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  چكيده

تون فقهي و قوانين ايران پيش بيني نشده اسـت، دفـاع   صراحت در  مبه» دفاع پيشگيرانه«دفاع پيشاپيش يا 
توان  بر دو گونه تهاجمي و تدافعي تقسيم كرد. دفاع پيشگيرانه تهاجمي با توجيه تعرضـات  پيشگيرانه را مي

و حتمي الوقوع و حتي نوعا قابل باور در آينده قابل قبـول نيسـت؛     بيني غيرقانوني مكرر گذشته و قابل پيش
گيرانه تدافعي در فقه اماميه و حقوق ايران با مقدورنبودن توسل مدافع بـه مقامـات ذيصـالح و    ولي دفاع پيش

منظـور حفـظ متعلقـاتش، بـا شـرايط      رعايت تناسب در شيوه دفاع قابل توجيه است؛ بنابراين اگر مـدافع بـه  
رعايـت اسـهل    كـه ضـرورت بـا   ايگونـه خطرناك و غيرمتعارف، به دفاع پيشگيرانه تدافعي متوسل گردد، بـه 

فاالسهل در شيوه دفاع اقتضاي آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نيست، حتي اگـر در مقابـل مـالي    
   .كم ارزش، نفس انسان متجاوزي تلف شود

  

  .دفاع، پيشگيرانه، تهاجمي، تدافعي، ملك واژگان كليدي:
  
shakeri_criminallaw@yahoo.com (نويسنده مسئول)مازندراندانشگاهجزاحقوق گروهدانشيار . 1

 

 

 حقوق دانشگاه گيالنعضو هيأت علمي گروه. 2
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  مقدمه
ها يا دفـع خطـرِ   يكي از مباحث مطرح شده در حوزه دفاع از جان، مال و ناموس جلوگيري از حمله

 لوقوع نيست كه آن موضوعا ها يا خطرهاي قريبها يا خطرهاي آتي، حملهآتي است، منظور از حمله
دفاع مشروع است، بلكه حمله يا خطري است كه به فاصـله زمـاني كمـي دورتـر قطعـاً بـر مرتكـب        

شود، البته ممكن است اساساً زمان دقيق تحقق آن مشخص نباشد، اما بـه زعـم مـدافع،     تحميل مي
وقوع آن حتمي است. به عبارتي، اقدام عليه كسي است كه قرائن موجود، اين اطمينان را به مرتكب 

كـه در  نگيزد تا قبـل از آن ا هد كه حمله عليه او انجام خواهد شد. همين قرائن، مرتكب را برميد مي
عمل هدف حمله واقع شـود، اقـدام كنـد. ايـن اقـدام پيشـاپيش عمليـات دفـاعي در برابـر حملـه           

ابر الوقوعي است كه در آينده عليه مدافع روي خواهد داد، زيرا كه دفاع از متعلقات خود در بر حتمي
اي آن را فراتر  عنوان يك حق طبيعي براي افراد مطرح بوده و حتي عدههاي ديگران همواره بهحمله

)، ولـي موضـوعي كـه در حـوزه دفـاع      188-190: 1365اند (فيض،  از حق، بلكه يك تكليف دانسته
هـاي  در برابـر حملـه  » دفاع پيشگيرانه«مطرح و كمتر به آن پرداخته شده است، دفاع پيشاپيش يا 

  كه فعلي يا قريب الوقوع باشد. الوقوع مهاجم در آينده است بدون اين حتمي
اصطالح دفاع پيشگيرانه مركب از دو كلمه دفاع و پيشگيرانه است. دفاع از مصدر دفـع در لغـت   

) اسـت.  9629-9631: 7، ج1373(دهخـدا،   "دوركـردن، يكـديگر را رانـدن و رد كـردن    "به معني 
در اين بحث دفع تعرض با استفاده از زور و خشونت مي باشد. پيشگيرانه وصف  كردن منظور از دفاع

شدن از وقوع امري در آينـده و    دفاع در اين عبارت است پيشگيري به معناي دفع، جلوگيري و مانع
-كه در برابر حمله فعلي يا خطر قريبگونهبه پيشواز خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن است. همان

عنوان يك حق و حتي يك تكليـف  دفاع مشروع به"حفظ جان، مال و ناموس اشخاص،  الوقوع براي
دهد كه در ) مدافع نيز اين حق را به خود مي348: 9ق، ج  1410العاملي، (مكي "براي مدافع است
الوقوع كه در آينده عليه وي رخ خواهد داد به دفاع بپردازد و فرصـت دفـع حملـه    برابر حمله حتمي

  از دست ندهد.آينده را 
در متون قانوني استفاده نكرده اسـت، امـا بـراي    » دفاع پيشگيرانه«از عبارت  گذار تاكنون قانون

، انجـام  46و  43بـه موجـب مـواد     1361اولين بار در سابقه تقنيني كشور، در قانون ديات مصـوب  
كـه در  ايگونههنوعي عمليات فيزيكي از سوي مالك بر روي ملك خود، مورد حمايت واقع گرديده، ب

. احكام مقرر در اين مواد بـا انـدك اصـالح    1شدصورت آسيب ديگران، مسئوليتي متوجه مالك نمي
                                                            

كه تصرف در آن مجاز نباشد، هرگاه در معبر عام يا هر جايي: «1361قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب  43ماده  .1
آسيب يا خسارت رهگذر و مانند آن  اي بر سر راه او قرار دهد يا هر عملي كه موجبچاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده

كه تصرف او در آن مجـاز اسـت واقـع شـود     دار ديه يا خسارت خواهد بود. ولي اگر در ملك خود او يا جاييگردد عهده
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تكرار گرديد. در حال حاضر نيـز   1370قانون مجازات اسالمي مصوب  342و  339عبارتي، در مواد 
و تبصره يك آن  508حكم مزبور را در ماده  1392ذار با وضع قانون مجازات اسالمي مصوب گقانون
 ايـن  507 مـاده  در مذكور ازكارهاي يكي شخصي هرگاه«: ماده نيااساس  بربيني كرده است،  پيش
 ديگـري  آسـيب  سـبب  و دهد اوست،انجام اختيار و تصرف در كه مكاني يا خويش ملك در را قانون

آن،  اسـتناد  بـه  و بخوانـد  آنجـا  به نيست آن به آگاه كه را شخصي كهاين نيست، مگر گردد، ضامن
هرگاه شخص آسيب ديده بدون «دارد: تبصره يك اين ماده نيز مقرر مي .»گردد وارد وي به جنايتي

اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملـك از ورود  
اغـوا، سـهل انگـاري در     كه صدمه يا تلف به علتاو اطالع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اين

گذار در اين مواد قانوني، منظور مالك را از اين قانون» اطالع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
دهد و ممكن است موجب آسيب به كسـي گـردد، بيـان نكـرده     اقداماتي كه در ملك خود انجام مي

ديگران باشد، در اين صـورت اسـت   تواند دفاع از اموال يا حتي جان خود يا است كه از جمله آن مي
توجه به اقدام مهـاجم  آيد. در اين نوع دفاع، بايد عمليات مدافع باكه بحث دفاع پيشگيرانه پيش مي

در آينده و يا خطر محتمل، ضرورت داشته باشد، لذا دفاع پيشگيرانه، در وجـود شـرط ضـرورت، بـا     
هـا در  مشترك است؛ تفاوت آن 1392 قانون مجازات اسالمي مصوب 156دفاع مشروع موضوع ماده 

الوقوع بودن حملـه در دفـاع    بودن حمله آينده اما حتمي الوقوع بودن آن در دفاع پيشگيرانه و قريب
مشروع است كه در مورد اول، لزوماً زمان وقوع نزديك نيست اما قرائن و امارات، وقـوع حملـه را در   

توانست اقداماتي مرتبط يـا غيـر مـرتبط انجـام     ا مينمايد و چه بسا مدافع بتواند ي آينده، حتمي مي
دفـع     الوقوع از نظر زماني، تحقق حمله بسيار نزديك است و بـراي  كه در تهاجم قريبدهد، در حالي

هـا تـوالي و   انجام هيچ اقدام ديگري نبوده يا نيسـت و در واقـع بـين آن     حمله عرفاً و منطقاً، فرصت
  مقارنت زماني است.

