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عدم انطباق واقعیت با اندیشۀ بزهکار در دفاع مشروع
حسین آقائینیا ،1پوپک دبستانی کرمانی
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 .1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت -1393/8/20تاریخ تصویب) 1395/3/10 :

چکیده
آنچه در اندیشۀ مرتکب رفتار مجرم انه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع میگذرد ،همواره با
واقعیت امر سازگار نیست .این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب
نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر ،ناآگاهی وی از وجود آنها .برای دانستن حکم این فرضهای
دوگانه در نظامهای حقوقی گوناگون ،باید به جستوجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی ،مبنای
نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است .این دیدگاه میتواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور
یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از
این دو باشد ،دیدگاهی ذهنی ،عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب ،رویکردهای ذهنی یا عینیِ
ساده یا مرکبی را رقم زند .نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جستوجوی دیدگاه بعضی نظامهای حقوقی،
پیرامون این فرضها بر آمده است.

کلیدواژگان
اشتباه در شرایط دفاع مشروع ،اوضاع و احوال بیرونی ،باور متعارف ،دیدگاه ذهنی ،دیدگاه عینی ،ناآگاهی
مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع.

* poopakdabestani@gmail.com

172

دوره  ،2شماره  4و  ،5پاییز و زمستان 1394

درآمد
دفاع مشروع ) (Self-defenceاز جمله مواردی است که قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و
قانون مجازات فرانسه آنها را موانع مسئولیت کیفری مینامد و نظامهای حقوقی آنگلوامریکن با
اصطالح دفاعهای کیفری ) (Criminal Defenceبدانها اشاره میکنند .همچون دیگر دفاعهای
کیفری ،برای تحقق دفاع مشروع نیز اجتماع شرایطی الزم است.
پرسشی که هنگام بررسی شرایط الزم برای شکلگیری دفاع مشروع به میان میآیدد ،آن اسدت
که آیا برای تحقق آن و مجازات نشدن مرتکب ،اندیشۀ او در خصوص اوضاع و احوال بیرونی ارتکاب
رفتارش ،باید با این اوضاع و احوال ،سدازگار باشدد یدا اینکده ناسدازگاری میدان اندیشدۀ مرتکدب در
خصوص دفاع مشروع و حقیقت بیرونی امور ،تأثیری در تحقق دفاع مشروع نخواهد گذارد؟
ناسازگاری واقعیت با اندیشۀ مرتکب در مورد دفاع مشروع ،در دو فدرض قابدل تصدور اسدت کده
بهنظر می رسد نقطۀ مقابل یکدیگر باشند .در فرض نخست ،شرایط دفاع مشدروع در عدالم خدارز از
ذهن مرتکب محقق نشدهاند ،اما او بهاشتباه آنها را موجود میدانسته و براسدا ایدن تصدور اشدتباه
رفتار کرده است .در مقابل ،در فرض دوم ،مرتکب درحالیکه از وجود شرایط بیروندی دفداع مشدروع
در واقعیت ،بی خبر بوده ،بنا به دلیلی جز مبنای دفاع مشروع ،یعنی دفاع از خود یا دیگدری ،دسدت
به ارتکاب جرمی زده که واجد ماهیت دفاع است .در هر دو فرض ،اندیشۀ مرتکب بدا آنچده در واقدع
در کار بوده ،ناسازگار بوده است.
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی تطبیقی ،هر ید از ایدن دو فدرض را در سده نظدام حقدوقی
ایران ،فرانسه و آمریکا ،بررسی کند و در مورد هر ی از فدرضهدا بددین پرسدپ بادردازد کده آیدا
می توان ی بار به اعتبار اندیشۀ مرتکب ،یعنی تصور او در مورد وجود شرایط الزم برای تحقق دفاع
مشروع و ی بار به اعتبار تحقق بیرونی این شرایط ،به وجود دفاع مشروع باور داشت یا اینکده ایدن
دو باید بههمراه یکدیگر در کار باشند و هر ید شدرال الزم و نده کدافی بدرای تحقدق آن بدهشدمار
میروند .دلیل گزینپ حقوق فرانسه و آمریکا در کنار حقوق ایران آن است کده حقدوق فرانسده ،در
طول تاریخِ حقوق ایران -تا پیپ از سدال  -1361بدهتنداوب سرچشدمۀ الهدام قانونگدذار و اندیشدۀ
حقوقی بوده و بین این دو نظام ،همسانیهایی دیده میشود .همچنین گذشته از موضع ویدۀ نظدام
آمریکا نسبت به پرسپهای مورد بحث ،در عین حال اندیشۀ حقوقی آمریکایی نیز در این زمینه به
گونۀ منحصربهفردی ،بسیار غنی و پویا بوده است.
این بحث در دو گفتار خواهد آمد که هر ی با رویکردی تطبیقی بده موضدع نظدامهدای مدورد
بررسی در قبال دو فرض اشتباه مرتکب در وجود شرایط دفاع مشدروع و ناآگداهی مرتکدب از وجدود
این شرایط میپردازند.
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گفتار نخست :اشتباه مرتکب نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع
در این فرض ،که در حقوق اروپای قارهای دفاع مشروع ظاهری ( )Putative self-defenceخوانده
میشود ،مرتکب بر خالف واقع ،تصور میکند که شرایط دفاع مشروع وجود دارد؛ درحالیکه در
واقع ،چنین نیست .آیا میتوان به اعتبار صرف تصور نادرست مرتکب ،رفتار را موجه دانست یا اینکه
چنین فرضی از دامنۀ شمول دفاع مشروع خارز است؟ در پاسخ بدین پرسپ ،رویکردهای دوگانهای
بهدست داده شدهاند که بهطور عمده دو نگاه متفاوت را در بردارند .هر ی از این دو رویکرد ،در
بندهای دوگانۀ این گفتار بررسی خواهند شد.

الف) رویکرد مبتنی بر تحقق دفاع مشروع در فرض اشتباه مرتکب نسبت به شرایط آن
یکی از رویکردهایی که در قبال فرض حاضر وجود دارد ،عبارت است از تلقی آن بهعنوان دفاع
مشروع حقیقی و حکم به برائت مرتکب و اعمال نشدن کیفر بر او .این رویکرد ،اندیشۀ اشتباهآمیز
مرتکب در خصوص وجود شرایط دفاع مشروع را برابر با وجود این شرایط در عالم واقع میداند و
آثار حقوقی مهمی مانند برائت مرتکب را بر آن بار میکند .چنین رویکردی در حقوق فرانسه و
آمریکا دیده میشود .در ادامۀ این بند ،به م وضع حقوق فرانسه و آمریکا ،در آن بخپ که قابل
انتساب بدین رویکرد است ،پرداخته خواهد شد.
مواد  122-5و  122-6قانون مجازات فرانسده مصدوب  ،1992شدرایط تحقدق دفداع مشدروع را
تعیین میکنند .در ماد  ،122-5بهطور صریح ،به شرال غیرقانونی بودن حمله و بهطور ضدمنی بده
شرال فعلیت یافتن آن اشاره شده و شرایط دفاع نیدز بدا اشداره بده ضدرورت دفداع و تناسدب رفتدا ِر
مشتمل بر دفاع با شدت حمله ،مشخص شدهاند .این ماده مقرر میکند «شخصی کده در برابدر ید
حملۀ غیرقانونی نسبت به خودش یا دیگری ،در آن واحد مرتکب رفتاری میشود که از ضدرورت
دفاع مشروع از خود یا دیگری ناشی شده باشد ،مسئولیت کیفری ندارد؛ مگدر اینکده میدان وسدایل
بهکاررفته در دفاع و شدت حمله ،تناسب برقرار نباشد.»...
چنانکه از مواد ناظر به کلیات دفاع مشروع در این قانون برمیآید ،هیچ اشارهای به باور مرتکدب
یا باور متعارف او نشده و ازاینرو بهنظر میرسد که تعریف دفاع مشروع در حقدوق فرانسده ،تنهدا در
بردارند عناصر و اجزای بیرونی باشد .اما در سکوت قانون در خصوص نقپ اجزای ذهنی در تحقدق
دفاع مشروع ،رویۀ قضایی و اندیشۀ حقوقی کمابیپ بدین موضوع پرداخته و عالوهبر جسدتوجدوی
حکم خاصی برای این فرض ،حتی گاهی در پی یافتن مبانی ویۀهای برای ایدن حکدم نیدز بدودهاندد.
رویۀ قضایی فرانسه در مواردی از اشتباه در شرایط دفاع مشروع ،بدون اشاره به مبنای خاصی ،حکم
به برائت داده است .از سوی دیگر ،اندیشۀ حقوقی ،اگرچه در حکدم کدردن بده برائدت مرتکبدی کده
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اشتباه در شرایط دفاع مشروع بر او چیره شده ،بدا رویدۀ قضدایی همسدو بدوده ،امدا همدواره مبندای
یکسانی را در این زمینه بهدست نداده است .در واقع ،اندیشۀ حقوقی فرانسه در عین توافق در تأیید
برائت چنین مرتکبی ،مبانی دوگانهای را در نظر داشته است ).(Robert, 1999 : 255
نخستین مبنایی که اندیشۀ حقوقی فرانسوی در این خصوص بهدسدت داده ،عبدارت اسدت از
اشاره به اینکه در فرض مدورد بحدث ،هدیچ ارزش اجتمداعی ای در معدرض خطدر قدرار نگرفتده و
بنابراین ،رفتار ،موجه است و مرتکب باید تبرئه شود .مبنای دیگری که برخی حقوقدانان فرانسوی
بدان پرداخته اند ،هم بر اندیشۀ سنجپ ارزش های متقابل و هم بر توجده بده حالدت هدای رواندی
مرتکب استوار است و این استدالل را در بردارد که هنگامیکه مرتکب در موقعیدت ویدۀهای قدرار
میگیرد که در آن باید بین دو ارزش مورد نظر سنجپ به عمل آورد و ضرورت ناشی از خطر او را
در تنگنا قرار می دهد ،نمی توان از وی که ی موجدود انسد انی ضدعیف و جایزالخطاسدت ،انتظدار
داشت که به اشتباه نیفتد .بنابراین ،رفتار وی موجه است و مرتکب از حکم برائدت یدا قدرار مندع
تعقیب برخوردار می شود ).(Ibid : 255-256
دیوان کشور فرانسه بدون اینکه بهصدراحت هدیچید از ایدن دو مبندا را بادذیرد ،آرایدی را کده
مشتمل بر برائت مرتکب در فرض دفاع مشروع ظاهری بودهاند ،اعم از احکام برائت یا قرارهای مندع
تعقیب تأیید کرده و کسانی را از محکومیت به کیفر رهانده است که بنا بهظاهر امر میپنداشدتهاندد
که احتمال رخ دادن حمله وجود دارد )(Ibid؛ خواه پدری کده همسدایهاش را در حدال نشدانه رفدتن
اسلحهای بهسوی پسرش دیده باشد ،درحالیکه همسایه تنها قصد شوخی با پسرک را داشته ،1خواه
زنی که با نوجوانی در محلی دورافتاده ،بیتوته کرده و صدای تبهکاران و ولگردانی را شدنیده کده در
اطراف آن محل میچرخند و خود را نشان میدهند ،بدون اینکه در حقیقت و بهطور عیندی در پدی
2
عملی ساختن نقشۀ شومی بوده باشند.
قانون جزای نمونۀ آمریکا بر خالف قوانین مجازات ایران و فرانسه ،دو دسته از دفاعهای کیفدری
یعنی علل موجهۀ جرم ) (Justificationsو عوامل مانع مسدئولیت کیفدری ) (Excusesرا از یکددیگر
جدا میکند و دفاع مشروع را دستۀ نخست قرار میدهد ) .(MPC, § 3.04هم قانون جزای نمونه (MPC,
 )) – §§ 3.04 (1), 3.05 (1) (a) (b) (cو بهتبع آن قوانین بسیاری ایاالت ( LaFave, 2010: 55; Fletcher, 2000:) 762و هم اندیشۀ حقدوقی آمریکدایی(Greenawalt, 1984, 1908- Baron, 2006: 396; Dressler, 1985: 92-93)،
; 1909در فرض اشتباه مرتکب در مورد وجود شرایط دفاع ،به رویکردی مشابه حقوق فرانسه گرایپ

