ،در هيچيتک
از اساسنامه دادگاههاي كيفري بينالمللي قبلي ي ني دادگاه كيفري بينالمللي نورنبرگ ،توكيو،
يوگسالوي سابق و رواندا ،كه براي محاكمه جنايتكاران بينالمللي تشكيل گرديده است ،ذكتري
از دفاع مشروع بهعنوان يكي از دفاعيات تبرئهكننده نشده است .البته ،در تهيه پيشنويس اوليه
دادگاه كيفري بينالمللي دائمي توسط وكالي بينالمللي نيتز از دفاعيتاتي ماننتد دفتاع مشتروع
ذكري به ميان نيامده بود .در ررح كميسيون حقوق بينالملتل در ستال  1994بتراي تشتكيل
چنين دادگاهي نيز به ذكر مختصري از حقوق قابتل اجترا بستنده شتده بتود .بته علتت نقتاي
موجود ،گروهي از حقوقدانان كيفري در سالهاي  1995و  1996در ررحهاي تهيهشتده بتراي
اساسنامه اين دادگاه به دفاعيات جزايي اشاره كردهاند .بستياري از پيشتنهادهاي ايتن گتروه در
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گزارش مقدماتي كميته ايجاد اين دادگاه ان كاس يافت .نشستهاي ب دي كميته مزبتور زمينته
تصويب بند (ج) ( )1ماده  31اساسنامه را فراهم كرد (نظرينژاد.)167 :1389 ،
با وجود اينكه دفاع مشروع و مقررات راجع به آن در اساستنامه دادگتاه كيفتري بتينالمللتي
پيشبينيشده است ،اما اساسنامه مزبور با ابهامات و نقايصي دراينباره مواجه ميباشتد ،ايتن در
حالي است كه دفاع مشروع از موضوعات بسيار مهم حقوق جزا تلقي ميشود چرا كته بتا جتان،
متال ،نتتاموس ،عترض و آزادي افتتراد ستتروكار دارد ،ازايتنرو ،الزم استتت تتتا بته مفهتتوم ،مبتتاني
مشروعيت ،موضوع و شرايط آن بهرور دقيق در اين نوشتار پرداخته شود.
در اين مقاله س ي شده است تا با استتفاده از روش كتابخانتهاي و از رريتق فتيشبترداري از
منابع گوناگون و به شيوه توصيفي -تحليلي و استنباري ،ضمن بررسي مفهوم و مبناي فلستفي
دفاع مشروع ،موضوع و شرايط آن در قلمرو اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللتي مصتوب 1998
به اين پرسشها نيز پاسخ داده شود -1 :مبناي فلسفي دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه كيفري
بينالمللي مصوب  1998چيست؟  -2با توجته بته ارتالق وا ه «ختود» در متاده  31اساستنامه
دادگاه كيفري بينالمللي ،آيا موضوع تجاوز در دفاع مشروع عالوه بر تجاوز به نفس ،شامل بقيته
موارد (تجاوز به عرض ،ناموس و آزادي تن) نيز ميشود؟  -3آيتا بتر استاس مقتررات اساستنامه
دادگاه كيفري بينالمللي ،به فرض امكان فرار از سوي مدافع ،توسل به دفاع مشروع مجاز است؟
مطالب اين نوشتار به دو قسمت به ترتيب؛ گفتار نخست :مفهتوم دفتاع مشتروع و مبتاني آن
(ت ريف ،مبناي فلسفي و تاريخي) و گفتار دوم :ت رض و دفتاع در قبتال آن از منظتر اساستنامه
دادگاه كيفري بينالمللي (موضوع ت رض ،شرايط تجاوز و شرايط دفاع) تقسيم ميشود.

 .1مفهوم دفاع مشروع و مبانی آن
 .1-1تعریف دفاع مشروع
وا ه «دفاع» در فرهنگ فارسي در م اني گوناگون مانند از كسي حمايتكردن ،بدي يتا آزار را از
خود يا كسي دوركردن و يا دفع شر و ت رضكردن آمده است (عميد ،1377 ،ج 48 :1و دهخدا،
 ،1352ج .)48-56 :27اما وا ه «مشروع» در م اني زير مانند راستت و درستت ،آن ته شترع روا
دارد و آن ه بر ربق احكام شرع مجاز و قانوني بتوده ،بتهكتار رفتته استت (الختوري الشترتوتي،
 584 :1403و دهخدا.)315-316 :
از اصطالح دفاع مشروع در حقوق جزا ت اريفي مت دد اما به نسبت مشابه از سوي حقوقدانان
بهعملآمده است كه در زير به برخي از اين ت اريف اشاره خواهيم كترد« :دفتاع مشتروع حالتت
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توجيهكننده جرم و حقي است كه قانونگذار آن را با اجتمتاع شترايطي بتهعنتوان يتک قاعتده
استننايي در متون جزايي به رسميت شناخته و پيشبيني كرده است .تحقق آن نهتنهتا موجتب
سلب مسئوليت كيفري مرتكب جرم خواهد شد بلكه مسئوليت مدني و ضتمان متدافع را نيتز از
بين ميبرد»( .وليدي« )161 :1372 ،چنان ه شخصي در مقابل حمله موجتود يتا قريتبالوقتوع
نسبت به نفس ،عرض ،ناموس يا مال خود يا ديگري و يا بهمنظتور آزادي تتن ختود يتا ديگتري
مرتكب عملي شود كه اصوالً جرم شناختهشده است فاقتد مستئوليت بتوده و مجتازات نخواهتد
داشت»( .صان ي ،1351 ،ج اول )193 :دفاع مشروع عبارت است از« :حق دفع فوري يک حمله
غيرمشروع با توجه به شرايط قانون» (نوربها .)289 :1379 ،دفاع مشروع عبارت است از« :حالت
كسي كه بدون تقصير ابتدايي و مقدماتي در م رض خطري قرارگرفته كه اين خطر عنوان جترم
دارد و امكان استفاده از قواي اجتماعي را هم ندارد .وقتي اين سه شرط فراهم باشد منطقاً بايتد
از خودش دفتع خطتر كنتد» (آزمتايش ،1382 ،ج اول .)103 :دفتاع مشتروع عبتارت استت از:
«توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس ،عرض ،ناموس ،مال و آزادي تتن ختود يتا
ديگري را به خطر انداخته است» (اردبيلي ،1379 ،ج اول.)197 :
«دفاع مشروع در اصطالح حقوق جزا ،به حالتي ارالق مي شود كه در آن شخ

مورد تجاوز

در صورت نداشتن وقت براي توسل به قواي دولتتي جهتت دفتع تجتاوز ،حتق دارد بته نيتروي
شخصي ،از ناموس و جان و مال خود يا ديگري ،دفاع كند .بهبيانديگر ،دفاع از خود و امتوال در
مقابل حمله ديگري دفاع مشروع ميباشد .اين حق ،مجوز به كار بردن زور براي مقابله در برابتر
حمله ،نابودكردن حملهكننده و پاسخگويي زور بهوسيله زور است ،حتي اگر ايتن روش منتهتي
به قتل و خونريزي گردد»« (Henry campbell Black, 1983: 707) .دفاع مشروع عبارت استت
از عمل يا اعمالي است كه از جهت عنصر مادي ،غيرمجاز بوده و براي دفع يک حمله نسبت بته
جان يا ناموس يا آبرو يا مال شخ  ،انجام شتود»( .شتهيدي« )217 :1378 ،دفتاع مشتروع در
حقوق بينالملل عبارت از حقي است كه كشورها بر اساس آن ميتوانند از خود در مقابل حملته
مسلحانه با عكس ال مل نظامي فتوري دفتاع كننتد»( .نتادري )51 :1351 ،دادگتاه بتينالمللتي
يوگسالوي سابق در پرونده  Kordicدر ت ريف مفهوم دفاع مشروع مقترر نمتود «دفتاع مشتروع
ممكن است در سطح وسي ي اينگونه ت ريف شود كه شخصي از خودش يا مالش يا از شخصتي
ديگر يا مالش عليه حملهاي دفاع ميكند؛ مشروط بر اينكه آن اعمال م قول ،الزم و متناسب بتا
حمله (تجاوز) بهحساب آيند» ) .(Bantekas and Nash, 2003: 138بهروركلي ،اصطالح «دفتاع
مشروع» را ميتوان چنين ت ريف كرد« :اجراي حق مبني بر دفع يک تجاوز غيرقانوني در حتال
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انجام يا قريب الوقوع نسبت به جان ،عرض ،ناموس ،آزادي و مال ختود يتا ديگتري بتا توجته بته
شرايط مندرج در قانون».
 .۲-1مبانی دفاع مشروع
 .1-۲-1سابقه (مبنای) تاریخی دفاع مشروع

در اين قسمت ابتدا به جايگاه دفاع مشروع در عرصه حقوق بينالملل (بهعنوانمنتال ،در ستطح
منشور سازمان ملل متحد) و سپس در حقوق جزاي بينالملل در سطح اساسنامهها يا حتي آراء
و رويههاي محاكم كيفري بينالمللي مختلف ميپردازيم.

