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 أواًل: أداء الواجب
 علتتأ ا ما مالم تت  1393( استتن  111 ( دتتن نتت)نلن مااتلاتت)ا مااقمنتت  قنتتم 33نصتتا مادتت)       

 .((ال  قيد  إذم لنع مافال ني)دً) بلم   يفقضه مات)نلن  ))ا)اتلل: 
إذم لنتتتع مافاتتتل دتتتن ال  قيدتتت  ))لن نفستتته  تتتت  نصتتتا علتتتأ م  تتت : ( دتتتن ماتتتت)ن44إدتتت) مادتتت)       

 ال شخص دكلف بخ د  ع)د     ماح)الا ما )اي : دلظف
ماتتتلمنين اتته ماتتتلمنين ال اع تتت  إن إ تتقما  دتتن   نفيتتذًم ادتت) ادتتقا اتته افاتتلإذم نتت)م استتند  نيتت   الاًل:

 مخ ص)صه
ال اع تت  ان ط)ع ته ث)نيً): إذم لنع مافال دنه  نفيذًم ألدق ص) ق إايه دن قئيس     عليه ط)ع ه 

 .((لم اه عليه
ألدتتق   نفتتذمً ن مأل اتت)ل ما تت  يتتأدق باتت) ماتتت)نلن دا)شتتق  ال  تت م أاتتننحتت  ل أسيستتً) علتتأ دتت)  تتت م    

بإص مق ذاك مألدق  ا بق ا ا)ل دا)ح ، ل كدن سب   ص) ق دن ماسلط  مادخ ص  مادخلا  ن)نلن)ً 
إا)ح  مأل ا)ل ما   يأدق با) مات)نلن    مانص مات)نلن  ذم ه،  دن غيق مادنطت  ان يأدق مات)نلن 

ح  م  د)عيتتت  افاتتتل داتتتين، ثتتتم ي قدتتته ااتتت  ذاتتتك،  تتتإذم قا  مادشتتتقع ضتتتقلق  ما تتت خل قع)يتتت  ادصتتتل
ب اطيل نص ما  قيم ل بقيق ماخقلج عليه    ح)ا  داين ،  إن ذاتك يانت  إا)ح ته ضتدن ماشتقل  

 ما   ح  ه) مات)نلن.
يتأدق ماطبيت  ا)اكشتف عتن اض دتقي دات ض  تم دتثًن ن ت  ان نت)نلن ماصتح   ومن أمثمةة للة    

ا قيدت  إ شت)ا ستق مادانت ، لكتذاك مألدتق ا)انستا   دق كات)ً  مك ش) ه،  تإن نت)م ماطبيت  بتذاك  تن يات   
ا نفيذ المدق ماسلط  مادخ ص   ضت)ا  ماشتقط  ماتضت)ئي  مادكلتف ب نفيتذ ادتق ات)اتاي صت) ق عتن 

لاكتتن يشتت ق   تت  هتتذ  مألحتتلمل  . قيدتت  مالع تت ما علتتأ ماحقيتت)اا ن)ضتت  ما حتيتتي ال يا بتتق دق كاتت)ً 
دتتتن استتتا)  مأا)حتتت  ان  كتتتلن إدتتت) بتتتنص ماتتتت)نلن ذم تتته ال صتتت) ق  عتتتن ستتتلط   ح تتتأ  كتتتلن ستتتبا)ً 

دثتل صتف   دخ ص  بإص مق ، كد) يش ق      نفيذ هتذ  مأللمدتق ان  حدتل ماصتف  مادطللات  ن)نلنت)ً 
 لصف  مادلظف لغيقه).   مادث)ل ماد ت م، ماطبي ، لصف  ض)ا  ماشقط  ماتض)ئي  



تت     ماتتذض يتتتلم اتته ليا بتتتق ا ما اللم تت  يكتتلن  تت  حتتت)ا ين   تتأن عدتتتل مادلظتتف )  تتت م ضتتًن عد 
 -لهد):
اادتل يت خل ضتدن مخ ص)صته ال إذم ن)م مادلظف ال مادكلتف بخ دت  ع)دت  استند  نيت   -1

 اع ت  اأن هذم ماادل دن مخ ص)صه.
إذم نتتت)م مادلظتتتف ال مادكلتتتف بخ دتتت  ع)دتتت  استتتند  نيتتت   نفيتتتذًم ألدتتتق قئتتتيس   تتت  عليتتته   -2

  ه لم اه.ط)ع ه ال اع ت  اأن ط)ع
 -   عدل مادلظف شقل  دح      دثل    م   :لعلأ اس)س د)  ت م يش ق  

 .إن يكلن حسن ماني  ليتلم ا)اادل ل تً) الد ق  ماا) ض األدلق 
  ما ثبا دن ماادل لم خ)ذ ماحيط  لماحتذق مانمدتين، اض ما ثبتا دتن ماستللك ماتذض يتتلم اته

 لي   ان يكلن مالع ت)  دبن  علأ اسا)  داتلا . ،لمالع ت)  ادشقلعي ه
  احستتن مانيتت  لمالع تتت)  ادشتتقلعي  مافاتتل لم ختت)ذ يتتتع علتتأ عتت) ي مادلظتتف عتت ا مأثاتت)ا

