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 من حيث القوة التي يمجأ اليها المدافع  -2

فمممدافع ان يستعمل من القوة ما يمزم لرد االعتداء , ومع ذلك قيد المشرع حق المدافع 
في شان القتل كوسيمة لدفع االعتداء اال في حاالت معينة ذكرىا عمى سبيل الحصر )م 

فال يعتبر القتل مباحًا في غير ىذه الحاالت ولو كان ىو الوسيمة ,ع ع (  44و43
الوحيدة لرد االعتداء , وال يعني ان لممدافع ان يمجأ الى القتل  في ىذه الحاالت دائمًا 
وانما حقو مطمق باستعمال القوة ولو صل الى حد القتل بشرط ان يكون صد االعتداء 

 . يقتضيو

 :نون القتل دفاعًا عن النفس هي والحاالت التي جوز فيها القا

فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة وكان لهذا التخوف اسباب  - أ
: كما لو فوجئ المعتدى عميو بعدو يشير سالحو باتجاىو فيسبقو بأطالق معقولة

النار وقتمو , وتقدير ما اذا كان الفعل من شانو ان يحدث منو الموت او الجراح 
الى المحكمة من حيث تقديره وفقًا لمظروف المحيطة بالمدافع , وال البالغة يعود 

 يشترط في الجراح البالغة ان يكون من شأنيا تيديد الحياة .
 
حيث اباح المشرع لممدافع ان يصل  او بذكر كرها: مواقعة امرأة او المواط بها-ب

لضروري وليس من اصده لفعل االعتداء حد القتل كون ىذه الحالة تمس العرض , 
ان يكون خطر االعتداء عمى العرض موجيا ضد المدافع نفسو بل من الممكن ان 

 يكون المدافع شخصا اخر غير المعتدى عميو .
 
ولخطورة ىذه الجريمة اباح القانون القتل دفاعًا , وال ييم جنس  خطف انسان: -ج

 صغير او كبير .  المراد خطفو رجال او امرأة
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 فيها القانون القتل دفاعًا عن المال : والحاالت التي اجاز

: وذلك لدفع خطر الحريق اذا لم توجد وسيمة اخرى غير القتل الحريق عمداً  - أ
 يمكن استعماليا لرد الخطر .

: وىي السرقات المقترنة بظرف مشدد وتكون عقوباتيا السجن  جنايات السرقة  - ب
جنحة سرقة يكون  فيما يتجاوز الخمس سنوات , فأن لجأ المدافع الى القتل في

 مسؤوال عما ارتكبو لتجاوز حدود الدفاع الشرعي .
 
القتل : حيث اجاز القانون  ممحقاته الدخول لياًل في منزل مسكون او احد -جـ

ممدافع ان الداخل يقصد جريمة بعينيا , فدخول بغير الحاجة الى ان يتبين ل
ويقصد جريمة , ويكون المنزل المسكون لياًل قرينة عمى ان الداخل يريد سوء 

ويكفي ان  ,ارتكاب جريمة يريد فعل الدفاع مباح ولو ثبت ان الداخل لم يكن
يكون المدافع معتقدًا ان الداخل كان يقصد ارتكاب جريمة وكانت الظروف تبرر 

 .اعتقاده 
فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة  وكان لهذا التخوف  -د

: وىذه ىي نفس الحالة االولى التي اشار اليو المشرع باباحة  اسباب معقولة
 القتل العمد دفاعًا عن النفس.

  

 اثر الدفاع الشرعي

اذا توافرت الشروط التي تطمبيا القانون لقيام حق الدفاع الشرعي ولم يخرج المدافع عن القيود التي      
جريمة وال  تترتب عميو أي مسؤولية  الن مرتكبو فرضيا القانون , كان الفعل الذي يرتكب مباحا فال يعد 

 يستعمل حقًا مقررًا بالقانون .

يساىم في عمل مباح , كما ال يسال المدافع  عن  ألنوويترتب عمى اباحة الفعل عدم مسؤولية الشريك  
قائع  عممو ولو اصاب غير المعتدي عمى شرط ان ال يقع  من المدافع  اىمال او عدم احتياط ,وتقدير  الو 

 التي يستنتج  منيا قيام  حالة الدفاع الشرعي او انتفائو  تفصل فيو محكمة الموضوع .
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 تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 ىي :الدفاع الشرعي ثالث صور  لتجاوز حدود

ىذا  كان ميددا بالضرب  بكف اليد فصد :كما لو الصورة التي يكون فيها  فعل المدافع عمدياً  -1
 االعتداء بأطالق  رصاصو .

كما لوكان المدافع معرضا لخطر  الصورة التي يكون فيها المدافع قد ارتكب خطأ عند دفاعه: -2
الو وعدم اتباىو الدىس بدراجة فحاول االبتعاد عنيا مما ادى الى اصطدامو بطفل بسبب اىم

 . مات الطفل نتيجة لذلك  ف
: كما لو شاىد المدافع شخصا يتجو نحوه في الظالم فظن انو يقصد  صورة الخطر الوهمي -3

 ضربو فضربو المدافع عمى يده فكسرىا .
ففي حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي ال يكون فعل المدافع مباحا وانما يشكل جريمة يتحقق فييا  

اذا اقتنعت المحكمة ظرفًا قضائيًا مخففًا يجيز لممحكمة تخفيف العقوبة وال يجبرىا عمى ذلك , ف
بتخفيف العقوبة يكون ليا ان تحكم بعقوبة الجنحة بدل الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدال من 

 عقوبة الجنحة 