 .۲دفاع مشروع در حقوق بینالملل
بهموجب مقررات حقوق بينالملل ،دولتها تنها در يک مورد ميتوانند بهزور متوسل شوند و آن
دفاع از خود يا دفاع مشروع است .ميناق جام ه ملل ،پيمان بريان كلوگ و منشور ملتل متحتد،
دفاع مشروع را حق قانوني دولتها دانسته اند .ميناق جام ه ملل و پيمان بريان كلوگ نيز بتراي
كاربرد حق دفاع مشروع محدوديتي قائل نبودند ،اما رويه قضايي بينالمللتي و متاده  51منشتور
ملل متحد ،اعمال اين حق را محدود كرده است .در ماده  51منشور ،حق دفاع مشروع ،بهعنوان
حق ربي ي به رسميت شناخته شده است .اين ماده مقترر متيدارد« :در صتورت وقتوع حملته
مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات الزم را براي حفظ صلح و
امنيت بينالمللي بهعمل آورد ،هيچيک از مقررات اين منشور ،بهحق ذاتي دفاع مشروع از ختود،
خواه بهرور فردي يا دستهجم ي لطمهاي وارد نخواهد كرد…»( .خسروي)24 :1373 ،
در ارتباط با ماده  51منشور ملل متحد برداشت متفاوتي از سوي حقوقدانان شده استت ،امتا
برداشتي كه امروزه مورد قبول غالب حقوقدانان و اكنريت اعضاي سازمان ملل متحد و رويته آن
قرارگرفته ،اين است كه با توجه به محدوديتهاي بند  4ماده  2و ماده  51منشور ،يتک دولتت
تنها در مواردي ميتواند بهرور فردي به دفاع از خود بپردازد كه حملهاي مسلحانه عليته آن در
عمل آغاز شده باشد .اين عبارت ماده  51منشور «هيچيک از مقررات اين منشور بتهحتق ذاتتي
دفاع از خود لطمهاي وارد نخواهند كترد» ،خودبتهختود موجتب نمتيشتود كته بنتد  4متاده 2
اهميتتتش را از دستتت دهتتد و ايتتن امكتتان ايجتتاد شتتود كتته دولتتت آختترين و تنهتتا داور بتتراي
تصميمگيري در مورد كاربرد زور است (مصفا .)29 :1366 ،اين تفسير كه بيانگر حقوق دولتهتا
است ،دفاع از خود ،پيش از حمله مسلحانه را مجاز نميشمرد .بنابراين ،امروزه حق دفاع از خود
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در واقع ،حمايت از دولت ها در برابر كاربرد غيرقانوني زور است و نه در برابر ديگتر متوارد نقت
قانون.

 .3دفاع مشروع در حقوق بینالملل کیفری
در حقوق بينالملل كيفري نيز در اساسنامههاي محتاكم كيفتري بتينالمللتي ماننتد اساستنامه
دادگاه كيفري بين المللي دائمي رم و حتي در آراي صادره از محاكم كيفري بتينالمللتي ماننتد
دادگاه نظامي بينالمللي نورنبرگ ،دفاع مشروع بهرور صريح يتا ضتمني نيتز متورد قبتول قترار
گرفته است.
قابلذكر است كه اگر در اساسنامه يكي از محاكم كيفري بينالمللي بهصراحت به عوامل مانع
يا سالب مسئوليت كيفري ازجمله دفاع مشروع اشاره نشده است ،نميتوان فرض كترد كته ايتن
موارد (براي منال دفاع مشروع) در اين اساسنامهها مورد قبول واقع نشدهاند؛ زيرا همانرور كته
كه در ادامه بررسي ميشود ،چنين موردي نهتنها در آراي صادره از محاكم كيفري بتينالمللتي
(بتتهعنتتوانمنتتال ،دادگتتاه نظتتامي نتتورنبرگ) موردپتتذيرش قرارگرفتتته ،بلكتته م متتوالً در ختتود
اساسنامهها( ،براي نمونه ،در بنتد ج متاده  21اساستنامه دادگتاه كيفتري بتينالمللتي دائمتي)،
بهصراحت اشارهشده است كه ميتوان ربق شرايط پيشبينيشده در اساسنامه به اصول عمومي
حقوق كه توسط ديوان از قوانين ملي نظامهاي حقوقي جهان استخراجشده باشتد ،رجتوع كترد.
در ادامه به برخي از موارد پذيرش دفاع مشروع در اساسنامهها يا آراي صادره از محاكم كيفتري
بينالمللي اشاره ميكنيم.
در دادگاه نظامي نورنبرگ( )2اتهام متهمان بيشتر بر مقررات م اهده بريان كلوگ متكتي بتود
كه بهموجب آن ،امضاكنندگان توسل به جنگ را محكوم كرده ،اعالم داشته بودند كه از اقدام به
جنگ بهعنوان وسيله اجراي سياست ملي اجتناب خواهند كرد .به همين دليل ،تنها دفاعي كته
در واقع مي توانست در اتهامات ارائه شود ،اثبات بيگناهي بر اساس استفاده از حق دفاع مشروع
بود ،ولي چون متهمان ،جنگ را با قصد تجاوز شروع كترده و ادامته داده بودنتد؛ بنتابراين ،رفتع
اتهام بر اساس دفاع مشروع امكانپذير نبود و درعينحال بسياري از متهمتين و وكتالي متدافع
جهت برائت به استفاده از حق دفاع مشروع استناد كردند (نادري.)27 :1351 ،
هم نين ،در جايي ديگر در مورد دادگاه بينالمللي نورنبرگ آمتده استت كته متهمتان ادعتا
ميكردند كشور آلمان بر اساس اين پيش بيني كه بيگانگان نرو ي قصد تصاحب سرزمين آلمان
را دارند به آنها حمله كرده و در نهايت بيان داشتهاند كه اقدامات انجامشده آنان بر استاس حتق
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دفاع مشروع بوده است .دادگاه ،ادعاي متهمان را ازنظر وجود چنين حقي روا دانست ،ولي عمل
آنها را منطبق با مصداق اين نظر ندانست .دادگاه نظامي نورنبرگ براي محدودكردن كاربرد حق
دفاع مشروع شرايطي را در نظر گرفت و اعالم كرد كه استفاده از حق مزبور در متواردي موجته
است كه ضرورت دفاع از خود ،فوري و ادامه وضع غيرقابلتحمتل باشتد و فرصتت كتافي بتراي
رسيدگي و راه ديگري براي انتخاب موجود نباشد .هم نين وستايل بته كتار گرفتتهشتده بتراي
مقابله با خطر بايد متناسب با خطر باشد و از آن حد تجاوز نكنتد (خستروي116-117 :1373 ،
و .)92
دادگاه نظامي توكيو مانند محكمه نورنبرگ به پيمان بريان كلتوگ استتناد جستت و نتيجته
گرفت كه ربق اين پيمان ،توسل به جنگ بهعنوان ابزار سياست ملي نامشتروع بتوده و موجتب
مسئوليت جزايي كساني است كه آن را تدارك ديده و ت قيب كردهاند و دادگاه رأي داد كه امتر
مافوق ،سالب مسئوليت جزايي متهمان نيست .نكته جالب در آراي محكمه توكيتو ،اعتالم نظتر
دادگاه درباره جنگ ت رضي است .محكمه توكيو مي گويد جنگ ت رضي حتتي قبتل از اعالميته
پتسدام نيز جنايت بين المللي بوده است .دادگاه توكيو كليه جنتگهتايي را كته از رترا اپتن
شروعشده ،بهاستنناي حمله به سيام ،جنگ ت رضي شناخته اعتقتاد داشتت كته حمتالت اپتن
عليه سيام مخالف نيات و آرزوي قلبي دولت سيام نبتوده استت (عظيمتي )271 :1341 ،يتا در
موردي ديگر محكمه نظامي توكيو دفاع مشروع سبقتگيرنده بر تجتاوز را در متورد اقتدامات 8
دسامبر  1941دولت هلند عليه اپن مقرر داشت كه با توجه به اين حقيقت كه هلنتد از حملته
قريبالوقوع اپن آگاهي داشته ،در  8دسامبر بهمنظور دفاع مشروع عليه اپن اعالنجنتگ داده
است و در واقع ،دولت هلند حالت جنگ را كه اپن شروع كرده است به رسميت شناخته و اين
موضوع حقيقت ماهيت جنگ تجاوزكارانه اپن را تغيير نميدهد (خسروي .)120 :1373 ،يا در
جاي ديگر ،دادگاه نظامي توكيو در قضيه هيروتا و سايرين  12نوامبر  1948با صتراحت يتادآور
شده است كه هر حقوقي ،اعم از داخلي و بينالمللي كه توسل بهزور را منتع متيكنتد ،ضترورتاً
حق دفاع مشروع را حفظ ميكند و آن را با حدود و ثغتورش بتهرستميت متيشناستد (ضتيايي
بيگدلي.)405 :1370 ،
دادگاه يوگسالوي سابق نيز در پرونده آكورديک 2ضمن ت ريف از مفهوم دفاع مشتروع مقترر
ميدارد كه اگرچه اساسنامه دادگاه يوگسالوي ستابق دفتاع مشتروع را بتهعنتوان يكتي از علتل