1. Crim., 14 févr. 1957.
1. Crim., 18 oct. 1972.
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دارند .رویۀ قضایی آمریکا نیز با تأیید این رویکرد ،باور مرتکب نسبت به وجود شرایط دفداع مشدروع
را ،هرچند همراه با اشتباه ،برای تحقق دفاع مشروع کافی میداند 1.بهنظر مدیرسدد کده در حقدوق
آمریکا ،باور مرتکب نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع ،بهنوعی ،جایگزین تحقق بیرونی این شرایط
میشود و به شکلگیری دفاع مشروع می انجامد .در مورد رویکدرد یادشدده در حقدوق آمریکدا ،الزم
است به دو نکته پرداخته شود؛ نخست ،اشاره به استداللی که این رویکرد بر آن استوار است و دیگر،
اشاره به وصف متعارف بودن باور مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع.
گذشته از گرایپ قانون جزای نمونه نسبت به دیدگاه ذهنی ،شاخصترین استداللی که اندیشدۀ
حقوقی آمریکا برای پذیرش توجیه جرم در فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع بدهدسدت داده ،آن
است که چون مرتکب در فرض اشتباه نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع ،در حقیقت ،تنها دسدت
به کاری زده که جامعه میتواند از او و دیگران در شرایط مشابه انتظار داشته باشد و هرگدز مرتکدب
رفتاری نشده که بر خالف خواست جامعه بوده و به شکستن هنجارهای اجتمداعی انجامیدده باشدد،
بنابراین نمیتوان رفتار وی را غیرقانونی و دارای وصف مجرمانده بدهشدمار آورد و بایدد آن را موجده
دانست .رفتار او با ارزش های اجتماعی ناسازگار نیست و این امر که او در اندیشۀ پیرامدون اوضداع و
احوال بیرونی قضیه دچار اشتباه شدده ،تدأثیری در ویۀگدی موجده بدودن رفتدار نددارد (Greenawalt,
) .1984,1908-1909بهنظر میرسد که این استدالل به نخسدتین مبندایی کده اندیشدۀ حقدوقی فرانسده
رویکرد مشابه خود در قبال مسئلۀ حاضر را بر آن استوار کرده است ،نزدی باشد.
آنچه سبب می شود که دیدگاه ذهنی یادشده ،رفتار مرتکب را در چندین شدرایطی ،بدا خواسدت
جامعه و اقتضای نظم اجتماع هماهنگ بداند ،این است که باوری که وی براسدا آن رفتدار کدرده،
متعارف بوده باشد؛ زیرا معنای متعارف بودن ،چیزی جز هماهنگی رفتار با آنچه انسدان متعدارف در
شرایط حادثه انجام میدهد ،نیست که میتوان آن را فقدان تقصیر دانسدت (کاتوزیدان.)176-179 :1386 ،
اگرچه قانون جزای نمونه در مواد  303تا  308خود به تعدادی از علل موجهۀ جرم اشاره کرده کده
برای تحقق آنها ،تنها باور مرتکب به شرایط موجهده کدافی اسدت ،2در بندد ( )2از مداد  309لدزوم
2. City of Chicago v. Mayer, 56 Ill. 2d 366, 308 N.E. 2d 601 (1974).

 .1برای مثال ،به موجب بند  1ماد  ... « ،304هنگامیکه مرتکب باور داشته باشد که در موقعیت حاضدر ،بدهمنظدور
دفاع از خودش در برابر ی نیروی غیرقانونی از ناحیۀ شخصی دیگر ،کاربرد فوری زور ضروری است ،کاربرد چندین
زوری موجه است ».همین حکم در مواد  305و  ،306بهترتیب در مورد دفاع از دیگران و دفاع از اموال ،تکرار شدده
است .ماد  37کاربرد زور را در مقام توقیف قانونی ی شخص یا کم به انجام آن ،در صورتی موجه مدیداندد کده
«  ...مرتکب باور داشته باشد که کاربرد چنین زوری بهطور فوری برای اجرای ی توقیدف قدانونی ضدروری اسدت».
همچنین به موجب ماد  ،308کاربرد زور بهوسیلۀ اشخاص دارای مسئولیت خاص مراقبت ،تأدیب و تدأمین ایمندی
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متعارف بودن این باور را ضروری دانسته است .به موجب این بند ،حتی در صورت وجود باور مرتکب
نسبت به شرایط موجهۀ جرم ،اگر این باور در اثر بیاحتیاطی یا بیپروایی حاصدل شدده باشدد ،او -
البته در جرایمی که برای تحقق عنصر روانی آنها ،حسب مورد ،بیاحتیاطی یا بیپروایدی نیدز کدافی
1
است ،-از علت موجهه برخوردار نخواهد بود.
روشن است که چون بیپروایی و بیاحتیداطی مصدداق تقصدیرند و در نتیجده تجداوز از حددود
متعارف رفتار در شرایط مشابه بهشمار میآیند ،رفتاری که با آنهدا همدراه اسدت ،نامتعدارف اسدت و
برای اینکه باوری متعارف باشد ،باید خالی از بیپروایی و بیاحتیاطی بوده و هیچی از ایدن حداالت
و اوصاف ،مبنای شکلگیری آن نبوده باشند .بنابراین ،تصریح قدانون جدزای نمونده بده اینکده بداور
مرتکب به شرایط موجهۀ جرم نباید براسا بیاحتیاطی یا بدیپروایدی حاصدل شدده باشدد ،بددین
معناست که تنها ،باور متعارف میتواند رفتار را موجَه سازد .رویۀ قضایی آمریکا این مطلدب را تأییدد
2
میکند و اندیشۀ حقوقی نیز بدان قائل است(Greenawalt, 1984,1909; Baron, 2006: 396).
با وجود گرایپ حقوق آمریکا به این رویکرد ،یعنی تلقی اشتباه در علل موجهۀ جدرم -از جملده
دفاع مشروع -بهعنوان علت حقیقی موجهۀ جرم ،بخپ شایان توجهی از اندیشدۀ حقدوقی نیدز ایدن
دیدگاه سراسر ذهنی را برنمیتابد و بدان خرده میگیرد .فلچر ) (Fletcherو رابینسون)(Robinson
از شاخصترین نمایندگان رویکرد مخالفاند که به رویکرد حاضر انتقاد وارد کردهاندد .از جملدۀ ایدن
انتقادها می توان بدین نکات اشاره کرد .نخست اینکه چنین برداشتی مسدتلزم ایدن بداور اسدت کده
رفتاری را که در حقیقت ،موجَه نیست و شرایط موجهۀ جرم را در برنداشته ،به صرف اینکه مبتندی
بر باوری متعارف نسبت به وجود شرایط یادشده بوده است ،موجَه بدانیم .وجود باوری متعارف مبنی