  . مأثا)اطقق  ك)  مس خ مم  مأثا)الم   ماحيط  لماحذق ليدكن    سبيل 
 ثانيًا: استعمال الحق

ان  كتتلن لستتيل  مستت اد)ل هتتذم هتتل مادصتتلح  ما تت  يحدياتت) ماتتت)نلن، مألدتتق ماتتذض ي طلتت   ماحتتي   
 .ماحي دشقلع 

مادا ل علتأ م  ت :  1393( اسن  111( دن ن)نلن مااتلا)ا مااقمن  قنم  41نصا ماد)       
 :ال  قيد  إذم لنع مافال مس اد)اًل احي دتقق ادت ضأ مات)نلن ليا بق مس اد)اًل الحي ))

 أ يتت  ماتتملج مل  تته ل أ يتت  م اتت)ا لمادالدتتين لدتتن  تت  حكداتتم دتتن مأللال  ماتصتتق  تت    -1
 ح ل  د) هل دتقق شقعً) ال ن)نلنً) ال عق ً).

بقضتتت)ا مادتتتقيي ال ددثلتتته  ا قيتتتاعدليتتت)ا ما قمحتتت  لمااتتتنج علتتتأ اصتتتلل مافتتتن د تتتأ  -2
 اغيق قض)ا اياد)    ماح)الا ماا) ل . ا قياماشقع  ال 

 ماقي)ضي  د أ ك)نا نلمع  مالا  ن  قلعيا. مألاا)  اثن)ا تع ماانف ما    )لاعد -3
   .(( ماانف ما    تع علأ دن مق ك   ن)ي  ال  نح  دشال   اتص  ضاطه اعد)ل -4

ماحت)الا ما ت  يكتتلن  يات) مافاتل مادق كتت  نت  لنتع مستت اد)اًل احتي ختت)ص  )ست اد)ل ماحتتيا ليتصت  
 يتقق  مات)نلن ادق كاه ليش ق  ا حتي ذاك: 

  يكون الحق موجوداً  أن 
ألبنته  مأل ليادتل علتأ حد)ي ات)، ك أ يت   با) مات)نلن عن  ل ل  دصلح  يا قف لي حتي ذاك    

، ادصلح  مالبن لمألستق   ضتًن عتن ماد  دتع، لمااتنج ماطبت  ادصتلح  مادتقيي لايضتً) ماد  دتع
 .كد) يدكن ان يكلن مااقف ماس)ئ     ما لا  ،لدسأا  ل ل  ماحي ن  يكلن دق اه مات)نلن 

 



  أن تكون وسيمة استعمال الحق مشروعة 
 :ومثةةال للةة  ،ل تت  ماحتت ل  ماداتلاتت  الستت اد)اه ارتكةةب اللعةةس بحسةةن نيةةة ل كتتلن كتتذاك إذم    

اض ان  ،دن) ستته ي تت  ان يكتتلن ه  تته دتتن ذاتتك ماداتت)قم  ماقي)ضتتي  ماد تتق  يضتتق   مادنكتتم ماتتذض
، إدت) إذم كت)ن مادنكتم يات ف إاتأ غ)يت  ستيئ  ايستا قي)ضتي   ان ئتذ يكتلن حستن مانيت  عنت  ضتق ه
 ي  ق   اله دن مادشقلعي .

  ت    الي بت:  إما من حيث التزام حدود الحق   
 دت صتق  علتأ ماتملج  كتلن دد)قست ه كحتي ما أ يت  ماتذض :الشخص الةل  يسةتعمس الحةق -1

، لدتن ثتتم ال ي تتلم اغيتتقهم ا)انستتا  البنته، لمادالتتم ا)انستتا  اطناتتها)انستا  امل  تته، لمأل  
 .مس اد)اه

  )ا أ ي  دثًن دشقل  ا)اضق  ماخفيف  ت  لهكذم. جسامة اللعس: -2
 تطبيقات استعمال الحق

( دتن نت)نلن مااتلات)ا مااقمنت  41  ذكقن)هت)  يدت)  تت م بتنص مادت)   إن  طبيت)ا مست اد)ل ماحتي  
 لدنا):  مادا ل 1393( اسن  111قنم  
 حق التأديب -1
ل  دثل ماال  دن دد)قس  حتي ما أ يت   ت   تت يق مادشتقع ادصتلح  مألستق  لدصتلح  ماد  دتع،    

للك ماتذض ي فتي دتع دصتلح  مألستق  كد) ان ماغ)ي  دنه ه   اذي  دن يخضع اه لحدلته علتأ ماست
، ضتتدن شتتقل  لحتت ل  داينتت  ال امل تت  لمأللال  ماصتتغ)قم مهتت ذم ماحتتيماخ)ضتتاين ااتتل  ماد  دتتع،ل 

 .يدكن   )لمه)
 حق ممارسة األعمال الطبية -2
غتتقي عن تته، ل تت  ا  ياتت ف إاتتأ كشتتف ماالتت   تت  مادتتقيي نشتت) :ماادتتل ماطبتت  عاتت)ق  عتتن   