كه آيا دفاع در مقابل تهاجم غيرقـانوني  اين هاي قابل توجهي مطرح استث پرسشدر زمينه بح
تواند به منظور حفـظ  الوقوع در آينده با لحاظ تكرار آن در گذشته جايز است؟ و آيا مالك مي حتمي

كه اگر مالـك  دار متوسل شود؟ و اين هاي برق اموال داخل ملك خود از تعرض ديگران به نصب سيم
غيرمتعارف از ملك را داشته باشد در صورت مصدوميت ناشي از ملك بـه ثالـث آيـا مالـك      استفاده

ها و ابهامات مربوطه، به مباحث بر اساس مـوازين  ضامن صدمه است؟ به منظور پاسخ به اين پرسش

                                                                                                                                                  
را در منزل خـود انجـام    43ي هركسي يكي از كارهاي مذكور در ماده: «46ماده » دار ديه يا خسارت نخواهد بود.عهده

دار ديه و خسارت خواهد بود در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دهد و شخصي را كه
-گونه ديه يا خسارت نمـي دار هيچو اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده

 ».باشد
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فقهي و قانوني پرداخته كه با لحاظ كثرت مصاديق و نحوه دفاع، دفاع پيشگيرانه به دو نوع تهاجمي 
ها بين دو هايي متصور است، برخي از اين ويژگيدافعي قابل تقسيم است كه براي هر يك ويژگيو ت

نوع ياد شده مشترك و برخي براي هر نوع اختصاصي است، لذا براي تبيـين بيشـتر مباحـث تحـت     
به شرح  "دفاع پيشگيرانه تدافعي"و  "تهاجمي  دفاع پيشگيرانه"، "شرايط دفاع پيشگيرانه"عناوين: 

  زير بررسي و تحليل گرديده است.
  

  شرايط دفاع پيشگيرانه  .1
ها مشترك انواع دفاع پيشـگيرانه اعـم   دفاع پيشگيرانه متوقف بر وقوع شرايطي است كه برخي از آن

ها خاص دفاع پيشگيرانه تهاجمي و بعضي ديگـر خـاص   از تهاجمي و تدافعي است ولي برخي از آن
ا در ابتدا به مشتركات دفـاع پيشـگيرانه صـرف نظـر از نـوع دفـاع       دفاع پيشگيرانه تدافعي است، لذ

بودن تهاجم و باور قطعي مـدافع بـه    بيني بودن تهاجم، غيرقانوني عناوين قابل پيشپيشگيرانه تحت
پردازيم و پس از آن در ذيل عناوين بعدي به شرايط خاص هر نوع دفاع پيشـگيرانه  وقوع تهاجم مي

  توجه خواهد شد. 
  

 بيني بودن تهاجم ابل پيشق .1.1

بينـي   هاي دفاع پيشگيرانه آن است كه اين نوع دفاع در برابر يك تهاجم قابـل پـيش  يكي از ويژگي
بيني باشد، مبناي  اي در آينده قابل پيش صورت گيرد؛ به عبارتي الزم است براي مدافع، وقوع حمله

توان بـه   عنوان مثال ميتگي دارد. بهبيني، حسب مورد به مدافع و نيز اوضاع و احوال بس چنين پيش
كه طي آن يك زن در مواقع خاصي از سوي همسرش تا حـد   2خورده اشاره كرد 1پرونده زنان كتك

كه تكرار حمله از سوي همسر در روز آتي و در همان زمـان  اي گونهخورد به به شدت كتك مي مرگ
تواند همسر را از حمله  اجع قانوني نيز نميبيني است و مراجعه به مر مقرر، براي زن كامالً قابل پيش

تـأثيري در مراجعـه بـه مراجـع     در منزل بازدارد، همين اطمينان از وقوع حمله مجدد شـوهر و بـي  

                                                            
1. Battered women 

  خورده، به منابع زير مراجعه كنيد:  ان كتكهاي مربوط به زن براي اطالع از پرونده .2
- Clarkson, C. M. V. (Christopher M. V) and Keating, H. M, Criminal Law/Text and Materials: 
General Defense/ Necessary Defense, P. 303.  

- Joshua Dressler, Battered Women and Sleeping Abusers. 
-   Joshua Dressler, Battered Women Who Kill, their Sleeping Tormentters. 
-   Palmer V The Queen (1971) AC. 814.  
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خـوردن    خورده اين حق را به خود بدهد كه براي رهايي از كتـك  شود كه زن كتكقانوني سبب مي
گيري از آن، به سمت شـوهر خـويش كـه در    آور آينده و پيشهاي مرگ مجدد و در واقع دفع آسيب

-خواب است حمله كند و وي را از پاي درآورد، در اين مثال، آنچه زن را مترصد انجـام تهـاجم مـي   

آور شوهر در آينـده اسـت كـه مـالك آن نـوعي      بودن تكرار حتمي اقدام مرگ بيني نمايد، قابل پيش
گذشته صدمات سخت و جانكاه شوهر را است؛ يعني هر كسي جاي اين زن بود يا بايد طبق معمول 

پس از بيداري وي تحمل كند يا منتظر حمله شوهر نماند و دست به اقدام كشنده يا شبيه آن بزند. 
دفـاع در زمـاني   برعكس دفاع مشروع كه دفاع متعاقب و مقارن با حمله است؛ در دفاع پيشـگيرانه،  

ها نيست كه آن را  ي عرفي و زماني هم بين آنالوقوع است و حتي آن اندازه توال قبل از حمله حتمي
كه قبل از انجام دفاع پيشـگيرانه امكـان و   ايگونهالوقوع دفاع مشروع سازد، به داخل در مفهوم قريب

 فرصت انجام كار ديگري نيز هست.

  
 بودن تهاجم غيرقانوني .2.1

بـه خـود حـق اقـدام بـه       شود شخص مدافع كه باور بـه تكـرار آن دارد،  تهاجم غير قانوني سبب مي
خورده، اقدام شوهر به كتك زدن زن كامالً غير قـانوني  پيشگيري از آن را بدهد. در مثال زنان كتك

گونه است. تحقيقاً هر اقدامي به دفاع در برابـر يـك تهـاجم    كه در دفاع مشروع اينگونهاست، همان
د. از ايـن رو، دفـاع پيشـگيرانه در    كردن آن غيرموجه و فاقد وجاهت خواهد بو قانوني به قصد خنثي

برابر مأموران دولتي در حال انجام وظيفه پذيرفته نيست؛ مثالً مأمور اجراي حكم شالق كه موظـف  
عليه بزند تكرار اين اقدام قانوني نسبت  است در روز و ساعت مشخص تعداد معيني شالق به محكوم

دهد. در اين وضعيت چنانچـه   يرانه قرار نميعليه، وي را در موقعيت انجام يك دفاع پيشگ به محكوم
عليه در مقام دفاع از خويش در برابر اين اقدام مـأمور اجـراي حكـم بخواهـد جلـوي       شخص محكوم

اش شود، از آنجا كه اقـدام مـأمور در اجـراي مجـازات يـك      انجام وظيفه وي را بگيرد و باعث صدمه
ع پيشگيرانه نيست، بلكه مرتكب جرم تمـرد  عليه دفا اقدام قانوني است عمل ارتكابي شخص محكوم

نسبت قانون مجازات اسالمي و همچنين ايراد صدمه عمدي  607در برابر مأمور دولت، موضوع ماده 
  قانون مذكور شده است.  614ي، موضوع ماده به و

 
 باور مدافع به تهاجم. 3.1

ي مهم دفاع پيشگيرانه است، هاباور شخص مدافع، نسبت به تكرار حمله مهاجم در آينده، از ويژگي
چنين باوري، حاصل تكرار حمله به دفعات در گذشته است. ايـن تكـرار بايـد بـه نحـوي باشـد كـه        

