
  
 

  
  
  
  
  
  

با نگاهي به نظـام  «مشروع در برابر پليس در حقوق ايران  هاي دفاعمحدوديت
 »حقوقي فرانسه

  

  دكتر حسين ميرمحمدصادقي
  شهيد بهشتيدانشكده حقوق دانشگاه استاد 

  بهزاد جهاني
  خدمات اداريو  شناسي دانشگاه علوم قضاييكارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم

  
  

پلـيس، بـا   اما در فرض دفاع در برابـر  . ز ديرباز وارد قوانين كيفري كشورهاي مختلف جهان شده استنهاد دفاع مشروع ا
گيرد اتفـاق  هاي اشخاص قرار ميتوجه به اين كه وظايف و اختيارات آنها در بسياري از موارد در تعارض با حقوق و آزادي

 مقاومـت  ديگـر  يبعضـ  مطلـق،  اطاعت هينظر حقوقدانان زا برخي .هاي گوناگوني ارايه شده استنظر وجود ندارد و نظريه
 حـدود  از مـذكور  نيمـأمور  چـه چنان ياسـالم  مجازات قانون مطابق. اندنموده اتخاذ را بينابين ديدگاه نيز ايعده و مطلق
 وجـود  بـا  و نبـوده  يقـانون  تيـ حما سـته يشا آورنـد؛  وارد اشخاص برحقوق يقانون ريغ يتعرض و شده خارج خود فيوظا
 گر،يكـد ي از تمرد و مشروع دفاع عنوان دو كيتفك اريمع و ضابطه لذا. داشت خواهد دفاع حق مقابل طرف گر،يد يطياشر

اما قانونگذار ايران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر . باشديم خود فيوظا حدود از مأمور خروج عدم اي خروج
را نپذيرفته، ديدگاه » ضرب« و » آزادي تن«برابر تعرضات غيرقانوني آنها در نيروهاي انتظامي، به اين نحو كه مقاومت در 

در حقوق فرانسـه نيـز چنـين    . رسد اين موضع منطقي نبوده و نيازمند بازنگري استبه نظر مي. مختلط را برگزيده است
پژوهش سعي بـرآن دارد  اين . بيني شده استمحدوديتي وجود ندارد و راهكارهاي ديگري براي محدود كردن دفاع پيش

- و ديدگاه انديشمندان، امكان يا عدم امكان، شرايط و محـدوديت  قوانين دو كشور ايران و فرانسه، رويه قضاييتا از منظر 

هاي دفاع در برابر پليس را بررسي نمايد تا هم ياريگر مسئولين و دست اندركاران اين حوزه باشد و هم با تحليل انتقـادي  
  . ماي قانونگذار در جهت رفع نواقص و خألهاي احتمالي در آينده شوداين مواضع، راهن

  

  .نظم عمومي ،تمرد ،حقوق شهروندي ،پليس. دفاع مشروع :هاكليد واژه
  

 17/2/1392  :  تاريخ دريافت   :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

jahani365@yahoo.com    5/6/1393  :پذيرش نهاييتاريخ  

وق نا   ی  ژپو
تان    ھار و  ماره اول،  م،   ١٣٩٣سال پ

 ٢١۵-٢٣۵     حات 

 :چكيده
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  :مقدمه. 1
 در آن افتنيـ  تيـ فعل و عـدالت  وجـود  گـرو  در ديبا را هاانسان سعادت و جامعه يبقا و دوام

 و تيتقو مستلزم خود نوبه به زين ياجتماع عدالت تحقق. دانست ياجتماع مناسبات و روابط
 قـوام  ديـ با كـه  يعدالت .است يفريك عدالت آن اهم كه باشديم آن يهاهيپا و يمبان ميتحك

 كـه  يينهادهـا  وجـود  پرتـو  در جز يامر نيچن. باشد يعموم شيآسا و تيامن ،يآزاد بخش
 ييهـا ارگـان  نيتـر مهـم  از يكي سيپل نهاد. بود نخواهد ريپذامكان باشند، آن انجام دارعهده
ين عـالوه بـر آن، ايـن نيروهـا بـه عنـوان ضـابط        .است تيامن و نظم حفظ دارعهده كه است

، مخـدر  مـواد  با مبارزهتوان به زيادي را بر عهده دارند كه از جمله آن مي وظايف دادگستري
 و بازرسـي  م،جـرائ  كشف، جرم وقوع از پيشگيري، فساد و منكرات با مبارزه، قاچاق با مبارزه
 اختفـاء  و فرار از جلوگيري و مجرمين و متهمين دستگيري، جرم داليل و آثار حفظ، تحقيق

مالحظه مي شود كه بسـياري از ايـن اختيـارات در    . اشاره نمود... و قضايي اوراق ابالغ و آنها
هاي اشخاص از جمله حق حيات، حق بر اموال، حق آزادي تن، حق تعارض با حقوق و آزادي
الزمـه اجـراي   . قرار دارد؛ پس بايد در اجراي آن دقت فراواني نمـود ... آزادي در رفت و آمد و

آميز اين وظايف نيز، احترام به جان و مال و ناموس افراد جامعـه و تمكـين   صحيح و موفقيت
هـا  توسط متوليان ايـن وظـايف و مأموريـت   ... از قوانين و مقررات نظامي، انتظامي، عمومي و

يكي از آثار عدم انجام صحيح يا خروج از وظيفه از سوي اين مأمورين، امكان مقاومـت  . است
به اين معني كه طرف مقابل حق خواهد داشت با وجود شـرايطي از   .در برابر آنان خواهد بود

پـذيرد، سـه فـرض     طور كلي در مورد اعمالي كه توسط پليس انجـام مـي   به. خود دفاع نمايد
فرض اول هنگامي است كه پليس در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام : متصور است

در ايـن حالـت وي داراي   . جـرم اسـت  وظيفه باشد مرتكب اعمـالي شـود كـه غيرقـانوني و     
خصوصيت و وجه تمايزي نسبت به افـراد ديگـر نيسـت؛ بنـابراين مقاومـت در برابـر اعمـال        

حالت دوم وقتي است كـه پلـيس در   . مجرمانه وي مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد
در . نـد حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محوله و صالحيت و اختيارات خود عمل ك

اين فرض، اقدامات وي قانوني بوده و چون در مقام اجراي قانون يا دستور مقام مافوق اسـت،  
حالت سوم نيز زمـاني اسـت كـه    . شود مقاومت در برابر آن مشروع نبوده و تمرد محسوب مي

در . پليس در حال انجام وظيفه باشد؛ ولي خارج از حدود وظايف و صالحيت خود عمل كنـد 
اخـتالف  . اعمال وي غيرقانوني و در شرايطي قابل دفاع يا تعقيب و مجازات اسـت اين حالت، 

تـر نيـز ضـابطه تشـخيص     مسأله مبهم .شودعقيده حقوقدانان بيشتر در اين فرض پديدار مي
 .خروج يا عدم خروج اين مأمورين از حيطه وظايف خود است

 نيـ ا بـه  پاسـخ  و سيپلـ  برابـر  در دفـاع  يهـا تيمحدود نييتب رو، شيپ نوشتار موضوع
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 در كشـور  مصـالح  حفظ و يشهروند حقوق به احترام انيم تعارض در كه است مهم سؤاالت
 در دفـاع  قابـل  يهـا ارزش در تيمحدود فلسفه است؟ كدام با تياولو سيپل فيوظا با رابطه
 و موضع قانونگذار فرانسوي در اين رابطـه چيسـت؟   ست؟يچ رانيا حقوق در روهاين نيا برابر
 فيوظـا  حـدود  از كـه  يهنگام س،يپل برابر در مشروع دفاع عنوانبه مقاومت زيتجو ندچ هر

 در آن ياجرا اما د؛يآيم نظر به ساده يكل حكم كي عنوان به امر بدو در اند،شده خارج خود
 و سـته يشا كـه  گونه آن يفريك حقوق شمندانياند. آورديم ديپد را ييهايدشوار عمل مقام

  ييقضـا  و ينـ يتقن نظـام  و انـد نـداده  قرار يبررس و مطالعه مورد را وضوعم نيا است ستهيبا
 سـو،  كيـ  از لذا. است نكرده اتخاذ مورد نيا در را يهدفمند و مشخص كرديرو زين ما كشور
 موجـب  ،يقـانون  سـكوت  و ابهـام  اختالف، موارد رفع جهت در تالش و موضوعات نيا ليتحل

 در شـان يهاتيمسـئول  و فيوظا با يترمناسب و ترقيدق نحو به سيپل يروهاين تا شد خواهد
 يعملـ  و ينظر يراهبردها ارائه گر،يد يسو از. ندينما عمل آن طبق و شوند آشنا نهيزم نيا
  .باشد كارگشا يياجرا و يقانون ياحتمال نواقص رفع در توانديم

  
  شناسيواژه.1

  دفاع مشروع. 1.1
دفاع . پديد آمده است "مشروع"و  "دفاع"و كلمه اي مركب و از تلفيق دواژه "دفاع مشروع"