سبيل ذاك ن  ياط  ماطبي  الدقيي دلم  ي ن)لاات) ال ي تقض اته عدليت   قمحيت ،  اتل  ت  مألصتل 
يدتتس ا)ا ستتم، لاكتتن  التته هتتذم ال يق تتت  إاتتأ دق اتت  مااتت لمن ألن غقضتته ماشتتف)ا، ليشتت ق  أا)حتت  

 :م  ي ماادل ماطب   لم ق ماشقل  
   ماط .ان يحدل ماطبي   قخيص ن)نلن  ادد)قس  دان -
 قض) مادقيي ا)اانج لاأض لسيل  يس ادلا) ماطبي  اذما ماغقي. -
  لايس أله مف علدي  ك)ا  )ق . ،إ قما ماادل ماطب  اغقي ماانج -
نقينتت  ن)طاتت  علتتأ خطتتأ ماطبيتت ،  تتت   ادتت) ا)انستتا  األخطتت)ا ماطبيتت ،  تتإن  شتتل مااتتنج ال ياتت      

 تإن ستللك  لدتن ثتميفشل ماانج علأ ماقغم دن ما ممم ماطبي  ا)ألصلل لماتلمع  ماالدي  الانج، 
لاتتل ستت)اا ح)اتت  مادتتقيي، ادتت) إذم ثبتتا ل تتل  خطتتأ دانتت   تتإن ماطبيتت   ماطبيتت  يا بتتق دشتتقلع)ً 

  يسأل دسؤلاي  غيق عد ي .



 لعاب الرياضية متى كانت قواعد المعب قد روعيتأعمال العنف التي تقع أثناء األ  -3
ن) سته عدت م دثتل قي)ضت   ف قي ااي مألاا)  ماقي)ضتي  ان يتتلم مادنت) س ا)ادست)س ب ستم د   

مادص)قع  لما ي ل لماك)قم يه، ل   هذ  مألاات)  ال  تتلم مادستؤلاي  ما ممئيت  ألن نتلمنين مادنكد  ل 
مالا ممم اتلمع  مالاا ، لي ق   علأ ذاك خقلج مافال دن ماقي)ض   بيح مادس)س ا)ا سم    ح ل  

 نط)ق ما  قيم.
 :م  ي دن  لم ق ماشقل   لاك    لم ق مأا)ح     مأل ا)ل ماقي)ضي  ال ب   

 .ان  كلن مالاا  دا قف با) ن)نلن)ً  -
 اثن)ا مادن) س  لايس خ)ق ا). مق كباان  كلن ا ا)ل ماانف ن   -
 ئل عن ا ا)اه.س   نلمع  مالاا ،  إن   )لمه) د اد م   ان يل مم مانع  ح ل  -

 أعمال العنف التي تقع عمى من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه.   -4
 ال ب  دن  حتي ماشقل  م  ي :لا حتي سب  مأا)ح     هذم مافقي    
 .ان  كلن  قيد  ماد قم مادقم  ماتاي عليه دن نبيل ما ن)ي)ا ال ما نح -
 يكلن ماد قم د لاسً)    ما ن)ي  ال ما نح .ان  -
لاتيس انن تت)م ال ماثتأق  ،هتل ماتتاي عليته تص  دن مست اد)ل ماانتف دتع ما ت)ن ان يكلن ما -

 دنه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الدفاع الشرعي: السادسةالمحاضرة 
 ()ساعتين 23/3/2020 االثنين

( دتتن نتت)نلن مااتلاتت)ا مااقمنتت  د ضتتدن  ماشتتقل  مالم تت   لم قهتت) اتيتت)م ح)اتت  42 تت)اا مادتت)      
احي ما  )ع  لنع مافال مس اد)الً  إنال  قيد   )): ا)اتللما  )ع ماشقع  كسب  دن اسا)  مأا)ح  

  :م  ي  لم قا ماشقل   إذمماشقع  ليل   هذم ماحي 

مع تتت  نيتت)م هتتذم  العلتتأ مادتت)ل  اللم تته مادتت م ع خطتتق حتت)ل دتتن  قيدتت  علتتأ ماتتنفس  إذم -1
 ماخطق لك)ن مع ت)   دبني) علأ اسا)  داتلا .

 ماسلط)ا ماا)د  ال ت)ا هذم ماخطق    مالنا مادن)س . إاأي اذق عليه مالا  )ا  ان -2
يكتتلن  اناحتي ال يكتلن اد)دته لستيل  اختق  ات  ع هتذم ماخطتق. ليست لض  ت  نيت)م هتذم م ان -3

 .((د)اه النفس ماغيق  إاأدل ا)  الد)اه  النفس ماد م ع  إاأما ا ي     ماخطق دل ا) 

مأللل دناد) ي التي ات)اخطق مادتقم   ،ماشقل  دننلعين  هن)ك ل أسيسً) علأ د)  ت م ننح  إن   
 .لماث)ن  ي الي افال ما  )ع لهل د) سنبينه  ا)ع)ً  ،ق   لما  )ع عنه