دیگران – مانند پدرو مادر ،آموزگار و قیم -را با جمع سایر شرایط ،در صورتی موجه میداند که به منظور محافظدت
یا برآورده ساختن رفاه شخص مورد حمایت و همراه با باور به ضرورت کداربرد زور در بدرآوردن ایدن منظدور ،انجدام
شده باشد.
 .2بند  2ماد  309مقرر میکند« :اگر مرتکب باور داشته باشد که کاربرد زور بر دیگری یا در مقابل او ،بنا بدر هدر
ی از دالئلی که به موجب مواد  303تا  ،308باور نسبت بدانها مبنای برخورداری از ی علت موجهۀ جدرم اسدت،
ضروری است ،اما در شکلگیری این باور یا در به دست آوردن یا از دست دادن علم یا باوری کده در خصدوص قابدل
توجیه بودن کاربرد زور بهوسیلۀ او تعیینکننده است ،بیپروا یا بیاحتیاال بوده باشد ،در تعقیب جرمی کده حسدب
مورد بیپروایی یا بیاحتیاطی برای تحقق عنصر روانی آن کافی است ،از علت موجههای کده ایدن مدواد پدیپبیندی
کردهاند ،برخوردار نخواهد بود».
1. United States v. Beard, 158 US 550, 15 S.Ct. 962, 39 [Ed. 1086 (1895)]; People v. Goetz, 68 N.Y. 2d 96,
506 N.Y. S. 2d 18, 497 N.E. 2d 41 (1986).
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بر اینکه رفتاری موجَه است ،هرگز و در واقع امر بدان معنا نیست که رفتار مورد بحدث در حقیقدت
موجَه باشد .رویکرد مبتنی بر پذیرش تأثیر توجیهکنند علل ظاهری موجهدۀ جدرم ،ایدن دو قضدیۀ
دارای ماهیت گوناگون را به شکل ناروایی ،همسان و برابر دانسته و بدینگونه ،مفهدوم ذهندی بداور
متعارف نسبت به موجَه بودن رفتار را با مفهوم عینی موجَه بودن آن در عالم واقع درآمیخته است و
این امر از لحاظ منطقی نادرست مینماید ).(Robinson,1994: 6
ایراد دیگری که طرفداران رویکرد مقابل به رویکرد حاضر گرفتهاند ،توسدط فلچدر مطدرح شدده
است .او برداشت نادرست از نظریۀ اخالقی کانت ) (Kantرا یکی از دالیل گرایپ کدامنلدو و حقدوق
آمریکا نسبت به پذیرش تأثیر توجیهکنند اشتباه متعارف در شرایط موجهۀ جرم برمیشمارد .فلچر
جملۀ مهم و معروفی را از یکی از آثار کانت به نام مبانی متافیزی اخالق نقدل مدیکندد مبندی بدر
اینکه« :شاید هیچچیز در جهان نتواند بدون قید و شرال ،خیر بهشمار آید ،مگر نیت خیر» و بر ایدن
باور است که گاهی در حقوق کیفری تعبیر درستی از این جمله نشدده اسدت .بده نظدر فلچدر برابدر
دانستن نیت ) (willبا قصد ) (intentionدر حقوق کیفری ،درست نیست ،بنابراین نمیتدوان نتیجده
گرفت که اگر قصد کسی درست باشد ،پس رفتار او هم درست است .اما اگر چنین گزار نادرسدتی،
درست انگاشته شود ،نتیجه میگیریم که باور نسدبت بده ضدرورت ید رفتدار ،آن رفتدار را از نظدر
اخالقی صحیح میکند؛ از قصد تا باور چندان راهی نیست .اما این نتیجهگیری که به اعتقداد فلچدر،
مبتنی بر تعدادی گزارههای نادرست است ،به روایت او ،شماری از صاحبنظدران را بدهاشدتباه قدانع
کرده است (.)Fletcher, 1987: 106-107
بهنظر میرسد استداللهای فلچر و رابینسون در رد رویکدرد مدورد بحدث ،یعندی تحقدق دفداع
مشروع در فرض اشتباه مرتکب نسبت به شرایط آن ،بجدا باشدند .بدهویدۀه اشدکال نخسدت درسدت
می نماید؛ زیرا منطقی نیست که عوامل بیرونی دخیل در ی قضیه ،نادیدده انگاشدته شدوند و تنهدا
بهسبب وجود باور نسبت به اموری که ماهیت بیرونی دارند ولی محقق نشدهاند ،آن قضدیه ،موجدود
فرض شود و آثار حقوقی مهمی همچون توجیه جرم و انتفای کیفر بر آن بار شود .بدین ترتیب ،این
رویکرد ،اگرچه رویکردی است که در فرانسه و ایاالت متحد آمریکا ،دستکم در اندیشدۀ حقدوقی و
رویۀ قضایی غالب است ،اما قابل پذیرش نیست و به شرحی که بدان اشاره شدد ،موضدوع انتقادهدای
بجایی قرار گرفته است .در بند بعد ،رویکرد متقابل ،معرفی و ارزیابی میشود.