بوده و در لغت با توجه به موارد كاربرد، معـاني گونـاگوني بـراي آن     "دافَع"يا  "دفَع"مصدر 
از دسـتبرد  : مصـدر الزم : توان به موارد ذيل اشـاره نمـود  ذكر شده است كه از جمله آنها مي

پاسخ طرف مقابل در هـر  : درحقوق .نبازداشتن، پس زد: مصدر متعدي .دشمن حفظ كردن
مشروع نيز صفت عربي و برخـي  . )1540:1377 معين،( دعوي، دفع شر و دفع تعرض كردن

راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبـق احكـام شـرع،    : معاني آن چنين است
تركيبـي  معناي  .)56:1352دهخدا، ( مجاز و قانوني بوده و در مقابل ممنوع و نامشروع است

نيز چيزي جز همان معناي لغوي واژگان آن نيست؛ يعني دفع خطر يا  "دفاع مشروع"لغوي 
  .تجاوز كه اين دفع از نظر شريعت يا قانون، مجاز و مباح است

اظهارنظرهاي مختلفـي در حقـوق جـزاي ايـران و سـاير       "دفاع مشروع"درباره اصطالح 
در . بر سر فلسفه و ماهيت حقـوقي آن اسـت   پردازان نيزكشورها شده و اختالف اصلي نظريه

حقيقت دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم بوده و عمل كسي است كه در مقام دفاع از خـود  
شود كه در شرايط عادي جرم اسـت؛ ولـي در ايـن حالـت موجـه      يا ديگري مرتكب فعلي مي

بايـد مجـازات شـوند    گردد و بنابراين نه تنها مباشر، بلكه شركاء و معاونين نيز نمحسوب مي
ترين تعريف براي اين نهاد كه توان مناسبتعريف ذيل را مي .)309:1387 ميرمحمدصادقي،(
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دفاع مشروع عبارت از امتيـاز يـا حقـي اسـت كـه      «: جامع و در عين حال مانع باشد دانست
از  قانون براي شخصي كه مورد حمله تجاوز كارانه قرار گرفته، مقرر كرده است تا با اسـتفاده 

قدرت فيزيكي الزم، در هنگام ضرورت و عدم دسترسي به قواي دولتي، با عملي كه ضـرورت  
دارد و با استفاده از وسايل متناسب، خطر فوري و نامشروعي را دفع كند كه يكـي از منـافع   
مورد حمايت قانون را از جمله نفس، مال، آزادي تن و ناموس خود يا ديگري را مورد تهديـد  

است، به طوري كه اين دفع خطر تقريباً هميشه مسـتلزم ارتكـاب جـرائم خشـونت     قرار داده 
  .)27:1375 العطار،( »آميز و ايراد صدمه به متجاوز است

 هرگـاه « :داردمي مقرر در اين زمينه1/2/1392قانون مجازات اسالمي مصوب  156 ماده
 هرگونه برابر در ديگري يا خود تن آزادي يا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در فردي
 قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب دفاع مراحل رعايت با ،الوقوعقريب يا فعلي خطر يا تجاوز
 ارتكـابي  رفتـار  -الـف  :شودنمي مجازات زير شرايط اجتماع درصورت شود،مي محسوب جرم
 خـوف  يـا  معقـول  قـرائن  بـه  مستند دفاع -ب .باشد داشته ضرورت خطر يا تجاوز دفع براي

 ديگـري  دفـاع  و فـرد  خـود  تجـاوز  يا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ .باشد عقاليي
 مداخله يا نباشد ممكن عمالً وقت فوت بدون دولتي قواي به توسل -ت .باشد نگرفته صورت
 قانونگـذار مطابق ماده فوق و تبصره هـاي آن،  . »...نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان
از يـك طـرف،    كـه  نيـ ا جملـه  از. است نموده اعمالرا نسبت به قانون سابق  يكل يراتييتغ

و از طـرف ديگـر، شـرط     شـده  افـزوده  دفـاع  طيشرا عدم تقصير قبلي مدافع به ديجد شرط
 وسعت يگريد از دفاع امكان و طيشرا نيهمچن. تناسب ميان دفاع و حمله حذف شده است

: در تبصـره دوم مـاده فـوق مقـرر داشـته      قانونگـذار  زيـ ن يدعو اثبات بار باب در .است افتهي
 شـرايط  رعايـت  عدم اثبات نباشد محرز آن شرايط رعايت ولي باشد محرز دفاع اصل هرگاه«

ـ  625 مواد ، 728 ماده طبق و مثبت ياقدام در آن بر عالوه .»است مهاجم برعهده دفاع  يال
 اتيـ كل بخش 62 و 61 مواد مفاد تكرار باًيتقر مواد نيا. است شده نسخ راتيتعز كتاب 629
 بخـش  در اسـت  يعمـوم  يجـزا  حقـوق  مباحث از كه مشروع دفاع گاهيجا كه يحال در ؛بود
 يرييـ تغ يدادگسـتر  نيضـابط  برابر در دفاع طيشرا و مفاددر قانون جديد،  .دارد قرار اتيكل

ون فـوق  قان 157 ماده طبق. است شده تكرار اقيس و شكل همان بهسابق  62 ماده و ننموده
 مشـغول  كـه  مـواقعي  در دادگسـتري  ضابطان ديگر و انتظامي قواي برابر در مقاومت«: الذكر
 وظيفـه  حـدود  از مزبـور  قـواي  هرگاه لكن شودنمي محسوب دفاع باشند، خود وظيفه انجام
 قتـل،  موجـب  آنان عمليات كه باشد آن خوف موجود قرائن و ادله حسب و شوند خارج خود
 ».است جايز دفاع گردد، مال يا ناموس يا عرض به تعرض جرح،
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  پليس.2.1

سـازمان  "به معنـاي  ) politia(از نظر لغوي، پليس، لفظي فرانسوي و از ريشه يوناني پوليتيا 
به معناي سياست، ) politique (باشد و با واژه پوليتيك مي "هنر حكومت كردن"و  "سياسي

مـيالدي بـه   14اين كلمـه در قـرن   . ستحكومت و شهرنشيني، نزديك و احتماالً هم ريشه ا
تغيير يافته و مفهوم آن نيز قاعده و قـانون  ) police(به پليس  15و در قرن ) policy(پليسي 

پـس  ). 28: 1380 انصاري،( اداره شهر و مقررات الزم براي استقرار نظم در شهرها بوده است
در ميـان  . درآمـده اسـت   در طول تاريخ اين واژه مفهومي محدود يافته و به صورت امـروزي 

لغت دانان فارسي نيز، كلمه پليس به معناي پاسبان، اداره شهرباني، محتسب، نظم، نظميه و 
شود، معناي اصطالحي آن مـدنظر  اما امروزه هركجا لفظ پليس استعمال مي. آژان آمده است

اد بـه  اش الـزام افـر  چنان كه فرهنگ لغت آكسفورد پليس را سازمان رسمي كه وظيفه. است
 oxford),(2000:1016 تعريف نموده است پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و پاسخ به آن

dictionary. 

هاي گوناگوني در خصوص فلسفه و علل پيدايش پليس مطرح شـده اسـت كـه در    نظريه
به اين نيروهـا   "ضرورت و نياز جامعه"گردد و آن هم، مي حقيقت همگي آنها به يك امر باز

اكنـون و  . اي از نظم و انتظام و اجراي قانون استذا شخصيت وجودي اين نهاد آميزهل. است
، ادغام كميته انقـالب اسـالمي،   27/4/1369با توجه به قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 

شهرباني و ژاندرمري كل كشور و تأسيس نيروي انتظامي به عنوان جايگزين نهادهاي قبلـي،  
تظـامي و پلـيس در ايـران، سـازماني مسـلح اسـت كـه در تابعيـت         توان گفـت نيـروي ان  مي

فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور بوده و هدف از تشكيل آن، استقرار نظم و امنيت 
و تأمين آسـايش فـردي و عمـومي و پاسـداري از دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمي در قلمـرو         

  . جمهوري اسالمي ايران است
  

  تمرّد .3.1
ل "اي عربي، مصدر الزم باب ثالثـي مزيـد   واژه "تمرّد" و از ريشـه   "تفعـ" رَد بـه معنـاي    "مـ

لغـت دانـان بـراي تمـرّد     . باشدسرپيچي كردن، عصيان نمودن و از حد خود تجاوز كردن مي
سركشي كردن، رسيدن در نافرماني بـه جـايي كـه از نـوع خـود      : اندمعاني ذيل را ذكر كرده

دهخـدا،  (گردن كشي و خودسري، مخالفت و نافرمـاني و طغيـان   بيرون رود، عصيان كردن، 
  .)6110:همان

اعمال هر نوع حاكميت ملي، مستلزم داشتن قدرت و توانـايي كـافي و يكـي از راههـاي     
كشان و تنبيه كساني است كه در مقابل مـأمورين دولـت و    تحكيم اين قدرت، مجازات گردن
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. ادبي، هتاكي، حملـه يـا مقاومـت نماينـد     ، بياز جمله نيروهاي پليس در حين انجام وظيفه
طور كه شهروندان و دولت از اين مأمورين توقع دارند كه در انجام وظايف خود، جانـب   همان

شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اطمينان داده شـود   مداري و وظيفه صداقت، امانت، قانون
جاوز خواهند بود و متعرضين به آنهـا  كه به هنگام ايفاي وظيفه، مصون از هرگونه تعرض و ت

تمرّد به «گذار جرم خاصي تحت عنوان  جهت نيل به اين مقصود، قانون. مجازات خواهند شد
قانونگذار ايراني در بخش تعزيرات قـانون مجـازات   . بيني نموده است را پيش» مقامات دولتي

 1382مصـوب   و همچنين در قانون مجازات جـرائم نيروهـاي مسـلح    1375اسالمي مصوب 
موضوع حمله و مقاومت نسبت به مأمور دولت را مورد حكم قرار داده و ايـن عمـل را تحـت    

 اقتباس با تمرّد، به مربوط مقرراتدر ابتدا  است ذكر به الزم. عنوان تمرّد جرم شناخته است
 607مطـابق مـاده   . گرفـت  قـرار  حكم مورد فرانسه، 1810 يجزا قانون 221 و 209 مواد از

هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگـاهي نسـبت بـه مـأمورين     «: ن مجازات اسالميقانو
شود و مجازات آن بـه شـرح    دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي

هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش مـاه تـا    -1 :ذيل است
در -3 .حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سالهرگاه متمرد در  -2 .دو سال

اگر متمرد در هنگام تمـرد مرتكـب جـرم      - تبصره. ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال
  .»ديگري هم شود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد

  
  ها و موضوعات دفاع در برابر پليس نظريه. 2

-شخاص را تضييع مي نمايد و يا نظم جامعه را به هـم مـي  در مواجهه با اتفاقاتي كه حقوق ا

شود، نيـروي انتظـامي اسـت؛    زند؛ اولين جايي كه مردم براي مراجعه به ذهنشان متبادر مي
زيرا قوه قاهره اين نيرو در خدمت حفظ نظم، آزادي و حقـوق شـهروندان اسـت و قـوانين و     

اگـر همـين   حـال  . سـازد مستقر مـي  مقررات، آنها را بر مدار حفظ و حراست از حقوق مردم
شخص پليس از حدود وظايف خود خارج شود، شايسته حمايت قـانوني نبـوده و بـا تجميـع     

البته در مورد اين حق دفاع و همچنين دفـاع  . شرايطي، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت
گونـه   ر اينبرخي معتقدند كه دفاع در براب. در برابر مأمورين دولت، اختالف عقيده وجود دارد

گونـه مقـاومتي در    بعضي بالعكس، عقيـده دارنـد كـه هـيچ    . طور مطلق جايز است حمالت به
اي نيز راه ميانه  مقابل اين مأمورين، حتي اگر عمل آنها خالف قانون باشد، جايز نيست و عده

از  با توجه به اين كه قبول هركدام. باشند را برگزيده و بين موارد مختلف، قايل به تفكيك مي
ها، نتايج نظري و عملي زيـادي بـه همـراه دارد، توضـيح و تحليـل آنهـا اهميـت        اين ديدگاه

الزم به ذكر است اين نظريات بيشتر در كشور فرانسه و در يك دوره تاريخي خـاص،  . يابد مي
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ها و حقوق اشخاص به اوج خود رسـيده  كه بحث از آزادي) 1789( يعني بعد از انقالب كبير

  .ه است؛ لذا اشاره به تحوالت نظام حقوقي اين كشور نيز ضرورت داردبود مطرح شد
  

  نظريه مقاومت مطلق .1.2
تواند منجر به مقاومت و دفاع مشـروع   طبق اين ديدگاه، هر اقدام غيرقانوني مأمور پليس مي

وي در . حقوقدان فرانسـوي اسـت  ) Armand carrel(اين نظريه متعلق به آرماند كارل . گردد
اي نوشت و در آن اظهار كرد كه مـردم حـق دارنـد در مقابـل هـر       ميالدي مقاله 1823سال 

و براي اثبات نظر خود  .)44:1343باقري،( اقدام خالف قانون مأمورين دولتي مقاومت نمايند
هـر  «: دارد استناد نمود كه مقرر مـي  1793اعالميه فرانسوي حقوق بشر مصوب  12به ماده 

ت گيرد و خارج از حدود و صورتي باشد كه قانون معين كـرده،  اقدامي كه عليه شخصي صور
كسي كه بخواهند به عنف عليه او چنين اقـدامي نماينـد، حـق    . خودسرانه و ستمگرانه است

در حقيقت، هركس كه قانون به او مجوزي اعطا نموده اسـت، اگـر از   . »دارد اعمال قوه نمايد
انند پدري كـه در تأديـب فرزنـد از حـدود     حدود آن تجاوز نمايد، عملش غيرمشروع است؛ م

تأديب تجاوز و او را شكنجه نمايد يا مأموري كه برگ جلب كسي را دارد ولي او را با ضرب و 
كند، چون عمل اين افراد از حدود اجازه خارج است، غيرمشـروع   شتم و شكنجه دستگير مي

  .)488:1992 عوجي،( و لذا طرف حق دفاع خواهد داشت
از ديگر طرفداران اين نظريه، عقيده دارد كه مقاومـت در برابـر حملـه    ) Garraud (گارو 

در حقيقـت آن  «: گويـد  خصوص مي طور مطلق جايز است و در اين غيرقانوني مأمور دولت به
اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت  آورد، نافرماني و بي چه جرم تمرد را به وجود مي
پس وقتي مـأمور دولـت   . اعتنايي است يله بروز اين نافرماني و بيدر برابر مأمورين دولت، وس

كنـد،   شود يا از آن سوء اسـتفاده مـي   كند و از حدود وظيفه خود خارج مي قانون را اجرا نمي
اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه، وقتـي شـخص در برابـر او     مرتكب عمل خودسرانه

اجـراي  «مقاومـت كـرده و نـه در مقابـل     » نوننقض قا«كند، درواقع در مقابل  ايستادگي مي
بـه   .)41:تـا بـي  گارو،( »تنها جرم نيست، بلكه كامالً مشروع است و چنين مقاومتي نه» قانون

نظر نگارنده قبول مقاومت مطلق افـراد در برابـر پلـيس، در نهايـت موجـب اخـالل در نظـم        
اي، اقـدام بـه تمـرد،     اهمـه هاي واهي و بدون هيچ و عمومي خواهد شد؛ زيرا اشخاص به بهانه

مقاومت و سرپيچي از فرامين اين مأمورين نموده و با دسـتاويز قـرار دادن دفـاع مشـروع، از     
  .مسئوليت و مجازات رهايي خواهند يافت
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  نظريه اطاعت مطلق. 2.2
اي از حقوقـدانان ازجملـه پواتـون     عـده . اين ديدگاه، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق اسـت 

)Poittevin(     معتقدند كه مقاومت در برابر مأمور دولتي كه در مقام اجراي قـانون اسـت، ولـو
اينكه مأمور از حدود وظيفه خود خارج شده و رعايت ترتيبات مقرره را نكرده باشد يـا حتـي   

افـراد صـالحيت   . شـود  مرتكب جرم شده باشد، جايز نيست و موجب تحقـق بـزه تمـرد مـي    
ورين را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضـي اعمـال خـود    تشخيص غيرقانوني بودن اعمال مأم

بر اساس اين نظريـه، اقـدامات مـأمورين دولـت و     . شده و مانع اجراي وظيفه مأمورين شوند
پليس، در هر مورد كه مداخله آنها به عنوان قصد انجام وظيفه باشد، حمل بر صحت شـده و  

جـاز اسـت و مـأمور متخلـف تعقيـب و      البته اثبات خالف بعـدي آن م . منطبق با قانون است
ولي مردم حق مقاومت يا دفـاع در مقابـل آنهـا را ندارنـد؛ زيـرا در ايـن       . مجازات خواهد شد

تـر   صورت، اگر حفظ نظم عمومي و انجام وظيفه از سوي مأمورين محال نشود، الاقل مشـكل 
اسـت و در  به ديگر سخن، وظيفه مردم اطاعت مطلق و تمكـين از اوامـر پلـيس    . خواهد شد

تواننـد بعـد از آن شـكايت     صورتي كه عمل آنها موجب خسارت يا متضمن جرمي باشد، مـي 
  .)36:1377 زاده،حبيب( كنند و مأمور متخلف نيز مسئول اقدام خالف قانون خود خواهد بود

با توجه به «: ديوان عالي كشور فرانسه در يكي از آراي قديمي خود مقرر داشته است كه
منصبان و مأمورين قـواي مسـلح كـه ضـابط قـانون       قانوني آن است كه صاحباين كه فرض 

دهنـد، هرچنـد    گذارند و خارج از حـدود آن عملـي انجـام نمـي     هستند، به قانون احترام مي
دهنـد،   منصبان مذكور در مقابل عملي كه خارج از حدود اختيـارات خـود انجـام مـي     صاحب