2. Ukordic
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م افيت از مسئوليت كيفري مقرر نكرده است ،ولي با اين وجتود دفاعيتات بتهعنتوان بخشتي از
اصول عمومي حقوق جزا بهحساب ميآينتد كته بتراي محتاكم (بتينالمللتي) التزامآور هستتند
).(Bantekas and Nash, 2003:138

در اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي نيز ،دفاع مشتروع بتهعنتوان يكتي از علتل م افيتت از
مسئوليت كيفري در قسمت ) (cبند ( )1ماده  31بهصراحت مورد قبول و پيشبيني قرارگرفتته
است .در گفتار دوم اين نوشتار به بيان شرايط دفاع و تجاوز از منظر اساسنامه مزبور ميپردازيم.
 .1-3مبنای فلسفی دفاع مشروع
«دفاع مشروع» به چه علت و بر چه مبنتايي در مقتررات جزايتي كشتورهاي مختلتف ،بتهويتژه
اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي پذيرفته شده استت ،زيترا اصتوالً جلتوگيري از جترم ،آثتار و
صدمات ناشي از آن به دولتها واگذار شده است و قانونگذار افراد را از دخالت در اين زمينته و
ارتكاب اعمال مجرمانه منع كرده

است)3(.

در ادامه به نظريههاي گوناگوني كه از سوي دانشمندان در بتاره مبنتاي فلستفي مشتروعيت
دفاع مشروع نقل شده است ،ميپردازيم:
 .۲-3نظریه طبیعیبودن حق دفاع
در ادوار مختلف تاريخي اين امر پذيرفته شده است كه بشر و حتي هر جانداري تا حد امكان در
مقابل عملي كه نامشروع و ناعادالنه است ،سر تسليم فرود نياورده و دفاع در برابر چنتين عملتي
را جزء حقوق ربي ي خود بهشمار آورده است ،زيرا نخست ،انسان بته تب يتت از غريتزه هنگتام
خطر به مقابله به منل ميپردازد .دوم ،آن را نوعي حق بتراي ختود و نتوعي تكليتف نستبت بته
ديگران ميداند .سوم ،روابط انساني و بهويژه اجتماعي ايجاب ميكند كه افتراد بته ايتن مطلتب
آگاه باشند كه در صورت حمله و تهاجم ناعادالنه ،ديگران ساكت نخواهند نشست و قتانوني نيتز
اين ديگران را چنان ه در شرايط دفاع باشند ،مجازات نخواهد كرد.
به همين علت ،حق دفاع در حقوق يونان و روم باستان امري شناخته شده بود و