ب) رویکرد مبتنی بر عدم تحقق دفاع مشروع در فرض اشتباه مرتکب نسبت به شرایط آن
در مقابل رویکرد نخست ،رویکردی قرار میگیرد که بر عکس ،در فرض اشتباه مرتکب نسبت به
وجود شرایط دفاع مشروع ،تحقق آن را نمیپذیرد و راهحلهای دیگری را پیشنهاد میکند .در واقع،
این رویکرد ،از چند شکل گوناگون تشکیل میشود که بهطور کامل متفاوتاند و همگی تنها در این
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ویۀگی برابرند که هیچی  ،اطالق عنوان علت دفاع مشروع را بر فرض مورد بحث نمیپذیرند .در
ادامه ،شکلهای گوناگون این رویکرد ،بررسی میشود.
 .1نخستین شکل از این رویکرد را میتوان بهصورت تلقی فرض اشتباه در شرایط دفاع مشدروع
بهعنوان اشتباه موضوعی مشداهده کدرد .براسدا ایدن شدکل از رویکدرد دوم ،از آنجدا کده اشدتباه
موضوعی ،مانع تحقق عنصر روانی است ،از نظر اصولی ،جرمی واقع نشدده تدا نوبدت بده کیفدر دادن
بدان برسد .بهنظر می رسد که این دیدگاه در واقع ،بهنوعی ،تحقق اجزای دفاع مشدروع را بدهعندوان
فقدان عناصر جرم ،بهشمار میآورد .مثالی که در مورد عموم مصادیق علل موجهدۀ جدرم در حقدوق
آمریکا آورده میشود ،فرضی است که در کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه و نه ایدران ،قابدل تصدور
است که در آنها ،رابطۀ جنسیِ همراه با رضایت ،بین افراد مجرد و بزرگسال ،وصف مجرمانده نددارد.
در این فرض ،مردی همراه با تصور اشتباه مبنی بر اینکه زن معترض و آشفتهای ،در واقع امر راضی
به برقراری رابطۀ جنسی با اوست ،عمل جنسی را توأم با عنفی که خود میپندارد ،نتیجۀ تظاهر زن
به عدم رضایت است ،انجام می دهد .اشتباه مرد در این بدوده کده زن را راضدی مدیپنداشدته و ایدن
اشتباه ،متوجه یکی از عناصر تحقق جرم هت نامو  ،یعندی فقددان رضدایت زن بدوده اسدت 1.در
نتیجه ،عنصر روانی ضروری برای تحقق جرم ،براسا قواعد ،باید مشتمل بر علم در زمیندۀ فقددان
رضایت زن و در عین حال ،قصد انجام رفتار مقاربت با او باشد که در این فرض ،بهدلیل اشتباه مدرد
تحققپذیر نیست .اگر این اشتباه را مانع تحقق عنصر روانی بدانیم ،جرمی واقع نشده تدا قدرار باشدد
آن را موجَه تلقی کنیم ).(Fletcher, 1998: 89
پیاده کردن همین استدالل در مورد دفاع مشروع ،به نتیجدۀ یکسدانی مدیانجامدد .در فرضدی کده
شخصی همراه با این تصور اشتباه که مردی درصدد انجام حملۀ مرگباری به اوست ،مدرد را مدیکشدد،
درصورتیکه فقدان حملۀ مرگبار از سوی مقتول به قاتدل را ،عنصدری از عناصدر قتدل عمددی بددانیم،
اشتباه در فقدان آن (تصور اشتباه نسبت به وجود آن) مانع تحقق عنصر روانی جرم قتل عمدی خواهد
بود .به دیگر سخن ،عنصر روانی قتل عمدی ،قصد کشتن انسان بدیگنداهی اسدت کده درصددد انجدام
حملۀ مرگبار به قاتل نبوده است .اشتباه در اینکه مقتول ،درصدد چنین حملهای بوده باشدد یدا نده ،در
شکلگیری یا عدم شکلگیری قصد کشتن ی انسان بیگناه در ذهن قاتل ،تعیینکنندده اسدت؛ زیدرا
قصد ،مستلزم علم است– «خواستن مستلزم دانستن است» -و اشتباه مانع آن است (.)Ibid
روشن است که این شکل از رویکرد دوم ،نوعی بازی با الفاظ را در بر دارد و فقدان شرایط دفداع
مشروع را عنصر جرم تلقی میکند و قصد و علم نسبت بدانها را جزئی از عنصر رواندی مدیپنددارد.
1. Regina v. Morgan, [1975] 2 W.L.R. 923.
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این شکل از استدالل ،حتی اگر درست باشد ،تصنعی است و بهنوعی جابهجا کردنِ جنبههای سلبی
و ایجابیِ عناصر جرم و اجزای مسئولیت کیفری می ماند .دلیل این امر آن است که در این شدکل از
رویکرد دوم ،اجزا و عناصری که در ساختار جرم قرار دارند ،با اجزای تشدکیلدهندد علدت موجهدۀ
جرم ،در هم آمیخته شدهاند و عنصر دیگری – مشتمل بر فقدان اموری که به رفتار مجرمانه ،وصف
قانونی میبخشند -به عناصر جرم افزوده شده است .بنابراین ،رویکرد مبتندی بدر چندین اسدتداللی،
فاقد ارزش و دقت مینماید و در هیچی از نظامهای حقوقی مورد بحث نیز اقبالی نیافته و ازایدنرو
بهتر است به شکلهایی از رویکرد دوم باردازیم که با حفظ مرزهای میان عناصر جرم و عوامل مؤثر
در مسئولیت کیفری ،آن را تحلیل میکنند.
 . 2دومین شکل از رویکرد مورد بحث ،بر دیدگاه مورد پذیرش اقلیتدی از حقوقددانان آمریکدایی
استوار است .براسا این دیدگاه ،رویکرد ذهنی محضی که قانون جزای نمونه و اکثریت دادگاههدا و
بخپ عمد اندیشۀ حقوقی این کشور در قبال فرض اشتباه در شدرایط دفداع مشدروع برگزیددهاندد،
پذیرفتنی نیست و اجزای بیرونی دفاع مشروع را نمیتوان نادیده گرفدت .ایدن رویکدرد کده بدهطدور
عمده توسط فلچر و رابینسون ارائه شده ،مشدتمل بدر تلقدی فدرض یادشدده بدهعندوان عامدل مدانع
مسئولیت کیفری ) (Excuseو نه علت موجهۀ جرم است؛ چنانکه گفتده شدد ،قدانون جدزای نمونده،
دفاع مشروع را علت موجهۀ جرم بهشمار میآورد.
این عده استدالل میکنند که چنین اشتباهی ،البته از سوی کسی که بهطور متعارف برای آگداه
شدن از ماهیت مجرمانۀ رفتارش کوشیده و فاقد تقصیر است ،مانع سرزنپ مرتکب از نظدر اخالقدی
است و در نتیجه ،اگرچه رفتار مرتکب موجه نیست و همچنان مجرمانه است ،اما وی از عامدل مدانع
مسئولیت کیفری برخوردار است .رابینسون ،مرتکب را در این فرض ،فاقد اختیار  -بده معندایی کده
ارسطو در نظر داشت و بر اختیار اطالق میکرد ،-میداند (Robinson, 1976: 283-284) .از نظدر ارسدطو،
شرال اختیاری بودن رفتار ،آگاهی مرتکب به ماهیت و وصف رفتار است ،بنابراین ،اختیدار یدا همدان
آزادی اراده ،مستلزم آگاهی و دربر دارند آن است (Aristotle, 1999: 40-43) .فلچر با اشداره بده چندین
برداشتی از اختیار ،نتیجه میگیرد که اشتباه در وصف مجرمانۀ رفتار– از جمله ،اشدتباه نسدبت بده
شرایط دفاع مشروع ،-مانعی در تحقق اختیار و بنابراین مانعی بر سدر راه سدرزنپ مرتکدب از بابدت
رفتارش خواهد بود و چنین شخصی مسئولیت کیفری ندارد (.)Fletcher, 1998: 89
این رویکرد با پذیرش ضرورت وجود اجزای بیرونی دفاع مشروع و تحقق بیروندی شدرایط آن در
جهان واقعیت ،صرف شکل گرفتن باور مرتکب را جایگزین تحقق اجزای بیرونی نمدیداندد .بدهنظدر
می رسد که چنین رویکردی در قبال فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع ،از لحاظ نظری پذیرفتنی
باشد و نسبت به رویکرد غالب در حقوق آمریکا که در بند پیشین بدان اشداره شدد ،برتدری داشدته
باشد؛ زیرا بدون در هم آمیختن اجزای مسئولیت کیفری و عناصر جرم ،در عین حال ،اجزای بیرونی
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و ذهنی فرض مورد بحث را نیز بهخوبی از یکدیگر جدا مدیکندد .ایدن شدکل از رویکدرد حاضدر ،در
فرانسه و ایران ،مورد توجه قرار نگرفته است و چنانکه گفته شد ،تنها اقلیتی از حقوقدانان آمریکایی،
آن را میپذیرند.
 .3شکل سوم از رویکردِ حاضر ،بر دیدگاه برگزید قانون مجازات اسالمی  1392در مورد پارهای
از عوامل مؤثر بر مسئولیت و مجازات ،استوار است .رویکرد قانونگذار ایران در موضوع مورد بحث ،نه
پذیرش تحقق دفاع مشروع است و نه برخورداری مرتکدب از عامدل مدانع مسدئولیت کیفدری؛ بلکده
قانونگذار تنها نوعی تخفیف در مسئولیت و مجدازات را بدرای چندین مرتکبدی در نظدر گرفتده و در
ضمن ،جدایی علل موجهۀ جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری نیز در این قدانون پذیرفتده نشدده و
قانونگذار ایرانی ،مانند قانونگذار فرانسوی و بر خالف قانون جدزای نموندۀ آمریکدا ،مصدادیق ایدن دو
عنوان را در ی دستۀ کلی به نام موانع مسئولیت کیفری گرد آورده است.
قانونگذار ایرانی در مواد ناظر به دفاع مشدروع -بدرای مثدال ،در ندص مداد  156ق.م.ا .مصدوب
 ،-1392با بهکار بردن واژهها و عباراتی مانند «خطر فعلی یا قریبالوقوع» و «رفتدار ارتکدابی بدرای
دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد» ،با تأکید بر وصف عینی دفاع مشدروع ،مقدرر کدرده کده
شرایط آن باید در عالم خارزِ واقع محقق شده باشند .بهعالوه ،بند «ب» ماد  156در مقام اشاره به
شرایط دفاع مشروع ،مقرر میدارد که «دفاع ،مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد ».بهنظدر
میرسد که بند «ب» یادشده ،با اشاره به قرائن معقول و خوف عقالیی ،اگرچه بهنوعی ،تر یا بداور
مرتکب را در تحقق دفاع مشروع دخیل دانسته ،با بهدست دادن مالکی نوعی ،تأثیر آن را مقیدد بده
وجود ویۀگی متعارف بودن کرده است.
بنابراین ،در درجۀ نخست ،به موجب این ماده ،اگر مدافعی بتواند ثابت کند که بهگونهای معقول
و متعارف و البته بهاشتباه ،تصور می کرده خطری متوجه اوست و دفاع در برابدر آن ضدروری اسدت،
نمیتوان بدون تحقق شرایط دفاع مشروع در واقعیت – برای مثال ،شدرال فعلیدت یدافتن حملده یدا
شرال ضرورت دفاع ،-او را از دفاع مشروع برخوردار دانست .همچنین در عین حال ،از نظدر منطقدی
نیز نمی توان فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع را با فرض تحقق شدرایط دفداع مشدروع از جملده
فعلیت یافتن حمله یا ضرورت دفاع در واقعیت ،قابل جمع دانست و در عمل ،نمیتوان فرض اشتباه
در شرایط دفاع مشروع را ،با تحقق عینی شرایط یادشده ،تصور کرد؛ زیدرا فدرض اشدتباه در تحقدق
شرایط دفاع مشروع ،بهناچار مشتمل بر عدم تحقق این شرایط است .بدینترتیب ،بهنظر میرسد که
در قانون مجازات اسالمی ،اشتباه متعارف در شرایط دفاع مشروع ،مصدداق دفداع مشدروع بدهشدمار
نیامده است.
اگرچه فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع ،بهعنوان فرضی مستقل در ابواب مربوال به دفداع در
کتابهای فقهی مورد توجه قرار نگرفته ،گاهی برخی فقها ،در خالل بحث از دفاع از نفس ،نامو و
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مال ،به ضرورت آشکار بودن سوء قصد مهاجم برای مدافع یدا دسدتکدم ،وجدود ظدن متعدارف مددافع
نسبت به آن ،اشاره کرده و اقدام مددافع در صدورت اشدتباه وی در خصدوص حملده از سدوی مهداجم
ظاهری را موجب ضمان دانستهاند ( نجفی ،بیتا .)656 :بنابراین ،سوابق فقهی حقوق ایران در این زمینه نیز
این نکته را تأیید میکنند که اشتباه در شرایط دفاع مشروع ،نمیتواند با دفداع مشدروع حقیقدی ،برابدر
انگاشته شود و چنین اشتباهی به ضمان مرتکب مدیانجامدد .بدهعدالوه ،کفایدت ظدن متعدارف مددافع
بهعنوان مبنای مشروعیت دفاع با توجه به آنچده پدیپ از ایدن بدهعندوان مسدتنبط از قدانون مجدازات
اسالمی در خصوص دفاع مشروع گفته شد ،چندان محتمل نیست؛ بهویۀه با توجه به اینکده در بعضدی
متون فقهی به ضرورت عینیت یافتن خطر در کنار باور مدافع به خطر نیز اشاره شده است (همان).
قانونگذار در بند «ب» ماد  291ق.م.ا ،1392 .در مورد جنایدات ،مقدرر مدیدارد کده « ...هدر گداه
مرتکب ،جهل به موضوع داشته باشد ،مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا
حیوان و یا افراد مشمول ماد  302این قانون است ،به مجنیٌعلیه وارد کند ،سداس خدالف آن معلدوم
گردد» ،جنایت وی وصف شبه عمدی دارد .باور اشتباه در خصوص هویت کیفری مرتکب موضوع ذیدل
ماد  303ق.م.ا ،.از جمله باور اشتباه نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع ،منددرز در بندد «ت» مداد
 302ق.م.ا ،.قصاص را منتفی میکند (آقایینیا .)346 :1393 ،پدس قانونگدذار ،جنایدت در فدرض اشدتباه در
شرایط دفاع مشروع را ،جنایتی مستوجب مجدازات جنایدت شدبهعمددی بدهشدمار مدیآورد کده تنهدا
مسئولیت نسبت به ادای دیه و تحمل تعزیر مقرر در مواد  612و  614کتاب پنجم ق.م.ا .بر آن مترتب
میشود 1.بدینترتیب ،اگرچه فرض مورد بحث ،دفاع مشروع واقعی بهشمار نمدیآیدد ،بده هدر حدال در
مسئولیت ،مؤثر دانسته میشود؛ یعنی مرتکب نه آنقدر گناهکار است که مستوجب قصاص باشد و نده
آنقدر بیگناه که تبرئه شود.
و سرانجام باید این نکته را افزود که بهنظدر مدیرسدد تبصدر  2مداد  302ق.م.ا .مصدوب ،1392
شامل فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع نباشد2؛ زیرا این تبصره به فرضدی اشداره کدرده کده در آن،
 .1ذیل ماد  303ق.م.ا 1392 .مقرر میدارد ...«:ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ،دست به جنایدت
زده و مجنیٌعلیه نیدز موضدوع مداده ( )302نباشدد مرتکدب عدالوه بدر پرداخدت دیده بده مجدازات مقدرر در کتداب
پنجم«تعزیرات» محکوم میشود»..
 .2ماد  302ق.م.ا .مصوب  1392و تبصر  2آن از این قرارند « :درصورتیکه مجنیٌعلیه دارای یکدی از حداالت زیدر
باشد ،مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمیشود ... :ت د متجاوز و کسی که تجاوز او قریدبالوقدوع اسدت و
در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماد ( )156این قانون جندایتی بدر او وارد شدود .... .تبصدره -2در مدورد بندد (ت)
چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی اسدت ،لکدن مرتکدب بده شدرح مقدرر در
قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود»..
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«نفس دفاع صدق کند ،اما از مراتب آن تجاوز شود ».با توجه به نص ماد  156این قدانون کده عبدارت
«رعایت مراحل دفاع» را بهکار برده و با مراجعه به متون معتبر فقهی در زمینۀ دفاع از نفس (شهید ثدانی،
 ،)394 :1373می توان فرض عدم رعایت مراحل دفداع یدا تجداوز از مراتدب دفداع را شدامل درگذشدتن از
شرایط دفاع مشروع بهویۀه شرایط ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله و رفتن از اقدام خفیف بهسدوی
اقدام شدید 1و منصرف از فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع دانست .بهعبارت دیگر ،بهنظر مدیرسدد
که آنچه فقهای امامیه با اشاره به ضرورت رعایت مراحل دفاع بدان اشاره کردهاند (خدوئی348-349 :1976 ،؛
عالمه حلی758 :1363 ،؛ شهید اول247 :1411 ،؛ نجفی ،بیتا )651 :در قالب اشاره به تجداوز از مراتدب دفداع ،در مداد
 156یادشده ،بازتاب یافته است.
اندیشۀ حقوقی ایران ،اغلب در بحث از دفاع مشروع ،پرسپ در زمینۀ فرض اشدتباه در شدرایط آن
را فروگذاشته و تنها به کلیات احکام و آثار دفاع مشدروع پرداختده اسدت (اردبیلدی285-300 :1393 ،؛ صدانعی،
193-217 :1371؛ علیآبادی222-238 :1337 ،؛ محسنی213-255 :1376 ،؛ نوربها11385 ،؛  .)258-274بهنظدر مدیرسدد در
موارد نادری هم که اندیشۀ حقوقی ایرانی به پرسدپ دربدار فدرض اشدتباه در شدرایط دفداع مشدروع
پرداخته است ،با باز گذاشتن درِ جستوجو و پرسپ در این زمینه ،دستکم به این باور دسدت نیافتده
باشد که تبصر  2یادشده ،مشتمل بر فرض اشتباه در شرایط دفداع مشدروع اسدت (آقدایینیدا-233 :1393 ،
 .)232عدم نتیجهگیری در این خصوص که تبصر  2مورد بحث ،شامل فرض اشتباه نسبت بده شدرایط
دفاع مشروع است ،درست بهنظر میرسد.
در ضمن ،اندیشۀ حقوقی ایران ،تصدویب تبصدر  2مداد  302قدانون مجدازات اسدالمی  1392را
نتیجۀ آرای اصراریای 2میداند که دیوان عالی کشور صادر کرده است (همدان .)231 :گفتده شدده کده بدا
تصویب این تبصره« ،در مقولۀ دفاع ... ،بهطور انحصاری قائل به پذیرش یا رد آن [یعنی دفاع] نخواهیم
بود .بلکه معیار میانهای تعیین گردیده و درصورتیکه نفس دفاع صدق کند ،تجاوز از مراتدب و شدرایط
آن ،موجب خروز و محکومیت به قصاص نخواهد بود .در واقع ،تبصره مصداقی را مطدرح مدیکندد کده
مرتکب نه آن اندازه گناهکار است که قصاص شود و نه آنقدر بیگناه که تبرئه گردد و باید به پرداخت
دیه و تعزیر ،حسب مورد محکوم گردد» (همان.)232 :
بدینترتیب ،در سه نظام حقوقی مورد بحدث ،رویکردهدای گونداگون و متقدابلی نسدبت بده فدرض
اشتباه در شرایط دفاع مشروع در کار است .در فرانسه ،چنانکه گفتده شدد ،در سدکوت قدانون ،رویکدرد