 لمتعمقة بالخطرالشروط ا -1

 :ال  )ع ماشقع  له  يكلن دحنً  انأل ل  م  ي ماخطق مالمنع ماشقل     ي لم ق  إنيش ق    

د  سلما ك)نا هذ  لمادتصل  ا)اخطق هن) هل خطق مالع  ما مان) ج عن  قي :يوجد خطر أن –أ 
اغيتتتق .  )اتتت  )ع  الا)ادتتت م ع نفستتته  ادقهتتت)اتتتأ مادتتت)ل لستتتلما  التتتي إ الاتتتأ ماتتتنفس إما قيدتتت  دل اتتت  

 الحقي ته  الستند ه ماب نيت   الماشقع   )ئم ض  خطق مالع  ما ماذض يل ه نحل حي)  ماشخص 
 ال) منتتته  تتت)ئم ايضتتً) ضتتت  خطتتتق مالع تت ما ماتتتذض يل تتته ضتت  مادلكيتتت  ا)استتتقن  دتتك ،شتتق ه لعقضتتته

 إذ نص علأ م  ت : لاشكل لمضحمن ا)ك حقد  مادسكن، لمانص    ذاك صقيح كل  الماحقيي 
لماابتق  بلصتف مافاتل لاتيس ادستؤلاي   )علته. ، ((... علتأ مادت)ل ال... دن  قيدت  علتأ ماتنفس ))

يكتتلن  انيكتتلن  قيدتت   تت  ماتتت)نلن لاتتيس اشتتق   انطلتت   تت  مافاتتل ماتتذض يبتتقق ماتت  )ع  كتتل دتت) ي  
د) مم مافال ماذض يق كاه  ،عنه. ك)ا  )ع  )ئم ض  ماصغيق لماد نلن لمادكق   ن)ئي)ً   )عله دسؤلالً 

  قيد .

  لم ق ضقلق  آني  ال  )ع احيث ال  انلمادتصل  ا)اخطق ماح)ل هل  :يكون الخطر حاالً  أن – ب
 تن  لايس حت)الً  ك)ن ماخطق دس تانً  إذما)ق ك)   قيد . دد) يان  منه  إالماخطق هذم يدكن ص  

يت دكن   مق ك)  مافال مادحظلق  ما قيدت ( الن ماشتخص  ت  هتذ  ماح)ات  مألخيتق  إاأي لم مال لا 



ك)ن مالع  ما ن  لنع ا)افال  )نه ال ياتأ دحل الت  )ع  إذم اد). مادخ ص  ان يطل  حد)ي  ماسلط 
 انليخضتتع عن ئتتذ الاتتت) . لنتت  يحصتتل  قمً أثتت ال  تت)ن  اتتل ماد نتت  عليتته يصتتاح من ت)دتت)ً  لدتتن ثتتم

دت) اتم يكتن  ا)ااص  ل   هذ  ماح)ا  يا بق كل دناد) دا  ي)ً  الي ا) ل شخص)ن ماضق  ا)ألي ض 
 ت  مع  مئته عن ئتذ ي تلم مات  )ع ضت  . لدتع ذاتك  )ادستأا  ايستا باتذ  ما ق ت  دتن  ماا) ئ دس دقمً 
نتتت   تتت ق  تتت  ااتتتي ماحتتت)الا دناتتت) ما فقنتتت  كدتتت) اتتتل  دكتتتن اتتتص دتتتن مالستتت ينا علتتتأ  إذماستتتالا . 

يست ادل ماتتل  ادناته دتن مافتقمق  انغيتق   اتل ي تلم اته  اللن)ا لاات ه) من اته إايته صت)حبا) مادسق 
حي ما  )ع    هذ  ماح)ا  دتبتلل  إن قيد  ماسقن  ن   دا؟ يق  مافته ما ن)ئ  ماس)ئ   إنبا) دع 

 إدت)عدل ماد م ع يصاح دن ا)  مالح ي)ط)ا مانمد  التاي علأ ماد تقم.  إنلن)ئم علأ مع ا)ق 
كت)ن ماستت)قق نت  هتتق  ا)ادستتقلن)ا ثتم  دكتتن ماد نت  عليتته دتتن داق  ته ل تت   عنته لل تت    تتن  إذم

ذاتتتك دتتتن مخ صتتت)ص ماستتتلط   اصتتتاحيستتت ادل ماتتتتل  داتتته الستتت ق م  دستتقلن) ه حيتتتث  اني تتلم اتتته 
ماتض)ئي . لال ي لم مس اد)ل ماتل     ح)ا   قمئم ماس  لماتذف الن ماتتل  اات  لنتلع  تقمئم ماست  

كتت)ن دتتن شتتأنا) دنتتع  إذم، حستت  قاينتت)، إاياتت)لدتتع ذاتتك  )نتته ي تتلم مالا  تت)ا   بتتق من ت)دتت)ً لماتتتذف  ا
كتت)ن لشتتيك ماحلتتلل  إذم الً . ليا بتتق ماخطتتق حتت)مق اتتأنلمل ماستت  لماشتت م لماتتتذفما تت)ن  دتتن مالستت دق 

 .ايض)ً 

ال د تق   حتيتيت)ً  يكتلن خطتقمً  ان   ماخطق ماذض يبيح ما  )ع ماشقع   لمألصل :الخطر الوهمي  
 لهم. لدع ذاك  ت  يتلم خطق لهدت  ي خيلته ماشتخص ليستيطق علتأ حلمسته لي الته  ت   الظن 