سيسرون()4

در آثار خود آن را بهعنوان اصلي از حقوق ربي ي بهشمار متيآورد (كالنتتري .)83-102 :ايتن
نظريه از ررا بسياري از انديشمندان مورد انتقاد قرارگرفته استت .مخالفتان م تقدنتد« :الزمته
قبول اين نظريه آن است كه نخست ،حق دفاع مشروع منحصر به دفاع از جان گتردد نته متال؛.
زيرا حق مالكيت حق ربي ي نيست .دوم ،حق دفاع مشروع بايد منحصر به دفاع از جان خويش
گردد نه ديگري؛ زيرا هيچكس بهرور ربي ي حق دفاع از ديگري را ندارد .الزمته پتذيرش ايتن
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نظريه آن است كه افراد ،نه تنها هنگام تجاوز ،بلكه خارج از آن نيز بايد حق داشتته باشتند كته
بدي را با بدي پاسخ دهند و اين امر باعث رواج انتقام شخصي و بازگشت بته دورانتي استت كته
هركس حق داشت شخصاً از حق خود دفتاع كنتد» (محستني ،1376 ،ج ستوم 217:و پيمتاني،
بيتا.)36 :
 .3-3نظریه اجبار معنوی
در حقوق قديم فرانسه ،وقتي كسي به هنگام دفاع مشروع باعث قتل يا جرح ديگري ميشتد ،او
را مجرم ميشناختند ،ولي مجازات نميكردند و مي گفتند كه حمله باعث شده است كته آزادي
اراده او سلب و به ارتكاب جترم مجبتور شتود (صتان ي ،1351 ،ج اول194 :و خستروي:1373 ،
 .)55ربق اين نظريه ،عمل مجرمانه هنگام دفاع تغيير ماهيت نميدهد؛ بلكته بته دليتل ستلب
اراده از مدافع ،قابل انتساب به او نيست .از اينرو ،م افيت مدافع از مجازات ،دليل شخصتي دارد
نه نوعي (اردبيلي 198 :1379 ،و استتفاني .)497 :1377 ،امتا ايتن نظريته بتا واق يتت تطبيتق
نميكند؛ زيرا ،كسي كه در مقام دفاع از خود برميآيد با قصد و اراده كامل و بدون آنكته عتاملي
اراده او را مجبور ساخته باشد به انجام عمل مجرمانه ميپردازد و قصد ايراد ضربوجرح يا قتتل
حملهكننده را ميكند ،درست است كه انگيزه او دفاع از نفس است نه ارتكتاب عمتل مجرمانته،
ولي انگيزه در ماهيت عمل كه با قصد و اراده صورت ميگيرد ،تأثيري ندارد و فقط ممكن استت
باعث تخفيف مجازات مجرم شود .عالوه بر اين ،بديهي است در مواردي كه شخصي در موق يت
دفاع از جان يا مال ديگري كه حاكي از اختيار تام و اراده آزاد وي است ،نظريه اجبار م نوي نيز
مقبول نخواهد افتاد.
 .4-3نظریه تعارض دو حق
برخي از حقوقدانان منل رنهگارو در باب توجيه فلسفي دفاع مشروع به نظريته ت تارض دو حتق
استناد ميكنند .اين نظريه بدين مفهوم است كه هرگاه امر داير گردد بر اينكه يكتي از دو حتق
فداي ديگري شود ،سزاوار آن است حق كماهميت فداي حق پراهميت شتود .در دفتاع مشتروع
نيز كسي كه به حقوق ديگري ت دي ميكند ،ارزش حقوق او تنزل پيدا ميكند يا محو ميشود.
بنابراين ،بايد بهجاي آن ،حقوق كسي كه موردحمله واقتع شتده استت برقترار بمانتد (اردبيلتي،
.)199 :1379
در انتقاد به اين نظريه گفته شده است« :فداشدن حق متجاوز بته لحتاظ فقتدان اهميتت آن
نسبت بهحق مدافع با آن ارالقي كه بيان شده است نميتواند همواره صحيح باشد؛ زيرا چهبستا
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در ت ارض بين دو حق حسب مورد فداشدن جزئي از هركدام به عدالت نزديکتر باشد و ممكتن
است در مقام ت ارض ميان دو حق در عين جواز دفاع ،از بينرفتن هيچكدام ضروري نباشد براي
منال ،وقتي كه دادوفرياد باعث ميشود كه متجاوز دست از تجاوز بردارد و فرار كند»( .ستاالري
شهربابكي)117 :1367 ،
 .5-3نظریه اجرای حق و تكلیف
بر اساس نظريه اجراي حق )5(،كه هگل ( )1770-1831فيلسوا م تروا آلمتاني از ررفتداران
اين است( ،تهاجم نفي حق است ،دفاع نفي اين نفي ،پس اجراي حق است) .بنابراين ،اصتوالً در
اين مورد ،دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي براي آن متصور باشد .برخي م تقدند كته دفتاع
در مقابل تهاجم نامشروع نهتنها اعمال حق است ،بلكه اداي يک تكليف اخالقي و حتتي قتانوني
است و در اسالم چنين دفاعي از مصاديق ت اون بر تقوي بهشمار آمتده استت (اردبيلتي:1379 ،
.)199
 .6-3نظریه نفع اجتماعی
برخي م تقدند« :مبناي فلسفي دفاع مشروع رعايت منافع اجتماعي و حفظ حقوق اجتماع است
و جام ه به خارر حفظ اين منافع ،به افراد اجازه ميدهد كه در موارد و موق يتهايي كه توستل
به قواي انتظامي و استمداد از اين قوا ممكن نباشد ،در مقام دفاع از نفس و ناموس خود بر آيند
و چنان ه در اثناي اين كار و با رعايت شرايط مندرج در قانون ،مرتكب عمل مجرمانته شتوند ،از
مجازات م اا باشند .بهاينترتيب ،جان ،ناموس و مال افراد در مقابل حمالت غيرقانوني مصتون
ميماند و همه افراد متجاوز به خارر مصونيتي كه قانونگذار براي دفاع مشروع پيشبيني كترده
است در حمله و تجاوز به ديگران تأمل و ترديد بيشتر مينمايند»( .صان ي)195 :1351 ،
به اعتقاد نگارندگان ،از ميان نظريههايي كه درباره مشروعيت دفاع مشروع مطرح شده استت،
در ظاهر امر بحث بيشتر بر سر دو نظريه اجراي حق و نظريه نفع اجتماعي باشتد ،امتا بتا كمتي
تأمل و دقت بيشتر ميتوان گفت كه مبناي مشروعيت وضع دفتاع مشتروع از ستوي قانونگتذار،
همان نظريه اجراي حق است .زيرا بديهي است كه لزوماً بايد ميان فلستفه (چيستتي و چرايتي)
امري با نتايج و فوايد آن قائل به تفكيک شد؛ با اين توضيح كه اگر مشروع و مجتاز تلقتيكتردن
دفاع در مقابل تهاجم نامشروع با توجه به شرايط مقرر در قانون ،باعث ميشود كه جان ،ناموس،
مال افراد در مقابل حمالت غيرقانوني مصون بماند و اينكه افراد متجاوز به خارر مصتونيتي كته
قانونگذار براي دفاع مشروع پيشبيني كرده ،در حمله و تجاوز به ديگران تأمل و ترديتد بيشتتر
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نمايند از زمره آثار و نتايج منبت دفاع مشروع است نته جتزء داليتل يتا فلستفه تتوجيهي دفتاع
مشروع بهم ني دقيق كلمه .بنابراين ،اگر كسي در مقابل تجاوز نامشتروع دفتاع متينمايتد و در
اثناي دفاع مرتكب عملي شود كه جرم باشد ،در واقع حقي را اعمال ميكند كه قانونتاً استتيفاي
آن برعهدة جام ه و حكومت است؛ زيرا اصوالً دفاع از جان و مال شهروندان وظيفهاي استت كته
به جام ه تفوي

شده و قواي دولتي مأمور اجراي آن هستند؛ اما چتون توستل بته ايتن قتوا در

موق يت استننايي و اضطراري مي سر نيست يا مداخله قواي مذكور ممكن است در دفع تجتاوز و
خطر مؤثر واقع نشود ،افراد خود ميتوانند به اين مهم اقدام نمايند .بهعبارتديگر ،از آنجتايي در
يک جام ه منظم احقاق حق شخصي و توسل بهزور ممنوع است؛ در نتيجه افتراد بتراي احقتاق
حق خود و اجراي عدالت فقط بايد به قواي دولتي مسئول مراج ه كنند .چون اگر قرار باشد هر
كسي خودسرانه در برابر تجاوزهاي نامشروع اقدام كند ،نظم جام ه بههم ميخورد ،بهويژه اينكه
افراد حق برخورداري از برقراري امنيت و آسايش در زندگي اجتماعي نسبت به دولتت در برابتر
اعمال و حركات نامشروع را دارند و دولت بهموجب قانون تكليف به دفاع از حقوق افتراد جام ته
در برابر هرگونه امور خالا نظم عمومي را دارد .اما گاهي اوقات ممكن است قواي دولتتي تتوان
دفاع از حقوق افراد جام ه را به هر دليل نداشته باشند؛ بنابراين ،اگر راهحل ديگري بتراي دفتاع
از حقوق افراد جام ه پيشبينينشده باشد ممكتن استت حقتوق افتراد ضتايع و پايمتال شتود و
احساس ناامني ،بي ثباتي و ترس در ميان افراد جام ه بيشتتر شتود كته ختود داراي آثتار ستوء
ديگري است .در اين شرايط ،قانونگذار پيشبيني كرده اگر دولت يا قواي دولتي توانايي مداخله
در جلوگيري از تجاوز نامشروع را نداشته باشد به افراد اجازه و حق داده است كه خود از جان و
مال خود يا ديگري دفاع كنند .در اين صورت ،شخ

مدافع در واقع حق ختود را اعمتال كترده

كه در شرايط عادي برعهده دولت بوده است .با بيان شرايط تجاوز و دفتاع در قبتال آن در پرتتو
مقررات اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي در ادامه متوجته ختواهيم شتد كته مبنتاي فلستفي
پذيرش دفاع مشروع در اساسنامه مزبور نيز همان «نظريه اجراي حق» است.