 .3عبارتی که شهید ثانی در شرح لمعه بهکار میبرد ،از این قرار است ...«:علیاالسهل فاالسهل کالصدیاح ثدم الخصدام
ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف».
 .3آرای اصراری  1375/8/29-20و .1375/8/22-18
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ذهنی بهوسیلۀ اندیشۀ حقوقی و رویۀ قضایی مرجح دانسته شده و بنابراین در این کشور ،مانند آمریکدا
که تحت تأثیر قانون جزای نمونه و اندیشۀ حقوقیِ موافق با آن ،باور متعارف مرتکب نسبت بده شدرایط
دفاع مشروع ،جایگزین شرایط بیرونی آن می شود ،فرض مدورد بحدث ،بدا دفداع مشدروع واقعدی ،برابدر
بهشمار میآید؛ البته در آمریکا رویکرد کمرنگ و متقابلی در اندیشۀ حقوقی اقلیت مطرح است که ایدن
فرض را مصداق اشتباه حکمی و مشمول عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری میداند .همچنین بدهنظدر
میرسد رویکردی که قانونگذار ایرانی بدان متمایل است ،بر خالف رویکدرد ذهندیِ غالدب در فرانسده و
آمریکا ،شکل خاصی از رویکرد عدم تلقی فرض مورد بحث بهعنوان دفاع مشدروع باشدد کده در درجدۀ
نخست ،فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع را مصداق دفاع مشروع واقعی نمیداندد و بداور مرتکدب را
برای تحقق دفاع مشروع کافی نمیشمارد و در درجۀ دوم ،در مصداق ویۀهای از ایدن فدرض ،یعندی در
جنایات ،به پیروی از آرای فقهای امامیه ،مرتکب جدرم در چندین فرضدی را تنهدا موضدوع تخفیدف در
مسئولیت و مجازات قرار میدهد و بهنوعی ،رویکرد مرکبی را در این فرض ،اتخاذ میکند.
بهطور خالصه و در مقام جمعبندی ،میتوان دیدگاههدای قابدل تصدور در مدورد فدرض اشدتباه در
وجود شرایط دفاع مشروع را بدین گونه در نظر آورد:
الف) رویکرد مبتنی بر تحقق دفاع مشروع در فرض اشتباه مرتکب نسبت به شرایط آن .این
رویکرد ،در اندیشۀ حقوقی فرانسه و رویۀ قضایی آن دیده میشود؛ همچنین ،رویۀ قضایی و اکثریت
حقوقدانان آمریکایی به پیروی از قانون جزای نمونه ،بدین رویکرد گرایپ دارند .از آنجا که موافقان
با این رویکرد ،حسب مورد ،باور مرتکب یا باور متعارف او نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع را
شرال الزم و کافی برای تحقق آن می دانند ،در فرض اشتباه مرتکب نسبت به این شرایط نیز ،دفاع
مشروع را قابل تحقق بهشمار میآورند.