د)  ال مادشقع مااقمنت   لحسن)ً  خطق ح)ل ال دح)ا . ل   هذ  ماح)ا ، اد)م اأنهح)ا  مع ت)   )مم 
مع تتت  نيتت)م هتتذم ماخطتتق لكتت)ن  ال... )): نتت)لستت)ا  بتتنص صتتقيح حيتتث عنتت د) بتتا  تت  ادتتق هتتذ  ماد

 .((علأ اسا)  داتلا  مع ت)   دبني)ً 

 :يكون الخطر غير مشروع أن -جة 

صتت) ق  ادتق إاتأ الحتتي  إاتأيكتتلن مالع ت ما مادحتتي الخطتتق ال يست ن   اني طلت  هتذم ماشتق      
 عتن العتن ستلط   الدن ماتت)نلن، ذاتك الن مافاتل ماتذض يصت ق عتن مست اد)ل حتي  الدن سلط  

 إاتأمألدتق ماتذض يتؤ ض  ،دت)ل العلتأ نفتس  ح تأ لاتل  ضتدن خطتقمً  دا)حت)ً  مات)نلن يكلن دشتقلع)ً 
نيت)م ماطبيت   النيت)م مأل  ب أ يت  مبنته  نإمن ف)ا صف  مأا)حت  عتن  اتل مات  )ع ددت) ي ق ت  عليته 

ماتتاي عليته  بإاتت)ا ادتقنيت)م ماشتقط  ات)اتاي علتأ دت ام صت) ق احتته  العدليت   قمحيت   بإ قما
ال ي تتتلم ماتتت  )ع  لدتتتن ثتتتم ،دشتتتقلع)ً  دا)حتتت)ً  ن  اتتت  دخ صتتت  ال يكتتتلن  قيدتتت  بتتتل يا بتتتق عدتتتنً دتتت

.  لتتل شتتقعي)ً  ال يا بتتق   )عتت)ً  لدتتن ثتتم  )هتته، لمن حصتتل  تت)ن هتتذم ماتت  )ع ال يأختتذ صتتف  مأا)حتت  
مالص علأ ماح)قس قص)ص  ن ل ته  ت)ن   أطليدن دنمل التاي عليه  خ)ق )ً  عت  ماشقط  اص)ً 



عن  قيد  ن ل عد  لال يتبل دنه منه ك)ن  ت  ح)ات    ت)ع شتقع  عتن حقي ته  دسؤلالً مالص يا بق 
 احكم مات)نلن ماذض يأدق  ا)اتاي علأ ماد قم ماد لاس ا)ا قيد . الن عدل ماح)قس ك)ن دشقلع)ً 

 الشروط المتعمقة بلعس الدفاع -2

 :ما قدي ي لم ق     ال ما  )ع ماشقط)ن ما )اي)ن اك   ق ع عنه ماصف   انيش ق    

 :يكون ضرورياً  أن –أ 

حيتث يكتلن  إال إايات)ال يل تأ  اني ت   لدتن ثتم، مألصتلما قيد  الت  )ع مست ثن)ا دتن  إا)ح  إن   
لستيل  اختق   د)دتهاال يكتلن  ان )). لنت  عبتق عتن ذاتك ماتت)نلن اتلاته : دنع ما ا ض اغيقه) دد نا)ً 

اتت  ع هتتذم ماخطتتق ددتت) ي ق تت  عليتته منتته ال ي تتلم ماتت  )ع د تتأ دتت) كتت)ن اتت   مادا تت ض عليتته لستتيل  
 مالح د)ا اد)نع.  الماسلط   إاأاخق  ا  ع ماخطق غيق ما قيد  ك)الا  )ا 

 يكون بالقدر الالزم لصد االعتداء  أن –ب 

   مقي شخص   خلا مادلمش  دثنً   إذممادتصل  ا)ا  )ع هل ق  مالع  ما لايس مالن ت)م.  إن  
ند)يخق ا) منا)ل علأ قمعيا) ا)اضق   ن يكلن ح)ا    )ع  اندن  ل  الً  ، لي ت  يكلن دا ت ي)ً  لم 
  حت    اكثتق كلن مأل ا)ل مادق كا  ال  )ع د ن)سا  دتع ا ات)ل ما ات ض لخطلق ات) احيتث ال  كتلن  ان

مشتت  دتتن ماضتتقق مادح دتتل دتتن ماخطتتق ماد)ثتتل.  دتتن  دتتن خطتتق مالع تت ما لال  ستتب  مال تته ضتتققمً 
قص)ص   ت   بإطنقيص  هذم ماخطق ا)الع  ما  انا)اصفع علأ مال ه ال ي لم اه  يكلن دا  مً 

ي  ع هتذم  اناخطق مالع  ما علأ د)ل ضئيل ماتيد  ال يحي اه  دلضع ن) ل، لدن يكلن داقض)ً 
اتت  )ع  تت  ماحتيتتت  دستتأا  دلضتتلعي    التتي . لدستت)ا  ما ن)ستت  بتتين  اتتل مالع تت ما م)ات تتلماخطتتق ا