طور قطع دچار چنين باوري گردد. البته دقيقاً چنانچه هر شخصي جاي شخص مدافع باشد نوعا و به



باس سلمان پور       122 ی و  ن شا وا ی / سال  ا وق  نا  ماره م ژپو تان،دوم،  ز و ز  )١٦، (ایپپی  ١٣٩٦ پا
 

صرف باور شخصي و غيرمعقول  توان امنيت و جان ديگران را بهبه اين اصل هم اعتقاد است كه نمي
اي را موجـه بـدانيم بايـد مبتنـي بـر      دسـتانه افراد به خطر انداخت. اگر قرار باشد چنين اقدام پيش

طور متعارف، هر عقل سليمي همان برداشـتي را بنمايـد كـه    شواهد و قرائن عيني متقن باشد، تا به
پرونده زنان كتك خورده، زن به اين بـاور   عنوان مثال درمدافع از اين قرائن و شواهد نموده است. به

طور قطع كتك خواهـد خـورد، ايـن بـاور،     رسيده بود كه هر روز در زمان مقرر از ناحيه همسرش به
عرفي، عيني هستند، بـا لحـاظ سـوابق و ديگـر      هاي نوعي و مالك آن عرف است، از آنجا كه مالك

كه بـاور از امـور نفسـاني و روانـي     به جهت اينتوان صحت ادعاي مدافع را احراز كرد، واال  قرائن مي
توان به آن رسيد، مگر در رفتار يا گفتار مطابق با واقع مرتكب كه  است، مستقيم و بدون واسطه نمي

خورده، با عرف داللت بر وجود آن (باور) نمايد. درزمينه اين مثال، هر شخصي در موقعيت زن كتك
دانست كه الوقوع ميداشت و آن را حتميبه تكرار مجدد آن ميها، نوعاً باور كاريلحاظ سوابق كتك

  فرض اين چنين است.
  

  دفاع پيشگيرانه تهاجمي. 2
يكي از انواع دفاع پيشگيرانه نوع تهاجمي است كه در آن شخص مدافع كه قطع به انجـام حملـه از   

فرض كه فرصت فرار و سوي طرف مقابل را در آينده نزديك دارد، قبل از حلول زمان حمله و با اين 
يا امكان مراجعه به پليس را داشته است، بدون استفاده از اين فرصت، با اين توجيه كه تجربه نشان 

نمايد و وي را مصدوم كند و چه بسـا او   داده خالي از فايده است مبادرت به حمله به فرد مورد نظر 
هاي مستمر فـرد مزبـور در    ار و اذيترا از پاي در آورد. منشأ چنين يقيني ممكن است حمالت يا آز

گذشته عليه مدافع باشد. بهترين نمونه در اين خصوص، همان موردي است كه در كشورهاي غربـي  
شهرت دارد، در اين خصوص زني كه پس از مراجعت همسـرش بـه   » خورده زنان كتك«عنوان تحت

بعد از مراجعت همسـرش  گرفت، يك روز  منزل از سوي وي تا حد مرگ مورد ضرب و جرح قرار مي
گيرد مانع تكرار عمل ارتكـابي   و هنگامي كه وي در حالت خواب و استراحت قرار داشت تصميم مي

اش، وي را در حالـت  همسرش شود و به زعم خود، در دفاع از سالمت خويش در برابـر حملـه آتـي   
ه قتل شوهرانشان، به خورده و متهم ب زنان كتك هرچند در مواردي، وكاليرساند.  خواب، به قتل مي

جنون آني حادث شده در زمان ارتكاب قتل، استناد جسته و بعضاً حكم برائـت موكـل خـود را نيـز     
خورده تحت فشار رواني است،  )، هر چند زن كتكJoshuaDressler, 2006: 461-462( اند. گرفته

در جنـون بـه موجـب     شود، زيـرا  اما اين فشار رواني، بر اساس حقوق كيفري ايران جنون تلقي نمي
قانون مجازات اسالمي، به علت اختالل رواني، بايد اراده و قوه تمييز از شخص سلب شود،  149ماده 

  خورده از مسئوليت كيفري جنون وجاهتي ندارد. از اين رو براي رهانيدن زنان كتك
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آغـاز   خورده در آسيب زدن به شوهران خـود، نـوعي دفـاع قبـل از    ممكن است اقدام زنان كتك
الوقـوع  تجاوز و در نتيجه دفاع مشروع تلقي شود كه در نتيجه بايد تهاجم احتمـالي آينـده را قريـب   

گونه تـأخيري در دفـاع جـايز نباشـد و     الوقوع بودن حمله، وضعيتي است كه هيچ دانست. اگر قريب
واجـه خواهـد   مدافع، بيش از اين نبايد معطل بماند و اگر تعلل كند دفع خطر يا حمله، با مشـكل م 

گر خـود در حالـت خـواب يـا اسـتراحت،       شد، در اين صورت هم، اقدام زن در كشتن شوهر شكنجه
دادن مراتـب را بـه پلـيس دارد و وجـود      تواند مصداق دفاع مشروع باشد زيرا وي فرصت اطـالع  نمي

لمر در پرونـده پـا   1نمايد. قاضي لرد مـريس  چنين فرصتي شرايط مشروعيت دفاع را از وي سلب مي
اگـر حملـه   «... (شوراي مشاوران سلطنتي) در انگلسـتان گفتـه اسـت:     1971در سال  2عليه كوئين

كامالً به پايان رسيده و هيچ نوع خطري باقي نمانده باشد آنگاه استفاده از خشونت ممكن اسـت در  
ت قالب انتقام يا مجازات يا در قالب پرداخت يك خرده حساب قديمي (تالفي يـك دلخـوري) صـور   

» كه ممكن است صرفاً يك تجاوز باشد و ديگـر هـيچ ضـرورتي بـه دفـاع وجـود نـدارد       گرفته يا آن
)Clarkson and Keating, 2010: 303خـورده و  ) در اين صورت آنان كه مدافع واكنش زن كتك

در دفـاع مشـروع ندارنـد و الجـرم     » ضرورت«شده هستند راهي جز اغماض نسبت به شرط  شكنجه
جويي از حمالت گذشته ندانند بلكه چنين استدالل نمايند كه اين زن  ي مرتكب را انتقام بايد انگيزه

رو مبـادرت   هاي محتمل آينده در هراس هستند و از ايـن  و زناني نظير او از تكرار حمالت و خشونت
در آينده تغييـر  » خشونت احتمالي«به » خشونت گذشته«كنند. بر اين اساس،  به چنين اقدامي مي

گـردد كـه    تبـديل مـي  » دفاع در مقابل حملـه حتمـي در آينـده   «جويي به  انتقام ي يابد و انگيزه مي
ورزنـد؛ بـدين    خورده، بر همين اسـتدالل تأكيـد مـي    هاي زنان كتك معموال وكالي مدافع در پرونده

توضيح كه زن مرتكب قتل، با تجربه قبلي از خشونت و حمله شوهر، حـق دارد كـه از تكـرار آن در    
ها و حمـالت   اس باشد، لذا قتل چنين شوهري، حتي در حال خواب و استراحت (به علت شكنجههر

جويانه و غير قانوني بلكه يك پاسخ ضـروري   ي گذشته از سوي مقتول)، نه يك اقدام انتقام وحشيانه
كامالً موسـع، تفسـير و   » ضرورت دفاع«اي، الزم است شرط  چنين نتيجهدفاعي است. براي رسيدن به 

خورده به قتل  گر اقدام زنان كتك تواند توجيه ، نمي»ضرورت دفاع«نظر، هر تفسير از شرط تعبير شود. به
تواند خـود را از مهلكـه خـارج     خورده در شرايطي است كه مي شوهرانشان باشد، زيرا وقتي يك زن كتك