ب) رویکرد مبتنی بر عدم تحقق دفاع مشروع در فرض اشتباه مرتکب نسبت به شرایط آن.
این رویکرد در سه شکل گوناگون دیده میشود:
 .1تلقی فرض حاضر بهعنوان اشتباه موضوعی و بنابراین ،قول به عدم تحقق جرم بهجای تحقدق
دفاع مشروع؛
 .2تلقی فرض حاضر بهعنوان اشتباه حکمی و در نتیجه قول به وجود مانع مسدئولیت کیفدری
اشتباه .روشن است که با وجود چنین برداشتی ،ت حقدق دفداع مشدروع ،منتفدی اسدت؛ چدون دفداع
مشروع ،عامل مانع مسئولیت کیفری بدهشدمار نمدی رود .در حقدوق آمریکدا اقلیتدی مانندد فلچدر و
رابینسون ،این دیدگاه را میپذیرند؛
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 .3تلقی فرض حاضر بهعنوان عامل مؤثر در تخفیف مسئولیت و مجازات .این رویکرد ،در قدانون
مجازات اسالمی  1392پذیرفته شده است.
رویکرد نظامهای حقوقی مورد بررسی در قبال فرض اشتباه در وجود شرایط دفاع مشروع ،را
میتوان به تفکی در جدول زیر مشاهده کرد:
سکوت قانون در خصوص فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع.
رویکرد حقوق
فرانسه
رویکرد حقوق
آمریکا

تلقی فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع بهعندوان دفداع مشدروع بدهوسدیلۀ رویدۀ قضدایی و
اندیشۀ حقوقی (بر پایۀ دیدگاه ذهنی).
تلقی فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع بهعنوان دفداع مشدروع بدهوسدیلۀ اکثریدت اندیشدۀ
حقوقی و قانون جزای نمونه و قوانین کیفری غالب ایاالت (بر پایۀ دیدگاه ذهنی).
تلقی فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع بهعنوان اشتباه در قانون و مانع مسئولیت کیفری و
نه علت موجهۀ جرم بهوسیلۀ بخپ کوچکی از اندیشۀ حقوقی.
سکوت قانون ،رویۀ قضایی و اندیشۀ حقوقی در مورد فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع.

رویکرد حقوق
ایران

وجود پارهای از اقوال فقهای امامیه در خصوص ضرورت علم یا دستکم ظن متعدارف مددافع
نسبت به سوء قصد از سوی مهاجم (بر پایۀ دیدگاه مرکبی که در آن واحد ،مقتضی دو شدرال
تحقق بیرونی شرایط دفاع و علم یا ظن مرتکب نسبت بدان است).
تلقی فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع در مصدداق خاصدی از ایدن فدرض یعندی جنایدات،
بهعنوان عامل مؤثر در مسئولیت و تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی .1392

گفتار دوم :ناآگاهی مرتکب از وجود شرایط دفاع مشروع
فرض دیگری که تحت عنوان ناسازگاری واقعیت با اندیشۀ مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع قرار
میگیرد ،تحقق اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع در عین ناآگاهی مرتکب نسبت بدانهاست.
پرسپ این است که در این فرض باید تنها بهسبب تحقق بیرونی این شرایط ،دفاع مشروع را محقق
دانست یا اینکه در مقابل ،بایستی اجزای ذهنی -مانند آگاهی مرتکب از این شرایط و قصد وی در
ارتکاب رفتار بهعنوان دفاع -را نیز در شکلگیری آن دخیل شمرد .پاسخ بدین پرسپ ،برخاسته از
یکی از دو دیدگاه عینی و ذهنی خواهد بود؛ زیرا در فرض مورد بحث ،امر ،دائر میان تحقق دفاع
مشروع یا عدم تحقق آن است و حکم دیگری در قضیه قابل تصور نیست .در ادامه ،هر ی از این دو
دیدگاه ،معرفی خواهند شد.
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الف) دیدگاه عینی در فرض ناآگاهی مرتکب از وجود شرایط دفاع مشروع
برجستهترین نمود دیدگاه عینی در فرض حاضر ،در میان نظامهای حقوقی مورد بررسی ،اندیشۀ
حقوقی خاص و منفردی در آمریکاست که رابینسون ،استاد دانشگاه پنسیلوانیا ،نمایند شاخص و
پیپقراول آن است .این دیدگاه ،نقطۀ مقابلِ دیدگاه ذهنی خالصی است که بر قانون جزای نمونه و
اندیشۀ حقوقی آمریکا ،چیره است و رویکرد ذهنی محضی را در قبال هر دو فرضِ ناسازگاری واقعیت
با اندیشۀ بزهکار در مورد دفاع مشروع رقم میزند .اگرچه رویکرد ناشی از دیدگاه عینی ،بهطور عمده
در آمریکا اقبالی بهدست نیاورده ،بهسبب اهمیت استداللهای آن و جایگاه رابینسون در اندیشۀ
حقوقی آمریکا ،بدان اشاره میشود.
دیدگاه عینی در تحلیل فرض مورد بحث ،ماهیت واقعی رفتار و نه آگاهی مرتکدب نسدبت بددان را
تعیینکننده میداند .در این دیدگاه ،صرف اینکه رفتاری در عمل و به گونۀ عینی ،ضرری را که بهطدور
بالقوه بدان میانجامیده به بار نیاورد ،آن را موجَه میسازد ( .)Robinson, 1994: 3,10بنابراین ،بدرای مثدال،
در دفاع مشروع ،تنها این مسئله مهم است که در عمل ،حملۀ غیرقانونیای رخ داده باشد.
رویکرد مبتنی بر دیدگاه عینی ،در قبال رفتارهای ارتکابی در عین ناآگاهی مرتکب از شرایط دفداع
مشروع ،آن است که رفتار یادشده بهطور قطع دفاع مشروع است و بهدلیل وجود این شرایط در جهدان
واقعیت ،فرض حاضر ،تفاوتی با فرضی که در آن مرتکب بهطور کامدل از شدرایط دفداع مشدروع بداخبر
است ،ندارد .در عین حال ،هرچند رفتار یادشدده بده قصدد ارتکداب جدرم واقدع شدده ،چدون در عمدل
بهواسطۀ وجود شرایط دفاع مشروع ،وقوع چنان جرمدی نداممکن بدوده ،از نظدر دیددگاه عیندی ،رفتدار
ارتکابی ،دربردارند جرم موجهی است که در عین حال ،مشمول عنوان شروع به جرم نیز است.
مثالی که میتوان برای چنین فرضی زد ،آن است که کسی به قصد انتقدام از دیگدری او را بکشدد،
درحالیکه هنگام ارتکاب قتل ،از این واقعیت بیخبر بوده که مقتول در همان زمان به قصد کشتن وی
به او حمله کرده یا درصدد حمله به او بوده است .از دید نظریۀ عینی ،در ایدن فدرض ،بدهدلیدل وجدود
شرایط بیرونی دفاع مشروع یعنی اینکه در عمل و همزمان ،حملهای از سوی مقتدول نسدبت بده قاتدل
صورت گرفته بوده ،رفتار قاتل ،مشمول عنوان دفاع مشروع است .در عین حال ،به این دلیل کده قاتدل،
همراه با قصد قتل دست به رفتاری زده که در صورت فقدان شرایط دفاع مشروع ،عندوان قتدل عمددی
تام را به خود میگرفته ،این رفتار در آن واحد ،عنوان شروع بده قتدل عمددی را نیدز دارا خواهدد بدود
(.(Hurd, 1999, 1566-1567; Robinson, 1994: 12-14