مـردم را از تكليـف اطـاعتي كـه دارنـد معـاف       باشند؛ ولي اين مسـئوليت، افـراد    مسئول مي
دهد كه با اعمـال قـوه و آزار و تعـدي در     سازد و در هيچ حالتي اين اجازه را به آنها نمي نمي

مقابل اقداماتي كه تا دليل مخالفي در دست نباشد، اصل آن است كه ناشي از مقام قانوني و 
   .farlik).(1978:212 »واجد صالحيت است، مقاومت نمايند

اعتمادي به مردم و اعتماد بيش از انـدازه بـه    اين نظريه كه در حقيقت حاصل انديشه بي
مأمورين دولتي است با انتقادات زيادي مواجه شده اسـت؛ ازجملـه ايـن كـه بـا قبـول ايـن        
ديدگاه، راه براي تضييع حقوق اشخاص توسط پليس هموار خواهد شد؛ زيرا در ايـن فـرض،   

تي و بدون آن كه مانعي بر سـر راه خـود احسـاس نماينـد، از حـدود      مأمورين مذكور به راح
بسا ترس از مسـئوليت آينـده    وظايف خود خارج شده، از آن سوء استفاده خواهند نمود و چه

براي مثال مأمور نيروي انتظامي به بهانه تفتيش بدني، خود را بـه  . نيز نتواند مانع آنها شود 
متعارف و منافي عفت با او ايجاد نمايد و حتـي بـه واقـع    هاي غير زني نزديك نموده و تماس

آيا چنين زني حق مقاومت و دفاع نخواهد داشت؟ در جواب . قصد تجاوز به وي را كرده باشد
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تواند به دليل آن كه مرتكب، مأمور نيروي انتظامي و در حين انجـام   كس نمي بايد گفت هيچ

را به تسليم در مقابل اميال شـهواني مـأمور    وظيفه است، براي زن حق دفاع قايل نباشد و او
  .ناپاك وادار نمايد

  
  نظريه مختلط .3.2

در اين ديدگاه از افراط و تفريط دو نظريه قبلي دوري شده و طبق آن، دفاع در برابـر اعمـال   
. غيرقانوني مأمورين دولت در مـواردي مجـاز و در مـواردي غيـر مجـاز دانسـته شـده اسـت        

قرار دارد معتقدنـد كـه اطاعـت از    ) Izambert ( كه در رأس آنها ايزامبرطرفداران اين نظريه 
مأمورين دولت در صورتي كه داراي حكمي باشند، ضروري است؛ حتي اگر آن حكـم خـالف   

براي مثال اگر مأموري در جـرايم غيرمشـهود و    .(ibid:217) قاعده تنظيم و صادر شده باشد
گيري شخصي برآيد آن شخص حـق خواهـد   بدون در دست داشتن حكم جلب، درصدد دست

داشت در برابر اين عمل غيرقانوني، مقاومت و تا حدودي كه متناسب باشد اعمال قوه قهريـه  
حال اگر همين مأمور برگ جلبي در دست داشته باشد، ليكن اين برگ جلب از ناحيه . نمايد

  .قاضي غيرصالح صادر شده باشد، طرف مقابل حق دفاع نخواهد داشت
ديدگاه بر اين مبنا استوار است كه قبول و تجويز مقاومت مطلـق در برابـر مـأمورين     اين

آورد و نفي اين حق به منزله بازگذاشتن دست مـأمورين   دولتي به نظم عمومي خلل وارد مي
در تجاوز و تعدي به حقوق اشخاص است؛ لذا در مواردي ازجمله اين كه اقـدامات مـأمور بـه    

ها و موضـوعات قابـل دفـاع يـا      يرقانوني باشد يا با محدود نمودن ارزشطور واضح و آشكارا غ 
توان به اشخاص اجازه داد تـا در مقابـل ايـن مـأمورين مقاومـت       گذاشتن شروط ديگري، مي

 Emile(اميـل گارسـون   .  نمايند و عمل آنها تحت لـواي دفـاع مشـروع مبـاح تلقـي گـردد      

Garcon( او معتقد است . تلف تفكيك قايل شده استاز ديگر افرادي است كه بين موارد مخ
تـوان طـرف    هيچ وجـه نمـي   طور بين و آشكاري خالف قانون باشد، به كه اگر عمل مأمور به 

نظمـي   كنـد بـراي جلـوگيري از بـي     مقابل را از مقاومت در برابر وي منع نمود و اضـافه مـي  
دفـاع در ايـن مـوارد اهميـت     احتمالي كه قانونگذار از آن بيم دارد، بايد به مسأله تناسب در 

حد و حصر و خارج از حـد ضـرورت    تواند بي وقت نمي گونه كه دفاع هيچ همان. بيشتري داد 
  .)45: همان باقري،( باشد، در اين مورد هم رعايت تناسب در درجه اول اهميت است

  
  نظريه منتخب .4.2

. عـه سـازگار نيسـت   نظريه مقاومت مطلق، با حفظ انتظامات و سياست قضايي و مصـالح جام 
رسد؛ چراكه مردم به اميد شـكايت   نظريه اطاعت مطلق نيز دور از عدالت و منطق به نظر مي
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از طرفي معقول . و تعقيب بعدي، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه مأمورين هستند
و موجه نيست كه دادگاه، هم مأمور خاطي را كه از حدود وظيفه خود خارج و مرتكب جـرم  
شده محكوم به مجازات نمايد و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكـين نكـرده و   

گونـه كـه اكثـر قانونگـذاران      رسـد همـان   رو به نظر مي از اين. مقاومت كرده است، كيفر دهد
اند، نظريه سوم يعني تفكيـك بـين مـوارد و شـرايط مختلـف، بـر دو ديـدگاه ديگـر          پذيرفته

  . ارجحيت دارد
ــال در  ــي س ــوانين اساس ــاي  ق ــار    1793و  1791ه ــأثير افك ــه، تحــت ت ــيالدي فرانس م
، حق مقاومت و دفاع مردم در مقابل اعمال خـارج از حـدود وظيفـه و    18خواهانه قرن  آزادي

اعالميه جهاني  12بيني شده بود و همچنين ماده  غيرقانوني مأمورين دولت به صراحت پيش
شد، مبناي توجيه مقاومت در مقابـل اعمـال خـالف     كه قبالً بيان 1793حقوق بشر مصوب 

از نقـل   1810اما در قانون جزاي مصوب . قانون اين مأمورين در خيلي از كشورها قرار گرفت
آن، هرگونه حمله و مقاومتي كه با عنف و تجرّي نسبت  209ماده فوق خودداري شد و ماده 

كردنـد، بـه عمـل آيـد؛      انوني اقدام مـي به مأموريني كه براي قانون و اوامر و احكام مقامات ق
همـين سـكوت قانونگـذار باعـث بـروز اخـتالف بـين        . جـرم شـناخت  » تمـرّد «تحت عنوان 

هـاي فكـري و   پايـه رسـد  به نظر مي. هاي گوناگون گرديد حقوقدانان آن كشور و ارايه نظريه
اشخاص و او و حمايت از  يمبتني بر انديشه اصالت فرد و حفظ ارزشها 1791فلسفي قانون 

اولين هدف آن دفاع از شخص انساني و تمايل به شكوفايي كامـل   .ريزي شده بودمالكيت پي
بـيش از پـيش از    فرانسـه  جديـد  وانينقـ  اما. بوددفاع از او در برابر هرنوع تعرض  استعداد و

داده شـده  قـرار   جمـع بر انديشـه اصـالت    آن بيشترمبناي  و گويا فاصله گرفته 1791قانون 
  .)52:1375 رج اللهي،ف( است

كه بـه   1992قانون جديد مجازات فرانسه مصوب  122-7تا  122-5در حال حاضر مواد 
قـانون سـابق شـده، مفـاد خاصـي       329و  328دفاع مشروع اختصاص دارد و جايگزين مواد 

رسـد از   به نظـر مـي  . راجع به دفاع در برابر پليس يا ساير مأمورين دولتي وضع ننموده است
تفاوتي ميان آن ها با اشخاص عادي قايل نشده و نسبت به تمام آنها، حكـم كلـي    اين حيث

 تصور غيرقابل صدمه مقابل در كه شخصي ، ييازج نظر از":  كه مقرر مي دارد 122-5 ماده
 انجام ديگران و خود از مشروع دفاع براي و قانون به توجه با را عملي ديگري يا خودش براي
 تناسـب  صدمه شدت و دفاع براي شده استفاده وسايل بين كه آن مگر نيست، مسئول دهد،
اما رويه قضايي اين كشور مايل به پذيرش نظريه اطاعت مطلـق بـوده   . جاري است "...نباشد
اي به قبول حق دفاع در برابر اعمال خـالف   البته حتي ديوان عالي اين كشور كه عالقه. است

عمل ارتكابي به قدري خالف قانون باشـد كـه بـه     رويه مأمورين دولتي ندارد؛ در صورتي كه
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طور مطلق ارتباطي با وظايف آنها نداشته و به عبارت ديگر، به صورت آشـكارا خـالف قـانون    