 .4موضوع ،شرایط تجاوز و دفاع در قبال آن
در اين قسمت س ي شده است تا به جايگاه دفاع مشروع (موضوع تجاوز ،شترايط تجتاوز و دفتاع
در مقابل آن) در اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي دائمي  1998پرداخته شود .نكته قابلذكتر
اين است كه در صورت سكوت يا ابهام مقتررات حقتوق جتزاي بتينالملتل از جملته اساستنامه
فوقالذكر درباره برخي از مقررات مربوط به دفاع مشروع ،تكليف چيست؟ پاسخ ايتن پرستش را
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ميتوان در ماده  21اساسنامه دادگاه كيفري در قسمت مربوط به حقوق قابل اجرا يافتت .متاده
 21مقرر ميدارد -1« :ديوان اجرا خواهد كرد :الف -در وهلته نخستت ،ايتن اساستنامه ،عناصتر
تشكيلدهنده جرائم و آييننامه دادرسي و ادله مربوط به آن را؛ ب -در مرحلته دوم ،بتر حستب
اقتضاي م اهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقتوق بتينالملتل از جملته اصتول مستلم حقتوق
بين الملل منازعات مسلحانه؛ ج -در غير اين صورت ،اصول عمومي حقوق كته توستط ديتوان از
قوانين ملي نظامهاي حقوقي جهتان استتخراجشتده باشتد .»……-3……-2 .بتهعنتوانمنتال،
اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي بهشرط عدم امكان توسل به مقامات دولتي در دفاع مشتروع
صريحاً اشاره نكرده است؛ اما با توجه به اصول مسلم حقوق بينالملل منل ماده  51منشور ملتل
متحد و اصول عمومي حقوق داخلي ميتوان گفت كه رعايت اين شترط در اينجتا نيتز ضتروري
است.
 .1-4موضوع تجاوز
براي آنكه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از ت قيب و مجازات م اا بماند ،بايد اين دفتاع
در برابر تجاوزهايي اعمال شود كه قانونگذار نتوع و ماهيتت آن را از قبتل ت يتين كترده باشتد.
هم نان كه در حقوق جزاي داخلي (براي منال ،ماده  156ق.م.ا ايران مصتوب  )1392بتهرتور
صريح مورد اشاره مقننن قرار گرفتهاند ،موضوع تجاوز شامل ت رض عليته نفتس (تتن و جتان)،
عرض )6(،ناموس )7(،آزادي( )8تن و مال( )9خود يا ديگري ميشود.
اما نكته قابلذكر اين است كه ماده  )c( )1( 31اساسنامه دادگاه كيفتري بتينالمللتي 1998
مقرر ميدارد« :در مقام دفاع از خود يا شخ

ديگر يا در جرائم جنگي ،دفاع از مالي كته بتراي

ادامه حيات او يا ديگري يا يک مأموريت نظامي ضروري استت» .بنتابراين ،نكتته متبهم در ايتن
ماده از اساسنامه مذكور كلمه «خود» است و اين پرسش مطرح ميشود كه آيتا كلمته «ختود»
منحصراً شامل تجاوز به نفس (تن و روان) ميشود يا شامل بقيه موارد (ت رض به عرض ،ناموس
و آزادي تن) نيز ميشود؟ در پاسخ ميتوان گفت كه با توجه به ارالق كلمته «ختود» و تفستير
منطقي از اين عبارت و با كمي تسامح ،موضوع تجاوز مانند حقتوق جتزاي داخلتي شتامل تمتام
موارد ذكر شده در باال ميشود.
 .۲-4شرایط تجاوز
از آنجاكه دفاع مشروع يک راه حل استننايي و خالا اصل است ،بنابراين ،دامنته استتفاده از آن
محدود و منوط به رعايت شرايطي شده است؛ ازجمله اينكه هر نوع تجاوزي موجب تحقق دفتاع
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مشروع نميشود و براي تجاوز بايد شرايطي قائل شد .اين شترايط بتر استاس اساستنامه دادگتاه
كيفري بينالمللي به شرح زير است.
 .1-۲-4فعلیت داشتن و یا قریبالوقوع بودن تجاوز

يكي از شرايط اساسي استفاده از حق دفاع مشروع ايتن استت كته تجتاوزي در حتال انجتام يتا
قريبالوقوع باشد .بنابراين ،اگر تجاوزي درگذشته صورت گرفته است ،دليلتي وجتود نتدارد كته
شخ

زيانديده در زمان ف لي بته مقابلته بته آن بپتردازد؛ زيترا ايتن عمتل جنبته مجتازات و

انتقامجويي پيدا ميكند و مخالف فلسفه دفاع مشروع و اصول حقوق جزاست كه اجراي مجازات
را فقط در اختيار دولت قرار ميدهد.
هم نين ،اگر ظن تجاوزي در آينده برود ،براي منال شخ
خواهد كشت ،اين امر به شخ

ديگري را تهديد كند كته وي را

تهديد شده اجازه نميدهد كه بهعنوان دفاع مشتروع در مقابتل

پيشگيري برآيد .همانرور كه بيان شد ،اين امر مخالف با فلسفه دفاع مشتروع و اصتول حقتوق
جزا است .درعينحال ،بايد گفت كه مقصود از ف ليت داشتن تجاوز اين نيست كه حتماً بايتد در
عمل تجاوزي صورت گيرد تا دفاع در مقابل آن امكانپذير شود؛ بلكه همين اندازه كه بتتوان بتا
داليل و شواهد قط ي ف ليت تجاوز يا قريبالوقوعبودن آن را پتيشبينتي كترد ،دفتاع ،مشتروع
خواهد بود.
اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي در ماده  )c( )1( 31نيز به صراحت به ايتن شترط اشتاره
كرده است «… اين دفاع بايد در مقابل توسل قريبالوقوع و غيرقانوني بتهزور انجتامگرفتته…».
بنابراين ،در اساسنامه بهشرط قريبالوقوع بودن تجاوز و ف ليت آن نيز اشاره شده است.
 .۲-۲-4غیرقانونیبودن تجاوز

دفاع ،تنها در صورتي مشروع تلقي ميشود كه در مقابل تجاوز غيرقانوني صورت گيرد .بنتابراين،
اگر ربق قانون تجاوزي صورت گيرد ،نميتوان در مقابل آن متوسل به دفتاع شتد .در متاده 31
( )c( )1اساسنامه منل حقوق جزاي داخلي ،به وجود شرط غيرقانونيبتودن تجتاوز بتراي متورد
قبول واقعشدن دفاع مشروع نيز اشاره شده است
اما در اساسنامه مذكور ،برخالا حقوق جزاي داخلي ازجمله ايران ،بهرور صريح به اين نكته
اشاره نشده است كه هرگاه مقامات قانوني از حدود وظيفه خود خارج شوند تكليف چيستت؟ بتا
كمي تأمل ميتوان گفت كه هرگاه مقامات قانوني حتي در عرصته حقتوق جتزاي بتينالملتل از
حدود وظايف قانوني خود خارج شوند ،در هر صورت عمل آنها غيرقانوني بوده و دفاع در مقابتل
آن مشروع تلقي ميگردد .اما شايد بتوان ايرادي را به اين نظر وارد كرد كه در چنتين متواق ي،
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چه اعمالي ميتوانند مصداق دفاع مشروع تلقي شوند يا بهعبارتديگر ،موضتوع ت ترض در ايتن
صورت چه خواهد بود؟ آيا حتي اگر تجاوز مقامات قانوني از اختيارات موجب ت رض به مال هتم
شود ،ميتوان به بهانه غيرقانونيبودن عمليات آنها از ختود دفتاع كترد؟ پاستخ بته ايتن ايتراد و
پرسش را ميتوان با تفسير منطقي از اساسنامه اينگونه بيان كرد كه هرگتاه پتذيرفتيم كته در
اساسنامه مزبور چه چيزهايي ميتوانند موضوع تجاوز قرار گيرند و بتوان در مقابل ت رض نسبت
به آنها از خود دفاع كرد ،مي توان قائل بر اين نظر بود كه تجاوز مقامات از حتدود وظتايف ختود
درصورتيكه عمليات آنها موجب تجاوز به موضوعات مصرح در اساسنامه شود را دربرميگيرد.
 .3-۲-4شرایط دفاع
براي آنكه دفاع مشروع مصداق پيدا كند ،دفاع هم بايد شرايطي داشته باشد كه عبارتند از:
 .1-3-۲-4ضروری بودن دفاع :يكي از شرايط اساسي براي استتفاده از حتق دفتاع مشتروع،
ضرورتداشتن آن است؛ ي ني ،اقدام به دفاع بهمنظور مقابلته بتا تجتاوز فوريتت داشتته باشتد و
مجالي براي تأمل باقي نماند ،بنابراين اگر مدافع بتواند از راه ديگري غير از ارتكاب جترم ،خطتر
را دفع كند در اين صورت دفاع ،مشروع تلقي نميشود .به ديگر سخن ،ضرورت دفاع بدين م نتا
است كه انجام عملي ك ه در شرايط عادي جرم است ،تنها وسيله رهتايي متدافع از حملته باشتد
(محسني ،1382 ،ج .)241 :1بهعنوانمنال ،اگتر شخصتي قتوي كته متيتوانتد فترد ضت يف را
بهآساني از رريق غير از قتل و جرح مانند بستن دست و پاي وي مغلوب سازد ،ارتكاب قتتل يتا
جرح باعث واردكردن خدشه بهضرورت دفاع خواهد شد.
البته ،شرط ضرورت داشتن دفاع ارتباط بسيار نزديكي با شترط ف ليتتداشتتن تجتاوز دارد.
بدين م نا كه دفاع با توجه به اوضاعواحوال و موق يت متجاوز نسبت به متدافع ،تنهتا در جتايي
ضروري است كه حمله تجاوز كننده به مرحله قريبالوقوع يا ف ليت رسيده باشد .در واقتع ايتن
دو شرط كه يكي مربوط به تجاوز و ديگري مربوط به دفاع است را ميتتوان دو روي يتک ستكه
دانست كه با تحقق شرط قريبالوقوع بودن يا ف ليتداشتن تجتاوز ،ضترورت دفتاع نيتز محقتق
ميشود ( .)Elliott, 2006: 341شرط ضرورت داشتن دفاع در ماده  )c( )1( 31اساسنامه بهرور
ضمني مورداشاره قرارگرفته است.
پرسشي كه مي توان در اينجا مطرح كرد اين است كه اگر امكان فرار براي شخصي كه متورد
حمله قرارگرفته وجود داشته باشد ،ولي اين شخ