كـه  مگـر ايـن    دانسـت؟!  اقدام وي را در حمله و قتل فرد مورد نظر، قابل توجيه  توان مي  سازد چگونه
وجود تجربه قبلي، خروج از مهلكه يـا  خروج او از مهلكه يا مراجعه وي به پليس ممكن نباشد و يا با
  شدن اوضاع شود. تر مراجعه به پليس نه تنها اوضاع را بهتر نكند و بلكه باعث وخيم

                                                            
1. Lord Morris 
2. Palmer V the Queen. 
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ديگـر حمـالت   هاي گفته شـده دو ويژگـي اختصاصـي    دفاع پيشگيرانه تهاجمي عالوه بر ويژگي
ربط نيز دارد كه در ذيل به بررسي اين تأثير بودن مراجعه به مراجع قانوني ذي مكرر در گذشته و بي

  پردازيم: دو مي
  

  حمالت مكرر در گذشته. 1.2
يك ويژگي اختصاصي دفاع پيشگيرانه تهاجمي سبق حمالت مكرر از سـوي فـرد مـورد نظـر عليـه      

اي، اين قطع را در وي ايجاد نمايد كه حمالت گذشـته   نين سابقهكه وجود چاي گونهمدافع است، به
مجدداً عليه او تكرار خواهد شد. بديهي است حمله بايد در گذشته به دفعات تكرار شـده باشـد، تـا    

وجود آيد كه حمله سـابق، مجـدداً   اين باور در شخص مدافع و هر شخص متعارفي در جايگاه وي به
دفـاع  «دفاع پيشـگيرانه تهـاجمي را دفـاع بازدارنـده و بـه عبـارتي ديگـر        گردد. از اين رو  انجام مي

انديشـد   ) و طي آن شخص مدافع نزد خود چنين مـي 230: 1394 (فلچر،نيز گويند » 1دستانه پيش
كه فرد مورد نظر، به فكر تهاجم عليه وي است و در آينده به طـور قطـع، حملـه خـويش را عملـي      

ي مهاجم، او زودتر اقدام نمايـد و بـه    قبل از به فعليت درآمدن حملهخواهد نمود، لذا بهتر است كه 
ساختن تكرار عمليات حملـه مهـاجم در آينـده و      دشمن ضربه بزند. اين اقدام مدافع در واقع خنثي

پيشگيري از وقوع آن است؛ به عبارتي در اين وضعيت، انديشـه مجرمانـه تهـاجم در ذهـن مهـاجم      
ا فقط عمليات اجرايي آن موكول به زمان بعد است. بر اين اسـاس اسـت   بالقوه شكل گرفته است، ام

نمايـد، بنـابراين در    كه مرتكب پيشاپيش و به قصد جلوگيري از قرباني شدن، تهاجم پيشگيرانه مـي 
الوقوع بودن خطر آن شرط نيست، بلكه تكرار تعـرض   اين زمينه، ديگر، فعليت داشتن حمله يا قريب

سازد، بـه  ين نكته، دفاع پيشگيرانه تهاجمي را از دفاع مشروع متمايز ميدر گذشته شرط است، هم
الوقوع است، يعني زمان وقوع آن مقارن  تر، در دفاع مشروع حمله، فعليت يافته يا قريبعبارت ساده

باشد، بلكه  الوقوع نيز نمي اي آغاز نشده و قريب كه در دفاع پيشگيرانه تهاجمي، حملهاست، در حالي
هرگـاه  «كـه گفتـه شـود:    بودن آن دارد. ايـن  الوقوع حمالت مهاجم در گذشته، نشان از حتمي تكرار

تواند در توجيه عمل خويش  مهاجم، وي را مورد حمله خود قرار دهد نمي ي كسي قبل از آغاز حمله
راستي با منطق دفاع مشروع سازگار اسـت  ) به310: 1386(ميرمحمدصادقي، » به دفاع استناد كند

بـودن تكـرار    رسـد صـرف مسـلم    با منطق دفاع پيشگيرانه موافق نيست، در هر حال به نظر مي ولي
دهد تـا بـه    هاي ممكن براي نجات از خطر مورد نظر، به شخص حق نميوجود راهتجاوز در آينده، با

دفاع پيشگيرانه تهاجمي مبادرت ورزد و مرتكب اقدامي نسبت به مهاجم آينده گردد، بلكـه شـخص   
  ي ديگري براي دفع حمله آينده بينديشد واال اين نوع دفاع جرم است. د چارهباي

                                                            
1. Preemptive Strike 
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  تأثير بودن مراجعه به مراجع قانوني ذي ربط بي. 2.2
در دفاع پيشگيرانه تهاجمي، الزم است مراجعه به مراجع قانوني ذي ربط در دفـع حمـالت مكـرر و    

اجع قانوني مانند نيروي انتظامي كـه متـولي   تأثير باشد. چراكه اگر مراجعه به مر پيشگيري از آن بي
اول حفظ نظم و امنيت و صيانت از جسم، جان، ناموس و مال مردم است، بازدارنده بود، هيچگاه در 

داد كه قطع به تكـرار مجـدد حملـه     شد و مدافع را در وضعيتي قرار نمي گذشته، حمالت تكرار نمي
شـود و بارهـا نيـز    كـاري مـي   ايه شرور خود كتـك داشته باشد. مانند كسي كه هر روز از سوي همس

گاه اين مراجعـات   جهت جلوگيري از اين تعرض به قواي انتظامي و قضايي مراجعه داشته، ولي هيچ
كتك خورده و اقدامات پليس مانع تكرار تهاجم فرد شرور نشده، بلكه حتـي وي را در تكـرار حملـه    

گـي بـدين لحـاظ اسـت كـه در دفـاع پيشـگيرانه        كرده است. اهميت اين ويژتر مي تر و مصمم جري
تهاجمي صحبت از خطر حمله در آينده است و شخص مدافع اين فرصت را دارد به پليس يا قاضـي  

نمودن اقدام وي به عنوان دفاع پيشگيرانه الزم است مراجعات مكرر او  مراجعه نمايد چون براي تلقي
  ه باشد. در گذشته به مراجع ذي صالح قانوني بالتأثير بود

يك از متـون قـانوني   عنوان يك عمل مشروع در هيچدر حقوق ايران دفاع پيشگيرانه تهاجمي به
كننـد، زيـرا ادعـاي    مورد پذيرش مقنن واقع نگرديده است بر اين اساس قضات نيز به آن توجه نمي

ميـز باشـد   مدافع نسبت به وقوع حمله در آينده قابليت راستي آزمائي نداشته و ممكن است اغراق آ
يا احراز آن يقيني و ممكن نيست تا عليـرغم ظـاهر واقعـه و انتسـاب آن بـه مرتكـب، وي مجـرم و        

جويي از حمالت قبلي باشد، عالوه، ممكن است دفاع، ناشي از انگيزه انتقاممسئول شناخته نشود، به
قـانوني از  اين در حالي است كه اغلب فرصت خروج از مهلكه خطر و مراجعه به مراجـع ذي صـالح   

جمله نيروي انتظامي وجود دارد، لـذا دفـاع پيشـگيرانه تهـاجمي كـه مبتنـي بـر تهـاجم و حملـه          
پيشاپيش شخص به مهاجم آينده است داراي ماهيت تهاجمي است و در صورت ايراد صدمه موجب 

ص توان با لحاظ سابقه مكرر تهاجم كه در زمره اوضاع واحوال خـا  مسئوليت مرتكب است. البته نمي
، اعمـال تخفيـف در   1392قـانون مجـازات اسـالمي     38مؤثر در جرم است، مستند به بند پ ماده 

توان گفت مجازات را نسبت به مدافع در دفاع پيشگيرانه تهاجمي از نظر دور داشت، تا جايي كه مي
آنجا كه مجازات مدافع، غير از قصاص يا ديه است اعمال تخفيـف در مجـازات تعزيـري مصـداقي از     