ح)اتت  مادتت م ع دتتن حيتتث  نستته لستتنه  الظتتقلف دقمعيتت)ً  ل تتت)ً  ا)النتت)ئع يفصتتل  ياتت) ن)ضتت  مادلضتتلع
اته عنت د) لم ته خطتق مالع ت ما لغيقهت) ل  تع ماخطتق ا)ات تل  اح)طتالشخصي ه لمادناس)ا ما ت  

    ماح)الا ما   نص عليا) مات)نلن. إال ايس  )ئممً 

 الدفاع الشرعيقيود 
ماداتتت ل علتتتأ  1393( استتتن  111دتتتن نتتت)نلن مااتلاتت)ا مااقمنتتت  قنتتتم   (49نصتتا مادتتت)        

 نفيتتذًم اثنتت)ا ني)دتته اادتتل  ال يبتتيح حتتي ماتت  )ع ماشتتقع  دت)لدتت  احتت  ا تتقم  ماستتلط  ماا)دتت  ))م  تت : 
 ينشتأ عتن  التهان ، إذم كت)ن حستن مانيت ، إال إذم خيتف لال  خطأ حت ل  لظيف ته الم ا)ا لظيف ه

 .((لك)ن ااذم ما خلف سب  داتلل دلا ال  قمح ا)اغ 



ال  ماشقع  عتن ماتنفس حي ما  )ع ))دن مات)نلن نفسه  ت  نصا علأ م   :  (43اد) ماد)       
   :م ا قي  اه   ع اح  مألدلق ما )ايإال إذ يبيح مات ل عد مً 

 ااذم ما خلف اسا)  داتلا .  ال ي خلف ان يح ث دنه مادلا ال  قمح ا)اغ ، إذم ك)ن -1
 دلمنا  مدقا  لماللمط  با) ال بذكق كقهً). -2
 .((خطف إنس)ن  -3

عتن مادت)ل ال يبتيح  حتي مات  )ع ماشتقع  )): ( دن مات)نلن ايضً) علتأ م  ت 44 كد) نصا ماد)   
 إال إذم اقي  اه   ع مألدلق ما )اي : مات ل عد مً 

 ماحقيي عد ًم. -1
  ن)ي)ا ماسقن . -2
    دنمل دسكلن ال    اح  دلحت) ه. ما خلل اينً  -3
 .(( ال ي خلف عنه مادلا ال  قمح ا)اغ  إذم ك)ن ااذم ما خلف اسا)  داتلا  -4

 -ل أسيسً) علأ د)  ت م  أن نيل  ما  )ع ماشقع    دثل    م   :
 أفراد السمطة العامة ضد الشرعي الدفاع امتناع  :أوالً 
 حستن دتع لظيف ته لم ات)ا علتأ بنت)ا اتأدق ني)دته اثنت)ا ا تقم  ماستلط  ماا)دت  دت)لد   ن ي لم   
 ا)اغ   قلح ال دلاه ا ا)ا عن أينش ان خيف إذم إال لظيف ه ح ل  مادأدلق هذم  خطأ لال ماني 
 يا بق لظيف ه ح ل     يكلن  حيند) ق ل ماسلط  ماا)د  .  ادلداتللً) سبا خلف ما اكاذ لك)ن

 نطت)ق عتن ختقج إذم لاكتن حقي ته  تيت  يقيت  انته اح ت  دت)لد ته ي تلم ال ثتم لدتن دشتقلع)ً 
 .دت)لد ه ل  لم دشقلع غيق يغ ل  اله  إن مخ ص)صه

  الدفاع حق قوة عمى القيد : ثانياً 
 د) مدتا عليته مالمنع ما ا ض اق  يلمم د) ماتل  دن يس ادل ان ماشقع  ما  )ع ح)ا     الد م ع   

  لتم ماادت  مات تل شتأن  ت  ذاتك  ت  مادت م ع حتي نت  مادشقع مااقمن  ان علأ د لم ق  ما  )ع شقل 
 ماحصتق ستبيل علتأمادشتقع  ذكقهت) دحت    حت)الا  ت  إال ما ات ض ات  ع كلستيل  إايته مالا  ت)ا ياح

 لما   ملضحن)ه)  يد)  ت م له : (44ل 43   ماد)    
 : داتلات  استا)  ما ختلف ااتذم كت)ن إذم ا)اغ   قلح ال مادلا دنه يح ث ان ي خلف  ال : والً ا

 يصت)  ال دنته مادتلا ين)اته ان ليخشتأ مع ت ما خطتق إاتأ مأنست)ن ي اتقي ان ماد صتلق دتن
 عليته دس سته يشتاق اات ل  تل   اتل كدت) مات تل ا)ست اد)ل إال   اته دتن  مً ب ت ي ت  لال ا)اغت  ب تقمح
  قمح ال مادلا دنه يح ث ان شأنه دن مافال ك)ن إذم د) ل ت يق لن له مان)ق بإطنق هل  يساته
 ا تت يق ا)انستا  لكتذاك ظتقلف دتن ا)ادت م ع يحتي  كت)ن دت) ل تي  تت ق  مادحكدت  إاتأ ياتل  ا)اغت 