فرار نكند و به دفاع بپردازد ،آيتا ايتن دفتاع

مشروع است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بين حقوقدانان اختالانظر وجود دارد .گروهي بتر
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اين عقيدهاند كه «با توجه به مباني دفاع مشروع كه مقررات قانون جزا نيز بتر آن مبتنتي استت
پاسخ به سؤال منبت است .اول ،دفاع حق است… دوم ،قانونگذار هيچگاه تكليف به فرار نكترده
است و… اگرچه عقل حكم ميكند كه چنان ه وسيله آسانتري براي نجتات باشتد انتختاب آن
مرجح است( ».اردبيلي ،1379 ،ج  202 :1و نور بها.)297 :1379 ،
گروهي ديگر م تقدند« :در هر مورد بايد شخصيت حملهكننده و حمله شونده و روابط ميتان
آنها را موردبررسي قرار داد و با توجه به همه اين اعمال نتيجهگيري كرد .براي منتال اگتر يتک
مقام عالي رسمي( ،منل وزير جنگ يک كشور) مورد حمله قرار گيرد و بتواند حمله را از رريتق
فرار دفع كند ،ولي ايستادگي كند و از رريق ارتكاب جرم عليته حملتهكننتده خطتر را بررترا
سازد ،عمل او را بايد دفاع مشروع دانست .از ررا ديگر ،تصور دفتاع مشتروع در متورد شتخ
رشيدي كه صدمات شديد به كودكي كه به او حمله كرده ،وارد متيآورد و يتا… بستيار مشتكل
است»( .صان ي ،1351 ،ج)208 :1
عدهاي ديگر نيز م تقدند« :به نظر مي رسد اين اصل كه نبايتد خفتت فترار را بتر كستي كته
مرتكب تخلفي نشده است ،تحميل نموده و او را مجبور به فرار ،بهجاي مقابله با مهاجم كرد .هم
در حقوق جزاي داخلي و هم بينالمللي نكته قابل قبتولي باشتد ،امتا ستنگيني و شتدت جترائم
مشمول صالحيت دادگاه كيفري بينالمللي بهگونه اي است كه چه بستا عتدم فترار شتخ  ،بتا
وجود امكان فرار را بتوان قرينهايي بر ضرورتنداشتن و عدم تناستب دفتاع بتا حملته دانستته و
ادعاي دفاع مشروع را از چنين شخصي نپذيرفت»( .ميرمحمدصادقي)177 :1383 ،
در نتيجهگيري ميتوان چنين اظهارنظر نمود« :درصورتيكه امكتان فترار در چنتين متواق ي
وجود داشته باشد ،توسل به دفاع ،مشروع نخواهد بود و به اصل ضترورت داشتتن دفتاع خدشته
وارد خواهد شد و هرگونه ادعاي غير از اين با موازين و اصول حقوق جزا ،اصول حقوق بينالملل
(منشور ملل متحد) و موازين منطقي و عقلي بنا به داليل ذيل مغايرت خواهد داشت.
 -1اگرچه دفاع مشروع حق است و فلسفه مشروعيت دفاع ،اجراي حق متيباشتد و مقتررات
حقوق جزاي داخلي و حقوق جزاي بينالملل (ماده  )c( )1( 31اساسنامه) بر آن مبتني استت،
اما از آنجاكه دفاع مشروع يک حكم استننايي و خالا اصل است( )10و اصل اين است كه اجراي
مجازات و جلوگيري از ارتكاب جرم و حفظ امنيت برعهده قواي دولتي است .بنتابراين دفتاع در
صورتي مشروع است كه توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتتري بتراي نجتات ميستر
نباشد .بنابراين ،حكم خالا اصل و استننائي را بايد بهرور مضيق و محدود تفسير كرد .بهعالوه،
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اتخاذ چنين ديدگاهي دراينباره ازآنجهت منطقي به نظر ميرسد كه ميتواند جلوي بسياري از
سوءاستفادهها و ادعاهاي واهي را بگيرد.
 -2سكوت مقنن در اين خصوص ،دليل بر جواز آن نيست .حتي مهمتر اينكته ،متيتتوان بتا
كمي تسامح ادعا كرد كه مقنن در اين خصوص ،نهتنها سكوت نكرده ،بلكته بتا تأمتل بيشتتر در
مواد قانوني از حقوق جزاي داخلي و بينالمللي و محتواي آنها و تفسير منطقي از آنها ،ميتتوان
گفت كه قانونگذار حكم مسئله را بهرور ضمني بيان كرده است.
 .۲-3-۲-4تناسب دفاع با تجاوز .شرط ديگري كه رعايت آن هنگتام دفتاع مشتروع الزامتي
است ،حفظ ت ادل و تناسب است؛ ي ني اقدامات متحده بهمنظور اعمال حق دفاع مشروع ،نبايد
بيشتر از آن ه براي دفع حمله ضرورت دارد صورت گيرد؛ زيرا مفهوم دفاع اقدام به دفتع حملته
است نه زائد بر آن .بهعنوانمنال ،اگر شخصي در مقابل يک سيلي كه ديگري بته او زده و قصتد
حمله ديگري را ندارد ،او را بكشد ،نمي تواند به استناد دفاع مشروع عمل مجرمانه خود را توجيه
كند.
بهعبارتديگر ،شرط تناسب دفاع با تجاوز بدين م نتا استت كته بتين منتافع متضتاد؛ ي نتي
م ناف ي كه در نتيجه تجاوز به خطر افتاده و مناف ي كه در راستتتاي دفتتاع از بتين رفتته ،الزم
است تناسب بترقرار باشد ( )Fleteher, 2005: 577 & Fletcher, 1998: 136و متدافع بتايتتد در
پاسخ به تجتاوز با توجته بته اوضتاعواحتوال ،رفتتاري متناستب و م قتول از ختود نشتان بدهتد
) .(Clarkson, 1987: 80اين شرط را ميتوان نتيجه شرط ضرورت و مكمل آن دانست.
تشخي

تناسب دفاع با تجاوز امري موضوعي است كه با توجه به اوضتاعواحتوال هتر متورد

خاص ،با دادگاه است .البته مقصود از دفاع متناسب ،مقابلهبهمنل نيست؛ بلكه آنچنتان دفتاعي
است كه مت رض را از ادامه ت رض باز دارد (اردبيلي ،1379 ،ج  .)204 :1شرط تناسب دفتاع بتا
تجاوز نيز در ماده  )c( )1( 31اساسنامه صريحاً قيد شده استت ،درحتاليكته در متورد ضترورت
داشتن دفاع ماده مذكور صراحتي ندارد و با توجه به اصول كلي استنتاج ميگردد.
 .3-3-۲-4ناتوانی دیگری در دفاع از خود .اگر شخصي كه مورد تجتاوز قترار گرفتته ختود
قادر به دفع تجاوز باشد ،با اين وض يت شخ

