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بررسی تأثیر حالت ضرورت در جواز و شکلگیری دفاع مشروع
پانته آ باغ خاصی
کارضٌاسی ارضذ حمَق جشا ٍ جزمضٌاسی داًطگاُ لن

چکیده
دفاع هطزٍع حمی است لاًًَی کِ ضخع تا تَسل تِ آى هیتَاًذ در هَلعیتی ضزٍری ٍ تا رفتاری تِظاّز هجزهاًِ ،تجاٍسی
لزیةالَلَع یا تالفعل را کِ جاى ،عزؼ ٍ هال آى ضخع یا اطزافیاًص را هَرد تْذیذ لزار دادُ تا ضزایطی دفع ًوایذ ».دفاع
هطزٍع یکی اس علل هَجِْ جزم ًیش هحسَب هیضَد .اغَل ایي ًَع دفاع تِ ایي لزار است -8 :دفاع تا تجاٍس ٍ خطز هتٌاسة
تاضذ -2 .عول ارتکاتی تیصاسحذ السم ًثاضذ-9 .تَسل تِ لَای دٍلتی تذٍى فَت ٍلت عوالً هوکي ًثاضذ ٍ یا هذاخلِ لَای
هذکَر در رفع تجاٍس ٍ خطز هؤثز ٍالع ًطَد -4 .تجاٍس ٍ خطزی کِ دفاع کٌٌذُ در هعزؼ آى لزار گزفتِ استً ،اهطزٍع تاضذ.
 -5تجاٍس فعلی یا لزیةالَلَع تاضذً -6 .اتَاًی در دفاع تَسط ضخع هَرد تجاٍس ،در ٌّگاهیکِ دفاع تزای رفع تعزؼ اس
دیگزی تاضذ .ضزط ضزٍرت ،ارتثاط تسیار ًشدیکی تا لزیةالَلَع یا فعلی تَدى تجاٍس دارد .تذیي هعٌا کِ دفاع تا تَجِ تِ اٍضاع
ٍ احَال ٍ هَلعیت هتجاٍس ًسثت تِ هذافع تٌْا درجایی ضزٍری است کِ حولِ تْذیذکٌٌذُ تِ هزحلِ لزیةالَلَع یا فعلیت
رسیذُ تاضذٍ .جَد حالت ضزٍرت ضزط اساسی ٍ السم تزای استفادُ اس حك دفاع هطزٍع است .هَرد دیگزی کِ در ایي خػَظ
تسیار ضزٍری است ایي است کِ رعایت تزتیة سهاًی السم است کِ هذافع ٍلت داضتِ تاضذّ ".واىگًَِ کِ فمْای اهاهیِ
ًویخَاستِاًذ تا آساد گذاضتي ضخع هذافع هَجثات سَءاستفادُ اس ًْاد دفاع هطزٍع فزاّن ًوایٌذ ٍ اس طزف دیگز ًیش تز آى
ًثَدُاًذ کِ تا الشام هذافع تِ رعایت هزاتة دفاع ،دست ٍی را اس حفظ ارسشّای هَرد تْاجن تستِ ًگِدارًذ تٌاتزایي در هَالع
فَری کِ رعایت هزاتة هشتَر اهکاىپذیز ًیست ٍ هذافع را در ضزایط اضطزاری لزارهی دّذ ،رعایت هزاتة دفاع الشاهی ًیست.
واژههای كلیدی :فعلیت ،ضزٍرت ،دفاع هطزٍع ،اضطزار
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