تـر اسـت،    ) و بـه عـدالت نزديـك   411ـ410: 5ق، ج  1420(حلي، » التعزير بما يراه الحاكم«قاعده 
آميز است كه شـخص را در حـرج قـرار داده اسـت،     چون سبق مكرر حمله نسبت به مدافع، تحريك

) 463، 2: ج1422ضابطه آن هم نوعي است كه چنانچه احراز شود با لحاظ قاعده الحرج (انصـاري،  
  تي متوجه مدافع نخواهد بود يا مسئوليت وي قابل نقصان است. مسئولي
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  دفاع پيشگيرانه تدافعي . 3
زنـد بلكـه بـا اتخـاذ تـدابير و انجـام        در دفاع پيشگيرانه تدافعي، شخص مدافع دست به حمله نمـي 

اقداماتي مثالً در محدوده ملك تحت مالكيت يا تصرف خود، بر سر راه مهاجم آينده (كـه چـه بسـا    
ويت وي و نيز زمان تهاجم او نامعلوم است و فقـط يقـين بـه انجـام چنـين تعرضـي وجـود دارد)        ه

دهد كه در صورت فعليت يافتن تعرض يا تجاوز، صدمه شخص متجاوز يا حتي مرگ  موانعي قرار مي
توان، نصب اشياء تيز و برنده مانند  وي، محتمل است. از مصاديق بارز اين نوع واكنش پيشگيرانه مي

شيشه و يا سيم خاردار باالي ديوار منزل، حفر چاه يا استفاده از حيواناتي نظير سگ را نـام بـرد يـا    
ممكن است متصرف قانوني ملك، براي حفظ اشياء موجود در داخل آن از دستبرد سارقين، محـيط  

يدا كنـد تلـف   ها تماس پ كه اگر بدن كسي با آنايگونهدار كند، به پيرامون ملك يا اين اشياء را برق
شود. در اين نوع دفاع پيشگيرانه، شخص مدافع كه بيم حمله به منزل و اموال داخل ملـك خـويش   

شود؛ بلكه بـا تـدابيري شـبيه     را از سوي شخص معين يا غيرمعين دارد عمل تهاجمي، مرتكب نمي
ردد. گـ  الذكر، مانع ورود بدون اجازه و به عنف شخص غير مـاذون بـه ملـك خـويش مـي      موارد فوق

معموالً اين نوع عمليات دفاعي پيشگيرانه تدافعي، مانند محافظت در برابر ورود سـارقين عـالوه بـر    
آيـد كـه اوالً توسـل بـه نيـروي        هاي عمومي و مشترك فوق الذكر، در مواردي به عمـل مـي  ويژگي

السهل باشد كـه  انتظامي يا ديگر مراجع قانوني مقدور نباشد، ثانياً عمليات دفاعي با رعايت اسهل فا
  :ير به بررسي اين دو ويژگي پرداخته مي شوددر ز

  
  مقدور نبودن توسل به قواي دولتي . 1.3

الوقـوع   منظور جلوگيري از تهاجمِ حتمـي دفاع پيشگيرانه تدافعي، اقدامات شخص مدافع است كه به
ساير مراجع قـانوني  گيرد و در آن زمان امكان مراجعه مدافع به قواي دولتي مثل پليس يا انجام مي

وجود ندارد يا مقدور نمي باشد، لذا اگر فرصت مراجعه به مراجع قانوني و استفاده از نيرو و امكانات 
طـور دقيـق   ها وجود داشته است، دفاع پيشگيرانه تدافعي قابل توجيه نيسـت، چراكـه اساسـاً بـه    آن

لقات ملك مدافع روي خواهد داد تا معلوم نيست دقيقاً در چه زماني اين تهاجم غيرقانوني عليه متع
دانند در نيروي انتظامي بتواند در محل حاضر و اقدامات الزم را انجام دهد، مثالً مالك يا پليس نمي

چه زماني اموال موجود در ملك مورد سرقت واقع خواهد شد تا خود يا نيروي انتظامي مانع تعـرض  
سارق شوند يا او را دستگير نمايند، لذا مالك، ملك يا اشيا مورد نظر را به ابـزار آالت كشـنده مثـل    

دامات نهادهـاي  گـردد. البتـه اقـ    كند و بدين وسيله باعث صدمه يا مرگ مهـاجم مـي  برق مجهز مي
قانون نيـروي انتظـامي    14ها در اجراي ماده توان دفاع محسوب كرد آنقانوني به دفع تجاوز را نمي

وظيفه پيشگيري از جرم و حفظ نظم عمومي و در صورت وقوع جرم چنانچه مشهود باشـد مسـتند   
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و جلوگيري از فـرار  آوري ادله قانون آئين دادرسي كيفري براي حفظ آثار و عالئم، جمع 77به ماده 
و مخفي شدن متهم اقدامات الزم را به عمل مي آورند.  در دفـاع مشـروع هـم فرصـت مراجعـه بـه       

قانون مجازات اسـالمي   156صراحت در بند ت ماده مراجع ذي صالح قانوني وجود ندارد چرا كه به
ل در مباحـث  همـين دليـ  به "توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمال ممكن نباشد"آمده است 

اقدام مدافع به كشتن مقتـول كـه نظـر سـوء بـه عمـل        86/33رديف  31/5/91راي اصراري مورخ 
نامشروع با وي را داشته است به سبب عدم دسترسي به نيروي انتظامي دفاع مشروع شناخته شـده  

جرمانه كه منصرف از دفاع پيشگيرانه است زيرا كه مسبوق به ديگر شرايط مثل سبق و تكرار رفتار م
  نيست. 

  
  تناسب دفاع. 2.3

اقدامات پيشگيرانه تدافعي در مقابل تهاجم است كه مدافع را قبل از آن، بـراي حفـظ جـان، مـال،     
سازد، اين تمهيدات ظاهرا در قالب استفاده مدافع از عرض و آزادي خود به انجام تمهيداتي وادار مي

ود اقدامات تدافعي انجام دهد، مثالً در ملك اموال خود است، ولي چنانچه مدافع درخارج از ملك خ
عمومي گودال حفر كند و بدين وسيله سبب آسيب به هر كس ازجمله مهاجم در بيـرون از ملكـش   

كه آسـيب ديـده بـا    قانون مجازات اسالمي ضامن است، مگر اين 507گردد مستند به صراحت ماده 
ل انـدازد كـه در ايـن صـورت حـافر گـودال       علم به آن و امكان اجتناب از آن عمدا خود را در گـودا 

مسئوليت نخواهد داشت، بنابراين بايد گفت اقدمات پيشگيرانه تدافعي، انجـام تمهيـدات و دخـل و    
النـاس مسـلطون   "تصرف در ملك خود است كه معموالً اشخاص مطابق با قاعده سلطنت به مفهوم 

مهيـدات يـا دخـل و تصـرف را در     ) مجاز هستند هر گونه ت2/272: 1403(مجلسي،  "علي اموالهم
متعلقات از جمله در ملك خود انجام دهند و چه بسا اين دخـل و تصـرف در ملـك خـود در مقـام      

  تدارك دفاع از چيزي در مقابل تهاجم احتمالي در آينده باشد.
دخل و تصرف اشخاص مانند مدافع در متعلقات خود يا در ملكي كه تحت تصـرف و اختيـارش   

فاع از موضوع واقع در داخل ملك، به دوگونه است: دخل و تصرفي كه اثـر مخـرب   است به منظور د
بيروني (خارج از ملك ) دارد و دخل و تصرفي كه اثر مخرب خـارج از ملـك مـدافع نداشـته باشـد.      