ثالني برسد و جرمي عليه حملتهكننتده مرتكتب

شود ،عمل او دفاع مشروع نخواهد بود .اين امر لزوماً به توانايي يا ناتواني جسماني شخ

متورد

حمله بستگي پيدا نميكند .بلكه مسئله مهم اين است كه در موق يت و اوضتاعواحتوال ختاص،
«ديگري» قادر به دفاع از خود نباشد .عالوه بر ناتواني بايد ديگري نياز به كمک هم داشته باشتد
و صرا ناتواني از دفاع كفايت نميكند.
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در اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي نيز به دفاع از «ديگري» اشاره كترده استت ،امتا هتيچ
قيد و شرري را براي دفاع از ديگري مقرر نكرده است .اما بهنظر ميرسد بتوان ضترورت رعايتت
قيد و شرطهاي مندرج در حقوق جزاي داخلي را در اساسنامه با توجه عبارت «بهرور م قولي»
در ماده  31آن و اصول عمومي حقوق و غيره نيز استنباط كرد.

فرجام
دفاع مشروع بهعنوان يكي از علل م افيت از مسئوليت كيفري در اساسنامههاي محاكم كيفتري
بينالمللي بهويژه در اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي مصوب (1998ماده  ))c( )1( 31يا در آرا
و رويههاي محاكم كيفري بينالمللي) بهحساب ميآيد« .دفاع مشروع» عبارت از« :اجتراي حتق
مبني بر دفع يک تجاوز غيرقانوني در حال انجام يا قريبالوقوع نسبت به جان ،عترض ،نتاموس،
آزادي و مال خود يا ديگري با توجه به شرايط مندرج در قانون».
با توجه به ارالق كلمه «خود» در ماده  31اساسنامه مذكور و تفسير منطقي از اين عبارت و
با كمي تسامح ،موضوع تجاوز در دفاع مشروع ،عالوهبر نفس و متال شتامل متوارد ديگتر؛ ي نتي
تجاوز به عرض ،ناموس و آزادي تن نيز ميشود.
در بين نظرياتي كه از سوي انديشمندان و حقوقدانان درباره فلسفه مشروعيت دفتاع مشتروع
بيان شده است ،در ظاهر امر بحث بيشتر بر سر دو نظريه اجراي حتق و نظريته نفتع اجتمتاعي
ميباشد .اما به اعتقاد نگارنده ،مبناي مشروعيت دفاع مشروع از ستوي قتانونگتذار از جملته در
اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي دائمي مصوب  1998ميالدي ،نظريه اجراي حتق متيباشتد.
زيرا بديهي است كه لزوماً بايد ميان فلسفه (چيستي و چرايي) امري با آثار و فوايد آن قائتل بته
تفكيک شد؛ به اين صورت كه اگر مشروع تلقيكردن دفاع در مقابل تهاجم نامشروع با توجه بته
شرايط مقرر در قانون ،باعث مي شود كته جتان ،نتاموس ،آزادي و متال افتراد در مقابتل تجتاوز
غيرقانوني مصون بماند و اينكه افراد متجاوز به ختارر مصتونيتي كته قتانونگتذار بتراي متدافع
پيشبيني كرده ،در حمله و تجاوز خود به ديگران تأمل و ترديد بيشتر نماينتد ،از جملته آثتار و
نتايج منبت دفاع مشروع بهحساب ميآيد ،نه جز داليل يتا فلستفه تتوجيهي آن .بنتابراين ،اگتر
كسي در مقابل تجاوز نامشروع دفاع ميكند و هنگام دفاع مرتكب عملي شود كه جرم باشتد ،در
واقع حقي را اعمال ميكند كه در قانون استيفاي آن برعهده حكومت است؛ زيرا اصتوالً دفتاع از
جان و مال شهروندان وظيفهاي است كه به جام ه تفوي

شده و قواي دولتي مأمور اجتراي آن

هستند اما چون توسل به اين قوا در موق يت استننايي و اضطراري مسير نيست يا مداخله قواي
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مذكور ممكن است در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ،افراد خود ميتوانند به اين مهم اقتدام
نمايند .بهعبارتديگر ،از آنجايي كه در يک جام ه منظم احقتاق حتق شخصتي و توستل بتهزور
ممنوع است .در نتيجه افراد براي احقاق حق خود و اجراي عدالت فقتط بايتد بته قتواي دولتتي
مسئول مراج ه كنند .چون اگر قرار باشد هر كسي خودسرانه در برابر تجاوزهاي نامشروع اقتدام
كند نظم جام ه به هم ميخورد ،بهويژه اينكه افراد حق برخورداري از برقراري امنيت و آسايش
در زندگي اجتماعي نسبت به دولت در برابر اعمال و حركات نامشروع را دارند و دولت بهموجتب
قانون تكليف به دفاع از حقوق افراد جام ه در برابر هرگونه امور خالا نظم عمتومي را دارد .امتا
گاهي اوقات ممكن است قواي دولتي توان دفاع از حقوق افراد جام ته را بته هتر دليتل نداشتته
باشد؛ پس اگر راهحل ديگري براي دفاع از حقوق افراد جام ه پيشبينينشده باشد ،ممكن است
حقوق افراد ضايع و پايمال شود و احساس ناامني و بيثباتي و ترس در ميان افراد جام ه زيادتر
شود كه خود داراي آثار سوء ديگري است .در اين شرايط ،قانونگذار پيشبيني كرده استت اگتر
دولت يا قواي دولتي توانايي مداخله در جلوگيري از تجاوز نامشتروع را نداشتته باشتد بته افتراد
اجازه و حق داده است كه خود از جان و مال خود يا ديگري دفاع كنند .در اين صورت ،شتخ
مدافع در واقع حق خود را اعمال كرده كه در شرايط عادي بر عهده دولت بوده است.
مقررات مربوط به شرايط دفاع مشروع در ماده  )c( )1( 31اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللتي
 ،1998اما نه بهصورت صريح و كامل مورد پيشبيني قرارگرفته است .اگرچه متيتتوان ايترادات
مربوط به شرايط دفاع مشروع در اساسنامه را ربق مجوز صتادره از متاده  21آن بتا رجتوع بته
اصول عمومي حقوقي مندرج در نظامهاي حقوقي مختلف جهان ،برررا نمود ،ولي منطقتيتتر
اين است كه به اقتضاي فنون و اصول حاكم بر قانونگذاري حتي در عرصه بينالمللتي ،تمتامي
شرايط مربوط به مسئله دفاع مشروع بهصورت دقيق ،صريح و كامتل نيتز در اساستنامه دادگتاه
كيفري بينالمللي مورد پيشبيني قرار گيرد.
در ارتباط با اين مسئله كه اگر امكان فرار بتراي شخصتي كته موردحملته قرارگرفتته وجتود
داشته باشد ،ولي فرار نكند و به دفاع بپردازد ،در ميان حقوقدانان ديدگاههتاي گونتاگون وجتود
دارد .ولي به اعتقاد نگارنده ،با توجه به مقررات اساسنامه در چنين فرضي امكان توسل به دفتاع
مشروع وجود ندارد؛ چراكه برخالا اصل ضرورت داشتن دفاع است و هرگونه ادعاي غير از ايتن
با موازين و اصول حقوق جزا ،اصول حقوق بينالملل (منشور ملتل متحتد) و متوازين منطقتي و
عقلي مغايرت خواهد داشت .زيرا نخست ،اگرچه دفاع مشتروع حتق استت و فلستفه مشتروعيت
دفاع ،اجراي حق مي باشد و مقررات حقوق جزاي داخلي و حقوق جزاي بينالملل (ماده )1( 31
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( )cاساسنامه) بر آن مبتني است ،اما از آنجاكه دفاع مشروع يک حكم استننايي و ختالا اصتل
است و اصل اين است كه اجراي مجازات و جلوگيري از ارتكاب جترم و حفتظ امنيتت بترعهتده
قواي دولتي است؛ پس دفاع در صورتي مشروع است كه توسل به قواي دولتي يا هرگونه وستيله
آسانتري براي نجات ميسر نباشد .بنابراين ،حكم خالا اصل و استننائي را بايد بهرور مضتيق و
محدود تفسير كرد .بهعالوه ،اتخاذ چنين ديدگاهي در اينباره از آنجهت منطقي بهنظر ميرسد
كه ميتواند جلوي بسياري از سوءاستفادهها و ادعاهاي واهي را بگيرد .دوم ،سكوت مقنن در اين
خصوص ،دليل بر جواز آن نيست .حتي مهمتر اينكته ،متيتتوان ادعتا كترد كته مقتنن در ايتن
خصوص نهتنها سكوت نكرده ،بلكه با تأمتل بيشتتر در متواد قتانوني از حقتوق جتزاي داخلتي و
بينالمللي ،محتواي آنها و تفسير منطقي از آنها ميتوان دريافت كه حكم مسئله بهرور ضتمني
بيان شده است.
پینوشتها:
( )1ماده  51منشور مقرر ميدارد« :در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي
امنيت اقدامات الزم را براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي بهعمل آورد ،هيچيک از مقررات اين منشور ،بهحق
ذاتي دفاع مشروع از خود ،خواه بهرور فردي يا دستهجم ي لطمهاي وارد نخواهد كرد…».
( )2در مورد نحوه تشكيل اين دادگاه و غيره ر.ك( :كيتي ا يساري.)37-39 :1382 ،
( )3براي تفصيل ر.ك( :كالنتري.)83-102 :1383 ،
( )4مرد سياسي و خطيب م روا رومي ( 43-106ق.م)
( )5برخي از اين نظريه با عنوان نظريه «جبران بدي با بدي» ياد ميكنند (خسروي.)50 :1373 ،
( )6عرض در لغت بهم ني نفس ،ذات ،ناموس ،آبرو ،حينيت آمده است .اما ازآنجاكه قانونگذار عالوهبر اصطالح
نفس و ناموس ،عرض را هم بهكار برده است بايد م ني و مفهومي متفاوت براي آن قائل شد و عرض را بايد
آبرو و حينيت اجتماعي شخ