ب) دیدگاه ذهنی در فرض ناآگاهی مرتکب از وجود شرایط دفاع مشروع
دیدگاه ذهنی در فرض حاضر ،در قوانین هر سه نظام حقوقی مورد بررسی بازتاب یافته است و بهنظر
میرسد که بتوان دستکم از نظر قانون ،آن را دیدگاه غالب بهشمار آورد .پیپ از پرداختن به بازتاب
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این دیدگاه در نظامهای حقوقی مورد بررسی ،باید گفت که تنها در اندیشۀ حقوقی آمریکا جستوجو
و بحث شایان توجهی در مورد فرض حاضر انجام گرفته و در دو کشور ایران و فرانسه ،اندیشۀ حقوقی
چندان بدین موضوع نارداخته است .چنانکه پیشتر گفته شد ،اندیشۀ حقوقی آمریکایی نیز در این
زمینه به دو دیدگاه عمد عینی و ذهنی تقسیم میشود و دیدگاه ذهنی خود ،دو رویکرد محض و
مرکب را در پاسخ بدین پرسپ برگزیده است.
براسا رویکرد محضِ مبتنی بر دیدگاه ذهنی که بیشتر حقوقدانان آمریکایی ،به پیدروی از قدانون
جزای نمونه بدان باور دارند ،تنها باور متعارف مرتکب نسبت بده شدرایط عیندی دفداع مشدروع ،شدرال
تحقق شرایط مزبور است و باور متعارف ،جایگزین تحقق شرایط دفاع مشروع میشود .در مدوازات نظدر
این دسته ،نظر دیگری نیز در اندیشۀ حقوقی آمریکا به چشدم مدیخدورد کده براسدا آن رویکدردی
مرکب در قلمرو دیدگاه ذهنی شکل گرفته است .رویکرد اخیر را از آنجدا مدیتدوان بده دیددگاه ذهندی
منتسب کرد که بر خالف دیدگاه عینی ،بهنوعی ،ورود اجدزای ذهندی را بده دامندۀ ضدابطههدای دفداع
مشروع ،روا میداند .بهعالوه این رویکرد ،تنها بهعلت تحقق شرایط بیروندی دفداع مشدروع ،از ضدرورت
وجود قصد موجهه یا آگاهی مرتکب به شرایط یادشده دست نمیشوید و بندابراین ،رویکدردی مرکدب-
البته در چارچوب دیدگاه ذهنی -است.
بیشترین استداللی که در اندیشۀ حقوقی آمریکا در دفاع از دیدگاه ذهنی دیدده مدیشدود ،توسدط
نمایند شاخص این رویکرد از دیدگاه ذهنی ،یعنی جورز فلچر انجام گرفته است .به نظر فلچدر ،علدت
موجهۀ جرم ،ساختاری مستقل از جرم دارد که خود ،مرکب از اجزای خداص خدود –اعدم از بیروندی و
ذهنی -است و نباید علت موجهۀ جرم را فقدان یکی از اجزای تشکیلدهند ساختار جرم یا ید بععدد
منفی و ی جنبۀ سلبی از پارهای از اجزای مندرز در تعریف جرم بدهشدمار آورد .بدرای مثدال ،نبایدد
تصور کرد که وقوع حمله نسبت به مرتکب قتل در مقام دفاع مشروع ،یکدی از اجدزای ایجدابی تعریدف
جرم قتل است؛ بلکه حملۀ غیرقانونی مقدم بر دفاع یا مقارن با آن ،یکی از اجزای تحقق دفداع مشدروع
است ((Fletcher, 2000: 556; Fletcher, 1998: 103
او در ادامه استدالل میکند که با پذیرش جدایی جرم از دفاع ،دلیلی ندارد معتقد باشیم به قریندۀ
اینکه عدم تحقق اجزای مندرز در تعریف جرم ،حتی با وجود عنصر روانی مرتکب نسبت به این اجدزا،
مانع تحقق جرم است ،پس صرف تحقق شرایط موجهۀ جرم نیز ،خواه مرتکب نسبت بدان آگاه باشدد،
خواه نباشد ،برای شکلگیری علل موجهه کافی است ( .(Fletcher, 2000:562-563فلچر با استناد به جددایی
جرم و دفاع ،چنین قیا و تشبیهی را نمیپذیرد و نتیجه میگیرد که با پایبندی بده تفکید جدرم و
دفاع ،میپذیریم که علت موجهۀ جرم ،جزئی از تعریف جرم نیست و خدود ،مرکدب از اجزایدی اسدت و
این اجزا شامل اجزای عینی و ذهنیاند ).(Fletcher, 1998:106
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بهنظر میرسد مقصود فلچر آن باشد که نمیتوان به قیا اینکه جرم ،بدون تحقق اجدزای عنصدر
مادی و حتی با وجود اجزای عنصر روانی ،قابل شکلگیری نیست ،به این نتیجه رسید که به قریندۀ آن
– البته به شکلی معکو  ،-صرف تحقق اجزای بیرونی ی علت موجهۀ جدرم ،فدارا از وجدود اجدزای
ذهنی دخیل در آن ،برای شکلگیری علت موجهه کافی باشد .شکل معکوسی کده در اسدتدالل مدورد
انتقاد فلچر دیده میشود ،آن است که از عدم تحقق جرم بهواسطۀ عدم تحقق اجزای عنصدر مدادی در
عین وجود اجزای عنصر روانی صحبت میکنیم؛ درحالیکه در مقابل ،در بحث از علدل موجهدۀ جدرم،
سخن از کفایت تحقق اجزای بیرونی علت موجهه ،در عین فقدان آگاهی مرتکب نسبت بددانهدا بدرای
شکلگیری علل یادشده میرود .فلچر ،این شکل از استدالل را که بهگونهای معکو و البتده متقدارن،
اجزای بیرونی و درونی جرم و علل موجهۀ جرم را در برابر هم قرار میدهد و میکوشد تا از این راه بده
نتیجۀ عدم ضرورت آگاهی مرتکب نسبت به شرایط موجهۀ جدرم برسدد ،مدردود مدیداندد و در رد آن
استدالل میکند که ساختار علل موجهه – که از جملۀ دفاعهاست ،-مستقل از سداختار جدرم اسدت و
نمیتوان این دو مقوله و آثار حاکم بر آنها را با یکدیگر قیا کرد.
بهعالوه ،به اعتقاد او چون ماهیت علل موجهدۀ جدرم -از جملده دفداع مشدروع ،-عبدارت اسدت از
امتیازی برای مرتکب و استثنایی بر هنجارهای بازدارنده ،پس علل یادشده تنها بایدد بده افدرادی اعطدا
شوند که شایستۀ این برخورد استثناییاند؛ یعنی کسانی که درصدد ارتکاب رفتاری بودهاند کده از نظدر
جامعه موجه است ،نه کسانی که بدون آگاهی از شرایط بیرونی رفتارشدان ،بددان دسدت زدهاندد .علدل
موجهۀ جرم ،بنا به داللت مفهومشان و بنابر کاربرد زبانیِ مصدطلح ،بایدد اِعمدال شدوند و خودبدهخدود
محقق نمیشوند (.)Fletcher, 2000: 564-565
با نگاهی به دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ،چنین مینماید که این دو نظام نیدز بدهندوعی بدا ایدن
رویکرد مرکب سازگار باشند .اگرچه اندیشۀ حقوقی این دو کشور ،دربردارند جستوجدوی ویدۀهای در
مورد فرض مورد بحث نبوده و قوانینِ ناظر به علل موجهه نیز مشتمل بر حکم خاصی که معطدوف بده
این فرض باشد نیستند ،میتوان از عمومات مقررات ناظر به علل موجهۀ جدرم ،دیددگاه قانونگدذاران را
در این دو نظام نسبت به فرض یادشده بهدسدت آورد .بدرای مثدال ،هرچندد در مدواد قدانون مجدازات
اسالمی ناظر به دفاع مشروع ،هیچگونه اشار صریحی به قصد یا باور مرتکدب نسدبت بده اِعمدال دفداع
مشروع یا آگاهی مرتکب نسبت به آن نشده ،بهنظدر مدیرسدد کده از مفهدوم کلدی مداد  156و لحدن
قانونگذار ،بهویۀه آنجا که عبارت «در مقام دفاع از نفس »...را بهکار میبرد ،میتوان دریافدت کده قدانون
یادشده ،تحقق خودبهخود شرایط دفاع مشروع را دفاع مشروع بهشمار نمیآورد؛ زیرا هنگامی میتدوان
ارتکاب رفتاری را در مقام دفاع مشروع دانست که مرتکب آن بداند که در مقام دفاع مشروع دسدت بده
رفتار مجرمانه میزند ،نه هنگامیکه او بدون آگاهی از شکلگیری ی حملدۀ ضدروری در برابدر خدود،
رفتاری مجرمانه را نسبت به مهاجم انجام دهد که در عمل ،سبب دفع حمله شده باشد.
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بهعالوه ،توجه برخی فقها به ضرورت وجود علم یا دستکم ظن متعارف مرتکب بده سدوء قصدد
مهاجم برای از بین رفتن ضمان ،اگرچه بهگونهای مستقل ،تحت عندوان ناآگداهی مرتکدب از وجدود
شرایط دفاع مشروع ،مطرح نشده ،در هر حال ،حاکی از آن است کده از نظدر آنهدا عدالوهبدر تحقدق
بیرونی شرایط دفاع مشروع ،حالت ذهنی مرتکب نسبت به ارتکاب جرم در مقام دفداع مشدروع نیدز
اهمیت دارد (نجفی ،بیتا.)656 :
ظاهر ماد  122-5قانون مجازات فرانسه مصوب  1992نیز نشانۀ توجه قانونگذار به تحقق بیروندی
شرایط دفاع مشروع است و منطوق این ماده ،تصریحی در مورد بداور یدا علدم مرتکدب بده تحقدق ایدن
شرایط ندارد .اما از عبارت «بهمنظور متوقف کردن جنایت یا جنحده» ،درمدییدابیم کده اِعمدال دفداع
مشروع باید با التفات و توجه همراه باشد .از عبارت مشابهی نیز که قانونگدذار در مداد  122-6همدین
قانون بهکار برده و با آوردن حرف اضافۀ «برای» ،مقصود مرتکب را در ممانعت از ورود شبانه به محدل
سکنی بهمنظور ارتکاب جرم ،مورد اشاره قرار داده ،میتوان دریافت که توجده مرتکدب بده ایدن امدر و
انجام رفتار در مقام دفاع مشروع ،ضروری است ،زیرا تصور شکل گرفتن این مقصود در مرتکب ،بددون
1