قـانون   507دخل و تصرف در ملك كه اثر بيروني مخرب داشته باشـد، منطقـاً و عرفـاً حكـم مـاده      
هر گاه شخصي در معابر و اماكن عمـومي يـا   "موجب اين ماده: اهد داشت، بهمجازات اسالمي را خو

اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام ملك ديگري بدون اذن مالك گودالي حفر كند يا چيز لغزنده
كه فـرد آسـيب ديـده بـا علـم بـه آن و       دهد كه سبب اسيب ديگري گردد ضامن ديه است مگر اين

، در اين خصوص فرقي نيست شـخص مسـتقيماً در ملـك    "با آن برخورد نمايدامكان اجتناب عمداً 
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عمومي دخل و تصرف كند و باعث صدمه به ديگران شود يا همين دخل و تصرف را در ملـك خـود   
به عمل آورد ولي آثار آن در بيرون از ملك، خود را نشان دهد و موجب صـدمه بـه ديگـران گـردد،     

ف از ملك خود است كه متعارف يا براي رفع حاجب يا دفـع ضـرر از   ها در نوع تصرمنتها تفاوت آن
خود باشد كه در اين حال مالك، ضامن آثار مخرب بيروني ناشي از اين دخل و تصرف خود نخواهـد  

تواند در ملك خـود تصـرفي   كسي نمي«كه قانون مدني مبني بر اين 132بود واال وي به حكم ماده 
ه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي حاجت يا رفع ضـرر از  كند كه مستلزم تضرر به همساي

مسئول جبران خسارت زيان ديده خواهد بود، زيرا به موجب اين ماده اگر مالك از ملك » خود باشد
اي نمايد كه براي دفع ضرر يا رفع حاجت از خودش نباشد خود استفاده غير متعارف كند يا استفاده

كه مدني است يا جزائي، نوع ضرر ايجاد شده جـان  ت، عنوان قانون به اينمسئول است، در اين صور
بيند همسايه باشد يا غير همسايه، موضوعيت ندارد، همين طـور  باشد يا مال و شخصي كه ضرر مي

محل ايراد ضرر نيز واجد خصوصيتي نيست، يعني، چه اين ضرر در منزل همسايه اتفـاق بيفتـد يـا    
ديگر مثالً در ملك عمومي واقع شود تفاوتي ندارد، در اين زمينه اگر مالك  كه اين ضرر در جاياين

  با سوء نيت مجرمانه رفتار كند مستحق مجازات نيز است.
منظـور  عمده بحث راجع به انجام تمهيدات دفاعي يا به تعبيري دخل و تصرف در ملك خود بـه 

و تصرف در ملك خود ممكن است بـه   دفاع بدون ايجاد آثار بيروني از آن (ملك) است كه اين دخل
دو صورت متعارف يا غير متعارف باشد. تحقيقا در صورتي كه مالك در ملك خـود دخـل و تصـرف    
متعارف كند و شخصي با ورود به اين ملك بر اثر اين دخل و تصرف متعارف صدمه ببيند مـثالً وارد  

معمولي سـقوط كنـد و صـدمه ببينـد     هاي شونده مأذون در ورود به ملك در هنگام باالرفتن از پله
مالك ضامن آسيب ديده نخواهد بود و بطريق اولي حكم آسيب به وارد شونده غير مـاذون بـه ايـن    
ملك نيز اين چنين است، اما بحث آنجا است كه دخل و تصرف مالك در ملك خـود غيـر متعـارف    

صـرف آسـيب برسـد، در ايـن     باشد و در نتيجه آن در داخل ملك به وارد شونده بر اثر اين دخل و ت
قانون مجازات اسالمي بيان كرده كه چنانچه اين آسيب به سبب  508گذار با وضع ماده زمينه قانون

اغوا وارد شونده و يا عدم اطالع رساني به وي باشد مالك ضامن است واال اگـر آسـيب ديـده بـدون     
حكم قانوني اقتباس از نظرات اطالع و اذن مالك داخل شود و صدمه ببيند مالك ضامن نيست، اين 
نظـر از  اند. برخي فقهـا صـرف  فقها است كه صرف نظر از بحث دفاع و به صورت موردي مطرح كرده

هرگاه «متعارف بودن يا غير متعارف بودن دخل و تصرف مالك، علي االطالق با طرح مورد معتقدند: 
بـا او برخـورد كنـد و بميـرد      كسي سنگي در داخل ملك خود بگذارد و ناخواسته (ناگهـان) عـابري  

ي فقهي كه اشاره بـه گـذاردن    )، در اين نظريه298 :ق1422(خويي، » بهاي عابر نيستضامن خون
تواند شـامل هـر مـورد     سنگ در داخل ملك شده است، سنگ، موضوعيت ندارد يعني اين حكم مي
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است و اطالق بر اسـتفاده   ديگري نيز بشود و به نوع استفاده متعارف يا غير متعارف نيز اشاره نشده
اگر كسي سنگي را در ملك خود قرار دهـد و  «غير متعارف هم دارد، ولي عبارت برخي از فقها مثل: 

كند  ها گير مي يا چاهي در آن حفر كند و يا ميخي در آن بكوبد و يا چيزهايي كه پاي رهگذر به آن
يا در چاه سقوط كند و يا چاقو يا ميخ  قرار دهد و اتفاقاً كسي پايش به آن سنگ گير كند و بيفتد و

 ،11ج  :ق 1424، يفاضل هندو  97 ،42ج  :1367(نجفي، » به پايش فرو رود، ضامن ديه او نيست
  ) داللت بر جواز استفاده غير متعارف از ملك دارد.27

لك الذكر به منظور تصرفات مباح ما تحقيقاً احكام يا مفاهيم هر يك از متون قانوني و فقهي فوق
برداري بهينه از ملك يا حفاظت در برابر انواع خطرات آتـي از  در ملك خود با هر قصدي اعم از بهره

وجـود تحـذير، هشدارشـونده بـه هشـدار      جانب هر كس يا هر چيز است. در اين زمينه  چنانچـه بـا  
د آيـد  توجهي نمايد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نهايت خسارتي به هشدارشـونده وار  بي

كـه متجـاوز   )، مگـر ايـن  235، ص 2ج :1374مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست (محقق داماد، 
توسط مالك اغوا به ورود به ملكي گردد كه مالك دخل و تصرف غيرمتعارف در ان داشـته اسـت در   
اينصورت مالك ضامن است، ولي اگر متجاوز غير مأذون خود، بدون خواست مالك، به ورود به ملك 

غوا گردد و با ورود به ملك آسيب ببيند مالك ضامن نخواهد بود، مثالً چنانچـه مالـك جـواهري را    ا
پشت پنجره بگذارد و سارق براي بردن آن داخل ملك شود و سگ خانه گازش بگيرد مالك ضـامن  

اش در ملك خود جهت جلـوگيري از سـرقت   نيست، با اين توصيف اگر كسي اطراف حوضچه ماهي
دار كند و در نتيجه آن سارق ماهي كشته شود مالـك ضـامن نيسـت اعـم از     آن را برقماهي داخل 

كه سارق ماهي بداند كه خطر برق گرفتگي وجود دارد كـه مطـابق قاعـده اقـدام مالـك ضـامن       اين
نيست و يا حتي سارق ماهي نداند كه اطراف حوضچه به برق مجهز شده است، منتهـا مالـك بـراي    

منطقا ناچار به آن باشد كه ضرورت عرفي حفظ ماهي است حتي اگر سارق  ها از سرقتحفظ ماهي
كشته شود مسئوليتي متوجه مالك نيست يعني تناسب در ارزش مال حفظ شده با آن چيـزي كـه   

  در مقام دفاع از بين مي رود شرط نيست و موضوعيت ندارد.
زات اسـالمي مهـم اسـت و    قانون مجـا  156آنچه در فقه و حقوق ايران مستند به بند الف ماده 

موضوعيت دارد ضرورت دفاع است، حد ضرورت، منطقي و به تعبير ديگر متعارف بودن عمل اسـت  
) 488، 1: ج1379كه اقتضاي آن رعايت اسهل فاالسهل است كه مورد توجه برخي فقها (خمينـي،  
تواند حب مال نميهم فرار گرفته است، در اين خصوص ايجاد موانع ايذائي، عمل به آن است واال صا

