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قتل غيرعمد و محدوديت هاي دفاع شخصي

 

  

اين پرسش مطرح  ۱.داراي اهميت قابل مالحظه است Palmer V.Rتصميمات اميدواركننده هيئت خصوصي در 
است كه در شرايطي كه شخصي مي خواهد كس ديگري را به قتل برساند و آن شخص از نيروي خود براي دفاع 

اين نكته مهمي در ارتباط با مسئوليت  ۲.استفاده مي كند، آيا به عنوان قتل غيرعمد از آن ياد مي شود يا قتل عمد
 عدم قطعيت، خصوصاً در ارتباط با ميزان. يز مربوط مي شودپيگيري موارد دفاع شخصي است و به نكات مشخصي ن

در برخي از جوانب، تصميم . در برابر اقدام غيرقانوني مي شود، وجود داردنيرويي كه ممكن است صرف مقاومت 
تنها بخشي . گيري به مشخص نمودن قانون بستگي دارد اما جاي برخي از جنبه هاي مهم را براي بحث، وجود دارد

متهماني كه داراي حشيش مسروقه بودند از ميان جنگل انبوه درحال . ايق، واقعاً با اين مقاله مرتبط مي باشنداز حق
ادعا شده بود كه متهمين با تفنگ شكاري در ميان بيشه ها به شخصي كه فكر مي كردند در . فرار از صحنه بودند

كه عضو ديگري در گروه شليك كشنده را انجام  دفاع متهم اينگونه بود. حال تعقيب آنهاست شليك كرده بودند
او همچنين هيئت منصفه را به قضاوت در . قاضي دادگاه، هيئت منصفه را به بررسي اين دفاع واداشت. داده است

مورد موضوع دفاع شخصي واداشت با اين ديدگاه كه شواهدي وجود داشته است كه متهم از آسيب بدني حاصل از 
بنابراين هيئت منصفه طوري هدايت گرديد كه . بوده و متعاقباً شليك ميكرده، ترسيده بود شخصي كه در تعقيب او

و اينكه او در خطر مرگ يا آسيب جدي بدني قرار داشت . بايد اين نكته را نيز درنظر بگيرد كه متهم نيز در خطر بود
آسيب جدي بدني شخص حمله  و نيروي استفاده شده توسط متهم براي حفاظت از خودش در مقابل خطي مرگ يا

البته اين تصميم مطابق با اين قانون بود كه قاضي بايد هرگونه عامل دفاعي را كه در شواهد موجود . ه استكننده بود
راهنمايي هايي كه به هيئت منصفه ارائه  ۳.خواه متهم آنها را باور داشته باشد. است به هيئت منصفه تقديم نمايد

بود، مگر اينكه قانوني وجود داشت كه در همه مواردي كه موضوع دفاع شخصي به هيئت گرديد، غيرقابل تبرئه 

                                                           
۱  )1971(، 55 Cr.App.R. 223; [1971] 1 All E.R. 1077

 

  
نوع جديدي از قتل غيرعمد در . اين موضوع به طور جدي توسط موريس و هاروارد مورد بحث قرار گرفته شد  ۲

۱۴۶، ص ص )۱۹۶۴(پژوهشهاي حقوق جزا 

 

» دو مشكل در دفاع شخصي«؛ و همچنين رجوع نماييد به هاوارد، ۱۳۳-
)۱۹۶۸( ،84 L.Q.R. 343 .رد بحث قرار گرفته است، حقوق اين مطلب به طور خالصه در آثار اسميت و هاگن مو

۲۳۴، صص )۱۹۶۹جلد دوم، (جزا 

 

-۲۳۳

 

  
۳  )1971 (55 Cr.App.R. 223, 229 .به نماييد رجوع Kwaku و Mensah )1946(، v. R. [1946] A.C. 83, R. v.، Porritt 

)1961 (W.L.R. 1372؛ R. v. Hopper )1915(، 11 Cr.App.R. 136

 

  