نكتـه ديگـر   . )501:1377 استفاني و همكـاران، ( شمارد باشد، دفاع در مقابل آنها را مجاز مي
 ؛ص مكتب دفاع اجتمـاعي اسـت  خصوه از مكاتب جرم شناسي بفرانسوي تاثيرپذيري مقنن 

 ،دانسـت تحت تاثير مكتب كالسيك عمل مدافع را جـرم نمـي   ،در قانون سابققانونگذار زيرا 
و ولي در قانون جديد با الهام از مكتب دفاع اجتماعي توجه خود را معطوف بـه مـتهم كـرده    

ي كـه در  امـر . )66، پيشـين  فرج اللهي،( سخن از عدم مسئوليت مدافع به ميان آورده است
 .خوردقانون مجازات كشور ما نيز به چشم مي

، مقاومـت  1304در حقوق ايران، از همان ابتدا با تصويب قانون مجازات عمومي مصـوب  
اما اكنون . در برابر مأمورين دولتي و قواي انتظامي، تفكيك و جداگانه مورد حكم قرار گرفت

ابر مأمورين دولتي حكم خاصي نداشته و قانون مجازات اسالمي، دفاع در بر 626با نسخ ماده 
البته ماده مذكور نيز حـاوي شـرايط خاصـي نبـود و در     . طبق مواد عمومي عمل خواهد شد

 برابـر  در دفاع قانوني عنصر ،157 ماده حاضر حال در .حقيقت تكرار شرايط عمومي دفاع بود
ابر قواي انتظـامي و  اين ماده حق دفاع در بر .دهدمي تشكيل را پليس و دادگستري ضابطين

. 2خـروج از حـدود وظيفـه    . 1 :اسـت  ضابطين دادگستري را به ظاهر بـا دو شـرط پذيرفتـه   
برحسب ادله و قراين موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به 

به نظر نگارنده اين دو مورد، شروط جديـدي نيسـتند و معـادل شـروط     . عرض يا مال گردد
اشتن دفاع هستند كه در شرايط عـادي نيـز الزم الرعايـه    وني بودن تجاوز و ضرورت دغيرقان
هاي مورد حمايت خود در مقابل ايـن افـراد اسـت؛     بلكه محدوديت قانونگذار در ارزش. است

رويـه  . اي كه در مقابل سلب آزادي تن و ضرب، اجازه دفاع در برابر آنها را نداده اسـت  گونه به
بـراي مثـال   .ر نيز، همگي بر اين نظـر هسـتند  قضايي و آراي محاكم تالي و ديوان عالي كشو

چنـين اظهـارنظر كـرده     16/12/71مـورخ   2763ديوان عالي كشور در رأي شماره  5شعبه 
وقتي كه در نظر دادگاه ثابت شد مأمور دولت برخالف وظيفه رفتار كرده است، تمرد «: است

ين پاسباني كه موقع شب و بنابرا. يا مقاومت با او در آن موقع با اين ماده قابل تطبيق نيست
بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده اسـت، تمـرد يـا مقاومـت بـا او بـزه تلقـي        

بنابراين، قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه مخـتلط و بينـابين اسـت و    . »شود نمي
تنها تمرد  ، نهطبق آن، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني مأمور پليس

تواند عنوان دفاع مشروع به خود گيرد كه  نيست؛ بلكه در برخي موارد و با جمع شرايطي مي
تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مأمور، در حدودي كه متناسـب   در اين صورت، شخص مي
  . باشد، اعمال قوه قهريه نمايد  با اقدامات تجاوزكارانه وي
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  تمرد مرز ميان دفاع مشروع و .5.2
هاي حمايت از مأمورين دولت در راه انجام صحيح وظايف محوله، حمايت كيفـري  يكي از راه

پلـيس هـم   . شـناخته شـده اسـت   » تمـرد «ها تحت عنـوان  از آنها و يكي از اين جرم انگاري
زيرمجموعه مقامات دولتي محسوب شده و وظايف آنان نيـز اصـوالً جـزو اعمـال حـاكميتي      

تحقق جرم تمرد عليه اين افراد وجود دارد و با توجه به اين كـه وظـايف   باشد، لذا امكان  مي
اين نيرو در اصطكاك بيشتري با حقوق شهروندي اشخاص است، در اغلب مـوارد نيـز تمـرد    

  .دهد نسبت به اين دسته از مأمورين رخ مي
. وظـايف خـود اسـت    مرز ميان تمرد و دفاع مشروع، خروج يا عدم خروج مأمور از حدود

گرداند و خـروج از آن، مـأمور را از پوشـش     جام وظيفه از سوي مأمور، مدافع را مسئول ميان
حـال در برخـي از   . گـردد  حمايتي خارج نموده و موجب ايجاد حق دفـاع بـراي مـدافع مـي    

پذير است؛ براي  مصاديق، خروج از وظيفه آشكار و تشخيص خروج از آن نيز به سادگي امكان
ولي در بعضـي  . كه تجاوز به ناموس در حيطه وظايف پليس نيستداند  مثال هر شخصي مي

هـايي   از موارد، خروج از وظيفه آشكارا نيست و به تبـع آن، تشـخيص آن نيـز بـا پيچيـدگي     
شود؛ مانند آن كه در مقابل مأموري كه حكم جلب شخص را در دست دارد، مدافع  همراه مي

دار ذاتـي يـا محلـي صـادر نشـده اسـت،        با اين ادعا كه حكم جلب از جانب دادگاه صالحيت
مقاومت نمايد يا به عنوان مثال، خانمي كه خود وكيل دادگستري بوده و مسلط بـه قـوانين   

حجـابي   باشد، در مقابل مأمور گشت ارشاد ادعا نمايد كه نوع پوشش وي از مصـاديق بـي   مي
حال سؤال ايـن  . داردنبوده و لذا موجبي براي ارشاد لفظي يا اقدامات سلبي عليه وي وجود ن

است كه آيا در اين موارد نيز شخص حق دفاع و مقاومت دارد يا نه؟ قانونگذار پاسخي به اين 
ثانيـاً بـه نظـر    . توان گفت اوالً بايد خروج از وظيفه در عمل اتفاق افتـد  مي. سؤال نداده است

ات و وظايف پلـيس  گذار از اشخاص انتظار داشته باشد به كليه قوانين و مقرر رسد قانون نمي
ثالثاً نبايد از اشخاص در مقابل پليس كه عهده دار حفظ نظـم عمـومي   . احاطه داشته باشند

باكي داشت و رابعاً، بايد دقت نمـود كـه مـواردي ازجملـه      در جامعه هستند انتظار تهور و بي
در  آينـد،  اجراي قانون اهم يا امر آمر قانوني كه خود از عوامل موجهه جـرم بـه حسـاب مـي    

لذا هر چند كه . كننده عمل به ظاهر غيرقانوني پليس باشند توانند توجيه بسياري از موارد مي
در تعارض بين وظايف و اختيارات پليس و حقوق اشخاص ، هيچ يك بـر ديگـري ترجيحـي    
ندارد؛ ولي به نظر نگارنده در مواردي كه خروج مأمور از وظايفش آشكارا غيرقـانوني نباشـد،   

البته بهتر آن است كه حكم كلـي صـادر نكنـيم و    . حق مقاومت و دفاع را ندارد طرف مقابل
كننده موضـع مـا    اجازه دهيم كه در هر مورد، شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، تعيين

  .باشد
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 حال سؤال اين است كه ضابطه و معيار تشخيص خروج از وظيفـه و احـراز آن چيسـت؟   

بـوده و   )Subjective(برخي معتقد به نظريه ذهني . ف استپاسخ به اين پرسش مورد اختال
اند همين اندازه كه احراز شود شخصي مورد تجاوز قواي انتظامي قرار گرفتـه   استدالل نموده

و خود وي، خروج از وظيفه آنها را تشخيص دهد، مقاومت وي را بايد مشـروع دانسـت؛ زيـرا    
گذار  واقعي مورد بررسي قرار گيرد، منظور قانوناگر قرار بر اين باشد كه اين موارد به صورت 
اما به نظر نگارنده، مـالك   .)47:همان باقري،( برآورده نخواهد شد و خالف عدالت هم هست

دانست؛ بدين معنا كه اوالً شخصي كه در موقعيت دفـاع  ) Objective(تشخيص را بايد نوعي 
ر انسان متعارفي هم كه جـايگزين وي  قرار گرفته، خروج از وظيفه را تشخيص دهد و ثانياً، ه

نمود؛ لذا صرف تشخيص خود فرد كافي نبوده و او را  شد، چنين تشخيص داده و عمل مي مي
اين نظر منطبق با روح مواد قـانون اسـت و تعارضـي نيـز بـا منظـور       . رهاند از مسئوليت نمي

  .گذار يا اجراي عدالت ندارد قانون
  

  سموضوعات دفاع در برابر پلي. 6.2
حفظ حقوق و آزادي افراد و نظام جامعه مستلزم آن است كه ولـو در مقـام دفـاع، تعرضـات     

چه در غير اين صورت ممكن اسـت كـه   . اشخاص محدود و مقيد به شرايط و حدودي باشند
رويه و غيرمنطقـي گـردد و بـه     اجازه قانوني دفاع، مستمسكي براي وارد ساختن تعرضات بي