براي حفظ و دفاع از مال خود در برابر ربايش، مقاومت اولش كشتن شخصي باشد كه قصـد ربـودن   
آن مال را دارد و حتي آن را ربوده است، زيرا ضرورت حفـظ مـال در اولـين اقـدام، عرفـاً و منطقـاً       

يده نبود و پس از آن كشتن متجاوز نيست، ولي اگر اقدامات صاحب مال براي دفاع از مالش مفيد فا
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طلبد كـه در ايـن صـورت    اي جز كشتن متجاوز نباشد ضرورت، اقتضاي اقدام شديدتري را ميچاره
مدافع مسئوليتي نخواهد داشت، واال براي حفظ مال، بـه جـان يـك انسـان هـر چنـد سـارق ضـرر         

اعـده الضـرر   )، دليل ان بحـث فقهـا ق  77ـ   75ق:  1420رسانيده و تلف گرداند حرام است (نراقي، 
است كه مخصص قاعده سلطنت برگرفته از عبارت  "ال ضرر و الضرار في االسالم"برگرفته از عبارت 

نظـر برخـي   )، حتي اگر به109: 1371باشد (موسوي بجنوردي، مي "الناس مسلطون علي اموالهم"
است (انصاري، ها حكومت باشد به اين معني كه قاعده الضرر حاكم بر قاعده سلطنت ديگر رابطه آن

تواند به يكبـاره بـا كشـتن انسـان متجـاوز از مـال خـود        )، باز هم مالك مال نمي457، 2: ج1323
شـرط  حفاظت كند كه ضرورت اقتضاي آن را ندارد؛ بنابراين در نظريات فقهي، تناسب در ارزش بـه 
مـال،   رعايت ضرورت عرفي قابل توجيه و قبول است، بـر ايـن اسـاس اقـدامات اول كشـنده مالـك      

گونه است، در حقـوق  كه در حقوق فرانسه اينمسئوليت قتل متجاوز را از ذمه او باز نمي كند، چنان
هاي انفجـاري در اطـراف آن، موجـب     ي پرورش ماهي كه با گذاشتن دام فرانسه، مالك يك حوضچه

لـت  ها را داشت مسئول شناخته شد، چـون در ايـن حا   صدمه به نوجواني شد كه قصد گرفتن ماهي
)، مقصود از تناسب در اين مورد تناسب در ارزش 193: 1369شرط تناسب وجود ندارد (گلدوزيان، 

طور حقوق ايران، اگر مالك حوضچه اقدام غير متعارف خـود  است؛ ولي در نگاه فقهاء اماميه و همين
آن با اطالع هاي اطراف حوضچه را نوعا به اطالع عموم برساند و سارق عليرغم دار كردن سيمبه برق

دنبال آن دچار برق گرفتگـي شـود مالـك    از خطر برق گرفتگي اقدام به سرقت از حوضچه كند و به
مسئوليتي نخواهد داشت، اين عدم مسئوليت مالك از جهت دفاع نيسـت بلكـه از جهـات تحـذير و     

سـتفاده  هـا ا ) است؛ در غيـر آن 51ق:  1412(مصطفوي،  "قاعده اقدام"اقدام سارق عليه خود بنام 
غير متعارف مالك با هدف دفاع از مال مطلق نيست بلكه تا جائي مجاز است كه مسبوق بـه مراتـب   

باشـد، در ايـن صـورت تناسـب در ارزش كـه در حقـوق فرانسـه         "اسهل فاالسـهل "ضرورت يعني 
موضوعيت دارد در حقوق ايران و نگاه فقهاء موضوعيت نخواهد داشت بلكه تناسـب در شـيوه دفـاع    

عنوان كلي ضرورت رافع مسئوليت مالك خواهد بود، بنابراين منظور از ضرورت دفاع، كه تحتاست 
بيني بودن وقوع حمله در آينـده،   توجه به قابل پيشناپذير بودن آن است. بدين توضيح كه با اجتناب

يك نگاه راهي جز انجام دفاع پيشگيرانه وجود ندارد. ثانيا در مفهوم ضرورت، تناسب نهفته است، در 
توان از دو جهت تناسب در ارزش و ديگري از جهت تناسب در شـيوه يـا سـالح    دقيق تناسب را مي
  مورد توجه قرار داد.

بيني ناشي از حمله و صدمه ناشي  مقصود از تناسب در ارزش اين است كه بين صدمه قابل پيش
ر بين ارزشي كه بواسطه تهاجم تعبارت رواناز دفاع پيشگيرانه، تعادل منطقي وجود داشته باشد، به

داري نباشد. بر ايـن اسـاس   گردد اختالف معنيرود با ارزشي كه در مقابل دفاع حفظ مياز بين مي
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اي كه در آينده به قصد صدمه جزيـي، متوجـه او اسـت، بـه قتـل       مدافع حق ندارد براي دفع حمله
) و منطق عقلي 203: 1386دبيلي، دست بزند، زيرا در اين حالت از حد ضرورت فراتر رفته است (ار

پذيرد. در خصوص ميزان زايد از حد تناسب در ارزش كه مصداق تجـاوز از دفـاع اسـت    و عرفي نمي
با رديف  7/4/81كه در راي اصراري مورخ )، همچنان120: 1391اختالف نظر وجود دارد (حسيني، 

ب قصاص نشده است ولي مدافع دفاع نامتناسب در مقابل حمله مهاجم منجر به قتل وي موج 2/78
كند. درهر حال وقتي اعتقاد بر تناسب در ارزش است تا حدود متعـارف  را مكلف به پرداخت ديه مي

سازد، واال مدافع خود به متجاوز تبديل خواهـد   قابل قبول است و مدافع را از حالت دفاع خارج نمي
شود كه ارزش بيشتري از مهاجم  مي شد؛ به زبان ديگر، هنگامي شخص مدافع به يك متجاوز تبديل

را از بين ببرد يعني عمل مدافع بيش از حد ضرورت دفاع است، در اين صورت اين عمل جرم و وي 
قانون مجازات اسالمي مصوب  156گذار در بند الف ماده شود. قانونعنوان مهاجم مجرم تلقي ميبه

نخواسته است  "يا خطر ضرورت داشته باشدبراي دفع تجاوز "كه دفاع بايد ، با طرح اين1392سال 
كه در مفهوم ضرورت، تناسب در ارزش را به مخاطب خود القا كند، بر اين اساس وقتي كه در دفاع 
مشروع تناسب در ارزش شرط نيست و خصوصيتي ندارد، در دفاع پيشگيرانه نيز رعايت اين تناسب 

تـوان تناسـب در   از مفهـوم ضـرورت مـي    را نبايد شرط دانست. حال اين پرسش مطرح است كه آيا
سالح يا شيوه دفاع را پذيرفت يا به هر طريق ممكن، دفاع از حق موضوعيت دارد؟ زيرا وقتي بتـوان  

هـاي سـنگين و بعضـاً غيـر قابـل      خطرتري مهاجم را دفع كرد، از نظر منطقي و هزينهبا واكنش كم
شديدترين برخورد ممكن، هر چنـد متناسـب    جبران، قابل توجيه نيست كه از همان ابتدا، مدافع با

با ارزش موضوع تهاجم باشد، مقابله كند، مثالً چنانچه مهـاجم، بـا فريـاد كـردن مـدافع، از تهـاجم       
گردد بايد به همان اندازه بسنده نمود، اگر مؤثر واقع نشد با زدن دست، اگر باز هم فايده  منصرف مي

)، حال با ايـن  1903 ،4ج  :1368سل شد (محقق حلي، نكرد با زدن چوب و در نهايت به حربه متو
فرض كه مدافع براي حفظ مال خود در همان ابتدا واكنش خشني از خود نشان دهـد كـه فراتـر از    
ضرورت باشد، مثال براي دفاع از مال خود مهاجم را بـه قتـل برسـاند، در خصـوص دفـاع از نفـس،       