دانست .بنابراين ،اگر شخصي در مألعام درصدد هتک حرمت ديگري برآيد و

به خود او يا همسر و همين رور نزديكان او اسناد اعمال منافي عفت بدهد ،حمله به عرض كرده و قانونگذار
دفاع در مقابل آن را با اجتماع شرايط الزم مشروع ميداند( .صان ي ،ج )196 ،1351 ،1بهعبارتديگر ،مقصود
از عرض؛ آبرو ،شرافت ،حينيت خانوادگي و اجتماعي است (شمس ناتري و ديگران.)400 :1392 ،
( )7منظور از ناموس ،عفت خود يا عصمت خانوادگي انسان است .ت رض به ناموس ي ني لكهدار كردن دامن عفت
و هتک عصمت انسان .در اصطالح هر نوع ف ل اعم از مالمسه و برقراركردن رابطه نامشروع جنسي ت رض به
ناموس محسوب ميشود (اردبيلي .)206 :1379 ،بهعبارتديگر ،مقصود از ناموس ،زنان خانواده و وابسته به
فرد و رعايت حرمت آنان از نظر موازين اخالقي و مذهبي است .البته بايد توجه داشت كه ذكور نيز مانند اناث
جزء ناموس انسان محسوب مي شوند .بنابراين ،منظور از دفاع از ناموس ،دفاع از كسي است كه در م رض
هتک ناموس قرار گرفته است (شمس ناتري و ديگران.)400 :1392 ،
( )8سلب آزادي مانند بازداشت ،حبس يا هر ف لي كه مانع تحرك انسان شود ،ت رض به آزادي تن محسوب
ميشود.
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( )9مال چيزي است كه قابليت دادوستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند كه در مقابل آن چيزي
بپردازند .ت رض به مال اعم از بردن يا تخريب عمدي آن و يا استفاده از مال بدون رضايت صاحب آن است.
اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي به موضوع دفاع از مال نيز اشاره نمود البته مشروط بر اينكه آن مال براي
ادامه حيات او يا ديگري يا اجراي يک مأموريت نظامي ضروري باشد.
( )10برخي م تقدند« :در حقوق ملي به دليل وجود حاكميت ،دفاع مشروع در موارد عدم توسل به قواي تأميني،
بهعنوان يک دفاع پذيرفته است با اين وجود ،در حقوق بينالملل به دليل فقدان يک قدرت فراملي و يک
نيروي مافوق دولتي ،دفاع مشروع يک قاعده است كه خود استننايي بر قاعده منع توسل بهزور و تحريم جنگ
است»( .ضيايي بيگدلي)33 :1373 ،
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ساالري شهربابكي ،ميرزا مهدي ( ،)1367ماهیت و ارکان دفاع مشروع در حقوق جزای داخليی اسيمم و مقایسيه

اجمالی آن با مواد قانونی برخی کشورها ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
شمس ناتري و ديگران (زمستان  ،)1392قانون مجازات اسممی در نظم حقوقی کنيونی ،جلتد اول (حقتوق جتزاي
عمومي) ،تهران :ميزان.
شهيدي ،مهدي ( ،)1378مجموعه مقاالت حقوقی (حمله غيرقابتل مجتازات و دفتاع مشتروع) ،چتاپ دوم ،تهتران:
حقوقدان.
صان ي ،پرويز ( ،)1351حقوق جزای ایران ،ج اول ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه ملي ايران.
ضيائي بيگدلي ،محمدرضا (" ،)1370مشروعيت جنگ و توسل بهزور از ديد حقوق بينالملل" ،مجله سیاسيت خيارجی،
شماره  ،2دفتر مطال ات سياسي و بينالمللي.
ضيائي بيگدلي ،محمدرضا ( ،)1373حقوق جنگ ،تهران :دانشگاه عالمه رباربايي.
عظيمي ،عبدالرسول ( ،)1341محاکم نورنبرگ از نظر حقوق جزا ،تهران :كيهان.
عميد ،حسن ( ،)1377فرهنگ فارسی عمید ،ج ،1تهران :اميركبير.
كالنتري ،كيومرث ( ،)1383عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفيری ایيران ،علتوم جنتايي (مجموعته مقتاالت در
تجليل از دكتر آشوري) ،تهران :سمت.
كيتي ايساري ،كريانگساك ( ،)1382حقوق کیفری بینالمللی ،ترجمه حسين آقايي جنتمكان ،تهران :دانشور.
محسني ،مرتضي ( ،)1376دوره حقوق جزای عمومی ،جلد سوم ،تهران :گنج دانش.
محسني ،مرتضي ( ،)1382دوره حقوق جزای عمومی :كليات حقوق جزا ،جلد اول ،تهران :گنج دانش.
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مصفا ،نسرين ( ،)1366تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد ،تهران :دانشگاه تهران.
ميرمحمدصادقي ،حسين ( ،)1383دادگاه کیفری بینالمللی ،تهران :دادگستر.
نادري ،محمدتقي ( ،)1351دفاع مشروع ،تهران :زيبا.
نظري نژاد ،محمدرضا (تابستان و پاييز " ،)1389دفاع مشروع فردي در تجاوز ارضي" ،مجله مطالعيات حقيوقی،
دوره دوم ،شماره دوم.
نور بها ،رضا ( ،)1379زمینه حقوق جزای عمومی ،چاپ چهارم ،تهران :گنج دانش.
وليدي ،محمد صالح ( ،)1372حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،تهران :داد.
الشرتوتي الحوري س يد ( 1403ه.ق) ،اقرب الموارد ،قم :مكتب آيتاهلل ال ظمي مرعشي.
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