اين امر در فرض دفـاع در برابـر پلـيس كـه خـود      . لطمه وارد آوردنظم جامعه و حقوق افراد 
تعدادي از اين شرايط به . يابد كننده نظم عمومي جامعه است بيش از پيش اهميت مي تأمين

تـوان از خـالل عبـارات و     برخـي ديگـر را مـي   . صراحت در مقررات قانوني بيان گرديده است
دادي ديگر نيز مبتنـي بـر اصـول و قواعـد كلـي      احكام قانوني استنباط و استخراج نمود و تع

حملـه  : عبارتست از اينكـه  مشروع شرايط عمومي دفاعطور كلي به. مقررات كيفري هستند 
الوقوع بوده يا تجاوز فعليت يافته باشد، دفاع عليه حمله كننـده  غير قانوني باشد، حمله قريب

ن پليس يا ساير مأمورين دولتي بـا  از اين حيث تفاوتي ميا .باشد دفاع ضرورت داشته و باشد
مردم عادي وجود ندارد و فرد مدافع در صـورت تجميـع همـه شـرايط حـق دفـاع داشـته و        

براي آن كـه اعمـال مجرمانـه در ضـمن     همچنين . مسئوليت كيفري و مدني نخواهد داشت
گـردد  دفاع مشروع از تعقيب و مجازات معاف بماند بايد اين دفاع در برابر موضوعاتي اعمـال  

كه نوع و ماهيت آن را قانونگذار پيش از آن تعيين نموده باشـد و بـه صـرف تجـاوز بـه هـر       
هاي انسـاني   ترين ارزش ها در حقيقت مهم اين ارزش. توان اعمال قوه قهريه نمود ارزشي نمي
در شرايط عمومي، قانونگذار دفاع در برابر نفس، مـال، نـاموس، عـرض و    . شوند  محسوب مي
هـايي را در ايـن    ا اجازه داده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پلـيس، محـدوديت  آزادي تن ر
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در . ها به وجود آورده و در برخي موارد اجازه دفاع در برابر اين مأمورين را نـداده اسـت   ارزش
  . پردازيمها مي ادامه به بررسي و تبيين اين موضوعات و محدوديت

  
  نفس.الف

توان بـه تـن، جسـد، كالبـد،      آمده است كه از جمله آنها مينفس در لغت به معاني مختلفي 
بدون شـك مهمتـرين    .)4773: 1377معين، ( شخص انسان، ذات و روح و روان اشاره نمود

اي كه خداوند به بشر عطا نموده، موهبت حيات است و اولويت دفاع از نفس بر دفاع از  وديعه
تعرضي كه جان و سـالمتي و يـا تماميـت     دفاع در برابر. امور ديگر از قبيل مال روشن است

دهـد و هـيچ    جسمي را به خطر اندازد، پايه و اساس نهاد حقوقي دفاع مشروع را تشكيل مي
در قـانون  . انـد  كدام از قوانين جزايي معاصر، در قبول و اعالم آن ترديدي به خـود راه نـداده  

و سـالمتي اسـت و لـذا    مجازات اسالمي منظور از نفس، حيات و تماميت جسماني و اعضـاء  
قتـل، ضـرب، جـرح، قطـع     : شوند به تعرضاتي از قبيل تعرضات عليه جان و نفس محدود مي

چنان كه قانونگذار نيز به مصاديق آن يعني قتل، ضـرب  ... عضو، اذيت و آزار بدني، شكنجه و
تعرض به جسم و جان به طور معمول از يك عمـل مثبـت و فعـل    . و جرح اشاره نموده است

شود؛ ولي اين تعرض ممكن است گاهي از ترك فعل نيز حاصل شـود؛ ماننـد    ناشي مي مادي
آن كه مأمورين نيروي انتظامي عمداً و به قصد شكنجه از آب و غذا دادن به شخصي كـه بـه   

تواند  طور قانوني در بازداشت است خودداري نمايند؛ در اين صورت شخص بازداشت شده مي
اسب اقدام نموده جهت نجات خويش از خطر مرگ حتي اقدام در صورت ضرورت و به قدر تن

  .به فرار نمايد
آيد كه هر وقت جسم و جان كسـي در  از توضيحاتي كه داده شد اين نتيجه به دست مي

معرض تهديد و تعرضات غير قانوني قرار گرفت، او حق خواهد داشـت از خـود دفـاع نمايـد؛     
كه به نظر، قانونگذار خواسته است دامنه اجـراي  خورد  ولي در مقررات استثنايي به چشم مي

قـانون   157مطـابق مـاده   . اين حق قانوني و مشروع را در اين مـورد خـاص محـدود نمايـد    
، موضـوعات قابـل دفـاع در مقابـل ضـابطين دادگسـتري و نيروهـاي        1392مجازات مصوب 

شـود كـه    مالحظـه مـي  . باشـد  عرض و ناموس و مال مـي ) قتل و جرح(انتظامي شامل نفس 
آميز اين نيروها، هنگامي كه مشغول قانونگذار در مورد دفاع از عمليات غير قانوني و خشونت

انجام وظيفه هستند قايل به محدوديت خاصي شده و اجازه دفـاع در برابـر ضـرب سـاده يـا      
حال سوال اين است كه آيا اين اقدام قانونگذار عمـدي بـوده يـا بـه     . آزادي تن را نداده است

اي نكرده است؟ و اگر اين تصميم با اگـاهي بـوده، فلسـفه ايـن      سهوي به آن ها اشاره صورت
تخصيص چيست؟ تا قبل از تصويب قـانون جديـد برخـي از حقوقـدانان معتقـد بودنـد كـه        
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هاي موجود و عدم نظم مشخص در بحث دفاع و به خصوص اين كه در مـاده   پراكنده نويسي

وعات قابل دفاع در برابر ضابطين آورده است، در حالي كـه  ، قانونگذار مال را نيز به موض628
هيچ رجحاني بر آزادي تن يا ضرب ندارد و حتي ارزش به مراتب كمتري از آن ها دارد، ايـن  

توان اين عقيده را پذيرفت؛ زيرا از يك طرف، چنين تفسيري  اما نمي. امر سهواً رخ داده است
نيسـت و از طـرف ديگـر توجيهـاتي نيـز بـر ايـن         اسناد لغو به قانونگذار است كه پسـنديده 

ضمن اينكه در قانون جديد موضوعات قابل دفاع در يك ماده آورده . ها وجود دارد محدوديت
  .شده است

به نظر نگارنده توجيه اين استثناء آن است كه قانونگذار ايراني از جهت رعايت مصـلحت  
ميت وظايف و اختيارات پلـيس در  عمومي و حفظ نظم جامعه و توجه خاص به موقعيت و اه

هاي  تواند در بسياري از موارد در تعارض با حقوق و آزادي اجراي قانون و استقرار نظم كه مي
اشخاص نيز قرار گيرد و همچنين به منظور جلوگيري از تشـبثات خـالف واقـع افـرادي كـه      

ده و بـه قصـد   ممكن است در موقع انجام وظيفه اين مأمورين، موقعيت خود را در خطـر ديـ  
جلوگيري از اجراي قانون و امتناع از اطاعت امر آمر قانوني به بهانه ايراد ضرب از طـرف ايـن   
مأمورين به دفاع مشروع متوسل شوند، نخواسته است به اين افراد چنين فرصتي را داده و از 

توأم اين راه مانع انجام وظيفه مأمورين مزبور كه ممكن است گاهي هم با خشونت مختصري 
هر چند ايراد ضرب حتي اگر از ناحيه مأمورين انتظامي واقـع شـود، چنـان چـه     . باشد گردد

خارج از حدود وظايف آنان باشد، تعرض و جرم به نفس محسوب شده و قابل مجازات خواهد 
بود و شخص مجني عليه خواهد توانست در صورت وقوع اين گونه تعرضات، از طريق مراجع 

امـا بـه لحـاظ رعايـت     . مـرتكبين آن را تعقيـب و بـه مجـازات برسـاند      دار، قضايي صالحيت
هايي كه بيان گرديد، صحيح نيست كه به افراد اجازه داده شود به بهانه  مقتضيات و مصلحت

ارتكاب ضرب از ناحيه مأمورين مزبور، به دفاع مشروع متوسل گرديـده و بـا ارتكـاب اعمـال     
  .ين مأمورين ممانعت به عمل آورندمجرمانه عليه آنها، از انجام وظيفه ا

توان از يك شخص عـادي،   حال بايد به اين سؤال مهم و پيچيده پاسخ داد كه چگونه مي
آن هم در حالتي كه مورد تعرض غير قانوني قرار گرفته، انتظار داشت كه با تفكيك دو مورد 

مـوارد اسـت    ضرب و جرح، تشخيص دهد كه عمل مأمور انتظامي منطبق با كدام يك از اين
تا در صورت ضرب بودن حق دفاع نداشته باشد ، ولي اگر آن را جرح تشـخيص دهـد بتوانـد    
مقاومت نمايد؟ به ديگر سخن، ضابطه تفكيـك ضـرب و جـرح از يكـديگر و تشـخيص آنهـا       
چيست؟ قانون، ضرب را كه مادون جرح است؛ جنايتي دانسته كه نسوج بافتي بـدن را پـاره   