 شتأنا) دن يكلن  ان مانص إايا) اش)ق ما   ماا)اغ  ما قمح    يش ق  لال ما خلف اسا)  داتلاي 
ال ماحي)   ا ي    . مادلا دنه يخشأ د) آخق ن  يكلن  دانأ     خلا لم 
 شنيع ماح)ا  هذ     مالع  ما  ال إن : ذكق الم   ن)ي  ال أانث دلمنا   ن)ي  يشكل  ال : ثانياً 
 لايس مالع  ما هذم دن ال خلص مات ل ح أ الد م ع مادشقع اا)ح لاذاك مااقي ي ن)لل حيث

 ماد م ع يكلن   ت  نفسه ماد م ع ض  دل ا)ً  يمااق   علأ مالع  ما خطق يكلن  ان ضقلقي)ً 
  . عليه مادا    غيق آخق شخص)ً 
 خطف مالع  ما ك)ن إذم  يد)   )ع)ً  مات ل مادشقلع اا)ح : إنس)ن خطف  ن)ي  يشكل  ال : ثالثاً 
 . كبيقمً  ال طفنً  مدقا  ال ق نً  ك)ن سلما خطفه مادقم   نس يام لال ما قيد  هذ  اخطلق  إنس)ن
  المال عن دفاعاً  القتس حاالت -ب
 إاتأ مادت)ل عتن ماشتقع  مات  )ع ح)ات   ت  مات  )ع  اتل يصتل ان مااقمنت  مااتلات)ا نت)نلن  ا ت)م  

  :م  ي  ماثنث  ماح)الا    مات ل
 مألدتق مست لمم لال ح أ ماتل  مس اد)ل مات)نلن  اا)ح حيث : عد مً  ماحقيي  ن)ي  يشكل  ال : أوالً 

 يدكتن مات تل غيتق اختق   لستيل  ل ت ا  تإذم ذاتك لدتع حقيتيما خطتق ات  ع ماادت  مات تل مق كت) 
  . مات ل إاأ مال لا  لن  مس اد)اا)  ي   مادذكلق ماخطق اق  مس اد)اا)

 ماستقن)ا هت  ماستقن  ب ن)يت)ا لمادتصتل  : ما ن)يت)ا دتن مادات ل   ماستقن)ا دتن ستقن  : ثانيةاً 
 إاتأ مال تلا ماتت)نلن  اات)ح لنت  ست ن ستنلما عشتق    ت)لم عتل  ات) ان اض دشت   اظتقف مادت قن 
 ي ق ت  ددت) ما قيدت  هتذ  اخطتلق  ماستقن   ن)يت  مق كت)  دتن  يات) ماست)قق  ادنتع   )عت)ً  مااد  مات ل
 ادنتع مات تل إاتأ مال تلا ي تلم ال  نحت  عت)   ل كتلن  دشت   اظتقف مادت قنت  غيق ماسقن  ان عليه

ت دستؤلالً  يكتلن  ا تأ  تإن مات تل دتن منتل هل اد) إند) لنلعا)  مات  )ع حتي حت ل  ا  ت)لم مق كت  )عد 
  . ماشقع 
  شيق ال ماح)ا  لهذ  : عليه ماد ن  لدف) أ  اينً  دلحت) ه اح  ال دسكلن  دنمل من ح)م : ثالثاً 
 يتص  ما مخل إن ماد م ع ي بين ان إاأ ح)   اغيق مات ل  يا) مادشقع اا)ح  ت  داين   قيد  إاأ

 سلامً  يقي  ما مخل ان علأ نقين  اينً  مادسكلن  مادن)مل  خلل دن مع بق حيث ااينا)  قيد 
 لنص   مادا  ض ني  داق   اصالا  ما  )ع ضقلقما دن يبقق  د) الت ل إن لن ق  قيد  ليتص 
 دا)ح)ً  هذم ما  )ع  ال ليكلن  مالنا هذم    مأغ)ث  صالا  دع خطق  لد   مادنمل  خلل دن
ند)  قيد  مق ك)  يتص  يكن ام ما مخل ان ثبا لال  ماد م ع يكلن  ان ماح)ا  هذ     يش ق  لم 

 ،مع ت)    بقق ماظقلف لك)نا  قيد  مق ك)  يتص  ك)ن انه ماتل  مس ادل ان لنا حتيت  دا ت مً 
    ماح)ا  هذ     يكلن   ن سلامً  يتص  يكن ام اينً  ما مخل ان يالم ك)ن مات) ل ان ثبا  إذم



 دلحت) ه اح  ال دسكلن  دنمل    ما خلل يكلن  ان ماح)ا  هذ  ا حتي لي  . شقع    )ع ح)ا 
  . اينً  حصل ن  يكلن  لان
 ال لمافن) ق ماا)د  مادحناذاك   يشدل ال لدن ثم ماخ)ص ماسكن اه  يتص  مادنمل اد)   

 لحظ)ئق لماكقمج لمادخمن  ك)اح يت  ي ااه د) كل با)  يتص  مادنمل دلحت)ا اد) ،مادس شفي)ا
  . لغيقه) ماطيلق لابقمج ماحيلمن)ا