آگاهی او از شرایط دفاع مشروع ،ممکن نیست.
اندیشۀ حقوقی فرانسه نیز با این استدالل که تصمیم دفاع از خود باید عمدی باشد و استناد به رویۀ
قضایی در این زمینه ،با این نتیجهگیری موافقت میکند ) .(Robert, 1999: 261اگرچه این بحث ،تحت
عنوان ناآگاهی مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع نیامده ،اشاره به اینکه رفتار در مقام دفاع،
نمیتواند غیرعمدی باشد ،بهطور غیرمستقیم این مفهوم را در بردارد که دفاع مشروع بدون قصد دفاع
– از جمله در موردی که مرتکب از وجود حمله ناآگاه است ،-قابل تحقق نیست.
بدینترتیب ،دیده شد که در دومین فرض از فروض ناسازگاری بداور مرتکدب جدرم در مقدام دفداع
مشروع با واقعیت ،در مجموع ،دو دیدگاه در نظامهای مدورد بررسدی ،قابدل تشدخیص اسدت :نخسدت،
 .1مواد  122-5و  122-6قانون مجازات فرانسه مصوب  1992بهترتیب مقرر میدارند« :شخصی که در برابدر ید
حملۀ غیرقانونی نسبت به خودش یا دیگری ،در آن واحد ،مرتکب رفتاری میشود کده از ضدرورت دفداع مشدروع از
خود یا دیگری ناشی میشود ،مسئولیت کیفری ندارد ،مگر اینکه میان وسایل بهکاررفتده در دفداع و شددت حملده،
تناسب برقرار نباشد .شخصی که به منظور متوقف کردن ارتکاب جنایت یا جنحه نسبت به ی مال ،مرتکب اقددامی
دفاعی بهجز قتل عمدی شود ،مسئولیت کیفری ندارد ،مشروال بر اینکه رفتار مزبور برای دست یافتن بده منظدوری
که دنبال میشود ،ضروری بوده و در عین حال ،وسایلی که بهکار میروند ،نیز با شدت جرم متناسب بوده باشدند.».
و «چنین فرض میشود که مرتکبی که  .1شبهنگام ،بهمنظور جلوگیری از ورود به عنف یدا هتد حرمدت محدل
سکنی یا  .2بهمنظور دفاع از خود در برابر مرتکبان سرقت یا نهب و غدارت ارتکدابی همدراه بدا خشدونت ،رفتداری را
انجام میدهد ،در مقام دفاع مشروع بوده است».
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دیدگاه عینی که صرف تحقق شرایط دفاع مشروع را گذشته از آنکه مرتکب جرم در مقام دفاع مشدروع
بوده یا نه و آن را قصد کرده یا نه ،مصداق دفاع مشروع بدهشدمار مدیآورد -ایدن دیددگاه تنهدا در ندزد
معدودی از حقوقدانان آمریکایی پذیرفته شده است؛ دوم ،دیدگاه ذهنی کده خدود ،در دو شدکل ،قابدل
اشاره است؛ شکل نخست آنکه به رویکرد ذهنی محض منجر میشود و میتوان آن را در قدانون جدزای
نمونه و در آثار غالب حقوقدانان آمریکایی دید ،صرف باور مرتکب نسبت به وقوع شرایط دفداع مشدروع
را برای تحقق آن کافی میداند و در نتیجه ،ناآگاهی مرتکب به شرایط دفاع مشروع را خدارز از عندوان
دفاع مشروع تلقی میکند و شکل دوم آن که بهنظر میرسد نظامهای حقوقی ایران و فرانسده در عدین
سکوت اندیشۀ حقوقی و رویۀ قضایی و عدم تصریح قانونگذار نسبت بددان ،بدا آن بیگانده نباشدند .ایدن
شکل دوم که رویکرد ذهنی مرکبی را بهبار میآورد و در حقوق آمریکدا ،بدهویدۀه در آثدار فلچدر دیدده
میشود ،جمع اجزای بیرونی و درونی را برای دفاع مشروع ،الزم مدیداندد .بندابراین ،بده صدرف وجدود
شرایط دفاع مشروع و فارا از آگاهی مرتکب از آنها ،باور به تحقق دفاع مشروع ندارد.
در مقام جمعبندی ،میتوان دیدگاههای قابل تصور در قبال فرض ناآگاهی مرتکب از شدرایط دفداع
مشروع ،را چنین در نظر آورد:
الف) دیدگاه عینی :این دیدگاه ،تحقق عینی شرایط دفاع مشروع را برای شکلگیری دفاع مشروع،
کافی میداند و باور مرتکب را الزم نمیشمارد .دیدگاه حاضر ،دیدگاه اقلیت حقوقدانان آمریکاست؛
ب) دیدگاه ذهنی :این دیدگاه در دو شکل محض و مرکب وجود دارد:
 .1دیدگاه ذهنی محض ،از آنجا که براسا این دیدگاه ،باور مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع،
برای تحقق آن کافی است ،بنابراین در فرض مورد بحث ،دفاع مشروعی محقق نمیشود .رویکرد مورد
پذیرش اکثریت حقوقدانان آمریکایی و قانون جزای نمونه ،بر این دیدگاه استوار است.
 .2دیدگاه ذهنی مرکب :این دیدگاه ،همراه شدن اجزای عینی و ذهنی دفاع مشروع را ضروری
میداند؛ بنابراین ،براسا این دیدگاه ،در فرض حاضر ،دفاع مشروع محقق نمیشود .این دیدگاه،
عالوهبر اینکه رویکرد مورد توصیۀ فلچر و رابینسون را در مورد فرض مورد بحث شکل میدهد ،با
توجه به آنچه از قانون مجازات فرانسه و قانون مجازات اسالمی مصوب  1392برمیآید نیز قابل
پذیرش است .بعضی از اقوال فقهی نیز چنانکه پیشتر گفته شد ،این رویکرد را بهطور ضمنی تأیید
میکنند.
رویکرد نظامهای مورد بررسی در قبال فرض ناآگاهی مرتکب از شرایط دفاع مشروع ،را میتوان بدا
استفاده از جدول زیر به تفکی به تصور در آورد:
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رویکرد
حقوق
فرانسه

سکوت رویۀ قضایی و اندیشۀ حقوقی در قبال فرض ناآگاهی مرتکب از وجود شرایط دفاع
مشروع.
امکان استنباال ضرورت باور یا آگاهی مرتکب نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع برای تحقق
آن ،از عمومات مقررات و احکام ناظر به دفاع مشروع ،در عین عدم تصریح قانونگذار به احکام
چنین فرضی (رویکرد ذهنی مرکب).
کافی دانستن تحقق اجزای بیرونی دفاع مشروع برای تحقق آن بهوسیلۀ بخپ بسیار کوچکی از
اندیشۀ حقوقی (رویکرد عینی).

رویکرد
حقوق
آمریکا

تلقی باور متعارف مرتکب نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع بهعنوان شرال الزم و کافی آن و
بنابراین بهشمار آوردن فرض حاضر بهعنوان دفاع مشروع بهوسیلۀ قانون جزای نمونه و بخپ
عمد اندیشۀ حقوقی (رویکرد ذهنی محض).
ضروری دانستن قصد ارتکاب رفتار در مقام دفاع مشروع و عدم تلقی فرض حاضر بهعنوان دفاع
مشروع بهوسیلۀ بخپ کوچکی از اندیشۀ حقوقی (رویکرد ذهنی مرکب).

رویکرد
حقوق ایران

سکوت رویۀ قضایی و اندیشۀ حقوقی در قبال فرض ناآگاهی مرتکب از وجود شرایط دفاع
مشروع.
امکان استنباال ضرورت باور یا آگاهی مرتکب نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع برای تحقق
آن ،از عمومات مقررات و احکام ناظر به دفاع مشروع و همچنین از پارهای از اقوال فقهی که علم
یا ظن متعارف مرتکب به سوء قصد مهاجم را شرال عدم ضمان بهشمار آوردهاند ،در عین عدم
تصریح قانونگذار به احکام چنین فرضی (دیدگاه ذهنی مرکب).
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است دیدگاهی برگزیده شود که مجموع اجزای عینی و ذهنی را برای تحقق دفاع مشروع ،ضروری
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 هیچی از دو فرضِ ناسازگاری واقعیت با اندیشۀ، روشن است که با برگزیدن چنین دیدگاهی.میداند
. مصداق دفاع مشروع بهشمار نمیروند،مرتکب در موضوع مورد بحث
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