: همـان  ميرمحمدصـادقي، ( يعني خراشيدن پوسـت را ايجـاد ننمايـد    نكند و حداقل جراحت
همچنين بـر  . تواند شامل كبودي يا تغيير رنگ پوست يا هر ضربه كمتري باشد كه مي) 160
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پس مـالك تشـخيص   . خالف جرح يا قطع عضو، ضرب به وسيله قصاص قابل مجازات نيست
رسد در ايـن  به نظر مي. دن دانست ضرب از جرح را بايد پارگي يا عدم پارگي نسوج بافتي ب

. موارد هم بايد قايل به نظريه عيني شد و بر اساس تشخيص يك انسان متعارف عمـل نمـود  
بايست شرايط و اوضاع و احوال شخص مدافع را نيز در نظر گرفـت؛ چـه آن    در عين حال مي

ذير پـ كه تشخيص و پيش بيني اين موارد براي يك شخص متخصص نيـز بـه آسـاني امكـان    
چنـان  « داند نيست، حال از يك شخص عادي كه حتي ضابطه و معيار تفكيك اين دو را نمي

. نبايـد انتظـار زيـادي داشـت    » دانندكه در عرف نيز معموالً ضرب و جرح را به يك معنا مي
همان گونه كه نبايد انتظار داشت كه آنها در برابر تعرضات غير قانوني ولي نه چندان شـديد  

به نظر نگارنده بهتر است در اين مورد حكم كلي صادر نكنيم و . ن مقاومت نماينداين مأموري
  .تصميم گيري در هر مورد را با توجه به اوضاع و احوال قضيه به عهده قضات نهاد

شايان ذكر است در قوانين قديم كشور فرانسه، تنها دفاع در برابر نفس پذيرفتـه شـده و   
به تدريج رويه قضايي اين كشور هم به سمتي پـيش رفـت   . وداي نشده ببه ساير موارد اشاره

كه موضوعات ديگر را نپذيرفت؛ اما اكنون ارزش هاي قابل دفـاع در قـانون فرانسـه محـدود     
نشده است ؛ همان گونه كه دفاع در برابر پلـيس و ديگـر مـأمورين دولتـي ايـن كشـور نيـز        

ضوعات دفاع در ايـن كشـور در   در حقيقت مو. محدود به شرط يا موضوع خاصي نشده است
  .)215:1389 رحيمي مقدم،( حال نوسان بوده و در مجموع سير آن رو به توسعه بوده است

  
  آزادي تن .ب

سلب آزادي يا محدود كردن آن نظير بازداشت، حبس، مخفـي كـردن، آدم ربـايي و يـا هـر      
نگـذار هماننـد   قانو. گـردد فعلي كه مانع تحرك انسان شود، تعرض به آزادي تـن تلقـي مـي   

استثناي وارده بردفاع از نفس، با وقوف و دور انديشي كامل، اجازه دفـاع در مقابـل تعرضـات    
. غيرقانوني عليه آزادي تن را هنگامي كه متعرض به آن، قواي انتظامي باشـند، نـداده اسـت   

ين شود و اقانون مجازات استنباط مي 157اين حكم با توجه به عدم ذكر آزادي تن در ماده 
 زراعـت، . (شـود، صـحيح نيسـت   عقيده كه دفاع از نفس شامل دفـاع از آزادي تـن هـم مـي    

چه آن كه اگر قانونگذار قايل به چنين حقي بود همانند موضوعات قابـل دفـاع   . )330:1377
لذا اگر اقدامات خـالف رويـه پلـيس در هنگـام انجـام      . كرددر شرايط عادي به آن اشاره مي

تن گردد، فرد يا افرادي كه در معرض ايـن قبيـل تجـاوزات قـرار      وظيفه موجب سلب آزادي
البته اين امر به معنـي  . اند؛ حق مقابله با آنان را به عنوان دفاع مشروع نخواهند داشتگرفته

باشد؛ بلكه افراد حق خواهنـد داشـت از ايـن اقـدام خـالف قـانون       عدم مسئوليت مأمور نمي
ي تعقيب و مجازات آنها را طبق قوانين موجود داشـته  مأمورين مزبور شكايت نموده و تقاضا
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در مورد فلسفه و مبناي اين منع قانوني نيز، نظـر نگارنـده همـان اسـت كـه در بـاب       . باشند

به طور كلي انگيـزه قانونگـذار از محـدود كـردن     . محدوديت در قبال دفاع از ضرب بيان شد
مصـلحت جامعـه و تـأمين امكانـات      دامنه حق قانوني دفاع مشروع در اين قبيل موارد همان

الزم براي انجام وظيفه اين مأمورين و ممانعت از توسل به دست آويزهاي خطرناكي است كه 
ممكن است به وسيله عناصر ضد اجتماعي يعني بزهكاران براي جلـوگيري از انجـام وظيفـه    

يفـري  اين همان مصلحتي است كه اساس يـك سياسـت ك   اين مامورين به كار گرفته شود و
  .دهدمعقول را تشكيل مي

  
  عرض و ناموس. ج

از نظر لغوي عرض به معناي تبار، حسب و نسب، شرف و آبـرو، نـاموس، ذات و نفـس آمـده     
ناموس نيز در معاني مترادف با عرض آمده و به معناي عفت، پاكدامني و زنان خانواده . است

نـاموس در قـانون تعريـف    عـرض و   .)2289،4624:  1377معين، (وابسته به يك مرد است 
اي كـه گويـا از هـر واژه    نشده اند و قانونگذار اين دو را با هم بـه كـار بـرده اسـت، بـه گونـه      

حقوقدانان نيز در مورد عرض و ناموس نظريات متفـاوتي  . مفهمومي جداگانه مورد نظر است
اخالقي و برخي عرض را هرگونه حيثيت اجتماعي و عفت خانوادگي و شرافت . ابراز كرده اند

بعضـي نيـز    .)206:1381 اردبيلـي، ( داننـد ناموس را نيز به معناي عفت و عصمت انسان مي
گفته اند ناموس فقط شامل محرمات اخالقي خود و اقوام مي شود، اما عرض شامل محرمات 

اي نيز تعرض به عرض را عمل منافي عفت عده .)331: 1377زراعت، ( اخالقي ديگران است
تك ناموس از قبيل بوسيدن، در آغـوش گـرفتن، لمـس كـردن اعضـاي بـدن و       تر از هپايين

ميرمحمدصـادقي،  ( انـد تعرض به ناموس را هم به هرگونه عمل منافي عفـت تعريـف نمـوده   
. انـد آراي ديوان عالي كشور نيز مفهوم دقيق اين دو اصطالح را مشخص نكرده )311: 1387

زيرا حكم دفاع از ناموس و عرض يكي است و  به هر حال طرح اين مباحث ثمره عملي ندارد؛
. دفاع در برابر اعمال منافي عفت، با هر اسمي كه باشد، با رعايت شرايط قانوني مجـاز اسـت  

عدم ارايه تعريف دقيق از اين اصطالحات و نحوه استعمال آنها در قـانون جـاي ايـراد دارد و    
  .ا بپردازدبهتر است قانونگذار يا رويه قضايي به تعريف دقيق آنه

قانونگذار به حق در فرض دفاع در برابر پليس و هنگامي كه آنهـا بـه عـرض يـا نـاموس      
دهد كـه از  شخصي تعارض نمايند، محدوديتي براي دفاع قايل نشده است و به فرد اجازه مي

زيرا واضح است كه تجاوز به عرض يا ناموس داخل در وظـايف آنهـا نبـوده و    . آن دفاع نمايد
ه آن را نيز به هيچ وجه ندارند و از طرفي توجيهاتي كه براي ضرب و آزادي تن حق تعرض ب

  .گنجدذكر شد در اين حيطه نمي
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  مال. د
در گذشـته واژه مـال   . مال هر شيئي است كه ارزش مبادله يا قابليت تملك را داشـته باشـد  

معناي محـدود   هاي زندگي كنوني به تدريج آن را از اينويژه كاالي مادي بود؛ ولي پيشرفت
-اي كه امروزه به عناصر گوناگون دارايي نيز مـال گفتـه مـي   و ابتدايي خارج ساخته؛ به گونه

اعمالي از قبيل سرقت، تخريب، احراق، نهب، غارت، اتالف، تصرف، ورود با قهر و غلبـه  . شود
  .شوند كه دفاع در مقابل آنها متصور استبه ملك ديگري، جرايم عليه اموال محسوب مي

برخي با آن مخالف و اغلب . انديشمندان حقوقي در باب دفاع از مال اختالف عقيده دارند
. كنندمخالفين نظريه وجود حق دفاع از اموال دو دليل عمده مطرح مي. با آن موافق هستند

، يعني صدماتي كه ممكن است در اثر حمله بر مـال  اول آن كه خسارت وارده از جهت اموال
كسي كه به اموالش خسـارت وارد شـده   . د شود، قابل جبران و ترميم استشخص به وي وار