المي پذيرفته است كه اگر دفاع از مراتب آن تجاوز قانون مجازات اس 302گذار در تبصره ماده قانون
كند مجازات قصاص به تعزير و ديه تبديل شود، يعني عدم تناسب در شيوه دفاع منجر به قتل صرفاً 

قـانون مجـازات    156طور كلي، بـر اسـاس مـاده    عامل مخففه مجازات است، ولي در غير از قتل، به
دفاع عمل كند كه منطقا يا عرفاً بـراي دفـاع الزم نيسـت     اسالمي، اگر مدافع فراتر از ضرورت شيوه

هـاي دفـاع مشـروع را دارد و در    مدافع مسئول است، در دفاع پيشگيرانه هم كه از اين جهت ويژگي
شـود،   گيرد و اين نوع عمليات پيشگيرانه بـه قصـد دفـاع انجـام مـي     زمان مقدم بر تهاجم انجام مي

ح يا شيوه عمل الزم است، در غيـر ايـن صـورت، چـه بسـا      رعايت شرط مزبور يعني تناسب در سال
  شخص مدافع، مهاجم محسوب شود.
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  گيرينتيجه
در دفاع پيشگيرانه همچون دفاع مشروع، شخص مدافع به دنبـال مقابلـه بـا تعـرض ديگـري عليـه       
متعلقات خود اعم از جان، مال و ناموس خود است كه با لحاظ نحـوه دفـاع بـر دو نـوع تهـاجمي و      

بيني بـودن   هاي مشترك هر دو نوع دفاع پيشگيرانه؛ قابل پيش باشد. ويژگيفعي قابل تقسيم ميتدا
بودن تهاجم، باور قطعي مدافع نسبت به وقوع تهاجم و ضرورت دفاع است. هر يك  تهاجم، غيرقانوني

 هاي خاص خـود را نيـز دارنـد؛ وجـود حمـالت مكـرر در گذشـته و        از انواع دفاع پيشگيرانه، ويژگي
تأثير بودن مراجعه به نيروي انتظامي، دو ويژگي خاص دفاع پيشـگيرانه تهـاجمي اسـت. مقـدور      بي

هـاي ويـژه دفـاع    نبودن توسل مدافع به نيروي انتظامي و همچنين متناسب بـودن دفـاع از ويژگـي   
  پيشگيرانه تدافعي است. 

نشـده و بـه افـراد اجـازه      در فقه اماميه و قانون ايران، دفاع پيشگيرانه تهاجمي مجـاز دانسـته    
كه ادعاي مدافع نسبت بـه وقـوع   تهاجم به قصد پيشگيري از تعرض آينده داده نشده است، چه اين

آزمايي نداشته باشد يا يقـين بـه احـراز    حمله در آينده ممكن است اغراق آميز بوده و قابليت راستي
مراجع ذي صـالح قـانوني از    آن ممكن نباشد، اين در حالي است كه فرصت خروج از مهلكه خطر و

جمله نيروي انتظامي وجود دارد، ولي باوجود آن، از آنجا كه حقوق ايران مبتني بـر قواعـد فقهـي و    
اوضاع و حوال حاكم بر جرم است، در صورت وقوع جرائم تعزيري با لحاظ قاعـده حـرج، مسـئوليت    

  قابل نقصان است.  "التعزير بما يراه الحاكم"كيفري و مجازات مرتكب با لحاظ قاعده 
كه دفاع پيشگيرانه تـدافعي بـه طـور خـاص و صـريح      در متون فقه اماميه و قوانين ايران، با اين

قانون مجازات اسالمي و تبصره يك آن، نظر به اقداماتي كـرده   508پذيرفته نشده است، ليكن ماده 
كـه مـدافع نسـبت بـه     شـرطي منظور دفاع پيشگيرانه تدافعي نيز انجام شود بـه تواند بهاست كه مي

موضوع حق داشته و دفاع متناسب باشد، بنابراين چنانچه شخصي قصد تعرض بـه ملكـي را داشـته    
شده از سوي مالك برخورد نمايد و صدمه ببيند بـدون توجـه بـه تناسـب در      باشد و به موانع تعبيه

يرانه تـدافعي، مـالك   توان مالك را از هرگونه ضمان بري دانسـت. البتـه در دفـاع پيشـگ     ارزش، مي
تناسب در شيوه دفاع  عرف يا جواز قانوني است كه قابل توجيه مي باشـد، بـر ايـن اسـاس، مالـك      

هـا را  تواند آنتواند بمنظور دفاع از اموال موجود در ملك خود، اطراف آن را سيم بكشد ولي نمي مي
قاعده سلطنت اقتضـاي آن   زند، زيرادار نمايد و موجب كشتن كسي گردد كه دست به سيم ميبرق

طلبـد كـه   را دارد كه مالك هر تصرفي را در ملك خود انجام دهد ولي اقتضاي ضرورت در دفاع نمي
بدون متعارف بودن دفع از مالش از همان ابتدا با برقدار كردن سيم هاي اطراف ملك دفاع كند، امـا  

خل ملـك بـرق دار نمايـد ايجـاد     اگر مال مورد حمايت داخل ملك باشد و مالك اطراف آن را در دا
كه جواز است، چنان "اسهل فاالسهل"موانع ايذائي مثل احداث ديوار، متعارف عمل كردن و رعايت 
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رساني در قالب تحذير نيز مي تواند مسئوليت را از مالكي بردارد كـه در مـال خـود     قانوني يا اطالع
  جب آن صدمه ديده است. مونمايد و در نتيجه ديگري بهدخل و تصرف غيرمتعارف مي

  
  منابع 

  ، تهران: نشر ميزان.18، چاپ 1، ج حقوق جزاي عمومي)، 1386اردبيلي، محمدعلي (
بررسي تطبيقي آثار شرط تناسب و عدم رعايت آن در دفاع مشـروع  «)، 1391حسيني، سيدمحمد (

قـوقي ايـاالت   با نگاهي به احكام لُص در فقه و نظام حقوقي ايـران و دكتـرين قلعـه در نظـام ح    
  . 119-138ص  ،94ي  ، سال هجدهم، شمارهنشريه نامه مفيد، »متحده آمريكا

، چاپ اول از دوره جديد، تهران: انتشارات دانشگاه 7، جنامه دهخدا لغت)، 1373اكبر ( دهخدا، علي
  تهران. 

اره ، شمنشريه دادرسي، »بررسي و تبيين قاعده تحذير يا هشدار«)، 1385صباح مشهدي، حميد (
  . 13-19ص  ،60

، سال پانزدهم، ماهنامه معرفت، »قاعده تحذير در رويكرد فقهي و حقوقي«)، 1385فالح، مهدي (
  . 47-57ص  ،نامه حقوق ويژه،  106شماره 

، ترجمـه سـيدمهدي سـيدزاده ثـاني،     مفاهيم بنيادين حقوق كيفـري )، 1394فلچر، جورج پي (
 انتشارات دانشگاه علوم رضوي. :مشهد

انتشـارات   :، چـاپ اول، تهـران  تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسـالم )، 1365رضـا (  علي فيض،
  اميركبير. 

مجلـه كـانون وكـالء    ، »دفاع مشروع و اعمال در حكـم دفـاع مشـروع   «)، 1369گلدوزيان، ايرج (
 .150-151ص ي جديد،  ، دورهدادگستري مركز

انتشـارات وزارت فرهنـگ و    :تهران ،5 اپ، چ2، ج قواعد فقه)، 1374محقق داماد، سيد مصطفي (
  ارشاد اسالمي.

  نشر ميزان. :، چاپ اول، تهرانجرايم عليه اشخاص)، 1386ميرمحمد صادقي، حسين (
   قوانين: 

 1392قانون مجازات اسالمي مصوب 

 1375و  1370قانون مجازات اسالمي مصوب 

 1361قانون مجازات اسالمي  مصوب 

  1392قانون آئين دادرسي كيفري 
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 ب ـ عربي

 ، قم، مجمع الفكر االسالمي 1، جفوائداالصول( الرسائل))، 1422انصاري، مرتضي، (
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