 يكلن  ان يش ق  ال لاكن السكن مدا    يكلن  ان يكف   ن  انً  دسكلن)ً  مادنمل يكلن  ان لي     
 ما يقمن ال ماحقمس  شقط  ماد م ع يكلن  ماح)ا  هذ  ل    يه ما )ن   خلل لنا  ان سك)نه  يه
  . مادنمل ص)ح  هل ماد م ع يكلن  ان يش ق  ال ألنه مان)س دن ماد)ق  ح أ ال
 د) إاأ ل د   ماشفي غي)   ل  ما   ماف ق  له  ماظنم  يا) يخيم ما   ماف ق  اه  يقم  ماليل لاد)   
  .اتليل ماف ق اا 

 الشرعي الدفاع حق إثبات
 1393( اسن  111( دن ن)نلن مااتلا)ا مااقمن  قنم  42نص مادشقع مااقمن     ماد)        

لي ق   علأ  .((ال  قيد  إذم لنع مافال مس اد)اًل احي ما  )ع ماشقع ... ))علأ م   : مادا ل 
ال ي سأل  لايضً) دن ي خل  يه بلصفه شقيكً)    مافالذاك إا)ح  مافال ماذض يق كاه ماد م ع 

 .يش)قك اادل دا)ح ألنه  ممئي)ً 
، سلما غيق مادا  ضعن عدله ماذض يق كاه    ح ل  حته ح أ ال اص)   لال ي سأل ماد م ع   

ال  إهد)ليكلن هن)ك  اكن شق  ان ال، ام ك)ن خطأ    ما صلي  ،ك)ن ذاك اغل     ماشخص
  يكلن ماف)عل دسؤلاًل عن  قيد . لااكسه ،غيق مادا  ض إص)ا ع م مح ي)  يؤ ض إاأ 

  الشرعي الدفاعحق  تجاوز حكم
 احيث مالع  ما  ال دع د ن)سا)ً  ما  )ع  ال يكلن  ان ماشقع  ما  )ع حي  حتي شقل  دن إن  
 ن)م ماذض مافال يصاح  ت  لعن ئذ ماخطق اص  ماتل  دن ماضقلقض  ات قا) إال ماد م ع هيس ادل ال
 اكثتق نتل  يست ادل اتأن لذاك هذم ما  )ع    حته ح ل  ماد م ع ي  )لم ن  لاكن دا)ح)ً  ماد م ع اه
  ما  )ع حي ح ل    )لم صلق  اد)م نكلن  ماح)ا  هذ  ل  ، مالع  ما ادنع ما  )ع ي طلاه دد)
ات)اتلل:   ماح)ات  هتذ مادات ل علت   1393( استن  111لن  نتص نت)نلن مااتلات)ا مااقمنت  قنتم     
ذم   )لم ماد م ع عدت ًم  س لمده هذم ما  )عما  )ع ماشقع  إح مث ضقق اش  دد) ي ال يبيح حي)) لم 
ما قيد   أنه يكلن دسؤلاًل عن  ح ل  هذم ماحي ال اع ت  خطأ انه    ح)ا    )ع شقع  إهد)لال 

ند) ي لم الدحكد     هذ  ماح)ا   ما   مق كبا) ب اًل عن عتلات  ما ن)يت  ان  حكم ااتلا  ما نح  لم 
  .(( لان  حكم ااتلا  مادخ)اف  ب اًل عن عتلا  ما نح 



 هن)ك ثنث  صلق ا  )لم ما  )ع ماشقع    دثل    م   : ي ضح دن هذم مانص   
ااصت) ع) يت ،  كدت) اتل كت)ن دات  ًم ا)اضتق  مادت م ع عدت ضيكلن    ماح)ا  مأللاأ  ال   -1

 .قص)ص  بإطنق ص  هذم ماضق  
، كدت) اتل كت)ن داقضتً) اخطتق    ماح)ا  ماث)ني  يكلن ماد م ع ن  مق ك  خطأ عنت    )عته  -2

 استب  إهد)اته لعت م من ا)هتهاطفتل  مصتط مدهما هس ب قم    ح)لل دستكا) ددت) ا   إاتأ 
 . د)ا ماطفل ن ي   ذاك

انته يلم ته ح)ات  مع ت)  ماد م ع احسن نيت   ً) اس)سهيكلن  يا) ماخطق لهدي لماح)ا  ماث)اث   -3
 .دع إن ماحتيت  غيق ذاك خطق

   ح)ا  ما  )لم يا بق  قيد ، كد)  ا)اذكق إن  ال ماد م عل أسيسً) علأ د)  ت م دن ما  يق     
 يتتم الدحكدتت   ياتت)  خفيتتف مااتلاتت ، ي   تت)لم ماتت  )ع ماشتتقع  يحتتتي ح)اتت  ظق تتً) نضتت)ئيً) دخففتت)ً  إن

ااتلاتتت  ما نحتتت  بتتت اًل عتتتن ما ن)يتتت ، لااتلاتتت  مادخ)افتتت  بتتت اًل عتتتن عتلاتتت   لااتتت)  تتت  ذاتتتك ان  حكتتتم
       ما نح .

 
 
 

 