دليـل دوم آن اسـت كـه    . حق دارد به دادگاه مراجعه كرده و خسارات خود را مطالبه نمايـد 
معتقدند، دفاع در برابر اموال به هيچ وجه متناسب با تعرض و حمله نخواهد بود، زيـرا دفـاع   

گيرد و صدمه بر جسم و جـان نيـز   جان متجاوز انجام ميمعموالً به صورت صدمه بر جسم و 
متناسب با خسارت بر اموال نيست؛ در صورتي كه يكي از شرايط دفاع مشروع همان رعايـت  

پذير نيست، دفاع در تناسب بين حمله و دفاع است و چون در اين مورد رعايت تناسب امكان
اي نيـز بـين امـوال منقـول و     عـده  .)64: 1343بـاقري،  ( برابر تجاوز به مال پذيرفته نيسـت 

غيرمنقول تفكيك قايل شده و معتقدند دفاع مشروع منحصر به اموال منقول اسـت و شـامل   
كند و تجـاوز بـه   زيرا خطرها وتجاوزات بيشتر اموال منقول را تهديد مي. شودغيرمنقول نمي

در برابـر ايـن    .)90-95: 1357 پيمـاني، ( اموال غيرمنقول از طريق دادگاه قابل جبران است
هاي مالي غير قابل جبران است، ماننـد آن  توان گفت كه اوالً برخي از خسارتها مياستدالل

همـين طـور اسـت وقتـي     . كه اگر سارقين دستگير نشوند شخص به مال خود نخواهد رسيد
و ثانياً در برخي موارد حفظ جان بستگي به مال دارد . شودتابلويي منحصر به فرد تخريب مي

در واقع نبايد دو مسئله وجود حق و ميزان . توان گفت هميشه شرط تناسب مفقود استنمي
همچنين برخي خطرهاي نسبت به اموال غيرمنقول، مانند تخريـب   .آن را با هم مخلوط كرد

سوزي، بسيار شديدتر از خطرهاي اموال منقول است؛ چـون  يك خانه با مواد منفجره و آتش
با اين حال، بيشتر قوانين مترقي دنيا دفاع از مال . شوندبه كلي نابود ميدر اين حالت اموال 

حقوق فرانسه نيز كه تا مدت ها در پذيرش اين امر شك داشـت و بسـياري از   . اندرا پذيرفته
 1934حقوقدانان اين كشور مخالف آن بودند؛ سرانجام به صورت رسمي در اصـالحات سـال   

قانون ما نيز دفاع از مال به طور مطلق به كار رفته است و ميـان  در . دفاع از اموال را پذيرفت
  . دفاع از مال با ديگر اموري كه دفاع از آنها جايز است، تفاوتي وجود ندارد
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افراد نتواننـد در مقابـل    هايي كه ايجاب ميهمان داليل و مصلحت اما به نظر نگارندگان

نمايد كـه مـال را نيـز    ع نمايند، ايجاب ميمأمورين انتظامي نسبت به ضرب يا آزادي تن دفا
اساس و مبناي اين محدوديت نيز همان كم اهميت بودن مـورد تجـاوز و   . جزو آن ها بدانيم

كم اهميت بودن از اين نظر كه . خطرناك بودن اعطاي اجازه مقابله با اين مأمورين مي باشد
انجـام وظيفـه، داراي چنـان     تجاوزات به مال، آن هم از جانب پليس و باز آن هم بـه هنگـام  

خطري نيست كه اقدام به دفاع فوري را از جانب شخصي كه مالش مورد تجاوز قـرار گرفتـه   
چه فرض بر اين است اين قبيل مأمورين كه خود ضامن حفـظ امنيـت و   . است ايجاب نمايد

از كنند و اگـرهم  آسايش عمومي و نماد قانون و نظم هستند ، به چنين تعرضي مبادرت نمي
اي به اموال مردم وارد شود، در جهت اجراي قانون يا اجراي امـر آمـر   نتيجه عمل آنان لطمه

خطرناك بودن نيز از اين جهت كـه اگـر قـرار    . قانوني بوده است كه مقابله با آن مجاز نيست
باشد به افراد عادي اجازه مقابله با اين مأمورين در هر شـرايط و موضـوعي داده شـود، افـراد     

گردند و براي مقابله اي متوسل ميكند، به هر بهانهر در مواقعي كه منافعشان ايجاب ميمزبو
با مأمورين و دفع تعرض، مانع انجام وظايف آنها شده و از اين جهت به تأثير و اعتبار اين قوا 

توان مال را داري ارزش بيشتري نسـبت بـه   از طرف ديگر نمي. لطمه بزرگي وارد خواهد شد
آزادي تن دانست؛ به خصوص آن كه در اين موارد نيـز چـون تضـييع كننـده مـال       ضرب يا

پليس است كه به آنها دسترسي وجود دارد؛ امكان جبران خسارات وارده نيـز وجـود خواهـد    
داشت و با توجه به اهميت وظايفشان، تناسب الزم نيز ميان تعرض صورت گرفته بـه مـال و   

در هر حال نظر مخالف با اين عقيده نيز قابل تأمـل  .اشتمقاومت در برابر آن وجود نخواهد د
  .است

  
  نتيجه گيري. 3

از يك سو، حفظ نظم عمومي و امنيت خاطر مردم در گرو اقتدار پليس است و از ديگر سـو،  
همين افراد اگر از حدود وظايف خود خارج شوند، چه بسا حقوق مردم با خطر جدي مواجـه  

يكي از اين دو بر ديگـري تـرجيح دارد، بلكـه ايـن نيروهـاي       توان گفتاز اين رو، نمي. شود
پس . پليس هستند كه بايد بر مدار قانون كه همان حفظ حقوق شهروندان است گام بردارند

حفظ حقوق شهروندي و حفظ مصالح كشور در عرض يكديگر بوده و نسبت بـه هـم برتـري    
دقيق و صحيح وظايف قـانوني خـود   اعضاي پليس بايد تالش و دقت الزم را در انجام . ندارند

به عمل آورند تا اوالً، در اثر سستي و مسامحه آنها، نظم جامعه گسـيخته نگـردد و ثانيـاً، بـا     
ها و آبرو و اعتبار افراد تضييع توجهي آنها به قوانين، حقوق و آزاديمورد و بيگيري بيسخت
  . نگردد
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ناموجه انجام شود و تجويز آن در برابـر  دفاع مشروع بايد در برابر يك حمله غيرقانوني و 
اي كـه عمـل   گونـه پليس نيز هنگامي ميسر است كه آنها از دايره قانون خارج شده باشند؛ به

ضابطه تشخيص اين مسئله نيز استناد به قـراين و  . آنها را ديگر نتوان موجه و قانوني دانست
سـت كـه خـروج از دايـره قـانون      ، بهترين نظريـه آن ا به عقيده نگارندگان. ادله معقول است

توسط اين مأمورين، خروجي آشكار و بين باشد تا در عمل مشكالت چنداني به وجود نياورد؛ 
زيرا اگر اجازه دهيم هركس مدعي خروج ضابط از حدود وظـايفش گـردد، بتوانـد عليـه وي     

ي و اقدام نمايد؛ مثل اين است كه تشـخيص عاميانـه و اجمـالي افـراد را بـر تشـخيص علمـ       
استدالل محاكم ترجيح دهيم و اگر چنين باشد كليه اقدامات روزانه قواي عمومي دولت فلج 

در حقوق فرانسه نيز مشابه چنين ديدگاهي پذيرفته شده اسـت؛ زيـرا قانونگـذار    . خواهد شد
اين كشور محدوديت خاصي قايل نشده بلكه قضاوت را بر عهده رويه قضايي نهاده اسـت كـه   

هنگامي كه خروج از وظيفه به صورت آشكارا و قابل تشخيص بـراي هـر فـرد    طبق آن، تنها 
  .باشد طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت

هر چند با توجه به نوع و ماهيت وظايف و اختيارات پليس در رابطه با حقوق اشـخاص و  
-تفاوت آن با ساير مأمورين، مقيد نمودن موضوعات قابل دفاع تا حدودي منطقي به نظر مي

رسد؛ ولي فلسفه اين تحديد و مقايسه ميان ضرب، آزادي تن و مال، اثبات كننـده آن اسـت   
امري كه تا قبل از تصـويب قـانون    .كه اين محدوديت در خصوص اموال نيز بايد جاري باشد

بـا تصـويب قـانون جديـد مجـازات       .پذيرفته شده بود 1375مصوب  بخش تعزيرات مجازات
ديدگاه بهتري كه قانونگـذار  اما  .ييري در اين موضع ايجاد نشدنيز تغ 1392اسالمي در سال 

تواند با اقتباس از نظام حقوقي كشور فرانسه در اصالحات احتمالي قـانون مـد نظـر قـرار     مي
دهد، عدم محدوديت در موضوعات قابل دفاع و در مقابل، حاكم نمودن ضابطه خروج آشـكار  

  .شدبااز وظايف براي دفاع در برابر پليس مي
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